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 اله للختت ةفودحم عطاقم وأ تاملك دوجو امبس ئراعلل حضوأ نأ الوأ ديرأ

 .باتكلا

 لجأ نم ةعجارملل اذه يباتك ةدّوسم ميدقت اقباس اليمع ىتفصبو ءّيلإ بلط
 يف يفيظوت دقع بلص يف كلذ ناكو .ةيرس تامولعم يي يأ هفشك مدع نم دكأتلا
 باتكلا ةدّوسم ميدقتل دادعتسا ىلع تنك ينكل .581 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم
 .كلذي ًاينوناق ينمزلي ام كانه نكي مل ْنِإو ةعجارملل

 ىلإ بلط .رهشأ ةثالث لاوط باتكلا اذه ّصن يداحتالا ت .اقيقحتلا بتكم عجار
 لوقت اهدعب ةلاسر ّىلإ لسرأ مث .ةددحم تارييغت ءارجإ ةدملا هذه لالخ بكملا

 .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب ةقلعتملا تامولعملا صخي ام رشن نم عنام ال» هنإ
 ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو ىلإ لسرأ ّصنلا نأ اهتاذ ةلاسرلا يف 581 ينتملعأ
 امك :014 مامأ طق الوسم :كأ مل قننأل ًايرغتسم ارمأ كلذ ناك .ةعجارملل 014لا
 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم روعش امان مُهفتأ يننإ .اهعم دقع يأ عقوأ مل يننأ

 داوملا ضعب لوح تارابختسالا عمتجم يف نيرخآلا عم رواشتلا ىلإ ةجاحلاب
 ضيرعت فدهب ًامكح سيل .ديكأتلابو .نكل .باتكلا اذه يف ةدراولا ةددحملا



 دوسلا تايارلا

 ةلسلس دعب تمّلست مث ,ءكلذ عم ٌترظتنا .هرشن لبق ةلماشو ةيناث ةلوج ىلإ صنلا
 ةلاكو تلسرأ 70١١, ءسطسغأ/بآ ١ يف نكل .نيلصفنم نيّدر تاريخأتلا نم

 نم لوصفلا نأشب 1131 ىلإ ةقلقم أطاقن هتّدع ام مضت ةمئاق ةيكريمألا تارابختسالا
 قلقلل ةريثم طاقن ةدع مضت ةمئاق سطسغأ/بآ 4 يف ةلاكولا تلسرأ امك. ١١ ىلإ ١

 باتكلا ةدوسم نأب ةطقنلا هذه دنع ٌتملع .باتكلا ةياهن ىتح ١1 لصفلا نم ُدِرَت

 .رابتعالا نيعب قلقلا طاقن ذخأ روف «رشنلل اهنلع نداصمب ةرابعب غمدتس

 تاقيقحتلا بتكم ىلإ اهلوح اد موي ضصن دعب لصرأ :ةمكاق تملست املك تنك

 نمض عقت اهفذح 018لا تدارأ يتلا داوملا نأ دودرلا هذه يف ٌترهظأ .يداحتالا

 تاقيقحتلا بتكمل تامولعم اهنأ وأ ؛ماعلا لاجملا نمض اهنأ نإ تال عبرأ
 وأ ؛ةيرس ريغ ةفنصم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول تامولعم اهنأ وأ ؛يداحتالا

 كلت نإف ةعبارلا ةلاحلا هذه ىف امأ .ةيرسلا تامولعملا تافصاوم نمض عقت ال اهنأ

 ريع ةقيرطبو ,ةلاكولا مايق نع تامولعملا روهمجلا نع بجحت ةمراصلا تافصاوملا

 نمآلا تارورض هترشقت ام رع عاودل ةيرس اهنأ ىلع تامولعم فينصتب «ةينوناق

 :ةءاطتخألا ىلع ةبطغتلا وأ ,جارحإلا بجح ةلواحم لثم ,ىموقلا

 نع «عجارتلا» مزتعت ةلاكولا نأ هدر يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ينغلبأ

 تاضارتعالا نم ةيناث ةعومجم لاسرإل ططخت اهنأو .داوملا فدح ىلع رارصإلا

 تظحال ” 05 ,ندطتسغأ/بآ ١؟ يف هتلعف يذلا رمآلا وهو «.ةيلومش رثكأ نوكت

 ةيرسلا تامولعملا تافصاوم ءاهتاقباس لثم .ءقرخت داوملا هذه فذح بابسأ نأ

 نم ءزج ىلع تاضارتعالا تلمتشا .ةينالقعلا ريغو ةفيخسلا نيب ام حوارت اهنأ امك

 ثتيدحلا وهو «ىسميبو ئكريمألا خويشلا سلجم ءاضعأ دحأ نيب ىرج ينلع ثيدح

 .ةيموقلا نويزفلتلا تاطحم ةشاش ىلع ايح ْثب يذلا

 كلذلو «,ذ١ بخس ل وليا ١ '؟ نول رشنلا قا ىلإ باتكلا ميلست . امزتلم 2-8

 اهتبلط يتلا تافوذحملا ىلع يوتحي يذلا صنلا ميدقت ىلع .ددرتب نإو ,تمدقأ

 ىلإ فدهت ةلواحم يأ زجع ّدح باتكلا اذه ةوق غلبت .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو



 لبو يا( فحيب/

 نت

 رطسألا نم مغرلاب هنأ نم امامت ٌقثاو ىننأ امك .هيف ريثأتلا نع هاوتحم نم هغارفإ
 باتكل ةحضاولا ةيؤرلا ناف ىلصألا صنلا نم عطاقم بجحي يذلا داوسلاب ةاطغملا

 .ىه امك ىقبت دوسلا تايارلا

 تارابختسالا ةلاكو تاضارتعا ةعجارم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم ٌتبلط

 راهظإ ضرف يونأ يننإف هبجاوب مايقلا يف بتكملا لشف ام اذإو ءاهءاغلإو ةيزكرملا
 .ةينوناقلا لئاسولا لالخ نم ةفوذحملا تامولعملا لك

 نافوص ىلع

  7سطسغأ/بآ 1١







 برحلا نف ءوزت نص

 :نيدهاجملا فاقيإ مكنكمي ال» 7٠٠١١: ءريمتبس/لوليأ ١7 ىف لدنج وبأ ىنغلبأ

 يف تناك لكشلا ةليطتسم ةلواط يفّرط ىلع رخآلا ةلابق اندحأ انشلج ا فوسو

 .ضيبألا نوللاب ةيلطمو ,ةفرخز يأ نم ةيلاخ ناردج تاذو .,ةيداع باوجتسا ةفرغ

 ىوتسمب عتمتت يتلاو ,نميلا ةمصاع ءءاعنص يف يموقلا نمألا نوجس دحأ لخاد انك

 أ ,دالبلا يف ةيزكرملا تاراب نمألا نم لاع
 .اهتايلمعل ًازكرم نجسلا نم ذختت تناك يتلا يهو ,850لا يسايسلا نمألا ةمظنم
 دعاقم ىلع نيعزوم اوناكو يديلقتلا ينميلا يزلا نودتري 250» ولوؤسم ناك

 ناك .اننيب يراجلا ثيدحلا نوعباتي اوناك اذكهو .ناردجلا دحأ لوط ىلع ترشتنا

 .رسألا يف عقي ةدعاقلا ةمظنم يف طشان عفرأ - توملا ابأ همسا ينعيو - لدنج وبأ

 .اريثك هب قثي ناك يذلا ندال نب ةماسأل ًايصخش ًاسراح هفصوب مدخ نأ هل قبسو

 نيذلا نيينميلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ وهو ,عصقلا دهف قيرط نع هب ع اقيوالا نم انكمت

١ 



 دوسلا تايارلا

 ةيكريمألا ةرمدملا ريجمقت يف ؟٠+٠ ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت 5 يف اوكرتشا
 قباسلا مويلا ءاسم يف ةروص هيلع انضرع امدنع عصقلا فّرعت .لوك سأ .سأ .وب

 ةكرشل 170 ةلحرلا نتم ىلع ناك يذلا وهو ءيحشلا ناورم ىعدي هنإ لاق لجر ىلإ
 ىحشلل قبس .يملاعلا ةراجتلا زكرمل يبونجلا جربلا تمدص امدنع رئيالريآ دتيانوي
 .لدنج ىبأ ةرادإ تحت ناك ناتسناغفأ يف نمآ لزنم يف نكس نأ

 ةيئانجلا تاقيقحتلا ةئيه يف صاخلا ليمعلا ,يكيرش وحن ةريحب تعلطت
 تنكمت .لدنج يبأل مستباو هيبجاح عفر يذلا دانك تريبور ,71015 ةيرحبلا
 انك اننأل كلذو .طقف ةربخلاو بيردتلا ةجيتن ءاخرتسالاو ماستبالا نم بوبو انأ

 ريدقت متأسأ مكنأب نوفشتكتس» :ةيبرعلاب ٌتبجأ .ئداهلا انرهظم حطس تحت يلغن
 فوس مكنأب داقتعالا .ىلإ مكعفدي يذلا ببسلا وه ام يل لق نكل ,اكريمأ ةوق

 « ؟نورصتنت

 تاقعأ يف كلذو .نميلا نوجس لحس يف أرهش رشع دحأ لدنتح وبأ ىضمأ

 نيينمألا نيلوؤسملا رابك ناك .ةدعاقلا عم هتاقالع ةجيتنو ,لوك ةرمدملا ىلع موجهلا

 يتلاو .هنم اهعازتنا اننكمي يتلا تامولعملا ءربصلا غرافبو نورظتني نييكريمألا
 نم ًامسقو ىملاعلا ةراجتلا زكرم اورمد نيذلا كئلوأ مهف يف اندعاست نأ نكمُي
 نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا ةمظنم نأب تقولا كلذ يف كوكش انيدل تراث .نوغاتنبلا

 بوبو انأ تيقلت .عطاق ليلد يأ نيحلا كلذ يف انتزوحب نكي مل نكل ,موجهلا كلذ

 - «ةنكمملا لئاسولا لكب» تامجهلا نع نيلوؤسملا ةيوه ديدحت بوجوب تاميلعت
 يبأ ىلإ انل عصقلا داشرإ ناك . لبق نم هل ًاليثم انيقلت نأ انل قبسي مل يذلارمألا وهو

 نم ناك نكل «موجهلا نع روم نوكت دق ةدعاقلا نأ ىلع انيدل ةراشإ لوأ لدنج

 .اضحم ةفدص نيلجرلا نيب طبرلا نوكي نأ نكمملا

 نيدوقفملا وأ تاومألا دادع يف اوربّتعا نيذلا صاخشألا فالآ نيب نم ناك

 مهنمو .بوبو انأ مهفرعن صاخشأ ةدع يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا ةجيتن
 ؛لينوأ نوج .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف هتياعرب ينلمش يذلا قباسلا يسيئر

١ 



 يبأ يف اندجو .نوتاه ينيل 781 ىدل صاخلا ليمعلا ,يئاقدصأ نم ءالمزلا دحأو

 510518!ةلقأإا3إ اننكل ,.همالآو نييكريمألا تاباذع يف هتحار دجي ًاصخش لدنج

 اندوهج ةقاعإ كلذ نأش نم نإف .هب انرعش يذلا حاحلإلا ىدم انرهظأ وأ ,بضغلا
 . ءرملا ىلع نّيعتي كلذلو ,ةينهذ ةبعل باوجتسالا ربتعُي .هنم تامولعم ىلع لوصحللا

 ع ا را لا نق 0 كا سمر
 : ٍ 4 80-2 2 ظ

 وهف اذكهو «ةبعللا هذه يف حبارلا هنأ داقتعالا ىلإ هعفدي كلذ نإف ,تقولا طغضب
 ىلع ةفئازلا انتاماستبا ىلع قيقحتلا يف يكيرشو انأ انيقبأ .نواعتلا ةرورضب رعشي ال

 .مالكلا ةعباتمب لدنج ىبال انحمسو انيهجو

 مه مه .و.

 هتماستنا تمسترا لقو :هنع :شفورعملا هتسامحو هتحاصفب لّدنِج وبا.ىلأس

 لجرلا نأ عدعلا نأ انل: قس «؟اذامل فرعت نأ كيرتأ» :ههجو ىلع ةزيمملا ةضيرعلا

 .مالكلاب قلزني هلعجل انتصرف يه كلت تناكو ءانيلع تارضاحملا هبشي ام ءاقلإ بحي

 كات لكب» :هل تلق

 :ثيدحلا يف» :داهشتسالاب انه أدب .«اذامل كل لوقأس» :همالك لجرلا عب

 يفو ٠ :جلثلا ىلع ًاوبح ولو اهوتئاف ناسارخ لبق نم تجرخ دوسلا تايارلا متي دأر اذإ

 . «2 يش اهدرب الف دوس كتلك ناسارخ نم جرحت :ةياور

 نكمتي نأ لبق هنع ثيدحلا تلمكأ ىنكل ,هسافنأ طقتليل ةهربل لدنج وبأ تكس

 ههجو نع ةضيرعلا هتماستبا تفتخا .«[سدقلا] ايليإب بصنت ىّتح...» :هلامكإ نم

 الخف له ؟ ددحلا فرعت له» : :هيلع مسترت ةأجافملا تامالعو ينلأس هنكل ءاتقؤم

 .«؟يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةحلصمل لمعت

 نم هنأ نم مغرلاب كلذو ,ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا اذه فرعأ عبطلاب» :تلف

 نم ًاريبك اددع كلذك فرعأ .ةقيقحلا ىف هلاق يذلا وه ىبنلا نوكي نأ هيف كوكشملا
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 دوسلا تايازلا

 ةئطاخ ىه ءانأ مهين نمب ءاهيعش ل اكريمأ هروص ناف اقباس كل تلق امكو ,ثيداحألا

 .«اّيلك مكناهذأ ىف

 دقو .دمحم ىبنلا نع تلقن ىتلا لاعفألاو لاوقألا ىه ةفيرشلا ثيداحألا

 نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ نم رخآ ددع نم فيرشلا ثيدحلا كلذ تعمس نأ يل دس

 .ةدعاقلا ءاضعأ ىدل ةلضفملا ثيداحألا دحأ ناك ثيدحلا كلذ نأ ادب .مهتبوجتسا

 لامش مضت ىتلا ةيخيراتلا ةقطنملا كلت ىلع قلطُي يذلا مسالا وه ناسارخ

 ,ناتسناغفأو ,ناتسكجاطو ,ناتسكبزوأو ,ناتسنامكرت نم ًءازجأو اهبرغو ناريإ قرش
 اقالطنا نولزنّيس يتلا ةقطنملا ىه هذه نأ نودهاجملا دقتعي .ناتسكاب برغ لامشو

 ,ةنونيدلا موي نم ةيمالسإلا ةخسنلا لداعي ام وهو - مهئادعأب ىربكلا ةميزهلا اهنم
 ةدحتملا تايالولا دض برحلا نالعإ ُلْيْذي .رشلاو ريخلا نيب ام ةلصافلا ةكرعملا وأ
 ةدعاقلا ءاضعأ لك هعبتي يذلا جهنلا وهو - ١14945 ماعلا يف ندال نب هردصأ يذلاو

 ,شوكودنه يفو 2.1445 سطسغأ/بآ 7 ةعمجلا» نيددحم ناكمو خيراتب -

 نب لعجي نأ ادبأ ةفداصملا نم سيل هنأ كلذك ركذُي .«ناتسناغفأو .ناسارخو

 ىلع يوبنلا ثيدحلاب دهشتسي ناك هنأل كلذو .نوللا دوسأ ةدعاقلا جلع ندال

 ناك .لاومألا عمجو دينجتلا تالمحب موقي امدنع ناسارخ ىلإ ريشي ناكو .ماودلا

 مهنإف ةدعاقلاب اوقحتلا ام اذإ مهنأب نيعنتقم مهتبوجتسا نيذلا ةدعاقلا ءاطشن لك

 .يبنلا تاملك كلذب نوذفني

 اونوكي نأ مهب ضرتفُي نيذلا كئلوأ ىتحو ,ءبرغلا يف سانلا مظعم لهج نإ

 .انّودعب انتفرعم ةلق ىلع لدي رشؤم وه .دوسلا تايارلا ةروص ىزغم .ةدعاقلاب ءاربخ
 اهتابرضل ةيمالعإلا اهتالمح يف ةدعاقلا مادختسا ىلع ,كلذ نم الدب ,نويبرغلا زكري
 نم سطسغأ/بآ يف ايقيرفأ قرش يف ةرافسلا تاريجفت - ةدحتملا تايالولا دض

 ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلاو ء1949/ ماعلا

 حضتي .لاحلا ةعيبطب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهو 7٠٠١, ماعلا نم

 ةدعاقلا مادختسا نكل ؛ةمظنملا ىلإ ةبسنلاب تاراشإلا هذه لثم ةيمهأ ىدم انيدل
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 ينيدلا لماعلا فيضي هنأل كلذو ,حاون ةدع نم ةيمهأ رثكأ وه دوسلا تايارلل

 ثداختي ثيحن تنئرتنالا ةكيش يف ةشدردلا فرغ ءرملا صحفت اذإ امأ .مساحلا

 تاراشإلا نأ فشتكي فوسف «(ةيبرعلاب) اهل نومعادلاو ةدعاقلا عم نوفطاعتملا

 .ماظتناب درت دوسلا تايارلا ىلإ

 كلذ لاثمو .يمالسإلا خيراتلا يف ةديدج دوسلا تايارلا ىلإ ةراشإلا ربتعت ال

 ةسيئرلا ةفالخلا يهو .ةيومألا ةفالخلا بلقل تماق يتلا ةروثلا لالخ ثدح ام

 يف تقلطنا ةروث يف نييومألاب ةحاطإلا نم نويسابعلا نكمت .يبنلا ةافو دعب ةيناثلا
 .ءادوس راوثلا تايار تناكو ءنيحلا كلذ يف ناسارخ ىعدُت تناك يتلا يهو «ناريإ

 حتفلا لالخو ,ةينيطنطسقلا طوقس لالخ كلذك يوبنلا ثيدحلاب يكنس

 .اينابس ال يمالسإلا

 لجر مهيف نمب ثيدحلا اذه ةحص يف نييمالسإلا نيثحابلا نم ددع ككشي
 ةموكحلا رارق هتضراعم ببسب نجسلل ضّرعت يذلا ةدوعلا ناملس خيشلا ذفانلا نيذدلا

 وزغل داضم موجه نش فدهب دالبلا ىلإ نييكريمألا دونجلا لوخدب حامسلا ةيدوعسلا
 مالك 1919” ماعلا يف داهجلا هنالعإ لالخ ندال نب سبتقا .تيوكلل نيسح ماّدص
 .ةكلمملا يف [نييكريمألا] دونجلا دوجو ضراعي يذلا قيفرلا هفصوب هحدمو .ةدوعلا

 ريمدتلا دهاش نأ دعب كلذو .ةدعاقلل ةمزاحلا هتضراعم كلذ دعب نلعأ خيشلا نكل

 ملاعلا يف ةدعاقلل ًاضراعم ًاسيئر ًاتوص حبصأ امك ءةمظنملا هذه هببست يذلا توملاو
 نم ال تبثي ال ثيدحلاف» :لاقف ثيدحلا كلذ ةحص نع خيشلا لءاست .يمالسإلا
 ناذللا ناقيرطلا امهو]  هنع هللا يضر - دوعسم نبا قيرط نم الو ,نايوث قيرط

 ليطابألاب قلعتلا نم اذه لثمب قلعتلا نأ ملعي اذهبو ..[امهلالخ نم ثيدحلا يور

 .«ةريصب ريغب عفدني نأ هتّمذو هنيد ىلع صرحي نمل يغبني لو

 ىدت «لضفم ثيدح 'اهذحأو :دوسلا :تايارلا نلإ ريشت .ىرخأ تاياور دجوت
 باحصأ ةللجملا تخبلاك مهدوقي ءقرشملا نم دوسلا تايارلا لبقت» :ةدعاقلا

 .«ىنكلا مهؤامسأو ىرقلا مهباسنأ ءروعش

 ا/ ١



 دوسلا تايارلا
 و يي يس يسسسس سس سل 21:11:22 01

 ئيدحلا كلذ ناك اذإ اًمع هتلأسو .,بوبو انأ انمامأ ثيدحلا كلذ لدنج وبأ الت
 رييغت ىلإ مهعفدي امك ,مهاحلو مهرعش نوقلطي ةدعاملا ءاضعأ لعجي يذلا وه

 يناثلا مسالا سكعي امنيب ,[ مهبقل وأ] يتينك لوألا مسالا سكعي ُثيحب مهئامسأ
 ينربخأ امك ,باوص ىلع يننأب ينربخأو لجرلا مستبا .هيف اوأشن يذلا مهدلب مسا
 ,نكل ,يرحبلا رصان دمحأ رصان وه يقيقحلا همسا نإ :كلذك هيلع قبطني كلذ نأب

 .اهيف أشن يتلا ةنيدملا يهو ةّدج ىلإ ةبسن ٌيوَدَجَيْلا لدنج يبأ مسا هسفن ىلع قلطُي
 ره ,مالعإلا لئاسو عم ةدعاقلا تاقالع نع لوؤسملا وهو  لولهبلا ىلع ناك

 ,وماناتناوع جيلخ يف هتيوجتسا نأ يل قبس .ندال نب دنع يصخشلا ةباعدلا لوؤسم
 رامدلا مودقب رّشبي دوسلا تايارلا ءيجم نأ نم ًادكأتم ناكو .١٠٠؟ ماعلا يف ابوك
 برحلا رودت» :يل لاق .مالسإلا راصتنا هعبتي فوس يذلا ثدحلا وهو ,لماكلا
 ةكرعم ىهو .«مالسإلاو .ةيدوهيلاو ,ةيحيسملا :ثالثلا تانايدلا نيب ةيلاحلا
 دقتعي .( 2) «يبنلا ثيدحو ,ميدقلا دهعلا اهب أبنت يتلا 811712560001 نو دجمريه
 لك نإف ةسدقملا بتكلاو هَّللا نم ةرّدقم ثادحألا هذه لك نوك ببسب هنأ لولهبلا
 يه ةدعاقلا لعفت ام وحن ىلع ءايربألا صاخشألا لتق كلذ يف امب ةّيشحولا لامعألا
 يف ريسن اننإ» :يلك عانتقاب فاضأ .«يهلإ ريدقت» نم ءزج يهو :لماكلاب ةرّربم
 20 .«مالآلا لك ففخي داهجلا نكل ,ةملؤمو ةبعص قيرط

 دوزتتو ءاهب ةصاخلا ةداضملا اهتافاقث ةدعاقلا نع فلتخت يتلا تامظنملا روطت
 تايكولسلا جراخ نوكت ام ةداع يتلا يهو ,ةيكولس نيناوقو .ميلاعتو .ءصوصنب
 اهكسمتو ةدعاقلا ةدايق ىلإ ةبسنلاب اذه قبطني .اهنايدأ وأ اهتاعمتجمل ةلوبقملا
 رثكألاو ًامارتحا رثكألا ةبترملا ىلإ اهتبتر عفرو ءاهتحصب كوكشملا ثيداحألا كلتب
 يعولا نم ًاءزج تحبصأ ىتلا ثادحألا ضعب سيدقت كلذ ىلإ فاضي .اسابتقا
 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا ندال نب نالعإ ىلع ثادحالا هذه لمتشت .مالسإلا نمض صاخلا مهنيد نيوكتب اهب نينمؤملل حمسي يذلا رمألا وهو ؛يعئجلا
 ماعلا يف ديعلاب هلافتحا يفو 0/4 ماعلا يف اهردصأ يتلا ىوتفلا يفو غ5
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 ديهمت

 تارافسلا ريجفت لثم اهنش ىتلا «ةحجانلا» تامجهلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ؛ 89
 ٠ ماعلا يف لوك سأ .سأ.وي ىلع موجهلاو ,149/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهو

 ٌءزج مهنأب اونمؤي نأ ىلإ مهسفنأب ةدعاقلا ءاضعأ اهنّوك يتلا ةفاقثلا هذه دوقت
 قاحلإ :عيمجلل ةفورعم ةدعاقلا فادهأ نإ .رمألا ةقيقح يف مه امم ربكأ ءيش نم
 .ةيملاع ةيمالسإ ةلود ءاشنإو ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم مهدرطو .«نييبيلصلاب» ةميزهلا
 مهعنقت يتلا ةياورلا كلت وه ضعبب مهضعب ةدعاقلا ءاطشن طبري ىذلا رمألا نكل
 .ةسدقم ةطخ نم ءزج مهنأب

 ىلإ اهادعتت لب ءطقف ثادحألاو رسل را ا وم ىلإ ةداضملا ةروثلا هذه دتمت ال

 تامجهلا مادختسا نإ .نوملسملا اهنع ىضري ال ام ةداع يتلا لاعفألا تاريربت
 نيفرطتملا نكل .هلوقت ام ىلع ةحضاو ةلثمأ يه ,ءايربألا سانألا لتقو ,ةيراحتنالا
 ديدجلاب سيل ٌرمأ وهو ءىمسأ ةيضق نمض «برح» ىف ءايربألا لتق روصعلا ربع اورّرب
 يروس نيد لجر تاحورش ىلإ رمألا عقاو يف ةدعاقلا دنتست .ةدعاقلا ىلإ ةبسنلاب

 جراخ مه نَم لتق عّرش يذلا وهو «ةيميت نبا نيدلا يقت ىعدّي رشع ثلاثلا نرقلا نم
 :ةديقعلا

 (ةيفالكألا نياعملاب)  ةفالخالا فاتقلا ىدم وه كلذ نم ةلالذ نثك الا :نكل
 ًاددع نأ تملع امدنع ةيادبلا ىف تمدص .ةدعاقلا ءاطشن ضعب هيف سمغني يذلا

 تامجهل ربدملا لقعلا ناك .ةيمالسإلا ئدابملا بسحب نوشيعي ال ءاطشنلا رابك نم
 ناك يذلا فسوي يزمر هبيسنو ,دمحم خيشلا دلاخ ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا
 رود يف ًادج نيقورعم ,1447 ماعلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفتل ربدملا لقعلا
 ,ربمتبس /لوليأ ١١ يف تارئاطلا يفطاخ دحأ وهو .حارجلا دايز امأ .:يبيلفلا ءاغب

 دبع دمحم نيسح ميحرلا دبع امأ .هل ةقيدص عم شيعيو ةيليللا يهالملا بحي ناكف

 .ةيسور سموم عم شيعي ناك دقف ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدعاقلا تايلمع سيئر

 ا



 ض نيفطاخلا سيئر ناك دمتف كلذ عمو ,لوحكلا برش كلذك ةمارصب مالسإلا |

 تاعرج هدع لوانت امك ءلوحكلا ىلع انمدم تويم /لوليأ نم رشع يداحلا تايلمع

 راز امنيب اذه .ربمتبس/لوليا ١١ تامجه ذيفنت لبق تاناحلا ىدحإ يف ةفارسلا كن

 .يرعتلل يداون نورخآ نوفطاخ

 ,ينأ نوعّدي نيذلا  نييباهرإلا ءالؤه نأ ىف نمكتف انه ةيثراكلا ةقرافملا امأ
 ا وي س- اي أياهع# ع وي _ اس -

 ىذلا [فيرشلا] ثيدحلاب نونمؤي مهنالو ,مهنيد نع ع افدلل ةدعاقلا ىلإ اومضنا

 ئدابملا مهأ قايسلا اذه ىف نولهاجتي - اندض يه ةنونيدلا موي برح نأب دروي
 نوبراحي يتلا اهتاذ ةّيمالسإلا ةعيرشلا نوقرخي مهنأ كلذ ينعي .مهنيد يف ةيساسالا
 .اهضرف لجا نم

 نوظفحي ىذلا تقولا ىف هنأب ةلعاقلا ءاضعأ ىباوجتسا ةيادب دنع تفشتكا

 تيدا 201جد777جك3131297271201118795كبازإ 7751 كل نك تنهكا
 ! ركفت ةي رصف نإ عتارقلاو
 .ى هي 8 : م يا |

 .فارتعالاو نواعتلاب مهعنقأو ,ينيد شاقن يف مهعم لخد' تنك جاتا ةقوعزمل ٠
 كنحتمأ ىنعد :ةفيداحالا دحأ يف ينتنحتما نا دعب .ءنالاو» :لدنج يبال تلف

 .«رخآ ثيدحب
: 

 .«ديك اتلاب» :فهلتب ينباجا

 ةكم لوخدب دوهيلاو نييحيسملل مس ل 3 _ 3 5 : (ش ما 1١ نع -الوأ كلاسأ ىتعد»

 , « فم و

 عيمجلا فرعي د لاوس هنإ ال غبطلاب :فطلب مستبيو زهب ' ٠ «» :ل ِ هسأر زهي وهو ذر
 حمس ىذ -- ؤرجي ال .امهلوخد نم نوعونمم اب
 يذلا وهو .ءيدوعسلا وكلملا مكحلا ىتح و 5 0 ا
 ٠«ةنيدملاو ة لوخدب مهل ح | ىلع .ةيبرعل ريزجل 1 ر ب انَنمل : ةريزجلا هبس ىلإ :

 «؟ةنيدملاو ةكم لوخدب مهل حمسُي ال اذاملو»



 .«ةسدقم نكامأ اهنألد»

 نيبو 660 يبنلا رس راق يذلا راوحلا قورد يذلا ثيدحلا فرعتا» :هحلاس

 .« ؟ىدوهيلا هراج

 . «عبطلاب»

 . ؟راوحلا اذه ىرح نيأ»

 : «ةنيدملا ىف»

 يف هراوج يف نكسلاب يدوهيل حمس هنأل ةئيطخ (ُهَلَِي) يبنلا فرتقا له»

 .« ؟ةئيدملا

 يبنلا فرتفي مل الك : بمص ةرتف كعب ينباجأ دا يع :لدنجح وبأ مثعلت

 «لاجلا ةعيبلب طق ةنيطتس ( )يتلا فرتقي مل .ةئيطخ 669

 نكسلا نم ًايدوهي ( هلي 2) يبنلا عنمي مل اذإ .ينربخأ ٠ اذإ» :هيلع طغضلا تعبات

 نإو (٠ 3نَع) | يبنلا نم رثكأ فرعت كنإ لوقلا كتاكمإب فيكف ,ةنيدملا يف هراوج يف
 .«؟مايألا هذه يف ةنيدملا يف شيعلا مهنكمي ال نييحيسملاو دوهيلا

 نأ لبق ةدع تاهينهل ركف لب .لاؤسلا اذه نع ًايروف ًاباوج لدنج وبأ كلتمي مل
 وهو ىصوأ هنإ لوقي ثيدحلا نأل ؛( هْنِلَي) يبنلا توم دعب فلتخا رمألا نكل» :لوقي

 .«برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ» :توملا شارف ىلع

 ةباتك هتايح لالخ مّرح (هِلَع) يبنلا نأ فرعي انالكف .ًاليلق لّهمت» :هل تلق

 .هتافو ىلع ماع ةئم وحن رورم دعب الإ ثيدحلا نودي ملف ؛هنع ثيدح يأ
 هنأل كلذو

 ام ىلع لوسرلا نع ليق ام لّضفت كنأ كلذ ينعي .نآرقلا ىلع زيكرتلا نوكي نأ دارأ

 « ؟لعفلاب هلعف

 نولصفي ءاملع كانه ًانسح» :لاقو ًاكبترم ادب مث ,ةيادبلا يف لدنج وبأ تكس

 .«كلذ يف

5١١ 



 دوشسلا تايارلا

 ىلإ هلوخد ةيادب دنع ويدارلا نيظفاحملا نييباهولا نم نيدلا لاجر بجش

 نع فرعُي .«قودنص يف ئبتخم ْناطيش» هنأ اوربتعاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ارش اهفصوب ةثادحلا ىلإ نورظني مهو ,ةديدجلا ةينقتلاب ًايديلقت ةككشتم هنأ ةيباهولا

 لاجر بلاط .(ِهَِي) يبنلا اهسرام يتلا ةيلاثملا ةايحلا ةقيرط نع رثكأ سانلا دعب

 اهمكاحو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سّسؤم وهو ءزيزعلا دبع كلملا موقي نأب يدل

 .دالبلا ىلإ هوبلج نيذلا نييبرغلا سوؤر عطقبو ويدارلا عنمب

 مل كلذل .يلخادلا معدلا ىلع لوصحلل نيدلا لاجر ىلع دمتعي كلملا ناك

 ظ انييخم هنو وقت امن اكزاذإ» :مهل كلملا لاق .روفلا ىلع مهبلاطم ضفر هعسوب نكي

 .«هءارو ففي نم نمار عطقن فوسو ؛”ناطتسلا لمع 2 ءاذإ ءانيلع 0-6

 .«ميكحو ميظع كلم كنا» :مهعم فقو هنأل اوجهتبا ْنَأ دعب نيدلا لاجر ذر

 يذلا كاذ ناطيشلا قودنصل ةينلع ةمكاحم ًاذإ دغلا يف دقعنس» :كلملا لاق

 ,ويدارلا ةطحم يف نيلماعلا نيسدنهملا نم كلذ دعب كلملا بلط .«يمامأ 06

 .ةمكاحملا تقو يف ةينآرق تايآ عضو نم دكأتلا ؛ ارَشو

 كلملا لاق .ويدارلا راضحإب نيدلا لاجر روضح دعبو يلاتلا مويلا يف كلملا رمأ

 تابآهنم كغم تشن اويدازلا :ناورضاخلا العش نإ ام. «قودنضلا اذه اولْعش»# :ءارمآ

 لتري نأ لقعُي له» :مهلأسو نيدلا لاجر ىلإ تفتلاو كابترالاب كلملا رهاظت .ةينآرق
 نيدلا لاجر فرتعا «؟ناطيشلا لمع نم سيل قودنصلا لعل وأ ؟نآرقلا ناطيشلا

 .ناطيشلا قودنص هنأب فصوي ويدارلا دعي مل اذكهو ءاوأطخأ مهنأب

 .مهئاكذا لعق وه نيفرطتملا رهقل الس ىلا نو ةيزتلانبعاكلتنلاةكدأ
 .هتوقااظاقتو انو دع فعضا اظاقنإ/ةفزعنإ)اتانتع اننأ برحلا نف يف وزت نص بتك

 .رصتلاازارحإ
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 هبيذعتب ءاوس - هب هبتشم باوجتسا ةيفيك ديدحت نم ءيش يأ ىلع اذه قدصي

 لودلا عم لماعتلا وأ  تامولعم ىلع لوصحلا فدهب هئاكذ ىلع قوفتلا وأ

 ل ةيادبلا يف انيلع بجي هنأ مأ ءفنعلا ىلإ 0

 قرفلا نمكي ؟اهنم ةدافتسالا ةلواحمو ,ةيلخادلا اهتاماسقناو ءاهيلوؤسم ريكفت ت

 .ةفرعملا عفادب فرصتلا وأ فوخلا عفادب 00 انه

 اهدينجت ةقيرط انمهف امدنع ةدعاقلا دض انتاحاجن مظعأ قيقحت نم اًنكمت

 انتفرعم انمدختسا امدنعو ءاهلمع ةقيرطو ءاهدارفأ ةغمدأ لسغ ةقيرطو ءرصانعلل

 .اسفنأل احمسامدنعتكدحف تان [1:!0َهب ةميزهلا تانإواهتاكن جلع وغسل
 نكم يذلا كسلا تافانكالا هذه دن 0 ل ع

 دض برح يف دومصلا نم ةدعاقلا يف ًءاضعأ اوناك نيذلا نم يباهرإ ةئمعبرأ وحن

 ةيناثلاو لوألا نيتسلاعلا فاخلا يترتف نم لوطأ ةدملو ءضرألا ىلع ةوق مظعأ

 ,ةدعاقلا دض برحلا ىف اهتاقافخإو اكريمأ تاحاجن ةصق باتكلا اذه يوري

 ١ يف ندال نب ةماسأ توم ىتح ًالوصو ةمظنملا كلت سيسأت تايادب ذنم كلذو

 سانلا فيرعت فدهب كلذو .(ةدحتملا تايالولا يف ويام/رايأ ٠١١١ )١ .ويام/رابأ

 ىلإ تلمع يننأل اظوظحم تنكف انأ امأ .هب ةميزهلا قاحلإ ةيفيكو انّودع ةعيبطب

 تارابختسالا ةلاكوو ,581لا يداحتالا تاقيقحتلا بتكمم نم لاطبأ ةدع تاج

 ةيركسع تالاكو ةدعو (21015 ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةلاكو) ,(آ14لا ةيزكرملا

 ءاردملا لاثمأ نم 581لا نم ءامظع ةداق ةرادإ تحت تلمع يننأل كلذكو .ىرخأ

 لضفلا نإ .هلمع بجي امو لثاملا ديدهتلا كردأ يذلا هييرف سيولو ءرليوم تربور

 .مهيلإ دوعي باتكلا اذه اهنع ثدحت يتلا تاحاجنلا قيقحت يف

ف ةّيفيكب سانلا فيرعت ىلإ باتكلا اذه فدهي
 اننكمي فيكو ,ةدعاقلا ةمظنم مه

يننكل , «لبقتسملا يف اهب ةميزهلا قاحلاإ
 .هتاذ دحب درف يأ ةناهإ دصقأ مل 

 ركوب
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 ئرافلا ىلإ ةظحالم

 ٌتمدختسا امك هتملعو هتيأر ام لالخ نم يأ ءرشابم لكشب ةصقلا هذه تيور

 .تناك امك ثادحألا ةشياعمل ءارقلل ةصرفلا ةحاتإ فذهب كلذ يننكمأ ام راوحلا

 امأ .نويباهرإلا وأ ءالمزلا يل اهاور امك وأ ءاهركذتأ امك ثيداحألا هذه ٌتبتك

 نم وأ ءتايقربلا وأ ,ةيمسرلا صوصنلا نم ةرشابم اهتذخأ دقف ىرخألا ثيداحألا
 ةءارق ىلع اوصرح نيذلا نيقباسلا يئالمزل نيدم يننإ .ةحقنملا ريغ مكاحملا قئاثو

 .تقولا رورم ىلإ ًارظنو .لاحلا ةعيبطب ءاريثك بعصي .هوأرق امم دكأتلاو نعمتب صنلا
 عضولا رّدقي فوس ئراقلا نأ نم قثاو ينكل .ةملكف ةملك يأ .ةقدب ثيداحألا ركذت

 يتيلوؤسم نم وه صنلا يف درو أطخ يأ نأ كردي فوس هنأو ,ثيداحألل هتءارق دنع

 .لاحلا ةعيطب

 فدهت ةيتاذ ةبقارمل عضخ دق باتكلا اذه نأ كلذك عئراقلا فرعي نأ ديرأ

 ةقداصملا ةيلمعل كلذك باتكلا عضخ .ةيرسلا داوملاو قّرطلاو ,رداصملا ةيامح ىلإ

 ةلاكو يفظوم ضعب ءامسأ تلّدب يننأ كلذ ىلإ فاضُي .ةيمسرلا ةيموكحلا
 امدنع ءارجإلا اذه ئراقلا فرعيس .ىرخأ ءامسأب ةموكحلاو ةيزكرملا تارابختسالا

 .طقف لوألا اهمسا ريغب فّرعت ال ةيصخش فداصي

 نع
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 لوألا ءزجلا

 تاياديلا





 لوألا لصفلا

 ناهرلاو ىوتفلا

 تنك .«ًايصخش ًالاؤس كيلع حرطأ ىنعد يلع اي.نآلاو» .1444 ماعلا ءاتش
 بتكم ىدل صاخلا ليمعلاو يسيئر وهو :لينوأ نوج عم ءاشعلا ماعط لوانتأ

 .581 يف كرويوين بتكم يف يموقلا نمألا مسق نع لوؤسملا يداحتالا تاقيقحتلا

 نيَسلاج انكو ,نتاهنام طسو يف عباسلا عراشلا يبرغ عقي يذلا يدينيك معطم يف انك
 لضفملا وه طبضلاب معطملا يف عقوملا كلذ ناك .ةأفدملا نم برقلاب ةلواط ىلإ
 .تاذلاب ءاسملا كلذ يف ناك امك يأ ءادراب سقطلا نوكي امدنع ةصاخو ,نوج ىدل

 اهتبتك نأ قبس ةركذم ةشقانم يف ةيضاملا ةليلقلا تاعاسلا نوجو انأ تضمأ

 يذلا ندال نب ةماسأ وهو ؛ةموكحلا رئاود جراخ ًاريثك ةفورعم نكت مل ةيصخش لوح
 ىتلا يه ةركذملا هذه تناك .اكريمأ ىلع برحلا اهيف نلعأ ىوتف هّوتل ردصأ ناك
 ديدجلا دّنجملا انأ يهابتناو .بتكملا يف نيفظوملا رابك دحأ وهو ,نوج هابتنا تتفل
 نم ةلسلس ربع رورملا يعضو لثم يف صخش ىلع نّيعتي ناك .بتكملا كلذ يف

 '  .لينوأ نوج ىلإ هلوصو لبق تادايقل
 سافيش يأ ءلّضفملا هبارش بوك نوج كسمأف ,تايولحلا لوانت نم انّوتل انيهتنا

 ,باهرإلا نع ثدحتلا نم غرف هنأ ىلإ ةراشإ اذه هلاؤس ناك .ادوصلا عم ءلاغير
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 اذه ىلإ دمعي ناك هنأب ءالمزلا دحأ ينربخأ .صخشك ّيلإ فّرعتي نأ نآلا ديري هنأو
 لاؤسلا ادب اذكهو ءمهتياعرب لفكت نيذلا ددجلا نيبستنملا لك عم هتاذ ءارجإلا

 .ّيلإ ةبسنلاب ةديج ةمالع ةباثمب

 ينلمشي نأ يف ركفي هنأب يتفرعم درجمل ماستبالا يف ةبغرب يلخاد ىف ترعش

 هنأب هنع فرعُي امك .يداحتالا تاقيقحتلا فبتكم يف ةروطسأ 50 ناك .هتياعرب

 ةجاحلا اومهف نيذلا ةدحتملا تايالولا يفظوم رابك نم ةليلق ةعومجم نم دحاو
 ,تاردخملا ىلع برحلا نأ نورخآ ربتعا .ةيموق ةّيولوأ باهرإلا ةحفاكم لعج ىلإ

 .باهرإلاب اهل ةقالع ال ىرخأ لئاسمو ءانيلع ةيبنجألا تاموكحلا سسجت ةحفاكمو
 هنأ ءانأ يلثم .دقتعي ناك صخش يأ ىلإ ةبسنلاب نكل .ربكأ ةيمهأ تاذ لئاسم يه

 ةيمالسإلا تاعومجملا اهذفنت يتلا ةيباهرإلا لامعألا ىلع درلل ةيولوأ ءاطعإ ف

 .حيحصلا رايخلا وه نوج بناج ىلإ لمعلا ناك ,ةفرطتملا

 «؟كلاؤس وه ام .سيئرلا اهيأ ديكأتلاب» :هتبجأ

 ةحار يف هبارش بوك كرحي وهو يب قّدحو مامألا ىلإ ىنحنا نأ دعب يل لاق

 بتكمب قاحتلالل كعفد يذلا ببسلا وه ىلع اي هتفرعم ديرأ ام نإ» :ىرسيلا هدي

 توريب يف دلُو يذلا ىتفلا تنأو ءانفوفص ىلإ كعفد يذلا ام .يداحتالا تاقيقحتلا
 ءاهنإ ناك .«نييجذومنلا نيدنجملا ةئف نم كربتعأ ال يننإ ؟نيفقثملا نم ةرسأ يف

 ةعرسب مستبا .نوج ىدل أد اتعم ارمأ ,رشابملا لاؤسلا نم الدب ةرابعب هثيدح لجرلا

 .هبارش نم ةعرج لوانت مث ,هدعقم يف يخرتسي وهو

 ؛ةداعلاك هسبالم يف اقنأتم ناك .هلاؤس ٌىلع حرطي ناك امنيب نوج تصحفت
 118 لعتنا كلذكو ءاهب زّيمت : يتلا رارزألا نم نيفصلا تاذ هتالذب ىدحإ الك

 اهيدتري يتلا سسالملا نوج يدتري ال كلور ةطاس همصعم ثنثإ امئيب ايلاغ ًانينم

 هشرق مج ىلع نير همي روهظلا لفي ناك“ نابل يل سايكس نيالا



 ناهرلاو ىوتغلا

 .هيقاس ٌدمو ءارولا ىلإ ىخرتسا امدنع رسيألا هلحاك يف خافتنالا كلذ تظحال

 عرميو عراوشلا يف لوجي ايداع اققحم نوكي نأ نم عفرأ يه ةبترم لتحي نوج ناك

 هحالسب ظفتحي ناك نيصيرحلا نيققحملا لك لثم هنأ الإ ,ةلئسألا حرطيل باويألا

 ظحال ام اذإ نوج ثرتكي ال .ملم 4 رايع نم ًاسدسم لمحي نوج ناك .ماودلا ىلع

 نوج نّوك .هقاس ىلعأ ةهج ىلإ هعفد هناكمإ ىف ناك هنأل كلذو ,هحالس دوجو سانلا

 هنأب نهربي نأ كلذب دارأ امبرلو .ًاقنأتم هنوك بناج ىلإ بلصلا لجرلا رهظم هسفنل
 ام اذإ سانلا ةفاخإل ىتح وأ ,«لاجرلا دحأ» لاز ام هنأو ءايديلقت ًاعيفر اريدم سيل
 .رمألا ىضتقا

 نييموكحلا نيفظوملا رابك رثكأ نم ًادحاو ناك هنكل ءروهظلل ًاعفاد نوج كلتمي
 تغلبأ ىننأ ركذتأ .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف دجب نولمعي نيذلا نم ةيلاعف
 اذهب نوكت امدنع» :هروضحو نوج رهظم اودقتنا نيذلا يئالمز دحأ ةرم تاذ

 ةيلاغ تالذب يدترتو .ًابلص ًالجر نوكت نأ نم نكمتت فوسف ,حاجنلا نم ىوتسملا
 .«ماودلا ىلع حجني كلذ نأ ودبي .نمثلا

 تلذب .ًاحاترم ودبأ نأل تدهجو تكحض .نوج لاؤس يعامس دنع ًاليلق ترتوت

 يرجي يذلا عونلا نم نكي مل يباوج نكل .ًاديج ًاعابطنا يطعأل يدهج ىراصق

 0 ًاريغص تنك نأ ذنم بتكملا ىلإ مامضنالا امئاد تدرأ» :يلاتلا لكشلا ىلع
 نم لضفأ وه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نأ فرعأ يننألو ءاندلب ةيامح تدرأ

 وه كلذ نأو ,نيفرشملا مظعم هعامس ديري ام وه كلذ نأ فرعأ .«ةمهملا كلتب موقي

 .يفقوم يف مه نيذلا سانلا مظعم هيطعي يذلا باوجلا

 ةهفات تارابع يأ يعم هثيدح للختت مل .يجذومنلا فرشملا كلذ نوج نكي مل

 .ةئيذبلا تارابعلا نع اريثك دعتبي مل هنأ امك ,تاقافخإلاو تاحاجنلا نع ةحيرص وأ

 .لاح يأ ىلع ةيفطاعلا تاباجإلا بحي ال امبرل نوج نأ داقتعالا ىلإ يسدح ينعفد
 ىلإ ينعفدي ناك ينم ًاءزج نأ امك .ريثكب ٌةبتر ينم عفرأ صخش ةلابق فقأ تنك
 .رذحلا تاجرد ىصقأ ذاختا

 ا



 دولسلا تايارلا

 ينم ةلواحم يف تلقف .ءينهذ لخاد رئادلا شاقنلا يلخاد يف ءزجلا كلذ رسخ

 .«ينقدصت نل كنأ دقتعأ» :جرخم داجيإ

 .«ينبّرج» :نوج ذر

 «...ينم ًاناهر كلذ ناك .ًانسح» :تلقو ,يبارش نم ةعرج تلوانت

 .«؟ناهر» :رسيألا هبجاح عفري وهو نوج دذر

 : يعم ةيوخألا يف يقافر نهار .لجأ» :بنذلاب روعشلا نم ةماستبا عم تبجأ

 اهيرجي يتلا رايتخالا ةيلمع ربع هيلإ لصأ نأ نكمُي يذلا ىدملا ىلع ءاننيب ام يفو

 ىَّتحو ,تايوتسملا لك يف تحجن ينكل ,ةياهنلا ىلإ لوصولا عقوتأ مل .بتكملا
 ينءاج امدنعو» :عباتأ نأ لبق تمص ةرتف تّرم «...بذكلا فشك زاهج رابتخا يف

 .«انه نآلا انأ اهو .هضفر نم نكمتأ مل ثيحب ًايرغم ناك [5181] بتكملا نم ضرعلا

 قداص كنأ فرعأ ,ًانسح .حزمت كنأ نم دب ال» :كحضلاب أدب نأ دعب نوج لاق

 اعفار كلذ دعب لاق .ماستبالاب رمتساو هسأر ره .«اه ءاذه بحأ انأ - هلوقت ام يف

 تمسترا نأ دعب فاضأ مث ءانبارش بوك نم يقب ام انعرجت .«كبخن» :هديب هبوك
 .«يدجت اال ةنهارملا نإ نولوقيو» :ةزيمملا هتماستبا هيتفش ىلع

 ةيعماجلا يتجرد تلن .ناهرك يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم يتريسم تأديب

 سيئر بئان كانه يل لاق .اينافلسنب فايرأ يف عقت يتلا يهو .دليفسنام ةعماج نم

 سيئر تنك ىننأل ةقيثو ةقالع هب ينطبرت يذلاو ءوكسيرام وج ةيبالطلا نوؤشلا

 يل ةيلاثملا ةفيظولا نإ ,يلمع صرف لوح اننيب ترج ةثداحم لالخو ؛ةيبالطلا ةئيهلا
 -  .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم حلاصل لمعلا نوكت دق

 تافصاومب عتمتأ يننأ دقتعأ مل تنال فخسلا نم عون همالك نأ تربتعا

 يف ًاوضع كلذك تنك .نانبل ديلاوم نمو ءيبرع لصأ نم يكريمأ يننإ .قّمحملا

 كلذ ىلإ فاضُي .ةيوخألا كلت هحيتت يذلا حرملا لكب تعتمت يننأ امك ,ةيوخأ
 نيذلا نم بتاكملا يف نولمعي نيذلا نيطبضنملا نيفظوملا ةئف ىلإ يمتنأ ال يننأ

 ندب



 ناهرلاو ىوتفلا

 ,ةينويزفلتلا تالسلسملا نم اهتنّوك يتلا ةروصلا يهو  يتلّيخم يف مهتروصت

 نوناقلا قيبطت لاجم يف ةنهم ةسراممب يضاملا يف تركف نأ يل قبسي مل كلذكو

 وأ ,ءكريس ىلإ مامضنالا ٌىلع حرتقي وج نأك ّيلِإ ةسنلاب رمألا ادب .تارابختسالا وأ

 ام .ًاقلطم اذه يف تركف نأ يل قبسي مل .دحاو الومروفلا تاقابس قئاس حبصأ نأ

 نكسلا يف ه يئاكرش ضعب تيأر ىتح وج عم يثيدح دعب يتيوخأ زكرم ىلإ تلخد نإ

 ءيش عم ,مهمامأ ترّرك .نويزفلتلا جمارب نودهاشيو .كئارألا ىلع نوسلجي مهو

 دحأ لاق .مهرودب كحضلاب اوأدب .اهل حلصأ يتلا ةنهملا نأشب هتيصوت ,كحضلا نم

 عم ديربلا ةطساوب كيلإ هنودري امبرلف فيظوتلا بلط مهيلإ ٌتلسرأ ام اذإ» :يئالمز

 صحفلا زايتجا نم ىتح نكمتت نل» :لوقلاب رخآ لخدت .«لسرملا ىلإ داعُي» ةراشإ
 «...ةحزم درجم بلطلا نوربتعي فوس مهنأ لمتحُي» :ثلاث فاضأ .«يندبلا

 سيسأتب ةعماجلا يف عيمجلا عانقإ هناكمإ يف ناك اذإ هنأ دقتعأ» :رخآ ليمز در

 نع ا تاردخملا راجت ضعب عانقإ نم نكمتيس هنإف ديدج يبالط زكرم

 رار اءدنا :عيمجلا عانقول اهتدق يتلا ةلمحلا ىلإ ريشي ليمزلا كلذ ناك . . «مهتنهم

 .ءانبلا عورشمل عربتلاب ,ةسردملا ةرادإ ىلإ الوصوو بالطلا

 لمحم ىلع وج ةحيصن ذخأي مل ءانأ مهيف نمب ءًادحأ نكل ,لادجلا أدب اذكه

 .دجلا

 ينكل .وج هلاق امب ركفأ ةيلاتلا ةلملقلا مايألا ىدم ىلعو .كلذ عم .تيقب

 بتكم يف يتفيظو نأ اهدعب تربتعا ريكفت ةرتف ترم .ةريح يف ٌّمقاو يننأ تفشتكا

 يلع ضرفت تناك يتعيبط نأ كلذ ىلإ فاضُي .ةريثم نوكت دق يداحتالا تاقيقحتلا
 يفافر رارصإ لبقتأ مل 565 أمك ءهب مايقلا عيطتسأ ا ءيش دوجو ةركف لّبقت مدع

 عوتلا كلذ نم تنك .يدحتلا اذه لثم سكل ةمودعم يصرف نأ ىلع ةيوخألا يف

 ايزج ةفصلا هذه تستكا .مهفداصت يتلا تايدحتلا نولبقي نيذلا صاخشألا نم

 اهتشع يتلا يتلوفط فورظ نم ًايئزجو ؛تارماغملا بحي ناك يذلا يدلاو نم

 ةومأ كل دعب ينفي د مل .برح ةقطنم يتلوفط مايأ يف هتشع يذلا نانبل ناك

 اواو



 دوسلا تايارلا

 يه يتلوفط تايركذ ىلوأ ىدحإ تناك .ةلفقم ةنازخ لخاد ءاقبلا وأ ,ةملظلا لثم

 لاَقُي) ٠ .انّيح ىلع رمهنت لبانقلا تناك امدنع انلزنم يف جردلا لفسأ ةقطنمب ءامتحالا

 يغصنو عّمجتن انك .(انمأ رثكألا ةقطنملا يه جردلا دجوي ثيح يأ ءلزتملا طسو نا

 انك .ضاقنألا نم ءازجأ طقاستو ذفاونلا رسكت نع ةجتانلا تاوصألا ىلإ تمصب

 نوكسلا قزمت ىتلا تاخرصلا تاوصأ ةيدبألا | اهنأك تدب تمص تارتف دعب عمسن

 .مهئابحأ ىلإ دوعت ةحيرج ىرخأو ,ةتيم اداسجأ سانلا فشتكي نأ دعب دئاسلا

 امدنع يأ ءةيلهألا برحلا لبق نانيل لاوحأ هيلع تناك امع ىنربخي يدلاو ناك

 هالبلا تناك .اهنع 'سانلا لوقي ناك امك ءطشوألا قرشلا سيراب توريب تناك
 .دالبلا كلت ًادبأ فرعأ مل ينكل ؛يعيبطلا اهلامجو ءاهيركفمو ءاهتفاقثب ةروهشم

 ,ةيميلقإ ىوق هلتحت دالبلا نم مسق ناك .طقف مسالاب يدالب تناك ضرأ يف تأشن

 يهو «ةينانبللا ةيئيدلاو ةيقرعلا تاعامجلا فلتخم نيب ام ًامّسقم ناكف يقابلا امأ

 ام ماظتناب بشنت بورحلا تناك .اهل تاعاطقإ اهنأكو اهقطانم مكحت تناك يتلا

 ركذتأ .ماودلا ىلع نييداعلا .نييندملا نم اوناك نيرساخلا نكل :تايشيليملا نيب

 دنع تايشيليملا نم ناتقرف تلتاقت امدنع انلزنم ضرأ ىلع ةرم تاذ تفحز يننأ

 انك اذإ ام وأ ,لاتقلا فقوتي ىتم فرعن نكن ملو ؛هيف نكسن يذلا عراشلا فارطأ

 لامعأ يف لتق رخآ ًاصخش نانبل يف صخش لك فرعي .ةكرعملا كلت نم وجنن قوس

 فصلا يف تنك امدنع دحاو لصف يف يئالمز نم يل نيقيفر ٌتدقفف انأ امأ ,ضنعلا

 .سماخلا

 نيحلسملا رظنم ةقيقدلا ليصافتلا لك عمو .مويلا اذه ىلإ ركذتأ تلز ام

 نوحؤولي اوناك .انّيح عراوش لزانم نيب بيجلا تارايسب نولوجي مهو نيينيطسلفلا

 مل .مهتارايس حيتافم ميلستب مهنورمأيو ناكسلا وحن اهنوبوصيو ةشاشرلا مهقدانبب

 نكمُي ةلاعف ةطرش تاوق دوجو مدعل كلذو ؛ناعذإلا ريغ رايخ يأ سانلا ىدل نكي

 .مهتدعاسمل اهيلإ ءوجللا

 بتكمل ناكو ءوج عم يتثداحم ىلع ةليلق رهشأ رورم دعب فئاظولل ضرعم ميقأ

 وو



 ناشر ووتفلا ل. تلا تت هيي به سس يمس ناهرلاو ىوتغلا

 ءايأ دعب تررق .ناهرلاب ينركذ يذلا رمألا وهو ءهيف ةروصقم يداحت الا تاقيقحتلا
 .رخآ ءيش نعام رك لوضفلا عفادب كلذ تلعف اناو .ءفيظوت بلط لاسرإ ةللق

 نم «هتملع» امو ,ةيديلقتلا ةفرعملا كلت ادع ام .بتكملا لمع نع ريثكلا لهجأ تنك

 .لاحتلا ةعشطب ةيشويزفلتلا مالفألاو !ةشامسملا مالفألاو ,ةيعامتجالا مولعلا فوفص

 نأ دعب كلذو ,5181لاب قلعتت تامولعم نع ثحبلا يف تقولا ضعب تيضمأ ىنكل

 .بلطلا كلذ تمّدق

 نأ تفشتكا .ّيلإ ةبسنلاب ةديدج اهيلع تلصح يتلا تامولعملا مظعم تناك
 ىلإ رظنلاب كلذ نم مدقأ هنأ دقتعأ تنك ينكل ,1408 ماعلا يف سّسأت بتكملا

 ذيفنتل ةلاعف ةادأ حبصي مل هنا ةللدك و ةدلغ .مايألا هذه يف هب عتمتي يذلا ذوفنلا

 رمألا وهو ءرفوه راغدإ .ج ةرادإ تحت حبصأ امدنع الإ ,مويلا وه امك يأ ,نوناقلا

 بلطلا ميدقت ةيلمع نمضتت .ًاشاهدإ رثكأ هتعمسو بتكملا تاحاجن نم لعجي يذلا
 ,ةّيلهألاو دادعتسالا تارابتخاب ًارورمو ,ةيندبلا نم ًاءدب ,عاونألا لك نم تارابتخا

 تنك .ةدع رهشأ قرافب ىرجُت يتلا يهو .تالباقملا نم ريبك ددع ىلإ ًالوصوو

 .بتكملا يف يدومص ةدم لوط ىلع ةنهارملا ىلإ يقافر دمعي ةبقع لكزاتجأ امدنع

 كلتب الوصوم تنك امدنع تذكلا فشك زاهج ليغشت ىلع فرشملا ىنلأس

 .«؟كتدلاو هب تفرع ام اذإ كلجخي ًائيش تلعف نأ كل 25 ل :ةلآلا

 .هعقوت يذلا باوجلا نكي مل هنأل اذه يباوج عمس امدنع شهد .«معن» :هتبجأ

 ةمارصلا ىدم نابسحلاب ذخألل اجمربم نكي مل امبر زاهجلا كلذ نأ ًاحزامم هل تحرش

 .ةملسملا مألا اهيلإ لصت نأ نكمُي يتلا

 ةبارق تضم نكل ,تارابتخالاو تالباقملا نم ةليوطلا ةلسلسلا كلت تعمتأ

 0 تاي تأدب اذكهو «بتكملا نم ءيش يأ ّقلتأ ملو نمزلا نم ةنس

 ميدعت نال رمالاب اريثك ثرتكأ مل .ةحصتلاب ى ءا خلا : ضف

 - , ابنرقأا ناك تف - : ءيش يأ نم رثك 9 ب 9 مد وياج واب ُط

 م0



 دوسلا تايبارلا

 ناقيقحتلا بتكم ىلع ةيلبقتسملا ةينهملا يتايح زكرأ مل .ديكأتلابو ,يننأ امك .رخ

 ام اذكهو ,ةعماجلا يف ةفيظو ىلع لوصحلل تقولا كلذ يف ططخأ تنك. يداحتالا

 يف ريتسجام ةجرد ىلع لوصحلل ًابلط تمدق ىتح دليفسنام يف يتسارد يهنأ تدك

 امدتع نكملاب [قلعتي امال زك: انيرقت «تيست ..افونالبف ةعماج يف ةيلودلا تاساردلا

 امنيب فيظوتلا بلط لوبق ةلاسر تملست امدنع تئجوف ينكل ءافوناليف ىلإ تلصو
 ةجرد ىلع لوصحلا ءارو يعسلل ارتلجنإ ىلإ لاقتنالل رضحأو يتسارد يهنأ تنك

 ءارآ تمسقنا امنيب ,هلعف يننكمي ام نأشب ىنهذ ىف رمألا تبلق .ةفسلفلا يف هاروتكد
 ىلإ 0 ناك بتكملا -رضرغ نأ ا تكردأ .هتايضرت نأشب ةرسألاو ءاقدصألا

 كلذو .ةرماغملل يبح عم اققحم حبصأ نأ ةركف تقفاوت .هلهاجت نع يزجع ةجرد

 ىتلا دالبلا يهو ءاكريمأ ةيامح ىلع ةدعاسملا ةصرف ىلع لوصحلا ىلإ ةفاضإلاب

 .يتلئاع ىلإو ٍّيلإ هتمّدق يذلا بيحرتلا ببسب دالبلا هذه تيبحأ .ًاريثك اهتببحأ
 ةمظع ترّدق اذكهو .ةيفئاطلا تاماسقنالا اهتقّرم دالب يف تأشن نأ دعب كلذو

 .ةمألا كلت تنّوك يتلا اهئدابمب تيجعأو ,ةدحتملا تايالولا

 .اهينطاومل ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا روتسد اهمدقي ىتلا ةيامحلاب أريثك تبجعأ
 ةيزمر ةميق نالمحي ءالولا مسقو روتسدلا نأ نييكريمألا نم ريبك ذدع ربتعي نأ لمتحُي

 نائيلم امهنأ نوربتعي ىرخأ لئادب لظ يف انم اوشاع نيذلا كئلوأ نكل ءريبك ّدح ىلإ

 .ًادج ةيرورض ىه امهيف ةمّدقملا ةيامحلا كلت نأ ًاديج فرعأ ىننإ .ىناعملاب

 اذكهو ,ضرعلا َتلبق .ينم ربكأ ءيش نم اءزج نوكأ نأ ةركف ةياهنلا يف ترصتنا

 ءاصاخ اليمع ىتهصب [81 لاب ١1191 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف تقحتلا

 : ”يضمأ نأ دعب كلذو ءكرويوين بتكم يف تنّيَعو
 .اينيجرف يف وكيتناوك ىف يداحتالا تاقيقحتلا نكمل ةعباتلا ةيميداكألا

 يف

 هبشي .نئاهنام طسو 2 "ماج يف يناديملا يب ياسا تاقيقحتلا بتكم عقب

 ا يتادرقم يف بيلهتلا زبي ال ام ةداط ياو .اهئارآ نع ريبعتلا ىشخت

 ند



 ه كح ١ ارصلا نإ .ام ةرك كف نع ريبعتلا مامأ ةرثع رجح فقي بيذهتلا كلذ ناك ام اذإ

 0 ةسشلاب ل ,كرويوين بتكم دوست يتلا ةيقافرلا حورلاو ,حازملاو ءرسبعتلا

 رثكأ يلا 5
 1 .ةريثك بتاكم دوسي يذلا ىمسرلاو درابلا وجلا نم ريثكب ةيبذاج

 يف لثمتت يهو .ةنيدملا جراخ نم مه نيذلا سانلا ةيقب نع ةزيم كلتمأ يننإ

 يتلا ةيفيرلا اينافلسنب نع ًايلك فلتخت كرويوين ةنيدم نأ ٌحيحص .فّيكتلا ىلع يتردق
 ةممفملا تاسصحشلا نإ الإ .( (ًاريثك اهبحأ يتلاو) ة ةقباسلا تاونسلا يف اهيف تنكس

 ىتلا مامتهالل ةريثملا تايصخشلا ضعبب .ةفلتخم قرطبو «لعفلاب ا هيدلإ
 روتفلا الغ يذلا رمألا وهو ,توريب يف تنك امدنع يتلوفط يف اهتفداص

 يف ةمدخلا ىلع ٍتوانتلا ةرتف بتكملا يف ددجلا ودنا ينضب ةبرغلا مدعب

 انودوزو ماسقألا فلتخم نم دعا كك هذه ةروادملا ةرتف لالخ انيقتلا

 مسق ناكف يمامتها راثأ مسق رثكأ امأ .مهتاعومجم لعفت اذام انل اوحرشو حئاصنلاب

 مهب تيقتلا نيذلا مسقلا اذه يف نيلوؤسملا رابك نيب نم ناك .باهرالا ةحفاكم

 88589 باهرإلا ةحفاكم نع 45480 لوؤسملا صاخلا ققحملا دعاس 78

مألا مسق ريدي يذلا وهو ءاهرددم ناك يذنا خلل
 .هتمرب يموقلا ن

«يملاعلا رارقتسالا يف نسخسرلا رع صاخشألا ريثأتي ةعماجلا يف [ م تك
 

 لثم تاعامجب ييأر يفر ارشك ترثأ بورحلاب قزمملا نانبل يف يتبرجت نأ امك
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 الزايا-1١ئ/1لض1ل20د2
 0 سس ا لا ا ااا ا ااا سما شم عما

 ,سامحو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو هللا بزحو ,يدنلريإلا يررهمجلا سشيج لا

 ميماربلا عضو ىلإ ةبسنلاب اهتاذ لودلا نم ربكأ اريثأت بستكت دق يتلا تامظنملا يهو
 8 منال : تو ىلع هتمدق 7 2 تحب زكر .ةينمألاو ةيساسلا

 يقاولا نأب ٌتنمآ املاطل نكل نرصتتن بوني
 ىثحب روطت .ةفلتخملا بوعشلل ةيفاقثلا ريظانملا نم ,هددعتم قرطبو اهلكش لش

 ةماسأ يدوعسلا رينويلملا ةطشنأ عبتت ىلإ اجيردت ينداق يذلا وهو ,ةياوه ىلإ اذه

 :ند د نب

 قتلا 31ة)ةاضلا سنحت ةءاررقهروه هذه يتياوه يف ينريثي ناك ام نكل
 ,ةيبرعلا ىتغل ىلع ةظفاحملا تدرأ ىننأل فحصلا هذه ةءارق تعبات 09

 يف نيرخآبو ءهب نيذوخأم ةقطنملا ءانبأ نم نوريثك ناكو ءرخآلاو نيحلا نيب رهظي
 يف نيدهاجملا عم براحيل ءاخرلا ةايح نع ىلخت هنأل كلذو ,طسوألا قرشلا ةقطنم
 .نيلتاقملا ةايح كلذ دعب عبات اذكهو ,يتايفوسلا داحتالا دض ناتسناغفأ

 ةيناودع دادزت ةدحتملا تايالولا هاجت ندال نب ةجهل نأب تقولا عم تظحل

 مذ يق ًاديدشبارطخ لكيم تورت هيشن لعب يف اضع نأب يدل عنضلا امك

 نم ءزج ىلإ ةيميداكأ ةياوه نم هتلّوحو ,ربكأ ةيدجب هتعباتمب كلذ دعب تأدب .مايألا

 افلم تحتف امك ةيبرعلا مالعإلا لئاسو يف همسا نع ثحبلا ىلع تبأدف ,يتفيظو

 .هنع ثدحتت ىتلا ةماهلا تالاقملا ىلع يوتحي

 ضوع نب دمحمل (نيسمخو ةعبرأ وحن لصأ نم) رشع عباسلا نبالا وه ندال نب
 ةرسأل ليي دلو ”ةفاك طشوألا قرشلا انتا يف ةفورعم ةلئاع مسا وهو ءندآل نب

 لمعو::ةيداوعسلا ةيئزعلا ةكلمتملا لإ كلذ دعب نجاه هنكل. ميلا بونج يف ةريقف
 ءانص يف ةبيط ٌةعمس لجرلا بستكا ,ة يم انك تالواتم ةكرش هينيشأت لبق الامجت

 "هقيزاشنب تفل | تشيل ام ىتلا ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا مامتها بذتجاو ءانبلا
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 نم . ,روقلا .ءاثي نيلإ ؟لقثنا نأ ثسل امو .تاقرطلا ءانب عم ت الومعلا تأأدب

 .ةكم يف مارحلا دجسملا ديدجت :ربك الا فرشلا

 هتايح ىف ًالهاستم ناك هنكل ,هلمع يف هتهازنل ًارظن ةبيط ةعمس دمحم بستكا

 قلطيو جوزتي ام اريثك ناكو ةأرما نورشعو ناتنثا هعومجم ام لجرلا جوزت .ةيصخشلا

 يف تاجوز عبرأ نم رثكأ ىلع ءاقبإلا مّرحب ناك مالسإلا نآل كلذو .هتاذ مويلا يف

 ىعدت ةيروس ةأرما هتدلاو تناكو ءرشاعلا دمحم جاوز ةرمث ةماسأ ناك .هتاذ تقولا

 .19601/ ماعلا نم سرام/راذآ ٠١ يف دلو هنأ امك ءساطعلا ةديمح

 يك هتدالو نم ريصق تقو دعب ةماسأ ةدلاو قلطف هديلقت ىلع دمحم ظفاح

 ,1951/ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ " يف دمحم لتق .ىرخأ ةأرما نم جاوزلا نم نكمتي

 ةيبرعلا ةكلمملا برغ بونج يف اهطوبه دنع ةصاخلا هترئاط تمطحت امدنع كلذو

 يف هدلاو ةروص تناكو ءتقولا كلذ يف هرمع نم ةرشاعلا يف ةماسأ ناك .ةيدوعسلا

 ىلإ اهدانتسا نم رثكأ رفصلا نم ءانب ةكرش هدلاو نيوكت ةروطسأ ىلإ ةدنتسم هتليخم

 ريغصلا ةماسأ امأ ءدمحم توم دعب اهراهدزا ةكرشلا تعبات .هعم ىيصخشلا كاكتحالا

 .ميظع ءيش نيوكت يف هدلاو ديلقت يف ةبغر عم أشن دقف

 قاتتناغفأ ل ازقاقنأ ثبل امو ؛ةينيد ةئشنت نمؤملاو ريغصلا ندال نب ةماسأ ىقلت

 يف كراش ندال نب نإ ليق .يتايفوسلا وزغلا دض لاتقلا يف ةكراشملل 1/5791 فب
 نم نيافانلا ضعب ةدعاسمب ٍلوممك ةعمس هسفنل نّوك هنكل .لعفلاب كراعملا ضعب
 ؛تامدخلا بتكم ةرادإ يف مازع هللا دبع ذفانلا نيدلا لج 00 )
 نمؤيو ءلاومألا 0000 ١ ر عم لمع امك ءنييدوعسل

 هل ةيلود ًاعورف سسأو ,ناتسكاب رواد 0 ىلإ نيدنجملا لوخد لئاوأ يف مازع دي ىلع تامدخلا بتكم 9 '
 يف عئي يخدلا اكوراقلا د هجرت 1 نرقلا نم تاينينامثلا تاونس

 رم ل تتيح ؛ةدحتملا تايالولا كلذ ىف امب

ءزج يف ىسلطألا ةداجح
يلكورب نم ليه موروب 

 .ن

0 



 دوشلا ؟تايازلا

 ةكلمملا يف نيفرط نم طيلخ جاتن ,ةديدع هجوأ نمو ءندال نب ةماسأ ناك

 ةورثلا نمو ةيباهولا نم ةددشتم ةخسن ناك :تاينيعبسلا تاونس ىف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 رالود رايلم 4,١ نم ةيدوعسلا ةموكحلا ةنزاوم ليوحت نم طفنلا كنك .ةند قمل

 ةيرغم دوقع ةدع تناك .(19417/4 -191/0) رالود رايلم ١51١ ىلإ (19715 -19459)

 يتلا عيراشملا يهو .ةلئاعلا ةكرش مسا وهو ,ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم بيصن نم
 .لاومألا نم ًالصاوتم ًاليس رّثكلا هئابرقأو ندال ن يل تنم

 نم تنكمت امثيح (ةينيدلا) سرادملاو دجاسملا تدّينن هلل 110113أ177
 رمألا اذه تشق *ةيلخ اذلا اهنيناوق مظعم قيبطت ةمراصلا ةيباهولل تحمس امك ,كلذ
 اهسامغنا ناك يتلا يهو ءفرتلل ةبحملا ةكلاملا ةلئاعلل لكاشملا ضعب روهظ يف

 نع ةلضعملا هذه ّلح نم ةلئاعلا دارفأ نكمت .ةصاخلا اهنيناوق ضقاني تاذلملا يف
 ىرخألا ةمخفلا نكامألا ضعب يفو ,ةيسنرفلا ارييفيرلا يف توخيو لزانم ءارش قيرط

 نيملسملا لثم هيف نوفرصتي اوناك يذلا تقولا يف اذه ,كانه مهتاذلمب عتمتلاو

 اوعضو اذكهو ءجراخلا يف مهتابغر عابشإ نم ءارمألا نكمت .مهدالب يف ءايقتألا

 نينطاوملا نإ ثيحب نيضقانتملا نيعفادلا نيذه ةسرامم نيب ام لصفت ةيفاك ةفاسم
 مهنأب ةظحالم نم اونكمتي مل ,نيدلا لاجر يأ ,ةيمهأ رثكألا امّيس الو ,نييدوعسلا
 .مهنيد عم ضقانتي لكشب نوفرصتي

 يذلا رمألا وهو ,مالسإلا نم ةملاسم ةخسن يه اهتاذ ةيباهولا نإ لوقلا اننكمي
 نوقنتعي نيذلا جيلخلا لود يفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيملسملا نييالم هدكؤي

 اماتتع نربط 1913! رظتنا[7أ .فرطتلاب وأ فنعلاب مهل ةقالع الو ةيباهولا
 زيكرتتو ةةثادخلاباةقثلا مدعب,تضتتو مالتنإلا نم ةتمزتم ةغيص يهو :ةيباهولا جزتمت
 ام ىلع ةوقب زكري مالسإلا يف بهذم) (90115190711107090انطعنا هزاع

 ربتعُي ثيح ,رتفكتلا|ةزكفةلاخدإبعسةزفازتكأ ظل ركظي .(حلاصلا فلسلا هلعفي ناك
 ٠.ثوملا نوقحت سدو دك رف اهتاذ ةقيرطلاب مالسإلا رئاعش نوسرامي ال نيذلا نوملسملا

 و



 ناهرلاو ىوتفلا
 ع لسبب سس سس صصص سي سيس اسس سس سس

 نم نوملسملا رطاقت .رانلا عم تيزلا جزمب نوكي ام هبشأ يه كلذ لك ةجيتن تناك
 اذكهو .تايفوسلا ةبراحمل لوألا داهجلا لالخ ناتسناغفأ ىلإ ملاعلا نادلب فلتخم
 .جيلخلا نمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم نويباهولا ءاج .ميهافملا كلت تجزامت

 لامش نم نيتآلا نييداهجلا نيب ريفكتلا بهذم عيشي .(رصمو ءايبيلو ,برغملاو
 مهيلع نّيعتي كلذلو ,(رهاظلا يف ةيمالسإلا) مهتمظنأ نوبراحي مهنأ امك لق"

 .ةيلمعلا هذه قايس يف نيملسملا نم مهناوخإ لتقو ,مهباهرإ ريربت

 لجأ نم جراخلا ىلإ زئقل1011]912177:212771731711175[11! 7 ك2مل(تحتجن
 كلذو عةؤطختلاةنه)»ارو)ختإ اجود َقََبَلآ ناك .ناتسن اغفأ يف داهجلاب ةمهاسملا
 نم صلختلاب دالبلل حامسلاو ؛نيدهاجملا يف ةيباهولا ريثأت نم دكأتلا قيرط نع
 اتا ةاطوووسسلط .جراخلا ىلإ مبلاسرإ قير نع موتا

 ةكرابمب نوظحي اوناكو ,ناتسناغفأ ىلإ نورخآ تائمو ةماسأ هجوت اذكهو

 ناله و الام ءاوس ةمركحلا

 1 ماعلا نم رياربف/طابش يف لوألا يرودلا يلمع يف لمعأ تنك امدنع

 صاخشألا تايفلخ قيقدت ىلع لمعلو  نيتدتعلا نافذ عم لمعأ كاذنآ تنكو -

 .ندال نب ةماسأ عيقوتب تردص ىوتف نع ندنل يف ردصت ةيبرع ةفيحص يف تأرق -

 يف نييكريمألا نينطاوملا لتق زيجت يتلا ىوتفلا يهو .نيرخآ نيفرطتم نيد لاجرو

 نايبلا ىعدا .ةيملاعلا ةيمالسالا ةهبجلا مساب نايبلا كلذ ردص .ملاعلا نم ناكم يأ

 لك بجاو نم هنإف هَّللا ىلع برحلا نالعإ ىلع اكريمأ أ مادقإ ببسب هنأ
 موقي نأ ملسم

 نيع ضرف ؛نييركسعو نييندم .مهئافلحو ناكريمألا لتف مكح نإ» :نييكريمأ لتفب

جسملا رّرحتي ىتح كلذو" .هيف رّسيت دلب لك يف كلذ هنكمأ ملسم لك ىلع
 ىصقألا .د

 دحلا ةلولثم مالسإلا ضرأ نع مهشويج جرخت ىتحو :مهتضبق نم مارحلا دجسملاو

 .«ملسم يأ ديدهت نع ةزجاع حانجلا ةريسك

 ١ع



 دوشسلا تايازلا

 تلحال ينكل ,ندال نب ىلع بتكملا هب موقي زيكرت يأب كاذنآ ملع ىلع نكأ مل

 ةركذم تبتك كلذل ءةرشابم تاديدهت ىلإ ةضماغ لاوقأ نم تروطت دق هتاحيرصت نأ
 يذلا ديدهتلا ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم زكري نأب ًاحصان لجرلا ةيوه حرشت

 تلاق ىتلاو ؛ءىتقرف ىلع ةفرشملا ىلإ ةركذملا تيطعأ .ةدحتملا تايالولا ىلع هلئمي

 ةقرف سيئر ناك نفيك نأ ةفرشملا يل تحرش .ٌزَورك نفك ىلإ اهمدقت فوس اهنإ يل
 .يتلباقم بلطف ةركذملا نفيك ملست .اهلمع لاجم يف ندال نب عقي يتلا يهو 1-9

 ىطغ .ةيرضملا يمالسإلا داهجلاو .ةيمالسإلا ةعامجلا اهيف امب ةيباهرإلا ةيئسلا
 ىلع كلذ دعب زيكرتلا ىقبأ امك ,ىملاعلا ةراجتلا زكرمل لوألا ريجفتلا ةقرفلا لمع

 نيذلا صاخشألاو ريجفتلا ةطخ نيب ام دوجوملا طبارلا ىلإ رظنلاب كلذو ءندال نب
 .ندال نب كلف يف نورودي

 هردصأ يذلا اكريمأ ىلع برحلا ندال نب نالعإ نم عطاقم نفيك ىلع تضرع

 ةريزجلا هبش يف يكريمألا دوجولا ىلع درك كلذو ,1447 ماعلا نم سطسغأ/بآ يف
 اعرش بجاو رمأ وه انضرأ ىلع حالسلا نولمحت متنأو مكل انباهرإ نإو» :ةيبرعلا

 .ةّيحلا تانئاكلاو لب ءرشبلا عيمج فارعأ يف عورشم قح وهو . القع بولطمو

 نوشمت مككرتي نم نابجلا نإو ءاهلتقف لجر راد تلخد ىعفأ لثمك انلثمو مكلثمو
 ةقلعتملا تامولعملاب مات ملع ىلع نفيك ناك .«نينئثمطم نينمآ مكحالسب هضرأ ىلع

 نب اذلص هلم رج رعد عباتي يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نإ يل لاقو «لجرلا ةيفلخب

 اذكهو ,ندال نب ةيضق ىف تاقيقحتلا بتكم ريبخ وه ناملوك لايناد ناك .ندال

 ةلاكرل ةعباتلا كيلأ ةطخمب تقولا كلذ يف ناذ فلك .دعب ام يف نفيك هب ينفّرع

 زكرم مسا ةيادبلا يف زكرملا اذه ىلع قلطأ )1331 ةظلقتاإ|ةتقازتالإإلإد7577ءاعلب جوف
 اشقان .1-48 ةقرف يف نيرخآ ءاضعأ ىلإ كلذك نفيك ينفّرع .(نييباهرإلا ةحفاكم
 نب ىلع ديازتم زيكرت ىلإ وعدت ةجاحلا نأو يدج ريذحت اهنأ ىلع انقفتاو ,ىوتفلا

 .كلذب ملع ىلع ىرخألا ةموكحلا عورف نأ نفيك انغلبأ .ندال
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 ناهرلاو ىوتعلا

 ءالمعلا ةروادم نم ةبقارملا [مسق] ةلحرم يف /١44 ماعلا نم ويام/رايأ يف تنك

 تيقلت .بتكملا نم ٌءادن كانه تعمس .بغش ةيضق ىلع كانه لمعأ تنكو .ددجلا

 :نفيكي تلصوو ةيفتاه.ةملاكن

 لجرلا ثدحت .4160 ةطحم عم ةلباقم هوتل ندال نب ىرجأ .يلع اي» :يل لاق

 ءاسملا كلذ نم قحال تقو يف تفقوت .«ةدحتملا تايالولا ةمجاهم نع ةحارصب

 ندال نب هيلإ اعد ىفحص رمتؤم باقعأ ىف ةلباقملا تءاج .ةلباقملا كلت ةدهاشمل

 ناك .(يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ًاقحال لمع يذلا) رليم نوج هعم اهارجأو : : 1

 هيلع تناك امم ريثكب مظعأ يه ءايألا هذه انتكرعم نإ :ةحارصلا ةياغ يف ندال نب

 مالسالا اومجاه امتع! ةقويشم ضر ةقافح قولك ريم الا ككتزأ '.سورلا دض: انتكرعم

 تايالول تتفتت فوس يتلا اكريمأل دوسأ ًالبقتسم عقوتن اننإ ...ةيسدق رثكألا هزومرو

 اهئانبا ثثج ةداعإ اهيلع نيعتي فوسو ,ةدحتملا تايالولا ىقبت نأ نم الدب ةلصفنم

 .اكريمأ :ىلإ

 يسأر تززه .«؟كبيأر ام» :نفيك لأس

 يف داهجلا نع نالعإلا ًالوأ ءاج تا هنإ .حضاو رمألا» :هل تلق

 ىلإ ًانلع نآلا هجوتي وه اهو ءرياربف/طابش رهش يف ىوتفلا تءاج مث ء1995 ماعلا

 .مجاهت نأ كشو ىلع ةدعاقلا نأ ىلع لدي راذنإ كلذ ْنأ دقتعأ :ىكرتمالا بعشلا

 .«نيزهاج نوكن نأ انيلع نّيعتي

 يف ناتيكريمألا ناترافسلا تضرعت .باوص ىلع انك ام رادقم كاذ دنع كردن /

 .نيرهش رورم دعب ريجفتلا ىلإ اينازنت ,مالسلا رادو ,اينيك .يبورين

 لمعلل ةقرف راتخأ يك تقولا ناحو :ءيلمع يف ةيلوألا ةروادملا ةرتف تهتنا

 عم لماعتلاب نيفلكم اوناكو ,40-1 يف ء ءالمعلا ضعب عم ةقادص ةقالع تأشنأ .اهيف

 لودلا عم لماعتلا ىلإ ةفاضإلاب كلذر ليام ددبجصسس هجروا ترعربكتال7

 فرشملا ينذخأ .نيسح مادص مكح تحت ناك يذلا قارعلا لثم ءباهرالل ةمعادلا

 عال



 داوفلنلا تايازلا

 ريجفت اهيف امب ,ةماه اياضق ةدع نع لوؤسملا ناك يذلا وهو .نولنود موت ةقرفلا ىلع

 .وروماد تاب ةلباقمل ,1497 ماعلا يف ىملاعلا ةراجتلا زكرم

 .ىرخأ تانكسم ةدعو .لونيليتو ءليفدآ ةيودأب ةئيلم ةبلع تاب ةلواط ىلع تيأر
 تيضمأ .لمعلا قيرف بيصت ىتلا سأرلا عاجوأ لك بسانت اهنإ» :احز امم يل لاف

 لكشت يذلا قيرفلا ةرادإ ىف هتبرجت نع تاب ثدحبت :موبلا كلذ يف هعم اليوط ًاتقو

 .ةيالول ةعبات ىرخأو ,ةيداحتا ةلاكو نيثالثو سمخ نع ديزي اًمم تقولا كلذ يف

 يف باهرإلل ةمعاد ةلود لكو ةيباهرإ 5208 لك عم لماعتلا فدهب ةيلحمو
 نودّقم مهنأ نوققحملا ركذتي نأ ةيمهأ نع كلذك تاب ثدحت .ملاعلا ءاحنأ لك

 طابحإ يأ ,ةيئاهنلا ةلحرملا ىسنن ال نأ انيلع نّيعتي هنإ كلذك يل لاق .روتسدلاب

 يف تاقحالملا كلذ ىف امب ,ةحوتفم تارايخلا لك ءاقبإو نييباهرإلا تاططخم

 .مكاحملا

 كلذو ءباهرإلا ةحفاكمل بسانم حشرم يننأ دقتعي هنأب تاب نولند موت غلبأ

 ةيصخشلا ىتيفلخ ىلإ ةفاضإلاب ةيلودلا نوؤشلا يف ةيميلعتلا يتيفلخ ىلإ ادانتسا

 اذإ اًمَع تاب ىنلأس ,ةيبرعلا ةغللا نم نكمتمو ءنانبل يف تدلو يننأ ىلإ ًارظن
 نأ يل حرش .17755جاهوإلا[2017][0220801]701220 ىلإ مامضنالاب ًامتهم تنك
 يطغت ةديدع قرف نم ٌفلؤم هنأو .دالبلا يف قايسلا اذه يف ىعسم لوأ وه 5

 كلذ مضي .اهل ةمعادلا لودلا كلذكو .ًابيرقت ملاعلا يف ةيباهرإلا تاعامجلا لك

 نم اوتأي مل مهو :نيرخآ نييصاصتخاو «نييوغلو ,نيققحمو .ءالمع كرتشملا قيرفلا

 نوعد تلبق .ىرخألا تارابختسالاو نوناقلا قيبطت تالاكو نم نكل ءطقف بتكملا

 .نانتما لكب كلت

 ةقبطلا يف عقي هبتكم ناك يذلا وهو َيَتَوَأ نول! باَقمل كلذ دعب تاب ينذخأ

 سس تاظحلل تقّدح .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىنبم نم نيرشعلاو ةسماخلا

 ىلع فرشت ةريبك ذفاونب بتكملا زيمتو :ةيوازلا بتكم نوج لتحا .ةذفانلا لالخ

 سلج.:تياتس ريابمإ ةيانب ىري نأ ءرملل نكمي اذكعو ؛نتاهنام نم ةريبك ءازجأ



 ناهرلاو ىوتعلا

 يسنرفلا نفلا نع ثدحتت بتك اهيلع تسدكت ةريغص ةلواط نم ةبيرق كئارأ ىلع

 .باهرالا نع انثدحتو ءادنلرباو

 ضعب نم نولنود موت لمع لجس ىلع تعلطا نأ تقولا كلذ يف يل قبس

 افظوم يتفصبو ءّيلإ ةبسنلاب ريثملا نم ناك .هقيرف يف نولمعي نيذلا صاخشألا
 ىلع كلذك موت قفاو .ةربخلا هذه لثم كلتمي ليمع فارشإ تحت لمعأ نأ ءًاديدج

 ,قيرفلا كلذ ةحلصمل ًايناديم تلمع اذكهو ,49-1 قيرف يف هتدعاسم يف يرارمتسا

 يل ٍتقو نم ىقبت ام تيضمأ ينكل ءسانلا ضعب تبوجتساو مهب هبتشملا تعبتتو

 .49-1 صخت اياضق يف لمعلاو «ةيرابختسالا تامولعملا ليلحت يف

 49-1 اهيرجي ىتلا تاقيقحتلاب قلعتت تاصخلم : ئلإ تعمتسا
 مها

 يف باهرإلا ةحفاكمب قلعتت اياضق ىلع كلذك ت . ووقت 0

 اياضقلا كلت لك درس نم نكمتأ نل نكل ,باهرالل ةمعادلا لودلا فدهتست ىتلاو

 .ةيرس اهنأ ىلع ةفنصم لازت ام اهب ةقلعتمل ا ةتمامولعملا نأل

 جراخلا

 صاخلا زيكرتلا نكل ,ةيباهرالا تامظنملا فلتخمب ةقلعتملا ثوحبلا تعبات

_ ةركذم ةباتك ىلع نولند موت ينعجش .ةفرطتملا ةينيدلا تاعامجلا ىلع ناك
 قلعتت

 .يل لاق ام ّدح ىلع «[تامولعملا] ةفرعملا رشن» لجأ نم كلذو ,عوضوملا اذهب

نم لينوأ نوج ناك .بلطلا اذهل دج تررس
 ةركذملا موت رّرم نيذلا صاخشألا نيب 

نأب قحسال تقو يف تملع .مهبل
اسقأ لك ىلع ةركذملا كلت عيزوتب ماق نوج 

 ادادإ م

 .باهراالا نوؤش

يلع اي نآلا لمعت ةيضق يأ ىلع» :يفلخ نم لوقي ًاتوص تعمس
 كلذ ناك «؟

 ناك .بتكملا يف دوجوملا يدحو يننأ تدقتعا تنكو .ءاسملا نم رخأتم تقو يف

 ءرخأتملا تقولا اذه ىلإ لجرلا ىقبي نأ عقوتأ مل ئيتكل ::ايتوأ نوح .توض: كلذ

نوج كحيض .ىبتكر ىلإ روضحلا نم كعد
نافجا هنأب كردأ نأ دعب 

 ي
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 ديالا تانازلا

 «؟ انسح»

 .قمحا وديا دق ىننأ نم تقلق
 .«ىنتفخأ كل « ى كيس 5 فيس

1 

 يا .ةبسانملاب ءكلت تناك .قلقت ال» :ىراكفأ أرقي هنأكو ىل لاق

 أع هنإ .اقيقد ناك ليلحتلا نأ امك ءاهتباتكل ةردابملا تذخأ كنأ ًاريثك رّدقأ

 . «« كح

 . « ىادمس ان كل اركش»

 .«ةرشام ىلإ هلسرت 9 اثيش اهف 0 كحل ةيلاتلا ةرملا ىف دنرأ»

 .«كلذ لعفأس « ىدس لجأ»

 .«ةلئسألا ضعب كيلع حرطأ نأ

 .يدينيك معطم يف لمعي يذلا وصو .ةراح ةيدنلريإ ةماستياب سيروم أثب خر

 ةيداحت الا تاقيقحتلا بتكم يفو .نوناقلا قيبطت لاجم يف نيلماعلا نم ريثك هربتعي

 0 كرويوت يف لدن لضنأ هنآ
 0 ير

 00-5 أم حر مها 0 اسؤرلا

 .هتامولعم ىف ةدوجوملا تارغثلا

 كلذ تايناكمإ يه امد» :انثيدج ةيادب ىلع ةقيقد نيرشع ؤحن يضم دعب ينلأس
 شقانن انك يذلا ندال نب ةماسأ ىلإ كلذب ريشي ناك «؟لجرلا

 .هتطشنأ

 'يملاعلا قايسلاب ءدبلا ىلإ جاتحن فوسف ةطقنلا كلت مهفن نأ اندرأ اذإ» :هتبجأ

 .«حرسملا لخد امدنع هب طاحأ يذلا ام يأ ,ءيلحملاو ,يقطانملاو

 « ؟أدبت نأ كيرت نيأ»

 .«ةمساحلا ةلظحللا وه ١4 ماعلا ناكد»

 عا



 ناهرلاو ىوتعلا

 «؟191/9 ماعلا اذاملو»

 امدنع يأ :

 تقفارت .يتايفوسلا داحتالا عم مهبرح يف نيدهاجملا ةكراشمل ناتسناغفأ ىلإ هجوت

 ددع ةيؤر يفو .هتيؤر يف ريبك ريثأت عم 191/4 ماعلا ىأ .ةقباسلا ةنسلا ثادحأ

 يف مهرودو .مهنيدو ,مهدالبل ,ةقطنملا ءاحنأ يف نيملسملا نابشلا نم ىصحي ال

 اوماق يتلا مهتطشنأ يف رثأو ءملاعلل مهتيؤر غاص يذلا وه ريثأتلا كلذ ناك .ملاعلا

 .«لعب ام يف اهب

 90| حالا فللت كن اكوا ذ ام

 نئاهترلا-ةمزأو َءْرصْمَو ليش ارتسإ ريب .ام مالسلا ةدهاعم عيقوتو «ةيناريإلا ةروثلا»

 تعقو .ناتسناغفأل يتايفوسلا وزغلاو .ةكم يف مارحلا دجسملا لالتحاو «ناريإ يف

 .« 191/9 ماعلا يف ثادحألا كلت لك

 ةروثلا باقعأ يف كلذو .ينيمخلا هللا حور هللا ةيآ ةدايقب ةيمالسإ ةلود تسسأت

 ةيسابسل تلات ةكردي اجيت يذلا دوألا (حاجتلا و21151 ءاشلا علخو ةيناريإلا
 0 ع ءاحنأ لماك يف ددرت اهريثأت نأ امك7[211]!01351

 فده ىلإ ةفاضإلاب .ايماَحت تقلا كلذآّنف ةّيعيعلا تاقألا'
 امأ .هيلإ علطتت كرتشم رتشم

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصم يف ًافرطت رثكألا تاعامجلا صخألا لغو ةةنسلا

 ينيدلا مكحلا يف نورخآ َةّنس ىأر .اهتايلكيه لخاد ةروثلا راركتب تمّلح دقف

 ةلواحمل عفادب اورعش اذكهو ,ةقطنملا يف ةّنسلا نييمالسإلا ةرطيسل ًاديدهت يعيشلا

 .مهذوفن ةيوقتو ديدهتلا كلذل يدصتلا

 يسايسلا ركفلا يف ةروث دعي هتاذ دحب ةطلسلا مامزب ينيمخلا كاسمإ ناك
 'يعيشلا

 ةدوع ىتح يمالسإ ماظن سيسأت ةيناكمإ مدعب لوقت رومألا ةيديلقتلا ةرظنلا تناك

 لجأ نم مالسإلا راكفأ مادختسا ءانثألا هذه يف نكمي . «بئاغلا» رشع يناثلا مامإلا

 ؛ةيديلقتلا ةرظنلا هذه ينيمخلا رسك .ةيمالسإ ةلود سل نك "لدا طم ةماقإ
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 دوسلا تايارلا
 7 هم ص ل يح

 تت

 ندنييسيكيييسن نيقشنملا نيدلا لاجر تاضارتعا نس مغرلاب هلاعفأ رّربو

 هنأب ىنيمخلا لداج عةيفتفلا
 اونوكي نأ ئسميشيدلا ةداقلل ْنحْمَت

 ماموللا ن :ع نا وأ ءالكو

 .هتدوع لبق يمالسإ ماظن سيسأت مهنكمي هنأ يأ ,رشع يناثلا

 .هدحو ينيمخلا دي ىلع سّسأتي مل ثيدحلا ىسايسلا مالسإلا نإ لوقلا اننكمُي

 انبلا نسح دي ىلع سّسأت يذلا نيملسملا ناوخإلا ميظنت ىف اوم تطق ناك

 نم نيرشعلاو ةيناثلا يف ةيبرعلا ةغلل ًاذاتسأ انبلا ناك امدنع يأ ,1947/ ماعلا يف

 ىلع زكترت ةلود سيسأت ىلإ ةياهنلا يف فدهي نيملسملا ناوخإلا ميظنت ناك .هرمع
 ةيعامتجالا هتيلكيه نيوكت وه ميظنتلا فده ناك .يمالسإلا نوناقلا و١1: ةعدرشلا

 .ةكرحلا هذه تماق .ةريقفلا تاقبطلل ةيعامتجا تامدخ ميدقت قيرط نع هب ةصاخلا

 فطاعتي ال ادساف امكاح هوربتعا يذلاو ,قوراف كلملا مكح يدحت لجأ نم :[ثزج

 رمألا وهو ءصاخشأ ةسمخ اهنم ةدحاولا مضت ايالخ ىلع ميظنتلا عزوت .ءارقفلا عم

 مت اذإ هنأ كلذ ينعي .هقارتخا يف كلملل ةعباتلا ةينمألا ةزهجألا ةمهم بّعص يذلا

 ةموكحلا تلواح امدنعو .ةميلس ىرخألا ايالخلا لظتسف ةدحاو ةيلخ ىلع ءاضقلا

 ىلإ لصو دق ميظنتلا دادعت ناك هسيسأت ىلع نيدقع رورم دعب ميظنتلا قيرفت ايمسر

 .صخش نويلم نم رثكأ

 اهلالخ نم عمتجا امك ءاثبلا توم نمار يطق تقوردعب:ةعامجلاحبلإ بلقق متفتا

 كلملا بلقل اوططخ نيذلا نم نيرخآ نييركسع ةداقو رصانلا دبع لامج ديقعلا عم
 ناوخإلا ميظنت ادب اذكهو .ءافلح نع نوثحبي نويركسعلا ةداقلا ناك .قوراف
 3101115129 .ًايلانم .ةريقفلا تاقبطلا نيب يوق معد نم هب عتمتي امب ,نيملسملا

 .حجانلا 1101 ماعلا بالقنا اعم ناوخإلا ةداقو ؛نويركسعلا

 ردجي امب قلعتي ام يف امهءارآ نكل ءمكحلا يف كلملا ةفالخ ناقيرفلا دارأ
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 ناهرلاو ىوتفلا >

 ةركف ىنبتو) ةيناملع ةفوكتس ءاشنال ططخيلا مضانلا دع ناك ةفلتخم تناك انلات ةلمغ

 ةيمالسإ ةموكسا اننإ ىلإ نوعسي نودلسشملا ناوخالا ناك امنيب ١ (ةيبرعلا ةقرفلا
 هنكل ,ءكلملا طوقس دعب مكحلا ةفد رصانلا دبع ملست .(يسايسلا مالسإلا زيزعتو)

 نإ لاقو ضرعلا كلذ بطق ضفر .ميلعتلا ريزو بصنم يف هئييعت بطق ىلع ضرع
 ماظنلا يدحت يف أدب اذكهو ,هماقم عم بسانتي يذلا ماهلا بصنملاب سيل كلذ

 .ةيمالسإ ةلود ءاشنإ ىلإ اعد امك ,ةينلع ةروصب

 دبع: ل اقم! وجو جر زووركووزوروبز ور دوو ور 10/
 ةسمخ دعب ىلع نم هيلع تاقلط ينامث هقالطإب كلذو .1962 ماعلا يف رصانلا

 :ةعمتجملا دوشحلا نيب رعذلا رشتنا .اهفده تاقلطلا عيمج تاطخأ امدق نيرشعو

 نآلا انأف رصانلا دبع لامج تام اذإ» :ةطاسبب نلعأو اثداه ىقي رصانلا دبع نكل

 اذإو ...مكنم انأو مكنم تنك دقل ..رصانلا دبع لامج هكلكف ,نئمطم انأو تومأ

 ليبس يفو مكليبس يف هّللاو كلذل دعتسم انأف دهشتسي وأ لتقُي رصانلا دبع لامج ناك

 هربخ رشتنا امك ,حيرصتلا كلذ اهعامس دنع دوشحلا تجهتبا ..«رصم ليبس ىفو هللا

 ةانهرصآنلا دبع لغتشاا) .رصانلا دبع ةيبعش زّرع يذلا رمألا وهو .دالبلا ءاحنأ يف

 بهايغ يف مهنم ريبك ددعب ىقلأو ,نيملسملا ناوخإلا ىلع ضاضقنالل ةبسانملا
 .مهنيب نم بطق ناكو ,نوجسلا

 (8801]ةباتك ىلإ هتعفد ةبرجتلا كلت نكل ,ديدشلا بيذعتلل ضّرعت سطق نإ ليق

 هباتك نوبّرهي هتلئاع دارفأو هئاقدصأ لعج يف بطق حجن اةَقئرلقلا!لنقا لآعلا هلامعأ

 .بحووتللاةدابسلاجناتججادكلاجكلذو فاران لدآل .هعيز ونا نجسلا جراخ ىلإ

 لهجلا ةلاح يأ ,ةيلهاجلا جتني فوس ماظنلا اذه لثم نأ بطق بسكات

 ؛نايقتلي ال مالسإلاو ةثيدحلا ةلودلا نأ بطق ريتعي .دمحم ىبنلا ةايح تقبس يتلا

 .أطخلا هاجتالا يف نيملسملا نوعفدي امنإ ةثيدحلا ةلودلل نيعادلا كئلوأ نأو

 يب
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 نييقيقح نيملسم اوتزكر نار نكت ال. .(امكح تيلعتلا زاجأأ) ةلؤدلا ىف نطاونباعأ
 نيذلا نأ بطق جتنتسا .بيذعتلل رخآ ًاملسم ضّرعي ال يقيقحلا ملسملا نأل كلذو
 مكحلا نوهحتس كلذب مهو ,نينمؤم ريع وأ :اتافك اوناك# تتالعتلا تايلمع اودفن

 .ريفكتلا وأ :ةدرلاب

 يأ 5 0 فصتنم ا أم 0 يلع 00 ةفلخ دوعت

 هروثب رثب جراوخلا مايق ءارجالا اذه ةجشن 0 .هعم برخ يف اا نم الدب

 امأ 0 نوملسملا 00 7 ردع امك ,(ك) 7 مامإلا لق 2 تدأ

 00 .رخآلا ملاعلا ىف ًاناكم مهسفنأل رس ا ل

 .ةفرطتملا مهئارآ ببسب نورخآ نوملسم مهيلع هقلطأ مسا وه (اوجرخ نيذلا كئلوأ)
 :صوصنلا يف ساسأ ىلإ جراوخلا اهضرف يتلا ىرخألا تاءارجإلاو ةدرلا مهت دقتفت

 (يَع) يبنلا اودهطضا نيذلاو .ءطقف مانصألا نودبعي نيذلا كئلوأ نإ نآرقلا لوقي

 ىلإ اودمع جراوخلا نأ كلذ ينعي .نيدترم مهرابتعا نكمُي لئاوألا نيملسملاو
 .مهلاعفأ ريربتل ةيمالسإلا ةديقعلاو نآرقلا نم عطاقم لالغتسا

 ىلعألا وبأ دّيس يناتسكابلا لثم نيرخآ نيفرطتم نيركفم نم كلذك بطق دافتسا
 ةازغلا ناك .ةيميت نبا لثم ةقباس ىرخأ تايصخش نمو ءهرصاع يذلا يدودوملا

 ه1 177سم رعت زرزر وعيا رهو معتتا107257595|171ئ17 علوم"
 'نلعأو مهمالسإ ةحصب فرتعي مل يذلا رهوا#]ةْئلِئت[ِبالإ توه دان !ركلنن ]13571
 امدنع مهبناج ىلإ فقي ىتح وأ ,مهعم لماعتي صخشش يأ نأ ,كلذ ىلإ ةفاضإ

 ذاق ير ل ل ل را ل دع كب ,موجهلل نوضرعتي

 س.دايحلا7 2ع” نوفقاولا ناك ول اتح هنأ وه:اذه همكح ءارو: نم قطنملا' ناك

 )و نينمؤملا نيملسملا نم ءالؤه ناك اذإ امأ ,مهلتق رربي كلذ نإف ةاطخلا نيملسملا

 ا ررض الف اذكهو ,ةرشابم ةنجلا ىلإ ,ةطاسبب ,نوبهذيس مهنإف لتقلا نوقحتسي



 | |( 3قللا5 +0 اان ||

 نوفقي نيذلا كئلوأ اولتق ام اذإ ,قطنملا كلذ بسحب ,ةئيطخ ةلّتقلا فرتقي ال .مهلتق

 .دايحلا ىلع

 طظح اليل ةيمالسالا ةيئيدلا :ةديقعلا مف ادج اًميمع ثحبلا ىلإ ءزملا رطضي ل

 امناكف» انيرباناسنإ ! اثق ص خدش 4 نأ: ىلع نارقلا صني .:ةيؤرلا ةذه أطخ ىدم

 يف درو .نيّدلا نع رظنلا ضغب مهعيمج رشبلا كلذ لمشي .«ًاعيمج سانلا لتق
 هيلع هللا ّبضغو اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ًادّمعتم انمؤم لتقي نمو» كلذك نآرقلا

 ءاذه انموي ىتحو ,نويريفكتلا نويباهرالا بظاوي .«اميظع اباذع هل دعأو هئعلو

 كلذو ,نودترم مهنأأب نيرخآلا ةيملسملا ماهتا يف ةيميت نبا ججح مادختسا ىلع

 فرحا نركلكتا1١نييربمكتلاعاابتأ نفعت .ءايربألا صاخشألا لتق ريربت فدهب

 مدحت 1012 هاهو نر رعب رو روجتلا ك7:
 بطق راكفأ عيمجلا مدختسا .هنوعبتي يذلا فنعلا جهن ريربتل ادمع ةفرعملا كلتا
 تاهيبشت مادختساب ًامرغم ينيمخلا ناك!!! 3777117777
 يذلا) رصانلا دبع نيب ام ,لاثملا ليبس ىلع .بطق نراق .ةيريوصتلا هججحو بطق

 هركذ دري يذلا نوعرفلاب هاشلا هّبش دقف ينيمخلا امأ ,نوعرفو (ادبتسم هربتعي ناك

 اننكمي .ىسوم رود ذخأي نوعرفلا ىدحتي نم لك نأب ًايقطنم لدتساو .ةاروتلا يف يف

 نإف ناريإل ادئاق هتفصب ينيمخلا هب عتمتي يذلا يملاعلا ذوفنلا ىلإ رظنلاب هنإ لوقلا

 .يمالسإلا ملاعلا يف ربكأ اراشتنا اهاطخأ ةجسحلو نطق راكفأل همادختسا

 دحاو رهش رورم دعب يأ 21914 ماعلا نم سرام/راذآ يف ليئارسإو رصم تعقو

 يتلا ديفاد بماك تايقافتا يمسر لكشب تّمتأ مالس ةدهاعم .ةيناريإلا ةروثلا ىلع

 طسوألا قرشلا يف ةدهاعملا هذه تربّتعا .ةقباسلا ةنسلا ىف نافرطلا اهيلإ لّصوت

 رصم تهجاو .ليئارم] ديف كرزعلا لاعلا :ماضت ترسك اهنأ امك نيينيطسلفلل ةنايخ
 قيلعت ىرج امك ,يبرعلاو يمالسإلا نيَملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةلزعلا كلذل ةجيتن

 امك ءاريثك رصم يف نوفرطتملا نويمالسإلا بضغ .ةيبرعلا ةعماجلا يف اهتيوصضع

 ؛١/19١ ماعلا يف نيفرطتملا دي ىلع هلايتغا تقبس يتلا ماوعألا يف تاداسلا نأ
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 مصاخ يدلا رصانلا دبع سكع ىلع كلذو ءًاينيد ًاسيئر هفصوب هسفنل جيورتلا لواح

 .بطق نجسو نييمالسإلا

 ةرافسلا 191/4 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 4 يف نويناريإلا بالطلا مجاه

 ادر كلذو .نئاهرك نييكرسالا نم 017 زاجتحا نم اونكمتو .ءنارهط يف ةيكريمألا

 .ناطرسلا ضرم نم جالعلا ىقلتل اهيلإ لوخدلاب هاشلل ةدحتملا تايالولا حامس ىلع
 .ناريإ ءاحنأ يف مهعيزوت اهبقعأ دقف نئاهرلا صيلختل ةلشافلا ةيكريمألا ةلواحملا امأ
 اموي 58١ رورم دعب يأ 2١1/0١ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ىتح مهنع جرفُي ملو

 ينيمخلا ةقفاوم ىلع ةرافسلا اوحاتجا نيذلا بالطلا ةداق لصحي مل .مهرسا ىلع
 نويمالسإ مهنأ هيدل حضتا ْنَأ دعب مهدناس هنأ الإ مهتيلمع ذيفنت ىلع مادقإلا لبق

 رتراك ةرادإ تحت ةدحتملا تايالولا تدب .هل مهئالو تابثإ ىلإ ٍنوعسي نوصلخم

 يف ةذخآ يسايسلا مالسإلا ىوق نأ ادب اذكهو .درلا نع ةزجاع اموي 555 لاوطو
 .دوعصلا

 ,هذخأو ؛مارحلا دجسملا وه سدقم ناكم ىلع نيفرطتم ءاليتسا ةيلمع ترج
 نيرشت ٠١ موي يف يأ ,ةرافسلا ىلع موجهلا نم موي رشع ةتس دعب ,نئاهرك جاجحلل
 ةفيرشلا ةبعكلاب دجسملا طيحي .يمالسإلا ملاعلا ّره يذلا رمألا وهو ءربمفون/يناثلا

 يف نوملسملا هيلإ هوتي يذلا ناكملا هنأ امك ءاهانب يذلا وه ميهاربإ نإ لامي يتلا
 سدقأو ةدابعلل ناكم لوأ كلذك مارحلا دجسملا ربتعُي ايمو تارم سمخ مهتالص
 ناك يذلا وهو ءجرخ دق ,رظتنملا يدهملا نأ نوفرطتملا نلعأ .مالسولا يف رك

 توصلا تاربكم نوفرطتملا مدختسا .هتعاطإ ىلإ نيملسملا اوعد مث .مهتداق دحا

 اوثبل امو .ةكم ءاحنأ يف اهعامس نكمُي يتلا يهو .ريبكلا عماجلا يف ةدوجوملا
 ,ةكلاملا ةلئاعلا علخب اوبلاطو .برغلا اهدسفأ دق ةيدوعسلا ةدايقلا نأ اونلعأ نأ

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةمارص دشأ ةخسن قيبطتبو ,برغلا عم تاقالعلا لك عطقبو
 .دالبلا يف

 تائم امهلالخ لتق ,نمزلا نم نيعوبسأ لماكلاب دجسملا ةداعتسا رمأ قرغتسا
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 ناهرلاو ىوتفلا

 كلذ دعب ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا تمدق .نييدوعسلا دوئجلا نمو «جاجحلا نم

 :ناكسلا ولع ةمارتص دشأ ةيمالسإ نس :ناوق تضرفو ,نيددشتملا نيدلا لاجرل تالز 05

 .ام ىنعمب اوحبر دق نيفرطتملا نأ كلذ ينعي

 ةدحتملا تايالولا ىلع موللاب نورخآ ةداقو ينيمخلا يقلي نأ ةقرافملا نم ناك
 اهيف امب ,ةفلتخم نادلب يف نييكريمألل ةيداعم بغش لامعا تنعفو دقو :ثدخ امل

 ريهامجلا نم دوشح تلوتسا اءسملا ةماعلا تارامالاو ءايبيلو ءنيبيلفلاو ناتسكا

 ا ل 11 رع ركل مالسإ يف ةيكريمألا ةرافسلا ىلع تقولا اذه يف

 .ايبيلب ءسلبارط يف هتاذ رمألا ثدحو ءضرألاب تيّوس

 .191/4 ماعلا يف ةمهملا ثادحألا رخآ ناتسناغفأل يتايفوسلا داحتالا وزغ ناك
 تاذ ةيطارقوميدلا ناتسناغفأ ةيروهمج ةماقإ ذنم دالبلا يف نيطشان تايفوسلا ناك

 ةكرح ءاوتحا نع ةيسكراملا ةموكحلا تزجع . 191/8 ماعلا عيبر يف ةيسكراملا لويملا

 ةيتايفوسلا تاوقلا تلخد اذكهو .ةينيد ةلود ةماقإ اودارأ نيذلا ناغفألا نيدهاجملا

 .اهئافلح ذاقنإل لوباك ىلإ

 َتايفوسلا ةازغلا نم دلبلا ةيامحل ملاعلا ءاحنأ لك نم نوملسملا "قباست

 ةكلمملاو رصم ”نيفرطتملا نيملسملل ديدج ودع روهظو .وزغلا دافأ .«نيدحلملا»

 وبدراتتالا]112177!1717ةرد عنز جيفا1[31517111)) .ءاوسس دح ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نادلبلا كوورود اهجتن 0 :ءاقتشت> ال518 ناهق أ 170757377771577:
 تايالولا تمّدق .نيدهاجملا معد فدهب ناتسناغفأ يف تارالودلا تارايلم عم
 . نيلتاقهلل انتة ابوس ذابتتكا هيجل ارفجر ااا جسور ننرو وجت

 داهجلا يف نيذفانلا زربأ دحأ ءنيطسلف نم نيد لجر وهو .مازع هللا دبع ناك
 كلملا ةعماج يف رضاح امك ءبطق بالط دحأ مازع ناك .ناتسناغفأ يف رئادلا

 يف ميلعتلل 19174 ماعلا يف ناتسكاب ىلإ هلاقتنا لبق كلذو ,ةدج يف زيزعلا دبع
 مَدَنَع امأ .ناتسناغفأ نم ًاييرق ىعبي يكلو ,دابأ مالسإ يف ةيلودلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 هوي



 دوسلا تايارلا
 007 لاا مم مح

 يضارأ نع عافدلا» :اهناونع ناك ىوتف مازع ردصأ دقف ناتسناغفأ تايفوسلا ازغ

 .نيع ضرف وه كلذ نأ اهيف نلعأ يتلا ىوتفلا يهو ,«نايعألا ضورف مهأ نيملسملا
 كراش .«نيلتحملا» دض ناتسناغفأ نع عافدلل نيملسملا ىلع يصخش بجاو وأ

 كلمملا يف ربكألا ىتفملا مهنيب نم ناكو ,ىوتفلا هذه يف نورخآ نوذفان نيد لاجر
 .ربكأ ًالقث اهاطعأ يذلا رمألا وهو ءزاب نب زيزعلا دبع ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 الو تارمتؤم الو تاضوافم ال .امهذحو ةيقدنبلاو داهجلا» راعش مازع عفر

 ندال نب يف هثيداحأ ترثأ .ملاعلل هتيؤر ىلع اليلد يطعي يذلا رمالا وهو ,«تاراوح

 هتعفدو - اهيف مازع دوجو ءانثأ زيزعلا دبع كلملا ةعماج يف اذيملت ناك يذلا وهو -

 مهبف نمب .نيرخآ ًارابك نييباهرإ مازع ججح تعنقأ .نيدهاجملا ىلإ مامضنالا ىلإ
 ليهست ىلإ فدهي يذلا تامدخلا بتكم ءانثألا هذه يف مازع سّسأ .فسوي يزمر

 [نكسلا نكامأ] ةفايضلا رود كلذك سّسأ .ناتسناغفأ ىلإ نيدهاجملا لاقتنا ةكرح

 عورف حتف امك .ةكرعملل ددجلا نيدنجملا ريضحت لجأ نم بيردتلا تاركسعمو
 امك ,نيلكورب عرف كلذ يف امب ,ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف دينجتلاو تاعربتلا تالمح

 .لاتقلا يف ةمهاسملل صاخشألا فالآ هسفنب دّنج هنأ

 نابشلا فالآ رفاس» :191/4 ماعلا يف ثدح ام ةشقانم يهنن نحنو نوجل تلق

 مازع اهيلإ اعد يتلا ةديقعلاب اعوفدم مهنم ريبك ددع ناكو .ناتسناغفأ ىلإ برعلا

 ةيعمقلا ةمظنألاب نيطبحم نورخآ ناك .ةيلقعلا يف هل نوهباشم نورخآ نيد لاجرو
 نيذلا نيملسملا مظعم ىفتكا .ةرماغملا نع اوثحبف اهيف صرفلا مادعناو مهدالب يف

 .ةليومت ةعمارضحأ هنأ [لاحلا ةعيبطب «تتناكف نوال قباةّريَماَمأ .مهدوهج ميدقتب اوتأ

 تاو نيا دوف ووو وجوجل

رس براقعلا نأ انظحالو ةنداحملا كلت تهتنا
 17 ةدحاولا تد
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 نافرلاو ىوتعلا

 ىل ادبو .رخأتم تقول بتكملا يف ءاقبلا ىلع دوعت نوج نأ كلذ دعب يل نّيبت

 ىأ لبق ةداع بتكملا ىلإ رضحي لجرلا ناك .ًادبأ ماني ال هنأ 0 ضعب يف

 يتلا تاءاسملا امأ .ليللا يف هبتكم ةلواط رداغي صخش رخآ ناك امك ءرخ صخش

 بتاجألا تاراختسالاو :نوناقلا. قطن يلوؤسم ميركتل تناكف هبتكم اهيف رداغب

 رومأ ةشقانم فدهب جراخلا ىلإ هئالمز باحطصال وأ ,بتكملا نوروزي اوناك نيذلا

 .لمعلا

 يف تالوجب موقي ناكف ءاشعلا ماعط لوانتل جورخلاب ًالغشنم نوج نكي مل اذإو

 ينوعديل ةريثك نايحأ يف يبتكم يف فقوتي ناك .هيف دجوي نم لك فرعيل بتكملا

 ىتح يبتكم يف يدوجو نم ةليلق عيباسأ ىدم ىلع دكأت نأ دعب نكل .جورخلل

 لوانتل جراخلا يف يقتلن نأ ينم بلطيل ًايفتاه يب لاصتالاب يفتكي راص رخأتم تقو

 .ةقباسلا ةرملا يف هيف انيهتنا يذلا ناكملا نم انتاشقانم عباتن انك .ءاشعلا

 ماعطلا عونب ددحتي ناك هرايخ نكل , ,ةليلق معاطم ىلإ باهذلا لضفي نوج ناك

 محللا حئارش لوانت اذإ امأ .ليللا يف تقولا رخأت ىدمب كلذكو .هيهتشي ناك يذلا

 ناك اذإو .نيسمخلاو يداحلا عراشلا برغ عقي يذلا يتيس مهطم راتبي ناك هنإف

 ناك) . .ىلوألا ةداجلا يف عقي يذلا تسريف معطم دصقي ناك هنإف أ ادجأ ارخأتم تقولا

 ءاهتنا دعب معطملا كلذ يف نوعمجتي ةنيدملا يف نيزاتمملا ةاهطلا لك نإ يل لوقي

 :نياليإ معطم راتخي ناكف ةيعامتجا ةيسمأ ةيضمتل علطتي ناك اذإو .( (مهلمع تاعاس

 0-0 بغري امدنع نوج ىدل لضفملا معطملا وه ونورب معطم ناك

 كلام نوكي نأ ةقرافملا نم هنإ نوج يل لاق .ةيبنجأ نادلب نم نيرئازلا نيلوؤسملا

 نكل «ةئيدملا يف ةيلاطيإلا تالوكأملا لضفأ هيف دجت» .اينابلأ الجر معطملا كلذ

 امدنع ةيناثلا ةقبطلا يف نوجل ةلواطب ظفتحي معطملا ريدم ناك .«ىنابلأ ّلجر هكلام

 يف ارتائنيس كنارف يناغأ فزع ةيسنجلا يليئارسإ ونايب فزاع 5 .مداق هنأب ملعي

تعومجم هبلطت ام فزعي ناك هفويض ةبحصب نوكي امدنع نكل ءمعطملا كلذ
 .ان
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 تونلا تايارلإ
 ب00 7:00 ل57

 ريجفت يف اهانيرجأ ىتلا تاقيقحتلا ءانثأ اينازنت نم نيلوؤسم فيضتسن انك

 ةينغَأ» فزع ونايبلا فزاع نم نوج بلط .1494 ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف انيترافس
 يف عاش يذلا ادنيل نومولوس نحل فزعب ءدبلا يف فزاعلا ددرتي مل .«ةيقيرفأ

 .(«ليللا يف ماني دسألا») «يبوبم» ناونعب ناك يذلاو ءيضاملا نرقلا تاينيرشع
 كلملا» ناونع لمح يذلا يري مليف يف هتغيص ىلإ نوكي ام برقأ فزعلا ناك

 انبحطصا امدنعو .«ةريدقلا ةباغلا ,ةباغلا ىف» هيف يخت ةقوجلا تناكو .«دسألا

 نم ناك امف ةيطسوأ قرش ةينغأ نوج بلط دقف معطملا كلذ ىلإ نييدوعس نيلوؤسم

 .«ءارحصلا ةدرو» نحل فزع نأ الإ فزاعلا

 .مهدالب يف مهنأكو نورعشي بناجألا نيلوؤسملا لعج ماودلا ىلع نوج لواحي
 الكا .مهدالب يف ةعئاشلا تالوكأملا مدقي معطم يأ ىلإ مهبحطصن انك اذكهو

 ةيكريمأ فادهأ ةمجاهمل ةيباهرإ ةطخ طبحأ يذلا لمعلا وهو #ةّيفلألاةيلمع# يف

 .هنم ةبيرق خيراوت يفو ؛ ٠٠٠١. رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يف ندرألا يف ةيليئارسإو

 يف ةلماعلا ةيقيسوملا ةقرفلا تداتعا .نانبل زرأ ىعدي ناكم ىلإ نييندرألا انبحطصا

 .اهنوبحي انورئاز ناك تاينغأ يهو ,ةيديلقت ةيبرع تاينغأ فزع معطملا

 نيناوقلا قيبطت طابض نأ كردأو َْةَهلَطَخَتَلآ! قائل!!! نوح[

 ىلع دمتعي كلذو ءاهليهست وأ انتايح بيعصت مهل نكمُي فاجألا تارابختسالاو
 تناك امدنع اذكهو .هسفنب نيلوؤسملا كئلوأ بّبحي نوج ناك .انعم مهنواعت ىدم

 ثحبيل تقولا ضعب نوج ىضمأ .ناطرسلاب ةضيرم نييناطيربلا ني نييمسرلا دحأ ةجوز

 ناك .امهتلحرل طيطختلا ىلع نيجوزلا دعاس امك ,كرويوين تايفشتسم لضفأ نع
 .ارتاجنإ ىلإ اهيف انرفاس ةرم لك يف نسح لكشب هقيرف عم هنولماعي مهرودب نويمسرلا

 نم رثكأ ًاعفن يدجت هنم ةيفتاه ةملاكم تناكو ,نوج انئارظن مظعم بحأ
 ةيلمع يف ًامهاسم ارتلجنإ يف تنك امدنع ةرشابم كلذ تسمل .ةيمسرلا تايقربلا
 داهجلا ةكرح) 1311و ةدعاقلا ةطشنأ تطبحأ ىتلا تاقيقحتلا ةلمح يهو ,ءيدحتلا
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 ناهرلاو ىوتعلا

 تارابعب سيلو ,ةقادصلاو قدصلاب انتاقالع تزّيمت .كانه (ةيرصملا ىمالسالا

 يف انئالمز ةرايز ءانثأ هبوك تاءاسملا دحأ يف نوج عفر .ةيساموليدلا فطللا

 ,مكتدعاسم نم اوديزت مل اذإ» :مهل لاقو ءاشعلا ٌماعط انلوانت ءانثأ دراي دنالتوكس

 ةظحالملا هذه نم دحأ جعزني مل . «ةيلامشلا ادنلريإ يف شيعلل ةكلملا رطضت فوسف

 00 انيلع ديدشلا ةصرح نمو هلق قامعأ نم ملكتي نوح نأ نوفرعي مهنأل

 .اهديرن ىتلا ةدعاسملا ىلع انلصح اذكهو

 اذكهو ,نوج اهميقي يتلا ءاشعلا بدآم ةيمهأ ًامئاد ةيطارقوريبلا رئاودلا مهفت ال

 دمعي نوج ناك .اهتاقفن فرص ىلع ةقفاوملا ءاطعإ نايحألا ضعب يف ضفرت تناك

 هلثم لعفأ تنكف انأ امأ .هب ةصاخلا نامتئالا ةقاطب مادختسا ىلإ تالاحلا هذه ىف

 لب لاومألا رفون يك بتكملا يف انشل اننإ» ءنوج ينمّلع ام لثم .نيرخآلل لوقأو
 ْ ْ | .«حاورألا ذاقنإل

 عم كلذو .ةدعاقلاو ندال نب عم ةقالعب طبترت ةيكريمأ ةقرف فشك يف لمعلا أدب

 يذلا وه هدحو ندال نب نكي مل .ةدعاقلاو افلا ةلأسم يف ريحت تتكملا ءدب

 امدنع ماَّزع ةيبذاجب اورثأت نييكريمألا نم ًاددع نأل كلذو .هل ًادشرم ماّرع يف ىأر

 لاومألا عمج لجأ نم تايئينامثلا تاوئس يف ةدحتملا تايالولا ءاحنأ يف لاج

 نييكريمألا نيب نم ناك .ناتسناغفأ ىلإ باهذلل نينمؤملا دينجتو نيدهاجملل ةمزاللا

 .يلع باهيإو «يديرلا ماصعو :جاحلا عيدو هب اورثأت يذلا
 لمعي ناك ثيح تيوكلا ىف أشن هنكل ,ةيحيسم ةرسأ !.يف .نانبل يف جاخلا دل

 نارقلاب هوفّرع نيذلا مهو 2نيملسملا نم تاكندمأ ةقفارم يف كلذ دعب أدب .هدلاو

 هتلئاع تبضغ .مالسإلا ىلإ لّوحتلاب هعانقإ يف رمألا ةياهن يف اوحجنو .نيدلابو

 ىلإ هلّوحت ىلع اوفرشأ نيذلا نويتيوكلا هلسرأ .هتذبن نأ تشبل امو لوحتلا اذهل ًاريثك

 .هميلعت لامك ل ةدحتملا تايالولا

 تايالولا . مازع تالثذعي رثأت يذلا جاحلا رداغ ناتسناغفأ تايفوسلا ارغ امدنعو

 وه ًاراعتسم ًامسا جاحلا ذدختا .نيملسملا هناوخإ ةدعاسمل ناتسكاب ىلإ ةدحتملا
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 دوسلا تايارلا

 يك نيلتاقملل ةيركسعلا بتكلا مجرتف ماِّرعل ًادعاسم لمعو «ينانبللا روبصلا دبع
 ةماسأ باشلاب مازع عم هلمع ءانثأ جاحلا ىقتلا .ةيرادإ لامعأب ماق امك ءاهومدختسي

 .نينثالا نيب ةقالع تأشن اذكهو .ندال نب

 نم نمزلا نم ةئس دعب جّرختو ةدحتملا تايالولا ىلإ 11/5 ماعلا يف جاحلا داع

 نم ةرشع ةنماثلا ىف ةملسم ةيكريمأ ةاتف كلذ دعب جوزت .انايزيول برغ بونج ةعماج

 ةيكريمألا ةيسنجلا بستكا امك ءانوزيرأ ىلإ لقتنا نأ ثبل امو «ليربآ ىعدت اهرمع
 .ندال نب ةحلصمل لمعلل رواشيب ىلإ مظتنم لكشب رفاسي جاحلا ناك .19189 ماعلا يف

 .تيوكلا يف هتلوفط ىضمأ هنكل /١140, ماعلا يف رصم يف يديرلا ماصع دلو

 هتعنم كانه ةيندملا تابارطضالا نكل ,ناتسكاب ءيشتارك يف ةسدنهلا ماصع سرد

 قحتلا ثيح ساسكت ىلإ لقتنا اذكهو .هتجرد ىلع لوصحلاو هتسارد لامكإ نم

 داع .نآلا ةلفقم تحبصأ ىتلا يهو ءثرو تروف يف ناريطلل نامدروب دإ ةسردمب

 لمعو ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيناث داع .ةفيظو داجيإ نع زجع هنكل ,تيوكلا ىلإ
 .ناريطلل ةسردم يف ًابردم هتفصب

 رمتؤم يف ةيناث هاقتلاو ,ناتسكاب يف ةرم لّوأ مازع هللا دبع عم يديرلا ىقتلا

 ميظنت يف يديرلا دعاس .ةدحتملا تايالولا يف يكريمألا ملسملا بابشلا داحتال

 اعم اشقانو ءلاصتا ىلع نانثالا يقب .ءابطخلا فويضلا دحأ مازع ناكو .رمتؤملا

 يديرلا ىضمأ .ًاعم ةياهنلا يف ارفاس مث ءناتسكاب يف ةدعاسملا يديرلل نكمي فيك
 دبع ناغفألا نيدهاجملا دئاق ام تقو يف ىقتلا هنكل ,مازع لزنم يف ىلوألا هتليل

 .فاّيس لوسرلا

 ةدوعلا يف ةبغرلابو رمتسملا جاعزنالاب ناتسكاب يف يديرلا ةماقإ ةرتف تزّيمت

 يديرلا نكي مل .مازع عم هنع ًاراركت ثدحت يذلا رمألا وهو ,ةدحتملا تايالولا ىلإ
 يتدعاسم له» :فاّيس لأس اذهلو .ناتسكاب ىف ةبولطم هتامدخ نأ نم ادكأتم

 ثدحتلا فاّيس هنم بلط «؟ةدحتملا تايالولا نم ةدعاسملا يننكمي مأ ءانه ةبولطم
 .«ملاعلا لوح لوجتلاو ناريطلا ةدايق فرعأ» :باجأف .هتاراهم نع
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 ناهرلاو ىوتغلا

 هى هدو رفاسيل 0 ىلإ جاتحن اننكل :ناريطلل انب ةحاح ذل :فاّمس هباجأ

 .«معلسلا امل

 ريظانملا لثم نيدهاجملل ةفلتخم ةزهجأ عمجي ًأرهش رشع ةينامب هلم يديرلا ىقب

 ناك .ارتلجنإ نم تافاسملا سايق ةزهجأو ,ةدحتملا تايالولا نم اهارتشا يتلا ةيليللا

 .تيوكلا ىلإ نابايلا نم اءدب انادلب روزيو ءاموي نيرشع وأ رشع ةسمخ لك رفاسي
 ءهدحو لمعلا كلذي مايقلا هعسوب دعي مل هنإ هل لاقو 0 يك ارارم ىديرلا كلا

 .هدعاس نأ هك ادحأ كلثمب د هنأ اهنأد هربحي ناك مازع نكل

 صيحمت يف أدب هنكل ,قراط ابأ راعتسملا مسالا ١980 ماعلا يف يديرلا ىنبت

 .هتيحالص ةدم ىهتنت نأ كشو ىلع ىرصملا هرفس زاوج ناك .همامأ ةحاتملا لئادبلا

 ,ةددجي نأ يرورضلا نم ناك اذكهو .ءرفسلا نم نكمتيل زاوجلا كلذ ىلإ جاتحي 3ك

 لثم صاخشأ نم م يي 0 .ناتسكاب ةرداغمل هل ردع نع ثحلنلا عبات هنأ امك

 هنكل :تارارقلا ذاختا ةيلمعب نومكحتي نيذلا ءايرثألا ءايرغلا لاثم وهو .ءندال نب

 تايالولا ىلإ ةياهنلا يف داع .لهاجتلا ريغ قلي مل تاضارتعالا هذه ريثي ناك امدنع

 .ساسكت يف ناريط َبّردم لمعو ةدحتملا

 عم امامت قفتأ ال يننأ امك ءانه ّىلإ ةجاحب اودوعي مل» :هترداغم دنع مازع غلبأ

 ميدقتب رمتسأ فوس ينكل .دالبلا ىلإ ةدوعلا يل لضفألا نم هنإف كلذلو ,ةديقعلا

 عبات هنكل ,ةدحتملا تايالولا يف رارفتسالل يديرلا داع .«اهنوجاتحت يتلا ةدعاسملا

 يذلا وهو ءجاحلا عيدو ةعتمأ يف اهعضي ناكو .نيدهاجملل ةزهجألا فلتخم ءارش

 رفاسي يديرلا ناك .ناتسكاب ىلإ اهلقني ناكو ,يديرلا هكرت ىذلا رودلا .ًايئزج .ىلوت

 ماعلا يف لعف ام لثم يأ ءددرتب كلذ لعفي ناك ناو ,ناتسناغفأ ىلإ تارملا ضعب يف

 ىدملا ةديعب صنقلا ةيقدنب ىدم ليدعت ىف ةبوعص نودهاجملا دجو امدنع 4

 (غلبا .مهيلإ اهنحشو ةدحتملا تايالولا ىف اهارتشا ىتلا قدانبلا ىهو ٠,0٠. رايع نم
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 نا ديحولا اهفده ناك ةلحرب مايقلا ىلإ يديرلا رارطضا ّدح ةحلسألاب نيلتاقملا لهج
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 هعم لمعلا نم رذحلا ىلإ ندال نب لوح يديرلا هب رعش يذلا ظفحتلا

 يدوعسلا لجرلا كلذ نم هككشت ىلع لظو ءًايلوصأ هسفن ربتعي نو 3
 لاملاب ةنيلمإ ةفسع بويج ةعضب لب 0 نو ايف

 مازعل هدعوب ًامزتلم يديرلا يقب .ًايركسع أدئاق هتاذ تقولا يف هسفن ربت : ا
 نورخآلا نودهاجملا وأ ود نب هديري ناك امدنع اذكهو :هتيزهاج 37 0

