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 َن دنل تتامو

 ماشلا دذلي يه تدئو اليردثس ىلإ

 .ةرطام ةميغ لثم ةزفغتسمو ةديحوو ةبيرغ يف
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 ويعلا وغلا ةيهو

 نم صلم دمحم يب لصتا امدنع .نامعنلا ةرعم ىلإ انلصو دق انكو

 يف كمساب زجح كدنع «نوراب ليتوأ ىلإ لصتس - :ًالئاق ريوصتلا عقوم
 ةفيض يتسيرك اثاجأ تلح ليتوألا اذه يفض هبتنا - :فاضأو - 337 ةفرغلا

 . اهلهأو بلح ىلع

 ..ميظع درن يلايخ يف ضموو

 ءاهلجخ ةدش نم قرعتتو ءيمامأ اهسفنب فرعت يتسيرك اثاجأ تناك

 ةرطام ةميغ اهل عرتخأو ءًامومحم درنلا نع بتكأ فوخلا نم الدب ينتدجوو
 رئاتسلا نع. ًاروصت يعارتخا ىلإ فيضأ ملحلا يف ينتدجو مث ؛ةميد اهمسا
 نع اهتثدح تظقيتسا امدنعو .نفاون وأ ناردج الب ةفرغ يف ةيدامرلا
 درتلل عباسلا هجولا ىتح :يرس يف تلف .ينتثدح امف ةيفاصلا امنيسلا

 .مالظلا بلق يف ىري نأ نكمي

 ًاءزج صلم دمحم روصي ثيح ماقملا باب يفف .همامأ يحور تضموو
 ,ةدحاو ةفرغ يف أمم ءايلوألاو قاشملا ميقي (ليصألا سمش) همليف نم

 ةمسقف ىلع نوفلتخي مث :قارعلا ىلع ةبقترملا برحلا تاياكح لوح نوفلتخيو
 يضو :ةهيدبلا ةورذ ىتح :ءاوهلا يف ًايلاع ميظعلا درنلاب نوحوطنو .ةميغلا
 هنوكس ةظحل ىتح هجرحدتو ؛ضرألاب هماطترا توص اهيف لهي يتلا ةظحللا
 ذإ .:ةلواطلا ةبعل ال ءمهنيب ةنتفلا ببس وه ةميد عارتخا نأ كردأ .ةدلاخلا
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 .ةدحاو ةعفد

 ءاوهلا يف ةيمرلا ىرأ نأ ديرأ

 هينادأ ..مونلا ينادأ نأ ديرأ . ديعب نم يحور ةدالفو درنلا سملأ نأو

 تاظحللا هذه يف صلم دمحم لوح نم نوموحي رابكلا ءايلوألاف ىحصأ الو

 ,ةميد عارتخا ىلإ اعد ام اذهو ..نورق ذنم ريغتي مل دحاو ساسحإب ةليقثلا

 !!..ةطاسيبب ةبجوملا بابسألا ىه هذه معن . درنلل عيأسلا هجولا وأ
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 ةينيطسلفلا امنيسلا

 ةيرخفلا ةركاذلا بورح

 يهو ؛ينيطسلفلا ىفنملا يف لوطتو بقاعتت لوصفلاو مايألا امارد

 يف رثتنتو عيضت اهنأ يأ .(ةرصاقلا ةركاذلا) ىلع ريبكلا جورخلا ننم موقت

 .زايتماب ةيرخف لظتو كلذ عم موقت اهنكل .قيثوتو ليجست نود عامشصألا

 نع انه ملكتن الو) ةينيطسلفلا ةيقئاثولا امنيسلا تأشن بقاعتلا اذه ىلعو

 ةريقفو ةعضاوتم امنيس يهو ؛(ةينيطسلفلا ةيضقلا نم تثدحت ةيبرع مالفأ

 عاضوألا مكحب ضرألا ىلع زجان وه ام قيثوت ةبغر ىدعتت 0 اهل حتي مل

 تددح ستلا لوصفلاو مايألا كلت ةيمحلم ىلإ ءيش يض دنتست ملو ,ةميقملا

 يذلا ماهلإلا سح نم ةغرفم تلظو ءاهسمالت مل اهنإ لب :ىفنملا اذه حمالم

 .امنيسلا نم عونلا اذه يف خفني

 نم لطت اهنإف ؛ةئلتمم اهنكلو :ةريسح يهو ةمراعلا ةركفلا امارد امأ

 ةهكنب ةيئاور امنيس ةدالو وه اهيف تفالو ريثم وه امو .ةلتحملا ضرألا

 قللت انيضنا نحت انف نم. ةيفاض ةيليقمل هيناتا ىلع اك شرس

 يض وأ ءىفنملا يف ةيقيثوت ةينيطسلف امنيس :ساسألا يف ثثؤم وه ام ىلإ

 يأ ءامنيسلا هذهل لاوحألا قلطم يف ةيعجرم لكشت مل يتلا ؛تاتشلا نادلب

 عم مذرشت املاط يذلا بولطملا ينيطسلفلا «كيتامنيسلا»ل سسؤت مل اهنأ

 امئيسم ةمثو .دلب نم رثكأو ةمصاع نم رثكأ ىلع ف .ت .م لئاصف عزوت
 ليشيم) لثم ءامسأ تاوطخ عم ززعتت تأدب :ىهتشُملا نطولا ةهكن اهل ةيثاور

 :ًاريشم لظي ريثم لاف ءانفلسأ امكو :(ناميلس ايليإ ءيوارهشم ديشر ٠ :يفيلخ
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 50 ولا قبب 0 0 رياقمو 50

 ىلع ميقمو يويح وه امب ةججأتملاو ةدقتملا ةينيطسلفلا ةركاذلا سيدقت ىلع

 نيع ىلإ الإ رمألا عقاو يف جاتحي الو ءنآ يف .ةوخرلاو ةبلصلا نفقملا ضر
 بجي ال ءوبخملاف .(فشكلا ىلإ ةجاحب لظي يذلا اذه نع فشكترل ةيردم ا

 يىرورصض ةساحلا هده لشثم يضف كاهتنالا أ ذإ ءديألا ئحإ ًاءوبخم لظي نأ

 . سدقمو

 بعشلا اهشيعي يتلا لوصفلاو مايألا امارد يف بقاعتلل ةبسنلاب اذه
 ةيليثمتلا ديئاسألا ىلع ءاكتالا امأ .تاتشلا نادلب يش هعزوت دنم ينيطسلفلا

 ىلإ ةيلخادلا نيعلا تفتلت مل نإ ًاصقان لظيسف ؛لتحملا نطولا يف .
 ةيحرسملا تاءادنلا ةريسأ لظت الغ ؛ةمومحملا ةيئامنيسلا ةبعللا تانيسناريم
 وه شيوشتلا ردصم نأ قحلاو ءاندرت يتلا مالفألا ضعب يف امك ةلهاذلا
 ,نيينيطسلفلا نامزلاو ناكملا ىلع ًامئاد ًاراصح ضرفي يذلا هسفن ودعلا
 سفن يض ررحت وه ؛نطبتلاو شيوشتلا اذه نم يئامنيسلا سحلا ررحن نكل
 .هتاذ ودعلا نم تقولا

 فدهب ؛ءاقبلاو ملحلا سارجأب (ةرصاقلا ةركاذلا) نييزت ىلإ دوعن
 كل ,ىرخألا ةيبرعلا تامنيسلا رارغ ىلع ؛ةصلاخلا امنيسلا ميسرتو لاعشإ
 :ينيطتلكلا مااا ,ةيساقو ةرعوو ةيوعصلا ةياغب ودبت انه ةلأسملا
 ,لبق يذ نم أديقعت ًاديقعت تق جراخلا يقكلابسلا تتابو .لخادلا يف ىبرتت تأدب
 ةرماغملاب موقي 58 ًاثيدح ديلولا ينيطسلفلا نويزفلتلا عنمي ال اذه نكل
 يلايللاو مايألا نع ةلماكلا ةركاذلا اهعم عيضتو ؛:ةساطلا عييضت ال يك
 ةيضقلا عم ًافطاعتم ًايناطيرب وأ ًايسنرف ًامليف نأ دحأ نئظي الو .لوصفلاو
 وأ رادوغ كول ناج هبحاص ناكأ ءاوس :مليفلا اذه ةيمهأ ىلعو ؛ةينيطسلفلا
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 يصمم رح جب ااجصإاو يم رج جوج مع

 هةنرخدفلا ةركادلا بورد- ..ةيئيطسلفلا امهثيدست | بسس سس سس سي ل سمس

 هذهف .ةركاذلا ناجيت ممري وأ :ةرفثلا هذه دسي فوس ءايجاك اتيناوطنا

 ةرارح ةجردب ىردأ مهف ءىلوألا ةجردلاب نيينيطسلفلا نييئامنيسلا ةفيظو

 ميهاربإ ةزانج ىلع بيرق نم دهاش وهو .ةمدقملا هذه ءرملا قوسي

 نم برقلاب كومريلا ميخم يف مسالا اذهب الجر انعدو معن .ليلخ خيشلا
 وأ ًاقيفر وأ ًازيزع عدوي مل انم نمف :ًايداع رمألا اذه ودبي دقو .قشمد

 نيدلا زع دهاجملا خيشلا قيفر وه ليلخ خيشلا ميهاربإ نكل !5أب !؟ هاب

 نم (فاعسإ وبأ) رم دقاق .ملؤم اذهو .نييماسقلا رخآ هنإ لب .ال ماسقلا

 مل امنآكو 3 ةتومتم تلظ ةركاذلا نأ يأ «قيثوت نود ةينافلا ايندلا هذه ليباحأ

 انعضأو ءهير راوجي حبصأو لجرلا يضم, هنارتعو هئاكم ددحت وأ هظحلت

 ماسقلل هتقفر دنم ؛:هعم تشرشت ةركاذ «لماك نرق ةركاذ هلوح نم نحن

 دمحم ةروثو :قارعلا يف يناليكلا يلاع ديشر ةروث يض هتكراشم ىتحو
 امنيسلا مقت ملو ًاديور ًاديور ةركاذلا انب تدعتبا .ةيروس يف رمشألا

 نإ اهرودب علطضت نأ سغيني يهو .ةظحللا هذه ىتح اهرودي ةينيطسلفلا

 وأ ةسسؤم ربع تناك ءاوس امنيسلاط :لالقتسالا رجفل يقيقح غوزب ةمث ناك

 .ةّفحلا ةيطارقميدلاو يندملا عمتجملا ءانب 00 يه سلجم

 نيذلا ءايحآلا ددع صقانتو :ريبكلا جورخلا ىلع نرق فصن ىضم

 وهو جرخ دقف ءربكألا مسقلا امأ :ةركاذلا روذج مهعمو :نيطسلف نم اوجرخ
 عدونو انعدو :ةقهارملاو بعللا نكامأ نع ًائيش ركذي داكلايو نسلا ريغص
 مايألا انب سونتو فقن نأ ؛ىتوملا ىلع ءايحألا ةركاذ روج نم اذهو ..عدونسو
 .!..حماستلا ..و قيثوتلاو فشكلا نع لزعمب وهلتو

 هدوء 6 ني 4

 ماسقأ ىفنملا يض تدجاوت املاطلف ,ةاسأم هذهو ةيقئاتو امنيس نكت مل

 «ةيليمجت» ماسقأ يهو :ةفلتخملا ةينيطسلفلا لئاصفلا اهتأشنأ امنيسألل
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 لوألا هجولا

 هذه تاطاشن نوروصي اوناك نيذلا ةاوهلا نيروصملا ضعب ةريس أ تلظ 0
 اهنم ليصف يأل لجسي ملو :دايعألاو تاقالطنالاب اهتالافتحاو لئاصفلا
 مليفب نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا ةرماغم ءانثتسا عم) لماك مليف لضف
 .(لوح مساق يقارعلل افيح ىلإ دئاع

 اهليومت رداصم ساييو ةيوينبلا لئاصفلا هذه ةمزأ قمعت عم ظ
 ًائيش ركذي ال اهيف ًادحأ نأ ىتح .ةيليمجتلا ماسقألا هذه تشالت ةيساسألا
 ..ةشاش نود نم ضرعلل رادج ىتح وأ ةيئامنيس اريماك وأ ضرع ةلآ نع
 .لاقي امك (ولوللا مايآ) ترفوت دف تاينقتلا هذه لك تناكو

 هَ 90
#2 

«3 

 ؟يدوهيلا حماستلا فحتمل ثيدحلا دايق ملسن له

 ةيعرش هحنمل :ىلوألا ةجردلاب ةركاذلا يض فحتملا اذه دييشن دييشت مت ظ
 ًاناكم غربليبس نفيتس يكيرمألا يئامنيسلا لوغلا دس نلف ةروطنمألا
 نود ةرطسألا ىنلع ةحوتفملا ةركاذلا هذه ةقئاذ ميخضتو ليوهتل ًاعراضم
 ًاليلق رّكذن نأ انعسوب نكل .فصتملا ناكم ديدحتل عاد نم امو ..تاياهذ
 هتمكح يض ًاناميلس عراضي يدوهي ميكح ىلإ | لوحت يذلا .هسفن غربليبسب
 هجرخت عورشم ىلع هلمع دسنم اميرو ؛««رلدنش ةمئاق» هريوصت دنم
 بمهاوملا ىعري نأ ةينهملا هتايح يف هحاجن لاح يض دعو دقف ,«نيليمإ»
 تربور ءسيملاك سيرك :لثم رابك نيجرخمل ًافشتكم دعب اميف حبصأو ؛ةباشلا
 هذه ةياعر ىلع لمعيو هتاكرب عزوي غربليبس لظو .يتناد وج ؛سكميز
 ىلع ةعئاضلا هتيدوهي ديعتسي هارن رلدنش ةمئاقف يضف ؛ةداوه نود ةركاذلا
 دوهيلا تاماخاحلاو باهرإلا ةاتع هل نّمأ يذلا مليفلا وهو .هريبعت دح
 ةفيحص يأ هل جورت نأ لبق «ةيملاعلا ةيئامنيسلا طاسوألا يف ةياعد مخضأ
 ملفأ :جيورتلا يف ةماخضلا هذه لثمب مليف ظحي مل قحللو .ملاعلا يف:
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 كيلوا نكدلم از ؟ةددلر ار( ينحل ا يزعج حمال

 31:11: نيد د ان ااا

 ن1 دندلب ان اجت صورو رين مخينم جو ترحل

 ةيرخفلا ةركاذلا بورح ..ةيئيطسلفلا امنيسلا

 ببسلا نع ثبخب ةفيثكلا ىحللاو ةلدهتملا روعشلا يوذ تاماخاحلا لءاستي
 لؤاست اذكه درجم !5؟ضيبألاو دوسألاب همليف ريوصتل غربليبس وعدي يذلا

 «تاهبش» عضوم .هرمأب كوكشملا ءضماغلا غربليبس عضول ًايفاك ناك

 ةيفاك ةرتف تناك هذهو «تاونس ثالث ةدم دوهيلا عم ةفطاعتملا ةفاحصلا

 اميف تاماخاحلا ءالؤه لوادت نإ امو ءناسل لك ىلع هجرخمو مليفلا حبصيل
 يقب ىتح زتميش ذوأ تالقتعم يف مليفلا ريوصت ميرحت وأ ليلحت ةيناكمإ مهنيب ظ

 ةريشملا رايخألا مئاوف نأردصتي يا نييفاضإ نيماع رلدنش هعمو غربليبس

 2 .هلك ملاعلا يف

 كمقم موقيذ «حماستلا ةركاذ» ةيدوهيلا ةركاذلا ىلإ نألا غربليبس دوعبو

 ىدوهي فلأ 300 ةايح ليجستو قيتوت دك ايتو اويبح 80 ةدعاسمب 1996 ماعلا

 اذه انت كرتو .ةيزانلا احلا نسم اوجن مهنإ لاقي ,ةايحلا ديف ىلع اوقب

 ضعب ىلإ للستتل (ةمهلملا) ةيريوصتلا مليفلا ىقيسوم يئامنيسلا (لوغلا)
 ةفصاق ةدوربب اناياحض ماظع قرخت اهب نأك ؛ةيبرعلا ةينويزفلتلا جماربلا

 وأ يدوهيلا اذه ةرين نم علتفا يذلا بهذلا نس نع نمد انلأستو .ةعجافو

 !!.مهدحو دوهيلا ىلع سيلو :ملاعلا ىلع ناطيشلا برح نابإ «كاذ

 ف 2 4 00

 .انينارهظ نيب وأ ءانتزوح يف يقبو :نييماسقلا رخآ سمألاب انعدو
 ماع ةروطنطلا رار رح لقول حا وح حلالا ءايحألا ضعب
 ىنعملا اذهب ةركاذلا ىقبت دث ال ىتحو .ةظحللا هذه ىتح نورفوتم مهو ,1.1ظ'0إ8

 .ماسعلا يلاوح لبق مهسفنأ دوهيلا اهنع نلعأ يتلا ةرزجملا يهف (ةيرارتجا)

 قيثوت ىلع لمعلا يونت وأ مهترسفتسا ةينيطسلف ةهج نأب عمسن ملو

  اوسيل مهو :ةيروس ىف ءوجللا تاميثم يف ميقي مهمظعم نأ عم :مهرابخأ

 أاوتاع امك مهتنسلأ نع ةرزجملا رابخأ قيث ةيذ وت متي يك نذإ ىلإ ةجاحب

 .هنيعب طونقلا نوشيعي نآلا مهو ..ةبعرملا اهقئاقد اوشياعو
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 ققديو ًاليلق ءرسملا فقوتي نأ يفكي ا ع تر

 انه ةشاشلا نأ فشتكي ىتح :مهتاويح لوصفو مهيلايلو مهمايأ يف لمأتيو
 لخادلا لصت ةبذاج نيع ؛ةطشان ةيرحس نيع لب .ثادحألل أاحرسم تسيل
 ةدهعلا لظت ىك .ةاهتشملا ةلماكلا ةركاذلا ىلع ةمئاف ةرضو يف جراخلاب
 1 :ةيفاش ةيكاستيسسلا

 4 ناو و

 دمحأ مأ ةينيطسلفلا ةديسلا نأ ءنيطسلف نم نومداقلا انل يوري
 اهتيب ءانب نم تعنم - ةيروفص بونج -- نيعلا سأر يف ةميقملا يوالبقلا
 وأ لوطلاب هكانب نم تعنم .يركسعلا مكاحلا نم رمآب اهضرأ ىلع
 نأ الإ اهنم ناك امخف ؛هعيسسوت وأ هقباوط ءالعإ نم تعنمو ءضرعلاب
 اهدافحأل تلاقو ءاهروحج يف اهدالوأ تنكسأو اهتيب تحت ضرألا ترفح

 يف بير ال ةمداق برحلا نإو :جراخلا يف هسيراتم ميقي لازي ال ودعلا نإ
 .؛يوالبقلا دمحأ مأ دم0ع:-عمماتتل امنيسلا ملاع يف هنومسي اذه .كلذ

 تانويزفلتلا هلوقت نأ نكمي ام لك نع ةلئاه ةيضيوعت امارد قحب هذهو

 يف سبتقت يهو ىتح .نأشلا اذه يف هلوقت ام اهيدل ناك نإ ؛ةيبرعلا
 انض[م#- لا نع استيراتسوك ريمإ ينسوبلا جرخملا ةركف اهتامارد ضعب

00 , 

 اوتاب نيذلا نيينيطسلفلا نييئامنيسلا ةمهم هذه لاح ةيأ ىلع
 انيلع لهت نأف .ريثم انلق امك اذهو ؛ناكملا ةيعجرم ةعرش ىلإ نودنتسي
 وم اذه نإف :ىفنملا نم سيلو ءنيطسلف نم ةيئاورلا مالفألا ىلوأ
 :ىصقألا ةضافتناب نآلا جوتملا لالقتسالا رجف غوزب ةيادب ىلع يقابتسا
 (رادارلا) لثم يهف :ةرصقم لظت ةليلقلا اهمالفأي امنيسلا هذه نأ مغر
 يتلا رارسألا قدأ طقتلي مل «رخآ راعشإ ىتح» يىوارهشم ديشر مليف لطب

