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 ةمدقم

 هذهب ةلّثمم «ةيبرعلا امنيسلا اهب ترّبع يتلا ةقيرطلا ربس ّمهو «يبرعلا نطولا يف عمتجملاو
 ةيمهأ لقي ال اذهو - مث .نرقلا براقي ام ىدم ىلع ةيعامتجالا تاروطتلا نع «ًاديدحت مالفألا
 .اهريوطت يف تمهاسو ةيبرعلا تاينهذلا ىلع مالفألا هذه تلغتشا فيك - انيأر يف

 اهتسرام امك ءاهل ةباجتسالاو راكفألا حرط ؛لعافتلاو لعفلا ةبعل انيلإ ةبسنلاب اذإ يه
 قلطنتف انه ساسألا ةركفلا امأ .برعلا نيجرخملا تائم اهيلع لغتشاو ةيبرعلا مالفألا تائم

 نم عون «زرابو يقطنم لكشب هيف ىّلجتي زّيح ةمث ناك اذإ هنأ ًاحضاو تاب ديعب نمز ذنم هنأ نم
 مظعم نأ يهيذبلا نمف .يفاقثلا زّيحلا وه زّيحلا اذه نإف «ةيبرعلا راكفألاو تاينهذلا يف ةدحولا

 نوعباتيو اهسفن يناغألل نوبرطيو هسفن خيراتلا نوفرعيو اهسفن بتكلا ًابلاغ نوأرقي برعلا
 ةديدع ذخآم ماودلا ىلع كانه تناك هنأ حيحص .اهسفن مالفألا نودهاشيو اهسفن تايحرسملا

 يف ةينانبللا وأ ةيروسلا وأ ةيقارعلا وأ :لاجملا اذه يف ةيرصملا ةيزكرملا نم ءيش ىلع «ألثم «
 ةّيلدابت دادزت - ةدحو ةمث نأ انل دكؤي «هيلي امو نيرشعلا نرقلا يف ينهذلا خيراتلا نأ ريغ ..كاذ

 .اهتساردو اهدنع فقوتلا نكمي ةيبرع ةيفاقث - جيردتلاب ةيزكرملا نع ًاداعتباو
 ثيحب ءًاحوضو رثكأ رمألا ودبي ءامنيسلا يأ ؛عورشملا اذه يف انمهي يذلا لاجملا يفو

 ثدحتن نأ ًاضيأ اننكمي دق - ريبعتلاو جاتنإلا ثيح نم - ةيبرعلا تامنيسلا نع ثدحتن ذإ اننإ
 دق تقولا نإ لوقن نأ انعسو يف ناك اذإو .يقلتلا ثيح نم  دزفملاب - ةيبرعلا امنيسلا نع

 رثكأ ريدج وه ام نأ هسفن تقولا يف ىرن اننإف «ةيبرعلا امنيسلل.ام خيرات دنع فقوتلل ناح
 ةليوط دوقع ىدم ىلع يتلا كلت يأ «ةريبكلا ةيبرعلا امنيسلا خيرات وه امنإ ءهدنع فقوتن نأب

 نيجرفتملا بخن ىدل ًالوأ «ةيفاقث ةناكم اهسفنل لعجت فيك تفرع «ةيبرعلا امنيسلا رمع نم
 ' جرفتملا ىدل ءاههباش امو ةزفلتلا ىلع اهراشتنا لالخ نم ءأقحال امك .جراخلا يف مث برعلا
 .ًامومع يبرعلا

 ةيريهامجلا امنيسلا سكع ىلع ءاهنأب كيهان «مالعأو خيرات مويلا اهل تاب امنيسلا هذهو
 ةددعتم ؛لاح ةيأ ىلع ةريخألا دوقعلا لالخ تراص ءيكالهتسالا عباطلا اهيلع بلغي يتلا

 «خلإ ...ةيروسو ةيسنوتو ةيبرغمو ةيرئازجو ةينانبلو ةيئيطسلفو ةيرصم اهنإ ثيحب «عبانملا
 هيّمسن ام ةسارد ىلإ هيف علطتن يذلا تقولا يف ءانعورشم نإف انه نمو .طقف ةيرصم اهنم رثكأ

 ىلع ًانومضمو ًالكش امنيسلا لاغتشا ثيح نم امّيس الو - ةيبرعلا امنيسلل يعامتجالا خيراتلاب
 رظنلا تالاجم يف لقألا ىلعو ««ةيناثلا ةعيبطلا» كلت اهيف ةقلاخ ماع لكشب ةيبرعلا تاينهذلا

 ىتخوتن .خلإ ...رخآلاو ةأرملاو ةسايسلاو نيدلاو ةطلسلاو لاملاو ةلئاعلاو بحلا لثم رومأ ىلإ

 لمحت تتاب يتلا ةريبكلا ةيبرعلا امنيسلل - ةيبرعلا ةغللا يف هعون نم لوألا وه - خيرات ميدقت
 يرونو ناميلس ايليإو ةيولع ناهرب ىلإ نيهاش فسويو فيس وبأ حالص نم عيقاوتلا تارشع
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 ةمدقم

 قازرمو انيماح رضخألا دمحمو صلم دمحمو حلاملا ليبنو يرصم يمو يفيلخ لاشيمو ديزوب

 .مهريغو ...يتاحرف يلالجو شاولع

 يف اهتايلجتو - ةيعامتجالا تايمانيدلا عم هتقالع يف امّيس الو خيراتلا اذه ةساردل
 نم قلطنت ةيليلحت /ةيبيكرت ةسارد لوألا عورشملا ساسأ انلعج « يقلتلاو جاتنإلا تالاجم
 تفقوتلل ةساخبو «صاخ لكشب ةيعادبإلا امنيسلا خيرات ىلإ ماع لكشب ةيبرعلا امنيسلا خيرات

 ًامئاد ليعت ةيكالهتسا ةيجاتإ ةبغل هنوك نم يئامنيسلا جاتنإلا اهبف لقتنا يتلا ةيفيكلا دنع ًالوطم

 زجنت ةيعادبإ تايلمع هنوك ىلإ ءرخآ ءيش يف بغري دعي مل روهمح ىلإ اهسفن عيضاوملا جاتنإ
 زهتلا يف اهل تاب لاممأ جاتنا يف آعم اومهاسيل ةينطولا دودخبلا اوطخت دارفأ نيناتف قيرط نم
 رود ديدحتلاب انه سردن فوسلو .ةريبكلا ةيبدألا لامعألاو حرسملاو رعشلا ةناكم يفاقثلا

 .هذه لاقتنالا ةيلمع ليهست يف ةصاخ ةيروسو رئازجلاو رصم يف ماعلا عاطقلا تاسسؤم

 مالفألل ةيليلحت ةسارد نم .دلجملا اذه يف «قلطنن ذإ ةيجيردت ةساردلا هذه يتأتسو

 ءاهنع رّبعت يتلا تاعمتجملاب ةقالعلا تاذ لامعألا نم تانّيع ديج لكشب لثمت اهنأ دقتعن يتلا
 نم ريسي رزن ىوس سيل ؛دلجملا اذه اتَّقد همضت ام نأ فرعن اننأل تانّيعلا ةركف ىلع انه ددشنو

 نأ اندكأ نإ ًارس عيذن نل يتلاو «يبرعلا نطولا يف ت تقّقُح يتلا طئارشلا نم فّينو فالآ ةعبرألا
 يف يف ءيدرلا ىلإ دّيجلا ةبسن نأ وهو هنم دب ال يفاضإ ديكأت عم «ةيرصم مالفأ اهنم ىمظعلا ةيبلاغلا

 نأ ىلإ رظنلاب يعيبط رمأ اذهو «ىرخألا ةيبرعلا تامنيسلا يف اهنع ًاريثك لقت ةيرصملا امنيسلا
 نيب ريبك قرافلاو «ًامالفأ نورخآلا قلخ اميف ؛ةيئامئيس ةعانص» تقلخ يتلا ةديحولا تناك رصم

 .عبطلاب نيرمألا
 نيذلا برعلا نيجرخملا نم مهريغو مالفألا هذه يعناص لوانتتف يلاتلا دلجملا يف امأ

 عم نيعدبملا ةيقب ىطاعتي امك يئامنيسلا نفلا عم اوطاعت مهنإ ءمهنع لاقي نأ نكمي ام لقأ
 نكمي ثيحب ةلحرملاو نطولا مومه مهلتسي ًايعامتجا ًاعادبإ مهلامعأ تناكف ؛ةيقيقحلا مهنونف
 ةروريسلا نم ًاعون اهنمزب اهطابتراو لامعألا كلت لسلست نم صلختسي نأ داجلا ثحابلل

 ًازكرم ؛جرخم لكل يعادبإلا نتملل ةيلخادلا ةدحولا نع فشكي ام ةلماكتملا ةيلامجلا /ةيركفلا
 .عمتجملا يف رثؤملا هلعف لعفي نأ نم نتملا كلذ تنكم يتلا رصانعلا ىلع

 تامولعملا نم ًاطاسب امّدق دق نالوألا نادلجملا نوكي امدعب ءوحنلا اذه ىلعو

 مهب طيحملا يعامتجالا ّمهلاب ًاقح طبتري مهجاتنإ نأ ىرن نيذلا نيجرخملا لوح تاليلحتلاو
 ةيبيكرتلا /ةيليلحتلا ةرظنلا كلت دنع ريخألاو ثلاثلا دلجملا يف فقوتن «لحارملا نم ةلحرم يف

 ّيراجت ّيعانص جاتنكو ًاعم نآ يف يعامتجاو ّيدرف يعادبإ نفك امنيسلا نيب ةقالعلا يف ةثحابلا
 .اهقايس يف ت تجتنأ يتلا ةيقحبلاو تاعمتجيملا نيبو ةئرخأ ةيحان نم
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 ةمدقم

 لمتكت فوس ةركفلا نأ يف لمأ انلكو ءاّرقلا يديأ نيب دلجملا اذه عضن ؛عضاوت لكب «أذإ
 «فاطملا ةياهن يف ءلكك عورشملا نوكي نأ ىلإ عّلطت انلكو «ةثالثلا تادلجملا رودص لامتكا عم
 رصانعلا فشكب ةمتهملا تاساردلا ىلإ كلذك لب «ةيبرعلا ةيئامنيسلا ةبتكملا ىلإ طقف سيل ةفاضإ
 يف تاليدبت ثادحإ يف لقألا ىلع «ةيئامنيسلا اهتاجاتنا سردن يتلا دوقعلا يف ءتمهاس يتلا
 .لضفألا وحن ًامئاد تناك اهنأ دقتعن نأ بحن ةيعامتجالا ةايحلا

 5١١6 (ويلوي) زومت - توريب

 سيرعلا ميهاربإ



 ناوألا نآ

 «ناوألا نآد

 (ناولأ) .د 8 019497
 :جا ارخآ

 يس دق دولك ناج

 يسدق دولك ناج :ويرانيس
 فو :ريوصت
 رف قيفوت :ىقيسوم

 امئيسلا راطإ يف لمعلا نم تاونس دعب
 مالفألل جرخمو فلؤمك ةديدجلا ةينانبللا

 يئاورلا همليف يسدق دولك ناج ققح «ةريصقلا
 تفل ةيادبلا ذنمو .«ناوألا نآ» لوألا ليوطلا

 فشكو «ةيجارخإلا هتينقتب راظنألا مليفلا
 انيراد نيلثمملا نم :ةبصخ ةينف تاقاط نع

 داليم روصملا ىلإ نايراكبأ نوميسو يدنجلا

 نكل .خورف قيفوت يقيسوملاب ًارورم «قوط
 ىلإ لوصولا يف قفخأ يسدق نأ اوأر ًارثك

 .ةعونتم تدب بابسأل هروهمج
 :وه مليفلا اذه مامأ لوألا لاؤسلا ناك
 برحلا حبصت نأ ناكمإلاب ًاريخأ تاب له
 :حضوأ تاملكب ؟ةركاذلا نم ًاءزج ةينائبللا
 هذه نع ثيدحلا ًادعاصف نآلا نم اننكمي له
 لعفلا ةغيصب ال يضاملا لعفلا ةغيصب برحلا
 يئاورلا يسدق دولك ناج مليف نإ ؟عراضملا
 هنأب درطتسيو ءاذه انيلع حرتقي لوألا ليوطلا

 امدعب نانبل ىلإ نيدئاعلا ناكمإب ناك امبر

 اودبي نأ «هنم ًاديعب برحلا تاوئس اوضمأ
 ًادارطتساو .برحلا ةحرابم ىلع ةردق رثكأ
 نونفلا ردقأ يه ةينانبللا امئيسلا تناك امير

 اهليوحتب .برحلا هذه زواجتت ةلواحم ىلع
 «دسجلاو حورلا لخاد نم اهدرطب «ةركاذ ىلإ

 .عوضوم ىلإ تاذ نم اهليوحتب

 يسدق امئيس فلتخت .قلطنملا اذه نمو

 ناهرب امئيس نعو يدادغب نورام امنيس نع
 ربع يتلا ةيؤرلل ًايلك ةضقانم ودبتو «ةيولع

 لوألا يئاورلا همليف يف يشبح ريمس اهنع
 ثيح نم أدبي مليف «ناوألا نآ» .«راصعإلا»

 اذه .لوصولا يف اولمأ وأ نورخآلا لصو
 ةطقن لكشي هنكل «مليفلا ةوق لكشي رمألا
 .هسفن تقولا يف ةيسيئرلا هفعض

 نادوعي نيصخش لوح يسدق مليف رودي
 نأ ول امك نادوعي «ةليوط ةبيغ دعب «نائبل ىلإ

 وه :هيسآم نمو دلبلا نم امهترّهط ىفنملا هايم
 .لاملا نم غلبم لباقم ةينغأ عضيل ًاسلفم دوعي

 هنأ دقتعت يذلا اهلفط نع ثحبلل دوعت يهو

 يتلا ةرخايلا يف أدبي ًاعم امهؤاقل .فطتخا

 «ريثكب كلذ لبق أدبي ءًاديعب ناك يذلا «نطولا»

 ةحرابم عطتست مل يتلا امهتركاذ لالخ نم

 حرج امهثم لك ةرصاخ يف وه نطولاف .نطولا

 يف - هتداعك - رمألا ةياهن يف لطبلا قفخي
 ةياكح عبتتب كلذ نم ًالدب متهيو «ةينغأ عضو

 .هل اهتروص يتلا ةيجحألا طويخ عمجو ةلطبلا

 عبتت ربع اهنبا ىلع رثعت نأ اهرودب لواحت يهو
 الك نأ مهملاو .هوفطخ نيذلا صاخشألا راسم
 .نطولا عمو هتاذ عم حلاصتلا ىلإ يهتتي امهنم

 يف .«ناوألا نآ» يف مهملا وه اذه سيل نكل
 وه مهملا .ةروصلا وه مهملا «مليفلا اذه



 ناوألا نآ

 قفخأ يسدق دولك ناج ناك ول ىتح .ةرظنلا

 ةيقطنم ةيئب ءاطعإ يفو .هعوضوم لاصيإ يف
 ثادحأ ىدم ىلع اهمسري حار يتلا يجاحألل

 يقتلت ةعنقم ةياهن عضو يف كلذكو «مليفلا
 ةعطاقتم اهمسري حار يتلا طوطخلا اهدنع

 يف لباقملاب حجن هنإف ...مليفلا لاوط ةيزاوتمو

 ةهزيمتا نم داز قايس .زيمتم يدرس قايس ءانب
 ةيلمع جعزأ ًاراقتفا عوضوملا ىلإ هراقتفا
 .مليفلا عم روهمجلا لصاوت

 هجرخم نأ ةيساسألا «ناوألا نآ» ةلكشم

 نيب عطاقتلا نم رثكيو هتايصخش كرحي لظ
 «ةوطخ ةوطخ هجرفتم دوقيو .هثادحأ ليصافت

 .ناكماللا ىلإ رمألا ةياهن يف هب لصيل نكلو
 ةيئامنيس ةيساسح جرخملا يدي نيب نأكو
 «ةيانعب هنهذ يف ةموسرم دهاشمو .ةقئاف

 نم ةاقتسم ءاهنيب فلاؤي نأ لواح تايركذو

 نع ًازجاع ىّدبت هنكل ءاهسفن ةيتايحلا هتبرجت
 دق رمأ وه .يقطنم ءائب يف هلك اذه فيظوت

 لكش لعجي ثيح ءزردنف ميف هب هسفنل حمسي
 «ندملا يف سيلأ» يف امك هنومضم وه همليف

 قيدصلا» يف ىتح وأ «رومألا ةيعضو# وأ

 يمتني نأ «ناوألا نآ» لواحي يذلا «يكي يرمألا

 مسترت زردنف امئيس نكلو .رخآ وأ لكشب هيلإ
 حيتي نيعم يركف طمنو ءلماكتم قايس يف
 نم عون وهو .ءيش لك ناكم لحي نأ لكشلل
 ذنم هيلع مدقي نأ جرخم يأل نكمي ال فرتلا

 ناج لاح وه امك ناك ولو ىتح «لوألا همليف

 ًاضبان «ةيئقتلا نيتم «ريبعتلا يوق - يسدق دولك
 لك يف تالالدلا عرز ىلع ارداقو تايركذلاب

 .مليفلا تاظحل نم ةظحل

 اننإ انل لوقي ناك «ناوألا نآ» يف ام لك نإ

 عم لماعتلا :هنف نم نكمتم يئامنيس مامأ انه

 يدنجلا انيراد ءادأ نم نيلثمملاو تايصخشلا

 راودألا ىلإ ًالوصو «زيمتملا نايراكبأ نوميسو
 ةصاخبو ىقتلم ناوطنأ ءيروخ اضر :ةيوناثلا

 طبض «ةرابج نومير نم ةعئار قئاقد ثالث

 قيفوت عيقوت لمحت ىقيسوم رايتخا «عاقيإلا

 عاقيإلاو رتوتلا لقني فيك فرع يذلا خورف
 اهتاذ دح يف دهاشملا مسرو «جرفتملا ىلإ

 عيقوت نم مليفل حلصي دق ركوبلا ةبعل دهشم
 تحبتا دهاشم دحأب ركفأ .نتسويه نوج

 .«ناكربلا

 ةدالو اهموي نلعأ «ناوألا نآ» يف ام لك

 رظتتن انك اننأ امّيس الو ءديدج ينانبل جرخم
 :ًاماع نيرشع ذنم لوألا يسدق دولك ناج لمع

 زرب يذلا ليعرلا كلذ نم ةقيقحلا يف وهف
 هتيادب نأ شهدملاو «تاينيعبسلا طساوأ ذنم

 .نيئسلا هذه لك ترخأت

 ناونع ًابناج انعضو ول ىّتح جّرفتملا نكل
 ىقبي «قالطإلا ىلع ًائيش ينعي ال يذلا مليفلا

 «همليف مسر جرخملاف :ةياهنلا يف هئمظ ىلع

 ًارورم «ةيادبلا يف نيمكلاو سرعلا دهشم ذنم
 يلطب نيب فرعتلاو ةرخابلاو سيراب دهاشمب
 تيقب يتلا لفطلا فطخ ةياكح غاصو «مليفلا

 لعجو «ويرانيسلا قايس يف ةمهبم يه ىتح

 ةينغأ عضو لوألا هعورشم نع ىلختي هلطب
 لالخ نم اهسّملت يتلا ةيجحألا عباتيل نانبل نع
 كلذ لك ...ةيلئاعلا اهتالكشمو ةاتفلا ةياكح

 ءّرسلا لك ءرسلا نإ ةياهنلا يف انل لوقي يك

 ليصف سيئر «هينير فاشلا» راحتنا يف نمكي



 تمصلا ءانبأ

 نينطاوم ثثج برق «برحلا لوأ ايشيليم
 نم ًاماقتنا :«ةّيوهلا ىلع» هولتاقم مهمدعأ

 انيمك هل اوبصن نيذلا يداعملا قدنخلا يلتاقم

 !قئاقد لبق

 لاصيإ يف قفخأ «ناوألا نآ» نإف انه نم

 نم ديزي .عبطلاب نزحم رمأ وهو .هعوضوم
 تاناكمإ نع هسفن تقولا يف فشك هنأ فسألا

 لوصولا يف رخأت جرخم ىدل ةبيط ةيريبعت
 نم لقأ هلوصو ناك ءلصو نيح مث ءانيلإ
 .عقوتملا ىوتسملا

 «تمصلا ءانبأ»

 (ناولأ).د 8 )4:/1١91(

 يضار دمحم :جا رخإ

 ايبوط ديجم :راوحو ويرانيسو ةصق

 يضار رهام :ريوصت

 يلح عل ؛ىقيسوم
 .فيرشلا رون «نيمأ تفريم :ليثمت

 يس رم دومحم

 يتلا ىلوألا ةليلقلا مالفألا تناك اذإ

 امنيسلا ةعامج ىلإ نومتني نوجرخم اهققح
 ريبك دح ىلإ تنأ دق ءرصم يف ةديدجلا
 نإف 21951/ ةميزه نع اهيريبعت ىف ةيوادوس
 «ةعامجلا هذه دارفأ ضعب تاجااتنإ نم ىلاتلا

 يذلا «ريوتكأ راصعتاف دعب امّينم الو ءىتا
 برح نم تاوئس دعب ,«19177 ماع ثدح

 نيب نزاوتلا نم اعون اثدحم ىتأ .فازنتسالا

 نوكي امبرو .رصنلا ةيلؤافتو ةميزهلا ةيوادوس

 مليف يف نوكي ام لضفأب سكعنا دق دعبلا اذه

 ىلإ ,ناك يذلا يضار دمحمل «تمصلا ءانبأ»

 نم هثعش بلاغو «قلاخلا دبع يلع بناج
 .ةعامجلا ير زربأ

 نع :نيتلاحلا نع مليف «ثمصلا ءانبأ»و

 امهلدضي مل نأ ريع سلا نه انك ةدرإلا
 دودحلا» دنع لاتقلا ةهبج ىه ةدحاو ةهبج ىلع

 كانهف :نيتهبج يف لب ««ليئارسإ عم ةسّندملا
 برح نابإ يركسعلا طخلا «ىلوأ ةيحان نم
 يف مهتالوطب دونجلا سرامي ثيح فازنتسالا
 «ةنيدملا «ةيناث ةيحان نم كانهو ؛روبعلا راظتنا

 نع مهيلختو مهداسف نورخآلا سرامي ثيح

 مهتنايخ اذهب نيسرامم ءاهخيراتو ةروثلا ئدابم
 .ةهبجلا دونجل

7” 

 نود نم مليفلا يف ًاحضاو ىتأ دعبلا اذه

 مويلا اهارن دق ةرشابمب انايحأ لب «سابتلا يأ
 ةيرورض ودبت تناك نيحلا كلذ ىف اهنكل .ةّحف

 وهف ءققحت دق راصتنا ةمث ناك اذإ هنإ لوقلل
 «نييندملا ةنايخو ةنيدملا داسف مغر ققحت

 .مهلضفب سيلو
 (هحرسمل مّسق ذإ مليفلا ربع اذه نع

 نم ةدع جذامن انيدل ةهبجلا دنعف .نيمسق

 ١91١ نيب) فازنتسالا برح نابإ نيلتاقملا
 بعشلا حئارش ىتش نولثمي ١917/7(« ربوتكأو



 ةقلغملا باوبألا

 رباص «يبلش حالفلا .دومحم لماعلا :يرصملا

 .سدنهملا رهامو «يعماجلا يدجم ءيديعصلا

 اوراثيل نودّنجم ةهبجلا طخ ىلع انه مهنإ
 سرامي ةئيدملا يف كانه نكلو .ةميزهلا نم
 ةمث سيل نأكو ةيرهاقلا مهتايح ؟نورخآلا»

 .ةميزه الو برح

 ةيفاحصلا ؛ةليبن وهف نيتهجلا نيب طبارلا امأ
 «ةيروث» ةلجم يف بتكت يتلا ءيدجم ةبيطخ
 ةروث ةدمعأ نم موي تاذ اهريرحت سيئر ناك

 رابخأ ةلجم يف رشني نأ لضفي نآلا هنكل «ويلوي

 هيررحم عدي نأ نم ًالدب «عمتجملاو تانانفلا

 .اهقافآو برحلا نع نوثدحتي «ةليبن مهنيب نمو

 ةهبجلا نيب مليفلا لقتني وحنلا اذه ىلعو
 تادادعتسالا يف قراوفلا ًاروصم «ةرهاقلاو
 ةليبن ةباتك لالخ نم امّيس الو «تاينهذلاو
 لالخ نيح دعب دهشتسي فوس يذلا ءاهبيطخل

 فلخ هقافرو اهب موقي ةيلوطب لّلست ةيلمع
 مالستسالا نم ًالدب ةليبن نكل .ودعلا طوطخ
 اهيطعي ءيدجم لتقم مامأ ةيوادوسلا ىلإ

 يف ثدحي ام حضفل ايفاضإ اعفاد هداهشتسا

 «ةهبجلا ىلع رودي امع ثيدحلاو «ةرهاقلا

 يدجم نعأرجفتم ًاقيقحت بتكت اذكهو
 .ريرحتلا سيئر ضارتعا مغر هرشنت «هقافرو

 ' ْذإ ءلوطي نل ريخألا اذه ضارتعا نأ ريغ
 روبعلا كلذ «عيمجلا ئجافي امك ؛هئجافي فوس

 يهني يذلاو ...1417 ربوتكأ رصن ققح يذلا

 لاطبألا كئلوأب لؤافت ةّنر :نيتّنر ىلع مليفلا

 ةنرو ءاهتماركو اهضرأ رصم ىلإ اوداعأ نيذلا

 فوس نيذلا كئلوأ نع .كئاشو داح لؤاست

 فب

 كانه ءرصنلا كلذ نم ديفتسيس نم مه نونوكي

 .داسفلاو ةسايسلا ثيح ةرهاقلا يف

 «ةقلغملا باوبألا»

 (ناولأ>.د 6000 ٠

 ةتاتح فطاع :جارخإ

 ةثاتح فطاع :ويرانيسو ةصق

 نازهب ريمس :ريوصت

 هيزن ماشه :ىقيسوم
 ءردب نسوس ةديمح دومحم

 اذه نأ روصت ,.ديكأتلاب «بعصلا نم

 .هجرخمل لوألا ليوطلا يئاورلا ناك مليفلا
 وه ريصق مليف كلذ لبق هل فرع ناك يذلا
 نم ةتاتح فطاع نكمت اذه عمو .«نامكلا»

 ام لالخ نم لوقي ءًاحجان ًامليف انه مدقي نأ

 نم ريثكلا هركبم لكش يفو «نيتعاس نع لقي
 ...ةضهجملا اهمالحأو اهمالآو رصم لاوحأ
 نم دودحم ددع لالخ نم ديدحتلابو

 .ثادحألا نم ًادج ليلق ّمكو ؛«تايصخشلا
 تاذ تتأ مليفلا اذه يف ةيصخش لك نأ ريغ
 ةأرملا كلت ةمطاف نم ًاءدب .ددحم عقومو ةلالد

 نم نكمتت يك تويبلا يف لمعت يتلا ةيبعشلا
 ديرت يذلا قهارملا اهريغص ةلاعإو اهسفن ةلاعإ

 امهكرتو هوبأ اهقلط امدعب هميلعت هل لمكت نأ

 امهنع ىلخت اميف «ةايحلا فصاوع طسو
 دعت ملو نادوسلا ىلإ لحر يذلا ربكألا نبالا

 .هنم رابخأ امهلصت



 ةقلغملا باوبألا

 هل دجن يذلا طمنلا نم «نباو مأ امهنإ
 نمو «نامز لك يفو عمتجم لك يف نيهيبش
 نأ نود نم هتايح رمت نأ بعصي يذلا عونلا

 لعفلابو .ةايحلا هذه رّمدت امارد كانه نوكت

 رمي يذلاو «هسفن دلولا يف انه اماردلا نوكت

 .ةبوعصلا ةغلاب ةقهارم ةلحرمب

 نرقلا تايادب دنع رصم يف اننأل نكلو
 تاعارصلا ىّمح دادتشا نمز «نيرشعلا

 ةكمهنم مألا نأل «ةيجولويديألاو ةيعامتجالا

 تيب نم اهلقني يذلا اهلمع يف راهنلا لاوط

 يبري نأل قهارملا كّرتُي فوس «تيب ىلإ
 اريثك نكلو «ةسردملا يف ًاليلق ؛هسفنب هّسفن

 تارايسلا نيب لقتني هارن ثيح ؛عراشلا يف

 هدعاست ةليلق شورق ىلع لوصحلا الواحم

 ةسيرف عبطلاب نوكيس انه وهو .شيعلا ىلع

 «هدئجت فوس يتلا ةفرطتملا تاعامجلل ةلهس

 .همأ دض هدينجت ىلإ ًالوصو

 تقتلا دق مألا نوكتس ءانثألا كلت يفف

 يه هيلإ بذجنتو ؛ةسردملا يف اهنبا ذاتسأب
 نأ ةصاخبو ءرزم لكش يف اهتدحو يناعت يتلا
 ةيصوصخ ًاسورد يطعي نأ لواحيس ذاتسألا

 ىلإ يعيبط لكش يف هلخدي ام «قهارملل
 ىتفلا بذجتس يذلا هسفن تقولا يف «لزنملا

 ىتفلا دعبت نأ لواحت ٌةرتهتسم ٌةراج اهتيب ىلإ
 داكي ذإ نونجلا دح غلابلاو «همأب سوهلا نع

 .ملاعلا اذه يف ةديحولا ىثنألا اهربتعي

 ًابلاغو - ىتفلا فاشتكا رفاضتي انهو
 همأ كولس - ةفرطتملا تاعامجلا نم ضيرحتب

 نكلو «يقالخألا هدعُي يف .هذاتسأب اهتقالعو
 نأ انه ٌنيسنن الو - يديورفلا هدعب يف ًاضيأ

 ارا

 ؛يوادعسلا لاون ةروتكدلا نباوه جرخملا

 ةعفادملاو رصم يف ةفورعملا ةيسفنلا ةللحملا

 ىلإ رمألا هب يهتنيل « ةأرملا قوقح نع
 حاحلإل ةباجتسا ىلوأ ةيحان نم «مألا لتق

 لتق» ب هبلاطت يتلا ةفرطتملا تاعامجلا

 ؛«هراد رقع يف ولو ىتح اهاري امثيح ةئيطخلا

 عم هل اهتنايخل اهنم ًاماقتنا ةيناث ةيحان نمو
 .هذاتسأ

 ناك ءاذه جودزملا لتقلا لعف نأ لاحلاو

 ىلإ ,.نابصلا قيفر لحارلا دقانلا عفد ام وه

 لتق له» :مليفلا نع هثيدح يف لءاستي نأ

 نيدلا يعاودل ةباجتسا ؛همأ ريغصلا دمحم

 نأ دعب هساوح ىلع تغط ةتوبكم ةريغل وأ

 .«هذاتسأب ةيسنجلا اهتقالع فشتكا

 صوغي مليفلا اذه نأ» :ناّبصلا عباتيو

 يأ لعفي مل امك ...ريغص قهارم قامعأ يف

 ةراهملا بناج ىلإ ؛هلبق نم يرصم مليف
 لوأ يف ةتاتح فطاع اهرهظأ يتلا ةينقتلا

 هزيكرت بناج ىلإ .هجرخي (ليوط) مليف

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيفلخلا راهظإ ىلع
 بكاوتل ءاكذلا ةديدش ةروصب ةيداصتقالاو

 بناج ىلإ فشاكلا اهرون اهيطعتو ثادحألا

 قلخ يف حاجنلاو اريماكللو نيلثمملل هترادإ

 مليف «ةقلغملا باوبألا» .ةبسانملا ءاوجألا

 ةراثإ رثكألا نكل ؛هليصافت لك يف شهدم

 ميدقت نع باشلا هجرخم فقوت وه ةشهدلل

 يتلا ةيباجيإلا ةجضلا مغر ...هدعب رخآ مليف

 .«مليفلا ضرع تقفار



 ةرسكتملا ةحنجألا

 «ةرسكتملا ةحنجألا»

 (ضيبأو دوسأ) .د رفاوتم ريغ ()

 فولعملا فسوي :جارخإ

 لقع ديعس لضاف :ويرانيس

 ناربج ليلخ ناربج :ةصق

 ةغابص ناوطنأ :ريوصت

 يقيقع بيليف .ةمالس رايب ءرقشأ لاضن :ليثمت

 نم يرصملا ريتخا نيح دحأ برغتسي مل
 ةكرش لبق نم فولعم فسوي ينانبل لصأ
 ناربج ةياور ليوحتل ءزوريك قيفوت جتنملا
 مليف ىلإ ««ةرسكتملا ةحنجألا» ناربج ليلخ

 نأ وه ءانه رمألا يف ام برغأ لعلو .يئامنيس

 كرتشم جاتنإ ىلع لوصحلا نم نكمت زوريك
 وهو .ةيروس نم (ةرسكتملا ةحنجألا) مليفلل

 نيح .ةليوط تاوئس دعب رركتي فوس ام
 ينويزفلت لسلسم لوأ جاتنإب نويروسلا موقيس

 .نوينانبل هب موقي نأ نم الدب :ناربج نع
 ًاكزين ودبيل «مليفلا ققح فولعم نأ مهملا

 ذإ :نانبل يف عنصُي أدب دق ناك ام ءاضف يف ًابيرغ

 اهو .ىلوألا ةرملل ًايئامئيس مّدقي ناربج وه اه

 صن نم سبتقم لمع لوأ نائبل يف ققحي وه
 ىلإ ةلوطبلا دنسي فولعم وه اهو .مرتحم يبدأ

 يرييسكشلا حرسملا نم اهؤتل ةيتآ ةباش ةنانف

 ريغ ةدوع يه اهو .(رقشألا لاضن) ايناطيرب يف

 جروج ناك يتلا ةينانبللا ةجهللا ىلإ ةعقوتم

 يف اوقفخأ دق امهريغو رصن جروجو يعاق
 ةلواحم موقت يه اه :راصتخا يف .اهضرف
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 هءارو ناملس دمحم هرج يذلا رايتلل يدصتلل

 .نانبل ىلإ

 مغر ىلع «ةرسكتملا ةحنجألا# مليف

 هتاّئهو «هل ويرانيسلا ةباتك ةجاذسو هصقاون

 ىدحإ «لازيالو كاذموي ربّتعا «ةينقتلا
 «ةينانبللا امنيسلا خيرات يف ةيساسألا تامالعلا

 ةيروس نيب يئامنيس نواعت لوأ ناك هنأب كيهان

 ردان سدنهملا لوخد لبق كللذو «نانبلو

 مالفألا جاتنإ لاجم يف طخلا ىلع يساتألا
 ديرد يروسلا يئانثلا حبصي نأ لبقو «ةينابحرلا

 نيحلا كلذ امنيس نم ًاءزج يعلق داهنو ماحل
 .ةينائبللا

 نإ لوقلا نم عنمي ال هلك اذه نأ ريغ
 ركاذتلا كابش ديعص ىلع ةلشاف تتأ ةبرجتلا

 فسوي عفدي فوس ام «ةيبرعلا قاوسألاو

 ىلإ ةدوعلا هاجتا يف ةريصق ةرتف دعب ,فولعم
 «ةرينويلملا» مليف لالخ نم «ةدئاسلا ةريظحلا
 /ةينانبل تاسملب مستا دق ناك نإو ىتح «يذلا

 ءوجلاو عوضوملا يرصم ًامليف ىقبي ...ةيروس
 ًاطيلخ «لاح ةيأ ىلع ؛ىتأ يذلا راوحلاو
 .ًاينانبل  ًايرصم - ًايروس

 نم لعلف «ةرسكتملا ةحنجألا» ددصب امأ

 مليغلا باحصأ هلاق ام لقنن نأ انه فيرطلا

 ىلع ليق وأ هضورع نم دحاو ةبسانمل هنع
 ينفلا فرشملاو جتنملا دارأ دقل» :مهناسل

 قيفوت يأ - ناربج نطاومو مليفلا اذهل
 ىلوطلا ديلا ءودبي امك ؛هل تناك يذلا زوريك

 يتأت نأ - يركفلا ههيجوتو مليفلا ةغايص يف

 ًايئامنيس ًامليف «ةرسكتملا ةحنجألا» ةصق
 ًاذحخآ ءصالخإو ةنامأب ناربج ةبغر مجرتي



 تاقوألا ىلحأ

 ةديدعلا تارابتعالاو فورظلا «رابتعالا يف
 .ةينانبللا ةجهللاب جاتنإلا اذه ميدقتو ؛ةصقلل

 يعقاولا ينانبللا هعباطب روهمجلل هميدقتو
 ًافورظ نإ ثيحو ١407. ماع يف ناك يذلا

 لكب «ناربج ةروث ريوصتب حمست ال ةريثك
 يف ام جتتملا لمع دقف ءاهنّود امكو اهعافدنا
 .ةروثلا هذه نم هضرع نكمي ام نايبتل هعسو
 لاضن ةسنآلا ةيسيئرلا ةصقلا راودأل ذخأ دقو

 ليثمتلل يناطيربلا يكلملا دهعملا ةجيرخ رقشأ

 نانفلا ةمالس رايبو ءىملس رودل ءامنيسلاو

 بيليف نانفلاو ,ناربج رودل فورعملا يملاعلا

 .(...) ىملس دلاو ةمارك سراف رودل يقيقع
 دئارجلا تاحفص ىلع مليفلا اذه شقون دقو
 نم هددصب ءارآلا تفلتخاو ةيملاعلاو ةيلحملا

 يبرع مليف شقاني مل امك ءسكاعم نمو ديؤم

 يأ ىلإ جاتحي ال مالكلا اذه نأ حضاو

 ىلإ ريشي ذإ ؛هنأ ىلإ رظنلا تفل ءانثتساب «قيلعت
 «ةيكيرمألا دهاعملا جيرخ فولعم فسوي نأ

 ليوطلا هخيراتو هتّيرصم نع ةملك الو لوقيال

 .ةيرصملا امئيسلا يف قباسلا

 اذه يف ةيفاضإ ةظحالم اهسفن ضرفت انهو
 جتنم زوريك قيفوت خيشلا نأ يهو «لاجملا

 يتانبلا مليف خننم ةسفئ وه نوكييت «مليغلا
 جرخملل «نانبل اي ًاعادو» وه رخآ «صلاخ
 فسوي ىلإ ةبسنلاب امأ .بيبل تمكح يقارعلا

 ىلع - يراجتلا قافخإلا دعب «هنإف .فولعم

 ضوخيس ««ةرسكتملا ةحنجألا» ل  لقألا

 نوكيسو .رثكأو رثكأ ةدئاسلا ةيراجتلا امنيسلا
 «ةبقحلا كلت ةياهن دنع ًايوسأمو ًاعجفم هليحر
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 ضرع نم جزاخ وهو قيرطلا يف ًاتيم طقس ذإ
 !جربلا ةحاس تالاص ىدحإ يف يكيرمأ مليف

 «تاقوألا ىلحأ»

 (ناولأ) .د 8 ةققيف)

 ليلخ ةلاه :جارخإ

 ليلخ ةلاه :ةصق

 ناميلس ماسو :راوحو ويرانيس

 يسرملا دمحأ :ريوصت

 دامح دلاخ :ىقيسوم

 يربص دنه «يبلش ةنم كرت نانح :ليثمت

 يف ةردان ةرمل «يوثنأ مليف مامأ انه نحن

 ىنعمب ؟؛يوشنأ :لوقن الو .ةيرصملا امئيسلا

 اذهف .بسحو ءاسن تالطب لوح نم رودي هنأ
 ىلإ ًانايحأ ًالصأو امنيسلا هذه يف ًاريثك هدهاشن
 «يمارغ اي ...ايند اي» يف امك فلآتلا نم ةورذ

 ةباتك نم هنأ ىنعمب ًاضيأ يوئنأ وه لب هالثم
 امهلمع ناضوخت انه اتناك «ةأرما جارخإو ةأرما

 .لوألا ليوطلا يئاورلا

 لمعل مليفلا اذه نيدي دق ةيئدبم ةيحان نمو
 («ايليماكو دنه مالحأ») ناخ دمحم عيقوت نم
 ...ايند اي) يلع دمحأ يدجم مليفل نيدي وأ

 نم ةيديجارت لقأ ودبي انه «هنكل .؟يمارغ اي
 ةيساسحلاب ريثكب ًاطابترا رثكأو «نيمليفلا نيذه
 ثالثلا مليفلا تايصخش نأ امّيس الو ةيوثنألا

 :هملاعو هدهاشمو هئادحأ ىلع ًامامت تارطيسم
 نهل يقيقح مادطصا ةمث نوكي نأ نود نم



 «(يديغدلا سانيإ امنيس يف امك) لاجرلا ملاعب
 ...ايند اي ىف امك) لاجرلا ةسلُبأ نود نم وأ

 ءاثعلاو .انذاهؤل ءيش لك انه .(«يمارغ اي
 هنكل .هنم نبرهي ال بحلا نع نثحبي مليفلا يف

 نهروصتل ةباجتسا امبرو نهطورشب بحلا

 .هنع خسارلا

 لنم تاقيفر مليفلا يف ثالثلا تانبلاو

 نم ًاءدب نهلاوحأ مليفلا عباتي «ةيوناثلا ةساردلا

 جوز لصو دقو اهمأ ةافو دعب اهارن يتلا ىملس
 هيلع رهظي نأ نود ةيزعتلل «بيبطلا «يناثلا مألا
 ةريح نآلا شيعت يتلا ىملسو .يقيقح رثأت يأ

 حورت لوهجم نم اهلصت بح لئاسر ببسب
 صاخشأ نيب ةحجرأتم نوكي نمع لءاستت

 مهنم دحاو لك نأ ضرتفتو اهنوفرعي ةدع
 يعسلا نآلا أدبت يهو .لسرملا نوكي نأ نكمي

 ىلإ ةبوطخملا ىحض اهتقيدصب ءاقتلالا ىلإ
 ثحبت مث «تادنسلا ريوصتل لحم بحاص
 اه ةساردلا تكرت امدعب يتلا ةيرسي نع ناتتثإلا
 .مأو ةجوز نآلا يه

 نيطعي ثالثلا تايتفلا نإف نكي امهم

 نع ًاقح ءثحبلل ةزاجإ نم ًاطسق نهسفنأ
 نشعي نهقيرط يف نهو .تاباطخلا لسرم
 نههجاوتو ءرخآو ناكم نيب ةلقئتم ةايح
 ةطرشلل مسق يف نهزاجتحا اهنم لكاشم
 مأ جوز عيبر بيبطلا ىوس هنم نهجرخي ال
 ةريخألا هذه دعاسيو دوعيس يذلا ءىملس

 ىئامنيسلا ليثمتلا رامغ ضوخت نأ ىلع

 عباتتت كلذ دعب .ةبرجتلا يف حجنت نل اهنكل
 تايتفلا لوصو ىتح تالقنتلاو تاءاقللا

 اهابأ نأ ىملس دقتعت ثيح ةيردنكسإلا ىلإ

 نأ

 نلقني امدعب نكلو هيقتلت .كانه شيعي ىقيقحلا

 ضاخملا مالآ اهتءاج ذإ ىفشتسملا ىلإ ةيرسي

 داكلاب بألا نكل :اديدبج ًادولوم عضتل

 .هل ةنبا ىلع ىملس يف فرعتي

 ةياكح ىلإ ةدوع يفو ءرمألا ةياهن يف
 وه اعيزز نأ لس فيك: فوح ناشولا
 تقو يف ءاهيلإ لئاسرلاب ثعبي ناك يذلا
 كاببلا ني بشنت تأدب دق تافالخلا تناك

 ببستلاب تايرخألا مهتت امهنم لك تحار دقو

 ىّؤست فوس رومألا نأ ريغ .اهتايح لشف يف
 نائفلا راجلا ءاماشه نأ ىملس فرعتس نيح

 هيف تناك تقو يف ءاهتبطخ ىلإ مدقتدق
 اهتقالع تداعأ دق «(ةيناثلا ةقيدصلا) ىحض

 ناضحأ ىلإ ةيرسي تداعو «قراط اهبيطخ عم
 ةلئاعلا دارفأ ددع دادزا دقو اهتلئاعو اهجوز

 .هتبجنأ يذلا ديدجلا لفطلا

 يتلا مالفألا كلت نم دحاو مامأ اننأ انه حضاو

 نم يه امك ةايحلا حئارش ضعب رّوصت نأ لواحت
 تانب ثالث ةياكح لالخ نم مدقتل «ماهوأ نود

 ءيشب نيدي دعي مل يذلا ليجلا نم «تارصاعم
 يرصملا عمتجملل ةروص ءاهدعب امو ةروثلل
 ثدحي ام سكع ىلع «تنأ اهنكل ...رصاعملا

 نم ةروص ؛مالفألا نم عونلا اذه لثم يف ةداع
 .ةريبك مالحأ نود نم ةايحل .تاجنشت نود



 ةئيدملا مالحأ

 «(ةنيدملا مالحأد

 (ناولأ) .د 21985 ٠

 ىركذ ريمس «صلم دمحم :ويرائيس

 (5ملهودم 8مونم) نيجنإ ناغودرإ :ريوصت

 (رفاوتم ريغ) :ىقيسوم
 «طالخ نيمساي «ضيبألا لساي :ليثمت

 يعيبسلا قيفر ؛ناديز نميأ

 دق ةيتاذلا ةريسلا نم ءيش ناك نإو ىتح

 ضعبو نيهاش فسوي امنيس ضعب ىلإ للست

 لبق ؛نيرخآ برع نييئامنيس نيعدبم تامنيس
 وه ناك مليفلا اذه نإف ««؟هيل ..ةيردنكسإ)»

 ةيلعفلا ةيادبلا «يمسر لكش يف ءلجسنام

 امنيسلا يف ةيتاذلا ةريسلا امنيس روضحل

 مدقي نأ دوهعملا نم نكي مل كلذ لبق .ةيبرعلا
 «نيودت» ىلع .هنأش ناك امهمو «يئامنيسلا

 يف ءاهنم ةريسي الوصف ىتح وأ «هتايح ةريس
 فزاجيو ...ةلئاط غلابم هفيلاكت غلبت ينف لمع

 وأ ضيرعلا روهمجلا ىدل ًاجاور ىقلي الأب
 كلت نإ لوقلا انناكمإ يف نإ لب .ًاضرع لقألا
 «ةيملاعلا امنيسلا يف ىتح ةجئار نكت مل ةريسلا
 ينيللف يلاطيإلا ةئيط نم نوعدبم ءاج ىتح
 نامغرب يديوسلاو يكسفوكرات يسورلاو
 .اوأدييل

 امنيسلا يف قيرطلا حتف نيهاش نأ مهملا

 ءامسأ رئاكتتو ؛هدعب نم ةحبسلا ركتل ةيبرعلا
 ىلع ةصاخلا مهتاياكح نيعضاولا نييئامنيسلا

 نإ لوقلا بعصي ءانه ىتح نكلو .ةشاشلا

 افي

 ناك ءراطإلا اذه نمض ءاهموي دّماشي ناك ام

 مظعم نأ لاحلاف .ةيصوصخلا ديدش ًامئاد
 هاطخ اوعبتا ؛هتريس يف نيهاش اوعبات نيذلا

 ؛ماع وه امب ؛مهيدل صاخ وه ام طبر يف ًاضيأ

 تاذلل خيرأت نم ًاعون مهيديأ ىلع مليفلا ناكف

 .يسايسلاو يعامتجالا نيخيراتلا راطإ نمض

 نأ ًامئاد ًاحضاو ودبي راطإلا اذه يفو
 بردلا ىلع راس نم لوأ ناك صلم دمحم

 لوألا ليوطلا يئاورلا همليف يف ةينيهاشلا

 .«ةنيدملا مالحأ» ةحاينت ماعلا يف هققح يذلا

 امنيسلاب زفق ام ناعرس يذلا مليفلا اذه نإ ذإ
 «مامألا ىلإ تاوطخ «؛هروهظ لاح «ةيروسلا

 هجرخمب ًاصاخ ًاخيرات هسفن تقولا ىف ىتأ
 ةبقحل ًاماع ًاخيراتو ءًاضيأ هبتاك ناك يذلا
 يف يروسلا خيراتلا نم ةشهدملا تاينيسمخلا
 .نيرشعلا نرقلا

 مليفلا ناونع اهنع ثدحتي يتلا ةئيدملا
 ناكف اهمالحأ بحاص امأ .قشمد ءاعبط «يه

 تاونسلا يف هتقهارم تاونس ىلوأ شيعي ىتف

 يهو ءاهئادحأ مليفلا انل يوري يتلا ةليلقلا

 00* ماعلا عيبر نيب ةعقاولا تاونسلا

 سمخ تناكو ١1408... ماعلا تايادبو
 ديعب نييروسلا لافتحا نيب تضم تاوئس

 عم ةدح ولا مايق ديعب مهلافتحا او ىالجلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلاب اهنيح فرع ام يف ءرصم
 .ةدحتملا

 يف هكراشو - صلم دمحم ناك نئعلو

 راتخا دق - ىركذ ريمس هليمز ويرانيسلا ةباتك
 اذه نإف «ديدحتلاب تاونسلا كلت نع ثيدحلا



 ةنيدملا مالحأ

 امهجزم ءاش نيذللا نيدعبلا رفاضت ىلإ دوعي
 ىتفلا ىدل يعولا باستكا تاونس :مليفلا يف

 ىلع انفرع امك ءرخآلا /هانأ ءبيد ؛قهارملا

 يتلا ةيروس يف يموقلا وهزلا تاونسو «روفلا
 ةيسنرفلا تاوقلا ءالجب اهلالقتسا تلان تناك

 مث «نينسلا نم دقعب كلذ لبق اهيلع ةبدتنملا

 ٌدملا مايأ يبرعلا يودحولا ملحلا اهلوخد

 .رصم يف يرصانلا
 جولوو ءبيد ىتفلا ةقهارم تناكو

 كلت لالخ اقباطت دق ؛يبورعلا اهملح ةيروس

 ءاضيأ ًايتايح لب «ًايئامئيس طقف سيل «تاونسلا

 «بيد ّنس يف اهنيح ناك ضلم دمحم نأ املاط

 ءاهسفن صلم دمحم ةايح ةريس نأ املاط ًاضيأو
 قشمد ىلإ اهموي ىتأ ءبيد لثم «هنأ انل يكحت

 طقسم نم أنس هل براقملا هيخأو همأ عم

 بونجلا ىلإ ةعقاولا ةرطيئقلا ةئيدم يف مهسأر

 رثإ .نالوجلا ةبضه نع ةيروس نم يبرغلا
 ديدج قيرط قش يف مألا ةبغرو ءبألا توم
 ءايرقألاو لهألا ثيح ةمصاعلا يف شيعلل

 .نيلفطلا مامأ ةحوتفم صرفلاو

 مأ وه ءذإ ءمليفلا لوأ ذنم انيدلام
 ةنيدملا ىلإ يفيرلا صابلا يف نولصي اهادلوو

 هتراضحب «هلك ملاعلا لثمت تناك يتلا ءقشمد

 تناك امك ؛مهراظنأ يف .هتمظعو ؛هعاستاو

 .ةسئابلا مألا ىلإ ةبنسنلاب هقافآو لبقتسملا لثمت

 ةثالثلا نأ روعشلا كلذ ةجح نم داز ًاعبطو

 اهعراوش ىلإ نورظني اوحارو «ةنيدملا اولصو

 ديعب قشمد لافتحا موي ؛ةمظعو ةشهدب اهتنيزو
 ةنيزلاو ءارشتنم بخصلا ناك ثيح ءءالجلا

 اًمع ًايلك فلتخي ًائيش اهنم ةلعاج :ىهاضت ال
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 ًادهشم ناك .ةرطينقلا يف ةسئابلا ةرسألا هتفرع
 نأ ديب .ديكأتلاب مالحألا عاونأ لكب حمسي

 فوس ام ناعرس ةرهبملا ةرهابلا ةروصلا كلت

 ىتفلا رظن يف لقألا ىلعو ؛جيردتلاب وبخت
 نم ًاقحال ثادحألا مظعم ىرنس يذلا «بيد
 ةمس هل مليف يف يعيبط رمأ اذهو ؛هرظن ةهجو

 نيح ًابيد نأ فرعن اننأ املاط «ةيتاذلا ةريسلا
 نامزأب مليفلا ثادحأ دعب  ًاقحال ربكيس

 نم ًائيش وأ ههجرخم هسفن وه نوكيس - ةليوط
 ويرانيسلا لكاشم نم ةدحاو نأ ريغ «ليبقلا اذه

 ةقيقح يف ءانه تنمك مليفلا يف ةيساسألا

 نع زجع ويرانيسلا اذه نأل كلذو ءرمألا

 ةهجو نم ثادحألا ىلإ رظنلا طاقتلا ةلصاوم

 .بيد رظن

 ةميق نم للقي مل - كلذ عم اذه نأ ريغ
 عباتت تحار يتلا هئادحأ ةيقدص نم الو «مليفلا

 ةايح ىلع امك «ةرسألا ةايح ىلع أرطي فوس ام

 تاونسلا لالخخ - يلاتلاب نطولاو - ةنيدملا
 - ةيسايسلا ةيحانلا نم .ةيلاتلا سمخلا

 اهليصافت ريع مليفلا انيلإ اهلقني يتلا ةيخيراتلا
 ىلع ةيروس تدهش ثيح «ةفورعملا ةثيدحلا

 ناك يذلا يلكشيشلا بيدأ ةيروتاتكد يلاوتلا

 نم يركسع بالقنا ربع مكحلا ىلع ىلوتسا
 رخاوأ نيب ةيروس يف ترئاكت يتلا كلت عون

 ...مليفلا ثادحأ نمزو «نيعبرألا تاونس

 تهتنا ام ناعرس يلكشيشلا ةيروتاتكد نأ ريغ

 يلتوقلا يركش «يطارقوميدلا» سيئرلا لحيل
 نوبقري نويروسلا هيف ناك تقو يف «مكحلا يف

 نم رصم يف.ثدحي ام حرفلاو سامحلا نيعب
 ةانقل ميمأتو رصانلا دبع لامج ةسائرل دوعص



 ةنيدملا مالحأ

 وحن يرصملا مكحلل تاهجوتو ءسيوسلا
 .خلإ ...يثالثلا ناودعلاف يكارتشالا ركسعملا

 نوموقي مهو نييروسلاب رمألا لطي ملو
 ءرصم يف ثدحي امل سمحتملا بقارملا رودب

 ةدحولا تماق ىتح 219404 ماعلا لح نإ ام ذإ

 ةدحو تناك اهنأ حيحص «ةيروسو رصم نيب

 لصي نل مليفلا نكل هروهش ىوس مودت نل
 ةدحولا تالافتحا عم فقوتيس لب ءاذه ىلإ

 وهو .نيلافتحا نيب هئادحأ رطأ دق اذهب نوكيل

 ةلحرملا كلت نيذه نيب كلذك رَّطأ هقيرط يف

 هجو ىلع بيد ةايح نمو «ةلئاعلا ةايح نم
 .صوصخلا

 ىلع ؛نكت مل .هيخأو همأو بيد ةايحو
 ةينطولا ةروصلا ةداعس «ةديعس «لاح ةيأ

 ريوصتلا اذه يف ءأديدحت ءانهو ؛ةيجراخلا
 «ةريبكلا ةيسايسلا ثادحألا عم لعافتلل يتاذلا
 مالحأ» ةوق رصانع نم يساسأ رصنع نمكي

 ةيلئاعلا ةاسأملا نيب لصفمتلا كلذو ««ةنيدملا

 حرتقي فوس يذلا ريبكلا مهولاو «ةيناوجلا
 .ثدحي ام ةيفلخ يف ناك هنأ «مليفلا انيلع

 ليلحت يأ لالخ نم ًاحضاو ودبي فوسلو

 بتاكك «ءصلم دمحم نأ «مليفلا اذهل يقطنم

 لكش ىلع مث ويرانيس لكش ىلع هتريسل
 نأ نم «ةنعلم»و ءاكذ رثكأ ناك «يئامنيس مليف

 نيب رفاضت «ةيماردوليم هقيرطب هتياكح انل مدقي
 .لخادلا يف ةيوسأمو «جراخلا يف ةيلافتحا

 تفرع دق ةرسألا ةايح تناك اذإ ءانه ذإ

 تابيخو باذعلاو سؤبلا بورض يلاوتلا ىلع
 نأب ًالمأ ؛مألل يناثلا جاوزلا نم «لمألا

 الأ

 نأ ىلعو «ةرتسلا» ىلع جاوزلا اذه اهدعاسي

 .ميرك لكش يف اهيدلو ئشنت

 لامعألا لالخ بيد تاباذع تفرع امك

 ىلع لوصحلا ةيغب اهلغتشي. جاؤر يتلا ةبعتملا

 مهتاناعمو «هيخأ دّوأو هدّوأب موقيو همأ ررحي ام

 ةيشحوو دجلا ةوسقو لهألا رّكنت نم ًاعم

 عضوي ال هلك اذه نإف ىمؤلو ديدجلا جوزلا

 «ةيصخشلا ةاناعملاو ىّبسلا ظحلا ةناخخ يف ءانه

 «يتلا ةيعامتجالا ةينهذلا ةناخ يف عضوي لب

 عافدنالا ةيفلخ يفءاهسفن يه تنمك نئل

 «يموقلا وهزلا ةلحرم معد يفو «ماغلا .ينطولا

 ةروصلا ىوس نكيمل «مدقتلا» اذه نإف

 دامغ امه «نييعامتجا مؤلو سؤيل ةيجراخلا

 .ةماعلا ةيبعشلا ةينهذلا

 عوضوملا يف صوغن نأ انه انلواح ام اذإف

 «يئامنيسلا ليلحتلا هلمحتي امم دعبأ ؛ًاليلق

 دري مل يتلا ةقرافملا كلت ةخراص اهدجنس

 ام نيب «ةوق لكب اهنايبت ىلإ لصي نأ مليفلا
 هليختي امو «هتقيقح يف عمتجملا هيلع وه

 «ةنيدملا مالحأ» نكل ...هسفن نع ةروص نم

 انسحو ةيلوألا تاراشإلا مسرب انه ىفتكا

 رملارع ىلإ ار نأ نم هذقنأ اذه نإ ذإ لعف

 .ةيقالخأ ةيجولويسوس
 حجن «قايسلا اذه يف ءرمأ نم نكي امهم

 يذلاو ١4565« ماعلا يف دولوملا ءصلم دمحم

 وكسوم يف امنيسلا سرد ةيبدأ تايادب دعب
 ءزج ناك ةظحل يف يأ 2141/4 ماعلا جرختيل

 مث نمو - ةيتايفوسلا امنيسلا نم يساسأ
 امنيس ريثأت تحت  ًاعقاو - ةيبوروألا امنيسلا



 ايليماكو دنه مالحأ

 يف امّيس الو هتاديدجتو يكسفوكرات هيردنأ
 .ةيتاذلا ةريسلا امئيس لاجم

 نع ثيدحلا ىدل ءًابيرغ نكي ملانهو

 لاجم يف ءرثك براقي نأ «ةنيدملا مالحأ» مليف
 لاجم يف امك ءهمأب ىتفلا هلطب ةقالعو عوضوم
 ةيرعاشلا ةكرحلا ىلإ ةلايملا ةيئامنيسلا ةغللا
 يكسفوكرات مالفأ لمجأ نم دحاوب «ةئيطبلا
 .«ةآرملا» اهاوقأو

 صلم ققحي مل «ةئيدملا مالحأ» دعب نمو

 ىلإ ؛ةريصقلا مالفألا نم ليلق ددع ىوس

 «ليللا» يه ىرخأ ةليوط مالفأ ةعبرأ بناج

 ىلإ مّلس» ًاريخأو ؛دهملا»و ؛ماقملا باب#و
 7١17 ماعلا فيص يف هزجنأ يذلا «قشمد

 «يئامنيسلا وتنروت ناجرهم يف هب كراشيل
 ةيروسلا ةروثلاب طابترا ىلع هعوضوم ًالعاج
 1١1١. ماعلا عيبر لوأ يف تعلدنا يتلا

 «ايليماكو دنه مالحأد

 (ناولأ).د ٠ (١1؟44)

 ناخ دمحم :جارخإ

 ناخ دمحم :ويرانيسو ةصق

 ةعمج ىفطصم :راوح

 رصن نسحم :ريوصت
 يعيرشلا رامع :ىقيسوم
 ضاير ةدياع :ىكز دمحأ ؛يحتف ءالجن :ليثمت

م يف سيل نأ دكؤملا نم
 نأ دحأ رودق

 يف ةفصنم نكت مل ةيرصملا امنيسلا نأ معزي
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 قحتست يتلا - مالفألا يه ةردانف .ةأرملا قح

 ةأرملا بناج ىلإ فقت مل يتلا  مالفأ مسا

 لالخ امّيسالو ءرخآ وأ لكشب اهقوقحو
 ةيضق تراص موي تاينيعبسلاو تاينيتسلا

 .ًاعيمج سانلا ّمهت ةيعامتجا ةيضق ةأرملا

 هذه نأ ينعن ال اذه لوقن نيح ًاعبطو
 ىلإ مدقتلا نم تناك اهنع ثدحتن يتلا امنيسلا

 اهفاصنإو ةأرملا ةيرح بناج ىلإ فوقولا ةجرد
 مل يتلا بلاطملا نم كلذ ىلإ امو ءأيقوقح
 ةرهاجملا نع ةأرملا قوقح تايعمج فكت

 اهناذآو اهنويع تقلغأ تاعمتجم هجو يف اهب
 عمتجملا فصن ربتعت نأ ةأرملا ىلع ةرثكتسم

 مالفألا نم ًاريبك ًاددع نأ ينعن اننكل .هتيبرمو

 اهتدعاسمل اميرو ةأرملا رهقل يدصتلا لواح

 ةفاضإ ةيفطاعلا اهقوقح ىلع لوصحلا ىلع
 .اهتايرح ضعب ىلإ

 تامنيس نأ ثدح دق ىتح هنإ انه لقئلو

 كلت لثم دئاسلا عم يشامتلاو ةيبعش رثكألا نم

 نيدلا ءايض دمحأو تاكرب يرنه اهققح يتلا

 تلكش «نيرخآ نيب ءمامإلا نسح ةصاخبو

 ءانه ىسنن نأ نود «ةأرملا لجأ نم تاخرص

 تاينيسمخلا نيب ققح يذلا فيس وبأ حالص

 نم ةسبتقم مالفأ ةعومجم «تايئيتسلا طساوأو

 تلعج «سودقلا دبع ناسحإل ةيررحت تاياور
 ىلع نوّرصي ةيبرعلا تاعمتجملا ىفلختم
 ...ًابضغ مهنانسأ

 ًامئاد لظ يئامنيسلا نتملا كلذ لك نأ ريغ

 لظو «ةأرملا لجأ نم عنصت ةيروكذ امنيس
 لماع درفك اهتيرحب ةأرملل ةبلاطملا نع ًازجاع
 ضبقي نئاكك ؛هسفنب هسفنل ررقي عمتجملا يف



 ايليماكو دنه مالحأ

 ناك يئامنيسلا عونلا اذه لثم .هديب هريصم ىلع

 ايدان امبرو يديغدلا سانيإ مالفأ رظنتي نأ هيلع

 تاجرخمملا نم رغصألا ليجلا تانب مث ةزمح

 يفطل ةلاهو ليلخ ةلاهو تأشن اردناس لثم

 يف انه انثيدح رصحن يك - يركذ وبأ ةلماكو
 .رهظي نأ لبق  ةيرصملا امنيسلا

 هدنع فقوتلا نم دب ال مليف ةمثف ءاذه عمو

 هجرخم نأ حيحص .ثيدحلا اذه لثم يف ًامئاد

 نيذلا لضفأ نم ًادحاوو ًالجر ناك هبتاكو

 اهتوق ةيرصملا «ةيبعشلا) امنيسلا ىلإ اوداعأ

 يف مليفلا نكل «نينامثلا تاونس يف اهقئورو
 صاغ ًامليف ناك يأ «زايتماب ًايوثنأ ناك هتاذ دح
 عمتجملا يف اهتناكمو ةأرملا ةيرح ةلأسم يف

 يرصم مليف يأ هيلإ صاغ نأ ردن ّدح ىلإ
 .لجر وأ ةأرما عيقوت نم ناكأ ءاوس «هلبق نم
 همليف نعو ناخ دمحم نع انه ثدحتنو

 يف ضرعو قّقُح يذلا ةايليماكو دنه مالحأ»
 .1944 ماعلا

 ديكأتلا نم دب ال ءانه رمأ نم نكي امهمو
 نا هيف اند يذلا ديحولا نكي مل مليفلا اذه نأ

 ءانه هنكل .ريخألا نوكي نلو عوضوملا اذه نم

 ةأرملل ًاقلاخ هادم ىصقأ ىلإ هعوضوم لصوأ

 اذه يف عجرملا - مليفلا نيتيبرعلا امئيسلاو
 دنه مالحأ» ىلإ انرظن ول ءاذه عمو .لاجملا

 نمضتي ًامليف هائيأرل هجراخ نم ايليماكو
 ةيرصملا امنيسلا تداتعا يتلا اهسفن تامسلا

 روضح نم ءاهنمضتت نأ ةجئارلا ةيبعشلا

 يئاكحلا قايسلا ىلإ ؛هراودأ يف موجنلل فثكم

 يظشتل ًاعساو ًالاجم كرتي ال يذلا يّطخلا
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 نأ ةيعيلطلا امنيسلاب ردجي امك ةيئامئيسلا ةغللا
 ...لواحت

 لاجملا اذه يف هديكأت نكمي يذلا نأ ديب

 وهو هتوفيل نكي مل ناخ دمحم نأ وهف

 امنيسلا فرعي يذلاو سّرمتملا يئامنيسلا
 انه هيلع نأ «ًاديج ملاعلا يف ةمدقتملا ةيعيلطلا
 «ةلاسرلا» ًاضيأ امبرو - عوضوملا مّدقي نأ

 يأ ىلع  اهلاصيإ ىخوتي يتلا ةيعامتجالا
 ودبيس عونلا اذه نم ًامليف نأ املاط ءرخآ ءيش

 ىفتكا وه نإ «نينمؤم نيب نيرّشبملا نم هنأكو
 لعفي نأ داتعا امك ةبخنلا ىلإ هتلاسر لاصيإب
 ةمدقتملا اهعيضاومو ةيعيلطلا مالفألا باحصأ

 دعتبيف ؛روهمجلا ىلع رومألا ؛نوبّعصي» نيح
 مهلئاسر دوعت ال يلاتلابو مهمالفأ نع اذه

 ...ءاوهلا يف خفن ىوس

 نم ءايليماكو دنه مالحأ# ةكبح نإ
 مليف يأ يف اهيلع روثعلا نكمي يتلا تاكبحلا
 نم رودت اهنا :لاح ةيأ ىلع يرصم يبعش
 نيتللا ايليماكو دنه نيتسئابلا نيتيبصلا لوح
 يف امهنم لكلو تويبلا ةمدخ يف نالمعت
 :ةصاخلا اهتايح هسفن تقولا

 دعب يتلا ةعيدولا ةطيسبلا ةلمرألا ءدنه

 ةريقفلا اهترسأ عم شيعلل رطضت اهجوز توم
 ةرسألا دعاست يك تويبلا يف ةمداخ لمعلاو

 تيبو بحو جوزب هيف ملحت يذلا تقولا يف
 ىرت يتلا «ةريغصلا» رومألا كلتب يأ ...ئفاد

 .اهناوه نم اهلشتنت فوس اهنأ
 لمعت ةقلطم اهتيحان نم يهف ايليماك امأ

 اهيخأ ةرسأ عم شيعتو تويبلا يف ةمداخ

 رثعت نأ يف لمأ اهلكو اهتلاعإ يه ىلوتت يتلا



 ايليماكو دنه مالحأ

 «ةايحلا كلت نم اهررحي ام ىلع ىرخألا يه

 نم ةيناث جاوزلا ىلع رّبجُت نأ دعب ةصاخبو
 اهاخأ دعاست نأ درجمل ًانس اهربكي حيبق لجر
 .هتلئاع دوأب مايقلا نم هنكمتو

 هذه نع نيتيضار ريغ نيتأرملا نأ حضاو
 ًامالحأ شيعت امهنم ةدحاو لك نأو «ةايحلا

 نايضمت امه اه اذه عمو ...اهتقاط قوفت
 ىلع روثعلا ةلواحم يفو «ةمواقملا يف تقولا
 ...نكمأ نإ ةيرحلا ىلع امك ميركلا شيعلا

 .هنم ريثكلا ىلع نكي مل نإ لاملا ضعب ىلعو
 تطبترا دق دنه نوكت ءانثألا كلت يفو

 يف هلثم رثك نابشك «سرامي يذلا ديع باشلاب
 عروتي الو لمعو لمع فلأ «ةيرصملا ةراحلا
 ملحي رخآلا وهو ..ةريغص تاقرسب مايقلا نع
 دنه نم جوزتي نأ يف ةصاخبو ...لاح ةيأ ىلع
 اميف ةلفط تبجنأو هنم تلمح نأ دعب امّيسالو

 اهفرتقا ةقرسل نجسلا يف يمر دق وه نوكي
 فرعي نل ناكم يف اهنم هانج يذلا لاملا أبخو

 .يلاتلاب ايليماكو ءدنه ىوس هب
 اهيلع قلطتس دنه اهبجنت يتلا ةلفطلا

 ديدحتلاب كلذو ...مالحأ مسا ناتقيدصلا
 فشتكن امبر يتلاو «ةكرتشملا امهمالحأب ًانّميت
 امب ؛مليفلا روكذ نم دحأ نم ام نأ جيردتلاب

 نجسلا ليزن راص دقو هسفن ديع كلذ يف
 دعب اتسيل ناتأرملاف .اهنم ًاءزج لكشي «نآلا

 هناكمإ يف يذلا طمنلا نم ةيتايحلا امهبراجت
 يف ىتح وأ دحأ ناكمإ يف نأب قثي نأ دعب
 .ًاثيش امهيطعي نأ «لكك عمتجملا ناكمإ

 ناخ دمحم مليف ثادحأ نأ انه ٌنيسنن الو

 نمزب فورعملا نمزلا كللذ يف رودت ءاذه
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 يف ةيداصتقالا ىضوفلا تدأ ثيح «حاتفنالا»

 ىلإ ءارقفلاب ىدأ عيرم يقبط زرف ىلإ رصم
 مه ءايليماكو دنه لثم سانأو ..ةوسق دشأ رقف

 نأ ناتأرملا عيطتست ال اذلو ةلاثحلا ةلاثح نم
 ضعبو «ةيرحلا نم طسق درجم :ريثكلاب املحت

 ناضرعت ةريغصلا مالحأل ةئشنتب لمألاو «لاملا

 «مليقلا تاظحل نم ةظحل يف ءانهو

 «ققحتت نأ كشو ىلع ةريغصلا لامآلا ودبت

 «؛هقرس دق ديع ناك يذلا لاملا لضفب ًاديدحتو
 تاظحل شيعتل لاملا ىلع رثعت دنه نإ ذإ
 ..مالحأ ةريغصلاو ايليماك عم لمأو حرم

 درجمل ةيردنكسإلا ىلإ باهذلل ًاديهمت كلذو
 نع حضاو ريبعتك «ىلوألا ةرملل رحبلا ةدهاشم

 .دودحم ريغ ةيرحلا ىلإ قوت

 رحب ىلإ ناتأرملا هجتت لعفلابو
 ىنعملاب  امهمالحأ امهعمو ةيردنكسإلا
 ام ثدحيس انه نكلو «- ةملكلل جودزملا
 :فقاوملا هذه لثم يف ءارقفلل ةداع ثدحي

 نيتأرملا نيكرات لاملا ىلع رارشأ يلوتسيس
 دعب ىلع نكلو ...ىعسملا يتبئاخ نيتسئاب
 ناكم نم ديعب ريغو ئطاشلا نم تاوطخ
 نكل «لاملا ناتأرملا تدقف دقل ًانسح .ةلفطلا

 نم ريسي ءزج ولو هعمو امهرظتني كانه رحبلا
 ةلفطلا كانه مث ءاهيلإ اتعس املاطل يتلا ةيرحلا
 يذلا لمألاو لبقتسملا ىلإ علطتلا زمر مالحأ

 .هنم ءرب ال

 ةياهن ةياهنلا كلت رايتعا نكمي ناك لهف
 روهمجلا هفقلت يذلا مليفلا اذه يف ةديعس
 سيل ؟ىلوألا هضورع ذنم ناضتحاو بحب
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 امك ةايحلا رّوصي ًاطيسب ًامليف ىتأ هنكل ءمامت
 مالحألا روصيو ؛نوكت نأ بجي امك ال يه

 وأ ظعاوم نود نم اهدودحو ةريغصلا

 راسم يف هتناكمو هتوق تنمك انهو :تازجعم
 كلت يف رثكي ناك يذلا نان دمحم يئامتيسلا
 امئيسلاب ةقثلا تداعأ مالفأ قيقحت نم مايألا

 هل نولياجم ءالمز لعف ام رارغ ىلع ةيرصملا
 رايت) اهنيح يمس يذلا رايتلا كلذ راطإ نمض

 لثم «ةيرصملا امنيسلا يف ةديدجلا ةيعقاولا
 فطاع لحارلاو ةراشب يريخو ناخردب يلع
 .ديسلا دبع دوادو بيطلا

 «رايثتخالا»

 (ناولأ) .د 8 (1ةالا)

 نيهاش فسوي :جارخإ

 نيهاش فسوي ءظوفحم بيجن :ويرائيسو ةصق
 ديشروخ دمحأ :ريوصت

 ليعامسإ يلع :ىقيسوم
 «يليالعلا تزع «ينسح داعس :ليثمت

 ناطلس ىده

 يذلا ام ًامامت ًاحضاو ودبي ال مويلا ىتح

 يف «ًالماح ؛رايتخالا» مليف نوكي نأ هينعي

 زربأ نم امه نيمسا ويرانيسلا ةباتك ةناخ
 :يرصملا يبرعلا عادبإلا ملاع يف ءامسألا

 دادزيو .نيهاش فسويو ظوفحم بيجن

 ىلع ًاينبم سيل مليفلا نأ ركذتن نيح ضومغلا
 ودبي امك وه لب ءظوفحمل ةياور وأ ةصق

 ءًامليف روصيل بتك ليصأ ويرانيس - ًاحضاو

 نذر

 لالخ نيهاشو ظوفحم هتباتك يف كراشتو
 «1951/ وينوي /ناريزح ةميزهل ةيلاتلا ةبقحلا
 وأ «عقاولا ايانث يف نوثحبي نوفقثملا ناك نيح
 ام ؟بجشم» نع «لقألا ىلع مهراكفأ ايانث يف

 .ةميزهلا بابسأ هيلع نوقلعي
 هلمحي يذلا «باطخلا» انقدص اذإ ,نحنو

 «يرصملا فقثملا نأ دجنس ةرايتخالا»

 اميرو - ساسألا ببسلا امه «هتيماصفناو

 قباسلا همليف ىف .ةميزهلا كلتل  ىفخلا
 ةركفلا هذه نوع اند دق نيهاش ناك هض رألا»

 ةيصخش نيب ًالباقت عضو ناك وهف .ًايثزج نكلو
 درمتملاو لضانملا حالفلا) مليوس وبأ دمحم
 ةطلسلاو عاطقإلا مامأ ةياهنلا يف مزهني يذلا
 خيشلا ةيصخش نيبو (اهركسعب ةلثمملا
 ناك يذلا فقثملاو قباسلا لضانملا «ةنوسح

 نكل 21419 ةروث يف مليوس وبأل حالس قيفر
 يف نهارلا هطارخناو لعف يأ نع هزجعو هددرت
 يتلا لبقتسملا ءانب ةبعل جراخ هعضي «ةطلسلا
 نود نم اهضوخي نأ مليوس وبأ حالفلا ىلع

 .«رخآلا فصنلا» اذه

 ةحتاف روظنملا اذه ىف وه ؛رايتخالا»
 نيهاش فسوي عادبإ نم يلاتلا فصنلا

 .لقألا ىلع لكشلا ىوتسم ىلع «يئامنيسلا
 رهوجب ًاطيترم ءايمتح ىتأ انه لكشلا نكل
 .هجراخ نم هيلع محقم ريغ هعوضومو مليفلا
 ضعب يف ًايبيرجت ناك ام :ىرخأ تاملك يف
 ءانه اع «ةيكيسالك رثكألا «ضرألا» تاظحل

 فيكو .هعوضومو مليفلا رهوج «رايتخالا» يف
 ماصفنالا نم لعج مليف يف كلذك نوكي ال
 ءارهوج فقثملا اذه ةمزأ نمو ىل ًاعوضوم
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 فقثملاو .ةطلسلاو فقثملا نيب ةقالعلا نمو

 ؟ريبكلا هلاؤس ؛هسفنو

 لكش يف هعوضوم نيهاش عينا ايئامثيس

 يَ قيقحت ىلإ رمألا هب يهتتي الآب ًافزاجم «لماك

 زيكرتلا مت د اذإ الإ مهللا ءايريهامج حجان مليف

 دض مليف# هنأ ىلع هنع يجراخلا مالكلا يف

 ىوصقلا دودحلا ىتح ىرجو «نيفقثملا

 بتاكلا) يعابسلا فسوي بضغ لالغتسا

 رخاوأ يف ةفاقثلا ريزوو فورعملا يسنامورلا
 ىلع (يتاداسلا دهعلا لئاوأو يرصانلا دهعلا

 .رخآ وأ لكش يف هلواطي هايإ هرابتعال مليفلا

 ظوفحم بيجن ةين يف ال نكي مل ءأعبط
 ددني مليف لمع ءنيهاش فسوي ةين يف الو
 تاراشإ ةمث تناك نإو ىتح «يعابسلا فسويب

 نكل «لابلا يف يعابسلا عضت ؛هلوأ يف ةيمرم
 نم تتأ «مليفلا يف بتاكلا /فقثملا ةيماصفنا

 وهام عم بواجتلا نم :لقنل لب - قدصلا

 ةجرد ىلإ  برعلا نيفقثملا ةروص نم دوهعم
 يعابسلا فسوي نوكي ال ّملو) ًارثك نيفقثم نأ
 مهتاذ اوري نأ مهنكمي ناك (؟مهنم ًادحاو

 .مليفلا اذه ةشاش ىلع ةسوكعم

 نم ؛ةياكحلا ؟لطب» ءانه ءوه فقثملا

 دوهعملا ىنعملاب لطب ةياكحلل نوكي نأ نود

 بتاك هنإ .داضملا لطبلا هنإ اذإ لقنل .ةملكلل
 «ةلودلا ناكرأب ةيوقو ةرمثم تاقالع هل «حجان

 وأ ةينفلا اهتميق نع رظنلا فرصب - هلامعأ

 حراسم عفرأ ىلع مّدقت - ةيقيقحلا ةيركفلا

 هل ولحي امك رفاسي وهو «ديس همسا .ةلودلا

 يمتنت .ءءانسح هتجوز يوك تايه يف

 اهنكل «ةيطارقتسرألا نم ًادئاب انل ودبي عون ىلإ

 .فيكنت فيك - لقألا ىلع ًايرهاظ - تفرع
 ةبخنلا عمتجم :هيف شيعت يذلا عمتجملا عم

 اهجوز هيف لوصي يذلا ةيركفلاو ةيسايسلا

 .هتيجس ىلع لوجيو

 ءاج دقو ديس مامأ «مليفلا لوأ يف ءنحنو

 رمتؤم روضحل رفسلا يف ةفاقثلا ريزو نذأتسي
 دعتسي ديس نأ ًاضيأ فشتكتل ءابوروأ يف يبدأ

 كشو ىلع وه اه ذإ «هتايح يف ةديدج ةزفقل
 ءيش لك .يبوروأ دلب يف ًايفاقث ًاقحلم نّيعي نأ
 «ةناكملا ؛ةطلسلا :هتايح يف حيرمو حجان اذإ
 طسو نكلو .قرشملا دغلاو ةجوزلا «لاملا
 وعدملا ىلع رثعت ةطرشلا يه اه هلك اذه

 هرمأ ةقيقح يف سيل دومحمو .ًاليتق دومحم
 يف ًايلك ههيبش .ديسل مأوتلا قيقشلا ىوس
 ودبي هنإف ةايحلا طمن ىف امأ .لقألا ىلع لكشلا

 راتخا سكاشمو راحب هنا :هل ًاصلاخ ًاضيقن انل
 علطتي نأ نود نم ىوهي امك شيعي نأ هسفنل

 .تالزانت ةيأ مدقي نأ وأ ءبسكم ىلإ

 امه اهو ...ًايقطنم ءيش لك ودبي نآلا ىتح

 لتق ةميرج يف ناققحي ةطرشلا يف ناطباض
 فوس «قيقحتلا اذه لالخ نم نحنو .دومحم

 هجولا «مليفلا نم يناثلا فصنلا لالخ دهاشن

 «ديس ةايحل رخآلا هجولا ...ةيلاديملل رخآلا

 اذه نأ ينعي ام .دومحم مأوت هنأل طقف سيلو
 قمعأ رومألا نأل لب ءيقطنم امهنيب ؟لماكتلا»
 :ًاينطاب مث ًايرهاظ «ريثكب كلذ نم

 أدبن ذإ .دومحم ةايح طمن نأل ءايرهاظ

 نيب ةيكوكملا ةلحرلا ةبعل لوح نم هفاشتكاب
 «يوارلا ناسلب انل ةيورم ءيضاملاو رضاحلا

 لكأي يذلا نفعلا لك هسفن تقولا يف فشكي
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 ةجوز نأ ًاضيأ فشتكنس اننأل مث .ديس ةايح
 هشيعت يذلا يفطاعلا غارفلا ىلع ًادر ءديس

 اهيف اهيمري يتلا ةيعامتجالا اهتايح ةجامسو

 ءامترالا ىلإ موي تاذ رمألا اهب ىهتنا ءاهجوز
 عبطلاب لكشي اذه لك .دومحم ناضحأ يف
 مليفلا يف يسيلوبلا يثدحلا بناجلا قايس
 يسيلوبلا مليفلا لكش انه ذختي يذلا

 اذهل ةقالع ال ًانطاب رمألا يف ةمث نأ ريغ

 حطس يف هب ؛هنع ثدحتت يذلا بناجلا

 سكعي داكي نطايلا اذهو .لقألا ىلع رومألا

 ًاصخش رمألا ةياهن يف امه ديسو دومحم نوك
 , .ًادحاو

 ةيصخش لخاد يف سيلو ءانه وه ماصفنالا

 بيجن نأكلو .دومحم نع لزعمب ءديس

 يف روط - نيهاش فسوي سيلو - ظوفحم
 يف هريوصت نع سعاقت ناك ام «ةركفلا هذه

 نكلو «ةمأوتلا انيدل ثيح «ةذاحشلا» هتياور

 ردغي يذلا «قباسلا لضانملا هقيفرو لطبلا نيب
 وه جرخي اميف نجسلا يف ذ هايإ ًاكرات لطبلا هب

 ىتح اهيف صوغي لظي «ةهفرم ةايح شيعيل
 لالخ نم «ةصاخلا هتمزأ هيف علدنت يذلا مويلا

 هطوقس ءاهلامج هل فشكي يتلا «هتنباب هتقالع
 ةمزأ ءاهتراهط هل فشكتو ؛هتجوز طوقسو
 ناك يذلا هقيدص نم اهجوزيف ءاهلك هتايح
 ةجودزم ةبغر نع ةيانك امير - نجسلا يف هاقبأ
 نأ ىف ًالوأ :اهيف قمعتلا لاجم انه سيل هيدل
 ؛ةقباسلا ةيقالخألاو ةيروثلا هتراهط ىلإ دوعي
 اهمأ ةهيبش يهو ءاهب ضّرعي نأ يف ًايناثو
 عضو هيلإ ردحنا امع ءاهرمع يف تناك نيح
 هقيفرو لطبلا نيب ةيجاودزالا هذه .- مألا هذه

>” 

 ةنبا «مساقت» يف لديك «ةدسجم «قباسلا

 ةيجاودزالا ءرمألا ةياهن يف اهسفن يه «لطبلا
 ءامهمساقت» يف ةدسجم .ديسو دومحم نيب
 «ًايريهطت# ًايعوط ًالعف ناك ام نكل .ديس ةجوز

 نيب ا 00 انه حبصي ةذاحشلا» يف

 انمث هتايح امهنم دحاو عفدي «نيمأوتلا

 يف 00 ةيجاودزا نأ حضاو

 بيجن ةيؤر تقمعام ردقب ؛«رايتخالا»
 هتقالع يف .فقشملا ةيجاودزال ظوفحم

 ةريثك لامعأ يف تلجت امك «هتاذبو عمتجملاب

 ةباجإلا نم عونك نيهاش ىدل تنأ «ةقباس هل

 نم هنهذ لغشت تأدب دق تناك ةلئسأ نع

 نكلو ...ديعب نمز ذنم ؛.هرودو فقثملا لوح

 تالباقتك اهعضو يلاتلاب وهو .نانفلا ةيوفعب

 اهتلالد زواجت هتعاطتسا يف ءدعب نكي مل
 يأ ...فحصلا عئاب) يوانق نيب :ةيقالخألا

 «تاباقنلا لجرو (رخآ وأ لكشب ةفاقثلا رشان

 «(ةديدحلا باب» ىف) ًايعو بستكملا دلبلا نبا
 ةديسو ءايئاملأ ىلإ رفسلا يوانلا ملعلا بلاط
 ًايروث ًايعو اهرودب بستكت يتلا عمتجملا

 دمحم نيب ةصاخب مث «(ةديدج موي رجف» يف)
 يف) ةنوسح خيشلا «فقثملا»و ؛مليوس وبأ

 .(4ضرألا»

 ةنادإلا تناك ؛«تالباقتلا هذه لك يف

 «رايتخالا» يف نكلو .ريبك دح ىلإ ةيقالخأ
 ةيجاودزا مامأ انرص ءًامامت رمألا لدبت
 رمألا ةياهن يف رّسفت 23 (ةيناوجت) ةجولوكس

 فوسليفلا هيمسي ام اهقيرط يف رّسفتو ءًايسايس
 .«نيفقثملا ةنايخ# ادنب نايلوج يسنرفلا

 فصنلا ذئم ءاننأ «رايتخالا» يف كلذ ةياآو
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 قيقحتلاب ًاريثك نيمتهم دوعن ال «مليفلل يناثلا

 لخاد لمتعي امب متهن ام ردقب ؛يسيلوبلا
 انل ثدحي يتلاو ءانمامأ اهارن يتلا ةيصخشلا

 دح ىلإ لصن نأ ءرخآلاو نيحلا نيب ءاقح
 ىلع هارن يذلا اذه ناك اذإ ام ةفرعم نع زجعلا
 .دومحم وأ ديس وه ةشاشلا

 صمقتي ديس نأل .طقف ءاذه سيلو

 اذه رهوج يف ءامهنأل لب .دومحم ةيصخش
 دعب ءانه ذإ .انرشأ امك ءدحاو صخش ء؛لمعلا

 هلك مليفلا ينب) ةعقاو ةقيقح ةميزهلا تراص نأ

 يف «آلثم .ثدح ام سكع ىلع ءاهدوجو ىلع

 لوصح ىلع قباس صنلا نإ ثيح ؟«ضرألا»
 اهسفن ةيورملا ثادحألا نإ ثيح لب .ةميزهلا

 «نيرشعلا نرقلا تايئيثالث يف رودت ثادحأ يه

 نمحرلا ديع سيلو .نيهاش اهمدختسا

 ناك ءرضاحلا ىلع عاو طاقسإ يف ؛يواقرشلا
 مل اذإ امع لءاستي - لاح ةيأ ىلع - لازي ال
 ىلع هددرت يف ًايبلس  مهاس دق فقثملا نكي

 ةيناكمإ تراص «(ةميزهلا لوصح يف - لقألا

 فقثملا نأ ًاصوصخو «ةحضاو فقثملا ةنادإ
 تداق يتلا ةطلسلا نم ًاءزج ديعب نمز ذنم راص

 .ةميزهلا ىلإ

 ىلع - رصم خيرات عجارن نأ انه انبْسحو
 يك «نيتسلاو نيسمخلا تاوئس يف - لقألا

 .ةطلسلا نم ًايساسأ ًاءزج راص فقثملا نأ كردن

 ةروغلا ةداق ناك ًاراشتسم هنوكل طقف سيلو

 الغم «لكيه نينسح دمحم) هيلإ نوغصي

 امو ًايئاورو ًاعدبم وأ ًانانف هنوكل طقف سيلو

 ام لك اهل رربي حارو ةروثلا عم دلو كلذ ىلإ
 َّملو ...ًادئاقو ًاريزو راص هنوكل ؛لب .لعفت

 7ك

 اوماق نيذلا رارحألا طابضلا مظعم نإ لوقن ال

 ًءاَرق مهنوكب نورخفي اوناك «11657 ةروثب

 لحارلا «مهريبك نإ لب ؛تافلؤم مهلو ًاباتكو
 بدألا تاهمأ مدختسي أتفي ال ناك ءرصانلا دبع

 نمز تاذ رشنو «هئيداحأو هبطخ يف هل عجارم

 نم يحوب اهبتك هنإ لاقي يتلا ةيرحلا نمث ةياور
 .ميكحلا قيفوتل حورلا ةدوع

 ضعب ًامحقم ودبي دق هلك اذه نإ ...ًانسح
 «رايتخالا» عضول هانقس اننكلو ...انه ءيشلا

 يتلا ةمساحلا ةبغرلا كلت حيضوتو ؛هراطإ يف

 بيجن ةياعر تحت «نيهاش فسوي اهرعشتسا
 نمو لخادلا نم .فقثملا ةيرعتل ءظوفحم

 ذنم «هب مايقلا لصاوي فوس رمأ وهو .جراخلا
 رثكأ ًانايحأ ودبت ةعونتم لاكشأب «نيحلا كلذ
 مليف هقيقحت ىتح «طقف نكلو ...ًاحوضو

 ةديدع «رهاطم# يف هرورم رثإ ...«ريصملا»
 «ةفاقثلاو فقثملا نم هفقاوم عجاري هتلعج

 يف امك) ةيعامتجالا تاروطتلا ءوض ىلع طقف

 ثيح («سداسلا مويلا»و «تربانوب اي عادولا»

 يعامتجالا مزأتلا نأ جيردتلاب فشتكي حار

 فقثملا نوكي دق يتلا ,مئازهلاو طوقسلاو

 هسفن فقثملا ناك ءاهنع ةيلوؤسملا يف ًاكراشم

 .اهيبيسم نيب رطخألا نكي مل هنأ وأ ...اهل ةيحض

 حار نيهاش نإ لقألا ىلع «لقنل وأ

 ةلتك اوسيل نيفقثملا نأ فشتكي جيردتلاب

 لصاو نإ هنأل ءدبألا ىلإو ةرم نادت ةدحاو

 نيدي دحأ لعج نم نكمتي نلف ةنادإلا كلت

 رعاشلا لايتغا لواحي وأ ءدشر نبا دهطضي نم
 ريغ .لاثملا ليبس ىلع («ريصملا» ىف) ناورم

 ضعب رخأتي نأ نم هل دب ال ناك يعولا اذه نأ



 زوجارألا

 ةميزه دعب ام تاونس) نيحلا كلذ يفف .ءيشلا
 يف طبخت ةلأسم لازت ال ةلأسملا تناك 7

 رثكأ وه ام لوقن ال يك «تايلوؤسملا ديدحت
 .اذه نم

 نيهاش لوقيس ءرمأ نم نكيامهمو
 ىلإ رظن دق «ضرألا» يف ناك اذإ هنإ ءًاقحال

 ةميزهلا نع لوؤسم هنأ ىلع يقبطلا عارصلا
 ةيعاطقإلا تاقبطلل تناك هيف ةبلغلا نأل

 لاجر»و نوفقثملا اهنع تكسي يتلا ؛ةرطيسملا
 ةيزاهتنا ناد «رايتخالا» يف هنإف ءًاضيأ «نيدلا

 نيدي نأ هيلع يقبو «مهتيماصفناو نيفقثملا
 اذهو .اهداسفو اهتيطارقوريب ءاهسفن ةطلسلا

 .«روفصعلا» يلاتلا همليف يف هلعفي فوس ام

 مليف «رايتخالا» نإ انه لوقلا انعسو يف لعلو

 لواطي اميف .ءبناج نم ةميزهلا يعو لواطي
 نأ عم «رخآ بناج نم يعولا اذه «روفصعلا»

 وأ لولحلا حارتجا ىلإ لصي ال نيمليفلا نم ًايأ
 .درلا

 (زوجارألا»

 (ناولأ).: )1١1948( ٠

 نيشال يناه :جارخإ

 عامشلا ماصع :راوحو ويرانيس

 دمحأ نسحم :ريوصت

 يعيرشلا رامع :ىقيسوم
 ميلس ماشه «نيمأ تفريم .فيرشلا رمع :ليثمت

 برغلا نم داع دق فيرشلا رمع ناك

 انذي

 يف رمألا لوأ بعل دق ناك نئل وهو .ليوط

 ةيأ ىلع امنيسلا يف ضرع - ينويزفلت مليف
 هنإف ءهظوفحم بيجنل ةصق نع ذوخأم - لاح

 يئامنيس مليف يف بعلي نأ ىلإ ةجاح يف ناك
 دوهج عم هدوهج ترفاضت اذكهو .يقيقح

 وه ناك يذلا ؛نيشال يناه باشلا جرخملا

 «ةيرصملا هتدوع أايعار «بويأ» يف همّدق نم
 نم ناك يملا ةديدعلا ةركملا هذه نيوحل
 ىلع موسرم اهيف سيئرلا رودلا نأ حضاولا
 امنيس ىلإ هتدوع ساقمو ريبكلا مجنلا ساقم
 .هدالب

 نم ربكأ يملاعلا مجنلل رود كانه لهو

 لوجيو لوصي هيف حارو ءانه هبعل يذلا رودلا
 ةيحان نم وهف :ةجودزم ةبعل يف ءاريماكلا مامأ

 نيب هلاوجت نم هشيع نّمؤي نانف رود بعل
 نأ ةلواحم هسازعو «زوجارألا اعلم قطاثملا

 ديري وهو يعماجلا هميلعت هل نمؤيو هنبا يبري
 مهأو ضرعأ اهاري يتلا «هتنهم سرامي نأ هل
 ةقيقحلاف .يهاكفلا ضرعلا درجم نم ًاريثك



 زوجا ارألا

 هتاضارعتسا مدختسي «فيرشلا رمع نأ

 ناكس نيب ًاراكفأ رشني يك انه «ةيزوجارألا
 اهرشني نأ هناكمإ يف ناك ام ؛يلاهألاو ىرقلا

 ةيكارتشالا ىلإ وعدت اهّنِإ :ىرخخأ ةروص ةيأب
 .كاحضإلاو كحضلا راتس تحت «يعولا ىلإو

 ةيعماجلا هتسارد يف نعمي نبالا نأ ريغ

 حلصت هيبأ ةنهم نأ اهعم ىري دعي مل ةجرد ىلإ
 ربع «هابأ نأ فيك حوضوب مهفي نأ نود نم «هل

 ثادحألاب سانلا ةيعوت يف مهاسي .هضورع

 نبالا ربك دقل .مهلوح نم رودت يتلا ةيسايسلا

 ةنهم يف ىري ال تابو ؛هميلعت ىوتسم عفتراو
 «هبيصي صلاخ جيرهت ىوس هتاسراممو هيبأ
 كيبلا ةئبا هليمز نم برقتلا أدبي نيح امّيس الو
 .ريبكلا

 وأ هانمتي زوجارألا نكي مل ام ثدحي انهو

 «ريبكلا كيبلا عم طيطختلاب هنبا أدبي :هعقوتي

 عونلا نم ريبك يرامثتسا عورشم ةماقإل «لماك
 اذكهو .حاتفنالا مايأ دوسي أدب دق ناك يذلا

 ىهدألا نكل .هنباو زوجارألا نيب عارصلا دتشي
 نم بلطي نيح فشتكي نبالا نأ اذه نم

 ءاهيهتشي ةأرماب هعمجي نأ كيب لماك هكيرش»
 نأ حيحص .هيبأ ةأرما ىوس تسيل هذه نأ

 ضوخيو كيب لماك نع انه لصفني نبالا
 ًافقاو لظي زوجارألا نكل .هدض تاباختنالا

 دحأ اهيف لواحي يتلا ةظحللا ىتح «هنبا دض

 تاب يذلا نبالا لتقي نأ كيب لماك لاجر

 ةصاصرلا نكل ؛هديس يّدحت ىلع نآلا ًائرجتم
 نبالا يدتفت يتلا زوجارألا ةجوز ماعنإ بيصت

 اهنينج عضت ىفشتسملا ىلإ لقنت ذإ مث ءاهتايحب
 اذه نوكي فوسلو .اهسافنأ ظفلت يه اميف

 انك

 ًاقحال يذلا وه هنإ ذإ ءزوجارألل ءازع نينجلا
 .يلاضنلا هنف يف هراوشم هعم لمكي فوس

 اذه ةوق يف ساسألا دومعلا نأ حضاو

 هيف فيرشلا رمع روضح يف نمكت مليفلا
 ًارثك نأ ةجرد ىلإ ًاينغمو ًالضانمو ًالثمم
 مليفلا اذه يف هئادأ نيب ةنراقملا نم ًاعون اوماقأ

 زارطلا نم يضارعتسا مجن ىلإ هيف هلوحتو
 يلخ» يف ة عئارلا ينسح داعس ءادأ ٠ نيبو «لوألا

 .«وزوز نم كلاب

 ًاحاجن ريخألا مليفلا اذه ق ققح نئثلا نكلو

 يف هتلطب عضوو «ريبكو ًاشهدم ًايريهامج

 «ةيبرعلا امنيسلا تانانف نيب ًادج ةمدقتم ةناكم

 داقنلا ىضرب هسفن مليفلا ىظحي نأ نود نم

 «لان ةزوجارألا» نإف «جيردتلابو ءارخأتم الإ

 ىلإ ةبيسنلاب هنكل «داقنلا باجعإ ةيادبلا ذنم

 ؛ىخوتملا لوبقلا قلي مل ءضيرعلا روهمجلا
 رمع يسن دق ناك روهمجلا اذه نأل امبرو

 امبر وأ ؛ديعب نمز ذنم ؛«يرصملا» فيرشلا

 «رخآو دهشم نيب هتازفقو هءانغ غستسي مل هنأل

 مليفلا تألم يتلا ةبيطلا تاينلا لك مغر ىلع

 «حاتفنالا ةسايسب ةددنملا مالفألا نم هايإ ةلعاج
 وأ ةيريبعتلا ةوقلا هل نوكت نأ نود نم ىتح

 ةيرصم «ةيحاتفنا» مالفأ اهب تمستا يتلا ةينفلا

 «ناخردب يلع وأ ناخ دمحم مالفأ لثم «ةديدع

 .ديسلا دبع دواد «ةصاخب ؛وأ بيطلا فطاع وأ

 دق ناك ول ءنيشال يناه نأ ةقيقحلاو

 هنأش نم ناكل ءيفاضإلا دهجلا ضعب لذب
 ًادحاو ءأديدحت مليفلا اذه لضفب «ربتعي نأ
 يف ءالؤه هلكش يذلا زيمتملا رايتلا ءانبأ نم

 .ةيرصملا امنيسلا
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 «ضرألا»
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 نيهاش فسوي :جارخإ
 ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا :جاتنإ

 يواقرشلا نمحرلا دبع :ةصق

 داؤف نسح :راوحو ويرائيس
 رصن دمحم :ريوصت

 ليعامسإ يلع :ىقيسوم
 « ميهاربإ ىوجن «يليالعلا تزع :ليثمت

 يجيلملا دومحم

 ًامليف «ديدج موي رجف» ناك رخآب وأ لكشب
 صرح «هتينازيم ةيحان نم ًاريغص ءاريغص

 نينانفلا نم ددعب هيف هسفن طيحي نأ نيهاش
 دجن فوس نيذلاو هنم نيبرقملا نيينقتلاو

 ؛نييرخأ نيتبرجت دعب يذلا ءيرصن ريمس

 نأ لبق «نانبل يف هتايح نم ًاريبك ًاءزج شيعيو

 لبتقم يف دعب وهو اهيف لحريو رصم ىلإ دوعي
 «ةمئادلا هتفّلوم مالسلا دبع ةديشر ىلإ :رمعلا

 يف رهشألا توصلا سدنهم رونلا دبع يرصنو
 :ريبك مجن يأ مضي ملف ليثمتلا امأ ...رصم

 يهو (ةليان رود يف) ليمج ءانس كانه تناك

 يف تالثمملا لضفأ نم ةدحاو ًامئاد تناك
 .ًادبأ ةمجن نكت مل اهنكل ؛ةيرصملا امئيسلا

 مث ًانمز عمليس يذلا نيدلا فيس كانه ناكو
 يف دودحم امنإ ءتفال روهظب ًايفتكم يفتخي
 ناك يناعملا لك يف .ةيلاتلا نيهاش مالفأ مظعم

 هَ

 نيهاش نأكو اريغص ًامليف ؛ديدج موي رجف»
 ًادادعتسا ةبرجت ءاضيأ يناعملا لك يف «هدارأ
 تاماحتقالا هذه لوأو .ةلبقملا هتاماحتقال

 .«ضرألا) نوكيس

 «مدقت ام يف انرشأ امكو «ةيثدبم ةيحان نم

 نإو ىتح «ةميزهلا نع ًامليف ؛؟ضرألا» سيل
 ماعلا فصنو ماع دعب هرّوص دق نيهاش ناك

 ًامليف سيل وه كلذك .ةميزهلا ثودح نم
 مهنيب نم رثك لاق امك «ةينيطسلفلا ةيضقلا نع
 «ةيئثدبملا ةيحانلا نم اذه لك .هسفن نيهاش

 مليفلا ققح نيح ؛ءيش لك دعب نيهاش نكل
 ةياورل داؤف نسح هبتك ويرانيس نم ًاقالطنا
 ىلع ذوحتسا ؛يواقرشلا نمحرلا دبعل ضرألا
 :ًانهار ًامليف هلعجيل ذاوحتسالا لك هعوضوم
 «يقبطلا عارصلا نع «نيطسلف نع «ةميزهلا نع

 ريسلا نع ...نيفقثملا ةنايخ نع «بحلا نع

 نع ...هلوح ام بقاري لفطل ةايحلا برد يف

 .رامعتسالا

 نمحرلا دبع ةياور ءأذإ مليفلا لصأ يف

 نم يتلاو «ديعب نمز ذنم ةفورعملا يواقرشلا
 يف ًايعويش ناك يذلا ءيواقرشلا نأ حضاولا
 يلاطيإلل اراماتنوف ةياورب ًارثأتم اهبتك ءهابص
 ًايعويش هرودب ناك يذلا «ينوليس ويستانغيإ
 ناكف ويرانيسلا بتاك داؤف نسح امأ .هبابش يف

 ناك امك «ررحتم هنكلو ءايعويش رخآلا وه
 ةيفاقثلا ةايحلا يف ًازراب ًاهجوو ًايقيقح ًانانف
 يراسيلا ركفلا يّبطق عم هلمع يفو .ةيرصملا
 نأ نيهاشل ًايثدبم نكمي ناك ام نيذه يرصملا

 لعف امك ءاريثك ةصقلاو ويرانيسلاب ؛بعالتي#
 يف لعفيس امكو ««ديدج موي رجف» يف امير



 ضرألا

 ىتأ دق اذه نوكي امبرو .هدعب امو «روفصعلا»

 رمألا ةياهن يف جرخ يذلا «مليفلا ةحلصم يف

 ًامئاد هعضي ام عامجإلا نم ققحو ًايكيسالك
 لضفأ ةحئال يف ةيناثلا وأ ىلوألا ةبترملا يف

 .امئيسلا خيرات ّرم ىلع يبرع مليف

 ةظحالم ىلإانهرمألااذهاندوقي

 نم لك ناك اذإ هنأ يهو اهدنع فقوتلا نم دبال

 .ةلسلسلا هذهل ءمتتخملاو حتتفملا «نيمليفلا

 ءاهمسر يف نيهاش مهاس راكفأ نم ًاذوخأم

 يف هظح برجي يئامنيس عم ىلوألا ةرملا يف
 عم ةيناثلا ةرملا يفو ءامنيسلل ةرشابم ةباتكلا
 بتك يذلا نيهاج حالص وه) ماسرو رعاش

 نبالا ةدوعة ل ويرانيسلاو ةيساسألا ةركفلا

 يتلا ةثالثلا مالفألا نإف ««نيهاش عم «لاضلا
 ةيبدأ لامعأ نم تذخأ ةلسلسلا هذه طسوتت

 مهضعبو «نيفرتحم مهيمسن نأ اننكمي باتكل

 (يواقرشلا نمحرلا دبعو ظوفحم بيجن)
 اميف ءرصم يف نييئاورلا باتكلا رابك نم ربتعي
 «قومرم عدبم بتاك (يلوخلا يفطل) ثلالا

 .ريبك يسايس بتاكو

 أعم ةسمخلا مالفألا يف .هلكاذه عمو

 فسوي روضح دعبتسن نأ داكن ةبوعصب

 هتقالعو «ةمثعلتملا هتاراوحو هاريماك رتوتب

 زفقلاو يبصعلا فيلوتلاو نيلثمملا عم ةيدنلا

 هاريماك فقوتب كيهان «ةينمزلا ةيطخللا جراخ

 انفضأ اذإف .ةعيبطلا رظانم مامأ ًاراركتو ًاليوط
 أءدب ءىقيسوملا ىلع قالخلا هلاغتشا اذه ىلإ

 ؛ديدج موي رجف# يف ينييزت اهمادختسا نم
 ءزجك اهيلع لاغتشالا ىلإ ًالوصو «ضرألا»و

 يف ىنعملا ءافضإو يكحلا ةيلمع نم ساسأ

 كلذ دعب مث ؛يئاورلا درسلا عم يلماكت دعب

 ىلإ مليفلا نم ةريبك ءازجأ ليوحت ىلإ ءًالوصو
 نبالا ةدوع» يف لاحلا امك) ةيقيسوم ايديموك

 نيهاش جواز فيك مهفن نأ اننكمي («لاضلا

 تاغلو ؛هجراخ نم تتأ تاعوضوم نيب
 .هعادتبا نم تناك ةيئامئيس

 جرخملا نأ دكؤملا نم ةجوازملا هذه يفو

 ىلإ هدوقتس يتلا هقيرط ةيادب ىلإ لصو
 لواحي وأ ءًاراكفأ مدقي يئامنيس نم لوحتلا

 ىلإ «ةيئامنيس ةغل نم رسيت ام ًامدختسم «كلذ
 لعلو .اهروثي لب ةغللا هذه يف ددجي عدبم

 «جالوكلا»و عطقلاو درسلا ةغل روطتل ةءارق

 .«ديدج موي رجف» ةيطخ نم «هيدل يئامنيسلا
 ««روفصعلا» يف قلطملا «جالوكلا» ىلإ

 نبالا ةدوع» يف عاونألا يقالت ىلإ ًالوصو
 .«؟لاضلا

 نأ فيك نع انل فشكت ةءارقلا هذه لعل

 لالخ «يروث لكش يف هامنيس روط «نيهاش
 يف قرغي اهيف ناك يتلا اهسفن ةرتفلا كلت

 عقاولا دصر نم هدوقتس يتلا «ةيسايسلا ةريحلا

 رجف# يف) ًايبسن ةيئاعد ةسامحب «يروشلا#
 ءوض ىلع رضاحلل دصر ىلإ («ديدج موي
 ىلإ «(«ضرألا» يف) يقبطلا عارصلاو يضاملا

 نيفقثملا ةنايخ يف «ةميزهلا بابسأ نع ثحبلا
 بابسأ نع ثحبلا مث «(«رايتخالا» يف)

 يف) يطارقوريبلا داسفلا يف ةميزهلا هذه

 جئاتنلا صالختسا ىلإ ًالوصو :(«روفصعلا»
 يومدلا عارصلا فشكو لايجألا عارص يئبتو



 ضرألا

 يف) لبقتسملل ةديدج قافآ حتفو ةطلسلا ىلع
 .(«لاضلا نبالا ةدوع#

 ةياور ىلإ دانتسالابو ءاذإ «ضرألا» يف
 عقت ًاثادحأ يكحت يتلا يواقرشلا نمحرلا دبع

 فيرلا يف نيرشعلا نرقلا تاينيثالث طساوأ

 طاقسإ يف ء«سملتي نيهاش أدب ءيرصملا

 «نكت مل يتلا «ةميزهلا» بابسأ «براوُم
 تفاللا نكل .دعب تّلح دق ؛لاح ةيأ ىلع
 يذلا لفطلا ةرظنب هلك اذه دصر هنأ وه انه

 ةنيدملا نم ٍتآ لفط هنإ .ثدح ام انل يوري

 لفطلا اذهل نكت ملو .ةزاجإ يف فيرلا ىلإ
 ةأرملاب الو بحلاب الو «فيرلا عاضوأب ةفرعم
 ...رامعتسالاب الو ةيقبطلا تاعارصلاب الو
 فشكيل فشكتسيو بقاري انه وه اه اذهل

 نوفشتكي مهنأ ضرتفي نيجرفتمل هقيرط يف
 يئامنيسك هسفن نيهاشل يلاتلابو .هعمو هلثم

 نم هلكاشم شياعي ملو فيرلا شعي مل ينيدم
 يتلا ءلكاشملاو ثادحألا نم ةلسلس «لبق

 يف ولو «ةلخادتم ودبت «ةقرفتم ودبت ام رادقمب
 يتآلا جرفتملا /لفطلا /جرخملا ةرظن قايس
 .جراخلا نم

 ىلع لفطلا ةرظن عوقو نيب هنأ لاحلاو
 ةضبقل ةربكملا روصلاو ءرمألا لوأ فيرلا اذه

 هّرجت ىمدم «بارتلا ىلع مليوس وبأ دمحم
 ؛هئادعأ ةوقل ؛هتروث تلشف نأ دعب مئاهبلا

 ةشاشلا ىلع رمي «هئافلح ةنايخل ًاضيأ نكلو

 فايرألا تناك امم ريبك ءزج ءاننيعأ مامأ

 يف طقف سيل «هيناعت ءًاضيأ ةيبرعلاو ؛ةيرصملا
 قيقحت نمز ىتح لب «نيرشعلا نرقلا تاينيثالث

 .اننئمز ىتح مث «مليفلا
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 يتلا ةرظنلا نم ًاقالطناو ىنعملا اذه يف
 «هئادحأو فيرلا كلذ ىلع اهيقلن نيهاش انلعج
 ام نأل .امنيسلا نع مليف مامأ كلذك حبصن

 لماعتلا اهلالخ متي ؛ةجرف» وه انه هعلاطن
 ًاعافدنا اهجراخ نم اهروطتو ثادحألا عم

 مليوس وبأ دمحم يّتضبق عم يهامتلا ىتح
 ةيسامح ةينغأ امهعدت ىتلا ةريخألا ةطقللا يف

 ىلع ةانغم ءلامجلاو ةوقلاو ةبوذعلا ةديدش
 يدي نم ءامدلا قفدتت ءادرج ضرأ ةيفلخ

 ةعئارلا ةطقللا هذه ذختتو .اهتياقسل مليوس وبأ

 عوضوم رذج نأل «ةياقسلا هذه نم اهتلالد لك
 .فيرلا يف يرلا ةيضق يف صوغي هتمرب مليفلا

 نوكو اهتعيبطو رصم ضرأ فرعي يذلا نإ
 يف ءاملا ةيمهأ ًامامت مهفي «لينلا ةبه رصم»
 يرلا ةيضق نأ فيكو «قيرعلا دلبلا اذه ةايح

 ةايحلا بصع ةميدقلا نامزألا ذنمو تلكش

 ةرطيسلا كلمي نم .كانه شيعلاو تاعارصلاو
 .سانلا تاردقم ىلع ةرطيسلا كلمي ءاملا ىلع
 وأ ةايح ةلأسم ءاملا ةيضق حبصت انه نمو

 يموكح رارق عم «ضرألا» مليف أدبيو .توم
 نأب يضقي نيبعاطقإلا ةحلصمل ذختي يزكرم

 «هايملاب نيحالفلا يضارأ ديوزت مايأ رّصقت
 ناك املو .ةسمخ ىلإ مايأ ٠١ نم ءأيرهش
 حبصي «يفكي ال ءالصأ «مايأ ٠ ةدمل يرلا

 ماع راحتنا هيف مايأ ةسمخ ير نأ حضاولا نم

 .اهباحصأو ضرألل

 لمع يأ بايغ ببسب «باوجلا امأ
 «نيحالفلا نيب نماضت يأو يميظنت يبعش
 نيب قرفت يتلا تاينانألا دعاصت يف نوكيف
 تانايخلاو تاروانملا ءدبو نيحالفلا ءالؤه



 ضرألا

 ةلب ديزي ةيفلخلا هذه ىلعو .تاعارصلاو
 يذلاو يكرتلا لصألا اذ ,يعاطقإلا نأ نيطلا

 نأ نآلا ديري ءافينم ًارصقو يضارأ هرودب كلمي

 هرصق ىلإ هتارهس فويض لصوت ًاقيرط قشي
 قيرطلا كلت قشي يك وهو ...ةقشم نود نم

 ةياعر تحت «نيحالفلا يضارأ بهن ىلإ جاتحي

 نيينادوس) دالبلا بونج نم مهب ىتؤي دونج
 ملعلا لجر «ةنوسح خيشلا ددرتو (نييبون وأ
 يلاهألا ناك يذلاو ةرهاقلا يف ميقملا نيدلاو

 مث مهاوكش لاصيإل هتوص ىلع نودمتعي
 دمحم اهعم حبصي ةجرد ىلإ زرفلا دايدزا
 لضان ناك يذلا) لهكلا حالفلا ءمليوس وبأ

 ةنوسح خيشلا عم «1919 ةروث لالخ ةوقب

 هرهص هللا دبع عم اديحو (حالسلا يف هقيفر

 عم ًامئادو ًاسرش تاب عارص يف ؛دوعوملا

 ةطلسلا بناج ىلإ ًائيح اوفقو نيرخآ نيحالف
 ًانايحأ اوأبتخاو «نييعاطقإلا بناج ىلإ ًانيحو
 هتنايخ لب ةنوسح خيشلا ددرت ةءابع تحت

 عم عارص نم عارصلا لوحتي اذكهو .ةيضقلل
 ةحلسملا ىوقلاو اهلثمت يتلا ةقبطلاو ةطلسلا

 نيحالفلا نيب عارص ىلإ ءامهتيامحل ةينآلا
 نيح ىتح يفتخي ال عارصلا اذهو .مهسفنأ

 ذإ (كش نود نم ةيزمر) ةكرتشم ةبيصم عقت

 ًايئاقلت عيمجلا بهيو ةعرت يف ةسوماج طقست
 .اهذاقنإل

 «نيهاش تفي مل ءاهلك ةيفلخلا هذه ىلع
 :ىرخأ ثادحأ نم ةلمج انل مسري نأ عبطلاب

 ةفرتقملا ةةوعشلل ةروصو «بح تاياكح

 هذه ةسرامم  ةفلختملا فايرألا يف ًامئاد

 فشكتي ام ناعرس باصن قيرط نم ةرملا

 تح

 ينيدملا لفطلل «ةيسنجلا لب «ةيفطاعلا ةيبرتلا
 نإو «هينيعب اذه نم اريبك اءزج دهاشن يذلا

 ام «مليفلا يف ًاقحال ةطاسولا هذه ىسننس انك

 هب متهي مل ويرانيسلا يف روصقلا نم اعون لكش
 ««ضرألا» ىف ءانه اننأ ةقيقحلاف .هنيح ىف رثك

 تناك ىتلا ةلداعملا هبشي ام مامأ انسفنأ دجن

 نيب فيلوتلا ةلداعم :(«ديدج موي رجف» تمكح

 ىتح لمعلل «فلؤم» وه يذلا «جرخملا ةيؤر

 فسوي نأ حيحص .هركفو هملاع جراخ نم

 طساوأ ضرألا أرق ذنم هنإ ًامئاد لاق نيهاش
 ىلع لغتشي ناك نيح نيسمخلا تاوئس

 يواقرشلا نمحرلا دبع عم «ةيرئازجلا ةليمج)
 نيهاش نكل «مليف ىلإ اهلّوحي نأ ررق «هسفن

 لب «ةيئامنيسلا هتغل طقسيل روطو روطت دق ناك
 تاونسلا لالخ خيراتلابو امنيسلاب هتقالع ىتح

 .عورشملا كلذ قيقحت اهيف رظتنا يتلا

 ةلودلا جتنت نأ هل ضّيق نيح انه نمو

 نع لقي ال امب هيف هريكفت ةيادب دعب «مليفلا
 ةباتكب داؤف نسح ىلإ وه دهعو «تاونس رشع
 عضي نأ نم دب ال هنأ ًاديج فرعي ناك «ويرانيسلا
 نأ اننيقي يفو .مليفلا يف ةريثك ءايشأ هلخاد نم



 ض رألا

 ةضبق لباقم «لفطلا ةرظن ناك هعضو ام مهأ

 حبصتل داؤف /يواقرشلا نم تتأ يتلا درمتملا

 لفطلا ةرظن امأ .نيهاش ملاع نم ًايساسأ ًاءزج

 ظفاح ول ىتح انه نمو .امنيسلا ةرظن يهف
 نإف ءاهئاوجأو يواقرشلا ةياور ىلع «ضرألا»

 «ةيرصب ؛ةصلاخ ةيئامئيس تتأ ةيئاهنلا هتليصح

 مالفألا نم ًادحاو «ضرألا» مليف نم لعجي ام
 يف ىتح لب ؛ةيرصملا امنيسلا خيرات يف ةردانلا

 ةوق ؛هتوق يف زواجتي يذلا «ملاعلا امنيس خيرات
 .ًالصأ هنع ذخأ يذلا يبدألا صنلا

 نأ ىلع ّرصأ دق نيهاش ناك اذإ ءانهف
 ةيئامنيسلا ةغللا تاذ يرصن ريمس ةرظن مئاوي

 ةيسايسلا هتاعلطت عم «ةديدجلا تايصخشلاو

 ءرصانلا دبع لامج ةروشثل ةديؤم تناك يتلا

 لعف «4ديدج موي رجفا يف ظفحت نود نم

 ًايئامنيس ًادعب ىفضأ :«ضرألا» يف سكعلا
 رادقمب ًالصأ مستي ناك لمع ىلع ًاصلاخ
 جاوزلا ناكف .ةيجولويديألا ةعزنلا نم ريبك

 ًامليف «ضرألا» لالخ نم نيهاش مدقو ءًاقفوم
 دصر لالخ نم اننأ انيلإ لّيخ املك :تاقبط اذ

 .ىرخأ ةقبط دجن «هتيلك يف هفشكن هيف ةقبط

 ىريل تيعشتو تاريسفتلا تفلتخا انه نم

 «ةميزهلا لوح «ةقبسم# ةلوثمأ مهضعب هيف

 «يقبطلا عارصلا نع ًامليف رخآلا مهضعبو

 وأ ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ًامليف نورعخآو
 «يرلا ةلكشم نم قلطني .ًالمع «ىتح «مهريغ
 دسلا ءانب لامكتسا ةرورض رسفيو رربيل

 ىلع قفاو هنإف ءركاملا نيهاش امأ .يلاعلا

 ماودلا ىلع يقب هنأ عم «تاريسفتلا كلت لك

 ىتح «كردي مل فيك «ىرُت :ًالئاستم ًاشوهدم

 و

 نع ًامليف ققح امنإ هنأ نويئامنيسلا داقنلا

 يف يئامنيسلا رودو ءامنيسلا لامج ءامنيسلا
 هيف ىرع يذلا هسفن تقولا يف ؛عمتجملا

 يذلا يسنجلا تبكلاب دّدنو «نيفقثملا تانايخ

 «ةميرجلاو طابحإلاو بالتسالا ىلإ دوقي

 ةبيبط ريوصت ىلإ كاذو اذه نيب ًاجرعم
 رومألا يعدتست نيح هقامعأ قمع يف ناسنإلا

 «ةناجهلا تاوقل دوسألا دئاقلا فقوم) كلذ

 دمحم عم ىخآتو «نينطاوملا عمق ضفر يذلا
 طخ يأ ىلإ ؛نيحالفلا فقومو ؛مليوس وبأ
 مامأ مهرفاضت رومألا تعدتسا نيح ءاومتنا
 .(ةييصملا

 1 دكأ نيهاش نأ ؛هلك اذه نم مهألا نكل

 ءآردق تسيل ةينفلا ةءادرلا نا مليفلا اذه يف
 قلخلاو عادبإلا تاكلمل نائفلا كيرحت نأو

 نيح ةعقاو ةقيقح حبصي نأ نكمي .هيدل

 نإ لوقلا ًاناجم سيل انه نم .كلذ لعف ررقي
 ةيسايسلا هتالولدم نع رظنلا ضغبو «ضرألا»
 صوكتنلا بابسأ نيهاش هيف داعأ ًامليف هنوكو
 6«ضرألا» ثيح كانه .فيرلا ىلإ مئازهلاو
 لثمملا لمهي هنأب ًامئاد مهتي نيهاش ناك
 دومحم ءادأ ىتأف ...اريماكلا ةكرح باسحل

 يليالعلا تزعو (مليوس وبأ دمحم) يجيلملا

 نيهاش ىيحيو ميهاربإ ىوجنو (هللا دبع)
 اولثم ذإ لوقيل ,مهريغو (ةنوسح جاحلا)
 نأ «ةيئامنيسلا مهتايح راودأ عورأ ضعب انه

 همليف هيف عنصي يذلا تقولا يف ديجلا جرخملا
 ةيقب تانونكم كلذك فشكي ءديج لكش يف
 ام لضفأ اومدقي نأ مهل ًاحيتم هعم نيلماعلا

 ىلإ ويرانيسلل بتاكك داؤف نسح نم ءمهدنع



 الح ديرأ

 فيرلل طقتلا ريوصتلل ريدمك ءرصن ميلحلا دبع
 مهتقالعو نيحالفلا ةكرحل كلذكو ءيرصملا

 داقنلا كئلوأ ىتح تشهدأ دهاشم ءضرألاب

 امأ «ةريثك ذخآم مليفلا ىلع مهل تناك نيذلا

 نم ةدحاو يف «تمدقف «مالسلا دبع ةديشر

 لاحب ةعئار ةينف ةباجتسا «ىربكلا اهبراجت ىلوأ
 نيهاش فسوي ىؤرو مثعلت ناك امل فيلوتلا
 .ناديري

 نيتعاس نم رثكأ «ضرألا» ىتأ ةياهنلا يف
 نأ نود نم «ةيركفلاو ةيئامنيسلا ةعتملا نم

 نوكت نأ دمعتي مليف مامأ انه هنأ هجرفتم يسني

 مليوس وبأ دمحم ةميزه) ةيوادوس هتياهن

 نم اذه هجرفتم ظقوي يك «(يروشلا هطخو
 تاراصتتنا مالحأب هيلع كحضي الو هتابس

 ًامئالتم رمألا اذه ناكو .ةبذاك ةسئاب ةيمهو

 دعب ضرع مليفلا نإ ثيح «ةلحرملا كلت عم

 هيف تناك تقو يف (وينوي) ناريزح ةميزه
 ريغ «سانلا ةلعاج لمأ لك تحاطأ ةميزهلا

 .مهيلع بذكي نمب لوبقلا ىلع نيرداق

 نيهاش فسوي لاق «ضرألا» يف انه

 ام حيضوتل ًادهمم نكلو ...ًابضاغ ؛ةميزهلا

 ىلإ لوصولل ءوهو .اهبابسأ نم هل ىءارتي
 «نييلات نيمليف ققحي نأ هيلع نوكيس اذه

 «(رايتخالا) ظوفحم بيجنل صن نع امهلوأ
 .(روفصعلا) يلوخلا يفطلل صن نع يناثلاو
 ةماعلا جئاتنلا صلختسي نأ هيلع نوكيس امك

 عم هيلع لغتشا يذلا لمعلا يف هصيخشتل

 ةينيهاش رثكألا ديكأتلاب نوكيل ,نيهاج حالص
 .؟لاضلا نبالا ةدوع» ةبطاق نيهاش مالفأ نيب
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 ذاح ديراأ»

 (ناولأ) .د ٠ (91١1/ه)

 قوزرم ديعس :جارخإ
 هاش نسح :ةصق

 قوزرم ديعس :ويراتيس

 ةبهو نيدلا دعس :راوح

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 ةمالس لامج :ىقيسوم

 قزر ةنيمأ «ةظابأ يدشر «ةمامح نتاف :ليثمت

 دق نوكت يتلا مالفألا كلت نم دحاو وه
 نم «ةيادبلا ذنم حاجنلا رصانع لك اهل تنم
 يعيلط جرخم ىلإ ؛ةمامح نتاف مجح يف ةلطب
 نأ هل قبس دق ناك يذلا قوزرم ديعس نزو هل

 نم دحاوك نيحلا كلذ يف ةريبكلا هتناكم تبثأ

 بتاك ىلإ ءرصم يف نييعيلطلا امنيسلا يعدبم
 فرع يذلا ؛ةيهو نيدلا دعس ةنيط نم تاراوح

 هتيمهأ هل ًارمأ ةلمجو ةرابع لك نم لعجي فيك
 قالطلا عوضوم :رجفتم عوضوم قايس يف
 يف صوغلل هنم ًاقالطناو «ينوناقلا هاوتسم دنع
 تفرع ةكبح فيلغتل اذه لكو «ةأرملا ةيضق

 ةيضق نم اهتقتسا امدعب ؛هاش نسح ةبتاكلا
 ًانف اهجسنت فيك «ةيقيقح ةيعامتجا /ةيئاضق
 راص دقل :مهضعب هعم لاق لكش يف ًايركفو
 !رصم يف اهامنيس ًاريخأ «ةأرملا ةيضقل

 نم ًائيش ًالماح ىتأ مالكلا اذه نأ حيحص
 قبس دق ناك رصم يف ةأرملا ةيضقف ؛ةغلابملا

 تتوافت مالفأ يف اهامنيس عم تقالت نأ اهل

 حالص عيقوت ًانيح تلمح اهتيلاعفو اهتوق يف



 الح ديرأ

 نسح ىتح وأ تاكرب عيقوت ًانايحأو فيس وبأ
 نأ ريغ ؛_- فلتخم ىوتسم ىلع نإو - مامإلا

 تارملا نم ةدحاو تناك اهنإ انل لوقي عقاولا

 ىلإ رمألا اهيف لصي يتلا «ةلاعفلاو «ةليلقلا

 سيلو «قايسلا اذه يف ؛هسفن نوناقلا ةلءاسم

 .دارفألا تافرصت

 نتاف مجح نم ةمجن تناك نإو ىتحو
 اهزتبي نأ مليفلا دّمعتو ءانه ةينعملا يه ةمامح

 هداقنلا ضعب لبق نم ربّتعا ام - ًايفاقثو ًايقبط
 فيك فرع مليفلا نإف «- مليفلا يف هضيقن هبش

 رايتخا يف اهقحو ةأرملا ةيضق ىلع فيضي
 ًاميمعت ؛قالطلا يف اهقح لالخ نم اهتايح

 قايس اهب رم ؛ىرخأ ةدع ةيئاضق اياضق هتفشك
 ةمامح نتاف ةلواحم هتعباتم لالخ نم مليفلا

 ةنيمأ ةيضق :قالطلا ىلع ءايئاضق ءلوصحلا

 نم اهنيكمتب ءاضقلا اهفصني نل يتلا قزر
 ءاهسافنأ ظفلت نأ دعب الإ ةقفن ىلع لوصحلا

 نم اهل دجت ال ءيتلا ةديسلا كلت ةيضقو

 الإ ءاهقح اهءاطعإ ضفارلا ءاضقلا مامأ لح
 حطنتي داوق ةياعر تحت ةرهاع ىلإ لوحتلاب

 يتلا ةثلاثلا ةديسلا كلت ةياكح وأ ءاهتدعاسمل

 اهءاطعإ هضفر نوناقلا تّنعت مامأ ءرطضت
 نم وه جوزلا نأب معزلل اهسفن حرج ىلإ اهقح
 .خلإ ...اهحرج

 تاياكحلاهذه لثم لالخ نم

 يف فدهتسملا نأ ًاحضاو ناك ««ةيجذومنلا»
 لك يف الو ءاهسفن ةمكحملا سيل «مليفلا اذه

 ةيضق يف مث ؛روكذلا جاوزألا :تالاحلا نم

 اهجوز نم قالطلا ىلإ ةيعاسلا «ةمامح نتاف
 «هسفن نوناقلا لب ريخألا اذه «(ةظابأ يدشر)
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 مليفلا اذه يف مهملا ديدجلا وه اذه ناكو
 ىلع امئيسلا تمدختسا «ةردان ةرمل .ءيرجلا

 ةايحلا يف خسار وهام دض ةعفارم لكش
 هنوكو هفسعتو هملظ نع ةفشاك «ةيعامتجالا

 .روكذلل عمتجم يف روكذلا نم ًاعونصم
 رودت الح ديرأ» ةياكح نأ ًاعبط فرعنو

 «مويلا ديرت يتلا (ةمامح نتاف) ةّيرد لوح نم

 تعدو نأ دعبو «جاوزلا نم ةنس نيرشع دعب

 تهتناو ةساردلل ابوروأ ىلإ رفاس دقو اهنبا
 ةيضق عباتت نأ ديرت ءراطملا يف هعادو نم

 «(ةظابأ يدشر) تحدم اهجوز نم قالط
 «ةنس نيرشع اهعفر يف ترخأت اهنأ فرعتس
 ذنم اهل هتنايخ تفشتكا دق تناك يتلا يه
 هنع لاصفنالا تدارأو ىلوألا امهجاوز روهش

 ىلع اهربجأو ةوقب كلذ ضفر اهابأ نكل ًاركاب
 وه ريخألا اذه نإف مويلا امأ .جوزلا عم ءاقبلا

 اهيف ًابح سيل «كلذ ىلع اهربجي نأ ديري يذلا
 هل حمست ال ةيعامتجالا هتمارك نأل لب ءعبطلاب

 5 .هبناج ىلإ نوناقلاو 0

 ةياكح عباتن مليفلا قايس يف اندجن اذكهو

 اهعارصو ةمكحملا زيلاهد يف اهلاوجتو ةّيرد
 تاياكحب اهكاكتحاو «نوناقلاو ءاضقلا عم

 رخآلا اهضعبو اهتياكح هبشي اهضعب «ىرخأ
 اذه نكل .ًافنعو ..ةوسق اهقوفي لب ءاههبشي ال
 «نوناقلا رادجب ةأرملا مادطصاب يهتني هلك

 هتنعتو جوزلا دانع يمحي يذلا نوناقلا
 .ةأرملا قح عم لاوحألا نم لاح ةيأب فقي الو

 «بلكلاو يتجوز» مليف ناك اذإ هنأ لاحلاو

 يئامنيسك هتناكم قوزرم ديعسل عنص دق



 ءأ رحصلا دس

 مدقو «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس لئاوأ يعيلط
 يجولوكيس دعب راطإ نمض ةيعامتجالا هامنيس
 ةصرف هاطعأ «ًالح ديرأ2 نإف هيف كشال
 مدختسي فيك فرعي جرخمك هتناكم ززعيل
 نكمم ردق ربكأ ًافظوم ؛ةيكيسالك ةيئامنيس ةغل
 ةديدعلا بهاوملا نم ًاديفتسمو ليصافتلا نم
 ًايكيسالك ًالمع مدقيل .هلوح نم تقلحت يتلا

 نم ًادحاو يأ ...ةحضاو ةيعامتجا ةلاسر اذ
 تاذ نوكت نأ اهل نكمي ناك يتلا مالفألا كلت
 نوناقلاو عمتجملا ديعص ىلع ىربك ةيلعاف
 ىلع امك ء«ةيئاضقلا تاطلسلا تاسراممو

 .ةأرملا ةيضقب يعامتجالا يعولا ديعص

 :عءارحصلا دسأ)

 (ناولأ).: )194435( ٠

 داقعلا ىفطصم :جارخإ

 غيرغ يداه :ويرانيس
 درايدليه كاج :ريوصت
 راج سيروم :ىقيسوم
 هدير رفيلوأ «ساباب نيريإ نيوك ينوطنأ :ليثمت

 ينولاف فار ؛دوغليج نوج ءرجيتس دور

 يبرعلا يئامنيسلا داقعلا ىفطصم ناك

 «ةيئامنيسلا تاناجرهملل ًادايترا رثكألا
 «ًامئاد ًارضاح ناك .اهنم ةيبرعلا امّيسالو

 شقاني دقنلا لهأو امنيسلا لهأ نيب لوجتي

 هعيراشم نع ثيدحلا نع فقوتي الو مالفألا

 ؛عيراشملاب ًائيلم لجرلا لقع ناك .ةلبقملا

 نيعم عون لوح نم اهلك رودت تناك اهنكل
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 اهقيقحت ةرورض ىري ةيخيرات امنيس نم

 ىلع ةروصلاب فرعتلاو ممهلا ضاهنتسالا»
 .دكؤي ناك امك «ةديجملا انتاظحل

 مل يتلا «داقعلا عيراشم عم ةلكشملا نأ ريغ

 ءامهلوأ :نيلمع ىوس هتايح لالخ اهنم ققحي
 دسأ» يناثلاو «مالسإلا ةدالو نع ؛ةلاسرلا#

 يأ ««موجن 00 عيراشم تناك اهنأ .«ءارحصلا

 ةفلكت اهنم دحاولا تاقفن لثامت «ةفلكتلا ةظهاب

 طسوتم ًايبرع ًامليف نيسمخ نع لقيال ام
 وأ «ةيبرع دوويلوه اّمِإ ؛هيلإ ةبسنلاب .ةفلكتلا
 .ءيش ال

 ثيح ءاهرامث ٍتْؤت مل هتيرظن نأ ةقيقحلاو

 «نييدوويلوه ًاقح اناك نيديحولا هيمليف نإ
 ةمث ناك نإو ىتح «#ءيش الد نع ارفسأ امهنكل

 ًادحاو وأ ؛ءارحصلا دسأ#و «ةلاسرلا» ربتعي نم
 هتققح ام ؛لضفأ»و زربأ نيب «لقألا ىلع امهنم

 .اهخيرات يف ةيبرعلا امنيسلا
 ةيحانلا نم .حيحص اذه نأ شهدملاو

 نم ففخي ام نكلو «لقألا ىلع ةيجاتنإلا
 نيمليفلا نأ وه دعبلا اذهل ىتح .ةسامحلا
 ةراسخلل ًاقيقحت مالفألا رثكأ نم ناربتعُي

 ىلع ءاذه قبطنيو .امنيسلا خيرات يف ةيداملا
 يذلا مليفلا ءصاخ لكش يف «ءارحصلا دسأ»
 ”ه وحن ةجتنملا ةيبيللا تاطلسلا هيلع تقفنأ

 !نويلملا ىلع هتادئاع دزت ملف ءرالود نويلم

 دق ءًاجرخمو ًاجتنم داقعلا ناك اذه عمو

 رصانع هريتعا ام لك اذه يناثلا همليفل دشح

 ينوطنا ةئيط نم ًارابك نييملاع ًاموجن :حاجن
 رغيتس دورو دير رفيلوأو ساباب نيريإو نيوك

 مهمظعم) دوغليج نوجو ينولاف فارو



 ؟هيل ةيردنكسإ

 مهدالب يف حرسملاو امنيسلا ةرقابع نم

 «تاراوسسكإو تاروكيد ةماخضو «(ًايملاعو
 داقنو نويفاحص اهنيب نم ناك لمع مقاوطو
 نكامأ ىلإ مهيعدتسي جرخملا /جتنملا حار
 اودهاشي نأ لبق همليفلو هل جيورتلل ريوصتلا
 ًاقحال لاقيس تآفاكم لباقم «هيف ةدحاو ةطقل
 اهيف امب ...مليفلا دفت ملو دقنلا تدسفأ اهنإ
 امنيسلا تالجم يف ةارتشم (ةنولم) تاحفص
 لوصف نم لصف ريوصتل هلك اذهو .ةيملاعلا

 يلوطبلا حافكلا نع ثدحتي يبيللا خيراتلا

 رمع زوجعلا ينطولا سّردملا هضاخ يذلا
 ىهتنا يذلاو يلاطيإلا رامعتسالا دض راتخملا

 وأ ءايبيل يف دحأ هلهجي ال لصفلا اذه

 .يخيرات رس نع ماثللا طيمي هنأكو مليفلا يف
 «نيدياحم ًاداقن لعج لكش يف همدق هنكل
 داقعلا تاوعد اولبق نيذلا نيب نم اونوكي مل

 ىرمألا ةياهن يف «مليفلا نإ نولوقي «هتآفاكمو

 هعم لوحو لوحت يطيسبت ويرانيس ببسبو

 «؛رشلاو ريخلا نيب عارصلا هبشي ام ىلإ ةيضقلا
 يف رقبلا ةاعر تاياكح هبشيام ىلإ لوحت
 تايصخشلا هيف تلوحتو «ةيكيرمألا مالفألا
 امك يرامعتسا يرامعتسالاف .روتاكيراك ىلإ
 «ةينطولا ةيبعشلا ةليخملا يف روصي نأ هل يغبني
 لطبلاو .اهل هقطن ةقيرطو هتاراوح كلذ يف امب

 هسبالم ىتح هسأر نم «ينطو لطب ينطولا

 .هتارظنو هيدي تاكرحب ًارورم
 نيذلا رابكلا بناجألا نيلثمملا نم رزقك

 ةيلايخ تربثعا روجأ لباقم مليفلا يف اولمع

 2و

 مهنأ كلذ دعب نونلعي فوس «نيحلا كلذ يف
 ًالثمم ةمث نأ اورعشي نأ نود نم نولثمي اوناك
 وه ام ًاقح اوكردي نأ نود نم ًانايحأو ءمهريدي

 لظ طقف .مليفلا يف مهدهاشمو مهراودأ عقوم

 رحلا بيهل يف ريوصتلا تابوعص مهتركاذ يف
 مهتماقإل ىنب جاتنإلا نأ مغر ءيوارحصلا
 لكب ةدوزم ءارحصلا بلق يف ةيرصع ةنيدم
 ضرع ةلاص كلذ يف امب ةحارلا لئاسو
 دهاشملا ءانثتساب ؛ءيش لك مهل ضرعت تناك

 ًايموي نوعلطتي اوناك يتلاو مليفلا نم ةزجنملا
 !؟نولعفي اذامو مه نيأ ةفرعمل اهتدهاشمل

 هيل ةيردنكسإ»
 (ناولأ) .د ”ه (١و9و)

 نيهاش فسوي :جارخإ
 رئازجلا «كيسنوأ»و ةيملاعلا رصم :جاتنإ

 نيهاش فسوي :ةصق

 دياز نسحم ؛نيهاش فسوب :راوحو ويرانيس
 رصن نسحم :ريوصت
 يرهاظلا داؤق :ىقيسوم

 «يقوش ديرف ءيكز دمحأ «يحتف ءالجن :ليثمت
 نيدلا يحم نسحم

 ًامالفأ «عباسلا نفلا خيرات يف «ةمث نأ مغر

 نإف «ةريسلا نف ىلإ ةيمتنم ربتعت نأ نكمي ةريثك

 ءاهيعدبمل ةيتاذلا ةريسلا لوانتت يتلا مالفألا

 يف امك ؛ةيملاعلا امنيسلا يف ًادج ةليلق لازت ال

 ةلآض روصتن نأ اننكمي ًاعبطو .ةيبرعلا امنيسلا
 فرعت مل ةيبرع ةفاقث طسو ةقلطملا اهددع



 ؟هيل ةيردنكسإ

 نم نوللا اذه «ةباتك ريغ وأ ةباتك ءلصألا يف

 سيل «ماع لكشب ؛ةيبرعلا ةفاقثلا يفف .عادبإلا

 روضحلا كلذ «عدبم ريغ مأ ناك ًاعدبم «درفلل

 نيرخآلا مامأ هسفن «يّرعي» نأل هلهؤي يذلا

 داكي بدأ ىلع نيعلطم .مهلعجت ةجرد ىلإ
 .رخآ وأ لكشب تافارتعالا هبشي

 ةريس رابتعا ىتح بعصي راطإلا اذه يفو
 ًاقرش هتلحرو نودلخ نبا) ةيتاذلا نودلخ نبأ
 لاحلا كلذكو «ةيقيقح ةيتاذ ريش (ايرغو

 هيقفلا ىلع انيس نبا هالمأ ام ىلإ «ًالثم «ةبسنلاب
 .انيس نبال ةيتاذ ةريس ًامئاد ربتعاو يناجزوجلا
 نيرشعلا نرقلا رظتنن نأ «عبطلاب ءانيلع ناكو

 أرقن نأ لبق يلاربيللا ركفلا نم عون ةدايسو

 سفن ةصقو لقع ةصقو بتاكلا ميهاربإو مايألا

 نيسح هطل صوصن يهو نوعبسو يتايحو
 دمحأو دومحم بيجن يكزو ينزاملا ميهاربإو

 موهفملا نم وندت «ةميعن ليئاخيمو نيمأ
 لاح هذه تناك اذإف .ةيتاذلا ةريسلل ىملعلا
 لكش يف «يه يتلا امنيسلاب فيكف «بدألا
 وند يأ لعجي ام ؛يدرف ال يعامج عادبإ ءام

 ىلع ًائبع فلؤملا /جرخملل ةيتاذلا ةريسلا نم
 ؟جاتنإلا

 ضععب رابتعا نم عبطلاب عنمي ال اذه نأ ريغ
 ابك نينانفل ةيقيقحلا ةيئامنيسلا تاعادبإلا
 «راطإلا اذه يفو .تاذلا نم وندلا نم ًاعون
 ليلحت - لاثملا ليبس ىلع - ًامئاد نكمي
 ًاقالطنا ءىربكلا نيهاش فسوي مالفأ مظعم
 لاحلاو .هخيراتو هتاذ عم مئادلا هراوح نم

 ىتح «دينع رارصإبو .كلذ لعف ذإ نيهاش نأ

 «قيرطلا دهم امنإ ؟نيمأ اباب# لوألا همليف ذنم

 م

 امامت سوردم ريغ يوفع لكش يف ولو
 لوقنو .ةيتاذلا ةريسلا امنيس يف اقحال هتدايرل
 لبق «ةنس نيثالث راظتنا ىلإ جاتحا هنأل ًاقحال
 يف ةيتاذلا هتريس عضول حطنتلا ىلع ؤرجي نأ

 اند ءىرخأ ة ةثالث مالفأل ةحت ةحتاف نوكيس «مليف

 رشابم لكش يف ةيتاذلا هتريس نم ءاهلك اهيف
 .هخيرات ىلإ وه هترظنل «لقألا ىلع «نيمأ

 نيهاش فسوي ةداير نأ ءًاعبط ,فرعنو

 ذإ .نيرخآ ىدل ترمثأ رامضملا اذه ىف

 «نييئامنيسلا نم نابش لخاود «هدعب نم اندهش

 «ديزوب يرونو ريدغوب ديرف نييسنوتلا لثم
 «دمحم ةماسأ هتطاومو صلم دمحم يروسلاو

 ءرجحلا دلاخو هللا رصن يرسي نييرصملاو

 مالفأ نع اهمظعم لقي مل مهمالفأ يف ةروشنم
 .ًافشكو ةأرج نيهاش مهذاتسأ

 ماعلا يف «راطإلا اذه يف «ءيش لك أدب ءاذإ

 ليمجلا مليفلا كلذ نيهاش ققح نيح ؛«

 ةسرش كراعمب هيوج يذلا «؟هيل ةيردنكسإلا»

 بابسأل نكلو ...سنوت يف لوألا هضرع ذنم
 ةيحان نمو ةينفلا ةيحانلا نم امأ .ةيسايس
 .ًاتجافمو ًاشهدم ناكف هتوقو عوضوملا ةدج
 هذه بتاك مهنيب نمو - ًارثك ًاداقن نأ حيحص

 وه ؟؟هيل ةيردنكسإلا) نا اوأر  روطسلا

 قهارم باش يعو لالخ نم ةئيدمل ةريس

 ةريس وه ام ردقب «نيعبرألا تاونس لالخ اهيف
 هرابتعا ردجي امنإ اذه نأ ريغ .باشلا كلذل

 جزمت ةبعل يهو نيهاش ةبعل نم ًايساسأ ًاءزج
 مليفلا يف انل ةحضاو ودبت ءرصانع ةئالث نيب
 ةيردنكسإلا ةنيدم ةريس «ةيتاذلا هتريس :هلك

 مث ءاهخيرات نم يفاطعنالا رصعلا كلذ يف



 ؟هيل ةيردنكسإ

 ناكو .ةنيعم امنيس ةريس ةرورضلابو ةصاخب
 ىلإ يضفي ةئالثلا رصانعلا هذه نم دحاو لك

 «ًاتيلوبومزوك ًانف امنيسلا تناك اذإف .رخآلا

 ةيتيلوبومزوكلا ةنيدم ةيردنكسإلا نإف «زايتماب

 دلو ةيردنكسإلل نباو .ًاضيأ زايتماب ةيطسوتملا
 تاينيعبرألا يف هيعو امنو «تاينيرشعلا طساوأ

 نبا نوكي نأ الإ هل ناك ام «نيرشعلا نرقلا نم

 نيحلا كلذ يف لعافتت تناك ؛ةديدع تاراضح

 نأ نكمي ناك امو .ةشهدملا ةنيدملا كلت يف
 نم ًاقالطنا ًاضيأ نانف ىوس ؛هسفن وه «نوكي

 هؤامتناو هتيشماه اهمهأ لعل «ةديدع رصانع

 ...ةنيدملا كلت يف ءايفارغجو ًاينيد «ةيلقألا ىلإ

 عادبإلا ىلإ نوهجتي نيذلا مظعم نأ فورعمو
 ىلإ نومتنيو نويشماه سانأ هيف نوحجنيو
 .ميوقلا يعامجلا بردلا نع مهجرخت ام ةيلقأ

 ةنيدم قلخي «مليفلا يف ىرن امكو ءانه نم
 ةيردنكسإلا اهتناك يتلا تاعارصلاو تاءاقللا

 نبا ىتفلا كلذ نم «نيرشعلا نرقلا طساوأ

 «هجوتلا يوضوفلا ءلصألا ىماشلا ىماحملا

 نمو .هتايح نم ةيساسأ ةناكم ريبسكشل ًانانف
 نم ىتفلل دب ال ناك ةوطخ امنيسلا ىلإ ريبسكش
 ليثمتلا ةساردب رورملا ربع ...نكلو اهعطقي نأ

 .دوويلوه يف

 انيري» ؟هيل ةيردنكسإلا» مليف نإف انه نمو

 هيلع نوكتس يذلا ريصملا كلذ تاصاهرإ
 ةقباسلا تاونسلا انيري .نيهاش فسوي ةايح

 يذلا امأ .اكيرمأ ىلإ ةرخابلا بوكر ىلع
 فسوي يبصل ءام ةروص هحمالم تحت دهاشن

 ىيحي مليفلا يف وهف «يناردنكسإلا نيهاش
 همايأ شيعي يذلا نيدلا يبحم نسحم يركش

 ا

 تاالاضنلل هتعباتمو «ةنيدملل هبح نيب ًاحجرأتم

 نيبو ءاهيف يزيلكنإلا لالتحالا دض ةينطولا
 ةطقللاو ءاكيرمأ ىلإ رفسلا يف ةمراعلا هتبغر

 زايتماب ةينيهاش ةطقل يهو «مليفلا يف ةريخألا

 لصو دقو ةرخابلا نتم ىلع يركش ىيحي انيرت
 لك يف دوهيلا يبصعتم دجيل ...كرويوين ىلإ
 ةهيرك ةزمغ هل زمغي ةيرحلا لاثمت دجيلو ناكم
 .ًادج

 «؟هيلةيردنكسإلا# مليف يف ءاعبط

 نكل «ةطقللا كلت دنع ثادحألا انب فقوتتس

 انل لوقيل نرق عبرب كلذ دعب «دوعيس نيهاش

 مليف يف اذه ءاج .كلذ دعب ثدح يذلا ام
 نيهاش هيف لصوأ يذلا ؛كرويوين /ةيردنكسإ»

 ةصاخب ءىوصق ةجرد ىلإ ةيتاذلا ةريسلا ةغل

 ةديدع ىرخأ ًارّيس ةيقيقحلا هتريس ىلإ مض ذإ
 رودت يتلا كلت يه اهاوقأو اهلمجأ «ةليختم

 رقتحي هنأل هضفري هل يكيرمأ نبا لوح نم

 ةروص لكشت ةفاضإلا هذه نأ حضاو .برعلا

 لكشت يهو .هتريس نع ضئافلا نيهاش يعول
 ةدوع يفو .هرربمو مليفلا جاتنإ ةعيرذ ًانايحأ

 ءيشلا دصرن نأ اننكمي ؟هيل ةيردنكسإلا» ىلإ

 هافضأ ًادج مهم يسايس بناج لالخ نم هسفن
 «قهارملا نيهاش ىلع «جضانلا عدبملا نيهاش

 انل دكؤي يتلا - ةينطولا تالاضنلاب قلعتي وهو
 ءاهب أبعيل نكي مل يركش ىيحي نأ مليفلا يف
 قلعتي امك - ًانانف حبصي نأ ةركفب نوتفملا وهو
 نيهاش هجو يف ةفصاع راثأ بناجب ًاصوصخ
 نويثعب ؛فشتكا» نيح ناك كلذو .اهموي
 «يئامنيسلا جاطرق ناجرهم لالخ نويقارع

 ضعب نأ «مليفلل لوألا ضرعلا ناك ثيح



 راصعإلا

 ًايناردنكسإ ًاحماست يدبي مليفلا اذه بناوج
 ةياكح روصيو «.دوهيلا نم ةنيدملا لمهأ هاجت

 ةاتفو يكز دمحأ ملسم باش نيب بح

 اوبلأو مهتمايق تماقف يحتف ءالجن ةيدوهي

 دض ناجيهلل سنوت يف نييلحم ؟نيلضانم»

 بناجلا اذهل ةيعاو ةءارق نإف اذه عمو .مليفلا
 نإ انل لوقت نأ اهنكمي 5؟هيل ةيردنكسإلا» نم

 يتلا ةينويهصلا ىلإ هيف ةهجوم ةيساسألا ةنادإلا
 مهئاكرش نع مهتبّرغو ةنيدملا دوهي تدسفأ

 .نطولا يف

 ىرحألاب وأ ءمهافتلا ءوس نم عونلا اذه
 «لاح ةيأ ىلع ناك «يجولويديألا مهفلا ءوس

 دوعي اميرلو ...ًامئاد نيهاش امنيس ظح نم

 ؛جرخملا كرتي دوصقم ماهبإ ىلإ ببسلا
 وهو هل ًاعساو ًالاجم «ةدوهعملا هتسكاشمب
 ًاقحال اهباوص ىلإ دوعتس رومألا نأ فراع

 ًاديعب ةيقيقحلا هداعبأ مهفتو همليف مهفي نيح
 .ءاقمحلا ايجولويديألا بخص نم

 ضعب ىلع ةصاخب قبطني انه هلوقن امو
 ىلإ «ريصملا» نم «نيهاش مالفأ لمجأو مهأ

 ىلإ ؛ديدحلا باب# نمو ؛ةيرصم ةتودح#»
 نبالا ةدوع» ىلإو ؛روفصعلا#و «ضرألا»

 راسم يف طقف تسيل ميق يهو ..."لاضلا

 ةيبرعلا امنيسلا راسم يف لب نيهاش فسوي

 :ةيتاذلا هتيعابر بناج ىلإ ةوقب فقت لكك
 «(«ةيرصم ةتودحف (4؟هيل ةيردنكسإلا»

 /ةيردنكسإ) ًاريخأو «نامكو نامك ةيردنكسإ»

 .«كرويوين

 «راصعالا»

 (ناولأ) .د )114940( ١

 يشبح ر يمس :جارخإ
 يشبح ريمس :راوحو ويرانيسو ةصق

 قوط داليم .توكلوب يروغيرغ :ريوصت

 يكستوريس ياغريس ؛كوشتولغ روغيإ :ىقيسوم

 «يقيقع بيليف «نايكونام مارآ :ليثمت

 ىتم يقوش «راصق ايلوج

 ثيح ايسور نم توريب ىلإ هتدوع ةيشع
 ًاسوباك همون يف مركأ ىري ؛هتسارد عباتي ناك

 ضرعتت ةرزجمو توريب يف تاريجفت روصي
 دعب .ابوعرم اكهنم همون نم قيفي .هتلئاع اهل
 امك «نانبل يف ةيومدلا عاضوألا ههباجت ةدوعلا

 ...هرفس ىدل هكرت ناك يذلا ملاعلا ههباجي

 ىل ىمادق ءاقدصأ نيب «همامأ رئاصملا عطاقتتو

 هسفن دجو ةديدج تاياكحو «برحلا مهتريغ

 اذه هسفنل ديري ال ناك يذلا وه اهيف ًاطرخنم
 ءيش لك طارفناو يلاتتملا لتقلا الول طارخنالا
 ةسراممب «هنع ًامغر ءأدبي اذكهو ...ةنيدملا ىف
 ىلع مليفلا يهتنيو ...عيمجلا لعفي امك لتقلا

 ىلع حاّيزو «تيباوتلا فولأ اهيف ةيمحلم ةيؤر
 .ةامدم ءامسلل ةروصو ينطولا ديشنلا عاقيإ

 يشبح ريمسل حاتأ ام ءوه كرتشملا جاتنإلا

 ءوهو ؛«راصعإلا» ءاذه لوألا همليف ققحي نأ

 يئامنيس هققح ام لضفأ «سيياقملا لك يف

 كلذ ىتح ديدجلا ليجلا ىلإ يمتني ينانبل
 يذلا يشبحف .- تاينيعستلا لئاوأ - نيحلا

 ثدحتي يذلاو .فييك يف امنيسلا سرد



 راصعإلا

 هيلو لك يف فانتا نإ ام ةدوع نع مهرب
 د ارداقو هنف نم كنتم اجيِضاَت ءاذه لوألا

 يلا اقوا طيلرم ةراجإ ىلع تيدودجم رو
 تازمغ عم «ةيقطنملا هتياهن ىتح هعوضومب
 يشبح نأ ودبي ةيجروج امنيس ةيحان ةيبولسأ

 ًايئاور ًامليف «راصعإلا» مليف ىتأ دقل .اهب رثأت

 نم دوغي يذلا ملاسملا بلاطلا كلذ نع اتفال

 «لتقلاو بزحلا متضخ يف ناني ىلإ وكسوم
 تقلا ةيعل ىلإ والو ل رطل انقر وس نجلا

 نكلو ءًاعبط تاهيشيلك «راصعإلا» يف

 ًالثم اهنمو ريبعتلاو ةوقلا ةياغ يف تاظحل هيف
 دئاعلا بلاطلا قلطي ثيح ةريخألا هقئاتد
 دهشم اهنمو ءءاضفلا هاجتا يف هتاصاصر
 سبالم يف ليختملا حيسملا لخد دقو ةسينكلا
 ةعامجلا رزاججلا هاشم اهتموءانقنارك لكو
 جرخملاب قيلي دهشم) ةصقارلا ةزانجلاو
 فوناجداراب ياغريس ىنمرألا /يجروجلا

 بيقرلا طخس راثأ يذلا «(راصعإلا» .(ًاقح

 لمجأ نم ددع يف هصقم لمعأف ينانبللا
 يف نيدهاشملاو داتنلا تاحعإ زاثأ هدهاشم

 كما

 ايرمعا م ضر علا تانج جفا ل
 اذه هشهدأ نم كانه ناك نْئل نكلو .جاطرق يف

 وه صخشلا اذه نإف «مليفلا لوح عامجإلا
 عضاوتب امستبم لوقي يذلا هسفن يشبح ريمس

 لجأ نم نرمتأ امنإ يننأ دقتعأ تنك ينكل»
 .«لبقملا يمليف قيقحت

 ليوط يئاور مليف لوأ «راصعإلا» ناك

 .نانبل يف عفاذملا يود تكس امدعب ققحتي

 «برحلا دعب ام نمزل امليف ناك هنأ حيحص

 مالفألا نم ًادحاو ؛هسفن تقولا يف «ىتأ هنكل

 يأب رظنت نأ نود نم ءيلك برحلا ضفرت يتلا
 .قيرف يأ ىلإ نانح

 طقف سبل ءاهفصوب ءانه ةنادم اهلك برحلا
 «ةصاخو ًاضيأ لب «عيمجلل رامدو لتق لعف

 اوررق دق اوناك نيذلا نم ةءاربلا بالتسا لعف

 يلاتلابو ,مهبرح تسيل برحلا هذه نأ ًالصأ

 .حورلل يلخاد ريمدت ةبعل

 نسح ىلإ ةفاضإ ءبناجلا اذه لعلو
 يف امنيسلا سرد يذلا «يشبح لاغتشا

 امنيسلاب ةصاخب ًارثأتم ءايسورل يبهذلا دهعلا
 :(ةقرتاجدازأب اضيأ ميرو ىئابلتم وب ةيئاموزلا
 امثيح ريبكلا هحاجن «راصعإلا» ىطعأ ام امه

 .ضرع

 'راصعإلا» ضرع موي ناك يشبح ريمس
 فرعن عورشم نم رثكأل ريضحتلا يف ًاكمهنم
 اهنم امّيسالو اقحال اهمظعم ققح هنأ
 ءاران الب ناخد» يناثلا ليوطلا يئاورلا همليف

 لمعلل ربكأ ًاتقو صصخيس ناك نإو ىتح
 .ينويزفلتلا



 رمملا ىلع ةينغأ

 يشبح نإف «راصعإلا# ىلإ ةبسنلاب امأ
 يف كرتشم جاتنإ ىلع هليومتو هقيقحتل رثع
 يشبح لاق ةرركتت نل ةبرجت اهنكل» :وكسوم
 ةيحان ىرخأ ةيحان هيّرظان ًاهّجوم ًاعوطتم اهموي
 .ًالثم اسنرف

 «رمملا ىلع ةينغأ»

 (ضييبأو دوسأ) .ذ 6 (١وا/ 0

 قلاخلا دبع يلع :جارخإ
 ملاس يلع :ةصق

 مرحم ىفطصم :راوحو ويرانيس

 بغار تعفر :ريوصت
 دومحم «ليباق حالص .يسرم دومحم :ليثمت

 برحلا مايأ كلحأ لالخ ءاسم تاذ

 فشتكا «191/ ماعلا يف ةينانبللا ةيلهألا

 ةريغصلا ةشاشلا نأ «ينانبللا نويزفلتلا وجرفتم

 تافاخسو فئارط ضرعت نأ اهعسو يف يتلا

 «ةجاذسو «نايحأ تفاهت نمو عاونألا لك نم

 ضرعت نأ ًاضيأ اهعسو يف ؛ىرخأ ًانايحأ
 .ةدعاقتو ةديج ًالامعأ

 «ةينويزفلتلا ةرهسلا تتأ ءاسملا كلذ يفف

 ةينغأ» مليف بيصن نم «تامدقم نود نمو

 ربتعي ناك يذلا «قلاخلا دبع يلعل ةرمملا ىلع

 ةديدجلا امئيسلا نابش زربأ نم ًادحاو اهموي
 نيحلا كلذ يف فورعملا نم ناكو .رصم يف
 لامعأ نم ًادحاو ناك ديدحتلاب مليفلا اذه نأ

 نو

 ةعامج# ىمسي ناك امل تعنص ةليلق ةيئامنيس
 ئفطنت نأ لبق ءاهدجم مظعم «ةديدجلا امئيسلا

 ةايحلا يف يباجيإ وه ام لك ئفطني نأ داتعا امك

 ةريثك لامآ تدقع نوكت نأ دعب ةيبرعلا ةيفاقثلا

 .هيلع

 مليف ءراصتخا لكب ؛رمملا ىلع ةينغأ»

 ضرع نيح مث ًازيمتم ىلوألا هضورع ذنم ادب
 كلذ ناكو هديدج نم هزّيمت رهظ «ًينويزفلت
 .ةلشافلا ةيراجتلا هضورع نم تاونس دعب

 نآ يف «هتذجو هتدوجو مليفلا اذه زّيمت نأ ريغ

 ةهجاوم يف ةدحاو ةرم انعضت رومأك تنأ ءاعم
 امنيسلا  دأو ىلإ تدأ يتلا بابسألا نم ةلمج

 .اهدهم نم جرخت داكلاب يهو - ةليدبلا

 ءرملل نكمي الف .هذه بابسألا ةلمج امأ

 امنإو «موللا وأ ةيبلسلا باب نم انه اهدروي نأ
 ضنعب ىلع طاقنلا ضعب عضول ةلواحم يف
 هدهاش يذلا مليفلا نأ امّيس الو .فورحلا

 برحلا ةبآك زع يف اهموي نويزفلتلا روهمج
 مالفألا لضفأ نم ًادحاو ربتعي ناك «ةينانبللا

 نم رثكأب زاف نأ هل قبس يذلا وه «ةليدبلا#
 .ءارطإلا نم ريثكلا لانو «ةزئاج

 ناك ءاددجم مليفلا ةيؤر ىدل ءرملاو

 نم ًاريبك ًاددع هيف فشكي نأ ىرخأ ةرم هنكمي
 ًايئامنيس ًاملاع هيف فشتكي نأ لب «تانسحلا

 نكي مل هعوضوم نأ مغرف .هتاذ يف ًامئاق

 دونجلا نم ةعومجم) ةيافكلا هيف امب ًاديدج
 ةدماص لظت اهنكل ؛ءادعألا لبق نم رصاحت

 مليفلا لمحي ءاذه مغر «(اهيلع ىضقُي ىتح
 :ةيسيئر حاون ثالث يف هديدج



 رملا اع قفا

 ةيكولسلاو ةيعامتجالا ةبيكرتلا - ١
 لطبلا موهفم مدعني انهف ««ةيسيئرلا) هتايصخشل
 «مهقزأم يف هتايصخش جرخملا مدقيو درفلا

 لمحت تافداصم ةيأ مهيلإ يقلي نأ نود نم

 .ةاجنلا قوط مهيلإ

 مليفلا عنَص ثيح «جاتنإلا ةطاسب - ؟

 نم سيل نيلثممب ناعتساو «ةطيسب ةينازيمب
 قيرفبو «ةفورعملا ءامسألا نم ريثكلا مهنيب

 .ايعامج مهنيب لمعلا ناك «نيينقتلا نم ريغص

 ةطاسبلا دمتعا يذلا جارخإلا بولسأ - “

 ايلاخ مليفلا ءاج ثيح .فشقتلاو داصتقالاو

 يتلا نم «ةينقت تايناولهب وأ تاقيوزت ةيأ نم

 ىتح «رابكلا نيجرخملا ضعب انراهبإ اهب داتعا

 .مهنم نيدّيجلاو

 اهمسيمب مليفلا تعبط ثالثلا يحاونلا هذه

 ثيحب «ةليدبلا امنيسلا لاجم يف ادئار هلعجتل
 ةليولط ةلاينيب ىف نرالدنم ويح فراك

 ل ل

 مليفلا تطعأ يتلا ايازملا هذه نكل

 تقولا يف تمهاس أعم نآ يف هتّدجو هتيدج

 عم لماعتلا ىلع رداق ريغ هلعج يف هسفن

 ناك تقو يف ءامنيسلل داتعملا روهمجلا

 .نوكتلا ديق ليدبلا روهمجلا هيف لازيال

 :ةيراجت تالزانت ةيأ لمحي ال مليفلاف

 فنع ال  اماردوليم ال  ةريبك موجن ال

 يناغألا ىتحو لب .ةديغس تاياهن ال - لذتبم

 مامت ةفلتخم تناك اهلمح يتلا ةطيسبلا

 لكشلا ىف وأ اهنومضم ىف ءاوس فالتخالا

 ْ .هب تمّدُق يذلا

0, 

 مليف مدصي نأ يعيبطلا نم ناك هلك انه نم

 درجم نوكي نأو «ةيبرعلا امنيسلا روهمج ءاذهك
 .ددجتلاو ءاقبلا ىلع ةرداق ريغو ةلشاف ةبرجت

 تيمملا قزأملا نمك تاذلاب ةطقنلا هذه ىفو

 .ةيبرعلا ةليدبلا امنيسلا هيف تعقو يذلا
 ضئارعلا جبدن نأ ًاعبط انعسو يف ناك انه

 اذه يف ةباقرلاب نيدّدنم «ةيماهتالا تالاقملاو

 نيعزوملا ماهتا انعسو يف ناكو ...كاذ وأ دلبلا

 نود نوكيس هلك اذه نأ ريغ .نيجتنملاو

 بولسأ يف نمكي ةلأسملا رهوج نأل .ىودج
 عضخت ال ريهامج عم يئامنيسلا لماعتلا

 لب ءبسحو ةدئاسلا ةيجولويديألا قراطملل
 عنصت تتاب «ةيريبعتو ةيئامنيس لاكشأل عضخت
 نم سيل يتلا ةعيبطلا كلت ...ةيناثلا اهتعيبط اهل

 .اهنع اهّكف بعصلا
 امنيسلا ىّمسي ام نأ حضاولا نم ناك اهموي

 نوكت نأ ءاقح ءاهسفنل ديرت تناك اذإ «ةليدبلا

 يدصتلا ىلع ةرداقو «ةلاعفو ةيريهامج
 لقأ اهيلع يغبني نكي مل «ةدئاسلا ةيجولويديألل
 «ةلحرملاو ءعارصلا ةعيبط الوأ كردت نأ نم

 ةيفيك كردت نأ ًاضيأو ...اهروهمج ةيعونو

 انه ينعن الو) روهمجلا اذه ىلإ لوصولا



 بنارأو هاوفأ

 يذلا يروطسألا ليدبلا روهمجلا كلذ

 .(نآلا ىتح هّرن ملو نوريثكلا هنع ثدحتي

 نع لصت ةدئاسلا تايجولويديألا تناك اذإف

 ايجولويديألا نإف .اهخيسرت مت لاكشأ قيرط
 ىلع «يلوألا تقولا يف - اهنكمي ال ةليدبلا

 سيياقمو لاكشأ قيرط نم الإ لصت نأ - لقألا

 .اهيلع فراعتم

 نأ هنأش نم ام مالكلا اذه يف نأ حيحص

 ةيرظنب الإ نونمؤي ال نيذلا ضعب عامسأ عجفي
 «هبحن ال يذلا عقاولا هنكل .6ءيش ال وأ لكلا»

 «هرييغت ديرن ًاقح انك اذإو .هريبغت ىلإ حمطنو

 نم «هنم قالطنالاب الإ هريغن نأ اننكمي الف

 .ةدح هئواسم لقأ نمو ؛هتيضرأ

 يذلا ددعلا ليلقلا يئامنيسلا روهمجلاف

 تالاصلا يف «رمملا ىلع ةينغأ» دهاش

 اذه .هتضرع يتلا ددعلا ةليلقلا ةيئامنيسلا

 ًائيس هآر هنأل سيل ...مليفلاب ئجوف روهمجلا

 ديدج نم رثكأ هيلع حرط هنأل لب ءام دح ىلإ
 فسؤملا نم رمأ وهو ...دحاو تقو يف دحاو

 .ةياغلل بعص هلبقت نإ لوقلا

 اهنيح مليفلا اذه ضرع ةبسانمل انه نم
 ىوصقلا ةدافتسالا ىلإ تاوعدلا تداس

 «نيصلخملا نابشلا كئلوأ براجت نم

 ةيدجلا نأ اودقتعا نيذلا نييئامنيسلا نم

 قالطنالاو ءرومألا رييغتل نايفاك قدصلاو

 ...ةديدج ةيبرع امنيس ءانبل براجتلا كلت نم
 روهمجلا رييغت ىلع  لقألا ىلع  ةرداق

 .مدقتلا قيرط ىلع هعم ريسلاو

 نان

 «بئارأو هاوفأ»

 (ناولأ).د 91 1( ٠

 تاكرب يرئنه :جارخإ

 ميظعلا دبع ريمس :راوحو ويرائيسو ةصق

 ديرف ديحو :ريوصت

 يقوش ديرف ؛نيساي دومحم .ةمامح نتاف :ليثمت

 ناك ؟بنارأو هاوفأ» مليف نأ هيف كش ال امم

 ددعلا تبذتجا يتلا ةيبرعلا مالفألا نم ًادحاو
 يف لوألا هضرع ماع نيجرفتملا نم ربكألا

 حاجنلا اذه وزع نكمملا نم ناك اذإو .رصم

 يلثمم سأر ىلع ةمامح نئتاف دوجو ىلإ
 هتاذ دح يف يفكي ال دوجولا اذه نإف «مليفلا

 نع ثحبلا يغبني اذل .لابقإلا اذه ريسفتل
 يف مليفلا هحرطي ام لعل ءرخآ لاجم يف هبابسأ
 .هنم ًايساسأ ًابناج لكشي «هتاذ دح

 «تاكرب يرنه جارخإ نم وه ؛مليفلا
 ةمامح نتاف رادأ نأ هل قبس يذلا جرخملا
 «ناوركلا ءاعد# :اهمالفأ ىوقأ ضعب يف

 اذهو .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ؟مارحلا#و

 «روهمجلا ىلإ ةبسنلاب ًايوناث ودبي دق ليصفتلا

 ثحبلا لاجم يف ىربكلا هتيمهأ ذختي هنأ ريغ
 .حاجنلا بابسأ نع

 نم ًانكمتم ًاجرخم «تاكرب يرنه ناك

 لضفأ هنأب ةداع فصوي ناكو «ةينقتلا ةيحانلا

 ىلإ ًادانتساو .امنيسلل ةيبدأ ًالامعأ .سبتقي نم
 يف تاكرب عمج «.هتعمس ىلإو هذه هتردقم

 اهلك اهّبصو ؛هيضام ةراصع ؟بئارأو هاوفأ»
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 ةلهولل هتكبح ودبتس يذلا لمعلا اذه يف
 (ةمامح نتاف) تمعن :ًادج ةيداع ىلوألا

 يف شيعت «ءيشلا ضعب رمعلا اهب مدقت ةيبص
 امهدعاستو ءاهرهصو ىربكلا اهتقيقش لزنم
 طسو «ةعستلا امهلافطأ ماعطإو ةيبرت ىلع

 ىلع مليفلا زكري يذلا ,ديدشلا رقفلا نم وج
 ..يساسألا هببس يه لافطألا ددع ةرثك نأ

 نم ًافوخ جاوزلا تمعن ضفرت .ديحولا امبرو
 تاذ اهتخأ ريصمل ًاهباشم اهريصم نوكي نأ

 ًاسيرع ضفرت «(يقوش ديرف) ريّكسلا جوزلا
 فطالتلا نم اهعنمي ال اذه نكل .سيرع رثإ
 نيحلا نيب «يقتلت هبو اهنم جاوزلا دوي باش عم
 .تايسانملا نم ةبسانمل رخآلاو

 يلع) زوجع جيرارفلل عئابب تمعن يقتلت.

 جاوزلا ىلإ ىعسيو اهب بجعي (فيرشلا
 اهيلع طغضي اهضفر مغرو ءضفرت .اهنم

 «جيرارفلا عئاب لام ىلإ هتجاح ببسب رهصلا
 ىلوتي يذلا تقولا يف ةنيدملا هاجتاب برهتف
 .اهنع ةلاكولاب ءأريوزت اهباتك بتك رهصلا
 اهنوفّرعي اهلهأل ءامدق ناريج ىلإ تمعن هجنت

 ؛يقتلت كانهو ءاهيف لمعت ةعرزم ليكو ىلع
 (نيساي دومحم) ةعرزملا بحاصب «ةفداصم

 نم ًائيش ىحضت ىتح «هماعطبو هب متهتو
 اهنأ ةصاخب اهنع ءانغتسالا عيطتسي ال هتايح

 رئابكلل ًامهف وأ ةراطشو ًانازتا يدبت ام ناعرس

 ةرادإ يف اهحاجن دعب اذكهو .رئاغصلاو

 ةعرزملا بحاص عم تمعن لقتنت ؛ةعرزملا
 ًائيش .هلاوحأ ىلع فرشتل ةنيدملا ىف هتيب ىلإ

 ءاهدّيس هاجتاب تمعن ليم ةيادب فشتكن ًائيشف
 نيح الإ حوضوب زربي ال ءيفخ ليم هنكل
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 أدبيو «ةيرث ةلئاع نم ةاتف ديسلا اذه بطخي

 .ةلبقملا ةايحلل دادعإلاب اهعم

 اهنكل ءاهرهظ يف ةنعطب تمعن سحت انه
 سحت ةبيطخلا .اهرعاشم يفخت نأ لواحت

 اهبيطخ ةجاحب (يئاسنلا سدحلا راطإ نمض)

 «بيطخلا ىلإ ةريخألا هذه ليمبو «هتمداخ ىلإ

 لب ءاذه ضفري ديسلا نكل .اهدرط ررقتف
 ةمداخلا نم جاوزلا ررقيو هتبيطخ نع ينغتسي
 ثدحي امكو .ءاقدصألاو لهألا ةضراعم مغر

 هيضراعم ىلع بلغتلا نم ديسلا نكمتي «ةداع

 نأ هنم بلطتف ءاهلهأ ةرايز تمعن نم بلطيو

 قحلي نأ ىلع ءاهدحو مهروزت امثير اهلهمي

 .اهب

 أجافت ءراحلا لابقتسالا طسو ةيرقلا يفو

 عئابب  اهنم ملع نود نم - ةجوزتم اهنأب تمعن
 ًابلاطم ةيسانملا ةظحللا يف يتأي يذلا جيرارفلا

 ةاسأملا نم وج يخي ًاعبط ؛هتجوز دادرتساب
 ةعيجفلا ةلح دادزتو ...ريقفلا تيبلا ىلع

 يف رودي ام فشتكيل ةأجف ديسلا لصي نيح

 نكل .ندنل ىلإ رفسلا ررقيو بضغيو «ءافخلا

 .ةقيقحلاب هربخيو هب قحلي ةرسألا لافطأ دحأ
 لتق ةرسألا ءانبأ دحأ لواحي ءانثألا كلت ىف

 عئابلا يهتتيو «هتلاخ نع ًاعافد جيرارفلا عئاب
 امب رهصلا فرتعي ثيح سيلوبلا ىلإ رهصلاو

 يذلا وه هنأ معزيو ًاريوزت هتجوز تخأل رّبد
 دوعي امنيب «نانثإلا نجسُيو ...عئابلا لتق لواح

 ...ةعرزملا ىلإ هعم اهبحصي «هتبيبح ىلإ ديسلا
 امك مليفلا انب يهتنيو .راغصلا لك ةقفرب نكلو
 «عراشلا يف نيديدع لافطأل تاطقل ىلع أدب

 .لبقتسملا لوح ةلئافتم ةينغأو
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 باهسإلا نم ًائيش ءانه ئراقلا ظحالي دق
 هدرون مل اننكل ءمليفلا ثادحأ انفصو يف

 ةصاخب «ةيمهألا ةغلاب انه ليصافتلاف «ةفداصم

 لوغشم - ةيئامنيسلا ةيحانلا نم - مليفلا اذه نأ

 ةيحانلا نمو «ليصافتلاب دئاز مامتهابو ةقدب
 نم ًادحاو هلعجي ءاكذب لوغشم «ةيركفلا
 ةمدخ ىلع اهريغ نم رثكأ ةرداقلا مالفألا

 ىلعو ءرصم يف ًايلاح ةدئاسلا ةيجولويديألا
 .ًاقحال هيلإ يتأنس ام وهو ءىوتسم نم رثكأ

 لماعتي ؛«يئامنيسلا لكشلا لاجم يف
 مليفلا دعبت ةثداه ةيكيسالكب همليف عم تاكرب

 امنيسلا يف ًايلاح ةدئاسلا لاذتبالا ةروص نع

 لكل ريربت اهيفو ةقدب ةلوغشم ةكبح :ةيرصملا
 مهراودأ اودأ ,نولثمم  لوقعملا نود وه ام

 امبر ء.جرخم ةرطيس لظ يف كسامتو عادبإب
 ىلع هتردق ماودلا ىلع ىلوألا هتليضف تناك

 ريخ ميدقت ىلإ مهعفدو هيلثمم ىلع ةرطيسلا
 ليصفت يأ كرتي ال نقتم ريوصت - مهدنع ام
 عيزوت ةلأسمب ًادئاز ًامامتها متهيو «هتوفي

 رتوتلا عم ًابسانتم ايجولوكيس ًاعيزوت ةءاضإلا
 ةمامح نتاف تناك املك :تايصخشلل يسفنلا

 «ةيلخادلا دهاشملا يف ءوضلا قرشي ؛ةرورسم

 تناك املكو ءاريماكلا ةكرح ةموعن دادزتو

 اريماكلاو «ةدح ءوضلا دادزي «دقعتت اهرومأ

 ةدحاو اهلعل ةريبك ةلثممو - ًافنعو ةعرس

 ةيرصملا امنيسلا يف تاليلقلا تالثمملا نم

 ىلوألا ةطقللا ذنمو ءروهمجلا وحني يتاوللا

 ةوقلا غلاب راوح - نهعم يهامتلا ىلإ ؛مليفلل
 يف عجرم مامأ هسفن ءرملا لاخيل ىتح ءاكذلاو
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 تثدحت املك «ةيبعشلا ةمكحلا نم ةعبانلا ةغللا
 .خلإ ...ةمامح نئاف

 رصانعلا هذه لك جرخملا مدختسا دقل

 اتلمعتسا اذإ) «فيظن» مليف ميدقتل ةيئامنيسلا

 ًاضيأ اهمدختسا هنكل ...(ةنهملا باحصأ ةغل

 قلخلو - ةهج نم - عقاولاب ماهيإلا كلذ قلخل
 «ةلاصلا يف روهمجلا نيب فطاعتو هامت ةقالع

 ةصاخب) مليفلا يف ةرّيخلا تايصخشلا نيبو

 «(تخألا ءائبأو نيساي دومحمو «ةمامح نتاف

 نم ةدحاو لكب «ةيادبلا ذنم .كسمأ جرخملاو

 رربي يذلا اهروطت طخ اهل مسرو هتايصخش

 .اهتافرصتو اهقطنمو اهلاعفأ لك

 ثادحإ ىدافت ءاذه ىلإ لوصولل وهو

 اذإ) هتايصخش نم يأ ىدل ةيسفن ةفاطعنا يأ

 انه نم .(ريخألا يقوش ديرف فقوم انينثتسا

 يقلتل - ةيادبلا ذنم - هروهمج جرخملا زّهج
 .ثادحألا جئاتن

 هذه لك تاكرب فّظو فيك ٌرنل «نآلاو
 .رصانعلا

 «ةماع ةروصب «مليفلا نومضم روحمتي

 :نييساسأ نيدعب لوح

 .يقبطلا حلاصتلا ةركف - ١

 .لسنلا ديدحت ةركف - ؟

 رصانع ةيقب عرفتت نيدعبلا نيذه نعو
 نمو ءرشلاو ريخلا نيب عارص نم «مليفلا
 ةيدأت ةرورض نمو «هتاحومطل ناسنإلا ةقحالم

 ةركف نمو ءلضفألا لكشلا يف هلمعل ئرما لك
 ةرفح رفح نم :ةظع ىلإ ءديفت ال ةميرجلا نأ

 .اهيف عقو هيحخأل
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 :ناطخ اهروحم يقبطلا حلاصتلا ةركف

 ةجردتملاو ةلماعلا ةقبطلا ىلإ ةيمتتملا ءتمعن

 ةديس حبصت ىتح يقبطلا دوعصلا يف

 ةيزاوجروبلا زمر ءنيساي دومحمو ؛...ةمرتحم

 ىلع اهسفن تنب يتلا ةديدجلا ةيرصملا
 ىنسحلا قالخألاب ىلحتتو «ةيماصع» سسأ
 .ةلابنلابو

 .عارص يأ نيفرطلا نيب سيل ةيادبلا ذنم
 نيبو امهنم دحاو لك نيب موقي عارصلا
 اهرهص عراصت تمعن) نييقبطلا هدادنأ

 هئارث مغر ايقبط طحنملا - جيرارفلا عئابو

 هتخأ عراصي دومحمو «ةبزعلا ليكوو - يبسنلا
 ناذختي ًاعم ناعارصلاو .هتبيطخو هءاقدصأو

 تقولا يف عارصلا رهوج وه ًايقالخأ ًالكش
 الإ متي الف نيفرطلا نيذه نيب ءاقللا امأ .(هسفن

 وأ عانقإلاب «هتقبط ىلع امهنم لك رصتتي نأ دعب
 .بيلسلا قحلا ةداعتساب وأ «دانعلاب

 ودبت دق يتلا ءيقبطلا حلاصتلا ةركف

 اذإ «ةلوقعم ريغو ةيقطنم ريغ ىلوألا ةلهولل
 حبصت «هسفن عقاولا ةيضرأ نم اهثحبي انقلطنا

 ءوجلي ًاديدحتو «ةشاشلا ىلع ةلوقعمو ةيقطنم
 انثدحت يتلا ةيئامنيسلا رصانعلا ىلإ جرخملا

 مل ء,مهضعب دقتعي دق ام ريغ ىلعو .هالعأ اهنع

 نكلو ؛بحلا ليبس يف نيبيبحلا نم لك عراصي
 لوصحلل «قشاعك هعقوم امهنم لك مدختسا

 يف - عمتجملا هيلع هركني يذلا  هقح ىلع
 ةطقنلا هذه يف مهملاو «ةحلاصملا ىلإ لصي نأ

 تبستكا فيك :لاؤسلا اذه نع ةباجإلا وه

 ؟اهديس بلق تمعن

 هال

 «ناوركلا ءاعد» يف ثدحي ام سكع ىلع

 يساسأ رود ةمامح نتاف لامجل نوكي ثيح

 ظحالن ءاهل رهظم دمحأ سدنهملا بح يف
 رثكأ نوكي نأ هسفنل ءاش جرخملا نأ انه
 ىلإ ىرخأ تافص ةمامح نتافل لعجف «ةيعقاو

 مالكلاب قطنلا «ةرياثملا «ةبيطلا :لامجلا بناج

 ...نافتو صالخإ لكب ديسلا ةمدخ «نسحلا

 .خلإ

 امّيس الو ءاهلك تافصلا هذه لعلو
 زواجتي يذلا راوحلا اذه - راوحلا ةلأسم

 نتاف ناك ولو ىتح ءدحاولا درفلا ةيناكمإ

 ةيصخشلا ءاطعإ ىلإ وحنت اهلعل  ةمامح
 يكل اهمدختسن انه «اهلعلهو .يزمرلا اهدعب

 لمعلا ىلع مكحلا نيب طلخلا ةيناكمإ ىدافتن
 ةقيقحلا يف اننكل ..تاينلا ىلع مكحلاو ينفلا

 ىنعمب - هيف كش ال اممف .اهلازتخا ىلإ برقأ
 لثمت ال انه ؛ةمامح نتاف نأ - يناعملا نم

 .اهرسأب ةقبط لثمت يه لب ءاهسفن
 «يهامتلا» بعلي «تاذلاب لاجملا اذه يفو

 ناكو .ًايساسأ ًارود ةلطبلاو روهمجلا نيب
 يف يأ ءًايناديم ظحالي نأ ئراقلا بسح

 «هتلطب عم روهمجلا لعافت مجح اهسفن ةلاصلا

 .مادختسالا اذه ةروطخ كرديل

 ءاعد# ىف امك انه ةلأسملا تسيل ءأذِإ
 ًايسفن ًادعب ةلأسملا ذختت ثيح ًالثم 6ناوركلا
 هتيصخش ءاطعإب نيسح هط يفتكيو ءًايقالخأ
 ًاصلختسم درفتملا صاخلا اهعباط ةيسيئرلا

 تسيل - ظعاومو ًاسورد هسفن فقوملا نم
 يمتنت ةاتف نيب عقي بح ةلأسم انه ةلأسملا

 ةقبط ىلإ يمتني باشو «ةقوحسم ةقبط ىلإ



 وتاكوفألا

 يطخت ةيناكمإ لوح رودت انه ةلأسملا  ةقحاس
 محالت ىلإ لوصولل «ةعنطصملا تابقعلا» لك

 ذختي ال وج طسو «قحاسلاو قوحسملا نيب
 دعب قوحسملا الو «قحاسلا دعي قحاسلا هيف
 «هالعأ انلق امك عارصلا لوحتيو ءقوحسملا

 رارشأ نيب عارص :تحب «يقالخأ عارص ىلإ
 ةيعامتجالا عفاودلا نع رظنلا فرصب نيبيطو
 .عارصلا كرحت يتلا

 ةرثك ةنادإ ىلإ وحني مليفلا ناك اذإ ءنكلو
 مليفلا يهتني نأ ةرورض لفغي ال هنإف .باجنإلا

 لحلا ةقيرط ىلع لح ءاهل يرحس لح داجيإب
 ريمألا يتأي :ةمامح نتاف ةلكشم ىهنأ يذلا

 بحطصيو (نيساي دومحم - ديسلا) رحاسلا
 ىلإ مليفلل ريخألا دهشملا يف هعم ةلئاعلا

 يديألا نم ريثكلا ىلإ جاتحت يتلا” ةعرزملا

 .«ةلماعلا

 يقوفلا لحلا اذه نأ حضاولا نمو
 يقطنم ليدبك انه حرطني :ةلكشملل يبيغلاو

 لحلل (لكك مليفلا قطنم راطإ نمض يقطنم)
 ةلازإ ىلإ وحني يذلا ريغصلا يزاوجروبلا
 نم دحلا قيرط نم :اهبابسأ ةلازإب «ةلكشملا»

 امبرو) ريغص يزاوجرب لح هنإ لوقنو .لسنلا
 لكش لوانتي لح هنأل «(ةيشاف ةحسم هيف لح

 نم ءاهلكش يغلي .اهرهوج سيلو «ةلكشملا
 يتلا ةيسيئرلا ةلكشملاف :اهرهوج يغلي نأ نود

 طيطختلا بايغ ببسب يه انه اهيلإ رظنلا يغبني
 ضكرلا يف ةمئادلا ةبغرلا ببسبو ءيداصتقالا

 فوقولاو رهوجلا بييغت قيرط نم «مامألا ىلإ
 .روشقلا دنع

 هم

 رابتعا ةيعورشم ءرملا بستكي انه نم
 اهعنصت يتلا امنيسلل جذومنك «بنارأو هاوفأ»

 لباقم يف حورطم جذومن وهو .ةيكذلا ةيعجرلا
 امنيسلا :ىرخألا ةيعجرلا امنيسلا جذامن

 ةيجولويديألا ةمدخل اههاجتا يفو ةصيخرلا
 اهيجرخم ةدالبو «ينفلا اهفعض نكل «ةدئاسلا

 لكش يف «ةيركفلا ةداملا عم لماعتلا يف

 .ةريطخ ريغ امنيس اهلعجي «لاعف يئامنيس
 ةلأسم هذهو ؛سانلا قاوذأ ىلع الإ مهللا

 .اهثحب دراو يف انه انسل ىرخأ

 مامأ ءاريثك شهدن نأ انل له هلك اذه دعب
 نأ انل لهو ؟مليفلا اذهك كسامتم مليف زورب

 هب لبوق يذلا لئاهلا بيحرتلا مامأ شهدن
 نم لعج يذلا لئاهلا ٍيريهامجلا لابقإلاو
 خيرات يف ًاردان ًايئامنيس ًاثدح اهموي «مليفلا اذه

 ؟ةيبرعلا امنيسلا

 «وتاكوفألا»

 (ناولأ) .د )1945( ١١

 يهيملا تفأر :جارخإ

 يهيملا تفأر :راوحو ويرانيسو ةصق

 يضار رهام :ريوصت

 ةدونش يناه :ىقيسوم

 سنوي داعسإ ءارسي مامإ لداع :ليثمت

 تداعتسا ىتلا تاونسلا لالخ كلذ ناك
 عقاولا ىلع ةسكاشملا ةيعقاولا امنيسلا اهيف
 «ءرصم يف يرشتسملا ماعلا داسفلاو يحاتفنالا

 دمحم معيقاوتب ؛مويلا ربتعت ًامالفأ مدقتل ءاهقنور



 وتاكوفألا

 فطاعو ةراشب يريخو ءناخردب يلعو ناخ

 ىف ةيساسأ تامالع «ديسلا دبع دوادو بيطلا

 اهقريسلا نق رفات ناك نيس عرتاك ىف
 ىعقاولا رايتلا اذه ءامهدحأ :نارايت علا

 لهني ةقالخ ةيتاذ امنيس رايت «ىناثلاو ؛ديدجلا
 عسل يناغ فاق زم فاح اجل نو
 .يملاعلا

 كلذ لبق ناك يذلا يهيملا تفأرامأ

 رثآدقف :قيقزمرملا ريراتسلا تاتك نم
 ةديدش امنيس مدقيل نيرايتلا سكع ريسلا

 ةيبعشلا امنيسلا يف ةخسار نكلو ؛ةيصوصخلا
 ىلع اهتردقو اهتاكبحو اهموجنب ةيرصملا

 يأ نم لهنلا ىلع امك «عقاولا نم ةيرخسلا
 انيس ةيلإ ق تت فاوس ام اذهو .ايزاتئافللاعبنم
 ناك هتايادب يف هنكل .يجيردت لكش يف يهيملا

 .ةيبئارغلا ةبعل ال ءمكهتلا ةبعل رثؤي

 ًامليف ««وتاكوفألا» ىتأ راطإلا اذه يفو

 ةةسسلا قف اعقافااسكإ اضكاذشم افرح ءاَيَوق
 هنكل «ةباقرلاو ءاضقلل هضرع ام ىعامتجالا

 .اهيف ءارم ال ةيبعش هيلع ىفضأ هسفن تقولا ىف

 ديزم ىلإ ًاقح جاتحي ناك ام لاح ةيأ ىلع وهو
 يف مامإ لداع ىلإ ةلوطبلا ىطعأ امدعب ءاهنم

 شسح نم ًاوند اهرثكأو «هراودأ ىوقأ نم دحاو

 .ةداع نييرصملا زيمت ىتلا ةيبعشلا ةيرخسلا

 يف ًاداضم ًالطب مامإ لداع ناك ءاذه عمو

 «هلاقتعا متي دساف ماحم رود بعل ثيح .مليفلا

 «ةاماحم بتكم ىلإ نجسلا ْ هتنازنز لوحيف
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 لك نابضقلا فلخ نمو هلالخ نم سرامي
 .يحاتفنالا داسفلا بورض

 تفأر ريغ رخآ ًايئامنيس نأ مويلا فرعنو
 همليف ةكبح لعجي نأ هناكمإ ىف ناك ام ىهيملا
 نيب «ةيداع رثكأ ةياكحلا يدم اذه عمو ةغئقم

 انيدل انهف .ىرخأ ةيداع ةياكح ةيأ نم .هيدي
 دمعتي وهو («خنانس» مساب فورعملا يماحملا

 ةبعصلا ةلمعلاب رجاتم ئربي نأ هل ةعفارم يف

 لب ةيحضت سيل ؛هناكم نجسلا لخدي يك
 رابك دحأ نأ فشتكيس لخادلا ىف كانه هنأل
 ا رس ردع مولا ثنربخاتكبلارراجق

 ةدوزم رصقلاك ودبت هتنازنز نأ فشتكيل هروزيف

 متيو .تايلامكلا عاونأ لكو فييكتلاو فتاهلاب
 نم ةنوسح نّكمت ةطخ ىلع امهنيب قافتالا
 عارصلا يف لحخدت ةكبح طسو «نجسلا ةحرابم
 «(ديزوبأ ميلس) ىوقلا زكارم نم ًادحاو

 يماحملا ةجوز هتخأ ةكبحلا يف لخدت امك

 ةجوز ىلإ لوحتت يك اهجوز نم قّلطت يتلا
 .ةئوسحل

 يهو ةكبحلا هذه ودبت دق ؛ماع لكشب

 .ءيشلا ضعب ةدقعم وحنلا اذه ىلع ىورت

 اذه ىف «ىهيملا تفأر امنيس ىف تفاللا نكل



 اصعلاو نويفألا

 لب ىورتل عنصُت مل اهنأ «هريغ يف وأ مليفلا
 نم اديدحتو «ةدهاشملا لالخ نمو .دهاشتل

 عضي ءاهمسيي يذلا لئاهلا ةيرخسلا سح لالخ

 ثدحي ام ةروص يف هجرفتم فلؤملا /جرخملا
 .رصم يف

 يهيملا رايتخا ناك مليفلا اذه يفو

 يذلا ناكملا هفصوب ءًاقفوم نجسلل

 ةيسايسلا تاضقانتلا نع فشكي نأ نكمي

 لوقي نأ ءمهأ اذهو «هنكمي امك ؛ةيعامتجالاو

 .هعقوتي نأ دحأ نكمي ال ثيح نم ةسايسلا

 اهايافخ نم فشك تايصخش لالخ نمو

 ام لوأ ءمّجاهي مليفلا لعج ام ءاهرارسأو

 ءالؤهف .مهتباقنو نيماحملا لبق نم ءمجاهي
 هوربتعا نم اهب مدق يتلا ةروصلا اوغيستسي مل
 يضاقلا نأ دح ىلإ رمألا لصو .مهنم ًادحاو

 عنمب ًامكح ردصأ قالوب مكاحم ىدحإ يف

 ةيلخادلا ةرازو نإف كلذك .مليفلا ضرع

 ةوتاكوفألا» اهب مدق يتلا ةروصلا نم تبضغ

 «ضرعو داع مليفلا نأ ريغ ...اهنوجس دحأ

 مامإ لداع راسم يف ةئيضم ةطقن لجسيل

 قطنيو «راودألا لكب مايقلا ىلع رداق مجنك

 رود بعلي نيح ىتح بعشلا ةيبلاغ مساب
 .داضملا  لطبلا

 اذه دعب نم هنإف ءيهيملا تفأرامأ

 ايزاتنافلا كلت يف رثكأو رثكأ صوغيس مليفلا
 هامنيس تزيم يتلا ةداحلا ةيعامتجالا

 هدلبلا اذه يف ثدحي امل عذال دقنب اهتعبطو

 .داسف نم

 «اصعلاو نويفألاد

 (ناولأ) .د 7 (1959)

 يدشار دمحأ :جارخإ

 يرمعم دولوم :ةصق
 يدشار دمحأ :راوحو ويرانيس

 نيطبارم ديشر :ريوصت
 «تان هيزوج يرام .دشيور :ليثمت

 ناينيتنرت يول ناج

 اذههمليف يدشار دمحأ ققح نيح

 تناك 1934 ماعلا يف ءاصعلاو نويفألا»

 رئازجلا تلان ذنم تضم دق ةديدع تاوئس

 ةئبعتلا امنيس تناك يلاتلابو .اهلالقتسا
 ًاءزج تحضأ دق ةقلطملا ةيروثلا تالوطبلاو
 «ايثزج «تبهذ .ليمجلا ينطولا يضاملا نم

 ام لوانتت ةيدقن تاحمل ةيادبل ناكملا كرتل
 كلذ لبق ققح دق هسفن يدشار ناكو .ثدح
 يذلا «نيبَّذعملا رجفا وه ًارّيمم ًاليوط ًامليف

 ةقيرطلا ىلع لالتحالاب دّدنيو ةروثلاب ديشي ناك
 .اهنم دب ال ناك يتلا ةيوبعتلا

 ةملفأ ىلإ يدشار هجتا تيح ءانه نمو
 يتلا يرمعم دولوم سكاشملا بتاكلا ةياور

 قاطن ىلع ةءورقمو لبق نم ةفورعم تناك
 فرعي ناك «ةبعشتم تالاجس طحمو ءعساو

 غلاب نأ ناكف .ةكرحتم لامر طسو يشمي هنأ

 «همليف قيقحت يف رذحلا برد كولس يف
 تارظن نم ةياورلا يف ناك امم ريثكلا ًأطقسُم

 ىلإ هيدي ىلع لمعلا لوحت اذكهو .ةريرم ةدقان
 «يسنرفلا لالتحالل ضهانم يلوطب يروث مليف



 اصعلاو نويفألا

 ةلءاسملا نم عون ىلإ كلذك لّوحت هنكل
 عمجلا هلعفي ام ددصب خيراتلل ؛ةلوجخلا»

 فلخ اقاسنم هسفن دجي نيح درفلا رودو درفلاب

 .عمجلا

 ريشب روتكدلا فقثملا بيبطلا وه انه درفلا

 ةروثلا نابإ لالتحالا تاوق مئارج مامأ يذلا

 يف ةحجانلاو ةئداهلا ةينهملا هتايح نع ىلختي

 لابجلا يف ةحلسملا ةمواقملاب قحتليل «ةنيدملا
 نأ كردأ دقل .هسأر طقسم الات ةيرق نم ًاقالطنا

 مضنيو .هيلإ ةجاح يف دوعوملا نطولاو ةروثلا
 يف نانثإلا طرخيل هقيقش ةيبلتلا هذه يف هيلإ

 ءاطسبلا ناكسلا بناج ىلإ يروثلا لمعلا
 .نيبيطلا

 ًادعُب ؛هسفن تقولا يف لوانتي مليفلا نأ ريغ

 مدقي هنوك لالخ نم كلذو ءهيف ءارم ال ًايمحلم
 ةيرق اهشيعت يتلا ةيعامجلا ةياكحلا كلت ًاضيأ
 عم ةيرقلا لهأ هشيعي يذلا نماضتلاو الات
 اوأجتلا دق اوناك نيذلا نيدهاجملا ةعومجم

 بيرق لبج ةورذ دنع عقت ةيرخص ةراغم ىلإ
 يف كانه نم اوقلطني يك «تاباغلا اهوسكت
 مهئباخم نم نوجرخي الف .ةيلاضنلا مهلامعأ

 يسنرفلا ودعلل نئامكلا اوبصني يكالإ
 .مهدعاوق ىلإ كلذ دعب اودوعيو

 مسقلا لاوط نودبي نويسنرفلا ناك نئلو

 «مهيلإ لوصولا نع نيزجاع مليفلا نم ربكألا
 مهف ...اذه نع نوزجعي ال ةيرقلا ناكس نإف
 اذهو .مهب لاصتا ىلع ؛عضولا ناك امهمو

 ةيأ ىلع هتفرعم نييسنرفلا توفت ال رمألا
 لهأ اهشيعي يتلا ةاناعملا كلت انه نمو .لاح
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 مهل يسنرفلا شيجلا ماهتا ءازإ نيدهاجملا
 .راوثلا عم ؤطاوتلاب

 نييسنرفلا ىلإ ةبسنلاب ءاذه نم حدفألاو

 مهيمسي نم نأ رخآلاو نيحلا نيب اوظحالي نأ
 مهنأ نوربتعي نيذلا نم «رافكلا» نوينطولا

 .- نييسنرفلا يأ - مورلل مهسفنأ اوعاب
 مهؤطاوت فشكني نأ ةريثك نايحأ يف ثدحي

 بناجلا اذه نأش نم ناك دقلو ...ناكسلا عم
 نويفألا» نم لعجي نأ مليفلا «ةيناركف» نم
 عارص ىلع لغتشي يأ - ًايونام ًالمع ءاصعلاو
 «ىرخأ ةينول قراوف نود نم ضيبألاو دوسألا

 نويسنرفلاو بناج يف مهلك نوينطولا ثيح
 يدشار دمحأ نأ الول ءرخآ بناج ىف ًاعيمج
 داقنلا هلاق ام ىلإ مليفلا ايانث يف حّملي
 هضرع موي مليفلا ىلع اوقلع نيح نويسنرفلا
 ىدل «يسنرف ريمض اياقبل» دكؤم دوجو نع
 .نيلتحملا دونجلا ضعب

 يذلا يسنرفلا لثمملا نأ انه تفالو
 يول ناج «نيحلا كلذ يف ةوقب ًادعاص ناك

 هيزنلا يسنرفلا رود مليفلا يف بعل «ناينيتنرت
 ًايقيقح ًارود لصألا ىف ناك هنإ اهموي ليق يذلا

 تاوق يف ًادنجم ناك يذلا وه ةايحلا يف ؛هبعل#
 نم بره هنكل «رئازجلا يف ةيسنرفلا ةقعاصلا
 راوثلاب ًالعف قحتليل موي تاذ شيجلا فوفص
 .ليق امك

 هذه ناينيتنرت ةياكح تناكأ انه ءاوسو

 نإف «مليفلل ةياعدلا موزل ةعرتخم مأ ةيقيقح

 لواحي ةياورلا ثادحأ نم ًاقالطنا «مليفلا اذه

 ةظحالم يف قمع نم ولخت ال ةرظن يقلي نأ



 ؟نيأ ىلإ

 ةسايس ىلع امك يروثلا ءادألا ىلع «ليصافتلا
 ...اهل يدصتلا ةيفيكو هعمق بيلاسأو لتحملا

 ريمدت ىلع ودعلا شيج ٍمدْقُي نيح امّيس الو
 قاحتلالا ىلع نيقابلا ًاربجم اهئانبأ لتقو ةيرقلا
 تناك ةطخ يف لشف نأ دعب «ةرئاثلا لابجلاب

 كلذ ىلع ًانيعتسم ناكسلا ضيورت ىلإ يمرت
 .نينداهملاو ةنوخلاب

 ًاددع نأ ىلإ ريشن نأ نم دب ال اذه ىلإو
 رئازجلا يف «مليفلا ضرع دنع اوفقوت داقنلا نم

 ةيئانئتسا تدب دهاشم نم ديدعلا دنع ءاهريغو

 جروج ينائبللا بتاكلا لمجأ دهاشم يهو .هيف

 :يلاتلا لكشلا ىلع اهزربأ ءيسارلا

 دهشم يف ةصاخب هتورذ ىلإ مليفلا لصي -
 رمع ةيرقلا لطب دونجلا مدعي نيح داهشتسالا

 اهنيح .ةعيضلا ناكسو هتخأو همأ نويع مامأ

 ديراغز تلاعتو حرف ىلإ ةاسأملا تلوحت
 رثكأ نيلتحملا بعرأ ام ديهشلل ةللهم ءاسنلا

 .صاصرلا تاوصأ نم

 يقلي ًاعئاج ًالفط انل روصي رخآ دهشم -
 فيغر لالتحالا عم نينواعتملا ةنوخلا دحأ هل
 فيغرلا طقتلي نأ الإ دلولا نم نوكي الف زبخخ

 ىلع هعضيل قيرطلا نع هعفري نأ لبق هلّبقيو
 !هذخأي نأ نود نم رواجم طئاح

 .يوسأملا ىوتسملا اذهب ثلاث دهشم -

 6نتباكلا» مهرمأ دقو ةيرقلا لهأ روصي

 ةسورغملا نوتيزلا راجشأ عطقب يسنرفلا
 نيدهاجملا نأ ةجحب .مهضرأ يف نورق ذنم

 نوئكتي خويشلاو ءاسنلاب اذإف ءاهءارو نوئبتخي

 يف ةقرقرتم عومدلاو مهراجشأ عوذج ىلع
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 هسفن رّجفي ًادهاجم ىرن رخآ دهشم يفو -
 !ةريخللا نزخم عم

 نأب انه ركذن نأ نم دب ال ةياهنلا يفو
 هضرع ىدل قمح دق «اصعلاو نويفألا»
 ًالابقا ققحي لازي ال وهو ...ةريبك تاحاجن

 ديكأتلاب هنم لعجي ام «ضرعي امئثيح هب سأب ال
 اهرثكأو ةيرئازجلا مالفألا حجنأ نم ًادحاو
 .امنيسلا هذه خيرات ىدم ىلع ةيبعش

 (؟نيأ ىلإ»

 (ضييبأو دوسأ) .د (١1ةا/ه)

 رصن جروج :جارخإ

 رصن جروج :راوحو ويرانيس

 تاماش ميهاربإ ؛حادحد كيردور :ريوصت

 مشاهلا تاحرف :ىقيسوم

 ردان رينم رازاع رول ءسنوي ةهزن :ليثمت

 «ةيئامنيسلا هتايادب نع رصن جروج لوقي

 ثيح# دوويلوه نم هتدوع دعب تناك اهنإ
 ترعش تاونس عبرأ لالخ امنيسلا تسرد

 نمو «نانبلل شطعتم يننأو برتغم يننأ اهيف
 ًاعوضوم لوانتي نأ لوألا يمليفل تدرأ» انه

 اهنم يناعت ةلكشم نع يكحي ًاليصأ ًايلحم
 كلذ يفو .ةرجمهلا عوضوم ترتخاف «دالبلا

 نورجاهي نيذلا نيينانبللا ددع ناك نيحلا

 +: 11٠ نيب حوازتي ان ىلإ لضب ابريق
 نيرجاهملا نأ تظحال دق تنكو .ينانبل

 مل ةدحتملا تايالولاو ليزاربلا يف نيينانبللا
 .ًانايحأ ليختن انك امك ءايرثأ مهعيمج اونوكي



 ؟نيأ ىلإ

 نيلوؤسملل لوقأ نأ :نيئيش مليف يف تدرأ دقل

 نم ةصاخبو نيديدع نيينانبل كلانه نإ
 لمع داجيإ يغبنيو ...دالبلا نورجهي بابشلا
 نيذلل لوقأ نأ ًايناثو .مهيلع ظافحلل مهل

 ةلهس تسيل جراخلا يف ةايحلا نإ نورجاهي
 .«...ةديكأ تسيل ةورثلاو

 هعوضوم يفو .ًايقطنم انه ودبي مالكلا اذه

 يذلا «؟نيأ ىلإ» لوألا رصن جروج مليف ودبي
 حرطلا اذه عم امئالتم «14105 ماع هققح
 يف رومألا عضن يك ءانه نكلو .جودزملا

 هبنتن نأ انب ردجي ,حيحصلا يخيراتلا اهباصن

 كلذ يف ىتأ مليفلا نأ وهو ءمهم رمأ ىلإ

 ىتأ امم رثكأ «ينانبل يمسر مه نم عبنيل نيحلا

 قلطني ءرصن جروج ىدل يصخش مه نم عبنيل
 .رجهملا يف «ثدحي امل ةيناديملا هتنياعم نم

 تاطلسلا تنلعأ ًاديدحت ١406 ماعلا يفق
 نيبرتغملل ًاماع ماعلا كلذ ةينانبللا ةيمسرلا
 فيصو ةحايسلا ةئسال) فويضلل ًافيص هفيصو
 كلذ يف ...(يمسرلا راعشلا قفو ةنيبرتغملا

 تاونس نم لوألا فصنلا لالخو نيحلا

 قبس امك - ةينانبللا ةلودلا تناك نيسمخلا
 لمتكا نطولا نأ رعشت تأدب دق - انرشأو
 ثيحب حاجنلا ريكاوبو راهدزالا نم تاب هنأو

 ةحاو ؛ةيبرعلا فصاوعلا ةقطنم طسو ءراص

 تاحاجنب ةيسايسلا اهتاحاجن دفر نم دب ال
 فيظوت يفو رامثتسالا يف ناعمإو ةيداصتقا

 ناك يتلا ةيروس نم ةيتآ ليماسر نم ضيفي ام
 تافيظوت قاوسأ داجيإ ىلإ نوعسي اهويداصتقا

 كابترالا ببسب ةرجاهملا وأ ةبّرهملا مهلاومأل

 تناك .ةيركسعلا تابالقنالاو يسايسلا

 اذن

 اهسفن ىلع ىشخت تأدب دق ةيروسلا ليماسرلا

 يفو .ةنكمم ًاصرف نانبل يف دجت تحارف
 نوينيطسلفلا نويلامسأرلا ناك هسفن تقولا
 ةعيرسلا ةدوعلا ةلاحتسا نوري اوأدب دق رابكلا

 ةجاح يف مهلعجي ام ءنيطسلف ىلإ ةدوعوملا
 تناك يتلا ةينيدملا مهليماسر كيرحت ىلإ
 .راظتنالا يف ةبكنلا رثإ ةدمجم

 تحار «جود زملا عض ولا كلذ ءازإ

 تقولا نأ ىرت ةينانبللا ةيموكحلا تاطلسلا

 نوكت يك نيبرتغملا ةدادرتسا» ل ناح دق

 زيزعت يف ةينانبل ةمهاسم :ةيحان نم كانه
 يلام ففحزةهجاوم يف تارامثتسالا

 ةيرشب ىوق ةيناث ةيحان نمو ؛ينيطسلف - يروس
 يعامتجالا مدقتلاو بارتغالا اهرهص ةينانبل

 يروسلا قفدتلا ةنزاومل اهلهؤي ام ينقتلاو
 هذه نكلو يرصملا ًاقحالو - ينيطسلفلاو

 ءانبل «- هنيح يف اهيلإ لصنس ىرخأ ةياكح

 تاوصألا تحار ءآذإ ءراطإلا اذه نمض

 يف لعلو .«ةدوعلا» ىلع نيبرتغملا ةّثاح ولعت
 ءاوس ؛؟نيأ ىلإ# مليف عضن نأ ءانه انناكمإ

 مأ نيدوصقم «يخيراتلا هتيقوتو .هعوضوم ناك
 .هتقو يف ءاج «لاقي امك «مليف هنإ !ةفداصملاب

 مليفلا هنإ ءيش لك دعب «هنع لوقن نأ نكميو

 «ةينائيللا» امئيسلا كلتل يقيقحلا سسؤملا

 رصن جروج نأ ودبيو .ةلاسرلاو ةيضقلا تاذ

 نم ًاقئاو «لابلا ئداه ناك مليفلا ققح نيح

 حتفي فوس حاجنلا اذه نأ نمو ؛هحاجن

 ةيئامنيس ةريسم لصاوي يك ًايصخش هل بابلا
 كلت دوجول بابلا تفي كويس هنأ امك «ةمّيق



 ؟نيأ ىلإ

 ةجاح ىف انسل انلعلو .ةلومأملا ةينانبللا امنيسلا

 نأو .ًاقح احتفي مل نيبابلا نأب ريكذتلا ىلإ انه
 «يفحتم «زيمم مليف طقف اهنم يقب ةبرجتلا كلت

 حاجنب يراجتلا هلشف دوقعلا ىدم ىلع ضوعي
 خيراتلا فص يف امئاد هعضي ءيدقن - ينف

 اذه ثدحتي ّمعف .نائبل يف امنيسلل فّرشملا
 ؟مليفلا

 هضرأ كرت رجاهم ةياكح وه راصتخا يف

 نع ًاثحاب رجهملا ىلإ هجوتو هتلئاعو هعرزو
 يأ «هتلئاع يعدتسي نأ نم هنكمت لمع صرف

 .ةداعسلاو ةورثلا ثيح ىلإ ؛هيدلوو هتجوز

 يف حاجن يأ ءودبي امك «ققحي ال انبحاص نكل
 يفو .نطولاب لاصتا يأ نع عطقنيف ؛هرجهم

 ءاهجوز ةدوع نم ةجوزلا سأيت ذإ هسفن تقولا
 يك اهل اهكرت يتلا ةريغصلا ضرألا ىلإ دوعت
 شيعلا نم ىندأ دح ريفوت نم اهنكمي ام اهعرزت
 .جوزلا ةدوعل نيزح راظتنا يف يهو ميركلا

 نوكي ءاماع نيرشع لاوط دوعي ال اذه نكلو
 امهلوأ جوزتو .اربك دق ديرفو ديعس هادلو اهيف

 ةرجهلا ةبغر تأدب اميف «ةبيطلا ناريجلا ةنبا نم
 .يناثلا لخاد يف لمتعت

 ...بألا دوعي ءاماع نيرشعلا ةياهن يف
 ةلئاعو تيب نم بارتقالا ىلع ؤرجي ال هنكل

 تارظن ىلع ؤرجي الو .ةدئاف نود نم امهرجه

 ىوس ققحي مل هنأ نافرعي نيح هيدلوو هتجوز

 ءروجهم رصق بئارخ يف شيعي اذكهو .لشفلا
 ءانثأ يف هنكل ...هتدوعب دحأ فرعي نأ نود نم
 رغصألا نأ فرعيو «هيدلو رابخأ عباتي كلذ

 نود نم هقيرط ضرتعيف «ةرجهلا ديري امهنيب
 ...ةرجهلا مدعب هحصنب أدبيو «هتيوهب هربخي نأ
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 ٠ ًارظتنم ديعبلا يف كانه ًافقاو سيل حاجنلا نأو
 فنعي يذلا حصنلا كلذ ءارج نمو .نيتآلا

 .نبالاو بألا نيب راجش موقي ؛ءيش دعب ًائيش
 ًاعرسم ًابضاغ هدعب ناكملا ريخألا اذه رداغي

 همدصت ةعرسب ةرباع ةرايس هراظتنا يف نوكتل
 ةمق ىلإ عوجفملا بألا عفدي ام ...توميو

 لك رسخ دقو ًادرشتم ههجو ىلع ميهيف سأيلا
 !ءيش

 يذلا مليفلا ؟؟نيأ ىلإ) عوضوم ًاذإ وه اذه
 خيرات يف «ةروطسأ» ىلإ نمزلا رورم عم لوحت
 اذه انلمأت اذإ اننأ ةقيقحلاو .«ةينانبللا امنيسلا»

 هدجنس ؛هعوضوم ةيحان نم ءاديج «مليفلا

 فصن هيلع تناك ام فولأم نع جرخي ال
 امب «هتقبس يتلا «ةينانبللا» مالفألا نم ةنيزدلا

 يعئاجفلا رصنعلاو يماردوليملا دعبلا كلذ يف

 وه انه ديدجلا نأ ديب ...ةظعوملا رصنعو

 ءرمألا ةياهن يف ةيقالخأ تأت مل ةظعوملا نأ

 عوضوملا يف ريسي مليفلا نإ ذإ ؛ةينطو» لب
 ىلإ ةماعلا ةوعدلا راطإ يف «هنم صلختسملا
 .انه اهنع ثدحتن يتلا ةدوعلا

 - لباقملا يف وه «مليفلا يف ديدجلا
 ةرملل ءانه اندجن ثيح «ةيثامنيسلا هتغلو هلكش

 مامأ امك ؛ةيقيقح ةيئامنيس ةغل مامأ «ىلوألا

 ةباتك ةيحان نم ءًايفارتحا نوكي داكي جاتنإ
 مسرو «رائرث ريغ راوحو كسامتم ويرانيس
 دق جرخملا نأب ًاقح يشت «ةيليكشت ةيرصب داعبأ
 ةيئامنيسلا ةئادحلا عم ءواهك هيطاعت نم دافتسا
 لوقلا انعسو يف ناك نإو ىتح ...ملاعلا يف
 عوضوملا ىلع ةاّدبم تتأ ةيئامنيسلا ةغللا نإ
 .اهعم يشامتلا نع ًازجاع ادب يذلا



 رهش فلأ

 ًاريثك ءًاقحال ءرصن جروج ثدحتي فوسلو
 نع هتاباجإ نوكت فوسو ...اذه همليف نع
 ًالثم وهف .ًاقح ةيئامنيس ؛هيلع تحرط ةلئسأ

 كلذ نع «آلثم :ةديدع تاونس دعب لئس نيح
 يدهاشم نم رثك هظحال يذلا ءيطبلا عاقيإلا

 ًابابسأ ءيطبلا عاقيإلا اذهل نإ» :لاق مليفلا
 ادع ؛لبجلا لهأ عاقيإ وهف .ًايدارإ ناك هنأ اهمهأ
 ثدحتتي مليفلاو .اهيف نورجاشتي يتلا تاقوألا

 نزحلاو ةدحولا ببست يتلا ةرجهلا نع

 اننإ تلق دقل .ينقت يناثلا ببسلاو .ةجاحلاو

 يف نكي ملو «ةيرورضلا تادعملا ىلإ رقتفن انك
 ًارظنو .ًاعم ةروصلاو توصلا ليجست انناكمإ
 انررطضا ليجستلل تاويدتسا دوجو مدع ىلإ

 نكمتلل ملم ١5 سايق ىلإ ةروصلا ريغصت ىلإ
 انلجس نيح ةعاذإلا تاويدتسا يف اهضرع نم
 .«...تاراوحلا

 ةقيقح ةمث «مليفلا اذه نع مويلا لاقيامهمو

 ؛حاجنلا نم «ايراجت ققحي مل هنأ يهو ةخسار

 عمو ...ةبرجتلا رركي نأ هجرخمل حيتيام

 ًايناث ًامليف ققحي تاونس ثالث دعب هارن اذه
 ًاقطان ةرملا هذه هلعج «ريغصلا بيرغلا» وه

 .هسفنب اهنع وه ثدحتي بابسأل ةيسنرفلاب
 ًاقحال لثس نيح وهف .ةعنقم ريغ ودبت اهنكل
 لهو «ةيسنرفلاب همليف قطنُي هلعج امع ءاضيأ
 اهنإ ..الك» :لاق ةيسنرفلا هتيبرتب ةقالع اذهل
 تضرع امدنع .عيزوتلا ىلإ ةدئاع تارابتعا

 ةلاص يف ضرعو ًايبرع ًامليف ربتعا ؛؟نيأ ىلإ»
 ينعي ناك كاذنآ يبرعلا مليفلاو .ةيبرعلا مالفألل
 ًادج فلتخم «؟نيأ ىلإ» امنيب ءيرصملا مليفلا
 ناك يذلا روهمجلاو .يرصم مليف يأ نع
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 مل ةيبرعلا امنيسلا نم عونلا كلذ ىلع ًاداتعم
 رخآلا روهمجلا امأ .ةشاشلا ىلع هسفن دجي

 نكي ملف مليفلا بحي نأ هناكمإ يف ناك يذلا
 يمليف تققح اذهلو ...ةيبرعلا مالفألا دهاشي

 .«...ةيسنرفلاب يناثلا

 «رهش فلأ»

 (ناولأ) .د 5 قدس

 .يديعسنب يزوف :جارخإ

 يديعسنب يَروف :ويرانيس

 يلربيه ناوطنأ :ريوصت

 دجم دمحم :ليحر ةهزن ءضيبل داؤف :ليثمت

 ملاع يف فرع نيح «مليفلا اذه لبق

 همالفأب امئيسلا ةاوه نييو تاناجرهملا

 ةزيمم ةلاح ربتعي يديعسنب يزوف ناك «ةريصقلا

 حرسملا نم يتآلا وه «ةيبرغملا امنيسلا يف

 يئاورلا همليف ىتأ انه نمو .ًالثممو ًاجرخم
 يف ىلوأ ةناكم هل دكؤيل اذه لوألا ليوطلا
 ةدالو طقف سيل ًانلعم هدالب يف امنيسلا ملاع

 لب ؛ةليوطلا ةيئاورلا امنيسلل ديدج جرخم
 لاح امك .ةديدج ةيئامنيس ةغل ةدالو كلذك

 ةلودلا معد مهل حاتأ نمم هيلياجم نم ديدعلا

 زكرملا قيرط نم ءًاضيأ يونعملاو ؛يلاملا

 هسيئر دهع يف امّيساالو ءامنيسلل ينطولا
 اوررحتي نأ ءلياص نيدلا رون فورعملا دقانلا

 مالفأل ليومتلا نع ينضملا ثحبلا ءبع نم

 اهعباط يف ال ءاهفالتخاو اهتينف يف اهتوق نمكت
 .ةداع يجاتنإلا دودرملا يذ يبعشلا



 رهش فلأ

 قبطني ال ريخألا دعبلا اذه نأ حيحص

 نكمتي هنإ ذإ ءيديعسنب امنيس لك ىلع ًامامت

 ىلع نيلوألا هيمليفل جاتنإ ىلع لوصحلا نم
 هنكل «ةلودلا معد ىلع دامتعا ريبك نود «لقألا

 .هتيرح ىلع لصح

 امنيس ىلإ ءرخآب وأ لكشب «مليفلا يمتني
 نكمي ذإ ؛لقألا ىلع ًايضارتفا «ةيتاذلا ةريسلا
 يف لقألا ىلع ةديدع رصانع كانه نوكت نأ

 هسفن صخشلا امهو) هبتاكو هجرخم ةريس

 ىنعملاب فلؤم مليف «رهش فلأ» لعجيام

 نم ديدعلا هيشت نأ نكميف ء(ةملكلل يفرحلا

 :مليفلا يف ةسيئرلا ةيصخشلا ةريس حمالم
 يف نأ حيحص .نيئس عبسلا يذ يدهم لفطلا
 هلعجت تايعشتو ىرخأ ةديدع تاياكح مليفلا

 ًايفير ًايعامتجا ًءاسفيسف ءام دح ىلإ ءودبي
 «يبرغملا فيرلا يف ةسئابلا ةايحلاب ًاقصتلم
 يدهم لوح نم ًاقلحتم ودبي هلك اذه نكل
 «؛هدلاول هدج تيب ىلإ ةنيمأ همأ هب تأجل يذلا

 ةمهتب هابأ تاطلسلا تلقتعا نأ دعب اشيعي يك

 لواحت ةيادبلا ىف .بارضإلا ىلع ضيرحتلا

 «شيعلا تاموقم طسبأ ىلع ظفاحت نأ مألا
 ريغت ءيش ال نأب يدهمل ءاحيإلل لقألا ىلع

 راهنت ةيشيعملا لاوحألا نكل ءامهتايح يف
 نع نيزجاع ًاعم مألاو دجلا ودبيو جيردتلاب
 ىلإ موي دعب ًاموي امهرطضي ام رارمتسالا
 عيب مث «ءابرهكلاب ةرانإلا مادختسا نع فقوتلا
 .اهنمثب ماعطلا ءارشل ةعطق ةعطق تيبلا ثاثأ

 .لقتعم هابأ نأب يدهم ربخُي نأ نود اذه لكو

 ًالماح دوعيسو لمعي اسنرف يف وه هيلإ ةبسنلاب
 1 .ريخلا هعم
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 ًاجمدنم هلعجيو يدهم ديكأتلا اذه نئمطي
 ةيتسو اعاوطب اهنسراموةيرغلا ةايع نق
 هزيمي لباقملا يف يذلا ءديحولا اهذاتسأل
 ءءاسم تيبلا ىلإ ًايموي سردملا يسرك لمحب
 ًادعب يسركلا ذختت اذهبو .ًاحابص هتداعإو
 نع ةيانكك ءًايزمر ًادعب ًاضيأ نكلو ًايروحم
 اهيلع يلوتسي ال يك يدهم ىلإ دهعت ةطلس
 ناكملا كلذ يف ةيليل ةسارح ةيأ بايغ يف دحأ

 هعم يسركلاو يدهم حبصي اذكهو .رفقلا
 صصق امهلوح نم هيف قلحتت مليف روحم
 عناص هيف قفو زيمرتب رابكلا اهؤلمي ةبعشتم
 ةروص نع ةيانك ناكملا لعج ذإ ؛مليفلا
 .ريبكلا يبرغملا عمتجملل ةيروفاتيم

 داقنلا امّيس الو «نيجرفتملا لعف در ناك
 يف ناكو .ًاتفالو ًاريبك مليفلا اذه ىلع ؛مهنم
 نمض هوعضوو مليفلا اودناس نيذلا ةمدقم
 دقانلا ءًاعم نآ يف ةيزمرلاو ةئيدحلا هداعبأ
 ريبعتلل» :لوقي بتك يذلا يواتسملا ىفطصم
 ةقيرط جرخملا راتخا «تاياكحلا كلت لك نع
 تاطقللا ىلع ًاساسأ دمتعت ءدرسلا يف ةصاخ
 نيلثمملا روضح اهعم لءاضتي يتلا ةتباثلا ةماعلا
 نم ءزج درجم ىلإ نولوحتيو ءسرابموكلاو
 ىلإ جرخملا أجلي نيح ىتحو (...) روكيدلا
 زجاحلا هبشي ام ميقي هنإف :ةطسوتملا تاطقللا
 ودبت يتلا تايصخشلا ةكرحو دهاشملا نيب
 فاضي .دهشملا ةيفلخ ىلإ رارمتساب ةبوحسم
 ىلإ ةبسنلاب ةيئزجلا ةءاضإلا رايتخا كلذ ىلإ
 ىلع ةصاخ ًالالظ يفضي ام «ةيلخادلا دهاشملا
 اهنيب اميف لصاوتلا مادعناب يحويو تايصخشلا
 راظتنا يف ءضعب نع اهضعب ةماتلا اهتلزعيو



 ديو دي فلأ

 وحن «هنم ةدوعال بوره وأ «ققحتي ال صالخ
 .«لوهجملا

 «ديو دي فلأ»

 (ناولأ) .دالا 1١( و1/7

 ةكرب نب ليهس :جارخإ
 ازنوسناف يماريس ؛يردب دمحأ :ويرانيس
 ازورال ومالوريج :ريوصت

 رهاطلا هدبع :ىقيسوم
 «ىسيع يزاجلا ؛رمراف يسميم :ليثمت

 نابيش هدبع

 فيك ًامئاد يوري نأ ةكرب نب ليهسل ولحي
 لوألا ليوطلا يئاورلا همليف ةركف هيدل تدلو
 ناك ةرم تاذ هنإ لوقي ثيح «4ديو دي فلأ»

 لخدو ساف ةئيدم قاوسأ دحأ يف ىشمتي

 (يديلقتلا داجسلا) يبارزلا عيبل ًاريبك ًالحم
 ةشدرد يف كانهو .تاضورعملا ىلع جرفتيل

 ققحي مك اذه هربخأ لحملا بحاص عم ةطيسب

 يلحملا جوتنملا اذه عيب نم ةلئاط حابرأ نم
 ديلا لغتسي هنأ فيكب ًارخافتم «يديلقتلا

 تائم هل عنصتل رجألا ةليزهلا ةيبرغملا ةلماعلا

 ىلإ ةعفترم راعسأب اهعيبيو دوعي يتلا يبارزلا
 .نييلحملا ءايرثألاو بناجألا

 هزفتسا ثيدحلا اذه نأ ةكرب نب فيضيو

 لوح ىرحتي حار هنأ ةجرد ىلإ ًاريبك ًازازفتسا
 روفلا ىلعو «عئابلا هلاق ام ةحص هل تبثيل رمألا

 نأ هنم ًابلاط يردب دمحأ بيدألا هقيدصب لصتا

 اذكهو .عوضوملا اذه لوح ًايبدأ ًاصن هل بتكي
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 بيترت ةيحان نم «ناك يذلا مليفلا اذه دلو

 ةيبرغملا مالفألا لئاوأ نم ًادحاو ًايخيرات هجاتنإ

 امك ...لوألا داورلا لحارم دعب تجتنأ ىتلا

 يتلا ةيبرغملا مالفألا لئاوأ نم ًادحاو ناك
 امّيس الو جراخلا يف ةيناجرهم تالوجب تماق

 تيب ناجرهمو «يسنوتلا جاطرق ناجرهم يف
 .هسفن هجاتنإ ماع يف نانبل يف يرم

 فلأ» رابتعا نكمي لاكشألا نم لكش يف
 هيلع تنبناو تداع يذلا كامدملا هديو دي
 مليفلا نأ ةصاخب .ةيبرغملا ةيعامتجالا امنيسلا

 .ركبم لكش يف ًاكسامتمو ًاجضان ادب

 ةلأسم حضاو وه امك «مليفلا لوانتي
 يلحملا ءلاملا سأر باحصأ لالغتسا

 انه نمو .ةبراغملا نيسئابلا لمعل «يبنجألاو

 بحاصل لعجي نأ ةفداصملا ليبق نم نكي مل

 .ةيسنرف ةجوز مليفلا يف يبرغملا عنصملا
 ددع لالخ نم هتكبح رودتف مليفلا امأ

 تاعاس يبارزلا عنصم يف نولمعي لامعلا نم

 ةليلقلا تامهيردلا لباقم يهتنت ال داكت لمع

 أدبي مليفلاو .لمعلا بر مهل اهيطعي يتلا

 نيسئابلا لامعلا ملاع :نيملاعل زاوتم ريوصتب

 شيعلا ةمقل نيمأتل ءراهن ليل نوّدكي نيذلا

 عنصملا باحصأ ملاعو ءبوطلا ىلع نومانيو
 ةبخاص تارهس يف مهتايسمأ نوضمي نيذلا

 .ةداعسلاو ماعطلاو بارشلاب ةلفاح

 زوجع لماع طقسي نأ موي تاذ ثدحيو

 أزجاع هسفن هرودب لماعلا هنبا دجيل ًاضيرم

 نكلو لواحيو لواحي .هل ءاودلا نيمأت نع

 هينذأ ٌمصي عنصملا بحاصف .ىودج نود

 لثم يف ًائيش مدقي نأ هنابسح يف سيل نأل



 ةسورعلا مأ

 نوتوميو ًاريثك نوضرمي لامعلا :فورظلا هذه

 لقتني ذإ انهو .مهنع الوؤسم سيل وهو ءاريثك

 يف تومي هتيرق ىلإ اضيرم زوجعلا لماعلا
 نإام مث .ًانيزح ًابضاغ هنبا هعّيشيو تمص

 رصق ىلإ هجوتي ىتح عييشتلا مسارم نم يهتني
 نأو جتحي نأ ًالواحم عنصملا بحاص يرثلا

 وهو رصقلا ىلإ لخدي نإ ام كانهو .مهفي
 ةداجسلا «ةداجسلا قوف فقيو رذقلا سئابلا
 ىدصتت ءاهكاح نم هوبأ نوكي دق يتلا اهسفن

 يك هرهنتو عنصملا بحاص ةجوز ةيسنرفلا هل

 رجفني اذكهو .رذقلا هئاذحب ةداجسلا خسوي ال

 نأ باشلا لماعلا عسو يف دوعي الو فقوملا

 اهقنع ًاكسمم ةأرملا ىلع ضقنيف رثكأ تكسي

 «هيدي نيب تومت ىتح اهيلع ًاطغاض هيدي اتلكب
 .لبق نم تام دق هوبأ ناك امك ًامامت

 ثعلا

 «ةسورعلا مأد

 (ضيبأو دوسأ) .د ( 552

 ملاس فطاع :جارخإ
 راحسلا ةدوج ديمحلا دبع :راوحو ةصق

 بيدأ يحلا دبع :ويرانيس

 ىسيع دوعسم :ريوصت

 «دمحأ ةريمس .يدمح دامع :ليثمت

 اكويراك ةيحت

 تناك يرصم نمز يف مليفلا اذه قّقُح
 هيف شيعت ةريغصلا ةيزاوجربلا لازت ال

 لمحي ناك ام ىلإ ةصاخ ةغل عم ءاهدوعص
 نيدعبلا نيذه نأ ريغ .ةينطولا ةدحولا مسا
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 «مليفلا راسم قايس يف نييساسأ ناودبي ال

 «ماعلا قايسلا امأ .روطسلا نيب نارهظي امنإ

 يتلا تابوعصلاو ءرصم يف ةيلئاعلا ةايحلا وهف

 نأ ةرورض هيعناص توفت نأ نود نم ءاههجاوت

 .لولحلا نم يفكي ام اهعم ةلماح ةياهنلا يتأت

 امنإو «ةديعسلا تاياهنلا» نع انه ثدحتتن ال

 تامزألا ليحت يتلا ةيعقاولا جراخملا نع

 .نايسنلا ىلع ةداحلا

 ًالوأ ةيلام «مليفلا اذه يف ةداحلا ةمزألاو

 «يدنفأ نيسح ةلئاع تائب ىدحإ فافز وه

 عم ًالوؤسم شيعي يذلا طيسبلا ةلودلا فظوم

 «ءانبأ ةعبس نم ةفلؤم ةرسأ نع بنيز هتجوز

 لازي ال نم مهنمو «جاوزلا نس غلب نم مهنم
 ةمزألا نأ ينعي ام «ةيئادتبالا ةساردلا نس يف

 نمز نكي مل نمزلا نأ املاط ؛ةليوط نوكتس

 جرخملا نأ انه َنيسنن الو .ةيبئاجعلا لولحلا

 «ةيعقاولا هامنيس يف ءنكي مل ملاس فطاع

 نيذلا نيجرخملا نم «انايحأ ةيطيسبتلا امنإ
 .لولحلا كلت ىلإ نولصوتي

 نيسح ةرسأ شيعت «يداع لكش يف

 ةيمويلا تابوعصلا هفنتكت أطيسب أشيع يدنفأ

 مقافتي رمألا نكل .اهلك لايتحالا بورضو
 ام «ةلئاعلا تانب ىدحإ فافز دعوم لحي نيح

 يذلا غلبملا ربدي نأ ةلئاعلا بر ىلع ضرفي
 فرص رخأتي ذإو .لافتحالا ىلع هقافنإ نيعتي

 مامأ هسفن دجي «هل يئانثتسالا شاعملا نم عون

 لمعلا لام نم ًاهينج ١6١ «نيدتسي# نأ ءارغإ
 نكميو يقطنم اذه لك .هتدهع يف عوضوملا

 نيح لمعلا ام نكلو .لاح ةيأ ىلع هريبدت



 قيرطلا يف ةأرما

 يف فافزلاو تيبلا ىلإ ةطرشلا لاجر لصي
 نأب داقتعالا ىلإ يدنفأ نيسح عفدي ام ؛هجوأ

 نم غلبملا كلذل «هتنادتسا» فشتكا دق نمألا

 نجسلا هعاديإو ةقرسلاب هماهتا ينعي ام ةدهعلا

 ؟هتتباب هتحرف زع يف وهو

 يدنفأ صقرم نأ ةقيقحلاف .اذه ثدحي نل

 ىلع هربخيس «لمعلا يف يدنفأ نيسح ليمز
 ىلإ ههيبنتل انه مه امنإ ةطرشلا لاجر نأ روفلا
 لزنملا يف تعضو يتلا توصلا تاربكم نأ

 جيجض ثبت «حرفلا ىقيسوم توص عفرل
 ضيفخت هيلعو ؛مزاللا نم ىلعأ توصلا
 ءادعصلا يدنفأ نيسح سفنتي !فوأ .اهاوتسم
 «ىتح «هيلع دعي مل ءاذه ىلإ ةفاضإ ؛هنكل ءانه
 كلذو .ةنادتسملا» غلبملا نأش يف قلقي نأ
 يفولا ليمزلا ءبيطلا يدنفأ صقرم نأل
 لعف ام ةروطخ ىلإ هبتني ءيحيسملا قيفرلاو
 نم ًاءزج دّدسف ؛هرمأ فشكني نأ رطخو هقيدص
 نيسح نكمتي امثير :ةدهعلا يف صقانلا غلبملا
 .ًاقحال هرومأ ريبدت نم يدنفأ

 ىلإ برقأ ودبت مليفلا ةكبح نأ ةقيقحلا
 هبولسأ يف نمكتف ملاس فطاع ةوق امأ «ةيداعلا
 تنكمت ثيح «هريوصت يف «بيطلا - يعقاولا
 ماحدزاو ةيلئاعلا ةايحلا نع ريبعتلا نم هاريماك
 .كلذ ىلإ امو لكاشملا ماحدزاو «تيبلا

 عم «جرخملا نأ وه انه ًاضيأ مهملا نأ ريغ

 خانم ءافضإ نم نكمت ويرانيسلاو ةصقلا يبتاك
 ًايشامتم ىتأ ؛مليفلا ىلع ةفارطلاو حرملا نم
 رصم يف ةدئاس تناك يتلا ةيلؤافتلا ةينهذلا عم
 يشامتلا ىسني نأ نود نم ...نيحلا كلذ ىف
 ايانث يف ؛لسنلا ديدحت ىلإ ةلودلا ةوعد عم
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 ودبت مث ةرثكب بجنت ةقبطل ةيعامتجالا هتاداقتنا

 .ةزجعمب الإ بجنت نم ةلاعإ نع ةزجاع

 «قيرطلا يف ةأرما»

 (ضييبأو دوسأ) )1١964(

 بيدأ يحلا دبع :ويرائيسو ةصق

 فشسوي وبأ دمحم :راوح

 ميرك لامك :ريوصت
 رديار ايردنأ :ىقيسوم

 .ةظايأ يدشر «ناطلس ىده :ليثمت

 امنيسلا يف ناك ١4048 ماع نأ دكؤملا نم

 ماع ناك ؛هبناوج نم بناج يفو «ةيرصملا
 ضرع عم ماعلا أدب ذإ .بيدأ يحلا دبع بتاكلا
 يهتنيل ءنيهاش فسويل «ديدحلا باب# مليف
 نم نامليفلاو .6قيرطلا يف ةأرما» ضرع عم

 ًاحاجن يناثلا ققح نيح يف نكلو .بيدأ ةباتك

 يف لوألا لشف «ضرع نيح ًايدقنو ًايريهامج
 رابتعالا داعيس ًاقحال .نيحاجنلا نم يأ قيقحت

 فوسف راقفلا وذ مليف امأ ,نيهاش مليف ىلإ

 امنيسلا خيرات يف ةديج ةناكم هرودب لغشي
 نم هيف ناطلس ىده رود ربتعيسو «ةيرصملا

 .ليوطلا يئامنيسلا اهخيرات يف هتمدق ام لضفأ

 ودبي !قيرطلا يف ةأرما» نإف نكي امهم
 مالفألا نم عونلا كلذب ًاهيبش ديعب دح ىلإ
 ةنكمأ يف ةيلئاعلا اهثادحأ رودت يتلا ةيكيرمألا

 نأ ريغ ءرصم يف هثادحأ رودت مليف هنم «ةلزعنم



 قيرطلا يف ةأرما

 ًامليف «رمألا ةياهن يف نوكي نأ نم هعنمي مل اذه

 قيرطلا ىلع دوقو ةطحم انه ناكملا

 جرف ملعملا اهيف شيعيو اهكلمي يوارحصلا
 ةباشلا ريخألا اذه ةجوزو نينسح هينبا عم

 ذنمو .رباص رخآلا هئباو ظحاول ءانسحلا

 ذنمو .رباصي ةعلوم ظحاول نأ كردنس ةيادبلا

 ىلوأ ةجوز نم نينسح نأ مهفنس ًاضيأ ةيادبلا

 اهبحي ناك ةيناث ةجوز نم رباص امنيب جرفل

 هبح لك غرفي نآلا وهو .اهتلتق ىلوألا نكل
 يذلا رباص لمهي امنيب هللديو نينسح ىلع
 ًانانح «ةقباسلا ةيزاغلا ءظحاول هلايح رعشت

 رباص نأ ريغ .مارغ ىلإ لوحتي هنكل ءًايضيوعت
 ةنبأ ةينه بحي هنأل طقف سيلو ءاهل بيجتسي ال
 .هاخأ نوخي نأ ديري ال هنأل لب «منغلا ةيعار

 ام ءوست ةيلاملا عاضوألا نإف نكي امهم
 امك «ةلئاعلاو هدلاو ةناعإ ىلإ رباص رطضي

 ءوس تابطم نم ظحاول ذاقنإ ىلإ هرطضي
 ببستي هلامهإب هنإف نينسح امأ .اهيف عقت تداك

 ببسملا نأ دقتعي اذهو ىمعلاب هدلاو ةباصإ يف

 ىلع نينسح ؤرجي ال امنيب هدرطيف رباص وه
 ثادحألا دقعتت كلذ رثإو .هتلعفب فارتعالا

 تادراطمو ران قالطإو تانايخخ ىلإ لوحنتل

 ىتح «مليفلا يدهاشم نم يأ ءعبط ءاهسني مل
 دقتو ةلئاعلا ككفتت نيح ةريخألا تاظحللا

 .ههجو ىلع جرف ميهيو نينسح ظحاول

 نم عون ىلإ مليفلا لوحي اذه لك ًاعبط
 مهملا ءانه سيل مهملا نأ ريغ ءاماردوليملا
 هلاصيإو ويرانيسلا هقلخ يذلا وجلا وه

 ىلإ ةنايخلاو قبشلاو بحلاو مايهلا لاوحأ

 .ةيرصملا امنيسلا يف ةقوبسم ريغ تايوتسم

 هترادإ وهف راقفلا وذ نيدلا زعل بسحي ام امأ

 نيلثمم عم زيمملا هلماعتو ككفملا ملاعلا اذهل

 ًارود انه بعلي هنأ رعشي مهنم دحاو لك ناك
 لثمم هبعل ناك نأ ردن لب «هبعل نأ هل قبسي مل

 .لبق نم يرصم
 اذه حاجن ناك ديدحتلاب راطإلا اذه يفو

 «عئاورلا جرخم» لعج يذلا حاجنلا .مليفلا

 تقولا نم ةحسف دجي «مامإلا نسح ءايصخش

 سحأ دقو بتكيل ةيجارخإلا هتاكامهنا نيب
 :هتايماردوليمو عوضوملا اذه لثمب ًاينعم هسفنب
 ةصقك ؟قيرطلا يف ةأرما» مليف ًادج عئار»
 تقمع «يبرعلا مليفلا هفلأ اًمع اهّوج فلتخي

 ةروص اهنأ كيلإ ليختل ىتح ثداوحلا يف
 ًادج عئارو .يملاع مليف دلاوخ نم ةيهاز
 بعوتسا يذلا راقفلا وذ نيدلا زع جرخملا

 يف حوضوب اهدرسو ءاهراوغأ يف يناعملا

 ًادج عئار .هنيعب عنتمملا لهسلا يه تاطقل

 ءيرب مهتمك ةظابأ يدشر همدق يذلا ليثمتلا

 يكز همدق يذلاو ءفوطعلا يوقلا قطنم يف

 تمعأف ةثداح هتدقع يذلا دلاولا رود يف متسر

 يذلاو .هرصب تمعأف ةثداح هتباصأو «هتريصب

 نانحلا هيلع ىنج نباك ناحرس يركش همدق

 هتمدق يذلاو «ةحماج ةأرما هب تبعلو ءمشاغلا

 نم يهتشت يتلا ةيزاغلا  ةحماجلا ةأرملا كلت

 لاجرلا لك اهيهتشيو ءاهجوز قيقش لاجرلا
 ًايرصم .مليفلا اذه نوكي نأ ًادج عئار .هادع ام
 نأ ًاعيمج انددو يذلا مليفلا وهف ءامدو ًامحل
 يديأ ىلع دشأل ملقلا عضأ يننإ .ائل نوكي
 ربسي يذلا جرخملا دي ًاصوصخ ؛عيمجلا



 اكيرمأ

 بيط هلامعأ يف مشأ يذلاو ؛مامألا ىلإ ًامئاد
 .«باصعألا مادص اهيف عمسنو «قرعلا

 ؛اكي يرمأ 2

 (ناولأ) . 5 ةركححلا

 سبيعد نيريش :جارخإ

 سيبيعد نيريش :ويرانيس

 موتاد سايبوت :ريوصت

 متسر ميرك :ىقيسوم
 سابع مايه ؛ملعم راكلم ءروعاق نيرسن :ليثمت

 امئيسلابو «لاصتالا لئاسوب يمامتها أدب»

 ؛(١14941) ةيناثلا جيلخلا برح نابإ ءاديدحت
 لصأ نم ةيكيرمأ ةاتف يننأ نم ًاقالطنا كلذو
 ةيالو يف ةريغص ةدلب يف شيعأ «ينيطسلف
 وهو «يدلاو حار نيحلا كلذ يف .وياهوأ

 دعب ادحاو هنئابز دقفي ؛ةدلبلا كلت يف بيبط

 اودوعي مل نييكيرمألا ىضرملا نأل ءرخآلا
 اننإ لب ...يبرع بيبط مهيوادي نأ يف نيبغار

 ةيموي تاديدهت ىقلتن نيحلا كلذ يف انحر
 .«لتقلاب

 ةبرجتلا يه كلت تناك «ةيثدبم ةيحان نم
 يف اهنع رّبعت نأ سبيعد نيريش تدارأ يتلا

 نكلو «ةاكيرمأ» لوألا ليوطلا يئاورلا اهمليف

 بألا ةياكح اهعم حبصت ةياكح لالخ نم

 ودبي انه نمو .ةيبناج ةياكح ةيبطلا هتنهمو
 لكش يف امنإو ةيتاذ ةريس مليف مليفلا اذه

 لوح نم روديدوعي ال هنأ كلذ .دودحم

 ةبتاكو ةجرخم تراص يتلا ةقهارملا ةاتفلا

 الا

 نيدقع وحنب كلذ دعب ةياكحلا يورتل ويرانيس
 يه ىرخأ ىثنأ لوح نم امنإو «نيئنسلا نم
 يتلا ةيحيسملا ةينيطسلفلا حرف ىنم اهتلاخ
 اهيلع يعامتجالاو يسايسلا طغضلا دتشا ذإ
 «(هللا مار) نيطسلف يف اهيف شيعت ةنيدم يف
 عم ءاكيرمأ ىلإ رجاهت نأ الإ اهمامأ دجت ال

 اهعضو نم - ةيحان نم  ًابره «قهارملا اهنبا
 ةأرما اهيلع اهجوز لّضف ةقلطمك صاخلا
 نع - ىرخأ ةيحان نم - ًاثحبو ؛ًالامج رثكأ
 لبقتسملا اذه فك نأ دعي ءاهنبال ام لبقتسم

 ؛ةقزمملا نيطسلف يف ًاحضاو نوكي نأ نع

 .ًايفارغجو ًايونعم

 «ءاكيرمأ ىلإ رجاهتو اهنبا ىنم ذخأت اذكه

 برو «ةريخألا هذه ةلئاعو اهتخأ ميقت ثيح

 فشتكن نأ اننكمي يذلا بيبطلا «ليبن «ةلئاعلا
 دلاو ةيصخش نم مليفلا يف راعتسم هنأ ةلوهسب

 نألو ؛ةظحللا كلت نمو .ةايحلا يف ةجرخملا

 أطخلا تقولا يف اكيرمأ الصو اهنباو ىنم
 دض ةيرصنعلا فقاوملا عالدنا تقو يأ)
 نرقلا نم تاينيعستلا لئاوأ نيملسملاو برعلا

 ةيلاخ تلصو - ىنم يأ - اهنألو (نيرشعلا
 تناك تارالود ةعضب ىلع ةدمتعم ضافولا

 ؛- راطملا يف تارالودلا تعاضف  اهعم

 .اهب بّحرم ريغ اهسفن تدجو
 ةليلقلا لمألا تاظحل نيب ءاذكهو

 نأ ىثم ىلع ناك :ةريثكلا طونقلا تاظحلو

 دجت نأ لب «يكبت نأو ءبذكت نأو «براحت

 اهنبا دجتو ءدرطلاو ةدوعلاب ةددهم اهسفن
 نم ىنم ةديسلا هذهل دب ال ناك .داسفلاب ًاددهم



 اكيرمأ

 ىتح ؛ثلثم لب جودزم لكش يفو لتاقت نأ
 ةيمتنملا «ةينيطسلفلا يه ًاناكم اهسفنل دجت
 ىلع روثعلا لالخ نم اهنكل ...ناكماللا ىلإ

 نيرخآلا ىلإ ًاسرد لصوت فوس ناكملا اذه
 نوكيس يذلا يدوهيلا ذاتسألا كلذ مهيف نمب

 تابوعصلا اهب دبتست نيح اهنيعي يذلا ديحولا
 ولو اهملاع ىلإ هبحستف .ديدجلا ةاهنطو# يف

 .يناعملاب لفاح يزمر لكش يف
 «سبيعد نيريشل !اكيرمأ» عوضوم وه كلذ

 هرهاظ يف طيسب عوضوم .راصتخا لكب

 لمحي نأ ىلع ًارداق ودبي ال - ًايئدبم  داكيو

 ريغ .ةعاسلا فصنو ةعاس يف ًايئامنيس ًامليف

 نأ كلذ .طقف رهاظلا يف ىوس سيل اذه نأ

 ةغل يفو «ءانه تتكمت سييعد نيريش

 نم «ةيبولسأ ةجرهب نود نم «موجن نود نم

 ةيمارد تاظحل نود نم ىتحو «تارثؤم نود

 لكب يمتني ًامليف مدقت نأ نم تتكمت «ىربك

 ةلقتسملا ...ةلقتسملا امنيسلا ىلإ حوضو

 .ًاضيأ ةيكيسالكلا ةلقتسملا نكلو «ةئثيدحلا

 طمنب ركذيام ردقب ؛اكيرمأ» نأ لاحلاف

 امتيس برد ىلع ريسي ؛ةرصاعم امنيس نم
 «؟نياشناس سم»# لثم مالفأو نياب ردنسكلأ

 ىهقم» لثم مالفأب - ًاريثك رثكأ - كلذك ركذي
 تمي هنإ لب) نولدآ يسريب ىناملألل ةدادغب
 «ناك هنأ ودبي يذلا مليفلا اذه ىلإ ةقيثو ةبارقب

 مليفل يساسأ ماهلإ ردصم «ةيتاذلا ةريسلا دعب

 شومراج ميج تايادبب ىتحو ...(؛اكيرمأ»

 .(«ةنجلا نم برغأ» يف)

 هذه لك درون مل ءانه ءاننأ ةقيقحلاو

 لب «فرتلا ليبس ىلع ةيئامنيسلا تايعجرملا

 «ةفشقتم
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 اذه يمتني هيلإ يذلا يئامنيسلا طخلا ديدحتل
 دادزي امنيس ىلإ ءامتنالا ةيعرش هيطعي ام مليفلا

 ىلع موقت امنيس :نمز ذنم ملاعلا يف اهروضح
 ىلعو -اماردوليم نود نم  فطاوعلا ةوق
 ةنهربل ةلواحم ةيأ نود نم  ةلاحلا ريوصت

 نود نم ةرشابم ةايحلا نم لهنلاو «- ءيش يأ

 .ايجولويديأ ةيأب رورملا

 اننيعأ مامأ ثدحي ام لج «اكيرمأ» يفف

 ةايحلا نم ةحيرشلا كلت وه «ةشاشلا ىلع

 اهقح ىلع لوصحلل ىنم حافك انيرت يتلا
 ضرفتو .هضرفت حافك وهو .شيعلا يف
 اهنباو ىنم نأ اهلوأ ةديدع لماوع هتبوعص
 رايخ يأ نيطسلف ةرداغم ذنم امهمامأ دوعي ال

 نييداع ريغ نيرجاهم امهلعجي ام اذهو - رخآ
 هبش تراص اهسفن نيطسلف بورد نأ ًاصوصخ
 امهنيد فالتخا ببسب ءامهيهجو يف ةدودسم

 نييليئارسإلا :نيترحانتملا نيتوقلا يتيد نع
 تاب رمأ اذهو «نيملسملا نيينيطسلفلاو

 يف هذخأت نأ نم نيطسلف ىلإ ةرظن ةيأل دب ال

 اذهب فرتعي نل برغلا ناك نإو ىتح «نابسحلا
 سيلو ةغللا نقتت ال ىنم نأ كانه مث !رصنعلا
 يف ةماعلا ةينهذلا عم ملقأتلا اهيلع لهسلا نم
 .اكيرمأ

 اهلهؤي عضو يف تسيل ءًايناث يهو
 تناك امك - كنب يف ةفيظو ىلع لوصحلل
 ةفيظو ةيأ ىلع الو لب «- نيطسلف يف اهلاح
 ءاهلوصو تيقوت اذه ىلإ انفضأ اذإف .ىرخأ
 ظفلي هنأ ودبي ام رصانعلا مكارت نم انيدل حبصي

 .ًاظفل اهنباو ىنم



 ةمقلا لهأ

 قشت لب ...اذهل هبأت ال ىنم نأ ريغ

 ىتح ةلصاو ءاعضاوتم ًالمع دجتو اهقيرط
 ةايحلل ةبحملاو ةحفاكملا اهتينهذ ضرف ىلإ
 نود نم ىتح ءاذكهو .اهلوح نيذلا ىلع

 دنع ؛اكيرمأ» فقي .:ةحضاو ةديعس ةياهن
 ةظحل اهنكل .ةيمهو نوكت دق ...لمأ ةظحل

 .لاح ةيأ ىلع لمأ

 سبيعد نيريش تبتك ءانه ىلإ لوصوللو
 هدهاشم «هتلطب» هيف تءاضأ يذلا مليفلا اذه

 ؛مارغوليك ةئم نوكي داكي اهنزو نأ مغر ءاهلك
 اهروعش نأ مغرو ءاهتكرح لك يف اهدض فقيو

 ناك ءديازتملا كرمأتلا ةحلصمل ءاهنبا دقفت اهنأب

 ًامليف ةجيتتلا تناكو ...اهطابحإ نع فكي ال
 هظحال ام اذهو .عقوتم ريغ ةايح رون هءاضأ

 امئيسلا ناجرهم  «سنادناص# روهمج
 لكش يف هظحال مث «- ةلقتسملا ةيكيرمألا

 يهو - «نيجرخملا يعوبسأ» روهمج عسوأ
 «ةيوناثلا ؟ناك» ناجرهم تارهاظت نم ةدحاو

 هتجرخم ًامركم ًايئانثتسا ًاقيفصت مليفلا حنمف
 امتيسلا يف ًاديدج ًامسا «سبيعد نيريش ةباشلا

 ضعب نيتبسانملل حنم امك .ةضهانلا ةينيطسلفلا

 .ةتفاللا زئاوجلا

 ًافورعم ناك سبيعد نيريش مسا نأ حيحص

 اهضعب لان ةريصق مالفأ لضفب امنإ ءنمز ذنم

 مدقت اهنإف «اكيرمأ» يف امأ .اهب سأب ال زئاوج
 اهمسا مضتل «لوألا ليوطلا يئاورلا اهلمع

 مسا عضو يف اهوقبس نيينيطسلف ءامسأ ىلإ

 ةطيرخ ىلع - يدج لكش يف - نيطسلف
 .ةيملاعلا امئيسلا

 فز

 «ةمقلا لهأ»

 (ناولأ).د (1941

 ناخردب يلع :جارخإ

 ظوفحم بيجن :ةصق
 مرحم ىفطصم «ناخردب يلع :راوحو ويرائثيس

 رصن نسحم :ريوصت
 ةمالس لامج :ىقيسوم

 «فيرشلا رون «ينسح داعس :ليثمت

 يليالعلا تزع

 (ةمقلا لهأ» مليف يف ىلوألا تاطقللا نيب
 يرجت ؛هسفن مليفلا نم ةريخألا ةطقللاو

 اهتياغ تناك امبر يتلا مليفلا اذه ثادحإ
 لمتعي يذلا راسملل ًاريوصت نوكت نأ ىلوألا
 نيتطقللا روحم لثمت يتلا ةيصخشلا لخاد يف

 .سوكعم يعو ىرحألاب وأ ءيعو راسم ...ًاعم
 يف يداعلا ريغ ءزيكرتلا اذه نأ انضرتفا اذإو

 ءودبت دق ةيصخش لعج ىلع «يرصم مليف
 ةيصخش «لمع يأل 4ةيماردوليملا» سيياقملاب
 بللا لكشي لب ءادوصقم هانضرتفا اذإ «ةيوناث
 مليف مامأ انسفنأ دجنس «مليفلا اذهل يساسألا

 مالفأ يف هاندهع امع ءيشلا ضعب فلتخم

 .ةيبرعلا «ةيسايسلا امنيسلا»
 ىلع ةيريهامج امئيس يأ ءامنيسلاف

 ةيجاتنإ سيياقمل ًاعبت جتنت امنيس يأو «قالطإلا
 اهرصانع لك عمتجت هيلع فراعتمو ةتباث
 اراسم ؛هلك يمليفلا ثدحلا راسم لعجتل :ةداع

 «ةديعس ةياهن نوكت ام ًابلاغو ءام ةياهن وحن
 تايوتسم فلتخم «بكرتت وأ اهيف عمجتت ةياهن



 ةمقلا لهأ

 تاذلاب ديعصلا اذه ىلعو .اهتدقعو ةكيحلا

 امك «ةمقلا لهأ» زيمي يذلا فالتخالا نمكي

 لوطلا ةطسوتم ةصق نع ناخردب يلع هققح
 اذه يف ثدحي ام نأ عقاولاف .ظوفحم بيجنل

 ىلع يهتتي ال ...هتياهن عم يهتتي ال ؛مليفلا
 يف يسيفنت لعفك - «جاوزلا» نأل .قالطإلا

 ىلع ًاساسأ لغتشت يتلا ةيريهامجلا امنيسلا

 لكشيل يتأي ال - يهامتلاو طاقسإلا رصنع
 ًاباقعو ةيببطلل ةأفاكم يتأي ال :مليفلل ةياهن
 ىف ؛ةطقن درجم «ةطقنك ىتأي لب .رارشألل

 ١ دفعتو ةيرمش ردك[ قابس

 رظنلا نكمي ءطقف راطإلا اذه نمض
 لغتشي (ةمقلا لهأ» يف فالتخالا نأ ىلإ

 ...اهسفن ةيمليفلا ةبعللا لكش ىوتسم ىلع
 كلت رهوج ءرهوجلا سمي نأ نود نم نكلو

 يتلا («ةبيطلا تاينلا» لك مغر ىلع «ةبعللا

 صن عم لماعتلا ىلإ هتعفدو جرخملا تكرح
 دمعي - ظوفحم بيجن ىلإ ةبسن - (يظوفحما

 «اليردنس» نم بناوج فيظوت ىلإ رخآلا وه
 ًادقتعم ««ةثالثلا شورقلا اربوأ»و «اباب ىلع»و

 يف يداصتقالا حاتفنالا مكاحي اذهب انهذإ هلأ

 وه مليفلل يساسألا مهلا نأ ىنعمب .رصم

 هسفن حرطي انه نم وهو ...حاتفنالا (ةمكاحما١١

 يف متت «حاتفنالا «ةمكاحم»و .يسايس مليفك

 :ةيروحم تايصخش ثالث قيرط نم مليفلا

 رتعز قباسلا لاشنلاو ءيزوف دمحم طباضلا

 رجاتلاو .ههمجحب سأب ال ًابرهم راص يذلا

 هيلإ رظنلا نكمي يذلا «تفأر لولغز ربتعملا
 حاتفنالا ىتأ يتلا ةقبطلا كلتل زمر هنأ ىلع
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 يف هادأ رود وهو) يزوف دمحم طباضلاو

 كلت نم دحاو وه (يليالعلا تزع زيمتم لكش

 نوأدبي نيذلا نيصلخملا نيفظوملا نم ةلقلا

 نمك مهو ؛ميحجلا ىلإ طباهلا مهريس طخ
 ةريسلاو قالخألا قدانخب طاحم جرب يف شيعي
 ىلوألا ةطقللا ىزغم يداقتعا يف اذهو) ةبيطلا

 تلخ نلجب يرون دنخيب تيح «مليفلا يف

 ماحزلا نع ًالوزعم «ةمدخلا ةرايس جاجز

 هلاب يقلي ال وهو رتعز لاشنلا ةدراطمب امتهم
 :ريثكب ربكأ صوصل دوجو ىلع لدت تاراشإل

 حاتفنالا دهعب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترملا تانالعإلا

 نكل .تاراشإلا كلت يه «ةيتاداسلا رصم يف

 ؛صاخلا هملاع ىف شيعي ًادج ديعب طباضلا
 وهو .دلبلل هيو ةنامأب هتفيظو يدؤي نأ همه

 .(ريقفو ...فيرش ىنعملا اذهب

 ةريسم هقايس يف عباتي ناك اذإ مليفلاو

 هنإف هرتعز ةيصخش يه ىرخأ ةيصخش
 «ةيصخشلا هذه ىتح «فظوي ةقيقحلا ىف
 اذه يف ؛طوبهلاو ءدمحم (طوبه» نامل

 ىزغم يتأي انهو) يعولا باستكا وه  لاجملا
 سرع كرثي يزوف دمحم ثيح «ةريخألا ةطقللا

 نئابز ريهامج نيب ريسيو «لجترملا هتخأ
 .ماحزلا نيب ًامامت يفتخي ىتح ؛ايبيل قوس»



 ةمقلا لهأ

 ةياهنلا هذه مامأ انكرتي جرخملا نأ ىنعمب

 :قلعملا لاؤسلا مامأ ىرحألابو ؛ةحوتفملا

 نآلا نم يزوف دمحم ةايح نوكتس فيك ىرت
 نع ةباجإلاب مامتها يأ يدبي ال هتكل ؟ًادعاصو

 .(لاؤسلا اذه

 ةيلمع ثدحت «هتياهنو مليفلا ةيادب نيب ًاذإ

 نكلو .ريقفو نيمأ طباضل يعو باستكا
 ريغص صلل يقبط دوعص ةيلمع ًاضيأ ثدحت
 ًالاشن أدبي يذلا رتعزف .ًاريبك ًاصل حبصي

 طباضلل ةهفات تامدخ مدقي ام ناعرس ًاريغص
 هدوقت تامدخلا هذه ىدحإو ءيزوف دمحم

 تايصخشلا ىدحإ «تفأر لولغز ىلإ فرعتلل
 تقأر لولغزو .حاتفنالا نمز يف ةيساسألا

 .هتكرش يف هفظويف هتراهمو رتعزب هباجعا يدبي

 يف ريسيو «ةبعللا قئاقح رتعز كردي ةعرسبو
 يتلا ءيزوف دمحم ةقيقش ماهس بحيو رايتلا
 اهتلشفأ مارغ ةياكح نم اهّوتل ةجراخ تناك

 ساكعنالاو ءايئزج .ةيداصتقالا عاضوألا

 .ًاضيأ ًايثزج ءعاضوألا كلتل يقالخألا

 مليفلا يف بعلي «يقالخألا ساكعنالا اذه
 ىتحو «ةمقلا لهأ» نإ ثيحب .ًايساسأ ًارود
 «ةيقالخأ ةلوثمأ نوكيل لصوتي نأ نود نم

 يسايسلا رّحسي مليف هنأ ىلع هيلإ رظنلا نكمي
 لعلو .يقالخألا لماعلا ةحلصمل يداصتقالاو
 .ىربكلا هتصيقن نمكت تاذلاب ةطقنلا هذه يف

 سيل ؛يسايسلا مليفلا نم بولطم وه ام نأل
 ىلع يقالخأ مكح رادصإل روهمجلا .عفدي نأ

 ءماع لكش يف ؛هنم بولطملا لب تايصخشلا

 نكمي نأ وه ألاف ًايسايس ًامليف نوكي يكلو
 ىلع هدعاست طويخ ةيادب طاقتلا نم روهمجلا

 ؟فيكو ؟نم :ةلئسألا نم ددع نع ةباجإلا

 ؟اذامل - صاخ لكش يفو - نكلو

 ءحوضوو ةحارصب انل لوقي ؛ةمقلا لهأ»

 وه «يداصتقالا - يقالخألا بيرختلا نأ

 نم مهعم نيئطاوتملاو راجتلا رابك لمع نم
 ًاضيأ انل يكحي وهو .راغصو رابك نيفظوم
 ؛ؤطاوتلا ؛تاوشرلا ؛بيرهتلا :رومألا متت فيك

 يف غلابي جرخملا ناك نإو) عئاضبلا فيرصت
 ىلإ هلمع لقئي نيح ءيشلا ضعب لاجملا اذه

 .ةرماغملاو يسيلوبلا «قيوشتلا» ىوتسم
 :يساسألا لاؤسلا انل لوقي ال هنكل

 انل حولي انه نم ؟اذه ثدحي ؛اذامل» لوقي ال
 دنع لظي ةبيطلا هتاين لك مغرو - مليفلا نأ

 «ينعملا روهمجلل لوقت ال يتلا امنيسلا ىوتسم
 ؟بيرهت - حاتفنا :روهمجلا اذه هفرعي امم رثكأ

 ؟داسفلا ؛نيبرهمل ةموكحلا ةيامح ؛ؤطاوت

 لك «سانلا اهفرعي رومأ هذه لك ...ىواشرلا

 .مهل اهلوقت امنيس ىلإ نوجاتحي الو «سانلا
 امم ًاريثك رثكأ نوفرعي سانلا ناك اميرو لب
 ًارس فشكن ال انلعلو .«ةمقلا لهأ» هفرعي
 يف لكشي تامولعملا رصنع نإ انلق نحن نإ

 دق هبايغو .ايسيئر ارصنع ةيسايسلا امنيسلا
 يذلا لمعلا نأ ىنعمب :ةيآلا بالقنا ىلإ يدؤي

 حضفي ًالمع نوكي نأ هل ًابغار هبحاص نوكي
 لب ءاهسيركتل رمألا هب ىهتني «ةمئاق ًاعاضوأ
 برد نكل ...لجأ ؟ةبيط تاين .اهيلإ ةوعدلاو
 ...تاينلا هذه لثمب ةشورفم اهسفن ميحجلا
 ؟كلذك سيلأ

 روهمجلا نيب رثعن نأ نكمي له «ىرت
 رتعز عم فطاعتلا ىلإ ٍلايم ريغ وه نم ىلع



 ةمقلا لهأ

 نم رثكأ رشُي ملأ مليفلاو ؟(فيرشلا رون)
 نأ ىلإو ؟رتعزك ًاريقف ناك لولغز نأ ىلإ ةرم
 قرطلل هعابتابو «لولغزك ًاينغ حبصيس رتعز
 ؟ريخألا اذه اهعبتا يتلا اهسفن بيلاسألاو

 نأ هيلع ةوطخ مك ...يزوف دمحم طباضلاو

 ةطلسلا لثمم) هيب تكوشك حبصي يكل وطخي
 رومألا مسحي هنكل ...هارن ال يذلا اهزمر وأ

 نوكي نيح تفأر لولغز ةحلصمل ًاينوفلت
 ترزع ةرظنو ؟(نجسلا لوخد كشو ىلع اذه

 (ءادألا ديعص ىلع ةيرقبعلاو ةبيرغلا) يليالعلا
 هفاشتكا ةظحل تفأر لولغز اهب هجاوي يتلا

 هعم ةطلسلا ؤطاوتل (يليالعلا فاشتكا يأ)

 راظنأو انراظنأ مامأ طباضلا ةئربتل يفكت له

 ؟نيدبآلا دبأ ىلإ روهمجلا

 لعجتل رفاضتت اهلك رصانعلا هذه نأ يقيقح

 ىف ةمث نكل ًامئاشتمو دوسأ ًامليف «ةمقلا لهأ»
 ةقالع تاذ «ةديدش ةروطخ تاذلاب ةطقنلا هذه
 :مليفلا روهمجلا لبقتسي دق اهب يتلا ةيفيكلاب
 يذلا بناجلا وه و) هيف يمؤاشتلا بناجلاف

 يف يسايسلا ديعصلا ىلع ًايضيرحت نوكي دق
 ليج ةمق طقف لثميس «(ةوقو ءاكذ رثكأ لامعأ

 يقبطلا دوعصلا ةروريسب ةنراقملاب ؛ديلجلا
 زتهم دوعص هنا حيحص .مليفلا اهروصي يتلا

 .لاح يأ ىلع نكمم دوعص هنكل .رطخو

 .نيجرفتملا مامأ ةحورطم انه لولحلاف

 (ًايقالخأ) ةطباهلا يزوف دمحم ةريسمو
 ناتريسم «(ًايداصتقا) ةدعاصلا رتعز ةريسمو
 ءانه ةيآلا بلقنت ثيحب ءجرخملا امهممعي
 .ةدعاق ءانثتسالاو ءانثتسا ةدعاقلا حبصتو

 ًابناج يقالخألا لماعلا انعضو اذإ كلذ دنع

 ولك

 مليفلا نأ املاط ًابناج هعضو نكمي لماع وهو)
 «ابيط ًاناسنإ تفأر لولغز انيري نأ ىلع حلي

 لك يف هللا ريختسي ًانيدتمو تايعمجلل عربتي
 رتعز حبصي «لوقأ «كلذ دنع «(هيلع مدقي ام

 روهمجل ؛هتريسم ودبتو ...ًايجذومن ًالطب
 لك نأ املاط) ةنكمم ةريسم «مليفلا يجرفتم
 «ةلودلا» وحن هجوم وه امنإ هلعفي يذلا ءوسلا

 ودبت ةلودلا نأ املاطو «كرامجلا ةزهجأب ةلثمم

 .لوهجم هلإكو «ةديعب ةضماغ ةوقك مليفلاب

 .(نيصلخملا اهئانبأ دض ىتح اهتيلآ لمعت

 يذلا جذومنلا لوانت نكمي ىنعملا اذهيو

 نع هاضر سيلَّوأ ىرت :نيمألا طباضلا هلثمي
 هيلع ًاريسع اضرلا اذه ناك امهم) هتخأ جاوز

 ماحز طسو كلذ رثإ هطارخناو (رمألا لوأ

 هفاشتكا يف ةلثمتملا هتمزا زع يف «رشبلا

 فظوملا رود ةيدأت يف هرارمتسا ةلاحتسال

 «بعشلا ال) ةلودلا حلاصم ىلع رويغلا
 ناذه سيلوأ «(بعشلا نع ةلوصفم ةلودلاو

 رمأ يأ ةلاحتساب هنم رارقإ نع ناربعي نارمألا

 ؟هسفن عقاولا ادع

 ديعص ىلع لغتشي مليف انه انمامأ نحن
 لكشلا دصقأ الو .ًازاتمم ًالاغتشا لكشلا
 امبرف :يماردلا لكشلا لب «ينقتلا يئامنيسلا

 انسفنأ دجن ةيبرعلا امنيسلا يف ىلوألا ةرملل

 عم - يعقاوربيه امبر وأ  يعقاو لماعت مامأ

 ىتحو .جاوزلاو بحلاو ةلئاعلاك ةيساسأ اياضق
 داعسف .اذه ىلإ امو مجنلاو ةلطبلاك لئاسم عم

 «ةعاربب ناخردب يلع اهروص امك ينسح

 ؟ينسح داعسا يأ نع انّ ًافالتخا فلتخت

 انه انمامأ :رخآ يرصم مليف يأ يف ؛ىرخأ



 ةمقلا لهأ

 ًابايث يدترت «ةيداع ةاتف :ًامامت ةيعقاو ةيصخش
 يف بحتو «يداع لمع يف لغتشتو «ةيداع