 ةدوزيوايفتاه لمت يذلا وه ةداع جاحلا عيدو ناك - هنوجاتحي ام مهل لاب

 .ةمزاللا تادعملا نع ًاثحب ملاعلا ءاحنأ يف رفاسيو مهتابلط يبلي ناك 00

 عم رجاه رخآ ًايرصم ,«يوونلا» يدرحلا همساب افورعملا :يلغ تايرإ + ١
 رثأت .اديرولف ءودنالروأ يف ةيوناث ةسردمب قحتلا مث ةدحتملا تايالولا -

 نامريآ دهعم َّى ف ىلع بّرردت .تايفوسلا ةيراحمل ناتسناغفأ ىلإ رفاسف مازعب 3

 فدهب نادوسلا ىلإ رفاسي نأ لبق كلذو ءاموهالكوأ ,نامرون يف عقاولا نار

 يأ ,ناتسناغفأ يف مازع ةطساوب هيلإ فرعت يذلا لجرلا وهو .ندال نب ىلإ ءامضنالا

 .يديرلا عم ثدح امك

 لثم ًاصاخشأ نأب ملع ىلع تقولا كلذ يف ةدحتملا تايالولا ةموكح تناك

 .ناتسن اغفأ ىلإ نورفاسي اوناك ةثالثلا ءالؤم

 صاخشألا ءالؤه 3 مل .مرج يأ اوبكتري مل مهنأل كلذو

 ؛جراخلا يف اوقتلا مهنأ الإ ,ةدحتملا تايالولا يف نيتم لكشب اضعب مهّضعب فرعي

 .ندال نب لثم نيرخالا برعلا نيدهاجملا عمو مهنيب ام يف تاقالع لا
 ظ ! 000 )|

 .نوسلو يلراش ,ساسكت يف يطارقميدلا بزحلا نع بئانلا علطضا

 لاسرإ لجأ نم نوغاتنبلا ىلع طغض وهو .يكريمألا لخدتلا اذه يف ماه رودب

 نييكريمألا تارابختسالا ىلوؤسم نم ريبك ددع دقتعا .ناتسناغفأ ىلإ ةريثك لاومأ
 تايالولا ءادهإ ينعي ناتسناغفأ يف تايفوسلا ىلإ ةبرض ديدست نأ نييسايسلا ةداقلاو

 را
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 ناهرلاو ىوتعلا

 ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ريدم دقتعا .ةدرابلا برحلا ىف 006 ع ةدحتملا

 تحت ةلاكولا تلعف .ثلاثلا ملاعلا يف برحلا ّنش ىروزفلا نم هنأ يسياك مايلو

 ىلع نآرقلا نم تامجرت تعبط اهنأ ىتح ,نيدهاجملا معدل اهعسوب ام لك هفارشإ
 .تايفوسلا دض كرحتلا ىلع ىرخأ نادلبو ناتسكبزوأ يف سانلا عيجشت لمأ

 تعزو امك ءنيدهاجملا ىلإ لوصولل 0 ناتسك اب ةدحتملا تايالولا تمدختسا

 نسيترلا ”نأل :كلذو رطاخ كيل نع ةدعاستلا ناسك ان تمدق ”لاؤمألاو ةحلمألا

 ماعلا يف هب ماق يركسع بالقنا دعب ةطلسلا ىلع ىلوتسا يذلا ,قحلا ءايض دمحم

 ناتسكاب ةحلصم نم ناك .هدالب دودح ىلع تايفوسلا ةيؤر يف بغري مل
 نأ

 .هدالب عم ةبيط ةقالع ىلع ناتسناغفأ نوكت

 ىدحاإل 3 مدقت ةدحتملا تايالولا تناك امنيب هنأ ,ةقرافملل ءظحالن

 تامجهلا يف ادعاصت تاينينامثلا تاونس تدهش ء«ةلتاقملا ةيمالسإلا تاعومجملا

 ّنش .ةيكريمألا حلاصملاو نييكريمألا نيطاوخلا دص ةكدلا عفاودلا تاذ ةيباهرإلا

 ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم تانكث دض ةيراحتنا تامجه #١9 ماعلا يف هللا بزح

 كلذ لإ فاضت اك 10 رع كبرنا ام تلق يلا تاما يهو ,نانمل يف

 ضعب تدصح طسوألا قرشلا نم ىرخأ نكامأ يف تارئاطلا فاطتخا تاملمع ن

 .نييكريمألا حاورأ

 اوم ناغير دلانور دارأ

 نمألل يهيجوتلا رارقلا ىلع

 111 سس س33 بدرا
 0 ووجع ورنا جدصع دوج سججوسس وجوعس وصعب

 نشلجم نأ كلذ ىلإ تاب نافل
 "را 0 72 يالخم يموقلا نمألا

 .باهرإلا ةحفاكمل تالاكو

 عنو كلذل 19 ماعلا يف ديازتملا رطخلا كلذ ةهج

 ةبراحمب» يضقي يذلا 4*١ مقرلا 85د يموقلا



 دوسلا تايارلا

 ,ديازتلاب نيدهاجملل ةيكريماالا تثادعاسملا تارسغتلا هده عم ترمتسا

 ناتسكجاط يف ةيئادفلا تامجهلا ىلإ معدلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تمدق

 يف نيملسملا دشجتل ةيناتسك الا تاراشختسالا ةردايم تنعو كلذكو ,ناتسكبزوأو

 .نيدهاجملا بناج ىلإ لاتقلل ملاعلا ءاحنأ لك

 امل ةحضاو ةيجيتارتسا كلتمت مل نطنشاو نأ تناك ربكألا ةلكشملا نكل

 كلذ نم الدب نطنشاو تزكر ١94/4. ماعلا يف يتايفوسلا باحسنالا دعب ثدحيس

 داحتالا طوقس ىلع كلذكو ,ىلوالا جيلخلا فبرحو تيوكلل يقارعلا وزغلا ىلع

 حباست ىلإ فدهت ةيلخ ةماقإ يف تقولا اذه ىف ةلغشنم ةدعاقلا تناك .ىتايفوسلا

 يف نيرشتنملا نييكريمألا دونجلا ةبراحم لجأ نم نييلاموصلا برحلا ءارمأ بيردتو
 .دلملا كلذ

 ادبأ ريغتي مله ةركت نأ امك .ءباهرإلا اباضف ةشقانمل نوج 0 اواو تعمتحا

 امئاد جعزني وروماد تاب ناك .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمبو هلمعب ًامزتلم ناك هنأل

 نع رسفتسيو «ةلئسأ حرطيل تاقيقحتلا ءانثأ ةعاس لك هب لصتي نوج ناك امدتع

 باوج رّيغتي مل .هرودب حاتري هعديو ءاليلق حاتري نأ تاب هدارأ .اهيف ةقيقد رومأ
 يأ ؛:تاونس دعب تنك .«ةحارتسا ةرتفل دوجو الو ,ءككهني رمألا عد» :ًادبأ نوج

 تاقيقحتلا سأر ىلع لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلا يف تاقيقحتلا ءانثأ

 ؛ةعاس لك لصتي نوج ناك .تاب رعاشم اهدنع ترذدق .ةيضملا هذه وللا ةيراجلا

 .ينكهني رمألا عدأ نأ نّيعتي هنأب ,ءتاب غلبي ناك امك ينغلبأو

 "05399!115977131513305:270117951 :نوج ىلإ ةبسنلاب ًاطيسب عقاولا ناك
 بجي نوج اهب قثي يتلا ةبرقملا ةقلحلا يف نوكي نأ ءرملا دارأ اذإ .ةحنوجاعتن#)

 صاخشألا ناك .اهجراخ ىقبي وأ ءوه لعفي امك يأ ,هدهج ىراصق لذبي نأ هيلع

 "نال «مهبضغ ةعيبط تمهفت .كلذ لجأل هنم نوؤاتسي نوج عم لمعلا مهكهني نيذلا

 ك!رظنلا نم تنكمت ينكل ,هتلئاع عم تقولا ةيضمت 1 5 يف ءرملا بغري نأ يعيبطل | نم

 .نمزلا عم قابس يف انك :كلذك نوج روظنم نم رمألا
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 ناهرلاو ىوتفلا

 روحم نوكد نأ: انحنل نوح نأ وه ةرارخا (ضاخش [ رك ناك يذلا رمألا نك

 ٍليمعو وروماد تاب عم يتيس معطم يف ءاشعلا ٌماعط انلوانت ءانثأ تظحال .مامتهالا

 0 نس مال تقل ذل تلت اهذذلا وهو ب ليوشكام ينيك ىعدب
 «يتيس كيتنالتآ يف نوج دلو .«يتنيدم» اهنأ ىلع كرويوين ىلإ ةراشإلا ررك هنأ

 .ةمصاعلا نطنشاوو وغاكيش يق تناك هلمع ةرتف مظعم نكل

 ءاتسا .«وغاكيش نمف تنأ امأ ءانأ يتنيدم اهنإ» :لوقلاب نوج ىلع ينيك در

خالاب خرصي امهنم لك أدب نأ نايدنلريإلا نالجرلا ثبل امو , ,حيملتلا كلذ نم نوج
 ر

 نآل نوج ةجاح نع ًائيش ملعي ال صخش يأ نإ .امهتئثدهت ةلواحمب تاب اذن امس

 .بينأتلا ىحتسي صخش وه نم ءاوصالا[ةفرس ,مامتهالا روحم نوكي

 ب. رت :يملاعلا ةزاجتلا زكرم يف ناك امدنعربمتسس (لوليأ 11:ّيف نوت لَك
 نكل .ادفعم اضن .ةكبترملا ةيصخشلا هتايح نع ثدحتت يتلا صصقلا كلذ

يشألا لك الإ هنم َرأ مل يننإف يل ريدمك هنإ لوقلا يننكمي
 تلمع يننأ امك ,ةنسحلا ءا

 دق ةيصخشلا هتايح نأ ًادبأ ظحلأ مل .ةغلابلا ةيمهألا تاذ اياضقلا ضعب ىلع هعم

 .رومألا ىلع مكحلا نم هنكمت يف وأ .هلمع يف ترثأ

 نم نوبحسني فوس مهنأ /١18 ماعلا نم م مرام ىف تايفوشلا رلعأ

 11و ربأ همن نوح ين نان نأ

 1 نسب در اا
 ىلإ نورخا داع .ىرخا نكامأ يف داهجلا تايلمعل لغات 00 ناكاقلا

 نورخآ ىضم . .ةيداعلا مهتايح ةعباتم اودارأ

 ئازجلا
 .رئازجلاو ؛نيبيلفلاو ,ناشيشلاو ةسرللا لج 0

 وو

 ب 3

 ذه

 وم
8 

 انوإ

 .٠

 ء
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010 

20100 
 را

 كاع دارا '”تانولوالاو تاهجوتلا لوح نيدهاجملا ةداف نيب تافالخ ترهظ

 ءانب ةداعإ ىلع زيكرتلا ءندال نب دشرم ناك يذلاو ءنيدهاجملا ميعز وهو مازع هللا

 فل .ديدحتلاب ةدحتملا تايالولا يأ .«ىعفألا سأر» ىلع زيكرتلا كلذ

 فوفص نيب اريبك اذوفن زاح ىذلا وهو ,يرهاوظلا َنَمِيأ نم ًاعيجشتو امعد ندال نب

 يهو .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةداق دحأ يرهاوظلا ناك .نييرصملا نييمالسإلا

 ةّصنم كلذ دعب رصم مادختسا مث رصم يف ةيمالسإ ةلود ةماقإ ىلإ فدهت ةيرس ةمظنم

 امضنالل ناتسكاتايلإ .27عاغلا يف]يرهاوظلا فانت. رغما دص داهجلل قالطنا

 ناتسناغفأ يف لوصحلا نم نكمتتس هتعامج نأ دقتعي ناكو .قاغفألا|[قيدهاجتلا لإ

 .رصم يف حاجنلا قيقحتل هجاتحت يذلا بيردتلا ىلع

 يرهاوظلا دجو :رخآلا قم امهنم لك دافتساو ئرهاوظلاو ندال نبأ طبتزا'
 ندال نب نأ امك ءامهنع ىنغ ال ةلماكتم ةكبشو يلاملا معدلا ندال نب يف هتعامجو

 ندال نب يرهاوظلا رذح .هتربحو هتاهجوت ببسب ىرهاوظلا ءاكذ ل بذجنا هرودب

 اذكهو .هتيامحب اوموقيل هلاجر هيلع ضرعو .ةينمألا هتاءارجإ زيزعت ىلإ ةجاحلا نأشب

 ههجو ديدحت ىلع هودعاس نيذلا مهو :نييرصملاب اطاحم هسفن ةدعاقلا ميعز دحو

 دفق, ىرتشتسلا ةدينع وبأ مساب فورعملا وهو ,يديشرلا ني نيمأ يلع يرصملا امأ

 ريشناب يداو ىعدت ةقطنم يف براح ثيح ناتسناغفأ يف يريشنبلا مسا بستكا
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 ناهرلاو ىوتغفلا

 يف يكرحلا همساب وأ :طاع دمحم مس فورعملا وهو 7 ىحبص 1 ذمه

 عقاو نإ ةةظرتشلا )قاف انك ةروانبالا210175ل39133!5[1 ءيرصملا صفح وبأ ةدعاقلا
 ةلواحم ديقعت ىدم رهظُي ةددعتم ءامسأب لمعلا نم نكمتي ةتس يبأ لثم ام اصخش نأ

 .ةعومجملا يف صخش لك تايوه فشك

 مادص شيج يف اوبراح نيذلا نم ًايدرك لجرلا ناك .يقآرعلا رجاه وبأ مسا هللقتل

 نالجرلا حبصأ كانهو "انشن اغفأ ىف 0 نب فبناج تل كلذك براحو «نيسح

 11989]2121112171711111117179 ,ةيقت ةيصخش هنأ ندال نب دقتعا اذكهو ءنآرقلا

 مهمالك نم سابتقالا رجاه وبأ بحأ نيذلا نييمالسإلا نيركفملا نم .َنآرقْلآ] ل
 .ةيميت نباو بطق

 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت ١5 يف ندال نبو ماَّزع نيب ام فالخلا ىهتنا
 اهراجفنا ىدأو ءمازع ةرايس تحت عنصلا ةيودي ةلبنق تعرز امدنع كلذو : 8
 هبتشُي نكل ءثداحلا نع نيلوؤسملا ةيوه ادبأ ددحت مل .هئانبأ نم نينثا عم هلتقم ىلإ

 ىعّدا هنأ الإ هلتقم لبق لجرلل هبجش نع يرهاوظلا رّبع .رمألاب ةقالع يرهاوظلل نأب
 .نيميمح نيقيدص اناك امهنأ هتوم دعب

 .نيدهاجملا لك نيب نم زربألا وه ,ةدعاقلا ميعز هتفصبو ءندال نب نكي مل

 هج روم ب 222 جل ناو 2 507 7 قو جبس بس يس ب ل ا ا ب و مسج و ب ل ل و يس ا يس ل يس لا ل ل ا ل ل ا ل ل ل لا 2 ل ل ل ا ا ل ل 6 ا 5 ِ ِ 8 ل
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 دوسلا تانارنأ
 1 ا 7777777 ا 011110013011000: 71000110010129 الا ال راسا: ارك الا عدلا روك ركل ل

 .رب لاطبألا 0-2 يمل كانهو 9. ماعلا يف ةيدوعسلا ىلإ ندر نن داع

 لامعأ نم اقلقو ءهنم رذحلا ديدش ناك يدوعسلا ماظنلا نكل :نييداعلا سانلا

 ريس ىلع ؛1144 ماعلا يف لمع نأ دعب ةصاخو .بعاتملل ريثم هنأ ىلع هيلإ رظنُي
 .نميلا بونج يف يسكراملا ماظنلا بلقل ةطخ ذيفنت ىلع لاثملا

 نيسمح مادص مدقأ امدنع ةكلاملا ةلثاعلاو ندال نب نيب ام ةيئاهنلا ةعيطقلا تثدح.
 زوعيطتسي نيدهاجملا نم هشيجو هنأب ءارمألا ندال نب غلبأ

 عامجو نييدوعسلا نأل كلذو «ءضفرلاب لبوق اذه هضرع نكل ,ةكلمملا نع عافدلا

 وتلفت | .مادص شيج عم ةاواسملا مدق ىلع نوفقي ال نيبراحملا ن 26



 ىناثلا لصعلا

 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 هذاختا مت ًارارق وأ .عّرستملا رارقلا كلذ نادوسلا ىلإ ندال نب لاقتنا نكي مل

 يدوعسلا مالفنلا طابحإ نأ ١19١ ماعلا نم ةدع تاونس لبق لجرلا كردأ .هاركإلاب

 ةلظحللا تناح امدنعو .ىرخأ نكامأ يف ريكفتلا رّرق كلذلو .ديازتلاب ٌدخآ ههاجت

 دق لجرلا ناك .هرفس زاوج ةرداصم قيرط نع هتاكسإ نويدوعسلا لواحو ةمساحلا

 .هل ةديدج ةدعاق زيهجت نم ىهتنا

 يف حجن ثيح يأ .ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلا رايخ ماودلا ىلع ندال نب كلتما

 ةهبجلا تملست .نادوسلا يف هل ةديدج ةدعاق ءاشنإ ناكف رخآلا رايخلا امأ ,يضاملا

 ىلع مزعلا تنلعأو ,بالقنا قيرط نع نادوسلا يف رومألا مامز ةيموقلا ةيمالسإلا

 عدس ا جدسجلا]ةببجتكلسرأ!.ةيلود ةيمالسإ ةكبشل زكرم ىلإ موطرخلا ليوحت

 نادوسلاب ريكفتلا كلذ دنع لجرلا أدب .دآلبلا ىلإ هتمظنم لقتل ندآل نب ىلإ ٌةوعد

 .ةيدج هروصب

 .ددجلا نادوسلا ةداق عم عامتجالا فدهب رجاه ىبأ ةدايقب ءاطشن ندال نب ثعب

 ريرقتب رجاه وبأ داع .تايلمعلل قالطنا ةدعاق نوكتل دالبلا ةمءالم ىدم مييقتلو
 ةيمالسإللا ةهبجلا ةداق نأب ةدعاقلا ىف نيرخآ ءاضعأو 0 نب ريخأو ,يباجيإ
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 دوسلا تايارلا

 زعلل ةمرالا يرحم يمس فوس ةذعاقلا نآوب «نينمؤملا نيملسملا نم مه ةيموقلا

لا ميعز فيلأت نم انك ةعم راه ررأ أ .دالبلا يف ةيرحب
 , نمرقلا ةيمالسإلا ةهبج

 نال هب ةمغلا مسح ىلع ةدعاملا دارفأ داتعا ىذلاو ىبارتلا نسح روتكدلا ينيدلا

 0 .نوبروسلا 20
0 

 اك .ةقررشلا

 لك نم بورغلا ةالص دعب نوعمجتي موطرخلا يف ةدعاقلا ءاضعأ لك ناك

 ندال نب اهيقلي ةرضاحم عامسل ةمظنملا اهتكلتما ىتلا عرازملا ىدحإ يف سيمخ
 لوأ يف هعابتأ ندال نب غلبأ .ةمظنملا فادهأ نعو داهجلا عوضومب رخآ صخش وأ
 رمألا ةياهن يف اهليوحتو ةدعاقلا ءانب يه نادوسلا يف مهتمهم نأب اذهك عامتجا
 ةرداق نوكتل لب ءطقف داهجلا نرش اهي نيذلا نيرخألا علل سيل ةيلود ةحبش ىلإ

 - 911991911810801: ترهل فللااتقأ# اهب ةماخلا اهتامجح نخ ىلع
 ثادحألا ىهو ,لاموصلا يف عازنلاو ىلوألا جيلخلا برح لثم ثادحأ عوقو عمو
 نازاادك757119017:ررتوجوا# _ اهباطخو ةيباهرزلا ةكبشلا لكش تغاص يتلا
 يئامسستوتلا"ةدعاقلاروطت ىلع لدت تدب يتلا تاريضحتلايهَو «عساوبقاطن ىلع

 اسكت يف هلزنم يف يديرلا ماصع ناك

 .19417 ماعلا نم فيرخلا
 مايأ دحأ ىف فتاهلا سرج نر امدنع س
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 .جاحلا عيدو توص ماصع فرع .«يخأ اي مكيلع مالسلا»

 ةحتلا دري كلذب ناك .«ينانبللا هّللا دبع ابأ اي مالسلا مكيلعو» :يديرلا باجأ
 .«؟كلاح فيك» :فاضأو اهلثمب

 06 و : هلل لمحل اد :جاحلا باجأ

 .«هلل دمحلا»

 .«؟كلجأل لعفأ نأ ىننكمي اذام ؟ىقيدص اي يب لصتت اذامل»

 . «خيشلا نم ةلاسر ىدل»

 هقيدص ,جاحلا داتعا .«كلذ تننظ» :بلقلا نم ةعبان ةكحض عم يديرلا باجأ
 .ندال نب نم بلط هلصي امدنع مايألا هذه هتملاكم ,ميدقلا

 نب ىلإ راشأ .ههّللا دبع يبأل هلعفأ نأ عيطتسأ يذلا ام ءاذإ» :يديرلا عبات
 هتادانمو ,ندال نبل ربكألا نبالا مسا وه هّللا دبعو .هللا دبع دلاو :هباقلأ دحأب ندال
 ملاعلا يف هدلاول ًاريبك افرش ربتعُي ركذلا دلولا نأل :مارتحالا نع ريبعت وه بقللا اذهب

 .”مالسإلا

 ملست كيري هنإ كلذك هل حرش .«ةرئاط هل يرتشت نأ كديري» :جاحلا باجأ

 .يلودلا موطرخلا راطم يف ةرئاطلا

 ايزدمو اريبخ اناطيق هتفصب تارئاطلا ءارش ةيقيك فرعي ىديرلا ناك « ؟ةرئاط»

 .« ؟هعفد كددري يذلا

 ديري ال هنكل ,ليم يفلأ نم رثكأ ىلإ اهادم لصي ةرئاط ديري هنإ» :جاحلا باجأ ٠

 لقنب رمالا قلعتي .امدنع ًاصيرح نوكي نأ ءرملا ىلع نّيعتي» :ىديرلا لاق
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 دوسلا تايارلا
 يبيح

 هز عقيس الاد ,نيتلود نم ٍنذِإ ىلع لوصحلا ىلإ رمألا جاتحي .ملعت امك ,ةحلسألا

 <«. 5 انهم
 ض1

يلو ٠ ,موطرخلاو رواشيب يف تاطلسلا نم نذإ ىلع انلصح اننأل ,قلقت الد
 ن

 ,ارطصضالاو دوقولا دافنب ة ةرطاخملا انئكمي ال .ليم يفلأ اهادم غلبي ةرئاط ىلإ جاتحن

 .«ئضوف ىلإ لوحختي"فوس رمألا نأل ,ىرخأ ةقطنم يف طوبهلا ىلإ

 :ءلا يف 4 ةبسنب ةلومع هئاطعإ ىلع عئابلا قفاو .ةبسانم ةرئاط ىلع يديرلا رثع

 رديرلا نكمتي مل .جاحلا نع يديرلا هافخأ يذلا رمألا وهو ءءارشلا ةيلمع هبيترت ءاقل

 صّصخملا غلبملا ضفخ ٠ «ضماغ ببسلو .جاحلا نأل ادبأ حبرلا اذه ليصحت نم

 .خيشلا هرّرق يذلا رعسلا وه اذه» :كلذ دعب يديرلل لاق 5758٠0,6٠٠. ىلإ ةرئاطلل

 .«كعسوب ام لعفإ اذل

 هنأ فرعيو ,رمألا ةقيقح فرعي ناك .ةليحتسم طورشلا هذه نأب يديرلا لداج

 زم ةياهنلا يف نكمت 576٠0,6٠١. غلبم ءاقل نوديري ام ىلع لوصحلا اوعيطتسي نل

 ا,١5.6 غلبي اهادم نكل 57١٠0٠٠١: رعسب ةمدخلا جراخ ةيركسع ةرئاط ىلع روثعلا

 مل اهنأ امك ٠ انوزيرأ ,نوسكوت تاعدوتسم دحأ يف اهئادد :جاحلل يديرلا لاق .ليم

 ير نع جاحلا هلاس اننا اًملو .«اهحلصأو اهصحفأ نأ ٌيلع بجي اذل ءةدم ذنم مدختست

 «يسفنب اهب ريطأس» :يديرلا باجأ راطملا ىلإ اهراضحإ

 .رابطك هدنع لمعي نأ يديرلا نم ندال نب ديري :ًاريخأ ابلط لقنيس هنإ جاحلا لاق

 ىلع يديرلا فرشأ .موطرخلا يف عوضوملا ناشقانيس امهنإ لاقو ,يديرلا ضرتعا

 تروف سالاد راطم نم اهب علقأ مث ؛ ءاهتادعم ثيدحتو . اهثالط ةداعإو ةرئاطلا ديدجت

 .نا ةرئاطلا يف:لطج ثودحب تياهنريف رفسصلا خب 10 ةرارح ةجرد تببست .ثرو

 الماك ًاعوبسأ رمألا قرغتسا .ةلحرلا كلت يف تققشت ذفاونلا ىدحإ نأ امك ,ناريطلا

 .كانه ىلإ لوصولل

 يف ودبت» :يديرلا ىلع ىنثأ مث ,ةرئاطلا صحفتو ءراطملا يف جاحلا هاقتلا

 .«تلعف انسحو ,ةدج ةلاح



 ةيوحلا ةماسأ تالحر
 ب111:

 .هتكهنأ ةلحرلا نأ ادب .«اهتفلك ىلإ ةبسنلاب ةديج اهنإ» :هيفتك يديرلا ّره

 عم ءاشعلا ماعط الوانت نأ كلذ دعب اثبل امو ءصاخلا هلزنم ىلإ جاحلا هبحطصا

 راطملا يف ءاقللا ىلع ةثالثلا قفتا .يديرلا نم ةرئاطلا حيتافم ملست يذلا ندال نب

ب يديرلا ضهن .ةرئاطلا صحف نم ندال نب نكمتي ثيحب يلاتلا مويلا حابص يف
 اركا

 رضحي مل ندال نب نكل ,ناريطلا ةجيتن جراخلا نم ةخستم تناك ةرئاطلا نآل اهفيظنتل

 جاحلاب لاصتالا لبق ةحار تاعاس يديرلا ىضمأ اذكهو .هيلع قفتملا تقولا يف

 .عاامتجا دقعل بتكملا ىلإ هاعدتسا هنكل ءرذتعا يذلا

 .موطرخلا ءايحأ دحأ وهو ءضايرلا يح يف عت ةينكس ةيانب ىلإ يديرلا لصو
 ,جاحلا لغش .ةرارحب يديرلاب برو ,ةيمامألا ةلواطلا ىلإ اسلاج جاحلا ناك

 نبل يصخشلا دعاسملا زكرم ,يديرلا نع اهثرو يتلا تابجاولاب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب

 ءاينادوس لضفلا ناك .ةدعاقلا ءاضعأ لئاوأ دحأ ءلضفلا لامج ةرداغم دعب ندال

 يبأ بتكم ناك .بتكملا ةرادإ ىلع جاحلا بيردت يف ةديدع عيباسأ ىضمأ وهو

 امأ ,ندال نب لامعأ ريدم ناكو ءجاحلا بتكم ءارو (يقارعلا ةجيدخ ىبأ) رفعج

 اي بقكم نلإ جاحلا ةبحصب يديرلا لخد .ىلخادلا بتكملا لتحي ناكف ندال نب

 .ندال

 قلطأ امك ,يديلقتلا يبرعلا سابللا وهو ,نوللا ضيبأ ايوث ايدترم ندأل هي ناك

 اذه يروضح مدعل فسآ يننإ» :يديرلا ىلإ ثيدحلاب ندال نب هجوت .ءادوس ةيحل

 .لجخلا نم ءيشب يحوي هتوص نأ ادبو ,ةئداه ةيدوعس ةجهلب ملكتي ناك .حابصلا

 عفدأس .يدنع لمعتو نادوسلا يف انه ىقبت نأ ديرأ .كل ًاديدج ًابلط يدنع نكل»

 .«ًايرهش رالود ىتئمو ًافلأ كل

 ىوتسم ىلع ًائيش كل لوقأ نأ ديرأ فيظوتلا ضرع ةشقانم لبق» :يديرلا باجأ

 عقاو نم ءايتساب ترعش ناتسناغفأ يف انك امدنع اننأب فرعت كنأ لمتحُي .ىصخش

 كسفن نم لعجت نأ ديرتو ,ةربخ ىتح وأ ,ةيركسع ةيفلخ نود نم ايرث الجر كنوك
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 دوسلا تايارلا

 ىبأر رّيغت .ناتسناغفأ ةرداغمل ىنتعفد ىتلا بابسألا دحأ كلذ ناك .ًايركسع ًادئاق
 .«ةربخلا تكلتم أو ,عضولا رّيغت نأ دعب نآلا

 .ايصخش يل ةرئاطلا دوقت فوس» .ةفيظولا قئاقد هل حرشو يديرلا ندال نب ركش
 نيتعرزم ندال نب كلمت .«ليصاحملا شرل كلذك ةرئاطلا هذه مدختسن فوسو
 ىلإ ليصاحملا لقنتس امك» .يتابنلا تيزلا اهنم جرختسُي يتلا ليصاحملا ناجتنت
 .«عابث يك ىرخأ نادلب

 ىضافتا فوس ةفيظو يأ نع نكل ,فئاظو ثالث نع ٌتثدحت» :يديرلا باجأ

 .«؟رالود ىتلمو افلأ

 هعفدأ بترم ىلعأ وه اذه نأب فرعت نأ ديرأ .ثالثلا فئاظولا شاعملا لمشي»

 .«يطابض ىلإ
 هبسل دوجوب تعمس ينكل ,ىلعألا شاعملا نوكي نأ لمتحُي» :يديرلا در

 قدصي .ءابرغلل ادج ةفلكم سرادملا نأب كلذك تعمس .موطرخلا يف ةيلاع مخضت

 انه شيعلا ينفلكيس .ةيحص تسيل ةئيبلا نأ كلذ ىلإ فاضُي .ثاثألا ىلع هتاذرمألا

 نإف كطابض رابكل بترملا اذه عفدت تنك اذإ امأ .ًايرهش رالود يتئمو فلأ نم رثكأ
 يدلو ,ةفلتخم ةفيظوب موقأ يننإ .ًايواسم ًابترم يل عفدت نأ بجي هنأ ينعي ال كلذ

 .«ةتحب لامعأ نع ثدحتن لب ,كقلقي لاز ام رمألا ناك اذإ داهجلا نع انه ثدحتن

 ناك حرتقملا بترملا كلذ نأ ءجاحلا لعف كلذكو .دعب ام يف يديرلا دكأ

 هنكل ؛ءكلذ عم ضرعلا يدير ضفر .ندال نب اهعفدي يتلا تابترملا ىلعأ نم ادحاو

 يديرلا ملست .«ةحاحلا وعدت امنع داتعملاك ةدعاسمللد> دغتسم هنأب ندال نب نأمط

 ىضمأ كانهو ءوجلا قيرط نع رواشيب ىلإ رفاس اذكهو ءاهدبكت يتلا فيلاكتلا ةميق

 يف ناك امدنع مهيلإ فرعت نيذلا ىمادقلا هئاقدصأ عم عامتجالا يف تقولا ضعب

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ داع مث ,ناتسناغفأ
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 هنم للطُي امدنع ندال نب ةحلصمل تامهم ذيفنتب رمتساو هدوعوب يديرلا قدص

 تارملا ىدحإ ىفو ةرئاطلا ةدايق نايحألا ضعب يف تامهملا كلت تنمضت .كلذ

 ىتلا ايالخلا نيب طبرلا لاجرلا ةمهم تناك .يبورين ىلإ برعلا نم ةسمخ لقن
 تادعمو ةحلسأ ءارش ىلع ىرخأ تاقوأ يف يديرلا دعاس .لاموصلا يف تعمجت
 ا .ةيركسع

 اذكهو .ةرئاطلا ةدايقل بلط يأ يديرلا ملستي نأ نود نم فصنو ةنس وحن تّرم
 تقو دعب ًاددجم هاعدتسا جاحلا نكل ناريط ةكرش عم لمعلل ةرهاقلا يف ةفيظو ملست

 ةحلاص اهلعجو ةرئاطلا حالصإل نادوسلا ىلإ رضحت نأ يخأ اي كنكميأ» .ريصق
 حرشف .ءثدح امع يديرلا لأس «؟انلامعأ يف اهمادختسا نكمي ثيحب ناريطلل
 نم نكمتن مل» .راطملا يف ةلمهم عبقت يهو ةدم ذنم مدختسُت مل ةرئاطلا نأ جاحلا
 .«ةرم رخأآ يف تنا اهتمدختسا نا ذنم اهليغشت

 ندال نب ءاقل لجأ نم نادوسلا ىلإ رصم نم ةرشابم رفسلا نأ ىلإ يديرلا راشأ
 امك ءرصم ربع ةحلسألا بيرهت يف طور ندال نب ناك .ةموكحلا كوكش ريثُي دق

 يف نييرصملا نييباهرإلا ةاقالمل ةحلسألاب ةلمحملا لفاوقلا لاسرإ ىلع داتعا هنأ
 ,ندال نب عم تاقالع ميقي صخش يأ نوبقاري تارابختسالا ءالمع ناك .ءارحصلا

 كنكمي ءائسختم :جاحلا حرتقا .هيلإ مههابتنا تفل يف يديرلا 59 مل اذكهو

 .«مايآلا هذه يتدعاق تحبصأ ىتلا يبورين يف يتاقالم

 .«؟نآلا انه تنأ اذامل يبورين يف» :جاحلا يديرلا لأس

 اذه ىحوأ .«ايقيرفأ بوعش اودعاس ىعدت ةيريخ ةيعمج ةحلصمل لمعأ يننإ»
 .يرجي ام ةقيقحب ضماغلا مسالا

 .« ؟ةيريخ ةيعمج»

 .انهو «لاموصلا يف انلامعأل عقاولا يف ءاطغ اهنإ» :ًامستبم جاحلا باجأ
 .٠  5رق ص .
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 0 ا ش دوسلا تايارلا

 نوكتل ناطيبق لك اييبيف ىلإ جاتحي هنأ يديرلا لاق .ةرئاطلا ل امهثيدح لوحت

 .لامعألاب مايقلل ةحلاص

 ىلإ يديرلا رفاس .«موطرخلا يف كيقاليسو ,يوونلا ىلع كدعاسبس ,ائسح »

 ىوونلا ىقتلا نأ ثبل امو ءراطملا برق عقي يذلا نوتليه قدنف يف لزنو ,موطرخلا
 أو ,رييغت ىلإ جاتحي تاراطإلا دحأ نأ افشتكاو ةرئاطلا نالجرلا صحف .راطملا يف
 تايراطبلاو :لمرلاب ًائيلم كرحملا ناك .ةرارحلا ريثأتب باذ دق ىرخألا تراطإلا دحأ

 تناك ةرئاطلا نأ امك ,لامعتسالا مدع ةجيتن ةئدص ةرئاطلا عطق ضعب تناك .ةغراف

 نيذلا ةدعاقلا ءالمع صعب لاق .حيتافملا ىلع روثعلا نم نالجرلا نكمتي مل .هحسو

 .حيتافملا ناكم نع ائيش نوفرعي ال مهنإ راطملا يف مهب اوقتلا

 رثع .ةرئاطلا يف لمعلل يديرلا يقب امنيب ,حيتافملا نع ثحبلل يوونلا فرصنا

 ةزهجألا اصحفو .ةمزاللا تاحالصإلا نالجرلا ىهنأو ,ةياهنلا يف حيتافملا ىلع

 ناعيطتسي امهنأ ةياهنلا ىف اررقو ءتارابتخالا نم ةلسلس ايرجأ امك ,ةيكيلورديهلا

 تايلمع ةدع دعب نكل ,لكاشم ثودح نود نم ةرئاطلا تعلقأ .ةرئاطلا ءادأ رابتخا

 ةرئاطلا نأ يديرلا رّرق اهتعرس ءاطبإ نود نم وجلا ىلإ ةدوعلاو جردملا ىلع طوبه

 .حيحصلا لكشلاب ةرئاطلا طوبه ةيلمع ذيفنتل ناح دق تقولا نأو ليغشتلل ةحلاص

 .رئاطلا بجتست مل لمارفلا ليغشت يديرلا لواح امدئع نكل ءطوبهلا تايلمع تحجن

 لمارفلا زاهج وأ ,سيئرلا يكيلورديهلا زاهجلا اندقف» :يوونلل يديرلا لاق
 نال ةرئاطلاب مكحتي يذلا وه يديرلا ناك .«ةليدبلا لمارفلا ماظن برجأس .سيئرلا

 .يوديلا لمارفلا ماظن بّرج اذكهو .ةليدبلا لمارفلا لمعت مل .ةربخ رثكألا ناطبقلا

 رئاطلا تعبات اذكهو .كرحملا ءافطإ ىلإ دمعف هرودب لمعي مل زاهجلا كلذ نكل

 .جردملا لوط ىلع اهراسم

 لك مدختسا امك ,هتوص كلذكو نيتتباث اتناك هيدي نكل ,ًاقرعتم يديرلا ا

 هنكل - ةدّقع *بتس نم برقت ةعرسب  ةعرسم يضمت ةرئاطلا تناك .ةينهملا هتفرعم
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 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 هو .بيرق امع جردملا ةرئاطلا ىطختتس :حوضولا ديدش وه ام يوونلل رّسفي قلطنا
 امدتع ةمالاسسلا مازح عزنإ» :يوونلل لاق .ةيلمرلا نابثكلا دحا وحن ةرئاطلا يديرلا

 .«رجفنت دق ةرئاطلا نأل .ةرئاطلا نم جرخاو ,يلمرلا بيثكلاب مدطصن

 ,يلمرلا ثيثكلان ةمدطصم جردملا نع ناو سمحب كلذ دعب ةرئاطلا تجرح

 اههيسأر كرحتب مادطصالا اذه ببست .يئاجف لكشب ةرئاطلا فقوأ يذلا رمألا وهو

 .امهعم كرحتلا نم امهيدسج تعنم امهيدعقم يف ةمالسلا هادا زحل ,مامألا ىلإ
 هنم ةلواحم يف يكيلورديهلا زاهجلا افطأ امك .هدعقم نم زفقو ءهمازح يديرلا عزن

 يوونلا نأ ىأر زفقلا كشو ىلع ناك امدنع هنكل .بابلا حتف مث ءراجفنالا بنجتل
 ىلع ةمالسلا مازح ءاقب عم هدعقم يف يقب دق ةمدصلا ةلاح هيلع رطيست تناك يذلا

 .ةرئاطلا جراخ هّرجو هليمز دعقم نم ةمالسلا مازح عزنل يديرلا عرسأ .هلاح

 . «ةعرسب انه نم جورخلا ىلع 'ريعتي ”ةبا» :ةيعيبطلا هتلاح ىلإ ةدوعلاب

 .«كمولي نل ند نبو ,ثدح ام يف انيلع قحلا عفي الد :يوونلا لاق

 وجدنا ق71291011517؟ 7170 جز جزقكن17[قاق151 يضلقب ام كلذ سبل»
 يه ةرئاطلا هذه نأ عيمجلا فرعي اا

 تارابختسالا لاجرل ديرأ ال .راطملا يف ةديحولا ةصاخلا ةرئاطلا اهنإ .ندال نب كلم
 .«لكاشملا نم ًاريبك ًاددع كلذ يل ببسيس .هعم يطيروت نييرصملا

 له» :نيلجرلا سراحلا لأس .جردملا ىلع سارحلا دحأ وحن نالجرلا مدقت

 .« ؟ريخب امتنا

 اذكهو ,ءسراحلا قفاو .«راطملا ىنبم ىلإ يلقن كنم بلطأ نكل .ريخب انأ»

 ؛هتعتمأ بضوو «نوتليهلا ىلإ راطملا نم ةرشابم هجوتو ,هلاحو يوونلا يديرلا كرت

 فدصو - موطرخلا راطم نم ةرداغم ةلحر لوأ يف يديرلا زجح .راطملا ىلإ داع مث

 .ةرهاقلا ىلإ كانه نم ةهجوتم ةرئاط لقتساو  ابابأ سيدأ ىلإ ةهجوتم اهنأ
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 .«ةيوجلا ةماسأ طوطخ» مسا مهضعب هيلع قلطأ ام ةياهن وه ثداحلا كلذ ناك

 لجرلا سّسأ .نادوسلا يف ةيعرش لامعأ يف ًالغشنم رهاظلا يف ندال نب ادب

 ىهو قيقعلا يداو ةكرشو .ةيرامثتسا ةكرش يهو «ةيلودلا ندال نب لثم هل تاكرش

 ص ةكرابملا رامثلا ةكرشو .تاءاشنإ ةكرش يه ىتلا ةرجهلا ةكرشو ؛ةضباق ةكرش

 ةعانصب ىنعُت ةكرش يهو موطرخلا غبادمو ءاباط تارامثتسا ةكرشو ,ةيعارز ةكرش

 .ةيعرش لامعأب موقت تاكرشلا هذه عيمج نأ ادب .لقنلل تاردق ةكرشو .دولجلا
 روب ىلإ موطرخلا نم ةعيرس قيرط ءانبب ؛لاثملا ليبس ىلع ؛تاءاشنإلا ةكرش تماق
 ءارشل ةفاك ملاعلا ءاحنأ ىلإ رفسلل لئاسوك تاكرشلا هذه ءالمعلا مدختسا .نادوس
 ايلاثم ًءاطغ تاكرشلا تناك .فاجألا نيلتاقملا ةدعاسملو ؛تادعملاو ,ةحلسألا

 .تارابختسالا تالاكو هابتنا بذج بنجتل

 :هتمظنمل ةلثامملا ةيداهجلا تامظنملا ةدعاسمل ةيلود ةكبش نيوكتب ندال نب أدب

 دارا .لامسألا نب يرون سلجمو يمالسإ شيج سيسأت يفو

 كونان 1 ندال نب ناك

 نم ملعتلا لك : او ات اع امحلا 5 ىلإ نولسري ةدعاقلا ء 0

 متاتبلا بقا عااقتلايدآو ىلإ ىتح ةَدَعاقلآ 1:32 |!ةجوَت .اهتاراهم باستكاو اهبراجت
 ةفرطتم ةينس ةعامج ةدعاقلا ربتعُت يعش هللا بزح ةعامج نم ابيت اوقلت ثيح
 باهرإلا تاكيتكت ملعت لجأ نم نكل .ةقطاره مهنأ ىلع ةعيشلا ىلإ رظنت يهو
 .ةينيدلا قورفلا ىسانتل دادعتسا ىلع ةدعاقلا تناك

- 



 محامو

 ةدحيتملا بألا ةداسصب 0 ةيلمع 0 ةول 0 ةداعتسأا ةيلمع

 ةحفاكمو .ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت اهراطإ

 . ىف ةداقلا ءالؤه

 يف مت دقو 5

 يهو .دالبلا بونج يف ةعاجملا
 رس نال نوناك رهش يف اهتدايق يف ةدحتملا تايالولا تأدب يتلا ةيلمعلا

 ءوقت امل قيقدلا مييفتلا فدهب لاموصلا ىلإ يرصملا صفح وبأ لسرأ . ١1917 ماعلا
 دوجولا نأ يئاهنلا هريرقت يف يرصملا ربتعا .لاموصلا يف ةدحتملا تايالولا هب
 تاعامجلا ببسب هنأب كلذ عم فرتعا هنكل ؛نيملسملا يضارا أ حايتجا وه يكريمألا
 .كانه لمعلا ةدعاقلا ىلع بعصلا نم نوكيس هنإف ,دالبلا يف ةفلتخملا ةيلبقلا
 تايالولا كلاطن ىرتفا: ىرصملا ضفحت يبا رزقت ىلإ .|داحساو ؛ةدعافلا ةداق ندصأ
 ١ .لاموصلا ةرداغمب ةدحتملا

 ماعلا دهاش د. .يئاموتض نات 177+" رتكأو كرت .7١7 هتتتنسب لعق يضرفلاب
 نوتنيلك سيئرلا ثبل امو ,عراوشلا يف بحست يهو ةدماهلا نييكريمألا دونجلا ثثج

 اذهب نذال نب لفتحا# لافؤصلاب نمت سكريمألا درتجلا تحت 41: قاد كلذ دعب

 اكريمأ نأ رهظت ةثداحلا هذه نأب هعابتأ غلبأ امك ءًاسيئر ًارصن هربتعاو باحسنالا

 ملألا قاحلإ قيرط نع ىمظع ةوقب ةميزهلا قاحلإ ىلع ةدعاقلا ةردق رهظتو :ةفيعص

 .اهب

 دوجو ىلإ جاتحت ةعامجلا نأ نادوسلا يف اهزكرمت دعب ةدعاقلا ةدايق تررق

اذكهو .ةيلاثم لوخد ةطقن يبورين تربّتعا .لاموصلا يف اهل
 نومعزي ءالمع نكمت 

 ةريغص: ةرئاط" اولقتسُي نأ ليف ندر لا لا نم ةثاغالا يفظوم نم مهنأ

 0 .ةرايسلاب كانه نم مهتلحر نولمكي اوناك ثيح دودحلا ىلإ
 «يبدرين ةيلخ سأر ىلع نوكيل نازتفلا#اتلاخ!]!51[1لمئ) ,ًارينك هب ىني يذلا ةللخ

 ا/ا/



 دوسلا تايارلا

 لم لم امك. | ةنيمشلا]:ةمرركلا ناجحسالا ف: لو الار( للمعف::تاكررش ةدع زاوف
 طغت د رجم كش اكديم الا عقاو يف اهنكل ,ةقرافألا دعاشت اهنا معزت ةيموكح ريغ

 اهلمع ةيلخلا تأدب نإ ام .وشيدقم ىلإ كانه نم نورمي نيذلا ةدعاقلا ءالمعل

 رومألا ىلع زكرت 2 ةدعاقلا تايلمع رييستل 3 ىلإ زاوف ندال نب لسرأ ىتح
 ز ةماعلا تباقدلعلاو 0

 نوراه ناكو ,يبورين يف يصخشلا ج الا عام ضخم هللا دبع لضف ناك

 ىلإ بستناو ءرمقلا رزج ىف لضف نوراه دلو .اهذختا ىتلا باقلألا دحأ لضف

 .ةدعاقلا عم طروت ثيح 0 ف دل[ ؟ هذ نأ تنل و ةيباهو ةسردم

 تايلمعلا يف يبورين ةيلخ تدعاس 7١1١(. وينوي/ناريزح ٠١ يف ةياهنلا يف لتق)

 ةدعاقلل ةدرفنم ةيلمع لوأ ذيفنتل طيطختلا يف تأدب كلذكو ءلاموصلا يف ةيراجلا

 يف نيترافسلا ريجفتل ءالؤه 7 :يملاعلا حرسملا ىلع اهدوجو نع نالعإلاو

 .مالسلا رادو يبورين

 رئاود ف فرعُي يذلاو ,بيطلا يندم ,ةدعاقلا يف يلاملا لوؤسملا ىعدتسا

 ذأ ؛#199 ماعلا رخاوأ يف كلذو ءلضفلا لامج .يكملا لضف يبأ مساب ةدعاقلا

 ؛موينارويلا نم اك كلوي عوطاخلا يف ا ام ا .--6 ماعلا لئاوا

 رمألا ناك اذإ .ال مأ احيحص رمألا اذه ناك اذإ ام فرعن يك كيلإ ةجاحب نحنو

 تسوس هس ٠ ةيمكلا كلت ءارش نبذ انناف" ايس

 «؟فرعأ نأ يل فيكو» :لضفلا لأس

 اليمع ةناحد وبأ ناك . «عوضوملا نع رثك فرعي هنأ .ةناحد 5 م بعذإج»ب

,// 
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 وه كوربملا لب حالص مدقملا ىعدي ايتاكوس الو ؤسم ناب غلباو لضفلا هاقتلا

 .هعيبو موينارويلا ءارش ةيفيك فرعي يذلا

 «؟هيلإ لصأ نأ ىننكمي فيك فرعت لهو» :ةناجد وبأ لأس

 .«كلذ فرعتل كفراعم مادختسا كنكمي .ينادوس كنكل الكرد

 كلذ فرعي هنإ هل لاق صخش ىلع روثعلا نم اريخأ نكمت يذلا لضفلا ثحب
 « ؟هيقتلت نأ كديرت اذاملو» :لجرلا هلأس .لوؤسملا

 اننإف ًاحيحص كلذ ناك اذإو «موينارويلا ىلع لوصحلا ةيفيك فرعي هنإ يل اولاق»
 . «هيرتشد نأ دون

 ثيل امو ,ءفراعتلا ءاقل بيترت نم نمزلا نم عوبسأ نوضغ يف لجزلا نكمت

 لضفلا طرخنا .كوربملا دبع حالص عم هجول ًاهجو سلجي وهو هسفن دجو نأ اضفلا

 ىف ةدعاملا تاالماعت تزيم ىتلا تاضوافملا نم عونلا كلذ ىف مدصق تقو دعب
 مما

 .نودودولا ءاطسولاو ,ةلمملاو ةكهنملا ةيفتاهلا تاملاكملاو ,داتعملا داسفلا :ةيادبلا

 صخش دجوي .دوجوم موينارويلا نأ لعفلاب فرعأ يننإ» :لضفلل كوربملا لاق

 .«كدعاسي فوس وهو ريشبلا ىعدي

 دح ىلإ تلصو يتلا ةشهدلا رهظأ يذلا ريشبو لضفلا نيب اعامتجا كوربم بتر

 هلعف ةدر تناك اذإ ام ديدحت بعصي ناك نكل «موينارويلا ءارش بلط ءازإ لوهذلا

 «؟ ؟مويناروي يرتشت نأ ديرتأ ؟داح تنأ له» :لضفلا ريشب ١5 .ةعنطصم مأ ةيقيقح

 .«موينارويلا ءارش ديرأ ,لجأ»

 «؟لاملا كباحصأ كلتمي لهو»

 ةتيعون لكم ؛موينارويلا لوح تامولعم ىلع لوصحلا الوأ نوديري مهنكل ,لجأ»

 .«كلذ دعب رعسلا نع نوثدحتيس .هعنص يذلا دلبلاو

,/ 



 دوسلا تايارلا

 رعسلا امأ .تامولعملا كيطعأس» :لاقو ,ةئجافم ةسامح كلذ دعب ريشب رهظأ

 جراخ لاملا لست ديرث انذأ امك :تارالودلا نم نويلم فصنو ًانويلم نوكي فوسف
 .كوربملا دبع حالص عم لاحلا كلذكو ,ةلومع ىلع لوصحلا كلذك ديرأ .نادوسلا

 « ؟موينارويلا نوصحفتس فيك فرعأ نأ ديرأ ينكل

 هب ينتربخأ امب مهغلبأسو ينتفلك يتلا ةهجلا ىلإ دوعأس ينكل ,فرعأ ال»

 .«ساوجلاب قكلبلا دوعأ فوسو

 ع ع ٍِع
 وه وم ىآ

 انكيآ
 اوي

 كلذ يف امب ةدحتملا تايالولا ىف تقولا نم ًاريبك ًامسق ىضمأ هنكل 89

 :لضفلل اضر وبأ لاق :خيتيتتتتا تتآستكك يفاإةنئانتقلا]ةتاز3 يف اهاضمأ تاونس ةدع

 .«موينارويلا

 «؟ هصحفتس فيكو»

 جاتحن اننكل .هصحف نم «كمتت ةيئابرهك ةلآ وهو ءزاهج نم ةدافتسالا اةنكيب دا

 اهنم فرعن فوسو .موينارويلا ىلع يوتحت يتلا ةناوطسألا ىلع ةرظن ءاقلإ ىلإ الوأ

 يتلا ةلئسألاب ةحئال لضفلل اضر وبأ بتك .«هجتنأ يذلا دلبلاو هتيعون نع ءىش لك

 هنم بلطو ءاهيلع لوصحلا يف بغرت يتلا تامولعملا لكو ءاهحرط ةدعاقلا ديرت

 .تاباجإلا ىلع لوصحلا

 ةكقانمل ًاددجم ريشبلا ءاقل ىلإ ةجاحب هنأب هغلبأو طيسولا ىلإ لضفلا داع

 ءاقللا ةطقن طيسولا نّيع .اضر وبأ اهعضو يتلا ةلئسألا ىلإ ادانتسا موينارويلا عوضوم

 فاضأ .ًاحابص ةرشاعلا يف مايأ ةدع نوضغ يف كانه هيقتلي نأ لضفلا نم بلطو

 .«تدرأ اذإ كعم يروسلا اضر ابأ بحطصت نأ كنكمي» :ًالئاق

 ريشبلا هنّيع يذلا ناكملا ىلإ ددحملا مويلا يف امهترايس اضر وبأو لضفلا داق

 /اب د



 نكيوجلا لماسأ تالحر
 هدم دس د دحام سمسم نس ا ا 0

 اكرتا» :امهل لاق .بيج ةرايس يف مهبناج ىلإ ةأجف رهظ نأ ريشبلا ثبل امو ,لضفلل

 نالجرلا دعص .«موينارويلا دجوي ُثيح ىلإ بهذن فوسو يعم الاعت .انه امكترايس

 قيرطلا ةياهنلا يف ارداغ .موطرخلا جراخ ىلإ اهب عيمجلا هجتاو بيجلا ةرايس ىلإ
 لخدأ .«انب ايه» :ريشب امهل لاق» .لزانملا دحأ جراخ بيجلا ةرايس افقوأو ,ةسيئرلا

 جرخأ .ريبك سيك عم دوعيو ريشب يفتخي نأ لبق اسلجو لزنملا ىلإ نيلجرلا ريشب

 ةدع ترهظ امك ,مادقأ ةدع ةناوطسألا لوط غلب نسيكحلا كن تاناوطسألا ىدحاإ

 .اضر يبأ ىلإ ةناوطسألا ريشب لوان .اهيلع تشقُت تاملك

 صتفت ىف قئاقد سمخ وحن ىضمأو ةشوقنملا تاباتكلا اضر وبأ صحفت

 .تاظحالم رتفد ىلع تامولعملا ةباتك يف تقولا اذه يف لغشناو ,اهلمكأب ةناوطسألا

 امهترايس برق نيلجرلا ريشب لزنأ .عيمجلا رداغي نأ لبق ريشب عم ًاليلق اضر وبأ رواشت
 .موطرخلا يف ةنوكرملا

 لاقو ءامهدحو احبصأ نأ دعب لضفلل اهاطعأو رتفدلا نم ةقرولا اضر وبأ عزتنا

 .«هلوقيس ام لك ذفنأس انأو ءرجاه يبأ ىلإ هذه ذخ» :هل

 يأ هلالخ ثحبلا لوانتي مل ًاريصق ًاعامتجا كلذ اك فكم بلط اه عضنلا اعف

 اننِإ مهل لق» :لاقو ةقرولا رجاه وبأ صحفت .امهيديأ نيب يتلا ةمهملا ريغ ءيش

 .«موينارويلا يرتشنس

 ديرت» :ريخألا اذهل هيف لاقف ريشب عم لضفلا هدقع يذلا ثلاثلا عامتجالا امأ

 اذكهو .موينارويلا صحف ةيفيك نع اددعم نشب لاس .«موينارويلا ءارش يتعامج

 .«هصحفن يك نادوسلا جراخ نم زاهج لوصو رظتنن اننإ» :لضفلا هل حرش

 «؟تقولا نم اذه قرغتسيس مك»

 .«ةيلمعلا لّومم هنإ .ءيش لك ىلوتيس اضر ابأ ّنكل .فرعأ ال»

 ,«ميظع» :اضر وبأ لاق .ريشبلاب لاصتالا ةيفيك هغلبأو اضر يبأ ىلإ لضفلا داع
 .رالود فالآ ةرشع هلوان نأ ثبل امو

 ١م



 ةولتنلا تايارلا
 0 للا

 0001 را

 ضر وبأ هنم بلط اذإ لقأ هتشهد ٌنوكت نل «؟غلبملا اذه اذاملو» :لضفلا لأس

 .ةلئس الا نم ديزم حرطل ةعبارلا ةرملل ريشب ىلإ ةدوعلا

 .«كبعت لباقم اذه

 ةقفصلا هذه مامتإ يف كراش نم لكل تالومعلا عفد ىلإ ةفاضإلاب ,تارالودلا

 رمحألا قبثزلا ةدام لب ؛موينارويلا ةدام ةدعاقلا رتشت مل .عادخلل تضرعت اهنأ .: ١ : : 0 ر هنن م

 الئ يب

 ناكو ءكانه ةدعاقلل ةيلخ يف قيقحتلا فدهب ةدع تاونس دعب ندنل ىف تنك

 ةيلخلا ءاضعأو زاوف ىلإ ةدئاعلا تافلملا صحفتن انكو ,يدحتلا ةيلمع 5 اءزج كلذ

 هأزجبعإت5107 3752و سيار جفزرجتك77!/ريرقت كانه تأرق .ندنل يف نيرخآلا

 يووونزا
 يذلا وهو ؛ةيكريمأ نم جوزتو 1910 ماعلا يف رصم يف ةفيلخ داشر روتكدلا دلو

 رخاوأ يف ةدحتملا تايالولا ىلإ ةفيلخ لقتنا .انوزيرأ ءنوسكوت يف ًاررحتم ًامامإ ناك
 ستاريب غروبستيب قيرف عم ةفيلخ ماس هنبا بعل .يضاملا نرقلا نم تاينيسمخلا

 .دقعلا كلذ فصتنم ىتحو يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا لئاوأ نم ةدعاقلا ةركل

 نأ دقتعيو ماقرألاب صئاصخلا طبر يف أرهام ناكو .ةيويحلا ءايميكلا ةفيلخ سرد
 قيرط نع نآرقلا تازجعم فشك نكمُي هنأ معزو ,ةايحلا يف ثادحألا ددحت ماقرألا

 يأ :هدجسم ىف 0 ةالصلاب تانمؤملاو نينمؤملل ةفيلخ حمس .ةيضايرلا تالداعملا

 ىتحو .يديلقتلا يمالسإلا يزلا ءادترا ءاسنلا نم بلطي مل هنأ امك ,نوسكوت دجسم

 نورخآ اهانبتي ىتلا ةفرطتملا ةيريفكتلا راكفألا ًانلع ةفيلخ ضراع .ةالصلا ءانثأ

 نولبقتي ال نيذلا نيملسملا نم قافرلا رابتعا لثم ؛نيفرطتملا نييرصملا نيب ةصاخو
 .نينمؤم ريغ وأ ,ةرفك مهنأ ىلع مهءارآ

 ؛نوسكوت يف سفانم دجسم ىلإ نوددرتي ةقطنملا يف ًافرطت رثكألا نوملسملا ناك

 م



 تالا حا ةيوحلا ةماسأ تالحر
 ,نوسكوت دجسم نم لايما ءرسغ وحن دعب ىلع

 تك ييذلاو د
 يمالسإلا زكرملا ىلع نوددرتملا داتعا «نيفرطملا يم السالا زكرملا وهو

 الؤه :٠
 امزلا م .هظعو نم هاما ”: نم جاحلا عيدو ناكو

 0 3 ب ها ظ
 را ةشقانم ىلع

 .هدحتملا تايالولا ءاحنأ

 نم ةملاكم 144٠ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ماَيأ دم

 نالجرلا عمتجا . .يمالسإلا زكرملا يف هءاقل رب نإ, 0

 ,ددرتلاو ضومغلا نم ءيشب دعب ام يف لجرلا كلذ جاحلا فصو .دجسملا يف

 جاحلا لجرلا غلبأ .ةليوط ةيحل قلطيو تاراظن * عضي ليوط يرصم لجر هنإ لاقو

 :جاحلا لجرلا غلبأ .ةفيلخ داشر ةلأسم يف قيقحتلل نوسكوت روز هنأ
 نأ تعمس»

 دادعتسا نع كلذك لجرلا ثدحت يعقل عيمج هيلع قفتي ام ضقانت هميلاعت

 يف دادعألا نأشب هتايرظن نع كلذكو .ًاعم ةالصلاب ءاسنلاو لاجرلل حامسلل ةفيلخ

 تيقل يتلاو ءنارقلل ةحورشملا ةفيلخ ةمجرت ناكريمأ كيفيتنياس ةلجم ترشن .نآرقلا

 ةساردلا» بقل اهيلع تقلطأو ءريخألا دهعلا : نارقلا ناونغت تردصو ادن و

 رئازلا جاحلا اعد .هيدقان تاضارتعا فيفخت يف ءيشب دفي مل كلذ نكل ,«ةيرقبعلا

 .ءادغلا ماعط لوانتل هلزنم ىلإ

 دمج موي يف جاحلا ىقلت

 كرويوين نم رئاز هنا لاق لجر

 جاحلل لاقو «ةفيلخ ءازإ ديدشلا هبضغ نع ءادغلا ماعط لوانت ءانثأ لجرلا رّبع

 هتيحل ببسب لوخدلا نم عنُم هنكل ؛ةالصلل نوسكوت دجسم ىلإ باهذلا لواح هنإ

 ءاسنو الاجر' ىأرو هذفاوث ىدجا لالخ نم دجسملا لخاد ىلإ لجرلا علطت .ةليوطلا

 ام ىأر نأ دعب رداغ لجرلا نإ جاحلا لاق .ًاريثك هيضغ نم داز ام اذهو .اعم اعم نولضي

 .نزحلا ريثت 7 يتلا رومألا نم يفكي

 .رهشلا كلذ نم قحال تقو يف دجسملا خبطم يف الوتقم ةفيلخ روتكدلا دج

 ةضماغ ةميرجلا تيقب . ارربم ناك ةفيلخ لتقم نأ رعش هنإ دعب ام يف ْاَكلآ عيد لاق

 .تقولا كلذ دنم
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 دوسلا تايارن

 وف اوضع ناكو «ةّيكريمألا ةيسنجلا لمحي يليئارسإ وهو ءاناهاك ريئام ىقلأ

 رئيس كرويوين يف تويرام قدنف يف ًاباطخ ,ةدحاو ةرمل يليئارسإلا ناملربلا

 نرهتل هلوح نيرضاحلا ضعب عّمجت 144٠. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 0 يف
 ودحإ تباصأو كلذ دعب ران قالطإ توص عمُس .باطخلا ءاقلإ نم هئاهتنا دنع

 مهلا .هنق» ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو .هقنع يف اناهاك تاصاصرلا
 [ل1[ةالطااتعَب .191 ماعلا ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاه نأ هل قبس يذلاو

 روفلا ىلع لقثعا مث هيلع
 رز يذلا وه ةميلَخلاَوَبَأ دوك نعَدَيإايَربَل) نأ ةقحاللا تاقيقحتلا تفشك

 جاحلاعِيدَو نإ اهنيح ليق .موجهلا ذيفنت ىلع دعاست ةيفاضإ ةحلسأو سدسملاب ريصُن
 داقعنا ءانثأ هاقتلا نأ هل قبس يذلا وهو ةميلحتوبأحلاضلاةحلسألا قرتشايذنلا وه

 يفااَوَضَع ريضتانآك .149 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا يف دقت يمالسإ رمتؤم

 تماجاو ةلار لل هد امك 000 ةفيرط ةطسارب نقلا ندحرلا دبع ظفح

 «تاداسلا لايتغاب هطابترال ارظن هيلع صضبقل هلا يرصملا ماظنلا ىقلأ .ةريهشلا رهزألا

 ضرعت هّنِإ ليق امك ,ةميرجلا ىلع ضّرحت ىوتف ةباتكب ىرخأ رومأ نيب نم مهتا امك

 حشلا رفاس .رصم نم درط هنكل ةياهنلا يف خيشلا ح ارس قلطأ .نجسلا يف بيذعتلل

 اذ هدي ىلع سرد يذلا وهو مازع هّللا دبع ىقتلا ثيح ناتسناغفأ ىلإ كلذ دعب
. 

 . رش

 "زع ةمظنم تادوجوم ىلع فارشالل ةدحتملا تايالولا ىلإ نمحرلا دبع لقتنا
 ناقلا نمض نم ىه ةمظنملا كلت نأ نم مغرلاب كلذو .ةدحتملا تايالولا يف
 ' .ةيجراخلا ةرازو اهبقارت ىتلا ةيباهرالا

 ٠29 روف ىمعألا خيشلا أدب .ةيزكرملا تاَراَبَحَحتآلا ةلاكو يلوم تحتأ ةطساوب
 3 «تاعربتلا عمج تءامك ,ع ابتألا نم ديزملا دينجت يف ةدحتملا تايالولا ىلإ
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 (انوحلا امايسأا اا

 ناك ىذلا بطق اهمدختسا ىتلا ججحلا نم ًاريبك اددع مدختساو ,ةدحتملا تايالولا
 .ًاريثك هب ًايجعم

 باش وهو .ىبلش ىفطصم نم ةيفتاه ةملاكم ١19١ ماعلا لئاوأ يف جاحلا ىقلت

 .نيلكورب يف قورافلا دجسم يف عقي يذلا حافكلا زكرم ىلع فرشُي رجاهم يرصم

 ةرعملا ىلع فارشالل ةيعوسا ةددمل كرويوين لو روضحلا جاحلا نم يبلش بلط

 ناكو ءتامدخلا بتكم نم زج زكرملا كلذ ناك .ناتسكاب يف هبايغ ةدم لاوط

 .تاعربتلا عيمجتو عابتألا دينجت يف احجان يبلش

 كلذو ,ناتسناغفأ نم يتايفوسلا داحتالا باحسنا دعب زكرملا يف ريبك طغل راث

 دارأ .زكرملا قودنص ىف تيقب دق تناك 8٠٠٠6٠١ غلبمب فرصتلا ةيفيك نأشب
 سانلا ةدعاسمل ناتسناغفأ ىلإ لاملا لاسرإ ء.هدحو مازعل ءالولاب نيدي يذلا يبلش

 دارأف ىمعألا خيشلا هدوقي يذلا رخآلا حانجلا امأ .مهدلب ءانب ةداعإ ىلع كانه

 ,نمحرلا دبع دلب يف صخألا ىلعو ,ىرخأ نادلب يف داهجلل لاومألا مادختسا

 نم ناك .عازنلا لح ةلواحمل مازع ةلباقمل ناتسكاب ىلإ رفسلا يبلش ررق .رصم يأ

 .هبايغ يف زكرملا لامعأ جاحلا ريدي نأ كلذك ضرتفملا

 نكل .هيلع قفتملا ناكملا يف يبلش ةلباقمل هجوتو «نيلكورب ىلإ جاحلا لصو
 .كلذك يلاتلا مويلا يف الو عامتجالل ددحملا مويلا يف رهظي مل .ادبأ رهظي مل يبلش

 1١ ءاعلا نم سرام/راذآ ١ يف لتُق يبلش نأ ىلإ تيرجأ يتلا تاقيقحتلا تلصوت

 يف هدوجو ءانثأ يف جاحلا هجوت .كرويوين ىلإ جاحلا هيف لصو يذلا مويلا يف يأ
 .ريصت ديسلا ةرايدل دنيا زركيار نحب ىلإ كرويؤيل

 اناديم زكرملا حبصأ امك ءيبلش لتقم دعب زكرملا ىلع ىمعألا خيشلا عابتأ رطيس

 دعاس يذلا وهو َِتَمَكيلَنَلَع وه ةيبعش نيبردملا رثكأ دحأ ناك .نيفرطتملا بيردتل
 يف ةدحتملا تايالولا شيج ىلإ دمحم ىلع مضنا .نادوسلا ىلإ ندال نب لقن ىلع
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 دولسلا تانإزلا

 ءاهجلا ميظنت يف اوضع هتاذ تقولا ىف ناكو ءىضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ماوعأ

 ريكم يلع ةداتعا .جودزم .ليمع ةفصي.نامعااذكهو | ءيرهاوظلل عباتلا يمالسإلا

 و

 قالو

 رأرم يف ةفقوتم تناك ةبرع ١197 ماعلا نم رياربف/طابش 75 موي يف ترجفنا

 عبس يف ةرفح ثادحإ يف راجفنالا ببست .يملاعلا ةراجتلا زكرمل عبات ئشرألا تن

 زاك .صخش فلأ نم رثكأ حرجو صاخشأ ةتس لتقم ىلإ كلذ ّىدأ امك ,تاقبط
 طوقسلا ىلإ هب عفدي يذلا رمألا وهو نيجربلا دحأ ريجفت وه ةيلمعلا هذه نم فدهلا

 امب ةيوق نكت مل تارجفتملا نكل ءاعم امهطوقس يف ببستي امم رخآلا جربلا ىلع
 .يفكي

 ئتاع ىلع كروبويث يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل يناديملا عرفلا ذخأ

 ىلع راجفنالا عقوم يف نويلدعلا نوققحملا فرعت .تاقيقحتلا ىلع فارشإلا

 يف اهتقرس نع غلبأ ةَآاََللاآدَوَكَللِل ناكو ,ةرجأتسم ةنحاش ىلإ دوعي ةبرع نم ِءزج

 ذاك .ةدحتملا تايالولا يف ةيعرش "ريغ ةروصب ميقم ينيطسلف وع ةمالسو «يسريجوي

 .نيمأتك هعفد نأ هل قبس غلبم ةداعتسال لصتي لجرلا

 'سرام/راذآ ع يف ةمالس ىلع ضبقلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لاجر ىقلأ

 مهنيب نمو .ةطخلا هذه يف نيطروتم نيرخآ ىلع ضبقلا ىقلأ نأ ثيل امو

 ””ةيقحتلا تفشك .ةلبنقلل ةيئايميكلا داوملا ىرتشا يذلا سدنهملا وهو ِدِاَيَع]

قوأ يذلا وه ,ةيناتسك اب لوصأ رص يتيوك وهو ءفسوي يزمر نأ كلذك
 احاشلا ف

 "هلا يف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد ّمث ءايناطيرب يف ملعلا فسوي ىقلت .اهناكم يف
 :ةيلغ اختو يسايسلا ءوجللا بلط نأ ثبل ام هنكل ,ةروزم قئاثوب 5+

0# 
 امإ ساس

 2 دعا دق ةطخلا نأ اقحال نّيبتو ءموجهلا دعب ناتسكاب ىلإ فسوي بره

 "عم ىمسملا وهو ,تسوخ برق ناتسناغفأ قرش يف عقي بيردتلل ركسعم يف
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 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 .كانه نورخآلا نورمآتملاو فسوي ىقتلا .هل ةرواجملا ةقطنملا يف وأ ,نادلاخ

 ريرضلا خيشلاو ءريصنو ,ةميلح وبأو ,ةمالس نم لك عضخ .ريرضلا خيشلاو .حافكلا
 نوططخي اوناك لاجرلا نأ كلذك تاقيقحتلا تفشك .موجهلا رثإ كاَقِتقَكيعلا ل

 .نطنشاو جروج رسجو .دنالوهو نلوكنل يقفنو ءيداحتالا تاقيقحتلا

 يف ةفحعلا تاسفلا نوج صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا هددكي ليمع مل

 ىلإ تاقيقحتلا بتكم ةيضقلا كلت نم تعمجت يتلا تامولعملا تلد .اناهاك ةيضق

 سيول هكيرشو فيسيتنأ لصح .يملاعلا ةراجتلا زكرم ةيلخ ءاضعأ ىلع فّرعتلا

 ةيلخلا قارتخا نم نكمت ردصم ىلع ,كرويوين ةطرش ةرئاد يف قّمحملا ,يلوبان

 .ةزرابلا كرويوين ةئيدم ملاعم ىلع موجهلل رضحت تناك يتلا ةيناثلا ةيباهرإلا

 تاقيقحتلا لالخ نم ماودلا ىلع رهظي جئاَكبلاَعْيَدَوإ يكريمألا نطاوملا مسا ناك

 موجهلا ةرماؤم تاقيقحتلا تفشك كلذكو .,يملاعلا ةراجتتلا زكرم ريجفت ةيلمع يف

 تاقيقحتلا بتكم اهيلع قلطأ يتلا ةيلمعلا يهو ,تطبحأ يتلا كرويوين ملاعم ىلع

 ةرادإ ناملوك ناد مّلستو هنع ثحبلاب تاقيقحتلا بتكم أدب .باهرإلا فقو مسا
 يبأ عم لمع ثيح يبورين يف شيعي ناك جاحلا نأ كلذ دعب نّيبت .ةيلمعلا هذه
 نوراه عم كلذكو .ةدعاقلا يف يناثلا لجرلاو يركسعلا دئاقلا وهو نحنا دع

 .يريشنبلا دعاسم ءلضف

 .19917 ماعلا نم سطسغأ/بآ 7١ موي يبورين يف جاحلا لزنم ًاريخأ مجوه

 تاقيقحتلا ىتكم نأل كلذو ءام ليلد ىلع لوصحلا لواحي نأ 151 دارأ

 نيوانعلا رتفد ىلع نومجاهملا رثع .جاحلا دض ةرشابم ةيضق يأ كلتمي مل يداحتالا
 يديرلا ناطبقلا ٌدَعاس يذلا  يوونلا يّمسا نمضت يذلا رتفدلا وهو ءجاحلل دئاعلا

 جودزملا ةدعاقلا ليمع وهو ,دمحم ىلعو  مطحتلل ندال نب ةرئاط اضّرع امدنع

 نوراه نم يصخشلا جاحلا بوساح يف ةلاسر تدجَو .يكريمألا شيجلا يف

 /ا/



 فايلاشللاالالآا]لا

 ىفخت يبورين ةيلخ نأ دقتعي هنأ نم نوراه اهيف رذح يتلا ةلاسرلا يهو ءلضف

 [قيرفأ قرش وو ةيلخلا دارفأ نأ دقتعأ ىنلعجت بابسأ ةدع ىدل تعمجت » :ةيقارملل

 داجلا لمعلاو ريكفتلا ريغ رايخ يأ انل كرتي ال يذلا رمآلا وهو :ميظع رطخ يف مه

 ,انم دحاو ىلع ضبقي ىك راهن ليل لمعي يذلا ودعلا تاططخم طابحإ لجأ نم

 كلذك نوراه ىور .«انم دحاو يأ نع تامولعملا نم ديزم عيمجت ليبس يف وأ

 لماعتي هنأ دقتعُي ندال نب نم ًادج برقم صخش نع ةيناطيرب ةفيحص يف أرق هنأ

 ا 0 كلذ نأ نوراه لقععأ 0

 .اهتايثإ مت ام اذإ ءبيطلا ةنايخ نأو ءاذه هسدح نم دكأتلا لواحي هنإ نوراه لاق

 تاطايتحا ذاختا ىلع ةلاسرلا كلت ىف نوراه تح .«ةبيهر رابخأ» ةباثمب نوكتس
 .ربكأ ةشفأ

 يقاس ىدحإ رسخ هنكل ,هتخأ ةنبا نم جوزتو ندال نب نم ايرقم بيطلا ناك

 نأ دعب كلذو جالعلا ىقلتل ابوروأ ىلإ بيطلا رفاس .تايفوسلا دض داهجلا ءانثأ

 ندال نب لجر وهو ,ءزاوف ةدعاسم ىلع لوصحلل ىعسو - هقاس رتب رثإ مئاد ملأب رعش

 ظ وف هودعاسي ع 3 ظ ظ ْ 5 ظ 1 ,ندنل يف

 ةلاكو ىلإ تامولعملا كلت اوطعأ مهنأ اقحال اومعزو ءبيطلا ىلع هدي عصو ص

 يف نييدوعسلا هل ةدعاقلا نم بيطلا رارف رابخأ ترشتنا .ةيزكرملا تاراختسالا

 /١441. ماعلا

 مم اهتيرجأ ىتلا تاقيقحتلا ءانثأو ٠٠١7 ماعلا يف يأ ,ةدع تاونس دعب تيقلت
 يفالئود لكيام ءاوللا نم ةيفتاه ٌةملاكم ءابوك يف وماناتناوغ جيلخ يف مهب هبتشملا
 يتلا ((جواع [م2عو) ١7١ كرتشملا صصختملا لمعلا قيرف نع لوؤسملا ريدملا وهو

 ل لاق .هباقمل روضحلا يفالثود ينم بلط .تاقيقحتلا قيسنتل نوغاتلا اهلك
// 



 ةيوحلا ةماسأ تالحر

 فرعي وهو ,ةدعاقلا ىف زراب يدايق هنإ .بيطلا ىندم ىلع ضبقلا انيقلأ» :ةسامحب

 .«مهليومت نع ءيش لك

 ءاملا نم لك اتم تنا لهد» :هتلأسو ؛يف النود فبتكم وحب مّيخملا ربع تيسشم

 «؟هلع ضمقملا

 .«ةاتيوجحسا انثأ امك :لجأ»

 . «هونجس نييدوعسلا 9 تعمس ينكل»

 ىلإ انه يفالنود راشأ «...هنإ .نآلا ىتح انعم نواعتي ال هنكل ءانه هنإ اني

 . «هبوجتسي يذلا وهد» :لمكأو هءارو افقاو ناك يذلا طايضلا نس

 6-0 بّيطلا يندم ٌتيأر له» :طباضلا تلأس

 . «هتيأر لجأ»

 «؟لجرلا كلتمي ًاقاس مك»

 « ؟ينعت ادام»

 «؟نيتنثا مأ ةدحاو ًاقاس لجرلا كلتمي له .هيقاس ينعأ

 .«نيقاس كلتمي هنإ»

 « ؟نيتيقيقح نيقاس ينعتأ

 . «لجأ»

 .«ةروتبم هيقاس ىدحإ نأل بّيطلا يندم سيل هنأ كلذ ينعي» :تلق

 طباضلا ىلإ تفتلاف دحلا اذه دنع تهتنا ةيضقلا هذه نأل حايتراب يفالنود رعش
 .«ديدج نم اتبنت نأ نيقاسلل نكمُي ال ,فرعتأ» :احزام لاقو

 نرقلا نم تاينيعستلا دقع فصتنم يف نادوسلا ىلع يلودلا طغضلا دعاصت
 نوؤشلل ةدعاملا ةنجل ءاضعأو ,ندال نب رشن .ندال 00-_ هتفاضتسا ببيسب يضاملا
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 دوسلا تايارلا

 نييكريمألا دونجلا ةمجاهمب سانلا رمأت ١947 ماعلا نم اءدب ىواتف .ةينيدلا

 540١و ١997 نيماعلا نيب ام ةدعاقلا دارفأ لقن .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف نيدوجوملا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اهلقنل ًاديهمت نادوس روب ىلإ موطرخلا نم تارجفتملاو ةحلسألا
 ينيك]119 .ندال نب تاكرشل ةدئاعلا تابرعلا كلذ يف اومدختساو ,ةيدوعسلا

 ةكلمملا يف تتازتجفتملاببةكيلمةححاش يارورويهج ماعلا [ز1زبئفان /يناثلا_نيرشت رهش
 نويدوعسلاو نويكريمألا اهريدي بيردت ةأشنم جراخ كلذو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيبرعلا

 .ندال نب نم برقم صخش وهو ,ديعسلا لاخي ةداَتقَت نودتعملا ناك .ةكرتشم ةروصب

 ناكملا يهو . ةليثلا رشم سلق ,برحلا هنالعإ دنع 1445 ماعلا ىف

 «يدوعسلا كلملا ةنايخ ىلع مدقُي مل هنأب ,مهتاولص ىف نوملسملا هيلإ هجوتي يذلا

 ةرفكلا لوخدب حمس امدنع مارحلا دجسملا ةنايخ ىلع مدقأ يذلا وه كلملا نإ لب

 :ةكلمملا ىلإ

51 

 رق 7

 ةامك م السإ بابشب
 راطتلا نوباهي ١

 ٌءاغلعلا كلتقي ليق نإ

 ف يطق يف لوق
 ءلملا 58 تت ام 0



 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 يلع اها

 مارحلا دلبلا اذ حتايأو

 ْرْصَبلا ساجنأر شل
 ميظعلا ها

 ؛ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلا مايق ببسب كلذو ءايبيل نم طوغضل نادوسلا ضّرعت

 يذلا روتاتكدلا نم صلختلا ىلع اهمزع نع نالعإلاب .ةدعاقلا عم ةفلاحتملاو

 يف ةعابشلل نها سلا داللا ف ةقالكلا ةيارو ةماقإر رك هيكح لاط

 نم وه يفاذقلا نأ قماجعرلاب :ريفكتلا أدبم ىلإ يفاذقلا رمعم ديقعلل اهتضراعم
 هتغيص قّبط هنإ لب ؛ةعيرشلا نوناق قيبطتب مهل حمسي مل هنأ الإ ةقيمزتلملانيملسملا
 ةيبيللا طوغضلا مامأ رمألا ةياهن يف نادوسلا ىنحنا .يكارتشالا ماظنلا نم هب ةصاخلا

 ةسسسللا نم ةدعاملا م ةفلاحتملا تاعومجملا ءاضعأ ىلع نيعتي هنأ هاا نب غلبأف

 رفاس .ىرخأ نكامأ ىف ةدعاقلا ايالخ يف زكارم ءالؤه ضعب لتحا .دالبلا ةرداغم

 [2]33090) .ندنل ىلإ .لاثملا ليبس ىلع .رتويبمكلا ءاربخ دحأ وهو .ىبيللا سنأ
 ايلا يل

 اا

 2١1990 ماعلا نم وينوي/ناريزح يف ءيرصملا سيئرلا ءكرابم ينسح ضرعت
 ةيرصملا داهجلا ةمظنم اهب تماق لايتغا ةلواحم ىلإ ءايبويثإ ىلإ اهب ماق ةرايز ءانثأو
 ادومَحم دمحأ ميَهاَرَبِإ باوجتساب ةدع تاونس دعب تمق .ةدعاقلا عم ةفلاحتملا
 يرقتلا 23217/3ا7يضوقلا ينربخأأ .ةدعاقلا ءاضعأ نمو ىنادوس وهو ([وقل
 دعب هنإ كلذك يل لاق ةَلمتحللا نيرماستلا:نولإا اجتناب يك 8377177 عربتاةالعأ
 تابوقع يلودلا عمتجملا ضرف .نادوسلا يف ءابتخالاب نومجاهملا ماق موجهلا لشف
 .لاجرلا ميلست هضفر ببسب نادوسلا ىلع

 دالبلا تناك :نادوسلا يف ندال نب ثوكم ءاهنإ يف ثادحألا هذه لك حلفت مل



 ا و م غ1 ا

 ىيررلا تايارلا

 امدنع نكل .ةينادوسلا ةدايقلا ىلع هتورث عيزوتل ادعتسم ناك املاط هتفاضتسال ةحاترم
 ىلإ ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم ترطضا .ايلام ندال نب ةقياضم نويدوعسلا ررق

 تابوعص لجرلا هجاو .ةيقيقح لكاشم ةهجاومب أدب ,هيلإ لاملا لاسرإ نع فقوتلا
 يخسلا هعيزوت نأ وهف هلك كلذ دم مهألا امأ .ةدعاقلا ءاضعأ تايترم عفد ىف ةديازتم

 دعي مل ندال نب ءبع مهلمح نأ نوينادوسلا رّرق .فقوت دق نادوسلا ىف لاومألل
 ىلع دالبلا ندال نب رداغ .دالبلا هترداغمل ناح دق تقولا نأب هوغلبأ اذكهو ينجم

 ىعدت ةراّبع ءويام/رايأ 5١ يف يأ «نيموي رورم دعب يريشنبلا ةديبع وبأ بكر

 ام لقنتي ناكو ايروتكيف ةريحب بابع رخمت تناك (1/1 13ان!«000) ابوكوب يف .مإ

 يف هئابرقأ ةرايز نم ادئاع ناكو ءازناوم ىلإ ابوكوب نم يأ ءاينازنت يف نيأفرم نيب
 ىلع فارشإلا وه ةدعاقلل يركسعلا دئاقلا ةرايز نم سيئرلا فدهلا ناك هسأر طقسم

 هقفاري ةعمج دمحم فصأ يريشنبلا ةجوز قيقش ناك .اينيك يف ةيركسعلا تايلمعلا

 مويلا كلذ يف تلمح اينكل اك ع/١٠ ب : ةددحم ةراّمعلا ةعس تناك .مويلا كلذ يف

 .لقألا ىلع بكار ١٠

 مجحب ةرجحلا تناك .ةيناثلا ةجردلا ةروصقم يف ركاذت ةعمجو ةديبعوبأ ىرتشا

 دعاقملا نم تاعومجم عبرا ىلع توتحا امك ءالوط مادقأ ١١و ضرع مادقأ /

 ةديبعوبأ ثكم امنيب ايلعلا ةّرسالا دحأ ةعمج لتحا - ةدحاو ةفرغ ىف اناك .ةّرسألا

 نم حنرتلاو زازتهالاب ةراّبعلا تادب .نيرخآ صاخشأ ةسمخ عم اهامساقتو - هتحت

 مادقأ ٠١١ قمعب كاذ دنع هايملا تناكو ءاهراسم طاقن ىدحإ ىف ىرخأ ىلإ ةهج

 .ةلطعم تناك اهتفد نأل كلذو

 أدب .ةداحلا تاجاجترالا كلت ةجيتن ظقيتسا هنكل ,همون ىف طغي ةعمج ناك

 .«ةديبع ابأ اي ام ءىش ثدح» :خارصلاب

 تلام .« انعم هللا نإ .مونلا ىلإ دع .ماري ام ىلع اننإ .قلقت ال» :ةديبع وبأ هباجأ



 نم دعاصتلاب خارصلا أدب .تحنجو ةدحاو ةهج ىلإ ناوث سمخ وحن دعب ةنيفسلا
 ىريرس قوف ًادوجوم ةرجحلا باب ناك .مهتّرسأ نم مهطوقس دعب باكرلا ةروصقم
 72 .هسفن جارخإو دوعصلل ثاثألا عطق ضعب ةعمج مدختسا .ةعمجو ةديبع يبأ

 مفديل بابلا ًامدختسم قلستي ةديبع وبأ ناك .برستلاب هايملا تأدب نأ دعب نورخآلا
 .ةرجحلا ةيضرأ ىلإ لجرلا طقس اذكهو ,هتالصفم نم علخنا بابلا نكل .هسفن
 لالخ نم قفدت هايملا نم ان نكل هب كاسمالا لواحو همساب اهكواض ةعمج هادان

 أدب نأ ثيل ام هنكل .هايملا قوف هسأر ءاقبإ لجرلا لواح .ًاديعب ةعمج بحسو رمملا
 .ةتيم مأ ةّيح داسجألا هذه تناك اذإ ام زييمتلا نم نكمتي ملو ,.داسجألاب مادطصالاب
 داك اهدوحت ةحاسلا لواخل نأ ثيل امو( ةةيفسلا جراح ىلإ ةحابشلا زم هظمح نكمت
 ,ةسيانلا ةثأ دقتعي

 ةحاسلاب أدب اذكهو .ًادبأ ةسبايلا ىلإ لصي نل هنأ كاردإ يف ةعمج رخأتي مل

 نورخآ نورفاسم ناك .هب كسمتي ءيش ىلع رثعي نأ لمأ ىلع ةنيفسلا ىلإ ادئاع
 وبأ نوكي نأل ةالصلاب أدبو .عطقلا ىدحإ لوانت اذكهو .ةفلتخم عطق ىلع نيمئاع

 لقُتو نيتعاس رورم دعب ذاقنإ ةنيفس تلصو .ام ةزجعمب ةاجنلا 0
 ةلاسرب ثعب اذكهو ,ةديبع يبأ نع ثحبلا ًاثبع ةعمج لواح .ازناوم أفرم ىلإ نوجانلا

 ندال نب ىلإ ءابنألا هذه تلصو .هقرغب ديفت ةدعاقلا ةمظنم ىف ةديبع ىبأ ءالمز ىلإ

 رصتقي ال ىمألا نأل ءطابحإلاب ندال نب رعش .ويام/وانأ م ىف 25 0 كلذ دعب

 ع8 ,ةيبعشو ةيلاحذ ةدعاقلا ةداق رثكأو .هب قثي يذلا هبئاث وه لجرلا نأ ىلع طقنف

 .لتق هنأ يف كش لب .قرغ دق ةديبع ابأ نأ ةيادبلا يف ندال نب قّدصي مل
 يف قيقحتلاب (اهنيح يبورين يف نالجرلا ناك) لضف نوراهو جاحلا عيدو رمأ اذكهو

 «اا اذكهو .ةديبع يبأ ةثج نع ثحبلاب أدبو الوأ ارناوم ىلإ نوراه لصو ىرعالا

 9 يبيرخو دعب جاحلا لصو .هدوجو ىلع لدت ةلدأ نع ثحبلل براوف

 ' ى": ٍريرغتب كانه نم اثعب ثيح يبورين ىلإ ةدوعلا لبق نييفاضإ نيعوبسأ لجرلا
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 لالالا داياؤلا
 همم مسمع سس لا همه شدسشسسل ساد

 ناقيقحتلا بتكم رثع .لعفلاب قرغ دق ةديبع ابأ نأب امهداقتعا نع هيف اربع ندال

 نوراه رهظُيو .ءانيملا يف رّوصم يرابخإ ينويزفلت طيرش ىلع كلذ دعب يداحتالا

 ,ةدعاقلل ةيركسعلا ةدايقلا يف ةديبع 85 نم 0 0 ندال ع رطضا

 بقل تحت قف قرش يف لجرلا لمع نبوته
 .حلاص يبأ

 شيعي ناكو 2199 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكر هش ىف فسوي يزمر ططخ
 رْبَحلا ةرايز ءانثأ كلذو ,يناثلا سلوب انحوي ابابلا لايتغال ,تقولا كلذ يف الينام يف

 تارئاط نتم ىلع ةدوجوم بعل لخاد لبانق عرزل كلذك ططخو «نيبيلفلل مظعألا

 ناك .اكنيجوب ةطخ مسا تامجهلا هذه ىلع قلطُأ .كوكناب نم اهعالقإ دعب ةيكريمأ

 خيشلا دلاخ دلُو .دمحم خيشلا دلاخ هلاخ ةريخألا ةطخلا هذه ىف فسوي كيرش

 يف ةكراشملا نم ديزم ىلإ ىعسي ناكو ,نييناتسكاب نيوبأ نم تيوكلا يف دمحم
 لبق يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت ببسب رولا لا ل را

 لتق هنإ كاذنيح ليقو ' امامت ههبشي مأوت قيقش دمحم خيشلا دلاخل ناك .ًابيرقت نيتنس
 .لوألا داهجلا ءانثأ ناتسناغفأ يف

 يف دعقم تحت ةلبنق كرتو ءاكنيجوب ةطخ ىلع ةحجان ةبرجت فسوي ىرجأ

 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ١١ موي يف ويكوط ىلإ الينام نم ةهجوتم تناك ةرئاط
 تيبست .نيينابايلا لامعألا لاجر دحأ لتقمب بّبست يذلا ثداحلا وهو ؛:

 نحشلا مسق فشك يذلا رمألا وهو ,ةرئاطلا ةيضرأ نم ءزج قيزمت ىف كلذك ةلبنقلا

 .اوانيكوأ يف يرارطضا طوبه ذيفنت نم نكمت ناطبقلا نكل ,لفسألا يف دوجوملا

 .تارجفتملا نم ديزملا ناك ةرئاط طاقسإل هجاتحي ام لك
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 ةيوحلا ةماسأ تالحر

 اجن دعب دمحم خيشلا دلاخ عم ةلينام يف فسوي سلج
 ُ م لبانق رهجي

 يف ادبو .2هتبرجت ح
 ريضحت تاسلج ىدحإ ءانثأ قيرح علدنا .ربكأ رارضأ ثادحإ ع

 ىلع ًاليلد اودجوف ةقشلا ىلإ ةطرشلا لاجر رضح اذكهو .فسوي ةقش يف ايانقل
 ناتسكاب ىلإ هجوتف هيلع ضبقلا ءاقلإ بّتجت نم ءام ةقيرطب ,فسوب دكمت .ةطخل
 يف دابأ مالسإ يف هيلع اوضبق ناتسكاب يف تارابختسالا طابض نكل .هتطخ ذيفنت
 نبا ىلإ لسرأ يذلا - ديحلا خيشلا دلاخ امأ 5 ماعلا نم رياربف/طابش 7 موب
 ىذلا ليوحتلا و وهو ءةرشابم يملاعلا ةراجتلا ا يجفت لبق 6٠< 0 هتققش

 نإ ام هنكل ووسام حادا ىلإ يندب فشتكُي نأ ىشع
 الا ىلإ رداب ىتح فسوي ىلع ضيبغلا اعلا

 ءاملا ربخب 9

 ع ريبوين ىف ىنطولا ىوجلا سرحلل تراويتس ةدعاق ىلإ ناتسكاب م فس وبي لغن

 مع رلاي 5011111 1015613101 ةيبونجلا ةعطاقملا صاصتخا نمص 7-3 ىهو .كرويويل
 ةدعاقلا ىلإ هلوصو كحل فس وبي لعن .نتاهنام طسو نع 3 كلا ةفاسملا م

 قوف نم ةماوحلا تّرم نإ ام .ىداحتالا تاقيقحتلا 00 ةعدات ة ةماوح ةرئاط ىل
 :سراحلا لاق .."بخسربلا ىلا هل ا هسارح دحأ هزكل ىتح يملاعلا ةراجتل زكر

 .«امئاق لازي اره ىلا نأ :تارأ»
 © ولك وس
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 تلاّثلا لصفلا

 ةيلامشلا ةعومجملا

 ىلع رمألا رصتقي مل :نادوسلا هترداغم نم ءايتسالل ةريثك ًابابسأ ندال نب كلتما
 طق ىلع هتلئاع تربجأ ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا نإ لب ءدالبلا يف هتادوجوم زجح
 ىلإ ًادئاع ناك هنكل .ةيلام تابوعص هتهجاوم ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو نع لاوحألا
 يدوعس رينويلم نم هتلّوحو .هروطت يف اماه ارود تّدأ يتلا دالبلا يهو ,ناتسناغفأ
 0 ا ل ا .نيدهاجملل 0 دئاق ىلإ فده الب

 ىلإ ( هلع ) يبنلا رطضا امدنع يأ ,"77؟ ةنس ىلإ ةراشإ  ةرجهلا ةباثمب يه هذه

 ىلإ يبنلل ةميزه هنأ ىلوألا ةلهولل ادب ام لّوحت .ةنيدملا ىلإ هجوتلاو ةكم ةرداغم
 ًاعابتأ ,ةئيدملا هترفو يذلا نامألا طسو .ءبستكا هنأل كلذو ,ةميظع قوفت ةطقن
 ةنراقم ىلع ندال نب داتعا .ةفاك ةرومعملا ءاحنأ يف هرشن نأ ثبل . امو 3 رّوطو
 مالك نم سابتقالا ىلع كلذك داتعا .هلامعأ عيسوت دارأ يذلا (ل 2) يبنلاب هسفن

 دهام سس ها شلاس (هتلَم) يبنلا
 عم يتاقيقحت لالخ نم ٌتجتنتسا .كلذل نساتلا ةظحالم نم دكأتلاو - هبايثل هئادترا
 مدنل71911171111111111717111171] دنتعي ناك ندال نب نأ اهتادايقو ةدعاقلا دارفأ
 هحور زيزعت يف ديفي يذلا وه ماعلا يأرلا دنع هتروصب رباثملاو مراصلا مامتهالا عم
  هعابتأ ريدقت قّمعت امك هسفنب هناميإ ديازت :هعابتأ تايونعم نم عفري كلذكو ةيونعملا
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 دولسلا تايارلا

 ناتستاغفأ يف ةَدعاَقلا 03301!لَوَكلإا ناتسناغفأ يف رفصلا نم ةدعاقلا أدبت مل

 زكس رودو بيردت تاركسعم ةماقإ ىلع ةيلمعلا هذه تلمتشاو .ةيلالاَع!ةكبتشجبلا#
 يلوؤسم عم تاقالع ةماقإ نم كلذك هؤاطشن نكمت ةاكسك انو ناتستاعفا ءاحبتا وول

 ىفليل ندال نب ٠ مامأ قيرطلا اودهم نيذلا مه ءالؤهو .ةيناتسكابلا تارايختسالا

 .نابلاط فوفص نيب بيحرتلا

 زكي مل .نابلاط ميعزو ديدجلا هفيضم ءرمع الملا ءاقل ىلع ًاصيرح ندال نب ناك
 ريوصتلا نابلاط ترظح .لزعنم صخشب زكي ام فيش ناك هن ل ردع كش فرن

 نأك هنكل . .انلع ةروص يأ هل رشنُت مل لقألا ىلع وأ ,ةروص يأ هل طقتلت مل كلذل

 تايفوسلا دض نيدهاجملا عم هلاتق ءانثأ اهدّقف وهو ,هينيع ىدحإ َدَقف رمع نأ فرعي

 .مهراصنأو

 نابلاط تزفق .اهتاذ نابلاطل ربكأ مهف ىلع لوصحلل كلذك اقوشتم ندال نب ناك

 ضرف يف رخأتت ملو 1448 ماعلا يف ًابيرقت ئجافم وحن ىلع ثادحألا حرسم ىلإ
 ىلإ دنتسي يذلا ريسفتلا وهو ءاهيلع ترطيس يتلا دالبلا ءازجأ ىلع مالسإلل اهريسفت

 [اونأ لك نابلاط ترظح .ةينيدلا ديلاقتلا ىلإ هدانتسا نم رثكأ ةيلبقلا نوتشيلا ديلاقت

 يف ًاجئار ناك ىذلا ةيقرولا تارئاطلاب وهللا ىتحو .ةضايرلاو ,نويزفلتلا :ةيلستلا

 .نهلزانم ةرداغمب ءاسنلل حمسُي د مل امك تاتفلا ميلعت سرادم كلذك تقلغأ .دالبلا

 ىلإ عناوملا هذه تلصو .مهاحل نوقلطي ال نيذلا لاجرلا ىلع كلذك ضبقلا ىقلا

 ينيدلا حماستلا ناك ثيح ناتسناغفأ يف ةقوبسم ريغ ةفرطتم ةينيد ةغيص ضرف دح
 يْنسلا بهذملا ىلإ ناتسناغفأ يف نيملسملا ةيبلاغ يمتنت .خيراتلا ٌرم ىلع ًافولأم

 بهذملا لكشت يتلا عبرألا سرادملا نم ًاررحت رثكألا ربتعُي يذلا وهو ؛يفنحلا

 .ةعيشلا نم مهف نيقابلا مظعم امأ ءينسلا يمالسإلا
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 | ,(19104-1144) تايفوسلا دض داهجلا عم ناتسناغفأ يف لّوحتلا رهخ : : ع هاذا دو 1 ةييحلا يل
 .دالبلا ىلع قفدتلاب ةيدوعسلا لاومألا تأدب امدنع

 هم
 سسسع 76

 نيدلا لاجر كاذ دنع أدب
 ,ةيباهولا ىلإ رظنُ ؛.مهذوفن رشنب سلا نمل :بدلسملل هدشتملا ي يرلا دتتلا نزعبالا
 اهنأ ىلع ,ةيد هوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف نيملسملا نيب ةرطيسملا ةغيصلا ىهو
 ىلإ لدلدكدستو دادس او مسالا  ىرعي ١ ةيمالسالا ةيفلسلا نم ةزيامتم ريغ ةغيص اهإ

 ًاددشت رثكألا مسقلا اهنأ ىلع وأ (نمزلا نم نورق 0ك دوهعت تلا ةيفاصلا غ داملا
 تأدنف .ًاديازتم اذوفن نييباهولا نيذدلا 00 58 ددع 0 .ةيفلسلا نم
 تثاريشاكل اضرعت ماا مش ءارقفلاو نيملعتملا ريع ناك «نوتسبلا نيس ارا هاب 8 57 ١- 1 .خ . ٠ 5 ١ 2 .. خذ نكح ءاشتئنالاب

 ؛:321) .نيدلا لاجر مهل هلوقي ام ,ةطاسبب .نوعبتي اوناك مهمضعمو .ةي

 حصألا ىلع وأ) عم كرتشم طبار ىلإ ةدعاقلاو نابلاط نيب ام فلاحتلا ءارغإ دنتسا
 ,يلاونوتشابلا ,يلبقلا نوتشبلا نوئاق نابلاط تضرف .ةيديلقتلا ةيباهولا (لالغتسا

 0 ريتاوقلا هلا يلم تدلل نأ تحي اور ايلا اهيلع ترطيس يتلا قل 000

 كلذك نابلاط تدقتفا .ةيمالسإلا ةعيرشلا لثمت ال روصعلا ربع ةيمالسإ رصانع ضعبي

 ةينيدلا اهتاريربت

 .م
 ال
 ك0

 راكفالاو ةيديلمتلا ةيباهولا نيب ام جزمت اهنأ امك ةيباهو ةعامج اهنأ ةدعاقلا معَ
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 دوسلا تانازلا

 عون نيوكت فدهب كلذو - نييداهجلا نيب ةعئاش راكفأ يىهو - ةيريفكتلاو ةيفلسلا

 .مالسإلا نع ةلثئامتم تاريسفت امهيّنبت نابلاطو ةدعاقلا يعدت .اهب صاخلا اهباهرإ

 ةيص نإ لوقي عقاولا نكل انياب ايدئاقع 55 ,ةددعتم قرطب ,ناك فلاحت وهو

 دعاقلا سرامت ال .ضعب نع اهضعب فلتخي نابلاطو ةدعاقلا نم لكل ةسرامملا

 نيتللا مالسإلا يتغيص نأ كلذك ركذُي .نابلاط اهسرامت ىتلا أاهسفن داهطضالا هجرد

 ةيبرعلا ةكلمملا يف سرامُت امك ةيديلقتلا ةيباهولا نع ًاريثك نافلتخت ةدعاقلا امهانبتت
 نم موعدملا يروتاتكدلا سيئرلا ماظن بلق رمأ قرغتسا .جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 ناتسناغفا نم هتاوق يتايفوسلا داحتالا بحس دعب كلذو ءتاونس ثالث تايفوسلا

 ةفلتخم ءازجأ ىلع كلذ دعب نيرصتنملا نيدهاجملا ةداق رطيس .19444 ماعلا يف
 ىلإ نورخا هججوت امنيب ءمهدلب ىلإ اوداع دقف نويداعلا نوبراحملا امأ ءدالبلا نم

 هداف نا ةياهنلا يف دالبلا ىلإ نودئاعلا نولتاقملا ظحال .مالسإلا ملعتل سرادملا

 ءالسإلا نأو ,هناكم اولح يذلا ماظنلا عم قفارت يذلا داسفلا لثمب اوناك نيدهاجملا

 لب سرامُي ال ؛نييدوعسلا نم ةلومملا مهسرادم رظن ةهجو نم هومهف امك :يقيقحلا

 ةرطيسلا يف ريكفتلاب نييراحملا نم ةعومجم دئاق وهو .رمع الملا أدب .اضرف ضرفُي

 .اهلمكأب دالبلا ىلع

 مايجي سوا تارواسإ اوس ايسامو

 ديازتلاب نابلاط تاعومجم ماجحأ تأدب .مالسإلا سراد صخألا ىلعو .ذيملت وأ

 ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاموكح نمو ناتسكاب نم معدب
 نع ددشتلا يف ةيلاغملا اهتغيص ضرف يف كلذك تاعامجلا هذه تأدب . ةدحتملا

 نوتشبلا لئابق رثكأ نم نابلاط ةداق يتأي نأ كلذك ةفداصملا نم نكي مل .مالسإلا

 سرادم .لاثملا ليبس ىلع رمع الملا ةنيدم يف ْنكت مل .افلخت اهرثكأو ًالهج

 .تايتفلا ميلعتل

 يف تأدب اذكهو .دالبلا نم ًاعاستا رثكأ ءازجأ ىلع نابلاط ةرطيس تداز

 اهتعد امك .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعومجملا ةفاضتسا



 .تاع ري كلت ردا ا ةمظنم تناك .اهل ةدعاف ناعسنافلا 2 ىلإ

 ينارياإلا عسوتلا هجوب دس اهف ترو رمألا ةيادب يف نابلاط ل ل
 تالا ةضراعمب كلذك اور نييك ديك بما نيلوؤسم نأ ىدح ,ناتسناغفأ يف 3 3

 راسو ترتب تيدي دحيم حسو ربع نابلاطا/ةرك/عقازنكبارلآتاردخملا ةراجع
 ره جدداسلا هوزتلا يف تدتوتدتع اذوب نيلاعمت (ةدعاقلا 830/123ل77اق75دا
 ةساس رييغتل ًايفاك - ءاسنلل ةعامجلا هذه داهطضا عقاوو ,ناتسناغفأ طسو عقت ةرخص
 .ةدحتملا تايالولا

 عراس ١995 ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف راهدنق ىلع نابلاط ترطيس امدنع
 يذلا دجسملا نم 0 يتلاو ,دمحم يبنلا ةءابع عارتنا ىلإ رمع الملا
 هنأ تابثإل هيعاسم نم ءزجك ةدشتحملا ريهامجلا ىلع اهضرعو ءهيف ةدوجوم ا
 بقل هعابتأ هيلع قلطأ ين انفأ ةداقل هللإ 0 فلكت

 .دالبلا ريمأ

 حبصأ اذكهو 00

 لوأ ناكو : 495 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ 7١5 يف لوباك ىلع نابلاط ترطيس
 ناكو ,ةطلسلا نع حيزأ يذلا هللا بيجن دمحم ىلع ضبقلا ءاقلإ وه هب تماق لمع
 ّرجو «قباسلا سيئرلا هيوشتب نابلاط تماق .ةدحتملا ممألل عبات ركسعم يف شيعي
 هقيقش عم هتقنش مث هيلع ر انلا تقلطأو ,ةنيدملا لوح هب تفاط بيج ةرايسب هدسج

 اية دلاة يرادملا م 0 دجلا ةفدتا ع ءارسإلا دع ىلإ درح لع فلم

 .ناتسكاب يف ةدوجوملا كلت كلذ يف

 ميعز ةدايقب ناك يذلا وهو «نابلاطل داعم عمجت ربكأ يلامشلا فلاحتلا ناك
 يداولا مسا وهو ريشناب دسأب دوعسم َْت .دوعسم هاش دمحأ لذفانلا نيدهاجملا

 مزتلم ملسم وهو ,(«ةسمخلا دوسألا يداو» ريشناب ةملك ينعت) هناضحأ يف دلو يذلا
 زارحإ نم نكسب سورلا اويراح نيذلا ةداقلا حجنأ 2 ,كيجاطلا نم ردح

 .ناتسناغفأ يف نييعويشلا كلذك لجرلا براح .مهيلع تاراصتنالا نم ريبك داع
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 دوسلا تايازلا

 سدا 1!ججوووكجججججكلللل ل تاناصمعلا برح ذاتسأ تاينرسلا هربتعا

 .دالبلا ىلع ةرطيسلاب نابلاط مايق لبق ةطلسلا ىلإ لوصولا نم هعنم يذلا رمألا وهو

 وكمل .يلامشلا فلاحتلا ىلإ مامضنالا نم 0 هءافلح عنم امك

 زوثداحتي اوناك نيذلا نابشلا ةئدهتل ءامسلا ىلإ هيدي اعفار ٍشاظتعإقتدَئَبلا فقو

 تكس .«اهلوقأ نأ ديرأ ةماه ٌرومأ يدل ,ةوخألا اهيأ ىلإ اوغصأ» :مهنيب ام يف

 راد يف نيعمتجم اوناكو ,1995 ماعلا فصتنم يف كلذ ناك .هوريل اوتفتلاو عيمجلا

 يحلا يف راسل ناك ثيحو :ءاعنص يف روكا عراش يف ةدعاملا اهلّومت ةف امض

 ةيادب هيعمتسم 2 ركذ .ةفرطتملا د ةكرح ت١ ني ماعتم اراركت ن لوعمجتب

 .نذ أل نب نم ةماه ةلاسر مهل

 3 ا كلدنهم 9 .كيدش 0 ءاغصإلاب ةظحللا هذه يف ناسا أدب

 دض لوألا داهجلا يف هرودب اوبجعا نيذلا نابشلا ىدل ًافورعم ناك ندال 0000

 كلذو ,داهجلا ىلإ ددجلا نيمداقلا نم بابشلا نيبراحملا مظعم نكي مل .تايفوسلا

 سورلا وه نآلا ودعلا نإ دنهم لاق .ةنسوبلاو ءناشيشلاو ,ناتسناغفأ ىف اولتاق نأ دعب

 ىلع ةرطيسلا فدهب كلذو ,ءناتسكجاط ىلإ نكل .نيبراحم 500 :

 ةقيرط نع ادنهم نابشلا لأس .نيملسملا ىضارأ ىلإ اقحال ددمتلاو ءدالملا كلت

 ءويلا يف رفاسي فوس هنأب دنهم باجأ .سورلا دص يف ندال نب ١ خيشلل مهتدعاسم

 .تاميلعتلاب مهيلإ ثعبي فوس هنإ لاقو .ندال نب ةيؤرل ناتسناغفأ ىلإ يلاتلا

 يذلا وهو ,يندملا دعس ,ةدعاقلا ءاضعأ دحأ ةقفرب ناتسناغفأ ىلإ دّنهم داع

 دعاقلا ميعز ءاقلل نالجرلا بهذ .َنالاَنَبل يتضح نتراحلا تعتااننيفاحبصأ
 امهادلاو 3-00 .هتايح مظعم ندال نب دنهم فرع .بيردتلل دايأ لاللج ركسعم يف
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 اسملا رثكأ نم ًادحاو حبصي نأ لبق اريثك تقولا رخأتي مل .ندال

 .مهب
 .ةدعاقلا ميعز مهبلط نيذلا نيلتاقملا دينجت يف حجن هنأب ندال نب دنهم غلبأ

 عضو يف ةيباهرإلا هتمظنم تناك ناتسناغفأ ىلإ نادوسلا نم ندال نب داع امدنع

 َّقحلأ دق ًاهرك ثدح يذلا نادوسلا نم جورخلا اذه نأ ىلع رمالا رصتقي مل . . عويس

 لك نم مهألا نأ امك ,ةدشب تصقن دق لاومألا نكل «نيلتاقملا تايونعم يف ًاررض
 لتقم نأ كلذ ىلإ فاضُي . .مهفوفص يف دعب اومظتني مل ددجلا ني نيدنجملا نأ وه كلذ
 .ًاريبك ًاغارف كرت دق ايروتكف ة ةريحب يف ةديبع يبأ

 لحترا .ناشيشلاو ةنسوبلا يف :اغطلا» هل , 1 0 '؛

 تمعد ىتلا اهتاذ ةيتحتلا ةينبلا لالخ نم نكامألا كلت ىلإ ءاعلا ا
 نيذلا كئلوأو ,ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ,دشجتلا تاونق ىأ ,ناتسناغفأ يف داهجلا

 نأ نق نآلا ةلكشمتا تلقت! .ةمئاق تلاز ام تناك رصانع اهلك يهو ,رفسلا نولهسي
 نيملسملا نيبراحملا مظعم نأو :ييلقتارتعذاَرَجاَوه!ةتعاقلا هضوخت يذلا ةاهجلا
 ءاطخألل يداملا حيحصتلا ىلع داهجلا ضرفل مهفيرعت زكرت .ةلصب هيلإ نومي ال
 .نيملسملا نودهطضي نيذلا وأ نيملسملا دالب نولتحي اوناك نيذلا نيدتعملا درطو
 دق يتايفوسلا داحتالا نأل فيرعتلا اذه بسحب ةرربم ىلوألا ةيناغفألا برحلا تناك
 نإ مهل ليق هنأل ناشيشلاو ةئسوبلا يف كلذك نابشلا براح .نملسملا ىض دارأ ازغ

 .لتقلاو باصتغال] نوضرعتي مهلافطأو نيملسملا ءاس
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 دوسلا تايارلا

 مساولا فدهلا كلذ نابشلا نولتاقملا مهفتي مل .(نيرخآو يرهاؤظلاكالخبنم+
 يه امو ؟اهنولتحي نويكريمألا ناك نيملسملا يضارأ ٌّىَأ اولءاست .نييكريمألا ةلتاقمل

 اهحرط يتلا ةلئسالا يه كلت تناك ؟نيملسملاب اهلزنت اكريمأ تناك يتلا مئارجلا

 اقباسلا ءالؤه براجت تناك .دينجتلا ةيلمع نولوتي نيذلا ةدعاقلا رصانع ىلع نابشلا

 يف نيملسملا بناج ىلإ تفقو ةدحتملا تايالولا نأل كلذو ,ةيباجيإ نييكريمألا عم

 .ناثشيشلاو :ةنسويلاو :تاتسئاكفا

 باع نّيعتي فوسف نابشلا ءالؤه بذج يف حاجنلا دارأ اذإ هنأ ندال نب كردأ
 نوبراحي نيذلا كيجاطلا نولتاقملا نلعأ .هوبراحي يك مهل يديلقت ودع نيوكت

 كراعملا مامأ قيرطلا ديهمت نإ .ددجلا نيلتاقملاب نوبحري مهنأ تقولا كلذ ىف سورلا
 نيذلا نيمرضخملاو ىمادقلا نيدهاجملا بذج امهنأش نم ءودع ريفوتو ,ةيديلقتلا
 داهجلا ضرأ ىه ىتلا ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلا ىلإ ناشيشلاو ةنسوبلا بورح ىف اولتاق

 000 .ندال نب اهيلع هقلطأ ىذلا فقللا بسحب

 راد ىلإ سك افلاب ةلاسرب ثعب مث نقال نب عم ليصافتلا هذه لك دنهم شقان

 ندوع ىلع ارم نيذللا نيعوبسألا نع اهيف ثدحت ءاعنص يف [نكسلا رقم] ةفايضلا
 باطخ اوعمس نيذلا غالبإب ءاعنص يف ريمألا ٌرمأ امك ,ناتسناغفأ ىلإ يندملا دعس عم

 ةمزاللا تاميلعتلا نع كلذك دنهم ثدحت .«داهجلل ةحوتفم» كيجاطلا ةهبج نآب

 نابشلا كئلوأ نيب نم لدنج وبأ ناك .ةهبجلا يف هيلإ مامضنالا يف نيبغارلا كئلوأل
 .حالسلا لمحل ءادنلا اوبل نيذلا

 ناتسناغفأ ,ناقلاط يف ١445 ماعلا يف ًالتاقم نوعبرأ قحال تقو يف عمجت
 ءالؤم مظعم ىتأ .ناتسكجاط يف داهجلل قالطنالا مّيخم ةباثمب تناك يتلا يهو

 ىتأ امئيب (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نميلا) ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم نيعبرألا نابشلا
 '«لامشلا ةيستك» مسا اهسفن ىلع ناتسكجاط ةقرف تقلطأ .ناتسكاب نم مهنم نانثا

 فلاحتلا عم مسالا اذه طلتخي ال نأ بجي) ةيلامشلا ةعومجملا مساب تفرُت اهنكل

 عم دودحلا برقو ناتسناغفأ لامش يف يأ ءاهتايلمع عقوم ببسب كلذو (يلامشلا



 |[ لل لاا يا :ناتسكحالب
 :ةعامجلا ىلع تمصلا مّيخ مدقت امدنعو :يطسو«ىف ةظوسلم ريع لكشب امقاو

 لجرلا ضاخ
0 

1 
 نيني ناك هنا عك ايوقو تالضعلا نيتم الجر ةزمح ناك . تايفوسلا زانستيبس د ونج

 .ةعراصملا

 اقيمع امارتحا اونّوك مهنأ 551 ,ةمارصب ددجلا نيدنجملا بيردتي هزمح مأق

 ناشخاداب ىلإ لاجرلا ةّيزهاج نم دّنهم قوثو دعب ةعومجملا تلقتنا .همازتلاو هتراهمل
 ةعومجملا تثكم .ناتسكجاط لوخد لبق تاريضحتلا ةقطنم ةبائمب تناك ىتلا
 كلذو ,دنام داريخ يناغفألا يركسعلا اهدئاق فرعي ة ةزمح ناك .دايأ زياف ةنيدم جراخ
 تكرحت :ةيلامشلا ةعومجملا ةيامح ىلع دنام قفاو .لو ألا يناغفألا هايجلا ذنم

 امدنع ةرازغب لطهي جلثلا ناك .ناتسكجاط وحن نكرلا نم عوبسأ رورم دعب ةعومجملا

 .ليللا ءاضقل كانه مهمايخ اوبصن اذكهو ,دعبأ ةفاسم

 كيجاطلا نيدهاجملا دئاق وهو .يرون هّللا دبع يلاتلا مويلا حابص يف 0
 دبع بطاخ . ىمالسإ يكيجاط بزح وهو ةيمالسإلا ةدحولا بزح ىلإ ىمتني ىلا

 يننإ .انل مكتدعاسمب فّرشتن اننإ .مكثيجمل ًاركش» :لوقلاب ديلتاقملا ي رون هللا
 هيا ,نهارلا تقولا يف انه اوقبت ن نأ مكنم بلطأ

 لقأ مهو .مكنم رثكأ ةقطنملا نوفرعي يلاجر نإ .سورلا نع حب ةقلعملا نوبوجعي
 .«رسألا يف عوقولاو فاشتكالل مكنم ةضرع

 هتفاشك نأ نلعيل تاعاس ينامث رورم دعب يرون داع .ةطخلا هذه ىلع ةزمح قفاو
 نوكيس ناتسكجاط ىلإ مهلوخد نأو .دودحلا دنع نيزكرمتم سورلا ىلع اورثع
 يرون لاجرلا لأس .سورلا كرحتي ىتح راظتنالا لاجرلا ىلع نّيعتي ناك. ًادج ارطخ
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 ريس

 ,أ امايأ رمآلا قرغتسد امير ءفرعت "الرد :باجاف كلذ اهفرغتسي فوس ىلا ةهدملا نع

 .ككشتلا نم ةلاح يف ٠ اهدنع ةملامشلا ةعومجملا تيفي .«ةدع عيباسأ ظ 30

 لبا .ةقملاب يحوي ديدج كدي وهو ,نادمح ميلس ءاسم تاذ ةزمح ىعدتسا

 تموسيم ةارث أ نأل كلذو ريثكي لوطأ اتقو انه ثوكملا انتكمي ال» :باقلا ةديج

 ةحلسألاو ءلاملا نوبلطي مهنإ .ناغفألا نم نييلحملا ناكسلا عم لكاشم نوناعي

 ,.ديزملا بلط ىلع نوموادن مهو  يثك ءايشا مهيطعن انك .ماودلا ىلع انم نؤملاو

 .«سورلا ىلإ انميلست نولواحي فوسف هنوديري ام مهطعن مل اذإ اننأ نم نوقلق اننا

 بهذت نأ ديرأ» :ةزمح هل لاق .قداصو ةقثلل لهأ هنأ ىلع نادمح ىلإ رظنُي ناك

 حنم يذلا يناغفألا يركسعلا دئاقلا نكل .«ىرجي امب دنام داريخ غلبتل دابأ زياف ىلإ

 .مهتقفارم ن ع عنتما هتيامح نيدهاجملا

 يغبني هنإ :دنام لوقي» :ةزمحل لاق . ديوي كيب داعو دم بلطي ناديح ذا

 .«دايأ زياف ىلإ انبهذ ام اذإ ةيامحلا انحنميس هنإ :لاقو ,ةقطنملا هذه ةرداغم انيلع

 دعب تهجوتو ناقعلاط ىلإ ةقرفلا تداع .ناكملا ةرداغم ةرورض ىلع ةزمح ىقفاو

 ركسعم ىف كانه تثكمو «ناتسناغفأ لامش يف عقت ةنيدم يهو .زودنف ىلإ كلذ

 نيذلا ةحلصمل تميقأ تاركسعم ةدع نم دحاو وهو .كيجاطلا نم نيئجالل دوعي

 تناك .لوباك وأ دابأ لالج ىلإ لوصولا ةقرفلا فده ناك .ةيلهألا برحلا نم اوب

 يف نيكمهنم اناك يلامشلا فلاحتلاو نابلاط نأل كلذ عم ةعوطقم ةسيئرلا قرطلا
 .ديدش لاتف

 دض داهجلا ةرتف ذنم هفرعي ناكو يلامشلا فلاحتلا ةداق دحأب ةرمح لضتا

 ةعومجملا تلصو اذكهو .ةرداغملا ىلع ددجلا نيبراحملا دئاقلا دعاس .تايفوسلا

 دودحلا دنع ةبيتق مساب فرعي رخآ طشانو ,نادمحو .ةزمح يَقب .لوباك ىلإ اريخأ

 ةعبات ةماوح ةرئاط نتم ىلإ كلذ دعب ةثالثلا دعص .ةعومجملل ةيامحلا نيمات فدهب

 .ريشناب يداو ىلإ اهب اوراطو ,ناقلاط يف يلامشلا فلاحتلل



 قةرلاحيألا لموحجملا 0 يي 22222222 ا ب

 ةلئسألا حرطب اوأدبو ةيلامشلا ةعومجملا ىبراحم ىلع ءايتسالا نم ةرتف تّرم
 قلق لماقت ةدع ةعومجملا دارفأ كلتما .ناتسناغفأ يف مهدوجو فده لوح >- دنهم ىلع

 ةلتاتمل او ةاج مهنإو ٠ .كلد نمد الدب نوّرعي مهنكل لاتعلل اوؤاج مهنإ اولاق : :هعورشم

 ةيلها بسنرت»+ يف ل يف طّروتلا ىف نوبغري ال مهنأو ٠ ,ىهتنا دق عازنلا نأ ودبي نكل كصحاطلا

 .ةيناغفأ

 لبق نكل .ةوخألا اهيأ هب نورعشت يذلا طابحإلا مهفأ يننإ» :نابشلا دنهم غلبأ
 ةوخألا» ةلباقم خيشلا بلط .ةماسأ خيشلا اوقتلت نا ديرا مكدالب ىلإ اودوعت نأ
 نا لقألا ىلع لدرأ كلذل ةليوط اطوش متعطق .|ادبدحت «ةيلامشلا ةعومجملا يف

 .«ميظعلا يداهجلا اذه مكل هلوقيس ام اوعمست

 مد ب بيةياي _د1شسس
 رووا تسمم لحتس أدب يذلا) حلاصو .لدعلا فيسو ءيرصملا صفح يبأ هيدعاسم رابك

 .مهرايد ىلإ 2203100 نيعبرأ لصأ نم ًالتاقم نورشعو ةثالث رداغ

 ةعومجملا يف ةوخألا نإ» :اوقب نيذلا نم ادحاو ناكو ,تاونس دعب لدنج وبأ يل لاق
 نب برح ةيضق نومهفي ال مهنإ .هجول ًاهجو ودعلا نولتاقي نوبراحم مه ةيلامشلا
 .«مهرايد ىلإ ةدوعلا اولضف كلذلو ,ديدجلا داهجلاو ندال

 عطاقم مهيلع ضرعي وهو ندال نب ىلإ مايأ ةثالث ةدمل نوقابلا ءاضعألا عمتسا
 وو نأ مهعانقإ ىلإ ةفداهلاو ةيقئاثولا 5000522 مالفأ نمو اا طئارش نم

 .«الالتحا ناك ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نييكريمألا دونجلا
 امك يأ ,ةريزجلا هبش نم ةرفكلا درط بجاو مكيلع عقي كلذل» :ندال نب مهغلبأ
 مهيلع بجي ةيفاضإ ةلئسأ يأ نوكلتمي اوناك اذإ مهنإ مهل لاق . ( هلع ) ) «يبنلا رمأ
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 دولسلا تايارلا
 سس... 6 يآ

 ىلإ للستلا يف تأدب جاعزنالا نم ةلاح 97 يف ةلكشملا تلثمت .دنهم ىلإ اههيجوت

 ركردأ مهو .دنهم يف كشلاب اوأدب ةعومجملا دارفأ ضعب نأ امك ,ةعومجملا دارفأ

 كئلوأ دنهم غلبأ .ةيادبلا يف نونظي اوناك امم ندال نب ىلإ برقأ ناك دنهم نأ ًاريخأ
 ررعلا يأ  مهيلع بجي هنأو ءلداع ٌرمأ وه ندال نب داهج نأب هوراشتسا نيذلا

 ال ندال نبب نوطيحي نيذلا نييرصملا نأ نم دكأتلا  جيلخلا ةقطنم نم اوتأ نيذلا

 .ةدعاقلا نوريدي

 يف نوسرامي نويرصملا ناك .نيلتاقملا فلتخمل ةفلتخم ارومأ ينعي داهجلا ناك

 بلقل مهنم ةلواحم يف لبانقلا ريجفتو ,لايتغالا تايلمع :داهجلا هوربتعا ام مهدالب

 .ناشيشلاو ءلاموصلاو ,ةنسوبلا يف اوبراح نيذلا نم يأ ءنورخآ امأ .مهتموكح

 داهجلا نأل كلذو .باهرإلا نم عون يه «داهجلا» نم ةيرصملا ةغيصلا نأ اوربتعاف

 .هجول اهجو لاتقلا مهيلإ ةبسنلاب ينعي

 مّذق .ندال نبل .ءالولا وأ ,ةعيبلا ميدقت ىلع ةياهنلا يف نوقابلا نويراحملا قفاو

 ةيراحمو ةدعاقلا ىلإ مامضنالا ىلع اوقفاو مهن يأ ,ةطورشم عيب مهنم ليلق ددع

 ذئدنعو .ىرخأ ةهبج يف حضوأ تاريربت عم داهجلل دوهجم رفاوت طرشب اكريمأ
 .ةدعاقلا ىلإ مامضنالا ىف ارارحأ نونوكيس

 نيذلا ةيلامشلا ةعومجملا ءاضعأ نيب نم ناك لدنج يبأ ىلإ ةفاضإلابو

 (دنهمل رغصألا قيقشلا وهو) شاطع نب ديلو ,تقولا كلذ يف ةدعاقلا ىلإ اومضنا
 ميلسو ؛يريشنلا دمحم نيسح ميحرلا دبعو ,يكرحلا همسا دلاخ ناك يذلاو

 ىلع ندال - مدقي مل .ءادحلا رقعجو ٠ ,يلهوعلا دوواد دشار دمحمو .نادمح

 داود 19زت ٠ ًاةباسأ ايليقعمم اطقان نوكيل طقف لدنج يبأ راشخا



 ةيلامشلا ةعومجملا

 نب ةرداغم نم ةليلق عيباسأ لبقو 2,19497 ماعلا فصتنم يف بيطلا يندم لصتا

 ؛لضفلا رمتسا .موطرخلا يف هبتكم يفاَلَضَفلا َلاَمْجِبَناتسناغفأ ىلإ اهجتم ندال
 هقكم وت ىشم .ةدعاقلا ةحلصمل تامهم ملستب ,موينارويلا ءارش ىف هتمهم كلمو

 «؟يخأ اي كلاح فيك .مكيلع مالسلا» .ةداتعملا ةضيرعلا هتماستبا هقفارت بيطلا

 .«مالسلا مكيلعو» ”ستسب نأ نود نم بيطلا باجأ

 «؟ةلكشملا امان :لضفلا لأس

 ةلومع ذخأت كنأب مهدحأ ىنربخأ .ةريطخ ةيضق لوح كعم ثدحتلا تدرأ»

 علسلا عيب يه تقولا كلذ يف لضفلا تامهم ىدحإ تناك .« اهعيبت يتلا علسلا ىلع

 .«ةيلحملا ثتاكرشلا ىلإ ةدعاملا اهجتنت ىتلا

 . «حيحص ريع انه

 .«كلذ لعفت كنأب ًاريثك مهب قوثوملا دحأ انربخأ»

 : | ةداحتم بْبطلا ههجاو .ةدعاملا نم نيرخاآ نيلوؤسم 6 عامتجا ىلإ لضفلا ا

 . لضفلا ركنأ اددجمر

 ,هفرعت كنإ .هعم لماعتت تنأو ليضف ىعدي صخش كانه .لامج اي عمسإ»

 كلذو .ةلومع ىضاقتت كنأب اصخش ربخأ وهو» .ًاقفاوم لضفلا أموأ «؟كلذك سيلا

 .«انرابخإب ماق صخشل
 انأ انس :هسأر رهب وهو لاق مت ,ىرخأ ةلدأب هتهجاوم دعب لضفلا عجارت

 اهعيب ءاقل ةيلحم ةكرش نم ةلومع ىضاقتي لضفلا ناك .«ةلومع تدذخأ دقل .ئسا

 اومضنا نيذلا لئاوأ نم تنك .كلذ َتلعف كنأب قّدصن ال انّنإ لوقأ نأ ديرا»

 «5؟ انم قرست نأ كنكم | نيك .ةدعاقلل



 دوسلا تايارلا

 ترهظ ىتلا ةنادالا ةرظن بنجتي يك ضرالاب قدحو «لضفلا هجو رارمحالا الع

 .«لاملا ةداعإل يدهج لذبأس .مكوجرأ ينوحماس» :لضفلا لاق .بّيطلا ىنيع ىف

 كنأب فرعن اننإ .هتعيابم ىلع ٌتمسقأ كنأب فرعي هنإ ؟ندال ْنِيل لوقتس اذام»

 ىلإ جاتحت اذامل .ناتسناغفأ يف ةدشب تلتاق كنأو ,ءكسفن ةرارق يف بيط لجر

 .«لاملا

 عم ةدعاقلا يف مئاقلا رمتسملا رتوتلل اساكعنا اذه هّدر ناك .«نحن هينجن امم رثكأ

 هربخ عم نييرصملا نم ددع ىتأ .ىرخأ نكامأ يف ةدعاقلا دارفأ نمو ,ءاطشنلا ةصن

 ءايتسالا نم وج داس .ةعومجملا يف ايلعلا زكارملا يف مهدوجو ببس وه اذهو .رثكأ

 .ةاواسملا هدا نم ةلاحلا هذهل ةجشن

 .«ةقرسلل اودع كلذ ربتعن الد

 بلل فم ها .ةرايس كلذك ىرتشا .هسفنلو هتقيقشل ًاضرأ ىرتشاو امل

 .ندال نب عم ثدحتي فوس هنأب بّيطلا هغلبأ غلبملا يقاب ءافيإ عيطتسي ال هنأب

 يننإ .لاملاب ثرتكأ ال» :ندال نب هل لاق .ةيضقلا نع اصخلم ةدعاقلا دئاق ىقلت

 لك كانيطعأو ءًابترم كانيطعأ .ةيادبلا ذنم ناتسناغفأ ىف انعم تنك .كنأشب متهأ

 .ةيبطلا كريتاوف انعفد امك ءجراخلا ىلإ رفاست امدنع ةيفاضإ ًالاومأ كيطعن انك .ءيش

 «؟اذإ ةقرسلل كعفاد وه ام

 نييرصملا نأل هّللا دبع ابأ اي ىضم ام ىف اهنع انثدحت بابسأل كلذ تلعف»

 سيل اذه .اندعب ةدعاقلا ىلإ اومضنا مهنأ امك ءنحن انم رثكأ لاومأ ىلع نولصحي

 .«لدعب

 كنكمب لاملا ىلإ تجتحا اذإ .ةقرسلا ىلإ كعفدي اسس كلذ ىبلو :نمآل نيذر
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 ةيلامشلا ةعومجملا

 ءارش ديرأ» وأ ,«لزنم ىلإ ةجاحب يننإ» :لوقت نأ كتنكفي .ماودلا ىلع انيلإ ءوجللا

 .«لاملا تفرس لف كلذ لعفت مل كتكل .لاملا كيطعن فوس اهدنعو ,«ةرايس

 تلذب .يراذتعا لبقت نأو ,كوفع ينحنمت نأ وجرأو ,ينحماست نأ كتم بلطأ يننإ

 .«ةدعاقلا ىف اوضع ىقبأ تأ "تملأ اذهلو ؛ىضاملا 8 ىدهج

 ىلإ نالجرلا لصو ”لمكا غلبملا دعت نأ لبق ةحماسم اال» :ندال نب در

 لداج ندال نب نأ امك راحت ناكاكانتزلا1!!!01!ن أ ىلع هرارصإ لضفلا عبات ةَقْزآم

 باوصلا نم هنأ نودقتعيس ةدعاقلا يف نيرخآلا ءاضعألا نإف لضفلا حماس اذإ هنأب

 .كلذ دعب ةحماسملا نوبلطي املاط اوقرسي نأ

0-0 5203 5-5 5-5 

 .لوخد ةريشأت بلط ىلع لوصحلل فصلا يف رظتنا ةيَقِترعَألا نرقلا ادلب ىف
 ينكل لود ةريشأت ىلع لوصحلا ديرأ ال» :اهل لاق .تافظوملا ىدحإ هب تبحر

 .«مكتموكح دض ائيش اولعفي نأ نوديري انه صاخشأ نع تامولعملا ضعب كلتمأ

 نكل ,كلذ دعب ةريصق ةشقانم ترج .لعفت ام يف تراحو .ًاليلق ةأرملا تددرت

 يف ةهرب تباغ .اهئالمز دحأ ىلإ ةلأسملا عفر اهيلع نّيعتي هنأب لضفلل تحرش ةأرملا

 ىلإ لوخدلا لضفلا نم تبلطو ةقيفد نيرشع رورم دعب تداع .ةرافسلا نم رخآ مسق

 .ةتداحملا ةعباتمل ىلخاد تبتكم

 نش لواحت ةعومجم 5 تلمعو ,ناتسناغفأ يف تنك» :ثيدحلاب لضفلا أدب

 نوططخي مهنأ لمتحُي .اذه لعفل مهدوهج ىصقأ نولذبي مهنإ .مكدلب دض برحلا
 جراخ دجوب يذلا ىكريمألا شيجلا 0 ةدحتملا تايالولا لخاد فبرحب مايقلل

 .«ةرافس ريجفتل كلذك نوططخي مهنإ .دالبلا

 :لضفلا لاق .تامولعملا كلت ىلع هلوصح ةيفيك نع لضفلا ةفظوملا تلأس
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 دوسلا تايارلا

 نأ اهل حرشف .هنكس ناكم نع ةفظوملا تلأس .«هنيجاتحت ءيش لك كل لوقأ فوس

 .«ناونعلا اهاطعأ مث ,قدنف ىف شيعي

 .«راظنألا نع دعتبا نكل ,قدنفلا رداغت ال» :رمألا ةجهلب ةفظوملا هل تلاق
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 قوثوم ردصم هنأ نم دكأتلا ديرت هنأ سحأ 000 .ةلئسألا ضعب ةفظوملا

 كلذ نم قحال تقو يف ةدوعلا هنم تبلطف ءاهتلتسا لك رع لقفلا ناجحا

 مو تير ست نيرخآ نيلوؤسم عم عمتجاو كلذ لضفلا لعف .عوبسأل

 ةدعاقلل هكرت ببس نع ةيادبلا ىف لضفلا اهربخي من ل7

 ىيدصت ناكمإلاب هنأب داقتعالا نك امهعفدل تنام رابعا ىفكي اع ايهاطعا هنكل

 هأثدحيم هغلبأ .تاباوجتسالا نم كديزم ءارجإل ا ةرافسلا كل لضفلا داع .ةمالك

 امهرابخإ عطتسي مل اذإ هنأو ءنادوسلا يف تافلاخملا ضعب بكترا هنأ نافرعي امهنأب

 ناشب ام ةقيرطب املع امهنأ لضفلا ضرتفا .هب قوثولا امهنكمي الف اهتعيبط نع

 فرتعا اذكهو ءةيلحملا تاكرشلا عم لماعتلا ةجيتن هسفنل اهاضاقت ىتلا تالومعلا

 مظنمب ,ةنكمملا ليصافتلا لكبو ,هيبوجتسم غلبأ .هدنع ام لك لاقو ةعادو لكب

 .اهتايلمعو :اهئاضعأو ,اهتداقو ,اهتيلكيهو ,ةدعاقلا ىمست

 يهو ,ىرخأ ةنكمأ نمو ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم
 نابلاط ليومت ىف تقولا اذه ىف تأدبو ,نيدهاجملا ةرم تاذ تلّوم ىتلا ةلسلسلا

 دال نب نكل ,نابلاط ةينقأ قيرط نع ةدعاقلا ىلإ ليومتلا قفدت .اهتاذ ةقيرطلاب

 هذهب ارداق , ١494 ماعلا ذنمو ,ندال نب ناك .ةكبشلا عم ةصاخلا هطباور طيشنت داعأ

 ءانن ىلع هتدعاسمل ءانب .تادعم ىرتشا امك .,ةيناغفألا .هدعاوق ةدايز ىلع ةقيرطلا
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 هتنكم .ملاعلا ءاحنأ لك ىف هتايلمع زيزعت كلذك ند ال نب عبات .تاشنملاو فروهكلا

 قارتخا نم صوصخلا هجو ىلع هعم نيفطاعتم نييدوعس نم تعفدت يتلا لاومالا

 00 كلذكو ,نميلاو اينايلا لثم نادلبل َربكأ

 روبع نأشب قلقلا نم اهحارأو ةَمَعلآَو :ةَحلسألاو لآومألا لقنل ةيناغفألا ةيتظؤللا
 اهقدغأ ىتلا ايادهلا نيب نم ناكو ,نايلاط 0 لاملا هرودب ندال نب مدق .دودحلا

 دعا نأ كل ام هيكل راظنألا نع اذعب ف فو هنأب نالاط ندال دعو

 اركيبا عم 15317 ماعلا نم سرام/راذآ رهش يفاةتلْبآقم دعب صخألا ىلعو .هيلإ هابتنالا
 لاقتنالا ندال نب نم ريصق تقو دعب رمع الملا بل نأ .نأ .س ةشاش ىلع تين
 .هراظنأ تحت نوكي يك كلذو .هتدايقل أرقم وه ذختي ثيح يأ ءراهدنف ا

 اهيفا

 ا

 ةنلعم ةيناثلا اهاوتف ,144/ ماعلا نم رياربف/طابش 7 يف ةدعاقلا تردصأ

 :ةدحتملا تايالولا رلع ترحلا

 مل اهراحبب اهفحو اهءارحص اهيف قلخو برعلا ةريزج هّللا ىحد نأ ذنمف»

 اهضرأ محزت دارجلاك اهيف ترشتنا يتلا ةيبيلصلا لفاحجلا هذهك ةيشاغ اهمهدت

 يضارأ لتحت اكريمأو نينس عبس نع وبري ام ذنم ...اهءارضخ ديبتو اهتاورث لكأتو

 لذتو اهماكح ىلع ىلمتو اهتاريخ بهنتو ,ءبرعلا ةريزج ءاهعاقب سدقأ يف مالسإلا

 بوعش اهب لتاقت ةبرح سأر ةريوجلا يف اهدعاوق نم لعجتو اهناريج بعرتو اهلهأ

 ضرف «نييركسعو نييندم ,مهئافلحو ناكريمألا لتق مكح نإ ...ةرواجملا مالسإلا

 دجسملا ررحتي ىتح كلذو .هيف رسيت دلب لك يف كلذ هنكمأ ملسم لك ىلع نيع

 66 ضرأ لك نع مهشويج جرحت ىتحو ؛مهتضبق نم مارحلا دجسملاو ىصقألا

 اولتاقو) :ىلاعت هلوقب الاثتما ملسم يأ ديدهت نع ةزجاع حانجلا ةريسك دحلا ةلولثم
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 ةتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) :ىلاعت هلوقو (ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشمل

 .«... (هلل نيدلا نوكير

 يف ندال نب نع ثدحتلا يف هحابص انيضمأ موي تاذ لضفلا لامج ىل لاق

 ىعلت لاعت تكد نب نع انيدح انامك» :ىد داحتالا تاقيشحتلا بتكمل عبات ن .هأ لزنم

 متاتد7)دتتإإرقتإلا هعفش ةماسبالا قرافت ال ريغص لفطك ادب .«مدقلا ةرك
 ا حا

 ل١

 «[ريغصلا] روينوج» بقلب ةيكريمألا تارابختسالا طاسوأ هتفرع ج3

 ةركو ءءاسنلاو ل لاغلا ىلع ةيمسرلا
4 

 هقورافلا دجسم و لضنلا لمع ي11190:91797170007وزبس
 ىلع ىفطصم هعجش 25 ' ناتسناغفأل تاعربت عمج + ىلع ى تلشلا :!م  ىغنطعصد كاعاسو

 وسو جاتو وكبار ابطل .لانفلل ناتسناغفأ ىلإ رغسلا
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 .ر-:رملا ىدح: ين ا, وتزا1ذالا ننزل: 0
 هنم ًابولطم ناك امنيبو ءرخآ تقو يفو

 ةعيرسلا تاقرطلا ىدحإ ىلع ريسلا ةطرش
 فعل ىلإ كلذك ناملوك ناد رطضا .ندال نب ةماسأ فرعي هنأب هربخأ ءةعرسلا ببسي
 .ميوقلا قيرطلا يف روينوج ءاقبإ لجأ نم دلاولا رود

 ىف بعاصملا هذه لك تناك
 ْ ىداحتالا تاقيقحتلا ننكف ىلإ

 ,تاشفلا نم فلؤم مدق ةرك قيرف بيردت

 روينوج اهاطعأ ىتلا تامولعملا نأل ءاهلحم

 ”ةقالحو ةيبرغلا سبالملا ءادترا) يمالسإلا يي متشاو ؛رفتتلا
 . رئاجسلاو تاروطعلا لمح ةرورضو ؛(نقذلا

 ءاضعأ ضعب ةمكاحم ءانثأ نتاهنام يف ةيداحتا ةمكحم يف دهاشك روينوج رهظ
 ةيكريمألا تارافسلا ريجفت يف طروتلاب مهتا يذلا َجِاَحلا َعَيَدَو مهيف نمب ةدعاقلا نم
 .7001 ريمتبس (لوليأ ١١ نم رهشأ ةينامث لبق كلذو ,144/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف
 لبق نيماعلا نيعدملاو ناملوك نادل اًقباس هاا ةلخملا ىضاقلل روينوج حرش

 ةهجاولا تاكرشلا يه امو ءاهلجأل هلعف يذلا امو ,ةدعاقلا لمع ةيفيك ىأ - تاونس
 .مهفرعي نيذلا اهدارفأو ءاهءارو ئبتخد يتلا

 ىلإ تهجبُو :روينوج اهمّدق يتلا تامولعملا ىلع اهمظعمب تدنتساو .تاونم
 ةيباهرإ ةمظنمل اميعز هنوك ةمهت ١448 ماعلا نم وينوي/ناريزح ٠١ يف ندال نب :ةئاغ ا هيلع 1 0 3-0 / * .
 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 5 يفو .اهيف ةكراشملاو ةيباهرإ ةطشنأل طيطختلاو
 تاريجفت اهيلإ تفيضأ نأب اهثيدحت ىرجو ديدج نم ماهتالا ةحئال تحتف دوف
 .ايقيرفأ قرش يف ةرافس



 5 3 دكصم ىلإ ةيسنلاب قو يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ة دوسلا تابارلا
 . , سلا ةم .كحلا دام»# ٠

 2 ىلإ ندال . لد 5
 | ين نداآل

 كلاي 5

 999 وس وحب

 رلط 1444 ماعلا عيبر يفو .ةكلمملا دض : دحتملا تايالولا هيف هقحالت تناك نب رمتسا 6 5
 لاق .ندال نب درط نابلاط نم ةي ةيباهرولا لامعألا دئاس هنأ ا
 نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ةناشل ا

 ' : 4ر
 .هعطق ىذلا دعولاب !