 ةيداعلا رارسألا ضعبب ًانيح ىفتكا لب ءاهطقتلي نأ رادارلا ىلع بجوتي
16 
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 ةيرخفلا ةركاذلا بورح ..ةينيطسلفلا امنيسلا

 كلت ىلع شوشيف :ىنيطسلفلا ناكملا هب قيضي يدا راصحلا بيسي
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 ىلإ ةرئافلا ةينيطسلفلا حورلا نع مالعتسال» ىئاثو اندوقت اذكه

 80 / زيزع مأ) قشمد نم برقلاب ميخم يف ةميقملا علل زوجعلا

 عيرأب قطنت اهنكلو ؛هتءارق ةيغب افرح كفت داكلاب .ةيمأ زوجع-يهو .(ًاماع
 ءرسملا اهحزامي نإ امو :(ةيزيلجنإلا - ةيربعلا - ةيبرعلا - ةيكرتلا) تاغل

 ةطيرش اهنع يقئاثو مليف ليجست يوني 880 يناطيربلا نويزفلتلا نأ لوقلاب
 ريبسكش لهأ ةغلي هحزامت ىتح طقط ةيزيلجنإلا ةغللاب هيلإ ثدحتت نأ

 سلع لظي ًانيقي له .حورلا هذهل انسيدقت عم .5810 رمان 2026و :ةلئاق

 نم لهنن نحن اميف ؛ةيبنجألا تاريماكلل ةضرع ءاقبلا ءايحألاو نيجانلا

 نم اوماقأ رابكلا ةيقتاثولا مالغألا يجرخم نأ عم ءاماردلا ةيدصقب انتيلهاج

 يترهالف تربور لءاستي ملأ .ةصلاخ ةينوك ايديجارت هدحول نوكسلا ةميذرت
 ايديجارت ىهف ؛ةميظعلا همالطأ ببس تناك ةتماصلا ةدنك ةعيبط نأ نع ًاموي

 فرهت وأ ,ضيوعتلا دصقي «بهذلا نس» نع ثحبن ال نحنو .ايفارغجلا يف

 ىلع للك وأ بعت نود لمعن نأ بجي لب :نيطوتو حماست فحتم نع ثيدحلاب
 .1948 ماع لبق نيطسلف يف ءاذح ةدرف عاضأ ينيطسلف لك ةايح قيثوت

 يلايللاو مايآلا بقاعت يفض ةدوجوملا ةينيطسلفلا اماردلا ةرود يه هذهو

 !!!..نآلا ىتح هلقأ ..زايتماب ةيرخف ةيئامنيس ةركاذ بسحب لوصفلاو
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 ةيلاتسيرزكلا مالهألا تابكرم

 ىف قيض قاقز ىلع ىفنملا مالحأ يف لطن فوس يرصم يم عم
 نأ اهمالحأ يف ديرت ال يتلا ميخملا ةنبأ -ًاماع 14-- «ىنم» عياتنو ءاليتاش

 نيب اهنوعضي أم ًاريثك سانلا نأل -مليفلا ةجرخم سكعب- ةشارف حبصت
 ىض نجست نأ ديرت ال يهو «ناريطلا ىلع اهتردق فيفجت فدهب باتك يتفد
 32 اهنكلو .باوبألا ىلع قدت يهو اهتقهارم ىسنت ال ىتح ؛عيمجلل باتك
 .نيطسلف هاجتاب ريطيل ًاروفصع نوكت نأب

 امير مهعسوب تاب نيذلا اهيلياجم عم اهتقهارم قرافت ال «ىنم»
 دعي ؛ءىصقألا ةضافتناو ةيمارفلا لئاسرلاو بحلا نع ثيدحلا -ىلوألا ةرملل

 هتانسح نم ةدحاو يش داق يذلا (تنرتنالا) ينوكلا ثوماملا ةذل اوفشتكا نأ
 يف ةشيهدلا ميخم لافطأو ؛نانبل يف اليتاش ميخم لافطأ نيب عمجلا ىلإ

 دايح نع مهقفراعت يف نوفشكي ال «رابكلا» نيميخملا لافطأ
 نوقفصي مهف ؛مهنيب اميف قشعلا لئاسر نولدابتيو نوصقري مهو يناسنإ
 حبصت يضهو :ةفلكملا ةيجذومنلا ةءاربلاو ةضماغلا ةمهمهلا نم ءيشب هل

 600 قحب ًارخؤم تمت يتلا ةيقيقحلا لاقتعالا تاظحل نم ةوسق دشأ
 ىف اكراش نيذللا «دمحأو مصتعم» نأ نيبتو ؛:ةشيهدلا ميخم لهأ نم
 نيلقتعملا عم القتعا ةضافتنالا يف اكراش مث نمو ءامهمالحأب مليفلا
 ضرع مليفلا) ةريثك تاوامس يش مليفلا قلطأ يذلا رمألا وهو .نيرخآلا
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 لوألا هجولا
 000 0 0 سر ك1 0 فل يك ل

 .(ايناطيربو اسنرفو

 نومهسي مهو نيينيطسلفلا لافطألا ةعارب زكرتت مالحألا فصتنع يف

 هه

 ةنيا «رانم» ىلإ «ىنم» عمجت ةفداصملا نأ كلذ تنرتنالا ربع اهنيولت يف

 ةرارش تح دقنأ ىستتح تاونس ثالث ةجرخملا تفلك ةشياعم دعب ةشيهدلا

 يرقبع اهنع ثدحت ام اط يتلا ةرارشلا كلت- يليجستلا مليفلا يف ماهلإلا

 ينانبللا بونجلا اهيف ررحت يتلا ةظحللا يضو .«يترهالف» ريبكلا قيثوتلا
 ىلإ تلوحت يتلا يرصم يم ةجرخملا لبق نم ًايداه ًالخدت جايسلا ىعدتسا 0

 ةكئاشلا كالسألا دنع مهعمج فبدهب نيميخملا لافطأ نيب ديرب يعاس

 «ةقرس»و عباصألاو يديألا كباشتو ءاقللا ءانثأف ؛عونلا ةاوهل «ةجهبملا»

 رتوتلا ةداعكو ءىركذلل نانبل تاميخم ىلإ هلقنو يخيراتلا نيطسلف بارت
 ريغ ديهش طقسيو يدبألا كاكتحالا موقي بيرغلا دوجو نم أشني يذلا

 .«نينسح نسح» اليتاش عومج نم رظتنم

 نيقمهاأرملا مالحأ قفدت نم عنمت ال اهنكل ةقرؤمو ةفيخم ةقواع

 ملعتل ةقيرط لضفأ ..توملا وأ قشعلا :نوخرصي مهناكو ؛نيينيطسلفلا
 جراخ نم مهسوقط نوميقي نوقهارم .ةلصافلا ةكرعملا هذه يف راصتنالا

 نم هديسجب دمي قشعلا ىف نيطشانلا لافطألا ءالؤه دحاأف .ةايحلا تارادم

 فصنلا انفيش نو طخ نب يسلط ى ةوححولا هفتستو سمعو فا ااتنألا قيد

 .(.. ..) ةمهبم ةساجن نم يناعي لازي ال رخآلا

 نأ نود اهتاذ ةايحلا امنيس ىنعم مليفلا اذه يف دكؤت يرصم يم

 لك نم ررحتي قلقملا عونلا اذهف ءيجيردتلا اهراحدنا يف مهلملا اهسحب لخدتت

 .شهلاو فيزملا عارصلا .دهشملل ةبكرملا ةينبلا :ةشاشلاو ةايحلا نيب ءاطسولا

 تاراشإلاو ؛ةيئامنيسسلا ةفّلل ةيلالدلا ىنبلا .نيرورغملا موجنلا .تاروكيدلا

 مالحأ نود خاضفلا نوردافي ىفنملا لافطأ .ًانايحأ اهنم ةثعبنملا ةفرطتملا

 ال نيذلا كئلوأ مه لاطبألاو .اهيف قامعأ ال تارداك ءاضغب نم ةيقاو تارتسو
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 ىفنملا يف ةيئاتسيركلا مالحألا تابكرم

 وأ ؛تاميخملا بورح يفو اليتاشو اربص رزاجم يف مهئابآأ توم مهجعزي
 ميخم نأ ىتح ءىصقألا ةضافتنا ةيلوعفم قايس يف مهلايتغاو مهنجس

 تتأ دق ليئارسإف :مليفلا يف هانيأر يذلا ميخملا وه دعي مل ديدجلا ةشيهدلا
 رذانتلا ةلاح يف لظي روكيدلاو .ًاليلق رثكأ وأ هثلث ىلع هل مظنملا اهريمدتب

 نيقهارمب هتقالع يف بيرغلاو دياحملا ريغ يناسنإلا دعبلا كلذ وه ىوصقلا

 ءارجإ دعب نم تاييبحلا لدابتلو ءلشافلا بحلل مهسفنأ حيشرتب نيذوخأم
 عسمجت نم مهملا وه اذهو :توملل مهسفنأ حيشرتب اذكو ..نهيلع ةعرقلا

 نمذلا ىلإ أاقح ردابتي يذلا لاؤسلاو .بستكملا ملحلا ءانإ عاق يق تاشارفلا

 !؟ةقيقح مأ ًايلايخ مليفلا ناك له ..ضرعلا ءاهتنا دعب نم

 لكف .هيف ةديحولا ةقيقحلا لكشي دق يناسنإلا حرفلل زايحنالا نإ
 ًايناسفن ةقاعم اهنأل :حيرلا بهم يف حبصت ةيماردلا ةينقتلا طئاسولا

 لمحت ال يهف ؛ةقيقحلا امنيس ىنعملا اذهب يرصم يم امنيسو .لماكلابو
 ةيراقع ةركاذ ىلع رصتنملا ينيطسلفلا ميخمملا ةفسلف اهنأل .ًايليمجت ًاراطإ

 ةجرخملاو .ريمضلاو ةايحلاو ةغللا هقف عم لوادتم ةقث حالطصا يهو .ةيؤبر

 لافطألا ءالؤه دجي ىتح اهنع حصفت الو ةبرهكملا مالحألا انع يفخت ال

 اهحومطو «أهدايح» يف اهلبق نم يباجيإلا لخدتلل مهضفر ىف مهتينادرف

 .ًايناث مهنيبو اننيب اميفو .ًالوأ مهنيب اميف ديحولا طيسولا حبصت نأب
 ىلع رابصلا لقح روهظ الول أمامت ةيفخ تناك ..يرصم يم اريماك

 مالحألا بكرم نم نوينيطسافلا هفرعي ام اذهو ..ةيلاتسيرك 218 ةشاش

 .ريبكلا لقحلا اذه يف

 ركملا نم ءيسش ىنعو ةنولم صلم دمحم «مانم» يف مالحألا وديت

 رمع ويرانيس ةئيه ىلع ءيجت لب هدحو مليفلا صخت ال اهنإ كلذ .ةغوارملاو
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 لوألا هجولا

  ثافضأل ًايراقم هترمغ يف ءيجي يذلا (طباضلا يديس ماري ام ىلع ءيش

 ةنيدم ملح) ةيلاتلا همالفأ نإ 1967 ناريزح ةسكن عم لهت يتلا مالحألا

 ةدحاو ةعفد مالحألا تالايخ حتفت (ليللا - مانملا - ةنيدملا مالحأ - ةريغص
 فافتلالاب يكذلا جرفتملا اهب دواري صلم أتف ام يشلا ةيليللا لالظلا ىلع

 ال نهاوو دماه عاق يف ةلكشتملا ةيرصبلاو ةيدرسلا رئاودلا ىلع ةروانملاو

 اذهب ينيطسلفلا مانملاو .ةنولملا مالحألا دايطصأ ةيفب خاخفلا هيف بصتت

 عقوي هنأكل ىتح .تاميخملا ناردج ىلع ةروشنملا فطاوعلا يف نودم ىنعملا

 عم ؛ةببدملا نتوؤزلا يذ يشماهلا يمويلا رعشلاب يلصألا مانملا نيبو هنيب ام

 مليف حاتفم وه اذهو ..مانم وأ ملح ةريفض يوحت ال يلايللا نم ريثكلا نأ

 .تمصلا ىلع حوتفملاو زفلملا (مانملا)

 .هيف ديحولا يعقاولا دهشملا ودفي امبر مليفلا يف لوجعلا حبذ
 ةيتفلا ىلع ًاضيأ حوتفم ملح ىلإ هلوحي نينيكسلا لصن ءاشنإ يف ةعرسلاو
 امدنعو :ةينآرق تايآ رطمت ءامسب مليفلا أدبي اذكه .زئاجعلاو لوهكلاو
 دسقل عع دو وم اميف تأر ام ةيانك نع ملحلا ةبحاص لأست

 ضيق ةركاذ ىلع فشي ملح نع لوؤسملا نم - ؟ةعرسلا هذهبأ ..انرصتنا

 !!؟لجع ىلع ىحمت نأ

 تيقوت ليبق نم اليتاشو اربص ةقزأ يف ةلومحملا صلم اريماك رودت
 رئاصملا ىلع صصلتت اهنأك (1981 - 1980 يماع روص مليفلا) ةحبذملا

 يهو ؛روص ّئطاوش ةلابق ةنوكرملا رخاوبلا حوطس ىلعو موجنلا نيب ةقلعملا
 يفو .ناذئتتسا نود نم ةرثعبملا تامانملا باحصأ ىلع يرصب رفخيب شتفت

 تاليرملاب تاماتملا يوطنت ةسيبحلا تاهآلا فصاوعي بوحصملا نارودلا اذه

 مالحألل ةيدرس ةذيوعت اهفصوب نيطسلفل ةيناوج ةنياعم ىلع ءاضيبلا
 :ةيضمافلاو:,. ةلووخلاو ةمواولا

 يوفل نابثك ةئيه ىلع مالحألا هيف درسنت يذلا يزمرلا عقاولا يف
 ندملا ءامسأ نم ةيندعم ةلسلس اهنأك ودبتل ىتح يفارغوتوف -
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 ىضنملا يف ةيئاتسيركلا مالحألا تابكرم

 ةليخم ركنت الو ءًامود ةعيجفلا سسحتت تاميخم يف ةزجوملا ةينيطسلفلا
 ةيليئارسإ ةرئاط نم أبره ىتفلا ضكر حبصي ىتح ءدحأ ىلع دوجولا
 .مم 800 رايع نم ةقلطب باصم وهو عون لك نم ثثجلاب صغي داو هاجتاي

 وهو رج علا ناكر. ةاهككلا ةيعاوجلا ةزيسلا ءاجناب انناك [ضكر
 صوصخب كوكشلا ددبتت ىتح .جرخملا ىلع هصقيو ملحلا راسمب مكحتي
 رشثأ نم امخ .نولملا زرخلا نم ةديصق ضحم يمقاولا مانملا ناك اذإ ام
 ٠ !!..هيف ةدحاو مد ةطقنل

 هيرتروب مامأ فقي ناك فراخملا نم حيرج ةرايس نوعفدي ءادهش ةمث

 هانيع نإ كلذ .مليفلل ًاصيصخ دعأ هنأك ءيداع ريغ هيرتروب وهو .ارافيغل
 .هنع ةيسنامورلا ةحسملا كلت تفتخا دقو ءامهتداع ريغ ىلع ًاررش ناحدقت

 يهض ءاهمامأ فسقي نم وه سيلو ةروصلا يف عبقي نم وه ملاحلا ودبيف
 .يئاهنلا بايغلاو بيوذتلا دح هصتمت

 دوعت ةشاش ىلع ثبي يذلا ديحولا ينويزفلتلا نالعإلا يفو

 نوبزلا نع نثحبي تاينانبل تافيضم ةمث .؛ةينيطسلف ةلئاعل اهتيكلم

 اذهو .لهسلا حيرلا هلهتسم يضو باوجلا نعمسيو نلأسيل ءدوقفملا

 :تمص ركعي وهو ينويزفلتلا بوبهلا برقب ةرذنم ةحسف لظي نالعإلا
 ةلطملا ةلئاعلا ماما ةضماغلا رئاودلا مسربو :يلبقتسملا توملل نيحشرملا

 هذه مالحأ برشتب موقت ةيعامجلا لاصتالا لئاسو نأكو ..ملحلا ىلع
 يضف ىتح (مانملا) لهأ تايسمأب ةمكحتسمو ةيشاغ سأك لثم ةلئاعلا

 نلعملا يراجتلا جتنملا لثم غوارمو قرغتسم نيقي ىلإ اهيف لوحتت تاظحل

 دحأ نم امف :مالحألل ريرم ءاجه ىلإ هرودب ًايجيردت لوحتي وهو هنع

 امو تنس نأ نوري نجا نم امرا نب عرس | 2: سوخلا ريصت كرم

 نيجرفتملا ةجاح نع ضكئاف بايترا درجم الإ سيل عقاولا يف ىقبي
 سوؤر ىلع ملحلا وأ ,مانملا دصقم وه اذه امبرو ..مهسفنأ نيلوهجملا
 !!..ةيبدملا عباصألا
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 لوألا هجولا ٠

 لك روصي وهف امامك ًافلتخم رمألا ودبي «اليتاش يف هينيج» مليف عم

 هسفن هينيج ناج لخاد يف قذحب عرطصت يتلا ةيناسفنلا رصانعلا كلت

 ..تاسملكلاو ةفّلل يعيبطلا راسملا دسفي ًاذوبنم ًارعاشو ًاسيدق هفصوب

 .ةيبدألا زومرلاو

 يرسيوسلا مليفلا جرخمب صاخ يأر اذهو ؛باتك يف امنيسلا هنإ
 ءيسجيو ؛ًادبأ هتاحفص حتفي ال دق ةلاحلا هذه يف باتكلاف ءودند راشير

 ةيبدألا هتاريبعت يف اهب جهلي يتلا ةيتوصلا لابحلا ةروكذ ىلع يوارلا

 مامأ ًاضقانتمو أشوشم ءاليتاش يف تاعاس عبرأو قشاع ريسأ نم ةاقتسملا

 ال يتلا -يوارلا اينوم ةيرئازجلا ةلثمملا- اماردوكيدلا هذه ةمجن كابترا

 توص هنإ ضرتفي ام مامأ ىعادتت ةثنؤم ةيوار اهرايتخال ًادحاو ًابيس فرعن

 .هسفن هينيج ناج

 شئارعلا ةقطنم يف (1986 ماع يضوت) هينيج ربق دنع مليفلا أدبي

 ربسقلا وهو .يسلطألا طيحملا ىلع ةلطملا ةيبرغملا لحاوسلا ىلع شكارمب
 هتلحر يف هينيج تمزال يتلا ةيبدألا رصانعلا كلت لك دجمي يذلا طسبنملا

 .ميحجلا يف درشملاو ذوبنملا ةبترمب هراهبنا دكؤي هنأكل ىتح .ةليوطلا

 مل يتلا ةلئاعلا نع قشاع ريسأ نم ًاصوصن أرقت يتلا يوارلا اينوم
 فاطملا اهب يهتني (ةيحالصإ يف أطيقل شاعو دلو) ًاقاذم هينيج اهل فرعي
 يف هينيج هيلإ داقنا يذلا ميخملا سفن ءاليتاش ىلإ اهامدق اهدوقت وأ

 هيلإ بهذي نأ ررق يذلا ملظملا هاجتالا تاذ وهو .ةرزجملا تلت يتلا تاعاسلا

 لتقلاو توملا ملاع يف لامجلا ضئاقن رامثثتسا فدهب سأرلا ئطاطم

 .سوؤفلاو تاطلبلاب لاصوألا عيطقتو

 راثآ ءارو بهذتو .مالكلل ةينقت نم امف ءاينوم تمصت اليتاش يض
 زوجعلا ةثج انه .ذفاونلا رئاتسو تويبلا مامأو عراوشلا يف ةيقابلا ذوبنملا

 هتفرح تفلب امهم روصم نسم اسمو ؛دهشملا ىلع دئاز زاكع بناجب ىقلم
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 ىفشملا يف ةيلاتسيركلا مالحألا تابكرم

 تاملك اهدحو .(توملا ةحئارل وأ ؛بابذلل ةيسمش ةروص طقتلي نأ عيطتسي)
 ىلع حوتفملا ءالخلا اذه يف لعفلا اذهب موقت نم يه (ةلوسعملا) هينيج