 صلختلا درجمل جاوزلا هتياغ ًابح) يداع لكش
 اهمأو اهرارطضا ءاّرج نم هيناعت يذلا لذلا نم

 لمحيو «طباضلا اهلاخ لزنم يف نكسلل

 يتلا :ريخألا اذه ةجوز تاحيرصتو تاحيملت

 اهجوز عم ءوده يف شيعت نأ الإ اهل بلطم ال
 .(اهيتتباو

 ططش مغر ىلعو «ىنعملا اذه يفو

 يف يسنامورلاو - يماردوليملا جرخملا

 نيب بحلا ومن ةروريس تاطقل ضعبل هريوصت
 قاقلا لالخ نم ًاحقاو نيج تغزو ماهس
 «ةظحل لك يف ينسح داعس يئيع يف لمتعملا

 مامأ سيل ؛مالستسالا يواسي انه بحلا نأ

 هعسوب دعي مل عقاو ةدارإ مامأ لب «ةيدرف ةدارإ

 ىلإ وه ءبح ةروص مسري نأ نم ؛ناخردب

 نوكي دق :كرتشملا بذاكتلا نم عون ام دح

 نأ ديري امنإ هنكل ءماهسب لعفلاب ًامرغم رتعز
 «يقبطلا دوعصلل هموهفم راطإ نمض اهجوزتي
 نكل «رتعز مارغ يف ماهس عقت دق ًائيشف ًائيشو
 يف نمكي هنم جاوزلا اهلوبقل يساسألا ببسلا

 لعلو .لضفأ ةايح ىلع لوصحلا يف اهتبغر
 فيك فرعي) جرخمك ناخردب يلع ةيمهأ
 عم امم رثكأ .هتايصخش فطاوع عم لماعتي

 عم لماعتي فيك فرعي امم رثكأ وأ .اهتاعارص
 يف نمكت هتيمهأ (هيدي نيب يذلا صنلا ةريسم
 كاسمإلاو ةقالعلا كلت طبض ىلع ةقئافلا هتردق

 امنيسلا يف ًاردان نوكي نأ هنكمي لكش يف ءاهب

 .ةيرصملا

 اا

 هذه دنع فقت ال «ةمقلا لهأ» ةليضف نكل
 ةغللا» كلذك لمشتل دتمت يه لب ؛دودحلا
 نأ ينعأ .ةملكلل ينقتلا ىنعملاب «ةيئامنيسلا

 ًاقالخ ًانزاوت ميقي فيك انه فرع جرخملا
 نيب :ةشاشلا ىلع يئرملاو عومسملا نيب

 :اهيرصنعب ةروصلا نيبو ؛ةهج نم راوحلا
 ىلع رهظت يتلا ءايشألل ماعلا خانملا رصنع

 نئلو .هوجولا ىلع ريبعتلا رصنعو ؛ةشاشلا
 ءادأل دوعي اذه يف لضفلا نم ريبك ءزج ناك
 داعسو يليالعلا تزع نييسيئرلا نيلثمملا

 نإف .فيرشلا رون لقأ ةجرديو «ينسح

 ةيعادبإلا هتاقاط فظوي فيك فرع جرخملا

 هتايصخش هوجول نكمي ام ىصقأ طاقتلال

 تفأر لولغز ىلإ يليالعلا ةرظن) همدقت نأ
 ىلإ ينسح داعس ةرظن - امهنيب ءاقل رخآ يف

 امدنع رتعز عم اهراوح يف لوهجملا ديعيبلا

 داعس ةرظنو ءاهجوزت هنم بلطتل هيلإ تداع

 مدنلاو قلقلا نيب يه ةبيرغ ةرظن .كلذك ينسح

 رهظت اهل ةروص رخآ يف «عقاولا رمألاب حرفلاو
 رصنعلا) يئرملا بعلي انه نم .(ةشاشلا ىلع

 هدكؤت ءًايساسأ ًارود «ةمقلا لهأ» يف (يرصبلا

 0 .ةريخألاو ىلوألا مليفلا اتطقل

 ًامليف ؛ةمقلا لهأ» نوكي دق راصتخاب

 اذ نوكي دقو ؛هنومضم ديعص ىلع ًايسيفنت

 برد شرفي يذلا عونلا كلذ نم ةبيط تاين

 ارداق «يناعملا نم ىنعمب ؛نوكي دقو .ميحجلا

 بناج ىلإ هيف فوقولاب حاتفنالا معد ىلع
 وه امم رثكأ «ةريبكلا دض ةريغصلا كامسألا

 .ًافلس حوضفم وه ام حضف ىلع رداق



 مايألا مايألا

 «مايألا مايألا»

 (ناولأ,.د 9177 1( ٠

 ينونعملا دمحأ :جارخإ

 ينونعملا دمحأ :راوحو ويرانيسو ةصق

 ينونعملا دمحأ :ريوصت

 ناويغلا سان :ىقيسوم
 هترسأو ميركلا دبع نب باهولا دبع :ليثمت

 مليفلا اذه امهلمحي نايساسأ نارصنع

 هجرخمل لوألا «يئاورلا» ناك يذلا ليوطلا
 جاطرق ناجرهم تآجافم ىدحإ لكشو

 ًالثمم ؛هيف ضرع نيح ىربكلا يئامنيسلا
 نابشلا ةرجه «ًالوأ :1417/8 ماعلا يف .برغملا
 ؛اسنرف ىلإ امّيس الو ءابوروأ ىلإ ةبراغملا
 تناك يتلا ناويغلا سان ةقرف ىقيسوم يناثو
 ةيلحملا ىقيسوملا تئّدح دق نيحلا كلذ يف

 حضاولا نمو .ةيملاعلا ىلإ اهتلصوأو ةيبرغملا
 ةيفلخ يف ًالصأ اناك نيرصنعلا نيذه نأ
 تعفد يتلا ةمراصلا ةبغرلا ةيفلخ يفو «مليفلا
 .هقيقحت ىلإ ينونعملا

 يف ًاضيأ اناك نيرصنعلا نيذه نأ ةقيقحلاو
 .مليفلا اهذختا يتلا ةيساسألا ةمسلا ةيفلخ

 نم اذه عمو .يئاور مليف ءىلوأ باب نم وهف
 نم لاخ وهو .هيف ةياور ىلع رثعن نأ بعصلا
 «تاراوحلا نم ًايلاخ نوكي داكيو «نيلثمملا
 مث .تاياكحلا نم ىتحو «تاقالعلا نم ًايلاخو

 نم ًايلاخ ودبي ةيعامتجالا «هتيلاضن» مغر ىلع
 .راظتنالا نع مليف ًاريخأو ًالوأ وهف .تاعارصلا

 هناونعب ةرشابم هطبري ام مايألا نعو نمزلا نع
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 رهشأ نم ةدحاو ناونع نم ًالصأ ذوخأملا
 يك دودولا دبع راظتنا :«ناويغلا سان» يناغأ

 «هرودب اسنرف ىلإ لحريل رخآلا وه هرود يتأي
 هدحاولا دبع ربكألا هوخأ هلبق نم لعف امب ةوسأ
 مامأ «ةتسلا نايبصلا ةيقب هدعب ًاعابت لعفيسو

 ليحرلا كلذ بقارت يتلا ةميلح مازلإ راظتنا
 ليحر دعب امّيس الو بضني ال نزحب رركتملا
 .ملاعلا اذه نع بألا

 ةلئاعلا هذهل ثدحي ام «ةيثدبم ةيحان نم

 فيرلا عمتجم ىلإ ةبسنلاب ةياغلل ؛يداغ»
 لواحي ال ىنونعملا دمحأو «ريقفلا يبرغملا
 :تالحتي ام بيسي دحأل ةتادإ هوي نآ انه
 داكت اريماكب يفتكي هنإ .طغي نأ لواحي الو
 ةيلافتحا نوكت داكت دهاشمو ةيقئاثو نوكت
 .دودولا دبع تايموي دصرب «هسفن تقولا يف

 يف لصاوتملا للملاو «فينعلا مألا تمصو
 ىوس هءانبأ يطعي نأ هناكمإ يف دعي مل فير

 .هلامج

 ةتماص هبش ةيرعاش ةغلب ءوحنلا اذه ىلع

 يف ينونعملا للستي «ىسني ال ومسب ةئيزحو
 نم مدقيل ءيبرغملا فيرلا ملاع ىلإ مليفلا
 ةيداع ريغ ةروص دودولا دبع ةياكح لالخ

 مرفملا عومقملا فيرلا ملاع :يداع ملاعل

 :همليف نع ينونعملا لاق دقلو .هئانبأ نم
 .ةيقئاثو ةريسم مليفلا يف ىلوألا يتريسم»

 لخاد نم بارتقالا ّيلإ ةبسنلاب مهملا ناك
 ويرانيسلا تعضو دقل .لكشملاو فقوملا

 نإ ام هنكلو «يقئاثو مليفل ويرانيسك يسفنب

 ىلإ ًايئاقلت لوحت ىتح «مليف ىلإ لوحتي أدب
 ةيداغ ةبهاذ ةريسم ىلإ لقنل وأ ءيئاور لمع



 ديدحلا باب

 تقلطنا ةيادبلا يف .يحالفلا عمتجملا لخاد

 يتركاذ تبعل لاجملا اذه يفو .ثاحبألا ىلإ

 .فيرلا نع ًامليف مليفلا ربتعأ انأو .ًاريبك ًارود

 املع ..ةيحالفلا ةايحلل روهدتملا عضولا نع

 تاعمتجمو انعمتجم مجح نم ةئملاب ل٠ نأب

 انتيصخش لكو .يحالف ءامومع «ثلاثلا ملاعلا

 دقتعأ انأو .ةيحالفلا ةئيبلا نم قلطنت انتفاقثو

 هانعم ةيحالفلا لكاشملا ثحب ىلإ انلوصو نأ

 اهنم يناعي يتلا تالكشملا بل ىلإ انلصو اننأ

 .اانعمتجم

 «ديدحلا باي»

 (ضييبأو دوسأ) . 6 )/١96(

 قيهاك كوي :جارخإ

 بيدأ يحلا دبع :ويرانيسو ةصق

 ىسيع دوعسم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 يقوش ديرف .نيهاش فسوي «متسر دنه :ليثمت

 يف هققح يذلا مليفلا «ديدحلا باب» لبق

 ىأر نيهاش فسوي نكي مل «1904 ماعلا

 .همالفأ نم ّيأ يف ؛هسفنب لثمي نأ ىلإ ةجاح
 يف «جارخإلا ال ؛ليثمتلا سرد ناك هنأ حيحص

 داع نيح هنكل «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 مث ءاجرخم داع نيعبرألا تاونس رخاوأ ءاهنم
 باب» لبق نم ءاهققح يتلا ةرشعلا مالفألا يف

 وأ هتياوه ةسرامم نع فكنتسا ؛ةديدحلا

 ءارو فوقولاب ًايفتكم «ةيقيقحلا هتفرح اهلعل
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 اهيف ال همالفأ ضعب يف ءًاعلطتم ءاريماكلا
 نف يف هيمدق َتّبثي نأ ىلإ لاح ةيأ ىلع اهلك

 يف ًايعون ًارييغت ثدحي نأ ىلإ امك «جارخإلا
 اذه يف هلثم .يرصملا يئامنيسلا جاتنإلا راسم

 فيس وبأ حالص مهنمو نيرصاعملا هئالمز لثم

 قيفوت - ءيشلا ضعب - ًاقحالو خيشلا لامكو

 يهتشت ال امب يرجت حايرلا نأل نكلو .حلاص
 ضعبل ثدح املثم - نيهاشل ثدح «نفسلا

 ناك ام ضوخي هسفن دجو نأ - ءالؤه هئالمز

 :ةيريهامج ةيراجت امنيس نيحلا كلذ يف ربتعي

 رابك ضعب حاجن ءًاقح اهيف حجني نأ نود نم
 .اهمالعأ

 هنألو «نيهاش ىلع لهسلا نم ناك ءاذكهو

 ىلإ هجاردأ ماع تاذ دوعي نأ ءايراجت حجني مل

 مالفأ قيقحت ًالواحم يقيقحلا يئامنيسلا هاوه
 نأ حيحص .يقيقح نانفك هلوق ديري ام لوقت
 هتالواحم زربأ نم ةدحاول يراجتلا لشفلا

 نكلو ءًايّودم ناك ًاديدحت ؛ديدحلا باب»

 يف ىربك ةيساسأ ةمالع «كلذ عم يقب «مليفلا

 ىربكلا لامعألا دحأو «ةيرصملا امنيسلا خيرات

 .ماع لكشب امنيسلا خيرات يف

 رودلا هسفنب لثم نيهاش فسوي ناك نئلو
 ىأر هنأل الإ اذه امف «مليفلا اذه يف سيئرلا
 مليفلا يف ماعو «هيدل يتاذ وه امب طابترالا

 يأ زجعي ثيحب ةماخضلا نم .هعوضومو
 داع رمأ وهو .رودلاب مايقلا نع رخآ لثمم
 يف ليوط نمز دعب يأ ءًاقحال نيهاش هيلإ
 نامك ةيردنكسإ# ةيتاذ رثكألا همالفأ نم دحاو

 يف هدجت تقو يف .هسفنب هلثم يذلا «نامكو



 ديدحلا باب

 ةيردنكسإلا# لثم هل ىرخأ «ةيتاذ» مالفأ

 متاخلا مليفلا يف امك «ةيرصم ةتودح»و (؟ هيل

 .«كرويوين /ةيردنكسإلا» هذه ةيتاذلا هتيعابرل

 هتيصخش ليثمت ؛(ةديمح دومحم مث فيرشلا

 ةشاشلا ىلع

 ىلع ليحتسملا نم ناك «ديدحلا باب» يف

 نمو .٠ .يوانق رود بعلي نأ ءأذإ ءرخآ لثمم يأ

 رودلاب نيهاش فسوي ةيصخش تقصتلا انه

 مليفلا ضرع عم ةيمزلا رق ناهو .دبألا ىلإ
 لبق ةريغصلا ةشاشلا ىلع تارملا تارشع

 نامهذألا يف ءيوانق ةروص تراص «ةريبكلا

 يف سيلو .نيهاش ةروص يه يه ؛ةماعلا

 دعب فلأ ةمث ناك نإو ىتح «ةفداصم رمألا

 فحضصلا عئاب نيب :نيصخشلا نيب «قرفي دعبو

 ءايسنجو ايعامتجا طبثملا مورحملا سئابلا

 اهنأل هتبوبحم ؟لتق» ىلإ رمألا هب يهتتي يذلاو

 يتآلا حجانلا جرخملا نيبو «هيلإ بيجتست 2 ال

 ًاذجاو بضل هقيرط ىف رااتسلاو اكيرنأ قم

 ةيرصملا امنيسلا راسم يف نيجرخملا زربأ نم
 .ةيملاعلاو

 نإ لوقتل ءاقح قراوفلا هذه يفكت لهف
 ؟يوانقل يجراخلا هلكشو هدسج راعأ نيهاش

 نأل ؛ةطاسب لك يف كلذو ءاذه يف كشن

 همثعلت يف .هسجاوه يف ؛هقامعأ يف «يوانق

 َّملو .هل يقيقح نيرق هنأكو نيهاش هبشي
 «يئانثتسالا مليفلا اذه يف نيهاش نإ لوقن ال
 ةصاخلا هتاذ عارتخا ًاديعم يوانق عرتخا امنإ
 :هسجاوهو همالحأو هتابغر هلالخ نم بلتسيل

 مثعلتيل هلالخ نم ْنِجَيِل ؛هلالخ نم لتقيل

 ةيكذ «ةيئانثتسا طاقسإ ةيلمع يف ,هلالخ نم

 ةيصخشلا ليمحت اهروحم !مهي ال ةيوفع وأ

 يف فرتقت ام ىلع بقاعت ال يتلا «ةيئامنيسلا
 يف هلعفي نأ دوي نيهاش ناك ام ٌرزو «عقاولا

 نأ حيحص .هتايح نم ةمساحلا ةلحرملا كلت

 مليفلا ىلإ رظنلا يعدتسي ةيضرفلا هذه لثم
 هدعبت دق «:ةصلاخ ةيديورف ةيناويد ةيدايع ةرظن

 ةيضرف اهنكل ؛ينفلا هلومحم نم ءيشلا ضعب
 .ةفاك لاوحألا يف ةيرغم

 ناوخ ب ادعارأ ىلع زسألا يل محلا

 ةلحرم يف «مليفلا | اذه ققح نيهاش فسوي

 اهرابتعا ايسايسو ًايعامتجا ءبعصلا نم ناك
 نيهاش ناك يتلا ةيرصملا ةروثلاف .ًامامت ةمئالم
 ققحت تأدب تناك اهب نينمؤملاو اهراصنأ نم

 ناسنإلا نع ثحبلا ناكو «ىربكلا اهتاراصتنا
 ناسنإلا ةدالو فدرت راكفأ نع وأ ديدجلا

 نيفقثملا سجاهو ةروثلا سجاه ديدجلا
 .اهل نيسمحتملا

 ةيحان نم ؛هدجن ديدجلا ناسنإلا اذهو
 «مليفلا يف يباقنلاو لاّمحلا «عيرس وبأ ب ًالثمتم

 لامعلا عيمجت ىلإ ىعسي يذلا يقوش ديرف
 ككسلل ةسيئرلا ةرهاقلا ةطحم يف ةباقن يف

 يف ًاضيأ امبرو ؛مهقوقح مهل لانت «ديدحلا
 ءيشلا ضعب ةررحتملا ةلاثحلا تنب «ةمونه

 اهبحي نأب لمأ يفو ءاهلمع لضفب شيعت يتلاو
 متسر دنه ءاهب نأ لاحلاو .اهجوزتيو را
 ريبك رود امهل ناك اهسفنب اهتقثو ءرودلا ةيدؤم

 نإ لب .ًايزمر اهطيمنتو ةيصخشلا فيصوت يف
 «عيرس وبأ» نم :ًايزمر ٌطحنم مليفلا يف ام لك
 يرمهاقلا اهملاع ىلإ ةطحملا نمو «ةمونه ىلإ



 ديدحلا باب

 ...يحلا ضبانلا اهلخاد سيلو ةرهاقلا باب

 لهف .يوانق ءانئتساب ءًايزمر لغتشي اذه لك

 ؟ًادوصقم ناك مأ «عاو ريغ ًاضقانت اذه ناك

 ةباجإلا مويلا ؛نيهاش ىلع ىتح بعصي لاؤس
 ركاملا لاؤسلا ناك يوانق نأ ضرتفن لهف .هنع

 لافتحالا طسو فقثملا هحرطي يذلا يدبألاو
 نم ؛ماري ام ىلع ءيش لك ناك اذإ :ةشهدب

 اذه يتأي نيأ نم ؟ىرت اي نزحلا اذه يتأي نيأ

 ركام نم رثكأ ناك امبر ؟ركام لاؤس ؟قلقلا

 . ىتح

 موي لالخ رودت «ديدحلا باب» ثادحأ

 .راطقلا ةطحم :دحاو ناكم يفو ؛ءدحاو

 ملاع روصت فيك نيهاش اريماك تفرع دقلو
 «عيرس وبأ تالاضن روصت فيك .ةطحملا

 .اهقزر بسك ىلإ ةفرصنم يهو ةمونه لالدو
 نيذلاو ةلاثحلا ءرشبلا ةايح ءاريماكلا تروص

 ةظحل لفغت مل اهنكل «ةلاثح نم لضفأ مه
 عئابك هنأ عم يوانق :ةلاثحلا ةلاثح ةايح نع

 لماح ءانه ,نوكي نأ هب ضرتفي .ءفحص

 سيل هسفن رمألا اذهو ...نيرخآلل ةفرعملا

 ءاهلك هامنيس يف نيهاش نأ انكردأ اذإ ةفداصم

 عبصإ هيجوت نع فكي مل «ريصملا» ىتح
 يلماح ىلإ ؛نيفقثملا ىلإ بينأتلاو ةنادإلا

 .مهتمهم ةنايخ نع نوفقوتي ال نيذلا ةفرعملا

 ءانه ةيمويلا هتايح نيرخآلاك شيعي يوانق
 فرعي ال هّلعل وأ ؛ةمونه بحي هقامعأ يف هنكل
 ىدل ثحبيو ءايسنج ٌبَلَتْسُم هنإ :بحي فيك
 بحت ةمونه نكل .نانح ةظحل نع ةنتافلا

 يوانق لماعت .هنم جاوزلا يغبتو عيرس وبأ

 ١م

 ةركف نع ؛عيطلاب ءًادج ةديعب اهنكل ءفطلب
 .ةلاثحلا نم لقأ وهو ةلاثح يهف .هب طابترالا

 ةطبترم يه مث .نونجم وهو ةلقاع يه
 ًاريخأ يوانق اهحراصي نيح انه نم .رخآب
 يوانق .اهلتق ررقيف هّدصت هّبحب ال اهيف هتبغرب
 لتقي لب ًاعبط مليفلا يف فعض اذهو اهلتقي ال

 يهتنيو ءأطخلا ليبس ىلع ءاهنم ًالدب ىرخأ
 هسابلإو هيلع ضبقلاب «مويلا ءاهتنا عم ءرمألا
 مأ ءانه ءاقح نونجملا وه لهف .نيناجملا ءادر
 ءًاقح ديري ام فرعي ال يذلا ديحولا لقاعلا هنأ
 نل ءًاقلعم لظي لاؤس ؟نونجم ملاع طسو

 دكؤملا نم نكلو .ةرشابم نيهاش هنع بيجي
 هذهو هل ةقحال لامعأ يف هنع بيجيس هنأ

 .عبطلاب ىرخأ ةياكح
 يف ناك ؟ديدحلا باب نيهاش ققح امدنع

 ًامالفأ ققح ناكو ءهرمع نم نيثالثلا ىلاوح

 ضعب هل تققح ىرخأو «ةينف ةرهش هتبسكأ
 ثحبي لازي ال ناك هنكل .ةيريهامجلا ةرهشلا

 ؟امهدجو هارت له .هّنف نعو هسفن نع

 «ًامئاد ربّتعا «ديدحلا باب# ناك نثلو
 يف تققح ًامليف نيرشع لضفأ نم ًادحاو
 لازي ال مليفلا نإف «ةيبرعلا امنيسلا خيرات
 ةدع ًاداعبأ لمحي «ليلحتلا ىلع ًامامت ًايصع
 لمحيو «هسفن عم ًاضقانتم اهمظعم ودبي دق
 كلت لوح اهانحرط يتلا تالؤاستلا نم ريثكلا
 ىلع مليف قيقحتب نيهاشل تحوأ يتلا ةبغرلا

 «تاذلاب نمزلا كلذ يف ةبارغلاو ةوسقلا كلت
 نود نمو ةنراقملا ليبس ىلع انه ركذنلو
 تدلو يتلا اهسفن تناك ةرتفلا كلت نأ «قيلعت



 سمشلا باب

 .«بالكلاو صللا#و «قيرطلا» لثم ًاقلق رثكألا

 «سمشلا بابا

 (ناولأ) .د 6.4

 هللا رصن يرسي :جارخإ

 يروخ سايلا ,ديوس دمحم هللا رصن :ويرانيس
 يروخ سابيلا :ةصق

 نازهب ريمس :ريوصت

 ناورك رمات :ىقيسوم

 نارمع ةردان ؛طايخ لساب «يكرت مير :ليثمت

 ةسيئرلا ةعاقلا تقفص امنيح «تاونس لبق

 مليفل عامجإلاب ؛ناك» ناجرهم رصق يف
 ناك «ناميلس ايليإ ينيطسلفلل «ةيهلإلا ةيانعلا»

 نأ ءهينعي ام يف «ينعي قيفصتلا نأ حضاولا نم

 نم نونانف اهعنصي تاب امك «ةينيطسلفلا امنيسلا

 يرصم يمو يفيلخ ليشيمو ناميلس ايليإ زارط
 لعفلابو ًاريخأ تزواجت ءيوارهشم ديشرو
 لغوتي نأ مئادلا همه ناك يذلا ميدقلا اهراسم

 يف رفصلا نم ًامئاد ًاثداب همكاحيل يضاملا يف

 عم .ةياهن الب ودبتو ةينيتور تتاب تناك ةكرح

 يف ,مهسأر ىلعو نيجرخملا ءالؤه مالفأ
 نأ نم دب ال ناك «ناميلس ايليإ .نيحلا كلذ

 نوينيطسلفلا نويئامنيسلا مه اه :ام دحأ لوقي
 «مهلبقتسم يلاتلابو «مهامنيس لبقتسم نونبي

 نأ ؛نيرخآلا برعلا نحن لواحن لازن ال اميف
 يضاملا نايسنو .ىودج الب ...انيضام ىسنن

 م

 ةبعل نع فقوتلا ىلع لاجملا اذه يف موقي
 .رفصلا نم ًامئاد ءدبلا

 يرصملا جرخملل «سمشلا باب# مليف يف
 ناونعلاب ةياور نع ذوخأملاو هللا رصن يرسي
 مكاحي ءيروخلا سايلا ينانبللا بتاكلل هسفن
 ةبوبيغ ةيحض عقاو وهو ءاهيف سيئرلا «لطبلا»

 هقيدص مهنمو نيرخآلا بناج نم «ةليوط
 وعدي ناك هنأل «ةليهن هتجوزو ليلخ هبيبرو

 وأ ةميزه لك دعب رفصلا نم ءدبلا ىلإ ًامئاد
 نم لواطت يهو ةداح ةمكاحملا .ةحبذم
 :اهلمكأب ًالايجأ ءسنوي «ةيصخشلا كلت لالخ
 ةلداع ريغ اهنكلو ءاهرهوج يف ةبئاصو ةداح
 مه :مهنأل «مليفلا يعناص نم قالطإلا ىلع

 نوأدبي :هسفن أطخلا نوفرتقي ًاضيأ مهرودب
 هذهو مليفلا اذه نأكو ...رفصلا نم ًاضيأ

 نأل ؛ءيش لك» لوق ىلإ ناعلطتي ةياورلا
 ١ .لبق نم هلقي مل «ًادحأ»

 لوق ديري نم نأ يه انه ساسألا ةلكشملاو
 .ًائيش لوقي الأ ىلإ رمألا هب يهتني ؛ءيش لك
 باب# يف ام لك نأ يهف ىرخألا ةلكشملا امأ

 مل ةيبرع امئيس يفو لبق نم ليق ناك ؛سمشلا
 ةبعل يف هتمكاحمو اهخييرات رارتجا نع فقوتت
 .ةينويزفلتلا تالسلسملا ىلع ىتح تسكعنا

 امّيس الو - ةينويزفلتلا تالسلسملا ركذو
 نيرشعلا نرقلا لواطت ىتلا ةيخيراتلا ةيروسلا
 ليوطتلا نأ كلذ .انه ةفداصم سيل - ًاديدحت

 تالسلسملا كلتب ًاقح رّكذي مليفلا يف وشحلاو
 .يهتنت نأ نود نم ...أدبت يتلا

 نيسمخ يكحي نأ ديري أذِإ «سمشلا باب#
 جاوزب أدبت نرق فصن :نيطسلف خيرات نم ًاماع



 سمشلا باب

 «ةرشع ةسداسلا نبا  دهاجملا ىتفلا - سنوي

 يهتنتل - ةرشع ةيناثلا ةنبا - ةليهن ةلفطلاب
 عايضب ًارورم «هتبوبيغ ريرس ىلع سنوي تومب
 لمجأ) ءوجللاو ىفنملا دهاشمو نيطسلف
 نيئجاللا لوصو ىلإ ًازفق ...(مليفلا يفاام
 يذلا ءسنوي مهنيب نمو «نانبل ىلإ نيمواقملاو

 هلفط نعو ةليهن هتجوز نع كلذب لصفني
 يف ىقبت يتلا - ةليهنو سنوي نكل .اهنم لوألا
 «ةليوط نمزلا نم ةرتف لاوط «نارّبدي - لخادلا
 ناقلطي ةراغم يف نيطسلف لخاد امهئاقل رمأ
 يهتنيس اهيلعو ««سمشلا باب# مسا اهيلع
 .- لاعتفا نم ولخي ال لكش يف - مليفلا

 ىلع نوكتي .راطإلا اذه نمض مليفلاو
 يأب - ةليوطلاو فصنلاو عبرألا هتاعاس لوط
 «نمزلا نم نورق دادتما ىلع - نوؤاشت ىنعم
 صاخ نيب :ةدع ةيكوكم تالحر نم نوكتي

 رضاح نيب ؛نيطسلف ماعو ؛ةليهن /سنوي
 ضرأ نيب :ةليهنل هبح يضامو سنوي ةبوبيغ
 لوقي يتلا ىفنملا ضرأو «بولسملا نطولا
 هذهو .يغبني امك ةدودو نكت مل اهنإ مليفلا انل
 نم ةلسلس ربع متت اهلك ةيكوكملا تالحرلا
 ىورت يتلا كاب شالف  ةيعاجترالا دهاشملا

 بيبطلا ههجوي ليوط غولونوم لالخ نم انل
 اذه اميف «سنوي ينبتلاب هيبأ ىلإ ليلخ باشلا
 .اموكلا عيرص

 قيرط نم انه انل ىوري ةياكحلا مظعم ءأذإ
 مظعم رخآلا وه هتياكح لغشت يذلا ؛ليلخ
 بعصلا نم ناك اذإو .مليفلا نم يناثلا ءزجلا

 سنوي ةياكح نيب طبري طيخ ىلع ءًاقح «روثعلا
 نأب ركفن نأ يقطنملا نم نإف ؛ليلخ ةياكحو

 اذذت

 يفكي اذه لهف ءنيطسلف ىوس نوكي نل طيخلا
 ؟يمارد رربمك

 ىلع هحرط نع جرفتملا فقوتي ال لاؤس
 تابعشت يف قرغي امئيح امّيس الو هسفن

 نيب ةوقب ًاحضاو اهيف توافتلا ودبي ةياكح
 ىلعأ ىلإ ًانايحأ لصي - يقيقح يئامنيس لمع
 ةينقت تايوتسم ىلإ ًانايحأو ؛ةيرعاشلا ىرذ
 ؛- لبق نم يبرع مليف يأ اهغلب نأ ردن ةيلاع

 نوكي نأ هيلع بعصلا نم ككفم ويرانيس نيبو

 انه ساسألا لكشملا نأ حضاولا نمو
 اذه .لكك لمعلل يبدألا لقثلا يف نمكي
 ةليوطلا درسلا تاظحل يف ىلجت يذلا لقثلا

 يف ةليهن نمو «ًامئاد ليلخ نم - ةلمملاو

 اهجوز هيف مكاحت مليفلا نم ريخأ دهشم
 ءيفنملا وه ءيدجملا ريغ «هلاضن يف هبايغو
 عم تلمعو لخادلا يف ءاقبلا يه ترثآ اميف

 ةعامج ليعتو يبرت نأ نم تنكمتو ؛درهيلا»
 ذإ ؛مهنم ًادحاو بجنت تناك نيذلا لافطألا

 يف اهيف نايقتلي ةرم لك يف اهجوز نم لمحت
 ىرجم لاوط احضاو ناك لقثلا اذه « ةراغملا

 نأ صنلا دارأ يذلا خيراتلا لقث حوضو «مليفلا

 .هيوري

 انه هركذن يذلا توافتلا نأ انئيقي يفو
 وه هللا رصن يرسي نأ ءديدج نم «دكؤي امنإ

 نيذلا يأ - نيفلؤملا نييئامنيسلا ةنيط نم
 صوصن نم ًاقالطنا الإ مهمالفأ نوققحي ال

 «سديسرم#) مهسفنأب اهنوبتكي تاويرانيسو
 «؛تانيو نايبص# ىتحو «ةيفيص تاقرس#و

 نم ناك اذل .(اذه دكؤتل يتأت ةميدقلا همالفأ



 سمشلا باب

 عوضوم لاغدأ يف صوغي نأ هل يقطنملا ريغ
 هسّمح ام نأ حضاولا نم عوضوم ...هل سيل

 رماخت يتلا ةبغرلا كلت وه ءهيف ضوخلا ىلإ
 قيقحتب «برعلا نيعدبملا نمأ ريبك ًاددع «ةداع

 امك ًامامت ...«ىربكلا نيطسلف ةمحلم»

 ةباتك ةبغر برعلا باّتكلا لك ًامئاد ترماخ

 .؟نيطسلف ةبيرغت»

 - فسألل - مهتاف ؛كئلوأو ءالؤه نأ ريغ

 نكمي ال ءايئامنيس وأ ةباتك ءنيطسلف ريوصت نأ
 نيطسلف :يلامجإ لمع لكش ىلع نوكي نأ

 يفام .ليصافتلا يفًاساسأ يه
 راسم لكشي نأ ضرتفي يذلا  نيطسلف

 هعادبإو - هتيؤر نكمت ال  ًايرظن «لمعلا

 .اهلبقتسمل انروصت لال نم الإ - يلاتلاب

 ليصافتلا هذه رهوج كاردإو .ليصافتلا ىلع

 نيعتي ال ةيعادبإلا اهتيلعاف مث ءاهترورضو
 ةمحلملا ةباتك ةلاحتسا ىسني نأ ءادبأ ؛هيلع

 لامعألا تارشع يف :لعفلاب ةدوجوم اهنأ وه

 ليبنو ينافنك ناسغ ذنم ءلبق نم تبتُك يتلا

 لبق رواش وبأ داشرو فلخي ىبحي ىلإ يروخ
 دومحم راعشأو يبيبح ليمإ تاباتك يتأت نأ

 نيطسلف ليصافت :رخآلا ءيشلا لوقتل ششيورد

 .ةيانك اهتفصب ةنهارلا اهتايمويو

 امك .لامعألا هذه ةماخض مامأو

 ةمحلملا# ةباتك نأ حضاولا نم ناك ءاعونو

 ًاعيمجت الإ نوكت نأ نكمي ال «ةينيطسلفلا
 بتاكلاو .لامعألا كلت لك نم تافطتقمل

 لعف «سمشلا باب» بحاص يروخلا سايلا

 م

 مهراهبناو نيرخآلا يأر ناك امهمو اذه

 هبشأ وه ًالمع بتك «- «سمشلا باب» ب

 يرعشلاو - يئاورلا بدألا لكل ايجولوطنأب
 نم نيطسلف نع بتك يذلا - ىتح يسايسلاو
 ةلاصأ نم ولخي هنكل ًاقفوم ًاجيزم ًاققحم «لبق
 هل ىرخأ ًالامعأ ترّيم تناك - ةيقيقح ةيعادبإ

 .- «؟ءاضيبلا هوجولا» لثم

 ؛هخيراتا بتاكلا بكر ىرخأ تاملكب
 دهاشمو ثادحأ نم ًاقالطنا ءنيطسلفل
 نم بيبللا ئراقلا ىلع ترم تايصخشو

 «آلثم يروخ ليبنل «ىراصنلا ةراح» يف - لبق

 لامعأ يفو ينافنك ناسغل «مكل ىقبت اما يفو

 ةيكذ ةفيلوتلا تناكو .- مهريغو تاكرب قيفوتل

 ةياورلا ئراقل ةحيرمو ...يبدألا اهصن يف

 يبرغم دقان يأر قفو - هنكمي ناك يذلا

 لك لباقم تاحفص رشع زفقي نأ - قيدص

 .هفقوتستو اهأر قي ةحفص

 يفامك ويراتيسلا يف هللا صن يرشب
 ضاخ دقل :دحلا اذه ىلإ ًاقفوم ٌدبي مل «مليفلا
 ًايمحلم ًامليف ققحي نأ دارأ .ًاشهدم ًايذحت

 ةدالبلا نم ريثكلا هيف صن نم ًاقالطنا اليوط

 ىهتنم يف ىرخأ تاظحل لباقم «ةيدرسلا
 «ةيمحلملا) ةجحلا نأ لاحلاو ...لامجلا

 عيراشملا نم عونلا اذه اهيلإ أجلي يتلا ةمئادلا

 يف خيرات :يشتولوترب ودرانربل 814003 يه

 .تاعاس سمخ

 هللا رصن يرسي ناكمإ يف ناك اذإ نكلو

 امنيسلا ملعمب هسفن نراقي نأ ءيئامنيسك
 يه ةلكشملا نإف ءريبكلا يلاطيإلا ةيخيراتلا

 يهاضي يئامنيس صن ىلإ ةجاح يف ناك هنأ



 سمشلا باب

 دحاول عضخي نأ هيلع ناك انه نمو .هتبهوم

 ًاصاخ ًاصن بتكي نأ امإف :نيرايتخا نم

 رابك ةداع لعفي امك «؛ةصاخلا هنيطسلف نع

 ءاذه ىلع ًارداق ناك ديكأتلاب وهو «نيعدبملا

 اهرهوج «سمشلا باب» نم ذخأي نأ امإو
 نأ هناكمإ يف ناك وهو .رصتخيو رصتخيف

 فصنو ةياورلا ثادحأ فصن ديكأتلاب رصتخي

 انيطعت يتلا كلت اهنم امّيس الو «همليف تاعاس

 ةدالول تقولا نحي ملأ - ةيلوأ تامولعم

 يتلا كلت وأ « ؟اهيف رظنلا ديعي ديدج خيرات
 تابغرا لياقم ةمظنألا «تانايخ» روصت

 هاندهاش نأ قبس ام وهو) «ةيلوطبلا سانلا

 يتلا ةيروسلا مالفألا لك يف هسفن طيسبتلابو
 دمحم ةماسأو صلم دمحم عيقاوت تلمح
 ثادحألا كلت ةصاخب مث ...(امهريغو

 سمش ةياكح) درسلا ىلع ًاماحقإ ةمّحقملا
 مث «مليفلا قايس نمض ىنعم يأ لمحت ال يتلا
 نإ .(...نائبل ىلإ ةيسنرفلا ةنانفلا ةرايز ةياكح

 ناك صن ىلع ليقثلا هلظب ىقلأ ماحزلا اذه لك

 .هرودب ماحدزالا ديدش

 ةلوهسب رمي نأ نكمي ناك هلك اذه نأ ريغ

 ثادحألا طبري عنقم ويرانيس هتمدخ يف ناك ول

 ةنيط نم زيمتم جرخمل ًارفوم ًاضعب اهضعبب ًاقح
 اهمادختسا هنكمي ةيلوأ ةماخ هللا رصن يرسي

 نم ناك هلك اذه نأ انئيقي يفو .ءودهو ةداعسب

 «ةريبكو ةديج ةناكم مليفلا اذهل لعجي نأ هنأش

 يف ًاضيأ لب «ةيبرعلا امئيسلا راسم يف طقف سيل
 .ةيخيرأتلا امنيسلا راسم

 «هيلع ىتأ يذلا لكشلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةعورلا ةياغ يف ةيئامنيس تاظحل مغر ىلعو

 مه

 هنأكو ادب ««سمشلا باب# نإف «سديسرم»
 ىلع طقف سيل ءأرط يذلا ريبكلا روطتلا لهجي
 ىلع ًاضيأ لب «ةينيطسلفلا امنيسلا عيضاوم

 ةيانعلا» ىلإ ًالوصو «ليلجلا سرع» ذنم اهتغل

 ةرانلا لبج لافطأ»و افيح» ب ًارورم «ةيهلإلا

 .اهريغو «انر سرع»و

 امك مليفلا نأ ىلإ اذه نم صلخن لهف

 ناك ةريبك ًادوهج عاضأ يئاهنلا هلكش يف ءاج

 .لجأ ام دح ىلإ ؟ًاريبك ًامليف ققحت نأ نكمي
 كيرحت يف ةصاخبو - نيلثمملا ةرادإ نمف

 ىلإ - ليلخو (سمش) نارمع الحو يكرت مير

 ريوصت يأ يهاضي يذلا نازهب ريمس ريوصت
 رصن يرسي تارايتخا ىلإ ءعدبم يبوروأ
 هنكل ...ريبك ينف لمع انه انمامأ «ةيوغللا هللا
 هتلاق تناك ام زواجتي نأ نع هرهوج يف زجعي

 تلواط «ىرخأ ةةينيطسلف» مالفأ دوقعب هلبق

 اهسأر ىلعو) همكاحتل خيراتلا اهرودب يه
 «نوعودخملا#و ةيولع ناهربل «مساقرفك»

 .(حلاص قيفوتل

 يف خيراتلا اذه انمكاح اننأ اننيقي يفو

 تاذلا دلُج دودح ىتح بدألاو امنيسلا

 ىلإ انترظن مكاحن نأ انيلع تابو ...ةتيقملا

 رصن نكمي ناك رمأ وهو .هل انتمكاحمو خيراتلا

 انل مدق هنأ ول «ىتح ًايمحلم «هيلإ حّطنتي نأ هللا
 ...انم دحاو لك نيطسلف يأ :ةصاخلا هنيطسلف

 مل :هايإ انمّلعي ىتأ يذلا لوألا سردلا مهفو
 .رفصلا نم ًامئاد أدبن نأ انل يرورضلا نم دعي



 ماقملا باب

 «ماقملا باب»

 (ناولأ) .د 8 هيلدا

 ةفيلخ دلاخ .صلم دمحم :ىويرانيس

 ةفيلخ ليسرام :ىقيسوم

 باب: صلم دمحم مليف انعضي هناونع ذنم
 :ةيساسألا هتامس نم ةدحاو بلق يف «ماقملا

 ناكملا هيف بعلي ًامليف نوكي نأ ىلإ هعوزن
 «مليفلا يف ناكملا ةميق فعاضتتو .ّلوأ ًارود
 نامزلل رهاظلا ديدحتلا مدع ببسب ءاديدحت

 ةددحملا تاقالعلا تناك نإو ىتح ءوهف .هيف
 «ةنيعم ثادحأ لالخ نم هيف ةدوجوم ًاينمز
 ةيفلخ يف ثبي يذلا ويدارلا لالخ نم امك

 «قارعلل يكيرمألا وزغلا لوح ًارابخأ دهاشملا

 دّمعتم رايتخا يف .نمزلا جراخ فقي مليف وه
 ءايثدح ءاذوخأم مليفلا ناك نإو ىتح ءودبي امك

 مليفلا بل لكشت ةثداحلا نأ مغر ءانه
 نأ انيلع يذلا ءجرخملا نأ حضاو ؛هعوضومو

 هيمليف - ؟ليللا»و «ةنيدملا مالحأ» ذنم ملعتن
 نيب هامنيس أرقن فيك «- نيلوألا نيليوطلا

 ًايلابم نكي مل جرخملا نأ حضاو ءروطسلا
 نأب هتالابم ردق ءاهسفن ةثداحلا ةيخيراتب
 ضعب لوقي ًامليف ققحي يكل اهنم قلطني
 يبرعلا انئمز مومه ضعب .هلغاشمو همومه

 هذه نألو .هلغاشمو ءلصاوتملا  نمهارلا

 جراخ اهعم انفقوتو فقت «ةينمزال مومهلا

 ةيقيقح ةثداح نم

 ملك

 رومأ نيب ًايلامج - ناكملا زفقي «خيراتلا
 ىلع نميهملا لوألا رصنعلا هفصوب - ىرخأ
 .مليفلا بيكرت

 «بلح يف ماقملا باب انه وه ناكملاو
 يف هلهأ شيعي يذلا ظفاحملا يبعشلا يحلا
 نأكو مهتاداعو مهتاقالعو ةيمويلا مهتايح

 ثادحأو رمي نمز ملاعلا اذه يف ةمث سيل

 «ًاعبط ةدوجوم ةيسايسلا ثادحألا .يضمت
 نأ كلذك اهل ثدحيو .ًانايحأ ةخراص يهو

 لقتعمك نجسلا يف يحلا ءانبأ نم ًادحاو عضت

 ىلع ةيئاحيإ - ةيفلخ يف ًاضيأ يه لب .يسايس
 فرصت يف هدصرن دق يذلا ّرشلا رسفت - لقألا

 فوس ثادحألا هذه نأ ريغ ...ةيناث ةيصخش

 ماعلا قايسلا نم ةديعب ءرمألا ةياهن يف ودبت

 يحلا ةيصوصخ تسيلاذه عمو

 ةقلطملا ةنادإلا عضوم «ةنيدملا ةيصوصخو

 ام ناعرس جرفتملا نأل «يئانئتسا لكش يف انه
 اذه نأ «ةديج ةروصب هركف لمعُي ذإ .فشتكي

 ثدحلاب هنم قلعتملا بناجلا يف  ناكملا

 نوكي ام هبشأ وه امنإ - مليفلا ّبل لكشي يذلا
 ًاضيأ انه نمو .ريبكلا عمتجملا نع ةيانكب

 «جرخملا لواحي «ةوارض رثكأ ةينمزال زربت
 اهطيري نأ ءاليوط رمألا ةمواقم هنكمي ال ذإ

 نم عون زاربإ نع ةرابع يه :ةنيعم ةينمزب
 لعفلا دودرو ءانغلا نف قيرط نم - ةنراقملا

 .رضاحلاو يضاملا نيب  ههاجتو ةيقلت هاجت
 يف ذختت ةنراقملا هذه لثم نأ ةقيقحلاو

 انه اننأل «ةيمهألا ةديدش ةلالد قايسلا اذه

 ندملا نم ةدحاو يهو «بلح يف نودوجوم



 ماقملا باب

 اهلهأ بحب ًالصأ ترهتشا يتلا ةليلقلا ةيبرعلا

 نم هيلإ نوعمتسي ءبرطلا ىلإ مهعوزنو نفلل
 مهتايح يف ًاضيأ مه هنوسراميو «نينانفلا رابك

 مهتايح نم يوضع ءزجك ةيدرفلاو ةيلئاعلا

 .ةايحلا ىلع مهلابقإو
 نمل ًاضماغ ودبي دق يذلا ميدقتلا اذه دعب

 دهاش دق نوكي نأ نود نم مالكلا اذه أرقي

 .ءيشلا ضعب رومألا حيضوت نم دب ال «مليفلا

 نم ًالصأ قلطنملا ؛ماقملا باب# مليفف
 يوري بلح ةنيدم ىف ًاقح تلصح ةثداح
 عم شيعت ةجوزنم ةأرما :ةثداحلا ةياكح

 شع يف ةئناه ةديعس اهيلفطو قئاسلا اهجوز

 ّيح نمو بلح نم اهنأل ءيهو .ةيجوزلا
 يعون اهجوز عم مساقتت ؛ةنيدملا يف يبعش
 رطألا نع ناجرخي نيذللا نييسيئرلا مامتهالا
 مأو ءانغلا بحت يه :يلئاعلا شيعلل ةددحملا

 اهينغتو اهيناغأ عمست ءصاخ لكش يف موثلك
 وهو .اهيتبال اهملعتو ءاهتاولخ يفو اهجوزل

 نود نم ةيسايسلا رابخألا تارشن عمسي
 .ةئثيدرلا نامزألا نعل نع فكي الو ةداوه

 رورم رمي نأ هل نكمي ناك مساقتلا اذه لثم

 نامزأ يف كرتشم شيعل ًادامع لكشيو ماركلا
 نم ّدب ال انه نكلو .ىرخأ نكامأ يفو ىرخأ
 ناميإ) ةأرمللف .اهرود ليصافتلا بعلت نأ

 يف لقتعم خأ (ليمج ىولس اهرود بعلتو

 ةئشنت يه ىلونت اذهلو «ةيسايس ةمهتب نجسلا
 هذهل اقيقش تبر امدعب ءاهتيب يف ةريغصلا هتنبا
 نم لقتعملا خألا دوعي نأ راظتنا يف «ةريخألا

 ةنبا اهيلع ناميإ يبرت يتلا رومألا نيبو .هنجس
 يقيقحلا نفلا بح ءيه اهيدلو كلذكو اهيخأ

 هذي

 نوكي نأ هنأش نم ناك ًاضيأ اذهو .ءانغلا بحو
 يف امبرو .يضاملا بلح يف ًاّبحتسم ًارمأ

 .يحبص وبأ دوجو الول ...ًاضيأ رضاحلا بلح

 يف اهيخأ ومحو ناميإ مع وه يحبص وبأ
 امراص ةيادبلا ذنم انل ودبي وهو .هسفن تقولا
 دكأتن نأ لبق يركسع هنأ فرعنل ءايساق

 ةمدخلا نم لصُف ذإ هتاطابحإ شيعي قباس
 تناك اهنمز يف اهنأ ودبي) ةيسايس ءارآ ببسب
 رمأ وهو «ليبقلا اذه نم ًائيش وأ ةيطارقميد

 قحال دهشم يف سبتلم لكش يف الإ رهظي ال
 ىري طبحم ناسنإ ءأذإ يحبص وبأ .(مليفلا نم
 هل نمل نكمي لهف .تراهنا دق همالحأ لك نأ
 اوشيعي نأب نيرخآلل حمسي نأ هذه لثم ةيعضو
 .؟مهمالحأ

 حولتس يتلا ةلضعملا هذه ءانه ءيه كلت
 .ضومغلا ديدش لكش يف امنإ ؛مليفلا يف
 دمحم امئيس أرقي نمل - اهروهظ نأ لاحلاو

 عوضوم ىلع يفضيس - روطسلا نيب صلم
 تناك ةيمومع نع هلصفت ةيصوصخ مليفلا
 ًامامت قّرفي صلم دمحم نأ ريغ .ةلعتفم ودبتس

 تاهاتم ىلإ عوضوملا دوقت ةيصوصخ نيب ءانه
 ةيدودحم مليفلا ىلع ضرفت ةيثدح ةيماردوليم

 نم لعجتو «ماع دعب يأ نم هدّرجت ثدحلا يف

 نيبو ؛ةيصوصخلا ةديدش ةيضق ناميإ ةيضق
 لصت داعبأب عوضوملا دفرت ىرخأ ةيصوصخ
 .ةماعلا ةيبرعلا انتايح يف ًالعف عقاو وه ام ىلإ

 قوف بعلي صلم دمحم ادب قيرفتلا اذه يف
 مدع ىلإ هليم ًايقطنم ادب يلاتلابو .دودشم لبح
 «بسحت ةطقن هذهو - مليفلا اذه يف دحأ ةنادإ



 ماقملا باب

 اهورفغي نل ًارثك نأ عم هتحلصمل انفرع يف
 امك فرصت دق يحبص وبأ ناك اذإف .-هل

 اذه سيلف «ناميإ لتق ىلع اضّرحم ,فرصت

 يف ديري امنإ هنأل لب «قلطملا رشلا لثمي هنأل
 ءيشلاو .يصخشلا هبالتسا ىلع دري نأ هقامعأ

 تايصخشلا مظعم ىلع قبطني داكي هسفن

 سبتلملاو ءادج يكذلا لمعلا اذه يف ةلعافلا

 انه سابتلالاو «ءاكذلاو .هسفن تقولا يف ًادج

 لثمب «مليفلا اذه لثمف :ةدحاو ةلمعل ناهجو

 نيثيشلا نوكي نأ الإ هنكمي ال ء.عوضوملا اذه

 .هسفن تقولا يف

 اهسفن ةثداحلا حبصت انه نم ًاقالطناو

 نم ةطبارتم ةعومجم ريوصتل ةعيرذ درجم
 ديرت يتلا ةبلتسملاو ةطبحملا تايصخشلا

 لالخ نم اهبالتسا يغلت نأ اهنم ةدحاو لك

 رابتعا ىلع رخآلا اذه ءاغلإ وأ رخآلل هليمحت

 .بالتسالا لعفل ةيفخلا داعبألا ضعب لثمي هنأ

 ةيادبلا ذنم نكمي «يثدحلا راطإلا اذه يفو

 عونلا اذه ثادحأ تناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإلا

 لكش ىلع ىلاوتت - ةيعامتجالا - مالفألا نم
 ةذل ةعباتملاو ةدهاشملل يطعيام ئجافم

 هنإف :ةرمدمو ةريرم تناك ولو ىتح .ةصاخ

 فرعن ةيادبلا ذنم نحنف .انه تآجافم ةمث سيل

 .نلعم لتق عئاقو :هيمسن نأ نكمي ام مامأ اننأ

 قيرط نم وأ ًايتامولعم ؛فرعن ةيادبلا ذئم
 ءرمألا ةياهن يف لتقت فوس ناميإ نأ ءرتاوتلا

 نأو .رغصألا اهاخأ نوكي فوس لتاقلا نأو

 نامهاسي فوس ةلئاعلا يف ؤطاوتلاو تمصلا

 .ةنكمم ةميرجلا كلت لعج يف ًاقح
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 ددحمو حضاو راطإلا اذه يف ءيش لك

 يسيلوب مليف مامأ انسل اننأ ىنعمب «ةيادبلا ذنم

 يأ انجلاخي ال كلذكو .قيوشت مليف مامأ الو
 دق ام ةزجعم نأب مليفلا يتعاس لاوط داقتعا
 دمحم ناك ذإو .اهريصم نم ناميإ ذقنتل ىتأت

 نود نم هئلعيو ةيادبلا لنم اذه فرعي صلم
 لغتشي نأ - هلعف ام وهو - هيلع يقب «ةبراوم
 لك مليفلا ايطعأ نييوتسم ىلع زاوتم لكش يف
 دح ىلإ ًايئانثتسا ...ًاضيأو ًانكمم هالعجو هتوق
 :ةيبرعلا امنيسلا نم عونلا اذه خيرات يف ام

 نأ انل ولحي يذلا وه «لوألا ىوتسملا

 هيلإ دوقتو ًافلس موسرم لتق حيرشت# هيمسن
 هفرعن ام كلذك هيلإ اندوقيو «مليفلا بورد لك
 .ةيقيقحلا ةثداحلا نع هفرعيو

 هتيمهأ هل نكل يلكش «يناثلا ىوتسملاو
 عم ةقالعلا ىوتسم وه ءرخآلا وه ةقئافلا

 ناكملاف .مالكلا اذه اهب انحسفا يتلا ناكملا

 ًارود بعلي ءانرشأ امكو «ماقملا باب# يف

 ءاضفك لب ؛روكيدك طقف سيلو ءًايساسأ

 نم ريبك ءزج لاوط .هميسقت لعجي يسدنه
 نع ثدحتن انك ءاوس :ًائكمم ؛ثادحألا
 لزانملا ءاضف نع وأ ءلكك ةنيدملا ءاضف

 مليف يف ثدح ام ًاردان هنأ لاحلاو .ققشلاو
 ناكملا ةيمهأ هل ًارود ناكملا بعل نأ يبرع
 يتلا - طقف ةيليكشتلا سيلو - ةيجولوفروملا
 .«ماقملا باب» يف اهبعلي

 راس لوألا ىوتسملا ىلإ ةبسنلاب

 غلاب :جيردتلاب هعوضوم عم صلم دمحم
 انل مدقي نأ لبق هتقو ذخأ يف ءيشلا ضعب
 يهو - ىرخألا دعب ةدحاو تايصخشلا



 ماقملا باب

 ءيطبلاو داتعملا هبولسأب ًالصأ لصتت ةغلابم

 تاظحل ضعب يف انظاغأ املاطل يذلا
 هنأ ًامئاد فرعنو «ليللا»و «ةنيدملا مالحأ»

 ىبرت يتلا ةيتايفوسلا امنيسلا تاثوروم نم
 نييروسلا نييئامنيسلا نم هريغو صلم دمحم
 دّدحو تايصخشلا مّدق نإ ام هنكل  اهيلع

 ىتح «اهنم ةدحاو لك - لبقتسمو - عقوم
 :ساسألا - يثدحلا - هعوضوم يف قلطنا

 اهبح ناميإ ىلع هرجيس ام انيلع ضرع
 :هنم دب ال ناك قيرفت عم ...موثلك مألو ءانغلل

 ناميإ لتقت مل ءيحبص يبأب ًاءدب «ةلئاعلاف

 اهيلإ عمتست وأ موثلك مأ تاينغأ بحت اهنأل
 يأر يف تاب بحلا اذه نأل لب ءاهينغت وأ

 ةيحان نم :ةجودزم ةمالع لب .ةمالع ةلئاعلا

 اهل نوكت نأ ناكمإ يلاتلابو ناميإ رّرحت ىلع
 هتززع رمأ وهو - ةيجوزلا اهتايح جراخ ةقالع
 مليف ئربي ام ءلاح ةيأ ىلع رهاوظلا ضعب
 «هب مهتي دق مكحلا يف فسعت نم صلم دمحم
 ةروصب انه ًانادم دحأ ال نا ةركف ىلإ انديعيو
 يناغأب فغشي دحأ ال نأ املاط ... ةقلطم

 ةيحان نمو ءًاقشاع نوكي نأ نود نم موثلك مأ
 نع هزجعو هتيصخش اهجوز نادقف ىلع ةيناث

 .اهعم ينغي هنأ املاط «اهبيدأت»

 «ءصلم دمحم انربخي امك «قلخ اذه نكل
 يتلا ؛تابالتسالا نم ةقحالتم ةعومجم
 ...رخآلا ريربت ىلع ًارداق اهنم دحاو لك ودبي

 ىلإ دارفألا ءرمألا ةياهن يف «ةنادإلا زواجتتتل
 يتلا ةيعامتجالا ةموظنملا :لكك عمتجملا
 مهضعب ةلعاج ؛ةقرفت نود نم دارفألا دهطضت
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 رماخي نأ نود نم «رخآلا مهضعب دض نوبصتتني

 .رمألا يف ارش ةمث نأب روعش ءالؤه نم يأ

 تاطابحإ ىلإ انرشأ نأ انل قبس دقلو

 كرحي يذلا «ةريشعلا» ميعز ءيحبص وبأ

 .ةيوسأملا هتياهن ىلإ هلصويو هلك رمألا

 دلاو تاطابحإ ىلإ ًاضيأ ريشن نأ نكميو
 يلتاق عم هتمصب ئطاوتملا ضيرملا ناميإ
 يف دجي يذلا اهيخأ تاطابحإو «هتنبا

 ةصاخلا هلكاشمل ًاغيرفت «ناميإ نم ؟ماقتنالا#
 فرطتلا ليبس هعابّتا نأ هيلإ ليش ناك يتلا

 .اهتابغم نم ذقني ينيدلا
 ويرانيس ًاديدحتو - مليفلا هجلاع اذه لك

 دمحم لاغتشا يتأي نأ لبق «ةقدب  مليفلا

 ىلإ ءلكك ةياكحلا لوحيل .هيلع صلم
 «- ًالكشو ًائومضم - ةمتاق ةيعامتجا ةحول

 نم ام نأ فيك انل ضرع هنأ ةيحان نم ًانومضم
 مكح» نم ناميإ ذاقنإ ىلع ةرداق تدب ةزجعم

 نم ًالكشو ءاهقح يف م ربأ يذلا «مادعإلا
 ءازجألا لقألا ىلع وأ - ةئيدملا رّوص هنأ ةيحان

 نجس زيلاهدك - بلح نم اهاندهاش يتلا
 ةمث .ًابقارم كسفن تدجو تبهذ ىّنأف .ريبك

 يتلا ناميإو .ناكم لك يف ةيرظن «زجاوح»
 شيعت نأ ىلع ةرداق دوعت ال «ًاديج اذه فرعت
 ةصئاغلا ةليلقلا نكامألا ىف اّلِإ اهتيرح ةحسف
 «ةميدقلا ةينغملا تيب - ةزلهدلا كلت نم ًاديعب

 ىوثم ءاهتيبب كيهان «- تاناوطسألا عيب لحم
 يف اهربق راص ام ناعرس يذلا ءريخألا اهتيرح

 .رمألا ةياهن
 ةسدنه ربعو ةياكحلا ربع .هقيرط يفو

 هرايتعا نكمي ام صلم دمحم مدق ؛ناكملا



 يتيس داولا باب

 ةيبرعلا انمايأ يف نفلا اهقلطي ةحيص ىوقأ
 :ديدجلا انقّلخت تانّوكم دض هذه «ةرهدزملا»

 ىلع عمتجملا اهيقلي يتلا ةينودلا ةرظنلا نم
 دعت مل ثيحب عمتجملا طلست ىلإ «ةأرملا

 اهنع عمتجملا موقيذإ - اهسفن ةمظنألا
 سرامت نأ ىلإ ةجاح ىف - ةرذقلا ةمهملاب
 ينيدلا فرطتلا راشتنا نمو .ةرشابم عمقلا
 ككفتلا ىلإ ءاهتمظنأو ةثادحلا لشف ىلع ٌدرك

 ةشقانم ىلإ «ةئيسلا ةيشيعملا عاضوألاو يلئاعلا

 .انمايأ يف نيدلاو نفلا لاح هيلإ لآ ام

 «سافنألا ناسبحت نيتعاس يف اذه لك

 -ّرملاو - بعصلا نم ؛يوق مليف امهتصالخ
 دمحم ةغل تناك نإو ىتح «لامجلاب هفصو

 نم نيريخألا نيثلثلا يف - ةيئامنيسلا صلم
 طابنتسا ىلإ ىعست فيك تفرع دق - مليفلا
 .لامجلا نماكم

 «يتيس داولا باب»

 (ناولأ) .د 98 (194845)

 شاولع قازرم :جارخإ
 سشاولع قازرم :ويرائيسو ةصق

 ناجيريم كاج :ريوصت

 يرحب ديشر :ىقيسوم
 «ودبع نسحح «يىساك ايدان : ليثمت

 ةرامع طيع ِِك وربم

 شاولع قازرم هيف ققح يذلا ماعلا يف
 ةزيمملا هتايادب نم نيدقع وحن دعب «مليفلا اذه

 رئازجلا نم اهسفن ءايحألا يف «هتلتق رمع» يف

 تناك ءًاديج اهفرعي ءايحأ ىهو ؛ةمصاعلا
 «تاينيعستلا ةياهن ثادحأ دعب يلغت رئازجلا
 يسايس مالسإ ءارو نوعاسلا نوفرطتملا ناكو
 دق .دلبلا اومكحي نأ هلالخ نم نوديري لضانم

 تاطلسلا تنكمت امدعب باهرإلا ىلإ اولوحت

 تاباختنالا يف مهتاراصتنا ميطحت نم ةمكاحلا

 تلفأ يركسع بالقنا هبشي امب ةيعيرشتلا
 دب ال ناك ةيلهأ ًابرح راثأو ءاهلاقع نم رومألا

 لقألا فرطلا عم اهيف اوفقي نأ نم نيفقثملل

 كلذ يف مهنم دحاو ريبعت بسحب  ارطخ

 شاولع قازرم ناكو .ةطلسلا عم يأ - نيحلا

 يف ناك امدعب ءانه نمو .ءالؤه نم أدحاو

 هذه وه اه ءرطخلا سوقان قد دق «هتلتق رمع»

 .سكاعم رطخخ سوقان قدي ةرملا

 باب يح يف «أذإ «مليفلا ةياكح رودت

 رتوت طسو ؛«ةمصاعلا رئازجلا يف يبعشلا داولا

 «مالعوب وهف ةياكحلا روحم امأ .تاقالعلا

 يف زبخلا نيمأت يف لمعي يذلا باشلا زابخلا

 هتفرغ ىلإ هجوتي نيحو «ليللا لاوط نرفلا

 علدنت لمعلا ءانع نم حيرتسيل حوطسلا قوف
 يف حوطسلا قوف توصلا تاربكم تاوصأ

 .نايهتتني ال ةينآرق ةوالتو ناذأ

 مالعوب ىلع ليحتسي تاوصألا هذه مامأ
 ىلإ رمألا هب ىهتني اذكهو ..ةحارلا دجي نأ
 اذهبو .رحبلا يف هئاقلإو تاربكملا دحأ عازتنا
 نيفرطتملا عم عارص يف هسفن عضو دق نوكي
 تقولا يفو .ديعس وعدملا مهدوقي نيذلا

 نيفرطتملا زازتبال زبخملا هيف عضخي يذلا
 ذإو .يحلا يف انه ىوقألا فرطلا مه نيذلا

 هامر يذلا كاذ ناكم رخآ ًاربكم ديعس عضي



 اميسلا بحب

 مالعوبو هتخأ نيب ةمث نأ فشتكي «مالعوب

 دادزيف .هتفرغ ىلإ ًارس هيفاوت هذه نأو «ةقالع
 الإ ديعس نم نوكي الو ءاذهب مالعوب «بنذ»

 ىتح ًابرض هوعسويل ؛هقافر عم هدصرتي نأ

 .توملا

 «شيوردلا حلاص يصق لحارلا دقانلا

 ليصافت فرعيو ًاديج رئازجلا فرعي يذلا
 ةلوطم ةسارد بتك «ةيسايسلاو ةينفلا هتايح

 نم ريبك ردقب تمستا مليفلا اذه ليلحت يف

 عيطدومب ناك هنأ نم عغرلا ىلع ةيعونضوملا
 عقومل سكاعملا بلقملا يف ايسايس هسفن

 نم» :مليفلا نع بتك وهو ءشاولع قازرم
 ةلحرم مليفلا ويرانيس غلبي مل ةينفلا ةيحانلا
 شاولع مالفأ يف اهاندهاش يتلا جضنلا

 «ًالثم ءضرتفملا نم ناكف «ىلوألا ةئالثلا
 «مليفلا يف ةيزاوتملا طويخلا مدطصت نأ

 اهءاقبإ لضف هنكلو «ةيماد راجفنا ةظحل ىف

 ثادحألا قايس لعج يذلا رمألا واو

 نأ عمو .ءيشلا ضعب ًاثحاب ودبي يماردلا

 امب ءفطاعتلا نم ريثكب «هلاطبأ روص جرخملا
 ًايسايس ًافقوم هنم ذختا يذلا ديعس كلذ يف

 ةهكن قلخ يف حجني مل هنإف ءايندم ايعامتجا
 رمعا ةروص اهب ٌعشت يتلا ةهكفلا ةجازطلا

 .(...(هتلتق
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 (اميسلا بحي»

 (ناولأ).د )505( ٠

 يزوف ةماسأ :جارخإ

 يزوف يناه :فيلأت

 يناسملتلا قراط :ريوصت

 يركش دلاخ :ىقيسوم

 «ةديمح دومحم يولع ىليل :ليثمت
 زيزعلا دبع ةدياع

 ذنم مليفلا اذه يف ًاديدج ادب ءيش لك

 «ديدج لكل ثدحي امكو .ىلوألا ةرملل هضرع
 امك امداض ديدجلا اذه نوكي نيح امين لو

 ةفصاعب مليفلا اذه هبوج ««اميسلا بحبل لاح

 ةيطبقلا ةسينكلا بناج نم ًاديدحتو «ةئجافم
 حطنتي نأ مئالملا نم دجت مل يتلا ةيرصملا

 ىلع ةيرصم ةيحيسم ةرسأ ةايح ريوصتل مليف
 .مليفلا اهروص يتلا ةلكاشلا

 لاق امك ةسينكلا طاسوأ تلاق راصتخا شق

 رومألا هذه لثم نإ ءاهرظن ةهجو نع نورّبعملا
 نأ باوجلا ناكف .ةيحيسم ةرسأ يف ثدحت ال

 (ًابتاك) يزوف يناه نيوخألا «مليفلا يعناص

 يف ايبر نايحيسم (اجرخم) يزوف ةماسأو
 لب ؛ناملكتي اًّمع نافرعي امهو ةيحيسم ةرسأ

 ةيتاذ ةريسب هبشأ «هنم بناج يف ودبي مليفلا نإ
 ةيحان نم لقألا ىلع ءاعم جرخملاو بتاكلل
 لخاد ةفشقتملا ةظفاحملا ةايحلا ءاوجأ همسر

 اهمدقي يتلا ةرسألاك «ةطيسب ةيحيسم ةرسأ



 اميسلا بحب

 تقولا يف مليفلا يعناص ةرسأ امبرو «مليفلا

 . همس

 يح يف 21477 ماع ىلاوح ثادحألا رودت

 ًايح «ريبك دح ىلإ ؛هنوكب فرع يذلا ءاربش
 ثادحألا هذه روحمو .ةرهاقلا طسو ًايحيسم
 ىحيسملا ةلئاعلا بر .يدنفأ يلدع ةرسأ

 يف ًايعامتجا ًايئاّضِغإ لمعي يذلا يطبقلا
 رَسَأ بابرأ لك لاح امك «هنإ .سرادملا ىدحإ
 تّئزتم «ًامئاد ًافوخ نوشيعي نيذلا تايلقألا
 عبتي هنأ ةجرد ىلإ ناميإلا يف قراغو ًايعامتجا
 يف ىرت يتلا ةفرطتملا ةسينكلا تايرظن ىدحإ
 ةليسو درجم «نيجوزلا نيب «ةيجوزلا ةقالعلا

 ىلع ةيرظنلا هذه قبطيو .لافطألا باجنإل

 دتمت يتلا مايصلا ةرتف لالخ امّيس الو هتجوز
 .موي٠5

 ةرظان لمعت ةيتناتستورب تامعن ةجوزلا
 ةرسألا ةيبرتو لمعلا بعت شيعت «ةسردم يف

 ءيشلا ضعب كلذ ضوعتف «نامرحلاو

 وذ ميعن لفطلا امهنبا اميف مسرلا ةسراممب
 هلك سؤبلا كلذ طسو شيعي «عبسلا تاونسلا

 ةدهاشمب هتياوه عابشإ نم ىتح مورحم وهو

 ةشاشلا ىلع ولو ىتح «ةيئامنيسلا مالفألا
 امكو .تيبلا يف اهل دوجو ال يتلا ةريغصلا

 ميعن للستي «تالاحلا هذه لثم يف ثدحي

 مألا امأ .مالقألا ةدهاشمل رخآلاو نيحلا نيب

 شتفم ناضحأ ىلإ اهدوقت مسرلا اهتياوه نإف
 .اهتثونأ فشتكي يذلا ةسردملا يف مسرلا

 ىلاغي «بألا تّمزت نم ًاقالطنا ءاذكهو
 امك «ةيراعلا روصلاو امنيسلل هفاشتكا ىف ىتفلا

 عع فوس ءأقحال نكلو ...ةثيطخلا يف مألا
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 نارّمدي ناداكي هتوسقو هتّمزت نأ بألا فشتكي
 هدوقت ةداشم دعب امّيس الو «هتايحو هترسأ

 باصي ثيح :ةطرشلا مسق ىلإ ةسردملا رظانو

 ذإ امّيس الو «هفقاوم ريغتت اذه دعب .ةيبلق ةمزأب

 ىلإ ميعن بحصيو تيبلل ةزفلت زاهج يرتشي
 ىلإ اهلك ةرسألا بحصي امك ءامنيسلا راد
 «هلك لدبتلا اذه طسو يف نكلو .فيصملا
 هيف ىحنتي يذلا مويلا يف يدنفأ يلدع تومي

 ةميزه بقع مكحلا نع رصانلا دبع لامج
 .951١/وينوي /ناريزح

 نأ عيرسلا صيخلتلا اذهل نكمي ال ًاعبط
 «ىنغ نم مليفلا اذه يف ام لك نع فشكي

 كلذ يف امب .عوضوملا ديعص ىلع ءاوس
 .ثيدحلا يرصملا خيراتلاب ةطبترملا هزومر
 دعاس يتلا .تايصخشلا مسر ديعص ىلع وأ

 امّيس الو رابك نولثمم اهميدقت يف جرخملا

 يولع ىليلو ءيلدع رود يف ةديمح دومحم
 نأ وه اذه نم مهألا نأ ريغ ...(تامعن)
 ىلوألا ةرملل امبرو ءلخد ةاميسلا بحب»

 ةلئاع طاسوأ ىلإ «ةيرصملا امئنيسلا خيرات يف

 ودبت  ةلواحمو يدج لمع يف ةيحيسم
 ملاعلا اذه ميدقتل - ام دح ىلإ ةيجولويسوس
 .نييرصملا طابقألا ملاع ءلوهجملا

 بحب» نع يزمر لامك دقانلا بتك دقلو
 ةصاخ ءاوجأب مسّني مليف هنإ» :ًالئاق 'اميسلا

 اذل هضرع نمز لاوط جرخملا اهيلع ظفاحي

 ةايحل قوشمو عتمم ؛لاح ضرع» ٌدعُي هنإف
 قافآ نكل .تاينيتسلا يف (ةيطبق .ةيرصم ةرسأ

 نبا سيل هنأ كلذ ءاروغ قمعأو دعبأ مليفلا

 رضاحلا ديلو وه لب هبسحف بيرقلا يضاملا



 قوزرم ديس نع ثحبلا

 لازي ال ءافيرش ناك نإو ىتح «تّمزتملاف .ًاضيأ

 نأ بيهرتلاو فيوختلاب لواحيو اننيب شيعي
 كلت اهتمدقم يفو ءانع ةايحلا جهابم عنمي

 .حورلا ينغت يتلا تاعادبإلا

 ةلالد لافغإ نكمي ال «هداعبأ نم دعب يف

 «هرصعو رصانلا دبع نع ةرثانتملا تاراشإلا

 ماظنلا ةوطس نع ريبعت اهلمجم يف يهو
 ةريغصلا ةيرصملا ةرسألا لخاد «دئاسلا يوبألا

 يف «حيرجلا رصانلا دبع توص امو ءاهجراخو

 سمشلا بورغ عم «ريهشلا يحنتلا باطخ
 يلدع ندبو ةحص يعادت عم «قفألا رخآ يف

 الإ ىنبا همامأو ةجاردلا دوقي وهو .كهنملا

 لوفأ ةيمتح نع ؛غيلبو بكرم يئامئيس ريبعت
 .تايوتسملا لك ىلع ةيوبألا مظنلا

 «قوزرم ديس نع ثحبلا»

 (ناولأ).د (1491)

 ديسلا دبع دواد :جارخإ

 ديسلا دبع دواد :راوحو ويرائيسو ةصق

 يناسملتلا قراط ةريوصت

 دواد حجار :ىقيسوم

 «يسول «ميكحلا راثآ «فيرشلا رون :ليثمت

 نينسح يلع

 رقي نأ مليفلا اذه «فلؤم# ل نكمي

 نترامل مليف نع ذوخأم اذه همليف نأب ةيعاوط
 نم ددع هيف هاراج لوق وهو .ءيزيسروكس

 رمألا «اوفشت 5 مهنإ مهضعب لاق لب داقنلا

 ناك يذلا ديسلا دبع ىلع ًاذخأم هوربتعاو

 لف

 دعب ؛نيحلا كلذ يف ثلاثلا همليف انه مدقي
 ةبوعص عم) «كيلاعصلا»و «تاك تيكلا#

 راسم يف مالفألا هذهل ينمزلا بيترتلا ديدحت

 .(اهعناص

 نيب هباشتلا ضعب ةمث نأ حيحص «مهملا

 اذه نأ ريغ ءيرصملاو يكيرمألا» نيمليفلا

 مليف ؛قوزرم ديس نع ثحبلا» نأ نم عنمي ال
 ًالوأ سبتقم مليف «هئاي ىلإ هفلأ نم يرصم
 رّبعي نأ دارأ امك يرصملا عقاولا نم ًاريخأو
 ربتعيو ةوقب عقاولا اذه دصري ناك عدبم هنع

 اذه نإ لقنل لب .هيف لخدتلل ةليسو هامنيس
 مالفألا رثكأ نوكي دق ءام رظن ةهجو نم «مليفلا

 ثارتب ًاطابتراو «ةيرصم «هنمز يف تققح يتلا
 ةليل فلأب ةرشابملا ةقالعلا يذ يبعشلا يكحلا

 بوعشلا هعدبت يذلا يرحسلا لايخلاو ةليلو
 ؛يروطسأ# مليف هنإ لوقن ىتح انه نمو .ةداع

 انتدهاشم لالخ اهوطخ ءارغإ يف اندجن ةوطخ
 فسوي نيب ةقالعلا همسر يف امّيس الو «مليفلل

 ديس ملاع ىرحألاب وأ ءقوزرم ديسو لامك
 وه امنإ مليفلا عوضوم نأ دجن انهف .قوزرم
 ءبيرغ هل ودبي يذلا ملاعلا كلذب لطبلا راهبنا
 ول اذه عمو .ام ءارو - ام نم ًاينآ ًارحاس ًايلايخ

 نم ءايعقاو هدجن دق ملاعلا اذه يف اديج انّعمت

 ةديدع حئارش هشيعت ًايقيقح ةيعامتجالا ةيحانلا

 تاتوافتلا ىلع رثكأو رثكأ موقي تاب عمتجم نم
 نم رثكأ ةرطسألا قيرط نم ءاوتحالاو «ةيقبطلا

 .يجولويديألا دينجتلا وأ عمقلا قيرط

 ءاوضألا ؛عوضوم# وه لامك فسويو

 امدعب يذلا يداعلا طيسبلا فظوملا ءوهف ءانه

 عمتجم طسو ةايحلا تايوعص هيلع مكارتت



 قوزرم ديس نع ثحبلا

 دق ناك ؛جورخلل ةيناكمإ ةيأ هلاثمأل رفوي ال

 هسفن ًاسباح ًامامت يفتخي نأ :يفتخي نأ ررق

 ةليسوك «اماع نيرشع لاوط هتيب باب ءارو
 ناك ذإ كلذ دعب .هعقاو نم بورهلل ةديحو
 امم هصّلخ دق ليوطلا نجسلا نأ هيلإ ليخي

 ةفداصملاب ءاقل ىلع هسفن دجيل جرخي هب وه
 ىلع .قوزرم ديس راوطألا بيرغلا يرثلا عم
 ةيصخشلا هذه رحسب لامك فسوي نتي روفلا

 ةقلطم ةسرامم نم هلمحت اهنأ هيلإ لّيخي اميو
 .ةدارفلاو ةيرحلل

 وهو سئابلا انفظوم هكردي ال ام نأ لاحلاو

 هطابترا قيرط نم قلطملا قاتعنالا ىلإ ىعسي
 بعالتلا نم شيعي اذه نأ وه ءصخشلا اذهب

 يتلا ةروصلا كلت لالغتسا نم «نيرخآلاب

 نيرخآلا لخدُي ملاع قلخل هسفن نع اهنّوكي
 هنكل «ةلوهسب ديس ملاع لخدي فسويو .هيف
 لاجر نم دحاو هل هلاق دق ناك ام ىلإ هبنتي مل
 ديس ةمدخ يف مهسفنأ نيعضاولا ةطرشلا

 نم ًاريثك لهسأ هملاع لوخد نإ :قوزرم
 .هنم جورخلا

 يف أدبتس «ديس ملاع فسوي لخد ذنمو

 ريغ .هنم جورخلل ةليحتسملا هتلحر لباقملا

 فوس فسوي ةلحر نأ وه رمألا يف ديفملا نأ

 نع ثحب ةلحر ىلإ هسفن تقولا يف لوحتت
 بئارغلاو راطخألا نم ملاع طسو نكلو «هتاذ

 نكلو .هرصق يف ديس عم ءاقللا لمشت يتلا

 ماهتا مث ءديس قيرط نم ةاتف ىلإ فرعتلا كلذك
 ةلسلسب ًارورم ءاهبكتري مل ةميرجب فسوي
 ءًاديقعت رثكأ اهتبارغ ودبتس ام ناعرس ثادحأ

 مليفلا حجرأتي ذإ ؛جيردتلاب ةيقطنم رثكأ نكلو

4 

 ...ريثم يعقاو ملاعو يلايروس يليل ملاع نيب
 هسفن دجي «ديس مهفل فسوي ىعسي ذإ ءاذكهو

 .هتاذ مهف ىلع ةردق رثكأ تاب دقو

 درسلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا نم ان دب ال انه

 انعدخي نأ بجي ال «مليفلا يف ؛ثدحي# امل

 هدهاشم عباتت يف مليفلا نأب انيلإ يحويو
 هذه لثم ىلع هتاذ دح يف وه «هثادحأ»و

 ديقعتلاب لفاح مليفلاف ءسكعلا ىلع .ةطاسبلا
 رثكأ هاري نأ هدهاشُم ىلع بجوي دق يذلا

 هشيعي يك لب ؛همهفي يك طقف سيل «ةرم نم
 نم عم هرايتخا قيرط نم امبرو «رثكأو رثكأ

 نم سيلف .مليفلا يف ىهامتي نأ هيلع نيعتي
 لهسألا نم سيلو فسوي عم يهامتلا ةلوهسلا
 ىلع بجوتسي نيلاحلا يف ذإ .ديس عم يهامتلا

 يأ - ثحبلا نأ ةياهنلا يف فشتكي نأ دهاشملا

 ةياغ ىلإ هلوصو يف هتميق نوكت ال - ثحب

 حرط ةيفيك ملعت يف لب «ةئيعم ةبوجأ ىلإ ءام
 يذلا ديحولا ؟سردلا» لعلو .ةبئاصلا ةلئسألا

 دنعو ءرمألا ةياهن يف قوزرم ديس هملعتيس
 ىلع لهسأ حبصت ةايحلا نأ وه «مليفلا ةياهن
 نحنو انتلئسأ حرطن فيك ملعتن نيح شيعلا
 نم ًابره تاذلا ىلع قالغنالا نأ نوكردم
 يف لشفلا ىلإ انلصوي ام هدحو وه ةلئسألا

 .اهشيع ةلحر نم ًالدب «ةايحلا فاشتكا ةلحر

 يلعدقانلالوقي مليفلا اذه نعو

 حصفي ال هتايوتسم ددعت مكحب» :يداش وبأ

 هسفن نع ؛قوزرم ديس نع ثحبلا# مليف
 ةيلمع ببسب ؛ةيعقاولا يف هلاغيإ مغر ةلوهسب
 .زيكرتلا ةديدشو ةفثكم تدب يتلا زيمرتلا

 نانفلا هيلع ربعي رسج درجم مليفلا يف عقاولاف



 ةياهنو ةيادب

 ًاعون ًاققحم عقاولا كلذ رهوج ىلإ ذفنيل

 دودح ىلع فقت يتلا ةروسّجلا ةيعقاولا نم

 ملحلا قطنم مادختسا لالخ نم ةيلايروسلا

 ءام ةظحل يف غزفم سوباك ىلإ لوحتي دق يذلا

 عقاولاب هتلص دقفي دهاشملا لعجي نأ نود نم

 هنأكو ةياهنلا يف مليفلا ودبي ثيحب رشابملا
 .«مئان صخش نادجوو لقع يف ةليوط ةيؤر

 (ةياهنو ةيادب»

 (ضييبأو دوسأ) .د (19451)

 فيس وبأ حالص :جارخإ
 ظوفحم بيجن :ةصق

 نيدلا زع حالص :ويرانيس

 ميرك لامك :ريوصت
 يرمهاظلا داؤف :ىقيسوم

 هديرف لامآ .فيرشلا رمع ءيقوش ديرف :ليثمت
 ليمج ءانس

 ىلع ديج لكشب علطملا نأ دكؤملا نم

 ظحالي نأ هتوفي نل «ةيرصملا امنيسلا خيرات
 يذلا اهخيرات ىلع ءاهمالفأ لضفأ ضعب نأ

 ًامالفأ تناك امنإ «ةينامثلا دوقعلا نآلا زواجتي

 «كلذ نم لقأو «ةيبدأ تاياور نم ةذوخأم

 لامعألا كلت تناك ءاوس «ةريصق صصق نم

 نع ةمجرتم مأ ءبرعو نييرصم باكل ةيبدألا
 .ىرخأ تاغل

 ةرهاظلا هذه ظحالن نأ انناكمإ يف لعلو

 ةيملاعلا تامنيسلا نم ريثكلا يفاهسفن

 ىلإ ةبسنلاب «ديكأتلا انعسو يف نإ لب ءىرخألا
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 لمجأ ضعب نأ ؛لقألا ىلع ةيرصملا امنيسلا

 صصق وأ تاياور نم ًاسبتقم امإ ناك اهمالفأ

 اهبتك تاويرانيس نم امإو ءظوفحم بيجنل
 جرخملا لعلو .نيرخآ باّتك تاياورل ظوفحم
 نم «ظوفحم بيجنب ًاطابترا رثكأ ناك يذلا

 جرخم .فيس وبأ حالص وه «ةيئامنيسلا ةيحانلا
 عم ًانواعتم طقف نكي مل يذلا ريبكلا ؟ةيعقاولا»
 «كلذك ناك لب ؛«يئامئيسلا) ظوفحم بيجن

 انل لوقي لحارلا ةيبرعلا ةياورلا ديمع ناك امكو
 .ويرانيسلا ةباتك نف يف هذاتسأ ؛هسفنب

 ضرفت ةظحالم ةمث لظت هلك اذه عمو

 نم رثك ىلإ لّيخي ام سكع ىلع :ةوقب اهسفن
 مل «نيلحارلا نيريبكلا نيعدبملا لمع يعباتم
 ةرشابم نيسبتقم نيمليف ىوس فيس وبأ ققحي
 امهنيب ربكألا نواعتلا امأ .ظوفحمل نيتياور نم

 «ريخألا اذه اهيتك تاويرانيس لالخ نم ناكف

 اهجرخأ .سودقلا دبع ناسحإل تاياور نع
 .امئيسلل فيس وبأ حالص

 انواعت (فيس وبأو ظوفحم) نينثالا نإ امك

 وأ «ةيعقاو ثادحأ نم مالفأ سابتقا ىلع امإ

 تاياور مأ ًامالفأ تناكأ ءاوس ةيبنجأ لامعأ نم

 امهققح ناذللا نامليفلا امأ .كلذ هباش امو

 :امهف ظوفحمل نيتياور نع ةرشابم فيس وبأ
 يتلا «ةديدجلا ةرهاقلا» نع) 47١ ةرهاقلا»

 («ةرهاقلا يف ةحيضف» رمألا لوأ اهمسا ناك

 ةفورعملا ظوفحم ةياور نع ؛ةياهنو ةيادب»و
 ىلوأ نم ةدحاو تناك يتلاو ههسفن مسالاب

 انه نم ًاقالطناو .ةرصاعملا ظوفحم تاياور

 نكي مل اذامل ءىرت :وه رئاح لاؤس ةمث لظي



 ةياهنو ةيادب

 :نيهاش لامعأ ةمق ققح يذلا وه فيس وبأ

 ؟«ةيثالثلا»

 ًاحلاص انه ناكملا سيل ءرمأ نم نكي امهم
 ىلع روثعلاو عوضوملا اذه ةجلاعمل ًايفاك وأ

 ةيادب» نع ثيدحلاب يفتكن كلذل ءباوج
 نم لك راسم يف ةمقلا - لمعلا كلذ «ةياهنو
 يتلا اهسفن ةياورلا نع ذوخأملاو «نيلجرلا

 حالص دعب ةيكيسكملا امئيسلا اهسبتقتس

 اهرودب اهلوحتل ءنرق ثلث نم رثكأب ءفيس وبأ
 ةرهاقلا نم هثادحأ تلدبأ ًايئامنيس ًامليف

 .ةسئابلا وكيسكم ىلإ ةيبعشلا

 ةخسنلا هذه نأ انه ركذن نأ انقح نم لعلو

 يئامنيس ناجرهم يف اهاندهاش ةيكيسكملا
 اهيف اهدهاش يتلا اهسفن ةبقحلا يف ءيرهاق

 نم ًايباجيإ اهيلع هقيلعت ناكو ءظوفحم
 ددص يف ظفحتلا نم ءيش عم «ةينفلا ةيحانلا
 ةخسنلا عبط يذلا «يقالخألا تالفنالا»
 لاق يذلا .هسفن ظوفحم يأر قفو «ةيكيسكملا

 .ركمب اهموي مستباو اذه

 يذلا فيس وبأ حالص نأ وه انه مهملا

 هنواعت لوح ةدع تاساردو بتك تعضو

 اذه بدأ نم لهني مل ظوفحم عم يئامنيسلا

 ديكأت لكب ءامهنكل ...نيلمع ىوس «ريخألا

 .ةفاك ظوفحم لامعأ نيب ةأرجو ةروطخ رثكألا

 ىلإ ««ةياهنو ةيادب» ىلع .ةصاخب ءاذه قبطنيو
 ةنامأ نمكت انهه نإ لوقلا اهعم اننكمي ةجرد

 ةنراقم ءيظوفحملا لمعلل ةيكيسكملا ةخسنلا

 2 .ةيفيس وبألا ةخسنلا تاظفحتب
 ؛.ءيش لك دعب ء«فيس وبأ حالص ناك

 يذلا عونلا نم يأ ءًايقيقح ًايئامنيس
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 لاجم نم ينف لمعل عديم لقن نأ فرعي
 ناكمإ لك هيطعي ءرخآ لاجم ىلإ يعادبإ
 لب ؛:ةصاخلا هاؤرل ًاعبت طقف سيل ءفرصتلا

 انه نمو .ةيعوضوملا فورظلل - ىتح - ًاعبت
 امنيسلل ققحي نيح لمعلا يف هلخدت ناك

 .ةقيمع قطانم ىلإ نايحألا ضعب يف لصي
 «ثدحُي ثيح ؛ةياهنو ةيادب» يف انه امّيس الو
 لاق وهو «ةياورلا ةياهن يف ًايرذج ًاليدبت ءًالثم
 ةيرح يل كرت يذلا وه ظوفحم نإ :اذه نع

 .«اهتيأترا يتلا ةياهنلا رايتخا

 ةوخألا دحأ ءنينسحب يهتنت ةياورلاف

 رثآ ثيح ءروسلا ىلتعا دقو «ةثالثلا روكذلا

 يف ءانأ امأ .ةحوتفم ةياهنلا كرتي نأ ظوفحم
 ءرهنلا يف هسفنب يقلي هتكرت يننإف يليفلا

 ةياورلل يريسفت نم ًاقالطنا كلذو ...اراحتنا

 «رحتني نأ نم نينسحل دب ال هنأ ىرأ يننإ ثيح
 ام اذه .«عمتجملا ةهباجم نم هفوخ ببسب

 ةقيقحلا نكل ءارسفم فيس وبأ حالص هلوقي
 ةليدب :ةيظعولا ةياهنلا هذه رثآ فيس وبأ نأ
 ئراقلا كرتت يتلا ةحوتفملا ظوفحم ةياهن نم
 انه ةمث سيل نأب يشي ام «تالامتحالا لك مامأ
 .ناك عون يأ نم ًاظعو

 ظوفحم بيجن اهبتك «ةياهنو ةيادب# ةياور
 نكلو .هتايادب يف لازي ال ناكو «1447 ماع

 دعب لمعلا اذهل ةينأتم ةءارق نإ !؟تايادب يأ

 ءظوفحم ةردقب انشهدُت «نرق يثلث نم برقي ام
 حمالمو ثادحألا مسر ىلع طقف سيل

 ىلإ للستلا ىلع ءاذه نم رثكأ لب .تايصخشلا

 ثادحألا نم ءزج ريوصتل ةيصخش لك لخاد
 ىلإ ةفاضإ :ةيصخشلا لخاد نم اهيناعمو



 ةياهنو ةيادب

 ثادحألا ةيبتارت ىف ةشهدملا ةسدنهلا كلت

 نيب تاقالعلا روطتو تايصخشلاب اهتقالعو
 .ةريخألا هذه

 مل فيس وبأ حالص نأ دكؤملا نمو

 ةيناوج نم ففخ نيح ريثك ةياورلا ملظي
 اهناينب نم ًايساسأ ًاءزج فسنو ءاهتايصخش
 نم تسيل «ةياهنو ةيادب» نأ كلذ .يسدنهلا
 اهتملفأ نكمت يتلا ةيوناثلا ةيبدألا لامعألا
 .ةلوهسب

 «عرابلا يئامنيسلا ىلع نوكي انه نمو
 ثادحألاو تايصخشلا ذخأب ىفتكي نأ

 «مليفلا يّتعاس مودي راسم مسرل ؛تاقالعلاو
 .هب ًاصاخ ًايصخش ًاراسم نوكي

 ءرمألا اذهل فيس وبأ حالص كاردإ لعلو

 ىمظعلا ةيبلاغلا ىلع قبطني اذه نأ هتقرعمو

 كلذ يف امب) ىربكلا ظوفحم تاياور نم
 ةةيثالثلا»و ؟يليلخلا ناخدو ؟قدملا قاقز»

 ناعمإلا نم هعنم ام وه «(خلإ ...6شيفارحلا»و
 تاياورب ًايفتكم ءظوفحم بدأ ةملفأ يف

 درسلا يتيحان نم «ًانأش لقأ اهنأ يف كشال
 مسر يف قمعتلا ةيحان ىلإ ةفاضإ «ةسدنهلاو
 .تايصخشلا

 «ريبك مليف «ةياهنو ةيادب» نإف هلك اذه عمو
 «ريبك مليف وهو ٠”017... ةرهاقلا» لاح امك امامت

 ذخأ يذلا يبدألا لصألاب ةنراقم ًاعبط سيل

 زربأب امبرو ءلكك فيس وبأ امنيسب لب «هنع
 .ةيرصملا امنيسلا خيرات يف «ةيعقاولا» مالفألا

 لالخ نم «شيعي لازي الو ءشاع مليف وهو
 ًالوأ ءبرعلا نيجرفتملا نييالم ةركاذ طابترا
 لك يف رركتت ةياكح نوكت داكت يتلا هتياكحب

 ذي

 انه نمو «ةيبرعلا ريغو) ةيبرعلا تاعمتجملا
 ةياكح «(...يكيسكم مليف ىلإ اهلوحت ةلوهس

 نع لحري نيح يذلا طيسبلا فظوملا بألا
 مألا ةياكحو .نيعم نود نم هترسأ كرتي انملاع
 ام ذقنت نأ ديرت اهمزحو اهتمارصب «يتلا ةلمرألا

 ًائيش كرتي مل بألا نأ تكردأ ذنم هذاقنإ نكمي
 نكمي ال ةموكحلا هل هعفدت يذلا شاعملا نأو
 .شيعلا تاموقم نم ىندألا دحلا ولو نّمؤي نأ

 ةنيمأ اهرود تيعل يتلا مألا هذه نإ

 بقارت ؛ةشاشلا ىلع اهل ءادأ لضفأ يف قزر

 طبهت يهو ةريغصلا اهترسأ تقولا لاوط

 داكي يذلا نسح ربكألا يبصلا :ميحجلا ىلإ

 توق نيمأت نم نكمتي الو تيبلا يف ىرُي ال
 «نينسحو نيسح نيرغصألا نييبصلاو «هموي

 هقيرط قشي نأ امهنم لك لواحي ذإ «نيذللا

 .داصرملاب هل ردقلا نوكي

 ءانس) ةسيفن ةديحولا ةنبالا ةصاخب مث
 ةشاشلا ىلع يئاسن رود عورأ يف ليمج

 سأيلاو ةمامدلاو رقفلا اهدوقي يتلا (ةيرصملا

 ام ءأذإ .ميحجلا كلذ تاجرد لفسأ ىلإ

 همساق لكشي ام وهو «مليفلا اذه يف انه انيدل
 ىلإ طوبهلا كلذ ةياكح «ةياورلا عم كرتشملا

 هنكل ؛محري ال عمتجم ةأطو تحت ؛ميحجلا

 زجع ةأطو تحتو «قلطملاب اذكه ًانادم سيل

 «هيلإ وبصي امم ىندألا دحلا قيقحت نع درفلا

 .ةيعوضومو ةيتاذ لماوع لعفب
 ةردان ةظحل )١197( «ةياهنو ةيادب» ناك

 تناك امك ًامامت «ةيرصملا امنيسلا خيرات يف
 يئاورلا بدألا خيرات يف ةردان ةظحل ةياورلا

 لالخ فشتكي رمأ اذه نأ تفاللاو .يبرعلا



 ءيربلا

 اذه ىلإ ديعي ام رثكأو رثكأ ةريخألا تاونسلا
 لوقيو «هقحتسي ناك ًارابتعا هيلكش ىف «لمعلا
 كاز ضخ «يربكلا طوفحم لامعا نإ كيف

 اهل نوكت نأ اهعسو ىف ناك ءاهتملفأ تلاحتسا

 ةلغعسم ةايحن) ةشاشلا ىلع ةينغو: ةذيذاج ةايح
 ضّيقي نيح «(باتك ينفد نيب اهتايح نع ًاعبط
 ىتح .فيس وبأ حالص ةنيط نم يئامنيس اهل
 نأ فيك حرشت تاحفصلا تائم انبتك ولو

 .ةياورلل ام ةنايخ لكش .هسفن مليفلا

 (ءيربلا»

 (ناولأ,.د )1945( ٠

 بيطلا فطاع :جارخإ

 دماح ديحو :راوحو ويرانيسو ةصق

 يميش ديعس :ريوصت

 يعيرشلا رامع :ىقيسوم

 «زيزعلا دبع دومحم «يكز دمحأ :ليثمت

 بتار ليمج «نيهاش ماهلإ

 219857 ماعلا يف ءبيطلا فطاع لحارلا

 نيئبنتم وأ نيفاّرع انوكي نأ ىلإ ةجاح يف

 يناثلاو ءويرانيس بتاكك امهلوأ ءاققحي يك
 كلذ ذنم ربتعي يذلا طيرشلا كلذ ءجرخمك

 يف تققح مليف ةئم لضفأ نم ًادحاو نيحلا
 ماق يذلا ««ءيربلا» :ةيرصملا امنيسلا خيرات

 يكز دمحأ لحارلا نانفلا هيف يساسألا رودلاب

 نيهاش ماهلإو زيزعلا دبع دومحم هبناج ىلإو
 .امهريغو

 4م

 ًاقحال ليق ام لك نم مغرلا ىلعو «كلذ
 ًاثادحأ تعقوت ةءوبنب هبشأ ىتأ مليفلا نأ نم
 ةقحاللا ةرتفلا لالخ رصم يف تلصح ةفصاع

 علّطم يأ نإ .هضرعو مليفلا جاتنإل ًامامت
 ناك ؛نيحلا كلذ يف ةيرصملا عاضوألا ىلع

 نأ ءًامامت نيقيلا هجو ىلع فرعي نأ هعسوب
 ةضافتنالا تتأ لعفلابو .لصحيبس ام ًاراجفنا
 يف كلذ ناكو .دحأ عقوتي مل ثيح نم اهموي
 تاوق ةروث» تعلدنا نيح «194/7 ماعلا فيص
 ةرهاقلا نم ةدع قطانم يف «يزكرملا نمألا

 رومألا نأ ةقيقحلاو ءاهل ةرواجملا قطانملاو

 ئرما يأ نأ ةجرد ىلإ ءاهموي مقافتلا نم تناك
 نود نم ةريبك ًاثادحأ عقوتي نأ هناكمإ يف ناك

 ديحو نوكي نأ امأ .ىتأتس نيأ نم فرعي نأ
 يتأت ةضافتنالا العج دق بيطلا فطاعو دماح



 ءيربلا

 يف ؛يزكرملا نمألا دارفأ نم درف بناج نم
 «نيعدبملا نيذه ةحلصمل لجسُت يعو ةفدص

 هيوري ام نيب ًامات ًاقباطت ةمث نأ معزلا نود نم
 .عراشلا يف اقح ثدح امو مليفلا

 دقانلا هيوري ام لاح يأ ىلع تفاللاو

 «مليفلا ضرع ررقت نيح هنأ نم يزمر لامك
 بلطلا ىعدتسا ام ءاهرمأ يف ةباقرلا تراتحا

 ةزاجإ لبق هتدهاشمل ءارزو ةثالث نم يمسرلا

 ةيلخادلا ريزوو عافدلا ريزو) ضرعلا كلذ

 ناك اميف هنأ يزمر يوريو .(ةفاقثلا ريزوو
 درمتلا» كلذ ثدح «نيعمتجم ءارزولا

 نيذلا يزكرملا نمألا دونج نم ةريطخلا

 مرهلا ةقطنم يف مهتاركسعم نم اوعفدنا

 عراوشلا اولتحيل ةيردنكسإلا /ةرهاقلا قيرطو

 تاطلسلا رطضا ام «ةزيجلا ةظفاحم يف ةسيئرلا

 تاوقل رمألا رادصإو لاوجتلا رظح نالعإ ىلإ

 انه كرتن ءنكي امهم ...لخدتت يك شيجلا
 .هسفن مليفلا ىلإ دوعنو نيخرؤملل خيراتلا

 رظنلا ضغب ىتحو «تاباسحلا لك يف

 مليف ىلع تفضأ يتلا ةيخيراتلا ةفدصلا نع

 رظنلا نكمي .هجراخ نم ةيفاضإ ةميق ؟ءيربلا»
 هنكمي ناك امو «ةأرجلا ديدش مليف هنأ ىلع هيلإ

 ةيمره ىلع مئاق وأ ءيعمق ماظن يف ققحتي نأ

 يتلا ةيرصملا تاونسلا كلت نكل ءام ةيوطلس

 «تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا لايتغا تبقعأ

 عم حماستو ,ةيطارقميد دوعو تاونس تناك

 دقو .ةيبزحلا ةايحلا ةداعتساو «ريبعتلا ةيرح

 لوقل ةصرفلا نيعدبملا نم ريبك ددع لغتسا

 ناك دقو .مهنطو يف ثدحي ام يف مهتملك
 انه نمو .ءالؤه دادع يف «ءيربلا» عانص
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 تامس «عباطلا ةيدرف ةياكح تذختا ام ناعرس
 نأ نود نم ىتح «زاجملا ةمسو ...ةيعامج

 اذهب حمسي ام .هسفن عوضوملا قايس يف نوكي

 .يرذج لكش يف
 رودي دماح ديحو هغاص يذلا عوضوملاف

 عبس دمحأ ىعدي يمأو طيسب حالف لوح نم
 هتيرق يف هتايح شيعي (يكز دمحأ) ليللا

 .ةيرقلا نم نابش ةقحالمو ةيرخس طسو ةيفيرلا
 عفادي نم دجي نأ اذه ليللا عبس ظح نم ناكو

 نيسح ةةيرقلا فقثم» صخش يف هيمحيو هنع
 ةيكارتشاو ةيمدق# ليه وذ باش وهو «ناذعو
 .ةحضاو

 نمألا فوفص يف ليللا عبس دنجي نيحو
 ةءارقلا فرعي ال هنأل ديدحتلاب) يزكرملا

 يف عري ام لوأ نوكي ؛(!دّدحُي امك «ةباتكلاو
 دض نطولا نع عقادي يك دّنجج هنأ وه هغامد

 ةمهملا هذهب موقي يك وهو ...نطولا اذه ءادعأ

 موقي يوارحص لقتعمب قَحلُي ةيوفعو قدصب

 «يزكرملا نمألا دونج هقافر نم ريثكلا عم «هيف
 .نيلقتعملا نم ةدودحم ريغ دادعأ ةسارحب

 ثدحي ام ةقيرط ىلع - نولقتعملا ءالؤهو
 انمايأ يف ةيطسوأ قرشلا ةمظنألا نم ددع يف

 نطولل ءادعأ ماظنلا بناج نم نوربتعي - هذه

 لضفب ءانه نمو .يبنجألل ةعينصو ةنوخو
 ءالؤه ىنبتي ؛هقافرو ليللا عبس غامد ليسغ
 «نيلقتعملا ىلع ماظنلا اهغبسي يتلا تافيصوتلا

 دحأ لتق هسفنب ىلوتي «ليللا عبس نأ ةجرد ىلإ
 .لقتعملا نم برهلا اذه لواحي ذإ «نيلقتعملا
 ىلع هئاسؤر نم «عاجشلا» يدنجلا أفاكيو



 ءي ريلا

 وه امنإ هب ماق ام نأ دقتعي وهو هذه هتعاجش

 .نطولا ةمدخل ليبن لعف

 ًاليوط لصاوتت نأ نكمي ناك لاحلا هذه
 ثدحي هنأ الول «ليللا عبس دمحأ ىلإ ةبسنلاب
 تالاقتعا ةجوم كانه نوكت نأ موي تاذ

 عبس دمحأل ةلهذملا ةأجافملا نوكتو .ةديدج

 فتقثملا باشلا نيلقتعملا نيب نم نأ ليللا

 .ةيرقلا يف هنع عفادي ناك يذلا نادهو نيسح

 يدنجلا أدبي لقتعملا يف نادهو دوجو مامأ انه

 نأ نكمي له :هسفن ىلع ةقراح ةلئسأ حرطب

 ؟نطولل ًاودع ءآقح ءنادهو نيسح نوكي

 عبس بستكي يذلا لؤاستلا اذه نم ًاقالطنا
 نأ الإ همامإ دجي ال ءًأجردتم ًايعو ؛هربع ليللا
 هعم لعفي اذه ناك امك) نيسح ةيامح ىلوتي

 نمألا دونج أدبي نيح امّيس الو «(يضاملا يف

 يصعلاب نيلقتعملا برضب مهتداعك «يزكرملا

 لقتعملا يف ةدايقلا هبنتت ذإو .قدانبلا باقعأو

 ضبقلاب رمأت ؛ليللا عبس دمحأ هلعفي ام ىلإ

 دعب .بنج ىلإ ابنج نيسح عم هنجستو هيلع
 هل تحنُم تناك يتلا ةعاجشلا طئارش هبلست نأ

 تومي نأ ةنازنزلا يف ثدحي ذإو .قباسلا يف

 هذه نأ ودبيو) نابعث ةّضعب نادهو نيسح

 بلطل ةباجتساكو «ويرانيسلا يف تّلُح ةتيملا
 ةروصتم تناك ىرخأ ةتيم لحم «دّدحم يباقر

 بضغلاو نزحلا دبتسي .«فلتخم لكش ىف

 تالؤاستلا نم ًالدب يذلا «ليللا عبس دمحأب

 لصي «هب دبتست تناك يتلا كشلا بورضو
 هقيدص «نادهو نيسح نأ :هنع دار ال نيقي ىلإ
 ءادعأ نم ًادحاو نوكي نأ نكمي ال ءيعاولا
 اوبيستو هولقتعا نيذلا نيرخآلا نإ لب «نطولا

 ىلإ لصي ذإ دمحأو .نطولا ءادعأ مه هتوم يف

 نطولا ءادعأ نم نآلا مقتتي نأ ررقي «نيقيلا اذه
 هبضغو هشاشر عم دعصي اذكهو .نييقيقحلا

 هجوي كانه نمو لقتعملا يف جرب ىلعأ ىلإ
 ًاقلطم «دونجلاو طابضلا عمجت ىلإ هشاشر
 نأ لبق مهنم نيريثكلا دصحت صاصر تاخز

 .هيلع قلطت ةصاصر هيدرت

 قلطنم نإف ءدماح ديحو بتاكلا قفو
 ًايصخش وه هعم تثدح ةيعضو ناك مليفلا

 ةضافتنا لالخ ًالقتعم ناك نيح اهشياعو

 ريغ «191/ا/ رياني /يناثلا نوناك 18 - ١

 يفو اهرّوط لب اهسفن ةيعضولا دمتعي مل هنأ
 مليفلا لطب نأ  ًامئاد لوقيس امك - هنهذ
 «ريخألا اذه نأل ءيكز دمحأ ىوس نوكي نل

 ةكرش ربع يئامنيسلا جاتنإلا ةبلح هب لخدي
 مليفلا جاتنإ نع عجارت يكز نكل) اهسّسأ ناك

 رود بعلب ًايفتكم ءدمحأ ةريمس ةنانفلا هالوتتل

 مليفلا حاجن نم ًاريبك ًاءزج نأ ةقيقحلاو

 عبس رود يف يكز دمحأ ءادأ يف نمكي هتوقو

 «عنقم نم رثكأ داقنلا هربتعا ءادأ وهو ؛ليللا

 يعقاولا جارخإلا نأش نم ليلقتلا نود نم امنإ

 فرطأو «ةوسقلا تاجرد ىلعأ نيب حوارتملاو

 ام زربأ نم ًادحاو مليفلا ريَثعا ثيح ؛(ليللا

 «ةريصقلا هتايح لالخ بيطلا فطاع ققح

 ليج ىلإ ىمتنا يذلا «بيطلا فطاع نأ ًاملع
 قفو - ةيرصملا امنيسلا يف «ةديدجلا ةيعقاولا#

 يلع بناج ىلإ - نيخرؤملاو داقنلا تافيصوت



 رحب اي سب

 دنع فّلخ ؛ةراشب يريخو ناخ دمحمو ناخردب

 اهمظعم ربتعي ًامليف ٠١ نم رثكأ ركبملا هليحر
 ةليلهو «ةبيشختلا»و «سيبوتوألا قئاس» لثم)

 نم («روتسملا فشك»و «بورهلا»و «ةنخاس
 عبرلا لالخ ةيرصملا امئيسلا تققح ام لضفأ

 دماح ديحو امأ .نيرشعلا نرقلا نم ريخألا

 ءامئاد ربتعيف ءايفاحصو ًابتاك هتايح أدب يذلا

 يسرامم لضفأ نم «هتاويرانيس نم دّيجلا يف
 .اهسفن ةبقحلا يف ةيئامنيسلا ةباتكلا

 «(رحب اي سب»

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (١1وا/1)

 قيدصلا دلاخ :جارخإ

 «حرفلا دعس ؛حلاص نمحرلا دبع :ويرانيس

 نيدلا حالص ءالو «قيدصلا دلاخ

 ريمأ قيفوت :ريوصت

 ةفيلخ زيزع :ىقيسوم

 دهفلا ةايح .جرفلا دعس ءروصنملا دمحم :ليثمت

 جرخملل «رحب اي ...سب# مليف ريصم داكي
 ريصمل ًالثامم ودبي ءقيدصلا دلاخ يتيوكلا

 ...مالسلا دبع يداش يرصملل «ءايموملا» مليف

 نيمليفلا نم لك ةقالع ةيحان نم امّيس الو

 داكي ؛ءايموملا» لاح امك ءذإ .تاناجرهملاب

 رثكأ تاناجرهم مليف نوكي نأ «رحب اي ...سب#

 لازي ال امبرو - دهوش وهف .رخآ ءيش يأ نم

 وحن ذنم ةيناجرهملا تابسانملا يف - دهاشي
 تالاص ةيأ يف دهوش امم رثكأ «ةنس نيعيبرأ

6١١ 

 «هتايادب يف .ءفرع ناك نإو ىتح «ةيئامنيس

 .هب سأب ال ًايتيوك ةصاخبو ًايجيلخ ًالابقإ
 ةلالدلل ءانه يفتكن نأ انناكمإ يف لعلو

 نم ًاريبك ًاددع لان مليفلا نأب لوقن ام ىلع
 امك ءقشمدو جاطرق يف ةيملاعلا زئاوجلا

 ...؛ناك١ ناجرهم تارهاظت ىدحإ يف ضرع

 راكذتسا ىلإ اهيف راصي ةبسانم لك يف ضرعيو

 ىلإو .ةيبرعلا امنيسلا يف يكيسالك وهام
 لوأ ربتعي رحب اي ...سب» ناك ةليلق تاونس
 يفو ...ةيجيلخ ةلود يف ققح مليف «رخآ»و

 هزاجنإ ماع يف هروهظ ىدأ ثيح تيوكلا

 .ةمراع ةشهد ىلإ 2141/7 لوألا هضرعو

 هنوك نم طقف ٍتأت مل ةشهدلا هذه نأ ريغ

 نم كلذك لب «يئامنيسلا جاتنإلاب ةقالع ةيأ
 يذلا «يتيوكلا مليفلا اذهف .هتثيبو هعوضوم

 تاينيعبس لئاوأ فشقتلا نم ءيشب ققح

 ملاعلا نادلب ىنغأ نم دحاو يف نيرشعلا نرقلا

 ةبقح نع ثدحتي نأ هعوضوم يف دارأ تيوكلا

 اهيف نكي مل (تاينيثالثلا) دلبلا اذه خيرات نم

 بعشلا ناكو .دعب ارهظ دق ةورشلاو لورتبلا

 طاشنك رحبلا قامعأ نم ؤلؤللا ديص نم شيعي
 ناكاملو .ًابيرقت هديحو يشيعمو يداصتقا
 نامزأ ىلإ دوعت ةيئادب لئاسوب متي ديصلا كلذ
 «شيعلل اونص اقرغ توملا ناك ءادج ةميدق

 قلؤللا جارختسا لضفب شيعلا نأ ىنعم يف
 رحبلا لاوحأ نإ ثيح ءايلاغ فلكي ناك

 توم خف تناك «ةمدختسملا لئاسولا ةيئادبو

 .نيدايصلل



 رحب أي سب

 يذلا مسالا ديعن نأ انناكمإ يف لعلو

 (هذخونلا) جيلخلا ةقطنم يف راحبلا هب فرعي

 مسالل ًاطيسب ًاليلحت نإ ثيح .عقاولا كلذ ىلإ

 رحبلا يأ ونلا :نيتملك نم ًابكرم هفشكيس
 هنإ ...هذخأ يأ هذخ ةيساقلا هلاوحأ دحأ يف

 وه ريصملا اذهو .هلمكأب ًاريصم يواسي مسا

 .«رحب اي ...سب# ل ساسألا عوضوملا

 تايفلخو فورظ نع قحال هل ثيدح يف

 «قيدصلادلاخ لاق «مليفلا اذه هقيقحت

 نم ًاددع ققح دق هلبق ناك يذلاو هجرخم

 نمو ةصاخب ةزفلتلل  ةريصقلا مالفألا

 يف يتكراشم ءانثأ» :19750 «رقصلا» اهزربأ

 تسمل «ةيبنجألا ةيئامنئيسلا تاناجرهملا

 بعشلا نع ةئثطاخ ةركف بناجألا ىدل نأ

 همف يفو دولوم هنأ نودقتعي ذإ ءيجيلخلا

 ىلع ءوضلا ءاقلإ تدرأ اذل .بهذ نم ةقعلم
 نيح «لورتبلا فاشتكا لبق جيلخلا يف عضولا

 زوعلا ةبراحمل ةرارمب حفاكي بعشلا ناك

 هتلاض قيدصلا دجو اهمويو .ةةاناعملاو رقفلاو

 ةعاذإلل حلاصلا نمحرلا دبع هبتك صن يف
 .ًالصأ

 نم ةعومجم لوح رودتف ةكبحلا امأ

 ًادامتعا شيعت يتلا رئاصملاو تايصخشلا

 لالخ نمو .هعم ًايموي ًاعارصو رحبلا ىلع
 ام ىدم ىلع قيدصلا مدق تايصخشلا هذه

 «صاخ لكش يف «ربتعا ام نيتعاس نم برقي
 نمو .ةردان ةيعامتجا ةيجولوبورتنا ةقيثو
 باشلا «دعاسم# ةيساسألا تايصخشلا هذه

 ةياكح شيعي يذلا هيدلاو ديحو ينيرشعلا

 ةياكحو .ينغ رجات ةنبا يهو ءارون عم بح

 نكلو .جاوزلاب ًاعبط جّوتت نأ بجي هذه بحلا
 لحلا ؟ريقفلا وهو لاملا «دعاسم» ل نيأ نم

 «حاتملا ديحولا لمعلا امأ .لمعلا وه ديحولا

 ءاذكهو .ؤلؤللا نع ًاثحب رحبلا يف صوغلا وهف
 نأ ةركف لوبق ةداع بعصلا نم ناك نإو ىتح

 دجي ال ؛هيدلاول ديحو نبا رحبلا يف صوغي
 يذلا هيبأ ضفر مامأ صوغلا الإ همامأ دعاسم
 شهن شرقلا كمس نكل هلبق نم ًادايص ناك
 نل بألا ضفر نأ ريغ .للشلاب هباصأ ام هعارذ
 ليدب يأ دليدب مدقي نأ هل نيأ نم ذإ ...مودي

 .هنبال

 يف دعاسم بهذي نأب ءانه رمألا يهتنيو
 نم ةدحاو يف «نيدايصلا ةنيفس عم «رحبلا

 يف قرغتست يتلا ةليوطلا ديصلا تالحر
 ءانثألا كلت يف عباتي مليفلاو .ًاروهش ةداعلا
 ةايح امك «نادلاولا اهشيعي يتلا فظشلا ةايح

 روهشلا يضمت ذإو .ةيساقلاو ةفينعلا رحبلا
 نادلاولا فشتكي ءرمألا ةياهن ىف ةنيفسلا دوعتل

 دقل .دعي مل ًادعاسم نأ ةذسلاو ناعوجفملا

 ىهدألا نأ ريغ .ونلا هذخأ ...قامعألا هتعلتبا

 نم ًالصأ ناك دعاسم ىعسم نأ وه اذه نم

 امك هل صوغ رحخآ يف وهف .ىودج نود
 ىّمحلا مالآ تناكو صاغ «مليفلا انربخي

 ناك ذإ ءِلابي مل هنأ ريغ .هب ةدبتسم اهتارارحو
 ؤلؤللاب زوفيس «ةرملا هذه .هنأ نم نيقي ىلع

 ؤلؤللا طقتلا دق ناك نئلو .ةبيبحلاب يلاتلابو

 ىّمحلا نإف «لعفلاب هايملا قامعأ يف وهو
 يف كانه تامف ءدوعصلا نم هانّكم ام نهولاو

 قارغتسا نأ يردي نأ نود نم امنإ ...قامعألا

 عشجلا رجاتلا ىلع لّهس ًاليوط ًانمز ةلحرلا



 رحب أي سب

 ...رخآ عشج رجات نم اهجيوزت ارون دلاو

 !ًاضيأ زوجعو

 نوكي داكي عوضوملا اذه نأ حضاو

 بدألا خيرات يفو ةيبرعلا ةئيبلا يف ًايكيسالك
 ةيمهأ نإف ءانه نمو .نييبرعلا عمتجملاو
 امنإو هتياكح يف ءًاساسأ ؛نمكت مل مليفلا
 0 ا را
 فصوت نا نكمي ةعزنل يرقت - سسأ

 .ةيبرعلا امئيسلا يف 0
 دنع فقوتلا ًامئاد ديجلا نم لظي اذه عمو

 يماردلا دهشملا «مليفلا نم ريخألا دهشملا

 «آريثك نوبقارملا هدنع فقوت يذلا ؛يعئاجفلا

 يوق رايتل ًابيط ًاسيسأت مهضعب هيف ربتعا لب
 .دهشملا اذه يفف .تيوكلا يف ليثمتلا يف
 نود نم دعاسم توم نع ةياهنلا فشكتت ذإو
 ًاخراص عوجفملا دلاولا فقي همالحأ قيقحت

 اذامل» :سأبو بضغ لكب هل ًامئال هرحبلا ىف يف

 مأ اميف ...؛رحب اي كيلع مارح# «؟رحبااي

 رفعت يلمرلا ئطاشلا ىلع ةيمترم دعاسم
 ديرت ال اهنأ ةخراص يكبتو بارتلاب اههجو
 اذه لصيو .اهدلو ىوس ديرت ال ...نآلا ًاثيش

 دعاسم قيفر برتقي نيح هتورذ ىلإ دهشملا
 يتلا ؤلؤللا تابح اهيطعي نأ ًالواحم مألا نم
 نم دوعصلا نع زجع هنكل ءاهطقتلا دعاسم ناك

 ةيمار مألا خرصتف ...هدي يف يهو رحبلا قمع
 ...ال ...الل :ديدج نم رحبلا يف ؤلؤللا تابح

 .«!يدلو الإ ديرأ ال ...ًاثيش ديرأ ال

 ةسيئرلا راودألا ىدأ يذلا مليفلا اذه يف

 نم «ابايش لقألاو نابشلا نينانفلا نم ددع هيف

 باحصأ هدعب نوحبصيسو هلبق اوناك نيذلا

 تيوكلا يف ليثمتلا نف يف ةعماللا ءامسألا

 دعسو حرفلا ةايح نم ًامومع يبرعلا جيلخلاو
 حلاصلا دمحأو روصنملا دمحم ىلإ حرفلا

 ربع ....عينملا دمحمو رقاب لاونو لمأو
 مالفأ قيقحت نأ نع «ةوقبو «قيدصلا دلاخ

 جيلخلا يف لب .«تيوكلا يف ةيقيقح ةيئامنيس
 نأ طرش ءديلا لوانتم يف رمأ ءامومع يبرعلا
 ةظحللاو صتلاو عوضوملا طقتلت فيك فرعن
 ةنوآلا يف الإ ققحتي تي مل اذه نأ ريغ .ةمئالملا

 ةيتآ ةدع ةريصق مالفأ ربع ققحت .ةريخألا

 مالفأ ربع كلذك نكلو ؛يجيلخ دلب لك نم
 ام نيب نم - تلمح ريثكب ًاددع لقأ ةليوط
 ماسيو نسيحملا هللا دبع عيقاوت - تلمح
 ىتح يقب ؛رحب اي ...سب» نأ ريغ ...يداوذلا

 امك .هبولسأ يف ًازيمم ؛هلاجم يف ًاديحو نآلا

 امّيس الو ةيبرعلا نادلبلاو ايوروأ يف هحاجن نإ
 .ًاديرف لظ ؛جاطرقو قشمد لثم تاناجرهم يف

 ضاخو داع قيدصلا دلاخ نإف ءاذه عمو

 «ليوطلا يئاورلا مليفلا لاجم يف ةيناث ةبرجت

 ينعنو .ةينادوس ةبرجت ةرملا هذه تتأ اهنكل

 نم هسبتقا يذلا «نيزلا سرع# همليف اذهب
 .حلاص بيطلا ينادوسلا بتاكلل ةفورعم ةياور

 ةكبحلا ربع ءرمألا روحمت ءًاضيأ ةرملا هذهو

 «يجولوبورثنأ لمع نع «ةياورلا يف ةفورعملا
 يف رومألا هيلع تناك امم ةقد لقأ ىتأ هنكل

 لقأ حاجنلا ىتأ انه نمو ...«رحب اي ...سبال

 .ةرحب اي سب# ل هنم ؛نيزلا سرع» ل ًانأش
 ماعلا يف هضرعو «نيزلا سرع جاتنإ ناكو
 دلاج مراسم ريك دن نيو ب .191/1/

 ىلإ يمتنت مالفأ قيقحت لاجم يف قيدصلا



 ىجطسوبلا
- 

 مل ةقيقحلا يف هنكل «ةليوطلا ةيئاورلا امنيسلا

 نمو .عيراشملا كلت نم يأ ذيفنت ىلع مدقي
 طقف سيلو «نيديرف نامليفلا ناذه يقب انه

 يف كلذك لب «قيدصلا دلاخ ايفارغومليف يف

 عوضوم يمتني نيذللا نيدلبلا ايفارغومليف
 تيوكلا :رخآلاو امهدحاو ىلإ امهنم لك

 رحب اي ...سب» ىلإ ةبسنلاب امأ .نادوسلاو

 لظيل ...تاناجرهملا يف لوجتي لظ هنإف

 هتلعج يتلا بابسألا نع تالؤاست حرطي
 دوقعلو هجتنأ يذلا دلبلا خيرات يف ةديرف ةبرجت

 »١البوسطجي'«(

 (ضيبأو دوسأ).د )1954( ١

 لامك نيسح :جارخإ
 يقح ىيحي :ةصق

 ايايلا ايند ءىسوم يربص :ويرانيس
 ىسوم قيربص :راوح

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 جاجح ميهاربإ :ىقيسوم
 ءروصنم حالص «ناحرس يركش :ليثمت

 ىفطصم يزيز

 نيح يقح ىيحي ةصق تناكام ردقب
 نيطو ءامد هتعومجم يف ىلوألا ةرملل تردص

 «راصتخا نم اهتغل يف ام ىلع ةقيمعو ةرثؤم

 لامك نيسخ مليك ءاج ةوشق نم اهبكيخ يفو
 جرخملا اذه مدقيل ءايوقو ارثؤم ءاذه يناثلا

 امنيس مالعأ نم ًامَّلَع نيحلا كلذ يف باشلا

 نم رايتلا دض «لاح ةيأ ىلع «فقت ةديدج

 اهيف ام لكب ةدئاسلا امئيسلا :نييئامنيس نيملاع

 ءانايحأ لاذتبالا ىلإ ًالوصو ؛نيمسو ثغ نم
 اياضق حرطت نأ لواحت «ةمزتلم# امنيسو

 سفانتلا يف .ةيلاجس ةيعامتجا وأ ةيسايس
 روهمجلا :ةحضاو ةمسقلا تناك نيعونلا نيب
 ؟لصاوتملا داقنلا موجه مغر ىلوألا ) ضيرعلا
 تابيخ مغر ةيناثلا ل رصانملا ديجلا دقنلاو
 «يجطسوبلا# عم .ركاذتلا كابش يف لمألا
 نيحلا كلذ يف رثاكتت تحار مالفأ نم هريغو

 «ةيبدأ صوصن نع ًابلاغ ؛ماعلا عاطقلا اهجتنيو

 امنيسلا تأدبو ««ةريغصلا ةزجعملا» تلصح

 ةيئامنيسلا ةغللاو ةيوقلا عيضاوملا تاذ «ةداجلا
 دادزي نوهمج ىلع اهروضخ ضرفت ةةركتبملا

 .امامتها نودادزي داقنو ءايعوو اضرع

 نيسح نأ وه اذه نم مهألا نأ ريغ
 عوقولا خف ءانه ءىدافتي فيك فرع لامك

 ةليختم ةيرقل مدق انه نمو «صنلا ةيبدأ يف
 داكت ال ةيرصب ةروص يرصملا ديعصلا يف
 ام لضقأب هيلثمم نم علطو .ًامالك جاتحت
 يذلا ناحرس يركش نم ةصاخبو ؛مهدنع

 لقني يذلا يجطسوبلا كلذ رود انه بعل

 ثيح «ةيئانلا ةيديعصلا ةيرقلا كلت ىلإ
 ههجو يف قلغت امدعب ةشهدم ةدحو شيعي
 نيرخآلا ىلع حاتفنالا  ذدفاونو - باوبأ

 فتدحو نم اقالطناو .مهمومهب نيلوغشملا

 نأ نم ًابرهم (ناحرس) يدنفأ سابع دجي ال

 ةحاتملا ةديحولا تقولا ةيجزت ةليسو ىلإ أجلي
 ءاصصلتم اهأرقيو ناكسلا لئاسر حتفي نأ :هل

 لئاسرلا نيب نمو .مهلاوحأ ىلع ءاهلالخ نم



 متاوخلا عاب

 باش نيب بح ةقالع نع هل فشكت يتلا كلت
 ةيسنج ةقالع ىلإ تلوحت «ةيرقلا نم ةاتفو
 باشلا رفاس اميف ءاهرثأ ىلع ةاتفلا تلمح

 نود نم «ةديعب ةنيدم يف هميلعت لامكتسال

 ام هنكل ...لماح ةاتفلا نأ رمألا لوأ فرعي نأ

 هنإ اهيف لوقي ةلاسر اهيلإ لسري ىتح ملعي نإ
 يجطسوبلا نألو .اهدي بلطيو ًاروف دوعيس
 رمأ حضتفي نأ ىشخيو ءأطخ ةلاسرلا هذه حتف

 .ةاتفلا ىلإ اهلصوي الو اهقزمي ءاهل هحتف

 ةياكح ةاتفلا ةرسأ فشتكت ءانثألا كلت ىف

 هنأش نم ناك يذلا باطخلا ناك املو :اهلمح
 مامأ نوكي ال ءىفتخا دق رومألا يوسي نأ

 ءامادعإ توملا ىلإ اهدوقي نأ الإ ةاتفلا يبأ
 دقو ةيرقلا لهأ مامأ «ةيديعصلا تاداعلل ًاعبت

 لامك نيسح فرع بيهر سقط يف اوعمتجا
 مادعإ متيو .ةردان ةيئامنيس ةعورب هروصي فيك
 ام كردأ دقو ءىجطسوبلا اميف «ةئطاخلا ةاتفلا

 ىضق ام وه ناك هبكترا يذلا أطخلا نأو لعف

 هتزوح يف يتلا لئاسرلا لك يمري «ةاتفلا ىلع

 ...ءاوهلا يف ةرياطتم

 تاراعتسا مليفلا يف نأ نم مغرلا ىلع

 ءاهنيح يف داقنلا اهيلإ راشأ «ةديدع ةيئامنيس
 ىلع ىفضأ ام لاح ةيأ ىلع يه تناكو
 مليفل ًايلات ىتأ يذلا ءاذه لامك نيسح مليف
 نم هسبتقا دق هرودب ناك يذلا «ليحتسملا»
 يذلا شهدملا يرصبلا خانملا كلذ «يبدأ صن

 هذه جرخملا تاديدجت نإف «؛هتذج هاطعأ

 ىبحي بتاكلا باجعإ ىتح هل تبستكا يتلاو
 نم ربتعي هتلعج ءظفحت نود نم .هسفن يقح
 «ةديدج ةيرصم امنيس قلخ ىلع نيلماعلا زربأ

 مهمالآ روصتو يه امك سانلا ةايح نم عبنت
 اذه ىلإو .ةلاعف ةيجولويديأ تاريسفت نود نم

 ةردان ةرملو «هتردقل ءاهموي مليفلا ىلع ينُأ
 يذلا فيرلا:ريوصت ىلع «ةيرصملا امنيسلا يف
 .ةيعقاوو ةيقيقح مليفلا يف هتروص تربتعا

 «متاوخلا عايب»

 (ناولأ).د © (1956)

 فيرشلا يربص :ةصق

 ينابحر ناوخألا :راوحو ويرانيس
 جامود هيردنا :ريوصت

 ينابحر ناوخألا :ىقيسوم

 «نيدلا سمش يرصن ءزوريف :ليثمت

 رازاع فروج

 ةقباس ناك يذلا «نيدلا حالص لثم ًامامت

 هجورخ لبق رصم يف نيهاش هققح مليف رخآو
 رداغ نم ةمحز يف «نيتسلا تاونس لئاوأ ءاهنم

 نيناوق نم ًابضغ ءامنيسلا لهأ نيب نم ةرهاقلا
 تلواط ام يف تلواط يتلا ةيكارتشالا ميمأتلا

 ريغ ديأ يف هيلغأ ناك يذلا عيزوتلا عاطق

 تّّربت ةديدج قزر قافآ ءارو ًايعسو «ةيرصم
 نكي مل «ريثألا اهناكم نيحلا كلذ يف توريب
 يف نيهاش هققح يذلا ؛متاوخلا عاّيب» مليف

 امكف :هل امليف ء19476١ ماعلا ةيادب دنعو توريب

 نأ ضرتفملا نم ناك «نيدلا حالص رصانلا# نأ
 هدعقأ هضرم نكل راقفلا وذ نيدلا زع هققحي

 نم ناك كلذك «هناكم نيهاش ٌلحف كلذ نع



 متاوخلا عابب

 جرخم ؛متاوخلا عايبال ققحي نأ ضورفملا

 ةنيعم ًافورظ نكل .ليراف رانرب ىعدي يسنرف
 نيب قافتالا ىرج نأ ناكف .كلذ نود تلاح

 «ينابحرلا روصنمو يصاع نيينائبللا نينانفلا

 .ليراف لحم لحي يك نيهاش نيبو

 ةقيقحلا ليبس ىلع ًالوأ ءانه اذه لوقنو
 ريسفت لجأ نم ةئطوتلل ًايناثو «ةيخيراتلا
 راص دقو ءانه نيهاش اهب نكمت يتلا ةيفيكلا
 مليف ىلع ذاوحتسالا نم ؛.هجضن جوأ يف

 ينيهاش مليف ىلإ هايإ الوحم ينيهاش - ريغ
 نع زجع ناك ام انه ققح هنإ يأ .زايتماب
 ءاذه عمو .شرطألا ديرف يمليف يف هقيقحت
 ىلإ ليراف رانرب ىتح وأ ءنيهاش لوخد لبق نم
 .ًالمتكم عورشملا ناك ؟متاوخلا عاّيب» عورشم
 ةيحرسم لصألا يف ناك لمعلا اذه نأ فرعن ذإ

 ىلع تمدق «نيينابحرلاو زوريفل ةيضارعتسا
 ةركف دلوت نأ لبق ةليوط مساوم تابشخلا

 اهسفن زوريف موقت يئامنيس مليف ىلإ اهليوحت
 .هتلوطبب

 ؛عبطلاب ةيحرسملا فرعي ناك نيهاشو
 كردم وهو «لبقي نأ لبق ًاليوط ددرتي مل كلذل

 دعب هدوعي يك كائه هل حاتتس ةصرف نأ ًافلس

 لاجم يف هيلإ ةببحملا هبراجت ىلإ ءبايغ
 «نيهاش نأ ًاصوصخو «ةيئامنيسلا هتغل ديدجت

 ًارصنع فاضأ ناك «نيدلا حالص رصانلا» ذنم

 نئل وهو .نوللا رصنع وه هل اعجشم اديدج
 عيوطت يف قفخأ «نيدلا حالص رصانلا» يف ناك

 تاروكيدلاو سبالملا نأ املاط ءآمامت نوللا
 هنإف .هلوصو لبق تذقنو تممص تناك مليفلل

 ل

 ةمئالم ةصرفلا دجو ؟متاوخلا عايبا يف انه

 تلعج دقلو .نوللا ىلع لاغتشالل ًامامت
 ًامليف نيحلا كلذ يف دهاشي نيهاش ةفداصملا

 زاف يميد كاجل «غروبرش تالظم» وه ًايسنرف
 ةيرعاشو ينوللا عادبإلا نيب عمجو ؟ناك» يف
 نيهاش ناك ةدحاو ةقتوب يف ءانغلاو راوحلا

 .ديعب نمز نم اهلثمب ملحي

 ءطقف نوللاو اريماكلا قيرط نم ءاذكهو
 «متاوخلا عاّيب» لعجي نأ نم نيهاش نكمت

 نكي مل عوضوملا ةيحان نمف .ًاينيهاش ًامليف
 اميرو حجار ةياكح يف هيرغي دق ام ءاعبط «ةمث

 يف ةكبدلا صقرو ءاضيبلا ةبذكلاو راتخملاو
 كلتمي نكي مل هنأ ًاصوصخو «ةينانبللا ةعيضلا
 .ًائيش هلك اذه يف ريغي نأ

 نأ ضفر :رخآ ناكم يف ءآذإ هارغأ ام ناك

 وهف - ةيقيقح ةيرق يف مليفلا دهاشم روصت
 يحرسملا نيعباطلاب ظافتحالا ديري ناك

 جذاس ماهيإ يأ نود نم لمعلل يرعاشلاو

 هوتالبلا لخاد ىنبت نأ بلطو - ةقيقحلاب
 ةيحاض يف - يرصعلا ويدتسالل مخضلا

 بشخ نم اهلماكب ةيرق  ةيبونجلا توريب
 ءاهئانب ىلع فرشأ يتلا ةيرقلا يهو) قروو
 لحارلا يرصملا روكيدلا سدنهم ةباقر تحت
 ناك يذلا روطسلا هذه بتاك ءيروخ بيبح

 .(نيحلا كلذ يف روكيد لماع

 نأ نيهاشل حاتأ وحنلا اذه ىلع ةيرقلا ءانبو

 اهنم هنكم «ةيرئاد ةبعل يف هتريماك ةكرح رصحي
 انيئب اهمويو .هعافتراو مخضلا هوتالبلا مجح

 نيهاش ينلسرأ - ناولألا ةبيرغ ًاتيب رشع ةعضب
 تارم سمخ ؛غروبرش تالظم» دهاشأ يكل



 متاوخلا عايب

 لك يديب هل نّولأ نأ نم ًاقحال نكمتأ ىك
 دعتست اريماكلا اميف ناولألا رّيغأو «ةذفانو باب
 نوللا ةقالعل قبسم روصتل ًاعبت ءريوصتلل
 شامق ةعطقب هلك كلذ انطحأو  دهشملاب

 نيتثم اهضرعو ًارتم نيرشع ىلع اهعافترا ديزي
 وحنلا اذه ىلعو .ةيفاصلا ءامسلا نولب اهانيلط

 ىلإ تيب نم ةفخب لقتنت نيهاش اريماك تحار

 ذفاونو ناولأ طسو دهشم ىلإ دهشم نمو تيب
 لمعلا ىلع تفضأ «ةقلعم (ةنّولم) سبالمو

 عقاولا نع هايإ ةدعبم ءنجلا تاياكح عباط هلك

 داعأ وحنلا اذه ىلعو .دودحلا ىصقأ ىلإ

 .ًايلكش ءاقبسم «فورعملا لمعلا قلخ نيهاش
 كرحتم روكيد طسو «كرحي نأ نم نكمتو

 تناك يتلا زوريف ةنانفلا ءنونجلا ىتح لقنتمو
 ةيفتكم ةبشخلا ىلع ةدماج ودبت نأ تداتعا

 لبقي ناك يذلا اهروهمج ىلإ اهتوص لاصيإب
 .ءيش يأ اهنم

 ىلع براجتلابو ءاريماكلا ةيمانيدب ءآذإ
 نيب نيهاش هماقأ يذلا ديحوتلا كلذبو «نوللا

 وأ ًادارفأ اوناك ءاوس «نيكرحتملا صاخشألا

 نيهاش نكمت ءروكيدلا ةيبايسنابو ؛عيماجم
 ةعتمم لازت ال «ةايح ةشاشلا ىلع قلخي نأ نم

 هنأ ىنعمب .مليفلا دهاشي نيح مويلا ىتح
 ؛متاوخلا عاّيب» يف دقتفا دق نيهاش ناك اذإ

 رايتخا ةيحان نم ىتحو ايركف فرصتلا ةيرح

 لكشلا ىلإ أجل هنإف ؛لمعلا يف نيلثمملا
 .داقتفالا اذه هب ضوعيل

 دح ىلإ «ريبك دح ىلإ اذه يف حجن دقلو
 تايديموكلا لضفأ نم ًادحاو مليفلا لعج

 يف ةيبرعلا امنيسلا اهتجتنأ يتلا ةيقيسوملا
 «هب ةناهتسالا يغبني ال رمأ وهو ءاهخيرات

 كلذ ىلإ ةفاضإ فرع نيهاش نأ ًاصوصخ
 هنكمي ناك له - ًايدوويلوه ىقبي فيك هلك
 هيف ظفاح يذلا تقولا يف - ؟كلذك نوكي الأ
 يف اريماكلا ًاعضاو ؛ةغللاو ثارتلا ةيلحم ىلع

 .هلك اذه ةمدخ

 ًاقح متهي نأ دحأ نكمي له اذه دعبو

 ؟عوضوملاب

 ريكذتلا نم سأب ال ءرمأ نم نكي امهم
 ةيحرسملا امك «متاوخلا عاّيب» مليف نأب انه

 ريبك طسقب اهنم سبّتقا يتلا ةينابحرلا ةيئانغلا
 نوكي نأ ىلإ لمعلا تلصوأ يتلا - ةنامألا نم

 يحرسملا دومجلا ىلإ برقأ ءهنم تاظحل ىف
 ام ناعرس ةيمانيدلا نيهاش اريماك تناك يذلا
 ثدحتي «- ةررحتم ةيرصب ةغل ةحلصمل هفسنت
 نانبل يف راص ام ناعرس يذلا ؛حجار# نع
 /ةيرسلا ةرفيشلا نم ًاعون عمتجملاو ةسايسلا
 ام طرفل يتلا ةبذكلا ىلإ ةريشملا ةينلعلا

 ةيذكلا كلت عرتخا دق ةعيضلا راتخم ناكو
 ةعيضلا يف هتيعر مامأ رهظيل اهعم هتاعارصو
 هتقو يضمي هنأب مهايإ ًاعنقم ةيمهولا هتالوطب
 ةنبا نكلو .حجار رطخ دض مهنع ًاعفادم
 اهنكل اهلاخ بيذاكأ فرعت ىتلا راتخملا تخأ

 يقتلت ةماعلا ةحلصملل ًانوص» اهيف هرياست
 ىلإ ءاج دقو موي تاذ يقيقح حجارب ًالعف

 مرجملا ريطخلا حجار سيل هنكل ...ًاقح ةيرقلا
 نم حجار لب «هتمواقم» راتخملا ؛داتعا» يذلا
 فشكتت اذكهو ...هقزر ءارو ىعسي مدو محل



 رهزلا تيبلا

 نود نمو راتخم راتخملا نأل نكلو .ةقيقحلا

 سانلا رفغي «ةيرقلا تّتفتت دق ةيعرشلا هتطلس

 نأ حجار هيف داكي يذلا تقولا يف هبيذاكأ هل

 حرفلا ّمعيو !ةعيضلا ءانبأ نم ًادحاو حبصي
 ةينابحرلا ةقيرطلا ىلع تالافتحالاو رورسلاو

 .ةدوهعملا

 نم يذلا فورعملا عوضوملا وه مكلذ

 نيهاش فرعو مهتيحرسم ةنباحرلا غاص هلوح
 /ةيروطسأ ةيئامنيس ةغل يف هيلع لغتشي فيك
 ةلاح قلختل كاذموي اهتعاجن تتبثأ ةيرولكلوف

 .ةيبرعلا امنيسلا يف ةيئانثتسا

 هنأ وهف نيهاش ىلإ ةبسنلاب انه مهملا امأ

 يئانغلا مليفلا رامضم يفو ءًايلكش «ققح

 نيح ةرم هقيقحت نع زجع ناك ام ؛يبرعلا
 ةديس2) دارم ىليل ةمدخل هنف مدختسا

 ةمدخ يف نفلا اذه عضو نيح مث (ةراطقلا

 نمض امنإ نيتفال نيمليف يف ءشرطألا ديرف
 ةبرجتلا كلت نأ ىلإ ةفاضإ .لقألا ىلع دودح

 فعض مغر «زوريف لثم ةريبك ءانغ ةمجن عم
 نم ناك ةشاش ىلع نّييلا ةريخألا هذه روضح

 سكع ىلع ءاهلجأ نم قلخُت مل اهنأ حضاولا
 «ءانغلاو يضارعتسالا حرسملا ةبشخ عم اهلاح

 لماعتي نأ ءًاقح هناكمإ يف نأ نيهاش تمّلع
 «لزانتي نأ نود نم رابكلا ءانغلا موجن عم

 هتقالعو هتناكمو هتغل ىلع ظفاحم وهو يأ

 يف ًاقحال هيلإ دوعيس ام اذهو .يئامنيسلا هنفب

 اتمجن امهيف ترضح ء«لقألا ىلع هل نيمليف
 عم «لاضلا نبالا ةدوع# :نيتريبك نيتيبرع ءانغ

 .ةفيطل عم ةروصنح توكسو# يمورلا ةدجام

 «رهزلا تيبلاد

 (ناولأ) .د 7 (1499)

 جيرج ليلخ ءاموت يجاح اناوج :جارخإ

 جيرج ءاموت يجاح :راوحو ويرانيس

 ديفاد رايب :ريوصت

 جابال ريبور :ىقيسوم
 دوبع نانح ءراصنوب فزوج ءافص ياريم :ليثمت

 يف ضرمعو رهظ ««رهزلا تيبلا» نأ مغر
 يلاتلابو .نيرشعلا نرقلا نم ريخألا ماعلا

 ةيمسرلا ةياهنلا نم تاونس رشع وحن دعب
 )١191/0  ١948((: ةينانبللا ةيلهألا برحلل

 مالفألا لوأ نم ًادحاو هرابتعا لهسلا نم ناك

 ىلإ ةجتنم ةربتعملا ةليوطلا ةينانبللا ةيئاورلا
 ام مظعم نأ عقاولاف .برحلا دعب - ام - امنيس

 لاجم يف - نانبل يف امنيس نم ققُح دق ناك
 لازي ال ناك «- لقألا ىلع ليوطلا يئاورلا

 دق ءاهيلإ نحي دق .برحلا امنيس ىلإ يمتني
 ءاهعفاودو اهبابسأ لوح لءاستي دق ءاهب ددني

 هتءارب وأ اهنع هلاصفنا نالعإ يف دتشي دقو

 .برحلا بلق يف لازي ال ناك هنكل .اهئامد نم

 ًامئاد نإو ءاهتينهذو برحلا لكاشم بلق يفو
 برحلا ضفرت نأ ديرت ةبيط تاين راطإ نمض
 .ًاليصفتو ةلمج

 يجاح اناوج يئانثلا ضرع نيح ءانه نمو

 ناك ءاذه لوألا امهمليف جيرج ليلخ - اموت

 امنيس يف لوخدلا لواحي مليف هنأ ًاحضاو

 كلذو .ةيلاتلا ةلحرملا امنيسب اهفصو نكمي

 عوضوملا اذهف .ديدحتلاب هعوضوم نم ًاقالطنا



 ةيبرغلا توريب

 تتكس نأ دعب ثدح ام لوح نم رودي

 ىلع «ةلتاقتملا» قطانملا تحتفو عفادملا

 دعب ةصاخبو .سامتلا طوطخ تليزأو اهضعب
 رهزلا تيبلاو .رامعإلا ةداعإو رامعإلا أدب نأ

 نع ةرابع وه هل ًاناونع همسا مليفلا لمحي يذلا
 تدجو دق تالئاع تناك نوللا يرهز ىنبم

 هكلام نإف نآلا امأ .برحلا لالخ اهل ًاذالم هيف
 ديدجتلا ةأمح يف هناكم ئشني يك همده ديري

 ًايراجت ًازكرم «نانبل يف يئاوشعلا ينارمعلا
 باحصأو ىنبملا ناكس مسقني اذكهو .ًامخض
 ةحلصم مهل سانأ نيب «ةرواجملا تيناوحلا

 ىلإ نوعلطتي نيرخآو ءوه امك ىهقملا ءاقب يف
 .هناكم ديدج وه ام ءاشنإو همده

 راثأ ؛ىلوألا ةرملل مليفلا اذه ضرع نيح

 هتميق نم اقالطنا اديدحت سيل «ةريبك ةجض

 هذه نم ًاديج ادب لاح ةيأ ىلع وهو «ةينفلا
 بيلاسألاو ةغللا كلت ىلإ ًايمتنمو ةيحانلا
 لازت ال تناك امئيس هلمحت تناك يتلا ةديدجلا

 لب ءاهتايلامجو ةنيدملاو برحلا ةروص اهل
 تناك تقو يف قثبنا يذلا هعوضوم نم ًاقالطنا
 ةلأسملا لوح نم ةيويحو ةريبك تالاجسلا هيف

 ؟ينبن له ؟ينبنل مدهن له :نانبل يف ةيراقعلا
 نمل :صاخ لكشب مث ؟ينبن اذاملو ينبن فيك

 اهحرط يتلا تاباجإلا يف نوكي دقو ؟ينبن
 اذه يف لقألا ىلع اهحرط لواح وأ «مليفلا

 هيف اوأر ًارثك نكل «ةيسنامورلا نم ءيش ءراطإلا
 ةداعإو ءانبلا عوضوم امأ .مهراكفأ سكعت ةآرم

 ةريثك ةينانبل مالفأ هيلإ دوعت فوسف اذه ءانبلا

 ناسغل ؛ةلوهجم ضرأ» اهزربأ لعل كلذ دعب

 .ناويلع داؤفل ؟يروفصع» ًاقحال مث ءبهلس

 (ةيبرغلا توريب»
 (ناولأ) . )194944( ٠

 يريود دايز :جارخإ

 يريود دايز :ويرانيس

 لامج كاجو اكير :ريوصت

 دنالبوت تراويتس :ىقيسوم

 نيمألا ىلر .صمش دمحم ؛يريود يمار :ليثمت

 «لطأ يذلا باشلا جرخملا «يريود دايز

 نم ةينانبللا ةيئامنيسلا ةايحلا ىلع «موي تاذ
 نم ةريخألا ماوعألا لالخ «تامدقم نود

 امئيس عنصب ًامتهم نكي مل نيرشعلا نرقلا
 ربتعتف ءاهل نوقفصيو صاخشأ ةرشع اهدهاشي

 نم ءزجك فحتملا يف عضوتو «نيفقثم امنيس#

 ًالمع امنيسلا نوكت نأ امإ هيلإ ةبسنلاب .ام خيرات

 نإو ىتح - ضيرع روهمج ىلإ ًاهجوم ًايبعش
 .نوكت ال امإو ام ةيصوصخ اذ ًاروهمج ناك

 لمع نم ًايتآ ًاينيثالث ًاباش نأ ةقيقحلاو
 لاح امك - ةيدوويلوهلا امنيسلا يف ينقت
 امنيسلا سرد نأ هل قبس ناك يذلا يريود

 يف روصم دعاسم لمع لالخ نم اهسرامو
 ىري نأ هنكمي ناك ام «- ونيتنارات نتئيوك امئيس

 يواهو فقثم ًالصأ وه ...كلذ ريغ امنيسلا
 ًاضيأ فرعيو ...ةنهملا لوصأ فرعيو .امئيس
 فوس ام رخآ نإف عونلا اذه نم تنك نإ كنأ

 نأ وه ًامليف عنصت نأ تدرأ نإ كلاب يف رطخي

 .نيفقثملا ةرهمجل هعنصت



 ةيبرغلا توريب

 يئاورلا همليف ةدهاشم نأ ةقيقحلاو

 تفشك ««ةيبرغلا توريب» لوألا ليوطلا

 ىده ىلع ةيلمعلا هتسرامم يف ريسي هنأ نع
 ناك نإو ىتح ذإ .عباسلا نفلاب هناميإ لعف
 «رخآ» ًامليف ودبي ؛لوألا هرهظم يف «مليفلا
 نم ًادحاو ناك هنإف «ةينانبللا برحلا نع

 كلت عم لماعتت يتلا مالفألا - حضوأو - لوأ

 ةهجو نم ديدحتلابو ...اهجراخ نم برحلا
 نوكي نأ نود نم ءاهوشاع نيذلا راغصلا رظن

 ىتحو .اهتايرجم يف رود وأ اهعنص يف دي مهل
 ءاقحال اهنع نوكحي نيح ءاودمعتي نأ نود نم

 مل .ةيدقن ليلحت ةرظن اهيلإ مهترظن نوكت نأ

 تناك .ةةيبرغلا توريب» ةياغ ةرظنلا هذه نكت

 شاع قهارم تايركذ نم ةروص مدقي نأ هتياغ
 «هتلئسأو هعافدناو هتءارب لكب .برحلا تايادب

 بّيغتلل ةبسانم درجم ةيادبلا يف اهايإ ًاربتعم
 1 ةسردملا نع

 توريب# مليف ثدحأ ًاديدحت ةرظنلا هذهب

 نأ ديرن يتلا برحلا عم ةعيطقلا كلت «ةيبرغلا

 توريب» قيقحت نمز لبق هنإ ذإ .انه اهيلإ ريشن
 ذنمو «ةقباسلا ةينانبللا امنيسلا تناك «ةيبرغلا

 «برحلا تناد تناك نإو ىتح ؛191/6 ماعلا

 ءاهلوح نم اهتلئسأ تحرط وأ اهتضفر وأ
 ناكو .«لخادلا نمال كلذ لعفت لازت ال تناك

 يريود دايز ناك موي ؛«تايادبلا كلت دنع «كلذ

 ىتلا امنيسلا كلت هلثمت ال ًاقهارم ىتف هسفن
 ثادحأ) ًائيش اهنع فرعي نكي مل هنأ ودبي

 سيل نكلو «191/5- 191/6 ماع رودت همليف

 يف ام امنيس دوجول رثأ ثادحألا كلت يف

 أتفن ال اذه عمو ...كلت برحلا تايادب نانبل
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 رّوصي ةريغص اريماك ًالماح مليفلا يف هدجن

 نأ نم انئكمي ام اذهو .(هلوح نم ودبي ام اهب

 يف ناك اذإ ام لوح مساحلا لاؤسلا نع بيجن

 ةايئامنيس ةينانبللا برحلا لوق» اقح ناكمإلا
 .اهجراخ نم

 ايلات ًاليج رظتنت نأ اهيلع ناك برحلا ةنادإ
 «ىلوألا برحلا مالفأ عنص يذلا ليجلا نأل
 ليجلا ءانبأ نم - لاح يأ ىلع  لازي ال ناك

 كلذل ءبرحلا نع ًالوؤسم هسفن ربتعي يذلا
 برحلا :ًايقيزيفاتيم ًاعباط ةنادإلا تذختا
 ةوقك برحلا .ثدحي امع ةلوؤسم (قلطمك)

 لياقم يف اذكهو .ًاعفد اهل كلمن الو انزواجتت
 دجو ةرخآلا فرطلا» نادو برحلا دّجم ليج

 نأ نم دب ال ناكو .برحلا نيدي ليج انه

 لب «برحلا ةنادإب يفتكي ال ثلاث ليج علطي
 نأ ربتعيل ءاوبراح نيذلا لك ةنادإل اهزواجتي

 نم ةميرج تناك .ًالزنم ًاردق نكت مل برحلا

 .مدو محل نم رشب عنص
 لثم مالفأ تتأ يذلا تقولا يف ءاذكهو

 هدعب نمو يريود دايزل ؛ةيبرغلا توريب»
 ًائيش ةلماح ءبهلس ناسغل «توريب حابشأ»

 لاطبأ ةلوفط) برحلا نمز ىلإ نينحلا نم
 نم ةيلهألا برحلا تشاع يتلا يريود دايز

 سأيو .«فنعو لتق نم اهيف امل هابتنا نود

 برحلا دعب ام عقاو نم بهلس ناسغ لاطبأ
 مالفألا هذه لثم يف حضاولا نم ناك «(يرزملا
 .اهجراخ مهدوجو ًامامت نونلعي اهباحصأ نأ

 سيلو ءاهنوضفري مهنكل ءاهنمز نولبقي دق
 عقوم نم لب «يتاذلا دقنلا وأ ةنادإلا عقوم نم

 نحن .انيرح ال ءابآلا برح اهنإ :ةقالعاللا



 ةيبرغلا توريب

 ريربت ىلإ ىتح جاتحن الو ءأمامت اهجراخ
 .اهتنادإ ربع انسفنأ

 ليجل ًادئار يريود دايز ودبي ءاذه يفو
 نأ ءوه هديري - ًارمع هنع لقي وأ - هلئامي
 ءاهتراذقو برحلا عمم طقف سيل ءامامت عطقي

 ليج ءاذإ .اهعنص يذلا ليجلا عم ًاضيأ لب

 نإ «ةطاسب لكب لوقي نأ ديري برحلا دعب ام
 كلمي ال كلذل ءًامامت هنع جراخ ءيش برحلا

 اذهو .اهوضاخ نيذلا اهنديلف :اهنيدي نأ ىتح
 ةعومجم لاح ةيأ ىلع هلوق تدارأ ام طبضلاب
 وأ ةيئامنيس «ةطسوتم وأ ةريصق مالفأ نم ةريبك

 دلو نيذلا نابشلا تارشع اهققح «ةينويزفلت
 .اهدعب وأ برحلا لالخ مهمظعم

 دايز دنع ىقبتل قطنملا اذه نم قلطتنو
 «ةيبرغلا توريب» همليفب متخ يذلا يريود

 بابلا حتف «ديدجلا نرقلا نم تاينيعستلا دقع
 ءاذه همليفل شهدملا حاجنلا لضفب ءاعساو
 «نيينانبل نييئامنيس مامأ «ملاعلاو نانبل يف
 «ةينانبل امئيس «لبقملا دقعلا يف نوضرفيس
 لقألا ىلعف «ضرعلا تالاص ىلع نكي مل نإ
 تاحفص ىلعو تابسانملاو تاناجرهملا يف
 دوعي نل يتلا ةصصختملا ةيبوروألا تالجملا
 ةيوبأب دجنتست نأ نيحلا كلذ ذنم اهعسو يف
 .نانبل يف ًايئامنيس ثدحي امع ثيدحلل ءام

 لضفب سيلو ...ًاقحتسم هلك اذه ناكو
 توريب# نأ ديب .هلجحو «ةيبرغلا توريب»

 ذئمو «هنأل ديدحتلابو .بابلا حتف ؛ةيبرغلا
 مليف رمألا ةياهن يف سيل هنأ نع فشك «ةيادبلا
 نع ثحب وأ تاراعش مليف الو ةيظعو ةلاسر
 «ةينانبللا برحلا امنيس لاح تناك امك «نيقي

 هنإ .«ةيبرغلا توريب# لبق ءاهتاجاتنإ مظعم يف
 ًاديدحت رثكأ لكش يفو ...ناسنإلا نع مليف

 رظني فيك جيردتلاب ملعتي يذلا قهارملا نع
 ام نأ ًائيشف ًائيش فشتكي فيكو «برحلا ىلإ
 فصلا نع بّيغتلل ةبسانمو «ةبعل هدقتعي ناك

 قمارم لكل ولحي امك عراوشلا يف نارودلاو

 ةرزجم ىوس هرمأ ةياهن يف سيل ؛لعفي نأ
 .ةلماش

 نيذلا داقنلا ئيطخي مل راطإلا اذه يفو

 ةيتاذ ةريس هنأ ىلع «ةيبرغلا توريب» عم اولماعت

 يتلا برحلا رهشأ لالخ ناك يذلا هجرخمل

 رودلاب ماقو ءقراط) هلطب نس يف ءاهروصي
 يف تناك اهنأ ريغ .(رغصألا يريود دايز قيقش

 قراطو .ميمعتلل ةلباق ةيتاذ ةريس هسفن تقولا

 هيقيفر ةبحص يف لب هدحو مليفلا يف لوجتي ال
 ةثالثلا مه .ايام ةيحيسملا ةقهارملاو ءرمع
 ًالهأ اي :ةيادبلا يف مهل ةّرسم رمألا اوربتعا
 ناذهو .ةسردملا لفقتس تناك اذإ برحلاب
 نايحألا ضعب ًاعم ءمهل احاتأ ؛لاوجتلاو غارفلا
 ثدحي ام ةبقارم .ىرخأ ًانايحأ نيقرفتمو

 مث رمألا لوأ ةيهال ةئيرب نّيعأب مهلوح نم
 يريودلا دايز اريماكو .ةطّروتم ةّمتهم جيردتلاب

 «ةفداصملا لعفب ول امك .تنكمتف .هزايحناو

 ىلإ ًابنج اهتاليوو اهثواسم ءبرحلا طاقتلا نم
 ءجضن مث وهلو صرف نم هحيتت ام عم «بنج

 ةحرم نكلو ءانايحأ ةطروتم ءآمئاد ةركام ةرظنب

 .نايحألا بلغأ يف

 مكحملا ويرانيسلا يف ءيريود نكل

 هلوق ديري ام لك لوقي فيك فرع هبتك يذلا



 توريب اي توريب

 ًاحرم رثكألا دهاشملا لالخ نم ًاصوصخ

 ةداّوقلا ديلو مأ تيب يف قهارملا دهشم عئار)

 نويحيسملاو نوملسملا ءامعزلا يقتلي يتلا

 دهشم عئارو «'اهتانب» ناضحأ يفو اهدنع
 ظالبنج لامك لتقم ىلع ًاجاجتحا ةرهاظتلا

 سامح لكب رمعو قراط اهيف كراشي يتلاو
 :هايإ ًالئاس يناثلا ىلإ امهدحأ تفتلي نأ لبق

 :رخآلا هبيجيف ؟لحارلا وه نم ءيش لك دعب

 رباعلا قئاسلا عم راوحلا عئارو ؟يردأ تسل

 عم تاقالعلا كلذكو ...قطانملاو راكفألل

 .(...ناريجلا

 رثكألا»و «يماردلا بناجلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 روضح مليفلا يف هنّمؤي ام نإف «ةداع «ةيدج

 يأب نانبل ةرداغم ديرت يتلا همأ .قراط ةرسأ

 .ثيرتي يذلا بألاو ءقرطلا نم ةقيرط

 ,رومألا يهتنتس فيك انه لوقن نل ًاعبط

 ربكيس قراط نأ ىلإ «لباقملا يف ريشن اننكل

 يذلا دايز هسفن وه نوكيس امبرو مليفلا دعب

 رمأ لاح يأ ىلع وهو ءًايئامنيس حبصيس
 يتلا ةيوديلا اريماكلا كلت ربع مليفلا هل دّهم

 .هلوح نم ثدحت دهاشم اهب روصي كفني ال

 لاقتنالل ةعيرذ هروصي يذلا طيرشلا نوكيسو

 نأل ءراطخألا ةهجاوم يف ةقطنم ىلإ ةقطنم نم

 نم ولخت نيحلا كلذ «تناك ةيبرغلا توريب
 ةعيرذ لاقتنالا نوكيو .مليفلا ضّمحي ويدتسا

 يعولا :قراط امهبستكي نييقيقح نييعو لوأل
 ذإ يسنجلا يعولا مث «ةيقيقحلا تاماسقنالاب

 .ديلو مأ تيب ىلإ تاذلاب ةلحرلا كلت هدوقت
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 «(توريب اي توريب»

 (ناولأ) .. 6 (١ةا/ه)

 يدادغب نورام :جارخإ

 يدادغب نورام ويرانيس

 يديرب يبور :ريوصت

 «فولعم ياريم ؛يليالعلا تزع :ليثمت

 يف ةبغر لقأ «توريب اي توريب» ودبي
 ةيبرعلا مالفألا نم ديدعلا نم تالزانتلا ميدقت

 «هتينازيم مجح رغص ناك امبرو .هل ةنمازملا

 نارمألا امه .هجرخمل لوألا لمعلا هنوكو
 جرخملا فّلخت نكل .كلذ ىلع ادعاس ناذللا
 ًايبلس رثؤيس ناك امبر ءانه تالزانتلا ميدقت نع

 ضرعي نيح .هعم نيجرفتملا لماعت ةلأسم يف
 .دعب ام يف

 ةروص انل مدقي «توريب اي توريبا مليف
 ةرتفلا لالخ ينانبللا عمتجملا ةبيكرت نع ءام



 توريب اي توريب

 /لوليأو «14354 ماعلا لوأ نيب ةلصافلا

 سيئرلا ليحر خيرات 191٠١« ماعلا نم ربمتبس

 ةرتفلا كلت مدقي مليفلاو .رصانلا دبع لامج
 ةيساسألا ةينامزلا تابقحلا نم اهنأب هنم ًاعانتقا
 .ثيدحلا ينانبللا خيراتلا يف ةيفاطعنالاو

 عباتي ءنيرشعلا روهشلا كلت لالخ

 اهسكعي يتلا تاروطتلا «همليف يف «يدادغب

 ىلع ؛يبرعلاو يلحملا يسايسلا عضولا
 يتلا ةيجذومنلا تايصخشلا نم ةعومجم
 ةيزاوجربلا ىلإ يمتني يرصان ماخب :اهراتخا

 نم هلمحت ام لكب «ةيتوريبلا ةيمالسإلا ةريغصلا
 يرذج يبورع طابتراو «ةيحالصإ تاحومط
 ةيبلطملا تالاضنلا نم ةلمج يف سكعني
 ةيزاوجربلا ىلإ يمتني يحيسم فقثم ؟؛ةيموقلاو
 ةفاقثلا لعفب تدعتبا يتلا ةيحيسملا ةريغصلا

 تقلغتاو «ينانبللا يبرعلا اهعقاو نع ةيبرغلا

 نمؤت ةرمدم ةيشاف ىلإ امإ لوحتتل اهسفن ىلع

 ةزهاجلا تايطعملا نم ةلمجب ىمعأ ًاناميإ
 ىلع نيقلغنملا دارفألا نم رزج ىلإ وأ ءأفلس

 يبونج لماع ؛ةطبحمو ةبرغم ةيناسنإ ةفاقث

 نم ةلمج اهيلإ حزن يتلا توريب يف ضوخي
 ضوخي امك «ةريغصلاو ةيوفعلا تالاضنلا

 «ةيشيعملاو ةيسنجلا هتاطابحإ دض اسئاي اعارص

 هردق ثيح) ؛بونجلا ىلإ ةدوعلا ىلإ هب يهتني
 لاضن هنإ .ليئارسإ دض لاضنلا :يقيقحلا

 «توملا ىلإ هب يهتني هنكل ةيقدنبلا لمح همّلعي
 ًايحافك ًايميظنت ًالمع هءارو فلخي نأ دعب امنإ

 لثمت ةبلاط ًاريخأو ؛(هب سأب ال لبقتسمب رّشبي
 تاذ ةرونتملا ةريبكلا ةيحيسملا ةيزاوجربلا

 فلتخم نيب لقنتت اهنإ .ةيناسنإلا عزاونلا
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 «يحيسملا فقثملا ىلع ًانيح درمتت «تاقبطلا

 ؛ملسملا يماحملا عم ام ةقالع ًانيح ميقتو
 نأ نود نم عيمجلا كرت ىلإ رمألا اهب يهتنيو

 .رومألا اهب يهتتتس فيك فرعن

 ىلإو تايصخشلا هذه ىلإ دانتسالاب
 اميف موقت يتلا ةكباشتملا تاقالعلا نم ةلمج
 اي توريب# يف يدادغب نورام انل مدقي ءاهنيب

 يف ينانبللا عمتجملا روطتل ام ةيؤر «توريب
 تاونسلا كلت يأ ؛ةكئاشلا تاوئسلا كلت

 لاضنلل قيرط نم رثكأ دعب ام يف تددح يتلا

 .لمعلاو

 جرخملا اهراتخا يتلا تايصخشلا نأ ريغ

 لك طوقس ناك نإو .ءطوقسلا ىلإ اهلك يهتتت
 عاضوألاب ًانهرو ًاقلاعم اهريصم لعجي اهتم
 فقي يرصانلا يماحملاف .ة ةقحاللا ةيسايسلا

 سيئرلا ليحر ربخ مامأ ًائيزحو ًالوهذم
 نوكيس فيك ًادبأ فرعن نلو «رصانلا دبع
 هيلإ ةبسنلاب لثم يذلا ليحرلا اذه دعب هلوحت
 تباصأ يتلا مئازهلاو تاطابحإلا نم ةلمج

 يحيسملا فقثملاو .لمعلا يف ددرتملا هبولسأ

 يتلا ميقلاب ناميإلا نع فكي نيح رجفني فوس

 ةيزاوجروبلا ةبلاطلاو .هسأر تشح نأ قبس

 يتلا اهتاقالع لك نع يلختلا راتخت فوس

 وهف يبونجلا لماعلا امأ .مليفلا يف اهعبتتت

 نأ ريغ ًاحضاو ًاقيرط راتخي يذلا ديحولا

 .توملا ىلإ هدوقي هقيرط

 ةحوللا هذه نع يدادغب نورام لوقي

 اهمدقي نأ هنأش نم نوكيس ناك هنإ «ةيعامجلا

 دعب همليف ققح هنأ ول ةياغلل فلتخم لكشب

 عارصلا عالدنا دعب يأ - ةريخألا ثادحألا
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 دقعلا فصنو دقع نم رثكأ موديس يذلا حّلسملا

 دنع ةقّلعم اهكرت يتلا رئاصملاف - نينسلا نم
 تفنأتساو تداع 191١ لوليأ يف همليف ةياهن

 ىطعت «ةريخألا ثادحألا لعج لكشب اهقيرط
 : .اهتافاطعناو اهتاياهن رئاصملا كلت

 هنوك ةيحان نم «توريب اي توريب# مليف نإ

 «لزانتلا يف ةبغر لقأ ودبي «ال مأ ًايراجت ًامليف
 فسويل «لاضلا نبالا ةدوع» مليف نم ءاذإ

 ًانايحا ودبي بولسإلا ةيعان نمو «نيهاش
 يلامجإ لكشب هنكلو «آلمم ًانايحأو ءًاضماغ

 ةيبرعلا امنيسلا ىلإ ةيقيقح ةفاضإ هرابتعا نكمي
 .ةداجلا

 نيحلا كلذ يف لوألاو ديحولا ضرعلا ناك

 راجفنا نم ةليلق مايأ لبق مليفلل ( 0 عيبر)

 توريب» نأ اهموي ليق انه نمو «ناسين ثادحأ

 ميقتسي ال دقو «برحلاب ةءوبن ناك ؟توريب اي

 ءامهلوأ :نيببسل ةماقتسالا لك مالكلا اذه

 ةمداق برحلا نأ نوفرعي اوناك سانلا لك نأ

 «ةءوبن ةيأ ىلإ ةجاحب رمألا نكي ملو «ةلاحم ال
 نع هثيدح نم عبنت ال مليفلا ةيمهأ نأل ءايناثو

 نكلو (لاح يأ ىلع اهنع ثدحتي مل) برح

 «نيديدج يئامنيس رايتو ةغل يف هضوخ نم
 ديعص ىلع امم رثكأ نومضملا ديعص ىلع
 أرقأ ذإ .مويلا ينشهدي رمأ وهو ءامبر لكشلا
 .انه هلقنأو ءنيحلا كلذ يف مليفلا نع هتبتك ام

 يفو ةليوط تاونس دعب الإ هيلإ رشأ مل يننإ
 يدادغب نورام امنيسل انيح يمييقت ضرعم

 .ديدجلا ينانبللا يئامنيسلا رايتلل ًانيحو ؛لكك
 يف ًاقح جرفتملا رظن تفلي ام نإف اذه ىلإ

 وحنلا ىلع هصيخلت نكمي رمأ وه «مليفلا اذه

1 

 ةديدع ةيعامتجا ءاوجأ نيبو «مليفلا يف :يلاتلا

 اهتايحل ام ةروص مسري نأ جرخملا لواحي
 يدادغب نورام روصي «تاوئسلا كلت لالخ

 يمتنتو ةيرصان تاهجوت تاذ ةملسم ةلئاع

 روصي امك «ةدعاصلا ةريغصلا ةيزاوجربلا ىلإ

 سفن ىلإ يمتنت ةيحيسم ةلئاع هسفن تقولا يف
 ظحالن امنيب نكلو «ًابيرقت ةيعامتجالا ةحيرشلا
 لزنم لخاد اهاوه ىلع لوجتت اريماكلا نأ

 مونلا فرغو خباطملا لخدتف ةيحيسملا ةلئاعلا

 ؛مهتيميمح يف تيبلا لهأ ئجافتو حوطسلاو
 جرخملا اريماك نأ هسفن تقولا يف ظحالن

 نم رثكأ ىلإ «ةملسملا ةلئاعلا تيب يف ءلصت ال
 ةلئاعلا ءانيأ طاقتلاب ةيفتكم «ةيج راخلا ةفرشلا

 .تيبلا فرغ نم ًايأ لخدت نأ نود نم ءاهدنع

 ريوصت نع هفاكتتساب يدادغب نورام نإ
 ناك ةملسملا ةلئاعلل ةيلخادلا ةايحلا

 هداعبأب كلذ يعي نأ نود نم ىتح - لصاوي

 امنيسلا هيلع تراس ًاديلقت - ةيجولويسوسلا
 «هيف ناك يذلا هسفن تقولا يف «ةقباسلا ةينانبللا

 «نييفئاطلا ينانبللا عمتجملا يّقِشل هريوصتب
 هديعب دح ىلإو نمكي هيف ءًاديدج ًاديلقت حتتفي
 امنيسلا ىلع أرط يذلا رييغتلا نم يساسأ ءزج

 يدادغب نورام عم امنيسلا نأل ؟اذامل .ةينانبللا

 ةيعامتجالا ةيفئاطلا تاءامتنالا يّمست تحار

 نانبل يف امنيس نم جتنأ ام ناك امئيب ءاهئامسأب
 يف قرطب ابلاغو هئامتنا نع فشكي كلذ لبق
 ربع ؛هتوبكم ربع يأ - هنع ًامغر «ةيئادبلا ةياغ
 .هلوقي ام ربع امم رثكأ «هلوقيال ام

 :يلاتلا وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 دنع فوقولا يدادغب نورام دّمعت له ىرت



 توريب كلنيبو ينيب

 لوخد مدعو ةملسملا ةرسألا لزنم ةفرش

 اذه نأ ؛عبطلاب مزج نود ؛دقتعأ ؟لزنملا

 يعو نم عبن امنإ لوخدلا نع فاكنتسالا

 .هسفن عم هقدص نمو ينطابلا يدادغب نورام

 فرعي ال ةطاسب لكبو «يدادغب نورام نأل

 لخادلا نم ملسملا ينانبللا تيبلا نوكي فيك

 (لقألا ىلع نيحلا كلذ يف ءفرعي نكي مل وأ)

 هنأل هلخاد نم يحيسملا تيبلا رّوص وهو

 تابيترتل هناهتراو ء«تيبلا اذه ايافخ فرعي
 يذلا طمنلا ؛مهتايح طمن عم هقباطتو «هباحصأ

 .هنم ءزج وهو هشاع هنأل ءًاديج يدادغب هفرعي

 نورام ققح نيح «نيعبسلا طساوأ دنع

 ةريثك رومأ تناك ؟توريب اي توريب» يدادغب
 دب ال ناكو .ريغت دق هسفن نانبل ناك .تريغت دق

 لدبت لعفب ًاديدحتو هرّيغتت نأ نم اهسفن امنيسلل
 مهسفنأ نع ددجلا نيينائبللا نييئامنيسلا ريبعت

 نم سيلو .اهنوققحي يتلا طئارشلا لالخ نم
 لوأ ءيدادغب نورام نوكي نأ ةفدصلا ليبق

 - لقألا ىلع - لواحي ينانبل يحيسم جرخم
 ولو ىتح «يمالسإلا عمتجملا ملاع لخدي نأ
 هفقوأو كلت ةيلوألا هتلواحم دأو دق هخيرات ناك

 .ةفرشلا دنع «ملاعلا كلذ جراخ

 نوكي نأ كلذك ةفدصلا ليبق نم سيلو لب

 ؟توريب اي توريب» لوألا يدادغب نورام مليف

 يفئاطلاو ينيدلا ءامتنالا نع نلعي مليف لوأ

 ةروثلا يه كلت تناكو .هصاخشأل يسايسلاو

 ةناكم ؟توريب اي توريب» حنمت يتلا ةيقيقحلا
 .دئارلا مليفلا
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 «توريب كتيبو يتنيب»

 (ناولأ) .د٠ (194947)

 يدنجلا ةميد :جارخإ

 يدنجلا ميرو ةميد :راوحو ويرائيس

 ينامعن نسح هرب روصت

 تاراتخم :ىقيسوم

 يدنجلا مير ؛يدنجلا ةميد :ليثمت

 مليف يف تلواح يتلا يدنجلا اميد ربتعت

 ىرخألا يه مسرت نأ ؟توريب كنئيبو ينيب»

 «برحلا دعب ام نانيل ىف ءاقلو ةدوع ةريسم

 كلت دعبام ايمي داعيا نم ةنلخلاو

 اهسفن اميد :نيتخأ نيب وه انه ءاقللاو .برحلا

 امنيسلا ةساردل برحلا ةيادب ذنم تهجوت يتلا
 توريب يف تيقب يتلا ميرو ءلسكورب يف
 .ةفورعم ةماسر حبصتل

 «نيتخألا نيب مداصتلاو ءاقللا لالخ نم
 ةياكح) ىرخألا ليصافتلا ضعب لالخ نم امك

 ةميعز ىلإ رقفلاو برحلا اهتلوح ةيبص
 «ةقهارملا تاونس لئاوأ يف دعب يهو ةباصع

 طسو يف حرسي يذلا نيسح يبصلا ةياكح
 ةياكحو «ةيدبألا هتكلمم هنأكو مدهملا ةنيدملا

 تاونسل هنينح ءادبإ نع فكي ال يذلا لتاقملا
 لقنت هلك اذه لالخ نم ؛(خلإ ...برحلا

 نانبل ىلإ هرسأب ليج ةرظن يدنجلا اميد انيلإ
 ةعاس ىدم ىلع «برحلا دعب امو برحلا

 .هسفن تقولا يف ةدعاوو ةبقاث ةميمح

 - برحلا نم روص اذه يدنجلا ةميد مليف

 .فصقلا ةركاذو عئجالملا نم يضاملا نم



 توريي كنيبو ينيب

 دنعو ؟رسخ نمو ؟مويلا حبر نم :لءاستت

 نأ قدصي ال ءرملا داكي مليفلا اذه ةدهاشم

 يرجي يتلاو ءيضاملا نم تراص يتلا برحلا

 برحلا يه «وحنلا اذه ىلع اهنع ثيدحلا
 ئجالملا نأ ءرملا قدصي ال داكي .ةينائبللا
 نأو «ةركاذلا نم ًاءزج تراص فصقلاو
 لاؤسلاو باسح ةدرجب مايقلل ناح تقولا

 .رسخ نّمعو حبر نمع
 (نيحلا كلذ ىف ةنس 77) يدنجلا ةميد

 .ديدجلا عقاولا اذه ىلع ةئهارم فزاجت تناك
 اذه نم ؛:ةجرخمك لوألا اهمليف يف قلطنت
 ًاءزج تراصو ؛تهتنا برحلا :ديدجلا نيقيلا

 دقو ةحيحص ةيضرفلا هذه نوكت دق .ةركاذلا نم
 ةجرخملا - ةبتاكلا مهي ام اذه سيل .نوكت ال
 ةمزالك ةيضرفلا كلت مدختست يهف - ةباشلا

 يذلا ءيرجلاو ميمحلا اهطيرش اهب نيزت
 .نانبل يف ةيسيئرلا هدهاشم ترّوص

 اذه اهريوصتب ءيدنجلا ةميد نأ لاحلاو

 ةروصب طيحي ناك ًايساسأ ًاقوط ترسك «مليفلا
 رركتت تأدب تناك ةروصلاف .ةينانبللا برحلا

 برحلا دعب امو برحلا ةلئسأو ءبيتر لكشب
 لك بايغ يف جورخلا ىلع دعب أرجتت نكت مل
 جرط يلمت يتلا ةرورضلا نيقي ىتح ...نيقي
 ًائيقي ةمث نأ فرعت يدنجلا ةميد نكل .ةلثسألا

 برحلا ؛تاذلا نيقي :هتلثسأ حرطي نأ هل نكمي

 قلقو ةركاذلاو راظتنالا توريب ؛ةيلخادلا
 تناكو .ةءوبخملاو اهنم ةيمهولا تالامتحالا

 يف ءاهليحر لبق توريب يف هتكرت ام نأ فرعت

 لازي ال ناك ء«سأيلا بايتتساو لاتقلا عالدنا رع

 ناكو .ًالصاوتم ًاقلقو «امئاد ًاراوح اهعم شيعي

 توريب :نايساسأ نائيش «هتكرت ام نيب نم

 .ةماسرلاو ةبتاكلا ءاهتقيقش ميرو ءاهسفن

 وأ برحلا ةعيرذب «ناتخألا قرتفت نأ لبق

 «ةميمح ةقالع امهنيب تأشن تناك «ةساردلا

 توريب يساسألا هروحم «لصاوتم راوحو

 «كلذ دعبو .ةلوفطلا تايركذ نم ىقبتامو

 راصو «ةيئامنيس ةجرخم ةميد تحبصأ نيح

 نأ ترعش ء«لوألا اهمليف ققحت نأ اهناكمإب
 /مليف وه هب أدبت نأ نكمي يذلا ديحولا مليفلا
 توريب .دعب املا توريب راطإ نامض ةذيوعت

 انألا عم مئادلا راوحلا «ةلوفطلا :ءيش لك

 ء«روضحلا «بايغلا .برحلا ةركاذ ,ىرخألا

 .ةيعقاولا توريبو ةنزتخملا توريب ةصاخب مث

 ...(توريب كنيبو ينيبا ناك انه نمو

 راوح لكش ىلع ًاينبم مليفلا ىتأ دقلو
 هنإ.توريب عم راوحو «نيتخألا نيب
 ريسفتل - يدنجلا ةميد لوقت امك - ةلواحم#

 نيب طبرت ؛ةصاخ ةرظن
 ...«امهنيب دعابت وأ برقت «نيتيصخش ةيساسح

 راوحلا نم قلطنا يذلا ويرانيسلا نأ ريغ
 ةرتف لالخ ءلوحت ام ناعرس «نيتخألا نيب

 تخاألل ةيبناج ةروص ىلإ ؛هيلع لمعلا
 «ةدئاعلا تخألاف .تيقب ىتلا تخألا :ىرخألا

 «ليوطلا اهبايغ لعفب ودبت ؛مليفلا ةبحاص
 ةميقلل .تناك يتلا توريبل «ةركاذلل ةلماح

 ناحضني نيذللا ئبتخملا ىنعملاو ةيفخلا
 تحخألا تدب اميف ...تيقب يتلا ءايشألا نم

 توريبل ةلماح ءاهئاقب مكحب ءىرخألا
 جفلا اهعقاوب «ءتحبصأ امك توريب «ىرخألا

 ىلإ مير اهب تئعب يتلا ةلاسرلا لعلو .خراصلا

 درجم . .ةيقيقح ةنيدم



 مسا داتلا

 مليف قيقحت مزتعت ةريخألا نأ تملع موي ةميد

 ايؤر رصتخت ءاهلالخ نم توريب نعو ءاهنع

 ةينانيل ةيماعب ءاهفرع يتلا تافاطعنالاو لمعلا

 ليج ةاناعم رصتخت ةلاسرلا هذه تتأ دقل

 .حيرجلا ةنيدملا يف ةماودلا طسو ربك لماك

 لالخ ينفلا عورشملا ىرجم تلوح يهو

 «توريب كنيبو ينيب# ب اذإف ؛هنيوكت ةلحرم

 لخادلا ةرظن :نيترظن نيب ةهجاوم ةياكح يتأي
 .رضاحلا ةرظنو يضاملا ةرظن .جراخلا ةرظنو

 تمكحت ةمدصلا هذه نأ ةجرخملا ىرتو

 ىلإ اهترظن لوقن ال َملو «مليفلا ىلإ اهترظنب
 ديدج قاذم ءاقلل تايو ...اهسفن توريب

 نيب .عقاولا يف امك امنيسلا يف ءبيرغو

 ؟نيضقانتم نيئمز نم نيتيتآلا نيتخألا

 «بئاتلا»

 (ناولأ) .د ى/ )١1(

 شاولع قازرم :جارخإ

 شاولع قازرم :راوحو ويرانيس

 ن وغل نيدمحم :ريوصت

 «ىسيع نب دلاخ «دارميد تب ةليدع :ليثمت

 ققح «ةنس نيعبرأ نم برقيام لالخ
 ينثا وحن شاولع قازرم يرئازجلا جرخملا
 مدقم يف هعضو ام ءآليوط ًايئاور ًامليف رشع
 «ةرازغ» ىلإ ةبسنلاب هينطاوم نم نييئامنيسلا
 ًاحيحش ربتعي دق يذلا ددعلا اذهف .هجاتنإ

 77و1١

 تاونس ذنم لمعيو شيعي يئامنيس ىلإ ةبسنلاب

 لّجست ةيقيقح ةرثأم رئازجلا يف ربتعي «نيعبسلا
 أدب نيح «رئازجلا تناك ءاذه عمو .هبحاصل

 حبصت نأب ةدوعوم .ينهملا هراسم شاولع
 هذه يف امنيسلل ًاجاتنإ رثكألا نادلبلا نم ًادحاو

 فورظلا تمكارت كلذ دعب .ملاعلا نم ةقطنملا

 تتشتو جاتنإلا صلقتل ةيرئازجلا مومهلاو
 جاتنإ نم ىتح دلبلا اذه مرحتو «نييئامنيسلا
 .نينسلا ضعب يف ىندألا دحلا

 بابسأ نع ثحبلا انثش اذإ اننأ لاحلاو

 «مومهلاو فورظلا كلت نع امك هلك اذه

 راوغأ ربسن نأ رخآ ءيش يأ لبق انيلع نوكيس

 امنيس يهف .ديدحتلاب شاولع قازرم امنيس
 ءاهتبوجأو رئازجلا ةلئسأ تلمح ام ًاريثك

 وه «ينهملا اهبحاص رّوطت باسح ىلع ًابلاغو
 نع ًاعوط ىلختي نايحألا ضعب يف ناك يذلا

 عوضوملل ةيحجرألا لعجل ةيئامنيسلا هتغل
 بلغ «ةيحانلا هذه نم .مليفلا يف ةلاسرلاو

 هتيؤر يف يلاضنلا بناجلا شاولع قازرم

 عادبإلا بناج ىلع ءاهلوح نم ملاعللو هدالبل
 اذه ىلع مدني مل هنإ ًامئاد لوقي هنكل ؛هيدل

 .ًادبأ

 هراسم نم زيمملا ىلإ دوعي شاولع وه اهو

 ؛ناك» ناجرهم ةباوب نم اديدحت «يئامنيسلا

 لمحت .اقباس هل ةلالطإ ريغ دهش ناك يذلا

 نأ ريغ ...«بئاتلاة وه ًاطيسب ًاناونع ةدوعلا
 مليفلا عوضوم يف سكعنت ال ناونعلا ةطاسب

 دح ىلإ تسكعنا نإو «ةيئامنيسلا هتغل يف الو

 ةايحلا عقاو نم يساسأ ءيش نع هريبعت يف ام

 .ةرصاعملا ةيرئازجلا



 بئاتلا

 يتأي مليفلا اذه تلعج ةفداصملا لعلو

 يف ةسكن يلوصألا فرطتلا دهشي تقو يف

 ةيفاضإ ةميق مليفلا يطعي ام ...ٌيرئازجلا هدهم
 يف هتميق لمحي هنأل اريثك اهيلإ جاتحي ال دق
 هتاديدجت ىلإ شاولع نم ةدوع ربتعُيل هلخاد

 ؛ةيعامتجالا همومه نع ريبعتلا ةّينف ىلإو
 .هيلثمم ةرادإ نم ذفلا هثكمت كلذكو

 ءيش ىلإ دوقي دق مليفلا يف ًاثداه ًالمأت نإ

 نقم يف ىرتالل ةيلإ انترطي ىف يّورتلا نم
 اناكقإ .تناقايسلا نفكر فو اوشح :نهاشملا
 ًاليلق تاقالعلا ضعبلو ءاهلمحتت ال دق راكفأل
 ىقبي هلك اذه نكل .اهدناست يتلا تارربملا نم
 ةينفلا ةيحانلا نمو مليفلا اذه ةأرج مامأ ًايوناث

 .ًاضيأ

 نمف .عوضوملا وه انه مهألا نأ ريغ

 ةعرسب مهفّيس رئازجلا عاضوأ نع ًائيش فرعي
 مائولا نوناق ىلع ليحي مليفلا ناونع نأ

 تاونس دعب عمتجملا ىلع ضرف يذلا يندملا

 رفغُي نأب يضقي ًامهافت «ةعيرملا باهرإلا
 مهحالس اوقلأ نإ هوفرتقا ام نيبئاتلا نيحلسملل

 اوّمُس ءالؤهو ...عمتجملا ناضحأ ىلإ اوداعو

 دحاو ىوس شاولع مليف لطب امو .نيبئاتلا

 عمتجملا يف طرخنيل ادئاع انيلإ مدقي مهنم
 هتيحل ًاقلاح «سيلوبلا ةدعاسمب ًالمع دجيو

 .هتايح ةقارشإ ًاديعتسمو
 نم ءزج يه بئاتلا اذه ةياكح نكل

 يلديص هروحمف رخآلا ءزجلا امأ «مليفلا

 ىلإ ءرمخلاو نزحلا يف ًاقراغ ًاديحو شيعي
 :ضتاخ لكيت يف امره كداعلا ب لغتي نأ
 ناك يلديصلا نأ هلالخ نم جيردتلاب مهفن

 أدقف امدعب هتجوز نع لصفنا دق تاونس ذنم

 ىلع بئاتلا هضرعي ام امأ .ةديحولا امهتتبا

 ربق ثيح ىلإ هتجوزو هدوقي نأ وهف يلديصلا
 ءًاحضاو هلك اذه نوكي ال ةيادبلا يف .ةلفطلا
 دوقت ةرايسلاب ةلحر لالخ رثكأ حضتيس
 ةلحر يه .ربقلا ثيح ىلإ نيقّلطملاو بئاتلا

 لوقلا نكمملا نم لعل ةليوطو ةتماص هبش
 ةاسأملاو اهب نيمئاقلا ةثالثلا ربع لمحت اهنإ

 ثيدحلا يرئازجلا خيراتلا مالآ «ةكرتشملا

 يه امم رثكأ هنع توكسملا ةلحر يه .هلك

 ةيهارك مأ ًاثيدح ناك ءاوس «هلدابت متي ام ةلحر

 «مليفلا ىلع ةريثك ذخآم ءرملل نوكت دق انه

 ام نأ ريغ ؛عاقيإلاب قلعتي ام اهنم امّيس الو
 ىوقأ نم ةدحاو مّدق «بئاتلا» نأ وه عفشي
 ام لوقل ةيرئازجلا ةيئامنيسلا تالواحملا
 هنأ هيف ام رطخأ لعل ضام نع ريبعتلاو ءثدح
 '.نيعم نأ دعب ليوا

 دهشملا رظتنن نأ كلذ كاردإل انبسحو
 ًاباوج هتاذ دح يف نوكي دق يذلا ريخألا

 يف نييلوصألا لشف (ةحرف» نع ًاحيصف
 .ةريخألا تاباختنالا



 ءابرغلا بارت

 (ءايرغلا بارت»

 (ناولأ>. (149/)

 ىركذ ريمس :جارخإ

 شّرخ لصيف :ةصق
 ىركذ ريمس :راوحو ويرانيس

 دراو انح :ريوصت

 ةيملاع تابختنمو نايسيئر راريج ١ :ىقيسوم

 روشاع ةماسأ «يروغلا ناميإ ءاسوك ماسب :ليثمت

 بعصلا نم يذلا «مليفلا اذه لمحي

 سيئرلا هناونع يحوي نأ ىلوألا ةلهولل

 ةايح نم دهاشم) وه ًايوناث ًاناونع :هعوضومب

 عمو .اهتومو يبكاوكلا نمحرلا دبع خيشلا
 دهاشم نم لعفلاب فلأتي مليفلا ناك اذإ اذه

 يوضهنلا لضانملاو ركفملا كلذ ةايح نع

 نرقلا رخاوأ شاع يذلا «يبرعلا يمالسإلا
 هيلي يذلا نرقلا لئاوأ لتقو رشع عساتلا

 لبق هثادحأ يف فقوتي - مليفلا يأ  هنإف

 ًالصأ هلمحت يذلا «يوناثلا ناونعلل ىنعم نم
 تناك ىتلاو ء«ويرانيسلا اهنع ذخأ ىتلا ةصقلا

 .رصم يف هليحر ىتح يبكاوكلا ةايح عباتت
 ريغ أطخ وأ ءًايوناث ًاليصفت ىقبي اذه نأ ريغ
 عم ءًالٌّوطم هدنع فقوتلا ىغبني الو «دوصقم

 ةريدج اهتاذ دح ىف ىبكاوكلا توم ةياكح نأ

 فقوتلا لّضف مليفلا نأ املاط نكلو .ىورت نأب
 !نكيلف ءاهنود

 ةنيدم نبا يبكاوكلا ةايح عباتي ًاذإ مليفلا

 باّتكلا راكفأ ىلع ًاركاب علّطا يذلا بلح

 زربأ تاباتك ىلع امك «نييسنرفلا نييريونتلا
 يف داتراو - نييلاطيإلا نييكارتشالا باتكلا
 «يريينروبراكلا» تاعومجمل تاقلح هبابش

 حضاو ريغ رمألا اذهو «ةيلاطيإلا ةيكارتشالا

0 
 ىلعو «هراكفأ يف اريثأت ربكألا اوناك ءالؤه

 .دادبتسالا عئابط هباتك ةيفلخ يف لقألا
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 مالفألا نم ًادحاو (ءايرغلا بارت) ربتعي

 ركفم ةريس مسرل تسّرُك يتلا ةليلقلا ةيبرعلا
 مليفلل جتنملا فرطلا نأ حضاولا نمو .يبرع

 عم اهموي هاّنبت «(ةيروسلا امئيسلا ةسسؤما)
 «ةيلام ةرطاخم جاتنإلا اذه نأب ةحضاو ةفرعم

 بعصي مالفألا نم عونلا اذه نأ ىلإ رظنلاب

 كيهان ؛هيلإ ضيرعلا روهمجلا باذتجا
 وأ عقاولا ىلع ةسكاشم رصانع هليمحت ةبوعصب
 «يميلعت يديلقت لمع نم لمعلا لّوحت خيراتلا
 .يمارد لمع ىلإ

 نم ىنعم يف ؛«يبكاوكلا ةايح ىتح ءذإ

 لعجي ام ؛ىسنت ال ةايح ًايمسر ودبت «يناعملا
 داقتعالا ىلإ .براوم لكشب نإو «هجتي ءرملا
 لجرلا رفس لبق مليفلا «ثادحأ» فقوت نأب
 تاطلسلا نأ ًاقحال فرعتس ثيح ءرصم ىلإ



 ةرماؤم حيرشت

 ىدهلا وبأ خيشلا فقوم ىلع ءانب «ةينامثعلا

 «ديمحلا دبع ناطلسلا «نيتوبسار» - يدايصلا

 هل ّسد نم هيلإ تلسرأ «- ضعبلا لوقي امك
 ةياكحلا هذهف .هلتق ىلإ ىدأ ام ةوهقلا يف مسلا

 اهموي بغري مل مليفلا نأ ودبيو .ةيلاجس ربتعت
 يف لاجسلا نم عونلا اذه ضوخي نأ يف
 ةايحل ةيئهذ ةروص نوكي نأ هسفنل دارأ لمع

 ىلإ ةبسنلاب هتيمهأ لضانمو فلؤم راكفأو
 هتايح يف نمكت ال دق ثيدحلا يبرعلا انرصع

 ةيريونتلا هراكفأ يف نمكت ام ردقب «هتوم اماردو
 نع ةثحابلاو «مالسإلاو ةبورعلا تيب ةعماجلا

 رّبعم  ةيمالسإلا بوعشلل يمدقت عمجت
 دض ةلضانملاو «- ىرقلا مأ باتك يف هنع

 باتك كلذ نع رّيع امك «دادبتسالاو فسعتلا

 يتلا تالاقملا تارشعو .دادبتسالا عئابط

 اهردصأ فحص ىف اهرشنو يبكاوكلا اهبتك

 تارفلا# اهنمو «ةيكرتلا تاطلسلا اهتقلغأو

 .لادتعالاو

 تهباج يتلا ثادحألا نأ ةقيقحلاو

 يف مليفلا بهسأو ءبلح يف يبكاوكلا
 ًالداعم دجت نأ اهنأش نم ناك ءاهنع ثيدحلا
 طلتخا ثيح «ةرهاقلا يف هتماقإ تاونس يف اهل

 لوح نم ةقلحتملا تاقلحلاب ةرشابم كانه
 دمحم - يناغفألا نيدلا لامج يئانثلا راكفأ

 يف ديزت ةيرهاق ءاوجأ مليفلل رفوي ناك ام ؛هدبع
 .ةيروسلا هدهاشم ىنغ

 ةينغ تتأ اهتاذ دح يف دهاشملا هذه نأ ريغ

 ضوع ثيح «يجاتنإلا هرقف مغر «مليفلا يف

 اهتويبو ةميدقلا بلح ءايحأ يف ريوصتلا
 همدق يذلا زيمملا ليثمتلا نأ امك .رقفلا كلذ

 لح

 ءاسوك ماسي مهتمدقم يفو ءانه نويروس نونانف
 مليفلا ىلع ىفضأ «يبكاوكلا رود بعل يذلا

 مليفلا نّكم ام ءاهيف كش ال ةيناسنإ ؛هتاراوحو

 .ةيميلعتلا ةغللاو بدألا ةوطس نم وجني نأ نم

 «ةرماؤم حيرشت»

 (ناولأ) .د 9177 1( ٠

 ضاير ميلس دمحم :جارخإ

 ضايرميلس دمحم ١ :راوحو ويرانيسو ةصق

 ريبصس كاج :ريوصت

 نوسيرف رانرب :ليثمت

 امئيسلا هيف تناك يذلا هسفن تقولا يف
 تاينيعبس نم يناثلا فصنلا لالخ «ةيرئازجلا

 مالفأ تاينييعت نع جرخت «نيرشعلا نرقلا
 دقنلا امئيس ءاضف يف لخدتل «ةروثلا ديجمت

 نأ لواحت ىرخأ امنيس هيف تناك «يعامتجالا

 يف نكلو - ًامئاد لاحلا امك - ةيسايس ءدلوت
 وحن وحنت امنإو ءايرئازج ةدوهعم ريغ تاهاجتا

 يسنرفلل «دز» مليف عم اهحاجن ةورذ ىلإ
 ناك يذلا ءسارفاغ - اتسوك لصألا ينانويلا

 ىلع ام ةيعورشم ىفضأ ام ؛يرئازج جاتنإ نم
 ناكو ءاهنع ثدحتن يتلا ةيرئازجلا امنيسلا

 «ةرماؤم حيرشت» مليف انه انقايس يف اهلثمي
 .ضاير ميلس جرخملل

 دكؤي نأ ريخألا اذه تفي مل ةيادبلا ذنمو

 ةصاخلا مالفألا عنص ةأوه نم سيل ءًالصأ «هنأ

 لاني لكشب همالفأ عنصي هنأ ًادكؤم «ةيتاذلا وأ



 ةرماؤم حيرشت

 يسايسلا فقوملا امأ .هلوبقو روهمجلا ىضر
 مليفلا لخاد نّمضتم» هنإف صاخلا يركفلاو
 ققح نأ هل قبس دق ضاير ميلس ناكو .«هسفن

 :امه نيتفال نيمليف (ةرماؤم حيرشت» لبق
 حاير»و ؛ةينيطسلفلا ةمواقملا نع (دوعنس»

 ةيعامتجالا تالكشملا ضعب نع «بونجلا
 ًامليف هءاشف «ةرماؤم حيرشت» امأ .ةيرئازجلاو

 تيكر ذو «يهيلزسلا ططنلا ىلع نايس
 1 .ام دح ىلإ يكيسالك

 ى
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 ىلع ةينبم يهو) مليفلا ثادحأ عقت

 ًالعف تعقو اهنإ مليفلا لوقي ةيقيقح ثادحأ
 نم - رياني /ىناثلا نوناك لالخ (رئازجلا ىف
 ىلإ ةيباهرإ ةباصع لصت نيح 1915 ماعلا
 عرز فدهب ةيبرعلا نادلبلا ىدحإ ةمصاع
 مايقلاو «ةماه ةيجيتارتسا طاقن يف تارجفتم

 هعيوطتل ليبسك دلبلا ةموكح دض تارماؤمب

 ١؟١

 امك) عيالابو هوارخلا عيماعتدلب ىلإ هليوحتو
 ةياهنلا يف ةرماؤملا فشكتت (عقاولا يف ثدح
 .نيرمآتملا ىلع ضبقلا ىقلُيو

 هن فاير لس لاك مليقلا ضرع دابإ
 مدقأ نأ ءاذه يمليفب دصقأ مل يننأ ةقيقحلا»

 تئش لب «نانفك يتالضع هيف ضرعتسا ًالمع
 ةيراشتنالاو «ةينقتلا تاناكمإلا مادختسا
 تايلاوأ حضفأ يك ءامنيسلا نف اهحبتي يتلا
 يتلا ةقفانملا ةيمسرلا ةيبرغلا تاسايسلا
 ةمظنألا دض تارماؤملا ةكايح نع فقونت ال
 تمدختسا دق انه يندجت انه نمو .ةيمدقتلا

 ومحل قرا الرق ين دج ولما
 فتكم ريغ ءاهلوصف يف ةرماؤملا رّوصأ يك
 اذه ازواجتم لب ءثادحألل يئامنيسلا درسلاب

 ىلإ مئارجلا بسني ال ًايسايس ًاليلحت دروأل
 انتقاط نم ربكأ اهنأ ةداع معزي ةلوهجم ىوق
 ىلإ ةحضاو ماهتالا عباصأب ريشأ لب «ريثكب
 كاحي ام لك ءارو فقت يتلا ةيقيقحلا ىوقلا
 ءاذه ىلإ لوصوللو .«تارماؤم نم انلوح

 رصانعلا لك همليف يف ضاير ميلس مدختسا
 ايمانيد اجارخإ :حاجنلل هلهؤت يتلا ةيجيورتلا
 رانرب لثم) نيفورعم نييبوروأ ًاموجن ؛ًاطيسب
 ىقيسومو ؛ًاحيرمو ًاقذاح ًاريوصت ؛(نوسيرف
 مليفلا لعجت تايصخش بيكرت ًاريخأو ؛ةمئالم
 سارفاغ - اتسوك مالفأ قطنم نم برقلا ديدش
 انه رظنلا ضاير ميلس تفليو .هيساوب فيإو

 ةيحانلا نم ةحارص رثكأ مليفلا يف ناك هنأ ىلإ
 ةيسنرفلا ةيسايسلا امنيسلا يّملعم نم ةيماهتالا
 .نيده



 لينلا قوف ةرثرث

 ةيأ نم مغرلا ىلعو «ةطاسبب لوقلا نكميو
 ءاذهك مليف ءازإ اهنع ريبعتلا نكمي تاظفحت

 مل همليف رصانعل ضاير ميلس صيخشت نأ
 لابقإلا يف ةيسايق ًاماقرأ برض مليفلاف ؟ىطخت
 روهمجلا نأ امك ...ةيرئازجلا هضورع يف
 نيحلا كلذ يف هلبقتسا ةدع نادلبو ندم يف
 ودبي ةةرماؤم حيرشت 75 ناك نإو ىتح ءأبُحرم

 !باوص نعو ..ءيشلا ضعب ًايسنم مويلا

 «ليتلا قوف ةركرث»
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 ناولألاب دحاو دهشم عم ضييأو دوسأ

 .دا11_ؤ6ه

 لامك نيسح :جارخإ

 ظوفحم بيجن :ةصق

 يثيللا حودمم :راوحو ويرانيس

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 ليعامسإ يلع :ىقيسوم
 :يزمر دمحأ ,يدمح دامع :ليثمت

 نيمأ تفريم ؛يزمر ليهس

 هلال يلف مليغلا اذهل ركخا داعيرلا

 يتلا ءرصم يف تققح مليف ٠٠١ لضفأ
 هزاجنإ يف كراش مخض باتك يف تردص
 اذه ىنعي له .نييرصملا داقنلا نم ريبك ددع

 ىلع ؟مليفلا اوبحي مل نييرصملا داقنلا نأ

 ربتعي لازي الو شاع مليفلا نكل ...حجرألا

 يتلا ةيسايسلا امنيسلل اجذومن مويلا ىتح
 امئاد ةمث ناك نإو ىتح ءرصم يف تققح

 نم مليفلا ضرع اهروحم ماهفتسا تامالع

 ليفي

 نم ةليلق روهش دعب ةيباقر تالكشم نود
 نيطاسأ ىلع تاداسلا رونأ سيئرلا بالقنا

 لعفت امك مليفلا هنيدي يذلا ءيرصانلا دهعلا

 لهف .اهنم مليفلا سبتقا يتلا ظوفحم ةياور
 «مليفلا ضرع يف ام ةيزاهتنا ةمث نأ اذه ىنعم

 مطحيل ماظن لبق نم ًايسايس مدختسا هنأو
 يس .امبر ؟رخآ ماظن ةعمس

 ايس ةقيثوك هتيطغت سيلو «مليفلا ةميق نم
 ّ تاراعشلا قيبطت يف دهع تاقافخإ نع

 لمعك هتميق ةصاخب لب ءاهساسأ ىلع ماق ناك

 عم قذحب لماعتي فيك هجرخم هيف فرع ينف
 نيب للستي هنأكو ةيادبلا ذنم ودبي يبدأ صن

 .ةكرحتم لامر

 ىلع ةيسار ٍةماّوع يف مليفلا ثادحأ رودت

 عمتجي ةماّوعلا كلت يف .اهلوح نمو لينلا
 صاخشألا نم ددع ًابيرقت يموي لكشب
 عمتجملا تاعاطق نم ًاددع نولثمي نيذلا

 ىلع نيمكهتم نونخديو نورثرثي ءيرصملا

 يف امك - مهيف ؛ءيش يأ ىلعو ءيش لك
 يذلا رخآلا ؛يظوفحملا» مليفلا «راماريم#

 ريغصلا فظوملا - ًاريصمو ةسكاشم هلثامي
 لوح نم رئاحلا كربغملا مجنلاو نوحطملا

 ءانسحلا ةباشلا ةفظوملاو «هتناكمو هئادأ ةميق

 ثحبت يتلا ةجوزلاو ءاهعقاو ىلع ةدرمتملا
 امدعب تاذلملا يف صوغلا يف ماقتنالا نع

 .يزاهتنالا يفاحصلاو ءاهجوز ةنايخ تفشتكا

 شيعي يذلا بيدألاو .شمهملا يماحملاو

 ةرسأ لظ يف شيعت يتلا ةبلاطلاو «ئدابم نود

 ثدحي ام بقارت يتلا ةيفاحصلاو «ةرتهتسم

 .اهلوح ام لك دقتنتو تاردخملا ىطاعتت يهو



 قيرطلا ىلع ةثالث

 لصحي ام ةدهاشمو  ةماّوعلا ةسارحلو

 باوبلا كانه ةلالد يذ تمص يف اهيف

 نع هتارظن يف ربعي يذلا ميكحلا ئداهلا

 ةيرشبلا جذامنلا هذه يف طيسبلا بعشلا يأر

 مضخ يف ةليل تاذو !ةروثلا اهتجتنأ ...يتلا

 ةرثرثلاو تاقبوملاو لئاذرلاب ةلفاح ةرهس
 أدبيو ءاهلتقيو ةأرما مهدحأ مدصي ةغرافلا

 لوح نم ةيلوؤسملا نأشو اهنأش يف شاقنلا

 نم ءانه نم ًاقالطنا نكلو «ةليتقلا ةأرملا
 يتلا راتوألا عطقنت اميف ...ليتقلا نطولا لوح

 ريصم وحن هذه دعتبتل «ىطاشلاب ةماوعلا طبرت

 .لوهجم

 اهثيدح يف يجنوهرلا ةدنر ةدقانلا لوقتو

 ةيرشب جذامن مامأ انعضي هنإ» :مليفلا اذه نع

 فصتتنم رصمل يعامتجالا دهشملا رصتخت

 ىلإ طبهت امنيس :مرصنملا نرقلا تاينيتس
 نوبعالتي نويلاذتبا داقنو ةفاحص ؛لاذتبالا

 ةطلسب ناميإلااودقف نوماحم ؛ةقيقحلاب

 ؛عقاولا نع نولصفنم نويبلس ءابدأو ؟نوناقلا

 يف ندجو ةغرافلا ةنيدملل اياحض ءاسنو

 يعامتجالا ءاقترالل ًالهس ًاليبس دسجلا
 همليف جرخملا مدق نيح يفو (...) ةرهشلاو

 قباسلا دهعلا هب نيديل تاداسلا دهع ةيادب يف
 ةيلوؤسم هلمحيو هنم بخنلا ةبيخ نع رّيعيلو
 ظوفحم بيجن ةياور تلظ دقف «194571/ ةميزه

 تأبنت نإو ىتح ةءارقلا هذه نم بحزأ

 فرع .(...) رخآب وأ لكشب ناريزح ةسكتب
 بدألاو حرسملا تاودأ جزمي فيك جرخملا

 حرسملا نم ائيش ريعتسي هارنف ءامنيسلاو
 يذلا دحاولا ناكملا لخاد هتايصخش كّرحيل

 لنفي

 ىلإ دوعيل مليفلا نم ربكألا نمزلا لتحي
 يهتنيلو «ةيلمأت ةيدرس تاغولونومب بدألا

 ةروصلل كسامتملا ءائيلا ثيح «امتيسلا دنع

 اهنولب ةيلاطيإلا امنيسلا ىلع ليحت يتلا
 مليف عاطتسا .(...) اهريثأت ةوقو اهخخانمو

 نم وجني نأ لاح ةيأ ىلع «لينلا قوف ةرئرث#
 ًادرفنم مدقتي نأو يبدألا لصألا عم ةنراقملا
 هريبعت تاودأو هتغل قلخ يئامنيس زجنمك

 .1...يرصبلا

 «قيرطلا ىلع ةثالث»

 (ناولأ) .د © (11445)

 يبويلقلا لماك دمحم :جارخإ

 يبويلقلا لماك دمحم :فيلأت

 جرف ريمس :ريوصت
 دواد حجار :ىقيسوم

 «ضاير ةدياع ,زيزعلا دبع دومحم :ليثمت

 نرسحس ردان

 دقان وهو «يبويلقلا فّرعي هناونع ذنم

 أدب دق هوتِل ناك امنيسلا يف ثحابو فورعم

 مليف هنأب اذه همليف «يئاورلا جارخإلا ضوخ
 يبويلقلا نتفت «قيرطلا مالفأ نأ حضتيو .قيرط
 لكشب روهمجلا ةيخنو داقنلا تنتفامك

 .امئيسلا تايادب ذنم لصاوتم

 ريغ ةيعيبط يتأتف انه قيرطلا ةلحر امأ
 ةيصخشلا ةنهم وه اهقلطي ام نأ يأ «ةلعتفم
 ةثداح وأ ةيدوجو لاح ال ؛مليفلا يف ةيروحملا

 اذه ىلعو .دوهعم عون نم ةدراطم وأ ةنيعم



 قيرطلا ىلع ةثالث

 عون يف ًاروف فلؤملا /جرخملا انلخدي وحنلا
 .دقانك هبلق ىلع ازيزع امئاد ادب ةيعقاولا نم

 مناصل حبتي ةيعقاولا نم عونلا اذه نأ امّيس الو
 ًاددع ًاسراد عمتجملا لمأتي نأ يعادبإلا لمعلا
 ددعل تاريسفت داجيإ ًالواحم ؛هجذامن نم ًاريبك

 .هعاضوأ نم

 قئاس «اذإ ءانه يه ةيروحملا ةيصخشلا
 ىف لاوجتلا داتعا يذلا دومحم ةنحاشلا

 اهريغو عئاضبلا لقن يف هقزر نع ًاثحاب هتتحاش
 دحأ لالخ وهو .رصم تاظفاحم نم ددع نيب

 نأ ىلع قفاوي اطنط اهيف دصقي ناك يتلا هتالقنت
 تيب نم براهلا ليلخ يبصلا هعم بحطصي
 .هل ةثيسلا هيبأ ةجوز ةلماعم لعفب يلئاعلا هيبأ
 نم ةنحاشلا يف امهتلحر نانئالا أدبي اذكهو

 لكشب حمست ةفاسم يهو .اطنط ىلإ رصقألا
 نم ةريبك ةعقر ىلع ةلوجب مايقلاب يعيبط
 عمتجم حئارش ىتش نيبو ءيرصملا بارتلا
 هلقئي ام نيب نأ فرعنس ام ناعرس نحنو .رصم
 ام .تاردخملا نم ةيمك ةنحاشلا ىف دومحم
 فيك نمزلا هملع دقو هتالقنت يف هلعف داتعا
 .نمألا لاجر بلاخم يف عوقولا ىدافتي

 ام وهو  ثدحي ةلحرلا لالخ انهو
 «قيرط» مليف ثادحأب رخآ لاجم يف انركذي

 يف عارص# وه ةرملا هذه ميدق رخآ يرصم
 دحأ ليلخ يبصلاو دومحم روزي نأ - ؛لينلا
 ءاقبسم اهفرعي ةصقار يقتلي ثيح «دلاوملا
 ةدحاو ءاقل دصقت ثيح اهبحطصي نأ هلأست
 لاشن قرسي نأ ثدحي مث ءاهتاقيدص نم

 اهعاجرتسا نم ليلخ نكمتيو دومحم ةظفحم
 امدعب :نينثالا نيب رثكأ ةقالعلا نتميام
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 هذه ةصقارلا دوجو عم ةيثالث ةقالعلا تحبصأ
 .ةضراع ةريغص ةلئاع نم اعون لكش ام «ةرملا

 ناباش ةلئاعلا هذه ىلإ مضني فوس ام ناعرسو

 حيحص .يناوخإ يناثلاو يعويش امهدحأ
 ًالعتفم ادب مليفلا قايس يف مامضنالا اذه نأ
 ىلع ةرشابم ةيسايس ةيظفل ةحاصف ضرف هّمه
 روضحلا اذه نأ ريغ .اهنع ىنغ يف ناك مليف
 دوجو يدؤي امدنع ليلق دعب هريربت دجي فوس
 ىلإ نيباشلا يديأ يف ةيبزح ةيئاعد تاروشنم
 .ةيسايس ةياعد ثب ةمهتب دومحم ىلع ضبقلا
 يبصلا رصيو ةصقارلا هيف رداغت تقو يف
 .اطنط ىلإ لوصولا ىتح ءاقبلا ىلع ليلخ

 ةنحاش شتفتس ةطرشلا نأ نم مغرلا ىلعو
 فوس .تاردخملا ىلع اهيف رثعتو دومحم

 نأ نيبتي ذإ ديدج نم ةرملا هذه لجرلا تلفي
 ةيمك نم رثكأ تسيل يهف ةشوشغم تاردخملا
 .ةنحلا نم

 يف ليلخو دومحم لصيرمألا ةياهن يف
 همأ نأب يبصلا أجافيل اطنط ىلإ ةنحاشلا
 هءاقب ضفري همأ جوزب امك ..حارفألا يف ةصقار

 دومحم ىلإ لي ناك امدعب ىتح ءانهو .امهعم
 اذه هيلإ دوعي «ليلخ نم ًاريخأ «صلخت» هنأ

 هنم ملعتي ىتح هعم شيعلاو ءاقبلا ررق دقو

 اذه نإ لوقلا بعصي هنأ نم مغرلا ىلع
 ظحالن نأ نم دب الف ءديدج يأ لمح دق مليفلا

 هجرخمب زفق ءاريبك ايريهامج احاجن ققح
 ةناكم ىلإ «لوألا همليف ققحي انه ناك يذلا
 لع ام «ةيريصملا اهديبلا رضاجا ىف ةمدعتب

 ٌرْثك ناك مليف حاجن رس نع نوثحبي داقنلا

 هنأ



 مالحألاو لافطألا ةيثالث

 مليفلا ةوق نأ ودبي نكلو .لشفلا هل نوعقوتي
 ةلحر ربع نكمت ثيح «هتيكرح يف تنمك
 نم ةديدع حاون يف لغلغتي نأ نم ةدحاو

 ةديدع جذامن مدقي نأ نمو «ةيرصملا ةايحلا
 عقاولا نم ةرشابم ةاقتسم تاقالع صاخشأ نم

 .ةيرصملا ةيبعشلا ةايحلل ددعتملا

 اذه صخل دق يرضحلا دمحأ دقانلا لعلو

 :لوقي «قيرطلا ىلع ةثالثا نع بتك نيح هلك
 هذه لالخ نم يبويلقلا لماك دمحم لوانتي»

 ةيعرشلا ريغ تاقالعلاو ةرسألا لكاشم ةلحرلا

 لالخخو «ةقهارملا رعاشمو تاردخملا بيرهتو

 لكاشم نم رودي ام انل ضرعي ًامفيأ ةلحرلا هذه
 ةرايسلا ويدار (همادختسا) قيرط نع انلوح ةيلود

 ىلع (ًاجّرعم) ىهقملا يف نويزفلتلا زاهج وأ
 .«نيطسلفو ةنسوبلا ثادحأو ينيدلا فرطتلا

 (مالحألاو لافطألا ةيثالث»

)5٠٠١١-1١969-0( 

 (ناولأ).د 55 )١95(  «رانلا لبج لافطأ»
 (ناولأ) .د 5 )3٠١1( «ىفنملا مالحأ»
 (ناولأ) )7٠٠١1١( هاليتاش لافطأ»

 يرصملا يم :جارخإ

 «راصن نيسح «ناميلس داؤف :ريوصت

 لكيام يميج
 «نيهاش نوميس «مهاربا رونأ :ىقيسوم

 اشاي ناهوم اوشيف

 لبج لافطأ» «اهتيثالث» نم ًافلؤم يئامنيسلا
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 )١994( «اليتاش لاغطأ»و )١994( «رانلا

 مليف ىلإ ةفاضإ )23٠١١((« «ىفنملا مالحأ»و

 ةفضلا يف هتققح «يوارشع نانح» نع زيمم

 ١995. ماع ةيبرغلا

 اهربتعنو ءانه اهنع ثدحتن يتلا مالفألاو

 امنيسلا» ىلإ ةيلكشلا ةيحانلا نم يمتنت «ةيثالث

 يرصملا يم تناك نإو ىتح ««ةيليجستلا

 اهنأ ىرت ال اهنأل ةيمستلا هذه ضفرت اهسفن
 .ام اعقاو اهب «لجست# ل اريماك لمحت ةجرخم

 مالفأ نأ كلذ «عبطلاب .حيحص اذهو

 عونلا كلذ ىلإ ًاعطق يمتتت ال يرصملا يم
 ىتح «عقاولا روصي نأ همهي يذلا يئامنيسلا

 يف جرفتملا اهاري يتلا ةجيتنلا تناك نإو

 ضرع ةعاس ةدملو «ةشاشلا ىلع رمألا ةياهن

 يرصملا يم اريماكف .ام عقاول ةروص «مليفلا

 يه عيضاوملا هذه ىلع اهلاغتشاو اهعيضاومو
 عقاو دصرب يفتكت نأ نم ءاكذو ةغوارم رثكأ

 امك فيلوت ةلأسم «ىتح «ةلأسملا تسيلو

 «تاعاسلا تارشع روصت مالفأ يف ثدحي

 ةلواط مامأ ةفرغ يف رمألا ةياهن يف زجنتل

 ةمءالم رثكألا تاطقللا رايتحنا ربع فيلوتلا

 يم امنيس نأ كلذ .«ام باطخ لوق» ل

 لوق ىلإ ىعست ال ءاهرهوج يف ؛يرصملا
 «راصتخالا نم ءيشبو ءاهنإ .نيعم باطخ

 امك ام دح ىلإو - عقاولا بيترت ديعت امنيس
 «نيلثمم» عم انه نكلو «ةيئاورلا امنيسلا لعفت

 مهراودأ اوبعلي نأ ةجرخملا مهنم بلطت

 .ةايحلا يف ةيقيقحلا



 مالحألاو لافطألا ةيثالث

 اذه ريوصت نم يرصملا يم ةياغامأ

 ةحضاو ودبت الف ««هبيترت ديعأ دقو عقاولا»

 ءاهسفن ةجرخملا لعل لب .ةلهو لوأل ًامامت
 ءام ًاعوضوم وأ ًاملاع اهاريماكب لخدت نيح
 كلل نم كيرت امن بس ملع ىلع ةوكتالا

 «صاخشألا راوغأ ربست .فشتكت اهنإ .ملاعلا

 .ثادحألا ليلحتل ًاليوط فقوتت نأ نود نم

 يم لوقت ؛اهئاقلت نم ثدحت ثادحألا»

 ىننإ لوقأ نأ نكمي دقو» :ةفيضم «يرصملا

 روصأ تنك اميفو ةدع تارم يف ذإ ؛ةظوظحم

 لست هيلإ للستأ ملاع مامأ شهدأ و ثحبأو

 ثادحألا تناك ءصصلتملا لست ال يمتنملا
 ىلإ ةريغص ثادحأ نم دعاصتت ام ناعرس

 ياريماك نوكت نأ يظح ناك .ةريبك ثادحأ
 لازي الو ناك ام ,هعقوتأ نكأ مل ام روصتل كانه

 هراطإ نع هب جرخت ًاداعبأ يمليف ىلع يفضي
 .«ًالصأ هل ٌدعملا

 نأ بجي ناك ؛رانلا لبج لافطأ# مليف
 يرصملا ىم اهبتكت «تايموي» لكش ذختي

 اهتئيدمل اهب موقت ةرايز فصو يف ءاريماكلاب
 ىلوألا اهترايز تناك .سلبان ةيلصألا

 ناكو .ةنس ١7 بايغ دعب اهلهأو ةئيدملل

 نأ اهل قفارملا لمعلا قيرفو -اهِّدو يف
 تعفادت ةأجف نكلو .ةنيدملا ىف ةايحلا اروصي

 .ءادهشلا طوقس «ىلوألا ةضافتنالا :ثادحألا

 راج ةزانجو .نومواقي لافطأب ةقزألا ءالتما

 لزنملا يف اهتفرغ نم ءاذكهو .دهشتسا

 «يداع تيب خبطم يف «ةرايس ةذفان نم «يلئاعلا

 «لاضنلاو توملا ةبعل نوبعلي لافطأ طسو

 ةأرما ءاقل نع مليف نم يرصملا يم مليف لوحت
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 ققحي مليف نع مليف ىلإ «بايغ دعب اهتنيدمب
 :عوضوملا يه امنيسلا تراص .ةنيدملا نع

 نمو .امنيسلا عنص ةلاحتسا طسو امنيسلا عنص

 يف ةيروحملا ةيصخشلا اريماكلا تراص انه

 ؟رّوصملا يه ام ردقب رّوصملا تراص :مليفلا

 يم نأ نم قلطنيف ؟ىفنملا مالحأ» امأ

 «ةاليتاش لافطأ» ىلع اهلمع لالخ ءيرصملا

 راغصلا نم ةعومجم ىلإ تفرعت دق تناك

 نيب لصاوتلا نم ًاعون تدصرو «نيقهارملاو
 ميخم يف نهل تانطاومو ءميخملا نم تايتف
 ةيادبلا يف .تنرتنإلا ربع «ينيطسلفلا ةشيهدلا

 كلذ روصتل ءاريماكلاب يرصملا يم تهجوت
 نييليئارسإلا نأ وه ثدح يذلا نكل ءلصاوتلا

 ام «نانبل بونج نم كلذ ءانثأ اوبحسنا اوناك
 6«فوخلا دودح»2 ربع «ءاقل مامأ لاجملا حتف

 الإ ًاضعب مهضعب نوفرعي ال نيذلا راغصلا نيب

 يسآملاو لامآلاو مالحألا ربعو تنرتنإلا ربع

 .ةكرتشملا

 لافطأ نيب ءاقل يرصملا يم تبترذإو

 «ةينيطسلفلا - ةينانبللا دودحلا دنع نيميخملا
 ردقلاب .ةصاخلا هتايح ذختا ءًامامت اهمليف لدبت

 راغصلا ةقالع يف يرذج ُلّدبت هيف ثدح يذلا
 .ضعبب مهضعب نييناجلا نم «نيقهارملاو
 عوضوملا يه ةامنيسلا» تراص ديدج نمو

 ليكشت ةداعإ ىلع اهتردق يف امنيسلا :انه

 نم سيلو ؛ةيعيبطلا هرصانع نم ًاقالطنا عقاولا

 له نكلو .هيلع ةمحقم ةيلييخت رصانع قيرط
 نع ثيدحلا نكمي هنإ ءًاقح ءانه لوقلا نكمي

 ام اذه ؟يلييختلاو يعقاولا نيب لصفت دودح



 مالحألاو لافطألا ةيثالث

 ثلاثلا مليفلا يف هنع باوج ىلع روثعلا نكمي

 حبصت انه ذإ ««اليتاش لافطأ» (ًاينمز يناثلا

 ريوصتلاو اريماكلا ةبعل :ًاحوضو رثكأ ةبعللا

 ءزج اريماكلاو .كرحملاو زربألا رصنعلا ىه
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 هارنام نأ هلك اذه انيلع حرتقي الفأ

 امنيس وه ؛.هذه يرصملا يم ؛ةيثالث» يف

 لكشب ولو - يدهتست امنيس ؟امنيسلا نع
 يسنرفلا /يناملألا هلاق ناك امب  يوفع
 نأ نم ًالدب هنأ نم ًاموي بورتش يرام - ناج

 ًامليف ققحي نأ لضفي ؛تلماه نع ًامليف ققحي
 .تلماه رود بعلي وهو ينالفلا لثمملا نع

 «يرصملا يم مالفأ ةشاش ىلع هدهاشن ام
 لافطأ راودأ نوبعلي نوينيطسلف لافطأ وه امنإ
 .ةايحلا يف ةيقيقحلا مهراودأ :نيينيطسلف

 يف ةيساسألا ةوقلا طاقن يه كلتو ءانه مهنكل

 بولطملا نأ نوفرعي ءهذه ةةقيقحلا» امنيس
 نوكراشي نيلثممك ءاريماكلا اوهباجي نأ مهنم

 ايارم ةبعل .ةياهن الو اهل ةيادب ال ايارم ةبعل يف

 دق ؛ةيكذ ةجرخم نيع اهضوختو اهدوقت
 «ديرت اذام ًاقبسم فرعت اهنإ لوقن نأ حصي ال

 ام فظوت فيك فرعت اهنإ لوقلا حصي نكلو
 .اهاريماك مامأ هثودحب اهريغ ئجافي دق

 يرصملا يم مهفن نأ نكمي انه نمو

 عقاولا تايرجم ؛لجست ال اهنإ لوقت نيح
 ةايحلا سيل هروصت امك عقاولا نأ كلذ ءانه

 اهنكل ةايحلا نم ةاقتسم ىرخأ ةايح لب ءاهسفن
 ميخم ةلفط «ىنم لوقت نيح ًالثمف .اهزواجتت
 مليفلا ةيادب دنع ؟ىفنملا مالحأ» يف ءاليتاش

 نأ ىلع ريطي ًاروفصع نوكت نأ لضفت اهنإ

 اليف

 فرعت «هنيزتل باتك لخاد عضوت ةشارف نوكت
 لثم نأ - يلاتلاب يرصملا يم فشتكتو - ىنم
 لك ةايح يف اذكه لاقي نأ نكمي ال مالكلا اذه

 «ةلاسر يف وأ ءاريماك مامأ لاقي نأ هنكمي :موي

 لفط) يداف سلجي نيحو .رعش ةديصق يف وأ
 بايشلا» نع ثدحتيل (عئا ارلا ؟رانلا لبج»

 رحسب مستبي وهو ةياهنلا يف ًالئاق ؟نيلتاقملا

 ام ىلإ فاقلا فرح ًادام - «لتاقنسا ةئعلمو
 كانه نأ يم فرعتو يداف فرعي «- ةياهن ال

 ؛وتلل عنصت امنيس كانه نأ ...روصت اريماك

 .ةيئانثتسالا هتيرعاش عقاولا نم لقنت نأ لواحت

 ديق لمعلا» ل سيوج موهفم هبشت امنيس
 روصت امنيسو «عقاولا ةيرعاشو ؛؛ققحتلا
 ةثالثلا رصانعلا يه كلت :امنيسلا نوبعلي ًاسانأ
 يتلا امنيسلا يف اهدصر نكمي يتلا ةيساسألا

 عمو .نآلا ىتح «ةدرفنم ءيرصملا يم اهتققح
 ةقلغم ةيئاوشع امنيس امنيسلا هذه تسيل ءاذه

 .ينفلا اهعوضوم ىلع
 .ةيضق لوقت د امنئيس ؛«ءيش لك دعب ءاهنإ

 يه ةيروحملا يرصملا يم امنيس ةيضقو
 .نوكتلا ديق لازي ال نطوك نيطسلف :نيطسلف

 نم اهظفحت نأ ةروصلا ىلع بجي ةيوهو
 يلاتت ءانه ءامهتّمؤي نارصنعلا ناذهو .راثدنالا

 لالخ ًامئادو .مالفألا نم مليف لك ثادحأ
 ةغوارمب  ةشهدنملا اريماكلاو ريوصتلا نمز

 بلطت ءألثمف .ثدحيام مامأ ةديذل
 - ؛ىفنملا مالحأ# يف اليتاش ةنبا - ىنم

 تنرتنإلاب اهتقيفرو ؛ةشيهدلا ميخم ةنبا - رانم
 ةيرق ةرايز دعب ءاهل فصت نأ - دعب نم
 روزتف .ةيبرغلا ةفضلا لامش ةيلصألا اهئابآ



 مالحألا و لافطألا ةيثالث

 ىلإ لسرت اهنكل ءًابارخ اهدجتل ةيرقلا رانم
 حبصي «بارتلا اذهو .اهبارت نم ةنفح ىنم

 ليدبلا امبرو .نيطسلف نع ةيانك ىنم ىدل
 تناك يذلا لتاقلا لحولل ديحولا يقطنملا

 ميخم ةقزأ يف هتاصر يرصملا يم اريماك

 يدبت نيح اهروصت تاعقنتسم طسو ءاليتاش

 شيعت نأ يف اهتبغر ءودهب - اهقافرو - ىنم
 ءانه انمامأ ثدحي هلك اذهو .هءاضفو رحبلا

 فاشتكا ةظحل هفشتكت اهنأكو اريماكلا ودبتو

 ذخأي نيح ىرخأ ةرمو .هل مليفلا تايصخش

 طقسم تناك يتلا ةيرقلا روزيل هتديفح دجلا

 ىقبت امو يلصألا يقيقحلا هتيب افشتكيو هسأر

 ةظحل لجست ًاضيأ ةدوجوم اريماكلا ءانه .هنم
 .فاشتكالا

 ام يه تاظحللاو دهاشملا هذه لثم نإ

 .فقاوملاو مالفألا نيب لخادتلا كلذ قلخت
 امأ .ةيبناجلا اهتدحو ةيئالثلا ءازجأ يطعتو

 يرصملا يم روضح اهنمؤيف ةيساسألا ةدحولا
 ةجرخم انه يه له نكلو .مالفألل ةجرخمك
 نأ كلذ .اذه روصت بعصلا نم ؟بسحو

 انب دعتبي يفاضإ ببس اذهو - انه ةجرخملا
 يف ةيساسأ ةيصخش - يليجستلا ملاع نع

 اريماكلا ءارو رضحت اهنأل طقف سيل .مالفألا

 ليجست دوقي ؛ورتسيامك» اهمامأ ًانايحأو «مئاد
 ةدايق ىلع رداق ريغ ناك ناو ىتح «ثدحي ام

 ءانه ساسألا نأل ًاضيأ لب ءاهسفن ثادحألا

 .اهدوقت يتلا ايارملا ةبعل وه :ةظحل لك يفو
 ءانه مدعنت رّوصملاو رّوصملا نيب دودحلاف

 «يعقاولاو ليختملا نيب دودحلا مادعناك أامامت

 .نانبلو نيطسلف نيبو

١74 

 نيب دحوتلا اذه نأ هلك اذه يف شهدملاو
 نإ ذإ ءأمامت نميهي تايصخشلاو رصانعلا
 محتليل ةهادبلا نم ِتآ هنأكو ودبي ءيش لك

 يف ليخدلا ديحولا رصنعلا :ةدحاو ةقتوب يف

 لبج» يف) يليئارسإلا يدنجلا وه عوضوملا
 ًانايحأو ...ًابيرغ «ًاليخد «ًاديعب ودبي وهف («رانلا

 داكلايو .انه لعفي اذام فرعي ال .ةقفشلل ًاريثم
 .لتقي وأ لتقي نأ هيلع اذامل فرعي

 هروصت يرصملا يم اريماك نأ ءانه مهملا

 هنإ :كلذ لعفت اهنأ ودبت نأ نود نم ءًاضرع

 ههجوو .هيلع لّغتشملا ريغ ديحولا عقاولا
 يف .ًائيش لوقي نأ ديري هنأ ودبي ال يذلا ديحولا
 اوفرع ذإ «تاميخملا لافطأ نأ حضاو لباقملا

 اولوقي نأ اودارأ ءمهروصت اريماك مامأ مهنا

 امك) ةاناعملاو برحلا طقف سيلو :ةريثك ءايشأ

 .(!ةيئاورلا ةينيطسلفلا مالفألا يف ًامئاد ثدحي

 لامجلا نع ؛جاوزلاو بحلا نع نوثدحتي مهنإ
 مهنأكو نورخسيو نوكحضي .امنيسلا نعو
 نألو ؛مهنكل ...ةينويزفلت تاراوح جمارب يف

 نألو ءًاديج نولثمي فيك مهتملع ةبرجتلا

 مصخت يف انع مهنأ مهل تفتك مهتيرفم
 ةجرخملا روضح مهيلع اهضرفي ءايارم ةبعل
 نونّيزي فيك نوفرعي «هتالآو هتاريماكب اهقيرفو
 ًاريبعتو ًاظفل ؛نكمم ريغ انه يرعلاف .مهمالك
 .فطاوعلا نع

 نيترم تكب نيح «ىنم نأ فيك ركذتنلو
 توم تركذت ذإ ةرم - ؟ىفنملا لافطأ# ىف

 ةتغب اهتلصو ةلاسر أرقت تحار ذإ ةرمو ءاهيبأ
 راطخإ نود نم ترفاس يتلا رمس اهتقيفر نم

 تدعبأ  ةقادصلاو ةايحلا ةرسأك ندنل ىلإ



 لبجلا

 ةروص اهل نأ كلذ .ًامامت اريماكلا نع اههجو
 .اهفطاوع يف اماردوليم يأ فشكت نأ يغبني ال

 ىتح «ةيصصلت ريغ ءيرصملا يم اريماك نألو
 اريماكلا هذه تمرتحا تانيا لخدت نيح

 ىرخأ ةرم ةزّكرم «ةيفخ ءاكبلا يف ىنم ةبغر
 ايارملا ةبعل نم يقيقحو قذاح بناج ىلع
 تقولا يف هنإ ًاقحال لوقتس يرصملا يمو)

 نع ةيفخ اهعومدل ةملستسم هيف تناك يذلا
 .- ةاريماكلا ءارو يكبن ًاعيمج انك» اريماكلا

 ىلإ انه ايارملا ةبعل يرصملا يم لصوت الفأ
 ؟اهدودح ىصقأ

 «لبجلا»

 (ضيبأو دوسأ) .. 5 (19564)

 يقوش ليلخ :جارخإ
 مناغ يحتف :راوحو ةصق

 يدهملا ءايض :ريوصت

 جاجح ميهاربإ :ىقيسوم
 «يريرحلا رمع .دمحأ ةريمس :ليثمت

 بيطخلا ةدجام

 مليف اودهاش نيذلا نأ يف كشال
 ءاهجراخ ةصاخبو رصم يف «ءايموملا»

 مليف اودهاش نيذلا ددع ًاريثك مهددع قوفي
 مهو «نيمليفلا اودهاش نيذلا نأ ريغ «4لبجلا»

 ًاعون اوظحال «كئلوأو ءالؤه نم لقأ ديكأتلاب

 لعلو .نيلمعلا نيب ةرشابملا ريغ ةبارغلا نم
 ًالكو ءًاعم نيمليفلا نأ يف نمكي كلذ رس
 ةيعادبإلا ةةرماغملا نم ناقلطني «هتقيرط ىلع

 لير

 يرصملا ينارمعلا اهضاخ يتلا ةينارمعلا

 باتك بحاص يحتف نسح سدنهملا ريبكلا
 .بعشلا عم ةرامعلا

 يف «مالسلا دبع يداش ناك اذإ ءنكي امهم

 «ةيزاوم ةقيرطب نإو «أرثأتم ادب دق «ءايموملا»

 نسح ملاوعب ةيعوضوم اهنم رثكأ ةيلامج
 ىلإ ادانتسا «لبجلا» مليف نإف «هراكفأو يحتف

 اهنم سبّتقا يتلاو ةفورعملا مناغ يحتف ةصق

 ؛يحتف نسح ةياكحب ًاطابترا رثكأ ودبي :مليفلا
 نأ «هتياور يف «ًالصأ «دارأ امنإ مناغ نأل كلذو

 قيمع لمأت يف اهنم قلطنيو «ةياكحلا يوري
 ىلإ لزنت نيح ةروثلا امّيس الو «ةروثلا موهفمل
 اهنابسح يف ذخأت نأ نود نم ؛ىلعأ نم سانلا

 ةصاخب مث ؛مهئارتو مهخيراتو مهحلاصم
 .مهقزر رداصم

 يلاتلابو ؛هتصق يف مناغ يحتف نأ ةقيقحلاو

 نامّدقي فيك افرع ؛همليف يف يقوش ليلخ
 نمو ءزواجتت ةعفارم «ةروثلا لوح ةعفارم قمعأ
 تناك نإو ىتح «يحتف نسح ةرماغم «ديعب

 مليفلا ةياكحف .ًايفرح نوكي داكي لكشب اهيورت
 ىنب يتلا ةيرقلا - ةئرقلا ةيرق يلاهأ ةياكح يه
 نيذلا - اهيف ةينارمعلا هتبرجت يحتف نسح
 رجه اوضفرت مليفلا ةياكح صخشلم لوقي امك

 نونّمؤي كانه اوناك ثيح «لبجلا يف مهانكس

 اهعييو «ةينوعرفلا رصم راثآ بهن نم مهشيع
 تاطلسلا تناكو .«بناجألا نم يرتشي نمل

 «يمهف سدنهملا نم ةردابمب ءمهل تنب دق
 تاموقم لك اهيف مهل تنّمأ ةيجذومن ةيرق

 ينارمعلا ثارتلا ىلع ًافوطعم ثيدحلا شيعلا
 .ليصألا يرصملا - يبرعلا



 ةيرئازجلا ةليمج

 ةيرقلا ىلإ لاقتنالا ءأذإ .ناكسلا ضفر
 يذلا شيعلا نأ وهو «طيسب ببسل «ةيجذومنلا

 ًارفاوتم دعي مل ءراثآلا ةقرس مهل هنمؤت تناك
 ذنمو ءاوناك ناكسلا نأ اذه ىلإ فضأ .انه

 ىلع هيف نورثعي يذلا مويلا نوعقوتي «ديعب نمز
 نيسح باشلا هدحو .هرابخأ اوثراوت انه زنك

 «سدنهملا ةدعاسم لواحي ناكسلا نيب نم

 ءانثأ هتخأو هيبأ لتقم دهش دق لبجلا ناك ذإ

 ىلع رداق ريغ هلعج ام ءزنكلا نع ثحبلا

 .ةفارخلا هذهب دعب ناميإلا

 هيدجي نل سدنهملل اذه نيسح معد نأ ريغ
 ةلئاعلا تاريمأ ىدحإ رهظت ذإ امّيس الو ءاعفن
 ةرجاتملا يف ةيبنجأ ةديسل ةكراشملا «ةكلاملا

 اهتراجتو اهدوجو ناك نإو ىتح هذهو .راثآلاب
 مهنكاسمب لبجلا ناكس كسمت ناززعي

 يف ةبخاصلا تالفحلا ميقت اهنإف «ةميدقلا

 ضفر نم مقافت ام ةديدجلا ةيجذومنلا ةيرقلا
 نع ثحبلا نولصاويف «ةيرقلا هذهل ناكسلا

 «ةريخألا هتطقلو مليفلا ةياهن ىتح مهنكل «زنكلا

 ةبيخلا مهعلاطت لب ؛هيلع روثعلا نم اونكمتي نل
 قاحلإ نع لاح ةيأ ىلع مهينثت نل فوس يتلا

 هنع ربعت ام وهو ءيجذومنلا عورشملاب ةميزهلا

 ةقيمع رثب ىلع روثعلا يلت يتلا ةريخألا ةطقللا
 2 .ةفاج

 هخومش يف لبجلا روصت ةطقللا هذه نإ

 اميرو .ةثادحلا ىلع هراصتنا يف يأ «هئايربكو

 «ةروثلا ىلع ءراصتنا يف :انه لوقن نأ اننكمي

 مايأ يف رودت مليفلا ثادحأ تناك نإو ىتح
 ةيرجت خيراتل كلذ يف ةنيمأ ءيكلملا دهعلا

 هتصق مناغ بتك ذإ ؛مهفن نأ اننكمي نكلو

 كلذ لظ يف مليفلا ققحو يروثلا دهعلا مايأ

 ناك حيملتلا نأ ءماعلا عاطقلا لاومأيو .دهعلا

 «قوف نم سانلا ةايح رييغت نكمي ال :احضاو

 رييغتلا ةاعد عفدت ةيفاقث تابغر ةمث نأ درجمل

 .كلذ ىلإ

 «ةيرئازجلا ةليمج»

 (ضيبأو دوسأ).د ٠ (١1ة6/4)

 نيهاش فسوي :جارخإ
 نيهاش فسوي :ةصق

 ظوفحم بيجن :راوحو ويرانيس

 يواقرشلا نمحرلا دبع

 سابع دمحم :ريوصت
 «رهظم دمحأ ةدجام :ليثمت

 ىلعلا ةرهز «راقفلا وذ حالص

 ةدجام ةيرصملا ةنانفلا تسمحت نيح

 نرقلا تاينيسمخ نم يناثلا فصنلا لالخ

 تعلدنا دق تناك يتلا رئازجلا ةروثل «نيرشعلا

 «كاذنآ ءباشلا جرخملاب تلصتا «ةرتف لبق

 تررق مليف جارخإ هيلإ دهعتل نيهاش فسوي
 يتلا .دريحوب ةليمج لاضن نع هجتنت نأ يه

 نطولا يف ناسلو ةفش لك ىلع اهمسا ناك

 عم نكلو ءاسنرف يف ًاضيأو ...كاذنآ يبرعلا

 .اهيلإ ةرظنلا يف نّيب فالتخا

 ءأديج ةليمج مسا فرعي نيهاش ناك ًاعبط

 نأ برعلا نييالملا تارشع لثم فرعي ناكو
 ناكف ءاذه ادع ام امأ .ةروث رئازجلا يف ةمث



 ةيرئازجلا ةليمج

 اذإ ام يردن انسلو .هيلإ ةبسنلاب ًامامت ًالوهجم
 انتكل ءايقتلا نيح رمألا اذهب ةدجام حتاف دق ناك

 ىلع مدقت تناك اهسفن ةدجام نأ ًاعبط فرعن

 قيقحت نيهاش نم بلطت :ةشهدم ةينف ةفزاجم
 رثإ مَتْشُيو ريخألا اذه مجري تقو يف «مليفلا

 امليف ربتعا يذلا ؛ديدحلا بابا همليف ضرع
 نأ ًاقحال مهفنسو امنيسلاب هل ةقالع ال ًانوعلم

 يف ةدئاس تناك يتلا ...امنيسلاب هل ةقالع ال

 .نيحلا كلذ يف رصم

 ةدجام هنم تبلط نيح «نيهاش نأ مهملا

 دهعي جتنم يأ دجي ال ناك ءاهعم لمعلا

 عورشملا ىلع لبقأ انه نمو .مليف يأب هيلإ
 :رخآ ناكم يف تناكف «ةنامضلا امأ .ةسامحب

 ضعب هتباتك يف كراشت يذلا ويرانيسلا يف
 ةيرصملا ةفاقثلا يف عملألا ءامسألا باحصأ
 نمحرلا دبعو ظوفحم بيجن :نيحلا كلذ يف
 نع «بيجن هيجوو يناقرزلا يلعو يواقرشلا
 «خانملا اذه يف «أذإ .يعابسلا فسويل ةركف

 نيهاش نم ًابولطم نكي مل ؛ةبحصلا هذه عمو
 نأ هنم داري مليفل ينقت ذفنم نم رثكأ نوكي نأ

 ًايقيقح ًايرصم ًاماهسإ لثمي «ينطو ًالمع نوكي
 .ةيرئازجلا ةروثلا معد يف

 تناك ةدجام ةنائفلا نإ انه ائلق اذإ نحنو
 نأ «عبطلاب «ينعي ال اذه نإف ؛ةجتنملا يه

 يف دي اهل نكت مل ةيرصملا ةلودلا تاسسؤم
 مالكلا اذه لكشي نأ نكمي الو .مليفلا جاتنإ
 تاذ تناك رئازجلا ةروث نأ كلذ ءدحأل ًامول
 دفري نأ ىلإ ًاجاتحم اهئانبأ لاضن ناكو «ةيبعش

 ريغو نويسنرف نونانف ناك تقو يف ءًايبرع
 ةيبدأو ةينف لامعأ جاتنإل نوقباستي نييسنرف

 قرف

 لاضنلا بناج ىلإ اهنم لضفألا مسقلا فقي
 انه نمو .يسنرفلا لالتحالا دض يرئازجلا

 وهو .يبرعلا بايغلا ضوعيل نيهاش مليف ءاج

 .ًاينادجو ولو .فاطملا ةياهن يف هضرغ ىدأ
 نولضانمو داقنو نويئامنيس ناك نإو ىتحو
 ةيطيسبت نم ًاقحال نورخسيس «نويرئازج
 فولألا تائم لاضن رصتخا ذإ امّيس ال «مليفلا

 تمكوحو ةأرما هتلعف ام يف «نيدهاجملا نم

 .لتحملا نم هلجأ نم

 ؟ةيرئازجلا ةليمج# ةدهاشم نأ لاحلاو

 ءالؤه نم مليفلل ةرصانم رثكأ انلعجت نل مويلا
 ًاقح يمتنملا مليفلا اذه نأ كلذ «نييرئازجلا
 يتلا ؛ةيرصملا ةينطولا امنيسلا» نم دئاسلا ىلإ

 «رارحألا طابضلا ةروث» باكر يف جننت تناك

 مدختست ةجلدؤم امنيس دجوت نأ يف اهتبغرو

 اياضقلا لوح سفنألاو رطاوخلا ةئبعت يف
 نوكت داكت ةيفطاع ةيؤر ًامامت سكع «ةينطولا
 تايبدأ تناك ةيؤر «ةيرئازجلا ةروثلل «ةيئاعد

 نم :اهدناست ةيفاحصلا اهتالاقمو ةلحرملا

 نع «ةيناث ةيحان نمو ؛رئازجلا ةيورع نع ةيحان
 اذإف .كلذ ىلإ امو ...ودعلل ةقلطملا ةنطيشلا

 ةياكحو «ةيدرفلا ةلوطبلا ةلأسم اذه ىلإ انفضأ

 مل نإ اننكمي «مليفلل روحمك اهدحو ةليمج

 فسوي ايفارغومليف نم مليفلا اذه حرط نكي
 ةيساسأ ةناكم هئاطعإ مدع لقألا ىلعف «نيهاش

 .ةيرئازجلا ةروثلا امنيس ايفارغومليف يف

 «لجسي ناك ءاذه لباقم يف هنأ ريغ

 ةيرصملا امنيسلا اهتققح ةليلق طئارش دعب
 لقت ال اهلكو) نيطسلف ةيضق نع ثيدحلل

 مليفلا اذهل «(«ةيرئازجلا ةليمجق نع ةيطيسبت



 نع ةيرصملا امئيسلا ضعبل ًاجورخ لّكش هنأ
 .ةيبرعلا لاوحألا لّمأتل «ةيلخادلا عيضاوملا
 تاهجوت عم اذه نمازتي نأ ةفداصم نكت ملو

 ام ؛يبرعلا نطولا وحن اهسفن ةيرصملا ةروثلا
 ةليمج# هيف ققح يذلا هسفن ماعلا يف «جوت»

 كلتب .1168 ماع يأ ءضرعو ؛ةيرئازجلا

 تراثأ يتلا ةيروس عم «ةيجامدنالا» ةدحولا

 تاونس دعب ضهجت نأ لبق ةريبك ةسامح

 ءانه ائنأ انيسني الأ بجي «هلك اذه نأ ريغ
 .يئامنيس مليف ددص يف «ةيرئازجلا ةليمج» عم

 عم هسفن دجو يذلا «نيهاش فسوي نأ كلذ

 يف ليدبت يأ ثدحي نأ هل قحي ال ويرانيس
 سحأ ,؛يجولويديألا هدعب وأ ,يثدحلا هقايس

 ةيلوؤسم يأ نم صلختلاب ةحارلا نم ءيشب
 غرفتي نأ ىلع ًارداق هلعج ام «لاجملا اذه يف
 هيلثممو هاريماك ىلع ًالغتشم ؛ينفلا لمعلل

 ريوطت ىلإ ىعسي وهو «كلذ هنكمي ام رادقمب
 باب# عم تدهش تناك يتلا ةيئامنيسلا هتغل

 .ديكأتلاب ةيعون ةزفق ةديدحلا

 بسني «ثادحأ نم مليفلا يف ام نأ حيحص

 نم هيف ام نأو «شاعملا ؟يخيراتلا عقاولا» ىلإ

 ةروثلا «برد قافر» ىلإ بسني «ةيسايس راكفأ
 نكل .ويرانيسلاو ةصقلا اوبتك نيذلا باتكلا نم

 لخادتلا كلذ لك نع ًالوؤسم انه ودبي نيهاش

 يذلاو ءتايصخشلاو ثادحألاو نكامألا نيب

 ينطولا دعبلا نيب اهب سأب ال ةفيلوت دجوأ

 يئاورلا دعبلاو رئازجلا ىلإ بوسنملا يثدحلا
 نم امّيس الو «ةيرصملا امئيسلا يف دوهعملا

 مهنم يأ نكمتي مل نيلثمم مادختسا لالخ

 نحن

 لثم ولو ىتح «يرئازج هنأب جرفتملا عانقإ نم
 ةرهز وأ رهظم دمحأ وأ ةدجام) مهنم دحاولا

 (راقفلا وذ حالص وأ ةظابأ يدشر وأ العلا

 .هفولأم جراخ

 يف رصم يف موجنلا ةبخن اوناك ءالؤهف
 ىلع ًالهس نكي مل انه نمو ؛نيحلا كلذ
 مه نم ىسني نأ «يبرع مأ ناك ًايرصم «جرفتملا
 «ةدجام امّيساال ...مليفلا ضرع يتعاس لاوط

 «ةحسم ةليمج ةيصخش ىلع تفضأ يتلا

 ريهشلا اهبقلب ةظحل لك يف نيجرفتملا ترّكذ
 تدبو ««ةيبرعلا ةشاشلا ءارذع# :كاذ دنع

 ةعزتنم تاطقل «رهظم دمحأ عم اهئاقل تاظحل

 ةيسنامورلا  ةيماردلا مالفألا تارشع نم

 سرابموكلاو نيلثمملا نأب كيهان .ةيرصملا
 وأ طابضلا راودأب اوماق نيذلا ءنييرصملا

 ىلع ودبي ناك «نييسنرفلا نيئطاوملا وأ دونجلا

 رود بعل نم مهجاعزنا ةظحل لك يف مهاميس
 لب .هلك اذهب ًاثباع دبي مل نيهاش نكل .لتحملا
 نأ ناكمإلا ردق ًالواحم «ةيجارخإلا هتبعل بعل
 باعلأب «يخيراتلا عقاولا «ةيقدص# ىلع يطغي

 هتنكمو «أريثك هتّلس اهنأ حضاولا نم «ةيئامنيس

 يفو ءاريماكلا ةكرح يف براجت ضوخ نم
 لضفأ ضعب ديكأتلاب سسؤتس دهاشملا عيطقت
 .هل ةيلات مالفأ يف قيوشتلا تاظحل

 ًاقح نيهاش ٌّمهت تناك له «هلك اذه دعب
 ةمصاعلا يف اهثادحأ رودت يتلا مليفلا ةياكح

 نم يلوطبلاو ءفينعلا عارصلا لالخ ةيرئازجلا

 نيبيطلا) نيينطولا نييرئازجلا نم ةبئاش نود
 ؟رارشألا نييسنرفلا نم ٍةَّسْحو نبجبو (ًامئاد
 ةبلاطلا ةليمج ةياكح ءاذه نم رثكأ هتمهأ لهو



 نآلا ةنجلا

 يهو اهتنيدم يف ثادحألا تشاع يتلا ةباشلا

 يتلا ةظحللا ىتح «هابتناب اهلوح ام دصرت

 اهيعو ظقوي ام اهتابحاص نم ةدحاو اهيف لقتعت

 ؟اهتمكاحمو اهلاقتعا ىلإ ىدأ يذلا

 يرقفلا دومعلا هذه ةليمج ةياكح لكشت

 عمقلا :هيف ىرخأ ملاوع ةمث نكل ...مليفلل

 راجيب يسنرفلا لارنجلا هضوخي يذلا

 ةيرئازجلا «ةبصقلا» يف نويلظملا هدوئجو

 لوقيس روكيد ىلإ مليفلا يف تلوحت)
 ةبصقلاب ةتبلا هل ةقالع ال نأ ًاقحال نويرئازجلا
 يأرلا هّبنت ءدبو ةمكاحملا كانه مث .(ةيقيقحلا
 هل ضرعتي يذلا ملظلا ىلإ يسنرفلا ماعلا
 عارسإ هلثمي يذلا هّبنتلا اذه :نويرئازجلا

 ةليمج نع عافدلا ىلإ سيجرف كاج يماحملا
 مليفلا يهتني يتلا ةليمج .ةمكحملا مامأ

 ًايلاع يدانت ةمكحملا ىلع ةرصتنم ءاهيلع

 .يرئازجلا بعشلل يئاهنلا رصنلاب
 ًاريثك مليفلا اذه قار ءرمأ نم نكي امهم

 دنع نوقفصي اوناك نيذلا .برعلا نيجرفتملا

 تاراصتنالاب نوملحيو «هتاظحل نم ةظحل لك

 مل نيذلا «:نييرئازجلا ىتح لب ؛ءىربكلا

 ًامالفأ هيلع نيلضفم ءاريثك مليفلا اوغيستسي

 «هدعب نم ققحتس ىرخأو هلبق تققح ةيبوروأ
 مليفلا اذه رابتعا اننكمي ءيش لك دعب# :اولاق

 نيذخآ ««لاضنلاو ةيرحلا بناج ىلإ ةخرص

 مليفلا اذهل ناك يذلا لوعفملا «نابسحلا يف

 ةيموجن تمهاس ثيح «ةيبرعلا نادلبلا يف
 ام ىلع رثك ةيعوت يف «ةدجام امّيس الو «هلاطبأ

 .يبرعلا دلبلا كلذ يف ثدحي ناك
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 ةبارغل ايو هنإف ؛نيهاش ىلإ ةبسنلاب امأ
 ىتح «ةيرئازجلا ةليمج» نم ىهتنا نإ ام !رمألا
 هراسم لحارم رثكأ نم ةدحاو ضوخي حار
 ققح ذإ «هريبعت دح ىلع «ًاداوس» يئامنيسلا
 نلعأ «ةيلاتتم ةيماردوليم مالفأ ةعبرأ هدعب نم
 ضوخي نأ لبق ءاهقيقحت ىلع همدن ًامئاد
 لالخ نم ةرملا هذه نكلو «ةيلات ةيئاعد ةبرجت

 .يبويألا نيدلا حالص ةيصخش

 «نآلا ةنجلا»

 (ناولأ) .د ٠ ةقلتفف]

 دعسأ وبأ يناه :جارخإ

 ريابوريب ءدعسأ وبأ يناه :ويرانيس

 هيلربيا ناوطنا :ريوصت

 يدموس انيج :ىقيسوم
 لايزلا ىنبل ءناميلس يلع ءفشان سيق :ليثمت

 نويليئارسإلا دهاشي نأ ًادج مهملا نم ناك#
 اوري نأ نوديري ال مه ةداعلا يفف ...مليفلا اذه

 اونص مهيلإ ةبسنلاب اوراص نيذلا «نيينيطسلفلا

 عضن نأ نآلا لواحنس اذل .يئرملا ريغ لجرلل
 امنيسلا تاشاش ىلع اذه يئرملا ريغ لجرلا

 .دعسأ وبأ يناه قلع مالكلا اذهب .«مهدنع

 ىلع «نآلا ...ةنجلا» ينيطسلفلا مليفلا جرخم
 ةرود لالخ نيلرب يف راد يذلا داحلا لاجسلا

 لانو اذه همليف هيف ضرع يذلا اهناجرهم
 كاردإلا لوقلا كلذ ٌدرمو .نيتيوناث نيتزئاج

 يتلا مالفألا نم سيل «نآلا ...ةنجلا» نأب ماعلا
 بحت دق وأ ءاهتدهاشم نويليئارسإلا بحي دق



 نآلا ةنجلا

 ىف ةضورعم اهدهاشت نأ بيبأ لت تاطلس
 ١ .اهتالاص

 ناك كلذ ىلوآلا هضورع لنم نكي امهم

 نيسمحتملا بناج ىلإ ةوقب فوقولا نكمي
 لجس ىلإ فاضيل اهموي ىتأ يذلا مليفلا اذهل

 ًاينف ةزيمتمو ةيويحو ةباش ؛ةينيطسلف امئيس
 ىلع - ةوقب اهروضح ضرفت تأدب ءًاضيأ
 ىلع يبوروألا ملاعلا يف امئيسلا تاناجرهم

 قوت ًانيح لمحت ةريغص ًافحت جتتتو - لقألا
 ديشر وأ ناميلس ايليإ ًانيحو يفيلخ ليشيم
 ديب .لئاو وبأ قيفوت وأ يرصم يم وأ يوارهشم

 وو ا اس

 هسفن «نآلا ...ةنجلا» نأل ديدحتلاب كلذو

 «ديدجلا هعوضوم يف فلتخم .فلتخم مليف

 .ةيئامنيسلا هتغل ةيمانيد يف فلتخمم «نهارلاو

 هيلثمم ةرادإ ىلع هجرخم ةردق يف فلتخمو

 دودر ةمجرتب ىتح فلتخمو «ةشهدم ةيفرحب

 .اهبذتجي يتلا لعفلا

 دجي قيسملا فطاعتلا ةرئاد تحت انهف

 اماردلا عمجي لمع مامأ هسفن جرفتملا

 عقاولا ؛ايديموكلاب ةسايسلا ؛قيوشتلاب
 عوضوم لوح نم اذه لكو .يركفلا لمأتلاب
 :عمجأ ملاعلا مامتها ريثيام رهوج سمي

 يف هيلع قلطي امك 0 عوضوم»
 اذه قرطي نأ راتخا ؛نآلا ...ةنجلا»ذ .برغلا
 ًاحراط «هباوبأ عسوأ نمو ا ءعوضوملا

 رودت يتلا ةكئاشلا ةلئسألا كلت نم ريثكلا

 ةلبتق حبصي فيك ؟يراحتنالا وه نم لوح
 ؟«ةخخفم» ةرايس .هدسج نم ًالعاج :ةكرحتم

 عقادلا ةيحان نم سيلو ءًايراحتنا حبصي اذامل
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 وه له ؟دنجي فيك ؟طقف ينيدلاو يسايسلا
 ؟لتق ةنيكام درجم هنإ مأ مدو محل نم ناسنإ
 مدقي ام ىلع مدقي ذإ ةصاخلا هرعاشم يه ام مث
 ؟هيلع

 نم ةلق نأ حضاولا نم يتلا ةلئسألا هذه

 لعج ءاهحرط ىلع أرجتت وأ اهحرطت سانلا
 «مليف يف ةرادصلا زكرم «دعسأ وبأ يناه اهنم

 لبح ىلع ريسي نأ رمألا ةياهن يف هيلع ناك
 عوضوتلا الخ سميام لك ةأال .دودشم
 توكسملا وأ تاروظحملا نم - ودبي

 ا

 نإ ثيح .لاقي نكي مل ام لوق ةبغرل ةيقطنملا
 ةيريثأ نيب ةداع يفتخي «يراحتنالا يف «ناسنإلا

 ةنطيش نيبو ؛هيدّيؤم نيعأ يف ًامامت هرهطت ةرظ

 .هئادعأ وأ هاياحض ىدل هبيصن يه

 الأ راتخا ءدعسأ وبأ يناه نأ حضاولا نم
 ىلع لغتشا .كلت الو هذه ال هترظن نوكت
 طخ تاذ ةيمارد ةكبح ىنب .ةريغصلا ليصافتلا

 امليف مدقيل نيزيمتم نيلثممب ىتأو .يقيوشت
 هنأ ىلع هعم لماعتلا ىلوألا هترشق يف «نكمي

 نم ًانايحأ برتقت فقاوم وذ تارماغم مليف
 ىندأ ةغل يف ًابلاغ صوغتو «ةفيطللا ايديموكلا

 .ةيقئاثولا ىلإ
 يناه ىلع ًاديدج سيل ريخألا رمألا اذهو

 قباسلا همليف يف هنأ فيك فرعن ذإ «دعسأ وبأ

 ثحب لالخ نم مدق «انر سرع» لوألاو
 ليصافت ءاهبيطخ نع انر.ةينيطسلفلا ةباشلا
 لقتنت ةرملا هذه .سدقلا يف ةيمويلا ةايحلا
 انيدل انر لدبو ...سلبان ىلإ دعسأ وبأ اريماك

 ةأجف احبصأ نايئيطسلف ناباش «ديعسو دلاخ



 نآلا ةنجلا

 ةسردملا ذاتسأ وه اهو .لمعلا نم نيلطعتم

 سرامي يمالسإ ميظنت ةداق دحأ وه رقوملا
 مهلاسرإو نييراحتنالا دينجت قيرط نم لاضنلا

 مايقلل امهراتخي وه اه .ةيليئارسإلا ندملا ىلإ
 لوأ .بيبأ لت يف ةجودزم ةيراحتتنا ةيلمعب

 نكلو ...ةريبك نيباشلا ةسامح ودبت رمألا

 اميف امهدحأ رواست كوكشلا أدبت ام ناعرس

 ثدحت نأ لبق ؛هتسامح ىلع رخآلا ىقبي

 نأ نآلا مهملا .ًاقحال عافدنالا يف ةبكن

 دادعإلاو ديهمتلا بورض لك نايقلتي نيباشلا
 توافتب «نيلبقتم ينيدلاو يتسجوللاو يسفنلا

 عيرألا تاعاسلا نأ ةركف ءازإ ءرعاشملا يف

 .ناشيعيس ام رخآ يه ةلبقملا نيرشعلاو
 ثيح «تاعاسلا كلت دصري «أذإ «مليفلا نإ

 ...هيلع نالبقم امه امب امهيتلئاع ىتح الو

 ةداحلا تاعاسلا كلت لاوط ناعضخي امهو

 ىلإ هجوتلا تقو نيحي ذإو .ةمراص ةباقر ىلإ

 ئطاوتم امهراظتنا يف نوكيس ثيح «بيبا لت

 يدوهيلا وهو - ميظنتلا عم ةرجألاب لمعي
 يدسج ىلع لبانقلا بكرت - مليفلا يف ديحولا
 لعجي دقعم لكش يف تلفقأ دقو دلاخو ديعس

 الإ اهكفي ال ءاهكف ناك يأ ىلع ليحتسملا نم
 ىلع ...ًايمتح اهلوعفم لعجي ام ...اهبّكر يذلا

 ةظحللا يفو .نييراحتنالا ىلإ ةبسنلاب لقألا
 نمو ؛ميظنتلا يعز بتاج نماهن ططغخنلا
 دهشمب يهتنت اقح ةبعرم سوقط دهاشم دعب
 ١7 عم ءءاشعلا ماعط ناباشلا هيف لوانتي يزمر
 هيبنلا جرفتملا هعم كردي ام  ميظنتلا دارفأ نم

 حيسملا ديسلل ريخألا ءاشعلا نإ انل لوقت ةيزمر

 نان

 زجاح نيّرباع ناقلطني ...- انه ًاديعب سيل
 .ليئارسإو ةيبرغلا ةفضلا نيب لصافلا طيرشلا

 يف نيركنتم ةليلق ًاراتمأ اربعي نإ ام امهنكلو
 ىتح «امهينقذ اقلح دقو هيومتلل سرع بايث
 «ةيليئارسإ ةيرود ةهجاوم يف امهيسفن ادجي

 .قيرط يف لك ةظحللا كلت ذنم اقرتفيو ابرهيف
 ميظنتلا ميعز حيصي «ةيلخلا ىلإ دلاخ دوعي ذإو
 يذلا نئاخلا وه ديعس نكي مل اذإ امع لاؤسلاب
 ةظحللا يف لصت ةيليئارسإلا ةيرودلا لعج
 .ةقيقدلا

 ةدع ًاطوطخ مليفلا ذختي ةظحللا كلت ذنمو

 اهب ريسلاو اهطاقتلا يف دعسأ وبأ يناه عدبأ

 عم لاجسلا طخ :ةحوتفملا مليفلا ةياهن ىتح

 لوح «ىهس ةيبرتلا ةيبرغملا  ةينيطسلفلا ةاتفلا

 طخ .ديعس نع ثحيلا طخ .هلك اذه ىودج

 ةدورب هفاشتكاو دلاخ ىدل لصحي يذلا لدبتلا

 ًالوصو نيلضانملا عم لماعتلا يف تاماعزلا
 ًالصأ هابأ نأل ةنايخلاب ًاديعس ءالؤه ماهتا ىلإ
 لامكإ ديعس تالواحم طخو .ةانواعتم» ناك

 «سأي نع امنإو مات عانتقا نع سيل «هتمهم
 تناك يذلا وه «هيدل ةقيمع عفاودل امبرو

 قزمتلا كلذ لك لوقت ةمهملل ريتخا ذنم هتارظن

 طيسبلا يداعلا يبرعلا نطاوملا هشيعي يذلا

 .اهاودجو تايلمعلا نم عونلا كلذ هاجت

 مليفلا نع ثيدحلا لصاون نلًاعبط
 اننأ ىرخأ ةرم ريشن طقنف ...اذه نم رثكأ

 هدحو ربتعا «ريبك ينيطسلف مليف ءازإ انه
 ماعلا كلذ ةرود يف «يبرعلا روضحلا# ابيرقت

 لالخ نّمؤي فيك فرع مث ...نيلرب ناجرهمل



 عوجلا

 ءام روضح نع ثيدحلا ةيلاتلا ةلحرملا

 .ةزيمتم ةيبرع امنيسل «زيمتمو

 يناه نأ ىلإ ريشن نأ نم دب ال انهو
 كلذ لالخ ًاليوط لجاس دعسأ وبأ
 نم مليفل ةينفلا داعبألا نع ًاعفادم ناجرهملا

 يسايسلا ثيدحلا هيلع ىغطي نأ ضرتفملا
 ىلع لوقي حار ءامهتالاجسو ايجولويديألاو
 حتفي يكل مليفلا اذه ققح امنإ هنإ لاح يأ

 .هنأشب دحأ لجاسي ال رمأ لوح ًالاجس

 يف يأ ءسلبان يف همليف روص هنأ ًادكؤم
 ةبيصع ةرتف لالخ ثادحألل نخاسلا عقوملا

 ضعب ريوصت لامكتسا ىلإ ًانايحأ هرطضا ام
 .ةرصانلا يف دهاشملا

 فشان سيق مهزربأو «مليفلا ولثمم امأ

 نم نايتآ امهنإف دلاخ ناميلس يلعو ديعس
 ىهس لابزلا ىنبل لباقم يف .يحرسملا ليثمتلا
 ةيسنرفلا امنيسلا يف ةرضاحلا لصألا ةيبرغملا

 سابع مايهو هنيشيت هيردنأ مالفأ يف امّيس الو
 .اسنرف يف ةميقملا ةينيطسلفلا

 ناك وهو «نآلا ...ةنجلا» ىتأ راصتخاب

 لاجم يف دعسأ وبأ يناه لامعأ يناث اهموي
 ء«ءانر سرعا دعب ؛ليوطلا يتاورتلا مليفلا

 ةراهملا عمجني ًامليف ...ًاداجو ًاريبك ًامليف
 معزي نأ نود نم ...يسايسلا باوصلاب ةينقتلا
 يناهو .ةحورطملا ةلئسألا لكل ةبوجألا داجيإ

 ةلئسألا حرط هيفكي هنإ ًالئاق اذه دكأ دعسأ وبأ
 ةلئسألا ...ًاقح اهحرطي نأ دحأ ديري ال يتلا
 راكفأ نود نم حرطت يكل ناوألا نآ يتلا
 ناعطقيس نيذه نأل ...ةطرفم ةيتاذو ةقبسم

 .رمألا ةياهن يف ًابرإ دودشملا لبحلا

 نيل

 «عوجلا»

 (ناولأ) .د (1945)

 ناخردي يلع :جارخإ

 (شيفارحلا) ظوفحم بيجن :ةصق

 «مرحم ىفطصم .ناخردب يلع :راوحو ويرانيس
 ينغريملا قراط

 عيمسلا دبع دومحم :ريوصت

 نايرازاك جروج :ىقيسوم

 ارسي ءزيزعلا دبع دومحم «ينسح داعس :ليثمت

 ةمحلم» ليوحتل ةحضاولا ةلاحتسالا مامأ

 مليف ىلإ ءظوفحم بيجنل «شيفارحلا
 نويئامنيسلا برض «هلوط غلب امهم «يئامنيس
 لبقت الو ةبكرملا لمعلا ةسدنهب طئاحلا ضرع
 يتلا ةيلصاوتلاو ةشهدملا تاقالعلابو ءأكاكف

 اوحارو ءتايصخشلا نيب يبدألا صنلا اهماقأ
 اهوسبتقيل تايصخشلاو ثادحألا نوئزجي

 يف تاقالع ال مالفأ نم ةئيزد فصن وحن يف

 نئلو .ًاريبك ًاتوافت اهتميق يف توافتتو ءاهنيب ام
 لك ضفري نأ ءرمألا ةياهن يف «ءرملل قحي ناك
 لامعألا مهأ نم دحاو ىلع «ناودعلا» اذه

 نأ «ةفاحلا ىلع ؛هنكمي ؛ةيظوفحملا ةيبدألا
 هققح يذلا «عرجلا» مليف ضفرلا نم ينثتسي

 «ةياورلا لوصف نم دحاو نع ناخردب ىلع
 ءاهتاذ يف ةلقتسم ةياكحك هعم لماعتي نأ طرش
 نأ يف كش ال .ظوفحم ةياور ىلإ يمتتت داكلاب
 - . ,مليفلا اذه ذقنأ ام يه ةيلالقتسالا هذه

 صيخلت دنع فقوتلا نكمي انه نمو
 «ةياورلاب اهطبر ةلواحم نود نم «مليفلا ةياكح



 زجاحلا

 دعباملاو لبقاملا تاقالع نع ثحبلا وأ

 .لمعلا تايصخش ةيقبب اهتايصخشل

 ريمس دقانلا لعف ًاتسح راطإلا اذه يفو
 ةرابعلاب ًاثداب مليفلا اذه نع ثدحت نيح ديرف
 ةياور نم يحوب ناخردب يلع عاطتسا» :ةيلاتلا

 نع ريبعت لمكأ ىلإ لصي نأ ءظوفحم بيجن
 ةليسوك بتاكلا هنع ربع امك تاوتفلا ملاع

 امارد مامأ انه اندجن ذإ (...) يناسنإلا

 نم الماك الوحت لوحتي ليبن ريقف لجر مامأ

 عمتجملا ةيلآ طغض تحت رشلا ىلإ ريخلا

 مدع ةيحض حبصأو ءاهكردي مل يتلا يقبطلا
 .«اهب هينعو

 ةميدقلا ةرهاقلا يف عوجلا ثثادحأ رودت

 ءرشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لالخ

 ءايحألا دحأ يف «1841/ ماعلا يف ديدحتلابو

 وهو جرف ليبنلا ةوتفلا انعلاطي ثيح ةيبعشلا
 تاياصعلا لاجرو تاوتفلل راهن ليل ىدصتي

 داهطضا نع نوعروتي ال نيذلا نيدسافلا
 هراتخيف جرف ليبن امأو ...مهقزر مهبهنو ءارقفلا