 ؛ يدارد ريم ” ” ىلع قفاو رمع الملا نإ يكرت ريمألا 5 ولاب رمع الملا في مل . اطلا 0 لابو ىكرت ريهآلا
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 ىناثلا ءرجلا

 برحلا نالعإ



 عبارلا لصعلا

 ةدعاقلا لارتنس

 فادهألا دض تامجهل طيطختلاب ,ةفلكملا يهو :يبورين يف ةدعاقلا ةيلخ تناك
 ةدايقب ةيلخلا هذه تناك .144ع ماعلا لئاوأ يف لمعلل ةزهاج ءايقيرفأ يف ةيكريمألا

 سيسي: ده كاتكل .ًارينك ندال نب هب قثي يذلا زاوفلا دلاخ لوأ مزالملا
 بلج ىلع تاكرشلا هذه تلمعإل]ةتّياتملا يف اهَدوَجول ءاظغ نوكتل ةهجاو تاكرش

- 

 ةيريكلا جالا عودوا تناك .ايقيرفأ ىلإ لاومألاو .تادعملاو .نيفظوملا
 .تاسسّوملا كلت نيب نم يقيرفألا يعشلا اودعاس ةامسعلا

 نم طشنألا ناكو ءفادهألا ديدحت نع لوؤسملا وه .ةيرصملا ىمالسإلا داهجلا

 ةباذج ةيصخش اذ ناكو ,ةدع تاغل دمحم ىلع نقتأ!:اكلآاجتا هرتكأو المعلا نب
 امك ءيرصملا شيجلا يف اماع رشع ةعبس ىضمأ هنأ امك .ةيلاع ةيندب ةقايلب عتمتيو

 دمحيم لثمو ءطامبضلا عيمج ناك .تاداسلا نسيكرلا لتعب اوماق كب لححو نم اطامض نا

 تاياالولا ىف دمحم ىلع ناك .ةيرصملا ىمالساللا داهجلا ةمظنم ءافعا نم .امامت

 .لاشغاللا كلذ ثدح امدنع ةسيردت هرود عباتي ةنيتملا

 رصم ةكرشل اينمأ اراشتسم هتفصب يرصملا شيجلا هكرت دعب دمحم ىلع لمع
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 دوسلا تايارلا

 تايالولا يف شيعلل دمحم ىلع لقتنا .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكولو ناريطلل
 ,(ىلو وألا هتلحر ءانثأ اهاقتلا ىتلاو) ):ةيشئاسا |!كنبل ىعدت ةفريمأ أرما جوزتو .ةدحتملا

 يكريمألا شيِجتلا ىلإ 145 ماعلا ىف مضنأ .ةيكريمألا فحمل اخ عبسي .[صحرو

 .نيتيمالسإلا ةسايسلاو ةفاقثلا نع تارضاحم ىقلأ ثيح غارب تروف ىلإ لسراو

 .«ةلاتلاةلنا|1!:ةةيذلا تن جيرتسن رمز يأ وزر هزيل او ةفؤاتإ دمحم يلع ذخأ
 ةمظتنم تازاجإ ذخأ نم نكمت اذكهو .هلجأل ةقفاوملا شيجلا هحنم يذلا رذعلا وهو

 نب سارح بيردت نيب ام ماهملا هذه تحوارت .ةدعاقلاو يمالسإلا داهجلا ةدعاسمل

 تاداشرإلا بتك تنهرب .تايلمعلا ططخ عضو ىلع ةدعاسملاو ؛نييصخشلا ندال

 تاذ اهنأ ىلع اهرّدصو ةيادبلا ىف شيجلا نم دمحم ىلع اهذخأ يتلا طئارخلاو

 دمحم نإ ثيحب يمالسإلا داهجلا ةمظنم ءاضعأو ةدعاقلا بيردت يف ةريبك ةدئاف

 لجرلا فرع .هب صاخ بيتك يف اهعضوو داوملا كلت ليدعت ىلإ ةياهنلا يف دمع

 يف هحاجنب ةداشإ ةباثمب كلذ ناكو ,يكريمألا دمحم يبأ بقلب ةدعاقلا طاسوأ يف

 .يكريمألا شيجلاو ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ليلضت

 هتفصب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ مامضنالا 14147 ماعلا يف دمحم لواح

 هيدل نأب هيسوخ ناس يف هعم ةلباقم ىرجأ يذلا ليمعلا مامأ فرتعا هنكل :ًامنسرتف

 مسا ةلالد اهنيح يف اريثك ليمعلا مهفي مل .نادوسلا يف ةيباهرإ ةعامج عم تاقالع

 بتكم بلط ةدع تاونس تّرم .عافدلا ةرازو ىلإ ةلأسملا لاحأ هنكل .ةدعاقلا
 :كلذ دعب دمحم عم ع افدلا ةرازو هترجأ يذلا ثيدحلا نع ةخسن اهدعب تاقيقحتلا
 5 اهنإ تلاق عافدلا ةرازو نكل

 ماعلا يف يبورين يف دمحم عم اولمع نيذلا ءالمعلا نيب نم يبيللا ا ناك

 َّمضناو ,ههجو نم ىرسيلا ةهجلا يف ةبدنب زيمتي ناكو سلبارط يف سنأ دلو 65
 .بيردتلا تاركسعم قلتخم ىف ةزيمم 8 مداق نأ لعب ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ىلإ

 كلذو ,ةيباهرإلا ةعومجملا كلت يف ءالمعلا زربأ نم دحاوك زوربلا نه سنأ نكمت
 وتشرخ نيسحلا ناك .نيرخآ ءاضعأ برد امك .رتويبمكلا ملاع ىف هتاراهم بناج ىلإ
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تعاشلا لارازربب
» 

 دحأ نيسحلا ناك .فلتخم فدهل امهعم ناك نإو .يبورين ىب ,ف يبيللاو دمحم -

 يبورين يف ناريط ةسردم يف بردتي ناكو ,ةدعاقلل اومضنا نيذلا ةبراغملا لئاوأ

 ند اب ىذل يصخشلا رامطلا حبصيل

 نيب نم ناك وتشرخ نأل كلذو .ةقيثو هروصب اضعب مهضعب ةثالثلا لاجرلا فرع

 ةبقارملا لامعأ دمحم اهمّلع ىتلاو ةدعاقلا يف ددجلا نيبردتملا نم ةبختنم ةعومجم

 مادختسا ىلع هرودب ةعومجملا برد دقف ييبللا امأ .ةلملق تاونس لبق ناتسناغفأ ىف

 .ةيركسعلا تايلمعلا يف بيساوحلا

 نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف اوتقاقإاةكهاز «حااتسإ هنأت هفيرفو سحترسالكت)

 ةلاكوو ,ةيكريمألا ةرافسلا اهيف امب يبورين يف ةدع عقاوم ىلع سّسجتلاب ١487 ماعلا

 ,ةيناطيرب ًافادهأ كلذك لاجرلا بقار .[18/11) ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا
 تادعملا نامثأو قيرفلا دارفأ تاقفن زاوفلا دلاخ عفد لَكَ ةيلَتئانَو:ةيسنرفو

 عقاوم ىلع اوفرعت امك ,ءسانلا دوشحو ريسلا ةكرحل مهتبقارمو ءروصلل مهذخأ ءانثأ

 يف مدختسُت يبورين يف وتشرخ ةقش تناك .نيينمألا سارحلاو ةبقارملا تاريماك

 ةيقارملا ةمهف اوين اهدنخ (ريرذك قيرفلا ءاضعأ بتك .ةتقؤم ريهظت ةقرذك ةريثك نايحأ

 صلخ .اهبرض نكمُي يتلا فادهألا نع تايصوت ريرقتلا نمضت .مهب تطينأ يتلا

 .يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ةمجاهم وه رايخ لضفأ نإ لوقي يأر ىلإ قيرفلا

 نع ًاصخلم ندال نب اوطعأو .موطرخلا يف ةدعاقلا رقم ىلإ قيرفلا ءاضعأ رفاس

 اهومسر يتلا ةطيرخلا ندال نب صفت .مهمييقت ىلع ندال نب قفاو .مهتمهم جئاتن

 غلبأو ةرافسلا ىنبم طيحم يف عقوم ىلإ مهل راشأ نأ ثبل امو ,ةيكريمألا ةرافسلل

 .«ةيراحتنا ةيلمع ذيفنتل انه ةنحاش اونكرت نأ مكنكمي» :نيرضاحلا عيمج
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 دوسلا تايارلا

 ذه دعاسي .كلذ دعب ناكملا فيظنتب ةعبار ةيلخ موقت امنيب ,موجهلا ذيفنت ىلإ
 ديرخآلا ءالمعلا نإف رطخلل ايالخلا ىدحإ تضرعت اذإ هنأ نم دكأتلا ىلع ميسقتلا

 .نامأب نولظي

 ىلع ىقلملا ةيلمعلا نم مسقلا يف مهحاجن دعب هتّيلخو دمحم يلع ةمهم تهتنا

 ىرخأ ةيلخ ترفاس .يبورين ىلإ تايلمعلا ذفنتس يتلا ةيلخلا ترفاس امنيب ,مهقتاع

 ةيكريمألا ةرافسلا دض ةهباشم ةيلمعل طيطختلا مت ثيح مالسلا راد ىلإ تقولا اذه يف

 .مامتهالا نم نكمم ردق ربكأ بسك فدهب ةنمازتم تايلمع نش ةدعاقلا ترّرق .كانه

 ةردق نكل ,دحاو موجه ةيمهأ نم ليلقتلا نكمُي هنأب يضقت ندال نب تاباسح تناك

 فعضلا لب طقف ةعامجلا ةردق رهظُت ال ةنمازتم تامجه ذيفنت ىلع ةيباهرإ ةمظنم

 «لبقتسملا ىف ةدعاقلا ءاطشن دينجت ىلع نادعاسي نارمأ امهو .اضيأ يكريمألا

 .ةدحتملا تايالولاب ىذألا لازنإ يف ةمظنملا فده قيقحت ىلع كلذك نادعاسيو

 دمحم يبأ مساب فرعُي ًايرصم ًاطشان ةجودزملا ةيلمعلا هذه نع لوؤسملا ناك

 انمي رفس زاوج مدختسي ناك هنأ نم مغرلاب كلذو .حلاص مسا بلاتر ءيرصعلا

 رخآ 56 لسع ناكف تارجفتملا ريبخ امأ .هللا دبع دمحأ هّللا دبع مساي اروزم

 فوس يذلا وهو ,(ةوطع يلوتم ىسوم نسحم) رجاهملا نمحرلا دبع ابأ ىعدي
 .ةدعاقلا ىدل سيئرلا لبانقلا عناص دعب ام يف حبصي

 يلهوعلا دمحم امه .نايدوعس :مهو موجهلا يذفنم ءاقتناب ًايصخش ندال نب ماق

 فورعملا .لالع فلخ نادمح ىعدُي يرصمو ؛ىبورين ةيلمع ذيفنتل ىلع داهجو

 ناك .مالسلا راد ةيلمع ذيفنتل ,رقشألا هرعشل ارظن كلذو «يناملألا دمحأ» 7

 ”اهجل يقيقحلا مسالا امأ يشولبلا ثاعم مساب ةدعاقلا طاسوأ يف فرعُي يلهوعل

 ةدعاقلا ةمظنم يف هبقل نأ امك ءيزارحلا يلع دمحم داهج ناكف [هتدالو دنع] يبلع

 ملعأ . .ماّرع وه ادرفم ًامسا مدختسا يبورين ةيلمع ءانثأ هنكل .يكملا ةديبع ابأ ناك

 درّوص اذكهو .ديدش فهلتب اهولبق يتلا ةمهملا يهو .مهتمهمب ةثالثلا لاجرلا

 .مهداهشتسا لبق مهل روص رخآ نوكتل ويديفلا طئارش
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 ةدعاقلا لارتنس

 ماعلا نم سطسغأ/بآ ٠ هيف عقاولا ةعمجلا موي تامجهلا ذفنت نأ ةدايقلا تررق

 نأ ضرتفُي يذلا مويلا نم تقولا كلذ وهو ءًاحابص ٠١:٠ ةعاسلا دنع 4

 نأب ةدعاقلا ىف نيّدلا ءاملع لداج .ةالصلا ةيدأتل دجاسملا ىف هيف نوملسملا نوكي

 ,ةدعاقلا يف ينمألا لوؤسملا تقولا كلذ يف حبصأ يذلاو .لدعلا فيس مدقت

 يصخشلا قئاسلا زكرم ىلإ ىقرتو ,يودجلا رقص بقل ذختا يذلا نادمح ميلس نم
 لدعلا فيس لاق .تاريجفتلا نم طقف ةليلق مايأ لبقو ناتسناغفأ يف كلذو ءندال نبل

 تارايسل ةعباتلا ةرايسلا كلت حلصأ نأ رقص اي ديرأ» :تارايسلا ىدحإ ىلإ ريشي وهو
 .«خيشلل ةقفارملا

 .«اهتمالس نم دكأتم يننإ» :نادمح در

 يرق :ايحترلا ىلإ رطيغكماننأ مكي اهكرحم ةمكلتم نق ذك اغلا ديراذ

 يذلا ةييعصخلا نمارحلا نأ امك «ةلللم ندال نيل ةقفارملا تارا دف اون تناك

 عفدلا ةيخوراص فذاوق كلذكو ,فوكتيشالك تاشاشر نولمحي اوناك هنوقفاري

 عون نم عنصلا يسور ًاسدسم لمحي ناكف هتاذ نادمح امأ يج .يب .رآ عون نم

 ةدايق ناك موجهلل ضرعتلا لاح يف سيئرلا هرود نأ نم مغرلاب كلذو ,فوراكام

 ناكو ,ةمظتنم ةروصب تارايسلا ليدبت قيرفلا داتعا .نما ناكم ىلإ ندال نب ةرايس

 ارهأ بكرملا ىلإ فّرعتلا نوكي ال نأ فدهب كلذو :ناتبخ ةلودم نم ءارجإلا اذه

 ىلع ةحلسأ لمحت يتلا رزورك دنال تارايس مادختسا مدع كلذك قيرفلا لّضف .الهس

 .مامتهالا نم ًاريبك اردق يعدتست اهنأل كلذو .نابلاط ةداق لعفي ام لثم يأ ءاهنتم

 نم تاليجست ىلإ عامتسالاو يفلخلا دعقملا يف سولجلا ىلع ندال نب داتعا

 يفتكيو يخرتسي ناك .ىرخأ ةيمالسإ عيضاوم لوح ةينيدلا تارضاحملاو ,نارقلا

 ,يرهاوظلا ناك اذإ الإ هذه هئاخرتسا ةرتف ٌدَحا هيلع عطقي نكي مل .هينيع ضامغإب
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 دوسلا تايارلا

 ,ةرايسلا يف هعم ابكار ,ةدعاقلا نم رخآ ريبك دئاق يأ وأ ءلدعلا فيسو ءصفح وبأو

 ,ةشقانم ىلإ جاتحت يتلا عيضاوملا نم ةعساو ةعومجم لوح رودي ثحبلا ناك اهنيحو

 ركسعم يف عامتجا دقع ىلإ تاريجفتلا تقبس يتلا ةليللا يف صفح وبأ اعد

 ىلع ركسعملا نورداغيس يذلا ضاخشألا ءامسأ ضفح وبأ أرق .راهدنق يف ندال نب

 اذه يف ررقت .ةرئاطلاب كانه ىلإ نولقتني فوس مهنإ لاقو ؛لوباك ىلإ هجوتلل روفلا

 وهو ءيرصملا ديعس خيشلاو ءلدعلا فيسو ,يرهاوظلاو ءندال نب لقتني نأ تقولا

 ىلإ «ةيلاملا ةنجللا سأر ىلع بيطلا يندم َفْلَخ ,ةدعاقلا ىروش سلجم يف وضع

 .راهدنق يف ىرخأ ةأشنم

 مل اذكهو .هابتنالا تفلل ًابنجت نككمم بكوم رغصأ عم لاقتنالا ندال نب دارأ

 تقو يف لدنج وبأ يل لاق .ماودلا ىلع هنوقفاري نيذلا نيينمألا هسارح هعم ذخأي

 مهتانحاش نودوقيو مّيخملا نورداغي لاجرلا كئلوأ تيأر امدنع تئجوف» :قحال

 نم بلطيل كلذ دعب لدعلا فيس داع .«مهفلخ مهتالئاع تبكر نأ دعب مهب ةصاخلا

 كلذو ,سرحلا عقاوم راوج يف صخألا ىلعو ءمّيخملا لوح قدانخ رفح لدنج يبأ
 .«ًبيرق انفصقب نوموقي فوس نييكريمألا» نأل

 هرم تاذ يلهوعلا بقاع :ًاديج نييراحتنالا نيمجاهملا فرعي لدنج وبأ ناك

 زيزعلا دبعو يلهوعلا ناك .اهنم نامألا َماَمِص عزن نم مغرلاب ةلبنقب وهلي ناك هنأل
 هةجوز قيقش وهو ,يبردلا عازه دمحم دييحلا هذجيتا يذلا بقللا وهو يبرنجلا

 - (يكملا نانسب بقلملا) راضحملا دلاخ ربمتبس/لوليأ ١١ موي يف نيفطاخلا دحأ

 وبأ داعأ .هناكم ىلإ هتداعإ ةيفيك افرعي ملو ءاهنع نامألا َماَمِص اعزنو ةليئقلاب ناوهلي

 اهيف نابردتي اناك ىتلا ةدعاقلا لوح فحزلاب نيلجرلا رمأو هناكم ىلإ مامصلا لدنج

 ْ .باقعلا نم عونك

 دمع يذلا ىفحصلا رمتؤملا ناكم جراخ يصخش سراحك يلهرعلا فقو
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 ١ (نإاا لارنالملا

 .144/ ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف 4130 لسارم رليم نوج عم هئاقل دعب ندال نب
 ناك .ناتسناغفأ ,تسوخ يف لوداهيج بيردت ركسعم يف يفحصلا رمتؤملا دَقُع

 ىركسعلا بيردتلا نع لوؤسملا وهو ,يسنوتلا اطع وبأو ,يرهاوظلاو ,ءلدعلا فيس

 طع وبأ ناك .ىلامشلا فلاحتلا دض نابلاط بناج ىلإ لتاقي ناك امدنع لتق يذلا
 يصخشلا سرحلا قيرف ىلع فرشُي ناك يذلا كرابت هّللا دبع رهص وهو .يسنوتلا
 .ندال نب ةيامحب فلكملا

 دمحم نيسح ميحرلا دبع ةلاخ ٠ نياو ندال نبل ايصخش اسراح ىلع داهج ناك

 يريشنلل يكرحلا مسالا ناك .ةيلامشلا ةعومجملا نمض اناك امهالكو ,يريشنلا دبع

 هيحب فورعملا ءىلع داهج هيلع قلطأ امنيب .لالب الملا وه ةدعاقلا طاسوأ 78

 ايراحتنا ًامجاهم نوكيل ىلع داهج ىلع رايتخالا عقو امدنعو .لبلبلا بقل حازملل
 يأ - يلع داهج ةدلاو عم ايفتاه ملكت يريشنلا نأ امك هريضحت ىلإ دالخو رداب
 .دهشّتسا دق اهنبا نأب اهغلبيل - يريشنلا ةلاخ

 دمحأ يأ .اينازنت ةيلمع ذيفنتل رايتخالا هيلع عقو يذلا يراحتنالا مجاهملا ناك

 ليملاب نورخآلا ءالمعلا همهتا يذلا وهو ,تارجفتملا مادختسا ىلع ايردم ,يناملألا

 يذلا لدنج يبأ ىلإ رمألا اكشو ءًاريثك هجعزي رمألا اذه ناك .«راغصلا دالوألا» ىلإ

 .ةحيحص ريغ تاماهتالا نوكت نأ دب ال هنأ هل دكأ

 اتويوت عون نم ةنحاش ترجفنا ٠١:70. ةعاسلا دنع ىبورين تاريجفت تعفو

 ١؟ لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو .ةيكريمألا ةرافسلل ةيفلخلا ةقطنملا برق ائياد

 نأ امك .ةورذلا ةعاس يف راجفنالا تيقوت ءاج .نيرخآ دحاوو صخش يتئمو ايكريمأ

 ,ةرافسلا جراخ اهضعب ءارو ريست تناك ىرخألا تابرعلاو ,تالفاحلاو ,تارايسلا

 .ايراتركسلا ميلعتل ةيلك راجفنالا رّمد .اهلخاد يف ًابالط لمحت ةلفاح اهنمض نم ناكر

 .ينواعتلا فرصملا ىنبمو .ةيكريمألا ةرافسلا تيب ةريبك رارضأ تقحل امك

 ياروماس يكوزوس ةنحاش ترجفنا ٠١:4 ةعاسلا دنع ىأ ,قئاقد عبرأب كلذ دعب
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 انوررالا١ تابارلا
 55 مصمم ام مه مم مس مس مه مسس سس

 ,اصخش ١١ لتقم نع رفسأ يذلا رمآلا وهو ,مالسلا راد يف ةيكريمألا ةرافسلا برق

 .هيلإ مامضنالل لوباك ىلإ ندال نب يقفارم ةيقبو ,نادمحو ,لدنج وبأ رداغ
 اهجو لوالا مادصلا وه كلذ ناكد»د :لعب ام ىف نادمح لاقو ,تمصل اب مهعيمج مرتلا

 .«مهلعف در ةعيبط نم ادكأتم نكي مل اذهلو .نييكريمألاو ندال نب نيب هجول

 ىلإ ةريغص ةلواط قوف ناك يذلا هيبنتلا زاهج تلوانتو يريرس يف تبلقت .سطسغأ
 اهيف ينغلبي نولنود موت يسيئر نم تناك يتلا ةلاسرلا ىلع ةرظن تيقلأ .ريرسلا بناج

 .بتكملا مقر تبلط مث ,لزنملا فتاه زاهج تلوانتو روفلا ىلع ريرسلا نم تزف

 «؟يرجي اذام .هيبنتلا زاهج ربع كتلاسر تيقلت .ىموت اي انأ اذه»

 .حابصلا اذه ريجفتلل مالسلا رادو يبورين يف ناتيكريمألا ناترافسلا تضرعت»

 .امهيسفن ارجفو نيترافسلا ىلإ نيتنحاش اداق نييراحتنا نيمجاهم نأكو رمألا ودبي

 ةعرسب ملكتي مون ناك .«اعات اندرت لازت ام ليصافتلاو ,تاباصإلا نم ريبك ددع عفر

 .ىرخأو ةلمج نيب فقوتي ال داكيو

 «؟نيريجفتلا نع لوؤسملا وه نم فرعن له» :تمصب يراكفأ تعمجتسا

 نأ كديرأ .كبحاص نوكي نأ لمتحُب .انيلإ ةبسنلاب اضماغ رمألا لاز ام» :موت در

 .«ةرشابم بتكملا ىلإ يتاتو عرست

 تاموأ .بتكملا يف ابيئك وجلا ناك .ةقشلا جراخ ىلإ تعرهو يسبالم تيدترا

 ظ ريراقتلا ةدهاشمل نويزفلتلا ةشاش ىلإ ةدودشم نويعلا تناك :ديدش زيكرت ةلاح ىف
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 ةدع١املا لازنتنلا

 معلا اعل نامل هل مشسسلاال ا هس سس بس جاي نيس ا ا

0 

 ف رخآلا , عب كمهناو ,تامجيلا لوح ريرافت ةءارعب نورخأ 55 امن .ةدراولا

 .ةفمعم ثيداحأ

 تانايبلا كلذكو ,نيريجفتلا نع اديتكي ىلإ ةدراولا ريراقتلا لك ةعابطب تثمق

 دب مث .مالعإلا لئاسو ىلإ تلسرا يتلاو ,نيموجهلا نع ةيلوؤسملا يعدت ىتلا

 .قئاقد عصب لك ذرت ةديدج ليصافت تناك .ريراقتلا كلت ليلحتب

 اي يل لق» :ينلأس .يلوصو نم ةقيقد نيرشع وحن دعب يتلواط نم موت برتقا

 دعب كلذو .تامجهلا ءارو نافقي ندال نب ةماسأو ةدعاقلا نأ نظأ» :هل تلق

 .«ةينلعلا رداصملا لكو ريراقتلا هذهل ىتءارق

 «؟كلذ دقتعت اذاملو»

 ردصأ .اثيدح اهردصأ ىتلا ىواتفلا هيلإ ريشت تناك ام اذه نإ ةيادب لوقأ»

 تناك اهنأ دقتعأو ,برغلا دض داهجلا اهيف نلعُي ,«1494 .رياريف/طابش 7 ىف ىوتف

 ىوتفلا كلت ركذتي هنإ لاقو موت أموأ .«أديعب نوكي نل ةدعاقلا موجه نأ نم اريذحت

 .ءالمزلا ىلع اهتعزو يتلاو اهلوح اهتبتك يتلا ةركذملاو

 نمؤي ملسم لك وعدن هّللا نذإب انئإ» :ندال نب اهردصأ يتلا ىوتفلا كلت يف درو

 يأ يف مهلاومأ بهنو ناكريمألا لتقب هللا رمأ لاثتما ىلإ .هباوث يف بغريو هّللاب

 مهتداقو نيملسملا ءاملع وعدن امك كلذ هنكمأ تقو لك يفو .هيف مهدجو ناكم

 ناوعأ نم مهعم فلاحت نمو .ناكريمألا .دونج ىلع ةراغلا نش ىلإ مهدونجو مهبابشو

 ىلإ ىوتفلا كلت يرهاوظلا عقو ٠ .«نوركذي مهلعل مهفلخ مهب اودّرشي نأو ناطيشلا

 ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم سأر ىلع كاذنيح ناك يذلا وهو ,ندال نب بناج

 بصنم كاذنآ ملست دق نكي ملو ,ةدعاقلا عم دعب تجمدنا دق هتمظنم نكت مل -

 .نيزراب نييمالسإ نييباهرإ ىلإ ةفاضإلاب كلذو - ندال نب بئان

 ندال نب دوجو لامتحا ىلإ ريشي ىوتفلا ريغ ءارخأ ءيش دجوي له» :موت ينلأس

 «؟تامجهلا كلت ءارو
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 دولا تاباز
 سىس يي ب بسبب ب سيسي سبيس ممم م ممم مس ممم همس بسس سس ميس سس سس وو سم دس هم يسم امس حج خي لج سلا دع ا ب جي حسب يس او اج دعس دعس حس حس حمو

 نولوؤسملا مهنأ اومعز نَم لاوقأ ىلع ةرظن ءاقلإ كنكمي .رخآ ليلد كانه ,لجأ»

 عَ يكاحت» .اهتعبط يتلا قاروالا مون ىلع تصرعو كلذ تلق .«تامجهلا نع

 .«ندال نب نع تردص ةقياس حيراصت تانايلا هذه

 كلت تلحأو .نينايبلا ىف ةدراولا رطسألا ضعب تحت أطخ تعضو نأ ىل قس

 نب تاحيرصت يف تدرو اهل ةهباشم رطسأ عم تلعف كلذكو ءموت هابتنا ىلإ رطسألا

 مرت لاق .اقباس هب تمق يذلا يثحب لالخ اهب تظفتحا يتلا يهو ,ةقباسلا ندال

 لينوأ نوج ربخت نأ كنكمي ثيح ةدايقلا زكرم ىلإ هجوتن انعد .قفوم ٌديص هنإ»

 صاصتخا نم ةيضقلا هذه تناك اذإ ام ريرقت يف نآلا ةرادإلا كمهنت .كتيرظنب

 .«يناديملا نطنشاو بتكم صاصتخا نم وأ ؛كرويوين بتكم

 1 ا تاقيقحتلا بكمل عباتلا ا "0 يناديملا ناعنشأو بتكم ناك

 0 ةداع اهتيلوؤسم طا تناك يتلا ىهو ناتتسالا ىه ةدعاملا تامحم

 د ةيضقل ساسألا بتكملا 0 ىلإ ٠ كلذ ببس دوعب يناديملا كرويوي

 لكب ءامتهالاب م َ نم موفي ةعومجم وأ عوضوم ىقحب أ ةيمسر [ىرعد] ةيضق ةضف

 تاقيقحتلا بفتكعل اعبات اتكم هزل دجوبي هنأب ًاملع :ةيضملا هذهب ةقلعتملا رومألا

 ةظفاحملاو لمعلا ةيجاودزا مدع ءارجإلا كلذ نمضي .دالبلا ءاحنأ يف يداحتالا

 كلذو ءاهيلع ىنبي ثيحب ةقباسلا تاقيقحتلا نم ةمكارتملا ةيلمعلا تاريخلا ىلع

 اهيف زرسب ة هرم لك يف ديدجلا بتكملا لبق نم اهملعت ةداعإ ىلإ رارطضالا نم الدب

 .ديدج ثداح

 58 قيرف نإف ,(ةيلآ ةروصب كرويوين بتكمب ةيضقلا ةطانإ مدع رربي ام وهو)

 نّيعت نكل .قيقحتلاب ءدبلا لجأ نم يبورين ىلإ العف كرحت يناديملا نطنشاو
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 نثدعافلا!لازلالاا

 نأب ةرادإلا عانقإ تاقيقحتلاب ءدبلا نم يناديملا كرويوين بتكم نكمتي نأ لبق
 .تامجهلا يف ةطروتم ةدعاقلا

 باهزإلاةخفاكتتلاكرعشتتلاقيفلا ّرقم ىلإ انبتكم نم عراشلا موتو انأ انربع
 تارايمختسالا تاسسؤم لك نع نيلثممب ًائيلم رقملا ناك 8015131551 1

 كلذ يف امب .كرويوين ةئيدم يف بتاكم كلتمت يتلاو ,ةيكريمألا نيناوقلا قيبطتو
 .ةطرشلا مسقو ,2/58 يكريمألا يموقلا نمألا ةلاكوو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 يف نيرخآلا نيفظوملا رابكو ءوروم تابو ,لينوأ نوج ةفرغلا فصتنم يف تيأر
 ,ةينمألا فتاوهلا ةزهجأب نيكسمم ةصنملا قوف مهو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم
 .نطنشاو يف تاقيقحتلا بتكمل ةماعلا ةرادإلا عم نوثدحتيو

 امك ,تامجهلا نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نأ يلع دقتعي» :تابو نوج موت غلبأ
 + اهنا سيفك كلعيشتفلا

 .ةليلق قئاقد لبق موتل هتلق نأ قبس ام امهعماسم ىلع تررك

 ةباتك يف دعاست نأ ديرأ .يقطنم ريكفت هنإ» :مالكلا نم تيهتنا امدنع نوج لاق

 لمحي موجهلا نأ انداقتعا ببس اهيف حرشت نطنشاو يف ةماعلا ةرادإلا ىلإ ةركذم
 .« ىعم لاعت .ندال نب عيقوت

 ا ,49-1 ةقرفل عباتلا زورك نفيك تيأر .ةيبناج ةفرعغ ىلإ ةصنمل :ملا نم نوج تعبت

 ,[-49ب قحلم وهو ,ناغيروك موت ىعديو ؛كرويوين ةطرش ةرئاد نم نيققحملا لحس

 .ةدعاقلاب نيريبخ موتو نفيك ناك .تافلملا ناعجاريو ةريدتسم ةلواط لوح نيقلحتم
 نأ انداقتعا ببس اهيف صخلن ةماعلا ةرادالل ةركذم ريضحتب ةثالثلا نحن نوج انرمأ
 .تامجهلا نع ةلوؤسم ةدعاقلا

 ضعب افاضأ موتو نفيك نأ امك ,نيرخآو نوج ىلإ هتيطعأ يذلا ليلحتلا ٌتدتك
 ىلع نالجرلا ناك .انتيضرف معدت يتلا ةيرسلا تامولعملا ضعبو ةيخيراتلا تامولعملا

 يف صخاالا ىلعو ,ةقطنملا يف ةدعاقلا ايالخ لوح تارابختسالا ريراقت ىلع عالطا
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 دوسلا تايارلا

 لع اهانصرعو ةركذملا ةياتك اننهنأ .ةركذملا ىلإ ليصافتلا صعب افاضأ امك ؛ىبورين

 .ةماعلا ةرادإلا ىلإ تلسرا مث ءاهيلع قداص يذلا نوج

 رف ةدراولا ججحلا ىلع ةماعلا ةرادإلا ةقفاومب تثار [ءاج
 ىلإ قيرفلا فصن هجوتي :كرويوين بتكم نم قيرف ليكشت انيلع نّيعت .انتركذم

 كلذك نيلوؤسملا رابك ررق .مالسلا راد ىلإ هجوتي فوسف رخآلا فصنلا امأ 'يبوري

 .ةلملق تاعاس نوضغ ىف قيرفلا دارفأ

 اعضاو يل لاقو ,قيرفلا ءامسأ نأشب ترج ىتلا تارواشملا ءانثأ ينم نوج مدقت

 .«ةركذملا ىف دج لمعب تمق» :يلوح نم هعارد

 . « يديس أب كل اركش» :هل تلف

 نم ةدافتسالا ىننكمي نكل ءضرألا ىلع ءالمعلا نم ىفكي ام انيدل هنأ امك ءانه

 .« انه كراكفأ

 تالاكوو ةيلحملا نوناقلا قيبطت قرف عم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم قيرف لمع

 ءارجإو ,ةلدألا عيمجتو .تامجهلا نع تامولعملا عيمجت ىلع تارابختسالا

 .رهظت دق ىتلا طويخلا لك ةعباتمو .دوهشلا باوجتساو ,ةمزاللا ةيلدعلا تاليلحتلا

 قيقحت لباقم تافاكم نع نلعت تاقصلم تقولا اذه ىف ةيجراخلا ةرازو تردصأ

 .ٌةفاك ملاعلا ءاحنأ يف اهتعزوو ةلادعلا

 ةييونجلا ةقطنملا نم لدعلا ةرازو نم نوعّدملا هتاذ تقولا اذه يف رفاس

 لوكوتورب عضو لجأ نم نييموكحلا نيلوؤسملا عم اولمعو يبورين ىلإ كرويوينل

 رصتقت ال انتحلصم نأل كلذو .ايرورض لوكوتوربلا كلذ ناك .تاقيقحتلا ءارجإل

 نوكنس اننأ نم دكأتلا يضتقت لب «ةيلمعلا نع نيلوؤسملا ىلع روثعلا ىلع طقف

 ث١



 ةدعاقلا لارتنس

 ليلدلا مادختسا نمضتت كلذكو ,مهتنادإو ةيكريمأ ةمكحم مامأ مهميدقت ىلع نيرداف
 .ةدعاقلاب قلعتت ىرخأ ةيئاضق تاقحالم يف انيدل عّمجتملا

 مادختسا نم ًاءدب - تاقيقحتلا نم ةنيعم ًءازجأ نأ نم كلذك دكأتلا انيلع ناك
 نوكي ثيحبو .ةيداحتالا ريياعملا يبلت تاباوجتساو تالباقم ءارجإ ىلإ ليلدلا

 ةحفاكم نإ .ةيكريمألا مكاحملا ىدل اهلك ةلوبقم ,تافارتعالاو ,تاداهشلاو .ليلدلا

 كلذل .مكاحملا ىلإ ةيلمع يأ جئاتن لوؤت نأ لمتحُي .ةرمتسم ةيلمع يه باهرإلا
 تارايخلا لك ىلع ءاقبإلا لجأ نم لابلا ىف ةينوناقلا ةيلمعلا ءاقبإ لقعتلا نم هنإف
 ش .ةحوتفم

 نوج عم انأ تلمع امنيب ,يبورين يف ضرألا ىلع بعصلا لمعلاب يئالمز ماق

 ةكبشلا عبتت يفو .يبورين قيرف ىلإ ةدعاسملا ميدقت ىلع كرويوين يف نيرخآو
 ةمصاعلا تناك .اهيلع زيكرتلاب انأدب يتلا ندملا ىدحإ ندنل تناك .ةدعافلل عسوألا

 كلذكو .داهجلا ندال نب نالعإ ةدعاقلا هنم تعزو يذلا عقوملا يه ةيناطيربلا
 . يس لثم :مالعإلا لئاسو هيف تبتر يذلا ناكملا كلذك ندنل تناك .ىرخأ تانايب

 .ندال نب عم اهتالباقم يس .يب .يآو نأ .نأ

 تاديدهت ذخأ ىلع مهثح لجأ نم نييناطيربلا نيلوؤسملا رابكب نوج لصتا
 يف ءاضعأ مهنأب هبتشُي نيذلا عم قيقحتلا يف ةدعاسملاو ,دجلا لمحم ىلع ةدعاتلا
 مايقلا يف ةيادبلا يف اوددرت .ةدحتملا ةكلمملا ءاحنأ فلتخم ىفو ,ندنل يف ةدعاقلا

 مهو ,ندنل يف ةدعاقلاو ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ءاطشن دوجوب قلعتي ءيش يأب

 .ةيناطيربلا حلاصملاب ىذألا نوقحلي مهنأ ودبي ال نيذلا|

 ناموجهلا ناك .تامجهلا ةيلوؤسم ءاعدإ معازمل ًايفاضإ ًاليلحت كلذ دعب تيرجأ
 ايالخ وأ «لئاصف» ءامسأو عقاوم يف وه ديحولا قرفلا ناك امنيب ءابيرقت نيلثامتم
 يبورين موجه نع ةيلوؤسملا معز يذلا نايبلا نلعأ .تاريجفتلا تذفن يتلا رع
 هبش نم ءاطشن ذيفنت نمو ءديعسلا دلاخ ديهشلا ةليصف طيطخت نم ناك موجهلا نا
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 قيرف لاسرإ مت .هفاصوأب اهدّوزو لجرلا هيف ىأر يذلا ناكملاب لصتملا اهغلبأ
 نم رحت لجرو «نيدوغ نفيتس قيرفلا كلذ ءاضعأ نيب نم ناك .روفلا ىلع نختم

 بتكم يف 51181 قيرعب اثيدح نفيتس قحتلا .الوراب نياو ىعدي كرويوين ةطرش
 لجرلا ناك .يكريمألا شيجلا يف ةصاخلا تايلمعلا تاوق نمض نم ناكو ؛كرويونن

 ةشهدم ةيهوم كلتمي ناك هنكل ,ةدعاقلاب ةقيمعلا ةفرعملا ىلإ تقولا كلذ ىف ًادقتفم

 بهاومل همهفتلو نيرخآلا عم هفطاعتل ةيعيبط ةجيتن يهو ,مهب هبتشملا عم لصاوتلا يف

 .ةيساسألا تاباوجتسالا ةمدخ يف كلت هتبهوم عضو ىلإ دعب ام يف دمع .سانلا

 قيرف نم ًايروحم أوضع دعب ام يف حبصأ :ينهملا نفيتس راسم يبورين ةمهم ترّبَع
 يف ًاوضع ناكف الوراب نياو امأ .ةدعاقلاب صتخملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم
 .ءادوس ةيحل اذ ًائيمسو .ًايلاطيإ لجرلا ناك .ةربخلا نم ًاريبك أاردق هعم بلجو ,177
 رحت جر رود تسالي ناكو ءلاقُي نأ بجي ام فرعيو ؛ةرطاخملل ًادعتسم لجرلا ناك
 .كرويوين ةطرش يف

 قباطي لجر رهظ أم ناعرسو ,عقوملا قيرفلا دارفأ ةهبو ,نمهيتسو :نياو ددح
 ضيقلل ةبسانملا ةظحللا اورظتناو 18 ءالمعلا هبقار .ىبيدل تيطعا ىتلا فاصوالا
 روثعلا نع ثيتفتلا ةيلمع كرما .هوعشتلاو هولقتع اف ةيسانملا ةظحلل | تناح .هيلع

 ب/قتب بيبط موقي يك ىفشتسم ىلإ هولقن مهنكل .هتباصإ ىدم نم أدكأتم قير | ل ١ ع 7 | | " لا لا نكي مل .ىرخأ قئاثو وأ ةيتوبث قاروأ يأ لجرلا كلتمي مل .رالود ةئمنامث غلبم ى“

 .هتلاح

 فرشأ .ىفشتسملا يف فوقوملا ريرس يف باوجتس الا ةيلمع ' شيتنأ نوج دأف

 ملع ىلعو ءايرجم ايوجتسم ناك هنا امك ١1, 443 ماعلا ىف كرويوس ةنيدم 0 ” س4 ٠ . :. رم ملاعم ىلع موجهلا ططخيب ةقلعتملا ىهو 2 1611015160 باهرا ففو ةيضف ىلع نر

 .فوقوملا ضيرملا كلذ اهب رثات ام ناعرس ةفيفح يهو ,فرطتملا ب 7

 «؟كمسا ام» :نرب ف

 ليف



 دوسلا تابارلا

 لاوس علت امدنع لجرلا باجأ .«دمشر نب ميلس دلاخ ىمسا» :لجرلا در

 ادسسللا َُ ١ أ اجت لمعل ةصرف نع ثحبيو نميلا نم هنأب ءيبورين يف لعفي اذامو هتيسنج

 رل هلع رق .٠
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 اا

 .هتباصإ ببس نع كلذ مع الذب ةلاس هنكل ,لجرلا نم هعمس امب نوج ككشي مل

 طقس هسس هنأو راجفنالا عوقو دنع ينواعتل فرصملا ىف ناك هنأب ديشر باجأ

 كي لإ ثيلتم 22 فكما ىلإ لخد هناي تاع ا

 هتاملك ليلحت ىلإ تقولا اذه ىف فرصنا امنيب ,هعمس ام لك بتكو نوج أموأ

 لاق .ةاللصلل هصرف دجي ناك اذإ امو ا ناك اذإ ام ديشر 00 .هتاكرح ةساردو

 ضعبو .نابلاطو ,ةدحتملا تايالولا نأشب هئارآو ةينيدلا هتادقتعم لوح ةينيتور تدب

 .اهب ةطبترملا رومألا

 اذهب 0 هناكو لجرلا أدب .ثيدحلا نوج لدايو هرب رس يف دير ىخرتسا

 .عيضاوملا هذه 262 نوج «فيسشثتل» هل تحت ىلا ةصرفلاب بحر امك ,ثيدحلا

 اهكلتمي يتلا تامولعملاب هرثأت رهظأ هنأ امك .يتالتتإلاتقزظتلا زن انتأكةئاتختتلا
2 

 .لوج

 .اثداهو ءايخرتسم نوج ناك الا حاتتزالاباهعتتزرعشةظفنإنئلإ !ديضرناصوا
 كلذ ردقب دشر نأ حضاولا نم ناكو .همرتحي هنأب عابطنالا ديشر ىطعأ امك ءابذهمو

 ءرؤرس لكب ثيدحلا نالجرلا لمكأ اذكهو ءهرودب مستبا نأ الإ هنم ناك امف 06 ٠

 هه © يا وه

 .هتجهلو نوح ترلَسإ يف ثدح يذلا رييغتلا برغتساو :ةناكتتإ]يفإَدِئتَردَمِج ١

 ءاطعأ+اتنتع دسضر نوجا اهادجأ» يملا ةقعلااةجولا كلدق) «!مقرلا بتكأ» :نوج رّرك
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 ةدعاقلا لارتنس

 .كلذ دعب ملقلا عضو .ًاييرقت.ةيلآ ةروصب تتاهلا مقر تتك نأ تبل ام هنكل :رمألا
 مقرب لصتا هنأ نوج ملع فيك ًادبأ فرعي مل هنأل فجتري ناك .المأتم نوجب قّدحو

 ءيش يأ لوق نع عنتما ديشر نكل ,يفتاهلا مقرلا لوح المكم الاؤس نوج حرط
 .رخآ

 باوجتساللا ناك امنيب ءديشر اهاطعأ ىتلا ةصقلاب قّقحي ءالمعلا نم رخآ قيرف ناك

 دعب جالعلا هيف ىقلت هنأ ديشر معز يذلا ىفشتسملا ىلإ قيرفلا ءاضعأ بهذ ل

 نااتمل اا ةقاطب نلع دولا نوح ادام رق واكمل ىلإ تحير .ريجفتلا

 رولا ع ما تاس عطس يع داس .ءابطألاو
00 

 ي ف

 يلدعلا قيرفلا ىلإ ضارألا كن تلقا 517731287تانات خا

 ةنحاشلا اياقب ليلحت ةمهمب موقي ناك يذلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل عب

 ميدل[ هتكلاقتا لآفقأ عم قفاوتت حيتافملا كلانا .ريجفتلا يف تمدختسا 7
 .يراحتنالا موجهلا كلذ يف تمدخُتسا

 ميلس دلاخ مسا م ع سس ص سمس

 .لزنملا ءاحنأ

 ىلإ دوعي هنأ انفشتكاو ديشر هركذ يذلا يفتاهلا مقرلا تقولا اذه يف انعبتت



 دوسلا تايارلا

 ابآ ١١ موب ين :1910119101131711ن17 اظن قي نس غنم
 ىلإ يناتسكابلا ءارزولا سيئر ةرئاط يف لخر مثااةةّينيكلا تاطلسلا ىلإ سطسغأ

 راطم يف هوقفار نيذلاو ةدوع لابقتسال نّيعملا قيرفلاو وروماد تاب هجاو .ىبورين

 ربطتل دوقولا نم يفكي ام ءارزولا سيئر ةرئاط كلتمت مل :عقوتم ريغ اقزأم يبورين

 .ناتسكاب ىلإ ةدئاع

 نكل» :حضاو لكشب لاك اك نورس كل كابل يف دوقولا تانازخ تثلُم

 « ؟عفدي فوس نم

 تارابختسالا ةلاكول ةعبات ةرئاط دهاش نأ دعبو دماج توصب تاب باجأ

 .«ةروتافلا عفديس نَم مهنإ» :جردملا ىلع ةيكريمألا

 710097550992712 سطسغأ/بآ ٠١ مري ين



 تا ةيلاتلا هتمهم امأ . .ئبورين ةي

 نم ويلوي/زومت رهش رخاوأ يف هنأ هيبوجتسمل ة هدوع حرش .تارجفتملا لاجم يف لمعلا

 نورخآ ءاضعأو ,ليضف دمحم قفطضَمو مكن نسمح قافلخا عمتجا ,1444 ماعلا
 يف اهمادختسا لجأ نم يت .نأ .يت ةدام نحط فدهب مالسلا راد ىف ةدعاقلا يف
 مقر لزنملا يف يتآملألا دمحأو):ملتتما يلع تبكي توفنالجزرلا نقتل" .تاربجفتلا
 لاجرلا الم . ةيئاهنلا تاريضحتلا مامتإ لجأ نم ةنيدملا نم الاليإ ةقطنم ىف 7

 قودنص يف اهوعضوو ,تايراطبو ؛تاناوطسأو .ةرجفتملا يت .نأ .يت ةدام نم قيدانص
 يناليغلا نافلخ دمحأ ىعدي ليمع ةدعاسمب اهمادختسا اومزتعا يتلا ةنحاشلا

 نّيعتي هنأب حلاص هغلبأ ١998 ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف هنأ ةدوع حرش

 يف يناليغلا رضح .مايأ ةسمخ نوضغ ىف اينيك ةرداغم ةدعاقلا دارفأ عيمج ىلع

 هاقتلا يلاتلا مويلا يفو .هيف لزنو يبورين يف بوت ليه قدنف ىلإ هتاذ مويلا كلذ
 نارخالا ناوضعلا امأ .ةدعاقلا يف مهريغ ءاضعأ عم لوضف نوراهو ةدوع كانه

 ىلع ءانبو ءليضف دمحم ىفطصمو ناديوس ملاس دمحأ خيشلا امهو .ةدعاقلا يف
 ةيلودلا ةيناتسكابلا ناريطلا ةكرش ةلحر نتم ىلع يبورين ارداغ دقف ءاهايقلت تاميلعت
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 دوسلا تايارلإ

 ثةا مس اا 00000 22ر22 0093 9001ة1ة201ي2ة021و2و2 ب

 ررتشا ملسم يلع دمحم دهف نأ امك ,يبد قيرط نع يشتارك ىلإ نيهجتم 46 مقرلا
 :اريطلا ةكرشل ةعياتلا 51 مقر ةلحرلا نتم ىلع ةدوعلو هل ركاذت سطسغأ/بآ ” ف

 .سطسغأ/بآ " موي رداغت نأ اهل ررقملا نم ناك يتلاو ةيلودلا ةيناتسكابلا

 لاصتا ىلع اول كح بوت ليه قدنف يف ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب ىلإ ةدوع مضنا

 رسبالم ىرتشاو هتيحل ةدوع قلح سطسغأ/بآ 0 موي يفو .مالسلا راد يف قيرفلاب

 رام .يشتارك ىلإ يلاتلا مويلا ةلحر دعب ناتسناغفأ يف ندال نب ءاقلل أريضحت ةديدج
 ءانثأ كلذو ,ةيكريمألا ةرافسلا نم بيرق ناكم ىلإ لصوو ؛يووم ةداج يف ةدوع

 حرلا نتم ىلع يشتارك ىلإ يبورين يناليغلاو حلاص رداغ .قّوستلا ةيلمع همامتإ
 ملسو (افيزم ًامسا امدختسم) ةدوع رداغ امنيب ,ةينيكلا ناريطلا ةكرشل ةعباتلا ٠"

 ./ 5 مقر ةلحرلا نتم ىلع

 هدعاقلا ةمظنم يف نوراه هب ماق يذلا رودلا نيققحملا مامأ ةدوع فشك

 دومرلاب ريزاقتلا كالت 3كيإاك؟ .ةدايقلا ىلإ ريراقتلا ةباتك يف هرود صخألا ىلعو

 مآ ةدعاقلا ططخ ىقبت يكلو يدنا تا عرقا اتتخت كلذ
 ينعت «اطاطبلا» ,«داهجلا» ىنعي «لمعلا» :كلذ ىلع ًةلثمأ هيبوجتسم ةدوع ىطعأ
 قناثولا» نعت «علسلا»و ,«ةئيسلا قئاثولا» ينعت «قاروألا» ,«ةيوديلا لبانقلا»

 .«ةروزملا

 '”تاملكلا كلت مادختسا ةيفيك نع ًالاثم ينيطعت نأ كنكميأ» :ضيشيتنأ لأس

 1 اننإ» ينعن اننإف ,«نميلا نم علسلا تناك فيك» ءانلق اذإ» :ةدوع در

 ' سك افلا لسرُت تناك نوراه ريراقت نإ ةدوع لاق .«نميلا نم ةروزم قئاثو ىلإ

 ٠ .ةدعاقلا ةداق ىلإ اهلقني ةاعسلا دحأ ناك كانه نمو «ناتسكاب

 1 ب تراويتس ةدعاق ىلإ نيك نم ةدوع عم رجب فيشيت ةوج ركام

 نول
 يف كب الهأ» :تلق مث هتقئاعو ةرئاطلا ىلإ تلخد .قيرفلا كلذ ءاضعأ
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 ةدعافلا لارةنس

ل ًاحيرصت كلذ ناك .«ميظع لمع نم هل
 لمعي ءادرفو نوج ماق .هقح لمعلا يفي ا

 نم افلم يؤ ئادقري ةدؤع ناك .اينيك يف لئاه
 قيرق نا احق" نوللا ةتكاد ةدحاو ةعطق

 .كرويوين نوجس دحأ ىلإ هب تراط ةماوح ةرئاط ىلإ هلققن 7

 "اشتم :تاريجفتلا ىلع موي 1" رورم دعب يأ :سطسغأ/سآ ٠ موي يف تنك

 نم ةعومجم انعمس ةأجفو و «ندنل يف ةدعاقلا تايلمع لوح لينوأ نوج عم ةثداحمب

 ةينويز هلك ةشاش مامأ اوعمجت نيا هاوفأ نم ةقلطنم ةشهدلا تارابعو تاخرصلا

 انم برقلاب

 خيراوص قالطإب رمأ نوتنيلك سيئرلا نأ نلعي ًالسارم اندهاشف ةشاشلا نم انيرتقا

 نادوسلا يف عقاوم فصقل برعلا رحب يف ةدوجوملا ةيكريمألا ةيرحبلا نفس نم

 كلت تلمتشا .اهب ةقالع ىلع وأ اهريدي ندال نب نأ دقتعُي عقاوم ىهو «ناتسناقفاو

 .تسوخ برق ةدعاقلا دارفأ بيردتل دعاوقو موطرخلا يف ةيودأ عنصم ىلع عقاوملا

 كلذو «نوجب ةيزكرملا تاراشختسالا ةلاكو نم 0 يلراشتو نيه وك :كضاد لصتا

 .بيرق امع أدبي فوس فصقلا نأب هريذحتل طقف قئاقد لبق

 .نيترايسلا ريجفت ىلع ةدحتملا تايالولا نم ًادر ناك لمعلا اذه نإ لسارملا لاق

 يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف ىرخأ نكامأو نادوسلا يف نيرهاظتملا دوشح تجرخ

 تفصق دق ةدحتملا تايالولا نأ نورهاظتملا ربتعا . .تابرضلا كلت ىلع جاجتحالل

يربأ اصاخشأ كلذب تلتقو ريذحت وأ يبس ن لود م
 .ءا

 لعف اذا :ةظحللا كلت يف ًاعيمج هب انرعش امع ًاربعم ةشهدب ءالمزلا دحأ حاص

 ره .«اذه نولعفيس مهنأب الوأ انوريخي مل :ءءامسلا قحب .ءاذامل» :نوج تلا

 وروماد تابب انلصتا مث ةدايقلا زكرم نع ًاديعب يبناج بتكم ىلإ هتعبت امنيب هيفتك

 امأ .ةيكريمألا تابرضلا نم ماقتنالا ديري صخش يأل ةلهس ًافادهأ اوحبصأ نأ دعب ١ انا أ نأ دعب
- 

 ليك



 ةؤللالا تابارزإ

 |١ رداب ناحل كلت فصقلا ةيلمع نأشب امدقم يداحتالا تاقيّمحتلا بتكم ملع ول

نومألا أدهت ىتح عراوشلا نم مهجارخإ وأ ءانيبستنم بحس
 

 م داعتبالاب ايقيرفأ قرش يف ضرألا ىلع نيلماعلا دارفألا لك ةدايقلا زكرم َرمأ

© ٠" 
 ا

 راد وأ .يبورين يف راشتنالا ناك .تامجهلا نع جتانلا بضغلا أدهي نأ ىلإ راظنألا

 لازت ام اهنأ امك ءاهوتل كانه تبرض دق ةدعاقلا تناك :يفكي امب ارصخ مالسلا

 .ديدج نم برضتل لئاسولا كلتمت

 نناكو «نيتيقيرفأ نيت نيتئيدم نم مويلا كلذ يف ةيفتاه تالاصتا ةدع بتكملا ىقلت

 .ريخب مهنأب نطولا يف مهءابحأ نونئمطي 781لا يبستنم نم ا

 .قدصأ نأ بغرأ ملو ,قّدصأ مل ىنكل . لكلا اك 7ةتحيتتفانعةراطنألا

 تررق يتلا ةهجلا تناك نم ًانثاك نكل .ةقيرطلا هذهب لتسُي دق يموقلا نمألا نأ
 ءامرأ

 :ايح ديدهتب ترطاخ دقف ةيلمعلا كلت جراخ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءاقبإ

 3  وويصيصمصا كيمألا

 اياد- يي

 فصقلا كرت .يرماخلا نسح نقصقلل تضرعت ىتلا تاركسعملا دحأ ريمأ ناك

 نم بلطلا ىلإ كلذ هعفد امك .ةدحتملا تايالولا ىلع هدقح قّمعو .هيف ًاقيمع ارثأ
 .ةيلاتلا ةدعاقلا تايلمع ىدحإ يف دهشتسي ناب هل امسلا ندال نب

 ا نيدوغ نفيتس هلمكأ يذلا هباوجتسا لامكتسا لجأ نم ديشر ديعأ

 يناديملا نطئشاو بتكم ىلوت اذكهو ,ةيبرعلاب ثدحتلا ديجي امهنم يأ نكي عل

 .نيمجرتملا دحا راضحإ

 , 5 ىلع فيشيتنأ نوج اهحرط 3 كس مس ىتلا ةلثسألا حرطب نياوو نفيتس أدب

 .تيرافسلا ريجفتب هتقالع يه امو ' ؟يبورين ىف لعفي ناكاذام ؛ :باوجتسالا ةيادب يف

 نبا :
 7014 نقيتس هيدباو .اقباس اهاطعأ يتلا اهتاذ تاباجإلا ةيادبلا ىف ديشر ىطعأ

-- 
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 ةدعافلا لارتنس

 (310215 كلزن (0 لكألل ةزهاجلا تابجولا كلذ ىلإ ةفاضإ نفيتس هاطعأو .ليلدلاب

 .جراخلا يف نييكريمألا دونجلل ىطعُت يتلا ةزهاجلا صصحلا يىهو ١185( وأ

 صاخ لكشي بحأ امك :ةذيذل اهنأ ظحالو ,ةزهاجلا تايجولا ةركفي دشر 00

 .ًاجيردت ىشالتب نواعتلل هادنأ ىذلا صضقرلا أدب .هيلع لمتشت ىدلا ىلحملا كعكلا

 ؛ليلدلا قمعب ًالوهذم ديشر ادب .ددرتلا عم قفارتملا بواجتلا نم عون ىلإ لوحتو

 .اينيك يف سيلو اكريمأ يف مكاحا نأ ديرأ .هديرأ ام وه اذه» :نلعأ نأ ثبل امو ا : 1 أ |٠

 ةقفاوملا تمتو .لدعلا ةرازو عم اذه هبلط يداحتالا تاقيقحتلا بتكم شقان

 لاح يأ ىلع هديرن ام يه ةدحتملا تايالولا يف هتمكاحم نأل كلذو #ة21ظلإإملَع

 ماعلا يعدملا بئان امأ .نييكريمأ نييندم لتقو ةيكريمألا تارافسلا مجاه هنأل كلذو

 ادهج ولأت نل ةدحتملا تايالولا نأ نلعت ةقيثو رّرح دقف دلاريجزتيف تاب يكريمأل
 .همك احتو اهيلإ ملسُي وكل

 .اهب اديعس ادب .اهل ةيبرع ةمجرتب ةقفرم تناكو .ديشر ىلع ةقيثولا كلت تضر

 نأ لبق اليلق تكس .«امكل هلوقأ ام يدل نآلاو ءمكل اركش» :اهيلع عقو نأ دعب لاقو

 ةكلمملا نم انأو ءيلهوعلا دمحم يننإ ,ديشر نب ميلس دلاخ سيل يمسا نإ» :عباتي

 نم يراحتنا مجاهمك هرود ةيدأت نم هغارف دعب هنإ ىلهوعلا لاق .«ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ,ةيلمعلا عقوم نم بره ءدعب ام يف هحرش يذلا زاجنالا وهو .لعفلاب تومي نأ نود

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل هتصق يوريل ايح يقبو
 نكت مل .بيردتلل نادلاخ ركسعم قيرط نع ةدعاقلا ىلإ هقيرط 0 هنا لاق

 ناك .نيلمتحملا نيدئجملاب ةدايقلا مالعإ داتعا هنكل .ركسعملا ىلع رطيست ةدعاقلا

 نع هزّيمت هتاراهم نأب رخف لكب هيبوجتسم غلبأ .نيّدنجملا كئلوأ نم ًادحاو ىلهرعلا
 يلهوعلا ىقتلا .ةدعاقلاب قاحتلالل ةيصوت ىقلت هنأو ءنيرخآلا نيدنجملا نم هئالمز

 نب هلاق ءيش لك عم قفاوتي هنأب فشتكا هنأب هيبوجتسم غلبأو .ندال نبب كلذ دعب

 .ندال
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 دوسلا تايارلا

 ريصق تقوب كلذ دعب بلط . .ةدعاقلا ىلإ مضناو ندال نبل ةعيبلا يلهوعلا ىطعأ

 رلهرعلا ند ال نب ىعدتسا .هل رّضحي ام ائيش كانه نأ ندال نب هغلبأ 7 م ونحن

 دار الولاب ةيوق ةبرض لازنإل ىعسم نم اعاد نوكي فوس هنأب هغلبأو ةياهنلا ىف

 زومت ١" يفو .يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ريجفت ىلع دعاسي فوس هنأو ,ةدحتملا

 ع رخأت ثيح يبد ىلإ رفاس كانه نمو ,ناتسناغفأ ىلإ ناتسكاب نم أوج رفاس ويلوب

 .سطسغأ/بآ ١ ىتح لصي مل اذكهو ,ىبورين ىلإ ةررقملا هتلحر

 نم اءدب كلذو ءريجفتلا لوح هفرعي ءيش لك باوجتسالا قيرف يلهوعلا غلبأ
 يتلا لامعألاب 501 ,حلاص ىعدي ىرصم لجر هنأ هي هفّرع ىذلاو ,ةلينقلا عناص

 ءافخإ لواح امدنع اذكهو ؛ًافرتحم ًابذاك لجل نكي لإ .موجهلا موي ىف اهب ماق

 .فارتعالا ىلع هلمحي قيقحتلا قيرف ناك هئاقدصأ تايوه بجح وأ تامرلعم

 رودب موقيس ناك يذلا وهو ,199/ ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف لوضف نوراه ماق

 .يبورين يف امهدوجو ءانثأ يلع داهج نّيعملا مجاهملا هليمزو .ىلهوعلل دشرملا

 سسجت دقف سطسغأ/بآ 6 يف امأ .ادنور وين تاعمجم 67 يف عقي لزنم راجنتساب
 يفو .ةيكريمالا ةرافسلا عقوم ىلع ةدعاقلا نم نورخآ ءاضعأو .نوراهو ,ىلهرعلا

 يف ءادحلا لارتنسب يلهوعلا لصتا رهشلا كلذ نم عباسلاو ,سداسلاو ,سماخلا

 دنعو ءريجفتلل ددحملا مويلا حابص يف نكل .لزنملا كلذ يف فتاه نم نميلا

 امنيب ؛:ةصاخلا هتنحاشب نييراحتنالا نيمجاهملا نوراه قفار 4:6 ةعاسلا ىلاوح

 عبرأب ازهجم يلهوعلا ناك .تارجفتملاب ةلمحملا ةنحاشلا ىلع داهجو ىلهرعلا داق

 ةنحاش لافقأل حيتافمو .ءملم 4 رايع نم اتيريب سدسمو .تامدصلل 7 لبانف

 .ريجفتلا
 باه ٠

 يك ةرافسلا سارح ىلع ةيمدص ةلبنق ٠١:0 ةعاسلا وحن دنع نوراه ىقلأ

 اعتبا .ةرافسلا وحن ريسملا ىلع داهجو يلهرعلا عبات امليب .مههابتنا لؤحيو مهلغاشي

سلا نم ىلع داهجو يلهوعلا برتفا .ةمهملا هذه يف هرود ىهتنا نأ دعب نوراه
 هراف

 .رثكأ مدعتلا نم |اوعنم اذكهو ,سارحلا 2 ذدع اهتاباوب دنع زكرمت ةلعمت ىلا الصوف

 لا

 ما



 ةدعاقلا لارتنس

 نيتباوبلا نيتاه دنع هسفن ريجفتب يضقي هرود نأ هيلع قفتملا نم ناكو ,ىلهوعلا فَ

 نوكت ةفاسمب ةراسلا عم هسفن ريجفت نم ىلع داهج نكمتي ىكل كلذو ,تاذلاب

 حاصو «ةيمدصلا لبانقلاب يلهوعلا حّول .ةرافسلاب ررضلا قاحلإل يفكي لكشب ةبيرق

 ادب .هوحن ةلبنقلا يلهوعلا ىمر اذكهو ءسراحلا ضفر .ةباوبلا هل حتفيل سراحلاب

 دهاشو بخصلا 00 أ دعب ةرافسلا وحن هسدسم نم صاصرلا ىقالطإب ىلع داهج

 .سانلا رثعبت يف بّبست يذلا رمآلا وهو ءراجفنالا

 ىلع داهج ةدعاسم هتمهم تناك :هلعف هب ردجي امم ادكأتم ىلهوعلا نكي مل

 ةباوبلا نأ نم مغرلاب سارحلا قّرفت .ةرافسلا نم ةنكمم ةطقن برقأ ىلإ لوصولا ىلع

 ريجفت نإ .هتمهم ذيفنتل يفكي امب ابيرق نآلا حبصأ داهج نأ امك ,ةلفقم لازت ام تناك

 روظحف راجتنالاو ءاداهشتلا نركي نأ نك الذب اراهتنا ر عتس ناك ةنقنل للهرعلا
 ةيمهالا ديدش ازييمت ناك هنكل ,ةقدلا ةياغ يف نيتلاحلا نيب زييمتلا ناك .مالسإلا يف

 «ضرألا ىلع عقو اذكهو ءاديعب ضكرلاب أدبو ,ةعرسب رمآلاب يلهوعلا ركف .يلهرعلل

 ىف ةيقابيلا تاصاصرلا لك نم صلخت نأ دعب ًابيرق ىفشتسم ىلهوعلا لخد
 ىلع ةيصخشلا هتاكلتمم عضو هنأ امك ءاقحال تدجُو ثيح ضاحرملا يف هسدسم
 ةيحض ناك هنأب هوجلاع نيذلا ءابطألاو تاضرمملا ىلهوعلا غلبأ .ةذفالا ةفاح

 ولاهم من ءهحورج [بيطقت] ديمضت دعب ىفشتسملا رداغ .راجفنالا

 سبالم ءارش يف يلهوعلا اهمدختسا رالود فلأ غلبمب اليوحت لجرلا مّلست .لاملا ن 1 8

 .هيلع ضبقلا يقلأ امدنع يبورين نم برهلل ططخي ناك .ةديدج
 هئابرقأ نع هنجس دعب لاؤس هيلع حرط .ةدحتملا تايالولا ىلإ ًاوج ىلهرعلا لقت

 ةيداحتا ةمكحم تردصأو ٠٠١١,, ماعلا يف يلهوعلا مكوح .نيدوغ نفيتس ىلإ راشاف

 ىلإ ةفاضإلاب كلذو ,ةقاش لاغشأ نود نم تاونس سمخ ةدمل نجسلاب هيلع مكحلا
 نافلخو ؛ةدوع دمحم امهو .تاريجفتلا يف اطروت نيرخآ نيطشانو جاحلا عيدو
 .دمحم سيمح

 عا” ١



 ا عم دوسلا تايارلا

 كلذو :144/ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف دمحم يلع ىلع ضبقفلا يقلا

 فرتعا .نيريجفتلا ةيضق يف هعم قيقحتلل هئاعدتسا رثإ رصم ىلإ رارفلا هتلواحم دنع
 لاز امو ءادبأ مكاحُي مل هنكل ,1999 ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف بنذم هنأب دمحم
 ذنم دلاريجزتيف تاب طغض .نمآ عقوم يف عضُو هنأ امك مويلا ىتح هتمكاحم رظتني

 ىف هباوجتسال تابو انأ ةرم تاذ تبهذ .هتنادإو دمحم ةمكاحم لجأ نم ليوط نمز

 .فجتري وهو قباسلا جودزملا ليمعلا كلذ اندجوف نجسلا

 انملع .ةقيقد اهودجوف ىلهوعلا اهفشك ىتلا ةديدجلا عئاقولا لك نوقمحملا عبتت

 اهجوتم ئبورين رداغ هنأ امك ءتياتسا ادئور وين 2 ىف نئاكلا هلزنم فيظنتل لامع

 دمحم سيمخ نافلخ نإف مالسلا راد يفو .سطسغأ/بآ ١5 ىلاوح رمقلا رزج وحن

 نم صلختلل ةمزاللا تابيترتلا ىرجأ امك الاليإ ىف 1 سواه ىف هتاكلتمم فظن

 مالسلا راد سيمخ رداغ .ةرجفتملا ىت .نأ .ىت لأ ةدام ريضحتل ةمدختسملا ةنحطملا

 طيطخت ةيفيك نع ةلماك ةروص ترهظ .نوات بياك ىلإ اهجوتم سطسغأ/بآ 8 يف

 تامكاحمو ماهتا حئاولل طيطختلاب تأدب ءاعدالا قرف نأ امك ءاهذيفنتو تامجهلا

 .ةللمعلا يف مهراودأ ببسب ةدعاقلا نم نيرخآ ةداقو ندال نس

 .ةنمآلا ئباخملاو ,تآشنملا فلتخم اهل تعضخ ىتلا شيتفتلا تايلمع ترمثأ

 .فتاوه ماقرأو ,ةمّيق قئاثو ىلع روثعلا يف ,ةدعاقلا اهتمدختسا ىتلا بتاكملاو

 ىلإ روصلا كلت تلوحت .نادوسلا يف ندال نب زكرمت نأ ذنم ءاطشنلا مهأ مظعم ىلإ
 ؛ةراععلا هده ةلاكولا مدختست . .ةدعاقلا نع روصلا [تاموبلأ] بتك ن يف دحاو ساسأ

 نيذلاو «مهب هبتشملا نم نيرخا روصو نيهوبشملا روص ىلع ةلالدلل .روصلا باتك يأ

 .قيقحتلا ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ نولكشي
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 ةدعاقلا لارتنس

 نم ةيادبلا تناك .ةديدج تاهاجتا هتاذ تقولا اذه يف قيقحتلل انلوضف ذخأ

 نومدختسي مهنأو ءكانه نوزكرمتي ةدعاقلا ءاضعأ نأ حضاولا نم ناك ثيح نميلا

 تحت) يلهوعلا اهمدختسا ىتلا ةروزملا رفسلا تازاوج امأ .تايلمعلا نشل دالبلا كلت

 ,نميلا نم تردص دقف تامجهلا يف اوكرتشا نيذلا نورخآلا نويباهرإلاو (ديشر مسا

 ربزرتاو سس . ني زج نسف نونا
 نأل 945 ماعلا يف ندنل يف هتاقيقحت انبتكم أدب :ندنلا يقااةاتعاقلاججولإريشت

 ضبقلاةتناظيربلا 7272111115 .كانه ًاركرمتم ناك ندال نبل يمالعإلا بتكملا

 يف اوكرتشا نيذلا بتكملا ءالمع نيب نم يلبيز نورآو زنكريب ىبيآ ناك

 ضبقلا ءاقلإ يف مساح رودب نالجرلا ماق .مالسلا راد يف ترج يتلا تاقيقحتلا

 تدعاس ىتلا تافارتعالا يهو ءهنم تافارتعالا عازتناو دمحم سيمخ نافلخ ىلع

 ةيضق يف ةيئاهنلا ةمكاحملا ةجيتن ,ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحلاو .هتنادإ ىلع

 ةرانسلا ىف

 نم ًاجرختم نيثالث وحن عم 14949 ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ندال نب عمتجا

 .بيردتلل راغول ركسعم يف ترج ىتلاو «كابتشالا لاتق» ىلع ةصاخ بيردت ةرود

 ىعذدتسا .ةصاخلا ء ءاطشنلا ةعومجم نم دالخ اهعمج يتلا ةعومجملا هذه ءاضعأر تعا

 نونفو .هجول ًاهجو يديألاب لاتقلا نوئف ءاطشنلا ءالؤه ميلعتل ًايناتسكاب ابردم دالج

 .ىرخألا لاتقلا نونفو ودناوكياتلا



 .وال ن 7 مهأنه .ند 1 خب ١ ةلباقمل راهدنق ىلا ةرودلا ءاهتنا دعب باالطلا .زسرأ

 ,قيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت لوح مهعماسم ىلع ةرضاحم ىقلأ مث .جرختلا ىلع
 و تارجفتملاو تاراسلا كلذ يف امب ةينالمعلا ليصافتلا ضعب مهمامأ 5507

 |يلوأ :يبورين موجه بابسأ ةقد لكب مهل حرش امك, .ةيلمعلا كلت يف تمدختسا

 ,لسم فلأ نيثالث لتقمب تببست اهنأ معز يتلاو ءلاموصلا يف لمألا ةداعتسا ةيلمع

 :راغسلا نأ وهف رخآلا ببسلا امأ ؛يبورين يف ةرافسلا نم اههيجوت مت ةيلمع ىهو

 أ رويبام ىد غناراع نلوج يسايسلا نيدرمتملا ميعزل معدلا ميدعت ةدعاق تناك

 .ايقيرفأ قرش يف ةيكريمألا تارابختسالل زكرم ربكأ اهنأ وهف ثلاثلا ببسلا

 راضحملا دلاخ ربيربتلا اذه ندال 1 اهمامأ ضرع يتلا ةعومجملا نيب نم ناك
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 سنسماخلا لصعلا

 . ب ام ليلدو ى 5 | 8 ]|

 ماه ءزج انمامأ يقب» :40-1 قيرف سيئر وهو ءنولنود موت لاق .1594 ويلوي/زومت

 لك نم انيهتنا .اهب موقن انك يتلا تايلمعلا ضعب ةعجارم نم انيهتنا انك .«انتمهم نم
 .هلوقي نأ نكمُي امل افهلتم موت وحن تفتلا اذهلو ءانلمع جمانرب يف درو ام

 ديدرتب قيرفلا قلطنا .«ىلع داليم ديع هنا» :همالك عباتو ةماستبا عم ىلإ رظن

 تحت اهئبخم نم ةجلثملا ىولحلا عطق كلذ دعب ترهظ .«ديعس داليم ديع»
 :ةلواطلا

 موت لخدأ .بابلا ىلع ًاقرط انعمس امدنع ىولحلا لوانتب ءدبلا كشو ىلع انك
 ثدحتلا ديرأ» :ءودهب لاقو ةفرغلا ىلإ هسأر ,49-1 قيرف ىلع فرشملا وهو ,غنال
 غنال موت ناكو ءنيقيرفلا نيب ام يتقو تقولا كلذ يف مسِقَأ تنك .«يلع اي كعم

 .49-1 قيرف يف يسيئر

 لفتحنس اننأ ودبي .ىلع اي ديعس داليم ديع» :ةضيرع ةماستبا عم نولنود موت لاق
 .«كنود نم كديعب

 «١؟ ىرجي اذاما» :هتلأس مك ىشمملا ؟؟ غنال موت تعبد

 حارس قالطإ كشو ىلع ةييتاطيربلا نأ انملع .ةريبك ةلكشم انمامأ ترهظ»

 ءا/ ١



 يلههذغب* ًأإياأيثآأ لأ
000 

 ةدعاقلا ةداق نم اعيمج مهو ءسوراديع ميهارباو ,يرابلا دبع لداعو .زاوفلا دلاخ

 .«ندنل يف ىمالسإلا داهجلاو

 «؟اذامل نكل ؟اذامد»

 ناوضعو .نيفورعملا نييمالسإلا نم امهو سوراديعو يرابلا دبع لقتنا

 نيب ام ةرتفلا يف ندنل ىلإ يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىروش سلجم ىف نازراب
 ةنيدملا هذهل ةديازتملا ةيمهألا ىلإ ريشي يذلا رمألا وهو ,1991و 7-2 نيماعلا

 وحب ناريست ةيرصملا ىمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا تناك .ةيباهرإلا ةكرحلل ةدعاتك

 .تادعملاو .ءبتاكملاو .ءاضعألاب ناكراشتت اتناك نيتعامجلا نأ امك .جامدنالا

 ىروش سلجم نأ امك ,نيتلصفنم ةدايق يتيلكيهب كلذ عم ناتعامجلا تظفتحا

 وهو :جامدنالا ىلع نيحلا كلذ ىتح قفاو دق نكي مل ةيرصملا يمالسإلا داهجلا

 يف يرابلا دبع يرهاوظلا نع .همامتإل ًاريثك طغضي يرهاوظلا ناك يذلا رمأل
 بتان ىلإ تضفخنا هتنتر نأ الإ ,ندنل ةيلخ ةدايقتل 5 ماعلا نم ويام/رايأ رهش

 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش ىف ندنل ىلإ سوراديع لوصو دعب كلذو .دئافلا

 يف ةيرصملا يمالسإلا داهجلا سيئر بصنم قباسلا يف سوراديع لغش . 41

 .ندنل ىلإ هلاقتنا لبق .ناجيبرذأ ءوكاب يف ثكمو .ابوروأ

 ءوجللا بلط نأ دعب كلذو .ًايدوعس اقشنم هتفصب ندنل يف شيعي زاوف ناك

 .ةدحتملا ةكلمملا يف يسايسلا

 تاطلسلا نأ امك .ةئيدملا كلت يف ةلثمم ًابيرقت ملاعلا يف رابخألا رداصم لك نأل

 تارابختسالا ىلوؤسم قالطإ نع ةيمسرلا ريغ ةسايسلا هذه ترفسأ .احضاو اديدهت

 قيبطت تاطلس نأ امك ,ندنل ىلع «ناتسندنل» بقل طابحإلاب اورعش نيذلا ةيسنرغلا

 هذه زحت مل .اهيلع موللاب تقلأ ملاعلا يف ىرخألا تارابختسالا تالاكوو نيناوقلا

 م١

 هب انس مق اشار اهوا ماض نأ - تصل اكسس ها دحح ا 5

 روكا



 راسثنام ليلدو يدحتلا هةيلمع

 صخألا ىلعو .ةدحتملا ةكلمملا يف ةئنمألا تاالاكولا نم ريبك ددع اضر ةسايسلا

 03 يأ ةطرشلل عباتلا باهرإلا ةديئاكم عرف ناك .درايدنالتوكس رئاود لخاد

 نكل .هنولثمي يذلا ديدهتلا مهفف ةيرصملا يمالسإإلا داهجلاو ةدعاقلا ءاطشن بقاري

 .رابتعالا نيعب ذخؤت مل درايدنالتوكس فواخم

 ماعلا يف سوراديعو يرابلا دبع ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلع نويناطيربلا مدقُي مل
 نأ ببسب هنإ انل ليق .هاجتالا اذه يف مهيلع ديدشلا انحاحلإ نم مغرلاب 1497
 نوريثي» ةدحتملا تايالولا مهربتعت صاخشأب لاصتالا ريغ ًائيش اولعفي مل لاجرلا

 ليلد كانه نكي مل كلذل ,ةيباهرإ تامجهب ةرشابم نيطبترم ريغ مهنألو ,«بعاتملا

 رفا مهلع كلذ عب 89550 كسار اسم ملا

 ىداحتالا تاقيقحتلا 0 همدق ليلد وهو

 اليلد نوكلتمي ال مهنإ لاق يضاقلا نأب ّوتلل نويناطيربلا انَعلبأ» :موت يل لاق
 .«نآلا دعب لاقتعالا ديق مهئاقبإل يفكي

 ىدم نينوجسم مهئاقبإل ةيفاك يهو - ةلدألا نم ماوكأ كانه ؟ىنعت اذام»

 ىلإ تافلملا لاسرإو ,قئاثولا زومر كف يف ةيضاملا ةليلقلا رهشألا تيضمأ .ةايحلا

 .«اهنم ةدافتسالا نوعيطتسي يتلا ةلدألا عم ندنل

 ةركلا نكل ءانتهج نم أطخلا نمكي ال .فرعأ ءفرعأ» تاير وهو موت لاق
 ةماقإل ةعاس نيرشعو كا انيدل نإ نويناطيربلا لوقي نآلاو ءانعلم جراخ تحبصأ

 موت يل حرش .«مهحارس نوقلطيس مهنإف الإو هزاجتح رارعتسا رربت [ةيضق] ىوعد
 عامتجالا ناديري دلاريجزتيف تابو ساراك نيك ,يكريمألا ماعلا يعدملا يّبئان نأ

 ةقطنملا بتاكم يف يعمو ,ةيداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ليمع وهو .نانولك كاجب

 ىف مدهتس يتلا ىوكشلا ريصحت يف نواعتلا لجأ نم 5010121 آ11[015أ ةيبونجلا

 .ةثالثلا لاجرلا دادرتسا بلطت ىتلاو ةدحتملا ةكلمملا
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0 / 
 0 ادانتسا اد لدم مهيلع ىل ضيعلا ءاقلإ نم دكأتلا انيلع بجوتي ادإ .تمهف»

 ظ .«دادرتسالا ىوعد ىف ليلدلا كلذ مادختساو .ءديدج ليلد
 و

 <ل ,نجسلا يف : اولظ املاط رمألا جلاعت فيك ثرتكأ ال»

 .«مهحارس قالطإ نكمت

 ,زاوف قيرط نع كلذ نم نكمتي ندال نب ةلباعم ديري صحح يا نا عفاو ناك

 دم امهو ؛تينراب رتيبو نعريب رتيب نكمت
 تفصو .زاوف قيرط نع كلذ العف امهنإف ندال نب ةلباقم نم نأ .نأ .يس ةطحم
 هيفاحصلا راشحاإ ةيلمع ناوف بتكم ىف حال تقو يف اًهِتلعإانزشع: يتلا قئافولا»

 امدنع هنأ ركذُي .ةعئاشلا رارسألا نم ربتعُي

 ,ىروسلا بعصم ىبأ ةقفرب ناتسناغفأ ىلإ نالجرلا لق .ندال نب ةلباقم لجأ نم

 ريزغ بتاك هنأب نييداهجلا نيب فورعم يروس لجر وهو ءزاوف يدعاسم دحأ وهو
 أس .ميرم تس ىفطصم وه يقيقحلا همسا نأ ركذُي .يجيتارتسا ططخم ططخ ططخمو جاتنإلا

 ايركسعلا ةنجللا يف و بشع وهو ,لدعلا فيس ىلإ ناتسناغفأ يف نيلجرلا بعصم وبأ

 يودي زاهج ةطساوب شيتفتلا تاءارجإ نم ةلسلس لدعلا فيس ىرجأ .ة دعاقلل

 'زهجأ عاونأ نم عون يأ وأ ,ةحلسألل امهلمح مدع نم دكأتلل نداعملل فشاك

 فيس نكل :ًالطعم ناك ئشاكلا زاهجلا نأ نع بعصم ىبأ تاركذم تفشك .عبتتلا

 لدابت .لعفلاب لمعي هنأب دقتعي نإ .نإ .يس قيرف لعج ّمهملا نم هنأ ربتعا لدعلا
 نه اونكمت مهنأل تاكتلا ةدعاقلا خم نورخآ ءاضعأو ,ندال نبو ,ءلدعلا فيس

 .تينراو نيغريب عادخ

 ةددحم تايلمع ليصافت ندال نب نم بلط بعصم ابأ نأ تاركذملا تلجس

 ىلع كعاللمإ يننكمي ال»» :ندال ترد لاق .بلطلا اذه عم بواجتي مل ن :.دآل نب نأو

 لفقو حل تقو يف ابوروأ بعصم وبأ رداغ .«ودعلا قمع يف كنأل ليصافتلا
 .ناتسناغفأ ىلإ ادئاع

 نذل .نب ةلباقم دارأ امدنع هرودب زاوف ءاقلل ندنل ىلإ رفسلاب نوج ماف

 3117 و يوما سا كادوا وب زوروا صا ازا ايو د دع ا ااا م زازا ب عن يوي وج وسع اس دا هس سس هايس عن نقع 7-0000 سم مممعم هعس ممنل تماس مياس مس ل - _
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 .ايقيرفأ قرش يف .نيترافسلا ريجفت نم ابيرقت نيرهش لبق كلذ ناكو ماعلا

 ىلإ اهنمو دابأ مالسإ ىلإ رفسلا ىلع يس .يب .يأ قيرف هيدعاسم دحأو زاوف دعاس

 ىلع داتعا ندال نب نأ كلذك ركذُي .مهراظتنا ىف .ندال ني ناك ثيح ناتساعفأ

 ىهو ,ندنل ىف زاوف بتكم نم ةكلاملا ةيدوعسلا ةلئاعلل ةيجاشلا تاباطخلا لاسرإ

 00 نييكريمألا دوتحلا "تحك اينأل ةكلاملا :ةلئاعلا :اهيف' ةاذأ يتلا تاباطخلا

 زيزعلا دبع) زاب نب خيشلا ةعذاللا تاحيرصتلا هذه تفدهتسا .ةيبرعلا ةريزجلا هش

 ىلع ندال نب بجش .نييدوعسلا نيدلا لاجر لكل يمسرلا سيئرلا وهو .(زاب نب
 هنأب تددح يتلاو ء١٠1194 ماعلا يف زاب نب اهردصأ يتلا ىوتفلا صوصخلا هجو

 .ةكلمملا لوخدب بناجألا دونجلل حامسلا بجي

 يف عزوتو ؛ةيدوعسلا اهكلمت ةيبرع ةفيحص يهو «ةيمويلا ةايحلا ةفيحص ترشن

 ءرهاوظلاَو ةيرصملا يمالسإالا داهجلا نم ةلاسز ملاعلا ءاحنا فلتخم

 راصتخاب ناكريمألا غلبن نأ انمهي» :ةلاسرلا هذه يف ءاج /١949. ماعلا نم سطسغأ

 نوعب هبتكنس اننأل راج ةيانعب هوأرقي نأ وجرن يذلا درلا دادعإو تلصو مهتلاسر نأ

 مويلا يف اي ايقيرفأ قرش يف 31917177377717 ٠ «اهنومهفي يتلا ةغللاب هّللا

 .ىلاتلا

 يتلاو ءنمزلا نم رهش لبق اينابلأ يف تثدح ةراغ ىلإ هتلاسر يف يرهاوظلا راشأ

 دارفأ ىلع ضبقلا ءاقلإ يف ةدحتملا تايالولا عم ةينابلألا تاطلسلا اهيف تنواعت

 ةيتارابختسا ريراقت باقعأ يف ةراغلا تثدح .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ايالخ ىدحإ

 مَلَس .اينابلأ يف ةيكريمألا حلاصملا ىلع موجهل ططخت تناك ةيلخلا كلت نإ تلاق

 ببسب رصم يف نيبولطم اوناك مهنأل كلذو ,ةيرصملا تاطلسلا ىلإ ةيلخلا ءاضعأ

 ضبقلا ىقلأ نيرخآ عم اومكوح امك ,ةيباهرالا تامجهلا نم ةلسلس يف مهطروت

 اومكوح - يرابلا دبعو سوراديع لثم - نيرخآ نكل) .ىرخأ ةنكمأ يف مهيلع

 يه دالبلا كلت نأل كلذو ءاينابلأ نم نيدئاعلا مسا ةيضقلا هذه ىلع قلطأ .(ًايبايغ

 .نيفوقوملا نم ريبك ددع اهنم داع يتلا



 دوسلا تايارلأ

 .ييمالسإلا نييباهرإلاو يمالسإلا داهجلا ةمظنمل لضفم عقوم ىلإ اينابلأ تلوحت

 ناقلبلا برحلاو - يعويشلا ماظنلا طوقس تلت ىتلا ىضوفلا نأل كلذو ,نيرخآلا

 كلتل ةيلاثم فورظ روهظ ىلإ تدأ - 1944١ ماعلا يف طوقسلا كلذ تلت يتلا
 ريغ تامظنملا ضعبو ةيعرشلا ةيمالسإلا تامظنملا ضعب تلغتسا .تايلمعلا

 ,نييلحملا ناكسلا ةدعاسمل اهل بتاكم حتفل دالبلا تّمع يتلا ىضوفلا ةيموكحلا

 .ةيلمعلا كلت نم ءزج مهنأب رهاظتلا نم ةيمالسإلا داهجلا ءاطشن نكمت 53

 ايقيرفأ قرش ايف نترافسلا تاريجفت لوح اهاتيرجأ ىلا ”تاقيقحتلا ”تفشك

 يذلا وه زاوف ناك/.تامجهلا كلت عم سوراديعو ,يرابلا دبعو زاوف طبرت ةريثك ةلد'

 ريخآلا اذه همدختسا يذلاو ندال نبل ةيعاتّصلا رامقألاب لوصوملا ٌفتاهلا ىرتشا!

 نيرخآلا ةدعاقلا ءاضعأب لاصتالل كلذكو .ًةوجهلا نع ةلوؤسملا ةكبشلاب لاصتالل

 لبق اينيك ةيلخل سيئر لوأ ناكز اوف نأ نّيبت امك ,ةلاعلا ءاحّنأ َكقَلَتََا يف نيرشتتملا

 .ندنل ىلإ هلقن

 اهتدم غلبت لمع ةبوانمل ندنل ىلإ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع لسرأ

 دراي 0 اهيلع قلطأ يتلا ةيضقلا هذه د يف 1 0 3 0 3

 لمحت نوجو 0 تاب نم 4 .هليلحت لجأ نمو 49-1 يف ءالمعلا 0 انأ
 يتفرعم نأل كلذو .ندنل ىلإ ريراقتلا لاسرإو ليلدلا مييقت ىلع فارشإلا ةيلوؤسم

 .اهليلحتو قئاثولا كلت ةمجرت لامكإل ةديدع

 ؟«ةلاسرلا»!اونعباكقلم ىلع زاوف َلَرتَمآّيف هاندجو يذلا ٍوَسساَحلايفانرمَع
 عداعإلا 75071599 كلذ ناك ١1597. ماعلا نم ويلوي/زومت ١“ يف ئشنا فلم و مهو

 ىلإ زاوف هلسرأ يذلا حيرصتلا وهو ,149457 ماعلا يف ندال نب هردصأ يذلا قاهجلا

 ىلإ ةركذم كلذك زاوف لسرأ ١14957. ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف مالعإلا لئاسو

 .ىوتفلا ريرحت ةلاصأب مزجت مالعإلا لئاسو
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 رتسشنام لبلدو يدحتلا ةبلمع

 /١49 ماعلا نم رياربف/طابش ١١ يف ىقلت هنأ تفشك دقف ٌةْيقَتاَهلا ةتالِبِجلتإآأ

 لصتا هنأو :ةيعانصلا رامقألا عم لوصوملا ندال نب فتاه نم ةيفتاه تاملاكم

 مويلا يف سدقلا ترشن .اهل أرقم ندنل نم ذختت يتلا يبرعلا سدقلا ةفيحص بتاكمي

 وعدتو «نييبيلصلاو دوهيلا دض داهجلل ةيملاعلا ةيمالسإالا ةهبجلا» مساب ىوتف ىلاتلا

 .يرهاوظلاو ندال نب عيقوتب ىوتفلا هذه تناكو ,نييكريمألا لتق ىلإ نيملسملا

 يف يركسع دئاق يناث وهو لظفحتإابأ إف .144/ ويام/رايأ ٠ ةخرؤملا 91111

 .ناتسناغفأ يف ءاملعلا داَحتا اهَرادصأو ندال نب معدت ىوتفب زاوف اهيف غلبأ ,ةدعاقلا
 يف صفح وبأ ثدحت آزاتحتملا تايالولا دض داهجلا ىوتفلا هذه يف ءاملعلا نلعأ

 ىوتفلا زاوف رشن .ىوتفلا رشنل بسانملا عقوملا نأشب زاوف ىلإ تايصوت نع هتلاسر
 .ويام/رايأ ١5 موي يف رداصلا اهددع يف سدقلا ةفيحص يف

 يالا دبع هاَدأ يذلا رودلا زربي يذلا َلِّيلدلا فشك نم كلذك انقيرف نكمت
 يف يرهاوظلا هردصأ يذلا ديدهتلا نع ةخسن نمضت يذلاو .ةيباهرإلا دب

 اينابلأ يف مهيلع ضبقلا يقلا نيذلل ماقتنالاب 4 ماعلا دع سطس

 نيباراما كلذك تالتازما تَرَ .هرشن لبق يرابلا دبع هملست يذلا ديدهتلا وهو
 ربوتكأ/لوألا نيرشت ١4 يفو [ةدعاقلاب َنيِلَجترلا الك ظبرت يرهاوظلاو شتوزادتع

 تقتاهَب لاصتالا يرهاوظلا نم َسوَراَدبَع للا ,لاثملا ليبس ىلع ,1441 ماعلا نم
 نب فتاه نم هتاذ مقرلاب ةدع تاملاكم يلاتلا مويلا يف تيرجأ .ولخلا يرابلا دبع

 .ةيعانصلا رامقألا عم لوصوملا ندال

 يرهاوظلا اهيف ركذ /١19 ماعلا نم وينوي/ناريزح خيراتب ةلاسر ىلع كلذك رثغا

 قلع#ةكللاذكو ؛قدنل يف ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم دئاق ناك سوَرآَدْيَعَن

 داهجلاتهمازتلايَراَبلا دبع اهيف دكؤي ١494 ماعلا نم ويلوي/زومت يف ةخرؤم ,ةلاسر
 مدع نع ةيادبلا يف ربع هنأ كلذك انمهف يالا ةنيفتاب قالك
 .ندنل ةيلخ سأر ىلع هناكم لحيل ندنل ىلإ سوراديع ء وجمل هحايترا
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 دوسلا تايارلا

 ندشرت يتلا طويخلا ةعباتمو ةلدألا فينصت ىلع انزكر دقف كرويوين يف نحن امأ
 نغلبي مل .ىرخأ نكامأو .ناجسرذأو ,نادوسلاو ءاينابلأ ىلإ يأ .ىرخأ ةنكمأ ىلإ

 قوس نييناطيربلا نب عابطنا انيادل نوكت اذلو ءةريخا لهم ىأب يناطيربلا بناجلا

 نيزهاج حبصت نأ عل 000 غماد ليلدلا نأل كلذو ,نيلجرلا زاجتحا ىف نورمتسي

 .ةيمرج ىوعد نيوكتل

 قلطُي ل كشو ىلع نادل ةلخ اخ دارفا 1 مت ينغلب امدنع ةمدصلاب ترعش

 .امدق ةيضقلا عقد نم الدب تاقيقحتلاب عارسإلا يف مهتاقوأ مظعم ء ءالمعلا

 سيل هنأب مهحارس قلطُيي فوس لاجرلا نأب ديفت ةلاسر انتلصو امدنع انكردأ

 لوأ نتم ىلع نورفاسي فوسف لاجرلا حارس قلطا اذإ :كلذ ثودحب حامسلا انعسوب

 يضمي فوس امك ,ناتسناغفأ ىلإ كانه نم رفسلا نوعباتي فوسو ناتسكاب ىلإ ةرئاط
 ا .قالطإلا ىلع مهارن نل اننأ لمتحُيو ءًاددجم مهارن نأ لبق ليوط تقو

 ايضمأ دقف ءكاجو ءنادو «نيكو ,تابو انأ :كرويوين يف ةسمخلا نحن امأ

 مادختتلا َنِإإ .ةلدألا صحفتن نحنو تاب بتكم يف يداليم ديع ةليل يأ .ةليللا

 ايام تبعت امك .يوعدلا قياظكق1172 بن77 دازا 3227ج ءاهسأ د داسلا»
 هنأ ادب يذلاو ءسوراديع ةرايس قودنص يف كلذك اندجو .ةرم لك يف مهتيوه تابثإ

 هةيرَصْنللا يمالسإلا داهجلل ةدئاعلا قئاثولل تافلملا ةنآرخا عاونأ نم عونك مالختنتلا
 يرابلا دبع ىلإ ةدئاعلا ءامسألا يهو ةوادَو:َنتابعإءامتننأببةنادإلا راع دعانسم نانو
 يوتحت يتلا رتافدلا انصحفتف تامولعملا هذه تاشإ اندرأ .يلاوتلا ىلع سوراديعو

 زربأ ىدحا نأ .ماقرألاو ,تاقلالاو'ءانسألا ةلئاقمب انمقو ةعامجلا فتاوه ماقرأ ىلع

 اندقتفا .هارت ام لك طقتلت داكت يتلاو ةلهذملا هتركاذ يه تاب اهب عتمتي يتلا ايازملا

 درو دق ءزجلا اذه نأ تاب ركذتف ,ةلدألا دحأ نم ايدج 0 لحارملا ىدحإ يف

 ةيبونجلا ةقطنملا يف نيزختلا ةقطنم ىلإ كلذ دعب هجوت .ريرضلا خيشلا ةمكاحم يف

 ؛اهديرن ىتلا ةداهشلا ىلع يوتحي يذلا طيرشلا ناكم ددحو .5نرننطعار) 15111

 | .بولطملا طبارلا ةماقإ نم انكمت اذكهو
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 رتسشنام ليلدو ىيدحتلا ةبلمع

 تلبق .ندنل ىلإ اهانلسرأو ىوكشلا ءازجأ عيمجت نم ليللا ةياهن عم انيهتنا

 تاب يننّيع .سوراديعو .يرابلا دبعو ,زاوف فيقوت ىلع نويناطيربلا قفاوو ىوعدلا

 نيك ةقفرب ندنل ىلإ هجوتلا ينم بلطو يدحتلا ةيلمع ةيضق نع الوؤسم وروماد
 بسكن فوس اننأو ىرخأ ءاطخأ دوجو مدع نم دكأتلا لجأ نم كلذو ءساراك

 اديهمت ةدحتملا تايالولا ىلإ ةثالثلا لاجرلا دادرتسا لجأ نم ةيتآلا ةينوناقلا ةكرعملا

 يتلا ةليللا كلت نم ةلوطم ةخسن ىلإ ندنل يف اهانيضق يتلا ةرتفلا تلوحت

 انصحفتو دراي دنالتوكس عم نيكو انأ تلمع :ةيبونجلا ةقطنملا يف اهلوطب اهانيضمأ

 فدهب كلذو .ةيباهرإلا ةطشنألاو ,ساقلألاو .ءامسألا نيب ام انطبرو .قئاثولا فالآ
 ماحم ىلع روثعلل ةيادبلا يف نيك دهج .ةثالثلا لاجرلا دض ىوعدلا ءازجأ عيمجت

 تناكو تايماحملا ىدحإ ليكوتب ةيصوت انتءاج .ارتلجنإ مكاحم ىدحإ يف انلثمي
 ةرساخ ةيضقب مازتلالاب يسفن جارحإ ديرأ ال» :هل تلاق .نيك اهلباق ةحشرم لوأ

 نكمتن نأ لبق ىرخأ تارم ةيبلس ادودر ىقلت اذكهو ,ًادئاس افقاوم كلذ ناك . «ًافلس

 .م احم نيمأت نم

 هنكل ,مكاحملا مامأ فوقولا يف ارهام ةياهنلا يف هعم انقفتا يذلا يماحملا ناك

 .ةدعاقلا اياضق عم وأ ,باهرإلا اياضق عم لماعتلل ةمزاللا ةربخلا ىلإ دقتفي ناك

 ىتح .رفصلا نم اقالطنا باهرإلاو ةدعاقلاب قلعتي ام لك ىلع هعالطإ انيلع نّيعت

 مستباو ةمكحملا يف انل موي لوأ يف انيلإ علطت .ءاطشنلا ءامسأ ظفل ىلع هانبرد اننأ

 .«يرهاوظ» ةملك ظفل يف هحاجن دعب ةضيرع ةماستبا

 ليثمت يف تصّصخت يتلا تايماحملا ىدحإ ةمكاحملا كلت ىف اندض تفقو
 تاطلسلل اهئادعب ةفورعم تناك ىتلاو ,يدنلريولا رولا شيجلا ييباهرإ

 ةيماحملا هذه تررق .«ةريرشلا ةرحاسلا» بقل اهسفنل تيسك اذكهو .ةيناطيربلا

 يف نيك عم ترس .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمو ةدعاقلا ءاضعأ نع مندل

 دنالتوكس لاجر دحأ ناكو .ةمكحملا ةعاق باوبأ دحأ لالخ نم ةمكاحملا مايأ دحأ

 هه ١



 دوسلا تابارلا

 لصيصييي 

 شر ,نيك نم ناك امف ع افدلا ةيماحم لوخد تقولا كلذ يف فدوص .انعم دراب

 لوخدلا نم نكمتت يك احوتفم بابلا كسمأو ًابناج ىحنت نأ الإ «مرتحملا لجرلا
 ةءرسم تلخد نأ تثبل امو « ؟ررضلا نم يفكي ام قحلت ملأ» :هيف قلمحت يهو هتلأس

 هباتلا يرحتلا لجر نكل ,نيقودصم نيكو انأ تارظنلا انلدابت .ةمكحملا ةعاق ىلإ
 «؟هعم لماعتنس نَم امتفرع له» :لاقو هيفتك ره ,دنالتوكسل

 مكحلا عافدلا ةيماحم تفنأتسا .ءادتبالا ةمكحم ىوتسم ىلع ىوعدلا انبسك

 دعب مكحلا ةيماحملا تفنأتسا .ًاددجم ىوعدلا انبسكو .ةيكلملا لدعلا ةمكحم يف

 كانه اهانمزه اننكل - ايناطيرب ىف ةمكحم ىلعأ وهو - تادروللا سلجم يف كلذ

 مكحلا نأ ةيعماجلا رئاودلاو ,ةفاحصلاو ,ةيناطيربلا ةموكحلا يف نوريثك ربتعا .كلذك

 ينلا ةلدألا ةيمهأ نم اوللق دق ءالؤه عيمج نأ ودس .مهيلإ ةبسنلاب ةريبك ةأجافم 0

 .اهعمج نم انكمت

 نأ تهجوت كلذل ءتادروللا سلجم يف هانزرحأ يذلا رصنلاب لافتحالا اندرأ

 هذه نيب نم ناكو :.5013 نم ةعومجم عم ءاشعلا ماعط لوانتل ليماه وجو نيكو

 ناك .امهئالمز نم ليلق ددعو ,ناب نوجو .يارف نالآ هبئانو عرفلا سيئر ةعومجملا

 كلذو ,«سامح يووج.» بتكملا طاسوأ يف هيلع لطي !40 نم ًاقيدص ليماه وج
 .ةينيطسلف ةيباهرإ ةعومجم ىلع قابطإلا يف هب ماق يذلا لمعلا ببسب

 يتلا انتاقيقحت ىف انمعد ىف امهتراهمو دراوملاو تقولا نوجو نال رمثتسا
 ايناطيربلا ةموكحلا يف ةئيعم رصانع عانقإ ليبس يفو ,ةمكاحملا لالخو اهانيرجأ
 هراي دنالتوكس ولوؤسم ىقلت .انمعد ىلإ اولوحتي يك ناتسندنل ةسايسل ةمعادلا

 ءاج اذكهو ,«ةرساخ ةيضق» لجأ ري مهتاقوأ رده ببسب ةدع رئاود ىف دقنلا

 اهب نوعتمتي يتلا بهاوملا ىلع ةداهشو .مهل ريبك ماقتنا ةباثمب مكحلاب انزوف

 مهدوهجو ايناطيرب يف انئاكرش ةربخ الول رصنلا كلذ زارحإ نم نكمتنل نكن مل
 .انل مهمعدو
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 ,ناملربلا ءاضعأ هداتري معطم وهو [يعارلا] سدرفش معطم يف ةليللا تأدب

 انعبات .دناسم لثمم لضفأكر اكسوأ ةزئاجب هوتل زاف يذلا وهو ,نياك لكيام هكلتميو

 نم ةدع رهشأ دعب لافتحالا اذه لهأتسن اننأب انرعش .ناب نوج بتكم يف انلافتحا

 ىتح معطملا يف انيقب اذكهو ,مونلا نم ايفاك أطسق لانن نأ نود نم قاشلا لمعلا

 .ىلوالا حابصلا تاعاس

 دعب كلذو ,«يلع اي كتمالس ىلع هلل ادمح» :ةليلق مايأ دعب لينوأ نوج يل لاق
 .يتيس معطم ىف ءاشعلا لوانتل انوتل انسلج نأ

 كلذو ءاهانلذب ىتلا دوهجلا لك لهأتسي هنكل ءًابعص رمألا ناك .يديس ًاركش»

 1 1 ا ا
 .«ةيملاعلا اهتكبشو

 ةموكحلا يف : نيلوؤسملا مظعم نأ عقاو نم مغرلاب كلذو ةلبقتسملا يف اههجاون
 كلن رورسم ىننإ .هب فارتعالا نوديري ال وأ ديدهتلا اذه نوري ال ةيكريمألا

 .«ةلبقملا ةليوطلا انتكرعم يف اهجاتحن فوس ىتلا كتاراهم مكارت

 اهليلحتب انمق يتلا ةيفتاهلا تاملاكملا عطاقمو ؛لئاسرلاو .قئاثولا فالآ ينتطعأ

 داهجلا ةمظنمو ,ةدعاقلا لمع ةيفيكل اقيمع ًاكاردإ ندنل ةيلخ دض ةيضقلا نيوكتل

 انل مّدق دق كاردإلا اذه نأ اس يل نّيبت .ةيلخادلا اهتايكرحلو ,ةيرصملا يمالسإلا

 امدنع كلذكو ,ةعامجلا هذه لوح اهانيرجأ يتلا انتاقيقحت ىف نمثب رّدقت ال ٌةدعاسم

 .مهل انتاباوجتسا لالخو اهئاضعأ عم انتالباقم انيرجأ

 تلطسلا ىروشلا سلجم ءاضعأ نم ةضراعم َدَجوتِإ هنأ قايسلا اذه يف انملع
 ةيرصملا داهجلا ةمظنم ءاقبإ ءاضعألا كئلوأ دارأ .ةالعاقلا/ متت ٍتآَمدنآْلاِب يرهاوظلا

 ندال نب ةيضق ينبت مدعو ,يرصملا ماظنلا بلق يف لثمتملا يساسألا اهفده ىلع

 ءلاثملا ليبس ىلع .يعابسلا يناه وهو ,سلجملا ءاضعأ دحأ بتك .ملاعلا يف داهجلل
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 نيب دوسلا تايارلا

 نرصملا يمالسإلا داهجلا تمضنا ام اذإ هنأ نم اهيف هرذحي يرهاوظلا ىلإ ةلاسر

 سك .ةياهنلا يف اهيلع رطيسي فوس هنإف ,ندال نب نم اهليومت تملستو ,ةدعاقلا ىلإ

 .زازقلا]ةانبِب كَل يبإ2)نأ هدافم ام اهتياهن يف يعابسلا

 داهجلا ةمظنم يف ىروشلا سلجم سيئر نأ كلذك انملع .َيَرْتأ نادل قفاةاتعاقلاو)

 يف ةمظنملل ايالخ ثالث دجوت هنأو .هل أرقم نميلا نم ذختي ةيرصملا يمالسإلا

 اهب ماق ةلواحم اهانفشك يتلا لئاسرلا ىدحإ تلصف) .ناجسرذاو ءاشانلاو ءايلاطيا

 .(ةحلسألل ديج ربتخم ىلع يوتحت ةعرزم يهو ,ناجيبرذأ يف ةعرزم ءارشل سوراديع
 ىلإ تدع ىنكل ءاهلحل ةدحاو ةيضق انمامأ دجوت هنأ دقتعأ انأو ندنل ىلإ ترفاس

 .اهتقحالم ٌىلع نّيعتي ةديدج طويخب ًالمحم كرويوين

 ىلع نوج ناك .دراي دنالتوكس عم لمعلا ةعيبط ءاشعلا لالخ نوجو انأ تشقان

 تدع .ندنل يف هاضمأ يذلا تقولا ذنم ةيناطيربلا نوناقلا قيبطت : ىوق تابيترتب ملع

 .مهيناج ىلإ لمعلاب اريثك تعتمتسا ىننأ امك 3

 لماعتلا يف لثمتي ةيبنجأ نادلب يف لمعن نيح انهجاوت ىتلا تايدحتلا دحأ ناك

 نع تاباوجتسالا ءارجاو ةلدألا ميحجمل يف مهقرط )' زلت نييلحم نيلوؤسم مم

 يف تافارتعالاو ةلدألا لوبق عب ددهب يذلا رمألا وهو ءاهدمتعن ىلا قرطلا

 ءاقبإلاو ءاهنع فشكلا روف يه امك اهليجست ىلإ ةلدألا جاتحت .ةيكريمألا مكاحملا

 4 قوثوم صخش ةدهعب ناك ليلدلا نأ تابثإ بجي هنأ كلذ ىن عب .اهتيامح ىلع

 نوناقلا قييطت تالاكو دارفأ دحأ دوجو عم كلذو (كنع ضفكلا تقر ذم قورعتو

 ال هنأ كلذ ينعي فب ةيكهبلا يف مهتاداهش ميدعتل دارفألا ءالؤه ريشحت نيعتي

 :امفإل ةصرف كانه نكي مل هنأب تابثإ بجي امك - نييرس ءالمع اونوكي نأ مهنكمي

 م اذكهو ,ةدحتملا ةكلمملا يف ةدوجوملا كلت لثامت تابلطتملا هذه تناك .ليلدلا
 ظ .لك اشم يأ انهجاوت
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ليلمع

 ىلع اهزيكرت نم مغرلابو ايا ةثآلَتَوكَتل نأب ندنل أيف انك امدنع تظحال
 يهو . "12: لكاشما قس يتلا ٠ ,مهتنادإو مهيلع ضبقلا ءاقلإو نييباهرإلا عبتت
 انئاهتنا دعبو ,مايألا 5 يف ليماه وج انل بتر .ةيناطيربلا ةيلخادلا تارابختسالا

 0/115 نأب وج انغلبأ 5 عم نيكو انأ ًءاقل ,ىدحتلا ةيلمع فلم قالغإ نم حاجنب

 ةدحتملا ةكلمملا يف ةيرصملا يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا ةكبشب صاخ لكشب متهت
 .8013 ةرادإ رقم نم طابض انمفار .ملاعلا ءاحنأ يف ىرخأ ايالخب اهطابترا ةيفيكو
 1/115 يلوؤسم دحأ ينربخا نار انسي مهانيطعأ اذكهو 21/15 ةرادإ رقم ىلإ
 يرجي ام لوح هنع امتثدحت ام نإ» : :كلذ تعبت يتلا تاباجإلاو ةلئسألا ةسلج لالخ
 «؟اذه لكب امتملع فيك .انيلع ديدج همظعمو ءادج لصفم ةدحتملا ةكلمملا يف
 ,مهراد رقع يف انب ةصاخلا انتايلمع يرجن اننا رقعر هناي ترن كلدكو ,هلاوش خفا

 .ةيناطيربلا تاطلسلا عم نواعتلا نود نمو

 طابضلا ءالؤه انلبأ .مهتاماستبا ءافخإ نم ةفرغلا يف 5013 طابض نكمتي مل
 يدحتلا ةيلمع اهب تعلط يتلا ةيتارابختسالا تامولعملا لك نأب ناكملل انترداغم دعب
 ردصم نأ 1115 تضرتفا .اهيلإ علطتلاب ىتح اوثرتكي مل مهنكل .0115 ىلإ تيطعأ دق
 .ليلحتلا لهأتست ال اهنإف اذهلو ؛نوناقلا قيبطت تالاكو ىدحإ وه تامولعملا

 «؟رطخلا نم اهتاذ ةهجلا ىف اننأ نوكردي الأ .رطخلاب رذني قوم هنإ» 0 000

 .«ةطقنلا هذه صاخشألا ضعب مهفي ال» :لاقو هسأر نوج زه

 كلذو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم ةليلق رهشأ دعب ةلئامم ةبرجتب تررم
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 دوسلا تايارلا

 ةقلعتملا ةيرابختسالا تامولعملا مهملسن مل اننأب ديفت اهنم ىوكش تملست نأ دعب
 نم تناك تامولعملا هذه لك نأ اندر ناك .ةدعاقلل لماشلا رامدلا ةحلسأ جمانربب

 نأو :موينارويلا [ةلزهم] ةلأسمب ةقلعتملا يدحتلا ةيلمعو لضفلا لامج تافلم نمض

 ؛لماشلا رامدلا ةحلشأل يقِتقَحلا جئانزبايأ كاتم: قكتاهلا .مهتزوحب يه تافلملا كلت

 نم يتدوع نم ةلملق عيباسأ دعب كلذو « يتلواط ىلع ءادغلا ماعط وانتا تدك

 برقلاب سلجو ءاج نأ 49-1 ىلع فرشي يذلا غنال موت ثبل امو ؛1449 ماعلا يف ندنل

 تارابختسالا ةلاكو موقت .اينابلأ ىلإ بهذت نأ يلع اي كديرأ» :موت يي لاق .ىنم

 كتربخل ًارظن كلذو ,كتدعاسم ىلإ نوجاتحي مهو ,كانه تايلمعلا ضعبب ةيزكرملا

 ةيرروألا يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا تاكرش لاجم يف

 « ؟ةرداغملا ىلع نيعتي ىتمو»

 . «ةليلق تاعاس نوضغ ىف رداغتس

 .«يضارغأ بيضوتل الا .بزاع 5 نأ هلل 20

 ىلع ةدحتملا تايالولا زيكرت نم ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت تداز

 "فم ةيادبلا ىف انجتنتسا . اينانلا

 تدرو 0/0 ا اناس هذه نأ ,ةايحلا ةفيحص يف ترهظ

 يف ةيكريمألا حلاصملا فدهتست ططخ دوجو لامتحاب ديفت ةلصفنم ريراقت كلذك

 1:”اةةةنيبووت د هذه ىلع ددجتملا انزيكرت ىلع انظفاح اذكهو .اننالا

 تدقتعا 2س موي تاذ ءاينابلأ يف : ةيرصملا يالَإلااَججلاةبلخ

 تلواحف ةيرابختسا تامولعم ىلع يوتحت ةلاسرلا هذه نأ ةينابلألا ةينمألا ةزهجألا

 كلذ دعب فرشأ فقوأ :تتاشعألا#نيبيهتلاسر#ئمرو رارفلا فرشأ لواح .هلاقتعا
 هاهجلا ةمظنم سيئر هتفصب سورتادتعاّىلإ]ةَهَجتَوَم تناك يتلا ةلاسترلا تديعتساو
 ةراثعلا هذه تناك .ةعامجلا «سارعأ» ب اهف هأئهو فدل ويلا ةيرصملا ىمالسإلا
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 تسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 نيمجاهملا فصول ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمو ةدعاقلا طاسوأ يف ةمدختسم

 ةتتلقما .نيعلا روحلا نم نوجوزتيو ةنجلا يف مهنأب دقتعُي نيذلاو - نييراحتنالا
 ' سس رثإ ةينمألا تاءارجإلا تززعت .انه «انسرع» ل ةيراج تاريضحتلا نإ لوقت ةلاسرلا

 لضفألا رايخلا ناك اذكهو ءاينابلأ ىلإ كرويوين نم ةرشابم ةلحر ىلع رثعأ مل
 نمو ءانييف ىلإ كرويوين نم ةيواسمنلا طوطخلا ةكرشل ةعبات ةرئاطب رفسلا :يمامأ
 نم طقف فلأتيو .ًايئادب اينابلأ يف راطملا ناك .ةينابلألا ةمصاعلا ءاناريت ىلإ كانه

 ناطبق انرذح .دّيجلا سقطلا فورظ يف طوبهلل طقف حلصي يئادب جردمو لزنم

 ناك اذإ اناريت يف طوبهلا نم نكمتن نل» :لوقلاب انيبف نم انعالقإ روف ةرئاطلا
 .«نآلا ىتح ...ديج سقطلا نأ يه ةبيطلا رابخألا نكل ءائيس سقطلا

 برق ىقبت نأ كديرأ» :كرويوين يترداغم نم ريصق تقو لبق غنال موت ينغلبأ
 كرفس زاوج ا الو .,تلعف امهم كئاكم رداغت ال .اناريت يف اهطوبه روف ةرئاطلا

 يك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لاجر يتأيس .ةرئاطلا برق رظتنا .صخش يأ ىلإ
 .«راطملا قم كولت

 ةعاق ةباثمب لزنملا ناكو ءجردملل رواجملا لزنملا وحن نورخآلا نورفاسملا راس

 ينرذعا» :تافيضملا ىدحإ ينتغلبأ .ةرئاطلا برق تيقب ىنكل .ةعتمألاو كرامجلا

 يننإ .كيلع ال» :اهل تلق .«كرامجلا ةعاق 00 ,دّسلا اهيأ

 نمألا يفظوم ضعب ينم برتقا .ينع تدعتباو اهيفتك تّره .«انه ام ًاصخش رظتنأ
 رياخت ةزهجأو ةحلسأ نولمحي اوناك مهنكل ,ةيندم سبالم نودتري اوناك .نيينابلألا

 .ةيكلسال

 كنكمي ال .كلضف نم كرامجلا ةعاق ىلإ هّجوت» :نيفظوملا دحأ ىل لاق

 .«انه فوقولا

 . «ائه رظتنأ نائل ليق نكل ,ئسآ انأ»
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 دولانللا تايارلا
 كي

 «؟تنا نمدد

 ,ىنع اودعتبا مث .ةيناث ينوصحفتو .ةينابلألا ةغللاب مهنيب ام يف نمألا لاجر رواشت

 لك ديحولا يقيفر ناكو .ًارظتنم تعبقو ,ةيلاتلا رشعلا قئاقدلا لاوط ًافقاو تيب

 .يب اقدحم يلوح نم لوجي حار دراش

 .يوحن ناهجوتتو جردملا نم ناعرست عفدلا يتيعابر نيتبرع ؛ةأجف .تحمل

 لاجر ةدع تيأر . .حتفنا نأ بابلا ثبل امو ,ئجافم ردح ىلع يبرقب ناتيرعلا تمفوت

 لئاق ينم ًابرق رثكألا ةبرعلا لخاد نم يكريمأ توص يب حاص .امهنم ةبرع لك لخاد
 .«ةبرعلا لخاد ىلإ زفقإ»

 ىلإ تعلطت اذهلو ءاينابلأ يف ناك ةبرع يأ ىلإ لوخدلل دادعتسا ىلع نكأ مل

 ْ «؟تنأ نم» :تلأسو ةبرعلا لخاد

 امركحلا همدختست يذلا عونلا نم اتناكو ,عنصلا اتّيكريمأ نيتبرعلا نأ تظحال

 لاجرلا دحأ باجأ .نييكريمأ اوناك نيتبرعلا لخاد لاجرلا نأ يل ادب امك ,ةيكريمألا

 نم كلقن يك انه اننإف نافوص ىلع تنك اذإو ءمهرظتنت نيذلا صاخشألا اننإ»

 .«راطملا

 .«ينيفكي اذه» :ةبرعلا ىلإ دعصأ انأو تلق

 يف ايش لعفأ نأ ىب ضرتفُي له» :كرحتلاب ةبرعلا تادب اهدتع :تلأس

 | «؟كرامجلا

 .«اينابلأ ىف كب ًالهأ .انه سيل» :ةضيرع ةماستباب لجرلا باجأ

 مم ريسي ناك امنيبو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم ءالمزلا دحأ ينربخأ

 قا :ةيسامولبدلا تاثعبلا دجوت تناك ثيح اناريت نم ءزجلا كلذ يف ةرايسلاب

 احأ بغري الو ءاهلمكأب تاعمجم ءالخإ مت .حابشأ ةنيدم اهنأكو اهلمكأب ةقطنملا
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 ءيجملاب سانلا بغري يذلا ناكملا تسيل اهنكل ...مايألا هذه يف انه دوجولا ىف

 .«لاح يأ ىلع هيلإ
 انه لاوشالا رض ىدم وه ام اذاد :هعلأل

 نرقلا نم تاينيعستلا تاونس لئاوأ ىف ةيناقلبلا برحلا ىلإ اريشم ىل لاق
 يتلا تاعامجلا اياقب لازت ام نكل .يضاملا يف تناك امك ةئيس تسل» :يضاملا

 ةقطنملا هذه ءاقبإل مهعسوب ام نولعفي َنييناريإلا نأ امك .ةدوجوم أدبأ ريخلا ديرت ال

 .«ةيمارجاو ةسسور تاباصع عم لكاشم دجوت ا

 ىرخألا ةيمارجالا تاباصعلا نأ امك ءانه ًاريبك ًاذوفن ةيسورلا ايفاملا كلتمت»
 .«انه ةدوجوملا ىضوفلا ةلاح لغتست

 داهجلا اهتدعأ ةطخ نع فشكلا دعب ةلفقم اينايلأ ىف ةيكريمألا ةرافسلا تناك
 نيفظوملا لك ةدحتملا تايالولا ىلإ ديعأ امك ,ىنبملا ريجفتل ةيرصملا يمالسإلا
 ,نيينمألا لاجرلاو ,يكريمألا ريفسلا ادع ام ةروجهم نآلا ةرافسلا نإ .نييرورضلا ريغ
 ىلإ ١ اهرقم 8588 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلقن .نيرخآلا نيفظوملا ضعبو

 هد9992999 سيئرلا ينربخأ امك ,مهعم لوصولا تاءارجإ انممتأ .ديعبو يرس عقوم

 .اهيف يتدعاسم ىلإ نوجاتحي يتلا تامهملاو ةسسؤملا اهب موقت يتلا تايلمعلا نع

 «؟اذه ىلع لمعلل كريغ انه دجوي نم» :تلأس

 انضعب نيديعب رشتند انناف اذكهو .1 7 داما ا توجو انه اثم ليلق ددع دج وي»

 انناف اذكهو :ادج ةريصق ثارتفل نوثكمي مهنكل .انتدعاسمل نورخأ يأ . ضعب نع

 ندير يع ايدام دنا

 لآ

 (مجرتملا) .فوكتشالك شاشر ( ”
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 .ًارجف 7:٠١ ةعاسلا ىلاوح صاصرلا قالطإ توص ينظقيأ .ةداسولا ىلع يسأر

 ناك يذلا يسدسم تلوانتو يريرس نع تلزن اذكهو :47-816 نارين توص تزّيم

 اهنم قلطنت ىتلا ةهجلا زييمت تلواحو ,ءضرألا ىلع تفحز .يبرقب ةلواطلا ىلع

 قا ريثلا

 نيرخآ نييكريمأ نيفظوم تيأر .ىشمملا وحن تهجوتو يتفرغ باب تحتف
 «؟يرجي اذام» :هنيعب صخش ىلإ لاؤسلاب هجوتأ نأ نود نم تلف .نيعمجتم

 هذه يف ىضمأ هنأ هترين نم تجتنتسا .«قلقت ال» :نيفظوملا دحأ يل لاف

 يف لوجت ةدراشلا بالكلاو ءانه نم بيرق ىسائرلا رصقلا» .نمزلا نم ةدم دالبلا

 ةفاخإل مهتاشاشر نم راثلا قالطإب سارحلا موقي .كانه ضرألا ىلع تاعومجم

 .«مونلا ىلإ دوعت نأ كنكمي .اهداعبإو بالكلا

 تارابختسالا ةلاكو يف نيفظوم عم لمعأ انأو ةيلاتلا ةليلقلا عيباسألا تيضمأ
 ةيرابختسالا تامولعملا عيمجتو .نييباهرإلا ىلإ فرعتلا ىلع 5 ةيزكرملا

 اننيب تأشنو ,مهقيرف دارفأ دحأ يننأكو هلاجرو 2 ينلماع .تاديدهتلا ليطعتو

 ام يف ةقالعلا قثوي يذلا رمألا وهو ,ةريغص ةعومجم اننوكل تحترا .ةئيتم ةقالع

 فرعن انك :سانلا َنْيِب ام برقي ام رطخ ديّدهت تحت لمعلا نأ كلذ ىلإ فاضُي .اننيب
 يمالسإلا داهجلا ةمظنمو ةدعاقلا نم ءاضعأ كلذكو ءاننوبقاري نييناريإ ءالمع نأ
 انيلع نّيعت .دالبلا نم انجارخإل اببس تاهجلا كلت نم ةهج لك كلتمتو  ةيرصملا

 .ةدناسملل انضعب ىلع دامتعالاو نيظقي نوكن نأ كلذك

 يف اننوك ببسب كلذو ,نايحألا ضعب يف ةطبحم تاطايتحالا لضفأ تدب

 لوانتل ءاسم تاذ تجرخ .تاونسلا كلت يف ًادج ةفلختم تناك ىتلا ىهو ءاينابلأ

 اتقؤم نينّيعم امهالك ناكو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم نينثا نيفظوم عم ماعطلا

 ةيراطنلا نأل لمعت ال اهنأ انترايس ىلإ انتدوع دنع انفشتكا اننكا . 322227

 .نحشلا نم تذفن
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 انك .ًاروجهم ناكف يحلا امأ .ًاعوطقم يئابرهكلا رايتلاو ءارخأتم تقولا ناك

 يف انيديأب ةرايسلا عفد ريغ رايخ يأ انمامأ نكي مل .معطملا يف نيديحولا نئابزلا

 نأ تمق امنيب ,ةدايقلا ةلجع ءارو اندحأ سلج .ديدج نم اهليغشتل انم ةلواحم

 .ةرامسلا عفدب رخآلا صخشلاو

 ًايدانم تحص .يرظان نع ىفتخا مث ,«هآ» :يعم يعم عفدي يذلا لجرلا يب حاص
 ريغ ةرفح يف لجرلا طقس .«ضرألا ىلع ان يننإ» ان رات اد حمس معا