 نأ عيطتسي ال يبدألا فلؤملا نإ كلذ :(توملاو بحلا) نيتقالمع نيتدرفم

 يرصيلا فلؤملا سكعب ءدالجلا لكش نع ةيئرماللا ةرظنلا كلت نم صلختي
 .نآ يغ هاري الو هاري يذلا

 نأ نع ملؤملا هفشك يتأيف :ةيبدألا هينيج ةلحر يف ريثم وه ام امأو

 تسيل يهض :اليتاش حسمنو :ىتوملا لتقت لب .طقف لاجرلا لتقت ال ليئارسإ
 كنرف نييالم ةسمخب عيبلل ةدعملا تاحاسملاب ةيراقعلا ةيراضملا نع ةبئاغ

 ام اذهو ءءاوس دح ىلع ىتوملاو ءايحألا نم فيظنلا عبرملا رتملل يسنرف
 ءانهنالوا تدتع كك نيف ةطشنلا ةيراقملا ةركاذلا نه كيس أي نحيت
 اهئإف ءام ًاموي «فيطظنتلا» ثدح اسم اذإو :تيبلأ وهب يف مهنفدب تماقو

 مل نإ هيتلا ىلإ اهب يضمتو سيك يض دالوآلا ماظع لمحتو روبقلا شبنتس

 .نيطسلف ىلإ نكي

 راشير مليف يف حجرأتت ثسبلت ال ناكملا لعفب ةيويرلا ةركاذلا هذه

 نم امو ءمدق ةرك بعلم ىلإ تلوحت ةرزجملا اياحضل ةيعامجلا ةربقملاف ءودند
 صنلا بهذي امك لافطألاب صاخ لامج دوجو ىلع ديكاتلاف ؛ءادهشلل رثأ
 مالح ألاف :ةنوعلملا ةركاذلا هذه رطأل مهريسكت يضف ءيجي امنإ -يبدألا

 ماظع نلعت اميف .بعلملا ىنبي امدنع الإ ءيجت ال ةيئامنيسلا ةفصولا بسحب

 يتلا ةيلامجلا ىوتسم وه اذهو ..كاذ وأ قيرفلا اذهل اهزايحنا نع ءادهشلا

 .بيرغلا ينيطسلفلا لايدنوملل نوسسؤي مهو لافطألا اهب موقي

 نع أثحب ندرألا يف نولجع تاباغ نم ىقبت ام ىلإ اينوم يضمت
 نسم همد لسغي ال ىذلا ذوينملا اذه :ةيحابصلا ةزمح مأ ةوهقو ذوبنملا سافنأ

 نوملحي نييئادف عم ىواستي ةجاحلا نع ًاضئاف ًالايخ هارت يهو ءرامقألا

 ..هب ةقصتلملا ةاتفلا مسري وهو مهنم دحاو لك -ىأر هنأ ىتح- تايتفلاب امير

 ةبوار اهفصوب -اينوم- انه يهو .ةعتمتسم تاكحضو تاراشإو تاكرحب

2 



 لوألا هجولا

 . دوعي الو ندرألا رهن ريعي يئادف لك هعباصأب سمالي وهو :هصوصن

 ال اهتيفارغجف .ةباتك ةفرو تسيل ضرألا نإ باتكلا - مليفلا يضو

 لثم هتلحرل ًايعرف ًاناونع عضي نأ هينيج نم بجوتسي اذهو :كلذب حمست

 اذهب قحتسي مليفلا نإ كلذ ءصنلا يف ًاعبط وه حرتقي امك (فيص ةليل ملح)
 امئيسلا صيلختل ةرمو ,يبدألا ذوينملا نع ةيانك ةرم ..نيبثرم ةدهاشملا ىنعملا

 كلذ .فيفخلا فيسصلا ملح نم يىرصبلا هباتك يف ودند راشير أهي ءاج يتلا

 تيربوأ يف ليسي ىرفصلا اهتقيقش خم تدهاش مليفلا تالطب ىدحإ نإ
 !!..نإو .. اهتاوخأ ىلع تدان ؛«ينوكلا» ملحلا
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 ةذيذللا . . اكريصأ انأل

 نويكيرمألا لفتحا ..ةزفلتمو ةيلافنركو ةديعس ةياهنلا تدب اذكه
 ,2001 لوليأ 11 تامجه اهب تببست ىتلا ةيكرويوينلا ضاقنألا رخآ ةلازإب

 .لجع ىلع مهاتوم نولفتحملا ركذتو :مهتارافص يود ءافطإلا لاجر قلطأو
 ال ةنولملا باحسلا تاحطانغ .ةدحاو ةعفد لبقتسملا ىلإ مهمادقأ نولقني مهو

 يهاهو ..(ءادعسلا) نييكيرمألا لاح يف ثادحألا نمز ىلإ يمتنت دوعت

 .ةثراكلل ىلوألا ةيونسلا ىركذلاب ةمئاق «تالافتحالا» مويلا

 يف نوحيسي نويكيرمألاو :ةبيرغ اكريمأ يه امك بيرغ لافتحالا
 الإ مهاتوم نوروزي ال مهنأ ىتح ؛ةفصاع وأ ةرمدم ةثداح لك دعب ةعتملا راحب
 ةدقع» نع نوربمي مه !ذكه .ةرمافلا ةداعسلاو مثإلاب روعشلا باب نم
 .بيهم لافتحا يف «بنذلا

 نأ رجح رخآ عضر نم ءاهتنالا نع نالعإلا دعي نم حضاولا نكلو

 يقرش بونج لودلا نم ريثك ىلإ تلقتنا دق باحسلا تاحطان ايريتسه

 ىلع تليبقأ ةروفاغنسو غنوك غنوهو ناويات لثم ًالود نأ رابخألا يفف ءايسآ
 ..خلإ ةليطتسملاو ةبعكملاو ةيرئادلا لاكشألا فلتخمب باحسلا تاحطان ءانب
 دنع فقت ال يتلا ةماخفلا «ةذيذللا اكريمأ ةماخض ىلإ يمتنت ايريتسهلا هذهو

 ملاعلاب ةصاخلا ةينوكلا ةريرعشقلا اهعم ودبتف .دودح اهل سيل يتلاو دودح
 ىستح «ةيراقعلاو ..ةرهابلا بنذلا دقع نم ًاعون ةيمادلا ثادحألا دعب نم

 لين يه ًايسيطانغم ًالافتحا نويزفلتلا تاشاش مامأ رمستلاو لوهذلا ودبي

 .ىربكلا ةيملعلا بعرلا تاجرد نم ةجرد
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 يه امك ريشت 3و لدبتت يهض :تابثلا ةفاح دنع فشت : فقت ال اكريمأ

 نم ةلطملا ةماخفلا رايهنا عم ًاتقوم هيلق فقوت قراخلا لطبلاف .اهتامارد

 نود نمو ةتئابلا ىركذلا يض الإ ءدوجو يأ مهل دعي مل اياحضلاو :ىلعأ
 ماقتنالا ديرت' اهنإ رايهنالا اذه عم ودبت ال دوويلوهو .لوهأملا يضاملا ةلسلس
 ةيلافنركلا تالافتحالاب الإ اهقيرط يف ةبوصنملا خاخفلا هذه نم اهسفنل

 .مايألا نم موي يف ةدوجوم نكت مل يتلا ةرهاسلا بكاوملاو

 يض ينيلليف وكيرديف يوري :ةعساولا ةيكريمألا قيرطلا ةعراق ىلعو
 هل ةرايز يض هنأ (راوطألا بيرغلا) يكريمألا دلبلا اذه نع ةنخاسلا هتايركذ

 تآ ريبك جرخمك بلط ,ةيئامنيسلا عيراشملا ضعب ةسارد فدهب اينروفيلاكل

 امور جردم) مويسيلوكلاو (ةهلآلا لكيه) نويثنابلل راب نباو ةقيتعلا ةراقلا نم
 ال ماهلإلاف) :ميدق ىنبم يف ةيعادبإلا عيراشملا هذه ةسارد متت نأ - (ميدقلا
 ىلإ نويكيرمألا هوفيضم هذخأو .(ةثيدحلا باحسلا تاحطان يف هيفاوي

 سمخ ذنم هؤاتب مث دقف :ميدف ىنبم هنإ» :هل اولاقف .اديدج هل ادب بتكم

 .(!!..تاونس

 يأ ةرايز اكريمأ يف بلطي ال باحسلا تاحطان هركي يذلا ينيلليفو ْ

 ءارهلا نم هفورت عن هنأ هجرما عم ةقباسم تار ىف مواز ناك ميدقرلا

 ىنعم (ةينيلليفلا انألا) هذه فشكت اميرو .نيزنب ةطحم ءانب فدهب ليزأو

 ةراجتلا زكرم يجرب ضاقنأ عفر نم ءاهتنالاب ءزفاتملا يلافنركلا لافتحالا
 ةذيذللاو ..ةمضفلا ةركاذلا يف الإ ودبي ام ىلع امدهي مل نيذللا ..يملاعلا

 كبيصي ىتح ..ءيش يأ نوكت نأو ؛:ءيش يأ لعفت نأ كنكمي اكريمأ يفف)
 !!(للشلاب ةوقلا مهو

 .ًالطب ..نويزفلتلا حبصي اكريمأ يف
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 سرس ما 1

  سكيليبوأو بكيريتسأ
 !!. . يكريمألا رصيقلا ةهجاوم ىف

 نئايزلاو ..تينرتنالا ىلع ةيرشب موحل عيب ضرعت ةيكيرمأ ةكرش»
 .«..امنيسلا موجن نم مهمظعم يف ريخلا دروأ امك

 نالسمحلا عم يرست «باضتقالا مغرب» ةيعقاو ةفارخ نذإ يه

 :ًالوأ هتفسلفو تمصلا ةكلذف ربع هجوألا ةددعتملا ةيلابيناهلا نع ةلوؤسملا

 يف رشتني نأ نآلا دعب ًابرغتسم سيلف .ًارخآ ينوك ىوتسم ىلع ةفاقث يهو
 عم ةخوبطملاو ةقولسملاو ةيوشملا ةيرشبلا ةّنجألا عيب سوه ناويات

 !!..راضخلا

 مؤاشتلا دض ًاحاقل اهضورع ربع ةيكيرمألا ةكرشلا مدقت له

 تممص يمليف يف كلذل ًاديهمت انيأر امك :تينرتنالا ربع هب ررفملا يناسنإلا

 !؟لاييناهو نالمحلا

 يئامنيس جتنم يأ عيطتسي صفانلاو .أزتجملاو ,عورملا تقولا اذه يضف

 ةسنبجلاو نيبنلاب ةلمحملا تايرعلا ءارش ىلع فرصي هنأ يعدي نأ يكيرمأ

 ةيلاغلا ةحيصنلا نأ كلذ .ةئالمح ناميست ىلع هفرصي امم رثكأ ةيبوروألا

 ..انل امنيسلا اوعد - :باضتقالا ىضتقمب متت

 ريفاقعلا جتني نم طقف نحن - نييسنرفلل ةيكيرمأ ةحيصن هذه

 . ذيبنلا تادادمإب لمألا قتر ديجي نم متنأو ءيناسنإلا مؤاشتلل ةداضملا

 نم ءردان دهزب وأ ءردان ثبخب نوكردي ددجلا نييلابيناهلا نأ قحلاو
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 يناثلا هجولا

 فئاوطلا تاكرحتو تاسصقرلا ة ةضومب هب رثأتت نييسلا رود رك ةراعت نإ .يردي
 :تينرتنالا ىلع رشبلا موحل عيزوتو ؛ةيعالقلا ىمحلا حايرو ةفلتخملا ةينيدلا
 لماأتلا لعج ةجرد :ةبرهكملا «ةيناسنإلا مالحألا» هذه نم ًاءزج تحضأ يهف

 تسعمتجا نإو ىتح ءصاخ يئامنيسس عون نم ًالالض اهلالخ نم يرصمبلا
 ةهجاوم يف سكيليبوأو سكيريتسأ) جاتنإ ىلع ايلاطيإو ايناملأو اسنرف
 ايسيتالو .ينينيب وتريبورو .ويدرابيد راريج لثم ةعمال ءامسأ دجنف (رصيقلا
 اهناكم يضف حوارت ةفلكملا ءايزألاو ةيدويلوهلا ةيرصبلا تارثؤملاب للظتت اتساك
 لضفأ ةزئاج ىوس مليفلا دصحي داكي الف ,ةينقتلا تاجرشحلا ضعب عم
 ةلاص فلأ يف ضرع نإو ؛ايراغاب يف مليفلا ناجرهم يف دناسم لثمم
 ..ددعلا اذه فاعضأ ةثالث يف ضرعيس (ةيساروجلا ةقيدحلا) نإف ؛ةيبوروأ
 .ًاضيأ ايوروأ يفو

 لكو «قيرطلا ةعراق ىلع أموي يهتنت :ت فوس ةيئاكحلا ةيبوروألا ةرثرثلا

 ,ةيمدآلا موحللا قوذت لظ يف ءيش لوق مهعسوب دعي مل نيذلا امنيسلا لهأ

 راهنلا لالخ اذيبنو احافت عيبي فوس رخآلا مهضعبو ىرثيس مهضعب نإف
 ..امنيس نوكيسف .زايتماب يكريمأ ءاسملاو ءاسم امأ :يبوروألا

 ةيناثلا ةييملاعلا برحلا ننمف ءيئامنيسلا عاديإلا نوتاف وه اذه

 اودجوو اومزه ناملألا .ةديعسلا ةيمليفلا ةطيرلاب اهدحول اكيرمأ تكسمت
 امهم ةداعس لك :ةربعمو ةصاخ ةيخوزامب مهتداعس نع ريبعتلا ىلع ةردقلا
 وبيراغ اتيرغ هجو .مهبناج نم قاطت ال يهف ةشاشلا ىلع تناك ول ىتح ءنكت .

 ..خلإ ..ثراويه اتيرو نروبيه نيرتاك اذكو .قاطي ال

 اهل اولمع نييكيرمألا نكل ,ةشلاثلا ةجردلا نم ًانويز تناك ايناملا
 ىلإ برقأ ةلبقب ءاهبيبح لبقت يهو ةلثمملا تومت .ةيعئاجف تاياهنب ًامالفأ
 .هتفلو ريبمأفلا ةنعل

 نويكيرمألا نوجتنملا عزو دقف :ًامامت ةفلتخم رومألا تناك سيراب عم >

 . داوعأ ىلع الوكوشلاب ميرك سيآ امنيسلا رود يف نئابزلا ىلع
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 !!..يكريمألا ريصيقلا ةهجاوم يف سكيليبوأو سكيريتسإ هم سطس

 ًايناسفن نوكت نأ يغبني تالاصلا يف سانلا لوقع ريدت ىتح
 تمص يف ريهشلا هرود يف امك زنكبوه ينوطنأ بيبطلا لثم ًامامت . اقذاح

 .نالمحلا

 .دحأ همهفي مل ام اذهو ءادعصلا نوسفنتي فويضلاو مستيي جتنملا

 ,نيمهم اونوكي مل ول ىتح نئايزلا عيضي نأ ديري نم كانه نكي مل
 يف طيحملا هأيم يف ةدالقلاب يقلتل دعب تدلو سف تلسنيو تياك نكت ملو

 ةظحل ايوروأ مص ةيفاقثلا ةعيطقلاب يىسصوذ اهنأكو :ةموؤشملا كيناتيت ةلحر

 .ديدجلا ملاعلا ضرأ ىلإ اههجوت

 ؟ةجضلا هذه لك نويسنرفلا عفري اذامل امأ

 نم سانلا عفادتي دعي مل مالفأ يف نورثرثي مهنأ املاط هيربود سيجير دض

 نأ امب :ضسعيلا لاق كارجرب يد وناريس مليفب صاخ نايبتسا يف) اهلجأ

 نع أثحبو للملا يعاودب انه اننإف ءيسنرفلا ماسلا رعاش نع ثدحتي مليفلا

 .(تالاصلا يف ءفدلاو مونلا

 ةفلتخم امنيسس عنص يف ةصلاخلا ةيسنرفلا ةبغرلاب كشي دحأ ال

 نيراشرث ىلإ مهبالقنا نكل ؛ةيكيرمألا ةيئامنيسلا ناليغلا هجو يف دمصت

 دقو (تاورتيملا) ةعوزجلا ةيناسنإلا حورلا قافنأ يفو امنيسلا يف نيثاكحو

 ةبغرلا نم لعجي ءالقعلا (نييلابيناهلا)ئ رتافد ةيناوجلا اهناطيح تحبصأ

 . تافلي ةقطانلا مالفألا نأ دكؤت اهدحو لئالدلا نأ ذإ ءرثاع ظح درجم

 ال ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا اذكو :ةيسورو ةينابايو ةينيصو ةيسور
 .ءالقعلا ءالؤه نم دحأ أهمهقي

 ؟ةيزيلجنإلا ةفللاب الثم لكلا ملكتي ال اذامل -

 رثكأ نآلا ةيرغم لابيناه مالفأ نأ فرعي وهو يئامنيسلا ءاثبلا لوقي
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 يناثلا هجولا

 ,تالاصلا يف ةناصرلاو ءودهلا ىلع ظفاحت يهو ؛نفلا اذه ةصروب راصتنا
 يتلا ةجهللا ةدح نم فيفختلا ءانثتسا نودو عيمجلا ىلع نإف يلاتلابو
 مالفأ ىلإ هرارجتسا ريع زليو سورب ةهالب ةبعادمو ؛هسفن نيبنلا اهببسي
 نأ ىلع ةلدألا ميدقتو :ةمروتملا ةسداسلا هتساح نع فشكلل ةيسنرف
 ادوصلا طلخ نأكو ؛مالضألا هذهل لئاه ركاذت كابش نيمأت هعسوب يكيرمألا

 ونطاوم اهب رخفي يتلا يسنرفلا ذيبنلا تاجاجز ريوصت نم ىدجأ ادوصلاب

 .ةيموق ةيوه اهفصوب لاغلا دالب

 ءاغث نأ كلذ ,كته قفأ ىلع ةحوتفمو ةضماغ ةيئامنيس ةيجحأ

 ىتح ملعي دحأال :ةيفكاق ىنع ةعئاح ةيفاتتكو يكررمألا نيش نوطوعلا

 دعاوق نم ريفي «لابيناه»ف ءنوكتس ةراق يأ يضو ةيناث بهتس ىتم

 مهرطضي امم :مهتالاص ىلع نييكريمألا ريغ ةرطيس لؤاضت عم ءةبعللا .
 فرعت ال يتلا ةيكيرمألا نالمحلا ةيهش ةدايز ىلإ دوهعم ريغ ينوك قافنب
 ةكرتشم ةغلب انعم لصاوتلا) هيلع اهل ًاكيرش نوكي نأ ديري نمف :تمصلا
 0 نعاينطسالا ءانكدلا بهئانع لوقي ]مك (مجركس نيض نمعلو

 ال ,تينرتنالا ىلع ةيرشبلا موحللا اهيف عابت يتلا ةدحتملا تايالولا يف
 نود نم دحاو ذيبن سأك برشت وأ برشي نأ ةمجنلا وأ مجنلا عيطتسي
 عيمجلا نيعأ مامأ يهف امنيسلا امأ .عاشي ناك امك نفاونلا رئاتس قالغإ
 يف نشفقتلا اموره اف ويدتتسالا اه جعت يتلا ةيرحسلا تاطلخلا لك اهيفو

 اندقفت يتلا ةضماغلا تايجحألا موخت ىلع فوقو الإ موحللا هذه لكآم

 ادونعلا برشي ًانلع نويكيرمألا ىهلتي نذإ اذامو ..امنيسلا ءامكح لاصمأ

 !!؟يملاع ذيبذ نساك وح فك نم الدب ,نآلا

 وأ ءزفير ونايك وأ رتسوف يدوج لاؤس ناكمإلاب كلذ ىلع ةباجإلل

 هذ تمص ناك نإو .تينرتنالا ىلع مهعقاوم ربع زايد نوريماك ىتح
 ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا يراربلا يف ءافث ديدجلا نوكلا يف هلباقي نالمحلا
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 !!..يكريمألا رصيقلا ةهجاوم يه سكيليبوأو سكيريةتسأ سس لبر و ادللدلدل