 «ةمهملاب مايقلاب ىضريف ؛مهل ًايماح يحلا لهأ
 هيمعت ؛هل تراص يتلا ةديدجلا ةطلسلا نأ ريغ

 ميعز حبصي نإ ام هنإ ذإ .هيضام لبن نع

 ءارقفلا لالغتساب أدبي ىتح ديدجلا تاوتفلا

 هيدل ةعزنلا هذه دادزتو .مهنع عقادي ناك نيذلا

 ديرت يتلا ةيرثلا ةيبصلا نم جوزتي امدعب ةصاخب
 يفو ...اهنع عفاديو اهتورث ىلع ظفاحي نأ هنم

 ةعاجم ةرهاقلا يف تّلح دق نوكت هسفن تقولا

 اققحم بوبحلا عيب ركتحي نأ نم جرف نكمت

1 

 رثكأ عشجلا هب دبتسا دقو «ةورشلا نم ًاديزم
 دق رباج هوخأ نوكي ءانثألا كلت يفو .رثكأو
 هنكل «لماح اهنأ مغر ةديبز ءانسحلا نم جوزت
 ريغ .اهرقفو هرقف ببسب رايخلا كلمي نكي مل
 دقو جرفل يدصتلا نم ةديبز عنمي ال اذه نأ
 يف شيفارحلا ةدايق تلوتو اهعم اهجوز ترج
 .راكتحالاو عوجلا دض مهتروث

 ىلإ سانلا ىعسي «ةروشلا رصتتت ذإ انهو

 سيئرك «مهيلع اديدج اميعز رباج بيصنت
 يف اودوعي مل مهف :اذه ضفري هنكل تاوتفلل
 نإ ام ,درف ميعز يأ نأل «مهسفنأ ىلع دامتعالا ىلإ ةجاح يف مه «مهدوقي ةّوتف يأ ىلإ ةجاح
 ىلإ لوحتي ىتح «ةطلس بحاصو ًاميعز حبصي
 .روتاتكدو عشجو يراكتحا

 «زجاحلا»

١ 
 ).1١48(

 (ناولأ) .د

 :جا رخ[
 يداوذلا ماسي

 حلاص نيمأ :راوحو ويرانيس
 ميركلا كيع نسح :ريوصت
 م :ىقيسوم
 «يناطحقلا ميهاربا ءنسحلا دشار 2 :ليثمت

 ناميز ميرم

 ليئضلا يبرعلا دلبلا كلذ «نيرحبلا نأ مغر

 نطولا نم قرشلا ىصقأ ىلإ عقاولا ةحاسملا
 نيرشعلا نرقلا طساوأ ذنم .فرع «ىبرعلا
 ًاضيأ نييحرسم امبرو نيركفمو ءارعشو نيصاّصق تزربأ ةشهدم ةيعادبإ ةيفاقث ةكرح



 زجاحلا

 جراخ ةيبرع ةيعادبإ ةعيلط مهفصوب اوفرغ
 نأ عباسلا نفلا ىلع ناك «ةريغصلا مهتريزج
 .باشلا جرخملاو نيعستلا تاونس ةيادب رظتني
 ضرفي نأ لبق «يداوذلا ماسب ءنيحلا كلذ يف

 «ليوط ينيرحب يئاور مليف لوأ ربع هروضح
 ةيتيوكلا ةراجلا نع نيدقع وحن اذهب ًارخأتم
 ليوطلا يئاورلا اهمليف تفرع تناك يتلا
 نإف نكي امهم .قيدصلا دلاخ دي ىلع ىلوألا

 مليفلا كلذ دعب افرع أعم نييجيلخلا نيدلبلا

 اذه يف ًاصوكنو ًاعجارت ءامهنم لكل لوألا
 .ديدحتلاب لاجملا

 («رحباي سب# ىتأام رادقمب هنأ ريغ
 ًادوقع دوعي نأ ءاشو ًايعامتجاو ءًايجولوطنأ

 رقفلا خيرات نع ةروص مسريل يضاملا ىلإ
 فاشتك البق تيوكلا يف شيعل اةوارضو

 ىلإ برقأ «يداوذلا ماسب مليف ىتأ ؛طفنلا
 ىتأ ءيتاذلاو ثيدحلا ءصاخلا لمعلا
 ءامنيسلا نع امنيسلا ىلإ يمتتي نأ ًالواحم

 .ةروصلا ربع ةايحلا ىلإ رظنت يتلا امنيسلا وأ

 هذهو .ةروصلا هذه طقتلت يتلا اريماكلا ربع

 زجاحلا ءزجاحلا يه «مليفلا يف اريماكلا
 نيبو هنيب ء.نسح «مليفلا يلطب دحأ هميقي يذلا

 ىلع ًابيرقت تقو لك يف رصي ثيح «نيرخآلا
 نيرخآلاو ملاعلا روصيو اريماكلا لمحي نأ

 يتلا طئارشلا كلت ربع الإ مهيلا رظني نأ ًاضفار
 وه امك سيل ملاعلا نأ ًاربتعم مهل اهروصي
 .وه هليختي امك لب «لعفلاب

 يه مليفلا يف ةسيئرلا ةيناثلا ةيصخشلا
 يذلا ء:نسح قيدص ءىفطصم ةيصخش

 ًاحجرأتم ؛ملاعلا عم ةيماصفنا ةقالع شيعي

 نري

 «هلاثم ىلع هوبأ هل اهعنص يتلا هتروص نيب

 ريخألا اذه ةقالعو دمحم هيخأل هدصر نيبو
 ىف ساسألا رخآلا زجاحلا نأ ديب .هتجوزب

 ام) هيبأب نيقيدصلا نم لك ةقالع هلثمت مليفلا
 عارص نع ًارّبعم دعبلا اذه يف مليفلا لعجي
 دلاوف .(ةأرجلا ديدشو تفال لكشب لايجألا

 ةلئاعلا فنك نم ريخألا اذه درطي ىفطصم

 يأ نع زجاع هنإف نسح دلاو امأ .هعيطي ال هنأل

 .لعف
 لخديو «ايلات ثادحألا روطتت فوس ًاعبط

 يف نسح ددرت لالخ نم يئاسنلا رصنعلا

 دقفي هنأ اذهب راد ريغ ؛جاوزلل هتبيبح ىلإ مدقتلا
 ةلواحم لالخ نم امك ءايجيردت اهب هتقالع
 مك «ةباشلا هتراج ءاوغإ «هتيحان نم ىفطصم

 هلصوي ام دشرلا هنادقف ةظحل يف اهلتق ةلواحم

 .هليقتسم مطحيو نجسلا ىلإ
 يف ام مهأ تسيل ثادحألا هذه نأ ريغ

 انه افرع بتاكلاو جرخملا نأ هيف مهملا .مليفلا

 جرا فورعم ريغ عمتجمل ًاوج نامسري فيك
 نيب تارحانتل ةروصو «قالطإلا ىلع نيرحبلا

 يف اهدوجوب كشلا بعصلا نم ناك لايجألا

 ترجع لب ؛ةقلغملا تاعمتجملا كلت لثم

 اذإف ءاهريوصت نع مليفلا ىلع ةقباسلا بادآلا

 مليفلا «ديحولا مليفلا كلذ يف لعفت امنيسلاب

 نأ دعب ؛ديرف ريمس دقانلا هنع لوقي يذلا
 ماسي لواحي..» :لوأ لمعك هيلع هذخآم ددعي

 زواجتي نأ مليفلا جارخإ بولسأ يف يداوذلا
 نيب جزملاب كلذ يف حجنيو «ةيديلقتلا ةيعقاولا
 يتلا ةظقيلا مالحأ نيبو ؛عقاولا يف هلطب ةايح

 .؟عقاولا نم اديعب اهيف شيعي



 «رطملا تحت بحلا»

 (ناولأ) .١. 6 (١ا/مه)

 لامك نيسح :جارخإ
 ظوفحم بيجن :ةصق

 يثيللا حودمم :راوحو ويرانيس
 ميرك لامك :ريوصت

 مهدأ لداع ءيزمر دمحأ :نيمأ تفريم :ليثمت

 تحت بحلا» مليف نأ ةلهول انيسن اذإ

 ظوفحم بيجن ةصق نع ذوخأم ؛«رطملا

 ركفك «هانربتعاو .هسفن ناونعلاب ةفورعملا
 حودمم امنيسلل هسبتقم جاتنإ نم «ويرانيسو
 دجن فوسف «لامك نيسح هجرخمو «يثيللا
 هتمدق ام لضفأ نم ربتعي ديج مليف مامأ انسفنأ
 .هيف ققح يذلا ماعلا لالخ ةيرصملا امنيسلا
 نمز يف تايصخشلا نم اددع لوانتي مليفلاف

 وه «قلقلاو رتوتلاو لعافتلاب لفاح يرصم
 تلصوو «نيرشت برح قبس يذلا نمزلا
 نم رغصألاو طسوألا نيليجلا تايونعم هيف

 ةجيتنك ءضيضحلا ىلإ ءرصم بعش ءانبأ
 عاضوألا ىلع سكعنت مل يتلا ناريزح ةميزهل

 تلعافت امنإو ءبسحو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ةيقالخأ ةمدص ثدحتل عاضوألا هذه عم
 . .باشلا ليجلا ىدل ةيبلس لعف دودرو

 ذنم ديكأتلا نم دب ال ءرمأ نم نكي امهمو

 «مليفلا اهلوانتي يتلا تايصخشلا نأ نآلا

 بيجن ةياور نم ةيسيئرلا اهحمالم يف ةذوخأم
 نابيطخلا «قوزرمو تايلع كانهف :ظوفحم
 ام ناعرس يتلا ةرهاظلا ةءاربلاب نامعفملا

 نرخ

 اهتقيقح يف تايلع ذ :قيمع داسف نع فشكنت

 يئامئيس مجن ىلإ لوحتي قوزرمو «ةرهاع هبش
 جوزتيو هتبيطخ نع ىلختي ام ناعرس يزاهتنا
 «ميهاربإو ءانس امهدعب كانهو .ةريبك ةمجن

 روصملا يلايل يف تايلع ةليمز ىسلوألا

 ةقيقشو «يزاجح ينسح دسافلا يئامنيسلا

 فازنتسالا برح شيعي دنجم يناثلاو ءقوزرم

 هدقفيف هينيعب باصي ميهاربإ  ةهبجلا ىلع
 اننأ مغر ىلع  ءانس نإف اذه عمو .هرصب

 لب «هنع ىلختت ال - رذق ضام تاذ اهنأ فرعن

 كلذ دعبو .هباصأ ام مغر هنم جاوزلاب ىضرت
 :نارخآ نابيطخ «يلع ملاسو نارهز ىنم كانه

 ضرع لوأل خضرت ةرتهتسمو ةررحتم ىنم
 نمثلا عفدت نأ ديرت ال ذإ اهنكل ءاهيتأي يئامنيس
 «نارهز يلع اهيخأ عفدت ءاهفرش نم جرخملل
 ىلإ «دلبلا نم لحري نأ كشوي يذلا روتكدلا
 لواح دق ناك يذلا ناوشر دمحم جرخملا لتق

 ررحتب نمؤي ال حجان ضاقف ملاس امأ .اهءاوغإ

 يف اهيلإ دوعي نأ لواحي مث اهكرتيف هتبيطخ
 .ةياهنلا

 «ساسألا ىف يه «تسلا تايصخشلا هذه

 ءاهلوح نم مليفلا ثادحأ رودت يتلا رواحملا

 يف رصم ىلع رطيسملا ماعلا وجلا راطإ يف

 .(ةيحاتفنالا نيعيسلا تاونس) ةرتفلا كلت

 يذلا كلفلا يه تايصخشلا هذه نأ ريغ

 ينسح :ىرخأ تايصخش ًاضيأ هيف رودت

 يف ةيعالخ تالفح ميقي روصم ؛ءيزاجح
 يتاوللا هتابحاص ةدعاسم نع ىناوتي الو «هتيب

 دمحأو ؛ةيجوزلا ةايحلا نزتخيو هنع نيلختي
 ةنتف ةلثمملل هبح ببسب يذلا جرخملا .ناوضر



 رطملا تحت بحلا

 «قوزرم هجو نوهوشي ًاصاخشأ عفدي ءرضان
 هدبعو ؛امنيسلل حلاص ريغ هلعجيف ءاهجوز
 فرعي ال يذلا ؛ميهاربإو تايلع دلاو ناردب

 حاسم يوامشع «أريخأو ؟؛هتتبا قسف نع ًاثيش
 ًايضام هءارو لمحي يذلا ءزوجعلا ةيذحألا

 هنكل «قحلا بناج ىلإ فوقولاو ةوقلاب ًالفاح
 الإ همامأ دجي الو «مالكلا نع رجاع نآلا

 .رملا ملألا ءادبإو ءرسحتلا

 «لامك نيسحل ىلوألا ةليضفلا نأ لاحلاو

 اذه يف نمكت «رطملا تحت بحلا» جرخم

 «هنم تلفت مل تايصخشلا نم ًايأ نأ يف «مليفلا
 «ثادحألا كباشتو اهددعت نم مغرلاب وهف

 تدتراف «ديج لكشب اهعم لماعتي فيك فرع
 تدأو ءاهل لَصُف يذلا اهدلج ةيصخش لك

 ويرانيس طسو ؛ماري ام نسحأ ىلع اهرود

 امّيسالو :ديدجتتلا نم ريثكلا هيف «عنصلا مكحم

 لخاد مليف ريوصت اهيف روص يتلا دهاشملا يف
 لامك نيسح مدق مسقلا اذه يفف .مليفلا

 كلذ يف هرابتعا نكميام «يثيللا حودممو

 دض - لخادلا نم  داقتنا رطخأو مهأ «نيحلا
 تناك يتلا ةتفاهتملا ةيراجتلا ةيرصملا امنيسلا

 ام لكب ؛نيحلا كلذ يف ةجئارلا امئيسلا يه

 ةغلابملا نم سيل هلعلو .قافنو فيز نم اهيف
 اذه ىلع رصتقا ولو ىتح «مليفلا نإ لوقلا
 .ةياغلل امهم ًامليف ناكل ,ءزجلا

 لماعتي يذلا ءزجلا «يناثلا ءزجلا نكلو

 رئاصملا كباشتو تايصخشلا رئاصم عم

 يجارخإلا هقوفت نم مغرلابو ءضعبب اهضعب
 ةرم اننأب انركذيل ىتأ ...ءاوسلا ىلع ىليثمتلاو

 يذلا وجلا نم مليفلا اذه يف نوديعب ؛ىرخأ
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 هلالخش نم داقو «ءءاكذو ةقدب ظوفحم بيجن هانب

 ةياورلاف .رطملا تحت بح هتياور تايصخش
 لوانتي نيح ةداعلا ترج امكو ءرمألا ةياهن يف

 تناك ءايبدأ ًايظوفحمًالمع يراجت مليق

 اذه يفو .فالتخالا لك مليفلا نع ةفلتخم
 نمو ءانه ًازواجت انناكمإ ىف نوكي دق ءراطإلا

 بناج ىلإ فقن نأ هةتحبلا ةيئامنيسلا ةيحانلا

 داقنلا نم انئالمز ضعب اهنع ربع يتلا ءارآلا

 ضرع موي مليفلا نع اوبتك نيح نييرصملا
 بيجن ةياور ىلع ًاقوفتم ءاج دق ام ّدح ىلإ هنأ
 ةرملل ثدحي ءيش هنأ نيفيضم هظوفحم

 بتاكلا اذه تاياور ةملفأ ىلإ ةبسنلاب ىلوألا
 .ريبكلا

 قوفت درجم ناك انيأر يف قوفتلا اذه نكلو

 يتلا ءازتجالا ةيلمع نأل كلذو .رثكأ ال ينقت

 ةياورلا ىلع ويرانيسلا بتاكو جرخملا اهسرام
 ظوفحم نحش يذلا يزمرلا دعبلا تهوش

 ىتأ هنأ حضاولا نم هيوشت وهو .هب هتصق

 تايصخشلا لباقمو «ةياورلا ىفف .دصق نع
 ًاجاتن اهرتصاو ءظوفحيم اهرّوص يتلا ةيبلسلا
 كانه تناك ءاهعنص يذلا رهاعلا عمتجملل
 دماح :ثالث اهمهأ ةدع ةيساسأ تايصخش

 هلُمح يراسي لضانم وهو .يلع ملاس قيقش

 هلعجو ءرصم لبقتسمب هلمأ نم ريثكلا ظوفحم
 نع هفرعي ام لك مغرب «تايلع جوزتي ةياهنلا يف
 نم حضوأ ؛ةياورلا يف ءانه زمرلاو - اهيضام
 «ريبكلا رصنلا وبأو ؛- عيرس لاقم يف رَّسْفِي نأ
 ءانب هبع لمحي يذلا رصم يف ةمواقملا لثمم
 ًاريخأو ؛دماح عم هنماضت يف يبرعلا لبقتسملا
 .يتايفوسلا داحتالل سمحتملا ينطولا توفص



 مرهلا ةبضه قوف بحلا

 ًامامت تفتخا ؛ثالثلا تايصخشلا هذه
 ثادحألا ضعب تفتخا امك «مليفلا نم

 لتقم :ةلالدلا تاذ ىرخألا تايصخشلاو

 ريهشتلا تلواح يتلا ةيقاحسلا ءيدجو ءارمس

 «ضاهجإلا ىلع اهتدعاس نأ دعي تايلعب
 دجو يذلا قزأملا ؛«تايلع دلاو هدبع دي ىلع
 ليحرلاب ركفي هلعجو هيف هسفن يزاجح ينسح

 هدومح نسح يماحملا ةيصخش «نائبل ىلإ

 يف يماحملا اذه هبعلي يذلا يساسألا رودلاو

 رئاصم ىلإ ةبسنلابو :ةياورلا نم يناثلا ءزجلا
 .تايصخشلا نم ددع

 ةياورلا نيب اهلك تافالتخالا هذه نإ

 ةعومجم نم ءزج ىوس تسيل يهو «مليفلاو
 رخآ ًائيش مليفلا لعجت «تاقورفلا نم ةريبك
 تافالتخالا هذه ءظوفحم ةياور ريغ ًامامت

 مامت ًافلتخم ًايسايس ًادعُب مليفلل يطعت
 بيجن هل هءاش يذلا دعبلا نع فالتخالا

 ةيرهوجلا بابسألا انكاردإ عم نحنو .ظوفحم
 هذه لك ثادحإ ىلع جرخملاب تدح يتلا

 نأ الإ انعسي ال «مليفلا يف ةيوضعلا تاربيغتلا

 طقف ًاسبتقم ًامليف «رطملا تحت بحلا# ربتعن
 رثكأ ال ظوفحم بيجن ةياور ثادحأ ضعب نم

 .لقأ الو

 لوقلا نم ؛ىرخأ ةرم ءانعنمي نل اذه نكلو
 لكشلابو ؛مليفلا «رطملا تحت بحلا» نإ

 امنيسلا ىلإ ةبيط ةفاضإ ىتأ هيلع ءاج يذلا
 ىتح ىتلا امئيسلا هذه «ةديدجلا ةيبرعلا

 لواحت تناك ءاماردوليملا ليبس اهكولسب
 ىلإ اهدوقي ًاقيرط سملتت نأ «نيحلا كلذ يف
 ءامئاد اهب يدانن انك يتلا ةلداعملا كلت قيقحت

 ًايدام «ةرفاوتملا تاناكمإلاو ةبيطلا تاينلا نيب

 .ًايونعمو ًايسايسو

 ةمتاخلا ليبس ىلع انه ركذن نأ ىقبو

 ذنم - هلامعأ لضفأ ققح «لامك نيسح نأ
 اذه يف «- «فوخلا نم ءيشالو ««يجطسوبلا»

 «مهدأ لداعل ًازاتمم ًاليثمت دهش يذلا مليفلا

 يف يدمح دامعلو «يزاجح ينسح رود يف
 تفريمو بيطخلا ةدجامو «يوامشع رود

 ىلع رضان ةنتفو نارهز ىنم يرود يف - نيمأ
 نيئشانلا نم ةعومجم دهش امك - يلاوتلا

 لكشب مهكرحي فيك لامك نيسح فرع نيذلا

 (مرهلا ةبضه قوف بحلا»

 (ناولأ,.د )19445( ٠٠

 بيطلا فطاع :جارخإ

 مرحم ىفطصم :راوحو ويرانيس

 ظوفحم بيجن :ةياور

 يميش ديعس :ريوصت

 انهم يناه :ىقيسوم

 بتار دمحأ «ميكحلا راثآ ءيكز دمحأ :ليثمت

 ةسئابلا مهتايحو نيحالفلا ةلكشم دعب
 اهلح ةلواحم ىلإ ةيرصملا ةروثلا تعس يتلاو
 ةيعارزلا تاحالصإلا نم ةلسلسب ؛تماق ذنم

 نايحأ يف تققح اهنكل ءًانيح تقفخأ يتلا
 نكسلا ةلكشم تناك «ةرهاب تازاجنإ ةريثك

 تاموكحلا تذخأ يتلا ةيرهوجلا ةلكشملا

 ريغ .اهلح ةرورض اهسفن ىلع ةبقاعتملا



 مرهلا ةبضه قوف بحلا

 «ليحتسم لحلا اذه نأ نيبت ام ناعرس هنأ
 رثاكتلا ثيح ؛هعونو مكحلا لكش ناك امهم

 ةريتو ًاريثك قوفت ةريتو ىلع ريسي يناكسلا
 ةيبعش تناك امهم ةينكس تاعمجم قلخو ءانبلا
 مل عوضوم اذه نأ ةقيقحلاو .ةفلكتلا ةصيخرو

 هحرط ةلواحم نع ةيرصملا مالفألا فقوتت

 نايحأ يفو «تاطلسلل موللا عقوم نم ًامئادو

 رثاكتلا ؛ىودج# لوح لؤاستلا عقوم نم ةريثك
 .ةلكشملا يف ببستي يذلا يناكسلا

 حرط نع ًافلختم ظوفحم بيجن نكي ملو
 نكلو «يبناج لكشب ةديدع تارم .عوضوملا

 هتياور يف كلذو ءرشابم لكشب لقألا ىلع ةرم
 ةيضه قوف بحلا ةليوطلا هتصق وأ «ةريصقلا

 عم «بيطلا فطاع اهلّوح يتلا يهو «مرهلا
 نكمي مليف ىلإ مرحم ىفطصم ويرانيسلا بتاك
 نإو ىتح «يئانثلا اذه ققح ام زربأ نم هرابتعا
 لامعأ نم اهسفن ةياورلا رابتعا بعصلا نم ناك
 عون نم ًالصأ يه ؛ىرحألاب .ةريبكلا ظوفحم
 ةداع جتنتو امنيسلل حلصت يتلا ةّيطخلا ةباتكلا
 !ةديج ًامالفأ

 نل ءهظوفحم وه ظوفحم نأل نكلو
 يلمع مامأ انه اننإ لوقلا فاصنإلا نم نوكي
 لامعألا لثم عم ةداعلاك ءلواحي يجول و يديأ

 اياضقلا نم عونلا اذهل ىدصتت يتلا ةيعادبإلا
 مدختسي ناو ًانيعم ًايأر ضرفي نأ «ةيعامتجالا
 ةنهارلا عاضوألل ةمواقم درجمل امئيسلا
 نسكعلاب لب .يتأت ال لولح ىلع رسحتلاو

 اكرحتم ءزايتماب أايمارغ ءافيرط مليفلا ءاج
 نايحألا ضعب يف ًايسنامور  ًايديموكو زايتماب
 ْ .زايتماب
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 فظوملا يلع ةياكح يه انه ةياكحلا
 حلاصملا ىدحإ يف لاحلا طسوتملا

 ةفظوم ىلإ يلع فرعتي موي تاذ .ةيموكحلا
 ىوهلا عقيو ...اهسفن ةحلصملاب قحتلت ةديدج
 لك نيّيّدحتم جاوزلا ىلع نادهاعتيو ءامهنيب

 .امهقيرط ضرتعت يتلا ةيداصتقالا تابوعصلا

 بلص يف - مليفلا نمز يف انه اننأ لاحلاف
 يأ مامأ تابوعصلا ثيح حاتفنالا رصع
 ةيقبط وأ ةيعامتجا دعت ملو ةيداصتقا نيبيبح

 .ةميدقلا ةيرصملا امنيسلا يف لاحلا امك

 ام نكلو ...تابوعصلا نابيبحلا هباجيس
 لوصحلل ةيناكمإ ةيأ امهمامأ قلغنت نيح لمعلا
 ةقش :ةملكلل جودزملا ىنعملابو .ةقش ىلع

 عم اهي ايلتخيل ةقشو .جاوزلا دعب اهيف اشيعيل

 ؟امهمارغ تاعاس ةيضمتل ضعبلا امهضعب
 ءانه ةيداصتقالاو ةيعامتجالا دعاوقلا نإ

 ةفرغ يف ءالتخالاو امهنيب لوحت «نيناوقلاو

 نالوجتي ذإ اذكهو .ةشورفم ةقش وأ قدنف

 «قئاقد ىلع ولو لوصحلل رخآو ناكم نيب

 «اريخأو .امهتهجاوم يف كلذ ةلاحتسا نادجي
 يفخ ناكم ىلإ ءوجللا الإ امهمامأ نادجي ال
 ةطرشلا نوكتس كانه نكلو .مرهلا ةبضه يف

 ةمهتب امهيلع ضبقتف ءامهل داصرملا يف
 «ةماع نكامأ يف بادآلل ةيفانم لامعأب مايقلا
 .ةمكاحملا ىلع نالاحيو

 نم ردقب ةمستملا ةياكحلا هذه لوح نم
 حرطي يذلا مليفلا اذه رودي «ةرماغملا ةفارط
 يف ًاديقعت لكاشملا رثكأ نم ةدحاو هتقيقح يف

 ضعب بسحب «ىتأ دق هنوك امأ .ةثيدحلا رصم

 مظعم لاح امك «حاتفنالا رصعب ًاددنم «داقنلا



 رخآ راعشإ ىتح

 مظعم ىتح لب «بيطلا فطاع لحارلا مالفأ

 «ناخردب يلع ؛ناخ دمحم) هليج ءانبأ مالفأ

 هيف ٌرمأف «(...ديسلا دبع دواد «ةراشب يريخ

 نأ نكمي ناك ثادحألا نأل «ةالاغملا ضعب
 ,ةثيدحلا رصم نامزأ نم نمز يأ يف رودت

 جرفتملا مهف اذكهو .دوهعلا نم دهع يأ يفو

 مالفأ نيب هتميق هاطعأو لاح ةيأ ىلع مليفلا

 .هقافرو بيطلا

 (؛رخآ راعشإ ىتح»

 (ناولأ) .داله (194945)

 يوارهشم ديشر :جارخإ

 يوارهشم ديشر :ويرانيس

 غريسويلوي سوالك :ريوصت

 نيرباص ةقرف .دارم ديعس :ىقيسوم
 حدق دومحم دايز ةلئان ءوض ميلس :ليثمت

 ليوطلا مليفلا ؛رخآ راعشإ ىتح» ناك
 لبق ؛ناك يذلا يوارهشمل لوألا يئاورلا
 همالفأب ءيشلا ضعب راظنألا تفل دق ءكلذ

 امنيسلا دوعو نم ادعو ربتعاو ةريصقلا

 نيحلا كلذ يف فقوتت ال تناك يتلا ةينيطسلفلا

 اهبيلاسأ عارتخا ةداعإو اهسفن ديدجت نع
 دقل .رفصلا نم ةمئادلا ةقالطنالا هبشي لكشب

 ةبيط ةأجافمب هبشأ ؛«رخآ راعشإ ىتحا ىتأ
 ادبو «ةيملاعو ةيبرع «ةديدع زئاوج دصحو

 «لخادلا امئيس «ةينيطسلفلا امنيسلا نأ هعم

 يتلا ةزيمملا ةدالولاب رّكذت ةديدج ةدالو فرعت

 يفيلخ ليشيمل «ليلجلا سرع# روهظ اهلكش
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 يوارهشم مليف نإ لب .تاونسب كلذ لبق
 «هركمو هتيوفعو هتطاسبب شهدأ ءاذه لوألا

 هريوصتب بولقلا سمو .هسفن تقولا يف

 طيسبلا ينيطسلفلا ناسنإلا ةيمويل يليصفتلا

 يف ؛هتردقب راظنألا ًاتفال «لالتحالا تحت

 ىلع «كبنياتش نوجو تخيرب نيب حوارتي خانم

 ناسنإلا اهب موقي يتلا ةئداهلا ةمواقملا ميدقت

 ناسنإلا هريوصتو «تاراعش نود نم رئاثلا

 هلاضن نمز ديدحت ىلع هتردق يف قوحسملا

 .هيقحاس ىلع هلياحتو

 نخلي و ةيداعلا ةديدش وديتف ةكبحلا امأ

 راصح ضرف ءانثأ يف :يلاتلا لكشلا ىلع

 رظح نالعإو «ةزغ ةنيدم ىلع يليئارسإ

 ةرسأ دارفأ فتاكتي 21447" ماعلا يف لاوجتلا

 ةفلؤملاو ئطاشلا ميخم يف ةميقملا «يجار وبأ

 درف لكل نأ نم مغرلا ىلعو .دارفأ ةسمخ نم

 هلكاشم ةيداعلاو ةطيسبلا ةرسألا هذه دارفأ نم

 فتاكتلا مهيلع ضرفي راصحلا نإف ءهفقاومو

 لصاوتلا :اذه نم رثكأ نكلو ؛مهنيب ام يف

 لخادم نع مات ءانغتسا يف ؛ناريجلا عم

 يف ةوقلا طاقن نم ةدحاو نمكت انهو .تويبلا

 يه امك ةرئاس ةايحلا ودبت ثيح «مليفلا اذه

 قيرط نم منت تويبلا نيب ةيفلخ تاقالع يف
 مك فشكي ام «ةريغصلا قئادحلاو ذفاونلا

 عمتجم طسو ءانه هثاتو بيرغ رصاحملا نأ

 مغر هرومأ يّوسيو هتايح شيعي فيك فرعي
 .لالتحالا فنأ

 اذه اهينبي يتلا ةيفلخلا تاقالعلا ةكبش نإ

 راكتبالا يه ءاعم نآ يف طيسبلاو يكذلا مليفلا
 انه اذوحتسم «مليفلا هلمحي يذلا شمدملا



 ةيرصم ةتودح

 بولسأ يف ةداع رثؤت يتلا وتيغلا ةيفارغج ىلع
 ندملا ىف اهسفن ةيدوهيلا تايلقألا ةماقإ

 انه .مهل ةيداعملا ةيبوروألا ريغو ةيبوروألا
 هلوحيو «وتيغلا اذه ىلع يوارهشم ذوحتسي

 طسو مواقيو «وتيغلا يف ميقي ةيحض يضاملا

 هذه .هدالج دض «ةيلخادلا هتادادتماو هزيلاهد

 قباسلا ةيحضلا ودبي ءيوارهشم مليف يف «ةرملا
 ىحضأ دقو ينيطسلفلاو ءًادالج ىحضأ دقو

 عيزوتلا اذه ربع ولو هدالجلا اذهل ةيحض
 «ةيداع» ةايح يمحي يذلاو «عئارلا يفارغجلا

 يف نورشتني لالتحالا دونج اميف هلخاد رودت

 مهنأ نودقتعي مهو ءرخآ راعشإ ىتح ؛جراخلا

 ىلع هرابجإو ينيطسلفلا رحد نم اونكمت دق
 يفو «شيعلا يف «قانخلا قيبضتب مالستسالا
 دهطضملا ناسنإلا نأ نيسان هيلع حالسلا ةوق

 .ةريثك ةحلسأ كلمي

 نع اهموي ثدحت دقف يوارهشم ديشر امأ
 عقاو كانه ناك مليفلا اذه يف» :الئاق همليف

 ةبرجت اذ ينوك نإ ثيح «يلع هسفن ضرف

 نم ًادج ًابيرق ينلعج «لوجتلا عنم يف ةريبك
 يتنأكو رومألا تدبف ءاهيلع لغتشا يتلا داوملا

 ناك .يسفن نعو يتيبو يلهأ نع ًامليف ققحأ

 مسر ةداعإ لكش ىلع يلإ ةبسنلاب هجوتلا
 ةيناسنإلا ليصافتلا ىلع ءوضلا ءاقلإو عقاولل
 ناسنإلا عم لماعتلاو ءاهعم لماعتلاو ةريغصلا

 هتايح رّبدي نأ هيلع نّيعم عضو طسو ناسنإك
 لالتحالاو قانتخالا طسو يموي لكشب هيف
 ينيطسلفلا نأ سانلا ىسني يتلا يسآملاو
 .«...ًاضيأ اهشيعي نأ نكمي
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 نيهاش فسوي :جارخإ
 سيردإ فسوي :ةركف

 نيهاش فسوي ةيئامنيس ةيؤر

 رصن نسحم :ريوصت

 ةمالس لامج :ىقيسوم

 بيطخلا ةدجام ءارسي .فيرشلا رون :ليثمت

 «ةيرصم ةتودحا مليف ينب ةيئدبم ةيحان نم

 «ةركاذلا» ناونع تحت جراخلا يف مدق يذلا)

 (يرصملا ناونعلا قيفوت ردق قفوملا ريغ
 فسوي اهبتك ةركف نم وأ ؛ةصق نم ًاقالطنا

 نأ ًاقحال دكؤي نم رمألا مدعي نلو «سيردإ
 نم ةركفلا سبتقا نوكي امبر هسفن سيردإ

 بتاكلل «حورلا راوغأ» اهناونع ةيسور ةيحرسم
 ًانيح ءاهبسن نم كانه ناك امك «فونيرفأ الوكين

 «رشيلف دراشتيرل «ةبيرغلا ةلحرلا» مليف ىلإ
 بتاكلل ؛بخصلا اذه لك# مليف ىلإ ًائيحو

 اذه لكو ءسور تربره يكيرمألا جرخملاو

 وه قطنملا ىلإ برقألا نكلو ؛عبطلاب نكمم
 يف نأ ىلإ ًاهبنتم كلذ لك نم قلطنا نيهاش نأ
 ًاسيق يوري نأ نم هنّكمي ام ءسسألا هذه لك
 كلذ .هتقيرط ىلع .هسفن مكاحيو «هتايح نم
 نع مليف ًاريخأو ًالوأ وه «ةيرصم ةتودح» نأ

 يوري «ةايحلا كلت عباتي .نيهاش' فسوي ةايح

 «ةداوه وأ ةمححر نود نم اهمكاحي ءاهلوصف

 نكلو ىرخأ ةرم ؛ىيحي») اهلطب نم ًالعاج
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 لضفأ نم دحاو يف «فيرشلا رون حمالم تحت

 .قلطملا هئيرقو رخآلا هانأ (ةرملا هذه ؛هراودأ

 نوكي نأ ًاقح مهي له عقاولا اذه ءازإو

 نم وأ سيردإ فسوي نم هتركفب ءاج نيهاش
 دق كوتراب اليب نوكي نأ ًاقح مهي له ؟هريغ

 ديشانألا نم ةليمجلا هاقيسوم مظعم مهلتسا
 بتك ريبسكش نوكي نأ وأ ةيبعشلا ةيرجملا

 خيرات يف تايحرسملا مظعأ نم ةدحاو

 هلبق ىورت تناك ةياكح نم ًاقالطنا ةيرشبلا
 ؟كرامتدلل ريمأ لوح نيئسلا تائمب

 يف تسيل «ةيرصم ةتودح» يف ةلأسملا

 هيلع ىني يذلا قايسلا يف لب ؛ةركفلا عبنم
 «ةيتاذلا هتريس نم ٍناث ءزجك ؛همليف نيهاش
 بخاص راوح نع ةرابع هلك مليفلا نم ًالعاج
 يذلا لجرلاو نيهاش هناك يذلا لفطلا نيب

 .هسفن نيهاشل ةيرعت ةمكاحم ناك راوح .هراص
 ةفاضإ ناكو .هلك يرصملا عقاولل ًاضيأ نكميو

 ناكمك امنيسلا نع :امنيسلا نع امليف اذه ىلإ
 ةليسوك عادبإلا نعو «ةيرحلل (؟ريخأ) رخآ
 .ءاقبلل ةريخأ

 الإ اننكمي الو ءأرارم رركو نيهاش لاق دقل
 هتبغر قالطنا ةطقن نإ ءاذه لوقي ذإ هقدصن نأ

 لبق فشتكا نيح تناك مليفلا اذه قيقحت يف
 ةيحارج ةيلمعل عضخأ نأ ّيلع» نأ تاونس

 ذإ ءقدصب رمألا اذه ينمدص دقلو .بلقلا يف

 ىنتدجو اذكهو «ىنهجاوي توملا نأ تسسحأ
 :ةلعبأ نم هنيباجأ نأ ىل نكمي ام لك هباجأ
 وه ناك ؟نآلا ىتح يتايح يف هتلعف يذلا ام

 ًايئامئيس نأ ترعشو ؟يروحملا لاؤسلا
 كرتي نأ نود نم ملاعلا اذه كرتي نأ هنكمي ال
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 لثم «نوكلا اذه هروبع ىلع لدت هءارو ةرامأ

 فّلخ يذلا انراجو «مارهألا كرت يذلا وفوخ

 ام فّلخ يللا» لوقي يبرعلا لثملاو .هلافطأ
 نبأ ملو «ةيرذ بجنأ مل ينإف انأ امأ .«شتم

 ةعضب ؟يئارو هكرتأ فوس يذلا امف ..ًامارهأ
 «هءارو ًائيش كرتي نأ ءرملل ناك اذإ نكلو .مالفأ
 .هتايح لوح ةقيقحلا كرتي نأ هل لضفألا نمف

 يننأ ترعشو نيسمخلاو ةسداسلا يف تنك

 ىلإ ةجاح يف دوعأ ال يك ةيافكلا هيف امب تشع
 ؛...تاياكحلا عارتخا

 نم ًاعبان ىتأ ..مليفلا اذه ناك انه نمو

 ردصم ناك امهمو ءاهسفن نيهاش فسوي ةايح
 اذه ىف نيهاش هلاق يذلا امف .ةسيئرلا ةركفلا

 ١ ؟مليفلا

 نأ يف لفط وهو ركفي ملانم نم ىرت
 «نيتسلا تارشع دعب اهأرقي هسفنل ةلاسر بتكي

 ىنمتي ناك امو هناك ام نيب كلذ دنع نراقيل
 هتاعلطتو همالحأ نع هسفن لأسيل ؟نوكي نأ

 ةتودح» مليف نإ ًانسح ؟هتابيخو هتاحاجنو

 هذهب ؛ةياكحلا هذهب ءيش هبشأ وه «ةيرصم
 اذه طوطخ ءاذه كاردإل عبتتنلو «ةلاسرلا
 يئامئيسلا انل روصي ةيادبلا يف وهف .مليفلا
 ىبحيلا كلذ حجرألا ىلع هسفن وهو) ىيحي

 ؛؟هيل ةيردنكسإ# يف هانكرت انك يذلا رخآلا

 يف نآلا هنإ ..(كرويوين أفرم ىلإ لصي

 مليفل ريخألا دهشملا روصيو ءرمعلا لبتقم
 ريوصتلا لالخ هل ثدحي نكلو ..«روفصعلا

 «ةيبلق ةحبذ هل ببس داهجإ ةسيرف ًاضرأ عقي نأ
 هنييارش عضو يف ًاءوس ءابطألا فشتكي ذإو

 ىلإ بهذي نأ هيلع نأ نوررقي همد يف ًارثختو
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 ةيشعو .كانه ةيحارج ةيلمع هل ىرجت يك ندنل

 لالخ نم «هتايركذ عم ىيحي ةلحر أدبت «ةيلمعلا

 يف ريغصلا ريمألاب هيبشلا) ريغصلا لفطلا كلذ

 ةبعل يف «(يربوزكإ تناس يد ناوطنأ ةياور

 ءرضاحلاب هطابترا يف يكوكم ينمز عجارت
 ذإ هنأب همهفي أتفي ال يذلا لفطلا اهيف هذخأي

 ئدابم ناخب امنإ «ةيلمعلا ةايحلا ضاخو ربك

 .ةيلاثملا همالحأو ءهابص

 بلطي «نيهاشل ًامكاحم لفطلا ودبي ذإو
 ءاسنلا لك هقح ىف ةداهشلل ىعدتست نأ اذه

 هتجوزو هتخأو همأ :هتايحب نطحأ يتاوللا

 لالخ نمو تاداهشلا هذه لالخ نمو .هتنباو

 ةيساسألا ةمكاحملا موقت ءاهيلع نيهاش در

 لب ؛:هدحو ىيحي ةرملا هذه لواطت ال يتلا

 امك - ًالوصو ؛عمتجملاو ليجلاو ةلئاعلا
 ىلإ - مليفلا نع لاقم يف يداش وبأ يلع لوقي
 ارورم «ديلاقتلاو ةطلسلاو ةروثلاو ةسردملا»

 تامظنملاو ؛هجراخخو هلخاد يف ءامنيسلا ملاعب

 ءالؤه ىيحي مكاحي ذإو ««نيفقثملاو «ةيسايسلا
 مكاحي ؛لفطلا ىلع هدر ىرجم يف ًاعيمج
 حضنت ةلماك ةيرعت ةبعل يف انه نكلو «هسفن

 لوصف هباجي ذإ ءىيحي نأ كلذ «ةيرخسلاب
 - رخآلا هانأ ةايح عئاقو انمامأ درسي ؛ةمكاحملا

 ًاقح انركذي لكش يف - نيهاش فسوي يأ
 يف ينيللف وكيردف /ينايورتسام وليشترامب
 فسوي ةايح نأل ذإ «فصنو ةينامث» مليف

 شعي مل لجرلا نألو «هامنيس ةايح يه نيهاش

 بلق يفو امنيسلا بلق يف نوكي يكل الإ هتايح
 تانادإلاو تامكاحملا كلت لك رمت «مالفألا

 ىيحي /نيهاش ةريس لالخ نم ءاهانركذ يتلا

 داكت ةلوفط شيعي نأ دعب نم ءوهف :ةيئامنيسلا
 نوكت نأ «ةيرصم ةتودح» يف اهتيفافش طرفل

 ىيحي لحري «؟هيل ةيردنكسإ ىيحي ةلوفط
 ةقهارملا نم جرخي مل داكي دعب وهو ءانه
 ءانه ىتفلا ىيحي رود بعلي نأ ةفداصم سيلو)
 ىيحي رود بعل ناك يذلا ؛نيدلا يحم نسحم

 ىبحي رود ًاضيأ بعليسو ؟هيل ةيردنكسإ) يف
 نكلو ءاضيأو ًاضيأ مث :«تربانوب اي عادولا» يف
 لحري .«سداسلا مويلا» يف رخآ مسا تحت

 نونئف سرديل ةدحتملا تايالولا ىلإ ءاذإ ءىيحي

 يف طرخني ىتح رصم ىلإ دوعي مث ءاماردلا
 «ةيملاع) تاعلطت ربع نكلو «ةيئامنيسلا اهتايح
 ىيحيو ريبكلا ىيحي ةيرخس ةراثإ نع فكت ال

 ًادحاو همالفأ ققحي ذإ ىيحيف .مليفلا يف لفطلا

 ىلع ضرعت نأب ًاريثك ًامتهم ودبي ال «رخآلا دعب
 رثكأ :اهب ينعملا يرصملا /يبرعلا روهمجلا
 تاناجرهملا يف ضرعت نأب ًامتهم ودبي اذه نم
 .ىربكلا ةيبنجألا

 دلجج نم ءيشبو ءانل ؛ةيرصم ةتودح» لوقي

 هلمع ةيادب ذنم ناك (ىيحي) نيهاش نإ تاذلا

 فقي فوس يتلا ةظحللاب ملحي يئامنيسلا
 ةزئاج عفرأ لانيل "ناك يف ةبشخلا ىلع اهيف

 ناكو .هخيرات ىف ناجرهملا اهحنم ةيريدقت
 ةتودح» قاع قرش نوع .ًاعبط هكرحي اذه

 ناكو «1987 ماعلا يف لازن ال انك «ةيرصم
 «ريصملا» لبق ىرخأ ًاماع ١6 رظتتي نأ هيلع
 ةتودحا» ىف ىرن اذكهو .«ناك» ةيئيسمخو

 1١940 5 ماعلا ذنم ىعسي ىيحي نأ فيك ؛ةيرصم
 .«ناك» ناجرهم يف «لينلا نبا مليف ميدقت ىلإ

 زوفلا همليفل ًاعقوتم نوكي ذإ - كاذ دنع - وهو
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 همليف داكي ال ءسانلا ثيدح نوكي نأو ريبكلا

 فحص يف روطس ةعضب نم رثكأب ىظحي
 باب» ىلإ هعم لقتنن كلذ دعبو .ةيمهألا ةيوناث
 «ةيملاعلا» ىلإ هلالخ نم علطتي يذلا «ديدحلا

 تفلي نأ نود «نيلرب يف هضرعيف «ىرخأ ةرم

 ةيضقلا عم هظح برجي هدعبو .نيريثك رظن
 نع ؛ةيرئازجلا ةليمج» مليف ققحيو ةينطولا
 .برتقي ةرملا هذهو «يرئازجلا بعشلا لاضن
 اذه همليف ضرعي :هفده نم ام ةوطخ ءاقح

 لانيو وكسوم ناجرهمل ١404 ماعلا ةرود يف

 تاونس دعب يئامنيسلا فشتكيس اريدقت

 ؛يسايسلا مليفلا فقومل ًاريدقت ناك هنأ ةليوط
 .ةينفلا هتميقل ال

 تاب هنأ ىبحي فشتكيل «تاونسلا يضمتو

 نأ ىري نيح «نمزلا جراخخ ءيشلا ضعب شيعي
 ةنبا لب «ةنبا هيدل سيل ةقيقحلا ىف وهو) هتتبأ

 ضرعتتو ًايسايس لضانت (هل ةنبا ةباثمب تخأ
 هسفن وه ضرعتي مث «نمألا تاوق عم لكاشمل
 .«روفصعلا» مليف زجني نيح ةيباقر لكاشمل
 ةحلصمل ةعقاو اهنأكو لكاشملا هذه ودبت انهو

 ؛هل رربتل ةيجراخ رصانع يتأت ذإ ءىيحي
 هتايحل اهمسر ناك ىتلا طوطخلا نع هجورخ

 ءاذه عمو اهنع ادعم نآلا وينو ءاريخف

 ةياهن يف ؛ىيحي ىلع ةيلخادلا ةمكحملا مكحت
 متي مث ..«ينانأ» يأ «ةعزنلا يزكرم» هنأب رمألا

 ىلإ لثامتلاب أدبيو هلخاد نم لفطلا جارخإ
 .ءافشلا

 هذه ربع ءنيهاش نأ انه حضاولا نمو

 ةيرخسلا نم لمحت دق يتلاو «ةسبتلملا ةياهنلا
 نم مليفلا هلمح ام لك قوفي ام .تاذلا نم

 /ا1١

 «هتياغ ىلإ نايذهلا لصوأ امنإ ءتاذلل دلج

 مغر «نايذهلا ىلع موقي هلك مليفلا نأ ًاملع
 «ةيعقاو ربيهلا) لب ةيعقاولا هدهاشم نم ديدعلا

 نأ لاحلاف .اهسفن نانفلا ةايح نم ةاقتسملاو

 يئامنيسلا ىيحي باسحل «لفطلا ىيحي ءاغلإ
 لاوحألا نم لاح يأب انل ينعي نل ؛لهتكملا

 عضو نيهاش نأ ةصاخب «قح ريغ ىلع ناك هنأ

 «تاماهتاو ةحيحص تانادإ لفطلا ناسل ىلع
 ءًاضيأ عمتجملا لواطت نكلو ًايصخش هلواطت
 نأ رمألا يف ام لك .هلك رصم خيرات لواطتو

 هيف لكشيو «تاذلا ةنادإ شاع ريبكلا ىيحي
 لّيخي ناك يذلا تقولا يف ةيبيدوألا نم ءيش

 ةظحل شيعي نأ هيلع نيعتيو لحار هنأ هيف هيلإ
 ناك ءرطخلا لاز نيح نكلو .هسفن عم قدص
 نكمي ال هنأ - ًايبيدوأ - ررقي نأ نم هل دب ال

 يف اشيعي نأ ريبكلا ىيحيو ريغصلا ىيحيل
 يكل ىغلُي نأ امهنم دحاو ىلع :هسفن تقولا

 .ءاقبلا نم رخآلا نكمتي

 ءاقبلا نأ ةركف ىلع موقي ال انه أدبملاو

 ىوقألل ءاقبلا ةركف ساسأ ىلع لب ؛حلصألل
 ىلع بجوتي .(ةداتعملا ةيبيدوألا ةبعللا)

 ققحتت يك همأ جوزتيو هابأ لتقي نأ بيدوأ

 ةتودح» يف نيهاش ىلإ ةبسنلاب امأ .ةءوبنلا
 يذلا «بيدوأ لتقي نأ بألا ىلع نإف «ةيرصم

 ناك امك هتايح شعي مل هنأ هل دكؤيل انه يتأي
 دق «ليلحتلا اذه نأ ريغ .اهشيعي نأ هيلع بجي
 يف امأ ءطقف رومألا رهاظ يف الإ انه يوتسي ال

 ىتح ءامامت ةسوكعم ودبت ةبعللا نإف «نطابلا
 ساسح نانف يعو روصت بعصلا نم ناك نإو
 لك يف اهكاردإ ىلع ًارداق عافدنالا يزيرغ
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 لفطلا ىيحي نأ يه انه ةقيقحلاف :اهداعبأ
 رود ىرحألاب وأ بألا رود بعلي يذلا وه

 يكلو .بساحملاو بقارملا ؛ىلعألا - انألا

 نأش نم ناك امهم ءاهتريسم يف ةايحلا رمتست

 صلختلا بجوتي ءاهتيباوص وأ ةريسملا هذه

 وه ام نأل «ةيبلكو مؤل لكب ؛بيقرلا اذه نم
 أطخلا ةبعل يف) باوصلا سيل انه كحملا ىلع

 فرصب ءانه نمو .ةيرارمتسالا لب (باوصلاو

 رود بعلي نمعو لفطلا رود بعلي نّمع رظنلا

 بيقرلا نم صلختلا وه ةبعللا روحم «غلابلا

 ةظحل لك يف هنكمي يذلا يصولا نم «ىلعألا
 .انتبساحمل حطنتي نأ

 ةتودح» ناك اذإ «حارتقالا اذه ءوض ىلعو

 ةيأ ىلع يساسأ - ىحنم يف ءانل ودبي «ةيرصم
 نيهاش فسوي نم ةلواحم «هيحانم نم لاح

 «نهارلاو ثيدحلا رصم خيرات ةمكاحمل

 كلذ نع ةيانك انه حبصي لفطلا ىيحي نإف
 انئاطخأ ىلع انبساحيل ىتأ يذلا ىلعألا  انألا

 ىلع ًاقح «نيرداق ريغ انك املو ءانتانايخو
 .ةمكاحملا هذه لثم تابلطتم ىلإ عوضخلا

 نم حبصي «ةوقب طباه ىنحنم نم قلزنن اننأل
 «قحملا ؟ليخدلا» اذه نم صلختلا لضفألا
 .«يه امك ةايحلا) ةريسم ةحلصمل

 يذلا مليفلا نأ .حضاولا نم ءانه نمو

 «؛ةيرصم ةتودح» ب هتنراقم لضفألا نم نوكيس

 شوليمل «قاوقولا شع قوف ناريط» وه امنإ
 مليفلا يف نوسلكين كاج نأ حيحص .نامروف

 حصملا لخدي يذلا بيصملا يعاولا وه

 ام ناعرس هنإف «هيف .قحملا درمتلا روذب عرزل
 هنم صلختلا بولطملا صخشلا وه حبصي
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 باوصلا سيل نأل ءاهارجم ةايحلا ديعتست يك

 عنصي يذلا وه خيراتلا لب خيراتلا عنصيام

 «ةيثدبملا ةهجاوم يف ةيتامغاربلا اهنإ «باوصلا
 ْ .اهيناعم ىلجأب

 نكمي يذلا «حارتقالا اذه نأ دكؤملا نمو

 فلتخي لكشب «ةيرصم ةتودح»# ةءارق هثوض يف

 ىرخأ ةرمو - هتلوانت يتلا تاءارقلا مظعم نع
 «ةيعاولا» ةءارقلا يه هذه نأ انه معزأ تسل

 ةءارق يه لب ءانيلع نيهاش اهحرتقي دق يتلا

 ةيصخشلا ةديدش ىل وديتو ؛ةدع تاءارق نم

 ةيمدلا ةركف ىلإ انديعي حارتقالا اذه - !انه

 ىلع ةريبكلا ؛.نيهاش امنيس هيبشتو ةيسورلا
 لك ثيح ةيمدلا كلت لاح امكف .اهب ؛لقألا

 «رغصأ ةخسن اهلخاد يف لمحت اهل ةريبك ةخسن

 لمحي نأ نيهاش مالفأ نم طمنلا اذهل نكمي
 .ةياهن ال ام ىلإ رغصأ ىمد هلخخاد يف

 انل ودبت .ءيش لك دعب ءنيهاش امنيسف
 يف اهدحن نأ نم ةةنعلم»و ءاكذ رثكأ امنيس

 «راطإلا اذه يفو .نيعم بولسأ وأ نّيعم راطإ

 نيبو ىيحي لفطلا نيب يهامتلا نوكي ال دق
 اهتمسر امك لقألا ىلعو - ةيرصملا ةروثلا

 نم اديعب  رصانلا دبع لامج تاحومط

 ناك نيهاش فسوي نأ اذهب ينعن له .باوصلا
 ؟ةروثلا عم باسحلا ةيفصت ةبعل يف انه يضمي

 ناك ءسكعلا ىلعو ...قالطإلا ىلع
 ًايعامجو - ًايتاذ ًادقن .حجرألا ىلع انل مدقي

 انلديل انءاج يذلا لفطلا كلذ ءازإ - يلاتلاب
 «هتيفصت نم دب ال ناكو ءانمالحأو انتانايخ ىلع

 ىلع انك اننأبو قح ىلع ناك هنأب فارتعالا نأل
 .ًائيش رومألا نم رّيغي نأ هنأش نم سيلأطخ



 مارحلا

 رمألا ىهتناو تلصح انتايادبل انتتايخ نأ كلذ

 لتقن نأ لبق ًانمز رظتتن مل «ةقيقحلا يف اننألو
 .ديعب نمز نم هانلتق دقل ءانلخاد يف لفطلا

 «ةيرصم ةتودح# ىل ودبي راطإلا اذه يفو

 ةيعقاو نيهاش فسوي مالفأ رثكأ نم ًادحاو
 ودبي .هسفن تقولا يف ًامؤاشتو ةيوادوسو

 ةيقيقحلا هترظن نع ًاريبعت همالفأ رثكأ نم ًادحاو
 تحيتأ يتلا صرفلا لكب هانلعف امو انعقاو ىلإ

 نأ نود نم اهقوف وأ اهبرق ًامئاد انررمف ءانل
 .اهارث

 ملاع سيلو يئامنيس نيهاش نأل نكلو
 باعلأ ربع ؛هلك اذه لوقي نأ راتخا «عامتجا

 ءايزاتنافلاب عقاولا اهيف طلتخي ةقذاح ةيئامنيس

 .ملحلا ةغلب ةينفلا ةغللاو ءرصبتلاب مثعلتلاو

 رابتعا ناكمإلا يف نوكي نأ نود نم ءانه نمو

 «نيهاش مالفأ ربكأ نم ًادحاو «ةيزرصم ةتودح)

 ءاهقدصأ نم دحاو هنأ ىلع هيلإ رظنلا نكمي

 فوس «يوغلا ديدجت نم هيف ام ىلإ ةفاضإ
 .ةيلاتلا همالفأ نم ديدعلا يف ًاقحال انعلاطي

 نأ وه ساسألا :انه سيل ساسألا نأ ريغ

 نأ ىلع هيف «ؤرج» يذلا مليفلا اذه يف نيهاش
 «ةريثك ءايشأ ىفخأ :ةيتاذلا هتريس نم ًاءزج لوقي
 دعب «لازي ال ناك هنأل اميرو تقولا قيضل امبر

 يسايسلا - يجولويديألا دعبلا ميدقت يف ًابغار
 «هنأ يأ :يتاذلا  يئاكحلا دعبلا ىلع «يفخلا

 يفو ؛هلوح نم عمتجملا ةيرعت يف كمهنا ذإ
 ةيساسألا هتبغر نأ «ىسن» ًاعيمج انتاوذ ةيرعت
 اقحال هيلإ «نطفيسا ام اذهو «هتاذ ةيرعت تناك

 اهنم لقأ ةرمو ««تربانوب اي عادولا» يف ةرم
 يف ةديدج ةرم مث «سداسلا مويلا» يف ةدح
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 نامك ةيردنكسإ) وه حضاو ةيتاذ ةريس مليف

 ثلاثلا ءزجلا نوكيس يذلا )١994٠( «نامكو

 هيف صوغيس ذإ «يذلاو ««ةيتاذلا هتريس» نم
 ءامنيسلا يفو ءاهتيرعتو تاذلا يف «ةرشابم

 ةةيرصم ةتودح# نم رثكأ ءانرابتعا ىف :نوكيس

 .ةصاخلا هتايحب ًاطابترا

 «مارحلتا»

 (ضييبأو دوسأ) .د 6 (1956)

 تاكرب :جارخإ

 سيردإ فسوي :ةصق

 ةبهو نيدلا دعس :راوحو ويرانيس

 يدهملا ءايض :ريوصت

 ليمج ناميلس :ىقيسوم
 متسر يكز «ثيغ هللا دبع «ةمامح نتاف :ليثمت

 يمليف نيب عمجت ةريثك ةكرتشم مساوق
 «ناوركلا ءاعد» نيريبكلا تاكرب يرنه
 نأ مساوقلا هذه لوأ لعلو .«مارحلا»و

 ءابيرقت ةدحاو ةينمز ةرتف لالخو «نيمليفلا
 ةمامح نتاف ةيبرعلا ةشاشلا ةديسل احاتأ

 ملو ابصلا نس تزواجت دقو - بعلت نأ
 وأ تاللدملا تايتفلا راودأ اهبسانت دعت

 نابسانيو ءاهنس نابساني نيرود - تامولظملا
 نإ مث .ةلئاهلا ةيليثمتلا اهتقاط هسفن تقولا يف

 نيريبك نييئاور نيلمع نع ناذوخأم نيمليفلا
 امك نيسح هط ةياور نع امهلوأ ذ .نيفورعمو

 فسويل ةريهش ةياور نعف امهيناث امأ ءفرعن
 ةيفير ةئيب يف نارودي نيمليفلا نإ مث .سيردإ



 مارحلا

 نم اهب ديدج دهع ةمامح نتاف راودأل نكي مل

 ءاقل ةمث نإف ؛قمعألاو مساوقلا يناث امأ

 ةرظن نيب مث «نيمليفلا يعوضوم نيب ًاشهدم
 يهو «نيعوضوملا نيذه ىلإ نيبتاكلا نم لك
 يرنه نزو نم ًايئامنيس نكمي ناك ام ةرظن
 نيلئاستملا ربكأ نم ناك هنأب ًامئاد فرع ؛«تاكرب

 لكش يف ةيبرعلاو ؛ةيرصملا ةأرملا ةيضق لوح
 نيذه نيديدجلا هيءاقل يف اهفقلتي نأ الإ ماع

 ءاهرودب ءاهتفي مل يتلا ةلضفملا هتمجن عم

 نيب لطت نأ «ةريثك تاءاعدا نود نم ىتحو

 عقوم نم ًامئادو ةأرملا ةيضق ىلع رخآو مليف
 نم ًالك نأ ةقيقح اذه ىلإ انفضأ اذإف .يمدقت
 عقت باصتغا ةعقاو نم ًاساسأ قلطني نيمليفلا
 ءاهيف دي اهل نوكت نأ نود نم اهتيحض ةأرملا

 ًاحراط هتّيجس ىلع كلذ دعب مليف لك ريسيل
 لك رظن ةهجول ًاعبت «هتكبح ًابَعْسم هعوضوم
 ىلع رئاثلاو ءنيسح هط رونتملا :نيبتاكلا نم
 مامأ اندجنس «ءسيردإ فسوي عمتجملا بويع

 ةجاح يف لازت ال ةأرجلا ةديدش ةيئانثتسا امنيس

 ؛نعمتلاو ةساردلا نم ديزم ىلإ رثكأو رثكأ
 ةأرملا ةيضق هيلإ تلصو ام ءوض يف امّيس الو
 .اذه اننمز يف ةملسملا

 ىف ىه تناك «فرعن امك «ةأرملا هذهو

 امع ةسيئرلا ةلوؤسملا ؛ةيعامتجالا ديلاقتلا
 وحني ثيح «بصتغت نيح ىتحو ءاهل ثدحي
 تارربملاو عئارذلا داجيإ ىلإ ًامئاد عمتجملا
 وأ بألا وأ خألل وأ ًابصتغم ناك نإ لجرلل

 ةسيرف عقت نيح ةأرملا ًالتاق ناك نإ لاخلا
 .ءاوغإلا درجم وأ باصتغالا
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 ءاعدة حرطي يذلا تقولا يف .نكلو

 ىلإ برقأ لكش يف هعوضوم ؛ناوركلا
 دجن ؛ءيجولوكيسلا دعبلا ىلإو ةيصوصخلا
 سيردإ فسوي «ةيروث» ىطخ ىلعو «مارحلا»
 ةيحان نم عوضوملا حرطي ««هتيمدقت»و
 نم بتاك ناكمإ يف ناك ام ةيقبط ةيعامتجا

 نم لوألا ناكملا اهيطعي نأ نيسح هط ةنئيط

 ًايساسأ ًادعب تلكش تناك نإو ىتح «همامتها

 مايألا يف امك ءاهصوصنو هتايح تايادب يف

 يف نوبذعملا# وأ ةيتاذلا هتريس نم ًاقالطنا

 ةيضقلل يعاولا هدصر نم ًاقالطنا «ضرألا
 ىتح «رمأ نم نكي امهم .ةيرصملا ةيعامتجالا

 انزاوت نوميقي رثك نوخرؤمو داقن ناك نإو
 نإف «نيمليفلا نيب - ميوقتلا ةبعل يف - ًاقيقد
 «لوألا نولضفي دق نيدصار نم ولخي ال رمألا

 بابسأل ًابلاغو يناثلا نولضفي دق نيرخآو

 .ةيجولويديأ
 هقايس فلتخي ال يذلا  «مارحلا» يف

 يف سيردإ فسوي هنود يذلا قايسلا نع ًاريثك

 نتاف بعلت  هسفن مسالا لمحت يتلا هتياور
 ةنيزحلا ةسئابلا ةأرملا كلت «ةزيزع رود ةمامح

 دح ىلإ ةشمهم ةيفير تائف ىلإ ةيمتتملاو ءًامئاد
 يمسوملا لمعلا يف الإ اهقزر دجت ال «قاطي ال
 اذه رفاوتي ثيح ىرخأو ةقطنم نيب ةلحترم

 تائفلا هذه لهأ ىلع قلطي انه نمو .لمعلا

 ساسأ ىلع  ةوبارغلا وأ ؛ليحارتلا لامع مسا

 ودبلاك ءاولحتراو اوّلح ام نيأ ءابرغ ًامئاد مهنأ
 سانأ مهنإ - ًاتباث لوخدم الو مهل رقتسم ال
 ىلع نولصحي داكلاب .دحأ مهيلإ تفتلي ال

 مهنم درفلا زجع اذإف ...لمعلا لباقم مهئاذغ



 مارحلا

 قراف عم «لاغدألا تاناويح لاحك ءًاضرمو
 اهنكمي هذه تاناويحلا نأ ىف نمكي ساسأ

 امأ .هلكأتل قط اهنا سا ره كن سسارقلا

 ًالوأ ءاذه نع نوزجاع مهنإف «ليحارتلا لامع
 ايناثو ءداصرملا يف مهل ةطلسلاو نيناوقلا نأل

 نم مهتاعمتجم يف ةمث نوكي نأ ردانلا نم نأل

 نم لغشي «هلك اذه فصو نأ ةقيقحلاو

 امك ...ةدع تاحفص سيردإ فسوي باتك

 ةوقلا ةغلاب تارقفو دهاشم «مليفلا نم لغشي

 دشأ نوكيس زيكرتلا ناك نإو ىتح «ةلالدلاو

 ةزيزع امه ةئفلا هذه ءانبأ نم نيجوز ىلع
 نيرداقو نالمعي الظ ناجوزلا ناذهو .اهجوزو
 يذلا مويلا ىتح شيعلا نوؤش ريبدت ىلع

 ةزيزع ىلع حبصيو ...اضيرم جوزلا هيف عقي

 .ءاقبلا لئاسو ىلع لوصحلا ةيضق ىلوتت نأ

 ام طرفلو موي تاذ ذإ .ءيش لك سيل اذه نكل

 نم جوزلا بلطي ؛هلذ بورضو همالآ هب تحّرِب
 «ددرت دعب ءانهو ...اطاطب ةبحب هيتأت نأ ةزيزع

 نأ لواحتل ًالقح دصقت نأ الإ اهمامأ نوكي ال
 دب ال ناك كانهو .ديري ام ىلع اهجوزل لصحت

 يموي عقاو نم ةياكحلا لوحي ام لصحي نأ نم
 اننكل «ةيئانثتسا قايسلا يف نوكت دق ءامارد ىلإ

 نأ نكمي اهنأ ءلكك لمعلا قايس نم مهفن
 ءاعد» يف مهفن امك امامت - ةظحل يأ يف عقت

 هتمداخ سدنهملا «باصتغا» نأ «ناوركلا

 نوسئابلا عقي يعيبط هبش ًانأش ناك ءيدانه

 انه .ىوكشلا ىلع اوؤرجي نأ نود نم هتيحض

 بحاص دوجو يف اماردلا نوكت «مارحلا» يف

 ىتح «ةزيزع هتلعف ام ىري نإ ام يذلا «لقحلا

 .برهلا اهيف لواحت يتلا ةظحللا يف ءاهنم وندي
 ءاهتمواقم مغر ىلع اهبصتغي مث اهيلع ضبقيف
 .اطاطبلا ةبحل انمث ...ةلشاف ىلوأ ةلواحم دعبو

 ةايحلا نكمي ناك باصتغالا كلذ دعب ًاعبط
 يذلا نكل ...ةداتعملا اهتماود ىف ريست نأ

 تاقتلا لف ةريزع قوق نأ دعب هك

 اهجوزلو اهل ديدج نم - ءاقبلا نّمؤتل لمعلاب
 .ًاحافس لمحت ةزيزع نأ وه - ًامئاد ضيرملا
 ةيفبك اهيل فرغت الو ءاذه فشتكت ذإ يهو

 ًامازح روهش لاوط طبرت ؛لمحلا نم صلختلا
 .روهظلا نم هايإ ةعنام اهنطب هب دشت

 «قاش لمع موي لالخو «رمألا ةياهن يفو

 نآلا تراص ةعيبط طسو ًابناج ةزيزع ىحتنت
 يذلا «لفطلا عضتو «ةئميهلاو ةوسقلا ةديدش
 نم دب ال نأ عم هب عنصت اذام يردت ال ذإ

 نأ الإ اهمامأ دجت ال «ةحيضفلا ءردل ام لعف

 مث ءتومي ال هنكل ىلوأ ةرم هقنختف هّلتقت
 ءاكذلا ديدش ريكذت يف ةيناث ةلواحم يف هلتقت

 بصتغملا لشف نيح باصتغالا مويب ماليإلاو
 نآكو «ةبرجتلا رركيل ىلوأ ةرم لقحلا بحاص
 نيترم ديلولا لفطلا لتقت نأ لواحت ةزيزع

 مجح نم فعاضي ام «نيترم اهباصتغا لباقم
 طيقللا ىلع روثعلا متي ٍلات تقو يف .ريثأتلا



 ةريغص بورح

 يتلا «ةزيزع ىلإ دوقت «تايرحت أدبتو «لوتقملا
 لكل ٌةيحض ؛ىرخألا يه تومت ام ناعرس
 تقو يف ...ملظلا كلذ لكلو سؤبلا كلذ

 لوح اهلاثمأ نم نوسئابلا نوحالفلا قلحتي
 ىلع مليفلا يف .تحضأ دقو اهاركذو اهنامثج

 ًازمر - ةيلصألا ةياورلا يف نكي مل نإ - لقألا

 ليبس يف مهلاضنو نيحالفلا ءارقف سؤبل
 .ةماركلاو شيعلا

 لمع مامأ ايئامنيس ءاننأ انه حضاو

 ىلع لعافو رثؤم لمع مامأو «ريبك يمحلم
 نأ ًابيرغ نكي مل انه نم .يعامتجالا ديعصلا
 مليفلا اذه لوداس جروج يسنرفلا دقانلا ربتعي
 «ةيرصملا ةيئامنيسلا محالملا عورأ ىدحإ

 نم ًادحاو مليفلا ةيمست ىلإ ًامئاد راصي نأو

 امنيسلا خيرات يف مالفأ ةرشع ىوقأو لضفأ
 نيح دنومول ةفيحص هنع بتكت نأو .ةيبرعلا

 56 هجاتنإ ماع «ناك» ناجرهم يف ضرع

 ةروصلا كلت وه مليفلا اذه يف انبذجي ام نا»
 .اهلهأو ةيرصملا ةيرقلا هذه مالآ سكعت يتلا

 نكمي ًامليف سيل مليفلا اذه نأ ةقيقحلاو

 دحاو درف ةيضق نع ثدحتي المع هرابتعا

 لمأتب نوكي ام هبشأ هنإ لب ءًاعبط ةزيزع وه
 ىلإ بعشلا نم «ةيصخشلا هذهب طيحي ام لك
 امنيس ةمق ًامئاد مليفلا اذه ربتعيو .«ةفاقثلا
 ءاعبط «ناوركلا ءاعد» بناج ىلإ تاكرب يرنه

 ىف «راودأ نم ةمامح نتاف هتدأ ام ةمق كلذكو

 هنإ امنع .ةعدبملاو ةليوطلا ةياسيسلا'اهتريسن
 تروص يتلا مالفألا نم ريثكلا ةناخ يف عضوي

 هسؤب نم اقالطنا هتقيقح ىلع يرصملا فيرلا
 .نيهاش فسويل «ضرألا» بناج ىلإ .همالآو

 (ةريغص بورح»

 (ناولأ).د (198)

 يدادغب نورام :جارخإ

 يدادغب نورام :ويراتيس

 رشلوه زنياه «نامشتال دراودإ :ريوصت

 اوح هيجور «ليعامسإ ليبن .يروخ ايرث :ليثمت

 ءاصحإ ديكأتلاب ءمويلا ءدحأ عيطتسي ال
 ةليوط «ةيقئاثو وأ ةيئاور «ةيئامنيسلا مالفألا

 ةينانبللا برحلا تلوانت يتلا «ةريصق وأ

 .١189و ١ و7/0 نيب تعولنتو تراد ىتلا

 جاتنإلا نأ الو ًالعف تهتنا برحلا هذه نأ ال

 ءاهتاعوضومو برحلا هذه لكشت ةليوط دوقع
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 ةريغص بورح

 نييينانبللا نييئامنيسلا نم رثكل ماهلإ ردصم
 .لعفت لظتس اهنأ ودبيو .نيينانبللا ريغو
 هنأ وه يئامنيسلا نتملا اذه رمأ يف بيرغلاو

 يف فرع امم رثكأ يجراخلا ملاعلا يف فرع

 ندملا هتفرع امم رثكأ ءابوروأ هتفرعو «نانبل
 ثيدحلا لاجم انه سيل ةقرافم هذهو .ةيبرعلا
 مليفلا دنع فقوتتس انه اننكل .ديكأتلاب اهنع

 مل نإ ىتح ءهلك كلذ ةيادب لكش يذلا ينانبللا

 .برحلا كلت نع ثدحتي عرش لمع لوأ نكي
 ليوط ينانبل مليف لوأ ناك «لقألا ىلع ءوهف

 مامأ اهرّوصو ملاعلا ىلإ لصو برخلا نع
 .«ناك١ ناجرهم نم اقالطنا ءاديدحتو ءهيرظان

 ينانبللا يئامنيسلل «ةريغص بورح» وه مليفلا
 يف هضرع يذلا ءيدادغي نورام لحارلا

 يف ناجرهملا راطإ نمض ««...ام ةرظن» ةرهاظت

 نوتأ طسو هرّوص ناك امدعب , ماع ةرود

 ...زايتماب ءيبرح عوضوم نع ةيئانبللا برحلا
 ءاهقطنمو برحلا ًاضفار ًاعوضوم ىتأ هنكل

 لك ربعو .هتاطقل نم ةطقل لك يف ادب نإو
 .اهب ًانوتفم «مليفلا تايصخش نم ةيصخش

 تقو يف ضرع دق مليفلا اذه ناك اذإو

 «رخآ ينانبل مليف عم ءاسنرف يف ءًابيرقت دحاو
 «ةيولع ناهربل «ءاقللا توريب) وه «برحلا نع
 «ريخألا اذه نم ربكأ ًارادقم ةرهشلا نم لان هنإف
 يف فيرطلاو .«ناك) يف هضرع لضفب ًاديدحتو

 ربتعاو - كانه مدُق  ةريغص بورح» نأ ءرمألا

 لوألا ليوطلا يئاورلا مليفلا» هفصوب - ًامئاد
 ناك رمألا ةقيقح يف هنأ عم ««يدادغب نورامل
 امنيسلا لهأ فرعي ذإ ...لوألا ال ىناثلا همليف
 اذه ىلع لطأ دق ناك يدادغب نأ ةينانبللا

 1ا؟

 توريب» وه «العف لوأ مليفب يئامنيسلا عونلا
 لوأ نم ًادحاو ربتعي يذلا 1415 «توريب اي
 يئامنيسلا ليجلا كلذل ترهظ يتلا مالفألا
 ةيولع ناهربو يدادغب عم سسأت يذلا زيمملا

 بعص نيلسوجو لاهشلا ةدنرو نوعمش ناجو
 يدادغب نإ انل لوقت ةياكحلا نأ ريغ ...مهريغو

 اهموي يرابتلا يف ؛ناك» يف كراشي نأ دارأ امبر
 ىطعت يتلا «؛ةيبهذلا اريماكلا» ةزئاج ىلع

 مل مليفل يأ ؛هبحاصل مليف لوأل «ناك» يف

 مّدق «هلبق ًاليوط ًامليف ققح دق هجرخم نكي
 ًامعاز لوألا همليف هنأ ىلع «ةريغص بورح»
 اذه لك .ريصق مليف «توريب اي توريب» نأ
 ًايسنم نوكي داكي خيرات نم ًاءزج ًاعبط راص

 هل راص «ةريغص بورح» نأ مهملاو «مويلا
 اءزج راصو «ةصاخلا هتايحو لقتسملا هدوجو

 نم ًاءزج كلذكو «ةيئانبللا امتيسلا خيرات نم
 .«ناك» ناجرهم خيرات

 يف ةبغرلاو «ةينانبللا برحلا ّمه ناك
 ام وه ءاهنم ينانبللا فقثملا فقوم ريوصت

 رْوص يذلا مليفلا اذه عوضوم ىلع ىغطي
 تقو يف ةشهدم رطاخمو تابوعص طسو
 نائبلو ةرّيحم برحلاو ًالعتشم لاتقلا ناك

 نيفقثملا نم رثك هعم قزمتي يلاتلابو ...قزمتي
 نولضانم مهنم امّيس الو ءامومع نيينانبللاو
 يدادغب نورام ناك - ًابلاغ نويراسي .نويسايس
 اذه ناك اذإ انه نمو .- مهنم ًادحاو ديكأتلاب

 سكعيل لاكشألا نم لكش يف علطتي مليفلا
 ةروصب علطتي ناك هنإف «نانبل يف ثدحيام

 نورام «هبتاكو هجرخم فقوم سكعيل ؛ىلوأ
 .ثدحي امم «يدادغب



 ةريغص بورح

 ةيمارغ ةقالع نم ءاثيدح مليفلا قلطنيو
 يئانثلا اذه .برحلا مضخ يف ةاتفو باش نيب

 نأ لواحي هّبح يف ًاصئاغ ةيادبلا يف انيلإ مّدقي
 «ثدحي يذلا اذه اربتعم .ثدحي امم دعتبي

 كرتي نأ نود نم ةعرسب يضقنيس ًاثراط ًارمأ
 ناك اذكه .برحلا نم ىوقأ بحلا .امهيف هرثأ

 نأ ريغ ...هتبيبح ايرثو باشلا لالط لاح ناسل

 اهتورذ ىلإ برحلا لصت ةأجف ذإ ءمودي ال اذه

 دلو باجنإو جاوزلا راظتنا يف يئانثلا نوكيو
 هسأر طقسم ىلإ ةأجف لالط ىعدتسُي .لوأ

 كردن ثيح «لبجلا يف هتعامجو هتلئاع رقمو

 ةفئاطلاو ةعامجلا ميعزو يعاطقإلا هايأ نأ

 نأ لالط ىلع نآلا بجوتيو .لتق دق كانه

 عم ًايلك ضقانتي رمألا اذه ءاعبطو .هلحم لحي

 .هتاعلطتو لالط ةروص انل همدقت تناك ام لك

 .ةفئاطلا يه ةفئاطلاو ةلئاعلا يه ةلئاعلا نكل

 ايرثو لالط مارغ بهذيلو ؛ثرإلا وه ثرإلاو
 نأ اننكمي ناك ام ضيقن ىلع ؛ذإ .ميحجلا ىلإ

 ةئيشمو هردقل ةعرسبو لالط خضري ؛عقوتن
 هتريشع ًامعزتم ايرث نع ىلختيو هتلئاعو همأ
 .ىرخألا رئاشعلا دض لاتقلا ًاضئاخ

 ةدعاقلا وه ءانه لالط نع ردبيام نإ

 برحلل قيقدلا خرؤملا ثيح ...ءانثتسالا ال

 هذه نأ فيك ظحالي نأ ًادبأ هتوفي نل «ةينانبللا

 نم لوحتلاب ءاهتورذ ىلإ تلصو ذإو ؛برحلا

 ةبورعاو ةينيطسلفلا ةيضقلا نع عافد» ةكرعم
 تنكمت «فئاوطلا نيب ةيفصت ةكرعم ىلإ «نائبل

 نييناملعلا نيفقثملا ىتح رجت نأ نم ةعرسب
 مهتنكمأ» ىلإ ؛مدقتلا ليبس يف نيلضانملاو
 .ةفئاطلاو ةريشعلا ناضحأ يف :«ةيقيقحلا
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 دقو .لتقلاو ةيهاركلا ناضحأ يف يلاتلابو

 دارأ يذلا ساسألا رصنعلا وه رمألا اذه ناك

 «يساقلا مليفلا اذه يف هلوقي نأ يدادغب نورام

 «نيينانبللا نيعدبملا مّرَب ءدب ًاركاب طقتلا يذلاو

 «برحلا ءارمأب كلذك لب ءبرحلاب طقف سيل
 حبذم ىلع ةأجف ةءاربلا تراهنا فيك نيظحالم

 ريغ .ةلدابتملا تايهاركلاو ةيفئاطلا تاماسقنالا

 نورام بناج نم ًابيرقت يتاذلا - دصرلا اذه نأ

 روصي نأ نم مليفلا جرخم عنمي مل  يدادغب
 نم هل لكش يف «نيلتاقملابو برحلاب هراهبنا
 .مليفلا هلوقيام رهوج عم ضقانتي ام ؛ةيسنامورلا

 فقثملا لذاخت رّوص دق يدادغب ناك اذإو
 هراهبنا رّوص هنإف «لالط ةيصخش لالخ نم

 ذإ يتلا ءايرث ةيصخش لالخ نم برحلاب

 «لبجلا ىلإ لالط باهذ دعب توريب يف ىقبت
 ةيمومألاو ةيتايحلا اهعيراشم ىرتل «هرظتنت
 ءرخآلا دعب ًاعورشم «راهنت ةميمحلا ةيلئاعلاو
 نيب ةلوجتم نيلتاقملا ةقفر يف برحلا شيعت
 ةيساسأ ةثلاث ةيصخش عم ةمغانتمو «ءايحألا

 «ليبن ةيصخش يه «ةريغص بورح» يف
 ةقيرطلا ىلع «حيّبشلا) ريطاسألا عرتخم
 رخآلا وه برحلا ضوخي يذلاو «ةينانبللا
 ةثالثلا رئاصملا هذه نأ لاحلاو .هتقيرط ىلع

 «همليف يف يدادغب نورام لحارلا اهمسز يتلا

 نأ - هب سأب ال حاجنبو - اهلالخ نم ًالواحم

 «ةوقب اهضفري أدب ناك برح نم هفقوم روصي
 هطئارشو هاريماكب اهتايادب ذنم اهقفار ناك امدعب
 توريب# هضرعو هزاجنإ رثإ «ةددعتملا ةريصقلا
 برحلا عالدنا لبق ضرع ذإ ؛يذلا «6توريب اي

 برحلاب ًاؤينت هفصوب هيلإ رظُت «ةليلق مايأب



 ةيدحلا

 رئاصملا لك نكت مل رئاصملا هذه .ةلبقملا

 مدقي «ةريغص بورح#) فذ .مليفلا يف ةروصملا

 اراكفأو ةددعتم رئاصمو ةددعتم ءاوجأ انيلإ

 ليلحتلا نيب «نيقيلاو قزمتلا نيب حوارتت ةددعتم
 مليف» مليفلا اذه نم لعجي نأ هنكمي ام عطقلاو

 ءوحنلا اذه ىلعو .زايتماب «ةينانبللا برحلا

 «ةصاخب جراخلا يف ؛«ةريغص بورح» لبقتسا
 «ناك» ىف هضرع ىف ءزجع دق ناك نإو ىتح

 يتلا ةنيعيزلا ةنلاملا - ةزئاجلا لاني نأ نع

 .اهليبس يف هقباس ىغلأ ناك يتلاو - ىطعت

 مل «ةيناكلا» يدادغب نورام يعاسم نأ ريغ

 تاونس رشع وحن دعب هنأ فرعن ذإ ؛ءابه عِضَن
 ماع ةرود يف نكمت ؛«ناك» يف لوألا هقافخإ نم

 ىربكلا ميكحتلا ةنجل ةزئاج لاني نأ نم 0١

 نوف سرال ةفحت عم ةكارش «هسفن ناجرهملا نم

 رخآلا زيمملا همليف نع كلذو ؛«ابوروأ" ريارت
 برحلا هدصر هيف لصاو يذلا ؛«ةايحلا جراخ»

 لالخ نم ةرملا هذه نكلو ءاهلاوهأو ةينائبللا
 .توريب يف فطخ يسنرف يفاحص ةياكح

 ماع انملاع نع لحر يذلا يدادغب نورامو

 ناك ءاريبك أطغل اهنيح راثأ ثداح ىف ١47.

 ءاسنرف يف شيعلل لقتنا «ةريغص بورح# دعب
 ةيئامنيسلا اهتايح نم ًاعزج ةعرسب راص ثيح
 ًاددع اهنم ًاقالطناو اسنرف يف ققحو «ةرهدزملا

 وأ لكش يف ءاهمظعم يف اند مالفأ نم هب سأب ال
 امك انايحأ ةبراوم - ةينانبللا برحلا نم «رخآ يف
 «ءاوهلا ةاتف» ناكو  «ءاوهلا ةاتف»و «ارام» 7

 توريب يف تام نيح ناك يذلا وه ؛همالفأ رخآ

 هل ام ةيتاذ ةريس هيف طبري مليف قيقحت ىلإ ىعسي
 .ةينانبللا برحلاب

 اهب

 ه1١6

 (فيزحلا»

 (ناولأ).د )1984( ٠

 ناخ دمحم :جارخإ
 كيدلا ريشب ,.ناخ دمحم :ةصق

 كيدلا ريشب :راوحو ويرانيس

 يميش ديعس :ريوصت

 ةدونش يناه :ىقيسوم

 .ديمحلا دبع سودرف .مامإ لداع :ليثمت

 يلغرف هللا دبع

 اذه نإ انه لوقلا لفان نم ودبيس امبر
 «ةيرصملا امنيسلا يف ًاديرف نوكي داكي مليفلا

 .ضرعو هيف ققح يذلا نمزلا يف امّيس الو
 اهجلاعن يتلا مالفألا نم مليف لك نأ لاحلاف

 جاتنإ لكك ؛هب ضرتفي ؛ةعومجملا هذه يف



 فيّرحلا

 .رخآ وأ لكش يف ًاديرف نوكي نأ ءيقيقح ينف
 لقألا ىلعو «ةيئانثتسا «فيّرحلا» ةدارف نأ ريغ

 انه ناك هنأ عم ءجرخُملا مادختسا رامضم يف
 نفل دئاسلا نع جرخي امادختسا «هتايادب يف

 ةمق يف ناك اذه نأ عم «يليثمتلا مامإ لداع

 ىلع ؤرج دق ناك نإ مامإ لداعو .هتيموجن

 دمحم اهيلإ هاعد يتلا ةيدجلا ةرماغملا ضوخ

 ريغ ادب هنإف «ةيحيرأو ةبيط «مليفلا اذه يف ناخ

 نإو ىتح ءاهضوخ ةدواعم يف كلذ دعب بغار

 هادأ يذلا رودلا نأ ىلع يدقن عامجإ ةمث ناك

 ىوقأ نم ًادحاو ىقبيسو ناك مليفلا اذه يف
 اذه عم مامإ لداع ةلكشم نأ ةقيقحلاو .هراودأ

 «لتاقلا ةيصخش هيف بعل هنأ يف نمكت مليفلا

 ًاباصنو ًاكولعص نوكي نأ دوعت يذلا وه

 ًامئاد ناك هنكل ...ًايطرشو ًاصلو ةوتفو ًاقشاعو
 لثمي نأ امأ «هتابلقت لك يف حجانلا رود لثمي
 «داقنلا هل قفصيو كلذ يف حجنيو لشافلا رود

 هنإ ةصاخب :هتاباسح يف ًادبأ لخدي مل رمأف
 داقنلا قيفصت نأ كردأ .ديدشلا هئاكذب

 هجرخمو مليفلا ىلإ ابهذ روهمجلا ناسحتساو
 .«...لطبلا ىلإ ايهذ امم رثكأ

 «ايفارغومليف» يف ىقبي مليفلا اذه نأ مهملا
 رثكأ هتناكم نكل .ةمدقتم ةناكم اذ مامإ لداع

 مدق يذلا ناخ دمحم «ايفارغومليف» يف امدقت

 ىتح - ةيرصملا مالفألا عورأ نم ًادحاو انه

 ةايح لوانتت يتلا - لقألا ىلع نيحلا كلذ

 يشماه صخش انه مامإ لداعف .يشماه صخش

 يه امم رثكأ هتيشماهو .ةملكلا ىنعم لكب

 لك يف لشاف وهف .هلشف نع ةمجان «ةيعامتجا

 يتلا هتجوز عم ةيلئاعلا هتايح يف :لعفيام
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 نم ءاهمأ عم اشيعي نأ ةلضفم امهنبا عم هكرتت

 نيب اهروزي وهف .هعم ءادع ىلع نوكت نأ نود

 اهل ربعي امك ؛هلاوحأ اهل وكشيو رخآلاو نيحلا
 ققحتت نل اهنأ يه فرعت يتلا هلامآ ضعب نع
 امّيس الو اهسرامي ةنهم ةيأ يف لشاف وهو .ًادبأ
 درطي ام ناعرس يتلا ةيذحألا ةعانص ةشرو يف

 «ةركلا بعل هتياوه يف كلذك لشاف وهو .اهنم

 ًافيّرح لازي ال هنإ ذإ بعالك هتدوج مغر ىلع

 ىلع رداق ريغ ةيلحملا بارشلا ةرك ةبعل يف
 .ةيقيقحلا ةركلا بعل ىلإ .ملحي امك «لاقتنالا

 (مامإ لداع) سراف ةايح لالخ نمو
 يبشماه نم ىرخأ جذامن انعلاطت «هتيشماهو

 حوطس ىلع امّيس الو ءيرصملا عمتجملا
 هراوج يفو نكسي ثيح ةقهاشلا ةرامعلا
 نع فقوتي ال يذلا هللا دبع وه رخآ يشماه
 هنأ فشتكن فوس يذلا وه ؛هتجوز برض

 ءاهلام ةقرس يف ًاعمط زوجعلا هتراج لتقب ماق
 هراوج نكست امك «هرمأ فشتكي نيح رحتتيف
 اهدسج عيب نع فقوتت نل ىوه ةاتف ًاضيأ
 نيح ًاقحالو .لشاف ملاع راصتخاب هنإ .لكأتل
 قيدص عم بيرهتلا يف ًالمع سراف دجيس
 ناك نإو ىتح «ءلضفأ هلاح نوكت نل ءهل ميدق
 يك «ويرانيسلا ةباتك يف هكيرشو «ناخ دمحم
 مليفلل ناكرتي فوس ةقلطملا ةيوادوسلا ايدافتي
 ىّوست فوس رومألا نأب يشت ةحوتفم ةياهن
 بعل نم سراف لاقتنا لاجم يف ولو ءآقحال

 .ةيقيقحلا ةركلا بعل ىلإ بارشلا ةركلا
 طقف تسيل مليفلا اذه ةوق نأ لاحلاو

 هتغل يف كلذك لب .هنومضمو هتياكح يف
 لك انه ناخ دمحم بّرج ثيح «ةيئامنيسلا



 ةميعنو نسح

 فوسو «هلبق نم تعبط يتلا بيلاسألا كلت
 تقيلوت' :ةديفجملا ةيعقاولا نايت هنعب نم عبطت
 عم ًالقنتم مليفلا كارح ىلع رطيسي ضبن وذ
 «ةظحل أدهت ال يتلا فيّرحلا تالقنت عاقيإ

 نم سيل نأ حضاولا نم ةعطقنم تاراوح

 وأ ًالماكتم ًاقطنم لمحت نأ اهنم بولطملا
 ةيراركت ربع امّيس الو .ناكم يأ ىلإ يضفت

 قحالتل اهفيصوت يف اهمستو اهعبطت ةشهدم
 تاراح يف ريوصت .هتابيخو لطبلا لشف

 كرحتت اريماك هسرامت «ةيقيقح تاروكيدو

 «تاروكار» ىمسي امب ةهبآ ريغ ةيرح لكب

 بولطملا نم سيل نأ حضاولا نم ناك ثيح

 ام ردقب عطقلاو ريوصتلا ةيكيسالك ضوخ انه
 ضبنو عراشلا ضبنب قاحللا بولطملا ناك

 مامإ لداع ءادأ ىلإ ؛هلك اذهو ...تايصخشلا

 «فيّرحلا» مليفل ىطعأ شهدملاو ديدجلا

 .ةنراقملا نم تلفت ةصاخ ةميق

 (ةميعنو نسح)»

 (ضيبأو دوسأ |. )1١1469( ٠

 ىسيمخلا نمحرلا دبع ,تاكرب :ويرانيس

 يللينافروأ يزيفلا :ريوصت

 باهولا دبع دمحم :ىقيسوم

 ىدمح دادو داؤف مرحم «ىنسح داعس :ليثمت

 قتلي مل ول هنإ انل لوقت نأ ةياكحلا داكت
 نمحرلا دبع يرصملا رعاشلاو لضانملا

 امن ةقيقتشا :ايابلا ةانيم ةقمازملاب ينوكلا

 ها/ ١

 كلذ ذنم اهمسا حبصيس يتلاو «ةريغصلا

 اهلامجب عنتقيو (ينسح داعس نيحلا

 «اريبك ًايئامنيس ًالبقتسم اهمامأ نأبو ءاهتبهومو
 لوقتو .دجوي نأ مليفلا اذهل نكمي ناك ام

 ىلع اهموي باهولا دبع دمحم نكي مل ول هنإ
 ميلحلا دبع سركملا ءانغلا مجن عم فالخ

 ةحاسلا يف هل ليدب ضرفل ايعاسو «ظفاح
 دعاصلا ءانغلا مجن صخش يف ةيبابشلا ةيئانغلا
 ابتاك همعدو مليفلا جتنأامل ءداؤف مرحم

 ناتياكحلا تناكأ ءاوس نكلو .هيناغأو هاقيسوم

 اذه عنص ةيفلخ يف نإف ءال مأ نيتحيحص

 ىلإ ةفاضإ «ةريبكلا ءامسألا هذه لك مليفلا

 يتلا كلتل ةعئارلا ةيادبلا لكش دق هنوك

 «ةيرصملا امنيسلا تاريبك نم ةدحاو حبصتس

 .ينسح داعس :ةينآ ةليوط تاونس لالخ

 ذخآم ةمث نأ ولو ىتح - مليفلا نأ ريغ

 فوس امك هتياكح ةيقدص ىلع ةريثك

 داعبألا هذه ىلع هتيمهأ رصتقت ال - ىرن

 ترفاضت ىتلا ءامسألا ةميق ىلع الو ةيخيراتلا

 لمجأ نم دحاو :اذه نم رثكأ هنإ لب ؛هقيقحتل
 اهتفرع يتلا ةيبعشلا مارغلا تاياكح مالفأ

 «هتقالطنا داكت اذه عمو .ةيرصملا امنيسلا
 تاياكحلا تائم عم ةقباطتم نوكت نأ «ةياكحك



 ةدوعلا نع ةيرصملا امنيسلا فكت مل يتلا

 ينغملا مارغ يف عققت يتلا يرثلا ةنبا :اهيلإ
 عم شيعت نأ اهل اهلهأ ديري ال يتلاو «سئابلا
 يف رصتتي بحلا نكل ءرشبلا نم ىوتسملا اذه
 ددع دحأ يصحي نأ نكمي له ىرت ؟ةياهنلا
 يكحت يتلا «ةيرصملا ريغو ةيرصملا «مالفألا

 ؟ةياكحلا هذه

 وه ءانه ام دح ىلإ ديدجلاو ؛بيرغلا نكل
 يف ثدحي ناك تاياكحلا نم عونلا اذه نأ
 ةميعنف .فيرلا يف ثدحي هنإف انه امأ ءندملا
 يّلوتم جاحلا «فيرلا نايعأ نم دحاو ةنبا
 يهو ءيضارألاو لاومألاو ذوفنلا بحاص

 نكل .اهنم جاوزلاب ةوطع اهمع نبا عمطي يتلا

 دحأ يف ينغي نسح باشلا ينغملا ةرم تاذ
 اهدلاو نكل ءاهروف نم هب تمرغأف «حارفألا
 ذإ جاوزلا اذه لثمب اهل حامسلا هنكمي ال
 اهجوزي فيك .اهبطخيل ةءارب لكب نسح مدقتي

 ثدح ءاذه لكشيل ءرصتف يه امأ ؟يتاونغمل

 عباتتو تالكشملا نم ًاريثم سيئرلا مليفلا
 يف اننأ ءاهيف ةميعن ةأرج ىلع انيسني ام ثادحألا
 ىلع ليحتسي ثيحب هديلاقت فيرلل نأو فيرلا
 اهتيب نم برهت نأ ةمرتحم ةلئاع نم ةيفير ةيبص
 نكل .عضاوتملا لصألا يذ اهبيبح ىلإ ةئجال
 امنيسلا نإ ًامئاد لقن ملّوأ  (!)اهلعفت ةميعن
 ررقيو .- ؟تازجعملا ققحت فيك فرعت

 نيب تاكابتشالا عقتو ءًاددجم يه ضفرتف
 ىليلو سيق نم جيزم - نسح ةيرقو ةميعن ةيرق
 .- تبيلوجو ويمورو
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 يرصملا مليفلا اذه يف انه ةياهنلا نكل
 الإ .ءوسلا اذه لثم ىلع نوكت نل فيرظلا

 نأ كلذ «- مليفلا ريرش  ةوطع ىلإ ةبسنلاب
 ةفشتكملا هتلطبل ءاش يسيمخلا نمحرلا دبع

 ءاش باهولا دبع دمحمو ءرصتنتف رصتتنت نأ
 جاوزلاب هملح ققحي نأ ديدجلا ينغملا هبيبرل
 ظفاح ميلحلا دبعب ةياكن امبرو - هتبيبح نم
 هتبيبح ىلع هنارق دقع نم نكمت ام اردان يذلا
 .ةيداعلا هتايح يف ىتح الو همالفأ نم يأ يف

 «ةيقرش ةياكح»

 (ناولأ) .د (ا١وا/1

 روزنأ ليعامسإ تدجن :جارخإ
 بهارلا يناه :ةصق

 داوع ليمج :راوحو ويرانيس

 لضف دمحم :ىقيسوم

 .داوع تييلوج «ينابقلا دمحم :ليثمت
 داوع ليمج

 أطخلا نم هنأ ديكأتلا نم دب ال ةيادبلا ذنم

 يئامنيس مليف لوأ «ةيقرش ةياكح» رابتعا
 تالاقملاو مليفلا ةياعد تلاق امك ءيند رأ

 تاونس لوأ ىلوألا هضورع دنع هتلوانت ىتلا
 دق ةيندرأ مالفأ كانه تناك هلبقف .نيعبسلا
 مالفأب كيهان «ةنيزد فصن ىلإ اهددع لصي

 ًايثزج ولو تربّتعاو ندرألا يف تروص ةيملاع
 امأ .نويندرأ نونانف اهيف كراشو .هجاتنإ نم

 وهف ؛هتّذِج يف نمكتف «ةيقرش ةياكح# ةداير



 ةيقرش ةياكح

 يف ؛يمتني يندرأ مليف لوأ ناك عقاولا يف
 نأ تدارأ يتلا ةيبرعلا امنيسلا كلت ىلإ هنمز
 لكشب اهعوضوم لوانتتو ةكئاش ةلئسأ حرطت
 ناك مليفلا اذه نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .يدج
 تناك نئل يذلا هجرخمل ىلوألا ةقالطنالا
 نوكي فوس هنإف «ةيئامنيس ةيقيقحلا هتايادب
 «ةيبرعلا تالسلسملا داور نم ًادئار ًاقحال
 نم رثكأب ةيماردلاو ةيخيراتلا :ةصاخب ةيروسلا
 دنع نفلا اذه ىلإ رابتعالا داعأ حجان لمع
 ًاريبك ًالضف هل نأ امك ءنيرشعلا نرقلا ةياهن

 هذه نكل «يروسلا ينويزفلتلا نفلا ضوهن يف
 .ىرخأ ةياكح

 نأ دكأ امًاريثك روزنأ نإف .نكيامهم
 ًاعورشم رمألا لوأ ناك 6ةيقرش ةياكحا عورشم
 ناعرس هنكل ءويديفلاب هروصي نأ دارأ ًاينويزفلت
 عورشملل ةيئامنيسلا تاناكمإلا فشتكا ام

 حرصي امك «رودتف مليفلا ثادحأ امأ

 يفاحصلا كلذ لوح نم هسفن جرخملا

 ببسي تاطابحإو سجاوه هباتنت يذلا باشلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا نم ةعومجم

 طيحملا عقاولا نم ًاديعب اهشيعي يتلا
 /ناريزح ةميزه دعب رودي ثدحلاف .هب
 يتلا ةيوادوسلا مضخ يفو 2145717 وينوي

 نيفقثملا امّيس الو يبرعلا نطولا تيشغ
 نم ادحاو ءىفطصم ناكو .اهئارج نم برعلا
 قفاوتلا مدعبو ةميزهلاب رعشي ثيح .ءالؤه

 يذلا ةئيدملا ملاع نيبو «هتاعلطتو هراكفأ نيب

 سيئر هبلاطي ديعلا ةلطع برتقت ذإو .هيف شيعي
 لاقم ةباتكب اهيف لمعي يتلا ةفيحصلا ريرحت
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 ويكوي ينابايلا بتاكلا نع ًالاقم بتكيف ءصاخ
 نيحلا كلذ يف رهتشا دق ناك يذلا اميشم
 ىلع ةيكيرمألا ةنميهلا ىلع ًاجاجتحا هراحتناب
 ىفطصم رايتخا نأ حضاولا نم ناكو .هنطو

 هلخاد يف لمتعي امع فشكي عوضوملا اذهل
 هتّمأ اهشيعت يتلا عاضوألا ىلع جاجتحا نم
 ةعباتم نم الدب «مليفلا نكلو .ةميزهلا دعب
 بحصن «يجاجتحالا يدوجولا طخلا اذه

 هتيرق ىلإ ًادئاع صابلاب رفس يف ىفطصم
 راكفألا عرطصت هلخاد يفو ديعلا ةيضمتل

 هب هتجوز لاصتا اهنم مقاف يتلا تاجاجتحالاو
 نأ وه انه ثدحي يذلا نأ ريغ .اهتابلطت ةرثكو
 ضّرعي ام ءامغإلاب ةأجف باصي صابلا قئاس
 ىفطصم بلغتي ءانهو .رطخلل باكرلا ةايح
 صابلا ةدايق ىلإ فرصنيو هددرتو هفوخ ىلع
 صابلاو باكرلا صيلخت نم هنكمي لكشب
 نم هنيعاتقولا يف هسفن صيلختو يهعم
 .ًادكؤم ناك توم

 ةياكحلا هذه يف ًاحضاو زيمرتلا ناك

 يناه يروسلا بتاكلل ةصق نم ةسبتقملا
 هلعج يذلا «قفنلا رخآ ىف ءوضلا امأ ءبهارلا
 لالغتسا اهل داع دقف «مليفلل ةياهن ءجرخملا
 ءاهرابخأ ترشتنا ذإ ةثداحلل ريرحتلا سيئر

 اذه يفو .هتعوبطم نم ديعلا ددعل جيورتلل
 مليف ىلع ىفضأ ءحضاو زيمرت ةمث ناك ًاضيأ
 لوألا ليوطلا يئاورلا روزنأ ليعامسإ تدجن
 ثيح «نآلا ىتح هل لازت ال ةفاضم ةميق ءاذه
 يتلا مالفألا نم ًادحاو هرابتعا ًامئاد نكمي
 لقعلا تباصأ ىتلا ةميزهلا ىلع درت نأ تلواح
 00 .نيحلا كلذ يف يبرعلا



 ءارقفلا برد قالح

 «ءارقفلا برد قالح»

 (ناولأ).د )1١945( ٠

 باكرلا دمحم :جارخإ

 لضاف فسوي :راوحو ويرانيس
 وتيس ىفطصم .باكرلا دمحم :ريوصت

 «يلومخلا ةجيدخ ,يشبحلا دمحم :ليثمت

 سومنب نيدلا حالص

 «باكرلل ليوط يئاور مليف لوأ اذه ناك
 انملاع نع لحر هنإ ذإ «ريخألا نوكي فوسلو
 نأ نود نم هزاجنإ نم ةليلق تاونس دعب
 ةريثكلا عيراشملا نم يأ قيقحت نم نكمتي
 زيمتي مليفلا اذه لعلو .اهيلع لغتشي ناك يتلا
 ةنيط نم نيجرخمل ىلوأ مالفأ نم هريغ نع
 اقع ام لاق يسأل هدفنا هليضو باكرلا
 «فلؤملا امنيس» موهفم راطإ نمض اهباحصأ
 هسفنب هبتكي ويرانيس ىلع جرخملا دمتعي ثيح
 باكرلا امأ «هتيتاذب طبترت ةياكح وأ ةركف نع
 تناك ةيحرسم سبتقي نأ اذه همليف يف رثآ هنإف
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 ةيبعشلا ةايحلا نم الوصف يورت ءحاجنب تمدق
 ىف «ةيدلبلا برد» نينطاقلا ءاطسبلا ناكسلل

 5 ءاذه نم رثكأ هنإ لب .ءاضيبلا رادلا ةنيدم

 هبش وأ نيفرتحم نيلثمم ةعبرأ وأ ةثالث ادع

 ةيوناثلا راودألا مظعم يف ناعتسا «نيفرتحم

 نإ ثيحب «مهسفنأ يحلا ناكسب «عيماجملاو
 نأ ءاقحال ءاهنأش نم ناك مليفلا ريوصت ةياكح

 فورعملا عونلا نم ديدج مليف ساسأ لكشت
 مل باكرلا نكل .«امنيسلا لخاد امنيسلا» ب

 يدبر وردتملا اذه لثمي ركفي ىج شعب
 خيرات يف ةدرفتم ةرهاظ لكشي اميتي اذه همليف

 هنمز يف لكش هنأب كيهان ..ةيبرغملا امنيسلا
 نما ايدعلا نق ةكراشملا ىف ةييركم ةمهاسم

 ا رسلا نلع لويسبلار تناناح بلا

 دعبلا ديدش «لاح ةيأ ىلع «مليفلا نكي مل
 ءًابيرقت مهسفنأ مه صاخشألاف .ةيحرسملا نع
 ىتح ءاهسفن ثادحألاو ءاهسفن تاراوحلاو
 ةغل يفضي فيك فرع دق باكرلا ناك نإو
 لمع ىلع اهتيلالقتسا يف كش ال ةيئامنيس
 ةيدومج ةيأب مستي هسفن وه نكي مل ءيحرسم
 نأ اذه نم داز دقلو .ةبشخلا ىلع ةيحرسم
 كراش «ةيحرسملا بتاك ؛هسفن لضاف فسوي

 تاراوح نييعت يف درفنا امك ويرانيسلا ةباتك يف
 ًالصأ اهموي ليق ام ىسنن نأ نود نم «مليفلا
 ةينهذب ةغاصم تناك اهسفن ةيحرسملا نأ نم
 لوح نم رودتف مليفلا («ثادحأ)» امأ .ةيئامنيس
 سانلا نكمي ةداعلاك يذلا ءدوليم قالحلا
 لالخ نم امك «هناكد لالخ نم اوعبتتي نأ

 يف شيعلا ليصافت «هناريجو هنئابز عم هثيداحأ
 هدحو سيل دوليم نكل .ءايحألا نم عونلا اذه



 حطسلا روفصع - نيوافلح

 «يعاطقإلا»و ةبوبحم ةجوز ًاضيأ كانهف ءانه
 الجرو نامحو «صللا ةديمحأو هيقفلاو لولج

 دق ام انل يوري يذلا قلعملا ىلإ ةفاضإ ةطرش

 ةكبحلا امأ .تاقالعو ثادحأ نم ائيلع قلغني

 موي تاذ لقتعي يذلا دوليم ًاضيأ اهروحمف
 قباسلا نيجسلا عم ةقادصلاب هطابترا ببسب

 ةوطس تحت هتجوز عقت هبايغ يفو .ةديمحأ
 اهيلع حرتقي يذلا ةقالحلا ناكد كلام لولج

 نيح ةياهنلا يفو .هجوزتتو دوليم قلطت نأ
 ءيش لك نأ دجيس «قالحلا حارس قلطي

 هيقفو ةرازج ناكد راص ةقالحلا ناكد :لدبت

 ءجرخملاو .اذكهو ...رازج ىلإ لوحت يحلا
 ةمنمنم لكش ىلع ثادحألا هذه انل مسري يك

 لك ىطعأ ماسقأ ةعبس مليفلا مسق «ةيعامتجا
 «لولج «قالحلا دوليم :ًالاد ًاناونع اهنم دحاو

 «ةرهوزلا جوز نامح «ةوهقلا سان «ةبوجحم
 عون نم مليفلا ودبي اذكهو .لالع «ةديمحأ

 ليخي ثيحب ةددعتملا تاوصألا تاذ مالفألا
 ةيساسألا تايصخشلا نم ًالك نأ جرفتملا ىلإ
 نكل .هتياكح يوريو هسفن مدقي نأ انه لواحي

 وه - ًانايحأ هيوارو - مليفلا نأل «قيقد ريغ اذه
 نميهت يتلا ةيبيكرتلا هذه نعو .انل يوري يذلا

 :يواتسملا ىفطصم دقانلا بتك مليفلا ىلع
 مليفلا هب لبوق يذلا ريبكلا بيحرتلا مغر ..»

 نم ةئيرج ةلواحم هرابتعاب .هروهظ ةعاس
 يبعشلا شيعملا نم بارتقالل ةيبرغملا امئيسلا

 ءائبلل ًاريسأ يدرسلا هؤانب لظي «ءانبلا يف
 لظت املثم «نيلثمملا ءادأ لثم هلثم ءىحرسملا
 شيعت اهنأك ءلاصفنا الب ةدماج هتايصخش
 ....ءيشلا ضعب اهنع ةديعب ًاثادحأ
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 «حطسلا روفصع - نيوافلح»

 (ناولأ) )149( 8 .١.

 ريدغوب ديرف :جارخإ

 ايسراغ .ل .م ؛ديزوب رون «ريدغوب ديرف :ويرانيس

 يكسراب جروج :ريوصت

 ماهارب رونأ :ىقيسوم

 «هللادبعنب ةعيبر ءريدغوب ميلس :ليثمت

 لكش حصأب ثدحتتن نأ اننكمي فيك»

 «مالسإلا رايد يف سنجلاو ةلوفطلا نع نكمم
 ةمارص رثكأ تاروظحملا اهيف دوعت ةظحل يف

 روصن نأ انثكمي فيكو ؟ىضم تقو يأ نم
 ماودلا ىلع ناضبني نيذللا شيعلا ةذلو حرفلا
 مغرلا ىلع عمتجملا يف ةيدبأ بلق تاقدك

 اهروذجب ةدماجلا راكفألاو تاهيشيلكلا نم
 ديرف دارأ نيلاؤسلا نيذه لثمب ؟؟ةددعتملا

 صاخ عون نمو ءدقنلا نم اهموي يتآلا ءريدغوب
 درسل هتاجاتن مظعم سّرك ةيقئاثولا امنيسلا نم
 لخدُي نأ ؛ةيقيرفألا ةيبرعلا امنيسلا خيراوت
 .اذه لوألا يئاورلا همليف ملاع ىلإ هجرفتم
 نيذه لالهتسالا يلاؤس ذنم حضاولا نم ناكو

 بتاكلا /جرخملا اهنع ثدحتي يتلا ةلوفطلا نأ

 كاذ وه سنجلاو «ةصاخلا هتلوفط ىه امنإ ءانه
 .هتلوفط يف هسفنب هفشتكا يذلا

 عباط مليفلا يطعي يذلاو «مليفلا روحم
 لقتني هارنس يذلا ءارون لفطلا وه ةيتاذلا ةريسلا

 روط ىلإ ةلوفطلا روط نم مليفلا يف انمامأ
 وهف .هفاشتكا ىلإ سنجلا شيع نمو «ةقهارملا



 حطسلا روفصع - نيوافلح

 ءاسنلا نم اهريغو همأ ةقفارمب هل حمسي لفطك

 نهتدهاشم هنكمي ثيح يعوبسألا مامحلا ىلإ
 ام وهف «كلذ نع دحأ هعدري نأ نود ؛«تايراع

 .هنع نهيرع ءاسنلا بجحت نأ نم رغصأ لاز

 «ةطساولاب ناك نإو «هيعو حتفتي أدب ءوه هنكل

 ءيشلا ضعب ًانس هنوربكي نيذلا هقافر نإ ثيح

 ام مهل يكحي يك مامحلا راهن دعب هب نوعمتجي
 فشتكا ذإ وهو .تامهيردلا ضعب لباقم ءهآر

 ولحي امك هتاياكح غوصي حار «ةبعللا ةيمهأ
 ةلئسأ هسفن ىلع حرطي أدب يذلا تقولا يف ءهل

 يك راغصلا فص يف ىقبي نأ هيلع له :هقزمت
 عتمملا ئداهلا هشيعو دهاشي امي هعتمت لصاوي
 ةيامح هل لكشي لازي ال يذلا ءاسنلا ملاع يف
 قحيل فصلا كلذ زواجتي نأ هيلع مأ «هحيرت
 ولو ىتح «هتايح نم ًاءزج سنجلا لعجي نأ هل

 ًالدبتسم «ملاعلا كلذ حرابي نأب فزاجي ناك
 يذلا عراشلا ملاعو رابكلا ملاع لوخدب هايإ
 .هلخدي نأ ىلإ قوتي

 ةايح يف ًاقرتفم لكشي يذلا نمزلا دنع ًاذإ
 ريغ «مليفلا انل هطقتلي هتالؤاستل ًاناديمو ءارون
 هذه مسرب يفتكي نأ ديري ال ءريدغوب ديرف نأ

 نم مسري نأ ًاضيأ ديري هنإ لب ءارونل ةروصلا
 «نيوافلحلا يح عمتجمل ةروص ارون لالخ
 شاع يذلا سنوت ةمصاعلا يف يبعشلا يحلا

 ًاجودزم همليف راص انه نمو .هيف ىبرتو

 ةلوفط نع ةيتاذ ةريس مليف وهف :لقألا ىلع
 ةايحلا دصري مليف كلذك وهو ءاهتاذ حرابت

 عمتجملا يّرعي ءاهباحصأو ةيعامتجالا
 «مامحلا يف ءاسنلا يّرعي ام ردقب «هتايقالخأو

 اذإف :ايارم ةبعل مامأ رمألا ةياهن يف انلعجي ام

 يلئاعلا ملاعلاو مامحلاو ءاسنلا دهاشن انك
 نيتللا ءريخألا اذه يّئيعب ءارونب طيحملا

 ةيفاغشو ةقدب امهنع ريبعتلا يف ريدغوب حجني
 ملاع دهاشن امنإ لباقملا يف اننإف «ةبوذعو
 ةآرم لالخ نم «ريخألا اذه هدصري امو ارون

 نم ركذتي وهو ةديدع تاونس دعب جرخملا
 نم ىرحألاب ركذتي .ءكلذ هيلع ودبي نأ نود
 يتلا ليصافتلا تارشع ركذتي هنكل ءارون لالخ
 يف اهيلع ىعو دق هسفن ارون نوكي نأ نكمي ال

 ةبعلو ةرظنلا ةيجاودزا نأ ةقيقحلاو .هتلوفط
 هلامج مليفلا اذهل يطعي ام امه نيتاه ايارملا

 .ةيبرعلا امنيسلا يف هتناكمو هتوقو

 هلوح نم رودت نأ يعيبطلا نم ناك انه نمو

 تذخأ يتلا كلت اهزربأ لعل :ةديدع تالاجس
 لالخ نم ؛سنجلا ميدقت يف غلابي# هنوك هيلع
 ٌداحو ماع لكشب فقي هنوكو «ريغصلا تارظن

 نهتاطابحإو نهفقاوم امهفتم ءاسنلا بناج ىلإ
 امّيس الو «لاجرلا عمتجم هيف يّرعي تقو يف
 رّوصيس يذلا ءارون دلاو ةيصخش لالخ نم
 ةيساقلا هتضبق نمو هنم ريخألا اذه ررحت هل

 ريخألا دهشملا كلذ يف ةليقثلا هتقبرو

 بألا فاشتكا يلي يذلاو «مليفلا نم ليمجلا
 ةمداخخ ىليلو ءارون نيب تماق يتلا «ةقالعلا» ل

 سودرف نم ارون درط امدعب «ةقهارملا تيبلا
 سنجلا ملاع هلخدت نأب ىليل «تعربت#و ءاسنلا
 يهو ىليل درطت ثدحي ام فاشكنا رثإ .ةرشابم

 هررحت فيك تفرع اهنا تكردأ ذإ ارونل مستبت

 .سنجلا نم هتلوفط قوط نم
 فوخلا كلذ نم ررحتي نأ دعبف ءوه امأ

 يك «هيبأ ةوسق نم نآلا ررحتي نأ هيلع ىقبي



 يداولا قلح

 .ةلماك هتيرح ىلع ذوحتسي نأ نم نكمتي

 ًاعقوتم هعفصي ىك «هتداعك «هنم بألا برتقيف

 ةعفصلا مامأ نعذي نأ ةداعلا ترج امك «هنم
 نل ارون نأ ديب .مالستساو نائتماب اهاقلتيو

 فوس لب «ةرملا هذه ةعفصلل خوضرلا لبقي

 هيلع مجاهلا هابأ لعجي ام «ةفخب اهنم تلفي
 يف نيهمو ملؤم لكشب عقيو «هنزاوت دقفي
 ًاقلستم ءاضفلا يف ريطي ارون اميف .هسفن تقولا

 نمو - حطسلا ىلإ ًازفاق تيبلا تافرش ىدحإ
 «حطسلا روفصع» مليفلل يعرفلا ناونعلا انه
 داكت ةماستيا ؛ةركام ةماستبا هرغث ىلعو
 نآلا نم اهكلمي تاب يتلا ةيرحلا لك لوقت
 ًالوهذم ًاموزهم لفسألا يف هوبأ اميف ءًادعاصو
 ةياهن ناونع ةينغأو .«ثدحام قّدصيالو

 /ريغص روفصع :ةلئاقلا اهتاملكي قلطنت مليفلا

 يلخ شلوقي ام /ريطيو قلحي حطس روفصع
 ...ريطي حرفلا يلخ /حنجي حرفلا

 «يداولا قلح»

 (ناولأ) .» )19896( ٠

 ريدغوب ديرف :جارخإ

 ريدغوب ديرف :ويرانيس

 يقارزلا تريور :ريوصت

 انيس ناج :ىقيسوم

 «يناودع ىفطصم .بتار ليمج :ليثحت

 يلانيدراك ايدولك

 فرع يتلا ةناكملا نأش نم ناك امهم

 ةيسنوتلا امنيسلا يف اهلتحي فيك ريدغوب ديرف

 دكر

 همليفب امومع ةيبرعلا امنيسلاو ًاصوصخ
 همليف نإف :«نيوافلح# لوألا ليوطلا يئاورلا
 ًاثيلم لامآلل ًابيخم ىتأ ؟يداولا قلح» يناثلا

 سنارول ةلوقم لعج لكشب ؛«تاهيشيلكلاب
 تايادبلا لصأ برعلا نأ لوح «برعلا»

 نمو .هيلع قبطنت «ةئيسلا تاياهنلاو «ةديجلا
 برقي امو ًاباجعإ «نيوافلح# راثأ ام ردقب ءانه
 نكلو ءًاضفر يناثلا مليفلا راثأ ءعامجإلا نم
 ناك ثيح مليفلاب ةنراقم طقف لب «قلطملاب سيل
 دقانلاو «حجانلا يئامنيسلا نم رظتني عيمجلا

 ملو يناثلا مليفلا يف هسفن زواجتي نأ «ريبكلا

 يف ضرع دق مليفلا اذه ناك نإو ىتح «لعفي
 هيلع يفضي نأ هنأش نم ناك ام «نيلرب ناجرهم
 ريدغوب فقوت «سكعلا ىلع لب .ةيفاضإ ةلاه

 ةليوطلا ةيئاورلا امنيسلا قيقحت نع هدعب نم
 يتلا راظتنالا ةحئال ىلع هعيراشم لك ًاعضاو
 .ةياهن ال ام ىلإ ...تلاط

 لك .؛يداولا قلحا» ل ناك ءاذه عمو

 عوضوم :ًاحاجن هل نمؤت نأب ةليفكلا رصانعلا
 قباع يسنوت خانم ؛نوقومرم موجن ؛ديج
 ضرتفي ناك تايصخشو ؛نينحلاو لامجلاب
 يسنوتلا خيراتلا نم ًامامت ةاقتسم نوكت نأ اهب
 هانغ عيمجلا فرعي خيرات وهو ءرصاعملا
 «تناك سنوت نأ ةصاخب يركفلاو يعامتجالا

 ءاهيلإ ثادحألا مليفلا ديعي يتلا ةلحرملا لالخ
 اذهو .ينيد شياعتو يفاقث حقالتو حاتفنا دلب

 ةيشع انه نحنف .مليفلا عوضوم ديدحتلاب وه
 قلح ةقطنم يفو )١951(: ناريزح برح

 ثيح «ةمصاعلا سنوت نم ديعب ريغ يداولا
 تاقبطلاو تانايدلا فلتخم نم ري شيعت



 يليطالملا مامح

 تانايدلا لثمت ًاثالث اهنم مليفلا راتخا ؛ةيبعشلا
 ملسملا فسوي ةلئاع كانهف .ثالثلا ةيوامسلا

 «يكيلوثاكلا يبيزوجو يدوهيلا وجوجو
 ةمعان ةسئاجتم شيعت ثالثلا تالئاعلاو

 لظ يف ؛لقألا ىلع نيحلا كلذ ىتح «لابلا
 كانه ةدئاسلا ةفاقثلا نوكت نأب ماع ءاضر رظن

 روفن ريثت ال «ةحتفتم امنا «ةيمالسإ - ةيبرع
 تالئاعلا هذه بناج.ىلإو .ىرخألا نايدألا
 تالئاعلا امأ .يجيب جاحلا زوجععلا يرثلا شيعي

 تنب ءاهتيرذ دادع يف ءاهنم ةدحاو لك ىدلف

 «تائطاوتم تاقيفر تانبلاو «ةرشع ةعباسلا يف

 ثالثلا تالئاعلا ةمارص ىلإ فافختساب نرظني

 كلت ىلع ةيعامجلا ةسكاشملا نررقيو ءاعم
 تقو يف نهتيرذع ندقفي نأب ةسكاشملا

 .ءارذعلا ديع موي ...دحاو

 ريغ «مليفلا رودي ةكبحلا هذه لوح نم
 تالئاعلا بابرأ نيب وه هيف مهألا عارصلا نأ

 ةرطيسلا ديري يذلا يجيب جاحلاو ثالثلا

 «هدويقو هنيناوق ضرفيو هناكسو ناكملا ىلع

 ملاعلا نوؤش ىرنل ةسايسلا عباتي يذلا وه

 هركي هنأ فرعنو «هرظن ةهجو نم يجراخلا
 دي ىلع هتميزه ىئمتيو رصانلا دبع لامج

 !دوهيلا هركي هنأ مغر ليئارسإ

 ذنم ودبتس يتلا ةياكحلا هذه فيلغتل امأ

 نإف «ةيطخو ةلعتفم مليفلل ىلوألا دهاشملا
 ةمجنلا اهب موقت فوس ةرايز ضرتفا جرخملا

 فرعي يتلا يه «ةقطنملا ىلإ يلائيدراك ايدولك

 .ةقطنملا كلت ةنبا لصألا يف اهنأ عيمجلا

 يف عيمجلا اهب بحريو ايدولك لصت لعفلابو
 ناك يذلا شياعتلا مجح فشكت تالافتحا

 رفاضتتل تاونسلا كلت يف سنوت يف ًادئاس

 جاحلا طّلستو ناريزح برح ؛هبرض ىلع
 دكأتيل ءانه صاخلاب ماعلا طلتخي ثيح «يجيب

 «بيرقلا يضاملا ىلإ داع امنإ جرخملا نأ

 يك «؛هسفنب هشياع هنأ ًاحضاو ودبي يذلا
 كلذب لح امع ًالئاستم ءرضاحلا نع ثدحتي

 ؟دحلا اذه ىلإ سنوت تريغت فيكو ؟شياعتلا

 «يليطالملا مامح»

 (ناولأ).د 5 (1 91

 فيس وبأ حالص :جارخإ
 نيدلا يلو ليعامسإ :ةصق

 فيس وبأ حالصو دياز نسحم :ويرائيس

 دياز نسحمم :راوح

 يسنهب معنملا دبع :ريوصت
 ةمالس لامج :ىقيسوم

 «يبرعلا دمحم «يدورابلا سمش :ليثمت

 نابعش فسوي

 مالفأ نم ًادحاو مليفلا اذه نوكيال دق
 دحاو ديكأتلاب هنكل «ةريبكلا فيس وبأ حالص

 راثأ يذلا مليفلا يلاتلابو «ةئثيرجلا همالفأ نم

 هعوضومل سيل نكلو .لاجسلا نم ردق ربكأ
 هتلطب مدق يذلا مليفلا هنوكل لب .هتكبح وأ

 اذهو .رخآ مليف يأ لعف امم يرعلا ىلإ برقأ

 ضوخت (يدورابلا سمش) ةلطبلا لعجام
 نم هعئنمب ٌةبِلاطم هدض ةكرعم دوقع لالخ

 ليثمتلا تلزتعاو تيجحت نأ دعب ضرعلا

 !تبكترا ام ىلع ةمدان



 يليطالملا مامح

 ليمنس مليفلا اذه دهاشن ذإ مويلا اننكل

 لقأ حبصأ ذإ ؛هتلطب ؟يرع» لهاجت ىلإ ةعرسب
 دعب يف «هيلإ رظننل ,نمزلا رورم عم ّيداع نم
 ؛لمحي وهف .يسنجلا دعبلا وه ؛هيف رخآ ءيرج

 «هنيح يف اريثك هيلع زيكرتلا رجي مل ام اذهو
 ةمدقتم ةينف ةيؤر .هعم ةمجنلا ةلكشم مامأ

 بابشلا اهيف طبختي يتلا ةيسنجلا ةلكشملل
 ةعومجم ىلإ مهلوحي عمتجم لعفب ءيرصملا
 ىلع يلاتلاب سكعني ام ءايسنج نيتوبكملا نم
 ام ةةيشلا مهعاضوأو ةيعامتجالا مهتاءادأ

 نيفرطتم ىلإ مهلوحت ةيمهأ نع ًاركاب فشك
 .هتاقالع ةبيكرتو هميقو عمتجملل نيهراك

 ناك اذه نإ لوقن نأ انئكمي ال ًاعيطو
 جرخملاو بتاكلا نأ وأ هيف حوضوب ًادوجوم
 ةيرظن براجتو تاءارق يف امهنعمتب هادصق
 نإ لوقن نأ اننكمي نكلو «ةلأسملا هذه لوح
 يف يرصملا بايشلا لاوحأل ًاقداص ًادصر

 اذه ىلإ لصوي نأ هنأش نم ناك «نيحلا كلذ

 .جاتنتسالا

 ًامليف «يليطالملا مامح» نأ ةقيقحلاو
 .دصرلا اذه لثم ادمع اناك «هلبق نم ةياورو
 دق اذه ىلإ ًاحوضو رثكأ لكشب ةراشإللو
 «صيخلتلا نم ةدافتسالا انه اديفم نوكي

 دقانلا هعضو يذلا ءيشلا ضعب يليلحتلا

 اهنإ :مليفلل نابصلا قيفر لحارلا بتاكلاو

 ليج - سئايو طبحم ليج نم نابش ةثالث ةصق
 نوؤجلي يبعش مامح مهعمجي  ةسكتلا دعب ام

 ةصقلاو .ةديهز شورق لباقم تيبملل هيلإ
 باشلا دمحأ وه ؛ءالؤه نم دحاو ىلع زكرت

 يقيقح لمع داجيإ نع زجع يذلا ميسولا
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 مونلل ًاناكم مامحلا راتخاف .هجرخت دعب هل

 يف ميقت يتلا ةميعن يقتلي كانهو .لمعلاو
 ةصق اهعم شيعيف «ةراعدلا فرتحتو يحلا

 اهيف دجت ذإ «ةلامثلا ىتح ةميعن اهيف قرغت بح
 مهدوجو لالخ نمو .ميلألا اهعقاو نم ًابرهم

 ماسر ىلإ ةثالثلا بايشلا فرعتي «مامحلا يف

 نم مامحلا داور عم تاقالع ءاشنإ لواحي ذاش

 هبح هعنمي مل يذلا دمحأ مهنمض نمو بابشلا

 ةقالعو ماسرلا عم ةقالعلا هذه ءاشنإ نم ةميعنل

 تاذ .هسفن مامحلا بحاص ةجوز عم ىرخأ

 بلطتف ءاهنودراطي اهلهأ نأ ةميعن رعشت موي
 «مامحلا نع ديعب ناكم يف اهيقالي نأ دمحأ نم

 امهريصم نم ذافنلا نم ًاعم انكمتي نأب ةلمآ

 رباقملا ىلإ دمحأ لصي امدنع نكلو .سئابلا

 ةثج اهدجي ةميعن يقتلي نأ يغبني ناك ثيح

 .اهوحبذو هلبق اهلهأ اهيلع رثع ذإ ةدماه

 يديدجتلاو ءيرجلا مليفلا اذه نأ حضاو

 ديدعلا حرط دارأ «تقولا كلذ يف هلاجم يف

 ةيواز نم اهنم ًابرتقم ةيعامتجالا لكاشملا نم
 كلذ يف ةيرصملا امنيسلا يف ةدوهعم نكت مل

 كلت هحرط يف ةأرجلا قئاف ادب انه نمو .نيحلا

 ةيسنجلا ةيلثملا ةيضق اهنيب نمو «تالكشملا

 نم ردقلا اذهب لبق نم تجلوع دق نكت مل يتلا
 .لبق نم يرصم مليف يأ يف ةيدجلاو ةحارصلا
 دمحأ نيب موقي يذلا بحلا ةيضق كلذكو

 يسنامورلا دعبلاب ةداعلاك مستي الو ةميعنو

 نإو ًافينعو ًاثيرج مليفلا ىتأ انه نمو .هدحو
 «ميقتسملا طارصلا ىلإ هتياهن يف داع دق ناك

 هذه نود نم هنأل «ةليذرلاو رشلا ةبقاعم يف

 .عبطلاب ضرعي نأ هل ناك ام ةدوعلا



 توم وأ ةايح

 «توم وأ ةايح»

 (ضييبأو دوسأ) .د 6 (19465)

 خيشلا لامك :جارخإ

 مليف سنول :جاتنإ
 خيشلا لامك «يناقرزلا يلع :ويرانيسو ةصق

 ديشروخ دمحأ :ريوصت

 .يرسي ةحيدم ؛يدمح دامع :ليثمت

 يبهو فسوي

 ةايح» خيشلا لامك مليف ضرع ديعأ امدنع

 دهعم# يف ةصاخ ةرهاظت نمض ؛توم وأ

 ماعلا عيبر يف سيراب يف ؛يبرعلا ملاعلا
 ةيحان نم ؛ةيقيقح ةأجافم مليفلا لكش ؛:١

 نمو «ًائيش هنع فرعي نكي مل يسنرف روهمجل
 هدهاش ءامبر .ناك يبرع روهمجل ةيناث ةيحان

 نم ريثكلا يسن هنكل ؛ةليوط تاوئنسذنم

 1 .هئاوجأو هدهاشم

 ءايحإ ةداعإ رمألا ةقيقح يف «ضرعلا ناك

 فحتت ىدحإ ربتعي أدب دق ناك مليفل طقف سيل

 كلذك لب ءاهخيرات ىدم ىلع ةيرصملا امنيسلا
 ةالغ ناك نإو ىتح «لكك خيشلا لامك امنيسل

 نمز ذنم نوفرعي ةيرصملا امنيسلاب نيمتهملا
 مدق ىلع عضوي خيشلا لامك مسا نأ ديعب

 حالصو نيهاش فسوي مالفأ عم ةاواسملا

 نم .مهريغو ...حلاص قيفوتو فيس وبأ
 .رصم يف يقيقحلا يئامنيسلا نفلا يسسؤم
 لامك انل برعأ يسيرابلا ءاقللا كلذ يف ءاهموي

 نع - نمزب كلذ دعب لحريس يذلا - خيشلا
 هتأجافم نع برعأ امك «رابتعالا ةداعإب هرورس

 ذنم هدهاش دق نكي مل يذلا «مليفلاب رخآلا وه
 خيشلا ثدحت ةقد رثكأ لكش يفو .تاونس

 رثكأ همليف يف ةرهاقلا ةنيدم ةروص نع اهموي
 انناكمإ يف لعلو .هعوضوم نع ثدحت امم
 نإ ؛ةظحالملا كلت نم ًاقالطنا لوقن نأ ءانه
 نوكت نأ مليفلا يف داكت ةرهاقلا ةئيدم ةروص

 مليفلا ةركف نإ «خيشلا لاق .ةسيئرلا هتيصخش

 ضعب ةبيرغ ةقوشم وأ ةيداع مويلا ودبت دق
 هذه ىلع ترفع انأو» رمألا ةياهن يف ءيشلا

 ءيشبو «لقأ الو رثكأ ال فحصلا يف ةركفلا

 مليفلا قيقحت ىلإ هداق ام نكل .«ةفدصلا نم
 .هلوق بسحب «هفرعت لب .ةثداحلا نكت مل

 ةيعقاولا امنيس تامس ٌصخأو زربأ ضعب ىلإ
 .ةيلاطيإلا ةديدجلا

 ىلإ رظنأ تلزام» «خيشلا لاق ءانه نمو

 هتمهف امل ًاصيخلت هتفصب مويلا ىتح مليفلا اذه
 كلذ يف امب «ةيعقاولا كلت نم «نيحلا كلذ يف
 يف تمدختسا نإو ىتح يننأ نم هتررق ام

 «يدمح دامع وه ًاريبك ًامجن مليفلا «ةلوطب»
 نوكي نل .ًافلتخم ًامادختسا همدختسا فوسلف
 ءاذه نع ادعو .«ًاداضم ًالطب نوكيس لب الطب

 يذلا يقيثوتلا خانملا كانه» :خيشلا تفلي

 ودبتس «عاقيإو رتوت يف ةرهاقلا ةنيدم روص
 تاراشإلا كانهو .ليوط نمز دعب امهتميق
 يطارقوريبلا عقاولل ةضفارلا ةيعامتجالا

 سكعت يتلا ايجولوكيسلا كانهو .يقبطلاو
 انه نمو .«ثادحألا ءازإ تايصخشلا فقاوم

 ةايح# همليف ربتعي نأ خيشلا لامك قح نم ناك

 دعب يأ ؛1105 ماعلا ققح يذلا «توم وأ

 طابضلا ةروث# عالدنا نم ماوعأ ةثالث نم لقأ
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 لواحت ةيعامتجاو ةيئنف ةخرص ؛««رارحألا

 دقان ينف ديدجب ةسايسلا ديدج بكاوت نأ

 .لوألا ماقملا يف ًايعامتجا

 هثادحأ نمز ديزي ال يذلا مليفلا اذه يف
 دامع) دمحأ انيدل «فّينو موي وأ موي ىلع

 نم فرص ؛ةكرش يف فظوم وهو (يدمح
 روهدت ببسب تاذلاب مويلا كلذ يف هلمع

 تيبلا ىلإ دوعي نآلا وه اهو ...ةيحصلا هلاح

 ديعلاو ؛هلعفيس يذلا ام يرديال ًامومهم

 همومه ةرمغ يف وهو .ةريثك هتابلطتمو برتقي
 امه اذامل هلأست يتلا هتجوز عم مدطصي ءهذه

 لوقي هنإ .ديعلاب لافتحالا مدع ىلإ نارطضم

 .دعب بعوتسي مل هسفن وهف .لوقي الو اهل
 «هفاكنتسا مامأو .اهيف وه يتلا لاحلا ءامامت

 نوكي ال ءلاجسلا ضوخ نع ؛هضرملو هنزحل

 راد ىلإ ةبهاذ تيبلا رجهت نأ الإ ةجوزلا نم

 سئابلا شيعلا ةلصاوم يف ةبغار ريغ ءاهلهأ
 رجهت ذإ يهو .دمحأ عم اهتايح هتراص يذلا

 نمو .ةلفطلا امهتنبا عم جوزلا كرتت تيبلا

 «رثكأو رثكأ دمحأ ىوق فعضت ءاذه ءارج

 يك هلوانت داتعا يذلا ءاودلا هيدل دجي ال ذإو

 هتنبا لسري «ةيحصلا ةمزألا ةأطو نم ففخي

 ةمث ثيح «ءيشلا ضعب ٍءان يح ىلإ ةريغصلا

 .ءاودلا هل نّمؤت نأ نكمي ةيلديص

 ةيلديصلا ىلإ ةيبصلا قلطنت لعفلابو
 ةنيدملا ةقزأو عراوش «لجع ىلع «ةزاتجم
 .ةيلديصلا ىلإ لصت ىتح اهقفارت اريماكلاو
 نأ :مليغلا يف ساسألا ثدحلا نوكي انهو
 يذلا ءأطخلا ءاودلا ةاتفلا يطعي يلديصلا

 نإ توميس اهابأ نأ ءاهليحر دعب فشتكيس

 فشتكي يلديصلا نأ يه ةلكشملا نكل .هلوانت

 دق ةيبصلا نوكت نأ دعب ؛لتاقلا عقاولا اذه
 لاح يف تيبلا ىلإ ؛لجع ىلع «ةبهاذ تفتخا
 .هيلع نثمطتو ءاودلا اهابأ يطعت يك ءاهليبس

 ةاتفلا نع ًائيش فرعي ال ؛هنإف يلديصلا امأ
 مسا فرعي ال .نانكسي نيأ فرعي ال .اهيبأو

 أذ ءانه ؟لمعلا امف .تنبلا مسا الو بألا

 .يناسنإلا بناجلاب يقيوشتلا بناجلا طلتخي
 عراوشلا ةعرازلا خيشلا لامك اريماك موقتو
 ةاتفلا نع ًاثحب «ةرهاقلا نم ةريثك قطانمو
 روثعلا ؛نيرخآ سانأو يلديصلا امك «ةلواحم

 ءاطعإو اهتيب ىلإ اهلوصو لبق ةاتفلا ىلع
 .بألل ءاودلا

 ةيادبلا ذنم ءروصتن نأ انناكمإ ىف ناك ًاعبط
 ةديعس نوكت نأ بجي ةياهنلاف .ثدحيس ام

 ًاعبط لحتس ةياهنلاو .ةربقم مليفلا حبصأ الإو

 ثدحتي مالعإلا ربع غالب ةعاذإ ىلإ راصي نيح
 تنبلا نع ًائيش فرعي نمم بلطيو رمألا نع
 ذاقنإ متي يك كلذ نالعإل لخدتي نأ اهيبأو

 ةبون يف صئاغلا بألل نكمي ال ًاعبط «بألا

 يهو «مألا نكل .غالبلا عمسي نأ ةيحصلا هتمزأ

 دوصقملا نأ مهفتف .هعمست ءاهلهأ تيب يف

 يهتنتو تيبلا ىلإ عرهتف ءاهجوزو اهتنبا وه
 لغشي يذلا روطتلا اذه نأ ةقيقحلاو «ةياكحلا

 هتقو نوكي داكيو «مليفلا تقو نم يناثلا ءزجلا

 ىلع ثدحي ام نأ ىنعمب «تقولا اذهل ًاقباطم
 هسفن - ًايئنمز - وه ءاريماكلا هروصتو ةشاشلا
 ًاديدحت اذه ناك و ...ةياكحلا يف ثدحي يذلا

 ًاضيأ امبرو ةيرصملا امنيسلا يف ةيمهألا ديدش
 كلذك .نيحلا كلذ يف ةيملاعلا امنيسلا ضعب
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 نإو ىتح خيشلا لامك نإ انه لوقلا نكمي

 هلوأ نم ةيقالخألا ظعاوملاب مليفلا ألم ناك

 ديعص ىلع ددحي نأ نم نكمت «هرخآ ىلإ
 كلت لك يف .فيلوتلاو اريماكلا مادختسا ةينقت

 اهيف رودي ثحبلا ناك يتلا ةيجراخلا دهاشملا

 ةايح# ىطعأ يذلا وه روطتلا اذه «ةريغصلا نع

 ضيرعلا روهمجلا لبقت كلذكو هتوق «توم وأ

 .هل

 اذه نأ حضاو ىرخأ ةيحان نم نكلو
 لامك امنيسل ةيقيقح ةيادب لجس مليفلا
 جروج يسنرفلا دقانلا يف دجتس يتلا «خيشلا

 اذه نأ ةجرد ىلإ ةوقب ًارصانم ًاتوص «لوراس

 خيشلا ىلع قلطي نأ بسانملا نم ىأر ريخألا

 يف نوكي دق ًاعبط .؛برعلا كوكشته» بقل
 مغر ىلع - ةينقتلا ةيحانلا نم «مالكلا اذه

 ةكارش خيشلا هبتك يذلا ويرانيسلا ةعور
 يذلا «ةالاغملا ضعب - يناقرزلا يلع عم

 يئامنيسلا ثارتلل هتيلوؤسم ليمحت نكمي
 نيحلا كلذ يف هناكمإ يف ناك يذلا يرصملا

 نم نكلو «ةعقوتم ةديعسلا ةياهنلا لعجي نأ

 ةيحان نمو ةيعامتجالا ةيحانلا نم  دكؤملا
 ةايح» نأ - مليفلل تحبلا يئامنيسلا ءامتنالا

 تمي ام ردقب كوكشته ىلإ تمي ال «توم وأ
 ىلع - تناك ىتلا ىرخألا تامنيسلا كلت ىلإ

 تأدب دق  «ةيلاطيإلا ةديدجلا ةيعقاولا» ىطخ

 عوضوملا ةيدج يف ءابوروأ يف رشتنت
 .هتيئاسنإو

 نع ًامليف هنوك يف ءاذه نم رثكأ .نكلو

 بكاوي قسن يف طرخني «ةنيدملا نع «ةرهاقلا

 (زتهت ضرألا» يف يتنوكسيف تاديدجت
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 ثيح «ةحوتفم ةنيدم امور» يف ينيلسورو
 ...ناكملل ةلوطبلا نوكت

 ةعئارلا دهاشملا كلت ركذتن نأ انه ائبسحو

 يف خيشلا لامك اريماك اهربع تحاس يتلا

 ءاهئايحأو اهناكسو اهلهأ نيب «ةرهاقلا عراوش
 اننكمي «ةنيدملا كلتل ةيرصب بح ةديصق يف
 ًادحأو «خيشلا لامك لبق ًادحأ نإ لوقلا
 فطاعو ناخ دمحم امنيس ءيجم ىتح  هدعب

 مل «- لقألا ىلع ديسلا دبع دوادو بيطلا

 حولت روظنملا اذه نمو .اهتاهاضم عطتسي

 مليفلا ةيصخشك ءانرشأ امك «ةرهاقلا انل

 يذلا - خيشلا لامك فرع ثيح «ةيساسألا

 يف ناك ؛يئامنيسك يلصألا هنيوكت نأ فرعن

 فرع - اريماكلا ءارو سيلو فيلوتلا ةفرغ
 لمع «ةيمويلا ةايحلا «ليصافتلا روصي فيك
 ًالوصو ءًاعبطو ...ةرادإلا ,نيتورلا «ةطرشلا

 لوقن له  ةيعامتجالا ايؤرلا نم عون ىلإ
 هتهكن «توم وأ ةايح» يطعت يتلا - ؟ةيقالخألا

 .ةديرفلاو ةصاخلا

 مالفألا لك ءاصحإ انه لهسلا نم سيل
 امئيسلا يف هتناكم «خيشلا لامكل تعنص يتلا

 «مدقت ام يف انركذ نم بناج ىلإ «ةيرصملا

 يف ةيئامنيسلا هتايح أدب يذلا نانفلا اذه نكل

 «ةيرصملا ةروثلا هيف تماق يذلا هسفن ماعلا

 ليوطلا يئامنيسلا هطاشن ةرتف لاوط ققح
 اهنمو «مالفألا نم ًاريبك ًاددع ١985-5

 امئيسلا خيرات يف ةيساسأ تامالع ريتعي ام

 يتلا ىربكلا همالفأ كلذ يف امب «ةيرصملا

 :لوألا زارطلا نم ةيبدأ لامعأ نع اهسبتقا

 بيجن ةياور نع 1917 «بالكلاو صللا»



 ةياور نع «هلظ دقف يذلا لجرلا»و ءظوفحم
 ظوفحم نع («راماريم» و ءمناغ يحتف

 لكاشم ههجو يف راثأ يذلا مليفلا ...ًاضيأ

 رصانلا دبع لامج سيئرلا مسحي نأ لبق ةمج
 تاسراممل هضرعت مغر - هضرعب ًاحماس رمألا
 .- (يروثلا» مكحلا

 ناك «مليفلا اذه مغر «خيشلا نأ ةقيقحلاو

 انانف ءاريبك ايئامنيس هنوك بناج ىلإ ربتعي
 اهدقتناو «ةروثلا بناج ىلإ ةيادبلا ذنم فقو
 نم «ةريخألا هتاونس يف ناك مث .تأطخأ نيح

 نومدختسي اهؤادعأ حار نيح اهنع نيعفادملا

 .ةداضم ةروثل ةعيرذ اهءاطخأ

 (افيح»

 (ناولأ) ../ه (19964)

 يوارهشم ديشر :جارخإ

 يوارهشم ديشر :ويرائيس

 نفيتشرف نيودإ :ريوصت

 نيرباص ةقرف .دارم ديعس :ىقيسوم

 سابع مايه «ىركي دمحم :ليثمت

 ثدحت ءايشألا ءانه هينعي ءىش ال :افيح»

 .نوكي نأ هيلع ثيح كانه اهلامتكا رظتنتو

 تويبلل ةقماغلا لالظلا يف ءانه هنكلو
 ككفتت ثيح ءةروجهملا فرعا تاراحلاو

 ؛مهتاياكح رواجتتو عطاقتتو «سانلا رئاصم

 مهمومه ةازاومبو ....) «ءيش لك نيرظتنم

 هنيقيو هتداعس افيح بتري مهتلئسأو مهراظتناو
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 ىلع اهنيعيو مهمالحأ سرحي هنأكو هتاباجإو
 .(«...ءاقبلا

 «ةيرعاشلا نم برقت نتلا «تارابعلا هذهب

 ليوطلا يئاورلا همليف ءيوارهشم ديشر مدقي

 رودي (رخآ راعشإ ىتح# «هقباسك وهو «يناثلا
 مليفلا ناك يذلا تقولا يف نكلو .ةزغ يف

 قئادح «ةلصافلا حسفلا لحخاد لوجتي قباسلا

 مليفلا وه اه «نييليئارسإلا راصحلاو لالتحالا

 هوتعم) .هلطب تايركذ ىلع ءاذه نم رثكأ

 يذلا ناكملا مساب انميت ع ىممسملا («ةيرقلا

 .هيلإ دوعي نأ اموي ديريو هنم ىتأ

 «هرمأ ةقيقح يف وه امنإ هوتعملا اذهو
 زودت هلو نم ىدتلا نوددملا هاته نئانلا يف
 ىلع ؟اذام راظتنا .راظتنالا ىف ةيمويلا ةايحلا
 روصي كلذ راظتنا يفو ؛نّمخي نأ جرفتملا

 ةهجو نم ًابلاغو «سانلا نم حئارش مليفلا
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 :ًادج ةيداعلا مهتاياكح لالخ نم ءافيح رظن

 ؛اهبيبح رايتخخا يف ةرح نوكت نأ ديرت ةاتف

 هجورخ لبق لقتعملا اهنبا جوزت نأ ديرت أ

 جسن ىلع ٌبكنت زوجع ىرخأو ؛نجسلا نم
 ءوه نيأ فرعت ال يذلا بئاغلا اهنبال سالم
 هنأ ةقثاو ءسانلا نم اهريغ نود ءاهدحو اهنكل

 علطتي ال يذلا لجرلا كانهو ؛ًاموي دوعي فوس
 يذلا افيح امأ ...ًايطرش حبصي نأ نم رثكأ ىلإ

 .هلوح نم مهتاياكحو سانلا ءالؤه لك دصري
 هتبيبح نأل انه هنإف ءمه هنودصري داكلابو

 نيقفتم اناك امهنأ عم «توريب يف هريغ تجوزت
 .افيح ...يف كانه اجوزتي نأ ىلع

 لوقي يذلا مليفلا رودي راطإلا اذه نمض
 نيذوخأم نيباتك نم ذوخأم هنإ يوارهشم

 هبشي ال لكشب نكلو» عقاولا نم امهرودب
 رمألا نأ فيضي نأ لبق انهبني .«ًامامت عقاولا
 «افيح» ةيصخش لوح نم انه اه روحمتي هلك

 دوجو اهل نوكي نأ يرورضلا نم سيل» يذلا

 ةركف درجمك دجوت لب «ينيطسلف ميخم يأ يف
 .«ريمضلاو ةركاذلاو ملحلاب رّكذت

 امنإ هنأ ىلإ اذه نم يوارهشم صلخيو
 قزأم نم» هجرخي نأ مليفلا اذه نم دارأ
 رثكأ تاناكمإ يناطعأ ام ,لوجتلا عنم قطنمو

 اهتاناكمإ لالغتساو اهسفن امنيسلا مادختسال

 نم ةيقيقحلا اهتغل ليكشت رصانعو اهتاينقتو

 ىقيسومو توصو جاتنومو ليثمتو ريوصت
 «ةركفلا نع ريبعتلا ىلإ ةياهنلا يف لصأل
 اهنأ دقتعأ ةيريبعت لاكشأ لالخ نم ...نكلو

 نأ يل قبس ناك امع لقألا ىلع «ةمدقتم تنأ
 .؟هتفقح-

 «ةايحلا جراخ»

 (ناولأ) .د ه1/ )19691١(

 يدادغي نورام :جارخإ

 «ناوكد هييديد .يدادغب نورام :ويرانيس

 يروخ سايلا

 رييسولب كيرتاب :ريوصت

 ينافويب الوكين :ىقيسوم
 .دمخأ يلع قيفر ءودراريج تيلوبيه :ليثمت

 دومح بيبح

 «يدادغب نورام ينانبللا مليف نع ثيدحلل
 ءدبلا لضفألا نم نوكي دق «ةايحلا جراخ»
 نكمي يتلا قئاقدلا «مليفلا نم ةريخألا قئاقدلاب
 «لكك يدادغب نورام امنيس ةءارق ءوض ىلع

 ةيحان نم ةيئانئتسا ةيئامنيس تاظحل اهرابتعا
 تقولا يف ةرداق اهنكل .هذختت يذلا دعبلا

 اذه امنيس ىلع ةفشاك ءاوضأ ءاقلإ ىلع هسفن

 ىلإ هترظن ةقيقح ىلع ًاضيأ نكلو ؛جرخملا
 نيلتاقملا ىلإ ىرحألابو «ةينانبللا برحلا
 ناكملاف .برحلا كلت يف اوعرزنا نيذلا
 وه مليفلا نم ريخألا ءرجلا هب انعلاطي يذلا

 اريماكلا كرحتت 3 ثيح «بخاص يسيراب ىهقم

 «ةحرملاو ةجاضلا هوجولا نم ةعومجم ىلع

 لّيخي ةاتف هجو دنع ةيناثلا نم ءزجل فقوتت

 دعب هل نيبتي فوسو) اهفرعي هنأ جرفتملل
 دهاش نأ هل قيس دق - جرفتملا يأ - هنأ قئاقد

 كيرتاب ةقيدص ىوس تسيل اهنأل ةاتفلا ةروص
 اهتروص ريخألا اذه وفطاخ لوادت ىتلا وريب

 كلذ دعب «(مهيدل ًاريسأ ناك نيح ةرتف لبق
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 لصتل ةيضارعتسالا اهتكرح اريماكلا لصاوت

 تقولا نم ةحسف ىلإ جرفتملا جاتحيس نم ىلإ
 وه باشلا نأ فشتكي لعفي نيح .هيلإ فرعتلل

 ركفي هيلإ اريماكلا لصت امدنع ءوريب كيرتاب
 اريماكلا اميف هناكم نم موقي مث ؛ةظحل كيرتاب

 بلطي ثيح فتاهلا ةنيباك ىلإ هجتيو «هقحالت
 .ًامقر

 هبلط يذلا ناكملا ىلإ اريماكلا لقتنت

 زاهج ثيح «ةيلاخ ةفرغ يف «توريب :وريب
 ىلع دري نأ نود تارمو تارم نري فتاه

 لخاد يف «غنلفارت» ةطقل اريماكلا أدبت اميف

 فتاهلا زاهج نم قلطنت ةطقل «ةيتوريبلا ةفرغلا
 «ةرمدملا توريب عراوش ىلإ ةفرغلا ةذفان ىلإ
 يف ...ميحجلا ىلإ طوبه اهنأك ةلحر يف

 «مليفلا يف ةطقل لوطأ - ًاينمز - يه ةطقل

 نم ؟يهتني .مليفلا يهتتي اهب ذإ ؛ةطقل رخآو
 نأ مهملا نكل ؛لاؤسلا اذه ىلع درلا بعصلا

 هذه ةةيرعاشلا» هتياهنب ؛هلماكب دهشملا اذه

 «هقطنمو هتارربم لك ؟ةايحلا جراخ# مليف ىطعأ

 ىلع مليفلا رسفتل مليف ةياهن تتأ ام ًاردان ذإ

 هاحنم ريغ رخآ ىحنم هيطعتل لب ءوحنلا اذه

 .ضرتفملا

 ءوض ىلع «مليفلا اذهل ةيقطنم ةءارق نإ

 لوقت ةيضرف انيلع حرطت ءاذه ريخألا هدهشم

 كلتل ةباجتسا ىتأ امنإ هلك مليفلا قيقحت نإ

 نكت ملفأ ىرت .ةبئاخلا ةيفتاهلا ةملاكملا

 ةلواحملا «يناعملا نم ىنعمب «ةملاكملا كلت

 عم لصاوتلل وريب اهب موقي يتلا ةريخألا

 مهّبحي هنأ مك مهل لوقي يكل امبرو ؟هيناّجس

١/١ 

 نأ هناكمإب راص دقو ؟مهنم رّرحت دقو نآلا

 نأ نع فنك نأ دعب ٌدنلل ّدنلا ةلماعم مهلماعي

 اننكمي الفأ قايسلا اذه يف ؟مهريسأ نوكي

 ضراعتلابو لب نم ًاديعب - مليفلا اذه ىلإ رظنلا
 ىلع - اهراثأ يتلا مهفلا ءوس بورض لك عم
 لوقل يدادغب نورام نم (؟ةريخأ) ةلواحم هنأ
 يذلا نانحلا طسق نع ريبعتلل «هسفن ءيشلا

 لماع وه مهب هناتتفا ناك امير «سانأل هلمحي

 ؟ام ًايضام رربي يذلا لوألا ءازعلا

 «ةءارقلا هذه لثم دعبو «ىنعملا اذهب

 مليف ءازإ يف انسفنأ دجن نأ انعسو يف ناك

 نورام هجرخم ىلإ يمتتي مليف «ةيتاذلا ديدش

 برحلا هاجت ةسبتلملا هرعاشم ىلإو «يدادغب

 عقوم نم ًامئاد اهضاخ يتلا برحلا «ةينانبللا
 هتريماك ءارو نم «بعاللا عقوم نمو «تاذلا

 يذلا يسنرفلا روصملا ءوريب لاح وه امك

 لكشب وأ الوطم ةينانبللا برحلا رّوص نأ دعب
 نوكي دق هنأ ءام ةظحل يف فشتكا ؛يدايح
 ىلإ يردي نأ نود لقتني نأ رخآلا وه هل نآ

 تاذ نم لوحتيل ءاريماكلا نم رخآلا بناجلا

 ىلإ لب ءبعال ىلإ جرفتم نمو ءعوضوم ىلإ
 هرفس ةيشع هنكل .رفاسي نأ ررقف «ئطاوتم

 أدبتو ؛نيحلسم ناّبش لبق نم ةنيهرك ذخؤي
 .مليفلا انل اهروصي يتلا ميلألا هباذع ةلحر

 يف نكت ملأ ؟طقف ملأ ةلحر يه له نكلو

 امبر ناتتفا ةلحرو ةيميلعت ةلحر هسفن تقولا

 مل يدادغب نكل ًالاضو ًافرحنم ضعبلا هدجو
 ؟لاح يأ ىلع كلذك هري

 نأب ىرخأ ةرم انركذيل مليفلا اذه ىتأ دقل
 ىلع هيرح «ةياديلا ذنمو ءضاخ يدادغب نورام
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 اهذبن نيب ًاقزمت اهءازإ شاعو «ةصاخلا هتقيرط

 ثيدحلا لالخ انيأر دقلو .اهيلإ باذجنالاو

 ةلاحلا هذه نع رّبع هنأ فيك ةقباسلا همالفأ نع

 هامنيسل ةلماش ةءارق نإ ثيحب «ةديدع تارم

 .برحلا ىلإ ةسبتلم ةرظن ءازإ يف ًامئاد انعضت

 ناك «نيعلا قيلط وريب كيرتاب ناك نيح

 «لقنتملا يفاحصلا ةطاسبب برحلا ىلإ رظني
 ثدحلا نم همهي ال يذلا دياحملا دهاشلا
 دعب .روصت ةدامك يجراخلا هلكش ىوس

 «ملألاو داوسلا يف قرغو فطتخا نيح كلذ

 !ةأجافملل ايو - ىأر .هائنيع تبصع نيح

 نأ انناكمإب نوكي دق !نفلا ةزجعملايو

 خارص ؛ىأر» :ةيقيقحلا برحلا ىأر - !خرصن
 ...ملألاو بعرلا «ىأر» «لافطألاو ءاسنلا

 :ةريغصلا نانحلا تاظحل ًاضيأ «ىأردو

 ًابيرق ءوجلل عرسي ًالفط «ةنوميل هل مدقت ةأرما
 نيروهبملا لافطألاك نوقّلحتي نيلتاقم ءهنم

 ًالسلسم ثبي عضاوتم ةزفلت زاهج لوح نم
 نم ءاهتنالاب جذاسلا نيلتاقملا حرف يرضع

 .(ةقورسم) ةرايس ءالط

 بوصعم وهو روصملا ةهآرق اذه لك
 .فئاذقلا توص ىلإ يغصي وهو «نينيعلا

 - ةحزاملاو ةيدجلا - تابرضلا ىقلتيو
 فيزوج لعفي امك) ىرخأو ةظحل نيب لءاستيو

 قيقحتلا أدبي ىتم (اكفاك «ةمكاحم» يف .ك

 نم كيرتاب لقتني نيح ؟ائه وه اذاملو ؟هعم

 ٌدري ال بخاصلا لاؤسلا ىلإ .تماصلا لؤاستلا

 وناجس لعفي ام رارغ ىلعو) هوناجس هيلع
 ؟ليللا فصتتم راطق# يف كارتألا سيراه دارب
 .تمصي نأب هل رمألا رادصإب الإ (ركراب نالأل

 1و

 مهسفنأ مه مهنأل امبر ؟اذامل .لأسي نأ هل سيل
 هنوطعي مهعيطي نيح !انه وه اذامل نوفرعي ال
 نم اسنرف هدلب نع ثيدح :ةريغص تآفاكم

 لاشيم ةركلا بعال لازتعا نع ربخ ءانه

 نوكت داليملا ديع ةيشعو «كانه نم ينيتالب

 .ليبازيإ هتقيدص ةروص :هل ىربكلا مهتيده

 برتقي ًاميحج شيعيس هنإف مهعيطي ال نيح امأ
 .ةيداسلا دودح نم يدادغب نورام أريماك ربع

 نضارتفا ىلع ةيشوزاملا دودح نم لوقت ال ملو

 نوبّذعي امنإ وريب مهييذعت ربع نيدالجلا ؛ 3

 نم يدادغب نورام امنيس ولتاقم يتأي ال
 لاح وه امك) لتق تالآ درجم اوسيل .مدعلا

 ةيكيرمألا امنيسلا اهايإ انيطعت يتلا ةروصلا
 لوقح# مليف يف ؛رمحلا ريمخلا» يلتاقمل
 محل نم رشب انه مهنإ .(...ًالثم ««لتقلا

 نولكأي «ةطاسبب يمويلا نوشيعي سانأ ءمدو
 رابخأ نوعباتيو «مهلافطأ نوبحيو نوبرشيو
 يدادغب نورام لثم وه نم مهنمو .مدقلا ةرك

 يد ريبور لثمملاب باجعإلا ديدش .- هسفن

 يزيسروكس نترام ةرادإ تحت لمعي نيح ورين
 ةيحت هيجوت ةصرف يدادغبل حيتيام اذهو)

 رظني نم ًاضيأ مهنمو .(ريبكلا هذاتسأل ةبراوم

 ةيسنرفلا ثدحتيو برحلاو لاتقلا دعب ام ىلإ

 ايرولاكبلا ةداهش لاني نأب ملحيو ةقالط لكب
 .ةيسنرف ةعماجب قحتلي يكل

 مهيلإ فرعتيس نيذلا مه نولتاقملا ءالؤه
 هباذع امبرو هنجس هنورطاشيسو وريب كيرتاب
 مهنأ ًاضيأ كرديس هنكل ؛هودآلج هيف مه .ًاضيأ

 نحن اذامل ؟ىرت اي نم ةنيهر نّمف .هلثم اياحض



 يليلخلا ناخ

 لك اذامل ؟هيلإ انلصو ام ىلإ انلصو اذامل ؟نحن
 ءالؤه لوح نم ؟توريب دسج يف حارجلا هذه

 له :ةصاخ مث ؟نيناّجس ىلإ نيبيطلا لافطألا

 اذه ىلإ ًافيرطو ًابيط نوكي نأ ناّجسل نكمي
 ًانوتفم هلعجيف هنوجسم ىلع ذوحتسي نأو دحلا

 هب
 يدادغب نورام اريماك تنّكمت ةريثك ةلئسأ

 اهنع ريبعتلا نم «ةايحلا جراخ# يف

 نع فشكي لمعلا اذه نأ حضاولا نم

 نيلثمملاب يدادغب نورام ةقالع يف ريبك روطت

 ايتوريب» يف ناك يذلا وه ؛همليف يف
 لمعلاب يفتكي ««ةريغص بورحا#و «توريب
 يف اقلقم «ةايحلا جراخ# ءاجف .اريماكلا ىلع

 يتلا ةيوازلل هجرخم رايتخا يف ًاقلقم هتيرعاش

 حطنتي هنوك يف ًاقلقم ءثدحي ام ىلإ رظني اهنم
 برحلا نع لوقيل تاذلاب ةظحللا كلت يف

 ةصاخ ًاقلقمو .ليق دق دعب نكي مل ام ةينانبللا

 .ةريغصلا هليصافت يف

 نّكمت هنأ يف ةيساسألا هتليضف ًامليف ناك
 هتصرف يدادغب نورامل حيتي نأ نم ًاريخأ

 ةيقيقحو ةعزفمو ةديدج ةروص ىلع روثعلل
 تناك نإو ىتح .ةيلهألا برحلا توريبل
 هلق يف تروتم دق اغلا نم ةرك ةفادب

 0 ا يلا راتبا ىف

 ردا نأ اهب نط الملا نم دك نا يالا

 اننيقي يفو .توريب عراوش يف ترّوص اهنأ ىلإ
 روثعلا نع يضاملا يف يدادغب نورام زجع نأ

 نكلو - لوألا هعفاد ناك ةروصلا كلت ىلع

 مليفلا عنصلو راركتلل - عبطلاب ءديحولا سيل
 ةروصلا ىلع رثع نيح اذكهو .ةرم لك يف هسفن

 ةرمدم

 اًنفرإ

 نأكو .ةينانبللا برحلاب ريكفتلا نع ةظحلل تفك
 ًاريخأ برحلا تجرخأ يتلا هتذيوعت ناك مليفلا
 دوعي نأ لواحيس ناك نئل وهو .هلخاد نم
 هلتقم لوحي فوس - نانبل نع مليف ريوصتل

 نع ًامليف نوكي نل هنإف  هزاجنإ نود عجفملا
 .برحلا دعب اًمع لب .برحلا

 «يليلخلا ناخد

 (ضيبأو دوسأ).د 01955 ٠

 ملاس فطاع :جارخإ

 يماس ىفظصم دمحم :راوحو ويرانيس

 مامإ ىقطصم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيصوم
 .يدمح دامع ءدمحأ ةريمس :ليثمت

 فسوي نسح

 لضفأ نم :هنيح يف ءًادحاو اذه ناك

 .ظوفحم بيجنل ةياور نع تاسابتقالا
 يبدأ صنل ةيئامنيسلا ةغللا ةنامأ نأ ةقيقحلاو

 ا كلك راجل نبع اهو ل رتل
 نكمي ام ىلإ ىمتنت دنت يتلا ةيرهاقلا ةياورلا هذه

 خيرات يف ةيظوفحملا ةياورلا ةلوج2 هرابتعا
 اهرابتعا نكمي ««اهتيفارغجو ةثيدحلا ةرهاقلا

 نم اهيف نأ ىلإ رظنلاب «زايتماب ةيرصب ةياور
 خيراتلا لعفو ةيرشبلا تاقالعلاو ثادحألا
 دعبلا كلذ ززعي ام ءرشبلا ةّيناوجب يجراخلا

 رّوصيل ًالصأ قلخ هنأكو ودبي هلعجيو يرصبلا
 هسفن ءيشلا اذه لوق نكمي ًاعبط .ةشاشلا ىلع

 :ةيظوفحملا تاياورلا نم هب سأب ال ددع نع



 ناتعلا ةاع

 نكي مل هنأ يف ًامئاد نمكت تناك ةلكشملا نكل
 عاّنص يظوفحملا يبدألا صنلل رارمتساب ًاحاتم

 .هعم نولماعتيو دعبلا اذه نوكردي نويئامنيس
 فيّرح - يماس ىفطصم دمحم ىلوت ذإ انهو
 ةدقاسلا ةيرصملا اجنيسلا ىف ويراتيسلا ةيانك
 لضفأ دحأ - ملاس فطاعو - عزانم نود
 نم ناك «- امنيسلا هذه يف نيركفملا نيينهملا

 ًاقصتلم امهيديأ نيب نم لمعلا علطي نأ يعيبطلا

 رصم يف رودت يتلا ةكبحلل ظوفحم روصتب
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 ب

 ترفسأ امو برحلا كلت ببسب ءاهموي
 ةيرصم قطانم ىلع تنَش تاراغ نم هنع

 عارصلا لعفب «ةرهاقلا اهنيب نمو ةديدع

 انيري نيذلا  ناملألا نيب ايقيرفأ لامش ىلع
 يرصملا بعشلا تائف ضعب فطاعت لمعلا

1١7 

 اودجيل اونوكي مل نيذلا زيلكنإلاو - مهعم
 لقتنت .مههاجت لتحملا بعشلا نيب ًافطاعت

 ةقطنم يف ميدقلا اهتيب نم فكاع ةرسأ

 ةقطنم يف أنامأ رثكأ ادب تيب ىلإ ينيكاكسلا

 دب ال ناك ديدجلا نكسلا يفو .نيسحلا يح
 عقي نأ نم فكاع دمحأ ةلئاعلل ربكألا نبالل
 .لاون ءانسحلا ةبيطلا ناريجلا ةنبا ىوه ىف

 رغصأللا قيقشلا :فلسر ذأ فدحي هرمي

 لقتني نأ «ةرهاقلا جراخ لمعي يذلاو ءدمحأل
 رخآلا وه هل دب ال ناكو .ةرسألا عم شيعلل

 يف كلذك عقبل لاون دوجو «فشتكي» نأ نم

 تماصلا هيخأ بح ظحلي نأ نود ءاهمارغ

 ؛موتكلا دمحأ نم ةأرج رثكألا يدشر .اهل

 يه اهنأب ًاملع ؛هبحب اهحراصيو لاون يقتلي
 دخلا اهنا دع اك فرعتاال يرخألا
 هاخأ لأسي مث ..جاوزلا ىلع اهعم قفتيو ءاهب
 دمحأ نكل ...هل اهبلطي نأ ؛«تاذلاب ءدمحأ
 ًالّضفم ءببسلا نع حاصفإلا نود اذه ضفري

 بألا لعفيف .ةمهملا هذه بألا ىلوتي نأ

 ىلإ يدشر لمع هيف لقني تقو يف نكلو
 هنكل .هراظتنا يف لاون اكرات لحريف «ديعصلا

 يسن هنأ هيلع ادب دقو ىرخأ ةاتفب طبتري كانه
 اذه ززعي ةرهاقلا ىلإ دوعي نيحو ...لاون

 ثدحي ام مهف نع ةزجاع ةبيطخلاو نايسنلا

 .هنزحو هبحو هتمص ىلع ميقم دمحأ اميف هل

 للا ءادب يدشر باصي نأ ثدحي انهو

 «ةرسألا ىلع ةقعاصلا عقو ةباصإلل نوكيو

 نم يدشر عنميس يتلا لاونو ناريجلا ىلع امك

 ىلع رصتف يه امأ .ىودعلا نم ًافوخ اهترايز

 قراف دق نوكي هتفرغ لصت نيح اهنكل «هترايز



 وزوز نم كلاب يلخ

 ىلع دمحأ ضعي نأ ةجيتتلا نوكتو ...ةايحلا

 يح رداغت ةرسألا اميف هيخأ ةزانج طسو هحرج

 ةفلخم ءاهلمأ ةبيخو اهنازحأ يف ةقراغ نيسحلا

 .اهرودب ةبئاخ ةهئات لاون

 مهيام نأ ءىرخأ ةرم ءانه حضاولا نم

 هتلحرمل ظوفحم بدأ يف امك «مليفلا اذه يف

 ةبيخلاو مارغلا ةياكح تسيل «ةيرهاقلا ةيعقاولا
 ةيثالثلا ىف لامكب ًامئاد انركذت ىتلا ءهنم
 «يليلخلا ناخ» طبترت يتلا ةيظوفحملا
 دعبلا كلذ وه ٌمهيام .ىنعم نم رثكأب اهب
 ظوفحم هقلخ يذلا يناسفنلا يجولويسرسلا
 تاءاعدا نود ءويرانيسلا فرعو .هصن ىف

 انه انمامأ امف .ةشاشلا ىلإ هلقني فيك «ةريثك
 ةبقح لالخ ءيرصم يبعش يحل ةربكم ةروص
 ىنعملاب ةيبعشلا ةراحلا سيل :ةددحم ةينمز

 نمو فيس وبأ حالص ىدل هدهاشن انك يذلا

 يف ىطسولا ةقبطلا ةلاح لب ؛ميلس لامك هلبق

 كلذك نكلو ءبرحلا لعفب شيعي عمتجم
 حلفأ «ةيلاقتنا ةلحرم «ةيلخادلا تاريغتلا لعفب

 لالخ نم اهريوصت يف جارخإلاو ويرانيسلا
 «نيسحلا ىح ىلإ ىنيكاكسلا نم ةلئاعلا لاقتنا

 حايزنالا نع ربعيو ثدحي هنأ هيف ام مهأ ًالاقتا
 ريغ هنأ ىلع رارصإ يف نكلو ءيناكسلا
 تاراغلا وه يجراخ رصنع لعفب لب ؛ءيعوط

 در عم ةرفاضتم «مليفلا حتتفم ذنم انعلاطت يتلا

 خيراتلا نم ًاعون لكشي ام ءاهيلع سانلا لعف
 تاينهذل - لخادلا نم خيراتلا  قيقدلا
 ءقوفتم مليفلا ودبي راطإلا اذه يفو .بعشلا

 سكعي نيذلا سانلا ةايحب ةرشابم ةقالع ىلعو

 نفت

 «وزوز نم كلاب يلخ»

 (ناولأ) )191/9( .١.

 مامإلا نسح :جارخإ

 نامثع دمحم :دادعإ نم مامإلا نسح ةصق

 نيهاج حالص :يناغأو راوحو ويرانيس

 رصن نسحم :ريوصت
 يواكم ديس «يوانشلا لامك :ىقيسوم

 يرهاظلا داؤف :عيزوت

 «يمهف نيسح «ينسح داعس :ليثمت

 اكويراك ةيحن

 «مئاد لكشب رّيحمو ءرّيحم لاؤس كانه
 رثكأب داقنلا نم ملظ هارت له :مليفلا اذهب قلقي

 ةينفو ةيخيرات ةميق زاح هارت مأ ءقحتسي امم
 اذه نع ةباجإلا لهسلا نم سيل ؟اهقحتسي ال
 رمألا يف دكؤم وه ام نأ ريغ .جودزملا لاؤسلا

 ...و ًاحاجن رثكألا مليفلا نوكي امير هنأ وه هلك
 مليفلاو .ةيرصملا امنيسلا خيرات يف «أريثأت
 ةناكم يف مامإلا نسح هجرخم عضو يذلا

 يف ًاحاجن رثكألا جرخملا :اهناونع اهقحتسي
 لكشب ءًاضيأ امبرو .ةيبرعلا امنيسلا خيرات
 مظعمل ةلصفم تاسارد هدكؤت فوس يبناج
 هسفن مّلع يذلا يبعشلا جرخملا اذه مالفأ
 ىتح ةأرملا ةيضق دناس يذلا يئامنيسلا «هسفنب

 .لعفي امل ًامامت ًايعاو نوكي نأ نود نم

 ًاضيأ وه «وزوز نم كلاب يللخ»و
 ىلإ ينسح داعس هتلطب لصوأ يذلا مليفلا

 ىتح «ًدبأ اهنع طبهت مل يتلا ةيعادبإلا ةمقلا

 ةنانفك لب ءطقف ةلثممك سيل ءاهليحر دعب



 وزوز نم كلاب يلخ

 هديدحتلاب قايسلا اذه يفو .ًاضيأ ةيضارعتسا
 حالص ؟يحورلا اهيبأ» ركذ ديفملا نم نوكي دق
 ىلوط دي كش ىندأ نود هل تناك يذلا نيهاج

 .هقلأتو مليفلا اذه حاجن يف

 ةقمعم ةساردانل لوقتس اذه عمو

 ًاضقانتم نوكي دق هنأ مليفلا ةيجولويديأل
 اهنع رّبع يتلا راكفألا لك عم ضقانتلا لك
 لاوط ريبكلا يرصملا ركفملاو رعاشلا كلذ

 رونأ نمز تايادب يف ىتأ مليفلا نإ لب .هتايح

 ةسايس عانقإو ةوقب مسري هنأكو «تاداسلا

 يقالتلا ىلع موقت يتلا ةيحاتتفالا ريخألا اذه

 «قوف نم» ةيبئاجعلا لولحلاو تاقبطلا نيب
 نيذلا نأ ريغ .رصم يف ةيرشتسملا رقفلا ةمزأل

 نيجرفتملا نييالم  هحاجن مليفلا اذهل اوققح

 مهنأ مهيلع ودبي ناك ام - برعلاو نييرصملا
 لب ««ةيخيراتلا ةيركفلا ةطلاغملا» كلتب نولابي

 عم ةينف ةرفاضتم تتأ ذإ ؛مهتقار دق نوكت امبر
 دهعلا لالخ ترّشتسا يتلا تايبدألا كلت لك

 «ةيداصتقا تازجعم» نع ةثدحتم يتاداسلا

 نعو ««ىلعأ نم طبهت قوسف تارايلمو
 يقتلت نأ نكمي يتلا ةريبكلا ةيرصملا ةرسألا

 مهضعب سانلا حاتفنا درجمب عارص نود نم

 اوناك :ةصاخب رصم يف ءسانلا نأ ةقيقحلاو

 ةنيزد فصن دعب دوعولا كلت لثم ىلإ نوجاتحي

 يذلا سأيلا تلت يتلا فاجعلا تاونسلا نم

 ةفلكتلاو - وينوي - ناريزح ةميزه هب مهتباصا

 ...فازنتسالا برح اهايإ مهتدبك يتلا ةظهابلا
 «وزوز نم كلاب يللخ» نأ نم ليق ام انه نم
 .ًامامت هتقو يف ءاج

 االك

 يف مليفلا ذه دهوشام ةرثكل ًاعبط
 «كلذ ذنم ضرع ام طرفلو «ىلوألا هضورع

 نيبالم ربع تويبلا يفو «ةزفلتلا تاشاش ىلع

 «ةجمدملا هتاناوطسأ نم ةنصرقملا خسنلا

 ءانغ ةثيدحلا اننامزأ تاينغم تدلق ام ةرثكلو

 ةجاح يف انه اندجن ال هيف اهصقرو هتلطب
 ركذن طقف .مليفلا ثادحأ صيخلت ىلإ ةسام

 يتلا ةيبصلا ةبلاطلا وزوز ةياكح يكحي هنأب
 ثيح بادآلا ةيلك يف ةيلاثملا ةاتفلا بختنت
 عم ميقت اهنأ اهقافر ملعي نأ نود نم «ملعتت
 دارفأ عمو ءيلع دمحم عراش يف ةصقارلا اهمأ

 وزوز نأ ديب .نيصقارو نينغم نم مألا ةقرف
 فوس ملحلا اذهو .ًاعبط ىرخأ ةايحب ملحت

 نيح ققحتلا نم رمألا لوأ برتقي وأ ءققحتي
 ديعس يحرسملا جرخملا ءاهمالحأ ىتفب يقتلت
 داك نأ دعي اهب مرغي ام ناعرس يذلا ءلامك

 نارتقا ضفري ديعس دلاو نكل .هترايسب اهمدصي

 رخآ ًاريصم هل ططخ هنأل رمألا لوأ ءوزوزب هنبا

 نيح كلذ دعب مث .بألا ةجوز ةنباب هيف. نرتقي
 يف اهمأ ناكم صقرت يهو وزوز رمأ فشكني
 ام ناعرس رومألا نأ ريغ .ديعس ةلئاع روضح

 ةداع ثدحي امك رمألا ةياهن يف بتتست فوس

 .مالفألا نم عونلا اذه لثم يف

 بناجلا ائيَّكن اذإ اننأ حضاولا نم
 هماحقإب دقنلا مهتُي دقن يذلا «يجولويديألا»

 فوس ؛هجراخ نم مامإلا نسح لمع ىلع
 لفاح يضارعتسا ينف لمع مامأ انسفنأ دجن
 اماذه لعلو .ةفارطلاو ةحرملا ءاوجألاب

 اذه حاجن بناوج نم ًايساسأ ًابناج لكش
 ةفحت# هنأب مرضخملا دقانلا هفصو يذلا مليفلا



 ماقتنالا ةرئاد

 عمجت يتلا مالفألا نم عونلا اذه طسو ةقلأتم

 حرسملاو ةيسنامورلاو ةيعامتجالا ةصقلا نيب

 نم لك عادبإل هجتت «تاضارعتسالاو يناغألاو

 زكرم يهف وزوز امأ (...) لمعلا اذه يف مهاس

 لمح يذلا (...) مليفلا اذه يف لامجلاو ةنتفلا

 «ةيئامنيسلا ينسح داعس تالوطب يف "7 مقرلا

 لصت مل امب حرمتو ينغتو صقرتو لثمت يتلا
 .6...لبق نم ىرخأ ةلثمم يأ هيلإ

 «ماقتنالا ةرئاد»

 (ناولأ) .د "ه (١وا/5)

 فيس ريمس ءيجوملا ميهاربا :فيلأت

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 راكيوش «نيمأ تفريم .فيرشلا رون 2:ليثمت

 ةياورل قحاسلا حاجنلا ذنم لقألا ىلع

 «ةوتسيرك تنوم يد تنوكلا» امود ردنسكلا

 ةياكح لوانتت ىتلا ةيعادبإلا لامعألل راص

 «نمثلا عفدي نأ دعب هيملاظ نم مولظملا ماقتنا

 نايحأ يف .ملاعلا ءاحنأ ىتش يف ةريبك ةيبعش

 «سبتقت وأ ىكاحُت اهسفن ةياورلا تناك ةريثك
 يف «ةميتلا) ب يفتكي ناك ىرخأ نايحأ يفو

 .لحارملاو نادليلا فالتخاب فلتخت تاعيونت

 فيس ريمس دارأ «ةميتلا» هذه راطإ نمضو
 دنع لوألا ليوطلا ىئاورلا همليف ققحي نأ

 كيهان :هفيلح يبعشلا حاجنلا ناكف «هتايادب
 هتناكم سّرك «ةقفوم ةيادبك .هسفن مليفلا نأب

 انفي

 ينعي نأ نود نم ؛عراب يفرحو ةكرح جرخمك
 راكفألاب ةلفاح ًامئاد تأت مل هامئيس نأ اذه

 ذنمو .ةيقالخألا تاياهنلاب ىتح وأ «ةيعامتجالا
 داعبألا هذه لكل ًالماح مليفلا اذه ودبي هتيادب

 .ةيرصملا امنيسلا يف ديدج مساب ادعاو

 (فيرشلا رون) رباج لوح نم مليفلا رودي
 «نجسلا هلوخد ببس اقحال فرعنس يذلا

 ىلع وطس ةيلمع يف كراشي ناك يذلا وه
 وطسلا يف هئاكرش دحأ لاخ اهكلمي اليف
 وأ مهنم ًايأ فرعي نأ نود نم مهكراش نيذلاو
 هطارفإ ببسب هنأ ؛هل ثدحي يذلاو .مهءامسأ

 «ةيلمعلا لالخ ًاليلق وفغي «هبعتو بورشملا يف
 هنع نوغلبي لب «مهبره دعب ًامئان هقافر هكرتيف

 .نجسلا عدويو هيلع ضبقيف
 تاونس رشعب كلذ دعب أدبي هنإف مليفلا امأ

 ىلع ىلآ دقو جرخيو هتيموكحم يهتنت نيح
 .ةيلمعلا يف ةثالثلا هئاكرش نم مقتني نأ هسفن

 لمهاجلا وه مهنع ثحبلا ةيلمع أدبي اذكهو
 هنأ وه لعفي ام لوأ هنكل .ةيقيقحلا مهءامسأ

 لمعت هتخأ نأ ملعي هوبشم ناكم ىلإ هجتي
 نأ ثيلت ال تخألا هذه نأ ةجيتنلا نوكتف .هيف

 مرغت ىرخأ ةاتفب وه طبتري اميف هيدي نيب رحتنت
 هتبغر ةدح هيدل تداز ذإو ءانه نم اقالطناو .هب

 نيلوؤسم هب اوشو نيذلا ربتعي ذإ ماقتنالا يف
 فشتكي فوس «هبايغ يف هتخأل ثدح امع

 مهلوأ :رخآلا دعب ًادحاو جيردتلاب ءالؤه

 ؛ًاروهشم ًايئامنيس ًامجن نآلا راص يذلا فيرش
 نأ نم وطسلا لاومأ هتنكم يذلا يحتف مهيناثو
 امأ ؛رابكلا لامعألا لاجر نم ًادحاو حبصي

 ليمجتلل ةسسؤم بحاص نآلا وهف داؤف ثلاثلا



 ران الب ناخد

 أدبي اذكهو .عمتجملا يف ةناكم تاذو ةرخاف

 يدريف ءرخآلا دعب ًادحاو ةثالثلا لتق رباج

 ضوح يف داؤف قرغي مث .هتصاصرب فيرش
 مغر ىلع ءأحبذ يحتف لتقي نأ لبق ؛مامحلا
 نم هصلخت نأ ديرت يتلا ةزياف هتبيبح تالسوت
 .هتياهن ىلإ هدوقت فوس يتلا ةرطاخملا هذه
 هبقعتتو رباج لاعفأ ةطرشلا فشتكت لعفلابو
 ديج لكشب فيس ريمس اهذفن ةدراطم يف

 يف تعدبأ اريماك ربع «ةيئامئيسلا ةيحانلا نم
 ضخ ةيراخب ةجارم نلع اراه وياج ةقضالم
 ةجاردلا ةطرشلا لاجر اهيف بيصي يتلا ةظحللا

 .اهعم رباج قرتحيو قرتحتف

 ةكرح مليف مامأ انه نحن ًارخآو ًالوأ
 ًاقحال نوكيس امك ءاذه عمو «تارماغمو
 ام ىلإ يمتنتت فوس يتلا مالفألا مظعم بأد
 ةلوثمأ مامأ ًاضيأ اندجن «حاتفنالا امنيس# ىمسي

 شحافلا ىنغلا نيب طبرت «ةيقالخأ /ةيعامتجا
 ةقرسلاو ؛ةيحان نم يعامتجالا حاجنلاو

 ناك نإو ىتح ...ىرخأ ةيحان نم ةيصوصللاو
 هلطب نأ «مليفلا قايس يف ىسني فوس جرفتملا

 ىهامتي لب هعم روهمجلا فطاعتي يذلا «رباج
 لثم لصألا يف وه امنإ «ةريثك تاظحل يف
 ناك نإو ىتح ءانهو .مهنم مقتني نيذلا كئلوأ

 ةركف نم ًاقالطنا رمألا ةياهن يف هبقاع دق مليفلا

 نإف ءاهلخاد ثبعي نم لك قرحت رانلا ةرئاد نأ

 ىلع ًايقلم لظي «هماقتنا يف رباج عم فطاعتلا

 نأ ركذتن ذإ امّيس الو ءًاكيمس ًابابض مليفلا
 ناك «هماقتنا يف «وتسيرك تنوم يد تنوكلا»

 ردغ ءصل نم رثكأ نكي ملف رباج امأ ءامولظم

 !هظح ءوسل نورخآ صوصل هب
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 «راث الي ناخد»

 (ناولأ).د 260 ٠

 يشبح ريمس :جارخإ

 يشبح ريمس :راوحو ويرائيس

 قوط داليم :ريوصت

 يندور «رونلا دبع نيريس «يوبن دلاخ :ليثمت
 دوبعوب نامايد ؛.دادح-

 وه ءانه يشبح ريمس رمأ يف بيرغلا نإ
 «ةداع داتعملاف .داتعم وه امل سكاعملا ههجوت

 قيقحت ىلإ دفاولا باشلا جرخملا نأ وه

 لك «لوألا مليفلا اذه يف لوقي «لوألا همليف

 يناثلا هّيئاور يف أدهيل .هيدل مكارت ناك ام

 .لضفأ لكشب هركف لقصيو هعوضوم زكريو
 ءاج «ةراصعإلا لوألا هلمع نإف .ىشبح امأ

 ةينفلا هلاكشأ يف ولو - ًاحضاو ًافثكم ءازكرم
 يناثلا ىلع قبطنا اميف - ةفيطللا ةيلايروسلا
 نم نوكي نأ بجي ناك ام ««ران الب ناخد»
 راظتنالا وه امبر :ىرخأ ةرم .لوألا تامس

 نوكي نأ ةيناكمإ نم قبسملا سأيلاو «ليوطلا
 .ثلاث مليف كانه

 يذ - مليفلا اذه يف ءرمأ نم نكي امهمو
 ريمس رّبع « هلخاد يف ةديدعلا «مالفألا»

 ام ءازإ ينانبللا يئامنيسلا قزمت نع يشبح
 ةياهن دنع هيلع رومألا طالتخا نعو ءثدحي

 تناك امدعب «ديدجلا نرقلا نم ىلوألا ةيرشعلا

 ءيش ىلع تدب دق «يبسن لكشبو «رومألا هذه



 ران الب ناخد

 نيح حوضولا نم تايادب ؛ةراصعإلا» قيقحت سم < اه
 .هقيس يذلا دقعلا

 ةنيط نم ًايئامنيس نإ لوقلا حصي امبرل وأ
 داحتالا مايأ رخآ يف نوكت «يشبخ ريمس

 امئيس نم اقالطناو ؛ةسيتلملا يتايفوسلا
 ىلع انمكح نأ ةصاخ ةيجروج /ةيتايفوس
 ناك ام )١1197(. ةراصعإلا لالخ نم رومألا
 (ةران الب ناخد2) رضاحلا روصي نأ هناكمإ ىف
 «راصعإلا») ام ًايضام اهب روصي يتلا ة وقلاب
 «يضاملا ريوصت يفف .(«رصقلا ةديس» ىتحو
 ةيسايس تافاطعنا نم ثدح ام لك دعب

 ركفلا ةقبر نم ررحتلا نكمي ؛ةيجولويديأو
 ءرضاحلا ريوصت يف امأ «جلدؤملاو قبسملا
 ةقيقد ريغ ةبغر هيف امب - قبسملا ركفلا اذه نإف
 ةريهشلا ةرماؤملا ةيرظن» لوح نم قيلحتلا يف
 .هسفن ضرفي - ةملوعلاب اهطابتراو

 ثالث ««ران الب ناخد» ىف كانه لقألا ىلع
 :صضعب يف اهضعي ةلخادتم تاياكح

 جرخملا ةياكح كانه لوألا ماقملا يفف
 ةلوج راطإ نمض نانبل ىلإ يتأي يذلا يرصملا
 يف يسايسلا عمقلا نع ًامليف اهلالخ ققحي
 نم «ةيمارغ ةيجاودزا يف عقيف «ةيبرعلا نادلبلا
 عون نم لّيختم وه امنإ اهنم ًاءزج نأ حضاولا
 .- ىنمي نيبو هنيب طبريو - مليفلا لخاد مليف

 يكيرمألا فلصلا ةياكح كانه ءايناث
 ريفسلا تالوج لالخ نم مليفلا اهمدقي يتلا
 «هاوه ىلع ةينانبللا قطانملا ىتش يف يكيرمألا
 يدؤي ام «نيينانبللا نينطاوملل هسارح ضّرعتو
 ءارش ةرافسلا ةلواحمو «نطاوم لتقم ىلإ

 .هلتقم ىلع هلهأ توكس

 نيحخا

 برحلا دعب ام نانبل ةياكح كانه ءًاريخأو
 وهو ..كلذ ىلإ امو هاضوفو هتاعارصب ءهسفن
 يف اهتيآ ءىرخأ ةيبرع عاضوأ ىلع لطيام
 ةمهتب يرصملا جرخملا ىلع ضبقلا ةياهنلا
 .ةدعاقلا ىلإ ءامتنالا

 ةطلتخم تاياكحلا ودبت ريبك دح ىلإ

 .ةيادبلا يف يئاوشع لكشب ضعب عم اهضعب
 ىكذأ هنأ ىلع ويرائيسلا فشكني كلذ دعبو

 نإو ىتح ءرمألا لوأ جرفتملا هروصتي امم

 ملاعلل مّدقو «ةدرابلا برحلا قطنم هيلع ىغط
 .دوسأ دض ضيبأ) ةيكينام ةروص ةسايسلاو

 .(كلذ ىلإ امو ...رشلا دض ريخلا

 ءانه تبثأ يشيح ريمس نإف نكي امهم

 نم ةليوط تاونس دعب يئاورلا ىلإ هتدوع يف
 دق يسايسلا هركف نكي مل اذإ هنأ ؛:راصعإلا»

 رثكأ تتاب ةيئامنيسلا هتغل نإف ءحّضوتو رّوطت
 .لبق يذ نم ةيفرحو ًاقمعو ةوق

 مل ران الب ناخد: نإف هلك اذه عمو

 ًايريهامجو ًايدقن هروضح ضرف نم نكمتي
 «- يساسألا همجن اهنم ىتأ يتلا - رصم يفال

 اوبتك نيذلا نم ًارثك نإ لب .اهجراخ ًاريثك الو
 ؛هيحاص ندل نم ةعجارتم ةوطخ هوربتعا هنع

 فصنو دقعب هلبق «راصعإلا» يف ققح ناك امل

 بناجلا ىلع رثك ىنثأ نئلو .نينسلا نم دقعلا
 ؛هيلثممل جرخملا ةرادإو مليفلا يف ينقتلا

 هلاغتشا ةيحان نم ويرانيسلا ةيبيكرت ىلع ىتحو
 ًارثك نإف «مليفلا لخاد مليف بولسأ ىلع
 «فلؤملا هعوضوم اوغيستسي مل لباقملا يف
 ةعطاقتمو ةلخادتم عيضاوم نم ةقيقحلا يف



 ليباهملا برد

 ىف زجع ويرانيسلا نإ لوقن نأ نم دب ال ةدع

 ١ .اهنيب ةفلاوملا

 يشبح ريمس نإ انه لوقلا حصي امبرو
 امئيسلا نع دعتبا ««راصعإلا» دعب يذلا

 قرغو «بجي امم رثكأ لب ءًاليوط ةيئاورلا
 مئادلا ثحبلا يف امك «ينويزفلتلا لمعلا يف
 «ةدوعلا نم هنكمت لاومأ نع بوؤدلاو

 يذلا وه ؛هل ديدج عورشم ثاعبنا يف ىأر
 ءايشأ لوقل هتصرف «كران الب ناخد# هنوكيس

 ةيرظن «نانبل ىلع ةيروسلا ةنميهلا :ةريثك
 فلصلا ؛عمقلا اياضق «ةيسايسلا ةرماؤملا
 قوقحب نييكيرمألا فافختساو يكيرمألا

 ًايئامئيس نوكت نأ ةبوعصو ؛مهتايحو سانلا
 ةايحلل ةيراسي ةرظنب ًافلغم اذه لك ..نانبل يف
 يف يمتنت ؛ةيعامتجالا مومهلاو ةسايسلاو

 لوقتل ؛ةملوعلا نمز - لبق - ام ىلإ ةقيقحلا

 ىجراخلا هلكش ىف همليف ناك اذإ انه نم
 ًاينف :ةثادحلا دعب -ام ىلإ ًايمتنم ىتأ
 ةيجولويديألا هتيحان نم هنإف «(ًالثم ..جالوكلا)

 لالخن نم مسقي وهو ءعنقمريغادب

 ةنميهلا - هعوضوم لوقأ الو - «هعيضاوم»
 نييروسلا نيب ءاضيأ هريغ يف امبرو «نانبل يف
 .نييكيرمألاو

 لكشب  مدقي نأ دعب «ًالصأ «قلطني مليفلاو

 ءاضقنا دعب .توريب ةنيدم روصي يقئاثو

 ثدح امل ةيخيراتو ةيسايس ةدرج - برحلا

 ام نمزو برحلا نمز نيب ةلصافلا ةرتفلا يف
 يرصم جرخم ةياكح نم قلطني «برحلا دعب
 لوح مليف نم ءازجأ ققحي يك نانبل ىلإ ىتأ

 لالا

 يف - انه انيدل امو .ةيبرعلا نادلبلا يف عمقلا

 ةياكح  ًاذإ ةران الب ناخد» نم ساسألا ءزجلا

 ضبق ىتح لب .هزاجنإ مدعو مليفلا كلذ
 «نييكيرمألا عم ًاؤطاوت «تارابختسالا ةزهجأ

 .«ةدعاقلا» ىلإ ءامتنالا ةمهتب جرخمملا ىلع

 الب ناخد» نوكي «ةياهنلاو ةيادبلا نيبو
 مئارجو «ةغمدألا لسغو عمقلا رّوص دق «ران

 يف يرئاشعلا يعاطقإلا ماظنلاو «نييكيرمألا

 ةينانبللاب (يوبن دلاخ) جرخملا ناتتفاو «نانبل

 مليفلا يف تتأ يتلا ءرونلا دبع نيريس ءانسحلا

 هتالايخو «ىرخأب هطابتراو «ةليمج امنإ ةمحقم

 .ينانبللا عضولا ةيثبعو «ةيسنجلا

 «ليباهملا برد»

 (ضيبأو دوسأ).د )1966( ٠

 حلاص قيفوت :جارخإ

 حلاص قيفوتو ظوفحم بيجن :ةباتك

 رودم عيذو «يمهف دومحم :ريوصت

 دومحم زيزعلا دبع :ىقيسوم

 ديمحلا دبع يتنلرب «ناحرس يركش :ليثمت

 راتخا اذامل ءرملا مهفي نأ بعصلا نم

 نمو ابوروأو ةثادحلا نم يتآلا «حلاص قيفوت

 همليف نم لعجي نأ «يمدقتلا يسكراملا ركفلا
 لثامي داكي ًالمع «لوألا ليوطلا يئاورلا

 فيس وبأ حالص اهققحي ناك يتلا امنيسلا
 صاغ حلاص نأ فيرطلاو .نيحلا كلذ لالخ
 ىلإ علطتي فيس وبأ ناك تقو يف «ةراحلا يف

 دوعص عم بكاوتت مالفأ قيقحتل اهنم جورخلا



 ليباهملا برد

 ىلإ اهتاوعدو ةيرهاقلا ةريغصلا ةيزاوجربلا
 ناسحإ تاياور هسابتقا قيرط نم ؛ررحتلا
 .سودقلا دبع

 قبس دق فيس وبأ هيف ناك تقو يف ءنكلو
 امنيسلا نم ًاعون ةراحلا امنيس لعج نأ هل
 رشلا عم ريخلا اهيف هباجتي يتلا ةيقالخألا
 فرع «ريخألا اذه رصتتي نأ ًابلاغ ثدحيو
 ءاقمعت رثكأ هامنيس لعجي فيك حلاص قيفوت
 يف ةراحلا ةروص مسر يف «ةيوبعش» لقأو

 يف نيدي هنأ حضاولا نمو .«ليباهملا برد»
 ةصقلا هل بتك يذلا ظوفحم بيجن ىلإ اذه
 .اهساسأ ىلع مليفلا ينب يتلا

 لهأ ةصق :ةطيسب «ليباهملا برد» ةصق

 «ةريغصلا مهتاعارصب «مهلامآو مهسؤبب ةراحلا

 «مهبيصن نم ناك يذلا ليلقلاب مهكسمتو
 ًانايحأ لوحت يتلا ةيبيغلا مهراكفأب كلذكو
 نمكت ةريخألا ةطقنلا هذه يفو - مهمدقت نود

 .مليفلا ىلع حلاص قيفوت لاغتشا ةيصوصخ
 بيصنايلا ةقرو وهف ساسألا ثدحلا امأ

 ةسمخ يتالجعلا يبص «هط ىتفلا نيدتسي يتلا

 نكمتي يك حبرت نأ لمأ هلكو اهئارشل شورق
 يتلا ؛:ةجيدخ ةباشلا هتبيطخب نارتقالا نم
 .ةطيسبلا اهتارخدمب رخآلاو نيحلا نيب هنيعت
 ةلكشملا نكل ؛هينج فلأ ةقرولا حبرت لعفلابو
 ةقرولا اهادهأ هط ناك يتلا ةبيطخلا دلاو نأ

 «ينيدلا هتّمزت ببسب ءبحسلا جئاتن نالعإ لبق
 نم اهيقليف «ةنبالا عم ةقرولا دوجول بضغي
 لفغم «ةفإ يدي نيب رمألا ةياهن يف عقتل «ةذفانلا
 ىتح تحبر ةقرولا نأ نلعي نإ ام يذلا «ةراحلا
 ...ناريجلا عامطأ طحمو ةراحلا مجن حبصي

 ام

 تاهينجلا ئبخي «ةورثلا ىلع هفوخل اذه نكل
 يفتختل يفتختو زعام عيطق عبتت ةزنع ءاطغ يف
 .اهعم ةورثلا

 نكل .مليفلا يف يروحملا ثدحلا وه اذه

 فرع تايصخشو وج مليف «ليباهملا برد»
 اهمسري فيك نيحلا كلذ يف باشلا جرخملا
 ةلثمؤم ةروص سيل ءاهلالخ نم ًامسار «ةوقب
 يف) ميلس لامك ىدل تناك امك «ةراحلل

 ةروص امنإو ءفيس وبأ حالص وأ («ةميزعلا»

 نم دّرج دقو هرسأب عمتجمل ةيمزوكوركيم
 وأ دارفألا نفل ًاعبت سيل ًايقالخأ عّزوو «هتيلاثم
 قيفوت نأ مغر ريهشلا يقبطلا عارصلا - مهرقف
 «- هب انمؤم لظيسو نيحلا كلذ يف ناك حلاص
 .مهتافرصت مهيلع يلمي يذلا مهيعول ًاعبت لب
 امبرو «مليفلا اذه ةيمهأ نمكت تاذلاب انهو
 نود نم ءضرع ذإ ساسألا هتلكشم كلذك
 راكفألا هذه لثم لازت ال تناك نمز يف حاجن
 .هيف لوبقلا ىلع ةّيصع

 «يجولويديألا دعبلا اذه ءارو ام يف ءنكلو

 يف حلاص قيفوت ةوق نأ ىلإ ريشن نأ يقب
 مسر يفو «عيماجملا كلذكو نيلثمملا ةرادإ
 ىلع لاغتشالاو روكيدلاو ناكملا ليصافت
 ءأعم نآ يف يزمر - يعقاو لكشب تاراوحلا
 لكشب امير لب ءركبملا مليفلا كلذ ذنم تلجت
 «ةلبقملا همالفأ ضعب ةيطخ هلامج يف قوفت

 نكي مل نإو ىتح ءًاجضان ىتأ مليفلا نإ ثيحب
 نيذلا داقنلا لبق نم ىتح ءاقحال الإ فشنكا دق

 لابقتسا نم لضفأب هل لوألا مهلابقتسا نكي مل
 .روهمجلا



 نا و ركلا ءاعد

 «ناوركلا ءاعد»

 (ضيبأو دوسأ).د (1469)

 تاكري :جارخإ

 نيسح هط .د :ةصق

 رهوج فسوي «تاكرب :ويرانيس

 ىسيع دوعسم :ريوصت
 رديار هيردنأ :ىقيسوم

 ىلعلا ةرهز ءرهظم دمحأ «ةمامح نتاف :ليثمت

 يف نيسح هط رشني نأ ًايعيبط ًارمأ نكي مل
 لثم «ةيقالخألا ميقلاب كسمتمو ظفاحم دلب

 ماع يف «ناوركلا ءاعد ةشهدملا هتياور ءرصم

 ىتح «ريبك دح ىلإو «نيحلا كلذ يفف 7

 بقاعي الأ بدألل يقطنملا نم نكي مل ءنآلا

 دح ىلإ لصي نأ لب ءلعف ام ىلع ريرشلا
 لصت «ةديعس ةياهنب «رمألا ةياهن يف هتأفاكم

 .هترماغم اهيلإ

 ىلع «يلاتلاب .بعصلا نم ناك انه نمو
 كلت ةملفأ تدارأ نيح ؛ةيرصملا امنيسلا

 .اهسفن ةياهنلا مليفلل لعجت نأ «ةعئارلا ةياورلا

 بعصلا نم ناك ؛هسفن تقولا يف ءنكلو
 لكشب وأ «أريثك مليفلا ةياهن جرخت نأ ءًاضيأ

 وحنلا اذه ىلعو .ةياورلا ةياهن نع يرذج

 يذلا رهوج فسوي «ويرانيسلا بتاك ركتبا
 كلذ رصم يف لاجملا اذه يف رابكلا نم ناك

 فقت ةياهن .تاكرب يرنه جرخملاو «نيحلا
 شهدملاو .نيتيقطنم نيتياهن نيب طسو لحك

 تتأ تاكربو رهوج اهركتبا ىتلا ةياهنلا نأ
 هطل نكمي ناك ام مدخت ءاهتاذ دح يف ةيقطنم
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 فرعيو امنيس لجر ناك ول هروصتي نأ نيسح
 مدختو «عباسلا نفلا ةيرح هجو يف تابقعلا

 ةياهنلا كلت نا ةقيقحلاو .ةياورلا قايس ًاضيأ
 ءاعد» مليف يف ديحولا يوقلا رصنعلا نكت مل

 مظعم يفو ءامئاد بسحي يذلا ؟ناوركلا

 ةيريهامج «يأرلا تاعالطتساو تاءاتفتسالا

 تاذ مالفألا نم ًادحاو «ةيوبخن وأ تناك

 مليف ةثملا ةحئال يف ًادج ةمدقتملا ةبترملا
 كو ةيبرعلا امنيسلاو ةيرصملا امئيسلا ىف لضفألا

 أدبت «ةريثكو ةريبك مليفلا يف ةوقلا رصانع

 بدألا خيرات يف اهتناكمو اهسفن ةياورلا نم
 ءادألاب يهتنت الو «نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا

 رودلا ةبحاص ةمامح نتاف هب تماق يذلا عئارلا

 اهتناكم خسر يذلا رودلا «مليفلا يف سيئرلا

 ةيبرعلا ةشاشلا تاديس نيب ةماعزلا ةدس ىلع

 عئارلا اهرودب كلذ يف ًانورقم ...ةيرصملاو
 نع هسفن تاكرب جارخإ نم «مارحلا# يف رخآلا

 .ةرملا هذه سيردإ فسويل ةصق

 ١ مارحلا#و «ناوركلا ءاعد» نأ فرعنو

 لضفأ ةيبتارت يف اهسفن ةناكملا ةداع نالتحي

 نم لكل ًاعبطو .ةيبرعلا  ةيرصملا مالفألا
 ءاعد2 نأ ريغ .هب ةصاخلا هتوق طاقن نيمليفلا

 حرط يف ةأرج رثكأ ًامئاد ودبي ؛ناوركلا

 مسر يف ًالامج رثكأ ًاضيأ امبرو .هعوضوم
 يف نارودي نيمليفلا نأب ًاملع .ةيفيرلا هئاوجأ
 ةديدش تاقلطنم نم امنإ «ةيرصملا فايرألا

 نع ثيدحلا ىلإ دوعنس انك اذإو .توافتلا

 انه اننإف .قحال صاخ مالك يف «مارحلا»

 .«ناوركلا ءاعد» دنع فقوتن



 نا و ركلا ءاعد

 «نيسح هط ةياور نم مليفلا اذه قلطني ءآذإ

 عوضوملا نع هلك لوألا هقايس يف ثدحتيو

 انل هيورت ام ءازإ يف انه اننإ .امهيسفن ةياكحلاو

 «داعس وهف ةياورلا يف مسالا امأ ؛مليفلا يف ةنمآ

 تناك «مألا .اهتخأو اهمأ ةياكحو اهتياكح نم

 تظفتحا يتلا يدانهو ةنمآ اهيتنبا تبحطصا

 ناكم ىلإ «مليفلاو ةياورلا يف هسفن مسالاب
 ةلئاعلا ترطضا نأ دعب «هيف نمقت فيرلا يف

 ءاذكهو .بألا كولس ءوس ببسب برهلا ىلإ
 ةمقل ىلع ةريغصلا ةرسألا هذه لصحت يك

 ىربكلا اهتنبا عفد ىلإ مألا رطضت «شيعلا

 سدنهم تيب يف ةمداخ لمعلا ىلإ يدانه

 فيرلا يف هتقو نم ًاءزج ميقي ةئيدملا نم باش
 اذه اهدنع ةلئاع ىدل لمعلا نوكي ةياورلا يف)

 .(باشلا

 لغتسا سدنهملا نأ فيك جيردتلاب مهفنو

 هط ةياور قايس يف ءوهو ايسنج هتمداخ
 داتعا ثيح ةداعلا مكحب اذه لعفي «:نيسح

 !مات تمص طسو مهتامداخ لالغتسا ةداسلا

 فشتكت ؛ءثدح ام لعفب يدانه تلمح ذإو

 نم اهتنبا برهت مث ءلولوتف عوضوملا اهمأ
 ..ةيلصألا ةيرقلا ىلإ عوجرلا ررقتو لمعلا
 لسغت نأ اهيلع لب ءاذهب يفتكت ال اهنإ لب
 ىلع «نيتاتفلا لاخ ءاماخأ ضّرحتف اعلا

 مألا ىلإ ةبسنلاب .ةنمآ ينيع مامأ ..يدانه لتق

 «ةداسلا ريقوتو ةداعلا ىلع ايرجو «لاخلاو

 الإ راعلا لسغ نوكي الو ةبنذملا يه يدانه

 «ةنمآ نكل .هلاحل سدنهملا كرت عم ءاهلتقب

 فقوملا اذه ناكو وحنلا اذه ىلع رمألا ىرتال

 ًايمارد بلقنيل «نيسح هط ةياور فرع يف ًايروث

 الذل

 اهنإ لب ..تاكرب يرنه مليف يف ماكحإب ًايقطنم
 هئاوغإل سدنهملا ىلع عقي بنذلا نأ ربتعت
 نوكي الو .اهتءاربو اهفعض لالغتساو يدانه
 يف ءاهسفن يه انل لوقت امكو «يلاتلاب «ةنمآ نم

 ثادحأ هيف انل يورت يذلا يلخادلا غولونوملا

 نأ الإ اهنم نوكي ال «- انه مليفلاو - ةياورلا

 نأ نود ءسدنهملا ىدل لمعلل بهذت نأ ررقت

 مقتنت ةصرف نّيحتت يك ءاهسفنب هفّرعت «هنم اهيف
 .ةمولظملا اهتخأل

 نكمي ناك يتلاو ةيقطنملا ةطقنلا هذه دنع
 تحار ذنمو .ءثادحألا لوأ ذنم اهعقوت

 ةنمآ ىلع زكرت «يدانه لتقم دعب - اريماكلا
 لمجأ لعل «ةنيزح ةيلمأتو ةربكم تاطقل يف

 «مليفلا نم لوألا مسقلا يهتني «- مليفلا يف ام
 ةنمآ مضنت مسقلا اذه يف .يناثلا مسقلا أدبيل

 ..بزعألا سدنهملا تيب يف ةمداخ لمعلل
 «هلتقل ططخلا مسر نم ًالدب «جيردتلاب اهنكل

 لب .همارغ يف عقت «رمألا لوأ اهتاين تناك امك

 «يموي يساوسو لكشب اهب دبتسي مارغلا اذه نإ

 اهلعل بحلا اذه ببس انل رربت نأ نود نم ىتح
 اهتخأ عم ًايلك يهامتلا تدارأ يفخ بناج نم
 بح هاجتا يف ةقالعلا طبض ديعت يك «ةلحارلا

 ةقالعلا نم ًاضيوعتو ًاليدب نوكي ؛ءيرب يفطاع
 عم سدنهملا اهماقأ يتلا «أطخلا» ةيسنجلا
 .يدانه

 تناك نإ ؛ةيضرفلا هذه نأ لاحلاو
 يتلا لماوعلا نم ريثكلا ةمثو :ةحيحص

 ةياور نوكتس ءاهتحصب  ةبراوم  يدانت
 لامعألا نم ريثكلا تقبتسا دق ناوركلا ءاعد
 ةريخألا دوقعلا لالخ تبتك يتلا ةيعادبإلا



 ناو ركلا ءاعد

 هسفن ىكحلاو ةباتكلا لعف نم ةلعاج

 اذه لوقن :ةايحلا يف فرتقا امل ًاضيوعت
 «ناولأ ةثالث :رمحأ» مليفب ةيحان نم ركفنو

 مث - ةياورب ةصاخ ءيكسفولشيك يدنلوبلل
 ...ناويكام نايإ فيلأت نم «ريفكتلا»  مليف

 ىلإ انمالك لصون نل ةقيقحلا يف اننأ ريغ
 هذهب نيفتكم ليلحتلا نم ىوتسملا اذه

 .ةراشإلا

 يتلا ةنمآ نأ وه رمألا يف انه مهملا

 ققحت يك اهل ةأيهم فورظلا لك نوكت
 املاط ءاهتقيرط ىلع ةلادعلا ميقتو اهماقتنا

 هذه لثم ققحي نأ هنكمي ال عمتجملا نأ
 «نيسح هط انل لوقيامك  امبرو «ةلادعلا

 هذه ةنمآ «ةيقبط بابسأل - تاكرب يرنه مث

 يف يبلس ىوتسم ىلع الإ «ماقتنالا ققحت ال
 سدنهملا عقوت نأ دعب :لقألا ىلع مليفلا

 دهجلا لك ًادهاج وه ىعسيو ءاهمارغ يف
 بلط دودح ىلإ ةرملا هذه ءًالصأو اهتلامتسال
 ةربتعم هنع ةيلختم هكرتت يه اه ءاهنم جاوزلا

 وه يلختلا اذهو ماقتنا لعف هسفن يلختلا اذه

 ةنمآ نارتقا لحم ءانه مليفلا يف لحي يذلا

 .ةياورلا يف سدنهملاب

 ناك ام يتلا  ةياورلا ةياهن نأ انفرع يفو

 ىتلا تخخألا ناسل ىلع ًاعبط انل يورت ىتلاو
 ةتباك ءاهملاظ تجوزتف اهتخأل ماقتنالا تدارأ
 ىلإ امهوعدي ناك يذلا ناوركلا ءاعد ىتح

 الإ ءاأدهي نل اهباذعو اهتخأ حور نأل ماقتنالا

 ةياورلا ةياهن - سدنهملا نم صلختلا ربع
 ...ةيقالخأ ريغ تناك نإو ىتح «ىوقأو لمجأ
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 يف ةمرتحمو ةجوزتم ةديس اهيف حبصت ةنمآ نأل
 ريغ ءاهتخأ ناكم ضرتفملا ؛لولحلا» كلذ

 .ناوزكلا ءاعدب ةهبآ

 ةياهنلا نأش نم ناك امهمو ؛نكي امهم
 امك - مليفلا يف انه اندجن ؛يقالخألا اهليلحتو

 فرع «ريبك ينف لمع ءازإ يف  ةياورلا يف

 فطاوع يف صوغيو «ةيفيرلا ةئيبلا روصي فيك

 ىدل عفاودلاو ايجولوكيسلا للحيو ءرشبلا
 «ةمامح نتاف نم ًاعئار ًءادأ ًامدقم .تايصخشلا
 العلا ةرهزو رهظم دمحأ نم امك ؛:ةصاخب

 كش ال يذلا مألا رود يف قزر ةنيمأو يدانه

 ةياهن ىتح اهنف عبطو اهراودأ عورأ ناك هنأ يف

 .اهتايح

 ًابيرغ وأ ًائجافم نكي مل اذه نأ ةقيقحلاو

 جرخملا 1941 - 19417 تاكرب يرنه نم

 امنيسلل مدق يذلاو «ةينانبل لوصأ نم يرصملا
 مدق هنأ امك ءاهتاجاتن عورأ ضعب ةيرصملا

 اذإو .حاجنلا ةديدش ًالامعأ ءاهنم يراجتلل

 ةيئامنيسلا عاونألا لك ضاخ دق تاكرب ناك

 رهتشا هنإف «ةيبدألا لامعألا ىلع ًاريثك دمتعاو

 نيطاسأ نم هنوكبو ؛هجارخإ ةيكيسالكب
 .نيلثمملا عم لماعتلا

 ىلجعتي ام رثكأ ىلجتي ناك اذه نأ ةقيقحلاو

 نم تمّدق يتلا «ةمامح نتاف عم هلماعت ىدل

 هنإ ذإ همالفأ ىوقأو لمجأ ضعب هجارخإ

 ةمارحلا»و «ناوركلا ءاعد# ىلإ ءاهل جرخأ

 نحلا»و «بنارأو هاوفأ» لثم ةريبكًالامعأ
 .ىرخأ ةماه ًالامعأو ةدولخلا



 «ايند»

 (ناولأ).١ 0.0 ٠

 بعص نيلسوج :جارخإ

 بعص نيلسوج :ويرانيسو ةصق

 ناكوب ناج :ريوصت

 ينوغيل كيرتاب ءسام رايب ناج :ىقيسوم
 ضاير ةدياع ؛رينم دمحم «كرت نانح :ليثمت

 لولح عم بعص نيلسوج هتسمل يذلا ام

 يهو ءاهناكمإ يف نأ رعشتل ةئلاثلا ةيفلألا

 «برغلا يف ًايفاقث ةنّوكتملا ةيحيسملا ةينانبللا
 عمتجملا يذ يبرعلا دلبلا ءرصم يف ققحت نأ

 ؟ءاسنلا ناتخ نع ًامليف ؛:ةظفاحم رثكألا

 نع باوج ىلإ لوصولل ىعسن نل ءأنسح
 طسو اهمليف تققح نيلسوجف .لاؤسلا اذه
 رطاخمم نم ففخ ام نكل .اهل ليثم ال ٌّدحت ةبعل
 يتلا ةينانبللا ةجرخملا نأ وه يدحتلا كلذ

 ربتعت تأدب نيتسلا نم برتقت تأدب تناك
 اهدنع سيل نأو ءءاشت ام لوق يف ةرح اهسفن

 ريغ معد ىلإ تدئتسا ءدحأل همدقت باسح

 يف نيرونتملا نيفقثملا نم ددع نم رشابم
 ريغ - معد ىلإ :اذه نم مهأ نكلو ءرصم

 ىلوألا رصم ةديس بناج نم - ًاضيأ رشابم
 .(كرابم نازوس)

 يوسن عوضوم «ايند# عوضوم نألو
 دنع فقوتلا انه لضفألا نم نوكي دق ءزايتماب

 نع «بيبح يكيف ةدقانلا ءقذحب «هتبتك ام

 :هضرع ةبسانمل «ايند» نعو بعص نيلسوج

 1خ6

 لمأتي نم .ةمئاد ةسكاشم بعص نيلسوج»

 اهتتكلو ثيدحلا يف اهفطلو ريغصلا اهمجح
 .اهتسكاشم ىدم ليختي نأ هنكمي ال «ةعئاضلا

 لوح وأ امنيسلا لوح مالكلا أدبت نإ ام اهنكل

 .رجفنت ىتح ام ةصق

 نوكت نأ لبق ةيفاحصلا ءبعص نيلسوج»
 يفو نانبل يف ثدحي ام يف يأر اهل «ةيئامنيس
 اهئارآ نع ترّبع نأ دعب يهو .يبرعلا نطولا
 تقشتما «ةيوتكملا ةفاحصلا ناديم يف ًاليوط
 يفو ...نائبل يف ءاهقيرط تلمكأو اريماكلا

 «نوغياس ...ىلإ ًالوصو ةدع ةيبرع قطانم

 ةديحولا ةيبرعلا ةجرخملا لازت الو تناك ثيح
 ىف ىتح «نكلو .كانه ًامليف تققح ىتلا
 ةلأسم ىلع ةظفاحم نيلسوج تلظ ءامئيسلا
 اهمليف يف ىتحو .«عادبإلا قيرط نم يأرلا#
 يذلا ؛تانبلا لزغ# لوألا ليوطلا يئاورلا
 «ىحنملا اذه نم ًاديعب ىلوالا ةلفولل قد

 ةيبصك اهتريس نم ًاءزج فظوت فيك تفرع
 «ةيمالسإ ةئيب يف اهتلوفط تشاع ةيحيسم
 يف اهيأر ءبح ةياكح ةيفلخ ىلع ولو لوقتل
 «ايند# يف يه اه ...نآلاو .ةيفئاطلا ةلأسملا

 ةديدش ةلأسمل ةكرحتملا لامرلا يف صوغت
 :يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ضعب يف ةروطخلا

 .ثانإلا ناتحن ةلأسم

 يف تّبه تناك فصاروعلا نأ ةقيقحلاو

 يف ءدبلا ىتح «لبق تاونس ؛نيلسوج هجو

 تزرب ذنم ءهرصم يف ضروع .مليفلا ريوصت

 ًائيش دحأ فرعي نأ لبق بروحو ...هتركف
 يف ناك ام كرابم نازوس معد االولو .هنع
 مليفلا رصبأ مويلا .رونلا ىري نأ مليفلا عسو



 مل ثيح ةرهاقلا ناجرهم يف ضرعو رونلا
 روهمج لباقم يف هل قفصت ةدحاو أدي دجي

 هتبحاصو مليفلا متش نع ناوتي مل طخاس

 جرفتم يأ لاب ىلع رطخت ال تافصب اهماهتاو

 ةعمس ىلإ ةءاسإلاب الوأ ءاهماهتا . .يعوضوم

 «دلبلا اذه ةروص ؛هيوشت» لالخ نم رصم

 يف ؛ةرذقلا عراوشلا دهاشم نم راثكإلاب

 ريوصت نع ةجرخملا هيف تضاغت يذلا تقولا

 عراوشلاو ةمخفلا ءايحألاو ةيرثألا نكامألا

 مل ءالؤه نأ هلك رمألا يف فسؤملاو

 نأ تدارأ اهنأ ؛ةبيرغلا» كلت ءاعدا اولمحتي

 انملاع يف لهجلا رهاظم نم دحلا يف مهاست

 نيّرمألا تناع يئامنيس مليف لالخ نم يبرعلا

 فاقشلاو بعتلا نم تاونس سمخو هزاجنإل

 ١٠8٠و نويلم ىلإ تلصو ةفلكت ىلإ ةفاضإ
 ؟لمعلا اذه نع اذامف .وروي فلأ

 نع مليف «ةقيقحلا يف وه اذه يمليف»

 ةأرملا ناتخ نع وه امم رثكأ ةيرحلاو بحلا

 اذه نع بعص نيلسوج لوقت «رصم يف
 لمحي يتلا ايند تاوطخ قحالي يذلا لمعلا

 يف انلخديف (كرت نانح)اهمسا مليفلا

 بايغ «قلقلا ءاهشيعت يتلا ةهاتملا :اهملاع

 ةاتغلا هذه عايض راصتخاب ...سفنلاب ةقئلا

 كشلا .تاذلاب كشلا .كوكشلا نم رحب ىف

 ةيرطضم ةيصخش ىه .ناكملاب كشلا .رخآلاب
 رعشلل ةقباسم ىلإ مدقتت .ديرت اذام فرعت ال
 هجتت .سيساحألا ىندأ كلتمت نأ نود نم

 جوزتت .«ةصاقر» تناك اهتدلاو نأل صقرلل
 ...بحلا ىنعم فرعت نأ نود نم
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 نوكت نل تاذلا فاشتكا ىف ايند ةلحر

 رعشلا ذاتسأ عم ررحتلا راوشم أدبت ةيادب .ةلهس
 يردت ال رعاشم هل نكت يذلا (رينم دمحم)

 ىلع اهعضي يذلا ءصقرلا ذاتسأ مث ءاهتيهام

 ةحلاصملا ىلإ ًالوصو حيحصلا قيرطلا

 عم دحتتو جوزلا رجهت نيح تاذلا عم ىربكلا
 حورلا .دسجلاو حورلا حلاصي بح .ذاتسألا
 يذلا رمألا .توبكملا دسجلاو .ةروهقملا

 مهفنف ؛مليفلا قايس يف ًائيشف ًاثيش هفشتكن
 اهتايح تدع يتلا ناتخلاو ةاتفلا ةلكشم
 يسكاتلا ةقئاس :اهلاثمأ نم تاريثك ةايحو

 قح اهخلس عمتجم ديلاقت ىلع ةدرمتملا

 .اهيلع ناتخلا سروم نيح ءاهدسج كلمت

 ناتخ» ةيحض ًاضيأ تعقو يتلا ةريغصلا اهنتبا
 ىشخت ال يتلا ةيعماجلا ةذاتسألاو .«لوقعلا

 .ررحتلا بقاوع

 نأ «قالطإلا ىلع ةفدص نكي مل ًاعبطو»
 يأ) وحنلا اذه ىلع مليفلا ءاسن عيمج رهظت
 «(رمألا اذه نم نيناعيو «تانوتخم» نهعيمج

 ءاذه نيلسوج تدمعت سكعلا ىلع لبال

 ءاسنلا نم ةريبكلا ةبسنتلا سكعتل ءاهمليف ىف
 يهو ؛«قحلا اذه ةلوفطلا ذنم نبّلسُي يتاوللا»
 يف رهظ يذلا ءاصحإلا بسحب «تلصو ةبسن
 .ءاسنلا نم ةئملا يف 47/ ىلإ «مليفلا

 يف تدارأ بعص نيلسوج نأ حضاو

 رسكت نأ تدارأ .ًاديدج مدقت نأ لمعلا اذه

 هتضرف يذلا يماردلا طخلا فلاختو «نيتورلا
 روهمجلا داتعا فسألل نكل .ةيكيرمألا امنيسلا

 ثيح نويزفلتلا يف امك ًامامت لاهستسالا
 .عادبإ ال



 روكيد

 رصم يف تهبوتب يتلا بعص نيلسوج
 نيب اهمليف رايتخاب كلذ دعب رخافت تثحار

 تمدقت مليف فلأ لصأ نم رخآ ًامليف 4
 دروفدير تربور ناجرهم يف ةكراشملل
 نيح ينايك تعزعز ةريبك ةوشن» .«سندناس»
 .أبنلاب ًادحأ ربخأ مل ةيادب .ربخلاب تفرع

 ينعي ال اذه نكل .يسفنل هب ظفتحا نا تدرأ
 ابوروأ يفف .جراخلا يف ًاديج لبقتسا مليفلا نأ

 ىتح «مليفلا عوضوم نم اوفاخ نوريثك التم
 ةروص نوطعت متنأ :ةحارص انل لاق مهضعب نإ

 .«يبرعلا ملاعلا يف عقاولا نع ةطولغم
 نيلسوج نأ هلك رمألا يف تفاللاو

 «يقئاثولا نم برتقا هنأ عم ؛عقاولا نم تقلطنا
 تايصخش نم ةديعب تسيل مليفلا تايصخشف
 ىلوألا ماهلإلا ةطقن تناك «مدو محل نم
 .:مليفلا لوح فيضت يتلا جرخملل

 دعتبا نأ تدرأ يننأ وه ةيرخسلل ريثملا»

 برحلا نم دعتبأ نأ .ةبعصلا عيضاوملا نم
 ترتخا انه نم .ةسايسلاو ةيفئاطلاو ةينائبللا
 هيلإ هبنتأ مل يذلا بحلا .بحلا نع ثيدحلا
 برحلا تناك ذإ ؛ةنس ٠١ يرمع ناك امدنع
 لوح ًاقيقحت تيرجأ ةيادبلا يف .ةلعتشم
 تعقو نأ ىلإ «بابشلا نيب ةيسنجلا تاقالعلا

 .«ةفيخم تناكف ةجيتنلا امأ .عورشملا
 ىلإ ةبسنلاب ًامئاد ؛ةفيخم ةجيتنلاو ...

 ةايند يف انه يه اه ذإ .بعص نيلسوج

 تقولا يف تاروظحملا نم نيتفئاط قرخت
 ةيعامتجا تامّلسمل ىدصتت ةيحان نمف .هسفن
 ًاعافد لتقيل دعتسم وه نم ةمئثو ةخسار

 اما/

 ىلإ يمتنت اهدقتعي ذإ «تاملسملا هذه نع
 ةيحان نمو !- ًاعبط ةينيد تسيل يهو - نيدلا
 عوضوملا اذه ىلإ بعص نيلسوج يتأت ةيناث
 عمو .مهجراخ نم «نيملسملا صخي يذلا

 بعص نيلسوجف .فوخلا اهيلع ودبي ال اذه
 ةياكح امو .راطخألا هذه ضوخ تداتعا

 هتققح يذلا يقرشلا صقرلا نع اهمليف
 ءرخآلا وه هب تقرخو تايئي جلا يف

 ّمك ىلع رخآ ليلد ىوس «تاروظحملا

 .اهل ضرعتلا نع فكنتست ال يتلا رطاخملا

 «روكيد»

 (ضيبأو دوسأ) .د 5 00140
 هللا ديع دمحأ :جا ارخإ

 بايد دومحم «بايد نيريش :ويرانيس
 ينفخ قراط :ريوصت
 «رامقلا دلاخ «لداع يناه :ىقيسوم

 ىفطصم دمحأ

 «يلغرف ةيروح ءاجنلا وبأ دلاخ :ليثمت
 ينا اودك دجام

 ةيئامنيسلا مالفألا ددعلا ةريثك تسيل

 ًاعوضوم اهسفن امنيسلا نم ذختت يتلا ةيبرعلا
 يف ىتع يناخلا ددعلاب تسيل اهنإ لب .اهل
 ذختت ام ابلاغ اهنإ ثيح «ةيملاعلا امئيسلا
 .ةيتاذلا ةريسلا وأ ةريسلا امنيس لكش كانه

 يف «لاح ةيأ ىلع ؛هتذختا يذلا لكشلا وهو

 يتلا نيهاش فسوي مالفأ «ةيرصملا امنيسلا

 ةريسلا ةيعابر) اهل ًاعوضوم امنيسلا تلعج



 روكيد

 /ةيردنكسإ» ىتح «؟هيل ةيردنكسإ# نم ةيتاذلا
 مالفألا «ىتح اهنم ًاددع لقأ ودبتو .(«كرويوين

 ؛هعوضومو مليفلا لكش امنيسلا تلعج يتلا
 يف نلآ يدوو «الثم «هنم اند يذلا عونلا نم

 يف ينايفات ناوخألا وأ ؛ةيزمرقلا ةرهاقلا ةرهز»

 نوتروب ميت ةصاخ نكل ««لباب اي ريخلا حابصا

 .«دوو دا» يف

 مليف دّرفت ةظحالم انتوفت نل انه نمو
 ىف ةروكيد# ديدجلا هللا دبع دمحأ يرصملا

 مليف مامأ طقف انسل انه نحنف :قايسلا اذه

 ؛هروهمج لخدي مليف مامأ لب ءامنيسلا نع

 مهرصاحت ةيئامئيس ةبعل بلق يف «هلاطبأو
 .ديدحتلاب ىنعملا اذه يفو .ناكم لك نم

 نم ةدحاو هرابتعاب «روكيد» ىلإ رظنلا نكمي

 ىلإ يبرع جرخم اههجو يتلا تايحتلا لمجأ
 ةيكيسالكلا امنيسلا ىلإ سيلو ءعباسلا نفلا
 نم رهاظلا ناك نإو ىتح ءبسحو ةيرصملا
 ةريخألا ةيحتلا هذه وه ىلوألا ةلهولل مليفلا

 «بّيحملا يرصملا دوسألاو ضيبألا ملاع ىلإ

 لضفبو «تاوئس ذنم ظحالن نأ انيلع يذلاو

 هتدوع «ةزفلتلا تاشاش ىلع همالفأ ةداعتسا

 ةيمويلا ةايحلا يف ةيساسأ ةناكم لالتحال

 .ًامومع سانللو نيجرفتملل
 بحاص) هللا دبع دمحأ نأ حضاو

 ىرخأ لامعأ نيب ةاطغو ةشرفاو (نوفوركيم#
 ةباشلا ةيرصملا امئيسلا يف ًاديدجت تربتعا
 ءالؤه نم دحاو «(ةريخألا نينسلا لالخ

 .مهضبنب ًايوق ًاساسحإ سحي عدبم وأ «سانلا
 ةيرثلا ةيئامنيسلا هتفاقثو «هلايخ لْغش انه نمو
 لامجلاو ةدجلا ديدش عوضوم طابنتسال

 امه

 ًاقلطنم نوكي داكي عوضوم .اذه ديدجلا همليفل
 اهسبتقا يتلا ةريصقلا ةينيصلا ةديصقلا كلت نم

 هل ةديصق يف جاحلا يسنأ لحارلا ينانبللا

 «تقافأ نيحو «ةشارف اهنأ ةاتف تملح# :لوقت

 وأ «ةشارف اهنأ تملح ةاتف يهأ يردت دعت مل

 .«ةاتف اهنأ نآلا ملحت ةشارف

 يلغرف ةيروح) «روكيد» يف «اهم»
 وهف «ملحلا» امأ «ةشارفلا هذه يه «(ةزيمملا

 وأ مونلاب هل ةقالع ال اهتايح يف عقاو رمأ انه

 نإ ام ثيح ءاننيعأ مامأ ءاهل ثدحي «ةظقيلا

 ةسدنهم يه) هينبت روكيد يف ًاباب اهم زاتجت
 باشلا اهجوز عم هيلع لغتشت مليفل (روكيد
 «هرودي روكيدلا ممصم ؛(اجنلا وبأ دلاخ)

 رخآ ملاعو ىرخأ ةقش يف اهسفن دجت ىتح
 رخآ جوز عم اهشيعت ةيناث ةيجوز ةايحو
 «نيملاعلا نيب اهم عيضتو .(يناودك دجام)

 نم ًادوصقم ًاعايض اهعم عيضي جرفتملا نكلو
 فرعي نل جرفتملا نأل .جارخإلاو ويرانيسلا
 يه امهيأو ةيقيقحلا يه نيتايحلا يأ ًادبأ
 ةاقتسم ودبت ةيناثلا ةايحلا نأب ًاملع «ملحلا
 انآ» ةياور نم اهليصافت مظعم يف «ةرشابم

 نيدلا زع اهلوح امك امنإ «يوتسلوتل «انينراك

 هتلثم يذلا «بحلا رهن» مليف ىلإ راقفلا وذ
 .نيتسلا تاونس يف فيرشلا رمعو ةمامح نتاف

 يذلا شهدملا يهامتلا اذه نأ ةقيقحلاو

 اهم نيب هروصي فيك هللا دبع دمحأ فرع
 مظعم يف ًايرصب ءائينراك انآو ةمامح نتافو

 ذاخأ مليفل يرقفلا دومعلا لّكش «نايحألا
 قلقلاو ؛نينحلا ىلع أعم نآ يف لغتشي

 جاودزالا كلذ نم عونو «نهارلا يدوجولا



 هلظ دقف يذلا لجرلا

 هقلخت فيك امنيسلا تفرع يذلا ةيصخشلا يف

 قلطأو نيرشعلا نرقلا لاوط جرفتملا ىدل
 يف ؛ةيناثلا ةعيبطلا» مسا عامتجالا ءاملع هيلع

 همجنو دهاشملا نيب يهامتلا ةبعل نم هقالطنا

 ةشاشلا ىلع لضفملا

 ويرانيسلا يف هللا دبع دمحأ نأ ريغ

 يذلا ءاعم نآ يف يّلسملاو قلقملا ءيوقلا

 ةبعلب يفتكي مل «؛روكيد# يف هنم قلطنا

 «؛ةيناثلا ةعيبطلا» كلت راثآو ةيفلخ مسر

 ةبعل نم «اينمض ؛سبتقيل اذه زواجت وه لب
 «ةثيدحلا ةينورتكلإلا ةيضارتفالا تاياهنلا
 ةبعللا لوخد جرفتملل ًاكرات تارايخلا ةبعل

 ىرُت :اهتلثسأ ةهاتم مامأ هتلطب ًاعضاو «ةوقب

 ةقيقحلا يه امهشيعت نيتللا نيتايحلا نم يأ
 باوجلا ودبي ىلوألا ةلهولل ؟ةيمهولا اهيأو
 اجنلا وبأ دلاخ عم اهتايح نأ املاط ءًالهس

 «ةشاشلا ىلع ًاخوسر رثكألاو طسبألا يه

 ةبسن «ةيتسلوتلا) ةدقعملا اهتايح ودبت اميف

 يناودك دجام عم (يوتسلوت ةياور ىلإ
 ةيكيسالكلا امنيسلاب طابترالا ىلإ برقألا

 اهل اهتعباتم نأ حضاولا نم يتلا ةيرصملا

 دّقعتلا كلذ ىلع لغتشا اهلامعأل اهقشعو

 ودبتس «مليفلا يف ةلأسملا نأ ريغ .اهنهذ يف

 نأكو ءاهسفن ةايحلا دّقعت ءأدقعتو ةيبيكرت رثكأ

 همليف نم دحلا اذه دنع نيعتسي «مليفلا فلؤم

 عقاولا لوح ةقلقلا ولليدناريب يجيول ةلئسأب

 ةتسا بحاص اهب فرع يتلا ةلئسألا ءلايخلاو

 دسجي فيك «فلؤم نع ثحبت تايصخش
 نيأ :طيسب لاؤس لالخ نم يدوجولا قلقلا

 ؟عقاولا دودح أدبتو لايخلا دودح يهتنت
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 كوبحملا «روكيد# يفام لمجأ لعلو

 جرخي نل جرفتملا نأ وه ءيكذو زيمم لكشب
 ًالصأ هل ضّيقي ناك اذإ اذه «عطاق باوجب هنم

 (هلظ دقف يذلا لجرلا»

 (ضيبأو دوسأ) .د (19454)

 خيشلا لامك :جارخإ

 مناغ يحتف :ةصق

 يناقرزلا يلع :راوحو ويرانيس

 رصن دومحم :ريوصت

 رديار ايردنأ :ىقيسوم

 راقفلا وذ حالص «ةدجام يي وانشلا لامك :ليثمت

 اذه بحي نأ ةطاسب لكب ءرملا نكمي
 «ةيخيراتلا» امنيسلا ملاعم نم هربتعيو مليفلا

 الأ وهو ديحو طرشب نكلو ءرصم يف ةيعقاولا
 يتلا مناغ يحتف ةياور أرق دق ءرملا اذه نوكي

 اذه اهنم سيتقا ىتلاو هسفن ناونعلا لمحت

 1 .مليفلا
 يف ام نأ نم مغرلا ىلع .هنأ ةقيقحلاف

 ؛ةياورلل ماعلا خانملا مجرتي نأ لواحي مليفلا

 يف ًاريبك ًادهج لذب دق يناقرزلا يلع نأو

 هرودب لواح خيشلا لامك نأو ءسابتقالا
 ءيش ةياورلا نأ الإ ؛هدنع ام لضفأ مدقي نأ

 ةجاح يف ًاعبط ءرملاو .ًامامت رخآ ءيش مليفلاو

 ىتح هذه مناغ يحتف ةفحت أرق دق نوكي نأ ىلإ

 ةرماغم انه اوضاخ امنإ مليفلا يعناص نأ كردي

 مل نإ ينفلا لكشلا ديعص ىلع «ةليحتسم



 هلظ دقف يذلا لجرلا

 ثدح امك ًامامت .نومضملا ديعص ىلع نكي

 هشيفارح وأ ظوفحم بيجن ؛ةيئالث» لقن ىدل
 نأ يف نمكي يساسأ قراف عم «ةشاشلا ىلع
 نيريخألا نييظوفحملا نيلمعلا نيذه يلقان
 اوراتخا نيح قطنملا نم ءيشباولماعت دق

 مالفأ ةثالث ىلع «ةيثالثلا» ءازجأ اوعزوي نأ

 «تاعاس تسلا نم اهضرع تاعاس برقت

 نم تايصخشو لوصف ءازتجا اوراتخا امك

 فصن نع لقي ال ام يف اهميدقتل «شيفارحلا»
 .مالفألا نم ةنيزد

 ؛هلظ دقف يذلا لجرلا» ةلاح يفامأ
 ةياورلا تاحفص ترصتخا :فلتخي رمألاف

 ًاليلق ديزي مليف يف فلألا نم برتقت يتلا
 نم ريثكلا داعبتسا ىلإ عفد ام «نيتعاس ىلع
 لمعلا دقفأو فقاوملاو تاقالعلاو ثادحألا

 امك ءاذه عمو .هكسامتو هتوق نم ًاريبك ًاءزج

 لضفأ لب ءًاديج هتاذ دح يف مليفلا ىتأ ءانلق

 نم ًاسابتقا ةيرصملا امنيسلا هتققح ام مظعم نم

 .امهيلإ راشملا ظوفحم يلمع

 ةينبلا ىلإ انه رقتفن انك نإو ىتح ءنحنف

 ثيح «هتياورل مناغ يحتف اهلعج يتلا ةيعابرلا
 :عبرألا ةسيئرلا اهتايصخش ةنسلأ ىلع انل اهمدق

 فسوي ًاريخأو «ىجان دمحم «ةيماس «ةكوربم

 ؟يعولا رايت” تارقف ىلإ رقتفن امك .ديمحلا دبع
 ةربعم ءازجألا نم ءزج لكب طبترت يتلا ةليوطلا

 يف لصت «تايصخشلا نم ةيصخش لك نع

 .فسوي ةصق :يساسأ وه ام ىلإ مليفلا قايس

 عبارلا مسقلا يف هسفن وه اهيوري امك ًابيرقت
 هتصق ىلع تالالطإ عم نكلو «ةياورلا نم
 ثالثلا تايصخشلا ناسل ىلع انل ىورت امك
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 مليفلا ىنغتسا فسوي ةصق ميدقتل .ىرخألا

 لالخ انب رمت يتلا ليصافتلا نم ريثكلا نع
 ًاملع «ى رخآلا ثالثلا تايصخشلا هذه يكح

 يف دوعن ام ًامئاد «ةياورلا يفو ءلصألا يف اننأ

 دعيو لبق ءفسوي ىلإ ىلوألا ةثالثلا ماسقألا
 دمحمو ةيماسو ةكوربم اهيورت يتلا ليصافتلا
 ام نأل كلذو .مهخيراتو مهتايح نع يجان

 ساسألا يف وه امنإ ؛مهتتسلأ ىلع انيلإ مدقي
 نم دحاو لك اهشاعو اهفرع امك فسوي ةصق
 فسوي ةصق يه امف .نيرخآلا ةئثالثلا ءالؤه

 ؟مليفلا انل اهمدقي امك لقألا ىلعو هذه

 يرصم يفاحص دوعص ةصق يه ةطاسبب

 يف أدبت ةصق «ةمقلا ىلإ ضيضحلا نم ريبك

 لوأ يف باش فسويو .نيعبرألا تاونس ةيادب

 ثدحي .لاحلا ريقف سئاب ذاتسأل نبا هرمع
 نبا هيبأ سيردت لالخ نم لخدي نأ باشلل

 ةلئاعلا هذه رصق ىلإ «ةطلس تاذ ةيرث ةلئاع

 نبا عم ةقادصب طبتريو ءانسحلا اهتنباب مرغيل
 يف انك اننأل ءًاعبط .نسلا يف ةلئامملا ةلئاعلا

 نل ءايند ةقبط نم فسوي نألو يقبط عمتجم
 .همارغ لمتكي

 هابأ نأ ًاقحال ثدحي فوس لباقملا يفو
 مدخت تناك يتلا ةباشلا ةمداخلا نم جوزتيس
 (ةكوربم) ةمداخلا هذهو .ةلئاعلا كلت تيب ىف

 هنكل ءفسويل ًاقيقش نوكيس ًانبا بالل بجنتس
 ًاجاجتحا تيبلا كرت يذلا وه ؛هراع نوكيس

 يف همجن هيف ناك تقو يف «هيبأ جاوز ىلع
 هقيرط يف يقتلي انه .عملي أدب دق ةفاحصلا ملاع

 نانثإلاو ءيجان دمحم عبطلاب يقتلي امك «ةيماس
 تاجرد .هدوعص ملس ىلع تاجرد نانوكيس



 بجحملا لجرلا

 ىلإ لوصولا أدبي نيح اهنع ًاّيلختم اهمطحي
 ةروثلا موقت امدنع ءرمألا ةياهن يفو ...ةمقلا

 عفديو ةيعامتجالا هتناكم فسوي دقفي فوس

 .هدوعص نمث
 ءهقح مليفلا صيخلتلا اذه يفي ال ًاعبط

 ءاهقح ةياورلا يفي ال هسفن مليفلا نأ امك ًامامت
 انه انيدل «ةياورلا نع رظنلا فرصب اذه عمو

 نيح تاينيمختلاو شاقنلا كّرح ءيرج مليف

 مسري يذلا يساسألا هدعب مهفو هضرع

 كانه نوكي نأ نود نمو «يزاهتنالا ةروص

 ةياورلا رهوج لكشي «لباقملا يف ء.مسر
 اذه عنصت يتلا ةيعامتجالا فورظلل «ةيلصألا

 يلصألا اهعباط نم ةياورلا لوح ام ؛يزاهتنالا

 لمع ىلإ ءقيمعلا يعامتجالا يليلحتلا

 .يظعو يقالخأ

 «(بجحملا لجرلا»

 (ناولأ,.د )1987( ٠

 يدادغب نورام :جارخإ

 يدادغي نورام :ويرائيس

 هيينولب كيرتاب :ريوصت

 دراي لايرباغ :ىقيسوم

 .يلوكيب لاشيم ءودوريج رانرب :ليثمت

 كازرام رول

 نورام رطضا ءاسنرف ىلإ لقتنا نيح
 هل حاتت نأ لبق تاونس راظتنالا ىلإ يدادغب

 هعوضوم ناك «ليوط مليف قيقحتل ةصرف لوأ

 هتبقارم لالخ نم عوضوملا روطت مث ؛6ةريغص
 .سيراب يف ةينانبللا فارطألا ضعب ةايحل

 لوألا يسنرفلا همليف نع هلك اذه رفسأ دقلو
 «نيريثكلا شهدأ يذلا «بّجحملا لجرلا»

 مالفأ رثكأ نم ًادحاو نوكيسو «ةيبلس ةشهد

 ىلع سيلو «شاقنلل ةراثإ يدادغب نورام
 .هدحو يسايسلاو يركفلا ديعصلا

 امك) مليفلا هلوقي ام نيب عساش قرافلا نإ

 نورام هلوقيامو (لقألا ىلع هيجرفتم ىلإ لصو
 حوضو نأ انه دكؤملا نمو .مليفلا نع يدادغب

 «همليف لوح يظفللا يدادغب باطخ يف ايؤرلا

 هسفن مليفلا ةيؤر يف داح شّوشت الإ هلباقي ال
 داقنلا ىلع ٌفخي مل توافتلا اذهو .هعوضومل

 نيذلا نيجرفتملا ىلعالو «مليفلا اودهاش نيذلا
 ايانث يف اوعاض دق اونوكي مل ن نإ اذه ؛هوبحي مل

 .لاعتفالا اهيلع بلغ ىتلاو ةدقعملا هثادحأ
 يدادغب نورام نأ ىلع اوعمجأ روهمجلاو داقثلا

 .هعوضوم عاضأ دق «بجحملا لجرلا# يف

 يتلا ةيطمنلا روصلا نم رحب يف قرغت هتاين كرتو
 «ةيسنرفلا ةمصاعلا بلق ىلإ توريب اهيف لقن
 بورح# نم ةعزتنملا تايصخشلا لعجو
 ردقيو ةفارطلا نم لقأ ردقب ةدوزم امنإ «ةريغص

 اهتقزأو سيراب اياوز يف شيعت «ءثبخلا نم ربكأ

 :توربب يجاونم يف شين اهنأكر
 لواحيس هذهك لعف دودر مامأ «عبطلاب

 هنإ ًالئاق همليف نع عفادي نأ يدادغب نورام

 نع الو ءبرحلا نع نوكي نأ همليفل دري مل

 برحلا راثآ شيعي صخش نع# لب نيبراحملا
 مليف ةقيقحلا يف وه مليفلا اذه .اهنافجرو
 بورح"2 نيب قرفلاو .؛ملسلا نمز يف يبرح



 بّجحملا لجرلا

 يف ءنمكي ؛بجحملا لجرلاةو «ةريغص
 مليفلا صاخشأ» نأ يف يدادغب نورام يأر

 نإف ءريخألا مليفلا يف امأ «نوينانبل لوألا

 بلق يف شيعت يتلا ةيسيئرلا تايصخشلا
 اهعم لمحت «ةيبرغ تايصخش ثادحألا

 نم «برحلا نع سيساحأ ؛برحلا نع ىؤر
 يأ برحلا ةركف ىلإ ةيمتنم نوكت نأ يهيدبلا
 .برح

 نانبل ءقباسلا نم رثكأ «ىرأ مويلا انأ
 بيجتست ال ثيح «يريبسكش ينوك حرسمك
 .ةسايسلاو ةيجولويديألا سيماون ىلإ ثادحألا

 هذه يدادغب نورام ةيميمعت نأ لوقلا لفان نم
 نم روحمتي يذلا مليفلا اذهف .ًادحأ عنقت مل
 ةينانبللا برحلا يفرط :فارطأ ةثالث لوح
 دارفأب مهنع ًاربعم (نيملسملاو نييحيسملا)

 مهتاعارص اهيف اولصاويل سيراب ىلإ اولقتنا
 وه ثلاث فرطو «مهنيب ام يف رأثلا بورضو
 (وردريج رانرب) نارول رايب يسنرفلا بيبطلا
 ةيبط ةيريخ ةمظنم عم هلمع لالخ .ناك يذلا

 «نانبل يف نمزلا نم ةرتف شاع دق «ةيسنرف
 ىلإ ةينانبل ةيرق يف ةرزجم لالخ هروضح ىدأو
 برحلا ضوخي حار كلذل «هتيدايح نم هعازتنا

 مث ؛ةرزجملا اوبكترا نيذلا نم ماقتنالا ًالواحم

 فيلكتب سيراب يف مهضعب دراطي نآلا وه اه

 لتق هنم بلطي يذلا (يلوكيب لاشيم) راصق نم
 ةنبا قيشع كلذ ءانثأ يف حبصأ يذلا ؛لامك
 .(كاسرام رول) ريلك «رايب

 «أريثك عوضوملا دقعتي انه نم ًاقالطنا
 قوف اهضعب تايصخشلا تاقالع مكارتتو
 «يدادغب نورام ىدل برحلا طلتختو «ضعب
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 «ةذاشلا مارغلا صصقبو ةيسيرابلا تاعارصلاب

 قاوسأ يف موحللا روصب ؛ناهمسأ يناغأب

 .سيراب يف ةيبرعلا ءايحألا

 اذه تلواط ىتلا لعفلا دودر نم ًاديعب

 :يعامجإ هبش لكشب ؛هيلع ةذخآ ؛مليفلا
 .«يركفلا هرظن روصقو يسايسلا «هثبخ»
 «هئادحأو هعوضوم دقعت نايحألا ضعب يفو
 انمسر نمض «مليفلا اذه دنع فقوتلا اننكمي
 لصفي هرابتعاب «يئامنيسلا يدادغب راسمل

 .اسنرف ةلحرمو نانبل ةلحرم :نيتلحرم نيب
 .دودحلا دنع مليفلا فقي راطإلا اذه يفو

 ؟اذامل

 «سيراب ىلإ توريب لقن يدادغب نؤرام نأل

 يسنرفلا جرفتملا تلعج ةجرد ىلإ ًايّلكو
 يف ةرونلا ةنيدم# ىلإ فرعتلا نعازجاع

 نع هزجعب كيهان .«بجحملا لجرلا» دهاشم

 لالخ نم ةينانبللا برحلا نع ءيش يأ مهف
 فقاوملاو رأثلا بورضو تاباصعلا عارص

 .ةلعتفملا

 ىلع همدن ًادبأ يدادغب نورام نلعي مل ًانلع

 نيمليف يف ظحالنس اننكلو .مليفلا اذه قيقحت

 ىلع درلا دّمعتي هنأ ءلقألا ىلع نييلات هل
 لجرلا» يف هحرط يذلا حرطلا ةنزاومو هسفن

 ...نائبل» :نيمليفلا نيذهب ينعن ««بجحملا

 ديب .«ةايحلا جراخ»و «روُخبلاو لسعلا ضرأ
 نآلا امأ .تاونس دعب نايتأي نيمليفلا نيذه نأ
 «ًانوعلم ًانانف» حبصي نأب دّدهم جرخم مامأ اننإف

 كئلوأ هيف همهفي مل يذلا هسفن تقولا يف

 بّرقتي نأ مليفلا اذه لالخ نم دارأ امبر نيذلا

 .نويسنرفلا :مهنم



 بججحملا لجرلا

 نع ثيدحلا ديري نمل دب ال اذه عمو

 ةغل نهذلا يف عضي نأ ؛بجحملا لجرلا»

 هل هراتخا يذلا ينفلا لكشلاو ةيئامنيسلا مليفلا

 همليفب ةصاخيب «هتقالع كاذو اذه لبقو فةيحاص

 رثكأ لكشب ءنكلو «ةريغص بورح» قباسلا
 .ةقحاللا يدادغب نورام مالفأ لكب ؛ةيمومع

 لجرلا» شيعي «ةريغص بورح# يف امك
 ءاهطسو يف ال برحلا شماه ىلع «بجحملا
 نوشيعي سانأ نم هتايصخشو هئادحأ دمتسي

 وأ مهتركاذ يف ؛مهيلع سكعنت امك برحلا

 مهتسرامم يف سيل نكلو «ةيمويلا مهتايح يف

 لّكشي نم نوبراحتملا سيل .اهل ةيمويلا
 نأ ركذتتلو) انه يدادغب نورام مامتها روحم

 بورح» ثادحأ «روكيد» اوناك نيبراحتملا

 اهيف سكعنت يتلا ةيفيكلا لب «(ًاضيأ «ةريغص

 مهتدارإب ءاهنوشيعي نيذلا رئاصم ىلع برحلا
 لجرلا» ل يدادغب راتخا دقل .مهتدارإ ريغب وأ

 ىلوألا ةلهولل ودبت دق تايصخش «بجحملا

 ذإ ؛ةنيعم فارطأ ىلإ زمرت اهنأ ىنعمب ةيطمن
 ىلإ ىعسي يذلا ًاراصق نإ لوقن نأ ةلوهسلا نم
 «هتلئاعو هلافطأ ةرزجملا تلواط يحيسم رأثلا

 «ةرزجملا لالخ ضرتفملا لتاقلا ًالامك نإو
 يذلا يبرغلا فقثملا وه رايب نأو .ملسم

 نم رّهطتلا يف هتبغرو ةبيطلا هتاين ًايدترم لخدي
 .حرجو حرج فلأب ًالمحم جرخيف «هيضام

 ًاحيحص ناك نإو عيزوتلا اذه نأ ديب
 سيل هنإف «ةيسيئرلا مليفلا ةلضعم لكشيو
 «انداقتعا يف .هيفام مهأ .مليفلا يفام مهأ

 ارهطم اهدقتعي ناك برح لباقم يف درفلا وه

 هرمدت اهب اذإف «(لامكو راّصق) ةبعل وأ (رايب)

 لحألا

 مل عبطلاب .ًايئاهن ًاحرج هحرجت «لخادلا نم
 ةيوه هديدحت يف اريثك يدادغب نورام قفوي
 يذلا وه ةيوهلا هذه حيضوت نإ لب «هتايصخش
 هدقفأو رشلا /ريخلا ةيئانث يف لمعلا عقوأ

 ريغ .قالخ ريغ سابتلا ةحلصمل ًاقالخ ًاسابتلا

 برحلا اهتكرت يتلا راثآلا مسر يف قفو هنأ
 يذلا رايبف .رايب يف ةصاخبو «هتايصخش ىلع

 ىلإ بهذ يذلا رايب ريغ ناك نانبل نم داع
 ًالمحم برحلا نائبل ىلإ بهذ رايب .نانبل
 اذه يف وهو «ةبيخلاب ًائيلم هنم داعف «لامآلاب

 رفس يف - يذلا ءلامك نع ًاريثك دعتبي ال

 ىلختتي نأب ًالمآ اسنرف ىلإ لصو - سكاعم
 برح نم رهطتي نأو هتايركذ نعو هيضام نع
 هيضامب اذإف ءاهضاخ فيك يردي دعي مل ةرذق
 مل انهو .هئجلم رقع يف هداطصي ىتح هقحالي
 مارغ ةقالع جرخملا ميقي نا ةفدصلا نم نكي

 ىلإ حّملي نأ لب ءلامكو رايب ةنبا ريلك نيب
 ريلك .اهيبأو ريلك نيب ةليحتسملا ةقالعلا كلت

 .ةليحتسملا ةءاربلا - يناعملا نم ىنعمب - يه

 يذلا رايب ءاهقحتسي دحأ دعي مل يتلا ةءاربلا

 .هنع لفاغلا لامكو «هيعيو اذه فرعي

 هنع رّبع يذلا «ريسفتلا اذه لثم ءوض يف
 ةلواحم سيل) ةرم نم رثكأ يدادغب نورام

 ضعبل هريسفتل لب ؛همليف نع عافدلل هنم

 نكمملا نم نوكي دق «(ًاضماغ هودجو نم
 تطاحأ يتلا ةيجولويديألا ةدحلا نم فيفختلا

 امبرل .«بجحملا لجرلا# عم لماعتلا ةقيرطب

 ءيشلا ضعب فقوتلا نم فيفختلا اذه اننكم

 .هنيح يف ًاريثك حضتت مل مليفلا يف لئاسم دنع



 يبق
 ريلك نيب ةقالعلا «ءلئاسملا هذه ةمدقم يفو

 .اهيبأو

 ةديدش مليفلا يف ودبت ةقالعلا هذه

 .دودشم لبح ىلع ةفقاو اهنأكو سابتلالا

 ءرطخلا دودح نم نايحألا ضعب يف برتقتو
 هذه يف «مراحملا بح نم ءيش حولي ثيح

 ةقالعلا ليلحت ىف انعفدي ام ةمث نأ ريغ .ةقالعلا

 اهيلع يدادغب نورام انعجشي ؛ىرخأ ةيحان نم
 رايب نأ :كلذ يف ًاقحم ودبيو لاح يأ ىلع

 اهتالايخخ يف هيلإ رظنت يتلا «هتنبا ىلإ دوعي نيح

 وهو دوعي ءاهل ىلعأ لثم هنأ ىلع هبايغ لالخ
 نع «هتبوتل ةليسو نوكت نأ اهناكمإب نأ فرعي

 .نانبل يف هبكترا يذلا يدارإلا ريغ بنذلا

 هناكمإب نأ .هذقنت نأ اهناكمإب نأ فرعي هنإ

 نإ لوقي رمألا عقاو نأ ديب .اهربع رّهطتي نأ
 عونلا اذه نم ًالعتفم ًاريهطت نإو رفتغي ال هبنذ
 ام بسح وهف .ةءاربلا كص هيطعي نأ نكمي ال

 دقعلا اذهو ءأدقع عّقو» يدادغب نورام لوقي

 هئاقبل هعفدي نأ هيلع نيعتي يذلا نمثلا وه

 «توريبل هتحرابم نمث ناك .ةايحلا ديق ىلع

 ىتح ةبعللا بعلي نأ هيلع نأ نآلا فرعي وهو

 ام اذه .ىطعت الو ىرتشت ال ةءاربلاف .«اهتياهن

 «لباقملا يف «هنإف لامك امأ «رايب هملعتي فوس

 .توملا ربع هتراهطو هتءارب ديعتسي فوس
 نمثلا عفد ىلع ربجم هنكل ءًادقع عّقوي مل لامك

 .نمثلا وه هتومو

 لعفك لامك لتقم يتأي راطإلا اذه يفو
 امأ :فبألا ىلإ ًابتتم رايب ىقبيس اميف ريهطت
 هميحج نكل هرأث ققحي هنإف «ةبعللا ديس «راّصق

 .هل ًامزالم لظيس
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 رثكألا ىّدبت يذلا «بجحملا لجرلا» يف

 نورام مالفأ لك نيب ةفارط لقألاو ةيدج
 ديدعلا ققحي نأ جرخملا اذهل حيتأ «يدادغب

 هنأ تبثيل ينقتلا ديدجتلا لاجم يف هتابغر نم

 ىتلا صقنلا بورض نأو «ةرطفلاب ىئامنيس

 ةليوطلا همالفأ يف قباسلا يف ٌسحت تناك
 ناك لب ءاهنع لوؤسملا وه نكي مل ةريصقلاو
 هل ةحاتم تناك يتلا تاناكمإلا رقف لوؤسملا

 نيعتسي نأ هل ضّيقي ناك نيح ىتح «توريب يف

 .نييبرغ نيينقتو تاينقتب

 «يبلق دوا

 (ناولأ) .د )16659( ٠6

 راقفلا وذ نيدلا زع :جا ارخ[

 يعابسلا فسوي :راوحو ةصق

 راقفلا وذ نيدلا زع :ويرائيس

 ديرف ديحو :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 راقفلا وذ حالص

 داقنلا فاكنتسا مهف بعصلا نم سيل

 روهظ دنع ءرصم يف نييقيقحلا نييئامنيسلا
 ةفحت» هفصوب هعم لماعتلا ىلع «مليفلا اذه

 ةيمسرلا ةفاحصلا فاصوأ بسحب «ةيئف

 لاح ةيأب نكمي ال ؟يبلق در» ف .هل ةيرصملا

 تلكش يتلا مالفألا ةئف يف هّدع لاوحألا نم
 امنيسلا خيرات يف ةيساسأو ةريبك تامالع

 رظنلا نكمي لباقملا يف نكلو «ةيرصملا



 يتلا مالفألا نم دحاو هنأ ىلع ةيحان نم ءهيلإ

 امك رصم يف يريهامج حاجن ربكأ تققح
 «نيحلا كلذ يف ةيبرعلا نادلبلا نم اهريغ يف

 رثكألا ىتأ يذلا مليفلا هرابتعاب ةيناث ةيحان نمو
 اهترظنو ةيرصملا ةروثلا ةيجولويديأ نع ًاريبعت
 اهترظن ءاذه نم رثكأو ءيرصملا نهارلا ىلإ
 .عمتجملا يف اهتفيظو ىلإ

 ةواعد مليف مامأ اننأ اذه ينعيال ًاعبط
 امل كلذك رمألا ناك ولف «ةصلاخ ةيسايس

 حاجنلا كلذ قيقحت نم «يبلق ٌدر) نكمت

 لمحي مليف مامأ نحن لب .ريبكلا يريهامجلا
 ؛يقيقحلا يبعشلا مليفلل ةنوكملا رصانعلا لك
 مئالملا هقيفوت نم ىتأ ًامليف هنوك كلذ يف امب

 .ةيجولويديألاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم ءامامت

 كلذ دجن ًايبعش ًامليف هنوك ةيحان نمف

 بح ةياكح نم قلطني يذلا هعوضوم يف
 خيرات يف ةبوغرمو ةيديلقت - لازت الو - تناك
 يذلا :مدخلا نبا ريقفلاو ةيرصملا امنيسلا

 0 رحت ةيقبطلا قراوفلا نكل «هدايسأ ةئباب مرغي

 .- ًاعبط جاوزلاب - لمتكي نأو مارغلا اذه نيب

 قايس يف ءاهل دب ال ناك قراوفلا هذه نأ ريغ

 ةديسلاب مداخلا ءاقل نيب ًالئاح دوعت اّلأ «مليفلا

 نأل ديدحتلابو ءبابشلا خرش يف اراص نيح

 يف تعلدنا دق تناك ةرارحألا طابضلا ةروث#

 دق مدخلا نبا ءباشلا ناكو .ءانثألا كلت

 تهتنا اميف «ةروثلا يف أاكراشم أطباض ىحضأ

 «يه مكلت .يكلملا دهعلا لاوز عم ةداسلا مايأ

 مليفلا ةياكح طيسبتلاو راصتخالا ديدش لكشب
 اهليصافت نأ فرعن ةياكح يهو «ةيساسألا

 رثكأ ةيماردوليملا ةاهتاطبخ»و ءًأديقعت رثكأ
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 نيتعاس ىدم ىلع مليفلا نأ امّيس الو ءاباهسإ
 عم ىبرت يذلا يلع ةياكح عباتي ةعاس فصنو

 شابلا» نبا نأب نييعاو ريغ نالفط امهو يجنأ
 ةكلاملا ةرسألا نبا ريمألا ةنبا يه امنيب «ينيانج

 يلع نإ .هقئادح يف ينيانجلا لمعي يذلا
 سيل نكلو «يبتارت ةيعامتجالا هتناكم حرابيس
 فرتعت ال يجنأ ةلئاع نأ دجن امنيب ءًايقالخأ
 نأ ريغ ءاذه ىلع مهمغرتس ةروثلا .كلذب هل

 ةميزه دعب «ةياهنلا يف يجنأل يلع «ةدوع»
 عارصلا  ديكأتلاب - لوحت فوس ءاهلمأ
 ثادحأ هب ىحوت نأ نكمي يذلا يقبطلا

 ىلع اذه لكو ؛ةيقبط ةحلاصم ىلإ ؛مليفلا
 ةدسافلا ةحلسألا ةيضقو نيطسلف برح ةيفلخ

 كلت لكو «يعارزلا حالصإلاو ةروثلاو
 كلذ يف رصم خيرات نوكت تناك يتلا رصانعلا

 .نيحلا

 مليفلا عانص يديأ يف ًايبهذ ًاعوضوم ناك
 اماردوليملا نوفّيكي فيك انه اوفرع نيذلا

 عم .حاجنلا ةدكؤملاو ةداضملا ةيبعشلا

 نيصصخم «ةيسايسلا ةيروشلا «قيثاوملا»

 خيرات يف مخضألا تاينازيملا نم ةدحاو

 نيروصم «نيحلا كلذ ىتح ةيرصملا امنيسلا
 ليلدك - بوكس امئيسلاو ناولألاب مليفلا
 عنص يف ةبغرلاو ةماخضلا ىلع يفاضإ
 يعيبطلا نم ناك «يلاتلابو .- «ةروثلا مليف»
 نأ ءًاريثك داقنلا هذبحي مل يذلا ؛يبلق در# ل
 ربكألا ددعلا ىدل ءًاسامح لب ءًالوبق ىقلي
 هيف اودجو نيذلا ؟نييروشلا» نيفقثملا نم

 حاجنلا نيب عمجت يلا ةلاعفلا ةلداعملل ًاقيبطت
 ءالؤه نمو .ةيسايسلا ةلاسرلاو يريهامجلا



 ةيهفش لئاسر

 يذلا - قومرملا يراسيلا ماسرلاو بتاكلا

 نيهاش فسوي مليف ويرانيس ًاقحال بتكي فوس
 «- يواقرشلا نمحرلا دبع ةياور نع «ضرألا»

 لعلا» :«يبلق در» نع بتك يذلا ءداؤف نسح

 ءاعم نيتصقلا لوانتي يذلا «يبلق در» مليف
 اذه مالفأ مهأ نم وه ءبعش ةصقو بح ةصق

 مل عيباسأ ةينامث نانبل يف ضرع امدنع ًاريبك

 فاتهلاو قيفصتلا نع روهمجلا اهيف عطقني
 هسفن ءيشلاو .مليفلا نم ةريثك عيضاوم يف
 .هيف هتدهاش يذلا مويلا يف رصم يف ثدح

 دعب تارّيغت نم اندالب يف ثدح ام نأ عقاولاو

 ميظعلا ثدحلا اذه قبس امو «ويلوي ”71 ةروث

 نم هالت امو «راجفنا ةيادبو تبكو طغض نم

 .يرصملا عمتجملا ةايح يف ةيساسأ تاريغت

 «يفاكلا ردقلاب ةيرصملا امنيسلا اهلوانتت مل

 نم ةداح ةباجتسا يقالي «يبلق ّدر» نإف اذهلو
 نم هب امل «ةماعب ةيبرعلاو ةيرصملا ريهامجلا
 .4...سوفنلا يف ةقيمعلا اهتناكم اهل ثادحأ

 « ةيهفش لئاسر»

 (ناولأ).١ 6 (1491)

 ديمحلا دبع فيطللا دبع :جارخإ

 ديمحلا ديع فيطللا دبع :ويرانيس
 ةزمح هدبع :ريوصت

 :ليثمت
 ليوطلا يئاورلا مليفلا «ةيهفش لئاسر» ناك

 دعب ديمحلا دبع فيطللا دبع يروسلل يناثلا

 ناضمر يمار ءلومج انر قزق زياف
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 فوسو ءًاضيأ ناك هنكل ««ىوآأ نبا يلايل»

 حجنأ نم ًادحاو «ةيلات ةليوط تاونسل ىقبي
 ءامنيسلل ةماعلا ةسسؤملا اهتجتنأ يتلا مالفألا
 «ركذتلا كابش ديعص ىلع «ةيمسرلا ةديدشلا

 لظ ثيح اهسفن ةيروس يف لقألا ىلعو
 .ماع نم برقي ام لاوط تالاصلا يف ضرعي

 حاجنلا اذه نيب انه طلخن اّلأ انيلع اذه عمو

 يتلاو «مليفلل ةينفلا ةميقلا نيبو «يريهامجلا»
 ثيدحلا يف برعلاو نويلحملا داقنلا بهسأ

 لضفب حجني مل مليفلا نأ ًانيقي ذإ .اهنع

 ةيعامتجالا ةايحلل يفخلا هدقنو «هتيسنامور
 ةيمويلا ةايحلا ةعباتم يف هتيرعاشو «ةطلسلل

 رومأ اهلك هذهو - مهب قجاللا ملظلاو «سانلل

 نايحألا بلاغو اهرّرمي فيك جرخملا فرع
 «يقبطلا ملظلا سمالت تاحيملت لكش ىلع

 «فيفخلا يديموكلا هعباط لضفب حجن ام ردقب

 نم «ةرملا هذه «ةعبان ايديموكلا هذه نوكو
 مدو محل نم سانل «سانلل يشيعملا عقاولا

 ملاع نم سيلو ؛يروسلا فيرلا نم نيتآ
 .ةيرصملا امنيسلا وأ ةيبنجألا ةيبعشلا امنيسلا

 تمسر يتلا «ةيلحملا» هذه نأ ةقيقحلاو
 يف اههبشي ام عم ةيشامتم تنأ يتلاو «مليفلا

 يف ةيروس يف تققح مالفأ نم هب سأب ال ددع

 .هسفن جرخملل ةديدع مالفأ اهنمو «نيحلا كلذ

 امنيسلا حاجن تامس نم ةيساسأ ةمس تناك

 يف «نوريشيس رثك ناك نإو ىتح «ةيروسلا
 ليلحتو عوضومو مليفلا نع مهثيدح لاجم
 ةيبنجأ عجارم ىلإ ؛هتايصخش «تايسفن»

 اهنم لهن ءبتاكلا /جرخملا نأ يف كشال

 .رخآب وأ لكشب



 ةلاسرلا

 /جرخملا هلعف يذلا وه انه مهملا نأ ريغ
 ققح ءيش لك دعب وهف .هنم لهن امب بتاكلا

 ًادحاوو «ةّيروس مالفألا رثكأ هرابتعا نكمي ام

 فيرلا ءيروسلا فيرلا نع مالفألا لضفأ نم

 اذه نضح يف وهف .ةرملا هذه يقيقحلا

 تفرع نأ اهل ردانلا نم ناك ةئيب طسوو .فيرلا

 ةياكح عضوم «ةريبكلا ةشاشلا ىلإ اهقيرط
 تاطبخلاو ةيرعاشلاب ةئيلم ««ةيثالث# بح
 مهف ةثالثلا ةياكحلا هذه فارطأ امأ .ةيحرسملا

 اهقشاع ليعامسإو «ىملس ءانسحلا ةقهارملا

 يف هنأل يذلاو «ريبكلا فنألا وذ مّيتملا
 راتخي ديدحتلاب فنألا هذه وذو ددرتمو فيرلا

 ةيهفش لئاسرب اهيلإ ثعبي نأ هبح اهغالبإل

 يمألا هبش ءناسغ برقملا هقيدص قيرط نع
 نأ الإ اهلقني يتلا لئاسرلل نكمي ال يلاتلابو

 رركتو تقولا رورم عم اذكهو «ةيهفش نوكت
 ابيبح ناسغ ىملس راتخت فوس «لئاسرلا

 هقدص لضفب ًاديدحتو ليعامسإ نم ًالدب اهل
 .هفطاوع اهنأكو «هقيدص فطاوع# لقن يف

 ةمدخلا ىلإ ىعدتسي ام ناعرس ناسغ نأ ريغ

 لئاسر لقان ىلإ ليعامسإ لوحي ام ؛ةيركسعلا
 ىملس يغصت ذإ انهو .ىملس نيبو هئيب ةيهفش
 اهبيبح حبصي نأ ليعامسإل ردقي «لئاسرلا ىلإ
 أقحال ناسغ دوعيل ءناجوزتي لب «ةرملا هذه

 امهل راص دقو امهروزي ءًالجر ىحضأ دقو

 ءاذإ ؛:ةطيسيلا ةياكحلا هذه ةيفلخ ىلع

 مليفلا اذه .ديمحلا دبع فيطللا دبع ىنب

 رعاشلا دقانلا هنع لاق يذلا ؛ئداهلاو طيسبلا

 ةلوفطلا ثبع نم مهأ ...» :ديمحلا دبع ردنب
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 نلعملا كحضلا نم مهأو .فقاوملا لك يف
 ةرارح لمعلا اذه يف سملن ءيفخلا كحضلاو