 ,قلقلا ريثي ءيش ينإ تبديعي مل هنأ نكردأ نأ داعب كاتفلاب انعفدنا .قيرطلا يف ةاطغم

 دعب ندعو ةرالا شت ب نصا اكين؟ ةرنخلا نم جورخلل يقيفر عم هتدعاف

 انلوصول ءادعس انك انكل بارتلا اناطغ .نيبعتم انكو ,قدنفلا ىلإ تاعاس ةدعب كلذ

 داهجلا ةمظنم كلب ني نادم ايضا عا ا

 م يعابسلا ينا 9 .ةيرصملا يمالسولا

١ "0 



 دوسلا تنايازلا

 ايبايغ هيلع اومكحو هدص اهانعمج يتلا ةلزألا اومدختسا نييرصملا نكل ١ .ةيمالسا

 يف طروتلاب كلذك هونادأو :ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ىروش ساجم يف وضع هنأ

 هم رارفلا نم ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ءاضعأ نم رخآ ددع 02

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف ترج يتلا تاقيقحتلل عوضخلا نمو .دالبلا
 دبع بقل مدختسا يذلاو ءءاطشنلا دحأ نأ .لاثملا ليبس ىلع .انفشتكا .ايقيرفأ

 ايلاطيإ ىلإ رارفلا نم نكمت دق .ءنميلا عم تاقالع هطبرت يذلاو ,يرصملا نمحرلا
 نأ ,هبقل ببسبو .ةيادبلا يف اننظ .وئيروت يف يعابسلا ةجوز قيقش عم نكس ثيح
 زيهجت يف دعاس نوكي دق هنأو ءرجاهملا نمحرلا دبع ابأ لبانقلا عناص وه نوكي دف

 رفس زاوج مدختسا رجاهملا نأب ملع ىلع انك .149/ ماعلا يف ترجفنا مك لبانفلا
 .يرصم هنأو ,ًارؤزم اينمي

 بئانو ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم نيرخآ ءالمع ةقفرب ايلاطيإ ىلإ ترفاس
 رجاهملا ناك اذإ امم ققحتلا لجأ نم كلذو .دلاريجزيف تاب يكريمألا ماعلا يعدملا

 مسقلا نم ةدعاسم ونيروت يف انيقل .هتاذ صخشلا لعفلاب امه يرصملا ن نمحرلا دبعو

 ةسائرب قيرفلا كلذ ناك .21605 ةصاخلا تايلمعلاو ةماعلا تاقيقحتلل ىلاطيإلا

 ةبلاطيإلا ةطرشلا تقلأ .باهرإلا ةحفاكم مسق يف لمعي وهو يزنورتب بيسوبج
 هنكل ءرجاهملا سيل هنأ هعم قيقحتلا دعب نّيبت نكل ,صاخشألا دحأ ىلع ضبقلا
 .(هتاذ بقللا لمحي هنكل) ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىف رخآ ينابلأ طشان

 كلذو ,راعتسملا رعشلا نم تاعومجمو ةحلسأ ىلع صخشلا كلذ لزنم يف انرثع

 زيهجت لواحو ,ندنل يف لمعي يذلا يعابسلا يناه نيبو هنيب تالسارم ىلإ ةفاضإلاب
 داهجلل ةطخ طابحإ يف انحجن اننكل ءرجاهملا ىلع رثعن مل .ةروزم رفس تازاوج

 اريخأ انكمت .ةغللا يف نييلاطيإلا عم لمعلا اهضرفي يتلا تايدحتلا دحأ نمكي

 دحأ وهو .ستيدينيب يد وميسام عم لمعلا نم تقولا نم ةليوط ةرتف يضم دعبو
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 رتسشتنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 بقل هيلع قلطُي ناك) ةقالطب ةيزيلجنإلاب ملكتلا نقتُي يذلاو .11005 ىفظوم

 .(«ةيبرح ءامسأ» هنومسي ام مسقلا يف نييلاطيإلا نيفظوملا عيمج ذختي - «رصيق»
 ادحأ نأ امك ,ةقالطب ةيزيلجنإلاب ملكتي نيفظوملا نم دحأ نكي ملف انلوصو دنع امأ

 ديجي ناك يذلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم امأ .ةيلاطيإلاب ملكتي نكي مل انم

 جراخ ناك دقف ةمهملا هذه ىلع فارشإلا هيف ضرتفُي ناك يذلا وهو .ةيلاطيإلا
 .ةيبرعلاو ةيلاطيإلاب ثدحتت ةمجرتم ةطساوب لصاوتن انك .ةيصخش عاودل دالبلا
 نم يئالمزل ةمجرتلا انأ ىلوتأ تنك كلذ دعبو ,ةيبرعلا ىلإ ةيلاطيإلا نم مجرتت تناك
 .ةيزيلجنإللا ىلإ ةيبرعلا

 «سيول» ىلإ ةكيكر ةيزيلجنإب ةراشرإلا ىلع موادي ناك يزنورتيب نا تظحال

 .انثيداحأ دحأ لالخ

 «؟ نعت اذام» :هتلأس

 هبتشملا مسا نكي مل .«سيول ءسيول» :مهب هبتشملا دحأ ىلإ ريشي وهو لاق
 نكي مل اذإ امأ .هرمأ فرعن ال رخآ صخش ىلإ ريشي امبرل هنأ تدقتعا كلذلو سيول
 ,[.0ال1ؤ 1266 ىرف سيول نع ثدحتي ناك اذإ امع احزام تلءاست دقف كلذك رمالا
 | .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم وهو

 ,ىول نكل ءسيول مساب ظفلتي نكي مل هنأ مجرتملا ربعو «ةياهنلا يف تفشتكا
 ناك وهو « ىونز يزنورتيب نيب ةرمتسم ةتكن ىلإ ةثداحلا هدص تلوحت ٠ وش ِى ١ د ا ا 5 :ل عا ب و

 ىنيب ةقادصلا رصاوأ تدطوت .ءيش لك نم كحضملا فاجلا ءظحلا نسحل ؛ىري
 ءاشنإ نع مهتفايضو مهتدعاسم ترفسأ اذكهو .مهقيرف دارفأو رصيقو يزنورتيب نم
 .انئيب ةمئاد ةطبار

 طابحإ ىلإ انيعسو «نييباهرإلا ىلإ انلصوت يتلا طويخلا ةقحالم يف انكمهن
 [-49 نم نورخآ نوللحمو ءالمع ماق هتاذ تقولا يفو دعاقلل 2 و و سلا ا نزعل ىلا » ٠ 0 32 ةاردحملا تاديدهتل - ءأ|

 عووس117139 بنيرنأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيطروتملا نييباهرولا عيتتب
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 دويرلا تانارلا
 همسي وم دمع امم

 ا مو ا وس نسمح  سماس 2 - و سس محسصم حمس

 ردو .قتنيللا سْنَأ يبال يقيقحلا مسالا وهو - يعيقرلا ديمحلا دبع هيزن اهب ماقاّقَعلا
 تك .دمحم يلع عم يبورين يف ةرافسلا فشكتسا يذلا ىبيللا ةدعاقلا ري

 ا ةكلمملا ىلإ هتقفارمل اقيرف لينوأ نوج عمج دعب ندنل ىف انعمتجا .ةدحتملا ة قاد اهي لنزا “
 000 ىلإ هجوتم راطق ىلإ اعيمج اندعصو ,5013 نم رحت لاجر عم كلذ

 ١ | نوج ينم بلط .انتدعاسمل اونّيُع اوناك ةيلحملا ةطرشلا 00
 نإ .ةدعاقلا يف زراب ليمع وه يبيللا سنأ ابأ نإ» :مهل تلق .ىبيللا نع ةركف قيرفلا

 .يبورين يف ةرافسلا بقار يذلا قيرفلا نم ًاءزج ناك امك .رتويبمكلا نوؤش يف ريبخ

 رضع وه يتلاو ةيبيللا ةيمالسإلا لاتقلا ةعامج وأ ,نيترافسلا كازيجفتو#ةتكاقلال'
 تضارغأ 312/1 ىلإ جاتحن اننإ .ةدعاقلا يف ًاوضع هنوك ىلإ ةفاضإلاب كلذك اهيف |

 .«هزاجتحا عيطتسن نلف الإو .تتارتجتفتلابةبرَب/ لد ىلع
 0 ا كايلا 0 2 3 1

 هص
 رعا 5 تستف ,هعم ةيلوالا تاقيقحتلا ءديل ةطرشلا زكرم ىلإ لجرلا رضحأ

 رشلا عم لجرل نو مل كرما ىلإ ةليتحملا ةلدألا زك ترشح ءتقولا اذه ا اعتب

 5 .باهرالاب هل ةقالع لك ركنأو ةيناطيربلا

 9 | هضارغأ اوشتفو ,هل دئاعلا بوساحلا تافلم يف يرحتلا لاجر ُشّتف

 تاراغلا
 59 و اا ل 0

 هب كاسم

 أ هنأ نم دب الو 911119551995577
 يلا 000 سدس
 .هنيدت تافلم ىلع روثعلا نم نكمتن ملو . فلا دج دج
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 هحارس قالطإ ىلإ نورطضم اننإ» :رتسشنام ةطرش يف يرحتلا لاجر دحأ انرّبخأ

 كشلا ببسب هزاجتحا ىف رارمتسالاب ىناطيريلا نوناقلا انل حمسي ال .فسألا عم

 .«ةلباقملا هذه ىف ءىش لك لجرلا ركنأ .بلص ليلد ىلإ ةجاحب اننإ .طقف

 رارفلا نم نكمتي فوسف هحارس متقلطأ اذإ مكنأ نم دكأتم يننكل» :نوج لاق

 ام ءىش ىلع روثعلاو ةلدألا لك صيحمتل ىفاكلا تقولا كلتمن نأ لبق ةنيدملا نم
 ش ْ .«ءيشلا اذه دوجو نم دكأتم انأو -

 .«يناطيربلا نوناقلا هنإ ءفسآ»
 لسرأ يذلا قيرفلا ةضبق نم تالفإلا نم كمت اذكهو ,يبيللا حارس ىف ءاطأ

 يف هنأ نم ًادج نيدكأتم انك اننكل ,هيف ىفتخا يذلا ناكملا ملعن مل .هيلع ضبقلل
 لك ىلإ لوصولا ةصرف هبوره ءانثأ نويناطيربلا انؤاكرش اناطعأ .ناتسناغفأ ىلإ هقيرط

 ىفو .هبوساح ىلع ةدوجوملا تافلملا يف انثحب .هلزنم يف اهيلع رثمت يتلا ةلدألا
 ىلع انك اننأ الإ لجرلا اننادقف نم مغرلاب هنأ ةركفب انسفنأ انيّرعو ,ىرخألا هتاكلتمم
 .ةدعاقلا دض همادختسا انئكمي ام ءىش ىلع روثعلا كشر

 يمص
 0 ةحفصلا تحتف .دنللا ) 71 3 ا

2101011 0 
 يق با بج ومس سلا

 يل ودبي هنأب قيرفلا تغلبأ ىتح فلملا يف ءاج ام مظعم ةءارق نم تيهتنا نإ ام
 .ةريبك ةيمهأ وذ هنأكو
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 0000 يي يا دوسلا تابارنا

 «؟اذه ام» :قيرفلا ىف ءالمعلا ريبك و هو .نانولك كاج لأس

 لك دروي هنإ . ىنظ بسحب ةدعاملا ءاطشن هم دحتس ىذلا بيردتلا ليلد هنإ»

 .«ةصاخلا تايلمعلا ذيفنت ةيمهأ ىلإ راظنألا نع مهئافتخا ةيفيك نم أءدب ءيش

 ةيفيك ىلإ طبضلاب انفرعي هنإ .رشابم لكشب سيل نكل .انيكاتلاب انلصوبست#
 لإ اَنلطَوياهنإ.تاباوجتسالاو تايلمعلل مهسفنأ ريضحتو ريكفتلا نييباهرإلا ميلعت

 اددعاسم فلملا اذهب ضرتفُي !ايعبقازنت اتلعبت [جتلا جبد بكور انتو مهتابلقَع
 :مةخجان ةقيرطت مهباوجتنتا:ةيفيك مهفن:فوسا ميكتشتتاامدنعو ,مهب كاسمإلا ىلع

 4 ؟باتكلا هلوقي امع الاثم انؤاطعإ كنكميأ» :لوج لاس

 ةيفيك لوح تاميلعت ىلع ءلاثملا ليبس ىلع .ءلصفلا اذه ىوتحي .ديكأتلاب»

 لثم ,نويمالسا مهنأ ىلع لدي ءيش ىأ ةلازإ كلذك مهنم سلطت .نيرخآلا ءاضعالا

 مكرجأ» لثامت تابحت ءاملإ بنجت وأ ,نآرقلا نم حسبو ةليوطلا ناصمقل أو ,ىحللا

 ,هشللا

 امك ءدجاسملاو تابتكملا لثم ةماعلا نكامألا ةرايز بنجت كلذك مهنم بلطُي»

 بجوتي هنإ كلذك باتكلا لوقي .مهتاوذ ىلإ هابتنالا بذج بنجت مهيلع بجوتي

 .اهب نوموقي ىتلا لامعألا نع مهتاجوز

 الخلا! خذو نع ثدحتي انه رخآ لصف كانه» :ةءارقلاب يرارمتسا عم تلق

 الخلا ءاضعأ فرعي ال ثيح يأ :قوقتعا كلتا قلع رق يانلاو:ةنوسدختب يتلا
 .«ىرخألا ايالخلا ءاضعأ

 « ؟كلذ ببس وه امود» :نوجح لاس



 رتسشئنام ليلدو ىدحتلا ةيلمع

 ءاضعألا ةمالس ددهتت الف ةيلخلا نم ءزج ىلع ضبقلا يقلأ اذإ هنإ نولوقي»
 ايالخلا ءاضعأ اهمدختسي ىتلا تالاصتالا طامنأ ىتح نولهجي مهنإ .نيرخآلا

 يف رخآلا مهضعب ىلإ مهضعب فّرعت مدع ةيلخلا ءاضعأ نم كلذك بلطُي .ىرخألا
 .«نلعلا

 .«شهدم اذه» :يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم ءالمزلا دحأ نلعأ

 لوقي .ءابتخالا لزانم نع ثدحتي يذلا انه مسقلا اذه ىلإ اورظنأ .كلذك هنإ»

 رفوت اهنأل كلذو ؛ةلضفملا يه ضرألا ىوتسم ىلع يه يتلا نكاسملا نإ ليلدلا

 ططخ ريضحت ءابتخا نكسم لك نمضتي نأ كلذك بجوتي .رثكأ بوره تارايخ
 قطانم ىلع لزانملا كلت يوتحت نأ نّيعتي كلذكو ,عيرسلا ءالخإلل ًادادعتسا ئراوط
 نأ لزانملا كلت ىلإ هجوتي صخش يأ ىلع كلذك بجوتي .قئاثولا ءافخإل ةنمآ

 2 كلذك بجوتي .هايتنالا تفل بنجت لجأ نم كلذو «ةيفاك ةيطغت ىلع لصحي

 .«ًادج نوصيرح مهنإ - اهتاذ ةقطنملا يف وأ هتاذ بتكملا نم ءابتخا يلزنم راجئتسا

 لاح يف هلعفب تاباوجتسالاب صتخملا مسقلا مهحصني اذام ,نكل» :نوج لاس

 « ؟مهيلع ضبقلا ءاقلإ

 ريثملا نإ .اليلق اولهمت» :ليلدلا تاحفص يف مسقلا كلذ نع شتفأ انأو تلق

 ضبقلا يقلا ام اذإ بيذعتلل نوضرعتيس مهنأ نم ءاطشنلا هريذحت وه انه مامتهالل

 وو نو يع دل ده مادي

 «؟ةعاس نيعبرألاو ينامثلا ديدحت اذاملو» رخآ ليمز لأم
 كف نيذلا (ئىرخالا ايالخلا يف مهفافر ل دوعي كلذ 93 ليلدلا دروي»

 .«ةمف لقأ تامولعملا لعجي يذلا رمألا وهو جتهستفنأجيظتتا ةداعإل تقولا
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 دوسلا تايبارلإا

 ماظنلا ىلا اذإ ثدحيس امم مهريذحتل عقاولا يف ليلدلا ثدحتي .لجأ»

 كلذك ليلدلا لوقي .مهيلع ضبقلا طسوالا قرشلا يف رخآ ماظن يأ وأ :ىرصملا

 مهيلع يدتعتس امك ,مهنيعأ مامأ فباصتغالل نضرعتيس مهتاهمأو مهتاقيقش نإ

 .«بالكلا

 «؟كلذ لك لّمحت مهيلع نيعتي لهو»

 .«مهعادخل نيقفحملا عم

 «؟كلذ ىدعي ادامو» :نلوج لاس

 نأ نظي ثيحب ققحملا ىلإ تامولعملا ءاطعإ مهيلع بجوتي هنأ ليلدلا دروي»

 .«ةميق يأ الب اهيطعي ىتلا تامولعملا نكل .هعم نواعتي ىباهرإلا

 همدختسا امك ,ةيزيلجنإلا ىلإ .كلذ دعب فرع امك َتسقَنآَللاَلِئلَك مجرُت

 تاينقت ةرابع هيلع اوقلطأ ام ريربتل اةْيَركَرَملا تاَراَبَحتلالاآةلآاكواا هم نودقاعتملا
 اقرافم زربت .شوب ويلبد جروج سيئرلا ةرادإ اهتزاجأ ىتلاو ,ةنّسحملا باوجتسالا

 ره ام عقوت نييباهرإلا ملعي ليلدلا نأل كلذو ؛ليلدلا كلذ ىزغم مهف نم لك مامأ

 .ةيساقلا تاينقتلا هذه لشفت نأ هذه ةلاحلاو ئجافملا نم دوعي ال .هلمحتو أوسأ

 .ناتسكاب ىلإ هجوتت نأ كديرأ ,يلع» :ةليلق عيباسأ رورم دعب لينوأ نوج ينغلبأ
 .«همّيقت نأ كديرأ .انيلإ مضنا يذلاو ًادج اماه نوكي نأ نكمُي ردصم ىلع انلصح

 «؟ةصقملا ام نكل « ىدمس أب ديك اتلاب»

 31 ين مس نم ءالمعلا دحأ نم مدقت يذلا انت لجر هنإ»

 مس هنكل 1291891311213333133112333 ىف 33ه حم لعب ناك هنإ لاثز

 .«مهدض ةدحتملا تايالولا عم لمعلا دارأ اذهلو .مهنم
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 ةسشنام ليلدو ىدحتلا هي

 ائيشررد || ل ]- د مل ديس ه9 ٠كل ,كلذ لوقت نأ كل قحيد»

 عمتجا امدنع نكل .مهمامتها ةرئاد جراخ هوربتعا كلذلو ,تاردخملا بيرهت نع
 .«هوفرصو هلاق امب نيمتهم ريغ مهنأب غلبا ةلاكولاب ردصملا

 «؟اذامل»

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم نكل :مهيلع بذكي هنأ اودقتعا مهنأ ودبي»

 هب عمتجاو .. . دهس ىلإ هجوت .ىداص لجرلا نأ دقتعي ,نامئيار سيرك ,كانه

 بترت نأو تامولعملا ىلع هنم هنم لصحت نأ كديرأ أ يننإف هب ًاقوثوم ناك اذإ امأ .هممقو

 . «هعم لاصتاللل ة ةمئاد ةقيرط

 . « ى كيس أب معند»

 .«هدوهج رّدقن اننأب ملعي هعدو .هل ركشلا ميدقت نم دكأت .دحاو رمأ ىقب»

 هس عصور دابأ ما يف نيعملا يرام ,«سيرود كيام ِ حش

 ال هنإ لاق .ندال نب لوح ةلئسألا نم ةلسلس ردصملا ىلع ةيزكرملا تاراختسالا

 سس ةدعاقملا ء ا هنأل كلذو ء[ندال نب] سيئرلا فدهلا نع ريثكلا فرعي

 ب 18110010 يفجر | اع ةدايقلا عم سبات ثق" طسوتملا ف - ىلا

 .«ادح عئيس ا|دهرد :يسأر ّرهأ انأو تلف

 ديري هنإ ًاددجم لاقو . ل8888 ىلإ ردصملا داع .أوسأ وه ام كانه»
 0 لوؤسم ىلا ىلوألا ةرملا يف اهل هرّرم .اهكلتمي يتلا تامولعملا ءاطعإ

 لير 175 هيكيدل اذكهو ٠ 256 دعت اذه نأ تكردأ
 .«نامنيار سيرك

 لق



 دوسلا تايارلا

 بتكم نم رخآ ليمعلو ,ناتسكاب يف لجرلا عم اقل انل "084 ليمع بتر
 تارايختسالا ةلاكو تعمس امدنع نكل .49-1 نم نانيكر فينيجو ءيداحتالا تاقيقحتلا

 ببسب هنأ فظوملا نظ .مودقلل ةلاكولا يف و رخا فظوم عراس ,ع امتجالاب ةيزكرملا

 .هليمز هدقتعا امم ةميق رثكأ نوكر دق ردصملا نإف ,ردصملا ءاقلل كرويوين نم انرفس

 تايوتسملا نم ةدعاقلا ءاطشن نع .روينوج سكعبو ءريثكلا ملعي لجرلا نكي مل

 مل نيذلا نيرخآلا نيفرطتملا نييباهرالار 111155111511531 .ايلعلا

 ركب هنأ حضاولا نم ن اك . 119911111911311 ٠ ملبن عمل نأ هل نب

 79972775597 791 ,ةيدئاقعلا ةيحانلا نم وأ يصخشلا ديعصلا ىلع ءاوس ,ةدعاقلا

 هانربتعا ام وحن ةلئسألا ريوحتب انريتت 71111111

 . اناااماملةالاطا و 5 ددغم ةبج و

 8883 ,ندال نب فرعأ ال :انثيداحأ دحأ لالخ لجرلا ىنربخأ

 . «ندال نب نع ريثكلا نوفرعت متنأ . 111111311

 باوجتسا ءانثأ انعم مسالا كلذ ٌرم .لبق نم ا##### مساب تعمس ىننإ هل لقأ مل

 قرش يف نيترافسلا ريجفت ءانثأ تمي مل يذلا يراحتنالا مجاهملا وهو .يلهرعلا

 "9 ؛ ىلع داهج عم داهشتسالا ةطرشأ رضح امدنع هنإ يلهرعلا لاق .ايقيرفأ

 كا ااا ااا اا

 (مجرتملا) .تاردخملا ةحفاكم ةلاكو )١(
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 سرمرييسببللللجببجدحببدطجددججببل طل ام ليلدو ىدحتلا ةيلمع
 ناك دنأ)و 71 لا اني ردجت اماه اصخش ناك هنأ يي سر
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 ,ةيقادصم تاذ تربت

 انركش ا تا اهايإ اناطعأ ىتلا تامولعمل
 ل نجا در تاقيقحتلا بتكم / داس انيهنأ

 ةاقتسملا تامولعملل انمييقت نع يف دعم لصاوتلا ةفيرطل تايئز 1 3
 .ردصملا نم ةيزكرملا ما اختسالا

 ه/ا١ا



 دوسلا تابازلا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ ةدحتملا تايالولا ىلإ يتدوع دعب تظحال

 ,يرويغيل نوج تقولا كلذ يف [فرشملا] يسيئر عم تهجوت .انلجرب ةمتهم تحبصأ

 نم (ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رقم) يلغنال ىلإ ,تدراغنوب فيتس يكيرش عمو

 لخاد يأرلا يف فالخ دوجو كانه انفشتكا .انلمع ةروص يف ةلاكولا عضو لجأ
 لوخ 6 راد ىندألا قرشلا مسقو (©10©) باهرإلا ةحفاكم زكرم نيب ام ةلاكولا

 يي .لجرلا عم مهتهج نم لماعتيس نم

 كو

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم تامولعملاب كراشتلا يف ادبأ انيتكم عنامي ال

 لماعتلا يف ةريبك ةربخ ةلاكولا كلتمت .انيلكل ةدئاف ردصملا مدقي نأ نكمي اذكهو

 يف ىرج ام لثم .يضاملا يف تالاح تثدح .نامأب تامولعملا رداصم عم

 اياضق يفو ءاينابلأ يفو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفتب ةقلعتملا تاقيقحتلا
 ببسي كلذو ءءاعدالل احلاص دوعي ال ثيحب داسفإلل ضرعتي ليلدلا نأ يهو ءىرخأ

 يف تاقورف ترهظ كلذكو «قئاثولا ةزايحل ينمزلا قيثوتلا عم ةلاكولا لماعت ءوس

 نم ةاقتسملا كلتو ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ةينقأ ربع ترس ىتلا تامولعملا

 ةلحرم ءانثأ لكاشمب ببستي نأرمألا اذهل نكمُي .يداحتالا تاقيقحتلا كم ريراقت

 هذه رومألا حيضوت يرويغيل نوج دارأ .قثي نمب راحي ءرملا نأل كلذو .ءاعدالا

 احضاو رمألا اذه نكيل» :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو غلبأ .هطورش نلعأف ةرملا

 نم نيرافلا لوح تامولعم انل مدقي يمرج ردصم هنإ .نحن انردصم وه ردصملا
 ايرابختسالا تامولعملا مدختست نأ لمتحُي .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 مكمادختساب بحر اننإ .ةينوناقلا تامكاحملاو تاقيقحتلا يف اهيلع لصحن يتلا

 لوصحلا ديرن امك ةكرتشم نوكت نأ تاعامتجالا ىلع نّيعتي نكل .تامولعملا هذه

 ”دختست فوس اهنأل تامولعملا لك قيسنت كلذك نّيعتي .ريراقتلا لك نم ةخسن ىلع

 .«مكاحملا يف موي تاذ

 .«كلذ ذفننس اننإ .ديكأت لكب» :ةلاكولا يف نيلوؤسملا رابك دحأ انغلبأ

 ك١

 أ



 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 نأ بجي اهيلع لصحن ةيرابختسا تامولعم يأ نأ ركذت .انسح» :نوج لاق

 ىلإ رمألا لصي امدنع ثيحبو ءاهردصن يتلا 07 ريراقت عم مامتلاب ةقباطتم نوكت
 نع ريراقت ةباتكل مدختسُت ةغيص يه 707 نإ .«تاضقانت يأ رهظت ال ةمكحملا
 ةغيصلا هذه يوتحت .ةمكحملا يف تاداهش ةباثمب حبصت نأل ةحشرملا تامولعملا
 .تيرجأ يتلا ةلباقملل صخلم ىلع

 .ًاروف انطورش ىلع نورضاحلا قفاو

 عم ءاقللا فدهب ناتسكاب ىلإ تدراغنوب فيتس ةقفرب ةليلق تارم ترفاس

 تارابختسالا ءالمع ملعي نأ بغرن مل .هتيامح لجأ نم ًادوهج انلذب .ردصملا
 يف انتقحالم نويناتسكابلا ءالمعلا لواح .هعم انتاعامتجا رمأب اهريغ وأ ةيناتسكابلا

 لّهس يذلا رمألا وهو .لاجملا اذه يف نيِلاّعف اونوكي مل .دالبلا يف اهيف انك ةرم لك

 .مهعييضت رما انيلع

 مقع ىدم مهل نهربن يك كلذو ,مهعم ةيلستلاب نايحألا ضعب يف عتمتسن انك
 نطولا ىلإ باهذلا كشو ىلع انكو ءتارملا ىدحإ يف انتمهم انيهنأ .مهتالواحم

 الجر اندهاش .دعصملا ىلإ انهجوتو انيتفرغ نم فيتسو انأ انجرخ .يلاتلا مويلا يف
 نم انتقبط يف لابقتسا فظوم هنأ لجرلا ىعّدا .مايأ ةعضب ذنم انتقحالم يف رمتسا
 يزلا يدتري نكي مل هنكل ,هيف نوكن ناكم يأ يف ًاراركت انمامأ رهظي ناك .قدنفلا
 تحتفنا نإ ام .هيف يرادإ لمع يأب أب موق هنأ هيلع رهظي مل امك «قدنلا يسرل

 انغتش نأ ثيل اعو دبلا انلخد ىتح دعصملا باوبأ

 نم فيتسو انأ تجرخ .«ائيش تيسن دقل ءينورذعأ هآ» :لاع توصب تلف
 .هرودب جرح نأ موعزملا لابقتسالا فظوم ثيل امو .دعصملا

 هنإ» 22 دعصضملا ىلإ لوخدلاب انأكنو ةبعللا لف كراش نأ دعب لقسيبتس لاف

 .دعصملا ىلإ لجرلا انعبت .«رمألا عقاو يف يعم

 :ةضيرع ةماستبا عم هل تلق .انب قحل نأ لجرلا ثبل امو .دعصملا نم انجرح

 ا ا/ا/



 دولسلا تايارلا
 01-502 ياس

 نأ تظحال .«انعبتتيل رخأ صخش لاسرإ مهيلع نيعتي هنإ مهل لق .تفشكنا دقل»

١ 



 سداسلا لصفلا

 رانكلا لثم درغتس

 رايط هتفصب لمعي يك ةدعاقلا ةداق هراتخا يذلا لجرلا وهو ءوتشرخ نيسحلا داع

 ناكو ,يبورين يف ناريطلا ميلعتل ةسردم نم ادئاع نادوسلا ىلإ ءصاخلا ندال نب

 نم موطرخلا عراوش يف لوستت لماحلا هتجوز وتشرخ دجو ١9145. ماعلا يف كلذ

 ميظنتل ةينمألا دعاوقلا تناك .ةيرصيق ةيلمع ءارجإل مزاللا لاملا ىلع لوصحلا لجأ

 اهغلبأ .لوستلا ىلإ تلوحت اهنأب ملعي مل كلذلو ءاهب لاصتالا نم هعنمت ةدعاقلا

 ىفشتسملا ىلإ اهلخدأ مث لاملا اهل نمؤي فوس هنأب هينيع نم طقاستت عومدلاو
 .موطرخلا يف سيئرلا

 ,ةدعاقلا ةمظنم يف يلاملا لوؤسملا وهو ءيرصملا ديعس خيشلا ةيؤرل وتشرخ هجوت

 يننإ» :يرصملا ديعسل لاق .نيرخآ ةداقو ندال نب عم هبتكم مساقتي ريخألا اذه ناكو

 .ةيرصيق ةحارج يتجوز هيف يرجتس يذلا ىفشتسملا ةروتاف ديدستل لاملا ىلإ ةجاحب

 لام ال ,فسآ يننإ» :ًارذتعم يرصملا ديعس لاق .«رالود ةئمسمخ ىلإ ةجاحب يننإ
 ذخأت ال اذامل» :ئيضي نأ لبق ةرتفل تكس .«ءيش يأ كيطعن نأ عيطتسن ال .انيدل

 .«؟يمالسإلا ىفشتسملا ىلإ كتجور

 نكي مل .ةئيس هعاضوأ نكل .ءارقفلل ةيناجم ةيانع يمالسإلا ىفشتسملا مدقي

١/4 



 ةلام تابوعصب رمح رضاك يعاقلا وا ملع .كانه ىلإ هتجوز لقنل ًادعتسم وتشرخ

 وعسل ةيبرعلا ةكلمملا نم هدرط دعب كلذو ,ةلئاعلا ثارم هودب نب ةراسخ كتم

 ةنسمخ فلكت يتلاو تارئاطلل هتدايق ةصخر ددجت مدع كلذك
 وتسرخ نم يلع

 ام ةدعاقلا نأ كلذدك فرعي ناك .كلذك رالود

 ايي ىرخأ اضارغأو ة ةرورم رعس تازاوج نورتس مهو ءاطشنلا نم هءالمز

 انوكي نأ بصل يلبقتسملا امهلفطو هتجور ةحبض نا يشرع كردأ .مهتايلمع دضنت

 رز 01179777191810 ةليرط هدم مهتمدخ يف ىضمأ صلخم صخش ىلإ صخألا

 ةحارج ىلإ كتنبا وأ كتجوز تجاتحا اذإ» :يرصملا اديعس وتشرخ لأس

 « ؟كانه ىلإ اهذخأتس له .ةيرصيق

 ب ةباثمب لاؤسلا ءاج 50000 :لاؤسلا هأجاف دقو ىرصملا كيعس باجا

 .قح ىلع ناك وتشرخ نأ هسفن قامعأ يف فرعي وهو ءوتشرخ نم

 اذامل» :ًامدق يضميل يرصملا ديعس اهب مزتلا يتلا تمصلا ةرتف وتشرخ لغتسا
 يعاشر اناو :ةيحا ملا ةيلمعلا تافقث عفد نم نكمتأ ثيحب لاملا يل ضرفتست ال

 «؟دعب ام ىف غلبملا كل

 ىتح ءيطتس 'دوع ىتح ًائيش لعفأ نأ عيطتسأ ال .فسآ انأ» :لاقو هسأر يرصملا ديعس ر 1 2 1 0. 0 1 | لاغصض اك
 ١ ١ : .«ندال نب

 95 | اه ندال ب نا

 دعم نم ًارارق ناك كلذ نأ ملع وتشرخ نكل .بتكمل خس . عملا

 يف ركذ ؟ءالولل مكؤازج اذه له .1 444١ ماعلا 037 ةدعاشلاب تقحتلا» «ٍر

 اناطعإ يور 11 ةفاضإلابو .ًابضغ يلغي وهو بتكملا نم جرس “٠ يل -
 | © : ٠

 غلب ٠ هلع املا ِيى || كايعس لاثما م
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 ؛رانكلا لثم درعتلل'“

 صاصرلا قالطإل ادعتسم تنك» :مهعماسم ىلع ةثداحلا ىور نيذلا هءاقدصأ وتشرخ

 اننولماعي مهنإف نحن امأ تطل [الازتنألاة[اكالقاذت) سسدسم يعم ناكول هيلع
 .«ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم 17

 مايقلا لا ,ثداحلا كلذ لعب ةدعاملا تايترم لودج ىلع وتشرخ ىعب

 قاقشنالا يف ركفي أدب هنأ الإ ,ندال نب حلاصل يبورينو موطرخلا نيب ام تامهمب
 ىلإ لقتنت فوس ةدعاقلا نأ 1445 ماعلا يف ندال نب نلعأ امدنعو .ةمظنملا َنَع
 ةداق غلبأو ,برغملا يف هنطوم ىلإ هتلئاع لسرأ .هب قحلي مل وتشرخ نإف ناتسناغفأ
 ةسائم سسرادمل ذوجو ال هنأو .ًامرتحم ًاميلعت هلافطأ ىقلتي نأ يف بغري هنأب ةدعاقلا
 تادايق ةيؤر نع فقوت هنكل .يبورين يف لمعلا لجرلا عبات .ناتسناغفأ يف مهل

0 
 وم

 ةيلمع يف اماه نوكي دق طيخ ىلع يلع اي انلصح» :نارود يبيد يل تلاف

 .يقيفأ قرش يف نيتافسلا ريجفت ىلع ةليلق يبامأ دعب كلذ ناك «ةدعاقلل انمهف

 قيمعت ىلعو .ريجفتلا نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتت ىلع ةزكرم اندوهج لك تناكر
 .ةمظنملل انمهن

 .«نيثدحتت طيخ ىأ نع» :اهتلأس

 دجفتلا نم ةليلق مايأ لبق ةخرؤم ةلاسر ىلع رثع دق اهقيرف نأب يبيد ينتغلبا
 نأ دلل اهقيرأ ةميححإ : وتشرح هم دحتسد بعل وهو ركورا -.- تلمحو
 ا
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 تاس يط سسستس# و 9
 44 ؟تاريجفتلا يف و أطروتم ناك له» :يببلم تلأس
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 دوسنلا تايارلا

 ,يادختتسا يف" لتأت"ةتلئاك ينلا يهو .هيلع ضبقلا نوينيكلا ىقلأ نأ دعب يعل
 سم هيلع قلطأ .ةحارسإ ف داظإتونيجتتكلا 131 اذكنإ) قالت راك

 هئامسأ] هباقلأ دحأ ىلإ ريشي مسا وهو ,يلتكارَملآ وج بقل يداحتالا تاقيقحتلا

 . يتزتتال!ة020:ز7177) , [ةيكرحلا
 ىلع اولمع مهنأب ةوملعأو وج 2 ًاقافتا ةلاكولا تدفع »د :اهمالك ىبيد تعبات

 قل لباقتللا "جف ناجترلا "قفا .موطرخلا ىلإ ةدوعلا نم نكمتي يك هحارس قالطإ
 قفاو .ةدعاقلا ةطشنأ نع ريراقت لاسرإ ىلعو كانه ترابختسالا ءالمعب ءاقتلالا
 يوجكلاةةةاهلج تان 1ءانتعأ بالا ءوطرتال ال0! 7مل
 لشف .ةيباهرإ ةطخ يأب هل ةقالع الو لامعأ لجر هنأب مهعنقأ هنأل هحارس اوقلطأ

 فرعن يك باهذلا انيلع نّيعتي .انرود يتأي انهو» :لوقلاب اهثيدح ىبيد تهنأ
 اذإ امأ .انعم لماعتلاب هعنقنو انريغ هب قفخأ ام يف حجنن نأ 0 ,هلاوحأ

 ردصم نوكي دقف ةيادبلا ذنم ةدعاقلا عم ناكو :يبورين ةيلخ ءاضعأ عم شيعي ناك

 .«انيلإ ةيسنلاب ةيمهالا ةياغ ىف تامولعم

 .وتشرخ عم هيف ةيرابختسالا هتلاكو لمعت يذلا دلبلا ىلإ يبيد عم ترفاس

 يذلا ليلدلا انميدقت دعبو ,نكل .هنع ءيش يأ فرعت اهنأ ةيادبلا ىف ةلاكولا تركنأ
 ةياغ يف تامولعم ردصم نوكي دق هنأ مهل انحرش نأ نعبر 55 0 هكلتمن

 ايقيرفأ قرش يف ةرافسلا تاريجفت نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتت يف انيلإ ةبسنلاب ةيمهألا
 ىلع ةلاكولا تقفاو .هعم لماعتلا تلواح اهنأب ةلاكولا تفرتعا .ًايئاضق مهتمكاحمو

 .هب ةقلعتملا مهتافلم انميلست

 نيترافسلا ريجفت دعب هعم لاصتا ىلع اوناك مهنأ تافلملا كلت لالخ نم انملع

 ردق ىلع تافلملا توتحا .يبورين يف ةدعاقلا ةيلخب هطابتراب اوملع مهنأو .ةرشابم

 عم اهب ماق يتلا هلامعأ ضعبو هتيفلخ نعو .وتشرخب ةقلعتملا تامولعملا نم ريبك
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 :راتخلا للم دركتلل»

 يتلا ىهو .ةمّيق ةيصخش تاَمَولَعَم تنمضت تافلملا نا كلذ ىلإ فاضي .ةدعاقلا

 0 هيلا ٍلوصولا نم اذن 5ك نكت ةقيرط ىلع روحا ره ا يلا يدسبلا ماكر

 فاشل ةلواسم افا نع ثحبن أب وطرخلا هيت نأش نم نركيس هدنت دن

 نم مهألا امأ ,ة تمام ظ

 0ك واشلا مدع ا هو سم

 يهو 21051 ةيباهرإلا ةطشنألا ةبقارم ةيريدمب كلذ نم الدب لقت سلا انلعا

 نيبرتغملا ةرئاد وفظوم لسرأ .انتدعاسم ىلع تقفاوف ةيِبرغملا تازابختشالا ةلاكو

 ىلإ ةبسنلاب ةلكشم دوجوب اهيف هنوملعي موطرخلا يف وتشرخ ىلإ ةلاسر ةيبرغملا
 هذه ةيوستل دالبلا ىلإ ةدوعلا هيلع بجوتي هنأو نامل هزار رع داو تداعت

 كيس ةيرادإ ةلأسمب راع سا نان رخ نط .ةلكشملا

 .هراظتناب انك ثيح ,ةيبرغملا ةمصاعلا .طابرلا يف 0 ناكم ىلإ

 «؟حاترم تنأ له ؟كلاح فيك .نيسحلاب ًابحرم» :ةيبرعلاب هتلأس

 ,نوكأ نم ةفرعم لواحي هنأ تنمخ .«لجأ» :ةشهدلا نع منت ريباعت عم ينباجأ

 .هلوحت م" ىرجت اذامو دجوت نيأو

 «؟كلذك سيلأ ,ةيزيلجنإلاب ثدحتلا كتكمي» :هتلأس

 .«ًاليلق» :ةيزيلجنالاب ينباجأ

 اننكمي نكل «ةيزيلجنإلاب ثدحتن انعد .ًانسح» :هتلأسو ةيزيلجنإلا ىلإ تلوحت

 .«كيلإ ةبسنلاب لهسأ كلذ ناك اذإ ةيبرعلاب ثدحتلا
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 دوللا تايازلا
 مصميسيلا - ممل مس مدل. دممس

 عم لمعأو .نافوص يلع يمسا .يسفنب كفرعأ ينعد ءاذإ» :ىمالك تعبات

 ىلعو .ةيكريعألا .ةموكحبلا ننف يئالمز انه يعمو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 .«دلاريجزتيف تابو نانولك كاج امهف نارخآلا امأ .انريدم لينوأ نوج مهسأر

 نيب برغملا يف انه نوكي نأ وه هيف ركفي ءيش رخآ ناك .ًاشهدنم يوحن رظن

 فصن وحن دعبت ةيفير ةقطنم يف نمآلا لزنملا اذه ناك .ةدحتملا تايالولا ىديأ

 ماعطلا ناك . هتاد لزنملا ناك كلذكو .ةعئار رظانملا تناك .طابرلا نع ةرايسلاب ةعاس

 نّوك يذلا رمألا وهو ءبارشلا نم ةريبك ةيمك ترفاوت امك .ةيعون لضفأ نمو ًاجزاط

 .كلذ لكل هبأي مل هنكل .ءاخرتسالا نم اوج

 رخآ ِدِاَلَعو .هترسأ نعو ,هلاوحأ نع وتشرخ عم ةشدردلاب ةيادبلا يف اًنّيفتكا

 لكب لجرلا ينباجأ .اهنع ثدحتلا دنع حايترالاب رعش' يتلآ ةئيربلا عيتضاؤتنلا قم

 .انب هككشت ببسبو «نييكريمأ عم هدوجول ارتوتم ناك هنأ يل حضتا نكل .بيذهت

 اي نآلا عمسإ» :تلقو هوحن ٌتفتلا مث ةيداعلا ثيداحألا نم ةعاس فصن ةرتف ترم

 كتحلصم نم هنأ دقتعأ .ةدعاقلا عم كيضام نعو ,كنع ءيش لك فرعن اننإ .نيسح

 لقي مل .«ديج لكشب كلماعن فوس انرودب اننإف انعم تنواعت اذإ .انعم نواعتت نأ

 نأ يتحتست امك كلماعت مل ةدعاقلا نأ نآلا فرعن اننإ» :يثيدح تعباتف ءيش يأ

 .هيلإ ريشأ ام فرعت تنأ» :هتلأس .ةرشابم يوحن رظنو أفقاو وتشرخ سصتنا .«لماعت

 .ءطيس هسأر ره «؟كلذك سيلا

 ترطضا اهنأ فيكو ؛ةيرصيق ةيلمع ىلإ كتجوز هيف تجاتحا يذلا تقولا ركذتأ»

 تضفر امدنع ٌتبضغ فيك ركذتأ ؟لاملل ابلط موطرخلا عراوش يف لّوستلا ىلإ
 ره «؟ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإل اهجاتحت ىتلا رالود ةئمسمخ غلبم كءاطعإ ةدعاقلا

 .ههجو ىلع ةنيزح ريباعت ترهظو .اددجم هسار

 ىلإ جاتحي صخش يأ اهب لماعُي يتلا ةقيرطلا تسيل اهنإ» :يمالك تعبات
 كعد .هراج حلاصلا ملسملا اهب لماعي يتلا ةقيرطلا تسيل اهنأ انالك فرعي .ةدعاسم
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 :رانكلا لثم درغتسل'

 008000000 ااا يس

 ةحصب وأ كنأشب متهت ال يهو ,كمرتحت ال ةدعاقلا نأ يل حضتا .صلخملا هليمز نم

 . « ع ىسب مهل نيد ال كنأ امك .ءكتجوز

 .«ةيقيقحلا مهتعيبط كل اورهظأ اذكهو ءكعم مهدهع اوضقن دقل» :هل تلف

 ًاعيمج نيتماص ائيقب .هل هتلق ام بعوتسي نأ هتدرأ يننأل مالكلا نع تفقوت
 .ةقفاوملاب أموأ «؟ياشلا برشت نأ بحتأ» :كلذ دعب هتلأس .نمزلا نم ةقيقد وحن
 .ةلواطلا ىلإ بوكلا داعأ مث ةعرج فشترا .ياشلا ضعب هل تبكس

 فوسو ءانعم نواعتت نأ كنكمي .كرايخ نمكي انه ءنيسح اي نآلاو» :هل تلق
 ىه هذه .نآلا ىتح ديج لكشب كانلماع اننأ فيك ٌتظحال .نسح لكشب كلماعن

 كتايح ةيقب يضقت فوس ةلاحلا هذه يفو ,نواعتلا ضفرت نأ كلذك كنكمي .انتعيبط
 امدنع رانكلا لثم درغت فوس كنأ دقتعأ .هراتختس يذلا ام فرعأ يننإ .نجسلا يف

 ةيراغملا تارابختسالا ءالمع نأ تظحال ىنكل «ةيبرعلاب ةثداحملا كلت ترج
 .هتلق ام قيدصت نع اوزجع ءاهتلف ةملك لكل اوهبتنا نيذلاو .ةفرغلا يف نيدوجوملا

 امدنعو ,ةحارص لكب هيلإ تثدحت امدنع اومدُص مهنأب قحال تقو يف ينوربخأ
 .تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز دحأ لمع .هل هتمدق يذلا حيرصلا عقوتلا كلذ اوعمس
 قحلملا عم ,ةثداحلا كلت ىلع تاوئس رورم دعب طابرلا ىف ,يروخ هيردنا وهو

 ةرافس نمض نم ىنوناقلا قحلملا فدكفأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ينرناقلا

 له ؟نافوص ىلع فرعتأ» :نويلحملا تارابختسالا ءالمع هلأس .(ةدحتملا تايالولا
 .« ؟رانكلا لثم ديرغتلا ىلإ يهتني فوس هنأب وتشرخ نيسحلا غلبأ امدنع هنع تعمس

 م١



 دوسلا تايارلا

 .تاونس ةدع رورم دعب ةصقلا ينربخأ امدنع هيردنأ كحض

 نم كلذو ,ةبراغملا نيلوؤسملا عم تاقالعلا نيتمت يف ًاليوط ًاتقو نوج ىضمأ
 عم ءاشعلا ماعط لوانتل تايسمألا ىدحإ يف انهجوت .نواعتلا رارمتسا ديكأت لجأ

 نم برغملا كلم بلط ليوط نمز ذنم» :نلعأو [هبخن] هبوك نوج عفر .57 ءاسؤر

 برغملا تناك اذكهو ,ةدحتملا تايالولا تقفاو .ةنصارقلا دض ةدعاسملا يدالب

 نحنو «قالطإلا ىلع ةدحتملا تايالولا عم ةدهاعم عقوت يتلا لودلا ىلوأ ىدحإ
 ةدعاسملا بلطت ةدحتملا تايالولا نإف مويلاو .نيحلا كلذ ذنم انتقادصب اريثك ر ختفن

 .«ةسامحلا هذهب ليمجلا متددر مكنأل أدج ٌرورسم يننإ .برغملا نم

 برق ًاسلاج تنك .ةقادصلاب مهريكذتب اورثأت مهنأ ادبو ؛مهباخنأ ةبراغملا عفر

 .«ءاقدصألا تسكو باخنألا عفر ةيفيك نوج لثم فرعي دحأ ال» :تلقو ىبيد

 لجرلا رمتسي نأ اندرأ .ربكأ ةحارصب ملكتلا لوألا ثيدحلا اذه دعب وتشرخ أدب

 .ةدعاقلاب قلعتت ةساسح تاَمولعم لوح ةلعستأ حرط انبتَجَت كلذلو ةحارلاب هروعشب

 ريغ رومألا يف ةقالطب ثدحت امك ,مالكلل ًابحم هتعيبطب لجرلا ناك .ةَعمأ ةقادص

 نكمتو هعم مائولا نم وج رشن نم هبناج نم نكمت دقف دلاريجزيف تاب امأ .ةساسحلا

 .مالكلل هعفد نم

 ىلإ كلذ دعب وتشرخ انبحطصا اننكل ,ثيدحلا كلذ يف ةدع تاعاس انيضمأ

 تايالولاب ًاريبك ًامامتها لجرلا رهظأ .ناكملا رييغت اندرأ اننأل طابرلا يف ازتيب معطم
 يفإةعضو عوض ةَرَذَحَب نكل ءانحتف .كانه ةايحلا ةعيبط نع هانربخأ امك ةدحتملا

 لجرلا متها .اهينجيس يتلا دئاوفلا هل انحرشو انعم نواعت ام اذإ دوهشلا ةيامح جمانرب
 ةحاتملا ةيئاضفلا ةينويزفلتلا تاونقلا تارايخ نع تامولعملا عامسب صاخ لكشب

 .ةيبرع ةينقأ دوجو نع هتربخأ نأ دعب كلذو ءاكريمأ يف همامأ

 نأ لهدد :هتلأس . ةش وشم ههجو ريباعت تديو : يمض ريكيأك اشتم لجرلا أدب
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 «رانكلا لثم درغتلللا

 تلقو ارتوتم ناك هنا هيشسيع تارظن نم تظحال .هسأر ّره «؟ ماري ام ىلع ءيش 1

 .«يرودب رثوتم يننإ» :هل

 .«؟اذامل» ل هاننع تعستا

 يمتني لجر عم ازتيبلا لوانتأو انه سلاج يننأ قّدصأ نأ ٌيلع بعصي .انسح»

 .«ةدعاملا ىلإ

 يف اوضع ينوك نع تفقوت .ةدعاقلا عم دعأ مل» :لاقو ,ءكحضلاب قرغتسا

 .«ةدعاقلا

 نوكت فوس كنأ ينعي اذهو ءرثكأ ينحيري اذه» :ةضيرع ةماستبا عم هتغلبأ

 .كحضلاب نر هك ل ا تا ا 58

 انعم نواعتلا طورش ةشقانمي اذب نإ وتشرخ كبل امو «نهالا لزنملا ىلإ اندع

 ل 0 اح ويتسع

 بوجتسم ةيؤرو «تاوجتسالا ةفرغ يف هنع ًاريثك فلتختت تفضل ةفرغ يفاروتشَحلا

 مدوسسسسال# ينيك ,ةرشابم : ةروصبو تاب عم تلفحال .هلمع لوازي وهو ريبخ

 ةيوه زوحي فوس دوهشلا ةيامح جمانرب تحت و وتشرخ انخابأ 27225559595795ب

 روثعلا نم اهعم نيفطاعتملا وأ ,ةدعاقلا ءالمع أى مدع نم ع كك ملل كلذو ,ةديدج

 /ما/ ١



 دوسلا تايارلا

 ءايشألا لكب عتمتسي نأو «ةديدج ةايح شيعي نأب دهاشلل جمانربلا كلذ حمسي .هيلع
 .اكريمأ اهمدعت ىتلا ةليمجلا

 ,ةدعاقلا نع ءىش لك انرابخإب ةطقنلا هذه دنع أدب . «ًانسح» :ةطاسبب باجأ

 نع انرابخإ هنم انبلطو هباوجتساب انأدب .كلذ ريغو اَيمْوَي نال قب لعفياذامو
 ةقيرط كلذكو .ءاضعألل اهديشنجت 7 ةقيرطب انفرعي ىذلا رمألا وهو ,ةدعاقلا وحن هقيرط

 لمعو «يقدنف دهعمب قحتلا ةيوناثلا هتساردل هئاهنإ دعب هنأ وتشرخ انربخأ .مهبيردت

 عيجشتلا ىقلت كانهو :ءيمالسإ زكرم ىلإ بستنا وناليم ىفو .ايلاطيإو اسنرف يف

 ىلإ ٌمضنا مث ندال نب ىقتلاو ؛لاتقلا ىلع كلذ دعب بردت .ناتسناغفأ ىلإ رفسلل
 :ةيلظبملا

 .« ؟ةدعاقلل ةعباتلا ةفايضلا زكارم ىف ثدحي اذام» :هتلأس

 .هلاومأ - ةفايضلا راد ىلإ هلوخد روف اهلمحي ىتلا ةنيمثلا ءايشألا لك ءرملا ملسي»

 ةداعو لباقملا يف اديدج ابقل كنوطعيو  ةيتوبثلا قئاثولا عاونأ لكو .هرفس زاوجو

 هنايشأ لك نع ىلختي هنإ دنجملل نولوقي .دنجملا هنم ءاج ىذلا دلبلاب طبتري ام

 دا رسا ام اذإ ةيقيقحلا هتيوه هترسأ يتلا ةهجلا فرعت ال ىك كلذو ,هتايوهو ةنيمثلا

 .لالط يبأ ةينك راتخا هنأو ءيبرغملا ديز ابأ ناك هبقل نإ لاق .«لتف

 «؟كتاسردت تسعلت ” 7 ركسعم ىأ ىف»

 .نيزرابلا ةدعاقلا يلتاقم نم اريك اددع ركسعملا كلذ جرح .«قورافلا»

 «؟كانه تملعت اذامو»

 ضعبو ؛تارئاطلل ةداضملا ةحلسألاو ,ةيرانلا ةحلسألا مادختسا ةيفيك تملعت»
 .«ةيساسألا تاياصعلا برح تاراهم

 ابستنا .ةلك اشلا هذه ىلع باوجتسأالا ىصم « ؟كوبردم ناك نمود» :هتلأس
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 .رانكلا لثم درغتسا

 عقي يذلاو .قيّدصلا ركب يبأ ركسعم ىلإ قورافلا ركسعم نم هجرخت دعب وتشرخ
 درو صخش وهو .ركسعملا كلذ ريدي يذلا وه زاوفلا دلاخ ناك .كلذك تسوخ برق

 ,قيدصلا ركب يبأ ركسعم يف وتشرخ عم ةدوع ناك .يدحتلا ةيلمع يف انعم همسا

 .ناورم بقل تحت لمعيو

 ليلا يف يرهاوظلا<لجتزتوهو .دمحم يلع نأ انغلبيل لوقلاب وتشرخ ىضم
 دمحم ايأ» نأب ًامدقم صفح وبأ هغلبأ .لحارملا ىدحإ ىف هبّرد دق .قكهتتفألا

 نم لجرلا رثكُي .هعم ًاروبص نوكت نأ كيلع نّيعتيو ءادج مراص لجر وه يكريمألا
 .«ًادج رهام هنكل مزتلملا ملسملاب سيل وهو ؛ةئيذب تاملك مادختسا

 تاذ نكمتي ىتح كلذو .ناريطلا مّلعتيل اينيك ىلإ قحال تقو يف وتشرخ لسرا

 يف ناك امنيبو . وتشرخ دعاس .ندال نب دنع يصخشلا رايطلا نوكي نأ نم موي

 ىلإ مهقيرط يف اينيك ربع نورمي اوناك نيذلا ءالمعلا ,ناريطلا دهعمب اقحتلم يبورين

 موطرخلاو يبورين نيب ام هتالوج لالخ لاومألا ملستي ناك .ىرخأ نكامأو لاموصلا
 .رالود فالآ ةرشع وه هملست غلبم ربكأ ناكو ءاينيك يف ءالمعلا ىلإ اهميلستل كلذو

 امنيب ,1449 ماعلا يف اهنيح انك .روينوج اهيف رداغ يتلا ةطقنلا وتشرخ انربخأ
 ,ةدعاقلا ىلإ ةبسنلاب ةماه تاونس يه كلت تناك .19497 ماعلا يف روينوج رداغ

 .نمثب رقت ال تناك وتشرخ اهب اندؤز يتلا تامولعملا نإف اذكهو
 ةقفرب ةدحتملا تايالولا ىلإ ١9444 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ 5١ يف ًاوج انرفاس

 ,نلعم ريغ ناكم ىلإ وتشرخ انذخأ .راطملا يف انراظتناب نورخآ ءالمع ناكو ءوتشرخ
 .فتاهلا سرج ّنر ىتح لزنملا ىلإ تلصو نإ ام .ًاكهنم يلزنم ىلإ انأ تهجوت امنيب
 ,ىلع» .عقوملا كلذ نم يب لصتي يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع دعا ناك

 .«كلذ ىلع ّرصي هنإ .كعم ثداحتلا وج ديري

 . « دعم ملكتأ ىلع د .امسح »

 .«يلع اي ًابحرم» :لوقي وتشرخ توص تعمس
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 دوسلا تايارلا

 «؟كلاح لق

 « ؟تنأ نيأ نكل ءريخب اة د

 . «ىلزنم يف حاترا يننإ»

 ىل تاططخم نع نوثدحتيو .ةلئسأ ّىلع نوحرطي صاخشألا ءالؤه نكل»

 , :ايسما نب نوكت تأ كديرأو

 اديعب تثكم .ةليللا هذه يترسأ ةيؤر ىلإو ,ةحارلا ضعب ىلإ يقيدص اي جاتحأ»
 .«كارأو (دغ ىتاس .ةليوط ةقمل مهنع

 ةقناعمب يناّيحو وتشرخ زفق .نمآلا ناكملا ىلإ يلاتلا مويلا يف يترايس تدق
 كلذلو ,ةدحتملا تايالولا 5 هدوجول ارظن رتوتم هنأ ىل أدب .ةفرغلا ىلوخد روف ةراح

 قسيبامانلادو5زر (!ةجرلا[كلوا2012111355/ .رومألا ةرادإ ةيفيك نم ًاقثاو نكي مل
 خل

 قرش ىف نيترافسلا تاريجفتب ةقلعتملا تامكاحملا ةلأسم انشقانو ًاليلق انثدحت
 تاباتك نع ةخسن كلذك هتيطعأ .اهيف ادهاش فقي نأ ررقملا نم ناك يتلاو ايقيرفأ

 انشقان ىذلا وهو .ناربج ليلخ ناربج ينانبل لصأ نم ىكريمألا بتاكلاو رعاشلا
 اليزج اركش ,ىلع اي كل اركش» :لاقو ههجو ريراسأ تجرفنا .ةليلق مايأ لبق هتاياتك

 .«كل

 ريجفت تامكاحم يف اسيئر ادهاش نوكيل روينوج بناج ىلإ وتشرخ ىضم
 مهو ,ةدعاقلا ىيباهرإ نم ةعبرأ ةنادإ نمض يذلا رمألا وهو ءايقيرفأ قرش ىترافس

 .هاندعو نأ ال قبس امك دوهشلا ةبامح جمانرب نمص نم لعفلاب

 لوك سأ سأ وي هل تضرعت يذلا موجهلا دعب يه اهيف هتدهاش ةرم رخآ تناك

 ىلإ انهجوت لبق هانبوجت نأ . ٠١٠7و ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ يف ثدح ىذلا

 الح

 ا تقل
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 ١انحكلا للم دركعتللل'
 ميسر ل ل مو صج دولا ا ل ل سل سا

 ا م ا و ع ع د اس سس 0 اج م

 ينغلبأ .تامجهلا هذه يف طروتم صخش يأ فرعي ناك اذإ امم دكأتن يك نميلا
 .«تاقيقحتلا يف دعاسأ يك مكعم يتآ ول ىنمتأ» :انقرتفا امدنع

 لصاوت نأ كنكمي .انه نم اندعاست نأ كنكمي نكل ,كلذ فرعأ» :هل تلق

 .«هيف ركفت ءيش يأب انغالبإ





 عباسلا لضفلا

 ةيغفلألا ةرماؤم

 ةلكيه ةداعإ ىلع ١1997 ماعلا يف ناتسناغفأ ىلإ هتدوع دعب ندال نب زكر
 قيرط نع باهرإلا معد ناك ةعامجلل هيف سيئرلا لمعلا نإف نادوسلا امأ .ةدعاقلا
 ةساهرإ ةمظنم حبصتل ةدعاقلا ريوطت تقولا كلذ ىف ندال نب دارأ .ندال ند تاكرش

 نب أشنأ .صاخلا اهمساب تامجه نش نم نكمتت ثيحب ,ليصفتلابو اديدحت ةيلود

 ناتسكأب ء ءاجيكا يف بورا تحسم [عباخملا] ةنمآلا لزاما نم ةكش د

 ىف : لثمتملاو ناعملا ١ ةدعاقلا فده نأ لجرلا كردأ :ةقادهأ لاجم عيسوتل ةدعاقلل

 ىلإ ةبسنلاب ءارغإلا نم ًاليلق اردق كلتمي ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم «رافكلا» درط

 اددع نأ ركذُي .بيردتلا يقلتل ناتسناغفأ ىلإ نودفاوتي نيذلا نيلمتحملا نييباهرإلا
 ةيتآلا تاعامجلا لثم  دالبلا ىلإ اهيلتاقم تلسرأ ىتلا ةيمالسالا تاعامجلا نم
 تاعامجلا كلت زيكرت ناك .اكريمأب اريثك ثرتكت مل - رئازجلاو ,برغملاو ءايبيل نم

 امب ةيمالسإ تسيل اهنأب اهتمهتا يتلا اهدالب تاموكح ىأ .رشابملا اهّودع ىلع
 .نادلاخ لثم ةدعاقلل ةعباتلا ريغ بيردتلا تاركسعم تاعامجلا هذه تلغتسا .يفكي

 صوصخلا هجو ىلع نويريفكتلا ىأر .اهدالب تاموكح بلق ىلع اهدوهج تزكرو
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 دوسلا تايارلا
 0 ل“ تت

 مادختسا 3 مهئايتسا نع اورتعو ,ةدعاملل نيعباتلا ريغ ءاطشنلا مدحتسي نق نأ

 .هفادهأ قيقحتل مهئالمع

 يناغفألا داهجلا مايأ لالخ يأ :ةدعاملا ةمظنم ءاشنإ لبق نادلاخ ركسعم 00

 وانرتو: 1: ههه سسسسساب تايفوسلا دض
 رذه نأل كلذو ,ةدعاقلا يف 58

 7 ملست .لقتسم ركسعم هنأب نادلاخ نع فرع . 4151721: كاز اناك

 ةرهش هسفنل نّوك يذلاو .ةديبز وبأ امنيب ,ركسعملا كلذ ةرادإ ةيلوؤسم يبيللا خيشلا

 نيجرختملاو نيدنجملا دعاسي ناكف ,ناتسناغفأ يف باهرإلل ربكألا معادلا هتفصب
 :لزافلاو .لاومالاو .نفسلا قئاثو ركشفملا نع

 ذاوحتسا نم ةءاتسملا .ىرخألا تاعامجلا نم لعج يذلا ببسلا ندال نب مهف

 .اهعم طباور ءاشنإ كلذ نم مغرلاب دارأ هنكل ,هنع دعتبت ءاهئاضعأ ىلع ةدعاقلا

 ؛لبقتسملا ىف اعم لمعلا نم تاعامجلا كلت نكمتت اميرل هنأ ندال نب دقتعا

 يول عع كم روم نس ود دسسس سستم

 ءالمعلا كتئلوأ معد ررق هنأ الإ ,ىرخألا تاعامجلا ءاضعأ عم ةرشابم طروتلا ندال

 ندالا نبأ هو .ةرشابم ريغ ةقيرطب كلذ ناك نإو ءاهيلإ نووأي يتلا تاركسعملاو

 اصاخشأ دفوأ امك .نادلاخ اهيف امب ةةدعاقلل ةعباتلا ريغ:تاركسعملا:وحن لاومألا

 كئلوأ دحأ ناك .نادلاخ ىف اوبردت نأ مهل قبس ءالمع عم تاقالع ءانبل هنم نيبرقم

 :كيدلا كنعش ليلخ وه ءالمغلا

 ؛ةدحتملا تايالولا نم [رت نمحلا مولع ] ةيتامولعملا يف ةداهش ىلع .ةيبرغلا ةفضلا

 عم ةديج كيدلا تاقالع تناك .ينيطسلفلا دايإ يبأ يكرحلا همسا تحت لمعو

 1197 ماعلا يف تططخ ةعومجم يف كراش امك .نمحرلا دبع رمع ريرضلا خيشلا
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 ةيغلألا ةرماؤم

 ةعومجملا كرت كيدلا نأل تلشف ةرماؤملا نكل ,سولجنآ سول يف فادهأ برغل
 ندال نب ىلإ مضنا ثيح كلذ دعب ناتسناغفأ يف كيدلا براح .ةنسوبلا ىف براحيل

 .ةدعاقلا ءاضعأ رابكو

 - ٍّ وهون - -

 ,ةزغ يف ةيمالسإلا تاعامجلاو ةدعاقلا ايالخ عم طباور لجرلا اكنأ .مللاعلا دالب

 نواعت دقف ايناطيرب امأ .ىرخأ قطانم يفو .ةدحتملا ةكلمملاو ,ناتسكابو ءايكرتو

 لصأ نم يناطيرب ليمع عم لمع امك .زاوفلا دلاخ ةدايقب ةدعاقلل ةيلخ عم اهيف

 ْ .ناتسناغفأ حلاصل لاومألا عمج لجأ نم جيب مظعم وه ىتاتبتكاب

 ةينورتككلإ ةخسن عمج نم 05 ا اكولعملا يف هتاراهم كيدلا مدختسا

 هأشنأ تادلجم ةدع نم فلأتي ليلد نع ةرابع يه يتلاو  داهجلا ةعوسوم نم

 ةخسن ىطعأ امك - تاينينامثلا تاونس يف ناتسناغفأ يف نوزكرمتملا نودهاجملا

 :اتشتاغفأ يفو .تامجه نشل نوططخي اوناك ءالمع ىلإ جمدملا صرقلا كلذ نم

 نكمُي اهنم يأ ةفرعمل كلذو ةلقتسملا تاركسعملاو ىرخألا تاعومجملا نيب روان

 كلت تناك .ةديبز يبأ عم ةنيتم ةقالع كيدلا أشنأ .اهتدئافل ةدعاقلا اهلغتست نأ

 ةفاضإلاب (يندرأ ينيطسلف امهالك) ةهباشتم ةيفلخ نالجرلا كلتمي :ةيعيبط ًةقادص
 ربعو ءاهراكفأو ةدعاقلا لاومأ تنكمت .يمالسإلا فرطتلا لوح ةهباشتم راكفأ ىلإ

 .نادلاخ ركسعم ىلإ ةلوهسب قفدتلا نم ,ةقالعلا كلت

 براحملا عم كيدلا اهأشنأ يتلا كلت يه ىرخألا ةقيثولا طباورلا نيب نم ناك

 رخاوأ يف ناتسناغفأ يف نيدهاجملا ىلإ رشوه وبأ مضنا .رشوه وبأ رضخ مرضخملا

 دعب طروت .يتايفوسلا داحتالا دض براحو يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ماوعأ

 نشل ةعامجلا هذه تططخ .دمحم شيج يه ةيباهرإ ةعامج عم ندرألا ىلإ هتدوع

 ايمالسإ سيل هنأب ةعامجلا هتمهتا يذلاو ,يندرألا ماظنلا بلق ىلإ فدهت تايلمع

 .ىفكي امب
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 دوسلا تايارلا

 وهو ؛ماظنلا دض ةرماؤمل هطيطخت ببسب نجسلا يف ةينمز ةرتف رشوه وبأ ىضمأ

 هءارآ هنورطاشي نيذلا نييريفكتلا عم ةيلخ سّسأو ايروسو نميلا نيب ام اهدعب لقنت

 ذجعيضرطتمانبد/لجراومو#يسفنالا 137277 مبلاعن ةيلخلا هذه تقنتعا .اهتاذ
 نوناق نوكي نأب ,ىرخألا نييريفكتلا ئدابم نيب نم ,يدانيو هل ةدعاقٌندرَألاْنم

 .رافكلا نم مه هنوقبطي ال نيذلا صاخشألا نأبو ,ديحولا دمتعملا نوناقلا ةعيرشلا

 يذلا يندرألا ينيطسلفلا هنطاوم ةيلخلا هذه يف رشوه وبأل سيئرلا كيرشلا ناك
 كلذو :1947 ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف هاقتلا نأ قبس يذلاو ءيزاجح دئار ىعدي
 .ايروس يف نيينيطسلفلا نيئجالل كومريلا ركسعم ىف

 ةكلمملا يف أشن هنكل :نييندرأ نيينيطسلف نيوبأ نم اينروفيلاك يف يزاجح دلُو

 نم ةدعاسمب ًافرطتم حبصأ مث ؛مالسإلا يف سمغناو ,ندرألاو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نذإلا ةزايحو ناتسناغفأ ىلإ رفسلا ىلع دجسملا هدعاس .اينروفيلاك يف يلحم لجسم

 يزاجح ملعت .تارجفتملاو ةحلسألا يف سوردل عضخ كانهو «نادلاخ لوخدب

 ببسي) يكريمألا دمحأ يبأ لثم ةيكرح ًءامسأ بستكاو .ًارهام اليمع حبصأو ةعرسب

 .نواهلا عفادم ليغشت يف هتراهم ببسب  نواهلا دمحأ يبأو (هيف دلو يذلا دلبلا

 نوكوحي ةعبرألا لاجرلا أدب اذكهو ,ةديبز يبأو كيدلاب هتاقالع كلذك يزاجح رّوط

 .ندرألا لخاد تامجه ططخ اعم

 ندرألا يف ةيكريمأو ,ةيليئارسإو ءةيحيسم فادهأ ةمجاهم يف ةركفلا تلثمت

 لبج ىف ةسدقملا ةحسملا عقاوملا ةمجاهم ىلع لاجرلا قفتا 7٠٠١. ماعلا لالخ

 ربعملا كلذكو ؛عوسي دّمعت ثيح ندرألا رهن يذاحي يذلا عقوملا كلذو .وبين

 لك نأ نوططخملا ريتعا .نامع يف ساس نوسيدار قدنفو ؛ليئارسإ عم يدودحلا

 اد“ .ةديدجلا ةيفلألا لولح ةبسانمب نيرئازلا حايسلاب ةظتكم نوكتس عقاوملا هذه

 .ىلوألا ةعفدلا حاجن لاح يف تامجهلا نم ةديدج ةجوم نش ىلع نوططخملا

 فارشإ تحت تناكو ,ناتسكاب يف تامجهلا هذه قيسنت لامعأ مظعم ترج

 ده «رواشيب يف يمالعإلا ناميإلا زكرم يف نورمآتملا ىقتلا .ةديبز يبأو كيدلا
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 ةيعلالا ةرماؤم
 يهيمسا

 قيلوحتلللا تح وهازكرملا كلذ ةَراَدإ ىف كيتا تعانتتا ناك .كيدلا هريدي يذلا ركرملا
 مسالا تحت:قلمعي ناك ييذلاو .«ناداغ: بحي: مدآ:نئعديوايناتوفيلاك نم[ مالتنإلا ىلإ
 .ةدعاقلا مساب اثدحتم دعب ام ىف حبصأ يذلا وهو ةئكريمألا مازع يكرحلا

 :اكرتو ىنكرالا ىف مهتيلخ ىف ءاضعأ دينجت نم يزاجحو رشوه وبأ نكمت
 يف ءاضعأ مهضعب ناكو .كيدلا هريدي ىذلا زكرملا 0 نورخآ ءاطشن ءاج .ايروسو

 نيينيطسلف وأ نييندرأ ددجلا نيدنجملا مظعم ناك .كلذك اونوكي مل نورخآو ةدعاقلا
 اهركلمع ةدعاقلا تلسرأ ,ندرألا يف ةيلمع ذيفنت ةركف مهعمجت تناكو «نييئدرأ

 ريغ ةقيرطب لاومألا لّوحي كيدلا ناك امك .ةيبرغلا فادهألا ةمجاهم ىلع ةدعاسملل
 ةدعاقلا ىلإ نيمتنملا ريغ ءاضعألا فرعي مل .ةعومجملا كلت ىلإ ندال نب نم ةرشابم
 نم ًالدب اودقتعا لب .مهتايلمع معدت يتلا يه ةدعاقلا لاومأ نأ ةعومجملا هذه يف
 .نيلقتسم نيعربتم نم ىتأت كيدلا اهلّوحي يتلا لاومألا نأ كلذ

 هتدوع روف رشوه وبأ ىلع ضبقلا يقلأ امدنع يزاجحو رشوه وبأ ةطخ ترخأت
 دض رمآتلا ةمهتب ًارهش رشع ةينامث ةدمل نجسلا يف عضْوو ءايروس نم ندرألا ىلإ
 قئاسك لمعو .رشوه وبأ نجس ةرتف ءانثأ ةدحتملا تايالولا ىلإ يزاجح داع .ماظنلا
 .ودبي ام ىلع ةطخلل ةيفاضإ لاومأ عمج فدهب ةرجأ ةرايس

 بيردتو تادعملا عيمجتب نالجرلا أدبف ١99/7 ماعلا يف رشوه وبأ حارس قلطأ
 قئاثو عيبو تاقرسلا قيرط نع كلذك لاومألا ةعومجملا هذه تعمج .ءالمعلا
 لجأ نم نطسوبو ندنلو ندرألا نيب ام ةدع تارم يزاجح لّقنت .ندرألا يف ةروزم
 نم ندنل يف ًامعد يزاجح ىقلت .لاومألا بلجو تادعملا عيمجت ىلع ةدعاسملا
 ياللااوهز:نيدولبر هنأ بعدي وصختشاوهو:ةاتقإبأ ىعدب رخآ ينيطسلف فرطتم

 كانهو .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ رفسلل ىكريمألا هرفس زاوج يزاجح مدختسا
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 دوسلا تايارلا

 مدختستس ىتلا ىهو ةيكلسال رباخت ةزهجأ ىرتشا امك .ةدعاقلا نم ءالمع ىقتلا

 هجوت .ةطخلا ذيفنتل ىرخأ ٌداوم كلذك ىرتشاو «لبانقلل دعُب نع لمعت قعاوصك

 .يكريمألا هرفس زاوج ديدجتل ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ ندنل يف ناك امدنع يزاجح

 ,ليئارسإ ىلإ اهجتوتم ارتلج
 يلامشلا ربعملا لالخ نم دالبلا ىلإ لخدو ءندرألا ىلإ ةلفاحلاب كانه نم رفاسو
 نيودتو قيرطلا ةبقارم فدهب كلذو .هتمجاهمل ططخت ةعومجملا تناك يذلا
 .ةقطنملا ةطيرخ ىلع تاظحالم

 ةصخر ىلع لصحف هابتنالا ةراثإ نود نم تارجفتملا عيمجت يزاجح دارأ

 كيرتينلا ضماح ءارش نم 3 يك كلذ لعف .تارهوجملا ةغايص يف لمعلل

 ةهباشم لبا 3 ذأ نك | .لبانقلا عنصل ةمزاللا ىعرخألا ةئاشيكلا داوملاو

 .لبانقلا عنص يف تاميلعت مدقت

 امك ءريقف يح نع ةرابع وهو ءناّمعب اكرام يف الزنم ةعومجملا ترجأتسا

 هذه لامكإ رمأ قرغتسا .اهعمجت تناك يتلا ةيئايميكلا داوملا ةئبختل ةرفح ترفح

 ةفرغ ناينبي امهنأب ناريجلا اغلبأ امك ,ءىفاكلا قمعلا ىلإ لصتل نيرهش ةدم ةرفحلا

 يك ةروزملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب قعاوصلاو ةحلسألا نالجرلا عمج .ةيفاضإ مامح

 تايمك َنورْتْشَي اوناك اهنيزختو تارجفتملا ىلع لوصحلا ىلع ماع ىضم .كوكشلا

 نم ةياهنلا يف اونكمت اذكهو - هائلا! نان ءانَع لقائد اليف ةريغص

 نم ديزم ىقلتل نادلاخ ركسعم ىلإ ةيلمعلا نوذفنيس اوناك نيذلا ءالمعلا لسرأ
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 ةيفلألا ةرماؤم

 ما ونكمتي مل نيذلا ءالمعلا اهأ .ةديسز بأ -ةريدب يذلا ركسعملا وهو ءسيردتلا

 كانه نم ءالمعلا لقث .نانبل ىلإ كلذ دعبو ءايروس ىلإ اولقْتف ناتسناغفأ ىلإ رفسلا

 ,ينيطسلفلا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ءاضعأ دحأ فارشإ تحت بيردتلا نيدايم ىلإ

 يناريولا يروثلا سرحلل ةدئاع ةيوه قاروأ كلذ يف اومدختساو

 نورخآ ةثالثو يزاجح رشوه وبأ لسرأ ١446 ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يفو

 ءاهتنا دعب يزاجح رفاس .تارجفتملا ىلع مدقتملا بيردتلا يقلتل ةديبز يبأ ىلإ

 خيراتلا وهو ,ربمسيد/لوألا نوناك 5 ىتح كانه ءاقبلل ططخو ءايروس ىلإ بيردتلا
 نأل كلذو ءناضمر رهش لالخ ذفنتس ةيلمعلا تناك .ندرألا ىلإ هيف لخديس يذلا

 ,ةنجلا ىف ةصاخ ةناكم نوكلتميس رهشلا كلذ لالخ نودهشتسي نيذلا نيملسملا

 ْ .ةفرطتملا ةيمالسإلا ميلاعتلا بسحب كلذو

 يمامأ محللا ةحيرش عضو نم هوتل لدانلا ىهتنا ١4949. ربوتكأ/لوألا نيرشت

 بتكم يف صاخلا ليمعلا نم ءادنلا ءاج .همدختسأ يذلا ةادانملا زاهج نر امدنع

 يذلا وهو ءناملوك ناد ةدعاقلا نوؤش يف مرضخملا ريبخلاو يداحتالا تاقيقحتلا
 فوس يننإ ,(دعب ام يف يتجوز تحبصأ يتلا) رثيه يتقيدصل تلق .1171 يف لمعي

 طسو يف ةعقاولا رياوكس نوينوي يف ءاشعلا ماعطد لوانتن اهنيح انكو ,روفلا ىلع دوعأ

 .نادب لاصتالل معطملا فلخ فتاهلا كاماكأ دحأ ىلإ تهجوت .نتاهنام ةنيدم

 :يداعلا مالكلل اهيف ناكم ال يتلاو ,ةدوهعملاو ةحيرصلا هتقيرطبو ةعرسب يل لاف

 .«دغلا يف كانه ىلإ رفاست نأ كيلع نّيعتي .ندرألا يف يرجي ام ءيش كانه ,يلع»

 كلذو .ةيلمعلا لوح ليصافتلا يئاطعإ نم نكمتي مل .كللذ دعي ًاققوم اظح يل ىنمت
 ةعرسب ءاشعلا ءاهنإ ةروررضب اهتغلبأو رثيه ىلإ تدع .ًانمآ نكي مل معطملا طخ نأل

 .ةعاس ةرشع يتنثا نم لقأ نوضغ ىف يف جراخلا ىلإ رفسلا ّيلع نيعتي *

 وه ناكو ,يدينيك .فأ .نوج راطم يف يلاتلا مويلا حابص وروماد تاب تيقتلا

 يف دجنل نامع ىلإ انرفاس .ىلوألا ةليلقلا اهمايأ يف ةمهملا هذه سأري فوس يذلا
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 دوسلا تايارلا

 مل) .بيبأ لت يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم وهو ءيسيج توكس انراظتنا
 لك اينالمع يطغي بيبأ لت بتكم ناك اذكهو .ندرألا يف لثمم اهنيح 881لل نكي
 يف اهتيضمأ ىتلا ةرتفلا ذنم [كيدج توكس فرعأ يننإ .(ندرألا يف ةئشانلا لئاسملا

 فظوم هنإ .انقيرف نمض نم هنأل ًاديعس تنك اذهلو ةدع تارم انيقالت ثيح ناتسكاب
 .ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد ىلع

 اصخلم كانه انسصلتو ةرافسلا انرز
 ةلاكو زكرم ىلإ ًاعيمج انهجوت مث ؛ ق7

 ةماعلا تارياخملا رقم زيمتي . 61 ةماعلا تارباخملا ةيريدم وأ «ةيندرألا تارابختسالا

 انعامتجا كلذ نكي مل .«قحلا ءاج لقو» راعش ةيبرعلاب هيلع بتك نوللا دوسأ ملعب

 .هقيرفو (سيئرلا بئان كاذ دنع ناك) فورعملا 011) سيئر وهو ءريخ دعس عم لوألا

 ذئدنع انرعش :ةيناللمعلا مهتاراهموامهتفرعمب انشهذو لبق نم مهعم انلمع نأ انل قبس

 .ةحجان نوكت فوس انتاقيقحت نأب ةريبك ةقثب

 نأ ىنمتي يذلا لجرلا هنأو ,حيرصو ءاكذلا ديدش فظوم هنأ دعس نع فرت

 نيمجاهملا بولق يف علهلا ريثي همسا ركذ درجم ناك. .اهتاذ ةهجلا ىف هعم ءرملا نوكي

 سبلملا قينأو ءًاليوط لجرلا ناك .هعادخ ىلع ٍنوأرجتي نيذلا نيرخآلاو نيلمتحملا

 هراجيسب كسمُي ناك امك .ىلوألا ةجردلا نم امرتحم ًالجرو ًافايضمو ٠ ,ماودلا ىلع

 ءرملا هاري يذلا بّيطلا تارابختسالا فظومب دعس ينركذ .ًابيرقت ماودلا ىلع هديب

 صاخشألا مهف نم نكمتيو ءاكذلا داح ناك .دنوب سميج دعاسي وهو مالفألا يف

 هتماستبا امأ .هيلع نوبذكي وأ هعم نوبعالتي نيذلا كئلوأل عستي ال هبلق نكل 5

 .يعادخ كنكمي ال :لوقت اهنأكو تدبف ةزيمملا

 ىلع قوفتلل هءاكذ مدختسا هنأ امك ,ةيناسنإلا ةعيبطلاو يناسنإلا لقعلا دعس مهف

 صشقلا ءاقلإو ,تاديدهتلا طاحول اههشش ىفختي ناك هنأ فيك ينربخأ .هئادعأ

 ام .ندرألا بيبحلا هنطو نوددهي نيذلا كئلوأب ةلادعلا مكح لازنإو ةلتقلا ىلع

 ام هصصق ءادصأ نكل .ةيبلق ةبونب هتباصإ دعب ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف دعس

 صصقلا ىدحإ رهظُت .ًامئاد يبلق ىلع ازيزع لجرلا لظيس .ءاوجألا يف ددرتت لازت
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 ةيغلألا ةرماؤم

 زاهج مليف» يف رهظت يتلاو «ةريهش سويطانغأ ديفاد يئاورلاو يفاحصلا اهلعج يتلا

 لواحب د ناك نيذلا نم نييداهجلا لحس ا بنتتاهلا لوانب وهو لعس ,«بيذاكألا نم

 مدل ةدلاولا تأدب .طخلا ىلع يداهجلا كلذ ةدلاو تناك - .ةغم نواعتلاب مهعانقإ

 :ًاريخأ هل تلاق .ًاليلق هكبرأ يذلا رمألا وهو هيلع ءانثلاو هركشب اهنبا توص اهعامس

 لجرلا مهف .«بّيط دلو كنإ .يل هتلسرأ يذلا لاملاو نويزفلتلا ىلع كل اليزج ًاركش»

 ,هنبأ نم اهنأب اهغلبأ نأ كدعب ةدلاولا ىلإ ايادهلا لسرأ يذلا وه دعا 5 وفلا ىلع

 عباتت تثيحب ,هئاكرش ةيوه فشكو كلعس - نواعتلا هناكمإب نأ كردأ :ءاكيلات | أديف

 هنأ تملع ام اذإ اهبلق ميطحتو ضفرلا عيطتسي هنأ امك ءاهدعاسي هنأب نظلا هتدلاو

 نواعتلا لَجرلا رق .عقاولا يف نويزفلتلا زاهجو لاملا اهل لسرأ يذلا صخشلا سيل

 ططخت :اهفشك ىلع نوكشوي ىتلا ةرماؤملا نع صخلمب نويندرألاو دعس اندّوز

 ةديدجلا ةيفلألا 0 دنع كلذو :نامع يف ةيبرغ فادهأ ات ةيندرأ ةيلخ ٠

 بتكم قيرف رضحأ .نييسيئرلا نيهوبشملا نم ًادحاو رشوه وبأ رضخ ناك .ًامامت
 نينطاوم نألو ,ةيكريمألا حلاصملا تناك فادهألا نيب نم هنأل يداحتالا تاقيقحتلا
 .يزاجح دئارو كيدلا ليلخ :ةيلمعلا يف نّيطروتم اناك نييكريمأ

 00 0 يوب ياس هول ادع رو يدع

 ةكلمملا يف تايلثملا ةجيتن ةدعاقلا نع ةريثك ءايشأ انفرع 1 ههاانغلأ م5

 ةدعاقلا تايلمع نع ريثكلا مهرودب انوربخأ امك ,ىرخأ نكامأو ءاينابلأو .ةدحتملا
 لك ىلع هبيلقت نود نم ءىش يأ ىلع نويندرألا قبي مل .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف
 .ةلمتحم ةيريمدت تامجه نم مهدلب ةيامح ليبس يف هوجولا

 نامع يف رارمتساب لمعي يذلا ديحولا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع تنك

 يف نوبوانتي نورخآ ءالمع ناك امنيب اذه .ةيفلألا ةطخ هلثمت يذلا ديدهتلا ىلع
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 ' رع .نيعوبسا ةدمل مهلمع ةرتف نوكت ام ةداعو  اهنم جورخلاو دالبلا ىلإ لوخدلا

 ريق اريذحت تيقلت . 8 عم هتاذ ناكملا انرطاشت امك ,ةيكريمألا ةرافسلا نم اقالليز

 4 .درف ممم س فوس يذلا وهو ” 41ه و 00 دو

 لذ دعب ليف .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رز ضنا نأ 5 ثبل امو ءضفُر هلا

 ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع عيمج هاجت ةئيغض نيحلا كلذ ذنم لمحبي هن

 ناب ىقلت نأ دعب كلذو :ىلوألا ةلملقلا مايألا نوضع يف هعم يلكاشم تأدب

 مم قفاوتت ال ةيرابختسالا يريراقت نأ هيف ءاج 781 رقم نم ايفتاه الاصتا دروماد

 اهنكمي تامولعم يأ ملعت مل نطنشاو نأ كلذ ينعي .اهتاذ ثادحألا لوح درف يراد

 ذإ هنأ ينعي اذهو « نييكريمأ نينطاوم طروت يهف ىرخألا ةلكشملا امأ اهي كوثولا

 .ايئاضق ةيضقلا ةعباتم يف ةبوعص دجتس انذإف ريراقتلا قفاوتت مل

 نيينعملا لك غلبأ امك ,نييندرألا ةراشتسا تمتو ةلأسملا هذه يف قيقحت ىرج

 ره يساسألا درف أطخ ناك .ةئطاخلا يه درف ريراقت نأو ةحيحصلا يه يريراقت نأ

 ىلع ءتاركذملا ىدحإ يف لاق .عئاقولل رابتعا نود نم تاجاتنتسالا ىلإ زفقلل هليم

 ةيباهرإ ةعامج عم بردتت تناك ندرألا لخاد تددخ يتلا ةعامجلا نإ .لاثملا نيس

 .كلذك ناريإب طبترت ةيندرألا ةعومجملا هذه نأ جت جتنتسا اذكهو .هللا بزح يه ةينانبل

 بزح يريرقت يف ركذأ ملف انأ امأ .هّللا بزحل يساسألا يعارلا يه ناريإ نأل كلذو

 ددح .ةينيطسلف ةيباهرإ تاعومجمب ةقالع ىلع اوناك نييندرألا نإ طقف تلقو .هللا

 (اقبلا يداو يف اهتابيردت تقلت ةيندرألا ةعومجملا نأل ئطاخلا هجاتنتسا درف

 ىلع «هناهرب» لك ناك اذهو ,عاقبلا يداو يف طشني هَّللا بزح نأ فرعي ناكوهو
 00 انثا هعومجم ام بحس ىلإ رمألا لصو .ةطخلا يف للا بزح طروت

 اءزج نأ نّيبت اذإ هنأ كلذك ركذُي .ىطاخلا ليلحتلا اذه بسب ًايتارابختسا اريرقت

 تناك .ةهوبشمو ةقوثوم ريغ ربتعُت تناك اهلمكأب ةيقربلا نإف انطاخ ناك ةيقربلا نم

 كلذلو ءاهبتكي يذلا صخشلاب قوثولا عيطتسي ال ءرملا نأ يه كاذ دنع ةيضرفلا
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 ةيفلألا ةرماؤم
 ةييسيييي:سشه  ةميس

 انتقالع يف رثؤت مل ظحلا نسحلو .### عم لكاشملا نكل .ةديفم ريغ ربتعُت تناك

 انؤاكرش ناك .ىصخشلا ىوتسملا ىلإ تلصو يتلا ةقالعلا يهو «©11)لاب ةينالمعلا

 ةقفرب ًاريثك انعتمتسا .ةيلئاعلا مهتابسانم ىلإ ىتحو ماظتناب ءاشعلا ىلإ اننوبحطصي

 .راكفألا فلتخم لدابتو تاراهملا لدابت ةيناكمإب انررسو انضعب

 امأ .ندرألا يترداغم ىلع رهشأ يضم دعب كرويوين يف يترايزل هقيرفو دعس ءاج
 نيذلا ءالمعلا ينفّرش امك ,رمحألا داجسلا مهمامأ اطسب دّقف وروماد تابو لينوأ نوج

 ىلع يوتحي يذلا ريغصلا ىلزنم ىف ىعم ءاشعلا ماعط اولوانت نآب ايناديم انعم اولمع

 مدعلا ةرك يرود يناهن ةارايم هش ترج ىذلا ءاسملا يف كلذ ناك .ةدحاو مون ةفرغ

 فيتس ىكيرش ناك .جراخلا ىف لطهي جلثلا ناكو ءللا"اء 5انمعنت 8011 ةيكريمألا

 ةحفاكم كرس بدتنئملا تاقيقحتلا بتكم ليمع وضو «ىيمور كرامو .تدراغنوب

 تاب ىكريمألا ماعلا ىعدملا بئانو ؛درفو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىف باهرإلا

 تناكو ؛ةديدع تاعاسل حازملا انلدابتو ماعطلا انلوانت .ًاعيمج نيرضاح .دلاريجزتيف

 ةيفلا تايليعلا سو 997 ندرألا يف تاقيقحتلا ءانثأ 61 تطعأ

 0160 باهرإلا ةحفاكم زكرم يف ةّنسلا نيفرطتملا مسق سيئر ًاقحال حبصأ يذلا -

 ملو «ةيوازلا يف هامرو هبتكم ىلإ قودنصلا نيفلآ ذخأ .ةلدأ ىلع يوتحي ًاقودنص -

 .قودنصلا اذهب تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز ربخي وأ :ينربخي مل .طق هيف رظني

 دهعب ْنأو ,نيفلآ ىلإ ةمهملا هذه دعس لكوي نأ ةلاحلا هذه يف لمعلا ميسقت ىضق

 .ةيانعب هتايوتحم يف قيقدتلاب هيلإ
 يف قودنصلا دوجو تظحالو .هبتكم يف نيفلآ عم ةليلق مايأ دعب ثداحتأ تنك

 «؟كانه اذه ام» :هتلأس .ةيوازلا

 ربتعا .«اهيف قيقدتلل ةمامقلا هذه نويندرألا اناطعأ .ءىش ال .هآ» :يل لاق

 .هايإ نويندرألا اناطعأ امل امهم قودنصلا اذه ناك ول هنأ يبحاص



 ويلا تابارلا
 ا ا م صسسسوسم م ا سفح سا صمم همم ل صم ماج لج ل ا حا سم ع م هسسسسسم

 يبس“
5 

 نم تايوتحم تناك .ةرظن قلث انعد» :هيف ثحبلاب تأدب نأ دعب هل تلق

 قاري ىدحإ لوأتتأ انأو هل تلق .ةهفات نوكت نأ نع نوحت أم دعبأ فودنصلا

 يلق عقاوم اهيلع ترهظ ةطراخ كلت تناك .«انه ةمهم ءايشأ اهنإ .نيفلآ» :لاثمك

 .ندرألا ىلإ ليئارسإ نيب ام قيرطلا لوط ىلع
 يلمع يف ءدبلا هوفظوم عيطتسي يك دعس ىلإ ةلدألا قودنص نيفلآو انأ تدعأ

 هانيأر لعس بتكم ىلإ انلخد امدنعو .نامع ىف ًءاتش لصفلا ناك .طويخلا ةقحالم

 رهو ,ةليجران نم لّسعملا نخديو ,ةماعلا تارابختسالا رقم يف هتلواط ءارو اسلاج

 .«لعفلاب اشاب لثم ودبت» :هل تلق .نيينامثعلا تاواشابلاب ركذي رظنم

 .«ينقناعو ُبرتقا .انه ىلإ لاعت ,يلع» :ارمآ لاق

 نع 8808 برعأ .ةيلئاع ةبسانم ىلإ وروماد تاب مايألا دحأ يف دعس بحطصا
 ناعد .هنود نم تاب اعد ادعس نآل بضغ هنأ نّيبت .يلاتلا مويلا يف هئايتسا

 ؛ناضمر مايأ دحأ يف راطفإ روضح ىلإ رخآ ٍءاسم يف ةماعلا تارباخملا نم ناطباض

 حضوتسي نأ نود نا ,ماق يذلا نيفلال ىكتشا درف نأ أدب ٠ دس

 ماق» :دعس باون دحأ ىلإ ىوكش عفرب ,درف هلاق ام لك قّدص نأ دعب الوأ نم ألا

 نذإ ذخأ نود نم 8131 عم لماعتلاب - تارباخملا يطباض هل ىمس  «كلاجر

 .هيلإ ىوكشلا لاصيإب دعس بئان ماق .«كلذب
 «؟رمألا اما» :اميلاعر نيطباضلا كيس ىعدتسا

 راطفإلا ىلإ رخآلا 13 ليمعو ,ىلع هوعدب ائنمق» :هشر ىلعألا طئاضلا ناجأ

 .«الوأ هنذإ دخأ انيلع بجي ناك هنأ دعتعي 0 نأ ودين نكل اعد

 ؛تارتكالا مدع ىلع دم الع هدس حول .«لاجرلا ءالؤهل اي» :لاقو ,تكعس كحص

 «؟نوربكيس ىسم» :لاسو

 ةيفتاه ًةملاكم 68 ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت ٠ موي ىف اال تضرتعا
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0000 
 ةيغلألا ةرماؤم

 000000000 وو م سس ووو

 تقو ىهتنا» :ةملاكملا هذه لالخ ةديبز وبأ لاق .ةديبز يبأو رشوش يبأ نيب أم ترج

 نويندرألا بغري مل .اهقايس يف ةلمجلا هذه عضول ةصرف كانه نكت مل .«بيردتلا

 نيذلا دارفألا لك ىلع ضيبقلا اوقلأ كلذل .كلذ يف نورودعم مهو :ةفزاحملا يف

 وبأو كيدلا امأ .رشوه وبأ مهيف نمب ًاصخش رشع ةتس زجّتحا .ةبقارملا ديق اوناك

 نمض نم اونوكي مل اذكهو ءايروس يف ناك يزاجح نكل ؛ناتسكاب يف اناكف ةديبز

 .نيزجتحملا

 ليصافتلا ضعبو تافارتعا مهنم اوعزتنا ة ةعرسبو .ءالمعلا نويندرألا بوجتسا

 يف ادعاسم اكيرش ناكو ,يزاجحل رغصألا قيقشلا امأ .ةرماؤملا نع ةيفاضالا

 سدكتت فوسو ءداصحلا ناح» :ةيفلألا تامجه راعش فشك دقف ةروانملا هذه

 .ءابتخالا عقاوم ءالمعلا اهب ىلدأ يتلا تامولعملا تنمضت .«سايكألا ىف داسجألا

 يتلا رياختلا ةزهجأ اهيف امب) قعاوص ترداصو .,ةدع عقاوم ىلع 5 تراغأ

 جمدملا صرقلا ةخسنو «ةروزم رفس تازاوجو .ًةحلسأو ,(ندنل نم يزاجح اهارتشا

 ش .كيدلا اهزهج ىتلا داهجلا ةعوسومل

 أد كجم + ءاليعلا باوجعسإ م .ةيئايميكلا داوملا ىلع روثعلا يف ةيادبلا يف انلشف

 تانميلعتلا تلو. .تقؤملا عدوتسملل أبخملا باب هيف دجوي يذلا عقوملا مهدحأ حرشف

 تبرست ىتح أبخملا باب حتق نإ ام .عقوملا كلذ ىلإ لاجرلا دحأ اهاطعأ 2

 ىلإ ه8 نم يئاقدصأ دحأ لزن اذكهو :كانه املس انيأر ؛ةعيرمو ةهيرك ةحشار

 يوتحت ريراوعب ءيلم عدوتسملا نإ لاقو ةليلق تاظحل دعب ًاعرسم داع .عدوتسملا

 9 لوؤسم أدب .ضرألا تطغ ثيحب برستت ضماوحلا تناك ةيئايميك داوم ىلع

 .«سفنتلا عيطتسأ ال .تممست يننأ دقتعأ» :ًالئاق حاصو .لاعسلاب #

 بيلحلا ضعب هل بلجو مهدحأ عرسأ .ةرطخ ةيئايميك داوم لعفلاب لجرلا قشنت

 لوؤسملا كلذ برش .همسج نم مسلا ٍجرخُي فوس بيلحلا نإ هل لاقو .هيرشب هرمأو

 .لضفأ لاح يف هنإ لاق امدنع نورضاحلا شهّدو ,بيلحلا



 ص يضضخحم همس ادع مس

 ىلع ل ضبعلا ءاقلإ دعي كلذو .كيدلا لاقتعا ىلع ةيناتسك كاملا تاطلسلا َتّمفاو

 ق كيدلا رودل الصفم احرش نيفوقوملا دحأ دق نأ دعدو ,ندرألا يف ءالمعز

 ةطساوب - لجرلا انيع تبصمت .هتلقتعاو هزكرم ىلع تاطلسلا تراغأ .ةرئزمل
 زويناتسكابلا هغلبُي مل .ةيؤرلا نم هعنم ىذلا رمألا وهو  هينيع لوح ةنكاد تاراغن
 ىلإ ةيركسع ةرئاط تلسرأ ىتلا 7777979 ب اولصتا مهنكل .هب اولعفي نأ نوديري اذام
 أم وهو 1811711 نجس يف عضو ىتح ندرألا ىلإ كيدلا لصو نإ ام .هلقتل ناتسكاب

 ةروص مامأ كيدلا سلجأ .ةملك يأ هيلإ هجوت نأ نود نمو ؛نينيعلا برصعم لاز
 كلملا هدلاو ةافو دعب كلذو .رهشأ ةرشع لبق مكحلا ا ىذلا للا دبع كلملل
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 ناون ةدع كيدلا انيع تقرغتسا .كاذ دنع هينيع نع ةنكادلا تاراظنلا تعفز

 رع هن ال هسار ىنح همامأ ةعوضوملا ةروصلا ىلع لجرلا زكر .ءوضلا عم 0 فرغ هنآل هسأر ىتحأ .همامأ ةعوضوملا : :كر .ءوضلا عم نّيكتلل

 تلشف ةرماؤملا نأو .هيلإ ةبسنلاب تهتنا ةبعللا نا

 ةديبز يبأل عباتلا نادلاخ ركسعم نم نيرخآلا نيجيرخلا دحأ ماسر دمحأ ناك

 هاعلا يف ادنك يف يسايسلا ءوجللا بلط ىعّدا نأ هل قبس ركام يرئازج باش رهو

 ساتعا .هتقحالم نع ةصق قلتخاو ار دمر وج مدختسا ن .| لعب كلذو ,!. 14

 ناك امنيب ىقتلا .ةروزملا رفسلا تازاوجب لماعتلاو ةميرجلا قيرط نع ادنك ىف دمحأ

 يقلتل كانه ىلإ هجوتلاب هحصن يذلا وهو ,نادلاخ يجيرخ نم ًامرضخم الجر كانه
 يدق

 ؛119/ ماعلا يف ًايعرش ًايدنك ر فس زاوج كانه ىلإ هترداغم لبق هسفنل ماسر زاح

 .سنئانكلا ىدحإ نم ةيلاخ داليم ةداهش فرس ىذلا ءاطسولا نأ قيرط نع كلدو

 نم بهذو .ناتسكاب ىلإ ةلوهسب رفسلا نم يعرشلا زاوجلا كلذ ةطساوب ماسر نكمت
 ةيباهرإلا هتاييردت كانه دمحأ ىقلت .نادلاخ ىلإ هجوت ثيح ناتسناغفأ ىلإ كانه

 شهد يذلا ةديبز يبأ ىلع كلذك فّرعت .تارجفتملا عنص ةيفيك ملعتو ,ةيساسألا

 ماسر داع .لمعلاب أدبي هلعج نأ ثبل امو .رفس زاوج ةزايح ىلع ماسر ةردقمب



 ةيغلألا ةرماؤم

 ةكراشمب ةدحتملا تايالولا يف فادهأ ةمجاهم يوني وهوو ادنك ىلإ ةياهنلا يف

 ىف اهتاقوأ ةعومجملا هذه تضمأ .نادلاخ يف مهاقتلا دق ناك نيرخآ نييرئازج

 ماسر داع .اهنشي ةدسؤز وبا مهحصن نأ دعب كلذو .ءاهل طيطختلاو تامجهلا ةشقانم

 لوصحلا نم لاجرلا نكمتي مل .نورخآلا نويرئازجلا هقافر هعبتي نأ اعقوتم ادنك ىلإ

 ماسر رجأتسا .مهنود نم برضي نأ ررق كلذل .دالبلا لوخدل ةمزاللا قئاثولا ىلع

 ىتح ةرايسلا داق مث ,ةيطايتحالا ةلجعلا لخاد تارجفتملا أبخو .ةريبك رلزيارك ةرايس

 تروب ىلإ رحبت نأ ررقملا نم ناك يتلاو ءادنك ءايروتكف يف تارايس ةراّبع ىلإ لصو

 سولجناأ سول راطم يئاهنلا هدصقم نوكي نأ دمحأ دارأ .نطنشاو يف سولجنآ

 .ةديدجلا ةيفلألا ةبادب دنع هريجفت مزتعا كلا يلودلا

 7 ةيكريمألا ةرافسلا لخاد ةنمآ ةفرغ ىلإ ربمسيد/لوألا نوناك ١5 يف تيعد

 يف تغلبأ .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم رقم نم ينتدرو ةملاكم ىلع ٌدرأ يك نامع

 لاخدإ لواحي وهو هيلع ضبقلا يقلأ دق ماسر دمحأ ىعدي ات تا ةملاكتلا هدف

 «لجرلا تاّين ةعاسلا كلت ىتح فرعت مل .ةدحتملا تايالولا ىلإ ادنك نم تارجفتم

 .ةيفلألا ةبسانمب موجه نشل ةطخ دوجوب اوكش مهنكل

 ةلحرم قبست يتلا ةيلمعلا يهو 2سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد روبع نم ماسر نكمل

 عاد نم كانه نكي مل اذهلو ءايعرشو ًايدنك هزاوج ناك - ايروتكف ةطحم يف شيتفتلا

 الجر هابتنا تنرافأ يتلا :يهينانلا ةضرظلا:يفاةهتل155750*_ .ب كيكسمل
 هرود ناح امدنع رلزياركلا هترايسب ةرابعلا نم جورخلا نم ًالدب نكل .نطف كرامج

 .الوأ مهتارايسب اولزني يك يرختآلا:نيقئاسلا لك اطتناب مار ماق

 مل .هابتنالا نم ردق لقأ ىقلتت فوس لوزنلاب موقت ةرايس رخآ نأ دقتعا هنأ ادب

 ,عقاولا يف : ارتوتم ناك ماسر نأ ظحال هنكل ءطقف رمألا اذه كرامجلا نظوم ظحلي

 .ةيناث شيتفت ةيلمع ءارجإل نيلوؤسملا دحأ ىلإ هلاحأ كلذلو

5١ / 



 سس بموسم م وييسماوسسمبس بمصاب 0 ل أذ ا 5 دقمللالا نا

 ديل دشسسسيت

 ينيتور ءارجإ وهو - ةلئتيتفتل هيلع هيي عضو يناثلا شيتفتلا يف فظوملا لواح

 ترايس تعضخاو روفلا ىلع فقوأ هنكل ةرازغلاَلَواَختوا ملبلاَبا دمحأ خلتتتا)

 نكل .تاردخملا بيرهتب طروتم هنأ ةيادبلا يف كرامجلا وفظوم دقتعا .شين

 يعدتسا اذكهو .كلذ ىدعتي رمألا نأ اوكردأ ىتح تيقوتلا ةزهجأ ىلع رثمت نإ
 .ةيضقلا ملستل يداحتالا تاقيقحتلا بنك

 اطعبترم نوكي دق ماسر نأ انتاقيقحت نم ادب .تامولعملا هذهب نييندرألا تغلبأ

 أ .اعيمج اوبردت دق مهنأ كلذك ادبو ,ةديدجلا ةيفلألا ةبسانمب نيرخآ نيمجاه
 دبأرهرتاتبا ينل ةركستجمل ردجمسأعاننزرلاهتعا هيلع .نادلاخ يف .مهمظعم

 لب ءطقف ندرالا برضل اوططخي مل نييباهرإلا نأ نم اريذحت ترفو امك

 .ىرخأ ةنكمأ برض

 لمعي يذلا جيب مظعم طشانلا عم اعم المع ةديبز ايأو كيدلا نأ انملع نأ دعب

 5013 ىف انئاقدصأ ىلإ تامولعملا هذه ريرمتب انمق ,لاومألا عمجل ندنل نم اقالط

 نييباهرالاب هتاطابتراو جيب ةطشنأب ملع ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا تناك 5

 .ناتسناغفأو ناتسكاب يف مهب هبتشمل

 يف حابص تاذ تنك .ةدحتملا ةكلمملاو ندرألا نيب ام ةرتفلا كلت يف تلمع

 'يارف نالآ ينغلبأ .ىرخأ تاقيقحت ىلع 5013 عم لمعأ ارتلجنإ يف ٠٠٠١ ماع
 (تارابختسالل 8013 ةريظن) 5012و 8115 نأب امهيهجو ولعت ةشهدلاو .نوب نوجا

 يف جيب لزنم ىلعو «,جيب ةرادإب بتكلا عيبل رجتم وهو .راصنألا ىلع اتراغأ د

 كلذو «هعم ةيلوأ ةلياقم ءارجإ دعب هحارس قلطا نكل هيلع ضيغلا يقلا .ماهغنمري

 ؛دالبلا ةرداغم نم كلذ دعب لجرلا نكمت .هدض ىوعد ةماقإب ثرتكت مل 3 3

 ادرم دعب الإ جيب ىلع ضبقلا نم نكمتن مل .رتسشنام يف يبيللا لعف ام لثم
 .ربمتبس /لوليأ نم رشع ىداحلا تامجس لعبو ناتسكاب ىف كلذو ,ةدع تاو
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 ةيفلألا ةرماؤم

 ماعلا ىف ةدحتملا تاياالولا ىلإ لقتناو ١956, ماعلا 3 قاتل يف - دلو

 ر بسسس و سس سس م رسستسسبو

 نأ ثبل امو ,ةديبز يبأ فارشإ تحت كلذو ,ةشئاع وبأ وهو ًايكرح امسا هل راتخا

 ,ةيكريمألا ةيسنجلا نولمحي نيذلا نم نيرخآو .كيدلا ليلخو ءىزاجح دئار ىقتلا

 جنك لقتنا 6 ماعلا يفو .يباهرإلا ركسعملا كلذ ىلع نوددرتي اوناك نِيذلاَو

 .يزاجح اهل لمعي يتلا اهتاذ ةكرشلل ةدئاع ةرجأ ةرايس ةدايقب ًادبو ءنطسوب ىلإ

 ايقبو ءجنك جوزتي نأ لبق ةدحاو ةقش يف انكسو ,نيميمح نيقيدص نالجرلا ناك

 /١194 ماعلا يف جنك رداغ .لزنملا نع جنك ةجوز بيغت امدنع نكسلا ناكراشتي

 اهسفن يمست ةفرطتم ةعامج ىلإ مضنا ثيح نانبل ىلإ ًاهجوتم ةدحتملا تايالولا

 .ةرجهلاو ريفكتلا

 ١6١ وحن نم ةعومجم ١999 ماعلا ىف ةديدجلا ةنسلا سأر ديع ةيشع جنك داق

 ةعومجملا هذه دارفأ مظعم ناك .نانبل لامش يف ةينضلا [دورج] ليج ىلإ ًايّنس ًايباهرإ

 تاركسعم يف مهنم ًاريبك ًاددع ىقتلا دق جك كر 11 تي طشلفلا ا

 .نانبل يف ةعيرشلا ضرف وه نلعملا مهفده ناك .ناتسناغفأ يف بيردتلا

 ,نوصاع ةدلب يف شيجلا نم ةدحول نيمك بصنب ةيادبلا يف ةعومجملا تماق

 لسرأ امدنعو .طابضلا دحأ فطخو دونجلا نم ددع لتقمب ببست يذلارمألا وهو

 اوناكو ءمايأ ةعبرأل دونجلا لاتق ىلإ نويباهرالا أجل دونجلا 7 اديزم كسلا

 نييباهرإلا ناميإ زيزعت ىلع ةكرعملا هذه دعاست مل .مهمامأ رهظي صخش يأ نولتقي

 تارماؤم نمض نم ىرخأ ةطخ تطبحا اذكهو .ةعيرشلا ضرف يف مهفدهب تمزتملا
 .ةيفلالا



 دوسلا تايارلا

 رشوه يبأ لاقتعا دعب كلذو ,حاجنب ندرألا يف ةرماؤملا لاشفإ نم انكمت

 كئلوأ"انل مّدق) .ةرجفتملا داوملا ةرداصم ىلإ ةفاضإلاب ,نامع يف نيرخآو كيدلاو

 لاقتعالا نم اوتلفأ نيذلا كنلوأ امأ لئلا كلتا[ نلقا تاق كابرس ورجتسا بلا
 نيهبتشملا هيف انعمج يذلا تقولا ىف لجرلا داع  ًاقيلط لاز ام يذلا ,يزاجح لثم

 يذلا ةديبز يبأو - ندرألا ىلإ دعي مل اذكهو ءايروس يف ام ناكم ىلإ ناتسكاب نم
 .ناتسكاب وأ ناتسناغفأ نم ام ناكم يف ناك

 يف نيطروتملا عيمج انلقتعا اننأ نم .ةيفلألا لولح ىتح ,نيدكأتم نكن مل
 نفيتس عم ةديدجلا ةنسلا نسأر ةليل تهجوت يننأ امك يؤخرألا يف تثكم .ةرماؤملا

 .نامع يف ةسيئرلا ةحابلا يهو ,نودبع راّود ىلإ (دالبلا يف بواني ناك يذلا) نيدوغ
 انناب كرويوين يف تاقيقحتلا بتكم انغلبأ .زميات عّبرمل يندرألا لثامملا ربتعت يتلاو

 .ثدحي ال وأ ثدحيس امب تامولعملا ثدحأ مهيلإ لسرن فوس

 انيار مث ةريغص تاراجفنا انعمسو ليللا فصتنم ىلإ ةعاسلا براقع تراشأ

 .اهفلخ ءامتحاللل ةمقوتم ةرايس وحن انعره .تاهاجتالا لك ف نوقشت سانلا

 .انثتاف امع انلءاست

 باعلالا لمحي يذلا حرسملا نأ نّيبت .ثدحي امع ةيبرعلاب سانلا ضعب تلأس

 دقو فيقسو انآ ثارظتلا انلدابت .ىوهتحلا هاجتا. قلطتت ايلعج ايه رانا دق ةيراثلا

 .كحضن انأدبو حايترالا انيلع ادب

 يف لينوأ نوج عم تثدحتو ,كرويوين يف تاقيقحتلا بتكمب ًايفتاه تلصتا
 .«ماري ام ىلع ءيش لكو .ريخب ندرألا» :هل تلق .1178 ةدايق زكرم

 .«ميظع لمعب لاجرلا اهيأ متمق .ريخب متنأو ماع لك» :يل لاق

 وهو «نفيتس عم ملكتأ يك تفتلاو يترتس بيج يف يولخلا يفتاه تعضو

 هقنلا زاهج مامأ افقاو كلذ دعب هتيأر .هدجأ مل ينكل .يبناج ىلإ افقاو ناك يذلا

 عقت فوس يتلا تاباسحلا نع ,عيمجلا لعف امك .ًاصصق أرق نأ هل قبس .131 يلآلا

51 
 2000 م ب مس ع سس عم



 ةيغلألا ةرماؤم

 وهو ٠٠٠١. ىلإ ١1919 نم لوحتلا متي امدنع يا - ةيفل الا دنع ةريبك ىضوف يف

 ةمالس نم دكأتلا دارأ كلذلو - فراصملا بيساوح ىلع بعص هنإ ليق يذلا رمألا

 .هدذيصر

 ادئاع راس مث ءسمي مل هباسح نأ نم دكأتو ءلاملا نم اغلبم نفيتس بحس

 .ةندرألا ةيلاملا هقراوأب احولمو امستبم ىوحن

 ظل 0000





 تلاتلا ءزحلا

 لوك سأ .سأ .وي



 نماتلا لصغفلا

 ؟نميلا ىف ةيرحب ةرمدم

 ىف ةنمالا ٠ ىباخملا يلا وشو ٠ .ةريمه تيب ىف نوسلاجلا نوياهرالا اهوا

 ساب امم ارق كلف .مهتيلمع ىلع ندا نب ةقفاوم اوبلطي مل .ةقفاوملاب

 :.| وح كاما مهنكل هع نوردقي اوناك
 أس

 ىدحإ ئاكو يداه «دقاو نلو ءنمللاب هطبرب قيثو طبارب رعشي ناك ةدعاقلا ميعز
 دض ةهجوف ةيلمع كراس قوس ةنأ يف نوكشي ءاطشنلا ءالؤه ناك .ةيئمي هتاجوز

 راضحملا نسحلا انآ مهقيدص نأل ارك رحتي نأ مهيلع ناك نك ةبلا ةموكحلا

 ويام/رايأ ا م ا .مدعُي نأ كشو ىلع ناك

 ليومت لجأ نم تارايسلا ةقرس تايلمع نم ةلسلسل ءاطشنلا ءالؤه ططخ .همادعاب

 .19989 ماعلا نم ويام/رايأ :خيراتلا .ةيلمعلا

 فاطتخا ىلع ,يمالسإلا نيب بأ ندع شيج ىمست ىتلاو ,راضحملا ةعامج تمدقأ

 نينثاو ,نييكريمألا نم نينثاو «نييناطيربلا نم رشع ينثا) ةيبرغ ةنيهر ةرشع تس

 اهنأ ةعومجملا تنلعأ .نميلا يف ةحايس ةلوج يف اوناك نيذلا مهو (نييلارتسألا نم
 ؛نينوجسم نييمالسإ ةعست ةينميلا ةموكحلا تقلطأ اذإ طقف نئاهرلا قلطت فوس

 بلاطم لوبق ةينميلا ةموكحلا تضفر .قارعلا نع ةيلودلا تابوقعلا تعفُر اذإ كلذكو

 .يلاتلا مويلا يف ذاقنإلا تايلمع نم ةلسلس تذفنو ةعامجلا
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 دوسلا تايارلا
 ااالل٠سسن 0

 راتس نئاهرلا نم اوذختا نومدقتي مهو نيينميلا دونجلا نوفطاخلا ىأر امدنع

 زالطإ ةيلمع لالخ لتق .مهيلع رانلا نوقلطي اوأدبو .دونجلا نارين نع 506

 ىلارتس .أو نييناطيرب ةثالث ,نئاهرلا نم ةعبرأو نيفطاخلا نم نانثا هذه ةريزغلا نارينلا

 اشعأ عيمج  اوقولم امك نيفطاخلا ةيقب ىلع ضبقلا ءاقلإ نم نوينميلا نكمت .دحاو

 أ لثمو .هتاذ راضحملا ىلع ضبقلا يقلا .مهيلع مهيلع روثعلا مهنكمأ نيذلا ةعومجملا

 :يباهرإلا نم هؤالمزو راضحملا قافر مّمص .مادعإلاب هيلع مكح يذلا ةاضقلا دحأ

 غالبإ مدع ىلع اومزع مهنكل .هذاقنإ ىلع ,ةدعاقلا يف ءاضعأ مهنيب نمو ءنميلا ىف

 يف لمعت تارايسلا ريجأتل ةيكريمأ ةكرش نم تارايسلا ةقرس ىلع ءالؤه مص

 500 ةحلسألا ءارش نم ةقيرطلا هذهب ةعومجملا نكمتتس .كلذ دعب اهعب مث

 اهذيفنت نم ةعامجلا نكمتت نأ لبق ةطخلا هذهب ةينميلا تاطلسلا تملع .اهل ةمزاللا
 ميلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةرئاد تراغأ :الاَقَتَعآلا 21111 ]لآةَللال7تانفنإاذكهو

 ءاضعأ ضعب طروتب تملع نأ دعب كلذو ءاعنص يف ةدعاقلا ئباخم دحأ ىلع ©10

 .ةيلمعلا هذه يف ةدعاقلا

 اذكلا ىف 1 ناك هنإ ليق يذلا ةدعاملا ييباهرإ ع لدنج وأ نك

 ىلعو ,جوزتي يكل ريصق تقو لبق نميلا ىلإ لجرلا داع .هيلع ةراغإلا تقو يف

 نكي مل سورع ىلع روثعلا نأب هئاقدصأ ىلإ ٌرسأ هنكل ,ندال نبل هلاق ام اذه لقألا

 مةسساوع!7!13)31أ!نكببال#ل .ناتسناغفأ ةرداغمل هعفد يذلا ديحولا ببسلا

 ىلع ندال ني ةقفاوم كلذ ىلإ فاضي «نابلاط ميعز وهو ءرمع الملل ةعيبلا ندال نب

 ؛يبنلا ةءابع دهشم دعب ١١17 ماعلا ين انااا 13م31بكالاوعطرجل اعلا ١

 انأش نم نابلاط عم ةدعاقلا فلاحت نأب لدنج وبأ رعش 1قيتمؤننلا/زيمأَب هتبمست يأ

 8-1 مزتلا ام كلذ نكي مل .عسوألا اهفادهأ نع ةمظنملا فرحي نأ

 .ةيادبلا
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 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 ءامعي نييرصملا لعج ىلع يسرافلا جيلخلا برع داتعا :ةدعاقلا ىلع نورظتيسي
 :ايلعلا زكارملا نم ددع ىلع اهيف نويرصملا رطيس دقف ةدعاقلا امأ .مهتمدخ ىف

 امك ,كلذك رارقلا 1 ىلع مهيديا اوعضوو ءبيردتلا تاركسعم مظعم اوسأرت

 نم ةعست لصأ نم ءءاضعأ ةعبس ناك .جيلخلا برع ىلإ رماوألا رادصإ ىلإ اولام

 يف ةفلتخملا ناجللا ءاسؤر ناك .نييرصملا نم ,ءىروشلا سلجم نولكشي نيذلا

 ماسقنالا دتما .يناتيروملا صفح ابأو ,هتاذ ندال نب ادع ام نييرصملا نم ةدعاقلا

 ويرصملا ناك ,ةعمجلا مايأ يف مدقلا ةرك ةدعاقلا ءاضعأ بعلي امدنع :ةيلستلا ىلإ

 .(ىرخالا تايسنجلا لكو) نيينميلاو نييدوعسلا دض بناج يف نوبعلي

 م "00 عرقنلا نم عوتلا ١ اذه ىلع قف ولطت دال نب ناك يفوت ىلإ

 عم هنوضمي 7 دعب لقا لا لجأ نم 0 ةدعل نوتأي جيلخلا برع
 .«كوكناب تاسموم

 كلذك هغلبأ ةجوز ىلع روثعلل نميلا ىلإ دئاع هنأب ندال نب لدنج وبأ غلبأ امدنع
 ةدعاقلا ميعز ادب .نآلا دعب هتمدخ نم نكمتي نل هنأ ينعي كلذو ,رقتسي نأ ديري هنأب

 :هل لاقو سرع ةيدهك دقن رالود غلبم لدنج ابأ ىطعأف كلذب ثرتكم ريغ

 لدنج ا بايغ 95 ىلإ انكمطم ند ال هنن اذن .«جوزتت ذأ دعم رمألاب 0 بهذإ»

 .امكأد نوكي نل

 ىلع تقولا صعب رورم دعب كلذو :نادمح ميلس هقئاسل ةطخ ندال نب حرش

 اجوزتي نأ لدنج يبأ ىلعو هيلع نّيعتي :هل لاقو ,نميلا ىلإ ًاهجوتم لدنج يبأ ةرداغم
 امهنيب عمجي نأ دارأ كلذلو :ةيقونوم عابتألا رثكأ نم نانثا امهنأل كلذو ٠ نيتفيهشب
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 ا سس سس
 3 يمس و

 دولا انانازلا

 كوكش عضو ىلإ ةيلمعلا هذه تدا .طبضلاب هنم بلط ام نادمح لعف .ةقيرلطلا هذهب

 .نيتفيقش نم نالجرلا جوزت نا دعب ابناج لدنج ىبأ

 ,فصنو ةعاس ةدمل لدنج ابأ ةريه تيب تمهاد ىتلا ةينميلا تاطلسلا تبوجتسا

 امن اهمساو ءروشلا مها ا وهو ةدعاقلل ٠.عباتلا ءطشانلا دحأت تاعاس هيأ
 ساربن يكرحل لف «يل و ميعاربارخو# 3 دو نيطش | . اسسا 0ك

 يذلاوهو (لوكةرمدملا اومجاه نيذلا نييراحتنالا نيمجاهملا دحأ دعب ام يف حبصأ)

 كل 0 نم قس مل» 5 لاق .ةطرشلا هديرت ىذلا م هةفرعمو ,ءاغقملا يف لدلنج وبأ

 نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب امأ .ناتسناغفأ ىلإ ٌرف كلذلو ,ندال نب يأ «خيشلا ريغ

 .مهرودب دالنلا اورداغ لعق لاثتعالا ند اوجن

 امدنع نكل .هتدوعب ًاريثك بحرو ,ءيصخشلا هسراح ةدوعل رورسلاب ندال نب رعش
 أ ,ديدحتلاب اندض ةراغلا تناك له» :قلقب هلأس ةراغلا نأشب ندال نب لدنج وبأ غلبأ

 :؛لماكلاب ثادحألا لسلست لدنج وبأ صخخل «؟عيطاخ رمأ باكتراب اوماق نيرخآ نإ

 سيلو «تارايسلا ةقرس ىلع ًادر تتأ دق تالاقتعالا نأ ودبي هنأب ةدعاقلا ميعز غلبأو
 .«كلذ عمسأ نأ ليمج» :ندال نب لاق .ةدعاقلا ىلع قابطالا اودارأ نيينميلا نأل

 يلع ةئيفس نإ» :ينميلا سيئرلا مسا ركذي وهو ههجو ىلع حايترالا تارامأ ترهظ

 ةيلخادلا ةرازوو ,ينميلا ماعلا يعدملا بتكم نم نييمسر مامأ راضحملا مدعأ

 ضبقلا يقلأ نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ امأ .1449 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت / يف

 ىلع عيباسأ تّرم .نجسلاب مهيلع مكح دقف ةرماؤملا نم ءزج مهنأ تبثاو مهيلع

 فقوم كلذك رّيغت .ةينميلا ةلودلا نم مهفقوم اهعم رّيغتو ,نجسلا ىف مهدوجو
 ناك اركاب مهنوروزي اوناك نيذلاو .ءنميلا يف نوشيعي نيذلا ةدعاقلا يف مهنالمز

 اهل نكمُي ةقيدص ةلود هنأ ىلع نيحلا كلذ ىتح نميلا ىلإ نورظني ةدعاتلا ءاضعأ

 لاقتعالا نكل واهلا ىف تابسعاَخش ةدعاقلا كبتَجت نايحألا ضعب يف ئطخت نأ

 امل



 تاب هس ا اهنيب
 [ةيوهلا كيدحت ىف

 وهو .مهنجس ةرتفب اورثأت نيذلا لاجرلا رثكأ نم ًادحاو يرماخلا ناسح ناك

 ءاضعأ مظعم نم انس ربكأ يرماخلا ناك .نابضقلا ءارو رهشأ ةعست ىضمأ يذلا

 .لدنج وبأ هفصو امك «مهل ادأ ةنوريتعي اوناك ناوخالا» نا امك ءنيرخآلا ةدعاقلا

 نأ ةدعاقلا ىف هناوخإ ثيل امو 0 قالطإ روف ناتسناغفأ ىلإ يرماخلا داع

 ةموكحلا هاجت ةقيمع ةيهاركرّوط امك هتجهل يف ةرارملا تزرب .رخآ ًالجر هيف اودجو
 ةدعاقلا بيردت ركسعم ريمأ رسخ :قباسلا يف ةدحتملا تايالولا لجرلا هرك .ةينميلا

 ًاماقتنا ركسعملا فصق ىلع نويكريمألا مدقأ امدنع نيديدع ًالاجر ناتسناغفأ يف

 /١199. ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفتل

 ةيلمع نشي ىك ندال نب ىلع طغضلا نورخآلا ةدعاقلا ءاضعأو يرماخلا لواح

 يرماخلا رّذح .مهقافر لاقتعا ىلع ةلودلا كلتل باقعك نميلا يف ةحوتفم ةيركسع

 مل اذإ امأ .ام ءيش لعف ىلإ ةجاحلابو طابحإلاب نميلا يف ةوخألا رعشي» :ندال نب

 , د رز لا ل و لا

 ببسي كلذو :هتيموكحم ةدم ءاهتنا نم مغرلاب ءاربلا زاجتخا نوينميلا عبات .(ءاربلا)
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 اينلللاانالازلا

 ديشلا مهفتي .قلقت ال» :ءاربلا غلبأ :ندالاّقَب عما ةهجاوتنلا يف ظعتض)ةقرو ىلإ لوحتي
 .«ام المع رظفيت نأ كنكمي .ائعلق تابسأ

 زدال نب نأب اهيف هغلبي ٠٠٠١ ماعلا فيص يف ءاربلا ىلإ ةلاسرب يرماخلا ثعب

 دعب نجسلا يف نيدوجوملا ةدعاقلا يف هناوخإو هترايز مدع هنم ابلط لدعلا فيسو

 .«ةهوبشملا ةطشنألا» نع ثيدحلاب يرماخلا متخ .هسفن داعبإ هيلع نأو ءنآلا

 اءزج نوكيس هنأب ةحضاو ةلاسر كلت تناك .«ةبيط ًارابخأ ًابيرق عمستس» :فاضأو
 .ام ةيلمع نم

 .هنجس ةنازنز يف ًاسلاج ناك امنيب ةلاسرلا قرحأو ءاربلا مستبا

 دوقأ تنك امنيب عجارتلاب ليللا ةملظ تأدب 0٠ ,ريوتكأ/لوألا نيرشت ١

 براقع تناك .نتاهنام يف 5131 بتاكم ىلإ اهب اهجتم نيلكورب يف يتقش نم يترايس

 ظقيتسأ نأ ّيلإ ةبسنلاب داتعملا ريغ نم نكي ملو .ًاحابص ةسداسلا ىلإ ريشت ةعاسلا
 ىلوألا رجفلا تاعاس نأ ا ريثعا يننإ .لمعلا ىلإ هجوتأ يك ةركبملا ةعاسلا كلت ىف

 ذأ امك .تقولا اذه يف ةئداهو ةنكاس كرويوين نوكت .يدنع ةلضفملا يه مويلا نم
 نا ىلع رمآلا رصتقي ال .ةمودعم نوكت داكت تارايسلا قاوبأ تاوصأو ريسلا ةكرح

 تقولا ينيطعي هنكل ءاينافلسنب فايرأ يف اهتيضمأ يتلا تاونسلاب ينركذ ءودهلا كلذ
 .ديازتلاب مويلا لغاشم أدبت نأ لبق ةعطاقم نود نمو ءافصب ريكفتلل

 تنك يتلا اياضقلا ىدحإ يف قمعب ركفأ تنكو ,قيرطلا فصتنم ىلإ تلصو
 .يولخلا يفتاه نر ةأجفو ؛نيلكورب رسج طسو يف تنك اديدحتو ءاهيلع لمعأ
 سبل ائيش نأ اما ينعت تقولا دلما يف ةملاكملا نأل كلذو .فتاهلا توص ىنلفجأ

 .تيقوتلا قرف ىلإ هركتب مل طسوالا قرشلا يف ءاقدصألا دحأ نأ وأ .ماري ١ ىلع

 كلذلو .ندرألا يف ةيفلألا تامجه انطابحإ ىلع ليوط تقو ىضم دق نكي مل
 ام صخش نم ةملاكملا نكت مل .طسوألا قرشلا نم ةيفتاه تاملاكم عقوتأ تنك

 ةفلكملا ةقرفلا يهو 45-1 ةقرف ىلع فرشملا وهو .زورك نفيك ناك لب .ندرألا نم
 .ايقيرفا قرش يف نيترافسلا تاريجفت ىف قيقحتلاب

 ضر
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 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 «؟ثادح أمي 0 له» :لأسو ةداتعملا تايحتلا لك نفيك لفغأ

 رقم تفصق ليئارسإ نأ 21512 ىلع نيح لبق تعمس» :رذحب ثيدحلا تأدب

 دق ائيش نأ فرعأ تنك «...تاطايتحالا ضعب ذخأ انيلع نّيعتي هنأ لمتحُي .تافرع

 0 ةسداسلا ةعاسلا دنع ةملاكملا كلت هدحو رربي ال كلذ نأل تدم

 ,فئفصقلا اذه نع ثدحتأ ال ىننإ» :ىتلمج لمكأ ىنعدي نأ نود نم ىنعطاق

 ,تاباصإلا نم ريبك ددع دجوي .نميلا يف موجهلل تضرعت دق ةيرحبلل ةعبات ةنيفس نكل
 .«نيدوقفملا دادع يف مه ةراحبلا نم اددع نأ امك

 ةنملا تفاطلسلاب ةلثر ةقالغ نوفرطتملا نويمالسإلا أشنأ .ةدعاقلا ءاضعأ مهيف نمب

 هللا دبع ىلع سيئرلا نإ ليق امدنع ىأ .دالبلاب تفصع ىتلا ةيلهألا برحلا لالخ

 ةيتايفوسلا - ةيناغفألا برحلا نم نيتآلا برعلا نيبراحملا ىمادق مدختسا حلاص

 يهمل يكارتشالا ١ بونجلا ىلع رصنلا ىب قيصحت ىلع لامشلا ةدعاسمل

 0 اااعلا اماما 00 ا ةطشنألا

 بباهرإلا مهّضعَب دعاس .ةيزابختسالا تالاكولا كلذ يف امب «ةينميلا تاسسؤملا

 كاموكحلا مؤقت اَماننع مهّريِذَحت وأ 7ةفِيامآقئاثَوَولّوخاد تاريشأت ئلع لوصحلا ىلع
 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نييئميلا ريغ نم ددع طروت .كهنع ثحبلاب ةيبرغلا
 .ةيقيقحلا مهتايوه ءافخإ فدهب ةينمي رفس تازاوج كلذ يف اومدختسا مهو ءايقيرفأ

 ةموكحلا فعض ببسي كلذو «ةيباهزإ ةدعاق نوكيل ًامئالم ًاناكم ميلا ربتعيالا



 دوسلا تايارتا

ىلإ لوخدلاب نيلاهرإلل حمس يذلا رمألا وهو ,ةنمآ
 ظ ةوهسب اهنم جورخلاو د دالنلا | 

 ١ 05 انه ىلإ لاعت كل ,رمألا يف ثحبن اننإ» :يلاؤس ىلع نفيك در
 يف همالك يف حوضولا ةياغ يفو 3 ..- نوكي فك نأ فرعأ .«كلذ كتكيمب مب

 ' يركسعلا وهو «ةئراوطلا ةلاح:ئف:ةءافكلا#ةياغ«يف»ناجرلا#ربتعُيب .هذهك تالاح
 ' هركذتأ .ةقيقحلاب مزتلملا وهو ,ةرسأ بحاصو ءاصلخم ايكيلوثاك نفيك ناك .قباسلا

 ظ كلذو) تامجهلا عنمي مل هنأل ,ههحتسي نأ نود نمو ,موللا تاقيقحتلا تكم هيف

 هنأ امك «(ةيقيقحلا ةصقلا ربمتبس/لوليأ ١١ تامجه ىف قيقحتلا ةنجل حضوت نأ لبق

 ١ ضّرعتي نأ اريثك هنزحأ .ةفلتخم ةقيرطب هوحن نورظني ةسينكلا يف نيرضاحلا نأب رعش
 تضرعت دق يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةعمس نألو ,ليلضتلل ىكريمألا بعشلا

 .هيوشتلل

 ىدحال 00 امع يىسفن نيبو ىجتيب ةلءاش .«يقيرط يف يننإ» :١”فكل تلق

 ءاهتنا دعب لاع توصب اذهب ىسفن تثدح ؟نميلا ىف لعفت نأ ةيرحبلا انئفس

 .ىبتكم وحن عرسأ انأو ينهذ يف ددرتي لاؤسلا ىقب .ةملاكملا

 يف ىترايس تنكر .كرويوين بتكم جراخ ىلإ قئاقد رشع رورم دعب تلصو

 يف بغرأ مل يننأل كلذو ءاهيف فوقولا عنمُي ةقطنم يفو عراشلا نم ةلباقملا ةهجلا
 ام اذإ ةرملا هذه ثرتكأ مل اذكهو ,يترايس فاقيإل ناكم نع ًاثحب تقولا ةعاضإ

 .ةمارغ عفدل تضرعت

 تيقوتب ١١:77 ةعاسلا دنع :بتكملا ىلإ درت لازت ام موجهلا ليصافت تناك
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 لمحتو نط 4,0٠ نزت ةيرحبلل ةعبات ةرمدم يهو ءلوك .سأ .سأ .وي تناك ءنميلا