 دودحلا ةعزعز لواحت يتلا ةيعالقلا ىمحلا نأ كلذ ؛ةينابسإلاو ةيجيورنلاو
 (ةسناجتم ريغ ةيراقع ةحاسم) اهلعجو يبوروألا داحتالا لود نيب ةحوتفملا
 ينطاومو تافغل حيوست يف دصتقت :؛تمصت مل مأ نالمحلا تتمص نإ

 ةيرحسلا ةطلخلا ةوق نم فيفختلا لواحتو يراقعلا داحتالا اذه تامنيسو

 دق يهو ..«سكيليبوأو سكيريتسأ» مليف يف :نويبوروألا اهنع ثحبي يتلا
 ىلع ريخألا لابيناه راصتنا عم ..لبق نم زاجعإلا ىلع ةردقلا تدقف

 اذ نيقفلا ىتانإلا ةيمحلا
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 ل و ا ا اور وو مل ومس“ وك و ووو مم نورس نلت تك مولا نا تل ل مخل

 ةفاقث يأ سكعب نويكيرمألا اهيلع قفني يتلاو ةثيدحلا ةيملاعلا ةيبرتلا
 ةحئاج الإ وه نإ ققحتي امف .ةيلصألا ةروصلا لهأل عيورتو تيتفت يه

 لكل ًافينعو ًاريطخ ًازواجت لكشتو يناسنإلا كولسلا دعاوف يف ريغت ةيعامج
 نوصح يف سمشلا بورغ حيحصت ةلواحم نإ كلذ عمو ,فارعألاو ميقلا

 .تحب يوبخن ناهر يف ًاقرغتسمو ًانيجه ودبي ال دق ؛ةيجذومنلا ةروصلا
 ثر يسنج يضارغوتوف قأهب ىلإ لوصولا عم ززعتي ال ليحتسم طرش هنكلو

 يضف هتمودخم عم ميسوو رقشأ يكيرمأ سيئر ةياكح هروص ىفرأ يف هلثمت
 .ضيبألا تيبلا

 ؟كلذ ثدحي فيك

 ناتسف ىلع ةغرفملاو نوتنيلك ليب صخت يتلا يونملا لئاسلا ةطقن نإ
 تايلمعلا نييالم مغر .هلك نوكلا يف حوفت ةحئار اهل حبصأ يكسنيول اكينوم

 ةطقنلا هذه ةروطخف .ملاعلا نم ناكم لك يف موي لك يرجت يتلا ةيسنجلا
 ىلع ةردقلاو ةيفخلا ةعنقملا ةراعدلا ميق نيب ًايئاهن لصاوفلا عزن يف نمكت

 ةديسلاب ًارورم ءيكسنيول اهل جهتبت يتلاو ةلوقنملا ةروصلا ىلع بالقلنالا
 .اهب ةصاخلا (انألا) تاءادن يف دصتقت يتلاو نوتنيلك يراليه (ةبيطلا)

 حسفت يتلا ةعيسولا ةباوبلل ًازيمرت طقف دوعت ال ءانه يونملا لئاسلا ةطقن

 ةادأ امنإو ءبسحو ديدجلا ملاعلا ىلإ روبعلل اكينومو يراليه نم لكل لاجملا

 يداحلا نرقلا ناسنإل يداملا دوجولاب لالظلا طلخ اهب داعي ةرتلفو ريركت
 ةلازإ ربع هتفاقث ضارعأ رخآ يف كهتني يذلا ناسنإلا اذه .نيرشعلاو
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 سس يناثلا هجولا

 00 ل رت ب وج

 حلصت اهنكلو :جوزتم لجر يأ ةحيضف ىدعتت ال دق .داعبألا ةيثالث ةيكيرمأ
 مالعإلا رظن ةهجو نم ةصقلا هذه ةسارد نأ كلذ ؛ةثيدحلا ةينوكلا ةيبرتلل

 يتلا (ةيرحلا ةيلايربمإ) ةفاقث نمض اهرطؤت ءًارصح قوفتملا يكيرمألا
 بوعشلا تافاقت اياقب يف لفغلغتلا ىلإ عزنتو تافاقث نم اهادع ام صتمت

 يراليه) امهرودب ناتأرملاو ءاهنم قاشبناو ةليذرلل غيوست يهف ءىرخألا

 نعو .ةريرشلاب ةبيطلا حاورألا هعم لخادتت .مهبم ضومغ امهبوشي (اكينومو
 ًالجسم أطيرش 37 نع مالعإلا فشكي نأف :يلاتلا حضون ةلأسملا هذه داعبأ

 مظاعي وهف ؛(ةيردتملا هتمودخمو ضيبألا تيبلا ديس) نيقشاع نيب تاملاكمل

 :ةئربتم ريغ رهظت يتلا ءيراليه تمص عم ةنراقملاب ةلمم ةعيظف ةرثرث نم
 اذه يفو .تينرتنألاو ةيعانصلا رامقألا ربع ةروصلا يف اهرس حضفتف

 ءاننيعأ مامأ مرهت يه اه لبق نم اهانفرع يتلا ةروصلاف .ةفيلب تاقرافم

 هنأل ءًادبأ مرهت ال ةقالمع ةيئرم ةيونم تاناويح ىلإ اهبيكرت يف لوحتتو
 ةخوخيش) ةيرصبلا ةخوخيشلاو ءروهمجلا نع هيفخت ام دعب اهيدل سيل
 ال ةديدج ًاراودأ قلخت يهف :يملاع ىذأ الإ تسيل (هجولا اذه ىلع ةروصلا

 :ةدئاز ةيلخاد سبالم يأ لثم اهبابشب يقلت نأ عيطتست اكينومو ءاهيف ةايح

 .اهتلوطب نم اهل لمع لوأ يف ةخئاش قدحتو «نكت مل اهنأك .ةليختم

 هريرقتل سيلف ..ىزفم يأ راتس ثينيك ريرقتل نكي مل لاح ةيأ ىلع

 ةيفارغوتوف ةفيظو لك دودح ةروصلا تدعت نإو ؛يئامنيسلا ويرانيسلا ةيظحم

 نم ةعطق يأ يف وأ ءاههجو يف هشيعت ريصم يأ يكاحي ال اكينوم ءادآف ءاهل

 دهشم ىلإ دتري ال اهدنع هجولا .ةريبكلا اهتماستبا يف ىتح وأ ءاهدسج
 يراليه «ةثالثلا ناسرفلا» ةصق يكحي ًايكيرمأ ًامليف انليخت ولف ءرثؤم يمارد
 ,ةييرق تاطقل يف مههوجو ىرذ نأ انرودقمب نوكي نلف ءاكينوم - نوتنيلك -
 .رداكلا ةمدقم يضف تومي نم يه ةروصلا نإ ؛تومت ال انه حورلاف

 ةورذك ةظحل يأ يض اكينوم لوح نم موحي ال ناّتفلا هعبطب توملاو
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 ا ا ل

 ل

 قرزألا اكينوم ناتسف مجحب ءامس

 .ةروصلاب عض دت تابيبحو راثن نعل لوحتتت اهنأ كلذ يديجارتلا ءادألل

 .لاوزلاو لالحمضالا ىلإ ةيئامنيسلا

 .ةلوادتم ةفاقث هفصوب سنجلا عيقرت ىلإ تدأ تالوحتلا قمع نإ

 نازيم يف ًاللخ ثدحأ .ىرغصلاو ىربكلا تايموقلا قوف زفقي يذلا لاملاف
 اهرب تناق ةروك ىلإ بناجلا ةيداحألا هتفاقثب داقو ةيعامتجالا قالخألا

 رهاظتت يهو :بادهألاو نوفجلا حرقت ةحلمم ةيقرع «ايبوفونيسكا» ىلإ
 ممألا نيب ةرعتسملا ةيموقلا بورحلا) نع كيهان ءزديإلا ةحئاجل يدصتلاب
 .ةيلودلا لمعلا ةمظنم لبق نم دناليات يف ةراعدلا عيرشت ىواعدو ؛ةريغصلا

 ةطقن ةفانقث ًاربجتم قلخي لب هسأر دقفي ال يذلا نوتنيلك سيئرلا ينمدمو
 ضرعل لوأل ةضيرع ةشاش حبصت ءامسلا نأكو «قرزأ ناتسف ىلع ةدحاو

 متتخت يه وأ ,ريلك هينير ةءوبن انه يهتنت امبرو ؛(عونلا اذه نم يملاع
 ةشاش حبصت نأ أموي اهب ملح يتلا ءامسلاف .ةملاحلا ةيرحسلا اهتيلوعفم

 ةطقنلاف ؛قرزألا اكينوم ناتسف ةيفلخ ىلع ققحتت يه اه .همالفأ ضرعل
 حبست يونم لئاس ةطقن يه :تارجملا نييالم نيب نآلا ىرت يتلا ةديحولا

 (انل دعت مل ةيرحلا) اهعمو :ناتسف مجحب ءاقرز ءامس ةشاش ىلع اهتاناويح

 ريغت ارغايف ةبخ مجحب تحبصأ لب ؛ديري ناك امك (سيراب حوطس قوف) وأ

 .قرزألاب ةرتلفم حبصتف ايؤرلا تاميزنأ يف

 ةلطب اهنكلو :ىنعملا اذهب ةيئامنيس ةمجن تسيل يكسنيول اكينوم
 ال يتلا ةراثإلاو ءارغإلا ةمجن ورنوم نيلرام تناك امكف ؛تينرتنألل ةيجذومن
 اكينوم نإف ؛نويزفلتلا رورش ةمواقمل نوجتنملا اهنع ثحبيو ؛دحأ ىلع قفشت
 فرعن ال ةينوك ةيتوبكنع ةكبش «ةرشفم» يهو رصعلا اذهل ةيقيقح ةلطب
 !!..(تينرتنألا) مسا ًازاجم اهيلع قلطي نكلو ءاهمجح
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 ميتيلا ينسوبلاو هوبوك

 نأل فسأي هنأ الوبوك دروف سيسنرف فورعملا يكيرمألا جرخملا نلعأ

 نأ ديرت ال يه وأ ؛ةيبرعلا ةراضحلا مهفت ال ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 .طيحملا ءارو اهدعب مكحب اهمهفت

 بسانم حيرصت وهو ,«نأآلا ةمايقلا» هتروف يف هبشي الوبوك حيرصت
 بيطخ ىلإ لوحت ,«ريبك دلو نآلا تنأ» بحاصف ؛بسانملا ريغ ناكملا يف

 ؛,مهتكامأ يض برعلا عنقي نأ ديري وهو :مالكلا ةرادم هةموو يبيرع

 :(ةفلتخملا تابسانملا يف ةداع اهنم نولطي يتلا اهتاذ ةيمسوملا رشحلا نكامأ)

 . اهقوفتو مهتراضح ىنغب

 :ءيشل ال (صّلخ) عابتأ نيب ةلداع ةكلمم ميقي نأ ديري (ريبكلا دلولا)

 .مالظلا بلق يف ةكلمم ديري هنأل الإ

 لوهلا ىأر هنأ «نآلا ةمايقلا» مليف يض اهتاذ قشنملا طباضلا ةجح

 ترم ةيكيرمأ ةيبط ةدحو تناك ةيمانتيف ةيرف يف دسجت لوهلا اذهو .هينيعب
 نكل .ةيدعملاو ةيراسلا ضارمألا نم ةنصحم اهلهأل تاحاقتل تطعأو اهيف

 تاحاقللا تيطعأ نم عرذأ عيطقتب تماق ًاضيأ كانه نم ترم ىرخأ ةدحو

 ةيسفن ةوادعو ,ةيميمح ىلإ ةججؤم ةيناكرب ةيناث يف لوحت لوهلا اذهو .مهل
 رس وأ :هرس نوفرعي ال مهو ..سووال لاغدأ يف ددجلا هناوعأ اهيف محتسي
 لوليأ 11 ثادحأ يسف هانيأر يذلا هسفن لوهلا وهو ..هآر يذلا لوهلا

 .2001 (ربمتبس)

 ًالاسرم دوقت مليفلا اهضرتفي يتلا ةيسفنلا ةوارضلا وأ ةوادعلا هذه
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 يناثلا هجولا

0 2 05 0 

 صّلخو ددج عابتأ نيب قاقشنالا نم رخآ قسن ةماقإو :(لاجدلا) قشنملا
 (لوه) نم ففخي ال يراضلا يئامنيسلا ططخملا اذه نكل .رخابم ةلمحو

 تويلا .س .ت ةءارقل ةدقتم ةناكم هل لعجي هنإ لب ؛ٌدفلا ودنارب نولرام ءادأ
 تقتشا يتلا دارنوك فيزوج ةياور - مالظلا بلق يف نيقراغ نييسووال نيب
 مهسوفن نم دوقفملا ةءاربلا نمزل ًانزو نوميقي ال مهو - ةمايقلا ةيانك اهنم
 دعب نم ةيمحلملا ةمايقلا ةوادنل قفصي ذإ :(باّرعلا) صقني ام وهو ؛ةعيضولا
 ةسرطفلل ًاناجرهم ميقي ناك رخآ ناكم يف هنأ كلذ ..ةيبرعلا ةفاقثلل نآلا
 ينسوبلا جرخملا فقو 2001 لوليأ 11 لاوهأ لبقف .ةيكيرمألا ةقيرطلا ىلع
 ىعدا امدنع ؛هسفنب فرعيل الويوك ةرضح يف استيروتسوك ريمإ فورعملا
 نأ الإ ميتيلا ينسوبلا نم ناك امف لبق نم همساب عمسي مل هنأ ريخألا اذه

 يكيرمألا رركف ؛«ةمهم يف بأ» عئارلا همليف نع ةيبهذلا (ناك) ةفعسب هركذ

 اعدام اذهو ؛.ءيش يأ ةفرعم مدسعب هتاءاعدإ اهتاذ ةجهللاب قشنملا

 .امنيسلا لازتعاب ايدج ريكفتلا ىلإ استيروتسوك

 وأ ةمالع فوجلا لاجرلا نع تويلا ةديصق ودبت ةمايقلا هذه عم
 يف قشنملا طباضلا اهأرقي امدنع .هتاذ لوهلا نع تاراشإلا نم اميه

 لاجرلا نحن» :طقف وه هلايخ عنص نم اهتفصب اهب ذذلتيو لاغدألا
 اولأساو ..«ميشهلاب انسوؤر تيشح دقو ضعب ىلع انضعب ئكتي ..فوجلا

 .هتمايق قئارطو لايخلا تاذلم نع لاوهألا خويش
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 دنمجلت | روصانيدلا وأ

 ةفاقث نع غربليبس نفيتس يكيرمألا يئامنيسلا «لوغلا» دعتبي ال

 مسأيو نيطسلف يف اهتعانص داعت ذإ .اهل سوكعملا جيورتلاب تسكولوهلا
 نلعت يهو تاروصانيدلا بهاذم يف لغوتلا انئش ام اذإو .ةرملا هذه ةيدوهيلا

 ولو يقنلا ءاوهلا مسنتل ألملا ىلإ ءاثغلا «ةيسراوجلا ةقيدحلا» نم جورخلا

 هبهذم بسحب قّكَوَو خرأ يذلا يدوهيلا ةركاذلا فحتم نع اديعبو ..ًاليلق

 مه وأ .ءايحأ اوقب ىدوهي فلأ 300 ةايح ىلع ديزي ال يئتامنيسلا روصانيدلا

 «رونتم» ىلإ لوحتي (غربليبس يأ) هنإف «ةيزانلا قراحملا نم نيجانلا دادع يف
 ئواسم نمو ءاهب تقلع يتلا بئاوشلا نم ةيدوهيلا فيظنت ىلع موقي
 .نيطسلف يف اهب تمدختسا يتلا ةقيرطلاب اهمادختسا

 ثادحألا طخ ىلع ديدحتلاب غربليبس لوخد نأ يف كش نم ام

 نازحأب قلعتي مليف نع ثيدحلا ةجرد ىلإ ؛ةلتحملا يضارألا يف ةفصاعلا

 املك ًابراوم ىقبي نأ هل هيري ال يذلا (فيظنلا بابلا) نم ءيجي امنإ اهلهأ

 ًايكيرمأ نوكي نأ فداص يذلا جرخملا اذهف ؛همالغأ نم مليف جاتنإ ىلع مدقأ
 مدقأ امدنع الإ هتينارهط فشتكي مل هتاريبعتب وهو هسفن تقولا يف ًايدوهيو

 ةثيدحلا ةيدوهيلا ريطاسألاب طيحت تلظ يتلا ةيسفنلا لزاعملا قارتخا ىلع

 وهف ؛هتلاح يف ديفي هنكلو .داعتسم ميدق مالك اذهو :رلدنش ةحئال روصو

 يتلا قيوستلا ةركفل أنيمأ لظ نإ هب قحلي ءوس نم امو .«رينتسملا دبتسملا»
 ركذتي انعيمجف .تسكولوهلا ءاضف يف رلدنش كوكم قالطإ ننم ًاديج اهبعل
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 يناثلا هجولا

 همليف ريوصت ررق امدنع دوهيلا تاماخاح اهب ماق يتلا هل ةيداعملا ةلمحلا
 ةذلو جيورتلا ةهكن نم ىتأتي اذه نأ عيمجلا فشتكاف ءزتيفشوأ تالقتعم يف

 ماقأو «قراحملا ولواقمو تسكولوهلا راجت اهب موقي يتلا اياحضلاب راجتالا

 روصيس غربليبس نأ اومهض امدنع اهودعقي ملو ايندلا «نوبارملا» ءالؤه
 هتزواجت ةيقيوستلا ةروطسألا نأ لب ال .ضيبألاو دوسألاب «ةسدقملا نكامألا»

 همليف جاتنوم ىلع لمعي غربليبس نأ مهفف ؛ريثكب كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ
 ةعانصب لغشنم وه اميف ؛ةيعانطصالا رامقألا ربع «ةيساروجلا ةقيدحلا»

 ولدت ةعقأل

 . ,روتتم روصانيد ىلإ وه لوحتيو تاروصانيدلا عنصي يئامنيس لواقم
 ًامئاد روصي نأ هدعب نم هيلع ىقبيو .روركملا ينيطسلفلا نزحلا ةردس عنصي
 ةيدوهب نألا ديري وه أمك ًامامت :ىقن ..يدوهي فلآ 300 ةايح «رتلفيو» رركيو

 روصي نل غربليبس نأ ةقث نمو .ءامعلا تاروصانيد اهوفص ركعي ال ةفيظن
 يتلا ةفاقثلا نم زني ًاحالطصا الإ هضرتفن ال يذلا ينيطسلفلا تسكولوهلا

 نم هلاثمأو غربليبس لثم ةيئامنيسلا ةعفرلا ةنتاسأ اهيلع فرشأو ماق املاط

 هوجو يف الإ داعتست ال تسكولوهلا نأ كلذ ..«كراب كيساروج» ناكس

 ميخم يض ًارقتسم اهل فرعت ال ةظيلغ ةحلاك هوجو يهو .ءايقنألا اهباحصأ '

 ةليخملاف :نيدئاعلا عم دوعي الو .نيبئاغلا عم ًامتح بيغي يذلا ميخملا ؛نينج

 ,تاقوألا هب دوجت ال امب دوجتو ةرماع لازت ال اليتاشو اربص تقلطأ يتلا

 .ةدحاو ةيفارغوتوف ةروص هل طقتلي نم ميخملا اذه دجي فوس داكلابو
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 ةيضارتفا سمش ماهأ فوسكلا

 ,لتخملا رمقلا (ةثول) مامأ ةردانلا ةيسمشلا ةريمألا كلت دمصت مل

 نل امبرو ؛ةينقتو ةيسفن لزاعم ىلع هتمرب ملاعلا تماقأ يتلا ةثوللا كلت
 لزعلا لئاسو ةظحلل تسرأ فوسكلا رابخأ تناك ام اذإو ؛,نآلا دعب هدعقت

 نإف «((فوسكلا عم يطاعتلا ةقيرطو .رابخألا ةيطغت ةقيرط يف هلفأ) ةينوكلا
 .ليجأتلل ةلباق ريغ ىرخأ ًانوؤش هتاذ دحب فوسكلل