 اهفطاوعب تبعل يتلا ىملس هذهف .عقاولا

 مدصتو اهتوفغ نم وحصت نيرخآلا فطاوعو
 ...وأ .نأ امإ وه :عقاولا رادجب اهرعاشم

 ىلإ رفاسي نأ ليعامسإ نم بلطت اذكهو
 «ريبكلا لاؤسلا ناسغ لمحي ةياهنلا يف «ةهبجلا

 اهنأ ول اهريمض اهبنؤي نأ فاخت تناك .لعفيف

 .ةدحاو فرط نم ةمساح ةوطخ تذختا

 «ةلاسرلا»

 (ناولأ,.د 9195 1( ٠

 داقعلا ىفطصم :جارخإ

 يلع دمحم «راحسلا ةدوج ديمحلا دبع :ويرانيس

 ...ميكحلا قيفوت رهام

 درابليه كاج :ريوصت

 راج سيروم :ىقيسوم
 يعرم دمحأ ؛فصاو ىنم «؛ثيغ هللا دبع :ليثمت

 هلمح يذلا ملحلا - مليفلا ؛ةلاسرلا»
 ةيادبلا يف همسا ناكو «اليوط داقعلا ىفطصم

 يف 191/ا/ ماعلا ضرع ةهللا لوسر دمحم»

 راظتنا يف ةيكيرمأو ةيبوروأ ةمصاع نم رثكأ

 يف هلوادتب حامسلاو ءًايبرع هنع جارفإلا

 ضرع «سيراب يف ءوهو .ةيبرعلا مصاوعلا
 :ثالث خسن يفو ؛ةدع تالاص يف ذئماع

 ىلإ ةجلبدم ىرخأو «ةيزيلكنإو «ةيبرع
 .لاح يأ ىلع ءأوسألا تناك ؛ةيسنرفلا



 ةلاسرلا

 سيراب يف ضرع دق «ةلاسرلا» ناك اذإو
 ةحئارب ام دح ىلإ نوحشم يفاقث وج طسو

 ىدحإ ةهجاو هردصتب هنإف ءمالسإلاو قرشلا
 فلتخم ىلع ىغط هيزيليزناشلا تالاص ربكأ
 ةياعدف ..ةيسيرابلا ةيمالسإلا تاطاشنلا
 تاطحم مظعم يطغت تحار ةقالمعلا مليفلا

 بذج نم تنكمت اهنأ ةجرد ىلإ ...ورتملا
 .بناجألاو برعلا نيجرفتملا نم ةريبك دادعأ

 ةالغ هيف ىدبأ يذلا تقولا يف اذكهو

 ةيبرعلا مليفلا ةخسن نأ مهديكأت نيسمحتملا
 عورأ (فصاو ىنمو ثيغ هللا دبع ةلوطب نم)

 نيوك ينوطنأ اهلثمي يتلا) ةيبنجألا ةخسنلا نم

 هيف رهظ يذلا تقولا يفو «(ساباب نيريأو
 ىلع (هجرخمو مليفلا جتنم) داقعلا ىفطصم

 «كييازوم» جمانرب نمض «نويزفلتلا ةشاش

 نع ثدحتيل نيرجاهملا لامعلاب صاخلا
 ضعب ىلإ ريشيو هجوريو ديدش سامحب همليف
 ناك «تاذلاب تقولا اذه ىف «ةلبقملا هعيراشم

 ءافخإ يف ةقئاف ةبوعص نودجي مليفلا وجرفتم
 «مليفلا اهب مهبيصي يتلا لمألا ةبيخ ضعب

 لفاحلا ؛هنومضم ديعص ىلع نكي مل نإ
 ديعص ىلعف «لاح يأ ىلع ةديجلا تاظحللاب

 يتلا ةيئامنيسلا هتغلو «ةفيعضلا هجرخم ةينقت
 دمتعت امم رثكأ جاتنإلا ةماخضو راهبإلا دمتعت

 عم ىشامتي يذلا فشقتملا ئداهلا قطنملا

 .اهثادحأ مليفلا يوري يتلا ةرتفلا ةيحور

 «ةلاسرلا» لوانت عوضوملا ةيحان نم
 ةلحرملا كلت  مالسإلا ءوشن ةلحرم

 اهرثكأو مالسإلا لحارم ىفصأ تناك يتلا

 اهايازم لك ازربم ءاديج اهمّدقف ..- ةيروث

 نايدألاب مالسإلا ةقالع نم «ةيفاصلا ةيباجيإلا

 اياضق ىلع اجّرعم «ةلحرملا كلت يف ىرخألا
 ةةارملا نإ مالتسإلا ةرطنك ةعناجو ةسانتح
 ءمالسإلا يف يعامتجالا عارصلا ةلأسمو

 .يداملا عقاولاب ةينيدلا ةركفلا ةقالعو
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 نأ ءرملا ظحالي لاجملا اذه يفو

 زربأ نم ددع هتباتك يف كراشت يذلا ويرانيسلا

 ميكحلا قيفوت مهنيب نمو نييرصملا ءابدألا
 راحسلا ةدوجو يواقرشلا نمحرلا دبعو

 ىتأ امك ديعب دح ىلإ ًايعقاو ىتأ ؛مهريغو
 ةريطخلا ةيمالسإلا ةلحرملا كلتل ًافصنم
 عون «هنأش نم للقي ال فاصنإ وهو .ةماهلاو

 هيلع رطيس يذلا ةيئاقتنالاو ةيقيفوتلا نم
 ىغط يذلا يدرسلا يحرسملا عباطلا الو

 «ديكأت لكب «هنأش نم للقي نكلو .راوحلا ىلع

 ىلإ ويرانيسلا لقني فيك فرعي مل ديلب جارخإ
 ةمخض ًاروص تلبقتسا يتلا ةريبكلا ةشاشلا



 ةلاسرلا

 «ناقتإو ةقدب تلْغُّش نوكت دق «ةلئاه رظانمو
 عفد تلواح ةيلافتحاب ًاضيأ تلْعُش اهنكل

 ؛يدوويلوهلا لكشلا ةزربم ءابناج عوضوملا
 نم ةيدهشم تاراعتسا ضعب نم ةديفتسم
 نكلو «ةيدوويلوهلا ةيخيراتلا مالفألا تاهمأ
 رثكأ براجت نم قالطإلا ىلع ةديفتسم ريغ
 ةلحرم نع ريبعتلا يف ةيعقاوو ةيدجو ةثادح
 حبسملا نع ينيلوزاب مالفأ) ةنيعم ةيخيرات
 .(...ًالثم «بيدوأو

 نيدلا ءوشن ةياكح جارخإلا بلق دقل

 ءرقبلا ةاعر مالفأب هبشأ ادب ءيش ىلإ يمالسإلا

 ثادحأ لّوح امك ...ةيدرفلا تالوطبلاب لفاح

 ريغ ةبقاعتم ةيدرس ثادحأ ىلإ ويرانيسلا
 .يقيقح قمع يأب عتمتت الو ةيليلحت

 ىلإ ءوجللا يرغملا نم نوكي دق انه
 زجاوحلا نأب ءاعدالاو ةريهشلا ةجحلا

 ناعمإلا نود تلاح ةينيدلا تابقعلاو ةيعيرشتلا
 طقسي فوس معزلا اذه نأ ريغ ؛ليلحتلا يف

 «جرخم هققح يذلا زاجنإلا اذه مامأ ًاعيرس

 ةيجولوبورثنأ ةروص مدقي نأ ىتح لواحي مل

 تقبس يتلا ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ةئيبلل ةيقيقح

 .روهظلا اذه تبكاوو مالسإلا روهظ

 نوفرعي نيذلل هلوقب «ةلاسرلا» ىفتكا دقف
 خيراتو يمالسإلا نيدلا نع ليلقلا وأ ريثكلا

 نوظفحيو اهنوفرعي ةيهيدب ءايشأ ؛هروهظ
 نأ نكمي الو بلق رهظ نع اهليصافت
 غلاب دق ناك نإو ؛مهنم نانثا اهيلع فلتخي

 ةيئانث) «يوناملا» سحلا كلذب اهميعطت يف
 لودلاو ملاعلا مسق يذلا (ضيبألاو دوسألا

 ىلإ ءامتنالا لعجو رارشأو رايخأ ىلإ ةليبقلاو
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 لعفب وأ ءاهدحو ةفدصلا لعفب ؛نيذه نم يأ

 نود «لاوحألا نسحأ يف ينادجولا رايتخالا

 يعامتجا ليلحتب مايقلا ءانع هسفن فلكي نأ

 رايتخا تددح يتلا ةيقيقحلا لماوعلل يقيقح

 فوقولا وأ هدمحم نيد عابتأ نيب لئابقلا لاجر

 ليلحتلا اذه لثم نأ ًاعبط دقتعن نحنو .هدض
 ناك نإو «ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ًادبأ ىفانتي ال

 يف جتنملا وه يذلا) جرخملا ةبغر عم ىفانتي

 يفصو - يدرس مليف زاجنإ يف (هسفن تقولا
 هيف دجي لب ًادحأ بضغي نأ هنكمي ال ؛يراهبإ

 .هيضري ام رايت وأ فرط لك
 نأ ركنن ال ءاذه لوقن ذإ ءاننكلو

 دهج راثآ لمحي - يلامجإ لكشب - مليفلا

 لمحي «جاتنإلا ديعص ىلعف ؛نيريبك بعتو
 يحاونلا ضعب يف ءام ءارث هبكاو ىنغ مليفلا

 ةفاضإ - سبالملا  روكيدلا  ةروصلا :ةينقتلا

 ةيريوصتلا ةيقيسوملا تاظحللا ضعب لامج ىلإ

 كلت ةصاخبو راج سيروم يسنرفلا اهبتك يتلا
 ىقيسوملا ضعب ةداعتسا اهيف لواحي مل يتلا

 سنارول» لثم) ىرخأ مالفأل اهبتك دق ناك يتلا

 عطاقم ةقرس وأ «وغافيج روتكدلا»و ؟برعلا
 فوكاسروك - يكسمر ىقيسوم نم اهرسأب
 يف فسؤملا نأ ريغ .(«رتتع»و - ةدازرهش»)
 ءافخإ نم نكمتي مل «ىنغلا اذه لك نأ رمألا

 راوحلا تاظحل ضعب ةهالبو «جارخإلا ةدالب
 امك .ةيبرعلا ةخسنلا ىف امّيس الو ءاهتيحطسو
 «ةخسنلا هذه يف ديجلا ثيغ هللا دبع ليثمت نأ
 ةيصخشب ركفي ناك جرخملا نأ ًادبأ انسني مل

 هرهظأ امك ءسميج يسيج ةيصخشو «وروز
 !ةشاشلا ىلع



 «ىفنملا نمز نم ةثاسر»

 (ناولأ,.د٠ (199:)

 ةيولع ناهرب :جارخإ

 ةيولع ناهرب :ويراتيسو ةصق
 ماد ناف يل راش :ريوصت

 ةيكيسالك تاراتخم :ىقيسوم

 شلك دمحم ؛يديرب ضاير :ليثمت

 ناهرب قلطأ «ىفنملا نمز نم ةلاسر# ىف

 نلاسو ةكدقلا «لئايه«تامتقت نوح ةرزلغ
 لاؤسلا ؛ىهيدبلا لاؤسلا ىلوألا ةرملل هسفن
 ةيولع فشتكاو :«؟انأ نيأو ...انأ َنَم» :ىئدبلا

 رمألا ةياهن يف امه ءانأ نيأ» لاو «انأ نَمه لا نأ
 همليقل ىعيبطلا نم ناك انه نم .دحاو ءىش

 ةرحاسلا ةطيسبلا ةرابعلا كلتب يهتني نأ اذه
 نويعجرمو ...ربقلاب ميان نوه ميسن وبأ»

 .«تومبمع انأو ...لزان اتشلاو ...ريثك ةديعب

 راجفنا يف مليفلا ةياهن عبطت ةريخألا انألا هذه

 جرخملا توص اهلوقي ءنيزحو ريرم تماص
 «ةيقطنم ةمتاخ اهنأكو «ةشاشلا فلخ نم

 اهلوقي نأ نود اهلوقي نأ لوألا هّمه ناك مالكل
 .مليفلا لاوط

 «جرخملا يه انألاو .ىفنملا وه انه توملا

 .نانيل يهو ينانبللا يهو

 ةعبرألا هلوصف يف «هلك همليف ىنب ةيولعو
 بكاوتلا كلذ نم ًاقالطنا اهنيب ةوزتيمرتنألا»و
 يه انألا .توملاو ىفنملاو انألا نيب يفخلا
 ىلع همليف يف ةيولع اهعزو يتلا تاذلا كلت
 «ميرك «هللا قزر :عبرألا ةيروحملا هتايصخش

 اهنكل ةتوافتم تايصخش .هللا دبعو ميسن

 نوكي دق .لاوحألا نم لاح يأب ةريرش تسيل

 ًاعيمج اهنكل ...ًارجات يناثلاو «التاقم اهدحاو
 ةعبرألا :فوطعلا هنيعو جرخملا نانح ريثتست

 ناكملا تحراب اهنم ىلوألا ةئالثلا .اياحض

 نأ نود «نايذهلاو توملا ناكم ؛ءيلصألا

 ثيح ىلإ تلصوف ةعبارلا امأ ءًاقح هحرابت
 توملا ىلإو تمصلا ىلإ :نوقابلا لصيس
 ةجيتن وه يذلا ىفنملا تامالع نم نيتمالعك

 .يهتنت ال برح نايذهل ةيمتح

 «ضرألا تحت رظتنملا لتاقملا هللا دبع

 نأ ول ملحي ءرصاحملا ذرجلاك ءورتملا يف

 هانألم انك» :ضرألا تحت ورتم توريب ىف

 :دراطملا ؛قباسلا لتاقملا اذه ؛ثنجلاب
 لب «توريب ةياهن سيرابل ىنمتي ال ءرصاحملا
 زوجع يقيسومل شورق نم هعم ام يطعي هنإ
 .فزعي

 ؛هرودب ورتملا يف رباعلا هفقثملا ميرك
 نأ برحلل ناك ام :ورتم توريب يف نأ ول ملحي

 ءمهدّحويو سانلا نيب عمجي ورتملا نأل موقت
 يف ًالثم ؛ناذرجلا وأ «لمنلا دّحوتي امك
 .ةدحاو

 ...ةدحاو ةلمعل ناهجو ميركو هللا دبع

 .ىفنم هنأ دعب ردي مل ءدحاو ىفنمل ناتروص
 لازي الو «ةريغص مومهب ًالغشنم لازي ال ىفنم

 دقو ءاهنم جرخي ال داكي برحلا يف هنأ سحي
 نم تناينانبل .ةظحل يأ يف اهيلإ دوعي نأ حصي

 وحن ىلوألا هتاوطخ يف ريسي يذلا طمنلا كلذ

 .ٌرمألا صالخلا

 ةفيوب



 ىفنملا نمز نم ةلاسر

 يف ينانبللا تارايسلا رجات .هللا قزر

 هدجن كلذل ؛ىلوألا تاوطخلا عطق ءاكيجلب

 نم صلخت وه ءضرألا قوف بتكم يف
 هافنم :ىرخأ ةلكشم هيدل نكل ؛ةيداملا هلكاشم

 نم هجورخ يأ «لمتكي نل (!يبهذلا) يعوطلا

 ذاتسألا هاخأ دحأ عنقأ اذإ الإ لمتكي نل برحلا

 هنكل «ليسكورب يف ميسن .نانبل كرتب يعماجلا
 ًادوجوم لازي ال ءتوريب يف ًادوجوم لازيال

 اولوق» :هيخأ ةدارإب .هتدارإ نود نم برحلا يف

 ...«نانبل يف ةايحلا نم نسحأ انه ةايحلا نأ هل

 ولو ىتح «توملا نم فرشأ يه ةايح يأ
 كلت تققحت ول ىتح «ةيبرعلا ةغللا هؤانبأ يسن

 «ةينمأ لازت ال اهنأكو ميسن اهشيعي يتلا ةعيطقلا

 ةيعامتجالا تامدخلا مدقي دلب يف ةصاخب
 هملعن يك نيينائبللا نحن انرظتني:و عيمجلل
 ...«ةراضحلا

 هللا قزر عم ؛.ميرك عم ءهللا دبع عم

 ءدعب برحلا رداغن مل اننكل ىفنملا ىلإ انلصو
 اريماك تناك اذإو .سارتملا انكرت ةبوعصب

 ةطغاضلا سيراب نم تلقنت دق ةيولع ناهرب

 «ىفنملا نع ًاثحب اكيجلب ىلإ ءنجسلا سيراب
 هيلع رثعت فيك .هيلع روثعلا نع تزجع اهنإف
 ورتم :نانبلب نييفنملا ركذي كلانه ام لكو
 ناتريهشلا ناتزرألا) يساور راجشأ /سيراب

 يف تارايسلا ةراجت /(ليسكورب قيرط ىلع
 ىلإ لصت نأ ديرت ةيولع اريماك .ليسكورب
 .ًايئاهن برحلا رداغت نأ دعب .هسفن ىفنملا

 ةثالثلا عم اذه يف تلشف تناك اذإ يهو

 يف ميسن :ريخألا عم حجنت فوس «لوألا

 لّيخي ام ققح يذلا ديحولا وه غروبسارتس

 يلد

 ةعيطقلاو ىفنملا عم ةيلخادلا ةحلاصملا هنأ هل

 نكلو .هسفن نانبل عم ءبرحلا نانبل عم ةيئاهنلا
 اذاملو ؟ةتماصلا ةعيبطلا طسو «تماص هلام

 ةيادبلا يف قفط نأ دعب ؛هناكم جرخملا ثدحتي

 امهمالحأ انعمسيو هللا دبعو ميرك عم يكحي

 دعبو ؟امهب توريبو برحلا كسمتو ةبيخلاو
 ىلإ هللا قزر ناسل ىلع عمتسن انلعج نأ

 ةينانبللا ةينهذلا نع ةرضاحم ىسقأو قدصأ
 ؟لمتكملا اهئاهب يف

 تمصي «ميسن ىلإ ةروصلا لصت امدنع

 .هنع مالكلا هسفن جرخملا ىلوتيو ءريخألا اذه

 نويعجرم نم هابأ مدقتسا فيك انل يكحيف

 :انه هنفد تام نيحو «(ةدوجوم دعت مل يتلا)

 ةلالسلا رخخآ نوكيس «نويعجرم يف هاّنفد ول

 لوأ وه غرويسارتس يف انه ...كانه نفدي

 يف «ميسن بعوتسا ةطاسبب اذكه .ةلالسلا

 .نطولا ىفنم بعوتسا «هافنم «ربعملا هتمص
 قيرطلا ىلع ةفعاضم ىرخأ تاوطخ انب اطخنف
 .دعب ام يف نورخآلا اهيلع وطخيس يتلا

 ًاسجاه ىفنملا دعي مل ءميسن عم
 ناك ام راص .ًابقترم ًافوخ الو ًالامتحا الو
 اتوم:..ايعيبط انوه راض :ةتوكي نأ بجي

 ءاهيف عازن ال يتلا ةيمتحلا ةياهنلا راص .ًايداع

 .قرتحي نطول

 قزرو هللا دبع مه نم لب ؟ميسن وه نم

 مه :دحاو صخش ىلع تاعيونت مه

 يف نإو ءًاعيمج نحن مه .هسفن جرخملا
 رابتعا انه نم ...انروطت نم ةفلتخم لحارم



 ةنيكسو اير

 اهققح يتلا مالفألا رثكأ نم ًادحاو مليفلا اذه
 .ةيتاذ ءيبرع جرخم

 ءطقف هانعم نم عبنت مل مليفلا ةيتاذ نأ ديب

 «تاراوحلا نم ؛هتايصخش نيب فيلوتلا نم

 جرخملا نيب موقت يتلا ةيبيكرتلا ةقالعلا نم وأ

 ةروصلا نم اذه نم رثكأ عبنت لب .جرفتملاو
 مل ؛غروبسارتس /ليسكورب /سيراب :اهسفن
 .تاذلل ًاناكم تراص .ائه ةيعوضوم ةنكمأ دعت

 اهطغض يف ةيولع ناهرب اريماك اهتروص
 .اهيف انتوم يف ءاهتدوربو

 سرد ةيولع ناهرب نأ انه ّنيسنن الو

 مالفأ ملاعلل تمدق يتلا ءاكيجلب يف امنيسلا

 هوفلد لوبو تيرغام تاحولو ءوفلد هيردنأ

 طلتخا يتلا نكامألا كلت ...ليرب كاج يناغأو
 .غارفلاب ًامئاد توملا اهيف

 ةيولع ناهرب اريماك تناك ىنعملا اذهب

 رمتخي ام تسكع ؛دودحلا ىصقأ ىلإ ةيكيجلب
 تومو ةدورب نم جرخملا اذه لخاد يف

 ةغل لالخ نم ًاضيأ تسكعنا رومأ يهو «قلقو

 توصلا نيب ًامئاد ةقالعلا اهيف ترتوت ةيئامنيس

 ةفاسم ربع اريماكلا اهيف ترظنو ...ةروصلاو

 هورتم ورتملا دعي ملف :اهعيضاوم ىلإ ةيرباقم
 قيرطلا الو ًارهن رهنلا الو ةرجش ةرجشلا الو
 دهمت قلازمو زجاوح اهلك تراص ءقيرط
 ««تومبمع انأو» مليفلا يف ةريخألا ةملكلل

 مليف يف تاظحللا ىسقأ ضعبب انركذي لكشب
 نم لئاسر) نامركآ لاتناش ىرخألا ةيكيجلبلا

 اريماك ربع ء«كرويوين نم رن مل ثيح (نطولا
 يكيجلبلا توملاو غارفلا ىوس «ةجرخملا
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 «ةنيكسو ايرد

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (19469)

 فيس وبأ حالص :جارخإ
 لالهلا مالفأ :جاتنإ

 فيس وبأ حالص ؛ظوفحم بيجن :ويرانيسو ةصق

 ديرف ديحو :ريوصت
 دينج نيسح «يقدص دمحأ :ىقيسوم

 «ميهاربإ ةمجن ءيقوش ديرف ءيدجو رونأ :ليثمت
 ميكحلا يدمح وزوُز

 «ساحنلا مشاه يرصملا دقانلا لأس امدنع
 ناك اميف .فيس وبأ حالص لحارلا جرخملا

 لوانتي تاراوح باتك دادعإ ىلع هعم لمعي

 «ةنيكسو اير» مليف نع «لكك فيس وبأ امئيس
 رونأ طباضلا لمخدي نأ ؛ةبارغ» نعو ءانه
 «روعألا» ةباصع وضع عم ةكرعم يف يدجو
 ههجو ىلع سيلو اهنم جرخيو ءيقوش ديرف
 مغر ىلع ةكرعملا هذهل رثأ هبايث وأ همسج وأ
 دعب هلاح تناك كلذكو ءامهنيب اهتسارش

 ةعبرألا ةباصعلا ءاضعأ عم اهضوخي ةكرعم

 هبايث لظت ءىرخأ ةرم ؛ثيح مليفلا ةياهن دنع
 وأ ههجو ىلع ودبي الو «قزمت يأ نود نم
 ًاظفتحم لظي لب ء«شدخ همسج نم ناكم يأ

 هنأل) :فيسوبأ باجأ ءهتماسوو هتقانأب

 مل اذل ...ًالطب مدقأ تنك يننألو ءيوق صخش
 .«سبالملا ةلأسمب متهأ

 ام ضعبل ةروص ىوس باوجلا اذه امو
 نيح ىتح «ةيرصملا امنيسلا هيلإ رقتفت تناك
 ةلكشم اهنإ .اهيعدبم رابك اهمالفأ قيقحتب موقي



 ةنيكسو اير

 يف بعلت ليصافتلا نأ عم «ةبّيغملا ليصافتلا
 نم ةيساسأ ةلكشم .ًايساسأ ًارود امنيسلا نف
 انوعدو - نيحلا كلذ يف ءامنيسلا لكاشم

 ةلكشم تناك «- !هيف شيعن يذلا نيحلا نم
 يف موجنلا ةبغرل عوضخلاو «ةيحان نم عرستلا
 نم ؛فورظلا تناك امهم مهتقانأ ىلع اولظي نأ
 يذلا ريبكلا توافتلا كلذ انه نمو .ةيناث ةيحان

 ءًالثم ءاهنع ًاربعم ةيعادبإلا تابغرلا نيب هدجن
 اذهل ظوفحم بيجن هبتك يذلا ويرانيسلا ىف
 ةيريبعتلاو ةيجارخإلا تاديدجتلا يفو «مليفلا
 اهئافضإ ىلإ فيس وبأ حالص ىعس يتلا
 نيبو يلاتلاب مليفلا ىلعو عوضوملا ىلع
 زاجنإ بلطم اصوصخو «ةيجاتنإلا تابلطتملا

 نأل هيف مجن روضح بلطمو «ةعرسب مليفلا

 .موجن نود نم ًامليف دهاشي نل روهمجلا

 تناك ىلوألا فيس وبأ ةبغر نأ ةقيقحلاو
 هيف ًايفتكم .موجن نود نم مليفلا اذه ققحي نأ
 بتك ظوفحم ناكو .ءايوقأ نيلثمم روضحب

 نكل .روصتلا اذه نم ًاقالطنا ءًالصأ «ويرانيسلا
 مجن - يدجو رونأ نوكي نأ ىلع رصأ جاتنإلا

 رثكأ لب «مليفلل ًالطب - نيحلا كلذ يف موجنلا
 رونأل مسرُي نأ ىلع جاتنإلا رصأ :اذه نم

 غاط دوجو ءالصأ ؛هل نكي مل رود يدجو
 ةيلصألا ةياكحلا يف ىتح الو ءويرانيسلا يف ال
 .مليفلا اهيلع يتب يتلا

 «ةنيكسو اير» مليف نأل عبط ءاذهو

 تالجس نم ةدمتسم ةيلصأ ةياكح هل تناك

 تايادب دنع ةيردنكسإلا ةنيدم يف سيلوبلا

 طاقنلا نم ةدحاو نأ ةقيقحلاو .نيرشعلا نرقلا

 يقئسا هنوك يف نمكت مليفلا اذه يف ةمهملا
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 يف ًادئاس اذه نكي ملو ؛عقاولا نم ةرشابم

 بيجن ناك نإو ىتح ءذإ .ةيرصملا امنيسلا
 هسفنب فيس وبأ حالص هلخدأ يذلا ءظوفحم

 فيس وبأ عم نواعت دق «ويرانيسلا ةباتك ملاع
 ايران لبق ةيعقاولا مالفألا نم ددع ةباتك يف

 حمالم ضعب ءافضإ يف كلذكو «؛ةئيكسو

 لثم لمحتت تناك داكلاب عيضاوم ىلع عقاولا

 «ةمقتنملا»و «ةلبعو رتنع تارماغم» رمألا اذه

 عدبملا يئامنيسلاو ريبكلا بتاكلا لاغتشا نإف

 ةبسنلاب امك فحصلا رابخأ نم وأ ؛ةطرشلا

 نم نالمعلاو .«ةوتفلا» وأ ؛شحولا» ىلإ
 ءامهيف هتاسمل ظوفحمل ناكو فيس وبأ جارخإ
 ءانرشأ امك ءانه نمو «ثودحلا ردان ًارمأ ناك

 نم ةمالع يقب يذلا مليفلا اذه ةيمهأ يتأت
 «ةيرصملا امئيسلا خيرات يف ةيعقاولا تامالع

 يدجو رونأ دوجو - لضفب سيلو - مغر

 .ةقينألا هبايثو لعتفملا هرودو
 ءانعضي فيس وبأ حالص نأ ةقيقحلاو

 يف ديدج رمأ سامت ىلع «ةبسانملا هذه يف
 كلذ يف يرصم يئامنيس مليفل دادعإلا ملاع

 ًادادعتسا .هنإ لوقي ثيح )١9407( نيحلا

 ةباتكب دهع نأ دعبو «مليفلا كلذ ريوصتل
 ىلإ نأمطاو ظوفحم بيجن ىلإ ويرانيسلا
 عئاقو نع ثحبيو تافلم رّضحي حار «كلذ

 ًارارم بهذ هنإ لب «سيلوبلا تاظوفحم ىدل
 لوجتي ىك «ريضحتلا ءانثأ ةيردنكسإلا ىلإ

 ناتبعرملا ناتأرملا هيف تشاع يذلا يحلا يف
 نم ًارثك لباق هنإ امك ءامهمئارج اتفرتقاو
 نيذلا نمو .امهوفرعو امهورصاع نيذلا
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 مارجإل مهل تابيرق تضرعت صاخشأ مهلباق

 ىف قيقدتلا اذه نإ .كلذ ىلإ امو ةئيكسو اير
 داكي يذلاو ؛مليفلا ءاوجأ مسرل ريضحتلا
 ريضحتلا يف ءالوز ليمإ قيقدتب - ًالثم - ركذي
 نيعدبملا نأ ًاملع «ةيعيبطلا ةيعقاولا هتاياورل
 .هبولسأو الوز بدأب نيبجعم اناك نييبرعلا

 لبق «ملاظ اي موي كل» مليف اسبتقا اناك امهو

 ريثكلا انل لوقي ام ةنيكسو اير ىلع امهلمع
 نكلو .عباسلا نفلا عم امهلماعت ةيدج لوح

 عقاولا يف «ةنيكسو اير امه نم ءيش لك دعب
 ؟يخيراتلا

 ةيرحبلا ةنيدملا يف اتشاع «ناتلهتكم امه

 ةياديو رشع عساتلا نرقلا ةياهن نيب ةيرصملا
 ريخ ةميرجلا نأ اتدجو ذإ امهو ؛نيرشعلا نرقلا

 ناعدخت اتراص «ءارثلا ىلإ ةليسو عرسأو قيرط

 نهيلع نهّلدي وأ ؛قيرطلا يف نهنايقتلت ًءاسن
 «ةفلتخم ىواعدب «نهنابذجتف ءامهل ناوعأ

 ام نهبلسو ءاسنلا لتق متي ثيح ءامهتيب ىتح

 اذه نأ فرعن ءًاعبط .لاومأو غاصم نم نلمحي

 ريغو رصم يف ًاريثك ثدحي مئارجلا نم عونلا
 ىلإ فيس وبأ حالص بذج يذلا نكل .رصم
 يقبطلاو يعامتجالا دعبلا ناك ؛عوضوملا اذه
 نم علط مليفلا ناك نإو ىتح «ودبي امك هل

 بابسأل امبرو  رمألا ةياهن يف هيدي نيب

 نعال ءرشلا اقيزيفاتيم نع ًامليف - ةيباقر
 اهيف يهتتي يتلا ةصالخلا نأ كلذ .هتيعامتجا

 قفاو ساحنلا مشاهل ةظحالم ققو «مليفلا

 نيتخألا نأ يه ءضضم ىلع فيسوبأ اهيلع
 لعفب ال «ةرطفلاب ناتريرش «نيتيناردنكسإلا
 ًاعبط ضقانتي ام ءامهيلع عمتجملا طوغض
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 فيس وبأ لوقي يذلا «يعامتجالا» عباطلا عم

 .هنايبت دارأ هنأ :ةداع

 يف درست امك ةياكحلا نإف نكي امهم

 دجوي نيتللا نيتمرجملا عم أدبت ال ؛مليفلا
 ةيرصملا ةطرشلا فحتم يف امهب صاخ مسق
 دوست يتلا ءاوجألا عم لب «ةيرهاقلا ةعلقلا يف

 ودبت داكلاب ءلاح ةيأ ىلع «ىتلا ةيردنكسإلا

 باّتكلا اهنع ثدحت يتلا ؛ةيردنكسإلاب ةهيبش
 اهيف طلتخت ةنيدم اهنوك نعو .نوخرؤملاو
 تايادب دنع تاغللاو قارعألاو تايسنجلا

 ةلمحم تناك ءاوجألا كلتف .نيرشعلا نرقلا

 ءاسن نع تاعاشإلاك ًانايحأ مخضنت «رابخأب
 نيأ ةفرعم نم دحأ نكمتي الو ةأجف نيفتخي

 ةرادإ عفدي وجلا اذهو .نهيلع روثعلا وأ نبهذ

 دمحأ طباضلا فيلكت ىلإ ةنيدملا يف ةطرشلا

 ركنتيف .اهزاغلأ نع فشكلل ةيضقلا ةقحالمب

 مسا هسفن ىلع قلطيو «نيدايصلا بايث يف اذه

 ةناح دايتراب أدبي ىتح ءايرحتم قلطنيو جورحد
 نيحلا كلذ يف .ةراحبلاو نولطاعلا اهداتري

 يف ةرزجم يف لمعي وهو «نيمأ وعدملا يقتلي
 ىلإ اهبذتجي ام ناعرس «ءانسح ةيزاغب ةئيدملا

 نايحوت ال نيتللا «ةنيكسو اير نيتأرملا تيب
 وأ امهكلسم ىلع رابغ يأ ةمث نأب رمألا لوأ
 «ةيزاغلا يفتخت ةظحللا كلت ذنمو .امهشيع
 نيمأبو لزنملا اذهب دمحأ طباضلا مامتها روثيف

 امهادحإ «نيتاتف «نيمأ بذتجي ذإ ًاقحالو
 خلا ةقفر يف نانوكتو «ةرزجملا بحاص ةنبأ
 ضرعتت ام اذه خألا كردي ءامهادحإل ريغصلا

 غالبإ نم نكمتي ىتح برهيف ناتاتفلا هل
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 ةوق طباضلا يعدتسيف ؛ثدحي امب طباضلا
 هسارح عم كبتشتو ناكملا رصاحت سيلوب

 ذقنتو «نيمأ اهيف لتقُي ؛ةكرعم يف نيتأرملاو
 .نيتلتاقلا ىلع ضبقلا ىقليو ناتاتفلا

 .«فيس وبأ حالص نأ انه حضاولا نم

 ىلإ هتارايز#و «ةيعقاولاب هكسمت مغربو
 عوضوملا ةيفلخ نع يرحتلل ةيردنكسإلا
 نيتمرجملا ةياكح نم ةياكحلا لّوح ؛ةهلك

 .هتالوطبو طباضلا ةياكح ىلإ ءامهاياحضو
 ىلإ هتءاسإ نأش نم ناك امهمو ءاذه نأ ريغ

 يذلا خانملا كلذ ءازإ ءيوناث ًارمأ لظي «مليفلا
 ءازإو «مليفلا يف همسري فيك فيس وبأ فرع

 نم ةياكحلا طاقتلاب لثمت يذلا ديدجتلا كلذ

 ديدجتلا ةصاخبب مث ءًامليف اهليوحتل عراشلا
 ةفلتخم ءائادحأ ىقتست امنيس قلخ لاجم ىف
 يف ةيرصملا امنيسلا يف ًادئاس ناك امع ًايرذج
 .نيحلا كلذ

 ةيديلقت عم ,ديدجتلا اذه رفاضت دقلو

 نولقي ال ءمليفلا يف موجن روضحو جاتنإلا
 ديمحلا دبع يتئلرب ءيدجو رونأ نع ةيمهأ
 ناك يذلا ناحرس يركشو «دمحأ ةريمسو

 لمع قلخل اذه لك رفاضت «ةدعاولا هتايادب يف

 «ةينفلا ةيحانلا نم ًالاقتناو .ًايريهامج حجان

 يف روهمجلا ةقالع ىلإ ةبسنلاب امّيس الو
 دهاش نم لكل نكمي مويلا ىتح ثيح «مليفلا
 روضح نأ دكؤي نأ ؛هدهاشي وأ «ةنيكسو اير»
 ناتداضم /ناتمجن امه - نيتريبك نيتلثمم

 وزوزو ميهاربا ةمجن امه لاح ةيأ ىلع
 نابعلت ذإ :ةركاذلا يف ىقبي ءميكحلا يدمح

 ءاقب نم ًاريثك رثكأ «نيتمرجملا نيتخألا رود

 فيس وبأ حالص ققح نيحو .اهيف يدجو رونأ
 هلحارم رثكأ نم ةدحاو شيعي ناك «مليفلا اذه

 قيقحت تدهش يتلا ةلحرملا «ةيعقاو ةيئامنيسلا
 «ةوتفلا»و «نسح ىطسألا»و «ملاظ اي موي كل»

 اهلكو ««ةأرما بابش» ًاصوصخو «شحولا»و
 نرقلا نم تاينيسمخلا لالخ تَقَقُح مالفأ

 .نيرشعلا

 «ساروألا حير»

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (19455)

 انيماح رضخل دمحم :جارخإ

 انيماح رضخل دمحم .ءسراف قيفوت :ويرانيس

 شتقونافوج :ريوصت

 يوترآ بيليف :ىقيسوم

 ينسحلا نسح «خيوش دمحم ,موثلك :ليثمت

 «تحبصأ دق رئازجلا تناك «1977 ماع

 اهتروث تناكو «ةلقتسم ةلود ,تاونس ذنم

 تايحضت اهموي يمس ام لضفب ترصتتنا دق

 «ةقباسلا رشعلا تاونسلا لالخ .ديهش نويلملا

 «ًبلاغو «ةروثلا ةبكاوم نم ةديعب امنيسلا نكت مل
 روصيو ةروثلا عم فقي قلطنم نم ءابيرقت
 يف .يسنرفلا ملظلاو «رئازجلا ءانبأ تايحضت

 ةيسنرف مالفأ كانه تناك امنيسلا كلت راطإ

 ةيساسأ ةمهاسم ةمث تناكو «ةيبوروأ ىرخأو
 فسويل ؛ةيرئازجلا ةليمج) ةيبرعلا امنئيسلا نم

 تققح مالفأ ًاضيأ كانه تناكو .(نيهاش

 نييئامنيس دي ىلع ابلاغ نكلو ءرئازجلا يف
 تناك اهنكل «نييسنرفو نييرئازج نيلضانمو



 نكي مل .ةيليجست ًامالفأ امإو ةريصق ًامالفأ اَمإ
 مليفلا براجت ءدعب ءاوضاخ دق نويرئازجلا

 مليف امه «نيتبرجت ءانثتساب «ليوطلا يئاورلا

 «نيبذعملا رجف» لوألا ليوطلا يدشار دمحأ
 .«سمشلا فاخي ليللا عيدب ىفطصم مليفو

 ءانيماح رضخألا دمحم ققح نيح انه نمو
 قيقحتل يلاتلا ماعلا يف يأ ء1977 ماع يف
 لوألا ليوطلا يئاورلا همليف «نيفنآلا نيمليفلا
 داّقنلا قحو هقح نم ناك ؟ساروألا حير»

 ةوطخ هتفصب مليفلاب اولفتحي نأ نيخرؤملاو
 .ةيقيقح ةيرئازج امنيس ةدالو قيرط ىلع ةراّبج

 اذه نإف ؛هسفن انيماح ىلإ ةبسنلاب امأ

 امدعب ةصاخلا هلامعأ ةروكاب نوكيس مليفلا
 «لبق نم طئارشلا ضعب يف كراشو دعاس ناك
 (1951) ةانيمساي# مليف جارخإ يف امّيس الو
 :ةيرئازجلا ةيلاضنلا امنيسلا داور نم دحاول

 ىتأ «ساروألا حير# نأ كلذ .يلردنشلا لامج

 مغرلا ىلعو هنإ لب «ًالماكتم ًامليف ةيادبلا ذنم

 لوصف نم ًالصف لوانتي يذلا هعوضوم نم
 ناّبإ يسنرفلا لتحملا دض يرئازجلا لاضنلا

 نأ نكمي يذلا عونلا نم نكي مل ةروثلا عالدنا

 وهو «ةدهاجملا امنيسلا) ىمسم تحت يوضني

 طهرلا كلذ لك ىلع اهنيح قلطأ يذلا مسالا

 نويمدقتلا داقنلا ىتح «ناك يتلا مالفألا نم

 ةيلاضن امنيس اهنأ رابتعا ىلع اهيلإ نورظني
 نيبّيط ىلإ اهيلإ ةبسنلاب ملاعلا مسقني «ةيئاعد
 ًامئاد مه) رارشأو (ًامئاد نويرئازجلا مه)
 .(نويسنرفلا

 تلدبف ءائيماح رضخألا دمحم اريماك مامأ

 «عبطلاب ًاقيمع لّدبتلا نكي مل نإو ءرومألا

 يئامنيس حمسي نأ نم ركبأ لازي ال ناك تقولاف

 ىلع طاقنلا عضي نأب ءائيماح لثم ءفهرم

 امك :هباطخ ىف ةقد رثكأ نوكي نأو فورحلا

 يذلا «رمجلا نينس عئاقو» يف هلاح نوكيس
 ةفعسلا# ب نيئسلا نم دقع نم لقأ دعب زوفيس

 .يئامنيسلا (ناك» ناجرهم يف «ةيبهذلا

 ءناك يذلا «ساروألا حير» يف ءذإ

 كاسمإ ىلع ةيفاضإ ةمالع ءنيحلا كلذ يف

 «مهيديأب .مهاياضقبو مهامنيسب نييرئازجلا
 انيدل .نيرخآلا ىلع ًائبع رمألا ناك امدعب
 بعشلا باذعو فنعلاو بضغلا انيدلو ةروثلا
 تقولا يف انيدل نكلو ؛هراصتنا ةيمتحو

 (ةبيط نم ولخت ال ةيسنرف تايصخش هسفن
 .رشو شغ نم ولخت ال ةيرئازج تايصخشو
 ديشر ناك نإو «ةيرعاش امنيس ًاضيأ انيدلو
 ًاريثك بتك يذلا فورعملا بتاكلا :ةردجوب
 ةيرعاش اهنأ انل دكؤيس «ةيرئازجلا امنيسلا نع

 ةيتاذ ةيرعاش اهنم رثكأ «ةيتايفوسلا ةقيرطلا ىلع
 تقولا ناك ًاضيأ انه .ةيرئازج ةقيرط عدتبت
 نأب ءانيماح رضخألا دمحمل حمسي نأ نم ركبأ

 ؛هبراجت تناك نإو ىتح ءهب ةصاخ ةغل طبنتسي
 كلذ يف هقيرط تدّهم دق «ساروألا حير يف

 .هاجتالا

 نكي مل ؛هلك كلذ ىلإ «مليفلا اذه نإ مث

 نع الو «ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبج» نع ًامليف
 اولمح نيذلا لاجرلا نع الو «ديهش نويلملا#
 ًاريثك نلضان يتاوللا ءاسنلا نع الو حالسلا
 امك لمألا تابيحخو راصتنالا لبق ءمات يعّوبو

 ةبونا» قحاللا اهمليف يف رابج ايسآ امهروصت
 لكب ءوه ؟ساروألا حير» .«ةونش لبج ءاسن
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 فلخ فقي امع «قحلاو ةعيبطلا نع ةطاسب
 بعشلا نع هلك اذه دعب مث ةأرما نع ءلاضنلا

 دحاو لوقي ناك امك 6ةروثلا بصع# وه يذلا

 «ةيرئازجلا ةينطولا ريرحتلا ةهبج تاراعش نم
 .نيحلا كلذ يف

 .ةأرملاو ةروثلا كانه ءَأذِإ ساسألا ىف
 ةنيتاه نيب طباز نم ةمق نيل نأ ةقيقحلاو
 نم وه يذلا ءرضخألا وعدملا باشلا ىوس

 موثلك ةنانفلا رودلاب تماق) ةأرملا نبا ةيحان

 مسا يأ اهل نوكي نأ نود نم «عئار لكش يف

 لماعلا «ةيناث ةيحان نمو «(مليفلا يف ددحم

 يف مهو «مهيلإ لصوي نأ داتعا ذإ راوثلا عم

 «نييسنرفلا نوعراقي لابجلا يلاعأ يف مهنماكم
 .ةفلتخم تاجاحو انؤم

 امكو «ًالوأ ذإ ءجيردتلاب هفرعنس هلك اذهو

 ويرانيس بتك يذلا) جرخملا انيلع حرتقي
 انيلع ناك «(سراف قيفوت هليمز عم هسفنب مليفلا
 ؛ساروألا لابج يف ةقطنملا كلت يف نعمتن نأ

 ةعيبطلا ودبت «ىلوألا تاطقللا ذنم ثيح
 .ًادحاو ًالك مهعم لكشت رشبلاب ةمحتلم
 ةثالث ءرشبلا ءالؤه نيب نم مليفلا راتخيو

 بأ :ةعارزلا يف لمعت ةيفير ةلئاع نولكشي

 اراهن موقي يذلا وه نبالا اذهو .هنباو هتجوزو

 جاتحي ام ءآليل ءلصوي اميف ةيعارزلا هتامهمب
 تارئاطلا فصقت موي تاذو .نولضانملا هيلإ

 كلذ بقعو .بألا لتقيف ةقطنملا ةيسنرفلا

 هنومريو ءرضخألا ءباشلا نويسترفلا لقتعي
 .لاقتعا ركسعم يف

 مألا حبصت ءوحنلا اذه ىلعو ءايناث

 اهوُدغو اهحاور يف «مليفلا روحم ؛«(موئلك)

 انيمي

 ىلإ لقتعم نمو ءركسعم ىلإ ركسعم نم
 امهم هعاجرتسا ديرت اهنإ .اهنبا نع ًاثحب ءرخآ
 دح ًاعبط اهيلع حلت ةركفلا هذهو ءرمألا اهفلك
 طابضلا يدجتست «نيعرازملا لأست .نونجلا

 نم دحأ ال نكلو ...راوثلا هباجت :نييسنرفلا

 نيأ فرعي دحأ ال .باوجلا هدنع ًاعيمج ءالؤه

 .باشلا وه

 «حاحلملاو بوؤدلا ثحبلا اذه نإ «اثلاثو
 امم زثكأ ؛مليفلا عوضوم انه حبصي يذلا وه

 طبر جرخملا نأ كلذ .هعوضوم ةروشلا وه

 ًانزح دادزي حار يذلا ءاهلاوجتو مألا ةكرح

 ًاعقوت «ةعيبطلا ةكرحب «موي دعب ًاموي ةبوعصو
 ىلع رطيستس يتلا ةيتاعلا حايرلا كلت ءيجمل

 يه حبصت داكتو ؛مليفلا نم ريخألا مسقلا
 طبضت يتلاو ءمألا ةكرح هجو يف فينعلا دسلا

 يف «مليفلا يهنت لب ءرمألا ةياهن يف مليفلا عاقيإ

 عونلا اذه خيرات يف ةعئارلا دهاشملا نم دحاو

 ودبت هذه ةياهنلا نأ قلطنم نم ءامنيسلا نم
 ةيلؤافت نوكت نأ نم ًالدب ؛ةنيزح ءادوس انه
 مالفألا تاياهن تداتعا امك ًابلاغ ةجاذسبو
 ءاذه ريخألا دهشملا يفف .نوكت نأ ةيلاضنلا

 طسو ةتيم مألا عقت ءحايرلا فصع طسوو

 .بارتلاب جامدنالا طسوو رابغلا

 «ةريخأ ةايح ةزفق يف «مألا تناك كلذ لبق

 دوعيس هنأ نم ةقثاو تتابو اهئبا ىلع ترثع دق

 .ريخأت نود نم «ةايحلا ىلإ يلاتلابو «هتيرح ىلإ

 ىلإ هقبست نأ نآلا اهنم ًابلاط ءاذه اهل دكأ وهو

 ام تققح ءاهيلإ ةبسنلاب .ًاعيرس اهعبتيسو تيبلا
 يلاتلابو ريخألا اهنمز لغش امو هوجرت تناك

 امأ .ًاريخأ حرتستلف .ةمهم نم اهيدل دعي مل
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 .توملا ىوس رخآ ًائيش تسيلف انه اهتحار
 اذهو انيماح هرّوص امك «توملا اذه نأ ريغ

 يتلا ةيوادوسلا ةوقلا لداعي يذلا بناجلا وه

 برقأ وه لب ءايوسأم ًاتوم سيل مليفلا يهنت
 عم ًاجاوزو «بارتلاب ًاجازتما نوكي نأ ىلإ

 لمكيس نم ريصم ىلع نانئمطالا دعب ؛ةعيبطلا
 امير لب) حوتفملا دعبلا اذهو .(نبالا) ةريسملا
 لكشلا ىف ءانيماح هنع رّبع «(ًاضيأ يلؤافتلا
 ةيادب انيلع بعصي ثيح ةطقلل هاطعأ يذلا

 بارتلا قوف مّوكملا «ءيشلا» اذه نأ كردن نأ

 جيردتلاب اننكل ؛مألا وه ءامهب ًاجزتمم ةبرتلاو
 ضرألا راصتنا هنا .هب قيضن الو ءاذه كردن

 .انل لوقي نأ انيماح داكي ءاهتيناسنإب

 «مليفلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا نم انه دب ال
 يف ضرع نيح ةريبك تاراصتنا ققح يذلا

 جراخ ةدع ةيئامنيس تاناجرهمو .تابسانم
 قلي مل .(ةصاخب «ناك3 ناجرهم يفو) رئازجلا

 تالاصلا يف ًايراجت ضرع نيح حاجن ريبك
 ةيباجيولا لعفلا دودر نإف ءاذه عمو .ةيرئازجلا

 ةقالطنا ءدبل ةيفاك تناك هيلع (ةيبلسلا وأ)

 حبصيل ١954٠( ديلاوم) انيماح رضخألا دمحم

 نييرئازجلا نييئامنيسلا رابك نم ًادحاو ًاقحال
 ًاذيملت هتايح أدب وهو .ماع لكشب ةقرافألاو
 يف بهذ بابشلا غلب نيح مث ءاسكاشم ًالشاف

 انه نمو) امنيسلا سرد ثيح غارب ىلإ ةحنم
 ىلإ هجوت مث (؛ةيتايفوسلا# ب ةفوصوملا هتايادب
 .ةعونتم ةيئامنيس نهم يف لمع ثيح سنوت
 ىتح .ةصاخب جرخملا ةدعاسمو ريوصتلا يفو

 ««ساروألا حير» عم ةيقيقحلا هتيادب تناك

 عئاقو» ًاعبط اهرهشأ «ةدع مالفأ هتلت يذلا

 ةروصلا» ىلإ ةفاضإ )١191/6(2 «رمجلا نيئس
 .(1947) «ةريخألا

 «دسلا حير»

 (ناولأ).د 4 45

 ديزوب يرون :جارخإ

 ديزوب يرون :ويرانيس
 فسوي نب فسوي :ريوصت

 يدهملا حلاص :ىقيسوم

 «لالعم دامع «يروسكلا دلاخ :ليثمت

 نيدلا رون ىنم

 ءاوجأ يف ًافورعم ديزوب يرون نكي مل
 اذه لوألا همليف ضرع نيح ؛ةيبرعلا امنيسلا
 بخصلا :هروف نم بخصلا عاونأ ىتش ريثيل
 ةزئاجب هزوف لضفب ةيحان نم لوأ يباجيإلا
 ًايناثو ءجاطرق ناجرهم يف يبهذلا تيناطلا
 اهيف راس ناك ىطخ عبتي نأ لواح هنوكل

 يف لقألا ىلع) نيهاش فسوي هلبق نم
 مالحأ» يف) صلم دمحمو («؟هيل ةيردنكسإ»

 يئامنيسلا مليفلا لعج لاجم يف «(«ةنيدملا

 تاذ ىلإ ىرخأ وأ ةروصب يمتتي ءًايتاذ ًالمع
 دعب يبلسلا بخصلاو .هتاذ ضعب وأ «عدبملا

 يف ةدوهعملا ريغ مليفلا ةأرج ءارج نم ؛كلذ

 (ةيميمح# رثكألا رومألا ضعب عم يطاعتلا

 ةطلسو «ةلوفطلا باصتغاو ةيسنجلا ةيلثملاك
 يباجيإلا ميدقتلا ءارج نم امك «بألا

 اذه ناك نإو ىتح ءزوجع يدوهي ةيصخشل

 نم ريثكب ديزوب يرون هروص يذلا يدوهيلا



 دسلا حير

 يف هتبغر مدعو سنوتل هبح دكؤي فطاعتلا

 «ةسناوتلاو دوهيلا نم هريغ لعف امك ءاهتحرابم

 ةقيقحلاف .اسنرف ىلإ ىتح الو ليئارسإ ىلإ ال
 قري مل مليفلا يف ةيصخشلا هذه لثم دوجو نأ

 ًاعزج - ًاينمض ولو - هوربتعاو برعلا داقنلا

 ١951| ةميزه لمكتست ؛ةينويهص ةرماؤم» نم

 نم ًادج نوديعب مويلا نحن ءنكي امهم
 لثم ذاختا هيف لهسي ناك يذلا نمزلا كلذ
 لازي ال مليفلا ناك نإو ىتح .فقاوملا هذه

 تالاجسلا نأ ريغ .مويلا ىتح هتالاجس ريثي

 ربتعيو ٍقايف مليفلا امأ «ةرباع ًامئاد ودبت
 ديدجتلا يف ةيساسألا ىربكلا لامعألا دحأ

 ةوطخلا :ديكأتلاب ءربتعي امك .يبرعلا يئامنيسلا

 قيرط ىلع «هفلؤم /هجرخم اهاطخ يتلا ىلوألا
 نيب توافت عم - ةوقلا مئاد يئامنيس نف عنص
 سيسأتلا مئادو :ةسكاشملا مئاد «- رخآو مليف

 هدضلا مالكلا لوق ىلع ًامئاد ؤرجت امنيسل

 .ةكئاشلا عيضاوملا ميدقتو

 يف انه كئاشلا ساسألا عوضوملاو
 ةلوفطلا باصتغا عوضوم ««دسلا حير»

 .ةفلختملا تاعمتجملا يف هنع توكسملا

 ًاتكاس لظي انه ةيروحملا ةيصخشلا ءيمشاهف

 ةنهم هميلعتب فلُك نم لبق نم هباصتغا ىلع
 دجي يذلا مويلا ىتح ءألفط ناك ذنم ةراجتلا
 نّوكي نأ هب ردجي ًاباش ىحضأ دقو «هيف هسفن
 هزجع مامأ انه .جاوزلا ىلع ًامغرم «ةلئاع
 امو هتلوفط عئاقو ديعتسيو ؛هتركاذ رجفنت
 هتمصب يذلا «هيبأ عم ًاعازن ببسي ام ؛هل ثدح

 ودبي «هنبا تاججاحم هضفرو ءرخآلا وه امبر

 امهنأكو ؛لوألا بصتغملا كلذ عم ًائطاوتم

 انرّكذي ام ؛هتءاربو يمشاه ةلوفط ابصتغا ًاعم

 سرعا مليف يف اذهل لثامم وه امب ًاعبط انه
 حير# دعب رهظ يذلا ءيفيلخ ليشيمل «ليلجلا
 بألا نيب ءًاينمض نإو ؛هلثم لئامو «ماعب ةدسلا
 مليفلا يف لالتحالا ةطلس) ةطلسلاو (راتخملا)
 تلواط يتلا يصخلا ةيلمع يف «(ينيطسلفلا
 يف يأ - نيلاحلا يف حضاولا نمو .باشلا

 ةطلسلا كلت وه امنإ نادملا نأ - نيمليفلا

 الولو اهدوجو الول ىتلا بألا  ةيلخادلا
 يأ - ريبكلا روتاتكدلل ناك امل يعمقلا اهطلست
 .دوجو - يجراخلا ءرشابملا بصتغملا

 مليف يف باطخلا ةوق تنمك ديدحتلاب انه

 نكل .يفيلخ ليشيم مليف يف امك هديزوب يرون
 يسنوتلا مليفلا يف ذإ .ءيش لك نكي مل اذه

 ةيئامنيس ةغل ىلع لغتشي فيك ديزوب فرع
 ءرضاحلاو يضاملا نيب ًايكوكم كرحتت
 «قزمتلا تاظحلو نانحلا تاظحل نيبو

 ىلع رداقلا - هجرفتم نكمي فيك فرع امك

 عم فطاعتلا نم - مليفلا ةينهذ يف لغوتلا
 تداتعا  لقألا ىلع نيتيصخش - تايصخش

 ليبس ىلع اهميدقت ىرخألا ةيبرعلا امنيسلا
 .ةنادإلا وأ ءزهلا

 «ةيساسألا همليف ةيصخش ديزوب لقن انه

 شماه نم ءانه اهنع ثيدحلاب يفتكن يك
 اذه نكي ملو .هنم زكرملا ةطقن ىلإ عمتجملا

 ىلإ ةبسنلاب ًاعبط ةبحتسملا رومألا نم لقنلا
 ىلإ ةبسنلاب ىتح وأ «ةدئاسلا امنيسلا راصنأ

 ءامئاد ةدعتسملا ةعوفرملا تاضبقلا باحصأ

 ىلإ «نمزلا نم ةليوط ةرتفل مليفلا لوح ثيحب
 يف رقتسيو ًاقحال دوعي نأ لبق «نوعلم مليف



 رجفلا رئاز

 يف ًارييغت لعتشت يتلا مالفألا نم دحاوك هتناكم
 .تاينهذلا

 «رجفلا رئاز»

 (ناولأ) .د 6 (١و1ا/ه)

 يركش حودمم :جارخإ

 «نابصلا قيفر :راوحو ويرانيسو ةصق

 يركش حودمم

 قوزرم سيسمر :ريوصت

 جاجح ميهاربا :ىقيسوم
 «يليالعلا تزع ,بيطخلا ةدجام :ليثمت

 ناحرس يركش

 امئيسلا خيرات نم ةلحرم كلت تناك

 مامأ ةعساو باوبألا اهيف تحتف «ةيرصملا
 ةدئاس تناك ةقباس تاسرامم ىلع جاجتحالا

 ؛(ىوقلا زكارم# ىمسي حار ام مكح مايأ

 ةيعمقلا تارابختسالا ةزهجأ اهنم امّيس الو

 دق تناك تاوئس لبق ١4717 ةميزه ذنم «يتلا
 نم ًادحاو «ةيعمقلا اهتاسراممب ربتعت تأدب

 .ةميزهلا بابسأ
 تاداسلا سيئرلا ماظن نأ مغر ءاذه عمو

 اذه ؟عيجشت» هبأد نمو هتحلصم نم ناك

 تاطلسلا ىلع لهسلا نم نكي مل «رئاكتت
 ضرعلا نم هتعنمف مليفلا اذه ةأرج لبقت نأ

 مليفك هيلإ رظُت انه نمو .ةليوط تاونسل
 امنيسلا يف هتأرجو هعوت نم ديرف ؟يروطسأ»
 .ةيرصملا
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 نكي مل هتاذ دح يف لمعلا نأ ةقيقحلاو

 ةبسنلاب امّيس الو «مييقتلا اذه نم ًاديعب

 نكم وهف .هيف اومهاسو هوققح نيذلا ىلإ

 امسا هسفنل لعجي نأ نم يركش حودمم

 مليفل جرخمك امنإ ؛هليحر ىتح هقفار ًاريبك
 .هلبق هققح ناك امع رظنلا ضغب ءريبك دحاو

 لضفأ بعلت نأ نم بيطخلا ةدجام نكم امك

 ةريبكلا ةديحولا ةقلطملا ةلوطبلاو ءاهراودأ

 .اهخيرات يف

 قيفر ويرانيسلا بتاك ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةقلح يف مليفلا اذهب همسا لخدأ هنإف ؛نابصلا

 رصم يف يسايسلا مليفلا ويرانيس باّتك لضفأ
 .لقألا ىلع نيحلا كلذ يف

 «ًاديدج نكي مل عوضوملا نإف اذه عمو
 ةديدع مالفأ يف ؛ثدحي ام# هبشيوهو

 ةيراسي ةيفاحص نأ وه انه ثدحي ام :ةهباشم

 اهفقاومب ترهتشا .«فيرشلا ةيدان ىعدت ةباش

 اهتقش يف موي تاذ ةلوتقم تدجو «ةيروثلا

 باشلا ةباينلا ليكو فلكي روفلا ىلعو .ةقينألا

 نمو ؟ةيئانج يه له :ةافولا ببس يف قيقحتلاب
 ثحبلاب ةباينلا ليكو أدبي قيقحتلا اذه لالخ
 تافرصتو ةايح يفو .فيرشلا ةيدان يضام يف

 طابترا ىلع تناك يتلا تايصخشلا نم ديدعلا

 ءاهلتقل ءام عقاو اهنم لكل نوكي نأ نكميو ءاهب

 رصانملا بيبطلا «قباسلا اهجوز نم ًاءدب

 ةضمهانملا اهفقاوم ببسب هتكرت يذلاو ماظنلل

 ماسرلا اهقيدص ىلإ الوصو «ماظنلا اذهل

 حمسي نأ ماظنلل نكمي ام اهتالاقم تزواجت



 يقابلا نمزلا

 ءاهتقيدصو «نجسلا اهلوخد يف ببست ام هب

 ةديس اهتبيرقو 2191/7 برح ديهش ةجوز

 ىلإ ةفاضإ «ةبيرملا ةعمسلا تاذ عمتجملا

 .مهتفرع نيرخآ نيديدع صاخشأ
 ةيضقب قلعتي امم رثكأ ءانه مهملا نأ ريغ

 كلذ ساكعنا وه ءاهلتق نمو فيرشلا ةيدان

 امدعب وهف .هسفن ققحملا ىلع قيقحتلا

 ةطيسب راكفأب هتمهم لخد دق رمألا لوأ ناك

 «ةيئانج ةيضق ضماوغ فشكل ةريبك ةسامحو
 هتاقيقحت لالخ نم .هفشتكي نآلا وهاه

 «مهريغو صاخشألا ءالؤه لك عم هتالباقمو

 يذلا داسفلاو .همدخي يذلا ماظنلا اذه ةقيقح

 اءدب هيف شيعي يذلا عمتجملا لك لكآتي

 ىلعأ ىلإ ًالوصو ملسلا تاجرد ىندأ نم

 جرخي انه نمو «ةيوطلسلا ةزهجألا تايوتسم

 :لؤاستلا هاوحف طيسب جاتنتساب ققحملا

 اذه طسو ةقيقح ةيأ ىلإ لصن نأ اننكمي فيك
 ىلإ ةجاح يف اننإ :باوجلاو ؟ءوبوملا عقاولا
 ؟فيك نكلو ...هرييغت

 «نابصلا قيفر دقانلا بتك مليفلا اذه نعو

 رجفلا رئاز» :ويرانيسلا ةباتك يف كراشملا وهو
 تارباخملا لاجر رود حضفي مليف لوأ هتفصب
 يف ةيفاقثلا ةايحلا يف فيخملا مهريئأتو

 انابرق ةباقرلا اهتمدق يتلا ةيحضلا ناك ءرصم

 مليفلا اذه دعب ًاريثك تعلدنا يتلا تايرحلل
 ةافو دعب ضرع) ًاليوط ًانمز ةباقرلا هتعنم يذلا

 تعطتقا نأ دعب هضرعب تحمس مث «(هجرخم

 ةميلألا فورظلا هذه نكلو .هنم ةقيقد نيرشع

 خيرات لخد ًازمر ًامليف هتلعج ءهب تطاحأ يتلا

 .«ضيرعلا اهباب نم ةيرصملا امنيسلا
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 «يقابلا نمزلا»

 (ناولأ).د 84 0.9(

 ناميلس ايليإ :جارخإ

 ناميلس ايليإ :ويرانيس

 ينتاب هيردنأ كرام :ريوصت

 ينوبيس ويثام :ىقيسوم

 يركب حلاص «ناميلس يلع ناميلس ايليإ :ليثمت

 ةمدقم نم اذه ناميلس ايليإ مليف فلأتي

 نكل «؛يقابلا نمزلا» ؛مليفلا ناونع .نيمسقو
 رضاحلا ةريسا وه رثك هاسني ًالامكتسا هل
 يتلاو مليفلل ةريصقلا ةمدقملا يف .6بئاغلا

 اهركذت اذإ اذه ءاقحال الإ هب اهتقالع ودبت نل

 هروص ةفاثكو مليفلا يمسق محخز مامأ دحأ

 قودنص حتفي اصخش ىرن ««هعيضاوم#و

 .قودنصلا قلغي مث رفس ةبيقح عضيو ةرايس

 ىلإ لقتنن مث «ةرايسلا لخاد نم دهشملا ىرن

 ملكي نمك رثرثي وهو هناكم ذختي يذلا قئاسلا
 ...ةيربعلاب ...ىرحألاب هسفن ملكي هنإ .هسفن

 ةيدعرلا ةفصاعلا نأو ةرايسلا قئاس هنأ مهفن

 مهفن .ةيئانثتسا هترايسو هرمغت يتلا ةيئاتشلاو

 فرعي ال هنأ يويلخلا هفتاه ربع ملكتي نيح

 .ناكملا اذه نم سيل وه .عئاض هبش .هقيرط

 يف حملن كلذ ءانثأ يف .بضغي ءوكشي «رئرثي

 عملي ًادماج ًاهجو ةرايسلل يفلخلا دعقملا

 .هينيع يطغت ةيبط ةراظن يف ءوضلا نم ءيش

 .ًاقح كانه ًاسلاج ًاصخش ةمث نأ كردن ال داكن

 لك نأ ول امك بيجي ال .ةملكب هوفتي ال وهف

 بحاص وه ًايقطنم .هينعي ال قئاسلا هلوقي ام



 يقابلا نمزلا

 ًايقطنم .ةرجأ ةرايس قئاس قئاسلاو رفسلا ةبيقح
 هنإ انل لوقي ام ةمث نكل .هيلإ ثدحتي قئاسلا

 طسو «ةدحاو ةرم .قئاسلا دوجو مدعني داكي

 هنأكو قئاسلا ودبي تارابعلاو لمجلا تارشع

 نحن امأ .دكؤم ريغ اذه نكل .هيلإ ثدحتي
 اًنعمأ نإ  كردن نأ انناكمإ يف نإف ءنيجرفتملا

 ناميلس ايليإ امنيس يجرفتم نم انكو رظنلا
 هنم ودبي ال فلخلا يف سلاجلا نأ «نيداتعملا

 .هسفن ناميلس ايليإ وه ءاحيملت ...ههجو ىوس
 مامز ًاكلام «هتداعك ًاتماص «هتداعك ًاقدحم
 قئاسلا نالعإ مامأ هتداعك ًايبلس «هتداعك همليف
 .قيرطلا فرعي الو ناكملا اذه نم سيل هنا

 ينيطسلفلاو ؛هئاتلا» يدوهيلا مامأ انسْلّوأ ى 8

 ؟«يئرماللا»

 همليف ناميلس ايليإ لهتسي نأ ةفدص سيل
 نومضم لمحيس يذلا «ديهمتلا اذهب ,ديدجلا

 هناونع رربيس امبرو .كلذ دعب هلك مليفلا
 اذه عمو .«بئاغلا رضاحلا ةريس# يوناثلا

 ام مامأ مليفلا اذه يف انسل ءام دح ىلإو ءاننإف

 ىرحألاب .ناميلس ايليإ ةريس هرابتعا اننكمي
 ًاضيأ امبرو «ناميلس داؤف هيبأ ةريس مامأ نحن

 .ناميلس داؤف ةريس لالخ نم نيطسلف ةريس
 نيمليفلا ىف ريخألا اذه اندهاش انك نحنو
 ديالو ةءافتخا لجس» :ناميلس ايليإل نيقباسلا

 هنبا لالخ نم هانيأر نيمليفلا يف اننكل ؛«ةيهلإ
 مليفلا يف ءنيطسلف ىلإ داعو ًالجر حبصأ دقو

 لب - ًادبأ هققحي نل ًامليف ققحي يك لوألا
 «يناثلا يفو ؛- هسفن «يقابلا نمزلا» ناك امير

 .نيطسلف هيلإ تلآ امو هيبأ ةياهن دهشيل داع
 .همأ اندهاش ًاضيأ انك كاذنآ انقيرط يفو
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 ريوصت نمز نهارلا نمزلا ناك ساسألا نكل
 .امهتايح رخآ يف نيدلاولاو ؛نيمليفلا

 ايليإ ناك اذإو .رومألا لدبتت ةرملا هذه

 يك امنإف «نيمسق «يقابلا نمزلا» مّسق ناميلس
 ديو «ءافتخا لجس# لبق ام ىلإ «ةرم ءانديعي

 كلذ .امهدعب ام ىلإ ىرخأ ةرم مث ««ةيهلإ
 ةبنك ىلع هتجوزو ًامئان هانيأر يذلا بألا نأ
 «ءافتخا لجس# نم ةريخألا ةطقللا يف نولاصلا

 يلابي ال ًاينطو ًاديشن ثبت ةيليئارسإ ةشاش مامأ
 متشي ًابضاغ ًاريرم هاندهاش يذلاو ءدحأ هب

 وه ؛«ةيهلإ دي» يف ىفشتسملا لخخديو لكلا
 نيذلا ةرصانلا ناكس نم دحاو .خيرات هل ناسنإ

 رسخ نيح حالسلا اوقلي نأ اوضر ةبوعصب
 رثع خيراتلا اذهو ١1944. ماع نيطسلف برعلا

 ىلعو .بألا اهبتك تايموي يف ايليإ هنبا هيلع
 وأ ءاماع نيتس ناميلس ايليإ داع ءوحنلا اذه

 كلت خيرات رضحتسيل ءارولا ىلإ ءكلذ وحن
 ةريس نم ىقبت ام ءاهنم ًاقالطناو .ةراسخلا
 ءاعبط ءاضيأو ...ةلئاعلا ةريس يلاتلابو ءبألا
 ساسأ يف ناك يذلا لفطلا ؛ريغصلا ايليإ ةريس

 دوعيس يذلا جرخملا راص يذلا «ريبكلا ءايليإ

 همأ توم دهشيل مليفلا نم يناثلا مسقلا يف

 .ةرملا هذه

 نم لوألا مسقلا ناميلس متتخا «اذإ اذكه

 «شهدم دهشم يف «هيبأ تومب «يقابلا نمزلا»
 يف همأ ةايح متتخا امنيب .ةيلديصلا باب مامأ

 يفو .يلاتلاب مليفلا ةياهنو يناثلا مسقلا ةياهن
 .نيتوملا ىلع ًادهاش «كانه وه ناك نيلاحلا
 امك ًامامت «يئرم ريغ دهاش ءتماص دهاش امنإ
 .مليفلا لوأ ةرجألا ةرايس يف هلاح



 يقابلا نمزلا

 :نيمسق همليف مسق دق ناميلس ناك اذإو

 ىلإ - ًابيرقت - يمتني يناثلاو يخيرات امهلوأ
 هتغل يف عبتا  كلذك - هنإف ؛نهارلا نمزلا

 نأ ضارتفالا نكمي نيبولسأ «ةيئامنيسلا

 نيخيراتلا نيب ينمزلا قرافلاو عوضوملا

 .امهيف مكحت ام امه ءامهريوصت دارأ نيذللا

 ةلهولل ادب نيمسقلا نم ًالك نأ ةجيتتلا تناكو
 مل انه نم  هتاذ دح يف مليف هنأكو ىلوألا

 يف مليفلا روهمج ضعب مسقني نأ ًابيرغ نكي
 ةيكيسالك» هربتعا ام لّضف قيرف نيب «ناك»
 لصف رخآ قيرفو ««ةيدرسلا لوألا مسقلا
 نم برقت يتلاو ةيظشتملا ناميلس ايليإ ةغل
 ةاوه ىلإ ةبسنلاب ررب ام «ةتماصلا امنيسلا

 نع ثيدحلا يف ناعمإلا ًاقمعت رثكألا امئيسلا
 ءادأ يف «مليفلا يف ةيساسأ ةيئامنيس ةيعجرم

 نوتيك رتساب ىلإ دوعن «لقألا ىلع ناميلس ايليإ
 «لوألا مسقلا يف - نيعمتجم يتات كاجو

 نع ًاريثك جرخملا دعتبي نأ نود نم نكلو
 ةريس مدق «يوغللا هفشقتو «رخاسلا هبولسأ

 سيسأتو برحلا ةياكح مدق «هدلاولو نيطسلفل
 مالستساو ةيبرعلا شويجلا ناهوتو ليئارسإ
 ضعبلا خوضرو «ناكسلا ةرجهو «نايعألا

 «ةينويهصلا رزاجملا مدق .عقاولا رمألل رخآلا

 نينواعتملاو «ةساردلا ديوهتو يمويلا عمقلاو

 نزحو ؛«ةبئاخلا مالحألا مدق .نواعتلا يضفارو

 ءاهورجه لهأ نم ةيلاخلا تويبلاو مئادلا هيبأ

 صصق مدقو .مالستسالا ةقيثو عقوي ةدمعلاو

 لوحت تايادبو عقاولا رمألاو «ةيهتنملا بحلا

 مهلافطأ دشني نينطاوم ىلإ ؟ليئارسإ برع»
 اذه لك ...ليئارسإ ةلودل ةدجمملا ديشانألا

 ضنا

 هتايادب هقيرط يف مدق امك «ةيمكارتلا هتغلب همدق

 ةسردملا ريدم فقوتي ال لفطك ؛ةيصخشلا وه

 ««ةيلايربمإ اكيرمأ» نإ مئادلا هلوقل هبينأت نع
 يدرمتلا ضفرلا تايآ ىلجتت قهارمكو

 عم هتقالع ةيادب شيعي ذيملتك مث ءًأركاب هدنع
 «سوكاترابس» نم دهشم لالخ نم - امتيسلا

 لمحيو ةسردملا يف ضرعي كيربوك يلناتسل
 .- هتالالد لك

 ةريس مامأ «أذإ .مسقلا اذه يف انه نحن
 ىلإ ًاجيردت لوحتت يهو نيطسلف ةريس :ةثلثم

 اجيردت لوحتي وهو ينيطسلفلاو «ليئارسإ

 «يطرشلا ًانايحأ ةيراذتعاب «1548 برع ىلإ

 ةلالطإ عم «ىرخأ ًانايحأ ةيراذتعا نود نمو

 ريرملا ناميلس داؤف بألا تمص ةريس ًاريخأو
 راكتبا نع فقوتي ال يذلا راجلا ةرثرث وأ ابلاغ
 نم ليئارسإ ىلع ءاضقلاو ةيضقلل لولحلا

 .ىرخأ ةيحان

 داؤف تومب مسقلا اذه يهتني انلق امكو

 مسقلا ىلع توملا اذه حتفيل .ناميلس

 مسقلا عرز ناميلس ايليإ نوكي نأ دعب «يناثلا
 ثادحألا ىلإ ةلاد تاراشإب «يخيراتلا»

 لامج سيئرلا توم كلذ يف امب ؛ماسجلا
 تاضافتنالا مث «ةمواقملا دوعصو «رصانلادبع

 ةموتكملا وأ ةبخاصلا تامواقملا عاونأ ىتشو

 قحالت ةيليئارسإلا ةبابدلا دهشم انه عئار
 ًاينيطسلف ًاباش ةثالث وأ نيرتم دعب نع ءاهتهوفب
 هذهو ...اهب لابم ريغ يويلخلا هفتاه يف ملكتي

 «مليفلا يمسقل ةرباع انه انل وديت تاراشإلا

 ديدحت يف ًاساسأ ًارود بعلت نأ نود نم امنإ



 يقابلا نمزلا

 هنم يناثلا مسقلا يف دوعي يذلا ؟هلطبا راسم
 .اهتومو ةريخألا همأ مايأ ةرملا هذه بكاويل

 ؛؟يقابلا نمزلا» نم يناثلا مسقلا اذه

 ىلإ امك «ءافتخا لجس» ىلإ :ًاعبط ءانديعي

 نكلو ءطقف عوضوملا يف سيل ؛«ةيهلإ دي»
 ةوقب هيلع نميهيو .ةيئامنيسلا ةغللا يف كلذك

 رضاحلا .س .إ رود يف «ناميلس ايليإ دوجو

 تماص امنإ ءابيرقت دهشمو ةطقل لك يف
 «ثادحألا بقاري هنإ .ةملكب هوفتي ال هتداعك

 همأ تاريغت دصري «خيراتلا ةكرح عباتي

 نع الإ اهزجع .اهتلزع .اهتمص .هيبأل اهنينحو
 .تايركذلا

 نم لوألا مسقلا يف ناميلس ايلي نإ ناك نثلو
 ًاصوصخ ةيبرع تاينغأ مدختسا دق «مليفلا

 ةليسوك ةفورعمو ةعئاش «ةينانبلو ةيرصم
 نيينيطسلفلل يدبألا قلعتلا ةيحان نم :ديدحتل

 لك مغر ىلع هحورو هتفاقثو يبرعلا راوجلاب

 «نيينيطسلفلا ةديوهت» نم هيلإ يعسلا ىرج ام
 ةيخيراتلا تاراشإلا ديدحت «ةيناث ةيحان نمو
 ءانغلا نإف «ةيقاعتملا ثادحألاب ءانغلا طابتراو

 ىلإ مليفلا نم يناثلا مسقلا يف وحني راص
 نم لعلو .ةيروعشو ةيناوج رثكأ تاديدحت
 لمأتي يذلا دهشملا اذه ىلع ةلثمألا عورأ

 يف قدحت ةفرشلا ىلع ةسلاج همأ .س .إ هيف

 ةروص اهنأ ًاقحال فشتكيس اهيدي نيب ةروص
 اهسفن ةسلجلا يف وهو ءداؤف - اهجوز - هيبأل
 ...هارت ال اهنإ ....ةرصانلا ةئيدم ىلع ةلطملا
 ىلإ جرخي حجرألا ىلع هاري ال ًادحأ نأ امك
 ىلع هريدي ءويدار وأ ءليجست ةلآ ًالماح ةفرشلا
 مدق ظحالنف ...نحللا حدصي .ةينغأ ىقيسوم
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 قدلاب أدبت «أدبأ ةيبلسلا ءأمئاد ةتماصلا ؛مألا
 .ةينغألا كلت عاقيإ ىلع

 ناميلس ايليإ مدختسي مل ءانه هتداعك
 يجولويديأ ّلاد وأ «ةنيزك ءانغلاو ىقيسوملا
 .هتايصخش ةايح نم ءزجك طقف امهمدختسا
 هتداعك هنإ ءانهلوقلا نم دب ال كلذكو

 اهنقتي يتلا  راركتلا ةغل مدختسا ًاضيأ

 مليفلا لخخاد كلذكو ءرخآو مليف نيب ًاديج

 يذلا نمزلا ...نمزلا ةباتر ىلإ ةراشإك - هسفن
 تمصلا .هتمصو ؛هتايركذ ىوس هنم ىقبي ال

 نمزلا» يف ىرخأ ةرم انل حولي امك وه يذلا
 ناميلس ايليإ جرخملا هنقتي يذلا نفلا «يقابلا
 تمصلا اذه يف ءوهف .رخآ نف يأ نم رثكأ

 دب ال ام لك .هلوق ديري ام لك ةلوقيا» هربعو

 ىرت .ًاضيأ امنيسلا ةلوفط لوقي هنكل .هلوق نم
 نم رابكلا امنيسلا يخرؤم نيب ةمث سيلفأ
 نع رثكأ ربعت ةتماصلا امئيسلا نأ نوري اوناك

 ىلإ انه دوعنو ؟ةقطانلا امنئيسلا نم ؛ةايحلا
 ملفأ ىرت :لءاستنل - ةمدقملا - لوألا دهشملا

 قئاس ةرثرث نم غلبأ ءاهيف .س .إ تمص نكي
 ؟ةرايسلا

 «ناميلس ايليإ مدق «هئود نم وأ «تمصلاب

 دق ءأريبك ًايئامنيس ًالمع ءًاضيأ ةرملا هذه
 ةيسجرنلا نم ًاريبك أطسق هيف ضعبلا ىري
 نم اهلمكأب ؟تلقن» دهاشم ىف ىتح ًاراركتو
 لوقلا نم دب ال اذه عمو «نيقباسلا هيمليف
 مقاولا لوح لوقت يتلا ؟ةيبجرنلا# اهنإ
 خيراتلا لوح ًادارطتساو  يعوضوملا
 لك نكمي ام فاعضأ فاعضأ  رودغملا

 تاراعشلا ةرثرثو ةيجولويديألا ةحاصفلا



 رانلا رانز

 «ناميلس ايليإ نأ اننيقي يفو .هلوقت نأ ةينطولا

 لمكتسي ثلاث مليف يف «ديدج نم انه دكأ

 نأ «ةيثالثلا» ب ًادعاصو نآلا نم فرعيس ام

 :ةشهدمو ةليمجو ةيوق نوكت نيح ءامنيسلا
 ربعت نأ ديرت يذلا باطخلا ؛مدخت» نأ اهنكمي

 تاضبقلا ناكما يف امم رثكأ ةرم فلأ «هنع

 هنكمي ءاذه قدصي ال نمو .لوقت نأ ةعوفرملا

 نع ملاعلا تاغل ىتشب ءبتك يذلا ام أرقي نأ

 ...ناميلس ايليإ امنيس نم ًاقالطنا ...نيطسلف

 «راتلا رائز»

 (ناولأ) .د 6 ةيقييفا

 جيجح جيهب :جارخإ

 جيجح جيهب :ويرانيس

 (ةدبتسملا») فيعضلا ديشر :ةصق

 وريه ميسكام :ريوصت
 نايردنلاك يشناف :ىقيسوم

 «تاحرف نسح «ميكاو ءادن :ليثمت

 بيرح تيدانرب

 نيجرفتملا دعوم ناك “٠٠١1 ماع رخاوأ يف
 هذه نيب «دوقنعلا رخآ» اهموي هودقتعا ام عم

 جيجح جيهب جرخملل ةرانلا رانز# مليف :مالفألا

 ىلوألا ةليوطلا ةيئاورلا هتبرجت انه مدق يذلا
 نيسسؤملا هقافر بكر نع نيدقع وحن ًارخأتف
 ةدوعلا ذنم ,مهعم هتايادب تناك ءاذه عم «نيذلا

 ةبرجتب ًارورم (تاينيعبسلا طساوأ) اسنرف نم
 ةينوفوكنارفلا امنيسلا ناجرهم دض جاجتحالا
 يئامنيسلا يدانلا ةبرجتو ١977( يرم تيب)
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 جبهب ىلع بعصلا نم نوكي نل ًاعبط .يبرعلا
 نأ ريغ .ريخأتلا اذه ببس رسفي نأ جيجح

 هيفعتس ؛رانلا رانز) اهنع ضخمت يتلا ةجيتتلا

 رربي مليف - ءيش لك دعب وهف ءاذه نم
 هعوضوم يف هسفن وه ادب ولو ىتح هريخأت
 هنإف نكي امهم .هرودب نيدقع ًارخأتم هتغلو
 أدبم رسفي نأل هيفكي ام ةيفافشلا نم هل مليف
 .ًادبأ يتأت الأ نم ريخ ءأرخأتم يتأت نإ كنأ
 اهب جرخي يتلا ةيلوألا ةظحالملا نأ كلذ

 ىتأ هنأ يه مليفلا اذه ةدهاشم نم ءرملا

 تققح يتلا مالفألا لك  داكي وأ - صخليل

 نم ديفتسي «ةينانبللا برحلا نع هضرع ىتح
 يذلا تقولا يف اهاطخ ىلع ريسي ءاهئاطخأ

 .ًاقح اهزواجت ىلإ ىعسي
 يذلا عابطنالا كلذ وه اذه نم مهألا نكل

 هنأ عابطنا :ينعملا جرفتملا دنع مليفلا هكرتي

 ءاهتيثئبعو اهمالآو برحلا بلق نم «لفقي مليف
 دق «توريب اي توريب» ناك يتلا برحلا ةرئاد

 .برحلا جراخ نم اهحتف
 ةلهولل ًايثبع ودبي دق مالكلا اذه نأ حيحص

 نإ انل لوقي نيمليفلا عقاو نأ املاط «ىلوألا

 برحلا نع ًامليف سيل ««توريب اي توريب
 .اهنع مليف «رانلا رانز» نأ فرعن اميف «ةينانبللا
 وه انه يضقانتلا قطنملا ناك ول اذام نكلو
 وه «رانلا رانز» ناك ول اذام ؟ميلسلا قطنملا

 حوضوب نلعي ةينانبللا برحلا نع مليف لوأ
 امامت هفوقو يلاتلابو ءبرحلاب هناتتفا مدع

 ؟برحلا هذه جراخ

 لخاد فعضلا رصانع نم ةمث نأ ًانيقي
 اذه سكع ىلإ ءأطخ ءيدؤي دق ام مليفلا



 رانلا رانز

 اذه ىلإ لصي يكل ءرملا نأ ًائيقيو .جاتنتسالا
 بثك نع فرعي نأ ءًالوأ ؛هيلع نوكي جاتنتسالا
 سبتقا يتلا ؛دبتسملا :فيعضلا ديشر ةياور

 ءيش عم ؛همليف عوضوم جيجح جيهب اهنم
 قرافلا كردي نأ يلاتلاب هيلعو .فرصتلا نم
 ذاتسألا «مليفلا لطب ةيصخش نيب يرذجلا

 اهروص امك ةياورلا لطب ةيصخشو «يعماجلا
 يذاهلا لطبلا نأ كلذ .فيعضلا ديشر ملق

 فيعضلا ناك يذلا ثباعلا قلقلا رخاسلا
 برغأ نم ةدحاو هنم لعج دق «دبتسملا» يف

 يف ةيئاورلا تايصخشلا (قدصأ يلاتلابو)

 جيهب ىدل لوحت .ديدجلا ينانبللا بدألا

 لطب وسرام نم وندي يديجارت لطب ىلإ جيجح
 بجوتي ناك يذلا تقولا يف وماك «بيرغ»

 ؛ةمكاحم# ؛.ك» يف ًاوند رثكأ نوكي نأ هيلع
 .اكفاك زئارف

 «ةيساسألا ةيصخشلا يف مليفلا ثدحأ دقل

 عمو .لمعلا ةحلصم يف ِتأي مل ًاليوحت أذإ
 يسيئرلا قرافلا كلذ نع انيضاغت اذإ ءاذه
 كلذ انمامأ لظيس ؛مليفلاو ةياورلا نيب

 جيجح جيهب اريماك تعاطتسا يذلا نايذهلا
 ةيوناث تايصخش لالخ نم نإو «هروصت نأ

 تماق يتلا ةعماجلا ةذاتسأ «ةيانبلا سراح)
 اذه .(...راصق ايلوج «ةردان ةعاربب ءاهرودب

 هنإ لب ءدبتسملا ةياور يف ًالصأ دوجوم نايذهلا
 ةشاشلا ىلإ هلقن نكل «يسيئرلا اهرصنع لكشي
 يساسألا رصنعلا هلعجو «ائجافم ًامخز هاطعأ

 ساسحإلا :هيلإ انرشأ يذلا ساسحإلا كلذ يف

 اهروصي ال ءاهيهني ءبرحلا لفقي مليف مامأ اننأب

 ايديجارتك ىتح الو لب ؛ناتتفاو نينحك

 ملح

 لثم) ءابو درجم انه اهنإ .ةيعامج ةيعامتجا
 درجم ؛(راصق ايلوج بعري يذلا رائلا رانز ءاد

 درجم ؛هتايح شيع ناسنإلا ةلواحم مامأ قئاع

 عراوش ألمت يتلا ةمامقلا لثم ءنعرأ روكيد

 لصاوتلا عنمي زجاح «رهقلل ناكم «ةنيدملا

 .هتاذو درفلا نيب لب ءهرحخخآو نثاك نيب سيل

 اهنم صلختلا حصي ؛رثكأ ال ةموثرج برحلا
 ءاهب نوتفملا اهاسني نأ حصي .ةعرسب اهنايسنو

 رارضأ لكب هل تببست يذلاو ءاهنم ديفتسملاو

 .ملاعلا

 عقوأ ام امه اهسؤبو برحلا نأ حيحص
 «يعماجلا ذاتسألا نضح يف ةلوهجملا ةنتافلا

 هتايحل لعجي ًارربم - رتاوتلاب  هاطعأ ام
 برحلا نكلو ءًافدهو ىنعم ةيواخلا ةيمويلا

 ام :ةلوهجم ةلوهجملا تقبأ يتلا يه اهسفن

 .لمتكم ريغ اهل يعماجلا ذاتسألا ءاهتشا لعج
 اذإ امع انسفنأ لأسن لازن الو ىضم ملح لثم

 هيلع رثعي يذلا رتفدلا ىتح لب .ًاقح ًاملح ناك
 رمألا نأ ىلع ليلدك سراحلا ةفرغ يف ذاتسألا

 ...ةاتفلا ىلإ لوصولل قيرطكو ملح نكي مل
 ؟اهرتفد ءقح هنأ اناردأ نم

 ريبك ودبي ال اذه لك ءرمأ نم نكي امهم
 - ةروصلا ةردق وه انه مهملا .انه ةيمهألا

 لذلاو رامدلاو برحلا اهريوصت يف ًاديدحتو

 ةينانبللا برحلا نع مليف يأ نكمتي مل لكشب
 ةروصلا ةردق - نآلا لبق ةوقلا هذهب هريوصت نم

 .برحلا نم «نيجرفتملا نحن ءانجارخإ ىلع
 نيلصاف نيدياحم نيجرفتم ىلإ ًاقح انليوحتو
 ةشاشلا ىلع انمامأ ثدحي امع ًامامت انسفنأ
 ىلإ ءرخآلا  انانأ ءيعماجلا ذاتسألا نيعاد



 مهم لجر ةجوز

 اهجراخ وه املثم ًامامت ؛هرودب اهجراخ ءاقبلا
 ايلوجو (ًاجيردت اهيف طروتملا) ةيانبلا سراح
 ءاهبالطو ةعماجلا ةذتاسأو يحلا لهأو راصق

 انه دحأ ال نإ .يفئاطلا زجاحلا دارفأ ىتح لب

 ٍتآ ليخد حبش برحلا .اهعم وأ برحلا نم
 هقيرط يف نكلو روكيدلا ألمي .ناكماللا نم

 .ناكماللا ىلإ روبعلل

 مأ يتاذ روعش ؛ءيش لك دعب ءاذه له

 بعصلا نم ؟نيجرفتملا ىدل ماع روعش

 نأ دكؤملا نم نكلو .ةمساح ةباجإ ميدقت

 لعجي نأ هنأش نم «جيجح حجيهبل «رانلا رانز»

 ًامليف «ةينانبللا برحلا نع ؛هدعي يتأي مليف لك
 ًامليف ...ىودج نود نمو «ةيلاعف نود نم

 ةرادإ يف توافت مغر «يذلا مليفلا هنإ .ًادئاز

 «راوحلا يف لقثلا ضعب مغرو «نيلثمملا

 يمكهتلا لحم ّيديجارتلا ٌلَحأ خانم مغرو
 هتالالد ضعب مليفلا قايس دقفأ ام ينايذهلا

 ضورفملا نم ناك يتلا .هدهاشم ضعب لعجو
 قيدصتلل ةلباق ريغ .نايذهو ثيعب لماعت نأ

 اماردوليملا امبرو ايديجارتلا حوسم تدترا ذإ

 ةيانبلا سراح ةبيرقب قلعتملا عطقملا لك)
 يذلا مليفلا هنإ .(ذاتسألا ةقش يف اهتماقإو

 قلغي نأ نم انيأر يف نكمت ءاذه لك مغر ىلع

 نم 4؛توريب اي توريب» اهحتف ةرئاد لخادلا نم

 يف ناكل ءاذه ريغ لعفي مل ول وهو .جراخلا

 ةوقب يمتني ءأزيمتم ًامليف هربتعن نأ ًاضيأ انعسو

 نرق عبرب كلذ لبق دلو ينانبل يئامنيس رايت ىلإ

 .ديدج نم ةرم لك يف دلوي لازي الو

5377 

 «مهم لجر ةجوز»

 (ناولأ) .د 6 (1و448)

 ناخ دمحم :جارخإ

 قيفوت فوؤر :راوحو ويرانيسو ةصق

 نايزازاك جروج :ىقيسوم
 ريمس دهان ءيكز دمحأ ؛نيمأ تفريم :ليثمت

 جرخملا يدهي نأ ةنيزلا باب نم نكي مل
 ىركذ ىلإ همالفأ لمجأ .ناخ دمحم
 يذلا «ليمجلا نمزلا»و ظفاح ميلحلا دبع
 «رمسألا بيلدنعلا# ءانغف .ريخألا اذه هنع ربع

 ةريبك ًامالحأ هتايادب تناك ًاخيرات لجس

 «لضفأ لبقتسمب ةيبرع ًالامآو ًايموق ًادوعصو
 طقف سيل ةمالع ناك  ءانغلا كلذ - هنإ امك
 ثيدحتلا ىلع كلذك لب .ءىنفلا ثيدحتلا ىلع

 00 .يعامتجالا
 ءاذه ليلحت ددص يف انسل انه نحن ًاعبط

 لخدمك «ةيرورض تدب هيلإ ةراشإلا نكل
 دمحم مالفأ لمجأ نم دحاو نع ثيدحلل

 ؛؛مهم لجر ةجوز» مليف وهو ءاهاوقأو ,ناخ

 نمو.- هيف ظفاح ميلحلا دبع ءانغ بعل يذلا

 هنأ لقنل وأ .ًايساسأ ًارود - ىتح ينغي نأ نود

 ةمالع «مليفلا ةلطب ةيصخش ىلع ةمالع ناك
 هلغش زكر نيح ةوقب هفده ناخ دمحم باصأ

 ةيصخش تمستا مليفلا ىلإ ةبسنلابف .اهيلع
 «ظفاح ميلحلا دبع يناغأب اهطابتراب ةلطبلا
 ةبلغلا تناك ناو ىتح .هرصع ىلإ نينحلابو

 رصع نم لاقتنالا يأ :مليفلا يف ةيساسألا
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 ىلإ ؛ظفاح ميلحلا دبع نمز هناك يذلا بهذلا

 مليفلا ىلع نميه يذلا «ةميثللا ةيعقاولا رصع

 .حوضوب زربت مل «هتايادب نم تاظحل دعب

 مدع ؛ناخخ روصي نأ يقطنملا نم ناكو

 ةرتفلا نا ىلإ  ًاعبط - ًادانتسا ءاذه حوضولا
 قالخألاو ةسايسلا يف «نيرصع نيب ةيلاقتنالا

 .ةحضاو ًايخيرات نكت مل ءًاضيأ

 ىلإ انعفدي الأ بجي هلك اذه نأ ريغ

 ىلإ حطنت ءيسايس مليف مامأ اننأب داقتعالا

 رضاحلا ةمكاحم ىلإ وأ ؛خيراتلا ةمكاحم

 هيتيصخش طوقس ىلع زيكرتلا لالخ نم
 نإو ىتح «ةداع ناخ دمحم امنيسف .نيتسيئرلا

 فوؤر - ويرانيسلا اهل نويتكي نورخآ ناك

 ضيبأو دوسأ امنيس تسيل انه قيفوت
 ءاعبط (نّولم) مليفلاف «مليفلا ناولأ ىنعمب ال

 ربع هيف ّرشلاو ريخلا رواجت ةيحان نم لب
 يفو «ناخ دمحم امنيس .امهنيب حضاو عارص
 ةايحلاب ًاطابترا رثكأ يه «ةريبكلا همالفأ مظعم
 يتلا ةلوهسلا خف يف عقت نأ نم اهعئاقوو

 :ًايضايس وأ ًايقبط وأ ًايقالخأ «صاخشألا مسقت

 تعبط يتلا ساسألا ةمسلا هذه نأ فرعنو

 هيلياجم امنيس تعبط امك «ناخ دمحم امئيس
 «ةديدجلا ةيعقاولا» يمس ام يف هقافر نم

 نرقلا تاينينامث يف ةرهاقلا يف ترهظ يتلا
 «هقافرو ناخ امنيسل تلعج يتلا يه نيرشعلا

 .اهتناكمو اهتوق

 ًاليثمت رثكألا ودبي ةمهم لجر ةجوز» لعلو

 «مليفلا اذه يف نحنف .لاجملا اذه يف ةوقو

 «ةنادإ ىلإ انعفدي ام انيدل دجن انك نإو ىتح
 انل مدقي نأ دعب «ةلطبلا عم فطاعتلاو لطبلا
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 :ةيادبلا ذنم نيتيصخشلا نم ًالك ءجرخملا

 تارابختسا طباض وهو ؛ظفاح ميلحلا دبع

 «رارحألا طابضلاو ةروثلا نمز ىلإ يمتني ,مهم

 اهداؤف يف اهلك ةفطاعلا لمحت يه .امهيلي امو

 دمحأ هامس امي ةطيترم ةايحلا ىلع لبقتو

 نامزلا بارس» ًاموي يزاجح يطعملا دبع

 ءيش لكل «ةيلك ةروصب يعقاو وهو ««ليمجلا
 «يعقاولا هباوج لاؤس لكلو «هتاباسح هيدل

 بناجلا اذهو .هتاطابتراو هحلاصم نيح لكلو

 مل يذلاو طباضلا جوزلا ماشه ةيصخش نم

 يذلا وه ناك «هليصافت كردت ةجوزلا ىنم نكت

 لثمي هنأ رابتعا ىلع هتجوزت نيح ءاهاوهتسا
 ًاردق اهليج تطعأو اهتطعأ ةطلس اهيلإ ةبسنلاب

 نإ ؛ماشهب ىنم طابترا نإ .ماهوألا نم ًاريبك
 نود نم ءام نمزب طابترا الإ - ةبراوم - وه

 .ةيلاديملل رخآلا هجولا نع ءيش ةفرعم

 حطنتي نأ نم ًاريثك رثكأ ءانه نمو

 اوبتك نيذلا نم رثك ىأر امك «مليفلا اذه

 يف اذكه ودبي ناك نإو ىتح - «يتاداسلا

 ةرظن مامأ انل ودبي فوس - لوألا هرهظم

 ةطلس تناك ءاوس ةطلسلا موهفمل ةنادإ .ةقمعم

 يأ  هقبس يذلا نمزلا ةطلس وأ تاداسلا نمز

 كاردإ نود نم اننأ ةقيقحلاو . يروثلا نمزلا

 «مليفلا «ةلاسر# نم لماشلا بناجلا اذه

 ىلع برح نالعإ درجم هنإ لوقلا ًادئاس ىقبيس
 يوقلا هسارتمو ل وألا هحالس «يتاداسلا نمزلا

 يأ ...ظفاح ميلحلا دبع نمز فلخ ءابتخالا

 .ةروثلل ىلوألا ةءاربلا نمز
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 اذه ةياكح يه ام ...هلك اذه دعب نكلو

 لجر ةجوز» يف سيل ةقيقحلا يف ؟مليفلا

 ام لك .ةملكلل داتعملا ىنعملاب «ةياكح (مهم

 ءانايحأ لوحتي يذلا - ناتتفالا ةياكح وه هيف

 طباضلاو ةبلاطلا نيب بح ىلإ - طقف ًانايحأو
 جاوزلا مايأ ةحرف دعب ءنكلو .امهجاوزب يهتني
 يف (نيمأ تفريم) ىنم ةمدص نوكت «ىلوألا

 نيح ةملؤمو ةريبك ءاهراودأ لمجأ نم دحاو

 تجوزت ام ردقب الجر جوزتت مل اهنأ فشتكت
 اهراهبنا عم اذه يف ةمئالتم ...اهسفن ةطلسلا

 نأ كلذ .مهملا لجرلا اذه اهلثمي يتلا ةطلسلاب

 هراودأ ىوقأ نم دحاو يف «(يكز دمحأ) ماشه

 «ةماعلا ةايحلا يف أطلستم ناك اذإ ءرخآلا وه

 ةلود تناك ءاوس «ةلودلا يف ريبك لوؤسم لكك

 ةيعمق ةيركسع ةلود يأ وأ ةيتاداس وأ ةيرصان

 ةدمع وأ تارابختسا طباض ناك ءاوسو «ىرخأ

 يف طلستم ىوس نوكي نل هنإف «ةيفير ةيرق يف
 .هتجوز ءازإ انهو ...هتلئاع طسو ؛هتيب

 بحلاو نانحلا لك لباقي هنإف ءانه نمو

 يه :ةطلسلا نم ديزمب ؛هوحن امهيدبت نيذللا
 هعمقن يذلا بعشلا نع ةيانك انه هيلإ ةبسنلاب
 عضوو هل انتياعر ناونع تحت «هب دبتسنو
 ىنم أدبت ...انه نم ًاقالطناو .هتمدخ يف انسفنأ

 بارسلا ىوس بحت مل اهنأ فاشتكاب جيردتلاب
 يف ءايترألا نأو .ليمجلا مهولاب الإ نتتفت ملو

 الإ ءايدجمو ايزجم نوكي ال .ةطلسلا نضح

 اهتبعل بعلت «ةطلسلا هذه نم ًاءزج نوكت نيح
 .تنأ كطورشب ال ءيه اهطورشب

 ىه ةقيقحلا هذه فاشتكا ةظحل نأ ًانيقيو

 يلاتلابو «.هتورذ ىلإ مليفلا لصوت يتلا ةظحللا
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 نم امأ .ةدوعاللا ةطقن ىلإ ناخ دمحم امنيس

 ىنم نإف «مليفلاب ةصاخلا ةيماردلا ةيحانلا
 تيبلا لخاد اهتيعضو نأ اهفاشتكا لالخ نم

 لثم ...ءيش ىلإ اهتلوح امنإ ءيجوزلا
 ذإ امّيس الو ...لزنملا يف ةليمج ثاثأ ةعطق

 يتلا هتايح تارورض ءارج نم  اهجوز حار
 بولسأو هتافرصت هيلع يلميامو نّم يه

 «هل اهنإ :يجراخلا ملاعلا نع اهلزعي - هشيع
 ...رخآ دحأ يأل تسيلو

 هَ ةبأ

 دّرجم ىلإ لوحت هنأكو ودبي مليفلا داكي انه

 نم فهرأ ادب ناخ دمحم نكل .ةيلئاع امارد

 عسي مل هنأ كلذ :لوحتلا اذه لثمب يفتكي نأ

 دارأ لب .ةصاخ ةيلئاع امارد روصيل ًالصأ

 يذلا لمعلا ةمس همليف ىطعي نأ ةيادبلا ذنم

 .اهباحصأ ةايح قئاقدو ةطلنفلا ليصافت لخدي

 لمكي «هنأكو ودبي داكي «راطإلا اذه ىف ءوهو

 دخحأ  فيسوبأ حالص هأدي ناك ام «نِرْضَعُيو



 بلكلاو يتجوز

 ةطلسلا نع ثيدحلا لاجم يف - رابكلا هفالسأ

 نإف ءانه نمو ...ًالثم «ةوتفلا» مليف يف امك

 ءانل لوقيس ؛مهم لجر ةجوز# يف ًاناعمإ
 نمزلا بارس نم لاقتنا «نآلا ىنم راسم نإ

 «لوألا اهتايح كرحم ناك يذلا ليمجلا

 «ةطلسلا يف ةسمغنم ةايح ةيعقاو ىلإ ًالوصو
 ًاءدب يهتنت فوس انه ةياكحلا تناك نإو ىتح
 .ماشه دعاقت نم

 انه هيلإ رظنلا انيلع نيعتي ءراسملا اذه
 يأ هسفن ماشه راسمل جاتنإ ةداعإ هنأكو

 بعادت ةئيرب ةركف تناك ذنم «ةروثلا راسمل

 مث «نيينطولا نييركسعلا نم ةعومجم لايخ
 نييالم رعاشم  اهراصتنا دعب - بطاخت

 ةيوطلس ةوق تحبصأ ىتح «نينطاوملا

 «نافرخلا نم عيطقك بعشلا لماعت «ةطلستم
 نم امئادو ؛هعوجت .هعمقت «هاعرت «همساب قطنت

 .هل ثدحي ام يف هيأر هلأست نأ نود

 رظنن نأ انقح نم حبصي راطإلا اذه يفو

 نع ةيانك ةيحان نم يهف «ةجودزم ةرظن ىنم ىلإ
 ءاهباحصأب هناتتفال ةطلسلل عضاخلا بعشلا
 ءاهسفن ةطلسلا نع ةيانك «ةيناث ةيحان نم ىهو

 ءيربلا اهملح نع ةظحل تاذ تلصفلا دقو
 همالحأ ىعني ظفاح ميلحلا دبع نمز ةكرات

 رعش نم ًاقالطنا لوقي اهلاح ناسلو ءأديحو

 :ءيشلا ضعب هليدعت نكمي .هسفن يزاجحل

 يننغملا ءاثيف ةميزهلا ءبع نآلا لمحي ىرت نم

 هيرتشي كلم نع ثحبي بردلا يف راس يذلا

 ينغملا ملح نأ ؛هل ليخ دق يذلا كلملا وه مأ
 بارسي ًاعم انعدخ انارت مأ ؟...هيف دسجت
 ؟...ليمجلا نامزلا

 ضرب

 21941 ماع ناخ دمحم هققح مليفلا اذه
 يتلا ةيئامنيسلا تاحاجنلا نم ةلسلس دعب
 ةيرصملا امئيسلا خيرات يف ةفاطعنا تثدحأ

 «سمش ةبرض» لثمًانومضموًالكش

 لثم هل ىرخأ مالفأب كيهان ««فيرحلا»و
 ىلإ ًالوصو ؛ةنيدملا سراف»و «تكرام ربوس»
 دنه مالحأ#و دعي ملو جرخا» نيعئارلا نيلمعلا

 .امهريغو «ايليماكو

 «بلكلاو يتجوز»

 (ضييبأو دوسأ) .د 6 (198/1)

 قوزرم ديعس :جارخإ
 قوزرم ديعس :راوحو ويرانيسو ةضق

 يمهف زيزعلا دبع :ريوصت

 جاجح ميهاربا :ىقيسوم
 («يسرم دومحم «ينسح داعس : ليثمت

 مدقي نأ ًابيرغ ىلوألا ةلهولل ودبيدق

 ىلإ وحني فقثم ؛قوزرم ديعس لثم جرخم
 ناك يتلا تاونسلا كلت يف ءيسايسلا مازتلالا

 ىلإ برقأ ًارمأ ءًايسايس نينانفلا مازتلا اهيف
 ةماعلا بضغلا ةلفح يف كراشمو «ةيهيدبلا

 مليف جارخإ ىلع «ناريزح ةميزه تلت يتلا
 .رصم يف ةيسايسلا ءاوجألا نم دعبلا لك دعتبي
 نأ ةداع فورعملا نم نأ اذه نم برغألاو

 اذإ ىلوألا ةرملل هنف نم وندي باش جرخم يأ
 نأ ءارغإ مواقي نأ هتكمي ال ؛:ةصرفلا هل تحيتأ
 هراكفأ ءاعبط ءكلذ يف امبو هراكفأ لك عضي



 بلكلاو يتجوز

 راكفألا كلت عم ةقالعلا يف هتيتاذو ةيسايسلا

 رومأ نيب ًايسايس - أدهيل «لوألا همليف يف
 لامعأ ىلإ جيردتلاب ًالوحتم كلذ دعب - ىرخأ

 هيضام نع ريبعتلا يف هتبغر نعو هنع أدعب رثكأ
 .يعامجلا وأ ءصاخلا

 همليف «؛«1 ماع يف ققح نإ ام ءددرت نود

 مليفلا اذه نأ نيبتيل «بلكلاو يتجوز»

 يف ةيرصملا امنيسلا هتققح ام مهأ نم دحاو

 نيخرؤملا نيب نم ةمث نإ لب .نيحلا كلذ
 «بلكلاو يتجوز» نأ ربتعي نم داقنلاو

 قوزرم ديعس نأ املاط ءريصم يف «فلؤملا

 نأ لبق راوحلاو:ويرانيسلاو ةصقلا هل بتك

 مليفلا اذه ةقالع نإ لب ...هجارخإ ىلع مدقي
 ىلإ ءاذه ىدعتت فلؤملا امنيس موهقمب
 نأ مويلا فرعن ثيح «نيلثمملا رايتخا ةلأسم

 ةلوطبل راتخا دق ناك نإو ىتح قوزرم ديعس
 «ةوقب ًادعاص ًامجنو نيخسار نيمجن مليفلا

 وه ام سكع ىلع مهمدختسا همليف يف هنإف

 هيدل اولوحت ذإ ...ةشاشلا ىلع مهنم عقوتم

 يذلا يسرم دومحم :نيداضم  لاطبأ ىلإ

 لجرك ةئداهلا هراودأو عئارلا هئادأب رهتشا ناك

 نم ًاعون «بلكلاو يتجوز» يف راص ؛مرتحم
 .ةلتاقلا هراكفأو هسجاوه شيعي رصاعم ليطع

 تالوطبلا تداتعا تناك يتلا ينسح داعسو

 امنيسلا يف ةمجنلا ىلإ ةديعم ؛ةقلطملا

 تلوحت «مليفلا يف يروحملا اهرود ةيرصملا

 «عوضوم ىلإ - «بلكلاو يتجوز» يف - انه
 نيب ءيناوج امنإ ءضرتفم عارص روحمو

 ضرخل

 فيرشلا رونو «مليفلا يف اهجوز يسرم دومحم
 رون امأ .جوزلا يأر يف ؟ضرتفملا ةيشع)

 مل -رمألا ةياهن يف - هنإف .ههسفن فيرشلا

 دومحم سأر يف ةركف نوكي نأ مليفلا يف دعي
 .هراكفأو هسجاوه اكرحمو «يسرم

 «بلكلاو يتجوز» يف كانه ًاعبط

 «نوفورعم نولثمم اهب ماق ىرخأ تايصخش

 رونو ينسح داعس امكو ءاعيمج مهنأ ريغ

 ةيصخش ديكأتل الإ انه اونوكي مل .فيرشلا

 لجرلا اذه ««يسرم دومحم) يسرم سيرلا

 .هسأر لخاد مليفلا مظعم رودي يذلا «يليطعلا

 اذه مامأ ءلوقلا ناكمإلا يف ناك انه نمو

 اهرودب هذهو «ديحو لطب مليف» هنإ «مليفلا
 ديعس اهضاخ «فلؤملا امئيس تامس نم ةمس
 فرعي ناك هنأ عم ءلجو نود نم قوزرم

 ةرماغم رمألا يف نأ ءنيحلا كلذ يف ءامامت
 ةرماغم كلذكو «جئاتنلا ةدكؤم ريغ ةيجاتنإ

 تداتعا نإف .ةيرصملا امنيسلا اهدتعت مل ةينف

 دعبب لب ...ةيوبخنب لمعلا مستا ءاهبراقيام

 هنكل نم ٌردلاب نيجرظملل لق ال رجم
 ًايراجت لشفي مل مليفلا نأ شهدملا ناكو ءمدقأ

 ًاحاجن ققح لب «هل ًارّدقم ناك امك ءآينف الو

 نيح مويلا ىلإ لازي الو .نيديعصلا ىلع
 .اريبك الابقإ ىقلي نويزفلتلا ةشاش ىلع ضرعي
 ٠٠١ لضفأ نم ًادحاو ًامئاد ربتعي هنإ امك
 .اهخيرات يف ةيرصملا امنيسلا اهتققح مليف

 عونلا اذه مامأ ةعساو باوبألا حتف هنأب كيهان

 ءادألا ةوق نيب عمجي يذلا «بعصلا يئامنيسلا

 ةدحو نم بيرق وهامو ءعوضوملا زكرتو
 ؟مليفلا اذه ثدحتي ّمعف .نامزلاو ناكملا



 بلكلاو يتجوز

 نوكي داكي لجر نع «لجر نع :انلق امك
 ىف هرمدي امك «هتريغو هراكفأ هرمدت ءأديحو

 رومألا عم لماعتي نأ نع هزجع صاخ لكش

 ًالماعت ؛هيلإ نيبّرقملا برقأ عم لب ؛سانلاو
 لجرلا نأ ءاذه نم برغألاو .ًايداع ًايناسنإ
 هيلإ ةجاح يف وه ام لك هيدل هنع ثدحتن يذلا

 نم رصنع لك ناك نإو ىتح «ًاديعس نوكي يك
 هصقني «ةضرتفملا هتداعسل ةنوكملا رصانعلا

 يذلا يسرم سّيرلا وه لجرلا اذه .ام ءيش

 ءادرج ةقطنم يف ميقأ رانف يف ًالوؤسم لمعي

 ءالوزعم اديحو كانه شيعيو لمعي هنإ .ةلوزعم

 نيلماع نيليمز عمو رون باشلا هدعاسم عم

 ةزاجإ يسرم سيرلا ذخأي موي تاذ .نيرخآ
 لسع رهش ةرتف يضمي مث هتبيطخب اهيف نرتقي
 ةجوزلا ًاكرات «رانفلا يف هلمع ىلإ اهدعب دوعي

 ىلإ سيرلا دوعي ذإو .ديعبلا امهلزنم يف داعس
 ةحرفب ءالؤه هلباقي لمعلا يف هقافرو هلمع

 ةايح نم جرخ ذإ لعف ام ىلع نينثم «ةريبك
 هرظتني نم - تيبلا يف كانه راصو ؛«ةيبوزعلا

 .رانفلا يف ّلمملا ينيتورلا لمعلا نم ًاديعب
 اهسفن ةيمويلا تاياكحلاو هوجولا رائفلا يفف

 ىلإ ةبسنلاب نكلو .هسفن للملاب ساسحإلاو
 اذه لّمحت هناكمإ يف مويلا راص ءيسرم سيرلا

 نأ رخآلاو نيحلا نيب عيطتسيس هنأ املاط ؛هلك

 ولو اهدوجوب عاتمتسالاو هتجوز ةيؤرل رفاسي
 .هلمع ىلإ اهدعب دوعي ًامايأ

 نآلا هتداعس نإف يسرم سّيرلا امأ

 ركفت ةبيبح ةأرما ةمث نأ فرعي هنإ .فصوتال

 اذهو .ام ناكم يف ةفهلو قوشب هرظتنتو هيف
 مل يكحلا يف ًاموك هيدل كرحي ساسحإلا

 فرس

 هليمز عم ةصاخبو «لبق نم دهع هب هل نكي
 ةيأ هل سيل نأ حضاولا نم يذلا ءرون باشلا

 عمجب تارماغملا نم يفتكيو ةيئاسن براجت
 حتفيو ؛همون ناكم يف اهقصلو ءاسنلا روص

 سيرلا هل يوري نيح ةشهد لكب هينذأو هينيع
 اذه يف .هجاوز لبق «ةيئاسنلا هتارماغم يسرم

 درطتسيو درطتسي يسرم نأ ظحالن لاجملا

 «هابتنا لكب يغصملا باشلا ىلإ ثدحتي وهو
 اهيف - يسرم وه نوكي تاياكح نعامّيسالو
 يكحي وهو هنإ .تاجوزتم .ءاسنب ةقالع ىلع

 اهتردقو تاياكحلا هذه ةروطخ اعبط كردي ال
 ًاقحال .ةصاخلا هلاح ىلع سكعنت نأ ىلع
 بلطي يتلا ةظحللا ذنم امّيس الو .اذه كرديس

 ةروص هيري نأ - عقوت ريغ ىلع - اهيف هنم رون

 ناكو .اذه يسرم سيرلا ضفري ًاعبط .هتجوز
 ًارون نأ ريغ ؛عوضوملا يهني نأ ضفرلا نكمي

 ةبغر - يسرم سيرلا ىلإ ليخيس امك - دادزي
 امبرو - اذه عمو ...ةروصلا ىلع لوصحلا يف
 «- ويرانيسلا يف ةيساسأ فعض ةطقن انه نمكت

 ؛ةنيدملا يف ام ةزاجإ ءاضقل رون هجوتي نيح

 .هتجوز ىلإ ةلاسر لاصيإب يسرم سيرلا هفلكي

 هجوت لبق نم ىتحو «يسرم سيرلا نأ ريغ
 كردي «ةلاسرلا ليصوت ىلإو «ةزاجإلا ىلإ رون
 لباقيل باشلا لسرأ ذإ هلعف ام أطخ ةأجف

 ثدحي مليف ىلإ مليفلا لوحتي انه نمو .هتجوز
 يسرم لوحتيو ...يسرم سيرلا راكفأ لخاد

 .رصاعملا يريبسكشلا ليطعلا كلذ ىلإ هسفن

 نم «راكفألاو سجاوهلاو روصلا هب ديتست ذإ
 ذإ داعسو رون نيب ثدحي نأ نكمي ام لوح

 يسنجلا هقوتو رون نامرح لعلو .نالباقتي



 سيئرلا ديسلا ةرايز

 ةدحوو ؛«هنع ريبعتلا نع ىناوتي ال يذلا مئادلا

 يف نالعاف نالماع ءاهجوز نم ًاديعب ةجوزلا
 نمو - لعفلاب نارربي امهو .سجاوهلا كلت

 هبعرو يسرم سيرلا فقوم - ةيقطنم ةيحان
 نأ دعب امّيس الو ؛همطحت داكت راكفأ يف هقرغو

 ركذتي يسرم سيرلا نإ لب ...هتزاجإ رون أدبي
 اهيوري ناك يتلا تاياكحلا كلت لك ةصاخب انه
 نآلا اذامف .تاجوزتم ءاسنب هتقالع نع رونل
 فرعيس فيك ؟رحاسلا ىلع رحسلا بلقنا نإ

 ؟نيباشلا هليمزو هتجوز نيب ثدحيس ام ةقيقح

 هسفن يسرم ىتح لب «ةياهنلا يف فرعنس ًاعبط
 داعس نأو «ثدحيس ءيشال نأ «فرعيس

 هسفن ًارون نأو ةيلئاعلا اهتايحو اهجوزل ةيفو
 يسرم نإ .ةيقالخأال ةرماغم ةيأ ىلع مدقي نل
 دعب هراكفأ أدهت نل كلذ عمو ءاذه نم دكأتيس
 .هنونظ نيكتست نلو ًادبأ هتريغ أدهت نل .نآلا
 .ناسنإلا وه اذكهف

 كلت يف روصتن نأ بعصلا نم ناك دقل

 اذه نم ًامليف نأ ةبعصلا «ةيسايسلا» نامزألا
 ضرف ىلع ًارداق نوكيس «يناوجلا» عونلا

 عمو .هجرخمل ةيوق ةيادب ليكشت ىلعو هسفن
 حجنو ةريغصلا «ةزجعملا» كلت تثدح اذه

 مامأ ًاعساو بابلا هحاجن حتف دقو .مليفلا

 يف ًايساسأ ًاناكم «ةعرسب .هسفنل تّبثيل هجرخم
 «ديدحتلابو «ةديدجلا ةيرصملا امنيسلا ةطيرخ

 ًادرفتم لظف «ةزهاجلا تافينصتلا نم ًاديعب

 نإو ةيرصملا امنيسلا يف هل صاخ عقوم يف
 رثكأ تتأ ةيلاتلا ةريبكلا هتاحاجن نأ فرعن انك
 «ةيعيلطلا ةعزنلاو «فلؤملا امنيس» نم ًادعب

 ذإ ءًايدقن ىتح «ةحجانو ةيبعش تتأ نإو ىتح

 فقر

 لضفأ ةمئاق يف ىرخأ ًامالفأ قوزرم ديعسل نإ
 اهنيب نمو ةيرصملا امنيسلا خيرات يف مليف ٠

 ديرأ»و ظوفحم بيجنل ةصق نع ةنوبنذملا»

 .هاش نسحل ةصق نع «ًالح

 «سيئرلا ديسلا ةرايز»
 (ناولأ). ):1١464( ٠ ١

 يضار ريثم :جارخإ
 ديعقلا فسوي :ةصق

 يلوتم دمحأ :ىيرانيسلا يف كراش

 يضار يدجم :ريوصت
 دواد حجار :ىقيسوم

 «يجوملا حاجن ءرصانلا دبع دومحم ١ :ليثمت

 متايه

 نم دب ال مليفلا اذه نع ثيدحلا لبق

 :نيضهجم نييئامنيس نيعورشم دنع فقوتلا
 ناهرب ينائبللا جرخملل ةريمألا» ءامهلوأ

 ؛ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا» يناثلاو «ةيولع

 نأ اننكميو .يربود دايز باشلا هنطاومل

 اقَّقحُي مل نيمليفلا نيذه نأ عم «ضرتفن
 ةرظن وه امهنيب عمجي نأ نكمي ناك ام امنإ

 ةقالعو ةينانبللا برحلا ىلإ ام ؛ةيتارماؤم»
 ىلإ دائتسالابو .اهب ةيكيرمألا ةسايسلا

 نيمليفلا نع هنيح يف ترفاوت يتلا تامولعملا
 يف ةمالع نوكي نأ امهنم لكب ضرتفي ناك

 ىلإ يبرعلا يئامنيسلا ةرظن نع ريبعتلا لاجم
 نم ًاديعب «ديدحتلابو ..ةيكيرمألا ةسايسلا

 ديدعلا يفو ًايبعش ةدوهعملا ءاكيرمأ ةضهانم



 سيئرلا ديسلا ةرايز

 مالفأ يف كلذ يف امب «ةيبرعلا نونفلا نم

 ةرابع رّرمت ةيلزه نوكت ام ابلاغ ةيريهامج

 بعشلا كاحضإل كانه نم ًافقوم وأ انه نم
 مهّرش» نم ةهبنم «نييكيرمألا ىلع» بّيطلا
 .«مهتجاذس# نم ةرخاس وأ

 ناكل يريودو ةيولع اعورشم ققحت ول

 ناك مليف عم ةيحان نم ءالماكتي نأ امهنأش نم
 ١91/4 ماعلا هققح ةكرب نب ليهس يبرغملا

 هيف ىدصتيو «عقت نل لورتبلا برح» ناونعب
 نّميهملا «تايسنجلا ةرباعلا تاكرشلا» حضفل

 «ثلاثلا ملاعلا لورتب بهنت يتلاو ًايكيرمأ اهيلع
 «سيئرلا ديسلا ةرايز» مليف عم ةتباث ةيحان نمو

 ةياور نم سابتقا يف يضار رينم هققح يذلا
 يف انل ودبي مليف وهو ءنآلا رصم يف ثدحي

 .ًاقمعو ةيدج رثكأ قايسلا اذه
 «ةهباجم» لكشي ال مليفلا اذه نأ حيحص

 هنكل «ةدوهعملا ةيكيرمألا ةروصلا عم ةرشابم

 ةروصلا مسري :اذه نم دعبأ وه ام ىلإ لغوتي
 اهفسنيل .مهدنع نوكتت نيذلا كئلوأ لالخ نم
 ةيرق يف رودت انه ةياكحلاف .رمألا ةياهن يف

 ةنوميملا هترايز لالخ يكيرمألا سيئرلا نأب

 نمز يف ةيرصملا ةفاحصلا تناك املو .مهتيرق
 تاراباع نع ثيدحلا يف تبنطأ دق «حاتفنالا

 ءاكيرمأ عم براقتلاو حاتفنالا لضفب ًاقيمع
 ةايحلا ةهجاو ىلإ ءارثلاب يكيرمألا ملحلا زفقي
 لابقتسال نودعتسي سانلا حوريو «ةيرقلا يف
 مك وآ .همامأ مهبلاطم حرطو ريبكلا فيضلا

>23>33ٌِ 

 مكو «تاظحللا كلت يف ةديعس ةايحلا وديت

 ناكسلا نأ ةجرد ىلإ ءءاضو لبقتسملا ودبي

 ةيديلقتلا مهبايث نع ةلهول نولختي نييفيرلا
 مامتها باذتجال ةيكيرمألا بايثلا نودتريو

 يف ,نكلو .مهب هتيانعو يكيرمألا سيئرلا
 .ةيرهضلا يف فقوتي نأ نود راطقلا رمي «ةياهنلا

 يف رخآ يبرع مليف يأ لصي مل ؛مويلا ىتح
 اكيرمأ عم ةكباشتملا ةقالعلا هذه نع هريبعت

 عوضوم هغلب يذلا ىوتسملا ىلإ ءاهتروصو
 اذه انمالك نوكي نأ نود نم) مليفلا اذه

 ةقيقحلا يف وهف «(هيلع ًايلامج ًايمييقت ًامكح
 ةبعلو ةرظنلا ةيبيكرت ءقدصو ةوقب صخل
 اهنأ يف كش اال يتلا «لمألا ةبيحخخو ايارملا

 ىلإ ةيبرعلا ةرظنلا نّوكت يف سيئرلا لماعلا
 مليفلا نع يزمر لامك دقانلا لوقيو .اكيرمأ

 .هتايصخش ضرعتسي# هنأ هيف ام زربأ نم نإ

 ةقيض ةئيب اهزرفت «ةفورعم «ةرركتم طامنأ يهو
 اهتيصوصخ بستكتت طامنألا هذهو .قفألا

 اهنم ةدحاو لك ىدل يليثمتلا ءادألا زّيمت نم

 راسملا ةيوسأم نم مغرلا ىلعو .ةدح ىلع

 رينم داجأ يتلا ةيديموكلا تاسمللا نإف ؛ماعلا

 ردقب ًاعتمتم مليفلا تلعج ءاهجارخإ يضار
 امك .««بذجلا ىلع ةردقلاو ةفارطلا نم ريبك

 :يلاتلا لكشلا ىلع مليفلا ةياهن يزمر فصي
 ىلإ مليفلا لصي ؛لمألا ةعاس ءيجعم عم ...»
 تاوصألا ىضوف «ماحزلا «سامحلا :هتورذ

 ىقيسوملا تالآب رامزملا اهيف طلتخي يتلا
 «باطخلا عم ديشنلا عم فاتهلا «ةيساحنلا

 يتأي ًاريخأو ...ةرفانتملا سبالملا لافنرك
 ًافّلخم ؛عيمجلا مامأ قرمي ًاعيرسو راطقلا



 اينوأ اراس

 اهنع تبهذ يتلا هوجولا عفصي ءاوه درجم

 اهناكم لحيل «مالحألاب عرتملا رّشِبلا تامالع
 لصي يذلا طابحإلاب جزتمملا لجخلا كلذ

 يسايس مليف هنإ .سأيلا دح ىلإ ضعبلا دنع
 .«ةسايسلا يف رشابم وأ جف مالك نود نم

 «اينوأ اراس»

 (ناولأ).د )1945( ٠

 ودنه ديبع دمحم :جارخإ

 ودنه ديبع دمحم :ويرانيس

 ينامام يحلا دبع :ةصق

 نوشيماف يغ :ريوصت

 غندنكآ رايب :ىقيسوم

 نيكنآ رودويف ؛وليم هيجور ناج ءاتيك يأ :ليثمت

 عساتلا نرقلا نم ةريخألا رهشألا لالخ
 يف ةيعاسلا ةيسنرفلا ةموكحلا تلسرأ ءرشع

 ةراقلا نم ةنكمم قطانم عسوأ لالتحا ىلإ هنيح

 يك «بلوك ديقعلا وه ًاريبك ًاطباض «ةيقيرفألا
 رزاجم لوح ءابنأ نم اهيلإ رتاوت ام يف ققحي
 تقلطنا تناك يتلا ةيسنرفلا تاوقلا اهتبكترا
 قطانملا لالتحا دصق «يسنرفلا نادوسلا» نم

 ةيبوروأ ةوق نكت مل يتلا ءادوسلا ةيقيرفألا

 ةيسنرفلا تاوقلا كلت .لبق نم اهيلإ تلصو
 نيطباضلا ةدايق يف هنيح يف تناك ةيزاغلا

 ةوسقلاب اذه فرع دقو .ناوناشو يلوف

 ءًاضيأ ءنكلو «نمث يأب راصتنالا يف ةبغرلابو
 اناك انه نمو «ةقورحملا ضرألا ةيرظن عابّتاب

 يتلا قطانملا يف رجشلا ىتح ناقرحيو نالتقي

 فرن

 تتكس ىلوأ ةلحرم لالخ .اهيلع نايلوتسي
 ءاهيطباض تاسرامم نع سيراب تاطلس

 ىلإ تاسرامملا كلت تلوحت امدعب نكلو
 نم دب ال ناك «ةيبوروألا فحصلا ألمت رابخأ

 اذكهو .يسنرفلا شيجلا ةعمس ذاقنإل يعسلا

 .رمألا يّرحتل ةقفارم ةوق عم بلوك لسرأ

 اهلتحا يتلا قطانملا ىلإ لعفلاب لصو بلوكو
 ةروص لاسرإ نم نكمتي مل هنكل ,ناطباضلا

 نأل ,ةطاسبب كلذو «هتموكح ىلإ ثدحيام

 لعج ام «هب امهئاقل روف هامدعأ ناوناشو ىلوف

 هنا يعّذت ةمصاعلا يف ةيركسع ةينيمي ًاطاسوأ
 .هتقفر يف اوناك دوس دونج يديأ ىلع لتق

 ءايقيقح ًالصف ناك يخيراتلا لصفلا اذه
 ثدح ام تور يتلا بتكلا لك ًاقحال هتركذ
 كلذ ذنم يتلاو ءايقيرفأ نم ةقطنملا كلت يف

 ىقبيل «يسنرفلا رامعتسالا اهيف رقتسا «نيحلا

 اذه دافمو .ىرخألا نينسلا تارشع كانه

 تناك ةلتحملا تاوقلا نأ وه يخيراتلا لصفلا

 ضيبأ ريمض ءانثتساب «عدار اهعدري ال مدقتت

 ...اهل يدصتلا رخآلاو نيحلا نيب لواحي
 ءانبأ نم نيفلؤم نأ ريغ .لقألا ىلع ًايقالخأ
 ءنكمم اذه نأ اودجي مل «ةيقيرفألا ةراقلا

 تاحفص يف بلقي مهنم دحاو لك حار اذل

 الواحم  ىتح يهفشلا  خيراتلاو تاياكحلا

 نأ ديكأتلل حلصت ؛تايربخ» ىلع روثعلا

 كنئلوأ نيب نمو .ًاقح تمواق كانه بوعشلا

 يذلا «ينامام يحلا ديع يريجينلا «نيفلؤملا

 ىلوألا ةرملل تردص ذنم ترهتشا ةياور بتك
 وهو اينوأ اراس اهناونعو 198٠« ماعلا يف

 فلؤملا لاق ةيروطسأ ةلطب مسا نم ذوخأم



 اينوأ اراس

 اهنأ نورخآ دكأ اميف ءاقح تدجو اهنإ «ةرتفل
 ءاهعرتخم وه ينامام ناك لب ءأدبأ دجوت مل

 يف نييسنرفلا مواقت تفقو ةلطب اهنم ًالعاج
 .ةنايخلا لعفب الإ مزهت مل «ةسيدقالو «مهمدقت

 يذلا صنلا يه تناك ءاهسفن ةياورلا هذهو
 ديبع دمحم يناتيروملا جرخملا هنم سبتقا

 يذلا مليفلا وهو «.همالفأ لمجأ دحأ ءودنه

 تاناجرهم يف ضرعو ءهسفن ناونعلا هاطعأ

 تدجُو اينوأ اراس نأب «عابطنالا ًايطعم «ةيملاع
 .ًاقح

 يف ءأذإ ؛مليفلاو ةياورلا ثادحأ رودت

 ةيسنرفلا تاوقلا فحزب ةئداب «1849 ماعلا
 لمحتس يتلا قطانملا ربع «يلوف بيقنلا ةدايقب

 فحز ودبي ةيادبلا يف .رجينلا مسا ًاقحال
 ىلع ًارداق يلوف ودبيو «ًالهس ةلتحملا تاوقلا
 «ةعرسب ملستست ماوقأ هجو يف ديري ام لعف

 نأ تلواح ام اذإ :ةقفش نود نم حبذُت وأ

 ضعب نأ ةقيقحلاو .ةمواقم حبش ولو يدبت
 نم - نيملسملا ناكسلا ضعبو قراوطلا

 نولواحي اوناك - ةيبرع ريغ وأ ةيبرع لوصأ
 مهريصم نوكيف ءرخآلاو نيحلا نيب يدصتلا

 ام ناعرس ءالؤه ةمواقم نأ ريغ .لاوزلا

 نيح - ةياورلا لوقت ام بسحب  ًامامت تبخ
 ىف دجيل ةقطنم تاذو ةظحل تاذ ىلوف فقوت

 يينعمب - ةرحاسلا ةيوقلا ةأرملا كلت هتهجاوم

 اهتاردق نم ًاقالطنا يتلا ءاينوأ اراس  ةملكلا

 اهياتاقم يف اهرتأت ةوقو ةيحات نم ةيرغبسلا
 يلوف مواقت نأ تعاطتسا «ةيناث ةيحان نم
 بلقنتس ام ناعرس رومألا نأ ريغ .ةرتفل هتاوقو

 يف نيرخآلا ماوقألاو قراوطلا نأ كلذ ءاهيلع

 قرح

 اهدض فوقولا ىلإ رمألا مهب يهتنيس «ةقطنملا

 .نييسنرفلا عم كلذ ليبس يف اوفلاحت ولو ىتح
 ةأرما قح نم سيلو ةأرما تناك ءاينوأ اراسف

 «ةرفاك تناك اينوأ اراس نإ مث .ًالاجر دوقت نأ
 «لوألا ودعلا اهرابتعال يفكي هتاذ دح يف اذهو

 لب .اهرهقل نييسنرفلا بناج ىلإ فوقولاو
 اهيلتاقمو ءاينوأ اراس نأ وه اذه نم مهألا نإ

 ءانزآلا بعش ىعدي يئادب بعشل نيعباتلا

 مهب ةطيحملا ماوقألا ىلع ًامامت اورطيس اوناك

 نيلواحم «نيملسملاو قراوطلا ىلع امّيس الو
 نأو ةينيدلا مهرئاعش ءالؤه ىلع اوضرفي نأ

 اذكهو ءيديحوتلا مهئابآ نيد نم مهودعبي
 ءاوجألا دجيس ةقطنملا ىلإ يلوف لصي نيح

 دجيسو «ةلتاقلا ةرحاسلا ىلع هراصتنال ةدهمم

 لمتكت اذكهو .هعم فلاحتتل هرظتنت ًاماوقأ
 يف يلوف ققحي يتلا كراعملا رودتو «ةرئادلا
 اينوأ اراس نكل ءاهيف ةريبك تاراصتنا ةيادبلا

 أدبتو اهتاوق سافنأو اهسافنأ ديعتست ام ناعرس
 تاوقلا هذه ءافلحو ةيسنرفلا تاوقلا ةمجاهمب

 «يلوف ىلإ ةيسنلاب ءانه .ةفاك تاهجلا نم
 ةلأسم لب ؛هنطو ةمدخ ةلأسم ةلأسملا دوعت ال

 هيلإ ةبسنلاب لاتقلا لوحتيو «ةيصخشلا هتمارك

 دعب اهلالتحا متي ضارأو بكترُت رزاجم ىلإ
 ناكسلا نطقي يتلا خاوكألا قارحإو اهقارحإ

 ةيساسألا هتامس ذختي عارصلا نأل ءانه

 مهلثمي ضيبلا .دوسلاو ضيبلا نيب عارصك
 دوسلاو - هتافلاحت نع رظنلا فرصب - ىلوف

 اهتاعلطت نع رظنلا فرصب - اينوأ اراس مهلثمت
 نأ الإ ةياورلا بتاك مامأ نوكي ال - ةصاخلا



 ءافتخا لجس

 .اينوأ اراس ركسعم «عبطلاب هنإ :هركسعم راتخي
 نم فقوملا اذه رربي يك «باتكلا امك مليفلاو

 داضم يرصنعا# هفقوم نأ هيلع ودبي نأ نود

 أدبي ؛عئاشلا مادختسالا بسحب ؛ةيرصنعلل

 داعبألا نم ًاديزم اهيطعت ةدئاقلل ةروص مسرب
 مليفلا يف امك - ةياورلا يف يهف :ةيروطسألا

 عانقإ ىلإ ًامئاد ةيعاسو ؛حماستلا زمر - ًاقحال
 ًاصوصخ «مهتبراحم ىلإ ال «ىرخألا ماوقألا

 «ضييلا ءادعألا ىتح لب «ةقرافألا نم اوناك نإ
 ؛مهيلع تاراصتنا ققحت نيح «مهلماعت نل

 ةروص نوكت نأ اذهب داكت .ةبيط ةلماعم الإ

 يف ءًاقحالو .يبويألا نيدلا حالص نم ةيئاسن
 ضعب نأ اهل نيبتي نيح «مليفلا دهاشم دحأ

 اوممس حامرلا ةامر نم - ًالثم - اهدونج

 ىذألا نم ردق ربكأ عاقيإ دصق مهحامر سوؤر
 قالخألاف .كلذ نع مهعدرت ءادعألا دونج يف

 مرجأ ول ىتح# .مارجإلا اذه لثمب حمست ال

 نحن ...مهوذح نحن وذحن نل ءانؤادعأ

 .«ةفيرش انتكر عم
 ىلع راس مليفلا نأ انه حضاولا نم ءأذإ

 ةيقيرفأ ةروطسأ قلخ «هتبغر يف ةياورلا ىطخ
 دجي دق يتلا ةيصخشلا هذه يف قفوف «ةلماكتم

 ةيصخش نيبو اهنيب ةدع هباشت بورض ضعبلا

 ةيقيرفأ اهنكل - ىرخأ ةيقيرفأ ؛ةيروطسأ»
 «ةنهاكلا» ةيصخش يه - ةرملا هذه ةيلامش

 تدصت اهنإ غيزامألا ربربلا تاياكح لوقت يتلا

 .ملاعلا نم قطانملا كلت يف «يبرعلا حتفلا» ل

 نيتيصخشلا نيتاه يف رحبتي نم نأ ةقيقحلاو
 ايبونز ةياكح نيبو امهنيب ةاهامملا مدعي نل
 اهسفن قالخألا ءاهسفن ةياكحلا !رمدت ةكلم

 اقف

 اهلك تالاحلا يف فدهلاو ...هسفن ريصملاو

 لالتحالا لعف نأ عم  ودعلا ةسلبأ :دحاو
 دبأ ىلإ هتسلبأل يفكي هفرتقا امو هسفن

 تامس يلحملا بعشلا ءاطعإو  نيدبآلا

 .ةلوطبو ةسادق

 نأ ىلع ًامئاد صرح ودنه نإف نكي امهم

 نأ مكب ًاركذم «ةيقيقح» ةصقلا هذه نأ حضوي

 تناك مليفلا ضرع دعب هتتأ يتلا لعفلا دودر
 «كلذ ديكأت ليبس يف هنإ لب «ةيباجيإلا ةديدش

 لئاسر نم ءازجأ مليفلا تاعوبطم يف رشن
 مليفلا يف اوري مل مهنأ دكؤت هيلإ نيجرفتملا
 روبع لوح ةمحلم» لب ةيوبخن ةيوفاقث ةعزن ةيأ

 ٌوندلا لجأ نم ريبك رودب موقت ايقيرفأ يف نمزلا

 .ةاهبعشو ةراقلا هذه نم

 (ءافتخا لجس»

 (ناولأ) .د 8 (194945)

 ناميلس ايليإ :جارخإ

 ناميلس ايليإ :ويرانيس

 ينتاب هيردنأ كرام :ريوصت

 ١ تاراتخم :ىقيسوم

 ناميلس يلع يربط الع ءناميلس ايليإ :ليثمت

 «مويلا امئيس يف ةيساسألا تامالعلا نم
 ةيثالث لكشت مالفأ ةئالث ,ةيملاع وأ تناك ةيبرع

 جرخم عيقوت لمحت يهو . .ةلماكتم ةينيطسلف

 نيح ًائيش هنع فرعي دحأ ناك داكلاب ينيطسلف

 جاطرق ناجرهمل 1447 ماع ةرود يف ضرع

 لوألا ليوطلا يئاورلا همليف سنوت يف يلودلا



 ءافتخا لجس

 .؟ءافتخا لجس» ره ًامهبم ًاناونع لمح يذلا
 ًاريبك ًابخص راثأ مليفلا اذه ضرع نيح-

 ًاينف هب بجعمو هل ضفار نيب ةذاح تالاجسو
 ذختيل أده ام ناعرس هلك اذه نكل .ًايسايسو

 امنيسلا يف سيل امهتناكم هجرخمو مليفلا
 امئيسلا ىف كلذك لب «طقف ةينيطسلفلاو ةيبرعلا
 0 .ملاعلا يف ةيعيلطلا ةيديدجتلا

 لبق وه ؟«ءافتخا لجس# وهام ءنكلو

 جرخم اريماكلاب اهبتك تايموي رخآ ءيش يأ
 دوعي هسفن ناميلس ايليإ رودلاب موقي ينيطسلف
 مالسلا دعب اهيف ريغت ام دصريل نيطسلف ىلإ
 مليفلا نمز نكل ءاهنع ًامليف ققحي نأب ًالمأ
 نم ناميلس ايليإ نكمتي نأ نود نم يهتني
 نع ًامليف مليفلا ىتأ انه نمو .همليف قيقحت
 اذإ كلذلو .مليفاللا نع ىرحألاب وأ «مليفلا

 ةيوضعلا هتدحوب زيمتي لمعلا اذه نأ انربتعا

 ىهنم ًاءزج هيف رصنع لك لثمي ثيح «ةماتلا

 كاكف ال ًاطابترا نومضملاب لكشلا هيف طبتريو
 ًاءزج لب ءآفرت هسفن مليفلا ناونع دوعي ال هيف
 لظي ءافتخالا لعف ناك نإو «هتبعل نم ًايساسأ
 «هقيقحت بولطملا مليفلا ءافتخا وهأ :ًاضماغ
 نع ؟نييليئارسإلا ءافتخا مأ ءنيطسلف ءافتخا مأ

 ؟هلك مليفلا يلاتلابو ناونعلا ثدحتي ءافتخا يأ

 نكي مل ناميلس ايليإف .حوتفم باوجلا
 تاباجإ ىلع روثعلا ىخوتي مليفلا اذه يف
 هنإ .نيقي يأ ىلإ لوصولا ىخوتي ال عبطلابو
 لكش ىلع همليف يف اهرشنيو تامالعلا عضي

 ثادحأو تافرصتو تاءاقلو تاينغأو روص

 ةيعيبطلا نيب حجرأتت تايصخشو ةضماغ
 تاظحلو «ةصاخ ...نكامأو ةيروتاكيراكلاو
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 ببسل كلذو .ناكم يأ ىلإ لصوت ال مث دعت

 ةرصانلاو اكع ىلإ دئاعلا جرخملا نأ وه طيسب

 مل ءولسوأ مالس دعب سانلا لاح دصريل
 «يمويلا توكسلا «للملا :رييغت يأ دصري

 اهّنغي قالخألا ءطبحملاو طيحملا غارفلا
 ةدوقفملا هبش ةيعامتجالا تاقالعلا ءاهئيمسو

 ةيوهلا يلماح نيينيطسلفلا نم ةحيرش ىدل
 .1454 لالتحا يينيطسلف نم ةيليئارسإلا
 هدصري مل يذلا ؛ديحولا رييغتلا ناك امبرلو
 ءارمضم ًاتوبكم هاقبأ ناك نإو «هلمكأب مليفلا
 ملحلا ىتح «ةركاذلا ىتح تدقف سانلا نأ وه

 سامش ناوطنا هحرط يذلا لاؤسلا نأكو

 رساي نالعإ ةادغ «كسبرع# ةياور بحاص
 ةينيطسلفلا ةلودلا مايق نع تاونس لبق تافرع

 ةيوه يأ» :هاوحفو ليئارسإ ةلود بناج ىلإ
 مويلا حابص يف «ليئارسإ برع نحن ءانل
 زيح نم ةأجف لقتنا لاؤسلا اذه نأك «4؟يلاتلا
 ةقالعلا باحصأ أجافف لعفلا زيح ىلإ «ةيرظنلا

 .مهتكسأو

 ساسألا رصنعلا وه توكسلا نأل مهتكسأ
 وه توكسلا ««ءافتخا لجس» يف كرتشملا

 ىلع داتعملا ناميلس ايليإ ىتح ءرطيسملا
 عاطقنا الب تاعاسو تاعاس لاوط يكحلا

 لوط يف فرح يأب هفي مل «ةيعيبطلا ةايحلا يف
 اهلدابت متي يتلا تارابعلاو .هضرعو مليفلا

 طقف مدخت ؛ىنعم الب ءافوج ودبت مليفلا يف
 عورشم ىلع اهغبست يتلا طابحإلا ةيمك يف
 اهيف تلواح ةرم لك يف ذإ .مليفلا لخاد مليفلا
 جرخملا ةصاخب ملكتت نأ مليفلا يف ةيصخش

 يف ءاقدصألا ءيلع دمحم هط بتاكلا وأ



 ءافتخا لجس

 هنأب قلعتت ةحورطأ نع نوثدحتي مهو ىهقملا
 نورواجتملا ءيضاملا يف بنذ ناسنإلل ناك
 نودتنملا «ةيكيرمألا ةينولوكلا فصقم يف

 ناميلس ايليإب ضرتفي ناك ثيح يدانلا يف
 ناك ةرم لك يف ءلبقملا همليف ةغل حرشي نأ
 يكل ثيدحلا فرط طقتلي نأ لواحي جرخملا
 يأ ىلإ ثيدحلا هلصوي ال مليفلا هيلع ينبي

 .همليف عوضوم طاقتلا نع زجعيف ناكم

 «ءافتخا لجس» همليف ناميلس ايليإ مّسق
 ةايحلا عئاقو امهلوأ يف دصر «نيمسق ىلإ

 نانحلا نم ءيشب هتنيدمو هترسأل ةيمويلا

 يذلاو يناثلا يف لواحو «نزحلا نم ريثكو
 تارييغتلا دصري نأ ؛يسايس لجس» ب هنونع

 «ةدحاو ةجيتنلا تناك نيتلاحلا يفو .ةيسايسلا

 ةنحش لمح دق يناثلا مسقلا ناك نإو ىتح

 .ًارطخو ةيلولدم رثكأ ةيسايسو ةيئامنيس
 اهاقتلا يتلا ةاتفلا ةيصخش لالخ نم كلذو

 ريثكلا يف اهلخدأ مث «ققشلا ريجأت بتكم يف
 امبر يملح لكش يف ىرخألا دهاشملا نم

 ًاروحم نوكت نأل حلصت دق اهتيصخش نأب ديفي

 نأ يف انه تمدق اهلعلو .بولطملا مليفلل

 ءاهلّمح ثيح ناميلس ايليإل رخآ ةانأ» نوكت

 يذلا بضغلاو فنعلا نوزخم ءاهريغ نود نم

 نم نكي مل انه نمو .هلمح نع ًازجاع ءوه ءادب
 دهشملا كلذ «ةلوطب» يه ىلوتت نأ ةفداصملا

 لاصتا زاهج لمحت ثيح مليفلا يف عئارلا

 همدختستو يليئارسإ يطرش نم طقس ناك

 لاسرإ ربع سدقلل «ةيفارغوبوط» مسرل
 «ةجودزم ةبعل يف «كانه ىلإ ةطرشلا تايرود

 نمو «ويديفلا باعلأب هبشأ ةيحان نم ودبت

 فرخ

 يتلا ةيفيكلا نع ةيملح ةءوبنب هبشأ ةيناث ةيحان

 «ينيطسلفلا فنعلا نوزخم كيرحت اهب نكمي
 يف يمادختسا عاجرتساو باعيتسا ةبعل ربع

 يف تسيل يتلا ةحلسألا - ١ :نكمملا ةناخ

 يتلا تارجفتملاو «ةيران باعلأ ىوس مليفلا

 ايجولويديألل - 7 «ةيران مهسأ ىوس تسيل
 رهشأ نم ةدحاو مادختسا ربع اهسفن ةينويهصلا

 ىلع ةاتفلا اهينغت ينويهصلا لمألا تاينغأ

 ينيطسلفلا ملعلا اهتنضحي ةسلاج يهو يربط
 رصنعو .ينيطسلفلا ينطولا حرسملا ةعاق يف

 يناعم نإ ثيح :احضاو انه ودبي باعيتسالا

 دوهيلا نييالم تبذج تناك يتلا ةينغألا

 ىلع نآلا قيطنت نأ نكمي نيطسلف ىلإ
 فنعلا نوزخم مهف نكميو .نيينيطسلفلا

 نحن نإ دهشملا اذه هب قيعي يذلا بضغلاو
 مهتركاذ ىلع ءاصرح درهيلا نأ مك انركذت

 لهأو ةيحضلا رود ىلع ذاوحتسالا ىلعو

 .دحأ امهب مهكراشي ال «وتيغلا»

 يتلا ةيساسألا طاقنلا نم ةدحاو لعلو

 كلت يه ؛ءافتخا لجسا مليفاهب مستي

 ةينويهص ميهافم ىلع اهسرامي يتلا ةداعتسالا

 ةبعلاو «راظتنا دعب ةدوعلا»و ؛وتيغلا» لثم
 ةينأتم ةءارق نأ انداقتعا يفو .«دالجلاو ةيحضلا

 جرفتملا لصوتس مليفلا يف رصانعلا هذه لكل

 ةبعللا :ةيساسألا ناميلس ايليإ ةبعل نم ءزج ىلإ
 نلعي يذلا هسفن تقولا يف ثيح ةجودزملا

 همليف قيقحت نع ماتلا هزجع ناميلس ايليإ
 «ديتعلا مالسلا يف لمأ يأ ىلع روثعلا نعو

 لعف نعو لمألا نع ةريثك تامالع يمري هدجن



 ءارفسلا

 ىلع ثدحي امل ماتلا ضفرلا نعو ةمواقملا

 .ةاتفلا ةيصخش ناسل

 داعبأ نم يساسألا دعبلا اذه كاردإ نإ

 عفدي نأ هنأش نم ناك ناميلس ايليإ ةيؤر

 حتفي ىرخأ ةءارق هلّمحو رخآ هاجتا يف مليفلا

 .ًاليوط اهدنع فقوتي ال هنكل ءاهيلع مليفلا
 امك «ءافتخا لجس» نأل «ةطاسب لكب كلذ

 ةياهن يف لصيس امك ال «ناميلس ايليإ هروص

 ناميلس ايليإ نع مليف وه «هيجّرفتم ىلإ رمألا
 .تاريغتملا ةيؤر نع ناميلس ايليإ زجع نعو
 تامالعلا نم ريثكلا ىمر جرخملا نأ لاحلاو

 رثكأ هجرفتم فرت يف ًاعضاو «قايسلا اذه يف
 لعج ام اذه لعلو .مليفلا ةءارقل ةيناكمإ نم

 نيب ةقالعلا ىلع رطيسي مهافتلا ءوس نم ًاعون

 .مليفلاو نيجرفتملا

 جرخملا انل ودبي ءاذه لك يف نكي امهم

 نكلو .ينيع مأب هتدهاش ام اذه :لوقي هنأكو

 ثدح نوكي نأ نكمي ام ىرخأ ةيحان نم ءاذه
 نيب مليفلا لصفي ام اذهو .هيلإ هبتنأ نأ نود نم

 ملاعو «ةطيحملا ةيتاذلا ةيؤرلا ملاع :نيملاع

 ًالمح رثكألاو ًاطابحإ لقألا يعوضوملا عقاولا
 هنإ انه لوقن نأ انناكمإ يف لعلو .تاناكمإلل

 يف عامتجالا ملاع بناج جرفتملا راتخا اذإ
 جرخملا عم دصري نأ هرودقم يف ناك «مليفلا

 ةيقالخأ داعبأ نم اهيف امب «ةيمويلا ةايحلا ملاع
 راوحلا وأ «ةبوطخملا ةاتفلا نم ةلاخلا فقوم

 راصحلا ملاعو ءديصلا بكرم قوف فيرطلا
 219548 وينيطسلف هيف شيعي يذلا يوتيغلا

 يتأت ثيح «بيبأ لت يف ةروفانلا دهشمو
 فقوت نم ةقلطملا ةيسايسلا دهشملا ةلالد

 فر

 ناميلس ايليإ عرشي نيح ىقيسوملاو ةروفانلا

 لاح لمعلا ىلإ امهتدوعو ءامهب عتمتلا يف
 كلذ «ينضفرت بيبأ لت نأ» دهشملا هترداغم

 ضفرت اهلك نيطسلف نكلو .دهشملا هلوقي ام
 «رثعي نأ ىلع ًارداق دعي مل يذلا ناميلس ايليإ

 ىلع الو هرضاح ىلع الو هتلوفط ىلع ال
 وه يذلا يمالهلا ناكملا اذه يف هلبقتسم

 .ولسوأ دعب نيطسلف /ليئارسإ
 اذه نأ حضاولا نم ناك ءيش لك دعب

 تاونسلا لالخ ناميلس ايليإ هعبتأ يذلا مليفلا

 نازئافلاو نازيمملا امه نيرخآ نيأزجب ةقحاللا

 نمزلا»و «ةيهلإ دي) :هريغو «ناك» ىف ًاقحال
 هبشي ال ىتأ ةيئانثتسا ةيثالث لكش ام «يقبتملا
 ناكمإلا يف ناكو «هتقبس ةينيطسلف امنيس يأ

 امنيسلا يه اه :اهموي هددص يف لوقن نأ

 .ديدج نم دلوت ةيبرعلا

 «ءارشسلا»

 (ناولأ).د 1١( "١ و1/5

 يراطق رصان :جارخإ
 نورخآو مساق دمحأ ءيراطق رصان ب :وب درائيس

 وشور كاج ناج

 نامثع نب يدامح

 :ريوصت

 :ىقيسوم
 :ليثمت

 ديرت يتلا مالفألا نم ريثكلا ناك اذإو

 درسلا بولسأ دمتعت ةيسايس نوكت نأ اهسفنل

 نع اهرظن ةهجو نم ثدحتلل «يخيراتلا

 ىلع لوصحلا ةيلآو «رامعتسالاك ةلكشم



 ءارفسلا

 يذلا ؛ءارفسلا» مليف نإف «هدعب امو لالقتسالا

 هجرخأو ءايبيلو سنوت نيب ةكرتشم ةروصب جتنأ
 ةغلو ًابولسأ دمتعا ءيراطق رصان يسنوتلا

 ىرخأ ةلكشم حرطل «ةطاسب رثكأ ةيئامنيس
 لالتحا اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا ىدحإب قلعتت

 .ثلاثلا ملاعلا نادلبل رمعتسملا

 باشلا لايتغا ةياكح نم قلطني «ءارفسلاف

 هديع نب يلالج ءاسنرف يف ميقملا يرئازجلا

 ةياكحلا هذه لالخ نم مدقيل والا ماعلا يف

 يتلا ةيرزملا عاضوألل ةيساقو ةيقيقح ةروص

 مليفلاو .نورجاهملا برعلا لامعلا اهشيعي
 سنوت نم لامعلا دحأ ةرجه «هتيادب ذنم «عبتتي

 همادطصاو اسنرف يف هتايح مث ءاسنرف ىلإ

 «كانه برعلا هيف هباجي يذلا يرصنعلا فنعلاب

 .لتقلا دح ىلإ لصي فنع وهو
 ةريطخ ةلكشملا هذهوديتامردقيو

 «يبرعلا بعشلا نادجو نم ةديعبو ؛ةيدجو

 نمزلا يف تناك يتلا ةيبرعلا لاومألاو

 نرقلا تاينيعبس يأ - مليفلا هيف جتنأ يذلا

 تالكشمل ًالولح دجت نأ لواحت «- نيرشعلا
 لواحت نأ نود نم «ةديدع ةيبنجأ بوعش

 نم فولأ تائم ةلكشم لح ىلع ةدعاسملا
 ةهجاوم يف ؛مهل حالس ال نيذلا برعلا

 ىوس ؛«ةيبعشلا تائفلا نم ريبك ددع ةيرصنع
 نسحأ يف تاذلا نع عافدلا ةلواحم وأ ءربصلا

 ةلكشملا هذه ودبت ام ردقب لوقأ .لاوحألا

 هلذب يذلا دهجلا ناك ام ردقب «ةيدجو ةريطخ
 قحتسيو ًايدج اهزاربإل ؛ءارفسلا» جرخم

 .ءانثلا

 نمكت مليفلل ةيساسألا ةصيقنلا نأ ريغ
 «لابقتسا» نع ثدحتلا لواح نيح هنأ يف
 «نيرجاهملا لامعلل «ةفيضملا» نادلبلا
 نم - نكمتي مل ىرحألاب وأ  لواحي مل
 :ةلكشملا هذه يف يساسألا بناجلا لوانت
 ءالؤم ناطوأ يف يداصتقالا فلختلا ينعأ

 ىلإ مهب عفدي يذلا فلختلا وهو «نيرجاهملا
 وحن ًالوأ «قزرلا سملتل ةلواحم يف «ةرجهلا
 ةيعانصلا زكارملا وحن مث «مهناطوأ مصاوع

 نع مصاوعلا كلت زجعت نيح «ةيبوروألا

 ضعب يف لواح مليفلا نأ حيحص .مهباعيتسا
 ريشي نأ ىلوألا دهاشملا يف ةديجلا تاطقللا

 مل هنأ ريغ ؛عقاولا اذه ىلإ ةحضاو ةراشإ

 بيلاسأ ريوصتب ىفتكاو «كلذ دعب هيلإ دعي
 نع كلذو ؛ةيرصنعلا دض عافدلل يدصتلا

 «مهسفنأ نيرجاهملا لامعلا نيب داحتالا قيرط
 ةلماعلا ةقبطلا ءانبأ نيبو مهنيب فلاحتلا مث
 ىرخألا نادلبلا يف ةيسنرفلا ريغ وأ) ةيسنرفلا

 فرق

 .(اسنرف ريغ

 مليف لوأ نوكي ال دق «ءارفسلا» مليفو
 ضعبلا» هلبق كانهف «ةلكشملا هذه لوانت لواح
 لامعلا# كاتهو «حلاص نب دمحمل «نورخآلاو

 يلعل «بوتكم» كانهو ؛ودنه دمحمل ةديبعلا

 لاشيمل ؛«ةيقيقحلا ةايحلا وأ زيلأ»و «ملاغ

 نمكت ؛ءارفسلا» ةليضف نأ ريغ خلإ ..شارد

 لواحو «ةرثرثلا نع ام دح ىلإ دعتبا هنأ يف
 طخ نمض «عاقيإلا ةيزاوتم ةياكح مدقي نأ

 عم يطاعتلا ىلع رداق عتممو قّيش يئامنيس
 ةرشابم ينعملا روهمجلا امّيس الو روهمجلا
 يف هتليضف نمكت كلذكو .ةاسأملا كلتب



 كلري رفس

 بناجلا ريوصتب يفتكي ال مليف لوأ ناك هنأ

 اهزواجت امنإو «ةيضقلا نم يوسأملا يرصنعلا

 «ةاسأملل يدصتلا تاوطخل ةروص مدقيل

 .لاَّعف لكش يف اهتمواقمو

 «كلئري رفس»

 (ناولأ) .د 6 (1959)

 تاكري يرنه :جارخإ

 ينابحر ناوخألا :راوحو ويرانيس

 نابور دولك ناج :ريوصت

 ينابحر ناوخألا :ىقيسوم
 «نيدلا سمش يرصن ءزوريف :ليثمت

 قداص ناسحإ

 فسوي قيقحت نم ةثالث وأ نيماع دعي

 ينابحر نيوخألاو زوريفل لوألا مليفلل نيهاش
 نم لوألا فصنلا لالخ ««متاوخلا عاّيب»

 جتنم «يساتألا ردان جتنملا ررق ؛نيتسلا تاونس
 روصنمو يصاع عم قافتالاب ؛متاوخلا عايبا

 قافخإلا مغر ىلع «ةّرَّكلا ةدواعم ينابحرلا

 يف يساتألا ردانف .مليفلل يبسنلا يراجتلا

 حاجن ىلع نهاري ءًالصأ «نكي مل تقولا كلذ
 نهاري - امئاد هتيغر امك ناك «ريبك يراجت
 ةضبق هجاتنإ نإ هسفن يف لوقيو لبقتسملا ىلع
 نوكيس ءًايصخش هيضرت «ةعمس تاذ مالفأ نم
 يف ةريثك ليماسر هفيظوت لباقم ًاديج ًاضيوعت
 نوكت نأ نود نم ةديج ليخادم ققحت مالفأ

 .ةريبك ةينفلا اهتميق

 فرغ

 دق ناينابحرلاو يساتألا ناك نئل ءنكلو

 مهنهذ رماخ .ديدج مليف قيقحتب ًارارق اذختا

 قافخإلا نأ وهو .انه هضارتفاب سأب ال رمأ

 :جودزم هببس امير «متاوخلا عايب» ل يراجتلا
 نيهاشو هل نيهاش فسوي قيقحت

 «ركاذت كابش جرخم سيل هنأب ةداع فورعم

 هل حاتملا مليفلا ققحي نانف جرخم وه لب
 تارايتعالا ريغ ءىرخأ تارابتعا ةيأ نود نم

 ًاذوخأم مليفلا نوك ىرخأ ةيحان نمو :ةينفلا

 لمحي مل هنأ ىنعمب ةفورعم ةيحرسم ةاّنغم نم
 نيوخألاو زوريفب نيعلوم نيجرفتمل ًاديدج
 جرخمب يتأن ؟ةرملا هذه لمعلا امف .ينابحر

 ةيحان نم نيهاش فسوي نع لقي اال دق رخآ
 ةبعل يف ًاخوسر هنم رثكأ هنكل «ةينفلا ةميقلا
 امنيسلل ًاصيصخ ًامليف بتكن مث «ركاذتلا كابش
 ةفاضإ عم «ةينابحرلا تايحرسملاب هل ةقالع ال
 يعامجلا صقرلاو ةفيطللا تاياكحلاو ءانغلا
 تناك ةلحرملا كلت نأ اميو .كلذ ىلإ امو

 عباطلا ةيموق لب «ةينطو ةلحرم ماع لكش يف

 هعوضوم نوكي نأ ًابحتسم نوكيس «زايتماب
 .ًاينطو

 مليفلا ن وكيس وحنلا اذه ىلعو
 «كلرب رفس» مليف يلاتلا ينابحرلا - يزوريفلا

 ًايسايس «هل نمآلا نم نأ يؤر يذلا )١460«(

 ةغبص اذ نوكيس رمألا ةياهن ىف هنأ ًاملاط
 نيينامثعلا مايأ يف ًاثادحأ ر ثقب نأ قياس

 لوح نم ًاعوضومو ...نيرشعلا نرقلا لئاوأ
 برحلا يف نيينانبللا نابشلل يرسقلا دينجتلا
 بناج ىلإ ايكرت اهتضاخ يتلا ىلوألا ةيملاعلا
 .ءاقلحلا دض ءايناملأ

 ةيحان نم



 كلرب رفس

 خرؤملاو دقانلا عم ديفمو ليوط راوح يف
 باتك يف ريخألا اذه هرشن ساحنلا مشاه

 تارود ىدحإ يف ردص تاكرب يرنهل يميركت
 ىلع تاكرب رصأ «يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم

 هنألد ًالّوطمو ًاصاخ ًامالك مليفلا اذهل درفي نأ

 يرصملا روهمجلا ىلإ ةبسنلاب فورعم ريغ
 كلذكو «ميظع لابقإب نانبل يف لبوق هنأ مغر
 رصم يف امأ .«ندرألاو ةيروس يف هلاح تناك

 مايأ ةثالث ىوس ضّرَعُي مل .تاكرب قفو ءهنإف

 هتجهل ءرصم يف هتايح ءاهنإ ىلع رفاضتتل
 .يرصملا جرفتملا اهمهفي مل يتلا ةينانبللا

 ةرهاقلا يف ةيكرتلا ةرافسلا ضارتعا كلذكو

 .ةكحضم ةقباس يف مليفلا ضرع ىلع اهموي
 نم ةبقح يف رودت مليفلا ثادحا نإ ثيح

 ةثيدحلا ايكرت «ًالصأ «تبلقنا ءايكرت خيرات
 ؟مليفلا اذه ةصق لاح ةيأ ىلع «يه امف .اهيلع

 ءانلق امك «ثادحألا رودت راصتخا يف

 ةيبرع قطانملو نانبلل ينامثعلا لالتحالا ءانثأ

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا علدنت ذإ ءثيح .ةديدع

 لواحي اهيف اهتكراشم ةينامثعلا ةنطلسلا نلعتو
 ذإ امّيس الو «لالتحالا كلذ ةمواقم نوينانبل

 تاطلسلا در نوكيف ...عوجلاو حشلا رطيسي

 مهلاسرإو (تاياضبقلا) بابشلا عمج ةينامثعلا

 6كلرب رفس» ىمسي ناك راسم يف ةهبجلا ىلإ

 نابشلا نكل .ًارب رفسلا قيرط نم ىفنملا يأ
 ودبع مهنيب نمو .رماوألا ةعاطإ نوضفري
 ءانسحلا نيبو هنيب بح ةصقومنت يذلا
 نع ثحبت اهتقو يضمت يتلا ةيرقلا ةنبا «ةلبع
 ...اهلهأ نعو اهنع عوجلا ةلئاغ دسل حمقلا

 ءيش لك اودصح دق نونوكي نيينامثعلا نكل

 افرغر

 «نودصحي) مهنإ لب .غارفلا ىوس قبيملو
 ثحبلا ةليع لواحتو هنولقتعي ذإ هسفن ودبع
 نع زجعت ثيح ءاتشلا لصف ىلإ ًالوصو هنع

 يف ةروثلا نايعألا دحأ ررقي انهو .هيلع روثعلا
 لوصحلا تالواحم ةيرقلا ةدمع أدبي تقو

 لواحي ءانثألا كلت يف .قشمد نم حمقلا ىلع

 ةينامثعلا تاطلسلا ةضبق نم تالفإلا ودبع

 رانلا هيلع نوقلطي دونجلا نكل ؛هل قيدص عم
 ديزم ىلع ضبقلا متيو «ًاليتق قيدصلا نودريو

 نم علدنتل اعبط دوعت ةروثلا نكل ...راوثلا نم

 .ةياهنلا يف رصنلا ىلإ ًالوصو ..ديدج

 هذه فلخ يخيرات عقاو ةمث ناك اذإ
 نم تتأ اهتاذ دح يف ةياكحلا نإف «ةياكحلا

 عم «ةينابحرلا ةقيرطلا ىلع ءلايخلا جسن

 لمع يف داتعملا نم ةيزاتناف لقأ تنأ اهنأ

 اهنإ لوقلا نكمي امبرو .نيعدبملا نيوخألا

 ةثالث .رصم يف ءاقباس مّدق دق ناك يذلا وه

 اهرثكأ نمو ةيرصملا ةيفيرلا مالفألا زربأ نم
 ةياور نع )١9465( ؛ةميعنو نسح)» :ةيعقاو

 ةناوركلا ءاعدقو ؛يسيمخلا نمحرلا دبعل

 .سيردإ فسوي ةياور نع )١19476(

 6كلرب رفس# حجن .رمأ نم نكي امهم

 ىلع ًاريثك قّوفت لكش يف روهمجلا ىدل
 جاجنلا كلذ جلثأ دقلو .؛متاوخلا عاّيب»

 ءاعبط ؛مهتمدقم يفو «مليفلا باحصأ رودص
 ثيحب ؛«يساتألا ردانو ينابحر ناوخألا

 نم لمع يف ديدج نمو «ةبرجتلا راركت اوررق



 تاماّقسلا

 ١978 1951/ ماعلا يف دلو اذكهو .امنيسلل

 ةقلحلا ناك وهو ««سراحلا تنب# مليف

 ةيئامنيسلا ةيثالثلا يف - ةريخألاو  ةئلاثلا

 لظ يذلا «يساتألا ردان اهجتنا يتلا ةينابحرلا

 متي ةعبار ةقلحب دوقع لاوط ملحي كلذ دعب

 مليف ىلإ «كلملاو ةلاه» ةيحرسم ليوحت اهيف
 «كلذ يف قفخأ هنكل «يفاضإ ينانبل يئامنيس

 برحلا عالدناو يصاع ليحر ببسب اميرو
 .فاطملا ةياهن يف ًايروس مليفلا ناكف .ةينانبللا

 «تام اًقسلا»

 (ناولأ.د ٠ (١وا/)

 فيس وبأ حالص :جارخإ

 دياز نسحم :راوحو ويرانيس
 وباس دومحم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 :ليثمت

 باتك يف يسيمخلا نمحرلا دبع يكحي
 ناونعب «تاينيسمخلا يف ردص .هل فيرط

 ربتعي يذلا يبعشلا لثملا ةياكح ءايلوخانم

 كوبأ» ةيرصملا ةيبعشلا طاسوألا يف ةميتش

 هتياور يف «يعابسلا فسويو .«تاماقسلا

 219065 ماعلا يف تردص يتلا ؛تام ..اقسلا#

 نم ديفتسي ؛هلامعأ لضفأ نم ةداع ربتعتو

 ءايئاور ًالمع ينبيل «ةميتشلا  لثملا اذه

 نيذلاو .راوحلا ىلع هنم يساسأ ءزج موقي

 لبق يعابسلا اهزجنأ يتلا ةياورلا نوفرعي

 راكيوش «يقوش ديرف «يليالعلا تزع

 قرع

 كلت اهيف نوظحالي ؛ةيسنامورلا هتلحرم
 اهليوحت ةلأسم تلعج يتلا ةيئامنيسلا ةيؤرلا

 اهعوضوم الول «ءارغإلا غلاب ًارمأ :مليف ىلإ
 باطقتسا نع زجاعلاو «هتيوادوس يف قرغملا

 ًالوأ ؛ةيرصملا «ةيبعشلا» امنيسلاف .نيجرفتملا
 باطقتسالا اذه ىلع موقت امنيس ءأريخأو
 .هريغب اهل ةايح الو

 مدقأ يذلا لمعلا رابتعا نكمي انه نم

 فيس وبأ حالصو ؛جتنمك نيهاش فسوي هيلع
 ويرانيسلا بتاكك دياز نسحمو «جرخمك
 امّيس الو ةنومأم ريغ ةيئامئيس ةرماغم «راوحلاو
 .ةيرصملا امنيسلل ةنهارلا عاضوألا لظ يف

 ةياورلا نيب ةنراقملل ىلوألا ةلهولا ذنمو

 ءًاقوفتم ناك ريخألا اذه نأب ظحالي «مليفلاو

 مسر لاجم وه «يساسأ لاجم يف امّيس الو
 ىلإ فيس وبأ هيف داع يذلا «ةيبعشلا ةئيبلا

 لاجملا اذه يفف ...تاينيسمخلا يف هلامعأ

 زجع ام ققحتل فيس وبأ اريماك تءاج «تاذلاب

 .يعابسلا فسوي ملق هنع

 اذه دودح دنع رمألا لظ ول ءنكلو
 ًادحاو تام اقسلا» رابتعا زاجل «زاجنإلا

 لمعلا ةينب يف نأ ريغ .ةزيمملا مالفألا نم

 لّبقت ىدم ىلع اهسفن تسكع ؛ةيساسأ ةلكشم
 قافتالا ىلإ ًالايم ودبي ال ءرملاو .هل روهمجلا

 نع روهمجلا داعتبال هريسفت يف فيس وبأ عم
 «توملاو .دوسألا عباطلا ىلإ هوزعي ذإ «مليفلا

 اهسفن ضرفت رصانع اهلكو ...مؤاشتلا وجو
 دعبي ام نأ حضاولاف .مليفلا خانم ىلع ًاضرف

 يماردلا ءانبلا ديدحتلابو ؛ةكبحلا وه روهمجلا
 .مليفلا ثادحأل



 تام اًّقسلا

 «امليف مأ ةياور ناك ءاوس «تام اقسلا»

 موقت ««ةيقالخأ ةلوثمأ» ىلوألا ةجردلاب وه

 ىلع موقت امم رثكأ .تايصخش مسر ىلع
 نيتيصخشلا مسر لاجم يفو .ثادحأ ءانب

 «يدنفأ ةتاحشو «ةشوش ملعملا :نيتيسيئرلا

 رثكأو ءيعابسلا فسوي قيفوت ىدم ًاحضاو ادب
 نيتيصخش ءانب نكلو .فيس وبأ حالص هنم
 نيتعاس وأ .ةحفص 1٠٠١ قرغتسي لمع يف

 ميدقتل هدحو يفكي ال «يئامنيسلا ضرعلا نم

 نم لينلل ةلواحم ؛مالكلا اذه سيل

 يف ثدح ءانلقو قبس امك مليفلاف ؛مليفلا

 نم رثكأل ثدح وهو «ةيرصملا امنيسلا خيرات
 قفدت عقوتو «ءيش ًاثدح هرابتعا نأ ريغ .ببس

 .ًامامت رخآ ءيش فولألاب هيلع نيجرفتملا

 نيب موقت ةقالع نع «تام اقسلا» يكحي

 ًءاقس لمعي «ةشوش ملعملا «لوألا ,نيلجر

 يف ًاقراغ شيعيو ؛ةرهاقلا يف يبعش يح يف
 نم ًائكتم ؛ماوعأ ةرشع لبق هتجوز ةافول نزحلا

 ىلع ةيناث ةهج نمو ؛ميكحلا هلفط ىلع ةهج
 حمطتو «هتمدخب موقت يتلا ةريرضلا هتامح

 هتاحش «يناثلاو .ءانسح ةراج نم هجيوزت ىلإ

 «ةايحلا ىلع لبقملاو امئاد سلفملا ءيدنفأ

 .تازانجلا يف «يتابيطم» لمعي هنأ مغر

 فورظلا ةبيرغ نيلجرلا نيب أشنت يتلا ةقالعلاو

 نإو «ةيقيقح ةقادص نع رفست اهنكل ءراسملاو

 .امهنيب :ةريصق

 يف ةياغ ةيلدج «نيلجرلا ةبيكرت يفو
 امك عاووخيبلا نأ نتسرشلا نه ةفارلفلا

 امك اهنم ةدافتسالا نم نكمتي مل - فلؤملا

 قباعلا ديحولا نيزحلا «ةشوش ملعملاف :يغبني

 ثعب هلمع نم نأ يأ ...َءاقس لمعي ؛ةرارملاب
 ةتاحش امأ .تانئاكلاو تاعورزملا ىف ةايحلا

 ةايحلا ىلع لبقم ءفوسليف «حرم وهف «يدنفأ
 .توملا عم أدبأ هجاوتملا هلمع مغر ءاهتاذلمو

 ٌدبت مل ؛نيلجرلا ةبيكرت نيب ةيلدجلا هذه
 ةدافتسالل جرخملا عفد ىلع ردقت ملو .ةحضاو

 ةيصخش ءانب نم ًاريثك دافتسا دق ناك نإو .اهنم

 ىلع يعابسلا عضو يتلا ءيدنفأ ةتاحش

 مهفلا نم ةرشابم ةعبان ةيفسلف تارابع اهناسل
 ىلإ ابوروأ نم لقتنا امك «ةيدوجولل يحطسلا

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةادغ طسوألا انقرش .

 ًاينهذ ًايفسلف ًالمع "تام اقسلا» رابتعا انه نمو
 تاحفص نم ربكألا ءزجلا نوك هززعي ام وهو)
 نيب ىزغملا تاذ تاراوحلا هلغشت ةياورلا

 .(هتاحشو ةشوش



 تام اًقسلا

 نكمتي مل ءثادحألا ىرجم نأ ظحالن انه
 رثإو «موي تاذ :ةيولطملا ةكبحلا ليكشت نم

 ةتاحش تومي «(!مليفلا نع تباغ) ةقباع ةليل

 أدبيو «نفديو «هتاذلم تايركذ ىف ًاقراغ يدنفأ

 توملا نيبو ةشوش نيب ريرمو بيرغ راوح
 ««ةرغ نيح ىلع سانلا ذخأي يذلا نابجلا»
 هلحم لحي نأ ىلإ ءداكي وأ هب رمألا يهتني

 «نيتنثا وأ ةبرجت دعب هنكل «تازانجلل يتابيطمك
 ًاخيش نّيَع دق هنأب أجافيو ءطخلا اذه نع علقي
 يعامتجالا هّيقر ىلع يهتني مليفلاو .نيئاقسلل

 ةيكزل هنادقف ىلع ضيوعتك هيتأي يذلا ءاذه
 يتلا ةظحللا يف اهرمع نم ًاباش جوزتت يتلا)
 ةتاحش حئاصن لعفب ...اهجوزتي نأ اهيف ررقي

 غسن هيدل عز يذلا يدنفأ ةتاحشلو .(يدنفأ

 نم ًادحاو اذه ناكو .تومي نأ لبق ةايحلا
 .6تام اقسلا» نيماضم لضفأ

 هطوقس مليفلا نع يفني ال ءاذه انلوق نأ ريغ

 وهو ...اماردوليملا خف يف «ةئيعم تاظحل يف
 ءادأ ةوق لضفب ةرم نم رثكأ هنم مليفلا ذقنأ خف

 يلت يتلا ةطقللا يف امّيس الو «يليالعلا تزع

 فقي ثيح ؛ةيكز نم هجاوز ةلاحتسا هكاردإ
 ةليوط تاونس دعب «هسفن ىريل «ةآرملا مامأ

 داكي ًالجر فشتكي انه :هتروص نع هبايغ نم
 ىفو) ةريرضلا هتامح لأسيف ءازوجع نوكي
 هربخت مل اذامل :(ةقرافم نم هيف ام لاؤسلا اذه
 مايألا هيلع تّرم فيكو ؟ًازوجع ًالجر تاب هنأ
 ؟اهرورمل هبتني نأ نود نم ءرصبلا حملك

 يعابسلا فسوي ءانب نألو «هذه هتبيخ مغر
 ءاوجأ نم ةرشابم ىقتسم تايصخشلل

 لوحتيس «ةنزحملا هتايسنامورو يطولفنملا

 فره

 سرع رضحيسو «ريخ لعاف ىلإ ةشوش ملعملا
 يف مهاسيسو لب ءاهنم جاوزلا ءاش يتلا ةاتفلا
 .سرعلا

 نم ةدحاو لكشت «مليفلا يف ةطقنلا هذه نإ
 نم هبّرقت ءام دح ىلإ داكتو ءهتاظحل فعضأ

 فيس وبأ يمليف تعبط يتلا ةجاذسلا ضعب

 ««باذكلا»و «يليطالملا مامح» نيريخألا

 نيذه يف يبدألا لمعلا قوفت مغر ىلع

 هققح يذلا يئامنيسلا لمعلا ىلع نيمليفلا
 .فيس وبأ

 صقنلا اذه مغرو ««تام اقسلا» يف

 ةفاضإ «ةيئاورلا ةكبحلا ةدحو بايغ) يساسألا

 ةلماكتم نوكت نأ نع يعابسلا ةصق روصق ىلإ
 نم فيس وبأ حالص نكمت «(ةيقالخأ ةلوثمأك
 هلهأب «يبعشلا يحلا :ةميدقلا هئاوجأ ةداعتسا

 «يحملا ةيناغ «مامحلا «ىهقملا .هتاراوحو

 يتلا رصانعلا هذه ...سرعلاو «.ةشيشحلا

 يئامنيسلا لمعلا رهوج ماودلا ىلع تلكش
 ةيكذلا فيس وبأ نيع ربع ىلجت امك يبعشلا
 .ةقيقدلا ةظحالملا تاذو

 عئارلا ءادألا ,خانملا اذه ىلإ انفضأ اذإو

 رود يف) يليالعلا تزع نم لك هب ماق يذلا

 دهاشملا كلت يف امّيس الو - (ةشوش ملعملا
 داكت ءاديحو انيزح هتروص يتلا ةقيمعلا

 ةقباع الا هيتفش نيب نم جرخت ال تاملكلا

 يف ءانه ىدأ يذلا) يقوش ديرفو «- ةرارمب

 هراودأ لمجأ نم ًادحاو «هتاحش ملعملا رود

 اقاوت ءاسلفم ءافوسليف ادب ثيح «قالطإلا ىلع

 نانفلا راودأ لمجأب رّكذ لكش ىف «ةايحلا ىلإ
 نيذه ءادأ انفضأ اذإ :(يناحيرلا بيجن لحارلا



 ريخ يف ةمالس

 مالفألا نم دحاو انمامأ نوكيس «نيلثمملا
 «ةيرصملا امئيسلا خيرات يف ةديرفلاو ةردانلا

 اهيف طقتلت نأ فيس وبأ حالص نيع تفرع يتلا

 تفرع امك امامت «ةريغصلا ليصافتلا تارشع

 «مليفلا ضرعت يتلا ةلاصلا يف توصلا ةزهجأ

 دسفتو «تارابعلاو لمجلا تارشع هوشت فيك

 «تايصخشلا روطت هتعباتم روهمجلا ىلع

 !اهنيب قالخلا راوحلاو

 «ريخ يف ةمالس»

 (ضيبأو دوسأ .د٠٠ (197

 ىفطصم يزاين :جارخإ
 ملاس دمحأ :ةركف

 يناحيرلا بيجن ؛يريخ عيدب :راوحو ويرانيس

 ميظعلا دبع دمحم :ريوصت

 ديمحلا دبع ءيعاجشلا نسح دمحم :ىقيسوم
 نمحرلا دبع

 «ميهاربإ ةيقار «يناحيرلا بيجن :ليثمت
 ضاير نيسح

 يناحيرلا بيجن ناك نيحلا كلذ يف

 هحاجن ةورذ يف نيسمخلا نس نم برتقملا
 ًايئانث يريخ عيدب عم لكشي ناكو «يحرسملا

 .يحرسملا جارخإلاو ةباتكلا لاجم يف ًاقومرم
 ةسماخلا غلبي ال داكيف ىفطصم يزاينامأ

 نأ هل قبس دق نكي ملو «هرمع نم نيرشعلاو
 لمعي ناك يذلا وه ؛لبق نم جارخإلا سرام
 عمو .رثكأ ال ةيئامنيسلا تاينقتلاو فيلوتلا يف
 هجرخأ يذلا مليفلا اذه مويلا دهاشن نيح ءاذه

 فرخ

 يناحيرلا هبتكو ؛هل لوأ مليفك ىفطصم يزاين
 موجنلا مجن ناك يذلا يناحيرلا هلّثمو يريخو

 «بير نود نم ظحالنس «نيحلا كلذ يف

 نم ًاقحال هفرعن فوس ام ءوض ىلع ديدحتلابو

 ةيئامنيسلا هتغلو ةينقتلا ىفطصم يزاين تاردق
 ةناكم قوفت ةناكم يرصبلا دعبلل تطعأ يتلا
 يمتني «ريخ يف ةمالس» نأ ؛همالفأ يف راوحلا

 .يناحيرلا بيجن ىلإ يمتني امم رثكأ هيلإ
 رطيسي فيك فرع ىفطصم يزاين نأ ىنعمب
 مويلا ىتحو .يناحيرلا ةقث ًابستكم مليفلا ىلع

 سيل نكلو ءرمألا اذه ريسفت انيلع بعصلا نم
 نم ًادحاو ًامئاد مليفلا اذه رابتعا بعصلا نم
 امنيسلا اهتققح يتلا ةيديموكلا مالفألا لضفأ

 .اهخيرات يف ةيرصملا

 ددع نكي ممل مليفلا اذه رهظ نيح
 غلب دق هلبق نم تققح يتلا ةيرصملا مالفألا

 ذنم «مليفلا اذه دهاشي اذه عمو «مليف ةئملا
 «نينسلا نم دقع وحن لبق ؛هفاشتكا ةداعإ

 هنأكو ءتفال يسيراب ضرع هل ناك ثيح

 ةروصلا ىلع ةرطيس نم هيف امب ءرصاعم مليف
 ليثمت ةصاخب مث ءويرانيسلا يف ةكبحو
 دويق .نم هعزتني فيك ىفطصم يزاين فرع
 امنيس مامأ هجرفتم عضيل ءيحرسملا ءادألا

 .ةصلاخ

 نم ءاذه عم سبتقا يذلا مليفلا عوضوم امأ

 لوح نم روديف «نورئازلا# اهناونع ةيحرسم
 ةجاوخلا لحم يف ًايعاس لمعي يذلا ةمالس
 ةياهن تاذ وه اهو .ةشمقألا عيبل يوادنه

 بيك لحملا ةلغ ةظفحم لقنب فلكي عوبسأ
 :هنأ ريغ .لعفي نأ داتعا امك كنبلا يف اهعدوي



 نسم عمصض

 باوبأ لفقأ دق كنبلا دجيل رخأتي ام ببسل

 «هيف لاملا ةظفحم كرتي يك لحملا ىلإ دوعيف
 .باوبألا لفقأ دق هرودب لحملا نأ فشتكيف

 مويلا ةيقب لاملاب ظافتحالا ديري ال هنإ ذإ عزجي

 املك وهو لمعلا ام نكلو .دحألا مويالو

 عراشلا يفو هتيبو قالحلا توناح نيب كرحت

 نم دوقنلا نوقرسي صوصل ةياكحب عمسيل
 ىتح هرمأ يف راحيف .ققشلا نم وأ تاظفحملا

 نكمي ثيح قدنف يف تابي نأب قيدص هحصني
 رابتعاب تانامألا ةنزخ يف ةظفحملا عضو

 ببسب هدرطي قدنفلا نكل ...نمضأ اذه نأ

 وهو مث .تيبملا رعس ىلع ةجوجللا هتمواسم
 يقرش ريمأ لصي قدنفلا نم جورخلا لواحي
 «ةمالس نيبو هنيب هبشلا ىدم هروف نم ظحالي
 هتقو يضمي نأ نم هنكمت ةركف نع هنهذ قتفتيف

 وه هنأو ريمألا وه ةمالس نأ معزي ذإ ءًايفختم
 .ةيشاحلا دارفأ نم درف ىوس سيل

 هب ًابحرم قدنفلا ىلإ ةمالس دوعي اذكهو
 ةفارطلا ىهتنم يف تاقرافم ةلمج شيعيل امركم

 يف ًاعمط هب طيحت يتلا اشابلا ةنبا ناهيج نيب

 ةفيصو هبجعت يذلا يقيقحلا ريمألاو ؛هتورث
 يدؤي مهافت ءوسب كلذ لك يهتتيو ...ناهيج
 ةيصخش لاحتنا ةمهتب ةمالس ىلع ضبقلا ىلإ

 نأ ريغ ءاهديدبتو لحملا لاومأ ةقرس كلذكو
 عاضوألا ةيوستل انه لخدتي يقي ا ريمألا

 .ًاملاس هدعاوق ىلإ ءيش لك دوعيو

 ًامليف ىتأ «ريخ يف ةمالس» نأ دكؤملا نم
 ًافيرط ًامليف ناك هنكل ؛ةيضق ةيأ لمحي ال

 ةيفرحب هذفني نأ نم هجرخم نكمت ءايلسم
 دهاشملا نم ديدعلا هئمضت امّيس الو «ةيلاع

 افرك

 ةقيرط ىلع اهتيبلاغو .ةكحضملاو ةريثملا

 كلذ يف اهجوأ يف تناك يتلا نلباش يلراش

 .نيحلا

 (ناولأ).د 6 )19491١(

 ةفرع فيرش :جارخإ

 داوع رهام :راوحو ةصقو ويرانيس

 دمحأ نسحم :ريوصت

 مامإلا يدوم :ىقيسوم
 «ميلعلا ديع حودمم ؛ي ولع ىليل :ليثمت

 يماك نسح

 داوع رهامو هفرع فيرش نيب نواعتلا رفسأ

 ناك يئامنيس رايت نم عون يف مليف نم رثكأ نع

 عمس» يف ًادعاسم ًاجرخم لمع يذلا ؛دماح
 رايتلا اذهل يبسنلا حاجنلا نأ لاحلاو .«سه

 ىلإ نيدت هيف ةفرع فيرش تايادبل امّيس الو

 مامإ لداعو يولع ىليل لثم رابك موجن ناميإ
 طسق ىلع موقي ذإ هتيرصم قمع مهكاردإو «هب

 ةيبئارغلا ىتحو ةهاكفلاو لايخلا نم هب سأب ال
 .ًاديكأ ًايبعش ًاسح اهءارو يفخت يتلا

 رايتلا اذه مالفأ صئاصخ مهأ نم لعلو

 «يهيملا وأ دماح وأ ةفرع قيقحت نم ناك ءاوس

 نم نأ ىنعمب ءاريخأو ًآالوأ ةيرصب هامنيس نأ

 وأ «مليفلا ثادحأ صيخلت ناكم يف ةبوعصلا

 اهضعب هئادحأ طبري ينالقع قطنم داجيإ ىتح

 يهو ةياكح مليفلل نإف .نكي امهم .ضعبب



 سييوتوألا قاوس

 صمح نيّيبعشلا نيّينغملا لوح نم رودت
 يف نالوجتي نيذللا ةوالح ءانسحلا هتجوزو

 ةنيدم يف ةيبعشلا تابسانملاو حارفألاو دلاوملا

 امهقزر نابسكي ثيح اهلوحو ةيردنكسإلا
 ءائغلا نم ٌدحت ال يتلا امهتداعسو ؛طيسبلا
 .اهنيحلتو اهتباتك نايلوتي تاينغأ ًابلاغو «كانه
 نأ امهتاينغأ نم ةدحاول موي تاذ ثدحيو

 افشتكيل عيشتف يبعشلا ءاطسبلا روهمج بجعت
 اطس دق رودنغ روهشملا برطملا نأ ةرتف دعب

 ام ناعرس ةينطو ةينغأ ىلإ هلوحيل نحللا ىلع
 .هنيحلت نم اهنأ رودنغ معز دقو رهدزتو عيشت
 تايثإل امهيعس ناطيسبلا ناجوزلا أدبي انهو

 امهعسو يف سيل امهف ؟فيك نكلو ءامهقح
 يدصتلا امهعسو يف سيلو ؛ءيش يأ تابثإ

 زكارمب مليفلا انل لوقي امك ؛طبترملا رودنغل

 نمو ىعسم ىلإ ىعسم نم اذكهو .ىوقلا
 هجو نع ةروص مليفلا انل مدقي لشف ىلإ لشف
 .يرصملا عمتجملا يف ةطلسلا هوجو نم رخآ
 ملاعلا لخاد ىلإ ىتح اهداسف لصاولا ةطلسلا

 درط نم ىتح رودنغ نكمتي ثيح «ينفلا
 «هيف ناينغي يذلا ونيزاكلا نم نيباشلا نينانفلا

 امهتياكح فرعي يذلا ديحولا دهاشلا نأ ًاملع
 سبالم يف لوجتي يذلا وه ءاهديكأت هنكميو

 هنكمي ال مكبأ تماص «نلياش يلراش جايكامو

 .امهل ةعفنم اذ نوكي نأ

 «افيفخ مليفلا اذه ودبي دق «ةيئدبم ةيحان نم
 «ةطيسبلا نوئفلاو حرسملا ىلع دمتعي ثيح
 كلذ يف ءألواحم ىتأ مليف هنأ ىلإ رظنلاب
 ناك يئامنيس عون ىلإ ةايحلا ةداعإ ؛نيحلا

 هبش ادب هنكل هتّيرصم يف ًاقيرع يضاملا يف

 فرخ

 .ةيقيسوملا ايديموكلا :نيحلا كلذ يف يسنم

 وه اذه نم مهألا نأ ريغ ءاذه يف حجن وهو

 «هحرمو هتطاسب لالخ نم «نكمت مليفلا نأ

 تناك يتلا اياضقلا نم ديدعلا حرطي نأ نم

 «نيحلا كلذ يف يرصملا عمتجملا لغشت
 نئلف .داسفلا ةيضق ىلع ًاساسأ زكرتت ىتلاو
 ملاع يف داسفلا وه انه حضاولا بناجلا ناك
 نكي مل ءاضقلا ملاع يف داسفلا نإف «نفلا
 ملاع يف داسفلا هنم ًاقالطناو «ةشاشلا نم ًاديعب
 مليفلا اذهل ناك انه نمو .هب طبترملا ةسايسلا
 امّيس الو «نيحلا كلذ يف ىربكلا هتيلاعف

 ًاعوضومو يولع ىليل ةيموجن همادختسا نأ
 اهلمح يتلا ةسكاشملا راكفألا لصوأ «ًايبعش

 .نيجرفتملا تاعاطق ضرعأ ىلإ

 «سيبوتوألا قاوس»

 (ناولأ) .د (1985)

 بيطلا فطاع :جارخإ

 اماريداه :جاتنإ

 كيدلا ريشب .ناخ دمحم :ةصق

 كيدلا ريشب :ويرانيس

 يميش ديعس :ريوصت

 ريكب لامك :ىقيسوم
 يدمح دامع «نيمأ تفريم .فيرشلا رون :ليثمت

 نرقلا نم نينامكلا تاوئس تايادب دنع
 ةيرصملا امنيسلا ةئيب يف ةمث نكي مل ؛تئافلا
 ىلع هّوتل دلوي ًايئامنيس ًارايت كانه نأب يحوي ام
 امنيس# نيحلا كلذ يف يمس ناك ام ضاقنأ



 سييوتوألا قاوس

 تامنيسلا كلت ضاقنأ ىلع كلذكو :«حاتفنالا

 ركاذتلا كابش اهمهي ام لوأ ناك يتلا ةتفاهتملا

 هتملقأ تمت دق تناك ضيرع روهمج ىضرو

 سأيلا نيب حوارتت ةددجتم ةيسايس عاضوأ عم

 ىتح لب «ةيقيقحلا هاياضق نع بيرغتلاو
 تمكارت تناك يتلا ةيعاولا ةينفلا هتقئاذ نع

 كلذ يف يمس وهز نم ةليوط تاونس لضفب
 يذلا دملا وه كلذ ناكو .يموقلا دملا «نيحلا

 هفسنتل 19717 (وينوي) ناريزح ةميزه تنأ

 «نايسنلا بهم يف هراكفأ ةيمار .هساشأ نم
 .سأيلا داهو يف «ضيرعلا# هروهمجو

 ًابيرقت راذنإ قباس نود نمو «هلك اذه عمو
 «اريثك رّمعي مل نإو ىتح «يذلا رايتلا كلذ دلو
 يرصم يئامنيس ديدجت يف ريبك رثأ اذ ناك
 ديدحت مويلا بعصلا نم ًاعبطو .شهدم

 مليفلا كلذك الو «ةيادبلا لكش يذلا مليفلا
 ءامئاد وه اذهو .لالحمضالا ةيادب دهش يذلا
 .ماع لكش يف ةيركفلاو ةينفلا تارايتلا ردق

 ىمسيس يذلاو «رايتلا كلذ نأ رمألا يف مهملا

 «تامالع /ءامسأ هل تناك «1ةديدجلا ةيعقاولا»

 ىلع مهنم ركذن ؛نوددحم نوعدبيم هل ناكو

 فطاع لحارلاو ناخردب يلع لاثملا لييس

 دوادو ةراشب يريخو ناخ دمحمو بيطلا
 تناكف تامالعلا امأ .نيرخآ نيب ديسلا دبع

 اهزريأ نم نوكيس مالفأ نم نيتنيزد وحن
 ةباتك نم «بيطلا فطاعل «سيبوتوألا قاوس»

 .ناخ دمحم

 ةيادبلا مليف ال «سيبوتوألا قاوس» نكي مل

 زربألا - ىقبيو - ناك هنكل .ةياهنلا مليف الو
 ؛نيعدبملا كئلوأ نأ مك تفشك ةلسلس يف
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 ضعبل ًادادتما نولثمي «نيحلا كلذ يف نابشلا
 :اهخيرات يف ةيرصملا امنيسلا هتفرع ام لمجأ

 فسوي مالفأ ىلإ ءفيس وبأ حالص مالفأ نم
 حلاص قيفوتو تاكرب لامعأب ًارورم نيهاش
 اذه ناكو - مهنكل .مهريغو ميلس لامكو

 مهمالفأ مستت مل - مهتحلصمل لجست ةطقن

 لهنت تحار لب ««نيسسؤملا ءابآلا» ةمارصب

 نم ناكو .ةيملاعلا امنيسلا يف ديدج وه امم

 روهظ نمز عم اهروهظ نمز قباطتي نأ اهظح
 ةيكيرمألا امنيسلا يف «رخآلا وه شهدم «ديدج

 نترامو الوبوك دروف سيسنارف يديأ ىلع

 انه نمو .مهريغو رديارش لوبو يزيسروكس
 «بتك نيح روطسلا هذه بتاكل انكمم ناك

 يرصملا رايتلا كلذ لوح ةسارد «ةيسنرفلاب
 رايت هيمسي نأ ءابوروأ يف هب تفّرع «ديدجلا
 .«الوكاكوكلاو فيس وبأ حالص ءانبأ»

 .عوضوملا يف مهملا وه اذه سيل نكل
 قاوس» :زربألا مليفلا ءاذإ ءوه انه انعوضوم
 نع بيطلا فطاع هققح يذلا ؛«سيبوتوألا

 ريشبو ناخ دمحم امهبتك ويرانيسو ةصق
 «ةدع بابسأل «زربألا ناك مليفلا اذهو .كيدلا

 هعوضومل يدصتلا ىلع هتردق اهلقأ سيل
 همه ناك يذلا وه «يعامتجالا دقنلا ةوقب

 ىلع أرط يذلا ديدجلا دصري نأ ساسألا

 نيب لصافلا نمزلا لالخ نييرصملاو رصم
 ةدوع» ىمسيس ام ةيادبو «ناريزح ةميزه عوقو
 يتلا تاونسلا كلت ًاديدحت يأ ««ةيطارقوميدلا

 ًاينهذو ًايعامتجاو ًايداصتقا ءرصم اهيف تلدبت
 اذه يف ءيش لك نكي مل اذه نأ ريغ .ًاضيأ
 نوكي نأل عسي مل ريخألا اذه نأل «مليفلا



 سييوتوألا قاوس

 ملع وأ عامتجالا ملع يف ةيميداكأ ةعفارم

 ًالمع نوكي نأ ساسألا همه ناك لب «داصتقالا

 دقو ««سيبوتوألا قاوس» ىرن انه نم
 ةفيلوت مدقي نأ ىلإ - ةحجان ةقيرطب - ىعس
 يتلا امنيسلاو ركفت يتلا امنيسلا نيب عمجت
 نّمأ دقلو .عتمتيل ضيرع روهمج اهيلع لبقي
 فصلا نم «موجن» دوجو ريخألا رصنعلا اذه

 فيرشلا رون) مليفلا راودأ بعل يف لوألا

 «(نيرخآ نيب يجيلملا دومحمو نيمأ تفريمو
 مل يذلا ءيّطخلا يدرسلا ويرانيسلا هنّمأ امك

 كيهان «ةيوغل ةيلكش تاجرهب ةيأ ىلإ مسي
 لقن ىلإ ىعس ام لوأ ىعس طيسب جارخإب
 «ةمزاح ةعئقم لاكشأب ةشاشلا ىلإ ويرائيسلا

 كلذ يف ؛لعفي ناك ام سكع ىلع ...ةقين

 ناك ةيديدجتلا امنيسلا نم عون ؛هلبقو نيحلا
 روهمجلا دعبت ةيوغل ةيلكش باعلأ يف صوغي
 .ًارفنم ...ًاضماغ ًامسلط مليفلا نم ةلعاج

 ناخ هيليمزو ءبيطلا فطاع ىلإ ةبسنلاب
 ةعومجم لاصيإ ساسألا مهلا ناك ؛كيدلاو

 ةغلب امنإ ؛ةيعامتجالا فقاوملاو روصلا نم
 ةياهنلا يف لوصولل «ةعتممو ةئداه ةيرصب

 يف لمتعي يذلا بضغلا لك لوقت ةمتاخ ىلإ
 ءاج انه نمو :نصم: يف تدعي ام.هازإ سوفتلا

 ثدحيسو ناك امك ءاشهدمو ايوق ةياهنلا دهشم
 ثدح :امنيسلا نم عونلا اذه مالفأ يف ًامئاد
 ذاقنإل هاعسم يف مليفلا لطب قفخأ نأ دعب كلذ
 نآلا ةددهمو هوبأ اهكلمي يتلا ةراجنلا ةشرو

 «نسح ىري ذإو قافحخإلا كلذ ءازإ .لاوزلاب
 عفدني «ليحتسم ذاقنإلا نأ ءسيبوتوألا قئاس

 بكار ةقرس لواحي وهو هدصري لاشن ءارو
 ايه هب ًاخراص ًابرض هيلع لاهنيل سيبوتوألا يف
 ءانه ,دهشملا ةوقو «ةقرافملا .«بلكلا دالوأ

 ناك «مليفلا لوأ .هسفن نسح نأ يف نانمكيو :

 .قرسي هدصر نيح لاشنلا نع هفرط ضغ دق

 ىتح «هرخآو مليفلا لوأ نيب ثدح يذلا امف

 ؟نسح فقوم لدبت
 يذلا نسح :يلاتلا ثدح «ةطاسب يف

 ًاليل دكي وهو ًأاطسوتم ًاشيع ةبوعصب شيعي
 يسكاتو ءًاحابص سيبوتوألا ًاقئاس ءاراهنو
 هتيب تابلطتم نّمؤي يك ًءاسم هبًصاخ

 ةراجنلا ةشرو نأ موي تاذ فشتكي ؛هتجوزو
 بألا نأل ؛لاوزلاب ةددهم هوبأ اهكلمي يتلا

 .ةريثك تاونس لاوط بئارضلا عفد نع فلخت

 ذاقنإل غلبملا اذه كلتمي ال .نسح ءوه هنإ
 فرعي ناك نإو ىتح هذاقنإ يف بغارلا «هيبأ

 الف ءىودج الب اهلك ةلأسملا نأ هسفن ةرارق يف
 ردت ةشرولا الو «لمعلا ىلع دعب «رداق بألا

 عيراشملا نأل «ةيفطاع ةلأسم ةلأسملا ...ًالام
 اهل داع ام ءاذه هيبأ عورشم لثم «ةريغصلا

 يداصتقالا حاتفنالاو ةننكملا نمز يف ناكم

 .ريغصلا كمسلا لكأي يذلا ريبكلا كمسلاو

 هاسائتي ءاذه هكاردإ مغر ىلع ءنسح

 هلهلوقتامةيعقاو نع هينذأ دسيو ًامامت
 ىدل ةلوجب موقيل ءلاجملا اذه يف هتجوز

 هذه لالخ نمو .غلبملا عمجل ايعس هتوخإ

 انعضي :ةضقانتم اهجئاتن يتأت يتلا ةلوجلا
 تاريغتلا عم رشابم سامت ىلع مليفلا

 امأ .يرصملا عمتجملا يف ةلمتعملا ةينهذلا

 ىلإ اهنع توكسملاو ءانه:ساسألا ةلكشملا



 تكرام ربوس

 ضفرت يتلا ءنسح ةجوز نم الإ ءريبك دح
 يه تعفد يتلا - يسكاتلا ةرايس عيبي نأ

 ساسألا ةلكشملا ؛هيبأ ةشرو ذاقنإل - اهنمث

 ...ينالقع ريغ ودبي نسح هيلإ ىعسي ام نأ يه
 فشتكنس امك - وهف ءًايداصتقا يعقاو ريغ يأ

 نع هثحب نم رثكأ ؛ميقلا نع ثحبي - جيردتلاب
 صخش هنإ .اهذاقنإ نم ىودج ال ةشرو ذاقنإ
 هباجي نأ لواحي ءًاميدق تاب ملاع ىلإ يمتني
 طقف سيلو «هلاثمأل هيف ناكم ال ًاديدج ًاملاع

 لاملا عمج ىلإ ىعسي ذإ نسح .هيبأ لاثمأل

 «كلذ ليبس يف هتجوز ًاقلطم ؛ةشرولا ذاقنإل

 هزوجع يرث نم جاوزلل ىرغصلا هتخأ ًاعفاد
 نضفري يتاوللا هتاوخإ ةيقب عم ًاكبتشمو
 هءاقدصأ ًامغرم «4ينونجلا هيبأ ملحو هملح»
 همالحأ ًافسان «غلبملا ريبدت يف ةمهاسملا ىلع
 .اهرودب ةصاخلا ةيدرفلا

 ذنم ًاعنتقم .هسفن وه ءودبي ال اذه نسح
 .هلخاد يف ًائيش نكل .لعفي ام باوصب ةيادبلا

 ًاعفاد «رايتلا ةهباجمل هعفدي يقطنم ريغ ًائيش
 عمو هعم فطاعتلا ىلإ ءروهمجلا نحن ءانايإ
 نكمتي ةياهنلا يف نسح نأ فرعنو .هاعسم
 ءايشأب ىحض نأ دعب نكلو ؛غلبملا عمج نم
 ِدْجُت مل ةيحضتلا هذه لك نإف اذه عمو .ةريثك
 هلوقي ام اذه .مالحألا نم ىوقأ عقاولاف .ًاعفن
 اذإ ام انل ددحي نأ نود نم ءءوده لكب مليفلا

 .ةمواقملا ىلإ وأ سأيلا ىلإ انوعدي ًالصأ ناك

 «رصم يف ىرجي ام" عضوب انه يفتكي مليفلا
 !ةلبقملا ةوطخلا ديدحت انل ًاكرات ءانراظنأ مامأ

 نم ًادحاو ىقبيو «سيبوتوألا قاوس# ناك
 امنيسلا يف نيرشعلا نرقلا تاياهن مالفأ ىوقأ
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 هققح ام ىوقأ نم دحاو ًاضيأ وهو .ةيرصملا
 وهو ىفوت يذلا ( - ) بيطلا فطاع لحارلا

 ةيرصملا امنيسلل مدق نأ دعب ؛هئاطع زع يف
 ىلع ةدهاش لظت يتلا مالفألا نم ًاريبك اددع

 نم ًادحاو وه ناك «يئامنيس رايت ريثأتو ىوق
 بيطلا فطاع مليف ائينثتسا اذإو .هيعناص زربأ
 نع فرصتب سبتقملا 4ةلتاقلا ةريغلا» لوألا

 ناك بيطلا فطاع نإ لوقلا اننكمي «ريبسكش
 هامئيس فرعت مل .هليج ءائبأ نم ةلق نم ًادحاو

 مالفأ اذه ىلع دهشت «ةمواسملا الو عجارتلا
 ءامد»و ةروتسملا فشك»و ؛ةبيشختلا» لثم هل
 ة«بورهلا»و «ءيربلا»و «تلفسإلا ىلع
 فطاع ليحر نأ مك انل لوقت لامعأ نم اهريغو
 .ةيرصملا امنيسلل ةراسخ ناك «اركاب بيطلا

 «تكرام ريوس»

 (ناولأ,.د )199( ٠

 ناخ دمحم :جارخإ

 ناخ دمحم :ةصق

 قيفوت مصاع :راوحو ويرانيس

 ريكب لامك : :ىقيسوم
 ,مهدأ لداع «يحتف ءالحن :ليثمت

 ميلعلا دبع حودمم

 ًارخأتم ءاذه همليف ناخ دمحم ضرع نيح

 داقنلا عمجأ «هزاجنإ دعوم نع نمزلا ضعب

 هجضن تاجرد ىلعأ ىلإ هيف لصو هنأ ىلع

 نم ديدعلا اهلالخ ققح تاوئنس رشع دعب ينفلا



 تكرام ربوس

 مليفلا ربّتعا امك .ةكسامتملاو ةديجلا مالفألا
 .قيفوت مصاع ويرانيسلا بتاكل ًاريبك ًاحاجن

 مليفلا ةلطب ءيحتف ءالجن ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةمالع ؛تكرام ريوس# ناك دقف .هتجتنمو

 عمو .شهدملا يئامنيسلا اهراسم يف ةيساسأ

 تالاصلا يف ضرع نيح مليفلا ققحي مل اذه

 ببسلا نأ دكؤملا نمو ءأريبك ًاحاجن ةيرصملا
 امنيسلا نع طقف سيل هفالتخا وه كلذ يف

 تداتعا يتلا امنيسلا نع ىتح نكلو «ةدئاسلا

 امنيسب ىتح وأ ةينفلاو ةيعقاولاب فصوت نأ
 انه هسفن دجو جرفتملا نأ كلذ .فلؤملا

 نأ نود نم «ةرملا ةيعقاولا تاجرد ىلعأ مامأ

 .ةيوادوسلا يف صوغي

 امك ال .يه امك ةايحلا نع وه انه مليفلاف

 دجن ال يذلا عقاولا ةوسق نعو .اهليخت نكمي

 .يه امك ةايحلا كلتب ءهيف «نيلباق الإ انسفنأ

 وأ «يقبط دوعص الو «تالوطب انه ةمث تسيل

 .يلئاع كسامت ةمث سيل .تاقبطلا نيب قالت

 مغر ىلعف .ةيسنامور ةيأل راصتنا ةمث سيلو
 يسنامورلا نمزلاو ظفاح ميلحلا دبع حبش نأ

 ةنبا عم ؟بحلا ةياكح مغر ىلعو .ناميخي

 ةلطبلاةو ةرايس لخاد مليفلا يهتنيس «ناريجلا

 نمزلا تاينغأ نم ةدحاو ىلإ ًامغرم عمتسي
 عامتسالا نأ ريغ .ةءادرلا راصتنا هنإ ...ءيدرلا

 وه امنإ ءاهتاكسإ نود نم ةينغألا هذه ىلإ

 نيح «مليفلا نم ريخألا لصفلل يقطنم ريسفت
 تطبترا دقو ةبوبحملا ؛ناريجلا ةئبا» دهاشن

 تارظن نم ةبزراه ةددرتم ريغ «يرثلا بيبطلاب
 .ةموزهم «ةطاسبب اهنإ .يسنامورلا ؟بيبحلا»

 ناك امك اهرقف نم اهذقنأ بيبطلاب اهطابتراف

 يخرب

 بيبطلاو .اهضرم نم اهتنبا ذقنأ هسفن بيبطلا

 هتلضف يه اميف ءاهراتخا نيح اهيلإ عسي مل

 ريغتي عمتجم يف انيدلا لاح اذكهف .اهبيبح ىلع
 .ايلعلا هلثم هعم طقستو طقسيو

 دمجم دارأ ام ديدحتلاب وه طوقسلا اذهو
 هراصتنا ًادكؤم «مليفلا اذه يف هريوصت ناخ

 تايصخش لالخ نم اذه لعف وهو :ةياهنلا يف

 نأب ملحي ناك يذلا يقيسوملا يزمر :ةيروحم
 يف افزاع يهتني هب اذإف «ءاديدج نفوهتيب نوكي

 تجوزت امدعب «يتلا ناريجلا ةنبا ةريمأو «قدنف

 ىلإ رفاسيل اهكرتي «ةئبا هنم تبجنأو دلاخ

 عم دوعي مث ةورث ققحيو لمعي ثيح تيوكلا

 يف ةعئاب لمعتف ؛هتتبا ةداعتسال ةديدجلا هتجوز
 يذلا يرثلا بيبطلا ءيمزع مث ءتكرام ربوس

 «ةريمأ ىلع هلالخ نم مث ءيزمر ىلع فرعتي

 .هل نوكت نأ ررقيو
 ثالثلا تايصخشلا هذه لوح نم ًاذإ

 يف «0ةدئاسلا امنيسلا» يف .مليفلا كرحتي

 رصتنملا وه بحلا نوكي ؛لاحلا هذه لثم

 .ًايرذج رومألا لدبتت ءانه نكلو .ةياهنلا ىف

 نارصتني :رقاعلا ةديدجلا هتجوزو ؛دلاخف
 نوناقلاب سيل ءاهتنبا اهنم نيعزتنم ةريمأ ىلع
 «ةاتفلا ىلع هناقدغي يذلا لاملاب عانقإلاب لب
 هتجوزو اهيبأ فنك يف ةايحلا نأب هذه عانتقاو

 هنم عزتنيو «ءيزمر ىلع رصتني يمزعو .لضفأ
 ةايح اهل رفوي نأ ىلع رداق هنأ درجمل «ةريمأ
 مث .ةجوزك سيلو ةقيشعك ديدحتلابو ءلضفأ
 هنكمي ؛هتيسنامورو هرقفب ءهنإ يزمرل لاق نم
 نيح ءيش لك دعب وهف ؟ةكرعملا يف رصتتي نأ
 ابره دوعي امنإف «ةريمأ «هناريج تنب ىلإ دوعي



 ءاد وسلا قوسلا

 اهعم ةمئاد تافالخ ىلع ناك يتلا هتجوز نم

 اهيوؤت يتلا اهتخأ عمو
 كلت نع لايمأ دعب ىلع انه نحن ءذإ

 ليمجلا ملاعلا كلذ نعو ةيسنامورلا امنيسلا
 «ناخ دمحم امنيس بلق يف اننكل .طيسبلاو
 قيقدلا دصرلاو ةرارملا نم ةعونصملا امئيسلا

 يتلا امنيسلاو .ًايعامتجاو ًايقالخأ «ةفينع لاقتنا

 ٍدهي ملَّوَأ ىرت .اهل ًاعوضوم لشفلا ريغ دجتاال

 ؟6«نيحجانلا لك ىلإ نيلشافلا دحأ

 «ءادوسلا قوسلا»

 (ضيبأو دوسأ).د (19:464)

 يناسملتلا لماك :جارخإ
 يناسملتلا لماك :ويراتيسو ةصق

 يسنوتلا مريب :راوح
 يعاجشلا نسح دمحم :ىقيسوم

 ديشروخ دمحأ :ريوصت

 متسر يكز «بتار ةليقع «يدمح دامع :ليثمت

 فشكي «يتخيرب وحن ىلعو انه ...»

 عمتجملا ةيلآ نع .هجرخم هبتك يذلا مليفلا

 «لطبلا» جاوزب يهتتي نأ نود نم «يلامسأرلا

 يذلا 4لطبلا» بعشلا لعجي لب ؛4ةلطبلا» نم

 هذهب .«لئاسولا لكب هقوقح نع معفادي نأ هيلع

 هرايتعا ىلإ داقنلا نم رثك ليمي يذلا مليفلا

 «ةيبرعلاو «ةيرصملا امنيسلا خيرات يف ًايئانثتسا
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 هنيلضفم «ةيعقاولا امنيسلل ةحتاف هنوربتعي امك
 ميلس لاضنل «ةميزعلا» مليف نع راطإلا اذه يف

 .ةناكملا هذه ةداع لتحي يذلا

 «لاح ةيأ ىلع ءامئاد ناك ديرف ريمسو
 امك مليفلا اذه نع اوعفاد نيذلا لئاوأ نم

 امنيسلا خيرات يف يناسملتلا لماك ةناكم نع
 ضخي مل يناسملتلا نأ ًاملع .ةيبرعلا /ةيرصملا

 «ةليوط نمزلا نم ةرتفل يئامنيسلا جارخإلا نف
 بدألاو مسرلا نم نفلا اذه ىلإ ءاج يذلا وه

 ناك ذإ ءيمدقتلا يسايسلا لاضنلا نم امك

 هنوكب رصم يف نيعبرألا تاوئس يف ًافورعم
 «يلاتلابو .نييعيلطلا نيفقثملا زربأ نم ًادحاو
 «ءادوسلا قوسلا» ققحي الأ يعيبطلا نم ناك

 هاخوتي هبحاص ناك يذلا يريهامجلا حاجنلا

 نأ هيف «يقطنملا» نم ناك تقو يف ءاج ذإ «هل

 برحلا دعب ءامامت فلتخم رود امئيسلل نوكي
 عباسلا نفلا داكن زا تدهش يتلا ةيناثلا ةيملاعلا

 .ًايهيفرت ًايضارعتسا ًانف هفصوب يرصملا
 دق يناسملتلا ناك اذإ هنأ وه انه تفاللاو

 اذه نإف ؛ءيدمح دامع ىلإ همليف ةلوطب دئسأ

 ًاهجو ناك لب ؛نيحلا كلذ يف ًامجن نكي مل
 نم هنإ لوقلا نكميو .روهمجلا هفرعي ال ًاديدج
 يف يدمح هبعل يذلا رودلا نأ ديكأتلا بعصلا

 1 .هتيموجن قلطأ ام وه ناك مليفلا اذه

 رود وهف مليفلا يف يدمح دامع رود امأ

 ةقالعب طبترملا ءدماح لضانملا يقنلا باشلا
 يف كراشتي يذلا نارفلا ةئبا «ةبيجن عم ةيفطاع
 نؤملاب ةراجتلا راكتحال «ديس لاقبلا عمة .راحلا

 لالخ اداس نيذللا راعسألا ءالغو حشلا طسو

 ةيمارغلا هتقالع مغرو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا



 نيعئاضلا لافطألا عيطاش

 ةروثلا نع دماح عنتمي ال ءيلالغتسالا ةنباب

 ةراحلا لهأ ضيرحتو نيعشجلا نيرجاتلا ىلع

 نالعفي امب ةطرشلا غالبإ نأ امّيس الو ءامهدض
 امدعب ةرخأتم هذه لصت ذإ ءرمألا لوأ عفني ال

 .اهآبخو عئاضبلا ابّره دق نارجاتلا نوكي

 .هتكرعم لصاوي دماح نإف نكيامهم

 هتيعوت ًاعباتم ؛ةطرشلا لخدت نع ًاينغتسم
 رمألا يهتني ىتح «مهضيرحتو ةراحلا لهأل

 اهيف تئبخخ يتلا نزاخملا ةمجاهم ىلإ ءالؤهب

 ةضبق يف دومحمو ديس عقي اميف ؛ةعاضبلا
 ةرملا هذه «بعشلا ةروث» لضفب ,ةلادعلا

 نم نكلو ...نمألا ىلإ ماكتحالا لضفب سيلو

 .ةبيجنل دماح بح ةياهنلا هذه فسنت نأ نود

 «(نيعئاضلا لافطألا ئطاش»

 (ناولأ) .د )1491١(

 يتاحرف يلاليجلا :جارخإ

 يتاحرف يلاليجلا :ويرانيس

 سيب كاج «وديفيزآ وتريبليج :ريوصت

 مالع لاج :ىقيسوم
 «دميت دمحم ,ىتاحرف داعس :ليثمت

 يليكولا ةمطاف

 ثلاث «نيعئاضلا لافطألا ئطاش» ناك

 يلاليجلا يبرغملا هققحي ليوط يئاور مليف

 يف رهظ دق ناك يذلا وه «نينسلا نم دقعلا

 ىلوألا ةرملل ةيبرغملا ةيئامنيسلا ةحاسلا
 لوألا همليف لالخ نم 1918 ماعلا يف

 <ظ3ُغ

 يف اهموي ضرع يذلا «طئاحلا يف ةحرج#
 كلذ ذنمو .«ناك» ناجرهم تارهاظت ىدحإ
 هتامامتها ىلإ امنيسلا ىتاحرف فاضأ نيحلا

 هتياوهو هلمع نم ًاساسأ تقلطنا يتلا ةينفلا
 .نيتيحرسملا

 دعب لصاو دق جرخملا اذه ناك اذإو
 لالخ مالفألا نم ديزملا ًاققحم هتريسم كلذ
 يف نحن يذلا مليفلا نإف «ةيلاتلا تاونسلا
 ةيئامنيسلا هتريسم يف رهشألا لظي انه ههدص
 «لضفألا هنإ لوقلا بعصلا نم ناك نإو ىتح
 ةنيزد فصن نيب ةلضافملا بعصلا نم ثيح

 اهئاوجأو اهعيضاوم يف عونتلا ةديدش مالفأ نم

 عمو .نآلا ىتح يتاحرف ايفارغومليف لكشت
 لافطألا ئطاش» دنع فقوتلا ًامئاد نكمي اذه

 نيب ةأرجو «ةيرعاش رثكألا هفصوب ؟نيعئاضلا
 .هعوضوم يف ةبارغ كلذكو «هققح ام

 ةيلحاس ةيرق يف رودت مليفلا ثادحأف

 تمص يف ءاهلهأ شيعي ةريغص ةيلامش
 حلملا جارختساو ديصلا ةسرامم نم ؛ميقم

 ةيرقلا هذه ناكس نيب نمو .ًاعبط «بيرهتلاو

 ةبيرغ ودبت ةقهارم ةيبص يهو «ةئنيم ةباشلا
 ةجوزو اهابأ لعج ام ءيشلا ضعب راوطألا
 نود نم ةيرح يف لوجتت اهناكرتي ريخألا اذه
 متهت يتلا امأ .طغض يأ اهيلع اسرامي نأ

 ونحت يتلا اهتدج يهف يدج لكش يف اهرمأب
 .اهيلع

 يدتعيو ةنيم ةطاسب باش لغتسي موي تاذو

 ىراوتي نأ وه لواحي اميف هنم لمحتف اهيلع
 كردت ذإ هب كسمت ةاتفلا نكل ...راظنألا نع

 ام ةدوصقم ريغ «ةوقب هسأر ىلع هبرضتو هتاين



 ةأرما بابش

 اهمامأ نوكي ال .هتوم فشتكت ذإو ..ًاليتق هيدري
 مث ..تاحالملا يف هيفخت ىتح هبحست نأ الإ

 ام اهتلاخو اهوبأ كردي ذإ .كلذ دعب اهعسي ال

 بلطيف «تلعف امب فرتعت نأ الإ ءاهل ثدح

 ةيرقلا لهأ راظنأ نع ىراوتت نأ بألا اهنم

 ةصاخب ءاهئاشحأ يف يذلا لفطلا عضي امثير

 لفطلا اذه نأ دجت ذإ ؛ةسمحتم ودبت ةلاخلا نأ

 مل يتلا رقاعلا يه هيبرتو اهلفط هربتعت نأ نكمي
 ةيوستلا منتو .اهجوزل ًانبا بجنت نأ نم نكمتت
 ةلاخلا هيف تحار تقو يف «ةلكاشلا هذه ىلع

 راظتنا يف لماح اهنأ معزلل بايثلاب اهنطب خفنت
 رمألا ةياهن يف نكلو ...اهديلو ةئيم عضت نأ
 ودبي ناك يذلا بيترتلا اذه نم مغرلا ىلعو
 ىدل ةمومألا ةزيرغ لعتشت ؛عيمجلل ًابسانم

 نم انه دب ال ناكو دلولا يف اهقحب ةبلاطم ةئيم
 1 .ةحيضفلا عالدنا

 مليفلا اذه نم داقنلا فقوم حوارت دقل

 يبرغملا دقانلا هآر اميفف «نييصقأ نيدح نيب

 ةيبرغملا امئيسلا يف ةمالع يوانسملا ىفطصم

 ويرانيس» نأ ديرف ريمس دقانلا ىأر ءأيوق ًامليفو
 ىرت ال تنأف .دودحلا دعبأ ىلإ فيعض مليفلا

 ثادحألا اهيف رودت يتلا ةيرقلا هذه يف ةايحلا

 ىلع ءيجتو حورت تايصخش درجم امنإو

 ؛لتقتو يلصتو «برشتو لكأت ءرحبلا ئطاش
 ليتقلا ةرايس لوح نورودي ةطرشلا لاجر ىتح

 ىلع نورثعي الو «ةهالبلا ىلإ برقأ وحن ىلع
 .تبهذ نيأ دحأ فرعي ال يتلا ليتقلا ةئج

 فطاعتلا نيجرفتملا نم مليفلا عانص بلطيو

 نم كلذ ةبوعص نوكردي ال مهنكلو «ةئيم عم
 .؟...ةلتاق اهنأل ةيمارذلا ةيحاتلا

 «ةارما بابش»

 (ضييأو دوسأ) .د 5 (1965)

 فيس وبأ حالص :جارخإ
 ديرف ديحو مالفأ :جاتنإ

 بارغ فسوي نيمأ :ةصق

 فيس وبأ حالصو بارغ .ي.أ :ويرائيس

 ديرف ديحو :ريوصت

 ناحرس يركش ءاكويراك ةيحت :ليثمت

 يتلا ةرتفلا لوح يتايركذ لالخ نم»

 ةقطنم نم اباش يتفصب سيراب يف اهتشع
 تاذ ينتءاج «ةرهاقلا يف ةيبعشلا قالوب

 «ماخخ# باش نيب ةقالعلا نع مليف ةركف موي

 .ةنئيدملا نم ةجضان ةأرماو .فيرلا نم ِتآ

 نيمأ بتاكلا يقيدص عم اهموي ةركفلا تشقان

 هعم كركشاو ةصقلا بتكف .بارغ فسوي

 ويرانيسلا ةباتك يف ريدب ديسو ظوفحم بيجن
 جرخملا ثدحت وحنلا اذه ىلع .«راوحلاو

 ةيفيكلا نع فيس وبأ حالص لحارلا يرصملا

 صخش يأ ىدل سيلو هيدل ءاهب تدلو يتلا

 يف اهاوقأو همالفأ رهشأ نم دحاو ةركف «رخآ

 نأ حضاولا نمو .«ةأرما بابش# يأ رثك رظن

 تاونس لاط ًالادج لوقلا اذهب مسح فيس وبأ
 ةياور نع ًاذوخأم مليفلا ناك اذإ ام لوح ةدع
 نم ًاقحال هتياور بتك بارغ نأ مأ ءبارغل

 .مليفلا

 نكمي ددحم لكش يف ءانه نم ًاقالطنا

 يذلا فيس وبأ ىلإ ًايلك مليفلا ةبسن عبطلاب
 هيدل تدلو ةركفلا نأ حوضو لكب لوقي



 ةأرما بابش

 باشلا# نيب ةقالع ةبرجتل هروصت لالخ نم
 هذه نأ لاحلاو .«ةينيدملا ةأرملا»و «يفيرلا

 ىوتسملا ىلع «ةنيدملاو فيرلا نيب.«ةهباجملا

 نكت مل «مليفلا اذه يف ءيسنجلاو يقالخألا

 انثحب ول ذإ ...ةديدج ١75 ماعلا كلذ يف

 «يرصنلا ريغو يرصملا بدألا ايانث يف
 مك فشتكنس «ةينفلا تاعادبإلا ايانث يفو

 باسح ىلع «هتايقالخأو فيرلا ديجمت نأ
 .ىداسفإلا ىلع اهتردق يلاتلاب و اهداسفو ةنيدملا

 ددع دايدزا ذنم امّيس الو ةجئار ةلمع ناك

 ءمكحلا تمّلس يتلا ةيركسعلا تابالقنالا
 فايرألا نم نيتآ نييركسع ىلإ ابلاغ

 اهتاقبطو ندملا تايزاوجروب باسح ىلع
 .ةطسوتملا

 دصقي نأ نود نم عبطلابو «راطإلا اذه يف

 تمهاس «نيعدبملا نم هريغو فيس وبأ حالص
 بورض تمهاس امك «ةيبعشو ةيعيلط «نونف
 ًايواجت ندملا نأش نم ليئضتلا يف (ةدع بدأ

 .تابالقنالا باحصأل ةيوفعلا تاسايسلا عم
 اذه نم ًائيش نأ ؛عبطلاب ءاذه ينعي نلو

 نم يبرعلا عادبإلا يف ًادوهعم نكي مل «لييقلا
 راص ءأفتن نايحألا كلت ىف ناك اذإ هنكل «لبق

 ةيجولويديأ ةسايسب هبشأ تاينيسمخلا يف
 «ةرباع ةرهاظ دوعي ال يذلا عونلا نم ؛ةلصاوتم

 اهرّضحي ناهذألا ىلع ًاجهنمم ًالاغتشا لب
 ةئيدملا نأ رابتعا ىلع «هميقو فيرلا ةداعتسال

 نم رثكأ ودبت ذإ ءاهنأو .ناطيشلا بحر نم

 رامعتسالا ةعينص «نطولا يف رخآ ناكم يأ

 اذإو .حضفت نأ بجي ءاهنارمعو اهتئادحب
 .فيرلا ناضحأ ىلإ دوعت نأ نكمأ
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 انه لوقلا يقطنملا نم سيل ءانرشأ امك

 ًايعاو نيحلا كلذ يف ناك فيس وبأ حالص نإ
 ةراشإلا نم دب ال لب ...هلك اذه لومحمل ًامامت
 ةفاقث هتفاقثو ةنيدم نبا ناك ءهسفن وه هنأ ىلإ

 ريكذتلا ىلإ ةجاح يف انسل كلذك .ةينيدم
 يف ناك يذلا .هسفن ظوفحم بيجن ةينيدمب

 يبدأ رثأ مظعأ زجنأ دق «تاذلاب ؛نيحلا كلذ

 نيحلا كلذ يف زايتماب ةنيدملا ةرهاقلا نع بتك
 عوضوملا كلذ نأ ضرتفن انه نمو .اهدّجمو

 تاينيسمخلا يف داس ماع يركف قايس يف ىتأ

 .هتروطخ كردن نأ نود نم يضاملا نرقلا نم

 نأ مك ركفن نحنو «هتروطخ :انه لوقنو
 ءًرثؤمو ًاريبك ًامليف ناك ؟ةأرما بابشا مليف

 تقولا يف يبعشو يوبخن هنأل - ًارداقو

 ىلع ًالغتشم ريبك لعفب موقي نأ ىلع هسفن
 كلذ لعف هنأ انئيقي ىفو .ةيبرعلا تاينهذلا

 اهجمد يتلا ةيريذحتلا «ةطفايلا» ىسنن ال اننأل
 اهيف ًارذحم همليف لوأ يف فيسوبأ حالص
 داسف نم فيرلا نم نيمداقلا بالطلا يلاهأ

 .بالطلا ءالؤه يف ةئيسلا اهراثآو ةرهاقلا

 يف نعمي نأ بحأ فيس وبأ نأ انه حضاو

 مهف ىلع رداق ريغ هنأ يف ككشُي دق نم ميهفت
 هذه ؛ءيش لك دعب ءتمدق فيكف .ةلاسرلا

 ؟ةلاسرلا

 ةيادبلا ذنم رداق مليف ربع تمدق ةطاسبب

 لالخ نم ًالوأ «نيجرفتملا باذتجا ىلع

 ةريبك صقر ةمجنل هيف ساسألا رودلا هئاطعإ

 نيب ليثمتلا يف حاجنب اهظح برجت تناك
 «مليفلا فينصت لالخ نم ًايناثو ءرخآلاو نيحلا
 ًامليف ؛ماعلا يأرلا عامسأ ىلعو ةفاحصلا يف



 ةأرما بابش

 دهشم نيب ةباقرلا ىدافتي فيك فرع ءايسنج
 ًامليف هسفن نم لعجي فيك فرع مث ءرخآو

 لك لوقتل تنأ يتلا ةيظعولا هتياهن ربع ءايقالخأ
 بقاعي دسفملا دسافلا نإ لوقتل :رثكأو ءيش

 نأو ةلاحم ال رشلا بلغي ريخلا نأو ةياهنلا يف

 «ةلاحم ال ةرصتنملا يه هقالخأو فيرلا ميق

 .اهجهابمو اهتيبذاجب ةئيدملا تّلطأ امهم
 ةيحت ىه ءأذإ ؛ةأرما بابش» ىف ةنيدملا 0

 .ةنحطملا ةبحاص ةملعملا ؛تاعافش اكويراك
 همأ تناك يذلا مامإ باشلا وهف فيرلا امأ
 ءاهكلمت يتلا ةديحولا ةرقبلا تعاب ةبيطلا

 .هميلعتو ةرهاقلا ىلإ هرفس ىلع قفنت يك

 نم نكمتي مامإ لصي نيح ءأذإ ةرهاقلا يف
 اهتتحطم تاعافش تيب يف ةفرغ راجئتسا

 نود نم «ةعلقلا يح يف هسفن تقولا يف

 ةقفصلا دقع دقف «رمألا لوأ اهتقفاومو اهملع

 يذلا تاباسحلا بتاك اهيدل ديحولا فظوملا
 يذلا قباسلا اهقيشع هنأ فرعنس ام ناعرس

 تلاز امو نآلا زجع ذإ «نآلا هدهطضت تتاب
 بتاكلا اذه «ةفدصلا» بو .اهبابش زع يف يه
 لصألا ةيفير كلذك ...يفير لصأ وذ ًالصأ

 نيب مامإ اهروزي يتلا ةبيرقلا ةريغصلا ةلئاعلا
 هنكل .ةيداش اهتتبا ًافطلتسم ءرخآلاو نيحلا
 امدعب «تاعافش باجعإ راثأ دق ناك كلذ لبق

 ضغلا هبابش هيف تأر دقل :هدرط ديرت تناك

 ناحرس يركش اهموي رودلاب ماق .هتيبذاجو
 لّوأ ىتفو «موجنلا رابك نم ًادحاو ناك يذلا
 ٌريباعتو ٍتالضعو ًةماسو ءزيمملا عونلا نم
 تاعافش داطصت ام ناعرس ءاذكهو .هجو
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 نم ددرتو عنمت دعب نإو - هايإ ةيهال «ىتفلا
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 اياصو نعو هسورد نع -رمألا لوأ هبناج
 يتلا نيبيطلا سانلا ةئبا ةبيطلا ةاتفلا نعو ءهمأ

 .هل ةدوعوم هبش اهسفن ربتعت تراص ام ناعرس

 تاعافش لظ تحت ءراص دق ناك هنإف وه امأ

 ءاهل ًاريسأ راص .ًامامت رخآ ملاع يف ءاهتابلطتمو
 قاهرإلا طرفل ضرمي موي تاذ هنأ ةجرد ىلإ

 هنأ فيس وبأ حالصل بسحي هلك خانملا اذهو

 ربعو ءرخآ ًائيح ةيروتلابو ءائيح زمرلاب هرّوص
 ميدقلا قشاعلا عم امّيس الو تاراوحلا لدابت

 دصري ةيوازلا يف امئاد دقري هارن يذلا ءزوجعلا

 ىلع هتريغ اهنم ؛ةدع رعاشم هلكآتت يرجي ام

 هقافشإ اهنمو «هيلإ رظنت دعت مل يتلا تاعافش

 نم ناك امل ًاهباشم هريصم حبصي نأ ىتفلا ىلع

 جيردتلابو ًاريخأ اهنمو ؛هسفن وه هريصم نأش
 يف ةموتكملا هتبغرو تاعافش ىلع هدقح

 لعفت نأ نكمي املو هب تلعف امل اهنم رأثلا

 .نيرخآلاب
 ةلئاعلا بر لواحي ؛مامإ ضرمي نيح.

 يتأي نأ «ةيداش ةرسأ بر يأ «هئابرقأ نم ةبيطلا

 لكش يف هب ةيانعلا ىلإ راصي يك .هلزنم ىلإ هب
 هعنمت «كلذ نم هعنمت تاعافش نكل .لضفأ

 .اهرعاشم ةقيقح نايفخي ناداكي .ةوسقو فنعب

 يتلا ةفآلا هذه ىلع ضفتني ام ناعرس مامإ نكل

 كرتيو ءبناج لك نم هب كسمتت نأ لواحت

 .بيرقلا لزنم يف ةيلع ةفرغ يف شيعيل تيبلا
 لعتفت ءانهو .هب ءانتعالاب ةيداش كمهنت ثيح

 كلذب ةطرشلا ربختو اهتيب يف ةقرس تاعافش

 ةبرهو ينقرس» :لعافلا وه هنأب مامإ ةمهتم
 ةطرشلا نأيو رمألاب مامإ ملع فداصتيو .لوقت

 4 تم يتلا مامإ مأ لوصو عم ؛هعم ققحتو



 ءالبنو نوذاحش

 زهتنتو ...ًاعبط ةقلطملا فيرلا ةبيط لثمت

 مامإ ريختل اذه ماعلا عامتجالا ةصرف تاعافش

 .اهتمهم لمكت ةطرشلا كرتت وأ اهجوزتي نأ نيب
 جاوزلاب لبقي نأ ريغ ًالح مامإ دجي ال انه
 ىتح فقوملا ءوسيو رومألا دقعتتف ...ًاهراك

 ًاربتعم زوجعلا بتاكلا اهيف لخدتي يتلا ةظحللا
 ريبكلا هراحتناو هرأث ةظحل تتاب ةظحللا نأ

 نم اهايإ ًاعفاد تاعافش ىلع مجهيف ءًاضيأ
 ...كارح نود نم طقستل ةنحطملا رونم ىلعأ

 ةنحطملا لغب وه اه ذإ ءيفكي ال اذه نأكو
 يتلا تاعافش ىلع سودي ةريخألا ةطقللا يف

 لماعت امم لضفأب لاجرلا لماعت داكلاب تناك
 !لغبلا

 عوضوملا اذه ودبي دق هذه انمايأ يف

 حالص امنيس نكلو .ءيشلا ضعب ًاجذاس
 يئانثتسا لكش يف هلاغتشاو «ةزيمملا فيس وبأ
 ًاريثك تزواجت مليفلا يف ةريثك دهاشم ىلع
 ؛؛«ةيعقاولا جرخم» هنوكب هل قباسلا فيصوتلا

 «ةيئامنيسلا ةيحانلا نم «مليفلا لعج اذه لك

 هجرفتم يسني هنأ دح ىلإ ًاريبكو ...ًاريبك ًالمع

 نيملاع نيب هيف ةهباجملاو ءعوضوملا تفاهت
 لاوزب الإ نوكلا رومأ يوتست ال نييقالخأ

 وه - ١116 فيسوبأ حالصو ...امهدحأ

 نف سرد «نييرصملا نييئامنيسلا رابك نم دحاو
 .فيلوتلا يف لمع مث ءاسنرف يف ةرتفل امنيسلا
 سرامو ؛««ةميزعلا» يف ميلس لامك دعاسو
 لبق تاونس لاوط ةيئامنيسلا لامعألا ىتش

 يف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاضقنا عم أدبي نأ

 «ةريبك ةناكم هسفنل ًاققحم «جارخإلا ةسرامم

 تاكربو نيهاش فسوي بناج ىلإ هعضت

 قا

 نييقيقحلا نيسسؤملا مهتفصب حلاص قيفوتو
 «ةديدجلا طقف ةيرصملا سيلو ةيبرعلا امنيسلل
 رتنع تارماغم» :لثم ىسنت ال هل لامعأب كلذو

 «ةنيكسو ايراو «ملاظ اي موي كلهو «ةلبعو

 ةيادب» ىلإ الوصو ؛ةوتفلا»و «شحولا»و
 .اهريغو «تاماقسلا»و 37٠١© ةرهاقلا»و «ةياهنو

 «ءالبتو نوذاحش»

 (ناولأ) . 66 (1995)

 يركبلا ءامسأ :جارخإ

 يركبلا ءامسأ :راوحو ويرائيس

 يرصق ريبلأ :ةصق
 نازهب ريمس :ريوصت

 يجان ىفطصم :ىقيسوم

 «يدنجلا دومحم «يندعسلا حالص :ليثمت

 نويخم زيزعلا دبع

 عبنتو .مليفلا اذه رمأ ءيشلا ضعب بيرغ

 لوألا ماقملا يف ءوهف .حاون ةدع نم هتبارغ
 يف ةيبعشلا ديدش نوكي نا هب ضرتفي مليف

 ديدش يح يف رودت هتياكح نأ ىلإ رظنلاب رصم
 نمز يفو ءيليلخلا ناخخ نم ديعب ريغ ةيبعشلا

 وه «رصم يف هيلإ نينحلا نم ريبك ردق ةمث ناك
 ةيملاعلا برحلا ءاهتنال ةرشابم يلاتلا نمزلا

 !ًايوبخن ًامليف ربتعا اذه عمو «ةيناثلا

 نم تناك ؛ةأرما هتققح مليف وه ايناث
 «نيهاش فسويل ةدعاسم اهلمع لالخو «هلبق
 «ةطشن ةيراسي ةفقثمو ةيوست ةلضانمك ةفورعم
 راودأ ىوس مليفلا يف نبعلي ال ءاسنلا نكل



 ءالبنو نوذاحش

 ذنم اهلتقم نوكي ةرهاع رود اهمهأ «ةيوناث
 زواجتت ال يك اذه !هئادحأل ًاكرحم مليفلا لوأ

 لقي ال ثلاث ىلإ «نيدعبلا نيذه ءانه انثيدح
 مليفلا اذه نم ًاعقوتم ناك دقل :ةيمهأ امهنع
 نم ىرخأ مالفأ مامأ ةعساو باوبألا حتفي نأ

 :سكعلا وه ثدح يذلا نكلو .عونلا اذه

 ..هلعب تمجل اهسفن يركبلا ءامسأ ةقالطنا

 مليف ةلاح يه ةهباشم ةلاحب ركذي لكشبو
 ىلع يذلا ءنيهاش فسويل «سداسلا مويلا»

 رخاوأ نيهاش ققح ام لضفأ نم ناك هنأ مغر
 هل ناك ؛««ريصملا»و (رجاهملا» لبقو «نرقلا

 نم عونلا اذه يف ام ةريسم مجلو هسفن ريصملا
 .ءىشلا ضعب ةميدق رصم ىلإ نينحلا امنيس
 تيفلذس اكل ءامح انيق نوهت وذ ةناسم
 لعل نيمليفلا نيب ةيساسأ هباشت ةطقن ىلإ طقف
 نيتياور نم ناذوخأم نامليفلا :باوجلا اهيف

 «ينوفوكتارف بتاك امهنم.لك بتك رصم نع
 لك تردصو ءاسنرف يف شيعي لصألا يرصم

 اهنع يرصملا مليفلا ققحو «ةيسنرفلا يف ةياور

 !ةيبرعلا يف اهرشنو اهتمجرت لبق ىتح
 انرشأ امك «ءالبنو نوذاحش» ثادحأ رودت

 «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن دنع ةرهاقلا يف

 بوعش يقاب لثم مهلثم ءنويرصملا ناك نيح
 اكيرمأ طاقسإ ىلع بترت امب نيلغشنم ملاعلا
 .يكازاغانو اميشوريه قوف نيتيرذ نيتلبنق
 نيثدحلا نيذه ىلع لعفلا در ةيفلخ ىلعو

 ايناملأل ةميزه نم امهقفار امو نيريطخلا
 ىلع نهاري نم ضم يف ةدث ناك يتلا ةيزادولا
 «ىناطيربلا لالتحالا نم صّلخملل اهراصتنا
 ةقالع ةيرصملا ةيبعشلا ةراحلا يف انعلاطي
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 اوفرع ىبعشلا ىحلا ءانبأ نم ةثالث نيب ةكباشتم

 ةلئاع ىلإ يمتني ةطرش طباضو «مهتكلعصب
 .ةليبنو ةيرث

 ةلاثح نم اوسيل ةثالثلا انكيلاعص نأ ديب

 هنكل ريبك فقثم .مهدحأ ,رهوجف .موقلا

 ةسردملا نم درّط نأ دعب ًاداح ًاطابحإ يناعي

 سورد نييزت ىلع هجاجتحا رثإ اهيف ملعي يتلا
 يدركلا ىمسملا يناثلاو .ايفارغجلاو خيراتلا

 لقأو ةيعقاو رثكأ ودبي هنكل فقثم هرودب وه
 «نكي .ثلاثلا امأ .رهوج ةقيفر نم ةيلاثم

 هباجعإ طرفل رهوج لظ يف شيعي داكي هنإف
 نوغرفي مهنإف ًاعم ةثالثلا امأ ...هتيلاثمو هئاكذب
 .ىوهلا تويب ىلإ ددرتلاب ةيسنجلا مهتاطابحإ
 «تارهاعلا ىدحإ رهوج لتقي موي تاذو

 أدبي يرثلا طباضلا نكل .هاقيدص هيلع رتستيو



 فينعلا تمصلا وأ يقرشلا

 ةددحملا راكفألا ضعب لمحي وهو قيقحتلا

 ةياهنلا يف هنكمي ام اذهو .فنعلا نم ًاريثكو

 تاب نأ دعب رهوج ىلع قانخلا قييضت نم
 فرتعي رهوج نأ حيحص .يساسألا ههوبشم

 ةجاح يف لازي ال طباضلا نكل ءام ةظحل يف

 طباضلا نأ انيلع ىفخي نلو .ةنادإ ليلد ىلإ
 فوس ةياهنلا يف هنأل ؛ليلدلا ؟ةعاضإ» دمعتي

 مدقيف .هسفن رهوج ىلع ّطح يذلا هاوه عبتي
 ديدجلا هاوه عم قلطنيو ءسيلوبلا نم هتلاقتسا

 ...ةايحلا ةباحرو ةكلعصلا ةايح ىلإ اذه

 «فينعلا تمصلا وأ يقرشلا»

 (ضييبأو دوسأ) .د 6 (16١1ه)

 يحيمسلا نموم :جارخإ
 يحيمسلا نموم :ويرانيس
 طاقسلا دمحم :ريوصت

 «عاطق رداقلا دبع ءانشلا ىليل :ليثمت
 لياصلا يقوش

 امنيس ةعانص ىف ىلوألا تالواحملا دعب

 يديأ ىلع 24 ماعلا نم ًاءدب ةيبرغم

 هذه تلصو ءروفصع دمحمو ينانب يبرعلا

 نيمليف عم اهجضن تامالع ىلوأ ىلإ امنيسلا
 ١9105 يماع ةكربنب ليهس امهققح نييلاتتم

 لورتبلا برحاو «ديو دي فلأ» امه «191/5و

 هيف ناك تقو يف) قيرطلا حتف ام ««عقت نل

 برتقت مالفأ قيقحت عباتي يحابصملا هللا دبع
 اهبارتقا نم رثكأ يرصملا يراجتلا دئاسلا نم
 مامأ «(ةغزابلا ةيبرغملا امنيسلا تاحومط نم

 "؟هأ

 ىطخ ىلع جيردتلاب نوكتي حار سسؤم ليج
 لقأو ةيميمح رثكأ تاهاجتا يف نكلو «ةكربنب

 يحيمسلا نموم انه ةعيلطلا يف ناكو .ةحاصف

 ««يقرشلا» ىلوألا همليفب ًاتجافم لطأ يذلا
 لمع هنأ ةيادبلا ذنم حضاولا نم ناك يذلا

 رثكأ امبرو ؛يرصبلا دعبلا ىلع ًاريثك لّوعي
 كلذ يف ىمسي ناك ام ىلع هليوعت نم ًاريثك
 ًاريثك دعتبي نأ نود نم :نومضملاب نيحلا

 نم لظي فوس يذلا يعامتجالا ديصرلا نع
 رادم ىلع يحيسملا امنيسل ةزيمملا تامسلا

 سأب ال ًاددع اهلالخ ققحيس يتلا ةيلاتلا دوقعلا

 .مالفألا نم هب

 ةيساسألا هتناكم هل تلظ 4ىقرشلا» نكل
 يف هئادحأ رودت يذلاوه ةيسيسأتلاو

 ليلق ددع يف اهصيخلت نكمي ةطيسب ءاهجراخ

 ةريخألا تاوئسلا لالخ ةجنط :تاملكلا نم

 ةلطبلا يه ةنيدملا تناك ول ىتحو .رامعتسالل

 .ريبك دح ىلإ ودبي يذلا مليفلل ةيقيقحلا
 .هسفن بتاكلا /جرخملا ةريس نم ءيشب ًاطبترم

 نم ددع يف انل لوقيس امك - ةنيدملا نبا وهو

 درصي ىتف لازي ال ناك ذإ « ةلبقملا همالفأ

 ةيصخشلا امأ .هلوح نم اهصاخشأو ةايحلا

 ةيواجنطلا ةأرملا «ةشئاع يهف انه ةيروحملا

 دصرت «ديلاقتلا نجس يف اهتايح شيعت يتلا

 ىلع ىوقت نأ نود اهلوح نم عمتجملا داسف
 لخاد ىتح ةزجاع ودبتس اهنإ لب .هل يدصتلا

 جاوزلا يف هتبغر نع اهجوز ربعيس نيح اهتيب
 نيدلاو عمتجملا نأ حيحص .ةيناث ةأرما نم

 ءخوضرلا اهيلع نيضراف ءاذه يف قحلا هنايطعي



 يلوتمو ةقيفش

 ربع ولو مواقتس لب .خضرت نل يه اهنكل
 .كالهلا ىلإ اهب يدوت فوس ًاسوقط اهتسرامم

 ىوس تسيل ةشئاع ةياكح نأ انه حضاو

 نم يذلا لخدملا «مليفلا اذه يف ةعيرذلا

 زع يبرغملا دقانلا هيمسي ام انل مدقي هلالخ
 ؛«ةنيدملا تايموي يف ةءارق» يفاوملا نيدلا
 لضف يذلا ملاعلا فيظوتلا نإ» :افيضم

 يف ءدنتسي ةجنط عقاو هب لوانتي نأ جرخملا
 لبق ةيركفو ةيجولويسوس تارابتعا ىلإ «يبأر
 يحيمسلا نمومف .ةيئامنيس وأ ةينف نوكت نأ
 رحاس يلوفط ءاضفك ةجنطب نوكسملا
 اذه نيجس لظ ايجلاتسونلاب معفمو ضماغو
 نصخشي نأ لواحي لكشب يخيرأتلا روصتلا

 ىلع ةايحلا نم ًاردق هحنميو ًائيعم ءاضف
 مليف نأ ظحالن .(...) هيف هسفن دجيل ةروصلا

 نالباقتي نييئاكح نيراسم ىلع ريسي ؟يقرشلا»
 ناذه .رخآ ًانيح نالصفني مث ناعطاقتيو ًانيح
 ةصق لوح لخادتم لكشب ناروحمتي ناراسملا

 ةيصخش تاياكح مضي ءاضفك ةجنط ةنيدم

 لاطبأ ةياكحو «كلئثمو يلثم نيرباع سانأل
 ةشئاع ةأرملا ًاصوصخ ؛مهتاناعم نم برتقت
 ًاءدب ثادحألا دلاوتتس اهراسم ىلع ىتلا
 ديري ام ليطعتل ةفارخلا لامعتسا ةلواحمب
 ةعومجم دصرب ًارورم «هيلع مادقإلا اهجوز
 ةحرضألا ةرايزك هسوقطو فلختلا رهاظم نم

 مسالطلا لمحو ؛نيبارقلا ميدقتو «كربتلل

 امبر يتلا ةعجفملا ةياهنلا ىلإ ًالوصو (...)