 نويراحتنا نومجاهم برتقا .ندع ًافرم يف دوقولاب دوزتلل ةيسار راب ٠٠0" وحن
 نأ ةطقنلا كلت دنع دكؤملا نم ناك .مهسفنأ اورجفو ريغص تراق يف ةرمدملا نم

 تايفولا رابخأ تناك .مهنم رخآ ريبك ددع حرج امنيب مهفتح اوقل دق اراحب ؟
 .نيباصملا دادعأ ديازتت نأ عقوتملا نم ناك امك ؛ىلاوتت لازت ام تاباصإلاو

 قحلملا وهو ءناموين تربور ديقعلا نم موجهلا اذهل ىلوألا ليصافتلا تدرو
 .كلذب ةرافسلا رطخأف ,ةرشابم راجفنالا ناموين ىأر .ءاعنص يف يكريمألا يركسعلا
 .نيليم دعُب ىلع عمُس ثيحب ةوقلا نم ناك راجفنالا نإ دعب ام يف ناموين يل لاف
 ةنيفس] وروبلرام ةنيفس يه لوك ةرمدملل ةدعاسملا تمدق يتلا ىلوالا ةنيفسلا تناك

 .راجفنالا عقوم نم ةبيرق تناك يتلاو ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلل ةعباتلا [ةكلملا ةلالج

 يف ئسئرف يركسع ىفشتسم ىلإ أوج تاباصإلا رطخأ نم نوناعي نيذلا ةراحبلا ل اق
 مقاطو ذاقنإلا لاجر زكر .ايناملأ يف يكريمأ ىفشتسم ىلإ مهلقن لبق كلذو ,يتوبيج
 ايقيقح ًارطخ لّثمي يذلا رمألا وهو ءقرغلا نم لوك عنم ةلواحم ىلع ةنيفسلا

 نوزكرمتي نيذلاو ,ةتقؤملا ةينمألا ةيرحبلا ةاشم تاوقل نوعبات ةيرحب ةاشم لصو
 ىلع اونوكي مل را هيعمل هال نال نفل جلو دعب .ريرتيلاو ف
 عبات ليصف مهعبت .ةفزاجملا يف اوبغري ملو .ًاططخم ناث موجه ناك اذإ امب ملع

 هيكل ناَجرإَقَمأ) اهتاذ لوك نيمأت ىلع دعاس يذلا وهو .ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشمل
 . هونجلا هيف لزني نأ ررقملا نم ناك ثيح ,كيبتفوم قدنف وهو .ًارواجم ًاقدنف كلذك
 .مهلوصو دنع ,ةفاحصلا لاجرو ءنويسامولبدلاو ,نوققحملاو ,نويكريمذلا

 يف تنك امدنع يسفن ىلع هتحرط يذلا يلاؤسل ةباجإ ىلع بتكملا يف ترثع
 ل م م.٠ ةفاسمل ترحبأ نأ دعب ندع يف دوقولاب دوزتلل لوك تجاتحا : : يقيرط

 .ةرم رخآل دوقولاب تدوزت ثيح طسوتملا رحبلا نم
 ةليوط تاونسل تيمدضفتسا يتلا يه يقيرفألا نرقلا ىف ةعقاولا ىتوبيج تناك

 نيو



 دوسلا تاياررإ

 وا ل ,ةيكريمألا نفسلل دوقولاب دوزت افرمك
 -1444) ايبويثإو ايرترإ نيب ام تبشن ىتلا برحلا تدأ .ندع حلاصل تدعبّتسإ

 ريراقت نأ نم مغرلاب كلذو ,ةدحتملا تايالولل ءارغإ لقأ يتوبيج لعج ىلإ ٠

 ببسلا ناك .ندع اهلثمت ىتلا ةروطخلا لثمب اهنأ ىلع أدبأ اهفّنصت مل تارابختسالا

 ءانثأ نيسح ماّدص بناج ىلإ نميلا فوقو نم مغرلاب هنأ وه لوحتلا كلذل سيئرلا
 ندهتإةّمْحَض ةيسامولبداةردابم تقلطأ نوتنيلكاةزادإ) نأ.الإ «ىلوألا جيلخلا برح
 ظ .ةيكريمألا نفسلا نميلا ةفاضتساب قوثولا ناك .ييكريمألا كلفلاّيلإ ميلا عاجترإ ىلإ
 .ةردابملا كلت نم ًاءزج :ةفاضتسالا هذه اهرفوت يتلا ةيداصتقالا دئاوفلا 4 ةفاضإ

 م دعيت ةينمألا ةلاخلا (

 ع مصم  صم مول اصل مصل نس حل م مس سهلا ع

 يسأل تقلا نأ نما ا

 ةرطيسلا نما:ًاليلق ًاردق كلتمت ةيزكرملا ةموكحلا نأو ءةقدلا ةياغ يف وه ندع يف

 نكي مل موجهلا كلذ نأ كلذ ىلإ فاضي .قالطإلا ىلع ةرطيس يأ تكلتما اذإ اذه

 نع نيلوؤسم نييباهرإلا نم نوفرطتملا نويداهجلا اهيف نوكي ىتلا ىلوألا ةرملا
 نيددشتملا مدختسي حلاص هللا ديع ىلع 0 :ىكريفأ فده 00 طيطختلا

 .ةينميلا ةيلهألا برحلا ءانثأ يأ ١997 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ىف نييمالسإلا

 يف نويباهرإ ماق .بونجلا ىلع لامشلل رصنلا نيمأت ىلع ةدعاسملا لجأ نم كلذو

 :اشم دونج برض ةيلمعلا هذهب اوفدهتساو ءروهوم دلوغ قدنف ةمجاهمب نيحلا كلذ

 يف ةمهاسملل لاموصلا ىلإ مهقيرط ةعباتم لبق هيف نوفقوتي نيذلا نييكريمألا ةيرحبلا
 هوجهلا ءدب لبق دونجلا ةرداغم ببسب اهفادهأ لبانقلا تأطخأ .لمألا ةداعتسا ةيلمع

 .يلارتسأ حئاسو ينمي نطاوم لتف نع رفسأ يذلا

 لبق كلذو .دونجلا ةيامح ةطخب فلم ع اديإ ةيكريمألا نفسلا لك نم بلطي

 تاطلس اهيلع تقداص يتلاو .لوك اهتمّدق يتلا ةطخلا امأ .يبنجأ أفرم يأ اهترايز
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 ,[ب وأ] «وفارب» ةطخلا ىضتقمب لمعت فوس اهنأب تركذف ؛ىلعأ ةيكريمأ ةيركسع
 اهنم ةّيزهاج لقألا ةطخلا امأ) .لمتحم موجه دض ةّيزهاجلا نم ةزّزعم ةلاح ىهو

 عضولا لثمتف [د] وأ ءاتلد امأ ؛[ج وأ] يلراشت» وفارب دعب يتأتو ؛[أ وأ] «افلأ» يهف
 قدانبب ةزهجم ةنيفسلا نتم ىلع ةينمألا قرفلا نوكت نأ وفارب ةطخلا يضقت .(رطخألا

 .ةلمتحم تاديدهت يأ دصرتت ثيحب ىرخأ ةريغص ةحلسأو

 لوك سا :سأ يرام نال ا ا اا نا تح ا

 يف هعم تكرتشا يذلاو ,81015 يف صاخ ليمع وهو ,نيدافكام بوب ينربخأ
 ىلإ ءيجملا ىلع تبظاو» :ةرم لوأل هتيقتلا امدنع كلذو ,ءلوك تاقيقحت يف دعب ام

 يرجت .اهئانيمو ندعب طيحملا وجلا نع ًابيط ًاساسحإ تنّوكو ,14817 ماعلا ذنم انه
 اهل اهتامدخ مدقت يتلا ةنيفسلا نم ةيراوفلا تركفل  ةنيفس وسرت اهدنع ةريثك ةطشنأ

 نم ةرشع ةعساتلا غلبي ٌراحب نكمتي نأ يقطنملا نم هنأ دقتعأ ال .ةينيتور ةروصب
 هذه تحت ودعلا نم قيدصلا زييمت نم :١؟ رايع نم ةيقدنب لمحي يذلاو .هرمع
 .«فورظلا

 تاب بتكم يف [باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا] 1171 يف نوفرشملا عمجت
 بايغ نم مغرلاب كلذو .؛ةرمدملا ىلع موجهلا ةيضق ةشقانمل كرويوين يف وروماد
 وه هبتكم ناك) .ةيرانلا ةحلسألا ىلع ةيبيردت ةرود ببسب بتكملا نع هتاد تاب

 نطنشاو يف 1:13! رقم نم رابك نولوؤسم كراش .(عونلا اذه نم عامتجا دقعل عسوألا
 كلذ يف ةكراشملا ل171* يف نوفرشم ينم بلط امك .فتاهلا قيرط نع ةمصاعلا
 .عاامتجالا
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 هدام وسلا | كايازل /|
 سي ع ا ا مسا محل سا ١ يس مسج اج سس م

 7-2 تيس ميسسص

 ١ كفوو ىلع ةدعاقلا نآتإيجوترةركدتإهبتك نأ دحار حازت ناقالذ1ربنر جورج
 ال نب ناك ويديف طيرش ىلإ ةركذملا هذه يف تدنتسا .ام اموجه نشت نأ

 يحسب ٠ "«.ةئتجلا قام حاظر ل اهاضموبيذيةيعا فلا رجيم بح .اثيدح

 ِدِض كتادي,دهتلاهودصت##ةاكو حءطسوألاو ىندألا. نيق لل ةطراخ فقاو ناكو

 .تارابختسالا عمتجم ىف ةفاك نيلماعلا نيب ةركذملا كلت لينوأ ن نوج عزو .اكريمأ

 ةمظنمو .ةدعاقلاب قلعتت ةقباس اياضق يف يلمع ببسبو  ةركذملا هذه تعفد

 ةيامعو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت ةيضق لثم) ةيرصملا يمالسإلا داهجلا
 يف ىرخألا تايلمعلاو ؛ندرألا يف ةدلالا ةرْها ومو «ةدحفملا ةكلمملا يف يدحتلا

 نيرضصاحلا لك ىلإ صخلم ميدقت ينم اوبلطي نأل 117 يف نيفرشملاب  (اينابلأ

 تناك ةلوؤسملا اهنأ لمتحُي يتلا ةهجلاو ,نميلا يف باهرإلاو .نميلا خيرات نع

 بتكملا ددحت اهنأل .صوصخلا هجو ىلع ةيمهألا ةياغ يف ةريخألا ةطقنلا هذه

 تناك اذإ : 0 لردخسلا ءاظنلا 505 ال :ةضقلا هذه يف لسلا ةيحالشل أذ

 .ةدعاقلا طيطخت نم نكت مل ةيضقلا هذه نإ يناديملا نطنشاو بتكم ولثمم لاق

 ترمتسا يتلاو .راضحملا ةعامج يأ ,يمالسإلا نّيبأ ندع شيج نأ ءالؤه ربتعا

 نأ وه الامتحا رثكألا نأب ٌتلداج .موجهلا ءارو فقت يتلا يه .هتوم دعب لمعلا ىف

 ؛طيطختلا بلطتي مجحلا كلذب 0 نأل كلذو . جيلا ءارو يه ةدعاقلا نوكت

 ةيباهرإ ةعومجم اهكلتمت يتلا كلت نم ريثكب ربكأ ىه ةينالمع تاردقو .لاومألاو
 .ةيؤرلا هذه زيزعت يف ندال نب هقلطأ يذلا ويديفلا طيرش مهسأ .ةيلحم

 ؛نييأرلا نيذه عامس دعبو ,2ةهيبرش سيول يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم رّرق

 00 ا تلا ىلإ جوالي نيبملا نع الب

 تا ا يااا دو نمرمأ وه. ركل
 .ةطشن لازت ام دوهشلا ةركاذ نوكتو ,ضرألا ىلع ةلئام لازت ام ةلدألا لك

 اريرما

 ا
 ١
ٍ 
 إ



 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 تمت .كرويوين بتكم لّئميس نم وه هذاختا بجوتي يذلا يلاتلا رارقلا ناك

 نم يكريمألا ماعلا يعدملل رخآ بئان وهو ,يليك ديفيادو ,دلاريجزتيف تاب ةراشتسا
 .ريجفتلا نع ةيئاضقلا ةقحالملا نايلوتيس اناك ناذللا امهو ؛ةيبونجلا كرويوين ةقطنم

 ةيضق يف نيلجرلا عم برق نع تلمع نأ يل قبس .يرايتخا ىلع امهيأر رقتسا
 اياضق يفو .ندرألا يف ةيفلألا تامجهو ٠ ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت
 .ًاددجم امهعم لمعأ فوس يننأل رورسلاب ترعش .ىرخأ

 تامظنملا يف ًاريبخ نوكي ًاليكو باهرإلا اياضق يف ةيئاضقلا تاقحالملا بلطتت

 قفلت .نيبنذملا ةقحالمل اينوناق بولطم وه ام ىلع ًاعلطم نوكي ثيحبو .ةينعملا

000 

 نأشب هتبعادم رثيه 5 تدارأ تارت رشع ذنم نم مدختسُي مل تكل ا
 ىقلتو باوب نبا لجرلا ناك .«رومألا لاجعتسا ديرأ ال» :اهيلع ٌدرف دقوملا كلذ
 ا .ةيسارد حنم نم اديفتسم هميلعت

 فقثم وهو. :نيظع يئاق عاامو حاسم هنإ :بهاوملا ددعتم ًالجر يليك ربتعُي
 داحتالا يف ظ2غخ*# 70 0 07 يف عوطتم ذاتسأو .ءاكذلا داح

 ركذتأ .ةيندبلا ةقايللا نم ةجرد ىلعأ يف هسفن يقبُي يضاير وهو .مدقلا ةركل ينطولا
 يف انقدنف حطس ىلع لينوأ نوج عم ةينمألا تاءارجإلا صحفتأ تنك يننأ ةرم تاذ
 دنع ةيضخشلا ةمالسلا نأشب خيقلق عيمجلا ناك .ًادرفنم حبسي وهو يليك انيأر .ندع
 ,هماظن بيرختب نييباهرإلل حاعبلل !دعتسم ديفاد نكي مل .ةحابسلا ضوح مادختسا

 ناك .يضاير دان ىلإ باهذلا نم ًالدب قدنفلا جرد لوزنو دوعص ةيلمع لّضف كلذل
 .ًادج كحضم لجر هنإ .هجو لمكأ ىلع ىلع هب مزتلي لمع يأب موقي نأ ىلع صرحي
 لمعلا» :ديفاد لاق .هتريخأف هلعفت امع اهلأس ىلوألا ةرملل رثيه ىقتلا امدنع وم

 .«هب تيقتلا فيك نآلا تفرع .نيقاعم دالوأ عم لمعأ يننإ !يعامتجالا
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 دوسلا تايازلا

 ري ريجفت ةماخض لثمب ريجفت يف قيقحتلل ةريبك قرف لاسرإ ىلع ةداعلا ترج
 طنف صاخشأ ةثالث ءاقتنا ةيادب عيطتسأ يننإ ةرملا هذه يل ليق نكل ءلوك .سأ .سأ

 زيدوب ياك اربراب ءنميلا ىلإ ةيكريمألا ةريفسلا تناك .يتقفارمل كرويوين بتكم نم
 ددع ديدحت ةيجراخلا ةرازو عيطتست ) ) .اهيلع قفاوت يتلا رفسلا تازاجإ ديدحتب موقت

 اذإ الإ .يبنجأ دلب ىلإ لوخدلاب مهل حمسُي , نيذلا جراخلا يف نييكريمألا نيفظوملا

 لاجرلا نه انيداو] يئاسؤر يل دك 14[ فرخت .ةلاح يف ةدحتملا تايالولا تناك

 ءدبلاو امدق يضملا تقولا اذه يف انيلع نّيعتي نكل .ًاعيرس رفسلاب مهل حمسُي فوس

 .تاقيقحتلاب

 دحأو ,شتورك جروج ,تدراغنوب فيتس :49-1 قيرف نم ءالمز ةثالث تيقتنا
 ناك .دراو موت وهو ,11711 ب قحلا يذلا كرويوين ةطرش ةرئاد يف يرحتلا لاجر

 تلمع يتلا اياضقلا مظعم يف يكيرش ناك هنأل كلذو ,فيتس راتخأ نأ يعيبطلا نم

 .نيبرقم نيقيدص كلذك انك .اعتمم ارمأ اعم انلمع ناكو ,تقولا كلذ ىتح اهيلع

 .انيتقيدص عم أعم جرخن انك اننأ ىتح .أعم ا تاقوأ نم ٠ اريبك اردق يضمن اًنكو

 نوكت دق ةرطخ 0و دس ألا كلذو هل ا هدا

 امه اناك ,ةيرسلا ةمهملا ةعيبط ببسبو ,كلذ زواجتي ام يف نكل ,ةايحو توم لئاسم

 .بتكملا جراخ لمعلا ةشقانم امهعم عيطتسأ نيذللا نيديحولا نيصخشلا

 يف حالسلا اذه عم لمعن انكو ,ةيرحبلا حالس يف اًقباس ًاراط فيتس ناك

 كلذ لجرلا كلتما .ةيرحبلا يف ةقباسلا هبراجت نم اندفتسا اذكهو ءانتاقيقحت

 جراخ ريكفتلاب هل حمسي يذلا رمألا وهو ,ةيرحبلا ورايط هب عتمتي يذلا ردانلا قوفتلا

 اهتهجاوم ىلع اومدقُي نأ نم نبجأ نورخآ نوكي دق اياضق ىلع لمعلاو .فرلأملا

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةكرعم ةهجاو يف هعضوب اذه فيتس فقوم حمس

 مدرل تبشن ىتلا ةكرعملا يهو ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه لبق ام ةرتف

 صفري فيتس ناك .©]14و 581 نيب ام ةيرابختسالا تامولعملا لدابت داقتفا ةرغن

 ا



 ؟نميلا ىف يرحب ةرمدم

 زربت تناك .هتعيبط بلص نم ةهجاوملا تناك .يموقلا نمألا دّدهت يتلا دويقلاب دّيقتلا

 لبق هرهظ يف يلضع ّدشب بيصأ هنأ نم مغرلابف :تايوتسملا لك ىلع ةزيملا هذه
 ارمأ هسولجو هيشم نم لعج يذلا رمألا وهو ,نميلا ىلإ هترداغم نم دحاو 39

 .لزنملا يف ءاقبلا ضفر هنأ الإ

 حور نم اريبك اردق كلتميو ىلوألا ةجردلا نم ققحم وهف شتورك جروج امأ
 ؛لكأيو لمعي هنإف ةيداعم نادلب لخاد تامهم يف ءرملا لمعي امدنع نكل .ةباعدلا

 يف ٍرهشأ ةدملو ا يع ا

 يف نر ةرئادلا يف لمعي ناك) ةيرحبلا ةاشم يف ًاطباض قباسلا يف جروج ناك
 111086 4ث 070عوأ6غ 060612015 ةدحتملا تايالولا شيجل ماعلا ىلدعلا رواشملا كلسلا

 ةايح يف رومألا مهأ نإ .ةيرحبلا حالس عم لمعلا ةيفيك فرعي كلذل وهو ء.(5

 امك ,مارتحالا نم ًاريبك ًاردق هل ّنكأ يننإف كلذلو ,هترسأو ءارول هتجوز يه جروج
 .رثيهو انأ انم نيبرقم نيقيدص ارول عم حبصأ هنأ

 قيرفلا] 7177 يف اهلثمم نوكيل كرويوين ةنيدم ةطرش ةرئاد هتنّيع دقف موت امأ

 كلتميو «ةنيدملا يف لمعلا ىلع ةلئاه ةردق كلتمي وهو ,[باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا
 يل قبسي مل .ًازيبك امامتها:ليصافتلا َقِلَوي هنأ امك «قيقحتلا تاراهم” نم ًالئاح اردق

 تحت انو - يداحتالا تاقيقحتلا بتكم جراخ نم 7 يف ءاشعأ تدار نأ

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم ىلإ كرويوين ةطرش ةرئاد نم ًاءدب عيمجلا نع

 .يعم هباحطصا يف ددرتأ مل اذكهو -

 يف بتكملا يف نميلا ىلإ انترداغم تقبس يتلا ةليلقلا تاعاسلا انيضمأ
 بيضوتو لزنملا ىلإ عوجرلل تقو انل رفاوتي مل .انتاقيقحتل ريضحتلاو طيطختلا
 يأ لوانتو ءسبالم نم هيدترأ تنك امب رفسلل تررطضا اذكهو .ةلحرلل انضارغأ
 ةدوجوملا كلت وأ ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم ةبيرقلا رجاتملا نم هجاتحأ ءيش
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 دوللالا تايبازلا

 ,تايطعملا نوعمجي نوللحملا :ةمات ةمزأ ةيعضو يف ةدايقلا زكرم ناك .نميلا يف

 تناك امك ؛نميلاب ةقلعتملا ةميدقلا تافلملا يف نوبقني [نوفظوملا] ءالمعلاو

 عّمجت امك ؛اهنيب ام يف تامولعملا لدابتت ملاعلا يف ةفيلحلا تارابختسالا تالاكو

 رفسلل ريضحتلا نم يئاهتنا دعب تركذت .ةيضقلا ةشقانمل ةعاقلا يف نيلوؤسملا رابك
 رييغتب اهغالبإل اهب لاصتالا تلواح .ءاسملا كلذ يف رثيه عم بورضملا دعوملا

 .اهسورد دحأ يطعت ةسردملا يف تناك .اهيلإ لوصولا نم نكمتأ مل ينكل ؛يديعاوم

 لب ,دعوملا ءاغلإ ىلإ يرارطضاب طقف سيل اهغالبإب 8580 تادعاسم ىدحإ تفلك

 .يعوجر دعومب يتفرعم مدعب

 18”11 ب قحلملاو كرويوين ةئيدم ةطرش ةرئاد ىف نيلماعلا يرحتلا لاجر دحأ ماق

 قيرف انيقتلا كانهو ,ةيوجلا زوردنآ ةدعاق ىلإ موتو ءجروجو .فيتسو انأ انلاصيإب

 نم فلأتي يذلا - نئاهرلا ذاقنإ قيرف كلذك انعم مدق .يناديملا نطنشاو بتكم

 ةيامحلا ريفوت لجأ نم - تاقيقحتلا بتكمل عباتلا 511/87 ةصاخلا ماهملا قيرف ةبخن

 عضب راظتنا انيلع متحت اذكهو .ءروفلا ىلع ةرداغملا نم ,كلذ عم ,نكمتن مل .انل

 «نيدوب ةريفسلا لبق نم دالبلا انترداغم ىلع ةقداصملا تالماعم ءاهنإل ىرخأ تاعاس

 :نميلا يف رخآ يباهرإ موجه ثودحب انراظتنا ءانثأ انملع .انترئاط عالقإ لبق كلذو

 ريمدت ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو .ءاعنص يف ةيناطيربلا ةرافسلا ىلع ةيودي ةلبنق تيقلا
 ْ .ةيئابرهكلا اهتادلوم دحأ

 ةيركسعلا نحشلا تارئاط ىدحإ ىلإ اندعص ىتح جورخلا حيراصت تهتنا نإ ام
 ةرئاطلا يف دعاقم كانه نكت مل .تادعملاو ,ةحلسألاو ,تابرعلاب ةلمحم تناك يتلا

 بتكم نأل كلذو .قلقلا نم وج ةلحرلا داس .اهيلع ةحارتسالا نم انكمت ةكبش ادع ام
 نكن مل انتأ انك :نيميلا عم ةينالمع تاقالع يأ كلتمي ال يداحتالا تاقيقحتلا

 لمتحتلا نمل ناك .انتمجاهمب نوموقيس مأ انب نوبحري فوس نوينميلا ناك اذإ ام ملعن
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 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 يف نيترافسلا تاريجفت يف انتاقيقحت ءانثأ انملع .نحن يأ ءددجلا نيلصاولا لتقل
 177777 ن1 قالا انتنارذأ قرع
 :ةيداتعا

 تايالولا نيبو نيينمي نيلوؤسم نيب ام لكاشم دوجوب كلذك ملع ىلع انك
 ول هنإ موجهلا نم ريصق تقو لبق حلاص هَّللا دبع يلع ينميلا سيئرلا لاق .ةدحتملا

 ببسب دالبلا كلت دض داهجلا ىلإ مضني فوس هنإف ليئارسإ عم دودح هدالبل تناك

 بيسي طوملا ترد نارتو حلل .رمتسملا يليئارسإلا - يبرعلا عارصلا
 م ةنيدصا نفت 0157 دولا اذكهو - ليئارسإل اهمعد

 ةيراث ةوق قيرفلا كلذ رفويس :ان ل انعفد يذلا ببسلا

 ةروصلا كلت يأ - لاموصلا سنن مل اننإ .ماري ام ريغ ىلع رومألا تراس اذإ ةيفاضإ
 8 مدس رايد ارت 0-1 يام أ ا

 م ءيش تد اتق نود نم ١١ انممص اولتقو ٠ ,عراوشلا يف

 ب لا
 مي ب ا موت ,يسأر يف لوجت تيقب

 دوقولاب دوزتلل انفقوت دعبو ,ةعاس نيرشع نم رثكأ دعب نميلا يف انترئاط تطبه
 تظحالف ةرئاطلا ةذفان لالخ نم ىلوألا ةرملل دالبلا ىلع ةرظن تقلا ال
 لبق تأطابتو جردملا قوف ةرئاطلا تداهت .تدروصت امم رثكأ انكس ةرثعبم اهنأ

 دونجلا ىدترا .ةينميلا ةصاخلا تاوقلا هنأكو ادب امب نوطاحم اننأ انظحالو ءاهفوقو

 .47-41 عون نم يه ىتلا مهقدانب انيلع اوبّوص نأ اوثبل امو ,ةهومم ةيركسع ايزا

 .انيلع ةيوصم ةشاشرلا اهقدانبو بيج ترايسو ةيركسع تابرع مهبناج ىلإ انيار

 يف بغرن ملو ءثدحي امع ةركف يأ انيدل نكت مل .ةيادبلا يف دحأ كرحتي مل

 ,ناموين ديقعلا ثبل امو ءنمزلا نم ةليقث ةقيقد ةرشع سمخ تضم .لعف در يأ ةراثإ
 يرجي اذام» :اندحأ حاص .ةرئاطلا ىلإ دعص نأ دالبلا ىف ىكريمألا ىعافدلا قحلملا

 .فقوملا حاضيإ ىلع لمعي هنكل ءطبضلاب فرعي ال هنأب انباجأ «؟ءامسلا قحب انه
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 1 : رم ىو نس مح -

 ,نومستبي دونجلا ضعب نأ تظحال .مئاقلا رتوتلا نم تففخ ةوطخلا هذه نأ ادب

 .ةيزيلجن الاب «ًأركش» يل لاق مهضعب نأ ىتح

 « ؟انترئاط مترصاح اذامل ؟ثدحي اذام» :ينميلا لوؤسملا تلأس

 .«مكتيامحل كلذ انلعف .اوقلقت ال»

 نم مجاهيي فوس هنأف انتمح اهم 06 دارأ ادا نكل كلذ ردقن اننا» : هل تلق

 .«انوحن سيلو جراخلا ىلإ ةيوصم مكتحلسأ نوكت نأ بجي كلذلو . جراخلا

 اثداح نإف كلذ لعفن مل اذإ اننأل ,لضفألا ةقيرطلا اهنإ .الك .الك» :ينباجأ

 مهتحلسأ ضفخب هدونج لوؤسملا رمأ .«كلذ ديري انم دحأ الو ,ثدحي فوس

 .انوحت ةيوصملا

 نود نمو ,ةيساسألا تآشنملا ىلع الإ ىيوتحي الو ًاميدق ًاراطم ندع راطم ناك

 ةدوزم ىرخأو «نييداعلا نيرفاسملل اهادحإ) نيتعاقو ءدحاو جردم ىوس دوجو

 ةليلق بتاكم ٌتَصَصخ امك ,(7717 ةغلابلا ةيمهألا يوذ نيرفاسملل كئارأو دعاقمب

 ىتلا انتايرعو ءانضارغأو ءانتادعم انلزنأ .نيينمألا نيلوؤسملاو نييرادإلا نيفظوملل

 ءيش لك شيتفت هتاذ تقولا يف اودارأ دقف نوينميلا امأ .ةرئاطلا نم اهلازنإ اندرأ

 ةيلسلستلا ماقرألا ىتحو ءليصافتلا لك نوينميلا نّود .هيلع ةقفاوملاو ةرئاطلا نم لزني

 ال داكنو ,ةكهنملا ةلحرلا كلت ىف ليوطلا رفسلا ءانع نم نيقهرم انك .انتحلسال

 .دويقلا هذه لك ءازإربصلا نم ىفكي ام كلتمت

 ضرف تاوقو ماسقأ عيمج نولثمي اوناك :نيينميلا نيلوؤسملاب ّحعي راطملا ناك
 دارفألا كلذك ءاج .ةيركسعلا ماسقألاو ,تارابختسالاو ,ةيتطولاو ةيلحملا نوناقلا

 ةعباتلا نمالا تاوقو ,شيجلا دارفأ ضعبو .راطملا نمأ ىلع ظافحلاب نوجلوملا
 ,يسايسلا نمآلا ةسسؤم ىعدت يتلا تارابختسالا ةلاكو كلذكو ,ةيلخادلا ةرازول
 تاالاكولا كلت نم ةدحاو نم ام هنأ ادب .ندع ىف ةينمألا تالاكولاو .ةيداعلا ةطرشلاو

 .انتيقارم يف نوبغري عيمجلا نأو ءمساحلا ينوناقلا ضيوفتلاب عتمتت

 فض



 دوسنلا تايارلا

 ةحضاو دودح دوجو نود نم تايحالصلاب لخادتلا ءاقبإ نادلبلا َضعَب دمعتت

 دوجو ينعي [ةدحاو ةلاكو وأ] ةسْسؤَم َدَوَجَو نإ .ةينمألا تاسسؤملا نيب ام لصفت

 ةداع قفارتي تايحالصلاب براضتلا نكل .دالبلا ىلع رطيَست دق ةلمتحم ةطلس ةدعاق
 ذوفنلا رئاود ىلع تاعارص ضوخ يف اهتقو تاسسؤملا يضمت :ةينمض لكاشم عم
 عضولا اذه عنمب ؛مكحلا وأ طيسولا رودب دالبلا سيئر موقي امنيب «ضعب عم اهضعب

 لمعلا نولواحي نيذلا بناجألا دعاسي ال هنكل ,بالقنا ذيفنت نم ةنيعم ةعومجم

 يف ام لمعب مايقلا يف اهيف بغرن ةرم لك يف نيرطضم انك .ةفلتخملا تالاكولا عم

 .ةدح ىلع ةسسؤم لك عم لمعلا اذه ىيسنت ىلإ راطملا

 .مهعم ماثولا نم ًاعون ئشنأ يك نيينميلاو انتعامج نيب ام طيسولا رودب ٌبمق
 .مهنع ءيش يأ ءافخإ ديرن ال اننأو اهنوديري تامولعم يأ مهيطعن فوس اننأب مهتغلبأ

 هذه يف مهعم لمعن نأ اندرأ امك ءانتئيفسل ثدح امب قيقحتلا :ةطاسبب «لواحن انك
 اريشك ثررس . . مهعم لمعلا ديرن اننأ ةقيقحبو ءانتحارصب نوينميلا بحر .تاقيقحتلا

 .مهتغلب ملكتأ يننأل

 ةداس ةملك نأ امك. ةمبلا يف «ةداس» مسا وه .نافوص :يتلئاع مسا نإ يل ليق

 .يعامتجالا عضولا ىلع لدت يتلا «ىوتسملا عيفر» ينعت يتلا .دّيس ةملك عمج يه

 نأ كلذك ودبي .ىبنلا ةلالس نم تردحت ةلئاعل مسا وه نافوص نإ نوينميلا ىل لاق

 ينولأس راطملا يف نيينميلا نأ امك .هتاذ مسالا نولمحي ةموكحلا ىف ءارزولا ضعب

 ةبغر يدل نوكي نأ نود نم تبجأ .ينمي لصأ نم يتلئاع تناك اذإ امع مامتها لكب

 .«ليوط تقو ذنم نميلا نم ةلئاعلا تتأ امبرل» :ةديفم ةزيم نع ىلختلاب وأ .بذكلاب

 ةلصب هيلإ نوتمي صخش ىلع روثعلا يف و ,ةداع ,ةبعصلا فقاوملا ىف سانلا بغري

 .نييئميلا ىلإ ةبسنلاب صخشلا كلذ نوكأ نأل ٌثررسف انا امأ ,ةبارقلا

 ةرورض كردأ يننأب مهتغلبأو مهرظن ةهجو مهفتأ يننأ كلذك نيينميلل ترهظأ

 تارايسب مهدالب «نوحاتجي» لوقا نييكريمألا نيلوؤسملا ةروصل مهحيحصت

 أدج نوداعم مهنم اريبك اددع نأ املع ٠ ,مهبعش نيب اهب نوريسيو ةحلسألاو بيجلا

 فمن



 ؟نميلا ىف هةيرحب ةرمدم

 بصنب مويلا نم قباس تقو يف اوماق ةيرحبلا دونج نأب نوينميلا ينغلبأ .نييكريمألل
 وأثا ىذلا رمآلا وهو ,(مهتداع ىلع ايرج) يكريمالا ملعلا هبف اوعفرو مهل ركسعم

 .:ريبلحملا ناكسلا

 انطوبه دنع اهانيقلت يتلا ةنشخلا ةلماعملا نأب ينمي قيدص نم اقحال تملع

 .قباسلا مويلا يف نوينميلا اهنم ىناع يتلا ةناهملا ىلإ ءايئزج .عجرت تناك ةرئاطلاب

 ةحفاكم ةقرف لمحت ىتلا ةيرحبلا ةاشم ةرئاط تطبه امدنع هنأب نويكريمألا لاق

 ,موجهلا ىلع تاعاس ةدع رورم دعب كلذو ,5857 لوطسألل ةعباتلا ةينمألا باهرإلا

 يفماهلا تارايسب ةيرحبلا ةاشم جرخ .انعم ثدح امك يأ ءاهترصاحمب نوينميلا ماق

 نم نكل .راطملا ىلع اورطيسو نيينميلا اورصاحو .ءتاوقلا رشنل ةعيرس ةكرحب اوماقو

 مهراطم ضّرعت نأ دعب نيينميلل ةريبك ةناهإ كلذ لثم .ةدحاو ةصاصر قالطإ نود

 .ةعرسلا هذهب ةرطيسلل

 قيبطت قرف يف مه نَم ةصاخو ءانباصأ ام عم نيينميلا نم ريبك ددع فطاعت

 يعسلا انوكراش نيذلا كتلوأ كلذك مهنيب نم ناكو ,تارابختسالا عمتجمو نوناقلا

 نيدلا نم طابضلاو نيلوؤسملا خف ريبك تدع ىعب .نيرودغملا ةراحبلل ةلادعلا ءارو

 - ةلودلا نمأ نم مهصعبو :ةيلخادلا ةرازو نم اوناك نيذلاو -راطملا يف مهتيعتلا

 قحلملا ةقفرب راطملا ىلإ هجوتأ تنك .ندع يف يثوكم ةرتف ءانثأ يعم ةقادص ىلع

 مويلا ىتح تلز ام يننإ .دونجلا لوخد رمأ ليهست لجأ نمو ندع يف ةيكريمأ ةرئاط

 .نميلا يف مهتبسك نيذلا ءاقدصألا نم ريبك ددع عم ةقيثو ةقادص ىلع

 ,ةينيتورلا تاءارجإلا هجاوأ تنك امنيب ةرئاطلا برق نئاهرلا ذاقنإ ةقرف تيقب

 ةعاق يف اوسلجف نوقابلا امأ .اهذخأ وأ اهب ثبعلا مدع نم دكأتلل انتادعم تبقار امك

 نم تاعاس ةدع رمألا قرغتسا .انلوخد تابيترت نم ءاهتنالا راظتناب ةسيئرلا راطملا

 ٌرصأ .ال مأ ةرئاطلا ةرداغمب انل حمسُي فوس ناك اذإ ام ريرقتل ةرتوتملا تاضوافملا
 رايخ يأ اندنع نكي مل .ةحلسألاو تابرعلا ضعب ذخأ عيطتسن ال اننأ ىلع نوينميلا

 قرع



 دوالالا تايارزإ

 يف ةيجراخلا ةرازو يلثمم نأ امك .مهدالب يه كلت تناك :مهبلطل ناعذإلا ريغ

 نوينميلا اهضرفي يتلا دويقلا لوبق انيلع نّيعتي هنإ انل اولاق راطملا

 نكت مل .ةرئاطلا يف ةليوطلا انقدانب كرت انيلع هنأب ةيجراخلا ةرازو ولثمم انغلبأ

 نك - ةينيتور ةروصب اهبحطصن ىتلا ةحلسألا يه ىرخألا قدانبلاو 4-11 تاشاشر

 ةناكمإل ابسحت ةبرعلا يف اهئاقبإل انططخ اننكل - ضرغلا كلذل تاسدسملا مدختسن

 مدع ىلع تّرصأ نيدوب ةريفسلا نأب انغلبأ نكل ,مهعم ضوافتلا انلواح .اهل انجايتحا

 :ريغسلا تلاق» :ينعنقي نأ نود نم ةيجراخلا ةرازو يلثمم دحأ ينغلبأ .اهيلإ انتجاح

 رايخ يأ انيدل نكي ملو ؛نيحاترم نكن مل .«ةيامحلا مكل نونّمؤي فوس نيينميلا نإ

 ضارغألا ةسارحو اهتسارحل ةرئاطلا يف نئاهرلا ذاقنإ ةقرف دارفأ ضعب ىقب .رخآ

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ انتدوع نيح ىلإ كلذو ءاهيف اهانكرت ىتلا ةريثكلا

 لقتل .تاتحاش ةيجراخلا ةرازو انل .تنمأف اريخأ راطملا انترداثم ثقو ناح

 دونجلا ثبل امو ,ةعتمألا ليمحت نم انيهتنا .ةلفاح انل تنّمأ كلذكو ءانتادعمو انتعتمأ

 تاوقلا نم ةفلؤم ةلفاق كلذك انتقفار .اهتسارحل تانحاشلا ىلإ اودعص نأ نوينميلا

 ؛اكشودلا تاشاشرب ةدوزمو عفدلا ةيعابر بيج تارايس نتم ىلع ةصاخلا ةيئميلا

 اذكهو ءةلفاحلا ىلإ دوعصلا نوينميلا انم بلط .ملم ١؟,ا/ رايع نم تاشاشر يهو

 .كيبنفوم قدنف ىلإ انب ةلفاقلا تهجتا
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 تناك اذكهو ءًاراح سقطلا ناك .ديدشلا قاهرإلاب ةطقنلا هذه دنع ترعش

 أسحت اهيلإ دوعصلا هتاذ تقولا اذه يف بغرأ مل .ًادج ةيرغم ءاوهلا ةفيكملا ةلفاحلا

 مهنا تضرتفا .نيينميلا عم لمعلل ًازهاج نوكأ نأ ٌتدرأ امك ءأرطت دق ةلكشم يأل

 ادب .ةلفاحلا بوكر نم ًالدب مهبئاج ىلإ بوكرلاب هذه يتردابم نورّدقي فوس
 ةريغصلا تانحاشلا ىدحإ قلستب انأ تأدب امنيب ةلفاحلا ىلإ لوخدلاب نورخآلا

 مهدحأ يل لاق .ةنحاشلا بناج نم يسأر زرب امدنع مهثيداحأب نيلغشنم دونجلا ناك
 .«ةلفاحلا يف نوكت نأ كب ضرتفُي» :مزحب

 فرك



 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 وهو .,ةقث لكب كلذ تلق .«ةنحاشلا قودنص يف مكعم بكرأس .الك» :هتبجأ

 .مهثيداحأ اوعباتو مهفاتكأ دونجلا ره .ةشقانملا مدعب ودبي ام ىلع مهعنقأ ىدذلا رمألا

 .ةريغصلا ةئحاشلا قودنص ىلإ دعصي وهو مهدحأ ناوث ةدع رورم دعب تعمس

 نوينميلا قّدح .يدحو ينكرتي نأ يف بغري ملو «ينآر هنإ لاق .جروج وه كلذ ناك
 .مهضعب نيب ثداحتلل مهراظنأ اولّوح نأ اوثبل امو ءّيلإ اورظن مث هب

 يف انتادعم ليمحت دعبو تالفاحلا ىلإ عيمجلا دعص نأ دعب ةلفاقلا تقلطنا

 ناك .ةيبنجألا نادلبلا يف ةيمسر لفاوقب لقنتلا ماودلا ىلع تفرك .تاحاشلا

 0 يروعش ةظحللا كلت يف لئامي يروعش

 فرتلاب مهضعب عتمتسي نأ لمتحُي .ةيركسع ةقفارم وأ ,ةطرشلا ىوق نم ةقفارمو
 ور وبس عصا الإ ,ةينمألا بكاوملا هرفوت يذلا ةيمهألاب ساسحإلاو

 ظ ني هنأل َكَلَذَو ءنامألا مدعب رعشأ ينلعجي
 باحسلا تاطلتلا نتا نأ ةيجألا نادل لإ ينارايز يف تدتعا .ظبضلاب
 .راذنإلا تارافم افصو ءاوضألا اهيف عمتلت ة زر 0382ذل ع ةريغص ةنحاش ىئاطعإ

 قيرطلا رمت .قيرطلا يف ىرخألا تارايسلا ىلع ةلفاقلا قالطنا ةيادب عم تزكر

 .ديدج ٌراطم دّيشي ثيح ريبك تاءاشنإ و ةاذاحمب راطملا جراخ ىلإ انلقنت يتلا

 اعإ :دهاش امدنع جروجو ذأ تشهد

 .موتهاوووص تاكتتحرللا زينه ىف تيتك

 ,ديدجلا زاطملا ءاَنَبَب موقت يتلا ةكرشلا ىلإ ريشت ةحوللا نأ كلذ دعب انكردأ
 قرشلا يف تاءاشنإلا تاكرش ربكأ ىدحإ يهو .ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم يأ

 نع لوؤسملا وه نم انربخأ ادحأ نأكو ءجروجو انأ ءانل رمألا ادب نكل .طسوألا

 .اهنع ثحبن يتلا ةهجلا نعو .موجهلا

 نأ امك ءينمأ يزارتحا ءارجإك كلذو ,ىرخألا تارايسلا ةعرسب كرحتن انك
 ريت يتلا بيجلا تارايس تنكمت .انفقوت مدع نم دكأتلا نيدهاج اولواح نيينميلا

 فرضي



 دوسلا تايارلا

 لالخ نم انررم اننأ امك ءانتلحر مظعم يف ةقيرطلا هذه تحجن .انقيرط حتف نم اتهامأ

 نإ ام نكل .انتعرس نم فيفختلا ىلإ رارطضالا نود نم تاريدتسم لوحو تاعطاقت

 ,تاريدتسملا ىدحإ دنع ةقئاخ ريس ةمحزب انمدطصا ىتح كيبنيفوم قدنف نم انيرتقا

 انأطبأ نإ ام .بسانملا تقولا يف انمامأ قيرطلا حتف نم بيجلا تارايس نكمتت ملو

 .تارايسلا وحن هعباصأب ريشأتلاب ةريغصلا انتنحاش يف دونجلا دحأ أدب ىتح انمدقت

 مل .«كلذ لعفي هنأ قّدصأ ال» :يل لاق .جروج هجو ىلع ةمدصلا تارامأ تظحال

 نمضتت .ةليلق ناوث رورم دعب فقوملا تمهف .جروج رّمذت ببس ةيادبلا يف مهفتأ

 فرعأ تنك .عباصألا فارطأ ٌمِض طسوألا قرشلا يف ءاطبإلا ىلإ وعدت ىتلا ةراشإلا

 ةدحتملا تايالولا ىف ةراشإلا كلت نكل .نانبل ىف اهتيضق يتلا يتلوفط ةرتف نم رمألا

 ْ ..ةئيذب ةراشإ اهنأ ىلع ًاطخ مهفُت دق

 قاروألاب اوققد نيذلا نيينميلا نيينمألا نيلوؤسملاب ًطاحم كيبنيفوم قدنف ناك
 حطس قوف ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم تدهاش .قدنفلا ىلإ نيلخادلا عيمجل ةيتوبغلا

 رظنملا نكل ,ةيامحلاب عتمتي قدنفلا نأ يتظحالم دنع اررقك تعقرا .هلخادو قدنفلا

 .رطخ ىف انتايح نأو ,ةيداعم ةقطنم ىلإ نولخاد اننأب كلذك ينركذ
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 عساتلا لصعلا

 توملا ةعاق

 نم انبرتقا نإ ام نكل لوك ةرايزل نميلا ىلإ انلوصو نم ةليلق تاعاس دعب انهجوت

 دسأب رظنملا ينركذ .رسيألا اهبناج يف ةريبكلا ةرغثلاب انراظنأ تقّلعت ىتح ةرمدملا

 هتباهمب دسألا ظفتحا :«كيفارغويج لانويشان» ةانق ىلع هتيأر نأ ىل قبس حيرج

 ىلع ليحتسملا نم ناك .نيقيمع اناك ملألاو حرجلا نكل «نايعلل ةرهاظ تيقب يتلا

 .اهنم انيارتقا ءانثأ تمصلاب ًاعيمج انمزتلا .نزحلا ىف قراغ هنأب رعشي ال نأ ءرملا

 ءاجرأ نم ثعبنت توملا ةحئار تناك .اهنتم انقلست نإ ام ثكأ روعشلا كلذ ءاس

 انيأر .ةنيفسلا رهظ ىلع ةاّجسم ةيكريمألا مالعألاب ةفوفلملا ثثجلا انيأر .ةنيفسلا

 ,ةمهجتملا مههوجو ىلع دورشلاو ىسألا تامالع ترهظ دقو نوريسي مهو ةراحبلا

 .قرغلا نم ةنيفسلا ذاقنإل راهن ليل نولمعي اوناك .مهنيعأ تحت تانضغتلا تنابو

 ىسألاب ضيفت تناك مهنيعأ نأ امك ,مهداسجأ ىلع تامدكلاو حورجلا راثآ ترهظ

 نأ فرعأ .ثدح ام لّيقت نع نوزجاع ةراحبلا ضعب نأ ادب .ةياهن الب ودبي ىذلا

 .بولقلا طاين عطقي رمألا ناك .ًادبأ كلذ لّبقتي نل مضعب

 انثجو ,ةئيفسلا حطس قوف ةرئانتم مدلا عقب انيأر .راجفنالا ناكم وحن انيشم

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو 8/019 وّينقت ناك .ديدحلاب تكباشت دقو ةيولمو ةاقلم
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 دولا تايازلا
 1 وسو مس ا حا اس سس سس مس كي

 زع ثحبلا ىلع هتاذ تقولا يف : اوصرحو ,ةراحبلا صيلخت رذحو ةيانع لكب نولواحي

 ىئاتنتسا لكشب ةقاش ةمهم هذه نأ روفلا ىلع انكردأ .ليلدلا نم ءازجأ لكشي ام لك

 كلذل ةمزاللا تادعملا ناكلتمي 7015و 1131 نأ امب نكل .مقاطلا دارفأ ىلإ ةبسنلاب

 .ةنيفسلا حطس حطس نم اياحضلا ءالشأ عمجب ءالمعلا ماق .انعسوب ام لك انلعف

 لواحي ناك امنيب مهدحأ تبقار .ةلدألاو ماطحلا صخخفتب نويلدعلا ءاربخلا ماق

 اياب وأ «ةنيفسلا نم وأ ,صخش نم أءزج هلمحي يذلا ءيشلا كلذ ناك اذإ ام ديدحت

 ةطيحملا ءانيملا هايم شيتفتب نوساطغلا ماق .مهبراقو نييراحتنالا نيمجاهملا ءالشأ
 يف تثجلا تعضُو ثيح يأ ءراجفنالا ةقطنم جراخ ةعاقلا ىلع قلطا .ةنيفسلاب

 .نايثغلاب ترعش .«توملا ةعاق» مسا ءيمسر ريع لكشبو ,ةيادبلا

 ناك يذلا قيرفلا امأ .جروج فارشإ تحت مقاطلا عم تالباقملا ءارجإب انادي

 نيجانلا ةلباقمب كلذ دعب أدب دقف دالبلا لوخد ىلع ةقفاوملا راظتناب ايناملأ يف اقلاع

 رهو «يميلقإلا يبطلا لوتشدنال زكرم ىلإ وجلا قيرط نع اولقن نيذلا 7
 رخآ نع تامولعم مج ني انكمت .ةدحتملا تايالولا جراخ يكريمأ ىفشتسم ربك

 ضعب عمو ءمهعم ةكرحجا يتلا تالباقملا ةجيتن كلذو ءراجفنالا لبق ةليلقلا قئاقدلا

 .لوك نتم ىلع اوقب نيذلا نم

 ةنميملا ةهج نّمأ نأ مقاطلا ثبل امو ٠*8:7. ةعاسلا وحن يهاوات ًافرم لوك تلخد

 ناك .دوقولاب دوزتلا ةيلمع تأدب .دوقولاب دٌوزتلا ةطحم يأ - «نيفلودلل» ةهجاوملا

 براوقلاب لوك ةئيفسلاب ةطيحملا هايملا جعت نأ دوقولاب دوزتلا ةيلمع ءانثأ ًافولأم
 دحأ برتقا .ةنايصلا لامعأ ذيفنتو ,تايافنلاب دوعتل نؤملا اهعم ٌةلماح ةريغصلا

 .مادقأ 5 هضرعو ًامدق "0 وحن براقلا لوط غلبي .نيلجر هعم ًالماح ةريغصلا براوقلا

 ءطبب برتقا .هحطس ىلع ءارمح ةداجس ترهظ امك .ًايجراخ ًاكرحم براقلا مدختسي

 ,حيولتلل مقاطلا َتاَجتَْساَوأ ءامهيَديأب هابكازا َحَّول .لوك نم ىرسيلا ةهجلا بناج ىلإ

 نما#برتقت تناك«يتلا. ىرتخألاتتتاؤقلا رع التحت تتراقلا َكَلَذ نكياعلا .يديألاب

 ريثي رخآ يش يأ وأ ,تارجفتملا ىلع لدي ءيش يأ كانه نكي مل .اهنع دعتبتو لوك
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 توملا ةعاق

 دنع يأ ,ةليلق ناوث رورم دعب براقلا رجفنا .براقلا كّرحم نالجرلا أفطأ ؟كوكشلا*

 ىلإ رانلا ةلتك تدأ .ةنيفسلا بناج يف امدق ٠ رطقب ةوجف ترهظ ١١:71. ةعاسلا
 امئيب ,ةنيفسلا رهظ ىلع ءادغلا ماعط لوانت نورظتني اوناك نيذلا ةراحبلا لتقو حرج
 .ءامسلا يف دوسألا ناخدلا بحس تعفترا

 تناك دوهشلا ةركاذ نأل كلذو ,ةيمهأ اهرثكأ تاقيقح

 انطابحإل ريثملا نم ناك اذكهو ةوه امك ئقب ةميرجلا حرسم نأ امك ,ةظقي لازت ام

 فرشملاو ؛قيقحتلا نع لوؤسملا صاخلا ليمعلا وهو :لينوأ نوجل ال حمسُي ال نأ

 ةريفسلا تضفر .نميلا لوخدب ,كرويوين بتكم نم نيرخآلل الو ءانيلع رشابملا
 نم ىفكي ام انيدل نأ رّركت تلظ يتلا يهو ,دالبلا لوخد ىلع ةقفاوملا نيمأت نيدوب

 نأ اهل حرشت نأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ تلواح فردا ىلع نيلوؤسملا

 لاجرو «نييلدع ءاربخو ءنيصاوغو «نيينقتو نيينمأ نيفظوم بلطتي قيقحت ءارجإ

 مل .ءالؤه لك نم ريبك ددع دوجو رمألا بلطتي امك. «نيرخاو خت لاجرو :باوجتسا
 .اهريغ نم رثكأ فرعت اهنأب ترعشو ءاعفن تالواحملا هذه دجت

 ذاقنإ قيرف ىلإ انلكوأ .اننيب راودألا انعّروو نسحأ يه ىلا انرومأ رددت انلواخ

 يف نمألا ةيلوؤسم :806 11101عال يكيه بوب فارشا تحت ناك يذلاو ,نئاهرلا

 هتفصب لمعلا عبات هنأ نم مغرلابو ,تدراغنوب فيتس امأ .ةبكاوملا ىفو قدنفلا
 هرهظ يف اهيناعي يتلا مالآلا ببسب ةدايقلا زكرم يف ىقب دقف ,ةيضقلا اك عا

 .ةيزكرملا تارامختساللا ةلاكو عم تامولعملا لدابت قيسنتو ةيرادإلا اياضقلا ىلوتو

 نم ناك نكل «ةلادعلا ىلإ مهميدقتو موجهلا نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتت انتمهم تناك
 ىلإ اهيطعن انك يتلا تامولعملا يهو .ةيرابختسا تامولعم ىلع عقن نأ لمتحملا

 يعاسم ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو زيكرت ناك .ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو

 .انل ةديفم تامولعم نع فشكلاب موقت نأ اريثك لمتحملا نم ناك نكل .تارابختسالا

 نم نحن» :يليروب نود وهو ,تاقيقحتلا بتكم يف نيقباسلا يئالمز دحأ يل لاق
 .«اهتبقارمب موقت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو امنيب .رويطلا طاقتلاب موقي
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 دوالللا تايازلا
 تم ذا اش ا ا يحب - ه2 س2 رع ص م سس ع

 ا ا سل سم -

 وب يأ .هتاذ ةميرجلا حرسم يف نيفظوملا لك نع الوؤسم شتورك جروج ناك
 قيقدتلا لجأ نم ةنيفسلا ىلإ ةريبك ةعومجم لاسرإل كلذك انططخ .لوك سأ .سأ

 حطس ىلع راحب ةئمثالث نع ديزي ام دجوي ناك .راحب لك عم ةلياقم ءارجإو ,ةلدالاب

 خيه ناك .ةدح ىلع مهنم دحاو لك عب ثردحتت نأ مهملا نم 4 انياترا انئكل ءلوك

 نأب كلذك انرعش اننككل ءرخآ د صخش يأ هظحالي مل ائيش مهدحأ ىري نأ لمتحملا

 مونلا ا ةراسبلا نواعم :ةيسفن دئاوف هعم لمحي ٌرمأ وه اعيمج مهعم ثدحتلا

 مهثالمز داقنإ هلواحم يف مهتاقوأ نم ةفيقد لك اوضمأ امك ,راجفنالا ثودح كيم

 .ىراجلا قيقحتلا نم ٌءْزج مهنأكو اورعشي نأ اندرأ اذكهو ,ةنيفسلاو

 ليكو ىتفصبو ا امأ .عقاوملا فلتخم صخفت نع الوؤسم دراو مول ناك

 رس دك الا فدهب تاعومجملا فلتخم نيب لوجأو ,تاقيقحتلا دوقأ تنكف :ةيضعلا

 تاطلسلا عم 0 : قيسنت ةيلوؤسم ملينا كلذك تنك ,مارب ام ىلع ءيش لك نأ

 ٠:٠٠ ةعاسلا دنع اعامتجا هلمكأب انقيرف دقعي نأ ىلع انئيب ام ىف انقفتا .ةينميلا

 .هزرحن يذلا مدقتلا ةعباتم لجأ نم احابص

 اريك ًاددع نأ امك .ءتارابختسالا لاجرو نييركسعلاب ائيلم كيبنفوم قدنف ناك

 .نوزكرمتي اوناك ثيح طسوألا قرشلا يف ىرخأ نكامأ نم أوج هوتل لصو دق مهم
 ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم نيفظومب ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىف رثكأ قدنفلا ألتما

 ةيركسعلا ةدايقلا نمو ,ةيركسعلا تارابختسالا نمو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو

 ةرازو يلوؤسمو ,ةيرحبلا ةاشمو ,082/10011 طسوألا قرشلا يف ىطسولا ةيكريمألا

 تلطو ةيمسر ةمهم يأل ندع ىلإ ة ةدحتملا تايالولا نم نيتآلا لك يأ - - ةيجراخلا

 لكاةوكيتاأ ةينمأ بابسألو «ةيجتزاخلاةزازإواةتاةازأأ .قدنفلا يف ءاقبلا عيمجلا نم

 تائيه فلتخم نيب ةقيثو طباور ءوشن ىلإ هتاذ ناكملا يف ًاعم شيعلا ىدأ
 ةجاح كانه نكت مل .لصفنم لكشب لمعلا ىلع تداتعا يتلا ةدحتملا تايالولا

 5 انك . اهيف لمعي يتلا ةيموكحلا ةلاكولا ة ةيوهب دحأ ثرتكيل ةمزألا تاقوأ يف
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 توملا ةهعاف

 يتلا ةهجلا ىلع روثعلا :دحاو رمأ ىلع ٌبصني انزيكرت ناكو ةدستملا تايالزلا كن
 فرخ دهن 00 0 كلذ ناك . .ةلادعلا غيلإ مهميدقتو ةراحبلا لتق ةميرج ءارو فقت

 .نطنشاو يف ةيلخادلا تاعارصلا

 ةيرحبلا ةاشم ماقو .ةدايقلا زكرمل ةصصخم قدنفلا نم ةعساتلا ةقبطلا تناك

 مهعم مهتحلسأ نولمحي نيذلاو ,يلاتعلا مهسابل لماك نودتري نيذلا نوحلسملا

 بتاكم تارابختسالا تاعومجمو تالاكولا لك تكلتما .اهيف لخدم لك ةسارحب
 وأ قدنفلا يفظوم لوخدب حمسي مل امك .,ةقبطلا كلت يف ةنمآ لاصتا طوطخو
 كيام فارشإ تحت قدنفلا نم 0 كلت تناك .مهل 5000 صاخشألا

 طسوألا قرشلا بتكم نع لوؤسملا 7015 صاخلا ليمعلا دعاسم وهو :ءيسرود

 ندع يف ثدحلا حرسم ىلإ موجهلا دعب نيلصاولا لوأ نيب نم كيام ناك .يناديملا
 نم ةرشابم أوج هلوصو دعب كلذو «نييكريمألا نوناقلا قيبطت تائيه دارفأ نيب نم

 ,قيرف يف بعال هنأ يه كيام ايازه ىدحإ تناك .هلمع زكرم ثيح ةبيرقلا نيرحبلا
 .اهنع لوؤسملا وه نم سيلو .هيلإ ةلوكوملا ةمهملا وه هيلإ ةبسنلاب ءيش مهأ ناكو

 عيمجلا نأ: نم دكاتلاو ,ةفاك ةموكحلا عرذأ لاشهعا ةك 5 ًايلاثم ناك اذكهو

 لوصألا هذه تدعاس - نميلا يف ضرألا ىلع ًالوصأ 7/015 كلتمت . أعم نولمعي
 عضو - دالبلا يف تفصع يتلا ةيلهألا برحلا مايأ نم ةكورتملا ماغلألا ةلازإ ىلع

 لك ميدقتل دادعتسا ىلع هنأب انغلبأو ءانفرصت تحت تادعم نم هيدي يف ام لك كيام

 .اهيلع ردقي ةدعاسم

 ,ندع يف موجن سمخ ةئف نم نيقدنف دحأ كيبنفوم نوكي نأ ضرتفملا نم ناك

 الإ يوتحت ال فرغ يف صاخشأ ةعبرأ ىلإ ةثالث نيب ام رشح . ادج ًامحدزم ناك هنكل

 ةفرغلا يف تثكمف انأ امأ .ضرألا ىلع مونلا ىلع ءالزنلا بوانت اذكهو ,نيريرس ىلع

 اونكمتي مل صاخشألا ضعب نأل كلذ عم نيظوظحم انك .فيتسو جروج عم اهتاذ
 ةعاق ضرأ ىلع نوماني اوناكف نئاهرلا ذاقنإ قيرف دارفأ امأ .فرغ ىلع روثعلا نم

 ال نيدوب .ياك اريراب نإ انل ليقف ىرخأ قدانف دجوت تناك اذإ امع انلءاست .صقرلا

 .رخآ ناكم يأ يف ثوكملاب صخش يأل حمست
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 دولسلا تابازلا

 نأ اهل قبس امك ءاهرمع نم تاينيعبرألا يف ةمراصو ةليحن ةأرمإ نيدوب تناك

 ةيسامولبد نيدوب تناك .ةيجراخلا ةرازو يف باهرإلا نوؤشب ةضوفم ةريفسك تلمع
 اهنأكو ودبتف ءاهعم نوثدحتي نيدذلا صاخشألا ىلإ ةبارغب رظنت تناك اهنكل 1-0

 .وي ةراحب نم مهعم تالباقم انيرجأ نيذلا ضعب انربخأ .مهعادخ فاشتكا لواحت

 مهنأك وأ ٠ .ريجفتلا ثداح نع نولوؤسم مهنأكو مهتلماع نيدوب نأب لوك سأ .سأ
 ةيكريمأ ةريفس نأب قدصن نأ انيلع بعص .هل موزل ال يذلا جاعزنالا نم اوساهل ارشم

 .ةقيرطلا هذهب يباهرإ موجه ةيحض مهوتل اوعقو نييكريمأ ةراحب لماعت

 نينطاوم ىلع موجه لك دعب ةداعلا ترج امك .2ةيجراخلا ةرازو ترضح

 نم بلطت يتلا يهو .ةلادعلا لباقم ةأفاكم تاقصلم ءيبنجأ دلب يف نييكريمأ

 ىلإبهذهك:تاقصلم:يدؤت».قيقحتلا ىلع ةدعاسملا نييلحملا نينطاوملا نم اهلالخ

 .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف ىرج.امك يأ ,ةداعلا يف ةديفم طويخ
 يجذومن قصلم ةمجرت ىلع ءضرألا ىلع انعم قيسنتلا نود نمو ؛نيدوب قيرف لمع
 ىرأ يك يلاتلا مويلا يف ةفيحصلا تحفصت .ةينميلا فحصلا ىلع هعيزوت فدهب

 نم ,نينطاوملارذحي:هنأ»تظحال, ,لاحلا ةعيبطب ةيبرعلاب بوتكملا وهو .نالعإلا
 ذه ظحني لزقزا01170171119177101001103نط سه طن يلملعلل
 .ميسجلا اطخلا

 موقن ام ىلع نيينميلا لعف در نأشب ةيساسحلا يف طرفت نأل ليمت نيدوب تناك
 لايئاد ءباتكلا اذه فيلأت يف يكيرشو يليمز اهددري ةصقب اهفقوم ىنركذ .هب

 ناك ةيجراخلل 0 ناك امدنع يذلا زتلوش جروج لوح ةصقلا رودت .نامديرف

 :هل لوقيو ءهيف لمعيس يذلا دلبلا ىلإ ةرداغملا كشو ىلع ناك يذلا ريفسلا ىعدتسي

 ريشي ناك .«ةركلا كلت ىلإ هوت .كترداغم لبق يفاضإ رابتخا ىلإ كعاضخإ ديرأ»
 نم نكمتت تنك ام اذإ ىرأ ينعد» :لمكُيو .هبتكم ةيواز يف ةعوضوم ةريبك ةرك ىلإ

 (ريشت وأ) ريشيو ,نارودلل ةركلا كلت عفدب موقي ريفس لك ناك .«كدلب ىلإ فّرعتلا
 ةراشإلاب , .غلاب فطلبو ,كلذ دنع موقي زتلوش ناك .هيف لمعي فوس يذلا دلبلا ىلإ
 .«كدلب وه اذه ءالك» :لوقيو ةدحتملا تايالولا ىلإ
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 توملا ةعاق

 ىلإ انلوصو دعبو ءربوتكأ/لوآلا نيرشت ١8 يف نويزفلتلا تاشاش ىلع اندهاش

 كلذو ,لوك اياحض سفنأ ةحارل تما ةيراكذت ةالص ,نمزلا نم عوبسأ وحنب نميلا

 رضح .ةالصلا هذه نوتنيلك سيئرلا سأرت .اينيجرف يف ةيرحبلا كلوفرون ةطحم يف
 وأ ةيلودم دعاقم ىلع نيسلاج امإ اوناكو نيباصملا ةراحبلا نم ٌددع كلذك ةالصلا

 تناك اهنأ يأ ,ةنكادو ةيدامر اينيجرف قوف ءامسلا تناك .تازاكع ىلإ نيدنتسم

 ,بسانم وه ام لك نوتنيلك سيئرلا لاق .ةبسانملا هذهب لافتحالل ةيفلخك حلصت

 ترد 0 لم نل مكنإ» :لوقلاب موجهلا نع نيلوؤسملا كئاوأ زبلحي

 امعد نأ اندقتعا . انتايونعم نم مالكلا كلذ عفر . «ةلادعلا رصتنت فوسو « تيا راع

 .سيئرلا همّدق يذلا نالعإلا عم كلذو ءانيلإ قيرطلا يف وه انتاقيقحتل اريبك

 اهئاسؤر دي ىلع ضقتلل نيدوب ةريفسلا رارق ضّرعت .ةيادبلا يف ًاديج رمألا ادب
 لوخدب لينوأ نوج ةدايقب ناك يذلا قيرفلل حمس اذكهو .ةيجراخلا ةرازو يف

 يقالت نأ بغرن مل .نوج لوصول ريضحتلا فدهب راطملا ىلإ تهجوت .ًاريخأ دالبلا
 تدقع نأ يل قبس .ةرئاطلا نم انطوبه دنع اهانهجاو يتلا اهتاذ لكاشملا هتعومجم

 نأب هتغلبأ .ندع يف لوألا انموي ذنم كلذو .راطملا نع ينميلا لوؤسملا عم ةقادص

 نأ تكردأ: .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةيمهألا ةياغ يف لجر» وه نوج

 زمألا وهو

 ليمعلا» ةمجرت نكمي ال هنأ تفرع ؟هتيمهأ ىدم يه ام» :لوؤسملا ىنلأس

 سيئر» وه نوج نإ هل تلق اذهلو ,ةقيقد ةروصب ةيبرعلا ىلإ «لوؤسملا صاخلا
 فوس هنأب ينغلبأو ,ينميلا لوؤسملا رثأت .[ءاول] «لارنج ةبتر يواست هتبترو ,يسيئر

 يف لوؤسم مهأ هتفصب ,قئاللا نم هنأ هل ادب .جردملا ىلع ًايصخش نوجب بحري
 حتفي نأ كلذك هيلع تحرتقا .ةيدج لكب تأموأف انأ امأ .ءءاوللاب بحري نأ .راطملا

 فوس كلذ نأ ىلع ىعم قفاوف .ددجلا فويضلا مامأ ةّمهملا تايصخشلا نولاص

 دع
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 غل يمص ىلع ةقثلاب  ىحوي لوج ناك «ةئيدملا هذه ىلإ كديدج ةدمع لوصو نه اكاثملا
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 نوامعي يذلا صاخم دشألا نأ امك :ةننامطلا ىلع تعسر : كا روضحل ناكو .ماودلا

 .ةنرأ تحن نودلمعي 2 للا هن اسهل ةعس وب اه اعغيل د : دادعتسا ىلع هنأ نوفرعي دعد

 تددح تعد وت .نوج اه اهمدق ىلا تانيمطتلا لك و مغرلا ىلع اككشتم 9 رعد

 .امهنم لك ةيصخش فرعأ فأل هرج يأ :ىك ون ةريقسل ا يب مداصت
3 

 .راعملا ىف ةغمألا تاييترتلا لالخ نم هل وهسب رورملا ند نوجو انا تفك

 :بو ىنيب أشن ىذلا دولل ارظن كلذو ءانرظتنت تناك ىتلا ةبكاوملا ىلإ لوصرلاو

 ىلا لوج هأتنا تغلب تمق .«ةاول» هعصوب نلوج زكرم تبيسيو .راطملا نول ةيبتميلا

 06-06 ةرايص“ فق تاس هر بمزو دهيحشحم مس ا

1 

ْ 
1 
١ 
 8 1 . 3 5 ٠ 5 هم ٠ ا 1

 كلذدو .ندال نب مسا لمحت يتلاو ديدجلا راطملا ءانب ماو بردك ةعوضوملا ةحفاللا

 .اهتاذداحمب انروره ءانثا

 .انقيرف مه ثدحتلا وص كيبنف لقوم قدنف ىلإ انلوصو كاع نوج هلعف أه لوأ ناك

 دوج روضح عفر .اهيناعن يتلا لكاشملا لك جلاعي فوس هنأ نم يل هلاق اه مهل لاف

 يف ةمخضلا ةوجفلا رظظنم ناك .لوك ةيؤرل دعب ١ يف هتبحطصا .قيرفلا تايونعم نه
 ةرم لك ىف ةرب مي ملأ ىلع 0 ءبب .ةراحيلا هوجول مهجتملا رهظملاو .ةرمدملا بناج

 .ةنيفسلا ىلإ اهيف هجوتأ تنك



 يس ااا توملا ةعاف

 « ؟كلاح فيك» :نوج هلأس .دلوبيل كريك دئاقلا وهو ءلوك ناطبق عم انثدحت

 نيذلا ءامسأو ءاولتق نيذلا ءامسأب ناطبقلا انَعَلبأ .هتراحب نع ثدحتلاب دلوبيل :

 ناكو ءءطبس ناطيقلا ثدحت ,ةنيقفسلا داقن ال لّدق يتلا دوهجلا نع انثدحو ءاوح رج

 .افيطلو اعاجش ًالجر ناك .ثدح ام ةماسج باعيتسا لواحي لاز ام هنأ حضاولا نب

 هدي نوج عضو .هئانبأ نم دحاو وه اولتق نيذلا دونجلا نم دحاو لك نأكو رمألا ادب

 «؟كلاح فيك» :اددجم هلاسو ناطبقلا فتك لوح

 ةيرحبلا» : فضي نأ لبق ًاليلق تمص .«ىلاح ىلع اقلق تسل» :كلوييل دئاقلا در

 . « اهءانبأ لكأت

 ,تهتنا دق ةينهملا هتايح نأكو رعشي ناطبقلا نأ عامس نزحملا نم ناك

 مجن دلوبيل كريك [رودناموك] دئاقلا ناك .كلذك نوكي نأ رمألاب ردجي ناك امو
 بهاوملا لك زوحي هنأ امك سيلوبانأ نم دلوبيل جّرخت .دعاصلا ةيكريمألا ةيرحبلا

 نكي مل .ةيرحبلا مسق يف لبقتسملا يف : ىلعأ ًادئاق حبصيل هلهؤت يتلا تالهؤملاو

 نأ هتعاطتساب نكي مل هنأ امك .ءانيملا يف وسرلاب ةنيفسلا رايخ نع الوؤسم كريك
 كسمتي نأ بجي ةيرحبلا حالس نأ دقتعأ .ريجفتلا ثودح عنمل ءيش يأ لعفي

 » :انل لاق .فئقوملا اذه ناطبقلا انغلبأ .قمعلا اذهب هلاجرب متهي يذلا دئاقلاب

 ذاقتإ وه ديحولا همامتها ناك :هلعف بجي ام ىلع زيكرتلل داع .«كلذل ةيمهأ
 دنع ةرهاظ اهتاذ ايازملا تناك .ةشهدلا ناريثي هميمصتو هتعاجش تناك .ةنيفسلا

 .ةنيفسلا يف رخآ راحب لك

 عقوم اندقفتو ةراحبلا عم انثدحت نأ دعب كلذو لوك حطس لوح نوجو انأ ترس

 ثدحتتي مل . قفألا يذاحت يهو ندع لالت ةيؤر نم اهيبناج دحأ نم انكمت .راجفنالا
 هراكفأب انم دحاو لك قرغتساو ,نابضفلا ىلإ اندنتسا لب .ةديدع قئاقدل انم احأ

 .هب ةصاخلا

 ةلوؤسم ةدعاقلا نأب انتيضرف ىف نيقحم انك اذإ» :كلذ دعب تمصلا راتس ٌترسك



 دوسلا تايارلا

 دجوي هنأ كلذ, ينعي اعد يارغألا هادا لجأ نم ةيلسلا هذه ليسا
 . يان 5 : 7

 "هيلع ربع انوعد ءاذارو :لاقو نوح اموأ

 ةلاكول عباتلا باهرإلا ةحفاكم زكرم ءاضعأ ضعب قدنفلا يف ةرم لوأل تيقتلا

 كد نا نيس, وتيمرك كلئاك ةفارش ا تجف اوثاك نيذلاو :ةنركرملا تاراختبالا

 نع ائيش مرام ك1 ةدعاقلا نوؤشةزيبخو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف يليمز

 .ناتسكاب يف هعم لمعي ناك يذلا وهو ءدإ ىعدُي باهرإلا ةحفاكم زكرم طابض دحأ

 عيفرلا ناد ريدقتب هتغلبأ هسفن دإ مّدق امدنعو .لجرلا ىلع اريبك ًءانث ناد ىدبأ

 نم كلذو «ةبيطلا رومالا ضعب ىنع عمس هرودب هنإ لاقو «ةياغلل ايدو دإ ناك .هل

 رماناتناوغ جيلخ يف كلذ دعب دإ تيقتلا) .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف هئالمز

 يبأ باوجتسا لالخ اهدعب هتيقتلاو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه دعب

 . (ةديبز

 ةيقبو نوج مامضنا دعب ةيلعفلا تاقيقحتلاب ءدبلل ةيرشبلا لئاسولا لك انكلتما

 نم اءدب عيمجلا اهرضحي ناك ركابلا حابصلا يف تاعامتجا دقعب انأدب .انيلإ قيرفلا

 كلتمي .قدنفلا يف انعم نوثكمي نيذلا نيينقتلا نيفظوملا ىلإ ًالوصو ةيضقلا ليكو
 وأ ءباب ةسارح ءاوس .تاقيقحتلا يف صخشلا رود نع رظنلا ضغب ةيمهأ عيمجلا
 لكشب لمعلا انقيرف ىلع رذعتملا نم ناك .مهب هبتشم باوجتسا وأ ,عقوم شيتفت

 لك هتايحب رطاخي ناك صخش لك نأ كلذ ىلإ فاضي .مهنم دحاو يأ نود نم ميلس

 كارتشا ببس وه اذهو ءكلذب فرتعن نأ انيلع نّيعتي .نميلا يف هدوجو درجمل موي
 .يحابصلا امتجالا يف عيمجلا

 تالاكولا لك تلواح .نيينميلا عم اهلوأو .كلذ عم تابقعلا ضعب انتهجاو

 ةقفاوملا بلطن نأ اوبلاط امك ءراطملا يف تلعف امك يأ ءانبقارت نأ ةينميلا ةينمألا

 للا



 توملا ةعاف
 تيت تب يسسستستتسسسسسع_لل اء ت”حكك+للأ2174776لببلت22ْْله4َ2ُ<4 4ٌ 14 ذآ

 اهتاذ طوفرشلا ىلع مشو افتلاب انموي نم زيك غسق ةيضمت كلذ. عبحس *ي# لك ىلع

 ةيكاوم اندرأ اذإ 550 مالعإ بلطب مهئافتكأ مدع ىلإ رمألا لصو .ىرخأ دعي 7

 نمو ءةيركسعلا تارابختسالا نم ةقفاوملا بلط انيلع ناك لب .لوك ةرمدملا هرايزل

 .ىرخأ تائيه نم كلذكو «ةيلحملا ةطرشلا

 ةينميلا ةموكحلا تايوتسم ىلعأ نيب ام فالخلا يهو ,ىرخأ ةلكشم انمامأ تزرب

 دعب حلاص سيئرلا ىعّذا .ال مأ ايباهرإ اموجه لوك ىلع موجهلا ناك اذإ ام لوح
 يف نيلوؤسملا ضعب لواح .ثداح درجم لب ايباهرإ اموجه سيل هنا ةرشابم موجهلا

 وه ريجفتلا ببس نأب ةدحتملا تايالولا عانقإو «ةلوقملا هذه ديدرت ةينميلا ةموكحلا

 هءاطعإ ةيكريمألا:ةموكحلا نم,حلاص ب لط#امتك «ةيليغشتلا لوك ةمظنأ ىلع أرط لطع

 حضتا امدنعو..ءانيملا يف ةيكريمألا ةموكحلا.اهب تببست يتلا رارضألا حالصإل لاملا

 ؛ذاسوملا ىلع مولا ءاقلإ حلاص لواح ,موجهل.ةجيتن:ناك راجفنالا:نأ عطاق لكشب
 .ةيليئارسإلا ةيموقلا تارابختسالا ةلاكو يهو

 .اندوجو دجاسملا يف نيد لاجر بجش :ىرخأ تاهج نم ةيئادع ةلاح انهجاو
 نأ اومعز يئميلا ناملربلا ءاضعأ ضعب نأ امك ءانعم لماعتلا نم سانلا اورّدح

 لامتحاب نييباهرإلل مئادلا ديدهتلا تحت انك اننأ كلذ ىلإ فاضي .مهدالب حاتجن

 نيينميلا نيلوؤسملا+نم.ًاددع نأ يف لثمت انل رخآ ا فيضا .انتمجاهم
 ىلإ ةقالعلا كلت انتعفد .ةدعاقلا عم.,ةحاَرض لككبو :نيفل ةدلا نيذلا

 هاا ا ام ةقالع 0 نولوؤسملا ءالؤه ناك اذإ امع ع لؤاسلا

 و نم اددع نأ أ ناكف ةلآسملا هذه يف ل فبناجلا امأ ةحلا اعلام

 ةرمدملا ريجفت عم رمحألا طخلا اوزواجت نيفرطتمل ١ نأ اوريتعا نيينميلا
 .لوك

 .نيينميلا ضعبب ةقثلا مدع ىلإ ,ةحارص لكبو , انوعدي ببس ىلع ًاريخأ انلصح

 ٠:٠١ ةعاسلا دنع انعامتجا لالخو حابص تاذ نئاهرلا ذاقنإ ةقرف ءاضعأ دحأ لخد

 فقشلا ىلإ اعسجم اثران .فقسلا ىلإ راشأ مث هدئاق نذأ يف ام ءيشب سمخو

 ضد



 دوسلا تايارلا

 ىلإ عامتسالا لواحت ام ةهج تناك .هنم نايلدتي ريغص نوفوركيم عم اكلس انيأرف

 نم ناك اذكهو تنمسإلاب ديشم قدنفلا نأل ,فقسلاب اقصلم كلسلا ناك .هلوقن ام

 ةءاق نم كلسلا راسم انعبتت .ةقباسلا ةليللا يف عضو هنأ نم دب الو ,هتظحالم لهسلا

 .لصاف رادج ءارو ىهتنا

 تنك .مّمشتم بلك بناج ىلإ فقت ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم تايتف ىدحإ تناك

 انردتسا .ائعم ىتأت نأ اهنم تيلطف بالكلا نم نوفاخي امومع قيبثميلا نأ فرعا

 تاريماك اهقوف تدب ةلواط ءارو سلجي اينمي الجر انيأرف لصافلا رادجلا لوح
 هنرجمزب اندعاس ىذلا بلكلا ىنميلا ىأر .هنذأ يف ةعامسل ايغصم ناكو .ةيقارملا

 .هتبقارم ةطقن نم بره مث فجتري وهو هناكم نم زفق نأ لجرلا ثبل امو

 ةزهجأ اوبكر دق «ينمسلا نأ انفشتكاف كالسألا انصحفتو تاريماكلا ىلإ انرظن
 امنيب ناكملا ىلإ نيينميلا نيلوؤسملا ضعب ضعب عره . .انكرش نم ليلف راع لخاو ةيقارم

 اذاسرب :مالكلا نم اونكمتي نأ لبق ةبضاغ ةجهلب كلاي .ةزهجألا كلت ىلإ علطتن انك

 .«لمعلا اذه ببسب لكاشم 7-1 ؟ انتيقارمب نوموفت له ؟ انه ىرجي

 .«متنأ مكتيامحل كلذ انلعف .الك ,الكر» :نيلو ةسملا ذأ در

 68 نإ» :قدنفلا لخاد اتيقارت ىّتلا تاريماكلاو كالسألا ىلإ ريشأ اأو تلق

 اذه لخاد انيمحت ال اهنكل .كلذ نم سأب الف قدنفلا جراخ كلذ متلعف اذإ .انيمحت

 سيلو ( ؛هتقيقح يف اناهرإ ٌةلمع ناك لوك ىلع موجهلا نأ نينميلا عاتفإ ناك

 "صق اوقدص مهنأ دقتعن مل .ةسفانملا نم ًاعون ,ةنيفسلا ةزهجأ ىلع أرط ًالطع

 مهدعاوقو مهدالب تناك اهنكل - اهقيدصت هنكمي يكذ ناسنإ نم ام نأل - ةيمسرلا

 .ةبعللا يف مهيراجن نأ ىلإ انررطضا اذكهو

 ميت الاكو نولتهي نيذلا نيينميلا نيلوؤسملا رابك لوك ةرمدملا ىلإ انبحطصا

 عم
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 توملا هعاف

 ةقرفلا ريدمو ؛يسنع نيسح ندع يف 750 سيئر دفولا مض .ةينمألاو ةيرابختسالا

 مكاحو ؛ ىنميلا ضشيجل ا, ناكر سميئرو ؛يجان دومح حلاص سيئرلاب ةصاخلا ةنمألا

 ةوجفلا هاجتا ناك - ةنيفسلاب تقحل ىتلا رارضألا نأ ةيرحبلا وسدنهم رهظأ .ندع

 - جراخلا ىلإ لخادلا نم سيلو .لخادلا ىلإ جراخلا نم راجفنالا نع ةجتانلا

 ام كلذ دعب ةراحبلا ىور .يجراخ موجه ةجيتن ناك هنأو دب ال راجفنالا نأ ىنعت

 كانه نكي مل .هنتم ىلع نيلجرلاو براقلا :راجفنالا لبق ةليلقلا تاظحللا ىف هوأر

 [مالآلاو ؟كقجتلاَوةءامدلا#نوينميلاىأرةامدنع اذكهو ,كلذ يف لادجلل لاجم نم
 ,نع انل اورّبع نأ اوثبل امو لعفلاب اورثأت مهنأ ادب «ةراحتبلا:هوجرو ئيلع:ترهظ يتلا

 عقوتن انكو «نيينميلا عم عامتجا دقعل انقدنف ىلإ ةنيفسلا نم ةرشابم انهجوت
 ةعاق يف انلك انعمجت .انتاقيقحت يف ًامدق يضملا ةيفيك نأشب ةيباجيإ تاشقانم

 ةهج يف نوينميلاو ةهج يف نويكريمألا يأ «نيلباقتم انسلجو ءةريبك تاعامتجا
 .انبناج نم ةمجرتلاب تمقو ,ءيسنع ةلابق انأ تسلجو ,يجان ةلابق نوج سلج .ىرخأ

 رعشلاب طلتخي ضيبألا هرعشو ,براش اذ ًاريصق ًالجر ناكو ملكت نم لوأ يسنع ناك
 ىلع ةفلكتم ةماستبا رهظت تناك .يقتلا لجرلا رهظمب روهظلل الايم ناك امك .دوسألا
 يف نيدوجوملا لاجرلا ىكذأ هنأب عابطنالا كلذ لك ىطعأ .ملكتي امدنع ههجو

 .نيرخآلا لك ىلع هّرس يف كحضي هنأو ,ةفرغلا

 لوك ىلع موجهلا نأ ةلدألا يف قيقدتلا دعب ,دقتعن» :ثيدحلاب يسنع أدب

 :ةيناث مالكلاب أدب .عيمجلا أموأف ,هلاق ام ٌتمجرت .«ًايباهرإ ًاموجه هتقيقح يف ناك
 .ةليلق * ةفلكتملا لا ةماستبالا كلت ترهظف .ءكلذ دعب فقوت «...لاح يأ ىلعو»

 .هب ترعش يذلا بضغلا ءافخإ يلع 8 بعصلا نم ناك .نيرخآلل

 يعزل

 كلا اا اوم افا ناب كيابعف ليل .اسحمالا ما ةنفةؤءةنو



 دوسلا تايبازلا

 صاخشألا طقف دجوي ال هنأ نم دب الف يباهرإ موجه ثودح دنع هنأ ملعت تنأ»

 كلذك ُدِجوي .موجهلا اولّهس نيذلا صاخشألا كلذك دجوي .موجهلا اوذُفن نيذلا

 ,هودعاس نيذلا صاخشألاو .مهل ئباخملا اومدق نمو «لبانقلا اوعنص نيذلا كئلوأ

 قيقحتلا انيلع نّيعتي سانلا نم ريبك ددع انمامأ يقب .تارجفتملاو براقلا ءارش ىف

 .«ةيهتنملا نع نوكت ام دعبأ يه ةيضقلا هذه نإ 59

 ملكتي يذلا مهنيب نم دحبلا تنك .ثدحي امع ائيش نورخالاو نوج فرعي مل

 ريباعتو يتجهل نم اوكردأ اديج يننوفرعي نيذلا يئالمز نكل .ةفرغلا يف ةيبرعلا

 .ريخلاب يحوي ال لاقي ام لك نأ ىهجو

 ترهظ .يسنع ىلع درلا خم تيهتنا نأ دعب نيرخآلل ةثداحملا هذه تمجرت

 :نوج لاق .صوصخلا هجو ىلع ابضاغ نوج ناكو ءانتهج نم بضغلا رعاشم

 اننأ اوملعت نأ مكيلع بجي نكل ..مكعم قيرفك لمعلل انه اننإ .نآلا ًاديج ىنوعمسإ

 ىنح ةيضقلاب لوصولا ديرنو ءانه بعلث ال اننإ .رملا اذه ىلع ةيدج لكي لمع
 لاح يأ ىلع ءاننإ .ىرج ام فرعن نأ دعب الإ ناكملا اذه حربن نل اننإ .اهتياهن
 لجأت .ائيش لقي مل هنكل يسنع أموأ .نوج هلاق ام تمجرت .«مكعم لمعت نأ دون

 .كلذ دعب عامتجالا

 .«؟كعم ملكتأ نأ يننكميأ» :يل ىل لاف .ةفرغلا رداغأ تنك امنيب ينم يجان برتقا

 .قلقت ال» :يتنأمطو يتئدهت ديري هنأكو يعارذ سملي وهو يل لاقف ًابناج انيحتنا

 سيئر هتفصب هنأل ةحارلا ضعبب ترعش .«اوربصإ نكل . مزلي ام لكب نوموقتس
 اذإ هنأ كلذ ينعي .عامتجالا ىلإ يصخشلا سيئرلا دفوم ناك ,حلاصل ينمألا قيرفلا

 .ثدحي فوس كلذ نإف ءيش لعف نم نكمتنس اننإ لاق

 وهو ,شمقلا بلاغ ءاوللا ةليللا كلت يف رضح .هدعو ىلع يقب يجان نأ نّيبت

 روفلا ىلع نوجو انأ تهجوت .ندع ىلإ ءاعنص نم ,يسنع سيئرو ,080 سيئر
 هنأكو ودبي كلذب وهو َعلصأو .اليحنو ةماقلا ريصق الجر شمقلا ناك .هتلباقمل

 .يدناغ نم ةينميلا ةخسنلا
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 توملا ةعاق

 :كلذ دعب انل لاق .«اعم لمعن نأ اننكمي» :روفلا ىلع انيلإ مالكلاب شمقلا هجوت
 يف مكيلع نّيعتي نكل .مكتاقيقحت ةيمهأو نميلا ىلإ مكروضح ببس مهفأ يننإ»

 ةباثمب اندوجو ربتعي مهضعب نأ انل حرش .«نيينميلا ةيساسح اومهفتت نأ هنيع تقولا

 ليئارسإل اهمعد ببسب ةدحتملا تايالولا هاجت بضغلا نم ريبك ٌردق كانهو .حايتجا
 دارأ هنكل اندض ةيئادعلاب روعشلا عم قفاوتي ال هنأ كلذك انل حضوأ .نيينيطسلفلا دض

 .عضولا حرشي نأ

 نييساسألا نيبعاللا دحأ كلذك ناكإزةدعاتلا]! 2117! كل هنو ج7 نكن 7ناك

 .ةيلهألا برحلا لالخ بونجلا دض نييمالسإلا دينجت نع ةلوؤسم 550 تناك امدنع

 ,دوسألاو ضيبألا ىضتقمب اهيلع مكحلا نكمُي ال يتلا دالبلا نيب نم نميلا تناك

 ءانثأ انعم نييباجيإلا لاجرلا دحأ شمقلا ناك .يدامرلا نوللا نم لالظب نكل
 يف قباسلا يف هاّدأ يذلا رودلا نع رظنلا ضغب كلذو ءلوكريجفت نأشب تاقيقحتلا

 ىلع اعيمجا انقفتا .ةدايقلا زكرم يف هنا 0 انك كلذل .مرييمالسإلا عم.لماعتلا

 .يسنع نم 0 يساسألا ةلماعت نوكت نأ

 دوهشلا ىلإ لوصولاو ةلدألا ىلع لوصحلا فدهب نيينميلا عم ضوافتلا ناك
 ةنكمأ يف لمعن انك امدنع ةلثامم لكاشم قباسلا يف انعم تّرم .رارصالا بلطتت ةلأسم

 انيلع نّيعت هنأ يأ ,لكاشملا كلت ةجلاعم ةيفيك فرعن انك اذكهو .دالبلا جراخ ىرخأ
 .عجارتن نل اننأب حاضيإلا كلذك انيلع نّيعت .انمزحو انبيذهت ىلع ظافحلا

 نم بلطلا وه نميلا ىلإ انلوصو دنع اهب انمق يتلا رومألا لئاوأ نيب نم ناك
 .ةرمدملا ىلع موجهلا تقو ذنم ءانيملاب ةصاخلا ويديفل فلا ةطئارش انميلست نيينميلا

 متخ باغ اذكهو .اهب اوثيع دق نسشمللا نأ ةطرشأل :3ةدهاشم ىدل انل حضت

 ضّرعت ًأطيرش انملست انثأب شمقلا ٌتغلمأ .عطاقملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب تيقوتلا

 ةيلصألا ةخسنلا كلت ىلع انصح .يلصألا طيرشلا ىلع عالطالا دون كلذلو بعالتلل
 ببس مهفن مل كلذلو :ليلقب رثكأ ءايشأ لماكلا طيرشلا انل رهظُي مل .طيرشلا نم

 رعحرا



 دولسلا تائإاالا

 نأ وأ ءانتقو عيبضت نوديري امإ اوناك مهنأ انجتنتسا .طيرشلاب نيينميلا بعالت

 .ام ةقيرطب انرابتخا نوديري

 وتلا لكاشملاب 0 ىلع هييرف سيول يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم ناك

 ناقيقحتلا كيرحت ىلع ةدعاسملل دالبلا ىلإ رفسلا رّرق انهلو ,نميلا ىف انهجاوت

 ف يف كلذكو ءراطملا يف عضولا هوقفار نيذلا نيلوؤسملا رابكلو هل انصخل
 .حلاص سيئرلا ةرايزل كلذ دعب انريدم انبحطصا .كيبنفوم

 مو ندع ىلع ةفرشملا لالتلا يلاعأ يف ,ةينمأ عاودلو .يسائرلا رصقلا مو

 زاجلخلاو ئطاوشلا اندهاش رصقلا وحن ًادوعص انقيرط يفو .ناكسلا نع ديعب كلذل

 .سطغلل نوكي ام بسنأ اهنأب تركف .ةليمجلا ءارذعلا
 .ظفحتلا ديدشو تعقوت امم ةماق رصقأ ناك .رصقلا يف حلاص سيئرلا انب بحر

 تايالولا نأ حلاص سيئرلل دكؤيل هييرف ريدملا رضح :اهمظعمب ةيلوكوتورب ةرايزلا تناك

 نأ راهظال هب ىقتلي نأ دارأ هرودب حلاص نأ امك .تاقيقحتلا نأشب ةداج ةدحتملا

 ددحتت مل هنإ اهيف لاق حلاص سيئرلل ةملكب عامتجالا أدب .نواعتلل ٌدعتسم ميلا

 اههتتملا ةكلسألا نأ: نشيئزلانفاتضأ .يباهرإلا موجهلا نع ةلوؤسملا ةهجلا دعب

 كلت يف نويئميلا م... رازلا7ذعح الا
 يبيللا ميعزلا ءانيارغتسا طسو ,حلاضإفاتضأ .( (داسوملا ىلع موللا ءاقلإ ىلع ةلحرملا

 هيبرف دعبتسا .ةينميلا نوؤشلا يف لخدتي هنأ معزو :كقزلخلا كلذ ىلإ يفاذقلا وسع

 يذلا ةهجلا ديدحت ادج ركبملا نم لاز ام هنإ لاقو .حلاص تاغياعت .بيذهت لكبو

 نيفحتلل نييئميلا بناج ىلإ لمعلل ةفهلتم ةدحتملا تايالولا نأو .ةحلسألا اهنه تتا

 '"رغصألا كيرشلا» نوكتس ةدحتملا تايالولا نأ كلذك فاضأ .موجهلا كلذ يف

 كلذ هعام ىدل حلاص سيئرلا وس .رومألا مامز نولوتيس نيذلا مه نيينميلا نأو

 اونو اعتيسم نيينميلا نإ لوقلاب حلاص سيئرلا ذر .نميلا ةءافكب فرتعي هنأل ماللا

 :شمقلا عم ةرشابم لماعتي نأ لينوأ نوج ىلع نّيعتي هنأ دكأو ,لماكلاب انعم

5١0 



 يم «ساص ااا توملا ةعاق

 ام ىلإ عمتساو .ةراحبلا عم ريدملا ثدحت .لوك ةرايزل كلذ دعب هييرف هجوت

 كيبنفوم قدنف ىلإ ًاعيمج اندع .موجهلا نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتتب دعو مث .هولاز

 امنيب ءدعقم ىلع هييرف ريدملا سلج .نوج ةفرغ يف انعمتجاو ؛تاقيقحتلا ةشقانمل
 ,ةلواطلا ىلع تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم ضعب سلجو «ريرسلا ىلع نوجو انأ تسلج

 نم ناك اذإ ام يه ةحورطملا لئاسملا ىلوأ تناك . ناردجلا ىلإ نوقابلا دنتسا امنيب

 ىلإ كلذ يدؤي نأ لامتحا نم صاخشألا ضعب قلق .ايفحص ًارمتؤم دقعي نأ لضفألا

 ىلوتت يتلا يه ةدحتملا تايالولا نأب يحوي رمتؤملا نأل نيينميلا ىدل قلقلا ةراثإ
 :لاقو ءمهئارآب ءالدإلا نم عيمجلا غرف نأ دعب ريدملا يوحن تفتلا .قيقحتلا ةدايق

 «؟لوقت اذام ,ىلع»

 بتكم يف نيلوؤسم ةفرغلا يف ّْنأل كلذو ءانأ ينلأس ريدملا نأل تئجوف

 رمتؤملا دقع نم ررض ال هنإ هل تلق .مهلأسي نأ هنكمي ةبتر ينم عفرأ تاقيقحتلا

 سيئرلا عم حجانلا هعامتجا ببسب كلذو ,ققحت دق مدقتلا ضعب نأ نالعإل يفحصلا

 ريدملا قفاو .نيينميلا هاجت ةيباجيإلا ةرظنلا زيزعت يف رمتؤملا كلذ مهسّيس .حلاص

 .اذه يحرط ىلع

 .ةيلمعلا لئاسملا ةشقانمل ةرشابم هييرف ريدملا ةرايز دعب ًاددجم شمقلا انيقتلا
 نيلوؤسملاو ةدحتملا تايالولا يلوؤسم نيب ام ةكرتشم ةنجل فيلأت ىلع انقفتا

 تايالولا اقيرف اهب مزتلي دعاوق عضو ىلع انقفتا .تاقيقحتلا ةعباتم فدهب نيينميلا
 دعاوق نوكت نأ ىلإ جاتحن اننإ :ةيمهألا ةياغ يف ارمأ كلذ ناك .نميلاو ةدحتملا

 ةقحالملا يف انتبغر لاح يف كلذو ةدحتملا تايالولا نوناق يسحب ةمزلم كابتشالا

 مظعم ترج .نميلا يف ةعمجملا حيراصتلاو ةلدألا مدختسي صخش ىأل ةيئاضقلا

 يجان لثم .ينمي ضاقو يليك ديفاد نيب ام دعاوقلا هذهب ةقلعتملا تاضوافملا

 ؛ةيجراخلا ةرازو نيدوب تلثم امئيب ؛حلاص سيئرلاو ةينميلا تارابختسالا تاسسؤم

 يف ىرجأ نأ يليكل قبس . .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لينوأ نوج لثم نيح يف

 : 1144 ماعلا يف ايقيرفأ قرش لود تاموكح عم ةلثامم ةيقافتا قباسلا

 قمع



 دوسلا تايارل

 يسايس ايس راظنم نم رومألا ىلإ رظني ناك .ةيادبلا يف انعم 5 يضاقلا نكي مل

 وناقلا روظنملا نم الدب كلذو ,ةدحتملا تايالولا نع ةيبلسلا هؤارآ هبجحت

 0 .مازتلالا بجي ةينوناق تابلطتم كلتمن اننأ هل حرشن نأ ىلإ ارركت انررطضا
 ناوجتسالل نوعضخُي نيذلا صاخشألا ىلع ادناريم ريذحت ةءارق ةرورض ةركف تناك

 .نيينميلا نع ًابيرغ ًاموهفم

 نم ىلعأ ريياعم عقوت يذلا وهو ,يضاقلا اهلاق يتلا رومألا ضعبب يليك ئجوف
 تنك امنيب ةشهدلا تارظن يوحن يليك ددس .ينميلا يئاضقلا مسجلا لثمي صخش

 يتفصب تررطضا .تاضوافملا هذهل ربكألا ءبعلا يلع عقو .يضاقلا هلوقي ام مجرتأ

 .نيفرطلا نيب طسوتلا ىلإ هنيع تقولا يف مجرتملاو ةيضقلا ليكو

 مل .همامأ تابوعصلا عضأ يننأ ٌدقتعاو ,نايحألا ضعب يف ينم يضاقلا جعزنا

 يئاضقلا مسجلا تابلطتم تناك امنإ يليك اهمّدق يتلا بلاطملا نأ كردي هنأ رهظي
 يننأكو اهلاق .«مهعم لمعت كنإ» :ًيضاغ لحارملا ىدحإ ىف ىل لاق .يكريمألا
 ,يننيهي نأ ىرخأ تاقوأ يف لواح يا :اكاشملا ىلتخا يننأكو ءاكريمأ تسل

 راظنألا لّوحتت اذكهو .ةديدج لكاشم أشنت ثيحب بضغأ نأ ىنمتي هنأ تسسحأو

 .هعم كابتشالا تضفر ينكل .ةشقانملا ديق ةسيئرلا لئاسملا نع

 ادناريم ريذحت أرقُي نأ ىلع ةقفاوملا ناكف تاضوافملا يف سيئرلا انحاجن 75

 ةداهش يأ نأ كلذ ينعي . .ًايعامج باوجتسالل نوعضخي نيذلا مهب هبتشملا لك ىلع

 دعاوق كلذك انعضو .ةيكريمألا مكاحملا يف ةلوبقم نوكت فوس اهيلع لصحن
 لثمت تناك ةطقن تزرب .نوينميلا اهيلع رثعي دق ةيضقلا ىف طويخ يأ ىلع لوصحلا

 متي ال نأ مهبلطم ناكو ءاهنع عجارتلا نوينميلا ضفر يتلا يهو ءانيلإ ةبسنلاب ةلضعم
 تامكاحملا يرجت نأ ىلع كلذك اوّرصأ .ةدحتملا تايالولا ىلإ ينمي يأ ليحرت

 نوهوبشملا امأ .كلذ ىلع صني ينميلا مهروتسد نأ اوعّداو ,نميلا يف ةاضاقملا وأ
 تايالولا ىلإ مهلقن نكمُيف ةدحتملا تايالولا جراخ مهيلع ضبقلا ىقلُي نيذلا
 .ةدحتملا



 توملا ةعاق

 زاجتحاب ةتملا ةموكحلا وأ ,ينميلا ين ءاضملا ماظنلا موفي نأب ةقث كلتمن مل

 0 ههيديأ تخطلت نيذلا كئلوأ لقن ةرورضب انكسمت انئكل .ةدعاقلا ييباهرإ

 كلت لبقن نأ ًايسايس انيلع مّنحت نكل .يكريمالا ءاضقلا مامأ لوثملل نييكريمألا

 ءاقلإ دعي كلذو ,تاونئس دعب دعاوقلا كلت لوبق ناشب انفواخم تققحت .دعاوقلا

 .ةياهنلا يف وفعلا حلاص سيئرلا مهحنمي

 لاق .مهب هبتشملا تاباوجتسا ريس ةيفيك يف تلثمت ىرخأ ةكئاش ةطقن تزرب

 انل حمسُي نل هنأ امك مهب بنملا عب ثدعتلا مهنكبي' طقف عهيلوؤسم نإ نوينميلا

 حرطت فوس يتلا ةلئسألا عاونأ يف ةقث كلتمن مل .ةرشابم صخش يأ باوجتساب

 موقي يذلا وه مهدالب تارابختسا نم يلحم لوؤسم ناك ام اذإ نيفوقوملا ىلع

 ةيسايسلا طوغضلا ببسب ةينميلا طورشلاب لوبقلا ىلإ اددجم انررطضا .باوجتسالاب

 دعاوق امأ .دحاو موي ةياهن عم لماعتلل ةيثدبملا طورشلا انممتأ .انتيجراخ ةرازو نم

 .اهمامتإل ىرخأ ةيفاضإ عيباسأ تقرغتسا دقف ةكرتشملا تاباوجتسالا ءارجإ

 لماعتلا ةلكشم ًابناج انعضو اذكهو ءشمقلا ربع انتابلط لكرمت نأ كلذك انررق

 انوا شمقلا ناك .ةلوهسي كلذ انلعف اننأ كلذ سب :تييفانتملا تاالاكولا عم

جر ناك يىسنع فالخب هنكل ًايلص
 هنأ حض ةاولا نم ناك . ادودوو ًايلمع ا

 ةهجو مهفتي

صلا دقعل تاقوألا بسنأ ليللا ريتعت . .ًادعاسم ًارمأ كلذ ناكو ءانرظن
 .نميلا يف تاقف

ف شمقلا نوكي «دنع يلايالا لك يضمن انك
 انكو 0 حال لب ندع ي

 ,مايألا دحأ حابص نم *: ٠6 ةعاسلا دنع ةرم لوأل م

ثوأ نوج لوصر يلاتلا مويلا يف كلذو
 نود نم نكل ٠ «يتفرغ يف تنك .ندع ىلإ لب

 ةفرغلا ىلإ نوج لخد .ريراقتلا ةباتكو طويخلا ضعب عبتت ء ءاهنإ دعب الإ مونلل دادعتسا

لاقو يلإ راشأ مث ,ةيوازلا يف ينارو
ارفنا ىلع يعم ثدحتي نأ ديرب هنإ 

 دعب هتعبت . .د

 .ىرخأ ةفرغ ىلإ كلذ

 ”؟ حاب



 دوسلا تايازلا

 5 اهب ظفتحي ناك يتلا هيوص ةربث تعمس .«يلع» :ىعم هتيدح أدب

 ١ ًانايحأ رطضن» .هحم الم يف داهجالا صعب تحملو ,ةراسلا ريع تامهملل

 نربور ىعدي انه لجر دجوي .تاقيقحتلا بتكم جراخ نم نيرخآ عم لمعلا
 يف نيلماعلا صاخشأالا لضفا نم هنإ لاقي .5(111 ةضق ليكو وهو نيدافك ام

 ىئاذلا لقنلا ةطساوب حازملا هلا نوج دمع .«هرودب ةيبرعلا ةغللا ديجيو ةفطنملا

 امضتس» :فاضأ .اهب ملكتي نأ يدنلريإ لجرل نكمُي يتلا ةيبرعلا ةغللا ةيعون نع
 ٠ْ , «( دعم لمعلا ةلواحم ىلإ

 بنأكو 7015 ظفل ىلإ يدنع مونلا ةلق تدأ «؟ةيضقلا هذه ىف انعم ةرجهلا تاطلس

 .سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد يأ 5

 ظ .«ةيرحبلا حالس اهنإ .721015 سيل ءالك» :نوج كحض

 .كلذ ىف ةلكشم الو ,لضفأ اذه .رخأتم تقولا ءفسآ» :كحضأ انأو تلق

 لصحن دق ةدعاسم يأل نيركاش نوكن فوسف مهاسي نأ دارأ اذإو ءانرودب موقنس

 .«اهرلع

 عون وه ىرخأ تالاكو نم نيلوؤسم بناج ىلإ لمعلا :تلظ نأ نوزينكبتعي_

 ىلع قفاوأ ال ينكل .ةرركتم ةلكشم ربتعُي ءايتسالاب روعشلا اذه نأ امك ,ةناهالا نم

 احفاكمل كرتشملا قيرفلا ىلإ تممضنا امدنع يل كيرش لوأ ناك .يأرلا اذه

 نع الوسم تحب أ امدنعو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم 117 باهرإلا

 جراخ نم لوؤسم عم تاقيقحتلا بتكم نم ليمع لك كرتشي نأ ىلع تصرح ةقرف

 ىوتسمو ؛تاقالعلا نيسحت ىلع تدعاس ةءانب ةيلمع ناك كلذ نأ دقتعأ .بتكملا

 .نواعتلا

 '"«ينم ارمأ كلذ ربتعت نأ كنكميو ,مانت نأ كديرأ يننإف نآلا اهأدد :نوج لاق

 مل .مونلا نم ىفاكلا طسقلا لاني انم دحأ نكي مل .يهجو صحفتي ناك هنأ تظحال

 علل



 توملا ةعاف

 نيل ا 2 ا

 نوج ناك .ةنيفسلا ضرأ ىلع ةراحبلا ءامد دوجو عم مونلا يف قحلا كلتمن انئأب مد

 .«هب موقأ لمع يدل ناك كلذ عمو دورت هم ىلع نظل تاع

 .«مونلا ىلإ فرصنأ مث ,طقف ريرقتلا اذه ىهنأل ينعد» :هل تلق

 ناك .لمعأ يندجوو .نمزلا نم ةعاس رورم دعب ةدايقلا زكرم ىلإ نوج داع

 يبوساح يل قلغأ .هسفن يذؤي ءرملا نأ دقتعا اذإ صخألا ىلعو ,عاطُي ال نأ هركب

 ىلع هدي عضوو فقو .«ناكملا رداغ .لمعلا نم انيهتنا» :يل لاق .لومحملا
 .ةفرغلا نم يجورخ ءانثأ لومحملا يبوساح

 تارابختسا يف لمع هنإ لاق .يلاتلا مويلا يف هسفنب نيدافكام تربور ينفّرع

 يف لمعو ةيبرعلا ملعت ثيح 7015 ىلإ مامضنالا لبق يكريمألا ناريطلا حالس

 يف نيكيرش حبصن نأ ضرتفملا نم ناك .يبرعلا ملاعلا ءاحنأ يف بتاكملا

 تالباقملاو تاباوجتسالاب /موقلا نأو «نايحألا ماعم يف اتهرااسلا نأو ,تاقيقحتل

 ءاس نيوفعو نيا ام لمعت نك .ادخب ةحأموقي نأ بعصلا نم كاك نق

 ىلع يتأت ةلدألا يأ نم ًاءدب ,ةفاك رومألا يف مئاد تيسنت 5 يف انكو .ًابيرقت مويلا يف

 هبتشملا باوجتسا ةيفيك ىلإ ًالوصو قيقحتلا تايجيتارتسا هسرو تايولوألا سأر

 .ءاقدصألا رعأ نم مويلا ىلإ انلز ام اننأ امك نيحلا كلذ يف ًاريثك انتقالع تقثوت .مهب
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 ريشاعلا لصفلا

 نيناجم انسل اننكل .نودينع انلثإ

 مكارت اذكهو ,ءءيش يأ ىلإ نيينميلا عم اهانعبتت ىتلا ىلوألا طويخلا انلصوت مل

 مايألا دحأ يف نيدوب ةريفسلا تجرخ .مايألا رورم عم انبناج نم طابحإلاب روعشلا

 مايأ لبق هنأ انل نّيبت .ةلدألا ضعب اهعم ترضحأو حلاص سيئرلا عم عامتجا نم

 ٌمضخي يك يناه ىعدُي رمعلا نم ةرشع ةيناثلا غلبي ًايبص مهعم نوينميلا رضحأ ةليلق
 امهنأ دقتعُي نيذللا نيلجرلا ىأر يناه نإ انس هنم ربكألا هؤاقْشأ لاق .باوجتسالل

 قوف عوضوم براقو «ليربأ/ناسين عون نم ةريغص ةنحاشب نارضحي نامجاهملا
 يف ةنحاشلا نانكري امهو بيرق رسج تحت افقاو ناك يذلا ىناه امهآر .ةروطقم
 .هايملا ىلإ براقلا لازنإل ةعفار ارضحُي نأ لبق هايملا نم بيرق ناكم

 .امهبقاري هنأ نالجرلا ظحال .امهدهاشي يك بارتقالا ىلإ يناهب لوضفلا عفد

 مل .ةنحاشلا ةسارحب همايق لباقم ينمي لاير ٠٠١ غلبم هل امّدقو بارتقالاب هيلإ اراشأ

 قفاو كلذلو امهم ًاغلبم هريتعا يناه نكل دحاولا رالودلا يواسي غلبملا كلذ ن :ىب

 رعش .لوك هل تضرعت يذلا ريجفتلا دعب نيلجرلا عوجر يناه رظتنا .ضرعلا ىلع

 .هناكم يف هئاقب نم فاخ هنأل ةهرب دعب رداغ .امهئيجم مدعو تقولا رورم عم رتوتلاب

 نم هنأ ءامشألا ررقف ؛ثدح امب مهربخأو انس هنم ربكألا هئاقشأ ىلإ كلذ دعب هجرت

 .ةطرشلا غالبإ مهل لضفألا



 دوسلا تايارلا
 بيب ب ب ب بح حس سس بسال

 هفدلا ةيعابر ناسين ةنحاش تناك .ةنحاشلا ناكم ىلإ ةطرشلا لاجر ىناه داق

 .ةنحاشلا قف ةليلق ضارغأ كانه#نااك .ةيبشخ ةروطقمب ةدوزمو بحاش ينب نول تاذ

 ازاسوم ديعس ليلخ دمحأ هللا دبع مساب ناك يذلا براقلا ةيكلم:قاروأ:كلذ,ئفيامب»,

 ب يار ةكرام نم ةيسمش تاراظنو ,دوسألاو ضيبألا نينوللاب رفس.زاوج ةروص عم

 .دبكلا باهتلال بوبح عضبو ءناب

 ىلإ اهمّدق نأ الإ حلاص سيئرلا نم ناك امف ةلدألا صحتفت نم نويئميلا ىهتنا
 ةلدألا عم ةريفسلا ةيؤرل انشهد .قدنفلا ىلإ انل اهترضحأو اهتلبق يتلا نيدوب ةريفسلا

 ليلدلا ملست نوضفريس ءارفسلا مظعم ناك .لوكوتوربلا ضقاني ةلدألا ملست اهلوبق نأل

 ينمآلا طباضلل وأ ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ ةرشابم ملسي نأ بجي يذلا

 0مةءاسعمأ 02 5[ة[6 اه: ةيالولا نوناق قيبطت مسق طباض ىلإ وأ ,250 ىميلقإلا

 .ةرافسلا يف 1010011

 بجوي ليلدلل نيدوب ةريفسلا ملست نأ ىلع ةلدألا ةزايح ةلسلس نوناق صني

 اهملست ناشي باوجتسالل ضرعتت وأ لمتحيو ,ةمكحملا يف ةدهاشك اهءاعدتسا

 روهظلا وأ ؛ليلدلا ملستب ةريفسلا مايق ربتعُي .هب تبعالت دق تناك اذإ امو :ليلدلل

 نش ىلإ ":7 يف يدوجو ءانثأ تررطضا .يدايتعا ريغ ًالمع دهاشك ةمكحملا ىف

 .ةداتعملا ريغ ةقيرطلا هذهب ليلدلا ىلع انلوصح ةيفيك

 ىلع هيف رثُع يذلا ناكملا ىلإ انذخأ نيينميلا نم انبلط مث ,ليلدلا انصحفت

 دوينميلا انغلبأ قنا ةذةزرتسناوحس واتساع وافد .-

 يبل انج ثيح د اديك سيفا وول ةقرلا م يف ناجح ا

 فقالا نم :ن

 .مهنع ةبيرغ ةيلدعلا مولعلا نأودي هيلع

 . 1 ىلإ تعرسأ تاطلسلا تناكل ةدحتملا تايالولا ىف ةثداحلا تعقو ول امأ نالغ ] 1
 ةعنملا طيشمت نم نيققحملا ءاهتنا لبق ءيش يأ كيرحت لميس دس ناك .ةقطنملا
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 «نيناجم انسل اننكل .نودينع انتإ'
 ك0

 تيت الك 292 تكل كخحكاكلاسستست تببسشسللا

 8 0 "*و ” أ ّ | 5 9

 ريبنميلل هعبتن يذلا لوكوتوربلا انحرش .ةنحاشلا اولازاو ناك يف نوينميلا لاج

 انؤاربخ لمع .لبقتسملا يف رهظت 1 2 500000 ا : رهظت دق ىتلا ةلدألا عم ارذح رثكأ اونوكي نأ مهنم انبلطو

 .ةميرجلا حرسم نم ىعبت ام ليلحت ىلع تفولا اذه ىف نويلدعلا

 5 ّ : 1 5 ' د« 1 «سئملا اأأ
 اننا ىلع انترطف انتلد .يناه باوجتسا انناكمإب ناك ادإ امع نيينميلا انلأس

 ناك اذإ امب ملع ىلع نكن مل .هنم تامولعملا نم ديزم صالختسا نم نكمتن فوس

 .رخآ ءيش ىلع اولصح اوناك اذإ ام وأ ءانل اهوررمي مل تامولعم نوكلتمي نوينمبلا

 بوب هجوت اذكهو .ةياهنلا يف قفاو .شمقلا ىلإ بلطلا انمدقو ءىلعأ تادايق لخدت

 تقو يف يل بوب لاق .ًاريثك انْسّمدأ ٌدمأ وهو :نجسلا يف لاقتعالا ديق يناه ناك

 ؛قيقحتلا نودعاسي ٌدوهش.مه ءايربأ.دالوأل مهتلماعم ةقيرط:,هذه:تناك'اذإ» :قحال

 يأ لوقي نأ ةيادبلا يف يناه بغري مل .«مهعم نواعتلا نسانلا' ضفري نأ. بجعاالف

 ءيش يف دعاست مل .نجسلا ىلإ هلصوأ يذلا وه .مالكلا نأ كردأهنأل كلذو .ءءيش

 ةيبرعلا هتغلب قطان صخش وأ ءينمي لجرب سيل هنأ حاضيإ يف ءاضيبلا بوب ةرشب

 ءادبأ بوب سأيي مل .هتلباقمب دلولا موقي يبرغ لجر لوأ بوب نوكي نأ لمتحُي .مألا

 شدردو ؛ىولحلا ضعب بوب هاطعأ .هل قيدص هنأب هغلبأو ىناه عم فطلب ملكت وهو

 ءر ملرؤلا - لاف 5 > ل7 اك كل || ديصو مدقلا ةرك ةبعل لوح هعم

 نإ هل لاقو ءثدح ام لوحو ,نيلجرلا لوح ليصافتلا ضعب بوب ىناه ىطعأ

 تاقوا 1 - , يناه ناك .ريقفو حم يح وهو 7 5 !| ندع ىف بخت هتلئاع

 3 كلمسلا بصب موفي ناك .جيلخلا لوح بعللا يفو .نفسلا ةبقارم يف هغارف
 "بق اقياس : / 3 1 ٠ ع ًُع 595

 . 5 / ٠
 5 ) املا ةشأ م 1

 ن 0 لوح ةيفاضإلا ليصافتلا ؛ جارختسا نم بوب نكمت .نيينميلا

 بوبل ين ام مظعم ناك .ءارمح هداجس أم ناك ب راقلا ْ نأ دكأ يناه

 ليكر



 دوسلا تايارلا

 يناه لاق .نوينميلا انل هلاق ام عم ناقفاوتي ءلاير ٠٠١ غلبم ضرعو .ةعفارلا لوح

 نأ برغتسملا نم ودبس هنأ لمتحتي .ةاجن ةرتس ىدتري ناك نيلجرلا 2 نإ كلذك

 ءارو قطنملا ناك .هقرغ لامتحا لوح قلقلاب هسفن ريجفت كشو ىلع ٌصخش موقي

 لالخ يلهوعلا ةايح ذقنأ يذلا قطنملل ,ةرشابم ريغ ةقيرطب نإو :اهباشم كلذ 57

 .مالسإلا يف ًايعطق مرحم راحتنالا نإ :ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 اذإ هنأ كلذ ىنعي .ةدعاقلا كلتل ءانثتساك ةداهشلا ىلإ نورظني نويباهرإلا ناك

 لشف لاح يفو .ءايحأ نوقبي مهنإف الإو ,حومسم ٌرمأ وهف ةداهشلل ةجيتن مهتوم ناك

 نم يلهوعلا نكمت مدع هبشي ٌرمأ وهو ,قرغلاب هسفنل حمسي نل يباهرإلا نإف ةيلمعلا

 .ةرافسلا ىلع موجهلا يف هل موسرملا هرودب ماق نأ دعب كلذو ,هسفن ريجفت

 امم نيلجرلا نع ريثكب رثكأ فرعي يناه نأ كردأ كلذل ءًاسرمتم ًاريبخ بوب ناك
 .«لبق نم نيلجرلا نيذه تيأر ىتم» :دلولا لأسف يرطفلا هءاكذ بوب عبت .مهنع هلاق

 امهنأب كلذ دعب بوب دلولا غلبأ .ةيادبلا يف أموأ كلذل بوب ةفرعمب يناه ئجوف

 .ديدحتلاب سطسغأ/بآ يفو ءرهشأ ةدع لبق كلذو ,ءثلاث لجر ةبحصب نالجر

 نم ًالدب مهنكل ,هايملا ىلإ مهيراق لاجرلا لقن .طبضلاب خيراتلا ركذت يف يناه لشف
 مايقلا ىلإ هترسأو يناهل ةوعد كلذ دعب لاجرلا هّجو .هعفدب اوفتكا ةعفارلا مادختسا

 نوديري مهنإو ءًاديدج ًابراق مهوتل اورتشا مهنإ اولاقو ,جيلخلا لوح براقلاب ةلوجب

 .هتبرجت

 رابتخا ناك ةلوج يف دلولا ةلئاع باحطصا نم فدهلا نأ ةيادبلا يف تنّمخ

 باسح نم نييباهرإلا نكمي يذلا رمألا وهو .هلقن براقلا عيطتسي نزولا نم مك

 كلذك تضرتفا .هقرغب ببستلا نود نم اهمادختسا مهنكمي يتلا تارجفتملا رادقم

 يف امنيب .هايملا ىلإ هعفد نم اونكمت اذكهو ,ىلوألا ةرملا يف اغراف ناك براقلا نأ

 اليقث ناك هنأل ةعفار ىلإ اوجاتحا  ريجفتلا ةيلمعب مايقلا دنع يأ  ةيناثلا ةرملا

 .تارجفتملا ببسب



 ,نيناجم انسل اننكل ,نودينع اننإ

 يه هذه نأ انظحال .هّدحو يناه اهنم يناعي ةلكشم خيراوتلا نايسن نكي مل
 امم مهدنع ةيمهأ لقأ يلوطلا ريكفتلا بتعُي .نيينميلا نم ريبك ددع اهنم يناعي ةلكشم
 ,خيراوتلاو :رامعألاب صخألا ىلع نوينميلا ثرتكي: ال: :ىرخألا تاعمتجملا دنع وها

 :نيثعيلا كابزإ[ لإ انتلئسأ نم ددع ىدأ ؛ةنمزألاو .(داليملا دايعأ صخألا ىلعو)

 :باجأ هيا رمع نع ىناه دلاو بوب لأس امدنعو .طابحإللاب انتباصأ مهتاباجإ نأ امك

 هوهش دحأ ثدحت .«ةرشاعلا رمع ىلإ برقأ هنكل ,ةرشع ةيناثلاو ةرشاعلا نيب ام هنإ»
 نيرشع برقي ام ذنم دلو» :لوقلاب مهب هبتشملا دحأ نع مهعم تملكت نيذلا نايعلا
 .«اماع

 « ؟رمعلا نم غلبي مكو» :هتلأس

 .«هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف هنإ «هوأ»

 نم لوألا يف اودلَو مهنأب مهانبوجتسا نيذلا مهب هبتشملا نم ريبك ٌددع انل لاق

 ايكل انعم حازم درجم نوكي امنرل كلذ نأ ةباذملا يف اندقتعا .رياني/يناثلا نوناك

 دجي ال يكل ءةدالولا خيراتك ركذُي رياني/يناثلا نوناك نم لوألا نأ دعب ام يف انملع

 اهنع اولئُس ام اذإ مهتدالو خيراوت ركذت يف ةبوعص سانلا

 ةفرعي ًاثلاث الجر ءانيملا برق نوشيعي نيذلا نم يناه ريغ نولّمتحم ةوهش ىأر
 فرعي .ةبرجت اهرابتعا انلصاو ام يف كراش هنإ اولاق .هألبع مساب نويلحملا :ناكسلا

 .ةلوهسب نوزّيمي ءابرغلا نأ يأ ءهرغص ببسب يلا كلذ يف.ًاضعب مهضعب سانلا

 ٌددع امهآر دق دلاخو هّللا دبع امهو .ةثالثلا لاجرلا نم نينثا نأ كلذ ىلإ فاضي
 تقباطت .نايراحتنالا نامجاهملا امهنأب انضرتفا .لوك ريجفت موي يف سانلا نم ريبك

 هنأ ضرتفُي يذلا لجرلا ةروص عم دوهشلا ءالؤه اهب اندّوز ىتلا هللا دبع فاصوأ

 هتيكلم قاروأ ىلع انرثع يذلا لجرلا وهو ا د ا ل

 ىلإ ناكسلا راشأ .ةكورتملا ةريغصلا ةئحاشلا يف دبكلا باهتلا بوبح عم هتراظنو

 دئاق وه هدبع نأب رهظي هنأب كلذك دوهشلا دافأ .«ميسولا لجرلا» هنأ ىلع دلاخ
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 دوسلا تايارلا

 ريجأتب اوماق مهنأ ءالؤه دكأ .ةعفارلا لامع ىلع كلذك انرثع .نيرخآلا نيلجرلا

 .لاير ٠١٠٠١ لباقم نيلجرلل ةعفارلا

 مسر ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم نولمعي نيذلا نينانفلا دحأ لمع

 وهو .هيفك ام يثوميتل «بولطم» ةروص مسر يذلا هتاذ نانفلا وه ناك .لاجرلا

 ال هنأل كلذو .ةينضم ةيلمع كلت تناك .يتيس اموهالكوأ ريجفت موجه نع لوؤسملا

 ةيئاهنلا موسرلا نإ دوهشلا لاق .مجرتم لالخ نم لمعلا هيلع نّيعتو ةيبرعلاب ملكتي

 .لصالاب ادج ةهيبش تناك

 ضعب نأب نميلا ىلإ انلوصو نم ةليلق مايأ دعب نيينميلا يئاقدصأ دحأ يل ٌرسأ
 فايلألا نم عونصملا ةيامحلا ءاطغ نم ءازجأ اهيف امب ءلوك سأ .سأ .وي ءازجأ

 نإ كلذك يل لاق .ئطاشلا ىلإ تفاط دق رادارلا حطس ىلع ناك يذلا ةيجاجزلا

 نم ادحاو يقيدص ناك .عطقلا كلت اوذخأ دق ةيلخادلا ةرازو نم نييئميلا نيلوؤسملا

 مل .ةلادعلا قيبطتب ًامزتلم ناكو ,ةدحتملا تايالولا عم اوفطاعت نيذلا نييئميلا كئلوأ

 .كلت ةئيفسلا ءازجأ نع ًائيش نوينميلا انل لقي

 .ءزج يأ نإ .هيلع رثعُي ديدج ليلد لكب انمالعإب مهمزلت مهعم انتيقافتا نكل
 هنكل .ماطحلا كلذ لوح يسنع تلأس .ةدحتملا تايالولا كلم يه لوك ءازجأ لكو
 نييئميلا ءاقدصألا ضعب يل دكأ .ئطاشلا وحن تفاط ءازجأ نع ءيش يأ ةفرعم ركنأ

 يذلا ربتخملا ىلع روثعلا ةيفيكب ينوملعأ امك .ءازجألا ىلع روثعلا ةصق نيرخآلا

 .ماطحلاب ظفتحي

 فاطعنالا انيقئاس نم تبلطف ءرخآ ىلإ عقوم نم كرحتت ءاسم تاذ انتلفاق تناك

 ناك .انمودق نع ةقبسم ةراشإ نيينميلا ءاطعإ أشأ مل .ربتخملا كلذ وحن هاجتالاو

 فرغ ىلع لزنملا كلذ يوتحي .ةباوبو ةحاب عم جّيسم لزنم نع ةرابع ربتخملا كلذ
 انوعد مهنكل .ءادغلا ماعط نولوانتي اوناك نيذلا مهو ءانب كانه نوينميلا ئجوف .ةليلق

 .رذحب نإو لوخدلل
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 :نيناجم ان نل اننكل ؛نودينع انلإ'

 .«لوك ةرمدملا ريجفت نأشب ةيراجلا تاقيقحتلا يف اًيوس لمعن اننا نوملعت»

 انه ءيش مكيدل ناك اذإ ام فرعن يك انئج كلذلو» ييدجيد لوؤسملاأ أاموأ

 .« ثوم هلق امعنل

 .« انه ًائيش كلتمن ال اننإ» :لوؤوسملا 5و

 . «الك »د

 586 00 :ةناثلا ةفرغلا وحل هايإ ازواجتم -7

 «؟لعفت اذام» :ههجو ىلع ةيداب كابترالا تامالعو ,ىنلأس

 تيطعأ .«مكدنع اذام ىرن نأ ديرنو ءانه ثحبلا ىلع ةقفاوم كلتمن اننإ» :تلق

 دكأتم ريغ ادب هنكل ءلوؤسملا ضرتعا .لزنملا يف ثحبلاب اوأدبي يك يئالمزل ةراشإ

 دحأب لصتت نأ يف بغرتأ» :هل تلقو يولخلا يفتاه هتيطعأ .هلمع هب ردجي امم

 .ءيشلا صعب ًاددرتم لعزل ادب 7 هثرعت نأ كيلع بجي ناك امم دكأتلل

 يف نيقرغتسم اوناك نيلوؤَسَملا را ظ ةولا

 يف انيضم .كلذل ةرورسغ نود نم يب مكانا لور 1 12 ييكسس سابا

 .رتوتلا نم ليلق عم انعبتت ىف رمتسا امنيب انثحب

 عم لوك رادار ءاطغ نم ءازجأ ىلع فرغلا يف ثحبلا نم ةليلق قئاقد دعب انرثع

ت يقيرف نم تب بلط .ةرمدملا ماطح نم ىرخأ عطق
 .انتانحاش يف ءازجألا هذه ليمح

 «!اهذخأ كنكمي ال !فئقوت ؟لعفت اذام» :يوحن ضكر نأ دعب«لوؤسملا ىتلأش

 4 ارو ماعم هوو ياا مودات :هل تلق

 . « يعم اهذخ أس انأو
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 دوسلا تايارلا

 ىلإ انزفق .لوطأ ةدم ثوكملا يف بغرأ مل «!قلطنن انوعد» :يقيرفل تلق

 نوقلطيس اوناك اذإ امم نيدك أتم نكن مل .«مكسوؤر اوضفخأ» :جروج حاص

 ينمي لوؤسم يأ ركذي مل .انقدنف ىلإ ةدوعلاو نامأب ةرداغملا كم انكمت :انلع رانلا

 .كلذ دعب ىمامأ ثداحلا كلذ

 ةنيدم نم براقلا عم اوتأ لاجرلا نأ ةقطنملا يدايصو يناه ةرسأ نم انملع

 ةرابعلا يهو ؛ةراحلا لقاع عم انثدحت .ندع نم ىرخأ ةريقف ةقطنم يهو ءبعشلا

 نييدوعسلا نم ًاددع نإ انل'لاق يذلا وهو - يحلل يمسرلا ريغ ةدمعلا نع ةينميلا
 همس دهر ولعت 0 ام

 ةدحاو ةقيط 0 هنأ و انيارتقا دنع انظحال .لزنملا لإ نيرخآلا

 رادج روسلا ناردج نأ اك .ةيفلخ ةحاب ىلع لانملا لمتشي امك ءرادجب طاحمو

 ظ ظ اهولسلصكم .كلذك لزنملل

 .اهجورخو .ةنحاش لوخدب حامسلل

 نأ اوثبل امو ءجراخلا يف راظتنالا انيلع يغبني هنأب نورخآ نوينميو يسنع انربخأ
 اننكمي .لزنملا يف ءيش دجوي ال» :انل اولاقو ةليلق قئاقد دعب اوجرخ .الوأ اولخد

 . « انقيرط ةعباتم

 « ؟ةرظن ءاقلا اننكميأ»

 لا اذإ نكل 0 : 52 وو :انل اولاق

 .ءيش ىلع يوتحي : لزنم وه (ةحلسأو .قاروأ ,ةيوه تاقاطب) ة ةيّسح ةلدأ ىلع
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 ايار تت ذا

 :ارنك لزنملا ىف اودجو ىداحتالا تاقيقحتلا تتكم ىف نييلدعلا نيقتحملا :كل
١ 
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 يضعبو .ىت .نا .ىتو 11108 ةدام اياغب اهنا امحال نّيبت اه ىلعو .رعش ىلع انرثع
 : يرت نيليثيم يرتولكيس وأ :10102) .ىرخأ ةلدأ  1ف ١ 5

 : | .: ءاسا
 انيلع نّيعتي هنآب انغالبإ .اوألعخأ دق هقيرفو هنأ كردأ نأ دعبو .يسنع لواح .ةيمهألا

 .ةلد ًالازتةل لتلك نادقفب ةرطاخملل نيدعتسم نكن مل .ًاقحال ةدوعلاو لزنملا ةرداغم

 .ءامش :انررصأ اذكهو

 نيينميلا عم ىفتكا اذكهو .ةرداغملا ىلع انلمحل ايفاك اببس ىسنع كلتمي مل

 0ك اهنأب لمان انك ىتلا ءازجألا عيمجتب انأدب امدنع نيشوهدم انتيفارمب نيرخآلا

 رثأ ىلع رثعن انلعل ضرألا نم بارتلا عمجن انوأر امدنع ةهقهقلاب مهضعب أدب .ًاليلد
 .انلئثاسو ريدقتب دعب ام يف اوأدب مهنكل .ىرخأ ةلدأو 2١14 يوونلا ضمحلا نم

 ترج ىتلا نييباهرإلا تامكاحم يف اهانددعأ ىتلا تاربتخملا ريراقت تمدختسا

 لوح ينميلا ماعلا يعدملل صخلم ميدقت ىلإ تدمع .ةينميلا مكاحملا يف ًاريخأ

 يف ىضاقلا مامأ اهتيمهأ 5 نم نكمتي ثيحبو .ءقبسم لكشب تاربتخملا ريراقت

 | .ةمكحملا

 لجر ىلإ لزنملا ريجأتب ماق هنإ انل لاق .لزنملا كلام عبتت ىلإ دعب ام يف اندمع
 ِكلذ نع اهاطعأ:يتلا:تاصوألا تقباطتا .1949 ماعلا يف هدبع هنأ ىلع هيلإ مّدق

 يأ ةفرعم كلذ ادع كلاملا ركنأ .هانيملا يف اهيلع انلصح يتلا فاصوألا عم لجرلا

 كلاملا مسا ناك .لاملا ضعب بسكو .لزنملا ريجأت دارأ هنإ لاقو لاجرلا نع ءيش

 لاق .لبق نم مسالا كلذب انعمس نأ انل قبسي مل .دمحم نيسح هديع راجيإلا دّقع يف

 .دحلا اذه دنع رثألا اندقف اننأ انل ادب اذكهو .مهيلإ ةبسنلاب ًائيش ينعي ال هنإ نوينميلا

 نعمتلا دعب يدل افولأم مسالا يل ادب .دمحم نيسح هدبع مساب ريكفتلا تعبات

 ىلإ تهجوتو انتدايق رقم ىلإ تدع .ةيادبلا يف كلذ ببس فرعأ مل يننكل .هيف

 يف تثدح يتلا َنيترافسلا تازيجفت ىلإ وعي روص موبلأ تلوانت مث ,نيزختلا ةفرغ
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 دوسللا تايازلا

 ردكم ىدل يساسألا ةدعاقلا:روص.موبلأ ناك, يدذلاو .149/ ماعلا يف ٍايقيرفأ قرش

 ريتا ةمن ةمئاق ىلع ةيناثلاو ىلوألا ناتحفصلا تلمتشا .يداحتالا تاقيقحتلا
 .مربلألا يحفصت ءانثأ ةركف ةأجف يل ترطخ .موبلألا+يف..هتروص/ترهظ نصخش
 دمحم نيسح هَبعهتاذاوه وكي نأ يريشنلا هدبع دمحم نخب دبعل نكمب
 .ىطسولا ءامسألا عقاوم ليدبت ىلع رمألا رصتقي

 ,ىبورين تاريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ لشافلا يراحتنالا كلذ .يلهوعلا:انغلتأ

 1 هدبع دمحم نيسح ميحرلا.دبع وهو.ءرخنآًيتاهزإ/هعامس نع

 كلذك يريشنلا مسا زرب .خيراوصلا مادختساب ندع يف ةيكريمأ نفس ةمجاهتتلاةطخ
 يذلا وه يريشنلا نأ ملعن انك .ىلع داهج وهو ,يبورين يرجفم دحأل بيرق هنأل