 فوسكلا عم لماعتلا يف ىرخأ ةقيرط دجو فابلمخم نسحم

 يدلا يريخلا ..ةجرفلا قودنصل ةئطوت «راهدنق رفس» يف مدقف .يرشبلا

 .ءاوس دح ىلع نافغألا ريغو ناففألا راصبأ فطخي

 فوسكب هل ةقالع ال صاخ عون نم فوسك مامأ فقن «راهدنق» يض

 ةظحل راحتنالا يونت يتلا ةينافغألا ةاتفلا ةلاسرف .نيرشعلا نرقلا تاياهن
 ربع تلصو .ادنك يف ةميقملا (سْفن) اهتقيقش ىلإ تلصو يلعفلا فوسكلا
 ءرارشألاو رارشألا نيب ةمئاقلا تاوادعلل ءاحما يأ نود نم عئارذلا ديرب

 لكلاف ءاهيف ةقحام رعاشم نم ام نكلو ل ةمئاق تاوادع يهو

 ةلاسرلا ةيعئارذب ميلستلا (سفن) ةيفاحصلا ررقت .اياحض لكلاو رارشأ

 لامرلا نطاب يف ًارثأ اهل دجن ال يتلا ىرغصلا تخألا نم (امير) ةكربفملا
 ليجستب ةنيعتسم اهنع ثحبلل ناتسناففأ ىلإ يضمتو ,ةكرحتملا ةيناغفألا
 اهيف رجأتست يتلا ةظحللا يف ىتح اهقرافت ال ةريغص ةلآ ىلع اهتايموي
 .ةليحتسملا ةلحرلاب ءدبلل يناغفألا عقربلا
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 ثلاثلا هجولا

 ك0 0 .يكرلا مليفلا دحب ةصيخن دعت الانه ةيماردلا ةميردلاو 2-7,"

 وطس - سفن ةلفاق ىلع قرطلا يعطاق وطس) عئارذلا نم ىرخأ ةعومجم
 يكيرمألا بيبطلا دوجو - يمظع لكيه دي يف متاخ ىلع ريغصلا دلولا
 سمشلاب عاقيإلاو ةيرعاشلا هتثول لامكإ ليبق رمقلا ةدراطم نأ ذإ (لصألا
 يض نارود وأ ةكربغ نم ام نأ انل ودغي ىتح ءمليفلل ةصقانلا ةرودلا نالمكي
 .ًالصأ عئارذلا هذه

 نينيعلاو سفنلا ةبحاص .يناففأ لصأ نم ةيدنكلا ةرجاهملا أدبت
 ةءاسبعلا نم بيرفغلا جيزملا وهو - اريزاب رافولينلاب اهتلحر نيتيرعاشلا
 يف هارت نأ ديرت ال ءيش لك ءافخإب .هئادتراب موقت يهو - عقربلاو باجحلاو
 نم ريوصتلاب موقي فابلمخم نأ ىلع ءًايتوص هيلع قيلعتلاب يفتكتو عقاولا
 نّكمي ذإ :بوقثلا كلت تحت نم أدبي ًاضيأ ءيش لكف .(بوقثلا) كلت تحت
 لأست (سفن) نأ ىتح ..ةآرملا يف رظنلاو «جورلا» مالقأ مادختسا نم ةأرملا

 هب حومسملا ديحولا ءيشلا ..عقربلا قرتخي نأ عيطتسي بحلا ناك اذإ امع
 !!باوج نم ام ًاعبطو ..دالبلا يف

 تاجيز ثالشب ءوني ينافشضأ لجر ىلإ ىرخأ ةعيرذب (سفن) فزتو
 نكلو ءراهدنق ىلإ لوصولا ةيغب نامأب لقتتللو ءطقف ةلحرلا لامكإ فدهب
 ةدوعلا ةرسألا بر ررقيو ؛ةلفاقلا ىلع وطست قرطلا يعطاف نم ةعومجم
 :هتاجوز نم يأل ءادع نكي ال يذلا دياحملا وهو ءلوقي ذإ :سكاعملا هاجتالاب
 يتايح نكلو ءاهلك يدالب يه ناتسناغفأو ءينطو راهدنق» :(سفن) نهيف نمب
 رعشأ ةيناريإلا دودحلا دنعو ..رخآ ءيش يأ نم مهأ يترسأ ةايحو
 . «نامألاب

 نم ام وأ «قراض نم ام .يرايتخالا ..وأ يرابجإلا ةدوعلا قيرط يض
 ..نيليقث نيروعش نم ًاضيأ بيرغلا جيزملا وهو :«قرافلا !ذه بيوصتب ةبغر
 ةوق فشتكت عقربلا تحت نمو .نآرقلا ميلعتل ةينابلاط ةسردمب (سفن) رمت
 تاوصألاب متهنت د اهنأ رابتعاب) تاوصأ نم هأدع ام ىلع هنايغطو لحنلا نينط
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 ةيضارتفا سمش مامأ فوسكلا :راهدنق

 ىلإ ةلسوتم لافطأ تاوصأ ىلإ فرعتتو (ليجستلا ةطرشأ ىلع ةلوقتملا
 هذه ىدحإ نأ الإ ءاملاو زيخلا لباقم يف ةسردملا يف مهلوبق رابكلا يلالملا

 نسم درطت ةديدجلا تاوصألا ملعت اهنكمي ال يتلا ةيكرملا تاقولخملا

 عطاقو :.(سفن) دنع ةرجألاب ًالماع لشافلا ذيملتلا ىرن اهدنعو ..فوفصلا

 فيس اذهف) هلهأل نينطلا كرتي نأ دعب اهتلحر يف اهداتقيف ؛ًالمتحم قيرط
 (ءادعألا لاصوأ عيطقتل فوكنيشالك كاذو ..نيقراسلا يديأ رتبل عطاق

 ..خلإ

 ةادأ اريماكلا حبصتو .ينوكلا عقربلا تحت ديدج نم ةأرملا يفتختت

 لواحيو ..ةيرعاشلا هتثول لامكإ ليبق رمقلا بقعت يف ةادأو ءاهتدحو عيطقتل

 لكيه عبصإ نم هعزتنا فافز متاخ (سفن) ةديحولا ةأرملا عيب (لاضلا دلولا)

 .ًاليحتسم ًاجاوز اهيلع ضرعي هنأكو ةقراحلا لامرلا طسو ىقلم يمظع
 ةراعتسم ةيحل يدتري (دوسأ يكيرمأ وهو) قافأ بيبط دنع دلولا اهداتقيو
 .تايفوسلا ةبراحمل ناتسناففأ ىلإ ءاج ناكو ءءاطسولا ربع هاضرم نياعيو
 الإ ءيشل ال ؛عيمجلا ةيراحمل عيمجلا بهي امدنعو .(ررقملا) راصتنالا دعبو

 .مليفلا اذه يف ًاضيأ ةررقم فوسكلا ةثداح نأكو ..ررقم وه ام لامكإل

 نع يكيرمألا بيبطلا زجعيف .ةثولملا هايماب ضرمم ممستب (سفن) باصتو
 حصفت نأ دعب اهتلحر لمكتل هتيرع يف اهداتقيو ةيودألا يف صقنل ءاهتاوادم
 روهشملا يناغفألا فوسكلا لامتكا ةظحل راحتنالاب اهتقيقش ةين نع هل

 .ةيبطلا ةثاغاإلل يوارحص ىفشم يف اهكرتيو

 نيمدق ذخأيل ىفشتسملا ىلإ ةفداصملاب ءاج لجر عم (سفن) قفنت

 هارت يهو هب قعصتو ءراهدنق ىلإ اهقيرط ىلإ اهلدي نأ ىلع همأل نيتيعانص
 ةكراشملل ةبهاذ ةيئاسن ةعومجم عم يضمتو ؛قيرطلا يف همأ يمدق عيبي

 :عقربلا لاجرلا ءادتراب فوسكلا ةرود لمتكتو .راهدنق ىلإ سورع لاسرإ يف

 دوجو نم امف ءدالبلا هذه يف لمتكي نل ةيفارغوتوفلا ةروصلا سوق نأكو

 هذهل ًادح عضي «نابلاط»د رايط زجاح دنع ةعومجملا لوصو نكلو ءريوصتلل
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 ثلاثلا هجولا

 وأ رفسلا نم ناث ءزجي يحوت ةياهنلا نأكل ىتح .ةلحرلا هذه ىلع ديحولا
 1 ظ ظ 0 .فوسكلا

 قابسملا يرادي وهو :ىلوألا هترود يف لمتكم مليف «راهدنق رفس»
 ىلع نوروديو ناقيس نود نم نيقباستم رايتخاب رمقلا عم يضارتفالا
 فارطألا يقلتل ةيلودلا ةثاغإلا تارئاط لوصو نورظتني مهو .زيكاكعلا

 وهو ؛يناسنإلا فوسكلا ةرود لامكإ لجأ نم قابسلا يرجيو .ةيعانصلا
 لجأ نم ًايريخ ًاقودنص حتتفي يذلا فابلمخم جرخملاو .يلجو حضاو فوسك

 ناتسناغفأ يف عقو يذلا فوسكلل لجسي ال رمقلا عم قابسلا جئاتن تيبثت

 لمخام نأ تكا ةيقاولا هاله تيك ةييرجتم (اينقاؤ ةقوضصخ مقو لغز

 ولثمم اهلمحي يتلا كلت امأ ,بهذ نم فارطأ ىلع الإ يوتسي ال قابسلا

 عنص نم يهف :(نينطلا ىتح) ؛ءيش لك ةيهارك ىلع نودباللا فابلمخم
 دلب يف ًايضارتفا ًايريخ اقودنص ألمت يتلا «جابوكيدلا» تابهو جرخملا لايخ

 ةاتف نم ةعقوم ةلاسرل نكمي فيكف ..ًالصأ هقوف سمشلا رمت ال يضارتفا
 !!؟فيك ..رفسلا اذه لك لثم قفلت نأ عقفرلاب
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 أ وس وس دكا

 اليل لل مب اعمر عز وعل و يرن 513 اد اصطياد ا است حراج اج ارو رح جا 1 7 يا يو و ريتا را 1 ا ا 1 1 الا يارب خل عا راي د د 1 ا ارا عطس اع رو ديلا إما مر اسر نو ا أ 5

 1 1 ا

 10000“ ا ا ا اا

 م جور جك ا 11 2 تف فرع يحي تل

 راهدنق ميدس يف ةينويزفلت ةبوبيغ

 لئاسو ربع ةلوقنملا ةروصلا مامأ ةرصاقو ةزجاع ةليخملا رهظتس

 نرقلا بورح ىلوأ «ةنيز» لامكتسا اهل ضيف ام اذإ ىتح .ةيئرملا مالعإلا

 نم اهتاببسم عنمب ةروصلا هذه ىلع ترصتنا نابلاطف .راهدنف ميدس يف

 ةيداهجلا اهيرح» ضوختس يهو ءاهينطاوم نع نويزفلتلا تعنم .ساسألا
 ريصملاو يدبألا عوجلاو ةيديآلا ةقافلا نع رظنلا ضغب هنود نم «ةسدقملا

 يتلا يسآملا هذه لك دعب نوزيمي ال نيذلا ناففألا فالآ تائمل ضماغلا

 اذه .«يدولا عانفإلا»و «فنعلا» نيب ءميدسلا اذه يف مهدحول اهنوشيعي

 قئاضملا ةلزع كف فدهب مهلوح نم هب مايقلا دحأ ديري ال يذلا عانقإلا

 هذهو .:ةحماج ةينويزفلت ةليخمو ةثاغإو ىوأم نود نم اوحبصأ سانأ نع

 ةقالطنا عم اهرابغ راثي ةثيدحلا بورحلا نم برح قحب ةصيقن دعت
 !١..ةلجؤملا 21 نرقلا

 نأش اذهو) «لورتنوك تومورلا» ربع ةبثاوملاب يناغغألا موقي ال

 وهو :ءىربكلا ةينوكلا ةليخملا ةفعس ىلإ للستي ال يلاتلاب وهو ؛.(يداهج

 ربع زفقلاو :نويزفلتلا رارزأب ذذلتي يذلا قينألا روعسملا كلذ سيل
 ريغ ناكم يف أدحأ يكاحي ال وهف .ريثولا هشارف ىلع نم تاطحملا

 ثبلا نإف يلاتلابو ؛ةديدجلا ةينويزفلتلا ةيويحلل ًانيجس سيل وهو .يعقاو
 تادادعتسالا كلت لك صوصخب ناففألا ريغل ًاعنقم ودبيس ينويزفلتلا

 ةيديلقت ريغ برح يف «باهرإلا حبش» ةهجاومل قاسو مدق ىلع ةمئاقلا
 ال لايخم مامأ ىءارتت يتلا «ةفراخلا تالوطبلا» هذه لكو .(..) ةتبلا

 هتبضغ وأ يناففألا سمت ال .يدولا عانقإلاو فنعلا نيب انفلسأ امك زيمي

51 



 ثلاثلا هجولا

 ةبضغلا :ةنيزحلاو ..ةنيكتسملاو ةدوقفملا ةبضغلا كلت .ءيشب ةروهشملا
 !١..ًائيش اهنم كلمي ال يتلا

 مل نإ ىتح وأ ؛ترمأو :راهدنق ميدس ىلع تقبطأ نايلاط ةكرح

 اذه يف امهم دعي مل أضيأ !ذه نإف ءاذوب ليثامت ريمدتب لبق نم رمأت
 ذنم يناففألا اذه عباتي يذلا فابلمخم نسحم يناريإلا جرخملاو .ميدسلا

 يض اهيلع مونلاو لكألاو برشلاو ةيدبآألا ةجارد ىلع بوكرلا ررق نأ
 ىري .أاهسفنت «راهدنق» نع نيخألا همليف ىتحو :«ةجاردلا قئاس» همليف

 يذلا يدولا عانقإلاب امير تراهنا .لجخلا نم تراهنا دق ليئامتلا هذه نأ

 ليثامتلا ضسعب هديجت امنيب :نآلا مهتاراوح يف رشبلا ؤنب هديجي ال
 ظ .ءامصلا

 يف رشبلا فنع هلواطي ملو ًاقرع ببصتي وهو .ًالجخ اذوب راهنا
 يف دصحأل ًانمث مدقي ملو ؛نابلاط رصانع ةكحاممل ضرعتي ملو ؛ءيش
 ىلإ دقتفي يذلا ميدسلا ءيئرملا ريغ ميدسلا اذه فاوح نم هلاوز لباقم

 .لايخلا ىلإو زبخلا

 .دكؤم هبش اذهو .ةقراخلا تالوطبلا نع نوثدحتي ال راهدنق يف

 زدلونير نفيكو نانريتكامو سكميز مالضأ نع ًاثيش نوفرعي ال كانهش

 نأ دعب يناسنإلا لجخلا نع ًائيش نوفرعي ال امبرو ءاملاب يد ناياربو
 نيذلا رشبلا لك لثم ءضماغلا مهريضم مهتكراشم نع نويزفلتلا دعتبا
 وأ .هتلاطإ نكمي ام ةلاطإو مهتايسمأ ةلاعإل هنوبلطي هيلإ نوأجلي
 وهف :يناففألا ةبضغ شيعت ال راهدنق يف ةديدجلا ةليخملاف :هريصقت

 ةيشفلا رارسأ نم فرعي ال وهو ءلجخلاو بضغلا اذه لك جراخ
 دادشنالا تاظحل شيعي ال يناففألا اذه نأ يأ .ائيش ةينويزفلتلا

 دق وهف :يلفسلا كفلا ءاخترا عم ةينويزفلتلا ةشاشلا هاجتاب ةيرحسلا

 روبثلاو ليولا تارمثب ايفتكم .هتيحل ءاخرإب تاظحللا هذه نع ضاعتسا

 .ةريثكلا اهيواتف يف نابلاط هيلإ تحملا يذلا
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 راهدنق ميدس يف ةينويزفلت ةبوبيغ

 لوأ) مانتيف برح ذنم ًاصوصخو .ةثيدحلا بورحلا مامأ لح دقل
  ةينويزفلتلا ةموايملاب ىمسي ام أدبم (ًاينويزفلت اهعئاقو تلقن برح
 جيلخلا برح يض اهانيأر هذهو .بورحلا عئاقوو رابخأ ىلع ةدعاصلا
 مامأ فقن نحنف ؛ةثباختم ةموايم قحب تناكو ءايفالسوغوي برحو ةيناثلا
 ركتحت اهجوأ برحلا غلبت امدنعو ءاهيلع انل ةدايس ال ةينويزفلت ةشاش
 رابخألاب ةفرصتمو ةكلام ةقالمعلا ةينويزفلتلا تاطحملا حبصتو ةروصلا
 ءافلحلا موجه رابخأب دوزتي ناك ءادب امك يقارعلا نويزفلتلاف ..ةيبرحلا
 ويزفلتلا ىلإ ةبسسنلاب رمألا كلذكو 0.21.80 ةطحم نسم هيلع
 اهسوق لمتكي مل برحلاف ؛فلتخم ناففألا عم رمألا نكل ءيفالسوغويلا
 .هعم يطاعتلا نوؤش تمرحو نويزفلتلا تعنم نابلاط نأ ذإ ..يبهذلا

 عسوب نكي ملو ؛برحلا رابخأ ةعباتم اهينطاوم عسوب نكي مل يلاتلابو
 مل امير اذكهو .ربخلاو ةروصلا راكتحا برحلا هذه يف قوفتملا فرطلا
 ةعيبطب ةليخملاو ..تاردقلاو نيزاوملا يض قرافلا مغر ىلع هفوفت لمتكي
 .لاحلا

 تاشاش ىلع نم هتالابمال صتمنو يناغفألا ةيوييغ ىلع فقد له

 ةمهتلا بسحب ررق هنأل «حماجلا هلايخ» رسأنو :ناريجلا تانويزفلن
 !!5..ةيكيرمألا ةايحلا بولسأ فدهتسي نأ هيلإ ةهجوملا

 لوحت .راهدنق يف صاخلا هميدس عنص يذلا يناغفألا نأ حضاولا
 نإف يلاتلابو ءاطخلا قيرط نم ةجمس ةتكن ىلإ نابلاط تافصو بسحب
 ىلعو .ءشيعلا ةرياسم ىلع ةردقلا دقف نأ دعب هيرح تسيل برحلا هذه
 . اهتاز ةايحلا ةموايم

 هتيضفل ًاناكم دجي نل نويزفلت زاهج كلمي ال يذلا يناغفألا
 ريحيس ام اذهو ؛:هشهدت دعت مل يه وأ ,ةمهم دعت مل يهو ؛ةروهشملا

 ..ةرهاب ةينويزفلت كراعمب يكيرمألا بعهشلا دعو يذلا نبالا شوب
 ةزهجأ كلمن نيذلا نحن .ًائيش اهنع فرعن نل امبر ةيرس ىرخأ كراعمو
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 نيذلا نافضألا امأ ..ةيعانطصا ًامارجأو ًارامقأو تايئاضفو نويزفلت

 اهودقف يتلا كلت لدب راهدنف ءامس يف ةيعانطصا فارطأ نع نوثحبي

 مليف يف امك - :.مهيضارأ ىلع اهوضاخ يتلا ةريثكلا بورحلا يف

 برح لوأ مانتييف تناك اذإو .. عيب مهدعي مسأ ادا نإف - فايمخم

 ةفوصوم يه امك نرقلا بورح ىلوأ راهدنق نإف :ىنعملا اذهب ةينويزفلت

 «يليوروألا» خألا حورض ؛:ةينويزفلت برج رخآ نوكتس امير ,نآلأ سان

 بورح عبارو ثلاثو اك ا نع نويزفلتلا دييحت يف حجنت امبير .ريبكلا

 ْ .نرقلا

 تاطحم لا يلسارمو نييفحصلا نم ددع ربكأ دايطصا نويكيرمألا لواح ةريخألا قارعلا برح يف 9

 .ةيلعفلا برحلا ةدم يه طقف عيباسأ ةثالخ يف ًالسارم 12 مهنم لتق لعفلابو ةينويزفلتلا
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 هم نبل م ا لل اب يسمو

 عبارلا هجولا

 . ضارقنا ىلإ ةدلاخلا امنيسلا : هييرغ بور نلآ -1

 كولسلا ىلع رفص : نوسيب كول -2
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 ,  مييرغ بور تلآ