 يدقن قلطنم نم دودسم بابك جرخملا اهانبتي
 تادقتعملا لاكشأ لك هدنع يهتنت يعامتجا
 .يملعلا ريكفتلا ةرئاد نع جرخت يتلا

 ادن

 «يلوتمو ةقيفش»

 (ناولأ) .د ٠ (١1ةا/لم)

 ناخردب يلع :جارخإ

 ميكحلا دبع يقوش :ةصق

 نيهاج حالص :راوحو ويرانيس

 رصن نسحم ؛رصن ميلحلا دبع :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 «يكز دمحأ «ينسح داعس :ليثمت

 زيزعلا دبع دومحم

 يتلا مالفألا ةيافكلا هيف امب ةريثك تسيل

 .رشع عساتلا نرقلا يف رصم خيرات جلاعت

 عنمت يتلا بابسألا ضعب مهف ديكأتلاب نكميو
 يف ةفلكتلا ظهاب جاتنإ ضوخ نم نييئامنيسلا
 اهيف ثدحي ةرم لك يف ءاذه عمو .لاجملا اذه

 «ةلحرملا كلت ىلإ هئادحأ دوعت مليف ققحي نأ

 ًاضيأ نكلو ؛هفيلح يبسنلا حاجنلا نوكي
 .بخاصلا لاجسلا

 ققحي مل ؛يلوتمو ةقيفش" مليف نأ ريغ
 لاجسسلا ىتح الو ءال ومأم ناك يذلا حاجنلا ال
 لوقلا نكمي اذه عمو .ًاعورشم ناك يذلا

 مالفألا لمجأ نم ًادحاو نوكي داكي هنإ ةطاسبب
 نم ًادحاو ءاذه نم رثكأ لب .ةيخيراتلا ةيرصملا

 ةروصب لكشلا يف ء«تجهتنا يتلا ةليلقلا مالفألا

 /يبرعلا يعادبإلا بولسألا كلذ :ةصاخ

 ىلإ نويئامنيسلا علطت ام ًاريثك يذلا يقرشلا
 عجري اذه يف لضفلا لعلو .هيلإ لوصولا

 ذإ ,يذلا ؛نيهاج حالص بتاكلاو رعاشلا ىلإ

 اهغاص يتلا ةيرولكلوفلا ةيبعشلا ةصقلا ذخأ



 يلوتمو ةقيفش

 ةباتك ىدل ءاهيلع ىفضأ ؛ميكحلا دبع يقوش
 ةجرفلاو يتاوكحلا نونف عباط ويرانيسلا
 ثيحب «ةليلو ةليل فلأ نم ًايئزج ةراعتسملا

 نم عون ءرمألا ةياهن يف ةشاشلا ىلع رهظ ام

 نيعمتسمو «سروكو وار دوجو عم «ةيبعشلا

 نأ فسؤملا نمو .نيضرتعمو نيذبحمو

 ىلإ يغبني امك لصت مل مليفلا يف ةمسلا هذه
 ناك نيذلا نييئامنيسلا ىلإ الو ءنيجرفتملا

 نع ًاباوج مهيلإ ةبسنلاب لكشت نأ نكمملا نم
 .ةيلحم ةيئامنيس لاكشأ قلخل مهتاعلطت

 «اذإ ههعوضوم ناك مليفلا ىلع بلغام

 عادبإ نم هلوح ام ءعوضوملا اذه ةينطوو
 ىقيسوملاب رعشلاب ةياكحلا هيف جزتمت «لماش
 ةيلحملا تاروكيدلاب «ةيبعشلا اهتالاومو
 «قح نع - ديري يلاضن مليف ىلإ «ةليمجلا

 رهقلاو ملظلا فشكي نأ - ءيش لك دعب

 ةب ءيرصملا بعشلا قح يف «نينماكلا
 نييرصملا ةرخسلا لامع دي ىلع سيوسلا ةانق

 تايلطتمل تنعذأ تاطلس ةرمإ تحت نيسئابلا
 نم ةيتآلاو هعم ةنواعتملا تاكرشلاو لتحملا

 تققحت يتلا ةزجعملا كلت ققحت يك «ءابوروأ

 .نييرصملا لماك ىلع
 ناك يذلا باشلا «يلوتم ناك ءالؤه نمو

 لفكي ةيديعصلا هتيرق يف ًاعيدو ًاثناه شيعي
 دونجلاب اذإف «ةقيفش ءانسحلا هتخأو هدج شيع

 ًالماع هنوقحليو ةطيسبلا هتشيع نم هنوعزتني
 نم فولألا تارشع داتعا ثيح ةرخسلاب

 بيهل تحت اوتومي نأ نيسئابلا نييرصملا
 دونجلا ةلماعم ءوسو لمعلا ةوسقو سمشلا

 ثدحي يذلاو .بناجألا نيلوؤسملا ةالابمالو

 نأ وه - تدحي نأ هل يعيطلا نم ناكو-١ انه
 لوبقلل اهرطضي ام ءليعم نود نم ىقبت ةقيفش

 اهخيش نبا وه «ةيرقلا لهأ نم باش تانارقإب
 لو لباقم نايل مقل اهل توي ينل

 كلذب ةقيفش ةقالع فشكنت ذإ انهو
 ةيراه لحرت نأ الإ ةاتفلا مامأ نوكي ال «باشلا

 .اهتياعر ىلوتتس ةيلحم ةداوق عم طويسأ ىلإ

 يذلا يشيبارطلاب ةقيفش يقتلت طويسأ يفو

 رفح يف ةرخسلاب لمعلل ديبعلا لاسرإ ىلوتي
 فشتكت هب اهتقالع لالخ نم ىهو .ةانقلا

 امدعب ررقتف ؛ديبعلا عمج يف ةلذنلا هبيلاسأ
 اميف ههحضفت نأ اهتيرق ىلإ دوعتو ؛هنم برهت
 .هلاجر نم ًاددع اهتدراطمل لسرأ دق وه نوكي

 .نيديحولا'اهيدراطم اونوكي مل ءالؤه نأ ريغ
 دق ناك يذلا ًاضيأ ءاهقيقش «يلوتم كانه ناك

 ررقو هتخأ عضو هيلإ راص ام هعمس ىلإ ىهانت
 لهأ ةداع ىلع «راعلا وحميو اهلتقيل دوعي نأ

 يلوتم مهيس يذلا تقولا يف نكلو .ديعصلا
 تاصاصر هلبق اهيلإ لصتس «ةقيفش لتقب
 .اهلتقتو يشيبارطلا ناوعأ

 ةياكح نأ يداش وبأ يلع دقانلا يأر يفو
 ةيياور يف تببضكا لق !يلوعمو ةقيفنلا

 اهنع عزن ًاديدج ًادعب «نيهاج حالص يوارلا

 ةيؤر ىلإ اهب لصوو ةيقلخلا ةرظنلا ةيداحأ

 ةيخيراتلا ةيفلخلا لالخ نم لكك عمتجملل

 ًامهم ًافطعنم لثمت يتلاو اهثدحتسا يتلا

 ساسحإلا عزنيو ءرصاعملا رصم خيرات يف
 ردق درجم وه ثدحي ام نأب فلختملا ىيغلا

 انحا ههأ ؛هيف شانلامو دعو" انيلع بوتكمو



 عابضلا سمش

 ىللا لك» نأ ىلع ديكأتلاو ؛؟ةجاح انيدإب

 .6...؟!هيف انيلو انيديإب هلمعنب

 «عابضلا سمش»

 (ناولأ) .د © )1١91/5(

 يمابلا اضر :جارخإ

 يهابلا اضر :ويرانيس

 دناس يد نافويث :ريوصت

 ينافويب الوكين :ىقيسوم
 .يمغدلا يبرعلا «يسرم دومحم :ليثمت

 سارزتاك نيليه

 ىظحي نأ عقوتملا نم نكي مل .ءكلذ لبق

 لابقإ يأب سنوت يف ضرعي يسنوت مليف يأ
 روهمجلا نأ حيحص .مخض يريهامج

 دلبلا اذه يف أدج ًاضيرع ناك يذلا يئامنيسلا

 جتنت يتلا ةليلقلا لامعألاب ًامتهم ناك ءاهموي

 نكلو «نييسنوتلا عباسلا نفلا يعدبم لبق نم
 ًادحاو دهاشيل فولألاب عفادتي نأ دح ىلإ ًادبأ

 ضرعلا برتقا نيح نكلو .لامعألا هذه نم

 ةعابضلا سمش#» يهابلا اضر مليفل لوألا

 «جاطرق ناجرهمل 2141/4 ماعلا ةرود لالخ
 يف دهشملا ادب ءاهسفن ةيسنوتلا ةمصاعلا يف

 ضرع دعوم لبق ذإ :ةأجافملاو ةبارغلا ةياغ

 ناك ؛ةعاس فصنو ةعاس نع لقي ال امب مليفلا
 ةضراع ؟هيزيلوكلا# ةلاص لخدم دنع عمجت دق

 لك ...صخش فالآ ةعبرأ ىلع ديزي ام «مليفلا

 دعتسم دحاو لكو «مليفلا دهاشي نأ ديري دحاو

 جاتحا يلاتلابو .لعفي يك نيرخآلا ةمحازمل

 ,5ظ”ظ

 اهتاوارهو ةطرشلا لخدت ىلإ اهنيح ءرمألا

 دهشيل ءاج يذلا شهدملا دشحلا قيرفتل
 نم تآ باش جرخمل لوألا ليوطلا يئاورلا

 .امنيسلا نف يف هسفن ىلع رثعيل «ناوريقلا

 دض جاجتحالل ةليسو ىلع نفلا اذه يف رثعيلو
 «تاطلسلا مالستسا :هدالب يف اءوس هاريام

 يسنوتلا داصتقالا لوحت مامأ عمتجملا ناعذإو

 لبق «سوفنلاو ةئيبلا رّمدي ةحايس داصتقا ىلإ
 .رخآ ءيش يأ رّمدي نأ

 ؛عابضلا سمش# ناك نإو ىتح نكي امهم
 ناك يهابلا نإف ؛هبحاصل ليوطلا لوألا مليفلا

 لوطلا طسوتم مليفب لقألا ىلعو «هلبق ًافورعم
 زافو ءضرع ناك «ةعونمملا تابتعلا# هناونع
 يف ريصقلا مليفلا ةقباسمل ىلوألا ةزئاجلاب

 يف ميقأ ةيسنرفلاب ةقطانلا امنيسلل ناجرهم

 مليفلا ادب روفلل .141/ ماع نانبلب يرم تيب

 نادلب مظعمو) سنوت ليوحت دض ةخرص
 همؤي ريبك يحايس عجتنم ىلإ (ثلاثلا ملاعلا

 .هضرأ ؛نوسندي#و نويبوروألا زئاجعلا

 اذه نأ ةمدقملا هذه دعب نآلا كردنو

 سمشا# روحم لكش يذلا وه هسفن عوضوملا
 نأ املاط ءسيندتلا ةلأسم ًاصقان ؛«عابضلا

 دجسم يف اهمظعم يف ؛يرجت ةقباس ًاثادحأ
 ؟عابضلا سمشت ةثادحأت امأ «ناوريقلا يف

 ءائنه تفاللاو .عئطاشلا برق ةيحايس ةيرق ىفف

 ةدهاشمل روهمجلا عفادت ببس وه ناك امبرو
 ضرع ناك مليفلا نأ ؛لوألا يسنوتلا هضرع
 لبق ةيبوروألا تابسانملاو ندملا نم ددع يف

 مليفلاو .سنوت يف هضرعب ةباقرلا حمست نأ

 «سنوت يف نيدايصلل ةيرق لوح نم رودي



 عابضلا سمش

 ةلوحم ءيحايس عجتنم ىلإ ةلودلا اهلوحت
 ةحايسلل ءالدأ ىلإ نيدايصلا اهلهأ اهقيرط يف
 .فّيزملا راهدزالا كلذ شماه ىلع نوشيعي

 «يبوروأ جاتنإ نمو ناولألاب اهموي ىتأ مليفلاو

 يف عاضوألا عقاو حضفل ةهج يأ رفوي الو

 مالستساب مليفلا تهنأ ةيعقاو لالخ نم سنوت
 .«لذملا» لوحتلا كلذ مامأ نيدايصلا

 :؛هضرع دعب «مليفلا لابقتسا ناك نئلو

 تقبس يتلا كلت نم لقأ ةسامح نع فشك

 لمأ ةبيخ ضعب نم اهنيح جتن اذه نإف ءضرعلا
 تلت يتلا تاشاقنلا اهتفشكو ءروضحلا تتاو

 نيشقانملا ضعب ناوتي مل ثيح «مليفلا ضرع
 رثك هربتعا يذلا مليفلا لكش ةمجاهم نع
 نم ةيديربلا تاقاطبلا تايلامج ىلإ برقأ
 ةعيبط عم ضقانتي ًالامج ؛هتروص لامج ءارج

 ةيحان نم امأ .هيلإ قرطتي يذلا عوضوملا
 مليفلا نأ اهموي ضعبلا ىأر دقف عوضوملا
 نود نم ةيحطسلا نم ام ردقب هعوضوم سمي

 ًاكردم :ةلكشملا بل يف لوخدلا نم نكمتي نأ
 لوقي نأ دارأ يئاور لمع دودح ةيادبلا ذنم

 نيعتسي نأو «نيتعاس نم لقأ يف ةريثك ءايشأ

 ٌدِبَي مل (يسرم دومحم) ريبك يرصم مجنب
 .يسنوتلا هرود يف ًاعنقم

 ءانه ةراشإلا نم دب ال .نكي امهم

 سمش# ءازإ ىلوألا لمألا ةبيخ نأب ءفاصنإلل

 ةحلصمل ًاقحال تصلقتو تداع ؟عابضلا

 ةوارض دشألا هيدقتنم نم ًارثك نإ ثيحب «مليفلا
 عوضوم يف ةدايرلا نم ًاعون هيف اوأرو اوداع

 اوأرو ءكلذ دعب ًاريثك هيلإ قرطتلا متي فوس
 بذج ةطقن «موجنلاب هتناعتساو «هتيلامج يف

 نل «ةلواحم هيف اوأر امك ءضيرعلا روهمجلل

 ًارارم اهضوخ نع هريغ امك «يهابلا فقوتي

 عم «ةكرتشم تاجاتنإ قلخل ؛كلذ دعب ًاراركتو

 وهو .ًاضيأ اهريغو اسنرف عمو «ةصاخب رصم
 ةحلصم يف بصي نأب ًامئاد هنم لمؤي ناك رمأ

 .ةيسنوتلا امئيسلا

 مهسأ نأ ىلإ .ددصلا اذه يف ريشنو

 ىلإ عفترتل جيردتلاب تداع ؟عابضلا سمش#
 :نيحلا كلذ ذنم هنوريتعي رثك راص ةجرد

 ام هيف اوأر ذإ ؛ةيبرعلا مالفألا لضفأ نم ًادحاو

 .هوأر دق لوألا هوجرفتم نكي مل

 ةدقان هبتكت ام راطإلا اذه يف ةلالد اذ ودبيو

 نرق ثلث وحن دعب مليفلا تّدهاش ءانل ةرصاعم

 يتلا ءيجنوهرلا ةدنر يهو «لوألا هضرع نم

 يف] يهابلا اضر حرط ...# :هنع لوقت تبتك

 نكي مل عقاو لوح ةنزاوتم ةيؤر [مليفلا اذه
 ًابنجتم «رييغتلا هحاتجي نأ لبق ًالاح لضفأ ًادبأ
 .ةيئامنيسلا هتجلاعم يف ةرظنلا ةيسنامور كلذب

 سؤب ىلإ سؤب نم ةيرقلا لهأ لاقتنا دكؤي هارنف
 تازكترم دحأ ؛ةأرجبو «كلذب ًافسان هرخآ

 ةينب سيركتل يمسرلا يسنوتلا باطخلا
 حاتفنالا ىلع يساسأ لكش يف موقت ةيداصتقا
 فطعتملا اذه تايعادت ًافشاك «ةحايسلاو

 ؛ديصلا نم داصتقالا ةعيبط لاقتنا يف ريطخلا

 .فايرألا يف هتيدودحم ىلع ؛جتنم عاطقك

 ةكرحب طبترم تامدخ عاطقك «ةحايسلا ىلإ

 نم لوحتلا اذه هلثمي امو «ةيجراخلا ةحايسلا

 درفلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةبيكرتلا يف ريثأت
 ."يسنوتلا



 فوخلا نم ءيش

 «فوخلا نم ءيش»

 (ضيبأو دوسأ).د )1959( ٠

 لامك نيسح :جارخإ
 ةظابأ تورث :ةصق

 نمحرلا دبع .,تزع يريبص  :راوحو ويرانيس
 يدونبألا

 ديشروخ دمحأ :ريوصت

 نيهاش ىبحي ءىسرم دومحم «ةيداش :ليثمت

 نيسح يرصملا جرخملا هجوت امدنع

 رخاوأ «يئامنيسلا وكسوم ناجرهم ىلإ لامك
 نم ءيشا» همليف ضرع ةقفارمل 8 ماعلا

 عستت ال ضرألا نأك رعشي ناك كانه «فوخلا
 لوقي امك ؛ةربإلا.مرخ» نم همليفب دفن هنأو هل

 مليفلا ناك ةليلق روهش لبق هنأ لاحلاف .لثملا
 مليف يأ هل ضرعتي نأ نكمي امل ضّرعت «هسفن

 ةياهن يف ودبيو «ىنعم نم رثكأ هانعم لمحي
 تاطلسلا عم ةكرعم حتفي نأ لواحي هنأك رمألا
 .ةمئاقلا

 رخآ مليف ناك ماعلا كلذ لئاوأ يف

 امنيسلا خيرات يف رسصخآ مليف يأ هققح
 نم ؛ةرجشلا قوف يبأ» مليف) ؛ةيرصملا

 يدمح دامعو ظفاح ميلحلا دبع ليثمت

 امئاق نزاوتلا ناك ثيح «(يفطل ايدانو

 ناسحإ صن نيب ءمليفلا يف «ةيانعب
 ظفاح ميلحلا دبع تاينغأو سودقلا دبع

 .امنيسلا نف نم روهمجلا هبلطتي امو
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 نيسح هيف ناك يذلا تقولا يف ءنكلو
 ؛ةرجشلا قوف يبأ» فلاحام درت لامك

 مليف قيقحتل هيف دعي ناك يذلا تقولا يفو

 نمزلا باّتك نم رخآ بتاكل ىرخأ ةياور نع
 فسويل «كوشلا عرزن ال نحن» :يرصانلا

 ققحي نأ هل يقطنملا نم نأ دجو «يعابسلا

 نزاوتلا نم ًاثيش ميقي نأ هيف لواحي ًامليف
 امو ؛ةصاخلا هتاعلطت نيب يسايسلاو يركفلا

 ءيش# ققح اذكهو .ةماعلا ةحلصملا هبلطتت

 «ةليوط نمزلا نم ةرتفل لظ يذلا ؛فوخلا نم
 امنيس مايقب دعي ايعيلط امليف ربتعي «كلذ دعب
 .رصم يف ةديدج

 دومحم ةلوطب نم ؟فوخلا نم ءيش# يف

 نيسح جلاع نيهاش ىيحيو ةيداشو يسرم
 ةغلب دالبلا يف ةيسايسلا عاضوألا ضعب لامك

 ىلع ؛عبطلاب «ٍلطني مل رمألا اذهو زمرلا
 كلت يف ةددشتمو ةديدش تناك يتلا ةباقرلا

 هنأش نم ام لك يف امّيس الو «ةبعصلا نامزألا
 ًادقن نمضتيو ةيسايسلا عاضوألا لواطي نأ

 مسوم لالخ مليفلا ضرع نإ ام ءاذكهو .ام

 ةربتعم هعنم ىلإ ةباقرلا تعراس ىتح فيصلا

 .ًاماده ًامليف هايإ

 نع ثدحتي  فقرعن امك - مليفلا ناكو

 ةدايقب ةيرصم ةيرق يف اداسف ثيعت ةباصع

 نيذلا يلاهألا ىلع تاواتأ ًةضراف سيرتع
 تاذ .مئاد فوخ يف كلذ ءارج نم نوشيعي

 نكل «يلاهألا نع ءاملا ةباصعلا عطقت موي

 هايملا ةداعإب موقت ةدينعلا ةيبصلا «ةداؤف

 ىلع ؤرجي ال هنإف ءسيرتع امأ ؛ةعوطقملا

 ...ةلوفطلا ذنم اهبحي ناك يتلا ةداؤغل يدصتلا



 فوخلا نم ءيش

 ررقي هلعفت امل ًاباقعو اهل هبحل ًاديعصت كلذل
 عيقوت ىلع اهدلاو ًاربجم ةوقلاب اهب نارتقالا
 يلاهألا ميهاربإ خيشلا دوقي انهو .جاوزلا دقع

 هديؤتو «هنالطب نالعإو دقعلاب ديدنتلل ةروث يف
 دومحم ةباصعلا لتقت انهو .ةداؤف ةدلاو ةمطاف

 نم نوكي الف هفافز موي ميهاربا خيشلا نبا

 سيرتع مرجملا رصق اورصاحي نأ الإ يلاهألا
 لاجر برهي امك هنئارب نم ةداؤف برهت اميف

 يف ًاقرتحم سيرتع تومي ىتح ًاعابت ةباصعلا
 .هرصق

 ةباقرلا تلءاست عوضوملا اذه لثم مامأ

 همليفب دصقي لامك نيسح نكي مل اذإ امع

 ءاهلك رصم ةيرقلا لثمت ثيح ءاهتروثو رصم
 طابضلا ةروث نم نيتآلا اهماكح ةباصعلاو

 .1901 ماعلا يف رارحألا

 .ىنعملا اذه هنمضتب هابتشالل مليفلا عنم

 يف هبناج ىلإ فقوو «جتحا جرخملا نكل
 ىتح «نيركفملاو نيفقثملا تارشع هجاجتحا

 هترظن هكراشي ال هنأ نلعأ مهنم ريثك ناك نإو

 ءيش٠» عنم ةيضق تراصو .مليفلا يف ةحضاولا

 ىلإ اهؤابنأ تلصو «ةماع ةيضق «فوخلا نم
 .جراخلا

 «تالاحلا هذه لثم يف ثدحي املثمو

 لامج سيئرلا ىلإ رمألا لصو «ةداع
 مامأو سيئرلا مامأ مليفلا ضرعو .رصانلا دبع
 ادب ناك .ضرعلا ىهتنا نيحو .هينواعم نم ددع

 ةداع وهف «مليفلاب هعاتمتسا رصانلا دبع ىلع

 ةيدجلا امنيسلا يبحم نمو امنيسلا ةاوه نم
 سيئرلا ودعاسم رظتنا .ءاوسب ءاوس ةفيرطلاو
 مهيلإ تفتلا مث ماستبالا ىلإ ردابف «هنم ًاقيلعت

 ؟ هال

 «ضرعلا نيرضاحلا ةباقرلا ةنجل ءاضعأ ىلإو

 ؛؟ةباصع نحن له» :ًالاؤس ةطاسب لكب حرطو
 .«سير اي ..ًادبأ ..ال) ةعرسب باوجلا هءاجف
 «؟ةباصع سيئر انأ لهو» :ناث لاؤسب لمكأو
 وهو لاقف ءديدج نم هسفن باوجلا هءاجو

 ناك اذإ» :جورخلا باب وحن ًاهجوتم ضهني
 اذه ضرع عنمي ام ىرأ تسل «كلذك رمألا
 .«مليفلا

 هباحصأ سفنتو مليفلا ضرعاذكهو '
 مهناكمإب تاب مهنأل ءابقرلا حاتراو .ءادعصلا

 يأرب نولظتسي مهو مليفلا ضرعب اوحمسي نأ

 رّكذت ةئداحلا هذه نأ لاحلاو .دالبلا سيئر

 حالص لحارلا يئامنيسلا ناك ةلثامم ةثداحب

 اذهف .«راماريم» همليفب قلعتتو اهيوري فيس وبأ
 دقو ةروثلل فينعلا هدقن ببسب ءاضيأ مليفلا

 هتعنم .ءاطخأللو داسفللو «ةلود ىلإ تلوحت

 ىتح عنملا نع تكسو «ضرعلا نم ةباقرلا
 بيجن «مليفلا اهنع ذخأ يتلا ةياورلا فلؤم

 .ظوفحم

 تاداسلا رونأ مامأ مليفلا ضرع ةياهنلا يف

 هغلبأ نيح يذلا ءرصانلا دبع نم فيلكتب
 «نلعأ يذلا ءوسلاب سيل مليفلا نأ تاداسلا
 راثأو مليفلا ضرعو .ًايصخش هضرعب نأ

 ««فوخلا نم ءيش» ىلإ ةبسنلاب امأ .ةجض
 لثمي قفطو ««سيئرلا» ةقفاوم دعب ضرع هنإف
 ًاحاجن ققحو «ةيملاعلا تاناجرهملا يف رصم
 داع هنإف هجرخم امأ .اهجراخو رصم يف ًاريبك

 يف تناك ًامالفأ ققحو ؛حاتفنالا رصع يف
 ءاج امم ريثكب ًاحوضو رثكأ ةيرصانلل اهداقتنا
 .«فوخلا نم ءيش# يف



 موجتتلا عباض

 «موجتلا عئاص»

 (ناولأ,.د 91/97 1( ٠

 يضار دمحم :جارخإ

 ايبوط ديجم :راوحو ويرانيسو ةصق

 يضار رهام :ريوصت

 «يزمر ريهس «نيساي دومحم :ليثمت
 حلاص ديعس

 بتاكلا نواعت ء19417/7 نيرشت برح بقع

 «يضار دمحم جرخملاو ايبوط ديجم يصصقلا

 تثدحت يتلا مالفألا لضفأ نم ًادحاو امدقيل
 فشك يذلا «تمصلا ءانبأ» ؛برحلا كلت نع

 ضورفملا نم ناك ءبرحلا كلتل رخآ هجو نع
 نييقيقحلا لاطبألا هجو ءاسومطم لظي نأ هب

 مالعإلا ةجض نم ًاديعب برحلا اوعنص نيذلا
 تلفح يتلا ةجوجمملا ةيلوطبلا تاهيشيلكلاو
 .اهرثكأ امو ...برحلا كلت مالفأ اهب

 نأ يضارو ايبوط ىلع ًابرغتسم نكي ملو
 خيرات امهنم لكل نإ ذإ ؛ًاقوفتم ًالمع امّدقي

 «رصم يف باشلا ليجلا باّتك لضفأ نم دحاو

 لخاد ني يزيمتملا نييئامنيسلا نم دحاو يضارو
 الظ ءاعم نائثالاو .ةديدجلا امئيسلا ةعامج
 عاضوأ اهتضرف يتلا تالزانتلا ضعب مغر

 يعادبإ ىوتسم ىلع نيظفاحم ءامهنم ىوقأ
 يلاتلا امهمليف يف هراثآ سّملت نكمي ؛ديج
 :يه انه اهينعن يتلا راثآلاو ««موجنلا عناص#

 «مليفلا اهلوح نم كرحتي يتلا ةديجلا ةركفلا

 بضغلا بناج ىلإ تناك يتلا ةّّيطلا تاينلاو
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 ريغ .مليفلا عنصل يساسألا زفاحلا «لعافتملا
 رصانع نم «مليفلا ءاوتحا مدع وه فسؤملا نأ

 ةديج ةركف :نينثالا نيذه ىلع الإ ةدوجلا

 .اهتبيط يف ةلغوم تاينو
 «موجنلا عناص# اهنم قلطني يتلا ةياكحلا

 فورظ هدوقت ءباش يحرسم نانف :ةركتبم

 «هبحتف «ةريبك ةيئامنيس ةمجن ىلإ فرعتلل ةنّيعم
 نم جتنم ىلإ يأ ؛موجنلل عناص» ىلإ همدقتو

 ةيئامنيسلا ةايحلا مهب لفحت نيذلا كئلوأ فنص

 ىلإ باشلا ليوحت اذه ىلوتيو - ةرهاقلا يف
 يف نوكت ةجيتنلاو .قومرم يئامنيس مجن

 «هبناج ىلإ ةحفاكملا هتبيطخ نع باشلا يلخت
 ةعاضب حبصيل «ةميق لك نعو «هئاقدصأ نعو

 لكش ىلع - اهسفن رركتو ديعت ةيكالهتسا

 «ةتودح» تاذ مالفأ يف - يريهامج مجن

 هبنتي نأ باشلا لواحي نيح نكلو .ريغتت ال
 دق ناوألا نوكي هيف طقس يذلا قلزنملا اذهل

 نم «يئامنيسلا لامسأرلا ةلجع هنحطتو «تاف

 دقتعي ناك يذلا وه «ًرييغت اهل عيطتسي نأ نود
 نم هريغي يكل طسولا اذه لخد امنإ هنأ ةظحلل

 .لخادلا

 يف ناك يتلا ؛ةطيسبلا ةكبحلا هذه لوح

 حضافو زيمتم مليفل ةعيرذ لكشت نأ اهعسو
 يضار دمحم ىنب «يئامنيسلا لمعلا ةيلآل

 ككفتلاو ديقعتلا غلاب ويرانيس ايبوط ديجمو
 ةبيرغلا هتدالبب جارخإلا ىتأ دقلو ءدحاو نآ يف

 هنأ امّيس الو ؛ككفتلا اذه خيسرت يف مهسيل

 قرغأ ًايروتاكيراك ًابولسأ لمعتسي نأ لواح

 لب «ةعنقم ريغ تتأف «هراطإ يف تايصخشلا



 موتفلا عاص

 نوكت نأ اهنأش نم يتلا ةروصلا نم ةديعب
 .روهمجلل ةعنقم

 دحلا تايصخش" انه جرخملا مدق دقل
 نأ اذهب هعسو يف نأ هنم ًاداقتعا «ىصقألا
 «تايصخشلا هذه نكل .روهمجلا ىف رثؤي
 ءانب ماسقناو «ةيظعولا دهاشملا ىلإ ةفاضإ
 نودصتملا مه) نيبيط ىلإ اهلك تايصخشلا

 لعج «رارشأو ؛(عقاولا اذه ىلإ سأيب
 ربكأ ملاع يف ضوخي هنأكو ودبي مليفلا

 نع زجاع هنأكو ودبي جرخملاو ءأريثك هنم

 ةطاسبو رسيب هلاصيإو هعوضومب كاسمإلا
 يضار دمحم َهَّلو نأ ودبيو .روهمجلا ىلإ
 يف ةصاخ ةروصب ىّلجت اذهو) لوقعماللاب
 ءافضإ يف غلابي هلعج («زجاحلا» ميدقلا همليف
 .تايصخشلا ىلع ةيروتاكيراكلا ةروصلا

 يف دمعتملا ليوطتلا نأ اذه ىلإ فضأ

 حضاولاو رربملا ريغ فذحلاو) دهاشملا ضعب

 ىلإ برقأ مليفلا لعج (ىرخأ دهاشمل ؛ءالجب
 مههابتنا ةراثإ ىلإ هنم ءنيجرفتملا مأس ةراثإ

 مهقوذ دض اهكيحت يتلا ةرماؤملا ءازإ مهتظقيو

 وملعم اهعئصي يتلا امنيسلا كلت ؛مهعقاوو
 .ةيرهاقلا تاويدتسلا

 نيب جرخملا عايض نأ اذه ىلإ فضأ

 نم) ديدجتلا يف ةبغرلاو ظعولاو اماردوليملا
 ةمئالملا ةينقتلا تاناكمإلا هل رفاوتت نأ نود

 هتياغ نع ديحي مليفلا لعج «(ودبي امك
 ىف ةعنصملا امتيسلا دقن ىه ىتلا ةيساسألا
 1 .اهلخاد نم ةرهاقلا

 لاؤسلا انمامأ حرطي مليفلا اذه نأ عقاولاو
 نفلا اذه حضن .ًاقح نكمي له :يلاتلا

 ؟اهسفن هتاودأب يأ «لخادلا نم ىكالهتسالا
 ودبيس ؛معن# ب انه باوجلا ناك ول ىتح
 دمحم دي نم تتلفأ دق ةادألا نأ ًاحضاو
 هجوت تالفإلا اذه يف مهاس ام لعلو ءيضار
 تاودأ مادختسا يف ةغلابملا ىلإ جرخملا

 «رابك كابش موجن :ةيكالهتسالا امنيسلا
 نيلثمم «ةبهسم صقر دهاشمو سنج دهاشم

 ىلإ ةفاضإ «نيعنقم ريغو نيكلهتسم نييديموك
 احضاو ادب ؛(يمارد لسلستو) ةيئاور ةكبح
 .ًادحأ اعنقي مل امهنأ

 ناك له :رخآ لاؤس ىلإ اذه يدؤي لهف
 ًامليف اجتنت نأ ءاهسفن تاينلاو ةركفلا عسوب
 ًانكمتو ةيدج رثكأ جرخملا ناك ول ًاعنقمو ًاديج
 جاتنتسال يفكيو .امبر ؟يضار دمحم نم
 يفالسوغوي مليفب 'موجنلا عناص2 ةنراقم ءاذه
 تارود ىدحإ لالخ ضرع ام دح ىلإ هب هيبش
 ...(لوقحلا رهز ةحئار» وه ناك: ناجرهم

 ةفيظو امهل نيتطقل نيب ةنراقملا يفكت كلذك
 حملي نيح نيساي دومحم ةطقل :ةهباشتم
 ةقنضملا ريهامجلا يجي وهو نم ةخطخ
 اهيف رظني يتلا ةطقللاو ؛:موجنلا عناص» يف هل
 ةايحلا» مليف ةياهن يف «ينايورتسام وليشترام
 وكيردف يلاطيإلا هجرخأ يذلا «ةذيذللا
 اهيلإ فرعتي ملو هيّيحت يتلا ةيبصلا ىلإ ينيللف
 .مليفلا نم ةريخألا ةطقللا يف

 نم بولطملا نأ اذه ىنعم سيل ءأعبط

 بولطملا نكلو ...رخآ ينيللف نوكي نأ يضار
 ةيكريمألا مالفألا نم ولو ىتح ...ديفتسي نأ هنم

 نم دوويلوه حضف ىلإ حمطت يتلا ةرثاكتملا
 .اهلخاد



 ةمدصلا

 (ةمدصلا»

 (ناولأ) .د 7 001

 يريود دايز :جارخإ

 اموت ليوجو يريود دايز :ويرانيس
 ارضخ ائيمساي :ةصق

 يلليرويف وساموت :ريوصت

 وفين كيرإ :ىقيسوم

 ءانيودود اينيغفإ ءناميلس يلع :ليثمت
 ملاسمآ نومير

 مليف نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةيادب
 «يريود دايز ينانبللا جرخملل «ةمدصلا»

 اذه يف ىرن ال اننكل .دودشم لبح ىلع فقي

 ىلعو «هيف ةوق لب مليفلا يف ًافعض فوقولا
 امو يسايس وهام اهنم ؛دعصلا نم ديدعلا

 رهوج اذهو وهام كلذك لب «يريبعت وه
 قلعتي ام - ليلق دعب ىرن فوس امك انه رمألا

 تاروظحملا نم هب سأب ال ددعل مليفلا قرخب

 يمالعإلاو يسايسلا نيخيراتلا يف اهب مّلسملا
 .نييبرعلا

 يريود هسبتقا يذلا ؛مليفلا اذم يفف

 اموت ليوج ويرانيسلا ةباتك يف هتكراشمو
 بتاكلل ةفورعم ةياور نم ةيرحو فرصتب
 ماعلا تردص «ءارضخ ائيمساي# يرئازجلا

 نيمأ ينيطسلفلا بيبطلا ةياكح انعلاطت ء" 0

 ةفضلا يينيطسلف نم هنأ مغر يذلا ؛يرفعجلا

 فولألا لثم هلثم ءبيبأ لت يف لمعيو شيعيو

 هحافكو هبأدب نكمت ؛لخادلا يينيطسلف نم
 عمتجملا لخاد ةناكم هسفتل نمؤي نأ نم
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 نأ نم نكمتو «حجان حاّرجك يليئارسإلا

 هتجوزلو هسفنل زيمتم شيع ىوتسم ققحي
 مليفلا ةيادب دنع هعم دهشن نحنو .ءانسحلا

 ةزئاج هيف حنميو هل ماقي ًاريبك ًايميركت ًالفح

 .ةريبك ةيليئارسإ

 نع هتجوز بايغل بجعلا انب ٌدبتسا نئلو
 «بايغلا كلذ ىسئنس ام ناعرس اننإف «لافتحالا

 نيبجعمو ءاقدصأب ًاطوحم لجرلا دجن ذإ

 «ةجوزلا بايغ ٌرس فرعنس ًاقحال .نييقيقح
 ىلإ يرفعجلا نيمأ ىعدتسيس كلذ لبق نكلو
 ًايراحتنا ًاريجفت نأل ءلجع ىلع ىفشتسملا
 طوقس نع رفسأ معطم يف ءانثألا كلت يف عقو

 ىتح ىحرجلا ذاقنإب نيمأ موقي .ىحرجو ىلتق
 نكل ...تالؤاست هسفن ىلع حرطي نأ نود نم
 اليل هيلع حرطت فوس رخآ عون نم تالؤاست

 ؛ىرخأ ةرم ىفشتسملا ىلإ ىعدتسيس نيح
 يف تلتق هتجوز نأ همالعإل ةرملا هذه امنإ
 يف اهتثج ىلإ فرعتي نأ هيلع نأو ءريجفتلا

 هتمدص طسو ًاعبط كلذ لعفي .ةحرشملا
 هتايركذ ضعب ةداعتسا يف أدبيو لتاقلا هنزحو

 .اذكه تلحر اهنأ قيدصت ىلع رداق ريغ اهعم

 :ةيلاتلا ةمدصلا مامأ ًانّيه ودبيس اذه نأ ريغ

 ةطرشلا لبق نم «ديدجلا ءاعدتسالا مامأ

 ةيلمعلا تذفن يتلا يه هتجوز .ةرملا هذه

 ءاصخش /١1 لتقم نع ترفسأ يتلا «ةيراحتنالا
 داليم ديعب نولفتحي اوناك ًالفط ١١ مهنيب
 ةرملا هذه .فدهتسملا معطملا يف مهدحأ

 نوكت نأ نكمي ال .ًايلك قيدصتلا نيمأ ضفري
 نم - ةداع وه باهرإلا اذهف «لعافلا هتجوز

 تسيل هتجوزو «نييمالسإلا نيددشتملا لعف



 ةمدصلا

 ذنمو «ةيحيسم اهنإ .ةملسم ىتح الو «ةددشتم

 نع ّمنت ةراشإ يأ اهيلع دبي مل اهيلإ فّرعت نأ
 ءانثأو .هب ةطرشلا اهمهتت ام لعفل ام دادعتسا

 نع اولخت دق ًابيرقت عيمجلا نوكيس «كلذ
 .رايهنالا كشو ىلع تتاب دق هتايح نوكتس

 عمتجملا ىلإ امك ؛:ةطرشلا ىلإ ةبسنلابف
 دعي مل ؛بيبأ لت يف يرفعجلا نيمأب طيحملا
 دب ال لب .«؛عودخملا# ةلحارلا لمرأ طقف اذه
 لصي اذكهو ...اهعم عطاوتم رخآلا وه هنأ نم

 هلمعو هتناكم همهي ام دوعي الو .هميحج ىلإ
 فرعي نأ نآلا همهي ام لك راص لب «هتايحو
 ةبيبحلا هتجوز تلوح فيكو اذامل ؟اذامل

 فيك ؟ةلتاق ةلبنق اهدسج ةديعسلا ةليمجلا

 ؟اهضّرَح نم ؟اذه ثدح ىتمو
 ةطرشلا كوكش طسو هتلحر أدبي ءاذكهو

 اوناك نيذلا ءدوهيلا نم نيقباسلا هفراعم ءادعو

 «سلبان ىلإ هجوتيل ؛مايأ لبق ؛هلهأ»و همّلاع

 نيحلا نيب ددرتت تناك هتجوز نأ فرع ثيح
 يقتلي هذه ةيسلبانلا هتلحر يف وهو ...رخآلاو

 ةهمرح# نيذلا نم هتلئاع دارفأ ضعيو هتخأ

 مهئاقل نم ؛رخآلا ناكملا» يف ينهملا هحاجن

 هيف سيل مليفلا نكل ...رثكأو ةنس نيرشع ذنم
 .هدوحج ىلع هتنادإل تقولا نم عستم انه

 تاوطخ عبتي نأ نيمأ ديري مليفلا يف

 ةداعتسا شيعي يذلا تقولا يف ؛هتجوز

 هنإ .مهفي نأ دصقب ًامئاد نكلو ءأعم امهيضام
 ...ثدح يذلا ام مهفي نأ نم رثكأ ديري ال نآلا

 هأمظ ىور دق نوكي نل مليفلا ءاهتنأ عم هنكل
 ثدحتت ثيح نيطسلف يف كانهف ءاريثك

 دجي مل «ةلطب ةديهشك هتجوز نع تاقصلملا
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 هحاجن غستسي مل هنأل مهضعب «هب نوبَحري ًارثك
 ىشخي هنأل مهضعبو ءودعلا ىدل «ضماغلا»

 نم يه ةيليئارسإلا تارابختسالا نوكت نأ

 ناورم ىعدي يلوصأ خيش راثآ يفقتل هلسرأ

 وه هنأو «هب لاصتا ىلع تناك هتجوز نأ فرع

 ريخألا اذه ءاقل لواحي نيح نيمأو .اهدّنج نم

 .ددهُيو برضُيو ةوسقب درطُي
 جرفتملا دجي ال يذلاو ءانه فيرطلا نكل

 ةظحل تاذ ىعدتسي نيمأ نأ وه «هل ًاريسفت

 نود نم هيف هسفن دجي ءيرس ءاقل ىلإ

 سيسق ةرضح يف ؛ةيقطنم ةيئامنيس تامدقم
 ةرورضو ةيضقلا لوح همامأ رضاحي يحيسم
 لب ًاباهرإ اذه هيمسيال ًاعبط  باهرإلا
 ءاقللا اذه دعب نيمأ نأ بيرغلاو ... «الاضنا

 علطتي ناك يتلا تاباجإلا ىلع رثعو لضفأ
 بيبأ لت ىلإ كلذ دعب دوعيس هنإ ذإ ءاهيلإ
 نأ نود نم امنإ ...هفراعم قطنم ًاضفار ًامهجتم
 فرعن .ةلبقملا هتاوطخ هنوكتس يذلا ام فرعن

 دعي مل هتجوز هتلعف امل لوألا هضفر نأ طقف

 .حوضولا كلذ لثم ىلع نآلا

 نم ًافيعض لدبتلا اذه ودبي ؛ًايئامنيس
 ءاقللا ولتي هنأ ةصاخب «ويرانيسلا ءانب ةيحان

 ءاقلل ليدبك ءسيسقلا عم محقملاو لعتفملا

 هسفن دجي ءرملا نأ لاحلاو .ناورم خيشلا عم

 ىلإ ًارطضم «مليفلا عم يقطنملا لماعتلل ءانه
 ام ًالزانت هايإ ًاربتعم «ءاقللا اذه نع يضاغتلا

 ىلإ ةرظن ديعتسيس «لعف نإ ...جرخملا نم
 ديدجلا رودلا ىف ةمهاسم هيف دجت «ةمدصلا»

 ذنم جّتتت امنيس نم نّيعم طمن هبعلي أدب يذلا



 لاطبألا عارص

 ىعست «ليئارسإ يف امك ءنيطسلف يف تاونس
 ةهباجم ىلإ ةميدقلا تاينيقيلا نم روبعلا ىلإ
 نأ فرعنو ...هتايعشت لكب يقيقحلا عضولا

 لامرلا طسو ًامئاد ريسي يئامنيسلا عونلا اذه
 يف نمكت ساسألا ةلضعملا نأل «ةكرحتملا
 يذلا لقعلا قطنم نيب لصفت يتلا ةريبكلا ةوهلا
 ثادحأ ءازإ ةلئاه ةدوربب مستي نأ نم هل دب ال

 ملاعو ءاهتمئادو ةنوخسلا ةديدش فقاومو
 .ةقبسملا ماكحألاو زئارغلاو فطاوعلا

 عونلا اذه مالفأ تربّتعا ليئارسإ يف
 «ةيروسلا سورعلا» ىلإ ةةقرقلا ةرايزا نم

 سلاف#و «نانبل# ب ارورم «نوميللا ناتسب#و

 يف ًارجنخ ءاهريغ ةريثك طئارشو «ريشب عم
 اميرو «يليئارسإلا نيميلاو ةينويهصلا ةرصاخ
 «رهقو لالتحا ةوقك اهسفن ليئارسإ ةلود دوجو

 يفيلخ ليشيم مالفأ نم ةلباقملا امنيسلا نكلو

 «ثدح ام يف تاذلا ةيلوؤسم لوح ةلئاستملا
 ةوقب تاذلل ةدقانلا ناميلس ايليإ مالفأ ىلإ

 ىوجنو سبيعد نيريش امنيسب ًارورم «مكهتو
 ةقراحلا ةلئسألا تاذ دعسأ يبأ يناهو راجن

 يف ذوفنو لعافت نم يفكي امب اندنع ّظحت مل
 نأ ىلإ برقأ لازت ال اهلك .تاينهذلاو ناهذألا

 نأ اهيلع بعصي ةئيب يف ةنوعلم امنيس نوكت

 هسفن ٌمِض ءاذه ديدجلا همليفب يريود دايزو
 مليفلا دجي لهف ...سكاشملا ملاعلا اذه ىلإ
 «يعيبطلا هروهمج ىدل هضرع عنم ذإ ةءازع

 هضّرحي نأ مليفلا ديري يذلا يبرعلا روهمجلا
 هنأ اندكأ نإ هءازع دجي لهو ؟لاؤسلا ىلع

 «ةيئامنيسلا ةيحانلا نم ديج لكشب لوغشم مليف

 اضهكز

 ةكرحتم ةيئامنيس ةغل ةوق ديدج نم دكؤي
 لالخ عيطقتلا نيب نزاوي طمن ىلع لغتشت

 يطعيو «فيلوتلا لالخ عيطقتلاو ريوصتلا
 مالفأ ةثالث يف ؟لثمملا رودل ةريبك ةيمهأ
 تلاق ىليلةو «ةيبرغلا توريب# - نآلا ىتح
 هروضح يريود تبثأ - «ةمدصلا» لبق «اذه

 ةيئامنيس ةغلب «ةباشلا ةيبرعلا امنيسلا يف يوقلا
 ودبي عيضاوملل ٍرايتخا يف امك «عونتلا ةديدش
 هتدحو هل نمؤي ام نكل «ايئاقتنا ىلوألا ةلهولل
 يف تعؤن امهم هامنيس هلمحت يذلا مهلا كلذ

 .تاذلا نم اهدعب وأ اهوندو اهتيفارغج

 «لاطبألا عارص»

 (ضيبأو دوسأ).د )195( ١

 حلاص قيفوت :جارخإ

 راقفلا وذ نيدلا زع مالفأ :جاتنإ

 .بيدأ يحلا دبع .راقفلا وذ .عا :ةصق
 فسوي وبأ دمحم

 حلاص قيفوت :ويراتيس

 ميرك لامك :ريوصت
 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 «ناحرس يركش .دمحأ ةريمس :ليثمت

 يمظن حالص

 ثلث وحن ىضم دق ناك ١1495« ماعلا يف
 قيفوت يرصملا جرخملا قيقحت ىلع نرق

 عمو .«لاطبألا عارص»# يناثلا همليف حلاص
 ةكبيرخ ةدلب يف جرخملا اذه ناك نيح اذه
 مّرك امنيسلل ناجرهم دقع ثيح ةيبرغملا



 هسفن حلاص دجوو «هلالخ حلاص قيفوت
 «مليفلا اذه نع ثيدحلا ىلإ رجُي ةرهس تاذ

 ةيفيكلا يوري حارو تامدقم نود نم فقو
 «ةيجراخلا دهاشملا مظعم اهيف تزجنأ يتلا

 .«لاطبألا عارص# مليفل عيماجملا دهاشمو
 «ةردان ةيثامنئيس ةظحل ةرهسلا كلت تناك

 هتايركذب يماردلا جرخملا رثأت اهيف طلتخا

 لكش يف «ىضم نمز ىلإ هنينحب ءامنيسلل هبحب
 نم برقي ام لاوط اهموي ىور دقل :شهدم

 قيرفلا ةقالعو «مليفلا ليصافت .ةلماك ةعاس

 مليفلا رّوص نيذلا فيرلا ناكسب هيف لماعلا

 ...سرابموك هيف اومدختساو مهقطانم يف

 ىلع ةدمعلا ءاليتسا نم «تاقرافملاب كيهان

 لاجرلا ةغاستسا مدع ىلإ ؛سرابموكلا روجأ
 .كلذ ىلإ امو مليفلا يف نهئاسن روص رهظت نأ

 نع حلاص قيفوت فقوت نيحو اهموي
 ولو امك اولاقو هيلإ روضحلا تفتلا ءيكحلا
 ًامليف مويلا ققحت ال اذامل ىرت :دحاو توصب
 ةركفلا حلاص ضفر ؟مليفلا كلذ ريوصت نع

 ...يضاملل يضاملا عدنل :لاقو هدي نم ةراشإب

 اثطخم حلاص قيفوت ناك اعبطو .دوعي ال وهف

 ريوصت ةياكح لثم ةياكح نأل .كاذ هفقوم يف

 ىورت نأب ةريدج ءًاقح ؛تناك «لاطبألا عارص»

 .ميدقلا مليفلا ؟روزي» ديدج مليف يف

 «يئامنيس»و فيرط وه ام نأ ودبي نكلو
 ام هيلع بلغي ناك «ءحلاص قيفوت تايركذ يف
 ىلثم ًاعدبم ًاجرخم نأ كلذ .ًاضيأ ريرم وه
 «؛ليباهملا برد# لوألا همليف ءاهموي «ناك اذإ

 ققح دق ؛ظوفحم بيجن ويرانيسو ةصق نع
 ىلع هل ًاسمحم «ًادعاو ًايريهامج ًاحاجن هل

 فنيا

 نوكي نأ هل داري ناك يئامنيس راسم ةلصاوم

 ًالكش ؛ةيرصملا امنيسلا خيرات يف ًايئانثتسا
 «يناثلا مليفلا نإف «جاتنإ بولسأو ًاعوضومو

 ةيئامنيسلا هتغلو هعوضوم ةيدجو هتوق مغر
 .- حجرألا ىلع هلك اذه ببسب وأ - ةقوفتملا

 يذلا ضيرعلا روهمجلا ىلإ لوصولا يف قفخأ
 يف طقف سيلو ؛هيلإ لوصولا ىخوتي ناك
 لالخ يأ ءكلذ لبق ةصاخب لب ءتالاصلا

 يف لماعلا قيرفلا هجوت اميف .ثيح «ريوصتلا
 ناك مليف نم دهاشم زاجنإل فيرلا ىلإ مليفلا
 يكحي نأ هنكميو فيرلا لهأ ينعي هنأ ىري

 يف مهايإ ًاطراخ مهرونيو مهملعيو مهنع
 ةوسق لكب كانه لموع ءيلاضن يروث راسم
 «نيفقثم# درجم هيف نولماعلا ربّتعاو «ةالابمالو
 هباستكا نكمي ام صانتقا ردجي ندملا لهأ نم

 انسرد ول اننأ ةقيقحلاو .طقف ...ًايدام .مهنم

 .قّمعم لكش يف يضقانتلا فقوملا اذه

 ثيدحتلا ةلضعمل ةحيصف ةروص دجن امبر

 فيرلا يف سيلو «يبرعلا اننطو يف يريونتلا
 .هدحو يرصملا

 انه لوقلا نم َّدب ال ءرمأ نم نكي امهمو
 يف ساسألا عوضوملا تاذلاب وه اذه نإ

 الول يذلا 1457 «لاطبألا عارص» مليف
 ىلع ةيرصملا امنيسلا يف ماعلا عاطقلا مادقإ

 زع جاتنإ ةكارش قيرط نم ءاهموي ؛هجاتنإ
 كلذ يفف .دجو ناك امل .راقفلا وذ نيدلا
 يف ةيكارتشالا تارارقلا رودص دعبو «نيحلا

 ريغ ليماسرلا بوره ىلإ تدأ يهو ءرصم
 يتلا - ًاضيأ ةيرصملا ضعب اميرو - ةيرصملا
 ةيراجت ةيرصم مالفأ جاتنإ يف رمثتست تناك



 لاطبألا عارص

 ةموعدم ةيدج رثكأ امنيس نم عون داس «ةجئار
 نم عونلا اذه ةلكشم نأ ريغ ...ةلودلا نم

 .هتقو نم ركبأ ءاج هنأ يف تنمك امئيسلا

 ىلع ةيويحو ةداج عيضاوم حرط يف عّرستو
 ةلهسلا ةيهيفرتلا امئيسلا داتعا ناك روهمج
 .دوقعو دوقع لاوط

 نييئامنيسلا مظعم ناك اذإاهمويو

 امنتيس يف مهظح اوبرج نيذلا نييرصملا
 تاوئس دعب اوداع دق «ةيدجلا ماعلا عاطقلا

 ىف اوقفخأ امدعب «ةدئاسلا امئيسلا ىلإ ةليلق

 كلت ضنر ءاهل ًاليدب ةديجلا مالفألا لعج
 فتوتلا امإ ءاولضفف نيعدبملا نم ةلق ةدوعلا

 نم ناكو .ةرساخ مالفأ قيقحت ةلصاوم وأ

 لوقن نأ نكمي يذلا ءحلاص قيفوت ءالؤه
 مدق امنإ ءانه هنع ثدحتي يذلا همليف نإ مويلا

 ةبسنلاب ءرومألا هيلع نوكتس امل ةركبم ةروص
 ...هركف ءارثإو بعشلا ريخ ىخوتي عادبإ ىلإ
 .ءارب هئم بعشلاو

 اذه نم قلطنن نأ انه انناكمإ يف لعلو

 «لاح ةيأ ىلع ءحلاص قيفوت نإ لوقنل مالكلا

 يف مسري فيك فرع يذلا هدحو نكي مل
 نيب ةقالعلا ةقيقحل ةيعقاو ةروص «قبسم لكش

 هتازاوم يفو هلبقف «عمتجملاو نييثيدحتلا ركف
 ةروصلا مسرت ةريثك لامعأو مالفأ كانه تناك

 ةياور نع يقوش ليلخل «لبجلا# اهنمو ءاهسفن
 .مناغ يحتفل هسفن مسالاب

 بتك يذلا «لاطبألا عارص» ثادحأ رودت

 كراشت ةصق نع هسفنب حلاص قيفوت ويرانيسلا هل

 راقفلا وذ نيدلا زع نم لك اهطوطخ مسر يف
 ةقطنم يف فيس وبأ دمحمو بيدأ يحلا دبعو
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 ةوسأ «ةعارزلا يف اهلهأ لمعي ةيرصم ةيفير

 ريغ ...رصم فايرأ ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلاب

 ةيسايس بابسألو  رودت ال ثادحألا هذه نأ

 يف لب «مليفلا هيف رّوُص يذلا نمزلا يف - ًاعبط
 يهو .تاونسب ةروشلا لبق يأ «1454 ماعلا

 جرختملا باشلا بيبطلا لوح نم روحمتت
 ةيرقلا كلت يف شيعيل هجتي يذلا يركش ًاثيدح
 ناكسلا نع ففخي نأ هفدهو «فيرلا يف ةيئانلا

 «عوجلاو رقفلا ءرد ىلع مهدعاسيو «مهضارمأ

 نالوؤسم فلختلاو رادقألا نأ ىري نيذلل

 .امهنع

 وه «جيردتلاب يركش هفشتكيس ام نأ ديب
 «ةيردق تسيل نيرمألا نيذه نع ةيلوؤسملا نأ

 كلتمي يذلا «هيب لداع يعاطقإلاب ةطيترم لب

 ًاعفاد سانلا ىلع رطيسيو كانه دابعلاو دالبلا

 قفو فرصتلاو شيعلا ىلإ ةظحل لك يف مهايإ
 هنإف هتعاط نع جورخلا لواحي نم امأ .هتئيشم

 .ةيلقعلا ضارمألا حصم ىلإ لسري وأ يفتخي
 ةقيقحلا هذه باشلا بيبطلا مهفي ذإ اذكه
 ىلع ناكسلا ًادعاسم يعاطقإلل يدصتلاب أدبي
 ًاَدو قلخي ام ...مهايإ ًايوادم مهقوقحب ةبلاطملا

 هنيب ًاعارص هسفن تقولا يف ًادجاو «مهنيبو هنيب

 ةلباقلا نيبو هنيب ءًاضيأ نكلو «يعاطقإلا نيبو
 اهل ًايوق ًاسفانم هدجت يتلا «لاله مأ ةيلحملا

 .اهقزر عطقي داكيو نيحالفلا بولق بستكا

 دونجلا كانه نوكي هسفن تقولا يفو

 اياقب ءاقلإ نع نوعروتي ال نيذلا ءزيلكنإلا
 ءاد راشتنا يف ببستي ام «نيحالفلل مهماعط

 ًاقحال بيبطلا فشتكيل ءسانلا ةباصإ ىف أدبي

 .ءابو حبصي ام ناعرس يذلا اريلوكلا ءاد هنأ



 لاطبألا عارص

 اوفكي نأ ءانه ناكسلا نم بيبطلا بلطي نيحو

 ىلختي مهيلإ ىمرُي يذلا ماعطلا لوانت نع
 يف هل نيبتي نأ لبقو «هتعاط نع نوحالفلا

 نم نقيتي يك دمعي ءاريلوكلا هنأ عطاق لكش
 ةثجلا حّرشيو تيم ةثج شبن ىلإ مهعنقيو رمألا
 نأ نم ًالدب انهو .اريلوكلا وه ءادلا نأ نقيتيل
 ةيقدص فشكل ةليسو عطاقلا ليلدلا اذه نوكي
 هتاداشرإ ةعاطإ ىلإ ناكسلا عفدو بيبطلا
 ودع بيبطلا حبصي ...ءابولا اذه نم ةاجنلل
 هنأل «ةرملا هذه نكلو ...دحاو مقرلا عمتجملا

 وه امو ديلاقتلا قح يف مرجأو تيم ةثج شبن
 .يبعشلا ديعصلا ىلع نيدلا ميلاعت نم موهفم

 «مليفلا يف «ريست ةكبحلا هذه نأ لاحلاو
 هذه ءاهروحم ىرخأ ةكبح عم يزاوتلاب
 يركش نيب جاوزو بح ةياكحو ةأرملا «ةرملا

 ءاقباس بيبطلا نوكي ىتلا فافع ةسّردملاو
 قم كيفلا ىلع نابتصالا اهبلإ عا اهذقتأ دن
 يعاطقإلا نم عفدبو ءاهتلوانت ةضرغم تاعاشإ
 ةقالع ىلع ىضاملا يف ناك ذإ «يذلا هيب لداع

 جاوزت ادعي ىتح هل ةقيقع اهيفبي نأ .ذازأ ءاهعت
 ذاقنإ نم يركش نكمتي ذإو .لهألا هل هبتر
 يف هتكيرش حبصتل ءاهجوزتي اهتعمسو فافع
 .هحافك
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 «ةرملا هذه ءعارصلا مضخ يف هنأ مهملا

 عم رفاضتت يتلا يلاهألا ديلاقتو يركش نيب

 نم يركش دض مهضيرحت عمو مهحلاصم
 .هسفن تقولا يف لاله مأو هيب لداع لبق
 ةيلخادلا ةرازو نأ الول ملستسي يركش داكي

 ةرصاحمل كلذكو «هتيامحل ةوق هيلإ لسرت
 مهضرمب جورخلا نم مهعنم ةيغب ناكسلا
 نكمتي هلك اذه لضفبو ...ةيرقلا جراخ ىلإ
 هنأ تابثإ يلاتلابو ناكسلا ءافش نم يركش

 نع ًالوؤسم هتّيعتف ةرازولا امأ .قح ىلع ناك
 ةيرق ىلإ لقتني هلعجي ام ءاريلوكلا ةحفاكم
 ةمهملاب مايقلل «ةرملا هذه هتجوز عم «ىرخأ
 .اهتاذ

 يركفلا رهوجلا ةيحان نم .حضاولا نم
 لهستسي مل ءركبم لمع ددصب انه اننأ «مليفلل
 هنإ لب .تاطلسلا ىلع موللا يقليف رومألا

 مضي فلاحت نيب :هتقيقح ىلع عارصلا روصي
 ركفلا نيبو ...فلختلاو حلاصملا باحصأ
 امعد ىقلي نأ دعب الإ رصتني نل يذلا ءيريونتلا

 ىنعملا اذه يفو .اهفسع مغر «تاطلسلا نم

 .هناوأل ًاقباسو ؛ةرصاعملا ديدش مليفلا انل ودبي

 مظعم نعاذه لوقن نأ اننكميو
 اهققح يتلا - لاح ةيأ ىلع ةليلقلا - مالفألا

 تمصو اهدعب نم داع يذلا ء.حلاص قيفوت

 ءامتيتسلا قيرط نم يركفلا هلاصي ضو نع
 باتك نع أمليف ةرم تجتنأ «ةردان تارم ىفالإ

 «فايرألا يف بئات تايموي ميكحلا قيفوت
 وه نيطسلف ةيضق نع - ًازيمم - ًامليف ةرمو
 ةصق نع ١917 «يروس جاتنإ «نوعودخملا»



 لينلا يف عارص

 «لينلا يف عارص»

 (ضييبأو دوسأ) .د 6 (1569)

 ملاس فطاع :جارخإ
 يناقرزلا يلع :راوحو ويرانيسو ةصق
 هبهو سراف :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 ةظابأ يدشر «فيرشلا رمع «متسر دنه :ليثمت

 نسحأ يف - مليفلا اذه رابتعا نكمي

 «ةقوشم ةروص مدقي ًايعقاو ًالمع - هلاوحأ
 ةايحلا نم بناجل هسفن تقولا يف ةيناسنإو

 يف ةايحلاب قلعتي ًافورعم نكي مل ةيرصملا
 «ةرهاقلا نم اديعب لينلا رهنب ةطيحملا قطانملا

 ةاعر» مليف نم عون وهف هلاوحأ أوسأ يف امأ

 مليف» نم عونو ؛ةيرصملا ةقيرطلا ىلع ؛رقبلا

 عارصلا نع مليف «كاذو اذه نيب هنكل .«قيرطلا

 ةيفلخ ىلع امنإ ءّرشلاو ريخلا نيب يدبألا
 ةيثيدحت ةيفلخ ىلع امك «ةحضاو ةيداصتقا

 .ام دح ىلإ ةرمضم

 يئامنيس مليف مامأ اننإ ءلوألا ماقملا يف

 عمج يبعش مليفو «ةملكلل يرصبلا ىنعملاب
 «ةلحرملا ىلثمم لضفأ ضعب هجرخمم هل

 روهمجلل ةبذاج ربتعت يتلا رصانعلا نم ًاددعو
 ةأجافم هحاجن لكشي مل انه نمو ءضيرعلا

 ذإ ءيدقنلا حاجنلا ديعص ىلع الو ىتح .دحأل

 هعنص نكمي امل ًاجذومن داقنلا بناج نم ربتعا
 مليف مامأ اننإ لباقملا يفو .نيحلا كلذ يف

 ءآقح ًاشهدم ناك انه نمو «هتيلحم يف قرغم

 .رصم جراخ ريبكلا هحاجن

 ضم

 ربتعي يذلا دهاجم لوح نم مليفلا روحمتي
 تامهملا لجر «لينلا رهن ىلع ةعقاولا هتيرق يف

 مل انه نمو .نييلحملا لاطبألا دحأو ةبعصلا

 هجوتلا ةمهمب داج سيرلا هفّلكي نأ ًابيرغ نكي
 ًالدب مدختسي ثيدح بكرم ءارشل ةرهاقلا ىلإ
 هملسيو .اهنامز ىلو يتلا ةيلحملا بكارملا نم
 مهدك ةرمث ةيرقلا يلاهأ نم هعمج يذلا لاملا

 ذإو ««صافرلا) بكرملا نمث هعفديل ءروهشل
 نبا بسحم باشلا هعم دهاجم بحطصيس
 ودبت نآلا ىتحو .ًاريخخ هب هيصوي داج سيرلا
 نافعس وبأ دقاحلا نكل «ةديجو ةيعيبط رومألا

 نم راثتسي داج سيرلل ريخلا رمضي ال يذلا
 هلاجرو ماشه وعدملا هدعاسم فّلكيو هلك اذه
 ريخألا اذه لتقل .بسحمو دهاجم بقعتب

 .لاملا ىلع ءاليتسالاو

 انق يف بكرملا وسري راحبإلا ةيادب يف
 دلوملا ةدهاشمب بسحم ماشه يرغي ثيح

 اولشني يك هيدعاسم نم نينثا عم هايإ ًابقعتم
 سجرن ةيزاغلا تناك لعفلابو ...لاملا هنم

 ماشه نم بيلأتب هبسحم ءاوغإل اهصقر مدقت
 نكل ءبسحم نم لاملا لشن نم نكمتي يذلا
 هيوحت يتلا ةظفحملا يفخيو هدرتسي دهاجم

 سجرن لقتتت انهو .اهقالغإ ًامكحُم ةرجح يف
 أجلت ذإ بسحم اهئاوغإ نم ٍناث ىوتسم ىلإ

 يذلا ةميخلا بحاص نم اهريجي يك هيلإ
 اهيقبيو هطورشب كلذب دهاجم لبقيف ءاهلغتسي

 نمب لاجرلا ةيوغم صقرت ثيح بكرملا ىلع
 ةجرد ىلإ اهاوه يف عقيس يذلا ءبسحم مهيف
 دهاجم ةضراعم مغر اهنم جاوزلا ىضري هنأ

 اهنكل ءاهلتقي نأ بسحم دانع مامأ ررقي يذلا



 يداولا يف عارص

 ةكرعم علدنت ىتح .هتالواحم طابحإ نم نكمتت
 بكرملا هلاجرو ماشه مجاهي نيح ةريخأ

 نم نكمتي دهاجم نكل ءسجرن باصتو
 ةيرقلا ىلإ صافرلاب دوعبو مهيلع راصتنالا

 بيحرت طسو اهيلع ًاسير بسحم بّضن دقو
 ...ريبك يلحم لطبك هب يلاهألا

 :لماك لايرف ةدقانلا لوقت مليفلا اذه نع

 يف يعارش بكرم ىلع ثادحألا ةيبلاغ عقت#

 .(...) مليفلا يعدبمل ٌّدحت ربكأ دعي ام «لينلا
 ةغيص يف مليفلا ثادحأ غاص جرخملا نإ امك

 ةيزاغلا سجرن نيب ليحلا كبح يف ةارابم

 .«..درسلا ىلع قيوشتلا ىفضأ ام دهاجمو

 «يداولا يف عارص»

 (ضييبأو دوسأ) .د 65 (1465)

 نيهاش فسوي :جارخإ
 ميلح يملح :ةصق

 يناقرزلا يلع :راوحو ويرانيس
 ديشروخ دمحأ :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 متسر يكز .فيرشلا رمع «ةمامح نتاف :ليثمت

 هحرط يف انه ءدبلا نكمي يذلا لاؤسلا
 ققحي نأ نيهاش نأش نم ناك له :ىلاتلا وه

 ناطيش# هدعب نم مث ؟يداولا يف عارص»

 نأ الول «كانيملا يف عارص# ف «ءارحصلا
 اهتاحاجن ققحت تأدبو تعلدنا تناك ةروثلا

 ؟عالدنالا كلذ ىلع نيماع دعب ءاهرارقتساو
 نم دب ال اذه عمو .معن باوجلا نوكي امبر

 ضخف

 نم تققح ول اهسفن مالقألا نأب ضارتفالا
 ضعب ةفلتخم نوكتس تناك «ةروشلا نود

 ىلع ًاجاجتحا رثكأ نوكتس تناك امبر .ءيشلا
 ةياهن «هبشت دق تاياهن عم «ةمئاقلا عاضوألا

 وأ .:لاضلا نبالا ةدوع# ةياهن وأ «ضرألا»

 نيهاش اهققحيس مالفأ يهو) «روفصعلا» ىتح
 ثدحتتن يتلا مالفألا هذه يف انه امأ .(ًاقحال
 لكب ةيراصتنا :ةديعس تنأ تاياهنلا نإف ءاهنع

 أدب دق ناك يروثلا سحلا نأ كلذ .حوضو

 «نيحلا كلذ يف نيهاش امنيس امو .هلعف لعفي

 «ةروثلا راصنأ نم نييئامنيسلا نم هريغ امنيسو
 دعبو .ةريخألا هذه تاراصتنال ليجست ىوس

 «يداولا يف عارص# ريشي نأ ًاريثك مهي له ءاذه

 تعقو هثادحأ نأ ىلإ 2.1405 ماع ققح يذلا
 ؟ةروثلا ةيشع يأ 110١« ماع

 :مليفلا اذه اهب ءاج «ةديدج رومأ ةثالث

 لثم يذلا ءفيرشلا رمع فشتكا ءألوأ وهف
 ةيلك) يف هتسارد نم ًاينآ ءىلوألا ةرملل انه

 لاشيم ناك امدعب همساًارّيغم ؛ايروتكف

 نتانب تيرخلا ريع مج :اهناثو ةبوهلش
 يف ءانسحلا ةيبصلا موجنلا ةمجن «ةمامح
 يف مليفلا دعب نانثإلا قلطنيل .نيحلا كلذ
 امنيسلا لهأو ةفاحصلا تلغش بح ةياكح

 نم نتاف قالطب ءاقحال جوتت نأ لبق ءًاليوط
 اهنارتقاو راقفلا وذ نيدلا زع جرخملا اهجوز
 مليفلا مدختسا «ةثلاث ةيحان نمو ؛فيرشلاب
 ىلع ةيرصملا امنيسلا يف ىلوألا ةرملل امبرو

 ةلومحملا اريماكلا :ةوقلاو روضحلا اذه لثم
 نيب ةعئارلا ةدراطملا دهاشم ىف ةصاخيب «ديلاب

 1 .رصقألا راثآ



 يداولا يف عارص

 ًاحتف ناك اذه نإ لوقلا انناكمإ يف لعلو

 ام ءاهدحو ةيرصملا امنيسلا يف سيل ءًاديدج
 دعب ىتح ةركاذلا يف ىقبت تاطقللا كلت لعج

 حالصإلا وه ًاساسأ مليفلا عوضومو
 ةروثلا تناك نيحلا كلذ يفف .يعارزلا
 دق «:ةلود ىلإ لوحتت تأدب دقو ةيرصملا

 اهحالس «يعارزلا حالصإلا نيناوق نم تلعج

 .اهلوح نم يفيرلا بعشلا عيمجتل ساسألا

 مأ يه رصم يف ةيعارزلا ةيضقلا نأ يف كشالو

 (ًابلاغ ةيفخلا) ةيقبطلا تاعارصلا نأو ءاياضقلا
 ًابلاغو ةيساسأ تاعارص ؛ةيرصملا فايرألا يف
 اهاقرط نوكي تاعارص ىهو «ةيومد نوكت ام

 «يضارألا كالم نم نييعاطقإلا ةقبط «ةداع

 .نيسئابلا نيحالفلا ةقبطو

 «ةروثلا ىلع ةقباسلا دوهعلا لالخو
 نم ًامئاد راصتنالا ناك ءديعب نمز ذنمو
 ةطلسلا ةدناسم لضفب «نييعاطقإلا بيصن

 ىتح ةروثلا ترصتنا نإ ام ءانه نم .مهل

 سرف يعارزلا حالصإلا نم لعجت نأ تدارأ

 هتيناوق تردص اذكهو .يساسألا اهناهر

 حالضإلا نأ ريغ .ةروثلل لوألا ماعلا ذنم
 «علطتي ناك لب ءًايرذج  ًاعبط نكي مل

 ةيقبطلا ةحلاصملا نم عون قلخ ىلإ ءىرحألاب
 نم «ةسئابلا ةيحالفلا تاقبطلا لاوحأ نّسحي

 .ًامامت نييعاطقإلا قحسي نأ نود

 عارص» ل ساسألا عوضوملا اذه نكي ملو
 مليفلا اذه يف نأب ًاملع «ةفداصم «يداولا يف
 ةطقنو هانغ يه ةبعشتم «ةريثك ىرخأ عيضاوم

 ؛راصتنالا ىلع هتردقو بحلا :هيف بذجلا

 كلا

 ؛رمألا ةياهن يف مزهُي نأ نم دب ال يذلا رشلا

 .كلذ ىلإ امو ...لايجألا عارص

 لكش يف انل ىوري يذلا «مليفلا روحمتي

 (فيرشلا رمع) دمحأ هلطب توصب يساسأ

 يعارزلا سدنهملا اذه هشاعام لوح نم

 نم نكمت هنكل ؛ةقوحسملا ةقبطلا نم يتآلا

 يف هعضي نأ ررق «ايلاع ًاميلعت لّصحي نأ
 فسع نوناعي اوناك ءالؤهو .هتقبط ءانيأ ةمدخ

 بصق مهلثم جتني يذلا يعاطقإلا اشابلا
 مهل لكشي ام ركسلا عئاصم يف هعيبيل ركسلا
 رداق وه هنإ ذإ ؛ةلداع ريغو ةفيرش ريغ ةسفانم

 ًادنتسم بصقلا نم هجوتنم نمؤي نأ ىلع
 ةفاضإ ؛هل تاطلسلا ةرياسم ىلإو هتناكم ىلإ

 ىلع رداق هنأ ساسأ ىلع ةيسفانتلا هتردق ىلإ

 ٌنَيَسنن الو) لقأ ةفلكتب ربكأ تايمك جاتنإ
 لوأ نوكي انه نم ١45١(. ماعلا يف اننأ انه
 تاناكمإ ريفوت لكش ىلع «دمحأل لخدت

 ام نيعرازملا راغص جاتنإ معدت ةديدج ةيملع

 .مهرودب مه نيسفانم اونوكي نأ نم مهنّكمي
 لكشي اذه دمحأ لخدت نأ اشابلا رعشيو

 أدبيف ؛ةيداصتقالا هنوؤش ىلعو هيلع ًارطخ
 هبأي نل دمحأ نكل .هل يدصتلاو هتقياضمب
 ةئنباو «هتلوفط ةقيفر «لامآ نأ ًاصوصخ ءاذهب

 ةصق نم ًاقالطنا ؛همعدتل لمعتس (ًاعبط) اشابلا
 .امهعمجت يتلا بحلا

 ىلع اشابلا بضغ رفاضتي هلك اذه ءازإو
 ةريغ عم «ةيملعلا هبيلاسأ نم هفوخو دمحأ

 يدؤيل «دمحأ نم اهيلع «لامآ مع نبا «ضاير

 نم صلختلل ضايرو اشابلا دوهج رفاضت ىلإ
 ةكرعم يف هرهق نع نازجعي ذإ امهو .دمحأ



 يداولا يف عارص

 يف ثدحُي ام «رشلاو ةليحلا ىلإ نآجلي ةئفاكتم

 /يعامتجا مليف نم هلوحت ةيساسأ ةبلق مليفلا
 خيشلا ضاير لتقي :يسيلوب مليف ىلإ «يسايس
 ةمهتلا قصليو ةيرقلا نايعأ دحأ ءدمصلا دبع

 لك ربدت يذلا .دمحأ دلاو يدنفأ رباصب

 .همادعإ متيو مكاحيو هماهتا زيزعتل لئالدلا

 «نآلا ضوخي نأ نم ًاّرفم دمحأ دجي ال اذكهو

 ةيسايس بابسأل طقف سيل ءًاحوتفم ًاعارص
 قلعتت بابسأل نآلا لب «ةيعامتجا وأ ةيقبط
 اذه دأولو هتيحض هدلاو عقو يذلا ملظلاب

 .ضايرو اشابلا هلثمي يذلا رشلا

 ىلع ةظحللا هذه ذنم مليفلا زكرتي فوسلو

 ام :رارشألا دض دمحأ هضوخي يذلا عارصلا

 حضاولا نم يتلا نيهاش فسوي اريماكل حيتي

 نيب بحلا ةياكحب ًاريثك متهت دعت مل اهنأ نآلا

 ةحلصمل ءاهسفن لامآب يلاتلابو ءلامآو دمحأ

 لك يف هايإ ةقحالم دمحأب قلطملا مامتهالا

 حبصت انه .هلاعفأو هتاوطخ نم لعفو ةوطخ

 .ةيمهألا ةيوناث لامآ

 اذهب تيضر ةمامح نتاف نأ تفاللاو

 «نيحلا كلذ يف ةريبكلا ةمجنلا يهو امامت

 عم رفاضتي فيرشلا رمعب اهياجعإ لعج ام
 «هرودب وه هلوحو هب نيهاش فسوي باجعإ
 رمأ وهو .لاطبألا لطب ىلإ نيحلا كلذ ذنم

 نييلاتلا نيمليفلا ةلوطب لغشي فيرشلا لعجيس
 ةيحان نم ناودبيس نيذللاو «ءنيهاش فسويل

 لجأ نمو ...هلجأ نم اققحو ابتك امهنأكو ءام

 مث «ةيرصملا امنيسلا يف تدلو يتلا هتروطسأ

 .نيحلا كلذ ذنم ةيملاعلا امنيسلا يف
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 .قايس يف .دمحأب ةقحلم لامآ تراص

 ءاهتقبط ىلع تدرمت يلاتلاب يهو ...ًاذإ مليفلا

 يكل امنإو ؛دمحأ ةقبط ىلإ مضنت يك سيل
 «يقبطلا حلاصتلا كلذ هعم اهتقالع نمؤت
 ناك ام  ةيمهألا ةياغ يف رمأ اذهو - يذلا

 يذلا ملعلا رصنع الول نوكي نأ هل نكمي

 ؛ميلح يملحو يناقرزلا يلع ويرانيس هلخدأ
 حلاصملا نأ ينعي ام «مليفلا رهوج يف

 ةكلاملا ةقبطلل لثمم نيب متت مل انه ةيقبطلا

 نيحالفلا ةقبطل لثممو ؛(لامآ) ةيعاطقإلاو

 اهكرحي يتلا لامآ نيب لب «(دمحأ) ةقوحسملا

 ةقبطلا ىدل ءًاذإ نيدوجوملا) ريخلاو بحلا
 ىفخي ال لايجأ عارص ربع امنإو «ةقحاسلا

 ديدجلا ليجلا مامضنا ىلإ يدؤي دحأ ىلع

 ةقبطلا نم ةديدجلا ةخسنلا ىلإ ةقبطلا هذه نم
 ةقبطلا هذه نم ةديدجلا ةخسنلاو ؛«(ةقوحسملا

 نمؤت يك اهيف رفاوتت نأ دب ال طورش ةمث
 قيرطك ةماسولا :ةيقبطلا ةحلاصملا نم اهتصح

 يذلا يقرلاو ملعلا رصنع مث «ألوأ ءبحلل

 هلوخد لبق هتقبط نع خلسني بوبحملا لعجي
 .ةحلاصملا

 هذه هيلع موقتس يذلا ساسألا امأ
 نم ريبك ءزج يفف .قالخألا وهف :ةحلاصملا

 ًاريربت دجت نأ لامآل نكمي ناك ام ءاهفقوم
 اهوبأ نكي ملول ةحلاصملا يف اهطارخنال

 نبا ضايرب ءهّرش يف نيعتسيو ءًاريرش اشابلا
 ةيليفطلا ةقبطلل نيلثمملا نيذه رش .هيخأ

 ًافقوم لامآ ذاختال يساسأ طرش ؛ةيعاطقإلا
 بحلا ناكمإ يف ناك دقل .مليفلا يف ًاحيرص
 نم ناك ام اذه نكل .كلذ ىلإ اهعفدي نأ هدحو



 يداولا يف عارص

 يفف .نيحلا كلذ يف روهمجلا يضري نأ هنأش

 نم دب ال ناك يعارزلا حالصإلاو ةروثلا نمز
 رثكألا هتائف عازتنا ةيغب ءيقبطلا ودعلا ؛ةنطيش»

 .ةروثلا بعش نم ًاءزج حبصتل ًامدقتو ًاقلخ

 يف ءًاقحال ؛.هدجن فوس دعبلا اذهو
 لك يف لب «نيهاش فسوي مالفأ نم ديدعلا
 «عارصلا يف ةدحلا نم عون اهيف نوكي ةرم

 ؛ديدج موي رجف» يفف .يقبط ريغ وأ ناك ًايقبط
 يروثلا بلاطلا نكمتيس «ءىرن فوس امك
 «قراط (رخآلا وه ملِعلاب حلسملا) باشلا

 ىلإ دسافلا يطارقتسرألا ةجوز باذتجا نم

 رثكأ نكلو «بحلاب ءاهتازجنمو ةروثلا بناج

 يف ىتح «يقبطلا ودعلا ؛ةنطيش» ب اذه نم
 «لاضلا نبالا ةدوع# يفو .ةروثلا دهعّزع

 «ميهاربإ ىتفلا عازتنا يف ًالماع بحلا نوكيس

 هترسأ نيب نم «ةديفت ةلماعلا ةقبطلا ةنبا دي ىلع
 اهرودب تلوحت دقو ةيروثلا تاقيطلا ةئبا)

 ةحلاصم ًاعم اققحيل (ةيليفط تاقبط ىلإ
 امك «ريصملا» يف «اقحال مث ...ةديدج ةيقبط
 «رشلا ةعراقمو ءبحلا نوكيس «رخآلا» يف

 ةليسو هديدج يقبط طمنب ةرم لك يف ًالثمم

 يفو «يداولا يف عارص» ىلإ ةبسنلاب امأ
 نأب ؛ىرخأ ةرم «رّكذتنل «ةيئامنيسلا هداعبأ
 هتاودأ كلتمي أدب دق ناك يذلا نيهاش فسوي
 «يداولا يف عارص# ذنم انيلع تاب ءامامت ةينفلا
 «رّتوتملا فيلوتلا :لكشلا يف هتروث عباتن نأ

 .هثدحي نم راوح ءاهتنا لبق صخش ىلع
 لمأتت يتلا تاطقللا ءًايودي ةلومحملا اريماكلا

 نوكي نأ نود نم ىتح .فيرشلا رمع دسج

 رج

 ةصاخب مث .لمأتلا كلذل يعوضوم رربم ةمث

 ءاشابلا بألا فرتعي ثيح «ةياهنلا دهشم

 اهفرتقاو ءاهفرتقا يتلا رورشلاب .تومي وهو

 نيب هتوم مغر ىلع - هتتبا اميف ؛هباسحل ضاير
 .دمحأل اهبحب ةقلعم لظت - اهيدي

 ىلع ًامامت ًاديدج نكي مل نإ ءاذه لك
 «ةينيهاشلا ةيئامنيسلا ةغللاو ...ةيملاعلا امنيسلا
 نيدهاشملا ريحت نأ ىلإ رمألا اهب ىهتنا يتلا

 نأ يف مهسأ ءهسفن تقولا يف مهباجعإ ةريثم

 يف ةروث حبصيل «يداولا يف عارص» لوحتي

 نبال قحي تاب ةيقيقح ةروث «ةيرصملا امنيسلا
 سيلو ءاهب نلعي نأ ءاماع نيرشعو ةينامثلا
 روصعلا ىلإ هءامتنا «طقف ًايركف وأ ًايسايس
 ةيروثلا تاطلسلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةديدجلا

 تاونسلا كلت لالخ تناك يتلاو ؛ةمكاحلا

 ىلإ ةيبعشلا نونفلا باستكال ىعست ةيسيسأتلا
 ًافيلح نيهاش فسوي يف تأر اهنإف ءاهبناج
 ةيداولا يف عارص» يف تأر امك .اهلّامَيق

 حالصإلا لاجم يف اهعيراشمل ًايسيئر ًادنس
 ةلأسم ىلإ هترظن يف تأر اهنأب كيهان «يعارزلا
 نم ًارش رثكألا تائفلا دض «ةيقبطلا ةحلاصملا
 مليفلا نأ امّيس الو اهتفسلفل ًامعد نيبعاطقإلا
 «ناميإلا»و ؟ملعلا» يّموهفم هايانث يف لمح

 تاحورطو تاباتك يف كلذك امهدجن نيذللا
 نم ءاقحال وأ نيحلا كلذ يف «ةروثلا يرظنم
 «تاداسلا رونأل لامج كّمع اذه ىنب اي باتك
 لب .رصانلا دبع لامج ةروثلا ةفسلف باتك ىلإ
 رصانلا دبع هعضو يذلا قاثيملا أرقيس نم نإ

 يف عارص» نأ فيك هشهدي فوس ءًاقحال
 .ًاركاب راكفألا كلت لك لمح «يداولا



 كيلاعصلا

 «كيئاعصلا»

 (ناولأ,.د )1946( ٠٠

 ديسلا دبع دواد :جارخإ

 ديسلا دبع دواد :راوحو ويرانيس

 «ونيلاسروب» مليف ةصق نع
 عيمسلا دبع دومحم :ريوصت

 دواد حجار :ىقيسوم

 ارسي «زيزعلا دبع دومحم .فيرشلا رون :ليثمت

 نمض ربتعت ةددحم مالفأ كانه تناك اذإ

 ةيرصملا ةديدجلا ةيعقاولا امنيس راطإ
 «نينامثلا تارنس يف ترمدزا يتلا

 ءاهنم دحاو اذه نإف «تامالعلا - مالفألا

 كلذ نم عرف ىلإ هئامتنا لاجم يف امّيس الو
 حاتفنالا هسكع ام ريوصتب ًاساسأ متها رايتلا

 رصم ىلع ءأيسايسو ًايعامتجا ءيداصتقالا
 «كيلاعصلا نإ لب .ةلحرملا كلت ىف اهلهأو

 ترّبع مالفأ ةعبرأ وأ ةثالث نم ًادحاو ربتعي
 تايلاوأ نع امّيس الو .ثدح امع قمعو ةوقب

 أدبم راطإ نمض عيرسلا يعامتجالا دوعصلا

 نم مغرلا ىلع اذه ؛6ةليسولا رربت ةياغلا»
 .يسنرف مليف نم ءًالصأ ءسبتقم مليفلا نأ

 ةيعقاوو «كيلاعصلا» ةوق نم ناك هنأ ةقيقحلاف

 ةئيبلا ىلإ هصاخشأو هثادحأ لقن ناقتإو

 ًالصأ هل نأ ىلإ ءأقح هبنتي مل ًادحأ نأ ؛ةيرصملا

 ثودحلا ردان ناك اذه نأ فرعنو .يرصم ريغ

 نم نيباش لوح نم مليفلارودي

 ريغ ةكلعصلا ةايح ناشيعي نيسئاب ةيردنكسإلا

 قى

 يف ةريثك لامآل نيلماح ريغو رضاحلاب نيمتهم
 نابشلا نييالم «لثم ءاناك .لبقتسملاب قلعتي ام

 امفيك ناشيعي ءامهليج ءانبأ نم نييرصملا
 «نيباشلا نم دحاوو .علطت يأ نود نم «قفتا

 يف هلئامت ةيفص ىعدت ةأتف جوزتي ءيسرم

 .ًانبا اهنم بجني مث .ةعئاب لمعت ثيح هتيعضو

 ةرايسب ًاباش مدصي يسرم نأ ثدحي موي تاذو

 .نجسلاب هيلع مكحيف اهدوقي

 هقيدص ىلوتي نجسلا يف وه اميفو

 هيف ناك تقو يف «هنباو هتجوز نوؤش حالص

 ميقي «نجسلا يف هتبوقع يضمي وهو ؛يسرم
 مهريغو بيرهتلا تاباصع دارفأ عم تاقالع

 يهتنت نيح اذكهو .ةلاثحلا عمتجم ءانبأ نم

 دق نوكيس نجسلا نم جرخيو هتيموكحم

 كراشتي نأ نم هتنّكم «ةديدج «ةنهما ملعت

 ا
 كلت كلت حاتفنالا مايأ ةلوهسلا ةديدش تناك يتلا

 528 ًايعامتجا نينثالا دوعص أدبيو

 ءانثألا كلت يفو .ةرسوملا تاقبطلا لهأ نم

 «باشخألا ةراجنتت يف اكراشت دق نانثإلا ناك

 ىعدي بيرهتلاو ةراجتلا ناليغ نم دحاو عم
 هنكمي ام يسايسلا ذوفنلا نم هل يذلا ىلخاودلا

 أدب دق قاقشلا هيف ناك تقو يف ءامهعادخ نم
 ىلع حالص فرعتي ذإ ثيح «نينثالا نيب بدي
 لضفت ءاهب نارتقالا ديريو ىنم ةملعتملا ةيرثلا

 ىلإ اهلوحت نأ نود نم هعم ةقالع ميقت نأ هذه

 .جاوز

 تقولا يف هنأ وه انه رمألا يف مهملا نأ ريغ
 نيبو امهنيب مدتحي أدب دق عارصلا ناك يذلا

 «نينثالا نيب يلعفلا عارصلا أدبي ؛يلخاودلا



 دق حالص نأب ًاقحال يسرم فرعي ذإ امّيس الو
 ناك اميف ةيفص هتجوز عم ةقالع ماقأ ذإ هناخ
 ادعصي يك ططخيو ملعتي نجسلا يف ًاعباق وه
 رومألا يهتنت نل اذكهو .هظورخ نعي اع

 هتيفلخ يف رفاضتت امهنيب فينع عارصب الإ
 ...ةيسنجلاو ةيقافرلاو ةيراجتلا تاقالعلا
 لتقب يهتنت نينثالا نيب ةدراطم ىلإ يدؤي ام
 ىلع ضبقلل ةطرشلا لوصوو حالصل يسرم
 .ريخألا اذه

 ديسلا دبع دواد مالفأ لوأ ؟كيلاعصلا» ناك

 ةحاسلا يف عملي فوس ام ناعرس يذلا

 امه نييلات نيريبك نيلمعل ةيرصملا ةيئامنيسلا
 ««قوزرم ديس نع ثحبلا»و ؛تاك تيكلا»

 نم هب سأب ال ددع ربع هتريسم مث نم عباتيو
 امنيسلا نهار يف ةيساسأ ةناكم هتطعأ مالفأ
 ربتعي لازي الف «كيلاعصلا» امأ .ةيرصملا
 كلت نع ًاريبعت اهرثكأو همالفأ ىوقأ نم ًادحاو
 يف رصم دوست تحار يتلا ةديدجلا قالخألا

 يلع دقانلا بتك مليفلا اذه لوحو
 تاّئهلا ضعب كانه وأ انه دجن دق» :يداش وبأ
 ةغللا رصانع يف وأ تايصخشلا يف «ةريغصلا

 مامأ عطقلاب اننكل «ءادألا يف وأ ةيئامنيسلا

 فورظل ًانطف ًايعاو ًاليلحت مدقي .قالخ لمع
 لمع لالخ نم ءرصم يف ةديدج ةقبط ةأشن
 داح ءرعاشملاب ضايف قدصلاو ةيويحلا ديدش

 اهيعني مث ةقادصلا هيف ولعت نيكسلا لصنك

 ةءافكب هيلثمم جرخملا رادأ دقو .اهل يثريو

 حجن ثيح «ىلوألا ةيئاورلا هتبرجت اهنأ مغر
 ًالقع رثكألا يسرم رود ءادأ يف فيرشلا رون

 ففي

 دحأك مث كولعصك ًاعنقم ناكو .ةدوربو
 فلاح يذلا هسفن قيفوتلا وهو (...) ءاهجولا

 حالص ةيصخش ءادأ يف زيزعلا دبع دومحم

 هتبغرو ةميمحلا هرعاشمو ةشايجلا هفطاوعب
 ارسي تحجن امك «مالحألاب هقلعتو ةايحلا يف

 كلت الول «ةطيسبلا ةبحملا ةيفص رود ءادأ يف

 نم ربكأ تناك يتلا ةليوطلا تاغولونوملا
 .؟...اهتقاط

 «بهذ حيافص»

 (ناولأ).. « )1١9448(

 ديزوب يرون :جارخإ

 ديزوب يرون ويراتيس

 فسوي نب فسوي :ريوصت

 مهارب رونأ :ىقيسوم
 «قورز يدامح «متسر ماشه :ليثمت

 ةفيرك ةاكشم

 يراسي لضانم انيدل لوألا ماقملا يف

 نم دحاو يف تاوئنس تس ىضمأ يسنوت

 تناكو ؛هدلب يف ةيسايسلا نوجسلا ىسقأ

 ىمست ةيراسي ةعامج ىلإ ءامتنالا هتمهت

 يرون وه لضانملا كلذ نإ .«قافآ ةعامج

 ىلع لطأ يذلا يئامنيسلا جرخملا ءديزوب
 ةدسلا حير» مليفب ١947 ماعلا امنيسلا ملاع

 مليفب نيماعب كلذ دعب هتلالطإ دواعي نأ لبق
 ءانيدل ريخألا مليفلا اذه يف و .:بهذ حيافص»

 يسنوت يراسي لضانم ءاذإ يناثلا ماقملا يف

 ءامتنالا ةمهتب نجسلا يف هبابش تاونس ىضمأ



 جرخي وه اهو .ةيلاضنلا «قافآ» ةعامج ىلإ

 ىلع ًاحراط ؛هيضامو هرضاح هباجيل نآلا
 كاذ اهنمو :ةبضاغلاو ةكئاشلا هتلئسأ هسفن

 وه :هلجأ نم ىحض ام لك ةميق لوح يسيئرلا
 هئاقدصأو هلهأو هتأرماو هبابشب ىحض يذلا

 ًاسأيو ًاغارفو ًانجس ةجيتنلا نوكتل «هتداعسو
 .نجسلا دعب ًامات

 فسويو ديزوب يرون داكي رمألا ةياهن يف
 حيافص» يف ةيروحملا ةيصخشلا مسا) ناطلس
 اميف نكلو .ًادحاو ًاصخش انوكي نأ («بهذ
 ًاغراف ًارّمدم هنجس نم ناطلس فسوي جرخ

 ديزوب فرع «ناكم ىلإ هدوقت ال ةقلح يف رودي
 ةذيوعت هامنيس يف هلك اذه حرطيل جرخي فيك
 :صالخلا نوكي فيك ديزوب فرع .ٌرامدلا هيقت
 يف اهلك كتاسأمو كبضغو كسجاوه عضت نأ

 وه اذه .كصاللخ هيف رايتخا ؛كامنيس لخاد

 يرون لوقيس ءانه رمأ نم نكي امهمو .لحلا
 لك مليفلا اذه يف تعضو دقل» :اقحال ديزوب

 نكي مل انه نمو .«يتاذ يف ههركأ تنكام

 فطاعتلا نم ريبك ردقب جرفتملا رعشي الأ ًابيرغ
 هل ثدح ام لك مغر ءناطلس فسوي عم

 ًالصأ مليفلاف .ةبيخو نجسو بيذعت نم
 وه مليفلا .فطاعتلا اذه ىلإ لوصولل ىعسيال

 طقف سيل ةكئاش ةلئسأ حرطل ىعسم ىرحألاب
 .هانلعف ام لوح ًاضيأ ءانب لعُق ام لوح

 حيافص# ىتأ ءاديدحت «ىنعملا اذه يفو

 ؛هلطب» نم لعج ذإ ءًايساقو ًازيمتم «بهذ
 هيف دق يذلا تقولا يف ءناطلس فسوي
 اهيلإ يمتتي يتلا ةيتاذلا ةريسلا ةبعل يف «تاذك
 «نيلماك ركفو ليجل ًازمر هنم لعج «مليفلا

 اففنا

 وروصمو وبتاك لعفي امك دمعتي نأ نود نم
 «يبرعلا عادبإلا ملاع يف ةيتاذلا ةريسلا
 ثادحألاو  ملاعلا ةمسقو ريربت يأ ىلإ

 فسوي نأ حيحص .دوسأو ضيبأ ىلإ - يلاتلاب

 خيراتلو هل ثدح ام يف لمحتي ال ناطلس

 يذلا ردقلا يواسي ةيلوؤسملا نم ًاردق «هدلب

 لوؤسمو «لوؤسم اذه عم هنكل «ةاغطلا هلمحتي

 /جرخملا انل ددحي نأ نود نم اذهو «ةوقب

 اذه يف وهف .ةيلوؤسملا هذه مجح فلؤملا
 ام لوح ًاريظنت ضوخي نأ ديري ال مليفلا

 جراخلل ةروص مدقي نأ ديري ام ردقب ءثدح
 :هيضام لكش ناك اًمع ًاثحاب نجسلا نم
 هيضام طبتري نأ ًادعاصو نآلا نم نكمي فيكو

 «هبينأت نع ٌفكت ال ةركاذ لالخ نم «هرضاحب

 ...» :يطايخ سيمخ دقانلا ريبعت دح ىلع وأ

 فاشتكال يضاملا ةيرعتو ثادحألا روطت يف

 «عقاولا عراصت تلاز ام يتلا ةيحلا يسآملا

 ٌبصيو «ةرسيو ةنمي برضي ديزوب نأ دجن
 ىلعو يسايسلا ضراعملا ىلع هبضغ لباو
 ينضملا ثحبلا يف اذه رهظيو .ةمئاقلا ةطلسلا
 «ةياهنلا يف «يتلا ةقيقحلا كلت ءام ةقيقح نع
 حرج حتف نم ديزي ام وهو .دحأ اهكلتمي ال
 .«...عقاولل اهناركنب ةموصوملا ةركاذلا

 ذإ ,ديرف ريمس دقانلا دجن «لباقملا يفو

 «بهذ حيافص» نع ةيفاحص ةلاجعب ثدحتي

 ىلإ راظنألا تفلي» هنأ ديزوب ىلع ذخأي

 اهنكلو لدجلا اهلوح رودي ةيوناث ةيصخش
 دنع ًايلوصأ ىمسي يذلا ملسملا ةيصخش

 اننإ «(...) رخآلا ضعبلا دنع ًافرطتمو ضعبلا

 ىلإ انعفدت يتلا ديزوب يرون امنيس ىلإ جاتحن



 روصقلا تمص

 ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةمهم اياضق ةشقانم

 نحنو ىسنن الأ ائيلع نكلو «ةرصاعملا

 ةينف لامعأ مامأ اننأ اياضق نم هريثي ام شقانن

 .(...ةيسايس تاودن وأ تارضاحم مامأ انسلو

 ًادقن لكشي يذلا مالكلا اذه نم حضاوو

 دقانلا نأ :ةيصخشلا كلتل ديزوب مسرل ًاينمض

 ذنم عقوتي نأ هناكمإ يف نكي مل ديرف ريمس
 ةيصخش ةشقانم نأ ءاركبملا» تقولا كلذ
 نيح دعب حبصتس «فرطتملا» وأ «يلوصألا»

 اهيعدمو اهيركفمو ةيبرعلا تاعمتجملا لغش

 !...لغاشلا

 (روصقلا تمص»

 (ناولأ) .د )١994(

 يلتالتلا ةديفم :جارخإ

 ديزوب يرون «يلتالتلا ةديفم :ويرانيس

 مهارب رونأ :ىقيسوم
 ىغرولا ةيجان ءيربص دنه .ىليذهلا لامآ :ليثمت

 «روصقلا تمص» يسنوتلا مليفلا ناك

 ةديفم ةيئامنيسلا هققحت ليوط يئاور مليف لوأ
 امنيسلا ملاع يف ةفورعم تناك يتلا يلتالتلا

 ددع فيلوت ىلع زيمملا اهلاغتشاب ةيبرعلا
 نكي مل اذه عمو .ةيعيلطلا مالفألا نم مهم

 ىلع هجرخت مليف لوأ نوكي نأ نوعقوتي رثك

 يف ًاعابت ضرع نيح انه نمو .ةوقلا كلت لثم
 ةيبرعلا امنيسلا ناجرهم مث (جاطرق" مث «ناك»

 وهو .ةشهدم ةيباجيإ ةمدص ثدحأ سيراب يف
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 مالفألا نم ًادحاو مويلا ىتح ربتعي لازي ال

 ؟مليفلا اذه ثدحتي ٌّمعف .ةيسيسأتلا ةيبرعلا
 نم نكلو لوألا ماقملا يف ةينغم ةياكح نع
 .لالقتساو نطو ةياكح نع اهلالخ

 ايلع ةفورعملا ةينغملا ةياكح يه له
 ةنانفلا ةياكح يه مأ ؟ضعبلا لاق امك ةيسنوتلا

 يه مأ ؟رخآلا ضعبلا لاق امك ؛ةكيسم ةبيبح

 ضرتفا امك ءاهسفن يلتالتلا ةديفم ةياكح
 تلاق كاذ الو اذه ال ؟نييفاحصلا نم ددع
 ةايح نم رصانع كانه تناك امبر «يلتالتلا

 ةبحاص ةايح نم رصانع ىتح وأ ةبيبح وأ ايلع
 كلذ نم طقف عبان هلك اذه نكل .اهسفن مليفلا
 ةأرملا هل ضرعتت يذلا رهقلا يف مئاقلا قباطتلا

 وهو .ًامومع ةيبرعلا ةأرملاو ًاصوصخ ةيسنوتلا
 لب ««روصقلا تمص» مليف ايانث يف حولي رهق

 رظنلا فرصب ىتح «يسيئرلا هعوضوم لّكشي



 روصقلا تمص

 ىلوألا ةلهولل ودبيس يتلا ؛مليفلا ثادحأ نع

 نيبو اهنيب لوحت يتلا اهتايصوصخ لمحت اهنأ
 .ميمعتلل ةيناكمإ ةيأ

 .ةصاخ ةلاحلا ودبت ىلوألا ةلهولل لجأ

 نكلو «ةينمزلا ةرتفلاو روكيدلا ةيصوصخ

 «مليفلا اهمسري يتلا تاقالعلا ةيصوصخ ًاضيأ
 انه نحنف .هتايصخش اهيف عضوت يتلا ةئيبلاو

 ةداس هيف شيعي «ةماخفلا ديدش ريبك رصق يف

 يف اريماكلاو .لالقتسالا ةيشع رابك نويسنوت

 نيضيقنلا نيب كوكملاك لوجتت رصقلا اذه

 يرجت نيذلا ةداسلا :رصقلا امهعمجي نيذللا

 «رهس «تاللفح «يعيبطلا اهلاونم ىلع مهتايح

 مهبم علّطت «ةيضرم تاقالع «؛ةضماغ تاقالع

 «لتحملا عم ماتلا نواعتلا طسو لالقتسالا وحن

 يس ريبكلا ديسلا اهب لماعي يتلا ةلئاهلا ةيوبألاو

 مدخلاو .مدخلا مهيف نمب ؛رادلا لهأ لك يلع
 ءرصقلا يف ةايحلل يناثلا روحملا مه ءالؤه

 ءاولعفي نأ مهيلع نيعتي امك مهلامعأب نوموقي
 نوحمسي ضعب ىلإ مهضعب نوعمتجي اميفو
 مهل حيتت يتلا ةيظفللا ةيرحلا نم ردقب مهسفنأل

 نع اوربعيو ءرصقلا ايافخ ضعب انل اووري نأ

 .اهتاصغنمو مهتايح تاّرسم

 ةايحلا ريست «مئاقلا فرعلا راظإ نمض

 نأ يغبني يذلا لاونملا ىلع رصقلا اذه يف

 دبألا ىلإ ريست نأ اهل نكمي ناكو «هيلع ريست
 رفاضت دهش لصفملا نمزلا كلذ نأ الول

 الوأ ثيح :ضعبب امهضعبل ةقالع ال نيثدح

 نمز وه ًايفاطعنا ًانمز شيعت سنوت تناك
 بزحلا ةدايقب يسنرفلا لتحملا دض ضافتنالا

 ةقورأ تناك «ةيناث ةيحان نمو .يروتسدلا

 2”<قآىقآآ

 ةدالو ايلعلا قباوطلا يف :نيتدالو دهشت رصقلا

 قباوطلا يفو ء«يلع يديس يابلا ةنبا ةراس
 .ةجيدخ ةمداخلا ةنبا ءايلع ةدالو ىلفسلا

 بر ةنبا يه ةراس نأ نيفراع انك نئلو

 ءايلع دلاو وه نم لهجنس اننإف ءرصقلا
 امك ؛يتأت ةجيدخ ةمداخلا ةلفط ءايلع نأل

 نم «ةنكمألا كلت يف نوكي نأ عضولل يغبني

 حمست يتلا ةيسنجلا ةقالعلا نم ؛ناكماللا

 «تامداخلا عم اهتماقإب روكذملا رصقلا ةداسل

 ضومغلاب ةطاحم «متكتلاب ةروتسم لظت ةقالع
 ةقالعلا ةبحاص ىتح الو  دحأ ؤرجي ال

 اننأ رمألا يف ام لك .اهب حوبلا ىلع  اهسفن

 ديسلا ةنبا نوكت نأ نكمي ايلع نأ ضرتفن

 ريخألا اذه نم ةيوبأ نانح تاسمل ةمثو ءيلع

 انيلع ناحرتقي ةجيدخ ينيع يف تماص حوبو
 .قطنملا اذه لثم

 يلتالتلا ةديفم مسرت ةيفلخلا هذه ىلع

 اهفشك يف ًامُّدُق ريستو ءاهمليف ةياكح
 نيب انل عدتو «اهنيب تاقالعللو تايصخشلل

 ىلع - انئش اذإ - رثعن نأ ةيرح رخآلاو نيحلا
 راطإ يف ةثداحو ةيصخش لك عضي زيمرت

 ةجرخملا نإ انل لوقي داكي يقطنمو يخيرات
 سنوت خيرات انل حرشت نأ انه لواحت امنإ

 نم ءاذه زيمرتلا خف يف عوقولا نأ ريغ .اهسفن
 ًاضعب مليفلا دِققُي نأ هقطنم ىلإ لصوأ ول هنأش
 بجي أمئاق رحسلا اذه لظي يكل ؛هرحس نم

 اهتايح ىلع بجيو ءايلع لظت نأ ايلع ىلع
 اهل هتمسر يذلا قيرطلا ىلع ًاديدحت ريست نأ

 دك علا



 روصقلا تمص

 رصقلا يف ةديحولا ةايحلا يه ايلع ةايحو
 ةمئاقلا ةيطمنلا تاقالعلا راطإ نع جرخت يتلا
 يلتالتلا ةديفم اهتراتخا اذامل .نيدبآلا دبأ لنم

 «آريثك هدنع فقوتلا مهي ال دق رمأ ؟تاذلاب يه
 فطعنملا ىلإ ةراشإلا نم سأب ال نكلو
 ناكو ايلع ةدالو عم قباطت يذلا يخيراتلا

 يف دلوت اهلثم ةاتف نأل ءيساسألا عفادلا وه

 ةادأ يه نوكت فوس فورظلا كلت فطعنم

 تمص رسكتي فوس اهيدي ىلعو «ةبعللا قرخ
 نأ انه ةفداصملا ليبق نم سيلو ءروصقلا

 ريصم نم نفلا اهررحي نأو ةينغم ايلع حبصت
 .اهمأ

 اهثحب لالخ :ءارولا ىلإ ًاليلق انه دوعنو

 اهتيعضو ببسبو «اهيبأ نع تماصلاو ينضملا

 نيب ةيرحب لقنتلا نم ايلع نكمتت ةصاخلا
 ةرئاح تاتفلب ىظحتو ءاعيمج رصقلا قباوط
 اهنأكو ةراس لبق نم لماعتو ءريبكلا ديسلا نم

 .اهل تخأ

 نع فلتخي ايلعل ريصمب اندعي اذه لكو

 ىلإ تءاج مدخ ةئبا ةمداخ مألاف ءاهمأ ريصم

 اهل نأ ىرت الو ةرشع ةيناثلا يف يهو رصقلا
 ةديحولا اهتلحر ؛رصقلا جراخخ رخآ ناكم يأ

 تمص نم اهدوقت يتلا كلت نوكت فوس

 ءاهتمصب اهنأ ريغ .روبقلا-تمص ىلإ روصقلا
 ةرذب عرز يف مهستس ءاهعوضخب ءاهينيع مالكب

 ةرذبلا كلت ءاهتنبا سفن يف ةيرحلا ىلإ قوتلا
 ًاركاب ايلع فاشتكاو «نفلا بح اهيمنيس يتلا
 ديسلا قيقش نأ حيحص .ةزيمملا اهتيعضول

 يعيبطلا «هقح ةسراممال لواحي فوس «ريبكلا

 تحضأ اهنأ فشتكيس نيح اهيلع ءادتعالا يف

 فض

 لوقتل فقتس ةجيدخ نأ ريغ «ةجضان ةقهارم

 يتلا «ال» لا نأ حيحص .ىلوألا ةرملل ءال

 رفوت ال اهنأ يأ ضفرلا ىوس لمحت ال اهلوقت
 طقتلتس ايلع نكل .يقطنم لح يأ اهتنبال
 بحلا ىلع هسفن تقولا يف حتفتتو «ةركلا

 سردم نبا ء«يفطل باشلا ىلإ اهفرعت ربع
 هنأل مدخلا ةريدم ةفرغ يف عبتخملا ىقيسوملا

 .لالتحالا تاوق لبق نم دراطم

 ةايح يف لغتشت فوس اهلك رصانعلا هذه
 اهب عفدتس يتلأ يهو .ةظحللا كلت ذنم ايلع

 نم ررحتملا اهريصم :ديدجلا اهريصم ىلإ
 اذه اهلصوأ لهف «لالتحالا لاوز دعب رصقلا
 تناك يذلا يلكلا قاتعنالا ىلإ ديدجلا ريصملا
 ءرصقلا جراخ «نآلا يه لهو .هيلإ علطتت

 ؟نوكت نأ ديرت تناك امك ةديعس

 كلت دنع نمكت يلتالتلا ةديفم مليف ةوق

 كلذ دنع :نيريصملا نيب ةيلصفملا ةطقنلا

 هذهف .ايلع ةايحو ةجيدخ ةايح نيب يزاوتلا
 اهببست «ةحيضف» دعب اهتيرح لانت ذإ ةريخألا

 حرف يف ينغت نأ اهنم بلطُي نيح رصقلا يف
 ةأجف ةيمارغلا ةينغألا فقوت اهب اذإف «ةراس

 ةدايسب يدانت ةيسنوت ةينطو ةينغأ داشنإب أدبتل
 ايلع لانت ذإ ًأذإ  دلبلا لالقتساو بعشلا

 حبصتس يفطل عم رصقلا نم برهتو ءاهتيرح
 هنكل «يفطل ةايح ةقيفر حبصتسو «ةريهش ةينغم

 ظفتحت الأب اهبلاطيس كلذك وهو ءاهجوزتي نل
 اذهو .هنم ءاهئاشحأ يف هلمحت يذلا لفطلاب
 .ديدجلا اهريصم ةدهو يف ايلع يمري رمألا

 نكل :ًاشهدنم لوقي نأ ىلإ جرفتملا عفدي وهو



 دوقفملا ةمامحلا قوط

 اهنينجب ظفتحت نأب ةجيدخل حمس يلع ديسلا
 .لقألا ىلع

 نم زيمرتلا ءارغإ يف جرفتملا عقيانه
 ىدل ريبعتلا ةوق ىتأت ديدج نمو .ديدج

 ««رطخلا اذه» اهمليف نع دعبتل يلتالتلا ةديفم
 ةيصوصخ يهو .ةلاحلا ةيصوصخ ىلإ انديعتو

 عجارتلا بولسأ - لاح يأ ىلع - اهيلع زكري
 نحنف ءاهمليفل ةجرخملا هتراتخا يذلا ينمزلا

 ةريبك ةينغم يهو مليفلا لوأ يف ايلع طقتلن

 اهتقالع يف ًامزأتم ًاعضو شيعت «ةفورعم
 اهتايح كيرش عم اهتقالع يف امك اهنف عم
 ربخي هتورذ مزأتلا اذه غلبي نيحو ءيفطل

 ديسلا نأب هربخأ ًاصخش ةمث نأب ايلع يفطل
 ديسلا رصق ىلإ ايلع هجوتت انه .تام دق يلع

 لوجت يه اميفو «ءازعلا بجاو ميدقتل يلع
 ربع ةرم ءاهتلوفط تايركذ ديعتست رصقلا يف
 نآلا تتاب يتلا «ةدح يتلاخ# اهل هيكحت ام

 يسيئرلا ةركاذلا نازخ ربتعت اهنكل ةريرض

 يه هركذتت ام ربع ةرمو «قلغملا ناكملا اذهل

 نزاوتم لكش يف ريسي مليفلا قايسو .اهسفن

 :ةريثك رومأ تلدبت دقل .رضاحلاو يضاملا نيب
 دعي مل «ةداسلا ةناكم تيغلأ «ن وينط ولا رصتنا

 له نكلو .رصقلا يف ةبعللا ديس تمصلا
 ملأ لب ؟ةداسك ةداسلاو مدخك مدخلا ىفتخا

 دعاوق يلمي ديدج ديس ىلإ هسفن يفطل لوحتي
 ؟ةرملا هذه هاوه ىلعو ؛ديدج نم ةبعللا

 يف يلتالتلا ةديفم انل اهلوقت ةريثك رومأ
 ًانايحأو حوضوب ًانايحأ اهلوقت .مليفلا اذه

 ىلإ لصي يقطنم ريغ ليوطتب ًانايحأ ءضومغب
 ةجاحب مليفلا نأ انداقتعا يف .للملا ةراثإ دح

 ففي

 ًانايحأو :لقألا ىلع قئاقد رشع هنم رصتخت نأل

 ةفخ ىلإ وأ حرملا ىلإ رقتفي ال قالخ زيكرتب
 اهمليف نأ ودبي ثيحب ًانايحأ اهلوقت .لظلا
 لك نيدت ةخرص «ةأرملا لجأ نم ةخرص

 ىرخأ نايحأ يف ودبيو «قيرفت نود نم لاجرلا
 لضفب هانققح ام ىودج لوح ريبك لاؤس هنأ

 .يررحتلا انلاضن

 «دوقفملا ةمامحلا قوط»

 (ناولأ) .د ):19494( ٠

 ريمخ رصان :جارخإ

 ريمخ رصان :ويرانيس

 يكسزراب جروج :ريوصت

 يتينب دولك ناج :ىقيسوم

 يجقرع ديلو ءربسإ رانين ءيردوش نيفان :ليثمت

 ؛ىرخألا ةليوطلا ةيئاورلا مالفألا يف امك

 يئامنيس راسمل «لاح ةيأ ىلع ددعلا ةليلق يهو

 «ريمخ رصان اهققح يتلا ,نرق عبر ىلع ديزي
 وذ يسنوتلا بتاكلاو ماسرلاو يئامنيسلا
 ةلأسملا موقت ال ءاهيف كش ال يتلا ةدارفلا

 ةدهاشم ىلع «دوقفملا ةمامحلا قوط# يف

 لجأ نم لب ؛؛هتياكح مهف» لجأ نم مليف
 نوكي داكي يذلا ىنعملا اذهبو .هتدهاشم

 كلت طسو هسفن مليفلا اذه عضومي ءايليصفت

 اهتفرع يتلا «ةيرصبلا» مالفألا نم ةردانلا ةئفلا

 يداش لثم نيعدبم لالخ نم ةيبرعلا امئيسلا

 «ديزيلب ةديرفو بيوذ فصنمو مالسلا دبع



 دوقفملا ةمامحلا قوط

 ًافرطت رثكألا تالاحلا نم الإ وندن ال يك ءاذه
 .قايسلا اذه يف

 ةدوقفملا ةمامحلا قوط# نإف اذه عمو

 ةبسنلاب ىفتكُي نأ نم ًاكباشتو ًاقمع رثكأ ودبي
 انه نحنف .يرصبلا دعبلاب .هنع ثيدحلا ىلإ

 تايصخشلاو ةنمزألاو ملاوعلا نم ديدعلا ىلإ

 ةركف نم ًاقالطنا ًامئاد نكلو «تافاقثلاو
 عطاقم ربع ًالوأ «بحلا ءامسأ نع ثحبلا

 ديرفلا يسلدنألا باتكلا كلذ نم ةيساسأ

 «ةمامحلا قوط» يبرعلا ثارتلا يف هعون نم
 ءامسأ نع ثحابلا امأ ...يسلدنألا مزح نبال

 ةبطرق يف ىقلتي يذلا نسح باشلا وهف بحلا
 ىلع ىبرعلا طخلا لوصأ سورد ةيسلدنألا
 هتانب عم شيعيو هتجوز دقف يذلا هذاتسأ دي

 ةعلوم شيعت ىتلا هتلّضفم ىليل نهنمو ثالثلا

 ةريمأب علوم هنإف نسح امأ .ىقيسوملاو ةفاقثلاب
 هل رهظت يتلاو ةياكحلا يف ةروكذملا دنقرمس

 يتلا بحلا ءامسأب هيدل ةطبترم ًاراهنو ًاليل
 ىتح هنكل ءامسا نوتس اهددع نأ نسح ربخأ

 .اهغفصن ىوس فرعي ال نآلا

 مليفلا خانمل ماعلا راطإلا ًايثدبم وه اذه
 هنإف اذه ادع ام امأ .ةيساسألا هتايصخش ضعبو

 نيجرفتم نم مليفلل ام رادقمب كباشتيو عونتي
 نإو ىتح «داقن نم هنع بتكي ام رادقمب رَسْفْيو
 ءىشلا ضعب ًالهس ودبي ثادحألا درس ناك

 هطقتلي يذلا سلدنألا خيرات نيب ًاحوارتم
 دابع نب دمتعملا دهع يف ثدح امم مليفلا

 «ةمامحلا قوط» اهنيب نمو بتكلل قارحإ نم
 يذلا نسح ىلإ ًالوصو «ةيعجر ةدر ةرتف يف
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 اياقب ىلع رثعي هنكل ددحم نامز يف شيعي ال

 ةرابعلا كلت اهيفو باتكلا نم ىلوألا ةحفصلا

 داكتو باتكلا تارابع رهشأ ربتعت امبر يتلا

 هللا كزعأ ءبحلا» :هل ًايساسأ ًاحاتفم نوكت

 لوصحلل يعسلا ررقيف ؛ةدج هرخآو لزه هلوأ
 نيز ىتفلل دكأتي امب ًايضفم «باتكلا ةيقب

 يذلا هدلاو نع نكلو هرودب ثحابلا هميدن
 دئقرمس ريمأ امأ ...نجلا نم هنإ همأ هل لوقت

 سرافلا عم ًادحاو ًاصخش مليفلا يف ودبيف

 يف - ضّوعي هنإف ءاضيأ اهريمأ وه يذلا زيزع
 ةكم ىلإ خيشلا هملعم رفس ىلع - نسح لايخ
 .نيز ءافتخاو

 هبشأ انه ىوري نيح ودبي دق اذه لك
 ةئمزألا بقاعت زواجتت ةعطاقتم تاملك ةبعلب

 ريمخ.نأ ىسنن الأ انيلع نأ ديب ءدرسلا قطنمو

 هعجرم ةليلو ةليل فلأ نم لعجي ام ًابلاغ
 تاقالعلا نيب كباشتلا اذه رسفي ام ,يئاكحلا

 هيمسن نأ اننكمي ام مليفلا ًايطعم تايصخشلاو
 ام اذهو .ةديرفلا هتمسو ...يلخادلا هقطنم
 هل لاقم يف لوقي نأ ىلإ ديرف ريمس دقانلا عفد

 قوط» يف ريمخ رصان جرخي ...» :مليفلا نع

 يئامنيسو ماسرك هلايخ نع «دوقفملا ةمامحلا
 ىدم نع رظنلا ٌضغب ةيرظنلا راكفألا لقث نم

 ءوضلاب قلحي هارنف ءاهبارطضا ىدم وأ اهقمع
 نم رمقلا عباتي وهو ليللا دهاشم يف نوللاو
 ثيح يبرعلا نامزلا روحم ءردبلا ىلإ 07
 راوحلاب قلحيو «ةيرجهلا روهشلا يهتنتو أدبت
 يف ىف «ةرملا هذه ةيسنوتلا ةجهللا نود يبرعلا

 لوسرو توملا لوسر نيب راوحلا دهاشم
 لايخ يف دورقلاو ءارمألا نيب راوحلاو ءبحلا



 ةروسإلاو قوطلا

 دوسألا سرافلا دهاشمو ؛ينجلا نبا لفطلا

 «ءارمحلا ةرتسلا يذ ضيبألا ناصحلا ىلع

 نحص يف ةفراولا راجشألاب نسح ملحو

 سوباك ىلإ لوحتي يذلا ملحلا وهو «لزنملا

 .«مليفلا ةياهن يف قيرحلا دنع

 «ةروسالاو قوطلا»

 (ناولأ) .د 45 1( ٠

 ةراشب يريخ :جارخإ
 هللا دبع رهاطلا ىبحي :ةصق

 ةراشب يريخ :يمزع ىيحي :ويرانيس

 يدونبألا نمحرلا دبع :راوح

 حاتفلا دبع راصتنا :ىقيسوم

 «ديمحلا دبع سودرف ؛يليالعلا تزع :ليثمت

 ناهيرش

 امنيسلا ىلإ ةبسنلاب ءلوقن نأ حصي امبر
 امنيسلا هذه يف ةصاخ ةئف ةمث نأ «ةيرصملا

 ينعن الو «ةيفيرلا امنيسلا» اهيمسن نأ نكمي

 هب ىتغتتل ءفيرلا روصت مالفأ ةعومجم اذهب
 لب «6حالفلا ةشيع اهالحم» هبشي ام لوقتو

 «ريغص وأ ريبك طخبب ءًامئاد تلواح ًامالفأ ينعن

 ًايعقاو ًاريوصت هيف ةايحلاو فيرلا روصت نأ
 هناكس يسآمو قطانملا هذه يسآم فشكي

 «ىربكلا مهتعجاف هدحو رقفلا لكشي ال نيذلا

 ةثراوتملا تاداعلاو فلختلا ًاضيأ كانه لب

 فسويل «ضرألا» مالفألا هذه زربأ نم لعلو

 قيفوتل «فايرألا يف بئان تايموي)و «نيهاش
 الوصو «تاكرب يرئهل ؟مارحلا»و ...حلاص

 افحخا

 .فشاكلا ناوضرل «حلبلا قرع» ىلإ «ًالثم
 هرودب فورعملا يرصملا جرخملا ىلدأ دقلو

 نييبدأ نيصن نم ًاقالطنا «مدقف قايسلا اذه يف

 :قايسلا اذه يف مالفألا ىوقأ نم ًادحاو

 .«ةروسإلاو قوطلا

 يريخ نأ ةيرصملا امئيسلا وعباتم فرعي
 نم ًادحاو - لازي الو - ناك يذلا ةراشب

 امنيسلا يف «ةديدجلا ةيعقاولا» ييئامنيس زربأ
 لحارلاو ناخ دمحم بناج ىلإ ؛ةيرصملا
 يلعو ديسلا يلع دوادو بّيطلا فطاع

 مالفألل ًاجرخم ةيئامنيسلا هتايح أدب «ناخردب
 وهو .أابلاغ يسايسلا فقوملا تاذ ةيقئاثولا

 لصوت دق كلذ دعب ةليوطلا همالفأ يف ناك اذإ

 نإف «ةرشابملا ةسايسلا نثارب نم تالفإلا ىلإ
 ةلئام تلظ «ةدصارلا ةقّتوملا ةيليجستلا هئيع

 رمألا اذه ادب دقلو .اهمخزو اهتوق لكب هيدل
 لوألا ليوطلا يئاورلا همليف ذنم ًاحضاو
 اريماكلا بارتقا لالخ نم 41٠ مقر ةماوعلا#

 لكشب ًاينبم ناك ولو ىتح - عقاولا ةيماثيد نم
 للستت نأ لواحت «صابصب» نيعك - يلييخت
 ًاراودأ نودؤي مهنأ ودبي صاخشأ ىلع جرفتتل

 .ةنّيعم ةبعل يف ام

 يريخ ةيؤر يف يليجستلا مخزلا اذه نأ ديب

 ؛ةروسؤلاو قوطلا» يف ودبي «ةيئامنيسلا ةراشب
 ةصاخ هابتنالا تفلت ثيح ءًاحوضو رثكأ
 ةيجولوبورثنأ نوكت داكت يتلا اريماكلا كلت

 جرخملا نيع اهربع رظنت يتلاو .ةصلاخ
 كنركلا ةقطنمب ًالثمتم يرصملا فيرلا ىلإ
 مهقالخأ و مهديلاقتو سانلا تاداع ىرحتتف

 ةياهن يف تءاج ةروصلا نإ ثيحب ؛مهتاقالعو



 ةروسإلاو قوطلا

 ءزج ةشاشلا ىلع انمامأ ام نإ انل لوقتل رمألا

 .ةيكذ ةهبنتم نيع اهدصرت ةيموي ةايح نم

 لكشب مكح يذلا ؛ءزجلا اذه نأ ريغ

 يف سيل «ةيئامئيسلا ةراشب يريخ ةغل يباجيإ
 .مليفلا رهوج هسيل يذلا ءادرلا ىوس عقاولا

 «قمعلاو ةقيقحلا يف ءصوغي رهوجلا اذه نكل
 نم علطي يذلا لييختلا يف :رخآ ناكم يف

 اهتيصوصخ يدترت ةياكحب دوصرملا عقاولا
 يفف .سكعلا سيلو ماعلا ىلإ اهنم لقتنتل
 يداعلا ىنعملاب ةياكح «ةروسإلاو قوطلا»
 خألا /نبالاو ءاهتنباو مأ ةياكح :ةملكلل
 .بئاغلا

 اهتيصوصخ ذختت راطإلا اذه يف ةياكحلاو

 ةلئاعلا هذه هشيعت يذلا عضولا ةيصوصخ نم

 بألا لالخ نم ةرم :نيترم بّيغم رّكذلا ثيح
 «توميام ناعرس يذلا دعقملا ضيرملا

 بئاغلا خألا /نبالا لالخ نم ىرخأ ةرمو

 .ةريبك ًالامآ هيلع تيبلا دقعي ًاعوجر ؛عوجرلاب
 ريسأ سئابلا تيبلا ىقبيف .دوعي ال نبالا نكل

 ديمحلا دبع سودرف مألاب لثمتت ةيوثنأ ةلاح

 يتلا ًاضيأ ناهيريش 5 ةديفحلاو ناهيريش اهتنباو

 ًاملع .. .ةنبالل لشاف جاوز نم ًاقحال دلوتس
 امك «ةئنبالا تومب ًاناذيإ نوكتس اهتدالو نأ

 يئادب فير يف اهب ىنتعُي ال ةأرما لك تومت
 يف ءانهو ةدالولا يلي ضرم ةجيتن «لهاج
 يف دهاشملا ضعب جرخملا انيطعي عقاولا

 نمو .نيحلا كلذ ىتح «ةيبرعلا امنيسلا خيرات
 هذه لثم ريوصت عم نوكن نأ انه لوقلا لفان
 .هدض وأ دهاشملا

 اكمل

 يف يوثنألا روضحلا اذه ىلع نميهت
 اهتايح شيعت يتلا مألا ةيصخش «تيبلا

 د

 هعنص عمتجم .محري ال ساق عمتجم عقاوو

 هنكل .مهفواخمو مهتابغر سايق نا لاجرلا

 رشلاو ريخلا .مهفّيكو هرودب مهعنصو داع
 لب :ةراشب يريخ امنيس يف ةتباث ةميق اسيل
 فورظلا رفاضت نع دلوتت ةيلدج ةكرح امه

 امّلق عمتجملا اذه لثم يف .تايعجرملاو

 .مهسفنأ اياحضلا ريغ مه نودالج كانه نوكي
 لكب رمألا اذه كردت ةراشب يريخ اريماكو

 ساسألا تايصخشلا عم لماعتتف .حوضو

 لدابتلا .ةتوافتم تاجردب نإو اياحض اهنأ ىلع

 ؛نايحألا مظعم يف «متي ةيحضلاو دالجلا نيب

 يذلا «ًالثم «نيالاف .ةدحاولا ةيصخشلا لخاد
 ةينيطسلفلا هتبرغ نم داع نأ دعب الاخ حبصيس

 لبق ةيحض وه يليالعلا تزع ىعسملا بئاخ
 نإو عانتقا ريغ نم دالج وهو .ًادالج نوكي نأ

 ريربت ىلع رداق ريغ ءاذه عانتقالا مدع ناك
 ةريخألا قئاقدلا يف ةجذاسلا ةيناجملا هتروث

 ىلوألا ناهيريش جوز .داّدحلاو .مليفلا نم

 وهام رادقمب لجر ؛«ةيناثلا ناهيريش دلاوو
 عون نم انه اهنكل ...ةيحض ًاضيأ مألاو .ةيحض
 ولو ىتح ...دالجلا عم أطاوتت يتلا ةيحضلا
 .اهدالج ناك

 سيل ؛ةراشب يريخ نأ حضاولا نم نكلو
 ردقلاب ادياحم ؛هذه دالجلا /ةيحضلا ةيلدج يف
 مَّلس يفف .رمألا رهاظ يف انل حولي دق يذلا
 مليفلا اذه يف انل همسري يذلا ةيبتارتلا ميقلا
 يمزع ىيحي ويرائيسلا بتاك هسبتقا يذلا



 ةروسإلاو قوطلا

 لحارلا ريبكلا بتاكلل نيتصق نم قذحب
 ةراشب يريخ نأ حضاو «هللا دبع رهاطلا ىيحي

 ءانايحأ ةيحضلا ةمسب هلاجر مسي ناك اذإ

 «ةيناجم اضيأ امبرو ؛ةعاظف نع فشكي هنإف

 يريخ .نولوحتي نيح نيدالج ىلإ مهلوحت
 ةخرص - ىرخأ تاملكب - انه مدقي ةراشب
 ةرم «نيترم ةيحضك ةأرملا :ةأرملا ةحلصمل

 .ًادالج نوكت نيح ةرمو ةيحض نوكت نيح

 نمكي مليفلا ةوق نم ًاريبك ًاءزج نأ ًانيقيو
 انه نمكت امك .ةءارقلا نم ىوتسملا اذه دنع

 ءايداع ًايئامئيس ًاصن سبل انه انمامأ امف .هتّدِج
 ةأرملا ةيرح لوح «ةيوفاقث» ةرثرث سيل هنأ امك

 ةخرص انه انيدل ام .عمتجملا يف اهتيعضوو

 اهنأ اهتيمهأ ...ةرارملاب ةمعفم ةيساق ةيعقاو

 .ةبوجأ ىلإ لصوت امم رثكأ ةلئسأ ىلإ لصوت

 ركذن نأ نم دب ال قايسلا اذه ىفو

 نأ وه مليفلا اذه يف ام فعضأ نأ انه

 لاؤس مسر - موهفم ريغ ببسل - جرخملا
 «لاخلا نبالا ناسل ىلع ساسألا مليفلا

 اذه ةيصخش ءانب نأ عم «يليالعلا تزع

 يديجارتلا هفقومل ًادبأ دهمي ال ريخألا
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 مهتي ثيح ةملكلل يقيرغإلا ىنعملاب ىتح
 !ءارتفالاب  ًاينمض - ردقلا

 ةراشب يريخ ةحلصمل لمعت «نكي امهم
 اريماكو «ةزيمم ةيئامنيس ةغل مليفلا اذه يف

 لخاد فيثكتلاو داصتقالا ةليضف نقتت ةيمانيد

 ام ردقب نويعلا تارظن ىلع لغتشتو تاطقللا

 لصت اهنإ لب «هافشلا هب هوفت ام ىلع لغتشت
 نيب ةعتمم ةيضقانت ةقالع مسر ىلإ ًانايحأ

 نأ ريغ ...هافشلا هلوقت امو نويعلا هلوقت ام

 يوقلا لماعتلا يفو «تاطقللا لخاد داصتقالا

 تتشتلا ضعب هلباق ؛مليفلا يلثمم مظعم عم
 نم أوسأو ...دهاشملا ضعب يف عايضلاو

 ًالثم :مليفلل ةيساسألا لصافملا ضعب يف ءاذه
 مليفلا صنلا تجرخأ يتلا ةنوحاطلا ةياكح

 داّدحلا جاوز دهشمو ههِيْغّت ملف ءهتدحو نع

 زيمملا ينغملا دوجو لكو «تيبلا قرحو
 ريغ مليفلا قايس يف ادب يذلاو ءرينم دمحم
 دهاشملا هذه لثم عم ...قالطإلا ىلع رربم

 نأ ديري هجرخم نأكو ادبو ؛مليفلا بّعشت

 نم ناك يتلا رومألاو ليصافتلا تارشع لوقي
 زربي دق انهو .جرفتملا عّيضت نأ اهل متحملا

 بتاكو ةراشب يريخ دجو اذامل :يلوضف لاؤس

 امهل لضفألا نم نأ يمزع ىيحي ويرانيسلا
 رهاطلا ىيحيل دحاو صن ال نيصن مادختسا

 ؟مليفلا اذه ةباتكل هللا دبع

 ةفيفطلا .تاظحالملا هذه راطإ جراخ

 مليفلا اذه ةميق نم صقنت ال يتلاو انيأر يف
 قوطلا» مامأ ءانه اننإ لوقلا نكمي «ءيش يأ

 ماع لكش مليف مامأ انسفنأ دجن «ةروسإلاو

 امنيسلا خيرات يف ةيفاطعنا ةمالع ١9857 هروهظ



 ةئيدملا فيط

 هب سأب ال ددع ىلإ اذه يف ًامضنم «ةيرصملا
 ةبقحلا كلت لالخ رصم يف تققح مالفأ نم

 ةبقح اهنأب اهفصو ؛ةطاسب لكب ؛نكمي يتلا
 .رصم يف عباسلا نفلا خيرات يف ةيبهذ

 (ةتيدملا فيط»

 (ناولأ>.د 0 ٠

 نوعمش ناج :جارخإ

 نوعمش ناج :راوحو ويرائيس

 يوارحص فسوي :ريوصت

 ريشب رمع :ىقيسوم

 «يروخ نيتسيرك «يشومشم يدحيم 2 :ليثمت

 قلش رامع

 ليلخ ناج ينانبللا يئامنيسلا يمتني

 ةينانبللا امنيسلل سسؤملا ليجلا ىلإ .نوعمش
 نورامو ةيولع ناهرب ليج يأ «ةديدجلا

 اذه ءانيأ ءامسأب همسا نرقي ام ًابلاغو «يدادغب
 نوعمش عنمي مل ءامتنالا اذه نأ ريغ .ليجلا

 نم ًاقالطنا قةدح ىلع ةلاح» لكشي نأ نم

 ناكو همساب طبترا يذلا يئامنيسلا عونلا نأ

 ًاقالطناو ؛يليجستلا عونلا ناك هيف صصختي
 ىلإ ىمتنا .هراهدزا ةرتف لالخ ىنأ نم ًاضيأ

 امنيسلا ىلإ هئامتنا نم رثكأ ةينيطسلفلا امنيسلا

 برحلا تهتنا نيح ىتح «هنإ لب .ةينانبللا

 نم نوينيطسلفلا نولتاقملا جرخو ةينائبللا
 سفن هراسم ةلصاوم ىلع صرح «نائبل

 يف ينيطسلف دوجو نم ىقبتامعمدقف
 مالفألا لمجأو زربأ نم ًادحاو .دلبلا اذه

 اكذب

 نم هنع رفسأ امو دوجولا اذه تلواط يتلا

 يف كلذ ناك .مهسفنأ نيينيطسلفلل سآم

 لبق هققح يذلا  ؛«راظتنالا ةنيهر# همليف

 ريثكلا دهش راسمل ًاجيوتت ربتعاو - تاونس
 ءاهققح نوعمش ناك يتلا ةهباشملا مالفألا نم

 يلاضن بولسأب ةيضقلا لوق نم اهيف ًاجردتم
 .زيمتم ينف بولسأب اهنع ريبعتلا ىلإ فشقتم

 يذلا ؛ةنيدملا فيط» «ريخألا همليف يف

 ناك «ماوعأ ةثالث ىلاوح هجرخم هيلع لغتشا
 ذنم ًاينهذ هيلع لغتشا نوعمش نأ حضاولا نم
 .ريثكب كلذ لبقام

 نيب ًاهباشت ىأر مهضعب ناك نئل ءانه نم
 هتايصخشو «ةنيدملا فيط» ثادحأ نم ءزج

 وه ًابيرقت هل نمازم مليف نم ءزجو «ةيحان نم
 نأ دكؤملا نم «يريود دايزل ««ةيبرغلا توريبال
 ولو ىتح «رثكأ ال راكفأ دراوت نم جتان هباشتلا
 .ًاريثك كلذ نم رثكأ ادب

 ىلإ تفلن نأ نم دب ال كلذ لوقن ذإو

 ةيلمع نأ نيبت «ةنيدملا فيط# ةدهاشم نأ

 نأل ءًاريثك راطإلا اذه زواجتت «هباشتلا»

 صخلت وأ رّبعت ايجولوطنأب هبشأ ودبي مليفلا
 يف برحلا امنيس نم ققحت ام لك «متتخت وأ

 ليبق نم سيل رمألا اذهو .نآلا ىتح نانئبل
 ناج نأ ضارتفالا ىلإ عفديو «ةفداصملا
 همليفل ءاش «لقألا ىلع ًايروعشال .نوعمش
 امئيس يف لصفلا ةملك نوكي نأ لوألا يئاورلا

 ةدازتسا همليف دعب كرتي الأ ًالواحم ءبرحلا

 اهروصو ةدحاو برحلا نألو .ديزتسمل
 يعيبطلا نم ناك ءدحاو اهعوضومو ةدحاو

 كلذ ؛ةنيدملا فيط# دهاشم ىلع ذوحتسي نأ



 ةنيدملا فيط

 هل قبس «ةشاشلا ىلع هاري ام مظعم نأب روعشلا

 .عقاولا ضرأ ىلع امبر ءام ناكم يف هتيؤر

 لك نأ املاط ءانه ًامهم اذه نوكي ال دقو

 ةيدهشم رصانع مدختسا ولو ىتح - ينف لمع

 اهئاطعإ ىلإ ًالصأ حطنتي - لبق نم ةمدختسم
 هتاقالع ةكبش يف اهمادختسا ًاديعم رخآ ًاريسفت

 ناج هلواح ام اذه نأ ةقيقحلاو .ةصاخلا هاؤرو

 لظي هيف هحاجن ناك نإو ىتح «ةهازنب نوعمش

 .شاقن عضومو رظن ةهجو ةلأسم

 ةلحر نوعمش عباتي «ةنيدملا فيط» يف
 ًالفط مليفلا لوأ انعلاطي يذلا ؛ءيمار هلطب

 نيحلا كلذ يف .هرمع نم ةرشع ةيناثلا يف
 تاءانعمالا نكن ايودج انك يمار ناك

 «ةينانبللا برحلا تاونس لبق «ةيليئارسإلا

 اونطقيل «ةيبونجلا مهتيرق نم هلهأ عم هتدرط

 سامت طوطخ حبصت ةقطنم يف ةرجه تيب

 .نانبل يف مث توريب يف برحلا علدنت نيح
 همليف راسم ىدم ىلع نوعمش فقوتي

 رخاوأ :يمار ةايح نم ةنمزأ ةثالث مامأ

 مث «تاينينامثلا تاونس طساوأ «تاينيعبسلا

 ىلعو .برحلا ءاهتنا دنع تاينيعستلا ةيادب
 مرغي لفط نم «يمار ريغتي ةمزألا كلت ىدم

 باش ىلإ «توريب يف هتراج يه هنس يف ةلفطب
 لاصفنالاو 00-52 ةديسولا همارغ دقف

 ءديلو هقيدص هب ردغ ًاضيأ نكلو .قطانملا نيب

 برحلا شماه ىلع شيعي ءيرب ىتف نمو
 هرطضي لجر ىلإ ءدحأل ةيهارك رمضي الو

 ىلإ ءبرحلا تاظحل نم ةظحل يف هيبأ وفطاخ
 .نيرخآلل فطاخو لتاقم ىلإ لوحتلا

 نوكي نأ هلطبل ءاشي ال نوعمش نأ ريغ

 .هئافص ىلع هيقبيف ءبرحلا ةراذق نم ًاءزج

 نم ةأرما عم ةقحال بح ةياكح هل عرتخيو

 «هتئربت يف نعمي مث ءاهجوز فطخي هتقطنم

 «لباقملا عقوملا نم لجر ذاقنإ ىلإ هعفدي نيح
 «هيبأ فاطتخا ىلع ًادر هوفطخ نولتاقملا ناك
 هفطتخي هنكل «هلتقي نأ هب ضورفملا نم ناكو

 1 ا ا ريتش ىلإ يسر زيتطالا نم

 اننا

 ًامليف «ةنيدملا فيط» نم لعجي اذه لك

 نع مليف ىلوأ ةيحان نم وهف :داعبألا ثلثم
 ايلك ةديدج اهيلإ ةرظنلا نوكت ال دق ءبرحلا

 ةيحان نم وهو «ةريثك ةدج رصانع لمحت اهنكل
 ةهجاوم يف يمار ةءارب «ةءاربلا نع مليف ةيناث
 لظتس يتلا اهسفن ةءاربلا يهو «رابكلا ملاع

 ةثلاث ةيحان نم وهو «ًالجر حبصي نأ ىلإ هقفارت
 نهذ يف ايح لظي بح :نادقفو بح ةياكح
 ريخأ دهشمب نوعمش همتخيو «هنادجوو يمار
 نيس انك اه ريك "ةفظاحلا نية لمعي

 ةجوزتم ةأرما تحضأ دقو هتاتفب يمار يقتلي

 ءاهتنا دعب توريب اهتلفطو اهجوزو روزت
 .هدوجو ىلإ هبنتت نأ نود نم برحلا

 ًاريثك جرخملا هيف حجني ملام نأ ريغ

 مغر «هبتك يذلا ويرانيسلاب دهاشملا عانقإ



 ةنيدملا فيط

 نمو ذاخنأو ّيح عوضوم نم ويرانيسلا قالطنا
 مليف لك ةلكشم يه انه ةلكشملا نأ حجرملا
 كرحبي نأ ديريو رومألا نم ريثكلا لوقي نأ ديري

 ضرفي لكشب تايصخشلا نيب تاقالعلا
 تايصخشلا اهعم ودبت ةقبسم راكفأ روضح
 اهنم رثكأ ؛حيتافمو زومرب هبشأ ام ةظحل يف
 راطإلا اذه يفو .مدو محل نم تايصخش

 هيلثمم ضعبل نوعمش رايتخا اقيقد نكي مل

 راتخا نيح «ألثم رهف .ًايجارخإ مهترادإو
 مل ءربكي نيح يمار رودل يشومشم يدجم
 ةرظن يف ةمث نأ لاحلاف .كلذ يف ًاقفوم نكي
 جرفتملا عفديو «قلقي ام باشلا نائفلا اذه

 هلعج نيح هنأب كيهان .هعم فطاعتلا نم ًاديعب

 قبس ةهباشم ةيصخش نم هبرق هتيشم يف جرعي
 ؛ءاقللا - توريب» مليف يف نيمألا مئثيه اهبعل نأ

 ضرفي يمارد رربم يأ نود «ةيولع ناهربل

 «يمار رود دنسأ ول جرخملا نأ ًائيقي .كلذ

 رود بعل يذلا رخآلا لثمملا ىلإ ءاريبك
 ةيصخشل | نم لعجل (قلش رامع) ًاريبك ديلو
 يلوفطلا ههجوب ريخألا اذه نأل ءًاعانقإ رثكأ
 ًارارمتسا ًالعف ودبي نأ هنأش نم ناك «هتيويحو

 .ريغصلا يمارل
 يشومشم يدجم نأ اذه ىلإ انفضأ اذإف

 ءنوكي نأ هب ضرتفي امم ًاريثك ربكأ ءادب
 ةدح رثكألا تالكشملا نم ةدحاو ىلإ لصن

 ءاهدحو ةينانبللا امنئيسلا سيل ؛هجاوت يتلا
 رايتخا ةلكشم يهو لكك ةيبرعلا امنيسلا لب
 ةمئالملا راودألل «نيمث الملا نيلثممل - ١

 رمألا ةياهن يف رايتخالا ودبي ثيحب «غنتساكلا
 نم رثكأ ةماعلا تاقالعلاب ةلص هل ًايئاوشع
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 نكمي اذه عمو .اهسفن ةينفلا داعبألاب هتلص
 تايصخشلا ضعب نأ ظحالي نأ دهاشملل
 نمو «تفال لكشب نولثمملا اهمدخو «تزرب

 لمع يذلا ىهقملا ةبحاص تايصخشلا هذه
 يماس رعاشلا ينغملاو ريغصلا يمار هيف
 .يغبني امك لغتست مل ةردق رهظأ يذلا طاوح

 دهاشم دنع فقوتلا نكمي راطإلا اذه يفو
 نم اهرابتعاب هتايصخشو هتاراوحو ىهقملا
 كلت يأ - اهرابتعابو «مليفلا اذه يف ام لمجأ

 يذلا ماعلا روعشلا كلذ نع هدعبت - دهاشملا
 .هتيؤر قبس مليفلا يف ام مظعم نأب هيلإ انرشأ

 مليفلا ىلع مكحلا نإف ءنكيامهمو
 امنيسلا راطإ نمض - نوعمش ناجل لوألا
 مغر ًايباجيإ نوكي نأ الإ هنكمي ال - ةيئاورلا
 ةيقب تفتخا نيأ :لثم ويرانيسلا يف صقاون
 ؟مليفلا نم يناثلا فصنلا لالخ يمار ةرسأ
 ىلع بجي امك لاغتشالا مدع مغر ىلعو

 .ةيساسألا تايصخشلا ضعبل يماردلا روطتلا
 هرابتعاب «ةنيدملا فيط» ىلإ رظنلا نكميو
 لالخ نم «برحلا ىلإ ةرظنلا يف ًاروطت سكعي
 لاتقلا كلذ ةوسق دض ةءاربلا بناج ىلإ هفوقو

 .دلبلا اذه هشاع يذلا يجمهلا

 ةفاضإ «ةنيدملا فيط# مليف «ةياهنلا يف
 ةوطخو «ةنيعم ةيبرعو ةينانبل امئيس ىلإ ةبيط
 يف نأ ىلإ ةراشإو «نوعمش راسم يف ةديدج
 ةيليجستلا امنيسلا نم لقتني نأ ءاقح هناكمإ
 .ءيش لك دعب ءاذه همليف ءاجو ءاهب طبترا يتلا
 ىلإ «يئاورلا عباطلا ىدترا ولو اهل ًارارمتسا
 ام نوعمش ةبعج يف نأ حضاو ةيئاور امئيس
 .اهراطإ يف هلوقي



 «تمصلا لالظ»

 (ناولأ). د٠ 05

 نسيحملا هللا دبع :جارخإ

 نورخآو نسيحملا هللا دبع :ويرانيس

 (رفاوتم ريغ) :ريوصت

 ينابحرلا دايز :ىقيسوم

 «روصنملا دمحم ءرمتلا نسحملا دبع :ليثمت

 وسيسب حرف .دوعسم ناسغ

 شماه ىلع ءروهمجلل لوألا هضرع ذنم

 لالظ» مليف أدب ««ناك) ناجرهم تارود ىدحإ

 ًاعقوتم ناك يذلا مامتهالا ريثي ؟تمصلا

 ةيلودلا ةيئامئيسلا تاناجرهملا تحارو .هل

 قباستت ةفاحصلاو .هيلع لوصحلل قباستت

 ةيبرعلا ةفاحصلا ىلإ ةبسنلاب «مليفلا ناك اذإف

 يدوعس مليف لوأ» هنوك نم هتميق يقتسي

 تاناجرهملا ىلإ ةبسنلاب هنإف ؛««ليوط يئاور
 شقانيو ضرعي نأ قحتسي مليف «ةيدج رثكألا

 «لعفلاب ناك اذإ امأ .ةينفلا هتميقو هعوضومل

 هذهف «لاجملا اذه يف لوألا يدوعسلا مليفلا

 ةيمهأ رهوج نوكت نأ نود نم ةفاضم ةميق

 .مليفلا

 «تمصلا لالظ» لخديس ءاقحال ءاعبط

 هباطخل ًاصوصخو ًاضيأ لب «ةيخيراتلا هتميقل

 «باطخلا اذه ميدقت يف هبولسأو يركفلا

 ةيبرعلا امنيسلا ةغل يف ديدجتلا نم ءيشل
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 يف مليفلا ىلع تناك نإ ىتح ءاهعيضاومو
 .ىرئس امك ذخآم «تاذلاب نيلاجملا نيذه

 لالظ» نع هلوق نكمي ام لوأ نأ ديب

 ةكرعمو ؛ةكرعم مليف هنأ وه ؛تمصلا

 ةجردلا يف وهف .داعبألاو بناوجلا ةددعتم

 هجرخم ىلإ ةبسنلاب ةيصخش ةكرعم «ىلوألا
 رضاحلا يدوعسلا نانفلا .نسيحملا هللا دبع

 عبر نم رثكأ ذنم ةيليجستلا ةيبرعلا امنيسلا يف
 يف رطخلا قطانم نم أمئاد برتقملاو «نرق
 دقو «مدصت دق مالفأ ريع «ةماعلا ةيبرعلا ةايحلا

 نكل «رخآلا ضعبلا ةنمامحو ضعبلا ظيغ ريثت
 يبرعلا قزمتلا سكعي يبرع توص اهنأ اهتيمهأ
 عيضاوم نم ًاقالطناو ةيمانيد ةغل يف ماعلا

 لالخ توريب ريمدت نع 4ةنيدم لايتغا) ةكئاش

 مالسإلاةو «ةيلهألا برحلل ىلوألا تاونسلا
 يمالسإلا عارصلا تايادب .نع «لبقتسملا رسج

 ملاعلا نهار لالخ نمو ناتسناغفأ يف

 نع «ةمدصلا# مث «1947 ماعلا يف يمالسإلا

 يلودلا فلاحتلا نيب ىلوألا جيلخلا برح

 .19441 - نيسح مادص ماظنو

 اند اهريغ تارشع يفو مالفألا هذه يف

 ةيناسنإ اياضق نم ًامئاد نسيحملا هللا دبع

 ًامئادو - علطتي ناك هنكل .ةيومئتو ةينطوو

 رثكأ عيضاوم نم اهنم وندي ةظحل ىلإ - ًاضيأ
 ربتعي يذلا وه «ةيئاور ةغل يف نكلو «ةروطخ

 .هدالب يف اهيعباتمو امنيسلا ةاوه رابك نم هسفن

 .روحمتت تناك «آذإ ؛ىلوألا نيسحملا ةكرعم
 لوأ يئاور قيقحت نم ًاموي نكمتلا لوح نم

 دض لغتشي هطيحم يف ءيش لك ناك .ليوط
 هجتي هدانع ناك لباقملا يفو ...ةبغرلا هذه



 :ًاحضاو هرارق ناك ةيادبلا ذئمو .اهقيقحت وحن
 ضيق نإ ءاهنم برتقيس عيضاوم ةثالث كانه

 :ًاموي ةيئاورلا امنيسلا بلق يف صوغي نأ هل
 ةيبرعلا عاضوألاو ءسدقلا «ةكلمملا ديحوت

 .ةدودسملا قافآلاو عمقلا تاطلس نيب

 «ثلاثلا عوضوملا اذه نأ ةقيقحلاو

 رهوج «نسيحملا ىلإ ةبسنلاب لازي الو ناك
 لالظ» نإف انه نمو «ةيساسألاو ةيناثلا هتكرعم

 نع :ةكرعملا هذه نع ًاريبعت ىتأ ؛تمصلا
 تايرحلا عضو ىلإ نسيحملا هللا دبع علطت
 ةيبرعلا ةقطنملا يف ءامومع ناسنإلاو عمقلاو
 زيكرت لالخ نم هذإ .ًامومع ملاعلا يف امبرو
 «ةيبرعلا ةطلسلاو ؛يبرعلا ناسنإلا ىلع مليفلا
 دعبلا يملاع هنأ ًاحضاو ودبي «يبرعلا ركفلاو
 .هذه هعيضاوم يف

 نم نكمت دق هنأ هسفن نسيحملا ربتعي «ذإ

 ؛"تمصلا لالظ» لالخ نم نيتكرعم ضوخ
 امنيسلا ىلإ ًاديدج ًالمع امهالوأ ربع فاضأ

 نع ةروص ةيناثلا ربعو «ةلاسرلا تاذ ةيبرعلا
 نرقلا فصن لاوط يبرعلا ناسنإلا تاقزمت

 عباط هعوضوم ىطعأ ناك نإو ىتح ءيضاملا
 يذلا «يملعلا لايخلا ةغل يف همدقو «ةلوثمألا

 يسايسلا لايخلا ةغل ىلإ مليفلا لالخ لوحتي

 رضاح هنكل «ةيبرعلا امنيسلا ىلع ديدج طبارت يف
 .ةيملاعلا امنيسلا مالفأ ىوقأ ضعب يف ًامئاد

 علطتي ناك نسيحملا هللا دبع نأ ًانيقيو

 ىلإ يمتني لمع قيقحت ىلإ همليف ققحي وهو
 ريبكلا دهجلا نإ لوقن نأ نكميو .امئيسلا هذه

 «ًاجاتنإو ًاجارخإ مليفلا اذه يف لذب يذلا
 ًاجيردت اهليعافم فشتكتس ًارامث ىطعأ
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 نيسحملا هللا دبع لاغتشا لاجم يف امّيس الو

 ءانايحأ ةصاخلا اهتيمانيد اهل ةيئامئيس ةغل ىلع

 نإو ىتح «ىرخأ نايحأ يف اهتاديدجت اهلو
 ةيفلخلاب اهدم يف قفخأ دق مليفلا ويرانيس ناك

 كلذ .اهتياغ ىلإ لوصولا ىلع اهدعاست يتلا

 «تمصلا لالظ» عم ةيقيقحلا ةلكشملا نأ

 44 ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه امك ويرانيس ةلكشم
 دوجو يرغي دقو .ةيبرعلا مالفألا نم ةئملاب

 هللا دبع ىلع ءانثلا نإ لوقلاب ةلكشملا هذه

 هنأل ًالوأ :ًافعاضم نوكي نأ بجي نسيحملا
 اذه لعف هنأل ًايناثو ؛مليفلا قيقحت نم نكمت
 هنع لاقي نأ نكمي ام لقأ ويرانيس لالخ نم

 «عانقإلا ىلع ّيصع «ريوصتلا ىلع ّيصع هنإ

 نم عونلا اذه ةداع زيمي يذلا عاقيإلا ىلإ رقتفم

 .امئيسلا

 ةيئامنيسلا ةغللا نيب ةنراقملا لعلو

 جرفتملا ئجافت يتلا ًانومضمو ًالكش «ةيويحلا
 نم ةوق لزنت نيح «مليفلل ىلوألا تاطقللا ذنم

 سانلا لقتعتل ةيبعش ةقطنم يف نمألا لاجر

 عاقيإلا ةدالب نيبو .مهدض عمقلا سرامتو

 يهو دهعملا نع ثحبلا ةلحر ءدب ذنم قحاللا
 «نيلقتعملا نم دحاو نبا اهيف قلطنيس ةلحر

 عيبي نأ ضفر بتاك وه رخآآ لقتعم ةجوزو

 امك لسرأف اهراجتو ةطلسلل هبدأو هريمض
 «ليهأت ديعي» دهعم ىلإ مليفلا ةياكح يورت
 نيب ؤطاوتلا ثيح «مهنجديو نيسكاشملا

 «عادبإلاو ركفلا دض «يقيبطتلا ملعلاو ةطلسلا
 .طيسبلا بعشلا دض امك

 نم ىلوألا قئاقد رشعلا نأ ةقيقحلاف
 عيطقتو ةكرحو ذاخنأ لكش يف تروص «مليفلا



 تمصلا لالظ

 بلق يف هنأ جرفتملا امهعم سحي «نيزيمم
 يفو ...حالسلا ةوق قيرط نم مكحلا ةبعل

 نأ نم جرخملا نكمت تاذلاب دهاشملا هذه

 نم ًاضيأ نكلو ًاينف ىسنت ال تاظحل مدقي
 دعو ام «نويزفلتلا دهشم ةيعامتجالا ةيحانلا

 رفسأل عاقيإلا اذه ىلع رمتسا ول مليفلا نأب
 دكأت دقلو ...زيمم لمع نع رمألا ةياهن يف

 انل ؟تشرف# ةيلات ةدع دهاشم لالخ اذه

 عدبملا ؛ةطلسلا ؟لتراك» :تايصخشلا اهيف

 .ةيعامتجالا ةايحلا ؛هرشانو

 ةعيبطل ةحضوم دهاشم ىف ءأضيأ انه
 .ةنكمألاو رشبلا نيب ةقالعلا ةعيبطو ةئكمألا

 رشابملا عمقلا نيب طبري نأ نم جرخملا نكمت
 نيدرمتملا دارفألا مث هسرامت يتلا ةقبطلاو

 مليفلا انلقنو .ةبراوم وأ حوضوب هيلع
 ؛دهمملا يركفلا يسايسلا خانملا ىلإ انه

 دهعملا :هيلع موقي يذلا ساسألا روحملل

 نم ًاسورحم ؛ءارحصلا طسو ماقملا ضماغلا

 ودبت ةهجاولا يف .نيضماغ ءايوقأ نيحلسم

 هيف يضمي ناكم درجم ؛ةيحص دهعملا ةروص
 نوبضاغلا ىتح وأ .نوسكاشملا وأ نودرمتملا

 نإ ءاهدعب نودوعي ةهاقن ةرتف .دودحب نإو

 ىلع ةردق رثكأ اوراصو اوئّرُي دقو ءاوداع

 يف دهعملا نكل .دئاسلا خانملا عم مؤالتلا

 «ةيمد ىلإ ركفملا لوحت ةيملع ةسسؤم ةقيقحلا
 مليفلا ...عوضخلا يلك صخش ىلإ درمتملاو

 «ثادحألا هيف رودت يذلا دلبلا انل ددحي ال

 نم عونلا اذهب ًالفاح ناك نيرشعلا نرقلا نكل
 ركسعملا نادلب ضعب يف امّيس الو ؛دهاعملا

 ةيبرعلا نادلبلا تناك نئلو ىتحو .يكارتشالا

 ما

 نإف ؛ةمدصلاب ةجلاعملا نم عونلا اذه فرعت مل

 ًاعمق ءامامت ةيبرع حورلاو ؛:ةحضاو ةلوثمألا
 .ادرمتو

 .عمقلا ىلع ةيرحلا بح رصتتي «ةياهنلا يف
 يف انه لخدن نأ نود نم حضاو نمثلا نكلو

 عقوتلا ةعتم ئراقلا جرفتملا دقفت دق ليصافت
 نيب فلاحت وه نمثلا .مليفلا دهاشي ثيح
 «ةقطنملا ناكس نم ودبلاب ةلثمم ؛ةلاصألا

 نيبو ؛هتسكاشم لصاوي يذلا ركفلا نيبو

 «بوتيو ثدحي ام يعي يذلا بيبطلا ملاعلا

 راصتنالا ىلع فلاحتلا اذه ةدعاسمل يّحضيو

 ةيحانلا نم ءودبي ال هلك اذه ًاعبط .عمقلا ىلع

 راطإ نمض هيلإ لوصولاو ...ًاحضاو «ةيركفلا
 نكي مل - ينعأ ويرانيسلا قطنم - مليفلا قطنم

 ةئراقملا نم سأب ال ءىرخأ ةرم ءانه نكلو
 دهاشم يف ةيمانيدلا ةيئامنيسلا جرخملا ةغل نيب
 ةدالب نيبو دهعملا ىلع موجهلا ةياهنلا
 ًايجولويديأ ءفلاحتلا لعج يذلا ويرانيسلا
 مهللا ؛تارربم نود نم قوف نم ًاطَقسُم يأ

 يبتاك ركف اهلمحي يتلا ةيدارإلا تارربملا الإ

 نوكي نأ نكمي امل مهروصت وأ ءويرانيسلا
 دهشم نأ ىرخأ ةرم ءانه ركذنلو .ًالوبقم

 ارسق ةينفلا هتدوج تناك امهمو - طقسي ةياهنلا
 ةعاس فصنلا لالخ .دهش ناك قايس ىلع
 يتلا ةريهشلا ةلحرلا كلت «مليفلا طسوتت يتلا

 اهنأ ءانثتساب «لدبت يأ ىلإ ةقيقحلا يف دؤت
 «جوزلاو بألا نع نيثحابلا اهتياهن يف تعمج

 نم ذاقنإلا ةمهم مه نولوتيس نيذلا ودبلا عم
 .ًادعاصو نآلا



 رخآلا بناجلا يف لالظلا

 دعبلا اذه نأ مك لوقنل انه نم قلطنن لهف

 ام دح ىلإ عّيض ةيجولويديألا ةيركفلا ةلاسرلا
 فرع جرخم .هتغل نم ًانكمتم ادب جرخم دوهج

 اريبك المع مدقي فيك اهسفن دهعملا دهاشم يف

 فرعو .ليصافتلا يف هاريماك صوغ لالخ نم

 نادلب نم نيتآلا نيلثمملا عم هلماعت لالخ نم

 «مهدنعام لضفأب علطي فيك «ةدع ةيبرع
 نم «مهنم اضعب هميدقت لالخ نم انئجافيو

 هذه لثم مهيدل نأ ًاقباس فرعن نكن مل نيذلا
 تاحرف اجر ؛ًالثم قداص ناسحإ :تاناكمإلا

 ىلإو ؛دهعملا ريدم ًاصوصخو بييطلا رود يف
 ةيأ ىلع نكي مل يذلا دوعسم ناسغ ام دح

 نيلثمم ةرادإب انثجافي !هتالاح نسحأ يف لاح

 ًامئاد لماعت جرخم نم اهعقوت بعصلا نم ناك
 ةداعإ ىلإ وحني نأ نود نم هروصي عقاولا عم

 .هبيكرت

 ىودج نع لءاستن نأ نم دب ال انهو
 ةنسلأ ىلع ًابلاغ ةليقثلا ىحصفلا مادختسا
 فسؤملا نم ؟مليفلا راوح يف نيلثمملا ضعب

 ةيحان نم «مليفلا ىطعأ ىحصفلا مادختسا نأ

 ةغل عم ءًامامت ضقانتي - ًاينويزفلت ًاعباط ىلوأ
 نمو («- زايتماب ةيئامئيسلا نسيحملا هللا دبع
 ةايحلا محل نم ًاديعب ًايبدأ ًاعباط ةيناث ةيحان
 لالظ» نأ يغلي ال هلك اذه نأ ريغ .اهمحشو

 انل دكؤي يبيرجت يديدجت لمع ؛«تمصلا
 «ريبك دح ىلإ ءرصتنا نسيحملا هللا دبع نأ

 :هلالخ نم امهضاخ نيتللا نيتكرعملا يف
 دعي لمع .ةصاخلا هتكرعمو ةيركفلا هتكرعم

 هنم ًالامكتسا دهشت دق ةلبقملا ةلحرملا نأب

 ىلختت نأ نود نم يتلا ؛ةيئاورلا هعيراشمل
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 ةدافتسالا ربعو ؛ةليدبلا ةيركفلا اهتلاسر نع

 ةغللا ديعص ىلع نسيحملا تاديدجت نم

 متهت نأ اهيلع نوكي دق «ةيبرعلا ةيئامنيسلا
 .راوحلا ةيضقب ريكفتلا ديعتو ؛ويرانيسلاب رثكأ
 اهنكمي ال ةديجلا راكفألاو ةنسحلا تاينلاف

 ةوق نأ امك ًامامت .ةريبك امنيس عنصت نأ اهدحو

 ريثكلا لعف امهنكمي ال امنيسلا بحو جارخإلا
 .ًافيعض ويرائيسلا نوكي نيح

 «رخآلا بناجلا يف لالظلا»

 (ضييبأو دوسأ.١ 9170 1( ٠

 ثعش بلاغ :جارخإ

 بايد دمحمل ةياور نع ثعش بلاغ :ويرائيس

 جرف ريمس :ريوصت

 ةضيوع ميظعلا دبع :ىقيسوم

 «يحتف ءالجن «نيساي دومحم :ليثمت

 يعرم دمحأ

 ةفاحصلل صاخ ضرع ىهتنا نيح
 تفتلا «توريب يف مليفلا اذهل ءاقدصأللو

 ققحيو هتايادب يف اهموي ناك ينانبل جرخم
 كلذ يف تققح يتلا مالفألا مهأ نم ًادحاو
 مامأ ةريحب ًالئاستم «نيطسلف نع نيحلا

 «مليفلا اذه يف ءيش لك تمهف دقل :هقافر
 نيساي دومحم رّيغي اذامل لءاستأ لظأس نكلو
 لاؤسلا ناك ؟هيف تارملا تارشع هتماجيب

 ناك ...ًالوجخ ًاكحض راثأو .هنيح يف ةفرط
 مدق مليفلا نأل ديدحتلاب ًالوجخخ كحضلا

 قلطنم :هتسادق امهنم لكل نيقلطنم نم اهموي



 رخآلا بناجلا يف لالظلا

 امنيسلاب اهنيح يمس ام ىلإ يمتني مليف هنأ
 ىلإ يمتتي مليف هنأ قلطنمو ءرصم يف ةديدجلا
 نأ نكميو ..ناحيحص ناقلطنملاو .نيطسلف

 مليفلا ةوق ىلإ ال ءلاح ةيأ ىلع امهيلإ وزعن
 ناجرهم ةزئاجب 191/7 ماعلا يف زاف هنوك

 اهبنوي ايقاف راسو كيتا ىف يزاف قفا واراك

 ابولطم نيطسلف مساب مدقيو «ديدج» لك ناك

 بناجلا يف لالظلا» ةدهاشم ىدل مويلا

 برغأ ودبيس نكلو «ابيرغ اذه ودبيس «رخآلا
 ءامسألا باحصأ نم ددع كمهني نأ هنم

 لمع يف «ةيرصملا ةينفلا ةايحلا يف ةريبكلا
 .لعتلا اذه ىلإ ثادحألا بيرغو رجضم مليف

 عمل ًاجرخم نأ ًاضيأ ةبارغ رثكأ ودبيسو
 لثم «ةيليجستلا امنيسلا يف رثكأو رثكأ عمليسو
 رودت ةياكح نع ًامليف ققحيس ءبعش بلاغ
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 ىلإ اوشقانتيل نوقتلي نابش ةعومجم لوح نم
 ًادحاو نيمئال رمألا ةياهن يف اوفقيل «ةياهن ال ام
 (ةددعتملا تاماجيبلا بحاص دومحم) مهنم

 اهنع ىلخت وهو هنم تلمح هتبيبح نأل
 .راحتنالا تلواحف

 ىلإ أجلن نأ انه لواحنس نكيامهم

 سيق دقانلاو يئامنيسلا هبتك يذلا صخلملا
 «هئاوجأ يف ئراقلا عضن يك مليفلل يديبزلا

 بحلا ةصق ىهتنت نأ لبق» :يديبزلا يوري
 ةايح نافل لراك ةاساحب قورو درفحم نم
 ىدحإ يف نوشيعي بالطلا نم ةعومجم
 درطي نأ دعب دومحم مهيلإ جلي :تاماوعلا
 ةبحاص لبق نم درط هنأ فرعنو - هتفرغ نم
 يه) اهيدل شيعت ةاتف عم ماقأ هنأل يميم ةفرغلا

 ىضري نأ نود هذه لمحب تهتنا ةقالع (زور
 ءوضلا مليفلا طلسيو .- هتوبأب فارتعالا وه

 هذهل يعامتجالاو يسايسلا كولسلا ىلع
 «زورو دومحم ةصق عم ةقالعلاب تايصخشلا

 ركبو «ليللا تانب عم فطاعتي ىفطصم دجنف
 يف ثادحألا عنصت يتلا يه ةسايسلا نأ ىري

 ةيضق نأ دجيف رمع ينيطسلفلا امأ «هدالب

 اهلالظب يقلت اهنإو ثادحألا ةرؤب يه نيطسلف

 .«يبرعلا ملاعلا ىلع

 نع «صيخلتلا» اذهب انثيدح متخن نأ لبقو

 ناك هتصق بتاك نأب ركذن نأ نم دب ال مليفلا
 يف بضاغلا حرسملا باتك زربأ نم ًادحاو

 لضفأ نم ًادحاو حبصيس هروصم نأو ءرصم
 نأ ىسنن نأ نود «ةيرصملا امنيسلا يروصم

 امنيسلا مجن ناك ةددعتملا تاماجيبلا سبال
 «زور امأ .نيساي دومحم :عزانم نود ةيرصملا



 راعلا

 ءالجن تناكف صخشلا اذه اهنع ىلخت يتلا

 !ةيبرعلا امئيسلا ةرهز ءيحتف

 «راعلا»

 (ناولأ) .د 6 (19485)

 قلاخلا دبع يلع :جارخإ
 ديز وبأ دومحم :راوحو ويرانيسو ةصق

 دوعسلا وبأ نسح :ىقيسوم

 «يمهف نيسح «فيرشلا رون :ليثمت

 زيزعلا دبع دومحم

 دق قلاخلا دبع يلع ناك «ةليلق تاونس لبق

 ةديدجلا امئيسلا يسسؤم نم دحاو هنأب رهتشا

 جتتنت ملو ًاليوط مدت مل ةجوم يهو ءرصم يف
 تارايتلا نم ديدعلل تسسأ اهنكل ءاريثك
 يف هنإف «راعلا» مليف امأ .ةيلاتلا ةيئامنيسلا

 رثكأ ةيلاتلا تارايتلا كلت ىلإ يمتني ةقيقحلا

 نأ مغر ةسسؤملا ةجوملا ىلإ هئامتنا نم ًاريثك

 مليفلا ناك «رمملا ىلع ةينغأ» قلاخلا دبع مليف

 .ةديدجلا امنيسلل يسيسأتلا

 «ًاذإ .قلاخلا دبع يلع دعتبا ؛راعلا» يف

 اهيلإ تدأ يتلا بابسألاو وينوي برح نع
 اهلالخ مهب ةيحضتلا ترج نيذلا لاطبألاو

 امنيس ضوخيل (ةرمملا ىلع ةينغأ» يف امك)

 ام فصت نأ لواحت يتلا امنيسلا «حاتفنالا

 ةيداصتقا ثراوك نم رصم يف ثدحي ناك

 ...هسفن حاتفنالا ببسي «ةيقالخأو ةيعامتجاو
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 يتلا تاريغتلاو ةلئاعلا ديعص ىلع امّيس الو

 .اهيلع أرطت
 ةلئاع يه مليفلا اذه ينعت يتلا ةلئاعلاو

 روهشملا ةراطعلا رجات «باوتلا دبع جاحلا

 هكولسو «ريخلا لامعأل هفارصناو هنّيدتو هاوقتب

 جاحلا لتقي موي تاذ .ميقتسملا طارصلل مئادلا

 لامك مه ءانبأ ةعبرأ ًاكرات ةرايس ثداح يف
 يذلا يركشو «ةراجتلا يف هعم لمعي يذلا

 لداعو «ةباينلل ًاسيئر راصو ءاضقلا سرد
 «باصعأ بيبط نآلا لمعي يذلا بطلا سراد

 يف طباضل ةبوطخملا ىليل ةنبإلا ىلإ ةفاضإ
 .ةطرشلا

 نآلا ىتح يقطنمو يعيبط ءيش لك ءأذإ
 رومألا نأ ريغ .ةطسوتملا ةلئاعلا هذه ةايح يف
 لامك لداعو يركش بلاطي نيح لدبتت
 ىلع «بألا هفلخ يذلا ثرإلا يف امهبيصنب

 كسمي ريخألا اذه عم هلمعل لامك نأ رابتعا

 هامهتي ىتح ءاذه لطاميف «هيدي نيب رومألا
 هتلواحمو بألا ةورث ةقرس ىلع لمعلاب
 نأ ىلإ لامك رطضي انهو .ثاريملاب درفتلا

 دق بألا ناك هتافو لبق :ثدح ام ةقيقح نلعي

 يف ةقفص باسحل «هكلمي ام لك ًانهار نادتسا

 ةسمخ هيلع ٌّردت نأ اهنم عقوتي ناك هينج نويلم

 ءًاعبط ةراطعلا ةراجت نم سيلو ...هينج نييالم
 «لامك هفرعي ناك ام .تاردخملا بيرهت نم لب

 مهتايح ءانبألل نّمؤي ناك امو ؛هيف كراشيو
 طارخنا ًاذإ ناك ؛يلاعلا مهميلعتو ةديغرلا

 ًاعبط .تاردخملا بيرهت يف باوتلا دبع جاحلا

 فشكتنت ذإ ةلئاعلا ىلع ةريبك ةمدصلا نوكتس
 هنولجبي اوناك يذلا ءبألا /مئنصلا كلذ ةقيقح



 امئيسلا تاقشاع

 اذه نأ ريغ .ةظحل يف مهنيعأ مامأ راهني هب اذإف

 لامك هلوقي ام نأ نآلا مهملا .مهملا دعي مل

 لك موحرملا فظو يتلا ةقفصلا نأ :كلذ دعب

 ىف نآلا ةدوجوم ءاهلجأ نم هنادتسا امو هتورث
 تاردخملا نم تايمك لكش ىلع تاحالملا

 نم الدب تولطملاو:فايملا طسو ةءويشملا -
 اذه .ةيمكلا ذاقنإل عارسإلا «تاقانخلاو حاونلا

 لوؤسملا «ةباينلا سيئر لؤحيس يذلا ذاقنإلا
 «تاردخملا بيرهت ةحفاكم مسق نع ديدحتلاب

 يذلا باصعألا بيبط كلذكو ؛برهم ىلإ
 .هل كيرش ىلإ «نامدإلا حفاكي

 .حضاو يدوجو يريبسكش رايتخا هنإ
 عقاولا مامأ «ةياهنلا يف مهنكل ؛نوددرتيس

 ىلإ اومضني نأ ريغ مهمامأ نودجي ال «ريرملا
 جرخ دقو تاحالملا ةقطنم ىلإ نيعرسم لامك

 نع امك هراقو نع لب «هددرت نع مهنم لك
 يف اوصوغيل «ةيملعلا - ةيعامتجالا هتفيظو

 نم نكمتلا ىلإ نيعاس ءاعم ةئيطخلاو هايملا
 نم نوئكمتي مهنأ حيحص .قيدانصلا جارخإ

 تدسف دق ةعاضبلا نأ نوفشتكي نكلو كلذ

 برست ىلإ ىدأ يذلا اهنيزخت ءوس ببسب
 :ًاعم ةثالثلا رامد ةجيتنلا نوكتو .اهيلا حالمألا
 باصيو «ةمدصلا لوه مامأ يركش رحتتي ذإ

 دقو ًالوهذم فقي هنإف لامك امأ .نونجلاب لداع

 .ءيش لك رسخ
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 (امتيسلا تاقشاع»

 (ضيبأو دوسأو ناولأ>.د )٠(6 ١٠٠١

 يروخ نايرام :جارخإ
 رودنغ ىنم :ةدام عمجو ةركف
 يوارطبلا ةحنم 57
 ركاش رازن :ريوصت
 ناورك رمات :ىقيسوم

 يبيكرت يقئاثو مليف

 ةفاسملا دنع ءامنيسلا نف تايادب ذنم

 رشع عساتلا نينرقلا نيب ةلصافلا ةينمزلا

 نم ذختت يتلا مالفألا نأ فرعن ؛نيرشعلاو

 ًاريبك ًارحس سرامت اهل ًاعوضوم عباسلا نفلا
 داكت اهسفن امنيسلا نأ ىنعمب .نيجرفتملا ىلع

 ةيحان نمف .امنيسلل ةنتف رثكألا عوضوملا نوكت
 بذتجي يذلا ةكرحتملا ةروصلا رحس كانه
 ءاهتروريسو اهرارسأ ناضحأ ىلإ نيجرفتملا

 اذإ يتلا يهامتلا ةبعل كانه ىرخأ ةيحان نمو

 اهنإف :ىرخألا مالفألا يف ةطيسب ودبت تناك
 يتلا امنيسلا يف ةيجاودزاو ةيبيكرت رثكأ ودبت
 ًاعوضوم نييئامنيسلاو امنيسلا ةايح نم يقتست
 .اهل

 عضول انه لاجم نم ةمث سيل ءاعبطو
 دوويلوه يف تجتنأ يتلا طئارشلا كلتب ةمئاق

 نم ةروحمتم ءرصم ىلإ ًالوصو ءاهريغو
 تسناس» نم ءاهلهأو اهملاعو امنيسلا لوح
 وفورتل «يكريمألا ليللا» ىلإ ««رافيلوب
 «ةقلامعلا رمت 9و «نامتلآ تربورل «بعاللا»و

 م م دعسل (رطملا تحت بحا»و ...نازاك ايليؤإل



 امنيسلا تاقشاع

 «((ظوفحم بيجتل ةياور نع) قوزرم

 ءرصم يف نيهاش فسويل ؛روصنح توكس»و
 ةمدقملا هذه يف ثيدحلل يفكي لاجملا نكل
 هب صرغت مالفأب مئادلا روهمجلا ناتتفا نع

 ىرخأ اريماك مامأ ًاعبط نكلو  اريماكلا ءارو

 ةايحلا هذه راوغأ ةرباس صاصبلا نيعك لغتشت
 نم صاصبلا /جرفتملا ةنكمم «ةايحلا ءارو

 ىلع يه يتلاو - ةريثألا هتياوه سرامي نأ

 نف لكب ةّيجرفت ةقالع لك روذج يف لاح ةيأ
 .بوتكم وأ ضورعم

 اننكمي .دصرلا اذه نم ًاقالطنا ءانه نمو

 هسرامي نأ نكمي ناك يذلا رحسلا مهفن نأ

 «امنيسلا تاقشاع# مليف :ضيرع قاطن ىلع

 ةشاش ىلع ضرعيل - نيأزج يف ؛هتققح يذلا
 ةجتنملا «- ةيئامنيسلا هضورع دعب ةزفلتلا
 ىلإ انه تلوحت يتلا ءيروخ نايرام ةيرصملا

 ًاساسأ «امنيسلا تاقشاع# مليف ةركف تدلو

 دنع هنع ثيدحلا أدب ءيسنرف عورشم محر نم
 مليف ةركف هقلطنم ناكو «نيعستلا تاونس ةيادب

 يف ىلوألا ةدئارلا اهفصوب ريمأ ةزيزع نع
 تلثمو تجتنأ نيح ةيرصملا امنيسلا ةعانص
 «ىليل» لوألا يرصملا مليفلا ءرثك هربتعي ام

 «رمألا اذه لوح ًاليوط لاجسلا نكمي ناك نإو
 لاحلاف ؛عبطلاب انه انعوضوم سيل اذه نكل
 ةفورعم حبصت ةيرصملا امنيسلا تأدب ذنم هنأ

 ةيئامنيسلا ةبخنلا تنتف ءام دح ىلإ اسنرف يف
 يتلا ةديسلا كلت ةريسب ةيسنرفلا ةينويزفلتلاو
 داصتقالا سسؤم - برح تعلط عروتي مل
 ويدتسا سسؤمو «ثيدحلا يرصملا

 ضد

 ىلوألا ضرعلا ةليل ءاهل لوقي نأ نع - رصم
 تعنص تنأف «يتديس اي كئنهأ يننإ» :«ىليل» ل
 يهيدبلا نمو .«هعنص نع لاجرلا زجع ام ًاقح
 ىلإ هذه هترابعب ريشي ناك برح تعلط نأ

 امئيس قلخ تالواحم نم ديدعلا قافخإ
 يف حجنت نأ ريمأ ةزيزعل ضّيقُي نأ لبق ةيرصم

 .ىلوألا اهتلواحم

 ةصاخبو ءرمألاب نييسنرفلا ناتتفا نأ مهملا

 ًاركاب تمدقأ دق ةملسم - ةيبرع ةأرما نوكب
 ةلواحم ىلإ مهعفد ؛عورشملا اذه لثم ىلع

 حار عورشملا راسم نكل .اهنع مليف قيقحت
 هسفن تقولا يف «دي ىلإ دي نم لقتناو «جرعي
 ةلسلس ىلإ لوحت ىتح عسوتي هيف حار يذلا
 جارخإلا يف نلمع يتاوللا ءاسنلا لوح عيراشم

 نيب عورشملا اذه عقوو .رصم يف جاتنإلاو
 ام ناعرس يتلا يروخ نايرام ةجتنملا يدي
 دادعتسالا نم تاونس دعب مث ءًامامت هتنبت
 عورشملا رثعت امدعبو يعاسملاو تالاصتالاو

 طيرشلا اذه ناك «تارم ةايحلا ىلإ داعو تارم
 ءارارم هيف لّدَعو هتدام تعمج امدعب «يذلا

 ةدنتسم اهسفنب هجارخإ يروخ نايرام تلوت

 تحت ةليوطلا ةينفلا /ةيجاتنإلا اهتبرجت ىلإ
 فسوي ريبكلا جرخملا اهلاخو اهذاتسأ ةياعر

 .نيهاش

 يذلا لوألا مليفلا اذه دلو ذإ ءاذكهو

 تس تارماغمو ةايح ةيبذاجو ةيدجب لوانتي
 هعم تدلو ءرصم يف امئيسلا تادئار نم

 «ةريبك تاطبخ نود نم «تفرع ةديدج ةجرخم
 مدقت فيك ءزيمم ءلزج ؛حضاو بولسأ ربعو
 نببحأ تاديس ىلإ ةيحت هنم لعجتل اهعوضوم



 امنيسلا تاقشاع

 اذه لثم ناك نمز يف «هيف نضخو امنيسلا نف
 .اليحتسم هيف ودبي رمألا

 نع مليف وه «امنيسلا تاقشاع) مليف «اذإ

 ضعب رظن ةهجو نم هيلإ ًاروظنم عباسلا نفلا
 «يدشر ةمطاف ىلإ ريمأ ةزيزع نم «هتاديس مهأ
 ايسآ نمو دمحم ةنيمأ ىلإ ظفاح ةجيهب نمو
 عوضوملا ناك نئلو .ينيوك يرام ىلإ رغاد
 نإف «طيسب ةيدرس ةيملع ةغلب مدقي نأ لمتحي
 زواجتت نأ اهناكمإ يف نأ تأر يروخ نايرام

 نأب يفتكي ال المع مدقتل ؛ءيشلا ضعب اذه

 ينف لمع ىلإ لوحتي لب ءيقيثوت ًايخيرات نوكي
 رمألا ةياهن يف ودبيو ءرضاحلاب يضاملا طبري

 ةأرملاو امنيسلا ةحلصمل ةخرص ةروص ىلع
 .ًاعم نآ يف

 امنيسلا تادئار تارماغمو ةايح نأ كلذ

 بناج يفو ؛نوكت نأ نكمي ةيرصملا
 لاير :ارهللاةيرحل ردع ةهنعج نتن

 تازاتخا انه نمو احم نأ ىف ئاضيسلا نقلا

 ًاطسو اهمليف بولسأ لعجت نأ يروخ نايرام
 يضاملا نيب ًاطسو «لييختلا»و قيثوتلا نيب
 مليفو ةلاسرلا مليف نيب ًاطسوو هرضاحلاو

 .ةيلسملا ةدئافلا

 «ريبك دح ىلإ ...اذه ىف تحجن اهنأ ًانيقيو

 نأ نكمي يتلا ذخآملا نم ديدعلا مغر ىلعو

 ةيأ ىلع - لمحي يذلا مليفلا اذه ىلع لّجسُت

 .ةدايرلا نم هطسق - لاح

 تراتخا «تادئارلا نم ةدحاو لكل ًاءزج
 اننمز نم مليفلا قلطني نأ ةجرخملا - ةبتاكلا
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 انل ةرصاعم ةباش ةيئامنيس ةيصخش ربعو نهارلا
 نع تدقع ةودن لبق نم فلكت ىتلا «ةيدان ىه

 ةايح نع يرحتلاب «رصم يف امنيسلا تادئار»
 «ناعمإو ريكفت دعب اكو ...تادئارلا هتاه

 م

ِ 

 نع ًانايحأو نهتايحو تادئارلا روذج نع
 .ةدايرلا هذه ىلإ نهتلصوأ ىتلا بابسألا

 «ةلحرلا» هذه ةياكح وه هلك مليفلاو

 ءيجملاو حاورلا اهيف نأ لب ءامامت ةيطخ

 نيب عطاقتلا اهيفو ءرضاحلاو يضاملا نيب

 مالفألا دهاشم اهيفو «نامزألاو تادئارلا

 ىتلا نكامألا ريصم نيب ةنراقم اهيفو «ةميدقلا

 تلآ امو ءىضاملا ىف تادئارلا اهيلع تلغتشا

 ةيسايسلا تازمغلا اهيفو ءهرضاحلا يف هيلإ
 تاداهش اهيفو 6 0 را 0

 ًاقالطنا 0 نع ثيدحلا مهدكمي ال انل

 كاردإ نمو «ةيفرعمو ةيليلحت فقاوم نم
 (ًالثم يداش وبأ يلعو ديرف ريمس) نهتيخيراتل
 نأ مهل ضيق نيذلا ءامدقلا ةنهملا لهأ نم وأ

 فسوي) رخآ وأ لكشب تادئارلا اورصاعي

 هتصرف ظفاح ةجيهب هتطعأ يذلا نيهاش

 جاتنإلا ةديس»  ايسآ هل تجتنأو ءىلوألا



 امئيسلا تاقشاع

 مخضأ نم ًادحاو - بقلت تناك امك «عيفرلا
 ...رصانلا» ؛هنمز يف ةيرصملا مالفألاو همالفأ
 فيلوتلا دئار ءالعلا وبأ لامكو «؛نيدلا حالص

 ةجيهب ىلإ نيدم هنأ مك .هسفنب نلعأ يذلا
 .(خلإ ...امنيسلا تادئار نم اهريغو ظفاح

 ذختيرمأاذهو ءًاضيأ مليفلا يفو
 «ةينفلاو ةيخيراتلا هتيمهأ لك - ةنراقملاب - انه

 ىلع نحرطي انل تارصاعم تاباش تايئامئيس
 يتلا صرفلا لوح نم ةقلقلا نهتلئسأ رضاحلا

 /نهمالفأ قيقحتل ءدعب ءنهمامأ نوكت دق

 نرماغي نأ نهناكمإ يف نأ ًاقح لهو «نهمالحأ

 «تادجلا) وأ «تاهمألا» تلعف امك نرطاخميو

 ؟نهتايح انل ىورُت يتاوللا
 انه ودبي ريخألا رمألا اذه نأ لاحلاو

 فشكت ةنراقملا نإ ذإ ءاماليإ رثكألاو رطخألا
 (ذِإ .عجارت يف ةيبرعلا ةأرملا عضو نأ مك انل

 اهاندروأ يتلا برح تعلط ةرابعب ةنراقم «ًالثم

 ةيحتب «ريمأ ةزيزع ةيحت لالخ نم قبعتو «هالعأ
 درون نأ ًاديفم نوكي دق «لكك ةيرصملا ةأرملل

 يف امئيسلا دهعم ديمع نإ مليفلا انل لوقي ةرابع

 يف اهلوبق هنم بلطت تناك ةبلاط اهب هباج رصم
 كحصنأ يننإ» :ًالئاق جارخإلا ةساردل دهعملا

 اهجوز نيب تنبلا ةياهنف اذه نع لودعلاب
 .«اهخبطمو

 فقوتن نأ لاح ةيأ ىلع لضفألا نم ءًاتسح
 امك ؛لقتننو ,دحلا اذه دنع ددصلا اذه يف

 رهوج ىلإو هسفن مليفلا ىلإ «لعفن نأ انب قيلي
 .هعوضوم

 يئامنيسلا هلكش يف ؛مليفلا ناك اذإف
 ةياكح لالخ نم هتعيرذ ذختا دق ركتبملا

 ةيدان ةباشلا ةيئامنيسلا هب موقت يذلا ثحبلا

 نايرامل رخآلا /انألا انه نوكت امير يتلاو)

 صوغيل كلذ زواجتي ام ناعرس هنإف «(يروخ

 يف ةصاخب نكلو .هعوضوم ةيخيرات يف

 يف ثحبلا قايس ودبي ثيح ءأضيأ هتيفارغج
 ناكملا ريثأتل ساكعناك «هنم يساسأ بناج

 «نامزلا يف ةيدان ةلحر نإ ذإ «تادئارلا ىلع

 نوكت مليفلا نم ةيساسأ تاظحل يف تداك
 «طايمدو ةيردنكسإلا نم ؛ناكملا يف ةلحر

 ايسآ سأر طقسم يهو «نانبل يف) نيرونتو

 حوطسلا كلت ىلإ «(ينيوك يرام اهتخأ ةئباو
 تدهش يتلا ةيئادبلا تاويدتسالاو تيناوحلاو

 تفالو .يئامنيسلا نهقشعل تادئارلا ةسرامم

 اهرئاصمو نكامألا كلت عونت رادقم ًاقح
 نأ ةجرد ىلإ ءاهلوح نم ةراثملا تايركذلاو

 مليف ًانايحأ ودبي هتيخيرات مغر ىلع «مليفلا
 !نامز مليف وه امم رثكأ ,ناكم

 رورم نوك نم ساسحإلا اذه عبني امبرو
 هوحم لالخ نم الإ ءاتهاب ءانه انل ودبي نمزلا
 تايركذ ةيأ نم ةيلاخ مويلا ودبت يتلا ؛نكامألل
 ةبوعصبف .موي تاذ هنم قلطنا وأ هيف ثدح امل

 نيتللا نيتاتفلا نع ةينانبللا نيرونت ثدحتت
 اهدجم ضعب رصم ىلإ افيضتل اهنم اتقلطنا
 ناكس فرعي ال داكيو .موي تاذ يئامنيسلا

 قزر ةنيمأ هيف تدلو يذلا يواطنطلا لزنملا
 «دمحم ةنئيمأ اهتلاخ فنك يف هيف تشاع وأ

 ثحبلل ةيدان ةلحر نإ ثيحب ءامهنع ًائيش
 ةيلايروس ةبعل ىلإ جيردتلاب لوحتت هلوح
 ةثرو وأ باحصأ داكيو .ةكحضم - ةنزحم

 ركذت يف نيبغار ريغ ««ساروتساك ويدتسا)



 امنيسلا تاقشاع

 كلذ يف رّوص يذلا مليفلا كلذ نع ءيش

 عيبل لحمك هرود ديعتسي نأ لبق ناكملا

 .ثاثألا

 ةركاذلا .ًامامت ةّوحمملا ةركاذلا اهنإ
 تايركذلا ضعب عم لماعتت نيح ىتح يتلا

 «كانه نم نهرورمو تادئارلاب ةقلعتملا

 يأ نود نم «ةّبس وأ ةفرطك رمألا عم لماعتت

 .ركذي نينح
 ىدافتي جرفتملا تلعج مليفلا ةوق نأ ريغ

 يذلا روعشلا نإ لب ؛لاجملا اذه يف ىودع ةيأ

 نوكي - نايرام /ةيدان هيلإ هلقنت وأ - هيلإ لقتني
 ةبوقثملا ةركاذلا باحصأ ءازإ ًايدقن ًاروعش
 نيذلا كتلوأ اذه ىلع دعاس ام لعلو .هذه

 داقنلا) نييقيقحلا ةركاذلا سارح مهيف ىرئس

 ودبي نيذلا (اهباحصأو ةيدانو ةنهملا لهأو

 ًايمتنم - ًاضيأ - تادئارلا خيراتو - مليفلا
 !ةنكمألا باحصأ ىلإ ال ؛مهيلإ

 ام ىلإ ًارقتفم مليفلا انل ودبي ؛هلك اذه عمو
 وه ام :يرهوجلا لاؤسلا ىلإ ...يساسأ وه

 فيك ؟تاديسلا هتاه لكل يقيقحلا خيراتلا
 نع نهجرخأ يذلا ام ؟اذاملو نفلا ىلإ نلصو

 ؟نفلا نضخيل موي تاذ ةميقتسملا بوردلا
 تايتف لصوأ يذلا يعامتجالا فرظلا وه ام

 يدحت ىلإ «ةظفاحملا ةديدش نامزأ يف «نهلثم

 يواسي عمتجملا ناك نهم ضوخو عمتجملا
 ؟ةراعدلا نيبو اهنيب

 ىتأ امبرو .ًايئطاوتو ًامات تمصلا ودبي انه

 لوقل دعب نحي مل تقولا نأ رعشي مليفلا نأل
 اذه نأ لاحلاف .هنع ًاتوكسم نوكي نأ بجي ام
 خيراتلاو هلك عورشملا دقفي ئطاوتملا تمصلا

 نأل «هرحس نم ًاريبك ًاءزج ءاضيأ ؛هلك يورملا

 نم ةيمهأ رثكأ انرظن يف ودبت تادئارلا ةايح
 ريبك ءزج يرحت ىلع ةردق رثكأو ؛نهامنيس
 نأ مليفلل نكمي ناك يتلا عمتجملا ةينهذ نم

 ةياور لالخ نم اهجولول ًايساسأ ًالخدم لكشي
 تاالئاع تانب لواطت ؛«ةيئانثتسا تاويحل ةفافش

 نم رثكأ ةمث لظي تارجاهمو عاق تائيو ؛ىربك
 نأ امب «نكلو .نهترجه لوح ماهفتسا ةمالع

 رذحو ءايحب هعوضوم براقي نأ راتخا مليفلا
 ىتح لازي ال يذلا عمتجملا ةينهذو نامءالتي

 «رثكأف رثكأ هتظفاحم دادزتو لب ءاظفاحم مويلا
 نم الدب ءًاعبط «مليفلا هلوقي امب ءافتكالا نكمي
 .لوقي ال ام ىلع همول

 لوأو .ريثك مليفلا هلوقي ام نأ لاحلاو

 نرقلا يف ةيبرعلا ةأرملا خيرات وه هلوقيام

 امنيسلا نم ءزج خيرات ًاضيأو نيرشعلا
 لبق نم نآلا ىتح ًالوهجم ناك ...ةيبرعلا

 كلذ وه هلوقيام مهأ نم نإف كلذك

 تراص ذإ ءامنيسلا نأ ىلع ددجتملا ديكأتلا

 «ةايحلا نم ًايساسأ ًاءزج نيرشعلا نرقلا لاوط

 ًايح ًاعوضوم لكشت نأ اهنكمي ءاهل ادن ًانايحأو
 هلالخ نمو امنيسلا خيرات لوقت «مالفأل ًاباذجو

 .صاخلا انخيرات

 نايرامل هامئيسلا تاقشاع» نأ ًائيقيو
 يهامتلا اذه قلخ ىلع ًارداق ىتأ يروخ

 .نيجرفتملا خيراتو امنيسلا خيرات نيب لاعفلا

 ًاريدج ًالمع ناكل ءاذه ىوس لعفي مل ول وهو
 اذه نم رثكأ لعف هنأو فيكف ...ةيحتلاب

 1 ؟ًاريثك



 ندا

 («سرعلا)

 (ضيبأو دوسأ,.د ١٠٠١ (١1و1/8)

 (سنوت) ديدجلا حرسملا ةقرف :جارخإ
 ديدجلا حرسملا ةقرف :راوحو ويرانيس

 ديدجلا حرسملا ةقرف :ريوصت

 «سيردإ دمحم .راكب ةليلج :ليثمت

 يرئازجلا لضاف

 طيلخب هبشأ ءيسنوتلا «سرعلا" مليف ودبي
 نييزاوجربلا ىدل سرعلا» نم هوازجأ تعمج

 «تخيرب دلوترب يناملألا بتاكلل «راغصلا
 بتاكلل «؟فلوو اينيجرف فاخي نَم» نمو

 ةراشإلاو ...يبلآ دراودإ يكريمألا يحرسملا

 ثيدحلا لاجم يف نيتيحرسملا نيتلاحلا ىلإ
 .اهلحم ريغ يف ودبت ال «سرعلا» مليف نع

 ةيحرسم ىلع ٌّىئنبم الصأ ءعمليفلاف

 ةقرف تاجاتن مهأ نيب نم تناك يتلا «سرعلا»

 نأ حضاولا نم ناكو .ةيسنوتلا ديدجلا حرسملا
 عفد دق ةيحرسملا هضورع يف «سرعلا» حاجن

 «سيردإ دمحمو «راكب ةليلج) ةقرفلا ءاضعأ

 ةناعتسالاو «ةيتاذلا مهلاومأو مهتاردق ىلعو

 ىتأ مليف ىلإ ةيحرسملا ليوحتل ةيئزج ةنوعمب

 اولاق «مليفلا مث ةيحرسملا اودهاش نيذلا

 لمعلل يحرسملا ءادألا اولّضف مهنإ اهموي
 اودهاشي مل نيذلا نكل «يئامنيسلا هئادأ ىلع

 مامأ مهسفنأ اودجو مهنإ اولاق «مليفلا ىوس

 ىلإ يمتني ءايركف ساقو اينف نقتم «ريبك لمع

 رثكأ لكشبو ...هباحصأل لوألا مليفلا مامأ

 «ةيعامج ةروصب ققح ينف لمع مامأ ءًاديدحت

 يف سيل دوجولا ردان هنأ فرعن بولسأ وهو

 ةمث ناك نإو ىتح هنا يهيدبلا نم ثيح «ماع

 نيينقتو نيينفو نينانف نم «نيلماعلا تارشع
 وه ,دحاو عدبم ًامئاد ةمث ءلمعلا نوزجني

 امأ .اهلك ةيلمعلا سأر ىلع فقي «جرخملا

 لمعلا يفو جارخإلا يف اوكراش لكلا نإف انه

 .ماع لكشب

 سيرع نيب «سرعلا» ثادحأ رودت
 ذنمو :«عباسلا ةليلب ىمسي ام لالخ هسورعو

 ةيزاوجربلا ىلإ نايمتني نينثالا نأ فرعن ةيادبلا

 «ةليللا كلت يف امهيسفن نادجيو «ةريغصلا
 نمورغلا ةقالع كانه ءآلوأ :ةريفقوم نايجاؤي

 ىلع ريخألا اذه هيلإ جاتحي جوزلل قيدصب
 نارطضم امهنأ نادجي يناثو ءىلاملا ديعصلا
 ةلودلا نأل «يلاتلا مويلا يف تيبلا كرت ىلإ
 رودي نيفقوملا نيذه لوحو .همده نآلا ديرت

 نكمي «راوح امهنيب موقيو وع نينثالا نيب
 ام ةيبرعلا امئيسلا تفرع ام ًاردان هنإ لوقلا

 همؤل يف كلذكو «هتيلدجو هتوق يف هيزاوي



 ليلجلا سرع

 فشكي راوح «ءيش لك دعب ءوهف .هتوسقو

 علطتي لقألا ىلع وأ ءاهرسأب ةقبط تايقالخأ
 ةمزأ تايقالخألا كلت ربع ًافشاك «كلذ ىلإ
 «لكك عمتجملا ةمزأ يلاتلاب امبرو «ةقبطلا كلت

 ةقيعم ةقبطلا كلت لبكت يتلا دويقلا نع ًاثدحتم
 تالفإلا نكمي ال ًادويق ودبتو ؛عمتجملل اهءانب

 .اهنم
 ىلع مليفلا اذه ةءارق ناكمإلا يف له ىرت

 ؟ٍناث ىوتسم

 مليفلا زاجنإ نيح ءاوناك نيذلاف ءامير
 عاضوأ نع ًائيش نوفرعي 2191/8 ماع ؛هضرعو

 ناكمإ يف نأ نيكردم اوناك ءلكك سنوت
 همهف نكمي ام ًاريثك زواجتي نأ مليفلا اذه
 ةيحان نم اذه .ىلوألا اهتءارقو هئادحأ ربع

 /ةيحرسملاف «لكشلا ةيحان نم امأ .نومضملا

 اهصخلت ءاهل رصح ال تاناكمإ حرطت «مليفلا
 ؛يتآلا لكشلا ىلع ديدجلا حرسملا ةقرف

 :ماع ينف نايب عورشمك

 لئاسو يف مكحتن نيذلا «نحن اننإ - ١
 يف انلعجت ال ةقيرطب يحرسملا ائجاتنإ
 كلت وأ ةسسؤملا هذه هاجت ةيدام ةيعبت ةقالع

 .ةمظنملا

 بيلاسأ نع ثحبلا يف انّمه نمكي - ١

 ديدج لمع لكو «جاتنإلا ىلع اندعاست ةديدج

 .هذه ثحبلا ةيلمع يف ةوطخ وه امنإ هتجيتن
 مالكلا# رييغت ةيساسألا انمومه نم

 «ةيديلقتلا هلاكشأو ءًامومع ينفلاو «يحرسملا

 ؛هعطاقتو :ةدهمملا قرطلا نم هب جورخلاو
 .ةيبرغلا جذامنلا

 5 ا/

 ؛ليلجلا سرع»
 (ناولأ) .د )1997( ١١

 يفيلخ ليشيم :جارخإ
 يفيلخ ليشيم :ويرانيس
 يدنإ يد ناف رتالف :ريوصت

 اينس يرام ناج :ىقيسوم

 «نامرك ىرشب ءيليقع يلع دمحم :ليثمت
 نايدشأ ينآ

 «يفيلخ ليشيمل ؟ليلجلا سرع» مليف ناك
 ةرود يف ىلوألا ةرملل ضرع نيح ًاريبك ًاثدح
 .يئامنيسلا ةناك) ناجرهم نم 1941 ماعلا

 ليلجلا ىرق ىدحإ يف روص يذلا مليفلاو
 نيب ًاكرتشم ًاجاتنإ ناك ةلتحملا نيطسلف يف
 هنأ هتيمهأ تناكو ءاكيجلبو ءاسنرفو «نيطسلف

 جرخم هققحي ليوط ينيطسلف يئاور مليف لوأ
 ققحت ةيئيطسلفلا امنيسلا تّلظ امدعب ينيطسلف

 .نيفطاعتم بناجأو برع دي ىلع
 اريماكلا اهيف طبهت يتلا ةظحللا نيب

 يركسعلا مكاحلا رقم ىنبم ىلع ىلعأ نم
 اذه اهيف رداغي يتلا ةظحللاو ؛يليئارسإلا
 خارصب ًايوخضم ةعيضلا راتخم تيب «مكاحلا

 تعفقو ام لكب افوذقمو «نييورقلا نم بضغلا

 يفيلخ ليشيم مليف يف ثدحي ال ؛مهيديأ هيلع
 سرع .يداعلا عونلا نم ينيطسلف سرع ىوس
 فلأتت سرع .موي يأ يف لصحي نأ هل نكمي

 هنإ .شاّعُملا يمويلا ليصافت نم هليصافت
 يف ماقي دق هنكل «ليلجلا يف انه ماقي سرع
 ناكم يأ سيل ليلجلا نكل .رخآ ناكم يأ



 ليلجلا سرع

 .ناك سرع يأ سيل ينيطسلفلا سرعلاو .رخآ
 يف ليلجلا اناق سرع ذنم .نمز ذنم اذه فرعن

 امدعب رثكأ هفرعنسو .ىلوألا ةيحيسملا تاونس
 .مليفلا ضرع اتعاس يهتنت

 .ًايقيقح ًاسرع جرخملا رّوصي مليفلا يف
 ًاعورشم ينبي سرعلا اذه لوح نم وهو
 ؛ىلوألا ةلهولل .هل قايس يف «ًالماكتم ًايئامنيس
 رودت مليفلا ثادحأف :يطسرألا لمعلا لكش
 مليفلا يف سيل .دحاو موي يف دحاو ناكم يف

 «ضعبلا ركذتي نيح ىتحو «ةيعجارت تاطقل
 اذهو .مهتايركذ بكاوي ةروصلا ال ظفللا نإف

 «ليلجلا سرع مليف دمجي نأ نم ًالدب رصحلا
 اهنم قلطنا ةدعاق هاطعأ «ةعقوتم ةينوكس يف

 «سرعلا لالخ نم مسريل ةقذاح ةيرصب ةبعل يف
 اذه لعف هنأ شهدملاو ...بعشو ضرأ ةريسم

 «ةيحان نم رولكلوفلا رسأ يف قرغي نأ نود نم

 نم .ةيناث ةيحان نم جلدؤملا باطخلا رسأ يفو

 يف «ايرصب ءأينف ًالمع «ليلجلا سرع» ادب انه
 دعبلا لالخ نم هباطخ ىتأو ...لوألا ماقملا

 .هباسح ىلع ال يليكشتلا

 :ةطاسبلا ةياغ يفف مليفلا ةياكح امأ

 جوزي نأ ديري لداع وبأ ةيليلجلا ةيرقلا راتخم
 ءاذه ىلع رصي وه .ةيماس ةحيلملا ةاتفلل هنبا

 هذج رثكأ اهيلإ هعفديو ءاهيلإ هعفدت ديلاقتلاو
 سرع نوكي نأ هنم ًابلاط ملحلا يف هراز يذلا
 تاطلسلا تناك اذإف .«سارعألا ريمأ» ؛لداع

 عنمت يلاتلابو ءعمجتلا عنمت ةيليئارسإلا
 خوضرلا نم سأب الف «دقعني نأ نم سرعلا
 فرش فيض هلعجو يركسعلا مكاحلا طرشل
 ءارجإب حامسلا ءاقل ؛هيدعاسم عم سرعلا يف
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 له ؟لتحملا ودعلا عم نواعت وه له .سرعلا
 ؟ةبصتغملا ةطلسلا ةدارإل ناعذإو خوضر وه

 اذه نم ةلئسأ نع ةباجإلا لهسلا نم سيل

 ةيرقلا نكل .ةباجتسالا رربي سرعلاف .عونلا
 نورخآلا كانه ...هدحو لداعابأ تسيل
 «نونواعتملاو «نوضراعملاو «نورئاثلا :ًاضيأ
 ىلع ًائيع نشعي يتاوللا ءاسنلاو ؛نويدايحلاو
 ...لتحملا ةلاذن ىلع ًائيعو ءلاجرلا ىضر
 دب ال ناك ءانه نم .ةقحالتملا لايجألا كانهو
 .ًابضغو ًالاجس ريثي نأ نم راتخملا خوضرل
 فقثملا وهو ؛روضحلا نع هوخأ فكنتسيف

 ررقيو .رابتعا يأ ىلع ةماركلا مدقي يذلا
 ضعبلا دجي اميف .كلذك ةعطاقملا ضعبلا
 ةمواقم ةبرضل ةحناس نوكتس ةصرفلا نأ رخآلا
 .ةقحاس

 سمش نم «غارفلا نم أدبي ...سرعلا أدبيو
 تويبلا ةراجح نمو «ةيخرتسملا رهظلا دعب
 ...ضرألاب ةمحتلم ينبلا اهنولب ةعامللا

 رّيحلا أدبي ًاليلقف ًاليلق جيردتلاب .غارفلا نمو
 فويضلا «ناريجلا ءلهألا :ءالتمالاب يناكملا
 :هلاجرو يركسعلا مكاحلا مث «نوبّرقملا

 ًاثيشف ًائيش مث ؛موجولا نوكي اذه لوصو عم
 «سوفنلا يف بضغلا رسأنيو ,فوخلا لوزي
 «ةيناودع يأ يدبي ال رمألا ةياهن يف ءلجرلاف

 :تقوملا جامدنالا نم ءيش ىلإ ىعسي لب

 «صقرلاب ىلستيو يديلقتلا ماعطلا يف صوغي
 هنإ .ناكملا نع هتيرغ انل نالوقت هانيع اميف

 ناكم نم ِتآ يركسع مكاح رمألا ةياهن يف
 اذه ةفرعم ىلإ جاتحي جرفتملا نأ حيحص .رخخآ

 يف فيفخلا عامتلالا كلذ مهفي يكل «أقبسم



 ليلجلا سرع

 هتراشإ كلذ دعب مهفي يكلو ...لجرلا يئيع

 ىتح موي تاذ دّدمتلا يف ةيفخلا هتلود ةبغر ىلإ

 ءًاضّرع رمت تاراشإ اهنكل .بلح ريغو بلح
 لثم هزهت نأ هسرعل ديري ال يفيلخ ليشيمف
 نأ اذه يف هتجح .تحضو نإ تاديكأتلا هذه

 مئالملا ريغ ناكملا يف هدوجوو لجرلا ةبرغ
 يفيلخ ليشيم .امهلهجي دحأ دعي مل نارمأ

 هزواجتت فورظ طسو لجرلا عضي نأ ديري

 فيض درجم حبصي ءامكاح اهعم دوعي الف

 اذه دبي مل ولو ىتح جعزنمو جعزم ئراط
 «ضرألا :نيطسلف يه هذه .نورخآلا هيدبيو

 «صقرلا ؛ماعطلا ؛تاداعلا «ديلاقتلا ؛سانلا

 ماجسنا .هلك اذه يف ديكأ ماجسنا كانه .بحلا

 مهنإ :هنع نييليئارسإلا ةبرغ جيردتلاب انل حضتت

 دهشم رسفن فيكف الإو ...رثكأ ال نوقرشتسم
 ىوه ةأجف اهب دبتسا دقو ةيليئارسإلا ةطباضلا
 ؟هرحسو قرشلا

 يفيلخ ليشيم اريماك تنّكمت «ةبرغلا هذه

 بيكرتلا قايس يف ةمث ناك نإو ءاهريوصت نم

 نمل ةحضاو ريغ اهلعجب ددهي ام مليفلل يناينبلا
 امي بعلي مل نإ سابتلالا اذهو !ًامامت قّدحي ال

 ةحورطأ ةحلصمل «مليفلا قايس يف ةيافكلا هيف

 طاقتلا هجو يف ةبقع فقي هنإف «يفيلخ ليشيم

 فقي ريخألا اذه نأل ؛هلك مليفلا ةحورطأ

 نيب دودشم لبح ىلع هسفن قايسلا اذه يف

 ؛مهدحو اوسيل نييليئارسإلا نكل !نيتيواه

 نم ةعبان مهتبرغ تناك اذإ ءالؤهف .انه ءابرغلا

 نيطسلفب هل ةقالع ال رخآ ملاع ىلإ مهئامتنا

 عم ةبرغلا يف نوواستي مهنإف ؛اهسانو اهضرأو
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 نم هتعجاف شيعي بيرغ رخآلا وهف «سيرعلا
 .مهسفنأ ءابرغلا كئلوأ روضح ءارج

 لبق تأطابت دق يفيلخ اريماك تناك اذإو

 ةاسأم اهيف رجفتت يتلا ةظحللا ىلإ انلاصيإ
 ةوطخلا زيكرتب لمأ ىوس كلذ امف ...لداع

 نييليئارسإلا ةبرغ تناك اذإف .كلذل ةدهمملا

 مهب ىتأ يذلا عضولاو مهدوجو نم ةعبان
 يمارد دهمم نع ىنغ يف انلعجي ام ءانه ىلإ
 يف لداع ةبرغ نإف ؛ةبرغلا كلت ريوصتل

 ناعذإ ىلإ ةجاح يف :تادهمم ىلإ ةجاح

 ةرثرثو ؛همع ةعطاقمو «راوثلا ةيلوفطو ؛هيبأ
 اذه لك ىلإ ةجاح يف ...هتايركذ لوح هدج

 يف يتأت ةظحللا هذهو .راجفنالا ةظحل لبق

 ةيماس ىلإ لداع ولخي نيح ...سرعلا ةورذ

 روضحلا فحتيو «ىلوألا ةليللا بجاوب موقيل

 مدب خطلت دقو ضيبألا فشرشلاب «نيقوشتملا
 .ءارذعلا

 هنأب رعشيف .هتمهم يف لداع لشفي راصتخاب
 هذه ءاصخلا ةدقعو .رمألا ةياهن يف ّيصخم

 عيصي انهذ .ملعلا نم عيتفلا ادق يف لحع
 :زمرلا دعُب هيبأل حبصي امك ءزمرلا دعب لداعل

 «لداعل لّيخ ولو ىتح «ىبيدوألا ىنعملاب سيل
 هوبأف .هنايصخخ نم هيقيس هيبأل هلتق نأ .ةظحلل

 ةعماقلا ةوقلا كلت وه «ةطلس لك «ةطلسلا وه

 نواعتت مل ولو ىتح لتحملا نع تتكس يتلا

 انيَعَو ىلعأ يف ةدقارلا ةايلعلا انألا» يه .هعم

 وه ىرحألاب وأ .اذه كردي ال لداع وبأ .انلبكت

 رربت ةياغلا نأل سيل ...حصفي ال هنكل كردي

 اهلّبق اهيلع ردقت ال ىتلا ديلا» نأل لب ,ةطساولا

 ةلثمم ةيماس ؟ةيحضلاو .«رسكلاب اهيلع ّحداو



 انر سرع

 .هسفن تقولا يف نيطسلفو ضرألاو ةءاربلا

 يهو لكشملا يه :ءيش لك يه هذه ةيماس

 نع «موقتس «ةفرغلا يف اهنأل «لحلا ...لحلا

 «لداع مهفتت يهف ...ةبعصلا ةمهملاب ؛لداع

 .هتاسأم مهفتو

 مهراسم سانلاو سرعلا ريسي ؛جراخلا يف
 6«فويضلا» نم ىتح ربكأ سرعلا :يعيبطلا

 يف :عيمجلا يوتحي سرعلا ...نيئراطلا

 يف ؛ةباغلا راجسشأ نيب «ةدئاملا ىلع ءاياوزلا

 نوكي الو سرفلا لشهت ثيح مغلملا لهسلا
 نم «وهف :اهتداعتسا لداع يبأ ريغ دحأ ةردقب

 .هتغل مهفتو اهتغل مهفي ءًاعيمج نيلتحملا نود

 يهتتت امك ء«سرعلا يهتنيو .هيلإ عرهتف اهبطاخي
 نومواقملا نابشلا فكنتسيو .سارعألا لك
 فدهتست تناك يتلا مهتيلمعب مايقلا نع ىتح

 .لآم امه لشفلاو زجعلا نأل له .ودعلا دونج

 سابتلا يف جرخملا انعقوي انه ؟ءيش لك

 مايقلا ةلاحتسا رسف يذلا قطنملا مغر ءٍِناث

 ةلهولل ؟ًاذإ سئاي يوادوس مليف !ةيلمعلاب
 يفيلخف .لقأ :كلذ دعب نكلو .امير ...ىلوألا

 ترج امك «ًايلوطب» ًامليف مدقي الأ انه لواح
 لخادلا نم ةيؤر مدقي نأ طقف لواح ...ةداعلا

 .لخادلا ةيضقل «لخادلا بعشل

 اذه نم يسايسلا فقوملا نكي امهم ءانه

 ...انخيرات ضعبل هحرج نكي امهمو «مليفلا

 .ةيئامنيسلا هتوقب فارتعالا نم دب ال ناك

 ًادوعص ريسي ويرانيس ىلع يكذلا هلاغتشابو
 نم نكمت مليفلا نأبو .رّجفتلا ةظحل ىتح
 هنأ ةصاخب «ةريثك تابقعو تابطم زايتجا

 «نيزح رفص نم ًاءدب ؛ءاوخ ضرأ يف لغتشا

 اهموي حضاولا نم ناكو .ام ءيش ىلإ لصوف

 ...مليفلا اذه عم تأدب ةينيطسلفلا امنيسلا نأ

 لوألا حبصيل هراسم عباتف يفيلخ ليشيم امأ

 يف زربألا مويلا وه ًايئامنيس ًانتم ؛لخادلا نم
 .ةيبرعلا تامنيسلا راسم

 «انر سرع»

 (رخآ موي يف سدقلا وأ)
 (ناولأ) .د 6٠ وفحفإ

 دعسأ وبأ يناه :جارخإ

 يعمل باهيإ ءردب ةنايل :ويرانيس

 سوينيليه تيغرب :ريوصت

 هبر دبع راشب «ندنيل رد ناف يكييرام :ىقيسوم

 هروطان ةفيلخ ءيروخ ارالك :ليثمت

 غاَبَد ليعامسإ

 ثدحت دق .ةطاسبلا ىهتنم يف ةياكحلا

 يتلا ءردب ةنايل ةيئيطسلفلا ةبتاكلل لاح ةيأ

 هيف يورت هتبتك صن نم مليفلا اذه قلطني
 يف صنلا لمحي ال اميرو ...تجوزت فيك

 قلعتي ام يف ىوس تفال وه ام هرمأ ةقيقح
 .سدقلا :ةياكحلا هيف ثدحت يذلا ناكملاب

 «ردب ةنايل هيف تجوزت يذلا نمزلا نأ حيحص

 اذه ىلعو ءسدقلا يف ريغتي ءيش ال نأ ريغ

 يئاورلا همليف يف ءدعسأ وبأ يناه نكمت

 .هعوضوم (نِرضَعي) نأ نم ءاذه لوألا ليوطلا



 انر سرع

 يف اهسيرع نع ثحبت «هتلطب انر ءلعجيو
 نع انر ثحبت اذامل نكلو .ةرصاعملا سدقلا

 ؟اهسيرع
 غيستسي ال ًانانف ًاباش بحت اهنأل ةطاسبب

 ميقي يك بألا اذه نكل ءهنم اهجاوز اهوبأ

 نأ اهنم بلطي هتنبا هديرت ام هجو يف ةبقع

 ىلإ هجوتلل دعتسي وه امنيب نيرمأ نيب راتخت
 راتخت نا امإو ءكانه ىلإ هبحصت نأ امإ «ةرهاقلا

 نكل .اهيلع اهضرعي ءامسأ ةمئاق نم اهل ًاسيرع
 يف كمهنملا دراشلا اهبيبح ىوس ديرت ال انر

 سيل هنكل اهبحي هنأ حيحص .ةيحرسملا هنوؤش
 نم ًابره ءاهب نارتقالل عرهيس يذلا عونلا نم
 .اهيبأ فقوم

 نكمتت :ةديعسلا ةياهنلا نوكتس ةياهنلا يف

 جاوزلا متيو ءبيبحلا ىلع روثعلا نم انر
 يليئارسإلا شيجلل زجاح دنع «عراشلا يف

 اهنازحأو سدقلا تاضقانت طسو «لتحملا

 .نييليئارسإلا دونجلا دض اهئانبأ تاعارصو

 ءاهتيداع نم ءانه ءانر ةياكح صّلخي ام اذهو
 طيسبلاو ءزيمتملا ينيطسلفلا مليفلا اذهل ًارفوم
 هلماعت يف امك ةيئامنيسلا هتغل يف لاح ةيأ ىلع

 .ةطغاضلا هءاوجأ «هعوضوم عم

 ودبي مليفلا اذه يف ام لك نأ ةقيقحلاو

 انرو «ةوقب هتنبا ىلع طغضي بألا :ًاطغاض

 نم مهألا نكل .اهبيبح ىلع طغضت نأ لواحت
 طغضو ؛عيمجلا ىلع ةنيدملا طغض وه اذه

 ريسلا ةكرح طغضو يليئارسإلا زجاحلا دونج

 هذه يف ثدحي ام طغض مث ءزجاحلا دنع

 .«ةيداعلا ريغ» ةنيدملا

 :طغضلا اذه ةوق فشكي ًاضيأ ًادهشم لعلو

 ءيش لك نأ انر ىلإ هيف لّيخي يذلا تقولا يف

 عراشلا يف ءدّقعُي فوس نارقلا نأو يّوس دق

 نم ديعب ريغ .ناكملا يف رمت ءزجاحلا برقو
 صاصرب هّوَتِل لتُق ىتف ةزانج ؛سرعلا ناكم
 .لالتحالا تاوق

 دهشم مامأ انر ةخرص نأ ًاحضاو ودبي انه

 يف اهيبأ ىلع اهراصتنا دهشمو «ةزانجلا
 «طغضلا لك اهلخاد نم غرفي ءاهسفن ةظحللا
 ءاهارن اننكل اهعمسن ال دق «ةخرصب علطيل

 ةقعاصلا خنوم دراودإ ةخرص ىرن امك امامت

 :نأ ودبي ؛ةظحللا هذه يف .ةريهشلا هتحول يف

 كلت روصي نأ لجأ نم عنص امنإ هلك مليفلا
 يتلا ةظحللا ىتح ءاذه نم رثكأ لب ...ةظحللا

 انأو انه هلعفأ ينارت يذلا ام» :انر اهيف لءاستت

 .«؟نولتقي سانلا اميف بحلا ءارو ضكرأ

 :ًالئاق اذه ىلع قلعيف دعسأ وبأ يناه امأ
 بعصألا وهام ةفرعم بعصلا نمل هنإ»

 :ًابرح شيعي دلب يف يئامنيسلا ىلإ ةبسنلاب
 ؛يئاور لمع قيقحت ىلع ًارداق نوكي نأ

 «هنم مغرلا ىلع ًاضّرعم هلمع دهاشي نأ وأ
 دعسأ وبأ نأل كلذو .«هيلع عقاولا ةمجهل
 ةيليجستلا طئارشلا نم ديدعلا ققح ناك يذلا
 مالفألا نم ًاددع جتنأ امك ««انر سرع» لبق

 لالخ نم ؛همليف روص ؛نيرخآل ةيئاورلا
 موي لالخ ةنيدملا يف اهلاوجتو انر ةياكح
 لاح لجسي يقئاثو مليف ةلكاش ىلع ءدحاو
 لاح اهلالخ نمو «لالتحالا تحت «ةنيدملا
 هيلع ودبي نأ نود نم امنإ ماع لكشب نيطسلف

 ريوصتب هسفن تقولا يف متها يذلا وه ...كلذ



 نيزلا سرع

 «ةيميمحلا»و «ةيصوصخلا# ةديدش ةياكح

 تدّهم ةنكمتم امئيسو «ديج لكشب اهروصو
 ةنآلا ةنجلا# نييلاتلا نيريبكلا هيّلمعل ًاعبط
 .ةرمعاو

 «نيزلا سرع»

 (ناولأ) .د © (1 91/9

 قيدصلا دلاخ :جارخإ

 قيدصلا دلاخ :ويزانيعف

 حلاص بطلا :ةياور

 قيدصلا دلاخ ءريمأ قيفوت :ريوصت

 ليمج ناميلس «قيدصلا دلاخ 0 :ىقيسوم
 «قودرز ةيحت .يدهم يلع :ليثمت

 يحالص ميهاربإ

 صنلا اذه نوفرعي ةيبرعلا ةياورلا ءارق لك
 يذلا حلاص بّيطلا ينادوسلا بتاكلل ليمجلا

 :هتياورب هلبق نم ةيبرعلا ةياورلا فحتأ ناك
 ةدحاو ربتعت يتلا ؛لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم

 .ةيبرعلا ةيئاورلا صوصنلا لمجأ نم

 اذه ىلع هلمع نع هعضو باتك يفو
 نكي مل كلذ لبق هنإ قيدصلا دلاخ لوقي مليفلا
 يذلا نكل «ًاريثك حلاص بّيطلا بدأ فرعي
 هققح يذلا ريبكلا حاجنلا دعب هنأ وه ثدح

 ««رحب اي ...سي# لوألا ليوطلا يئاورلا مليفلا

 ناكو ؛ديدج عورشم ىلع روثعلا ىلإ ىعسي
 هل قيدص هاده نيح عورشملا اذه ددصب ارث

 كردأ ىتح ءاهأرق نإ امو ؛«نيزلا سرع# ىلإ
 هنأ فيك قيدصلا يوريو .هعورشم مامأ هنأ

 يئاورلاب عامتجالل ندنل ىلإ هروف نم رفاس
 لوأ عورشملل سامح يأ هيلع ٌدبي مل يذلا

 ىتح ؛رحب اي سب» دهاش نإ ام نكلو ءرمألا
 دلو اذكهو .رطاخ بيط نع قفاوو هيأر لَّدب
 .عورشملا اذه

 رودت يذلا حلاص بّيطلا صن يوريو

 ةينادوسلا ةيفيرلا قطانملا ىدحإ يف هئادحأ

 دلو يذلا نيزلا ةقطنملا كلت نبا ةياكح
 يذلا ءاكبلا نم ًالدب ةلجلجم ةكحض طسو
 بشي نيح ًاقحالو .ةداع هطسو لافطألا دلوي

 امك ةيلقعلا هاوق ضعب نيزلا دقفي قوطلا نع
 هبقل حبصيو ءاهنم نيتنثا ءانثتساب هنانسأ دقفي
 هتكحضب اهلك ةيرقلا يف رهتشيو 4ةفارزلا نيزا

 .تاكحضلا نيب اهل هيبش ال يتلا ةنانرلا

 ءطقف لقعلا طيسب ًاباش سيل نيزلا نكل

 ناسنإ وه لب ءبسحو ةيرقلا كحاض وه الو
 رثك هكردي ال ام اذهو ءرعاشمو مدو محل نم

 ةيرقلا كسان «نينحلا هكردي نكلو ؛ةيرقلا يف
 .هب متهيو هقداصيو هاعري يذلا حلاصلا لجرلا

 بحلا لوسر نيزلا راص ءانثألا كلت يفو
 ندري يتاوللا تاهمألا هب كرابتت «ةيرقلا يف
 ركذي نإ ام هنأب نآلا رهتشا ثيح نهتانب جيوزت

 تنبلا هذهل يتأي ىتح تائبلا نم تنب مسا
 ىلع حرفب لبقُي يذلا نيزلا نأ ريغ .بيطخ
 جيوزت ىلإ عرهي ةبّيطلا ةيعامتجالا ةفيظولا هذه
 ىلإ علطتي يتلا همع ةنبا ةمعن ادع ام تانبلا لك

 ةضراعم مغر ىلع ءاهب مرغم وهف .اهنم جاوزلا
 هذخأم نمكي يذلا نيدلا فيس ةيرقلا مامإ

 .نجلل ًاقيدص هنوك نيزلا ىلع
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 نيزلاو نيدلا فيس نيب عارصلا يفو
 ةمعن نإ ذإ «هتبيخ نيزلا رجيو مامإلا رصتني
 نابش نيب نم اذحاو راتختو عقاولل (خضرتا

 هيلع نوكيف نيزلا امأ .اهل اومدقت نيذلا ةيرقلا

 ًايضمم ًاينغم ًانيزح ةيرقلا يف هلاوجتب يفتكي نأ
 .ثاخخابطلاو يفلح هتقو

 راتخي هتلعج يتلا ةيركفلا بابسألا نع

 عم سيل دلب يف روص ثيح - بعصلا لمعلا
 ًالفاح لمعلا لعج ام يئامنيس جاتنإ ديلاقت

 قيدصلا اهيوري يتلا راطخألاو تابوعصلاب
 ؟نيزلا'نسرعو يسرع :ةنولع» تفيرط هيتاتك يف
 روصأ نأ مامتهالل أريثم يل ادب دقلا :لوقي
 هنكمي نيدلا نأ سانلا يرأو «ديلاقتلا سابتلا

 «قدصت الأ طرش ًايعمقو ًايمالظ نوكي الأ
 «نهاكلا عنصي يذلا وه بوثلا نأ «ةجاذسب

 لوقأ ام لعفا» :لئاقلا راعشلا قدصت وأ

 وه ناميإلا يلإ ةبسنلاب .«لعفأ ام لعفت الو
 ىلعو .حفاكي نمل كلم لمألاو .نمؤملل كلم
 ةيخيراتلا قئاقحلا ةهجاوم ىف ةباشلا انممأ

 ..اهب نمؤتو اهتاعلطت ددحت نأ «ةيعامتجالاو

 ناسنإلا ملح لعجن نأ اننكمي فيكف الإو

 .(؟انكمم

 («(حلبلا قرع»

 (ناولأ).د 5 (1999)

 فشاكلا ناوضر :جارخإ

 فشاكلا ناوضر "ويراتيس

 نمحرلا دبع رساي :ىقيسوم
 «ىتاجن دمحم «لماك ةلبع «ناهيريش :ليثمت

 ءيلم يبرعلا يبدألا ثارتلا نأ مغر

 فلأ تاياكح مظعم نم ًاءدب ءريطاسألاب

 هذه ىلإ ةيمتنملا مالفألا ظح نإف «ةليلو ةليل

 مئاد ناك «يبرعلا جرفتملا ىدل ريطاسألا

 يبرعلا نأب ًامئاد داقتعالا دوسي ثيحب ةلآضلا
 اهيلإ عمتسي نأو ريطاسألا أرقي نأ لضفي

 نمو .ةشاشلا ىلع اغآري نأ نم الذب ىكحخت
 تدمتعا يتلا ةليلقلا ةيبرعلا مالفألا نإف انه

 رثك لوضف رب مل «اهل ةئيبو ًاعوضوم ةروطسألا
 داقنلا لوضف امئاد تراثأ نإو نيجرفتملا نم

 .مهباجعإو

 رصان امنيسب رمألا لوأ ركفنو اذه لوقن
 ةصاخب انه ركفن اننكل ءءاع لكش يف ريمخ
 لحارلا هيف لصوأ يذلا «حلبلا قرع» مليفب

 امنيسلا يف يروطسألا دعبلا فشاكلا ناوضر

 «لبق نم اهتغلب نكت مل ةورذ ىلإ «ةيرصملا

 فشاكلا نإ لب .دعب نم اهغلبت نل اهنأ ًانيقيو
 نيرخآلا نيليوطلا نييئاورلا هيمليف يف هسفن

 امهققحي نأ ةريصقلا هتايح هل تضيق نيذللا

 ىلآ «يناثلا همليف ««حلبلا قرع» بناج ىلإ
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 هققحي نأ هيدل ةركفلا ترمتخا ذنم هسفن ىلع
 هققحيل ًاليوط رظتنا اذلو .رمألا هفلك امهم
 ًالامج مالفألا رثك دحأ هنم ًالعاج ةياهنلا يف

 «ةرصاعملا ةيرصملا امنيسلا خيرات يف ًاعادبإو
 روهمجلا عانقإ نم نكمتي نأ نود نم امنإ

 .هب ضيرعلا

 «حلبلا قرع» ةيروطسأ نإف اذه عمو
 «ةيناجملا  ةيلامجلاب فصوت نأ نكمي ال

 ةيفلخ يف جلاعيل مليفلا ىتأ سكعلا ىلع لب
 ةيعامتجالا لكاشملا نم اددع يلكشلا هدعب

 قحو ؛ةرجهلا ةلكشم :اهمدقم يفو ءرصم يف
 اذإ امع لؤاستلاو ؛بحلاو ةايحلا يف ةأرملا

 .مويلا ملاع يف ميقلل ناكم دعب ةمث ناك

 ديدعلا تألم لكاشملا هذه لثم نأ فرعنو

 نكلو «ىرخألا ةرصاعملا ةيرصملا مالفألا نم

 «ةرشابملاو ةلوهسلا ىخوتت هذه تناك اميف
 ضوخي نأ ررقو .هرمأ فشاكلا مسح

 بّرقت ءىوتسملا ةيلاع ةيئف ةغلب هعيضاوم
 وهو ؛ةيناسنإلا ايديجارتلا ةورذ نم امنيسلا
 نأ هنكمي ةروطسألاك ءيش نم ام نأ فرعي

 .ةورذلا كلت ىلإ لصوي

 هتيحان نم «حلبلا قرع# نإف انه نمو

 :ًايكيسالك ىلوألا ةلهوللو ودبيس ةثيدحلا

 ةيرق .رصم بونج يف ةريغص ةيرق يف نحنف
 لاسرإ ةرسامس نكل ءنمزلا اهيسن ةريقف

 مل ةيلورتبلا جيلخلا نادلب ىلإ لاجرلا لامعلا
 يف لمعلل لاجرلا رفاس ذإ ءاذكهو ...اهوسني
 ةيرقلا يف زئاجعلا ضعبو ءاسنلا تيقب ءجيلخلا

 ءالؤهو .لاجرلا راظتنا يف رمجلا نم رحأ ىلع

 ؛دمحأ ىتفلا ىوس ًايلمع مهنم يقب دق نكي مل

 زوجعلا هدجو «ةرجهلا ضفر دق ناك يذلا

 دقو ءودهو تمص يف هلوح ام بقاري يذلا

 .نسلا يف مدقتلاو بعتلا هذه

 لوقت ةيلاع حلب ةرجش ةيرقلا يف كانهو

 اهرمت قيحر ىلع لوصحلا نإ ةروطسألا
 ىلإ علطتي دمحأ وه اهو .ةايحلا ريسكإ هيف

 ًاديعم هّدجل ريسكإلا رضحي يك ةلخنلا قلست
 يأ ؛عيمجلا ىلإ ةداعسلا نم ًاثيشو «هتوق هيلإ
 ...و ةداعسلا ىلإ تائماظلا ةيرقلا ءاسن ىلإ

 ةجوز تاعافش ةميلس ءاسنلا نمو .سنجلا

 نم لمحت اهجوز ةدوع نم اهسأيل يتلا ملاس
 ةيرقلا ءاسن فشتكت ذإو «ةرواجم ةيرق يف ركذ

 هيف نوكت تقو يف راحتنالا ىلإ اهنعفدي كلذ
 دق هنس يف دمحأ لئثامت يتلا ىملس ةيبصلا

 بد يذلا دمحأو ...هتم تلمحو هب تطبترا

 لصاوي فوس ةيويحلاو ةايحلا ىملس بح هيف
 هيف نوكي تقو يف ةلخنلا قلست هتالواحم
 ام اوكردأ ذإ ءالؤهو .اوداع دق لاجرلا ضعب

 هنيعفاد دمحأ ىلع نورمآتي مهبايغ يف ثدح

 نيحو يدحتلا ةيعل يف ةرجشلا دوعص ىلإ
 دمحأ طقسيل ةرجشلا روذج نوعطقي لعفي

 غاص ءآذإ :ةياكحلا هذه نم ًاقالطنا
 ديرف ريمس دقانلا هامس ام فشاكلا ناوضر

 ايديجارتلا يفف .بونجلا نم ةيرصع ايديجارت#
 ليبنلا لطبلا ريصم ردقلا مسري ةيكيسالكلا
 ضراعتت ال فعض ةطقن لالخ نم ددحتي يذلا

 هنأ يه ءانه ءدمحأ فعض ةطقنو .هتلابن عم

 ملاع يف ناسنإو «ةءاربلا دقف ملاع يف ءيرب

 أطخلا نأ كردي الو ناسنإلا لامج كرديال



 ةميزعلا

 .لامجلا كلذ هوشي الو هتعيبط نم ءزج

 ىلإ برقأ ةايحلا ودبت فشاكلا ناوضر دنع

 ودبيو ؛ملحلا ىلإ برقأ توملاو ءسوباكلا
 ةوسقو ردقلا ةوسق هتهجاوم يف ًاديحو ناسنإلا
 .«ناسنإلا ىلع ناسنإلا

 «ةميزعلا»

 (ضيبأو دوسأ).د 6 . (١و*9)

 ميلس لامك :جارخإ

 امنيسلاو ليثمتلل رصم» :جاتنإ

 ميلس لامك :ةصق

 ميلس لامك :ويرانيس

 شاكراف يريف :ريوصت
 نمحرلا دبع ديمحلا دبع :ىقيسوم
 «ءيقدص نيسح «يدشر ةمطاف :ليئمت

 يدجو رونأ

 لوداس جروج هسرك يذلا مسقلا يف

 خيرات :يعوسوملا هباتك يف ةيبرعلا تامنيسلل
 خرؤملاو دقانلا لوانتي ؛ملاعلا يف امنيسلا
 لامكل «ةميزعلا» مليف يسنرفلا يئامنيسلا

 ًاثدح «ةميزعلا» ناك» :ةيتآلا تاملكلاب ميلس
 نميهت تناك يتلا ةيرصملا امنيسلا يف ًاريطخ
 ةجمسلا تايلسملاو ةيئانغلا مالفألا اهيلع

 تاماردوليملاو ةيمهولا ةبيرغلا تارماغملاو

 ةايحلاو يمويلا عقاولا رهظأ هنأل «ةيكبملا

 روهمجلا قوذتو «ةيرعاشو قدصب ةيبعشلا
 ناك امل ًافالخ «أريبك ًاريدقت هرّدقو ديدجتلا اذه
 .«ًاعقوتم

 بيصملا ؛«يسامحلا مالكلا اذه ًاعبط
 موي «نيسمخلا تاوئس يف بتك ءام دح ىلإ

 لاجم يف ًادئار ربتعي لازي ال «ةميزعلا» ناك
 ًادحاو لخدأ يذلا مليفلاو «يعقاولا مليفلا
 امنيسلا خيرات يف ةيساسألا تاديدجتلا نم

 ىلع نوركني نوريثك ماق ءًاقحال .ةيرصملا
 نأ ىلع نيزكرم «ةدايرلا هذه «ةميزعلا»
 لخاد مليفلا ريوصتو «ةيلاغملا مليفلا ةيرعاش
 نم ناصقني ويدتسالا يف تينب تاروكيد

 «رخآ يعقاو مليفن ةنراقم امّيس الو هتميق

 «ءادوسلا قوسلا# وه «ةدايرلاب هنم ةرادج رثكأ

 اذه ةحص نم مغرلا ىلعو .يناسملتلا لماكل

 هرس «ةميزعلا# ل ىقبي «ريبك دح ىلإ جاجتحالا
 «ثيح «مويلا ىتح ةمئاق لازت ال يتلا هتردقو

 نيحلا نيب ًاينويزفلت هضرع داعيو ضرعي ذإ
 ناك نئل ءوهف .لابقإلا نم ًاديزم دجي ءرخآلاو
 «ةقلطملا ةهتيعقاو» ىلع ةقفاوملا بعصلا نم
 ضعب داجمأ ًاقحال تعنص «رصانعب مستي

 ريغ وأ تناك ةيعقاو «ةيرصملا مالفألا لمجأ

 .ةيعقاو

 ماعلا يف «ةميزعلا» ميلس لامك ققح

 يناثلا نيرشت 5 موي ناك لوألا هضرع 4

 يذلا هسفن ماعلا وهو ماعلا كلذ نم (ربمفون)
 امنيسلا عئاقو هباتك يف يداش وبأ يلع انديفي

 ىلإ ةفاضإ ءدهش هنأ ,ماع ٠٠١ يف ةيرصملا

 ««ةميزعلا» عم «ةيرعشلا ةيعقاولا» هذه ةدالو

 ددج نييرصم نيجرخم ةثالث لامعأ ةدالو

 ملاس دمحأ :هلاجم يف ًادئار مهنم لك نوكيس
 «؟ءارحصلا ةحنجأ» ىف تارماغملا امنيس

 يعامتجالا دعبلا امنيس يزوف نيسح
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 لماك دمحأو :4حافتلا ةعايب» يف يماردوليملا
 ةدوعلا» عم ةصلاخلا ةيعامتجالا امنيسلا يسرم

 نأ ريغ .يوسورلا دعبلا يذ ؛فيرلا ىلإ
 مالفألا كراش نإو ىتح ازيمتم لظي «ةميزعلا»
 هجرخم نأ يأ ؛فلؤم مليف هنوك ةروكذملا

 خيرات لخديسو هل ةصقلاو ويرانيسلا بتك
 .باوبأ ةدع نم ةيملاعلا امنيسلا

 نأش نمو «ةميزعلا» نأش نم نكي امهم
 يف ًادئار ناك يذلا مليفلا ىقبي «هل انفينصت
 ًاعوضوم يرصم يئامنيس# ةجلاعم لاجم

 ةقيرطب يرصملا عمتجملا قامعأ نم ًاعبان
 يف يواقرشلا لالج ريبعت بسحب ؛ةيعقاو
 نيح ؛ةيرصملا امنيسلا خيرات يف ةلاسر هباتك
 وه امنإ ساسألا «ةميزعلا» عوضوم نأ دكؤي
 فظوملا مرتحت يتلا ةقيتعلا ةيرصملا ديلاقتلا»

 ةيعامتجالا ىوقلا نود هدحو يموكحلا
 نيلغتشملاو نييعانصلاو راجتلاك ىرخألا
 .«ةرحلا لامعألاب

 يذلا ريقفلا قالحلا نع ؛ةميزعلا» انثدحي
 نيسح دمحم ديحولا هئبال لعجي نأ ديري
 زيح هلاخدإ ربع عمتجملا يف ةناكم يقدص

 .ًايموكح ًافظوم جرختي يكل ايلعلا ةساردلا

 هينجي امو هبعتو هتقوب بألا يّحضي لعفلابو

 «لعفي نيحو .جرختلا ناكمإ هئبال رفوي ىتح
 «ةفيظو ىلع لوصحلا كشو ىلع حبصيو
 يف هتبغر هيبأ مامأ امك ةراحلا لهأ مامأ نلعي

 .ًارح ًايراجت ًاعورشم «يرث هل قيدص ةكراشم
 نم ةدح لقأ ودبي هبضغ نأ ريغ .بألا قعصيو

 وه «ةراحلا ىف هلمأ ةبيخو رخآ صخش نزح
 ءدمحمب ةمرغملا ءانسحلا يحلا ةنبا ؛ةمطاف
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 يف ًايدنفأ حبصيو هيف جرختي يذلا مويلا ىلإ
 كلذ راظتنا يفو .اهجوزتي ىتح ةموكحلا
 وعدملا يحلا رازج ةبغر مواقت ةمطاف تناك
 هضفرت اهنكل ءاهنم جاوزلا ديري يذلا ««رتعلا»

 هعيراشم دمحم نلعي نيح ءاذكهو

 ودبت ؛هعورشم ةرماغم ضوخب أدبيو ةديدجلا
 نأ ًاصوصخ «تيرفع فك ىلع اهلك رومألا
 لاملا نم ةلئاط غلابم نادتسا ناك دمحم دلاو
 مه اه نآلاو .هتسارد لامكإ نم هنبا نيكمتل
 «ةلب نيطلا دادزيو .مهلاومأب نوبلاطي نونئادلا
 «دمحم كيرش باشلا تاوزن يدؤت نيح

 كلذ سالفإ ىلإ .عورشملا لوم هوبأ ناك يذلا
 .عورشملا

 دمحم عسوب دوعي ال «هلك اذه مامأ اذكهو

 لصحيو «ةفيظولا ةركف ىلإ دوعي نأ ىوس
 رومألا ناكمإ يف ناكو .ةمطاف جوزتيو اهيلع

 ئىيسلا ظحلا نكل ءدحلا اذه دنع فقت نأ

 «هجاوز دعب هنإ ذإ .دمحمل داصرملا يف نوكي
 أطخ بكتري «هتفيظو هملست لحارم لوأ يفو

 هبنذ بنذلا نوكي نأ نود نم دوصقم ريغ

 ءأدحأ ملعُي نأ نود نمو .ةفيظولا نم دّوطيِف

 نإو ءيراجت لحم يف ًايعاس لمعلا ىلإ هجعتي
 هل فقي «رازجلا «رتعلا» نكل .ةتقوم ةروص يف
 دمحمل ثدح ام فرعي وهو .داصرملاب ًامئاد

 «ةمطاف ىلإ أبنلا لصيو .ةراحلا يف أبنلا رشنيف

 ىلع ًاروف قفاوتو قالطلا بلطتو بضغت يتلا
 .رازجلا نم جاوزلا



 ةمزعلا

 هناميإ درتسا دمحم نوكي ءانثألا كلت يف

 يراجتلا هعورشم قيقحت ىلإ دوعيو «هسفنب
 .ةرملا هذه هبيصن نم حاجنلا نوكي انهو .لوألا

 يتلا ةمطافف .هيلإ ةمطاف ةدوع :ةأفاكم حاجنللو

 تقفاوو قالطلا تبلط ,ءبضغ ةروف يف تناك

 نآلا اهبيبح ىلإ دوعت «رتعلا» نم جاوزلا ىلع
 رضح ارتعلا» نوكي تقو ىف «ةمدان ةرفغتسم

 عارص' رودي ءاذكهو :ةمطاف نم هسرعل ءاوجألا
 هلاجرو (رتعلا»و «ةهج نم هقافرو دمحم نيب

 بحلا رصتتيل «رتعلا» مزهنيو .ةيناث ةهج نم
 يراجتلا عورشملا كلذكو «دمحمو ةمطافو

 .مليفلا ثادحأ يهتنتو «ةفيظولا أدبم ىلع رحلا

 ركذتي نأ جرفتملا وأ ئراقلا نكمي ًاعبط
 ةريثك ليصافت ءانه يوُرز ام نيب نم ةمث نأ

 نكل «ةيرصملا مالفألا تارشع يف اهدهاش
 ناك «(ةميزعلا» .«ةميزعلا» دعب ناك هلك اذه

 .ءاطسبلا سانلا نعو «ةراحلا نع مليف لوأ

 ؛ةيعامتجالا ةايحلا دصري نأ لواحي مليف لوأو

 ' يف تاريغتلا - مهملا وه اذهو - كلذكو
 ةيقبطلا تاعلطتلاو تاءامتنالاو «تاينهذلا

 يف ءيرصملا عمتجملا نم اهرسأب حئارشل
 .تاريغتلاب ىلبح تناك ةلحرم

 ؛ةينقت بابسأل ءميلس لامك ناك اذإو

 انل يوري امكو «هنإف ءويدتسالا يف همليف روص

 ريوصتلا لبق ىضمأ «ةيرصملا امنيسلا وخرؤم
 تاراحلا يف لوجتي وهو ةليوط ًاروهش
 كولسلا طامنأ ةساردل ةيبعشلا ءايحألاو

 يتأي نأ يف هنم ةبغر ؛كانه سانلا تافرصتو

 «مليفلا لعج ام .دودحلا دعبأ ىلإ ًاقداص همليف
 هنوك نم هتيمهأ بتكي» يداش وبأ يلع يأر يف

 ةيمويلا ةايحلا روصي يرصم يعقاو مليف لوأ
 نم ةعومجم لالخ نم ةريقف ةيرهاق ةراح يف

 لالخ نمو «ةيبعشلا جذامنلاو تايصخشلا

 قرؤت تناك يتلا ةلاطبلا يه ةيعامتجا ةلكشم

 .«تانيثالثلا ةياهن يف يرصملا عمتجملا

 همالفأ يناث ناكو ««ةميزعلا» ققح امدنع

 ناك 2١19737 ماع) «لظلا يف» دعب ةليوطلا

 «هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا يف ميلس لامك

 ماعلا يف تام ذإ ًاليوط هدعب شعي مل وهو
 ناونعب همالفأ رخآ ققحي ناك اميف 6

 ؛ةيئامنيسلا هتايح أدب ميلس لامكو «بح ةصق»

 ثيح ءاسنرف ىلإ ةيسارد ةثعب نم هتدوع دعب

 ةدع تاويرائيس بتكو جرخم دعاسم لمع
 «1914 ماعلا يفو .نورخآ اهجرخأ مالفأل

 نم نكمت ءرصم ويدتسا نم معد لضفب
 ةلاصأ همالفأ رثكأ لظ يذلا «ةميزعلا» قيقحت
 ىتأ ءىرخأ ًامالفأ ققح ًاقحال .ةيصخشو

 ويمور :ةيملاع ةيبدأ لامعأ نم ًاسبتقم اهلضفأ

 ءادهشا هيدل تراص ريبسكش ل تيبلوجو

 ءاسؤبلا نع ةبّرعم ةخسن ققح امك .«مارغلا



 روقصعلا

 ًاسابتقا همالفأ رخخآ ناكو ءوغوه روتكيف ل

 «يتنورب يليمإل «غنرذو تاعفترم» نم ًارصمم
 .هريوصت لالخ لحر يذلا مليفلا وهو

 «روفصعلا»

 (ناولأ>.د )1١919/4( ٠

 نيهاش فسوي :جارخإ
 يلوخلا يفطل :ةصق

 نيهاش فسوي ؛يلوخلا يفطل :ويرانيس

 مامإ ىفطصم :ريوصت
 ليعامسإ يلع :ىقيسوم

 «ةبيبح «ليباق حالص «قيفوت ةنسحم

 يجيلملا دومحم

 ًايركف /ًايسايس ًامليف رايتخالا» نكي مل
 ناك نئلو .ًاضيأ ًازيمم ًاينف ًالمع ناك لب ءطقف

 ءاجتنأ دق ءهلطب ةيصخش ةيماصفناو .هعوضوم
 تتأ ةديدع تاديدجت «هبولسأو نيهاش ةغل يف

 ءهنومضمل ةيلكش ةروصو لمعلا بلص نم

 تاديدجتلا كلت «ىنبت# ام ناعرس نيهاش نإف

 هتيصوصخ ًادعاصو كاَّذم اهنم لعجيل اهلك

 تاديدجت اهنأ حيحص .ةقلطملا ةيئامنيسلا

 «راوحلا عيطقتو اريماكلا :ةكرحو فيلوتلا يف
 ءرضاحلاو يضاملا نيب ةيكوكملا تالحرلاو
 همالفأ يف نيهاش ىدل ةلئام ًامئاد اهدجن
 يف كلذك ىتح لب «ةرايتخنالا» لبق ةيساسألا

 نأب هبشأ ًامئاد تناك اهنكل هل ةيوناث مالفأ
 ريغ .لمعلا ىلع ةمحقم ةينيهاش ةمصب :نوكت

 همليف ذنم ىتحو .هسفن ىلع لآ يذلا نيهاش نأ

 طقف سيلو ًايئامنيس نوكي نأ «نيمأ اباب» لوألا
 بحاصو «ةيبدأ صوصنل ةًايرصب ًامجرتما

 دجو ءاذه نيهاش .رثكأ ال راوحلا عباتت اريماك

 يكل «رايتخالا» ذنم ةوقلاو ةيرحلا نم هسفن يف

 نايحأ يف تقبس «ةيوغل براجت ضرفتو ممعي
 ةلوجتملا اريماكلا) ةيبوروألا اهتاليثم «ةريثك

 ضكرت قئاقد لاوط «يداولا يف عارص# يف
 ليبس ىلع فيرشلا رمع عم كنركلا راثآ نيب
 .(لاثملا

 تحت - ًامامت نيهاش ررحت ةرايتخالا» يف

 ةيطخلا ءبع نم  هسفن عوضوملا ةيامح
 رثكأ نوكي نأ هناكمإ يف راصو ةيدرسلا

 نا قرعتي ناكاذإر ىتح :ريثك ةيبيركت
 نكي مل وهو .هب قحلي نل ضيرعلا روهمجلا
 هنأ ىري ناك .لاح ةيأ ىلع ًاريثك اذهب ًايلابم
 ةايحلا يف ديدجت نع ًاثحب نآلا ةمث نأ املاط

 َّمل ...ءيش لك يفو ركفلا يفو ةسايسلا يفو
 هداتعي نأ نكمي امنيسلا يف ديدجت ةمث نوكي ال

 تاحاجن ءوض ىلع «هنإ لب .ًايجيردت روهمجلا

 ىلع امك ««رايتخالا»و“ضرألا» ل ؛ةيجراخ»
 كلذ نم ًاءدب «ةيدقنلا رابتعالا ةداعإ ءوض
 ءيش لك نأ رعشي أدب ؛ةديدحلا باب# ل نيحلا

 هلذخ نإ ؛هناكمإ يف نأو هل ًاحومسم راص

 نع ثحبي نأ ءيرصملا وأ يبرعلا روهمجلا
 .هامنيسل ديدج روهمج

 يتلا ةبوعصلا يف ساسحإلا اذه ىلجت دقل
 ثادحأ ةعبأتم يف نيجرفتملا نم ًارثك تفداص
 نوري مهتلعج يتلا) هتاكباشتو «رايتخالا»

 ...(لافطأ ةبعل «ةنزاقملاب «ضرألا» تاكباشت

 امأ ...ةيوعص رثكأ نوكيس «روفصعلا» نكل



 روفصعلا

 «هحاجن مليفلل ققحو ةبوعصلا هذه ضؤوع ام
 ًايناثو ««رايتخالا» ةيوبخن نع هداعتبا ًالوأ ناكف

 ةيسايسلا دهاشملاب قلعتي ام لك يف هحوضو
 يف رصانلا دبع لامج روضحو «ةرشابملا
 كيهان «ينويزفلتلا يحنتلا باطخ ربع «مليفلا

 نيهاش فسوي فرع ىرخأ ةديدع رصانعب
 اي هماي رصم» ةينغأ) مليفلا ىلع اهعزوي فيك
 ٍلكش يف انه تمدختسا يتلا مامإ خيشلل «ةيهب

 يتلا ةباقرلا فقوم اذه ىلإ انغضأ اذإف .(قالخ

 ةياعد هل نَمأ ام ءرصم يف مليفلا دض تفقو
 مليفلا اذه لّبقت ناك فيك مهفن نأ اننكمي «ةبيط

 ...ضرع نيح هحاجنو روهمجلا بناج نم
 .ةعساو تاشاقن راثأو

 هذه لكب ءرصم ةروص يه هذه لم»
 عوقو تقبس يتلا ةرتفلا ىتح ؛تايبلسلا
 فسوي جرخملا عرب يذلا نفلا نإ مأ ؟ةسكنلا

 ضبني يذلا نفلا لثمي ال .هميدقت يف نيهاش

 دقانلا بسح - هذه تناك .«!؟رصم بحب

 سيئر اهب هّوفت يتلا ةرابعلا - يداش وبأ يلع

 «نيحلا كلذ يف رصم يف نونفلا ىلع ةباقرلا
 ةرازول ًاليكو ناك يذلا معنملا دبع نسح
 بيرغلاو «روفصعلا» ضرع هعنم ًارربم «ةفاقثلا
 ريغ وه امب فدرأ هنأ وه «ماهتالا اذه رمأ يف

 بحي ال نيهاش نأب :قالطإلا ىلع يقطنم
 ؛««روفصعلا» يف اصوصخو ؛نيهاشف .رصم

 ًانيدم ءرصمل قيمع بح نع ىوس فشكي مل
 مليفلا يف مهروص نيذلا كئلوأ لك هقيرط يف

 ةروفصعلا» عوضوم نإ لب .رصم ىلإ نوئيسي
 لوؤسم دجي نأ امأ .رصم بح وه هرهوجو
 نيهاش نأ «ةباقرلا نع لوؤسمو يموكح

 نأ نع حوضوب فشكي رمأف ءرصم بحي ل
 يه ءاهبحيو نيهاش اهنع ثدحتي يتلا رصم

 ليكو «بيقرلا ديسلا روصتي يتلا «رصم» ريغ
 .نيهاش ...دض اهنع عفادي هنا «ةرازولا

 وه «نيرصما) لا نيتاه دوجو نأ ةقيقحلاو

 - .ديدحتلاب «روفصعلا» عوضوم

 عدبم نم ًابيرغ سيل ةيثدبم ةيحان نم
 نم ًاددحم ًالمع ققح وأ بتك هنإ لوقي نأ
 دق «لمعلا اذه يف ةظحل لجأ نم ؛هلامعأ

 «ةديصق يف ًارطس وأ ةياور يف ةحفص نوكت
 فسوي عم لاحلا يه امك مليف يف ًادهشم وأ
 ةرم ريغ لاق نيهاشف .ةروفصعلا» ىف نيهاش

 ةكارش بتكو ققحت امنإ هلك «روفصعلا» نا

 ريخألا دهشملا لجأ نم ءيلوخلا يفطل عم
 ولخت يتلا ةريخألا قئاقد رشعلا لغشي يذلا

 نم ريخألا مويلا يف ًايلك ةرهاقلا عراوش اهيف
 عمجتيو ١19717 (وينوي) ناريزح ةميزه مايأ
 ام راظتنا يف نويزفلتلا ةزهجأ لوح نم سانلا

 ًاثيدح ءرصانلا دبع لامج سيئرلا هلوقي فوس

 .لبقم رصنب ًادعو وأ اهل ًاريسفت وأ ةميزهلا نع
 ةظحللا كلت يف ةعمجتم تناك رصم لك

 مل ةميزهلا نأ اهل لوقي نأ سّيرلا نم ةلمآ
 لمأ يأب كسمتت نأ ديرت رصم تناك .لصحت
 اميف سيئرلا قدصت نأ تداتعا تناك يهو

 نم هقيدصتل ةدعتسم ةرملا هذه ىهو .اهل هلوقي

 طغاضلا وجلا اذه .ةرملا هذه ةصاخ .ديدج
 ءودهب نيهاش اريماك هتروص «يراظتنالاو

 «نوعمجتم سانلا «ةيلاخلا عراوشلا :ةفاثكو
 ةظحل تاذو .ةملك مهنم دحاولا لوقي داكلاب

 يف يقيقحلا رصانلا دبع ءرصانلا دبع لطي



 روفصعلا

 هتارابع لوقي .فيشرألا نم اهب ينأ تاطقل

 ًائيعم هيحدنت نلعي ؛ةيلوؤسملا لمحتي .ةريهشلا
 ةطلسلا سأر ىلع ًاليدب نيدلا يبحم ايركز
 ةميزهلا نم لقثأو ًارهد تدب تمص ةظحل .هل

 ةنسحم) ةيهبب ًاءدب ,عومجلا خرصت مث .اهسفن

 يه ؛...ال» :(ىسنت ال ءادأ ةظحل يف قيفوت

 .ًاعم نآ يف ةميزهلل الو رصانلا دبع ةلاقتسال ال
 «ةيلاخ نآلا دعت مل يتلا عراوشلا يف قلطنتو

 ««براحتس# خرصت ةيوفعلا بعشلا تارهاظت

 تارابختسالا ةزهجأ اهيلع رطيست نأ لبق

 .اهنقتو

 «ريهشلا دهشملا  ًاعبط وهاذه
 ةطساوب نيهاش هروص  ةبسانملل يذلا

 كلمي ناك هنأ مغر ىلع «سرابموكلا تائم
 تارهاظتلا تعلدنا موي اهروص ةيقيقح دهاشم
 (وينوي) ناريزح نم بيئثكلا مويلا كلذ يف

 اليل تروّص دهاشَملا نأل هئكلو ١417

 اهنع ضاعتساف ءاهمادختسا نم نكمتي مل

 .ةروصم دهاشمب

 انداقتعا يف مهملا وه سيل اذه نأ ريغ

 .ىرخألا رصم يف :رخآ ناكم يف مهملا .انه

 كلذ .بيرهتلاو ةيطارقوريبلاو داسفلا رصم
 تارهاظتلا هيف تناك يذلا هسفن تقولا يف «هنأ

 - ةيوفع قلطنت ةيبعشلا
 ؟اهتجيتن» نيضفار ةميزهلا نع نولءاستي سانلا

 رصانلا دبع طوقس :نيحلا كلذ يف ةيمتحلا
 فسوي اهيف روص يتلا ةظحللا كلت يف .هماظنو
 نطولا نع عافدلاب هرارقو بعشلا ةروث نيهاش

 تلقتنا ءرصانلا دبع لامج نعو ماظنلا نعو
 ةيضارعتسالا نم اهيف سيل ةكرحبو اريماكلا

 هيف ناكو «- ةبكرم مث

 اكل ل

 عراوش ربعت تناك يتلا تانحاشلا ىلإ «ءيش
 داسف زمر ةبرهملا تادعملاب ةلمحم :ةرواجم

 .اهتيطارقوريبو ةطلسلا

 ىلإ رثك ليمي يتلا ,تاطقللا هذه يف
 فسوي لاق «روفصعلا» ضرع ذنم ءاهنايسن

 نوري رثكلا ناك يذلا وه ؛ءيش لك نيهاش
 ول .هتضافتناو بعشلا ةروث ىوس لقي مل هنأ

 نيهاش .نيهاش ناك امل «نيهاش ءاذه لعف

 روصي هلعجت يتلا ةفيلوتلا كلت يف ءانه وه
 ةضافتنا عم يزا وتلاب للستت داسفلا تانحاش

 نيب ةبلغلا نمل :حورطملا لاؤسلاو ؛بعشلا
 انه فرعي نيهاشو ؟لبقتسملا نمل ؟نينثالا

 خيراتلا لب .بيجي نم «نفلا سيل ءوه سيل هنأ
 يذلا قطنملا سفنل «ةقيقحلا يف «هنأو .هسفن

 مدقتسي تيس ارازن ؛نيهاش هيلإ دوعيو دوعي

 اي عادولا» يفف :ًايركف ًامادختسا فيلوتلا
 كلذ لوح هنأ فيك ىرئس «لثم ««تربانوب

 يف نويلوبان هيف بطخي يذلا ريهشلا دهشملا

 ًاربخم «تامارهألا مامأ ةيركسعلا عومجلا

 .اهتالوطب لمأتت ؛:ةنس فالآ ةعبرأ نأ اهايإ

 يغلأ باطخلاف ...ًاعبط ةيخيراتلا ةقيقحلا اهنإ

 لخدتي فيكف ,ناكملا كلذ يفو لعفلاب
 ١ ؟نيهاش

 يف وضعلا ملاعلا ءيلليرافاك لعجي
 يف انل مدق نأ قبس يذلاو «ةيسنرفلا ةلمحلا

 هميعز مالك ىلع قلعي «ةيباجيإ ةروصب مليفلا
 ءاذكه ...«خفلا يف قمحألا عقو دقل» :ًالئاق

 بفتكي مل «ةيقيلوتلا ةبعللا هذهب «ةطاسبلا هذهب
 .ددح لي ؛ًارحاس ًادهشم مدقي نأب نيهاش
 مدختساو .نفلل ًايساسأ ًارود .هقيرط يف



 روفصعلا

 ًايجلويديأ لوقي يك ةيفيلوتلا نفلا اذه ةغل
 ؛؛روفصعلا» يف اذكهو .ايجولويديألا دض

 روصيف رثك هيف يفتكي دق يذلا تقولا يف

 سكاش «يقيقح دهشم وهو «عومجلا دهشم
 ًالخدتم «لبقتسملا ىلعو عقاولا ىلع نيهاش
 ىلع - هايإ ًاحراط همحقأ يذلا دهشملا ربع
 .لبقتسملا نع لاؤسك - لقألا

 ةريخألا قئاقدلا هذه نإ ءًاذإ ءلوقلا لفان نم

 يف لعلو ...هيف ام ىوقأ يه «روفصعلا» نم
 نأ كلذ .هيف ام حضوأ :لوقن نأ ًاضيأ انناكمإ

 وحن روص «ةجيتنلا هذه ىلإ لصي يك ؛نيهاش
 «ىرخألا دهاشملا نم ةعاسلا فصنو ةعاس

 يف «لاح ةيأ ىلع «مليفلا قايس تلكش يتلا

 ةريثك ءايشأ لوقت نأ ديرت «ةكباشتم ةكبترم ةغل

 ام لوأ لعلو .دودحملا يئامنيسلا نمزلا يف

 اهبابسأو ةميزهلا وه انه هلوقي نأ نيهاش دارأ

 نم ءًاديدحت «هيلإ لصي لوقلا اذهو .ةقيمعلا
 لوح «يفاحص هب موقي يذلا قيقحتلا قيرط

 يتلا بيرهتلاو داسفلا بورض نم ةعومجم
 ةطلس عمسو فنأ تحت تاقبوملا لك سرامت

 .اهعم ةثطاوتم اهنأ يف كشال

 بلق يف نيهاش انعضي ؛«ةيادبلا ذنم
 رصمب تقاحأ ةميزه كانه تناك اذإ :هعوضوم

 برح يف ًاضيأ ةيبرعلاو ةيرصملا شويجلابو
 ,ءودعلا ةوق طقف سيل ببسلا نإف «17

 ربكألا ةيلوؤسملا نإ لب ؛هعم يبنجألا ؤطاوتلاو
 رخني يذلا نفعلا دودلا كلذ ءداسفلا ىلع عقت

 «مليفلا اذهب انه لثمتي وهو .دلبلا دسج يف

 ةزهجأو تادعم قرست يتلا رضخ وبأ ةباصعب

 اهعيبتو دوعتل ةلودلل ةعباتلا ىربكلا عيراشملا
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 رخؤيو عيراشملا فقوي ام ءءادوسلا قوسلا يف
 .ةيمنتلا

 «ةميزهلا تاببسمل ماعلا راطإلا اذهو
 دق .تايصخش لالخ نم نيهاش انل هروصي

 محل نم اننيعأ مامأ انه اهنكل ءازومر نوكت
 «بضاغلا هيزنلا يفاحصلا فسوي :مدو

 ناققحي نينثالا نإ .سيلوبلا طباض فوؤرو

 لوح نم ناشيعي نينثالاو ءرضخ وبأ لوح نم
 ىلإ زمرت اهنأ حضاولا نم يتلا «ةيهب ةلئاعلا ةبر
 «ةيهب تيب نإ .اهعفرتو اهلامجو اهئاقنو رصم

 .حلصألل ًامئاد اهيف ةبلغلا نكل ةرحانتم اميرو
 تيب هلثمي يذلا ملاعلا اذه لالخ نم «نحنو

 ةظحل ىتح ءاهتاضقانتو رصم ىرن «ةيهب
 نيرثأتملا لوأ ةيهب نوكت فوس يتلا ةميزهلا
 .اهايإ نيضفارلاو اهل

 يف نيهاش انل اهعضي يتلا يه هذه رصمو
 رصمو «رضخ وبأ رصم :ىرخألا رصم ةهجاوم
 «فسوي اهيف لمعي يتلا ةفيحصلا ريرحت سيئر
 .هتاقيقحت هيلإ لصوتت امب مامتها يأ يدبت الو
 ريدملا «معنملا دبع نسح ديسلا نم نذإلابو

 «ةرازولا ليكوو ةيرصملا ةباقرلل قباسلا
 نأ يف ؛ميلس لقعب ناعتمتي نانثا فلتخي ال

 يأ ىلإو ديري رصم يأ انه ددح نيهاش فسوي

 يتلا ىرخألا ةرصمال لباقم يف .يمتني رصم

 ةميزه نع ةلوؤسملا اهنأ حوضو لكب ىري
 .اهبعش سؤبو رصم

 ةثالث ألمي يذلا مثعلتلا ىف نوكي دق ًاعبط
 هذه عّيضي ام ؛ىلوألا هماسقأ يف مليفلا عابرأ
 نإ لوقلا يقطنملا نم نوكي دقو .ةقيقحلا



 تلفسإلا تي درافع

 ءاهبابسأو ةميزهلاب هيعو لك مغر ىلع «نيهاش
 ضعب ًاكبترم - نيفقثملا نم رثك لثم - ناك
 لامج نأب كيهان ؛:ةميزهلا مامأ ءيشلا
 نأ نود نم «ءلحر دق ناك هسفن رصانلا دبع

 ءانل لاقيس يتلا فازنتسالا برح لمتكت
 يتلاو «ةميزهلا ىلع درلا تناك اهنإ ءأقحال

 تعلدنا يتلا ربوتكأ /نيرشت برحل تدهم
 رابتعالا ضعب رصم ىلإ ةديعم 2١91/7 ةنس

 نوتأ نم اهايإ ةجرخم نكلو ...اهيضارأ مث

 نل جارخإ وهو .نيطسلف لوح نم برحلا
 نيذلا نم ءرخآب وأ لكشب «نيهاش نوكي
 .هوغاستسا

 «نيحلا كلذ يف «لازي ال ناك هلك اذه نكل

 نأ همليف ىلع ناك نيهاش ىلإ ةبسنلاب .ًاديعب
 لكل (وينوي) ناريزح نم رشاعلا موي يهتني

 يف هصفق نم قلطني روفصعلا :نيتظحل ىلع
 ضبقي نأ ؛نكمي#» بعشلا نأ ًانلعم ةيهب تيب
 ةيحان نم ؛ةظحللا كلت ذنم هديب هرئاصم ىلع

 اهقيرط كلست رضخ يبأ تانحاشو «ىلوأ

 ةيحان نم «رئاثلا بعشلاب ةهبآ ريغ ءاهاوه ىلع
 .ىرخأ

 ةكرح ةمتاخو «ريبكلا لاؤسلا ةظحل اهنإ

 ساسألا اهنحل نأ اهيف حضاولا «ةينوفميس
 هيعو قمع ىلإ لصي أدب انه عدبملا نإ لوقي
 .يسايسلا هلعف ةيادب ىلإ كلذكو «يسايسلا
 يف يلاتلا عوضوملا وه نوكيس لعفلا اذهو

 .«لاضلا نبالا ةدوع» عوضوم :نيهاش امنيس

 «تلت ةئثداه تاوئس دعب هققح يذلا مليفلا

 هنكمو ««روغصعلا» ضرع «هيلإ ةبسنلاب
 رصم يف ثدح امم ديفتسي نأ نم اهيف ريكفتلا

 اضن

 تاوئس ذنم رمتخي أدب دق ناك اممو .هسوردو

 تاروث يف ىلجتيل :ملاعلا ديعص ىلع ةديدع

 تاعارصلا رذجتو لايجألا تاعارصو ةبيبشلا

 لمكتسا دق نيهاش ناك انه نمو .ةيسايسلا
 ةيئوفميسا ل ثالثلا تاكرحلا «روفصعلا» يف

 رجف» يف ةيحاتتفالا مسر امدعب ؛«ةميزهلا
 نبالا ةدوع# يف هنأ فيك ىرنس ««ديدج موي

 ةينوفميسلا ةمتاخ .ةمتاخلا رّوص «لاضلا

 ؛عمتجملا ىلع هتارظن ءاقلإ نم كلذب ًالقنتم
 ةروص مسر يف ءدبلل ؛مئاق وه امكو ناك امك

 كلذ دعبو ...عمتجملا يف نفلا رودل ةديدج

 هسفن ىلإ نائفلا ةرظنل ةئتجافمو ةشهدم ةروص

 .هيضام ىلإو

 «تلفسإلا تيرافع»

 (ناولأ).د )19495( ٠٠

 يزوف ةماسأ :جارخإ
 يركذ ىفطصم :راوحو ويرانيسو ةصق

 يناسملتلا قراط :ريوصت

 دواد حجار :ىقيسوم

 «بتار ليمج .ةديمح دومحم :ليثمت

 باطخ ىولس

 ءامتنا حوضو دكؤن نأ نم دب ال ًايثدبم
 لوألا مليفلا وهو ؛تلفسإلا تيرافع»

 تيكلا# مليف ىلإ ءيزوف ةماسأ هجرخمل
 دّيسلا دبع دواد هجرخم هسبتقا يذلا «تاك

 سيل «نيزحلا كلام نالصأ ميهاربإ ةياور نم
 ةعومجمو ةقلغم ةراح عم هلماعت يف طقف



 ةكباشتملا تاقالعلا تاذ تايصخشلا نم

 طقف سيلو ءضعبلا اهضعب نيب ةدقعملاو

 تايقالخأ لحت ثيح ةيقالخألا هداعبأ يف

 ةيأ نود نم لاثملا تايقالخأ لحم عقاولا

 ةمث نأ عقاو نم ًاقالطنا نكلو .ةقبسم ماكحأ
 ىلع ةددجتم وأ ةديدج تاءاضإ نيمليفلا يف

 نأ بجي امك ةايحلا سيلو ءيه امك ةايحلا

 يغبني امك ال ريسي امك عمتجملا ىلع .نوكت

 ؟تاك تيكلا» لطب ناك اذإ ىتحو .ريسي نا هل

 عقاو نم جورخلا ملح يف هتقو يضمي باشلا

 تيرافع» «لطب» نإف هتباترو يحلا ةايح سؤوب

 وهف ؛جورخلاب مهو يأ لمحي ال «تلفسإلا
 هلبق نم هوبأ ناك امك صايوركيم قئاس ءانه

 .هدعب نم هنبا نوكيس امكو

 «ءيش لك مغر «ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا» هنإ

 مامأ فيخملا ناعذإلا كلذو «ىرخأ ةرم

 ةيدوعصلا مالحألا فيز فاشكتنا ذنمف .عقاولا

 تلح ذنمو «ةيتاداسلا ةلحرملا اهنع ترّبع امك

 ةلأسملا دعت مل ؛كلذ دعب ةيمالستسالا ةيعقاولا

 اندهاش جورخ تالواحمو ةيدرو مالحأ ةلأسم

 فيك فشاكلا ناوضرل «جسفنب اي هيل» يف

 يف مه ءأذإ .ليحتسملا ملحلا حبذم ىلع دأوت
 نوملحي ءانه نوشيعي ««تلفسإلا تيرافع»

 ثولت لعفب نولعسيو «ةريغصلا مهمالحأ

 نوتوميو «بعاتملاو نهملا نوثراوتيو :مهتائر
 يأ لثمي دعي مل يذلا توملا كلذ ءتمصب

 هب موقي يذلا فرصتلا لعلو .هتاذ ّدح يف ةميق

 بألا ةثج اميف ؛هقيدص ةلمرأ عم بتار ليمج

 ريخ «ريخألا اذه توم موي جراخلا يف ةحقلم
 ًاريخأ ءارقفلا رصتني ثيحو ءاذه ىلع ليلد

 ارخدرا

 «يجوزلا ءافولاو فرشلا لثم ميهافم ىلع

 وه امم ًاقالطنا هتايقالخأ مسري عمتجم طسو

 تيرافع# انل ودبي راطإلا اذه يفو .دوجوم

 ةيرصم مالفأ نم ددع عم ًالماكتم «تلفسإلا
 انلاب يف رطخي ام لوأ لعل هل ةنمازم ىرخأ

 دمحأ يدجمل 4يمارغ اي ...ايند اي) مليف اهنم

 لالخ ىلوألا ةرملل ءًاينمز .هعم رهظ يذلا يلع
 .يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم تارود ىدحإ

 كئلوأ قفاون نأ بعصلا نم نوكي دق انهو

 ماعلا هخانمو مليفلا ةيقالخأ نأ نوري نيذلا
 حولت يتلا ملاعملا ضعب عم ةرشابم ناقفتم

 اهققح يتلا ةيبعش رثكألا مالفألا نم ددع يف

 تاينيعبسلا يف ءالوكس يروتيإ يلاطيإلا
 طقف نكمي .نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلاو

 يتلا يه ةهباشتم ةيعامتجا ًافورظ نإ لوقن نأ

 ةماسأ مليف انل اهددحي «ةهباشتم جئاتن قلخت

 .ةقدب يزوف

 يأ ىلع «لطي «تلفسإلا تيرافع» ىف

 وه لطب ؛ةملكلل يكيسالكلا ىنعملاب ءلاح
 هرود بعلي باش صايوركيملا قئاس «ديس»

 يف ؟ديس» ةلوطب طسبنت ىدم يأ ىلإ نكلو
 نكمي ةجرد ةيأ ىلإ :ىرخأ تاملكب ؟مليفلا
 جرخملا مهي ال لاؤسلا اذه ؟«ًالطب# هرابتعا انل

 يركذ ىفطصم ويرانيسلا بتاكو يزوف ةماسأ
 عم انفطاعت ةراثتسا ىلإ نايعسي ال امهف «ًريثك
 ديس فقاوم ةنادإ ىلإ ىتح الو «ةيصخشلا هذه

 «فيخملا دهشملا يف امّيس الو «ةضقانتملا

 يف عقت يتلا ةرسوملا ةاتفلا ىلإ يتأي نيح
 ًاسيرع سدنهملا اهيخأ داطصي نأ ًالواحم هاوه



 نأ هتخأل ديري ال هنأل ؟اذامل .سناعلا هتخأل

 !هلثم صايوركيم قئاس جوزتت
 يباجيإلاو شهدملا نم فقوملا اذه ءازإ

 «ةنادإ ةيأ هيجوت نولواحي ال مليفلا يفلؤم نأ

 مكاحت ةمكحم امهيلإ ةبسنلاب سيل مليفلاف
 ةروص مليفلا .هئائبأو عمتجملا تايقالخأ

 لعفت املثم ًامامت ءاهيلإ فيضتو اهفثكت ةايحلا
 ةقانأب مليفلا اهمدختسي يتلا ةليل فلأ تاياكح

 يذلا ينسح نسح قالحلا ناسل ىلع ةبوذعو

 هارن ام رمألا ةياهن يف رربت تاياكح انل يوري
 يذلا «قالحلا ىلإ ةبسنلابف .ثادحأ نم انمامأ

 ةقالع وه ميقيو ديس عم ةقالع هتجوز ميقت

 ةقالع بتار ليمج اهجوز ميقي يتلا ديس مأ عم
 هللا دبع هنبا ملحي يذلا هقيدص ةلمرأ عم

 اذه ضراعي اميف ديس ةقيقش نم جاوزلاب دمحأ
 فلأ «قالحلا ىلإ ةبسنلاب «- جاوزلا ريخألا

 امو ءانلخاد يف انيف يه .ءتمت مل ةليلو ةليل
 ةراشإلا ىوس هناسل ىلع ةيورملا تاياكحلا

 .كلذ ىلإ

 وه مليفلا يفام لمجأ نم سيلوأ ىرت
 ةيرئاد تاقبط يف ينبنت يتلا تاقالعلا كلت

 لمجأ سيلوأ ؟هسفن تقولا يف ةدعاصتمو
 لوح نم ينبنت يتلا تاقالعلا كلت هيفام

 تقولا يف يروطسأو يعقاو /يزمر ناكم
 هعيب ةركف حرطنت نإ ام يذلا تيبلا وه هسفن

 /ناكملا نأل نيجتحم عيمجلا ٌبهي ىتح

 ةلصاومل لاجم ةمث سيل هنود نم يذلا رّيحلا
 ىتش نيب موقت يتلا ةيرئادلاو ةيلدابتلا تاقالعلا

 يف عيمجلا لعج يف مهاستو .تايصخشلا

 ةايح فّلغي يذلا يسنجلا نامرحلا نم نمأم

 نقل

 سناعلا ديس ةقيقشو «ةيحان نم ةيذحألا حسام

 ىولس ةنانفلا تفلم لكش يف رودلاب تماق

 يزوف ةماسأ نأ لاحلا ؟ةيناث ةيحان نم باطخ

 نيح ةياهنلا يف ًاريثك ًاقفو ويرانيسلا بتاكو
 نم ريخألا مسقلا روحم روكذملا تيبلا العج

 «هتيادب روحم صابوركيملا ناك امدعب «مليفلا
 فلأ ةياكحل قالحلا مادختسا ربع امنأكو

 نود نم «لقتني نأ نم مليفلل دب ال ناك ةليل

 لكشبو ءيروطسألا ىلإ يعقاولا نم «تآجافم

 اننأل كلذو .ماعلا ىلإ صاخلا نم ًاديدحت رثكأ
 ك ةراحلا مدختسي مليف مامأ ىرخأ ةرم انه

 لالخ نمو اهلالخخ نم انل مسريل ؛مزوكوركيم»
 .يعقاو ملاعل ءاهرسأب ةايحل ةروص اهلهأ

 «عبطلاب ةرظنلا هذه نعاندعبي نلو

 ةياهن ىلع ىغط يذلا يرعاشلا ريوصتلا

 ةياهنلا يف يمتني هلعجو ؟تلفسإلا تيرافع»

 كلت طسو اننأ لاحلاف .ًايلك يروطسألا ىلإ

 يدي نيب ّدجلا توم عم تأدب يتلا ةيروطسألا

 وهو حقي ديس ىلإ مليفلا يف دوعن «قالحلا
 لّيخي وجلا يف ثولت طسو هيبأ عم ىشمتي
 ةروطسألا نم ؛ًاذإ .يئاتش بابض هنأ ءرملل

 حرتقي جرخملا نأكو ىرخأ ةرم عقاولا ىلإ

 .نينثالا نيب لصفلا خف يف عوقولا مدع انيلع

 همدختسي يذلا وه قالحلا نأ انداقتعا يفو

 يف لؤاستللو نيملاعلا نيب طبرلل انه جرخملا
 ؟ةايحلا ةروص نيأو ؟ةايحلا نيأ :رمألا ةياهن

 ؟هضيقن نيأو عقاولا نيأ

 يعقاولا نيب ةيكوكملا ةلحرلا هذه

 يتلا يه «يطمنلاو يعقاولا نيب ءيروطسألاو

 ةصرف «تلفسإلا تيرافع# لثم مليفل تحاتأ



 ةفاحلا ىلع

 امئيسلا يف «تاوباتلا» نم ددعل يدصتلا

 صيلختل نآ دق ناوألا نأ هديكأت يف ةيرصملا

 نم يتلا «تاوباتلا» هذه لثم نم امنيسلا

 صلختم يلمعلا هعقاو يف عمتجملا نأ دكؤملا

 وبات :ديعب نمز ذنم ءارضلاو ءارسلا يف ءاهنم

 «سناعلا تخألا «لطبلا «توملا «ةربقملا مألا

 .يسنجلا نامرحلا

 فيك يزوف ةماسأ فرع ةيوذعو ءودهب
 .لوألا همليف وه مليف يف ءهلك اذه نم برتقي

 نأ انركذيل يتأي جرخملا اذه حاجن نأ لاحلاو

 يف «ةيرصملا امنيسلا تاحاجن نم اريبك اءزج

 ىلوألا مالفألل ريثكلاب نيدي «ةريخألا ةنوآلا

 انتهذ يفو اذه لوقن .اهباحصأل ةيناثلا ًانايحأو

 يركبلا ءامسأو يلع دمحأ يدجم ءامسأ

 «نيرخآ نيب فشاكلا ناوضرو رجحلا دلاخو

 يتلا اهسفن ةبقحلا يف ىلوألا مهمالفأو اورهظ

 .اذه يزوف ةماسأ مليف اهيف رهظ

 فلتخت يزوف ةماسأ ةلاح نإف اذه عمو

 نم ردق مامأ انسفنأ دجن همليف يف اننأل كلذو

 حماستلا كلذ نم أديعب انعفدي ةيقدصلاو جضنلا

 ءازإ ةرم لك يف هيدبن نأ لواحن يذلا داتعملا

 انسفنأ دجن مل انه .هبحاصل لوألا لمعلا

 انسفنأ اندجو لب .حماست يأ ىلع نيربجم
 جرخملا نإ انل لوقت ةذيذل ةبعل ءارو قاسنن

 نأب ديعب نمز ذنم ملحن ةبعل بعلي فيك فرع
 يف ذإ .لصاوتلاو ةيرارمتسالا ةبعل :دحأ اهبعلي

 نأ لواحي مهنم دحاو لك ناك نيجرخم لباقم
 لباقم يفو ؛ديدج نم اهعارتخاب امنيسلا أدبي
 لك لواحي دئاسلا طمنلا نم نيرخخآ نيجرخم
 يف هجاتنإ قبس ام جاتنإ ديعي نأ مهنم دحاو

16 

 يمتني جرخم انيدل انه «ديدجلا هنع باغ مكارت

 يتاذو يدرف عادبإ ربع ؛لمكتسي رتيت ىلإ
 نأ هل فالسأل قبس ناك ريواشم ؛هيلع رابغ ال
 «نيرخآلا ةداير ءاطخأ نم دافتساف ءاهوكلس

 .فلسلا زواجتو

 ( ةفاحلا ىلع»

 (ناولأ).د 5 0001

 يناليك ىليل :جارخإ
 نامثع نيب ظفاحلا دبعو يناليك ىليل :ويرانيس
 نيفيد كيرإ :ريوصت

 «لقع ةهزن «دمحابي ىنم «يماصع ايفوص :ليثمت

 يويتيب ةراس

 نأ هعدبمل لوأ مليف ىلع ًالهس سيل
 نم ربتعيو امنيسلا ملاع ىلع ةقعاصلاك طبهي
 يتلا مالفألا ىوقأو لضفأ نم ًادحاو هروف
 «هيف رهظ يذلا ماعلا يف هنطوم يف تققح

 ىلع ًالهس سيلو .ةليوط ماوعأل ًاضيأ امبرو
 نم ةلمج نيتعاس نم لقأ لالخ :حرطي مليف
 «ةيقالخألاو ةيقبطلاو ةيعامتجالا اياضقلا

 ؛- برغملا يف - ًايلحم ءًاعامجإ لاني نأ
 يف امنيسلا تاناجرهم نم ديدعلا يف  ًايبرع
 ناجرهم نم ًاءدب - ًايملاعو «- ةيبرعلا ندملا
 تانب نم ةعومجم ىلع ًالهس سيلو .«ناك»

 نهل قبسي ملو ةقهارملا نس نم وتلل نجرخ
 ىلإ ةبسنلاب - لبق نم مليف يأ يف نلثم نأ
 نهفاتكأ ىلع نلمحي نأ  لقألا ىلع نهتيبلاغ

 نحجنيو ةيمانيدلاو ةيوعصلا هذه لك هيف ًامليف



 ةفاحلا ىلع

 تقفدت ليثمتلا زئاوج نأ ةجرد ىلإ ...كلذ يف

 ةبحاص ىلع زئاوجلا قفدت ردقب نهضعب ىلع
 .مليفلا

 «نكي مل «ةفاحلا ىلع# مليف نأ ةقيقحلاو

 ىلع هنكل .هلك اذهل ًالهؤم ودبي «قرولا ىلع
 لالخ نم امّيس الو ؛هتوق لك لمح ةشاشلا
 عناصم يف ةجنط يف تالماعلا «عب درألا هتايتف

 نهعباصأ نإ ثيحب «هبيلعتو يربمغلا زرف
 نهمايأ تايتفلا شيعتو هروشق نم اءزج حبصت
 روشقلا كلت عزنل ةلصاوتم ةسئاي تالواحم يف

 «خانملا اذه عئار ...ةيمهو تحضأ ولو ىتح

 ىليل هب تفّلغ يذلا ؛يناسنإاللا يناويحلا

 .مليفلا لك نكي مل هنكل ءاهتايتف ةرشب يناليك
 انيلإ مدقيل ءًريشك رمألا اذه زواجتي مليفلاف
 يذلا يحايسلا اهملاع نم ًاديعب ةجنط ةنيدم
 ًاديعب ةصاخ مث ءاهلالخ نم مدقت نأ تداتعا
 نم اهب طبترا يذلا يملاعلا بدألا ملاع نم

 .اوعدبأو اهيف اوشاع نييملاع ءايدأ لالخ

 ؛ىرخأ ةجنط انيدل «ةفاحلا ىلع» يف انه

 ةراذقلاو رهقلاو سؤبلا ةجنط ؛ةيقيقح ةجنط
 نع .ىىودج الب «تاثحايلا تاقهارملاو

 داكت ةيمانيدب «يناليك ىليل اريماكو .ردقلاك
 «ةيبرعلا امنيسلا ىلع ًامامت ةديدج نوكت

 ةايحلا ةهكن اهمليف يطعي ليصافتلاب مامتهابو
 هعب درألا اهتاقهارم تايموي عباتت ؛ةشاعملا

 «نهريصمب ٌنهمرب :ةريغصلا نهحارفأ يف

 تالواحم «يلئاعلا قفألا دادسنا «نهتايمارغ

 ًاسؤب رثكأ لبقتسمو سئاب عقاو نم جورخلا
 «ةيمويلا نهتاعازن «ةريغص تاقرس ربع

 انضلمل

 هلك اذه قوف مث «نوناقلا ىلع نهتاسكاشم
 ءاهنهباجي يتلا يمويلا داهطضالا بورض

 ءاذه لك .ةيسنجو ةيقبط :ةجودزم ًامئاد يهو

 هيسحو يوسوب عقارك «ةايحلا نم لارتج

 ًامليف مدقت اهنأكو يناليك ىليل اريماك هترّوص
 .هفشتكت نأ لواحت ملاع نع ًايقئاثو

 اذه نم ىوقألاو ؛هلك اذه نم مهألا نأ ريغ
 ةباشلا ةيئامنيسلا اهب تفرع يتلا ةقيرطلا وه هلك

 تايصخشلا كلت لك ءاهتايصخش بحت فيك

 ةصاخ نكلو ءارش رثكألا ىرخألا اهيف امب
 لكشب نهترادأ يتاوللا «عبرألا مليفلا تايتف

 نا ل

 ايح نشع ةقيقحلا يف نهو .اهيلع يقابلاو
 جرتملا نكم ام قؤقو طارقإب ةشاشلا ىلع
 ًابرغم ؛ةشاشلا كلت ىلع فشتكي نأ نم

 تاروشنملا هروصت يذلا برغملا نع ًافلتخم
 وهو ةملوعلا بلق يف شيعي ًايرغم .ةيحايسلا
 لخدم ىلإ اهسفن ةجنط لوحي نأ كشوي
 .ايقيرفأ ىلإ ًالخدم نوكت نأ نم ًالدب ابوروأل
 لالخ نم امنإو ًايرظن هشيعت ال ءليوحتلا اذهو
 نم ءرخآ ىلإ لمع نم نلقتني ْنِهو «تانبلا»
 مضخ يف ٌنهتوفي نأ نود ءرخآ ىلإ ميحج
 اهليصافت لكب ءنهتايح نشعي نأ هلك كلذ

 لكشيو ءنكرحتي نأ نهراعشو .اهتابعشتو
 ا ؤتام بسحب «نلقي نأ مث ئاد

 اريماكلا ربعَت ةخرصلا هذه ربعو ء«4انه نحن

 ةلعاج ليللا فصتنم ىتح رجفلا نم ةنيدملا

 نأ ردن ثيحب ««انه انأ» :لوقت اهسفن ةنيدملا

 ام ؛جزامتلا اذه لثم اهتانب عم ةنيدم تجزامت
 ًاجزامت «تانبلا عباصأ ىلع يربمغلا لعجي



 صاصرلا قلطن نم ىلع

 ىلإ لصيل يدعي ًاجزامت «نهتايح نيبو نهنيب
 لواحي وهو مليفلا نم جرخي يذلا جرفتملا

 .هعباصأ نع يربمغلا روشق عزني نأ هرودب

 «صاصرلا قلطن نم ىلع»

 (ناولأ) .د ٠ (9196١1ه)

 خيشلا لامك :جارخإ

 يهيملا تفأر :فيلأت

 رصن نسحم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 «نيساي دومحم «ينسح داعس : ليثمت

 يليالعلا تزع

 يذلا مليفلا اذه ربّتعا «ةيئدبم ةيحان نم

 ًاعون ءرصم يف «ربوتكأ 77 راصتنا دعب ققح
 لقألا ىلع كلذب يحوي ءرشابملا درلا نم
 ىفطصم نيدلا ماسح ناك مليف ىلع «هناونع

 ناونعب 1951/ وينوي /ناريزح ةميزه دعب هققح

 مليفلا يف .«يبيج يف لازت ال ةصاصرلا»

 يذلا مليفلا نأ حضاولا نم ناك ءاذه ريخألا

 لظتس ةصاصرلا نأب يحوي ةميزهلا نم تمشي
 يف ببست يذلا داسفلا سأر# لتقل ةظوفحم

 كلذ يف ةلودلا سيئر يأ «ةميزهلاو برحلا

 نم ٌرثك ناك يذلا رصانلا دبع لامج نيحلا
 .ًاريبك ًءادع هل نوّتكي ةيرصملا امنيسلا يبنيمي