 هتلاخ عم ةيفتاهلا ةملاكملا كلت نأ امك ,ةيلمعلا كلتل يلع داهج ريضحت ىلع دعاس

 كلذو ,يريشنلا اهردصم ناك ءاهنبا داهشتساب اهتملعأ ىتلاو ,ىلع داهج ةدلاو يأ

 ريجفت ةثداحب هبيرق طبر بنجت كلذب لجرلا دارأ أ :ريجفتلا ةيلمع نم دحاو موي لبق

 ىلع كلذك انك": اقبسم هتوم نع نلعأ اذهلو ءرشابم ٍلكشب ايقيرفأ قرش يف نيترافسل

 ىلإ تابابدلل ةداضملا رغاس خيراوص بيرهت ةلواحم يف 7 ىَدَأ يريشنلا نأب ملع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد

 ليدبت ةلأسم نع نيرخآ ىلإ ترشأو .هتاذ وه لجرلا نأ ىلع يسدح 9

 0 يريشنلا نع فرعُي مل هنأل كلذ عم ةنيككشتم اوناك هيض

 تنك ىئن اكمل تعا .هب عمس صاخشألا نم اليلق ًاددع نأ امك .ةدعاقلا

 ل :يل لاق .لينوأ نوج مامأ يتيرظن تحرش .نيمسالا نيب , قياطتلاب ًاعنتقم

 .«يفاضإ ناهرب ىلإ جاتحت اذهلو ؛ةيفاك تسيل ككوكش نكل ءوه نوكي

 نوكت دق كنأ دقتعأ» :يتيرظن نع هعم تثدحتو ,شمقلا ءاوللا ىلإ انهجوت

 "محم نيسح ميحرلا دبع مساب ةرايس ليجست قاروأ ىلع نوينميلا رثع .«قح ىلع

 صخت ىتلا قاروألا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ,ناسين ةنحاش لخاد كلذو .يريشنلا هدبع

 ةروصو ,كلاملا ةروص ىلع نميلا يف تارايسلا ليجست قاروأ يوتحت .براقلا

 نضخ



 ؛نيناجم انسل انتكل :نودبنع اننإ

 للسيل سا سا
 ص222 ملل

 هنإ» :لجرلا ةيوه انمامأ طسبي وهو شمقلا لاق .قئاسلل ةدئاعلا ةدايقلا ةصخر نع

 يريشنلا ةروص عم قباطتت مل ةروصلا نكل .«يريشنلا ظفلُي نأ دعب نكل هتاذ مسالا

 لواحي ناك ام اصخش نأ وأ ةطاخ تناك يتيرظن نأ امإ .روصلا موبلأ يف ةدوجوملا

 ةروص ادمع كرت امبرل يريشنلا نأ انضرتفا .يريشنلا روهظب قلعتي ام يف انليلضت
 نأ كلذك برغتسملا نم ناك .تام هنأ نظن ثيحب ةريغصلا ةنحاشلا يف ةفئاز ةيوه

 يذلا ببسلا نع تلءاست .لجرلا ةيوه ىلع اورثع مهنأ نآلا الإ نوينميلا ركذي ال

 وأ ,ةنحاشلا يف اهيلع اورثع يتلا ىرخألا ءايشألا لك عم ةيوهلا انئاطعإ مدعل مهعفد

 نع ةيروف تاباجإ انيدل نكت مل ؟اهنع ءيش يأ انمامأ اوركذي مل اذامل ,لقالا ىلع

 .تاالؤاستلا هذه

 دكأ .يناه ىلعو كامسألا يدايص ىلع /١49 ماعلا يف يريشنلا ةروص انضرع
 رجاتسا.ىذلا دمخحم'نيسح ةذنع نأ كلذ ينعي .هدبع ةروص يه ةروصلا نأ عيمجلا

 هفّرعت ةيفيك نع هانلأسو ءلزنملا كلام ىلإ اندع .رمألا عقاو يف يريشنلا ناك لزنملا

 امهضعب ىلع امهفّرع يذلا وه يودبلا لامج ىعدي ًالجر نأ انل حرشف يريشنلا ىلع
  ءيشلا ثدحو ,يحلا يف دهوش دق يودب نأب مهانلأس نيذلا دوهشلا دافأ .ًاضعب

 يف افورعم ًايلحم ًأطشان ناك يودب نأب نويئميلا انربخأ .اواسوم ىلإ ةبسنلاب هتاذ

 لزنملا دجو هنأ لزنملا كلام فاضأ .هرثأ ءافتقا نولواحي فوس مهنأو ,ةدعاقلا

 لزنملا كرتي فوس هنأب يريشنلا هملعُي مل .رياني/يناثلا نوناك رهش لئاوأ يف ًاروجهم

 اددجم مهري ملو ,حيتافملا هل اوكرتي مل ىتح مهنأ فاضأ .نيرخآلا نيرجأتسملا عم

 .قالطإلا ىلع

 ىلإ دوعت رشنلا ةيوه ةقاطب يف ةتبثملا صخشلا ةروص نوكت امبرل هنأ اندقتعا

 هذه بسانتت .اواسوم ىلإ دوعت ىرخألا ةروصلا نأو ,يناثلا يراحتنالا مجاهملا

 ةروص ىلع نوداّيصلاو يناه فرعتي مل .دّمعتملا ليلضتلا نأشب انتيرظن عم ةيضرفلا

 ناك اذإ ام فرعن ىك تارافسلاو تارابختسالا عمتجم لك ىلإ اهانلسرأ اذهلو ءرشنلا
 .هنع ءيش يأ فرعي صخش يأ
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 دوسلا تايارلا

 ,ءاعنص ىف ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ رشنلا ةيوه يف ةتبثملا ةروصلا بحاص لخد

 رظتنا 500١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف يأ ,ةليلق عيباسأ رورم دعب كلذو

 لوخد ةريشأت ديري هنأب فظوملا غلبأ هلوأ ىلإ لصو امدنعو .ءفصلا يف لجرلا
 عم لجرلا هجو قباطت .هانيع تعستاو هيلإ فظوملا علطت .ةدحتملا تايالولا ىلإ

 يف نمألا زاهج فظوملا ملعأ .ةرافسلا ءاحنأ يف ةعزوم تناك يتلا بولطملا ةروص

 .انيلإ ةلاسرلا ترا امك ةرافسلا

 ىلع ضبقلا ءاقلإ متي مل .اهقيدصت بعصي ةجرد ىلإ ةراس ًَءابنأ كلت تناك

 - لجرلا نإ تلاق .هيلع ضبقلا ءاقلإ مدع رارق ةريفسلا تذختا .ةلوهسلا هذهب هب هبتشم

 ام هبشأ نوكيس هيلع ضيقلا ءاقلإ نأ ة ةريفسلا ترعش اذكهو ,ةمدخ بلطي يك اج

 نأ ءرملل نكمي قلق وهو ,ةيسامولبد ةلكشم لكشي يذلا رمألا وهو ,فطخلاب نوكي
 ؛نيينميلا مالعإ ىلإ ءلجرلا ىلع ضبقلا ءاقلإ نم الدبو ةريفسلا تدمع .همهفتي
 ام .درلا يقلتل ًارصع ةدوعلا ةرورضب لجرلا غالبإ ةرافسلا يفظوم نم انبلط اننأ امك

 ىلع باوجتسالل لجرلا عضخ .هيلع ضبقلا نوينميلا ىقلأ ىتح لجرلا جرخ نإ

 هنإ كلذك لاق .لوك ةرمدملاب قلعتي ءيش ىأب هتفرعم ركنأ هنكل .ةدع تاعاس ىدم

 اكبترم لجرلا ادب .رشنلا ىعدي يذلا لجرلا ةيوه ىلع هتروص دوجو يبس فرعي ال

 يف انررق ثيحب حضاو لكشب ةقداص هلعف ةدر تناكو .تاماهتالا كلتب ًامودصمو

 ذخأل ريوصت ويدتسا ىلإ هّجبوت هنأب كلذك انضرتفا .هلاوقأ يف قداص هنأب رمألا ةياهن

 ةيوه ةقاطب يف اهمدختسي يك اهنم ةخسن قرس ام ًادحأ نأو هل رفس زاوج روص

 لوخد ةريشأت ىلع لصحي مل هنكل ,هيلإ ةبسنلاب ةسئاب ةفداصم كلت تناك .ةروزم

 نوينميلا انل حمس يذلا ديحولا صخشلا ناك) .لاح يأ ىلع ةدحتملا تايالولا ىلإ

 .(كلذ اندرأ املك هياوجتساب

 هبعل يذلا رودلا كلذ يف امب ءاهيلع انرثع يتلا لئالدلا لك عيمجت دعبو ءانررق
 نطنشاو قيرف أدب .ريجفتلا ءارو فقت يتلا يه ةدعاقلا نأ حضاولا نم هنأ ,يريشنلا

 .كرويوين بتكم ىلإ اهلمكأب ةيضقلا ميلستو ,ندع ةرداغمل ريضحتلا يناديملا

 فض



 :نيناجم انسل اننكل .نودينع اننإ“

 تارابشتمالا ةلاكوو «ىقيجلاو :نضيبآلا ثيبلا اهيف امى ةيثعملا تايجلا لك تمل

 ناك لوك ةرمدملا ريجفت نأ ةقيقح حضوت ةصخلم ةركذم ,ىطسولا ةدايقلاو .ةيزكرملا

 .راظتنالا انعباتو ,ةدعاقلا دض ًايكريمأ أدر انرظتنا .ةدعاقلل ةيلمع

 باوجتسالل هوعدتساو ءءاعنص يف نوينميلا هيلع رثع مث يودب مسا دوهشلا ركذ
 ةدحتملا تايالولا تناك .كلذ عم هباوجتساب انل حمسُي مل .مايأ ةدع نوضغ يف
 ,تاباوجتسالا لوح ةيقافتا ىلإ لّصوتلل ةيئاهنلا لحارملا ىف ة نيحلا كلذ يف ن :ميلاو

 ,ةكرتشملا ةيكريمألا ةينميلا تاقيقحتلا ةنجل مساب فرعُت تحبصأ يتلا ةيقافتالا يهو

 ىلع تقولا اذه يف طغضلا انعبات .طورشلا نأشب ضوافتلا يضاقلاو يليك عبات 5

 ىدحإ يف يل لاق .يريشنلا نع ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم شمقلا
 امهم نمل يريقتلا»ب ءعمسإ» :ةرركتملا يتابلط ببسب طابحإلاب هروعش دعبو تارملا

 لجرلا وه دالخ .يريشنلا ىلع هفّرع يذلا وه دالخ ىعدي ًايباهرإ نأب يودب انربخأ
 .هيدي شمقلا ىوطو .«لاح يأ ىلع ّمِهملا

 يف رداصملا دحأ عم رهشأ لبق اهتيرجأ ةثداحم نم مسالا تركذت «؟دالخ»

 كلذك هتركذتو ,ةدحاو لجر يذ ةدعاقلا يف يباهرإ نع ثدحت ناكو .ناتسناغفا

 يذلا تقولا لالخ أطخلا قيرط نع هيلع ضبقلا ءاقلإ نع تثدحت ىتلا ريراقتلا نم
 بوره ةيلمع ليومتل تفده ىيتلاو ةربه تيب تارايس ةقرس تايلمع هيف تتدح

 ةلاسر هتاذب ندال نب بتك دالخ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب هنأ تاعئاش ترس .راضحملا

 نب بلاط .«نميلا يف ناوخإلا نم رمألا همهي نم لك ىلإ» اههجوو نيينميلا ىلإ
 نكل مسالاب دالخ ركذُي مل .«شاطع نبا حارس قالطإ» ةلاسرلا هذه يف ندال

 نيينميلا ديدهت ىلإ ةلاسرلا تضم .ةيافكلا هيف امب ًاحضاو ناك ةلاسرلا عوضوم
 .ندال نب ثوعبم حارس اوقلطُي مل اذإ بقاوعلا مخوأب

 نكل .قالطإلا ىلع اهدوجو نوينميلا دكؤي مل امك ,ةلاسرلا كلت ىلع ادبأ رثعُي مل
 ىلإ رظنُي ناك هنأل كلذو ,ةلاسرلا هذه ةباتكب ندال نب موقي نأ برغتسملا نم نكي مل

 مرتحم دهاجم هنأ ىلع لب .يلود يباهرإ لجرك سيل ةلحرملا كلت يف ةدعاقلا ميعر

 ففي



 دوسلا تايارلا

 ىلع ءاربلا ناك .امرتحمو ءاناهمو :اقورعي ناك كلذل وهو :لوألا يناغفألا داهجلا نم :ء

 .ةربه تيب تارايس تاقرس ةرماؤم يف هطروت معزب ةينميلا نوجسلا دحأ يف لاح يأ

 ءاطشن اهدكأ ةقيقح يهو ,ناهباشتم دالخو ءاربلا نأب ناتسناغفأ يف يردصم ينربخأ

 نكمت ءاربلا روص مهيلع تضرع امدنع :مهتبوجتسا نأ يل قبس ةدعاقلا يف نورخآ

 امدنع دالخ» هنأ ىلع ةروصلا يف لجرلا ىلع فّرعتلا نم لقألا ىلع دحاو ٌصخش

 .هبشلا هجوأ نأشب اعيمج اوقفتا مهنكل .«ًانس رغصأ ناك

 عالبإب يل حمسُي ملو :ةيرس يردصم نم اهتيقتسا ىتلا تامولعملا هذه لك تناك ّْ

 امب هتربخأو ابناج نوجو تيحتنا .ءاربلاو دالخ نع ءيش لك فرعن اننأب شمقلا

 ملستي نأ لبق نوجب رمألا لطي مل .هفرعأ ام فشكب نذإلا هنم تبلطو شمقلا هلاق

 .نطنشاو نم ةقفاوملا

 ريغ يريشنلا نإ تلق نأ كل قبس ,يقيدص اي» :نوج هل لاقو ءشمقلا ىلإ اندع

 :ءاربلاو دالخ روص كنم بلطن ذأ دون كلذلو ,مهألا صخشلا وه دالخ ناو ؛ مهم

 .« ؟كلذك سيلأ ,مكنوجس ىف لاز ام ءاربلا نأ دقتعأ

 .«اميتاقلمو .اههروص ىلع لوصحلا دوأ ًايوقت هتاذ تقولا يف دالخ ىلع كلذك

 اننأ عقوتي ملو ءانمامأ ءاربلا مسا ركذ نأ هل قبسي مل .هباوج يف ًاددرتم شمقلا ادب

 شمقلا انغلبأ .هتلعف ام وهو .ءاربلاو دالخ نع تامولعملا ضعب ءاطعإ نوج ىنم

 .ةديدج تامولعم اناطعأ امك ,نيلجرلا نع يفكي ام نوفرعي مهنأب

 نكل .ةقيرطلا هذهب هنم تامولعم ىلع لوصحلا لاحلا ةعيبطب بعصلا نم ناك

 ةلاكو يأ موقت ال .ىدايتعالا ريغ رمألاب نكت مل اذكه ثيداحألا لدابت ةقيرط

 اهولوؤسم ملع اذإ الإ تامولعملا ءاطعإب (ةفيلح ةلاكو تناك ولو ىتح) تارابختسا
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 نليناحم انسل اننكل .نودينع انلإ'

 دقتعا اذإ وأ .لقألا ىلع اهنع ائيش فرعي وأ ءاهمظعم ملعي رخآلا فرطلا نأ
 نيلوؤسملا نأ كلذ ىلإ فاضي .تامولعملا ءاطعإ مهتحلصم نم نأب نولوؤسملا

 ال اننأ دقتعت ةلاكولا تناك اذإ امأ .نينواعتملا ريغ رهظمب اورهظي نأ ىف نوبغرد ل

 يتلا تامولعملا ءاطعإ تالامتحا نإف ءام عوضوم وأ .هب هبتشم نع ريثكلا فرع

 ئ .ريثكب لقأ نوكت مهتزوحب

 ربمفون/يناثلا نيرشت 5١ يف ةيلاتلا ةرملا يف هتيقتلا امدنع شمقلا يناطعأ

 هّدق امدنع اهاطعأ دق دالخ ناك ةروص ىلع يوتحي فورظملا نإ يل لاق .ًافورظم

 درجم اذه هرجتم ناك) .ةدعص يف رجتم حتفل ةيراجت ةصخر ىلع لوصحلل ابلط

 يذلا مسالا ناك .(تارجفتملا نيزختل ناكمك همادختسال ططخ دالخ نأل .ءاطغ

 فورظملا اذه» :ةماستبا عم شمقلا لاق .دشار نب حلاص دمحم قيفوت ةصخرلا هتلمح

 . «كتدهعب

 ىلإ ليمي هجو عم هرمع نم تاينيثالثلا لئاوأ يف ةروصلا هذه يف دالخ ادب
 دمعي .ةملاخ ةرظن ناوادوسلا ةانيع سكعت'.نوللا دوسأ رعشو براش اذو ,ةلاطتسالا

 فيك فرعي نأ لبق كلذو ,هنع ةينهذ ةروص نيوكت ىلإ ام ًاصخش عبتتي امدنع ءرملا

 لاثم ىلع دالخ نكي مل .ةيقيقحلا ةروصلا ءرملا ىري امدنع ائجافم رمألا ودبي .ودبي
 .هتلمخت ام

 لخاد دالخ ةروص عيزوت ىلإ تدمع ءاسملا كلذ يف قدنفلا ىلإ تدع امدنع

 بتكم يف لمعي يذلا يئالمز دحأ دمع .ةيكريمألا ةيتارابختسالا تاسسؤملا

 يف يردصم ىلع ةروصلا كلت ضرع ىلإ دابأ مالسإ يف يداحتالا تاقيقحتلا

 دالخ ىلإ دوعت ةروصلا نأ ردصملا دكأف ,هتيؤر نم مايأ ةعضب دعب كلذو ناتسناغفأ
 .كلذ دعب ديكأتلا اذه ةيكريمألا تارابختسالا تالاكو لك تقلت .هتاذ

 هتلقأ ةرايس نأ ًاقحال انملع دقتف دالخ ىلع فئازلا ضبقلا ءاقلإ ىلإ ةبسنلابو

 حلاص دمحم يداه ىعدي فورعم ينمي تارجفتمو حالس رجات ىلإ اهتيكلم دوعت

 مع



 دوسلا تايارلا

 ,داوملا هنم يرتشي ناك يذلا رجاتلا وهو ,(مقلد يداه مساب فورعملاو) شرولا

 مامأ دالخ فقوت .ةربه تيب ةثداح عم نمازتي داكي تقو يف ةيلمعلا هذه تثدح

 ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإ دارأو :ليللا نم رخأتم تقو ىف ةرايسلا ذخأ دعب فتاه ةرجح

 .ةيلحملا ةينميلا تارابختسالا طابضب ًأطاحم هسفن دجو ةرايسلا ىلإ داع امدنع هنكل

 مهتلأس امدنع مقلد يداه دوجوب فارتعالا ةيادبلا يف نوينميلا نولوؤسملا ضفر

 تامولعملا ىدحإ تناك .هبوجتسن يك مسالا اذهب دحأ دجوي ال هنإ اولاقو ,هنع

 ضعبب ةقيثو ةقالع ىلع ناك هنأ يه مقلد يداه نع اهتفرعم نم انكمت يتلا ةليلقلا

 نم هتذقنأ يتلا يه ةقالعلا كلت نأ تقولا كلذ يف تضرتفا .نيذفانلا نيينميلا
 ديوزت فدهب (هلاثمأ نم رخآ ددع عم) هتمدختسا تاطلسلا نأ أقحال انملع .نجسلا
 دعبو .ةيلهألا برحلا لالخ ةيبونجلا نميلا دض ةمدختسملا ةحلسألاب نيدهاجملا

 ةيرحب لمعلاب ,ةيمسر ريغ ةروصب نإو ,هل حمس برحلا يف لامشلا هققح يذلا رصنلا
 .ةينميلا حلاصملا يذؤت ال هلامعأ تمادام دالبلا ىف

 نوينميلا ناك .كلذ دعب هحارس قالطإو دالخ لاقتعا فورظ ادبأ حضوتت مل

 انملع .كلذك نيجرحم اوناك مهنأ دقتعأف انأ امأ ,ةثداحلا كلت نأشب ًادج نيمتكتم
 .مقلد يداه هنأب نوينميلا نولوؤسملا همهتا دالخ لاقتعا دنع نأ ىرخأ رداصم نم

 ىلع ضبقلا ءاقلإ دنع نيينميلا نأ ءكلذ ىلع ٌءانبو ءانقيرف ءاضعأ ضعب ضرتفا

 هنأ دالخ ظح ءوس نم ناك .مقلد ىلع ضبقلا ءاقلإ عقاولا يف نوديري اوناك دالخ
 نإ ةلئاقلا ةياورلا عم ريسفتلا كلذ قباطت .تقولا كلذ يف مقلد ةرايس ريعتسي ناك

 هترايس قودنص يف تارجفتملا تناك .هحارس قالطإ دنع هعم تارجفتملا ذخأ دالخ

 .قالطإلا ىلع اهوشتفي مل نيينميلا تارابختسالا يلوؤسم نأ ودبي يتلا

 يوني هنأ ودبي دالخ نأب مهربخأ يذلا وه مقلد يداه نإ لوقي ليدب ريسفت رهظ
 نميلا يف ةيلمعل ريضحتلا متي نأ نم قلق دق مقلد يداه نوكي نأ لمتحُي .اءوس

 هعفد امم تاطلسلا عم لكاشمب هعقويس يذلا رمألا وهو .هتارجفتم اهيف مدختسُت

 انل حامسلا مدع ىلإ نيينميلاب عفدي يذلا ببسلا رّسفي كلذ نأب انركف .هب ةياشولل

 .مقلد يداه باوجتساب
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 !١ وه عه و. ى-ب " + هو 11 , هك 1 رضع هي ,

 ١لئناثمز اننثثل هنفسم ؛:ى6لز دنيفنع اننا

 عمسمسمل

 ىف نيترافسلا ةيضق روص موبلأ نم اهانذخأ يتلا يريشنلا ةروص انضرع امد:

 لبق تعقو ةثداحب ,هدبع هنأ مهديكأت دعبو ءانوربخأ ,نيدايصلا ىلع ايقيرفأ ىف:
 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك 5 موي يف ىحلا بابش نم ةعومجم تلزن :رهشأ 0

 نم مهنإ بايشلا لاق .مهتداع بسحي كلذو ءرجفلا جالبنا لبق جيلخلا ىلإ ؟

 اوناك .نيدايص خوك لخادو هايملا برق ءاقبلاب يضعبي يمويلا مهيور نإو نيداصلا

 ,تاينيرشعلا لئاوأو ةرشع ةعباسلا نيب ام مهرامعأ حوارتت نيذلا نابشلا نم ةسمخ
 .ةسمخلا عئيطاشلا نايتف مسا مهيلع انتلطأ اذكهر

 اهاماي كرحمب ًادوزم هايملا طخ برق حابصلا كلذ يف اولزن امدنع ًايراق اوأر
 مل هسا هريس سل عام ناك اذإ ام اوفرعيل نايشلا رظتنا سبع

 .براقلا حطس طس ىلع نوللا ءارمح ةداجس اوأر .براقلا ىلإ اوهجوت كلذل ,دحأ تأب

 ا ادلع اوأرف ءاهتحت يذلا بشخلا حولو ةداجسلا اوعفرو نابشلا مدقت

 ىرخأ ةيلدتم كالسأو ةيفاضإ تايراطب هنأ اوربتعا ام اوأر امدنع نايشلا كبترا

 .اهيلع ةيسور تاباتك لمحت «ًاراجحأ» هوربتعا ام ىلع تايراطبلا هذه تحت اورثع
 ةيادبلا يف اونظ .بقثلا لخاد رمي ًاكلس اوأر امك ,راجحألا عيمج قرتخا بقث رهظ

 اوناك نيذلا نوبرهملا هكلتمي براقلا نأو ,ةشيشحلا نم نوكت دق راجحألا هذه نأ

 قاذمب تناك اذإ ام ورع راجحألا نم نم ءزج عطق اولواح .ةقطنملا يف نوطشني

 .ةميق اذ ًائيش اودجو مهنأ اوضرتفا مهنكلو , كلذ اولعفي مل .ةشيشحلا

 اورّدق .ةريبك هتميق نأ اوفرع يذلا وهو ءكرحملا وه هذخأ اودارأ ام لوأ ناك
 ةريبكلا ماسجألا ئوذ نق ةسمخلا نابشلا نكي مل .رالود فاالآ ةسمخ غلبي هنمث ن نأ

 اولازأ امدنع كلذلو  ةيبرغلا سيياقملاب ةينبلا راغص ًامومع نوينميلاو  ةيوقلا د 1

 ىلإ كرحملا لقن نم رمألا ةياهن يف نابشلا نكمت .هايملا ىف هئاقلإب اوهتنا كرحمل
 اوناكو براقلا نم «راجحألا» ةلازإل ةيرشب ةلسلس كلذ دعب نايشلا لكش .مهخرك

 هذه نأ ادبأ نابشلا فرعي مل .خوكلا يف اهنوسدكيو ضعب ىلإ مهضعب اهنولد“

 ةزهجأ تناك تايراطبلا نأو ,ريجفتلا كلس وه كلسلا نأو ,تارجفتم يه راجحألا

 .ةلوصفم تناك اهنكل ريجمت

 ا



 دوسنلا تايارلا
.0000| 

 لل امو .راجحألا سيدكت يف نيكمهنم اولاز ام رجفلا عولط دنع نابشلا ناك

 ررحأ ىلع دعب ام يف نابشلا فّرعت .لاجر ةثالث اهنم لزنو مهنم تبرتقا نأ ةنحاش
 (ريأ دعي ملو بهذ ثلاثلا لجرلا نكل ؛اواسوم هنإ اولاقف رخآلا امأ ,هدبع هنإ اولاقو

 لع تناب نأ دعب ةعومجملا دئاف هنأ حضاولا نم ناكو هدبع مدقت .همسا اوفرعي ملو

 ىلط .رورسلا نم ةلاح يف تارجفتملاب نومري نايتفلا ىأر امدنع علهلا تارامأ ههجو

 ,دجو مهنأب اوباجأ : .براقلا بحاص هنإ مهل الئاق ضرألا ىلع راجحألا عضو مهنم

 يف قلع سراقلا نإ مهل هدبع لاق .مهكلم حبصأ براقلا نإف اذهلو ,اكورتم براقلا
 .تارجفتملاو كرحملا هيلإ اوديعي نأ لطو .هذخأل نآلا داعو هايملا

 جر هوربتعا يذلا هدبع عم ضوافتلاب اوأدب مهنكل .ناعذإلا نابشلا ضفر

 :دبع ٌدر .بلاطملا نم اديزم اوضرعو ةسمخلا نايشلا عّمجت ٠ ماك لاب عتمتي لامعأ

 امثبل امو اددجم اورواشتو فوخلاب نابشلا رعش . .«ىعم اوبعلت ل ؛ميعز انأ» :اضاغ

 دبع عم ةيوست ىلإ اولصوت نأ

 نابشلا ىفتكا امنيب .هايملا نم براقلا عفر ىلع لمعلاب اواسومو هدبع أدب
 - تارم الواح .ةيمامألا ةحتفلا تاوذ نم ةلاسغ ةيادبلا يف نالجرلا بلج .ةبقارملاب
 ' افقرت اذكهو طابحإلاب نالجرلا رعش .اولشف مهنكل اهتطساوب براقلا كيرحت ةليلق

 زناخلا مامصلاو ةدايقلا ةلجع ةلازإ ىلإ امهترداغم لبق ادمع امهنكل ,ةلواحملا نع

 زالجرلا لّمح .تارجفتملا عم مدختسُّتس تناك يتلا كالسألا اعزن كلذكو .براقلل
 نلبأ .اهناكم ىلإ ةلاسغلا اداعأو ,تارجفتملاو كرحملا كلذكو ,ضارغألا هذه لك

 .براقلا ذخأل نادوعي فوس امهنأب كلذ دعب نابشلا

 اهبادختساب آدب نإ ام نكل .ةعفار هعم اواسوم بحطصاو .يلاتلا مويلا يف اداع

 اثركسع ةنحاش ىلإ هدبع راشأ .براقلا نم راتمأ ةرشع دعُب ىلع لامرلا يف تقلع ىتح

 ىلع امهدعاس ام اذإ هل عفدي فوس هنإ قئاسلل لاقو .فقوتلاب ناكملاب رمت تناك
 إ ِء

 خدتست ال هتنحاش نإ لاق ةعفارلا صحفت نأ دعب هنكل ,قئاسلا قفاو .ةعفارلا بحس

 ضحي
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 يريشنلا ةقحالم ءاننا انفيرف نك _-

 ربطت تائيه دارفا نم درف ىا ناك اذإ امع هيف لاسن اريدحت انرشن .ةقيرب

 يذلا ةطرشلا لاجر دحأ مدقتف ؛تاهبشلا ريثي ًائيش ىأر دق ةقطنملا كلت يف نون*
 .رمنلا دوك ىعدّيو رخآ ىحو ةقيربلا نيب مم ريسلا ةكرح مني د“

 ع - م ا
 .ةيولطملا فاصوأالا قياطت ةقفيربلا ةهج نم ةيتا ةروطمتمو ةهنحاش اجرلا احا

7 1 1 | 
 ةرايس هد ناكو 00 ةيجذومنلا ةينميلا براوعغلا نم ربكأ بوحسملا 0

 ؛دالبلا لخاد هئارشل نيمجاهملل ةرفوتملا نكامألا ددع مجحلا اذه صلق .نثنث“
 تاقيقحتلا بتكم نم قيرف دنتسا .نميلا جراخ متن نأ «ارشلا ةيلمعل نكمي 9 5

 ىلإ اوهجوتو .ءانيملا يف اهعيمجت مت تامولعم ىلإ نيينمي نيققحمو يد
 رصانعل دينجت زكرم هنال كلذو ,«ىرغصلا راهدنق» بقلب ىحلا كلذ قرعي 2 51 0 ع ن# د |
 ءا . . ١ :رعاقلا

 يحلا ناكو .(يحلا كلذ يف أبخمب ظفتحت تناك ةمظنملا نأ اقحال انفرع)
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 اولا تايارلا
 0: ا

 هت سسوسوييويهيهييهي ب وييييبوووووروررررر رويو و وووومو ويميرسس ور راو وو ويس رورو ووو هوو سمس 5

 م انضرع .لاتقلاب كارتشالل نابلاط ةمصاع ىلإ نابشلا نم تاعومجم لسري

 |وغقوتو ,باوبألا يلف رقنلا ةليلق مايأ ىدم ىلع ن دوققحملا عباتو .مهب هبتشملا

 .لاجرلا وأ ةنحاشلا اوأرو مهل قبس نإ ةاشملا اولأسو هعاطملاو رجاتمل

 للطي ناك يسنع نأل كلذو .ةعطقتم تاقيقحتلا هذه يف انكارتشا ةريتو تناك
 ,نازتم ددع انل لاق .نّيعم موي ي يأ يف لمعلا نم انعنمت بابسأب اراركت انيلع
 .همجح ىلع مهنم دحاو لك دّدش امك .براقلا اوأر مهنإ دييلحملا ناكسلا نم

 ةعرسلل ل صصخم بطعم قوف رمت ةنحاش اوأر مهنا تاءاشنإلا لامع نم ددع ركل

 لاق .ةروطقملا لاصفنا مدع نم دك أتيل ةنحاشلا باكر دحأ لزن .كلذ دعب فقوتتل

 ارناك لزنم ىلع دوهشلا انلد .ءاضيب سبالم نودتري اوناك لاجرلا لك نإ درهشلا
 ادام 0 تيأر اهدنع تقع .ًايورشو ًالوشد هيلع نوددرتب

 اينيك يف نيترافسلا تاريجفت يف نومجاهملا اهمدختسا يتلا لزانملل بيرغ ٍلكشب
 روطلا نم راجحأب اينبمو ةدحاو ةقبط نم ًافلؤم الزعنم ًالزنم كلذ ناك ايئازنتو
 لوخدلا مظنت ةباوب انيأر .جايسب اكرجو .نادجب اثر اطاحم لزنملا ناك .ضيبألا

 دختسُت ٌداومو ,تاودألاو .كرحملا نم ًءازجأ ةحابلا ىف اندهاش .لزنملا ىلإ

 ضوحو ,لامشلا ةهج هجاوت ةالص ةداجس ىلع ةسيئرلا مونلا ةفرغ يف انرثع

 رئاعش اورجأ دق نيمجاهملا نأب ريشي يذلا رمألا وهو ,هيلع مهدحأ رعش عم مامحتسا

 ةرفشلاو رعشلا نع جذامن انعمج .مهسفنأ اورّهط مهنأ يأ .ةيراحتنالا تامجهلا لبق ام
 تارابتخالا ءارجإل يلدعلا انقيرف ىلإ ةلدألا هذه لك انيطعأو .ناكملا ىف ةكورتملا

 مه لاجرلا كئلوأ نأ فرعي مل هنأ ىعدا يذلا لزنملا كلام نويئنميلا قحال

 مساب دقعلا ناكو .فيصلا يف أدب راجيإلا نأ راجيإلا دقع دروأ .نييباهرإلا نم
 اهنأ دكأف ءانتزوحب ىتلا اواسوم ةروص لزنملا كلام ىلع انضرع .اواسوم هللا دبع

 نيّرخالا نيلجرلا ىلع كلذك لجرلا فّرعت .لزنملا رجأتسا يذلا هتاذ لجرلل دوعت

 يأ(
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 نيناحم انشل اننكل .نودينع اننا
 ةحستسسم م

 ىف اناك امهّنِإ لاقو .دلاخو هدبع يأ .ريجفتلا موي يف ءانيملا يف ادهوش ءبذبلا

 د علا

 انكمت ًايكين اكيم كلذك اوراز لاجرلا ن نأ تاباوجتسالا نم ديزم ءارجإ دعب انملع
 هنأ نم مغرلاب كلذو ,براقلا ةنايص ىلع لمع هنأب لجرلا فرتعا .هتقحالم دم
 ,كرحملا يف : ةلكشم نع اوثدحتو لاجرلا رضح .همادختسا ةهج فرعي مل هنأ ىعّدا
 فايلألا نم براقلل ةيضرأ عنصي نأ لاجرلا هنم بلط . اهحالصإ نم نكمت هنإ لاقو
 حول نيبو براقلل ةيقيقحلا ' ةضرألا نيب ام غارفلا نم ةحاسم ني :يوكتو .ةيجاجزلا
 نيزخت نودصقي اوناك امبرو .نيزختلل اهنوجاتحي مهنأ هل اوحرش .ةيجاجزلا فايلألا
 .تارجفتملا

 /لوألا نيرشت ١4 موي ىف ندع جراخ ىلإ لوك سأ .سأ .وي 0
 ىلع ٠ .يلرام ولب ىعدت ةيجورن ذاقنإ ةنيفس ةطساوب كلذو +++ ماعلا نم ربوتكا
 ربع .«كور ديك» ىنغملل «لهذملا يكريمألا» ةينغأو يكريمألا دي
 «ةيتارايختسا ةيضق» هنأب فرعي ام تقولا كلذ يف انيدل تناك .توصلا تاربكم
 نم ىفكي ام ,ىرخأ تاملكيو . ,كلذ ينعي .موجهلا ءارو فقت ةدعافلا نأ يحرت
 نل ةلدألا كلت نكل :ةيكريمألا ةموكحللا ىلوؤسع. رابك خيب كش .ىا ةلازإل ةلدألا
 اند طش تناك ةيكريمأ ةمكحم يف موجهلا نع نيلوؤسملا كئلوأ ةنادإل ةيفاك نوكت
 نأ لمتحملا نم ن أ انضرتفا .ةلدألا نم ديزم ىلع لوصحلاو ثحبلا عيسوت يه ةيلاتلا

 ىرخأ ءايحأ ىلإ نيققحم انلسرأ .ةنيدملا نم ىرخأ ةنكمأ ىف اودهوش دق نييباهرزلا
 .مهب هنشملا نع تاموسرو روض عم

 - ةداتعملا ةيسيلوبلا قرطلا انمدختسا .يهاوتلا يح يف كلذك لاجرلا دهوش
 يف انكمت - ريجأتلا بتاكم يف شيتفتلاو :ةاقملا قيقوتو ,باوبآلا ىلع قرطلا
 يتلا ةقشلا كلام مسا ىلع انفرعتو ,لاجرلا اهمدختسا ةقش ىلإ لّصوتلا نم ةياهنل
 راجيإلا ةميق عفد نأ دعب رهشأ ةعيرأ ةرتفل ةقشلا اواسوم هللا دبع رجأتسا . اهورجأتسا
 مهنأ اوعدا نيذلا مهو :لزنملا يف اوناك نيرخآ ًاصاخشأ نإ ناريجلا لاق ٠ اقبسم
 .نيرخآلاب اوطلتخي مل مهنكل , نو د ايص

 ١م11



 دوسلا تايازلا
 ك0

 ١ ىرارثلا ةيقارعل نييب اهرالل اراقمه اقوم تاكو. ءءاتيملا ىلع لطق ةقشلا تناك

 ظ ْم ةدعاقلا كيت تسحب : موجص ىأ ليجستل ايلاثم اناكم تناكو ,.ةرداغملاو ةشالا

 يف يلحم وضع ىلإ كلذك ناريجلا فّرعت .ويديفلا تاليجست ىف هلالغتسا ةلواحم

 كاسمإلا نولواحي فوس مهنإ نوينميلا لاقو ,ةقشلا يف عصقلا دهف ىعدُي ةدعاقلا

 ءاحألا يف يأ ,تاقيقحتلا نم مسقلا اذه يف بثك نع انبقاري يسنع ناك

 اايلإ ثدحتلا مدع ىلع دوهشلا عججشي هنأ نايحألا ضعب يف انل ادب .ءانيملاو ةثالثلا

 لصحن ال امدنع فلكتب مستبي ناك .تامولعملاب اننودوزي امدنع مهب قلمحي ناكو

 .انجاعزإل ماودلا ىلع راذعألا قلتخي لجرلا ناك .اهجاتحن يتلا تامولعملا ىلع

 .”هتادحإب عقوملا ديدحت ةزهجأ ديوزت عقوم ىلإ عقوم نم لقتنن انك امدنع اندتعا
 ماظن امومع دالبلا مدختست ال) اهطاقتلا نم قيرفلا ءاضعأ يقاب نكمتي يك انناكم

 هدختست دق ةزهجألا نإ ةقث لكب لاقو ,كلذ ىلع يسنع ضرتعا .(نيوانعلل ًايمسر

 نيلوؤسملا غلبأ نأ الإ هنم ناك امو ءاهفصقل ططخن يتلا فادهألا ىلع ريشاتلل

 .هكوكشب نيرخآلا نييئميلا

 "3 .ةديفم اهنوك ببسو 675 عقاوملا ديدحت ةزهجأ لمع ةيفيك هل انحرش

 . ص بلطب كلذ رثإ انمق .اذهك زاهج ىلع لوصحلا هناكمإب ناك اذإ ام لوضفب

 ... ىكنشا .هعيرف ىلإو هيلإ انم ةيدهك يبد نم ملاعلا يف (025 ةةهيجأ ثريا نم

 ْ تظحال .ةجمرب ىلإ جاتحت ةزهجألا هذه نأ كردي مل :لمعت ال ةزهجألا نأ نم

 9 انفرج امدنع يسنع مهفي مل .اهبلع 9 تديعأ لق ةزهجألا هذه نأ ندع انرداغ

 ههرخت لواحن اننأ ىعّاو ,فرجلا كلذ ةيمهأ ةلدألا نع ًاثحب لوك تحت رحبلا

 يل يضل ةرمازم وزي موتا حا لك ناك رحاب

 ان

 اطاح
 اعز : ناكو «تقولل اعيضمو اجعزم ارما انعم هنواعت مدعو ىسنع فقوم ناك

 اي ةرم تاذ نوج عم تنك .تاجردلا ىلعأ ىلإ تاقوألا ضعب ىف لصي
 ناهي ل >5

 22 ىسنعو يجان عم ثدحتن انكو .ندع ىف 250 رقم ىف تاعامتجا

 انكي



 'ليئاجم انسل اننكل :نودينع اننإ“

 يف هب الصب نوح قدح .هثداعك التم ىسنع ناكو ءاهتمح الم اندرأ ىلا طويخلا

 ةوطخ امودصم يسع عجارت .«نائسألا عزم لثم ُكعم وهال قودسا» :لاقو ؛ةينلع

 .هثاتسأ عزنب هددهي نوج نأ دقتعاف .ةفيعض ةيزيلجنإلا هتغل تناك .ءارولا ىلإ

 ,نانسالا ىلإ اريثك ةراشإلا ىلإ دمعي نوج ناك .لوقلا كلذ ريسفت ىلإ تعراس

 نيلوؤسملا عم لكاشم عقت تناك امدنعو .ادبأ ببسلا ملعأ مل يننأ نم مغرلاب

 :ههجو ىلع رهظت ةيدجلا ريباعتو ,نايحألا ضعب يف مهلأسي ناك نيرخآلا نيينميلا

 « ؟لأست اذامل

 ب ايالا عزنك كعم ودس رمالا نال» : مهل لوقي 131

 اشنت تناك يتلا لكاشملا لك ضّوعت شمقلا عم اهانأشنأ يتلا ةقادصلا تناك

 ناك كلذل ءانتدعاسم ىف اداج سيل ىسنع نأ فرعي شمقلا ناك .يسنع نيبو اننيب

 اذكهو ءابيرقت ةليل لك هعم يقتلن انك .هسفنب انتدعاسمل هناكمإ ردق ندع يف ثكمي

 .«نوج يخأ» بقل نوج ىلع قلطُي ناك ام اريثكو ءانئيب ام يف دولا رصاوأ تززعت

 موقي ناك ام اريثكو ,نوجل شممعلا تاملك مجرتأ تنك .«يىلع يخأ» انأ ينيدانيو

 .نميلا ىف ةقادصلا ىلع لدت ةكرح هذهو ,ىذخف ءفصب :

 74-416 قدانب نومدختسي اوناك نييصخشلا شمقلا ساّرح نأ ةرم تاذ تظحال

 نومدختسي مهنإ لوقلاب هتحزام اذكهو ,ءتايفوسلا زانزتيبسلا اهمدختسي يتلا ةريغصلا

 نع فرعُي .(زو:نر5 قدانبلا نوينميلا يمسي) .ندال نب اهمدختسي يتلا هبشت قدانب
 يتايفوس يدنجل تناك اهنأ معزي ناك ةريغص 74-416 ةيقدنب لمحي هنأ ةدعاقلا ميعز

 شمقلا ينغلبأ .يجاج ةكرعم يف ,14/1/ ماعلا نم ويام/رايأ لالخ ناتسناغفأ يف هلتق

 تناك .ءاعنص يف هبتكم يف اهب ظفتحي ةيده يل رضحأ هنأب ةليلق مايأ رورم دعب
 حمست ال نأ ةقرافملا نم هنأ تدجو ىنكل ,هذه هتردابب ًاريثك ترثأت .1ن 111 ةيقدنب
 امنيب اذه ,ءكلذ نوضراعي نيينميلا نأ تمعزو ,ةحلسألا لمحب نيدوب ةريفسلا انل

 يعم اهذخأ نم ادبأ نكمتأ مل .ةيقدنب يئادهإ ديري ةينميلا تارابختسالا سيئر

 اضوذنا



 دوسلا تايارلا

 نرفاس .ادج ةدقعم تناك ةبولطملا تالماعملا نأل كلذو ,ةدحتملا تايالولا ىلإ

 .050 ةيروهمجلا ةسائر سرح يلوؤسم عم عامتجالل ءاعنص ىلإ ندع نم موي تاذ

 تدروأ .ىعم اهلمحأل ةيساموليد ةييقح قباس تقو يف ىنتطعأ دق ةرافسلا تناك

 ةسامولبدلا بئاقحلا نأ ,ةيساموليدلا تاقالعلا لوح ١95١ ماعلل فينج ةيقافتا

 دض ةناصحب ىظحت يمسرلا يموكحلا مادختسالا فدهب ضارغأ ىلع يوتحت ىلإ

 يضاملا يف لكاشم تثدح .اهيلماح ىلع هتاذ رمألا قبطنيو ؛ةرداصملاو شيتفتلا

 تغلنأ اذهلو ,لكاشملا ثودح صرف ليلقت تدرأ .بئاقحلا هذه شيتفت ببس

 فوس ام ٌةلاكو نأ كلذ نم مغرلاب تضرتفا .هذهك ةبيقح لمحأ يننأب امدقم نيينميلا

 .ةييقحلا كلت شيتفت ىلع ٌرصت

 يروهمجلا سرحلا يلوؤسم دحأ تيأر نأ تثبل امو ءراطملا ىلإ ءالمزلا ينلصوأ

 رهو - لبق نم راطملا يف ةديدع تابسانم يف هتيأر نأ يل قبس ناكو - ةيندم بايثب

 تركف . .«يعم لاعت ,نافوص ىلع ,نافوص يلع» ,يب ًاخراصو ًاضكار يوحن برتقي
 ترضحف فرشلا نولاص ىلإ هعبتأ نأ ينم بلط ؟ثدح اذام يهلإ اي ,يسفن يف

 ةماستبا تمسترا نأ دعب يب بيحرتلل كانه ًاسلاج شمقلا كداو .ام مادصل ىسفن

 «؟كلذك سيلأ ءانه يدوجو عقوتت مل» :ةيدجلا ضعب عم ينلأس .هاّيحم ىلع ةضيرع

 كلت تناك .«لكاشم ثودح مدع نم دكأتلل كعم رقاسا سا ابشن يسأر تززه

 تفولا انيضمأ .نميلا ىف يدوجو لالخ اهب تمق يتلا تالحرلا لهسأ نم ةلحرلا

 يف هاضمأ ىذلا تقولا نع ىنئّدح .انم دحاو لك ةايح نع ثدحتلاب ةلحرلا ءانثأ
 ْ | .هتلئاع نع ينثّدح كلذكو ,ةيركسعلا ةيميداكألا

 انيطعي ناك. هيف بغرن دق ءيش يأل هعقوت هنع جتني مل شمقلا ةقادص بسكنإ

 كالخي هنكل .هيلع لوصحلا لجأ نم اريثك طغضلل رطضن انك ام ةداعو .طقف هيلطن ام

 ذاك .انتاقيقحت ةلقرع لواحي مل ,تامولعم ىلع لوصحلا ىلع لمعن امدنع يسنع
 .ال لوقي امدنع ىتح .ماودلا ىلع انعم ًايدو لجرلا

 5 ىلا لقاشملا شقانن انكو ,ةرايس يف يجانو نوج عم ءاسم تثاذ تنك
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 وص سا :ريئناجم انسل اننكل :نودينع اننإ'

 ديجي يجان ناك . .نيينميلا ضعب نم تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعص ىدمو اني

 لاق .ةيبرعلا ىلإ نوج هلوقي ام ةمجرتل ارطضم نكأ مل اذكهو .ةيزيلجنالا ملكتل

 يذلا ببسلا وه اذهو ,دينع بعش برعلا نحن اننأ اوركذتت نأ مكيلع» : :يجان ان

 ىلع ريست فوس رومألا نأل :اليلق اوعجارتت نأ مكيلع نّيعتي .رخصلاب مدطصن انلعج

 .«ةياهنلا يف ماري ام

 متنأ» :ةماستبا عم هتبجأف «نانبل يف اهتيضمأ يتلا يتلوفط ةرتفب هريكذت تدرأ

 .«يرودب دينع انأو ءرخآ يبرع عم نولماعتت

 ىضم .«برعلا نم ًادانع رثكأ مه نييدنلريإلا نكل» :لوقلاب انه نوج لخدت
 ناك» .مهتعاجشو مهتوقب لينوأ لآ فرت .ادنلريإ يف هتريشع نع ةصق انربخيل نوج

 تناكو .ةيلحم ةريحب طسو عقت ةريبك ةرخص وحن براوق قابس مهتيرق يف دقعُي
 دحأ يف ىرخألا رئاشعلا ىدحإ تمدقت .ماع لك يف قابسلا حبرت لينوأ ةريشع

 ىلإ اهامر مث ءهدي عطقو هفيس يدج دلاو لوانت .زوفلا قيرط ىلع اهنأ تدبو ماوعألا

 "؟ةثداحلا كلت عراضي ءيش يأ نينثالا امتنأ امكيدلأ .ًالوأ اهسملي ثيحب ةرخصلا

 .«نيناجم انسل اننكل ,نودينع اننإ» :ةماستبا عم تلق

 هذه ىف زيكرتلا لوحت .ةيحابصلا انتاعامتجا اهعم تنسحتو عيباسألا تضم

 مدقتلا ىلإ نيدوب ةريفسلا عم وأ ,نيينميلا عم لكاشملا نع ثيدحلا نم تاعامتجالا

 ىلإ رثكأف رثكأ هجتن اننأب ساسحإ انئيب داس .تاهبجلا فلتخم ىلع هزرحن يذلا
 .ةديدج ةلكشم انمامأ تزرب نكل .تامجهلا نع ةلوؤسملا ةهجلا ديدحت

 نكمُي يتلا تامولعملا ةعيبط لوح نميلا ىلإ انلوصو لبق طغللا ضعب داس
 ةماعلا ةيعدملا تعضو .نييئانجلا نيققحملاو تارابختسالا ىققحم نيب ام اهلدابت

 ةيرابختسالا تاقيقحتلا نيب ام لصفلل ةديدج دعاوق 5 ماعلا يف ونير تيناج

 نوناق مادختسا يف ةموعزم لكاشم ىلإ ًايئزج كلذ دوعي .ةيئانجلا تاقيقحتلا)
 15/8 نوناق طبضي .ةقباسلا تاقيقحتلا ىف 1548 ةيجراخلا ةيرابختساالا ةيقارملا
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 دوسلا تايارلا

 لخاد اهئالمعو ةيبنجألا تاطلسلل يّسحلا شيتفتلاو ةبقارملا مادختساو كولس

 .ةدحتملا تايالولا

 :ةيئانجلا تاقيقحتلا نيبو ةيرابختسالا تاقيقحتلا نيب ام تاقورفلا ضعب دجوت

 رخآ صخش ةثداحم ىلإ عامتسالا دارأ اذإ ءرملا ىلع نّيعتي ةيئانجلا تاقيقحتلا ىفف

 تامولعملا عيمجت : دارأ اذإ ء ءرملا جاتحي .يضاقلا نم ةقفاومو ًالمتحم ًاببس كلتمي نأ

 تاداشرإلا نم دصقلا ناك .ةيئادتبا مكاحم ىلإو ءلوقعم كش ىلإ ةيرابختسالا
 نيعدملاو نيققحملا لالغتسا مدع نامض وه ونير ةماعلا ةيعدملا اهتعضو ىتلا
 تامولعم ىلع لوصحلا فدهب تارابختسالاب ةقلعتملا ةلهاستملا دعاوقلل نييئانجلا
 تاقيقحتلا بتكم ءالمع عنم دعاوقلا كلت نم ًادبأ دصقُي مل نكل .مهاياضقب قلعت
 اعطقو - تارابختسالاو تايانجلا يّنهج ىلع نولمعي امدنع نواعتلا نم يداحتالا
 كلذ ىلع تمهف تاداشرإلا نكل .اهتاذ ةيضقلا نم ًاءزج دوهجلا نوكت امدنع سيل

 .نويناديملا ءالمعلا اهمّدق يتلا تاضارتعالا نم مغرلاب كلذو ؛لكشلا

 تارابختسالا ةلاكو عم يناديملا قحلملا وهو ؛تدراغنوب فيتس بلط امدنع

 كلتب هنودّوزي فوس مهنإ ءبّرغتسم لكشب .هل ليق ةلاكولا كلت نم تامولعم «ةيزكرملا
 تارابختسالا ةلاكو قيرف لاق .انقيرف ءاضعأ ةيقب عم اهمساقتي ال نأ طرش تامولعملا

 ضفر .نييئانج ءالمع ىلإ ةيرابختسالا تامولعملا ءاطعإ نوعيطتسي ال مهنإ ةيزكرملا

 تامولعملا هذه ىلع لوصحلا ةدئاف امو» :مهلأس .انل تامولعملا ريرمت مدع فيتس

 نم تامولعملا هذه نوجاتحي نيذلا مهو ,ضرألا ىلع ءالمعلا ىلإ اهريرمت مدعو

 ريرمت يوني ناك اذإ هنإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلاق «؟نييباهرإلا لاقتعا لجأ

 .اهيلع لصحي نل هنإف ,ةيرابختسالا تامولعملا

 قيقحت ةدحتملا تايالولا تدارأ ام اذإو «ةيلاعفب مدقتت نأ تاقيقحتلل ديرا ام اذإ

 نيتهجلا ىلع نّيعتي فوسف ؛ةحجان ةجيتن ىلإ لوصولاو ةيموقلا ةينمآلا اهفادهأ
 ناديم ىلإ هلوصو دعب لينوأ نوج انيطعأ .اضعب امهضعب عم قيسنتلاب المعت نأ
 تاقيقحتلاو ةيئانجلا تاقيقحتلا نيب ام ةديدجلا ةلكشملا» هذه نع [ملاب لمعلا

81 



 اليباجم انسل انتنكل .نودنتع اثنا

 ةيقافتا نوج دقع .انقيرفو فيتس اههجاوي ىتلا ةلكشملا يهو .«ةيرابختسالا

 هذه حمست .نوتبمرك كناه وه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف عيفر لوؤسم عم
 .حيحص سكعلاو ءانتاعامتجا عيمج ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو روضحب ةيقافتالا

 ةلاكو نم طابض عم تاءاسملا يف عمتجن انك .ةيادبلا يف ًامامت ةيقافتالا تحجن
 اهيلع انلصح يتلا تامولعملا رخآ مهئاطعإ لجأ نم اهيللحمو ةيزكرملا تارابختسالا
 .انتيضقب ةقلعتملا ةيرابختسالا تامولعملا انئاطعإب مهرودب مه اوماقو ,مويلا لالخ

 تدراغنوب فيتس لقث ,ندع يف 010 يلوؤسمو كناه عم لمعن انك امدنع
 رخأتي مل .ةينعملا ةينميلا ةينمألا تالاكولاو ةرافسلا يف ٍقحلمك لمعلل ءاعنص ىلإ

 . سمس ههه ط338355:7 عم تزرب ىتلا لكاشملا نع ريراقتلا لاسرإ نع فيتس

 قبس داوم كلذ نمضت .تارابختسالاب ةقلعتملا داوملا تزجح ىتلا لكاشملا يهو

 .ءاعنص يف فيتس ىلإ اهورّرمي نأ اهنيح مهنم انعقوتو ,ندع يف مهل اهانيطعأ نأ ان
 .ام ءيش ثودحب كشلاب كلذ دنع انادب

 ها02252029292022799) عم لماعتي ناك فيتس نأ يف ةلكشملا نم ءزج لثمت

 ءاضعأ نم ًاضيأ لقأو .ءكناه نم لقأ ةلاكولا لخاد هتبتر تناك يذلا وهو .ءاعنص

 ريثكب ةبتر لقأ ءاعنص قل ناك .ندع يف مهعم لماعتي ناك يذلا 01 قيرن

 زواجت ىلإ ©70 قيرف دمع كلذلو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايق ةلسلس يف
 تارابختسالا ةلاكو رقم ىلإ تامولعملا لاسرإب اوموقي نأ نم الدب كلذو مهليمز
 مسق نمض نم تناك نأ وه اديقعت رومألا داز ام نكل .:ةرشابم ةيزكرملا
 ءعضولا اذه ىدأ .010 تايحالص نمض نم نوكت نأ نم ًالدب ىندألا قرشلا

 تاقيقحتلا بتكمو فيتس ىلإ رمألا عفر اذكهو ءاظققلالا جاعزنا ىلإ ,موهفم لكشبد
 ءاعنص ىلإ قحال تقو يف انلقتنا امدنعو .تامولعملا هطعن مل اننأ ًامعاز يداحتالا

 اننواعت رصتقاو .دالبلا مهترداغم ببسب كلذو 0170و كناه عم لماعتلا نع انفقزت

 ناك امبرلو ,تامولعملا نم نكمم ردق ىندأ ىلع هنم انلصح يذلا وهو .ةققتلا ىلع
 ىلإ أجلن مل .دحاو هاجتاب عراش هنأكو ودبي تامولعملاب كراشتلا أدب .هسفنل رأثي
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 دوسلا تايارلا
 20 علل

 ل انئأ يأ ,جودزم ٍلكشب قرخأ المع ودبي فوس كلذ نأل ءانبناج نم لثملاب ٌدرلا
 ىلعج قيرط نع اندالب بقاعن فوس اننكل ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو بقاعن
 :ىف ةيئانجلا ةهجلا نم لمعن اننأل تامولعملا انئاطعإ مدع ةركف تناك .انمأ لقأ

 لماعتت يهو ءاهرودب ةيتارابختسا ةلاكو وه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نإ .ةفيخس

 ,رجوب ؛فرتعي امك ,تاقيقحتلا بتكم مرتحي . .يموي لكشب ةيرابختسا تامولعم عم

 ىواعد ةماقإ ىلع اريثك اندتعا .نوناقلا قيبطت نيبو تارامختسالا نيب ام تاقورف

 راهرإلل ةيعار لودو «ةيبنجأ ةيتارابختسا تاكبشو «ةيباهرإ تاكبش دض ةيئاضف
 30 انعم ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو تلمع .تاقورخ يأ فرتقن نأ نود نمو

 .اهعم عازن يأ بوشن نود نمو اياضق

 ةررابختسا ريراقت ىلع لوصحلا مهنكمي ال نييئانجلا ءالمعلا نأب معزلا امأ

 زطنت ال 7154 دعاوق تناك اذإ صخألا ىلعو ,8154 دعاوقل ًاتطاخ ًاريسفت ربتعُي

 .دالبلا جراخ يف اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ىلع ةرورضلاب

 ءوس ىلإ تضرعت تاداشرإلا هذه نأب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تظحال
 . ادع َّنِإ لب ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو بناج نم طقف ثدحي مل اذهو .ريسفت

 رهو ,كلذك اهريسفت اوءاسأ دق يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةدايق زكرم ءاضعأ 5

 نم رشع يداحلا ةنجل تفرتعا .انبناج نم لمألا ةبيخ نم ًاروعش دّلو يذلا رمألا

 كرويوين ىلع تامجهلا عنم يف لشفلا لماوع دحأ وه أطخلا اذه نأب ربمتبس/لوليأ

 ام تامولعملاب كراشتلا مظنت يتلا تاءارجإلا نأ كلذك ةنجللا تفشتكا .نطنشاوو

 .«ابيرقت روفلا ىلع اهقيبطتو اهمهف ءيسأ» دق ةيئانجلاو ةيرابختسالا نيتهجلا نيب
 بتكم ةرادإو .ةعجارملاو تارابختسالا ةسايس بتكم نأ كلذك ةنجللا تدجو

 تأشنأ دق 104 ةيثحألا تارابختسالا ةبقارمل ةيكريمألا ةمكحملاو .تاقيقحتلا

 تفولا كلذ يف انلواح .تامولعملا لدابت ةيلمع ىلع عجشت ملو .زجاوحلا اهعيمج
 .ةجيتن نود نم نكل .مهفلا ءوسل تضرعت دق دعاوقلا نأ حرش

 ؛رداغم دعب يتحح ةدشد فرعي 3-2 امك «رادجلاب» تدراغنوب فيتس مدطصا
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 «نيناجم انسل اننكل ,نودينع اننإ'

 صاخشألل لوقي نأ داتعا .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ىتح كلذ رمتساو ءنميلا

 سيل هنأ بتك نيأ َرأ ينوعد» :ةيرابختسالا تامولعملا ءاطعإ نوضفري اوناك نيزلا
 اوناك مهنكل ,كلذ نع اوزجع .«ةيرابختسالا تامولعملا ىلع لوصحلا انتعاطتساب

 ىف دحأ دمعي مل ًاعئاشو ًاتطاخ ًاموهفم كلذ ناك .نوناقلا هنأب لوقلا ىلع نورصي
 يداحلا ةنجل اهتددح ىتلا كلت يأ - لكاشملا كلت تأدب .هدينفت ىلإ ةدايقلا رك كارم
 جمدم صرق ىلع لحارملا ىدحإ يف تاصح .نميلا يف - ربمتبس/لوليأ نم رشع

 تيا يس را ل ايلا نا نتا بحل ا اك ريوق تاتي رادجلا ةينغأ مضي
 يف لمعت األ تامولعملا ىلع لوصحلا انتكمي ال هنإ انل نولوقيو .ةلكش ١ء

 .ةيئانجلا

 نارف ةسائرب دفولا ناك .لدعلا ةرازو نم ًادفو نميلا نم تدع امدنع تيقتلا
 عامتجالا دقت .تامولعملاب كراشتلاب ةقلعتملا لكاشملا هلالخ انشقانو .دنسنوات
 مكنكميأ» :دفولا ءاضعأل تلق .وروماد تاب يسيئرل ةدئاعلا تاعامتجالا ةفرغ يف

 لمعي امنيب ؛ةيرابختسا تامولعم ىلع ءالمعلا دحأ لصحي ثيح ةبسانم اولتخمت نأ

 ططخم فصن ىلع امهدحأ لصحي نأ لمتحُي .ةيئانج تاقيقحت ىلع رخآ ليمع
 نم كلذ عم ناليمعلا عنمُي .رخآلا اهفصن ىلع رخآلا ليمعلا لصحي امنيب .ةرماؤم

 نكل .يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت دارإ ادي نأ ول اورو ادي نيفصنلا عمج

 كلتمي يذلا ىلع عنمُي هنأل ال اهدلدب رم طاق لبو نع نوبي نيام

 .هملعي امب رخآلا فصنلا كلتمي يذلا رخآلا ليمعلا غالبإ تامولعملا فصن

 ىتح هنأل لب ,ثودحلا كشو ىلع ام ًاموجه نأ تدقتعا يننأل كلذ لقأ مل

 ثدح يذلا يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت ناك ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا خيرات

 ءاضعأ فطاعت .ة ةدحتملا تايالولا يف سيئرلا يباهرإلا موجهلا وه ١591 ماعلا يف

 اذكهو ءةموكحلا ىف يف ءيش يأ رييغت بعصي نكل ؛انتلكشم اومهفو هتلق ام عم دفولا

 . ع ىس أ ثدحي مل
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 رشع ىداحلا لصعلا

 ى زردلا بذكلا . ردك زاع :

 يهاوتلا ةقش لوح ةدعاقلا نم نيرخآ ءالمعو يريشنلا اوأر نيذلا دوهشلا اندافأ

 كلذ انقحال .ةقطنملا يف ًايكيناكيم نوروزي مهب هبتشملا ضعب نأ اوظحال مهنأب

 نولمحي اوناك مهب هششملا نأ كلذك انريخأ .تارايزلا لوصح انل دكأف يكيناكيملا

 ةيذالوف ةحيفص ةفاضإ اوبلطو ةريغص انياد ةنحاش مهعم اورضحأ امك 47-81 قدانب

 .اهبناوج دحأ ىلإ

 ةباثمب مدختست يك ةريغصلا تانحاشلا ىلإ ةيذالوفلا حئافصلا نويباهرإلا فيضي

 تانحاشلا امأ .فدهلا وحن راجفنالا هيجوت ىلع حئافصلا دعاست .لبانقلل لقان

 ؛لاثملا ليبس ىلع ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف تمدخّتسا ىتلا ةريغصلا

 قيقحتلاب انأدب .(اهرودب انياد عون نم تناك) ةقيرطلا هذهب ليدعتلل تعضخ دقف

 لامج ناك .اهتعاب يتلا ةلاكولا ىلع انرثعف ةيضقلا هذه يف ةينعملا ةنحاشلا كلت لوح

 .يودب مسا اهيف رهظي يتلا ةيناثلا ةرملا يهو ,ةنحاشلا ىرتشا يذلا وه يودبلا

 يف كلذ ينعي .اهيلع روثعلا نع اوزجع مهنكل ةنحاشلا نع نوينميلا ثحب

 انغلبأ «ءلمتحم يراحتنا موجهل ةزهجمو ةدوجوم تلاز ام اهنأ .تالامتحالا بلغأ

 دوجو ببسب بضغلاب ًاروعش رثكأ اوحصأ نيينميلا نيفرطتملا نأب رداصملا ضعب
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 دولسلا تائازلا

 تطقتلا دف يكريمالا ىموملا نمألا ةلاكو نأ امك .دالنلا ىف ةدحتملا تايالولا

 ثدحتي «ينورتكلإلا ديربلا ضارتعا نم تنكمت ةينقت تصنت لئاسو ةطساوب ءامالك

 ص ناك كلذل .ءدحاو ىدنف يف ندع ىف نييكريمألا عيمج ناك .كيشو موجه نع

 ةرئاد انررعو هسم رجإ نم اه كش .ةيلاعفو اماليإ رثكالا ةيرضلا زكر ح اولا : كاد انززعو .ةينمألا انتاءارجإ نم انددش .ةيلاعفو اماليإ رثكألا ةيرضلا زكرم حض

 مراوشلا دحأ يتهج ىدحإ اولفقأ نيينميلا نأ امك .ءقدنفلا لوح ةضورفملا ةيامحلا

 نفيكو ,نوج عم ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش نم ءاسم اذ اعامتجا ٌتدقع

 قالطإ تاوصأ عمسن نأ لبق رمألا لطي مل .ةدايقلا زكرم يف كلذ ناكو .نافونود

 نلعل ذفاونلا نم انبرتقاف ءنارينلا هذهب نيفدهتسم انسل اننأ انملع .جراخلا ىف صاصر

 نئاهرلا ذاقنإ ةقرف دئاق وهو ىكيه بوب انتفرغ ىلإ عرش .يرجي اذام ةفرعم عيطتسن

 ضعب لسري فوس هنإ لاقو ءانتيامح نع الوؤسم ناك يذلاو ,تاقيقحتلا بتكم يف

 لمتحملا ريغ نمف جراخلا يف ةلكشم نم كانه تناك اذإ .اليلق رظتنإ» :هل تلق

 .اددج ًافادهأ نوحبصُي دق مهو ةدعاسملا نم نئاهرلا ذاقنإ ةقرف لاجر نكمتي نأ

 .ىعم تا هنإ لاقو صاصرلا نم ةيقاو ةرتس يناطعأف ,ىعطنم كلذ نأ

 ؛م بوب لمح .انتيطغتل حطسلا ىلع مهنكامأ نئاهرلا ذاقنإ ةقرف ةصانق ذختا

 هادختسا رذحلاو ةطيحلا باب نم انررف . مهعم لاصتا ىلع ءاقبلل لاسرإ زاهج

 ءيش ثدح ام اذإ دعصملا يف قلعن نأ يف بغرن مل اننأل كلذو .لوزنلل جردلا
 .«ارذح نك .ىلع» :رتوتم توصب ينادان نأ نوج ثبل امو ؛لوزتلاب انأدب .ام

 .ًاثلع نوج ىلع قلقلا تامالع رهظت نأ داتعملا نم نكي مل

 بألا انحتفو هل الخ نم انضكر اذكهو ,ةعراف قفدنفلا لخ دم ةعاق تناك

 يأ دهاشن مل .عراشلا ىلع مّيخي افي انوكس نأ انلظحال .ءطم يجراخلا

 ضد



 يرشبلا بذكحلا فدك زاهج

 تمصلا رادج رسكي مل .ةعوطقم تاقرطلا تدبو ,قدنفلا طيحم ىف تارايس

 قلطت مل اهنأ انظحال اننكل ,ناكملا يف رمت تناك فاعسإ ةرايس توص ريغ

 .اهراذنإ ةراقص

 دتري مل .عراشلا ةياهن يف نوفقي نيينميلا نيينمالا ءالمعلا نم ةعومجم انيأر
 قدانب نولمحي اوناك مهنكل ,ةيديلقتلا ةينميلا ءايزألا لب «ةيمسرلا مهءايزأ لاجرلا

 5 اوأدب دب اذكهو م انتدهاشم نم ةليلق اون لبق اندوجو ا . 11-7

 .ندع ةطرشل قباسلا سيئرلا ناك ىذلا وه وضو 05 تفرعت نأ 00 سد

 .ةرشابم انمامأ لاجرلا فئقوت

 ؛؟ ىزجي اذاعمدب «ىقتاسلا كلام

 . «ءيىس "الد :باجأ

 «؟هانعمس ىذلا صاصرلا قالطإ ناك اذام ًاذإ»

 .«ةبسانملاب ًاجاهتبا صاصرلا سانلا قلطأ .سرع كانه ناك .ءيش ال»
 «؟عراوشلا متلفقا اذامل نكل»

 4؟ اعسالا ةرابس ناشي اذاعومو

 . «قلفت الد :ةرايسلاب لعتس نأ لبق اد كنف لاق

 ءالخإ اوررقف ,مهيلإ ةبسنلاب مساحلا لصفملا كلذ ناك .ثداحلاب ةدايقلا انغلبأ

 ةرداغملا رمأ ناك .ءانثتسا نود نم عيمجلا جرخيلف» :انل اولاق .قدنفلا نم لاجرلا لك

 فيصر ىلإ ةرشابم انهجوتو ءانتحلسأو ,انتادعمو :انتعتما لك انعبسج .عيمجلا لمشي

 ةدعاق كانه ةيرحبلا ةاشم أشنأ .ةيرحبلا ةاشم نم قرف زكرمتت تناك ثيح ءانيملا

 يف انتعتمأ لك انعضو .اهنم نوجرخيو لوك نولخدي نيذلا ةبقارم فدهب مهل ةريغص
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 دوسلا تايارلا
 . يو نييييسسسسس سو بسساسسسسس 11ش ا ع سس يي سس

 رع ةديعب ريغ ةيرحب ةنيفس يهو .ثولود سأ .سأ .وي ىلإ اهب انهجوتو ,براوق
 .ءانمملا

 رفايضم اوناك .انب بيحرتلل اهحطس ىلع انراظتناب هطابضو ةنيفسلا دئاق ناك

 ايف مانلا فرغ درا تبعي اضعب مهضعب بناج ىلإ طابضلا دقر , الحي

 .ئطاشلا ىلع ثدحي ام بقارن امئيب يب مايأ ةدعل ثولود يف ءاقيلاب ةطخلا تضق

 انرمق هاجتا كيرحت كلذك انيلع نّيعت .ندع طيحم ىف ةنكاس ءاقبلاب ةيكريمأ ةنيفس

 ابوانت امك ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ زكرم عم لاصتا ىلع ءاقبلل يعانصلا

 .هعقوم ليدعت ىلع راهن ليل

 هذه نأب ترعش .كيبنيفوم قدنف انترداغمب تملع امدنع نيدوب ةريفسلا تجعزنا

 نأ اندقتعا اننأ ةريفسلا تربتعا .نيينميلل اهل ةرورض ال ةناهإ ةباثمب تناك ةوطخلا

 ناك .لاحلا ةعيبطب ًاحيحص كلذ ناك .مزلي امك انتيامح ىلع نيرداق ريغ نيينميلا

 ةيراحتنا ةيلمعب مايقلل ةزهجم ةنحاش دوجو عقاو ىلإ ةفاضإلاب .لوك ةرمدملا ريجفت
 عضولا ّرت مل ةريفسلا نكل .ةيضرفلا كلت ىلع اديكأ اناهرب ,ندع عراوش يف لوجت

 .اذكه

 موللا هيلع تقلأ يذلا نوج دض ةيجراخلا ةرازو قيرط نع ىوكش ةريفسل | تعفر

 يناعدتساب ةرضضسل ا ىوكش تسيل 7 7 .ءالخإللاب هاطعأ ىذلا «ىرورضلا ريغ» رمألل

 خب ملكتلل ثولود ةدايق زكرم ىلإ نيرخآلا نيلوؤسملا ضعبو ,نوفونود نفيكو انأ
 هلاكملا نم ةياغلا يل حضتا نإ ام .نوج ءادأ لوح ةدايقلا زكرم يف نيلوؤسملا رابك

 لود نم راهن ليل انه لمعن اننإ ؛ ويعمل :مهل تلق .ديدشلا طابحإللاب ترعش ىتح

 اذه
 ” يف ميظع لمعب نوج موقي اماه امدقت كلذ نم مغرلاب زرحن نحنو .فافوت

 .«مكدقن سميلو مكمعد وه انه هجاتحن ام ن نأ .نأشلا

 4 ءارجإ اندرأد» :ارذتعم تاقيقحتلا بتكم يف نيلوؤسملا راك 5 در

 .«ىوكش تمّدق ةيجراخلا ةرازو نأل طقف ةثداحملا
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 تاسست نا يرشبلا بذكلا فيشك زاهج

 عاضوألا صحفتل ئطاشلا ىلإ انم ليلق ددع دوعي نأ اهدعب انررق ةدع ٌمايأ تضم

 رايتخالا عقو .مات فقوت ةلحرم ىلإ تاقيقحتلا لصت نا بغرن مل انثأل كلذو ؛كانو
 نئاهرلا ذاَقنإ قيرف نم ددعو يكيه بوب ىلإ ةفاضإلاب ,نفيكو .نوج ىلعو يلع

 .انرظتني ناك براق ىلإ لابح "5 ةطساوب انلزن .قدنفلا ىلإ ةدوعلل هسأرتي يذلا

 ذاقنإ ةقرف لاجر ماق ىتح أفرملا نم انبرتقا نإ ام .ندع ىلإ نيدئاع راحيإلاب انأديو

 ةعضب ةقرفلا دارفأ ظحال .لمتحم رطخ يأ نع ًاثحب لالتلاو ئطاشلا حسمب نئاهرلا
 انلأس .انبارتقا نويقارب اوناكو ةرعولا لالتلا ىدحإ ةمق ىلع ريظانمب نيدّوزم لاجر

 نم مه ةلتلا ىلعأ يف لاجرلا ءالؤه ناك اذإ امع ئطاشلا ىلإ انلوصو دنع نيينميلا

 .مهنع ًائيش نوملعي ال مهنأب نويئميلا در .نيينمألا نيفظوملا

 قباسلا يف ةئيلم قدنفلا تارمم تناك .نوكسلا هيلع مّيخيو ًاغراف قدنفلا ناك
 امإو تاعامتجالا ىلإ نيلخاد امإ ًاباهذو ةئيج نوكرحتي مهو نييكريمألا نيلوؤسملاب
 نآلا امأ .مئاد لكشب اعومسم ةكرحلا نع جتانلا جيجضلا ناك امك ءاهنم نيجراخ

 ىتلا فرغلا ىدحإ ىلع انرثع .صاخشألا نم ليلق ددع ىوس ناكملا يف ْنكِي ملف

 نم اوناك اذإ ام فرعن مل انئنكل ءىطسولا ةدايقلا نم نويركسع نولوؤسم اهلغشي
 .هيلإ اوداع نيذلا وأ قدنفلا يف اوقب نيذلا

 نأ انل قبس .ضرألا ىلع ينمألا عضولا مهعم انمّيقو نيينمي نيلوؤسم عم انثدحت
 انفشك نيذلا لاجرلا نم نيقلق انك اننأ الإ ءاسملا كلذ يف ثولود ىلإ ةدوعلل انططخ

 ةدعاقلا ءاطشن نم مهنوك لامتحال ارظن كلذو .ريظانملاب نيدوزملاو انل مهتبقارم

 اولاق نيذلا عافدلا ةرازو يلوؤسم عم رمألا انسر ادت .ام موجه نشل نوططخي يذلا

 الدب هنإ نولوؤسملا لاق .ةنومأم ريغ براق نتم ىلع ٌثولود ىلإ انتدوع نإ ان
 ةنيفس يهو ءاراوات سأ .سأ .وي نم ةماوح ةرئاط انل نولسري فوس براقلا نم

 .اهنم ًاءزج ثولود لكشت ةيئامرب نفس ثالث نم ةنوكملا ةيزوهجلا ةعومجمل ةدايقلا
 ..ثولود ىلإ ةماوحلا ةرئاطلا انلمنتسر

 ةرئاطلا ءاطعإ تضفر .انرارق تضقن اهنكل ؛نيدوب ةريفسلا نم نذإ ىلإ انجتحا
 .هلثم براقب ةرداغملا اننكميو براقلاب انيتأ اننإ تلاق .انلقنل نذالا اراوات نم ةماوحلا
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 دوسلا تانارلا

 25 ا

 ..دع ىلإ ريطت يهو ةماوح ةيركسع تارئاط ةيؤر نوبحي ال مهنإ نوينميلا اهل لاق
 .. كسعلا طابضلا اذه اهرارق بضغأ .يرورض ريغ رمألا نأ تررق كلذل ءاهنمو

 .رطخلل نييكريمألا ةايح ضّرعت اهنأب اورعش نيذلا
 ين انقلع ٠ عضولا ءالج نيح ىلإ قدنفلا يف ثوكملاب عافدلا ةرازو انتصوأ

 يفظوم مظعم نأ انملع .هلكأت ماعط نع اثحب انقلطنا كلذل ,ةليللا كلت يف قدنفلا
 ءيمأت نم اونكمت مهنم يقب يذلا ليلقلا ددعلا نكل .ةينمأ عاودل هورداغ دق قدنفلا

 .ةينمأ عاودل فرغلا كراشت انلّضف اننكل ًاغراف قدنفلا ناك .انل ماعطلا ضعب

 داب ىلع ضقنلل ضّرعت دق نيدوب ةريفسلا رارق نإ يلاتلا مويلا حابص ىف انل ليف

 ةماوح ةرئاط مادختساب انل نذإلا ءاطعإب اهؤاسؤر اهرمأ .ةيجراخلا ةرازو يف اهئاسؤر

 نم ءيش عم كلذ تلعف نإو ,حيرصتلا ىلع تعقو اذكهو ,ةئيفسلا ىلإ انتدوع يف
 ثولود ىلإ لقتنن فوس كانه نمو ءاراوات ىلإ لوا طن نأ ةليخلا تيت مورق

 رحن ةرئاطلاب ناطبقلا قلطنا مث ندع راطم نم ع القولل انسفنأ انرضح .نراقلاب

 يف ةرئاطلا انب تعفترا نإ ام نكل «ةيداع ةلحرلا نوكت نأ ضرتفملا نم ناك .رحبلا

 ايخوراص ًاماظن , نأو ,نوفدهتسم اننأ انملع . اهيف راذنزلا زاهج توص قلطنا ىتحو جلا

 .ةئراطلا ةغوارملا تاروانم نم ةلسلس ذفنو ؛كرحتلاب رايطلا أدب .انيلع بّوصي ًاهجوم

 تمصلا داس .بيوصتلا ليلضتل هنم ةلواحم يف انناريط هاجتا رييغت ىلع رايطلا بظاو

 نولل هرادصإ نع زاهجلا فقوت .(ةهجوم ةيخوراص ةفيذق انتبرض ام اذإ انيمحتس

 البلق ناوث ترم .يداعملا بيوصتلا بّتجت نم رايطلا نكمت اذكهو ,عطقتملا رمحألا

 يتلا ةهجلا ىه. نق ادبأ فرعن مل .ثولود وحن نيهجتم طيحملا ىلإ اهدعب انلصو

 كلذك فرع مل .ةدعاقلا ىلإ م أ ينميلا شيجلل ةعبات تناك اذإ ام يأ ابلغ تباوض

 انوحن خوراص قالطإ لواحي هاك ام ادجأ نأ وأ ءاريلحف مأ ارابتخا كلذ ناك اذإ ام

 نولوقي امدنع سانلا هينعي ام ةرشابم ٌتربخ امك ,ةبعرم ةبرجت كلت تناك .لعفلاب

 .مهنيعأ مامأ نم رمت مهتايح اوحمل مهنأب
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 يرشبلا بذكلا فشك زاهج

 نتم ىلع نويركسع نوفظوم ناك .بضغلا رعاشمب نيرومغم ثولود ىلإ انلصو
 ,ةماوحلا انترئاط ىلع بّوص نم مه نيينميلا نأب انوغلبأ .ثداحلا نوعبتتي ةئيفسلا

 تارئاطلا تانلب ذأ تم اذهك مأ اهيف ثدحي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناك

 ليوحت .تقولا كلذ ىتح ثداح ىأ عقي مل امك ءاهنمو ندع وحن اهتالحر ةماوحلا

 ىلع طقف سيلو «ةداتعم ةينمي ةسرامم ىلإ نيحلا كلذ ذنم انتارئاط ىلع بيوصتلا

 يتأت يتلا تارئاطلاو ,نميلا يف طبهت ةيكريمأ ةرئاط لك تناك .ةماوحلا تارئاطلا

 ناك .فيدهتلل ضرعتت ,تادعملاو .دارفألاو ءنيومتلا اهعم ةلماح رارمتساب رداغتو

 ًءارجإ كلذ ناك اذإ ام ملعي نأ نود نمو ءفيدهتلل هترئاط ضرعتت رايط لك ىلع
 بنجت لجأ نم ئراوطلا تاءارجإ ذيفنتب موقي نأ ءيدج ديدهت هنأ مأ «اًقيدص»

 .يخوراص فيدهتل ضرعتلا

 اذه دعاسي .ةيئوض لعاشم قالطإ تارئاطلل ةيزارتحالا تاءارجإلا تنمضت

 ةيئوضلا ةلعشلا عبتت اهنأل اهراسم نع اهفرحو ةيتآلا خيراوصلا ليلضت ىلع ءارجإلا

 لثم ,ةربخ مهرثكأ ادع ام .عيمجلل ةيئوضلا لعاشملا هذه ودبت .ةرئاطلا نم الدب
 فيدهتلا ىلع درتو ءامسلا يف ةيكريمأ ةرئاط رهظت امدنع اذكهو .ةريغص خيراوص

 .مهيلع بّوصت ةدحتملا تايالولا نأ نونظي نويلحملا نوينميلا ناك تالعشلا قالطإب
 .ةقثلا مدعو كيكشتلا ةقلح رثكأف رثكأ تءاس

 تقلطناف ناموين ديقعلا وهو ءيكريمأ يركسع قحلم عم ةرم تاذ راطملا يف تنك
 يذلا رمألا وهو ,ةرشابم راطملا وحن 0*١ - يس ةرئاط نم ةيئوضلا تالعشلا اهدنع
 راطملا يف دوجوملا شيجلا سأري ناك يذلا لارنجلا دارأ .علهلاو كابترالا دلو

 .«ءيس رهظمب اننورهظت متنأ ؟يرجي اذام» :يضغب انلأس .انتلباقم

 . ©« ىرج امع رايطلا لأسأ ىدع د » :هتجأ

 وحن ةيئوضلا لعاشملل هقالطإ ببس نع هلأسو رايطلا ىلإ ناموين لينولوكلا هجوت
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 دوسلا تابارلا

 نحرشو ؛ىنميلا لارتجلا ىلإ تدع .«ةيدايتعالا ةغوارملا تاءارجإ انذفن كلذلو
 .راطلا هلاق ام هل

 :ئاط ىلع نوبّوصت امدنع نع مكنأ معن .انتارئاط ىلع اوبوصت ال ًانسح» :هل تلق

 له .برحلا لامعأ نم ًالمع لكشي كلذ نإف اهفدهتست ةيخوراصلا ةفيذقلا ن

 :رسي انتارئاط ىلع نوبوصت مكنإ ؟ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا الإ نو نوديرت
 . «هنميو

 .«مكتارئاط ىلع نويردتن ال اذامل اجو :بضخغب هل تلت

 نولعفت له ؟ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا نونلعت له» :انه ناموين لخدت

 «؟اقح كلذ

 .«الك الك :لارنجلا لاق

 دختا .اههجاون يتلا ةدعاصتملا تاديدهتلا لوح كرويوين بتكم يف قلفلا ديازت

 ذإ .نيليلق صاخشأ ءانثتساب ةدحتملا تايالولا ىلإ عيمجلا عاجرإب ةياهنلا يف رارقا
 ا مهتيامح لعج ىل يدؤيس ضرألا ىلع نماافللا لق ددع دوجو

 ا ةيركسع تارئاط تلقن راين يام نع فقل ليدل

 .نيرحبلاو .ةدحتملا تايالولاو

 ذثو -روهوم دلوغ وه رخآ قدنف ىلإ لاقتنالاب انرارق ناك. اولظ نم صوصخبو

 ةيرحنلا ةأنكف ىلع ,ةدعاقلا ريبدت نم هنأ ليف ,.لشاف موجه ىلإ صرعت ىذلا عقرملا

 يعي كانه ىلإ لاقتنالا نأب انحزامت .144١؟ ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش ىف

 8 ناكملا اويرضي قل نييباهرإلا نا ىلع نهارن اننا وا رادقالا ىداحتن اننا امأ

 .نولوقي امك قئاشملا داوعا قوف حازملا وه كلذ ناك .نيترم
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 امك ,ندع ىف ًانمأ ةنكمألا رثكأ لظي هنأ الإ قدنفلا لجس نم مغرلاب هنأ انربتعا
 ناكو ,ىرخألا ةئبألا نع اديعي قدنفلا ناك .كلذ ءارو نم قطنملا تمهفت ىننأ

 ءنأل ةلوهسب ةهجلا كلتل ةيامحلا نيمأت نككمي .ةدحاو ةهج ادع ام هايملاب أطاح

 .ةديعب ةفاسم نم صخش يأ بارتقا ةيؤر ناكمالاب

 ندع ىف لّوجتلا ىلإ نيرطضم انك اننأ الإ ًانمأ رثكأ ناك قدنفلا نأ نم مغرلاب

 .مهب هيتشملا باوجتساو .نيينميلا عم ءاقتلالاو ءطويخ عبتتو ,عقاوملا ضعب ةرايزو

 ردقن ىتلا تاطايتحالا لك انذختا اذكهو ءربكأ رطاخملا تناك امدنع كلذ ثدح

 انترداغم تاقوأو انتاراسم لدين انك امك تاحول نود نم تارايسب لقنتن انك .اهيلع

 ليبس ىلع ,ءموي تاذ ثدح .موي لك انفيخت رومأ كلذ عم تيقب .موي لك انتدوعو

 توص ىتأ .ةلبنق راجفنا توص انعمس امدنع ةلباقم ءارجإل انقيرط يف انك نأ .لاثملا

 ردصم نع انلوصو دنع نيينميلا انلأس .ًاريثك همدختسن انك قيرط هاجتا نم راجفنالا
 ةفرغ ىلإ انلصو امدنع تانيمطت انيقلت .«رمألا ىرحتن فوس» :انل اولاق .راجفنالا

 دحأ راجفنا توص كلذ ناك ءاوقلقت ال .رمألا انيرحت» :دعب ام ىف باوجتسالا

 .«تاراطإلا

 توصو راطإلا راجفنا توص نيب ام قرفلا ًاديج فرعن اننإ .اوعمسا» :مهل تلق

 .مهفقوم ىلع اوّرصأ مهنكل .«ةلبنملا

 نم ةبيرق ةقطنم ةاذاحمب انررمو ,قدنفلا ىلإ اهدعب اندع تاعاس ةَّدع تضم

 دق ناكملا نأ انترايس ذفاون نم اندهاشو ,كانه ةأشنم نويئاطيربلا ىنب ثيح ءانيملا

 يف نييئميلل تلق .كانه ترجفنا ةلبنق نأ حضاولا نم ناك .رامدلاب بيصأو ىذأت
 ام نأب مهرارصإ نوينميلا عبات .«راجفنالا اهفلخ ىتلا رارضألا انيأر» :يلاتلا مويلا

 ءانسح» :مهتفاخس ىلع كحضأ انأو مهل تلق .ةرايس راطإ راجفنا توص ناك هانعمس
 .«مكتياورب اوكسمت

 وهو ءضرالا ىلع ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةنجل دئاق تيبروك فيتس ناك

 و١



 دوسلا تايارلا

 عنوم يف مهتداق يقب .7/015 نع ًالوؤسم صاخ ليمع دعاسم هتفصب كلذك لمع

 لك ةروادملاب اندنع حمست ىتلا كلت نم لضفأ ةسايس ىهو .ةليوط ةدمل ثدحلا

 انأو ءالمعلا نم قيرف يرس رقيقا يذلا رمألا رهو ,ةداقلا ىلإ ةبسنلاب اموي نيثالث

 الني كرويري بنكي انل لسرأ .نئاهرلا ذاقنإ قيرف نع كلذك انقرتفا .ناكملا ىف

 يذلا وهو ,زيدنانرف سولراك ءالمعلا نيب نم ناك .انتيامح ىلوتتل 51/87 ةقرف مهنع

 لدابتأ نأ يننكمي يذلا صخشلا هنإ :انعم هتيأر امدتع ا ريتك تحقرا .يل خأ لثم ناك

 :ةماث ةقفي لكاشملا ةشقاتمو راكفألا هعف

 الجر ناك .ددجلا ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع دحأ سيئيإ وج ناك

 امايالا» ناك تاقيقحتلا بتكم ىف هبقل نأ امك ءامابالاآ نم رعشلا رمحأ اليحن
 .«وج

 مل .ةدعاسملل مئاد دادعتسا ىلعو ءاستبالا مئادو «ةبيط ةعيبط اذو انداه لجرلا ناك

 .تاقيقحتلا بتكم قيرف ءاضعأ لماك نم ًابوبحم حبصي نأ لبق وج رخأتي

 لوألا هموي يف وج داق .كرويوين بتكم عم ملقأتلل تقولا ضعب وج قرغتسا

 ةدئاعلا ليجستلا تاحول اهنم عزني نأ نود نم ةريغصلا هتتحاش كرويوبن ةنيدم يف

 سكولكوكلا ةعامج ا مويلا كلذ يف فدوص .رقبلا ةاعر ةعبق ًارمتعمو ءامابالال

 ٍءاعم ريثكب ربكأ رخآ دشح عّمجت امك ءانبتاكم برق اهل ًاناجرهم ميقت تناك نالك

 يداعملا دشحلا ةاذاحمب ةنيدملا ىف ةنحاشلا هتدايق ءانثأ وج رم .نالك سكولكوكلل

 اترايس ببسب ةعامجلا كلت عم فطاعتم هنأب دشحلا هّنظف ,نالك سكولكوكلا ةعامجل

 .دشحلا كلذ نم ةبوعصب وج اجن .هتعبقو

 ؛ندع ىلإ هلوصو لبق وج انيقتلا نأ نميلا يف انك نيذلا نحن انل قبسي مل
 يف موي تاذ كرويوين نم ةيفتاه ةملاكم ائيقلت .انترداغم دعب كرويوين ىلإ لقُت هنأل

 :يلاتلا مويلا ىف لصي فوس اديدج الع نأ اهلالخ انملعو .روهوم دلوغ قدنف

 هوصو مويل ىلاتلا مويلا يف لصي فوس هنأ تيقوتلا يف تاقورفلا ببسب .اننظ

 لهب يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناكو) ندع راطم ىلإ نوج لصو اذكهو .ىلعفلا

 ' لصو هنأب انملعُي يك ًايفتاه انب لصتا .هراظتناب دحأ نكي ملو (دالبلا ىلإ اهيف

 كلذو

 و



 يرشبلا بذكلا فا_خك زاهج

 بمال ا0اتتلللللا07ل97 2988 4477 ببلببلببححبلكبكا- بسبب ل

 ةعومجم عم تاكحضلا لدابتي انقاو هدعل راظملا ىلإ انعرش اذكهو كلا ىلإ

 مغرلاب كلذو .ةلوهسب سانلا عم فطاعتلا نم يبونجلا هرهظم نك .نيينميلا نم

 ةيلست ردصم نيينميلا ةقادص 53 وج اهلذب يتلا دوهجلا تناك .ةغللا زجاح دم

 فصنلا كلذ يأ - نميلا بوئج نم انعم اولمع نيذلا نم ريبك ٌددع ناك .انل ةمئاد

 ,كلذك بونجلا نم يننإ» :مهل لوقي وج ناك .ةيلهألا برحلا رسخ يذلا دالبلا نم

 هلوقي ام مهعامس دنع نوكبتري نوينميلا ناك .«ةيلهأ برح ةراسخ هينعت ام فرعأو

 ,ةرشبلا ضيبأو ةيزيلجنإلا ةغللاب ىوس قطني ال ًالجر نأ نوملعي امدنع نوشهديو .مهل

 .مهعم اكرتشم ًائيش كلتمي هنأ نظي ةدحتملا تايالولا نم رعشلا رّمشأو

 مساب هتادانم نيينميلا نم بلط ىتح ةيبرعلا تاملكلا ضعب وج ملعت نإ ام

 ةملك لداعت يتلا ةينميلا ةملكلا يه يليبق ةملك نأ وج نظ .يبونجلا يليبقلا فسري

 .كحضلا نع فقوتلا نم نوينميلا نكمتي مل .عرازم
 امك ,مهتيقتلا نيذلا نم مهلامعأ يف ةيدج ءالمعلا رثكأ نم ادحاو وج امابالآ ناك

 .ةعاسلا رادم ىلع لمعت تناك ولو ىتح ءاهعم لمعي يتلا ةعومجملاب اديج جمدني هنا

 رمألا جاتحي لوك ةماخض لثمب ةيضق يف نكل .ةيرادإلا نوؤشلا نع ًالوؤسم وج ناك
 كلت ىضوفلا تداس ول امأ .ةرادإلا نوؤش ميظنتل ىلوألا ةجردلا نم ليمع ىلإ

 .رايهنالل ضرعتت اهلمجمب ةيضقلا نإف .قئاثولا عبتتو ,ةلدآلا ليجست لثم ,نوؤشلا

 لاق .موي تاذ ًابضاغ ّيلإ ىتأ يذلا شتورك جروج عم ةفرغلا مساقتي وج ناك

 ملكت نأ يلع اي كديرأ» :ام ةلكشم ىلع زكري امدنع هتداعك هّدخ ىلع هدي ًاعضاو يل
 .« وج

 ةيطغأ نيب ليحنلا همسجب وج قلزني امدنع هنأ نسبت «؟ةلكشملا اه» :هتلأس

 ادحأ نأكو ودبي ريرسلا نأ يأ :ةيطغألا كلت ىلع رهظي ال داكي هرثأ نإف ريرسلا

 امدنع نكل .ًابيرقت مدختسُي مل ريرسلا نأب اعابطنا كرتي كلذ ناك .همدختسي مل

 ادحاو ًاريرس نأ مهل ادب ام نوظحالي مهنإف ةفرغلا ىلإ نوينميلا قدنفلا وفظوم لخد

 سل
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 .اريثك جروج جعزُي ناك يذلا رمالا وهو ءيرجي ام «نوفرعي»

 رز ىلعأ هتفصبو ءنوج رطضا .ني وب ةريفسلا عم مادصلاب لينوأ نوج رمتسا

 4 ابعم دمعت يتلا تاعامتجالا ىف انحملاصم ليثمت ىلإ ,تاقيقحتلا بتكم ن

 كل رم »م اههجاو ينلا لكاشملا هجاويس تاقيقحتلا اب بكم لعب عي وؤس يي يأ

 ركم ىلإ ةيجراخلا :ة ةرازو قيرط نع اهمدعت تناك يتلا ة ةررس تمل | نيدوب ىواكش

 .نوج ءادأ ةعجارمب ريكفتلا ىلإ ايلعلا ةرادإلاب تدأ تاقيقحتلا

 بد ؟

 ل

 ءايأ رورم دعب .كرويوين بتكم نع لوؤسم ريدم دعاسم وهو .نوام يراب انراز
 ,ل اذكهو .ريصق تقو ذنم انّيعم يراب ناك .رو هوم دلوغ قدنف ىلإ انلاقتنا ىلع ةليلق
 يلاؤسل يريدم ريدم ىتان | ) نيرخاو) ينجعزأ ام نكل ٠ ادي هتيقتلا نأ يل قبسي

 .يريدم نع

 00 قيقحتلا لواحن اننإ» :نوجل تلف
 < ده. «نهنأشب ن وَملمَت مكنأ ودبي .نيينميلا عم لماعتلل اندعاسي نم يتأي نأ نم

 .هذهك ءايشأ هجعزت نأب طق حمسيل نكي مل

 عاضوأ ىلإ نورخالا رظني نأ لمآو ,يلع اي «انعسوب ام لك لذبنس» :ىل لاق

 قلعتي ام لكب ةيافكلا هيف امب انمعدت ال ايلعلا ةرادإلا نأب نميلا يف انقيرف رعش

 رزرم عم رعشأ تأدب .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,ةيجراخلا ةرازو عم انلكاشمب

 هنتي ال ايلعلا ةرادإلا زكرم يف ًادحأ نأ عقاو ىلإ ًايئزج دوعي كلذ نأب تقولا

 ةريفس نأ ادبأ نّمخي ال مهنم ادحأ نأ لمتحُي .نميلا يف انهجاوت يتلا لكاشملا

 بلتب اهمامتها نم رثكأ نيينميلا نيلوؤسملا رعاشمب ةمتهم تناك ةدحتملا تايالولا
 .اهتاذ دالبيلا ةعبط فرعي ال ًادحأ نأ كلذ ىلإ فاضُي .قيقحتلا قيرف تاجايتحا

 ىرج يذلا ثداحلا وهو .داليبلا لاوحأي ايلعلا ةرادالا ةفرعم ةلق دحاو ثداح صخلي
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 ةحابلا يف انكو .ايلعلا ةرادإلا عم فتاهلاب ملكتي نوج ناك امدنع مايالا دحأ يف
 :طنشاو ىلإ ليلد لاسرإ ديري هنأب ايلعلا ةرادإلا نوج غلبأ .ةقيربلا لزنمل ةيفلخلا
 .يدوب ةريفسلا ىواكش نم ايلعلا ةرادإلا تبعت .03/8 ليلحت ءارجإل كلذو ,ةمصاعلا

 ءارجإب :ةزيينعمل "6 نوفلكت ال اذاملو» :ةرادإلا هحااس اذهلو ,نيينميلاب ىثن ال انناآل انيلغ

 «؟رابتخالا

2 0 1 . 5 ٠ | 201 36- 

 كلتمي ال :ًافيخس الاؤس نيينميلا نوفرعي نيذلا ىلإ ةبسنلاب بلطلا كلذ ربتعُي
 ضعب ىلإ ةبسنلاب نكل .تالاجملا هذه يف ةربخ يأ وأ «ةيلدع تاربتخم يأ نوينميلا
 ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اولمع نأ مهل قبسي مل نيذلا ايلعلا ةرادالا يف نيلوؤسملا

 .ةدحتملا تايالولا اهكلتمت ىتلا اهتاذ تازيهجتلا كلتمي دلب لك نأ نوضرتفي اوناك

 نولعتني ال مهنع نوثدحتت نيذلا لاجرلا نإ ءاديج ينوعمسا» :اطبحم نوج باجأ
 «؟ةيلدع تاليلحت ءارجإ مهناكمإب نأ نودقتعت متنأو ,ةيذحأ

 نم انكمت دقف نوج دض نيدوب ةريفسل | ىواكش ىف رظنلل نوام ىراب ءاج امدنعو

 انتاجايتحا لثمي يذلا انسيئر ىف نمكت ال ةلكشملا نأ انحرشو ءانطابحإ نع سيفنتلا

 هنأل ,نوطبحم اننآت هانغلبأ ."ستميلاو تيدوت ةريقشلا يف نمكت اهنكل .رادتقا لكب

 عم افطاعتم يراب ادب .نوج عم قيقحتلل ءاج ةلادعلا قيقحت ىلع انتدعاسم نم الدب

 ةمدقملا ىواكشلا عم بواجتلا ىلإ اددجم ايلعلا ةرادإلا ترطضا .قدصب هانلق ام

 ءانل اقيدص هك انبناج ىلإ هفوقو لبق يرايب رمآلا رخأتي مل .ةيجراخلا ةرازو نم

 .اريبك امعد انتاقيقحتل 7 مدق امك

 كلذكو ,ةيجراخلا ةرازو نمو ضيبألا تيبلا نم معدلا مادعنال ًامئاد شهدن انك

 يف سانلا زكر .تاقيقحتلا بتكمل ايلعلا ةرادالا ىلع اهناعضي اناك ىتلا طوغضلل

 ميدقن نوعضي عيمجلا نأ اندقتعا اننكل ,ةيسائرلا تاباختنالا ىلع ةدحتملا تايالولا
 ٠ 17 اة دب 9 نيل َء 03

 ىك ةبوعص و تايولوالا ملس سار ىلع يباهرإ موجه ىف فحتلل معدلا

 نوكي فوس» :نوجل تلق .انلؤافت ىلع ءاقبإلا انلواح اننكل .انل معدلا مادعنا انحرش
 .«هجاتحن يذلا معدلا ىلع لصحن فوسو ءريصق تقو دعب ةديدج ةرادإ انل

 مع



 دوسلا تايارلا

 معدلا ميدعت كير 3 ةرادإلا ذأ يف ةلكشملا نمكت الرد : ىل لاقو ,نوجح ينضراع

 يرق ريدملا نيب ام ةئيسلا ةقالعلا نأ نوج رعش .«ريدملا ىف ةلكشملا نمكت .انل

 وتلا تاقيقحتلا ىلإ اهروذجب دوعت ةقالع يهو - ضيبألا تيبلا يف نوتنيلك ةرادإو
 رسيئرلا ىلإ هلوصو نود تلاح  ةيصخشلا نوتنيلك لآ ةايح يف بتكملا اهارجأ

 .همامأ تاقيقحتلا بتكم ةيضق حرشب موقي ثيحب

 نأ ىف هفقوم صخلت .«ةيموكح ةلاكو اننأ ركذتن نأ انيلع نّيعتي» :نوج فاضأ

 ةيجراخلا ريزو نإف ءسيئرلا عم ةقيثو ةقالع ىلع تاقيقحتلا بتكم ريدم نكي مل ام

 ىنعي .ةريفسلاو تاقيقحتلا بتكم نيب ام بشني عازن يأ يف لصفلا ةملكلا كلتمي

 نكأ مل .نوجو نيدوب ةريفسلا نيب ام تاعازن يأ بوشن دنع زوفتس ةريفسلا نأ كلذ

 اريك اردق ءلازأ امو .هل ّنكأ يذلا وهو .هيبرف ريدملل نوج ههجبو يذلا دقنلل ًاحاترم

 .باجعإلا نم

 فوسو «ليلق دعب ةديدج ةرادإ كانه نوكتس لاح يأ ىلع ءانسح» :هيلع تددر

 .«ًابيرق فرعن

 قالطإ لبق هنأب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل نوتنيلك سيئرلا غلبأ
 بتكمو ةيزكرملا تارامختسالا ةلاكو نوكت نأ ديري ةدعاقلا دض ةيفاضإ تامجه

 نب] نأ نادقتعي امهنإ لوقلل ًانلع فوقولل» دادعتسا ىلع يداحتالا تاقيقحتلا

 رعريب يدناس يهو «,نوتنيلك تادعاسم رابك ىدحإ تلاق .«اهلعف يذلا وه [ندال

 تفو ىف ةدعاقلا ةيلوؤسم ناشي نارق ىلإ لصوتت مل» تارابختسالا تالاكو نإ

 تأرق امدنع تئجوف يننأ امك ءًاحيحص كلذ نكي مل .«ضيبألا تيبلا انترداغم

 ادهو - ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نأ موجهلا نم ليلق تقو دعب انجتنتسا .حيرصتلا اذه

 ماستو ,8181 تاقيقحتلا بتكمل عباتلا يناديملا نطنشاو بتكم داعبتسا ببس وه

 .كرويوين بتكم ىلإ ةيلوؤسملا
 اننا ش . ١ . ىلا ع 3 ١ ِء 1
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 ىرشبلا بذخلا فشحك زاهج
 كد سس سلا

 ناك يذلا بزحلل يموقلا ينمألا جهنلا تينبت يننأ امك ,ةعماجلا نم يجرخت دعب

 قحال تقو يف رورسلاب (بتكملا يف يريغ نوريثكو انأ) ترعش اذكهو .ايوق ودبي

 تاباخيتناب شوب ويلبد جروج سيئرلا زاف امدنع كلذو ءربمفون/يناثلا نيرشت رهش نم
 ةرمدملا ىلع موجهلا نا اددشتم أطخ ذختا حشرملا شوب نأل ةصاخو .,ةسائرلا

 ىك ةلدألا نم يفكي ام عمج نم نكمتن نأ لمآ» :نأ .نأ .يس ةطحم غلبأو .لوك

 سيئرلا باختنا دعب تينمت .«موجهلا ىلع ٌدرن نأو دب ال .يرورضلا ءارجإلا ذفنن

 ىلع موجهلا نأشب انتاقيقحت يف ربكأ ًامعد ىقلتن نأ تعقوت .رومألا رّيغتت نأ شوب
 ثدحي مل نكل .انراظتنا لاطو ءانرظتنا .ةدعاقلا دض انتكرعم يفو ,لوك ةرمدملا

 .رييغتلا كلذ

 وينوي/ناريزح يف يأ :ليوط تقو يضم دعب ءاعنص ىلإ انتاقيقحت لقنل انررطضا
 عم اعامتجا اندقع اذكهو ءانتايحل ةدعاقلا ديدهت ببسي كلذو 3٠٠١١, ماعلا نم

 نكل .هناكرأ سيئر ةقفرب ناكو ,خويشلا سلجم يف تارابختسالا ةنجل ءاضعأ دحأ

 ناكرألا سيئر قلغأ ,خويشلا سلجم وضع جورخو يمسرلا عامتجالا ءاهتنا دعب
 اندقتعا نأ دعب انرظتنا .«طقف ةظحل اورظتنا» :انل لاق .ةفرغلا يف انزجحو بابلا

 امكيلع نكل ,هنالوقت ءيش لك عم فطاعتأ يننإ» .ةديدج راكفأب اندؤزي فوس هنأ
 ةدعاقلا نأ رّوصت نم ءفسألل ,ضيبألا تيبلا يف نولوؤسملا نكمتي ال .ًاليلق ربصلاب

 هنأكو ادبو ,ةفطاعتمو ةيراذتعا ةجهلب انعم ملكت .«لوك ىلع موجهلا نع ةلوؤسم

 .يتأيس ام مهف ىلع انتدعاسم لواحي

 ؟ طبارلا رّوصت نوعيطتسي ال كلوقب ىنعت اذام» :تلق .نيمودصم هوحن انعلطت

 عالطا ىلع ةيكريمألا ةموكحلا يف دحاو لك كلذ فرعي .ديكأتلاب ةلوؤسم ةدعاقلا

 .«تارايختسالا ريراقت ىلع

 لبق ًاليلق تمص .«ةقيقح رودي ام مهفت نأ كيلع نّيعتي .عمسا» :رتوتب لاق
 ,ةيضقلا هذه يف ضيبآلا تيبلا عم قفتن ال اننأب ةقيقحلا مكل لوقأ» :عباتي نأ

 سيئرلا فقوم نإ .لوك .سأ ساو نيبو ندال نب نيب ام طبرلا نوديري ال مهنكل

 نيف



 دوسلا تايارلا

 دمج م يم مح مم مسمع اج سس 2س اس - ا سس سا

 ,راصتنا نأشب ةمسقنم لازت امو ,هءارو ةدحتم ريغ دالبلا نإ .تاقوألا هذه يف فيعض

 ريأتلا نم هلامسأرب ةرطاخملل دادعتسا ىلع سيل هنإ .روغ لآ دض تاباختنالا يف

 .لعأ اذإ نكل .دالبلا يف ماسقنالا ةدايزب بّبستلاو ,ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ةمجاهمب

 نقوم يف ودبي فوس هنإف ةدعاقلا ةيلوؤسم نم لوك ىلع موجهلا نأ ألملا ىلع
 ال ضيبألا تيبلا نأ كلذ ينعي .كرحتي مل اذإ يموقلا نمألاب قلعتي ام يف فعضلا

 .لوك ىلع موجهلاب قلعتي ام يف ةدعاقلا ىلع موللا ءاقلإ ديري

 غالبولا يه انتمهم نكل ,كلذكرمألا نوكي نأ لمتحُي» :ناكرألا 5 ير

 سأ .سأ .وي ىلع موجهلا نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نإ لوقت ةقيقحلاو ,قئاقحلا نع

 .«تامولعملا كلتب ضيبألا تيبلا هلعفي امع نيلوؤسم انسل انئكل .لوك

 .نورخآلا هلعف ام اذهو ,ةفرغلا نم انجرخو هتاذاحمب نيدافكام بوبو انأ تررم

 لثفم يف ققحن انك امنيب اذه ,ةدعاقلا نم لتقلاب ةيموي تاديدهت اهنيح ىقلتن انك

 كلذو :ثرتكي مل نطنشاو يف ًادحأ نأ ادب نكل ,نييكريمألا ةراحبلا نم رشع ةعبس

 .ةيسايس بابسأل

 شوب سيئرلا قيرف ءاضعأ ضعب نأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تدروأ
 دكلانود عافدلا ريزو نأ ةنجللا تروا .لوك سأ ,أ .وي موجه ىلع درلا ضفر

 هرجهلا نأ نادقتعي زتيووفلو لوب هبئان نأو ءّرم دق اريبك اتقو نأ دقتعا» دليفسمر

 سيل نكل ,مهيلإ ةبسنلاب ًاحيحص كلذ نوكي نأ لمتحُي .«نمزلا هيلع رم دق لوك ىلع
 نب ىلإ ةبسنلاب سيل ديكأتلابو مهتالئاعو اياحضلا ىلإ ةبسنلاب سيلو ءانيلإ ةبسنلاب
 .ةدعاقلاو ندال

 ةدحتملا تايالولا ىلإ داعو ,ربمفون/يناثلا نيرشت رهش ةياهن عم دالبلا نوج رداغ

 :ريفسلا تضفر نميلا ىلإ ةدوعلا هتلواحم ىدل نكل .ركشلا ديع ةزاجإ ةيضمتل

 تاقيقحتلا بتكم يف ايلعلا ةرادإلل ٌةمدص كلذ لكش .ةرداغم حيرصت هءاطعإ نيدوب
 ريفس اهيف موقي يتلا ,تالجسلا بسحب .ىلوألا ةرملا تناك اهنأل كلذو .يداحتالا
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 ىرتشبلا بذكلا فرسخك زاهج
 مسيسمسسللا

 .يباهرإ لمع يف قيقحتلل نيعم دلب لوخد نم عيفر يكريمأ يموكح لوؤسم عنمب

 ندرألا يف ةيضقلا طويخ ضعب اعبتتم تقولا كلذ يف يرودب دالبلا جراخ تنك
 .ةدحتملا تايالولا يف مث .آلوأ

 انك يتلا طويخلا نأ امك .ةميرجلا حراسم صخفت نم ةلحرملا كلت يف انيهتنا

 نيباوجتسالا عم ثدح اذام ىرنل رظتنن انك .نكمم دح دعبأ ىلإ انتذخأ اهعبتتن

 يكرحلا همسا ناك يذلا عصقلا امأ .عصقلاو يودبلا عم تقولا كلذ يف نييراجلا

 سيئر انربخأ .هتلئاع دارفأ ضعب باوجتسا دعب هسفن ملس دقف .يندعلا ةفيذح ايأ

 امسقأ دق عصقلاو يودب نأب .دودللا انمصخ وهو ءيسنع نيسح يروهمجلا سرحلا

 دمع .امهحارس قالطإ يوني هنأب يسنع انغلبأ .امهتءارب ىلع نآرقلا باتك ىلع

 .ىرخأ باوجتسا تاسلجل نيلجرلا عاضخإب رمأو ؛هرارق ضقن ىلإ شمقلا لارتجلا
 تاسلج ىلإ مامضنالاب انئالمعل حمسُي ملو ءامهدحو نيلجرلا باوجتسا نوينميلا دارأ

 ديفاد اهارجأ ىتلا ةقاشلا تاضوافملا نأ قيدصت بعصي هنأل كلذو ,ساوجتسالا

 اهلحارم نم اهبارتقا نم مغرلاب كلذو ءدعب هتنت مل باوجتسالا ةيقافتا نأشب يليك

 .ريصق تقو يضم دعب رّيغت عضولا كلذ نكل .ةيئاهنلا

 لاق ل ةيفتاه ةملاكم ةدحتملا تايالولا يف يدوجو ءانثأ تيقلت

 عم ةيقافتا ىلع ًاريخأ انعقو .روفلا ىلع نميلا ىلإ دوعت نأ يلع اي كيلع نّيعتي» :يل
 .«هبوجتسي نأ عيطتسي انه دحأ دجوي ال نكل ءيودب باوجتساب انل حمست نيينميلا

 عيمجلاو ؛ىلوألا ةجردلا نم ٌبوجتسم امهالك ؟جروجو بوب نيأ نكل» :هتلأس

 باوجتسالا ريرقت أرقي يذلا صخشلا نإ :روفلا ىلع ةلكشملا ٌتمهف .«كلذ فرعي

 اوناك اذإ ام اوفرعي نلو ,مهباوجتسا تاسلج نوينميلا يرجي فيك فرعي نل يلاحلا

 ,فوقوملا بيذعت قيرط نع تامولعملا ىلع اولصح مهنأ مأ ةقوثوم اقرط اومدختسا

 يذلا رمألا وهو . ,مهناهذأ يف افيسم تاعولخلاب نوظفتحي مهنإ .لاثملا ليبس ىلع

 ريغو ةهوشم ةعزتنملا تامولعملا نوكت دق اذكهو ,مهماكحأو مهتلئسأ ىف سوي

 انتافحاالم راسم قيعت دق اهنال كلذو ءاهل نيدعتسم نكن مل ةرطاخم كلت تناك .ةقوتوم

 ا



 دوسلا تايازا

 ,ررفتلا أرقي مل يذلا قيرفلا ءاضعأ نيب نم ديحولا كنإ» :ىليك فاضأ .ةيئاضقلا
 1 يم تفو عرسأي رداغأش 0000 :تلق

 7 ىودبلاب قلعتي اًئيش أرقت ال نأ .لصح امهمو ءكحصضتنأ و :لوقلاب فاضا

 .هباوجتساب موقت نأ لبق نيينميلا

 .ندع ىلإ ةهجتم ةلحر لوأ ىلع يلاتلا مويلا يف ترفاس

 امم انيرجأ .روير نيك :71015 ليمع يودب باوجتسا يف سيئرلا يكيرش ناك
 رع صخألا ىلعو .ةدعاقلا نع بتك ام لك تأرقو ءلّصفم لكشب باوجتسالا
 رق ةدعاقلا نم طشان يأب ةقلعتملا تامولعملا وأ ,يودب اهراز يتلا نكامألا لك
 نأ ءرملل نكمي ال هنأل ,ةيساسأ تاريضحت كلذ لك ناك .هعم لماعت يودب نوكي

 رأ ,نكامألاو ءامسألا راركت مهب هبتشملا نم بلطي يك باوجتسالا ءانثأ فقوتي

 نركردي فّوَسف كلذ ءرملا لعف اذإو .ةيماسألا تامولعملا نع الفاغ نوكن نأ ىتح

 مهراكفأ راطق نكل .لاوحألا لضفأ يف نواطابتيس .اهلهجي تامولعم كتوطعب مهنأ

 .امامت مطحتيس

 لك فرعي هنأب فوقوملا عانقإ باوجتسالاب موقي يذلا صخشلا ىلع نّيعتي
 موقي نأ يرورضلا نم هنأ كلذ ينعي .ةلوهس لكب فشكّتس ةبذك يأ نأو ,هنع ءىش

 .ةئجافم ةروانمب مايقلل هب هبتشملا

000006006 
 بتشملا هلوقي دق ام عّقوت لجأ نم ةفلتخم ةيضارتفا عاضوأ ريضحت كلذك ءرملا ىلع
 صرف نم للقي يذلا رمألا وهو ءاهيلإ يدؤي نأ ليلدلل نكمُي ةهجو يأ ىلإو .هب

 نيمسق ىلإ ةمّسقم تناكو ءأدج ًابيرغ ندع يف باوجتسالا ةفرغ لكش ناك
 يف نوسلجي نوبوجتسملا ناك .ةذفان لكشب ةوجف هيف رادج اهفصتنم يف دجوي امك

 تيدعإلا فرع[ لولا يف مهب هبتشملا سلجيو رادجلا يّبناج دحأ

 .ةوجفلا كلت لالخ نم



 يرشبلا بذكلا فشك زاهح
 ا تتكت”252١<2<2[5052<12727«1 2< 2527272

 ةسمسيهم سا
 يي 2 سل يي بسببي سس سلا
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 هرعشو :ةرتك اذلا هشيعو ءرسدتسملا ههجويو هنطبي ريمتيو انيدب يودب ناك

 هنإ يل لاقو ءادناريم ريذحت نم ةيبرعلا ةخسنلا هيلع تارق .ءادوسلا ةتيحلو ءدوسألا

 بردت هنأب لجرلا فرتعا .كلذ نم مغرلاب ةيادبلا يف ًانواعتم يودب نكي ىل
 ةراجتلل تناك هئارش ةركف نأب معز هنكل .براقلل هئارشبو ,ناتسناغفأ يف ةدعاقلا

 دعب ءاج «[ميظنتلا يف]:هلوبفد»نأءانكرتذأ).موجهلاب هل ةفرعم لك ركنأو .لامعألا,
 اهب ملع ىلع انك ةقيرط يهو ,ةدعاقلا اهعبتت يتلا باوجتسالل ةداضملا ةيلمعلا

 هناب رهاظتو ءامهب ةفرعم ىلع هنأب فرتعا .يريشنلاو دالخ نع يودب تلأس

 .ندال نب عم ةميمح ةقادص ىلع امه طروتم ندال نب ةماسأ نأ له» :ًاريخأ هتلأس

 «؟لوك ةيلمع يف

 نأ كريرقت يف بتكت ثيحب ,طروتم ندال نب نإ كل لوقأ نأ يونأ ال»
 ندال نب

 .«ةيلمعلا يف طروتم

 «؟كلذ انل لوقت ىتح كرظتنن انئأ دقتعتأ»

ل ًادالخ نأ معزو ؛دالخ رود نم ليلقتلا كلذ دعب يودب لواح
 «نميلا يف نكي م

 .فيرعت ةلاسر ةطساوب يريشنلا ىلإ هفّرع هنأو
 دق ةيفاضإ ليصافت عازتنا انلواحو «ىودب انل هلاق ءىش ىأ لويقب انرهاظت

 حاش ءارش ةيلمع يف هدعاس يريشنلا نأ لحارملا ىدحإ يف يودب ركذ .اندعاست
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 <ب مب ؛:1 || هك أ عأ)١

 هناي ئشنملا اسنان لل

0 1 0 

 مكابس
 يمس

 نام ف يح , امك .عيبلا ةيلمع اهب تمت ىتلا ةلاكولا ىلع اقحال انرثع .براق ليمحتل ةريغص
 ,دلا ةهروص تنمصت هيوه قاروا ىراشلا مدق .عيبلا ةيلمع لجس يش هيقدتلا ىلإ

 7 نا رشأ يىكرح مسعأ فشك نم ةقيرطلا هده 5 .ىروصنملا كليعس مسأ قوف

 نأل كلذو .يودب ىلع ةلئسألا حرطأ تنك امنيب يبناج ىلإ اتماص نيك سلج
 يردب ىلع هحرط بجاولا ن م هنأ نظي ء ءيشب رح <فر ناك امدنع هنكل .ةيبرعلا ديجي ال

 ب يود نكي مل .اهايإ ينيطعيو ةعصال ةقرو ىلع ةظحالم ةياتك ىلإ عراسي ناك

 له نم أ رتوتم أدب .ةرم نم رثكأ اهيلإ رظني هتيار ينك .قاروألا هذه هيوتحت ام

 .قاروألا ريرمتب

 سرتكم وه امع لءاستت كنأ دقتعأ .قاروألا هذه ىلإ رظنت كنأ ظحالأ» :تلق
 .ةعرافلا اهتهج هَل ترهظأ ىنكل :(قاروألا ىدحا تلوانت» ؟ةقرولا هذه يف

 ىف شغب وهو هب كاما تمل اذه هنأكو ةهجو رمحا .«الك الك :ىودي در

 ال انأو ,كلمع هنإ» : عبأتي 0 لبق اليل تمص .«رظنأ نكأ مل الك» .تاناحتمألا

 .قاروألا ىلإ اتداع هينيع نكل ,ثارتكالا مدع رهظمب روهظلا لواح .«هب ثرتكأ

 بذكت ةرم لك يف هنإف اذكهو ,يناسنولا كولسلاب ريبخ > هنإ .ةيرشب بذك ل فشك هلآ
 ىفتكاف هلوقأ امب ملع ىلع نيك نكي مل . «بذكت كنإ اهيف لوقي ةقرو ىل رمي اهف

 دق كلذ نأ أدب .ٌلبق نم لعفي ناك ام لثم يأ : تا نأ نود نم يودبب قيدحتلاب

 وه

3 

| 

 اذفانلا نع داعتبالاب امإ ,بذكلا يف بغري امدنعو .نيحلا كلذ ذنم يودب بأدب
 لعف ةدر ىريل رظني ناك هنأ امإو ,هتيؤر نم نيك عنمت ةيواز ىلإ هتسلج رييغت ةلواحمو
 بلك فك ةلآ هتاذب ىودب حبصا اذكهو ,سذكي ناك هنا روغلا ىلع انفرع نك

 .ةيرشب
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 يرشبلا بذكلا فشك زاهج
 -سبسببيبسيي سس بيبسي ببي ببتست بيس 77ب7بص7صلاااااا5651000000000030000000003777ك<707:[ ع يييبيببمل .ا

 « ؟ناتسناغفأ ىلإ ٌترفاس امدنع هتمدختسا رفس زاوج يأ» :يودب ٌتلأس

 . «يىرفس زاوج تمدختسا» :باجأ

 4 ها كمساب ناك لهود»

 05 8 يمساب ,لجأ»

 « ؟مسا يأ»

 .«لامج»

 «؟اذام لامج»

 « ؟ ينعت اداما» :لأس مت العلق كنزا

 .(اروزم) ايناث اينمي رفس زاوج نوكلتمي اوناك مهانبوجتسا نيذلا عيمج نكل ءانم

 :هتلأس .ًاليلق لملمت نأ يودب ثبل امو ,ءنيك وحن رظن .انه ًاليلق يودب ددرت

 يذلا رخآلا مسالاب كرفس زاوج نع رخآلا انبتكم يف ةخسن كلتمأ يننإ ,عمس
 «؟كل اهرضح أ نأ ىنديرتأ , هم لحتس

 4 للا لامج هنإ . الك الكرد

 يودب لاثمأ نم ةدعاقلا ييباهرإ نأ ملعأ مك 2 ع 7 انه 39

 اهنيك نأ نلوديري ةبعل ىضو ملا ةبسنلاب ةرعل كلذ ربي ديبكا م نورخألا

 ةرتف ءانثأو ,ةسلجلا يف ظآ05 ناك يذلا يسايسلا نمألا لو يم ينربخأ
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 دوسلا تايارلا
 025259525292522 يل 2 243ا م اا ا ا اال ب ب ل يب ب بببببببحا

 كلتما .مسالا كلذ مدختسا هاب ىودب فرتعا امدنع ةمدصلاب رعش هنأ .ةحارتسالا

 ةئج نع فشكلل شيتفت ةلمح انقلطأ اذكهو .ةيكرحلا هئامسأ دحأب ًافارتعا نآلا

 نأشب هانبيوجتسا مث ؛همساب ةادانم زاهج ءارش مت هنا انتطكا .رثيبلا زاوج مادختسا

 ارناك :موجهلا يف همادختسا وه زاهجلا ءارش نم فدهلا نأب فرتعا .زاهجلا كلذ

 يدق يذلا ويديفلا زاهج ىلع هليجستب أدبي ثيحب موجهلا ذيفنت أدبي امدنع هنودانيس
 .ةياغلا هذهل يريشنلا

 لواح .يودب مف نم ةرذش ةرذش موجهلاب ةقلعتملا ليصافتلا عازتنا نم انكمت

 يذلا وه يريشنلا نإ لوقلاب رمتسا .ةيلمعلا يف هرود ةيمهأ نم ليلقتلا قيقحتلا لاوط
 نيتاه لكوأ هنإ انل لاق .ةادانملا زاهج ءارشب هرمأ يذلا وه هنإو ,ويديفلا زاهج مّدق

 عصقلا بّرد هنأ فاضأ .ةيلمعلا هذه يف هدعاسم حبصأ يذلا عصقلا ىلإ نيتمهملا

 مرجهلا لجسي مل عصقلا نأ يودب معز .ةادانملا زاهجو ويديفلا مادختسا ةيفيك ىلع
 .مونلا يف قرغتسا هنال كلذ عم

 ىلإ ةبسنلاب نوينميلا اهنم ىناعي ىتلا اهتاذ لكاشملا نم ةدعاقلا ءاضعأ ىناع

 ريكفتلا ىلع برغلا يف انبردت :ةفاقثلا يف ببسلا نم ءزج نمكي .ةينمزلا لصاوفلا
 نم ةلسلس عابتا قيرط نع ةقيقحلا ىلإ لوصولا اننكمي هنأ انملعتو «ةيلوط ةقيرطب
 نوفقوي مهف اذهلو ,ةرماؤملا تايرظنب ًاريثك ةدعاقلا ءاضعأ رثأتي .ةيقطنملا تاوطخلا

 تاعابطنالاو تاقالعلا ىلإ دنتست ةفاقث نوكلتمي مهنإ .يدقنلا مهريكفت لمع

 تايرظن لوبقل مهتهج نم ًاريبك ًادادعتسا مهيدل نأ امك ,يقطنملا ريكفتلا نم الدب
 قيرط نع عقاولا اذه ىلع ندال نب دمتعا .ةنيعم ثادحأ ريسفت لجأ نم ةرماؤملا

 برعلا عاضخإ نولواحي برغلاو ؛ليئارسإو ءاكريمأ نإ لوقت ةميدق تايضرف راركت
 .يمالسإلا نيدلا ريمدتو ىمالسإلا ملاعلاو

 اريضحتو .مهميعز ىلإ ةعيبلا ميدقت عم نمازتلابو - ةدعاقلا ءاطشن بردتي

 عارتخا ىلع  ةيبرغلا تارابختسالا تالاكو يديأب لمتحملا مهعوقو ةيناكمإل

 مهصصقب كسمتلا يف ةبوعص نودجي مهنكل .يقطنملا ريكفتلا عبتت ةفئاز صصق
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 ىرشتلا بذكلا فشح زاهج

 000 ملأ 000 ل لارا ااا وسلا لا

 تاسلج يف مساح ءزج نمكي .ةقيقدلا اهليصافت نع مهباوجتسا متي امدنع ةيذاكل

 ىلع لهسي .ةنكمألاو نمزلاب قلعتت ةلصفم ةلئسأ حرط يف ةحجاتلا باوجتسال

 اجلي ناك اذإ هنكل ءقدصلا لوقي ناك اذإ ةلئسالا كلت نع ةباجإلا ةداع فوقوملا

 دمعي مل .هتصق ىرجم ىلع ظافحلا هيلع بعصي فوسف بذكلا ىلإ
 ىلإ يودب

 نم اننكمي ليصافتلا ىلع انزيكرت نإ .يئزج لكشب كلذ لعفي ناك هنكل .ًايلك بذكلا
 حيحصت ىلإ دمعيف طاقنلا كلت ىلع زكرأ تنك .اهيف بذكي يتلا عضاوملا فاشتكا

 .ءطبب نإو ةلماك ةصقلا ىلع لصحن انك اذكهو .همالك

 يف رمألا ادب .نيبذاكلا مظعم فشك ىلإ يدؤي اهليصافتب ثادحألا درس نإ

 انك .ةرم نم رثكأ نوج هيلإ راشأ يذلا رمألا وهو ءنانسألا عت لثم تاقوألا ضع

 هتياور رّيغي ناك .هتبذك كابش يف يودب عقونو ةلئسألا نم ةلسلس حرط ىلإ دمعن

 امدنع ًانايحأ بضغي ناك. هب كاسمإلا كشو ىلع هنأب رعشب وأ :هب كَّسِمُي امدنع ًالبلق

 اريبك ًاردق ةيلمعلا هذه بلطتت .ربكأ تامولعم انيطعي نأ ثبلي امو ,هتيذك حضتفُت

 عيجشت كلذ نأش نم نأل :لمألا ةبيخب راهظا نيبوجتسملاب ضرتفُي الف ريصلا نم

 .مالستسالا كشو ىلع بوجتسملا نأ دقتعي نأ دعب هتياورب كسمتلا ىلع فوقوملا

 ىلع هنأو ءهرمأ نم ةلجع ىلع هنأ رهظُي ال نأ , .كلذ نم الدب ,بوجتسملا ىلع نّيعتي

 .ةيساسأ ةيمهأ تاذ يه ةرباثملا نإ . .ةجاحلا ردق ىلع تقولا نم ىضمي نأل دادعتسا

 مادقإلا نإ .ةددحم ةينمز ةرتف باوجتسالا ةسلج نوطعب امدنع سانلا ضعب عئطخي

قيقح ىلإ هب هبتشملا هيبنت هنأش نم كلذ ىلع
 نم رثكأ دومصلا وه هجاتحي ام لك نأ ة

 .باوجتسالاب موقي يذلا صخشلا

 نم نيدايص ةسمخ غلبأ امدنع كلذو امهم موي رياني/يناثلا نوناك ٠ موي ناك

 براف ىلع روثعلا نع نابشلا
ةدعاقلا نأ امل أدب .عيطاشلا ىلع

ت موجهل ططخت 
 ءنا

 نفس يأ ديدحتل ةيكريمألا ةيرحبلاب انلصتا .اطاد ناك ضارتفالا كلذ نأ نّيبت نكل

ناك نم --انلا ةليل يف هنأ و قولا ل ا
 /يناثلا نو

 "لا دملا 4

 فلن



 دولسلا تابارلا
 م مس صم ل مل ا ا يمل م م مسلسل ماعم م هو نإ ل سس حس 01” ل 1 7

 هيذلا ةسمخلا ءاقشألا مساب ةرمدملا هذه تّيمس .ةهجوم ةيخوراص فئاذق لمحت

 ديرشت رهش يف كلذو وينوج نأ. نسا .وي مهتنيفس نوينابايلا قرغأ اهدتع أوتاد

 ةلئاع اهتساف ةنركسع ةراسك ريكا ثداحلا كلذ ناك ١4557. ماعلا نم ريمفون/ىناثلا

 .دحاو يبرح لمع يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةدحاو

 دعاسي ناك هنأل كلذو .هل ططخم موجه رمأب ملعي نأو دب ال يودب نآب انمخ

 ىلإ ادانتسا انجتنتسا .نيتلصفنم نيَبطخ دوجوب ةياهنلا يف يودب فرتعا .يريشنلا
 .وي ةمجاهم ىه ةساهألا ةطخلا 0 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ” تيقوت

 سأ .سأ .وي ىلإ ةطخلا كلت لشف دعب مهزيكرت نورماتملا لّوح .زئافيلوس سأ .سأ

 .لوك

 هفارتعا ناك .ةدعاقلا عم هلجسب ةقلعتملا تامولعملا عيمجت ىلإ يودب ىهتنا

 رشع ةعبس لتقم ىلع رمآتلا يف كيرشك هرودل ةلماك ةنادإ رودص نامضل ًايفاك كاذ

 .ايكريمأ ًاراحب



 نع ىناثلا لصفلا

 ,؟ايزيلام يف ةدعاقلا لععمعت اذام

 فارتعا ىلع لوصحلا يه يودب فارتعا ىلع انلوصح دعب ةيلاتلا ةوطخلا تناك

 علطا هنأل كلذو .يودب ةلباقم نم نيدافكام بوب نكمتي مل .عصقلا يأ ؛هدعاس
 تاءارجإلا اوعبتي مل مهنأل ةبعص كلت ةلباقملا تناك .نيينميلا هيبوجتسم ريرقت ىلع
 ةفرغ يف بوب ّىلإ مضنا اذكهو ,عصقلا عم كلذ ثدحي مل .ةيكريمالا ةينوناقلا

 .باوجتسالا

 .باوجتسالا ةفرغ ىلإ هويحطصا امدنع مهعم كحضيو هسارح حزامي عصقلا ناك

 ليوط هجو عم «ةريغص ةينب اذو ءاليحن اباش ناك .احاترمو ةديج ةحصب لجرلا ادب
 سيئرلا نمأ ريدم وهو ,يسنع لخد .اهب كسمتلا لواحي هنأك ادبف ةثك ةيحلو ءقّيضو

 ىلع عصقلا لبق مث انوحن علطتو ءعصقلا سلج نإ ام باوجتسالا ةفرغ ىلإ ندع يف
 مستباو ءانوحن عصقلا تفتلا .عيجشت تاملك هنأك انل ادب امب هنذأ ىف سمهو .هيّدخ

 .هيدي ىوط مت

 .«ابحرم» :ةعباتملا نم ينعنميو ينعطاقي نأ لبق ةيبرعلاب عصقلل تلق
 .«بوجتسملا رظتنا يننإ .ٌكعم ثدهتا نل» : هنع دعتبأ ىكك هديب ع لاق

 تاقفحتلا تكم : 0000 1 ًء
 ١ ْ يف لمعا يننا ملعي ملو ءمجرتملا يننا دقتعا هنا ودبي
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 دوسلا تابارلا

 ره انأ .اذإ اليوط ًاتقو راظتنالا ىلإ رطضت فوس .ًانسح» :هل تلق .يداحتالا
 مدع حمالم تمسترا .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل لمعأ يننإ .بوجتسملا