 نيلطبلا ةايحب يدوت يتلا (ةرايسلا ةثداح) نأ ذإ ,ريسفتلا ىتح وأ نامتكلا وأ يطلل لباق ريغ انه نمزلا حبصي ىنح ,ةدحاو ةعفد لبقتسملا يف رقتسن اننإف ,ىنعملا اذهب ىركذ نع هييرغ مليذ يف ثحبن امدنع نحنو .«تشولا سن يف ةخوخيشلاو 2ةهارملاو ةلوفطلا !نزأل ,ةركاذلا يف نوديشم نحن» :ينيلليف وكيرديف هلاق ام عم امير عطاقتت ةزغلم ىركذ يهو ,أذإ ىركذلا يف عسبقي توملا .ةرصاعملا ايكرت يض ناحبسي امهو .هيلطب لوح نم أامتح جرخملا هجيسي يذلا توملا ماظن الإ ةقيقحلا يف وه ام ركذتلا يف ءافصلا اذهو .(1963 ماع) (اجارخإ هل لوألا مليفلا وهو .هييرغ بور نلآ يسئنرفلا رخملاو يئاورلل ((*ةدلاخلا) مليف نم حشمت يتلا كلت يمه ءانه ةدوصقللا ىركذلاو .نمزلا تاقبط يض ميقت ةعفاو وأ اقدح عجرتسمنل ,ليقتسملا وحد داعتسملا يضاملا نم ًايجيردت اهجلن يتلا كلت يه (ةيفاصلا ىركذلا)

 ميتيلا ةرمتلا طيخ نإ لب !5ةلطبلا مأ لطبلا ..ليق رخآلا توم ليختي يذلا نم ةيادبلا ذنم فرعن ال نحو ,ةثداح نع ةمهلم تاراشإ درجم تايصخشلا نم لعجتف ,ضرتفملا يئرملا هعباتت رسفت تماد ام ,ةديدج ةميق يف هرثن ربع هضوقت لب .يئاكحلا درسلا يفلت ال يهو ؛ةيوق نمز ةروص يف اهلاح ىلإ عقاولا يف درت (ايرصبو ًايعمس اهطوطخ ددعتب اهنأ اهيف ىأر يذلا
 .«يسشنت ,ييرض روضحيو 2000 ريمسيد يف قشمد يف مليفلا ضرع
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فنلاو بذكلاو ةريغلا ءامخإ
 املكو .ةيقرشلا تامنمنملا ءايرو قا

 روس لاط

 ضومغ دادزا :هتاجرعت لماكي ةيكرتلا ةصقارلا كلت دسج ىلع ةطنزيب

 مدهت نأ دعب) :ةرايس ثداحب توملا ريع دولخلا ةظحل نع ثحبلا يف ةلطبلا

رغو ..كمالحا دجيسم
 ىمازخلا ةرهز لوقت - كمالحأ ةنيفس تق

 ال - لطبلل

دعب صالخلاب كت لمأ
 .(نآلا 

ا فاوح لال وأ ىليث ردافت مل
 يف الإ مليفلا ةيادب ننم ةيفاصلا ىركذل

ا وهو ؛يكذو صلاخ بآ - زولك
 كتهتلا ىلع ةوقب للديس يذل

 يناسفنلا

قحال هشيعتس يذلا للضملا
وعي ال انه لايخلا)و دلاخلا اهرس فاشكنا عم أ

 د

 هيرغ ركذي (ًايصخش وأ ًايرس
 نع لأسيل ةيادبلا ىلإ لطبلا دوعب كلذإ

عوم نعو ءاطخلاب ةرخابلا هزواجت ةظحل
 وه .ةقيرطلا سفنب توملا خم هد

 نم ثحبيب ناك رخآلا
نف ءدولخلل ام فيرعت

يختي نم فرعن 2 نح
 عرصم ل

 يض ةبوتكملا ةيئامنيسلا هيبرغ ليباحأ يه اميرو ءانفلسإ؟ امكرخآلا

نيرام يف تئافلا ماعلاو باصتغالا
بذكي يذلا لجرلاو داب

 لخاد يف ىتحو ..

 !!..اهسفن ةهاتلا
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 ٠ نوسيب كول ]
 كولسلا ىلع رفص

 لوقلاب نوردتتي ؛ةاورلا ال نوثحابلا ؛عياسلا نفلا خيرات يف نوثحابلا

 ماقرألاب ىرتي عارتخا وهو ءامنيسلا ةلآ عرتخا نم مه نييسنرفلا نإ

 يتلا ةيناملآلاو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاديازملا مغرب تافصاوملاو تاروطتلاو

 أم اذه يف سيلو .اهتيحان قبسلا بذج ىلإ ةدح ىلع اهنم لك ىعست

 ةيعقاولا ناسرف ءاج مث نمو .لاح ةيأ ىلع ماستبالا ريثي دق هنكل ءشهدي

 ةنسلأ ىلع نآلا ةلوادتملا يه ؛ةغل ةلآلا نم اوعنصو ايلاطيإ يف ةديدجلا

 ةأورلا بسحب ةفغللا هذهو «ةيئامنيسلا ةفللا) حلطصمب نيجرخملاو داقنلا

 ةزيم هذهو .ًامئاد نوحرفلا نويلاطيإلا اهب زاتمي يتلا ةقشقشلا هبشت
 ويمور» مدقق نم لوأ مهف ؛ًأاضيأ ةايحلل نونغي مهنأ كلذ ؛ةنسح ةيلاطيإ

 هذه نمو ؛«شوشغم مس لوانتب امهضعب ناشغي ذإ ءارحتني نأ نود «تييلوجو ْ

 اميف ءدعب ام يضو ءامهعم ةايحلا آدبتو بحلا أدبي يأ :مليفلا أدبي ةظحللا ْ

 غربليبس حيباصم هديبيو سوبمولتوك «ءاقرخلا» تاحوتفلا وبأ ءاج دعب ْ

 يهو) ةيملاعلا ركاذتلا كيبابش ربع طقف حابرألا ينجيل نوريماكو ساكولو

 !!..(زايتماب ةيكيرمأ

 نكل .ًامتح ةشهدم تسيل يهف :كلذك تناك نإو ًاراكفأ تسيل هذه

 (يشتولوتريب ودرانريب) ةحبارلا مهسارفأ رخآ اوملسي نأ نييلاطيإلا عسوب ْ

 ةحبارلا ةينويزفلتلا ينوكسلريب تاطحم هاجتاب ءافكنالاو ,دوويلوه عالق ىلإ ْ

 هرمع ىضق يذلا ينيلليف وكيرديف رسي ال ءرياغم هاجتا يف نكلو ءًاضيأ يه 0
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 ربع همالفأ نضرعي هنأل ال ينوكسلريب ةاضاقمب ملحيو هتمه.ذحشي..................

 عيارلا هجولا

 ةيفقأو ةرودنبلا تايبرم نع تانالعإلاب اهلاصوأ عطقي هنأل لب ؛ةينويزفلتلا
 ةطقنلا هذه دنع انهو ..ةفلتخملا سكتوكلا عاونأو :سململا ةمعانلا لافطألا
 لمعي يتلا ةيوغللا تالالدلا روحج نم بدنلا وكيإ وتربموأ عسوب تاذلاب
 ,لثمم نويلم نيتس مضي يلاطيإلا بعشلا نأ موي تاذ عاشأ نم وهف ؛اهيلع
 فاشتكا ةداعإ ةيناكمإب ًالئافتم «ةدرولا مساب» هل بتك ساسألا اذه ىلعو
 كلذ ربع ًادرفتم :«نوريماكيد» يف ويشتاكوب اهأدب يتلا ةيلاطيإلا ةفللا
 ١١ .ةفير ةيقيظويميس ضاساربدب

 ىلإ اوتفتلي نأ نييسنرفلا عسوب نأ كلذ ءاضيأ ًاراكفأ تسيل هذهو
 رئاسم نود نسم مهدحو نويكيرمألا فرصني اميف ؛ةنبجلاو ذيبنلا ةعانص
 سيجير فورعملا يسنرفلا ركفملا يوري .امنيسلا ةعانص ىلإ ةقيلخلا دارغأ
 ةحضاو ةيكيرمأ ةلاسر يف تءاج «ةحيصنلا» هذه. نأ هدافم ام .هيربود
 نويزفلتلا يف ةشلاثلا ةانقلا سيئر ىلإ تافصاوملاو تاريوطتلاو ماقرألا
 امنيس يأ ءفلؤملا امنيس ليومتو معد ىلع تبأد يتلا ةانقلا يهو) يسنرفلا
 .(مهريغو هينير نلآو وفورتو لورباشو رادوغ

 ىلإ بلقنت يتلا ةياكحلا لوطب مهسفنأ نويسنرفلا بعتي اذامل !؟ًاقح '
 يف يكيرمألا حارتقالا ءاج دقل ةًالثم (توغرام ةكلملا) دي ىلع قاطن ال ةرثرث
 دحأ الو .هل ةياهن ال لالمإ يف نولغوي اوأدبو نوبعتم نويسنرفلاف )0 .) هتفو
 «تاغلا» حبش داعبإ لواحت يتلا اسنرفف ,ةيكيرمألا ةلاسرلا ىوحف برغتسي
 اهمليف ىتحو :(يكيرمألا يئامنيسلا لوغلا ةلاسر) ىزغم كردت امنيسلا نع
 مامأ ًاركبم ثاهللاب أدب :«لانيمريج» ديجملا يئامنيسلا اهخيرات يف مخضألا
 يه اهو .ةيفاك نكت مل ةمخضلا ةلواحملاف ؛ةيكيرمألا (ةيساروجلا ةقيدحلا)
 جرخم دي ىلعو ؛ةيسنرفلا (ةينطولا) تاملطتلل رياغم هاجتا يض بلقنت
 .ةرملا هذه يسنرف

 وه ؛ةيسنرفلا امنيسلا خيرات يف مهألا قرخلا بحاص نوسيب كول
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 كولسلا ىلع رفص :نوسيب كول

 نسم سيل ؛ال ,ءنوسيرب ريبور وأ «راونير ناج وأ ءوفيف ناج ةلالس نم سيل
 همليف ذنمف ؛ةعيرسلا تابجولا ةقيرط ىلع همالفأ دعي وهط .ءالؤه ةلالس

 ىنعم ةلاطإب يسنرفلا ثاهللا نأ ًاحضاو عيمجلل ادب «سماخلا دعبلا»

 ىلإ لوحتيس يرصبلا فوصتلا دح فسلفتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا يف لمأتلا

 لك ةقوشعم كراد ناج رضحتسيف نوسيب امأ ؛ةتحب ةيكينكت ةجرشح

 .اهيف ةفل ال ةيكيرمأ ةفلب نييسنرفلا

 ةعئاط (ةسيدقلا) داتقيف :ةريبكلا اهنيوانعو مألا هتفاقث لذخي نوسيب

 لثمم أوسأ زليو سورب ةهالب بناجب اهفنصيو ؛رابكلا نييدوويلوهلا رقع ىلإ
 ةسردم يف حورلا نوسيب خفني ال انه .ةليمجو ..ةزاتمم رقب ةيعار .يكيرمأ

 ليلقلاو ةميدقلا تايكاردتاكلا نم ريثكلا اهيف دجوي يتلا ةيسنرفلا كوكشلا

 نييسنرفلا ةيقب لثم نيجتنملا نيذهب رخفي ال وهو ,ةنبجلاو نيبنلا نم ريطتملا
 ةركاذلا ةمئاق ىلإ «كراد ناج» مسا نوفيضي نيذلاو مهيراشم فالتخا ىلع

 سماخلا نرقلا يف اسنرف شويج تداق نأ ذنم يه نم يهف .ةيداعلا ةيمويلا

 ' .«ناور» يض ًاقرح تمدعأ مث .«نايلروأ» ةعفوم يفض زيلكتإلا تمزهو .ءرشع

 .يسئرفلا بعشلا حور اهفصوب اهب نورخفي مهو

 سكوف -. تنوماراب) ءاردم لثم حورلا ةنتفل هرهظ ريدي يذلا نوسيب

 نورخفي نيذلا (زرشتكب ايبمولوك - ريام نيودلوغ ورتم - نيرشعلا نرقلا

 ةبسنلاب امهم سيلو .ةفورعملا تايئاردتاكلا يف لوجي نأ ديري ال وه .هنأش

 ' لجأ نم دحألا موي ةالصلا راتخا اذإ اذه ؛ةيداع ةسينك يض يلصي نأ هل

 نك لشن وسن كو ةورق ةسخ نكي ةركاقلا ( ةعميدقلا) عوز: ةتففانتط
 نكلو .ثيبنلاو ةنبجلاب هونطاوم رخفيلو ءطقف ادوصلاب الإ فرتعي ال ءالؤه
 نم امو ؛ةيكيرمألا مالفألا ةدهاشمل باهذلا مهيلع سانلا لك لكمو ًءاسم
 ةلآ دعت مل يهو :ةيداع ةعاضب تسيل مالفألاف ؛اومان وأ اوبءاثت نإ ررض

 كام ةرواحم هعسوب (حئاصنلا بحاص) يكيرمألاف ءًاضيأ ةغل دعت ملو .طقف
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 عسارلا هجولا

 ران جنتي ال هاو" انم هتوو دعم اذان 14 بورق لبقتتحسم ”نسوسهخعب

 !؟ةيسنرفلا ةينطولا حلاصملا بلص يف امهو ليدولك يماك وأ كراد

 نييكيرمألا رظنب ودبي هيربود نإف كلذل ؛:ةحيضف ةراثإ بحي دحأ ال
 نوكي ال طقف ةدحاو ةفداضم يضو :تايبدألاب مرغم وهف ءًاضيأ أريبك ءاكح

 اذه ىلعو ءيسنرف يركف نأش اهنأ ىلع نيبنلا ةجاجز ىلإ رظني ادايص اهيف
 يسشتوتسنرأ برد قيفر هفصوب سيل موي تاذ هحارس قلطأ امبر ساسألا

 داتعا امبر اذهلو ,هتايح يف ىوتسملا عيفر ًايفاقث أنأش ذيبنلل نأل لب ءارافيغ
 يف ةحيحصلا ةءارقلا ىلع ةردقلا دقف نأ دعب ًاريبك ءاكح حبصي نأ ىلع

 (يفيلوبلا نجسلا ةمتعب هركذت ةمتع) ةمتعملا اياوزلا ىلإ نكري هارنف ءرونلا

 ىأل ًاراشتسم هفصوب سيل ركذتيو ,ةيكيرمألا حئاصنلا نع يكحيو أرقيل
 :يسنرط

 ةيكيرمألا امنيسلا لبق نم لتحت نآب اسنرفل حمسأ نل -

 الو .هيريود اهبرجي يتلا ةولحلا لصاوفلا ًاقالطإ ىشخي ال نوسيب
 ددع للقت ةيكيرمألا هحورف :يدنامرونلا تاباغ وأ اغرنيم دبعم نع ثدحتي

 اهعسوب كراد ناج نأ عيمجلل حرشي نأ لواحي وهو اهاضمأ يتلا تاعاسلا
 اذه .ذيبنلا وسحت يهو بحلل ةيقيقحلا عتملا فرعت اهنأ وأ بحلا ةسرامم

 موقي نأ رابكلا نيثاكحلا راشتسم هيربود عسوب سيل ذإ يقيطنامور ملح
 ,ةيبرتلل ًاريزو حبصي نأ دعب امير .(سكوف وأ تنوماراب)ل ةعيدبلا تاجتنملا

 ىلإ دوعي يكيرمألاف :ةيسنرفلاب ةقطانلا مالضألا ةغل نم نسحي نأ ندع

 :فرهي وهو ارنضتنم هدألب

 نع ملكتن انوعد نكلو ؛ًادج نوساسح لاغلا دالب ونطاق نويسنرفلا -
 ,مهمالفأ نم تارشعلا يرتشن فوس رورسلاب نورعشي اوماد امف ءطسو لح
 :لوقنس اسنرفلو :ةمهم ريغ رود يف ضرعتلو ءأوسألا رايتخا متيل نكلو
 تاجاجزب انركذتب سأب ال نكل ,ةداسلا اهيأ مكعئاضب يرتشن نحن ءًأوفع
 .ةنيجلا عئاورو مكذيبن
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 كولسلا ىلع رفص :نوسيب كوت

 ابوروأ نكل ؛ءارزولا لك نم ىوقأ ريبكلا ءاكحلا ءضرتفملا ةيبرتلا ريزو

 ظ فئتاهلا طوطخ نأ مهفت يهو ,:«كراد ناج» ةدهاشم ىلإ بهذت ةعمتجم

 ةبحاص يراريش ولول ةلحارلا ءارغإلا ةمجن نع ًاسيدقت لقت ال ءارمحلا

 ةراثإ بحي دحأ ال .(غك 4 دحاولا نزو نإ ليق) ملاعلا يف نيدهن مخضأ

 رعاشلا تخأ ليدولك ليماك حور صمقتت يهو يناجدأ ليبازيإ ىتح .ةحيضف

 يسنرف مليف يف ويدرابيد راريج وأ نادور عجاضت كفنت ال ىتلا ليدولك لوي

 طشمت امدنع» :يسنرفلا تاحنلا ددري أميف ؛((فصنو تاعاكت 3) ليوط

 دحأ ال ؟ليماك دصقي ناك له .«موجنلا تاكرح دلقت اهنإف ءاهرعش ةأرملا

 ضماغلا جرخملا وغيف ناج نأ كلذ .دحأ ال ديكأتلاب :ةحيضف ةراثإ بحي

 لبق «كولسلا ىلع رفص» ضيبألاو دوسألاب ًارحاس ًامليف موي تاذ عّقو يذلا

 ألم :طقف أماع نيرشعو ةينامث نع (يعانطصالا) ملاعلا ةرداغم ررقي نأ

 !!..ةدلاخ ةيدهشم يف شيرلاب نوكلا
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 5 نسر اعام اما:

 حدف )عناب

 ينويزفلتلا ونونسلا رصع

 لاصتالا لئاسو يف قيفلتلا نأ ةثيدحلا ةينويزفلتلا روصلا ضعب لوقت
 ناريطلا نم عونل ًافيكم لاجملا حسفت (روصلا يأ) يهو ؛حلمو يرورض
 ونونسلا قلخني امك ؛يمالعإلا يبهذلا زاكعلا ىلع يشم لا نع ةضاعتسالاب

 عيطتسي الو (ةشهلا) تايئاضفلا راوسأ نيب ًابردم ريطي يذلا ينويزفلتلا
 .أدبأ اهتاينج ىلع يشملا

 يحاون لك ىلع ةدهاش ةروصلا لطت زايتماب ,زفلتملا رصعلا اذه يفو
 ةءارق يف تاءاعدالا نولت نأ بولقملا ناريطلا اذه يف اهعسوب نوكيو .ةايحلا

 !!..طقف ةدحاو ةروص يفو ..هتوس ىتح وأ اهلمكأب ةمأ علاط نسح

 تايصخش عومجم يض لازتخالاو فيثكتلاو (يبهذلا) قيفلتلا اذهو

 يف اهريثأت نأ ىتح :ةيرورض ةيرصب «ةقسوم» ىلإ لوحتت بيطلا جرفتملا
 هسمي ال يذلا ناكملا اذه يفو ..ةدح ىلع لك مهتالاعفنا بسحب كرتي رشبلا

 داصتقالاو ةسايسلاو ةعيبطلا يف رهاوظو ثادحأ لجستس ونونس ناريط

 .(بذكي ال يذلا خملا) اهب دوزتي يتلا ةفاقثلاو

 ناكمإبف :نيثراط ةاوه عنص نم دعي مل رصعلا اذه يف قيفلتلاو
 ركذيو .لاقي أمك (ثولم نحص يف ةريبك ةبجو) ىلع لوصحلا نآلا عيمجلا
 يفض رهظ ناباغ ناج يسنرفلا مجنلا نأ ًارخأتم مهف هنأ ونيفلاك ولاتيا انه
 يف ًاعرازم لمعلا يونيو أادعاقتم ًابراحم هتفصب «بابضلا فيصر» مليف
 ةرتفلا كلت يف هريوصت نويلاطيإلا نويشافلا .لواح امك تارمعتسملا ىدحإ