 يف نحن يذلا خيشلا لامك مليف نأ حيحص
 هنكل «ةرشابم رصانلا دبع نع عفادي ال هددص

 تاونس دعبو لوألا مليفلا نم تاوئس دعب يتأي
 قحتسي نم نإ لوقيل رصانلا دبع ليحر نم

 اضن

 داسفلا وه امنإ صاصرلاب ًاقح بذعُي نأ
 «ديدجلا ماظنلا ةدهع يف يقابلا او يرشتسملا

 اذه لِزي مل رصانلا دبع دهع لاوز نأ ينعي ام
 ىلإ عمتسن نأ انه انبسحو .هزّرع لب داسفلا

 وهو مليفلا نم ةظحل تاذ نيققحملا ريبك

 ديري هسيئر نأ هشهدأ دقو لداع ققحملل لوقي

 تاءارجإ يف مدقتلا لبق ريزولا يأر ذخأي نأ

 قلعتت اهيف ققحي يتلا ةيضقلا نأ املاط قيقحتلا

 لاوحألا ضعب يف» :ةطلسلا يف ةريبك ءامسأب
 رثكأ ةسايسلا ميكحت دلبلا #0 يعدتست

 ةرابعلا هذه نأ لاحلاو .6«نوناقلا قيبطت نم
 معز موي «نيحلا كلذ يف اهتالالد لك لمحت

 هفلس مكح ىلع بلقني وهو تاداسلا سيئرلا

 .نوناقلا ةلود ميقيس هنأ ءرصانلا دبع

 مليفلا نم اهانذخأ يتلا ةرابعلا تناك اذإو

 ةيمهأ ًاضيأ فشكت اهنإف «هل ًاحاتفم لكشت انه

 ربعت اهنأل يهيملا تفأر هبتك يذلا ويرانيسلا

 جرخملا نع ربعت تناك امم رثكأ يهيملا نع
 «ققح ريخألا اذه نإف نكي امهمو .خيشلا لامك

 زربأ نم ًادحاو ءروكذملا ويرانيسلا نم ًاقالطنا
 ثادحأ تتأ نإو ىتح ؛نيحلا كلذ يف مالفألا
 يف دقعتلا نم هتايصخشو «كباشتلا نم مليفلا

 امنإ ؛نيجرفتملا تعيض ةجرد ىلإ ءاهتاقالع
 يساسألا هعوضوم نع مهدعبت نأ نود نم

 تاالواحملاو ًايرشتسم داسفلا ءاقب :هتالالدو

 بابتتسا» نم تاونس دعب .هسمطل ةيسايسلا
 نأب ًايساسأ ًاعابطنا انيطعي ام ؛««نوناقلا ةلود
 ةلسلسل ةحتاف ءام لكشب «ناك امنإ مليفلا اذه

 تاونسلا لالخ تعباتت يتلا «حاتفنالا» مالفأ
 ناخ دمحم عم امك .هسفن يهيملا عم ةيلاتلا



 اواز يلع

 بّيطلا فطاعو ناخردب يلعو ةراشب يريخو
 .ديسلا دبع دوادو

 ةقلعتملا ةيسايسلا هتيفلخ نم مغرلا ىلع
 يسراممل ىلوألا ةيامحو داسفلاو ةطلسلاب

 هراطإو ؛ةيسيلوب مليفلا ةكبح نإف ؛يناثلا
 نأ ريغ ...ًايكرح لقألا ىلع هتيادب يف ؛ماعلا

 ةيحان نم ءأقحال لدبتست فوس ةيكرحلا هذه
 ةيناث ةيحان نمو ءىضاملا ىلإ ةديدع تادوعب
 ةمكحملا يه «ةقلغم نكامأ يف تاقيقحتب

 ةرادإو نجسلاو ىفشتسملاو ةماعلا ةباينلاو
 ةبكترملا ةميرجلا ثدحت اهيف يتلا ةكرشلا
 ثادحألا ةيقب اهنم جتنت يتلاو مليفلا لوأ

 .تاقيقحتلاو تاقحالملاو

 اهفرتقي يتلا كلت يهف ةميرجلا هذه امأ

 يدشر بتكم محتقي نيح نيسح ىفطصم
 اميفو مث ؛هيلع صاصرلا قلطيو يقابلا دبع
 ةطرشلا نّكمي ام ةرايس همدصت برهي وه
 انج ىفشتسملا ىلإ هلقنو هيلع ضبقلا نم
 ةلسلس أدبت انه نمو .هتيحض عم بنج ىلإ
 ءاهتيسيلوب لالخ نم «يتلا تاقيقحتلا

 يذلاو داسفلاب قلعتت تاقيقحت نع فشكتتس

 سلجم هتسائر لالخ نم «يدشر هسرامي

 هتيلوؤسمو «ةيرصعلا تالواقملا ةكرش ةرادإ
 نم ددع رايهنا ىلإ ىدأ نارمعلا يف داسف نع

 اذكهو ...ةكرشلا اهتنب يتلا ةيبعشلا نكاسملا
 امو ةاسأملا كلت ىلإ مليفلا ثادحأ انب دوعت

 «تاوشرو تاقيفلتو مئارج نم اهنم جتن

 وكسيشنارف يلاطيإلل مليفب ةريدج ةقيرطب
 ًاقح ثدحي ناك امب رثكأ طبترت اهنكل «يزور
 داسفو ةقرسو عادخ بورض نم ءرصم يف
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 ريمس دقانلا لوقيو .ًايسايس ىطغت ام ناعرس
 زيمتي ال» ::'صاصرلا قلطن نم ىلع# نع ديرف
 مسرلاو مكحملا يماردلا ءانبلاب مليفلا اذه
 تايصخشلا هذه ىنغو ةيصخش لكل عرابلا

 ًاضيأ زيمتي امنإو «طقف ةيناسنإلا اهتبوصخو
 .(...) جاتنوملاو ريوصتلاو «نقتملا جارخإلاب
 نيب لاقتنالا يف خيشلا لامك ةعارب ودبتو
 بسانملا وجلا عادبإو ءيضاملاو رضاحلا
 ًايمارد ًامادختسا ناولألا ًامدختسم دهشم لكل
 نسح نم# ناك هنأ ديرف ريمس ركذيو .«ًأربعم
 ءوس نم اذه ناك نإو - خيشلا لامك ظح
 تارامعلا ىدحإ تطقس نأ - اهلك رصم ظح
 يف يه امك اهلالطأ روصف ءمليفلا ريوصت ءانثأ
 ام يف مليفلا قدصو ةيعقاولا ًادكؤم «ةقيقحلا

 .«هروهمج ىلع هحرطي

 هاواز يلع»
 (ناولأ) .د 6 (1999)

 شويع ليبن :جارخإ

 ناجوس يلاتان .شويع ليبن :ويرانيس
 لضاف فسوي :راوح
 سايتام ناسنف :ريوصت
 يفيل انيس رك :ىقيسوم
 ؛يلاصخ ىفطصم «بابك معنم :ليثمت

 يوامغط ديعس ,ءنوسوم ماشه

 يناثلا ليوطلا يئاورلا مليفلا ءاذه ناك
 نم نيماع دعب هققح «شويع ليبن يبرغملل
 يف روهمجلا هّصخ يذلا ريبكلا حاجنلا



 اواز يلع

 لوألا همليفل .هجراخ ًانايحأو ءبرغملا

 شويع ققح ديدجلا مليفلا اذهبو .(بوتكم»
 اذه ىف زربألا نييئامنيسلا نم دحاوك هتناكم

 راع داع نلت امتاز يتلا ظفاعتم كانا
 .داحلا لاجسلا ةراثإ ىلع ةردق همالفألو «ةدح

 ةلأسم نم شويع اند «اواز يلع» يف

 يف امنيسلل ردن ناك ةروطخلا ةياغ يف ةيعامتجا
 لافطأ ءاهب نيينعملا نأ مغر اهتلوانت نأ هدالب

 يف ةقيقدو ةظحل لك يف نودهاشي «عراوشلا

 فوس مهنأ ظحلي نأ ئرما لك داكيو ناكم لك
 فوس ام وهو «راجفنالا ةادأ موي تاذ نونوكي

 لويخ اي) وه هل قحال مليف يف شويع هدصري

 ةليوط تاونس دعب هققحي فوس يذلا (هللا

 «اواز يلع» لافطأ لوحت فيك هيف انيري داكيو
 مايأ نكلو «فرعن نيذلا نييباهرإلا كتلوأ ىلإ

 .اذه ىلإ انلصو دق دعب نكن مل «اواز يلع»

 نولازي ال راغصلا ناك «1949 ماعلا مليف يف

 نورودي ًالافطأ «ةقهارملا نس نود ام «ًاراغص

 تاقرطلا قرافمو اياوز دنعو تارايسلا نيب
 «ةريغص شورق لباقمةمدخ ةيأ نودي

 مهتقو نيعزوم «رطخلل مهتايح نيضّرعم
 تاقانخو «مهنيب اميف اهنوسرامي باعلأ نيب
 «ديعب وه امب ملحلاو شورقلل لوستو «ةريغص
 مهل قحي نأ نكمي ناك نإ اوفرعي نأ نود نم

 .ققحتي نأ ملح يأل نكمي ناك نإ وأ ءكلذ

 يلع مه ةعبرأ مليفلا راتخا ءالؤه نم

 ةقادص مهنيب عمجت هركبوبو رمعو انيوكو

 يف تتبنأ فيك رّوصت بعصلا نم ةقيمع
 نأ انه تفاللاو .ريغصلا سئابلا مهملاع
 راودأو «راودألا هذه ءادأ يف نعتسي مل شويع

 راتخا لب «نيفرتحم نيلثممب «مليفلا يف ىرخأ
 الافطأ ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم ىدحإ نم

 مث ؛عراوشلا يدّرشم نم لصألا يف اوناك
 نأ ةققدملا ةسرفتملا هاريماك مامأ ءمهنم بلط

 لبق «ةيداعلا مهتايح اهنأ نوروصتي ام اوشيعي
 ةوقبو «لعفلاب اهوشاع مهو .ةسسؤملا لوخد

 نكلو ءرخآو مهنم دحاو نيب ةتوافتم نوكت دق

 نسا

 .هلوح نم ةكبحلا رودت يذلا ثدحلا امأ

 ةداع رودت يتلا كلت نم ؛عراوش ةكرعم وهف

 يفف .نيدرشملا راغصلا نم عاونألا هذه نيب

 نأ ثداحلا داكيو «ىلع لتقي ةكرعملا كلت

 قافرلا نأ الول ؛لاحلا هذه لثم يف ًايداع نوكي
 نأ نكمي ال يلع نأ نوررقي نيرخآلا ةثالثلا

 .هل مهتقادصبو هب قيلت ةبيهم ةزانج يف الإ نفدي
 .ريمألاك تُمّيلف «ًاديرش شاع دق ناك نإ وهف



 نايبوقعي ةرامع

 ةكبحلا هذه ءارو اميف ءشويع نأ ريغ

 ةلمج انل مدقي ««مليفلا ثدح» لكشت هلا

 اهقمعأ لعل «ةميلألا ةيعامتجالا روصلا نم
 ةيفحص نيب راوح ربع «مليفلا حتفت يتلا كلت
 نم بره اذامل هتلأس ذإ يلعو ةزفلتلا نم

 لوح راوح ىلإ هعامتسا نع اهثدحيف تيبلا
 ءاضعألا راجت دحأو سموملا همأ نيب ةقفص

 ديزي ام لعلو !لفطلا يئيع عيب لوانتت ةيرشبلا
 انل مدقي نأب أدبي مليفلا نا عقاولا اذه ةدح نم

 ابكرم لثمت اهدهاشن ةحول ربع ءاماسر يلع
 هذهو .ةعطاس سمشءمولعت ارحب ضوخي

 دهشم اهيلإ اندري فوس ام ناعرس ةروصلا
 هنوسكي فوس هقافر نإ ثيح ؛يلع ةزانج

 لكش هتوباتل نيلعاج ءيرحب ناطبق سابل
 يف رحبلا وحن توباتلا نيعفاد ءريغص بكرم
 كش نود نم يه «هتايح يف ةريخأ ةرجه ةلحر

 نع فقونت ال يتلا تيباوتلا - بكارملاب ريكذت
 فولأل ةديدج ةايح نع ًاثحب رحبلا بابع رخم
 .ًانس مهنم ربكأ نيذلاو نيقهارملا

 موي ًامستم ءاذه شويع مليف ادب امبر
 ءوني يتلا :ةيطيسبتلاو ةيطخلا نم ءيشب ؛هضرع

 يذلا جرخملا اذه اريماك نأ ريغ ءويرانيسلا اهب

 فيك تفرع ءاهموي نيثالثلا زواجت ناك داكلاب

 زيمم ءادأ نم ةديفتسم «ويرانيسلا بويع يفخت
 نم لخت مل تافقو نم امك «ةطيسب تاراوحو

 ...ةياكحلا ةيوسأم مغر ىلع ايديموكو حرم
 عضول ماعلا راطإلا ىوتسم ىلع اهتيعئاجف لب
 نأ جرفتملل نكميال نيذلا راغصلا كئلوأ
 همامأ نولثمي اوناك نإو ىتح مهنأ ةظحلل ىسني

 «عراشلا نم اوتأ نويقيقح نودرشم مه «ةعورب

 «مليفلا دعب هيلإ اودوعي اَّلأ مهردق نم ناك نإف

 ؛هيف نوشيعي مهريغ نم فولأ تائم ةمث
 لقنت ةفطاعتم اريماك كانه نوكت نأ نود نم

 .مهتاياكح

 (نايبوقعي ةرامع»
 (ناولأ) .د 8 هيكل

 دماح ناورم :جارخإ

 دماح ديحو :ىيرانيس

 يناوسألا ءالع :ةصق

 ميلس حماس :ريوصت

 دامح دلاخ :ىقيسوم

 «يربص دنه ءلرسي «مامإ لداع :ليثمت

 يواصلا دلاخ

 ةرامع :يناوسألا ءالع ةياور رودص ذنم

 يف ةيساسأ ةرهاظ ىلإ اهلوحت لبقو ؟نايبوقعي
 ينسح رصم يف ةيعامتجالاو ةيبدألا ةايحلا

 برغلا يف اهراشتنا لبق يلاتلابو «كرابم

 «ةريبك تاعيبم اهقيقحتو ةشهدم تامجرتب

 لوحتت نأ يمتحلا نم لب ءعقوتملا نم ناك

 ةعمس نأل طقف سيلو .يئامنيس مليف ىلإ
 يريهامجلا حاجنلا اهل تنّمأ تناك ةياورلا

 اهنأل صاخ لكشبو ؛كلذك لب ءاقبسم
 ىتلا ةدوهعملا «تاهيشيلكلا» لك لمحت

 نم :ةحجانلا ةيرصملا امنيسلا اهنم تنوكت
 نم بضاغلا ٌوندلا ىلإ «ةيطمنلا تايصخشلا

 نينحلا ىلإ «ةيقبطلا ةحلاصملا نمو ؛ةسايسلا

 يعفتنم تاياكح نمو ؛بهذلا روصع ىلإ



 نايبوقعي ةرامع

 ناكس نم نيسئابلا تاياكح ىلإ «حاتفنالا

 (ريطاسألا» هذه لك ىلع ...تارامعلا حوطس

 تلغتشا «ةيرصملا امنيسلل ةنوكملا ةيعقاولا

 ًالصأ تغيص ىه لب ءًاساسأ ةياورلا هذه

 .يئامنيس ويرانيس يف لوصفو دهاشم اهنأكو
 نأ ينعي نأ بجي ال ريخألا دعبلا اذه نأ ريغ

 بتكي وهو ًاريبك ًادهج لذبي مل ءدماح ديحو

 لقنل وأ ءاهقطنم اهيلع ىفضأ لب «ةياورلا «ةوق»

 يئامنيسلا اهقطنم اهلخاد نم صلختسا هنإ

 .ًالصأ اهل ناك يذلا

 يف هلصر نكمي ام لوأ نأ ةقيقحلاو

 لكش ىلع مث ةياور لكش ىلع - لمعلا اذه

 ضرتفن نأ نكمي يتلا ايارملا ةقالع امنإ - مليف

 يرصم لمع عم - دصق نود - اهميقت اهنأ

 نم اهموي رخآلا وه «سبتقا» قباس يئامنيس
 كلت ىف ىعابسلا فسويل ناك «ىبدأ صن

 «ددحم ىنعم يف نكلو ؛(«يبلق ٌدر» «ةرملا

 نالعإلا ربتعا دق «ىبلق در» ناك نئل هنأ وهو
 طابضلا ةروث راصتنا نع لوألا يئامنيسلا

 نإف ءيحلاصتلا اهقطنم اهضرفو «رارحألا

 يعن ةقرو اهنأكو انه ودبت «نايبوقعي ةرامع»
 دهاشي نأ ءرملا ٌبسحو .اهسفن ةروثلا كلت

 .ةجيتنلا هذه ىلإ لصيل مويلا ًاعم نيمليفلا
 ةيئامنيسلا ةغللا يف ريبك قراف انه ىقبيو

 مسرلاجم يفامّيسالو «نيمليفلا نيب

 تايصخش ةطاسب لباقمف «ةماعلا ةينهذلا

 ٌّدر» يف  نييباجيإلا وأ نييبلسلا  ةروثلا

 يف ديدجلا نمزلا ةيبلكو مؤل انه انيدل ««يبلق
 قايسلا اذه ىف درطتسن نلو ««نايبوقعي ةرامع»

 المرح

 ىلإ لاقتنالل «ةراشإلا هذهب ىفتكن طقف .رثكأ
 نم ًادحاو 7٠٠١5 ماع ريثعا يذلا هسفن مليفلا
 ادحاو ناكو «ةيرصملا امنيسلا تاجاتنإ مخضأ

 يبدأ لمع نم ةسبتقملا ةليلقلا مالفألا نم

 .اماع اباجعإ تيقل يتلاو «جئار

 («نايبوقعي ةرامع» يف يبل نأ 50

 حئارش انل مسري مليف وه لب .ددحم ثدح
 اهتروث رصع لوفأ نمز «ةيرصملا ةايحلا نم
 مواقي وهو نرقلا فصن ةبارق رمتسا يذلا
 نم اهتبراحمو لخادلا نم ةروثلا كلت لكآت

 لالخ نم لوفألا رصع انل مسري وهو .جراخلا
 تتاب يتلا ةقيرعلا ةرامعلا كلت وه ددحم ناكم
 نم :ةنهارلا ةيرصملا تاضقانتلا لك عمجت
 ءاهققش يف نيميقملا ىمادقلا نييطارقتسرألا
 مهلاحل ةروثلا مهتكرت نيذلا نيسئابلا ىلإ
 ءحوطسلا قوف وأ رباقملا يفامإاوشاعف
 تاداسلاةروث مايأ نشيعلا كلذ نيب اَعَم

 نوطبختي «كرابم («ةيلاربيل» مايأ مث «هحاتفناو



 ءاقبلا نعو شيعلا ةمقل نع نيثحاب مهرقف يف
 .ناك نمث يأب

 قبس نيذلا كئلوأ لك ءانه ًاعيمج مهنإ
 فطاعو ناخن دمحم مالفأ يف مهانيأر نأ

 مالفأ ضعب يف ىتحو «ناخردب يلعو بّيطلا
 مهلك .حوطسلا ناكس نم «ظفاح ميلحلا دبع

 عفد لكشب ةرركملاو ةدوهعملا مهتاشيلكب انه

 بتكي نأ ىلإ يرضحلا دمحأك ًامرضخم ًادقان
 ناك ... :ًالئاق مليفلا نم بناجلا اذه نع
 نبا يقوسدلا يكز ةيصخشل ًالثم نكمملا نم
 قلعتو اسنرف يف ةسدنهلا سرد يذلا اشابلا
 لك اهدحو لغشت نأ (...) ةيبرغلا ةايحلاب

 ًاضيأ اذه قيبطت اننكمي امك «مليفلا ثادحأ
 دعص يذلا مازع دمحم جاحلا ةيصخش ىلع

 حبصأ ىتح ةيذحأ حسامك عمتجملا عاق نم

 امك .(...) يحلا ءايرثأ نم ةعورشم ريغ قرطب

 «هرمع رصق ىلع «باوبلا نبا هط ةيصخش نإ

 هقيرط قشي نأب لمأ ةبيخ نم هل ضرعت امو
 «ةينيدلا تاميظنتلا ىلإ ههاجتاو عمتجملا يف
 قبطني هسفن رمألاو ...ًامليف المت نأ اهنكمي
 ...ةرامعلا حطس فرغ ىدحإ ةنكاس ةنيثب ىلع
 .2خلإ

 نأ ةركف لبقن مل وأ انليق ءاوس ؛نكي امهم
 ةديدع تايصخشل اعماج نوكي داكي مليفلا

 يف كلذكو - مالفأ يف اهانيقتلا نأ انل قبس
 حاجنلا نأ ىقبي «ةريثك ةيرصم - تاياور

 ةرهاظ لكش ؛نايبوقعي ةرامع» هققح يذلا

 ةداجلا امنيسلا ىلإ ةايحلا نم ًاعون تداعأ
 ًاراودأ رقو هسفن مليفلا نا امك ؛ةيرضملا

 رابك ضعب تنّكم - ةريصق ولو - ةزيمم

 ضف

 «مامإ لداع امّيس الو «ةيرصملا امئيسلا موجن

 نأ نم ءيربص دنهو يواصلا دلاخو ءارسيو

 هيف لعج تقو يف «مهدنع ام لضفأ اوطعي

 وحلا ىلع مليفلا يف تايصخشلا مادختسا

 ىلإ ةوعدلا نم ًاعون ؛هيف تمدختسا يذلا

 يف رصم يف ًاريثك شقون ؛يروث لبقام نينح
 حاجن ةيفلخ يف ام دح ىلإ وه ناك امبرو «هنيح
 .ًاضيأ ةياورلاو ...مليفلا

 «(رمعا)

 (ناولأ) .د ةيين]

 دعسأ وبأ يناه :جارخإ

 دعسأ وبأ يناه :راوحو ويرائيس

 لاسع باهيإ :ريوصت
 تاراتخم :ىقيسوم

 :ليثمت
 يتلا ةيساسألا تاظحالملا نم ةدحاو لعل

 ناجرهمل ةيلاتتملا تارودلا ىلع اهتاذ ضرفت
 ىلع ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب ذنم يئامنيسلا ناك

 نيب نّيبلا لصفلا كلذ يف نمكت «لقألا
 تاب يسايسلا مليفلاف .اهيف ةياكحلاو ةسايسلا
 ...نارود وأ فل نود نم ًايسايس ًامليف نآلا
 اهناكم ةصلاخلا ةياكحللو اهناكم ًاذإ ةسايسلل

 ضرع عم لاحلا ناك اذكه وأ ءظوفحملا
 يذلا ديحولا ليوطلا يئاورلا يبرعلا مليفلا

 ةرود يف ناجرهملا تارهاظت ىدحإ يف ضرع

 ينيطسلفلل ةرمع» مليف هب ينعنو “7١17 ماعلا

 ْ .دعسأ وبأ يناه

 يناروح دايإ «ينابول ميل ءيركب مدآ



 همليف يف دعسأ وبأ مدقي ءانه ًاددجم

 ةسايسلا نيب نزاوتلا ةديدش ةطلخ اذه ثلاثئلا

 «ةايحلا نم ةرشايم ةاقتسملا «ةياكحلا#و

 امتيسلا يف ثودحلا ردان اذه نأ ًاعبط فرعنو

 يسايسلا داتعا ثيح ؛ماع لكش يف ةينيطسلفلا

 .بلغي نأ

 يف ءاج رمألا نإ لوقلا ىلإ انه عراسنلو

 نإو ؛ديدجتلا اذه لمحيل مليفلا ةحلصم
 نم هرظتنن انك يذلا يبولسألا ديدجتلا ناك

 لازي ال هنأ ادب .4نآلا ةنجلا» دعب جرخملا

 درسلا ةغل هيلع لضفي دعسأ وبأ لازي الو .ًاديعب
 لاح ةيأ ىلع ؛هيدل وديت يتلا يكيسالكلا

 راظتنا ىلإ هايإ ةعفاد جرفتملا كسمت ةيبايسنا

 جرخمل ًاقفو ةريثك يهو .ةيحرسملا تابلقلا
 عم لعافتلا ىلإو .ةهج نم  اهمظعم يف
 ادب ذإ .ىرخأ ةهج نم تايصخشلا ةيجولوكيس
 اهتاراوحو اهراودأ بتك جرخملا نأ ًاحضاو

 ةدوج لقي ال لكش يف مث :ديج لكش يف
 نيبسيئرلا اميس الو «هيلثمم ريدي فيك فرع

 دجمأو ايدانو رمع راودأب اوماق نيذلا ؛مهنم

 يف يليئارسإلا نمألا طباضو صاخ لكش يف
 .صخأ لكش

 ناك ذإ هيلإ ةراشإلا نم دب ال ناك اذه لك

 يف ...مليفلا ضرع دعب «لوألا عابطنالا

 هنع ربع «شهدم حاجنب «ام ةرظن» ةرهاظت

 سيل هنأ ةرملا هذه ًاحضاو ادب بخاص قيفصت

 ًاضيأ لب ءاهامنيسو نيطسلفل ةلماجم قيفصت
 ةيئامنيس يهف ...اهتاذ دح يف مليفلا ةيئامئيسل

 يفو ؛ءيشلا ضعب ةيبدأ تدب ولو ؛ةحضاو
 ضعبب انعانقإ نع ةزجاع نايحألا ضعب

 اضفرإ

 «ةراذق)و رمع «تابلقت» امّيس الو .فقاوملا

 طباضلا «ةجاذساو ءايدان ؛ةيمالستسااو دجمأ

 ةبارغلل يتلا - فقاوملا هذه لثم .يليئارسإلا

 قطنملا ىلإ ًارقتفم لظ - هلك مليفلا اهيلع ينب
 ةيحان نم َيِنُب لمع يف ءرخآب وأ لكشب
 ةايحلل دصرك ةيناث ةيحان نمو ءبح ةصقك
 دارفألا فطاوع نيب ةحجرأتملا ةيعامتجالا

 تادراطملاو «لالتحالا تاوق دض مهلاضنو

 ءاورإو فطاوعلا نيب لوحي رادج ربع ةيمويلا
 هذهو .لاضنلا ىف ةيمتح ةبغر ًادلوم اهثمظ
 رطضي يذلا ناّبفلا «ديدحتلاب رمع لاح انه

 لتاقلا صاصرلل ضرعتلاو رادجلا روبع ىلإ
 ةيرود لبق نم لذي نيح وهو .هتبيبح يقتلي يك
 ًاكراشم لاضنلا ىلإ ًاقاسم هسفن دجي ةيليئارسإ

 ضبقُي نيحو .داعم يدنج لايتغا ةيلمع يف
 تارابختسا عم نواعتلاب ىرغي مث بَّذعُي هيلع
 .ودعلا

 ؟ءارغإلل ًالعف خضر هارت له ءنكلو
 «ظفح» يتلا ةياهنلا ...ةياهنلا يف فرعنس

 نيتطبخ يف نيقشاعلا فرش ويرانيسلا اهيف
 ًاريبك ناك نمثلا نكل .نيتريخأ نيتيحرسم
 هعفدي نأ لبق «يردت نأ نود نم ايدان هتعفد

 ةيكسفيوتسود نم لّدب ريخأ ؟لعف» يف رمع
 نإو هيف رمع ادب تاظحل يف - هتيصخش

 هلبأب ءيشلا ضعب يروتاكيراك لكش يف
 نأمطو - ةريهشلا ةياورلا يف يكسفيوتسود
 ىلإ كلذكو ...ةينطولا هتعاصن ىلإ جرفتملا
 برقأ» هسفن وه نكي مل دعسأ وبأ يناه نأ

 مليفلا قايس يف ىفضأ نيح «نواعتلا ىلإ
 ًافطاعت دّلوت نأ اهنأش نم ناك ةيباجيإ نم ًائيش



 ةلوجرلا هتلتق رمع

 ؤطاوت يف ولو ...يليئارسإلا طباضلا عمام
 نئاخلا دض ام دح ىلإ يناسنإ - يفخ
 ةردان ةرمل .يذلا ىقيقحلا بذاكلاو ىقيقحلا

 ةياهنلا يف جرخيس ءامتيسلا نم عونلا اذه يف
 !ىربكلا ةزئاجلا عم
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 شاولع قازرم :جارخإ

 شاولع قازرم :ويرانيس
 انيماح رضخألا ليعامسإ :ريوصت

 دمحأ كلام :ىقيسوم

 «لئاشوب باحر «ينانب ملاعوب :ليثمت

 اجيد ةزيزع

 ريبكلا حاجنلا رس نإ لوقلا نكمي امبر
 ءاذه لوألا شاولع قازرم مليف هققح يذلا

 كلذ يف تناك ةيرئازج امنيس باحر يف

 لوحتت داكتو اهتاحاجن ةورذ شيعت نيحلا

 نمكي ؛يبرعلا نطولا يف امنيس ربكأ يناث ىلإ
 ردقلا كلذ لك ًاقح مأسي أدب روهمجلا نأ يف

 تالوطبلا راكذتساو تاذلا ليجست نم

 امنيسلا اهيلإ تلوحت دق تناك ىتلا تالاضنلاو
 1 .ةيرئازجلا

 يف تأدب دق تناك يتلا مالفألا ىتح اهموي
 ؛ةديهش نويلملا ةروث» ىلإ دقنلا ماهس هيجوت

 «ماحفلا»و ةةونالو «رمجلا نيئس عئاقو» لثم

 يئامنيسلا روهمجلا ناك .ةرجضم ودبت تتاب

 رثكأ لكشبو «ديدج ءيش نع ثحبي يرئازجلا

 نو

 لءاستتو نهارلا عقاولا لوقت امنيس نع ًاديدحت
 كلذ هقققح امو ةروشلا كلت هيلإ تلآ ام لوح

 نيأ :يلاتلا وه مويلا لاؤسلا ناك .لالقتسالا

 ؟لالقتسالاب هانلعف يذلا امو ؟دوعولا تراص

 ؟ةديجملا تاوئسلا لالخ انلعف اذام :سيلو

 ؟انرث اذاملو ؟راث يذلا نمو

 يضاملا نم ينهذلا لاقتنالا كلذ لظ يف

 لدب لبقتسملا نع لؤاستلاو ءرضاحلا ىلإ
 هتمكاحم وأ يضاملا ديجمت يف تقولا ةيضمت

 .ةيرئازجلا ةايحلا يف كزينلاك مليفلا اذه رهظ

 ؛ةلوجرلا هتلتق رمع» مليف نإف هلك اذه عمو

 ةايحو تايصخش هيف لب .هيف ثادحأ ال مليف

 تايموي هيف اذه نم رثكأو «ةنيدمو ةشاعم

 كلت تايمويو هقافرو (رمع) ةسيئرلا ةيصخشلا
 دوعولا نم يأ ًاققحم اهيف سيل يتلا ةايحلا
 دوعو نم وأ ةروشلا دوعو نم تناك ءاوس

 ثيح ايدومع عسونت ةئيدم تايمويو .ةلودلا
 فايرألا نم نوتآلا ددجلا ناكسلا اهيلع قفدتي

 لالخ نم نحنو .ضعب قوف مهضعب اوسدكيل
 ًاضيأو ءرمع عم شيعن ةثلثملا تايمويلا هذه

 نم هرسأب ليج ةاسأم ًايراوسسكا هقافر عم

 .نينطاوملا

 نيظوظحملا نم دحاو وه رمع نأ حيحص

 نمزلا زع يفو ...هل لمع داجيإ نم نكمت ذإ
 داجيإ بعصلا نم نكي مل «يتلودلا - يتروثلا
 ةفيظولا هذه لمعلا اذه ةدئاف ام نكلو .لمعلا

 يمويلا غارفلا ناك نإ ءيموكح بتكم يف
 صخش مامأ انه نحنف .اهيحاصب ًاطيحم
 امع ثحبي ةنيدملا تايصخش نم يشماه
 اهمساقيو اهبحي ةأرما نع ؛هتدحو ضوعي
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 ىضمي - هقافرو وهو .هتاحومطو همالحأ

 يف هشيع هرجضي ذإ ءثحبلا اذه يف هتقو
 ا ةيضنتم لدا حمر هايم

 «ةياهنلا يف ةاتفلا ىلع رثعي هنإ .ةيوارحص اهنكل

 «طيرش ىلع هعمسي يذلا اهتوص نم اهقشعيو
 اهنأ عم ءاهب ءاقتلالا نع زجعي فوس هنكل
 .هنم راثمأ دعب ىلع كانه ةدوجوم

 «ثدحاللا اذه نإف شاولع ىلإ ةبسنلابو

 ةايحلا هذه رهوج يلاتلاب وهو ءثدحلا وه
 انل يوري يكل وهو .ةنيدملا هذه يف ةيمويلا
 ةيئامنيسلا ةيديلقتلا نع ًامامت جرخي ءاذه
 يه امك ةايحلا ايناذيم روصيف «ةدئاسلا

 هتايح يف رمع هلطب روصيو «عراشلا يف
 نكامألا نيب لوجتي ةيسيئر ةيصخشك ةيمويلا
 ءانل اهميدقت ةعيرذ لكشي ام صاخشألاو

 ىلإ ًاثدحتم هروصي رخآلاو نيحلا نيب هنكل
 هتاءاقلو هتايح ليصافت اضراع نيجرفتملا

 تاطابحإ هقيرط يف ًاضراع امك «هتاطابحإو
 , :ايفالاو ةيلجلا

 نام طلق لطناال روع لاللع ىنودكو
 ءانلطب هنطقي يذلا يبعشلا اهّيحو ةنيدملا هله
 نكيفي ققلاو ةظلبلا ىلع كلذك لطت لب)
 ىلعو «(بحلا فرعي ال رصقلا يف اهديس
 نماثلا ئلمو:يفراضتاو نيلعحملا انياقَب

 نضر

 ليجلا كلذ ىلع ةصاخ نكلو «نييبعشلا
 ءاملع انل لوقيس يذلا ءعئاضلا بئاخلا

 لبقتسملا ييباهرإ نم ديدعلا نإ عامتجالا
 .هنم نوردحتي فوس

 ىلإ ؛ديدحتلاب ءريخألا ىنعملا اذه يفو

 يف فرع دق شاولع قازرم نوك بناج
 قباس ال ًاديدجت ثدحي فيك «مليفلا اذه

 امنيسلاو اصوصخ ةيرئازجلا امنيسلا يف هل
 هلرابسي عقبك فرديس- اقومع ةيبرعلا
 نوكي فوس يذلا وه هل ةيلات مالفأ يف

 هدلب يف ًاجاتنإ هليج ءانبأ رزغأ نم ًادحاو
 مالفأ يف كلذ نع زجعيس هنكل ؛هجراخو

 ىلإ يمتنت ةيئامنيس ةغل ىلع موقي - ىرخأ
 .ةثادح دعبام ىلإ لوحتت نأل دعتست ةثادح

 ىلإ ةيمتنم نوكت داكت ةعاذخ ةيتخيرب ىلإو
 رصتقت يك - ًاعم وكسنويو فومادا نم جيزم
 ةيئامنيس نأ ًاملع ؛ةيحرسم تالاحإ ىلع انه
 ىلإ - ةصقان نيحلا كلذ ذنم تدب شاولع

 دض ةعفارم ىسقأ مدقي هدجن اذه بناج
 «ةروثلا هيلإ تلآ ام دضو مكحلا تاسايس

 الإ ةرباع ودبت تاحيملت يف ابلاغ نكلو

 روهمجلا نهذ يف قلعت فيك تفرع اهنأ
 هقد بناج ىلإ  ةيمهأ رثكأ اذهو  امنإو

 يف ثدحيس امب ًارذنم ءأركاب رطخلا سوقان
 كتاوأ يديأ ىلع ديدحتلابو «ًاقحال رئازجلا

 نوشيعي عراوشلا اياوز يف نيعورزملا نابشلا
 افده نيحلا كلذ ذنم اوحبصيل «ةلتاق ةدحو

 دوعوب مهودّنج نيذلا نيددشتملل ًالهس

 نع عمتجملا سعاقت طسو ةيورخأو ةيعامج



 ةلبعو رتنع

 «ةلبعو رتنع»

 (ضيبأو دوسأ).د 7 (14546)

 ىفطصم يزاين :جارخإ

 مالس زيزعلا دبع :ةصق

 ىفطصم يزاين :ويرانيس

 نسح ىفطصم :ريوصت

 ةريون ميلحلا دبع :ىقيسوم

 ميهاربإ ةمجن ءرينم جارس ءاكوك

 نأ نم ةيرصملا امنيسلل دب ال ناك ًاركاب
 ام ناسرف رهشأ دحأ ؛ةرتنع ةياكح ىلإ لصت

 تاقلعملا باحصأ نم دحاوو مالسإلا لبق
 .برعلا ناويد يف ةفورعملا رشعلا

 ةياكح وه مليفلا همدق ام ًاقح له نكلو
 ؟خيراتلا بتك يف ةلوادتم يه امك ةرتنع
 رعاشلا ةرتنع لصوي نأ نم مليفلا نكمت لهو
 نأ كلذ «ديكأتلاب سيل ؟ةريبكلا ةشاشلا ىلإ

 «ةدع رداصم نم ةاقتسم تتأ مليفلا ةغايص
 ةرتنع ةياكح اهتمحز ىف تعاض ةيبنجأو ةيبرع
 يذلا يلوطبلا دعبلا اهنم يقب نإو ةيقيقحلا
 ؛عدبملا ؟يلهاجلا# ىتفلا اذه مساب طبترا
 يتأي يذلا ةيرصنعلل يداعملا فقوملا كلذكو
 فطاعتلا ىلإ جرفتملا عفد لالخ نم ًايهيدب انه
 نم دضلا ىلع فوقولاو «ةلبعل ةرتتع بح عم

 نيبيبحلا جاوز ضفري يذلا ةريخألا هذه دلاو
 دلاو نم ىتح لب نوللا دوسأ ةرتتع نأ درجمل
 نع ًايضار نكي مل هرودب يذلا دادش ةرتنع

 .ءادوس ةدبع نم هبجنأ يذلا هنبا داوس

 نضل

 ىلإ هنأ امك ءمليفلا يف دوجوم اذه لك

 ةيساسألا ةياكحلا يف ًايخيرات دوجوم ام دح
 داكن اذه ىلإ ةفاضإ نكلو .ةرتتع نع ةلقانتملا
 ةياكحلا يف «سيلوأ بايغ هبشي ام انه حملن

 ةدوعلا نيح هرارطضاو يبولينيب نع ةيقيرغإلا
 نيمدقتملا ةعراقم ىلإ «ليوطلا بايغلا دعب

 يذلا لك مايليو ةياكح حملن داكنو .اهنم
 ًاموي يدحتلا لبق هنأ ةيرسيوسلا هتياكح لوقت

 سأر قوف تعضو ةحافت ىلع همهس قالطإب
 زيزع ةجوز ةياكح راثآ ًاضيأ حملن داكن لب .هنبا

 دق هنأب ًاملظ ءباشلا فسوي مهتت يهو رصم

 «هذبنو هل هيبأ برض يف ةببستم اهءاوغإ لواح
 تلواح يتلا يه ةقيقحلا يف اهنأ درجمل

 .اهّدصف هءاوغإ

 ادب يذلا مليفلا يف ًاضيأ دوجوم اذه لك
 وهست نأ نود نم نكلو «عنام عماج هنأكو

 ينب سراف :ةلوادتم يه امك ةرتنع ةياكح هنع

 تاململا يف هيلإ أجلي يذلا مادقملا سبع

 ادئاذ لئابقلا بورح ةعاجش لكب ضوخيو
 ءادعألا دض ةلبع ةيامح هسفن ًافلكم «هتليبق نع

 ضفري ًابطاخ اهنم مدقتي نيح هل .نيعماطلاو

 رصتس ةلبع تناك نإو ىتح ءايرصنع اضفر
 اهابأ ةهباجم هريغ نع عنتمتو هل اهبح ىلع
 .نيرخآلا نييرصنعلا لكو

 رارصإلا اذه ءازإ ةلبع ابأ نأ ودبيو
 رهم نأ ةرتنع ربخيس «ةطرولا» نم صلختللو

 اذه ميدقتب ةرتنع لبقيف .ءارمح ةقان فلأ هتنبا

 قونلا نم عونلا اذه نأ هتفرعم مغر رهملا

 .نامعنلا كلملا دنع نميلا دالب يف الإ دجوي ال
 بيهلو يلاخلا عبرلا ًارباع كانه ىلإ هجوتيو
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 هتلحر لوطت ذإو .ةكرحتملا هلامرو هرح
 نإ لب ؛ءارحصلا ناهيت يف تام هنأ دقتعيس
 يف ةرتتع نكل .اذه دقتعت فوس اهسفن ةلبع

 ًاللكم داع ذإو .داعو دعو امب ىفو ةقيقحلا
 نكل .هقحب بلاطي وه اه راصتنالاب هتداعك

 نم باطخ لبق نم تفطخ دق نوكتس ةلبع
 نأ الإ انه ةرتنع نم نوكي الف ..دايز ينب
 «مهدض ضوخيل هذه دايز ينب براضم دصقي

 نوكي ةنحاط ةكراعم بوبيش هقيفر ةدعاسمب
 نيبيبحلا ءاقلب مليفلا يهتنيل هل اهيف رصنلا
 مهضعب عمطو مهضعب ةوادع مغر امهماحتلاو
 .نيرخآلا مظعم ةيرصنعو رخآلا

 07٠١ مقر ةماوعلاد»

 (ناولأ) .د (1 949١

 ةراشب يريخ :جارخإ
 ةراشب يريخ :ةصق

 يلاغ زياف :راوحو ويرانيس
 عيمسلا دبع دومحم :ريوصت
 دواد داهج :قيسوم

 يمهف ريسيت «يكز دمحأ .يوانشلا لامك :ليثمت

 مضنيس يذلا «ةراشب يريخ ناك كلذ لبق
 رايتلا كلذ ىلإ ديدحتلاب مليفلا اذه نم اءدب
 «ةديدجلا ةيعقاولا» رايتب فرعي فوس يذلا

 همالقأب ًافورعم ناك :ةيرصملا امنيسلا يف
 لوأ ليوط يئاور مليفب مث «ةزيمملا ةيقئاثولا
 عم كرتشم جاتنإ يف هققح «ةيمادلا رادقألا وه
 سيسأت دض 11148 برح هيف ًاجلاعم رئازجلا

 اضفيإ

 داسفلا تايفلخ ىلع ًازكرم ليئارسإ ةلود

 كلت نورسخي «برعلاو ءرصم تلعج يتلا
 نأ هل ضيقي مل مليفلا اذه نأ ريغ .برحلا

 0/٠١ مقر ةماوعلا» لعج ام روفلا ىلع ضرعي
 ةراشب يريخ لوخد ةقاطب ربتعيو ؛هلبق ضرعي
 هنأ ةقيقحلاو .ةديدجلا ةيرصملا امنيسلا ىلإ

 سأب ال ةلسلسل قيرطلا دهم «ًاريبك ًالوخد ناك

 ءاهيف همه ناكو هدعب نم اهققح مالفأ نم اهب
 يرصملا عقاولا دصري نأ «نايحألا مظعم يف

 داسفلا تاسايسو ةبيخلا لايجأ لالخ نم

 .يعامتجالا قافنلاو سأيلاو

 هلوح نم يذلا روحملا ديدحتلاب كلذو

 تازيمم نم نأ ًاملع 27١ مقر ةماوعلا» رودي
 نوكي نأب هيشأ ءاج هنأ ءًاضيأ «مليفلا اذه

 فشك رامضم يف اهتوقو امنيسلا نع ًامليف
 نابكو .هلهأو عمتجملا داسف يف روتسملا

 ةيحتك مليفلا ادب ثيحب ءأردان لازي الو اذه

 .اهرودو امنيسلل

 .دمحأ وه مليفلا يف ةيروحملا ةيصخشلاف

 وهو انعلاطي يذلا باشلا يليجستلا جرخملا

 اميفو .نطقلا جلاحم دحأ نع ًامليف ققحي

 موي تاذ هروزي «مليفلل ريضحتلاب كمهنم وه
 «لامعلا نم دحاو اهيف نطقي يتلا ةماوعلا يف
 تامولعم هل فشكي يك يطاعلا دبع ىعديو
 .جلحملا يف سرامت تاسالتخا نع ةريطخ

 دمحأ ةبيطخ دادو ةيفاحصلا متهت روفلا ىلع

 عوضوملا ةعباتم ررقتو يطاعلا دبع هب عمس امب
 ةطرشلا غالبإ ىلع لماعلا عم اهقافتا نم ًاءدب
 ىطاعلا دبع فرصني نإ ام نكلو .ثدحي امب

 هئالمز نم نيلماع دي ىلع «لتقي ىتح كلذ دعب
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 كلت يفو .لينلا يف هتثج كلذ دعب نايمري

 ةايح لوانتت لوصف ىلإ مليفلا انب لقتني ءانثألا
 دقفتل هتيرق ىلإ بهذي ذإ ثيح «هسفن دمحأ

 هنيقيل هضرأ ةحرابم ًاضفار كانه ميقملا هابأ

 ضيقنلا ىلع .هتوم ىنعت ةحوابملا كلت نأ

 يذلاو ةنيدملا يف ميقملا دمحأ مع «هيخأ نم

 نيتيصخشلا نيتاه نأ انه حضاولا نمو

 ءامهنيب ةماود يف دمحأ لعجل اتيلإ نامدقت

 عقاولا نع مليف وه ام ردقب مليفلا نأ ىلإ رظنلاب

 ةيتاذ نع مليف وه كلذك ءيرصملا يعوضوملا
 نيب ىتحو «ئدابملاو ميقلا نيب هعايضو دمحأ

 اهادحإ هبذتجت يتلا .ةددعتملا مارغلا تاياكح

 لواحت اميف «(دادو) ةيعقاولا ةقالعلا ىلإ

 .(داعس) ةيضاملا ةيسنامور ىلإ هياذتجا ةيناثلا

 مامأ تارايخلا هذه لك دوجو نأ حيحص

 فقثملا اهيناعي ناك يتلا رايتخالا ةمزأ حضاو

 .نيحلا كلذ يف يرصملا

 دوعي نيح دمحأ نأ ءاذه نم مهألا نكل

 يطاعلا دبع ةثجب أجافي ةماوعلا ىلإ موي تاذ

 رمألا غلبي امدنعو ...ءاملا حطس قوف وفطت

 نم امهيدل امب دادوو وه ىلدي ةطرشلا ىلإ

 ررقي ؛ةطرشلا ةالابمال مامأ ءانهو .تامولعم

 هيلع تاطلسلا ضبقتف .يطاعلا دبع لتق نع
 ام :نيمرجملا نم ددع عم نجسلا هعدوتو

 نع دعتبي نأ هنع جارفإلا دعب ررقي هلعجي
 هتبوطخ خسفي نأ ىتح لب ؛مالفألا جارخإ
 يلختلا ضفرت دادو نأ ريغ .هتاذ ىلإ فرصنيو

 نأ ىلع همالفأ
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 قيقحت لصاوي نأ ررقيف «هنع

 يذلا ايسراهلبلا ءابو نع لبقملا همليف نوكي

 نأ ىلع «يطاعلا دبع نع ًامليف ققحي نأ دمحأ

 ءاعقو دشأ هلوعفم نوكي يك ًيئاور ًامليف نوكي
 ىلع روثعلاب ًالمأ ليتقلا ةيرق ىلإ هجتي اذكهو
 «ًاديفم ودبي كانه ءيش ال نكل ؛هتياكح روذج

 جلحم ةرادإ نأ دجي ًاسئاب ًارئاح دمحأ دوعي ذإو
 الوؤسم قيقحتلا تاطلس مامأ هتربتعا نطقلا
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 ةماوعلا» ثادحأ ودبت دق صيخلتلا اذهب

 .ةطبارتم ريغو ءيشلا ضعب ةلعتفم ٠١( مقر

 ايرصب انل ودبي مليف مامأ انه اننأ كلذ درم لعلو

 ىلع زكتري لمع مامأو اّيطخ ًايدرس هنم رثكأ
 امم رثكأ «ةيروحملا هتيصخش ةمزأ ريوصت

 .ةياكح ريوصت ىلع زكتري

 هذه يف نمكي مليفلا فعض نأ ادب نئلو

 نإ لوقلا ىلع انودحي فاصنإلا نإف .ةطقنلا

 :مليفلا ةوق ًاضيأ نمكت تاذلاب ةطقنلا هذه يف

 «يرصم باشل ةيدوجو ةمزأ نع هريبعت يف
 ضعب يف سحي يتلا ثادحألا لقث تحت ءوني

 اهنأ ىرخأ نايحأ ىفو ءهنم تلفت اهنأ نايحألا



 لاضلا نبالا ةدوع

 «لاصلا نيالا ةدوع»

 (ناولأ) .د (1ةا/١5

 نيهاش فسوي :جارخإ

 «نيهاج حالص «نيهاش فسوي :ةيئامنيس ةيؤر

 ةفولب قوراف

 يمهف زيزعلا دبع :ريوصت

 نسح ديز وبأ :ىقيسوم

 «يدشرملا ريهس «ناحرس يركش :ليثمت

 ناطلس ىده

 ةميزه نم تاونس عست دعب « 1417/7 ماع يف
 نادجو «؛ةصاخب .تزه يتلا (وينوي) ناريزح

 مهراكفأ نوعجاري مهتلعجو برعلا نيفقثملا
 اوناك يتلا تاينيقيلا لكو ةميدقلا مهتاسامحو
 ناك «نينسلا نم ةقباس دوقع لاوط اهنولمحي
 ًاقحال ىمسيس ام زجنأ دق نيهاش فسوي
 «ضرألا» ةعئارلا همالفأ يأ ««ةميزهلا ةيئالث#
 لاق مالفأ يهو «روفصعلا»و «رايتخالا»و

 يف يننإ» ثيح «ةلماكتم اهنإ اهنع هسفنب
 نيحالفلا لاضن نع تئدحت لوألا مليفلا

 نم نيثالثلا تاوئس لالخ رصم ضرأ يف
 تثدحت يناثلا مليفغلا يفو «نيرشعلا نرقلا

 يف امأ .رصاعملا يرصملا فقثملا قزمت نع

 تاروع فشكأ نأب تممتها دقف ثلاثلا مليفلا

 «ةثالثلا مالفألا تناكو .يرصملا عمتجملا
 يف ام دح ىلإ ةفينع ؛ةيوادوس «ماع لكش يف

 دحاو فرط ىلإ سيلو ءاهتهجو يتلا ةنادإلا
 «عيمجلا ىلإ لب «دلبلاو عمتجملا فارطأ نم

 .«نولضانملاو نوفقثملا مهيف نمي

 نسخ

 ًاسئاي هدحو نكي مل نيهاش نأ ةقيقحلاو
 ًافطاعت ىدبأ ناك نثل وهو .نيحلا كلذ يف
 لامج لحارلا سيئرلا هاجتا ىف ًادبأ هقرافي نل
 نكي مل هسفن تقولا يف هنإف ءرصانلا دبع
 دهعلا اهب ببست يتلا ئواسملا نع ىمعأ
 :ةيطارقميدلل بييغت نم ءيرصانلا يروثلا

 «ةثطخم ةيجيتارتسا تارايتخاو ءاشتراو داسفو

 داسفإ ىتح لب «ةيبزحلا ةايحلاو ةيرحلل مادعناو

 يف .ةيفاقثلا ةايحلاو نيفقثملل لاكشألا عونتم

 ءاذه لكل نيهاش ضرع ةثالثلا مالفألا كلت

 رداق ريغ مالفألا هذه نم مليف لك يف ادب هنكل

 تدي عاضوأو تالضعمل لولحب نايتإلا ىلع

 مليف نم دب ال ناك انه نمو .امامت ةيصعتسم

 .لبقتسملل لمأ ةقراب ولو هيف حرطي ؛ديدج

 نيب تدب ءاهسفن رصم ضرأ نأ ةقيقحلاو
 ىلبح «نيعبسلا تاونس طساوأو «ةميزهلا ماع

 عم بكاوتت تاينهذلا يفو ةيعامتجا تاريغتب

 لايجألا تاروث نم ملاعلا يف ثدحي ناك ام

 ءابآلا ةايح طامنأ ىلع تابالقناو ةديدجلا

 يف ةيساسألا تاراعشلا تناك .دادجألاو

 يضاملا نإ يقيفر اي ضكرا» :لوقت ملاعلا

 لكل عباتم سحلا فهرم نانفو .«كدراطي

 ام نيهاش فسوي لثم «ملاعلا يف ثدحي ام

 نأ الإو ءهلك كلذ ظحالي نأ الإ هنكمي ناك

 ةيملاعلا ةبيبشلا ةكرح دصري وهو رصمي ركفي
 خيرات نع ًاثحب ءيضاملا نم اهسأي اهنالعإو
 .ديدج

 ءدصرلا اذه نم ًاقالطنا ءوحنلا اذه ىلعو
 فسوي مالقأ رثكأ نم دحاو ةركف تدلو

 نبالا ةدوع# مليف وهو «ةبارغو ةوسق نيهاش



 لاضلا نبالا ةدوع

 ةكارش هسفنب ويرانيسلا هل بتك يذلا .««لاضلا

 ءةصاخب «بتك يذلا نيهماج حالص عم

 .يناغألاو تاراوحلا

 هنكل «آيتاروت ناونعلا ودبي ىلوألا ةلهولل
 مليفلا عوضومب ًامامت طبتري ةقيقحلا يف
 عقاو نم ءاعبط زمرلا ىوتسم ىلع «ذوخأملا
 يذلا نمزلا كلذ يف نهارلا يرصملا عمتجملا

 مهولا نمز «لوألا :نينمز نيب ةوقب حجرأتي ناك

 ءرصانلا دبع لامج هغاص امك ليمجلا يروثلا
 سانلا عانقإ نم ةصاخلا هامزيراك تنكمتو

 نم نولمعي ًاعيمج مهنأب مهعانقإ ىتح لب هب
 يذلا ملاعلا ىلع حاتفنالا نمز «يناثلاو ؛هلجأ

 .هب رشبيل تاداسلا رونأ يلاتلا سيئرلا ىتأ

 تناك «لقألا ىلع ةفقثملا ءرصم نأ فرعنو

 .نينمزلا نيذه نيب ةمسقنم نيحلا كلذ يف
 نم ًاريبك ًاءزج نأ مغر ؛نيهاش فسوي نكل

 اميف ءرصانلا دبع لامج ىلإ ليمي ناك هداؤف
 :لوقي لوجخ لاؤس ىلإ هلقع نم ءزج ليمي
 فسوي ؟هتصرف تاداسلا رونأ يطعن ول اذامو

 رخآآ ءيش ىلإ ليمي ؛.هساسحإ يف ناك «نيهاش

 شيعي نأ هنم ًابلاط ؛ديدجلا ليجلا ىلإ :ًامامت

 زومر ىلع - فطاعت نود نم - ًاجرفتم هتايح
 .ًاضعب اهضعب رمدت ةقباسلا لايجألا

 ةدوع» نع ثيدحلا يف انيفتكا ول نحن
 «يقطنملا ريسفتلا نم ردقلا اذهب «لاضلا نبالا
 هضورع ذنم ءأريثك ملظ امك «مليفلا انملظل
 نأ كلذ .مويلا ىتح ملظي لازي الو ىلوألا

 ازومر هتايصخش مدختسا نإو ىتح «نيهاش
 مليفلا غاص ناك نإو ىتحو ؛ةيسايسو ةيقبط
 ءاهنم بولطملا ةيجولويديأ ةغايص هلك

 «ةيسايس ةلاسر لصوت نأ ءرمألا ةياهن يف
 ًايئامنيس ًالمع ققح - ًاريخأو ًالوأ - هنإف
 «عاونألا نيب قالخ لكش يف هيف طلخ ءأصلاخ
 :اهتدّلو يتلا مألا عاونألل ةيحتك اهمدختسا يتلا
 «ةيقيسوملا ايديموكلا مامأ انه اندجن اذكهو

 دقنلا امئيسو يسايسلا مليفلاو ةيلئاعلا اماردلاو
 امنيسلاو ةرماغملا امئيس ىتح لب ؛يعامتجالا
 كردي ال يتلا هتقيرطبو ءاذه لك .ةيميلعتلا

 يف نيهاش فسوي اهجزم ءاهرس هريغ دحأ
 ةياكح ساسألا يف يوري يذلا «مليفلا اذه
 يمدقتلا يسايسلا لضانملا ءيلع :ةطيسب

 دهشي يذلا هسفن مويلا يف نجسلا نم جرخي
 ىلإ هجوتيو ءرصانلا دبع لامج سيئرلا ةزانج
 «ةمطافو ةبلُّط هوخأ ثيح يفيرلا هترسأ تيب
 «هرظتنت نأ اهسفن ىلع تلآ يتلا ةقباسلا هتبيطخ

 باشلا هيخأ نبا امّيس الو ةلئاعلا دارفأ ةيقبو

 قالطإ رظتني ءالؤه مظعم نإ ...ميهاربإ
 لك نأل «ةداع ميكحلاو فقثملا ءيلع حارس
 يلعل ؛ةقلعم تالكشمل ًالح هنم رظنتني دحاو

 ًاريبك راظتنالا ناك ام رادقمب نكلو .اهيف دي
 يذلا «يلعف :ةيوسأم ةبيخلا نوكتس ايعصو

 ًارداق نآلا ودبي ال «آرظنمو ًالضانم هتايح ىضق
 «ةمطاف ةلكشم ىتح الو ؛ةلكشم ةيأ لح ىلع

 نمز ذنم ةسونعلا تلخد يتلا هتبيرقو هتبيطخ
 دلاوو ربكألا هاخأ ةبلّط نأ ًاقحال انل فشكتسو
 .اهيلع ىدتعا ناك «ميهاربإ ىتفلا

 زمرت ةمطاف نأ انه حضتي ؛ةيئدبم ةيحان نم
 مكح ىلإ ةيراوم يمري ةبلُط نأو ءرصم ىلإ
 ىوقلا ىلإ يلع زمري اميف ءرصانلا دبع لامج
 مغر ىلع توكسلا ىلع ةمغرم تناك يتلا



 ةيمارحلا نويع

 دب الو ءانه زيمرتلا نأ ريغ .ةروشلاب اهناميإ
 مامأ اننأ نم عنمي ال ءىرخأ ةرم اذه لوق نم

 صاخشأ مامأ اننأ اهعم ٌسحن تايصخش

 اذه نم ززع دقلو .مدو محل نم نييقيقح
 «ةلئاعلا هذه لباقم عضو نيهاش نأ ءروعشلا

 ةيبص ةنبا اهل ةرملا هذه ةيلامع ءىرخأ ةلئاع

 ميهاربإب ةمرغم هذه ةديفتو .ةديفت يه .ءانسح

 نأ ىلع وه عقاو ىلع هتيعوت ًامود لواحت
 نم هينأت ةبوجعأ ةيأ ىلع دمتعي نأ هيلع سيل
 للملا نم هتايح ذاقنإو هلكاشم لحل جراخلا

 .هليقتسم عنص ىلإ هعفدو

 تقو يفو ءأذإ .تاقالعلا هذه مضخ يف
 كئلوأ لك ةدئفأ يف هيف بدي سأيلاأدب

 يلع «لاضلا نبالا ةدوع نورظتني اوناك نيذلا

 ًايماد عارصلا علدني ؛ميهاربإو ةمطاف امّيس الو

 «صوصخلا هجو ىلع ةبلُطو يلع نيب ءًاديبمو

 نيهاش فسوي لوقيس عارص «عيمجلا نيب مث
 زمري نأ ءام بناج نم ؛هيف دارأ هنإ ًاقحال
 اهاحر تناك يتلا ةيلهألا برحلا ىلإ ًاضيأ
 رمأ اذه لعلو .نيحلا كلذ يف نائبل يف رودت

 ةبرطملل ءادج قفوملا «نيهاش رايتخا هززعي

 اهدوعص لوأ شيعت تناك ىتلا ةينانبللا

 يك ؛يمورلا ةدجام «نيحلا كلذ يف يّردملا
 يف .«فرعتس يتلا ةاتفلا يأ :ةديفث رود بعلت

 ميهاربإ اهبيبح بحست فيك «ريخألا دهشملا
 صاصرب ةلئاعلا اهيف لتتقت يتلا ةعمعملا نم

 ةقرشم سمش قافآ ىلإ هذخأتل ءاضعب اهضعب
 .ةديدج

 ًاحاجن «لاضلا نبالا ةدوع» ققحي مل

 نم ارثك نإف كلذك ءضرع نيح اريبك ايراجت

 نورفإ

 مليفلا نكل ...هيلع مكحلاو همهف اوؤاسأ داقنلا

 يف هتناكمو هناكم جيردتلاب ذخأي فيك فرع

 امنيسلا خيرات يف امك «ةينيهاشلا امنيسلا خيرات

 نأل .دوصقم ريخألا فيصوتلا اذهو .ةيبرعلا

 ضعب ربعي نأ يف بغر ام ًاريثك يذلا ؛نيهاش
 مليفلا اذه يف مّدق «ةماع ةيبرع ةرظن نع همالفأ

 «بجي لب ءنكمي فيك يف هب سأب ال ًاسرد
 لكش يف ينفلاو يئامنيسلا نواعتلا نوكي نأ

 ةينابللاب ناعتسا ذإ ,برعلا نيعدبملا نيب ماع

 تريوك يلع ديس يرئازجلابو يمورلا ةدجام
 حضاولا نم ناك لاثم يف نيسيئر نيرود ابعليل

 ىلإ برعلا نييئامنيسلا وعدي نيهاش نأ
 .هب ءادتقالا

 «(ةيمارحلا نويع»
 (ناولأ) .د 8 (0015)

 راجن ىوجن :جارخإ

 راجن ىوجن :ويرانيسو ةصق

 موتاد سايبوت :ريوصت

 ناورك رمات :ىقيسوم

 يسام داعس ءاجنلا وبأ دلاخ :ليثمت

 ةينيطسلفلا ةجرخملا تناك نإو ىتح

 ليوطلا يئاورلا اهمليف يف ودبت راجن ىوجن
 اهتاودأ نم ًانكمت رثكأ ؛«ةيمارحلا تنويع يناثلا

 هتناك امم ءاهيلثمم ءادأ ىلع ةرطيسو «ةينفلا

 ةمث نأ حضاولا نم ««نامرلاو ّرملا» ةقباس يف

 ىلع «ديدجلا مليفلا يف .ءاهيدل عجارتلا ضعب
 .عوضوملا رايتخا ديعص



 ةيمارحلا نويع

 يف عوضوملا رايتخا نأ عبط «فرعنو
 نيطسلف يف قّقحُت يتلا امنيسلا صخي ام

 ىلإ ريسلا ةبعل نم ًاساسأ ًاءزج ربتعي ءاهنعو
 «ةينيطسلفلا امنيسلا راسم لاجم يف مامألا

 ةياهن يف ودبت مليفلا «ةيجولويديأ» نأ ىنعمب
 نع مليفلا ريبعت لاجم يف ًاساسأ ًارصنع رمألا
 ىتح «بعصلا نم نأ كلذ .ةيضقلاب هطابترا

 ينيطسلف مليف ةمث نوكي نأ ؛لقألا ىلع نآلا

 كلت نع رخآب وأ لكشب «ريبعتلا جراخن فقي
 ىعيبطو .ىعيبط رمأ اذه نأ فرعنو .ةيضقلا

 تاروطت ةعباتم ءام ثحب لواحي نأ هنم رثكأ
 نيطسلف ةيضق نم .ةصاخلاو «ةماعلا تاينهذلا

 ةيمتتملا مالفألا تاعوضوم روطت لالخ نم

 .اهيلإ
 نيدقع وحن ذنم أدب ءقايسلا اذه يفو

 «يقيقحلاو راحلا بحرتلا كلذ «نيتسلا نم
 اهقتاع ىلع تذخخأ امنيسب ؛هلك ملاعلا يف
 نع ًاقباس تليق دق نكت مل ًارومأ لوقت د نأ
 تتأ اهنأ يف كش ال ةينهذب ًاطابترا .نيطسلف

 نأ اهيلع بعصيو ةكرحتم لامر ىلع ريست
 لازتال يا ةيمشلا تانعذلا يذل الوب دمت
 دوسألا دودح دنع فقت اهيلإ ةبسنلاب رومألا

 ايليإ امنيس نأ فرعن ؛نكي امهم .ضيبألاو
 فيك تفرع امهريغو يفيلخ ليشيمو ناميلس
 «ةبقح تاذ ىعدتسا ام «ةديدج لئاسر ررمت

 «ليئارسإ يف لباقملا يئامنيسلا فرطلا نم
 انيس قاعبلا هفسعتملاو لدجملا نايكلا
 نيميلا ةرصاخ يف ًارجنخ تلكش ةيزاوم
 يجراخلا ملاعلا رظن يف ةيقالتم «ينويهصلا
 ىلوتي ةطقن دنع ةينيطسلفلا امنيسلا كلت عم

 ننس

 تاينهذلا ىلع لاغتشالا نيفرطلا نم لك اهيف

 .هيدل ةماعلا

 ةبعل يف ًاليوط انه ضوخن نل ًاعبطو
 وأ فرطلا اذه مالفأب ريكذتلا ني .رامتو و ءامسألا

 انمهي يذلا قايسلا صخي ام يف  اننكل ؛كاذ

 كارو ل دع راج رب كار دا

 امنيسلا ةناخن نمض «هفنصنل راجن ىوجنل

 امّيسالو .ةديدج ًاراكفأ حرطتل تتأ يتلا
 يف ةينيطسلفلا ةأرملا بناج ىلإ فقت راكفأ

 «لقألا ىلع .فقت ةيشيعمو ةيتايح تارايتخا

 ةجوزل ةدئاسلا ةيطمنلا ةروصلا نم دضلا ىلع
 ٌرملا» يف انشهدي ثيح ؛ديهشلا ىتح وأ ريسألا

 «ةديدج ةقالعب ريسألا ةجوز طابترا «نامرلاو

 ءاهدوجو نع ًاريبعت صقرلا نف اهضوخو
 فاكنتساو «ةنازنزلا يف عبقي اهبيبح نأ مغر

 اهموي .اهتنادإ نع «يلاتلاب روهمجلاو «مليفلا

 «مليفلا حاجن بابسأ نم ًاببس ديدجتلا اذه ناك

 يف «ةيئامنيسلا راجن ىوجن ةغلل ناك نكلو

 يف ًاضيأ ساسأ رود ءاهحوضوو اهتيكيسالك
 .حاجنلا

 دح ىلإ ةروطتم لب «ةلثام لازت ال ةغللا هذه

 ريغ ««ةيمارحلا نويع» ديدجلا مليفلا يف ام

 ىلع ديكأتلاب يرسي ال روطتلاب مكحلا اذه نأ
 ويرانيسلا ىلع ؛ماع لكشب لقنلو ءعوضوملا
 يف عانقإلاو كسامتلا ديدش ودبي ناك يذلا
 .ديدجلا مليفلا يف قستم ريغ ادب لوألا مليفلا

 يف  انب دوعي ءاذه ديدجلا مليفلا نإ لب

 ةيئامنيسلا ةضهنلا لبق ام ىلإ - انه هعوضوم
 «نيتئافلا نيدقعلا لالخ تداس ىتلا ةينيطسلفلا

 «درفلا لطبلا»و «يئادفلا» لا ىلإ انديعيل
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 ملاعلا دجيل .ءتلفي فيك فرعي يذلا ريسألاو

 هتنبا نع ثحبيو «هملاع ريغ هفرعي ناك يذلا

 ىلع رثعي مث .اهنعو هنع هتجوز يلخت دعب
 هلدابتس ىرخأ ةأرما اهعمو ؛ةفدصلاب ةنئبالا

 «يلحملا لامعألا لجر دض ًاعم الضانيل ؛هبح

 عيزوت ىلع هترطيس ربع سانلا لغتسي يذلا
 نم كلذ ىلإ امو «هب هبعالتو هبجحو ءاملا

 ملاع ىلإ يمتنت اهنأ ًاحضاو ودبي عيضاوم
 كلت ىلإ اهئامتنا نم رثكأ «ةينويزفلتلا اماردلا»

 دحأ «راجن ىوجن تناك يتلا ةمدقتملا امنيسلا

 .اهتاساسأ

 لوقت نأ ًايفاك نوكي ال دق قايسلا اذه يفو

 ؛ةيقيقح ةصق» ىلع دمتعي اهمليف نإ ةجرخملا
 ةينيطسلفلا ةضافتنالا ةورذ يف اهئادحأ تعقو

 يذلا لضانملا قراط اهروحمو ٠0١7. ماع

 ةعنقم ودبت ال بابسأل ءايحيسم مليفلا يف لعج

 شياعتلا نع ربعي نأ يف مليفلا ةبغر يف الإ
 نيملسملا نيب لاضنلا ةدحوو يملسلا

 لوقت نيح ؛مث .نيطسلف يف نييحيسملاو
 ةيسفن امارد مليف» هنأ اهمليف ةصخلم ةجرخملا

 ةنيدملا يف ةدوقفملا هتنبا نع ثحبي بأ لوح

 اهيلع ىقبي ««ريطخ رسب هلخاد يف ظفتحي امنيب
 «مليفلا دهاشمف .ّرسلا اذه وه ام انل فشكت نأ
 !ًرس يأ هتياهن دنع فشتكي مل ءانملع ّدحِل

 ىوجن نأ حضاو ءانه رمأ نم نكي امهم
 يف ةبغر لوح نم هلك اهمليف تنب امنإ راجن
 اجنلا وبأ دلاخ وه) ريبك يرصم مجن ةرادإ

 قحتسي هالعج «ناقتإو ةوقب هرود بعل يذلا
 يف اهيلع لصح يتلا لثمم لضفأ ةزئاج
 مليفلا كراش ثيح يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم

 ةروهشم ةيرئازج ةينغمو (ةيمسرلا ةقباسملا يف
 .(يسام داعس يه) يبرعلا نطولا يف

 لوقلا لدعلا نم نوكي دق قايسلا اذه يفو

 ًالمع مدقو هضرغب ىفوأ «ةيمارحلا نويع# نإ
 لباقملا يف نكلو .ًايبعش نوكي نأ هنكمي ءًاهيزن
 نم هرظتنن انك ام «ًالجؤم «ءانفرع يف «لازي ال

 لازي ال امو ««نامرلاو ّرملا دعب ءراجن ىوجن
 يوق عوضومو كسامتم ويرانيس ىلإ ةجاح يف
 انك ام دكؤيو ةينيطسلفلا امنيسلا يف دّدجي

 راجن ىوجن نأ نم «نامرلاو ّرملا» ذئم هانسدح

 .ةيبرعلاو ةينيطسلفلا امنيسلا ىلإ ةيقيقح ةفاضإ

 «مانت ال نويع»

 (ناولأ) .دل٠» 4852 ١(

 لينوأ نيجوي ةيحرسم نع يهيملا تفأر :جارخإ

 يهيملا تفأر :راوحو ويرانيس

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 جاجح ميهاربا :ىقيسوم

 يكز دمحأ ؛لماك ةحيدم «يقوش ديرف :ليثمت

 سبتقت يتلا ءىلوألا ةرملا هذه نكت مل

 لينوأ نيجوي ةيحرسم ةريبكلا ةشاشلا اهيف
 دوويلوه يف «ةرادردلا ةرجش تحت ةبغر)

 نأل نكلو «ةيبرعلا امئيسلا يف وأ ابوروأ وأ
 ناك ًايئامنيس «ةرملا هذه سابتقالاب ماق نم
 ويرانيس بتاكك لصألا يف هتناكم تبثأ دق

 نأ يزمر لامك دقانلا عسو يف ناك ءزّيمتم

 ناونع ةباتك الول» هنأ مليفلا ىلع ًاقلعم بتكي
 «هنيوانع يف مليفلا اهنم سبتقا يتلا ةيحرسملا



 مانت ال نويع

 ردصم ؛«مانت ال نويع» نأ ىلإ دحأ هبتنا امل
 جرخملا «يهيملا تفأر نأ كلذ «يكر يمأ يبدأ

 يف ًالغوم ًالمع انه مّدق «ويرانيسلا بتاكو
 نمزلاب الو بسحو ناكملاب طبتري ال هتيرصم
 بصيو عبني لوألا لحملا يف امبر نكلو «طقف
 .«ةرهاقلا بلق يف ةمهم لوحت ةظحل يف

 نم ًائيش اذه دقانلا مالك يف نوكيدق

 يذلا ريغتلاب هطبر نكمي اذه عمو «ةالاغملا
 ةلحرم لالخ رصم يف ميقلا ةموظنم لواط
 سانلا ءدبو ءيلئاعلا ككفتلاو حاتفنالا
 ماهوأ نود شيعلا ليبس يف شيعلا لبقت

 نميهي فوس يذلا عوضوملا وهو - ةريبك
 نم ربكألا ددعلا ةينهذ ىلع اهسفن ةرتفلا لالخ
 «- حاتفنالا امنيس مالفأ ىسنتس يتلا مالفألا
 هتعوضوم مدقي يهيملا نأ انه تفاللا نكل
 ؛يقالخألا  يعامتجالا اهدعب نم ًاقالطنا
 ءيسايسلا  يداملا اهدعب نم ًاقالطنا ال
 هنادي ةروسع مسراف] هاذهت هنأل لعف اشعر
 هلماع ىطعأ ءيرصملا عمتجملا نم تائفل
 .ًاماع ًايناسنإ ًاعباط

 كلام ؛ميهاربإ لوح نم رودي لمعلا اذهو
 نسلا هب تمدقت «ةرهاقلا طسو عقت ةشرو

 شيعتو «هرغصت ةيبص جوزتم .ءيشلا ضعب
 .هيف شيعلا امهكراشي يذلا تيبلا يف هعم
 ميهاربإل ةوخأ ةثالث نم دحاو وهو ليعامسإ
 هنأل رجاهي مل ليعامسإ .امهنم نانثا ٌرجاه
 .اهعازتنا ديري ميهاربا ىدل ًاقوقح هل نأ فرعي
 .نيوخألا نيب مئادلا رحانتلاو رفانتلا انه نمو

 ةاتفلا نساحم رفانتلا لمشي «ةيادبلا يفو
 ارجل نوما ربا نع رد ىلا ةسفانلا

 ليعامسإل ميهاربإ ةلماعم ءوس نأ ريغ .شيعت
 نيذه نيب برقي .هسفن تقولا يف نساحملو

 ءعقي نأ نم هل دب ال ناك ام عقيو ؛ءادع دعب

 ةقالعب ليعامسإو نساحم طبترت جيردتلاب

 نساحم ىعست نأ ىلع نانثإلا قفتيو ةيفطاع
 .ليعامسإ اهجوزتي يك ميهاربإ نم قالطلل

 ىقبت نأ اهنم بلطيو هيأر اذه ريغيف ءليعامسإ

 اذه مامأ .عئاضلا هقح اذهب ديعتسيف «ضرألاو
 ةينانأ ىدم كردت ذإ نساحم بضغت فقوملا
 .ليعامسإ
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 فشكي ةدالولا دعوم لحي نيح ًاقحال
 ميهاربإ نم بلطيو ةرطخ ةدالو اهنأ بيبطلا

 ديلولا راتخيف «ديلولاو مألا نيب راتخي نأ
 هلتقو هيلع ةروثلا ىلإ ليعامسإ عفدي لكشب
 ةدالولا دعب اهسافنأ نساحم هيف ظفلت تقو ىف

 ةلئاعلا رمدي ام ؛ليعامسإ ىلع ضبقلا ىقليل
 ةأرملا ىلإ هب دهعي يذلا ديلولا ءانثتساب ءاهلك
 مليفلا يف اهيلإ انفرعت انك يتلا ةعمسلا ةئيسلا
 .عمقلاو ةهارشلل زمرك



 تانبلا لزغ

 «تانبلا لزغ»

 (ضيبأو دوسأ.د )19449( ٠

 يدجو رونأ :جارخإ

 يدجو رونأ :ويرانيسو ةصق

 يريخ عيدب «يناحيرلا بيجن :راوح

 رصن ميلحلا دبع :ريوصت
 باهولا دبع دمحم :ىقيسوم

 «يدجو رونأ ءدارم ىليل «يناحيرلا بيجن :ليثمت
 يبهو فسوي ١

 ةريثك رومأ كانه تناك مليفلا اذه ريغ يف

 مامأ هبحب ؟لطبلا» ةيحضت لثم ءاهلوبق بعصي
 «ةماسو رثكأو ًانس هنم رغصأ باش «ةسفانم»
 يبهو فسوي اليف لوخد يف ةلوهسلا كلت وأ

 دمحم ىلع روثعلا وأ ءايصخش هيلإ ثدحتلاو
 لخاد ءارمألاو كولملا برطم «باهولا دبع

 ارتسكروأ عم يئاهن نيرمتب موقي وهو اليفلا
 قشاع» ةعئارلا هتينغأ ىلع اربوألل رادب قيلت
 داكت ةيبص دارم ىليل نأ ةركف ىتح وأ «4حورلا

 طباضلا كلذ مارغ يف ةعقاو ةقهارم نوكت

 ينلباشلا اهذاتسأ ىلع «كحضتو» ميسولا
 ئبتخت يك (مامح ذاتسأ) يناحيرلا بيجن

 .اهبيبح يقتلتل ؛هب ةمرغم اهدقتعي وهو هفلخ
 ًاجراخ مليفلا اذه يف يتأي هريغ وأ اذه لك

 ىطعأ ام وه ناك اذه عمو .قطنم يأ نع

 ةطاسب مغر ىلع «هلعجو ءهرحس مليفلا اذه
 رثكأ نم ًادحاو ؛هدرس ةّيطخو ؛هعوضوم
 «ضيرعلا روهمجلا باجعإل ةراثإ مالفألا
 لك يف لب «طقف ىلوألا هضورع نمز يف سيل

 اراران

 نيح مويلا امّيس الو ؛نيحلا كلذ ذنم نامزألا

 عباتيو ةريغصلا تاشاشلا ىلع مليفلا ضرعي

 مليفلا اذه يف ام لك :اذه نم رثكأ لب .فغشب

 مويلا ربتعت ءقطنملا عم ميقتست ال رومأ نم
 يدجو رونأ مادختسا ًالثم اهنمو .تاديدجت

 دمحمو يبهو فسوي ؟نيقالمعلا» ل مليفلا يف

 «نيتيقيقحلا امهيتيصخشب «باهولا دبع
 !امهيمساو

 نأ يف كش ال «هلك اذه ءارو ام يف نكلو

 ىلإ مهلتسي «مكحم لكشب ًاينبم ًامليف انه انيدل
 ىدحإ ةقالع ةيحان نم نلباش يلراشت ام دح

 :ةأرملا عم (مامح ذاتسأ) ةسيئرلا هتايصخش

 يف اهنع يلختلا متي يتلاو ةبوبحملاو ةلثمؤملا

 ىلإ «ةيناسنإلا ايديموكلا لوحي ام ءرمألا ةياهن
 روهمجلا فطاعت ريثتس تناك ةيصخش امأرد

 :عم ًافلس ٍءامتم روهمجلا نأ الول ءاهتيحض» عم

 ىليل) «ةأرملا» كلت نيب عمجت يتلا بحلا ةصق
 روهمجلا نأ طقف سيلو .يدجو رونأو (دارم

 هنإ لب ؛هعم وامتمو بحلا اذه عم فطاعتم

 مامح ذاتسألا نأ فرعيو هدوجوب ًافلس فرعي

 ؛لقألا ىلع مليفلا يتعاسل هسفن عدخي امنإ

 نأ .هاّيحم ىلع قيمعلا نزحلاو كردي نأ لبق

 .هل سيل مارغلا اذه

 ةكبح ءطسبأ الو ةكبح مامأ اننأ انه حضاو

 مليف قيقحتل ةيلمع ةعيرذ درجم لصألا يف يه
 ربع امّيس الو ًاعيمج سانلا تائف يضري يبعش
 «نيحلا كلذ يف موجنلا ةمجن «هتلطب نيكمت

 يتلا اهيناغأ ضعب مليفلا لاوط ينغت نأ نم

 «كلذ دعب يكيسالكلا ثارتلا نم حبصتس

 كلم «يناحيرلا بيجن) هيلطب دحأ نيكمتو
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 نأ نم ؛(ةيئامنيسلاو ةيحرسملا ايديموكلا
 ىصقأ نيب حجرأتي ميظع نف نم هيدل ام مدقي
 ءاماردلا تاجرد ىلعأو ءايديموكلا تاجرد

 دحأ ؛.(يدجو رونأ) رخآلا هلطب نيكمت ًاريخأو

 يف «نييديموكلا - نييسنامورلا موجنلا رابك
 مدقي نأ نم «نيحلا كلذ يف ةيرصملا امنيسلا

 نكلو ًاجرخمو ًالثمم ؛هدنع ام ريخ رخآلا وه
 هتبيبحب ًازئاف .هروهمج داتعا امم ءًاضيأ ًاجتنم

 .رمألا ةياهن يف قئاوعلا مغر

 ةياكحب رّكذن نأ ًاقح انيلع له اذه دعو
 ةياكح اهنإ :لقألا ىلع راصتخاب ؛مليفلا

 نم دّرطُي امدعب يذلا يدنفأ مامح سّرردملا

 سورد ءاطعإل ىعدتسُي هظح ءوسل ةسردملا
 اذهو) هقذحل هنكل ءاشابلا ةنبإل ةيصوصخ
 «ةينلباش» رثكألاو لمجألا دهاشملا نم دحاو

 يف مدخ نم هلباقي نم لك نظي «مليفلا يف
 يتلا ةظحللا ىتح «هئلاميو هلجيف اشابلا رصقلا

 اذه نأ انه دقتعيف اشابلا ءاقل ىلإ اهيف لصي

 اذه درطيل هب مدطصيف رخآ مداخ ىوس سميل
 .ًابضاغ ريخألا

 تدقف دق ىليل نوكت ءانثألا هذه يفو

 تاوطخ قفارملا ظحلا ءوسل «هبتشتف ءاراوس
 فشتكت نيح اهنكل «قراسلا هنأ - اهلك مامح

 هنع وفعي نأ اهابأ وجرتو هل رذتعت ةقيقحلا

 ىلإ هعفدي اذه نإف وه امأ ءاهسيردتل هعم قفتيو
 ىوس ديرت ال يه اميف «هب ةمرغم اهنأ داقتعالا

 فشكتيس يذلا رمألا ...اهبيبح ءاقلل هلالغتسا

 دنع هتورذ ىلإ لصيو ...مليفلا قايس يف هل

 .ةياهنلا

 نشأ

 (؟ - تانبلا لزغ»

 (ناولأ) .د )0985( ١

 بعص نيلسوج :جارخإ

 بعص نيلسوج :ةصق

 نب رهاط عم شارب راريج :راوحو ويرانيس

 غياصلا ريمس «نولج
 يرال دولك :ريوصت

 راسك ةزفعيم :ىقيسوم

 نفلا اهضوخ ةيادب ذنم ةريصقلا مالفألا نم

 نود نمو ء.جضان يفاحص سحب يئامنيسلا

 .ةدياحم ةبقارم درجم اهنم يأ يف ودبت نأ

 اهقافر سكع ىلع  اهنأ انه فضنلو

 اهنإ ثيحب «ةكرحلا بحت ةعدبم - اهيلياجمو
 .ةليوط تارتف لمعلا نع فقوتت نأ نكمي ال

 عورشم اهسأر يف رمتخا دق نوكي ىتح «يهو
 نم اهتقو لك فرصت ال ءليوط يئاور مليف
 نيب ةينمزلا ةفاسملا نأ فرعت يهف .هلجأ

 لقت ال ءروهمجلا ىلإ اهلوصوو «ةركفلا ةدالو

 تاونس نع ءامتيسلا نم عونلا اذه ىلإ ةبسنلاب
 .ةديدع

 يذلا عونلا نم ءًاعبط ءتسيل يل يهو

 ءانه نمو .ًارظتنم تاوئس أدهي نأ نكمي

 اهمليف بعص نيلسوج ققحت نأ لبقو
 يف 27 تانبلا لزغ» لوألا ليوطلا يئاورلا

 «ةريثك ًالامعأ تذفنو تجتتنأ ف ماعلا

 توريب' اهنيب نم «نيرخآلا امنيسل وأ اهامنيسل



 ؟ - تانبلا لزغ

 لكش ىلع هتروص يذلا :- 1١9487 - «يتنيدم

 لالخ ىليئارسإلا فصقلا تحت تاداهش
 1 .194815 ماعلا ةوزغ

 نأ ءًايقطنم ؛هناكمإ يف ناك اذه لك
 لزغ» «لوألا ليوطلا يتأي يك قيرطلا دهمي
 مليف هنأ ةصاخب ...ًازيمتم ًالمع ««تانبلا
 ىقتسم هنأ يأ ءايفارغويبوتوأ نوكي داكي
 يتلا ءاهسفن نيلسوج هتشاع امم ام دح ىلإ
 ةنماثلا يف تحضأ دق نيحلا كلذ يف تناك

 يف - يوري مليفلاف .اهرمع نم نيئالثلاو
 يف تشاع ةيحيسم ةيبص ةياكح - رمألا ةياهن

 نآلا لءاستتو «توريب نم «يمالسإلا» مسقلا

 نانبل ةيوه لوح مث نمو ءاهتايحو اهتيوه لوح
 .امهتايحو توريبو

 ةايح ةياكحل يعيبطلا نم ناك نئلو
 ةبخنلا طاسوأ يف رودت نأ ءبعص نيلسوج

 مظعم نيب كرتشم مساق وهو)ةفقثملا

 ؛هسفن ليجلا ءانبأ اهققح يتلا ةيئاورلا مالفألا

 هيعدبم نمو «نانبل يف برحلا امنيس ليج
 ناجو ةيولع ناهريو يدادغب نورام لحارلا

 /ةجرخملا هنع تزجع ام نإف «(...نوعمش
 ام نيب مكحملا طبرلا وه «ةجتنملا /ةبتاكلا
 يعوضوم وهامو «(ةاتفلا ةياكح) ىتاذ وه

 ثيح ؛ةيلهألا برحلا ةيفلخ يه يتلا ةيفلخلا)
 حرابي فيك فرعي ال ءاذه هوج يف «مليفلا نإ
 .(برحلا كلت

 دق تناك اذإ بعص نيلسوج نأ ةقيقحلاو

 ةنيدملو برحلل ةعئار روصب اهمليف تقرغأ
 لعجت نأ لباقملا يف عطتست مل اهنإف «توريب

 رودلاب تماق يتلا ةاتفلا نيب ةيقطنم ةقالعلا

 اننسضي

 /نيلسوج /انأب يأ ,«- ماسب ةلاه - ساسألا

 اهربكي يذلا (ريبف كاج) ماسرلاو ؛ىرخألا
 نم ةمحقم ةقالعلا نأ حضاولا نم ناك .ًانس
 ترّوص ام ًاريثك يتلا نيلسوج نأو «جراخلا

 ام هاجت اهبضغو برحلا يف سانلاو برحلا
 «كلذ ريوصت نع انه تزجع «مهل ثدحي

 تبلطو يسنرف لئثممب تتأ اهنأ ًاصوصخ
 ادبف «ةينانبللاب اهلوقيو هتاراوح ظفحي نأ هنم
 رثكأ لصاوتملا يوغللا سردلا اذهب ًاكمهنم
 .هرود ءادأب هكامهنا نم

 نيلسوجو  «؟ تانبلا لزغ» ضرع
 ًازيبمت مقرلا اذه يسيئرلا هناونع يف ؛هتطعأ

 لمحي تاينيعبرألا نم يرصم مليف نع هل
 رونأو دارم ىليل ةلوطب نم ناك هسفن مسالا

 جمانرب يف ضرع «- يناحيرلا بيجنو يدجو
 ناجرهمل ماعلا ةرود يف «نيجرخملا يعوبسأ»

 حاجنلا ٌّقلي مل هنكل 219486 ةنس «ناك»

 نيذلا داقئلاو ةفاحصلا ىدل ىتح الو «عقوتملا

 طئارش ىلع ًامئاد اونثأ دق قباسلا يف اوناك

 .ةيقئاثولا بعص نيلسوج
 .دعوم ىلع باجعإلا نكي مل ةرملا هذه

 وه دعب اميف اأجرخم راص - دقان ىتحو
 امنيس يمعاد نم كلذ لبق ناك ء«سياسلا هيفيلوأ

 ىديأ :«امنيسلا تاسارك» يف بعص نيلسوج
 كانه ...» ًالئاق مليفلا ءازإ ةرملا هذه هتبيخ

 ةروص ىنمتي نأ ءرملا ناكمإ ىف ناك ثيح

 َتهّرُش ثادحأل ءأريخأ ةيموي اريخأ ةيعقاو

 ءاج ءروظنمو روظنم فلأ ربع موي دعب ًاموي
 نوكي نأ يف - ىرخأ ةرم  ًابغار مليفلا اذه

 برحلا ةيثبع نع «توريب نع يئاهنلا مليفلا



 ةوتفلا

 يف ىنأ بعص نيلسوج مليف نكل .نانبل نعو
 38 ًايقرش ءايزمر ءايناديم هسفن :تقولا

 ...(رادوغ كول ناج امنيس ىلإ ةبسن)
 0 يف ىربكلا ةيرصبلا هايازم مغر مليفلا
 يلايخ دعبب مستي ...هوجولاو لالطألا هريوصت
 .«فيزم ...ةيثبعلا ديدش

 مليفلا لكاشم نم نأ سياسلا ىأرو

 هيلع فرشأ يذبلا ويرانيسلا ؛ةيساسألا

 ًاريثك لمع يذلا - شارد لاشيم يسنرفلا
 ىتأ» ويرانيسلا اذهف .- يكسنالوب عم

 نع ةيئامنيسلا لصفي «غارف يف رودي ًايراركت
 اياضق وحن مليفلا ًاهجوم «يقيقحلا اهعوضوم
 .«انه اهنم ىودج ال ءىربك تاعوضومو

 (ةوتفلا»

 (ضيبأو دوسأ) .د (196019)

 فيس وبأ حالص :جارخإ
 يقوش ديرفو يحبص دومحم :ةصق

 «ريدب ديسلا ءيحبص دومحم ويراتيس
 فيس وبأ حالص .ظوفحم بيجن

 ىسيع دوعسم :ريوصت

 يرمهاظلا داؤف :ىقيسوم

 متسر يكز ءاكو يراك ةيحت «يقوش ديرف :ليثمت

 فيس وبأ حالص امنيس نأ تافيئنصتلا يف
 دقو .«ةيعقاولا امنيس»و «ةراحلا امئيسا» يه

 نيح ٌولغلا نم عون ىلإ تافينصتلا هذه لصت

 ةةراحلا امنيس2 ةربتعم نيفينصتلا نيب دحوت

 نف# نأ ىنعمب ءأدحاو ًائيش «ةيعقاولا امنيس)و

 روصتلاو سؤبلا نم برتقا املك ؛امئيسلا
 بعشلا# ءريقفلا بعشلا لاحل يفاقثلا
 ريشن نأ ديرن .رثكأ ًايعقاو ًانف ناك :«ىبعشلا

 قصلأ ام ًاريثك «ةيبرعلا امنيسلا نف يف هنأ ىلإ
 حالص لحارلا جرخملاب نافينصتلا ناذه

 بحاص مسا ركذي نإ ام هنإ ثيح «فيس وبأ
 «لسعلا رحب يف تطقساو ةءادوسلا ةراظنلا»

 ةروص روفلا ىلع زفقت ىتح 87١« ةرهاقلا»و

 اياضقو طيسبلا بعشلاو ا اهجرخمو ةراحلا

 ثحبلا يف قيقدت نود نم ولو «ةيمويلا ةايحلا
 .صيحمتلا وأ

 صيحمتلا اذهو ثحبلا اذه نأ لاحلاو

 فلتخم جرخم مامأ انناعضيس ًالعف اسروم نإ

 ًاعاونأ بَّرج جرخم :ةيطمنلا هتروص نع ًامامت
 لايخلاو يضارعتسالا مليفلا نيب دتمت ةريثك

 .درولا قرو مالفأو اماردوليملا نيب «يملعلا

 يف ةيرصملا ةراحلاب متها ناك نئل وهو
 ءاضفل زمرك ءاهب متها هنإف «همالفأ نم ددع

 روظنم نم ءانه ءًامئادو .ًاريثك اهنم عسوأ

 ةراحلا هعم حبصت «دقان يعامتجا - يسايس

 ةروص اهعومجم يف لكشت ءرثكأ ال ًاروكيد
 اذهو .ةنخاسلا هاياضقو اهبعشو رصملام

 ريغو ةصلاخلا «ةيعقاولا» ريغ ًامامت رخآ ءيش
 .ةيقيقحلا ةيرصملا ةراحلل ةنيمألا ؟ةراحلا#

 ريغ نم نوكي نل لاجملا اذه يفو
 يتلا تاراحلا مظعم نأ فرعن نأ ديفملا

 تناك ءفيس وبأ حالص مالفأ يف ترهظ

 لك نأو «تاويدتسالا لخاد ةينبم تاراح

 .سرابموك وأ نيلثمم امإ اوناك اهناكس

 حالصل ةدع مالفأ ةمث  هلضفب - اذه عمو



 ةياكحل حطنتتو «ةراحلا» لخخاد رودت فيس وبأ

 بيجن نوكي نأ تفاللا نمو .ةيعقاو تاياكح

 بحاصك وأ ويرانيس بتاكك ءمهاس ظوفحم
 ددعلا يف «مليفلا اهيلع ينب يتلا ةيلصألا ةصقلا

 .مالفألا هذه نم ربكألا

 دوعن ءاذه لوقن نيح اننأ حضاولا نمو

 يتلا ةبقحلا ىلإ - لاح ةيأ ىلع  ةركاذلاب

 يف ؟يبهذلا رصعلا ةبقح» اهيمسن نأ اننكمي

 كل» لثم مالفأ ىلإو ءفيس وبأ حالص امنيس
 «شحولا»و «نسح ىطسألا#و ؛ملاظ اي موي
 ىقبي يذلا «ةوتفلا» ةصاخبو ةةأرما بابش»و

 يذلا فيس وبأ حالص مالفأ ىروقأ نم ًادحاو

 دقع نم رثكأ لاوط ؛«ةراحلا# نع هدعب بيغيس
 تعبط هل ةليلق مالفأ يف اهيلإ دوعيل نامزلا نم

 4548 ةيضقلا» :لثم «يئامنيسلا هراسم ةياهن

 يسايس عوضوم نع ةرابع لوألا «تاماقسلا»و

 يفو «ةيفسلف ةلوثمأ نع ةرابع يناثلاو ءرشابم
 .لعتفم روكيد ىوس ةراحلا تسيل نينثإلا

 ىلإ رظنلا نكمي ةئيبلاو لكشلا ةيحان نم
 «ةيعقاو» مليفو «ةراح» مليف هنأ ىلع «ةوتفلا»

 ءاهسفن ةراحلا يف رودت هثادحأف :زايتماب

 نع ًاريبعتو ًاماحدزا ةراحلا تائيب رثكأ يفو
 هراطإو ءراضخلا قوس :ةيمويلا هتايحو بعشلا

 راجتلا تاعارص وه ءيثدحلا يعوضوملا

 ترق لالغتسا لوح نم رودت يتلا نيعشجلا

 نكلو .ةورثلا ةمكارم لجأ نم هقزرو بعشلا

 نم فشتسي نأ بجي يذلا ساسألا عوضوملا

 ىلع عارصلا :ةطلسلا عوضوم وه مليفلا لالخ
 نيلصاولا دسفت ةطلسلا هذه نأ فيكو «ةطلسلا

 ةوتفلا

 انضرخا

 نع ذشي نأ نم دحأ نكمتي نأ نود نم ءاهيلإ

 ا .ةدعاقلا هذه
 ًاقح تفاللا نم نوكيس راطإلا اذه يف

 يأ 21551/ ماعلا يف مليفلا اذه زاجنإ متي نأ

 نأ دعبو «ةيرصملا ةروثلل سماخلا ماعلا يف

 طابضلا نم ددع رصم يف مكحلا ىلإ لصو
 فيس وبأ حالص فقو نيذلا نم بعشلا ءانبأ

 ويرانيسلاو مليفلا ةصق تناك اذإو .مهبناج ىلإ
 نم ددع ءامسأ لمحت ؛هراوحو هل بتك يذلا

 مهمدقم يفو نيفورعملا نييئامنيسلاو باتكلا
 نمف ؛ءظوفحم بيجنو فيس وبأ حالص
 لوؤسملا ربتعي فيس وبأ حالص نأ حضاولا

 .مليفلا اذه نع لوألا

 ءعوضوملا اذه ناك اذامل :لؤاستلا انه نمو
 هعوضوم تفشك ةجرد ىلإ ًافافش ىتأ يذلا
 ؟تاذلاب ةنوآلا كلت يف «ةدحاو ةرظن يف هلك

 ديرفل - ًاعوضومو ةركف - مليفلا يف رود يأو
 ؟هتلوطبب ماقو هسفنب «ةوتفلا» جتنأ يذلا يقوش

 ةأرج نم يتأت نيلاؤسلا نيذه لثم ةيعورشمو
 ةطقللا ةأرج نم ةصاخب امبرو ءعوضوملا
 ًاحيصف اهسابتلا يتأي يتلاو ؛هيف ةريخألا
 صاخلا ىرن فيك انفرع اذإ ًاصوصخ ءًايماهتاو
 ةلوثمألا كلت لالخ نم «ماعلا لالخ نم

 رايتخا متي نأ ةفداصم نكت مل يتلا ةيسايسلا

 ىتح اهل ًاناديم ةراحلا يف راضخلا قوس

 لكش يف ءًاقحال فيس وبأ حالص لاق نإو

 نم ىتأ مليفلل ساسألا عوضوملا نإ ءضماغ
 كلذ يف فحصلا اهتور ةيقيقح ثادحأ لالخ

 .نيحلا



 ةوتفلا

 باش لالخ نم «؛ةوتفلا» ةياكح رودت

 يذلا (يقوش ديرف) يديره وه ؛يديعص
 نع ًاثحاب راضخلا قوس ىلإ موي تاذ لصي
 نم نكمتيو هشيع بسكي يكل وهو .لمع
 لهأ داهطضال عاصني «قزر ىلع لوصحلا
 هنولذي مهو ًاتكاس مهمدخيف ؛هل قوسلا
 بيجتسي .يقيقح لقن رامح هنأكو هنيمدختسم

 نم برقتي مث ؛هنم بلطُي ام لك ىلإ يديره
 ةينسح ءانسحلا ةدعاسمب ديز وبأ قوسلا ديس

 يبأ نم ًابرقتم هلمغل صلخيو ؛(اكويراك ةيحت)
 رارسأو ةراجتلا رارسأ مهف نم هنكمي ام ءديز

 ذإو هو ...قوسلا ةكرح تايلاوأو ملعملا

 هدعاست ذإو ءرومألا هذه لكب هتفرعم يف مدقتي

 راص هنأ موي تاذ رعشي هب تمرغأ دقو ةينسح

 لصفنيف «رومألا مامز كالتما ىلع ًارداق ًاقح

 ام ناعرس هنإ لب «ةينسح جوزتيو هديس نع

 ديز يبأ ءادعأ لغتسي ذإ «قوسلا كيس حبصي

 «ريبكلا ملعملا نيبو مهنيب سفانتلا مدختسيو

 نجسلا ىلإ ريخألا اذه لاسرإ نم نكمتي ىتح
 ىلع هتردق يلاتلابو ؛هذوفنو هتوق دقف دقو

 .هتاقفص ريرمتل ايلعلا تاطلسلاب ةناعتسالا

 خانم طسو هلك اذهب موقي يديره نأ لاحلاو

 ىلع .هعم مليفلا يجرفتم روهمج فطاعت نم

 يف نييباجيإلا لاطبألا لك هب موقي ام ةلكاش
 .ةيعامتجالا  ةيعقاولا مالفألا

 مليفلا اذه عوضوم ةروطخ انه نمو انه

 كلذ :همليف ةريسم لمكي هنإ لب «- زيمتملا

 نم ًالدب قوسلا ديس حيصي ذإ ءيديره نأ
 يعامتجالا هدوعص ةلصاوم أدبي «ميدقلا هملعم

 يكد

 لصح ناك يذلا ةيوكبلا بقل ىلع ًالصاح

 بيلاسألا قيرط نمو «هلبق نم ديز وبأ هيلع
 ةرطيسلا :اهيلإ أجل ريخألا اذه ناك يتلا اهسفن

 .«بعشلا عوج لالغتساو «راغصلا راجتلا عمقو
 تاطلسلا عم تاقفصو ةوشر تاقالع ءانبو

 ىلإ يباجيإلا لطبلا لوحتي اذكهو .ايلعلا

 قوسلا يف مكحتي ةيغاط ىلإو «ديدج ٌلغتسم
 نم جرخي ديز ابأ نكلو .بعشلا توق يفو
 مل تاطلسلا نأ لاحلاف .موي تاذ نجسلا

 ميدقلا ملعملا دوعي اذكهو ءأمامت هنع لختت
 هنواعم دض ةفينع ةسفانم ضوخيل قوسلا ىلإ
 .نئاخلا ميدقلا

 لتقي ء«فينع كارع ىلإ ةسفانملا لوحتت ذإو
 امك ًامامت «يديره لاقتعا ىلإ راصُيو ديزوبأ
 يديره نوكي ذإو ...هلبق نم لقتعا هملعم ناك

 فيس وبأ حالص متتخي نجسلا ىلإ هقيرط يف
 اهب أدب يتلا ةطقلل ةآرم نوكت داكت ةطقلب همليف

 قولا لخدي رتخآ يديعص:تاش ةيث «مليفلا
 ام يديره لعف املثم هبرد نع ًاثحاب «نآلا

 نأل «ديدج نم رركتتس ةياكحلا نأ ينعي

 ماظنلا يف لب ءصاخشألا يف تسيل ةلكشملا
 . ةيسقنا

 ناك ؛ةوتقلا» ةياهن هلمحت يذلا مؤللا اذه

 ةيرصملا امنيسلا ىلع ًاديدج لب أردان ًارمأ

 دهشملا ذفن اذه عمو .نيحلا كلذ يف
 نم ًاريبك ًاءزج مليفلا عنصيل «ةباقرلا نم
 ربتعي حار يذلا ءفيس وبأ حالص ةعمس
 رابك دحأ - نيحلا كلذ ذنم - رثكأو رثكأ



 ديدج موي رجف

 (ديدج موي رجف»

 (ناولأ,.د )1١956( ٠

 نيهاش فسوي :جارخإ

 يرصن ريمس :ويرانيسو ةصق

 يواقرشلا نمحرلا دبع :راوح

 يمهف زيزعلا دبع :ريوصت

 كنارف ولجنأ :ىقيسوم
 «نمحرلا دبع فيس «ليمج ءائس :ليثمت

 نيهاش فسوي

 نم لوألا فصنلا لالخ حضاولا نم ناك
 نيهاش فسوي زجنأ امدعبو «نيتسلا تاونس

 تحتفناو «نيدلا حالص رصانلا# ريبكلا همليف

 ًادر ًايونعمو ًايدام ههجو يف «ةلودلا» باوبأ
 يف تاب «مليفلا اذه اهل همدق يذلا معدلا ىلع
 ةيدج ةبرجت ضوخي نأ جرخملا اذه ناكمإ

 باشلا هدعاسم «يرصن ريمس ناك «هامنيس يف

 ةيئامنيسلا هتفاقثب فورعملاو ؛نيحلا كلذ يف

 ةبرجت :اهيف هاطخ داق دق «ةقيمعلا ةيبوروألا
 تاوئسلا كلت لالخ ذإ .ةيبوروألا امنيسلا

 «يرصن ريمس ةقفر يف ًابلاغو «نيهاشل ضيق

 ليئاكيم مالفأ نم هب سأب ال ًاددع دهاشي نأ

 نيذللا) يتنوكسف ونيكولو ينوينوطنأ ولجنأ
 امهدافنتسا دعب «ليبس يف امهنم لك ادرفت اناك

 .(«ةديدجلا ةيلاطيإلا ةيعقاولا» تاناكمإ

 رادم تناك مالفألا كلت ةدهاشم نأ ًانيقيو

 نمو ...يرصنو نيهاش نيب ةليوط تاشاقن
 .«ديدج موي رجفال مليف دلو تاشاقنلا كلت

 نومضم ىلع انه ثيدحلا يرجي ال اعبطو

"١ 

 يف رطخت يتلا مالفألا ًابلاغ يهو «يتنوكسيف

 ««ديدج موي رجف» نع ثيدحلا ىدل لابلا
 .كلتو ءاذه نيب ةقالع ال نومضملا يفف

 «ماعلا خانملا نع «لكشلا نع انه ثيدحلا

 نع اذه نم رثكأ مث «ةيئامنيسلا ةغللا نع
 ةيصخشلا - ةأرملا عقومو ةيعامتجالا ةقبطلا

 «طبضلاب ءوه اذهو .اهنم - مليفلا يف ةيروحملا

 .(ديدج موي رجفا رهوج
 ثيدحلا ةرورض ةيادبلا يف يتأت ءانه نمو

 ريمسو نيهاش فسوي نم لك ةمهاسم نع
 :مليفلا اذهل يركفلا حرصلا ءانب يف ءيرصن

 ةأرملا لعجو «ماعلا خانملا.ناك ءانداقتعا يفف

 نع ثيدحلل مليفلا فارصناو «مليفلا زكرم يف
 «ةيرصملا ةروثلا نم اهعقومو ىطسولا ةقبطلا

 ةروثلا كلت «تاحاجن» نم تاوئس رشع دعب

 ةيساسألا ةمهاسملا ناك اذه لك ءاهتاقافخإو

 نم رثكأ ًامئاد انل ودبي يذلا ءيرصن ريمسل

 اميف «يحاونلا هذه ىلإ ًاتافتلا نيهاش هملعم
 نم لازي ال ناك يذلا ءنيهاش نأ انيلإ ليخي
 هعبتا يذلا كلسملا ةيباوصب نينمؤملا رابك
 وه «رصانلا دبع لامج هعبتي لازي ال ناكو

 ًايطعم «مليفلل يسايسلا كلسملا يف رثأ يذلا

 ىتبتي ةروثلا ىلإ ًايمتنم ًايجولويديأ ًاعباط هايإ
 ةيواعد ًايواعد .هعم ودبي داكي لكشب اهتواعد

 .؟نيدلا حالص رصانلا»

 اذه ئربن نأ ءانه ؛ديرن ال نحن اذه عمو

 «يواعد.- يجولويديأ طسق نم هيف امم مليفلا
 .حيحصلا هعضوم يف هعضن نأ طقف ديرن اننكل

 ةديدج موي رجف» ذنمو «نيهاش نأ كلذ



 ديدج موي رجف

 بحاص نوكي نأ نع فك ءلقألا ىلع
 نيح ىتح ءاقحال ءهنإ لب .ةقلطملا تانيقيلا

 فنعب ةدقانلاو  ةدقانلا همالفأ ةلسلس أدب

 نم ءيش لظ «ةميزهلا تاببسمل - ًانايحأ

 يف ىتح هعفدي «ًاباجيإ وأ ًابلس ؛هرواسي كشلا
 ىلإ ءبضغلل ةراثإ اهرثكأو تاظحللا بعصأ

 ةحضاو ةناكملا هذهو رخآلا يأرلل لاجم كرت

 !ناونعلا ذنم ...و «ديدج موي رجفا يف

 ناونعلا هنع ثدحتي يذلا ديدجلا رجفلاف

 «ةيقبطلا ةحلاصملا ىلع ينبني رجف وه انه

 يف ؛تناك اهنكل .يقبطلا عارصلا ىلع ال

 :بيجع عون نم ةحلاصم «يرصانلا فرعلا

 ةمهاسملا تمرُحو اهكالمأ تبلُس ةقبطل ديرت
 «نطولا ءانيو عمتجملا راهدزا يف ةيئاقلتلا

 عمتجملا يف طرخنتو اهباصأ امب ىضرت نأ
 ىتعملا وه اذهو .اهاضرب «ديدجلا ؟«يروثلا»

 اذه نعو .ًاريخأو ًالوأ مليفلا اذهل يلامجإلا
 ىلإ انرشأ نيح «ثدحتن انك ًاديدحت «ىنعملا
 يف يرصن ريمس طسق وأ نيهاش فسوي. طسق

 .مليفلا اذه

 ةهثبخا» قايس يف مليفلا انعضي ةيادبلا ذنم

 ىلإ نايمتني نيجوز انل مدقي وهف .يجولويديألا
 ةينيعبرألا ةليان :ةعيفرلا ةيرهاقلا ةيزاوجربلا
 ةيواهلا ةيطارقتسرألا رمألا ةياهن يف لثمت يهو
 ءالعلا وبأ ةدامح اهجوزو ءاهتناكم ىلعأ نم

 ءاينغأ نم ةفلؤملا ةيزاوجربلا كلت لثمي يذلا

 اهبكاوت نأ نود نم ةورث اوعمج نيذلا برحلا

 فطاعتن دق ةيادبلا ذنم .ةيقيقح ةيعامتجا ةفاقث

 رثكأو رثكأ عفدننس اننكل «ةليان عم ءيشلا ضعب

 يف انل نامّدقي امهنأل «نينثالا نم روفنلا ىلإ

 ندي

 ىطسو ةيزاوجرب نم نيدرفك سيل «مليفلا
 نارمعلاو ةفاقثلا ةعفر يف مهاستو نطولا ينبت

 ةيزاوجربلا لاح يه امك داصتقالاو ةعانصلاو

 يتلا تاعمتجملا لك يف (ىطسولا ةقبطلا)
 نيصخشك لب «يرصملا عمتجملا هبشت

 هب نايرتشي لام ىلع نارئثعي داكلاب نيطقاس
 .اهناميقي يتلا ةبخاصلا تالفحلل يكسيولا

 نورظني ال (!بعشلا زمر) مدخلا نإ لب
 يأ - مهف ...راقتحا لكب الإ .نيجوزلا ىلإ

 .مهروجأ ىتح نوضبقي ال مدخلا

 نيجوزلا دجن هلك اذه مغر ىلعو

 امب ءبجي امك ةيعامتجالا ةايحلا ناضوخي
 ميدقتو ةيريخلا تالفحلا روضح كلذ يف

 تاذ ىلإ الوصو «ةيعامتجالا تادعاسملا

 يف هيف ينغي ىماتيلل ىوأم ةليان هيف روزت موي

 اهرظن تفلي ءالؤه نم ةعومجم اهترضح
 ةليان فرعتت هسفن تقولا يفو .مهنم دحاو

 نكمتي ىتح سردي (قراط) باش بلاط ىلإ
 ءايزيفلا يف هتسارد لامكتسال رفسلا نم

 عورشم يف هيف لمعي يذلا تقولا يف «ةيوونلا

 ةزيجلا تامارهإ ةقطنم ىف «ءوضلاو توصلا»
 تاراعش دحأ نم ًالصأ ذوخأم مليفلا ناونع)
 .(عورشملا

 يف ةليان عقت ءانه ثدحي نأ بجي امكو

 هنأب ةيادبلا ذنم اهحراصي يذلا ءقراط بح

 ايناملأ يف سردي يك بيرق امع لحري فوس
 ءاذهب ةليان يلابت ال ةيادبلا يف .تاونس ثالث

 فصن «ةيحايس فصن تال وج يف هبحطصت لب
 تازجنم ىلع اهلالخ قراط اهفرعي «ةيمارغ
 جرب ؛ةمخضلا تايانبلا «عناصملا :ةروشلا



 ديدج موي رجف

 لاحلاو .ةبخاصلا ةيروثلا تالافتحالا «ةرهاقلا
 ام ردقب ةيمارغ ةلوج ودبت ال ةلوجلا هذه نأ

 ةلياث تانك اهتم ةياهلا ةةيتاهد ةلوج ودق
 اهعازتناو «ديدجلا رجفلا»و ةروثلا فص ىلإ

 .اهتقبط نم

 اهمأسل امبرو «قراطل اهبحل امبر «ةليانو

 امك رجضملاو دسافلا اهتايح عقاو نم
 ؟ءارمحلا ءارحصلا» يف يتيف اكينوم لاح

 ىلإ لوصولا يف ةبوعص دجت ال «ينوينوطنأل
 .اهيلإ لصت نأ قراط اهل دارأ يتلا ةعانقلا

 سامحلا ىودعب سحت :اذه نم رثكأ لب
 اهيلع نأ دجتو لمعلا عمتجمو يروشلا
 ءاهيخأ نم بلطتف :لمعت نأ ىرخألا يه
 مسا ةمجرت ةتفال) (ةقيقحلا» يف يفحصلا
 اهلغشي نأ «(!مسالا اذه يف ةيسورلا «ادفاربلا»

 ةهباجم لالخ نم دجتل لعفيف هيدل ةريتركس
 اهبح نأ ءاهنم ًابابش رثكأ ىرخأ ةريتركس عم
 .أطخ ءًاماع نيرشعو نينثالا يذ قراطل

 :هلعف يروثلا ءامتنالا اهيف لعف ًاذإ اذكه

 ميقتس انه نمو .ًايقالخأو ًايعامتجاو ًايسايس
 مدع ررقتو ةريخألا تاظحللا يف اهعاضوأ

 تناك ام وهو ءايناملأ ىلإ قراط ةبحاصم
 لصحي ريخألا دهشملا ىفو الصأ همزتعت

 ايناملأ ىلإ هجوتي وه :امهنيب عادولاو قارفلا
 هتاناكمإو هملعب بعشلا ةروث دفريو سردي يك
 سركت نأ تررق دقو هعدوت يهو .ةديدجلا

 .اهبلإ هتيفوم حاخت يدل وحلا قتلتابنو
 ايبئاجعو افيرط هرظنم ودبي هسفن ىتفلا اذهو

 قناعيل (ديدحلا باب) ةطحملا ىلإ لصي وهو
 وه .هل رفوتس يتلا :ةديدجلا (همأ» «ةليان

 !ًايئاهن ةروثلا ىلإ

 نيدو

 ؛ةزّمرم انه اهلك تايصخشلا نأ حضاو

 نم ديزم ىلإ جاتحي الو حضاو زيمرتلا نكل
 رربي «يروثش» مليف ءازإ يف انه اننإ .ريسفتلا

 اهيلإ ءامتنالا لعجيو «لعفت ام لك ةطلسلل

 نمل ًاحاتم ًايبئاجع ًالح اهتازجنمو اهتروث ىلإو
 .كلذ ىعي

 رمي نأ يغبني ال مالكلا اذه نأ ريغ
 اقرغم مليفلا ودبيس تاراشإ نود نم انه

 هذه لوأو .اهيلإ هبنتن مل ول ةجاذسلا يف

 جاتنإ نمزل يخيراتلا راطإلاب قلعتي تاراشإلا
 دق «ةروثلا» هيف تناك تقو يف جتنأ :مليفلا

 اهايإ ةمهتم ىطسولا ةقبطلا برض تزجنأ
 ةرداصم «تانايخلاو تاقبوملا عاونأ لكب

 ةريثك نايحأ يف ةببستم ءاهحلاصمو اهلاومأ
 مهنمو نونانفلا نوكيس ةرجه) اهترجه يف
 يف امهاسفن يرصن ريمسو نيهاش فسوي
 امف .(!مليفلا اذه زاجنإ دعب ةرشابم ءاهدادع
 اعبط ؟انه هلوقيل «ديدج موي رجف» ىتأ يذلا

 «ةليان جوز) ةيليفطلا نكلو ءىطسولا ةقبطلا نإ

 هتبرجت يف ؛هسفن نيهاش فسوي هرودب ماقو



 ماحفلا

 يف يوانق رود هبعل دعب ةيناثلا ةماهلا ةيليثمتلا
 تنج يهف .اهب لح ام قحتست (ةديدحلا باب»
 .ةروثلا اهيلع نجت ملو ءاهسفن ىلع

 ىرخألا يه «ةليان كانه لباقملا يف نكلو

 «ةليصألا :نكلو «ىطسولا ةقبطلا ىلإ يمتنت

 يتلاو .فطاوعلاو يعولا تاذ «ةفقثملا

 !ًالثم ...بحلاب «عانقإلاب اهباستكا نكمي
 «نيهاش فسوي نأ ًاضيأ انه فيضن دقو
 فوس يتلا ملاوعلا لك «مليفلا اذه يف عضو

 :ىلكلا هملاع نم ةيساسأ ءازجأ ًاقحال لكشت
 طورشب يقبطلا حلاصتلا ,فقثملا رود
 حضف يعاولا لقعلا ةلواحم «ىعوألا ةقبطلا
 .خلإ ...داسفلا

 «ماحفلا»

 (ضييبأو دوسأ).د ٠ (19ا/؟)

 يرامع وب دمحم :جارخإ

 يرامعوب دمحم :راوحو ويرانيسو ةصق

 شرك و ب وجاد :ريوصت
 كلام دمحأ :ىقيسوم

 مادخ فسوي «ةحيلص وبأ ةموطف :ليثمت

 يف تققح يتلا ةيرئازجلا مالفألا نيب
 رخبت امدعب يأ «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس

 دق لالقتسالا ناك يذلا يئامنيسلا ومهزلا

 هلك اهتقو تضمأ مالفأ هلضفب ققحتتل هفلخ

 مليف فقي ««ديهش نويلملا ةروث» ديجمت يف

 هفصوب يرامع وب دمحم جرخملل «ماحفلا»
 سكعت فيك تفرع مالفأ نم ةلق نم ًادحاو

 <ت3ىء

 تأدبدق تناك يتلا تالوحتلا قمع ةوقب

 ةيرئازجلا ةفقثملا ةقبطلا تاينهذ لواطت

 ةيئامنيس عيضاوم نع ثحبلا ىلإ اهايإ ةعفاد

 لاكشأ نع ًاضيأ امبرو ؛ةديدج ةيبدأو
 ام عم - دودح نمض نإو - عطقت ةديدج

 نمض «هراثآو هبابسأ عمو «لبق نم ًادئاس ناك

 ايسايس عاو كاردإ نمضو «يئامنيس طخ

 .ايعامتجاو

 مليفلا اذه نع انثيدح لالخ نم «يلي اميفو

 نع ةجودزم ةروص يطعن نأ لواحتس «ديجلا

 راطإ نمض تققح يتلا ةيرئازجلا امنيسلا
 دقنلا اهيلع بلغ يتلا ةديدجلا تاينهذلا كلت
 نم ناكو .ًاضيأ يسايسلا امبرو يعامتجالا
 نع ربعت لامعأ جاتنإ نيحلا كلذ يف مهملا
 نعو .ةيعامتجالا تالوحتلا فنعأب ام طابترا

 تاعمتجم اهشيعت يتلا ةيلوحتلا ةفاطعنالا

 .ثلاثلا ملاعلا

 دئاعف ؛؛ماحفلا# مليف ىلع انراصتقا امأ

 هنيح يف ناك «ماحفلا» نأ اهمهأ بابسأ ةدعل

 كلت نع تربع يتلا مالفألا لضفا نم ًادحاو
 ةداعإ ىلع ضرحي ًامليف ادب هنأو «تاريغتلا
 يرئازجلا يركفلا لمعلا ناك ةيرذج رظن
 ىلع :نيحلا كلذ يف اهيلإ ًارقتفم لازي ال
 ةديجلا ىرخألا مالفألا هلعفت تناك ام سكع

 ىلإ يضاملا ديعتل - اهمظعم يف - تنأ يتلا

 ةليلق مالفأ نم ًادحاو ناك هنإ مث ,ناهذألا

 يعولا ثادحإ ةيلمع رصتخت فيك تفرع
 ةيقب ىلإ زمري زكرمك «رئازجلا يف يعامتجالا
 .ثلاثلا ملاعلا نادلب



 ماحفلا

 نم ةفلؤم ةلئاع ةياكح «ماحفلا» يوري

 لمعي جوزلا .ةيبصو يبصو ةجوزو جوز
 مث بطحلا عطقي ثيح ةباغلا يف ًاباطح

 يف هعيبيو كلذ دعب بهذيل محف ىلإ هلوحي
 لكك يهف ةجوزلا امأ .ةبيرقلا ةيرقلا قوس
 شيعلا ءابعأ اهجوز كراشت «فايرألا ءاسن

 اهتعانص ربعو ؛ةيلزنملا تابجاولاب اهمايق ربع
 ناريغصلا شيعي امنيب اذه .ةيراخفلا يناوألل

 .غارفلاو ةباترلا ىهتنم يف ةايح
 لثمت ةلئاعلا هذه نأ انه حضاولا نمو

 مئاقلا يديلقتلا عيدجتلا كلذ «ةقيقحلا يف
 يوديلا لمعلا عمتجم «ةيف ةرحلا لامعألا ىلع

 نشت يذلا هس اذه .ًادج يئادبلا

 ةتغابملا3 اهموجه هيلع ةثيدحلا ةراضحلا

 ديدجلا اهعمتجم هضاقنأ ىلع ةميقم همدهتف
 .مدقتملا يعانصلا

 هذه لاقتنالا ةيلمع نع يرامع وب ربع دقل

 ةنحاش اهلالخ لعج ةعئار ةطقل لالخ نم
 انع بجحتل رمت «زاغلا ينانقب ةلمحم ةريبك

 نود ءلواحي قوسلا يف وهو ماحفلا ةيؤر
 زاغلا ينانق تأدب سانأل همحف عيب .ىودج

 ةيلمع نأ عبطلاب فرعنو .مهتايح لخدت
 .رئازجلا ىلعأفقو تسيل هذه لاقتنالا

 ءاهشيعت ثلاثلا ملاعلا نادلب مظعم نأ عقاولاف

 «ةريبكلا تاسسؤملاو تاعانصلا أدبت ثيح

 ةريغصلا عناصملا باحصأو نيفرحلا ةسفانمب

 ىلإ مهلوحتو مهيلع ءاضقلاب يهتنت ةسفانم

 ؟يعامج لكشب نولمعي :ةيسناحفو لامع

 ليبس يف امإو لكك عمتجملا ريخ ليبس يف امإ
 امك - لاومألا سوؤر باحصأ نم ةنفح ةعفنم

 جهنلا تراتخا يتلا ثلاثلا ملاعلا نادلب ةيقب يف

 «ةيلمعلا هذه نأ ريغ .- فرصلا يلامسأرلا

 ًالكش رئازجلا لثم دلب يف ذختت تناك نإو

 اهقيرط يف ةرئاس اذه عم - اهنأ الإ ًايقوف
 .فيرلا يف ةننكم لكشب عمتجملا ريوطتل

 .خلإ ...ةيفاقث ةروثو

 نع ثدحتي ؛ماحفلا» مليف نأ لاحلاو
 ريغت ال يتلا ةظحللا هذه ءاهسفن لوحتلا ةظحل

 طمن ًاضيأ ريغت لب ءبسحو جاتنإلا بولسأ
 ايئاهن ًأدح اهعضوب «ةيعامتجالا تاقالعلا

 ةصاخو ؛يوبألاو يوعرلا لماعتلا بولسأل
 عمتجملا اياقب لواحت ثيح «فايرألا يف

 ىلع اهتتميه ضرف يف رمتست نأ فلختملا
 .ةيعامتجالا ةايحلا

 مليف يف جوزلا ماحفلا نإف انه نمو
 يتلا ةبعصلا عارصلا ةظحل شيعي «يرامع وب

 ةيديلقتلا تامكارتلا نيب روبعلا ةظحل اهسفن يه
 «خيشلا) ةيرقلا يف اهنع عفادي نم دجت يتلا

 ةرورض نيبو (خلإ ...يضاقلاو يعاطقإلاو
 «ةايحلل يفكي دعي مل جاتنإ طمن نع يلختلا

 يف رييغت هبحصي نأ بجي يذلا يلختلا اذه
 هجوت ؛ةسردملا ىلإ لافطألا لاسرإ :ةيلقعلا

 لوبقو ؛جيسنلل عنصم يف لمعلا ىلإ ةجوزلا
 يدرفلا هلمع بولسأ نع يلختلاب هسفن جوزلا
 يذلا وه عارصلا اذه نإ .نّيعم عنصمب قحتليل

 نع ضار هقامعأ يف جوزلاف .هلك مليفلا عبطي

 هسفن تقولا يف اننكل «ةوقب هديريو لب .لوحتلا

 يتلا تاسمهلاو ليواقألا ىشخي امنإ هنأ كردن

 لمتعملا عارصلا ةروص امأ .ناريجلا اهب هوفي

 يف أدبت اهنإف هجراخ هلامتعا ردق هلخاد يف



 ماحفلا

 عم هيف رجاشتي يذلا دهشملا ذنم مليفلا قايس
 .ةايحلا سؤبو شيعلا فظش دادزي ذإ «هتجوز

 «مليفلا رخآ يف هدهاشي يذلا ملحلاب يهتنيو

 ةيدحتم «ايئاهن اهباجح عفرت هتجوز ىري ثيح
 .قيضلا امهعمتجم اذهب

 نأ ّيلجلا نم ىوتسملا اذه نمضو
 .نييعقاولا هنومضمو هلكش اذهب ذختي مليفلا
 يفقثمو يرّظنم نم رثك هيف دقتعي تقو يف ذإ
 رييغت ناكمإلاب نأ ةفلختملا تاعمتجملا

 ماحفلا مليف يتأي ..قوف نمو ةلوهسب ةينهذلا
 اذه لثم ىلع دريل هذه ةركاملا هتطاسبب

 اهيف امب «ةيقوفلا ةينبلا رييغت نأب ًادكؤم داقتعالا
 رييغتب الإ متي نأ هنكمي ال «تاداعلاو ديلاقتلا

 بيلاسأ ؛يداصتقالا عض ولا :ةيتحتلا ةينبلا

 رشابم لكشب سيلو «جاتنإلا تاقالعو جاتنإلا

 ةجيتن يفو .ةليوط نامزأب اهئانبنا دعب لب
 اذه نا ىلإ انه ةراشإلا نم دب ال ديكأتلا اذه

 هذه ةطاسب لكب حرطيل ىتأ امنإ يكذلا مليفلا

 :ثالث قئاقح انل ادكؤم ةيلاكشإلا

 يدج لكشب ديلاقتلا ةعراقم نكمي ال -

 جاتنإلا ةينب رييغت نم قالطنالاب الإ ءلاعفو

 ةيحان ههيجوتو جاتنإلا ثيدحت نإ -
 .ةينهذلا ثيدحتل يفكي ال ةيلامسأرلا

 نكمي ال :ةيمهألا ىهتنم يف ةلأسم هذهو -

 الإ ؛ةأرملا ريرحت" ب ىمسي اًمع ثدحتلا ًادبأ
 .هلك عمتجملا ريرحتل يلكلا قاطنلا نمض

 طرشلا وه ءام دلبل يداصتقالا ررحتلا نإ
 اوناكأ ءاوس دلبلا اذه ءانبأ ريرحتل يساسألا

 ندا

 ضرفي يداصتقالا ررحتلاو ًءاسن مأ ًالاجر
 جاتنإلا نم عمتجملا ليوحت ىلوألا ةجردلاب

 لبقاملا ءيلادويفلا عباطلا يذ ءيوديلا

 ءانه نمو .يعامتجالا جاتنإلا ىلإ «يلامسأر

 يف ةروصب اهضرعو قئاقحلا هذه كاردإ نم

 لثم مليف ةيمهأ يتأت حوضولاو ةطاسبلا ىهتنم
 عراشلا يف مليفلا لطب ريسي نيحف ملا

 نودب لمع نع ثحبي ناك ثيح نم ا!دئاع

 حرطت «ةثيدح ةنهم كلتمي ال هنأل ,نآلا ىودج

 :هنهذ يف ةلئسألا

 مدقتلا ناك اذإ ...مدقتلا وه اذه ناك اذإ»

 ًابايثو ءزاغلا ىلع ةئفدتو ؛ةعئار عراوش
 اذه نم ...هنم يتصح ديرأ ًاضيأ انأف ...ةفيظن

 .؟مدقتلا

 حوضوب «ءسكعت اهسفن ةلمجلا هذه نإ
 عباطلا اذه .يضيرحتلا مليفلا عباط «ةبالصو

 ضعب نم مغرلاب ؛ةماحفلا» ربتعن انلعجي يذلا

 ضومغلا ضعب نم مغرلابو «ةينقتلا هتانه
 ماحفلا دوار ررحتلا نأ نم مغرلابو .هلوأ يف

 نم هربتعن انلعجي ءايعقاو نكي ملو ملح يف
 ثلاثلا ملاعلا يف تجتنأ يتلا ةديجلا مالفألا

 ًايركف ؛ةدحاو ةجرد يف هعضنل ..نآلا ىتح

 «يار تيجايتاس يدنهلا مالفأ عم لقألا ىلع
 نم نأ املاط «ةيليزاربلا ةديدجلا امنيسلا مالفأو

 نم دحاو هنأ «مليفلا اذه دهاشي نمل حضاولا

 لوقت يك اهباحصأ اهعنصي يتلا مالفألا كلت
 لافتحالا نود نم «ةلاسر لصوتو ًاعوضوم
 لصت نأ يغبني يتلا لاكشألاب هيف غلابملا
 !نيينعملا ىلإ اهب ةلاسرلا



 لفالف

 «لفاذاف»

 (ناولأ) .. 0 ٠

 نومك لاشيم :جارخإ

 نومك لاشيم :راوحو ويرائيس

 سو رلا يبأ لايروم :ريوصت

 خورف قيفوت :ىقيسوم
 «دشار يبأ لايرباغ «يرتم يليا :ليثمت

 دلاخ وب ماصع

 ءرملل ضِّيقُّت يتلا تاءاقللا عاونأ يه ام

 عاونأ ؟توريب لثم ةنيدم يف ًاليل ريسي نيح
 دنع فقوتلا نكمي نكلو ءديكأتلاب ةريثك
 رخآلا ؛نيرخآلا عم ءرملا ءاقل :اهئم نيعون

 طلتخي نيح امأ .هسفن عم هؤاقلو ؛ًامومع

 جتني ام نإف .سكعلاب سكعلاو «تاذلاب رخآلا

 .ةايحلا عم ءاقل :ثلاثلا عونلا نم ءاقل اذه نم

 نألو .ةايحلاب ةرظنلا ءاقتلا :ًاديدحت رثكأ نكنلو
 ًالمتكم ًاعقاو نوكت ال انه ةينعملا ةايحلا دهاشم

 ءاقل :ىرحألاب ءاقللا حبصي ءًارسفمو ًارربم

 يف اهنم لك نوكي دق «ةايحلا نم حئارشب ةرظنلا

 تاياكحلا عّرفي ام .حيضوتو ريسفت ىلإ ةجاح
 رهنلا ةياورلا ىمسملا عونلا نم تاياور جتنيو

 نيلرب» وأ ءًالثم سيوج سميج ل سيسيلويو
 انه نوكت انئكل .نلبود درفلأ ل ؛زتالب ردنسكلا

 امنيسلا ينعأ ءامنيسلاف .امنيسلا نع اندعتبا دق

 ةرظنلا نيب ءاقللا روصت نأ يف ةبغارلا ةيقيقحلا

 رمت نأ الإ اهنكمي ال ءيه امك ةايحلا نيبو
 نم ءاهمكارت نأ ةكردم «دهاشملا كلتب ًاروبع

 لكشي يذلا وه «راثرث ريربت وأ ءريسفت نود

 انفو

 ًايمتتم «ةداعلا يف ؛نوكي اذه مليفلاو .مليفلا

 هسفن ىلإ رظني دج صاخ يئامنيس عون ىلإ
 دعب امنإ ءًامومع امنيسلا تازاجنإ لك ثيرو
 ةقتوب يف ةقباسلا تازاجنإلا كلت لك رهصي نأ

 ًاقالطنا هبحاص هققحي يذلا مليفلا يه ةدحاو
 .هلك اذه نم

 عونلا اذه نم ًامليف نأ حضاولا نمو

 «عون» ىلإ يمتني هنإ لوقلا بعصلا نم نوكيس
 نفلاو .فينصتلا يعدتسي عونلا نأل .ددحم

 نيب نيب وأ ًافشقتم وأ ًايرث ناك امهم ؛يقيقحلا

 ...فينصت يأ نع ًاجراخ «ةرورضلاب «نوكي
 ءاضف يف كزينلاك رهظي امدنع لقألا ىلعو

 ةقالع ىلوألا ةجردلا يف ًامسار ...امنيسلا نف
 نع تدعتبا دقو ةايحلا ةروصب ؛ةايحلاب هعدبم

 لوحتلا ةلواحم نعو «ةيئاغلا نعو :ةجلدألا

 .ةيلاضن ةلاسر وأ ةيقالخأ ةظعوم ىلإ

 يذلا كاذ وه ةايحلا ريوصت نم عونلا اذه

 يف هل ًايئامنيس «ًابولسأ» ,نومك لاشيم هراتخا

 ذنمو .«لفالف# لوألا ليوطلا يئاورلا همليف

 ينائبللا مليفلا اذه نإ لوقلا نم دب ال ةيادبلا

 ددعلا ةليلق ةلسلس ىلإ فاضُيِل اهموي ىتأ
 «لمشت ام يف «لمشت ةزيمتم ةينانبل مالفأ نم
 لاينادو «ةيبرغلا توريب» يريودلا دايزل طئارش

 لالخ رهظت تحار .«بح كراعم» ديبرع

 كلتل ةيعرش ةئثيرو ءبرحلا دعب ام تاونس
 نوزام عيقاوت تلمح يتلا ةينابللا تايادبلا

 .صوصخلا هجو ىلع ةيولع ناهربو يدادغب
 لوألا نومك مليفل ملظلا نم نوكيس هنأ ريغ

 ىرحألاب وه .تايادبلا هذهل ًاثرإ طقف هرابتعا
 «ةلقتسملاو ةريبكلا امئيسلا ءامنيسلاب هلو ثيرو



 لفالف

 نومك لاشيم كلمتي «ةينابايلاو ةيبوروألا
 فصن يف هنع ربع نأ هل قبسو «هتعافي ذنم

 اهمظعم ربتعا يتلا ةريصقلا طئارشلا نم ةنيزد

 ةيسنرفلا تاشاشلا ىلع ضرع اهّلجو ةفحت
 ريغ «ينيثالثلا .نومك لعجي ام ةيناطيربلاو
 .يغبني امك يبرعلا وأ ينانبللا جرفتملل فورعم

 يتأي «ىلوألا هتزيم هذهو ءنوّمك لاشيم

 هفغش نم ء«هسفن امنيسلا نف نم امئيسلا ىلإ
 يتيروم ينانو وزواو شومراجو زردنف ميفب
 نأ ةحئالل نكميو نوسردنأ لوب ساموتو

 هتوفي نل «لفالف» ايانث يف ققدي نمو .لوطت
 نم ةطقل يف ءالؤهل «تايحت» ىلع رثعي نأ
 ةلأسم لظي اذه نأ ريغ .كانه نم دهشم وأ انه
 حومطلا مليفلا اذه يف ساسألا نأل ًادج ةيوناث
 ناك اذإف .ةايحلاب فغشلا وه ؛لامجلا قئافلاو

 ءيشلا اذه نإف ؛هفالسأ نم ًائيش ملعت دق نوّمك
 امك ةايحلا لوقت نأ بجي امنيسلا نأ ًالوأ وه
 .ةيزاوم ةايح لكشتل يه

 يأ امنيس ةلأسم ءانه «ةلأسملا نألو

 يرصبلا نفلا نألو «- زايتماب يرصبلا نفلا

 ىلع دوعي ال ءريربتلاو ريسفتلا لوخم ريغ
 ىري ام ةشاشلا ىلع لقني نأ ىوس «يئامنيسلا
 ًاءزج نوّمك لعجي ةايحلا هذه لّقَتِلو .ةايحلا هنأ

 قرغتست ةلحر ««قيرط مليف» همليف نم ًايساسأ
 ًانايحأ «ةهلطب# اهب موقي ةدحاو ةليل يف تاعاس

 يه .فده نود نم ًانايحأو ءام ءيش نع ًاثحب
 هذه ؛نطولا اذه ةايح يف ةلحر رمألا ةياهن يف

 ىنعملاب  ةنيدملا ايفارغوبوط يف «ةنيدملا
 «نطولا ايفارغوبوط يفو - صلاخلا يداملا

 ندا

 دعب نطولا اذه راص فيكب طبترملا ىنعملاب
 .برحلا

 ءايرصي مليفلا يفانل ىورُي هلك اذه
 .ةيظفل ةرثرث يأ قيرط نم انل ىوري امم رثكأ
 «نوّمك لاشيم رابتعا نكمي راطإلا اذه يفو
 يف هللا رصن يرسي يرصملا بناجج ىلإ
 ناميلس ايليإ بناج ىلإو «طقف «سديسرم#
 نيجرخم نم ةلق نم ًادحاو ءاهلك همالفأ يف
 يف ةيرصبلا ةيئامنيسلا ةغللا ةيمهأ اوكردأ برع
 .امنيسلل رهوجك «يقيقحلا اهدعب

 مليف يف ءاذه ىلع ليلد ريخ لعلو
 ايديموكلاب ةقباعلا دهاشملا كلت وه «4لفالف»
 نمز ىلإ ةيمتنم ودبت يتلاو ابلاغ ءادوسلا
 ريبعتلاو ةكرحلل نوكي ثيح «ةتماصلا امنيسلا
 «هتلالد دهشملا يطعت يتلا ةأجافملا عقو
 نم سأب الو .ةلاصلا يف كحضلا ريثت ام ًابلاغو
 ىلع «لفالف» نإ لوقنل ءانه نيلاله حتفن نأ
 ضعب يف هتيوسأمو ؛هعوضوم ةيدج لك مغر
 «ًاريثك روهمجلا هيف كحضي مليف «نايحألا
 لضفب امبر ؛ةشاشلا ىلع هاري ام لضفب امبر
 ىلع تايصخش نيب ٍوامتو طاقسإ نم هسحيام
 .هتاذ نيبو «ةشاشلا هذه

 قرغتست «قيرط مليف ءاذإ «لفالف»
 فرعنو هثداوح لوقن .تاعاس عضب «هثداوح»
 .مليفلا اذه يف ىرجت ةريثك ًارومأ ةمث سيل نأ
 ينيرشعلا «قيفوت ةياكح وه طقف يرجيام
 بح ةياكح نع ثحابلا ؛ءطيسبلا ئداهلا
 صقار لفح طسو «ةطيسب ةئداه ةقهارم عم
 يذلا عونلا نم قافرو ءاقدصأب امهعمجي
 يف بخاصلا توريب ليل ؛هتاضقانت ىلع ءألمي



 لفالف

 ول امك - جراخلا يف سيعتلا ملظملا «لخادلا

 نم وأ زرلكام نوسراكل ةياور نم ىقتسم ناك

 هلاوجتب موقي قيفوتو - ربوه دراودإل تاحول
 تاءاقللاو صقرلا نيب ؛جراخلاو لخادلا نيب

 «ىرن» نأ ًابلاغ هترظن ربع انل حيتي ام «ةرباعلا
 نأو «ةايحلا نم تايعونلا هذه وأ ةيعونلا هذه

 يذلا «ينانبللا نايذهلا كلذ ًاصوصخ ىرن
 اوملح نانبل يف ًارثك نييئامنيس نأ فرعن
 ىلوألا تاونسلا ذنم «:ةشاشلا ىلع هريوصتب

 يف لعفي مل مهنم ًادحأ نكل ؛ةينانبللا برحلل

 .يدج لكش
 لمتكي ال نومك لاشيم ىدل نايذهلا نأ ريغ

 لوح نم ًاصوصخو «مليفلا نم ءازجأ يف الإ

 عئاب ةياكحو ؛براهلا لفالفلا صرق ةياكح
 ةياكحو «ءاكبلا يف ةأجف قرغي يذلا حالسلا

 عقدنيل «قيفوت نيهيس يذلا «مهملا لجرلا»

 هنع ًاثحاب مليفلا نم يناثلا فصنلا لالخ اذه
 ضرتفن الأ انيلع انه نكلو .هتماركل هنم رأثيل

 وه .مليفلا يف ام ًاثدح لكشي عافدنالا اذه نأ

 ةرظن نيكمتل رّربم نم رثكأ رمألا ةياهن يف «سيل
 يتلا ةيتايحلا دهاشملا كلت طاقتلا نم قيفوت

 .مالكلا اذه لوأ اهيلإ انرشأ

 ةرظن «قيفوت ةرظن هطقتلت يذلا ام نكلو

 ؟يلاتلاب نيجرفتملا نحن انترظنو جرخملا
 ثدحت نأ نكمي يتلا نم «ةريغص ثادحأ
 جرفتملا ىلإ ليخي دق ثادحأ .موي لك يف

 حارو هتمه ذحش ىتح ءاهآر نإ ام «قيفوت نأ

 هذه نم ثداح لك نأ ةقيقحلا نكل .ًاعباتم
 .هيلإ قيفوت ةرظن عم ءانه فقوتيس ثداوحلا

 نوحلسم اهيف ةرايس قيفوت دهاشي نيح ءالثم

 انثدا

 نل ؛هترايسو ىرخأ ةرايس قئاس نوفطخي
 فقوتت .دعبلا اذه مليفلا يف رمألا ىدعتي

 قيفوت مأو .دحلا اذه دنع رمألاب قيفوت ةقالع

 دوعتو قلق لكب اليل رخأتملا اهنبا رظننت نيح
 ...ةفئاخ نخدت يهو ةدع تارم اريماكلا اهيلإ

 نوكتس قيفوت دوعي امدنع ءاهقلق لصاوتي نل
 يفتخي امدنع «قيفوت مارغ «نيمسايو !تمان دق

 ام سكع ىلع - اهتيب ىلإ دوعتس «ريخألا اذه
 لصاوت نأ نكمي ثيح ةامنيسلا» يف ثدحي
 حالسلا رجاتو - ثحبلا يف ةكراشملا يه

 لجرلا» لتقل سدسملا قيفوت هنم يرتشي يذلا

 ًامامت ...هبيحن يف ًاقراغ قيفوت هكرتيس «مهملا
 ةطرشلا رفخم برق ةيرانلا ةجاردلا كرتي امك

 .برهيو

 نم يتأي نومك لاشيم ىدل ءيش ال نألو

 لكش يف همليف قايس يف لخدي وأ ةفدصلا
 رومألل كرتلا اذه لك نأ حضاو «يناجم

 فشتكنسو ...ام ءيشل ديهمت وه امنإ «ةق

 نود نم يتلا ةياهنلا هذه .مليفلا ةياهنل دهمي هنأ

 ىوقأ انل ودبت «ًايليصفت انه اهنع ثدحتن نأ

 تقو ذنم ينانبل وأ يبرع مليف اهدهش ةياهن
 لوط يف صرح نومك لاشيم ناك نئلو .ليوط
 ةريس داعبأ يأ هيلع غبسي الأ «.هضرعو همليف

 ةلصاوتملا ةلالطإلا كلت ءانثتسا يف «ةيتاذ
 ةلالطإ نوكت نأ نكمي يتلاو «ةايحلا ىلع

 نحن ءانتلالطإ وأ جرخملا ةلالطإ وأ قيفوت
 لالخ نم مليفلا اذه يف دحوتن ذإ ؛نيجرفتملا

 نإف ءطاقسإلاو ةلالدلا ةغلابلا يهامتلا ةيلمع

 نود نم همليف يهني نأ نم نكمتي مل جرخملا

 هتريس نم ًاءزج «عئار لكش يفو «هيف لخدي نأ



 دهفلا

 ناك يذلا نونحلا طابترالاب ةقلعتملا «ةيتاذلا

 يذلاو «يور ًانس رغصألا هقيقش عم ِهَّلَوي هشيعي
 دحأ يف قرغ ثداح يف تاونس لبق ىضق

 هذه ىدهأ نوّمك لاشيم نأ انه حضاو .رهنألا

 ةباتك يف ريشي امك هلك مليفلا سيلو «ةياهنلا
 .بئاغلا خألا كلذ ىلإ ةشاشلا ىلع

 يف لخدن ال يكل - نمضتت ةياهنلاو
 سلجو هسفن للب دقو قيفوت اخأ - اهليصافت

 ءانتعا مث ؛همأ ناكم رجفلا دنع هاحخأ ًارظتنم

 ءوه هريرس يف هعضو ىلإ ًالوصو هيخأب قيفوت
 نأ نم هنكم عضولا اذه نأل .قيفوت ريرس يأ

 ةطقللا :مليفلا تاطقل ىسقأو لمجأ روصي

 .هنم يلاخلا خألا ريرسب أدبت يتلا ةيمارونابلا

 نم ًاليل يلاخلا ريرسلا ةيزمر فرعن نحنو
 ىقيسوم اهبحاصت يتلا ةطقللا هذه .هبحاص

 ىلإ ةيمتنملا ةكرحلاو «ةيئانثتسالا خورف قيفوت
 ةيصوصخلا يذ ينابايلا وزوأ وروجيسوي ملاع
 فغش بورض نم ًادحاو تتاب يتلا ةيليكشتلا
 دعب ام ملاع يف نييئامنيسلا لضفأ ضعب
 ًارورم ناميلس ايليإ ىلإ نوسردنأ نم «ةثادحلا

 انركذتل ةيحان نم ءانه يتأت ءشومراج ميجب

 ىدميو «ةصاخلا ةيلئاعلا نوّمك لاشيم ةاسأمب

 ةردان ةرملو ودبي يذلا «جرخملا اذه ةيئامنيس

 ةرطيسلا مكحم ةيبرعلاو ةينانبللا امئيسلا يف
 هويرانيسلل ةكسامتم ةباتكب ًالوأ ؛همليف ىلع
 «ةاوهلا نم مهّلج نيلثممل ةنكمتم ةرادإب ءايناثو

 نينانفلا ضعبل شهدم مادختساب كلذ دعبو

 توصلاو ةروصلا مادختساب ًاريخأو «نيخسارلا
 هنأ دكؤملا نم ءلمع ةمدخل ىقيسوملاو

 اهيلإ للستي «ءطبب ةركاذلا ىلإ للستي ناك اذإ

 ل

 وجني ال طيروت «جرفتملل طيروتو ةوقو ةيلاعفب
 هليصافتب «لفالفا نأ كلذ .ةعرسب جرفتملا هنم

 ردجي امك - «اريخأو ًالوأ ليصافت مليف وهو
 ةركاذ يف ىقبيس - نوكت نأ ةريبكلا امنيسلاب

 مالفأ ىسنُت نأ دعب ةليوط تاونس جرفتملا
 .ىرخأ ةريثك

 «ديكأتلاب هنإف هجرخم ىلإ ةبسنلاب امأ
 هلاغتشاو هركمب ؛ةعنطصملا هامنيس «ةجاذسب»

 جرفتملا نيب صصلتلا ةبعل ىلع قالخلا
 «مهلوح امو غليفلا تايصخش نيب امك «مليفلاو

 ...ةديدج ةينانبل امئيسل اشهدم اقيرط حتف
 امنيس «نارود وأ فل نود نم ةصلاخ ةينانبل

 لهسيس ًاقيرط «أريخأو ًالوأ امنيسلا ىلإ يمتنت
 يذلا تقولا يف «ةلبقملا هعيراشم ضوخ هيلع

 ةينانبللا امنيسلا ضعب يقبي نل هنأ دكؤملا نم
 .اهب مستت تأدب ةدالب ىلع ةديدجلا

 «دهفلا»

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (ا١ و1/0

 حاملا ليبن :جارخإ

 حلاملا ليبن :ويرانيس

 رديح رديح :ةياور

 نيدلا زع نسح :ريوصت

 ةفرع ليهس :ىقيسوم
 ةضف دعسأ .ءارغإ ةرودق بيدأ :ليثمت

 ةيروسلا امئيسلا روذج نأ مغر ىلع

 نأو نيرشعلا نرقلا تانيثالث رخاوأ ىلإ دوعت
 ليبن لبق نويروس اهققح ةديدع ًامالفأ ةمث



 روزنأ ليعامسإ لثم ءامسأ نولمحي .حلاملا

 رسيم ىضر ىتح «ردنبهش هيزنو يردب بويأو

 نإف «حلاملا ىلإ برقأ نمز يف نيهاش دمحمو

 مليفلا ناك «دهفلا# نأ ىلع ًامئاد رصي مهضعب

 اذه ًاعبط .يروس جارخإ نم لوألا يروسلا
 :رخآ ىنعمب هانذخأ اذإ الإ ءًاقيقد سيل مالكلا
 يمتنيو يروس هققح مليف لوأ ناك دهفلا» نأ

 تاذو ةينفلا داعبألا تاذ امنيسلا يأ ««ةليدبلا

 بكاوَت مليفلا روهظ نأ انركذت ام اذإف .اياضقلا

 قشمد يف دقع لماش رمتؤم عم نيحلا كلذ يف

 امتيسلل ةماعلا ةسسؤملا ةياعر تحت ءاهسفن

 راعش تحت «اضيأ مليفلا ةجنتم يه تناك يتلا

 حلاملا ليبن مالك حبصي ؟ةليدب امنيد وصلا

 لوأ ةدهفلا» ناك لجأ ءرمأ نم نكي امهم

 امنيس عنصل ةيقيقح ةيروس ةيدج ةلواحم
 ىطخ ىلع كلذو «ًائيش لوقت نأ لواحت
 بتاكلل هسفن مسالا لمحت يتلا ةياورلا

 نم مليفلا امك «ةياورلاو .رديح رديح يروسلا
 هيف ققح يذلا قايسلا تاذ ىلع يورت ءاهدعب

 يروتافلاس#» همليف يزور وكسشنارف يلاطيولا

 تدوأ يتلا ةنايخلا تناك موي - ةونايلوج

 ايفيلوب تاباغ يف ارافيغ وتسنرأ رئاثلا ةايحب
 ةلئام لازت ال ةيكيرمألا تارابختسالا دي ىلع

 فيرلا نم يلحم لطب ةياكح  ناهذألا يف

 دض ضفتني نيهاش يلع وبأ ىعدي يروسلا
 ىلإ نوعسي ذإ ةيلحملا تاطلسلاو يعاطقإلا

 يضارأ ةرداصمل ةطخ نمض ءهضرأ ةرداصم

 نكمتي مل نويد ديدستل نيسئابلا نيحالفلا

 ٠ ةظهابلا بئارضلا عفد نمو اهعفد نم ءالؤه

 يف لابجلا ىلإ نيهاش برهي اذكهو .ةلودلل
 نم ًاقالطنا ضوخي ثيح «يروسلا لامشلا

 ةنواعمب ةطلسلا تاوق دض ًاحلسم ًالاضن كانه

 حالسلا اوقشتما هلثم نيبضاغ نيحالف نم ددع

 .. حالفلا رابخأ ترشتنا ةعرسب .نولتاقي اوحارو

 بقلي راصو سانلا نيب هتالوطب رابخأو نيهاش

 تابرض هيجوت ىلع هتردق لعفب ةدهفلا» ب
 لثم نأ ريغ .نمألا لاجر ىلإ ةفطاخ ةفينع
 .يقيقح قفأ نم اهل سيل ةيدرفلا تاروثلا هذه

 تاطلسلا هنع غلبيو هب دهفلا لاخ ردغي اذكهو

 هيلع ضبقلا نم ةنايخلا كلت لضفب نكمتت يتلا
 نيفطاعتملا نينطاوملا نم دشح مامأ همادعإو

 .هذاقنإ ىلع نيرداقلا ريغ امنإ هعم

 ًاديدج عوضوملا اذه لثم ناك ةقيقحلا يف

 امبرو ؛نيحلا كلذ يف ةيروسلا امنيسلا ىلع
 لعلو .ًاضيأ ةيبرعلا تامنيسلا مظعم ىلع
 هدهاشم ضعب لامج بناج ىلإ :هتيمهأ

 «ةياهنلا يف مادعإلا دهشم امّيس الو ءاهتوقو

 لهسلا نم نكي مل يجولويديأ دعُب يف نمكت
 .ةيدرفلا ةروصلاب قلعتي ؛نيحلا كلذ يف هلّبقت
 مل اهيحاص نأل لشفت امنإ «دهفلا# ةروثف

 هلوح نم سانلا دشحو اهميمعت نم نكمتي
 .مهنيبو هنيب حلاصملا يف ةكارشلا مغر

 همليف نع حلاملا ليبن لوقي فوسلو
 نع رّبعي نأ مليفلا اذه يف لواح هنإ ًاقحال

 ىلإ هليم مدعب اذه ًاطبار «ةيدرفلا ةروثلا مقع
 نكي مل» دكؤي ثيح ًالصأ عيماجملا امئيس

 «عوضوملا ينبجعأ «عيماجملا ىلإ ليم يدنع
 عوضوم لالخ نم يلع عيماجملا تضرف دقو



 قّلحت ال ةكئالملا ءاضيبلا رادلا قوف

 ًاقهرمو ًاعتمم عيماجملا كيرحت ناك .مليفلا
 ًاقيلعت كلذ دعب فيضيل ««هسفن تقولا يف
 يه يتلا جاتنإلا ةهجل نانفك هتقالع ىلع
 هتمدق اهل جاتنإ لوأ يف ةيروسلا تاطلسلا

 ةيعمق ةزهجأ يه تاموكحلا» :يروس جرخمل

 وه قالخلا نانفلاو .نانفلا حومط ىلإ ةبسنلاب

 اهل ةيلكيه ايؤر قيقحتل ةجيسألا زواجتي نم
 نمض رارمتسالا ىف هتعاجش نمكت ءاهداعبأ

 ناك يذلا تانادم ناندع دقانلا امأ .«طخلا اذه
 اوددحو «دهفلا» نع اوعفاد نيذلا لئاوأ نم

 مليفلا اذه لكشي :هنع لوقيف هيف لامجلا طاقن

 امنيسلا خيرات يف ةزرابلا تامالعلا ىدحإ

 .«ةيروسلا

 ءاضيبلا رادلا قوف»

 «قلحت ال ةكئالملا

 (ناولأ) .د 1 (1999)

 يلسعلا دمحم :جارخإ

 يلسعلا دمحوم :ويرانيس

 يديم وتربور :ريوصت

 «ينايحألا ىليل ريخلا حاتفم دمصلا دبع :ليثمت

 يودبلا قازرلا دبع

 ناجرهم يف ًالوأ هيف ضرع يذلا ماعلا يف
 اذه ققح «ةداقنلا عوبسأ» راطإ نمض «ناك»

 يف امّيس الو ءهب سأب ال ًاحاجن يبرغملا مليفلا
 اوبتك نيذلا ضعب ىأر لي «ةيبرغملا هضورع

 ءًاديدج لوقي نأ ديري مليف هنأ ؛هدلب يف هنع

 نم يبعش عون مامأ بوردلا ضعب حتفيو

 اراذب

 نأ ريغ .سانلا اياضقب ةمومهم ةيبرغم امنيس
 نأ نيدكؤم مالكلا اذه ىلع اهموي اوّدر ًارثك

 ةديدج تسيل «هتيبعش سيلو مليفلا ؛ةيوبعش#
 سكع ىلع «هنأ امك ؛ةيبرغملا امنيسلا ىلع
 مل «هتتماز يتلا ةيبرغملا مالفألا نم ريبك ددع

 ةيئامنيس ةغل ديعص ىلع ًاديدج مدقي نأ عطتسي
 امنيسلا يف اهتابس نم ضهنت تأدب دق تناك
 .ةيبرعلا

 نم ةوق يتطقن مليفلا لمحي اذه عمو

 زكري فيك فرعي مل جرخملا نأ فسؤملا
 لماحلا ديعس ةجوز :ةوقب امهلغتسيو امهيلع
 ليعامسإو ديعسو .ليعامسإ ءاذحو ؛ةيرقلا يف

 نم اوتأ نييورق لامع ةثالث نيب نم نانثا امه

 اوبسكيو اولمعيل ةسئابلاو ةديعبلا مهفايرأ

 انيلإ مّدقت يتلا ةنيدملا ءءاضيبلا رادلا يف مهقزر
 ءوس نأ ريغ .لاجرلا ةمهتلم اهفصوب مليفلا يف

 «يلاتلاب مليفلاو ويرانيسلا ىلع يغاطلا نزاوتلا

 ىظحت نأ نم ثالثلا تايصخشلا نكمي مل

 نكمي ناك ةوق مليفلا دقفأ ام «ئفاكتم لماعتب

 .هل نوكت نأ

 ةيقدصلا ىلإ هراقتفاو مليفلا فعض نأ ريغ
 عامسب أدبن ثيح «لوألا دهشملا ذنم فشكنا

 فشتكنو .جولثلا اهيطغت ةيرق يف فتاه نينر
 ديعس ةجوز زجعت اذه عمو «لاقن فتاه هنا

 يف دوجوملا اهجوز ةملاكم ىلع درلا نع

 ثيح ةلتلا دوعص نع زجعت اهنأل ةنيدملا
 فتاهلل نكمي ناكو) نانرلا فتاهلاو تيبلا

 انل مدقي نا جرخملا دارأ .(اهيلإ لصي نأ هسفن

 وهف .لصاوتلا ىلإ نيجوزلا داقتفا نع ةروص

 ةضفار ةيرقلا يف شيعت يهو ةنيدملا يف لمعي



 «مليفلا ةياهن دنع ًاقحال .كانه هيلإ مامضنالا

 يك ةرايسلا يف اهباحطصال ديعس بهذي نيح

 ضفريو «قيرطلا يف تومت «ةنيدملا يف دلت
 ديعس رطضي ام ةثج عم ءاقبلا نورخآلا باكرلا

 يف اهنفدل ةلغب رهظ ىلع نامثجلاب ةدوعلا ىلإ
 ًاهتاذ لحم ف اهنكذي ناك ةياكسلا «تح) ةيرقلا
 ةرضح يف «ألثم ءانك ول ؛هلماكب ًامليف لمحت نأ
 ىدحإ هذه تناكو .(يانوغ زامليك جرخم
 .مليفلا يف ةوقلا يتطقن

 ليغامسإ ملحب تلثمتف ةيناثلا ةطقنلا امأ
 اعبط ركذي ام) اديدج ءاذح يرتشي نأ يف

 ةيلكشلا ةيحانلا نم نكلو «لوغوغ «فطعما ب
 ءاذحلا ليعامسإ يرتشي ةياهنلا يف .(ةتحبلا
 هملعم هفلكي ذإ نكلو قع ايهدره هجوفيو

 رادلا ةقزأ ربع ام ةمهم ىلإ هجوتلا لمعلا يف
 ءاذحلا ىلع ليعامسإ فاخي «ةرذقلا ءاضيبلا

 .كيتسالب ىسيكب هفلغيف «هّوشتي نأ

 نم ناك ءايقيقح ًايئامنيس نأ ةقيقحلا ىف
 نيتياكحلا نيتاه نم ةدحاو لك لوحي نأ هنأش

 انه انمامأو ؛ءلمعلا ام ء.نكلو .يوق مليف ىلإ

 «ةيئاوشعب بوتكم ويرانيس ىلع دمتعي جرخم
 .هنوك يف ةديحولا هتوق نمكت امبر مليفل
 يعامتجا حاتفنا خانم نم ديفتسي «ءديدج نمو

 يعامتجالا ماظنلا حضفيل برغملا يف نيعم

 موو

 حماس ريغ «ةءاربلا لتقيو مالحألا رهقي يذلا

 !ءاضيبلا رادلا قوف قلحت نأب ةكئالملل

 (لجر انتيب يف»
 (دوسأو ضيبأ) .د (1951)

 تاكرب يرئنه :جارخإ
 سودقلا دبع ناسحإ :ةصق

 ىسيع فسويو تاكرب :راوحو ويرانيس

 يرس ديدو :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 ةظابأ يدشر ءفيرشلا رمع «تورث ةديبز :ليثمت

 مليفلا اذه ردت نزلا روزكم غم وبلا

 ةيساسألا هتميت يف ًاساسأ رّيحم وهو ريحت

 لايتغالا ذبحت اهنأكو ودبت «ءيش لك دعب يتلا
 فرقت اهنقا:ةاطن ةسر امن حرم ةلعاع ماسلا

 عونلا اذه اهيف ودبي ةلحرم مويلا شيقل ان
 نأ نم دب ال ؛نكي امهم .ًالوذرم لايتغالا نم

 ءايخيرات ءرودت مليفلا ثادحأ نأ انه ظحالن
 اذه ناك موي ءرصم يف ةروثلا ثودح لبق

 دق لب .ًاينطو ًالمع ربتعي لايتغالا نم عونلا

 نيح سودقلا دبع نأ ضرتفن نأ انيلع نوكي
 ةياكح ءام دح ىلإ «مهلتسي ناك ةصقلا بتك
 لايتغالا يسرامم نم ناك يذلا تاداسلا رونأ
 وه «ًاريغص ًاطباض لازي ال ناك موي يسايسلا
 ام هتاسراممو هتايح نع ىوري فوس يذلا

 .مليفلا اذه يف ةيروحملا ةيصخشلا نم هبّرقي

 ةيصخش ىه ءانه ةيروحملا ةيصخشلا

 بالط ىلإ يمتنملا ««ينطولا لطبلا» «ميهاربإ



 لجو انتيب يف

 نييسايسلا لايتغا يف نوري نيذلا ةعماجلا
 ةليسو يزيلكنإلا لتحملا عم نينواعتملا
 ةقيقحلاو .لالتحالا اذه نم نطولا صيلختل

 عوضوملا اذه ةيمهأ مغر ىلع «مليفلا نأ
 ام اذه نكي مل .هلوح نم لاجسلا ةيمهأو
 ةيركف ةخيشف ولو مليفلا يف سيل دإ همهب
 انسل اعبطو .عونلا اذه نم لاجسل ةيقيقح

 يذلا وماك ريبلأ ةنيط نم نيعدبم دراو يف انه
 هتيحرسم يف باهرإلا لوح ةبيرق ةلكشم حرط
 .«نولداعلا» ةزيمملا

 «تاكرب /سودقلا دبع مليف يف ءانه

 لثم يف رمأ ةشقانمل ةعيرذ ةكبحلا دوعت ال
 ىلع - لايتغالا لعف حبصي لب «ةروطخلا هذه
 «ةينطوو بح ةياكح ريوصتل ةعيرذ - هلشف
 نم براهلا لضانملا نيب ةسبتلم ةنراقمو
 أجلي يذلا تيبلاو «هتيلمع لشف دعب سيلوبلا
 لاحلا ةئداه ةطسوتم ةرسأ شيعت ثيح «هيلإ
 براهلا يوؤت ةرسألا نإ .ةسايسلاب اهل نأش ال
 «ةبراوم هل ةرفوم «سيلوبلا نيع نع هايإ ةيفخم

 ةلعاج «ةلئاعلا ةيبص عم بح ةياكح يف عوقولا |

 لعف «هتشقانم نود «هئافخإو هبحو باشلا نم

 مع نبا هلثمي يذلا رشلا لعف لباقم ريخلا
 دوجو فشتكي هب اذإف هسفنل اهديري يذلا ةاتفلا
 مل نإ هرس ءاشفإب ددهيو تيبلا يف براهلا
 .اهنم جاوزلا يف هتبغرل ةيبصلا بجتست

 نأ نكمي ناك ةصق لوحتت «اذإ ءاذكه
 ىلإ ءاهعوضوم يف ةقيمعو ةيلاجس نوكت
 نواعتلاو ةينطولا نيب ءرشلاو ريخلا نيب عارص
 هيلع نوكت فوس ام رارغ ىلع «ةطرشلا عم
 ةلوطب نم «يباهرإلا» مليف عم دوقع دعب لاحلا
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 يف لحي ثيح «لالج ردان جارخإو مامإ لداع

 ًالاجس حتفيل يمالسإ ددشت .باهرإلا ةسرامم

 ديدجلا مليفلا يف ادب باهرإلا ىودج لوح
 «ميدقلا مليفلا يف امم ةيرصعو ءاكذ رثكأ

 لطبلا عفدي «يباهرإلا» يف بحلا نأ امّيس الو

 «لجر انتيب يف» يف بحلا ناك اميف «ةبوتلا ىلإ
 «ينطولا» عم فطاعتلا ىلإ اهلك ةلئاعلا عفدي

 ريرحتل ةليسو لايتغالا ىوس ىري ال يذلا
 :نطرولا

 «ةينطو ةلأسم أذإ ءانه ةلأسملا

 يف» ْنِدي مل انه نمو «ةيقبط الو ةيجولويديأ ال
 «يذلا يشاولا كاذ ناد لب «لايتغالا «لجر انتيب

 فقوملاب هتياشو طابترا نع رظنلا فرصب
 ملسي نأ ديري ناك «ةريرشلا هتعزنبو يصخشلا
 !ةلودلا ةطلس ىلإ نوناقلا ىلع جراخلا

 اريماك تفرع .هلك اذه فلخ «نكي امهم

 ةايحلا فطاعت قذحب روصت فيك جرخملا

 ىلإ يمتنت ةيرصم ةرسأ تيب لخاد ةيمويلا
 ةداع ةامسملا) ةطسوتملا ةيزاوجربلا كلت
 ًايعقاو ريوصتلا ءاجو ؛(«ةيماعلا ةيبلاغلا»
 ىهتنم يف دهاشُم لالخ نم امّيس الو ءاببحم



 ناطبقلا

 نم ةئفلا كلت «فاكنتسا» تروص لامجلا
 ةينطو تناك ءاوس «ةسايسلا ضوخ نع سانلا

 ىرخألا يه اهنأ اهفاشتكا مث «ةينطو ريغ وأ
 نم ًاقالطنا ؛ةسايسلا يف طروتت نأ اهنكمي

 .ينطو لطب عم وامت نمو يقالخأ فقوم
 تائف لاح «مليفلا ةدهاشم ىدل نوكيس وهو

 اوهامت ام ردقي نيذلا هيدهاشم نم ةضيرع

 نم لضانملا ؛ميهاربإ عم «لجر انتيب يف» يف
 يف مهدعسأ ؛باهرإلا نم ينطو عون قيرط
 هعم نوهامتي لطب ىلختي نأ ؟يباهرإلا» مليف

 فشتكا نأ دعب باهرإلا نع (مامإ لداع) ةداع

 ناريجلا ةبيطو .بحلاو ةقينألا ةيلئاعلا ةايحلا

 مهدض «لضاني# نأ ديري ناك نيذلا نيبحيسملا

 .رمألا لوأ

 «ناطبقلا»

 )1999( ٠ ١.,ألوان(

 ديعس ديس :جارخإ

 ديعس ليس :راوحو ويرانيسو ةصق

 نازهي ريمس :ريوصت

 دواد حجار :ىقيسوم

 «قداص ءافو «زيزعلا دبع دومحم :ليثمت

 ولوبولا يلوج

 يف ثحابو عباتم دقانك ديعس ديس فرع
 لوحتي نأ عقوتي دحأ نكي ملو ءامنيسلا نوؤش
 مليفلا اذه عم اهلعف هنكل .جارخإلا ىلإ ًاموي
 ةليوط تاونئس همالحأ يف هلمح هنأ ودبي يذلا

 ضرع نيح مليفلاو .هقيقحت نم نكمتي نأ لبق

 عونلا نم ًاديدحتو «ابيرغ ادب ءلاح ةيأ ىلع
 نكمتي امم رثكأ هسأر ىف هبحاص هلمحي يذلا

 .هيدل ًاغاصم ناك امك ةشاشلا ىلإ هلصوي نأ نم
 اذه نأش نم ًاليلقت مالكلا اذه لوقن الو

 ؛«ناطبقلا» هب يشيام نإ لوقلل لب ؛لمعلا

 ىنعمب .ةقيقحلا يف هيلع ناك ام أريثك زواجتي
 اباجعإ لانو دهوش يذلا مليفلا اذه ءارو نأ
 ناكل ققحتي نأ هل ضّيق ول مليف نمكي ناك

 «ةيرصملا امنيسلا يف ةردان ةيئامنيس ةفحت

 يف ةيرحس ةيعقاو نم عون زيزعت يف مهاسلو
 فيرش امنيس بناج ىلإ «ةيرصملا امنيسلا
 .يهيملا تفأرو ةفرع

 مليفلا نأ يه ةيساسألا ةلكشملا نأ ريغ

 ةرثكلف .ةيساسألا هتيصخش ةيحض عقو
 اهطبرو ةيصخشلا كلت رطسؤت نأ هيحاص دارأ

 ىلإ تلوحت ءثيدحلا يرصملا خيراتلاب
 يروطسألا لطبلا لوحت .ةيروتاكيراك ةيصخش

 دومحم نأ ًاصوصخ «لطب روتاكيراك ىلإ
 ىسنن انلعجي نأ نم نكمتي مل زيزعلا دبع
 دومحم هنأ مليفلا تاظحل نم ةظحل يأ يف

 ناك يذلا ريبكلا لثمملا نإ ثيح .زيزعلا دبع

 نيب انه طلخ :هتايصخش سبلتي نأ هتداع نم

 .مجنلا ةيروطسأو ةيروطسألا ةيصخشلا

 «هلوأ نم مليفلا «فسن» يذلا دعبلا اذهو

 لصي نيح ىلوألا مليفلا تاظحل ذنم رهظ
 رادئزاخلا ليعامسإ ديدجلا ديعسروب رادمكح

 دجيل هلمع سراميل ةيثفرملا ةنيدملا ىلإ
 هدوجوب ٍلابي مل دحاو ءانثتساب هب لفتحت ةنيدملا

 ناطبقلا لؤحت ةعرسب ءاذكهو .هظيغ راثأ ام

 يف لعج ام ءينطو سكاشم ىلإ يروطسألا



 ىناوث ةصق

 جرفتملا طابترا ةيمهألا نم يناثلا ناكملا

 ًاحجرأتم انه شيعي يذلا ناطبقلا ةيروطسأب
 ءرضاحلاو يضاملا نيب ؛لايخلاو عقاولا نيب

 دقانلا لوق دح ىلع - خيراتلاو ةروطسألا نيب

 نم دحاو ةيثدبم ةيحان نم «هنإ - يزمر لامك
 ثيح .ةيرصملا امنيسلا يف تايصخشلا برغأ

 ١9144 ماعلا ىلاوح يف ةنيدملا لايخ بهلي هنإ

 نيينطولا نيب عارصلا زع يفو نيطسلف ةبكن دعب
 .يزيلكنإلا لتحملاو

 .ءاج نيأ نم دحأ فرعي ال يلحم باش هنإ

 ناطبقلاب بقلي هنكل روصنم يقيقحلا همسا

 لب ؛طقف ًاينطو سيل وهو .مئادلا هلاوجتل

 .ىرخأ ىلإ ةأرما نم لقنتي ءًاضيأ ءاسن ريز
 نع لقي ال امب طبتري هدجن مليفلا ىرجم يف
 يلاتلابو اهلكاشم ةقالع لكلو ءءاسن عبرأ

 هعاضخإ موصخلا تالواحمو اهيف هتاموصخ

 نم نكمتي ةرم لك يف «هنكل ؛هنم صلختلاو

 اربوألا يف ناوج نود لاح امك - تالفإلا

 نم ناك يذلاو ءربكألا هراصتنا امأ - ةريهشلا

 ةياهن يف نيجرفتملا قيفصت كرحي نأ هنأش
 حتتفي ذإ يذلا هسفن رادمكحلا ىلعف «مليفلا

 افسآ ديعسروب هترداغمب متتخي .هلوصوب مليفلا

 يف لشف هنإ ذإ «ناطبقلا هنم نكمت دقو ًاسئاب

 .هيلع ضبقلل ىربكلا هتكرعم

 «ةيصخشلا هذه نع يزمر لامك لوقيو'
 :ديكأتلاب مليفلا ءارو ام هليلحت يف ًاقلحم

 ريغو دوجوم رمألا ةياهن يف - ناطبقلا يأ - هنإ

 يف دسجت امبر يعوو ملحو ةيؤر هنإ .دوجوم

 .عومجملا ىلع عزوت امبرو ءصخش

 نال

 «ينتاوث ةصق»

 (ناولأ) .د 7 0010

 اباسارال :جارخإ

 يججق رع لابين :ويراتيس
 ياو رجال لاشيم :ريوصت

 نزاخلا دئار :ىقيسوم

 «ةدايز لبرش .دادح يداش ءجاحلا لوراك :ليثمت

 متاح نيلوراك «يرون اديغ

 7١2 امه  ةزّيمملا همالفأ نم نينثا يف

 يكيسكملا جرخملا أجلي - «لباب#و «مارغ

 درسلا يف بولسأ ىلإ وتيراينيإ وردناخيلأ
 تاونسب هلبق تحال هرداوب تناك يئامئيسلا

 مهنمو ءامنيسلا يعدبم نم ددع مالفأ يف

 راطقلا» يف لقألا ىلع - شومراج ميج

 ميدقت ىلع بولسألا اذه موقيو - «ضماغلا

 تاياكح لالخ نم مليفلا يف يساسأ عوضوم

 نم تايصخشلاو ثادحألا اهيف عطاقتت ةددعتم

 نم ىرحألاب وأ - حضاو لكشب يقتلت نأ نود

 طبارتت اهرادقأ نكل - يقتلت اهنأ ودبي نأ نود

 نكن مل ام انل دكؤي نأ ديري عدبملا نأ ول امك

 وأ فّرصت لقأ نأ وهو «هلهجن لاح يأ ىلع

 دعبأ تاريثأت ءاهل وأ .هل نوكت نأ نكمي ةثداح

 نأ انئكمي ناك امم ساقي ال امب عسوأو ًاريثك

 بولسأ هعابتا يف «وتيراينيإ نأ لاحلاو .دقتعن

 ىخوتي نكي مل «نمزلل رباعلا يّظشتملا درسلا

 ناك لب ءيناجم يلكش قيوذت ىلإ لوصولا
 ًاءزج اذه يّظشتملا لكشلا لعجي نأ ديري



 ةصق

 ديري يذلا باطخلا نمو عوضوملا نم ًايساسأ
 .رمألا ةياهن يف هنع رييعتلا

 ةيبعشب بولسألا اذه يظح ««لباب» ذنمو
 ةريثك مالفأ يف دّلّقف «نييئامنيسلا ىدل ةريبك
 ديلقتلا نأ ريغ .ملاعلا نم ةديدع ءاحنأ يفو

 تاين اهتلمح يتلا ةوقلا ىلع ًامئاد ٍتأي مل
 ءوس بورض نأل ةصاخيو «مالفألا باحصأ

 نأ وهو ءايساسأ ًارمأ ًابناج تّحن ةنيعم مهف
 ساسألا يه نوكت اذهك لمعل ويرانيسلا ةباتك

 هذه لثمو .عورشملا مامأ ربكألا يدحتلا يهو

 نم ًانكمتو ةلكيهو درس تاينقت بلطتت ةباتكلا

 عورشملل ةينامزلاو ةيناكملا ايفارغوبوطلا زاربإ
 نيب ةقالخ دوهج رفاضت مث ...ردان فارتحاب

 .جرخملاو بتاكلا :عورشملا يبطق

 لوألا ليوطلا يئاورلا مليفلا يمدني
 ةصق» اباس ارال ةباشلا ةينانبللا ةجرخملل

 ءامنيسلا نم عونلا اذه ىلإ ةطاسب لكب «يناوث
 نيذللا وتيراينيإ يمليفب هرْثأت حضاولا نم ودبيو
 نيب ةقالعلا نإ اضيأ لوقلا نكمي لب ءامهانركذ
 ««مارغ ؟١ مليفو مليفلا اذه يف يساسأ دعب

 :اذه نم دعبأ يه لب ؛رثأت ةقالع درجم تسيل

 ساسألا نم اهمليف يف قلطنت ةجرخملا داكت
 :همليف يكيسكملا جرخملا هيلع ىنب يذلا
 هنأ امك ءانه ًارس رمألا اذه سيلو .ةرايس ثداح

 «مليفلا يف ًاصقن هرابتعا قالطإلا ىلع بجي ال

 .هيف ةيساسأ ةوق لكشي داكي ىرحألاب لب
 ذنم عضي «يناوث ةصق» نأل ديدحتلابو

 هنأ ىنعمب «هيرظان مامأ ًاريبك ًايدحت ةيادبلا
 يف هرّوطيل «مارغ 7١ هدرس امم قلطني
 لكشب هننبليل كلذك لب «ةقيمع تاهاجتا

 ههه«

 اناني

 ينا

 ًاداعيأ انه عوضوملا ىلإ ًايفضم «قالخ
 ناك هسفن وتيراينيإ نإ لوقلا حصي دق ةيعامتجا
 ««لفيتويب» وه هل قحال مليف يف اهروطو داع
 .ىرخأ ةياكح هذه نأ ريغ

 نم رثكأ لب - اياس ارال نأ يه انه انتياكح

 ويرانيسلا ةبتاك مليفلا عنص يف اهتكيرش ءاذه
 «مليفلا اذه لثم ربتعن اننأل ءيجقرع لابن
 ام ردقب وأ «هنم رثكأ ويرانيس َمليف ءانرشأ امك

 تامنيسلا يف ردان رمأ وهو ؛جارخإ مليف وه
 ىلإ تأجل - اهنم ةينانبللا امّيس الو «ةيبرعلا
 ًالمع مدقتل زايتماب يئامنيسلا بولسألا اذه
 ىلع لاغتشالا الول نوكي داك ًايلحم ًايعامتجا

 ؛يمتني ًايطخ ًايوسؤب المع «هيف ةيرانيسلا ةينبلا
 امك ةيلاطيإلا «ةديدجلا» ةيعقاولا ىلإ ءًالثم

 نمف :نيرشعلا نرقلا تانيسمخ يف تزرب
 «مليفلا اهيوري يتلا ثالثلا صصقلا لالخ
 نم امنإ «يقبط يعامتجا عقاو مامأ اندجن

 رواجت ةمث ىرحألاب لب «تاقبط عارص» نود
 لك نإ انل لوقي مليفلا داكي يتلا «تاقبطلا نيب
 ةيناجم وأ اهيرع وأ اهسؤب يطغت اهنم ةدحاو

 ...رهاظملا نم قيقر فالغب اهتايح
 ًارداق لظي نأ هل ًانكمم ناك فالغلا اذهو

 ىنبي عمتجم يف عداخلا هرودب موقي نأ ىلع
 ةظحللا ىتح «ةشهلا ةيطغتلا هذه ىلع هلك
 ...باجحلا فشكيل ام ثدح اهيف يتأي يتلا

 «بضاغ «لضانم» باطخ مامأ انه اننإ ءانسح
 ناكو ءاهل ةياهنال قرطب هلوق نكمي ناك
 وأ عانقإلا نم اهيف نوكي نأ ةقيرط لك نكمي
 ددحي ام «ةيلاضنلا» وأ ةيوسؤبلا وأ ةجامسلا

 .ًاضيأ هروهمج امبرو «هريصمو مليفلا راسم



 ىناوث ةصق

 ًايئامنيس عورشملا بحاص نوكي نيح نكلو
 بورض وأ - عقاولل ًايكذ ًادصارو ًايقيقح
 وأ هنع ريبعتلا ىخوتي يتلا  ةديدعلا عقاولا

 ىلإ عورشملا لوحي هنأ ةجيتنلا نوكت ءاهنع

 هملاع يف ًايسيسأت ًالمع هرودب حبصي ينف لمع

 دب ال ريبك ينف لمع لك نأب نمؤن اننأ املاط
 نم قلطنا ولو ىتح ًايسيسأت نوكي نأ نم هل
 نأ اننيقي يفو .هيلع ةقباس عيضاومو بيلاسأ
 فشقتم حاتتفا يف دِهوُش يذلا «مليفلا اذه
 ىتأ ءامنيسلل يلودلا توريب ناجرهمل قفومو
 نود نمو ةينانبللا امنيسلا يف ًايسيسأت ًالمع
 .نارود وأ فل

 لابن /اباس ارال تداعأ «يناوث ةصقا» يف

 «نانبل يف امنيسلا نف ىلإ رابتعالا يجقرع
 تاونسلا يف لّوحت نفلا اذه ناك نأ دعب

 طيسبتلا ىخوتي ّينويزفلت نف ىلإ ةريخألا
 حجنأ يف ىتح «يرصبلا ؛عاتمإلا»و يدرسلا

 ديفتست ةصلاخ ةيئامنيس انه ةباتكلاف «هتاجاتنإ

 ليثمتلاو .ةشهدم ةيكرح يف نمزلاب بعللا نم
 ًامامت ترطيس ةجرخملا نأ ىنعمب «يئامنيس

 لقأ مأ اوناكأ نيفرتحم ءاهيلثمم ءادأ ىلع

 ةديعم «ينويزفلتلا ءادرلا نم مهتدرج .افارتحا

 قايسلا ةرورض عم ىشامتي امب مهمادختسا
 ناكف «نييقيقح نيلثمم مهتلعج يأ «يمليفلا
 ىلإ يرون اديغ نم ءاشهدم ائجافم مهمظعم

 ليرشو دادح يداشب ًارورم جاحلا لوراك

 متاح نيلوراكو ميكح ىليل ةمرضخملاو ةدايز
 انه فيضن ال ملو :دومح ءالع ىتفلا ةصاخبو

 موجن صيلخت نم ًاضيأ تنكمت ةجرخملا نأ

 ةدوجوبأ ينوطو ليساب ويرام لثم نيينويزفلت
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 ءادأ حلاصل مهتينويزفلت نم ةدوج وبأ بوبو
 ؟مهراودأ رصِق ىلع ءدّيج

 كاذ هيف امب «يئامنيسلا جارداكلا امأ
 تاطقلل ةلصاوتملا ةيكرحلاب طبترملا
 ةقالعلا رطؤت فيك ًانايحأ تفرع يتلا ةماعلا
 يقبط عزوت يف ةنيدملاو تايصخشلا نيب

 .ءاعدا يأ نود نمو ًاسلس ىتأف «يقطانمو

 فيلوت لضفب - لقنتت اريماكلا تحار ثيح
 رصانع زربأ نم ًادحاو ناك لب ةوقب مليفلا مدخ
 ةضقانتم ملاوع يف - ويرانيسلا بناج ىلإ هتوق
 امم رثكأب حرتقتو ,دكؤت امم رثكأب يحوت
 ةينيبزت نوكت داكت ىقيسوم اهبحصت «نهربت
 غلابم لعف در قلخ ىلع لاغتشالا ىلإ ةقاوت وأ
 اهروهظو اهبايغ يف نكامألاو .جرفتملا ىدل
 لعفت اهنأ ودبي نأ نود نمو - تلاق عباتتلاب
 .امهفقاومو مليفلا يتبحاص تارايتخا كلذ

 .ةبهسم تاديهمت نود نم ًابلاغ ىتأ اذه لك
 ةنيدملا تحار هربعو .لوقلا لفان نم هنأكو ىتأ
 طابتراو اهتاضقانتو اهتيويح لك يف ىلجنت
 .اهب اهينكاس تاويح

 ثالث ؟ةياكح يأ لوح نم اذه لك نكلو
 يف ناك ام تاياكح ثالث .ةياكح الو تاياكح
 «ةياكح نوكت نأ اهتاذ دح ىف اهنم يأ ناكمإ
 ةرايس ةثداح نم ةيداع رثكأ وه ام كانه له ذإ
 نود نم كاّذم اهسفن دجتس ةاتفل ًاَمأو ًابأ لتقت
 ؟لام وأ لمع

 ةياكح نم ةيداع رثكأ وه ام كانه لهو

 «ةعمسلا ةئيس ةسئاب َمأ فنك يف شيعي قهارم
 عم شيعيل اهكرت ىلإ ةياهنلا يف هرطضيام
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 لشنلاو تاردخملا نمديف عراوشلا «نارعز»
 ؟ىرخألا تاقبوملا لكو

 ةجوز نم ةيداع رثكأ وه ام كانه لهو

 بحم جوز عم ةدغر ةايحب عتمتت ءانسح

 ةأرملا زجع ىوس امهتايح يف امهصقني الو
 تلمح ام اذإ ىتح ؛ءلفط باجنإو لمحلا نع

 ؟ىفشتسملا ىلإ لقنتو ضهجت ءًريخأ
 ةديدش ...ةيعامتجا سآم ثالث يه

 يتلا ةظحللا ذنم يهتنت اهتيداع نكلو «ةيداعلا
 «يئامنيسلا اريماكو بتاكلا ملق اهيف اهطقتلي
 اهنيب ام طبري ةدحاو ةقتوب يف ًاعم اهارهصيل

 ثالثلا تالاحلا يف هنإ .بيبطو ىفشتسم

 ناك نم نكلو .امهسفن بيبطلاو ىفشتسملا

 «تعقو» يتلا ثالثلا تالاحلا نأ هيلإ لّيخي

 لعفب هيلع يمغأ قهارم بيبطلا اذه يدي نيب
 ةأرما - ةرايس ثداح يف التق ناجوز  نامدإلا

 تالاح يه ...عراشلا يف اهنيج تضهجأ

 ناك امم رثكأ ةجيتنلاو ببسلا ةبعل يف ةطبارتم

 يف انه انسلَوُأ ىرت ؟ريثكب هيلإ لّيخي نأ نكمي
 امنيسلا مامأ انسلَوأ ؟هرحسو نفلا رس بلص
 اهيف حبصي اهتوقل يتلا امنيسلا ...ةصلاخلا

 ؟ًادحاو ًالك نومضملاو لكشلا
 مليفلا اذه نم لعجي هلك اذه نأ اننيقي يف

 ةيئامنيس ةدالو نلعيو ةينانبللا امنيسلا يف اثدح
 «نكل .لبقتسملا يف نأش اهل نوكيس ةديدج
 ةباتك ةدالو ةردان ةّرمل نلعي ءاذِه ةازاوم يفو

 ةملكلل قآلخلا يقيقحلا ىنعملاب ويرانيسلا

 يف لب ءاهدحو ةينانبللا امنيسلا يف سيل
 .ًاضيأ ةيبرعلا امنيسلا
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 (ضييأو دوسأ) .د 6 (19454)

 ةيطع لامك :جارخإ

 ىسوم يربص :راوحو ويرانيس

 ةرامع دمحم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 ناحرس يركش دمحأ ةريمس :ليثمت

 جرخملل «مشاه مأ ليدنق» مليف ربتعي
 مليف ةئم زربأ نم ًادحاو «ةيطع لامك يرصملا
 اذه نم مهألا نكل .ةيرصملا امنيسلا خيرات يف
 ماع مليفلا اذه ققح نيح ةيطع لامك نأ وه

 نييرصم نيعدبم نم ًادحاو ناك امنإ 9

 «نيرخأتم - افشتكا «عباسلا نفلا لاجم يف

 يف ةشهدملا ةيرصبلا تاناكمإلا - ًاعبط ًاريثك
 «ريبكلا يرصملا بيدألا ءيىقح ىيحي بدأ

 ددع فاشتكا ءارو ناك اذه عم - يذلا

 يف تايئيتسلاو تاينيسمخلا لايجأ نم ريبك
 كلذو ؛يقيقحلاو داجلا امئيسلا نف ءرصم

 ناك يتلا راتخملا مليفلا ةودن لالخ نم

 اهل ةمدخ - بتكيو ءاهيلع فرشيو اهميقي
 امنيسلا نع تالاقملا تارشع - اهئاضعألو

 .اهمالفأو

 نييئامنيسلا نم ءرثك فاشتكا لباقم ءذإ
 امئيسلا خيرات مالفأ مظعأ ءرصم يف .ةصاخي

 ةيرصملا امنيسلا تسعاقت «يقح ىيحي لضفب
 ...يقح ىيحي بدأ فشتكتل 1414 ماع ىتح
 كانه ناك ؛ةيطع لامك بناج ىلإ ثيح
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 عئارلا همليف ققح يذلا لامك نيسح ًاضيأ
 مهأ نم ًادحاو هرودب ربتعملا ««يجطسوبلا»

 كلذ ناكو «ةيرصملا امنيسلا خيرات يف مالفألا

 .هسفن ماعلا يف

 ناك مشاه مأ ليدنق نإف ءيقح ىيحي امأ
 اهبتك يتلا ةيئاورلا صوصنلا لئاوأ نم ًادحاو
 جاتنإلا ريزغ ناك يذلا ريبكلا عدبملا اذه
 لعلو .هتياتك يف ًافيرظ «تامامتهالا عونتم

 نم ةريخألا روطسلا ديعتسن نأ انه انناكمإ يف

 .هعادبإ رهاظم نم رهظم دنع فقنل ء«صنلا اذه

 لهأ هركذي نآلا ىلإ» :لوقت باتكلا ةمتاخف

 هللا نولأسي مث ءريخلاو ليمجلاب ةديسلا يح
 .ءيشب دحأ ىلإ ضفي مل ؟مم .ةرفغملا هل

 تمهق يننأ ريغ .هل مهزازعإ طرف نم كلذو
 هرمع لظ يمع نأ تاماستبالاو تاظحللا نم

 هينافت نم رهظم نهل هبح نأك ءءاسنلا بحي

 .«...هللا همحر .ًاعيمج سانلل هبحو

 (ةياور) يقح ىبحي متتخي تارابعلا هذهب
 ةملك عضن نأ انه اندمعت دقو .مشاه مأ ليدنق
 ةقيقحلا يف داكت اهنأل الوأ «نيتفوقعم نيب ةياور

 ةلآض ةيحان نم «ةياور ال ةليوط ةصق نوكت نأ

 «- ةحفص نيسمخ ىلع ديزت ال ذإ - اهمجح
 وأ ريرقتلا عباط هيلع بلغي اهبولسأ نأل ًايناثو
 نود نم ًاصن انه بتكي بتاكلا نأكو «قيقحتلا
 امهشياع ةيضقو صخش نع ةيمارد داعبأ ةيأ

 ءاذه عمو .رثكأ ال امهرابخأ لصوي نأ ديريو

 يبدألا لمعلا اذهب مهباجعإ ًامئاد داقنلا ىدبأ

 لب .تالالدلاب لفاح يسيسأت لمع هنأ نينلعم
 يه مشاه مأ ليدنق نأ بتك مهنم ًادحاو نإ

 ملع نم لهن نيفقثملا نم ليج ةمزأ نع ريبعت»

 نقل

 «هباجعإب رثأتساف هتراضح شياعو «برغلا
 دجو «هنطو فلخت ىلع قفشي نأ نم ًالدبو

 .هلجأ نم درمتلا ال ؛هيلع درمتلا يف ةحارلا

 ةياورلا هذه يف ...هنم رارفلاو هئاردزاو

 لزتخت اذهلو .هتيضق ىلع ةئهربلل يه ةرادصلا
 .«ىندألا دحلا ىلإ ةيداملا عئاقولا

 اهنكل لعفلاي اذه لمحت ةياورلا نأ لاحلاو

 نإ ثيح ءاهتياهن يف ةريحم ودبت لباقملا يف
 امهدحأ :نيمسق ثادحألا مسق يقح ىيحي

 ًالصاو ؛رصم يف يناشلاو ءابوروأ يف رودي
 نم ادب يصالختسا فقوم ىلإ ثادحألا هذهب
 فقي يدشر داشر دقانلا نإ ثيحب ةيعجرلا

 يذلا ببسلا نع ًالئاستم ًاشهدنم اذه لك مامأ

 جالع يف حاجنلا نم ؛ليعامسإ «لطبلا نّكمي
 ىلإ دترا نأ دعب طقف «ىمعلا نم ةمطاف هتبيبح

 اهرصب تدقف تناك اهنأ ًاصوصخ «تايبيغلا
 ليدنقلا تيز نأ مهفن نحن» :ًافيضم ءأمامت
 انتكلو ءًاداسف امهدازو ةمطاف ينيع دسفأ دق
 ليدنقلا اذه تيز نأ فيك مهفن نأ عيطتسن ال
 نحنو .كلذ دعب اهئافش يف ببسلا ناك هسفن

 ليعامسإ ناميإ يف ببسلا ًاضيأ مهفن دق
 اننكلو «تافارخلاو ماهوألا ىلع هتروثو ملعلاب

 ىلإ هدادترا يف ببسلا مهفن نأ عيطتسن ال

 .«ملعلاب هرفكو تايبيغلا
 ًادرفتم نكي مل يدشر داشر نأ ةقيقحلاو

 دجو يذلاو ...اذه يراكنتسالا هفقوم يف

 نإو ىتح أريبك ًاضقانت مشاه مأ ليدنق يف
 لوقي ناك ذإ ؛هلك اذه ررب يقح ىيحي ناك
 يف تمقأ دقل» :هذه هتياور نع هلأسي نمل

 رصم ىلإ اهدعي تدع تاونس سمخ امور
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 :يسفن لأسأ تحرو ةريبك ةمدصب تسسحأف

 ينتباصأو ؟رخأتلا اذه اذامل ؟ثدح يذلا ام

 يف اهنع ربعأ نأ ترتخا «ةديدش ةمدص

 ابوروأ ىلإ رفاس ةريقف ةلئاع نم باش ةيصخش
 ةيرعت تلواح دقو .هلصأل ًاركنتم داعو ملعتيل
 ةساردلل اوثعتبا نيذلا نابشلا دنع ةعزتلا هذه

 ةطينربلا» نيدترم مهلوصأل نيركنتم اوداعف
 يف مهناخد نوثفني «بيابلا مهفيافش نيبو

 ضفري ليعامسإ تلعج دقل .راقتحاب انهوجو
 ىلإ ؛نيدلا ىتح ...ةيرصملا هتادقتعم لك

 ليدنق نع هثدحت نيح همأل لوقي هنأ ةجرد

 تازجعملا ققحي يذلا كرابملا مشاه مأ

 :ةمطاف ينيع ةجلاعم يف بطلا ىلع قوفتيسو

 مأ ىتح فرعأ الو هذه مشاه مأ فرعأ ال انأ»

 .؟تيرفع

 نع جرخي مل هنإف «مليفلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 نكي مل ةقيقحلا يف وهو .ةياورلل ماعلا راطإلا
 نأل ةيحان نم .جورخلا اذه ىلإ ةجاح يف

 بولسأ نأل مث «(ةحفص )6٠ ةريصق ةياورلا

 نأ ىلإ برقأ ًابولسأ ناك اهيف يقح ىيحي
 ةباتكل عورشم بحاص ناك هنأكو .ًايرصب نوكي

 .صنلا ةباتكب هلدبتسا مث ءويرانيس
 - يلاتلاب معو «ةياورلا ثدحتت ٌمعف

 رفاس يذلا ليعامسإ باشلا نع ؟مليفلا ثدحتي

 اهتفاقثو ابوروأ ملاع يف قرغو جراخلا ىلإ

 هبعش ديلاقت اهعم يسن ةجرد ىلإ ةينالقعلا
 دقو ًاريخأ رصم ىلإ دوعي نيح وهو .هتادقتعمو

 ةلزنمب يه يتلاو هتبيرق :ةمطاف نأ فشتكي «ريغت

 رصبلا اهدقفي اهينيع يف ضرمب ةباصم ؛هتبيطخ
 مادختساب اهءافش نولواحي لهألا نأو «ًاجيردت

 نك

 نيبتي ذإ روثيف .كرابملا مشاه مأ ليدنق تيز

 هنأ ريغ ...ةمطاف ضرم نم ديزي تيزلا نأ هل

 مادختساي أدبيو ءأبناج هتيزو ليدنقلا يمري نيح
 فشتكي «ةاتفلا ةجلاعمل ثيدحلا بطلا بيلاسأ

 هب رفكيف ...هرودب زجاع بطلا اذه نأ انه

 ...ةمطاف ءافشل هايإ ًامدختسم ليدنقلا ىلإ دوعيو

 طئاحلا ضرع برض نأ ةجيتتلا تناكو

 هتدايع حتتفا»و ابوروأ يف هملعت ناك ام لكب

 حلصي لزنم يف «لالتلا راوجب ةلاغبلا يح يف

 ةرايزلا .نويعلا ىضرم لابقتسال الإ ءيش لكل

 ةيلمع نم مك انهو ....ديزي ال دحاو شرقب
 بيبط اهآر ول لئاسوب هيدي ىلع تحجن ةقاش

 هحورب هملع نم كسمتسا .ًابجع قهشل ابوروأ
 لئاسولاو تالآلا يف ةغلابملا كرتو «هساسأو

 كرابف هيديو هملع ىلع مث هللا ىلع دمتعاو

 اهلسنأو ةمطاف جوزتو .هيديو هملع يف هللا

 رخآ يف ناكو ...تانب تسو نينب ةسمخ

 ريثك ءًامهن ًالوكأ «شركأ «ةثجلا مخض همايأ

 .«...حرملاو حاّرملاو كحضلا

 ليدنق» ودبت اذه رهاظلا اهلكش يف

 ةجوازملل ةلواحم مليفكو ةياورك «مشاه مأ
 ًايلخت اهيف اوأر ًارثك نأ ريغ «ملعلاو ناميإلا نيب
 ىتش ىلإ نيلصاو ؛مهرمأ يف اوراحو ملعلا نع
 «قطنملا ىلإ برقألا ريسفتلا لعلو .ريسافعلا

 يف «مشاه مأ ليدنق» عضي يذلا كاذ وه

 اهبتك يقح ىيحي نأ فرعن ذإ «ينمزلا اهراطإ
 «ةقيقحلا ىف ىهو .٠148١و ١9794 ىماع نيب

 رصم جراخ امبرو «نييرصملا نيركفملاو



 اهيف صوصنو لامعأ ةباتك ةلواحم ىلإ ءأضيأ
 .ةينيدلا لئاسملاو ناميإلا اياضق ىلإ ةدوع

 كلذ اولواح نيذلا مظعم نأ وه انه مهملاو

 لبق نيفورعم اوناك ةباتكلا يف هجوتلا نم عرنلا
 يلاربيللا ركفلا باحصأ مهأ نم مهنوكب كلذ

 نيسح دمحمو نيسح هط ةنيط نم «يناملعلا
 لوقتسو .مهريغو ميكحلا قيفوتو لكيه
 كلذ نم اوند امنإ ءالؤه نإ ةقحال تاسارد

 ءوض يف «مهفاشتكا رثإ «ةباتكلا نم عونلا
 ناوخألا ةكرح راشتنا هفرع يذلا راهدزالا

 هناميإب ءبعشلا نأ .مهركفو نيملسملا

 انه نمو .رخآ داو يف مهو داو يف «قيمعلا

 نآلا مهبجاو نم نأب روعشلا كلذ مهيدل امن

 قيفوتلا نم عون ىلإ مهتباتك يف اوحني نأ
 عم ؛ةيبعشلا ةيساسحلاو ينالقعلا ركفلا نيب

 «اينالقع هخيراتو نيدلا ىلع لالطإلا ةلواحم

 ةريسلا شماه ىلع هتورذ دجو هلعل هجوت وهو
 لامعأ نيب ...لكيهل دمحم ةايحو نيسح هطل

 يف ىيحي ةلواحم نأ حجرملا نمو .ىرمخأ
 .قايسلا اذه نع جرخت ال مشاه مأ ليدنق

 ثدحي ام سكع ىلعو ءانه تفاللا لعلو

 بتك نع ةذوخأم ةريثك مالفأ ىلإ ةبسنلاب ةداع

 ةحلصمل ًانايحأ بتاكلا ىسني ثيح «ةيبدأ

 ؛مشاه مأ ليدنق» نأ وه ؛هموجنو مليفلا جرخم
 نأ دعب «يقح ىيحي مساب «مليفك ءاطبترم لظ
 نإ لب ...ةيطع لامك جارخإ نم هنأ رثك يسن

 ةلوطب نم هنأ نوسني مليفلا يجرفتم نم ًارثك
 انه مدق هنأ يف كش اال يذلا ناحرس يركش
 .يئامنيسلا هخيرات راودأ ىوقأ دحأ

 نسكب

 «ليماراك/تانب ركس»

 (ناولأ) .د 0000

 يكبل نيدان :جارخإ

 «يليجعلا داهج .دادحلا ينور :ويرانيس

 يكبل نيدان

 يوانحص فيإ :ريوصت

 رثزم دلاخ :ىقيسوم
 م رك لداع يي رصملا نيمساي «يكبل نيدان :ليثمت

 ةيئاورلا امنيسلا ىلإ يكبل نيدان تتأ

 لالخ نانبل يف عنصت تحار يتلا ةليوطلا

 نرقلا نم لوألا دقعلا نم يناثلا فصنلا
 مالفأ نم :دحأ عقوتيال ثيح نم .ديدجلا

 يفو .ةيراجتلا تاياعدلاو بيلك ويديفلا
 ًاردصم ناكملا اذه لثم نوكي ال «ةداعلا

 ديعصلا ىلع الإ «ةريبك ةيئامنيس بهاومل
 قيقحت ىلع ةلصاوتم نيرامت نأ ىنعمب «يئقتلا

 ةطبترملا) ةريصقلا طئارشلا نم عونلا اذه لثم

 كالهتسا ناك ءاوس «عيرسلا كالهتسالاب ةداع
 («تابيلكلا» يف روصت يتلا) اهسفن يناغألا

 ةمهملا يهو عئاضبلا كالهتسا ىلإ ةوعدلا وأ

 اذه نم نيرامت .(ةيئاعدلا مالفألل ساسألا
 «ينقت ًازيمم نوكي نأ نم جرخملا نكمُت «عونلا
 نأ ردانلا نم اهنكل «نيعم عاقيإ مسر ىلع ًارداق

 .. يماردلا ىنعملاب ةيعادبإ وأ ةيلقع ًالاح هل رفوت
 .ةملكلل

 ةفورعم يكبل نيدان تناك ذإ ءانه نمو

 ركس# لوألا ليوطلا يئاورلا اهمليف لبق

 نم ةدحاو اهفصوب («ليماراك» وأ) «تائب



 .ةيئاعدلا مالفألاو بيلك ويديفلا يعدبم زربأ
 نأ لوألا اهمليفل عقوتي نكي مل ًادحأ نإف

 اهبولسأل ليوطتو ّدم درجم نم رثكأ نوكي
 اهمليف اودهاش دق اوناك نيذلا نأ ريغ .ريصقلا

 ويديفلاب هل ةقالع ال يذلاو - لوألا ريصقلا

 نوفرعي اوناك  ةيئاعدلا مالفألا وأ بيلك
 «ةلاح» نوكتس يكبل نيدان نا لاح ةيأ ىلع

 .اهرامغ ضوخت نيح ةينانبللا امئيسلا يف ام
 ىتأ ««روتساب عراش ١١5 وهو مليفلا كلذف

 ةباشلا ةنانفلا هذه جّرخت ىلع ًالماكتم ًالمع

 نونفلل فاسيإ# ةعماج نم ١41/5( ديلاوم)

 زئاوجب زوفي هلعج ام ««ةيرصبلا  ةيعمسلا

 .ةيلاتلا اهتوطخ راظتنا ىلإ ًارثك عفدو ةدع
 طئارشو مالفأ يف ًاصوغ ةوطخلا تءاج دقلو

 ءاهيرظتنم ىلإ ليخ ىتح «كلذ ىلإ امو ةيئاعد
 «تغابم لكشيو «نكلو .اهناوأ لبق تهتنا اهنأ

 دكؤيل طقف سيل ««تانب ركس /ليمارك# ءاج

 يئامنيسلا اهعورشم لمحت تناك يكبل نأ

 لب ؛ةصرفلا رظتنتو اهلخاد يف يديدجتلا

 ديدج رجح عضو ىلع ةرداق اهنأ .كلذك

 «لبقتسملل ينبت نأ لواحت امنيس كامدم نم

 ًاريخأ مهضعب نكمت نوينانبل نابش اهققجيو
 ضعبلا ٌّدجيو ءاهيلإ هترظنو برحلا نفد نم
 .كلذ يف رخآلا

 اذه نع لوألا «نالعإلا» ناك دقلو
 لالخ ةداعلا ترج امك  ديدجلا روضحلا

 يعوبسأ» ةرهاظت لالخ «ةريخألا تاوئسلا

 ناجرهمل 7 ماعلا ةرود يف «نيجرخملا

 اهتقباس ىطخ ىلع ًابيرقتو - يلودلا «ناك»
 لخد لوألا ضرعلا ذنمو .- ديبرع لايناد

 ضنا

 ...ًاداقنو ًاروهمج نيجرفتملا بولق يف مليفلا

 .ًاعابت كلذ دعب لوقعلا لخدي نأ لبق كلذو
 يسنرفلا مسالا وه ناك «ليماراك» ءأذإ

 ناجرهم يف ءاناونع يكبل نيدان هتراتخا يذلا

 يئاورلا اهمليفل ةقحاللا ضورعلا يفو «ناك#

 ناونعل ًالداعم هتدارأ ىهو .لوألا ليوطلا
 يردن انسل .«تانب ركس» ةيبرعلا يف مليفلا

 لصألا نأل ةدوجوم ةيمستلا هذه تناك اذإ ام
 .«تاين ركسا» وهو فلتخم

 ًامامت تقفو يكبل نأ يف كش ال نكي امهم

 «تانبلا ركس) ليماراكلا .ناونعلا رايتخا يف

 لكؤي وهف .ًاسيئر ًارود مليفلا يف بعلي (اهدنع
 ثانإلا ىدل دئازلا رعشلا عزن يف مدختسيو

 ةظحل يف مليفلا انل لوقي امك ًاضيأ روكذلاو)

 لقألا ىلعو .ماقتنالل مدختسي ًاضيأ وهو «(هنم
 .مليفلا اذه دهاشم فرطأ نم دحاو يف

 سنت مل يكبل نيدان نأ حضاولا نم ناك

 نم هتملعت يذلا راصتخالاو ليصافتلا نف

 ««تانب ركس# ىلع ةقباسلا ةيئامنيسلا اهتنهم
 توريب مدقت نأ تدارأ نإو ءاهنأ سنت مل مث

 «لوألا ليوطلا اهمليف يف  ةداعلاك - نانبلو

 رمألاف الإو افلتخم ميدقتلا يتأي نأ بجي

 لقي مل ام لوقت نأ اهيلع ؛دهجلا قحتسي ال

 نأ اهيلع ؛مويلا نانبل يف ةايحلا عقاو نع دعب

 ةينانبللا ةأرملا عقاو نع ًاريثك لاقي ال ام لوقت
 نأ نود نم نكلو .ديدجلا ليجلا رابخأ رخآو
 ؛مدقألا لايجألل ًاعساو ًاناكم كرتت نأ اهتوفي
 نم يساقلا عقاولا تايفرح لوقت نأ اهيلع
 تاذلاب ةيحضتلا) ميقلاو بحلا ىسنت نأ نود
 ام اذهو .(اهتخأو زور «نيرخآلا ليبس يف ًالثم



 هتبتك يذلا مليفلا اذه يف ًاّمح ةجرخملا هتلعف

 يف هنكل .سيئرلا رودلا هيف تلثمو هتجرخأو
 ركسال يف «يه .ًامامت ًاسيئر ًارود سيل ,ةقيقحلا

 اهنّقُمي وأ اهنلثامي تايتف نم ةدحاو «تانب
 نمو - ليمجتلل نولاص يف ًاعم نلمعي ءانس
 حتف نيب - رعشلل ةليزملا ةداملا ةياكح انه
 نوؤش رودت .ءاسم هقالغإو ًاحابص نولاصلا
 ...ةبخاص /ةئداه تايتفلا ةايح ريست وأ ةايحلا

 .ًامئاد ةبخاصلا ةنيدملا ةايح سكع ىلع

 رودت هذه ةايحلا ةيموي يف ليصافتلا لك
 .دبألا ىلإو لزألا ذنم انه اهنأكو انئيعأ مامأ
 تاراجش «ةتوبكم تابغر «ةرباع تايمارغ

 .ةيعوطو ةمراص ةيعامتجا طباوض «ةريغص
 ةراكب در ةيلمع ىلإ ًالوصو «جاوزو ةبطخو
 «نآلاو .اهتدقف تايتفلا نم ةدحاو تناك

 اهبيطخو اهسرع برتقا دقو اهعاجرتسا ديرت
 يدجمل ؟يمارغ اي ...ايند اي يف امك) ظفاحم

 .(يرصملا يلع دمحأ

 اذه نم ءيش يأ لوحت يكبل نيدان نكل

 بحلا ةصق ىتح .ةعقاف ةيمارد ثادحأ ىلإ هلك

 جوزتم لجر عم (نيدان) لايل اهشيعت يتلا
 يهتنتس .هتجوز نم ماقتنا دعب .ءودهب يهتنتس
 عم «ةلمتحم .ىرخأ مارغ ةياكحب لّدبتسُتل

 .رمألا لوأ اهتسكاعم نع وه ءفقوتي ال يطرش
 هل «فتنت» نأ دعي الإ يطرشلا لبقت نل لايل

 .ليماراكلاب هيبراش

 ةاسأم) رهاظلا يف «تانب ركس» ملاع ساق

 ترثآ ملاع هنإ .ًايعئاجف سيل هنكل «(...زور
 .رارشألا هيف روصت الأ ةبتاكلا /ةجرخملا
 ءيش لك نأل .نوبيط مهلك اهيدل سانلاف

 انا

 نونج) انه نوئجلاو .(اهسفن ةايحلا امك) رياع

 نأب زور رارق ىتحو .هرودب ًايمارد سيل (ىليل

 تحض نأ دعب (زوجع) لجرب اهلمأ نع ىلختت
 ريست مث «ةعمدب لباقيس «ًاليوط ىليل لجأ نم
 نل «نولاصلا ةقيدص لامجو .يه امك ةايحلا

 اهرمع ءافخإ ىلإ ترطضا نإو ىتح مزهنت
 دعب ليثمت ةبرجت يف اهطوقسو مدقتملا
 بحلا دجتس (!يبص نسح) اميرو .ىرخألا

 يتلا ةضماغلا ةاتفلاو .عقوتت ال ثيح نم

 نود نم ةياهنلا يف اهرعش صقتس امير قحالت
 لامجلا ديدش دهشم ربع ءلهألا نم فوخ
 .مليفلا متخي ةيويحلاو

 نع مليف ءاذه نم رثكأ ؟ًاذإ ءاسن مليف

 يفصت نأ ديرت ال ةأرما هتققح ةايحلاو ناسنإلا

 ىلإ وعدي ءيشال .سأيلا عم الإ باسح يأ
 ناك امهم انه ةايحلا نأل «مليفلا اذه يف سأيلا
 ليماراكلا ناك اذإو .نمثلا ناك امهمو رمألا

 «ةريثك تالامعتسا نع فشكي مليفلا يف

 ذيذلو ولح وه ام ًاضيأ سكعي هنأ يف كش ال
 ءاذه لاق «لوألا يكبل نيدان مليفو .ةايحلا يف

 ىلعو هسفن ىلع بذكي هنأ ودبي نأ نود نم

 ذنم أشت مل يتلا «يكبل نيدان ىلإ ةبسنلاب
 لكشب اهامنيس وأ - اهمليف عنصت نأ ةيادبلا

 «راطإ يأ يف - ًالبقم ًاعورشم اهفصوب ماع
 راوح يف - تلاق «يعامتجا وأ ماع يئامنيس

 نايبلا ةفيحص يف هللا رمأ دوعسم ليمزلا عم)
 مليفلا اذهل تدعأ امدنع اهنإ - (ةيتارامإلا

 ىلإ ةدوعلا نود لبقتسملا نع ةباتكلا تدرأ»

 ءايشأ ىلع مالكلا ديري ليج ةنئبا انأف ءارولا



 كنركلا

 ىلإ برقأ ءايشأ «ًألثم بح صصق :ةفلتخم
 انتايح يف اهربتخن يتلا ةيناسنإلا سيساحألا

 ىلإ ةبسنلابف ءبرحلا نم ًاديعب ةيداعلا ةيمويلا
 مت" يضاملا ثادحأ ««تانب ركس» ةبحاص

 امب اهيف لوادتلا متو ءاهليلحت ديعأو اهليلحت
 .«؟اهيلإ فيضأس اذامف «يفكي

 اذإ امع هللا رمأ ليمزلا اهلأس نيح امأ

 يف ةيغاطلا يهو) ةيئاسنلا تايصخشلا تناك
 :تباجأ مويلا نانبل يف ءاسنلا لك لثمت (مليفلا
 ينانبللا عمتجملا لك لمشأ مل ةقيقحلاب»

 ةريثك تالؤاست نم عبان هنإ ؛مليفلا يف يوثنألا

 ةينانبللا ةأرملا نأكو رعشأ .ةينانبللا ةأرملا نع

 .ديرت امك شيعت يك حرفلا تاظحل قرست

 كلذ يف حجنت امدنعو «ةليحلا ىلإ أجلت ًانايحأ

 ىتح ؛ةرح اهنأ انريكفتي ئطخن .بنذلاب رعشت
 ديرأ امفيكو ديرأ امب موقأ يننأ ربتعأ يتلا انأ

 ديلاقتلاو تاداعلاب ةديقم يننأ يقامعأ يف رعشا

 ىلع نانبل يف تايتفلا ىبرُت .نيدلاو ةيبرتلاو
 ًامئاد نحن .عيصإلاب خيبوتلا عم بيع ةملك
 ةركف عم «هلعف بجي ال ءيش فارتقا نم فاخن
 اندالوأو انلهأ داعسإ يف ةيصخشلا ةيحضتلا

 انتايح نم ةلحرم لك يف .انتالئاعو انلاجرو
 ام سكعي ال هنأ ملعلا عم :هعبتن يك ًالثم ىطعن
 .«هيلع حبصن نأ ديرن

 نيدان تدارأ يذلا كاذ وه ءأذإ ءديدج سمن

 زواجتي «ةينانبللا امنيسلا ءاضف يف هئبت نأ يكبل
 سفن .ةقبسملا راكفألا زواجتيو «برحلا
 يفارغجلاو يفئاطلاو يسنجلا عزوتلا لوقي
 ءاذه هلوق ربتعي نأ نود نم امنإ ءيقالخألاو

 نفل

 «ماكحأب علطي وأ جتنتسي نأ لواحي ًايرظن ًافقوم
 .ةيديحوت ةيباجيإ تناك نإو ىتح

 نع ال «يه امك ةايحلا نع هنإ راصتخا يف

 ةوق تتأ انه نمو .نوكت نأ بجي امك ةايحلا

 ؛هدوعو تتأ كلذكو .هلامجو مليفلا اذه

 مليفلا اذه ناك ةيحان نمف :ةريثك دعص ىلعو

 يف ًايعيزوتو ًايراجت «مالفألا حجنأ نم ًادحاو

 ةيناث ةيحان نم وهو .ةينانبللا امنيسلا خيرات
 ناك عامجإلا اذه لثمو) ًاشهدم ًاعامجإ لان
 يف ءاصخإ لعف لب ءافيخم ودبي نأ هنأش نم
 «ةبخنلاو «ةماعلا»و داقنلا نم (ىرخأ فورظ

 وحن لبق «ةيبرغلا توريي» هيلع ناك امب ًاركذم
 نأ :دوعولا تناك انه نمو .نمزلا نم دقع

 امنيس راسم يف ةديدج ةلحرم مليفلا حتتفي
 ءاريخأ يضاملاو برحلا تئفد ؛ةحجان

 «كئركلا»

 (ناولأ>.د (91/6١1ه)

 ناخردب يلع :جارخإ
 ظوفحم بيجن :ةصق

 ينيللا حودمم :راوحو ويرانيس

 رهاط دمحم :ريوصت

 ةمالس لامج :ىقيسوم

 «فيرشلا رون «ينتسح داعس :ليثمت
 يقوش ديرف «يوانشلا لامك

 يذلا مليفلا اذه رمأ يف ام برغأ لعل



 كنركلا

 اولغتشا نيذلا مظعم نأ وه هب ًانميت «ةكنركلا»

 ًاجارخإو ءظوفحم بيجن نم ًاسابتقا ؛هيلع
 نأ اوداتعا نيذلا نينانفلا نم اوناك .ًاليثمتو
 لامجل ديؤملا رايتلا ىلع مهسفنأ اوبسحي
 .رصم يف رصانلا دبع

 نحن نإ رهظي ةبارغلا نم ديزملا لعلو
 ظوفحم ةصق تناك اميف هنأ ىلإ انهبنت

 ماهتالا هوت .هسفن مسالاب ةروشنملا ةليوطلا

 ماظنلا ىلإ داهطضالاو بيذعتلاو لاقتعالاب

 هبشي ام يف ؛ماع لكش يف ىوقلا زكارمو
 دعب «مليفلا ادب .ةمّمعملا بضغلا ةخرص

 لمحي ءرصانلا دبع ليحر نم تاونس سمخ
 لكش يف هرصع يف ةطلسلا ةسرامملو هل ةنادإ
 ءوض يف ؛مليفلا يوري :اذه نم رثكأ لب .رشابم

 يذلا ١9177 ربوتكأ راصتناب نيلضانملا ةحرف

 «ةيرصاتلا ربق رفاح تاداسلا رونأ ىلإ ىزعيس

 نإو «ةنراقملا هذهو .ةريخألا هذه مايأ ثدح ام

 ريثت نأب ةليفك تناك ءام دح ىلإ ةبراوم تناك
 .ديكأتلاب ...نيفصنملا نيبقارملا ةرئاث

 ةياكح «فرعن امك «؟كنركلا» مليف يف سيل

 ءاوجأو فقاومو تايصخش هيف لب ؛ةددحم
 مدقت نأ رمألا ةياهن يف ًاعم اهتياغ «تانراقمو
 تاسرامم دض - كش نود ةقحم - ةخرص

 دض امّيس الو ءرصم يف يسايسلا سيلوبلا

 فقاوملا باحصأ نم نيتددحم نيتثف
 «نييراسيلا نييعويشلا يأ .ةيلاضنلا ةيسايسلا

 .نيملسملا ناوخؤلاو

 نم اهسفن ةعومجملا نأ وه انه تفاللاو

 «كنركلا) ىهقم داور نم «نيفقثملاو بالطلا

 ةيرحلل ًازمر يحضيل هناونع مليفلا راعأ يذلا

 نضل

 مساي مكحيل ًالصأ ماق ماظن دي ىلع ةدوءوملا
 :نيترم مليفلا يف بذعتو لقتعت ءبعشلا

 ةيناث ةرمو ؟نييعويش اهدارفأ رابتعاب ةدحاو

 !نيملسملا ناوخإلا نم مهرابتعاب
 يف ًاقح ثدحي ناك اذه نأ يف كشال

 تاركذملا بتك نم ديدعلا يف ركُذو ءرصم
 ىلع مليفلا يف درو ذإ هنكل ؛تاراوحلاو
 ًايساسأ ًاءزج ةقيقحلا يف دقف «ةلكاشلا هذه
 ادب يذلا ءنمألا لجرل ًايطعم ؛هتلالد نم

 رصانلا دبع لامجب ًاهيبش مليفلا يف هئاميسب
 ةراهمب رودلا بعل ءناوفص دلاخ) هسفن
 ؛(يوانشلا لامك مرضخملا لثمملا ةزيمم

 اهنإ اهنع لاقي ام لقأ تافصاوم هايإ ًايطعم
 .ةيروتاكيراك

 ةلضانملا بنيز وهف مليفلا روحم امأ
 بصتغتو ًاراركتو ًارارم لقتعت يتلا ةباشلا

 لبق نم رصم باصتغال حضاو زمر يف)
 اولوتي نأ مهب ضرتفي ناك نيذلا نمألا لاجر
 رود يف ينسخ داعس) بنيز نكل .(اهتيامح

 يف اهتبعل يتلا ةزيمملا راودألا نم رخآ عيدب

 ءاهدحو نكت مل (قلأتملا يئامنيسلا اهراسم

 (فيرشلا رون) خيشلا ليعامسإ ًاضيأ كانهف
 هلوقي ام - مليفلا انل لوقي يذلا ةروثلا نبا
 ةروثلا هذه نأ نم - لاح ةيأ ىلع رصم عقاو

 .همحرت مل مألا

 ىهقم يف ءاقللا اداتعا بنيزو ليعامسإو
 نم «نييرصملا نم ىرخأ جذامن عم «كنركلا

 مهنيبو نييمالسإلاو «نيينيميلاو نييراسيلا
 نوصحي «نييرس وأ نييتلع ءثحابملا لاجر

 اونكمتي ىتح ؛مهتانكسو مهتاكرح مهيلع



 عبماق رفك

 نم ؛ماظنلا تاجايتحال ًاعبتو «ةرم لك يف

 «مهنم تافارتعا بحس ةلواحمو مهلاقتعا

 نييمالسإلا نم مهنوكو «ةرم نييعويش مهنوكب
 «رمألا ةياهن يف تدب ةبعل يف «نيفرطتملا
 هبشأو ءيبولسأو ًاينف ءرأفلاو طقلا ةبعلب هبشأ
 تلاز ماظنب ةمكاحمل مئاق ماظن لالخ ةعفارمب

 .هب ديدنتلاو همايأ

 مليفل ناك اذإ هنإف ءانه رمأ نم نكي امهمو

 يف نمكت اهنإف :ةصاخ ةليضف نم «كنركلا»
 ىلإ ةفاضإ ؛هققح يذلا حاجنلاو ؛هضرع نأ
 مامأ ًاعساو بابلا حتف هقلطأ يذلا لاجسلا

 لقأ نوعدبم اهضعب ققح مالفأ نم ةيعون
 ةدح رثكأ صوصن نع ناخردب يلع نم ةبهوم
 مهضعب ققح اميف هظوفحم بيجن صن نم
 يلع نع ةيمهأ نولقي ال نوعدبم رخآلا
 .ناخردي

 دب ال نيمليف ةريخألا ةئفلا يف ركذن دقو

 ةلأسم ىلإ ةبسنلاب امهدنع فقوتلا نم ًامئاد
 امهو ؛«ماظنلا نمأ»و نيلضانملا نيب عارصلا

 ةجوز»و ءيركش حودممل «رجفلا رئاز»
 ةايحلا نأ ًاملع .ناخ دمحمل «مهم لجر

 دوقعلا لالخ تدهش ةيرصملا ةيئامنيسلا
 تارشع «كنركلا» روهظ ىلع ةيلاتلا ةثالثلا

 تاسرامم اهحضف لالخ نم «يتلا مالفألا

 ىتح وأ ؛قح ريغ وأ قح نع «يسايسلا نمألا
 زكارم» يمس ام تاسايسب ديدنتلا لالخ نم
 دق تاسراممل ىدصتت فيك تفرع ««ىوقلا

 ىلإ تلقتنا اهنكل «ةمئاق لازت ال اهاياقب نوكت
 بعري اهركذ درجم ناك امدعب ةماعلا ةحاسلا
 .سانلا

 اركو

 «مساق رفك»

 (ناولأ).د (١ةإ/4)

 ةيولع ناهري :جارخإ

 ةيولع ناهرب :ويرانيس

 يدنجلا مصاع :ةصق

 هيجنوأ رتيب :ريوصت
 ةيملغ ديلو :ىقيسوم

 انح ةنيز ءيربص ميلس ؛يسابع هللا دبع :ليثمت

 نكي مل «تئافلا نرقلا تاينيعبس ةيادب لبق
 تناك ًاعبط .ةينيطسلف امئيسل يقيقح دوجو ةمث

 برع نوعدبم اهب موقي ةديدع تالواحم كانه
 .امئيسلا كلت لثم قيقحتل ةبيط تاّين ووذ
 نمو «رثك اهعنصي ةيلاضن طئارش كانه تناكو

 امنيسلا ىلع ناك اذه عمو .نوينيطسلف مهنيب

 ليشيم روهظ رظتنت نأ ةيقيقحلا ةينيطسلفلا
 سرعا مث «ةبصخلا ةركاذلا» يف يفيلخ

 يفيلخ عبتيو .دجوت ىتح ءًاصوصخ «ليلجلا
 اوراص نيعدبم نم هب سأب ال ددع اهسيسأت يف
 يم ىلإ ناميلس ايليإ نم ملاعلا يف ةرهش يوذ
 يلغصارآ ءايلعو دعسأ يبأ يناه نمو ءيرصم

 .خلإ ...رساج يرام نآو يوارهشم ديشر ىلإ

 ةيبرعلا امنيسلا نم روبعلا ةلحرم نأ ريغ
 امتيسلا ىلإ ةبّيطلا تاينلا تاذ# ةينيطسلفلا

 نأ نود نم يضقنت نأ اهل ناك ام «ةيقيقحلا
 نإو ًاقح نيينيطسلف ايتأ نيمليف ةدالو دهشت
 يرصم امهدحأ «نايبرع ناجرخم امهققح

 .ةيولع ناهرب ينائبل يناثلا .حلاص قيفوت

 نم ًاعون لجس حلاص مليف نأ وه تفاللاو



 متساق مك

 لغش يذلا ريبكلا يئامنيسلا هزاجنإل ةياهنلا
 لجس امنيب ءرصم يف هراسم نم تاوئس ةدع
 نأش هل نوكيس ينانبل عدبم ةيادب ةيولع مليف

 نيمليفلا نأ وه ًاضيأ تفاللاو .ًاقحال ريبك
 حلاصل «نوعودخملا»امهو ءنيروكذملا

 يروس جاتنإ نم اناك «ةيولعل «مساق رفك»و
 جاطرق ناجرهم يف ارهظ ام لوأ ارهظو
 191/7 ىربكلا هتزئاج امهنم ًالك ىطعأ يذلا

 مليف عم فقوتن انهو .يلاوتلا ىلع 141و
 .ةيولع ناهربل مساق رفك»

 عيراشملا عون نم ؟مساق رفك» ناكادقل

 نييئامنيسلا ةقالع تروط يتلا ةيئامنيسلا
 بعصلا نم ناك نمز يف نيطسلفب برعلا
 مامتهالا يف رخآو يبرع عدبم نيب قيرفتلا
 «مساقرفك» ىتأ اذه عمو .اهخيراتو ةيضقلاب
 مليفلا نع ةصاخبو «هقبس ام لك نع.افلتخم
 هلبق ققح يذلا رخآلا ينيطسلفلا /يروسلا

 امنيسلل يقيقحلا سيسأتلا هعم ربتعيو «ةرتفب

 تارثرثلا نع ةديعبلا ةداجلا ةينيطسلفلا

 تاماردوليملاو رقبلا ةاعر تارماغمو ةيفاقثلا

 ةمتهملا ةيبرعلا مالفألا اهتناك "يتلا ةيفطاعلا

 نوعدبملا لخدي نأ لبق ةينيطسلفلا ةيضقلاب
 هب ينعنو .طخلا ىلع مهسفنأ نوينيطسلفلا

 يرصملا يئامنيسلل «نوعودخملا" مليف
 يف لاجر ةصق نع ءحلاص قيفوت زيمتملا
 .ينافتك ناسغل سمشلا

 ةيولع ناهربل يقطنملا نم ناك ائه نم

 ةيئامنيسلا هتسارد نم «كاذنآ «اثيدح دئاعلا
 نم لضانمك نائبل يف هسفن ًامدقم ءاكيجلب يف

 نم. اميمح ةلياشم لاسامك رت انمينلا قيرط

 انك

 تناك نيطسلفو «راتخي نأ - هلاثمأ نيسسؤملا

 «نيحلا كلذ يف «نانبل نم ًاءزج» تحضأ دق

 ليوطلا يئاورلا همليفل ًاينيطسلف ًاعوضوم
 يقيقحلا ينانبللا يئامنيسلا نأ هيف ًانلعم لوألا

 املثم ةيبرعلا عيضاوملا ضوخي يئامنيس وه
 اذه دلو اذكهو .ينانبللا عوضوملا ضوخي

 لوأ نوكيس «ةصاخلا هايازم ىلإ «يذلا مليفلا

 «يجراخلا ملاعلا ىلع «ةينانبل» ةيئامنيس ةلالطإ

 جروج لطأ ذنم ءامنيسلل يدجلا ىنعملاب

 تاينيسمخلا يف  رخخآ لاجم يف نإو - رصن
 .«؟نيأ ىلإ» لالخ نم يضاملا نرقلا نم

 كلت ةياكح َّذِإ .«مساقرفك» لوانتي
 لوألا نيرشت 719 يف تثدح يتلا ةرزجملا

 ناودعلا مضخ يف ثيح 21467 (ريوتكأ)

 .رصم ىلع يسنرفلا - يزيلكنإلا - يليئارسإلا
 ةينيطسلفلا ىرقلا يف لعف دودر نم ًابسحتو
 عنمب رارق ردص ««مساقرفك» يف امّيس الو

 نيحالفلل هغالبإ بعصلا نم ناك .لوجتلا

 نيح اذكهو .مهيضارأ ةعارز يف نيكمهنملا

 ءرمألا نع ًائيش نوفرعي ال نيعجار ءالؤه ناك
 4! نويليئارسإلا دودحلا سرح لاجر لتق

 يأ نود نمو دراب مدب ؛ةيرقلا لهأ نم ًايبرع
 .ءاسن 4و لافطأ ٠ مهنيب ءرربم

 لكشتو «ةفورعم تتاب يتلا «ةرزجملا هذه

 ةلودلا نيبج خطلت يتلا تامصولا نم ةدحاو

 اذه ىلع سيرج يربص اهركذ «ةينويهصلا
 يف - ىرخألا ليصافتلا ضعب عم  وحنلا
 ؛يلاتلاب تلكشف ءليئارسإ يف برعلا هباتك

 تلكش امك .اهضقنل لاجسم ال ةيسايس ةقيثو
 مامأ ةزهاج تناك «ةيثدح ةيفلخ ةيناث ةهج نم



 عميماق ربك

 مصاع اهعضو ةياور لكش ىلع «ةيولع ناهرب

 جرخملا ىلع يقبو .مساقرفك مساب «يدنجلا
 «ةقيثولا هذه نم قلطني نأ باشلا ينائبللا

 لكشي «يسايس مليف غوصل «يثدحلا اهراطإب

 قيرط ىلع ةداجلا تالواحملا نم ةدحاو

 يف ريست «ةيعقاو ةيبرع ةيسايس امنيس ءاشنإ
 يتلا ةيبرعلا «ةيراجتلا» امنيسلا عم زاوم طخ

 .راهن ليل انفونأ مكزت

 لكش يف يورم ثدح ةيولع مامأ ناك ءآذإ
 ريبعتلا نكمي ةيضق همامأ تناكو ؛يقئاثو

 ...ةقيثولا  ثدحلا اذه نم ًاقالطنا اهنع

 ًاروف زوفيل ««مساقرفك» لوألا همليف ققحف
 مظعم ريدقت نع ادع «ةيساسأ زئاوج ثالثب

 نأ ريغ .هودهاش نيذلا نيمتهملاو داقنلا
 هلوانت نم عبنت ال «مليفلا اذهل ةيقيقحلا ةميقلا

 «ةرزجملا همادختسا نم لب «ةرزجملل يئاورلا

 نأ هنم دارأ «يسايس» مليف يف اهريوصتو

 بلص يف صوغيل .هسفن ثدحلا نم جرخي
 لب ءيخيراتلا اهدعب يف طقف سيل ؛ةيضقلا

 .رضاحلاب رمتسملا اهطابتراب ًاضيأ
 ىلإ «مساقرفك» مليف ميسقت نكمي انه نمو

 :نيسيئر نيمسق
 مساقرفك ةيرق نم قلطنا يذلا لوألا مسقلا

 تاضقانت لالخ نم مدقيل يأ ءازمر اهربتعيل
 «ةيرقلا هذه يف ًادج ةيداعلا ةيمويلا ةايحلا

 «لكك يبرعلا عمتجملل نكي مل نإ ؛:ةروص
 نأ ىنعمب .ينيطسلفلا لخادلل لقألا ىلعف
 ةيرق نع ثدحتي مل مليفلا نم مسقلا اذه
 يبرعلا عضولا سكعام ردقب .مساقرفك
 ءانل ضرع اذكهو .ةيرقلا هذه لالخ نم

 ضخ

 تايصخشلل جذامن «ءطيسبو فثكم بولسأب

 لخادلا دادتما ىلع ةدوجوملا تاعارصلاو

 يأ ةفاضإ ىلإ أجلي نأ نود نم «ينيطسلفلا

 عوقو ةيمتحب عبني يقيوشت وأ يمارد رصنع
 باطخلاب «مليفلا يف أدب مسقلا اذه .ةرزجملا

 يف رصانلا دبع لحارلا سيئرلا هاقلأ يذلا

 ةانق ميمأت هيف نلعأو «1167 (ويلوي) زومت

 لالخ نمو «باطخلا اذه لالخ نم .سيوسلا

 يف «دمحأ وبأ» ىهقم يف هيلع لعفلا دودر

 ريكفتلا ةريتو ىلإ مليفلا انفّرع ؛ةيرقلا ةحاس

 رثكأ يلبق عباط تاذ - تافالخ ىلإ ؛دئاسلا
 اهيساقي يتلا ةاناعملا ىلإ ؛ايجولويديأ هئنم

 نم مهفقوم ىلإ ؛ةلتحملا ضرألا ناكس

 يرصنعلا زييمتلا ىلإو «ةيبرعلا تايعجرلا
 .مهدض ةينويهصلا ةطلسلا هسرامت يذلا

 برعلا نينواعتملا نم جذامن ىلإ انفّرع كلذك

 ىلأإو خسلإ ...راتخملا ءاجر ةنياهصلا عم

 ةيضقلا نم نييرصانلاو نييعويشلا فقوم
 ببسب «مهنيب فالخلا ةيحطس ًادكؤم ءاهتمرب

 ةيموقلاو ةيقبطلا ةيضرألا نم ًاعم مهقالطنا
 انيلع ضرع كلذك لوألا فصنلا يفو .اهسفن

 ةلأسمو «يضارألا ىلع.ءاليتسالا ةلأسم مليفلا

 برع ةبرغو ءديوهتلاو بارتغالاو ةرجهلا

 هلمحي يذلا ديدجلا هاجت ةلتحملا ضرألا

 .مهعم نوئطوتسملا

 وهو يمداش لينولوكلاب أدبي يناثلا مسقلا

 «لوجتلا عنم ضرف ةرورضي يكنيلم دئارلا لبي
 ةيقرشلا ةهبجلا باهرإل نيعرازملا ضعي لتقو
 نع مجنت دق ثادحأ مقافت نم ًافوخ ءاهرسأب
 تاوقلا مايق هاجت لخادلا يف ةيبرع لعف دودر



 سرابموك

 اذهو .رصم يف ءانيس ءارحص وزغب ةيليئارسإلا
 يقئاثو لكشب ةرزجملا انيلع ضرعي ءمسقلا
 جرخملا بناج نم هللختت ال «يقيقح «ةياغلل

 ثادحإل ةلواحم ةيأ وأ ؛ةيمارد تارثؤم ةيأ

 ةميق لعلو .جرفتملا ةفطاع يف ريثأت يأ
 ىنعملاب - ماتلا دوربلاف .انه نمكت هلك مليفلا
 «هنمض ةرزجملا رودت يذلا  ةملكلل يفرحلا
 مدع يف «جرخملا ىدل ةمساح ةبغر سكعي

 نع ربعي هسفن ثدحلا كرت يفو ؛ءلخدتلا
 ءانه ؛جرخملا اهضرفي يتلا ةفاسملاف .هسفن
 ًاريثأت رثؤت ؛هيلع نيجرفتملاو ثدحلا نيب

 ءجرفتملا باعيتسا ةجرد يف ًامساحو ًايباجيإ
 نمو .ةرزجملا ةقيقحل ءًايفطاع سيلو ًايلقع
 قيوشتلا رصنع «ةيولع ناهرب لديتسي انه
 دوقي يذلا ةيعوتلا رصنعب ؛يماردلا ميزأتلاو

 يف ةياغلل ردان ءيش اذهو .ضيرحتلا ىلإ

 دوجوم ريغ هنأ دكؤن مل نإ «ةيبرعلا امنيسلا
 يذلا ءدايحلا رهاظ نأ ريغ .قالطإلا ىلع

 طقسي ام ناعرس ةرزجملا هاجت جرخملا هذختي

 ماكحألا» ضرعي يذلا بولسألا ربع ءًاعيرس
 طقسي مث ؛هتطساوب ةلتقلا ىلع «ةيئازجلا

 ةعبشملا مليفلا ةمتاخ لالخ نم ىرخأ ةرم

 اهعضو ماغنأ ىلع يهتنت يتلاو «لؤافتلاب

 ىنغمال شيورد دومحم ةديصقل ةيملغ ديلو
 اذه نع ينيطسلفلا رعاشلا اهبتك يتلا ؛مدلا

 .تاذلاب عوضوملا

 ًادحاو كاذنيح ؟مساقرفك» مليف ىتأ دقل

 يتلا ةردانلا ةيبرعلا ةيئامتيسلا مالفألا نم

 هلوقت نأ ديرت يذلا ام ًامامت فرعت تناك
 بفتكي مل هنأب زيمتي «مساقرفك» نأ ريغ .هتلاقو

 روك

 هعوضوم لوانت هنإ لب ءيسايس عوضوم لوانتب
 حضاو يسايس بولسأب هنعرّبعو ءًايسايس
 ىوتسم ىلإ فقوملا ىوتسم نم لمعلا لقنف
 رخآآ يف وأ لكش يف «هلعج ام ...ضيرحتلا

 يأ «ةيبرعلا ةيسايسلا مالفألا لوأ نم ًادحاو

 يلاتلابو هيعو ةيواز نم خيراتلا لوانتي ًامليف
 .رضاحلا يعو

 ةزئاجلا لاني نأ ًابيرغ نكي مل انه نمو
 ماعلا كلذ ةرود يف ةيبهذلا تيناتلا ىربكلا

 ًايبرع ًايئامنيس ًاعضاو ؛جاطرق ناجرهمل
 لب ةيبرعلا امنيسلا ةطيرخ ىلع ءاديدج

 مل ةينانبللا امنيسلل ةقالطنا تناكف «ةيملاعلا

 اهيلتسو «لبق نم اهل ًاليثم اهخيرات فرعي
 «ةينانبل امنيس يه اه :لوقت ىرخأ تاقالطنا

 ةدالو نوكت ال اذاملف .ًاقح دلوت نيطسلف نع

 ؟اهسفن ةينانبللا امنيسلل ةديدج

 «سرابموك»

 (ناولأ).١ )14847( ٠6

 درو انح :ريوصت

 نايجرميد هيهاف :ىقيسوم

 يلصوم ءاقو ءاسوك ماسب «يماس رمس :ليثمت

 حلاملا ليبن يروسلا جرخملا ضرع نيح
 ملاعلا دهعم ناجرهم يف «سرابموك# همليف
 تاونس تناك ١444 ماع سيراب يف يبرعلا
 لبق همالفأ رخآ ققح ذنم هيلع ترم دق ةدع



 سرايموك

 «سرابموك» لابقتسا ناك انه نمو «مليفلا كلذ

 ةقومرم تناك يتلا ةيسيرابلا ةبسانملا كلت يف
 اذكهو .لوضفلاب ًاقباعو ًاريبك ؛نيحلا كلذ يف
 نأ ىلع عامجإ ةمث ناك مليفلا دهوش نأ دعب

 دحأو يمدقتلا دّيسلا»و ؛دهفلا» بحاص

 دوعي امنإ ةيبرعلا امنيسلا يف ديدجتلا ةدمعأ

 ىلع ًايعون ًالوحت لجسي ديدج مليفب ةرملا هذه
 «سرابموك» ف :بولسألاو هجوتلا ىوتسم
 ةريثك ءايشأ ميمح ينفو براوم لكش يف لوقي
 عمتجملا فنع نع ؛بالتسالاو عمقلا نع

 ةديدش ةيئامنيس ةغل ًادمتعم «دارفألا عوضخو
 ددع ديزي ال قلغم ملاع ريوصتل «طابضنالا

 هدوجو رصتقي اميف ؛«نيصخشلا ىلع هينكاس
 .نمزلا نم نيتعاس ىلع يلعفلا

 اريماكو ناقشاعو ةقلغم ةفرغو ناتعاس
 لكشلا ءراصتخاب ءوه كلذ .هلك اذه رّوصت
 لجس يذلا «سرابموك# مليفل يثدحلا

 نكل ءامنيسلا ىلإ حلاملا ليبن جرخملا ةدوع
 اهتاذ دح يف تناك يروسلا يئامنيسلا ةدوع

 هجوتلا ىوتسم ىلع يعون لوحت نع ًانالعإ
 ةحضاو ةعيطق كانه ةرملا هذهف .بولسألاو
 يتلا ةقباسلا براجتلا اهتفرع «ةيشالفنا» نم

 عيضاوملاو نكامألا بعشتب ًابلاغ تزيمت
 ةيوغل تابيكرتيو ,ثادحألاو تايصخشلاو

 (؛«دهفلا») عيضاوملا طسبأ ىتح دّقعت تناك
 ىلع هل ةقاط ال تاءاعداب طيرشلا لقثت وأ
 ؛6«سرابموك» ىف .(«يمدقتلا ديسلا») اهلامتحا

 ةيئامنيس ةغلو ءافشقتم ًابولسأ حلاملا راتخا
 ًايفئاظو ًافيلوتو ءرصحلاو طابضنالا ةديدش
 ةربخلا نع فشكيل اهموي كلذ لك ىتأو .ًاقيقد

 ارفف

 «ةقباسلا تاونسلا لالخ جرخملا اهبستكا يتلا

 يف اهدمتعا يتلا «ىندألا دحلا» ةغل نإ ثيح

 ىلع ةيرهاظلا ةيحانلا نم  ديدجلا همليف
 مسر يف شحاف ءارث ىلع تلمتشا «- لقألا
 لخاود نع فشكلاو ؛مليفلل ماعلا خانملا

 .نيتسيئرلا هيتيصخش

 نإ لوقلاب ةفزاجملا اهموي اننكمي ناك اذل
 ديزي ال قلغم ملاع مسر ربع - نكمت حلاملا
 ىلع هخيراتو «.نيصخش ىلع هينكاس ددع

 ةنيمأو ةيكذ ةروص مسري نأ نم - نيتعاس

 عاضوأ هيف هجاوتت ءبعرلاو فوخلا نم ملاعل

 نمو .ديقعتلاو ةوسقلا ةيداب ةيسايسو ةيعامتجا
 فشقتلا ةغل مدختسا يئامنيسلا نأ حضاولا

 ءاوجأو ثادحأ دصرل فيثكتلا بولسأو

 بناجلاو مليفلا رهاظ هلوقي ام زواجتت ملاوعو

 .ديعب دح ىلإ «هنم نلعملا
 نيتعاس ىدم ىلعو «ًاذإ ةقلغملا ةفرغلا يف

 ةقيرط ىلع - حلاملا ليبن نكمت «نمزلا نم
 نم - «صاخ موي# يف الوكس يروتيإ يلاطيإلا
 «بالتسالاو عمقلا لوح ةريثك ءايشأ لوقي نأ

 ريغ .دارفألا عوضخو عمتجملا فنع لوح

 نأ هنأش نم ناك «مزجلا اذه لثمب ءافتكالا نأ

 هنومضم يف هتوق رصحنت ال مليفل ًاملظ لكشي
 لب «(!انئش اذإ براوم لكش يف يروشلا)
 يفو «ةينفلا هلاكشأ يف ةصاخبو ًاضيأ نمكت

 ىلع موقت ةيئامنيسلا هتيؤرف .ةيريبعتلا هتوق
 امه مليفلا ضرع اتعاس :نينمز عطاقت أدبم

 ثدحلا اهقرغتسي يتلا ةرتفلا هسفن تقولا يف
 نيقشاعل رظتتملاو يرسلا ءاقللا يأ «سيئرلا
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 تاءاقللا نم رهشأ ةينامث دعب. ءقيدص ةقش يف

 .ةماعلا قئادحلاو عراوشلا يف ة رباعلا

 «ىدنو ملاس امه مليفلا يف ناقشاعلا

 فئثكم لكش يف حلاملا ليبن امهمدق ناذللا

 ةلمرأ يه .ًادج نييداع نيقشاعك ؛عيرسو

 يكيناكيم لماع وهو ءاهسفن ليعتل لمعت ةباش

 ؟سرابموك» 5ك ءاسملا يف لمعيو نفلا ىوهي
 ءاهيف نايقتلي يتلا ةقشلاو .يموقلا حرسملا يف

 ام ردقب «يجراخلا ملاعلا نع امهلزعت ام ردقب

 .هب امهطايتراو هيلإ امهئامتنا ةيمتح فشكت

 «ةيئدبم ةيحان نم ءامهتلزع نضتحت يتلا ةقشلاف
 ةّلط وأ ةعئاب ةرايز رخآلاو نيحلا نيب اهركعت
 نأ ينعي ام ؛؟تارابختسالا لاجر نم ةتغابم

 ةفرغلا يف ناسرامي ءامهتيميمح ىلإ «نيقشاعلا
 (!كاذموي مليفلا يف ةرّيحم تدب ةطقن هذهو)
 دجن ثيح ...يجراخلا ملاعلا عم امهتهباجم

 هراودأ ءادأب موقيف «هتيرح شيعي أدب ملاس نأ

 ىلإ ؛سرابموك درجم نم ًالوحتم «ةيحرسملا
 نمو «ةديحولا هتجرفتم مامأ ةسيئر ةيصخش
 قلطنم حيصف ىلإ ةيداعلا ةايحلا ينف .مثعلتم
 ةيناسفن ةلالد «بالقنالا اذهلو .هباطخ ىف

 ساكعنا مثعلتلاف .يسايسلا اهدعب ىفخي ال
 هنم صلختلا يتأيو «هنع ريبعتو بالتسالل

 .نيعم ررحت ىلإ ةيصخشلا لصوت ىلع ًاليلد
 ملاعلا ودبي ؛قلغملا ءاضفلا اذه يفو

 رثكأ ناقشاعلا هنم برهي يذلا يجراخلا
 هتورذ ىلإ روضحلا اذه لصي .ًاروضح

 هجو ىلع لزنت ثيح «ريخألا دهشملا يف
 نمألا لجر نم ةيقيقح ةعفص ؟سرابموكلا»
 سرابموكك داتعا يذلا وه ءامامت هيرعتو هلهذت

 ارداف

 .ةيشخلا قوق تاعفصلا تارشع ىقلت ىلع

 انّدعأ هلك مليفلا نأ مغر ىلع «ةعفصلا هذه
 ةوقلاب ةينقتلا ةيحانلا نم ٍتأت مل ءاهيقلتل

 تدّرج «ةئيطبلا اريماكلا ةكرحف .ةضرتفملا
 اهنكل .ةيجولويزيفلا اهتلالد نم ةمدصلا فنع
 ؛حيصفلا اهانعمب مليفلا ةياهن تددحو ترّضح
 نيب ادعو ناك يذلا ءاقللا كاذل ًادح تعضوو

 هراعلاب هساسحإو ملاس لوهذ طسوف .نيبيبح

 نمزلا يهتتي ءًائيش رت مل اهنأك ىدن فّرصتو
 لوأ ةكسامتم ةقشلا ىدن كرتتو ءتقوملا

 .ةيانبلا لخدم مامأ كلذ دعب راهنت يكل رمألا

 نأ لبق «ةمحدزم ةنيدم طسو اهريس عباتت مث

 يف ماحزلا طسو ريسيو رخآلا.وه ملاس جرخي
 ىلع حلاملا ليبن اريماك رقتست اميف ءرخآ هاجتا
 تدب يتلا ةمحدزملا ةبخاصلا ةنيدملا .ةنيدملا

 اهبرح ةيشع توريب ةنيدم هيلع تناك أمب ةهيبش
 ؟كلذ دعب ثدحيس اذامف .ةنحاطلا

 ناقشاعلا لصاوي امير .ءيشال امير
 لوحتي اميرو ؛ملاعلا شماه ىلع امهتاءاقل

 وهو - نأش يذ لثمم ىلإ سرابموك نم ملاس
 «ىسنن نل اننكل - لاح يأ ىلع كلذ قحتسي

 حلاملا ليبن هب داع يذلا مليفلا نأ «كلذ ءانثأ

 تايلآ نع رّبعي فيك فرع ةيروسلا امنيسلا ىلإ
 حلاملا .بالتسالا رهاوظ نعو يلخادلا عمقلا
 عمتجم يف ًايعيبط ًادرف نوكت نا ةلاحتسا لوقي
 دئتسي وأ «راعش يأ عفري نأ نود نم ءنحاط

 .داتعملا عونلا نم ةيسايس تاءاعدا ةيأ ىلإ

 «سرابموك» نإ لوقلا نكمي «ىنعملا اذهب
 ولو ءأركتبمو ًاثيرجو ًاجضان ًامليف اهموي ىتأ
 ءاهتيؤر انل قيس مالفأ ىلع ًانايحأ انليحي ناك هنأ
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 هنكل .(الوكس يلاطيؤلل «صاخ موي» لثم)
 زارط نم ًايئامنيس ًالمع ةفاك لاوحألا يف ادب
 لعجي فيك فرع حلاملا نأ ةصاخب ديج

 يأ) ناكملا «ةيبوفورتسوالك» زواجنت هاريماك
 ًاديفتسم «(قانتخالا ىلع ثعبي يذلا هقالغنا

 امهف .هيلثمم تاناكمإ نم دودحلا ىصقأ ىلإ

 امهنانح نعو «ةدوءوملا امهتيميمح نع

 مليف «ةياهنلا يف «سرابموكاو .يهانتماللا
 نأ ًاريثك كلذ دعبو مهي ال .نيلثممو جرخم
 ضعب رثعتت نأو «لقثلا نم ءيشب راوحلا مستي
 دهشم) هعاقيإ مليفلا دقفت ةينهذب دهاشملا
 ذإ .(اهتافرصتو ةقشلا بحاص ةبيطخ لوخد

 اذه ربع حلاملا ليبن ةدوع تتأ ءيش لك دعب

 نم ءيش ةدوع لثمتل «نيحلا كلذ يف مليفلا

 .ةيبرعلا امنيسلا ىلإ لمألا

 ؟«تاك تيكلا»

 (ناولأ) .د 3 )1441١(

 ديسلا دبع دواد :جارخإ

 (نيزحلا كلام) نالصأ ميهاريأ :ةصق

 ديسلا دبع دواد :ويرانيس

 دمحأ نسحم :ريوصت

 دواد حجار :ىقيسوم

 «ضاير ةدياع ءزيزعلا دبع دومحم :ليثمت

 رينم فيرش

 يبرع لثم ءاطعا ىلإ راصي ةرم لك يف
 وأ يئاورلا بدألا نم ةعطق ليوحت ةدئاف نع

 نافل

 نيهاش فسويل «ضرألا» :نيلمع نم دحاو

 «ةفورعملا يواقرشلا نمحرلا دبع ةياور نع
 ةياور نع ديسلا دبع دوادل :«تاك تيكلا»و
 يف ءانه ذإ .نالصأ ميهاربإل «نيزحلا كلام

 اهؤاطعإ نكمي ةديج سورد ةمث ءأعم نيتلاحلا
 .يبدألا صنلا عم يئامنيسلا يطاعت لاجم يف

 نيلمعلا نيذه نأب انه معزلا نكمي ال ًاعبط
 ءزيمتلا اذهب ناعتمتي ناذللا ناديحولا امه

 خيرات يف رهشألاو نهذلا ىلإ برقألا امهنكل
 ذإ «تاذلاب مايألا هذه يفو .ةيرصملا امنيسلا

 ًاثحب عبشأ دق «ضرألا» نأ تاونس ذنم ودبي
 ؛(تاك تيكلا» دنع فقوتلا نكمي «اليلحتو
 ققحيل داع دق «ديسلا دبع هجرخم نأ ةصاخب

 داقنلا مالقأل ًاريثمو ًاحجان ًاديدج ًامليف
 ينامث ىلاوح ماد فقوت دعب مهتالاجسو

 .ةرحبلا لياسر» وه ديدجلا مليفلا .تاوئس

 تاجاتن لئاوأ نم ناك يذلا «تاك تيكلا» امأ
 2144١ ماع ققح دقف «لقملا جرخملا اذه

 يذلا «ةديدجلا ةيعقاولا» رايت يف ةورذ لكشيل
 ناخنردب يلع بناج ىلإ هباطقأ نم ًادحاو ناك
 ناخ دمحمو ةراشب يريخو بّيطلا فطاعو

 .مهريغو

 مليف ربّتعا «تاك تيكلا» نأ ةقيقحلاو
 داكت ةفصلا هذه نأ مغر «ةديدج ةيعقاو

 مليفو ةراح مليف «ديكأتلاب ءوه .هيلع قبطنت ال

 يف هنأ ريغ ءءاطسبلل ةيمويلا ةايحلا يف صوغي
 >5 حبصيل أريثك اذه زواجتي هسفن تقولا

 نم ًاسبق لمحي ًايويؤر ًامليف نوكي نأ ىلإ
 بادآ ضعب تزيم يتلا ةيرحسلا ةيعقاولا كلت



 تاك تيكلا

 ضعب مث «- ًالوأ يبدأ صنك - ةينبتاللا اكيرمأ

 ىلإ صنلا لوحت نيح - كلذ دعب اهامنيس
 ةلوثمأ نوكي نأ ىلإ - ًاضيأ - برقأ هنإ .- مليف

 هبناوج يف ناسنإلا نع ًالمع :ةيفسلفو ةيقالخأ

 ًاعقاو هسملت يف سيلو «ةايحلا ىلع هلابقإ يفو
 ذأ سيك ىللز نهاانق انعلا كأن

 داكن انه نمو .يجولويديأ روظنم نم نوكت
 ىلصأللا هصن هلثمو - «تاك تيكلا» نإ لوقن

 «فيسضتلا جراخ فقي لمع  «نيزحلا كلام»

 تيكلا» نألو .ريبك ىعادبإ لمع لك لاح امك

 ءايقطنم هحاجن ناك «تتصي ل لمع« تاك

 وأ ؛مهتايحل ةآرم هيف اوأر ؛هيجرفتم نإ ثيح

 مليفلا وه اهو ءاهنوشيعي يتلا ةايحلل ىرحألاب
 يذلا بحلاو ةداعسلا رادقم مهل لوقيل يتأي

 دوعو وأ ةيليمجت تاحشرم نود نم ءهلمحت

 فشتكي نأ انه ةفداصم نكي ملو .ةيلبقتسم

 ناسنإلا ةيناّوج نأ «مليفلا اذه يف نوجرفتملا

 ..ءيش لك افلغي نأ نكمي «ةايحلا ىلع هلابقإو

 ...ةقالعلا بحاص ناك ولو ىتح «ناكم لكو

 وه مهملا .ىريال ًاريرض ءاذه لكب ريصبلا
 .ةايحلل ناسنإلا ةسامحو ةيلخادلا حورلا

 لعفلاو ...لعفلاب فغشلا كلذ وه مهملا

 تايصخش مظعم كرحتل ىلوألا ةمسلا وه

 خيشلا ةيصخش اهنم امّيس الو «تاك تيكلا»

 ةياورلا يف امك - مليفلا يف ةيزكرملا ءينسح
 دومحم نانفلا ردان زيمتب اهبعل ىتلاو - ًاقباس

 . .زيزعلا دبع
 مليفلا اذه يف نيرداق نوكن ال داكن

 هدومع لكشت ةلماكتم ةياكح سّملت ىلع

 ءيلصألا صنلا نم ًاقالطنا ءانه .يرقفلا

 «نالصأ ميهاربإ بدأ نم دوهعم وه امكو

 .ءاوجأللو تايصخشلل ىلوألا ةناكملا ىطعت

 ينبني مكارت يه «ةايحلا ثادحأ نأ نم ًاقالطنا
 «ءاطسبلا ةايح يف امّيس الو ...نمزلا رم ىلع

 ةيماردلا لامعألا يف ةايحلا هذه ولخت ثيح

 .ةيحرسم تاطبخ نم ةيديلقتلا صوصنلاو

 «ينسح خيشلا ةيصخش مسر وه انه مهملا

 ؛هنمض شيعي يذلا ملاعلا ءاوجأ مسر مث نمو
 يذلا روظنملا .يصخشلا هروظنم نم ًاقالطنا

 يلاتلاب ءانبيصيو «هنم اءدب ملاعلا وه ىري
 «هرارغ ىلع ملاعلا انرودب نحن ىرنف «ىودعلاب
 ينسح نأ ًامامت ىسنن تقو يف ...هروظنم نمو

 ةيقبب هاري .هدهاشي نأ نود نم ملاعلا ىري امنإ

 ىتلا ةيلاعلا هحورو «ةشايجلا هفطاوعبو هساوح

 طالتخالا ىلإ ءريرضلا ةلزع نم ًالدب ؛هعفدت
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 لك يفو «ةايحلا نع مئاد ثحب يف «نيرخآلاب
 اذهو: .ةايحلا هذه ىلع هيف روثعلا نكمي ناكم

 يذلا وه ءةايحلا هذه ىلإ بوؤدلا يعسلا

 يف يكحلا تاسلج روحم ينسح خيشلا لعجي
 عقاولاو همسا مليفلا راعأ يذلا «يبعشلا هيح

 ةرهاقلا قطانم رثكأ ربتعت يتلا ةبابمأ ةقطنم يف

 .ديلاقتلاب ًاكسمتو ًارقف
 هنكل ديكأتلاب ريقف وه ينسح خيشلا

 فشتكتس اذكه وأ .ًايديلقت سيل ءًاضيأ ديكأتلاب
 لك نإ لقنل لب .مليفلا لالخ ةظحلب ةظحل
 خيشلل فاشتكا ةيلمع ىوس وه ام مليفلا

 ىوس ءايندلا عاتم نم كلمي ال يذلا «ينسح

 عم شيعلا نم هنّكمي عضاوتم دعاقت شاعم

 هتجوز تلحر نأ دعب ةّئسملا همأو باشلا هئبا

 ءاذكه هتايح تراص ذإ «ينسح خيشلاو .ًاركاب
 ةنيزح ةبيتر ةايح شيعي نأ هل يقطنملا نم ناك

 لجرلا نأ ديب .ةياهنلا ىوس اهلالخ رظتتي ال
 يف ؛معزتي هارن انه نمو .عونلا اذه نم سيل

 نوكي امك «تاردخملا يطاعت تاسلج «يحلا

 «نيرخآلا ةريس لوانت تاسلج روحم ًامئاد

 يذلا ءينسح خيشلاف .تايرخألا امّيسالو

 ترفو يذلاو ءرصبلا هتساح ءارو ام يف ىري

 يكحلا فنأي ال «ةعيفر ةناصح ءهتلاحو هّنس هل

 ريثك رارسأ حضفو تاسلجلا يف نيرخآلا نع

 ام يف امنإ ءيحلا يف ثدحت يتلا رومألا نم

 كلذ ءانثأ يفو .باحصألا نيب سمهلا هبشي

 تاذ ؟يطتمي» نأب امّيس الو «ريثك ملحي هارن
 اهب لوجتيو هسفنب اهدوقي ةيراخب ةجارد موي
 لب ءملحي نأب يفتكي ال وهو .ةرهاقلا ةقزأ يف

 ىلإ ًاموي رفسلاب هنبا ملح قيقحت ىلإ ًاضيأ قوتي

 نفل

 ,رومألا ىلع مدقي ءيلمع لجر هنألو .ايوروأ
 ودبي يئاقلت لكش يف ءًاديدحت اهرطخأ ىلعو

 يف عروتي ال ءسوردم ريغ لكش هنأ ًايرهاظ
 يذلا سئابلا ريغصلا تيبلا عيب نع رمألا ةياهن
 .رفسلا ملح قيقحت نم هنبا نكمي يك ؛هكلمي

 كلذ لك لعفي ينسح خيشلا ناك نئلو
 ...نامتكلا يط رومألا يقبي لكش يفو ءًاسمه
 عئارلاو ريخألا دهشملا يف هل ثدحي هنإف

 .ينلع لكش يف هلك اذه لوقي نأ «مليفلا نم

 يذلا نإذإ .ًادوصقم كلذ نوكي نل ًاعبطو
 نم دحاول ءازع لفح نأ وه انه ثدحي

 خيشلا نوكي ةداعلاكو .يحلا يف ماقي ناريجلا
 هنإ .ءازعلا كلذ يرضاح مدقم يف ينسح

 توم مغر ىلع «ةايحلا نم بعيو ملكتي انه

 هسفن نع سيفنتلل انه وهو .مّيخملا راجلا
 لدابتو هئاقدصأ عم بعللاو تاهاكفلا ةياورلو

 انه هنإ مث .مهعم ةئيذبلا تاملكلاو تاهاكفلا

 هدنع امب يلدي يك مث «رابخألا طقستي يك ًاضيأ
 .هريغ نعو هنع رابخأ نم هعمج ناك امب ءوه
 وه نآلا ثدحي ام نكل .هيلإ ةبسنلاب نيتورلا هنإ
 يتلا تايآلا ةوالت نم ئرقملا يهتني نإ ام هنأ
 امنإ ؛هثيدح ينسح لصاوي ىتح ءاهولتيل ءاج

 لفحلا ميظنت ىلع نيمئاقلا نأ ىلإ هبنتم ريغ
 .نوفوركيملا توص اولفقي نأ اوسن

 نيب ًارس هلوقي نأ ينسح داتعا ام ءاذكهو
 نوفوركيملا ربع ةرملا هذه لقتنا .هباحصأ
 ...هضرعو يحلا لوط يف ًانلع لاقيل حوتفملا
 ىلع ىلاوتت يحلا لهأ حئاضف يه اه يلاتلابو

 لوصف ؛«ةيجوزلا تانايخلا :ينسح خيشلا ناسل

 .كلذ ىلإ امو ...رخآلا ىلع دحاو لايتحا



 مانأ ال

 ةرملا هذه ةينلعلا ينسح خيشلا ةرثرث نإ لب
 «ةصاخلا هزارسأ حضفيف فسوي هنبا لواطت

 ينسح خيشلا نأ اذه نم رثكألاو ...هتاقالعو
 ًالوصو «هلاعفأو هسفن حضفب أدبي ام ناعرس
 مالعإ ديري الو هئبخي ناك امب فارتعالا ىلإ
 تيبلا هعيب :رمألاب ينعملا هنبا الو ىتح ؛هب دحأ

 .رفسلا ىلع هدعاسي لام نبالا اذهل رفوي يك

 6حئاضف» هريثت ام روصتن نأ انه اننكمي ًاعبط

 ؟اذهب يلابي نم نكلو .ةيصخشلا هتايح يف
 ىلإ دوعي مث «هدنع ام لوقي «ينسح خيشلا نإ

 هملح ققحيل دوعي لب ...ىلوأ ةمدص دعب هلاح

 يف لوجتيو ةيراخبلا ةجاردلا «يطتمي» :ريثألا
 .هاوه ىلع ةرهاقلا عراوش

 ىلإ لصو يذلا سردلا ءًاحضاو ناك دقل
 سردو يه امك ةايحلا سرد :نيجرفتملا

 .ملاعلا ةهباجمل اهنم دب ال يتلا يدحتلا ةدارإ
 انك نإو ىتح سردلا اذه نع ثيدحلا اننكميو
 «ريبكلا مليفلا اذه يف ساسألا سيل هنا فرعن

 داقنلا بناج نم ًاريبك ًالابقتسا لبقتسا يذلا
 ريتخا امك ءزئاوجلا تارشع لانو «نيجرفتملاو

 امنيسلا خيرات يف مالفألا لضفأ نيب نم ًادحاو
 .ةيبرعلا

 «ديسلا ديع دواد هجرخم ىلإ ةبسنلاب امأ

 .ٍلات يئامنيس نتم قيقحت ىلإ هقيرط ناك هنإف
 هنكل :ةيمكلا ةيحانلا نم ليثض هنأ حيحص

 «قوزرم ديس نع ثحبلا» نم ءًازيمم ىتأ
 «مالحألا ضرأ» ب ًارورم «رحبلا لئاسر ىلإ
 «يمارحو ربخمو نطاوم»و «حرفلا قراس»و
 تيكلا» ىلع قباسلاو لوألا همليف ىلإ ةفاضإ

 ارغشأ

 مليف ًامئاد ربتعا يذلا «كيلاعصلا» يأ «تاك
 .زايتماب ءيداصتقالا حاتقنالا ةعراقم

 «مائأ الد

 (ناولأ) .د © (١1ةها/)

 فيس وبأ حالص :جارخإ

 نيدلا زع حالصو ريدب ديس :ةباتك
 ناسحإل ةياور نع تدوج حلاص :راوح

 سوداقلا دبع

 شهاد نسح :ريوصت
 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 «نيهاش ىبحي «ةمامح نتاف :ليثمت

 يدمح دامع «نيدلا رخف ميرم

 ذوخأم مليفلا اذه نأ ًاحضاو نكي مل نإ

 ةيسنرفلا تاياور ىدحإ نع براوم لكشب
 هنإ لاقي نأ نكمي ام لقأ نإف ءناغاس زاوسنارف

 ةلصب «هتايصخشو هعوضوم ةيحان نم «تمي
 هنأ ريغ .ةبتاكلا هذه تاياور عم ةحضاو ةبارق

 عيضاوم قباطتلا دح ىلإ هبشي .هسفن تقولا يف

 حالصل قبس دق ناك يتلا سودقلا دبع

 ةيزاوجربلا» هتلحرم ىف اهجلاع نأ فيس وبأ

 ظوفحم بيجن ناك ام ًابلاغ ثيح «ةريغصلا

 .ويرانيسلا هل بتكي

 ةيأ ىلع هيلإ رظنلا نكمي «مانأ ال» نأ ريغ
 عونلا كلذ يف ةورذلا لكشي هنأ ىلع ءلاح

 بصخأ نم ةدحاو لكش يذلا يئامنيسلا
 ًادبأ اوسني نل ًارثك نأ امك .فيس وبأ لحارم
 يف يئانثتسالاو «ريرشلا» ةمامح نتاف ءادأ



 مانأ ذل

 ةبيطلا ةمئادلا ةاتفلا كلت نأش نم ناك ام مليف

 حالص عانقإ الول هليثمتب لبقت نأ ةشاشلا ىلع

 .اهل فيس وبأ
 ,«ةيدان رود ةمامح نتاف بعلت مليفلا يف

 اذه لصفنا امدعب يرثلا اهيبأ عم شيعت يتلا

 ًاقلعت هب تقلعتف اهتيبرت وه ىلوتو اهمأ نع
 اهغولب رظتنا هنإف وه امأ .ًيبيدوأ نوكي داكي

 ةسردملا نم اهجزخي نأ لبق ةرشع ةسداسلا

 ديري هنأل ةرملا هذه جوزت هنأ اهربخيو ةيلخادلا

 حضاوو .اهرومأب مت مدهتو اهاعرت هتيب يف ةديس

 هي غستست مل ةيدان نأ انه

 ةرألا لرأ اههتل ترج تل ناشلا هير

 يف عارصو قزمت ىلإ تلوحت ام ناعرس
 سيل اهابأ نأ تفشتكا نيح ةصاخبو اهلخاد

 اهتسايكيو ةديدجلا ةجوزلاب بجعملا ديحولا
 اهب نوبجعم نيرخآلا لك نإ لب ءاهلامجو
 .ًاضيأ

 ضضم ىلع لوبقلا لوحتي انه نمو
 تارماؤملا ةكايحب أدبتو «ديدش ءادع ىلإ

 ريبدت ىلإ ًالوصو «ةجوزلا دض تاروانملاو

 عم ةقالع ىلع بألا ةجوز نأ «تبغت» ةطخ

 ل ىف نعي ينل ريخألا اذه رشد ويش

 قدصي يذلا بألاب بضغلا دبتسي .هسفن
 لك نأ ريغ .ةجوزلاو هاخنأ درطيو هتتبا تاءارتفا
 فرصني اهوبأ اميف «ةيدان بلق ىلع لقثي اذه

 .رمخلا ةرقاعم ىلإ
 ثدحلا ةأطو نم فيفختلل ءًاقحالو

 هر يع تيصملا ىلاغللا هينا تحلمت
 .امهنيب برقتو اهل ةقيدصي
 بألا طبتري :ربكأ ودبت ام ناعرس ةرملا هذه

 ادذشو

 «ةقيدصلا هذه نأ فشتكت ةيدان نكل «ةقيدصل

 0 ا ل
 ةرداق دعت مل ةيدانو لمعلا ام نكلو .اهب نرتقاو

 ...ةقباسلا ةرملا يف ءارتفا ءتلعف ام راركت ىلع

 يك ةقيقحلا نع هل ةفشاك اهمع ىلإ أجلت

 اهعم تتأ.بألا «ةبيطخ» نأ امّيس الو لخدتي

 ةيدانب جاوززلا ديري يذلا اهقيشعب لزنملا ىلإ

 عتمتلاو هتقيشع برق انه شيعلا يف رمتسي يك
 .بألا ةورثب

 نكل «مهلا لخدتب رمألا يهتني لعفلابو

 نم اكانلرلا بول يف ينحر قرتي د ةيدان

 رو اينارقا دفع موب ةنعض طورت ءارج

 ام لكبب دفرتعت يهو ىفشتسملا ىلإ ةهوشم
 .تلعف

 امّيس الو ؛مليفلا اذه هنيح يف ًايساق ناك
 ةداتعم نكت مل يتلا ءاهسفن ةمامح نتاف ىلع

 ربتعا انله عمو .راودألا نم عونلا اذه لثم ىلع

 ىلع اديج اجذومن داقنلاو روهمجلا نم مليفلا
 فشك ءاذه نم رثكأ نكلو . 2 ةيقالخأ» امنيس

 ا مسفر ل قيس وأ حالم ةردق نع علينا
 .هتايصخشل ةيجولوكيسلا داعبألا

 نإ قايسلا اذه يف لوقلا حصي امير لب
 ةيعامتجالا مالفألا لوأ نم ًادحاو ناك «مانأ الد

 حوور ربس يف قمعتلا اهيف لصو يتلا ةيرصملا

 كلذ ىلإ اهتافرصت يف اهعفاودو تايصخشلا
 ناك نإو ىتح «ليلحتلا نم زيمتملا ىوتسملا

 «نيحلا كلذ يف ىتح امبرو «مويلا انرودقم يف
 ةيصخش مسر يف هتغلابم مليفلا ىلع ذخأن نأ

 هتافرصت ءوسو بألا ةلفغ مسرو «ةيدان

 .هلعف دودر ةقامح-و



 (نيشاال

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (1998)