 هركي هنأل لاتقلا تاهبج نم ًابراه ايدنج ناك وهو .ةيلاطيإ ةجلبد ةكربف ربع
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 مايألا كلت يف ةي دواهلا ةيشافلا ةياقرلا اهب حمست نكت مل ةركف يهو ٠ :ترحلا
 .رمعلا اذه يف ونيفلاك هيعدتسي ذإ ؛4ل ىنعم ال يرابطصالا قيفلتلا اذهو

 ينيلوسوم لايخ هلواطي نأ نسم دعبأ ةيعامجلا لاصتالا لئاسو دقعتف
 . جالبودلا ةيئاشنإ نم هانعم دمتسي ريوزتلا يضف ىنعماللاو :نآلا هتبصعو
 تنابو ءمايألا مداقت لصعفب سلكت دق وهو ءيسنرف مليفل ءيسلا يلاطيإلا
 هدني وهو ؛ونيفلاك زوجعلا اهيلجتسي ذإ ,تاوصألا كلت يعادت عم هتقيقح
 دق يبصلا «انأ» نإض يلاتلابو :ًادوجوم دعي مل بيغم ملاع يف «هانأ» ىلع

 ةيشافلا طاليو ةقورأ يض اهتانويرعو ةرثعتملا ةلوفطلا تايلاديم عم تقحسنا
 ظ .روكعملا

 يهف .ءاصقالل ًاحيرص عجرم ةروصلا دعت مل ينآلا قيفلتلا اذه يفو
 ًايداعتسا ًابولسأ تسيل ىنعملا اذهب يهو ءانفلسأ امك تفشكنا ام ناعرس
 ةبئاوملا يض ميمحلا هيولسأ عدتبي يذلا زفلتملا يحورلا رصعلا نم ثدحل
 ةمراع ةخسن حبصي دجتسملا ريمضلا نأ ذإ ؛:ةيمقرلا ةثارولاو ةينويزفلتلا
 ميحجلا اذه تاياوب ىلع شيعن انلز ام نحنو ؛ميحجلا يف لاثمت نع
 . 1948 ماع نيطسلف ةبكن ذنم اننيب ةلقنتملا هاودعو يليئارسإلا

 كشلا ءالج عم ةيبطق ةدوربب انماظع ىلإ للستي ريمضلا اذه
 هنم دافتسا دق وهو ؛مهنلا ينورتكلالا سيدقلل ًايويح ءاذغ حبصيل ةبيرلاو
 للستلا ادبف ؛ءارثإلاو زييمتلاو مكحلاو لايخلا يف ةتبلا نيلهؤم ريغ داقن
 اذه ضويف ىلع شيعت يتلا ةيبرعلا تايئاضفلا ضعب هنم تاتفت يذلا
 سوكعم فيلوت ىلع دهشن نحنف ؛لاثمتلا اذهل ةمصاق ةيرض ةباثمب رصعلا
 ةراجتلا يجرب ريمدت نم ةيلاتتم دهاشمل ةيبرع ةيئاضف ةانق هتثب نقتمو
 ةوقب فحزت يهو رايغلا نم ةلئاهلا نانطألا انيأر دقو .كرويوين يف ةيملاعلا
 تارداك اهنيب تسدنا دقو .(رئاطلا يبهذلا زاكعلا) نتم ىلع عراوشلا نيب

 ردوا يشئادفلا هدصف يذلا ازتيبلا معطمل 8 ةريهشلا ةينالعإلا ةحوللا

 .قيشعتلا اذه نم حضاو ىنعملاو :موي تاذ ةيبرغلا نيمدعلا يف
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 ينويزفلتلا ونونسلا رصع

 اذهف .رخآلا يأرلاو ..يأرلا مجحو «ةأوهلا مجح قوفي قيفلتلا اذه

 فرتحم جرفتم هنأ هيف لاقي نأ نكمي ام لقأ وهو .بيطلا جرفتملل انم روصت
 ديعس دراودإ بسحب دحأ ال ذإ ءقالطإلا ىلع ًادانع كلمي الو هدايح يف

 ام يف قالتخالاو ناكملاو ةركاذلا نيب لعافتلا هلعفي نأ نكمي يذلا ام كردي

 دهاشن نحنو :ةوقب انرعاشم ىلع ضيفي هانيأر امف ءءاصقالل مدختسي ول

 ةطحم باسحل يقوش كانور هتجرخأو لمجلا مساب هدعأ ًايليجست ًامليف
 .ةردلا دمحم همامأ دهشتسا يذلا رادجلا حسم ةصق لوانتي وهو 1480©

 ًايئاهن هناكم نم هسنكو رادجلا بطشب تماق ليئارسإ نأ مليفلا نّيب دقل
 تفتخاو ؛هنباو بألا هب ىمتحا يذلا ليقثلا رجحلا كلذ أدوجوم دعي ملف

 قالتخالا ناك راسصتخاب .(ةوقلاب الإ درتسمي ال ةوقلاب ذخأ ام) ةرابع

 ينويزفلتلا ريمضلا هيلع لطي ديدج ناكم ءاشنإ يف ًامراع يليئارسإلا
 هتردقو ونونسلا ةركاذ كلمت دعت مل ةروصلا تدهاش يتلا نييالملاف . ديدجلا

 ,قيفلتلا فيثكت ىلع ةيمنهج ةردق ةريسأ تحبصأ لب ءدقانلا ناريطلا ىلع

 ظفحي يكل عيرسلا فاعسإلا ىلع هدني يذلا لطبلا وه انه بألا دعي ملف

 جاوفألا كلت امنإو :جدهتملا هتوصو .ةبعتملا هديب هحيولت يفو ؛هئادن يف ريخلا

 ىسألاب روعشلا قح ىتح نوكلمي ال نيذلا نيدياحملا نيبيطلا نيجرفتملا نم
 :ةرارملاو

 يفض ريمضللو ناكملل ديدج عادتبا يف نمكي (..) ودعلا حاجن نإ

 ةمث ًامئادو ؛موي لك رادجلا ةروص رركتت نيطسلف يفف .زفلتملا ءاضفلا
 بغقو يتلا كلتك .ةبايد يهف ًارادج نكت مل نإف :ةديدج تالاحو تاراعش

 هذه تليحأ اميرلو ءىمظعلا ةيراهشالا ةفقولا كلت ةدوع سراف اهمامأ

 لفطلا ةفقو ءارج يناسفن بطعب اهتباصإ دعب دعاقتلا ىلع ةموزهملا ةبابدلا
 "000 . ديهشلا

 يف ًارباع ةردلا دمحم نع ثيدحلا حبدصي ديدجلا زفلتملا رصعلا يف
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 تاسدع مامأ نم هحسم مكحب ةرمو :نيطسلف لالتحا مكحب ةرم ؛نيترم

 ةيناسنإلا ةقيقحلل ًاينوك ًارابتخا روحسملا ةردلا مسا انه حبصيو :نيروصملا

 مليف يف ءاصقالا نع لاؤسلا حبصيو ؛ةطيحملا ءايشألاب اهتقالع صوصخب
 مليفلا ةروص انل تحمس يتلا ءءاصقالا ءاصقا ةيلآل ًافاشتكا يقوش كانور

 دادعإ نسم ناك مليفلاف .نآ يف اقيلطو البكم رخآلا ملاعلا نم هئاعدتساب

 ملاع يف يراوتملاو براهلا يناسنإلا ريمضلا ىلع ضبقلاب نينمؤم نيفرتحم

 نإ هتيشم يفض رثعتي يذلا ديحولا رئاطلا وه ونونسلا لظيو .ًالصأ بولقم
 ينوكلا نويزفلتلا أديم انه نمكي امبرو ءراط نإ ةعاربب ريطيو ءىشم
 .ديدحجلا
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 . . وأ اتير شحو

 ةرثاحلا سوفنلا ريركت ةافصم

 ةقلحلا) يئرملا دعولا ةبحاص ءيروخ اتير ةينويزفلتلا ةمدقملا فقت

 هظفحن يذلا يلزنملا رسلا نيب ًاروتسم أكرش اهثيدحب بصنتل (فعضألا

 شحولا اذه زيمي حبصأ يذلا ةردقلا يلكلا لومشلاو ؛ةدحاو ةرسأ دارفآأك

 ءاقستسالا ديري لكلاض .اهلخادب هظاقيتسال ًاببس يردن ال يذلا يمقرلا

 ىرج ول ىتح .ًابوحش رثكألا تاباجإلاو ,ةبحاشلا ةلئسألا حز قيرط نم يلاملا
 دوعتن مل عيرس عاقيإب صاخشأ ةينامث») ةرادإ قيرط نم (ءاقستسالا) اذه

 حنمي نأ ديري هنم ضسعب وأ لكلا أاذهو .مهريودتو («يبرعلا ملاعلا يف هيلع

 تذئفن ول ىتح ؛دحأل ةقثلا حنمت وأ .دحأب قثت نأ ديرت ال جمانرب ةمدقمل هتقث

 .(هجولا حمالم يف بيطرتلا ضعب عم) هريفاذحب اهنم بولطم وه ام

 امارد لاجم يض ةزاتمم ةمدقم ىنعملا اذهب يروخ اتير نأ فرتعنلو

 ةفاقثلا مساب كلذو .«ةبعل درجم» اهفصوب اهتروص قوست انه ىهو .ةوظحلا

 بلقتي يذلا ملاعلا اذه يفض .فعضألا ةقلحلاب ةيناديملا ةتامشلا و ةيمومعلا

 .نع نالعإلا ةظحل «اهزمغ» حبصي ةوفغلا تاعاس يف ةينويزفلت ةيجحأ ىلإ

 كلذ .هنم فعضأ وه نمو فيعضلا نيب ةّرَم ةنتفو (ةيملاع ةرماؤم) جمانربلا

 دقو :نيرخآلا راكفأ ىلع صصلتلا يف اهرود يف مهست ةيجحألا هذه نأ

 : اهقيمنت يف ةكراشملاو ةشاشلا نم جورخلا «يلخادلا شحولا» عسو:يض راص

 .ةيرسو ةميتك تناك نأ دعب اهميسرتو

 يناطيربلا ينويزفلتلا ثحابلا ,نيلسأ نترام ىري ةطقتلا هذه دنع
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 سسماخلا ةجولاأ

 نكمي باريس عبق نيرخنألا لو لوقع نم مظعألا رطشلا 55 نأ فورعملا
 تاوفغلا هذه ةدهاشم نإف اذكهو :«لورتنوك تومورلا» ةطسأاوب هنيمخت

 يف هلقع لوحي رصاعملا ناسنإلا لعجت .هتاذ ثحابلا ىري امك ةيفاقثلا

 يعولا لاجم ىلإ .صاخلا يعولا لاجم نم ؛مويلا نم ةنيعم تاعاس
 ديزمب نيدهاشملا فالآ اهسرامي يتلا ةيفاقثلا تاراوحلا عنصيل ءيعامجلا
 يف 20 الإ» عمست ال رمتسملا تامولعملا قفدت عم عومجلاف :(..) ىسألا نم

 لكشتت يهو .«ةعرس يض رمت ًارومأ اهنوك حيحص لكش يف ءايشألا نم ةئملا
 تاباجالاف طقف ءيسلاو ديجلا ةيطمنب ءايشألا نيب قرفتو «سناجت ريغب
 نم دحاو ىوتسم يض تناك اذإ امو ءاهضعيب ءايشألا ةنراقم ىلإ وعدت

 هب يهتني دهاشملا نأ رابتعا ىلإ ثحايلا اذه بهذيو .«عومجلا» اهتيلقع

 جمارب رابتعاو ةدحاو ةروسام نم رظنلا ىلإ فاطملا ةياهن يفرمألا
 ريغ داوم نم طيلخ عقاولا يف اهنأ عم .ًادحاو ًائيش ةينويزفلتلا تاقباسملا
 هتدم جمانرب ريوصت) فلكملا ريغو .بذاكلا هيفرتلا ميقب ةموكحم ؛ةسناجتم
 اهيف غارفلا تاقوأ نوكتو .(راركت وأ ةداعإ نود نم نيتعاس لالخ ةعاس

 ملاعلا يف يجولوكيسلا عضولا ةسارد مدعو عرستلا) نع رظنلا ضغب
 .نانرلا بهذلاو نييالملا ةفاقث مامأ قاربلا عوشخلاو ةلوطبلا ردصم (يبرعلا

 ةروص وهف «ةيعل درجم» سيل قايسلا اذه يف «فعضألا ةقلحلا»

 لثم مدقتم يعانص دلب يف اهيعاود اهل نوكي ا
 ةعرسب ةبيلاطملاو «اتير شحو» هب موقي يذلا لاؤسلا فصقف فصقم .ايناطيرب

 ةيلقع ةردقم نابلطتي دوربلاو مهجتلاو ىقيسوملاو ةءاضإلا لباوت عم ةباجإلا
 يعانص عمتجم ةغلل ًايعيبط ًاجاتن ودبي دق اذهو ,فيلوتلا ىلع ةريبك
 نأ دعب .تالآلا فيلوت ىلع ًاساسأ موقي (ناهولكام لاشرامل ضارتضالا)
 ةايحلا نوؤش يلاتلاب كربفيو ؛هتاملك لكشيل لبق نم فورحلا فيلوت فشتكا
 اذه نإف ءلاجملا اذه يف اهؤاعدتسا مت نإ ةيفاقث رظن ةهجو نم !..اهلك
 مضي عمتجم نوؤشب ةيهيونت ؛ةيهيفرت ةفاقث اهنأل ,ةيباجيإ بناوجلا لفأ لثمي
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 ةرئاحلا سوفنلا ريركت ةافصم ..وأ اتير شحو

 .عونلا اذه يمدقمب ةيفتاهلا تالاصتالا ىلع نوسفانتي نيدهاشم هتابنج يف

 اهسسفن ةمدقملا ىتح :ةآرم ةباثمب حبصت ةينويزفلتلا ةشاشلاف .جماربلا نم

 77 تينك اذإ يننولأسي» مهو «ةبعللا مهف نم رثكأ» دالوألا فداصت امدنع حرفت

  ضصخشلا يتايس تقولا عم هنأ يف كش الو .«فعضألا ةقلحلا» يف لثمي نم
 ظ .«داصرملاب يل فقي يذلا

 يذلا شحولا اذهب ةرخأتملا ةتامشلا ضعب انيدبأ ول اميف ءانه حصي

 .نرقلا ةذايلال اسمع ةعالمعلا ةارلا هذه ىمش نآ :ةانيوروجنهي نأ هل كيزت
 ةريبعلا ةكاولا ءارغإ نش انفاعأ كشك اهيف تابيسلاف :نيرشعلاو نخاولا
 عم روهظلا بحو عشجلاو لايتحالا ةسراممل ةآرملا هذه ينكاس ضرعت يتلا

 يروخ اثير ةمدقلا ىتح صتمي .هنم رفم ال ينويزفلت شبغ يف قارغتسالا

 ةعاذإ يف لبق نم تفاضتسا يهف .ةيوبخنو ةفقثم ىلوألا ةلهولل ودبت يتلا
 :سينودأ ءشيورد دومحم لاثمأ نم «نيفقثملا نم ةريبك ةعومجم» قرشلا

 ىتح - «ةبهسم تاراوح يف فولعم نيمأ «يتايبلا باهولا دبع ؛لبش كلام
 نم نيبعتملا لئوم ةدوربب يحوي روكيدلاو ةءاضإلا نم عونلا اذهل اهرايتخا نأ
 " هلاع نم فعضألا ةقلحلا داعبتساب تماق اذإ فيكف :ةبوجألاو ةلئسألا فيلوت
 0 > !5لاملا شوحو همكحت يوفق

 عجشي وهف :ةرئاحلا سوفنلل ريركت ةافصم ةباثمب انه حبصي جمانربلا
 هسفن يطغيو ءصيرت دعب نم هب ريرغتلاو ءفيعضلاب عاقيإلا ىلع نيددرتملا
 نيب ؛ةدحاولا ةرسألا دارضأ نيب تافاسملا لك يغلت ةيمهو ةفاقث حابشأب

 لاشرام ىري امك - يفاقثلا عادبإلا نأ نيح يف ؛ةنباو بألا ,ريبكلاو ريغصلا
 ةبخنلل عقاولا يف بيجتسي - ريهشلا يدنكلا تالاصتالا ملاع ناهولكام

 ةيبعشلا ةدعاقلل سيلو .ةميدقلا تاعمتجملا لك يف ًايراس ناك امك ةدقانلا

 فقوملاب هيبش فقوم قلخب «لاتيجيدلا شحو» موقي كلذبو .ةضيرعلا
 .ىئادبلا ينتاسنإلل يقافثلا

 لداعي يمطوط عمتجم يف «ةصفار» لثم يروخ اتير ودبت انهف
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 سماخلا هجولا

 ضعب نم اهتفاقث نوكتت يتلا ؛ةليبقلا دارفأب ةيهامجلا ةيحضتلا ةذل اهصقر
 هذه تاينكو ءامسأب ةديكألا اهتفرعم عم .؛تامهمهلاو تاذيوعتلاو تاراشإلا

 اهفصوب .هعباصأ سوؤر ىلع اهرداغي انه شحولاو .ةينويزفلتلا نيبارقلا
 ىلع مهضحتو ؛اهتليبق دارضأ (راقتحاب) موقت ةلطب ؛ةرصاعملا ةذايلإلل ةلطب
 بسحب) هفات غلبم ىلع نينثأ نيب يئاهنلا لتاقتلا ىتح مهضعبب راثئتسالا
 .(اهجمانرب تاقلح يف اهتافيصوت

 درجم سيلو :ءيدرو كبترم لايخ عنص نم لظت ؛ةمدقملا - ةمجنلاو
 عم ؛ةفاقثلا مساب نيبارقلا ميدقت ىلع ضحي لايخ ,مهفي نأ داري امك ةبعل
 نم ريفي ؛ديدج ملاع ةرثأم هذهو ؛لوبطلا عرق ىلع ًامود فيعضلا داعبتسا
 ناميق يض ةدباللا ناتيحلا لظتسو ..هتفاقث ةقيرطو .هبورح ةقيرط
 وهو - ةيرشبلا ةليبقلا هذه دارضأل ةيدبأو ةيناجم ًاسورد يطعت تاطيمملا
 امدنعو :ناتيحلا هذه اهداترت يتلا ةملظملا ناعيقلا يفف - يزئارغ كولس
 دوعي الو ربكيو اهنم درفلا مرهي امدنع يأ ءاهنيب فعضألا ةقلحلا رهظت

 ىلع هئاقبت ةمزاللا نيجسكوألا تايمك قاشنتسال حطسلا ىلإ دوعصلا هعسوب

 ..ةيناث صوفلل هكرتت مث حطسلا ىلإ هعفرب ةباشلا ناتيحلا موقت ةايحلا ديف
 الو ..لمملا اذهب موقت يهو صقرتو ينغت اهنإ ناتيحلا هذه لوح نم عاشيو
 !!.. دحأ ال .. دحاو نويزفلت زاهج كلتمت اهنأب دقتعي دحأ
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 م مروا ملك 11 تان يراد
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1 

 ا ا 5 7

 171 110061 ب 1 1 رووداو 1 ار و توا راب نو

 !؟ةيلثم وبراغ اتيرغ تناك له

 ةرسآ ةناكم نم ةيروطسألا ةمجنلا هذهل امل لاحلا ةعيبطب ريثم لاؤس
 وأ ددبي ام اهفلخ كرتت مل عشملا اهضومغ ىلع تناك نإو .نييالملا بولف يف
 ةيمالعإلاو ةينفلا طاسوألل ضيق دقف كلذ عمو ؛لاؤسلا اذه ةقيقح دكؤي
 لئاسر ىلع ةرتف ذنم علطت نأ نزولا اذه لثم يض ربخ ىلع مانت ال يتلا
 ةذاش ةيسنج ةقالع ىلع تناك اهنإ اهيف يعّدت ةينابسا ةيطارقتسرأ ةديس
 ناكملا نأ دصقن .كرويوين يف خابنزور ةبتكمو فحتم يفض ناكملاو ءوبراغب
 .اعم نييلوضفلاو نيثحابلل فورعم

 وأ نيدي ام كلمن ال نحنف .ءاعدإلا اذه يفن وأ ديكأت سيل وه مهي ام

 لشم مالعإلا طئاسو تلقانت ام لاطلف (ةفقثملا ةيديوسلا ةمجنلا) هذه ئربي
 مل سديسرم يد اتسوك ةيطارقتسرألا ةديسلا لئاسر نكل .رابخألا هذه
 ايافنخ ضعب ىلع عالطالل فحتملا يف اوعمجت نيذلا نييلوضفلا ليلغ فشت
 كلذب يشت امك ةراثإ نع منت ال ةيداع لئاسرلا تلظف ؛ةضرتفملا ةقالعلا هذه
 ويديف مليف رهظ دقلط ءرخآ ناكم يف نمكي لاؤسلا ثعبم نكل ؛لاوحألا هذه
 تايلمع ءارجإ دعب اهفيلوت داعي ةروصم داوم عيمجت ةقيرطب عونصم
 يف كلذو ةديدج ةيعاقيإ ةينب يذ بكرم مليف يف ةيرورضلا امنيسيليتلا
 .طقف جاتنوملا ةلواط ىلإ سلجي يذلا جرخملل ًاريخأو ًالوأ عضخت ةيؤر قايس
 .(معن)ب يكدبلا لاؤسلا عضد ىلإ بهذت مليفلا دهاشم ضعب يف ةزجوم ةءارق

 مالضأ ىلع اهزيجيو هتوطس ربتخي يذلا (قنأتملا) ينويزفلتلا مليفلا اذهو
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 سداسلا هجولا

 ىرخألا ةيئامنيسلا ةروطسألا بناج ىلإ وبراغ اتيرغ عمجي ةدلاخ ةيئامنيس
 (ةذاشلا ةيسنجلا اهلويمب ىرخأ ةنكمأ يف تمهتا يتلاو) شيرتيد نيلرام
 ةعارب نكل .دحاو يئامنيس مليف يف ةينفلا امهتايح ةليط ايقتلي مل امهنأ مغر

 ءانب يش عضفنت ةيرصبو ةيتوص تارشؤم مادختساب تحمد ةيويديفلا ليحلا
 زجومب ءاحيإلاو نارودلاو ديعبتلاو بيرقتلا ربع ةصقانلا مالفألا هذه لثم
 لظي (نيتكلم ءاقل) مليفلا اذه يضف يئاورلا درسلاو .ةئثداهلا ةوطسلا

 (ًاضيأ ةينابسإ يهو) ةينويزفلت ةجرخم ساسحإ ىلع دمتعي وهف ءاصوقنم
 لغشنت نأ نود يلييخت يزاتناف بولسأ قيرط نع نيتروطسألا نيب تعمج
 يف اهفعسي ال ةككفم تلظف ؛ةعباتتمو ةطبارتم ةصق ثادحأ عيمجتب ةتبلا

 نيهجولل ةبيرقلا تاطقللا ضعب يف يكذلا جاتنوملا لخدت ىوس نكامألا ضعب

 يف ىرذ نحن :ةريشك مالضأ يض ةبيرق تاطقل يف اترهظ شيرتيدو وبراغ)
 ةنتئافلا ءانسحلاب ىمسي ام (ءارقشلا سونيف) مليف نم بآ - زولك ةطقل

 ام ناعرس ةرماغ ةعمد فرذب ةيسنجلا اهتيبذاج نم لصنتت يهو شيرتيد
 يذلا وه وبيراغ هجو ناك الو ؛ويراغ هجول بآ - زولك ةطقل ىلع بوذتت
 هحيزي يجيردتلا شيرتيد هجو روهظ وأ 7806 املا نإف ؛:ةشاشلا ىلع ىغطي

 هجو عم ةيناث ىهامت دق هنأكو ودبي ىتح ةروصلل يجيردتلا لوفألا ىلإ
 ربع ةشودملا ةروصلا ىشالتت انهو :ةريخألا ةرملث ريحملا ضماغلا ويراغ

 . ءادوس ةيفلخ

 مالفأ نم راعتسملا (نيتكلم ءاقل) مليف نم بختنملا ضعب وه اذه

 ,ةيلثملا ةيسنجلا نع ًاعوضوم لثمي وهو نيتدلاخلا نيتمجنلل ةيئامنيس

 عقوم لالتحا ىلإ اهناليم قيرط نع ىرخأ ةأرماب بغرت ةأرما ةدهاشمف
 فرطلا رود بسلتل شيرتيد رهظت هيفف :(يويديفلا ءاقللا) يف هارن ركذلا
 يهو اهمامأ وبراغ فشت اميف :ةدراب ةيريبماف ةثونأ فلخ يراوتملا يسنجلا

 .(انيتسيرك ةكلملا مليف نم أزتجم دهشملا) لجر سبالمب ركنتت

 ؟سديسرم يد اتسوك لئاسر نع اذام نكلو
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 نيثتكلم نيب ةيلثملا ةوطسلا زجوم

 نم ةأرما يأ فطتخت نأ اهعسوب ناك هنأ ةيطارقتسرألا هذه لوقت

 ريثأت اهل اهريبعت دح ىلع يهف ؛ةماسو مهرثكأو لاجرلا ىوفأ نضح
 مل يتلا وبراغ عم طبضلاب لصح ام وه اذه نإو ءاهسنج تانب ىلع يرحس
 .ةيسيطانغملا اهتيبذاجو اهريثأت نم تلفت نأ نم ةظحلل نكمتت

 لئاسر قيدصت اوضقر ةمدخلاب اوبيضأ نيذلا ويراغ اتيرغ قاشع

 ىنعم لمحت ال ألملا ىلع اهتضرع يتلا روصلاه ؛ةينابسإلا ةديسلا هذه

 نإف يلاتلابو ؛ًايراع ةمجنلا رهظ نع الإ فشكت ال اهضعب يف يهف ءركذي
 هتدبأ رباع فطاعت نع الإ فشكت ال نيققدملاو نيللحملا بسح لئاسرلا

 ةيلاكشإ قمعت نكل ؛مايآلا نم موي يف ةيطارقتسرألا هذه هاجت وبراغ

 لئاسر نم سيلو ليختملا مليفلا نم ءيجت وبراغ ةيلثم ىدم لوح لؤاستلا
 ىوسس سكعي ال (نيتكلم ءاقل) مليف نأ مغر (نيتقيدص) نيب ةلدابتم ةيقيقح

 ةيئاور مالفأ قايس يف ثبعت نأ تأر ةباش ةينويزفلت ةجرخم رظن ةهجو

 ام وبراغو شيرتيد توصو جايكامو بايث يف نأ ًادمع لوقتل ةيكيسالك
 ندشفملا اهيمايك هلام نكس نك ةجرشلا | تدمع نسلو.ةيلثلاا عالم كيك

 ةدحاو قانع ةلاح يف امهارن نأ نود امهسبالم نم نيتمجنلا ديرجت ىلإ
 .كلذب مايقلا هنكمي «يويديفلا شحولا» نا مغر ؛:ةتماص ةسمالم وأ

 شيرتيدو وبراغ مالفأ نأ عم ًادوجوم ةيلثملا ةقالعلا دوجوب ءاحيإلا لظيو

 ول ىتح ةيكيتوريإ يه لب ؛سنجلل ًاخراص ًافيظوت اهتاذ دحب نكت مل
 ةقيقحو :ةدحاو ةعفد لاجر ةرشع ةمدانم ىلإ ناتمجنلا اهيف ترطضا
 ىلإ ةجاحلا امنود بايثلا تحت نم ةوقب رفنت اهنأ مالفألا كلت اكيتوريا

 نرقلا يف رغرب غيفدول يناملألا جرخملا لوقي امك وبراغ تدلو ولو ءاهعلخ

 يزيلانوملا اههجو .ةرحاس يأ لثم ةيح اهنوقرحيس اوناك رشع سداسلا
 وهو .نيتينوقيأ نيتلحرم نيب هدحول نداهي تراب نالور هاري امك ضماغلا

 رعاشملل ةمهادم ىلإ ةيناث ةلحرم يضو ؛ةعيجفلا ىلإ فوخلا نم قلطني
 .راضغ ىلإ لوحتت نأ لبق
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 سداسلا هجولا

 ةيويديفلا تاضارتفالا هيلإ لبضت ا دّململا ويراخ ةحو نإف ىنعملا ل ا دل

 .ًايسنج ةلولغم ةقيدص لئاسر مامأ قلغم وهو ءاهرخآ ىلع ةحوتفم يهو
 يذلا يسنجلا عبشتلا ىلإ ناريشي ةيحانلا هذه نم لئاسرلاو مليفلا

 ةقلحبلا ةقيرط نع يعامجلا ذذلتلا يف هاغتبم ققحي ًايفاقث ًازمر حبصأ
 ةيلخاد سبالمب ةيطارقتسرألا ظفتحت نأك) يوثنألا دسجلا صخت ءايشأب
 يد اتسوك هسرامت ةيوثنألا ةبغرلل عورم بالتسا اذهو .(وبراغ اتيرغ صخت
 لب ةريثأ ةعوضومك سنجلل سيل ينويزفلتلا مليفلا هسراميو سديسرم
 ةدهاشملاو كولسلاو ةيبرتلا دعاوف يف ريفت ةحئاج لكش ىلع كلذ ققحتي
 دلاخلا يحورلا ومسلاب معزلاو .ةيئادبلا ةيرشبلا داهملا ىلإ ةدوعلا قيرط نع
 .نييلثملا نيب الإ ققحتي ال يذلا

 دقل» :(1948) ويراغ اتيرغ ءافتخا ىلع أقلعم كايروم اوسنارف لوقي
 دعسي نأ هل نكمي لامج ىلع ةظفاحملا لجأ نم اهسفنب اهسفن تمطح
 يفتخت اذامل نآلا دعب مهفي نم ةمث لعلو ءلمأ نود اهب تقلعت يتلا نييالملا
 .«مايألا نم موي يف ةدوجوم نكت مل اهنأل امير .ىسألا نم امبر .اهلثم ةمجن
 اهتادأ ةروطخ نإف .ةرهاع رود بعلت نأ ةريبكلا ةمجنلا هذهل ضيف ولو
 ,لاجرلا لك :لاجرلا دوقت نسل يهف ءاهتءارب يف نمكي ضماغلا يرحسملا
 نيب تومت يهو لجرلا لبقت نأ) اهدنع ةرففملا ةلبقف ءقبسم ريرش ريكفتب
 فالآ هردت نأ نكمي ام عومدلا نم ردتست فوس (ناروم راغدإ بسحب هيعارذ

 رورش نع هداعتباب الإ ًادلاخ نوكي ال يئامنيسلا مليفلاض ؛تاوارذسعلا

 ةفل قلخي كلذب مليفلا ءاهرحسو اهضومغ حاضتفا ديري يذلا نويزفلتلا
 !١..طقف نامكلل بتكت نامكلا اتانوس نأ كلذ ءاهل ًاصيصخ ةرث ةيرعش
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 ينسح داعس توه

 نإ) عفاودلا نع رظنلا ضغب ينسح داعس ةريبكلا ةمجنلا توم

 يتلا ةيسنامورلا نأ كلذ ءلخلخم وهف ءيلاكشإ (لاحلا ةعيبطب تدجو

 فيكف :ىربكلا تاثاعبنالاو مالحألا ةيسنامور يه ةينفلا اهتريسمب تطيترا

 ؟ةمصاقلا ةظحللا هذه ةيلاكشإ عم انه دأوت

 ىتح وأ ؛اهتافو نالعإ ةظحل ةيلك امنيسلا نع لصفنت ينسح داعس
 :ةديعس نوكت نأ نسع تفقوت ءانه تهتنا ةديعسلا (وزوز) مايأف ؛اهراحتنا

 .نايسنلا ىلإ اهب ىأنت ال اهنكل

 ؛ةديحولا ةيعقاولا ةميقلا يه نينامثلا ىلع ديزت يتلا ةمجنلا مالفأ

 يض اهفاشتكا ذنم اهساقم ىلع لّصفت تناك يتلا اهسفن ةيمليفلا ةداملا يهو

 مليف يف بيجن سيسمر دي ىلع اهفارتحاو :1959 ماع (ةميعنو نسح) مليف

 اذهب ءزايتماب اهتيبعش قلطأ نم وه مامإلا نسح ناك اذإو .(نامرحلا ركب)

 :(وزوز نم كلاب يلخ) مليف يف ركاذت كابش ةمجنك هب تعتمت يذلا ردقلا

 ةروطسأ عمم ليحتسم مهافتل ةيطرش ةيناكمإ اهحنم دق اذه لك نإف
 .عان يواسأم هجول ةلعتشم ةسعان تارظن كلمت ةمجن ؛تاريبكلا تامجنلا

 دنت نييك :ايدخ ًاكيشباوهلا ىف يلق ب اندكاو لام ألا هراغش ةكلاعت
 ءادآلا يض ةورذك اهتشومب ةلثمتم ايديجارتلاو ..ةيئرملا ريغ تايرضلا ضعب

 .تاينيعبسلاو تاينيتسلا ليج اهعمو اهيلإ تزمر يتلا اهتيسنامور يف نمكت

 امنيسلا يف ةمجن اهأطت مل ءارذع ةيرعش ةغل قلخت ةروطسألاو ةأرملا اهنإ

 .لبق نم ةيرصملا
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 عيياسلا ةجولا

 ا ييسر ديو ريب هيا
 قئقحتي وهو .؛ثدحو ةركف ينسح داعس هجو . .ازاغلإ رثكأ حبصي هتيطافشو
 (يداسلا حيرجتلا) دوعي ال يلاتلابو ؛ةريثأ ةعوضومك هتنونيك جراخ نم
 جراخ (اهئابغ) لوح بهسملا ثيدحلا يأ ءاهليحرو اهتنحم يف اهلاط يذلا
 اهيلع هيلمي امم الإ اهفّوجتو اهغارفو اهطبعو ءويدوتسألا يف اهلمع
 نوديجلا نولثمم اف ؛(ًالشم نيهاج حالصب اهتقالع) يفاقثلا اهطيحم
 مهو قيقحتب نوبلاطم مهنإ ذإ .نيرخآلل ًاقلس لاقت يهو مهلمج نوذفني
 نع نيدؤملا ةلزع ةجردل تادرفملا نيب دوقفم رسج ةمث ناك نإو .راوحلا
 تمصلا نإخ :يسجيردتلا وأ يلكلا لاصفنالاب مهطيحم نع وأ :مهضضعب
 ظحت مل امدنع ةريبكلا ةمجنلا هذه دنع ةمولكملا انألا هتدبأ يذلا
 انيف لفلغتي ىدص يأ ىلإ مهفن نأ انل حمسي ام وه .ةبولطملا ةياعرلاب
 قباطتتو رخآلا هحور سمالت نأ نكمي ىدم يأ ىلإو ءاهتناكم يف صخش
 تناك غراض دراب ءاضفل ةقسومم ةقالع راطإ يف ناعمتجي امهو هعم
 .هتعورو اهئادأ ةرارحب هئيضت

 ماصفلا ققحت .لكشلا اذهب ينسح داعس ىلع (ءاجهلا) راصتنا لبق
 مالفأ يف قدحت امدنع انعسوب ناك ؛(ةعورملا اهتاسأم) صوصخب يفاقثلا
 ريبامت ىرن نأ «(ةنازنزلا يض بح)و (بحلا ىلع ةريغص)و «(يلقع نييأ)
 .كيرشلا جمالم اهلعف تاّدر ذيفنت ءانثأ نلعت يهو ,ةريغص ةلفط هجوب ةلثمم
 لب ءينسح داعس ريباعت لمحي يذلا وه عقاولا يف نكي مل (يقشلا) هجولاف
 .نيرخآلا ريبامت طقتلي ناك

 هثيدح يف ضعبلا بهذ امك ةيصخش ةبيه بلطتي ال انيأرب اذه
 مزتسلت نأ اهعسموب امبرو .ويدوتسألا جراخ ظمحالت نأ امهم سيلو ءاهنع
 خيرات . اهراودأ ءادأ ءانثأ مثعلتت نأ اهناكمإبو ..(لهجلا) ةجيتن تمصلا
 الإ عقاولا يف نكت مل روليات تيبازيلإ لثم ةريبك ةمجن نأ ىلع لثدي امنيسلا
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 ىتسح داعس توم

 اهعسوب نأ املاط ءاهتلاح يف ًامهم نكي مل اذهو .ةمثعللاو ددرتلا نم ًاعيقن
 :ةيرخ آلا ريباغت ظافتلا

 يهو هارت ام ىرن نأ انل نكمي ناك ينسح داعس هجو قوف هنأ مهي ام
 ىتح .ةذفلا أاهتبهوم ةحلصمل لجسي اذهو اهريباعت يف اهلك تاملكلا لمحت

 ىلع ظفاحتل يفتخت نأ اهقح نم ناك ءضرملا مغرب اننيعأ مامأ مرهت يهو
 يتلا (ويراغ اتيرغ)ب لصح امك ًأمامت ؛اهتبحأ يتلا نييالملا دعسأ لامج

 اذكه ىلع ةظفاحملا لجأ نم اهسفنب اهسفن مطحت نأ ىلع موي تاذ تقفاو

 اذامل مهفي ًادحأ لعل .ةملاسم وأ لمأ نود هيلإ رظنلا نييالملا عسوب ناك ءلامج

 تلتف ؟ترحتنا ..ينسح داعس تلحر

 درنلل عباسلا هجولا وه ؛هتلمح يذلا ايديكروألا هجوف ءًامهم سيل
 يذلا اليردنسلا عوضو ..انظوظحو انرادقأ فلخ انتلوفط يف هيمرن يذلا
 تارجملا فالآ نيب نآلا ىرُي يذلا ديحولا وه يلاوخلا انمايأ هب تدنت

 .ةبولقم دي ةحارك ةطسبنم ءامس ةشاش ىلع حاوف هجو وهو ةيمليفلا
 اهسمي ال وهو .يديجارتلا ءادألا يف ةورذلا وه يواسأملا اهتوم لظيو

 لظيسو ..بحلاو حماستلاو اضرلا نم ءيشب اهركذن لظنس نحنف .ىذألاب
 لايخلا قلخت ةروص ..انتايح يف ةسبتلم ةروص ةياهنو ةيادب لكشي اههجو
 داهم اهنإ اهيف لاقي ام لقأ مالحأ يهو ءىربكلا ةيسنامورلا مالحألاو
 .تاثتفالاو وفللاو ءاجهلا باسحل ًاضيأ عجارتت يتلا ىربكلا اياضقلا
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 دردلل عباسلا هجولا

 اكل

 ناعبك راد
 رشتلاو تاساردلل

 ةيمالعإلا تامدخلاو

 نم قسنلا كلذ ىوس درنلل عباسلا هجولا سيل
 ال يك انتلوفط نم ةسلخ هيرقن يذلا ماهلإلا تاراشإ

 ال وهو .ةبيترلا رابكلا ةيرئاعشو ةرثرث ةسيرف عقن
 ةيمرلا كلت لماك ءاعدإب هسفنل نخأي لب «نآلا انرداغي

 تحت نمو ءانقوف نم طقسي وهو ؛راصبألل ةفطاخلا
 لالجب جرح دتيو «ةيانعب ةمظتنملا ةيبشخلا دعاقملا

 هفقوتو هئافطنا 4 ةدلاخلا نوكسلا ةظحل ىتح ةبيهو

 بحلاو شيعلا 2 ةقيرط عارتخا وه امنأك ؛نارودلا نع
 تاياكحلا 4 ةدوجوملا ةيفاصلا تايركذلاو ماقسلاو

 سفنب روصتو ىورتو بتكت مالفأ اهفصوب ةرّوصملا
 مهلملا درنلا كلذ ..وه اهيف جرحدتي يتلا ةقيرطلا

 .ميظعلا

 جرخملا لوقي ام ىلع نحنف «ةيمرلا 4 ةليحلا هنإ
 ةركاذلا #4 نودّيشم) ينيلليف وكيرديف ريبكلا يلاطيإلا
 .(تقولا سفن 4 ةخوخيشلاو ةقهارملاو ةلوفطلا اننأل
 كلت ريغ نم موجنلاو مالفألا روصت اننكمي ال اننأ ىلع
 وأ ضرألا سمالت نأ لبق لايخلا #2 ضموت يتلا ةيمرلا
 .مالظلا كل عملت

 حطبألا لامج .م :فالغلا ميمصت