 بمارك زتيرف :جارخإ
 نيام توف شيريته :ةصق

 يمار دمحأ :راوح

 يليتس جروج :ريوصت
 نمحرلا دبع ديمحلا دبع :ىقيسوم

 ضاير نيسح «يجان ةيدان .,تزع نسح :ليثمت

 يداصتقالا ناك «نيثالثلا تاونس طساوأ

 هعورشم زاجنإ يف أدب دق برح تعلط
 ويدتس لوح نم روحمتملا ريبكلا يئامنيسلا
 نابش نم تاثعبلا لسري أدب دق ناكو ءرصم

 ءابوروأ يف امنيسلا نوئف نوسردي نييرصم
 ءاربخلا نم ًاددع هئاعدتسا ىلإ ةفاضإ
 .رصم يف ويدتسالا نوؤش اومظنيل نييبوروألا

 يذلا ءبمارك زتيرف ءالؤه نيب نم ناكو
 مليف جاتنإ عورشم برح ىلع ضرع ام ناعرس

 امنيسلا يحي ةيدوويلوهلا ةقيرطلا ىلع ءمخض
 .ةيرصملا

 بعصي يذلا «مليفلا اذه دلو اذكهو

 رصانعلا ةيحان نم ءايرصم ًامليف هفينصت

 ًابيرق ناك هعوضوم نكل .هيف ةلماعلا ةسيئرلا
 ىلع لقألا ىلع ؛:ةيرصملا عيضاوملا نم

 انهو  هنإ امك ءيدرفل «ةدياع» اربوأ ةقي

 نيوكت يف مهاس  ىربكلا هتيمهأ نمكت

 هسفن رصم ويدتس كرح هنأ ىلإ ةفاضإ «نيحلا

 امك .«امنيسلاو ليثمتلل رصم ةكرش# هتكرشو
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 اهمدق يتلاو نيلثمملل ةثيدحلا ةرادإلا نإ

 نم يناملأ يئامنيس ريبخ وهو جرخملا
 هدالب يف اهققح ًامالفأ هل نأ روصت بعصلا
 .رصم ىلإ هثاعدتسا لبق

 ارشتسالا عباطلا ًاتفال ناك «نكي امهم
 0 كلذ لالخ نم تلطأ نإو ىتح «مليفلل
 يف ناك ةيسايس داعبأ نم ٌلخت مل ةياكح

 لاوحألا نيبو اهنيب لئامي نأ روهمجلا عسو
 يرضحلا دمحأ دقانلا اهرصتخيو «ةيرصملا

 .«موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا» ريوصتب

 ةمق يف عارصلا ريوصت :ىرحألاب نحن لقنلو
 بناج ىلإ بعشلا هيف فقي يذلاو «ةطلسلا
 راصتنا ميدقتل ؛رشلا» قيرف دض ؛ريخلا» قيرف
 ىلإ ةيده رمألا ةياهن يف «رشلا» ىلع «ريخلا»
 نم هصيلخت لكش ىلع ؛(ناطلسلا) مكاحلا
 ةقالع ىلإ ءيسي ناك يذلا داسفلاو رشلا رصنع
 .بعشلاب مكاحلا اذه

 خيراتلا يف ثحبلا انه ًاديفم نوكي نل ًاعبط
 ًاثحب مليفلا ريوصت نمزل رصاعملا يرصملا
 «ناكم زيمرتلل ناك اذإ ام ةفرعمل تانراقم نع
 نلعم وه امك  مليفلا ثادحأ نأ ةصاخ

 ءاذه عمو .رشع يناثلا نرقلا يف رودت هيف

 هتلالد يف ىعسي مليفلا نأ كردن نأ ماه رمأ

 ..مكاحلا نم ريخلا بناجلا ظاقيإ ىلإ ىلثملا
 ةيفلخخ يف تناك ةلالدلا هذه نأ يف كشالو

 ةباقرلا عم مليفلا اهل ضرعت يتلا تالكشملا
 .هنيح يف ةيرصملا

 يذلا رودلا يف نمكيف اذه نم مهألا امأ

 رودي يتلا «ةيسايسلا ةبعللا» يف ةأرملل يطعأ
 يتلا «ةميلك يه ةأرملا هذهو .اهلوح نم مليفلا



 صيخر محل

 نم اهب ىتؤي ةريهشلا اربوألا يف «ةدياع» لثم

 ء.ائه اهرود بعلتل اهنطوم نم اديعب جراخلا

 يه لب «ةدياع امك ةريسأ تسيل ةميلك نكل
 دعب نيشال دئاقلا اهب داع وهوس مكاح نم ةيده

 ريغ .ناطلسلا ىلإ اهمدقيل ءجراخلا يف هراصتنا

 يف نجسلا يف اهعدوي ةميلك هضفرت ذإ اذه نأ

 ةعاجم ثودحب أبنت دق مجنملا هيف ناك تقو

 .تايارطضاو

 ًامعزتم رغنك ريزولا نوكي ءانثألا كلت يفو
 عاقيإلا ةبعل أدب دق «ةنوخلا نم ةعومجم

 امدنع انهو .نيشال دئاقلاو ناطلسلا نيب

 نيرئاثلا فسوي حالفلا دوقي ةعاجملا لحت

 اميف «ةيمسرلا ةمعطألا نزاخم ىلع ءاليتسالل

 نم اهيلع ضبقي نيح ًاقحالو .ةميلك برهت
 اهيدهي نأ ناطلسلا ىلع ريزولا حرتقي ءديدج

 بح يف عقت هذه نكل .اهل ًاباقع نيشال ىلإ
 لقتعيو ثادحألا هيف روطتت تقو يف نيشال

 اذه قالطإل راوثلا لخدتيو نيشال ناطلسلا

 رمآت نيفشاك ناطلسلا نوذقني ىتح لب «ريخألا

 تصلخت دقو نامألاو نمألا دوعيو ...ريزولا

 .نيدسافلاو داسفلا نم ةكلمملا

 لصت يتلاو ةبكرملا ثادحألا هذه يف

 ىري هقيدصت نكمي ال ام دودح ىلإ ًانايحأ
 لوأ» وه «نيشال» نأ يرضحلا دمحأ دقانلا

 امك «ةيرصملا امنيسلا خيرات يف يسايس مليف

 ىوتسم ىلإ لصوت ةيئفلا ةيحانلا نم هنأ ىري
 هجرخم نإ ثيح 4(...) ًاضيأ قوبسم ريغ
 زيكرتلابو ةيحوملا ةماهلا ليصافتلاب» ىنتعا
 نم مليفلا يف ةيسايسلا ثادحألا ىلع ماتلا

 .«ةرثرث وأ ةلاطإ ءارو يعسلا نود

 اردخا

 «صيخر محل »

 (ناولأ,.١ )1996( ٠

 يديغدلا سانيإ :جارخإ

 داؤف حالص :راوحو ويرانيسو ةصق

 زيزعلا دبع لامك :ريوصت
 يجان ىفطصم :ىقيسوم

 «نيهاش ماهلإ 2 وانشلا لامك : ليثمت

 ليباق دومحسم

 ةجرخملا نع ًامئاد لاقي نأ نكميام

 فيك تفرع اهنإ يديغدلا سانيإ ةيرصملا
 توكسملا رومألا نم ًاريثك ءاهمالفأ يف ظقوت
 نإو ثدحتتل ,ءيرصملا عمتجملا يف اهنع

 جلاعت تناك رومأ نع «يزازفتساو حف لكشب

 امنإ .ىرخأ مالفأ يف ؛ةيروتهو «ةمكح# ب

 سانيإ مالفأ .قالطإلا ىلع ةيلاعف نود نم
 وأ «ةيلامجلا انؤارآ تناك امهمو «يديغدلا

 .ةبضاغ امنيس ىلإ يمتنت ءاهيف ةيقالخألا ىتح
 ةيرصملا ةأرملا لاوحأ ًابلاغ لمأتت امنيس

 لواطت يتلا تارايهنالا لمأتت .بضغتو

 توكس لمأتتو .بضغتو يرصملا عمتجملا

 ريغ وأ ًايئامئيس ناك ءاوس ءيرصملا عادبإلا
 .بضختو هلك اذه نع يئامئيس

 ةردق يديغدلا سانيإل نأ وه انه تفاللاو

 ؛هذه بضغلا عاونأ لك نع ريبعتلل ةيئانثتسا
 يف ةيئانثتسا ةلاح ًامئاد تلكش اهارن انه نمو
 ةيئانثتسا ةلاح لوقت داكنو .ةيرصملا امنيسلا

 .ةيبرعلا «ةيوسنلا# امنيسلا يف ىتح



 صيخر محل

 «صيخر محل# نإ انه لوقلا نكمي امبرو
 مالفأ نيب لضفألا نوكي نأ نود نمو
 امنيسلا هذه لك هدحو رصتخي داكي «يديغدلا

 ًامليف ناك انه نمو .اهبضغ نم ًاريبك ًاءزجو

 ةصق صخلم أرقن نأ انبسحو .رثكل ًاجعزم
 فيكو «جاعزإلا اذه ببس كردن يك مليفلا

 اهنأ ًاحضاو ادب ةيرصم ةعدبم لمع هباج هنأ
 باحصأ ىوه ىلع يرجت نأ رومألا ديرت ال
 .ةقالعلا

 كوربملا نع انثدحي ةصقلا صخلمف
 ادا اوقوا ًاراسمس ةيادبلا ذنم انيلإ مدقي ب يذلا

 لدابتلا بورضو لاغشألا عاونأ لكب موقي
 تامداخلا مادقتسا نم ًاءدب «قايسلا اذه يف

 «بناجألا نم رصم «فويض» ىدل نلمعيل

 لوهكلاب تايرصملا ايابصلا جيوزت ىلإ ًالوصو
 «ةيفرع» ىمست تاجيز يف ًابلاغو - برعلا
 لالغتساو ةلمعلاب راجتالاب ًارورم  ًاعبط
 .جراخلا يف لمعلل رفسلا يبغار عاضوأ

 تاراجتلا لك اذه «كوربملا» ىلإ ةبسنلاب
 .يلاتلاب نطولا ةمدخو ةورثلا سيدكتل ةحابم

 موي تاذ ةيرقلا حرابي نأ كوربملل ثدحيو

 لمع داجيإ ىلإ ىعسي تايتف ثالث هتقفر يفو
 .نهنم ةدحاو لكل ناك ريصم يأ وأ ةجيز وأ
 ةديحوت نهالوأ تاقيدص ثالثلا تايتفلاو

 اهرجأ ضبقت بقت نأ طرش ةمداخ لمعلا ديرت يتلا

 ةفجن ةيناثلاو « يبنجأ نوبز لك نع «رالودلاب

 هدالب ىلإ هبحصت ًايبرع ًالهك جوزتتس يتلا
 ثالغلا هتاجوزل ةمداخب هبشأ حبصتس ثيح

 اهنإف ءصالخإ ةثلاثلا امأ .اهيلع تاقباسلا

 باش نم جاوزلاب ةبعللا ضوخ ىضرت ال

 انامل

 ةرايسو ةقش اهل مدقي نأ دعب الإ ءيرث يبرع
 ةئيمث ةكبشو

 تايتفلاب رئاصملا عزوتت فوسًاقحال
 نم ريثكب ةيقيقحلا رئاصملا عّزوت ؛ثالثلا

 داسفلاو حاتفنالا نمز يف تايرصملا ءاسنلا

 نأ ًاحضاو ناك تقو يف ؛ةيكالهتسالا ةروفلاو
 رئاصملا هذه دنع فقوتلا دراو يف سيل .مليفلا

 عدخلا فاشكناو ءاهلاوحأ لدبت ىلع ةيدرفلا

 انه سيل مهملا نأل ءرئاصملا كلتب ةطبترملا

 هذه يف لب «يديغدلا سانيإ مليف ىلإ ةبسنلاب
 ًانكمم اذه لك لعجت يتلا ةيعامتجالا عاضوألا

 نم ولخت ال تاياهنلا نأ حيحص .ًايمتح لب
 نم ةدحاو لك ةياكح متخت فوس ءام ةداعس

 رقتست يذلا تقولا يف نكلو «ثالثلا تايتفلا

 نقلطنا يتلا ةيرقلا يف ءيشلا ضعب نهرومأ هيف

 شوعن ؛ةيرقلا ىلإ لوصولاب أدبت فوس ءاهنم
 لمعلل مهلسرأ دق كوربملا ناك نيذلا لامعلا

 يرصملا ناسنإلاب ةراجتلا ةساخن قوس يف

 روثي لوألا شعنلا دهشم مامأو .جراخلا يف

 ماقتنالاو هترصاحمل كوربملا دض نونطاوملا
 .هنم

 يف ًافينعو ًايساق «صيخر محل» ىتأ دقل
 تبتكو «تالاجسلا نم ريثكلا راثأو هنيح

 بتاكل ردقي» :لوقت .هلوح لماك لايرف ةدقانلا

 ةيضق ىلع انه هتجلاعم رصقي مل هنأ ويرانيسلا
 «ءايرثألا لوهكلا نم تايورقلا تايتفلا جاوز

 «ةيداصتقالا تافارحنالا نم ةكبشب اهطبر لب

 (...) ةلامعلا لالغتساو ةلمعلا يف راجتالا نم

 ةيعامتجا ةيضقل اهتجلاعم ةجرخملل ردقي امك
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 تاكاري يرتع :جارخإ
 اكول يد ويلوج :ريوصت

 شرطألا ديرف :ىقيسوم
 ةدجام «ةمامح نتاف ء.شرطألا ديرف :ليثمت

 رصعلا ركذ ىلع اهيف ىتؤي ةرم لك يف

 «نينحلا نم ريبك ردقب ةيرصملا امنيسلل يبهذلا
 لاب يف رطخي مليف لوأ نوكي نأ نم دب ال
 لضفألا ربتعي يذلا عيدبلا مليفلا اذه «سانلا
 ىنغو شرطألا ديرف اهلثم يتلا مالفألا لك نيب
 مليفلا رصانع لك هل تلمتكا مليف وهف .اهيف

 ةياكح هينغمو هلطبل رفوو «يعامتجالا «يئانغلا
 داعتبالا كلذ دعب هعسو يف دعي مل هسايق ىلع

 ةياكح تتأ لب .ىرخألا همالفأ مظعم يف اهنع

 مالفألا مظعم ًاقحال اهلاونم ىلع غاصت فوس
 «نينغملا /نيلثمملا نم اهلاطبأ نوكيس يتلا
 اذه ىلع ًاعيونت نوكتس ةيلاتلا مالفألا لك نأكو
 .مليفلا

 «همالفأ مظعم يف هتداعك ءوه شرطألا ديرف

 ىلع يذلا ءروهشملا برطملاو نحلملا «ديحو
 «ءىصحت الو دعت ال يتلا ةيئاسنلا هتاقالع مغر

 يقيقحلا بحلا نع ثحبي وهو هتقو يضمي
 فوس بحلا اذه نأ يردي نأ نود نم قداصلا

 اذهف .هيلإ هئاقدصأ برقأ ىدل موي تاذ هدجي

 هل ةبيط ةقالع ديحو نيبو هنيب يذلا قيدصلا

 فو ميتاكفلا نإ هو: :ةاعتنو داق قاعفا

 ًءانغ ؛هنفو ديحو قشعت ءافو نأ ةعرسب فرعن

 ؤرجت ال عبطلاب اهنكل ءاهرغص ذنم ءىقيسومو
 جعاول ثبت نأب يفتكتف اذه نع هل ريبعتلا ىلع

 رظني ال ديحو نأ:ًاملع ...ءانس اهتخأ مامأ اهبلق

 نم جرخت داكت ةريغص ةاتف:اهفصوب الإ اهيلإ
 روعشلا اذه دادزي فوسلو .ةقهارملا نس

 نم ...نوكيف هقيدص تومي نيح ديحو ىدل
 نيتاتفلا ةياعرب ًايصخش وه لفكتي نأ يعيبطلا

 .امهلبقتسم نيمأتو
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 ديحو نيب ديدجلا براقتلا اذه مامأ
 ىلع اهتخأ عيجشتب ءانس أدبت نيتاتفلاو
 ثيرتت ءافو نكل ءانهبحب ديحول فارتعالا
 فوس ديحو نأ نم ةّقثاو اهنأ ةنلعمو ةددرتم

 وه اهحتافي كاذ دنعو.«هسفنب هل اهبح فشتكي
 يف نكلو .هنم ةقثاو نوكت نأ ديرت يذلا هبحب

 ماهس ىلإ فرعت دق ديحو نوكي ءانثألا كلت

 .اهنم جوزت مث ءاهبح يف عقوو ةيطارقتسرألا
 «عرستملا» جاوزلا اذه بيخي ام ناعرس نكلو

 ةفطاعب رعشي هنأ ًاجيردت فشتكيل ءديحو لمأ
 بحلا اهيدل نأ ًاربتعم انفو هاجت ةديازتم



 بالكلاو صللا

 ام نكلو .هنع ثحبي يذلا يقيقحلا قداصلا

 دق ماهس نوكت انه ؟ناوألا تاف دقو لمعلا

 نيب ةيمانلا ةلدابتملا ةيفخلا رعاشملا ىلإ تهبنت
 نكل ءاهتمواقم رمألا لوأ لواحتف .ءافوو ديحو

 اهنيب تافالخلا راعتسا ىلإ الإ يدؤي ال اذه

 ىلع رمألا لوأ ّرصت اذه عمو ؛اهجوز نيبو
 لدبتت ام ناعرس رومألا نأ ديب .اهجاوز ذاقنإ

 اهبرقي «ريطخ ضرمب ءافو باصت نيح ًايرذج
 ررقت نأ الإ ماهس نم نوكي الف ؛«توملا نم
 اشيعي يك ةريخأ ةصرف نيبيبحلا ةيطعم داعتبالا

 .ءافو توم ةيشع ولو امهبح

 ويرائيس نأ ىلإ نابصلا قيفر دقانلا ريشي
 بتاكلل ةريهش ةيحرسم نع سبتقم مليفلا

 نيوانع نأ ىلإ ًاتفال ءودوريج ناج يسنرفلا
 يرئه نأ فيضيو .رمألا اذه لهاجتت مليفلا

 ديرف مالفأ مظعم جرخي نأ داتعا يذلا تاكرب

 يتلا ةريبكلا ةيسنامورلاب ٌسحأ ءشرطألا
 ءاكذب رعش#و ويرانيسلا اذه ثادحأ اهلمحت
 ةلثمملا رايتخا ىلع فقوتي مليفلا حاجن نأ

 عقو ذإ باصأ وهو .ءافو رود بعلتس يتلا

 يقترت تناك يتلا ةمامح نتاف ىلع هرايتخا

 .«ةيموجنلا ملس تاجرد ىلوأ

 مليفلل همييقت ضرعم يف نابصلا فيضيو

 ديج عاقيإب هيف يناغألا ددعت مغر» زاتمي هنأ
 يسنامور وج قلخ ىلع ةيقيقح ةردقبو نزاوتم
 ةيرصملا ةيئانغلا امئيسلا نأ دكأ ام ««ريثم

 ةريبكلا ةيبدألا لامعألا ىلع دمتعت نأ نكمي

 ةيقيسوملا ةعتملا نيب عمجي ديج مليف عنصل
 .ةأعم ةيماردلاو

 نان
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 خيشلا لامك :جارخإ

 ظوفحم بيجن :ةصق

 خبشلا لامك ء.تزع يربص :ويرانيس

 ميرك لامك :ريوصت

 رديار هيردنأ :ىقيسوم

 يوانشلا لامك «ناحرس يركش .ةيداش :ليثمت

 عم كارتشالاب ءويرانيسلا اذه تبتك»

 ًاريسفت مدقي نأ لواحي لكش يف تزع يربص
 عفد يذلا امف .ايداصتقاو ايسايسو ايعامتجا

 لماوعلا ؟مارجإلا برد ىلإ نارهم ديعس
 هعفد يذلا وه ديدحتلاب رقفلا ؟ةيعامتجالا

 لعج يذلا رقفلا .هتاقرس ىلوأ باكترا ىلإ
 يرتشي يتلا شورقلا ىلع روثعلا بعصلا نم
 .راغصلا هتوخأ هجاتحي امو .همأل ًءاود اهب

 فوؤر نوكي نأ ةفدص نكي مل انيلإ ةبسنلابو
 رهشألا يزاهتنالاو يجوغاميدلا ؛ناولع

 وه ةريقف لوصأ نم ءيظوفحملا بدألا يف

 صللا» ةياور يف ام مهأ نأ ييأر يفو .رخآلا

 كلت وه ءاهنع هتسبتقا يذلا مليفلاو «بالكلاو
 ةيسيلوبلا رصانعلا امأ .نيلجرلا نيب ةهباجملا

 راطإلا ىوس تسيلف ةيقيوشتلاو ةيئانجلا
 .6ثادحألل يجراخلا

 لحارلا جرخملا ملكت وحنلا اذه ىلع
 لضفأ نم دحاو ىلع موي تاذ خيشلا لامك

 بناج ىلإ ناك يذلا مليفلا وهو ...همالفأ

 لامعأ نعةذ وخأملا فيس وبأ حالص مالفأ



 بالكلا رو صللا

 هذه نع ققُح ام لضفأ نم هظوفحم بيجن
 امئيسلا نأ فرعن نحن ءًاعبطو .لامعألا
 - يرصملا نويزفلتلا ًاقحال مث  ةيرصملا
 دق ءاضيأ ةيكيسكملا امنيسلا «كاذو هذه نيبو

 بيجن بدأ نم «رخآب وأ لكشب ءاهلك تلهن
 فيلح نكي مل قيفوتلا نأ فرعنو .ظوفحم
 مل بنذلاو .راطإلا اذه يف تالواحملا لك

 نيذلا بنذالو اهسفن تاياورلا بنذ نكي
 ىلإ ريبكلا بدألا لقن ةيلمع نأ كلذ .اهولقن

 ةلباقو ةيهيدب ةيلمع تسيل «ةكرحتملا ةروصلا
 ىلع «ةصاخب ءاذه قبطنيو ...ًامئاد حجنت نأل
 لقأ قبطني هنكل ءىربكلا ظوفحم لامعأ مظعم

 نومضملل اهيف نوكي ةيظوفحم تاياور ىلع

 ةيجذومن بالكلاو صللاو .لكشلا ىلع قوفت
 اهليلحتو ثادحألا ثيح «لاجملا اذه يف

 .ًايساسأ أ رود نايدؤي يناربلا

 نإ ًامئاد لاقيو ليق ءرمأ نم نكي امهم

 بيجن اهبتك يتلا بالكلاو صشلا«ةياور
 ةيرهاقلا هتيثالث هرشن تلت ةرتف يف ظوفحم

 هذه ةراثإو انتراح دالوأ روهظ مث «ةريهشلا

 «ةينيدلا ةباقرلا عم ةصيوع لكاشم ةريخألا

 تاياور ةلسلس ىلإ يمتنت بالكلاو صللا

 ًالصأ ًارثأتم ريخألا اذه اهبتك ةيظوفحم
 ةردق ةيدودحم ًاكردمو «يئامنيسلا عيطقتلاب

 «يلخادلا يعولا رايت يف صوغلا ىلع امنيسلا
 تامس نم ناك يذلا ينفلا رامعملا لقت ىلعو

 1 .ريبكلا هبدأ

 امك بالكلاو صللا يف رمألا ادب انه نمو

 يف  اهنأك ءفيرخلاو نامسلاو قيرطلا يف

 وأ لكش يف يأ «ةيئامنيس تاياور - لصألا

 انانر

 نمو .يئامنيسلا مادختسالل ةزهاج :رخآ يف

 «ةياورلا هذه ةملفأ يف خيشلا لامك حاجن انه

 لالخ ناك «ريدقلا جرخملا اذه نأ ًاصوصخ
 لوألا فصنلا - ينفلا هراسم نم ةبقحلا كلت
 ةيحانلاب ًامتهم - نيرشعلا نرقلا تاينيتس نم
 .نيمرجملا عفاود ليلحتب امك ؛ةيعامتجالا

 نأ طقف سيل .هل يعيبطلا نم ناك يلاتلابو

 مهفي نأ كلذك لب بالكلاو صللا ب يقتلي
 .اهتيناربو اهتيناوج يف «مهفلا لك اهداعبأ

 ةياورب ءلاح ةيأ ىلع ء«تأي مل ظوفحمو

 ىتأ لب «بيصخلا هلايخ نم بالكلاو صللا
 ةفاحص يف مئارجلاو ثادحألا ةحفص نم اهب

 هضوخيأدب دق ناك رمأ وهو .نمزلا كلذ

 ىلإ هلوحي نأ لبق نم ىتح هيلع دمتعيو
 لالخ ءًايئامنيس هيلإ تفتلا ذنم يأ ؛تاياور
 ناك امم لهني حار نيح ؛ءنيسمخلا تاونس
 تاعوضوم «ةقرفتملا ثداوحلا نع هأرقي

 هقيدصل ةرشابم اهبتك يتلا مالفألا ضعبل

 نوكت نأ نود نم ءفيس وبأ حالص جرخملا

 .هيدأب ةقالع اهل

 يتلا ةيقيقحلا ةثداحلا ىلإ ةبسنلاب انه امأ

 اهتكبحو بالكلاو صللا عوضوم هتطعأ
 وهو ًايئاور اهمدختسي نأ رثآ هنإف ؛ةسيئرلا
 «ةعرسب اهنم وندتس امنيسلا نأ ًامامت فرعي

 قافآ نم «ايناثو ءيبعش ٌسح نم ًالوأ ءاهيف امل
 براوم نإو «ليلحت نم اهيف امل ءاشلاثو «ةيرصب
 «ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا ضعبل
 «ناولع فوؤر ةيصخش لالخ نم امّيس الو

 طلخ ديعتل «ةيلوألا ةثداحلا ىلع تمحقأ يتلا

 «يثدحلا دعبلا نع ىأنتو عوضوملا قاروأ



 بالكلا و سصللا

 «يعامتجالا دقنلا عون نم هلك لمعلا حبصيف

 ًايئامنيس بذتجي نأ نكمي يذلا عونلا نم يأ
 نيب هتامامتها يف عمجي ناك «خيشلا لامك لثم

 بابكنالاو عمتجملل يدقنلا ليلحتلاو قيوشتلا
 .هتايصخشل يسفنلا كولسلا ليلحت ىلع
 عمجتل تتأ بالكلاو صللا نأ يف كش الو

 داكت اهنأ ًاملع ...مليفو ةياورك أعم اذه لك
 نم ةسبتقملا ةيئامنيسلا لامعألا دحأ نوكت
 .هئاوجأو هلمعل ةنامأ رثكألاو ءظوفحم

 صللا هتباتك يف ظوفحم بيجن قلطنا ءأذإ
 رصم اهب تجض ةيقيقح ةثداح نم بالكلاو

 حافس «اهلطب»و .نيحلا كلذ يف اهتفاحصو

 هجورخ دعب ناوتي مل ءناميلس دومحم ىعدي

 «صاخشألا نم ريثكلا لتق نع نجسلا نم
 هذه .هيلع ءاضقلاو ةياهنلا يف هدصر مت ىتح
 اهراعتسا مث ءظوفحم اهراعتسا ةيصخشلا
 ةيصخش اهساسأ ىلع ىنبتل ؛خيشلا لامك هنم

 ًامرجم يقب دق ناك نإو يذلا ؛نارهم ديعس
 ةايحلا يف هلاح امك ؛مليفلاو ةياورلا يف
 ةريدج ةلاح ىلإ هلوح عادبإلا نإف «ةيقيقحلا

 تاذ رمآتت يداع ريغص صل انه هنإ :ةساردلاب

 صلختلل شيلع هدعاسم عم ةيوبن هتجوز موي
 اذه دعيو .نجسلا يف ىمريو هنع ناغلبيف هنم

 ةايح يفو هتيب يف امّيس الو هناكم شيلع لتحي
 ثدح امب رون ىوهلا ةاتف ملعت ذإو .هتجوز

 نجيف ثدح امب هربختل نجسلا يف هروزت
 ماقتنالاو نجسلا نم جورخلا ررقيو هنونج
 هكولس نّسحيو ثيرتي هنكل ...كلذ هفلك امهم

 هسفن ىلع ىلآ دقو ةيعرش ةروصب جرخي ىتح
 ديعتسي نأ دعب نكلو ...نينئاخلا نم ماقتنالا

 راكفأب رثأت دق ًاموي ناك يذلا وه هراكفأ
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 اذ ناك يذلا ركفملاو بتاكلا ء.ناولع فوؤر

 يضاملا يف نارهم ديعس تهجو «ةديدس ءارآ

 درمت لعفك ةقرسلا ىلإ هتعفد لب ؛هتايح يف

 .يعامتجا

 «ديعس نجس لالخ فوؤرراص دقل

 ةطلسلا باحصأ نم ًادحاوو ًاقومرم ًايفاحص

 ىري يلاتلابو .دلبلا يف - ةيسايسلاو - ةيركفلا
 ًالوأ هيلع نأ نجسلا نم جرخي نإ ام ديعس

 هدعاسيو هراكفأب دشرتسي يك فوؤر روزي نأ
 ناولع فوؤر ةرايز نوكت اذكهو .ريخألا اذه

 ىدل نارهم ديعس اهيلع مدقي ةوطخ لوأ

 ىلع فوؤر هدعاسي نأ لمأي وهو .هجورخ

 ريغ «آميرك ًاشيع هل نّمؤي فيرش لمع داجيإ
 فوؤر نأ كلذ .ةريبك نوكت انه هلمأ ةبيخ نأ

 ام لك .هيلإ فرعتلا ىتح الو هتدعاسم ديري ال

 مث تاهينج ةرشع نم ةقرو هيطعي هنأ رمألا يف
 ةيوبن نم هماقتنا نأ ديعس ررقي اذكهو .هدرطي

 .ًاضيأ ناولع فوؤر لمشيل دتميس شيلعو
 نارهم ديعس نأ وه اذه دعب ثدحي يذلاو

 يف لشفي «هلتق لواحيو شيلع ىلإ لصي نيح
 اذه نوكيو .هنم الدب ًائيرب ًالجر لتقيل ةيلمعلا
 فتكي مل يذلا «ناولع فوؤرل ًاكرحم أطخلا

 ام بتكي لب «هل «ًاذيملت» هنوكو ديعس لهاجتب
 ب عمتجملاو تاطلسلا ًابلاطم «مرجملا» ب رّهشي
 بضغ ةدح دادزتو .«هلاثمأ نمو هنم صلختلا»

 لشفي هنكل ءفوؤر لتق ىلإ هجوتيو ديعس
 عجاري «رركتملا لشفلا اذه ءازإو .ىرخأ ةرم
 ءازعلا دجي نأ ةظحل تاذ لواحيو هسفن ديعس

 ...يقت يفوص خيش ىدل نارفغلا ىلع ةردقلاو



 مل خيشلا اذه نإ ذإ ءاضيأ لشفي انه هنأ ريغ
 ديعس دقح نم ديزي ام ...ءيش ىلإ هلصوي

 ةيناغلا ىلع سيل نكلو «عيمجلا ىلع نارهم

 هتنحم يف هدعاست يتلا ةديحولا نوكت يتلا رون

 ةطرشلا لاجر ةدراطم نم ًابره اهيدل هيوؤتو
 رمألا ةياهن يف نونكمتي ءالؤه نأ ديب .هل

 رون تناك اميف هلتقو هئبخم ىلإ لوصولا نم
 .هسفن ميلست ىلإ هعفد لواحت

 ءاهيلإ تلوحت يتلا ثادحألا يه كلت

 لامك اريماك مامأو هظوفحم بيجن ملق تحت
 اهنأ حضاولا نم ءيداع مرجم ةياكح «خيشلا

 «مليفلاب قالطإلا ىلع ةقالع تاذ دعت مل

 امدختسا ؛جرخملا مث ءبتاكلا نإ ثيح

 «صاخلا اهخيرات نع رظنلا فرصب ةيصخشلا

 ةركبمو ؛ةداح ةيعامتجا ةلئثسأ حرط لجأ نم

 نإ .عمتجملاب هتقالعو مرجملا لوح ًاضيأ
 ليثمت نم ١957 ماع ققح يذلا «مليفلا اذه

 ناك «يوانشلا لامكو ةيداشو ناحرس يركش

 ظوفحم بيجن حار يتلا «تاخرصلا ىلوأ نم

 نأ كردي أدب ناك عمتجم هجو يف اهقلطي
 لالخ اهشيعي ناك يتلا  ةبخاصلا - تاريغتلا

 ١407 ةروث مايق ذنم ةيضقنملا رشعلا تاوئسلا
 نم تاريغتم ىوس نكت مل «لامآلاب ةلمحملا

 ةينب لواطت نأ نم دعبأ لازت ال اهنأو ءقوف
 .هصاخشأ ةيكولسو هسفن عمتجملا

 ءانه ةلالدلا ةديدشلا رومألا نم لعلو

 خيشلا لامكو - ظوفحم بيجن نوكي نأ
 ةيصخشلا ىلع ةوقب الغتشا دق - يلاتلاب

 فوؤر ةيصخش :لكك لمعلا ىلع ةمحقملا

 لكش يف نإو - ائه انيلإ مدقت يتلا ءناولع
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 ًاليثمت رثكألا ةيصخشلا اهرابتعاب - براوم
 .ةيقوفلا هتينب يف ؛ديدجلا «يروثلا» عمتجملل
 قايس يف ةفداصملا ليبق نم اذه نكي ملو
 لوقن نأ ءانناكمإ يف لب ...يظوفحملا ركفلا

 اهءاطعإو ناولع فوؤر ةيصخش داجيإ نإ
 اناك امنإ ؛يعادبإلا لمعلا يف ةيمهألا هذه لك

 .ةياورلا هذه ةباتكل ساسألا زفاحلا

 «ميرم تيكح امث»

 (ناولأ) .دو٠ 00

 راكدالوف دسأ :جارخإ

 راكدالوف دسأ :ويرانيس

 يلامش فزوج :ريوصت
 دارم وبأ ءادن :ىقيسوم

 «يدرجلا لالط ؛ءبيدح تيدانرب :ليثمت

 كيد هينير

 فرع دق راكدالوف دسأ مسا ناك نإو ىتح

 هفصوب «ميرم تيكح امل» همليف روهظ لبق
 يذلا ينانبللا يئامنيسلا ليجلا ءانبأ نم ًادحاو

 تاذلا ةروص# ضرعم عم هروهظ تايادب تناك

 همليفب لطأ نيح لجرلا نإف ؛«رخآلا ةروصو
 ةيباجيإ ةمدص هسفن تقولا يف لّكش ءاذه

 .ديعص نم رثكأ ىلع ةأجافمو

 تيكح امل نأل تناك ةيباجيإلا ةمدصلا

 امنيسلل ضيرع روهمج نيب ةقالعلا داعأ ميرم
 ققحي فوس امو ققحي ام نيبو ؛نانبل يف
 نم ايبسن ةليوط ةرتفل هنأ كلذ .دلبلا اذه ىف

 امّيس الو ةينانبللا مالفألا ىلع ودبي ناك «نمزلا



 ميرم تيكحامل

 اهنأ ءامنيسلا هذه نابش هعنصي يذلا ديدجلا

 .داقنلا مالقألو تاناجرهملل عنصت «ةيوبخن

 روهظلاب تأدب دق تناك لباقملا يفو

 يرشتسي فوس ءرخآ عون نم ةينانبل «مالحأ»
 تاقلح نع ةرابع يه .ءكلذ دعب اريثك

 سفن ةلماح «ءيشلا ضعب لّوطُت ةينويزفلت
 «ةيديموك تالسلسم وأ ةحجان جمارب عيضاوم

 ناك دقل .ًالابقإ ىقلتو تالاصلا يف ضرعتف
 نيذلا نيعدبملا نييئامنيسلا نأ حضاولا نم

 مل :ةقباسلا دوقعلا لاوط نانبل يف اورهظ
 نأ درجمل ءاوددجيو اورماغيو مهدوهج اولذبي

 نونوكي دق .نويزفلتلا ...ىلإ امئيسلا اولصوي

 ىلع اهسفن مهمالفأ ضرعت نأب ًامئاد اوّرس
 ةبسنلاب عورشم# وزغ يف ةريغصلا ةشاشلا

 تاشاش ةينويزفلتلا لامعألا وزغت نأ امأ «مهيلإ

 ىلع «هيف نأل زازئمشالل ريثم رمأف «تالاصلا

 امنيسلا ةروصل ًايقيقح ًاهيوشت «رابتعا لقأ
 ةجاح يف ءذإ ءرمألا ناك .لكك ةينانبللا

 امنيس ىلإ رابتعالا ديعي ئجافم لمع ىلإ
 وه عقوم نم امبرو - ىدصتيو .««فلؤملا»
 امل» نإ لوقن لهف .ةينويزفلتلا ةوزغلل - هسفن

 ؟لمعلا اذه ناك ؛ميرم تيكح

 راكدالوف دسأ نأ كلذ .معن ريبك دح ىلإ

 دكأ امك ءرالود فلأ ١6 ىلع ديزت ال ةينازيمبو

 يف ةبكرمو ةطيسب ةياكح ربعو ًاراركتو ًارارم
 نم راعتسا يئامنيس بولسأبو ؛هسفن تقولا
 ام ققح ءاهتغل امنيسلا نمو هتاينقت نويزفلتلا
 لكش يذلا مليفلا :ةريغصلا ؛ةزجعملا» هبشي

 .ةمزال تتاب دق تناك يتلا ةفاطعنالا نم ًاعون
 اهنيب) زئاوجلا نم ًاريبك ًاددع لاني نأب فتكي مل

 نكمل

 «ةينانبللا ةيحرسملا «هتلطبل ةلثمم لضفأ ةزئاج

 اضر لان لب «(ميرم رود يف بيدح تيدانرب

 نانبل يف ضرع نيح ققحف ...ريفغ روهمج
 .فلك ام فاعضأ فاعضأ

 انضرع يذلا راطإلا دنع انفقوت يف لعلو

 راطإ نمض )٠١١7( ةميرم تيكح املا هيف

 .يئانثتسالا هحاجن تايفلخو مليفلا اذه ةيمهأ

 لكش «ينيطسلفلا عوضوملا دعب اهمويف

 عيضاوملا رثكأ يناث «ةيبرعلا ةأرملا عوضوم

 ةيئاسنلا تايصخشلا نإف يلاتلابو .ةرهاظتلا
 ةنبا ىلإ رباص دنه نم «ةتفالو ةريثك تدب

 ««رحاسلا» ىف (ىبلش ةنم) زيزعلا ديع دومحم

 ءاسن ىلإ ًالوصو «ةروعانلا نينأ» ةقلطم ىلإ
 «يلغوصارأ ايلع ةينيطسلفلل :ةشيع شم ياه»

 مليف يف امنيسلا تاقشاعب ًارورم ...ينامشلا

 مالفأ يف ؛ءاسنلا# ةرثك مغر ىلعو
 نم ًادحاو اهجو نأ دكؤملا نم «ناجرهملا

 ام ةركاذ ًاقفارم ًاقحال لظ ءنههوجو نيب

 :ةليوط نمزلا نم ةرتفلو نيجرفتم نم رّسيت

 ربكألا ردقلا لان يذلا مليفلا «ميرم تيكح

 ةلاصلا نم اوجرخ ؛ضرُع نيح قيفصتلا نم
 مليف اريخأ :لوقي مهلاح ناسلو ضرعلا دعب

 ىدافتي «ةطاسبب هتياكح يكحي .ديج ينانبل

 امنإ مهنأ اوررك ام طرفل نيجرفتملا نأ لاحلاف
 قاهسفن عيضاوملا»و ةهاهسفن ةروصلا» اودهاش



 ام مظعم يف اهسفن ةيبولسألا تايناولهبلاو
 نيح نيرذح اوتاب ءبرحلا دعب نانبل يف ققح
 .ًاينانبل امليف اودهاشي نأ مهيلع «بجوتيا

 دنع ًارضاح ناك يذلا رذحلا اذهو

 مليفلا جرخم مّدق ام دعب نم ىتحو ؛لوخدلا
 لاز ام ناعرس ءروضحلل همليف راكدالوف دسأ

 .هلحم لح نإو ىتح .مليفلا ثادحأ روطت عم

 لاكشأ ضعب هباج رخآ ٌرذح ىلوألا ةلهولل

 راكدالوف اهيلإ أجل يتلا ةيئامنيسلا «ةثادحلا»

 يأ ىنبتت ةيناجم اهنأ نيريثكلل لّيخو «همليف يف
 .ةيرادوغلا تاينيتسلا «ةثادح» ب ام ينانبل علو

 نيح ةياهنلا يف لدبت ام ناعرس هلك اذه نأ ريغ

 جرخمو «غوارم مليف مامأ هنأ روهمجلا فشتكا

 ةيادبلا لئم ددحو ءديريام امامت فرعي يكذ

 هتاطبخ تّقوو هتايصخش مسرو هعوضوم

 نأ مغر مهتياردو نيفرتحملا قذحب ةيحرسملا
 .لوألا يئاورلا همليف ناك «ميرم تيكح املا

 نيب ًاحجرأتم أدبي يذلا «ميرم تيكح املا
 «ةثادح» ك هبولسأو («ةيلئاع امارد» ك هتروص

 ةعجاف» ك يهتني هنأ يف هتغوارم نمكت «ةينقت
 نكي مل ءًارخآو ًالوأ هنأ فشتكنل (ةيقيرغإ

 انيلإ تحوأ نأ دعب «ةبيخو بح ةياكح نم رثكأ
 ةيقالخأ ةلوثمأ ددصب اننأب رمألا لوأ هتغوارم

 يذلا مليفلا اذه ةوق نمكت انهو .ةيعامتجا

 ىتح ءام برد يف هجرفتم ىطخ دوقي نإ ام
 .ىرخأ ابرد كلسي نأ هيلغ نأ يرفتملا فك

 ةيضارتعالا تاطقللا ىتح «راطإلا اذه يفو

 ىتلا (ًالثم ...ناعطاقتي نادسجو ليسي ءام)
 اهلعهتان ناهس لكس اراعلا نمألا لزا ودق
 نم ًايساسأ ًاءزج ةريخألا ةيحرسملا ةطبخلا

 ناد

 ىلإ ثدحتت نيح ميرم امأ .مليفلا عوضوم
 تاطقل يف ءرخآلاو نيحلا نيب ةرشابم اريماكلا

 اهتاطقل نإف «ةيرادوغ /ةيتخيرب ءرمألا لوأ ودبت
 .رخآ ًادعب لختت ام ناعرس هذه

 ةينالكشلا هذه خاخف مليفلا ىدافت امكو

 طارفإلا ىدافتي فيك اضيأ فرع هارن «ةيناجملا
 .ةيديجارتلا ةعزنلا ىتح وأ ءاماردوليملا يف

 ىلإ ميرم لصت امدعب «ةياهنلا يف ىتحو
 اهتروص ربع انيلإ جرخملا اهديعي ءاهتمتاخ
 مامأ انعضو هلك اذه نإ .ةرشابم انثدحت يهو

 .ةيادبلا ذنم هبتريو هعوضوم ًامامت فرعي مليف
 عاقيإلا سح كلتميو هتبعل نقتي جرخم مامأو
 سحلا اذه دقف ناك نإو ىتح) زيمتم لكش يف

 ميرم قالط تلت يتلا ةبيترلا عطاقملا ضعب يف
 نم ناك ءاهنم لئاط ال تاراركت تتأ ثيح

 ةيناوج يف رثكأو رثكأ صوغلاب اهلادبإ لضفألا
 .(اهتياهن ىلإ اهتداق يتلا ةيناوجلا ءاهسفن ميرم

 قالطو بح ةياكح يوريل ىتأ هلك اذهو

 يف ناجوزتم ناباش دايزو ميرمف .رثكأ ال

 امهنأ امهتلكشم .نهارلا انئمز يف توريب

 مأ حلت ذإو .ميرم ىدل مقع ببسب «نابجني ال
 جاوزلا ىلإ هب رمألا يهتني ءبجني يك هيلع دايز

 اذه نكل ...رمألا لوأ ميرم اضرب «ىرخأ نم



 ليللا

 يف اهايإ ًاقرغم اهدعبيو ميرم قزمي ام ناعرس
 .ةصاخلا اهتاسأم

 «ًأذإ طيسبلا عوضوملا اذه لوح نم
 ًاثيلم بيكرتلا ديدش ًامليف راكدالوف دسأ غاص

 .راوحلا لزج ءبولسألا سلس «فطاوعلاب

 «ةياغلل ةطيسب تاناكمإب هلك اذه ققح وهو
 دهاشملا ةرادإ يف يدابلا ريصقتلا رسفام

 دهشم) انه ذإ .ةيوناثلا ليصافتلاو ةيعامجلا
 ًافيعض راكدالوف بولسأ ودبي (ًالثم سرعلا
 .هدجوأ غارف ءلم ىلع رداق ريغو

 نييسيئرلا هيلثمم رادأ نيح «لباقملا يف

 بيدح تيدانرب هترادإ يف امّيس الو ءًاقلأتم ادب
 اهتيصخشو اهرودب ترطيس يتلا «(ميرم)
 ًاءزج هايإ ةيطعم هلك مليفلا ىلع اهئادأ ةعورو
 هقلأت رودلا ةيطعمو «هتيلعافو هتيويح نم ًاريبك
 اهلّهأ ام نيجرفتملا ناهذأ يف هتموميد اميرو

 .ناجرهملا يف ةيساسألا ةزئاجلاب زوفلل

 حاجن نأ وه انه هلوق نيعتي ام نأ ريغ

 يف ال هزوفب رثأتي مل نانبل يف ريبكلا مليفلا

 قوت نم ًاعبان ًاحاجن ناك .اهريغ يف الو سيراب
 يلحم «ليصأ ءيش ةدهاشم ىلإ ينانبل روهمج

 .فلتخمو

 سسأ دق راكدالوف نأ مليفلا اذه عم ادب دقل

 قيقحت نع فقوتي نل نإو ؛ةسردم وأ ًارايت

 ًامليف ققح امدعبو هنأ ريغ .هدعب نم مالفأ
 ءاوجألا يف هثادحأ رودتو ةسايسلا ىلإ برقأ

 نأ نود نم ىتح فقوت - ةينانبللا ةيعماجلا
 داجيإ لواح ذإو ...ريخألا مليفلا اذه ضرعي

 «هسفن دجو «ةرهاقلا عم كرتشم يئامنيس جاتنإ
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 لمعلا يف «ةيرصملا ةمصاعلا يف صوغي ةأجف

 .ىرخأ صرف راظتنا يف امبرو ...ينويزفلتلا

 «ليللا»

 (ناولأ).د 48 (19447)

 دمحم ةماسأ «صلم دمحم :ويرانيس

 فسوي نب فسوي :ريوصت

 نايجريمد هيهاف :ىقيسوم

 «يرئازجلا حابص ىلحلا سراف :ليثمت

 رورحش ضاير

 ١9447 ماعلا ةرود لالخ كلذ ناك
 يف يلودلا يئامنيسلا جاطرق ناجرهمل

 «ناجرهملل نماثلا مويلا ىتحو اهموي .سنوت
 مليفلا لوح نم رودي نيمختلا نم ريثكلا ناك
 نكلو .ةيبهذلا ناجرهملا ةزئاجب زوفيس يذلا

 دمحم مليف ضرع اهيف ىهتنا يتلا ةظحللا ذنم
 ظحلا بحاص هنأ ًاحضاو ادب ؛4ليللا» صلم

 يتلا فورظلا ءوس مغر ءزوفلا يف رفوألا
 ةليوطلا تالاجسلا نمو ؛هضرع تبحاص
 .هاضر نلعي بجعم نيب هلوح نم تراث يتلا

 .هتبيخ نالعإب جضي بئاخو

 زوفيس يذلا «ليللا» مليف نأ لاحلاف

 «لاجسلل ريثم مليف «ةزئاجلاب رمألا ةياهن يف
 نيب حوارتملا يئامنيسلا هلكش بيبسب ًالوأ
 لمجأ ضعب يف راكتبالا تاجرد ىصقأ

 ضعبب رثك لبق نم تنروق يتلاو - هدهاشم
 ادب يذلا يكسفوكراتل «ةأرملا» مليف دهاشم



 ىصقأو - ريثكلاب هل نيدي «ليللا» نأ ًاحضاو
 تاراوحلاو دهاشملا ضعي يف ةيداعلا تاجرد

 نم دب ال ناك رمألا ةياهن يف نكلو .ىرخألا
 قلطملا ديدجلا ةناخ يف مليفلا اذه باسح

 «ةديدجلا ةيبرعلا امئيسلا ىلإ فيضأ يذلا
 مالحأ» قباسلا صلم مليف ىلع ًافوطعم
 .«ةنيدملا

 ًالوصف ؛هتقيرط ىلع «ليللا» يوريو
 تاوئنس طساوأ نيب ٌرمت ؛ةيروس خيرات نم

 نرقلا نم نيسمخلا تاونس ةيادبو نيئالثلا

 «لكشي هنأكو ودبي هنأ ىنعم يف «نيرشعلا
 مالحأ» ثادحأل ًاقابتسا ءاثيدحو ًايخيرات

 يذلا «ليللا» لفط رابتعا ىلإ عفدي ام «ةنيدملا

 «هنيعب ةيلئاعلاو ةيخيراتلا ثادحألا كلت دهاشن

 مالحأ» يف هارن فوس يذلا ىتفلا هسفن وه
 ًاينآ قشمد ىلإ ةلمرألا همأ عم لصي ؛ةنيدملا
 اذه نأ حضاولا نم نكي امهم .ةرطيتقلا نم

 نأ فرعن اننأ ىلإ رظنلاب ائيمخت سيل طبرلا
 /انأ ىوس رمألا ةقيقح يف اسيل ىتفلاو لفطلا
 «ليللا» مليف ىنب يذلا وه .هسفن جرخملل رخآ

 توريب يف هرشن ناك ّصن نم ًاقالطنا ءًالصأ

 لبق شيعت تناك ةئيدم نع تانالعإ# ناونعب

 .ةرطينقلا ًاعبط يه ةنيدملاو .«برحلا

 دهاجملا هللاالع ةريس يوريف مليفلا امأ
 ةرطينقلاب 1975 ماعلا رمي يذلا يومحلا

 اهيلإ دوعي مث نيدهاجملا عم هقيرط يف وهو

 تقولا ضعبل رقتسي ثيح اموزهم ةيناث ةرم
 هل بجنت يتلا يشعلا ةئبا لاصو جوزتيو
 ىرخأ ةرم نيطسلف ىلإ بهذي هارن مث .ًادلو
 ىلع وهو رمألا لوأ دوعيل ذاقنإلا شيج عم

 الكا

 «حافكلا لصاوي نأ ررق دقو ةديدش ةسامح

 هلعجي ام نجسيو ركسعلا دي ىلع لذي هنكل

 ًاريخأ ًانطو ةرطينقلا يف نفديو ًاروهقم تومي
 .هل

 ام يه .«بألا  دهاجملا اذه ةايح نإ

 ريغ .لفطلا اهاري امك ؛مليفلا ةهجاو لكشي
 نم ةقحال لوصف وه امنإ اذه ةيفلخ يف ام نأ

 ناك يذلا «لفطلا تارظنب ىورت «ةيروس خيرات
 انمامأ ىلاوتت ذإ ؛:ةبوذعو ةيفافشب «جرخملا

 «ةيناثلاو ىلوألا نيتيئيطسلفلا نيبرحلا لوصف
 اهتغالبب ةيروسلا ةيركسعلا تابالقنالا لوأو

 «يلتوقلا يركشو ءاطسبلا ىرقلا لهأو «ةجفلا
 يف مليفلا صوغي ذإ ثيح «ميعزلا ينسحو
 ةيوق تاظحل يف لقتني ةيلوفطلا ةيدرفلا ةركاذلا

 نكي مل لصفمت يف ةيعامجلا ةركاذلا ىلإ هنم

 امنيس انينثتسا اذإ «ةيبرعلا امئيسلا يف ًادوهعم
 دمحم امئيس نأ ًاحضاو ادب يتلا نيهاش فسوي

 نم امّيس الو ءرخآب وأ لكشب اهيلإ يمتنت صلم
 .ةيتاذلا ةريسلاب مامتهالا ةيحان

 دقانلاو ثحابلا بتك مليفلا اذه نعو
 دمحم ديعتسي ؟ليللا» يف» :جارد لصيف

 ناكو «ينغت هيف ةعيبطلا تناك ًانمز صلم
 ناهلولا قشاعلا امك توملا ىلإ بهذي لجرلا
 رخآ ًانمز حملت «ليللا» يفو .هتبيبح ءاقل ىلإ

 قراف عم ءاضيأ توملا ىلإ هيف ناسنإلا بهذي
 ًارايتخا لوألا توملا نوكي ذإ .حدافو يواسأم
 نوكي ؛نيطسلفو ةيورعلا لجأ نم ًاميرك
 ريغتت .ًابارتغاو ةخرص ًانزح يناثلا توملا
 «توملا لاكشأو تايهاملاو عئابطلاو ءايشألا

 دعتبيف ءاعيمج رشبلا لاطي ال ريغتلا نأ ريغ



 نابضقو ليل

 دشنتو زجاعلا توملا ضفرت ةلق نع توملا

 يف ام «لواحي صلم دمحمو .ميركلا توملا

 ةبغر ةنمزأو «ةمداق ةيرح نمز دشني نأ .هعسو

 .«ققحتت مل

 «نابضقو ليل»

 (ضيبأو دوسأ>.١ 417 1( ١

 يمهف فرشأ :جارخإ
 يناليكلا بيجن :ةصق

 مرحم ىفطصم :راوحو ويرانيس
 مامإ ىفطصم :ريوصت

 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم
 .يسرم دومحيم «دمحأ ةريمس :ليثمت

 نيساي دومحم

 ءاهموي دئاعلا جرخملا مالفأ ثلاث اذه ناك

 ءاينروفيلاك يف ةيئامنيسلا هتسارد نم ءاثيدح
 ققح دق يمهف ناك هتدوع ذنم .يمهف فرشأ

 «هسفن جرخملا الو ىتح ءًأدحأ ٍضرُي مل ًامليف

 ٍناثب هعبتأ مث .«نويلملا يف دحاو» هناونع

 تحت ؛كوكشتهل ؛راطق يف نابيرغا نم هسبتقا
 رعش نيمليفلا نيذه مامأ هنكل «4ةلتقلا» ناونع

 ام نمز نمزلا ناكو ؛هقيرط ىلع دعب رثعي مل هنأ
 يف ررق اذكهو .«ةديدجلا امنيسلا» اهموي يمس
 ليل) ناكف .هسفن ىلع ضفتني نأ ثلاثلا همليف

 امنيس ىلإ مضنا ام ناعرس يذلا «نابضقو

 ةمالع حبصيل قوزرم ديعسو قلاخلا دبع يلع
 .رصم يف بابشلا امئيس تامالع نم ةيساسأ

 ةديدج نكت مل ةكبح نم مليفلا قلطني اذه عمو

 نا

 بحلا ةياكح :هنيح يف ةيرصملا امئيسلا ىلع
 هذه نكلو .ةئالثلا عالضألا تاذ ةقالعلاو

 يف يرشتسملا فنعلاو عمقلا ةيفلخ ىلع ةرملا
 .ًاديدحت نوجسلا لخادو نيحلا كلذ يف رصم

 رايتلا عاطقنا عم ًالوأ أدبت ةياكحلاو

 دحاو رومأم تيب يف ؟نيأو .يئابرهكلا

 نأب كيهان ءًاباهرإو ًافنع نوجسلا رثكأ نم
 عم هلماعت يف ةوسقلا ديدش ناك هسفن رومأملا

 امدنع .مهنم نييسايسلا امّيس الو ءءانجسلا

 دمحأ باشلا لسري هتيب يف ءابرهكلا عطقنت
 يف ريبخ هنأ ودبيو ءًاملظ نجس بلاط وهو
 تامدقم نود نمو .لطعلا حالصإل .ءابرهكلا

 هملظو هنجس ةياكحو هتياكح بلاطلا يوري ذإ

 شيعت اهنأ ودبي يتلا ءانسحلا رومأملا ةجوزل

 رركتي يلاتلابو ...هب مرغتو «نامرحو ةلزع يف
 لسري ةرم لك يفو .تيبلا يف ءابرهكلا عاطقنا
 ًاعبط «ةرم لك يفو ؛لطعلا حالصإل دمحأ
 نيجسلا نيب ديدج ءاقلل ةعيرذ كلذ نوكي
 .ةمورحملا ةجوزلاو مولظملا

 «ثدحي ام فشتكي نم رومأملا نوكي نل
 نأ نم مهعمقو هئانجسب ًالاغشنا رثكأ وهف
 ددع يصحي وأ ؛هتأرما هلعفت دق ام بقاري

 نم .ءابرهكلا عاطقنا اهيف رركتي يتلا تارملا

 ًاصخش نوكيس ةياكحلا ةبارغ ىلإ هبتنيس
 اذكهو ...ًارش دمحأل رمضي «يناقلشلا ىعدي

 «تاباسحلا ءارجإو ةبقارملا ىلإ فرصني
 نأ ًاظحالم .اهيف ام ةلأسملا يف نأ كردي ىتح

 بيغي نيح الإ عطقنت ال ةنيعللا ءابرهكلا كلت
 يناقلشلا رمأ نم نوكي الو .هتيب نع رومأملا

 تاذ معزي اذهو .هسجاوهي رومأملا ربخي نأ الإ



 يف بيغي فوس هنأ «تعطقنا ءابرهكلاو «موي

 دمحأ بحصي يناقلشلا اميف «دلبلا يف ةيرومأم

 ءاقل نم هنكمي ىتح كانه هايإ ًاكرات تيبلا ىلإ

 مث .دوهشملا مرجلاب جوزلا هطبضي يك ةجوزلا
 بره دمحأ نأ ًايعدم هدرفمب نجسلا ىلإ دوعي
 هرماوأ جوزلا يطعي انهو .هرفخي ناك اميف هنم

 كلتل بالكلا قالطإو افلا نيجسلا ةدراطمب

 رثأ يف بالكلاو دونجلا قلطني لعفلابو .ةياغلا

 .هقيزمتو هيلع روثعلا ىتح دمحأ

 .مليفلا اذه اهلمح يتلا ةياكحلا يه كلت

 نكل «ةكربفمو ةجذاس ىلوألا ةلهولل ودبت دقو
 ميدقتل ةعيرذ تلكش اهنأ يف نمكت اهتيمهأ

 لخاد ثدحي هنإ لاقي ناك امع ةيئامنئيس ةروص

 .نيحلا كلذ يف ةيرصملا عمقلا نوجس

 دقانلل اهموي حاتأ ام اذه نأ ةقيقحلاو

 اذهل هتيحت ضرعم يف «بتكي نأل ديرف ريمس
 ...» :هنم بناجلا اذهل لقألا ىلع وأ «مليفلا
 لالخ نم طلستلاو فنعلاو رهقلا مليفلا نيدي

 ةوسقلا ىلإ هريدم أجلي نجس يف ةايحلا ريوصت
 ةيأ لمحي ال يذلا وه ءنيجاسملل هتلماعم يف
 ريدم هنإ .ناسنإلا ةيناسنإل مارتحالا نم ةرذ

 باهرإ يف بالكلا ىلع دمتعي عيرم يشاف

 رشبلا نم لضفأ بالكلا نأ نمؤي لب ؛عيمجلا
 يف رأثلا ةلكشم ًاضيأ مليفلا سمليو .(...)
 يذلا باشلا نيجسلا نأ كردن ثيح ديعصلا

 دهش امنإو ءأدحأ لتقي مل ريدملا ةجوز هتبحأ

 امك .دلبلا يف مهسوؤر اوعفري ىتح هلهأ هيلع

 لفح لالخ نم يزاوجربلا قافنلا سمالي
 دهاشم لمجأ نم دهشم يف ريدملا هميقي

 ةتفال مغر» :ًالئاق ديرف ريمس متخيو «مليفلا

 ىليل

 نكد

 يتلا «تانيعبرألا يف نوجسلا دحأ» :لوقت
 «ةطقل لك يف شيبارطلاو «مليفلا ةيادب يف رهظت
 .«ماعلا يناسنإلا هنومضم دقفي مل مليفلا نإف

 «ىليل»

 (ضييبأو دوسأ) لوصف (1941؟4)

 ريمأ ةزيزع «يتسور نافيتسإ ؛يفرع دادو :جارخإ

 لالج دمحأ عم ريمأ ءيتسور ءيفرع :ويرانيس

 ينيراك ويلوت :ريوصت
 يتسور نافيتسا «يفرع دادو «ريمأ ةزيزع :ليثمت

 ًامدتحمو ًامئاق شاقنلا لازي ال مويلا ىتح

 يئاور مليف لوأ ضرعل يقيقحلا خيراتلا لوح
 مليفلا كاذ ةيهام ديدحت لوحو «ليوط يرصم

 «يرصم مليف لوأ» قحب هرابتعا نكمي يذلا
 رايتخالا رقتسي نأ راظتنا يفو .عونلا اذه نم

 لظي «مساح مليف ىلعو يئاهن دعوم ىلع
 لوألا يرصملا مليفلا نأ هيلع فراعتملا
 «ىلوألا ةرملل ضرع يذلا «ىليل» مليف وه

 (ربمفون) يناثلا نيرشت ١5 موي «ةرهاقلا يف

 كلذ ةحتاف كلذب ًاربتعم 19717 ماعلا نم
 امنيسلا خيرات - ضيرعلا ليوطلا خيراتلا

 امنيسلا يه يه لازت الو تناك يتلا ؛ةيرصملا

 ًاريثأتو ًالامتكا رثكألا امنيسلا ءزايتماب ةيبرعلا
 نم نييالملا تارشع ةايح يف ءًاروضحو
 كلمت يتلا ةديحولا امنيسلا ءبرعلا نيجرفتملا

 .نينسلا نم ةيضاملا دوقعلا



 19717 (ربمفون) يناثلا نيرشت ١7 موي أذإ

 ةيرهاقلا «لوبورتم» امئيس ةعاق تدهش
 دادو ناك يذلا «ىليل» مليفل لوألا ضرعلا

 نافتسإب اذإف هقيقحت أدب دق (يكرتلا) يفرع

 هلمكي (لصألا ينانويلا) يتسور (نافطسا)
 يتلا «ريمأ ةزيزع ةلوطبو جاتنإ نم ناكو «هيهنيو

 امنيسلل ةيقيقحلا ةيرصملا ةدئارلا اذهب تربتعا
 دوويلوه امئيس» مسأ كلذ دعب تلمح يتلا

 .«لينلا رهن قوف

 ةروانم فلأ نأ ؛عبطلاب ءمويلا فرعن

 لوح نم تراد.ء«سيلاوك ةياكحو ةرماؤمو

 تداك ةديدع ًافورظ نأو «لوألا مليفلا كلذ

 لبق ققحتلا نع فقوتيو عطقي نأل هب يدؤت
 يتلا ةديدعلا عي دراشملا لاح تناك امك «هزاجنإ

 نم نييليشلا قح نم نأ ًاضيأ فرعنو ؛هترصاع
 امعزي نأ امال ميهاربإو ردب ينيطسلف لصأ

 ببسب لوألا مليفلا ابحاص امهنأ امهسفنأل
 تقولا يف «ءارحصلا يف ةلبق» ل امهقيقحت

 .لوألا اهمليف جتنت ريمأ ةزيزع هيف تناك يذلا

 تاباسح يف امهم مويلا ودبي ال هلك اذه نأ ريغ
 ؟ىليل: مليف هاطعأ يذلا نفلا اذه خيرات

 .ىلوألا ةيقيقحلا هتعافدنا

 ةجاذس يف مويلا انيأر ناك امهم ءانه نمو
 هتيماردوليمو ماعلا ههجوتو مليفلا ةياكح

 ودبلا ملاوع نيب فيرطلا هطلخو ةيغاطلا

 امهمو ءرصم يف بناجألا حاوسلاو رضحلاو
 يذلا خراصلا يحرسملا ءادألا يف انيأر ناك

 ضرعلا نأ ركذتن نأ انيلع نإف ؛هيلع ىغط
 يف ةيفيرخلا ةيشعلا كلت يف مليفلل لوألا

 رعاشلا هروضح زربأ نم ناك يذلاو «ةرهاقلا

 اراب

 عماللا يداصتقالاو يقوش دمحأ ريبكلا
 ىلوألا ةراشإلا ناك ءبرح تعلط دمحم

 امنيسلا ملاع «يبرغلا ملاعلا كلذ ةدالو ىلإ
 دوقع لاوطتمهاس يتلا امنيسلا - ةيرصملا

 نيجرفتملا نع هيفرتلا يف طقف سيل «ةيلات
 ةنميهل يلحم لداعم قلخ يفو ؛«برعلا
 ىلع ةيدوويلوهلاو ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا امنيسلا
 كلذك لب «ملاعلا يف امنيسلا ريهامج قا وذأ

 ةعيبط» هيمسن نأ مويلا اننكمي ام قلخ يف

 مالفأ تناكدقف .نيج .رفتملا ىدل «ةيناث

 اهيدجب ءاهنيمسو اهثغب «ةيرصملا امنيسلا

 «ةيسايق ًاماقرأ برضف اهنم حجن امب ءاهّيلزهو
 «تاعدوتسملا ىلع ةعرسب ليحأف لشف امبو

 ىلإ ءبرعلا نيجرفتملا ةيبرت يف ًايساسأ ًالماع
 «ةيبرعلا امنيسلا نإ لوقن نأ اهعم اننكمي ةجرد
 ةسردملا نم رثكأو يلئاعلا طيحملا نم رثكأ
 يف تمهاس «رخآ ةيبرت ناكم يأ نم رثكأو
 رثكأ لاوط ةيبرعلا (ةينيدملا) ةيصخشلا نيوكت

 لوصف ةنيبس اهنوي قليل لوك ناك
 هنكل ءطقف ًادحاو ًاعوبسأ مليفلا ضرعو
 تمكارت امنيس ةدالول قالطنالا ةطقن ناك

 ىلع موجنلا ماظن تفرعو دعب اميف اهتاجاتنإ
 رصنع يأ نم رثكأ - تمهاسو «قاطن عسوأ

 نم يبرعلا قلحتلا نم عون قلخ يف - رخآ
 ةيبرع «ةغل» ةدالو ىلإ تدأو ءرصم لوح

 امنيسلا ةغل :ةفاك ةيبرعلا بوعشلا نم ةموهفم

 ىحصفلا لحم جيردتلاب تلح يتلا .ةيرصملا

 مهب تعزوت بوعش نيب مهافتلل ةديحو ةادأك
 .ضعب نع مهضعب مهتدعبأو تاجهللا
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 برح تعلط اهلاق يتلا ةرابعلا تناك اذإو

 مليفلا ةلطب ًابطاخم مليفلل لوألا ضرعلا ةليل
 رجب ارمأ اتنتح ياما كنزا هتبحاصو
 خي 3 يف رهشألا ةرابعلا ربتعت ««لاجرلا هنع

 دق يتلا ىرخألا ةرابعلا نإف ؛ةيرصملا امنيسلا

 اهب تهوفت يتلا كلت يه «ةرهش اهنع لقت ال
 كلذو تاونسب كلذ دعب اهسفن ةديسلا كلت
 خيرات يف امنيسلل رمتؤم لوأ داقعنا ةبسانمل

 1975 ماع يف دقع يذلا رمتؤملا وهو ءرصم

 هيف تيعدو ءاشاب اضر باهولا دبع ةسائرب
 :اهيقآم يف عومدلاو تلاقف ؛ةملك ءاقلإل ةديسلا
 ةعانص نأ ةداسلا تارضح اي ًارخف ينيفكي»

 نأو «ريبكلا مدقتلا اذه تمدقت دق امنيسلا

 تلاق نأ دعبو .6نابرقلاو ةيحضلا انأ نوكأ

 ءاكيلا يف ةديسلا تقرغتسا تاملكلا كلت

 .اهثيدح لمكت نأ نع ةزجاع

 لغتشت ريمأ ةزيزع تناك نيح كلذ عمو
 هقيقحت ىلإ ىعستو «ىليل) لوألا اهمليف ىلع

 «كلذ ليبس يف تابوعصلا نم ريثكلا ةيطختم
 خيراتلا لخدتس اهنأ - عبطلاب  كردت نكت مل

 مليفلا ةبحاصو ةدئار اهفصوب عساولا هباب نم
 نع ريمأ ةزيزع تلحر نيح ىتحو .لوألا

 ًامات ًاكاردإ ةكردم نكت مل «1467 ماع انملاع

 نأ لاحلاف .ريبكلا يخيراتلا اهرود ىوحفل

 تناك هتلثمو «ىليل» تققح نيح ريمأ ةزيزع

 امنيسلا يف تفشتكا ةنانف درجم اهسفن ربتعت

 ديفملا نم نوكي دق ةديدج ريبعت ةليسو
 حرسملا تبرج نأ دعب ءاهتبرجت عتمملاو
 .ًاليوط

 انكر

 ةلثمم لصألا يف تناك ريمأ ةزيزعو

 يف نيرشعلا نرقلا لئاوأ دنع تدلو «ةيحرسم

 دمحم ةديفم يلصألا اهمسا ناكو طايمد ةنيدم

 ًاردقم ناكو «ةميتيو ةريقف تأشن يهو .مينغ
 ةيردنكسإلا ىلإ اهلاقتنا الول كلذك ىقبت نأ اهل

 «ةيبنجألا طاسوألاب طلتخت نأ اهل ضِّيُق ثيح
 ةغللاو ونايبلا ىلع فزعلا ئدابم تملعتف

 ةليمج ةيبص يهو اهفّرَعت ناك مث .ةيسنرفلا
 باقنلا فشكي مل) ةيبدأو ةيسايس ةيصخشب
 اهاعر يذلا «(ودبي امك نآلا ىتح اهمسا نع

 طاسوأ ىلع اهفرعيو ءاهيهاوم يمني ذخأو

 تالحر يف اهبحطصا هنإ لاقيو ءبدألاو نفلا

 يكيرمألا جرخملاب اهنم ةدحاو لالخ تفرعت

 نفبو ءامومع نفلاب تنتف نأ ناكف «تيفيرغ

 .صوصخلا هجو ىلع امتيسلا

 «اهتاوخأو ىليل»

 (ناولأ,.د ٠ (١1و1/7

 فيزام يلع ديس :جارخإ

 فيزام يلع ديس :ويرانيسو ةصق

 (رفاوتم ريغ) :ريوصت

 ريمس ايدان :ليثمت

 يرئازجلل «اهتاوخأو ىليل» مليف فلتخي

 ديدعلا نع ًايرذج ًافالتخا ءفيزام يلع ديس
 ةبقحلا يف تققُح يتلا ةيبرعلا مالفألا نم

 ةفاحصلا اهتلوانتو اهيف ققحخ يتلا اهسفن
 ددع يف ًاعم اهضورع ةبسانمل ًاعم مالعإلاو
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 طاقن روحمتتو .تايسائملاو تاناجرهملا نم

 :يلي امك ةيسيئرلا هفالتخا

 يف لازي ال ناك دلب ىلإ مليفلا يمتني -
 ةعانصلا يف ًايبسن دهعلا ثيدح ؛دهعلا كلذ
 ريبعت لاكشأ هسفنل طخي يلاتلابو «ةيئامنيسلا

 .ةصاخ ةيئامئيس

 3 واءارم وح دقيل ؛ةدحاو ةأرما ةلكشم لوح ةلصفمتملا

 .ةهباجملل
 هتروث» زجنأ عمتجم نع مليفلا يكحي -

 «ةيعامتجالا هتروث# زاجنإ ىلإ ىعسيو «ةينطولا
 هذه بكاوي يذلا طخلا نمض يوضنيو

 .ةريخألا

 يف ةأرملا ةلكشم نع مليفلا دعتبي -

 عمتجمل يدصتلا نعو «لجرلل اهتهجاوم
 .ةيجوزلا ةايحلا

 مليفلا لوانت يغبني عبرألا طاقنلا هذه ربعو

 .فلتخم روظنم نم

 :ناتيساسأ ناتيصخش ؛اهتاوخأو ىليل» يف

 .ماعلا عاطقلل كولمملا عنصملا يف ةلماعلا ىليل

 اهميلعت لامكتسا ىلإ قوتت يتلا ةبلاطلا ميرمو
 ميرمو ىليل نأ ضورفملا نم ءًايثدبم .يلاعلا
 ءايداصتقاو ايسايس ءيروث عمتجم يف ناشيعت
 يذلا رمألا نأل ..«ًايثدبم» ىوس سبيل اذه نكل

 لبق (ةيكارتشالا وأ) ةيررحتلا براجتلا هتدكأ
 لظيس هنأ وه «ةليوط تاونسب نيحلا كلذ

 ةضهانم طسو امّيس الو هزاجنإ يغبني ام كانه

 انيدل نحنف .ةيمومع رثكأ لكشب اهلقثو ديلاقتلا

 نان

 ندم يف امّيس الو «مدقتم عمتجم مليفلا يف

 «ةثيدحلا تاسسؤملاو عناصملا رشتنت ثيح
 «ةفظوم وأ ةلماع ناديملا يف ةرضاح ةأرملاو

 ققحمو بجنم ناسنإك طقف سيلو ...ةفقثم وأ

 نكلو .هسفنل عمتجملا جاتنإ ةداعإلو رئاكتلل
 ةمث ءايلمع مدقتملا عمتجملا اذه ةهجاوم يف
 عضت يتلا تاداعلاو ديلاقتلا نم لئاه ماكر
 «يعامتجالا ملسلا يف ىلفس ةلزنم يف ةأرملا

 «جوزللو ةلئاعلل عوضخلا اهيلع ضرفتو
 ةرظنلا اهنمو «ةقبسملا ماكحألل ءاذه نم رثكأو

 ةباجتسالا لواحت يتلا ةلماعلا ىلع يقلت يتلا
 لاقي ام لقأ اهنإ .ثيدحلا عمتجملا تابلطتمل

 .محرت ال ةيساق ةرظن اهنإ ءاهيف

 ؛(نيجذومنك) ميرمو ىليل ىلع يغبني ام نإ
 .ةسارد وأ جوز وأ لمع نع ثحبلا سيل .هلعف

 هذه ىلإ لوصولا يف ةرح طقف دعت مل ةأرملاف
 لمعلا ىلع ًاضيأ ةربجم يه لب :«فادهألا»
 اذإ ...يداصتقالا عضولا تابلطتمل ةباجتسا

 لاضنلا ةلحرم اضوخت نأ ميرمو ىليل ىلع
 لازي ال يذلا عمتجملا دض لاضنلا :قحاللا

 مل يتلا ةياصولا نم ًاعون ةأرملا ىلع ضرفي
 .يداصتقالا اهعضو عم مءالتت دعت

 ساسألا روحملا وه ءلاضنلا اذهو

 يفو «ميلعتلا ىلع اهلابقإ جوأ يفف :مليفلل
 مدقتي ؛ةعماجلا ىلإ لوصولا اهراظتنا جوأ

 يهو «ةبطاخلا قيرط نم ؛ميرم ةبطخل باش
 رمألا ودبي دق .اهاري ال داكي وهو «هفرعتال

 مليفلاو .ةداع ثدحت رومأ اهنكل ...يقطنم ريغ

 «ةيطاخلا قيرط نم ةبطخلا ةيلمع بكاوي ذإ
 ؛ميرم اهيف رجفنت يتلا ةظحللا ىلإ انب لصي
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 ىلإ ءوجللا لواحت نيح ىتحو لب ...ضفرتو
 اهدض اذه فقيو ءًايسايس «رونتملا» اهيخأ

 ًاضفر نلعتو هزواجتت :خوضرلا اهنم ًابلاط
 اهعم فقي نوناقلا نإ لوقلا يعيبطلا نم ءًاعطاق

 .هيف
 ؛ىليل ةريسم كانه ؛ميرم ةريسم لباقم

 نأ اهيلع ًامازل دجت يتلا ؛ةجوزتملا ةلماعلا

 تابقعلا نم ةعومجم عنصملا يف هباجت
 ىليل لعجي عضو ءازإ «ةلداع ريغ ودبت يتلا

 لماك بيصنب نمقي تايرخألا تالماعلاو

 وه ؛هتهباجم يغبني يذلا عضولا .لمعلا نم
 ليكولاو ريدملا ةرطيس :ةيروكذلا ةياصولا

 ضوخ مهضفرو لامعلا قافرلا ةيوبأو «لوأ
 .ًايناث هيلع نضرحي وأ تايتفلا هدوقت لاضن يأ

 نضخي نأ اهتاقيفرو ىليل ىلع حبصي انه نم
 ريدملا ةطلس :نيتطلس دض نهدحو لاضنلا

 «ةيطارقوريبلا دض عارصلا قاطن نمض «هليكوو
 ديلاقتلا دض عارصلا قاطن نمض لجرلا ةطلسو
 .ًانود ةأرملا لعج ىلع رصت يتلا

 «فيزام يلع ديس مليفلا جرخم دمتعا دقل

 ةيبعشلاو ةطاسبلا يف ةياغ ًايئامنيس ًابولسأ
 ذنم كردأ وهف ...«اهتاوخأو ىليل#» زاجنإل

 تارريم دقفيس مليفلا اذه لثم نأ ةيادبلا

 (تاينعملا وأ) نيينعملا ىلإ لصي مل نإ هدوجو

 مليفلل اتلعج ةيبعشلاو ةطاسبلا هذهو .مهسفنأ

 حضوي ؛(كيتكاديد) ًايجوغاديب ًايميلعت ًاعباط
 حبتي عمتجم نيب مئاقلا ضقانتلا كلذ ًامامت
 ضفري لازي ال هنكل .سّردتو لمعت نأ ةأرملل

 ميهافم ءانب ةداعإ نم ءاذه بكاوي نأ يغبني ام

 حضوي مليفلا .ةيعامتجالا تاقالعلاو ةلئاعلا

 نع

 ةأرملا ىلع يغبني يتلا تالاضنلا ةيصوصخ

 لازي الذ رئازجلا ىلإ ةبسنلابو) اهضوخت نأ
 يلكلا راطإلا نمض («اهضوخت نأ ةأرملا ىلع
 لعلو .يعامتجالاو يقبطلا عارصلا ةكرحل

 يتأي هنوك نم عبنت «مليفلل ىوصقلا ةيمهألا
 اموهفم اهشيعي يتلا ةقيمعلا ةمزألا كلت دكؤيل

 عمتجم يف «ةيعامتجالا تاقالعلاو ةلئاعلا
 .«ةيكارتشالا ءانب» تامهم هسفن ىلع حرطي

 مث) انه مليفلا هحرطي يذلا لاؤسلاو

 لازي ال له :وه (حوضوب هنع بيجي نأ لواحي

 مارتحالل ةنامض جاوزلا ربتعن نأ يرورضلا نم

 هيف ةأرملا داكت عمتجم راطإ نمض ؛«ةيامحلاو

 اذإو ؟نيدايملا لك يف لجرلل ًاءفك نوكت نأ
 «أيفن انه باوجلا نوكي نأ يعيبطلا نم ناك
 الإ .جاوزلا ةسسؤم دض فقي ال مليفلا نإف

 هجو يف ةبقع جاوزلا نوكي نيح :نيعضو يف
 دادعإ ةيغب اهميلعت وأ اهسيردت ةأرملا فانثتسا

 نيحو «عمتجملا يف ًالاعف ًاوضع نوكتل اهسفن
 ...ةأرملل ةيامحو ةنامض درجم جاوزلا نوكي

 اهيفرط نم لكل ؛ةسسؤم» نوكي نأ نم ًالدب
 يباجيإلاو يساسألاو لاعفلا هرود نييسيئرلا

 قيرط نم يتأي مليفلا يف ضفرلاو .اهيف
 بارضإلا دوقت يتلا ىليل :نيتيسيئرلا هيتيصخش
 ةيلاجرلا راكفألا زجاح ةقرتخم ءهحاجن ىتح

 نأ ضفرت يتلا ميرمو ءعنصملا يف «ةقبسملا
 اذه ىلعو..ةيجوزلا ناكد ىلإ ةجعنلاك داقت

 لك زجنت «نيتيصخش مليفلا انل مدقي وحنلا

 يعامتجا عضو لضفبو ءاهسفنب اهررحت امهنم
 .زاجنإلا ىلع ةردقلا هذه لثم اهل حاتأ
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 هرابتعا نكمي ال مليفلا نا نم مغرلا ىلع
 وأ ينفلا ديعصلا ىلع ةمهملا مالقألا نم

 نم ًانايحأ ةبرتقملا هتطاسبف «يئامنيسلا

 ةيبعشلا هتيميلعتو ءاذه نود لوحت ةيطيسبتلا
 نفلا دقعت نم ًابارتقا رثكأ نوكي نأ نم هعنمت

 رابتعا نكمي اذه نم مغرلا ىلع «هتيبيكرتو
 ةلاعفلا مالفألا نم ًادحاو «اهتاوخأو ىليل»

 نم .ةيرئازجلا امئيسلا ىلإ ةبسنلاب ةباذجلاو
 هعبتا يذلا ينفلا لكشلا ىلإ ةراشإلا ةيمهأ انه

 :مليفلا

 ةطح تار ىلع راس ءالوآ ويف

 اهئادحأ لخخادت مغر ةحضاوو ةطيسب ةيئاور
 .اهتايصخشو

 قيرط نم ةكبحلا هذه مدق ءايناث ءوهو
 «لاعتفا الو هيف ةالاغمال ئداهو طيسب ليثمت
 نإو ةيعقاو ؛:ةكسامتم تايصخشلا تدبف
 .ةيروتاكيراكلا نم ءيشب جرخملا اهمسو

 ًاحضاو ًاريوصت مدختسا ءاثلاث وهو

 «ةيبعش ىقيسومو ةليوط تاطقلو ءًارشابم
 دهاشملا ضعب كرحتل ًاعساو ًالاجم ىطعأو
 وه .هلك اذه لعلو .ةيديلقتلا تايصخشلاو

 «يماردلا هبيكرت يف ًافعض مليفلل عفشي يذلا
 لماعتلا يف ؛ضايبلاو داوسلا» نم ًائيشو

 ضعب يف ةيكيناكيملا نم ًائثيشو ءرومألا عم
 ىلع ضيرحتلا دهشم امنيس الو) هدهاشم

 ًاهيبش ىنأ دهشم وهو «عنصملا يف بارضإلا
 دهاشم نم ؛«ةينيصلا امنيسلا هب رخزت ام ضعبب
 ريخلا نيب عازن هنأكو ءعارصلا اهيف ودبي
 .(رشلاو

 انخأا

 .مليفلا اهب كرحت يتلا ةطاسبلا نإ
 ةيضق حرطي نأ ىلع ًارداق هالعج ههحوضوو

 ىلإ لوصولا ىلع رداقو ئداه بولسأب ةأرملا
 نيذلا) نيينعملا ىلإ ًاضيأو ...اهب تاينعملا

 مليفلا مجاهيو مهمساب قطني نم اومدعي مل
 .(«ةماعلا قالخألا ىلع ًارطخ" هايإ ًاربتعم
 ىلإ ادب :ةأرملا ةيضق هحرط يف «مليفلاو

 ةيضيرحت ةيبعش امنيسل ًاجذومن «ريبك دح
 نادلبلا يف روهمجلا اهيلإ جاتحي «ةيميلعتو
 ىلع دعاسم رصنعك «ًأريبك ًاجايتحا ةيمانلا

 هذه «هاياضقب ًامساحو ًاددجتم ًايعو هباستكا
 عمتجملا ةقالع ةلأسم انه دسجت يتلا اياضقلا

 ول ىنمتيو ؛هعنص يف مهاست يتلا ةأرملاب
 !اذهب فرتعيال

 (؟جسفني اي هيل»

 (ناولأ).د )15940( ٠

 فشاكلا ناوضر :جارخإ

 يويسلا يماس ءفشاكلا ناوضر :ويرانيسو ةصق

 يويسلا يماس :راوح

 قوزرم سيسمر :ريوصت

 نمحرلا دبع رساي :ىقيسوم

وملا حاجن «يسول .يواشيفلا قوراف :ليثمت
 يج

 ماع يف سيرايو مادرتورو ةرهاقلا نيب

 ناوضر مليف زاح «ىلوألا هضورعو هقيقحت

 «ةزراب زئاوج ثالث اذه لوألا فشاكلا

 ىلع ًارداق ًازيمم ًاجرخم روهمجلل فشكو
 امنيسلا هدهعت مل لكشب نزحلا ةيرعاش ةغايص
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 نأ ًاحضاو رهظ ةيادبلا ذنمو ...لبق نم ةيبرعلا

 ىلإ ةرشابم ريغ ةيحت ًاضيأ وه 2؟جسفنب اي هيل#
 .هملاوعو هتاخانمب رصم يف تاينيتسلا بدأ

 اهتاذ دح يف ودبت مليفلا يف ىلوألا ةطقللا

 آلامج مليفلا تاطقل لقأ ؛ىلوألا ةلهوللو

 يوارحص لمر روكيدلاف .ةيئيوكتلا ةيحانلا نم
 ةبعتملا ةرارحلا نم ءيش كانهو «ةياهن الب هنأك

 نيذلا ةثالثلا صاخشألاو .ناكملا ىلع ميخي

 يوارحصلا روكيدلا كلذ نم ازيح نولغشي

 ىلع نوفزعيو «ناكماللا ىلإ نورظني درجألا
 ناك اذإ امب اوأبعي نأ نود ةيقيسوملا مهتالآ

 سيل نأ ةقيقحلاو .مهيلإ عمتسي روهمج ةمث
 ولو ءيوارحصلا ناكملا اذه يف روهمج ةمث

 تظحالل نيفزاعلا هوجو نم اريماكلا تبرتقا
 تامس اهلمحت يتلا ريباعتلا نيب ًاريبك ًاضقانت
 فزعلاف .هسفن فزعلا عاقيإ نيبو ؛هوجولا هذه

 ةبغر ىلإو .هيف كش ال حرم ملاع ىلإ يمتني
 امأ .ءيش لك مغر ةايحلا ةلصاومو شيعلا يف

 يوارحصلا روكيدلا ىلإ يمتنتف هوجولا تامس
 انه نم قلطنن لهف .ةلتاقلا هترارحو هئاوخو

 هدهشم لّمح نأ مليفل ردن هنإ ًادارطتسا لوقنل
 ؟هناونعب هطبرت يتلا ةلالدلا هذه لك ريخألا

 نزحلا كلذ لك هلمح نإ :ىرخأ تاملكيو

 حلاص ةينغأ علطم نم ثعبني يذلا ىسألاو

 تنأو جهبتب جسفنب اي هيله :ةفورعملا يحلا دبع

 .؛؟نيزح رهز
 «يحلا دبع حلاص هحرطي يذلا لاؤسلا اذه

 سيلوأ ءجسفنبلا ىلع «ريهشلا تانيثالثلا ينغم

 هتايصخش ىلع مليفلا هحرطي يذلا وه وه

 وه وه سيلوأ ءادارطتساو ؟ثالثلا ةيسيئرلا

 انذذي

 اي هيل» مليف جرخم ؛هسفن فشاكلا ناوضر

 نيعدبملا كئلوأ لك ىلع كلذ دعبو ««؟جسفنب

 توملاو كيمسلا نمزلا نوقباسي نيذلا برعلا

 مومهو ؛«مهمومه بلص نم اوجرخيل «ءيطبلا

 ام ًاردانو .نيزح مليف ؛؟جسفنب اي هيل» مليف

 جرخملاو .فشاكلا ناوضر مليف هب حضني

 طابحإلا هنإ :هنزح ردصم يفخي نأ لواحي ال

 ةايحلا ىلع اولبقأ لايجأ ءانبأ هشيعي يذلا

 ناعرس لمألا اذه نكل ؛لمألاب نومعفم مهو
 مالحألا تباخ ام ناعرسو «ابارس ىدبتام
 عايضلل ةلواحم جورخلل عورشم لك لاحتساو

 ءاقدصألا عبار يبوب يلع توم امو .توملا وأ

 نم ةريخألا تاظحللا يف الإ هارن ال يذلا

 .حيرلا هاجتا ىلإ ديحولا رشؤملا ىوس «مليفلا
 ةيسيئرلا ةيصخشلا وه يبوب يلع نأ لاحلاو

 امم رثكأ هبايغ يف ىّلجتي :؛؟جسفنب اي هيل» يف
 .هروضح يف

 ةبسنلاب ةروطسألاو لاثملا ادغ ءركاب «ةراحلا
 .ديحولا مهلمأ هحاجن ةصق تدغو ؛هقافر ىلإ

 يدسجلا هبايغ ربع ءانعلاطي هارن انه نمو

 مليفلا تاظحل ذنم ءيروطسألا هروضحو

 دمحأ ةثالثلا هئاقدصأ ىلإ ةبسنلابو .ىلوألا

 (يجوملا حاجن) سابعو (يواشيفلا قوراف)

 لظي نأ سأب ال ؛«(يقابلا دبع فرشأ) ديسو
 يف صوغلا نم سأب الو ًالجؤم ءيش لك
 امثير «ةيمويلا ةايحلا تاروانمو بيعالاألا



 ؟جسفنب اي هيل

 فشاكلا ناوضر ينبي ءاذه هعوضوم لوح يبوب يلع نوكي نأ ليبس مهنم لكل رسيتي
 تيكلا» ةراح ىلإ برقأ يه «ةراح هلثمت ًاخانم ربع حاجنلا ةروطسأ هرودب حبصيل ءاديدج
 نم ًاقلطنم ديسلا دبع دواد اهمسر امك تاك لكم اءلاو نزلا انج ند ةزاغبلا نسجورلا

 ىلإ اهنم :نالصأ ميهاربإل ؟نيزحلا كلام» .يمويلا ةباتر نمو

 هيف عضي يذلا يروطسألا راطإلا وه اذه
 ءطبب اهكرحيو ؛هتايصخش فشاكلا ناوضر
 لكو «يمويلا يف اهكرحي .اهتاقالع مداصت يف

 حاجنلا ةياكح ىلإ ءيروطسألا ىلإ علطتي اهنم
 نل يذلا بيترلا يمويلا مسر نألو .ةلبقملا

 يساسألا روحملا وه ؛جورخلا ىوس هقرخي
 ليحتسملا نم ناك «؟جسفنب اي هيل» مليفل
 ةياكح دوجوف .مليفلا لصفمت ةياكح مسر
 طرشلاف .ءاقدصألا ةيشماه عم ميقتسي ال ءانه

 نم «تآجافملا نم اهّولخ ةيشماهلل يساسألا
 نلعي نأ ًابيرغ نكي مل انه نمو .تاياكحلا
 يف تايئيتسلا باّتكب هرثأت فشاكلا ناوضر

 ميهاربإ نم «ءالؤهف .همليف مهيدهيف ءرصم
 ديعس نمو ؛يطاسبلا دمحم ىلإ نالصأ

 رهاط ءاهبب ًارورم هللا دبع ىيحي ىلإ يوارفكلا
 بدأ ,ةياكحلا دض فتي ابدأ اوعنص «هريغو

 نيب مداصتلاو ةايحلا ةباترو راظتنالا بدأ «خانم

 ًامداصت ؛مالحألاو عقاولا نيبو تايصخشلا

 ديعص ىلع ولو ءيساسأ لدبت يأ ثودح عنمي
 دارأ ام .تايصخشلل يجولوكيسلا لوحتلا

 فشاكلا ناوضر ىعسي امو .هلوق بدألا اذه

 يماس راوحلاو ويرانيسلا ةباتك يف هكراشمو

 رركتي يذلا يمويلا اذه وه امنإ ؛هلوق يديسلا
 ددجتو رييغتلاب مئاد دعو عم «ةياهن ال ام ىلإ
 نحن لهف .طابحإلا بورض لك مغر لمألا
 ه1 ل رد سلا ا رح
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 .فيس وبأ حالص وأ ظوفحم بيجن تاراح

 /ملاعلا ؛قلغملا ملاعلا يه انه ةراحلاف

 نم ةباترو ءطبب ةايحلا هيف ريست يذلا ءزمرلا
 نم وأ يف رييغت يأ ثودحب لمأ يأ نود
 جورخلا يف نمكي ديحولا لمألا .لخادلا
 باشلا لاح وه املثم  ملاعلا اذه نم

 نم جورخلا يف امهرودب نيبغارلا ةاتفلاو
 اهروص امك ةيسنوتلا 4ةنيدملا ناطلس» ةراح

 ' .بيوذ فصنملا

 ةلاحتسا لخادلا رييغت ةلاحتسا مامأ
 فشاكلا ناوضر ائقدص اذإ ةعطاقو ةيئاهن

 مامأ ؛ديسلا دبع دوادو بيوذ فصنملاو

 ملاعلا /ريغصلا ملاعلا اذهل ةقلطملا ةباترلا
 ىلع ةّبصنم لامآلا لك حبصت ءانلق امك زمرلا
 ةروطسأب طبقري جورخلا نألو .جورخلا ناهر
 فيز ةجرد اقحال ىرنسو - اهلثم امك حاجنلا
 هيل ءاقدصأ شيعي «يبوب يلع - لاثملا اذه
 نيقلاخ «جورخلا ملح يف ةثالثلا ؛؟جسفنب اي
 نيبو مهنيب نماضتلا نم ًاعون كلذ راظتنا يف
 ؛ىرخألا ةيشماهلا تايصخشلا نم ديدعلا

 ةيشماه 4؟جسفنب اي هيل» يف تايصخشلا لكو
 نم قلطني نماضتلا اذهو .لاح يأ ىلع
 نأ نم «نابشلا ءاقدصألا نيب كرتشم فوخ

 جذامنلا ريصم هيلإ ىلآ ام ىلإ مهريصم لوؤي
 همالحأ تهتنا يذلا ديع :مهمامأ ةحورطملا

 ىلإ ًايئاهن هبنتف ءموي تاذ ءينغم حبصي نأ يف



 ؟جسفنب اي هيل

 ؛هراج جوزتتل هتجوز هنع تلختو «ريرض هنأ
 همالحأ تمطحت يذلا ةيرعلا قئاس «دوعسمو

 ءاوخو هنزح رصتعي حار كلذل هأبأ نوكي نأ يف
 ادحاو نوتومي هلافطأ بقاري وهو اهلك هتايح

 .رخآلا دعب

 لاجم يف فشاكلا ناوضرل لجسنو
 درب تك ردنا تايففملا تدار

 تشاع يسول ةيدان :ًالداعم ةيصخش لكل

 كلذ دعب عقتل زاوف هريمحلا قراس عم ةرتف
 هقيدص جوزتتف اهدصي هنكل .دمحأ بح يف
 . اذه عم قرست مث ههنم ةبيرق لظت يك سابع
 فرصت يف دمحأ اهعضو يتلا ةبرعلا ريخألا

 نم اهثرو ناكو «كرتشملا مهشيعو هئاقدصأ

 دحأل زوجي ال ؛نييشماهلا ىلإ ةبسنلابف .هتمع
 عرستملا سابع نكل .هدرفمب ًائيش كلتمي نأ

 جورخلا ملح ققحت راظتنا ىلع رداقلا ريغو

 مث ةبعللا دعاوق قرخي نأ لواحي «ةياهنلا ىلإ
 شيعي يذلا تقولا يف ءدمحأب لمأ نود دوعي

 .اهنم جاوزلا ملح يلع ديس هقيدص

 ىلإ ةبسنلاب لثمي يبوب يلع ناك نئلو
 يتلا «رصقلا ةاتف» نإف ءجورخلا ملح هئاقدصأ

 ةبسنلاب ًاضيأ لثمت دمحأ مالحأ ربع الإ اهارن ال

 نا

 .ليحتسملا جورخلا ملحب طبتري ًاملح هيلإ
 لمألا اتطقن امه «يبوب يلعو (رصقلا ةاتف»

 يسول لمأ طحم وه دمحأو .دمحأ ىلإ ةبسنلاب
 17 .زاوفو سابع مارغ روحم ةيدانو «ةيدانو
 نم ةظحل لك يف انعلاطت يتلا ةيجاودزالا
 :تافرصتلا يف كلذك انعلاطت «مليفلا تاظحل
 «زاوف نم رامحلا ةقرس ىلع دمحأ دعاست ةيدان

 مث !هتقرس ىلع زاوف عم تأطاوت تناك امدعب

 درطي ديسو .ةبرعلا ةقرس ىلع سابع دعاست
 هتقرس فاشكنا دعب هيف لمعي يذلا ربتخملا نم
 .هئاقدصأ عم اهلكأيل بنارأآلل

 اهليمحت عم ؛تافرصتلل راركتلا اذه
 اهتلالد نع امامت ةفلتخم ةلالد ةرم لك يف

 نم ًاءزج مليفلا اذهل يطعي يذلا وه «ىلوألا
 ءاذه ةيزمرلا ةراحلا ملاع يفف .هتفارطو هتدج

 دلاوت يف ةريغصلا ثادحألا مظتنت نأ بجي

 فالتخا يف نكلو - هباشت يفو ءيدعاصت

 عم اهضعب - ةجيتنلاو روظنملا ةيحان نم

 يظعولا دعبلا برض فدهب كلذو ء«ضعب
 1 ماودلا ىلع يعدتسي نأ هب ضرتفي يذلا
 ةيحانلا نم ءًاساسأ ةنادم ةقرسلاف :ًادحاو لعف
 نيح ةيبسنلاب غبطصت ةلأسملا نكلو .ةيقالخألا

 ةاخوتملا ةياغلا وأ اهلعاف نم ًاقالطنا اهيلإ رظنن

 ْ .اهنم
 ءرمألا ةياهن يف ءاهلك هذه نوكت الدق

 لثم مليف يف نكلو .ةريغص ليصافت ىوس
 يه ةريغصلا ليصافتلا حبصت (؟جسفنب اي هيل

 فقوملا ىلإ دوقي يذلا مكارتلا اهنأل ء.ساسألا

 ام لكل ًافيثكت حبصي يذلا فقوملا «يئاهنلا
 ءاهتورذ ىلإ ءاقدصألا مالحأ لصت نيحف .قبس



 دحاو هجول موي ةئم

 ىلع ريسلل جورخلا ةبغر مهيدل رمتخت :ى داكتو

 «ةراحلا ىلإ ريخألا دوعي «يبوب يلع لاونم

 .موزهملا ةدوع لب ءرصتنملا ةدوع سيل نكلو

 هيلع يضقت صاصر ةقلطب بيصأ دقو دوعي
 .مهلوهذو هئاقدصأ نزح طسو

 فسني نيتقيقد نم لقأ لالخ ءاذكهو

 هيلع تنبنا يذلا ساسألا فشاكلا ناوضر

 هققح يذلا حاجنلا وه امف .ءاقدصألا مالحأ
 انل ةريخألا تاظحللا هتفشك دقل ؟يبوب يلع

 ةيلخادلا تاقرسلا ملاع نم جرخ ءصل درجم

 يتلاو رمألا ةياهن يف ةيذؤملا ريغ «ةريغصلا
 رخآ درف يأ وأ سابع وأ ديس وأ زاوف اهسرامي
 ةريبكلا تاقرسلا ملاع ىلإ ةراحلا دارفأ نم

 ًاجراخ ربتعيو اهب مئاقلا لتقي تلشف نإ يتلا
 نم اهبحاص حبصي تحجن نإو «نوناقلا ىلع

 يلع ةلاحو .تالواقملا ةداسو لامعألا لاجر

 ءانثتسا درجم «ءانثتسا حاجنلا نإ انل لوقت يبوب
 .ةدعاقلل

 ناوضر هيلع مسر يذلا طخلا وهاذه

 ةفسلفلا سرد يذلا وه «لوألا همليف فشاكلا

 نم رثكأ يف جرخم دعاسمك لمعو امنيسلاو
 هتبرجت انه ضوخي نأ لبق «ًامليف نيرشع
 مسر يف ةقانأو ةيساسح نع فشكيف ىلوألا
 يف طسوتملا قوفت ةردقم نعو «خانملا

 ربتعي مهمظعم نأ ًاملع :هيلثمم عم لماعتلا

 عم لماعتلا نأ مك فورعمو «ةرهاقلا.يف ًامجن

 يف ديعصتلا ةبعلل كاردإ نعو !بعص موجنلا

 نإو ىتح «ةريخألا رتوتلا ةظحل ىتح مليفلا
 هئاقدصأ ةيلاعفناو ءًاخماش يقوش ءادأ ناك
 ديعصتلا ةريتو تمطح «هلوح نم نيقلحتملا

 و

 نوكي نأ هب ضرتفي ناك يذلا دهشملا اذه يف

 .مليفلا حاتفم

 «دحاو هجو موي ةئم»

 (ضيبأو دوسأ... ٠ (19ا/؟)

 يزاغ نايتسيرك :جارخإ

 يزاغ نايتسيرك :ويرانيسو ةصق

 رتنع فسوي «نوراه ناسغ :ريوصت

 نزواهكونش لامعأ نم :ىقيسوم
 وض نيلشيم :ةرابج نومير «يزاغ انودام :ليثمت

 لكي ءهيسقن ريتعي ىزاخ نايسيرك ناك

 رثكأ ىلإ 'يمتني ةنيا ًاينينيل ًايسكرام .حوضو
 ءاحوضوو ًافرطت فرطتملا راسيلا تارايت
 ءامتنالا ةفص ًامئاد هسفن نع يفني هلعجي ام
 بتكي ءًارعاش لصألا يف ناك وهو .يفئاطلا

 ةيعيلطلا تالاجملا يف هرشنيو ةيسنرفلاب هرعش
 تاونس رخاوأ ةيبرعلا ىلإ ًامجرتم ةيبدألا
 .نيتسلا تاونس لئاوأو نيسمخلا

 ينائبللا حرسملا ءًاضيأ ءضاخ وهو

 .ةيعيلط تايحرسملا رثكأ يف ًامهاسمو ًالثمم
 هيلع قّيض هلك اذه نأ موي تاذ رعش ذإ وهو

 ريبعتلا ديريو اهلمحي يتلا اياضقلا ىلعو
 ًايلاضن ًاحالس امنيسلا ىف دجيل تفتلا ءاهنع
 تفتلي ينانبل فقثم لوأ ءًاقح :هلعج ام .ًاديدج
 يفاقث لعفك اهتسرامم لواحيو امنيسلا ىلإ
 .ةيريهامج ةنهمك سيلو «يلاضن

 ريهامجلا» ىلإ لوصولا ناك ًاعبط
 ناك هنكل ...ًاملح ناك لب .هل ًافده «ةضيرعلا



 دحاو هجول موي ةئم

 يف هتاجاتنو لظ انه نمو «ةيعللا دودح فرعي

 .ملاح يوبخن راطإ

 ءاج ءامنيسلا ىلإ يزاغ نايتسيرك تافتلاو
 يقطنملا نم ناك ثيح ١471 ماعلا ةميزه رثإ
 هعوضوم دجي نأ هتئيط نم 4ينينيل يسكرام# ل

 «تخيرب دلوترب ىدل يئامنيس مليفل لوألا
 ةراراك مألا قدانب# ةيحرسم تلوحت اذكهو

 ؛نويئادفلا# ناونع لمح مليف ىلإ ةيلوطبلا
 لضفبو «هلالخ نم يزاغ لواحو «(( 145:50

 .هعم نينانفلا نم ددع نواعتو ةفشقتم ةينازيم

 ريسفتلا ضعب دجي نأ ءابيرقت روجأ نود

 عقاولا يف حالصإلا ضعبو لمألا ضعبو
 اذه نكل .وينوي /ناريزح ةميزه دعب يبرعلا
 داكي لب .حاجن يأ ققحي مل لوألا مليفلا

 مويلا راصي نيح انه نمو .دحأ هب عمسي مل
 :يئامنيسك يزاغ نايتسيرك نع ثيدحلا ىلإ
 ةئم» يناثلا همليف لوح نم هلك ثيدحلا بصني
 لضفب هققح يذلا )١91/7( ؛دحاو مويل هجو
 ةيروسلا امنيسلا ةسسؤم نم هلان هب سأب ال معد
 فارشإ تحتو «نيحلا كلذ يف «تناك يتلا

 هربتعت تناك ام سيسأت يف مهاست يعرم ديمح

 .؟ةليدب ةيبرع امنيسا

 هجول موي ةثم» تافصاوم نأ ةقيقحلاو

 كلت تاعلطت عم «ريبك دح ىلإ قباطتت «دحاو

 ةغل ءيلاكشإو يدج عوضوم :ةليدبلا امئيسلا
 تايصخش «ةثيدح نوكت نأ لواحت ةيئامنيس

 «برعلا نيفقثملا نم جذامنل ةروص نوكت داكت

 فيلغتل ماعلا يبرعلا عضولاو نيطسلف ةلئسأو
 نم ددع ءادأ نم ناكف ليثمتلا امأ .هلك اذه

 يف ؛فقثملا» ينانبللا حرسملا هوجو زربأ

 ةجوز) يزاغ انودام ةلحارلا نم نيحلا كلذ

 لالج نمو ةرابج نومير ىلإ (نايتسيرك
 .وض نيلشيمو يتاللخم حالص ىلإ يروخ

 «ثدحيد» ام صخلن نأ ؛مويلا بعصلا نم

 !ءيش هيف ثدحي ال داكي يذلا مليفلا اذه يف

 تاراوحلا ثيح ؟غننباهلا» نفب هبشأ وهف

 يه تايصخشلا نيب تاقالعلاو فقاوملاو

 وه ديدش راصتخاب .ةكبح نود نم «ساسألا

 .راكفأ مليف

 ريمس لحارلا دقانلا صيخلت يف لعلو
 قلطني# :لوقي ذإ ءام ًافاصنإ .هل يرصن

 ةينيطسلفلا ةيضقلا نم يزاغ نايتسيرك
 ةئملا يذ يبرعلا (لجرلا) ناسنإلا ىلإ لصيل

 تاكرحتو تاقبطلا عارص نع ملكتي .هجو
 ةالابماللا نع ةروثلاو نانفلا نع «ريهامجلا

 .ةايحلاو توملا .لطابلاو قحلا .ةريحلاو
 هجو ةثم# مليف .فوخلاو بحلاو ةقادصلا

 مليفلا رهظيف ...اذه لك وه ةدحاو مويل

 يداصتقالاو يسايسلا عضولل ةليصح هنأكو

 .؟يبرعلا

 اننكمي بئاصلا فصولا اذه نم ًاقالطناو
 مدع ناك مليفلا اذه ريصم نأ ىلإ ريشن نأ
 لوصولا مدع :اذه نم رثكأ لب ؛حاجنلا

 مليفلا ناك يتلا ةفقثملا ةقبطلا ىلإ ىتح الو

 .اهنع ثدحتيو اهبطاخي

 كلذ يف همليف نع ثدحتي هنإف يزاغ امأ

 «براوم لكشب نإو ؛حرشي وهو - ًالئاق نيحلا
 انه تلواح دقل» :- مليفلا حاجن مدع ببس

 بعشلا تاضقانت مسرأ نأ مليفلا اذه يف

 نم نّوكملا عسوألا راطإلا يف ينيطسلفلا



 ارام

 ةايحلا يلاتلابو - ةيبرعلا ةايحلا تاضقانت

 نإ «يبأر يف .ةيبرعلا نادلبلا فلتخمل ةيقبطلا

 ىلع ةمهم بلغألا ىلع تناك ةبرجتلا هذه
 ينتدعاس دقل «رمألا ئداب يفو «تايوتسم ةدع

 ةروصب «هلاضنل ينيطسلفلا يعو ىلع فقأ يك

 ةميظع يه مك مهفأ يك ينتدعاسو .لمكأ
 ةددحم نوكت نأ نود «ةيبرعلا ةينفلا تايطعملا

 ةينب بايغ نم وكشت اهنوك «ةمئاق تاينئبب
 ًاضيأ ينتدعاس دقلو .ةيرورض ةيئامنيس ةيتحت
 7 ,رعلا دهاشملا دادعتسا مدع ىدم مهفأ يك

 هطورش يف رظنلا ةداعإب طقف سيل ؛ةكراشملل

 نم هفوخت ىدم ةيسيئر ةروصب ًاضيأو «ةيتايحلا

 هنم دب ال ريظنت ىلإ لصوتلل ريكفتلا ةرورض
 يزاغ نايتسيرك لوقي ذإو ...«يبرعلا هعقاول

 عاضخإلا عنقاو ىلإ دئاع» هنأ هفيضي اذه

 ءانيأو وه ؛هل يبرعلا ضرعتي يذلا يعامجلا
 هددهي ام ىلاو ةيبرعلا ةايحلا راطقأ لك يف هنطو

 ةيكالهتسا ةايح ةهباجم ىلع هربجي عضو نم
 .ةةرمتسم ةروصب ديازتت

 نمل ودبيس مالكو -عيطلاب ريبك مدلك
 لب .هجراخ نم ءادج هنع أديعب «مليفلا دهاشي

 ًازجاع نوكيس جرفتملا نأ رمألا ودبيس امبرل
 ههتاعلطتو مليفلا دصاقم نم ءيش يأ مهف نع

 ىتح وأ .هجرخم هنع هلوقي ام أرقي مل وه نإ
 .يرصن ريمس دقانلا

 هنإف هسفن يزاغ نايتسيرك ىلإ ةبسنلاب امأ
 مكحب# يمتني هنأ مليفلا قيقحت ديعُب نلعأ

 ابابش «نييئامنيسلا نم ديدج رايت ىلإ يرمع
 يأب رعشا ال يننأ مهملا .اوناك بابش ريغ وأ

 ىلإ تيتأ يننأ دقتعأ كلذ ضيقن ىلعو .ءامتنا

7 

 يرشبلا ريبعتلا نم لكشلا اذه نوك امنيسلا

 تقولا سفنبو «ربكأ تاناكمإ ىلع يوتحي
 تنك اذإو .اهتقبس يتلا لاكشألا نم ءرغصأ

 يتدارإ ىلإ ًاضيأ دوعي كلذف امنيسلا ترتخا دق
 .«ناديملا اذه يف قباسلا يف زجنأ ام ضفر يف

 «ا١رام»

 (ناولأ) .دال» (19449)

 يدادغب نورام :جارخإ

 هيجنال وب لايناد ,يدادغب نورام :راوحو ويرانيس

 نايئتينارت يرام .هيجنروب راشير :ليثمت

 اذه يدادغب نورام ققح ماعلا يف

 طسو ةيسنرفلا ةزفلتلا هتضرع يذلا مليفلا
 ةروثلل ةيناثلا ةيوثملا ىركذلاب تالافتحالا
 ذإ «عبطلاب ةفداصم كلذ نكي ملو .ةيسنرفلا

 مالفأ ةلسلس راطإ نمض جتنأ يذلا مليفلا نإ
 ثدحتتي ؛ةروثلا ايانث» وه ًاسيئر ًاناونع تلمح
 هتايح نع .ةروثلا كلت لاطبأ دحأ ءارام نع

 يروثلا لمعلا ىلإ هئامتنا ةيفيكو اهتاديقعتو

 تولراش دي ىلع رمألا ةياهن يف هلتقمو
 .يادروك

 يدادغب نورام جرخ مليفلا اذه يفو

 برحلاو نانبل ةءابع نم «ىلوألا ةرمللو «أريخأ
 نكلو .اهلخاد هدمأ لاط قالغنا دعب «ةينانبللا

 ؟ًاقح جرخ هارت له

 نعو ةيسنرفلا ةروثلا نع ًامليف ةأرام» ناك
 يتلا يه ةفداصملا تناك امبرلو .اهلاطبأ دحأ

 يدادغي نورام ىلع عقيرايتخالا تلعج



 ارام

 «نكمملا نم ناك .مليفلا جارخإب موقي يكل

 لاحلاو .رخآ جرخم يأ رايتخا متي نأ «عبطلاب

 اهققح تاقلح نم فلأتت اهسفن ةلسلسلا نا

 باحصأ نم مهمظعم) نوديدع نوجرخم

 انه نمو .(ةيسنرفلا امنيسلا ىف ةريبكلا ءامسألا

 .يدادغب بيصن نم «ارام» تلعج ةفدصلا نإف
 ةلالد نم «ةديعس ةفدص» ةرابعل ناك اذإ نكلو

 نم اهمخز لكب زربت ةلالدلا هذه نإف «ةيعقاو
 نأ ءرملا عسو يف ناك اذإف .رايتخالا اذه لالخ

 :ًالئاستم مليفلا ةدهاشم لبق رمألا لوأ شهدي

 ةروثلا ايانثب يدادغب نورام لخد ام نكلو ...»

 هنإف ؛؟اهيمرجمو اهباعلأو اهايافخو ةيسنرفلا
 ريخألا دهشملا ىلإ لصيو مليفلا دهاشي نإ ام

 رومألا ضعب مهف ىلع ًارداق هسفن دجي ىتح هنم

 نورام نأكو هل ليخيس ثيح :حضوأ لكش يف

 داعأ «مليفلا نم ريخألا دهشملا يف «يدادغب

 ىلإ هجوت اهلعجو «ةريغص بورح» ةلطب ايرث
 ناك يتلا ةنعطلا كلت «وينابلا» يف وهو ءارام

 ريخأ دهشم يف لالط ىلإ اههجوت نأ اهنأش نم
 .«ةريغص بورحال نم

 ريخألا دهشملا نإ «ةيناث ةيحان نم «لقنل وأ

 بأك ارام) بألا لتق ةميرج لمح ناك امير

 (يادروك تولراش ةنئاخلا ةرئاثلا هلتقت ةروث

 وهو اهلوح موحي هسفن لالط لظ ةيسوقط
 فوطخملا هابأ نأب همأو هسفن عنقي نأ لواحي

 .«ةريغص بورح2 يف ىهتناو تام دق

 نع انثيدح يف اذه ىلع زكرن اذامل نكلو
 , ؟يدادغب نورام

 دعب ىلإ انه لصو بألا لتق نأل ةطاسبب
 نأ نود نم .ًايسدنه نوكي داكي ءيسوقط

 فر

 رارمتسا درجم وه «ارام# نأ عبطلاب اذه ينعي

 ريخألا هدهشم قيقحت ربع) «ةريغص بورح#
 بورح) يف هقيقحت نع ايرث تزجعامل
 يدادغب نأ ينعي نأ نود نمو .(ًالثم «؛ةريغص
 .هفلؤم وه ءرخآ ًايتاذ ًامليف ارام# ربع ققح

 اققحم امليف «ارام» انل ودبيس ءسكعلاب لب
 ةزهاج ةياكح نم ًاقالطنا بلطلا تحت

 رثكأ خيراتلا اهل ددح ةيصخش نع ءافلس

 بيدأ هبتك ويرانيس نعو «ةنكمم ةروص نم

 نم سيل «هيجنالوب لايناد وه .فورعم يسنرف
 ىضري نأ - لاوحألا نم لاح يأ يف - هنأش

 نم تآ باش يئامنيس لظ درجم نوكي نأب
 نوعنصي فيك نييسنرفلا ملعي نأ» همه نانبل

 ريخألا مالكلا اذهو) «مهتروث نع ًايقيقح ًامليف

 نوكي داكي لكش يف هلقنن لب ءاندنع نم سيل
 نويساربيلو دنومول اتفيحص هتلاق امَع ءايفرح
 .(مليفلا نع

 «لوألا ماقملا يف وه كارام# نأ حيحص

 رربم وه كلذو - ةيسنرفلا ةروشلا نع مليف
 ةروثلا كلت لوانتي مليف - لقألا ىلع هدوجو

 بعشلا نبا «ارام» ربع ءاهلاطبأ نم دحاو ربع
 ىلع اوغبسأ نيذلا كئلوأ هفصي ناك امك) رابلا

 اهتاواسم اولعجو ةلوطبلا تايآ اهتابلقتو ةروثلا
 «(ةيخيراتلا ةيمتحلا تارورض نمًاءزج
 :؛لتاقلا يروغلا باهرإلل لوألا كرحملاةو

 يف امك ارام يف اودجو نيذلا كئلوأ رظن يف)

 مهدعاست ًاججح «نوتناد يف امك «رييبسيور

 ةيداعملا مهفقاوم ىلع ةيسدق ةلاه غابسإ ىلع
 .(ةر ب



 ًاضيأ ءريشنل نيلاله حتفن نأ نم دب ال انهو
 ربع ؛مهم يعامج ثدح ميدقت ةركف نأ ىلإ

 مظعم تعبط ؛ثدحلا اذه دسجي صخش
 ًاديج يدادغب فرعي نمو .يدادغب نورام مالفأ

 هتريسم طقف سيل قفار أدبملا اذه نأ فرعي

 امبرو ةيسايسلا هتريسم ًاضيأ لب ؛ةيئامنيسلا
 ىلإ رظني نأ هل ردانلا نم نكي مل ذإ «ةيتايحلا
 ربع ءاهتابلقتو اهمالآ يف ؛ىربكلا ثادحألا

 بألا ناكم هيدل لحي صخش وه مئاد حشرم

 .«ربكألا خألا» وأ مألا وأ

 ىلإ لقتننل ؛نيلالهلا نيذه انه لفقنو
 اهمدقي يتلا ةروصلا نأ ظحالنف هسفن ارام

 رئاثلا اذهل يدادغب نورامو هيجنالوب لايناد

 نيتروصلا نم يأ ىلإ ةرشابم يمنتت ال ءريهشلا
 هل ةلجبملا راسيلا ةروص :ارام نع نيتدوهعملا

 .هل ةرمدملا نيميلا ةروصو

 وه لب ءنيتروصلا نم جيزم وه انه ارام
 دقو «ًامامت ناتيهامتم ناتروصلا .ءىرحألاب

 بتك نم اهب ناجرخي فيك مليفلا اعناص فرع
 ناسنإ انه ارام .ةايحلا ةشاشه ىلإ ؛خيراتلا
 «مهنازحأو مهبويع «رشبلا تاضقانت لمحي

 «لب .مهظفحتو مهمهن ءمهشطبو مهفوخ

 لك جارحإلا دح ىلإ لمحي ءاذه نم رثكأو
 يف ًانونحو ًاشحو نوكي نأ ىلع ةردقلا كلت
 لطبلا سيل ءانه موسرملا ارام .هسفن تقولا

 ىلع ىبرت يذلا لفطلا وه لب «طقف يروثلا
 «هتايح ةيادب ذنم سنجلا هقعصو «ةعيبطلا»

 هقافخإو هتبيخ نم ًاقالطنا ؛هتاحاجن لك شاعو

 يرتشيف ةيسنرفلا ةعماجلا نم درطي :نيدكؤملا
 لشفي ءايتاطيرب نم بطلا يف هاروتكدلا ةداهش

 ارام

 صقن تابكرم نم ًاقالطنا سنجلا ةسرامم يف

 ىتش سراميف «يئادب ديورف اهللحي نأب ةريدج
 «تاروذاقلا نم ماوكأ طسو ءذوذشلا عاونأ
 يصع عونب باصملا بهتلملا هدلجب أدبت يتلا

 نونجملا هسوه ىلإ ًالوصو ءاميزكألا نم
 «ديدجلا# عازتخالا مامأ يغاطلا هحرفو «لتقلاب
 علطيو اهاري نإ ام لوقي يتلا ةلصقملا :كاذنآ

 هيتفش ولعت ةماستبالاو «ةبيجعلا اهتاناكمإ ىلع

 يذلا بطلا امأ .«!فلأ ةئم اهب لتقنس نيتمهنلا

 «همالآ نم ناسنإلا ءافشل ةليسو لصألا يف وه
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 ةليسو ىلإ ؛«زاجم# ىلإ ارام ىدل لوحتي هنإف

 بعشلا هيلإ ةبسنلاب :ضرملا نم صلختلل
 ءاضعأ عطقب الإ هعضو ميقتسي الو ضيرم

 .هيف ةدساف

 يف هموي شيعي هنكل ءارام يروث لطب

 لك نع اذه يف فلتخي هارت له - مئاد فوخ

 نورام فرع نيذلا نييروشلا لاطبألا كئلوأ

 ارام فوخو  ؟اهشياع وأ مهصصق يدادغب

 نم ءاهيف هقافر نم لب ةروثلا ءادعأ نم سيل

 ناارام فرعي .«نييلبجلا»و «نييدنوريجلا»

 :هرودب اذه فرعي نورامو .اهءانبأ لكأت ةروثلا

 يلع عيبر ملاس مادعإ هقعص ذنم ديدحتلابو

 رخاوأ يف «يطارقميدلا نميلا يف (نيملاس)

 هفرع ناك وهو يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا

 اهنم داع نميلل اهب ماق ةرايز لالخ ًايصخش
 .(...) نزحلا ديدش

 نم دوعي ال ءتاذلاب قايسلا اذه يف ءانه

 نورام ققحي نأ «قالطإلا ىلع ةفداصملا ليبق

 يئامنيسلا هيطاعت يف حاجنلا اذه لك يدادغب

 رثكأ اهنع همليف ودبيو .ةيسنرفلا ةروشلا عم



 ىليل نونجم

 .«ةروشلا ايانث» ةلسلس مالفأ ةيقب نم ًاقدص

 نيج .رخملا نم يدادغب ءالمز نأ لاحلاف

 ناك اهسفن ةبرجتلا اوضاخ نيذلا نييسنرفلا
 تاروثلا ةقيقح نع ءأريثك مهب لاط دهعلا

 فيك ًاديج اوفرع نيذلا ىتح لب .اهيسآمو
 ًالمأ اهرودب تناك يتلا - ةيفشلوبلا ةروثلا نأ

 لكأ ىلإ تهتنا - نيفقثملاو بعشلل ًاريبك
 نأ نم نيلاتس نكمتف ءاضعب مهضعب اهئانبأ
 سسؤم «يكستورت مهيف نمب ؛هقافر لك يفصي
 ءوكسوم تامكاحم لالخ .رمحألا شيجلا

 ةيجمهب ءيش لك قاصلإ ىلع اوداتعا دق اوناك
 1 .هسفن نيلاتس

 ةيحلا براجتلا تناكف يدادغب امأ

 طسوألا هقرش يف هسفنب اهشاع يتلا

 ةلثئام - رخخاسلا هرييعت دح ىلع  «ذيذللا»

 ًاقداص ارامل همسر ءاج انه نم ,هنهذ يف

 نيعتي ال نكلو .ةيسايس ةلوثمأب هبشأو ءايح
 لعج ينائبللا انجرخم نأ دقتعن نأ انه انيلع

 .ةروثلل ًايداعم ًايسايس ًانايب ارام نع همليف نم
 هذهو .ةبيخلا نع ًانايب ىرحألاب هلعج دقل
 اهب لماعت ىتلا ةرارملا هذه ىرحألاب  ةبيخلا

 هجولاب لثمتت - همليف ةلاسر عم يدادغب نورام
 ةاتفلا ءيادروك تولراش :ةيلاديملل رخآلا

 نإو - يتلاو «ناور» ةنيدم نم ةيتآلا ةيروثلا

 روصيل ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ دنتسي مليفلا ناك

 كلذو ؛مامحلا يف ارام لتق ىلع اهمادقإ انل

 ةعومجم لبق نم ًافلس ةموسرم ةطخل ًاذيفنت
 ًاقالطنا رمألا ةياهن يف كرحتت - نيرمآتملا نم
 .ةبيخلا اهناونع ةيصخش عفاود نم

 (ىليل نونجم»
 (ناولأ) .د 6 (1949)

 يشيحولا بّطلا :جارخإ
 يشيحولا بّيطلا ويرانيس

 لاكيم هيردنأل باتك نع

 يشيحولا بّيطلا ؛لاكيم هيردنأ راوح
 زيراوس نومار :ريوصت

 ةلتوب يفاص :ىقيسوم

 :ليثمت

 ىلإ اهيف لقنت يتلا ىلوألا ةرملا نكت مل
 نونجملا بحلا كلذ ةياكح ةريبكلا ةشاشلا
 «مالسإلا لبق ام روصع ذنم ءشاع يذلا

 .حولملا نب سيق راعشإ لالخ نم ؛مويلا ىتح
 نم .شاع امك «ىليل همع ةنباب هلوملا قشاعلا

 اذه بيصن نم تناك ىتلا ةروطسألا لالخ
 «ةديدع مالفأ ةيفلخ تلكش ةياكحلاف .بحلا
 .ًاضيأ يملاع وه ام اهنمو يبرع وه ام اهنم

 «قايسلا اذه يف ركذن نأ انناكمإ يف لعلو

 ياغريس يجروجلا - ينمرألا جرخملا
 يسراف لصأ نع ءاهمهلتسا يذلا فوناغدراب

 نمو .«بيرك قشاع» همليف يف ؛حجرألا ىلع
 تمهلتسا يذلا تارملا ددع يصحن نأ نود

 ريغ وأ رشابم لكشب ءًايبرع اهيف ةروطسألا
 تملفأ ةياكحلا نأ دكؤن نأ انئنكمي ءرشابم
 ءاندنع ًاحاجن تققح ام ًاردان اهنكلو ءامئاد

 ًايروطسأ ودبي دق ام نأ يف ببسلا نمكي امبرو
 هتيروطسأ نم ًاءزج دقفيس «قرولا ىلع ًاعئار

 ىلع ةروص راص وه نإ (يلاتلاب هلامجو)

 ةلتوب يفاص ءاكنا لوكين «ناكآ قراط



 نوعودخملا

 مدختسي طيسو ةمث نوكي نأ نود نم ؛ةشاشلا

 ةياكحلا يوري نم وه هنأ ول امك ودبيل ةشاشلا

 درجم وأ «ةينانويلا ةقيرطلا ىلع سروك)
 يذلا فوناجداراب هكردأ ام اذهو .(...وار

 ةروطسألا ىقبي فيك طيسولا قيرط نم فرع

 ىلع ةرشابملا اهتروص يف ىتح ةروطسأ
 .ةشاشلا

 هذه ىلإ اجلي مل يشيحولا بّيلعلا
 ىلإ هيقباس لثم ءىعس لب ؛ةيجيتارتسالا
 اهنأكو ةشاشلا ىلع ةرشابم ةروطسألا ريوصت

 تايرجم عم راعشألا اهيف عباتتت ةيقيقح ةياكح
 نيرصنعلا نم لك هيف ودبي لكشب ةياكحلا
 هروعش جرفتملا دقفأ ام .رخآلا نع ًالصفنم

 هيلعو ؛هل ىوري يروطسأ لمع مامأ اقح هنأب

 ىلع ةروصلا هدعاست «هلايخ يف هشيعي نأ وه

 .كلذ

 انل اهيوري يتلا ةياكحلا ًاعبط فرعنو

 اهبح يف مظنيو هسفن روعشلا هلدابت يتلا ىليل

 سيق حضف ذإ ؛اهلهأ بضغ ريثت لزغ دئاصق
 ًالوبقم سيل رمأ وهو ًاعيمج سانلا مامأ بحلا
 جاوز ضفر ىلإ بألا عفد ام «ةيدابلا ةايح يف

 فزتو .رخآ ىلإ اهجوزيو لب «هتنبا نم سيق
 دقو كلذ سيق فشتكيو ءاهنع ًامغر ىليل
 ميهيو لوهذلا هبيصيف ءنونجملاب فرعُي تاب
 رداغي نأ ًاضفار ءيش ىلع يولي ال ههجو ىلع

 ىليل لمحي جدوهلا هنم ىأر يذلا ناكملا

 رجهي موي تاذ نكلو .بيرغلا اهجوز ىلإ
 عيمجل | راظنأ نع يفتخيو هعقوم نونجملا

 ةنيمأ الإ هناكم فشتكت ال ثيح ءارحصلا يف

 عمك

 هتلص نآلا حبصت يتلاو ةلوفطلا ذنم هتعضرم

 ركذ ىلع شيعي تاب يذلا وه ملاعلاب ةديحولا
 .اهتروصو ىليل

 مليفلل داقنلا لابقتسا نكي مل ؛نكي امهم
 «ةيرصملا ةبتاكلا تناك اذه عمو .ًايسامح
 داقن نم ةلق نيب نم هاش نسح «اقحال ةلحارلا

 ةديصق» هايإ ةربتعم مليفلا نع ةيباجيإب اوبتك
 يف مارغلا صصق رهشأ نم ةدحاول ةيرعش

 مليفلا يف ام لمجأ ناكو .يبرعلا ثارتلا

 ءارفصلا اهلامرب ءارحصلا وجل جرخملا ميدقت
 اريماكلا ةغل تناكو (...) طيحملاك ةدتمملا
 فسأللا نكلو ةفيضم ؛؛مليفلا ملاعم مهأ نم

 اسيل ىقيسوملا عضاوو روصملا نم ًالك نإف
 ريغ ةلثمم مليفلا ةلطب نإف كلذك .برعلا نم
 دراب يبرغ اهلامجو امامت ةفيعض تدب ةيبرع
 !؟ةدورب دشأ اهليثمتو

 «(نوعودخملا»

 (ضيبأو دوسأ) .د 7 (191/)

 حلاص قيفوت :جارخإ
 حلاص قيفوت ويرانيس
 ينافنك ناسغ :ةصق

 رديح تجهب :ريوصت

 يداولا يحلص :ىقيسوم

 «يناولح ريخ دمحم :ليثمت

 يفطل ماسب ءيشر لآ نمحرلا دبع

 مليف لك ربتعأ تنك يتايح لاوط ...»

 دق نوكأ يننأل ةديدج ةيادب ؛هعنصأ ديدج



 نوعودخملا

 ربتعأ ينكل .ةقباسلا يبراجت نم ًاريثك تملعت
 يقيقحلا يئامتيسلا يعولا ةيادب ؛نوعودخملا»

 ايو ؛ةفرحلا ىلع ةرطيسلا ةيادب «ّيلإ ةبسنلاب
 دعب مالفألا ةعانص ىلع تلصح ينتيل

 ناك .هب ملحأ تنك ام زجنأ تنك ذئدنع امبرف

 ةلمج لك نوكت نأ وه لوألا :نافده يمامأ

 ةيضقلا بناوج نم بناج ىلإ ةراشإ مليفلا يف
 شالفلا» مدختسا نأ وه يناثلاو .ةينيطسلفلا

 «درسلل يساسأ ءانبك - ينمزلا عجارتلا  «كاب

 ناك أعم نيفدهلا نيذه «ريفضت» لجأ نمو
 وحن ىلع «كاب شالفلا» مدختسا نأ نم دب ال

 ويرانيس يف يضاملا (نأو ةصاخ) فلتخم

 ءرضاحلل ًارارمتسا ناك «نوعودخملا# مليف

 ءانبلا ناك كلذلو ؛ةرمتسم ةاسأملا نأل

 .«ًاكباشتم وأ ًادقعم مليفلا يف يماردلا

 جرخملا «عبطلاب ءوه مالكلا اذه لئاق

 مليفلا امأ .حلاص قيفوت لحارلا يئامنيسلا
 ريخألا لبق مليفلا ناكف انه هنع ثدحتي يذلا
 ةصق نم هسبتقا وهو .هتايح لاوط هققح يذلا

 .ينافنك ناسغ هرودب لحارلا بتاكلل ةليوط
 بناج ىلإ ناك «مليفلا اذه نأ مويلا فرعنو
 رخآو لوأ «ةيولع ناهرب ينانبلل ؛مساقرفك»

 نع برع نويئامنيس امهققح نيريبك نيمليف
 ىلع نوينيطسلفلا ضبقي نأ لبق ؛نيطسلف
 دوقع ةثالث ذنم ءاوعدبيو «مهيديأب مهامنيس
 .ةيبرعلا مالفألا لضفأ

 ام ناك ؛ةمساقرفك»هو ةنوعودخملا» لبق

 ةيسايس ةيلاضن طئارش امإ نيطسلف نع عنصي
 «ةعوفرملا تاضبقلاو ةيروثلا ةحاصفلاب ةئيلم
 ًابيط ًامالك لوقت'نأ لواحت ةيبنجأ طئارش امإو

 ةدوإ

 «هاطخ ىلع ةيولعو «حلاص امأ .ةيضقلا قح يف

 يذلا قيرطلا انهه انمهي ءىرخأ ًاقرط اكلس دقف
 ليومتب 2191/7 ماعلا يف جتنا نيح لوألا هكلس

 اذه - ؛مساقرفك» لاح نوكيس امك - يروس

 ركذ امك لقألا ىلع  هضرع عنمو ًاليوط

 - ةيفاحصلا هثيداحأو هتاركذم يف هسفن حلاص

 .؛ناك) ناجرهم ىلإ لوصولا نم اهماع نكمت
 ثيح «سنوت يف «جاطرقا ناجرهم ىلإ مث

 امنيس عنص ناكمإلا يف نإ تلاقو «ًايلاع

 حيرت ةلضانم طئارش درجم ال «ةديج ةينيطسلف

 .اهيعئاص ريمض

 «هجاتنإ رقف ىلع ؛نوعودخملا» مليف نإ
 ةعنصب تمكحت يتلا ةبعصلا فورظلاو
 جراخ ًايفنم نيحلا كلذ يف ناك يذلا هجرخم
 فرع «ةملكلا ىنعم لكب ًانوعلم ًاناتفو هنطو
 ةيركفلا داعبألاب ًامعفم ءًاديج ًامليف نوكي فيك
 فرع يذلا وه «ةيديدجتلا ةيئفلاو ةقيمعلا
 ءامئيسلا ىلإ ينيطسلفلا بدألا لخدي فيك

 ىلع ىرجت ثادحأ ربع ةيضقلا رهوج موقيو
 نود نم «نيطسلف ضرأ نم لايمألا تائم دعب
 وأ .حلسم حافك وأ ءتاميخم هيف نوكي نأ

 وأ «؛ينويهصلا ودعلا» عم ةيلوطب تاهباجم

 .كانه وأ انه نم عرقت برح لوبط

 ثادحأ امك ؛«نوعودخملا» ثادحأف

 ةيبلاغ يف رودت ءاهنع ذخأ يتلا ةينافنكلا ةصقلا
 يف «تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا دنع ءاهنمز

 نمز نم ديعب ريغ هنكل ءامامت ددحم ريغ نمز

 نيينيطسلفلا نييالم تدرش يتلا ةبكنلا ثودح



 نوعودخملا

 تاميخم ىلإ مهب تدأو .مهرايد جراخ

 نع ثحبلا ىلع مهنم ارثك ةربجم .ءوجللا

 تناك «مليفلا ثادحأ نمز يفو .قزر رداصم

 ًاردصم لثمت ةيطفنلا اهتروف ةيادب دنع تيوكلا

 «نيينيطسلفلا فولأ تارشع ىلإ ةبسنلاب قزرلل
 اهيلإ لوخد ةمس ىلع لوصحلا نأ ريغ

 يف ريسيلا رمألاب انوكي مل اهيلإ لوصولاو
 بيرهت ةراجت تجار انه نمو .نيحلا كلذ

 ةيقارعلا دودحلا ربع ءًامومع دارفألاو لامعلا
 لامعلا كئلوأ نم ةثالث مه مليفلا تايصخشو

 «تيوكلا ىلإ للستلل لضفألا لحلا نأ اودجو
 لخاد مهؤابتخا وه «قارعلا نم ًاقالطنا
 نيب لقنتت تناك يتلا كلت نم غِراف جيرهص

 وه جيرهصلا قئاس ناكو .تيوكلاو قارعلا
 غلابم لباقم ءرمألا مهل لهس يذلا ءبّرهملا

 يف مهدوجو ىلإ دحأ هبنتي الأ طرش ؛ةيلام
 .جيرهصلا

 ةيقب انه ءارقلا نم رثك فرعياميرو
 ِي 0 يتلا ةلحرلا كلت لالخ :ثادحألا

 فيصلا زع يف بهتلم سقط طسو

 رثكأ لب - ًاليوط جيرهصلا فقوتي «يوارحصلا
 ثيح «دودحلا ةطقن دنع - يغبني امم ًاريثك

 ىظلتي تقو يف «كرامجلا لاجرو نيشتفملا
 يهتنيل جيرهصلا لخاد نوبرهملا لامعلا هيف

 .دحأ مهيلا هبنتي نأ نود مهتومب رمألا

 يّطخ درس درجم ويرانيسلا نكي مل ءًاعبط
 ةدع دهاشم هعطق لب «يماردلا ثداحلا كلذل

 فظشو «نيبّئهملا ءالؤه تايركذ ديعتست
 ىلإ ةلالد تاذو ةيكذ تاتافتلا عم ء.مهشيع

 م4

 «ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيبرعلا عاضوألا

 نيينيطسلفلا تلعج ةيحان نم يتلا ءماع لكشب

 ىنعملاب «ةبعرملا ةاسأملا كلت نوشيعي

 .ةصقلاو مليفلا يف يزمرلا ىنعملاو يثدحلا

 نادلبلا نيب دودحلا تلعج ةيناث ةيحان نمو
 .دحلا كلذ ىلإ روبعلا ىلع ةيصع ةيبرعلا

 ؛يتافنك ناسغ ىطمخ ىلعو ءحلاص قيفوتف

 ًامليف ققحي امير هنأ ءًريخأو ًالوأ «فرعي ناك

 اماردو ةرماغم نع ًاطيرش سيلو ءًايسايس
 ردقب مليفلا معطت انه نمو .بسحو ةيتايح
 نم هنم ربكأ ردقبو «ةيسايسلا دهاشملا نم ريبك

 ظح ءوس نم ناك يتلا «ةيسايسلا تاراوحلا

 تتأ نأ - يلاتلاب نيجرفتملا ظحو  اهضعب

 «ةحاصفلاو ةيباطخلا ةديدش نايحألا ضعب يف

 تناك يتلا «ةيبشخلا  ةغللا ضعب رارغ ىلع

 .ةنمزألا كلت يف ةجئار

 تاماحقإلا ىتحو «تاراوحلا كلت نأ ريغ

 ءاهتفاهتو اهترثك ىلع «ةيجولويديألاو ةيسايسلا
 ؛هتوقو مليفلا ةميق نم لاح ةيأ ىلع للقت مل

 سيل نأ املاط «هلامج# انه لوقن نلو
 ؛...ام لامج» نع ثيدحلا يقطنملا نم

 ةاسأملا كلت لثم يوري لمع ىلإ ةبسنلاب
 :ةجودزم ةروصب انه تمّدُق ىتلا «ةعيرملا

 مهظح ءوس نم ناك نيددحم دارفأ ةاسأمك

 «عداخمو راثرث بّرهم يديأ نيب اوعقو نأ
 لإ قير ةيناتبنإلا فرعي ال هود لاجرو
 وه «هلماكب بعش ؟ ةاسأمو «ةيحان نم «مهيولق

 كلت يف «ىقلي ناك يذلا ينيطسلفلا بعشلا

 فطاعتلا عاونأ لك - تايئيعبسلا - تاونسلا

 رظنلا تفل نيعتي ام نأ ديب .يناسنإلاو يسايسلا



 نوعودخملا

 ««نوعودخملا# نأ ةبراوم نود نم ءانه هيلإ

 لك زاح نئل .هدعي نم «مساقرفك» كلذكو
 كلذ نم هب سأب ال طسق ىلع «هرودب امهنم
 ءانه هيلإ ريشن يذلا قيسملا يسايسلا فطاعتلا
 يف انكمت نيمليفلا نإف «هلابقتسا يف مهاس ام

 دينجتو باجعإ ىلع لوصحلا نم هسفن تقولا
 دحاولا نكي مل نيذلا داقنلا نم هب سأب ال ددع
 ةلضانملا امنيسلا لبقتسي نأ داتعا دق مهنم
 لابقإ ىلع امك ءطرش وأ ديق نود «ةيئيطسلفلا

 ةيقيقح ةينيطسلف امنيس» نأ ًاريخأ ىأر روهمج
 .؟تدلو دق

 دعب امّيس الو ءنيمليفلا نيذه دعب
 ةينيطسلفلا امنيسلا تراص ««نوعودخملا»

 :هنوكت نأ تداتعا امع ًايلك ًافلتخم ًائيش

 هيلإ انرشأو - هتظحالم نكمي ام نأ ولو ىتح
 امنيسلا هذه نأ ناك لاح ةيأ ىلع هالعأ

 ةينيطسلف ىلإ ««ةيممأ»و «ةيبرع» نم تلوحت
 نم دب ال ءانه رمأ نم نكي امهمو .ةصلاخ
 ققح نيح .هسفن حلاص قيفوت نأ ىلإ ةراشإلا

 ىلع ؛وهف .يرصمك هققحي مل «نوعودخملا»

 ربتعا .ةصلاخلا هتيناردنكسإ لب ؛هتيرصم مغر

 ءاهتيضقو نيطسلفب ًاطبترم هتايح لاوط هسفن
 ةبارقلا ةيحان نم اهب هطابترا ءًايركفو ًايسايس
 نع ذوخأم هسفن مليفلا نإ مث .ًاضيأ جاوزلاو
 نيينيطسلفلا باتكلا رثكأ نم دحاول ةصق

 هتلاتغا يذلا «ينافنك ناسغ «ةيئيطسلف

 نانبل يف «فسألل ةماعلا تارابختسالا

 ملف ؛مليفلا هيف
 ًاضرع دهاشي نأ - انملع دح ىلع - هل ضّيقي
 .هل ًالمتكم

 ققح يذلا هسفن ماعلا يف

 ك1

 ضرفي رمألا نإف ؛عوضوملا ديعص ىلع امأ
 نإ ثيح «هتيممأو هتيناسنإ ىلإ ريشن نأ انيلع
 «هنم يرهوج بناج يف قلعتملا .هعوضوم
 رجفنت فوس يتلا نيرجاهملا لامعلا ةيضقب
 لازي ال ناك «ةيلاتلا نامزألا لالخ رثكأو رثكأ

 فوس ًاقحال وهو «نيحلا كلذ ىتح ًايئينج
 .مالفألا تارشعل ًاعوضوم لكشي

 - ةبيثك - ةصرف نإ لب ءطقف اذه سيلو

 دعب ؛موي تاذ اوثدحتي يك نيبقارملل تضيق
 نع «نوعودخملا» ضرع نم نيدقع وحن
 ردقب ءانايحأ نفلا يكاحت اهسفن ةايحلا نأ فيك

 ةياهن دنعف .ةايحلا نفلا يكاحي ام رثكأب وأ ام
 دنع نم ةسئاب رابخأ تءاج «نينامثلا تاوئس

 ةبقارمل ةعضاخلاو ةيساقلاو ةبعصلا دوهجلا
 تايالولاو كيسكملا نيب ةعقاولا «ةديدش
 ةهباشم ةعورم ةثداح نع ثدحتتل «ةدحتملا

 «نوعودخملا# مليف اهيلع ينب يتلا كلتل
 مليفلا سبتقا يتلا «سمشلا يف لاجر# هتصقو

 رحلا يف ؛جيرهص ةبرع لقي راطق فقوت :اهنم
 ةليوط تاعاسل شيتفتلا ةطقن دنع بهاللا

 روذلي حار بهسمو فيخس راوح لعفب ترخأت

 «كرامجلاو شيتفتلا لاجرو راطقلا مقاط نيب

 اوناك مهلعل وأ - ءالؤه يردي نأ نود نم

 نم رثكأ جيرهصلا ةبرع يف ةمث نأ - نوردي
 نولواحي اوناك ءسئاب ًايكيسكم ًالماع نيتس
 .ةيرعلا ٍلخاد نيئبتخم «ةقيرطلا كلتب ءللستلا

 تحت ءًاعيمج مهتومو مهقانتخاب رمألا ىهتناف

 مهمكارتو ءاوهلا داسفو ءوجلا ةرارح عقو
 ىلع مهنم يأ ؤرجي نأ نود نم ةبرعلا لخاد



 ةنيدملا

 ىلإ كلذب تلوحت يتلا ةبرعلا كلت ناديم قزط
 !عيرم يعامج ربق

 (ةتيدملا»

 (ناولأ) )19989( 5 ١.

 هللا رصن يرسي :جارخإ

 نمحرلا دبع رصان هللا رصن يرسي :ويرانيس
 نازهب ريمس :ريوصت

 ناورك رمات :ىقيسوم
 لماك ةلبع ءمز يدشر «ةرمس مساب :ليثمت

 ذنم «هللا رصن يرسي انعضي ؛ةنيدملا» يف

 «ةيكيسالكلا ةديدش انل ودبت لاح مامأ ةيادبلا

 .جراخلا ىلإ ةرجهلاب ملحي يرصم باش
 نييالملا لاح لاحلا هذه نأ ملعن عبطلاب نحنو

 نكل .نييرصملا ريغو نييرصملا بابشلا نم
 ىالؤه نم ريثكلا نع فلتخي «ةنيدملا» لطب

 حاون نم ًايناثو ؛ةيساسأ ةيحان نم ًالوأ
 ةياغلا ىه ةيساسألا ةيحانلا .كلذ دعب ةيليصفت
 صخلتتف ةيليصفتلا يحاونلا امأ .ةرجهلا نم
 رجهملا لودو اكيرمأ نود ءسيراب هرايتخا يف

 عم هتقالع يف كلذكو ...ىرخألا ةحبرملا
 .ةرهاقلا :رمألا لوأ اهيف شيعي يتلا هتئيدم

 يلع ودبي ةرجهلا نم ةياغلا ىلإ ةبسنلاب

 مليف يف ةيسيئرلا ةيصخشلا) ىيحيب ًاهيبش
 وهف (نيهاش فسويل ؛؟هيل ةيردنكسإ#

 لك لاح وه امك ةروث عمجت يحل رجاهب
 صوغيو هتاذ ققحي يكل لب ءًابيرقت نيرجاهملا
 يف هيلع ةيصع ودبت يتلا ليثمتلا نف ةبعل يف
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 لمعي مليفلا ةيادب يف يلع .ةرهاقلا /رصم

 هحومط نكل «جرفلا ضور يف ةرزجم يف ًابتاك
 .ًالثمم حبصي نأ هحومط :لمعلا كلذ ىدعتي

 هذه عبشُي نأ هناكمإ يف ناك هنأ حيحص

 يف ةاوه ةقرف عم هلمع لالخ نم ةياوهلا

 وه ام نأ هتتيدم يف كردي ناك هنأ ريغ «ةرهاقلا

 يف كحضملا نيتشكنارف عانق :ليئض هل حاتم

 اذه يدتري موي دعب ًاموي هنإ .لاوحألا نسحأ
 قافآ مامأ ًافقاو ًايلزه ًافيخس هسفن دجيل عانقلا
 هيدل يسيرابلا ملحلا نإف انه نم .ةدودحم

 ملحلا ناك امك ًامامت «هلمعب ال «هتياوهب طبترم
 ةيردنكسإ) يف ىبحي ىلإ ةبسنلاب يكيرمألا

 ةبيخ نأ انه ظحالن نأ انيلع نوكي امبرو .5؟هيل

 اهيف لصت يتلا ةظحللا ذنم هعلاطت يتلا ىبحي

 دنع ةيرحلا لاثمت ةاذاحم ىلإ هترجه ةنيفس

 ةيفلخلا نوكت داكت .يرحبلا كرويوين لخدم

 هلماعت يف يلع عضو هيلإ لوؤيس امل ةيقطنملا
 سيراب عم

 فلتخت ةيعوضوملاو ةينفلا ةياغلا نأ ريغ

 بهذي مل يلع نأ ةصاخبو «نيلاحلا نيب
 لب «ليثمتلا وأ امنيسلا نف ملعتيل سيراب ىلإ
 .ةديدجلا ةنيدملا يف هنأ ًادقتعم «سراميل

 انمامأ حضاولاف .هتاذ ريغي وأ هسفن دجيس

 اذه ثادحإ يه يلعل ساسألا ةياغلا نأ وه

 درجم نأ رمألا لوأ دقتعا ناك نئل وهو .رييغتلا

 ثادحإل ناك اهيف شيعي يتلا ةنيدملا ليدبت
 يكل ينبم هلك مليفلا نإف «هتاذ يف رييغتلا كلذ

 سيل نكلو «لعفلاب لصح رييغتلا نإ انل لوقي

 مل ةنيدملا هذه نأل لب «ةديدجلا ةنيدملا لضفب

 ةلكشملا .ةميدقلا هتنيدم نع ًادبأ ةفلتخم هل بت



 ةنيدملا

 نم «لخادلا نم عبنت يه لب «ةيفارغج تسيل
 انلق نحن نإ مليفلا نع دعتبن ال انلعلو .تاذلا
 هنكل ؛جاتنتسالا اذه نمث ًايلاغ عفد يلع نإ

 نمو هتيوه نم صلخت :ريبك بسكب هنم جرخ
 .«نآلا»و ةانه» لل ًانبا ديدج نم دلويل .هتركاذ

 نيأ همهي دوعي ال ءاذه هل لصحي امدنعو

 هتدوع نوكتو .سيراب يف وأ ةرهاقلا يف :شيعي
 نينح يأب هل ةقالع ال ءايعيبط ًارمأ ةرهاقلا ىلإ
 انل ناك اذإ  مليفلا ةلوثمأ نإ ثيحب «طابترا وأ

 وه ربيغتلا نإ لوقت - ةلوثمأ نع ثدحتن نأ

 هباشتم جراخلا نأل ؛جراخلا يف ال لخخادلا يف

 اهشيعيس ةرهاقلا ىلإ يلع دوعي امدنع .بيتر
 نم جرخ ديلوك ةددجتم ةقالع يف ديدج نم
 .اهب ًاعتمتسم ةايحلا ىلع ًالبقم همأ محر

 رمألا لوأ رظنلا تفلي راطإلا اذه يف

 راتخا نيح هللا رصن يرسيف .مليفلا ناونع
 دححو .فيرعتلا لأ عم ؛ةنيدملا» ناونعلا اذه

 «ةنيدملل لعج مث «ةلضافملا ىغلأو ندملا نيب

 نمزب طبترت اهلعل ةددحم ةفيظو «ةنيدم ةيأ
 هتقالعو درفلا ةيمهأ لءاضتت ثيح ؛ةملوعلا

 ًايخيرات هلبكي امع لزعم يف هتاذ زجني نأ درفلل
 ش .ًايفارغج وأ

 يذلا يزاوتلا أرقن نأ انه مهملا نمو

 أرطت يتلا تاريغتلا نيب هللا رصن يرسي هماقأ

 ىلع امك ةرهاقلا ىلع) ًايئايزيف ةنيدملا ىلع
 يتلا تاريغتلا نيبو (هسفن تقولا يف سيراب
 نم هدوقت يتلا ةلحرلا لالخ يلع ىلع أرطت

 :ةرهاقلا ىلإ سيراب نم مث «سيراب ىلإ ةرهاقلا
 حمالمو تامس ءاغلإب طبترت تاريغت اهنإ

 لبق ةقطره ربتعُي ءاهئاغلإ نع ثيدحلا ناك

 نع ثحبلا ناك نيح تاونسلا نم نيدقع

 اذهو .تاياغلا ةياغ ةركاذلاب طابترالاو ةيوهلا

 اذكه هللا رصن يرسي انل همدقي يذلا ءاغلإلا

 هريغ نأش نم ناك «ةرارم ىندأ نودو ةطاسبب

 .قايتشالاو نينحلا نم ريثك ربع هروصي نأ

 ؛سديسرم» بحاص نأش سيلاذه نكل
 اذإف ءانملاع عم شياعتن نأ ةرورض ىري يذلا

 .انسفنأ ريغن نأ انب ردجألاف هرييغت نع انزجع

 يذلا عائقلا عزنن نأ انب ضرتفي انسفنأ رييغتو

 يف عربنل ءاتحاورأ ىلعو انهوجو ىلع هانعضو
 مليف لطب لثم ًامامت ءاضيأ ةارع انتقيقح ةعانص
 انل علطي يذلا «زردنتف ميفل «ساسكت /سيراب#

 .مدعلا نم ؛ناكماللا نم مليفلا لوأ يف

 امنإ هللا رصن يرسي نأ روصت نكمي انهو
 ةروص مسري نأ ؛عاو ريغ وأ براوم لكشب ءءاش

 لب «هتالوحت ىلإ لصو نيح سيل ؛لطبلا كلذ
 انه نم .هيدل تالوحتلا كلت ثودح لالخ

 يف ةيرشبلا دجمكو لاطبألا لوأك يلع انل ودبي

 لعجي يذلا وه عقاولا اذهو .هنايسن يف هيرع

 ةيلاخ مليفلا دهاشم رخآ مدقي هللا رصن يرسي

 ىلع ذإ .ةرارملا وأ طابحإلاب روعش يأ نم
 قيقحت نم يلع نكمت «ءيش لك نم مغرلا
 .بغري ناك امم ىوقأو قمعأ لكشب لب ؛هفده

 لكش ىلع همليف هللا رصن يرسي ينبي
 ةتوافتم ,تاكرح ثالث تاذ ةيقيسوم ةعوطقم

 اهتيمهأ يف ةيواستم امنإ ءينمزلا لوطلا

 سكع ىلع نكلو .مليفلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب
 عباطلا تاذ تاينوفميسلا يف ثدحي ام

 زويلرب وأ نفوهتيب ىدل) يماردلا يسنامورلا



 ةنيدملا

 ىلع ًافقو ديعصتلا نوكي ثيح (رلهام ىتح وأ
 «ودنشيرك»و ؛وتسرب# ةبعل يف ةريخألا ةكرحلا
 برقأ همليفل هللا رصن ءانب انل ودبي «ةخودم

 تازفق ال ثيح ؛وسورغ وترشنوكلا» ءانب ىلإ
 دنع هيف لطبلا لظي ءرركتم بايسنا لب «ةيمارد
 يف ؛هلوح ام عم لعافتلا نم لصاوتم ىوتسم
 رحبلا جاومأ تاكرح هبشت بذجو دش ةكرح
 «وسورغ وترشنوكلا» يفلؤم رابك ناك يتلا
 ىلإ يلليروك نم ؛مهعاقيإ اهنم نودمتسي
 ءانه ةبخاص امارد ةمث تناك نئلو ءيدلافيف
 ىلع اهجئاتن تمسترا دقو الإ اهارن ال اننإف
 .هتارارقو يلع تافرصت

 ةرهاقلا دهاشم اهلغشت ىلوألا «ةكرحلا»

 انل مدقي ثيح «مليفلا نم لوألا ثلثلا لالخ

 فيزم لكشب ًاشياعتم ةيادبلا ذنم هلطب جرخملا
 عم هتاقالع سراميو هلمعب موقي .هطيحم عم
 ًامئاد نكلاو «ةينفلا هتياوه ققحيو .نيرخآلا

 ءاهب لثمي يتلا ةقيرطلا هبشي ء«يلآ لكش يف

 نيتشكنارف.رود ءاضر يأ نودو رعاشم ةيأ نود

 نم ءًازجاع يلع ناك نئل نكلو .حرسملا ىلع
 .هلخاد يف امع رّبعي نأ نع رودلا كلذ لالخ

 ةايحلا يف ًازجاع ودبي هسفن تقولا يف هنإف

 .هجلاخي اًمع ريبعتلا نع «ةيعيبطلا

 هب نيطيحملا نم دحأل نكمي ال انه نم

 هدحو جرفتملا .هلخاد يف هلكآتي ام مهفي نأ

 ةروص عم فطاعتي .هعم فطاعتيو اذه مهفي

 ًافيعض ًاشه «هتدحو يف ًايراع انل هرهظت يلعل
 «بذكلاو ةقيقحلا نيب ةيرحلا نع هثحب يف

 ىلإ رظني .هسفن عراصي «عقاولاو ملحلا نيب
 نيب حجرأتيو تاذلا هذه راوغأ ربسي «هتاذ

 هللا رصن هروصي نيحو .ةديدعلا هتارايتخا

 عم هلهأ عم ,نيرخآلا عم ةماع تاطقل يف

 رفم ال ًارمأ هليحر انل ودبي :هتبيبح عم :هئاقدصأ

 هتاقالع نأ مك فشكت اريماكلا نأل كلذ .هنم
 هدقتعي ام ًادبأ هبشت ال ًايلعف ةفيزم جراخلا عم
 هيلع كلذل وهو .هنم نورظتتي ام «هيف نورخآلا

 نأ نيبو ,نوكي يكل مهنوخي نأ نيب راتخي نأ

 .«مهلثم حبصي ؛مهنم ًاءزج حبصيل هسفن نوخي
 اذه نم جتنتست مليفلا نع تبتك ةدقان بسحب

 يكل لب برهي يكل ليحرلا ررقي مل يلع نأ
 ةيسنلاب تناك ةيسيرابلا ةلحرملا نأكو ءدوعي

 ىلإ لوصولا لبق هروبع نم هل دب ال ًارهطم هيلإ
 .تاذلاب لمجألاو بعصألا ناكملا

 نأ انل حضتي ىلوألا ةكرحلا ذنم ًاذإ
 ةلحر يه امنإ يلع اهب موقيس يتلا ةلحرلا

 ليدبت نإف انه نمو .تاذلا نع ثحبلا

 لب ؛ةيفارغج ةلأسم دوعي ال - ةئيدملا  ناكملا

 اهتقالع يف هسفن فشتكي يكل يلعف .ةيخيرات

 ؟بيغي نأ نم هل دب ال ناك هتنيدم عم ةدرجملا

 ًايوضع «ةبوبيغلا يف ؛«اموكلا» يف عقي نأ نمو
 .يقيقح لكشبو

 يذلا وه ؛ةبوبيغلا /بايغلا يف عوقولا اذه

 ثادحأ رودتو «ةيناثلا ةكرحلا روحم لكشي

 ًامعفم يلع اهلصي يتلا سيراب يف ةكرحلا
 .هنوخت اهنأ رعشي ام ناعرس هنكل «لمألاب

 نمز ثلث لغشي يذلا مسقلا اذه نأ حيحص
 ةصاخيو .فعضألا ءايئامنيس ودبي مليفلا

 نم ًاددعو دهاشمو فقاوم يوتحي هنأ

 ديدعلا يف اهل ًاليثم انيأر نأ قبس «تايصخشلا

 .اسنرف يف نوشيعي نيذلا ةيراغملا مالفأ نم



 ةنيدملا

 ام نأ ةقيقحلا ؟ًاقح مهي اذه له نكلو
 نم مسقلا اذه يف هللا رصن يرسي انل همدقي

 ريوصت يف ةبغر نع ًاريبعت انل ودبي ال «مليفلا
 ىلع رم نإو ىتح «نيرجاهملا تاطابحإ مالآ
 انل روصو «قايسلا اذه يف ةديدع تاياكح
 برعلا نم اهمظعم ةنولتم ةعونتم تايصخش
 .انه ىلإ برغلا ملح مهب ىتأ نيذلا

 ًاضيأ انه هسفن دجيس يلع ىلإ ةبسنلاب
 هملح نع ًاثحاب سيراب ىلإ ىتأ ذإ وهو «ًابيرغ
 نكلو «الثمم هسفن دجيس ؛ًالثمم حبصيل ينفلا

 مكالي نأ هتنهم نوكت فوس ؛براوم لكشب
 ءافلس جئاتنلا ةموسرمو ةفيزم تايرابم يف
 ًاعبت «رخآلا اهضعب يف رسخيو اهضعب يف حبري
 .تاناهرلاو تاروانملل

 ىلع ديزت تاطابحإب يلع باصي نل ًاعبط
 .انه سيل لحلا نأ مهفي فوس هنكل .دحلا
 ءاذه فشتكيل وهو ؛هلخاد يف كانه لحلا
 درمتي فوس :ًايلاغ نمثلا - انلق امك - عفديس

 لخديو برضُي هلعجي ام ةبعللا نيناوق ىلع
 رخآ ًاصخسش اهنم جرخيس يتلا ةبوبيغلا كلت يف
 لولهبلاك انل ودييس هئافش دعب «نآلا هنإ .ًامامت
 هنكل .ًافيعض ًارخاس ءايقيقح ءًاحجرأتم ًافيرط
 كلذ هلصوأ دقل :ءاوهلاك ًافيفخ ًاضيأ ودبيس

 .ةيعاولا ريغ هتياغ ىلإ ,هلخاد ىلإ هلك

 نيمتهم ؛نحن دوعن الو ءوه دوعي ال انهو
 اذه ألمت يتلا ىرخألا تايصخشلا ريصمب

 دجي نأ «مليفلا اذه ةفيظو نم سيل ذإ .مسقلا

 .كانه لولح ال :طيسب ببسلاو .ًالولح انل
 .يدرفف صالخلا امأ .وه امك ريسي ملاعلا

 فيلر

 ةكرحلا لغشي يذلا وه صالخلا اذهو

 «ةديدجلا هتلاح ىلإ رظنلاب ذإ .مليفلا نم ةثلاثلا
 اهعمو هتركاذ دقف نيح هباصأ يذلا ريغتلا

 حجري نأ يلعل يرورضلا نم دوعي ال «هتيوه
 .ةيواستم حبصت انه ندملاف ءىرخأ ىلع ةنيدم

 يلاتلابو «ةجيتنلا هذه ىلإ لصوتي يكل ءيلعو

 «ناكم يأ ءناكملا عم لعافتلا نم نكمتي يكل
 «لبكملا ثرإلا نم ال ءوه هتيدرف نم ًاقالطنا

 ةكرعملا :ةريخألا هتكرعم ضوخ ىلإ رطضا
 عم لعفلاب ىرابت .اهيف شغي مل يتلا ةديحولا
 درمتلا لاحو .ةبعللا دعاوقب هبآ ريغ .ههمصخ

 صالخلاو رهطتلا لعف عبطلاب يه تناك هذه

 هتدوع نم يلاتلاب لعج يذلاو .هسرام يذلا

 .ةديدج ةدالو ةرهاقلا ىلإ

 ءانه هللا رصن يرسي اريماك تعدبأ دقلو

 هسفنب هدهاشم بتك يذلا ويرانيسلا عدبأ امك

 هلابقتساف ءانومضمو ًالكش «ةدالولا ريوصت يف

 لابقتساب ةهيبش تتأ ؛هتدوع ىدل ةرهاقلا يف

 نكمت انهو .ةيقيقح ةفز يف ديدجلا ديلولا
 هلعف دودرو هتارظن ةءاربب (ةرمسلا مساب) يلع

 ًامامت ناكملا نع هتبرغب انراعشإ نم ةيلوضفلا
 ًابيرغ ناك امك مث ءرمألا لوأ هنع ًابيرغ ناك امك
 ىلع ةردق رثكأ راص انه هنكل ءاضيأ سيراب يف

 جرخي فوس هنأ فرعي هنأل «هتبرغ باعيتسا
 ىلإ ةبوبيغلا هعلصوأ دقل :ًاديدج ًاناسنإ اهنم

 ؟انأ نم :يدبألا لاؤسلا نع تباجأو «هتيرح

 يتاذ محر نم دلوأ ناسنإ انأ :يهيدب باوجب

 .يبايغ محر نمو

 يه يتلا ةدالولا هذه ىلع متتخي مليفلاو
 دق هللا رصن يرسي ناك نئلو .تاذلاب ماحتلا



 نوبنذملا

 هذه - ةدالولا هذه ةمدخ يف هلك مليفلا لعج

 هل يعيبطلا نم ناك هنإف - ةيقيقحلا ةيرحلا
 مليفلا ةركف# :بيجي نأ همليف نع لثس نيح

 الإ ةريثك رومأ نم ءرملا برهي فيك لوح رودت
 هنم بورهلا عيطتسي ال يذلا ديحولا ءيشلا نم

 نيح يلطيو .مواقي نأ ملعتيو اهلبقي «هتاذ وهو
 ملاعلا هسفنل قلخي نأ ملعتي ءرصم ىلإ عجري

 .«هيف شيعي نأ عيطتسي يذلا

 «نوينذملا»

 (ناولأ,.د )191/5( ٠٠

 قوزرم ديعس :جارخإ

 ظوفحم بيحن :ةصق

 يثيللا حودمم :راوحو ىيرانيس

 مامإ ىفطصم :ريوصت

 ةمالس لامج :ىقيسوم

 «يزمر ريهس ؛يمهف نيسح :ليثمت

 يرصملا نطاوملا هيف ناك يذلا تقولا يف
 حاتفنالا نمز ءارشتسا ءازإ !ىفك خرصي أدب دق

 ًايئامئيس رهظي ظوفحم بيجن ناك «داسفلاو
 «؛نوبنذملا» ةريغصلا هتصقل سابتقا لالخ نم
 ةميرج ةياكحو «ةيسيلوب ةكبح لالخ نم «يتلا
 يعدتسي يذلا عونلا نمو «ةيداعرمألا لوأ ودبت
 نم :يدبألا لاؤسلا لوح نم رودي ًاقيقحت
 عمتجملا لخاد لمتعي ناك امع فشكت ءاهلعف
 ئواسمو رورش نم «نيحلا كلذ يف يرصملا

 «ةيقبطلاو ةيعامتجالا طاسوألا لك لواطت
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 لعج ام اذه نأ ًائيقيو .ةطلسلا زكارم ىلعأو
 مالفأ رثكأ نم ًادحاو «نوبنذملا» نوربتعي ًارثك
 هنيدي ةفاقثلا ريزو لعج امك «ةأرج نيحلا كلذ

 حمس يذلا ةباقرلا زاهج ةبساحمب بلاطيو
 .هض رعب

 تاياكحلا مظعم لاح امك «ةياكحلا أدبتو
 ريهس) ءانس ةلثمملا لتق نم ةهباشملا ةيسيلوبلا

 ةجرضم اهريرس يف ةليتق تدجو يتلا (يزمر
 امأ .نوجملاب ةقباع ةبخاص ةليل رثإ ءاهئامدب
 ةميرجلاب مهرابخإل ءسيلوبلاب لصتا نم
 ءدب رثإ .(يمهف نيسح) ءانس بيطخ ناكف
 لك عم قيقحتلا ةطرشلا بلطت «تاقيقحتلا
 ةليللا يف ةمجنلا تيب يف نورهسي اوناك نيذلا
 نأ نكمي مهنم دحاو لك نإ ثيح «ةقباسلا

 .لتاقلا نوكي

 ءالؤه لالخ نم مليفلا ةكيح رودتو
 دّمعت  هتداع ىلع  نيذلا صاخشألا
 رثكألا جذامنلا نيب نم مهراتخي نأ ظوفحم

 يكارتشالاو - يحاتفنالا عمتجملا يف ««ًازورب»
 ريدم نم ؛نيحلا كلذ يف ءيرصملا - ًاضيأ

 ىلإ ,ةسردملا رظان ىلإ «ةينواعتلا ةيعمجلا
 سيئر ىلإ ةءاربلاب مستت يتلا ةيعماجلا ةبلاطلا
 ضعبو ةطلسلا لاجر ىلإ «تالواقملا ةكرش

 ىلإ ًالوصو «ينفلا ملاعلا لوح نم نيمئاحلا
 .خلإ ...تارابختسالا لجرو «يئاسنلا بيبطلا

 ةايح يف صوغلا دعبو ءرمألا ةياهن يف
 انل نيبتيس ؛ءالؤه نم دحاو لك تاسراممو

 اهبيطخ وه لتاقلاف .ةمجنلا لتقي مل مهنم ًايأ نأ
 تاقالع ميقت اهنوك ًادبأ غيستسي ال يذلا هسفن
 .هلهاجتتو سانلا ءالؤه لك عم



 ماع ريدم يتارم

 تسيل ةياكحلا نأ ريغ «ةيفطاع ةميرج «أذإ

 نيذلا كئلوأ ىدل «رخآ ناكم يف ةياكحلا :انه

 تبثيل ىتأ ذإ ءباوجتسالا نإ ثيح ءاوبوجتسا
 يتلا ةميرجلا ىلإ ةبسنلاب مهنم دحاو لك ةءارب
 هسفن تقولا يف فشكي ءاهددص يف نحن

 ىلع نادمو مرجم مهنم دحاو لك نأ نع

 «هئدابم عيبي تارابختسالا لجرف .هتقيرط

 سيئرو «ناحتمالا ةلئسأ قرسي ةسردملا رظانو

 ةموعدملا عئاضبلا برهي ةيكالهتسالا ةيعمجلا
 لعفي لواقملاو ءءادوسلا قوسلا يف اهعيبيو

 ةراعدلا ةيعماجلا ةبلاطلا سرامت امنيب «هتلعف

 يتلا ةروصلا يه هذه .شيعلا نم نكمتت يك

 كلذ يف يرصملا عمتجملل مليفلا اهمدقي

 لالخ نم امنإ .ةسئاي ةيوادوس ةروص :نيحلا

 ؛موجنلا رابك نم ًاددع هجرخم هل عمج طيرش
 نم ًاددعو «ةيجاجتحالا راكفألا مهأ نم ًاددعو
 ناك عمتجم يف بهنلاو ةميرجلاو داسفلا روص

 .ةيواهلا وحن ريسي

 «ماع ريدم يتارم»

 (ضيبأو دوسأ) .د )19455( ٠

 باهولا دبع نيطف :جارخإ
 راحسلا ةدوج ديمحلا دبع :ةصق

 ةبهو نيدلا دعس :راوحو ويراثيس

 يمهف دومحم :ريوصت
 نقدلا قيفوت ءراقفلا وذ حالص ,ةيداش :ليثمت

 اذه نع ثيدحلا ىلإ ةداع داقنلا ليمي

 ةنانفلل حاتأ ءًايديموك ًامليف هرابتعاب مليفلا
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 مهأ نم ًادحاو بعلت نأ ةيداش ةزيمملا
 ءاهمالفأ نم مليف يأ يف اهتبعل يتلا راودألا

 نع يميركت باتك يف يلدع ردان - ةمث لب

 ريدم يتارم» نأ ىري نم - باهولا دبع نيطف

 خيرات يف مهألا يديموكلا مليفلا وه ؛ماع

 نيطف مالفأ مهأ عبطلابو ؛ةيرصملا امئيسلا

 .6باهولا دبع

 نم «داقنلا مظعم يأر يف «مليفلل نأ ريغ

 هنوك ءديعب نمو «زواجتت ةيمهأ ءىرخأ ةيحان
 ىتح «ةيعامتجالا هتيمهأ يه .ًايديموك ًامليف
 ايديموكلا نأب مّلسن نأ انعسو يف ناك نإو
 نم فرعن ذإ «ناقرتفي ال يعامتجالا رصنعلاو

 «نلباش يلراشت مالفأ مظعم نأ امنيسلا خيرات

 وأ ًايمسر («تمكوح» يتلاو ةريبكلا ءألثم

 ًانايحأو «ةيعامتجالا «اهتأرج» ببسب ءاينمض
 («روتاتكدلا»و ةةثيدحلا ةنمزألا» ك) ةيسايسلا

 يف ىتأ يذلا مليفلاف .ةصلاخ ةيديموك تناك
 يعامتجالا دوعصلاو يموقلا دملا ةلحرم ةورذ

 دقع لالخ «ةيرصملا ةروثلا هتققح يذلا

 لكب ًايروث ًامليف ناك «نينسلا نم دقعلا فصنو
 هتاحورط لاجم يف ًاديدحتو «ةملكلا ىنعم
 عقوم وهو .عمتجملا يف ةأرملا عقوم لوح

 هنع ثدحتت أتفت ال ؛ةيرصملا امئيسلا تناك

 يف ؛ةروثلل ىلوألا ماوعألا ذنم هل جورتو

 مالفأ نم ءًاسّيست رشكأو «ةيديموك لقأ مالفأ
 ناسحإل تاياور نم ةسبتقملا فيس وبأ حالص

 ةياور نع «حوتفملا بابلا» ىلإ ءسودقلا دبع
 .تايزلا ةفيطلل

 ىلإ ةوعد ةمث تناك مالفألا هذه لثم يف

 قوس ىلإ اهجورخو ءاهتناكم ةأرملا ءّوبت



 نامرلاو رملا

 ةمث ناك نادعب امهو «ةايحلا سمشو لمعلا

 «تاكرب يرنه) ىرخألا ةيبعشلا امنيسلا يف

 زيزعت (مامإلا نسح ىتحو «نيدلا ءايض دمحأ

 .امهل
 يّبتاك نإف «ماع ريدم يتارم# يفامأ

 رامسملا اسرغ ءجرخملاو راوحلاو ويرانيسلا
 ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا العج :قمعأ

 ةأرملا قوفت ىلإ اولقتنيل ءلصاح ليصحت
 أجافي مليفلا اذه يف انهف .لجرلا ىلع

 تلقن دق تمصع هتجوز نأب نيسح فظوملا

 لمعي يتلا ةحلصملل ةريدم حبصتل ًايرادإ

 طيشنلا فظوملا اذه لواحي ةيادبلا يف
 هتجوز ةريدملا نوك هئالمز نع يفخي نأ
 رطضي فوسًاقحال هنكل ءًاجرحم هنوكل
 «تاهبشلا هلوح موحت نأ دعب فارتعالا ىنإ

 اهل ضرعتت يتلا ةديدعلا بعاتملا ببسبو

 لوح نم نيقلمتملا محازت ببسب ةقالعلا

 .اهكولس ددصي كوكشلاو هتجوز
 نيب ةقالعلا ءوست نأ ةجيتنلا نوكتو

 ةأرملا حجنت ام ردقب هنأ امّيس الو نيجوزلا
 اهتايجاو يف قافخإلاب أدبت «يرادإلا اهلمع يف
 اهمالس ىلع ًاظافح «ةجوزلا نإ .ةيلزنملا
 «ةديدج ةحلصم ىلإ اهلقن بلطت يلزنملا

 .نيرخآلا نيفظوملا قنح طسو

 نأ يف نوكتف رمألا ةياهن يف ةأجافملا امأ

 ىلإ هلقن رخآلا وه بلطي ام ناعرس جوزلا
 ذإ هتجوز ةرادإ تحت ...ةديدجلا ةحلصملا

 نم سيل لمعلا يف ةيقيقحلا اهتميق نأ كردأ
 .امهتقالع عم ضقانتت نأ اهنأش

 فيلما

 «نامرلاو رملا»

 (ناولأ) .د8 ةيييحلا

 راجن ىوجن :جارخإ

 راجن ىوجن :ويراتيسو ةصق

 ايلغنا انتيلاف :ريوصت

 زاغ انيرامآ ءانيئاد ليئاكيم :ىقيسوم

 «سابع مايه «يرصملا نيمساي :ليثمت

 حرف فرشأ

 رملاة اهمليف ةلطبل راجن ىوجن تراتخا

 نم ًابره ءاهتاذ لعخاد ىلإ ةلحر «نامرلاو
 ؛لاح ةيأ ىلع «يه يتلاو ةصاخلا اهتاسأم

 هذه - امنإ «ينيطسلفلا ةاسأم ...ةماع ةاسأم

 .ًامامت ىرخأ ةهجو نم اهيلإ ًاروظنم - ةرملا
 سرعلا نم راجن ىوجن لعجت مل ةرملا هذه
 تاقوعملاو زجاوحلا هنود ًاراظتنا ينيطسلفلا

 «مليفلا حتتفم هتلعج لب (ةصاخ ةيليئارسإلا)

 ثادحأ تأدب هتالافتحاو هتاريضحت عاقيإ ىلع

 ثادحألا تلوح ام ناعرس اهنكل .اهمليف

 ةطرشلا يتأت :عقوتم امنإ ءيرذج لكشب

 دجتف ؛هضرأ رداصتو جوزلا لقتعتل ةيليئارسإلا
 .ةديحو اهسفن ةأرملا

 ةدحولا ةياكحل درس ىوس هلك مليفلا امو

 .اهتاسأمو اهتدحو زواجت ةأرملا ةلواحمل .هذه

 سيل ًاعبطو «يسايسلا لاضنلا يف سيل نكلو
 ةباوب ربع لب ...يركسعلا لاضنلا ةباوب ربع
 ربع :ينيطسلف مليف يف «اهعقوت نكمي ال»
 انه لوحت دقو صقرلا اذه .صقرلا ةباوب

 ىلإ قيرطلا نأ ريغ .اهيلإ ًاقيرطو ةيرحلل ًازمر



 نامرلاو رملا

 تقولا يف وهو .ليوط «ةصقارلا» ةيرحلا هذه

 ىطخ دوقي ام نأ كلذ .يعولا وحن قيرط هسفن

 ةيرحلا كلت ىلإ - مليفلا يف ةأرملا  ؛رمق»

 امنإ «مليفلا متتخت صقارلا اهعاقيإ ىلع يتلا

 .جيردتلاب هبستكت يذلا يعولا وه

 ةأرما رمألا لوأ انيلإ مدقت امدعب يهف

 يهو) ضرألا ةميق ىتح فرعت ال ةيداع
 ىلع ينيطسلفلا فرعلا يف ىلثملا ةميقلا

 خيرات ىدم ىلع يأ ...دوقعلاو نامزألا ىدم

 ثيدحلا نيطسلف خيرات وه وه يذلا .ةيكنلا

 ةأرما ةياهنلا يف اهدجنس «(اهبعش خيراتو

 ءاهيف صوغلا يف ةبغار ضرألاب ةكسمتم

 يف نيمدقلا ةيفاح اهصقر لالخ نم ًاديدحتو

 نيتيراعلا نيمدقلا قاصتلا نأكو نوتيزلا ناتسب

 يفك قاصتلال ىدص يتأي ضرألا ةبرتب انه
 مليف نم ةريخألا ةطقللا يف مليوس وبأ دمحم

 (1910) «ضرألا» نيهاش فسوي لحارلا
 كسمتت اميف توملا ىتح لحسيو مزهي نيح

 .ةياهنلا ىتح ضرألاب نافكلا

 «راجن ىوجن مليف يف ةصقرلا كلت نأ ريغ

 ةصقر يه ةيحان نمف :ًاعم نآ يف نيدعُب ذخنتس
 تاذ ةدوع ىف) ضرألا ىف زارغناو كسمت

 ةصقر يه ةينأث ةيحان نمو «(اهيلإ ىوصق ةلالد
 ىلإ رمق قوت نع ءاهزازتهاو اهفنع يف ربعت
 اهتنايخ «ةجودزملا اهتنايخ لماك نم صلختلا

 لخاد يف اهجوز عانقإ ةلواحم ربع ضرألل
 كلذب كص عيقوتو ضرألا هذه عيبب هنجس

 ضرأللا نع لزانتلا ًاضفار «ةوقب وه هضفري ام

 اهتنايخخو ؛هليبس ءالخإ لباقم لالتحالا شيجل
 .جوزلا اذهل
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 يف ثدحت نأ نكمي ؛هذه رمق ةياكح نإ

 لواحتف اهجوز نجسي ةأرما :نامزو ناكم يأ

 كلذ ضفري ذإ هنكل «نمثلا ناك امهم هذاقنإ

 نأ ريغ .ةنايخلل اهل ًاعفاد هضفر يف نوكي

 ةياكحلا يطعت فيك انه تفرع راجن ىوجن
 عم ةقالعلا لالخ نم ًاينيطسلف ًالقث اهلك
 ًاناكم ةيادبلا يف نوكت ضرأ نم .ضرألا
 يف حبصتل ءام دح ىلإ ًادياحم «لافتحالل

 يف هصوغو دسجلا زارغنال ًازمر ةياهنلا
 .اهقورع

 ةيادبلا كلت لصت يك «ةجرخمملا ترثآ دقو
 ءرمق ةياكح ىلع اهمليف زكري نأ ؛ةياهنلا كلتب
 نم نيطسلف ةياكح ىلع امم رثكأ ؛لخادلا نم
 نيب دحوتلا نوكي نأ امبر اهئهذ يفو ؛جراخلا

 نيطسلفو - ًاقحال هيلع حبصتس ام وأ رمق

 نم .هضرأب ىنيطسلفلا ناسنإلا دحوتل ًازيمرت
 الإ لجني مل يديحوتلا دعبلا اذه نإ لوقن انه
 صقرلاو رمق ةياكح يغاطلا لظ ثيحب «ةوقلاب
 امبرو .نمثلا ناك امهم ...ةايحلا ىلإ قوتلاو
 ةرّوصم امنإ ؛ةيرحلا ىلإ قوتلا ءانه نم ًاقالطنا

 يعولاب ةطبترم ةيرح ودبت نأ نود ؛ماع لكشب
 يف بيع اذه لعلو .ةيرحلا موهفمل ينيطسلفلا

 نع نايحألا ضعب يف رّصق يذلا ويرانيسلا
 مليفلا لوح نم قلخ ام ؛قيمعلا طبارلا لاصيإ
 يفو ...ًاريخأ همهفن نأ اننكمي ءمهافت ءوس
 !يحص مهافت ءوس هنإ لوقن نأ فاطملا ةياهن

 ليوطلا راجن ىوجن مليف دهوش امدنع
 ةرملل يئامنيسلا يبد ناجرهم يف ءلوألا
 روفلا ىلع حرض يذلا لاؤسلا ناك ىلوألا

 قحي له# :ءيش لك لوقي داكيو ءأحيصف



 نامرلاو رملا

 حرفيو صقري نأ راصحلا تحت بعشل

 «نامرلاو رملا» مليف نأ لاحلاف ««؟بحيو

 ريغ رخآ ناكم نم ِتآ هنأك «ًابيرغ مليف ىتأ

 ًاهيوشت» هيف ىأر ضعبلا نإ لب .نيطسلف
 كلت ىوس هيهاضي ال .«نيطسلف ةروصل

 تاشاشلا ىدحإ اهتطقتلا يتلا دهاشملا

 تاقهارم تاذيملتل موي تاذ ةيئاضفلا ةيب درعلا

 ةقيرطلاب ««يميداكأ راتس» جمانرب نع نثدحتي

 يئانغلا جمانربلا نع اهب ثدحتت يتلا اهسفن

 هنأكو ادب !تايبرعلا تاقهارملا لك .فورعملا

 جراخ شيعي نأ» ينيطسلفلا بعشلا ىلع ريثك

 :««تاشاشلا اهنم تلم ىتلا ةيطمنلا ةروصلا

 يتلا بيبح يكيف ةيناثبللا ةبتاكلا ريبعت بسح
 اهتياجأ ءرمألا اذه نع راجن ىلإ تثدحت ذإ
 ىلإ ينيطسلفلا قوت مّدقأ نأ» ةريخألا هذه

 «نيطسلف ةروصل ًاهيوشت سيل ةيرحلاو بحلا
 ًايسايس ًاركف مدقأ نيح ينأي هيوشتلا امنإ
 .«ةينيطسلفلا ةيضقلل ًاضهانم

 نم تنتأ يتصق» نأ راجن فيضتو

 .ةينيطسلفلا ضرألا لخاد شيعأ انأف .عقاولا

 قباطتم لكش يف اهتمسر يمليف تايصخشو
 .ةيمويلا ةايحلا يف اهفداصأ تايصخش عم

 الإ دتعي مل دهاشملا نأ رمألا يفام لك

 انه نم «تايئاضفلا ربع هيتأت ةيداحأ ةروص

 هب ًابحرم نوكي نل ةروصلا هذهل رسك يأ نإف
 ةروص مدقنل ناوألا نآ امأ» :لأستو .«لماكلاب

 دهاشم انتقهرأ نأ دعب نيطسلف نع ىرخأ

 ةروص ميدقت سيلأ مث ؟رامدلاو ءامدلاو لتقلا

 موي لك شيعلا نولواحي سانأ ةايح عقاو نم
 .1؟هتاذ دح يف ةمواقم لعف «لالتحالا لظ يف

518 

 متخت بيبح يكيف عم هسفن اهثيدح يفو
 ؛نامرلاو ّرملا» عم اهتلحر نإ ةلئاق راجن ىوجن
 يف فقوتت نأ تداك اهنإ ىتح «ةلهس نكت مل
 يف لاوحألا تءاس امدعب قيرطلا فصتنم

 فورظ تلْجأ» «لاحلاو .ةينيطسلفلا يضارألا

 انلصح انك امدعب ءيش لك ةروهدتملا دلبلا

 اذه ءازإو .ريبك كرتشم يبوروأ جاتنإ ىلع
 ةراسخ يف «ةروطسأ# انتكرش تعقو «عضولا

 ىلإ ققحتي نل عورشملا نأ ترعشو «ةريبك
 25٠٠١8 ماع «سندناس» يف ويرائيسلا لبق نأ
 اذه#» :فيضتو .«حورلا يلإ تداع اهدنعو

 ةيمويلا تابوعصلا نع ثدحتأ نأ نود نم

 نأ ًاصوصخ ءريوصتلا ءانثأ انتهجاو يتلا
 انروص دقو ؛نيطسلف لك نم ِتآ مليفلا مقاط
 ًاريثك انفقوو ءاهيحاوضو هللا مارو سدقلا يف

 انيلع ضرفت تاناكمإلا نأ مغر زجاوحلا ىلع
 اذه مغر ...عيباسأ 0 يف ًاعقوم 48 روصن نأ
 ًاصوصخ «ةعتم ناك ريوصتلا نأ ركنأ ال ؛هلك

 نيمسايو سابع مايه مضي زيمتم لمع قيرف عم
 ةدرو وبأ فسويو ناميلس يلعو يرصملا

 .«حرف فرشأو

 ؛مليفلا ةركف تدلو فيك راجن يورتو
 نابإ .ىلوأ ةركفك «نامرلاو ّرملا» دلو» :ةلئاق

 ةريبك ةدحوب ترعش نيح ةيناثلا ةضافتنالا

 روعش وهو .ناردج ةعبرأ نيب ةنوجسم ينوك
 «ةيرزملا عاضوألاو راصحلا مغر ىلع ًارثك داق

 قيرط نم ولو ,مهعقاو ىلع ةضافتنالا ىلإ
 بعش ينيطسلفلا بعشلاف ...ةيزمر تاوطخ
 ىلع تاونسلا هذه لك ًادماص لظ امل الإو ّيح
 .؛بوص لك نم اهاقلتي يتلا تاعفصلا مغر
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 هللا رصن يرسي :جارخإ
 هللا رصن يرسي :راوحو ويرانيسو ةصق
 قوزرم سيسمر :ريوصت

 حون دمحم :ىقيسوم

 لماك ةلبع .باهولا دبع نيطف يكز ءارسي :ليثمت

 فنعو تاراجفنا دهشم انيدل ةيادبلا ىف

 اربوأ نم عطقم هولتي ؛ناولألاب تاقرطلا يف

 عمجت ةلفح يف ءارمس ةاتف هينغت ؟نمراك»

 دوسألاب تاينيسمخلا ةرهاق يف موقلا ةيلع

 انمحقي «ىلوألا قئاقدلا ذنم ءاذكه .ضيبألاو

 ناسل ىلع .همليف بلق يف هللا رصن يرسي
 ءانغتسالاب مث ءًألوأ (ةدرو) تايصخشلا ىدحإ
 نأ كلذ .ىقطنملا هطخ درسلا لوخدو اهنع

 مليفلا مدي رما ل ةيساسألا لئاضفلا نم
 اذه عيقوت لمح يذلا يناثلا ليوطلا يئاورلا

 نم هقطنم ذختي هنأ ءزيمملا يرصملا يئامنيسلا

 مليف يأ هبشي ال رمألا ةياهن يف داكيو «هلخاد

 دق ةيهاو ةبارق جئاشو نم مغرلا ىلع ءرخآ
 «يتيروم ينان يلاطيإلا امنيس نيبو هنيب برقت
 مليفب انركذت دق وأ ءنيهاش فسوي امنيسو

 .ديسلا دبع دوادل ؛قوزرم ديس نع ثحبلا»

 مالفألا نم يأ هبشي ال ؛؟سديسرم# ناك اذإو
 طاقنو هعجارم يفخي ال هنإف ؛هتقبس يتلا
 ةفداصملا ليبق نم سيل ذإ .ةنلعملا هزاكترا

 رخآلاو نيحلا نيب ءانليحي جرخملا نأ ًالثم
 نع خيشلا لامك هققح يذلا مليفلا ىلع

 فلا

 داعس ةلوطب نمو سودقلا دبع ناسحإل ةصق
 يطعي نأ ًالواحم نامرحلا رثب# «ينسح

 ةاتف  ةفيفع نيب بيرغلا هبشلل ةنيعم ًاداعبأ
 مرغيو مليفلا لطب يبون اهيقتلي يتلا ىوهلا
 ةدروو ةفيفع اتيصخش .يبون مأ ةدروو - اهب
 أمامت ءارسي ةنانفلا .تفال قوفتب امهيدؤت
 ةيصخش تمدق نيح ىنسح داعس تلعف امك
 لامك مليف يف ةرهاع امهادحإ :ةجودزم
 .خيشلا

 ًايأ ءابلاقو ًابلق هبشي ال مليفلا نأ امكو
 ىلع قباسلا يف اهاندهاش يتلا لامعألا نم
 هنإف ؛ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيرصملا ةشاشلا
 همدق يذلا قباسلا مليفلا نع ًايرذج فلتخي

 نم ضاخو «تاونس لبق هسفن جرخملا
 تاقرس» ف .ىلوألا ةيجارخإلا هتبرجت هلالخ
 ًايمتنم اهتقو ءاج «هيلإ راشملا طيرشلا (4ةيفيص
 ىلع ًابلس سكعنا ام «ةيتاذلا ةريسلا امنيس ىلإ
 ءوس لعفب «هعم يريهامجلاو يدقنلا لماعتلا

 .مالفألا نم عونلا اذه ًةداع قفاري يذلا مهافتلا

 يناثلا مليفلا فزاجي ءاذه مهافتلا ءوس
 ببسب ةرملا هذه نكلو «ديدج نم هقلخب
 نألو ؛هتدهاشم جرفتملا داتعا امع هفالتخا

 ؛عطقملا درسلا بولسأ نم عبني «ينطاب هقطنم

 .لمعلا ناعبطي نيذللا ةيرئادلا ثحبلا ةكرحو

 ام لك .ةددحم ةياكح «سديسرم# ىف سيلف

 هب تقزر يذلا يبون ةريس مامأ اننأ رمألا يف

 ةلفحلا يف هب مرغت يقيرفأ يسامولبد نم ةدرو
 جوزتت ةدرو نكل .مليفلا لوأ انعلاطت يتلا
 «تومي ام ناعرس زوجع يرصم لوؤسم نم

 اهتايح شيعت ًاّمأو «ةلئاط ًالاومأ ريغصلا ًاثّروم
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 اهنبا لاسرإ نع مألا عروتت الو .اهل ولحي امك

 «ررقي نيح ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم ىلإ
 ميظنتلا ىلإ هلاومأ بهي نأ باش حبصي امدنع

 .هيلإ يمتني يذلا يراسيلا

 روطتت مليفلا نم يناشلا مسقلا يف
 هيمست ًايناث ًانبا ةدرو بجنت ذإ .ثادحألا

 تقولا يف همع نباو يبون قيقش نوكي ءلامج

 هّمع دجي حصملا نم يبون جورخ دنعو .هسفن

 اهنأب هبتشملا مناه ةفيثر نم جاوزلا كشو ىلع
 نم .راغصلا لامعلاو تاردخملا بيرهتب موقت

 ىلإ ةلماعلا يديألا ديروتل اهتسسأ ةلاكو لالخ

 «هسرع لالخ تومي معلا نكل .ةيبرعلا نادلبلا

 لامج هنبا نع ثحبلاب يبون يصوي نأ دعب
 يف شيعيل بهذف ؛هدرط يذلا يبون قيقش
 .ةءوبوم ةئيب طسو «ةزيجلا

 ًالوحت ىبون شيعي ةظحللا كلت نم ًارابتعا
 هزجعو هتالابمال نم مغرلا ىلع ءًايرذج

 ودبي ملاع ىلإ ءامتنالا يف هتبغر قيقحت نع
 :نيتمهمب ًاعلطضم هسفن دجي وهف .ًاديعب هل

 تاطاشن يرحتب هفلكي دمحم يطرشلا هقيدص
 نع ثحبلاب هفلك هّمعو ؛هّمع ةجوز ةفيئر
 محقي مل جودزملا ثحبلا اذهو .لامج

 يفام لكف .ةفداصملا ليبق نم مليفلا يف

 تتفتلا نم لعجت «ةيانعب موسرم «سديسرم#
 ىلإ يدؤي ًابولسأ ءويرانيسلا يف دوصقملا
 امنيب ...ةرهاقلا عراوش يف يئاهنلا راجفنالا

 .ةفيفعو يبون مارغ ةئداهلا ةعيبطلا نضتحت

 لامج هيخأ ةداعتسا يف حجن انلطب نوكيو
 نأ دعب ءريغص لفط هنأكو وهلي هارن يذلا

 تاردخمملا تاباصع طسو شيعي فيك اندهاش

 .ةسئابلا ءايحألا «نارعز»و

 رصنعلا لكشي جودزملا ثحبلا اذه
 هللا رصن يرسي ىدلف .مليفلا يف يروحملا

 موقيّل ىّتح ءايسيئر ًارود ةيجاودزالا بعلت

 ةدرو .تايئانثلا ةّيمانيد ىلع ًاساسأ هب دولسأ

 نم يبون ققحي يتلا ةفيفع اهتهيبش اهلداعت
 ةروص كالتما ةداعإب ليحتسملا هملح اهلالخ

 لّمكملاو يبون لداعم وهف ءلامج امأ .مألا

 يبون روثع هبشي داكي هيلع روثعلاو ءنآ يف هل
 لخاد اهيلع عقن اهسفن ةيجاودزالا .هتاذ ىلع

 له وسأل نب ةرلرحلا يبون ةيصخش

 رقشأ هب اذإف - ؟ةيقي يرفألا رصم روذجل زمر وه

 نأ انكسر هذه تاعرارجلا غلو .رعشلا

 ؛ةيحورو ةفيفع ؛ناميرانو ةفيئر :ًاديعب انلمحت
 .خلإ ...معلاو بألا

 نم ًارصنع لظي هلكاذه نأ ريغ

 صاخلا جردي نأ لواحي مليف رصانع
 ينمز راطإ يف - لقألا ىلع ًايرهاظ  ككفملا

 ددحيو ءاهداعبأ ةميمحلا تاياكحلا يطعي

 ةيجارخإلا ايؤرلا نحشيو ؛يلخادلا اهقطنم
 عم نمازتت ثادحألاف .ةيخيراتلا اهتالالدب

 ةرك يف ملاعلا سأك تايرابم نم ةريهش ةارابم

 ىلع رصم راصتنا تدهش يتلا كلت ؛مدقلا
 .ىلوألا تايفصتلا يف رئازجلا

 ةمراعلا ةحرفلا ىلع ًاذإ «سديسرم» أدبي
 فدارم - يعامجلا نونجلا دودح- تسمال يتلا

 ةميزه قفار يذلا ماعلا طابحإلل نكمم
 بحاص يذلا نزحلاب يهتنيو «- ؟ناريزح

 تايفصتلا يف رصم ىلع ايناطيرب راصتنا
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 «مليفلا تاظحل لمجأ نم لعلو .ةيئاهنلا

 ادنوميرو ناميرانو ةفيثر هيف ىرن يذلا دهشملا
 ضرعت نهءارو ةزفلتلا ةشاش اميف ءتاومأ

 .يزيلكنإلا قيرفلا مامأ يرصملا قيرفلا ةميزه
 ةمظنألا رايهنا ًاضيأ ماعلا خانملا سكعيو

 لامعلا ةياكحو «ةيقرشلا ابوروأ يف ةيعويشلا

 ًاثثج رصم ىلإ نودوعي اوناك نيذلا نييرصملا
 عارص نم جتانلا فنعلا ءادصأو ...تيباوت يف

 ةروصو «ةطلسلا دض نييمالسإلا نيفرطتملا

 اهنع ربعي ميقلا نادقف ةمزأو يقالخألا رايهنالا

 ةشهدملا دهاشملا لالخ نم ةصاخ يرسي

 ءاتنأ يأ «ةيبعشلا امنيسلا ةلاص ىف ةرحاسلاو

 «ريثكلا لوقي نأ ديري مليف مامأ هرمألا ةياهن يف
 نيب ةرشابم ةهباجم ةبعل يف ًانايحأ هلوقيو
 ةرشابم ثدحتت ةيحور «روهمجلاو هتايصخش
 .ًانايحأ اهوذح وذحت ةدروو ءاريماكلا ىلإ

 لك ءبع تحت «سديسرم» حزري له
 ًاباطخ لمحي هارت مأ ءاهلوق ديري يتلا ءايشألا
 يرصملا عضولا نع ةفاهرب رّبعي ًادقعم

 مسر ميدقتب همايق مليفلا ىلإ بسنن نل ؟نهارلا
 ؛؟تاينيعستلا ةيادب رصم يف لمتعي امل قيقد
 نأ هنأش نم «ديكأتلا اذه لثمب ءافتكالا نأل

 لوقلا ةقيرط نم هتميق دمتسي مليف ىلإ ءيسي
 .ريبعتلا بولسأو

 عقاولا عم ًاقح ىطاعتي مليفلا ناك اذإو

 هديكأت ىلع انعجشي رمأ وهو  رصم يف دئاسلا
 هسفن تقولا يف هنإف  هسفن هللا رصن يرسي

 يتلا ةينايذهلا ةلاحلا «قفوم لكشبو «سكعي
 «مويلا رصم يف ثدحي اّمع ثيدحلا نكمي ال

 .اهقيرط نع الإ

 ترفل

 موقي يتلا رصانعلا ةعومجم دنع انفقو اذإف

 هذه ةغايص يف مهست اهدجن «مليفلا اهيلع

 رجفتملا يدرسلا لكشلاب ًاءدب :ةيذاهلا ايؤرلا

 اهب موقي يتلا ةيثبعلا ةلحرلا درس بولسأو
 ريخألا اذه لاغشنا ىلإ ًالوصو ...يبون

 ملاع ىلإ دوشنملا هئامتناو ؛هتيوه نع ثحبلاب
 يهتنت يتلا «ةحزملا»و ...ميقلا دقتفي ككفم

 كانه .همأب ةهيبش ةأرما مارغ يف عوقولا ىلإ هب
 «ملاعلا ثادحأ اهب هباجي يتلا ةّيدايحلا ًاضيأ

 راطملا قيرط ىلع يعامجلا نونجلا دهاشمو
 تسيلأ ...رئازجلا ىلع «راصتنالا» ب ًالافتحا

 هب هياجي يذلا نايذهلا كلذ نم رصانع اهلك
 طاقتلا ًالواحم «ةنهارلا ةظحللا هللا رصن يرسي
 مامأ ريغتي ملاع مهفل ةيساسألا حيتافملا ضعب
 ؟...ءازجأو ًءازجأ رياطتي قزمم ملاع ءاننويع

 نمكي .هللا رصن حاجن نأ يف كشال
 اهعيوطتو حيتافملا طاقتلا نم هنّكمت يف ًاساسأ

 يف هنكل .ةيماردلا ةكبحلا لخاد ًايئامنيس
 لوصولا نع - انيلإ لّيخي امك  زجع «لباقملا

 سرافلا» ف .«ةيقطنملا» هتياهن ىتح نايذهلاب

 ةداع امه «قلطملا روتاكيراكلاو «لزاهلا

 .نايذهلا نع ريبعتلل نالضفملا نابولسألا

 لظلا ةفخ وه «سديسرم» مليف صقني ام لعلو
 نايذهلا لصوت نأ اهنأش نم ناك يتلا «ةلزاهلا

 .هتمق ىلإ
 انيدل كرتي نأ راتخا جرخملا نكل

 يسيئرلا هلثمم ريباعت لالخ نم عابطنالا

 ذخأي هنأب - يبون رود يف باهولا دبع يكز
 نمو .دذجلا لمحم ىلع هئادحأو هعوضوم

 ىلع «همليف ةّيمانيد نم للق اذه نأ دكؤملا
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 داكت يتلا ةيصخشلا ةسمللا كلت نم مغرلا

 لوألا همليف عم زربألا كرتشملا مساقلا نوكت
 ذخأ عم  ًاعم نامليفلاو . «ةيفيص تاقرس#

 ةديج ةمالع - رابتعالا يف امهنيب ينمزلا قرافلا
 ...ةديدجلا ةيبرعلا امنيسلا راسم يف ةتفالو
 .ماع لكشب يبرعلا نزحلا لجس يف امبرو

 «لماك ىفطصم»

 (ضيبأو دوسأ) .د 6 (1946؟)

 :جارخإ
 ناخردب دمحأ

 مناغ يحتف :ةصق

 ناخردب دمحأ :ويرانيس
 رهوج فسوي :راوح

 ا :ىقيسوم
 قزر ةنيمأ ؛:ةدجام ,دمحأ رونأ :ليثمت

 «تداتعا دق ةيرصملا امني لا نكت مل

 نوكي نلو - امنيسلا نم عونلا اذه ىلع «دعب
 دعب اهخيرات يف روضحلا ريثك لاح ةيأ ىلع
 اهتيوعص نعادع «ةريسلا مالفأف كلذ

 ةيفلخلا مسرل ةظهابلا ةفلكلاو ةينوناقلا
 تابوعص نم هريثت دقامو :ةيخيراتلا
 نع ىأنم يف تلظ «ةيركف تالاجسو

 قلعتي نيح امّيس الو «نييئامئيسلا تامامتها

 نكل .ةيسايسلا ةيخيراتلا تايصخشلاب رمألا
 ققحو ؛ةرماغملا» ىلع مدقأ ناخردب دمحأ

 لضانملا ينطولا لطبلا ؛ةايح» نع مليفلا اذه

 يف ىلوألا ةرملل ضرعيل ؛لماك ىفطصم

 طابضلا ةروث تناك يذلا ماعلا رخاوأ ةرهاقلا

 ام ؛هفيص طساوأ يف تثدح دق رارحألا

 قي قيقحت ةيفلخ يف نوكت نأ نكمي هنأ ضرتفي

 نأ داعبتسا نكمي ذإ ام ةيسايس ةدارإ «مليفلا

 «ةروثلا عالدنا لبق دلو دق عورشملا نوكي

 هنع ذخأ يذلا يخيراتلا صنلا نأ ةصاخب
 يسايسلا «ناوضر يحتف ةباتك نم ناك مليفلا
 ءاضعأ نم ناكو «ةروشلا يف كراشي يذلا

 لبق لماك ىفطصم هسسأ يذلا ينطولا بزحلا

 ًامليف ققحي فيك ناخردب دمحأ فرع دقل
 اذه مست دق يتلا ايجوغاميدلا نع دعتبي «اهيزن
 يف عضي فيك فرع امك «مالفألا نم عونلا

 ةبيكرتب أدبت ءاهيف كش ال ةينف تاسمل مليفلا

 بولطملا ءزجلا لعج ثيح .هسفن ويرائيسلا
 نع ىورُي ءلماك ىفطصم ةايح نم هتياكح

 .رشابم لكش يف سيلو «ينمزلا عجارتلا قيرط

 ماع ١916« ماعلا يف مليفلا لوأ انه نحنف

 لالتحالا دض ىربكلا ةيبعشلا ةروثلا عالدنا

 ليحر نم ةديدع تاونس دعب «يزيلكنإلا
 يسارد فص يف نحنو .لماك ىفطصم

 حرشب يدنفأ دهاجم خيراتلا ذاتسأ هيف موقي

 يتلا ةيرصملا ةينطولاو ةيسايسلا بناوجلا
 ىلإ رظنلاب «ةيمتح اهتلعجو ةروثلا ىلإ تدأ
 ةسردم يه سردلا اهيف مدقي يتلا ةسردملا نأ

 هيوريام لالخ نم اذكهو .لماك ىفطصم

 ءارولا ىلإ ةديدع تاونس دوعن دهاجم ذاتسألا

 اسنرف ىلإ هتلحر نم دوعي ينطولا ميعزلا دجنل
 تقولا نأ ررق دقو «نوناقلا سردي ناك ثيح

 .اهلالقتساو اهتيرحو رصم نع عافدلل ناح دق



 ريصملا

 نع ًاينالقع ًايماحم نوكي فيك ملعت اسنرف يفف
 ام قيبطت ىلإ ىعسي وه اهو «ةيرصملا ةيضقلا

 هروف نم عرشي اذكهو .نطولا لخاد هملعت

 هربنم نوكيس يذلا ينطولا بزحلا ليكشت يف
 ناك انهو .لالقتسالاو ةيرحلا ىلإ لوصولل
 ىلإ فرصنت نأ لالتحالا تاوقل يعيبطلا نم

 ديزي حار وه هنأ امّيس الو ؛هداهطضاو هتيراحم
 ءاوللا هتديرج يف اهرشني يتلا هتالاقم ةدح نم

 كلت يف .رصم يف ةيرحلا ربنم تراص يتلا

 رفاسيو ضرملاب لماك ىفطصم باصي ءانثألا

 يف وهو كانهو .جالعلا يقلتل اسنرف ىلإ
 نوكي الف ءياوشند ةرزجم ءابنأ هلصت سيراب

 رمعتسملا رقع ىلإ «ندنل ىلإ رفاسي نأ الإ هنم
 كانه نمو .نطولل لالقتسالاب بلاطي يك

 نكمت دق ضرملا ناك تقو يف رصم ىلإ دوعي
 ىسرأ دق ناك نأ دعب تومي رصم يفو ...هنم

 اولصاوي نأ هقافرل كرتو «ينطولا هبزح سسأ

 ذاتسألا هيوري ذإ خيراتلا اذهو .هدعب نم لاتقلا

 ةدئفأ نتفي ميعزلا مسا لمحت يتلا ةسردملا يف

 اهبلق قفخي يتلا ةليبن ةبلاطلا مهنمو بالطلا

 .هتريسو ميعزلا بحب
 مامأ ضوخي يذلا ذاتسألا عمف ةياهنلا امأ

 «1919 ةروث عالدنا نابإ لماك ىفطصم لاثمت

 ةلتاق ةصاصرب باصي نأ ىلإ هب ىهتني ًالاضن
 رارحأ» هئامدب لاثمتلا ةدعاق 50 وهو

 .«اندالب يف

 نم ربتعي مليفلا اذه لازي ال مويلا ىتح

 رونأ نأ ىلإ ةراشإلا عم ءينطولا رصم ثارت

 مليفلا يف لماك ىفطصم رودب ماق يذلا دمحأ
 ًافورعم ًايفاحص ناك لب «آفرتحم ًالثمم نكي مل

 فر

 ًاديلخت رودلاب مايقلاب يضر «ةروثلل ًاديؤم
 دعب لبقي نأ نود نم «لماك ىفطصم ىركذل

 يك" رخآ يئامنيس رود يأ لثمي نأب ًادبأ كلذ
 لماك ىفطصم ةروصب ًانرتقم ةركاذلا يف لظي
 .يزمر لامك دقانلا لقني ام قفو «هدحو

 «ريصملا»

 (ناولأ).دح )194947( ٠

 نيهاش فسوي :جارخإ

 نيهاش فسوي :راوحو ويرانيسو ةصق

 فسوي دلاخ :ةكراشمب

 رصن نسحم :ريوصت
 يجوملا ىبحي «ليوطلا لامك :ىقيسوم

 ةديمح دومحم يولع ىليل .فيرشلا رون :ليثمت

 ةيملاع» خيرات يف ًاوهز رثكألا ةظحللا لعل

 يف تدهش يتلا كلت تناك «؛ةيبرعلا امنيسلا

 «يئامنيسلا «ناك١ ناجرهمل 17 ماعلا ةرود

 نيهاش فسوي لحارلا يرصملا يئامنيسلا حنم
 .ةناجرهملا ةينيسمخ ةزئاج» اهموي يىّمس ام

 نيهاش مليف ضرع عم اذه نمازت دقلو
 .ةيمسرلا ةقباسملا راطإ نمض اهموي «ريصملا»

 ةياكح لوقت نأ لواحت ام سكع ىلع «نكلو

 ةريصملا» ل اهموي ةفعسلا نكت مل ؛«ةيروطسأ»

 .هلك يئامنيسلا هلمعل اريدقت .هبحاصل لب

 الب دلوملا» نم جرخف ؛ريصملا» امأ

 اعبطو .يبعشلا لثملا لوقي امك «صّمح

 ناك اذإ مليفلا اذه نإ لوقن نأ مويلا اننكمي

 لب «هتيئامنيس لضفب سيلف اريدقت قحتسي



 نصت

 ءعوضوملا اذهل هحرط ةأرجو هعوضوم لضفب
 باهرإ لوح رودي عوضوملا نأ امّيس الو
 يف امك رصم يف ؛باهرإلا ناكو ...ركفلا
 ناكو ...نيحلا كلذ يف هتورذ يف اهريغ

 تامكاحم هسفن نيهاش فسوي رصم يف لواط

 «رجاهملا» قياسلا همليف ىلع تاموجهو
 هئعط يذلا هظوفحم بيجن «ةصاخب «كلذكو

 دق نيهاش ناك اذإ هنأ لاحلاو .ددشتم يباهرإ

 ةبطرق فوسليف ةايح١ نع - «ريصملا» ققح
 عقاولا نم اقالطنا هققح امنإ هنإف - «دشر نبا

 عاونأ لكل يدصتللو «ىرنس امك نهارلا

 .باهرإلا

 بتك يف ثحبن نأ ثبعلا نم نوكيسو
 نع ليصافتو دشر نبال ةريس نع خيراتلا

 .مليفلا يف هاندهاش ام هبشت «ةيلئاعلا هتايح

 ةفيلخلا نبا ديري ةئيا دشر نبال لعج مليفلاف

 نينبا روصنملا ةفيلخلل لعجو ءاهب نارتقالا
 نيب ًاعارص ماقأو رصانلاو هللا دبع امه

 لثمي داكي نيقيقشلا نيب عارصلاو نينبالا
 نيهاش فسوي ىدل روضحلا ةمئاد ةعوضوم

 نبالا ةدوع» عجار .همالفأ نم ريثكلا يف

 مث ءىرخأ لامعأ نيب «رايتخالا»و «لاضلا

 رعاشلا ةجوز ءاليونام ةيرجغلا ةيصخش رّوص
 يتلا يولع ىليل رودلاب تماقو ناورم ينغملا

 يف اهرود رصِق مغر اهقلأت ةورذ ىلإ انه لصت
 راريج يسنرفلا ملاعلا ةيصخش عرتخاو «مليفلا

 ىلإ همضيل اسنرف نم فسوي هنباب ىتأو يورب
 .دشر نبا ةرسأ

 اننأ رعشن ؛عقاولا يف ءانلعج اذه لك

 يناثلا نرقلا يف سلدنألا ةبطرق يف شيعن ال
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 يف ««نيهاش فسوي ةيردنكسإ) يف لب رشع

 ناك نيح «نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ رصم

 يفو .راكفألاو فئاوطلا نيب ًانكمم شياعتلا

 دارفأ نيب تاقالعلا وديت مكل قايسلا اذه

 ةهيبش مهئاقدصأ نيبو مهنيبو دشر نبا ةرسأ

 فسوي - ىيحي ةرسأ دارفأ نيب تاقالعلاب
 بعلي ثيح «هيل ةيردنكسإلا» يف  نيهاش

 نيهاش دلاو نوكي داكي يذلا يجيلملا دومحم

 عارصلا ودبي مكلو .دشر نبا رود هبشي ًارود
 اهيبش ةفيلخلا يبا رصانلاو هللا دبع نيب

 ؛«لاضلا نبالا ةدوع» يف نيوخألا نيب عارصلاب

 تاهيبشت نع انه ثحبلا انئش ول اننأ لاحلاو

 .ًادبأ فقوتن نل «عونلا اذه يف

 ةبسنلاب رمألا وه امكو - انرشأ امك مليفلاف

 ةصالخب هبشأ وه  نيهاش مالفأ مظعم ىلإ
 ًامهم دوعي نل اذه دعبو «لكك نيهاش لمعل
 ماعلا قطنملا نيب هباشت هوجو ىلع رثعن نأ

 «ةدرولا مسا» مليف قطنم نيبو «ريصملا» ل

 «ريصملا» لبق ونأ كاج ناج هسبتقا يذلا

 ةفورعملا وكيإ وتربمأ ةياور نم تاونسب
 لوأ وه «ةدرولا مسا» نأ ًاملع ؛هسفن مسالاب

 ىدل لابلا ىلع رطخي دق يئامنيس عجرم
 ةكرتشملا «؟تاميتلا)» ثيح «ريصملا» ةدهاشم

 وطسرأ روضح اهزريأ ةديدع نيمليفلا نيب
 ملعلا لجر دض نيدلا لجر عارصو يغاطلا

 رونتم ينالقع يروث لعفك نيدلا ةهباجمو
 ام لوأ مهمهي نيد لاجر اهلثمي نيدلل ةروصب

 .ام ةطلس ىلإ لوصولا مهمهي
 انركذي نأ ًامهم دوعي نل ةيناث ةيحان نمو

 نم دحاوب «ريصملا» عطاقم لمجأ نم دحاو



 ريصملا

 اوسنارفل «401 تياهنرهف» مليف عطاقم ىوقأ

 يار يكيرمألل هسفن مسالاب ةياور نع وفورت
 موقي ةلواحم انيدل نيتلاحلا يفف .يروبدارب
 ناطلسلا نايغط نم باتكلا ذاقنإل نورونتم اهب

 ةركف نم ًاقالطنا ءبتكلا قارحإ ةيلمع نمو
 يف ريطت ةحنجأ راكفألاو بتكلل نإ لوقت
 ةيأ ىلع ىه هذهو ءاشت امثيح طحتل ءاوهلا
 .همليف نيهاش اهب متتخي يتلا ةرابعلا لاح

 ىلع «لاح ةيأ ىلع ىقبي هلك اذه نكل
 اذه يف .ذفلا مليفلا اذه يف تالامتحالا ديعص
 هتداع ىلع «نيهاش فسوي هيف ديري يذلا مليفلا

 ةريثك ءايشأ لوقي نأ «تاينيعبسلا ذنم همالفأ يف

 اهو اهرهظم يف ةضقانتم ًانايحأو ةكباشتمو

 لكشب اميرو «ريصملا» يف ءاذه يف حجني وه
 نمف .قباس مليف يأ يف هب حجن امم لضفأ
 فقثملا ةقالع ىلإ عمتجملا يف فقثملا رود
 يذلا ةلودلا قطنم نع ثيدحلا ىلإ «ةطلسلاب
 عم ضقانتت فقاوم مكاحلا ىلع يلميدق
 ةظحل يف مكاحلا ةلزع ىلإ «ةنلعملا هتعيبط
 ىلإ «هيدل ةمظعلا نوئجو «ةريطخلا تارارقلا

 ًالوصو «ةلتاقلا هكش تاظحلو فقثملا ةلزع

 ةبعل لوح نم ةنكمملا تايضرفلا ضعب ىلإ
 تسيل يهو «نيدلا عانق يدترت يتلا فرطتلا

 لع عارصلا نط ءزج ىوساهرمل ةقيقتحب
 زيمتملا مليفلا اذه يف نيهاش لوجتي .ةطلسلا

 .همالفأ نيب

 ىنب هلك اذه نع ريبعتلا ىلإ لوصوللو
 ءامكحم اويرائيس فسوي دلاخ عم نواعتلاب

 تاعامج لمع ةيضارعتسا هيف ذّبحن ال دق

 نكمتي يتلا ةقيرطلا ةيطيسبتالو نيفرطتملا

 .هموصخ ىلع ةرطيسلا نم اهي ناورم
 فيرشلا رون اهيف قرحي يتلا ةياهنلا ىتح الو
 لكشب «تتأ ةياهنلا هذه نإ ذإ .ريخألا هباتك

 ىتأو مليفلا يفام فعضأ نم ءصاخ

 يذلا ةيادبلا دهشم عم ًاضقانتم ءألثم اهفعض
 ىلإ ءاريماك ةكرحو ًانومضمو ةغل «يمتني

 رادم ىلع نيهاش هققحي نأ نكمأ ام ىقرأ
 ذبحن ال دق اذه نم رثكأو .يئامنيسلا هخيرات

 ةيصخش تعبط يتلا ةفيلألا ةيلئاعلا ةلاحلا

 عباطلا ىدم ًاحضاو ودبي انهو .دشر نبا
 هلطب ىلع هغابسإ نيهاش ءاش يذلا يناسنإلا

 نم ناسنإ ةياهنلا يف وه فوسليفلا نإ لوقيل
 ىشخي دقو هتجوز عم فلتخي دق ءمدو محل

 دهاشملا كلت بحن لباقملا ىف اننكل

 دهاشمب اهتوق يف انركذت دق يتلا ةيوقلا

 روم ساموت ريسلاو سماخلا يرنه تاراوح
 اهيف رودي يتلا ًالثم «روصعلا لكل لجر» يف
 نم ةرم دشر نباو روصنملا ةفيلخلا نيب راوحلا
 دشر نبا أدبي نيح ةرمو ؛جنرطشلا ةلواط لوح

 تلصو داهنج ىل ةعاخلا عب يتحلا ةقارع

 نيلثمملا ةكرحو لظو ءوضك ةروصلا هيف
 .زيمم ىوتسم ىلإ اريماكلاو

 ةوقب هعوضوم نيهاش كسمأ «ريصملا» يف

 - هتقيرط ىلع - هباسح هلالخ نم ىّفصو
 ةلواحم «رجاهملا» تمكاح يتلا ىوقلا كلت

 نيهاش ودبي ىوق ؛هلالخ نم هيلإ ءيست نأ
 ءاضقلاب لثمتت ىربكلا اهتياغ نأ نم ًاقثاو
 ءاضقلا يلاتلابو ءامهتيرحو ركفلاو نفلا ىلع

 «ريصملا» يف نورمآتملا .لثمت امو رصم ىلع



 ريصملا

 ةبورع دض نابسإلا عم ؤطاوتلا دح ىلإ نولصي
 ًادج ةرصاعملا «ةراشإلا» هذهو «سلدنألا

 «ريصملا» يجرفتم لاب نع بيغت نأ نكمي ال
 .ةقراحلا ةيئهارلاب مستت اهنأل

 كلت وه ءانه ءاذه يف مهملا نأ ريغ

 نيهاش اهلصوي يتلا «ةيخيراتلا» ةحلاصملا
 :««تربانوب# ذنم اهأدب ناك امدعي اهتورذ ىلإ

 انيأر انك اذإف .عمجملا يف هرودو فقثملا عم

 لالخو «نيهاش نأ فيك ةقباس عطاقم يف
 فقوتي مل «ينهملا هراسم نم ةليوط ةلحرم

 عئاب نم نيفقثملا ىلإ ةنادإلا عبصإ هيجوت نع
 فتقتثملا خألا ىلإ ؛ديدحلا باب» يف دئارجلا
 يزاهتنالا بتاكلاو ؟لاضلا نبالا ةدوع» يف

 «ضرألا» يف ةنوسح خيشلا ىلإ «رايتخالا» يف
 ًانادم ماودلا ىلع «فقثملا ناك ثيح «هريغو

 ركفلا نعو هتلاسر نع يلختلا ةمهتب هيدل
 هب نيرخآلا عنقأو هلمحي ناك يذلا مدقتملا

 لكب فقثملا فص يف فقي ةرملا هذه وه اه

 فقوملا اذه ًالصوم «سابتلا يأ نود نمو ةوق

 .نيقباسلا نيمليفلا يف هل دّهم امدعب هتورذ ىلإ
 ريونتلاو فقثملا فص يف فوقولا نإ لب
 فقثملا ؛مليفلا اذه يف ساسألا لعفلا وه

 روصعلا اسنرف.يف يورب راريج تامس ثحت

 ناورم هرعاشو دشر نبا ةروص يفو ىطسولا
 .يسلدنألا

 هعمتجمو هنمزب فقثملا ةقالع نأل اذه لهف

 نأل مأ تاونسلا كلت لالخ تريغت دق تناك
 ملظ هنأ تغابم لكشب كردأ نيهاش فسوي

 نأل لب «كاذ الو اذه ال ؟ًاليوط فقثملا
 عاو لكشب كرحتملاو ًادج ينالقعلا ؛نيهاش
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 تناك يتلا ريونتلا ةكرعم نأ كردأ ءهنمز عم

 .فقثملاو ةطلسلا نيب يضاملا يف ضاخت

 هرودب وه ىعسي وأ ريخألا اذه فكنتسيف
 أوسأ يف ةداضم ةطلس وأ ةطلس نوكي يك

 نيب ةكرعم ىلإ نآلا تلوحتو تهتنا تالاحلا

 ًاعبت مكاحلا اهلالخ حجرأتي «مالظلاو ركفلا

 ةراضحلا رّمدتف «ةلودلا قطنملو هحلاصمل

 بصعتلا عم فلاحتي ذإ ؛ركسعلا كبانس تحت

 هذه لثم يفو .مكاحلا ةطلس تحت «لهجلاو

 بساحي نأ نيهاش ناكمإ ىف دوعي ال ةكرعملا
 هددرتو ريخألا اذه نأش نم ناك امهم فقتملا

 هفقوم بصل لعف ول هنأ فرعي هنأل هتانداهمو

 ةددرتملا ةطلسلا ةانق امإ :نيتانق ىدحإ يف

 امإو ءصاخلا اهقطنمل ءايليفايكام «ةعضاخلا
 لايجألا سؤب لغتست يتلا مالظلا ىوق ةانق

 ءايلع لثُم نع لايجألا هذه ثحبو ةديدجلا
 .نيعمتجم عمتجملاو ركفلا دض اهتئبعتل

 مامأ رايخلا حبصي ةكرعملا هذه لثم يف
 رايخلا نألو .ًاحضاو نيهاش فسوي لثم عدبم
 دعبو «مار دعب ءدشر نبا نم دب ال ناك حضاو

 لثم دشر نبا نأل ةطاسب لك يفو .تربانوب
 ةينالقعلا خيرات يف ةيفاطعنا ةعطاق ةظحل
 اهشيعي يتلا ةظحللا هبشت ةظحل «ةيبرعلا

 فسوي اهشيعي ناك يتلا ؛مويلا يبرعلا فقثملا

 ىلعو .«ريصملا# قيقحت موي هسفن نيهاش

 هذه نيهاش متخ ينالقعلا حوضولا اذه لثم

 .ةيخيراتلا هامئيس نم ةلحرملا

 رودي ناك اذه نم ًاءزج نأ هيف كش ال امو
 ؟ريصملا» ضرع ماع ءفقو نيح هركف يف

 يسنرفلا بونجلا يف ؛؟ناك» ناجرهم يف
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 نم ةدحاو «مليفلا ضرع ةبسانمل ناجرهملا

 :هخيرات يف نانفل اهاطعأ يتلا زئاوجلا عفرأ

 طعُت مل ةزئاجلا نأ حيحص .ةينيسمخلا ةزئاج

 «نيهاشل تيطع أ اهنكل ءاهموي ةريصمل ١ ل

 ديعصلا ىلع يبرع نانف هلان ميركت مظعأ يف
 تناك يتلا بادآلل ليون ةزئاج ذنم «يملاعلا

 نم دقع وحنب كلذ لبق ظوفحم بيجنل تحنم
 .نينسلا

 «بحلا كراعم»

 (ناولأ) .ده4 6.01

 ديبرع لايئاد :جارخإ

 دييرع لايناد :ويرانيس

 راقول نيليه :ريوصت

 باشلا ةبوار «يلاغف نايرام :ليثمت

 لوقت نأ ديبرع لاينادل نكمي ماع لكشب

 نع ًامليف سيل ««بح كراعم» اهمليف نإ
 ىوس لكشت ال برحلا نأ كلذ .برحلا

 عوضوم اهنم نوكتي يتلا ثادحألا ةيفلخ
 لب ءاهءاوجأ شيعن ءبرحلا عمسن :مليفلا

 بناج يف نإو  اهيف نيلعافلا ىرن ىتح
 نيجرفتمك ائنأ ريغ  ةنيدملا نم دحاو

 ةياكحلا ًاديج انعبتت ام اذإ ءاهب يلابن ال دق

 نأ لايناد دوت ىتلا - ةيساسألا - ىرخألا

 1 .انل اهيكحت

 وأ لكشب «ةطبترم نوكت دق ةياكحلا هذهو
 ةلطب ءانيل نأ انضرتفا اذإ ةيتاذلا اهتريسب ءرخآ
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 ةروص ًاماع رشع ينئالا تاذ ةلفطلا مليفلا
 امك ءاهسفن نسلا يف تناك يتلا ةجرخملا نع

 نم اهروصت يتلا ةلحرملا كلت لالخ «ءودبي

 .برحلا

 ةيحيسملا ةلئاعلا ةئبا :ةلفطلا انين

 اهبرح انه شيعت - ًايرهاظ  ةيزاوجربلا
 نود نم اهعم ىشامتت ءاهدصرت ؛ةصاخلا

 انيل مهي ام .اهب يلابت ًاقح اهنأ اهيلع ودبي نأ
 عّيتتو رابكلا ملاعل ركبملا اهفاشتكا وه انه
 يف وه اه رماقم بأ نيب ةيلئاعلا اهتايح
 مأو «رامدلا ىلإ اهلك ةلئاعلا لصويل هقيرط

 ىلع رثعت داكت ال تاقوألا مظعم ةملستسم

 يلئاعلا خانملا .ةيمويلا ةايحلا تالضعمل لح
 نم ديزيو ؛ماع لكشب ٌرهفْكُم ءانيل تيب يف
 يف داؤف اهيبأ تخأ اهتّمع نكس «هرارْؤفكا

 ىلع ةريخألا هذه صرحو «ىلعألا قباطلا
 ةيلاملا هتامزأ يف بألل ةدعاسملا دي دم مدع

 ءانيل هدصرت ذإ رمألا اذه ىتح نكلو .ةقناخلا

 ىلع رثعت ثيح «ةيمهألا يوناث اهدنع حبصي
 ءانسحلا .ماهس ةيبصلا ةمداخلا ىدل اهئازع

 يتلاو «ةّمَعلا لبق نم ةارتشم ةيروس نم ةيتآلا

 داكتو سنجلاو بحلا ىلع اهتقهارم حتفتت
 يف هب لماعت يذلا رهقلا كلذ لك بعوتست ال

 .ةيرصنعلا دح ىلإ لصاولاو ءاهتمودخم لزنم

 روحم لكشت يتلا يه ةياكحلا هذه
 انسفنأ دوعن نأ بجي اننكل ...«بحلا كراعم»

 ىلإ انيل ةرظن لالخ نم طقف ءاهتدهاشم ىلع
 يمتني يبرع مليف يف ةردان ةرم هذهو .رومألا

 ةهجو نوكت «بابشلا ليج نم جرخم ىلإ
 هذه ىلإ ةروصحمو ةحضاو مليفلا يف رظنلا
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 رظنلا ةهجو نأ «ةداع .ءفرعن نحنف .ةجردلا

 ةعئاض نوكت داكت امنيسلا نم عونلا اذه يف

 يورت ةيصخش ةمث ناك ولو ىتح ةبعشتمو
 اذه مليفلا وعتاص ىسني ثيح «ثادحألا انل

 ةيريسفتو ةيثدح تابعشت يف اوصوغيل عقاولا
 نوكي نأ يوارلل نكمي فيك ءرملا راحي
 نأ ًالصأ جرفتملا ىلع نّيعتي اذاملو ؟اهب فرع
 ىف ىقيقح رثأ تاذ نوكت نأ نود نم ءاهانبتي

 0 .ثادحألا ىرجم

 «بعشتلا اذه يفتني «بحلا كراعم» يف

 ثدحي ام لك ىري نأ جرفتملا ىلع نوكيو

 ةطقللا كلت ةعور ءآلثم انه نمو .انيل يئيعب

 دعب ءانيل انيرت ًابيرقت مليفلا رخآ يف «يتلا
 لحخاد ةنوجسم ةيفتخملا ماهس عم اهماصخ

 ماهس لعلو حتفي هلعل ءبابلا ىلإ رظنت «ةقشلا
 .هنم لطت

 انيل ةرظنلو مليفلل جيوتتك ةطقللا هذه
 فرع مليفلا اذه نإ مك انل لوقتل تتأ هيف ةيتاذلا

 ىلإ ةبسنلاب ىتح ...يتاذلا رصنعلا بلغي فيك
 انيل نإ :ةيلئاعلا تاياكحلاو برحلا ةياكح
 اهدهاشن ىتلا ةياكحلاو .انل يكحت ىتلا يه
 لع ةامتعالا نأ ةقيقحسلاو ءانيل ةياكح يه انه
 يذلا وه يمليفلا درسلا يف يتاذلا دعبلا اذه

 اهتقالع الولو ءهيف انيل دوجو الول امليف ذقنأ
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 ةرهس نوكي نأ نم رثكأل حلصي ال ناكل ماهسب

 .ةيعامتجا ةينويزفلت

 بناوج نم ًادحاو نإف انه نم ًاقالطناو
 ةيأ ىلع ةريثك تسيل يهو «ةعتمملا مليفلا

 هديبرع لايناد اريماك ةعباتم ءيف نمكي ءلاح

 عم - ًايلك اهانبتتو انيل ةرظن عباتت يهو
 اهنكلو فعض طاقن تلكش ةليلق تاءانثتسا

 نأ نود نم ؛ماركلا رورم رمت نأ نكمي

 ىلإ ةرظنلا يتأت انه نمو .ًاقح ًادحأ فقوتست

 ءانيل دصرت اريماكلا :نيترظن اهعمتجمو برحلا
 ثدحي امو .اهلوح نم ثدحي ام دصرت انيلو
 كلتب طبترت نأ ثبلت ال انيل نأ كلذ .ًاضيأ اهل

 انه نوكت دق ماهس .ماهس عم ةضماغلا ةقالعلا

 ءاهنوكت نأ ىه دشنت ىتلا انألا وأ ءاهل رخآ /انأ

 ايد ابا عر فيد اكيد رع
 يف ىلوألا تاظحللا ذنم هبلص يف ةجرخملا

 انأ ..تنأ انأ» :ًاسمه ماهسل انيل لوقت ذإ «مليفلا

 .ماهس سيلو انيل نإف انه نمو .«ماهس اي كلثم
 ىقبطلا دقحلا كلذ لك ةقيقحلا يف نزتخي نم
 اهتمودخم لُماعَت ماهس هب هباجت نأ نكمي يذلا
 اهتايمارغب الإ ةمتهم ودبت ال انه ماهس .اهعم
 رعشت نأ نود «هل اهتسراممو سنجلا اهفاشتكاو

 اهنأب - لقألا ىلع ةيادبلا يف - ةظحلل ولو

 .انيل سكع ىلع عمتجملا اذه نع ةبيرغ
 مدقي مل يذلا كاذ هنإف ءانه عمتجملا امأ

 عمتجم :ةينانبللا امديبنلا يف نآلا لبق ًاريثك
 ناك ام يأ «ةنيدملا نم «رخآلا بناجلا»

 ثيح (ةيقرشلا توريبا نيحلا كلذ يف ءىعدي

 بئاتكلا بزحو ةينانبللا تاوقلل ةرطيسلا
 نيملسملاو نيينيطسلفلا ةرطيس لباقم
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 نم يبرغلا بناجلا ىلع نيينانبللا نييمدقتلاو
 تققح يتلا مالفألا مظعم نأ فرعن ذإ .توريب

 بناجلا يف تروص «ةينانبللا برحلا نع
 نأ ًالوبقمو ًانكمم نوكي ال داكيو ...يبرغلا
 بناجلا# ...ىرخألا توريب ةروص رهظت

 هذه «جرفتملا لعج ام .ةئيدملا نم «رخآلا

 .رخآلا ناكملا كلذ يف برحلا ىلإ رظني ةرملا

 هروضح سملن داكن ال رمألا اذه نأ ريغ

 ؛ىرخألا توريب نأل ًاديدحت كلذو مليفلا يف

 ضفرت انيل .انيل ىلإ ةبسنلاب ادج ديعب ملاع يه
 لكشب اهيبأ عم ىتحو «هعم لماعتتو اهعمتجم

 ةحلصمل عبطلاب ءسيل نكلو «ةياغلل يبلس
 .ماهس ىلإ لب ...رخآلا عمتجملا ىلإ ءامتنا

 ماهس تاسرامم ءاهتايح يه ماهس ةايح
 نع ينمفلا عافدلاو ءاهمامتها طحم يه

 وه - ةبضاغلا نويعلا تارظنب ولو - ماهس

 ماهس نإف لباقملا يفو .ةيمويلا اهتايح ليصافت
 يردت نأ نود نمو - ةعراز اهبرد يف ريست ذإ

 يف ء.سنجلاو بحلاو ةايحلاب ايعو - امبر

 اهتقيفرب اهمامتها دوعي ال دق ءانيل ةلوفط
 اهنإ :يزاهتنالا مامتهالا عباط ىلإ ةريغصلا

 .اهترماغمل ةيطغت اهمدختست
 ةيشماهلا ةقالعلا هذه ةيفلخ ىلع اذكهو

 عمتجملا ةئبا امهادحإ :نيتبيرغ نيب أشنت يتلا

 ةبيرغ ةيناثلاو ءهنع - ايرايتخا - ةبيرغ اهنكل

 مسرت .تابقع نود نم هيف جمدنت اهنكل هنع
 لالخ نمو «ةشهدم ةقالع ديبرع لايناد انل

 عمتجملا يف ةايحلا ليصافت يف صوغت ةقالعلا

 نيب عطاقتلا كلذ يفو .ينانبللا يحيسملا

 يف لوخدلا نم جرفتملا نكمتي «نيدعبلا نيذه

 ا

 ةيرشبلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاضقانتلا لك

 .دارفألا ىلع اهسكعتو برحلا اهقلخت يتلا

 يف ساكعنالا ىلإ لصي ضقانتلا اذهو

 نايحأ يف ذإ .ةيئامنيسلا ديبرع لايناد ةغل

 «ةتباثلا ةريبكلا تاطقللا ىلإ أجلت اهدجن ةريثك

 «بلك هجول وأ بابل «ةنكمألل وأ هوجولل
 يفو ...رادجلا ىلع ةيسايس ةناتكل وأ «ةطفايل
 لكشب اريماكلا كرحت اهارن ىرخأ نايحأ

 ةقانخ وأ ةكرعم روصت نيح امّيس الو عجافم

 نيبولسألا نيب يلاتتلا اذهو .كلذ هباش ام وأ

 لالخ نم يتلا ةجرخملا باسحل انه لجسي

 فقت مث «ةقحالتملا ثادحألا مسرت هلك كلذ

 ءاهيف نيكراشملاو اهتتكمأ لمأتتل ءوده لكب

 اننأ نايحألا ضعب يف رعشن انلعجت ةجرد ىلإ
 .تاهيرتروبلاب ءيلم قاور يف

 لايناد امنيس يف بناجلا اذه نأ ةقيقحلاو

 ريدج «لوألا مليفلا اذه يف دجن امكو «ديبرع
 ةيتآلا ةجرخملا هذه نإ ثيح .هابتنالا تفلب

 ودبت ذإ ءريصقلا يليجستلا مليفلا ملاع نم

 كيرحت نع ةزجاع مليفلا تاظحل مظعم يفو

 مهمظعمو - بجي امك مهترادإ وأ اهيلثمم

 نيفرتحملا نم اوناك نإف «نيفرتحملا ريغ نم

 «مهيلع ةرطيسلا نع ةزجاع ديبرع لايناد ودبت

 ىرحتت «ةتباث تاطقلب ةرطيسلا هذه لديتستف
 ىلإ لخدت تناك ولامك ودبتو «مهحمالم

 رشبلا هوجو ىلع انه قبطني امو .مهدولج ماسم

 ىلإ ةقلغم باوبأ نم :ًاضيأ نكامألا ىلع قبطني
 لك مامأ ...ةرايس ىلإ «حطس ىلإ ؛يلخاد جرد

 لايناد اريماك فرعت ةددعتملا اهتلالدبو هذه
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 يلامج - ذاقنإ ةكرح يف فقوتت فيك ديبرع

 .اهمليف قايسل  نايحألا مظعم يف تحب
 نأ هنم مهفُي الأ بجي لوقلا اذه نأ ريغ

 ةوقبو ءرضاح هنإ لب ..بئاغ يماردلا قايسلا

 قيضلا يشماهلا زيحلا لالخ نم سيل نكلو
 ىلع ًايلك انيل ءاكتا هلثمي يذلا ؛ميمحلاو
 اذه يفو .اهتايح ريربتل ماهس عم اهتقالع
 :ًاعم نيتايحلا شيعت اهنأكو انيل ودبت راطإلا
 ضيفي نيح انه نمو .ماهس ةايحو اهتايح
 ةياهنلا يف ماهسب يرصنعلاو يقبطلا ليكلا

 ءانيل فعضت ءاهل بيبح عم برهلا ررقتو
 ىلع ةرداق دعت مل ماهس نأب اهتفرعم عم ىتح
 فوس اهنأب ماهس اهربخت ذإ ءانه نمو .لمحتلا
 مامأ نوكي ال «ةدعاسملا اهنم بلطتو برهت

 «ماهس عم اهتقالع ذاقنإ لضفت تتاب يتلا انيل
 .اهب يشت نأ الإ ءاهسفن ماهس ذاقنإ ىلع

 اهتمودخم لبق نم ماهس بقاعت ذإ ءاذكهو
 يأ نود ةريخألا هذه ةقش لخاد نجست نأب

 تمصب انيل ماهس بقاعت .جورخلا يف قح
 انيل دقفت باقعلا اذه لثم مامأو .سبتلم دقاح
 «ةنيدملا «برحلاك رخآ ءيش يأب مامتها لك

 اهيدل كرحي ال هسفن اهيبأ توم نإ لب ..سانلا

 :ةمعلا ةقش باب ىلع اهنيعو شيعت .رعاشم ةيأ
 لطت نيح «ةياهنلا يفو .ماهس لطتو حتفي ىتم

 اهنأب انيل ربخت نأ دعب برهلا نم نكمتت «ماهس
 .دبألا ىلإ اهنعلت

 لايناد مليف اهلمح يتلا ةياكحلا هذه
 «ًاريخأو ًالوأ ءيه ؟بحلا كراعم» ديبرع

 ةياكح يه امم ًاريثك رثكأ «ماهسو انيل ةياكح
 هعباط مليفلا ىطعأ ام اذه لعلو .برحلا

 فرغ

 ءافيطل ًاريغص ًامليف ىتأف صاخلا يميمحلا

 وه هيف ام مهأ نأ ةبوعص نود هوجّرفتم ظحال
 نميه يذلا سيساحألا نم ريبكلا ردقلا كلذ
 اهمليفو لايناد نيب انه .دودحلا نألو .هيلع

 لكش يف تزرب «ةمودعم نوكت داكت ءاهتلطبو
 مظعم يف ةققحم ةجرخملا ةردقم صاخ
 اهيلع بترت امو برحلا لوح ًامالفأ نايحألا

 يف امّيس الو ؛مهتاينهذو سانلا تايكولس يف
 نع ريبعتلا ىلع اهتردقم  ةنيدملا عم ةقالعلا

 امّيس الو ةيساسألا تايصخشلا ةيجولوكيس
 ضعبل اهريوصت ىتأ لباقملا يفو .انيل ةيصخش

 ةيداعلا ىلإ برقأ ىرخألا تايصخشلا

 ةرظن ربع ىتح ,دهاشملا ضعب تدب ثيحب
 تالسلسملا ىلإ برقأ ءامئاد ةرضاحلا انيل

 نم امّيس الو «ةداتعملا ةينانبللا ةينويزفلتلا
 دارفأ نيب تاقالعلاو ةيلئاعلا ةايحلا ةيحان

 .ةدحاولا ةلئاعلا

 نع معفادت نأ انه ديبرع لايناد ناكمإ يفو

 اذه يف اهنأب ًانايإ ةركذم اهتارايتخاو اهبولسأ
 برح نع نكلو «برحلا نع ىتأ يذلا «مليفلا
 هيلع تحتفت يذلا بحلا نعو «ةصاخلا نانبل

 تطقتلا اريماكب مليفلا تروص ءانيل ةلوفط
 ام - نمز شيعت تناك يتلا كلت ةيساسح
 ذاقنإ لضفت تتاب يتلا انيل مامأ نوكي - لبق

 الإ ءاهسفن ماهس ذاقنإ ىلع «ماهس عم اهتقالع
 لبق نم ماهس بقاعت ذإ ءاذكهو .اهب يشت نأ
 ةريخألا هذه ةقش لخاد نجست نأب اهتمودخم

 انيل ماهس بقاعت .جورخلا يف قح يأ نود
 باقعلا اذه لثم مامأو .سبتلم دقاح تمصب
 .«برحلاك رخآآ ءيش يأب مامتها لك انيل دقفت



 لطب تارماغم

 هسفن اهيبأ توم نإ لب ...سانلا «ةنيدملا

 ىلع اهئيعو شيعت .رعاشم ةيأ اهيدل كرحي ال

 يفو .ماهس لطتو حتفي ىتم :ةمعلا ةقش باب
 دعي برهلا نم نكمتت «ماهس لطت نيح ؛ةياهنلا
 .دبألا ىلإ اهنعلت اهنأب انيل ربخت نأ

 نع عفادت نأ انه ديبرع لايئاد ناكمإ يفو

 اذه يف اهنأب انايإ ةركذم اهتارايتخاو اهبولسأ

 برح نع نكلو «برحلا نع ىتأ يذلا «مليفلا
 هيلع تحتفت يذلا بحلا نعو «ةصاخلا نانبل

 تطقتلا اريماكب مليفلا تروص ءانيل ةلوفط

 ام - نمز شيعت تناك يتلا كلت ةيساسح

 ةنيدملا يه ...ةرمدم ةنيدم يف ةقهارملا - لبق

 يف اهرامد لايناد تروص يتلا (توريب) اهسفن

 ةرارح عم ضفقانتت اهنإ لوقلا نم دب ال تاطقل
 .انيل رعاشم

 «لطي تارماغم»

 (ناولأ) .66 (ا١وا/4)

 شاولع قازرم :جارخإ

 شاولع قازرم :ييرانيس

 (رفاوتم ريغ) :ريوصت

 تاعونم :ىقيسوم
 رامع ةيماس «ماجح ىفطصم :ليثمت

 مليفلا ضرع ناك «14ا/ا/ ماعلا يف
 قازرمل ةةلوجرلا هتلتق رمع» يرئازجلا

 يف ةيئامنيسلا ثادحألا مهأ نم ًادحاو شاولع

 شاولع داع نيماع نم لقأب هدعيو ...رئازجلا

 يئاورلا همليف قيقحتب ةديدج ةطبخ طبخو

 فرقأ

 ةزئاج هب ًاققحم «لطب تارماغم# يناثلا ليوطلا
 .سنوت يف جاطرق ناجرهم يف يبهذلا طباضلا

 ام لضفأ نم ًادحاو مليفلا ربّتعا اهموي
 ًاضيأ ناك هنكل ؛يجاطرقلا روهمجلا دهاش
 ءزج ناك نئلو .شاقنلا نم ًاريبك ًاردق راثأ ًامليف
 ادب يذلا مليفلا لكش لواط شاقنلا اذه نم

 ةليل فلأ تاياكح نم جيزم نم ةرشابم ىقتسم
 ةيكسراكيبلا تاياكحلاو «ةيبرعلا تاماقملاو
 هنم ًاريبك ًاءزج نإف ««توشيك نود زارط ىلع
 .«هتلاسر#و «مليفلا عوضوم لواط

 حالفل ريقف نبا لوح ؛لطب تارماغم# رودي
 نأ هل نكمي ناكو «ةيرئازج ةيرق يف شيعي

 هتيرق يف ًالزعنم ةياهنلا ىتح ةديلبلا هتايح شيعي
 نورمآتي ةيرقلا نايعأو هابأ نأ الول ءهتايمويو
 جاتحت تناب ةئيب طسو ءرظتنم لطب ىلإ هليوحتل
 ةقفن ىلع «هل نوتأي اذكهو .لطبلا اذه لثم ىلإ

 لبق «هبادآو رصعلا فراعم هملعي ذاتسأب «ةيرقلا

 اهليبس يف عطقي ةيماس ةمهم يف هوقلطي نأ
 نم ًالقنتم يراربلاو دودحلا «نايدولاو لابجلا

 لوح مهشقاني راوثب عمتجي :رخآ ىلإ فقوم
 دونجب يقتلي ءاهتايجيتارتساو ةروثلا تاكيتكت
 امك - مث «راوثلا دوجو ناكمب يشّيف ةطلسلا
 فوخ يف نوشيعي ةيرق يلاهأ يقتلي - بيدوأ

 ًءاقتا تايحضتلا هيلإ نومدقي يفارخ شحو نم
 نم مهصْلخي نأ الإ انلطب نم نوكي الف ..هّرشل
 ىلإ اهعم لقتني ةاتفب يقتلي كلذ رثإو ءشحولا
 يراتيلورب ىلإ انه لوحتي ثيح ؛حيفصلا ندم
 ثيح ةريبكلا ةنيدملا ىلإ لصي مث نمو .ثر
 يف ءانه وهف :ةيماسلا هتمهم ذيفنت يف أدبي

 ...ةروثلا ىلع سانلا ضرحي يك «لهألا



 لطب تارماغم

 ةئيلم ةيروث ةيظفل مهتبطاخم يف ًامدختسم
 ةيوضوفلا ريباعتلا نم ةاقتسملا ةيجوغاميدلاب
 .ةيثبعلا دودح ىلإ ةلصاولا

 لقتني .ءكلت ةيضيرحتلا هتفيظو يف ءوهو
 ىلإ ماع مامح نم :ناكم ىلإ ناكم نم

 ديز وبأ لعفي ام ةلكاش ىلع «معطم ىلإ ءنجس

 هسفن دجي هنكل ...«تاماقملا» لكب ءيجورسلا
 ءاغصإلا ديري دحأ الف ءناكم لك يف ًاظوفلم

 يف رومألا هب يهتنتو .هتروث ديري دحأ الو هيلإ
 «يقيقح يسايس عامتجا ىلإ .فاطملا ةمتاخ
 دعاقم يف «ةرملا هذه ؛هسفن دجي ثيح

 ملعتيف ؛نيملعملا دعاقم يف ال.نيملعتملا
 نع ًافقوتم ءشقانيو مهفيو يغصي فيك نآلا
 .ةيهاولا ؟هتالوطب»

 ودبي «مليفلل يصيخلتلا فصولا اذه يف
 «ةصلاخلا ايديموكلا نيب ًاعئاض ًايطخ اذه
 «هتقيقح يف «مليفلا نكل «ةجمسلا ةيظعولاو

 رمألا ةياهن يف هنأل ةصاخو ...اذه نم قمعأ

 نمو .عوضوم وذ مليف وه ام ردقب يرصب مليف
 ةفاضإ «4«لطب تارماغم» يف ام لمجأ ءادب انه

 نأ ءلخادلا نم ءلواح يذلا هعوضوم ىلإ
 ةيظفللا نم عون ىلع ةداح ةيدقن ةرظن يقلي
 نم ةريثك تائف ةورثو حالس تناك يتلا ةيروثلا

 رصعلا كلذ يف برعلا ريغو برعلا نيفقثملا
 امّيس الو - ةبخاصلا تاجاجتحالل يبهذلا

 نأ حضاولا نم يتلا «ةروثلا دعب ام رئازج يف

 ةعقر يأ لواطي نأ لبق اهلواطي مليفلا عوضوم

 كلذ هيف ام لمجأ «- ىرخأ ةيركف وأ ةيفارغج
 مليفلا لعج يذلا يراكيبلا يئامنيسلا لكشلا
 نم اهعوضوم يقتست ةيسايس ةلوثمأب هبشأ

 ةضن

 يتاوكحلا ملاوع نمو .هسفن «لطبلا» لاوجت

 نيب جوازت ةيرصبو ةيبدأ تايعجرم عم «يبعشلا

 .هشتينو ريتلوفو تخيرب

 «همليف ضرع دنع شاولع ثدحت دقلو

 مليف ؛مليفلا ةياهن يف «هنأ ًادكؤم ءهب هتقالع نع
 اهتبتك تنك ةريصق ةصق نم هيف تقلطنا» يتاذ

 اهتلوحو ءتقولا ةيجزت ليبس ىلع يسفنل
 روصلا نم ةلماكتم ةريسم ىلإ جيردتلاب
 ىلع «ديرأ تنك ةيادبلا ذنم انأو .تارماغملاو

 نم ًادئاس ناك عون نع ثدحتأ نأ ؛لاح ةيأ
 ساسألا اذه ىلعو .6ةيروثلا ةيسنامورلا»

 دقو «ةيثدبملا ةجلاعملا ةباتك ىلع تلغتشا
 فلأ ةغيص لداعت ةيئامنيس ةغيص دجأ نأ تررق

 يلإ ةبسنلاب هيف ًاحضاو ناك تقو يف «ةليلو ةليل
 لخاد ىلإ ؛رخآب وأ لكشب للستأ نأ ديرأ يننأ
 كيتساتنافلا بولسأ ًاراتخم ةيسيئرلا ةيصخشلا
 .«هتاسولهو يلطب تالايخ نع ثدحتلل

 نم اهموي ليق ام ىلع ًاقيلعت «شاولع ديزيو
 دهاشملا هذه :يحرسملا وجلاب مستي همليف نأ

 يل ةيرورض تناك ةيحرسملا ةغبصلا تاذ
 يف انأف .هعنص يف ًابغار تنك ام ىلإ لوصولل

 ةقيرطلا ىلع يعاقيإ مليف قيقحت أشأ مل عقاولا
 يقرش عاقيإ ىلإ ءوجللا تدرأ لب «ةيبوروألا
 يتلا ةليوطلا تاراوحلا كلت نع رفسأ ءجومتم

 قئاقدل زيكرتلا لضفت اهلالخ اريماكلا تناك
 .راوحلا يقلي يذلا صخشلا هجو ىلع ةليوط

 وج نيب حجرأتي ًائيش دجوأ نأ تدرأ دقل

 يننأ دقتعأو .يحرسملا بيكرتلاو يتاوكحلا

 دهاشملا هذه اوغيستسي مل ًارثك نأ مغر هتدجو

 .«طبضلاب



 ماعلا شتفملا

 (ماعلا شتفملا»

 (ضيبأو ذوسأ) .د 6 (9١1؟هك)

 لوغوغ يال وقين يسورلا
 يرايبألا دوعسلا وبأ :راوح

 ىجيلملا دومحم

 سبتقت يتلا ةريخألا ةرملا كلت نوكت نل

 يسورلا بتاكلا ةصق ةيبرعلا امنيسلا اهيف
 نكت مل اهنإ امك ءًاحاجن ققحي مليف يف ريبكلا
 لكش يف امنيسلا اهيف وندت يتلا ىلوألا ةرملا
 ةمواقمل ًالصأ بتك يذلا صنلا اذه نم ماع
 ناكم يف الو ددحم نمز يف سيل .داسفلا

 يطارقوريبلا هانعمب داسفلا امنإو ...ددحم
 تدع نأ كمي ناك اما وسأ نأ ويف .لماشلا

 فوفرإ

 نم ناك ذإ ؛ذاوحتسالا وه امنإ اذهك لمعل

 ةلفر يملح هققح امك ماعلا شتفملا» بيصن

 ءرصم يف ةيرصملا ةروثلل سماخلا ماعلا يف

 يذ قيمع لمع نم هليوحتو .هساسأ نم هفسن
 نإف اذه عمو .جلدؤم لمع ىلإ ةيساسأ ةلالد

 ناك نإو ىتح ةيحانلا هذه نم «مليفلا فسن

 نمو ءةيئفلا هتميق نم للقي نأ ىغبني ال ًايرذج
 اهنيذلا كيزاك ىف ةيساسأ ةيكاع لمي فوك

 .رصم يف (ةفداهلا» «ةيديموكلا

 ىرقلا ىدحإ ىف ءأذإ ,ثادحألا رودت

 هتهجاوم يف اندجن رمأ اذهو - نكلو «ةيرصملا
 عالدنا لبق - «يوارلا» انديفي امك ةيادبلا ذنم

 «يروثلا نمزلا» نأل اذكهو .ةيرصملا ةروثلا

 يف رشتسم داسفلا وه اه ءدعب لح دق نكي مل

 كلذ نوسرامي هلاجرو اهتدمع وه اهو ةيرقلا
 لعج ام ءبيقر وأ بيسح نود نم داسفلا

 نم ًاسمه نكلو ءىوكشلاب نوّجضي يلاهألا
 ىوكشلا لاصيإ ىلع مهنم يأ ؤرجي نأ نود
 عمسي اذه عمو .ةيزكرملا تاطلسلا ىلإ

 نأ «ةأجافملا هتقعص دقو ؛موي تاذ ةدمُعلا

 ةقطنملا ىلإ ثعبت نأ تررق تاطلسلا كلت

 ريس ىلع عالطالاو لاوحألا دقفتل ًاماع ًاشتفم
 .رومألا

 لهأو هلاجرو ةدمعلا ناك اميفو كاذ دنع

 لصي «شتفملا لوصو نورظنتي ًاعيمج ةيرقلا
 «رباجو رباص امه ناسئاب ناصخش ناكملا ىلإ

 لمع ىلع لوصحلا ىلإ امهلوأ ىعسي ناذللا

 «سانلا دقتعيس روفلا ىلع .ةيرقلا يف طيسب
 لوغوغ ةصق يف امك «ةدمعلا مهسأر ىلعو

 .هرمأ ةقيقح يف ءوه امنإ رباص نأ ءامامت



 رحبلا اذه حلم

 ًاركنتم لصو هنأ دقتعي يذلا ماعلا شتفملا

 وأ هليبس ضرتعي نأ نود نم هتمهمب موقي يك
 .دحأ هيوغي

 لافتحالا ىلإ ةدمعلا عراسي ءاذكهو

 رباص فرش ىلع ميقيو نيلجرلا ءيجمب
 هلالخ ىلوتت .ءاشع لفح رباج «هريتركس»و

 ةصقار - ةبسانملل  يهو «ةدمعلا ةجوز
 ينغت اميف ءصقرلا نم تالصو ميدقت ؛ةقباس

 .ةذفانلا ءارو نم «ةقباس ةجوز نم ةدمعلا ةنبا

 يف ةئبالا عقت ءامنيسلا يف ةداع ثدحي امكو
 اميف هءاوغإ ةجوزلا لواحتس امك «ءرباص مارغ

 عيجشتب ةنبالا راتخي فوس هنأ انه حضاولا نم

 هقيفر ىلوت ثدحي ام كردأ ذإ يذلا رباج نم
 بساكملا نم ردق ربكأ قيقحتب هايإ ًاحصان
 لضفب ءًأرباص نكل .امهتقيقح فشكنت نأ لبق
 .داسفلا ىف سامغنالا هضفرو ةعيفرلا هقالخأ

 نأ هيف ررقي يذلا تقولا يف ءكلذ ضفري
 راظتنا يف :ىوصقلا هدودح ىلإ رمألا لصوي
 سمط متي اليكو ء«يقيقحلا شتفملا لوصو
 لعفي امك «هلاجرو ةدمعلا ثبخ لعفب قئاقحلا

 هيدلام لك وه لذبي فوس ؛ناكسلا فوخ

 .هيلع ضبقلاو ةدمعلا داسف فشكل دهج نم

 تماق دق تناك ةروثلا نأل ءديدحتلاب كلذو

 «نيدسفملا فشكو ءاطسبلا قح نع عافدلل

 بولسأب ةياهنلا يف يوارلا انل لوقيس امك
 هتفارطو مليفلا تايلامج لك فسن يباطخ
 .انرشأ امك :هعوضوم قمعو

 نكلو «ًاذإ هباحصأ ىلإ قحلا ةروثلا تداعأ
 يروثلا راصتنالا كلذ ىلع مليفلا يهتني نأ لبق
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 ويرانيسلا ىسني نل ؛هتصق بتكي وهو لوغوغ
 نأب هقالخأو هتيروث ىلع ًارباص ئفاكي نأ
 ىلع نوكت نأ نكمي ال يتلا ةدمعلا ةئبا هجوزي

 !عبطلاب اهيبأ داسف

 «رحبلا اذه حلم»

 (ناولأ) .د 48 26م(

 رساج يرام نآ :جارخإ

 رساج يرام نآ :ويرانيس

 راليماش اونب :ريوصت

 راغنسر نارماك :ىقيسوم

 سبعد ضاير «يركب حلاص .دامح ريهس :ليثمت

 ةينيطسلفلا رساج يرام  نآ تناك

 يف ترهظ دق ءاكيرمأ يف ةميقملا لصألا
 ضرعلا لبق تاونس ةينيطسلفلا امنيسلا ةحاس
 25٠١8 «ناك١ ناجرهم يف لوألا يملاعلا
 اذه حلم» لوألا ليوطلا يئاورلا اهمليفل

 تاناجرهم يف تكراش تناك ثيح ««رحبلا

 ريصق مليف نم رثكأب ءًاضيأ ةيبرع ريغو «ةيبرع
 يذلا ليوطلا اهمليف نأ ريغ .راظنألا تفل

 «شيورد دومحمل ةديصق نم هناونع تسبتقا
 ةبرجتلا هبشي امم هعوضوم تذخأ اميف
 :ًامامت رخآ ًائيش ىتأ ءاهب ةصاخلا ةيصخشلا
 مليف لوأ ناك هنأل ديدحتلابو ءاثجافم ىتأ

 لالخف .ةينيطسلف ةأرما هققحت ليوط ىئاور
 امئيسلا تناك هيلع ةقباسلا نيرشعلا تاونسلا
 ةيوق روهظلاب تأدب دق ةينيطسلفلا ةيئاورلا
 يف ةديدج «ىنبمو ىنعم ةيصوصخلا ةديدش



 ندلا انوع

 نيطسلف ىلإ نتا هيو يفو ءاهعيضاوم حرط
 يف ةيتاذ ةعزن ىلإ الوصو «ةيضقلا خيرات ىلإو
 دهع ةينيطسلفلا امنيسلل نكي مل ةرظنلا هذه
 اذه تاما مليك نا نيعاتش مرق لاق وما
 ةشهدب رثك ههباج (ناك» ىف ضرعو (رحبلا

 ةأرما جارخإ نم ًامليف طقف ِتأي مل وهف :ةريبك
 يوري داكي ءأيتاذ ًامليف ًاضيأ ىتأ لب ءآيئاورو

 .هتبحاصل ام ةريس نم  ًاليختم ولو - ًالصف

 اوداتعا دق ةيبرعلا امنيسلا وجرفتم ناك نئلو

 لوقت ةيلاجر امنيس ىلع تاونسب كلذ لبق

 نم ةيوثنأ امنيس ىلع دوعتلا نإف «ةيتاذلا ةريسلا
 ىتح الو دعب ىرشتسا دق نكي مل عونلا اذه
 مهللا «ةينيطسلفلا ريغ ةيبرعلا تامنيسلا يف

 .ةيبرغملا وأ ةيسنوتلا امنيسلا ضعب يف الإ
 دعبلا نإ انه لوقن نأ انم يضتقي عقاولا نأ ريغ
 «رحبلا اذه حلم» يف  يتاذلا هبش وأ - يتاذلا

 لاح امك تاذلل ًاّيرعم يأ ««ًايحئاضف» نكي مل

 ناك لب ؛ةيروكذلا ةيتاذلا ةريسلا مالفأ ضعب

 ةيضقلا لوانت لاكشأ نم ديدج لكش درجم
 كلذ ًاقفوم ًالكش ناك هنكل ...ةينيطسلفلا

 يف ىتح ددجت فيك «هيف «تفرع هتجرخم نأ
 .ةيناكملا ايفارغوبوطلا

 ام ةدوع نع ًاساسأ ناك اهمليف نأ حيحص

 رهوج تلكش ام ابلاغ ةدوعلاو) نيطسلف ىلإ
 ةينيطسلفلا مالفألا لضفأ ضعب عوضوم

 درجمل نكت مل ةدوعلا نكل «(لاح ةيأ ىلع

 :ةحلكلل يجول ويدبألا ىدملا) ةيققلا نضرع
 لاضنلا نإ لب ...يلاضنلا ىنعملاب يأ
 «مليفلا يف نا ا اءاج ايجولويديألاو

 مليف :ةبعل لكش رمألا ةياهن يف ءذختتا يذلا

 ««نوناقلا ىلع ةجراخ» ةرماغم مليفو قيرط

 ىنعملاب) لدج مليف كلذكو ...نينح مليفو

 ثيح «(كيتكلايدلا موهفم ىلإ لصوي يذلا

 اهتلحر يف مليفلا ةلطب ةاتفلا قيرط قيفر نإ

 ام لك هعفدي ينيطسلف باش وه ءاهترماغمو
 :نيطسلف نع ليحرلاب رارقلا هذاختا ىلإ هلوح
 ررقي كلذل «هل ًاعستم نيطسلف يف دجي دعي مل

 هيف دوعت يذلا هسفن تقولا يف كلذو «ليحرلا

 اهيوو :.:ءاقبلل اميز ءاكيرمأ نم مليفلا ةاتف
 ميدق ينيطسلف فرصم نم درتست نأ درجمل

 ذإ مث ؛نيطسلف لاوز لبق اهدجل ناك ًاباسح

 قرخت نأ ررقت ءلشفتو ةقاش ًادوهج لذبت
 يذلا تيبلا نع ثحبلاب ديدج نم «نوناقلا»

 .ةبكنلا لبق افاي يف اهلهأل ناك

 جودزم امبرو لصاوتم ليحر وه مليفلا ًاذإ
 امهنا ىلع ةاتفلاو ىتفلا ىلإ انرظن نحن نإ ًاضيأ
 قزمتلا ةروص يه ةدحاو ةروصل ناهجو



 رحبلا اذه حلم

 ةبسنلاب يضاملا ىلإ :ينيطسلفلا درفلل ديدجلا
 .باشلا ىلإ ةبسنلاب لبقتسملا ىلإو «ةاتفلا ىلإ

 يذلا وه ليحر يأ مليفلا ةياهن يف فرعن ن
 اننكل «لقألا ىلع ىودج اذ نوكيس وأ حجنيس

 اذه يف تعاطتسا ءرساج يرام -نآ نأ فرعن
 رثكأ ةيئاسن ةيصخش مدقت نأ «لوألا لمعلا

 ةيصخش نم «ديرت امب ةفرعمو ًاروضحو ةوق
 ءانل لوقي نأ ىلإ مليفلا لصي ال ًاعبط .ركذلا
 ءاهتيضق تاردقمل ةاتفلا ملست نإ ةحاصفب

 نم يلاملا ثرآلاب اهتبلاطمو اهتدوعب ةلثمتم
 وه امنإ «ةيناث ةيحان نم ميدقلا تيبلابو ةيحان
 ةينيطسلفلا ةأرملا ملست ىلع موقي حرتقم لح
 قيقحت يف لشف يذلا لجرلا نم ًالدب ةيضقلل
 نكل ...نآلا ىتح ديعصلا كلذ ىلع ةجيتن ةيأ

 ًاصوصخ «يرغي ام هقايسو عوضوملا يف ةمث
 ءاددرتم تقولا لاوط ادب «مليفلا يف باشلا نأ
 .نيطسلف ةرداغم يف هتبغرب الإ هبأي ال

 نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب ال ءنكي امهم
 ةفاضإ مدقي فيك هقيرط يف فرع «مليفلا اذه
 ةروص «داتعملا يئامنيسلا ينيطسلفلا نتملا ىلإ

 جودزملا ىنعملاب لخادلا نيطسلفل ةديدج
 ًاصوصخو «ةطلسلا نيطسلف لخاد :ةملكلل
 ءامهنيب ةنراقملل سيل «.1458 نيطسلف لخاد
 لكلا» ل ةلماكتم ودبت ةروص مسرل لب

 «رساج يرام نآ رعشت يذلا ؟ينيطسلفلا

 نع ثيدح لك نع ربكألا بئاغلا راص هنأب

 نيلخادلا لماكت ىف ًاذإ ةرملا هذه
 خيراتلاو لمشأ ايفارغجلا تدب نيينيطسلفلا

 يذلا رساج يرام  نآ مليف يفف .ةأطو رثكأ

 رخل

 ريفغ روهمج مامأ ًالوأ ؟ناك» يف ضرع

 رثكأ رومألا تدب ؛مامتهاب غصمو قفصمو
 ملو .ةيضقلا بلق يف نحن انه .ًاحوضو

 ىلع ينفلا فرشملا نم «مليفلا ومدقم نكي
 مهنيب نمو بناجألا هيجتنم ىلإ ناجرهملا
 نييرولكلوف «رفولغ يناد يكيرمألا مجنلا
 ةيفوكلاب نيحشوتم حرسملا اولتعا ثيح
 انه فرعي ناك لكلا .ةريهشلا ةينيطسلفلا
 «لوألا رساج يرام  نآ مليف نع ةريثك ًارومأ
 نإو ؛هآر دق نكي مل ًادحأ نكل «ليوطلا يئاورلا

 ىلإ نيطسلف نم يتأي هنوك اوٌرس دق رثك ناك
 .هام ةرظن» ةرهاظت

 تاعقوتلا اهموي بّيخي مل «رحبلا اذه حلم»
 غلابملا هلوط ناك نإو «هيلع تينب يتلا لامآلاو

 امك .ءىشلا ضعب هقايس ىلإ ءاسأ دق هيف

 ضعي يف ةيريسفت ةيديلقت تنأ هتاراوح نأ
 مليفلا يف تاظحل ةمئث نأب كيهان .نايحألا

 نأبو «نآلا لوقي اذام فرعي ال هنأكو اهيف ادب
 ًاريثك قفوت ملو «ةدع عاونأ نيب تهات هتجرخم
 .اهنيب ةرفاضملا يف

 اذه حلم» نأ نم عنمي ال هلك اذه نأ ريغ

 نيطسلف مالفأ ىلإ فاضني ءزيمم مليف ؛رحبلا

 ملاعلا ىلإ اهقيرط فرعت تأدب يتلا ةتفاللا

 مليفلا ادب ول ىتح ذإ .نيريخألا نيدقعلا لالخ

 «قيرط مليف نوكي نأ نيب ءيشلا ضعب ًاكبترم
 مليفو ءروذجلا ىلإ ةدوعو ءًايحايس ًالمعو

 «ةيمارغ اماردوليمو نيفقثم ةرثرثو تارماغم
 يف هنإف «زايتماب ًايسايس ًالمع هلك اذه لبقو
 اهتيضقو نيطسلفل ةروص مّدق ةريخألا ةليصحلا

 .عباسلا نفلا يف ًاريثك اهدهعن مل اهئانبأو



 رجاهملا

 «رجاهملا»

 (ناولأ).د )1484( ٠

 نيهاش فسوي : جا ارخإ

 نيهاش فسوي :راوحو ويرائيسو ةصق
 دمحأ «فسوي دلاخ ,ناّبصلا قيفر :ةكراشمب

 مساق

 قوزرم سيسمر :ريوصت

 :يلوكيب لاشيم ,ةديمح دومحم ءارسي :ليثمت

 ِي وبنلا دلاخ

 فسوي ناك ًادج ديعب نمزب «رجاهملا» لبق

 «ةنعارفلا نمز نع مليف قيقحتب ملحي نيهاش
 تناك يتلا مالفألا نم ًاددع هتدهاشم لعلو

 ابوروأ نادلب ضعب يف امبرو «دوويلوه يف رثكت
 ةضافتناو هئاهبب نمزلا كلذ نع ةثدحتم ءًاضيأ

 يف ىلوألا ةرملل هريصم ًاكسمم هيف ناسنإلا
 ناك نكلو ؛هكّرح ام وه ناك «ةيرشبلا خيرات

 «ةيادبلا ذنم نيهاش ىلإ ةبسنلاب .حضاولا نم

 نمزلا كلذ نع ًامليف نوققحي نمم سيل هنأ
 ديتعلا همليف .يخيرات دعب اذ نوكي نأب يفتكيو
 ءارصاعم نوكي نأ الإ هنكمي ال «ةنعارفلا» نع
 .ًايتاذ نوكي نأ الإ هنكمي ال اذه نم رثكأ لب

 درجم تسيل امنيسلا نأل «راطإلا اذه يف

 دجو ءايمارد نوكي نأ هيلع نيعتي يرظن ثحب
 ًاقحال اهتّنبت ةيتاروت ةياكح يف هتلاض نيهاش
 فسوي ةياكح يه «اعيمج ةيوامسلا نايدألا

 اوصلخت مهنأ مهيلإ لّيخو هتوخإ هب ردغ يذلا
 ةنعارفلا ضرأ يف هسفن دجي هب اذإف «هلتقب هنم

 .كانه نأش هل نوكيو
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 يف سيل نأ فرعي نيهاش ناك ةيادبلا ذنم

 لعجي نأ  ًالصأ كلذ ديري ال وهو  هناكمإ

 نكي مل هفسوي ةياكحل ًاريوصت همليف نم
 ةياكحلا نم دمتسي نأ همه ناك .همه اذه

 يذلا - هلطب نم لعجي نأو ءاهرصانع ةينيدلا

 يناعي .فسويب ًاهيبش - ةيتاذلا هتروص وه
 فادهأب طبترت ىرخأ فادهأل نكلو «هتاناعم

 قراوفلا هذه نأ فرعنو .هسفن نيهاش

 هباشت مغر ىلع - نيتيصخشلا نيب ةيرهوجلا
 اوقحال نيذلا كئلوأ لك تتاف  ثادحألا

 ضرع اوعنمي يك ءاضقلابو ديدهتلاب نيهاش

 هباشتلا ىلع طقف اوزكريل ءزجنأ نيح مليفلا
 اديدج مهافت ءوس قلخ ام «نيتيصخشلا نيب

 ناك اذإ نكلو .هيلإ ةجاح يف نيهاش نكي مل
 سكعنا ام ناعرس هنإف ءابلس سكعنا اذه

 ةجضلا لعفب هنإ ثيح مليفلا ىلع ًاباجيإ
 ريوصتب هماهتاب ؛هلوح نم تريثأ يتلا ةلعتفملا
 ءاهريوصت زوجي ال ةيخيرات ةينيد ةيصخش
 يفو رصم يف فولألا تائمب نوجرفتملا قفدت
 مالفأ حجنأ هلعج ام :مليفلا ةدهاشمل ءاهريغ

 .قالطإلا ىلع نيهاش

 نودهاشي اوناك نيذلا نم ًارثك نأ ةقيقحلاو

 ىلوألا ةرملل ةريبكلا ةشاشلا ىلع نيهاشل ًامليف
 كلذ ءًادبأ كلذ ىلع اومدني مل مهتايح يف
 ًاينف «ىنغألا»و «لمجألا» لظي مليفلا اذه نأ
 ةروصلا ىنغ ىلإف ءاهلك نيهاش مالفأ نيب نم
 ةيئامنيسلا ةغللا ةناتمو (قوزرم سيسمر)
 يتلا جاتئوملاو سبالملاو يقيسوملا عيزوتلاو
 ىتح) ًاقباس نيهاش همدق ناك ام لك اهلك تقاف

 ؛هعوضوم ىلع تغط مليفلا ةيلامج نإ ليق



 رجاهملا

 نأ فيضن نأ نكمي ؛(ىرخأ ةياكح هذه نكل
 نيهاش عم فسوي دلاخو نابصلا قيفر نواعت

 موهفمب ةدحاو ةرم زفق ءويرانيسلا ةباتك يف
 ٍدعُب يف مليفلا ريسيل ةهجاولا ىلإ حوضولا
 رمألا ةياهن يف ىتأ هنإ لب ؛هيف مثعلت ال يطخ

 يف ًانيتم ةةعوضوت# نم ًانكمتم ًاطيسب ًامليف

 دودحلا ىصقأ ىلإ ًاديفتسم هيلثمم عم هلماعت

 .ةليمجلا تاروكيدلا نم

 ىضري نأ هنأش نم ناك ام هلك اذه نأ ًانيقيو
 مليفلا لكش لئي مل اذل ؛نيصلاخلا نيينيهاشلا
 ةرملل هل مهتدهاشم ىدل مهيدل ةريبك ةوظح

 ةرجاهملا» نأ اوكردأ ام ناعرس مهنكل .ىلوألا

 اهقمع فشكت يتلا ةينيهاشلا مالفألا نم دحاو

 .نيح دعب اهتينيهاش فشكت امك جيردتلاب
 ودبي يذلا «ةيديربلا تاقاطبلا» عباط نأ كلذ

 تاقالعلاو «مليفلا ىلع ًارطيسم ىلوألا ةلهولل
 لآم نأ ًاصوصخ) تايصخشلا نيب ؛ةيطخلا»
 داكي لب تآجافم لمحي ال تاقالعلا كلت

 يذلا لاعتفالا ضعبو (ًافلس ًافورعم نوكي
 ةبخاص تاضارعتسا ىلإ ءوجللا يف حولي
 ناكملا يلخي ام ناعرس اذه لك «ىقيسوملا
 ىف ةصلاخلا ةرصاعملا دعب «ةيمهأ رثكألا دعبلل
 1 .مليفلا اذه

 لك لبق امبرو ءيش لك دعب ةرجاهملا» ف
 «هيف مار نأ امك ًامامت ذإ رصاعم مليف «ءيش

 نيهاش وه ءرصم ىلإ لحقلا ضرأ نم هجوتملا
 اه (ةراضحلا دالب ىلإ هدالب لجأ نم هجوتملا)

 ةكبحلاو عوضوملا يف ىرخألا رصانعلا يه
 عارصلا :نهارلا ءاننمز ىلع ةرشابم انليحت
 «(نوتانخأ اهلثمي) ةديدجلا راكفألا نيب ينيدلا

 يال

 «(هتنهكو نومآ اهلثمي) ةميدقلا راكفألا لباقم

 يفو «تاعمتجملا ءانب يف ملعلاو ةفاقثلا رود

 كلذ باوصلا نم ًاديعب نكي مل راطإلا اذه
 لاق يذلا (ناكيرتاف ناسنف) يسنرفلا دقانلا

 نع مليف ًاريخأو ًالوأ وه «رجاهملا» مليف نإ
 يتلا ثادحألا نأش نم ناك امهم ذإ «ملعتلا
 هباستكا وه ساسألا نإف اهربخخو مار اهشاع

 يف نوكيس هنأ نم هئيقيو «ةفرعملاو ملعلل

 .امهتطساوب هيعش ةدافإ هعسو

 نيهاش انل لوقي ««رجاهملا# يف «ةيادبلا ذنم

 فسوي (نوكي نأ نود) هبشي هيدل مار نأ مك

 ىلإ يمري ديدحتلا اذهو «ةيتاروتلا ةياكحلا يف
 ةركف داعبتسا ىلإ ةيحان نم :ًاعم نآ يف نيرمأ
 دكؤي فوسلو) هسفن فسوي وه مار نوكي نأ

 نمو (اذه مار ةايح ثادحأ نم يساسأ ءزج
 ةيصخشلا ةيخيرات ىسنن انلعج ىلإ ةيناث ةيحان

 «ةلوثمأ» وه امنإ مليفلا انل همدقي ام نأ كردنل

 .لقأ الو رثكأ ال

 بهذي ال ءًالصأ مار نأ وه انه مهملا
 «هئاقلت نم «ةنعارفلا رصم «رونلا ضرأ ىلإ

 كلذ دعب وهو هب اوردغ دق هتوخإ نأل لب
 ةنيفسلا نأ دجي «ةنيفس عاق يف هسفن دجي ذإ

 دئاقلا ىلإ دبعك عابي كانهو ءرصم ىلإ هذخأت
 فوفص نم علاطلاو بوبحملا يركسعلا

 ةجوز اذه راهيمألو .راهيمأ ؛هداهتجاب بعشلا

 ءاقو دعب مارب مرغت يتلا تهيمس يه ءانسح
 علطتت اهدعب تحار تاونس رشع ماد اهجوزل

 زجع نع اهضوعي اهتايح يف ديدج بح ىلإ
 تاءارغإلا مغر مار نكل .اهل هلامهإو اهجوز

 قشعي يك انه سيل ءتهيمس ةنتف مغرو ءاهلك



 رجاهملا

 اهنيبو هنيب عارص رودي اذكهو .هديس ةأرما

 .كلذ دعب لوضفب مث ًالوأ قلقب راهيمأ هبقاري
 زاج نإ  ةةيلئاعلا اماردلا» هذه ةيفلخ ىلعو

 «مليفلا يف ىربكلا ثادحألا رودت - لوقلا
 ««؟تربانوب اي عادولا» يف امكو ديدج نم ثيح

 ناقتإو ةراهمب ةيلدجلا ةقالعلا نيهاش ميقي
 ًامئاد هنأش امك لضفيو «ماعلاو صاخلا نيب
 الإ زربي ال ماعلا ًالعاج صاخلا ةفك حجري نأ
 وه انه ماعلاو .هروظنمو صاخلا ةوك لالخ نم
 قوتو «ةمكاحلا ةقبطلا داسفو ينيدلا عارصلا
 فافجلا مث ءركسعلا رودو :ةروثلا ىلإ بعشلا
 ًاضيأو .هلك كلذ مضخ يف دلبلا برضي يذلا

 ةيادبلا يف لماعي ناك ذإ يذلا «بيرغلا» كانه
 عمتجملا ىلإ فيضي ام ناعرس «ًايرصنع ًالماعت
 لعافتلا لعجي ام ؛هءاكذو هملع هيف شيعي يذلا
 اذهو .تاذلل ًايرورض ةرخآلا» لعجيو ةقيقح

 ةقالعلا لالخ نم نيهاش انل همدق بناجلا

 مث «يتاهو مار نيب موقت يتلا ةيدولاو ةيمارغلا
 اهتعامجو اهلهأ عمو اهعم هنواعت لالخ نم
 .فافجلا ةمواقمل

 همليف تاظحل نم ةظحل يف نيهاش نأ كلذ
 ةفرعملا ءارو ًايعس انه ينآلا ؟ملعتملا» لوحي
 رايدلا هذه يف امهرشني هرودب «املعم» ءرونلاو

 ىلع مار بلغت عم اذه نمازتيو اهيف شيعي يتلا
 .يتاهب رثكأو رثكأ هقلعتو تهيمس هاجت هتابغر

 مليفلا ودبي ديدحتلاب راطإلا اذه يفو

 «ئجافم لكشبو ءام دح ىلإ ًايظعو ًايقالخأ
 مليف يف انعلاط نأ انل قبس ام ًاردان اننأ كلذ
 «يقالخألا ظعولا نم ردقلا اذه لثم نيهاشل
 .ميقتسملا طارصلا ىلع ريسي نم ظيرقتو

 فرخ

 رثكأ حبصأ دق ناك نيهاش نأ اذه ىنعم له

 ؟لبق يذ نم ةيلاثتماو ًالقعت

 ةيظعولا هذه ءوض يف ىرت اي اننكمي الفأ
 ددعلا ةءا رق ديعن نأ «ةديدج انه حولت دق يتلا

 هنأ فشتكنل ةقباسلا نيهاش مالفأ نم ربكألا

 «همالفأ تاباطخ قامعأ يف يأ «روطسلا نيبال

 يذلا «يقالخألا سكاشملا» كلذ ًادبأ نكي مل
 ؟مالفألا كلت رهاظ هنوكب يحوي

 هنأ فرعي نيهاش ناك هلك اذه طسو يفو

 نائفلا ةفيظو نأو .ًاريخأو ًالوأ نانف - يئامنيس

 ىسني اَلأو ءروصي نأو يكحي نأو يوري نأ
 انه نمو .«يكحلا ةذلق ةدحاو ةظحلل ولو

 ًاعم نآ يف قيمعلاو بيرغلا مليفلا اذه يف رّبع
 مدق .ةباذج ةياكح مدقف «ةذللا كلتب هناميإ نع

 «ريبك يضارعتسا لمع لالخ نم اهلك هراكفأ

 ةيخيراتلا مالفألا يجراخلا هلكش يف هبشي

 هلكش يف هبشي هنكل .:ةمخضلا ةيدوويلوهلا

 لعج هلك اذهو .ةميمحلا مالفألا كلت يلخادلا

 ئبخت ثيح «ةيسورلا ىمدلا ةبعلب هبشأ مليفلا
 .اهتحت اهنم رغصأ ىرخأ ٌةيمد ةيمد لك

 اوبراحي نأ مهيلع نأ اوأترا نيذلا نأ ريغ

 اوري مل ءاولاق امك «ةينيد بابسأل مليفلا اذه

 ةيمدلا اوأر امبرل لب ءهامُد نم ةدحاو ىوس هنم

 ايازملا لك نع مهرظن نيضضاغ «ةيمهأ لقألا
 فيك هرودب فرع مليف اهلمحي يتلا ىرخألا
 ملاعلا ىلإ ةيرصملا امنيسلا جارخإ يف مهاسي

 باسحل ةيملاعلا امنيسلا نم «ديعتسي فيكو

 لامجب امنإ ةينوعرفلا امنيسلا عيضاوم ءرصم
 فيك ًاريخأو ةصاخ مث ءربكأ ءاكذو حضوأ



 يمارحو ربخمو نطاوم

 اوبلطا» لوقي فيرش ثيدح قيبطتل ًاناكم دجي

 .«نيصلا يف ولو ملعلا

 «يمارحو ربخمو نطاوم»

 (ناولأ,.د (6001 ٠

 ديسلا دبع دواد :جارخإ

 ديسلا دبع دواد :فيلأت

 نازهب ريمس :ريوصت
 دواد حجار :ىقيسوم

 ىللا دبع حالص ءاجنلا وبأ دلاخ :ليثمت

 يربص دنه

 اهتجتنأ يتلا مالفألا فرظأ نم دحاو اذه
 .ديدجلا نرقلا تايادب دنع ةيرصملا امنيسلا

 ةيعقاولا هتيمست نكمي ام ىلإ يمتني مليف
 يتلا ةرحاسلا ةيعقاولا نم الدب «ةرخاسلا

 ؛عقاولا ىلع مكهتي مليف .اهب ضعبلا هطبر
 لواح ءًاضيأ امنيسلا ىلعو «عمتجملا ىلع
 ناو ةريثك ءايشأ لوقي نأ هفلؤم /هجرخم هيف

 تناك يتلا امنيسلا نم .هقيرط يف ءجرخي

 امنيس قاطن لخديل «حاتفنالا نمز امنيس ىمست
 تفأر هققحي ناك امم برتقت لايخ نم ولخت ال
 ءاحوضو رثكأ يعامتجا دعُب يف نكلو «يهيملا
 .ةرشابم لقأ هنأ عم

 نع مليف كلذ ٌمضخ يفو ًاضيأ ؛هنكل
 نطاوم نيب ؟نم نيب ةقادصلا .ةقادصلا

 نأ لواحيو ةئداه ةئناه ةايح شيعي فهرم

 «ةثارولاب هيلإ تلآ ةقينأ اليف يف ةياور بتكي
 عازتناو سانلا لالذإ ىلع هلمع موقي ربخمو

 فاما

 ةيطارقميد ةيأب هبآ ريغ .مهنم تافارتعالا

 نم جرخ يمارح ًاريخأو ءاهتسرامم ىلإ ىعدي
 ةيفيكلا وهف رمألا يف فرظألا امأ .هوتل نجسلا

 «جذامنلا» هذه نيب ةقادصلا اهب تماق يتلا
 .ةثالثلا ةيعامتجالا

 ميلس نطاوملا ةرايس قرسُت موي تاذ
 مسق ىلإ بهذيف ءاليفلا مامأ نم نيدلا فيس

 نع ةطرشلا زجعت ذإو .اغالب مدقيل ةطرشلا
 حتافلا ءيحتف ربخملا حطنتي «ةرايسلا ةداعتسا

 اذكهو .هترايس هيلإ ديعيل ءنآلا هباسح ىلع
 نأ ربخملا دقتعي ذإ مث ءامهنيب فراعتلا متي

 نييعتل هذوفن لضفب لخدت يذلا وه نطاوملا
 هيتأيف هل ليمجلا در ىلإ ىعسي ءافظوم هنبا

 .ةمداخ هدنع لمعتل ةايح ءانسحلا ةيبصلاب

 يتلا ةايح لامج مامأ ةركفلاب نطاوملا بحري
 ىلإ ءاهعم ةقالع وه ميقي «هتمدخب موقت اميف
 ءانثألا كلت يف .ةحيدم هتقيدصب هتقالع بناج

 نم جرخ دق «فيرش همساو «يمارحلا نوكي
 قيشع ناك هيلإ هلوخد لبق هنأ فرعتل ءنجسلا

 .ةايح ةمداخلا

 اهنأ فرعيو ةايح فيرش يقتلي ذإ انهو
 اهزازتبا يف أدبي اليفلا بحاص ىدل لمعت

 «ميلس نم ءايشألا ضعب قرست نأ اهنم ًابلاط

 طوطخم تاقورسملا نيب نم نوكيل لعفتف
 نيح .اهتباتك يف هتقو ميلس قفني يتلا ةياورلا

 ءاهقرحيف اهب ًايجعم ودبي ال ةياورلا صللا أرقي
 صللا عم رجاشتي كلذ ميلس ملعي نيحو
 نوكتس ةرجاشملا كلت نأ ريغ ...هنيع أقفيو

 يمارحلاب نطاوملا طبرت ةقيمع ةقادص ةيادب
 لمع ةقالع ىلإ كلذ يدؤي ىتح لب .ربخملاب



 غيلل توم

 ةعبطم سيسأت يف نوكراشتي مهنا ثيح «مهنيب
 ىلختي «ةايحب نطاوملا جوزتي ذإ مث .رشن رادو

 .فيرش نم جوزتت يتلا ةحيدم نع

 نيتلئاعلا ءانبأ ربكيو تاونسلا يضمتو

 نكل .فيرش نباب ميلس ةئبا مرغت ىتح

 ًادبأ هنكمي ال ذإ امهجاوز ضفري «ميلس»
 .ًاصل لصألا يف ناك «فيرش» نأ ىسني نأ
 نادوعي مث ءًاديعب اجوزتيل ناباشلا برهيف

 .دافحألا امهعمو

 اهيلع ىنب يتلا ةفيرظلا ةياكحلا يه هذه
 دقانلا ىأر يذلا مليفلا اذه ديسلا دبع دواد

 ىلوألا هتءارق ءارو ام يف نأ ءيزمر لامك

 ةقالعلا ىلع موقت يتلا ةيعامتجالاو ةثيدحلا

 اهب ضرتفي تايصخش ثالث نيب طبرت يتلا
 كانه ءامامت ةرحانتم لب ةضقانتم نوكت نأ
 ضعبل ةدمعتم تافوذح اهتجحا ةيناث ةءارق

 رهوج ىلإ اهتريصب ذفنت ةيؤر حرطت دهاشملا
 تاكايتراو تاسبالم نع يعوب ربعتو عقاولا

 كردي مليفلا (نإ ثيح) .ةيعامتجالا تاقالعلا

 نطاوملا نيب جازتمالا يف رومألا لالتخا
 لب ءءاقدصأ اوسيل مهنإ .يمارحلاو ربخملاو

 ةمث ذإ .نيرخآلا يرودب مهنم لك رود طلتخي

 ةحيدمب نطاوملا ةقالع رارمتسا رّوصت تاطقل
 ميدقلا صللا ةقالعو ءأفيرش تجوزت يتلا

 تاطقللا هذهو .نطاوملا تجوزت يتلا ةايحب
 تاونقلا يف مليفلا ضرع ىدل ةفوذحملا

 نم هباثتكاو نطاوملا ضفر رسفت ةينويزفلتلا
 يذلا صللا هكيرش نبا نم هتنبا جاوز ةركف
 .«...ًاهيجو حبصأ

 ؛عيبلل توم»

 (ناولأ) .د 01 ١١

 يديعسنب يزوف :جارخإ

 يديعسنب يزوف :ويرانيس

 ينتاب هيردنا كرام :ريوصت

 شتفوروه راشير :ىقيسوم
 «يفارشم ناميإ ءسيمشنب دهف :ليثمت

 ليحر ةهزن ءضيبألا داؤف

 ..ةنايخلا مث نمو ةميرجلا «ةأرملا «ةنيدملا

 مالا - ريصتحم لكدت ل نعوجلا
 عونل عماجلا «نوناقلا» لّكشت يتلا ةيساسألا

 نيرشعلا نرقلا يف رهظ - يئامنيس مث - يبدأ

 ًانورق هب دوعت ةقد رثكألا تاساردلا تناك نإو

 .بيدوأ ةياكح ىلإ ًانايحأ امبرو ءارولا ىلإ
 ّمث نمو  ةياورلا وه انه هنع ثدحتنام
 تاغل يف فرعت تتاب يتلا ةيسيلوبلا  مليفلا
 «راون نامورلا» ب ةيزيلكنإلا اهنيب نم ةديدع

 نم جتان مسالا لعلو .«ءادوسلا ةياورلا» يأ

 ام ابلاغ تاياورلا نم عونلا اذه ثادحأ نوك
 تاريسفت يف - هلعل وأ ليللا ةملظ يف يرجت

 ٌرشلاو رش ةميرجلا نوك نم ٌتأتم - ىرخأ
 .حورلا تاملظ لخاد نم ةداع عبني

 يبدألا عونلا اذه نأ فرعن رمأ نم نكي ًايأو
 لذختي حار هنكل ؛هنأش نم ًالّلقم ةيادبلا يف ناك

 هتفشتكا نيح امّيس الو ًائيشف ًائيش هتناكم
 اهراسم نم ًاءزج هتدمتعاو ًاركاب امنيسلا
 تناك ةرييك ًالامعأ هراطإ يف ةقّقحم اهخيراتو



 عيبلل توم

 مظعم يف ةيكيرمأ ةريبك تاياور نم ةسبتقم
 .نايحألا

 بدألاب قّلعتي ام يف ءديعب نمز ذشمو

 ًامئاد تالؤاست كانه تناك نييبرعلا امنيسلاو
 «يسيلوبلا بدألا اذهل يبسنلا بايغلا نع

 ةيعادبولا ةايحلا يف ةيسيلوبلا امنيسلل مث نمو
 لكش يف هيلإ يمتتت لامعأ دوجو مغر ةيبرعلا
 مغر تالؤاستلا هذه تداس دقلو .رخآ وأ

 مناغ يحتفو ظوفحم بيجنل ةزيمم تالواحم

 .ةيرصملا امنيسلا يف خيشلا لامكو بدألا يف
 اذه لوح تاحورطأ عضو نكمي ًاعبطو

 وه امنإ تاظحالملا هذه ضرفامانه

 يزوف يبرغملا جرخملل ثلاثلا مليفلا ضرع
 اذهزوفو «عيبلل توم» هناونعو يديعسنب
 يف ةصاخلا ميكحتلا ةنجل ةزئاجب مليفلا

 كيهان ؛ةجنط يف ينطولا مليفلا ناجرهم

 .نيلرب ناجرهم يف هتكراشم نع نالعإلاب
 ثيدحو ؛ةراونا مليفلا ثيدح نيب طبارلاو

 «يمتني مليفلا اذه نأ وه ؟عيبلل توم» مليف

 ءًايميداكأ لب ءايطخ نوكي داكي دح ىلإو

 يأ يمتني امم رثكأب عونلا اذه نيناوق ىلإ
 مالفألا نم ريثك ىتح وأ ؛هباشم يبرع مليف
 .عونلا يكاحت نأ لواحت يتلا ةيسنرفلا

 مليفلا ويرانيس بتك يذلا - يديعسنب نأكلو
 ةيسيئرلا رصانعلا هيرظان مامأ عضو - هسفنب

 حارو مالكلا اذه أدتبم يف اهنع انثدحت يتلا

 ريشن نأ انيلع لعلو .رخآلا دعب ًانوناق اهقبطي
 نم صاقتنالا يغتبي ال مالكلا اذه نأ ىلإ انه

 ديري لب .هل ًاجرخم مث همليفل ًابتاك لجرلا دهج

 تح

 قيبطت ةبوعص ىلإ انه ةركبملا ةراشإلا طقف

 عمتجم ّلظ يف نيناوقلل ءايقرح سيلو قالخ
 اهيلع نّيعتي ناك امك رهظت نأ رصانعلل حيتي ال
 ةجيتنلا تناكو .ةيقالخأ ةينيدم ةيفاص رهظت نأ

 رصانعلا طبر نأ ويرانيسلا قايس يف ادب نأ

 نم ...ًاتفاهتم ًانايحأو ًامحقم ىتأ ضعبب اهضعب
 عتمم مليف يف ًايساسأ ًابيع اذه لكشي نأ نود

 ديعص ىلع امك لكشلا ديعص ىلع دّدجمو
 !نومضملا

 مادختسا نإ انه لوقلا نم دب ال ًاذإ
 دقو ءاج عونلا «مكحتا# يتلا نيناوقلل يديعسنب

 ةئيبلا نيب ةيعامتجالا قراوفلا هنابسح يف ذخأ

 «راونلا» بدألا بتك يتلا «ةيلامسأرلا# ةينيدملا

 ًانايحأو  اهراطإ يف يكيرمألا ريغو يكيرمألا
 بحاص يوكام ساروه ىدل امك اهل ةعراقم

 ىدل وأ «؟كلذك سيلأ دايجسلا نولتقي مهنإ»

 يغاس#و «سريب هردليم» يف نيك سميج
 نيبو  «نيترم ًامئاد بابلا قدي ديربلا

 ثادحأ هيف يرجت يذلا يبرغملا عمتجملا
 ثادحألا يديعسنب لعج نإو ىتح ذإ .مليفلا

 انه تدب ةنيدملا نإف ناوطت يه ةنيدم يف رودت

 ًادادتما وأ ًافيردو اهتالاح نسحأ يف ؛ًاروكيد»

 نم دب ال ناكف ةأرملا امأ .اهثوسأ يف فيرلل
 عم انه لباقتت اهنكل - ىوه ةاتف نوكت نأ

 سئابلا يعامتجالا عقاولا اهللظي ىرخأ ةأرما

 نيبتاكلا نم «عيبلل توم» برقت ةتفل يف
 رثكأ هروطس لبق امهانركذ نيذللا نيبكيرمألا
 رلدناشت دنوميار امهينطاوم نم هبّرقت امم
 رهشألا امهلامعأ يف برقألا تيماه لييشادو

 .يعامتجالا ّمهلا ىلإ امهنم ينقتلا مهلا نم



 عيبلل توم

 مليف يف ابيع اذه سيل ىرخأ ةرمو
 انه ساسألا بيعلا نمكي امبرو .يديعسنب
 يوقلا طبرلا نع جرخملا /بتاكلا زجع يف
 وه ام نيب رفاضتلا ىتأ ثيحب نيّمهلا نيب
 نايتف دحأ طارخنا ىلإ ًالوصو - يعامتجا
 وأ عاد ريغ نم ددشتم يلوصأ ميظنت يف مليفلا

 ىلع عنقم ريغ مليفلا يف ّيثدح وه امو - رربم
 دارأ بتاكلا /جرخملا نأ ادب ثيحب قالطإلا

 ةكلم هتناخف ءيش لك نع ءيش لك لوقي نأ
 اذه نأ ةقيقحلاو !لقألا ىلع ًابتاك «ريبعتلا

 داعأ لباقملا يفو .هفعضأ مليفلا نم بناجلا

 قلعتملا مسقلا كلذ هباوص ةداج ىلإ مليفلا

 .ةميرجلاو ةنايخلا :نييقابلا نينوناقلاب
 نأ عقاو نم جرفتملا هدصري ام انه نمو

 تايصخشلل «شرف#و تايادب دعب مليفلا

 ىلإ لوصولا نم نكمت ءبجي امم رثكأ الاط
 ...ةيسيلوبلا ةكبحلل رمألا ٌرقتسا نيح هعوضوم
 ةثالثلا نايتفلا لوح نم رودت ةكبحلا هذهو

 رهقو سؤب شيع ناوطت يف نوشيعي نيذلا

 مهنم لك ىلع مكارتتو لبقتسم يأب امهدعي ال
 مايقلا اوررقي ىتح ةيلئاعلاو ةيشيعملا مومهلا
 ناكد ةقرس يأ ؛رمعلا ةطبخ» مهل ودبي امب

 .؟يبنجأ اجاوخ# هكلمي تارهوجملل

 ناكدلا بحاصل ينثإلا نييعتلا اذه نإ
 ءالؤه عم فطاعتلا نم ًائيش لمحي نأ هتوفي ال
 .مليفلا يدهاشم لبق نم ةثالثلا «رارشألا»

 ولو جردني هنإ ًاضيأ لوقلا نكمي فطاعت وهو
 ةداع ايعامتجا  ةراون» مليفلا نيناوق يف ايبسن

 نيناوقلا يفو ..- !ًاينطو ودبي دق انه هنكل
 يذلا يرحتلا دئاق لخدت جردني كلذك اهسفن

 را

 كيكفت نم امك «ةباصعلا ىلع ضبقلا نم لعج
 اهب موقي ةمهم «ةيلوصإلا ةيباهرإلا ةيلخلا
 ماق .ةيصخش ةلأسم هعم ةلأسملا ودبت دهجب

 يديعسنب يزوف هسفن مليفلا جرخم رودلاب
 لمحت ىرخأو ةزّيمم دهاشم نيب هؤادأ حوارتف

 /جرخملل ةاكاحم يف ةغلابملا نم ريثكلا

 ام نأ ريغ .ناميلس ايليإ ىنيطسلفلا لثمملا

 رتسابل ةيحتو ءانايحأ ًامكهت ناميلس ىدل ودبي
 يديعسنب ىدل حبصي ؛ىرخأ نايحأ يف نوتيك

 انيرت نيح امّيس الو ؛ريبك ّدح ىلإ ًايناجم
 .كلذ ىلإ امو هركسو هتاناعم ةنيعم دهاشم

 يطعي «أذإ مليفلا نم يناثلا مسقلا يف

 يأ «انيشام سكإ سويد# رود هسفنل يديعسنب
 يف اذكهو .ثادحألا رّيستس ىتلا ةيصخشلا

 مث اوقرتفا دق هيف قافرلا نوكي يذلا تقولا

 بّثر دق وه نوكي «ةقرسلا ذيفنت نيررقم اوقتلا
 ىلإ نايتفلا دحأ ّرج ىلع دمتعت ةداضم ةطخ
 ةاتف هتبيبحب هعمج ىلع هلمع ربع كلذو ةنايخلا

 رثإ هتمهم زجني امئثير امهتماقإ ليومتو «ىوهلا
 ريغ .مهتمهم راغصلا ةثالثلا صوصللا زاجنا

 ةراونلا» مليفلا يف ةنايخلا نألو «ةنايخلا نأ

 ةنايخ نوكت نل «ةأرملاب طبترت نأ ًانوناق بجي
 هل ةأرملا ةنايخ لب ساسألا يه هيقيفرل ىتفلا

 عئار لكشب ذقنملاو ريخألا دهشملا يف كلذو

 مليفلا يف
 يك ليصافتلا يف انه لخدن نلًاعبط

 ةدهاشم ءاش نإ قيوشتلا ةعتم ئراقلا مرحن ال

 ىلعو - هنإ لوقن نأ نم دب ال يذلا مليفلا اذه

 وه  هدهاشم ضعب ةيناجمو هصقاون مغر

 ذإو .ردان يبرع امبرو «يبرغم يئامنيس ثدح



 ءيوعلا

 عراسن ءانحيدم نم ويرانيسلا نينثتسم اذه لوقن

 «عيبلل توم» يف ةيسيئرلا ةوقلا نأ ديكأتلا ىلإ

 يأ يديعسنب يزوف ةيئامنيس يف نمكت امنإ
 هترادإ يف ًانايحأو .فيلوتلاو هجارخإ يف
 ءانب يف دكؤملا فعضلا مغر  هيلثممل
 .- مهتايصخش

 هللا رصن يرسي تايادب ذنم اننأ لاحلاو

 دهاشن مل «ةينيطسلفلا ناميلس ايليإ «ةيثالثدو
 ةغل يهاضت ةيمليف ةغل ةيبرعلا امنيسلا يف
 طقف انه ثدحتن الو .مليفلا اذه يف يديعسنب

 مّدق يتلا  ةيلكشلا - ةتفاللا ةروصلا نع

 اهتاحاس ىف كلذ ناكأ «ناوطت ةنيدم اهب انل

 ةطقتلملا ةماعلا اهدهاشم يف مأ اهعراوشو
 ثدحتن لب ءاهراهن يف وأ اهليل يف «ديعب نم
 «شهدم لكشب نيكرحتم فيلوتو اريماك نع
 يتلا دهاشملا كلت ضعب كلذ ىلع انلاثمو
 يذلا ىنبملل جراخلا نم يديعسنب اهروص

 هتخأو همأو همع ةقفر نابشلا دحأ ةرسأ هنطقت

 .سناعلا

 ةمئاد جراخلا نم اريماكلا تناك دقل
 سيل ًايمارونايو ًاطوبهو ًادوعص ةكرحلا
 ءطقف ىرخأو ةقبط نيب ثدحي ام ضارعتسال

 جردتو ناكملا ةيفارغوبوط عم شهدم طابترا
 .هينطاقل ةيسفنلا تالاحلا

 يديعسنب نأ حضاو قايسلا اذه يفو
 يسنرفلا جرخملل ًايعاو ًاذيملت انه هسفن مّدقي
 ًابيجن ًاذيملت نيترم وأ ةرم يفو «هينراك ليسرام
 ليبس ىلع «يزنرف» يف كوكشته ديرفلأل

 ةيبرغم امنيس نإ لوقن ىتح انه نمو .لاثملا
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 اذه عم أدبت اهنأكو ودبت رصبلل ةعتممو ةديدج
 ناك ةوطخ «ةمختلا دح ىلإ «يئامنيسلا» مليفلا

 ىلع لغتشا يديعسنب نأ ول اهوطخن نأ اننكمي

 ًاريثك رثكأ هطبضو هبيذهتو ويرانيسلا بيذشت
 يزوف نإ لوقن نأ انتكمأل لعف ول .لعف امم
 نآلوألا هامليف ناك ام ًادوعص دّكأ يديعسنب
 «هاحرتقا دق «عئار ملاع نم هل ايهو «رهش فلأ»

 نفلا خيرات بعوتسا يئامنيس مامأ انه اننأ وهو

 هيدعاس نع كلذ دعب رمشيل هيف قمعتو عباسلا
 نأ دعب نكلو «ةصاخلا هامنيس رامغ ضوخيو

 ةفرغ يف مليفلا نم ّصقت ةديدع قئاقد نأ يسن

 ىلإ مّدقت ةيده ىلحأ نوكت نأ نكمي فيلوتلا
 .امتيسلا

 «(ءايموملا»

 (ناولأ,.د )1١916( ٠

 مالسلا دبع يداش :جارخإ

 مالسلا ديع يداش :راوحو ويرانيسو ةصق

 يمهف زيزعلا دبع :ريوصت

 ينيبميشتان ويرام :ىقيسوم
 يفطل ةيدان ءيعرم دمحأ :ليثمت

 رثكأ مالسلا دبع يداش شاع ول «ىرت

 سداسلا ماعلا يهني دكي مل وهو 1545

 نأ هل ضِّيقُي ناك له «هتايح نم نيسمخلاو

 مل يذلا وه ءايناث ًاليوط ًايئاور ًامليف ققحي
 لوألا ليوطلا همليف ىوس هتايح يف ققحي
 ةيرصملا امنيسلا خيرات لخد يذلا «ءايموملا»



 ءايموملا

 ةيملاعلا امنيسلا خيراتو ءاهريطاسأ نم دحاوك

 نأ هل ِضِّيُق ولو ؟اهتايكيسالك نم دحاوك
 نم ناك له ءآينا ًاليوط ًاملح /ًامليف ققحي
 يتلا ةعورلا ىلع نوكي نأ مليفلا كلذ نأش
 مليفلل ضيق ناك لهو ؟ةءايموملا# اهيلع ناك

 يتلا ةناكملا نم ةبيرق ةناكم زوحي نأ ديدجلا

 ءاصحإ لك يف ربتعي يذلا ؛ءايموملا# اهزاح

 يف لضفألا مالفألا لوح نايرجُي ءاتفتساو

 هعزاني ال لضفألا مليفلا ؛ةيبرعلا امنيسلا

 نيهاش فسوي مليف ىوس انايحأ كلذ يف

 ؟:ضرألا»

 ةرم لك يف اهسفن حرطت ةلئسألا هذه نإ
 ديرفلاو يئانثتسالا مليفلا اذه ناهذألا ىلإ دوعي

 ققح يذلا مليفلا .ةيبرعلا امنيسلا يف هعون نم

 نييئامنيسلا مظعأ نم دحاوك هترهش هبحاصل

 ةعضب ىلإ ةفاضإ هريغ ققحي مل هنأ عم «برعلا
 نم نكمتي نأ نود نم تامو «ةريصق مالفأ

 «ًاليوط هب ملحي ناك «نوتانخأ نع مليف زاجنإ

 سبالملا ميمصتو موسرلا هلجأ نم ققحو
 ةريخألا تاونسلا لاوط ىعسو «تاروكيدلاو

 هنكل هزاجنإل مزاللا لاملا ريبدت ىلإ هتايح نم

 مليف عوضوم نوكي دقام دح ىلإ
 ةيبرعلا امئيسلا ىلع اديدج «ءايموملا»

 هقبس دق ناك نإو ىتح ءاصوصخ ةيرصملاو
 مليفو ءرخآ زيمتم مليف هعوضوم هبشي ام ىلإ

 «يقوش ليلخ يرصملل «لبجلا» وه ءرخآ ديرف
 يحتف بتاكلل ةفورعم ةياور نم سبتقا يذلا
 بهنُت يتلا ةينوعرفلا راثآلا ةياكح .مناغ

 مليف ىتأ اميف نكلو .ةرصاعملا رصم يف
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 مدختسا ءايسايس - ًايعامتجا ًامليف «لبجلا»

 ةلواحمو «راثآلل لبجلا لئابق ةقرس ةياكح

 ءانبأ نيطوت ربع ةقرسلا كلتل دح عضو ةلودلا

 كلذ مدختسا ؛مهلجأ نم ىنبت ندم يف لئابقلا
 ةروثلا» مكح تاسراممل ةيدقن ةرظن مدقيل
 ةيطارقوريبلاو ةيرادإلا تاءارجإلاو ؟قوف نم

 ةزجاع لظت ءاهباوص نأش ناك امهم يتلا

 يف اهذخأ مدع ببسب اهنم ةياغلا قيقحت نع

 يتأي ءيراضحلاو يعامتجالا عقاولا نابسحلا

 رثكأو ةيعامتجاو ةسايس لقأ «ءايموملا» مليف
 «نومضمك ةيدرفلا ةاناعملاب ةيحان نم ءأطابترا

 ةيراضحلاو ةيلامجلا ميقلاب «ةيناث ةيحان نمو

 .لكشك
 يداش مه نكي ملة«ءايموملا» يفف

 لب «ةطللس.ةيأل داقتنا يأ هجوي نأ مالسلا دبع
 نكي مل .هسفن عوضوملا نأ ءًاحضاو ودبي

 يطعي يئامنيس ىلإ ةبسنلاب ًايقيقح ًامه لكشيل
 .هتامامتها يف ىلوألا ةناكملا ةيلامجلا ميقلا

 نأكو ودبي مليفلا تايوتسم نم ىوتسم يفو
 ةديصق نوكي نأ همليفل دارأ مالسلا دبع يداش

 نم رثكأ نكي مل عوضوملا نأو ءرثكأ ال ةيرصب
 .كلذ ىلإ لوصولل ةعيرذ

 عوضوم ««لبجلا» يف امكو ءانه عوضوملا
 ىلع نيلتكتم نوشيعي «نيذلا سائلا كئلوأ

 رباقملا كلت رس نوثراوتي «ضعبيلا مهضعب

 مهو ءاهناكم دحأ فرعي ال يتلا ةينوعرفلا

 نم هنوجرختسي ام عييل اهبهن نع نوفقوتي ال
 .راثآلا راجتو بناجألاو ةرسامسلا ىلإ اهراثآ

 عساتلا نرقلا رخاوأ «ءايموملا» ثادحأ رودتو

 ةرهاقلا يف ةيزكرملا تاطلسلا أدبت نيح ءرشع



 ءايموملا

 ءادوسلا قوسلاو - قوسلا ءالتما ةظحالمب

 لاكشأب عابت ةينوعرف ةيرثأ عطقب - ًاصوصخ
 لبجلا يف تومي هسفن تقولا يفو .ةديازتم

 امهدحأو ؛هيدلو ىلإ هتوم لبق ٌرسي ةليبق خيش
 «مليفلا يف ةيروحملا ةيصخشلا نوكيس

 نوتومي نيح رابكلا ةداع ىلع ءرسلاب ءسينو
 ًاسينو نكل مهئانبأ ىلإ ةنهملا ثيروت نوديريو

 نود نم ىتح - نيقابلا نع نافلتخي هاخأو
 ناظحالي ذإ امهو  اذامل وأ فيك يردن نأ

 لتقي ذإو ءنطولا ةورثل ًابهن هلك رمألا يف نأ
 نأ ريخألا اذه ررقي «سينو قيقش نيباشلا ّمع

 تاطلسلا مامأ رسلا فشكل ناح دق تقولا

 «لعفيف «ةرهاقلا يف راثآلا تاطلسو ةيموكحلا

 مليفلا يهتنيو «ًاليوط راتحيو بذعتي نأ دعب
 «ءوبخملا ناكملا تحتف دقو تاطلسلا ىلع
 اهعاديإل ةرهاقلا ىلإ راثآلا لقنت تحارو

 راجتلاو لئابقلا نثارب نم اهايإ ةذقنم ءفحتملا
 نيذلا ءالؤه ءاصوصخ بناجألاو «ةرسامسلاو

 نيئلام نيئنسلا تارشع راثآلا بهن اولصاو

 ىلإ نويرصملا هبنتي نأ لبق ملاعلا فحاتم اهب

 .كلذ

 :ةطيسب انه ودبت يتلا ةكبحلا هذه لوح نم

 لعجي نأ دّمعت دّمعت ءمليف مالسلا دبع يداش غاص

 .اهتاذ يف ةمئاق ةينف ةحول هيف ةطقل لك نم

 ةيرصملا «ءارمسلا هوجولاب ةناعتسا «ليكشتلاف
 لطب يعرم دمحأ هجو اهمدقم يفو ةليصألا

 تاروكيدلاو سبالملابو «يفطل ايدانو «مليفلا

 دوهعم ريغ مادختسا ىلإ الوصو «ةبالخلا

 تاراوسسكإللو «راوح ةغل ةيبرعلا ىحصفلل
 اذه ؛ةدح ىلع ةطقل لك نييزتل ةفلتخملا

 ا

 «ةردان ةيرعش ةديصق ىلإ مليفلا لوح ليكشتلا

 نأ حيحص .دعب ام يف رركتي مل جذومن ىلإ
 «دوشنملا حاجنلا قلي مل «ضرع نيح مليفلا

 نكل «ةيراجتلا هضورع يف ىتح قفخأ لب
 ةناكملاب ىظحي نأ نم هعنمي مل قافخإلا كلذ

 وهو .امنيسلا خيرات يف هل تراص يتلا ةعيفرلا

 يقل ةيبرخلا مص اوعلا نم ريثكلا يف ضرع نيح
 مليف يأ هّقلي ملام باجعإلاو ىدصلا نم
 يف ضرعي نيح مويلا ىتح لازي الو ءرخآ يبرع
 .نيريبك بيحرتو باجعإب لباقي .تاناجرهملا
 يتلا «ةيلامجلا هداعبأ ببسب ًامئاد و ًاديدحتو

 ينوعرفلا مسرلا ثارت ىلع اهدامتعا يف ىتح

 مالسلا دبع يداش صرح امك يمالسإلاو

 برعلا نأ ملاعلا ىلإ تفشك «- ًامئاد لوقي نأ
 .ةزيمتم ةيرصب ًانونف اومدقي نأ نكمي

 مالسلا دبع يداش ىلع ًابيرغ اذه نكي ملو
 ريهشلا ةرامعلا رظنمب ًاليوط طبترا يذلا
 ةسارد دعب ؛.هسفن وه ناكو «ءيحتف نسح

 جّرخت دق «ةيردنكسإلا هسأر طقسم يف ىلوأ

 قفطو :1945 ماعلا ةليمجلا نونفلا ةيلك يف

 ممصمو روكيد سدنهمك لمعي روفلا ىلع
 مالفألا نم ددع يف تاراوسسكإلاو سبالملل
 «ةيسيئرلا اهتدمعأ دحأ ميمصتلا اذه ناك يتلا

 «نيهاش فسويل ؟نيدلا حالص رصانلا» لثم

 روص يذلا مسقلا يف روكيد دعاسم لمع امك

 .ل فزوجل ءارتابويلك» مليف نم رصم يف
 دراشتيرو روليات تيبازيلإ ةلوطب نم شتيفكنام

 «نوعرفلا» مليفل ًاينف ًاراشتسمو «نوتروب

 هريغو ينيلسور عم لمع امك .شتيفوريلافاكل
 ققحف ؛جارخإلا ىلإ لوحتلا ررقي نأ لبق



 راماريم

 ةريصق مالفأ ةثالث 191٠١ ماعلا نم ًارابتعا
 ناكو .ةعئارلا ةينفلا اهتغلب راظنألا تعفل
 دقو مالفألا كلت يف هلمع نأ حضاولا نم

 اديهمت ناك امنإ ينوعرفلا عباطلا اهيلع بلغ

 «ءايموملا» ىلع 141/0 ماعلا يف هلاغتشال

 دعب لحريس هنإ ذإ «لوألا همليف نوكيس يذلا

 نم نكمتي نأ نود نم دقع نم رثكأب كلذ
 .يناثلا هعورشم ؟نوتانخأ» قيقحت

 «راماريم»

 (ضيبأو دوسأ,. )1959( ١

 خيشلا لامك :جارخإ

 ظوفحم بيحن :ةصق

 يثيللا حودمم :راوحو ويرانيس

 فسوي لاشيم :ىقيس وم

 «يبهو فسوي :نيهاش فسوي :ةيداش :ليثمت

 يدمح دامع

 اذه فلؤم عم راوح يف خيشلا لامك لوقي

 ةليلق تاونسب هتافو لبق هعم هارجأ «باتكلا

 امدنع» :ناسنإلا امنيس باتك نمض هرشنو

 ىلع مارهألا يف ةروشنم راماريم ةياور تأرق

 اهديسجتل يروف نم تسمحت «تاقلح

 يسفن انأ يننأ نم ًاقالطنا يئامنيس مليف يف
 يكارتشالا داحتالا عم ةيبلس ةبرجت يل تناك

 طارخنالل نيوعدم ًاعيمج انك يذلا يبرعلا

 تابيخ نم ةدحاو لكشي ناكو «هتيوضع يف

 نع تاياكحلا تحار نأ دعب ىربكلا ائلمأ
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 ىلإ تفرصنا اذهل .ىلاوتت هئاضعأ ضعب داسف

 دعب ةصاخ «ديدش سامحب مليفلا ىلع لمعلا
 دعي نكلو .ةيثدبملا ةقفاوملا ةباقرلا انتطعأ نأ

 «ةباقرلا ىلع هانضرعو مليفلا زجنأ نيح «كلذ

 داحتالل ةيذيفنتلا ةنجللا ىف ءاضعأ ضرتعا

 دعيو .هعنم ةباقرلا تررقو «هيلع يكارتشالا
 «ةيروهمجلا ةسائر ىلإ رمألا عفُر درو ذخأ

 رونأ هبئان رصانلا دبع لامج سيئرلا ثعبف
 ةأجافملا تناكو هدهاشف «هتدهاشمل تاداسلا

 «ضرعُي نأ نكمي مليفلا نأب سيئرلا غلبأ هنا

 سمي الد هيأر يف ءوهف ءيرورض هضرع نإ لب
 نوسرامي نيذلا ضعب سمي لب «هسفن ماظنلا
 ردصأ اذكهو ؛ماظنلا مساب مهتيلوصو

 ةعبوز راثأو مليفلا ضرعو «هرماوأ رصانلا دبع
 .؛ةفينع ةيسايس

 ةياور نع ذوخأملا ةراماريم# نأ فرعنو

 رثكألا لامعألا نم ًادحاو ناك ؛ظوفحم بيجنل
 يف رصم يف مكحلا يف ةيرصانلا ةبرجتلل ًاداقتنا
 حودمم نأ اذه نم ىهدألاو )١479(... هنيح

 ىلإ ةياورلا لوح نيح «ويرانيسلا بتاك يئثيللا
 فقاومو اهلك اهثادحأ نيب نم زكر ءويرانيس
 امّيس الو ماظنلا ةنادإل يفكي ام ءاهتايصخش

 .تاقبطلا نيب عطاقتو «ةيخاص تاراوح ريع

 ءاضعأل ةيبلسلا تاسرامملا ىلع زكر امك
 تايصخشلا ًايطعم «ىكارتشالا داحتالا

 ناكمإ ةروثلا ىلع قباسلا دهعلا ىلإ ةيمتتملا
 ةيصخشلا ةصاخب - مهعم روهمجلا فطاعت
 مليفلا ادب انه نمو .- يبهو فسوي اهبعل يتلا
 ىلإ ةدوعلا ىلإ ةوعد هتايط ىف لمحي هنأكو

 ناك «هتياور يف «ظوفحم نأ عم .ميدقلا دهعلا



 نأ نود نم ءالصأ ثحبي ناك ذإ ًافاصنإ رثكأ

 ةيعامتجالا ةبيكرتلا يف ءلكك ماظنلا فسني
 ىلع هسفن تقولا ىف ًازكرم ءتايصخشلا ىتشل
 ةيرشتسملا ةيزاهتنالا فشكت يتلا رصانعلا نا
 «سمألا تايزاهتنال لمكم ءزج يه امنإ ؛مويلا

 .هئاسؤبو بعشلا ءانبأ يف هلمأ ًاعضاو

 هبتك ام ةلالد اذ ودبي راطإلا اذه يفو
 سكع ىلع «مليفلا نأ نم ساحنلا مشاه

 ةيوثنألا ةيصخشلا «ةرهز خلسي١ل ىتأ «ةياورلا

 يف ةيساسألا اهداعبأ نع «مليفلا يف ةيروحملا

 ءاكذ نم هب تمستا ام اهنع عفري ثيح ةياورلا
 اهلك هذهو .«سفنلاب ةقثلاو ةزعلاب ساسحإو

 «يظوفحملا لمعلا يف ةحضاو ةيزمر رومأ

 معنملا دبع اهلثم يتلا ةيصخشلا ةيزمر حوضو

 .ميهاربإ
 :مليفلا ىلع ًاقلعم ءانه ساحنلا فيضيو

 ةيساسألا اهتامسل مليفلا يف ةرهز نادقفب ...»

 ليوحت بناج ىلإ «ةياورلا يف ةدوجوملا
 اهداعبأ ًاضيأ تدقف ءاهفادهأ ليدبت و اهتاهاجتا

 نم «مليفلا يف امك «ةياورلا يفو .«ةيزمرلا
 اهلكو ءتايصخشلا نيب عارصلا نأ حضاولا

 يرصملا عمتجملا تاقبط لثمت ةيزمر انه
 لوح نمو راماريم قدنف يف تشياعت دقو

 ىلإ ًالصأ «زمرت يتلا ةرهز لوح نم رودي امنإ
 يف كلذك نكلو ...ظوفحم فرع يف ءرصم

 .مليفلا فرع

 نيح «راماريم» نإف «رمأ نم نكي امهم
 ةميزه تلت يتلا بخصلا ماوعأ لالخ ضرع

 ةيبعش تاضافتناب تعبطناو ءوينوي /ناريزح
 ةيسايس مليفلا نم تتأ ةمدص ثدحأ ؛«ةشهدم

 نم «ىدأ مليفلا ضرعب حامسلا نأ ريغ .ةيباجيإ

 اصوصخ ءاهنومضم نم اهغارفإ ىلإ ام بناج
 وعدت ةحوتفم هتياور ظوفحم ىقبأ اميف هنأ

 ةياهن ىلع مليفلا رصأ «كرحتلاو ريكفتلا ىلإ

 دومحم دئارجلا عئاب نم ةرهز جيوزتب ةديعس

 ةيامح ىلوتيس يذلاو اهتقبط نبا «سابعلا وبأ

 قدنفلا يف اهدوجو نأش نم ناك يتلا اهقالخأ
 .نكمتي مل هنكل ءاهدسفي نأ
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 (ماعلا بئاثلا»

 (ضيبأو دوسأ). )45( 5 ١

 يسرم لماك دمحأ :جارخإ
 يركش دمحأ :راوحو فيلأت

 نورخآو ديشروخ دمحأ :ريوصت

 نمحرلا دبع دومحم :ىقيسوم

 «سراف سابع ء«ضاير نيسح :ليثمت
 يرسي ةحيدم

 لوح نم نيقلحتملا نييرصملا نيفقثملا



 ماعلا بئانلا

 رشن يف طشنلا طمنلا نم «أيراسي# هنوك ىلع

 قيقحت نع ًايلمع هفقوت لبق ءوهو .هراكفأ
 سأب ال ًاددع ققح «ةليوطلا ةيئاورلا مالفألا

 نود نم ءايروطسأ اهضعب حبصأ «مالفأ نم هب

 ةئفلا هذه نمو .هتدهاشم نم رثك نكمتي نأ

 ةروطسألا هتعضو يذلا «ماعلا بئانلا» مليف

 ام ىلإ ةيمتنملا مالفألا نيب ةمدقتم ةناكم يف

 نإ ثيحب ؛«ةيمدقتلا ةيعامتجالا امنيسلا ىمسي
 لامكل ؛ةميزعلا» مليف ىلع هنولضفي اوناك ًارثك
 نم ًادحاو «ريخألا اذه نود نم «هنيربتعم ميلس

 يف ةيعقاولا برد تكلس يتلا ىلوألا مالفألا

 .ةيرصملا امنيسلا

 ةرصاعم ةدهاشم نأ يه ةقيقحلا نكل

 يفف .ةريحلا ىلإ دهاشملا عفدتس مليفلا اذهل

 هتيعقاو ىلإ «مليفلا ودبيس هذه انمايأ سيياقم

 ةجردلا نم ًاينيد ًايطمن ًامليف ءاهيف كش ال يتلا

 كلذك لب «طقف هعوضوم يف سيلو .ىلوألا
 حلاصلا بّيطلا هلطب نوكي نأ هرايتخا يف

 فصنو ًادقع بيغيس يذلا .دومحم خيشلا
 نيوكت اذ ءقوقحلا ةساردل ابوروأ يف دقعلا

 يف ةظحل كرتي مل جرخملا نأب كيهان ءيرهزأ

 «ميركلا نآرقلا تايآ ىلإ اهيف أجليو الإ مليفلا
 ًازيمم ًاناذأ مدقيل ةلماك قئاقد مليف فقوي مث

 عشيعش نينيعلا وبأ ئرقملا خيشلا توصب
 يف رصم يف نينذؤملا رهشأ نم ناك يذلا

 ةيظعولا مليفلا ةلاسر نأب كيهان .نيحلا كلذ

 ومست ةمحرلا# نإ ةلئاقلاو رمألا ةياهن يف

 نم ناك ام «ةيقالخأ ةيئيد ةلاسر ؛«لدعلا ىلع

 قطنملا دمتعي نائف وأ ركفم اهانبتي نأ نكمملا

 .اهباوصو اهلامج مغر «لقعلاو
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 اذه لثمل نكمي ناك ءانمايأ سيياقم يف

 ٍميظنت ىلإ يمتني عدبم جاتنإ نم نوكي نأ مليفلا
 امئاد ةيرصملا ةياكحلا تلاق اذه عمو .ينيد

 اذه كرتنس نكي امهم !؛يراسي# مليف مامأ اننإ
 .مليفلا اذه ثدحتي امع ىرنل انه لاجسلا

 نرقلا نم لوألا عيرلا لالخ ةياكحلا رودت

 خيشلا نيوخألا لوح نم رصم يف نيرشعلا
 ربكألا هيخأو رهزألا يف سردي يذلا دومحم
 .تاشاعملا ةرادإ يف لدعت يذلا قلاخلا دبع

 زجعيو للشلاب نيقيقشلا مأ باصت نيحو
 رطضي ءاهئافشل ىفاكلا لاملا ريبدت نع ناذه

 يتلا ةنيزخلا نم غلبم ذخأ ىلإ قلاخلا دبع
 مكاحي رمألا فشكني نيحو .هتدهع يف

 لثمم حاحلإ ىلع ءانب نجسيو قلاخلا دبع
 هدعب همأ تومتل هنجس يف تومي مث «ةباينلا

 .ةرشابم

 سرديل ابوروأ ىلإ رفاسي هنإف دومحم امأ
 ءايضاق نّيعيل ةليوط تاونس دعب دوعيو نرناقلا
 موي تاذو .ةموحرلا هماكحأب رهتشي ثيح

 رمي دومحم ناك اميف قيرطلا ىلع ةأرما باصت
 اهنكل ءاهلزنم ىلإ هترايس يف اهذخأيف ةفداصم
 ىوس تسيل اهنأ فرعيو هءاوغإ لواحت كانه
 يهو .ةلفطلا مهناريج ةئبا تناك يتلا ةمطاف

 ةفداصملل ءوه اهل قيدصب لصتت اهكرتي نأ دعب
 تناك يذلا ةباينلا ليكو نبا ليمج ءاعبط
 نود نم قلاخلا دبع نجس يف تببست هتوسق

 ليكو ليمج حبصأ مويلا .هتوم مث نمو ةمحر
 فوس ؛هيبأ ّرس دلولا» ناك املو .هرودب ةباين
 هديرت تناك يتلا ةمطاف نيبو هنيب رومألا دقعتت

 ...ىرخأب جاوزلل اهنع ىلختي هنكل اهجوزتي نأ



 نيدلا حالص رصانلا

 ةداشم رثإ اهلتقي هنأ دح ىلإ رمألا لصيو
 بألا ةباينلا ليكو فرعي فوس ًاقحالو .امهنيب
 راحتنالا هنم بلطيف لتاقلا وه ليمج هنبا نأ

 رومألا يوسيس دومحم نكل .ةحيضفلل ًاءرد

 ًايطعم «هب ةفأرلا ًابلاط ليمج نع عفاديس ثيح
 .ىسني ال ةمحرلا يف ًاسرد بألا

 بئانلا» مليف راصتخالا نم ءيشب وه اذه

 «قح نع ؛مويلا ءرملا لءاستي دق يذلا «ماعلا

 ؟هيف ةيعقاولاو ةيمدقتلا نيأ

 نع القن ءاريخأ ركذن نأ نم دب ال انهو

 ضرعت دق مليفلا نأ يرضحلا دمحأ دقانلا

 عبتت تناك يتلا» ةباقرلا عم ةديدع لكاشمل

 «تقولا كلذ يف ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو

 وهو «لتق ةميرج يف ماعلا بئانلا نبا ناد هنأل

 .ةهسفن تقولا يف ةباين ليكو

 ام دعب ءيرضحلا لوقي هسفن مليفلا نعو
 هنإ ةًامامت ًاعنقم» ودبي نأ ىلع مليفلا ةردق دكؤي
 دنتست تناك يتلا ةينآرقلا تايآلا رايتخال ناك»

 ديدرت نم اهيلإ عمتست يتلا وأ تاشقانملا اهيلإ

 فدهي ام معد يف ًاعقو ىوقأ ءعشيعش خيشلا

 ناذأ ميدقتب جرخملا ناعتسا امك .مليفلا هيلإ

 ضرع عم مليفلا ةمدقم يف ًالماك هيلإ عمتست

 ةديحولا ةرملا اهلعلو .ةددعتم عماوجل تاطقل

 ىلإ (مليف يف) نوجرفتملا اهيف عمتسي يتلا
 ىقلتي يذلا ينيدلا وجلل ديهمتلل «لماك ناذأ

 ىلإ هجتي ىتحو هتسارد دومحم خيشلا هيف
 ميلاعتلا نيب ةقالعلا ةعباتمل ةساردلا نم ديزملا

 .«ةيعضولا صوصنلاو ةينيدلا

6 

 «نيدلا حالص رصاتلا»

 (ناولأ) .د (1955)

 نيهاش فسوي :جارخإ

 يعابسلا فسوي :راوحو ةصق

 يواقرشلا نمحرلا دبع :ويرانيس

 يرس ديدو :ريوصت

 نيدلا دعس دمحأ ونينافال وكسيشنارف :ىقيسوم

 «ىفطل ةيدان ءرهظم دمحأ :ليثمت

 يزوف ىليل «راقفلا وذ حالص

 ..رصانلا» مليفب ضورفملا نم ناك ًايئدبم
 نيدلا زع جارخإ نم نوكي نأ ؟نيدلا حالص
 ةركف ىلإ ًادنتسم ناك مليفلا نأ كلذ «راقفلا وذ

 «يمالسإلا يبرعلا حماستلا ديجمت ًالوأ اهتياغ
 زاوت ةماقإ ًايناثو «ةيبرعلا ةدحولا ىلع ثحلاو
 نمزلا لطبو نيدلا حالص يضاملا لطب نيب

 «نيهاش فسويو .رصانلا دبع لامج نهارلا

 هعوزنو نيحلا كلذ يف ةنلعملا هتيرصان مغر

 نكي مل «ةيكارتشالاو ةيبورعلا راكفألا وحن
 زع امأ ؛يسايسلا هيعوو هليلحت ةوقب ًافورعم
 رمألا يف هعلضت تبثأ ناكف راقفلا وذ نيدلا

 نم ناك يذلا «يبلق در» اهنم ةدع مالفأ ربع
 «رارحألا طابضلا ةروث نع ققح ام لضفأ

 ةكراشم تناك يتلا - رغاد ايسآ ةجتنملا نكل

 تنبت - مليفلا جاتنإ يف ةيمسرلا تاطلسلل

 ذإ هنم الدب نيهاشل راقفلا وذ نيدلا زع رايتخا

 .ريسع ضرم ةيحض راقفلا وذ عقو

 ةدحاو نم جراخلا «نيهاش» نإف ءاذكهو

 ةعبرأ ربع ًامالظ ةينهملا هتايح بقح رثكأ نم



 نيدلا حالص رصانلا

 ١9154 نيب ًاعابت اهققح ةيماردوليم مالفأ
 لزعمب بتك عورشم مامأ هسفن دجو «19471و

 مل اذه عمو ةيئامنيسلا هتامامتهاو هراكفأ نع

 لذبي ناك هنإ ًاقحال لوقيسو ةعرسب لبق .ددرتي

 ةيمويلا تاليدبتلا ضعب ثادحإ يف ًاريبك ًادهج
 نأ هنكمي ىتح «تاراوحلاو ويرانيسلا يف
 روهش دعب رمألا ةياهن يفو .ًامامت مليفلا ىنبتي
 شيجلا اهمدق تادعاسم لضفبو لمعلا نم

 ىتح ناك يذلا مليفلا نيهاش زجنأ «يرصملا

 خيرات يف ةفلكت مالفألا رثكأ نيحلا كلذ
 ىتح سانلا كردأ ةعرسبو .ةيرصملا امئيسلا

 :هناونع ةءارق ىدلو «مليفلا ةدهاشم نود نم

 .رضاحلاو يضاملا نيب هميقي يذلا طبرلا ىدم
 ىلع مدني مل ؟نيهاش# نإ لوقلا ةلفان نمو

 طبرلا اذه دكؤيو ةركلا دواعيس هنأ ليلدب كلذ

 .ةقحاللا ةيخيراتلا همالفأ يف ًامئاد

 نيهاش دّدح ركبملا تقولا كلذ ذنم «أذإ

 مسر درجم تسيل اهنإ :ةيخيراتلا امنيسلا ةفيظو

 نم ًاقالطنا «ىضاملا يف تلصح يتلا ثادحألا

 تسيل ةيخيراتلا ةقيقحلا «ةدراب ةيعوضوم ةرظن
 سرادملا يف هملعت نكمي خيراتلاف ءانه ةمهم

 ىدم وهف هنم انمهيام امأ .تايميداكألاو

 رصانلا» مايأ :هذه ةانيلع» نأ ريغ .انيلع هساكعنا

 نعو عمتجملا نع رّبعت تناك «0نيدلا حالص

 ىتح هنأ ىلإ ريشن نأ نم دب ال انهو «لكك ةمألا

 نوكي نأ نيهاشل ةيادبلا ذنم ضيق دق ناك ولو

 «هنأش نم ناك امل ؛هبتاكو عورشملا بحاص وه
 «نحنا لا لوحي نأ ركبملا تقولا كلذ يف
 نإو هيدل ةيفخ لازت ال تناك تاذلا .«انأ» ىلإ

 يف .0نيمأ اباب» مليف ذنم ةدوجوم اهفايطأ تناك

 ١ه:

 دق نيهاش نكي مل «نيدلا حالص رصانلا» نمز
 اهعارتخا داعأ وأ) 6ةيتاذلا ةريسلا امنيسا عرتخا

 لازي ال ناك ةبقحلا كلت ىف هنإ ذإ (هتقيرط ىلع

 يسايسلا مدقتلاب ًانمؤم ؛يعامج ركف بحاص
 .ةيبرعلا ةدحولاو

 تقولا كلذ ذنم  هعنمي مل اذه نأ ريغ

 رخآ عم عضولا ناك ام سكع ىلعو - ركبملا
 حالص رصانلا» لبق هققح ناك «يدج مليف

 رظني نأ نم ««ةيرئازجلا ةليمج» يأ 4نيدلا

 ؛يراضحلا يقالتلا تارورض ىلإو ءرخآلا ىلإ

 ةرظن ءأقحال ًاريثك هيدل رولبتتو روطتتس ةرظن
 ضييألاو دوسألا ةبعل نع ريبك دح ىلإ دعتبت

 هسفن يبويألا نيدلا حالص ناك اذإف .ءادأكلا

 رخفن يتلا خيراتلا بتك انل يورت ام بسحو
 ىلإ هئادعأ عم حماست دق .«برعلا نحن اهب

 انيلع لهف .دسألا بلق دراشتير هتاوادم دح

 ناك امم رخآلا ىلع ًاحاتفنا لقأ نوكن نأ نحن
 ؟نيدلا حالص

 ةينينج تناك ىتلا ةركفلا هذه نأ لاحلاو
 ًاقحال لكشتس ؛نيدلا حالص رصانلا# يف
 امنيسلاب نيهاش ةقالع سسأ نم ًاساسأ

 اننأ ريغ .ًاضيأ لكاشملا هيلع رجتسو ءركفلابو
 .رمألا اذه دنع فقوتن نأ نم ركبأ لازن ال ءانه

 نانفلا نيب ةحلاصملا طسو يف لازناال انه

 لازت الو - همليف يف اهمدخي يتلا - ةطلسلاو
 .ًاضيأ ةطلسلاو عمتجملا نيب ةمئاق ةحلاصملا

 يتلا تاساكتنالا ضعب مغر تايئيتسلا ةيادبف

 «الثم لاصفنالا) يرصانلا دهعلا تهباج

 برح - ةحلسملا ةيبرعلا تاعارصلا تايادبو
 دوعصلا تادادتما دهشت لازت ال تناك (نميلا



 نيدلا حالص رصانلا

 دض ًامئاق يساسألا عارصلا ناكو ؛يموقلا
 ةبعل ههاجت سرامن يذلا يبرغلا ؛رخآلا» كلذ

 انتيهامب هركذنو هئتفن ول دونو ذبنلاو بذجلا
 .ههاجت انفقاوميو

 حالص رصانلا# ةياكح نأ فرعن نحنو

 طوطخ يف ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ يمتنت «نيدلا
 ليصافتلا نأ ًاضيأ فرعن انئكل «ةماعلا اهثادحأ
 نأ رمألا يف ام لك .ًايلك ةيقيقح نوكت ال دق

 فسوي ةركفلا بحاص هلبق نمو - ؛نيهاشا
 ظوفحم بيجن ويرانيسلا باتكو «يعابسلا
 نيدلا زع ًاضيأو يواقرشلا نمحرلا دبعو
 هيلخت لبق هتمهاسم هل تناك يذلا راقفلا وذ
 مث ,ثادحألا كلت ىلع ذوحتسا - مليفلا نع
 دق لكشب تايصخشلاو خيراوتلا طلخ داعأ

 لاحلا نوكتس امك نيخرؤملل «ًاتفاهتم» ودبي
 ىتحو ؛ةيلاتلا ةيخيراتلا همالفأ عم ًاقحال
 ةمدخل كلذو  ةيخيراتلا ريغ همالفأ عم

 اهنع ربعي نأ هنم ًابولطم ناك يتلا ايجولويديألا
 .ًايناث ةصاخلا هراكفأ ءاضرإلو الوأ

 لثم «ةماعلا تايقالخألا راطإ جراخو

 ءامتناو رخآلا ىلع حاتفنالاو حماستلا

 تاعارصلل يغبني ال ةيوامس نايدأ ىلإ عيمجلا

 يف ىرن نأ اننكمي ءاهيف رثؤت نأ ةيويندلا
 :ةريبك ةيفرحب لوغشملا) مليفلا اذه قايس
 يذلا نيهاشل نولم مليف لوأ ناك هنأ كلذ

 ضيبألاو دوسألا امئيسلا ىلإ هدعب دوعي نل

 ةريبك ًادادعأ مدختسي مليف لوأ ناك امك ءأدبأ
 ؛هضرع تاعاس يف رصحيو «عيماجملا نم

 يف تدتما ةيخيرات ًاثادحأ ءًابيرقت ثالثلا

 ضعب (نينسلا نم ًادوقع يقيقحلا نمزلا

 سجهي نيهاش لظيس يتلا ةيساسألا راكفألا
 فصاوع طسو بحلا عقوم لثم :ًامئاد اهب

 «لقعلاو ملعلا رودو  ةيهاركلاو بورحلا
 ءانب يفو بورحلا يف راصتنالا يف «ةوقلا ال
 تايلقألل يمتحلا ءامتنالاو - تاراضحلا

 ودبت هتيحاتفناو نيدلا حالص تامس نإ
 نم لب «خيراتلا بتك نم سيل «ةرشابم ةاقت

 كلذ يقشمدلاو .هسفن. نيهاش ةيردنكسإ عقاو

 راصتنالا لجأ نم هلقع لغشي يذلا ملاعلا

 عنص يف نيفقثملا رودب صاهرإ ىوس سيل
 نم ةيلاتلا تاونسلا نأ حيحص .تاراصتتنالا

 ًاليدبت دهشتس «ينهملا هراسمو نيهاش ةاي
 ةنايخ) فقثملا رود ىلإ هترظن يف ًايساسأ
 نكل (ادنب نايلوج لوقيدق امك فقثملا

 همالفأ هقيقحت دعوم نيحي نيح «نيهاش
 ةثالثلا  ةملكلل يفرحلا ىنعملاب  ةيخيراتلا
 ملعلا رودب هناميإ داعتسا دق نوكيس «ةيلاتلا
 كيهان .هعمتجم يف نيفقثملا رودو «ريونتلاو

 لثم ًامئاد هلاب تلغش ميهافم ىلع هرارصإب
 لالخ نم هظحالتس اذهو ؛يراضحلا حقالتلا

 دهاشم ًالمتس يتلا ةيساسألا تايصخشلا

 يف يلليرافاك نم «مالفألا كلت تاياكحو

 ؛رجاهملا» يف مار ىلإ ؛تربانوب اي عادولا»
 :نيهاش امنيس يف نيفقثملا خيش ىلإ ًالوصو
 مليف يف هيلإ ةبسنلاب نوكيس يذلا دشر نبا
 «ضرألا» يفقثم ىلع يعيبطلا درلا «ريصملا»

 نبالا ةدوع#و «رايتخالاةو ؛روفصعلا#و
 ةحلاصملا ةورذ ىلإ هلصويس يذلاو ««لاضلا
 .هرودو فقثملا ةيصخش عم



 راهنلا موجن

 (راهتلا موجن»

 (ناولأ) .د (١و44م)

 دمحم ةماسأ :جارخإ

 دمحم ةماسأ :ويرانيسو ةصق

 يجبرش رداقلا دبع :ريوصت

 حلاصلا اهم .ميركلا دبع ريهز :ليثمت
 ديمحلا دبع فيطللا دبع

 جرخملا لّكش ؛ةديدع تاونس لاوط

 يثالث عالضأ نم ًادحاو دمحم ةماسأ يروسلا

 صلم دمحمو يالاريمأ رمع هيليمز هيلإ مض
 مالفألا نم هب سأب ال ددع ىلع ًاعم اولغتشيل

 ءأعم اولغتشيل ًاضيأ نكلو .ةزيمملا ةيقئاثولا

 امنيس داجيإ ليبس يف .هتقيرط ىلع لكو
 نم دضلا ىلع فقت ةيقئاثو وأ ةيئاور ةيروس
 يف ققحُت تناك يتلا ةدئاسلا امنيسلا كلت

 ءرصم وأ ايكرت وأ نانبل عم ةكرتشم تاجاتنإ
 عمتجملاب اهل ةقالع ال مالفأب قوسلا خضتف
 :لوقن داكن لب ؛قالطإلا ىلع يروسلا

 .يقيقحلا يئامنيسلا نفلاب اهل ةقالع ال

 تبثأ دق صلم دمحم ناك اميف اذكهو

 رمعو «ةنيدملا مالحأ» يف هتناكمو هروضح
 ةيسايسلا هتاجاجتحا تاخرص لجسي يالاريمأ
 ةيرق يف ةيمويلا ةايحلا» لثم لامعأ يف ةيوئيبلاو

 رظتني دمحم ةماسأ ناك «جاجدلا»و ؛ةيروس

 .لوألا ليوطلا يئاورلا همليف قيقحتل ةصرفلا
 رشع دعب يأ 21444 ماعلا يف ةصرفلا تلحو

 ىهنأ ناك ثيح وكسوم نم هتدوع نم تاونس
 .ةيئامنيسلا هتاسارد
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 تقفاو نيح تلح ةصرفلا نأ تفاللاو

 ةرازول ةعباتلا «ةيروسلا امنيسلا ةسسؤم
 ةطلسلا تارارقو رييستل ةعضاخلا يأ ةفاقثلا

 موجن» لوألا همليف هل جتتت نأ ىلع ؛ةيسايسلا

 دعي هضرع عنمتس يذلا هسفن مليفلا ...«راهنلا

 ةخسن بيرهت ىلإ هجرخم رطضا ام «هزاجنإ
 رثكأ تاناجرهمو ةديدع ءاحنأ ىف تضرع «هنم

 ةلبنق مليفلا ربتعا دقلو .زئاوجب تزافو ًاددع

 ًاضيأ ؛ةيسايس# ةلبنق نكلو .ةيقيقح ةيئامنيس
 روطس فلخ فقي اميف امّيس الو .ام دح ىلإ
 .هتروص فلخ ىرحألاب وأ ؛مليفلا

 ؛يسايس مليف مامأ انهانسلاذه عمو

 مامأ لب .ةملكلل رشابملا ىنعملاب يلاضن الو
 ءايديموكلاو اماردلا نيب حجرأتت ةيلئاع ةياكح

 سرع# يئيطسلفلا لاح امك  روحمتتو
 لوح نم - «راهنلا موجن» ةرصاعم «ليلجلا

 ىدحإ يف ماقي فافز لفح لوح نم ؛سرع
 ةقطنملا يف يأ ءيروسلا لحاسلا فير ىرق

 «بتاكلا /جرخملا اهيلإ يمتني يتلا ةيولعلا

 سرعلاو .مكاحلا ماظنلا لهأ كلذكو

 ةلئاع يف ربكألا خألا همظني يلدابت يعامج

 نارتقا بّتر نم وه ناك يذلا «ليلخ «يزاغ

 هسفن تقولا يف «ةدايم همع ةنباب رساك هيخأ

 روتكدلا اهمع نباب ءانث هتخأ هيف جوزتت يذلا

 يوطلسلا يلئاعلا بيترتلا اذه نكل .فورعم

 «نيتاتفلا يضري نل ليلخ هيلع لغتشا يذلا
 اهبيبح عم برهت سرعلا ةمحز يف ةدايمب اذإف
 نم فافزلا ضفر ىلع ءانث ةعجشم ىقيقحلا

 مامأ ءانه نم ًاءدبو .ىرخألا يه دمحأ روتكدلا
 «ةكسامتملا» ةلئاعلل دب ال ناك لفحلا طارفنا



 را 0 ا 2-5-2 بحلا رهن

 ءاهرودب ككفتت نأ نم ليلخ ةطلس تحت

 ةياكح عباتتل ةيقذاللا ىلإ دارفألا ضعب لقتنيو
 يف ساسألا رصنعلا يه نوكت نأ نع انه فكت
 ةنادإ ةعفارم ىلإ اذه لوحتي ام ردقب ؛لمعلا
 ةيعامتجالا تالوحتلل دصرو ةلئاعلا ةطلسل
 .توتلا ةرشقب ىطغم هيف هلك اذه ناك دلب يف

 لوأ هنوك راطإ يف امك «راطإلا اذه يف

 لوأو «ةيلحم ةيميلقإ ةجهلب قطني يروس مليف
 لوأو .اهئامسأب فئاوطلاو ءايشألا يمسي مليف

 ةلئاعلا نبا ينغملا روص ةنيدملا يف رشني مليف

 ناك «دالبلا سيئر ةروص ناردجلا ىلع سفانت
 يه اهنأ مغر - تاطلسلا ىرت نأ يعيبطلا نم

 مليفلا اذه لثم ةروطخ - مليفلل جتنملا فرطلا

 ةروص ىلع امك «يعامتجالا كسامتلا ىلع

 مغر ءاهعنمي مل اذه نأ ريغ .اهتبيهو ةطلسلا

 نأ نم «ةيروس يف مليفلا ضرع عنم رارمتسا
 دقعلا فصنو دقع نم برقي امب كلذ دعب دوعت

 دمحم ةماسأل لات مليف جاتنإ ىلإ نينسلا نم
 .ةايندلا قودنص# وه

 انهأرقن نأب ًاديفم نوكي دق نكيامهم

 نع ديمحلا دبع ردنب رعاشلاو دقانلا هبتك ام
 زّيحلا نمض مليفلا اذه لوقيس» :راهنلا موجن»
 راسم نمض ريثكلا .هل سسأ يذلا ىماردلا

 ةغالبب كلذ لكو .هملاوعو هتايصخشو هئادحأ
 «ذفاونلاو تاشاشلاو ايارملا دمتعت ةيرصب

 ىلع ةيصخش لك نيوكتب لصتت تايلامجو
 لاثملا ليبس ىلع فافزلا نإف اذكهو .ةدح

 ىلاهأ ىلع نميهي امل ًالماك ًادرس نوكيس
 .؟تايجولويديأ» و راكفأو تادقتعم نم ةيرقلا

 ريرمتل ليلخ ًالفط هددري يذلا ديشنلا يفكي ذإ
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 هب اذإف رساك هلكأي يذلا فيغرلا وأ .ءكلذ

 مليفلا يف دهشم لك لعلو .نطولا فيغر
 امهدجي نأ يقلتملل نكمي نييوتسم لمحي

 ىغطي نأ نود نم بنج ىلإ ًابنج نايضمي
 .«رخآلا ىلع امهدحأ

 «بحلا رهذ»

 (ضيبأو دوسأ).د 20095

 راقفلا وذ نيدلا رع :جارخإ

 يوتسلوتل انينيراك انآ ةصق نع

 ىسيع فسوي :راوحو ويرانيس

 ديرف ديحو :ريوصت

 رديار هيردنأ :ىقيسوم

 متسر يكز .فيرشلا رمع «ةمامح نتاف :ليثمت

 ديدعلا لثم اذه يف «انينيراك انآ» ةياور لثَم

 كلذكو «دلاخلا يملاعلا بدألا تاياور نم

 ريبكلا ايسور بتاك تاياور نم ديدعلا لثم

 ءاصحإ لهسلا نم سيل ذإ ءيوتسلوت فيل
 «ةريبكلا ةشاشلل اهيف تسبتقا يتلا تارملا ددع

 كلذ .ةعونئتم ةينمز بقحو «ةديدع نادلب يفو

 هسبتقيو لمعلا اذه ىلإ عجري نم ًامئاد ةمث نأ

 ودبت ام ناعرس يلحم عقاو عم هايإ افيكم
 .دودح نمض نكلو «هعم ةمئالتم ةياورلا

 سابتقالا اذه لاح ءانه ءوهاذكمهو

 .ةيمهألا ةديدش ةظحالم عم «ةياورلل يرصملا

 خسنلا لاح امك «ةيرصملا ةخسنلا نأ يه

 نع تزجع «ةياورلا تاسابتقا نم ىرخألا
 هقمع يف «يسورلا يبدألا لصألا ةاهاضم



 بحلا رهن

 دعب ىرئس امك .هثاذحأ بعشتو هتاقالعو

 امنيسلا نأ رمألا يف مهملا نكل .روطس

 طيرشلا اذه ربع ءاهل ناك «ةيبرعلا  ةيرصملا

 اذهب يبرعلا جرفتملل ام فيرعت يف اهتمهاسم
 عمج مليفلا نأ ةصاخب «يسورلا يبدألا رثألا

 نييئامنيس نيمجن ربكأ ؛نيتسلا تاونس يف
 يف :اذه نم رثكأو .نيحلا كلذ يف نييبرع

 ثدحي ناك ام ةشاشلا ىلع هبشت داكت ةياكح

 جارخإ نمو «ةيقيقحلا ةايحلا يف نيمجنلا نيب

 ًافرط ءاضيأ ةيقيقحلا ةايحلا يف وه ناك ؛عدبم
 تناك ةمامح نتافف .ثدحي ناك ام يف ائثلاث

 رمع ةجوز حبصتل راقفلا وذ نيدلا زعل ةجوز
 هذهب انه يفتكن فوسلو .لعفلاب فيرشلا

 نفلاب هتقالع يف يتايحلا عقاولا ىلإ ةراشإلا

 «تدسجت امك ««انينيراك انآ» ةياكحب ركذنو

 .ةيرصملا ةشاشلا ىلع ءاعبط

 يتلا لاون ىلإ «بحلا رهن» يف انآ مسا لوحت

 يماحملا اهيخأ عم شيعت ةطيسب ةاتفك تمدق

 يف ققحي نأ ىلإ علطتي يذلا حودمم باشلا

 نيح ةصرفلا هل حولتو «هتاعلطت ضعب ةفيظو
 لاونب بجعي يذلا رهاط اشابلا ىلإ فرعتي
 نانثإلا بجنيو .نسلا قراف مغر اهجوزتيو

 هعم لماعتي اميف «لاون ةايح لك حبصي ًالفط
 نأ مهفن هسفن تقولا يفو .ةوسق لكب اشابلا
 اهجوز فنك يف ًايفطاع ًانامرح يناعت لاون
 يف يقتلت ىتح اهلاح كلت لظتو «لهتكملا

 طباضلا «ةيلصألا ةيسورلا ةياورلا يف امك «راطق
 ةبغار هعم دوعت ال ًابح هب ميهت يذلا دلاخ باشلا
 ريغ .قالطلا بلطتف اشابلا اهجوز عم ءاقبلا يف

 طاسوأ يف ةياكحلا تعاذ امدعب ضفري اذه نأ
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 نأ نود نم لزنملا نم اهدرطي لب «عمتجملا

 ...اهنبا ةدهاشم نم اهايإ ًامراح ًاعرش اهقلطي

 كلذ عم سأيلاو طابحإلاب لاون باصت انهو

 امهل طقتلت ثيح «نانبل ىلإ اهبيبح ةقفرب رفاست
 ماهتالا عبصإ هجويام ءاهرشنتو روصلا ةفاحصلا

 يسايسلا لبقتسملا ىلإ ءيسيو لاون ىلإ ىنزلاب
 ىلإ دلاخن هيف هجوتي يذلا تقولا يف ءاشابلل

 ثيح ١158 برح ضوخ يف كراشيل نيطسلف
 ىلإ ةدوعلا ةرغاص لاون لواحت ذإ انهو .لتقي

 اشابلا اهضقري اهلفط لجأ نم ةيجوزلا اهتايعخ
 ةمئاه اهترايس دوقت تناك اميفو .ًاعطاق ًاضفر

 هيف يذلا راطقلا سفن - راطقلا رمي اههجو ىلع
 ام اهمدصيو - ىلوألا ةرملل دلاخ تقتلا تناك

 ةانينيراك انآ» وئراق فرعي امك ءوه كلذ

 ققح هنأ ًاملع .مليفلاو «ةياورلا ةياكح صيخشلت

 ةيرصملا هضورع يف ًاريبك ًايريهامج ًاحاجن
 نم مغر ىلعو ١195١. ماعلا رخاوأ ةيبرعلاو
 مهنم ًارثك نإف هل نييفاحصلاو داقنلا ناسحتسا

 نكمي ال تاقرافمو ةريثك تائه هيف اودجو

 دقانلا ءالؤه نيب نم ناكو .اهعم حماستلا

 نع بتك يذلا قيفوت نيدلا دعس يفاحصلا

 سايتقالا ىلع يل ضارتعا ال ...» :لوقي مليفلا

 حجنت ًاصصق كانه نأ ىرأ انأو ءأدبملا ةيحان نم

 اذإ لشفت اهنكلو ؛عوبطم باتكك ايملاع احاجن
 اهنمو ؛ةعاذإلا وأ ةشاشلا وأ حرسملا ىلإ تلقن

 ريبك بيدأ يوتسلوت نإف .تاذلاب ةصقلا هذه
 ءارقلا هبحأو ضرألا تاغل ىلإ هلامعأ تمجرت

 ةليمج ةيسور ةصق هل اوأرق مهنأل دلب لك يف
 اهنأ الإ .بولسألا ةعورو ةقدلاو قمعلاب زاتمت



 ةلهن

 دوويلوه يف ةرم امنيسلا يف تجرخأ امدنع
 امأ .(...) ًاعيرذ ًالشف تلشف ندنل يف ةرمو

 «ريبك دح ىلإ ةليمج تناكف يبرعلا مليفلا ةصق

 انقالخأو انتايح ةعيبط نم ةديعب تلظ اهنأ الإ
 ىلع هتخأ عجشي ال اندنع خألاف .انديلاقتو

 صرف هتيب يف اهل ئيهي الو «ةيجوزلا ةنايخلا
 تيب اهكرت نع عفادي الو ءاهقيشع عم ءاقللا

 .اهبيبح عم نانبل ىلإ اهبورهو اهلفطو ةيجوزلا
 ًادج ةليمج مليفلا يف تدب ةيجوزلا ةنايخلاو
 !ةيرورض - تلق اذإ غلابأ الو  ةلوقعمو

 نسحي مل يرشلا زوجعلا لجرلا نأ حيحص
 مل وأ ءاهجوزت يتلا ةريغصلا ةاتفلا ةلماعم

 اهنكلو ؛ةديعس ةيجوز ةايح اهحنمي نأ عطتسي
 ًامأ تحبصأ اهنأ نع ًالضف «ةمرتحم ةفيرش ةاتف
 نأ حجرألا ناكو ...هب تقلعتو اهب قلعت لفطل

 اهتفطاعو اهبلقب يحضت نأو بوتكملاب ىضرت
 .6...اهتعمسو اهلفطو اهتيب ليبس يف اهبابشو

 «( ةلهت»

 (ناولأ) .د )1١98/9( ٠

 ةفولب قوراف :جارخإ

 «ةردجوب ديشر «ةفولب قوراف :ويرانيس

 حارب ينوم

 يوايحي لالع :ريوصت
 ينابح رلا دايز :ىقيسوم

 حلاص فسوي «ةرابط انيل ءطالخ نيمساي :ليثمت

 يف ىلوألا ةرملل ضرع ذنم مليفلا اذه ناك

 تاللاجسل ًاراثم «يئامنيسلا وكسوم ناجرهم

 هللا

 نييئامنيسلا نم ددع نيب ةعساو تاشاقنو

 نييئامنيسلا طاسوأ يف امّيس الو ءبرعلا
 نيينعم مهسفنأ نوربتعي اوناك نيذلا نيينانبللا
 ضرعلا ذنم «ذإ .اهامنيسو ةينانبللا برحلاب
 :اهصخلم ةمهمه ةلاصلا يف ترس كاذ لوألا

 «ةينانبللا برحلا نع مليف ددصب اننأ دقتعن انك

 كلت نم ذختي مليف مامأ انسفنأ اندجو اننكل

 .لقأ الو رثكأ ال هل ةيفلخ برحلا

 اونوكي مل هب اوركفو اذه اولاق نيذلاو
 يتلا لمألا ةبيخ نكت مل كلذك ؛نيثطخم
 اذه عمو .مليفلا بحاصل ًاملظ اهودبأ
 ةفولب نأب ضارتفالا فسعتلا نم نوكيس
 .ةلكشملا .ام ةعدخ يف هروهمج عقوأ دق

 ةقبسملا ماكحألا يفو ةلداعملا يف ءالصأ

 نيح ةداع ىسني جرفتملاف .اهسفن حرطت يتلا
 ًاينف ًالمع دهاشي هنأ ءام مليف مامأ هسفن دجي
 ناضرتفت نيئيعب مليفلا دهاشيو ؛ةيصوصخ هل

 «هيلع نأ ىسني جرخملاو ءام ًاعوضوم ًاقبسم
 اهملاع يف هتايصخش عضيو همليف جلي نأ لبق

 نأ ءاهحرط ديري يتلا تايلاكشإلا حرطيو
 نأ ةقيقحلاو .ةيادبلا ذنم حضوي نأو دهمي

 يذلا وه ؛ةلهن» مليف يف لخدملا ضومغ
 هنوضفري ًارثك لعجو ةيساسألا ةيلاكشإلا قلخ
 ول هوضفر اوناك ام مهو «ىلوألا ةدهاشملا ذنم

 اهءاش يتلا ةءارقلا راطإ نمض ًالصأ مدق هنأ

 .مليفلل جرخملا
 ةدم تغلب يذلا مليفلا اذه نأ لاحلاو

 جاتنإ وه يذلاو ءتاعاس ثالث هضرع

 ء«رهشأ ةعبرأ لالخ نانبل يف رّوص يرئازج
 قوراف هجرخمل ليوط يئاور مليف لوأ ناكو



 برحلا يكحيل لصألا يف عنصي مل «ةفولب
 ةلواحم لمحي مليف وه لب .ةينانبللا ةيلهألا

 بارتقالل ةلواحمو ءبرحلا كلت نم ٌوندلل
 نم ةينانبللا برحلا مهفل ةلواحمو نيطسلف نم
 .ةينيطسلفلا ةيضقلا يف لمأتلا لالخ

 فقثم رظن ةهجو نم مليفلا قلطني ءاذإ
 !مهف» ل ةلواحم يف قرشملا روزي ينيطسلف

 هدالب ىلإ دوعي ةياهنلا يفو .كانه ثدحيام

 يف هتبغر نع يلختلل هنم ةلواحم يف ًابراه
 فقثملا كلذ ةيصخش لكشت انه نمو .مهفلا

 ًايساسأ ًاروحم يرئازجلا (ًاروصم لمعي وهو)
 نود نم مليفلا لوبق ليحتسملا نم نوكيس

 .اهمهف

 نانبل روزي يرئازج روصم انه انيدل ءأذإ
 ١9884(  9١ا/65) ةيلهألا هبرح زع ىف

 ريوصتو ةينيطسلفلا ةيضقلا تاروطت ةعباتمل

 ةديدج لاتق ةلوج علدنت ةأجف .تاميشخملا

 همساو) روصملا ىريو ؛عيمجلا اهيف كمهني
 ىتلا ثادحألا نيب ًاهئات ًاعلاض («ىبرعلا»

 تايصخش نم ةعومجم نيبو اهمهف لواحي
 يتلا ؛؛ةلهنا ةريهشلا ةباشلا ةينغملا :هب طيحت

 اهدجم ةظحل ىف اهتوص دقفت اهنكل ءروهمجلا

 يف «عابت» نأ ىلإ رمألا اهب يهتنيف ءىربكلا

 «(«اهم) ؛ةرصاعملا ةيمالعإلا ةساخنلا قوس

 ام ًابلاغ يتلا ةقلطملا ةيزاوجربلا ةلضانملا

 نأ ةلواحم ةرارمو ةيرخسب رومألا ىلإ رظنت

 ريبكلا رجاتلا ؛«ناميلس» «ةيرحب اهتايح شيعت
 «ةيسيئرلا هتاراجت نم ةدحاو «ةلهن» ربتعي يذلا

 ...رجاتلا ةمدخ يف لماعلا يفاحصلا «يرصن»

 اهنكل ءازومر تناك امبر تايصخش .خلإ
 ًاداعبأو ةيعامتجا ًاعاضوأ سكعت ديكأتلاب

 امتردقب (يبرعلا#ةريضب اهلك ةيسابس
 هذقتعي ناك ام نيب رئاح وهو «هاريماك اهتروص
 .نآلا هاري امو

 هعفد ام نأ ةفولب قوراف لوقي فوسلو

 طبترم امهلوأ» :نارمأ مليفلا اذه قيقحت ىلإ
 ليج ىلإ يمتني يرئازج باشك يتليخمب
 «ريرحتلا برح شعأ مل انأف «ةروثلا دعب ام

 ًارومأ انيعو دق يليج ءائبأو يننأ دقتعأو

 ةبسنلاب ينعتل نانبل برح تءاج مث «ةريثك

 هذه ىلإ انرظن نيذلا نحن «ةريثك ءايشأ انيلإ
 ةنوموكب هبشأ اهنأ ىلع ةيادبلا ذنم برحلا
 ةقئاف ًارومأ نانبل يف اندهاش ثيح «سيراب

 ةيطارقميدو ةيمدقت ىوق :انيلإ ةبسنلاب ةيمهألا
 ةسايسلا ىلع يقلتو ةيلايربمإلا يداعت ةيبرع
 يناثلا رمألا :: دماطقو ةثيدح ةرظن ةايحلاو

 نم ثدحي ام تبقارو نانبل ترز ,«وا/ ماع

 ينترحس نكلو «توريب ينترحسو «يلوح
 ةدجام ةباشلا ةنانفلا ةريسمو ةيصخش رثكأ

 لبق نم ةلغتسم اهنأ تسسحأ ...يمورلا

 .«...نيرخآلا



 ةوئش لبج ءاسن ةبون

 «ةونش لبج ءاسن ةيبون»

 (ناولأ) .د 6 (1 91/97

 رابج ايسآ :جارخإ

 رابج ايسآ ويرانيس

 رفاوتم ريغ :ريوصت

 روميح دمحم «ريون ناوص :ليثمت

 رئازجلا لينل ةرشابم ةيلاتلا تاونسلا لالخ
 يتلا ةليوطلا ةيمادلا اهتروث دعب اهلالقتسا

 جورخب تهتناو ««ديهش نويلملا ةروث» تيمس
 ردص قوف ًاضبار لظ يذلا يسنرفلا لالتحالا
 تلغشنا .نرقلا فصنو نرق وحن دلبلا اذه

 «ةرفوب ققحُت تحار يتلا ةيئامنيسلا مالفألا

 نع ثيدحلاب «ةتوافتم ةدوج تايوتسمب نإو
 نم ربكألا ددعلا مه ناكو .اهتالوطبو ةروثلا

 نماضتلا خيسرتو ةروثلا ديجمت مالفألا كلت

 ةطلس خيسرت مث نمو ءاهلوح نم يبعشلا
 .يروثلا لمعلا نم تقثبنا يتلا ةمكاحلا ةقبطلا

 عم .بولطملا ناك هسفن تقولا يفو

 كلت لثم يف ةيعيبطلاو «ةداتعملا ودعلا ةسلبأ

 يتلا ئواسملا نع رظنلا ضغ «فورظلا
 عفدو ؛مهسفنأ راوثلا فوفص يف تفرتقا

 بهم ىلإ تاباطخلاو ةيلخادلا تاعارصلا
 قفاوتلا نم ًاعون ةمث نأ ودبي امكو .نايسنلا
 نإ ام نكلو .فرصتلا اذه لثم ىلع ماعلا
 ادبو ءىلوألا ةيلالقتسالا ماوعألا تضقنا

 ًايجيردت لحي حار لمألا ةبيحخ نم ًائيش نأ رثكل
 رثك قافأ ىتح ءىلوألا نامزألا وهز لحم

 نإ مهتوكس نم «نييرئازجلا نيعدبملا نم

 5ةهمل

 مهئطاوت نم ىرحألاب وأ ءمهتلفغ نم لقن مل
 لالخ ثدح اًّمع سيل ؛مهتلئسأ حرطب اوأدبيل
 6نآلا2 ةدئاف الو ثدح دق ثدح امف  ةروثلا

 ءاذهل ًاقحال عستم تقولا يفف «هيلإ ةدوعلا نم

 ءطقف ينفلاو يبدألا عادبإلا ديعص ىلع سيلو
 ام ىسايسلا ديعصلا ىلع ةصاخبو كلذك لب
 حلاصلا ناكملا انه سيل «ةبيهر ًاثادحأ جتنيس
 تاوئسلا لالخ ثدح امع لب «- اهيلإ ةدوعلل

 تحار وحنلا اذه ىلعو .اهسفن ةيلالقتسالا
 مالفألا كلت ءبراقتم تقو يفو «أعابت رهظت

 ةقلحلا نم ةيرئازجلا امنيسلاب تربع يتلا
 نع ةثدحتملا ةيخيراتلا مالفألل ةغرفملا

 ةتوافتم ةوقب ىدعتت ةديدج امنيس ىلإ «ةروثلا

 .ةروثلا دعب ام تالكشمل

 نم ًاءدب لوطت نأ انه ةحئالل نكميو

 ىلإ ًالوصو ؛شاولع قازرمل ؛هتلتق رمع»
 .هسفن شاولع قازرمل» لطب تارماغم#

 ؛ماحفلاو ءيبلوط زيزعلا دبعل ؛هون» ب ًارورم
 ىلإ ًالوصو «يرامعوبلا دمحمل «ثرإلا»و
 مالفألا هذه لك نيب ةوسق رثكألاو حجنألا

 دمحمل «رمجلا نيئس عئاقو» .4ةيساقلا»

 امبر مليفب ًارورم نكلو ...انيماح رضخألا
 انمايأ يف ءيشلا ضعب ًايسنم .فسألل ناك
 رثكألا ,هقامعأ يف «ناك ةقيقحلا يف هنكل .هذه

 ةقيقحلو ةروثلا ةلئسأل هيدصت يف ءاكذو ةوسق

 ةرم نمشلا عفد يذلا نم ًالئاستم ءثدح ام
 وه مليفلا .تارمو تارم هعفد يذلا نمو «طقف

 تناك يتلا هتجرخم امأ «6ةونش لبج ءاسن ةيون#

 يتلاو «ةيسنرفلا ةغللاب «ةريبك ةبتاكك ةفورعم

 ؛ىلوألا ةيئامنيسلا اهتبرجت ضوخت هيف تناك



 ةوئش لبج ءاسن ةبون

 يتلا «رابج ايسآ ةريبكلا ةبيدألا ىوس تسيلف

 اذه زاجنإ نم نرق عبر نم رثكأ دعب حبصتس
 ةيميداكألا يف لوألا يبرعلا وضعلا «مليفلا

 قيقحت ماع اهنكل «نيدلاخلا عمجم «ةيسنرفلا
 تنكمت ةريبك ةبتاك طقف تناك //2١97 «مليفلا

 .ةريبك ةيئامنيس حبصت نأ نم ةظحل تاذ

 انه ردابن نأ نم دبل «رمأ نم نكي امهم

 يف اهحرطتل رابج تتأ يتلا ةيلاكشإلا نإ لوقنل
 دح ىلإ ةفلتخم تنأ «6ةوئش لبج ءاسن ةبونا

 اهؤالمز اهحرطي حار يتلا تالاكشإلا نع ريبك
 تناك نإو «مهيلإ انرشأ نيذلا نويئامنيسلا

 تالؤاستلا يف اهرودب ىرخألا يه ّبصت
 يفقثم مامأ مزاحلا يدحتلاك حرطنت تناك يتلا
 يضاملا لوح «ةيوهلا لوح تالؤاست :رئازجلا

 .لبقتسملا قافآ لوحو رضاحلا لوح «بيرقلا

 لؤاست اهيلإ ًافاضم انه نكلو ءيش لك لوح
 «ةيرئازجلا ةروثلا يف ةأرملا رود ...ةأرملا لوح

 اذه رودو ...يرئازجلا رضاحلا يف ةأرملا رود

 رومألا نم ناك دقلو .اهسفن ةأرملا ةايح يف هلك

 ةنيدملا ةئبا «رابج ايسآ راتخت نأ ةلالدلا تاذ

 حرطت نأ «ةيزاوجربلا» ةينوفوكنارفلا ةفاقثلاو

 «ىليل» ةديسلا ءيروحم لكشب ءهذه اهتلئسأ

 دوعت يهو انل اهروصت يتلا ةيزاوجربلا ةفقثملا

 رئازجلا برح تشاع امدعب اهسأر طقسم ىلإ
 .ىفنملا يف

 رابج ايسآل ىرخأ /انأ مامأ انه انسلوأ ىرت
 ًادبأ ؟ةيتاذ ةريس نم ًائيش حرتقي ام ءاهسفن
 ىلع يعقاولا ىوتسملا ىلع كلذو .ديكأتلاب

 .يزمرلا ىوتسملا ىلع نكي مل نإ ءلقألا
 ًادعقم ًاجوز «مليفلا يف «ىليلل نأل كلذو

 .هذهو - بيرقلا يضاملا يف راوثلا نم ناك

 جوزلا لاح سفن نوكتس «رمألا ةبارغل ايو

 ءاهبتك يتلا ربصلا رجح ةياور يف ةجوزلاو
 رثكأب رابج ايسآ مليف دعب «ناتسناغفأ برح نع
 ةيسنرفلا ةغللاب يناغفألا بتاكلا ءنيدقع نم

 تماق مليف ىلإ ًاقحال اهلّوحو ءيميحر قئاع
 رمألا يف لهف ...ةقشنم ةيناريإ ةلثمم هتلوطبب
 هسفن عضولا «هسفن عوضوملا :ةفداصم درجم

 ؟امهسفن ناتيصخشلاو

 .انهانعوضوم اذه سيل نكيامهم
 رابج ايسآ مليف ةيصخش «ىليل وه انعوضوم
 ةيرامعم ةسدنهم لمعت ىليلو .ةيروحملا

 نم نيثالثلا وحن يف ةليمجو ةباش لازت الو
 ...نالفطو دعقملا اهجوز اهلو ...اهرمع

 نم أدبت ءنطولا ىلإ تلصو دقو اهارن ذإ نحنو
 اهنيب لصاوتلاف .ةصاخلا اهتمزأ شيعت اهروف
 يف يتيف اكينوم لاح امك .فقوتم اهجوز نيبو
 .ينوينوطنأ يلاطيإلل ةءارمحلا ءارحصلا# مليف

 عم لصاوتلا يف ًاقح بغرت تناك اذإ يهو

 ةروثلا ةروكذو اهجوز ةروكذ تمئس ذإ «دحأ
 تبعل امدعب يتلا «ةروثلا تايركذ ةروكذو

 ىه اه ...ءامسألابو ءاهيف ًاريبك ًارود ةأرملا
 ...ًايروكذ عمتجملا دوعيل ًابناج تكرُت ةأرملا
 دعقم مليفلا يف ركذلاو انه ةيروكذ ةيأ نكلو

 هتبيخو هبضغو هنطاب يف هتايركذ رتجي تماص
 «ىرخألا يه «ىليل مامأ ىقبي الف «هتارظن يف

 تمصلا نم ًالدب اهنكل ءاهتايركذ رتجت نأ الإ
 نأ لضفت «هب ةموكحم ةيادبلا يف ودبت يذلا

 ةعمتجم فيرلا يف لوجتتل تيبلا نم جرخت
 يقتلت يتاوللا ءاسنلا تارشع «ءءاسنلا ىلإ



 ةونش لبج ءاسن ةبون

 ةياكحلا تاءاقللا كلت لالخ نم مسرئتل «نهب

 مسرنت يلاتلابو ...ةيرئازجلا ةأرملل ةيقيقحلا

 يلاتلاب مليفلا اهب موقيو «ىليل اهب موقت ةيناكمإ
 ...ةيرئازجلا ةقطنملا هذه خيرات ةباتك ةداعإل

 «ةيرئازجلا ةأرملا خيرات «يلاتلابو كلذكو

 ًايروكذ هب فرتعملا ريغو بوتكملا ريغ خيراتلا
 .ةيرئازجلا ةأرملل

 يقئاثولا نيب حجرأتملا مليفلااذه عم

 .فشتكي نأ جرفتملا عسو يف ناك «يئاورلاو

 :ةكرحتملاو ةيكذلا رابج ايسآ اريماك ربع

 بدألا ةغل نم ةبرتقملا ةيئامنيسلا اهتغل ربعو
 اهرودو «ةيرئازجلا ةأرملا عقاو ءروصملا

 ءاهمويو .برحلا لالخ «لوهجملا»و تماصلا
 هفصوب مّدق دق «ةونش لبج ءاسن ةبونا ناك اذإ

 ايسآ نإف «رابج ايسآ هتققح يذلا لوألا مليفلا

 نييقيرفأ - لامشلا ءارقلل ًامامت ةفورعم تناك

 ءابدأ مهأ نم ةدحاو اهفصوب «نييبرغلاو

 ناكو .اهدعب امو ةروثلا ليج ءانيأ نم رئازجلا

 عبرأ نيحلا كلذ يف ةيسنوتلا يف اهل رشن دق
 ربصلا ودقافو )١461( أمظلا ىه تاياور

 (1950) ديدجلا ملاعلا ءانبأو (1904)
 ىلإ يهو .(1477) تاجذاسلا تاربقلاو

 اهجارخإو رعشلا اهتباتكب ةفورعم تناك اذه

 ىلإ ةيعامتجاو ةيسايس ةلضانمكو «حرسملل
 ةيرئازجلا ةأرملاو ماع لكشب ةأرملا بناج
 .صاخ لكشب

 ايسآ تلاق ءاذه اهمليف ضرع ةبسانملو
 .هققحأ يل ليوط مليف لوأ» هنإ اهموي رابج

 ةيناثلاو ةيبرع امهادحإ نيتعبط يف زجنأ دقو
 فصنو ًاماع هزاجنإ ينقرغتسا دقلو .ةيسنرف

 ا

 ديعص ىلع امّيس الو ؛لمعلاو بعتلا نم ماع
 ًارود ىقيسوملل نأ حضاولا نمو ««ىقيسوملا
 يذلا هناونع نم ًاءدب ؛مليفلا اذه يف ًاريبك

 ًاطمن ربتعت يتلا ةبونلا ىقيسوم ىلإ ًالصأ ريشي
 هيف لخادتت ةيسلدنألا ىقيسوملا طامنأ نم

 ىلع رصتقي هؤادأ داكيو ةيرولكلوفلا ناحلألا

 .تابسانملاو حارفألا لالخ ءاسنلا

 تمّكط رابج ايسآ نأ انه هركذ ريدجلاو

 راوتربير نم اهتقتسا ناحلأ ةعضبب ًاضيأ اهمليف
 نم ءاذه ناك امدعب «كوتراب اليب يقيسوملا

 يف ةيرولكلوفلا ىقيسوملا ىلع هلاغتشا لالخ

 ةيبعشلا ىقيسوملا نم ىقتسا دق ءاهريغو هدالب
 تلاق اذه ىلإو .هتايح نم ةرتف لالخ ةيرئازجلا

 ةغللا ىلإ ةبسنلاب ءاهمليف زاجنإ تمتأ اهنإ ايسآ
 بولسأ :نيلخادتم نيبولسأ ربع «ةيئامنيسلا
 دقل» ةفيضم يليجست رخآو يئاور
 ةأرما ةصق مليفلا يكحي نأ يئاورلا بناجلا

 ةبئاخ اهسأر طقسم ىلإ دوعت ةجوزتم ةيرئازج
 ةرظن يقلأ نأ يئاورلا بناجلا نمو .ىعسملا

 كلت فاشتكا ديعأ نأ يل حيتت «ةأرملا كلت ربع

 .«اهئاسنو رئازجلا نم ةقطنملا

 ًاعابت يقتلت مليفلا يف ىليل ىرن اذكهو
 نهتايح نم عطاقم اهل نيوري ءاسن تسب
 امك «نيوري ام ربع «نحن نكمتن اميف .ةصاخلا

 نم «نهتاياور عم اهلعافتو ىليل تايركذ ربع
 نم ادب نيحلا كلذ يف .«يضاملا ىلإ ةدوعلا

 لعافتي نأ يرئازجلا روهمجلا ىلع بعصلا
 بولسأ نم ًابيرق هبولسأ يف ادب يذلا مليفلا عم
 لاتناش ةيكيجلبلاو ءارود تيرغو ةيسنرفلا
 امنيسلا نأ اهموي دكأ هدوجوب هنكل ءنامركآ

 نم ساو اه



 نومئاهلا

 اهل حيتي دح ىلإ اهجضن يف تلصو ةيرئازجلا

 .بدألا امنيسو بيرجتلا يملاع لوخد

 «نومئاهلا»

 (ناولأ) .د 6 (19485)

 ريمخ رصان :جارخإ

 ريمخ رصان :ويرانيس

 يكسراب جروج :ريوصت

 ادنوغز يحتف :ىقيسوم

 مليفل نإ لوقلا ريسعلا نم ناك نإو ىتح

 نم نإف «ةرشابم سلدنألاب ةقالع «نومئاهلا»
 :هئادهإ يف لوقي جرخملا نأ ًاقح تنفاللا

 .«سلدنألا يتدج ىلإ مليفلا اذه يدهأ يننإ»

 هققحي ليوط يئاور مليف لوأ «نومئاهلا» ناك
 فوسلف سلدنألاب ةرشابملا هتقالع امأ ءريمخ

 ةمامحلا قوط# يلاتلا همليف يف حضوتت

 رثكأ ادب هنإف «نومئاهلا» يفامأ .«دوقفملا

 تاياكحلاو ةليلو ةليل فلأ لماوعب ةقالع ىلع

 .اههباش امو مالحألا تاياكح ؛ةيلايروسلا

 ةاوهل ًافورعم ريمخ ناك «نومئاهلا» لبق
 نم اهريغو سنوت يف «ةديدجلا امنيسلا

 نيطيرش يف ةيئزجو ةيلوأ تامهاسم لالخ
 (191/5) «يبر كلم دالب» امه لقألا ىلع

 هقلطأ «نومئاهلا» نكل .(191//) «ةلوغلا»و

 حانم طسو نكلو «ةوقب امئيسلا كلت ملاع يف

 .مهافتلا ءوسو تالؤاستلا نم ديدعلا لمح

 ىتح هلبقت لهسلا نم نكي مل مليفلا اذهف

5١ 

 ةمج تابوعص تدجو يتلا ةبخنلا ىلإ ةبسنلاب
 ءاهناك يتلا ةعطاقتملا تاملكلا ةبعل كاردإ يف

 .اهنع ربع يتلا ةليلو ةليل فلأ تاماهلتساو
 ءاقحال لهسأ ودبي فوس كاردإلا اذه ًاعبط
 عونلا اذه هب ىتأ يذلا ديدجلا يعولا ءوض يف

 ةيلاتلا ريمخ مالفأ ءوض يف امك امنيسلا نم

 «مليفلا ةبارغ ءازإ رثك هب رعش يذلا سامحلاو
 شمهدملا يلكشلا هلامجو ةنيفدلا هزومرو
 يف ةقراف ةقالع ًاقحالو كاَّذم ريصيس يذلا
 ًامئاد هيلع لّهس دق نكي مل نإو «ريمخ امنيس
 تدب يتلا همالفأ جاتنإ ةيناكمإ ىلع لوصحلا

 ءاهتالايخو ةيفاقثلا اهئاوجأ ىف ةبلطتم ًامئاد

 ةدئاس امتيس حبصت نأ اهل ةلوهسلا نم سيل

 .ضيرعلا روهمجلا اهيلع لبقي

 فرع «أذإ هنود نم وأ ضيرع روهمجب
 امئيسلا يف هتناكم لتحي فيك ؛نومئاهلا»

 تداتعا امدعب امّيس الو ؛ةيبرعلاو ةيسنوتلا
 ةينف ةعطقك هعم لماعتت فيك ةيبرعلا ؟ةبخنلا»
 .دئاسلا يئامنيسلا يكحلا تابلطتم نم ًاديعب
 ءيشلا ضعب هلسك ءرملا حازأ نإ ءاذه عمو

 يسحلا كاردإلاو يليكشتلا قوذلا نيب جوازو
 يف هسفن دجي فوس «ينالقعلا مهفلا ةلواحمو

 زومرلاب لفحت ةموهفم ةياكح مامأ «نومئاهلا#
 .يناعملاو

 ىلوتيل باش ذاتسأ لوصوب أدبي مليفلاف

 قمع يف عيضت ةيسنوت ةيرق يف سيردتلا
 «هدابعو هللا نم ةيسنم اهنأكو ودبتو ءارحصلا
 ءرمألا لوأ اذهب ًاريثك يلابي ال ذاتسألا نأ ديب

 ةسردملا نوؤشو ةيمويلا هتايح يوسي هارن لب
 نود نم «ناكسلا عم تاقالع ةماقإ هتالواحمو



 22 ا 2 تالا ا ا ا ا بورهلا

 عم ًاعطاقتم جرخملا انل هرّوصي ام ىلإ هبتتي نأ
 امل ءارحصلا يف ضماغ روبع :«عقاولا» كلذ

 نم .رشبلا نم بارس وأ حابشأ هنأكو ودبي

 نكلو ...ءارحصلا يف نومئاهلا مهنإ ؟مه
 لافطأ لعفي اذامو ؟نومئاهلا ءالؤه مه نم
 طسو رخآلاو نيحلا نيب نوكرحتي ذإ ةسردملا
 تتأ اذاملو نيأ نمو ؟تاهاتملاك زيلاهد

 له ؟ءارحصلا بلق ىلإ ةقيتعلا ةنيفسلا هذه
 بيجي نأب ًالفاح ودبي ال مليفلا نإ انه لوقن

 اهحرطي هارت له لب ؟ةلئسألا هذه لثم نع .
 انعفدي نأب يفتكي مليفلاف .ديكأتلاب سيل ؟ًالصأ
 نود نم امبرو .ٌسحن نأو دهاشن نأ ىلإ
 رئاصمب وأ ثادحألاب نوينعم اننأب رعشن نأ

 ىلعو «لباقملا يف اننأ عم .تايصخشلا
 اذه ىلإ ءامتنالا نم ءيشب سحن اننأل حجرألا

 انل هروصي يذلا يفارغجلا  يخيراتلا ملاعلا
 اننأب رعشن «(مليفلا اذه يف طقف سيلو) ريمخ
 خيراتلا حور ربس ةلواحمو هترظن يف هؤاكرش

 .هئايزيف نم رثكأ
 «رشابم ريثأت تحت عقن اذه يف انلعلو

 يرصب امهدحاو :نييساسأ نيدعب ىلإ دنتسي

 رّبعيو جرخملا هلواحي امل ءيحور يناثلاو
 ةروص ىلإ قرطتلا لواحأ ىننإ» :هلوقب هنع

 ديكأتلاب اهنكل سمألا نم ةيتآ ةروص نوكت دق
 ةروص اهنإ .كلذك نوكت نأ نم ةيلومش رثكأ
 ىلع طقف سيلو «ملسلا ىلع نورداق اننأب ركذت
 ريغ اهنأ دقتعأ ةروص اهنكل .فنعلاو لاتقلا

 .جراخلا يف الو لخادلا يف ال اهيف بوغرم
 لكو ءاهسفن ىلع ءايشألا شمكنت لخادلا يفف

 هقالغنا يف «هتلزع يف قنتخي اندالب نم دلب

 عة

 :ةدحاو ةبغر كانهف جراخلا يف امأ .هسفن ىلع
 فنعلا نوريثي نيذلا ءالؤه نم صلختلا
 نيشحوتملا نيذوبنملا برعلا .تامزألاو
 .«...يلاحلا ملاعلا نومئالي ال نيذلا نييلبقلا

 «بورهلا»

 (ناولأ).د )194915( ٠

 بّيطلا فطاع :جارخإ

 مرحم ىفطصم :راوحو ويرانيسو ةصق

 رصن نسحم :ريوصت
 مامإلا يدوم :ىقيسوم

 «يقدص ةلاه «يكز دمحأ :ليثمت

 نويخم زيزعلا دبع

 .ةءابع يذ مليف مامأ اندجن انه ديدج نم

 يتلا ةءابعلا كلت لكشي هيف ثدحلا نأ ىنعمب

 يذلا دعبلا «يقيقحلا مليفلا دعب اهتحت يفخت

 ءيش يأ نم رثكأ بّيطلا فطاع مهي ناك
 لوح لؤاستلاو يعامتجالا عقاولا دصر :رخآ

 لالخ رصم لاوحأ هيلع تحبصأ يذلا ام
 فطاع ناكو .نيئسلا نم نيريخألا نيدقعلا

 يف ةلئسألا هذه لثم حرط نأ فرعي بّيطلا

 «ةلاّعفو ةيبعش نوكت نأ اهسفنل ديرت امنيس
 ةقيض تناك ءاوس «ةءابعلا كلت داجيإ ىعدتسي

 بذجت يتلا يه ةءابعلا نأ هملعل :ةضافضف وأ
 مليفلا رهوج عم اولعافتي يك نيجرفتملا
 .هريثأت لعافتلل نوكيف

 نم مليف ناكمإ يف ناك نيح هنأ لاحلاو
 دمحأ لثمملا ةبهوم مدختسي نأ عونلا اذه



 بورهلا

 نوهامتي نيجرفتملا لعج ىلع هتردقو يكز
 ثحب درجم حبصت :ةلهس ةلأسملا حبصت .هعم

 يف اهيف ثادحألا ىلاوتت ةيقطنم ةكبح نع

 يف لصوتل ءدعقملا ىلإ روهمجلا دشي لكش
 اذه ىلإ اهلاصيإ داري يتلا «ةلاسرلا» ىلإ ةياهنلا
 .روهمجلا

 بّيطلا اهلّمح يتلا ةلاسرلا نأ لاحلاو

 امنإ ؛ةدّدعتم لب «ةدحاو نكت مل انه مليفلل

 لاؤس اهنع ربعي يتلا كلت اهتمدقم يف ينأت
 لهو ؟ًامئاد قح ىلع ةطلسلا له :طيسب

 اذه ةطاسب نم ًاقالطنا ؟ناقلطم رشلاو ريخلا
 ةروحمتملا مليفلا ثادحأ يرجت لؤاستلا

 يف بّيطلا يفيرلا باشلا ءرصتنم لوح نم
 اثحب ةرهاقلا ىلإ يتأي يذلا يديعصلا .هلهأ

 بتكم يف لمعي هلوصو لوأ وهف .هقزر نع
 ناك يذلا تحدم هقيدص صخي تايرفس

 .ةيركسعلا ةمدخلا يف امهو هعم ةقادصب طبترا

 ًاهيزن ئدتبي نل بتكملا يف تحدم لمع نكل
 عيبي تحدم نإ لب .دقتعي رصتنم ناك امك

 «ةروزم لوخد تامسو رفس تازاوج سانلا

 يدج لكش يف رصتنم جعزي فوس رمأ وهو

 كراعملا ىلوأ نم ةدحاو يف تحدمل ىدصتيف

 نأ ريغ «مليفلا يف اهضوخي يتلا ةريبكلا
 رصتنم قوفي ءروصتن نا انئكمي امك .تحدم

 هيمرت ةديكم هل ربدي هأرن انه نمو ءءاهدو ةوق

 اذه نم رصتنم جرخي نيح ةرتف دعبو
 يد تنوكلا لاح امك ءررق دق نوكي ءنجسلا

 مقتني نأ «ةريهشلا ةياورلا يف وتسيرك تنوم

 هكر

 ًاءدب ؛هدض ةرماؤملا يف اوكراش نيذلا لك نم

 «هريرس يف وهو هلتق نم نكمتي يذلا تحدمب
 رفاضتت يتلا بورهلا ةلحر كلذ دعب أدبيل

 لوحتي اذكهو .نيقابلا نم صلختلا عم هيدل
 يأر يف مولظملاو ءبّيطلا يديعصلا ىتفلا

 نأ نود نم همئارج بكتري لتاق ىلإ ءروهمجلا

 رمأ وهو .دحلا اذه ىلإ لصي نأ يف ًابغار نوكي
 يف ناعمإلا لالخ نم امّيس الو «مليفلا هدكؤي

 «هدض هل ةدراطملا نمألا تاوق ؤطاوت فشك

 اهطسبي يتلا هعفاود مهف ىلإ ىعست نأ نود نم

 عم يهامتلا ىلإ انه هايإ ًاعفاد .هروهمجل مليفلا

 ناك امك ةطرشلا لاجر عم ال ؛مرجملا /لطبلا

 .نوكت نأ رومألاب ردجي

 رصتنم مئارج نأ انه رمألا يف مهملا

 هتاءاقل كلذكو «مقافتي هبورهو ؛قحالتت

 نآلا اوتاب ىمادق «؛ءاقدصأ» عم ةيلاتتملا

 نأ هجورخ دعب فشتكا يذلا وه هل ءادعأ

 هقيدص نأو «ىوهلا تايتف نم تراص هتجوز
 لبق هايإ هعدوأ ناك يذلا لاملا قرس ؟ديعسا

 نيتاه نا وه انه تفاللا لعلو .نجسلا هلوخد

 نل ءامهنم رصتنم ؟مقتنيا نيتللا نيتيصخشلا

 ناك اميف ةيهلإلا ةيانعلا لعفب امنإو «هديب التقت
 تدسفأ يتلا ةداوقلا :امهنم رأثلا ىلإ ىعسي

 تومتف بتكملا يف اهسأر طبخيو عقت هتجوز
 هقيدص «ديعسو «لتاقلا وه هنأب يشي لكش يف

 .هدراطي ناك اميف ورتملا تالجع تحت لتقي

 يف ًابنذم رصتنم سيل نيجرفتملا ىلإ ةبسنلاب
 امّيس الو .اذه ىرت ال ةطرشلا نكل «نيتميرجلا

 ودبي يذلا ملاس وه ؛هتايدلب» نم طباض اهنم

 «هيلع ضبقلا ىلإ ىعسيو ثدحي ام مهف دق هنأ



 ؟ىضوف يه

 ءاسؤر نأ ًاحضاو ودبي اميف ةلادعلل هميدقتل

 هتلوح نأ دعب لتقُي نأ رصتنمل نوديري ملاس

 «ةروطسألا حافسلا هبشي ام ىلإ مالعإلا ةزهجأ

 ةياهنلا يفو .هعم فطاعتي ضيرع روهمج أدبو
 «ملاس يطرشلا هقيدص عم ءرصتنم لتقيس

 هعم فطاعتي روهمجلا اميف مليفلا يهتنيو
 صللا» نم سبتقا «مليفلا اذه نأكو ...هدض ال

 ديعس ةيصخش ظوفحم بيجنل «بالكلاو
 هسفن دعبلاب ءاهيلع لاغتشالا داعأو نارهم

 ضبقي وهو هيلع ىرتفملا ءيربلا روصي يذلا
 ةطلسلا نأ فشتكا امدعي هديب هتاسأم ىلع

 .هقح هيطعت نأ ديرت ال

 «؟ىضوق يه»

 (ناولأ) .د 5 هدف

 نمحرلا دبع رصان :ويرانيس

 قوزرم سيسمر :ريوصت

 نمحرلا دبع رساي :ىقيسوم

 يقدص ةلاه «يبلش ةنم ,حلاص دلاخ :ليثمت

 لمحي يذلا ؟؟ىضوف يه» مليفل نوكي دق
 .«فسوي دلاخو نيهاش فسوي يّمسا عيقوتك

 قح ىلع نونوكي اميرلو ؛لئاضفلا نم ريثكلا
 اوبحأ نيذلا نيجرفتملاو داقنلا كئلوأ لك

 .هومجاه نيرخآ هجو يف .هنع اوعفادو مليفلا

 بابسأل وأ ةيسايس بابسأل موجهلا ناك ءاوس
 ءاهؤاصحإ بعصلا نم .ىرخأ بابسأل وأ ةينف
 نكمي ال «باجعإلا كلذو لئاضفلا هذه نأ ريغ
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 «نيهاش فسوي امنيس ثحبل ىدصتي نمل
 هيلع ًامازل دجي ذإ ءًاحيرم ًأرمأ امهدجي نأ

 «يتاعوضوم ىتحو «يجولونورك بيترت يف
 ةديدحلا بابا بحاص ىلع مالكلا متخي نأ

 ةلسلسو «ريصملا»و ؛روفصعلا#و «ضرألا»و
 ةفاك لاوحألا يفف .مليفلا اذهب «ةيتاذلا ةريسلا

 «اينيهاش ًامليف «؟؟ىضوف يه2 رابتعا نكمي ال

 ضعب يف الإ «نيهاش امنيسل باسح ةدرج الو
 نزحلا بناج ىلإو ءانه نم .هفقاومو هتاظحل
 يهل نأ دجي ذإ ءرملا يرتعي يذلا ديدشلا

 نانفلا اذه ةايحل ةمتاخلا مليف ناك «؟ىضوف
 نوكل حايترالا ضعبب ءرملا رعشي دق «ريبكلا

 فسوي دلاخ مسا عضي نأ ىلع رصأ نيهاش

 جرخمك مليفلا نيوانع ىلع همسال ًايزاوم
 .كراشم

 ىلإ اهوزع يتلا ةردابملا هذهب رثك هون دقل
 تامدخو ليمجب هفارتعاو ريبكلا نانفلا عضاوت
 حبصيل لوحت يذلا «هيدعاسمو هذيمالت رخآ

 لب ءًايبعش ًاجرخم ةريخألا تاونسلا لالخ

 هدوقت ًاقيرط هسفنل ًاطتخم هزايتماب ًايريهامج
 نورخآ ةذمالت اهيف راس يتلا قيرطلا نم ًاديعب
 هرايتخاو ةيئامنيسلا هتغلل ءايفوأ اولظ «نيهاشل

 .ةبعصلا هتابلطتو هعيضاوم

 دصقن ال ءانه مالكلا اذه لوقن ذإ ةقيقحلاو
 «ةيئامنيسلا هدوهجو فسوي دلاخ ىلإ ءيسن نأ

 نإو ىتح .رومألا ضعب حيضوت ىلإ طقف لب
 نيهاش «ةصح» ةقدب فرعن نأ بعصلا نم ناك
 .(؟ىضوف يه يف فسوي دلاخ ؛ةصح» نم

 ةبسنلاب امأ «ةينيهاشلا ةردابملا هذهب ًاذإ رثك هّون
 نم ًادمعتم ًالعف اهيف ىرن داكنف انه انيلإ



 ؟ىضوف يه

 .مليفلا نع هتيلوؤسم نم ٌدحي يكل ؛نيهاش
 لمعلا كلذ اهنع ضخمت ىتلا ةجيتنلا نأ كلذ

 ةينيهاش رسألا ةياهن يف :نكت مل كردشملا
 «مليفلا نم لوألا مسقلا يمتتي امبر :افانمت

 «؛ثادحألل دهميو تايصخشلا مدقت نيح

 «مسرتو «يجاجتحالاو يسايسلا دعبلا ددحيو
 دلاخ نم لك اهبعلي يتلا ةيصخشلا «ةصاخ

 نالثمملاو ؛يبلش ةنمو يقدص هلاهو حلاص

 ىلإ ؛ثحابملا لجرو طباضلا رود ابعل ناذللا

 يف ىرن نأ مدعن نل ىتح لب «ةينيهاشلا ىؤرلا
 (ةيافك» ةكرح تارهاظت وجو يباختنالا وجلا

 .ينيهاشلا ملاعلل ًارارمتسا

 نأ انيلع بعصي «لباقملا يف نكلو

 ىلإ مليفلا نم ريخألاو يناثلا مسقلا بسنن
 لب ءًاتفاهتم ًاككفم ًافيعض ىتأ مسقلاف .نيهاش
 بيزذعتلا ةيبقأ دهاشم لالخ نم «تمي داكي ال

 دلاخ ثبشتو .,فطخلا ةياكح يف ةغلابملاو

 تابلقتلا كلت لكو «يبلش ةنم يف هتبغرب حلاص

 بناوج نم بناج يأ ىلإ «ةلعتفملا ةيحرسملا
 صوغنل ةركاذلاب اندع اذإ الإ «ةينيهاشلا امئيسلا

 .ًالثم «ءارحصلا ناطيشا يف ًاديعب

 ًانتاصح «؟ىضوف يه» انل ودبي انه نم

 يسايسلا هجاجتحاو ةبّيطلا هتاين مغر «نيسأرب
 رصم يف داسفلا بورض فشك ىلإ هعلطتو
 مليفلا يف ءادألا ىوتسم نأ مغرو ءرضاحلا

 رايتخا يف مليفلا قفو امك ءازيمم ىتأ لكك

 يف هقيفوتب كيهان «ةيسيئرلا راودألا يلثمم
 قبل فيلوتو قوفتم ريوصت نم «ةينقتلا هداعبأ
 «لوألا فصنلا لالخ ةئداه تتأ ىقيسومو

 يناثلا فصنلا يف تتأ - فسأللو - اهنكل
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 «ةيدنهلا «نشكألا» مالفأ ىقيسومب هبشأ

 نيح «لابلا ىلع رطخي ام لوأ ىه «ىتلا

 ةزيمملا ىلوألا دهاشملا ةبتع جرفتملا ا
 .ةرماغملا ملاع جليل .ةئداهلاو

 مليف وه .(؟ىضوف يه) وه ام ءاذه دعب
 ًابضغ: ةتهارلا ةيرضملا ةايحلا ءازإ نلعي
 ةيمويلا تاكباشتلاو ثادحألا نم ذخأي .ًافينع

 نم - ًاجزام ءاهفّيكيف .ةيساسألا اهحمالم
 ةلمحلا) ةيقيثوتلا ةيرابخإلا رصانعلا - ديدج
 «ةيقيقحلا ةيبزحلا تاقصلملاو ةيباختنالا

 ىواشرلا بورضو تاباطخلاب ةجوزمم
 رصانعب ««بعشلا ىلع بذكلاو ةيسايسلا

 عمجت دهاشم - اهتاظحل لمجأ انركذي ةيئاور
 ءوشن /ةسردملا /ىبلش ةنمب ىقدص ةلاه
 فظوملاو ةنم نيب ةيرصعلاو ةيحصلا ةقالعلا
 تاظحلب  داسفلا فشك ىلإ يعاسلا

 نيهاشل ةقباس مالفأ يف ىرخأ ةقوفتم

 ضعب ««روفصعلا» ىف ةيلئاعلا تاقالعلا)

 اذه نأ ريغ .(«روصتح توكسا ءاوجأ

 رخآلا سأرلا» مامأ عيضي ام ناعرس هلك

 قلعتملا مسقلا كلذ لك يأ :«ناصحلل
 ىلع هرارصإ يف (حلاص دلاخ) طباضلا دانعب



 ةدجو

 هتجاذس يف شهدملا  عومجلا فحز ىلإ

 .قحلا ةرصنل «مسقلا» ىلإ - هاضوفو
 دنع رثكأ فقوتن نأ اننكمي ال راصتخا يف

 ًاينيهاش ًابضغ هيف نإ لوقن طقف .«؟ىضوف يه»
 مسرو «ةيقيقح ةينيهاش تاظحلو «ًايقيقح
 ةغل كلذ ىلإ هيفو .ةيقيقح ةينيهاش تاقالع
 .ةوقلا ةتوافتم ةيئامنيس

 «نيهاش» نأ وه هلوق نكمي ام نأ ريغ

 لجسي (قرفال .فسوي دلاخ عم وأ هدحو)

 ءرصم نع عافدلا يف ةريخأ ةملك مليفلا اذه يف

 دض ءرصم نفو ءرصم ةفاظنو ءرصم بعشو
 يف نوري - زيمرتلا وأ حوضولاب - نيذلا لك
 نورمدي مهنأ - ًاضيأ مليفلا جراخ يفو «مليفلا
 وأ ءًاصوصل وأ «ةطلس اوناك ءاوس - هلك اذه
 .نييداع ًاسانأ وأ :ةطرش طابض

 ًاعافد ةبضاغلا ةريخألا ةخرصلا هذه لعلو

 اهطعت مل ةميق !؟ىضوف يه يطعت ءرصم نع

 ةرم «لوقن انلعجي ام ةخرصلا هذه يف لعل
 «اتونح ءًابضاغ ءايرصم لظ نيهاش نأ «ةرم دعب
 ةظحل ...ةريخألا ةظحللا ىتح «يئامنيس «أقزن

 مث «؟ىضوف يها يف هصخي دهشم رخآ روص
 نفلا نع هتبيغ يتلا «ةيحصلا ةسكنلا يف قرغ
 ...اهدعب تام ًاروهش «ملاعلا نعو هتاذ نعو

 ًاديعس نوكي امير يتلا ءرصم نع هبّيغت مل اهنكل
 ظحالي ذإ ؛مويلا ىلعألا توكلملا يف وهو
 يأ ىلع اهبحأ يتلا) اسنرف نم ديعتسا هنأ فيك
 ء(نائبلو رصم دعب ثلاثلا «هنطو2» تناكو «لاح

 .اهبارت يف نفديل :ةريخألا هتبوبيغ يف وهو
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 «ةدجو»

 (ناولأ) .د ةا/ (10)

 روصنملا ءافيه :جارخإ

 روصنملا ءافيه :ويرانيس

 ريامتيار زتول :ريوصت

 رتشير سكام :ىقيسوم
 «دمحم دعر هللا دبع مير :ليثمت

 يناهجلا نمحرلا دبع

 ةرملل رهظ نيح 70١7« ماعلا فيص رخاوأ

 ناجرهمل ماعلا كلذ ةرود يف ًاديدحتو «ىلوألا

 ةيدوعسلل «ةدجو# مليف «يئامنيسلا ةيقدنبلا
 نع ريبعتلا ناك روفلا ىلع .روصنملا ءافيه
 ...ًاشهدمو ًاريبك ءرمألا يف ةأجافملا رصنع
 ةيحان نمف «نيتأجافم تناك ةأجافملا نإ لقنلو

 وه مليفلا نأ ىلإ رظنلا تفلي نأ نم دب ال ناك

 ةيدوعسلا يف رّوصي ليوط يئاور مليف لوأ

 ةيناث ةيحان نمو ءايئزج ولو اهتيسنج لمحيو
 نم مليفلا نأ ىلإ ةوقبو «هابتنالا نم دب ال ناك

 نم لصحي مل رمأ وهو «ةيدوعس ةأرما جارخإ
 ةريخألا تاونسلا لالخ رثك دق ناك نإو «لبق

 مالفأ يف اريماكلا ءارو تايبرع ءاسن روضح

 تاطحمو ةيدوعسلا نم رخآب وأ لكشب لّومت
 .نييدوعسل ةكولمملا ةزفلتلا

 وه ام ةأجافملا بيس نأ حضاولا نمو

 لازت ال ةيئامنيسلا تالاصلا نأ نم فورعم

 مليفلل سيل نأ نمو ةكلمملا يف ةروظحم

 يف الإ ضرعي نأ يف ظح ليوطلا يئاورلا



 يطغي ال اذهو «ةزفلتلا تاشاش ربع وأ تويبلا

 .يدج يئامنيس لمع جاتنإل ةعفترملا ةفلكتلا

 ضوخن نأ انه ديرن ال ءرمأ نم نكي امهم
 طقف «ةلوادتملاو ةفورعملا ةلأسملا هذه ىف

 لابقتسالا نم ًاءزج نأ ىلإ ريشن نأ ديرن
 اذه ىلإ نيدي !ةدج ود ل يسامحلا ىملاعلا

 ثدحت املاطلو ملاعلا هفرعي يذلا عقاولا
 نيدي لابقتسالا نم ربكأ اءزج نكل ...هنع

 وهو ؛هسفن مليفلا ىلإ بير ىندأ البو ًاضيأ
 هل ناك يذلا لعفلا در هدكؤيو دوعيس رمأ
 نود «ةيبوروألا تالاصلا يف ضرع امئثيح

 يف ةحجانلا هضورع دنع ًاليوط فقوتن نأ
 اهنأ فرعن يتلا تاناجرهملاو تابسانملا

 يأ ةوقل يقيقحلا ناحتمالا لكشت ال ةداع

 يذلا «رولكلوفلا» راطإ جراخ هدومصو مليف

 ةرورضلاب قلعتت ال تابارغل هبيصن نم نوكي
 ناحتمالا ...هعوضوم وأ هتيّئف وأ هرهوجب

 اذه هباجي نيح نوكي ينفلا لمعلل يقيقحلا

 اذه بكاوي ًادقنو ءًاضيرع ًاروهمج لمعلا

 دق ؛ةدججو» نأ تفاللا نمو ...روهمجلا

 ...شهدم قوفتبو ناحتمالا اذه يف حجن

 ربع هراشتنا ىلإ تالاصلا ىلع هتالوج نمف

 تالاقملا تارشع ىلإ «ةجمدملا تاناوطسألا

 «ةيدوعسا ىسنت نأ نود نم ىتح «ىتلا ةيدقنلا

 هعم ىطاعتت فيك تفرع «ةهتيوثنأ»و مليفلا

 رايتخا ىلإ ًالوصو ؛ةريبكلا امنيسلا عم اهيطاعت
 تاراكسوأ ةليلق روهش دعب ضوخيل مليفلا
 ىلإ ًالوصو «دوويلوه يف يبنجأ مليف لضفأ
 داقن اهارجأ يتلا ةيفاحصلا تاراوحلا تارشع

 .روصنملا ءافيه هتجرخم عم رابك نويفاحصو

 ةدحو

 ا

 هناكم ذختي هتلعج يتلا هتلحري «ةدجوا ماق

 ميهافم ىلإ ةيبرعلا امنيسلا يف نوكي ام برقأك
 يعامتجالا دصرلا امنيسو فلؤملا امنيس

 بناج ىلإ عضويلو ؛ةيئادح دعب املا
 يف ةدئاسلا ةريبكلا تامنيسلا مالفأ نم ديدعلا

 .مويلا عباسلا نفلا

 مليفلا اذه ركذي نأ ةفداصم نكت ملو

 نييناريإلا امنيس بناج ىلإ ؟لوألا يدوعسلا»
 يكرتلا وأ يداهرف رغصأو فابلامخام ةريمس

 رثكأ نم ضعبلا ىتح وأ ناليج يجلب يرون
 ىلع انه ظحالنلو ...ةبهوم ايوروأ قرش نادلب
 ةيبئارغب ةقالع هل دوعت ال فينصتلا اذه نأ روفلا

 .ءامتنالا كلذ ةيرولكلوفو مليفلا ةيدوعس

 ةبسائمل انه فقوتلا ردجي ؛هلك اذه عمو
 نمو «هب طبتري عقاو دنع «مليفلا نع انثيدح

 نيح هتبحاص لاب يف نكي مل هنأ دكؤملا

 هقيقحتل مزاللا لاملا نع ثحبتو هبتكت تعرش
 ءارجإ دعبو ءوه ؛ةدجو» نأ عقاو ؛تاونس لبق

 هطبر نكمي مليف ءىرخألا تاباسحلا لك

 ةقد رثكأ مالكب وأ ...«يبرعلا عيبرلا» ب ةرشابم

 عيبرلا اذه عم ةبكاوتملا امنيسلل نكمي امب

 يذلاب :اذه نم رثكأ ىتح لب هنوكت نأ يبرعلا
 اذه ودبي دق ىلوألا ةلهوللو ركنا بق

 بارغتسالا نم ءيشب لءاستي نمل ًابيرغ مالكلا
 ادلب تسيل ةيدوعسلا نكل ...:راكنتسالا وأ

 .لقألا ىلع نآلا ...يبرعلا عيبرلا نادلب نم

 لبق هتبحاص نهذ يف ًالمتكم ناك مليفلاو
 .«عيبرلا» عالدنا نم تاونس

 نيرصنعلا نيذه نإ لب :انه عيرسلا انباوجو

 يف ؛ةدجو» ةناكم ناددحي ام امه ديدحتلاب



 ةدجو

 رثكألا بناجلا يف «ىرحألاب وأ «عيبرلا اذه

 لاغتشا رصنع هب ينعن ...هنم ةموميدو اقمع

 .ديدحتلاب قمعلا يفو «تاينهذلا ىلع مليفلا

 يف ءيعامتجالا دصرلا يف «ليصافتلا يف

 :ةقد رثكأ لكشبو «تايصخشلا نيب تاقالعلا

 ىلإ اهلالخ نم رظنَي يتلا رظنلا ةهجو يف
 دوعي ال عوضوملا اذه نأ ًاملع ...هعوضوم

 اهمأو ةدجو ةلفطلا ةياكح انه انيلإ ةبسنلاب
 قحي ال ةجارد ىلع لوصحلا يف ةبغرلاو اهيبأو

 ةقباسم مادختساو ءاهيلع لوصحلا تانبلل

 اذه ريغو «كلذ ليبس يف ميركلا نآرقلا ظفح

 ءافيه اهتمض ةريثمو ةفيرط ةيثدح ليصافت نم

 ...ًاديجو ًاهيزن ًامليف اهنم عنصتل روصنملا

 تيد رحتاهب يلا ةديكلا حضي انه عوضوملا
 لوقتل «ةيئاكحلا» رصانعلا هذه لك ةجرخملا

 اهنع توكسملا قطنت» ل رخآ ريبعتب وأ ءاهمليف
 «ةبخاص تاراعش نود نم امنإ ؛عمتجملا يف

 داتعا يذلا عونلا نم ةيلوفط دّرمت فقاوم وأ

 ةفيزم ةيوبخن هيلع غبسيو مليفلا رّمدي نأ
 زازفتسا نود ءاذه نم ٌمهألاو ...ةيدجم ريغ

 لبقتيل هتظفاحم نم جرخي داكي ال عمتجمل

 ةروصلاف «ةيئامنيسلا ةروصلا مث ؛ةروصلا ةركف
 ...كلذ ىلإ امو ةأرما اريماك اهطقتلت ةيئامنيسلا

 ألمت نأ ًالثم اهنكمي ناك روصنملا ءافيهف

 جراخلا يف هروصتو ام ةيجوغاميدب اهمليف
 اهنكل .ًاقيفصت لائيو «ًاضراعم ًامليف» نوكيف

 اننيقي يفو ءًاقح ًايدوعس اهمليف لعجت نأ ترثآ
 هطبرل ًالاجمو ...مليفلا ةحلصم يف ناك اذه نأ
 يبرعلا عيبرلل ةدوشنملا امنيسلاب يقيقحلا

 .ىقيقحلا
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 أدب دق نكي مل يذلا «عيبرلا» نأ عقاولاف

 كاذ وه ءنيحلا كلذ ىتح ينينج لكشب الإ

 تاعارصو تارهاظتلا جراخ نوكتي يذلا

 لامآلاو تاطابحإلاو ةيمادلا كراعملاو ةطلسلا

 كلذ وه عيبرلا .ةبذاكلا ةضيرعلا ةيسايسلا

 هيلع ناك ام ىلإ دوعيس ءيش ال نأب روعشلا

 يه ةيقيقحلا ةروثلاو .نآلا ثدحي ام لك مغر

 يتلا كلت يهو قامعألا يف لغتشت يتلا كلت

 «هيلع ناك ام ىلإ دوعيس ءىش ال نأ دكؤتل ىتأت

 تالاكعلا قع رظلا ةفرصب تاتهالا لذفت
 تاضافتنالاو ةيسايسلا فقاوملا ىف ةعيرسلا
 الار ماسالا
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 ةبكاوم نأ «نآلا لبق ةديدع تارم انلق دقلو

 عادبإلا لمع نم وه امنإ «هنينقت»و لّدبتلا اذه
 تايفصتو ةيسايسلا تاباطخلا جئاتن نم ال

 ىتح «ةيجولويديألا تاحايزنالاو تاباسحلا

 لكش «نآلا ىتح ًارارم تلعف امك ء,تذختا ولو
 «ةيروث»و (ةيمدقتاو («ةيعيلط» ةيئامنيس طئارش

 لدبتلا .لقألا ىلع رياني /يناثلا نوناك 75 ذنم

 يذلا عادبولا هلعفي يذلا كاذ وه امنإ ىقيقحلا

 دصريو ثادحألا قامعأ ىف ثدحي ام ربسي

 وأ بخص نود «ةجاجزلا قنع نم ةنكمملا



 تربانوب اي عادولا

 اذه لعفي مليف «ةدجوا نأ اننيقي يفو

 «ليصافتلا يف هلعفي :لوقن ىرخأ ةرمو ...هلك

 ةيراوحلا تارابعلا يف ءنويعلا تارظن يف
 اهقيفرو ةدجو نيب ؟سفانتلا» يف «ةرئانتملا

 عم فطاعتلا ىلإ دهاشملا ةوعد يف «هللا دبع

 «ةصح ةرظانلا فقاوم نم ءايتسالا يف «ريبع

 ديري يذلا ةدجو دلاو فقوم مهفت ةبوعص يف

 هل بجنت مل ةريخألا هذه مأ نأل ةيناث جاوزلا

 بقرت يذلا عئارلا بعرملا دهشملا يفو ءايبص
 سرع نم ةيتآ بخصلا تاوصأ ةزجاع مألا هيف

 اهنإ ...يحلا نم رخآلا بناجلا يف اهجوز

 اريماك اهيلع رمت ةشهدم ليصافتو تاظحل

 نانوكي ال دق ةوقو ءاكذب روصنملا ءافيه

 ريكفتلا ىلإ هناعفدت هسفن جرفتملل الإ نيزفتسم
 لوقن نأ انعسو يف نكي ملّوُأ ىرت .قمعب
 رغصألل «لاصفنالا» اندهاش نيح هسفن مالكلا

 ؛يناريإلا عمتجملا ىلإ ةبسنلاب ...؟يداهرف
 هامئيس نكل ...ًاضراعم يداهرف ربتعيال

 ةمئاقلا تاينهذلا ىلع ضرتعت امنيس ديكأتلاب
 ...اهرييغت ىلع ضرحتو ًاقيمع ًاضارتعا
 .«ةدجو# نأش كلذكو

 بخصو رولكلوف نم ًاديعب ءانه نمو
 اندجن .هتيوشنأو مليفلل يدوعسلا ءامتنالا

 هتفارط لكب («ةدجو»# رابتعا ىلإ نيلاّيم
 لوأ نم ًادحاو «يلكشلا هلامجو هتطاسبو

 لكشب وأ «يبرعلا عيبرلا» ىلإ ةيمتنملا مالفألا
 نيح هينعن ام ىلإ :ًاعضاوت امبرو ًاحوضو رثكأ
 «يبرعلا عيبرلا نع ؛ءيش لك مغر «ثدحتن

 .امهنود نم وأ نيتفوقعمب
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 «تربانوب اي عادولا»

 (ناولأ).د )1١946(

 نيهاش فسوي :ويرائيس

 رصن نسحم :ريوصت

 دراي لايرياغ :ىقيسوم

 . ىده «يلوكيي لاشيم ءوريش سيرتاب :ليثمت
 نيدلا ىحم نسحم «ناطلس

 يذلا نمزلا يه ةنس نورشعو ناتنثا

 عادولا»و «نيدلا حالص رصانلا» نيب لصفي

 تاريغت تدهش تاونس ىهو .؛«تربانوباي

 هراسمو نيهاش فسوي ةايح يف كلذكو

 تناك ءريخألا راسملا اذه ىلإ ةبسنلابو .ينفلا

 مهأل هقيقحت تدهش يتلا يه تاونسلا كلت

 .هلامعأ

 يبرعلا لابقتسالا نأ نم مغرلا ىلعو

 حالص رصانلا» بيصن نم ناك يذلا ماعلا

 ةرم فلأ محرأو ةرم فلأ لضفأ ىّدبت ؛نيدلا

 لوأ بيصن نم نوكيس يذلا لابقتسالا نم

 ««تربانوب اي عادولا» ةديدجلا ةيخيراتلا هلامعأ

 تابستكم نأ وه انه هلوق نم انل دب ال ام نإف

 ىلع امك ينفلا ىوتسملا ىلع نينسلا كلت لك

 نيب ةنراقملا دنع ةرشابم حولت «يعولا ىوتسم
 لشف نأ اننيقي يف ودبي اذه ءوض يفو «نيمليفلا
 «برعلا نيجرفتملا ىدل «تربانوب اي عادولا»

 يبرعلا جرفتملاف .حضاو مهف ءوس نم جتن امنإ

 ىتح ايجولويديألا يف قراغلا وهو «هتداعك



 تربانوب اي عادولا

 ىرخأ ةرم مدقي ذإ «نيهاش نم ديري ناك «هينذأ

 يف رخآلاب «نحنا لا ةقالع ةروص مسر ىلع
 يهو ءرصم ىلع تربانوب ةلمح لواطي مليف
 خيرات يف لدجلل ةراثإ رثكألا لئاسملا ىدحإ
 مجاهي نأ هنم ديري ناك ؛ثيدحلا يبرعلا ركفلا
 ةيجاودزا قلطنم نم ًاضيأو ةداوه نود ةلمحلا
 «قح ىلع ًامئاد ؛نحن» :ضيبألاو دوسألا
 .ملاظو أطخ ىلع ًامئاد ؛رخآلا»و نومولظمو

 جرفتملا نأ حضاولا نم «راطإلا اذه يفو

 - ةيبرعلا ةبخنلا :ًاضيأ لوقن ال يك - يبرعلا
 نيب ةقالعلا يف ةيكيتكلايد ةيأ ىري نأ ديري ال

 ةيبرعلا بخنلا نأ انه تفاللاو .رخآلاو انآلا

 اهئارو نم يعاولا فصن روهمجلاو ةثيدحلا
 رخاوأ ةيبرعلا ةبخنلا نع نيفلختم ناودبي

 نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع عساتلا نرقلا

 تاعلطت اهتوفت نأ نود نم ىتلا «نيرشعلا

 :تكردأ هتلمح يف ةيرامعتسالا تربانوب

 نيرونتملا نم ديدعلاو يتربجلا ىطخ ىلع
 تأر «ةلمحلا نمز اوشياع نيذلا نييرصملا

 ركفلل تققحت يتلا ةيوضهنلا بساكملا
 بناجلا لضفب سيل «ةيبرعلا ةثادحللو يبرعلا
 اهبناج لضفب ًاديدحت لب «ةلمحلا نم يركسعلا

 بناجلا : - ةيخنلا كلت ىلإ ةبسنلاب  مهألا
 يئامنيسل نكي مل ةيلدجلا هذهو .يملعلا

 نأ نيهاش فسوي لثم - سكاشم امبرو - عاو
 هيلع ىلمأ يذلا همه تناك لب ءاهتيؤر ضفري

 .مليفلا اذه قيقحتل عافدنالا

 عادولا» يف سيئرلا عارصلا نأ لاحلاو

 نييسنرفلا نيب عارصلا سيل «تربانوب اي
 اذه ناك نإو ىتح .برعلا مث نييرصملاو
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 ةميزه نع مث اياحض نع رفسأو ًايقيقح عارصلا
 نيب وه نيهاش ىدل سيئرلا عارصلا .تربانوب
 دحأ «يلليرافاك وه رخخآ يسنرفو تربانوب

 حومطلا باشلا لارنجلا اوقفار نيذلا ءاملعلا
 يذلا) تربانوب نأ انه ركذتنلو .هتلمح يف

 (وريش سيرتاب يسنرفلا ةعارب لكب هرودب ماق
 ةرم لك يف وهو «امامل الإ مليفلا يف رهظي ال

 امّيس الو ةيرخسلل ةضرع انل ىدبتي اهيف رهظي
 مليف ثادحأ ىورت يذلا «يلليرافاك لبق نم

 .ضومغ وأ سبل ىندأ نود هروظنم نم نيهاش
 ةيلدجلا هذه انلخدي «نيهاشا نأ ظحالنلو

 ةقلعتملا ةريهشلا هترابعب تربانوب ظفلتي ذنم

 دوجو ىلإ رظنت يتلا ةنس فالآ ةعبرألاب
 نإ .تامارهألا ىلعأ نم رصم ىف نييسنرفلا
 ذإ :ةظحللا كلت ذنم هتبعل لخدي «نيهاش»
 يتلا ةروثأملا هترابع نم لارنجلا يهتني نإ ام

 مستبي ىتح «ديعب نمو ًاليل نيهاش اهروصي
 امب متمتيو ًارخاس (يلوكيب لاشيم) يلليرافاك
 هتناوطسأ ىلإ داع قمحألا اذه وه أه :هانعم

 نم خفلا يف عقي قمحألا وه اهه وأ ؛ًاددجم

 .ليبقلا اذه نم ًائيش وأ «ديدج

 همليف نيهاش عضومي ًآذإ ةظحللا كلت ذنم
 ثدحلا قايس يف ال ءوه هركف قايس يف

 نإ حوضو لكب انل لوقيو .هسفن يخيراتلا
 نم لاح ةيأب همهي ال يخيراتلا ثدحلا اذه

 هلعفيل يلليرافاك ءاج ام وه همهي ام ءلاوحألا

 .تربانوب هلجأ نم ءاج ام ال «دالبلا هذه يف

 فرعتلا نكمي تربانوب هلجأ نم ءاجام

 مهي ام وهف يلليرافاك امأ .خيراتلا بتك يف هيلإ

 لثمي يلليرافاك نأل امبر ؟اذامل .نيهاش امنيس



 تربانوب اي عادولا

 ةعوطقملا هقاسب وهف نيهاش ةيصخش نم ًابناج
 ولو) نييرصملا ةايح يف جامدنالا هتلواحمو

 ىبحي ىتفلاب ةيمارغ ةقالع ةماقإ قيرط نم
 يف مار ةيصخشب صهري امنإ (يلع هيخأب مث
 يورب راريج نبا فزوج ةيصخشيو «رجاهملا#
 .«ريصملا» يف

 ىقلي نأ ًاضيأ انه هتوفي ال ؛نيهاش» نأ ريغ

 فراقي انه هلعلو - يلليرافاك ىلع ةمئاللاب
 ىيفو - لاكشألا نم لكش ىف ىتاذلا دقنلا
 يتلا تارابعلا كلت ةمهم نوكت راطإلا اذه
 اميفو ىيحي هيخأ توم دعي ؛يلع اهيقلي
 اذخآ «توملا شارف ىلع ىلليرافاك نوكي

 ملعتيو ملعيل ءاج ذإ هنأ ريخألا اذه ىلع
 ىتح ملعتي ملو ؛ملعي نأ ىلع هرود رصتقا

 شيعيو مهبحيل ىتأ نيذلا موقلا ةغلالو

 نم ًادج ًابيرق انه ودبي «نيهاش# نإ . .مهنيب

 دولك يسنرفلا ايجولوبورثنألا ملاع ناك قطنم
 هبتك مهأ نم دحاو يف هنع ربع سوارتس يفيل

 دونهلا لابقتسا نع ثدحت ذإ .ءسكنللا ةياكح

 فشتكا نيح سوبمولوك فوتسيركل رمحلا
 لابقتسالا ناك ؛ةيكيرمألا ةراقلا ريخألا اذه

 مهفي مل ضيبألا يبوروألا نكل ءبخاص ًالفح
 ىلع ًاتوفم هيلبقتسم حبذ لب بيحرتلا كلذ هنك
 ًامئاد عدبأ يتلا صرفلا كلت نم ةدحاو برغلا

 .اهتيوفت يف
 مل نإو ىتح ءاهطقتلي مل كلذك يلليرافاك

 .ءسوبمولوك هيلع ناك يذلا ءوسلا ىلع نكي
 مسري ؟نيهاش» نأ مغر انه نمو «تربانوب وأ

 هيفعي ال هنإف ءًايباجيإ ًامسر ملاعلا اذه ةيصخش
 ؛يلع ناسل ىلعو «رخآلا وه ةمالملا نم

 الا

 هبحأو يلليرافاك نم ريثكلا ملعت وه - يذلا
 مليفلا اذه يف رثآ «نيهاش» نأ حضاو .قدصب
 ماعلا كرتي نأ ةيلاع ةينقت ةيفرحب لوغشملا

 ًالصاوم صاخلا يف صوغيل ريبكلا يخيراتلا

 هقالقإ نع فّكت ال ةلئسأل ةبوجأ نع ثحبلا
 ةلئسأ انه نيهاش همدقي ام نألو «ديعب نمز ذنم

 ولو ىتح اننإ لوقنل ىرخأ ةرم دوعن «ةبوجأ ال

 ةيفافش لالخ نم  ؟نيهاش# يأ - هانحمل

 لالخ نم رضاح ًاضيأ هنإف «يلليرافاك ةيصخش

 ةيقحأ لوح ًاعورشم لاؤسلا نوكي دق انه
 نأو ةصاخلا هبرآمل خيراتلا لدبي نأ يف نانفلا

 ةياهن يف ؟عاذخ» مليف ىلع نييالملا قفني
 اذه مدعني نيهاش فسوي عم نكلو ؟رمألا

 نأ ًالصأ ىري لجرلا نأل ؛ةلئسألا نم عونلا
 .امئيسلل يقيقحلاو ساسألا رودلا وه اذه

 نم قلطني ينف عادبإ ءيه اهمهفي امك امنيسلاو
 .عقاولا يف ال «ةايحلا يف بصيل نانفلا تاذ

 ام ءانه ؟نيهاش» ينعي ام .ثادحألا قدص سيل

 نأ ىلع اهتردقو ثادحألا هذه ريسفت وه هينعي

 ديحولا نانفلا حالس هفصوب نفلا /عدبملل رفوت

 /ةيقيقحلا امئيسلا نألو ؛ملاعلا ىلع هتذفانو

 نألو :قلقلاو ةلئسألا امنيس يه يقيقحلا نفلا

 رثكألا نينانفلا نم دحاو وه نيهاش فسوي
 يعيبطلا نم ناك «ةيبرعلا اننونف خيرات يف ًاقلق
 ةلمحلا ةياكح لالخ نم هتلاض دجي نأ هل

 نم ىتح ليومتلا ىلع ًالصاح ؛«ةيتربانوبلا

 ًاقيفر نوكي نأب هوبلاطي مل ًادبأ نيذلا نييسنرفلا
 مهسفنأ مه - كاذ فيزملا يموقلا مهلطب عم

 .قالطإلا ىلع نويلبان عم نيقيفر اونوكي مل



 رمجلا نينس عئاقو

 يف تايضرفلا هذه عضن مل نإ اننأ لاحلاو

 ««تربانوب اي عادولا» ىلع جرفتن نحنو اننهذ
 عم انلماعت يف مهافتلا ءوس ىوتسم دنع ىقبنس

 يمليف مهف نع ىتح زجعنس لب «مليفلا اذه
 امهققح نيذللا نيرخآلا نييخيراتلا نيهاش

 ايعادولا# قيقحتل ةيلاتلا تاونسلا لالخ
 مل اذإو .«ريصملا»و «رجاهملا» يأ «؟تربانوب

 هنكمي «رهام يفرح لك لثم «نيهاش# نأ كردن

 نع عروتي الو ءيش يأ نم ءيش يأ عنصي نأ

 نأ نود نم  هاوه ىلع خيراتلا بيكرت ةداعإ

 نكمتت نل - عبطلاب ةيسيئرلا هتايرجم يف فّيزي
 تلعج يتلا ىرخألا ةيوازلا كلت مهف نم ًادبأ

 نع ًامليف رخآلا وه هتلعجو ًانكمم رجاهملا»
 هثادحأ تراد نإو ىتح «ةيتاذلا نيهاش ةريس#

 .ةنعارفلا نمز يف

 «رمجلا نينس عئاقو»

 (ناولأ) .. هه (1ةا/ه)

 ائيماح رضخألا دمحم :جارخإ

 «ةردجوب ديشر ءاثيماح .أ .م :ويراتيس

 سراف قيفوت

 «سورع نب دمحأ «يناف ليسرام :ريوصت

 بوبيهلب ىفطصم

 سوينآ بيليف :ىقيسوم
 انش ىليل .تاريوك يلع ديس «موثلك :ليثمت

 يف يئامنيسلا «ناك» ناجرهم ناك ذنم

 برعلاو «تاينيعبرألا طساوأ ىسنرفلا بونجلا

 تناك ذنمو .رخآلاو نيحلا نيب هيف نوكراشي

 ع

 تاناجرهملا ربكأ ىحضأ يذلا اذه زئاوج

 برعلا نويئامنيسلاو «ملاعلا يف ةيئامنيسلا
 مل نإ ةيوناثلا وأ ةريغصلا :هزئاوجب نوملحي

 ىربكلا ةزئاجلا ىلع لوصحلل ةصرفلا حتُت
 .«ةيبهذلا ةفعسلا# ةامسملا

 ةزئاج ىلإ ةبسنلاب ثدح امكًامامتو
 برعلا باتكلا اهب ملح يتلا بادآلل «لبون»
 ديمع» قيرط نم ؛مهيلإ لصت نأ لبق ًاليوط

 تفرع «,ظوفحم بيجن «ةيبرعلا ةياورلا
 .ةيبرعلا امئيسلا ىلإ اهقيرط «ةيبهذلا ةفعسلا»

 ىلإ تحنم نيح ١1410 ماعلا يف كلذ ناكو

 نوكيل «رمجلا نينس عئاقو» يرئازجلا مليفلا

 جرخملا ءائيماح رضخألا دمحم هجرخم كلذب

 يف ىربكلا ةزئاجلاب زوفي يذلا ديحولا يبرعلا
 «ةفعس) نأ حيحص .مجحلا كلذ نم ناجرهم

 كلذ دعب نيهاش فسوي ىلإ تحئُم ةصاخ

 تءاج اهنكل 2.1441 ماعلا يف يأ «ةنس 77 ب

 «ريصملا» بحاص لامعأ لمجم نع ةيميركت

 ةبسانمل تتأ كلذكو ءدحاو مليفب قلعنت الو
 اهاطعأ ام .ناجرهملل نيسمخلا ةرودلا داقعنا

 .ًاينف ًاعباط ال ءايلافتحا ًاعباط

 ناجرخم «لاح ةيأ ىلع ههنّمأ ينفلا عباطلا

 :هسفن «ناك» ناجرهم يف «نارخآ نايبرع

 ايليإ ينيطسلفلاو «ءيدادغب نورام ينانبللا
 همليف نع ١44١ ماعلا يف امهلوأ ؛ناميلس

 ؟١٠ 7 اذه انماع يف يناثلاو «؟ةايحلا جراخ»

 نيذه نم لك زاف ثيح ««ةيهلإ دي» همليف نع
 .ةصاخلا ميكحتلا ةنجل ةزئاج :اهسفن ةزئاجلاب

 ىلع ًافقو «ةيبهذلا» ةيبرعلا «ةفعسلا» لظتل
 .«رمجلا نينس عئاقوا همليف ىلعو انيماح



 رمجلا نينس عئاقو

 :نيحلا كلذ ذنم ءلخد مليفلا اذهو
 ةقلح .«ناك» ىف ريبكلا هزوف لضفب اديدحتو

 ادعو يقيل ةيملاعلا مسا كاكتسكاك
 تققح يتلا مخضألا ةيخيراتلا مالفألا نم

 امئيسلا تامالع نم حبصيلو «.دوويلوه جراخ

 ةنيحلا كلذ ف ةاهسات قلحت تناك ىلا
 هبورد نع ثحبي ناك يذلا ثلاثلا ملاعلا يف
 لام كلذ ىقانب ةفاك تالاجملا ىف ةصاخلا
 ١ افلا

 قايسلا اذه يف هركذ نكمي ام مهأ لعلو

 لالخ نم «ربتعا (رمجلا نينس عئاقو) نأ

 «رأثلا» نم ًاعون «ناك» ىف هزوفو هضرع

 ًارمعتيس ناك يذلا دليلا نم ةيرئازجلا ةفاقثلل
 رقع يفو عونلا اذه نم زوفف ءاسنرف :رئازجلل
 يضمت دكت مل يذلا يلاينولوكلا دلبلا راد

 «رئازجلا هتحرابم ىلع «كاذ دنع «ةنس ١

 عمو .يناعملا كلت ةرورضلاب لمحي وهو
 هرابتعاب مليفلا مجاهي نأ ضعبلا تفي مل اذه

 ةألامملا هذه نإ لوقي نأو ««اسنرفل ًائلامم»

 و

 ضعبلا اذه ةجح تناكو .هزوف ببس تناك

 ةروثلا راسم نع ثدحتي اميف «مليفلا نأ

 يف تاضقانتلا دنع ًاليوط فقوت «ةيرئازجلا

 !مهسفنأ نييرئازجلا فوفص

 ًاريثم مويلا ودبي دق مالكلا اذه لثم
 ام ؛نيحلا كلذ يف ًاجئار ناك هنأ ريغ «ةيرخسلل

 لوقي هلعجو .ديدش ىذأ ىلإ جرخملا ضّرع
 مل انأ :اهرّركأو تلق دقل» :هدر ضرعم يف

 ىوس سيل اذه يمليف .ايخيرات ًامليف انه عنصأ

 ةددحم عئاقو ىلإ دنتسي ناك نإو ةيصخش ةيؤر

 امل ةلماش ةيؤر ميدقت ادبأ معزأ ملو 0.0

 ةيخيراتلا ةرتفلا لالخ اهلك رئازجلا هيلع تناك

 ايهشش اان يننأ ًاصوصخ ءاهنع ثدحتأ كل

 ةيرق يف ًايوزنم شيعأ ةرتفلا كلت لالخ تنك
 دنتست نأ اهتوفي ال مليفلا ةيؤر نأ ديب .«ةريغص

 مليفلا فينصت رسفي ام «ةيخيرات تايعجرم ىلإ

 ةشاشلا ىلع اهنم دحاو لك رهظي نيوانع يف
 تاونس» :ةيخيراتلا ثادحألا يرحل عب

 «(رمجلا تاونس» ««ةبرعلا تاوئس» ««دامرلا

 نم لوأألا) ««رانلا تاونس» ««ةلمحلا تاوئسا
 رشع يداحلا»و 2١905 ربمفون /ىناثلا نيرشت

 .اذكهو ..(148 4 يناثلا نيرشت نم

 هدروي يذلا ميسقتلا نأ انه حضاوو
 يف هدروأ امدعب «همالك يف انيماح رضخألا

 ثادحألا عباتت سكعي امنإ ,مليفلا قايس

 ةروثلا ىلإ تداق يتلا ةيخيراتلا بقحلاو
 ؛جرخملا اذه نأ انه شهدملاو .ةيرئازجلا

 تايرجمل ةيخيرات ةروص ميدقت ىلإ ىعس

 يفضي فيك فرع يذلا تقولا يف «ةروغلا
 .ًايويؤر ًايتاذ ًاعباط ءكلذ ثادحألا عباتت ىلع



 رمجلا نيئس عئاقو

 مل ةنوآلا كلت يف» :لاق نأب كلذ رسف وهو
 ىنعملاب يسايس يعو نيحالفلا ىدل نكي
 «كانم ناك .مويلا همهفن نأ نكمي يذلا
 «ةروثو جاجتحا ءركذأ نأ يننكمي امبسحو
 هذه رّيسي فيك فرعي ناك رمعتسملا نكل

 تاونق يف لاعفأ نم اهنم جتني امو سيساحألا

 وه عقاولا اذه نع مليفلا ريبعت نأ لاحلاو

 ريغو - نييئامنيسلا نم رثكلا بضغ راثأ يذلا
 اوناك نيذلا نم «نييرئازجلا - نييئامنيسلا
 يرئازج لك نإ لوقي نأ مليفلا نم نوديري
 ءاهب يعو ىلع - ةروثلا عالدنا لبق - ناك

 ربتعا كلذ مليفلا لقي مل اّملو ءاهلجأ نم ًالماع

 روصتن نأ اننكمي ةمهت يهو ««اسنرف مدخيإ هنأ

 يذلا ريبكلا زوفلا كلذ اهتدح نم داز فيك

 .«ناك» يف مليفلا هققح

 لاجسلا ًاصوصخ .هلك اذه نأ ريغ
 نينس عئاقو» لوح نم راث يذلا يسايسلا

 نكي مل مليفلا اذه نأ انيسني الأ بجي ««رمجلا
 ىربكلا راكفألل حرط# درجمو «نومضم مليف#

 اياضقلا مالفأ تناك امك ؛ةشاشلا ةحاسم ىلع
 لعفت نأ ؛ثلاثلا ملاعلا مالفأ امّيس الو «ىربكلا

 ءاضيأ ًاليمج ًامليف ناك هنإ لب ؟نيحلا كلذ يف

 لعج ىلع ةردقيو «ةزيمتم ةيئامنيس ةغلب ًاقباع
 روصتف ثادحألا لخاد ىلإ للستت اريماكلا

 سبالملاو عومجلاو ةئيبلا لامج :اهلامج

 .يلافتحا ميخضت يأ نود نم «ةعيبطلاو

 مليفلا ىلع تفضأ ةمسلا هذه نأ ةقيقحلاو

 ضعبي هبشلا بيرق هتلعجو «يمحلملا هعباط
 نم) ةيسورلا امنيسلا تايكيسالك لمجأ

 ق0

 تفرع يتلا كلت (وكنجفودو نيكفدوب لامعأ

 يسايسلا نومضملاو نفلا نيب مئاوت فيك

 ًاناولأ ةمث نأ لاح ةيأ ىلع فرعي) زيمتملا

 تاجرد ضعب مدقتف ؛دوسألاو ضيبألا نيب

 عوضوملا ىلع ةيفضم ةقدو قذح يف يدامرلا

 قلطنت دق عونلا اذه نم مالفأ اهدقتفت ةيقدص

 ءايجولويديألا ةناخ يف بصتل ةنسح تاين نم

 ةياهن يف ةيسايسلا ةياعدلا ةناخ يف نكي مل نإ

 .(رمألا

 يلكشلا لامجلا نوكي نأ فسؤملا نمو

 هلعج دق مليفلا اذه ىلع يغاطلا يليكشتلاو

 كلت يف ذإ .ضعبلا رظن يف «ًانوعلم» ًامليف
 نوعدبم هعفر راعش لباقم يفو ؛نايحألا

 ليمج وه ام لك» نإ لوقي نويقيقح نويمدقت

 نيرظنملا ضعب ناك ««ةرورضلاب يروث وه
 لك» نأب نوداني «نيلاتس ةثرو نم «نييسايسلا

 ناكو .«ةرورضلاب ليمج وه يروث وهام
 عئاقو# اومجاه نيذلا مه نوريخألا ءالؤه

 .ةوارضب ؛رمجلا نيئس

 يتلا ىلوألا ةرملا كلت نكت مل اذه عم

 لامجلل انيماح رضخألا دمحم اهيف يطعي

 وهف ءيروث مليف يف ًايساسأ ًارود يلكشلا
 مليف 193575 ١9576 ماعلا ذنم ءققح ناك

 امئيسلل نانعلا قلطأ يذلا ؟ساروألا حاير#

 ًايروث ًامليف ناكو .اهتاحاجنو ةيرئازجلا
 ةيلامجلا داعبألا نم ريثكلا لمح هنكل ءآيلاضن

 لكشلل دهم ام يه اهنأكو ًاقحال تدب يتلا

 .«رمجلا نينس عئاقو# هيلع ءاج يذلا زيمتملا



 ؟نيول الهو

 «؟نيول ألهو»

 (ناولأ).د 1" ٠

 يكبل نيدان :جارخإ
 نيدان .يليجحلا داهج .دادحلا ينور :ويرانيس

 يكبل
 نياتسنفوأ فوتسيرك :ريوصت

 رنزم دلاخ :ىقيسوم

 فولعم نوفيإ ؛ميكح ىليل .يكبل نيدان :ليثمت

 يئاورلا يكبل نيدان مليف ققح امدنع

 يدقنلا حاجنلا ؛ليماراك» لوألا ليوطلا

 يف لوألا هضرع نم ًاءدب يريهامجلاو

 «ناك» يف «نيجرخملا رهش فصنا ةرهاظت

 قحتسي مليفلا نأ ًاحضاو ناك «تاونس لبق
 مليفلا ملاع نم ةيتآلا يكبل نأو ؛حاجنلا اذه

 ةينانبللا امنيسلا مامأ تحتف «بيلكلاو ينالعإلا

 «ةديدج امنيس طقف سيل ةركتبم «ةعساو ًاباوبأ

 عوضوملا ةبراقم يف ةجزاط ةقيرط ًاضيأ لب
 تنلعأ نيح دتشي عقوتلا أدب انه نم .يئامئيسلا

 ًاقالطنا ««؟نيول الهو ...» يناثلا اهمليف نع
 فرعي ال يقيقحلا يئامنيسلا نإ لوقت ةركف نم

 .يناثلا همليف دعب الإ ًاقح

 ًامليف ةرتف دعب يكبل تققح لعفلابو
 مليفلا ههقيقحت ماع يف هرودب ناك ًايناث
 ةرظن» ةرهاظت يف ىرابت يذلا ديحولا يبرعلا

 وهو .يئامنيسلا ناك ناجرهم يف «...ام

 ًاحاجن ققح ءاهموي كانه لوألا هضرع ذنم

 تبث ناك اذإ هنكلو .امهب سأب ال ًالابقإو
 هيف لوأ رود ةبحاص يهو - هتجرخم ةناكم

 ع

 ةقلأتم ةيئامنيسك - «ليماراك» يف لاحلا امك
 ودبي ال ماع لكش يف مليفلا نإف «ةعمال ةلثممو

 هبناوج ضعب يف ةمث لب ؛هقباس ىلع ًاقوفتم
 لب «ةيئامنيسلا يكبل ةغل يف سيل ءديكأ عجارت
 يف حضوأ لكشب امبرو «ويرانيسلا يف ًاديدحت
 حطنت ًالصأ هنأل امبرو ...هتلاسرو مليفلا ةكبح
 .ةلاسر هل نوكت يك

 ةرظنلا ىلع ةرداصم انه مكحلا اذه ودبي دق

 ةيادبلا ذئم ًايرورض ودبي هنكلو «مليفلا ىلإ
 مليف هنأ هتيادب ذنم نلعأ ؛هسفن مليفلا نأ درجمل

 ةيفاحصلا تابيرستلا يف طقف سيلو ؛ةلاسر
 كلذك لب «هب ةقلعتملا ثيداحألا ىفو ءهنع

 «هتيريبعتو هلامج ىلع يذلا «مليفلا حجتفم يف

 يذلا هعوضوم يف هلك مليفلا ىطخ دوقتس

 لكشب .هعم فطاعتلا وأ هب لوبقلا بعصي

 ىلإ نآلا ذنم ةراشإلا نم دب ال كلذك .يلك
 «جضانلاو نكمتملا يكبل نيدان جارخإ نأ

 لمعلاو مليفلا لاوط هتقاط فرصي هنأكو ادب

 دب ال ةنراقملل انهو .ويرانيسلا «ذاقنإ2 ل هيلع

 «ليماراك# ودبي ناك اميف هنأ ىلإ ةراشإلا نم

 ...3 ودبي ؛ىلوألا ةجردلاب مكحم ويرانيس مليف

 ءادأو ةيرصب ةغلو جارخإ مليف ؛؟نيول الهو
 .رخآ ءيش يأ وه امم رثكأ ءيعامج

 نيدان نأ وه ًاقح رمألا يف فيعضلا نأ ريغ
 عمجت «ةلاسر ةمدخل هلك مليفلا ترّخس «يكبل
 يكولسلا لوقعماللاو يسايسلا أطخلا نيب

 ...ل ةياهنلا ىف ةحرتقملا لولحلا ةجاذسو

 ْ .ةينانبللا برحلا

 رودت «ينابحر نيوخألا حرسم ةقيرط ىلع
 ةيزمرو ةيمهو ةينانبل ةعيض يف مليفلا ثادحأ



 ؟نيول الهو

 «يجراخلا ملاعلا نع ةلوزعم ةعيض يأ .يلاتلاب

 .يعوط لكش يف ًاضيأ نكلو ًايثدحو ًايفارغج
 يتاوللا ةعيضلا ءاسن هنّمؤت ريخألا دعبلا اذهو

 يتلا برحلا نم نيناعو نلكثو نلّمرت ذإ
 يفئاط ماسقنا يف لاجرلا ىلع لاجرلا اهنشي

 ءاهتاليوو برحلا هيلإ وزعي مليفلا داكي نيعم
 برحلا هذه طابترا عقاو ىنبتي نأ نود نم

 ةيملاعلا ةسايسلا ثادحأو ةيجراخلا تائيبلاب

 .ةيميلقإلا وأ
 ةقامح ببسب علدنت انه برحلا نإ

 ىلع اذهو ...اهنمث ءاسنلا عفدتو ...لاجرلا
 وهو مليفلا يف لوألا دهشملا انل هلوقيام لقألا

 ًايلالد ىتحو ًايجارخإو ًايبيكرت ليمج دهشم
 هجوت روصي يذلا دهشملا اذه .انئش اذإ ًاضيأ
 ةربقملا ىلإ ؛ةزيمم ىقيسوم عقو تحت ءاسنلا

 ىلإ ةموسقملا امنإ نيتفئاطلا نيب ةكرتشملا
 مل ثيحب ؛هتلاسرو مليفلا عاقيإ ددح «نيتفض
 .اذه ديكأت الإ مليفلا ةيقبل قبي

 لءاضتي ام ناعرس دهشملا لامج نأ ريغ
 اهمسري يتلا ةيلاتلا مليفلا ؟ثادحأ» مامأ

 ودبي ثيحب لاهستسالا هنع بيغي ال ويرانيس
 نود نم «ةئياحرلا ملاعل ةاكاحم درجم ًانايحأ

 وأ ءاستيروتسوك امنيسب ركذت ءاوجأ بايغ
 ةصقان امنإ «يناقلبلا وأ يلاطيإلا فيرلا امنيس

 امنيسلا هذه ألمت يتلا ةفيفخلا ةيمانيدلا
 ةعيضلا ملاع ةءارب نم ًالدب انه .ةريخألا

 يويزفطلا ظعولا ةرشابم سرب :ةينابجرلا
 ةيمانيد نم ًالدبو «ةوقلا ةتوافتملا تاراوحلاو

 ةزفلتلا ةدالب ضعب وفطت ةيناقلبلا امنيسلا
 اذهل ةيحض انه ادب يكبل نيدان جارخإ .ةينانبللا

 عالك

 فيك ذإ .اهتيقدص ةياكحلا نادقفل وأ فعضلا

 ودبت يتلا نوغيطنا ةياكحو - قدصن نأ انل

 ةلثام اهيخأ نفدل ًانمث اهرمع عفدل ةدعتسم
 نامثج يمرت ًامأ نأ - يرشبلا نهذلا يف ًامئاد

 ًاظافح يناثلا اهنبا لتقت داكتو رئبلا يف اهنبا
 نم سمخبي ءيجملا نأ وأ ءيلهألا ملسلا ىلع
 «لاجرلا ةئدهتل فاك تايناركوألا ليللا تايتف

 ريغ نم ناّمدل مليفلا يف ةهلو ةقشاع نأ وأ

 ديري هنأ تهبتشا اهنأل هيلع ةأجف بلقنت اهنيد

 .خلإ ...ةيفئاط برح يف ةكراشملا

 يزاتناف ملاع اذه نإ مليفلا لوقي دق انه

 ىلع هعم لماعتلا متي يك ًاموسرم سيل
 نأ نكمي ال ايزاتنافلا نكل ...ةيدجلا لمحم

 لوحتت نأ نكمي الو ءايزاتناف فصن نوكت

 يذلا دوهعملا عونلا نم ينانبل شتيكس ىلإ
 بذاكتلاب ...يلهألا ملسلا ينبي نأ هنم داري

 تاظحل انه ركنن نأ نكمي ال ًاعبط .كرتشملا

 دهشم لثم «مليفلا يف - ةيعادبإ - ةليمج
 ةيعامج ةينغأ عقو ىلع موغلملا ماعطلا ريضحت
 ةيئاسن ةرماؤمل نكمي ًاقح له نكلو ...ةليمج

 نأ «ةفيخسلا هروكذ برح نم نطولا ذاقنإ ديرت
 ءاهاحضو ةليل نيب تايحيسم تاملسملا بلقت

 نبا لتقي ال يك .تاملسم تايحيسملاو

 نم تراص يتلا هتجوز وأ هتخأ وأ همأ ةفئاطلا

 ؟ىرخألا ةفئاطلا

 ويرائيسلا نأ ول هيدافت نكمي ناك اذه لك

 يكبل نيدان ةغل سايق ىلع ًاقح بعك
 يدافت نكمي ناك امك ًامامت ...ةيجارخإلا
 ىلكتلا مألا هيف هجوتت يذلا جذاسلا دهشملا

 تببست اهنأل اهايإ ةمئال ءارذعلا ةديسلا ىلإ



 هللا ليخ اي

 ىرتأ .ماع لكشب عارصلاو نبالا لتقم يف

 نأ يلاتلاب  ويرانيسلاو  مألا هذه فرعت الفأ

 يف اهدلو تدقف مأ رهشأ يه ءارذعلا ةديسلا

 ؟ةيرشبلا خيرات

 مليفلا عنمي مل ءانه هلوقت ام لك نأ ريغ

 ...رمألا ةياهن يف يراجت حاجن قيقحت نم
 ةفاحصلا ةالابمال ىلع ضيوعتلل لقألا ىلعو

 اهلاح ناسلو ...ضرع نيح مليفلاب ةيبنجألا

 امنيس نم مأسن نأ انل قحي ال وأ: :لوقي

 .«؟ًاقح اهبابسأ يه هذه تناك اذإ :مكبورح

 هللا ليخ ايد

 (ناولأ) .د 5١1 ١١٠

 شويع ليبن :جارخإ
 نيينيب يحام ةصق نع شويع ليبن 2 :ويرانيس
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 ؛ديشر هلالا دبع ,ديشر ميكحلا دبع ١ :ليثمت

 ثفديوس ةزمح

 - امهقرغتسي نيتللا نيتعاسلا لالخ

 جرخملل ؛هللا ليخ اي ...3 مليف ضرع - ًابيرقت

 بلغتلا جرفتملا عسي ال ءشويع ليبن يبرغملا

ذه دهاش دق هنأب هرماخي روعش ىلع
 نم هلك ا

 يف ًاضيأ نكلو .هسفن شويع امنيس يف .لبق

 «لوانتت يتلا ىرخألا ةيبرعلا مالفألا نم ددع

 نأ كلذ .يباهرإلا عّنصُي فيكو باهرإلا

وملا ىلوألا ةلهولل ءاذه
 ساسألا عوض

 رهاظلا عوضوملا «ىرحألاب لقنل وأ «مليفلل

 ةفئ

 .هسفن جرفتملا نأل ديدحتلابو ...حطسلا ىلع

 «لقألا ىلع «مليفلا اذه لالخ نم ركذتي ذإو

 يناه ينيطسلفلل امهدحأ نيقباس نيمليف

 يرون يسنوتلل يناثلاو .«نآلا ةنجلا» دعسأ وبأ

 نأ ىلإ روفلا ىلع هبنتيس ««فوأ غنكام» ديزوب
 هباشت طقف وه امنإ ةثالثلا مالفألا نيب هباشتلا

 اذهو ءعوضوملل ماعلا قايسلا يفو راسملا يف

 يف كراشتت ًاعم ةئالثلا مالفألا نأل ديدحتلاب

 لبانقلا ةعانص اهب متت يتلا بيلاسألل يدصتلا
 نودنجي نيذلا نابشلا كعلوأ يأ ...«ةيرشبلا

 تايلمعب مايقلل ةيباهرإ تاميظنت بناج نم
 كراشتت امبر يذلا مالسإلا ءادر تحت ةيراحتنا

 يقيقحلا نأ ديكأتلا يف ًاضيأ ءآعم ةثالثلا مالفألا

 نأ ديب ...تاسرامملا هذه نم ًامامت ءيرب هنم
 نم ًايأ نأ املاط ديكأتلاب ًايوناث ىقبي ليصفت اذه
 ًايلاجس نوكي نأ هسفنل ديري ال ةثالثلا مالفألا
 .رامضملا اذه يف اجلدؤم

 «هتقيرط ىلع لكو «ةثالثلا مالفألا هديرت ام
 وأ ريربت يأ نم ًاديعب مهفلا ةلواحم وه امنإ
 اذه يفو .يقالخأ مكح يأ وأ ةقلطم ةنادإ

 ةثالثلا مالفألا نإ لوقلا اننكمي كرتشملا راطإلا

 توافتو اهقيقحت نامزأ توافت ىلع - ًاعم

 ةديدج ةيبرع امنيس ىلإ يمتنت - اهتاجاتنتسا
 امنيسلا ...دشرلا نس امنيس اهيّمسن نأ اننكمي

 ةقبسم ماكحأ نود نم اهعيضاوم مدقت يتلا

 ىلع وأ جرفتملا ىلع ةياصو ضرف نود نمو
 اهمّدقت :اذه نم رثكأو ءاهسفن ثادحألا ريسفت

 نلو ًاضيأ ًاكرتشم ودبي ام اذهو ...ًايئامنيس

 نوعباتي نيذلا نيجرفتملا نم يأ هبرغتسي
 ءانه انتلاح يف ءوأ ديزوب وأ دعسأ وبأ امنيس



 يي لاا را ل و ا ا يت ب بيب يب ب تم هللا ليخاي

 ىلإ دوعن ريخألا اذه ىلإ ةبسنلابو .شويع ليبن
 فرعي نم نإ لوقنل مالكلا اذه اهب انأدب ةركف
 «اواز يلع» اهنم امّيس الو ةقباسلا شويع مالفأ
 جرخملا اذه نأ ةعرسب كرديس «بوتكماو
 ملاعل هربس انه لصاوي زيمملا يبرغملا

 امهم ءودهو ةقانأب عنصت امنيس يف نيشمهملا
 قبطنيو .اهتروطخو اهتاعوضوم بخص ناك
 يذلا «هللا ليخ اي ...» ىلع انه مكحلا اذه

 هامئيس شويع هيف لصوأ ًامليف هرابتعا لهسي
 هباطخخ ىتح هيف لصوأ امك ...ةتفال ةورذ ىلإ

 نود نم رطخلا سوقان قدت ةغل ىلإ ءيسايسلا
 دوسألا ةبعل ةسرامم نم ةظحلل ولو وندت نأ
 .ضيبألاو

 وحن هثادحأ دتمت يذلا مليفلا اذه يفف

 ةياور ىلإ ًادنتسم ؛شويع لواحي «تاونس رشع
 ضعب مدقي نأ «نيبإ نب يهام بتاكلا هنطاومل
 اوجلدأت دقو «اواز يلع» همليف نايتفل «ةوخإ»

 كلت ىلإ اولوحتو بابشلا نس يف اومدقتو
 اذه نا ةقيقحلاو .ةريهشلا «ةيرشبلا ليانقلا»

 ءاصلاخ ًايئامنيس انه ودبي دق يذلا رايتخالا
 نأ نكمي امب يمتحلا هطابترا دجو ام ناعرس

 .ًايقيثوت هسفن تقولا يف نوكي

 نيتبغر نع ثدحتن نأ انه انناكمإ يف لعلو
 دوعي نأ يف شويع ةبغر :ةظحل تاذ اتقتلا
 نع ثحبي حار ثيح ءاواز يلع» لافطأ ىلإ

 نب ةبغرو .هلالخ نم مهمّدقي ديدج عوضوم
 يديس موجنا هتياور يف يكحي نأ يف نيبإ
 يف اودنج نيذلا نايتفلا ةياكح ؛نمؤملا دبع
 يتلا ءاضيبلا رادلا تاريجفت ذيفنتل ٠٠٠7 ماعلا

 2و4

 رصع ةيادب تلّجسو اياحضلا نم ًاددع تعقوأ

 .برغملا يف ام باهرإ

 ةياور تعقو نيح شويع نا ةقيقحلاو

 ىلع رثع هنأ هروف نم كردأ «هيدي نيب نيبإ نب
 ةاواز يلع» لافطأ ؛ةوخإ# نإ :هعوضوم
 تلغتشا نيذلا نايتفلا كئلوأ مهسفنأ مه
 دايج» ىلإ مهليوحت ىلع ةيباهرإلا تاميظنتلا

 يذلا يمالسإلا يداهجلا ريبعتلا قفو ؛هللا

 مهليوحتو نابشلا دينجتل نوفرطتملا هيلإ دنتسي
 .مليفلا دلو ءانريدقت يف ءانه نمو .- نييباهرإ

 شويع ليبن قرغي نأ نود نم ءاذه عمو

 اهنإ لوقن داكن - ةيوسؤب ةعزن ةيأ يف همليف
 ىلع لغتشا - «اواز يلع» يف ةيغاط تدب

 ةلواحمب هبشأ هلعجي لكش يف هعوضوم
 فيك مهفي نأ ديري هسفن وه هنإ .مهفلل

 نيرخآ اولتقي نأ روهزلا رمع يف ًانايتف نكمي
 نم ناك انه نمو .هسفن تقولا يف اورحتتيو
 رشعلا تاونسلا كلت عبتتي نأ مليفلل يعيبطلا

 مهب يهتنيس نيذلا مه نايتف ةعضب ةايح نم
 ىلإ نيللستم ةفسانلا داوملاب نيلّمحم رمألا

 اورجفيو هورّجفيل ءاضيبلا رادلا يف قينأ معطم
 .لعفلاب ثدح ريجفتلا نأ ًاعبط فرعن .مهسفنأ
 ةيتفلا نأ دكؤملا نم سيل لباقملا ىف نكلو
 يتلا ةايحلا ليصافت ًاقح اوشاع نييراحتنالا
 اومدقأ ام ىلع مهمادقإ لبق مهيلا مليفلا اهبسني
 يئاور لمع مامأ ةقيقحلا يف نحنف .هيلع

 تشيع ةقيقح نم - طقف قلطنيو - قلطني
 لاح ةيأ ىلع زكرتي يئاورلا لمعلاو .لعفلاب

 ناكس نم نيشايو ديمح امه نيقيقش لوح
 «ةسئابلا ةيبعشلا نمؤملا دبع يديس ةيحاض



 هللا ليخ اي

 ةطيحملا سؤبلا تايئاوشع نيب ًاسؤب رثكألا لب
 شويع ليبن ناك اذإ ءاذه عمو ...ءاضيبلا رادلاب

 ةقطنملا هذه سؤب يليجست هبش لكشب روصي
 لعف ريوصتلا اذه نم لعجي ال هنإف ءاهناكسو
 ؛ءيش لك دعب ءانه سانلاف ...ةقفشلل ةراثإ

 مدقلا ةرك نيب ةصاخب نوشيعيو «نوشيعي

 أرقف نوداتعم مهنإ .ةينويزفلتلا تالسلسملاو
 ىلع ةكلم - نيقيقشلا مأ - تيبلا ةبر همظنت

 داكي ال يبلس طبحم بأ نم ةفلؤملا اهترسأ
 ام بقاري ًايلقع فلختم خأو ؛ةملك لوقي

 .شيجلا

 مليفلا انوعدي يتلا ةيساسألا ةيصخشلا نإ

 نيشاي ىتفلا ةيصخش يه ةيادبلا ذنم اهعبتت ىلإ
 ديمح هيماحو هيخأك هنإ .ًاماع رشع ةئالثلا يذ

 وهو .تيبلا يف شيعي امم رثكأ عراشلا يف شيعي
 يذلا يليزاربلا هللا ةئيدم» مليف نايتف لاح امك

 سرامي - ًاريثك هنع شويع مليف قايس دعتبي ال
 نييالملا لثم مدقلا ةرك ةياوه هرمع نم قافر عم

 تاقوأ يفو ...نايتفلا هينطاوم نم نيملاحلا

 تاقرسب امهقافرو ديمحو نيشاي موقي ؛غارفلا
 .ةرغصأ تانرعز»و ةريغص

 نأ هتوفي ال انمامأ اذه مليفلا ضرعتسي ذإو

 ةريغص رئاصمل ءاسفيسفلا نم ًاعون ًاضيأ مسري
 يف اهناكمإ يف نإ لوقلا بعصلا نم تاقالعو
 لوؤيس يذلا ريصملا ًاقح رربت نأ اهتاذ دح
 يف نوكت ةيادبلا هذه لك .نايتفلا ءالؤه هيلإ
 لقتتن يك مث «تئافلا نرقلا تاينيعست طساوأ
 ترّجفت يذلا ٠٠١١ ماعلل يلاتلا نمزلا ىلإ

 ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت تايلمع عم هيف

 فيحغا

 ةيملاعلا ةبقحلا كلت كرويوين يف نوغاتتبلاو
 ...داضملا باهرإلاو باهرإلاب ةقباعلا

 «نجسلا هعدويو ديمح ىلع سيلوبلا ضبقيس
 نم نوربكيو ةركلا بعل قافرلا لصاوي اميف
 ًاديزم مألا دهاشتسو .يقيقح لبقتسم يأ نود
 امئيب ؛ةيكيسكملاو ةيرصملا تالسلسملا نم

 «قشاعو عضاوتم ليغش ىلإ نيشاي لوحتي
 امم دعتباو نيجسلا هامخأ ىسن هنأ هيلع ودبيو

 .فنع نم هايإ هثروأ دق اذه ناك

 يف ةريثك ثادحأ يضمتس ءانثألا كلت يفو

 نسحلا كلملا ليحر اهنمو - يسايسلا قفألا

 .- عمقلاو ةوسقلاب مستا دهع هعمو يناثلا

 ىلع ودبت ال نمؤملا دبع يديس ةقطنم نأ ريغ
 ثادحألا جراخ اهنإ :ثدحي ام لكب طابترا

 نيشاي لاح كلذكو ...ملاعلا جراخو ةريبكلا
 مهرودب نيقهارم نآلا اوحضأ نيذلا هقافرو

 اهل قافآ ال ةبيتر ةيواخخ ةايح ءارو نوعسي

 نوفرعي ال ىتح مهنأ نيح دعب فشتكن فوسلو
 نوشيعي ًاموقو ىرخأ ةايح مهنطو يف ةمث نأ
 ىلإ اذه ىلإ ةراشإلا عئجرنس اننأ ديب ءنيهفرم
 جورخ ىتح لقألا ىلعو ...ةقحال روطس

 لكش يف نآلا دوعي هنإ .نجسلا نم ديمح

 ناك انع ًامانك ًافلظنم ةوعي كل كما
 ...ًاميكح قزنلاو ًاثداه فينعلا راص .هيلع
 .ءيشلا ضعب ًايلام ًاحاترم ريقفلا راص لب

 نم اوّرم» نيفرطتملا نأ ليلق دعب فرعنسو
 :هووتحا ؛هوظعو ءنجسلا يف هيلإ اوفرعت :«انه
 نمو .هودئجي نأ لبق ...هورّيغف هرمأب اومتها

 رثإ نيرخآ دّنجي نأ هنم اوبلطي نأ لبق ءمث
 .نجسلا نم هجورخ



 هللا ليخاي

 امّيس الو ءمامت رّيغت نأ دعب اذه لعفي وهو
 نيرخآلا ىلعو هيخأ ىلع هتطلس تلوحت نأ دعب

 لعلو .ةيحور ةطلس ىلإ ةيدسج ةطلس نم
 «مليفلا يف ءاكذو ةقدب ةفوصوملا ةبلقلا هذه

 انسل نحنف .هيف ةوقلا طاقن مهأ ىدحإ لثمت
 فينعلا نعرألا ؛يباهرإلا» كلذ ددص يف انه

 نم مالفأ انل همدقت نأ تداتعا يذلا رجفتملا

 ...ةيبرع ريغ وأ ةيبرع تناك ءاوس عونلا اذه

 ...نيفرطتملا نيلعافلا نم رخآ طمن مامأ لب

 ولو - ريشي نأ مليفلا توفي ال قايسلا اذه يفو

 دهاشملا يفو .رطخألا طمنلا هنأ ىلإ - ةيراوم

 كلذ .ديلا سمل اذه سملتس مليفلا نم ةيلاتلا

 قافر ةعضبو نيشاي دئجي ام ناعرس ديمح نأ

 اينقتو ًايجولويديأ مهدادعإ متيف ...نيرخآ
 امك  كلذو «ةيلاملا مهتاجاح دس متيامك

 ةيلمعب مهفيلكت راظتنا يف - ةيادبلا ذنم انمهف
 ةيلمع :مهيدل اهمسا نوكي  ةيراحتنا

 تاريجفت ديدحتلاب يه ةيلمعلا هذهو .- ةيداهج

 ةمصاعلا يف لعفلاب تعقو يتلا ءاضيبلا رادلا

 "١1 7١. ماع برغملل ةيداصتقالا

 لكش يفو «مليفلا انيري ذيفنتلا راظتنا يفو

 ىلإ قوتن نأ نكمي ام لك «يليصفت يقيثوت
 لكش يفو ةيلمعلل ينقتلا دادعإلا لوح هتفرعم

 هرّوص دق دعسأ وبأ يناه ناك امم ًاريثك دعتبي ال
 «ددرتلا بورض ضعب انيري امك «نآلا ةنجلا» يف

 قيرطلا يفو هنأ ريغ ...نيشاي لبق نم امّيس الو
 نم تاعاس لبق ءاضيبلا رادلا ةنيدم ىلإ ًاريخأ
 شهدملا دهشملا كلذ انل مّدقي «ةيلمعلا ذيفنت

 ةلفاح يف مهو نييراحتنالا انل رهظي يذلا

 نودهاشي مهنإ :ريجفتلا ناكم ىلإ مهلقنت

 كل

 ةبسنلاب يهو .مهتايح يف ىلوألا ةرملل ةنيدملا
 بيرغ ملاع  مهتارظن يشت امكو - مهيلإ
 هنوفرعي ال .مهل سيل ملاع ...ًامامت مهنع

 رخآ ناكم نم «نوئطاوم» مه .مهفرعي الو
 يشت اميرلو ...نمؤملا دبع يديس نم .ًامامت
 يف كانه مهنإ مهل لوقي روعشب انه مهتارظن
 اههافرو ةنيدملا نأل ًاديدحت مهتيحاض سؤب
 .سؤبلا كلذ نم نوذتغي اهداسفو اهتقانأو

 نمكت مليفلا يف ىرخأ ةوق ةطقن لعلو
 لاقيو ...ةبراوم الإ لاقي ال هلك اذه نأ يف :انه

 حرطي نأ ًاريخأ هيلع تاب جرفتم مامأ ةبراوم
 ةياهن يفف .هماكحأ داريإب يفتكي نأ ال هتلئسأ
 ةيناطيش ةبشع «ءالؤه هللا دايج» سيل رمألا

 ...طقف ايجولويديألا نم وأ ناكماللا نم دلوت

 نيبو مهنيب قرافلا....مدو محل نم رشب مه لب

 ءالؤه نيب عماجلا هلعل وأ نيرخآلا رشبلا

 يف اياحضو نودالج مهنأ وه - كئلوأو
 .هسفن تقولا

 هسفن دجي نإ ام جرفتملا نأ لاحلاو

 ىلع ًاحراط مليفلا نم ةريخألا قئاقدلا يف

 ىتح «حارتقالا اذهل ًايلوأ ولو ًاروصت هسفن
 لك لمحيو ذاخأ لكش يف - اريماكلا لقتنت

 ىلع ؛«ةيسايسلاةو ةيركفلاو ةيئامنيسلا هيناعم
 ةّلش ثيح نمؤملا دبع يديس ىلإ - حجرألا
 نيشايل تناك يتلا اهسفن نسلا مهل نايبص نم
 ةركلا نوبعلي «مليفلا لوأ امهقافرو ديمحو

 ةئيدمل ةماع ةطقل ةروصلا ةيفلخ ىف دهاشن اميف
 ...ريبك راجفنا ةباحس اهطسوتت ءاضيبلا رادلا
 وأ ...نويراحتتنالا هب ماق يذلا ريجفتلا هلعل

 ...مل اذإ لبقملا ريجفتلاب راذنإ هلعل



 يمارغ اي ...ايند اي
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 يلع دمحأ يدجم :جارخإ

 لاله يملح دمحم :راوحو ويرانيسو ةصق

 رصن نسحم :ريوصت

 نمحرلا دبع رساي :ىقيسوم
 يقدص ةلاه «نيهاش ماهلإ يولع ىليل :ليثمت

 ءاهتناب تنذأ ةريخألا ةروصلا تناك

 أدب قلقلا تمصلا نم عون ناكو ءضرعلا

 ةقيرعلا ةقيتعلا ضرعلا ةلاص ىلع ىغطي
 نوزواجتي ال اوناك روضحلا .ويدتسالا يف

 فويضلا نم مهمظعم ءًاددع نيتنيزدلا
 نيب هتارظن عزوي ناك جرخملاو .بناجألا

 مهلعف دودر «ناوث يف .فرعي هلع نيرضاحلا

 .وتلل صاخلا هضرع ىهتنا يذلا همليف ىلع
 نأ ةظحلل دقتعي هلعجو هللض تمصلا ناك

 ءوهف ءروضحلا بذج نم نكمتي مل همليف
 تامالع ظحالي نأ هتاف ؛هعقوتو هكابترا يف

 ترمهنا دقو عومدلا ىري نأ هتاف امك «ةشهدلا

 يف شيعي يذلا قيدصلا دقانلا يتنجو ىلع

 ةجيتن عومدلا نأ هيلإ ليخ ةظحلل .ةبرغلا

 «ةئيبلا يف ام ثولت نم ةجتان ةنيعم ةيساسحل

 لود امه# :مثعلتب دقانلا خرص نيح نكلو

 مليفلاف .ءيش لك حضتا ؛يمع تانبو يتاوخإ

 ناك نيذلل صاخ ضرع يف اهموي مدق يذلا

 لالخ ماعلا ضرعلا يف هودهاشي نأ مهتاف
 اقح لصو ءاهموي يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم

 باجعإلا عقوم نم لصي مل ؛هيجرفتم ىلإ

 فك

 مدع وأ ةشهدلا عقوم نم «باجعإلا مدع وأ

 عقوم نم «ةيلاعفلا عقوم نم لصو لب ؛ةشهدلا

 فاغش ىلإ ةرشابم راسو «نادجولاو فطارعلا

 اوكردأ :مهتيوبخن ىلع ءروضحلاف .بولقلا
 دقو «مليفلا لوح نم عامجإلا رس ةظحل يف

 هنأك يتأي مليف مامأ مهتشهد مهنم رثك ىدبأ

 زربيو «رضتحت امنيس يف ةديدج ةايح ثعبي

 ةايحلا .روصلاو ةايحلا دجمت رعش ةديصقك

 .ءيش لك مغر ةروصلاو ءيش لك مغر

 مليفلا «يمارغ اي ...ايند اي) ناك اذه عمو

 دمحأ يدجم هجرخمل لوألا ليوطلا يئاورلا

 هتدهاشم اودصق نمم نوريثكلا ناكو .يلع

 بابسأل ًايوناث ًامليف نوكي نأ هل نوعقوتي
 عبرأ نع لقي ال ام عامتجا اهلقأ سيل «ةديدع

 يجرفتمب رذحلا دبتسي ةداعلا يفو «هيف تامجن
 ؛نامجن وأ مجن مليفلا يف نوكي نيح ةبخنلا

 .انه عفترملا موجنلا ددعب فيكف

 نم «يمارغ اي ...ايند اي ىّدبت اذكهو
 ءيضملا اهلظب تقلأ يتلا ةديعسلا تآجافملا

 دقتعملا نم ناك يذلا ةرهاقلا ناجرهم ىلع

 كلذ يف «امومع ةيبرعلا مث ةيرصملا همالفأ نأ
 ةأجافملاو .هيف ام فعضأ نوكت فوس «ماعلا

 هعوضوم نم يتأت ال ؟يمارغ اي ...ايند» يف

 ئداهلا هبولسأ نم كلذك لب ءبسحف هتأرجو
 قيمعلا لافتحالا اذه ريوصت يف يرعاشلاو

 امهم ءاقبلاو شيعلا ىلع رارصإلا اذه «ةايحلاب
 .نمثلا ناك

 كلت نم دحاو وه يلع دمحا يدجم مليفف

 ؛ةيرحلا موهفم رهوج عم ىطاعنت يتلا مالفألا

 نأو هتايح ءرملا ايحي نأ ةيرح «ةيلخادلا ةيرحلا



 يمارغ اي ...ايند اي

 راتخا نثلو .ليحلا ىتش كلذ ليبس يف عدتب
 «لاله يملح دمحم ويرانيسلا بتاكو جرخملا
 تايموي قيرط نم كلت ةيرحلا ةدوشنأ امدقي نأ
 ودبي بلاق ىف «تايداع تايتفل ةيداعلا ةايحلا

 ناخ دمحم مالفأ لمجأ نم دحاوب ام ةقالع اذ
 كلذ نم ضرغلا نإف «ةايليماكو دنه مالحأ»

 عمتجملا ناك نئلف «ايطابتعا ٍتأي مل رايتخالا
 حبذم ىلع مهشيمهتو هئانبأ قحس ىلع داتعا
 ةأرملا نإف «يقبطلا دوعصلاو قوسلا تاحاجن

 اهنأكو ودبتو هرثكأو نيترم ةقوحسم ودبت
 ةيحض :ةبكرملا ةيحضلاو ىلوألا ةيحضلا
 نكلو «ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا

 اهفصوب «ةيقالخألا عاضوألا ةيحض كلذك

 لكك عمتجملا نع عفدت نأ ىلع ًامئاد ةربجملا
 ةضرتفملا «ةيقالخألا هتراهطو هئاقبو هئاقن نمث
 .لقألا ىلع

 ةردان ةأرج يف «مليفلا انيلع حرتقي انه

 ةئداه ةلحر يف انب موقي نأ «ةثلثمو ةجودزم

 ةيقالخأ سيلاوك يف «ةيزازفتسا ريغ ةيرعاش

 نم ناك ام ةلحرلا هذه لثمو .عمتجملا

 ةيطمنلا جذامنلا لالخ نم اهضوخ نكمملا

 :انل اهمدقت نأ قالخألا امنيس تداتعا يتلا

 .تاسناع ّنكي نأ ىلإ برقأ نه انه تايتفلاف
 ىنبنت ال ةيفطاعلا ريغ وأ ةيفطاعلا تاقالعلاو

 ؟حاجنلا» امأ «ةقهارملا تايمارغ نماسأ ىلع

 قلست ىلإ علطتلا ىلع موقي الف يعامتجالا
 شيعلا ةلصاومو ءاقبلا ساسأ ىلع لب «يقبط

 .نمثلا ناك امهم

 عاقيإ ىلع ككفنتو تاقالعلا ينبنت انه نم

 عمتجم ةيكرح رتوت نمض ءاهسفن ةايحلا ةريتو

 م

 .تالفإلل شماه يأب هدارفأل حمسي دعي مل

 لجر# يه حبصت (يولع ىليل) ةطب نأ امكو
 هتايلوؤسم نم اهيخأ ةلاقتسا ءازإ «تيبلا
 اهيبأ زجعو ءفرطتلا نضح يف هئامترال

 ىلع نيعتي كلذك ؛هتيلوؤسم ةلصاوم نع
 اماردوليم نود نم ءايعقاو ًالح دجت نأ ةنيكس
 اهنادقف ةلكشمل ةئجافم تاطبخ نود نمو

 .اهل جوز داجيإ نع يلاتلاب اهزجعو ةراكبلا
 ةلاه اهرودب موقت يتلاو «ةثلاثلا ةقيدصلا امأ

 لحت نأ ىرخألا يه اهيلع نإف ءيقدص

 :ةياهنلا يف ءاهبضغي نلو جوزتت نأب اهتلكشم
 ميهي يرثل ةيرسو ةيناث ةجوز نوكت نأ ًاريثك
 .رقفلا قزأم نم اهصلخيل يتأيو ءاهب

 اي...اينداي» ربتعي ال راطإلا اذه نمض

 لكشيو «لصاوي هنأكو يتأي ًامليف ؛يمارغ

 اهيلإ لوؤت يتلا رئاصملا ؛ةيعقاو رثكأ
 لقألا ىلع نيمليف نم ةعزتنم ةيئاسن تايصخش

 دنه مالحأ»و «تكرام ربوسا ناخ دمحمل

 ًايمارد ًاريصم ناك ام نأ ًاصوصخو ةايليماكو
 نم حبصي «ناخ دمحم دنع يئانثتسا هبش

 .يلع دمحأ يدجم دنع ةيعامتجالا تامّلسملا

 لدبتلا لّوحتلا اذه ىلع دعاس ام لعلو
 رشعلا تاونسلا لالخ أرط يذلا ؛يعقاولا»
 نم هلؤحو يرصملا عمتجملا يف ةريخألا

 «يسنامورلا ملحلا توم ءازإ شهدني عمتجم
 ىلإ «ةقباسلا دوقعلا مالفأ هنع ترّبع امك

 كلذ مغر هصرف صنتقي نأ لواحي عمتجم
 اية مليفل يقيقحلا رهوجلا وه اذهو .توملا

 ناعذإلابو ةايحلاب جضي مليف ؟يمارغ اي ...ايند
 فيك هجرخم هيف فرع مليف .ةايحلا ةدارإ مامأ



 ةنيدملا ناطلس اي

 ءاهتيعقاوو تايصخشلا ةيزمر نيب نزاوي
 ةيجاودزا يف نعمتن نأ اذه كاردإل انبسحو

 نأو ؛هتاضقانتو يولع ىليل

 يتلا ةشهدملا ةيصخشلا داعبأ يف نعمتن

 ةيلكشلا اهتالاعفنا يف ءبيطخلا ةدجام اهتلثم

 .ةيعوضوملا اهتيعقاوو

 ءاوس «يمتني مليف ؟يمارغ اي ...ايند ايد

 نم نيعم عون ىلإ ءال مأ كلذ هوعئاص كردأ

 ناكم ال عون ؛«ةثادحلا دعب ام امنيس»

 ملح وه ديحولا ملحلا ءيسنامورلا ملحلل هيف

 :ةريغص ليصافت نم عونصملا يمويلا شيعلا
 «عراشلا يف ةهزن .نانح ةسمل ؛«ةبيط ةملك

 تايركذلا ظقوت ةيئنغأ ءقزأم نم صالخ

 ؛ليدبت اميأ عقاولا ليدبت ىلع ةرداق ريغ اهنكل
 اذه ىلع ضرفت يتلا ةرورضلا :ةصاخب مث

 نهيديأب نهريصم كاسمإو «تايتفلا نم عونلا

 :هتحلسأب هتبراحمو ؛عمتجملا ىلع بعللاو
 «ددبتتس دعبلا اذه لثم ءازإ ...عادخلا .بذكلا

 يف للخلا طاقن ضعب ةيوناث :ةقيقحلا يف

 عاقيإل جرخملا عيرست اهتمدقم يفو «مليفلا
 ثيح «ةريخألا ةعاسلا عبر لالخ ثادحألا

 ءاعنقم دجسملا يف نعطلا ثداح انل دبي مل

 .ىفشتسملا يف هالت يذلا دهشملا الو

 لك مغر ةلئافتملاو ةبذعلا ةياهنلا اهدحو

 يقطنماللاو عراستملا عاقيإلا كلذ رربت ءيش

 ةياهنلا «ةريخألا مليفلا قئاقد ىلع ىغط يذلا

 تلاقو ًايباجيإ ًازازفتسا رعاشملا تزفتسا يتلا

 اهيلع ىغطت يتلا «لؤاشتلا» ةنرو اهاقيسوم يف
 نلعُي يتلا رصف امنيسلا نأ اهتالالد قمع و
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 ىلع دعب ةرداق «مويلا يف ةرم فلأ اهّراضتحا

 .راضتحالا كلذ دامر نم ثاعبنالا

 «ثاعبنالا كلذ ىلع ةرداق تناك نئل اهنكل

 ةيرارمتسا ىلإ دوعي ال كلذ ىف لضفلا نإف
 يتلا ةشهدملا ةبيرغلا ةلتكلا كلت دوجو
 امنيسلا» مسا يضاملا يف اهيلع قلطن انك

 دارفأك ؛نييئامنيسلا ىلإ دوعي لب ؛«ةيرصملا

 امنيسلا كلت خيرات يف ام لمجأ نوثري نيعدبم
 ًالدب ؛لقتسم ريصمك هدرفمب مهنم لك نّوكتيو
 .ميدقلا طمنلا ىلع ةيعامجلا رئاصملا كلت نم
 دوعي ال ةثعبنملا ةديدجلا امنيسلا هذه لثم ىف
 «يدرفلا عادبإلا لب جاتنإلا وأ رايتلا يساسألا
 يدرف عادبإ نم ةرشابم ًاردحتم ناك ولو ىتح
 .ةقبس

 (ةتيدملا ناطلس ايد

 (ناولأ,.د 19 1( ٠

 بيوذ فصنم :جارخإ

 بيوذ فصنم :ىيرانيس
 سيئب دمحأ :ريوصت

 نامثع نب يدامح :ىقيسوم

 «نيدلا رون ىنم ءيتاوت لماك :ليثمت
 سارازتاك نيليه

 «هملاعو هدهاشم يف ؛يهتني يرئاد مليف

 سفن «؛ناكملا سفن :أدب دق ناك ثيح نم

 دق نوكي نأ نود نمو ءساسألا صخشلا
 مليفلا نمز لالخ طقف .رييغت يأ هيلع أرط

 دق زجعلا نم عون نوكي :ةهثادحأ» ربعو



 ةنيدملا ناطلس اي

 ؟رفملا نيأ ىلإ :يساسأ لاؤس ربع خسرت

 اهنع ثيدحلا لواحن يتلا ؛ثادحألا»و

 .؛ةلاكولا» نم جورخلل ةلواحم يه امنإ انه

 ةيانك ىوس .ىرحألاب يه ام «ةلاكولا» هذهو

 زجعلا كلذ نع ؛دويق /نجس /ملاع نع

 اذه وأ .ةيرحلا نم انعنمي انلخاد يف نماكلا

 ةياهن دنع هب جورخلا نكمي ام لقألا ىلع

 يف ًاديرف ءام دح ىلإ ؛ودبي يذلا مليفلا اذه

 فيصوت بسحب «هكولس يف ةيبرعلا امنيسلا
 نأ ديب .«ةيرحسلا ةيعقاولا» نم ًاعون «داقنلا
 درجم وأ ةعداخم انه ودبت دق ةيعقاولا هذه

 ةيصخش روضح ىلع زكترت اهنأ املاط ةيلكش
 وأ لكشب اهدوجو رركتي «مليفلا يف ةددحم

 :ةيبراغملا مالفألا نم هب سأب ال ددع يف رخآب

 .ميكحلا نونجملا ةيصخش

 مامأ نوكن داكن انه اننأ املاط ةلالد وذ مسا

 «روكذلا نيب ةديحولا ؟ةيباجيإلا» ةيصخشلا

 ىلإ برقأ يه ودبت ةيوثنأ تايصخش لباقم

 ةيحض انيلإ مّدَقُت اهنكل ءاهرودب ةيباجيإلا
 ىلع ةصاخبو .داهطضالاو فنعلاو عمقلل

 نع ةرابع وه يذلا ناكملا (ناطلس) ديس دي

 اهيف شيعي اهتاذ ىلع ةقلغنم ةينكس ةرامع

 فصوو سؤبلا بلغي صاخشأ نم ةعومجم

 يف مكحتي ناكملا ديس .مهيلع ةلاثحلا

 .مهنم ثانإلا ريصم يف امّيسالو مهريصم

 مهعضو نم ًاجرخم نودجي ال ذإ ءانه ءاسنلاو
 ذوعشملا جرف ىلإ ءوجللا الإ مهمامأ نوكي ال

 ةظحل تاذ لوحتي فوس يذلا «رثعبملا

 هيخأ ةبيبح «ةلمر ءانسحلا ةيبصلل ذقنم ىلإ

 21م:

 ديس توربجو فسع مامأ يتلاو ءنيجسلا

 هب نيعتست نأ لواحت فوس «هناطلسو ناكملا

 بوردو ناكملا قيلاغم فرعي جرفف .برهلل
 برهلا ةلمر ديرت ذإو كلذل ؛هنم جورخلا

 رطيست يتلا ةحبار جرف مأ نم امك ديسلا نم
 جورخلا قيرط ىلع جرف اهلدي ءانه اهرودب
 يهو .قالطنالاو ةيرحلا ىلإ ةيعاس جرختف

 ..ةلاكولا نم ةجراخ لعفلاب قلطنتو جرخت
 ؟نيأ ىلإ نكلو

 نكلو دوعتس لب «ةليوط اهتلحر نوكت نل
 اههباجي فوس ام نأل لب «عانتقا نع سيل
 ناك امع ًافنعو ًافسع لقي نل جراخلا يف
 نابشلا نم ددع لواحيس :لخادلا يف اههباجي

 نأب جرف نم لمأت تناك ذإ يهو ءاهباصتغا
 «نيبصتغملا ءالؤه نم اهذاقنإ نم نكمتي

 يأب اهّدم ىلع هتردق مدعو هزجع فشتكتس

 ىلإ ةدوعلا ىلع اهتدعاسمب الإ مهللا .نوع
 يف ًالعف دوغت يهو .اهريصم ثيح ةلاكولا
 :هتنهمو هناكم ىلإ جرف هيف دوعي يذلا تقولا
 ءافعضلا سوفن يف لامآلا ثبو ةذوعشلا

 هانتقدصو هانفشتكا داقنك اننإ امك «هيلإ نيئجاللا
 .رمألا لوأ ةلاكولا ءاسن هتقدص امك

 بيوذ غاص «ثادحألا» هذه لوح نم
 ًارحس ةقيقحلا يف لمحي يذلا مليفلا اذه ًاذإ
 .لقألا ىلع ةيلكشلا ةيحانلا نم .هب ًاصاخ
 «ةياكحلل ًاناكم هراتخا يذلا ىنبملا نأ لاحلاف
 ةلاكولا ميدقتو «ةياكحلا ةيوادوس مغر ىلع
 ادب .ءافعضلل نجسو .فلختلاو ملظلل ةرؤبك

 لامجو ةقانأ ءلامجلاو ةقانألاب ًاقباع ًايثارت
 نع تازجاع نهفونأ مغر هيف تاميقملا ءاسنلا



 يلرزايلا

 مليفلا اريماك تنعمأ دقلو .ةماركلاو ةيرحلا

 هزيلاهد يف ًاصوغو ناكملا تايلامجل ًاصحفت
 تاذ ءرملا لءاستي دق ثيحب «هفرغو هبوردو

 ةلواحم ىلإ انه شيعي نم عفدي دق اًمع ةظحل
 ىمعألا فنعلاو مالظلا ملاع ىلإ جورخلا

 بوره دعب جراخلا مسو يذلا باصتغالاو
 ضرف يذلا «يلكشلا دعبلا كلذ نأ ريغ !ةلمر

 «يعقاولا هلكشب سيلو ملحك مَّدُق امنإ هسفن
 تافطتقم لكش ىلع مدق هلك مليفلا نأب كيهان

 ةطرفملا ةيعقاولا نيب حجرأتي هتلعج ةيئامنيس
 ةطقنك اهموي لجّس ام «ةيرحسلا ةيعقاولاو

 كلذ لضفب ريخألا اذه ادب ذإ ؛مليفلا ةحلصمل '
 ةيئامنئيس لاكشأ نع ثحبي هنأكو «حجرأتلا

 تايئاكح نم ةرشايم لهنت ةصاخ ةيلحم
 نم لهنت امم رثكأ «ةليلو ةليل فلأ ؟تامئلعت»و

 .رخآ ءيش يأ

 «يلرزايلا»

 (دوسأو ضيبأ) .د 6 (191/5)

 يديبزلا سيق :جارخإ
 هتيم انح :ةصق

 يديبزلا سيق ويرانيس

 يروخلا يفطل جروج :ريوصت
 يداولا يحلص :ىقيسوم

 «فصاو ىنم «نالسرأ ةيدان :ليثمت

 يجوع ماصع «سادع دمحأ

 يقارعلا يئامنيسلا ءيديبزلا سيق نكي مل
 «ةيروسلاو ةينيطسلفلا امنيسلا راطإ يف لماعلا

 ًافورعم نيحلا كلذ يف قشمدو توريب نيب

 نم ًافورعم ناك .ةليوط ةيئاور مالفأل جرخمك
 ةيقئاثو مالفأ ىلع همامتها زكر جرخمك ةيحان

 يف زيمتم فلومكو ءابلاغ عباطلا ةيلاضن
 ًامالفأ ءاضيبلا هيدايأ تلمش ةينقتلا هتازاجنإ

 يف هنكل .ككفتلا نم اهذقنأ ةديدع ةينيطسلف

 نييئامنيسلا لوحت اهيف رثك يتلا ةنوآلا كلت
 ذإو «ةليوطلا ةيئاورلا امنيسلا ىلإ نيلضانملا
 ةصرف ةيروسلا امئيسلا ةسسؤم هل تحاتأ

 يئاور مليف قيقحت يف ةديدج ةبرجت ضوخ
 مليفلا اذه ةجيتنلا تناكو «ددرتي مل ؛ليوط

 .ةنيم انح تاياور رهشأ نم ةدحاو نم سبتقملا

 الإ فشتكي مل مليفلا اذه نأ ةقيقحلاو

 تناك يتلا مالفألا نم ديدعلا لاح امك «قحال
 فرطلا عم تالكشم ريثت مث ؛ةماع لاومأب جتنت

 راصتنا يف نزخملا يف ىقبتو جتتملا يمسرلا

 يلرزايلل تحيتأ يتلا صرفلا امأ .ىرخنأ صرف
 تاناجرهملا ضعب تناكف نيحلا كلذ يف

 ًاريثك ...مث ةيفاقثلا ضورعلا ضعبو ةيوناثلا
 مليف ىلإ مليفلا لوح ام تالاقملاو ربحلا نم

 .يروطسأ

 طسبأ رمألا ةقيقح يف «يلرزايلا» نأ ديب
 حور لقني فيك فرع هيزن مليف هنإ .كلذ نم
 عم .فورعملا يروسلا بتاكلل يبدألا لمعلا

 «ةيئامنيسلا ةغللا ديعص ىلع بيرجتلا نم ءيش
 تايرظنلا ضعب هيف قبطي نأ يديبزلا لواح
 يف اهرامغ ضوخبي ًاعفدنم ناك يتلا ةيلامجلا
 يديبزلا نأ بيرغلاو .ةيلاقتنالا ةظحللا كلت

 هذه نوكت امبرو - مليفلا يف دنتسي نأكو ودبي
 هتبرجت ىلإ لاح ةيأ ىلع هتحلصم يف ةطقنلا



 ةيهلإ دي

 رثكأ .فيلوتلا ةبعلو ةيقئاثولا امنيسلا يف ةينغلا
 «ةنيم ةصق يف ةيبدألا ليصافتلا ىلإ هدانتسا نم

 «؛سايكألا نيب ناونع ًالصأ لمحت تناك يتلا
 «لاحلا ةعيبطب .جرخملا ناك نإو ىتح
 لوح نم رودت يتلا ةياكحلا ىلع ىقبأ دق

 نم ثادحألا مظعم دهاشن يذلا  لفطلا
 مليف» مامأ انعضي ام لاح ةيأ ىلع هرظن ةهجو
 ًارظتنم همايأ شيعي يذلا - ؟لافطألا نع رخآ
 ةدوع ءاسم لك «ثالشلا هتاقيقشو همأ عم

 ىرق ىلإ هدوقت يتلا بعتلا ةلحر نم بألا
 ًاعئاب اهيف لوجتي يتلا ةيلبجلا نوردنكسإلا
 ةرسألل نكمي ام اهنمثب نمؤيل ىولحلا كباشم
 تقوملاو يمويلا راصتنالا نم ةسئابلا ةريغصلا

 بألا بايغ نكل ...سؤبلاو عوجلا ةكرعم يف
 ىلإ بهذي نأ الإ يبصلا مامأ نوكي الو لوطي
 «بئاغلا بألا ناكم ةرسألا ليعي يك «لمعلا

 يف بوبحلا عدوتسم سيئر «يلرزايلا ىدل
 يبصلا نأ يلرزايلا فشتكي ذإ كانهو .أفرملا

 ىلإ لاّمح نم هلوحي ةءارقلاو ةباتكلا ديجي
 ...بتاك

 ةدقانلا هتبتك ام أرقن نأ انه ديفملا نم لعلو

 هتربتعا ذِإ مليفلا اذه لوح يجنوهرلا ةدنر

 يف ةمصبو ةيروسلا امنيسلا يف ةصاخ ةلاح»

 تعاطتسا ام نأ ركذتل ًامود يتأت ةيبرعلا امنيسلا
 نرقلا تاينيعبس يف ماعلا عاطقلا امنيس هقيقحت

 حاتفنا نمز يف ةيجاتنإ تارماغم نم مرصنملا
 ؛يبرعلا هطيحم عم ًامغانتم ىتأ ءيركفو يفاقث

 تيقبف «هيلع نهارت نأ ةيجاتنإ ةهجل نكي مل
 خيرات مالفأ مهأ نم ةيئامنيسلا لامعألا كلت

 ةرقف يف يجنوهرلا لوقتو .«ةيبرعلا امنيسلا

 عمك

 عاونألا نيب هجزم يف هلعل» :مليفلا لوح ىرخأ
 هارنف ؛ةديدجتلا» ىلإ برقأ ادب دق ةيئامنيسلا

 عم «ةديدجلا ةيلاطيإلا امنيسلا ةيعقاو نيب لقنتي
 ءادأ نيبو «ةيلحاسلا ةنيدملا ةقزأ يف دال وألا

 يف دهاشملا بيرغت ىلإ ىعسي يتخرب يحرسم
 دامتعا نيبو «مهتاراوحل نيلثمملا ءادأ ةقيرط
 لالخ نم يعقاولا ينمزلا لسلستلل عطق

 نيبو «ديعبلا بألاب ملحلل ةيعجارت تاطقل
 لمحت يتلا ةبرعلا دهشم يف ةيلالدلا ايزاتنافلا

 يثبع روبع كلذ لك للختيو .ةبئاغلا تخألا
 تاميوهتلل لقانك ةئيدملا نونجم ةيصخشل

 ىلإ ةأرجب يديبزلا اهيف بهذ يتلاو ةيكيتوريإلا
 .«...اهسفن ةصقلا هيلإ تبهذ امم دعبأ

 (ةيهلإ دي»

 (ناولأ) .د ١ ةريثدف

 ناميلس ايليإ :جارخإ

 ناميلس ايليإ :ويرانيس

 يفناب هيردنأ كرام :ريوصت

 ميهاربإ جروج .رضخ لانم «ناميلس ايليإ :ليثمت

 يف لوألا يبرعلا يئامنيسلا راصتنالا دعب

 نينس عئاقو)» مليف ربع يلودلا ؟ناكد ناجرهم

 ائيماح رضخألا دمحم يرئازجلل «رمجلا

 ناك 191/0 ماع يف ةيبهذلا ةفعسلا لان يذلا
 نيح ١48١ ماع يف ريبكلا يناثلا راصتنالا

 يدادغب نورام ًاقحال لحارلا ينانبللا لان

 جراخ» همليف نع ىربكلا ميكحتلا ةنجل ةزئاج
 فسويل ريبكلا راصتنالا ناك كلذ دعب .«ةايحلا



 ةيهلإ دي

 نأ نم ًالدب ثيح 19417 ماع يف نيهاش

 ةيمسرلا ةقباسملا يف كراشملا همليف زوفي
 علطتي نيهاش ناك ةزئاجب «ريصملا» كاذماع

 ةينيسمخلا ةزئاجب هسفن وه زاف «ةفهلب اهيلإ
 هذهو .لكك يئامنيسلا هلمع تجّوت يتلا

 اهانلوانت يتلاو «ناك» يف ةيبرعلا تاراصتنالا

 لمتكت «ةقباس ةودن ىف ثالث تاقلح ىلع

 ٠٠١7 ماع هققح يذلا عبارلا راصتنالا عم
 ثيح «ناميلس ايليإ ينيطسلفلا جرخملا
 دقع نم رثكأب هلبق يدادغب نورام امك - لان

 همليف نع ميكحتلا ةنجل ةزئاج  نامزلا نم

 هذه ىلع ناميلس زوف نأ ةقيقحلاو .«ةيهلإ دي»
 ةيئامنيسلا ةلأسملا ًاريثك زواجت اهموي ةلكاشلا

 طبترا اهموي زوفلا ناك نإو ىتح عادبإلا ةيضقو
 ةيساسأ ةمس ناك يذلا يريبعتلاو ينفلا دعبلاب

 .مليفلا يف

 ىلإ ةفاضإ ؛ناك اهموي ثدحلا نأ ةقيقحلا

 مليفل يملاعلا ديعصلا ىلع «ةدالولا» كلت

 شومراج ميجب ًائيح نروق يذلا هجرخمو
 دهع نم يكيرمألا يديموكلا لثمملاب ًائيحو
 ايليإ نأل - نوتيك رتساب ؛ةتماصلا امنيسلا

 يف لوألا رودلا ليثمتب ةداع موقي ناميلس
 ماتخلا لفح يف نيطسلف مسا ركذ - همالفأ
 امنيسلا لهأ ةبخن ىلإ ةفاضإ .هدهاشي يذلا

 نم نييالملا تارشع .4ناك#» يف ةفاحصلاو

 اذكهو .ملاعلا ءاحنأ ىتش يف ةزفلتلا يجرفتم

 ايعادبإو ايئامنيس نيطسلف مسا لوادت ىرج ذإ
 ىف ًاديدج رمألا ناك .ىوتسملا كلذ ىلع

 سؤبلاو فنعلاب نيطسلف مسا طبر داتعا ملاع
 ؟ناك» لبق هنأ حيحص .كلذ ىلإ امو ءامدلاو

 مال

 زئاوج يطعت ملاعلا يف ةريثك تاناجرهم تناك

 يف نكلو «ةينيطسلفلا ةيئامنيسلا تاجاتنإلل
 ًالعف زئاوجلا هذه حنم ناك نايحألا ةيبلاغ

 .رثكأ ال ًايسايس ًايفطاعت
 ناك ناميلس ايليإ عم ”٠ ٠ ماع «ناك) يف

 ًامعط ءرخآ ًامعط ينيطسلفلا زوفلل نأ ًاحضاو

 نم رثكأ ىلإ ةجاح يف ءرملا سيلو .ًايئامنيس
 هذه ىلإ صلخي ىتح هسفن «ةيهلإ دي» ةدهاشم
 ىلإ هبنتي نأ ىلإ ةجاح ىف كلذك هنكل .ةجيتتلا
 ناميلس ايليإ براجت لوأ نكي مل مليفلا اذه نأ
 «ةيئاورلا» امنيسلا لاجم ىف ًاقح ةتفاللا
 عضن نأ انه اندّمعت اننأ ملعلا عم .ةليوطلا
 حضاو ببسل نيتفوقعم نيب (ةيئاور) ةملك
 ًالصأ عضخت ال ناميلس ايليإ امنيس نأ وهو
 ةيئاور نيب مالفألا ميسقت يف ةداتعملا ريياعملل

 لك نم لهنت امنيس يه .هبشأ امو ةيقئاثوو
 اهيف طلتخي ثيحب ةنكمملا دهاشملاو روصلا

 ةروص «يلزهلاب يسايسلا «لّيختملاب عقاولا
 «يجراخلا ملاعلا نم ةاقتسملا روصلاب تاذلا

 «ريبكلا خيراتلاب ةريغصلا ةيلئاعلا تاياكحلا

 نع زجعلاب لعفلا نع زجعلا «ىفنملاب توملا
 ايليإ ىدل دوجوم اذه لك .زجعلا كلذ لّمحت
 ةثالث يف عقاف لكش يف ًاديدحتو «ناميلس

 ديا نوكي يتلا ةيثالثلا كلت لكشت هل مالفأ

 .اهنم يناثلا ءزجلا «ةيهلإ

 ديا نأ ىلإ قباس رطس يف انرشأ دقل

 .ناميلس ايليإل ليوط مليف لوأ نكي مل ؟ةيهلإ
 اوفشتكا دق ماعلا كلذ ؟ناك» يف رثك ناك اذإو

 امئيس دوجو امبرو «هامئيس دوجوو هدوجو

 ضعب نإف «ىلوألا ةرملل «نيينيطسلف بعشو



 ةيهلإ دي

 مليف نع ريثكلا فرع ناك يبرعلا روهمجلا
 ضرع نيح يذلا ةءافتخا لجس# وه هل قباس

 تاينيعست طساوأ يسنوتلا جاطرق ناجرهم يف

 ًاضيأ نكلو ريبك باجعإب لبوق تئافلا نرقلا
 ىتح الو - دحأ نكي مل اهمويو .ربكأ لاجسب
 نوكيس مليفلا نأ فرعي - امير ناميلس ايليإ
 نأ انتكمي امبر لب .ةيثالث نم لوألا ءزجلا
 يناثلا ءزجلا ضرع نيح ىتح هنإ ًاضيأ لوقن
 ةمث نأ روصتي ناميلس ايليإ نكي مل «ناك» يف

 انتكمي لهف .ةيثالثلا نيوكتل هزجنيس ًاثلاث ًامليف
 مث ًاعبار ًاءزج لمحي دق لبقتسملا نإ لوقن نأ
 لمع يلامجإ حبصي ثيحب اذكهو ءاسماخ
 ؟ةيملاعلا امنيسلا يف هعون نم ًاديرف ناميلس

 ةعيبط نم ًاقالطنا لؤاستلا اذه حرطن
 «حوتفم يئامنيس لمع يهف ءاهسفن «ةيثالثلا»

 لكش يف نّوكتلا ديق لمع ىرحألاب لب
 .ثادحألا ةلسلستم كانه ةياكح ال .لصاوتم
 ءزج حطنتي نيح لب «ةلصاوتم ةيدرس ةيطخ ال
 هيكحي ال نيطسلف خيرات نع يكحلل لصف وأ

 رثكأ امبرو .ًظشتم لكش يف امنإ (هتيخيرات» يف
 نكمي يتلا) ةيدرفلا تاذلا ىلع هساكعنا يف

 نود نم امنإو ماعلا ىلإ زمرت نأ لاح ةيأ ىلع

 مومه نم ًايساسأ ًاّمه زيمرتلا اذه نوكي نأ
 .(ةنلعملا مليفلا

 ديا زوف ماع يف «ناك» ومّكحم ناك اذإو

 ومكحم لعفيس امم رثكأب هومّرك دق ؛ةيهلإ
 ثلاثلا ءزجلا نأ اودجو نيذلا قحال ماع ةرود

 قحتسي ال تا ١8 - ؟يقابلا نمزلا» هناونعو

 لك هيف مهفلاخ فقوم وهو -ًالئامم ًازوف
 ةطاسب هيف اودجوو مليفلا نع اوبتك نيذلا
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 انه هلوق ردجي ام نإف - ربكأ ةيريبعت ةوقو رثكأ
 ةرتف لالخ تققح يتلا ةثالثلا ءازجألا نأ وه

 لكشت «ةنس ةرشع سمخ وحن ىلإ لصت ةينمز
 بولسأبو دحاو عوضومل ًادحاو ًامليف ًاعم

 ديدشو ًادّرفتم نوكي داكيو ركتبم يئامنيس
 .امئيسلا خيرات يف ةيصوصخلا

 ةيتاذ ةريس لوألا ماقملا يف وه لمعلا اذهو

 ةرصانلا ةنيدم نبا .هسفن جرخملل نوكتلا ديق

 648 برعا نوّمسي نمم ةلتحملا نيطسلف يف

 روذجلا يف ةيحان نم صوغت هل ةيتاذ ةريسو
 يف صوغت امك «هيوبأ ةريسب اهطبر لالخ نم
 انيح هسفن جرخملا ريوصت لالخ نم رضاحلا
 دوعي وهو ًائيحو ؛ءلمع قيقحت ىلإ ىعسي وهو
 توم دهشيل ًانايحأو «بايغ دعب ةنيدملا ىلإ
 ديعتسي ًارضاح نوكي ةّرم .همأ ليحر وأ هيبأ

 .يئرم ريغ صخشب هبشأ نوكي ةّرمو «هتايركذ
 ةئيدم نيب ءاشي امك لقنتلا ىلع ًارداق نوكي ةرم
 .هراظتنا ىف زجاح فلأ دجي تاّرمو ءىرخأو

 يف هنكل ًايليئارسإ ًايركسع ًابلاغ نوكي زجاحلا
 هسفن دجي ةرم .ًايتاذ ًايلخاد نوكي دق تاّرم
 لوخدلا نود زجاحلا دنع نيزجاع هتبيبح عم

 نولاب لاسرإب نايفتكيف «ةفضلا وأ سدقلا ىلإ

 ًارباع نولابلا ريطيف «تافرع رساي ةروص هيلع
 قوف ًاقّلحم تاسايسلاو عمقلاو زجاوحلا

 ناميلس ايليإ اهيف ألمي ةديدع تاّرمو .ىصقألا
 ةشاشلا ًاكرات لقأ تارم ىف بيغيل ةشاشلا
 سائلا نمو اهلك ةياكحلا نم هفرقو هيبأل
 .ًاعم نينثالل وأ همأل ةشاشلا ًاكرات وأ :«ًاعيمج

 مليف يف ًاعم نآ يف وأ ًاعابت ثدحت ةريثك ءايشأ

 نم ىقيسوم .بخصت ةريثك ىقيسومو .ناميلس



 يرصملا «يكيسالكلاو يبعشلا) عاونألا لك

 (خلإ ...لذتبملاو مّيقلا «ينانبللاو يبوروألاو

 مدختست داكت ال «يلالد رود هدنع ىقيسومللو

 اننكلو «ةيهلإ دي) نع انه ثدحتن ًاعبط .ًاينييزت
 .اهلك ةيثالثلا نع ثدحتن انك ول امك ودبن

 سيلو «رخآو ءزج نيب ًاراركت كانه نأل سيل
 ةثالثلا ءازجألا نيب كانه .ًالماكت كانه نأل

 حاحلإ كانه :ًاباهذو ةئيج هرابتعا اننكمي ام

 ناميلس ايليإ اهكرحي تادارطتساو تاداعتساو

 لخاد وه فقي مث .هتيجس ىلع همالفأ يف

 .لثممك ملكتي ال داكي .ًابلاغ ًايبلس ًابقارم مليفلا

 بتكي جرخمك تاديكوت ةيأ ىلإ ىعسي ال داكي
 .هسفنب همالفأ تاويرانيس

 يئامنيس سّمن مامأ انه نحن «راصتخاب
 يف هنكل .هبحاص ىوس هبشي ال ًادج صاخ
 لصألا قبط ةخسن نوكي داكي هسفن تقولا

 اهنتشت يف .اهرضاحو اهخيرات يف نيطسلف نم

 نمو .مهتاطابحإو اهلهأ لامآ يف .اهروضحو
 نيديعب نويئامنيسلاو داقنلا كئلوأ نكي مل انه

 دعب) «ةيهلإ دي» نع اولاق دقو باوصلا نم

 نالعإ لبقو «ناك» يف ةيناجرهملا هضورع
 يهو «ىربكلا ميكحتلا ةنجل ةزئاجب هزوف

 «ناك» يف حنمت ةزئاج ربكأ يناث ةبسانملل

 نأل ىلوألا ةيريدقتلا ةزئاجلا عيمجلا اهربتعيو

 يئامنيسلا اهجازم ىلع اهدّدحت ميكحتلا ةنجل

 لباقملا يف فورعم يه اميف ءصلاخلا ينفلا
 «ةيبهذلا ةفعسلا» يأ ةيساسألا ةزئاجلا حنم نأ
 عضخي امنإ بلاغ دعبلا ينف ناك نإو ىتح
 مليفلا هنإ ؛.(ةعونتم تارابتعاو تاباسحل

 نع مهل لاق يذلا مليفلا ءزايتماب ينيطسلفلا
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 تارشع هلبق نم هلوق نع تزجع ام نيطسلف

 نمو .ةًاحوضوو ةيعوضوم رثكألا# مالفألا
 امنيسلل اريبك ازوف «ّيناكلا# هزوف ناك انه

 «ةيهلإ دي» نأ فسؤملا نكل .نيطسلفل امك

 ةلسلس - نآلا ىتحو وجرن امك ًاتقوم - متتخا

 يذلا ؟ناك» ناج.رهم ىف ةريبك ةيبرع تاراصتنا
 .ملاعلا يف يئامنيس ناجرهم ربكأ ربتعي

 «سداسلا مويلا»

 (ناولأ) .١د 6 (194485)

 ديدش هيردنأ :ةصق

 نيهاش فسوي ةيئامنيس ةيؤر

 رصن نسحم :ريوصت

 تريخ رمع :ىقيسوم

 .راكيوش «نيدلا يحم نسحم ءاديلاد :ليثمت

 يندعسلا حالص

 مالفألا نم ًادحاو ؛سداسلا مويلا» ناك
 انجرخم هسبتقا يذلا «نيهاش راسم يف ؛ةليلقلا

 صنلا .همليف ىلع دوجولا قباس يبدأ صن نع
 ةيسنرفلا ةبتاكلل «سداسلا مويلا» ةياور وه انه

 هذه .ديدش هيردنأ يرصم - ىنانبل لصأ نم

 تناك ءرصم يف اهئثادحأ ودك يتلا ةياورلا
 ديدش ةرهش ةدطوم تايئيعبرألا رخاوأ تردص

 .رابكلا اهباتك نم ةدحاوك اسنرف يف

 نييئامنيسلا نم ًارثك نأ حجرملا نمو

 ةملفأ اولواح - نييسنرفلا ريغو - نييسنرفلا
 لعج ام ؛كلذ ىلع اوردقي ملو «ةياورلا هذه



 ناك امبرلو .ملفؤت ال يتلا ةياورلا ةعمس اهل

 اهعوضوم ةباتر ءاذه يف ساسألا ببسلا
 مأ ةلواحمو لينلا يداو يف اريلوكلا)

 ىلإ «ليثلا رهن ربع .باصملا اهلفط باحطصا
 ىلع ءاقبلا نم نكمت نإ هؤافش نكمي ثيح
 هنإ .(ضرملاب هتباصإ دعب مايأ ةتس ةايحلا ديق
 دقفلا نع .ضرملا نعو توملا نع عوضوم
 ىجرفتم بذتجي نأ هنكمي ال ...ةمومألاو

 «سداسلا مويلا» تلظ اذكهو .نمزلا كلذ
 ررقيل نيهاش ةيعون نم ؛نونجم» راظتنا يف
 كلذ ناك .اهتملفأل ناح دق تقولا نأ موي تاذ

 «تربانوب اي عادولا» نم هغارف دعب 21947 ماع
 نم ثلاثلا ءزجلا قيقحت يف هطارخنا لبقو
 نامك ةيردنكسإ# ةيتاذلا هتريس مالفأ ةلسلس
 .؟نامكو

 ةيسنرف لاومأب مليفلا اذه نيهاش ققح «أذإ
 ًاينيهاش ًامليف هيدي نيب حبصأف ةسمحتم

 صنل ريوصت درجم حبصي نأ نم ًالدب ءاصلاخ
 نيح ديدش هيردنا نأ ًائيقيو .ةريبكلا ةبتاكلا
 .اهتياور ىلع هيف فرعتت مل ؛مليفلا تدهاش
 .هسفن وه لظ ماعلا عوضوملا نأ حيحص

 ىلع نيرطيسم الظ ضرملاو توملا سحو
 تاينيعبرألا رخاوأ رصم وج ناك وجلاو «مليفلا

 «نيهاش هرّدص ام نكل ؛(ًاديدحت 1441 ماع)
 نم ؛ءاج :ًامامت رخآ ًائيش ءاج رمألا ةياهن يف

 «ةايحلاب ًامعفم ًامليف ءضرملاو توملا لالخ
 ًامليف ءاج هلك اذه نم رثكأو ؛ةسايسلاب ًاقباع
 تراص يتلا ؛رومألا هذه لكو .امنيسلا نع

 ةياورب ًالصأ اهل ةقالع ال «مليفلا دامع يه يه

 ام ةيرحلا نم انه دجو «نيهاشق نإ لب .ديدش

 ا

 ةصحو مليفلا يف ًارود نيطسلف ةاسأمل لعجي
 .هنم

 نود ليمجو ينيهاشو يقطنم ءاذه لك

 همالفأ نم ًادحاو ةقيقحلا يف ؛جتنأ وهو ءكش

 نم هدعب ام ملظ ىلإ تضرعت يتلا ةينيهاشلا
 مل يذلا ءرّيحملا لاؤسلا ىقبي اذه عمو .ملظ
 :يلاتلا وه عطاق لكشب ًادبأ نيهاش هنع بجُي
 ىلإ اريلوكلاب باصملا يبصلا مأ لوح اذامل

 هتبارغو رمألا ةدح نم ديزي ام لعلو ؟هل ةدج

 ةنانفلا ءاديلاد ىلإ ةدجلا رود دنسأ «نيهاش# نأ

 «ةيرصملا - ةيلاطيإلا لوصألا تاذ ةيسنرفلا

 ًايساسأ ًارود اهتيناردنكسإ تبعل يتلاو
 اديلاد .هنيبو اهئيب ةريبك ةقادص ءوشن يف
 مايا رخآ ىتح ةيبصو ةئنتاف تلظو تناك

 دعب ءراحتنا اهتهنأ اهنأ فرعن يتلا - اهتايح
 نود ؛:سداسلا مويلا»” ضرع نم ةريصق ةرتف

 يف الو اسنرف يف ال «ةريبك تاحاجن ققحي نأ

 .ةيبرعلا نادلبلاو رصم يف ةصاخخ الو ءاهريغ
 اهيطعي نأ ىلإ ًارطضم هسفن نيهاش دجو اذاملف
 ةقالع هبشي ام ميقي مث ءزوجعلا ةدجلا تامس

 لطب «نيدلا يحم نسحم نيبو اهنيب ناتتفالا

 ًامعفم ادب يذلا باشلا «نيحلا كلذ يف همالفأ
 ؟مليفلا ةيويح نم ًايساسأ ًاءزج تناك ةيويحب
 اهتايط يف تفخأ امبر ناتتفا ةقالع تناك

 نسلا قراف اهعمق «نينثالا ىدل ةيمارغ تابغر
 ويراتيس ىف ءاذه نيهاش لعف اذاملف .ريبكلا

 ْ ؟هسفنب هبتك
 نأ اهناكمإ يف ناك ام ديدش هيردنأ نإ انلق

 .ينيهاشلا مليفلا اذه يف اهتياور ىلإ فرعتت
 لاكشألا يف طقف سيلو ءيقيقح اذهو



 صنل نيهاش اهراتخا يتلا ةررحتملا ةيئامنيسلا

 داكي يناسنإ عوضومو يكيسالك درس يذ
 نيب نم حبصأ «سداسلا مويلا» .ًايوسؤب نوكي
 امليف نوكي داكيو ءاينغ امليف نيهاش يدي
 نأ كلذ ءرخآب وأ لكشب ةيتاذلا هتريس ىلإ ًايمتنم
 «نيدلا يحم نسحم اهبعل يتلا «اكع» ةيصخش
 يحم نسحم ناك نيتيصخشل ةلمكتسم تتأ

 :نيهاشل نيقباس نيمليف يف امهبعل هسفن نيدلا
 ىحم نسحم ناك ثيح «(«؟هيل ةيردنكسإ)»

 ار لكب «قهارملا نيهاش هسفن وه نيدلا

 نأ اننكمي ثيح ««تربانوب اي عادولا» مليفو

 «يناردنكسإلا ,نيهاش فسوي ةيصخش حملن

 نسحم اهبعلي يتلا ةيصخشلا فلخ نم لطت
 ءانيأرو ءانلمكأ اذإ اذامف .مليفلا يف نيدلا يحم

 «سداسلا مويلا» يف «اكع» تامامتها نأ مك

 هرفس ةيشع نيهاش تامامتها يه يه ودبت
 ىف «ايراؤنسسكا اهنيسلا» قلل نيسحلا ةيازدل
 ىلإ «هنم ًانس ربكألا ءاسنلاب علو نم ءاكيرمأ
 كاردإ نود نم ةينيطسلفلا ةيضقلا بناجب رورم

 «جيرهتلابو امنيسلاب علو ىلإ ءاهداعبأل يقيقح
 دوويلوه مالفأ» نم ىقتسملا صقرلاب ةصاخو
 نيج ىلإ ةصاخ ةيحت عم «ةصقارلا ةيقيسوملا
 ءاكع ل ًاكرتشم ًادوبعم مليفلا هلعج يذلا ؛يليك

 .اديلادل دام دح ىلإ دامك هس نيعاكاو

 ةلحر يوري صن نع ذخأ يذلا «مليفلا نإ

 ىلإ لينلا رهن ربع رضتحملا اهلفط عم مألا
 مليف نيهاش دنع حبصأ «ءافشلاب لمأ ةمث ثيح

 هتقيدصل ةيحان نم :ةجودزم ةيميلعت ةلحر
 نم رثكأ لب .هسفن اكعل ةيحان نمو «(اديلاد)

 بستكي يناسنإو يسايس يعو ةلحر :اذه

4١ 

 ءاقل ةلحر :ًاريخأو ًالوأو ةصاخ مث «جيردتلاب

 .نييئامنيس نيملاع نيب

 يذلا مليفلا اذه يف ام لمجأ اذه لعلو

 نأ ىلإ رثكأو رثكأ ةجاح. ىف ًامئاد لظيس

 ةيركفلاو ةينفلا تاقبطلا فشتكُتو فشتكُي
 نأ كلذ :اهنم فلأتي ىتلا ةديدعلا ةيناسنإلاو

 امهتلحر لاوط ناهباجتي ذإ انه «نيلطبلا»
 «مليفلا يفو ةايحلا يفو رهنلا ىلع «ةكرتشملا
 ديدحت دارأ نيهاش نأكلو ءايئامنيس ناهباجتي

 يذلا يئامنيسلا عونلا لالخ نم امهنم لك ةيوه
 ةيوسأملا ةيصخشلا تاذ «ةقيدصف :هلضفي

 يتلا ةجوزلا يهو كلذك نوكت ال فيكو)

 نأ دعب ةزهاقو دعقم «ضيرم جوز عم شيعت

 اهديفح ىلإ ًالوصو ءاهترسأ دارفأ ةيقب تدقف
 ذنم امنيسلا بحت «(؟هذاقنإ نآلا لواحت يذلا
 داكت اهنكل .انل لوقت فوس امك «ديعب نمز

 قع) طقف ادحاو اغوت نينل انكيبلا نمط
 ًاددحم ًامليف لب «(عومدلل ةردملا اماردوليملا

 اذه ةقيدص تدهاش دقل .«مأ ةيحضت» وه

 ةطقل هظفحت داكتو «تارملا تارشع مليفلا

 .ادهشم ادهشمو ءاراوح اراوحو «ةطقل

 امنيسلا نم بحي هنإف ءاكعامأ

 مالفألا امّيس الو يكيرمألا «لاكيزويملا»

 .يليك نيج ىلعألا هلثم اهيف صقري يتلا



 ولح موي ..رم موي

 ضارعتسا نع تقولا لاوط فقوتي ال اكعو
 ببسل ثيح «ةقيدص مامأ يليك نيجل هبح
 يف ةظحل ةيا يف طرخني ءببس نود نم وأ

 ىلع اهكحضو اهباجعإ ًاردتسم «صقرلا
 .اهنازحأ مغر

 ةيئامنيسلا هتاليضفتو اكع دوجو نا حضاو
 سؤب ىلع اهتيويحو امنيسلل راصتنا وه ءانه
 ناك نئلو .راصتنالا اذهب لافتحاو «ةايحلا
 نيب ةهباجملا ىلع مليفلا لاوط ددش دق نيهاش
 نأل كلذ لعف امنإ هنإف «نييئامئيسلا نيعونلا
 بعادي ًارمأ ناك امنيسلا نع مليف قيقحت ةلأسم

 قلطنن نأ انناكمإ يف لعلو .ديعب نمز ذنم هلايخ
 نم ءانه ءاش ؟نيهاش# نأ ضرتفنل انه نم

 يتلا هتدج ىلإ ةيحت هجوي نأ ؛هلك كلذ لالخ

 نف ىلإ هفّرع نم يه تناك اهنإ ًامئاد لوقيس
 يف «تامدقتملا» هتلئاع ءاسن ىلإ مث ءامنيسلا

 عنص يذلا روهمجلا نم نك يتاوللا نم نسلا
 ؟اماردلا دجم

 ناك هنألو ءنيهاش وه ؟نيهاشا نأل ,نكلو

 نكمي ام ةلحرم ؛هامئيس يف ءًايدج لخدُي أدب دق
 اذه رركتو - امنإ :«ةثادحلا دعب امد هرابتعا
 ةصاخلا ةيئيهاشلا ةقيرطلا ىلع «ىرخأ ةرم

 مليف نم ًاءزج ةبغرلا هذه تراص - ًادج
 بحلاو ؛هحرفو ناسنإلا نزحو خيراتلا سمال
 يف نفلا رودو «ةينيطسلفلا ةيضقلاو «ليحتسملا

 .ةدحاو ةقتوب يف هلك اذه ًافصاو ةايحلا

 نم «مليفلا اذه نأ ءانه اذه ىلإ فضنلو

 ةرظن خّسر ءاديلادل همسر يذلا رودلا لالخ
 ءانه هنأ كلذ ءهامنيس يف ةأرملا رود ىلإ نيهاش

 «نمز ذنم هعبتي ناك هيدل ديلقتل دارطتسا يفو
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 ءاسن هتالطب لعج ىلإ رثكأو رثكأ ًالايم تاب
 .بايشلا نس نزواجت

 (ولح موي ..رم موي»

 (ناولأ) .د (١1و44م)

 ةراشب يريخ :جارخإ

 يلاغ زياف ,ةراشب يريخ :ةصق

 يلاغ زياف :راوحو ويرانيس

 زيزعلا دبع لامك :ريوصت
 رينم دمحم «لماك ةلبع «ةمامح نتاف :ليثمت

 لضفأ نم دحاو مامأ «ديكأتلاب ءانه نحن
 رثكأ اننكل «يلاغ زياف اهبتك يتلا تاهويرانيسلا

 يريخ مالفأ لضفأ نم دحاو مامأ ءاذه نم

 ربكأب ءجرخملا اذه هيف اند يذلا مليفلاو ؛ةراشب

 يف ةأرملا ةيضق نم .حوضولا نم نكمم ردق
 نا لواحي يفاقث عقوم نم سيل نكلو ءرصم
 نم لب ؛لجرلاب اهتاواسم وأ ةأرملا ةيرحل رظني
 نيأ :طيسب لاؤس نم قلطني يعامتجا قلطنم
 ءاذه مرحي نيح عمتجملا نم ةأرملا هذه يه

 اهب ينتعي يذلا ركذلا تيبلا ٌبر نم «ةلئاعلا

 .هسؤبو يجراخلا ملاعلا ةهجاوم يف ولو
 نم ينب امنإ مليفلا نأ ًاحضاو ناك انه نم

 كلت نكت مل يتلا .ةمامح نتاف ةيصخش لوح

 اذه نم ًارود اهيف لثمت يتلا ىلوألا ةرملا
 لمع يف نوكي ام ىوقأ تدب انه اهنكل .عونلا

 اهسفن دجت يتلا ةشئاعك اهلوح نم روحمتي
 دادسناو عقدم رقف طسوو «جوزلا ليحر دعب



 ولح موي ..رم موي

 .٠ يبصو

 ةوقب ةيلوؤسملا هذه ةشئاع لمحتت

 ناريجلاو يجراخلا ملاعلا ةهباجم «ةبالصو

 اذه لك تاوزن ةهباجمو «نبالاو تانبلاو

 هذه لكل شيعلا ةمقل نمؤت نأ «ةطايخلا

 لكل لبقتسم نع اهقيرط يف ةثحاب «هاوفألا

 لب .سأيلل ملستست ال ةشئاع نكل ؛نّيهلا

 «رخآلاو نيحلا نيب شيعت فيك فرعت اهنإ

 ةايحلا ءايشأ ةداعس «ةداعسو سم تاظحل

 تاظحل مامأ دمصت فيك فرعت امك «ةطيسبلا

 مأ اهّصخت تاظحل تناكأ ءاوس «نزحلا

 .ناريجلا صخت

 ملظ روص نم ةروص وه يذلا ءردقلا نكل

 عدي ال هيف دنس نود نيكورتملل عمتجملا

 ةدحاو نكمتت نيح ىتح ءوهف .اهنأشو ةشئاع

 جوزتتو سيرع ىلع روثعلا نم اهتانب نم

 ًالذن رهصلا نوكيس :كلذ نمث عفدت ةلئاعلا
 ىلإ هذه عفدي ام ؛هتجوز ةقيقش ىلع يدتعي

 فعلوا

 ىرخأ ةرم انهو .ةحيضفلل ًاءرد راحتنالا

 هيلع نأ فرعي نم ربصب ثدحلا ةشئاع لبقتست

 فرعت اهنكل ...ًادبأ راهنت ال يهو .راهني الأ

 نيب راتخت نأ اهيلع يغبني نيح ؛ملستست فيك
 ءاهرهصي مدطصت نيح ًالثم :اوسألاو عيسلا

 هتلواحم ىوس هب اههباجي ًاحالس اذه دجي الو
 اهكلمت ةليسو لك يه يتلا ةطايخلا ةلآ ريمدت

 اهتلئاع اهب معطت يتلا ةليلقلا شورقلا ريبدتل
 انه .مارتحالا نم ًائيش اهل ةنمؤم ةريغصلا

 يريخ فرع عئار دهشم يف ةشئاع عجارتت

 نتاف تفرع ام ردقب ؛هروصي فيك ةراشب
 ًالصأ يلاغ زياف فرعو «هيدؤت فيك ةمامح

 راش قرع اهيا ىف اكاد فدشي انك

 ةايحنلا«يفاانتا ملبملا اذن يق داسلا ريغ
 نمو .رمألا ناك امهم شاعت نأ بجي امك

 يف ةيساسألا هيعناص ةعارب تنمك امبر ءانه

 هنأش نم ناك «ًآلمع اولوحي نأ نم مهنكمت

 «يقيقح يعقاو مليف ىلإ ءايماردوليم ودبي نأ

 دقانلا عفد ام ءشهدم دح ىلإ ةايحلا هبشي

 ةزيم» :مليفلا نع بتكي نأ ىلإ يزمر لامك
 ءاماردوليملا ةيواه يف قلزني مل هنأ مليفلا اذه

 ىلإ اهّبنت جرخملاو ويرانيسلا بتاك نأ كلذ

 فورظلا عم فيكتلا ىلع اهتردقو امهتلطب ةوق

 ةربخلا كلت ةايحلاب اهتربخ نع ًالضف «ةرعولا
 مهحارفأ يف نيرخآلا كراشت اهتلعج يتلا

 ألمتو درغزت باّلخلا اهئادأب اهنإ .مهنازحأو
 اهعومد ليستو «نيناحرفلا عم رشبلاب اههجو
 .(...ىنازحلا عم



 فايرألا يف بئان تايموي

 «فايرألا يف بئان تايموي»

 (ضيبأو دوسأ .د٠ )1159( ٠

 حلاص قيفوت :جارخإ
 ميكحلا قيفوت :ةصق

 حلاص قيفوت جرف ديرفلأ :ويرانيس
 جرف ديرفلأ :راوح

 رصن هدبع :ريوصت
 يرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 ,روشاع ةيوار ؛ميلحلا دبع دمحأ :ليثمت

 نقدلا قيفوت

 «فايرألا يف بئأان تايموي» يفف ...»

 .ةدلاخ ةيفي زيفاتيم ةركف درجم رصم حبصت ال

 لباقو راعلاو سؤبلاب ءولمم عقاو يه امنإو
 «تارابعلا هذهب .«ةراضحلا ةطيرخ نم لاوزلل

 نع يركش يلاغ لحارلا دقانلا ثدحت اهريغبو

 تردص يتلا ةيبرعلا تاياورلا مهأ نم ةدحاو

 ةياور :نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ
 يذلا ميكحلا قيفوتل فايرألا يف بئان تايموي

 نأ «ةياورلا هذه رادصإ لبق هل قبس دق ناك

 ءوشن يف ًايساسأ ًارود تبعل ىلوأ ةياور ردصأ

 هلك يبرعلا نطولا يفو رصم يف ةياورلا نف
 .حورلا ةدوع ةياور يهو

 ةياورلا يف مدق دق ميكحلا ناك اذإو

 هتيئاور يف سبل ال ًاصلاخ ًايئاور ًالمع ىلوألا
 حجرأتلا دح ىلإ ًالصاو هتايصخش ءانبو

 بهاذم نيب - داقنلا نم ريثكلا بسحب - هيف
 ةيسنامورلاو ةيكيسالكلا لثم ةدع ةينف
 فايرألا يف بئان تايموي يف هنإف «ةيعقاولاو
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 انل ىورُت ةياورلا لعج ذإ ءًاسابتلا رثكأ ادب
 ماع بئان ناسل ىلعو «تاركذم لكش ىلع

 ةهجاوم يف كانه هسفن دجيل فايرألا يف نّيعي
 نم نوحالفلا اهشيعي يتلا ةسئابلا ةايحلا

 ىلوأ ةهجاوم يف ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان
 ءاذكهو .اهيف رظنلا هيلع نيعتي يتلا مئارجلا

 هتايموي يف ماعلا بئانلا انل هيوري امم ًاقالطنا

 يف نلآ رجور ثحابلا بسحب ءانسفنأ دجن
 دحأ يف ريغص عمتجم ديلاقتو تاداع» ةهجاوم

 اذه يف انهابتنا نلآ تفليو .«ةيرصملا ميلاقألا

 اهمسري يتلا ةروصلا ةيويح» نأ ىلإ قايسلا

 نم بناوج يوري امنإ هنأب يحوت «ميكحلا انل
 نم ةقدوغ دعب ماع عدسك لمع نيس هتيرعت
 ."ابوروأ يف هتسارد

 مّهفت عبطلاب ءاننكمي وحنلا اذه ىلعو

 يوارلا اهحتتفي نيح ةياورلا يف ىلوألا روطسلا
 اهنألأ ؟تايموي يف يتايح نّودأ اذامل» :ًالئاق

 ةئينهلا ةايحلا بحاص نإ !الك ؟ةئينه ةايح

 ةميرجلا عم شيعأ يننإ .اهايحي امنإ ءاهنودي ال
 علاطأ يجوزو يقيفر اهنإ .ةدحاو دافصأ يف

 اهثداحأ نأ عيطتسأ الو ؛موي لك يف اههجو

 كلتمأ تايمويلا هذه يف انه .دارفنا ىلع

 تانئاكلا نعو ءيسفن نعو ءاهنع مالكلا

 تنأ ام !رشنت مل يتلا تاحفصلا اهتيأ .ًاعيمج

 تاعاس يف يتيرح اهنم قلطأ ةحوتفم ةذفان الإ

 ١ .6قيضلا

 هذختي يذلا تاركذملا لكش نأ ريغ -
 ةباتكلا ةياغ لوصأ يف صوغلاو «لمعلا اذه

 امك «ةيرحلا ةسرامملًالاجم» اهنوك نم
 يف بتاكلا قارغإو ...تاملكلا هذه انديفت



 فايرألا ىف بئان تايموي

 لكك لمعلا يف امو «هلمعل يعوضوملا دعبلا

 ودبت «بتاكلا رهجم تحت داكت ةيغقاو نم

 انه ًاقح اننأ يفني ال اذه لك .ةيجولويسوس
 انه رهوجلا نإ ذإ .يقيقح يئاور لمع مامأ

 انبئان علاطت يتلا ةجودزملا ةميرجلا ةياكح وه

 .«اهلاطبأ» فصيو اهئادحأ انل درسيف «ماعلا

 جرخملا «اعبط «هيلع زكري يذلا رمألا وهو
 تحت - ةيئامنيسلا هتجلاعم يف حلاص قيفوت
 باتك نم هسبتقا يذلا مليفلل - هسفن ناونعلا

 )١1959(. ميكحلا قيفوت

 امي ءاذإ ؛يلاتلاب مليفلاو ةياورلا أدبت -

 هسأر عضي داك ام يذلا اهيوار انيلع هصقي

 هكرح ىتح نسِيَّو ءاسم تاذ ةدخملا ىلع

 «ًاديدش ًابرض بابلا برضي ريفخلا توص
 مدقيو «ديب هينيع كرفي يمداخ ّيلع» لخديل

 ةقرولا تيندأف «ةينوفلت ةراشإ ىرخألاب ّيلإ
 «ءاسم 8 ةعاسلا «ةليللا :تأرقو ءوضلا نم

 ىلع ًايشام ناولع ةلودلا رمق وعدملا ناك امنيب

 هيلع قلطأ ؛ةيحانلا رياد نم برقلاب رسجلا

 «لوهجم لعافلاو بصق ةعارز نم يران رايع
 «ةئيس هتلاحو ًاقطنم طعي مل باصملا لاؤسيو

 .«ةدمعلا «راطخإلا مزلأ

 رمت نأ ةميرجلا هذه لثم نأش نم ناك دقل

 اذه نم ةريثك مئارج نأ فرعن ذإ «ماركلا رورم

 نمو ...ناكم لك يف ةليل لك بكترت عونلا
 دّيقتف .ةجيتن ىلإ نوققحملا لصوتي نأ ردانلا
 هذه ديقتس ًاضيأ انهو .لوهجم دض ةميرجلا

 لاح نوكتس كلذكو «لوهجم دض ةميرجلا

 نأ كلذ ءاهنع تعرفت ىتلا ىرخألا ةميرجلا
 :هتاذ دح يف جودزملا ثدحلا سيل انه مهملا

 ؛يوارلا اذهف .يوارلا اهمسري يتلا ةيفلخلا لب

 «ةراشإلا هيقلت روف لقتني ةباينلا ليكو وهو
 ىلإ باصملا لقنب رمأيو ثداحلا ناكم ىلإ

 خانملا طسو «يوارلا نأ ريغ .ىفشتسملا

 امع ريثكلا فرعي نل .هفيرلا يف يعامتجالا

 باصملا هيف نوكي يذلا تقولا يفو .ثدحي

 «توملاو ةايحلا نيب ًاحجرأتم ىفشتسملا يف

 هتجوز دقف ةلودلا رمق نأ «ةباينلا ليكو مهفي
 ةريغصلا اهتخأ هل تكرت هذه نأو «نيماع لبق

 ديحولا صخشلا يه ميرف ًاذإ .هعم شيعت مير
 ضبقي كلذل .قيقحتلا ديفي نأ هنكمي يذلا

 هتيب يف ميقت نأب رومأملا عوطتيو مير ىلع
 .يلاتلا مويلا يف ليكولا اهعم ققحي امثير

 ةيصخش ةياورلا يف زربت ءانثألا كلت يفو

 هتياعرب مير طيحي يذلا ءروفصع خيشلا
 فيك دحأ فرعي نأ نود نم ثدحي ام قفاريو

 ليكولا هجوتي نيح يلاتلا مويلا يفو ؟اذاملو

 .ًامامت تفتخا اهنأب أجافي «مير باوجتسال

 ليكولا ردصيو رومأملا تيب نم تبره دقل
 .ةرواجملا ىرقلا يف اهنع ثحبلاب هرماوأ

 نأب ًالمأ ىفشتسملا ىلإ ًاهجوتم وه نوكي ذإو
 نكمي ثيح تنسحت دق ةلودلا رمق لاح نوكت

 روفصع خبشلا عم ةسلاج مير حملي «هباوجتسا
 بمهذيف «راوزلا تارشع عم ىفشتسملا برق
 ىلع ضبقلل ةوق لاسرإ هيلإ ًابلاط رومأملا ىلإ
 دجت «كلذب مايقلل هجوتت ذإ ةوقلا نكل .مير
 نلعت يذلا تقولا يفو .هدحو روفصع خيشلا

 ىلع عّيض ام ةلودلا رمق ةافو ىفشتسملا هيف

 يذلا تقولا يفو «هباوجتسا ةصرف ليكولا
 دض ةلودلا رمق لتق دييقت ىلإ رومألا هيف هجتت



 فايرألا ىف بئان تايموي

 روثعلا مت دقل :ةريخأ ةأجافم ثدحت .لوهجم

 ريغ عرتلا ىدحإ هايم قوف ةيفاط مير ةثج ىلع
 «ناتميرجلا لخادتت ذإ اذكهو .ةيرقلا نم ةديعب

 امّيس الو «نيتثجلا حيرشت ىلإ ليكولا علطتيو
 عقاوملاب مدطصي ءاهتوم ببس ةفرعمل مير ةثج
 دييقتب رمألا يهتنيو «ةينيدلاو ةيعامتجالا

 اميف ...لوهجم دض اهرودب مير لتق ةميرج
 تافلم يمامأ تعضوو» :يوارلا انل لوقي

 .4ناولع ةلودلا رمق ةيضق» :اهدحأ ىلع تأرق

 «فرعُي مل ةيضقلا هذه يف لعافلا نأ تركذتف

 نأ انم داري فيكو .فرعُي نلو فرعُي مل ًاعبط
 «ةيضقلا هذهك ةضماغ ةيضق يف ًامهتم فرعن
 «خوبلم# انأو ءسيلوبلاو رومأملا نم لكو

 روضحو تافلاخمو حنجو ىواكش ةءارق يف
 نإ .(...) تاباختنالا فييزت يفو .تاسلج

 ءرومألا نم هفاتلا يف ءاخسب انه قفنتل لاومألا

 لاح نيسحت وأ لدعلا ةماقإل تبلُّط اذإ امإو

 (...) ةحيحش ةزيزع حبصت اهنإف بعشلا
 مل تاملك «خلإ ...بعشلاو لدعلا نأ كلذ
 .دلبلا اذه يف لوقعلا يف ًاضماغ اهانعم لزي

 ةلتو قرولا ىلع بتكت نأ اهتمهم لك تاملك
 تافصلاو ظافلألا نم اهريغك بطخلا يف

 «يقيقح دوجو اهل سحي ال يتلا ةيونعملا

 دجلا ليبس ىلع ذخآ نأ انأ ينم رظتني اذاملف

 .«؟ناولع ةلودلا رمق حور

 - )١4894 ميكحلا قيفوت بتك امدنع

 «هلامعأ زربأ نم دعي يذلا لمعلا اذه .( /81 ١

 دلو ذإ يذلا وه ؛هرمع نم نيعبرألا يف ناك

 علوأ ناك ؛ةيكرت لوصأ تاذ مأو حالف بأل

 هنكل ؛هتوتف ذنم نونفلا ةيقبو حرسملاو بدألاب
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 شاعو «هيبأ رارصإ ىلع ءانب قوقحلا سرد
 نم ةلحرم يفو ءاسنرف يف هتايح نم ًاحدر

 .يدج لكش يف ةباتكلا اهيف سرامي أدب هتايح
 هلامعأ ىلوأ نم ةدحاو حورلا ةدوع تناك دقلو

 يف تارشعلاب لامعأ اهتلت «ةروشنملا ةريبكلا

 ركفلاو ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا لاجم

 قرشلا نم روفصع لثم «ةيتاذلا ةريسلاو دقنلاو
 مكجلا اصعو ميكحلا رامحو فهكلا لهأو

 سدقملا طابرلاو ةرجشلا علاط ايو دازرهشو

 لامعأ نم اهريغو ةيلداعتلاو يعولا ةدوعو

 باّتكلا زربأ نم ًادحاو ميكحلا نم تلعج

 .هضرعو نيرشعلا نرقلا لوط يف برعلا
 نمز راصحنا هرطضا يذلا حلاص قيفوت امأ

 تاحفص نع ىلختي نأ ىلإ ؛نيتعاس يف مليفلا

 ايلمأت ًاعباط لمحي اهمظعم «باتكلا نم ةريثك
 نم مغرلا ىلعو ...(ام ٌدح ىلإ يعولا رايت)
 هلعج ؛هيف كش ال يبدأ عباط مليفلل لظ كلذ

 «ةيئامنيس حلاص قيفوت مالفأ لقأ نم ربتعي
 برداو «نودرمتملا# لثم هل لامعأب ةنراقم

 .«يطلبلا ديسلا فافز»و «ليباهملا

 ؛ماع لكشب .حلاص قيفوت نع فورعملاو
 ةعبسلا همالفأ نم ربكألا ددعلا ىقتسا هنأ وه
 ةياهن ذنم ؛ينهملا هراسم لاوط اهققح يتلا

 ىتحو نيرشعلا نرقلا نم نيسمخلا تاونس
 نامليفلا كلذ يف امب «ةيبدأ لامعأ نم ؛مويلا
 «نوعودخملا» :رصم جراخ امهققح ناذللا
 «ينافنك ناسغ ينيطسلفلل ةصق نع ةيروس يف

 6ةياور) نع «قارعلا يف «ةليوطلا مايألا»و
 .العم ريمألا دبع لحارلا يقارعلا رعاشلل