 كم عم لمعأ يننأ تبثت يتلا ىقاروأ همامأ تزربأ كلذلو .هاّيحم ىلع قيدصتلا

 1 .تاقيقحتلا

 بوب فّرع .«يسفن كل مدقأ روما تسيفرت نا عير ندا ينعد» :تلف

 ,كلذب حيرصت ىلع عيقوتلا عصقلا ضفر .ادناريم ريذحت هيلع انأرقف كلذك هسفنب

 نيب اعئاش ةفيتو يأ عيفوت نع عانتمالا ناك . هقوفح نع ايهفش ىلختو .ًاموأ هنكل

 نوعقوي ام نوفرعي ال ' مهف اذكهو «ةءارقلا لهجي مهضعب نآل كلذو ,ةدعاقلا ءاضعأ

 ردبيو ءفاضّيس ام ًافارتعا نإف ام ةقيثو ىلع مهعيقوت روف مهنأ نورخآ يشخ .هيلع
 .قباسلا يف هنم ًاريذحت اوقلت رمأ وه اذه ن نأ

 ركب ,رغصألا دالخ قيقش وهو .ءاربلا باوجتسا دعب قحال تقو يف اذه تملع

 عيقوتلا لجرلا ضفر .راضحملا ريرحتل ةربه تيب ةرماؤم ذنم نوينميلا هنجس يذلا
 .كأس اذكهو ,هقوقح نع يلختلل .ًايهفش .ًادعتسم ناك نكل .ادناريم ريذحت ىلع
 «؟حيرصتلا اذه نوعقوت ال اذامل»

 .«ائيش هيلإ اوفيضت ال يكل» :ينباجأ

 ةياهن نيب ام ريبك غارف دجوي ادناريم ريذحتل ةيبرعلا ةخسنلا يف هنأ يل حرش

 نأ نم (نيرخآلا ةدعاقلا ءاضعا لك ديكأتلابو) وه قلق .عيقوتلا رطسو تاملكلا

 .هعيقوت قوف ام «فارتعا» فاضي

 «؟ءيش يأ ةفاض اضإ نكمملا نم دوعي ال ثيحب غارفلا بطشت نأ كيأر ام» :هتلأس
 .حيرصتلا عقو مث ,غ ارفلا ربع طخ مسرو .,حارتقالا كلذب يضر

 موجهلا يف هرود نع ءيش لك فرعن اننأب عصقلا انغالبإب باوجتسالا ةسلج انأدب

 .ةلواطلا هديب قّرط نأب بضغب در .انعم نواعتي نأ هل لضفألا نم هنأو ءلوك ىلع

 ةلهس عصقلا عم انتمهم نوكت نأ ضرتفملا نم ناك .موجهلا كلذب هل ةفرعم لكر كنأو
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لععت اذام“ 0 57 لا 2”

 نوكت نل ةيلمعلا كلت نأب ىحوأ عصقلا نكل ءاعم امهيرودب 0 يودب نأل ايست

 :يل لاق .ةيليئارسإلا تارابختسالل ليمع يننأب ةرم نم رثكأ لجرلا 0
 ْ .«داسوملا نم تنأ .عقاولا يف ملسم كنأ دقتعأ الو

 جاوزلا يف هتبغر نع انثدحتو ءيصخش ىوتسم ىلع عصقلا عم لصاوتلا,انلواح
 .هجعزي هنأ ادب يذلا رمألا وهو ,بزاعك هعضو عم يفطاعت نع هل ترّبع .موي تاذ

 ام هتايح نأب كلذك هتغلبأ .موي تاذ هل ةبسانم اسورع دجي نأ ىنمتأ ينذإ هل تلقو

 ريكأ صرف هل رفوتت فوسف اهجاتحن يتلا تامولعملا اناطعا اذإ هناو .همامأ تلاز

 هءاكذ نأ ةيادبلا ذنم ًاعنتقم ادب .هئاكذ ىلإ ةبسنلاب اهيف ًاغلابم ةيؤر عصملا كلتمي

 ام لثم .عصقلا زجع .موجهلاب هل ةفرعم يأ ةيادبلا يف ركنأ اذكهو ءانءاكذ قوفي

 هرودب يناعي هنأل كلذو .هدنع ثادحألا لسلست ىلع ءاقبإلا يف ,يودب عم ثدح

 امدنع باوجتسالا ءانثأ رارمتساب هتياور رّبغي ناك .يقطنملا ريكفتلا عم ةلكشم نم

 .هتانذك نقكن

 وه هبنذ نأش نم ليلقتلا وه «ليلقلاب فرتعا نأ دعبو ,ةيادبلا يف هزيكرت ناك

 اذإ اّمع ًارخاس لأس امك ءهب كراشي مل هنكل .ًايرظن موجهلا دئاس هنإ انل لاق .يودبو

 فصتنم يف هفقوم رّيغ .يكريمألا نوناقلا رظنب ةميرج رشعُي ءارآلا نع ريبعتلا ناك

 ةعيبطب رثعن مل .ةينميلا تاطلسلا ريذحت يودب عم لواح هنأ معزف ,باوجتسالا ةسلج

 يودبو هنأ معزلا كلذ دعب عصقلا لواح .ةلواحملا هذه تشي ءىش يأ ىلع لاحلا

 دعب لاق .«ارخأتم باهذلا» هنم بلط يودب ثأو :ريجفتلا ةيلمع ليجست الواح مل

 ةلوؤسملا ةهجلا نع ادبأ يودب لأسي مل هنأ كلذك ىعدا .مونلا يف قرغتسا هنإ كلذ

 اذكهو ءالمتحم ارمأ تناك يتيلوؤسمو ,ةريبك ةيلمع» لكشي هنأل كلذو ,موجهلا نع

 فرعي ناك هنأب قحال تقو ىف فرتعا هنكل .«لأسأ مل
 .هلجسي فوس ام ةعيبط

 ءيش لك انربخأ يودب نأب عصقلا انغلبأ .نيلجرلا مالك ةلباقم ىلإ كلذك اندمع
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفغت اذام'

 :يل لاق .ةيليئارسإلا تارابختسالل ليمع يننأب ةرم نم رثكأ لجرلا ينمهتا .ةله
 ١ .«داسوملا نم تنأ .عقاولا يف ملسم كنأ دقتعأ الو

 ١ 8 "5 8 - | سأ| ٠

 جاوزلا يف هتبغر نع انثدحتو ,يصخش ىوتسم ىلع عصقلا عم لصاوتلا انلواح
عزي ةئأ ادب يذلا رمألا وهو ,بزاعك هعضو عم يفطاعت نع هل ترّبع 11 تادذ

 هج

 ام هتايح نأب كلذك هتغلبأ .موي تاذ هل ةبسانم اسورع دجي نأ ىنمتأ يننإ هل تلقو

 ربكأ صرف هل رفوتت فوسف اهجاتحن يتلا تامولعملا اناطعا اذإ هنأو .همامأ تلاز

 هءاكذ نأ ةيادبلا ذنم ًاعنتقم ادب .هئاكذ ىلإ ةبسنلاب اهيف ًاغلابم ةيؤر عصقلا كلتمي

 ام لثم ءعصقلا زجع .موجهلاب هل ةفرعم يأ ةيادبلا يف ركنأ اذكهو ءانءاكذ قوفي

 هرودب يناعي هنأل كلذو ,هدع ثادحألا لسلست ىلع ءاقبإلا يف .ىوديب 2 ثتثدح

 امدنع باوجتسالا ءانثأ رارمتساب هتياور رّيغي ناك .يقطنملا ريكفتلا عم ةلكشم نم

0 

 نأ دعبو ؛ةيادبلا يف هزيكرت ىاك
 نم ليلقتلا وه . ءليلقلاب فرتعا

 وه هبنذ نأش

 كراشي مل هنكل ًايرظن موجهلا دناس هنإ انل لاق .يودبو
 اذإ اًّمع ًارخاس لأس امك ءهب

 رّيغ :يكربمألا نوناغلا رظنب ةميرج ربتعُي 2 نع 7 ناك
 افصتنم يف هفقوم

 عصقلا لواح . ةلواحملا هله تي رق 3
 يودبو هنأ معزلا كلذ دعب

 باهذلا» هنم بلط يودب فأَو .سجفتلا ةيل . أيج  الواحي مل
 دعب لاق .« أر خأتم

 ةاوؤسملا ةهجلا نع ادبأ يودب لأسي 0 هنأ دع سما .مونلا يف قرغتسا هنإ كلذ

وس ديل رع كب نسال يلي .«لأسأ مل
 سب ق

0565 
 ِع اك بنا

 يش لك ربح يودب نب عصعلا انغلبأ . نزيلجرلا مالك ةلباقم ىلإ كلذك اندمع
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 دوسلا تانبارتا
 ا ا ا

 ليفت فو امل لو ةربخأ يودي نأ 0010101 ؛ةرود نع

 ةيملسملا مج اهت» ةئيفس فدهتسي فوس ءوجهلا نأ يودي هى كا

 فايق د «ءايرمأ نينطاوم لتقل قا رعلا ىلإ اهقيرط يف يه ةنيفسلا كلت نأو :ةسامحب

 .موجهلاب حمس يذلا رمألا وهو ,مالسإلل ةودع يه اكريمأ نأ يودب

 دعي يذلا دهعلا وهو .نامألا دهع موهفم نع هتلأسف نيّدلا وحن ثيدحلا انلّوح

 بيحرت ببسب هنإ هل تلق .نيملسملا ريغل ةيامحلاو نمألا ريفوتب هبجومب نوملسملا

 در .قّبطي نا بجي نامالا دهع نإف .ندع ىف ةدحتملا تايالولاب ةينميلا تاطلسلا

 .«اكريمأ اهفرتقت يتلا رورشلا» بتسسب ,«دهعلا كلذ ضقن خيشلا» نأ عصقلا

 «؟خيشلا وه نّمو» :هتلأس

 .«ندال نب هنإ .وه نم فرعت 0 ”ىتباجا

 لمع قرط مهفن اننأب هماهيإو عصقلا كاهنإ يف ةدعاقلاب انتفرعم انمدختسا

 ,ةمظنملا كلت انقرتخا اننأب كشلاب أدبف أرارم هبذك انفشك .اهعم هطروت ىدمو ؛ةمظنملا

 يف كلذب هناميإ ناك .اهلمع قرطب ةقيقدلا يتفرعم رسفي رخآ ءيش نم ام نأل كلذو

 .«راهدنق يف كتيأر» :قحاال تقو يق ىنغلبأ

 .«كلذ لمتحي» :ًامستسم تلق

 اننأ دقتعا .ةدعاقلاو ندال نبب هتقالع نأشب رخافتلا ىلإ دعب ام يف عصقلا لّوحت

 .رمألا عقاو يف كلذك نكن مل اننكل .انل هلوقي ناك ام مظعم فرعن

 ةيوناثلا ةساردلا ىهنأ نأ دعب كلذو /١49, ماعلا يف ناتسن اغفأ ىلإ عصقلا رفاس

 نومأمو (درفملا مسالا اذهب لوجتي ناك يذلا) هط - يحلا يف هل نيقيدص عم

 قئاثولا نّمؤي ناكو .ةينميلا ةطرشلا كلس ىلإ كلذ دعب ىواسوملا مضنا .ىواسوملا
 ىلع طر 2 ةفرطتم ةكش نم ةموعدم ةناللثلا نامشلا ةلحر تناك .ةدعاعلل ةروزملا
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعغت اذام“
 مس اا

 اهريدصتب ةفورعم ةسسؤم يهو «ليقع خيشلا ةعماج :زعت يف اهب اوقحتلا ىتلا ةسرد

 هراتخا .رخا ىلإ ةفايض راد نم عصقلا لقنت دقف ناتسناغفأ ىف امأ .ةدعاقلل

 لدنج ابأ نإ عصقلا لاق .ىصخشلا ندال نب سراح يأ «لدنج ابأ اهريمأ ناك ثح

 انل فصو .ايوبحم هدجو هنأ فاضأو :ةينمي حمالم ود هنكل هيد وعس ةجهلب ملكتي

 دارفألا

 لالخ ًاضيرم ناك يذلاو ,ةدعاقلا ييباهرإ دحأل لدنج وبأ اهالوأ يتلا ةيانعلا كلذك

 ةيلمع يهو ,ةدعملا ريغصت ةيلمعل هعوضخ نم مغرلاب يباهرإلا ماص .ناضمر رهش

 ىلع عصقلا فّرعت .هتيفاع هيلإ تداعأ لدنج بأ ةياعر نكل .قمحلا
 .فطاع دمحمو ,يرهاوظلا

 نحبأو «لدعلا تيب مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ رايك

 .مهيلع فّرعتلا نم نكمتف ةدعاقلا ءاضعأ رابكر وص موبلأ عصقلا ىلع انضرع

 هاجت هرعاشم نإ انل لاق .لدنج يبأ ةفايض راد يف كلذك ندال نب عصقلا لباق

 لك يف ءودهلاو ةنيكسلاب رعشي ناك هنأب انريخأو ؛مايهلا دح تسمال ةدعاقلا ميعز

ارضاحم يقلي ندال نب ناك .ندال نب اهيف ملكي ناك ةرم
 تاءادتعا لوح رودت ت

 هبش نم رافكلا درط نيملسملا ىلع بجوتي هنأ فيكو «نيملسملا قحب نييكريمألا

 .ًايصخش هتلباقم نييصخشلا ندال نب سارح دحأ نم عصقلا بلط .ةيبرعلا ةريزجلا

 ندال نب عصقلا فصو .ةقفاوملا ىواسوملا نومأمو هط عم نداال نب ةلباقم هبلط يقل

 نب ددش .داهجلا ىلإ وعدت يتلا تارربملا نورضاحلا شقان .«ًادج حتفنم» هنأي

 نيملسملا يضارأ نم ةدحاو ةصوب تضرعت اذإ» هنأ ىلع ةثالثلا لاجرلا مامأ ندال

 .«داهجلاب مايقلا نيملسملا ىلع نّيعتي فوسف .لالتحالل

 .نيرضاحلا صاخشألا بسحب رغتت ندال نب اهشقاني ىتلا عيضاوملا تناك

 فرعي ال امدنعو .طقف نيبرقملا نيقفارملا روضح دنع الوطمو ةحارص لكب ملكتي

نتسا .ًاددرت رثكأو ًارذح رثكأ ناك هيلإ نيعمتسملا
 ةلالد هنأ قرافلا كلذ نم عصقلا جت

 .هب فوثوم قفارم هنأ ىلع هل ندال نب رابتعا ىلع

 هب ملع هنإ لاق .موجهلا نع رثكأ ليصافت ءطبب نكل ؛كلذ دعب عصقلا اناطعأ

 ناك

١14 



 اكان نابارلا

 ةيلمعلا ليجست ةمهم نإ لاقو .هنم يودبلا مّدقت .طصنو رهش وحنب هعوقو لبق اقيسم

 للطي كلذل وهو ,«مويلا كلذ يف الغشنم» نوكي فوس هنكل ءايصخش هب تطينا

 ىلعو ,يهاوتلا ةقش ىلإ يودب هبحطصا .هنع ةباينلاب لمعلا كلذب مايقلا عصقلا نم
 :ذفانلا نم يودب راشأ .ينوس ةكرام تلمح ىتلا ةريغصلا اريماكلا مادختسا ةيفيك

 ةدحاو يف ثدحي فوس موجهلا نإ لاقو .ءانيملا يف دوقولاب ديوزت يتطحم ىلإ
 هذه لك افذح امهنإ عصقلا لاق .موجهلا ليجست ىلع يودبو عصقلا نّرمت .امهنم
 اميرش نأ عصقلا فاضأ .اريماكلا يف طيرشلاب اظفتحا امهنكل ةيبيرجتلا تاليجستلا

 .اريماكلا ةبيقح يف دجوي ناك لمعتسم ريغ اديدج

 فوس هنإ هل لاقو ةيبيرجتلا تاسلجلا دعب ةادانم زاهج عصقلا يودبلا ىطعأ

 نإ ام هنإ كلذك هل لاق .عوقولا كيشو موجهلا نأب هرذني »0٠١٠١١« ءادن ملستي

 .ءانيملا ىف ثدحلا ليجستب أدبيو ,ةقشلا ىلإ هجوتلا هيلع نوكي ىتح ءادنلا ملستي

 ْ .ةّقشلا حاتفم كلذ دعب عصقلا يودب ملس

 ,سيمخ موي ناكو ءلوك ىلع موجهلا موي ةحيبص اركاب ظقيتسا هنأب عصقلا انَلبأ
 ةالص ءادأل كلذ دعب هجوت مث ءسمشلا قورش ىتح نارقلا ةءارقل دجسملا ىلإ هّجوتو
 لوانتل هدلاو لزنم ىلإ ةدوعلل هاعد يذلا ةمردلا دمحم هقيدص كانه ىقتلا .حبصلا

 امهمون ةرتف ترمتسا .مونلل املستسا مث روطفلا ماعط نالجرلا لوانت .روطفلا ماعط

 ناك امهنأل نآرقلا ةساردل دجسملا ىلإ اهجوت مث 4:٠, وأ 9:0٠ ةعاسلا ةبارق ىلإ

 1:50 ةعاسلا وحن يأ ءطقف اهدنع هنإ عصقلا لاق .نينثالا موي ناحتمال ناعضخيس

 عصقلا ضرتفا .زازتها ةلاح يف ناك زاهجلا نآل ,ةادانملا زاهج ىلإ هبتنا ٠ وأ

 .همون ءاثثا تلصو ةادانملا خا

 ريماك تناك ثيح يودب لزنم ىلإ هجوتو دجسملا يف هضارغأ عصقلا بَضو
 «يناعنصلا ريمألا نبا دهعم يف ناك هنأل - لزنملا يف يودب نكي مل .ةتّدوم ويديفلا
 احاتفم ًامدختسم لزنملا عصقلا لخد كلذلو - ءاعنص يف فرطتم ينيد دهعم وهو

 دجوت ثيح هدلاو لزنم ىلإ كلذ دعب ىضم .هايإ هاطعأ دق يودب ناك ًايطايتحا

 نير



 «؟؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفغت اذام“

 عره .هتقيقش لزنمل ايطايتحا ًاحاتفم كانه هدوجو ءانثأ ذخأ .يهاوتلا ةقش حيتافم

 .ىهاوتلا ةقش ىلإ هّجوتو ةرجأ ةرايس ىلإ كلذ دعب

 ندع ءانمم برق عمي يح وهو ,العملا ىف سيئرلا عراشلا 9 لصو امدنعو

 او دوا و يودي او ريب رانا بوح عيد

 لصتا مث ييديلا اريماك أبخ .يطابتحال جاتفملا م امدختسم لخد تكل .لزنملا يف

 .ويديفلا طيرش

 ًءادن هقيرط يف ملست .رهظلا ةالص ةيدأتل اضرلا دجسم ىلإ كلذ دعب عصقلا هججوت

 ةرجألا تارايسل فقوم برق عقي تالاصتا زكرم دنع فقوت نأ ثبل امو ءيودب نم

 عصقلا هغلبأ .«ءابنألا هذه نع غالبإلا» يودب هنم بلط .هعم ةملاكم ءارجإ فدهب

 يأ ملعي ال هنكل .ءانيملا وحن اهقيرط ىف ىهو فاعسإلا تارايس تاوصأ عمس هنأب

 ةثالث ذخأيل (يودب لزنم يأ) هلزنم ىلإ هجوتلا عصقلا نم يودب بلط .رخآ ءيش
 ندع يف عضولا نأشب قلق هنأب يودب عصقلا غلبأ .هل بيرق لزنم ىلإ اهلقنيو سايكأ

 نإ عصقلا لاق .ةديج ةركف اهنأ ىلع يودب قفاو .ءاعنص ىلإ هجوتلل ططخي هنأو
 .«ةقلق» تناك امهتثداحم

 ,يودب نم ًاثلاث ٌءادن :عفاناب قوس يف ناك امدنع قحال تقو يف عصقلا ىقلت

 هتريخا :ةديدج ةمولعم كلتمي هنإ عصقلا لاق .اددجم «رابخالا» نع لأسي ناكو

 عصقلا يودب غلبأ .ةيبرح ةنيفسب مدطصا دق ًابراق نأ ناريجلا نم تعمس اهنأب هتقيقش

 ىف ةروطقملاو ةنحاشلا تيقب» :يودب لاق .هل «ةّمهم»و ةديدج ةفيظو هيدل نأب

 لاي عصقلا ضفر .«ةنحاشلا يف حيتافملاو ءامهديعت نأ كديرأ .قالطنالا عقوم

 .ًارطخ ٍنوكيس لمعلا كلذ نإو ءرسجلا برق زكرمتت ةطرشلا نم ةدحو نإ يودبل
 ىنعي . .ايراق الو ةنحاش كلتمأ ال يللا انّيح يف عيمجلا فرعي» : :لوقلاب عصقلا عبات

 فوس مهنإف «براوقلل ةروطقم عم ةنحاش دوقأ انأو راجفنالا دعب ينوأر اذإ مهنأ كلذ

 .«ّىلع ضبقلا نوقليو يب نوكشي

51١ 



 يا نيس مسسسسلل

 مني فوس ةقيربلا يح لماك ناف .ةروطقملاو ةنحاشلاب ممر مل اداد» :ىودب در

 .«كشسلا ةرأد بخير

 ذه ءاعنص ىلإ بهاذ يننإ .هب مايقلا عيطتسأ الو ةروطخلا ةياغ يف لمع هنإ»

 .دحلا اذه دنع لاصتالا عصقلا مطق .«ةليللا

 نيدص هقيرط يف ىقتلا .ةثالثلا سايكألا ملستيل يودب لزنم وحن عصقلا هجوت

 لمح .هفيدص ةدعاسم رساي ضرع نأ ثسل امو ,ةدعاقلل رخآ ليمع وهو ؛ينيشلا رساي

 عصقلا بلط .ةيدلج ةظفحمو .,ةيودي ةبيقحو «نوللا رضخأ اسيك :ضارغألا نانثالا

 صقلا هجوت .ندع ةرداغمب نيرخآلا ناوخإلا لك ريذحتو أبخملا لافقإ ينيشلا نم
 رداغي فوس هنأب عصقلا غلبأ هرودب وهو ,ةمردلا دمحم هقيدص باحطصال كلذ دعب
 .ءاعتص ىلإ هعم

 "صخشلا ضارغألا ضعب ىلع لوصحلا لجأ نم عصقلا لزنم ىلإ ةثالثلا هجوت

 سايكألا عضو فرعي نأ دارأ يذلا يودب نم ةعبار ةادانم مهقيرط يف عصقلا ىعلت

 اوكي فوسف هبيرق لزنم ىلإ سايكألا لقن نم ًالدب هنأ هغلبأ عصقلا نكل ,هعم ينل
 .اهنص ىلإ هجوتلاب ةمردلاو هل حمسي ام وهو ,برقأ ناكم يف اهعضو هل لهسألا نم

 .هبيرق لزنم ىلإ سايكألا لاصيإ ىلع ٌّرصأ يودب نكل .عرسأ تقو يف

 موو اورم نإ ام .ةمردلا ةقفري ءاعنص ىلإ هجوت مث «كلذ عصقلا لعف
 51 كو .هتحت نيتنوكرم نالازت اه ةروطقبلاو ةنحاشلا نا عصقلا ىار ىتح

 رمأ دق يودب ناكو .ريمألا نبا دهعمب اولصتاو ليللا فصتنم دعب ءاعنص
 .لوخدلاب مهل حامسلاب

 يهب : 5 أما 2 :

 م” هيدلاوب عصقلا لصتا .تاطلسلا بنجم يلاتلا عوبسألا ىتحس ءاعتص يف عصقلا

 ب فانخلا نأ عصقلا كردأ .لاقتعالل ضّرعت دق هدلاو نأ فشتكا هنكل ,ندع

 ترحلا ىلإ يو هّلسو ندع ىلإ هّبوت كلذل ,نمثلا عفدت يتلا يه هترسأ نأو .هيلع

 .250 يروهمجلا

 0 دكم د
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 امس

 يروهمجلا سرحلا هجوت امدنع اذكهو ,مونلل ملستسا دق عصقلا نأب ًادبأ عنتقأ مل

 طيرش ىلع رثع هنكل , .اهعضو هنإ لاق ثيح اريماكلا دجو عصقلا ةقيقش لزم نب

 .يطايتحالا طيرشلاو يبيرجتلا طيرشلا :نيطيرش دوجو ضرتفملا نم ناك طقف دحاو

0 

 مل نإ ءويديفلا طيرش ىلع ةيلمعلا رّوص نم ًاذإ» :عصقلا تلأسف يسدح تعب

 عصقلا ظفلت نإ ام .«كلذ لعف نجلا نأ لمتحُي» :ًامستبم لاق «؟كلذ تنأ لعفت

 فقوأو .يسائرلا نمألا قيرف نع لوؤسملا وهو ,يجان مدقت ىتح نجلا ةملكب

 | .ةحارلل عصقلا ةجاح ةجحب باوجتسالا

 فرتقي ةدحاو ةظحل باوجتسالا تاسلج يف ءرملا كلتمي .ةيتاؤملا ةظحللا اندقن

 نوكي فوسف روفلا ىلع اهب كاسمإلا نم بوجتسملا نكمت اذإ ,ةطلغ اهيف هتثملا

 ميظنت ةداعإ نم مهتملا نكمتي فوسف ةصرفلا هذه تتاف اذإ امأ .اهتعباتم هناكماب

 .هتطلغ ىلع ةيطغتلاو هتياور

 يف اهحرطن انك يتلا ةلئسألا ىلع قيقحتلا ةسلج ءانثأ يف ًاريثك يسنع ُركر

 ايصخش ًامامتها لجرلا ىدبأ .اهاقلتن انك يتلا تاباجإلا ىلعو باوجتسالا تاسلج

 يسنع داتعا .رخآ هب هبتشم يأ وأ ءيودب باوجتساب هادبأ امم رثكأ عصقلا باوجتساب

 .جرح عضو يف هسفن عصقلا اهيف دجي ناك ةرم لك يف ةحار ةرتف بلطو لخدتلا

 .هترايسب ةلوج يف هباحطصا يسنع يسنع ينم بلطف موي تاذ عصقلا باوجتسا انيهنأ

 لوجتلا انيلع رظحي ناكو .ةمراصلا ةينمألا انتاءارجإ ببسب هبلط لوبق يف ًاليلق تددرت

 نيلوؤسملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل نيعباتلا 51/81لا ءالمع ةقفارم نود نم

 هنن تركف .هب قثأ ال يننإ لوقلاب يسنع ةناهإ شق برأ مل ينكل ءانتيامح نع

 ةيبناجلا ةآرملا يف تيأرو .هترايس ىلإ تلخد .يل هلوق ديري اماه ًائيش هيدل نأ لمتحُي

 .اننوعبتي مهو تاقيقحتلا بتكم لاجر نم فلؤم بكوم عم زيدنانرف سولراك

 قئاقد ترم .ارتوتم ينلعج يذلا رمألا وهو .ديدش ءطبب ةرايسلا يسنع داق

 ندفإ



 دقنلللا تابأرلا
 س00 ا ب ا يسمو وس سس م ا ييممممم

 كة

 .اهيرجن يتلا تايسملاو تاباوجتسالا نع ثيدحلاب اهدعب انادي تمصلا نم ةليلق

 لا نأ دقتعأ» :ًأريخأ يل لاق .هزرحن يذلا مدقتلاو اهعمجن انك يتلا ةلدألا انشقان
 مضخي نأ بجي يذلا لجرلا وه يودبلا نأ كلذك دقتعأ .طيسبو بيط باش وه

 .«ةيئاضقلا ةقحالملل

 ,ىودب ىلع موللا ءاقلإو بيط صخش هنأكو عصقلا ريوصت لواحي هنأ تبرغتسا

 قدنفلا ىلإ اندع .«نوطروتمو نوئّيس نيريثك ًاصاخشأ كانه نأ ودبي ًانسح» : :هتمجأ

 ادد عوضوملا اذه حتفُي نأ نود نم كلذ دعب

 ةدعاقلا عم نيفطاعتملا ىلإ انتاقيقحت انتلصوأ ام اذإ كلذك بضغي ىسنع ناك

 ةطرشلا يلوؤسم نم نينثا لحارملا ىدحإ يف انبوجتسا .نيينميلا نيلوؤسملا نيب نم

 نيده ىلع انرثع .هروزم رهس تازاوج ىلع لوصحلا يف نييباهرإلا هتدعاسمب

 تجرخ نإ ام .دسافلا ةطرشلا لجر ءىواسوملا نومأم عصقلا قيدص ةطساوب نيلوؤسملا

 .تامولعملا كلت ترمثأ ىتلا ةسلجلا يهو .ءيبكارملاو يرورسلا باوجتسا ةسلج نم

 تاسلج يرجن انك ثيح ةسائرلا نمأل عباتلا نجسلا ةحاب ىف ىسنعلا تيأر ىتح

 .«؟يبكارملاو يرورسلا نيليمعلا رّوص ىلع لوصحلا اننكميأ» :هتلأسف ,باوجتسالا

 , « الكرد

 .«امهيف قيقدتلا انيلع نّيعتيو ءنالمتحم ناهوبشم امهنإ ؟اذامل»

 .«نايباهرإ امهنأ ينعي ال نييحتلم امهنوك درجم نإ .نيطروتم اناك اذإ
 أامهو ؛ةدعاملا ميظنت يف نافورعم نآوضع امهنإ .يىدصف مهعت مل تشاد : هتبجأ

 '«ديكأت لكب نايباهرإ امهنأ .كلذب يبكارملاو يرورسلا فرتعا .ةروزم قئاثو نانّمْؤي

 حاصلا ىلإ سيكا يرورسلا 3 اهيف انثدحت يتلا ةيلاتلا ةرملا يف ذ يسنعلا دمع

 .ىبكارملا

 ليرخد

 “ل

 هلا

 دكا

 ا

 ةمصكحا | هج



 : كيا ؛؟ايزيلام ىف ةدعاقلا لععت اذام:

 دعاوقلا قرخي مهب هبتشملا عم ةرشابم انئّدحت نأ نم دعب ام يف يسنعلا ىكتشا
 ىلع صنت دعاوقلا كلت نأل كلذو ,يضاقلاو يليك ديفاد نيب ام اهيلع مهافتلا مت يتلا

 مامأ اهراركت ىلإ نودمعي نيذلا مهو ؛نيينميلا نيلوؤسملا ىلع ةلئسألا حرط بوجو
 نيبوجتسملا عم انمهافت نإ ام :رايهنالا يف ماظنلا اذه رخأتي مل نكل .مهب هبتشملا
 ريثعلا نبف ناك . ةرشاس ةلكسألل انحرط مدع يعدتست ةرورض يأ اوري مل ىتح نيينميلا

 كلذ نكي مل .هراركتب نويثعيلا موقيل ةيبرعلا ةغللاب لاؤسلا هيج وتب موقأ 00

 .بيترتلا كلذ نم اوقياضت مهب هبتشملا نأ ىتح ,تقولل ةعيضم درجم ناك هنأل ايقطنم

 تاقيقحتلا بتكم ليمع عم موي تاذ تلصو .ديازتلاب يسنع عم انلك اشم ترمتسا

 نأ انرمأ .فرعن ال» .ببسلا نع ًاددجم هتلأس .كلذ انل لاق يذلا وه يسنع نيسح»
 .«طقف كلذ لوقن

 نآرقلا أرقي هبتكم يف ًاسلاج هاندجوف يسنع نع ثحبلل هيردنأو انأ تهجوت
 تاسلج ال هنإ انل ليق .نيسح اي ريخلا حابص» ادعي يننكمأ ام ىصقأب هل تلق

 .«مويلا اده لوغشم يننإ» :فلكتب 4 ًامستمم در

 .«يوامس دعي لوغشم كنإ .كلذ تظحاإل» :نارقلا باتكأ ىلإ ًاريشم تلق

 .«مويلا اذه مهب هبتشملا عم ثدحتلا انتكمي ال ًاذإ» :هتلأس . .مستبا

 .ماري ام ىلع ءيش لك نأب انرهاظتو :نينثالا نحن انكحض .«الك» :باجأ

 ةطاحم تناكو ,بابلا ةلابق هبتكم ةلواط تناك .هبتكم ىف لوجتلاب تأدب

 تاظفاحو .ءبتكلاو ءتاراكذتلاب ةئيلم ناردجلا فوفر تناك .كئارألاو دعاقملاب

 ىلعألا ىلإ ارتوتم تفتلي ناك هنكل .نآرقلا ىلإ رظنلا ةعباتم ىسنع لواح .قاروالا

 كاسمإلاب تأدبو ,يوحن رظني وهو هظحلأ مل ىننأب ترهاظت .هلعفأ تنك ام فرعي يك

 ضرع



 إ دوشسلا تايارلا
: 

 ا لل ل

 ل

1 

 دكا اذإ تنك ايتايوتصمب امكيم تنك يننأكو بتكلاو تاراكذتلاب

 ا هيردنأ لعف .هعضوم ريغ يف هعضو

 يوتا ويسب

 .فوفرلا ماظن فبرخن ننأل اريثك بضغ 2 هن .ًاضغ ناعمتلت

 ىلإ كبتكم يف ىضوفلا ثعب دارأ كلذل ,هيدل رخآ لمع "الد :امستمم هيردنأ لاق

 «ءانجسلا باوجتسا ايكدكيي .ًائسح ,ًائسح» : ىسيع باجأ

 .«نيسح أب كل ار كش : ًامستمم تيجنأ

 موجهلا قبس يذلا عوبسألا لالخ هتاطاشن نع عصقلل انباوجتسا ءانثأ انثدحت

 يف مّيقلا نبا دجسم ىلإ بهذ لوك ىلع موجهلا قبس يذلا عوبسألا يف هنإ لاق

 للا دبع مهدحأ ناك .هترايزل اوءاج دق ءاعنص نم هناوخإ نم ةعبرأ نإو .ةقيربلا

 خبشلا ةعماج يف ناسردي اناك امدنع يأ :1498 ماعلا ذنم هفرعي ناك يذلا يميرلا

 فوفص يف دينجتلا نع ماه لوؤسم ىلإ ةيلاتلا نينسلا يف يميرلا لّوحت .ليقع
 29د تناك .بابشلا تيب أ ,هلزنم ىلإ هجوتلل مهاعدو مهب عصقلا ب بحر .ةدعاقلا

 اردنجملاو ةدعاقلا ءاضعأ نكمتي .نيّدلا ىلإ ةوعدلا ةجحب لمعت ةدعاقلا ةفايض

 .ةيرحب ثداحتلاو اهيف ثوكملا نم نولمتحملا

 تان رضح ادب اوبرشو ةعاس فصن ةدمل اوثكمو هتوعد لاجرلا لبق

 مدي يي رد ل لذ نا عاطتللو بنك يل ميس
 ىلإ ءادجلا ماعط راضحإ بيترتل لزنملا عصقلا رداغ امنيب كلذ دعب قئاسلاو

 ,.يمانلا لزنم يف عيمجلا عّمجت وهحت .ةدعاقلا يف فورعم طشان وهو ,ينازعلا رساي

 ' مهنيب نم ناكو ,ةدعاقلا يف نورخآ نويلحم ء ءاضعأ مهيلإ مضنا .رهظلا ةالص

 .ةمردلا دمحمو ىينيشلا
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0ا0اا
ا000ا

 

 يف عصقلا قفاو .لاومألا عيزوتو قافنالا ىلإ ةبسنلاب «ةاباحملاب» يميرلا اومهتا

 لاومألا عيمجت يف داجلا هلمع ببسب هنإ يميرلا لاق نأ ىلإ حرطلا كلذ ىلع ةياوو

 .ةهاش ةطقن اهنأ ىلع عصقلا قفاو .اهفرص ةهجو ريرقت يف ٌرح هنإف ( نيعربتملا نم

 عيمجلا رداغ .ةحابسلل رحبلا ىلإ هجوتلا نوديري مهنأب كلذ دعب عصقلا يميرلا غلبأ

ةالص دعب عصقلا داع . .ةحابسلا بايث زيهجتل عصقلا ادع ام
 ملعف دجسملا نم رصعلا 

 .ءاعنص ىلإ اوداع دق نيرئازلا نأ

 .لوك ةرمدملا يمجاهمل ف ءادغ هنأكو هنع عصقلا ثدحت امدنع رمألا أدب

 هذه يف هيلع انفرعت اننكل ادوجوم ناك هنإ لاقو ءىواسوم ةروص ىلع عصقلا فّرعت

مدختسي وهو .يرماخلا ناسح هنأ ىلع ةرتفلا
 كلذ نكي مل . .يلع ابأ يكرحلا مسالا 

 يف هذ نيرخآلا فويضلا دحأ براح :موجهلاو ءادغلا ةيدأم نيب اه دحرلا اطبارلا ره

وكي نأ ررقملا نع ناك ىذلاو ,ءلدهألا هط
 افيلوس مجاهم وه ن

 ءادغلا ةيدأم نم دصقلا ناج اذ امأ .يراحتنالا 00 احا اعاب نوكت نأ هذه

ينعي كلذ نإف 0700
ا يف نيريثك نأ 

يرمي تحبل
 ا ريا 

لواحب ناك يميرلا
لوصحلا ةطانبت :

س تازاوج ىلع 
 ةدعاملا ييباهرإل ة هروزم ر

 يف اهومدختسي يك
 مل .ةلبقم تايلمع

ا اذه دنع فشتكت
المع طبار يأ دحل

 ين

 .لوك ىاع موجهلا نيبو ءادغلا نيب ام رشابم

املا وحن عصتلا
يف هلامعأو ةهدع

عيس يتلا مايآلا 
 ت

ثداح ىقب .لوك ةثداح تقس
 ءدحاو 

 ةلكشم دجي مل هنأ

 راسم انتاشقانم تطغ نأ دعب

عيسوتب انمق لوك
 ىطغت ثيحب اه

 يتلا رهشألا

مهم ريغ هربتعا عصقلا نأ نم مغرلاب
 يف ببسلا كلذ ناك اميرلو , «

عصقلا ىقلت .هنع ثدحتلا يف
د/لوألا نوناك رهش رخاوأ يف 

 ١199 ماعلا نم ريمسي

لخ نم ةيفتاه ةملاكم
رعم ىلع ناك يزإا ىو .دا

ئاففأ مايأ ذنم هب ةف
 تعمعت نةت

 جاوز ةيناكمإ لحارملا

 صعب يف نانثالا شقان ثيحب نيلجرلا نيب ةقادصلا رصاوأ

مل رمألا اذه نكل ,عصقلا ةقيقش : نم دالخ
 .ةياهنلا يف ققحتي 

1 
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 ,ةيدوعس ةجهلب ملكتيو ,رعشلا ريزغ ؛ةينبلا ليحن لجر هناب دالخ عصقلا فصو

 يتاظحالم عم ىشامتت فاصوا يهو , «نيتليمج نينيع» بحاصو ؛ةلمتكم ةيحل وذو

 تظحال ءةيحللا ادع ام نكل  شمقلا ٌىلع اهضرع يتلا ةيوهلا ىلإ دنتست نإ

 هنأ الإ .ناتسناغفأ يف نونوكي امدنع ةيحلب ظافتحالا ىلإ ءاطشنلا ليمي امثيب هنأ

 اونوكي ال نأ مهنم ةلواحم يف مهاحل نوملحي مهنإف مهتايلمع ذيفنتل نورفاسي امدنع

 نكل ءرمعلا نم نيرشعلاو ةسماخلا غلبي هنأب دالخ ىعدا . نيرخآلا نع فلتخ

 ىنح امهنيب ام يف لاصتا ىلع نالجرلا يقب . .انس كلذ نم ربكأ هنأب دقتعا عصقلا

 نآف 5 ةدوعلا دارأ ام اذإ هنأ عصقلا غلبأ دالخ نأ امك ,ناتسناغفأ عصقلا ةرداغم دعب

 .هتلحر لّومي فوس شاطع نب حلاص نب دمحم يأ ءدالخ دلاو

 دختي يذلا وهو ننوقلا ميهاربإ ىعديو ةدعاملا ءالمع دحأ ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا

 تسلا نم حلا كف يف ع ىلع نكن. 00

 ىدحإ ىف انكم امك اهتاذ ةهبجلا ىف ابراح امهو تيل كا ذم اني نب

 نإ عصقلا لاق .(ةنسوبلا ىف كلذك ساربن براح) .اهتاذ ةفايضلا راد يف لحارملا

 هنكل تقولا كلذ ىف ايسآ ىف دالخ ناك .ةليدب ةيلمعل صّصخم لاملا نإ لاق دالخ

 نأ رعش ًادالخ نكل .همّلستل هيقتليس ثيح ةروفاغنس ىلإ لاملا لقن ساربن نم بلط
 قفاو .هذحو ساربن هلقني ىك كرامجلا ىلإ ةبسنلاب ريبك غلبم وه 875,6٠١ غلبم

 .ددرت نود نم ةدعاسملا ىلع عصقلا

 نم دالخ هايإ هحنم يذلا فرشلابو ,ةدعاقلا يف مهملا وضعلا دالخ عم هتقالعب روخف

 .هتدعاسمل هيلط لالخ

 غلبأ .ةلحرلا اشقانو ساربن عم ءاشعلا ماعط لوانت كانهو ءاعنص ىلإ عصقلا هّجوت

 (يديلقتلا ينميلا يزلا نم ًالدب) لاورس ءادتراو هتيحل ةقالح ةرورضب عصقلا ساربن
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 «؟؟ ابزبلام يف ةدعاقلا لعفت اذام“

 .راطملا يف هابتنالا بذج مدعو نيرخآلا نع فلتخم رهظمب روهظلا مدع لجأ نم

 نالمحي امهرفس يزاوج نأل ةصاخو ,نيصيرح انوكي نأ امهيلع نأ نم ساربن هرّزح
 يف لاتقلاب امهكارتشا تقو ذنم كلذو ,ناتسكاب ىلإ جورخو لوخد تاريشأت
 .امهيتركذت ءارش ةيلمعل ساربن مامتإ ًارظتنم ندع ىلإ عصقلا داع .ناتسناغفأ

 نأ عصقلا دقتعا) .راطملا ىلإ رياني/يناثلا نوناك 5 موي يف نالجرلا قلطنا

 ةدعاقلا ةيلخ دئاق وهو - فيس وبأ هّمع نوكي امبرلو ؛ءساربن ءابرقأ دحأ وه قئاسلا
 ءانثأ 7٠١٠ ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف كلذ دعب لتق يذلاو .ءاعنص يف
 عصقلا عضو .امهنيب ام يف ٠٠ غلبم نانثالا مّسق .(ةينميلا تاطلسلا عم ةهجاوم

 رفاس .ىرخألا بيجلا يف 817,6٠١ غلبم عضو امنيب ؛هلاورس بيج يف 54,5٠ غلبم

 دعب كلذو ,ةروفاغنس ىلإ كانه نم هجوتلل اططخو ءيبظ وبأ ربع كوكناب ىلإ نالجرلا

 ةروفاغنس ىلإ لوخدلا تاريشأت ىلع امهلوصح ةيناكمإب امهتايرفس ليكو امهغلبأ نأ
 عم ضوافتلل ةدع تالواحم دعبف ءحيحص ريغ كلذ نأ نّيبت .كوكناب راطم نم

 نالجرلا قلع .ةلواحملا نع ايلخت ,ةكيكرلا ةيزيلجنإلا امهتغلب ةيدنالياتلا تاطلسلا

 .نطنشاو قدنف يف الزنو دحاو رهش ةدمل لوخد ةريشأت ابلطف ,كوكناب يف

 نالجرلا ضرتفا .امهعم لصح امب هاغلبأو ءاعنص يف فيس يبأب كانه نم الصتا
 نارظتنيس امهنأب فيس ابأ اغلبأ .ةروفاغنس يف ارهظي مل امدنع هب لصتا دق ادالخ نأ

 اهغلبأو هتلئاعب كلذك عصقلا لصتا .ةيفاضإ تاميلعت املستي نأ ىلإ قدنفلا يف
 دب ال هنأب ملعي نكي مل دالخ نكل .اهب دالخ لاصتا ةيناكمإل ًابسحت اهتاذ ةلاسرلا
 حمسُي مل هرودب وهو ,قبسم لكشب ةروفاغنس ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا نم
 رخآب هدّوز وهو «ساربن معب دالخ لصتا .روبمالالاوك راطم نم رفسلا ةعباتمب هل

 قدنف يف ساربنو عصقلاب دالخ لصتا .ساربنو عصقلا عم ثدح امع تامرلعملا

 امهنم رخس .امهيلإ يتأي فوس هنأل ءامهناكم يف ءاقبلا ةرورضب امهغلبأو نطنشار
 .اهتاذ ةطلغلا فرتقا هنأ ًايسانتم اقبسم تاريشأت ىلع امهلوصح مدعل تقولا اذه يف

 امدنعو ,ةرارحب ساربنو عصقلا قناعف ,يلاتلا مويلا يف كوكناب ىلإ دالخ لصو

 م



 دوينلا تايبارتا

 ركاذت ايرتشا نأ نالجرلا ثبل امو ءامهتدعاسم ىلع امهركش 577,6٠٠ غلبم هايطعأ

 .نميلا ىلإ اداعو ةديدج

 ةدعاقلا مدقت يذلا ببسلا وه ام ذإ .ةصقلا هذه انعامس دنع بوبو انأ تلهذ

 مرجهل طيطختلا ةرتف طسو نميلا جراخ ىلإ 55,6٠١ غلبم ليوحت ىلع هلجأ نم

 ناك لاملا نأب عصقلا همّدق يذلا ريسفتلا ناك ؟لوك سا .سأ .وي ريجفت لثم ريبك

 ال ططخلا هذه لثم نأل كلذو ا ديأ دراو ريغ دالخ هدعي كديدج عورشمل اضخم

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع دحأ ىلإ ًارابخإ انلسرأ 89 ,. «. نمرثكأ تلكت

 يف انعجار .رمألاب قيقحتلل نطنشاو قدنف ىلإ باهذلا هيلع انحرتقاو ,كوكناب يف

 (ساربن مع) فيس ىبأو قدنفلا نيب ام ترج يتلا ةيفتاهلا تاملاكملا تقولا اذه

 دعب انيرجأ .ساربتو عصقلا اهمدختسا يتلا قدنفلا ةفرغ ايد نم انكمت اذكهو

 يف عصقلا فتاه مقر ىلع (ةدراولا تاملاكملا صخفت) اسكاعم اضارعتسا كلذ

 .اهيف الزن يتلا نطنشاو قدنف ةفرغ فتاه مقرو .ءاعنص يف فيس يبأ مقرو ,ندع

 افاضإ تاقيقحت انيرجأ ,روبمالالاوك يف مقر عم لاصتا ىلع اناك امهنأ انفشتكاف

 يمومع فتاه ىلإ دوعي روبمالالاوك مقر نأ انفشتكاف

 ل مرج دالخ ناك يذلا فتاهلا وه اذه نأ ءببسلا اذهل ءانجتنتسا

 تست يمومعلا فتاهلا اذه نأ لهو ؟ايزيلام يف لعفي دالخ ناك اذام .مهعم

 انلأس كلذل ءلاؤسلا كلذ نع ةباجإلا فرعن مل ؟مظتنم لكشب ةدعاقلا

 ””اولعملا عيمجت نع لوؤسملا يموكحلا زاهجلا يهو - ةيزكرملا تارابختسالا
 .دالبلا جراخ ةيرايختسالا

 :« 000 - نميلا ةقلح يف انتاقيقحت تاوطخ. قم ةوطخ لك يف انيستكا

 © لبا امد انكو :ةديدج- ةلئسأ انمامأ زربت تناك وأ :ةّمهم اطويخ .ايزيلام

 , اذ! اًمع هيف مهلأسن ( (8*1] ريدم ربع) ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ايهيسر

 يسر بلط يأ ىلإ ةبسنلاب ًايديلقت ٌءارجإ كلذ ربتعُي) .اهنع تامولعم يأ مهيدل

 اوحص سكعلاو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نيب

 ةلاكو

 مسالا



 ؟ايزيلام ىف ةدعاقلا لع عز اذام“ 521111111118١
 همسسسم ص1 ااا تغير هوب اتا وا تو سس

 ىلع اهضشن ريدملا د نأ كلذ ويسب ال ريبدملا بتكم رب رمي نأ بجي بجي ىذلاو

 ظ5313 +... ماعلا نم ريمفون يناثلا نيرشت رهش يف ة انلأس
 ةدعاقلل عامتجا يأ نع وأ ءايزيلام يف دالخ دوجو نع ائيش فرعت تناك اذإ ام

 اهنأب (ةيمسرلا ةينقألا قيرط نع كلذكو) ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تدر .كانم
 يموقلا نمألا ةلاكو كلتمت مل .يموقلا نمألا ددهت ةدعاقلل تاعمجت نع ًائيش ملعت ال
 .انتلئسا نع تاباجإ اهرودب

 انبتكم تاقيقحت تدجو نأ دعب يأ ٠٠١١, ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش ىفو

 يذلا وه امبرل ادالخ نأ انررق دّمف روبمالالاوك يف يمومعلا فتاهلا مقر ينرناقلا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ايناث ايمسر ابلط انلسرأ امك ءفتاهلا كلذ مدختسا

 نع ةعوبطم ةيقرب ىأ اناءاإلن مسا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف هيلع قلطن -

 يأ انتأي مل .مقرلا كلذ نع ًائيش نوفرعي اوناك اذإ اًمع مهلأسن - ةبتاكلا ةقربملاب دعب

 .ناوج

 امدنع يأ ٠٠0١. ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف ثلاثلا ىمسرلا انبلط لسرأ

 عمجت ببسب ديدج بلط لك لسرُي ناك) .ةديدجلا ليصافتلا ضعب انيدل تعمجت
 مل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ يف كشن اننأل سيلو ,ةديدج ةلئسأ وأ ليصافت
 نع ًائيش نوفرعي اوناك اذإ اًّمع ًاددجم مهانلأس .(ةقباسلا انتابلط عم قدصب بواجتت

 .ةديدج تامولعم يأ ملستن مل . .فتاهلا مقر لوح وأ ايزيلام يف ةدعاقلاو دالخ دوجو

 عاضوألا نأ الإ باوجتسالا ةفرغ يف اهانقتح يتلا تاحاجنلا نم مغرلاب

 ناك يتلا اندوجو دض تاجاجتحالا ديازت عم كلذو .ًاريثك تءاس ندع يف ةينمألا
 لتقلا تاديدهت كلذك تديازتو .يباينلا سلجملا ىف ءاضعأو ,نيدلا لاجر اهب موقي

 دالبلا يف ةدعاقلا ءاطشن نأ ةديازتم ةريتوبو ,رداصملا ضعب انتغلبأ .اندض ةهجوملا |

 ةرادولا تررق .ضرغلا اذهل ندع ىلإ تلصو ةيلخ لمشي كلذ نأو ءانبرضل نوططخي .
 لقن تبلطت ةجرد ىلإ ًادج ٌريطخ عضولا نأ ٠ ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش لولحب

 نسرف



 دوسلا تايارلإ

 ل يي يصسسسسسسس101:1ز1ز1ز1ز:ز:1:1:1:1:1000 1 _  س_خككيككهأوووحججهحكا

 (مأ رثكأ اعقوم تربّتعا ىتلا ءاعنص ىلإ ندع نم دالبلا يف انم نيقابلا كئلوأ

 .ءاعنص ىلإ ءمهباوجتسا يف بغرن نيذلاو ,مهب هبتشملا لقن ىلع نوينميلا
 ما

 ارك ,ديازتلاب ترمتسا تاديدهتلا نكل ءنوتاريش قدنف يف ةيادبلا يف انثكم

 لنا اذكهو .ءاعنص ىلإ انتعبتو تداع انتمجاهمل ندع ىلإ تلقتنا يتلا ةيلخلا
 ف بارجتسالا تاسلج دع وهو رخآٍر ييغت ءارجإ ىلإ اندمع .ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ
 للذك نوينميلا اندعاس .ةزيمم تامالع يأ لمحت ال تارايسب لقتنن انك امك .ليللا

 رنري/ناريزح رهش يف ضبقلا تاطلسلا تقلأ اذكهو ءانددهت يتلا ةيلخلا عبتت ىلع

 :ريفسلا عم انتمجاهمو ةيكريمألا ةرافسلا ريجفتل طيطختلاب اومهتاو ءلاجر ةينامث ىلع

 ءقيداون

 ةحاسملا تناك .انيلإ ةبسنلاب يلاثملا عضولا كلذب ةرافسلا يف ثوكملا نكي مل

 يف محتسنو ءضرألا ىلع مانن انك .ةدودحم ةمدقملا تامدخلاو انل ةصصخملا

 نب معطملا نكمتي مل .ةرافسلا عمجم لخاد ةاشملا ثكمي ثيح ةيرحبلا ةاشم تيب

 اندقعو ,ةرافسلا جراخ نم ماعطلا بلطل انررطضا اذكهو ءانل فاك ماعط ريضحت

 .موي لك تالوكأملا انملسي ناك يذلا وهو ,ينانبل معطم بحاص عم ةقادص

 1015و 581 تاقيقحت قيرف دارفأ نم درف لك عفدي نأب نيدوب ةريفسلا ترمأ
 ةرافسلا يف فيظنتلا يفظوم ىلإ ًايموي تارالود ةرشع ىلإ ةسمخ نيب ام حوارتي ًاغلبم

 - ةفنلا لمحتي ال تاقيقحتلا بتكم نأل صاخلا انبيج نم غلبملا كلذ عفدن انك

 رعش .ىرخأ ةيموكح ةأشنم يأ يف وأ ,ةرافسلا يف ءالمعلا ثكمي امدنع ةيفاضإلا

 و ةرجأ ءالمعلا ليمحت ىلع ةريفسلا مادقإ ببسب بضغلاب 7215و 1]58 اترادإ

 ادافس نأ انروعش وه انمهي ناك ام نكل ,ةفلكلا ببسب جعزنن مل .ةرافسلا ضرأ ىلع

 .انب بحرت ال اندالب

 . ىو: نع انضوع انكل ,ةرافسلا ةنزخ يف انقدانب عيمجتب نيدوب ةريفسلا ترمأ

 يف ةحوتفم اهكرت نودمعتي ةنزخلا نوسرحي نيذلا ةاشملا ناك .نيتفلتخم

 سضرفز

1 

7 



 ؛؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعغت اذام:

 .اهيلإ انجايتحا لاح يف قدانبلا ىلإ لوصولا نم نكمتن ثيحب ةرطخلا عاضوألا

 قدانبلا ىلإ لصن نأ نوديري اوناك اذكهو ؛مهتابيردت يف كلذك ةيرحبلا ةاشم انلمش

 ةبقارملا ىلع يلليروب نود لاثمأ نم ,تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز بوانت .ةلوهم.

 قوسلا نم قداني ءارش ىلإ كلذك ةرافسلا يفظوم ضعب دمع .ةرافسلا حطس قوف نم

 اذإ الإ اذه ,ةيقدنب ىلع نميلا يف صخش يأ لوصح ةلوهس نع اوردنتو .ةيلحملا

 .رخآ صخش يأ نم رثكأ اهجاتحي يذلا وهو .ًايكريمأ الوؤسم ناك

 هجوت نأ ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح ١ يف ديدحتلابو ,تقولا اذه يف ثدح

 تاقيقحتلا بتكم ىدل ةللحم يهو 9 يج يغام عم 30 سأ كرالك

 عمو .ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو يف ندال نب ةدحوب ةقحلم اهنكل ,يداحتالا

 يف 71831ل سيئرلا رقملا يف تاقيقحتلا بتكم عم لمعت ةللحم يهو ,يسروك انيد

 ةرمدملا ىلع موجهلاب قيقحتلا قيرف ء ءاضعأ عم عامتجالل كلذو ,ةمصاعلا نطنشاو

 اهحرط نوديري يتلا ةلئسألا ضعب مهيدل نإ اولاق .كرويوين ىف لوك كسأ ساو

 يكيرش وهو ؛تدراغنوب فيتس نكل ,تقولا كلذ يف نميلا يف تنك .ةيضقلا 1

 .قيرفلا سأرت كلذلو ,كرويوين يف ناك ةيضقلا هذه نع ةيلوؤسملا يف

 نم ةليلقلا ىلوألا تاعاسلا ىدم ىلعو .قيرفلا ءاضعأ ةيقبو فيتس ىطعأ

 ءاهتنا روف ائيد تبلط . .تاقيفحتلا يف لصاحلا مدقتلا نع نيرئازلل ًاصخلم عامتجالا

 قيرف ءاضعأ ىلع روصلا ضرع .رهظلا دعب نم ٠٠١ ةعاسلا وحن دنع يأ .عامتجالا

 .قيرفلا مامأ ةلواطلا ىلع ةحضاو ةبقارم روص ثالث انيد تعضو .لوك

ست انيد نأ عامتجالا كلذ ىلع رهشأ
 ويليد موت نم روصلا تمل

 روصلا نأب طقف تغلبأ اهنأو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىف لوؤسم وهو ا

 اهل لقي مل .راضخملا للاخ حبي مهنيا وم لاجل نضلا نأو ,روبم الالاوك يف تذخا

تسالا ةلاكو ةبقارم ببس نع وأ ,لجرلا نع ىش يأ دحأ
 انملع . .هل ةيزكرملا تارابخ

 نع ءيش يا فرعي يداحتالا تاقيقحتلا -ِ

 رورم دعب انملع

 ناكاذإ ام ةفرعم ارأ م م نأ اًمحال

 قلو



 دوسلا تايازلا

 كلت ىدحإ يف رهظ عصقلا دهف ناك اذإ اًمع قيرفلاو فيتس #8 لأس

 يأ نمض نم عصقلا نكي مل .رخآ صخش يأ ةيوه نوفرعي اوناك اذإ اًمعو ,روصلا

 فرعي ال هنإ لاق ثالثلا روصلا صحفت نأ دعب فيتس نأ امك ,ثالثلا روصلا هذه نم
 .رخآ صخش يأ ةيوه

 ءالؤه مه نم نكل» :هب ةصاخلا ةلئسألا نم ةلسلس كلذ دعب فيتس قلطأ

 دجوت لهو ؟روصلا هذه تطقّتلا نيأو ؟انيلع روصلا هذه نوضرعت اذاملو ؟لاجرلا

 «؟لوكب روصلا هذه ةقالع يه امو ؟ىرخأ روص

 اولاق ببسلا نع لأس امدنعو .هتلئسأ نع ةباجإلا نوعيطتسي ال مهنإ هل اولاق
 انيد تلاق .«اهيف نييئانج ءالمع كارشإ نكمُي ال تامولعمب» قلعتي كلذ نإ هل

 كارشإ ةيناكمإ مدع ىلإ ريشت ريراقتلاب ةقفرملا تاقيلعتلا نإ حال تقو يف
 ةرازو بتكم نم نذإ ىلع لوصحلا نود نم ةدراولا تامولعملاب نييئانج نيققحم
 /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تدروأ) .ةعجارملاو تارايختسالا تاسايسل لدعلا

 .تارابختسالا تاسايسل لدعلا ةرازو بتكم نم ًانذإ ًادبأ بلطت مل انيد نأ ربمتبس

 ابدتنم ًاليمع ناك هنأل تامولعملاب فيتس كارشإ ءلاح يأ ىلعو ءاهناكمإب ناك
 .(تارابختسالل

 مدطصا يذلا هتاذ رادجلا كلذ ناك - سكاعملا لادجلاب قيرفلاو فيتس أدب

 فيتس لواح .لدابتملا خارصلا نم ةلوج كلذ دعب تأدبو .نميلا يف ناك امدنع هب

 مولعملا نم ناك .تامولعملا ىلع لوصحلا لجأ نم هقّلمتو 885558 عانقإ قيرفلاو
 عفدي رخآ ببس نم كانه لهو «نميلا يف انتاقيقحت قيرفل ةمهم تناك روصلا نأ

 نم ؟عصقلا نع لاؤسلل لوك قيرف ىلإ ءوجللا ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب
 تارابختسالا ةلاكو هتبقار يذلا عامتجالا كلذ ةعيبط تناك امو .لاجرلا كئلوأ ناك

 هد لقي مل ؟اهب ملعن نأ نّيعتي ناك ىرخأ ةرماؤم كانه تناك له ؟ةيزكرملا

 .اكينق
 و

 ع
 تنققت مسسنيستلع قر مص اصال ان عل ع حاناح لا دق



 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام

 ببسب ًايئزج كلذ اولعف مهو .ىسقأ تايوتسم ىلإ لادجلاب قيرفلاو فيتس مفد
 ببسب ءاعنص ىلإ ندع نم انلقتنا :نميلا يف انم اوقب نيذلا كئلوأ هاقلت يذلا ديدهتلا

 لمتحُي . ءاعنص ىلإ انعبت دق ديدهتلا كلذ نأب نآلا نوغلبي مه اهو ءانلتقب فب تاديدهتلا

 لمتحي .ديدهتلا كلذ نم امو روصلا يف نورهظي نيذلا لاجرلا كئالوأ نوكي نأ

 يذلا رمألا وهو ءلوكزغل نم ةريخألا ءازجألا مامتإ يف اننودعاسي فوس مهنأ كلذك

 .عرسأ تقو يف نطولا ىلإ ةدوعلاب انل حمسي

 .«راضحملا دلاخ لاجرلا ءالؤه دحأ ىعدي» :ًاريخأ ايد تلاق

 انوربخت نأ مكنكميأ ؟هنويقارت اذاملو ؟راضحملا دلاخ وه نمو» :فيتس لاس

 « ؟هنع ءىش ىأ

 .تمصلا نم ةرتف تداس

 « ؟هدلوم خيرات نيفرعت لهو ؟هرفس زاوج مقر وه ام»

 .ىرخأ تمص ةرتف تّرم

 تانيا نسر يرام ليسا :ريتيمتسم قيرفلا ءاضعأ ةيقبو فيتم ناك

 ا ام

 .يغامو انيد عم ةياهنلا يف رداغ اذكهو .تامولعم يأ انءاطعإ 853 ضفر

 اديزم ابلاط انيدب لاصتالا يف ةيلاتلا رهشألاو عيباسألا قالب لع قنيتس رمسا

 نكمتت ال ةعبتملا «دعاوقلا» بسحب هنإ ةرم لك يف هل لوقت تناك :تامولعملا نم

 ةرادإلا ىلإ يأ - ىلعألا تاطلسلا مامأ فيتس جتحا .تامولعملا كلت هئاطعإ ن

 نم رشع يداحلا دعب نكل) .«دحلا أله كئنع ففوتيا» نأ هنم م نكي - ةماعلا

 ءاطعإ هتعاطتساب ناك اذإ اًمع لأس هنأب نيققحملا طو## غلبأ ريمتبس/لوليأ

 اودري مل ةلاكولا يف يف هءاسؤر نكل ؛يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ تامولعملا

 .(ادبأ هيلع

 ضرع



 دوسلا تايارلا

 .تامولعملا ءاطعإب ةقلعتملا دعاوقلا مهف تءاسأ يتلا ةديحولا يه انيد نكت ١

 دح ىلإ تلصو يتلا يهو .ةيكريمألا ةموكحلا طاسوأ ربع لكاشملا هذه تدتما

 نيلوؤسملا عم عامتجا دقعل رياربف/طابش رهش يف نميلا يف فيتس ناك .لوقعماللا

 لوؤسملا هفصوب موي نيثالث ةدمل ةبوانم ةرتف يف ناك يذلاو ءرتبديل دراوهو نيينميلا

 امنيب ةفرغلا نم جورخلا فيتس نم رتبديل بلط .تاقيقحتلا بتكم نع [قيرف دئاق]

 .ةيرابختسالا تامولعملا ضعب نأشب نيينميلا عم ثدحتي ناك

 .«فعسا»

 عوبسأ وحن اهيف انيلع ىضم نأ دعبو ءءاعنص يف انك امدنع موي تاذ انل ليق

 نأب ديفت هديدج ةدكؤم تاديدهت تبرست .نميلا ةرداغم انيلع بجي هنإ :نهرلا نيف

 لوب مهيف نمب «لايتغالل نوضرعتيس [نييكريمألا نم] دلبلا اذه يف نيدوجوملا لك

 لك عيطقت ىلإ اندمع .يعافدلا قحلملا ,8858 و .ةريفسلاو انأو نيدافكام

 .راطملا ىلإ نيهجوتم تارايسلا انللقتسا مث ءانتادعم لك انيّضوو ءانقئاثو

 وهو ,ةيرحبلا ةاشمل ينمألا سرحلا سيئر اندافأ .حتفت مل ةرافسلا تاباوب نكل

 ينمألا طباضلا نم ةملاكم ىقلت هنأب ةيراذتعا ةجهلب ,ةرافسلا ةيامح نع لوؤسملا

 "اباوبلا حق مدعي تزمأ نيدو ة ةريفسلا نإ اهيف هل لاق ةيجراخلا ةرازو يف يميلقإلا

 مرا در اني ةجراعلا ريزو بئان عم عوضوملا نع ربكأ ليصفتب ملكتت نأ ىلإ

 "اه نك ادب يصخش ءىش يأ دجوي ال ,فسآ انأ» :سرحلا سيئر انل لاق

 جلط .ةيرحبلا ةاشم عم ةبيط تاقالع ءاشنإ نم انكمت نأ انل قبس .«يرماوأ يه

 "4 انبردت اننأ امك ,ةرافسلل ةيامحلا نيمأتل مهتابيردت يف مهتدعاسم ةاشملا انم

 مي. دق نييرورضلا ريغ نيفظوملا عيمج - ناك .ةسارحلا يف انبوانتو .ةرم نم رثكأ

 انل حمس .اهيلع لوصحلا مهنكمي يتلا ةدعاسملا لك اوجاتحا اذهلو .ةرافسلا

 سرا

 - ءدمل اساعد اج سس ١ و موج ويسوي سا موو مو ايوو حمو مبسم



 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام»

 رايخ يأ اوكلتمي مل مهنكل ءاننيب ام ةئيتم ةقادص تأشن نأ تثبل امو ,لخدتلاب رمألا

 .مهتسيئر يه تناك ةريفسلا نآل

 أموب نينالن ةدمل ةيوانم ةرتف يف ةلوؤسم تناك يتلا ,ناغيلاغ يرام تهجوت

 فدهب ,يناديملا 71015 دئاق وهو ءتيبروك فيتس عم ,تاقيقحتلا بتكم قيرف نع

 يذؤتس ةرافسلل عيمجلا ةرداغم ةروص نأب تدافأ ىتلا نيدوب ةريفسلا عم ثدحتلا

 انأ ٌتيِقب اذإ هنإ ءكلذ نم مغرلاب ءفيتسو يرامل تلاق اهنكل .نيينميلا عم انتاقالع

 نوحاتري فوس نيينميلا نإ ةريفسلا تلاق .ةرداغملاب ةيقبلل حمست فوس اهنإف بوبو
 .اهنوبحي مهنأ ملعت اهنأل ءاذكد

 بتكم ةدايق ىلإ رمألا يرام تعفر مث قافتالا اذه لوبقل بوبو انأ ترضحت

 .«ةدحاو ةعفد هلمكأب قيرفلا رداغيس .الك» :ىلاتلا لكشلا ىلع درلا ءاج .تاقيقحتلا

 .مهئاطشن باوجتساو قيقحتلا ةيلمع سأر ىلع اننأ نوفرعي نيذلا نييباهرإلا لبق نم

 ' أوج انرفاس .ةرداغملاب انل حامسلاو باوبألا حتفب ًأرمأ ةريفسلا تقلت اذكهو .ريزولا

 امهعم اندع مث ءانراظتناب ليوسكام ينيكو لينوأ نوج ناك ثيح سكيد تروف ىلإ

 .يتيس كرويوين ىلإ ةرايسلاب

 نم انكمت تاديدهتلا نم مغرلابف ,طابحإلاب ًاروعش نميلا ةرداغم انيدل تكرت

 يفكي ام انيدل عّمجت امك ,لوك ةرمدملاب ةقلعتملا تاقيقحتلا يف مهم مدقت زارحإ

 ةيقيقحلا تاديدهتلا نأ كلذ ىلإ فاضُي .عصقلاو يودب ةمكاحمب ءدبلل ةلدألا نم

 تناك .نميلا يف ةيوق لازت ام ةدعاقلا نأ ىلع ةيوق َةلالد تناك ةرداغملل انتعفد ىتلا

 اصاخشأ نوزجتحي اوناك نيينميلا نأ امك ءلاجرلا ءالؤه ةقحالم ىلإ وعدت ةجاحلا

 كلت سار ىلع ناك .لوك ىلع موجهلاب مهتقالع مدع نع ليق امم مغرلاب ,ةدعاقلا

 .دالخ قيقش .ءاربلاو ءىصخشلا ندال نب سراح ,لدنج وبأ ةمئاقلا

 سضرخي



 دوسلا تايارلا

 نارابختسالا ةلاكو لاؤس ىلع انبظاو .ايزيلامو دالخ ةلأسم كلذك انيدل تيب

 ندرأ .اهنع أئيش نوفرعي ال مهنأ ىلع نيّرصم اولظ مهنكل ,ةلأسملا هذه نع ةيزكرملا
 ىه اياضقلاو ةلئسالا هذه عيمج تناك .دعبأ دح ىلإ ةلأسملا هذه ىف قيقحتلا ذخأ

 .ةدوعلاب نذإلا انئاطعإل ايلعلا ةرادإلا ىلع طغضلا ىلإ انتعفد ىتلا

 عامتجالل نميلا ىلإ اندعو ,رضخألا ءوضلا ىلع سطسغأ/بآ رهش يف انلصح

 .داليلا ىلإ نامأب 7015و تاقيقحتلا بتكم ىقيرف ةدوع طورش ةشقانمل اهيلوؤسمب

 تناك .نيينميلا عم ثدحتلل ءاعنص ىلإ نيرخآ نيلوؤسمو ليوسكام ينيك عم تهجوت

 .نميلا ىلإ ينيك اهيف رضحي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت

 ىف هلمع تاقيقحتلا بتكم ةدواعم ةيؤرل اهرورس نع نيدوب ةريفسلا تبرعأ

 ةلأسم تناك .هفده ىلإ لصي يك انقيرفل ةدعاسملا ميدقت تضرع اذهلو :خمبلا

 تاديدهتلل ةيقيقحلا ةعيبطلا لهاجت هناكمإب دعي مل ادحأ نكل ,ةقلاع لازت ام قدانبلا

 ةلاكو دارفأل طقف نكل ءقدانبلا لمحب انل حامسلا ىلع نيدوب تقفاو .انلاطت يتلا

 .انتيامحب نوموقيس نيذلا يسامولبدلا نمآلا

 زكرمتلا انقيرف عيطتسي نمآ عقوم ىلع روثعلا يه انجمانرب ىف ةيلاتلا ةطقنلا تناك
 .ءاعنص يف ةيسورلا ةنيدملا ةقطنم يف عقت ةقش نيدوب ةريفسلا بئان انيلع ضرع .هيف

 اهيف سولجلا مكنكمي» ثيح ةفرغ ىلإ راشأو ,ىحايسلا دشرملا رودب بئانلا ماق

 انحرش .«تاقلا غضم ىلإ ةفاضإلاب :مويلا لالخ هب متمق امب ثدحتلاو ,ضرألا ىلع

 تايالولا يف روظحم وهو ,نامدإلا ببسي يذلا ردخملا نم عون وه تاقلا نأب ينيكل
 ةسماخلا ةرملل ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسملا انل ددع .نميلا يف عئاش هنكل ,ةدحتملا

 زجع ينيك نكل ,تاقلا غضم تاسلجل ةبسانم ةقشلا هذه نأ فيك .ةيدج لكبر

 لكب لاقو .قيدصتلا نع ازجاع يلإ رظن مث .لوؤسملا ىلإ رظن .هتاكحض متك نع

 يف قيقحتلا قالطإ ةداعإ لواحن ناكملا اذه ىف ءانه انك .«اعئار كلذ سيلأ» :مزح

 تارسملا نع .قيدحلا ىف لجرلا رمتسي امديب ايكريمأ اراب رشع ةعبس لق ةميرج

 .«نميلا يف كب اه أرد :نرحب امستمم ىنيكل تلق .تاغلا غصضم نع هةجتانلا

 نضرب



 ؟اريزيلام ىف ةدعاقلا لعفت اذام

 قبس ىدنلريإ لجر وهو « نوناقلا قيبطت يف تلمع ة ريبك ةلاللس نم لوج ردحتي

 ,هتفيظو ىلع زيكرتلا ديدشو داجو ويمهتسم لجر هنأ .ةيركسع هقرق نمص مدح نأ هل

 ةياغ يف حبصي يموقلا نمالا لئاسم يف هنأ الإ حرملا ىلإ ليمي هنأ نم مغرلاب نكل

 لأسو ل1 11 ىلإ نوج رضح . نييتعيلا عم عم انعامتجا دعب كرويوين ىلإ اندع .ةيدجلا

 فرعأ ال ,نوج» :ىنيك د در ,نعيلا لإ ىلوألا هترايزب هعاتمتسا ىدم نع ىتيك

 ىتح .ةهعئار ةديس اهريثعأ ىثنإ .ةريفسلا عم لكاشم نع هب نوتدحتي اوناك امع ائيش

 سأر طقسم يه ةربراب اتناس نأ ركذُي .«ةربراب اتناس يف فص ميلعت ينم تبلط اهنأ
 مث «مستباو .هدي نم ةراشإب كلذ نع رّبعو ءانجهتسم نوج هيلإ رظن .نيدوب ةريفسلا
 .ةفرغلا نم جرخ

 انتدوع رمأ عيقوت وه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف نوج هب ماق لمع رخآ ناك

 .هل لمع موي رخآ

 ةرادإ ةقيرط نم ةجتانلا ةمكارتملا تاطابحإلا بيبسب بتكملا كرت نوج رّرق

 لوك ةرمدملا ىلع موجهلاب قيقحتلل اندوهج معدت مل ةرادإلا نأل اجعزتم ناك .رومألا

 ,رذحلا ةديدش ةيطارقوريب ىلإ لّوحت تاقيقحتلا بتكم نأل ىكتشا .فاك لكشب

 كققب نأ ةيناكمإ 03005 ا اهك' ىومألا زاجنأل ةحاحلا دنع طغضلا نم 5-7

 .ةسايسلا هذه ةجيتن مهتايح صاخشألا ضعب

 ارمتؤم ويلويازومت رهش يف رضح اذكهو «,ةنيعم ةيضق يف قيقحتلل نوج عضخ
 ىلإ بحسنا نأ ثيل امو ءلاصتالا زاهج ىف ةلاسر هءانثأ ىقلتو ,تاقيقحتلا بتكمل

 ماا ا فوس لا تكي سبا هاج 5و

 نأو اهرداق دق نري علال يفلظرتلا نا احسك اذ نأ ثيل امو .عقوت امم لوطأ نق

 داي فيرس اهل نع طيس تكلا اسر ينم ةينس ا ترتسم تاع تفتخا هتيسصح

 سرح



 دولسلا تايارلا

 دق ةيصخشلا ضارغألا ضعب نأ نّيبتو «ةليلق تاعاس دعب ةبيقحلا ىلع رثُت
 رمت مل قئاثولا نأ تامصبلا ليلحت نّيب .ةدوجوم اهلك تناك قئاثولا نأ الإ ءتقرش

 .ثداحلا يف يمرج قيقحت ءارجإب كلذ نم مغرلاب ,ترمأ لدعلا ةرازو نكل .ادبأ

 رومأ عم قفارت يذلاو ءةيضقلا هذه هاجت بتكملا هرهظأ يذلا معدلا مادعنا نإ

 ىقلت .بتكملا كرتل هيلإ ةبسنلاب ناح دق تقولا نأب روعشلا ىلإ هعفد ءةريثك ىرخأ

 ارارق كلذ ناك .يملاعلا ةراجتلا زكرم يف نمآلا سيئر ةفصب لمعيل ايخس اضرع نوج

 ةحيرش نوج بلط .انبتاكم ةلابق عقي يذلا رنياد وج معطم ىلإ نوج عم ترس
 بعرت الار :ريزنخلا محل ةحيرش ىلإ أريشم هتحزام .نبج ةريطشو ريزنخلا محل نم

 . «منهج ىلإ فبهذتس ؟ةرفاكلا كقّرط رييغت ىف

 نوج ىدبأ .رثيه يتقيدص ىلإ جاوز ضرعب مدقتلا يف يتبغرب نوج تغلبأ

 ةيوضوفلا ةيصخشلا هتايح نوكت نأ لمتحُي .جاوزلا كلذل هتضراعم قباسلا ىف

 جاوزلا ىلع تاضارتعا يأ كلتمي مل هنكل .لاجملا اذه يف دعاست مل ةكباشتملاو

 .«ةبيط ةأرما اهنأ نم دب الو ,ةدملا هذه لك كعم تيقب» :لوقلاب ىفتكاف .ةرملا هذه

 وهو .نوج وال ىلإ اهلسرأ نأ هل قبس ةينورتكلإ ديرب ةلاسر نلوج ىلع صرع

 ءزج يف ءاج .لوك .سأ .سأ .وي هل تضرعت يذلا موجهلا يف نوريش هنبا لتق يذلا

 اهتيضق ًاماع ١” لالخ ىف هنإ كل لوقأ نأ ديرأ .يل موي رخآ اذه» :ةلاسرلا كلت نم

 رايتخالا يلع عقو امدنع يه يل ًأرخف رثكألا ةظحللا تناك .ةموكحلا ةمدخ يف

 تعضو .لوك ةرمدملا هل تضرعت يذلا موجهلا لوح ةيراجلا تاقيقحتلا سؤرتل

 اذه يف زرحا دق امهم ًامدقت نأ قدصب دقتعأ انأو ,تاقيقحتلا هذه يف يلقث لك

 كتلئاع عم كركذأ لظأس ...كباصمل تيكب يننأ كتلئاعو فرعت ال تنأ .لاجملا

 ككرابي نأ وعدأ .ىندم لجرك تاقيقحتلا كلت ةعباتم يف رمتسأ فوسو يتاولص يف

 .«اكريمأ هللا كرابسلو :ءكتلئاغ دارفأو مهبحت نمو ا هللا

 ني



 ؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام

 يننأ ركذت .ابيرغ فلس تع الد :معطمل | جراخ انضعب انعدو أم لنع نوج لاي

 .«عراشلا ند رخآلا فرذملا يف

 ىلوؤسم ىلإ ريشأ تنك .«كترايزب يل مهحامس م ادك أتم تل > :امسكب دهس تلق

 5 يحس نوبحي دل نيذلا تافشحتلا . - و

 راس مث ,ةرارحب ينقناع .ميحجلا ىلإ اويهذيلف» :سوبعلاو كحضلا نيب ام لاق

 .عراشلا يف أداعتسم

 ,سطسغأ/بآ ١ موي يف يأ .ىلاتلا مويلا يف ط5 ىج ىجام تلسرأ

 ةيجراخلا ةرازوو .ءكرامجلاو .ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ ةلاسهر ١)

 وهو .,ةبقارملا تحت يمزاحلا فاونو .ءراضحملا دلاخ امه نيصخش عضو اهيف بلطت

 ةدحتملا تايالولا لوخد الواح ام اذإ امهيلع ضبقلا ءاقلإ بوجو ىنعي ىذلا رمألا

 .اهترداغم وأ

 شيتفتلاب فيصلا كلذ نم قباس تقو يف 85552 ويلبد موت نم ًابلط ىجام تقلت

 ىف» راضحملا دلاخب ةقلعتملاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهتعمج ىتلا داوملا ىف

 اهثحب يف ترمتساو .ويلوي/زومت رهش ةياهن يف ثحبلا يجام تأدب .«اهغارف تاقوأ

 راضحملا نأ اهيف درو اك ةيقرب ىلع يجام ترثع .سطسغأ/بآ رهش ةليط اذه

 ديفت ةيناث ةيقرب ىلع كلذك ترثعو .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لصح

 سولجنا سول ىلإ اوج رفاس دق .ءراضحملل اكيرش ربتعُي ىذلاو .ىمزاحلا افاون نأب

 سطسغأ/بآ ١١ يف يجام تهجوت 2٠٠١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف
 دق راضحملا نأ تفشتكاف قيقحتلا نم ديزم ءارجال سيئحلاو ةرجفلا ةرثاذ ىلإ

 ًاددجم اهلخدو 7٠٠٠١ رياني/يناثلا نوناك ١5 موي يف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد

 هذه تلصوأ كلذكو .8888823 يجام تغلبأ 7٠١١. ماعلا نم ويلوي/زومت 5 موي يف

 .ىسروك انيد ىلإ تامرلعملا

 ةلاكولاب فرشملا وهو ,نانولك كاج ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسر انيد فلمرا
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 0 42-2 اضل يس نببيس ١ ايصاا

 ساهرإ 17 وأ 6ع ينعت) ةدعاقلا :ع .!» ناونع ةلاسرلا تلمح .49-1 ةقرف ىلع

 دلاخ ناك اذإ ام ىف قيقحتلا ةقرفلا نم هذه ينورتك ؟<لإلا ديربلا ةلاسر تيلط ايس

 راضحملا طابترا ببسب هنأ اهتلاسر ةسخوا .ةدحتملا تايالولا ىف لاز ام راضحملا

 مل ٠ .ىموقلا نمألل اديدهت لكشي دنا ىنعي كلذ ناف لوك ىلع موجه اد لمتحملا

 كلت ريع ةدعاقلاب هطاصراو راضحملا نع ةيقشصح ليصافت ريس ةلاس رلا ديو
_-ْ 
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 تارابختسالا ءالمع ريغل حمسي ال نأ نّيعتي هنأ كلذك انيد تبتك .افنآ ةروكذمل

 تدراغنوب فيتس .ةدوصقم ريغ ةقيرطبو .ءتلمش اهنكل .ثحبلا اذه ىف لخدتلاب

 أرق نإ ام فيتس اهب لصتا .ةلاسرلا كلت مهل ةتلمدا دحللا ةمض 9 ناك ى ىذلا

 .ةلاسرلا

 .يننيحزامت كنأ دب ال ءائيد» : :اهل لاقو .هيضغ ءاوتحا ىف ةيوعص فيتس دجو

 )» :؟دالبلا ىف دوجوم راضحملا له

 ّدصلاو وينوي/ناريزح ١١ يف مت يذلا عامتجالا نم مسالا كلذ فيتس كا

 ام ىلإ ادانتساو ,راضحملا نأ فيتس دقتعا .عامتجالا كلذ ىف هقيرف عم هيقل يذلا

 وهو ,لوك ىلع موجهلا يف اطروتم ناك .وينوي/ناريزح ١ عامتجا يف 52 يحوأ
 نأ تقولا اذه يف فيتس ملع .ةدحتملا تايالولا نمأل اديدهت هنم لعجي يذلارمألا

 بتكم غالبإ مدع ببس نع فيتس لءاست .ةدحتملا تايالولا يف دوجوم راضحملا

 .دالبلا لخاد هدوجوب تاقيقحتلا

 دقعنس .ةلاسرلا يطشت نأ كيلع نّيعتي .فيتس» :ظوحلم رتوتب انيد تباجأ

 .«دغلا ىف اهنومضم لوح ًاعامتجا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ريبك لوؤسم ناكو ؛يلاتلا مويلا يف انيد تلصتا
 ةرورضب فيتس ريبكلا لوؤسملا كلذ غلبأ .طخلا نم رخآلا فرطلا ىلع اهعم ادوجوم

 نأ ببسب ًاددجم بضغلاب فيتس رعش .راضحملاب قلعتي ءيش لك يف هلخدت فقو
 ءالمعلا عم اهتكراشم نكمُي ال يتلا ةيرابختسالا تامولعملا نمض عقت ةلأسملا هذه

 .نييتادجللا
 اند

 سن



 0 آ

 «سسببيببسممي

 انه ىلإ ِتأي مل هنإف دالبلا لخاد ًادوجوم لجرلا اذه ناك اذإ» :مزحب فيتس در
 . لك يبزيد روزمل

 .«ةلاسملا هذه يف لخدتت الدر :ريبكلا لوؤسملا در

- 

 ضغب» :ةلاسرلا يف ءاج .ىلاتلا مويلا يف انيد ىلإ ةيئورتكلإ ةلاسر فيكس :لسرأ .٠ و.

 نع رظنلا ضغبو ,موي تاذ صاخشألا دحأ توميس .ةلاسرلا هذهل ثدحيس امع رظنلا

 ةءافكلا نم ىفكي امب مكعتمت دبع هس ويب نل روهمجلا نإف ءال مآ رادج دوجو

 .هكلتمن ردصم لك ىلع ةددحم «لكاشم» مكئاقلإ ببس مهغي نل كلذكو .ةيلاعفلاو

 ىلعو ,تارارقلا هده ءارو فىقغي ىذلا وص ىمونغلا نمألا نوناف نأ اهدنع لمان انوعد

 .«نمألا نم مظعا ردقب عتمتي ؛ند ل نب ةماسأ 5 ,ناآلا امل ديدهت ربكأ نأل صخألا

 28015 نم نيدافكام بوبو تيبروك فيتسو .تاقيقحتلا بتكم لاجر داع

 ةطرش ةرئاد امأ ؛ ٠00١ ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش رخاوأ يف نميلا ىلإ مهدحو

 امأ .امهلاجر لاسرإب حمسي الو ادج ٌرطخ عضولا نأ اتررقف ءلوه يتيسو ,كرويوين
 نوتاريش قدنف ىف انمقأ اذكهو .نولنود موت ميدقلا يريدم ناكف ءانقيرف سيئر

 .ءاعئنص

 سلجم وضع ناك .رخآلاو نيحلا نيب انترايز ىلع نطنشاو نم دوفو تيظاو

 َتيعُد .ةريفسلا لزنم يف ناثكمي تينآ هتجوزو ءيبليش دراشتير ءامابالآ نع خويشلا

 ءاشعلا ماعط انلوانت لالخ امهتيطعا .ءاشعلا ةدئام ىلع امهيلا مامضنالل موي تاذ

 .نميلا يف انلمع ةعيبط نعو ,لوك ىلع موجهلا ناشب ةيراجلا تاقيقحتلا نع اصخلم

 نّيعتي» :لاقو يفتك لوح هعارذ عضوو لزنملا يترداغم ءانثأ يبليش روتانيسلا ينقفار
 . « ءىسب ىبدعت نأ كيلع

 .«؟روتائيسلا اهبأ ءىيشلا كلذ وه امو»

 هذه يف قيقحتلا نم يهتنت نأ لبق تاقيقحتلا بتكم يف كلمع كرتت ال»

 .«ةيضقلا

 مع



 دوانللا تايازلا

 ىننكل ؛نيدوب ةريفسلاب ةبيط ةقالع ىلع تاقيقحتلا بتكم ةرادإ نكت مل

 اخ لكشب نيرخآلاو نوج ىلع ًابصنم اهبضغ ناك .اهب ةبيط ةقالعب تظفتحا

 ةيذهم تناك امك ,ةقالعلا هذه ةعيبط ىلع يزيكرت ءاقبإ ةيضقلا ليكو ىتفصب تلواح

 .اهيناج نم ىعم

 ماق امدنع تيوكلا يف تناك اهنأب ةرافسلا يف انك امدنع موي تاذ ينتربخأ

 ةريفسلا يل تلاق .ىلوألا جيلخلا برح قلطأ يذلا رمألا وهو .دالبلا هحايتجاب ماّدص

 يف انه نامألا مدعب رعشت ال اهنأ امك ,نيحلا كلذ يف نامألا مدعب رعشت مل اهنإ

 تناك نامآلا مدعب اهيف ترعش يتلا اهتايح يف ةديحولا ةرملا نأ تفاضأ .نميلا

 يف هتيقدنب ةطرشلا لاجر دحأ عفرو ءاربراب اتناس يف ميقا جاجتحا يف تكراش امدنع

 .اهلزنم ىلإ ةدوعلا ةرورضب اهغلبأ مث ءاههجو

 بتكم تمجاه هنأ وهف رخآ ءيش يأ نم رثكأ ة ةريفسلا يف يتشهد راثأ ام امأ

 يف يأ ,ةدع تاونس دعب تسوب نطنشاولا تاحفص ىلع يداحتالا تاقيقحتلا

 نيلوؤسملا نييباهرإلا ضعب ةينميلا ةموكحلا تقلطأ امدنع كلذو 4 ماعلا

 نابضق فلخ مهعضو يف انمهاس نيذلا نويباهرإلا مهو - لوك ريجفت ةثداح نع

 نإ لوقلا ىلإ ؛نيينميلا ىلع ةيلوؤسملا ءاقلإ نم الدب ,ةريفسلا تدمع .نوجسلا
 لماعتي» ناكو ,ةينميلا تاطلسلاب ةقثلا يف ًأؤطابت رهظأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 ةفد بسحب لمعت ةعومجم انيدل تناك ...اهومهفي مل ةفاقثو ةيطارقوريب ةقيرطب

 .«ةنس فالآ ةعبرأ هرمع خيرات بسحب لمعت ىرخأ ةعومجمو ,كرويوين يف لمعلا

 عوضوم ةيساسح ىلإ رظنلاب صخألا ىلعو .تاملكلا هذه تأرق امدنع تمدُص

 يف درلا ىلإ يبناج نم تدمع .ربمتبس /لوليأ نم رشع يىداحلا تامجه لايح لوك

 يبرع لصأ نم نييكريمأ ءالمع ةدع .رمألا عقاو يف ءانقيرف ٌمض» :اهيف ٌتبتك ةلاقم

 تاقيلعتلا كلت نكت مل .اهتفاقث نومهفيو اديج ةقطنملا نوفرعي اوناك نيذلا مهو
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام“

 بهايغ ىف نييباهرإلا ءاقلإ ىف تدعاس نأ دعب نميلا ترداغ 581 نأل ءًاقلطم ةئاص

 نيذلا ءايربألا صاخشألا لك ىلإو ,ءلوك نتم ىلع اولتق نيذلا ةراحبلا ىلإ ريثكلاب

 نيلوؤسملا صعب قس مل اننأ كلذك حيحص .ءاقلط اومادام نييباهرإلل افادهأ أوقب

 تقو يف مهسفنأ نوينميلا فرتعا .«مهب ةقثلا مدعل ًابابسأ انكلتما اننكل ,نيينمألا

 0 راو و ع | كعب 5 .قحال

 «باوجتساللل عضخأو يسنع 0 ضلقلا يقل ةضقلا هذه يف ى -قحتال

 .(ًايئاضق هوقحالي مل مهنكل) هتقيظو نم در امك

 ةيفاخ نكت ملف ٠ ,نيدوب ةريفسلا نيبو انئيب تأشن يتلا ةبعصلا ةقالعلا كلت امأ

 نأ مهنيبو اننيب ام لكاشملا تبشن ام اذإ .مهناكمإب نأ اوكردأ نيذلا نيينميلا ىلع

 نيلوؤسملا نم ددع ناك .نايحألا ضعب ىف انمدقت رمألا اذه قاعأ .اهيلإ اوأجلي

 ,يجان لخدف موي تاذ مهب هبتشملا دحأ تبوجتسا .عضولا اذه يف انعم نيفطاعتم

 ثدحتلا ىننكميأ» :لاقو ةفرغلا ىلإ اضكار تا لم

 ىدحإ نكل ٠ اذهب كريخأ فيك فرعأ ال انيس نيجي ىلع تريط نونا ديلا

 .«فطخلل تضرعت تارئاطلا

 « ؟ةرئاط يأ»

 .«ةرئاطلا كلت نتم ىلع يه مكتريفس نإ»

 «؟ريخب ىه لهو ,نالا عضولا وه امو»

 تناك ةريفسلا نأ فرعي ال هنأ ىتح .ًانونجم ًالجر كلذ ناك .ريخب اهنإ» :ينباجأ
 فنطاخلا ناك امئيب ئراوطلا ناوبأ دحأ ربع باكرلا عيمج - بره .ةرئاطلا نتم ىلع

 دارفأ دحأ دي ىلع قيرح ةأفطمب ررازلا ىلع يرش ادافنلا لف .ةدايقلا ةرمق يف

 65ه
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 يجان دجو .ههجو ىلع ترهظ ةريبك ةماستبا نامتك نم يجان نكمتي مل .«مقاطلا

 نم هيف للقت تناك يذلا تقولا يف نيدوب ةريفسلا ةرئاط فاطتخا ىف ةريبك ةقرافم

,نوجل ةريبك ةبحم نكي كلذك يجان ناك .نمألا نأشي انملق ةيمهأ
 مل هنأ ملعي ناكو 

 .كلذب حيرصتلا هطعت مل نيدوب نأل دعي

 |  مغرلاب تاقيقحتلاب يضملاو نميلا ىلإ ةدوعلل ًاسيئر ًاببس رشع ةعبس انيدل مكارت
 :ىهف بابسألا امأ .ىرخألا تاديقعتلاو لتقلاب تاديدهتلا نم

 رتلفدولك نيجوأ ثينيك .ةيناثلا ةجردلا نم ةنيفسلا مسج ةنايص ىنقت

 ولتسوك دراشتير فصلا طباض :ينورتكلإلا ّينقتلا

 سيسنارف كينوم انييكأل ةيخبطملا ةرادإلا يف صّصختملا راحبلا

 انواغ يل يثوميت تامولعملا ةمظنأ ينقت راحبلا

 نوج سيول نوريش ةراشإلا لماع راحبلا

 زليئاد كام كيردور سمياج راحلا

 وتيين نايإ كرام ةيناثلا ةجردلا نم تاكرحملا لماع

 زنيوأ توكس دلانور ةيناثلا ةجردلا نم ةينورتكلإلا برحلا ىنقت

 رملاب لوكين ابيكال راحبلا

 تيلراب نودغنال اوشوج كرحملا لماع يئافطإلا

 يور دراوه كيرتاب ءافطإلا لجر

 ظ سكور ناوش نفيك ىلوألا ةجردلا نم ةينورتكلإلا برحلا ينقت

 اد ناغنانام رتسشنور ةثلاثلا ةجردلا نم ةيخبطملا ةرادإلا يف يصاصتخا

 رردنواس تنوماال ىتثوميت ةيناثلا ةجردلا نم تايلمع ىصاصتخا

 ندا



 .؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام

 تيلبيرت وردنا يرحبلا مزالملا

 يلربيو نايرب غيارك راحبلا

 .سأ .وي نتم ىلع اولتق نيذلا رشع ةعبسلا نويكريمألا ةراحبلا مه كئلوأ ناك

 انيلإ ةبسنلاب ايفاك اريربت هّدحو ءامسألا كلت نم مسا لك ناك .ةدعاقلا دي ىلع لوك
 قيبطتو ةلتقلا ةقحالم نيح ىلإ ةحارلا لهأتسن اننأب رعشن مل .نميلا يف نوكن ىكل

 نم ىلع روثعلاب مهت ”:الئاع ىلإو ةراحبلا ءالؤه نم دحاو لكل نيدد اننإ .ةلادعلا

 ةلاكوو ,2815و 0 تاقيقحتلا بتكم نم اننيب اوناك نيذلا كئلوأو .مهلتق

 نونمؤي لوك ةرمدملا ريجفت ةيضق يف اوققحو ,شيجلا نمو ,ةيزكرملا تارابختسالا

 َملَو ةاكريمأ تتاكتنتا اب .باقع نود نم يكريمأ يأ توم كرتُي ال نأ بوجوب

 لماع يتلا ةبيعملا ةقيرطلا وه مايألا هذه ىتح ليللا يف ًاظقيتسم ينيقبُي ام نإ

 معدلا مادعنا مهفأ نأ دنا كيك .ةراحبلا ىركذ ةموكحلا يلوؤسم نم ددع اهب

 تيبلا يف ءاوسلا ىلع نويروهمجلاو نويطارقميدلا لواح .اهب انمق ىتلا تاقيقحتلا

 ةرمدملل ثدح ام لهاجت ,ةلوهجم بابسألو ءايلعلا ةيموكحلا زكارملا يفو ٠ ضيبألا

 نأب .مهبولق رمغي ىسألاو ,نيرودغملا ةراحبلا تالئاع ينتغلبأ .لوك سأ .س سأ .وب

 .مهتلب اقم ضفر شوب ويلبد جروج سم ظ
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 بتنع ثلاثلا لصعلا

 ندال نب توعبم

 .ةدعاقلا يف ايلعلا ةدايقلا ىلإ نوكي ام برقأ .دالخ وأ ,ءشاطع نب ديلو ناك
 خيشلا ,نمحرلا دبع رمعو ,مازع هللا دعو :ءندال .نن عم ةقادص ىلع هدلاو ناك

 امك ,ندال نبل هب ًاقوثوم ًابئان ناك دقف ءانس هنم ربكألا هقيقش وهو ءدنهم امأ .ريرضلا
 يف ةدعاقلا ىلإ مضنا دقف هتاذ دالخ امأ .ةيلامشلا ةعومجملا دينجت يف ايساسأ ناك
 .هرمع نم ةرشع ةسماخلا يف ناك امدنع 1996 ماعلا

 دنهمو وه براح امدنع يأ ,1441 ماعلا يف دالخ ةايح يف ةمساحلا ةظحللا تتأ

 كلذو .يلامشلا فلاحتلا دض نابلاط عم ةدعاقلا ميظنت نم نيرخآلا نيلتاقملا ضعبو

 رسخ امك ,ةكرعملا كلت يف دّنهم لتق .لوباك نم لامشلا ىلإ عقت يتلا جيب دارم يف
 .اهقالطإ يف أطخ ةجيتن نواه ةفيذق نم ةيظش هيلع تدترا امدنع ىرسيلا هقاس دالخ

 ذاقنإ رّدعت نكل .ءىفشتسملا ىلإ ةكرعملا ناديم نم ةعرسلا هجو ىلع دالخ لقن
 .ةبكرلا تحت نم تعطق يتلا قاسلا

 أمامت هبساني مل اهساقم َّنكل ؛ةيموكح ريغ ةمظنم نم ةيعانص ًالجر دالخ ىقلت
 ببست امك ءدّئنهم لتقم دعب بائتكالا نم ةلاح يف دالخ عقو .ًاريبك املأ هل تببسف
 هقفارو ءجالعلا يقلتل يشتارك ىلإ ةدعاقلا هتلسرأ .هبركرادقم ةدايز يف هقاس ملأ هل

١4 



 دوسلا تايازلا

 تاسمأ ناقيقشلا ىضمأ .حجيب دارم يف هعم براح يذلا رغصألا هقيقش وهو ؛ءاربلا

 يذلا كرحتملا يسركلا عفدي يذلا وه ءاربلا ناكو ,ءيشتارك ئطاش ىلع ةديدع

 ,ندال نب نم ةيصخش ةلاسر لوصو دنع دالخ اهب رم يتلا ةاناعملا ةدح تّفخ

 ىلع دالخ مّمص .دنهم ةداهشلو ةيضقلل هصالخإل اهيف هحدم يتلا ةلاسرلا ىهو

 لست هنأل أدج ًاروخف ناك .ةدعاقلا يف ةيروحم ةيصخش هفصوب هقيقش ناكم لولحلا

 .ًاريثك اهب زتعا هنأ امك ءريمألا نم ةيصخش ةلاسر

 ايكرح مسا هسفنل راتخا امك ,ناتسناغفأ ىلإ هتدوع روف ةدعاقلل هسفن دالخ سّرك

 .ةدحاولا قاسلا يذ رفليس نوج غنولا ةعمسلا ئيس ناصرقلا مسا وهو ءرفليس وه رخآ
 .ندال نب حلاصل ةيرادإ تايلوؤسم مّلست امك ايصخش اسراح هتفصب ةيادبلا يف لمع

 رورم عم ربكأ تايلوؤسم دالخ لست .نيرخآلا ةدعاقلا ةداق رابكو ءلدعلا فيسو

 انايحأ بلطتت تامهملا كلت تناكو ءندال نب حلاصل ةيصخش تامهم اهيف امب نمزلا

 دنهم قيقش ناك يذلا وهو .هل ًاريبك ًاريدقت ندال نب لمح .رفسلا نم ةديدع ًاروهش
 .هجوألا نم هجو لكب

 امدنع امأ .ندال نبل هيف ًاقوثوم ًادعاسم هفصوب ةدعاقلا طاسوأ يف دالخ فرُع

 ىلإ الوأ نوأجلي اوناك دقف دئاقلا ةيؤر يف نوبغري ةدعاقلا يف نورخآ ءاضعأ ناك
 ءاقل مهل بّتر نيذلا نيب نم ساربن ناك .هعم عامتجا بيترت مهنم نوبلطيو دالخ
 اورّدق نيذلا ناوخإلا نم ًابوبحمو نيرخآلا عم ًاشوشب دالخ ناك .ميعزلا عم اصاخ
 ءاربلا نيرغصألا هيقيقشل هداشرإ مدع وهف هل ديحولا مهداقتنا امأ .حرملل هّبح
 .ريمعو

 امهدلاو امهعضو .رخآلا نم امهدحأ ًادج نيبرقم انس هنم رغصألا ناقيقشلا ناك
 .امهتهجوب امهدلاو امهغلبي مل .ناتسناغفأ ىلإ امهلسرأو ةرئاط يف نيريغص اناك امدنع

 :ةيحالصإ ةسردم ىلإ لسرأو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاباصع عم ءاربلا طروت

 اك هز ١



 اندال نب ثوعبم

 وه كلذ ناكو .هتايح ءوست ثيحب تاردخملاب هطروت ةيناكمإ نم هتلئاع تقلق

 ريمع ىقلي نأ ةلئاعلا تيشخ .ندال نب ىلإ مامضنالل ناتسناغفأ ىلإ هلاسرإل امهريربت

 .هتاذ ريصملا

 ابضغف هيف امهّيسفن ادَجو يذلا ناكملا افشتكاو .ناتسناغفأ ىلإ ناباشلا لصو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نوكي تأ تقي ص رصخلا هو ىلع فاربلا ناك ا رقك

 ةفرغ ىلإ ءاربلا عره .ةدعاقلل ركسعم دودح نمض نوكي نأ نم الدب هئاقدصأ عم

 دنهمو دالخ رخأتي مل .يكبي حارو .الوأ اهيلإ الصو يتلا ةفايضلا راد يف ضاحرملا

 اهعيبت يتلا ةايحلا ةقيرط ىلإ امهلّوحت يف ادعاسو ناتسناغفأ ىلإ امهب قاحللا نع
 لصح ام لثم يأ .ةدعاقلل ةيلخادلا تاقلحلا يف دنهمو ءاربلا لبق .ةدعاقلا ءاضعأ

 .دالخو دنهم عم

 ىلإ نابلاط ترطضا اذكهو جيب دارم ةكرعم يف ودعلا طوطخ ءارو ءاربلا دقف

 .هذاقنول ةقطنملا ىلإ ةماوح ةرئاط لاسرإ

 فدهتست ةريبك ةيلمع نش يف ًايدج ريكفتلاب 1494 ماعلا لئاوأ يف ندال نب أدب
 تامجه عبرأ ذيفنت يه هراكفأ ىلوأ تناك .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيكريمألا حلاصملا

 وأ ,ةيحايس ةئيفس وأ ءطفن ةلقان - ًايكريمأ ًامَّلَع لمحي ءيش يأ فدهتست ةنمازتم

 بسنأ نإ ةدعاقلا ىروش سلجمل ندال نب لاق .ةينمي ئفارم ةعبرأ يف - ةيبرح ةنيفس

 نأ سلجملل دال نب حرش .الكملاو ءرحشلاو ,ندعو .ةديدحلا عئفارم يه ئناوملا

 ىلع ذاوحتسالا كلذ نأش نم نأل .نمازتم لكشب تايلمعلا متت نأ وه ءيش مهأ

 .ملاعلا هابتنا

 ةلوهسو ,ةطوبضملا ريغ هدودحو .,ةيزكرملا هتموكح فعض ببسب نميلا ريتخا

 ةنكمألا لهسأ نم هلعجت يتلا رومألا يهو ءتارجفتملاو ةحلسألا ىلع هيف لوصحلا

 ةدعاقلا مادختسا نيحلا كلذ يف ديازت .ةيكريمألا نفسلا فادهتسال ةقطنملا يف

 ةيبرعلا ةكلمملل ةراجلا ةلودلا هفصوب ايلاثم نميلا ناك .اهتايلمع نش يف نميلل

 ناعم



 دوسلا تايازلا

 يف تايلمعلا نشل ةكلمملا جراخ ىلإ نييدوعسلا بيرهتل ايلاثم اثاكمو :ةيدوعسلا

 ةسنلاب صخألا ىلعو .ءاطغك ةيئميلا رفسلا تازاوج كلذك تمدختسا .ىرخأ ةنكمأ

 بغري مل .ناتسناغفأو ناتسكاب ىلإ اهنم نوقلطني اوناك نيذلاو :نييدوعسلا ىلإ
 كوكش ريثت اهنأل تاريشأتلا كلت ةيقيقحلا مهرفس تازاوج لمحت نأ يف نويدوعسلا

 يف رفس زاوج ىلع لوصحلل هلعفي نأ ءرملا ىلع ام لك ناك .ةيدوعسلا تاطلسلا

 .هتيوه ديكأتل نيّدهاش عم يلحم يموكح بتكم ىلإ روضحلا وه نميلا

 أرق املك ةيلمعلا نأشب رارمتساب هيأر رّيغي ناكو .دالخ عم هراكفأ ندال نب شقان

 ةيكريمألا تارئاطلا تالماح نع أرق امدنعو .يكريمألا شيجلا نع ةديدج تامولعم

 ةمجاهم نأب دالخ غلبأ ,ةيوونلا ةقاطلا مدختست يتلاو يدنج فالآ ةعبرأ لمحت يتلا
 .ةيلمعلل ريضحتتلا نالجرلا أدب اذكهو :ىلوألا هتطخ نم ةراثإ رثكأ نوكتس اهنم ةدحاو

 أرق يتلا ةعبرألا قراوزلا ةمجاهمل براوق ةعبرأ ىلإ ناجاتحي امهنأ نانثالا ررق
 ةمجاهمل ريبك براق ىلإ كلذك ناجاتحيس .تارئاط ةلماح لك يمحت اهنأ ندال ف

 ناعرسو «ةيلمعلا ذيفنتل براوقلا عاونأ لضفأ نع ثحبلاب دالخ أدب .اهتاذ ةلماحلا

 ثيحب ةينميلا ئناوملا يف نويلحملا ناكسلا اهمدختسي ىتلا براوقلا ةعيبط فرع ام

 .هابتنالا بلجتست ال ثيحبو .اهب طالتخالا نم ةيموجهلا ةدعاقلا براوق نكمتت

 تارمدملا نأ ةرملا هذه أرق .ةيناثلا ةشقانملا ةسلج يف ًاددجم هيأر ندال نب رّيغ

 ندال نب ررق .قارعلا ىلإ اهقيرط يف يهو دوقولاب دوزتلل نميلا يف فقوتت ةيكريمألا
 غلبأو ةركفلاب دالخ بحر .ريثكب ىوقأ نوكتس نفسلا كلت ىدحإ برض ةيزمر َّنأ
 لاق .ةيلمعلا هذه يف نييراحتنالا نيمجاهملا نم ًادحاو نوكي نأ ديري هنأب ندال نب

 ئفارملا ةساردل تقولا اذه يف ًادالخ لسرأ هنكل .رمألاب ركفي فوس هنإ ندال نب

 ةياغلل يريشنلا ندال نب لسرأ .الكملاو .رحشلاو ,ندع يأ ءدالبلا بونج يف ةعقاولا
 ندال نب غلبُي مل .ةديدحلا يأ ,دالبلا لامش ىف دوجوملا ءانيملا دقفتل نكلو ءاهتاذ

 .هتاذ عونلا نم ةيلمعل نارضحي امهنأب يريشنلاو ًادالخ

500 
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 ندال نب ثوعبم

 يعيبطلا نم ناك اذكهو ,ندال نب دنع ءاطشنلا ربكأ ىلإ يريشنلاو دالخ لّوحت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيلجرلا الك دلُو .ةيلمعلل دادعإلا ةيلمع امهيلإ لكوت نأ

 اهب ببست ةلكشم ببسب نميلا نم دالخ دلاو درط .ىنمي لصأ نم ناردحتي امهو

 .(يفسويلا) فسوي ينب ةليبق نم دالخ ردحتي .ًايعويش اهنيح ناك يذلا بونجلا عم
 هناكمإب نإف نميلا يف ةلكشمب دالخ قلع اذإ هنأ ندال نب كردأ .ةربتعم ةليبق يهو
 تاقالعلا لالغتسا يف ايكذ ةدعاقلا ميعز ناك .هتدعاسمل ةلئاعلا مسا ىلع دامتعالا

 .هحلاصل ةيلبقلا

 يتلا ئفارملا عاونأ يصقتب ,لقتسم لكشبو ءامهسفنأ دالخو يريشنلا لغش

 ,ةمدختسملا ةيلحملا براوقلا عاونأ نالجرلا ظحال .اهتبقارمب ندال نب امهفلك

 لّوجت .كانه ةيسار ةيكريمأ ٌنفس تناك اذإ امو ,ةقطنملا ىف ةينمألا تاءارجإلاو

 دنع نكل .تارجفتملاو براوقلا ءارش ةلأسم يف اثحبو ,كلذك دالبلا يف نالجرلا

 نالجرلا ىقالت .ةدعاقلل عبات ةفايض راد وهو «ةربهلا تيب يف اثكم ءاعنصب امهرورم

 .ةريخالا ةطحملا هذه ىف

 امك ءلامشلا ةعامج نم امهالك ناكو ءرخآلاب امهدحأ ةفرعم ىلع نالجرلا ناك

 ءلاح يأ ىلع ,ةدعاقلا تناك .ةدعاقلا يف ةصاخلا تايلمعلا ءاطشن نم احبصأ

 فرعي مهنم دحاو لك ناكو «لجر ةئمعبرأ نم لقأ غلبي يذلا اهديدعب ةريغص ةمظنم
 مل .اهتاذ ةيلمعلل نالمعي امهنأ ثيدحلا امهلدابت ءانثأ نالجرلا ملع .ًاعيمج نيرخآلا

 ةدعاقلا تناك .رخآلا لمع امهنم دحاو لك نع ىفخأ ندال نب نأب نانثالا ًأجافتي

 نوكت فوس ىرخألا ايالخلا نإف ءايالخلا ىدحإ تفشك اذإ :ةقيرطلا هذهب لمعت
 .ةموسرملا ةمهملا ذيفنت ناكمإلاب لظي ثيحب نامأب

 امّدقو ناتسناغفأ ىلإ كلذ دعب اداعو .ىلوألا امهثحب المكأو نالجرلا قرتفا
 ئناوملا فيضتست ال :هتاذ جاتنتسالا ىلإ نالجرلا لصوت .ندال نب ىلإ امهريرقت
 يف زيكرتلا ةرورضب نيلجرلا ندال نب غلبأ .ةيكريمأ ًانفس ,ندع ءانيم ريغ «ةينميلا
 .ندع

 م ىو



 00 ممم دوسنلا تايارلا

 , ناك نيذلا ةدعاقلا ءالمع كلذك فيضتست ةربهلا تيب يف ةفايضلا راد تناك

 ىراحتنالاو ,يرماخلا ناسح ناك .ةروزم رفس تازاوج ىلع لوصحلا فدهب نميلا

 ردا ,ىلهوعلا دواد دشار دمحم ,يبورين ىف ةرافسلا ريجفت ةيلمع نم اجن يذلا

 7 ابد يلهوعلا دلاو ناك .ةرتفلا كلت يف دالخو يريشنلا خه انكس ءاطشنلا نم

 و ةفايضلا راد فتاه مقر رهظ .ةفايضلا راد يف هب لصتي نميلا يف هعم ملكتلا

 ةاسو نوكيل كلذو ,ينمي رفس زاوج ىلع لوصحلل يرماخلا همدق يذلا بلطلا

 .ةجاحلا دنع هب لاصتالا

 يدختسا يذلا روزملا رفسلا زاوج ىلع هلوصح ةيلمع يف يلهوعلا يريشنلا دعاس

 تقو يف يلهوعلا لاق .14944 ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف ةرافسلا ريجفت ةيلمع يف

 ةزيفس ةمجاهمل ةطخ شقاني وهو يريشنلا عمس ةفايضلا راد يف ناك امنيب هنإ قحال

 .ءانيملا يف اهّوسر ءانثأ كلذو ءاشويتاكلا خيراوص ةطساوب نميلا يف ةيكريمأ

 قرش يف نيترافسلا ريجفت ةيلمع ذيفنت خيرات ناك امنيبو /١19 ماعلا فيص يف
 نكي مل .ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلاب دالخو يريشنلا ندال نب رمأ ءبارتقالاب ًاذخآ ايقيرفأ

 اد ملعي مل هنأ امك ,تامجهلا كلت ىلع اكريمأ لعف در ةعيبط نم ًادكأتم ندال نب
 قلطنت ىتلا ىرخألا نادلبلاو نميلا ىلع طغضت فوس ةدحتملا تايالولا تناك اذإ

 يأ ذخأ يف بغري مل هنأ امك ؛اهئاطشن ىلع قابطإلا لجأ نم ةدعاقلا تايلمع اهنم

 .هب ارمأ ام دالخو ىريشنلا ذفن .ةرطاخم

 ريضحت يف ةدعاسملاب ناتسناغفأ ىلإ امهلوصو ىدل نيلجرلا ندال نب رمأ

 ركاذت دالخ نّمأ .تاريجفتلا ذيفنتل (يريشنلا بيرق وهو) يلع داهجو يلهوعلا

 ريديفلا طئارش ريضحت يف نيباشلا عم لمع مث ءرفسلا تابيترت ٌعتأو ةرئاطلاب رفسلا

 ناوضع امهنإ نالجرلا لوقي نأب يضقت ندال نب رماوأ تناك .امهداهشتساب ةصاخلا

 لبق نم مسالا اذهب لاجرلا عمسي مل .«تاسدقملا ريرحتل يمالسإلا شيجلا» ىف

 طئارش ةدع نع ءانغتسالا ىرج .ندال نب عارتخا نم مهيدل اديدج امسا 5

 نبعن .ةرابعلا كلت ظفل اهيف نالواحي ةرم لك يف ناكحضي اناك امهنأل ةيبيرجت
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 نوناك رهش يف كلذو ءنميلا ىلإ ةدوعلا ةرورضب يريشنلاو دالخ ندال نب غلبأ

 نيترافسلا ريجفت نم يكريمألا ماقتنالا نأ ادب نأ دعب يأ 1495 ماعلا نم رياني/يناثلا

 برق عقت ةرعو ةقطنم يهو ,ةدعص يف تقولا كلذ يف هتدعاق دالخ زكر .ىهتنا دق

 رفوتت امك ,ةدياحم ةقطنم ربتعُت ةقطنملا كلت تناك .ةيدوعسلا دودحلاو رمحألا رحللا

 ةسيئر ةينمي ًاقيرط اهنوك ىلإ ةفاضإلاب كلذو .ةلوهسب تارجفتملاو ةحلسألا اهيف

 .لدهألا هط عم تقولا اذه يف لمعف يريشنلا امأ .ةيدوعسلا قوسلا وحن بيرهتلل

 دالخ اهأدب ةيلمع يهو .تارجفتملا عيمجتب امهيسفن دالخو يريشنلا لغش

 .مقلد يداه ىعدُي ريهش لماعتم ةدعاسم يريشنلا بلط .نميلل ىلوألا هترايز يف

 تابيترتلا هذه ميظنتب دالخأ لغشنا ..ًامّيق ًافيلح ةيموكحلا هتاقالع هنم تلعج يذلاو

 ناك .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا ةلواحمب هرمأ ندال نب نكل

 اذهلو ,«تارئاطلا ةيلمع» يهو .ىرخأ ةيلمعل تقولا كلذ يف ًايراج طيطختلا
 دالخ مدق .ةياغلا هذهل ةدحتملا تايالولا ىلإ ءاطشنلا لاخدإ ىلإ ةدعاقلا تجاتحا

 حلاص يكرحلا مسالا ًامدختسم ليربأ/ناسين رهش يف ةريشأت ىلع لوصحلا بلط

 .فسوي نب دمحم ديعس

 تايالولا يف ةيبط ةدايع ةرايزل هتجاح يه ةريشأتلا بلطل ةموعزملا هتجح تناك
 ا ةدعاقلا ىف هقافر دحأ دمع .هل ةديدج ةيعانص لجر بيكرت فدهب ةدحتملا

 روثعلا ىلع هتدعاسمل ةدحتملا تايالولا يف صاخشألا دحأ نيبو هنيب لصاوتلا نيمأت

 ةّمهم ةريشأتلا ىلع ةقفاوملا لوصو هراظتنا ءانثأ دالخ عبات .«ةبسانم» ةدايع ىلع

 .تقولا كلذ يف تّيمُّس امك براوقلا ةيلمع ىلع يريشنلا عم فارشإلا

 دالخ بلط .هتيوه ديكأتل ةروزم ةيتوبث قاروأ ىلع لوصحلا كلذك دالخ رّرق
 اومسقأ نيذلا دوهشلا دحأ مقلد ناك .ديشر نب حلاص دمحم قيفوت مساب ةيتوبث ًاقاروأ

 مه



 دولسلا تايارلا

 (ماتكسم ,تقولا كلذ يف دالخ ىرتشا .حيحص مسالا كلذ نأ تاطلسلا مامأ

 كلت امدختسم ,رجأتساو .شمقلا اهايإ انملس ىتلا ةيوهلا ةقاطب ,هتاذ روزملا مسالا

 ابراق ىرتشا كلذك .تارجفتملا هيف نزخي ًاعضوم رجأتسا ءمقلد ةنوعمبو .ةيوهلا

 .الكملا ىف

 ,ندع يف زكرمتي ةدعاقلا يف رخآ طشان ةدعاسم ويام/رايأ رهش يف دالخ بلط

 نيميمح نيقيدص احبصأو ناتسناغفأ يف يودبلا دالخ ىقتلا .يودبلا لامج ىعدتو

 ادالخ نكل لاو داهج ركسعم يف ةيلوألا هتابيردت لالخ ًاديدش ًاضرم يودبلا ضرم

 ةصرف يأ عِضْي مل اذكهو ءدالخل نيدم هنأب نيحلا كلذ ذنم يودبلا رعش .هب ىنتعا

 .رمالا جاتحا املك هتدعاسمل

 رمألا رصتقي مل .براوقلا ةيلمع يف ةدئاف اذ نوكيس يودب نأب دالخ دقتعا

 دالخ ناك .ندع ءانيم فرعيو ينمي هتاذ تقولا يف وه لب ءاسرمتم ًادايص هنوك ىلع

 يف ةديحولا ةلكشملا تلثمت . هتدعاسم ىلع ةقفاوملل يودبلا دادعتسا نم ًادكأتم

 ةريزجلا قدنف يف شيتفتلا هيلع نّيعتي هنأ دالخ فرع .نيلجرلا نيب لاصتالا عاطقنا

 .ضعب عم مهضعب طالتخالاو عمجتلل نيطشانلا دنع لضفم ناكم وهو ؛ءاعنص يف

 نوبرشيو ثيدحلا نولدابتي نيطشان ةدع نّيعم ا يأ يف قدنفلا يف دجوي ناك

 هغلبأ .كانه نيدوجوملا نيطشانلا اّيحو قدنفلا ىلإ دالخ هجوت .ياشلا وأ ةوهقلا

 لك عمجتت ثيح عراشلا يف هيلع روثعلا نكمُيو تارارجلاب لمعي يودب نأب ءالؤه

 .اهلمع عون بسحب ءاعنص يف عمجتت تاكرشلا نأ ركل .تارارجلا تاكرش

 .امهئاقل دنع نالجرلا قناعت .يودب ىلع رثعو عراشلا كلذ ىلإ دالخ هجوت

 جاتحيو ةيلمعل رّضحي هنإ يودب دالخ غلبأ .ميدقلا هقيدص ىقتلا امدنع يودب رس
 كيفنتل براق ىلإ جاتحي هنإ دالخ هل لاق .لاحلا ةعيبطب يودب قفاوف ,هتدعاسم ىلإ

 لئامتي نأ بجيو .ًابيرقت راتمأ ةعست نوكي نأ بجي براقلا لوط ّنأ فاضأ .ةيلمعلا

 ال يكلو ءاهنع ابيرغ ودبي ال ثيحب ,ندع يف ةدوجوملا ىرخألا براوقلا عم هرهظم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نازيج ىلإ بهذي فوس هنإ يودب لاق .دحأ هظحالي

 ليغ



 الدال ( لل انايختلم

 اهنأب نيينميلا نيب ةروهشم نازيج نأب دالخل يودبلا حرش .براقلا ىلع لوصحلل

 امم ربكأ ةلوهسبو ؛صخرأ رعسب مجحلا كلذب براوق ءرملا هيف دجي يذلا ناكملا

 ةلمعتسم براوق نازيج يف عيبيو يرتشي نأ ءرملل نكمُي .ندع يف هيلع رمألا ره
 ةيحانلا نم لضفأ ناكم يه نازيج نأب رعش يودب نأ كلذ ىلإ فاضي .ةداعتسو

 اغلبم ًالماح اهيف ىودبلا رهظ ام اذإو .ايبسن ٌريغص عمتجم يه ندع نأل كلذو ,ةينمألا

 اهدنع لمتحُيو ,رمألا نع ثيدحلاب أدبتس سانلا نإف ,براقلا ءارشل لاملا نم اريبك
 .تاطلسلا كوكش ريثتسي نأ

 ةيواعم وه رخآ ليمعو .هقيقش يأ .يودبلا نيسح عم  يودبلا دالخ رمأ
 ةبقارمو ءانيملا ىلإ هجوتلاب - ندع يف ىلوألا هتيلخ اولكش نيذلا مهو ,يندملا

 نفسلا اهيضمت يتلا تارتفلا اولجسو ديص براق يف عيمجلا جرخ .ةيكريمألا نفسلا

 ناتعومجملا تنراق .ةديدحلا يف هتاذ رمألا لدهألاو يريشنلا لعف .ةقطنملا كلت يف
 اهقرغتست يتلا ةدملا لوط باستحا مت امك ءامهيدل ةعمجملا تامولعملا كلذ دعب

 .رخآ ءزج ىلإ نميلا نم ءزج نم لاقتنالل نفسلا

 ةيواعمو ؛يريشنلا ىلع تابيردتلا كلت لالخ ضبقلا ةينميلا تاطلسلا تقلأ

 اودبف رحبلا ضرع يفو ئطاشلا نع ادج نيديعب ةثالثلا ناك .يودبلا نيسحو يندملا

 تاطلسلا تقّدص .رحبلا يف اوهات مهنأو نيدايص درجم مهنأ ءالؤه معز .كشلل ًاراثم

 .مهتقلطأف مهتياور ةينميلا

 نيب ام اعمج امدنعو ,تارجفتملا عيمجت ىلع لمعلا يريشنلاو دالخ عبات

 ىلإ ةدعص نم اهضعب لقن اررق تارجفتملا هذه نم دنواب ةئمعبس ىلإ ةئمسمخ
 كلذ ناك .لقنلا ةيلمع ذيفنتل هترايس هتراعإ مقلد نم ةليل تاذ دالخ بلط .ةديدحلا

 تارجفتملاب هترايس ألم نأ دعب فقوت .هيلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ ىدأ يذلا لمعلا ره

 ىلإ داع امدنع هنكل .تاملاكملا صعب ءارجإل ةيمومعلا فتاوهلا نم فص دنع

 .هياوجتسال مهعم هورضحأو هب اوطاحأ لق ةسائرلا نمأ طابض ناك هترايس

 ال



 :وسلا تايارلا

 ءييميلا نأ دقتعاو ,دالخ ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخب ملع امدنع علهلاب يريشنلا رعش

 تعب .ثدح امب ندال نب ملعُي يك ناتسناغفأ ىلإ يريشنلا بره .ةرماؤملاب اوملع دق

 ةِنييلا تاطلسلا يف «نميلا يف ناوخإلا نم رمالا همهي نم ىلإ» ةلاسرب ندال نب

 اهررم يذلا شمقلا لارنجلا ىلإ تلصو ةلاسرلا كلت نإ ليق .دالخ زاجتحا ىلع أدر

 يداه ةرايس داعتسا نأ ثبل ام يذلا دالخ حارس قلطأ .حلاص سيئرلا ىلإ هرودب

 .لسعت ملو اهلاح ىلع تارجفتملا تيقب .مقلد

 لوخدلا ةريشأت ىلع لوصحلا بلط ىلع ةقفاوملا ةيكريمألا تاطلسلا تضفر

 ببسي لب ؛ءباهرإلاب هتقالع ببسب ضفرث مل اهنكل ؛هنجس لبق دالخ وبنت يتلا

 .ندال نب نم تاميلعتب ًادّوزم نميلا ىلإ يريشنلا داع .بلطلا يف تامولعملا صقن

 زكرت تاطلسلا نأل نآلا دعب نميلا يف دالخ ءاقب يف بغري ةدعاقلا ميعز دعي مل

 ايري ال يتلا براوقلا ةيلمع ىلع رطخ ىلإ نميلا يف دالخ دوجو لوحت .هيلع

 .يريشنلا ىلإ اهلمكأب ةيلمعلا ةدايق ليوحتب دالخ رمأ .رطخلل اهضيرعت ندال نب

 ةراثالاب رعشو ةيلمعلا كلت ىف ًاريبك ًادهج لذب هنأل ديدشلا طابحإلاب دالخ رعش

 نع رداص رمأ نايصع ادنأ لوقعملا نم نكي مل نكل ءاهلمحت يتلا تايناكمالل

 داع ىلإ ةدعص نم تارجفتملا نم مسق لقن ىلع يريشنلا دالخ دعاس .ندال نب

 مج ءامسأب يريشنلا دوز هنأ كلذ ىلإ فاضُي .ةدربم ةنحاش كلذ يف اومدختساو

 عاش .يثالعلا املس ىعدي رخآ طشانو يودبلا لامج مهيف نمب ندع يف هفراعم

 .ةيلمعلل ةلماكلا ةدايقلا يريشنلا مّلست رابخأ

 هباضك لمعو «ندع هترداغم دعب ىتح براوقلا ةيلمعب ةقالع ىلع دالخ ىقب

 هفاشتكا مدع ةيغب ةطبحلا لماك ذخأ نذل نب دارأ .يريشنلاو ندال نب نيب ام طابترا

 ىلع كلذ نم الدب دمتعاو :فتاهلا وأ : ادبأ ينورتكلإلا ديربلا مدختسي مل اذكهو

 نب نأك يتلا راهدنق نيب ام ماظتناب لقنتي دالخ ناك .نييناديملا ءالمعلا نم ةكيش

 :يريشنلا عم فتاهلاب ثدحتي ناك ثيح يشتارك ىلإ اهيف زكرمتي ندال

 كريقنلا عم طابترا طباضك هتقو نم ىقبتي ام سيركت دالخ نم ندال نب بلط

 قكعللا



 ندال نب ثوعبم

 دحأ ناك ةيلمعلا كلتل ربدملا لقعلا نإ ندال نب لاق .تارئاطلا ةيلمع يف ةدعاسملل

 دلاخ يأ ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت دعب ةدعاقلل اومضنا نيذلا نييداهجلا

 .دمحم خيشلا

 يف دمحم خيشلا دلاخ كراشي يشتارك يف تقولا نم ًاريبك اردق دالخ ىضمأ
 .ةطخلا مسر يف ةدعاسملل ايسآو طسوألا قرشلا ءاحنأ يف لاج كلذكو ,طيطختلا

 ةسمخ اهتدم ةصاخ ةرود ىلع فرشأ دقف ١9949 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف امأ

 يف ترج يتلا ةرودلا يهو ,هجول ًاهجو لاتقلا ىلع بيردتلل ةصّصخم اموي نوعبرأو
 نم ناكو ,نيبردتملا رايتخا فدهب ةرودلا تصصخ .ةدعاقلل عباتلا راجول ركسعم

 ءالؤه لك ادب .يبردلا عازه دمحم ديحاو ,يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ مهنيب

 .نيدعأو نيدنجم

 ندال نب ررقي نإ ام هنأب يضقي ةرادإلا يف يزكرملا ريغ ةدعاقلا ماظن ناك

 نأب ندال نب ىفتكا .ليصافتلا لك ريرقت هل كرتي ىتح ام ةيلمع نع لوؤسملا مسا
 ةيلمعل نييراحتنالا نيمجاهملا لدهالا هطو يندعلا ناملس نوكي نأب يريشنلا رمأ
 لقني ناك .ىرخألا تارارقلا لك ذاختا نع ًالوؤسم يريشنلا ناك اذكهو .براوقلا
 .ةيئاهنلا ةقداصملل دالخ قيرط نع ندال نب ىلإ تارارقلا كلت نومضم

 موجهلا ذيفنتل دادعتسا ىلع اوحبصأ مهنأب فيسدلا لصف ةياهن ذنم يريشنلا رعش
 اقيقد 22 يرماخلاو يريشنلا ىرجأ .ندع أفرم لخدت يتلا ةيلاتلا ةنيفسلا دض

 /يناثلا نوناك ” يف يأ ءًاريخأ نالجرلا ىأر .ةئمتحم قالطنا طاقن نع ًاثحب ءانيملل

 .ءانيملا لخدت يهو زنافيلوس .سأ .سأ .وي ةيكريمألا ةرمدملا ٠٠٠١ ماعلا نم رياني

 يندعلا ناملسو لدهألا هط يأ ,نيددحملا نييراحتنالا نيمجاهملا يريشنلا لسرأ

 زهجتو «ئباخملا دحأ يف وه رظتنا امنيب مالظلا حنج تحت ةنيفسلا برض لجأ نم
 يف قلع براقلا نكل .هايملا يف براقلا يندعلاو لدهألا لزنأ .راجفنالا ةدهاشمل

 كل ,تارم ةدع هكيرحت نالجرلا لواح .تارجفتملا لقث ببسب عئطاشلا لامر

 .تارجفتملاب ًالمحم براقلا نيكرات امهيلزنم ىلإ اداع اذكهو ,حزحزتي مل براقلا

 واعلم



 ١نونيننلا تايازلا

 ,يهاوتلا يف اهرجأتسا نأ هل قبس ةقش نم ويديفلاب ةيلمعلا ريوصت ارظتنم يريشنلا عبق

 كلذ دعب هجوت .ماري ام ىلع تسيل رومألا نأ نقيأ يلاتلا مويلا رجف عولط دعب ل

 نم دجتسا ام فرعي يك ةيلمعلا لبق هيف نانكسي نامجاهملا ناك يذلا لزنملا ىلإ
 ىقلت .ثدح ام هل 57 بضغب امهظقيأ .نيمئان امهآر امدنع ئجوف هنكل .رومأ

 .امهعبتي يرماخلا ناكو ناملس هعم ذخأ نأ يريشنلا ثبل امو ايوق اخيبوت نالجرلا

 ناك .براقلا مهتيؤر دنع مهناكم يف لاجرلا دمج .ةنحاشب ءانيملا ىلإ ةثالثلا عرسأو

 ىلإ دحاو نم ثارتكا نود نم اهب نوقليو تارجفتملا نولقني ةسمخلا ئطاشلا نايبص

 نم ناك امف ءراجفنا ثودحل ابسحت رذحب يرماخلاو ,ناملسو «يريشنلا برتقا .رخآ

 .تارجفتملا قيدانص ةداعتسال دالوألا عم ضوافت نأ الإ يريشنلا

 ندال نب غالبإب يريشنلا ماقو ,ناتسناغفأ ىلإ ءيرماخلاو ,هطو .يريشنلا بره

 يف ثدحي ام راظتناو ,راظنألا نع مهيراوت ةرورضب ةدعاقلا ميعز مهغلبأ .ثدح امب

 قيقحتلاب ةدحتملا تايالولا وأ نيينميلا مايق نع ثدحتت ريراقت يأ لصت مل .نميل

 .رطخلل ضرعتت مل مهططخ نأب اقوثو اودادزا مهنكل ,ثداحلا يف

 ةيلخلاو يودبلاب لاصتالل اوداعو ةليلق روهش نوضغ يف نميلا ىلإ يريشنلا داع

 ناتسناغفأ يف لتق لدهألا نأل .نيرخآ نييراحتنا نيمجاهم رايتخا مت .ةيلحملا
 دحأ ىلإ زفق نأ دعب تام دقف يندعلا امأ ,نايلاط بناج ىلإ لاتقلاب هتكراشم ءانثأ

 ةرم نم رثكأ ندال نب نم دالخ بلط .هيف عقو يبص ذاقنإ هنم ةلواحم يف يراجملا

 الدب يندملا ةيواعم مادختسا دارأ ةدعاقلا ميعز نكل ءيراحتنا مجاهمك همادختسا

 لح .براوقلا ةيلمع ذيفنت تقو ناح امدنع يأ ربمتبس /لوليأ رهش لولح عم نكل . هنم

 .يرماخلاو ساربن ناكم يريشنلا

 وي ىلع موجهلا عوقو دنع نميلا روزي هوتل جوزت يذلا نادمح ميلس ناك

 لمحت اهنأ كردأ هنكل ,ةيلمعلا نع ًامدقم ءيش يأ فرعي نكي مل .لوك سأ .سأ
 دحأ ناك ,ىكيمألا فئدهلاو نييراحتنالا نيمجاهملا لالخ نم ةدعاقلا تامصب

 ال نب ةفورعملا هتقالع ببسب لاقتعالا نم فوخلا وه موجهلا ىلع هلعف دودر
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 اردال نب ثوعبم

 موجهلا نإ ينميلا نويزفلتلا ةشاش ىلع لوقي وهو حلاص سيئرلا عمس امدنع هنكل

 ناك ضارتفالا كلذ نآل حايترالاب رعش «يليئارسإلا داسوملا زاهج اهب ماق ةيلمع ناك
 ريغ نم ناك ىرخألا ةهجلا نم نكل .نميلا ةودع ليئارسإ تناك :هيلإ ةبسنلاب ًايقطنم
 اناكم نيحلا كلذ ىتح تناك يتلا يهو نميلا باضغإب ةدعاقلا رطاخت نأ ىقطنملا

 ءاعنص نم هئابسنأ عم "ا .ةدعاقلا ءاطشن مهيف نمب :نيفرطتملاب بحري

 ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم داعو ,ةرمعلا ءادأل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ

 :ندال لن مامأ هتايجاو فانئتسا لجأ نم ناتسناغفأ

 رابخأ يأ» لمحي ناك اذإ امع هلأسو راهدنق ىلإ هلوصو روف ندال نب هب بحر

 سيئرلا عمس هنإ نادمح لاق .«ةيكريمألا ةرمدملا ىلع موجهلاب قلعتت نميلا نم

 .هنع ًادعتبم راسو ندال نب مستبا .داسوملا زاهج ىلع ةيلوؤسملا يقلي وهو حلاص
 امع نادمح يريشنلا الآس .يريشنلاب مويلا كلذاحيو قحال تفو يف نادمح ىمتلا

 امدنع كحضلاب يريشنلا قلطنا .ندال نب لعف امك يأ .نميلا نم رابخأ نم هلمحي

 ندال نب ةيحان ىلإ كلذ دعب راشأ هنكل ءداسوملا ريبدت نم موجهلا نأب نادمح هربخأ
 يذلا ببسلا تقولا كلذ يف نادمح مهف .«هطيطخت نم اهلك ةيلمعلا نإ» :لاقو

 تناك لوك دض ةيلمعلا َّنِإ يأ مويلا كلذ نم قباس تقو يف مستبي ندال نب لعج
 .ةدعاقلا ريبدت نم

 ةبحصب تارجفتملا ضعب بّرجي وهو يريشنلل هتيؤر ببس كلذك نادمح مهف

 عنص ىف ريبخلاو ءةدعاقلا ىدل تارجفتملا ريبخ وهو ,رجاهملا نمحرلا دبع يبأ

 ملع ؛ةميدق ةرايس لكيه يف لبانقلا امهريجفت ءانثأ نيلجرلا نادمح دهاش .لبانقلا

 :ءندال نيبو «صفح ىبأو ,دالخ عم ةليوط اتاقوأ يضمي ناك يريشنلا نأ كلذك ظحال

 .ةلبقم ةيلمع يف هكارتشا ىلع ةيفاضإ لئالد اهلك يهو

 لمع وه نميلا يف يكريمأ فده برض نأ ىلع راهدنق يف عيمجلا قفاوي مل
 عم ةيرسأ تاقالع يوذ أ نيينمي امإ ةدعاقلا ءاضعأ نم ريبك ددع ناك .ميكح
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 ١اذإ
للا

 ا

 |١ ١

 ىلع مهتراق يفو مهتالئاع ىف موجهلا كلذ ريثات نم نوفاخي ارناك كلذلو ظ

 : 53 دالبلا يف بارطضالا ةراثإ نم ةمكحلا نع كلدذك ءالؤه لءاست .داليلا ىلإ : ”نميلإ
 .مهيلا ءامسنلاب اذا 7 كلا

 يخلا
 ناك

 :دوعلا ن امهعمم ةيناكم ا نم ى ب كلذلو ,ءاينمب هدو تناك موجهلا كل '
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 ءارو ص ةمكحلا نع اولءاست نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ سس ادحاو نادنح

 .ىألا نأب ءامحح ور قسصش «ه ثدحت امدنع نا لمح غلبا ٠ موجهلا كلذ كعب -. ٠

 تالا نعي نيبلا لوح تادمحت رودلمب دعي ١1 .هنع ثحبي 050 ينس
 ا

 داليلا يهو .خيش اي نميلا ت رتخا اذامل» :ادرفنا امدنع ندال نب نادمح لأي

 |له ىلع ةرسش أمه ندال نس درب 5 62 ١ ناد حالا ىلإ ةسنلاب انمآ اذالم 2 تناك

 يتلا

 يريشنلا ناكو .ءندال نب ةلءاسم ىلع اوأّرجتيل نورخآلا ةدعاقلا ءاضعأ نكي مل

 لدنج ونأ ذصو .هنم رثكأ فرعي ندال نس نأب "هب ناك .ةعومجملا هذه ىلإ يمشي '

 لخادو ؛ةكمه ي » يباهرإ لمع ذيفنتل دادعتسا ىلع وه يذلا صخشلا هنأ يريشتلا

 .كلذ يعدتسن ةيضقلا أم ةهأ ام ادا «اهتاذ ةعكل

 اهريجعت امربسب ةدعاقلا دض راثتس ةدحتملا تاياآل ولا نب انتقم ندا

 ةدعاتلا تاركسعم صرعتت نأ ىندألا كحيلا يف عفوت ٠ .لوك س 1
 سأ .سأ .ول " رهدملا

كلذو .هعابتأو هسفن ةيامحل هعقوم ندال نب لقن . 7 هقلأ
 هدجهلا : 0 ريصق تقو لبق 

 .لوك ىلع

 يأ ذيفنت وأ طيطختلا مدعب ءاطشنلا 5 :اتق وم بيردتلا تاركسعم تلنقا

 ىف ابخم نم لعتناو .هدوجو ناكم رييغت يف رمتسا دقف ندال نب امأ .يباهرإ لمع

 ىلإ بهذ مث .لوباكب ةطيحملا لالتلا ىلإ ةيادبلا يف هجيوت .رخآ ىلإ ناتستاغفأ
 ندا ند رمأ .راهدنف ىلإ هتدوع لعب رخآ ىلإ أم نم اقن امك .دانأ لالجو تسوخ

 :ب نمض .لوباك يف ةفلتخم نكامأ ىلإ يرهاولغلا نميأو صفح يبأ لاسرإب كلذك

 نب ناك

 ايد

 .ةدعاقلا ةرادإ نورخآ ىلوتي فوسف لاجرلا دحأ لتق اذإ هنأب ةقيرطلا هذهب ندال

 ما



 اندالنبثوعيم

 .ندال نب شهدأ يذلا رمألا وهو .كلذ لك نم مغرلاب ةدحتملا تايالولا مقتنت مل

 .اكريمأ هانتنا ةراثإ لجأ نم ىسقأ تايرض هيجوت مهيلع يغبني هنأ هبدعاسم غلبأ

 رشع يداحلاب مت متببست [ةدحتملا تايالولا يأ] متنأ» :ّقحال تفو يف نادمح ينريخأ

 هيجوتل ندال ديرقسلا اذكهو ءلوكر يجفت ىلع اودرت مل .مكسفنأل ربمتبس/لوليأ نم

 .«ىسقأ ةبرض
 ىلع موجهلا ءارو يه ةدعاقلا نأب عيباسألاو مايألا رورم عم تاعئاشلا ترس

 ةروص تناك .ةفاك يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ يف ةمولعملا هذه ءادصأ تددرتو ,لوك

 يف ةروص - ةيوق ةرمدمب ةميزهلا لازنإب موقي ريغص براق يأ - لوك ىلع موجهلا
 لثمي امنيب ءبرغلا ةمصاع ةرمدملا لثمت» :دعب ام يف ندال نب لاق .ةوقلا ةياغ

 يف لدعلا فيسو صفح يبأ عم ندال نب عمتجا .«دمحم يبنلا ريغصلا براقلا

 ليومت زيزعت لجأ نم موجهلا رامثتسا زيزعتل قرطلا لضفأ ةشقانم لجأ نم راهدنق
 .موجهلا نع ويديف طيرش جاتنإ نوعمتجملا ررق .اهيف ةديدج رصانع دينجتو ,ةدعاقلا

 بتكم ءاضعأ عم يلع ىضمأ .ويديفلا طيرش جاتنإب لولهبلا يلع ندال نب رمأ

 ريوصت ةداعإ نمضت يذلا عورشملا كلذل ريضحتلا يف رهشأ ةتس يمالعإلا ةدعاقلا

 طيرشلا أدبي .ةيبيردتلا اهتارودو ةدعاقلا تاركسعم نع روص ةفاضإ عم .لوك ريجفت

 نوجسلا دحأ يف لجرلا ناك - نآرقلا نم عطاقم أرقي وهو يقارعلا رجاه يبأ توصب

 يف كلذ ىزغم ناك .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف هرود ببسب ةيكريمألا
 قالطإل ةدحتملا تايالولا ىلإ اراذنإ لوك ريجفت لبق ندال نب ردصأ :ةيمهألا ةئاغ

 توص ناك قلعملا نأ دعب ام يف ءاطشنلا ظحاال .رجاه وبأ مهنيب نم ناكو .ءانجسلا

 تاليدعتلاو ةريثكلا تانيسحتلا دحأ كلذ ناكو  رخفلاب ءىلملاو رثؤملا ندال نب

 .ةدعاقلا ميعز اهيلع ٌرصأ ىتلا

 كلذكو قفدتلاب لاومألا تأدب .ملاعلا ءاحنأ يف طيرشلا كلذ ةدعاقلا تعزو

 يف لولهب لصو .هريدقت نع اريبعت كلذو .هتيقرتب لولهبلا ندال نب ًافاك .نودنجملا

 ةماعلا تاقالعلا نع لوؤسملا هفصوب جودزملا رودلاب عالطضالا ىلإ ةلحرملا هذه

 .ندال نب ىدل يصخشلا ةياعدلا لوؤسم ىلإ ةفاضإلاب .ةدعاقلا يف
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 دوسلا تايارلا
 ل ل سس و ع ب ع ع يجب عر سمسم

 ,لوك ىلع موجهلا دعب اومدق نيذلا ددجلا نيدنجملا عمج ندال نب بطاخ

 دعوو .لوك ةيلمع حاجن ىلع هللا ةدعاقلا ميعز ركش .قورافلا ركسعم يف كلذو

 .ةيلوطبلا امهلامعأل ساربنو يرماخلا نيديهشلا ىلع ىنثأو ءىرخأ تامجه ذيفنتب
 زيبردتملا عش .«امهلاثمأ نم ديزملا انل مدقي» نأو ,نيديهشك امهلبقي نأ هللا لأسو
 نيروخف ركسعملا يف نودوجوملا نويئميلا ناك .داهجلل مهسفنأ ريضحت ىلع كلذك
 اودّدرو .ةريسم ءالؤه مظن .لوك ىلع موجهلا ءارو نوينميلا ءاطشنلا نوكي نأب

 ىّمسا كلذك ندال نب قلطأ .«لوك انرجف نيينميلا نحن» :بيردتلا لالخ ديشانألا

 كلذ عجشي نأ لمأ ىلعو ءامهل ًاميركت ةدعاقلل ةفايض يراد ربكأ ىلع ساربنو نسح

 ذيفنتل ددجلا نيدنجملا نم ددع كلذ دعب عوطت .امهاطخ ىلع ريسلا ىلع نيرخآلا
 .ةيراحتنا تامهم

 تاحاجنب ٠٠١١ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناكر هش يف راهدنق يف ندال نب لفتحا

 جوزت .ًاماع رشع ةعبس رمعلا نم غلابلا ةزمح هدلو فافز لفح ءانثأ كلذو ,ةدعاقلا
 ندال نب أرق .ًاماع رشع ةعبس رمعلا نم غلبت يتلا يرصملا صفح يبأ ةنبا باشلا
 :ىركذلا هذه ديلختل ةديصق

 اهَسأ سأبلا ولوأ ىشخي 06

 رحِبَتو وسرت نيح ًابعر كّديزت

 اهّريسم ودحي رحبلا بابع ٌّقشت

 زورم زادتفاو ؤهزو ٌرورغ

 اهفناظب ائيثح ىعست اهفتح ىلإ
 رثدتت بذاكر يبكم هوب

 يفتخي جوملا هب وهلي قروز ىلإ

 زرهظيو ودبي مث انيح جوملا تم
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 ندال نب ثوعبم

 دحأ لخاد ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يف اعم يريشنلاو نادمح سلج

 نادمح يريشنلا غلبأ .لوك وه امهثيدح عوضوم ناكو ءراهدنق يف ةفايضلا رك

 ةطرش لجر هفقوأ ةيلمعلا يف مدختسا يذلا براقلا لقني ناك امنيب هنأ اكدر

 عنقأ هنكل .قاروأ يأ يريشنلا كلتمي مل .براقلا عيب قاروأ يطرشلا بلط .ىنمي

 .«تاقلا ءارشل لاملا نم كلذ لداعي امب» براقلا نع رظنلا ضغي نأب ةطرشلا لج

 امدنع حاجنلاب روعش يريشنلا رمغو ءنميلا يف ةطرشلا لاجر ةوشر لهسلا نم نا
 .كلذ يف ركف

 اهيف لضفلا هئاطعإ مدعو ,ةيلمعلا يف هرودب يريشنلا حجبتب نادمح شهد

 .لاحلا ةعيبطب امهتايحب ايحضو .طيطختلا يف اكراش نيذللا ساربنو يرماخلل
 يرماخلاو وه براح امك .هل نيقيدص اناك نيلجرلا نآل نادمح فقوملا اذه بضغأ
 ادهاش ناك ًاساربن نأ كلذ ىلإ فاضُي .لامشلا فلاحت دض ةيمامألا طوطخلا ىف ًاعم
 .اهيف هاري ةرم رخآ كلت تناكو :ثنميلا يف هفافز ىلع

 حايتجا دعبو ,ةدعاقلا يف ةيركسعلا ةنجللا همدختست تناك بتكم يف رثُع

 ةلاسر كلت تناكو ,يكيتسالب فلغم نمض ةقيثو ىلع ١ ماعلا يف ناتسناغفأ

 ثدحت .هئاقشأل ةيعادولا هتلاسر كلذك تناك .يرماخلا ناسحل ةدئاعلا داهشتسالا

 .مهل ةيعادولا هتاملك رخآ نع رّبع امك ,ةدعاقلاو داهجلا نع ةلاسرلا هذه يف ناسح

 .روهز موسرو تاشبرخ ةلاسرلا بناوج دحأ يف ترهظ

 ةكرتشملا ةفرغلا يف مونلل بوبو جروجو انأ أيهتن انك 700١. ءربمتبس/لوليأ 4

 ٌرابخأ انتلصو امدنع ءءاعنص يف لمعلا نم ليوط موي دعب كلذو .نوتاريش قدنف يف
 .ليتغا دق ٠ ,لامشلا فلاحت ميعز وهو ءةوعسم هاش دمحأ خأد ديفت

 امو ةلباقم ءارجإل يبراغم لصأ نم نايكيجلب نايفحص امهنأ امعز نالجر هاقتلا
 تارجفتملاب ةوشحم تناك ىتلاو ءاهنامدختسي اناك ىتلا اريماكلا ةبيقح ارجف نأ ائبل

 امهب فيرعتلا ةلاسر نأ دعب ام يف انملع .روفلا ىلع هلثقم ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو
 .ةدعاقلا ىلإ نايمتني نايسنوت ناوضع امهنأو ,يرهاوظلا اهرْؤز
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 دوسلا تابارلا

 نمب نييمالسإلا ةداقلا نم ددع دييأتب ىظحي ناكو :امزتلم املسم دوعسم ناك

 ,يقيقحلا يمالسإلا دهاجملا تيأر» :هب هئاقل دعب نلعأ يذلا مازع هللا دبع مهيف

 ليدب نع ثحبي ناكو ةدعاقلاو نابلاط ضراعي ناك لجرلا نكل .«دوعسم وهو

 .امهل لدتعم

 هتعمس تناك .لامشلا فلاحت ككفت ينعي هتوم ناكو ًايموق ًالطب دوعسم ناك

 ةددحملا تايصخشلا دحأ ناكو ,ةدحوم هتعامج ءاقبإ يف نئيمساح نيلماع هتيصخشو

 .دالبلا ناكس مظعم مارتحا باطقتسا اهناكمإب ناك ىتلا ةليلقلا

 دوعسمب طقف قلعتي ال لجرلا لايتغا نأ نم يفواخم بوبو جروج ىلإ ُتلقن
 امم ربكأ وه لمعلا اذه» .عسوأ تاددرتو يناعم هعم لمحي لمعلا كلذ نأو ,نابلاطو

 اذكهو .نايلاط معد ىلإ جاتحت يهو ءام ءيش ىلع مادقإلا ةدعاقلا لواحت .نظن

 .«دبالا ىلإ نانتمالاب نابلاط رعشتس اذكهو دوعسم تلتق

 قاروأ جروج رضحأ .«مالكلا اذه تلق امدنع يبحاص اي ينتفخأ» :جروج لاق

 ىلع موجهلا لبقو ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت لبق اهتبتك يتلا تاركذملا

 .«أطخ ىلع نوكت نأ ىنمتأ .ثدح اذام رظنا» .لوك

 .«ىرودب اني نوكأ نا لسكا#

 دض ًاسيئر ًاموجه .ربمتبس/لوليأ ٠١ يف يأ «يلاتلا مويلا يف نابلاط تأدب
 لبق موجهلا كلذل ًاقبسم ترّضح اهنأ حضاولا نم ناكو ,ككفتملا لامشلا فلاحت
 .ةدع رهشا
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 ماعلا نيه يذلا موجمولا



 رشع عبارلا لصفلا

 ةبيشلا نبزغل

 "م:١6 ةعاسلا دنع ةبيشلا نب يزمر فتاهلا نينر ظقيأ. ٠٠ ١٠١سطسغأ/,سآ 49

 «؟ايحرم» :دهجم تبوصب باجأ .عروبماه يف هتعش يف ناكو ءارجف

 بحاص ىلع اروف يىرمر فررعت .«ابحرم» :رخآلا فرطلا ىلع توصلا باجأ

 «؟يرجي اذام» :ةبيشلا نب لأس

 كتيلط كلذلو ,يدحو هّلح يننكمي ال أزغل يئاقدصأ دحأ يل ىور» :اطع هل لاق

 .«يل هلحت يك

 .«اتسح

 دعب فقوت .«اهنم ةيلدتم اصع عم ةكعكو :ةطرشو .ءناّوصَع» :همالك اطع عبات

 .رخآ ائيش لوقيل اطع ارظتنم تمصلاب ةبيشلا نب مزتلاو ,مالكلا نع كلذ

 له» .مئان فصن ناكو كابترالاب رعش «؟زغللا وه اذه له» :ةبيشلا نب لأس

 «؟هملعأ ال رخآ ءيشو ناوَصَع ؟زغللا اذه يل يورتل قيمعلا يمون نم ينتظقيأ

 ارظتنم ناك .طخلا نم رخآلا فرطلا ىلع اطع بناج نم قبطم تمص داس
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 000 يي ا دوسلا تايارلا

 ءراسلا ىف : ايوس اهيلع المع ام ًاريثك يتلاو ,ةرفيشلا هذه مهفي هلعل هقيدص
 مهف 0

 1 ىش يأ لع قلمي ال نأ كقيدصل لق : اثضسعسو» :اطعل لاقو ءاريخأ دغللا ةسلا

 ظ ا .«فيطل زغل

 , اقاعود

 ( فرع هنأل كلذو .هقيدص ىلإ هلوق ديري مالكلا نم ديزم ةيبثلا نب ىدل ناك
 وك رغ طخ لالخ نم كلذ لعفي نأ ادج رطخلا نم ناك نكل ءاددنم آى قف

 ارومأ كانه نأل نيرذح انوكي نأ ىلإ ةحارص امههّين نأ دمحم خيشلا دلاخل قبس

 .طخلا لفقأو هسفنل هفطاوع ةبيشلا نب متك .اهيف ةرطاخملا يغبني ال ةريثك

 .ناتسكاب ىلإ ربمتبس /لوليأ 0 يف هجوت اذكهو ٠ ؛عروبم اه يف اريخأ هرمأ مزح

 ناك ئيذللا دمحم خيشلا دلاخو ندال نب ىلإ هب ًاقوثوم ًاثوعبم كانه نم لسرأ

 5 اكريمأ ىلع ريبكلا موجهلا عقيس» :اهدافم ةلاسرب هدّوزو «ناتسناغفأ 7

 .«ريمتيسس[/لوليأ ١١ ,ءاثالغلا

 .ًاغارف ةطرشلا لّثمت امنيب ١١«, مقر ناوّصَعلا لثمت :اطع زغل لح وه كلذ ناك
 ١١- هعومجمب مقرلا لكشي .ةعست مقرلا لثمتف اهنم ةيلدتملا اصعلا عم ةكعكلا امأ
 هم نيذلا نيفطاخلا لكو اطع نأ كلذ ينعي .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا يأ .4
 .ةدعاقلا اهتشستس ةس ىتلا تارئاطلا ةيلمع خيرات اوراتخا مهنأو مهناكم يف نوزهاج

 لواح هنأ امك ءنميلا يف ريزواب ليغ يف 1917 ماعلا يف ةبيشلا نب يزمر دلو

 لبوق هتريشأت بلط نكل ,19460 ماعلا يف ةرم لوأل ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخدلا

 تاريشأتلا ىبلاط ىف ةككشتم تقولا كلذ يف ةدحتملا تايالولا تناك .ضفرلاب

 ةيشلا نب لواح .نييعرش ريغ نيرجاهم ىلإ نولوحتي دق مهنأب اهنم ًاداقتعا ةينميلا
 يزمر مسا تحت ءوجللا بلطي ينادوس نطاوم هنأب ًارهاظتم - ايناملأ ىلإ لاقتنالا
 درتي ناك امك ,هبلط ىف ًايراج قيقحتلا ناك امنيب غروبماه يف يزمر شاع .رمع
 داع نأ ثبل امو نميلا ىلإ داع .رمألا ةياهن يف ضفُر هبلط نكل كانه عماوجلا ىلع
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 ةيبشلا نبزعل
 ةيسييستملا همي ةشسيتسسشل

 ك0

 هل حمس اذكهو .يقيقحلا همسا ًامدختسم بلاطك ةرملا هذه داع هنكل ءايناملا ىلإ

 ,ربكأ ماظتناب ةرملا هذه لعف هنكل ,غروبماه دجاسم ىلإ ددرتلا يف يزمر رمتسا

 .ةيرامعملا ةسدنهلا يف هتسارد ةعباتمل غروبماه ىلإ لقتنا هنكل ,1974 ماعلا يف

 ريثك ًابلاطو .ًايدئاقعو ًايدج اطع ناك - نيتفلتخم نيتيصخش ناكلتمي ناباشلا ناك
 ءارآلا اكراشت امهنكل - ًأريقف ًايلاطو وهلل ابحمو ايدو ةبيشلا نب ناك امنيب ءزيكرتلا

 .ةعرسب نيقيدص احبصأو ةفرطتملا '

 بلاط عم اهاكراشت امك ءامهل ةقش ىلع روثعلا نم ةياهنلا يف ناقيدصلا نكمت

 انس رغصأ ناك يذلا ناورم داترا , حسشلا ناورم وهو :ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم

 امهلثم حبصأو ءاهتاذ دجاسملا ,(191 ماعلا يف دلو ) ةبيشلا نبو اطع دمحم نم

 .ايناملأ ىف ًائيدت رثكأ

 يذلا حارجلا دايز ىعدي ينانبل بلاطو ةبيشلا نب نيب ام ةقادصلا ىرع تقئوت

 تابسانملل هدايترا ةرثك توريب يف حارجلا نع فرع .غروبماه دجاسم دحأ ىف هاقتلا

 ام ةلحرم ىف دايز أدب .ةيادبلا يف ايناملأ يف كاذ هبولسأ عبات امك ءصقرلا تالفحو

 مونلا ىلع داتعا امك ؛نييكرت نيرجاهم ةنبا يهو ؛نيوغنيس ليسأ ىعدت ةباش ةدعاوم
 عطقي مل هنكل ,هنيد يف ةيدئاقعلا ىلإ ايجيردت لّوحتلاب ذخأ دايز نأ ادب .اهتقش يف

 ءاطع تعمج يتلا ةقشلا يف مظتنم لكشب عامتجالا ىلع ةعبرألا لاجرلا داتعا

 مهفصوب مهسفنأ ىلإ مهترظن تديازت .يمالسإلا نيدلا ميلاعتب مازتلالا ىلع 52

 بتك نأ اطعب رمألا لصو .ةيدج لكب مهرود ىلإ اورظنو :نيمزتلم نيينيد نيثوعبم

 .راصنألا راد يف ميقي هنأب اهررحي ناك ىتلا راجيإلا تاكيش ىلع
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 دوسلا تايارلا

 دجسم ىف ةداع بطخي ناك ءراّمز رديح دمحم ىعدي ظعاوب ةعومجملا ترثات

 لوألا داهجلا نمز يف ناتسناغفأ يف براح نأ رامزل قبس .غروبماه يف سدقلا

 .داهجلا يف ءدبلا نع نولوؤسم مهنأب هيعمتسم ربخُي ناكو ءتايفوسلا دض

 مهنكل .داهجلا يف ءدبلل ناشيشلا ىلإ رفسلا ىلع ةيادب ةعبرألا لاجرلا مزع

 عمتجا .ناشيشلا يف لقنتلا تابوعص ببسب ناتسناغفأ ىلإ باهذلل ةحيصن اوقلت

 .يناتيروملا صفح يبل ٌبيرق وهو ,يحالص دلو دمحم عم مهتطخ ذيفنتل نابشلا

 يحالص حصن .ةينيد ةنجل سأرتو ؛ةدعاقلا ىروش سلجم يف اوضع يحالص ناك

 لضفأ ىلإ مهدشرأو ,ناتسكاب ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلاب ةعبرألا لاجرلا

 ىلإ ناتسكاب نم ةدعاقلا نم ء ءاطشن مهبحطصا .يشت تارك وحن مدقتلل ةقيرط

 دعب ندال نبل ةعيبلا ةعبرألا نابشلا ىطعأ .ندال نبب اوعمتجا كانهو ,ناتسناغفأ

 .ةيفاضإ تاداشرإ مهيقلت

 ىلع ةدعاقلا يف نولمعي نورخآ ةداقو ءدمحم خيشلا دلاخو .ندال نب لفتحا

 ذيفنتل نييلاثم اوناك نابش ةعبرأ اهنيح ٌرضَح .نابشلا لوصوب ,تارئاطلا ةيلمع طيطخت
 يف مهثوكم ببسب لهسأ ةيكريمأ لوخد تاريشأت ىلع نابشلا لوصح ناك .ةطخلا
 فاضُي .ناتسكاب وأ ناتسناغفأ يف نيدوجوملا ءاطشنلا نم هيلع رمألا ناك امم ايناملأ

 ىلع بردتلل يفكي امب نولهؤم مهنأب ينعت تناك ةيملعلا مهتايوتسم نأ كلذ ىلإ

 .ناريطلا

 داهجلا قالطإل ةيلاثملا ةصرفلا كلت تناك .اهولبقف نابشلا ىلع ةمهملا تضر
 ةدعاقلا ةداق عّبش .نيدهاجملا مظعأ مهفصوب ركذت فوس مهءامسأ نأ امك ءمظعألا

 نوعبسو ناتنثا هبيصن نم نوكي ديهشلا نأ موهفم ىلع اوددش امك .ةركفلا هذه
 .ةفاك يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ يف لاطبأك مهب ءافتحالا ىلإ ةفاضإلاب ,ةنجلا يف ءارذع

 اهعرفل ةمظنملا هدمتعت يذلا مسالا وهو .ةصاخلا تايلمعلا عرف يف نابشلا عضو

 همساو) يرصملا صفح وبأ ,ةيركسعلا ةنجللا سيئر عرفلا كلذ سأرت .يباهرإلا

 ايالخ عرفلا كلذ كلتما امك ,لدعلا فيس ةينمألا ةنجللا سيئرو .(فطاع دمحم

 سوه



 ةييشلا نبزغل

 كلذو ,ىرخألا نع لصفنم لكشب اهنم ةدحاو لك لمعت ثيحب هب ةصاخ تايلمعو
 ْ .ةينمأ بابسأل

 يذلاو تاينينامثلا ماوعأ يف ةطرشلا طباض ناك يذلا وهو ,فطاع دمحم امأ

 ,هب نوموقيس ام ليصافت نع اصخلم مهاطعأ دقف - ةدعاقلا يف ايلعلا زكارملا قلست

 .ةرفشملا زومرلا ةطساوب مهنيب ام يف لصاوتلا ىلع اوبردت امك

 ءاطشن ىقاب نع نيلصفنم ناتسناغفأ يف مهتماقإ ءانثأ نابشلا ندال نب ىقبأ

 لصاوتلاب حمسُي مل .ةيرسلا نم تاجرد ىلعأ ىلع تيقبا ةطخلا نأل كلذو .ةدعاقلا

 نادمح ميلس ندال نب قئاس مهنيب نم ناكو نيقوثوملا ةدعاقلا ءاضعأ ريغل نابشلا عم

 ةدحاو ةفرغ يف ثكمي لولهب ناك .ةياعدلا نع ندال نب لوؤسم وهو لولهبلا يلعو
 ,لولهبلا فارشإ تحتو .,ةعومجملا ءاضعأ رّوص .ناتسناغفأ يف هدوجو دنع حارج عم

 ةفرعم ىوس ةعبرألا نابشلا كلتمي مل .مهنم دحاو لكل ويديفلا ىلع داهشتسا طئارش

 نأ لبق براجت ةدعب مايقلا مهيلع نّيعت كلذل ,ءنآرقلابو ىحصفلا ةيبرعلاب ةليئض

 ,لولهبللو ةعيرآلا نايشلل ةيلست ردصم براجتلا هذه تناك ا مهظفل حبصي

 .ظفللا يف اطخ مهباكترا دعب كحضلاب نورجفني اوناكو

 تحبصأ مهرهاظم نكل ,مهبيردت ءاهتنا دعب ايناملأ ىلإ ةعبرألا نابشلا داع
 اودتراو ءمهاحل نابشلا قلح .اهب اودَوُز يتلا تاميلعتلا بسحب كلذو ,اددشت لقأ

 نوثحبي كلذك نابشلا أدب .ةفرطتملا دجاسملا ةرايز نع اوفقوتو ,ةيبرغلا سبالملا

 وهو ,يشولبلا رامع ىعدُيو ,ةدعاقلا ءاطشن دحأ مهدّوز .ناريطلا ميلعتل دهاعم نع

 رمالا ةياهن يف ةعبرالا ررق .ةيهيبشت ناريط ميلعت جماربب دمحم خيشلا دلاخ ثشأ نبا

 ملعت مهل لضفألا نم هنأو ,يفكي امب ةديج تسيل ةيناملألا ناريطلا ميلعت دهاعم نأ

 امو هذه مهتركف ىلع ندال نب ةقداصم نابشلا بلط .ةدحتملا تايالولا يف ناريطلا
 .ةديدجلا ةطخلا هذه كراب نأ ندال نب ثبل

 مهتابلط ميدقت لبق ةديدج رفس تازاوج ىلع لوصحلا ةعبرألا نابشلا بلط

 نضفرإ
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 ىدقف مهنأ اومعز نأ دعب كلذو .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد تاريشأت ىلع لوصحلل

 :دجوملا ةيناتسكابلا رفسلا تاريشأت يدؤت نأ نم نابشلا قلق .ةيلصألا مهتازاوج

 ةيكريمألا تاريشأتلا ىلع مهلوصح تاالامتحاب رارضإلا ىلإ رفسلا تازاوج ىلع

 نءاج .ةديدجلا تازاوجلا زاجنإ روف تاريشأتلا ىلع لوصحلا تابلط نابشلا مّدق

 رهألا رخأتي مل 0٠6 .رياني/يناثلا نوناك ١18 يف يحشلا ةريشات ىلع ةقفاوملا

 ىبلط لوبق ءاج امك .ويامارايأ | ١8 يف اطع ةريشأت ىلع ةقفاوملا لوصو لبق ارشثك

 تاباط ميدقت باشلا لواح .ضفزر دقف ةييشلا نب بلط امأ . ويام/رابأ 50 يف حارجلا

 ببسب سيل .ةرم لك يف ضفرُ ل ل ل

 < :ةلياق تاونئس لبق هباط ضفرل هتاذ ببسلل نكل .ةيباهرإلا هتاطاشنب كوكشلا

 ةيلراحي 50 سلا نأ نم 9 ةقلق تناك تقولا كلذ يف ةيكريمألا تاطلسلاو ءاينمي

 .ةيعرش ريغ ةقيرطب دالبلا يف ة ءاقنلا

 خيشلا دلاخ دعاسم نوكي نأب ةبيشلا نب دمحم خيشلا دلاخو ندال نب فلك

 ةدايقو ةيناملالا ةيلخلا نيب ام لصولا ةلص نوكي نأو ,ةطخلا هذه يف سيئرلا دمحم

 يف ندال نب راتخا .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخدلا عيطتسي ال هثأل كلذو ؛ةدعاقلا

 :دايقلا مهتنّيع نيذلا نيثالثلا ءاطشنلا نم دحاو وهو يمزاحلا فاون تقولا اذه

 .اطع بئان نوكيل - راجول يف دالخ دي ىلع صاخ بيردت ىلإ عوضخلل نيتنس لبق

 ةييشلا نب ىلوت ىتح .ةدحتملا تايالولا ىلإ حارجو ,يحشلاو ءاطع لخد نإ ام

 هتنيع ىذلا اطع عم ةزمرملا ةيفتاهلا تاملاكملا لدابتو مهيلإ لاومألا ليوحت تابيترت

 ةييشلا نيو اطع رهاظت .ةدحتملا تايالولا ىف ةيلمعلا ةدايقل تقولا كلذ يف ةدعاقلا

 رمألا عقاو يف نكل .ًاعم امهتاررقم ناركذتسي نابلاط امهنأب ةيفتاهلا امهتاملاكم يف

 ريشت «نونف» ةملكو ,ةيملاعلا ةراجتلا زكرم ىلإ ريشت «ةيرامعم ةسدنه» ةملك تناك
 يذلا ءاقللا اهنيب نمو ءابوروأ يف ةليلق تارم كلذك ناباشلا ىقتلا .نوغاتنبلا ىلإ

 امهعمج يذلا كلذو 7٠١١, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف نيلرب يف امهعمج

 ٠٠١١. ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف ديردم يف
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 نك أنلا(ربز "ل

 ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا نم ةبيشلا نب نكمت مدع ناك

 فلمخب ةيادبلا يف يضقت تناك اهتطخ نأل كلذو ,ةدعاقلا ىلإ ةبسنلاب ةلكشم ةبائر
 ,ةيملاعلا ةراجتلا زكرم يجرب :ةينبأ ةعبرأب نمازتم لكشب اهب مادطصاللاو تارئاط عبرأ

 مامأ قحال تقو يف دمحم خيشلا دلاخ ىعدا .يكريمألا لوتيباكلاو ,نوغاتنيلا
 رشع فطخل ةيادبلا ىف ططخ هنأب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف هيبوجت.م

 ةرئاطلا ةدايق ىوني ناك هنإ لاقو ,ريمتيس /لوليأ نم رشع يداحلا موي يف تارئاط

 لك لتقيل ىكريمأ راطم ىف ةرئاطلاب طوبهلل ططخ هنإ كلذك لاق .هسفنب ةرشاعلا
 ةدحتملا تايالولا هيف مجاهي ملاعلا مامأ ًاباطخ يقلي مث ,اهنتم ىلع روكذلا نيرفاسملا

 .ةيعمقلا ةيبرعلا ةمظنالاو ليئارسإل اهمعد ىلع

 درجم ىه لب ةيقيقحلا ةطخلا ًادبأ نكت مل هذه نأ ةيادبلا يف حضاولا نم ناك

 زاربإ ىلع بظاوي ناك يذلا وهو .هتالهؤم زاربإل دمحم خيشلا دلاخ هب ماق دوهجم
 ىتلا كلت نمربكأ ةرهش هيطعي يذلا رمألا وهو .عفرألا يباهرإلا لقعلا هنأ ىلع هسفن
 هتدهاشم ةجيتن ناك هسفنل هفيصوت نأ ادب .فسوي يىزمر هتفيمش نبا اهيلع لصح

 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخل اهراتخا يتلا باهرإلا مالفأ نم ريبك ددعل

 تايالولا يف تامجه نشب يضقت تناكف ةدعاقلا اهتعضو يتلا ةيلصألا ةطخلا امأ

 ةريخألا ةطخلا نع ىلختلا مت نكل :نمازتم تقو يف ايسآ قرش بونجو ةدحتملا

 .ةريثكلا اهتاديقعت بسب

 ةرئاط دئاق نوكيل ةدعاقلا هتبّرد يذلا رخآلا صخشلا وه يوسوملا ايركز ناك

 حمسي يسنرفلا هرفس زاوج ناك .ةيسنرفلا ةيسنجلا لمحي يبرغم لجر وهو .المتحم
 عم ةلكشملا نكل .ةلوهسب ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلاب هل

 هنكمت نم ةقثاو ةدايقلا نكت مل اذكهو ,يداعلا هئاكذ ىوتسم يف تلثمت يوسوم

 نع هتوق راهظإ بحي ناكو .ًابلص الجر هسفن ربتعي يوسوملا ناك .هرودب مايقلا نم

 يوسوملا باضغإب عتمتسي لدنج وبأ ناك .نيرخآلا ةدعاقلا ءاضعأ ةعراصم قيرط
 .كلذ دعب هتلزانم ضفريو ةعراصم ةارابم يف هبلغي نأ عيطتسي هنإ هل لوقي امدنع
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 دوسلا تايارلا

 رم ىلعأ ةبترم يف هعضي يصخشلا ندال نب سراح هفصوب لدنج يبأ زكرم ناك

 اضغ يلغي نأ ىوس ءيش ٍّيأ لعفي يوسوملا نكي مل اذكهو ,يوسوملا ةبترم
 .يكتشيو

 بيردتلا يقلتل ايزيلام ىلإ ٠٠٠١ ماعلا يف يوسوملا دمحم خيشلا دلاخ لسرأ

 ةطشنأ يف كانه طروتف ءهبجعت ةسردم ىلع رثعي مل هنكل .تارئاطلا ةدايق ىلع

 نيرشت رهش يف ندنل ىلإ رفسلاب كلذ دعب دمحم خيشلا دلاخ هرمأ .ىرخأ ةيباهرإ

 هجوت .ربمسيد/لوألا نوناك رهش ىف كانه هراز نأ ةبيشلا نب ثبل امو ءربوتكأ/لوألا

 ةسردمب قحتلاو ةدحتملا تايالولا ىلإ ٠٠١١ ماعلا نم رياربف/طابش 7١ ىف يوسوملا

 يقلأ .اديج نكي مل اهيف هءادأ نكل ءاتوسونيمو اموهالكوأ يف تارئاطلا ةدايق ميلعتل

 نيناوق قرخ ةمهت هيلإ تهججبوو 7٠٠١١ ماعلا نم سطسغأ/بآ ١5 يف هيلع ضبقلا

 .هب باترا يذلا ناريطلا بردم هنع غلبأ نأ دعب كلذو ,ةرجهلا

 رخآ حشرم ٠٠٠١ ماعلا يفو ناتسناغفأ يف رهظ امدنع رورسلاب ةدعاقلا ةداق رعش

 لجر رهظ .رهابلا ريغ يوسوملا لبس ىلإ رظنلاب كلذو ,ةعبارلا ةرئاطلا دئاق نوكيل

 ةكلمملا يف روجنح دلُو .روجنح يناه :ًابردم ًاناطبق ناك ددجلا نيدنجملا نيب نم

 ةكلمملا ىلإ يناه داع 144١. ماعلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا سردو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ملعتي يك 1445 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا ىلإ ًاددجم لقتنا هنكل ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ؛1991/ ماعلا يف صاخ ناريط دئاق ةزاجإ ىلع لصح نأ ثبل امو ؛تارئاطلا ةدايق

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ًاقحال يناه داع .يراجت رايط ةداهش ىلع كلذ دعب لصح مث

 .هل لمع نع شيتفتلل ةيدوعسلا

 دحأ يف اندم اراط اهيددل نا دج خيشلا دلاخو ندال نب فشتكا امدنع

 - اهنوكلتمي ةصاخ تاراهم يأ ركذ ددجلا نيدنجملا نم بلطُي ناك - امهتاركسعم

 ربتعي ناك هنأل روفلا ىلع هتمهم يناه لبق .[تارئاطلا ةيلمع يف] هدينجتب اوعرسأ
 .اريبك افرش هل ايصخش ندال نب ءاقتنا

1 



 ةيريسسرلا نبزخغل

 نأ هورمأ 3 ءاهيلإ جاتحي ىّثلا ةرفيشلا حيتافم ىلع روجنح ةدعاملا ٌهداق برد

 عم لصاوتلا ةيفيك دالخ هل حرش .ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلل ةريشأت ىلع لصحب
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ىناه داع .ةدحتملا تايالولا ىلإ هلوصو روف يمزاحلا فاون

 ١0 يف رفسلا ةريشأت ىلع لصحو 7٠٠١. ماعلا نم وينوي/ناريزح 7٠١ يف ةيدوعسلا

 مهراتخا نيذلا فوفص ىلإ نييلبقتسملا نيرايطلا نم ةعومجملا هذه تمضنا

 دلُو .دالخو ؛يمزاحلا فاونو .راضحملا دلاخ يأ ,ةيلمعلا نم اءزج اونوكيل ندال نب

 لوصحلا يف امهيدل ةلكشم الو نييدوعس اناك امهنأ يأ ,ةكم يف راضحملاو يمزاحلا

 .ًاينمي ناك هنأل كلذ عم دالخ بلط ضفُر .ةيكريمأ ةريشأت ىلع

 ةوقلا يوذ نم نيفطاخلا نيب نم يمزاحلاو راضحملا نوكي نأ ررقملا نم ناك

 نيرفاسم يأ ىلعو ةرئاطلا مقاط ىلع بلغتلا مهتمهم تناك نيذلا كئلوأ يأ ,ةيلضعلا
 .ناتسناغفأ يف كانيإ سم ركسعم ىلإ نيرخآ نيفطاخ عم نالجرلا لسرأ .نيبغاشم
 ةرفاوتملا ةمعطألا عاونأ لضفأ كلذك ايقلت .ةحلسألاو لاتقلا ىلع تاميلغت ايقلتو

 ىلع ًايصخش دمحم خيشلا دلاخ دعاس .امهتايونعم زيزعتلو امهتقايل ىلع ءاقبإلل
 يف نيكاكسلا ءافخإ ةيفيك مهملعو «نيرايطلا ريغو نيرايطلا نم نيفطاخلا بيردت
 ,فارخلاو ءزعاملا قانعأ ٌرح ىلع دلاخ مهبّرد .باكرلا قانعأ رحن ةيفيكو ,مهبئاقح

 .لامجلاو

 كلذو ةدحتملا تايالولا نع تامولعم نيفطاخلا ءاطعإب دمحم خيشلا دلاخ ماق

 نم نيفطاخلا نم ددع ءيجم ببسب كلذو «نييدماغلا تيب» اهيلع قلطا ةأشنم يف

 مهملعو ,ةيزيلجنإلا تارابعلا نم ًاددع نيفطاخلا دمحم خيشلا دلاخ مّلع .دماغ ةليبق
 ناك .فطخ دهاشم ىلع يوتحت يتلا مالفألا ةدهاشمو ءفتاهلا ليلد مادختسا ةيفيك

 ««مكدعاقم يف اوقبا"و ,«اوكرحتت ال»و .«مكسوؤر اوفخأ» .ءتارابعلا كلت نيب نم

 .«مكنم دحنأ كرحتت اذإ مكلتقأس»و

 اا



 مم ؛أ] ى- ) ٠

 لجأ نم كلذو ,تابيردتلا ءاهتنا دعب روبمالالاوك ىلإ راضحملاو يمزاحلا رفاس

 كانه نم نالجرلا رداغ .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلاب قلعتي ةمق عامتجا دمع

 .ًادقن 85,٠٠١ غلبم كانه دالخ ىلإ عصقلاو ساربن ملس .دالخ ةقفرب كوكناب ىلإ

 سول ىلإ ىلوالا ةجردلاب رفس ركاذت ءارش نم يمزاحلاو راضحملا نكمت اذكهو

 ٠٠٠١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ١5 موي يف كوكناب ارداغ مث ءسولجنآ

 ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيلضعلا ةوقلا يوذ نم نيفطاخلا نم امهقافر لصو

 .(رشع ةثالث لصأ نم رشع انثا) نييدوعسلا نم مهمظعم ناك ٠0١١. ماعلا فيص

 تابلط ءالؤه مدق .نيملعتم ريغو .ءنيجوزتم ريغو ,لمعلا نع نيلطاع مهمظعم ناكو

 ىلع اولصح نإ امو .ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا يف لوخد تاريشأت ىلع لوصحلا

 يحشلاو اطع ماق .بيردتلا نم ديزم ىقلتل ناتسناغفأ ىلإ اورفاس ىتح ةقفاوملا

 .اهيف رقتست ةماقإ نكامأ اهل اونّمأو .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةعومجملا لوصو قيسنتب

 رهو .يواسوهلا ىفطصمو .دمحم خيشلا دلاخ ةقيقش نبا وهو ,يشولبلا رامع امأ

 ةرداغملا لبق لاملاو رفسلا رومأ قيسنت يف ادعاس دف ,ةدعاقلا ىف ىلام طشان

 مقر ىلع نولصحي نوفطاخلا ناك .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةعومجملا لوصو دعبو
 مهلوصو روف ةيفرصم تاباسح نوحتفي نوفطاخلا ناك .يواسوهلا وأ ىشولبلا فتاه

 دمحم خيشلا دلاخ نم فطاخ لك ملست .مهعم اهوبلج ىتلا لاومألا اهيف نوعدويو

 مهنم بلُط امك ,رالود فالآ ةينامث ىلإ فالآ ةتس نيب ام حوارتي ًاغلبم ,يواسوهلا وأ
 .اطع ىلإ يقابلا ءاطعإو تارالودلا نم فالآ ةعضبب ظافتحالا

 دحأ ,,”..أ ماعلا نم سطسغأ/بآ 6 خيراتب اديرولف يف ودنالروأ ىلإ لصو

 ةعباتلا مقر ةلحرلا نتم - سامو ,يناطحقلا دمحم ىعديو ةدعاقلا ءاضعأ

 ةيكريمألا سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد 9 افظوم نكل .كيتنالتآ نيجريف ناريط ةكرشل

 نتم ىلع ةدحتملا تايالولا جراخ ىلإ هليحرت متو .دالبلا لوخدب هل حامسلا ضفر

 /بآ يف يشولبلا رامع بلط .دوعي فوس هنأب هترداغم ءانثأ لجرلا مسقأ .ةيلات ةلحر

 نم أءدب ةدحتملا تايالولا ىلإ رفس ةريشأت ىلع لوصحلا 7٠٠١١ ماعلا نم سطسغأ

 ذي



 ةبيشلا نبزغل

 بلط نكل .ربمتبس/لوليأ ١١ يف ىيهتنتس ةريشأتلا تناك 7٠١١. ءربمتبس /لوليأ :

 .ضفرلاب لبوق يشولبلا

 يف وجلا يف نوكت تالحر عبرأ ىلع روثعلا وه اطع ىدل ربكألا يدحتلا ناك

 ,روجنحلاو ,حارجلاو ءيحشلا ديجي تارئاط يف نوكت ثيحبو ,مويلا نم هسفن تقولا

 فشتكاف (0717307610هز1إ9 ىلع ثحبلا تالوج نم اددع اطع ىرجأ .اهتدايق هتاذ وهو

 كلذ لك نم اطع دكأت نإ ام 70٠١. ءربمتبس/لوليأ ١١ يف رفاوتت طورشلا كلت لكنأ
 .هيلإ ةلاسرلا لاصيإل ةبيشلا نب عم الاصتا ىرجأ ىتح

 .ةايحلا هذه يف مهمايأ رخآب ع اتمتسالل نوفطاخلا قلطنا ىتح دعوملا ددحت نإ ام

 .اولمثي يك تاناحلا ىلإ باهذلا نورخآ لضف امنيب ,يرعتلا ةيدنأ ىلإ مهضعب هجوت

 بيرغلا نم ودبي نأ لمتحُي .يلوحكلا بارشلا نم ةيمك عرجتي وهو كلذك اطع دهوش
 نم ليلقتلا ىلإ نيينيد ءادهش دعب اميف ةدعاقلا مهتنلعأ نيذلا لاجرلا ءالؤه ءوجل

 كلتما .نييقيقحلا نينيدتملا نم اونوكي مل مهتيبلاغ نأ وه عقاولا نأ الإ ,مهسفنأ ردق

 اصاخشأ امإ مهمظعم ناكو ,مالسإلاب لاوحألا لضفأ يف ةيحطس ةفرعم نوفطاخلا

 نوثحبي نيحجبتم ًادارفأ اوناك امإو ,مهعانقإ نم دينجتلا نع نولوؤسملا نكمت ءاطسب
 ادبأ اوكرتي مل مهنكل .ءاقدصألا باجعإ ةراثإو ةبالصلا رهظمب روهظلل ةقيرط نع

 ىلإ حارجلا دمع .تامهملا نوذفني مهو ىتح ءاهيلع اوداتعا يتلا شيعلا بيلاسأ

 ةداتعم هذهك تافرصت تناك .هتقيدص عم ءاقللا فدهب تارم ةدع ايناملأ ىلإ ةدوعلا

 ةيلمع ططخ يذلا لجرلا وهو .لاثملا ليبس ىلع ,يريشنلا شاع .ةدعاقلا طاسوأ يف

 .يبد يف سموم عم ءلحارملا ىدحإ ىفو ,لوك سأ .سأ .وي ريجفت

 تسوخو لوباك نيب ام رارمتسابو هيدعاسم برقأ عم كرحتلا ىلإ ندال نب دمع

 درت دق ةدحتملا تايالولا نأ هكاردإ عم موجهلل ًاقابتسا كلذ لعف وهو .دابأ لالجو

 هقئاس يأ ,نادمح ميلس ىتح الو ءنييصخشلا ساّرحلا نم دحأ نكي مل .ةوسفب

 تايالولا يف ساسكت .كيال ثواس يف اهزكرم (5201) رباس ةكرش اهكلمت ةريهش رفس ةلاكو عقوم (*)

 .ةيكررمألا ةدحتملا
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 دوسلا تايارلا

 وأ ةقيقد لبق هتهجوب مهربخي ناك ندال نب , نكل ,بكوملا ةهجوب ملع ىلع «صاخلا

 كلذ تبا

 ,قيرطلا فصتنم يف رفسلا ةهجو رييغتب رمأي نايحألا ضعب يف ندال نب ناك
 تاذ ندال نب نكي مل .مييختلاب بكوملا رمأيل ةأجف فقوتي ناك ىرخأ تاقوأ ىف

 يف مييختلا لضفي ب ندال ني ناك .فاطملا هب ىهتتيس نيأ نايحألا ضعب يف مل

 ىلع نكي مل بكوملا نأ ىتح ,ةلوهسب هيلع رثعُي ال يك ةفورعم ريغ ةقطنم طسو

 نأل ندا نيب تاءارجإلا هذه لك تعفد .طيضلاب هدوجو ناكم تايثادحاب ة ةفرعم

 ناك .حلاص دمحمو يرصملا ريخلا يبأ يلزنم يف اريبك اتقو ندال نب ىضمأ

 ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىروش سلجم يف نيقباس نيوضع نالجرلا

 مث ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةداق نم اناكو ,يرهاوظلا نميأ نم اد ةيتتمو

 سرام/راذآ رهش يف هلأ يذلا يمسرلا جمدلا دعب ةدعاقلا ىروش سلجم ىلإ امضنا

 .ةيرصملا يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا نيبام ١ ماعلا نم

 بيردت تاركسعم ةرايزل دالبلا ءاحنأ يف يرهاوظلاو ندال نب لاج جمدلا دعبو

 يف ةثالث مقر لجرلا حبصأ يذلا يرصملا صفح يبأ ةقفرب كلذو ءاهتاشنمو ةدعاقلا

 .ثيغ ابأ ناميلس ىعدي ًايتيوك نأ امك ,(يناثلا زكرملا يرهاوظلا لتحا) ةعامجلا
 رهظ .ةمظنملا مساب 01 حبصأ دق ,ةدعاقلا فوفص ىف هتيمهأ تديازت يذلاو

 ريغت لقف ةدعاقلا مسا امأ .ةيئاعدلا ةدعاقلا ويديف طئارش يف ذآ ةعيرألا لاجرلا

 يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا نيب ام عمجي يذلا مسالا وهو ,داهجلا ةدعاق ىلإ ايمسر

 مساب نآلا ىتح فرعت تلاز ام ةمظنملا نأل طقف ايلكش مسالا رييغت ناك .يرصملا

 .ةدعاقلا

 ةسامحلا نم ةريبك ةجرد ىلع 7٠١١ ءربمتبس 2 /لوليأ ١١ موي يف ندال نب ادب

 .ببسلا نوفرعي هيقفارم نم ًادج ليلق ددع ناك .ًاديج هنوفرعي نيذلا ىلإ ةبسنلاب

 ايا
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 2 م01 ةبيشلا نبزغل

 نويزفلتلا زاهج ليغشتب ءاسملا كلذ نم قحال تقو يف لولهبلا يلع ندال نب أ

 ةدهاشم نم نكمتي ثيحب مالعإلا لئاسو ةنحاش يف ةيعانصلا رامقألاب لوصوملا

 بلط .تاطحملا طاقتلا يف حجني مل هنكل نويزفلتلا ليغشت لولهبلا لواح .راخألا

 نيب ام نالجرلا لقنت .ويدارلا زاهج ىلع رابخالا طاقتلا كلذ دعب ندال نب هنم

 اثب ايقلت نأ ىلإ ءاكريمأ توص ىلإ مث ,يس .يب . .يب ىلإ الوأ اعمتساو تاطحملا

 .ةقيقد نيعبرأو سمخ ةدمل ةيداعلا رابخألا ريراقت ىلإ ناعمتسي نالجرلا لظ .ًاتباث

 ةدحتملا تايالولا تيقوتب ًاحابص ةقيقد 6:5" ةعاسلا دنع :ًالجاع ابن ًاريخأ اعمس

 نم ىلامشلا جربلا ةرئاط تمدص (6111[1:35 102/1181 11126 1)11) يفيصلا يقرشلا

 .اثداح ادب كلذ نإ ريرقتلا لاق .كرويوين ةنيدم يف يملاعلا ةراجتلا زكرم

 ررقملا نم ناك يتلاو .زنيالريآ ناكريمأل ١5 ةلحرلا نأ فرعي ناك ندال نب نكل

 دق يلودلا سولجنا سول راطم ىلإ نطسوب يف يلودلا ناغول راطم نم ريطت نأ

 لئاوو ,يرهشلا ديلوو ,يرمعلا زيزعلا دبعو ءاطع دمحم دي ىلع حاجنب تفطتخا
 مادطصا لبق غلبأ ةرئاطلا مقاط دارفأ دحأ نإ كاذتقو ليق .يماقسلا ماطسو ,يرهشلا

 نيققحملاب عفد يذلا رمألا وهو ءسفنتلا هيلع بعصي هنأو نعط دق ًارفاسم نأ ةرئاطلا

 رهظي مل ريرقتلا اذه نكل .مدخّتسا دق عومدلل ًاليسم ًازاغ نأ يف كشلا ىلإ دعب اميف

 .امحال الإ

 حاص .لافتحالاب اوأدب نيرضاحلا ةدعاقلا ءاضعأ نأ امك ,ندال نب مستبا

 ناك .ًاجاهتبا ءاوهلا يف 47-41 عون نم مهقدانب صاصر اوقلطأو .ربكأ هّللا» لاجرلا

 مهنكل اة دق ةدحتملا تايالولا يأ ,«ىمظعلا ىعفألا» نآل ارورسُم مهمظعم

 لمعلا اذه نأب ههجو ىلع ةأجافملا رهاظم مادعناو ندال نب ةماستبا نم اوجتنتسا
 .ةدعاقلا رييدت نه ناك

 نوعمستس .اورظتنا .اوأدها» :نيجهتبملا تاكسإل هدي ًاعفار ندال نب لاق

 نولءاستي اوحارو ءتمصلاب نورضاحلا مزتلا .مهكوكشل ًاديكأت كلذ ناك .«ديزملا
 .نوعقوتي اذام ةدعاقلا ءاضعأ رابك نم طقف ليلق ددع فرع .ًاقحال ثدحي قوس امع
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 دوسلا تايارلا
 6 ب ل #“#ك#لل“لل#كك#ف

 للا ةيناث ةرئاط تمدص احابص 7.:9 ةعاسلا دنع :رخآ لجاع أبن لصو
 5 ّْ ع

 ايداح نكي مل كلذ نأ دكؤملا نم هنإ عيذملا لاق .ةيملاعلا ةراجتلا زكرمل يبونجلا

 اك .كرويوين ةئيدم يف ازورب باحسلا تاحطان رثكأ نم ناخدلا بحس تدعاصت
 .ذفاونلا نم نوزفقيو لخادلا يف نيقلاع سانلا

 ناك يتلاو 115 مقر زنيالريآ دتيانوي ةلحر نأل ءًاعاستا ندال نب ةماستبا تداز

 دق يلودلا سولجنا سول راطم ىلإ يلودلا ناغول راطم نم ريطت نأ اهل ررقملا نم

 ديمو ,يدماغلا هزمحو ءلمح ىنب زيافو « سلا ناورم كب ىلع حاجنب تفطتخا

 ىذلا وهو ءايصخش نيفطاخلا لك فرعي ندال نب ناك .ىرهشلا دنهمو ,يدماغلا

 أدب .ايشتنم ندال نب ناك .مهتابيردت هيجوت ىلع دعاسو ,مهرايتخا ىلع قداص

 ندال نب لاق .ءاوهلا يف صاصرلا قالطإو خارصلاب نورضاحلا ةدعاقلا ءاضعأ

 .«ديزملا كانهف ءاورظتناو ءاوأدها» :أددجم

 نم ةيبرغلا ةهجلا تبرض دق تارئاطلا ىدحإ نأ ركذف ىلاتلا لجاعلا أبنلا امأ

 الور . قسنم موجه هنأك ودبي رمألا نإ عيذملا لاق .احابص 9:7ا/ ةعاسلا دنع نوغاتنسلا

 .ةضيرع ةماستبا ندال نب مستبا «؟ىرجي اذام» :مهدحأ لأس

 يلودلا سيلود راطم نم ةهجتم ريطت 1 مقرلا تاذ زنيالريآ ناكريمأ ةلحر تناك

 دلاخو ,يمزاحلا فاونو ءروجنح يناه نكمت .يلودلا سولجنآ سول راطم ىلإ
 تالافتحالا كاد .مهتمهم 2 حاجنلا نم يمزاحلا ملاسو لقوم دجحامو .راضحملا

 .«ديزملا كانه :مهل لاق .ءودهلا مازتلا "خا نب مهنم بلط ىرخأ هرهو ءاددجم

 امع ةديدج ليصافت لصت تاك .رابخالا ىلإ هابتناب ةدعاقلا ءاطغن بعص |

 يجرب نأو ءشوب سيئرلا ءاشخا نع ريراقتلا تثدحت :ةدحتملا تايالولا ىف ىرجي

 ؛عيذملا لاق .ضرألا نم دعاصتت ناخدلا بحس تناكو ءاراهنا دق ةيملاعلا ةراجتلا

 'تاباصإلا ددع فرعُي مل .نوغاتنبلا نم نارينلا ةنسلأ تدعاصت .«عيرم رمألا»

 نكح



 ةيرشلا نبرغل

 ىعفألا ةدعاقلا تريجأ .فالالا تارشع لتقم ىلإ تراشأ ةيلوألا تاريدقتلا نكل

 .عوكرلا ىلع ىمظعلا

 يف زئيالريآ دتيانوي ةرئاط تناك :ةعبارلا ةرئاطلا نع ٌرابخأ كلذ دعب تءاج

 وكسيسنرف ناس راطم ىلإ يسريجوين يف يلودلا كراوين راطم نم ريطت 9 ةلحرا

 .اينافلسنب يف بيش نوات كيرك ينوتس يف عقي لقح يف ةرئاطلا تمطحت .يلودلا
 نلعأ ١"4:1 ةعاسلا دنع كلذكو :4:18 ةعاسلا دنع ةرئاطلا نم ةئاغتسا ةلاسر تورو

 نأ داقتعالا ىلإ دعب ام ىف نيققحملاب كلذ ىدأ .ةليثق لمحي هنأ نيفطاخلا دحأ

 مهفتاوه اومدختسا نيذلا باكرلا ضعب دافأ .ةفئاز لبانق اومدختسا نيفطاخلا

 .ةفسان ةمزحأ نودتري نيفطاخلا نان تانلاكم ءارجإل ةئولخلا

 مل .ةرئاطلا اوطقسأ دق نييكريمألا نأب هعابتأ غلبأ .لمألا ةبيخب ندال نب رعش

 مهفده ىلإ يدماغلا ديعسو ءيوانزحلا دمحأو .يمعنلا دمحأو , ,حارجلا دايز لصي

 ثالثلا تارئاطلا حاجنل ارظن طابحإلاب ندال نب روعش دمأ لطي مل نكل .موسرملا

 .ىلوألا

 لافتحالل حلاص دمحم لزنم ىلإ نوهجوتي فوس مهنأ ةدعاقلا ميعز نلعأ

 تانحاشلا ىدحإل يفلخلا دعقملا يف يرهاوظلا نميأو ندال نب سلج .قئال لكشب

 :يرهاوظلل ندال نب لاق .ةيلمعلا ناشقاني احارو ءنادمح اهدوقي ناك ىتلا ةريغصلا

 ريشي ندال نب ناك .«ةريبكلا ةبقلا تباصأ تناكل ةرئاطلا نويكريمألا طقسُي مل ول»

 .لوتيباكلا ىنبم ىلإ كلذب

 رضح .نيرضاح ةدعاقلا ةداق رابك نم ددع ناكو ,حلاص لزنم ىف لافتحالا أدب

 مهل حرشو ,ةيلمعلا نع نيرضاحلا ىلإ ثدحتو «ءلزنملا ىلإ دمحم خيشلا دلاخ
 نم ددع ناك .ءادهشلا ءامسأ نع نلعأو ءاهتبلطت ىتلا تابيردتلاو ةيلمعلا ةيفلخ

 .مهب مهتفرعمل ًارظن رخفلاب اورعش كلذلو ,نيفطاخلا نوفرعي نيرضاحلا

 اذه ىلع راتخملا هللا كرابيل» :دمحم خيشلا دلاخ بقل ًامدختسم ندال نب لاق

 نيدو



 ا

 . هل ردا ديس 0 8 .. ى لا رفاسي نأ دمحم خيشلا دلاخ نم كلذ دعب ندال نب بلط .«ميظعلا امعلا
 اه 7

 ٠ 1 8 ١ - 3 , كك
 6 ,هرهظ يف حاجوالا بسسس ء صعخ وبا ةكمتب مل .اندح امب صفح ىبأ غالب ول . ه

 تاقرطلا كلت ىف ةرايسلا ةدايق نال كلذو .اهل عيمجلا ءالخإ دعب راهدنق ةرداغم

 .ادح املؤم ارمأ ناك ةرعولا

 .تسوخ ىلإ هجوتلا ديري هناب هيقفارم غلباو كلذ دعب لافتحالا ندال نب ىِهنأ



 مرتع سماخلا لصفلا

 .؟طاقن ىأ

 ىلع ثدحتأ تنك «؟كلاح فيك ,رثيه ًايحرم» . ٠1" يمس لولا

 .كرويوين ىف رثيه تناكو ءءاعنص يف ةيكريمألا ةرافسلا بتاكم دحأ نم فتاهلا

با ار ةدوعلاب معلا
 ردي دسم ا سل 

 حمس

 'ت ةداعإ ىف

 .لوك

 سيئيإ وج 0

نألا عطقتم توصي لاق
 ىدحاإ تسمادص يلع » :ساف

 .ةيملاعلا ةراجتلا زكرم تارئاطلا

 «!ةعرسب لاعت .ريفسلا بتكم ىف رابخألا دهاشن اننإ

 .لاؤسلا كلذ حرطأ تنك امنيب ةفرغلا ىلإ - وج امابالآ يأ

 «؟ةماوح ةرئاط ىنعتأ» :وح ٌتلأس

 . «ةرئاط اهنإ اولاق .الكر» اد

ال «ةيملاعلا ةراجتلا
 يذلا وح ىلع اذه اس

 .هةمكتش كلا

 ازاهج حتفا» :رثيه ىل تلاق
 «قرتحم تايانبلا ىدحا نأ .نويزفلتل

 اع



 هاوي صصص سس دوسلا تايارلا

 رثيه ةباصإ يف بغرأ مل يننكل .ربكأ ًاثيش رمألا يف نأ ىلع يسدح ينلد
 ل كيلكأس يرجي ام فرعأ يك نآلا باهذلا ّىلع نّيعتي» :اهل تت ,رعذلاب

 1 .«كبحا .قحال تو

 ةديدجلا هتفيظو هوتل نوج أدب .كرويوين يف لينوأ نوج فتاه مهرب تلصتا

 ديربلا ىلإ لقتني نأ لبق نينرلا يف ٌرمتساو هفتاه نر .ةيملاعلا ةراجتلا زكرم يف

 ةرئاط تمدص» :يب حاصو ًاددجم ننكملا ىلإ سيكي سميئيإ وج عرُم . .يتوصلا [بيجملا]

 «!ةيملاعلا ةراجتلا زكرم وتلل ىرخأ

 «؟اذام»

 نوجب لاصتالا تلواح .«ةريبك ةرئاط اهنإ يهلإ اي ءهوأ .باكر ةرئاط اهنإ»
 تكرت ينكل الحم ىتوصلا ديربيلا ىلإ تلوحت | تقل ام ةيلاكملا نكل اة كده

 .«يب لصتا .نميلا يف يننإ .ثدح ام وتلل تعمس .ىلع انأ .نوج» :ةرملا هذه ةلاسر

 نكل ءدالبلا ترداغ دق نيدوب ةريفسلا تناك .ريفسلا بتكم ىلإ ًاضكار تعرُم

 نكل ءاغراف هبتكم ناك اذكهو دعب لصو دق نكي مل له دنومدإ ,ديدجلا ريفسلا
 كرويوين بتكم قيرف ءاضعأو .ءالمعلا عيمج نأ امك .الاغش ناك نويزفلتلا زاهج

 انفقو .كرويوين نم ةيتآلا ةلجاعلا رابخألا ةدهاشمل مهلمكأب اوعمجت دق يناديملا

 نع انراظنأ ليوحت نع انزجع .ةمدص ةلاح يف انكو ءنمزلا نم ةقيقد وحن نيتماص

 'رئاطلا مث ...بهللا ةنسلأ :ىرخأ دعب ٌةرم ثدح ام دهاشم ضرع ةداعإ ءانثأ ةشاشلا

 .ةيناثلا

 ةلواط قوف نم فتاهلا تلوانتو .ةشاشلا نع يرظن ليوحت ىلع يسهن تربجأ

 يف حجنأ مل .كرويوين يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب لاصتالا تلواحو ريفسلا

 خم ملكتتأ» :يدي يف ةعامسلا ىأر نأ دعب ءالمزلا دحأ ينلأس .ةملاكملا ءارجإ

 «؟كرويوين

 اكل

 2 هه ا يلا ا ا
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 ى؟طاقن يأ

 ةرادإ عم ملكتلا نع يىزجع داز .«ةلوغشم طوطخلا نكل ,لواحأ ىننإ» :هل تلف

 ةلواحملا دنع تحجن .ةلوغشملا طوطخلا ةراشإ ىوس عمسأ مل ىنكل ىرخأ دعب

 .كرويوين يف يئالمز دحأ عم ةملاكم ءارجأ ىف ةرشاعلا

 «؟يرجي ام فرعت له .انه انوتل روصلا اندهاش» :تلق

 وحن نادقف نم اندكأت ةظحللا هذه ىف اننكل .لصحي اذام ةفرعم لواحن اننإ»

 .«ًايباهرإ ًاموجه لصحبي ام ربتعن اننإ .ثدحلا ةقطنم ىف انئالمع نم نيثالث

 انعمجتو «ةرافسلا ىف ةينمألا تاءارجإلا انضرعتساو ةيصخشلا انتحلسأ انزّهج

 ةشاش انل تلقن .كرويوين نم رابخألا عامس انرظتناو ةنمآ تاعامتجا ةعاق يف اعيمج

 تاعئاش ءايبمولوك ةعطاقم يف لبانقلاب تاديدهت :ةئيسلا رابخألا نم ديزملا نويزفلتلا
 دتياتوي ةلحر. نع ةيقراكلا ءانألا اريخأ تذرو نأ ىلإ ؛تارئاطلا نم ديره :فطخ نع

 .اينافلسنب ءليفزكناش قوف تمطحت ىتلا 5 مقر زنيالريا

 نم نكمتن نأ لبق ةقيقد ةرشع سمخ ةدمل فتاهلا ىلع نولنوج هوت رظتنا

 اريثك ديزي ام موت لقي ملو .ةليلق قئاقد ةملاكملا ترمتسا .ةدايقلا زكرم عم لاصتالا

 .«تمهف ,لجأ» نع

 .كرويوين ىلإ نيدئاع ةرئاط لوا لقتسن ناو ءروفلا ىلع نميلا عيمجلا رداغي ناب
 ةلوؤسملا ةهجلا يه نَم ةظحللا كلت يف ملعن نكن مل .نمآ ريغ ادلب نميلا تربتعا

 نّيعت نكل .ةديدج تامجه كانه تناك اذإ ام وأ ءنطتشاوو كرويوين تامجه نع
 مكتعتمأ اوعمجا .اقباس نميلا يف اهنم انيناع يتلا لكاشملا ىلإ رظنلاب جورخلا انيلع

 .«ةللق تاعاس نوضع يف ليحرلل اورصحتو

 ةديحولا ةرملا تناك ىتلاو ,ةرملا هذه دالبلا ىلإ ةدوعلا رمأ ىلع دحأ ضرتعي مل

 .اهتيمهأ نم مغرلاب كلذو .راظتنالا نميلا يف انتمهمل نكمُي ناك .تقولا كلذ ىتح

 لك



 دوسنلا تايارلا
 اعدل 2صظط11110 ل هس

 5 07 با

 .انعم اهبحطصن مل يتلا انقئاثو انعطقو ءانبئاقح بيضوتب انمق .ةدعاسملل نطولا ىلإ

 .راطملا وحن نيهجتم ربمتبس /لوليأ ١١ يف يأ ؛يلاتلا مويلا يف انرداغو

 تنك امئيب ءاعنص يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو 855583 ينم مدقت

 .قيرفلا ءاضعأ ةيقب عم راطملا يف ةرئاطلا ىلإ دوعصلا ارظتنم

 « ؟ديدج نم كانه اذامد»د :هتلأس

 لصتت نأ كيلع نّيعتي .كيلإ ثدحتلا تاقيقحتلا ىتكم ةدايق زكرم لواحي»

 . مب

 «؟نوديري ادامو ؟ةدايقلا زكرم يف ملكتأس صخش يأ عم»

 ىلع ةدايقلا زكرم صرح ببس فرعي ال هنإ يل لاق هنكل ءيعم ثدحتلا نوديري

 .ىعم ثدحتلا

 ساو نمآ طخ ريفوت نم نكمش امك 0 قال ًاثحص انقيرف يف تالاصتالا

 لمعت ةللحم يهو ءيسروك انيد ىلإ دوعي انل يطعأ يذلا مقرلا ناك .ةيعانصلا رامقألا
 لالخ تدراغنوب فيتس عم تمداصت يتلا يهو ,تاقيقحتلا بتكم ةدايق زكرم ىدل

 تربعت » :ىل تلاق .كرويوين يف 5٠٠١١ ,وينوي/ناريزح ١١ يف دق يذلا عامتجالا

 .«نميلا يف ة ءاقبلا نيدافكام بوبيو تنأ كيلع نّيعتي .ىلع اي ططخلا

 اذهب ماق نم ةفرعم انيلع نّيعتي .اننطو لخاد انمجوه ؟نينعت اذام» :اهتلأس

 .«رظتني نأ انه يرجي ام لكل نكمُي .لمعلا

 .«ةظحللا هذه ىف انطويخ مهأ وه عصقلا نإ .انه ثدح امب رمألا قلعتي .نميلا

 «؟اذه لكب هتقالع امو ؟عصقلا»

 الاكل
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 :؟طاقن يأ

 .«اهيلع علطت نأ كيري يتلا ةيرايختسالا تامولعملا صعب ا كلتمي»

 . « انه ىهبنس .انوب مم ثددحتاس :انسح»

 مه نم ديدحتب ايلعلا ةدايقلا نم ةرداصلا كتاميلعت يضقت أ ءيش ىقب»

 .«ةيرورضلا لئاسولا لكب» انه سبتقأس .تامجهلا ءارو

 .«مهيلع رثعد فوس» :اهتمجأ

 .«ىلع اي رخآ ٌرمأ ىقب» :انيد تلاق

 « ؟لجأ»

 . «كتمالس ىلع صرحت نأ كديرأ»

 همامأ ترركو .,ةرئاطلا ىلإ دوعصلا لبق ينرظتني ناك يذلا بوب ىلإ تعره

 رمألا اذكه هتيطعأ .«ةيرورضلا لئاسولا يأب» :هل تلق .يوتل اهترملت ىتلا تاميلعتلا

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف انءالمز انعمج .ةيدج لكب أموأ .هتيقلت يذلا ددحملا

 ىلع أرط يذلا رّيغتلاب مهانغلبأو ةرئاطلا ىلإ دوعصلا نورظتني اوناك نيذلا 7015و

 «71015 قيرف ىلع يناديملا فرشملا وهو ,تيبروك فيتسو نولنود موت ررق .ةطخلا

 نئاهرلا ذاقنإ ةقرف نم ناليمع عوطت امك . تاقيقحتلا يف ةدعاسملل امهرودب ءاقبلا

 .ةرافسلا ىلإ نحن اندع امنيب ةرئاطلا ىلإ نورخآلا دعص .انل ةيامحلا ريفوتل ءاقللاب

 ءهفايلا لفقأ مث ,هاباو انأ اندحو أائيفب .«يبتكم ىلإ بهذدن انوعد» : لاق

 .تمصب هايإ ينلوانو افلم لوانت

 89 .روبمالالاوك ىف تذخأ ةدعاقلا نم ءاطشنل روص ثالث فلملا لخاد تيأر
 /يناثلا نوتاك خيراق هل أمك , مط ملا

 ةلاكو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ اهتمدق يتلا روصلا كلت ىلع 7٠٠٠١ رياني
 .ةيزيلاملا ا 17مم

 نع تزجع ينكل ءاهب قفرملا ريرقتلاو روصلا هذهب نمزلا نم ةقيقد وحن تقدح
 ءانثأو ءارارم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انلأس نأ انل قبس .يادي هكسمت ام قيدصت
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 دوسلا نايازلا
 ا و يسم دج وسل همم

 00 ب 022525232532213 1113 يس 0 0 ا ا و ويس و وس سس اس سس و سا
 -_ موس 9” بيببب

 جب

 دالخ دوجو ببس نع ائيش فرعت تناك اذإ اًّمع ,لوك ىلع موجهلا ىف تاقيقحتلا
 شن يذلاو ,روبملالاوك يف يمومعلا فتاهلا مقر نوفرعي اوناك اذإ اًمعو ءايزيلام ىف

 نم ربمفون/ىناثلا نيرشت يف  اهيف انلأس ةرم لك ىف انل نولوقي اوناك .همادختساب

 ال مهنإ - 3٠٠١١ ماعلا نم ويلوي/زومتو 7٠٠0١ ماعلا نم ليربأ/ناسينو 7٠٠٠١ ماعلا
 .ء يش ىأ نوفرعي

 ذنمو ,عقاولا يف ,ةلاكولا تفرع :فلملا اذه ىف ًامامت ًافلتخم ًاباوج تدجو

 يف ةدعالا نم نيرخا ءالمع ىّقتلا دق ادالخ نأ ؟ و ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك

 مهلوخدل لصفم ريرقت ىلإ ةفاضإلاب مهعامتجا نع ًاروص ةلاكولا تكلتما .ايزيلام
 .ةيزيلاملا 199995555550537 نم مهجورخو

 همدختسي ناك يمومع فتاه هنأ 99 تعا دقف فتاهلا مقر ىلإ ةبسنلابو

 كلذ كشك ناك .ىرخألا ةنكمألا لك ىف مهئالمز عم لصاوتلل ةدعاقلا ءاطشن عيمج

 يهو ءايزيلام يف ةدعاقلا عم نيفطاعتملا دحأ اهكلتمي ةصاخ ةقش ةلابق عمي فتاهلا

 ايئاص انجاتنتسا ناك .دالملا كلت يف ةدعاقلا ءاضعأ لك اهيف ثكمي ناك ىتلا ةقشلا

 .ةعشلا هذه مدختسي ناك ادفاخ نأ

 ىلإ ارج رفسلا 55 لواح :دالخ راغسأ نع 199399955333553 دررأ

 ,روبمالالا وك ةّقش ىلإ داع . .لوخد ةريشأت كلتمي ال هنأل رفسلا نم عن هنكل ةروفاغنس

 نم ازاوج مدختسي ناك ادالخ نأ دروأن 55995 امأ .كوكناب ىلإ رفاس مث

 .حلاص نب ديعس مساب اروزم

 ةطساوب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ىطعأ ىذلا 0222

 يش يأ ملستن ملف نحن امأ .1. ٠ ماعلا نم رياني/ينثلا نوناكر هش يف نيييلاما
 امهتقالعو يمومعلا فتاهلا كلذو ًاديدحت دالخ نع انلأس اننأ نم مغرلاب كلذو

 روصلا هذه نأ دعب ام يف تفشتكا .ىموقملا نمألاو لوك نأشب ةيراجلا تاقيقحتلاب

 حرش نود نم تضرُع يتلا كلت تناك ان يل اهاطعأ يتلا 32283 ثالثلا
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 .؟طاقن ىأ

 ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح ١١ يف لوك لوح تاقيقحتلا يف يئالمزو فيتس ىلع

 - روصلا نع لوك يف قيقحتلا قيرف لأس .كرويوين يف دقت يذلا عامتجالا لالخ

 , 11998988888 نكل - كلذ ريغو .روصلا كلت طاقتلا ببس نعو ءصاخشألا ةيوه نع

 .ءيش يأ لقي مل ,ًارضاح ناك يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم وهو

 ةجردلاب رفاس ادالخ نأ نع ثدحت يذلا 71377757 ىلع كلذك فلملا لمتشا

 نأ ريصق تقو دعب انملع .يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ عم كوكناب ىلإ ىلوألا

 ةلحر يهو ءالا/ مقر زنيالريآ ناكريمأ ةلحر ىلع نيرفاسمك نيجردم اوناك لاجرلا

 ناك دقف ريرقتلا يف دراولا ينمزلا بيترتلا بسحبو .نوغاتنبلا تبرض يتلا ةرئاطل
 امدنع يأ .دالخ عم ساربنو عصقلا عامتجا الت يذلا مويلا يف هنأ حضاولا نم

 ىلإ ىلوألا ةجردلاب رفس ركاذت ايرتشا يمزاحو راضحملا نإف 8575,6٠٠, غلبم هايطعأ
 ناك لهو ؟امهيتركذت ءارش لجأ نم 887,6٠٠ غلبم مدخّتسا له .ةدحتملا تايالولا
 نإ يسدح يل لاق ؟ةدحتملا تايالولا يف غلبملا نم ىقبت ام مادختسا وه دوصقملا

 .باجيإلاب باوجلا

 ةدر ظحالي ناك امنيب 552 لاق .ركفأ اذامب فرعأ ملو ءزازتهالاب يادي تأدب
 ةفرغ وحن الوزن تعرهو «ةفرغلا نم تجرخ .«وتلل ريراقتلا هذه انل اولسرأ» :ىلعف

 .تأيقت كانهو ,دومجلا ىلإ برقأ ةلاح يف ضرألا ىلع تطّقس مث .مامحلا

 ام ينهذ يف ددرت ٠ .ةليوط تاعاس اهتلخ ينكل ,ةليلق قئاقدل ضرألا ىلع تسلج

 نوكلتمي اوناك اذإ» : :ينهذ يف ددرتت ةدحاو ة ةرثكف تيقب .ىرخأ دعب ةرم يي ءوتل هتيار

 ءءامسلا قحب ءاذاملف ,آود د ماعلا نم رياني/ىناثلا نوناكر هش ذنم تامولعملا هذه لك

 انأو لجرلا ين آر «؟ىلع أب ريخب تنأ له» :ىن :]اضن 911/4 ءذامع لحج ٌنعمس

 .ينعبتو ءامحلا ةفرغ وحن ضكدأ

 زا»
 . «ريخب يس
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 دوسلا تايارلا

 ك0

 نئشرو ءيمف تلسغ كانهو .ةلسغملا ىلإ تلصو ىتح يسفن ىلع تلماحت
 لازأ ام تنك .ةليلق تاظحلل فشانملا قروب يهجو تيطغ .يهجو ىلع ءاملا ضعب

 يهر ,ةدعاقلا ءاطشن رابك نع اهتبلط يتلا تامولعملا نأ ةقيقح باعيتسا لواحأ
 ىه .اهنع ائيش فرعت ال اهنأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تمعز يتلا تامولعملا

 ءاعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش .لنم ةلاكولا يديأ زين رمألا عقاو يف تناك يتلا
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 «؟ءامسلا قحب كوربخأ اذام ؟حاص اي بطخلا ام» :911/87 ليمع ينلأس

 .«نوفرعي اوناك ,نوفرعي اوناك»»

 يذلا ببسلا نع هتثدحو ,يرجي امب هتربخأف ىرجي اذام فرعيل رخآ ليمع ءاج

 .انجرخ مث انقناعت .نميلا يف ءاقبلاب هلجأل انرما

 ينلأس .فلملا ذخأل 595555558558558 بتكم أدصاق رمملا ىلإ تدع

 ادنو احخ دروتي هنأ تظحالف ةرشابم ههجو ىف تقذدح «؟ىلع» :تلخد نإ م

 .ةلاكولا انع هتفخأ ام ةيمهأ مهف هنأ حضاولا نم ناك .ابرطضم

 نالازت ام نطنشاوو كرويوين تناك .موللا ءاقلإ ةبعل قالطإ يف ةبغرب رعشأ مل

 ىلع زيكرتلا اعيمج انيلع بجوتي اذهلو ,يئالمز نم ٌددع دقف امك ,نارينلا تحت

 ءيش يأ انع متيفخأ له» :هتلأس .تامجهلا كلت نع نيلوؤسملا كئلوأب كاسمإلا

 « ؟رخآ

 .يديب فلملا ًالماح بتكملا نم تجرخ اذكهو ,ءءىش يأ لقي مل

 مو «نيدافكام بوبو ,نولنود موت اهيف لمعي ناك يتلا ةفرغلا ىلإ تهجوت

 . «وتلل أله 2222222- ىناطعأ» :تلق .ةلواطلا ىلع فلملا تعض دوو ,تييروك

 يأ ا . ! ! 5
 - لفي مل .يهجو ىلع رطيست يتلا بضغلا حمالم ظحالو يوحن بوب رظن

 قتلا مث فلملا تايوتحم حمصتي حار .قلملا ىلع ةرظن ءاقلاب ىفتكاو ء يش
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 ؟ططاقن ىأ
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 .ىل اهلاق ىتلا ةديحولا هتاملك كلت تناك .«اذه قيدضت ىننكمي ال» .ًابضاغ ىوحن

 .فلملا احفصت نإ ام فيتسو موت يّهجو ىلع كلذك ةمدصلا حمالم تار

 نآلاو» :ايضغ ىلغي توصب بوب لاق .انم دحاو يأ تالامتحا دودح ةمدصلا تقاف

 ةينامث لبق فلملا اذه انوطعي نأ ضرتفملا نم ناك .عصقلا بوجتسن نأ اننوديري

 . «رِهْسأ

 قرشلا نم رخآ ناكم يف ازكرمتم يروخ هيردنأ صاخلا 5181لا ليمع ناك
 انيلإ مضني ثيحب هنييعت ديعا نكل ,مأوتلا نيجربلا ناترئاطلا تمدص امدنع ظيسوألا

 .كلذ نم هتعنم ىنكل ,18 ةهجاوم فلملا ىلع هعالطا دعب هيردنأ دارأ .نميلا ىف

 «!؟انوربخي مل اذامل !نوفرعي اوناك» :هيردنأ لاق

 بسانم ريغ تقولا نكل ,ينقّدص .كلثم بضاغ يننإ .قح لع تنأ» :هل تلق

 فوسو .ةلئسألا حرط ىلإ لبقتسملا يف ام ٌصخش دمعيس .ةلئسألا كلت حرطل نآلا

 نيب يه يتلا ةمهملا ىلع زيكرتلا نآلا انيلع نّيعتي نكل ءاهنع ةباجإلا ىلع لصحي
 .«انيديأ

 كرويوين يف فتاهلا ربع اعامتجا ليوسكام ينيكو تدراغنوب فيتس رضح
 ةدايق زكرم يف نيلوؤسم مض يذلا عامتجالا وهو ءتامجهلا نم ةليلق تاعاس دعب

 يف نيفرشملا دحأو ,يسروك انيد مهيف نمب ؛ةمصاعلا نطنشاو يف تاقيقحتلا بتكم

 ءامسأ يأ رفاوتت تناك اذإ اًّمع ينيك لأس .نوتلديم دور ىعديو تاقيقحتلا بتكم
 مل .اهتءارقب تأدبو .ءامسألا ضعب كلتمت اهنأب انيد تباجأ .مهب هبتشملا نيفطاخلل

 دلاخ» مسا انيد تأرق امدنع اهعطاق فيتس نكل .ًائيش ىلوألا ةليلقلا ءامسألا نعت

 : ناحتلا

 وه له ؟راضحملا دلاخ تلق له .راضحملا دلاخ» :ولعلا ىف ديازت توصب لأس

 «؟ةمئاقلا يف وه له ؟هنع انتربخأ يذلا هتاذ صخشلا

 .«فقيتس اي لوصألا سسحب ءىش لك انلعف دقل» : انه نوتلديم لخدت

 او



 اننا ١ بابازلا

 فالآ تارشع تام .ربكأ حايتراب رعشت اذه كلعجي نأ ىنمتأ» :فيتس باجأ

 ريغ تقولا» :فيتسل لاقو فتاهلا يف تاكسإلا رز ىلع ينيك طغض .«صاخشألا

 .«نآلا سيل نكل .دعب ام يف اذهل ٌمستم كانه نوكيس .نآلا اذهل بسانم

 رّركو ؛كرويوين عم ةمظتنملا تالاصتالا ةدوع دعب نميلا يف يب فيتس لصتا

 .«لوصألا بسحب اولمع مهنأل ءادعس اونوكي نأ ىنمتأ» .يعماسم ىلع ةثداحملا

 نم رشع يداحلا لبق ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو اهتفرع يتلا تامولعملا تللن

 ,مايألا ىدم ىلع انيلإ بّستت .تاقيقحتلا بتكم نع اهتفخأ يتلاو ربمتبس /لوليأ

 تارايختسالا ةلاكو يموقلا نم الا ةلاكو تغلبأ .ةيلاتلا ةليلقلا رهشألاو . :عيباسألاو

 نأ ءادحلا دمحأ فتاه مقر ةبقارمل ةجيتنو ءتملع اهنأب 1199 ماعلا يف ةيزكرملا

 نوناك لئاوأ يف روبمالالاوك ىلإ رفسلل ططخلا اودعأ دق ةدعاقلا يف ءاضعأ ةدع

 .«ملاس»و «دلاخ»و ,«فاون» ءامسأب ةلاكولا مهتفرع 7٠٠١. ماعلا نم رياني/ىناثلا

 ةنبا حوز وهو راضحملا دلاخ هفصوب دلاخ ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تفر

 نم رياني/يناثلا نوناك ه ىف روبمالالاوك ىلإ هلوصو دعب ةلاكولا هتعبتت امك ,ءادحلا

 ْ 7٠٠١. ماعلا

 تاقيقحت لالخ ءادحلل يفتاهلا ليوحتلا زكرم فشك يف انحاجن دعب اندقع

 تارابختسالا ةلاكو عم ةينالمع ةيقافتا ءنيترافسلا تاريجفت لوح 4 ماعلا

 يف ةيرابختسالا تامولعملا لدابتو مقرلا ةبقارمب انل تحمس ةيقافتا يهو ,ةيزكرملا
 .ةيقافتالا اوقبطي مل مهنكل انك ام

 .روبم الالاوك ىلإ هقيرط ىف يبد يف فقوت دق راضحملا نأ كلذك انملع

 تايالولا ىلإ ةددعتم لوخد تاريشأت هرفس زارج لمح . 777272721122521

 تاللاكو "ا هم لعملا هذه ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو تررم .ةدسخملا
 تارا 5-7

 ا «سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد وأ ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم غلبت مل اهنكل ةيبنجأ

 .ةيجراخلا ةرازو
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 5؟] ١0 أ

 ةيكريمأ ةلاكو يأ ملع مدع ببسب نييباهرإلا ةمئاق يف راضحملا مسا لخدي مل

 هعاضخإ ىتح وأ ,ةدحتملا تايالولا لوخد نم هعنم مدع ببس وه كلذ ناك .هرمأب

 تارابختسالا ةلاكو هيف تملع دقف ٠٠٠١ ماعلا نم سرام/راذا رهش امأ .باوجتسالل

 ١١ يف يلودلا سولجنا سول راطم ىلإ هرودب رفاس دق يمزاحلا افاون نأ ةيزكرملا
 اناتغلبأ ءسينجتلاو ةرجهلا ةرئاد الو ءةيجراخلا ةرازو ال ,نكل ءرياني/يناثلا نوناك

 نميلا ىلإ داعو اينروفيلاك راضحملا رداغ ٠٠٠١ ماعلا نم وينوي/ناريزح يفو
 ناتسناغفأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ كلذ دعب رفاس .هل ةنبا ةدالو دعب هتلئاع ةرايزل

 راضحملا داع 700١. ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يف ةكم ىلإ اددجم ةدوعلا لبق

 ةلاكو نأل راطملا يف دحأ هفقوي مل 7٠0١. ءويلوي/زومت 5 يف ةدحتملا تايالولا ىلإ

 .هرمأب انملعت مل ةيزكرملا تارابختسالا

 دعب يأ ءوينوي/ناريزح ١ موي يف ةديدج لوخد ةريشأت ىلع راضحملا لصح
 75999979 هيف ضفر يذلا عامتجالا وهو ءوينوي/ناريزح ١١ ع امتجا ىلع نيموي رورم
 يتلا ةلئسألا لك نع ةباجإلا ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف فرشملا وهو 1

 .راضحملا لوح ,ءلوك موجه يف تاقيقحتلا قيرفو ءفيتس اهحرط

 امهيمسا ةدحتملا تايالولا يف امهدوجو ءانثأ يمزاحلاو راضحملا مدختسا

 لصو .ةيفرصم تاباسح حتفلو تارايسلا ةدايق تازاجإ ىلع لوصحلل نييقيقحلا
 مدختسا .وغييد ناس فتاه ليلد يف همسا درو امك هترايس ليجست ىلإ يمزاحب رمألا

 ةكرشل 1/ ةلحرلا نتم ىلع ملاس هقيقشلو هل رفسلا ركاذت ءارشل هنامتئا ةقاطب كلذك

 .زنيالريآ ناكريما

 راضحملا دوجوب ةيجراخلا ةرازوو ءكرامجلا ةرئادو ,تاقيقحتلا بتكم ملعي مل

 7٠٠١١. ءسطسغأ/بآ 7 موي ىتح ةدحتملا تايالولا ين

 تظحالل .ينمناعو ينم « ين ابنس ليبن ةدعاسف ةعقرب ناك يذلا شمقلا برتقا
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 دوسلا تايازلا
000 

 7 اهقادب :ينكرت ذأ كعب 3 لاق .نييقيقحلا نزحلاو قلقلا تارامأ هشيع 5

 0 ةمداس ىف تانيتسسلا

 لبق ةدع تاظحل رمآلا ينقرغتساو ,قانتخالاب رعشأ هلاؤس ىنلعج .ىسأر تززه

 ةناييبل ىلع ىقيقحلا نزحلا تامالع اهدنع تظحال .«نيرخا ءالمز ىلإ ةفاضإلاب

 كلذ يف ريرافتلا تثدحت . ٠«طنش ماوو كرويوين نم ةدراولا رابخألا رخاب هانغلبأ

 ةثالمز نم ادع امشي ددعلا اذه نأ انلظف « صخش فلأ نيسمخ ١-0

 .انعومد حسمل ةضضرو ليدانم ليبن اناطعأ مألا نع ثدحتن نحنو انم دحاو

 كدعاسأ نأ يننكمي فيك» :تامولعملا هئاطعإ نم يئاهتنا دعب شمقلا ينلأس

 « ؟ىلع يخأ اي

 ,تامجهلا نع تامولعم كلتمي هنأ دقتعأ .عصقلا عم ثدحتلا ديرأ» :تلق

 .«هتلياقم ديرأو

 .«كل هيعدتسأس» :روفلا ىلع شمقلا ذر

 ىلإ تلّوحت مث ,ندع يف ينمألا لوؤسملا بتكمب لصتاو فتاهلا ةعامس لوانت

 يلع ديري .ءاعنص ىلإ ةمداق ةرئاط لوأ ىلع عصقلا عض» :يسنعل شمقلا لاق

 .«هلباقي نا

 ... ادي ىتعيسا .هيود نم م ةرئاطلا ريطت نأ ديرأ ال ا :ةيضاع

 نكلا



 ,؟طاقن يأ

 راضحإ نم دكأتأس ,قلعت الد :لاقو ,ةملاكملا ىهنأ امدنع يوحي شمقلا تفتلا

 لجرلا حضوأ .عصقلا باوجتسا نم انعنم يسنع ةلواحمب اجافن مل .«انه ىلإ عصقلا
 .لوك تاقيفحت لكل ةرعاشم

 يسائرلا نمآلا نع لوؤسملا ىلإ ارمأ ردصأو راطملاب كلذ دعب شمقلا لصتا

 ءاعنص ىلإ ندع نم علقتس ةرئاط دئاق رخآ نع ثحبت نأ كديرأ» .كانه دوجوملا

 لوؤسملا لاق .ةليلق قئاقد دعب شمقلا فتاه نر .«روفلا ىلع يب لصتي هعدو

 .طخلا ىلع ناطبقلا ْنإ ىنمألا

 هنود نم علقت ال .كترئاط ىلإ نيجس راضحإ ديرأ» :ةرئاطلا دئاقل شمقلا لاق

 . «رخأت اذإ رظتنت ةرئاطلا عدو

 ارخأتم عصقلا راضحإ دمعتي فوس ىسنع نأ دقتعي شمقلا نأ حضاولا نع ناك

 عصقلا رضحأ يسنع نأل ءاذه يف قح ىلع ناك .ةرئاطلا هتوفت ثيحب راطملا ىلإ

 .راطملا ىف رظتنت ةرئاطلا نأ فشتكا امدنع ىسنع عئجوف .ارخأتم

 ةينبأ دحأ ىلإ بوب ةقفرب ربمتبس /لوليأ ١7 موي ءاسم نم رخأتم تقو يف تهجوت
 نإ ام نكل «ةرشابم راطملا نم لجرلا رضحا .عصقلا ةلباقمل يسائرلا نمآلا سرح

 ام اذإ ّىلع موللا نوقلت له ءاذإ ؟اذه ام» :خارصلاب أدب ىتح هراظتناب نيسلاج انآر

 « ؟نطنشاو وأ كرويوين ىف ءىش يأ ثدح

 مزتلا «؟رمألا اذه نع كلأسن فوس اننأ ٌتفرع فيك .ًاليلق أدها» :هل تلق

 8 لوك نع كلأسأس تنك» :هل تلق .هأجاف لق يلاؤس نأ ودسو :تمصلاب عصفلا

 عصقلا كلاهت «؟هفرعت ام انل لوقت نأ كل له ,عوضوملا ترثأ كنأ امب نكل .عقاولا

 .هدعقم ىلع

 .هباوجحتساب انأدب مث ,هقوقح نع ىلختلا رثآ هنكل ,عصقلا ىلع ادناريم ريذحت انأرق

 . «عءىش ىأ فرعأ الرد
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 دوسلا تايازلا
 0 ب يس يس يس سس تس ستبسسال

 «؟كلذك سيلأ :ةدعاقلا نع ءايشأ قرعت كدكل ءانسح» ؛هل تلق

 .«لبف نم كلذ انشفان دعل ,لجأ»

 يف دالخ ىلإ لاملا هميلست لوح تراد ةلئسألا نم ةلسلس عصقلا ىلع تحرط

 ىادحإ تناكو 5 اهايإ يناطعأ يتلا ثالثلا روصلا هيلع تضرع .كوكناب
 ىلع لجرلا ىلإ فرعتي مل .ايزيلام يف تطقتلا يتلا ةروصلا يهو راضحملا دلاخل

 .دالخ هنأك ودبي هنأ دقتعي هنإ لاق لب ءراضحملا هنأ

 باوجتسا ءانثأ انئوده ىلع ظافحلل سفنلا طبض نم ًاريبك اردق رمألا انمزلتسا
 دق نميلا نم دالخ ىلإ هملس يذلا 875,5٠٠ غلبم نوكي نأ اريثك لمتحُي .عصقلا

 ركاذت ءارشل مدختسا امبرلو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف مدخُتسا

 ةلاكو نم انوتل انملع دقف نحن امأ .راضحملاو ىمزاحلا امهو نيفطاخلا نم نينثا

 نم ارفاس امهنأو ,ءكوكناب يف دالخ عم اناك نيلجرلا نيذه نأ ةيزكرملا تارابختسالا

 انبلطو ةدعاقلا ءاطشنل ًاروص كلذ دعب عصقلا ىلع انضرع .سولجنآ سول ىلإ كانه

 نيعنتقم نطنشاو يف نيللحملا ضعب ناك .مهفرعي نيذلا كئلوأ ىلإ فّرعتلا هنم

 بوبو انأ تيضمأ يننأ نم مغرلاب كلذو ,[ثالثلا] روصلا كلت يف رهظ عصقلا نأب
 نم مغرلاب انم نوققحملا دارأ .كلذك سيل رمألا نأ فرعنو عصقلا عم ةدع تاعاس

 صخشلا انرتخاو روصلا عيمج انضرعتسا .هروصب فيرعتلا عصقلا نم بلطن نأ كلذ

 هنإ .انأ سيل اذه .هبف نو ,كفت ام فرعأ» :انغلبأو كلذ ظحالل .عصقلا هانربتعا ىذلا

 ؛نوفطاخلا مهنأب ٠ تشا نيذلا كئلوأ ىلع روصلا دل هولا .«انأ سيل هاكل .ينهبشي

 مل هنكل ؛ةدعاقلا ءاضعأ نم ريبك ددع ىلإ عصقلا فرعت .اهتيمهأ هل حضون مل اننكل

 ناورم وه اذه» :انل لاق .ةدحاو ادع ام نيلمتحملا نيفطاخلل ةروص يا ىلإ فرعتي

 نوكي ناب اثهمشا .اا/م ةيالريأ دتيانوب ةلحرلا نتم ىلع يحشلا 31-2 .«يحشلا

 اعاس .ةلحرملا كلت ىف كلذ تشي البلد كلتمن مل نكل .نيفطاخلا دحا يحشلا

 .ةدعاقلا يف وضع هنأب هيلإ فرعت امدنع تابثإلا ميدقت ىلع عصقلا

 نذل

 هوو وجد ب ع حيل م ا صم حصل . -_

 عما ا ا ل



 ,؟ططاقن يأ»

 «؟هيلإ تفرعت فيك نكل ائسح» :ثعارتكا ريق تلق

 .«ناتسناغفأ ىف هتاذ ةفايضلا زكرم ىف هعم ةرم تاذ تثكم»

 «؟كلذ كعبو»»

 هتدعاسمل هدعم ريغصت ةيلمعل عصخ ىلا نأ ودسو ,ناضمر رهش ىف انك»

 يأ ىلع موصي نأ ررق هنكل .هيلإ ةبسنلاب ًاريطخ مايصلا ناك كلذل ؛نزولا نادقف ىلع

 .«هب ءانتعالا ىلإ ةفايضلا زكرم ريمأ رطضاو ,كلذل ةجيتن هضرم داز .لاح

 « ؟رخا ءيش هل ثدح لهو»

 صاصرب ةوشحم اهمدختسي يتلا ةيقدنبلا نأ فرعي مل هنأ ودبي .تابيردتلا دحأ لالخ

 .دحلا اذه دنع عصقلا كحض .«هسفن ىلع رانلا قلطأ اذكهو ,ىفيفح

 فرعأ تنك «؟ىحشلاب تيقتلا ثيح ةفايضلا زكرم ىف ريمألا ناك نم» :هتلأس

 يسائرلا نمألا يلوؤسم مامأ مسالا ظفلي نأ هتدرأ ينكل ,لاحلا ةعيبطب باوجلا

 .انعم نيرضاح اوناك نيذلا

 . «لدنج وبأ» :ىنب اجأ

 مل يننأل كلذو ءنيرخآ صاخشأ لوح ةيفاضإ ةلئسأ ةدع عصقلا ىلع تحرط

 ةرتف اعيمج ذخأن نأ نييئميلا ىلع تحرتقا .وتلل يل هلاق ام ةيمهأ فرعي نأ بغرأ

 .ةحارتسا

 ةسنلاب لدنج يبأ ةيمهأ ناتسناغفأ يف لوهجملا انردصم نم انفرع نأ انل قبس

 انل حامسلا نوينميلا ضفر .هنوزجتحي نيينميلا نأ كلذك انملع .ندال نب ىلإ

 ىلع اليلد كلتمن ال اننإ اولاقو ,لوك ةرمدملاب ةقلعتملا تاقيقحتلا يف هباوجتساب

 نيب ام طبرلا ىلع عصقلا لمح نم نآلا انكمت اننكل .ةرمدملا ىلع موجهلاب هتقالع

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ىفطاخ دحأو لدنج يبا
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 دوسلا تانبارلا

 ,لدنج يبأ عم ثدحتأ نأ ديرأ» :نيينميلا تارابختسالا يلوؤسم دحأ ٌتغلبأ

 «!اعيرسو

 ثدحتلاب مايأ ةعبرأ انيضمأ يذلا لدنج ابأ انراظتنا ءانثأ عصقلا باوجتسا انعبات

 ليللا ءانثأ هبوجتسن انك .ةدعاقلا يف نيرخآ ءاضعأ عم هتالماعت لك انثحبو .هيلإ

 يننأب لحارملا ىدحإ يف ترعش .ةيلاتلا ةلباقملل ريضحتلا يف تاراهنلا يضمنو

 ثدعتسا نإ ام نكل .ئراوطلا ةفرغ ىلإ تلقت اهدنعو .بعتلا ةجيتن راهنأ داكأ

 .لمعلا ىلإ تدعو ىقشتسملا نم تجرخ ىتح يتيفاع

 اهلاسرإب موقن مث ءاهانيقتسا يتلا تامولعملا بتكنل باوجتسالا نم حاترن انك

 ىلع انضرع اننأب تاقيقحتلا بتكم ىف ةدايقلا زكرم انملعأ امدنعو .نطنشاو ىلإ

 .دالخ هنإ لاقو راضحملا ةروص ىلإ فرعتلا يف أطخأ هنأو .ثالثلا روصلا عصقلا

 #8 ةروص اهوتل تمدق ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو نأب انوغلبأ

 «؟روصلا د دع مك .يل اولوق ؟ مس هروص يأ» :طابحإلا نم ء يشب تلاي

 كانه دجوت .اهلك روصلا ىه هذه نإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انل تلاق»

 .«فرعن امدنع كل لوقنس .مهيلع طغضن انلز ام اننكل ,19893 روص

 فتاهلاب ثدحتب وهو د“الخ هروص تناكو « 10 هروص ةدايقلا زكرم اهل لسرأ

 كلذ ىف فتاهلل .ّبعمل | مقرلا 8 ةاق333 يف ةيزيلاملا اة تدروأ .كشك يف

 تناك اذإ امع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انلأس يذلا مقرلا وه كلذ ناك .كشكلا

 ةروص يف رهظ يذلا لجرلا ىلإ فّرعت هنأ عصقلا دكأ .يفنلاب ةلاكولا تباجأو .هفرعت

 روصلا تضر امدنع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةزوحب 88883 ةروص تناك

 يف لوك ىلع موجهلا يف قيقحتلا قيرفو تدراغنوب فيتس ىلع طاق ثالثلا

 'فيتسو ,ءلوك قيرف ىلع روصلا كلت تضر ولو ٠500١. .وينوي/ناريزح ١١ موي

 ىلع ةروصلا يف رهاظلا لجرلا ىلإ اوفّرعت اوناكل ,ع امتجالا كلذ يف نيرخآ ءالمعو

177 



 ,؟؟طاقن يأ

 انملع ول كلذكو .لوك تاقيقحت ةجيتن دالخ لكش طبضلاب فرعن انك .دالخ هنأ

 اهنأو 7٠٠١١. وينوي/ناريزح ىف دالخ ةروص كلتمت ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو نأ

 ةلاكو نإ انلقو [15181 يف] ةدايقلا زكرم ىلإ ةرشابم انهجوت انكل ًاذإ .هبقارت تناك
 انكلو ,دالخ نع ائيش فرعت ال اهنإ تلاق امدنع تبذك دق ةيزكرملا تارابختسالا .

 .هنع ةرفاوتملا تامولعملا لك ميلستب اهانبلاط

 لوخد نم راضحملا دلاخ عنُم ءريدقت لقأ ىلع .ءناكل كلذ لك ثدح ول امأ
 فاون ىلع ضبقلا يقل ناكلو 700١. .ويلوي/زومت 5 موي يف ةدحتملا تايالولا
 .هثودح نكمُي ام لقأ كلذ ناك .اطع دعاسم وهو ,يمزاحلا

 راضحملا ىلإ فّرعتلا يف عصقلا أطخ نأ وهف نآلا بوبو انأ انبضغ راثأ يذلا امأ

 تارابختسالا ةلاكوب عفد يذلا ديحولا ببسلا وه ناك ,دالخ نوكي امبرل هنإ هلوقو
 ,ريمتبس /لوليأ نم رشع ىداحلا دعبو نآلا امأ . 8883 ةروص ضرعت نأل ةيزكرملا

 ةلاكولا تناك اذإ اّمع انلءاست .بولطملا لكشلاب تامولعملا انيطعت ال ةلاكولا نإف

 .ايزيلام عامتجا نع ىرخأ اروص انع نيشن

 يلع اي هبتنا» :ىتلواط نم هبارتقا دنع زورك نفيك يل لاق *٠٠٠١. سطسغأ/بآ

 يداحلا ةنجل عم عامتجا نم هّوتل جرخ دق نفيك ناك .«كسأر نوبلطي مهنأ ودبي

 .ربمتبس /لوليا نم رشع

 ”؟ىنعت اذاما» :هحلاس

 نوثدحتي اوناك ىلغنال يف كءاقدصأ نأ ودبي .كنع ةريثك ةلئسأ نوحرطي مهنإ»

 نأ حضاولا نم ناك .«ًادغ مهعم عمتجت امدنع كرذح ذخأت نأ كنم ديرأ .كنع

 يف تامولعملا بجح نع نولوؤسملا مهو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم
 اوناكو ,هلوقأس ام نأشب نيرتوتم اوناك ءانع ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا لبق ام ةرتف

 كلذو ءةقيرطلا هذهب مهتاقوأ نوضمي مهنأ فسؤملا نم ناك .يتعمس هيوشت نولواحي
 نولواحي مه اهو ءاهراركت مدع نم دكأتلا ىلع لمعلاو ءاطخألا ةهجاوم نم الدب

 .كلذ نم ًالدب ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةبراحمو ءاطخألا هذه ىلع ةيطغتلا
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 ١ 1أل( ١10111١

 .«كلذ لعفاأس .نفيك اي اركش»

 ف ةدحتملا تايالولا ىلع ةيباهرإلا تامجهلا لوح ةينطولا ةنجللا تلكشت

 اهيلإ تلكوأ امك .ءسرغنوكلا نع ردص نوناق بجومب كلذو 0 ماعلا رخاوأ

 ريمثسس/لوليأ ١١ تامجهب هطحملا فورظلا نع ءاةماتو ةلماك هباور ريصحتا» ءامهمد

 . ىلوز أى ٠ هن كد قم ى ةهددجحتو كرويوين ىلإ لز هيعمل لصو 2, بكم لوؤسم راك مم ةبادلا قاثنهحتع ىلءى د : قويا .«؟ لدا

 ىلع نيفرشملا نم نينثا دحأ ناك ىذلا وهو .زورك نفيك لثم ىداحتالا تاقيقحتلا

 8 يلاتلا مويلا ىف نوققحملا ثدحت .ربمتيس /لوليأ نم رشع ىداحلا تافيقحت

 .:رييثاديهلا ءالمعلا

 ضعب اوحرطو مهسفنأب نوققحملا فّرع .هئاعدتساب اوماق ليمع لوأ تنك

 بيسلا وش أم .ناف وص ليمعلا اهنا اذ : ٠ فقحملا دحأ ىنلأسو :ةلوألا ةلخسألا

 تمرتلا ءلاؤسلا اذهب تمدُص « ؟كهركت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لعجي ىذلا

 .هنع ةباجإلا ةيفيك ىف اركفتم تمصلاب

 دفحلا .انه ا | 6 . ء ١ « لف 5 ١ 5 - ِء
 نييشغمل ريع صاخشاللا مم نوب دحتن مكنا كب الدر : ليلف لعب ببج ا

 لاؤسلا هجوت نأ كنكمي كلاؤس نع ةباجإ ىلع لوصحلا ٌتدرأ اذإ نكل .ةريبك ةملك

 .كحضلاب ةهنحللا ءاضعا أدب .«مهيلإ

 عم هنايح نم هنس نيس الث ىضمأ ى ىدلا وهو 2ن :١شبأ كام ىاج سالغود ىل لاق

 56 1 0 ١
 در اذإ :ىلاؤس كاه .ةدعاملا ىلع زكرن انعد» :ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 « ؟ادمت نيأ نمف ءتثدح ىتلا رومالا مهضت ىك ةدعاقلا ىف قيقدتلا

 ١«. 84 ماعلاب ادبأ» : هتمجأ

 تلق

 دنع

 ينكل .لوك نأ .سأ اوي عم وأ قيل لل ىل للا رك حرك ,ليلقب

 « ؟191/9 ماعلا ثرتخا اذامل ءيل لق .قح ىلع كنأ

21 



 ؟طاقن ىأ

 امو ,191/4 ماعلا ةيمعأ بيس هل ثحبرشو «تداوتس اق نوجل هتلق اه هل تعرف
 .ةيناريإلا ةروثلاو ناتسناغفال يتايفوسلا وزغلا لثم ثادحأ نم هع

 9 .كل ارك ,نآلا ىتح هتعمس ريسفت لضفأ اذه»» :ةئحللا ءاضعأ دحأ لاق

 متلمع يتلا اياضقلاو ,1918 ماعلا ذنم ثدح ام ىلع ةلوج يف نآلا انذخأت ال اذامل

 .«اهيف قيقحتلا ىلع

 قرش ىف نيترافسلا تاريجفت كلذ ىف امب اياضقلا نم نم ةلسلس نع مهتثدح

 ,ندرألا ىف اهطابحإ نم انكمت يتلا ةيفلألا تامجهو .يدحتلا ةيلمعو ءايقيرفأ
 هذه ءانثأ اننيب ام ىف ةقالعلا يف رّيغتب تسسحأ .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفتو
 م رو مهاطعأ دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف مهدحأ نأ و ديب ..ةشقانملا

 ةداعإ ةيلمع اوأدب مهنأ يف كش الو ءيلمع فرعأ يننأ نآلا اوكردأ مهنكل .ينع
 .مهناهذأ ىف يمييقت

 قايس يفو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انلأس اننإ مهل تلق نأب يثيدح تيهنأ
 مهنأو ءايزيلام يف ةدعاقلا نم نيرخآ ءاطشنو دالخ نع ءلوك يف قيقحتلا ىلع انلمع
 ا تارابختسالا ةلاكو نأ كلذك تركذ .مهنع ائيش نوفرعي مهنأ اوركنأ
 لوخد ةريشأت ىلع زاح راضحملا دلاخ فطاخلا نأ رياني/يناثلا نوناكر هش ىف فرعت

 تايالولا يف دوجوم هنأ سرام/راذآ رهش يف فرعت تناك امك ,ةدحتملا تايالولا ىلإ
 ىتح يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ تامولعملا هذه اوطعي مل مهنكل ,ةدحتملا

 7٠١١. ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش

 اوغلبأ امك ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انتغلبأ» :لوقيل نيققحملا دحأ لخدت

 غلبأ تاقيقحتلا بتكم نأب ٠ ,لبق نم سرغنوكلا اهلكش يتلا ةكرتشملا ى ةيقحتلا ةنجل

 يمزاحلاو راضحملا دلاخ دوجوب غلبأ تاقيقحتلا بتككم نأو ؛ ايزيلام يف دالخ دوجوب

 تارابختسالا عمتجم ةطشنأ يف ةرظانلا ةكرتشملا ةنجللا ىلع لشفلاب مكحم) .«انه

 /1/869-8!1 وأ 56١١, ماعلا نم ربمتبس/لوليأ ١١ يف ةيباهرإلا تامجهلا دعبو لبق

 كلذكو .ءتارابختسالا لوح خويشلا سلجم نم ةبختنملا ةنجللا فارشإ تحت :«911»



 دوللللا تانازلا

 يرهش نيب ام كلذو ءتارابختسالا لوح باونلا سلجم نم ةبختنملا ةمئادلا ةنجللا

 ليكشت ببس وه كلذ ناك 7٠٠057. ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكو ٠٠١1 رياربف/طابش

 .(ةيبزحلا ريغ ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل

 اودكاعتل انيدل يتلا تافلملا لك يف قيقدتلا مكناكمإبو ,حيحص ريغ اذه» :تبجأ

 يف نوكتس اهاقلتن تامولعم يأ نأ نوملعت .انيلإ تامولعملا هذه لوصو مدع نم

 نودجتس .ءيش لكل لجس كانهو .ةينورتكلإ ةقيرطب ةموكحلا لمعت .تافلملا هذه

 دودرلا كلذكو ءاهب انمدقت يتلا تابلطلا لك لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا تافلم ىف

 .«تامولعم يأ نوكلتمي ال مهنإ اهيف نولوقي يتلاو اهانيقلت ىتلا

 .«لوك .سأ .سأ .وي تافلم لك يف قيقدتلا يف بغرن اننإ»

 .«ةدع امايأ قرغتسي نأ رمألل نكمُي .ةريثك تافلم كلتمن انئإ .ديكأت لكب»

 .« اهيف اوققديل ًارُثك ًاصاخشأ انيدل ّنأل ءًادبأ ةلكشمب سيل اذه»

 تافلملا لك راضحإ هنم ٌتبلطو .ءتاقيقحتلا بتكم يف يئالمز دحأ تيعدتسا

 لك لوح تافلم ائيدل تناك .نيققحملا ىلإ لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملاب ةقلعتملا

 انققح ةميرج حرسم لكو .هباوجتساب انمق دهاش لكو ؛تامجهلاب ةقالع هل صخش

 ايفل تامولعملا ىلع يوتحت ةكيمس تافلم ىلع تالجسلا هذه تلمتشا .هيف

 ىلع يوتحي لصفنم فلم ًاضيأ ٌدجوي .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ اهانلسرأ

 ىلع ًادج ًاريغص افلم ناكو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهايإ انتطعأ ىتلا تامولعملا

 ْ .لاح يأ

 يك تيضمو .بتكملا ىلإ لقنت تافلملا تناك امنيب ةحارلا نم ةرتف انذخأ

 مساب ثدحتملا وهو ,تيوكيلاف وج عم وروماد تيأر .وروماد تاب عم ثدحتأ
 «؟ىلع ايرومألا ريست فيك» :تاب ينلأس .تاقيقحتلا بتكم

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ نوعّدي مهنأ وه ههجاوأ يذلا يدحتلا نإ»

 .«ايزيلام يف دالخو راضحملا دوجو نع تامولعملا انتطعأ
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 «؟طاقن ىأ
 0 للل"اااططّ# 53 2 ألا

 سسااياسسسم

 . توووسوسو 0

 .«كلذ اولعمي مل مهنكل» :تاب باجأ

 قئاثولا لك لوك .سأ .سأ .وي تافلم ىف كلتمن اننأ امك ,يديس اي ديكأتلاب»

 نأب عنامي ال تاقيقحتلا بتكم ناك اذإ ام وه هتفرعم ديرأ ام نكل .كلذ تبثت ىتلا

 ثحبلا ىلإ نورطضيس مهنإف كلذ لعفأ مل نإو ,طبضلاب نوثحبي نيأ نيققحملل ريشأ

 .«تافلملا تائم ىف

 .«هنوجاتحيو هنوديري ام لك مهيطعت نأ كنكمي .ديكأتلاب» :تاب باجأ

 .ةكرتشملا قيقحتلا ةنجل عم بتكملا لماعت ةقيرط يف اظوحلم اريغت كلذ ناك

 رشع يداحلا نع «موللا» امهكتتس تاقيقحتل ءآ | تبتكم ةدامش أن ءالمعلا غلبا تسح

 ببستتو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف صخش يأ جعزت ال يكل ربمتبس/لوليأ نم

 يف ةيمامألا طوطخلا ىف اوناك نيذلا ءالمعلا رارقلا كلذ بضغأ .ةمدص ثادحإب
 يتلا ةفرغلا ىلإ تدع .ًادج ةفلتخم ةقيقحلا نأ اوفرع نيذلاو ,ةدعاقلا ةهجاوم

 .ةرملا هذه ديلا قيلط ىننأب ترعش ىنكل .ةنجللا وققحم اهيف عمتجا

 :يل تلاق .سنويل وج ىمآ ةصاخلا ةليمعلا ,ةلاكولاب ىتدعاسم بتكم ىلإ ربمتبس

 ةلئثسأ اوحرطو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ اوداع نيققحملا نأ ىل ادب .«ةنجلل

 بتكم ةدايق زكرم ىلإ تكتشا دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ ودبي .اهيلع ةديدج

 .يداحتالا تاقيقحتلا

 ةدايقلا زكرم يف نولوؤسملا ناك اذإ نكل ءايصخش انأ يدل عنام ال» :يمآ ٌتبجأ

 ةباتك يل اولوقي نأ نوعيطتسي مهنإف ءالعف ثدح امب ةنجللا ىغالبإ نع نيضار ريغ
 .«اهعم لماع ال نأب

 ؟ « انه يرجي اذام فرعأ 9 طقمف تدرأ .الك .الك» :يمآ تلاق



 م :هوواآ]]:-ءاءاأرأ]
 تايفنمنا أن لاإن

 ةهيشسسيشيشلا

 نأ ىلع تاب قفاو .بيذاكألا نم ةلسلسب اوغلبأ مهنأ ةعرسب تكردأف ءربمتبس /لوليأ

 .«ةقصح ثدح ادام مهل ةييشرا ةنجللا 9 ةيقيقحلا قئاثولا مهيلع ضرعأ

 تلعف كنأ يأ ءأطخ يأ فرتقت مل تنأف كلذك لاحلا تناك اذإ» :يمآ تباجأ

 .«هلعف كيلع بجوتي ام 01

 لك نأ نّيبت اهتاقيقحت جئاتن ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ترشن امدنع

 ١00 ةحفصلا يف درو ام زربأ ناك ثاقيتحستلا كلت ةحبتنو احيحص ناك اهل هتلق ام

 "٠ ةينالمعلا صرفلا» ( 5ظظ0-0 ,ريرمتلا نم

 دلاخ عضو ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو مدقت مل ٠٠٠١: رياني/يناثلا نوناك

 امدنع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم رطختت مل اهنأ امك «نيبقارملا ةمئاق ىلع راضحملا

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةحلاص لوخد ةريشأت كلتمي راضحملا نأ تملع

 عبتتل ةيموق ةطخ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عضت مل 7٠٠١: رياني/يناثلا نوناك

 كلذ يف امب ءاهدعب امو كوكناب ىلإ مهتاوطخ عبتت نكمي ثيحب .هقافرو راضحملا

 .ةدحتملا تايالولا

 نمض يمزاحلا فاون ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عضت مل ٠٠٠١: سرام/راذآ

 ةريشأت كلتمي هنأ تملع امدنع تاقيقحتلا بتكم غلبت وأ «ةبقارملل نيعضاخلا ةمئاق

 نوناك 0 5 سولجنأ سول ىلإ أوج رفاس هنأو .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد

 7٠٠١. .رياني/ىناثلا

 بتكم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ملعت مل ١ رياني/يناثلا نوناك

 وهو ,ءشاطع نب قيفوت وأ .دالخ ىلإ فّرعت يذلا ردصملاب يداحتالا تاقيقحتلا

 يف»لوك .سأ .سأ . وي ةرمدملا هل تضرعت يذلا ريجفتلا ىف ؛ اننا 55 ىذدأ يذلا

 روبم الالاوك يف ع امتجالا هروضح ببسبو 2٠٠١, ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش
 .راضحملا دلاخ عم

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نيلوؤسملا نم دحأ مدقُي مل 700١: ويام/رايأ
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 ؟احافن ىأ

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ راضحملا لوخد ةريشأت نأشب تاقيقحتلا بتكم مالعإ ىلع
 . م اك : 9 1 ' *« اك

 روبمالالاوك عامتجا دالخ روشح وا .ةدحتملا تايالولا ىلإ يمزاحلا رفس نأشبو

 اهلدابت ىرج يتلا ةمهملا تالسارملا لك هتعجارم دنع هيلإ فّرعتلا مت يذلا وهو)

 .(تاديدهتلل يلاعلا ىوتسملا نأش

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف نولوؤسم صرحي مل 7٠١١: وينوي/ناريزح

 .وينوي/ناريزح ١١ عامتجا لالخ لوك ةرمدملا يفقحمل روبم الالا رك

 يداحلا ثادحأ ىف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا شتفملا ريرقت لصوت
 تاراشخشتسالا ةلاكو ءاطخأب ةقلعتملاو اهتاذ تاجاتنتسالا ىلإ ربمتبس/لولبأ نم رشع

 نم ناك» :ريرقتلا يف درو .ةيرابختسالا تامولعملا ريرمت يف اهلشفو ,ةيزكرملا

 ةدوعلا نم هعنم ىلإ ةبقارملل نيعضاخلا ةحئال يف راضحملا عضو يدؤي نأ نكمملا

 ,تاقيقحتلا ىتكم مالعإ نأش كه ناكدءا 81 ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف دالبلا ىلإ

 يدؤي نأ ,تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لبق نم ةديجلا ةعباتملاو
 لوح تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ يدؤي نأ يلاتلابو ,يمزاحلاو راضحملا ةبقارم ىلإ
 تامجه يف نيئطاوتملا نيرخآلا عم تاقالعلاو .ليومتلاو «ناريطلا ىلع بردتلا

 ريبك ددع لشف عقاو نإ» :لوقلا ىلإ ريرقتلا يضمي .«ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا
 شتفملا ىصوأ .«ًايجهنم ازجع سكعي هاجتالا اذه يف كرحتلا يف صاخشألا نم

 لكشتي مل) .«0710 ءاسؤر ءادأ ةعجارمل تايلوؤسملا ديدحت سلجم» ليكشتب ماعلا

 .(لعفلاب

 انأدبو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل يققحم عم يتاشقانم ترمتسا

 .ناتسناغفأ يف «ردصملا» نع ثيدحلاب

 نم رشع يداحلا لبق هيلع اناصح يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ردصم هنإ»

 تارايختسالا ةلاكو نيبو انئيب اكرتشم ردصملا اذه نوكي نأ ىلع انقفتا .ربمتبس/لوليأ



 ل1
 سلا نتايارلا
 1 نر يسم

 0: ااا اال

 نع ردصت تكثوام مم ىا انئاطعاب ردصملا كلذ ناش مهعم انتيفاعتا ؛:..بكتكا .ةيزكرمل ا “٠6 ءلأ6 .اأ٠ه .ى «وةرصوؤ ها ف »#- #"  ف ا

 .«ةيئانجلا تاقيقحتلاب صتخم ردصم وهو

 «؟ثادح ادامو»

 رق ةيزكرملا تاقيقحتلا ةلاكو نأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب انملع»

 مش رخأ امب انغلبت مل كلذكو .هي هيلع روصلا تضرع اهنأب ةلاكولا انربخت مل .ردصملا
 كلت ررمت ال ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ ردصملا فرعي مل .رو وصلا كلت نع

 ةيمهأ ببس هل حضوت مل ةلاكولا نأ امك ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ تامولعملا

 نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف ردصملا ىلع ايزيلام روص تضرع امدنعو .روصلا هذه

 ؛١ ةبسنب ادكأتم ناك هنكل ,راضحملا ديدحت عيطتسي ال هنإ مهل لاق 700١ ماعلا

 .دالخ وه رخآلا صخشلا نأ نم ةئملاب

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ رمألا اذه نهربي .تامولعملا هذهب انوغلب مل»

 لوصألا ةفلاخم ىلإ تدمع اهنكل ءراضحملاو .دالخو ءايزيلام ةيمهأ فرعت تناك

 كلت تناك .طقف تامولعملا ريرمت مدعب رمألا قلعتي ال .انع تامولعملا بجحتل

 يذلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم اهفرعي نأ بجي ناك يتلا تامولعملا يه

 امع ادمع انودعبأ مهنكل .كلذك ةينوناق ةرورض كلت تناك .ردصملا عم لمعي

 .ىرجي

 ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكرم انغلبأ» :لوقلاب ةنجللا ءاضعأ دحأ در

 ىلإ ردصملا نم مهتزوحب يتلا تامولعملا لك اوطعأ مهنأب ةيزكرملا تارابختسالا

 .«ءيىش يأ اوبجحي مل مهنأو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 تايقربلا لك متصحفت له» :لاع توصب ًاركفم تلأسو ,ةظحلل تفقوت

 «؟ةمظتنملا

 ع

 .«لجا»



 ؟طاقز يأ:

 4 ؟ةشنالمعلا تاالسارملا متصحفت لهر»

 الوأ عود مهف .«ءيش لك رسفي اذه نأ دب ال» :ةضيرع ةماستبا عم غود لاق

 .نيرخآلا نيفظوملا نم لؤاست تارظن ىقلت هنكل ءاهيلع زيكرتلا تدرأ ىتلا ةلمدنإا
 .كلذ دعب هه اهحرش

 فظوملا موقي .ام ةيلمع لالخ ةلسرملا تايقربلا ىلإ ةينالمعلا تالسارملا ريشت

 .ام أطخ عوقول ًابسحت ليجستلاب موقي مث .ةعبتملا تاءارجإلا داريإب اهلالخ

 قلعتت الو ءاديدحت ةيئارجإ تايقربلا هذه ربتعت .هيلإ ةراشإلا بلطتي رمأ روهظ را

 مهدحأ دارأ اذإو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ لسرت ال كلذلو ؛تاراختسالا

 يف لمع نأ غودل قبس .كانه هعضوب موقي تاقيقحتلا بتكم نع ءيش يأ ءافخإ

 امنيب ةينالمعلا تايقربلا دوجو ناكم فرعي وهف كلذل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاك

 .كلذ قيرفلا ءاضعأ ىقاب لهجي دق

 ىلإ ,ةثداحلا هذهب قيقحتلا دعبو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تلصوت
 .ةينالمعلا تالسارملا عم لعفلاب ةأبخم ةيرابختسالا تامولعملا هذه نأ

 ,كرويوين يف تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز دحأ يدعب نم ةنجللا عم ثدحت

 لصولا نع اوزجع» نيققحملا نإ ةنجللا يف نيلماعلا دحأ لاق .ونيرغيليب كنارف وهر

 .«طاقنلا نيب ام

 .«مهمامأ بوتكمو كانه

 نطنشاو ىلإ رفسلا دعب ام يف ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ينم تبلط

 تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم نم ليلق ددعو ,نارود وبيدو ,ناملوك 9ع م

 تلثمت .ةلماكلا ةنجللا ىلإ ةدعاقلا لوح صخلم ميلست فدهب كلذو .يداحتالا

 ىلعألا ريدملا عامتجالا سأرت امك ؛نيللحملا ضعبب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر

 .واكيليز بيليف ؛ةنجلل



 دوسلا تانارلا

 يذلاو «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف قباس لوؤسم وهو ,نيشيآ كام غود امأ

 يذلا هتاذ صخلملا ميدقت ًاقبسم ينم بلط دقف ,كرويوين يف انعامتجا دعب ىئدئاس

 دعب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم مدق .هتلعف ام وهو لبق نم هتمدق نأ ىل قيس

 .ةدعاقلا ةبيكرت لوح ًاضرع كلذ

 «؟قيقد ضرعلا اذه له» :ةنجللا ءاضعأ دحأ ينلأس

 .«ةدعاملا ةسكرت هوربتعا ام يف ءاطخألا نم ةلسلس فسألل لدجوب أك

 « ؟ءاطخألا كلت نع الاثم انيطعت نأ كل له»

 عقت .ةدعاقلا يف ةيمالعإلا ةنجللا ريدي دمحم خيشلا دلاخ نإ اولاق .ًاسح»

 بتكملا ريديف دمحم خيشلا دلاخ امأ .يرهاوظلا نميأ ةرطيس تحت ةنجللا هذه

 . مهد ينالمعلا طيطختلا ةدحول ءاطغ نع ةرامع وهو :ىمالعالا

 « ؟هلوقت م معدد نأ كل لهد»

 .«ةمظنملا ةبيكرت حضوت يتلا ناتسناغفأ يف قئاثولا ضعب اندجو .لجأ»

 «؟ كلذ بغ ادامو»

 يف ادبأ ْنَحَي مل ًادالخ نإ اولاق .دالخ نع هولاق ام كلذ دعب ىتأي» :تبجأ

 .«حيحص ريغ رمألا اذه نإ مكل لوقت نأ يبيد عيطتست .ةدحتملا تايالولا

 وهو - فسوبي نب كديعس نب ح الص مسأ نأ تكا .لجأ» : انه ىبيد تلخدت

 سول ىلإ نيلصاولا ةحئال يف دراو  هتالقنت يف همدختسا يذلا يكرحلا مسالا

 ان .« دال يصمت اننا» :ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو يللحم دس لاك

 7 وماما وب تمم رع وير اون ا ما ع ل

 يف هدوجو رّسفت فيكف .ءكانه نكي مل اذإ هنكل ءقح ىلع نوكت نأ لمتحُي»

 « ؟باكرلا ءامسأ ةمئاق

 5ظ0
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 ةظاشن يأ
 ١1١ 1 12050505252ة كلا

 ري .تريشأ يتلا ةريثكلا عيضاوملا نيب نم ةليلقلا طاقنلا ضعب كلت تناك

 هذه لك دعب ىرخألا طاقنلا ضعب ركذت عطتسأ مل امنيب «ةيرس طاقنلا كلت ضع

 ةنجللا يف نيفظوملا دحأ ينم مدقت .عامتجالا ءاهتنا دعب "ردنا نم انجرخ .نيئسلا

 .«نونظي دق امم رثكأ ًءايشأ ٌتيسن دق ةثالثلا نيب نم تنا كنأ رعشأ» :لاقو

 هدع رورم دعب يأ ء,٠ ماعلا نم ليربأ/ناسين فو ىف واكيليز بيليف قلع

 يف درو .ةثداحلا كلت ىلع !01ز 1100110703 عفوم يف هل ةلاقم ىف كلذو ءتاونس

 رشع ىداحلا ةنجل عم يلمع قايس يف هعم ةلباقم تيرجأو ,نافوص تيقتلا» :ةلاقملا

 :٠.يداحتالا تاقيقحتلا كم يف ماه لمعب همايق لالخ كلذو ءربمتبس/لوليأ نم

 نافوص نفتت .ةيفاك ةيقادصمب عتمتي نافوص نأ ربتعن ةيسللا ءاضغا يئالمزو ؛ىننإ

 ةراثإ تارايختسالا ءاليع رثكأ نم دحاو هنأ انل ادبو ءاديج- اناقتإ ةيبرعلا ةغللا

 .تاالاكولا لك نيب 53 انلمع قايس يف مهانيقتلا نيذلا لك نيب نم - باجعالل

 نأ ىلإ عضولا نطنشاو يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءاردم رابك كردي مل

 ةلكشملا نب نم ءزج لثمت .ةنديللا لإ اصخلم' قورخلا ءالمعو «نادو ؛:يبيدو انأ تمّدق

7001 ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش يف تاقيقحتلا بتكم ةرادإ رّيغت ىف
 دم ءاج :

 لبق دع ناكو ٠ «نيلوؤسملا رابك نم ديدج قيرف هعم ءاجو ءرليوم تربور وه ديدج

 .ةيضاملا تاونسلا يف تزرب يتلا ةسيئرلا ةيباهرإلا اياضقلاب ملع ىلع مهنم
 ةلاك

 و نار ؛تامولعملا بلطن 3 اننأ تاقيقحتلا بتكم ةرادإ فرعت مل

 تراعي نأ وه ةرادإلا هذه تدارأ ام لك نكل ءانع اهتبجح تارابختسالا

 ل اكوو «يداحتالا تاقيقحتلا بتكم شوب ويلبد جروج سسيئرلا غلبأ

ك .ةكراشملا عيمجلا نم ديري هنأ ,ةيزكرملا
 نيعتي هنأ ءاددجم ؛كلذ ةجستن تنا

 .ريعتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نع موللاو دقنلا ىقلتي نأ تاقيقحتلا بكي

 .كبدح

 «طيضلا

 يلوز . يف اك روسقلا تحب ءاهيورن انك .,ةقشقحلا انفرع نيذلا نحن ءاننكل
 وقسم

 يداحلا ةنجل ءامأ يرج مع لاس ادن
 ل نكل .رعتسالوليأ نم رع

 ىدحا|
 يف

 انئادأ نع مهعامس ىدل اوئجوف تاقيقحتلا بتكم
 ينم بلط .ةنجللا مامأ

2١١ 



 دوسلا تانبارلا

 ريدملا باون رابك دحأ وهو .لوتسيب نوج ىلإ ىرج امع صخلم ميدقت لحارملا
 هذه نكل ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل مامأ هتداهشل هئادأ لبق كلذو .رليوم

 لكاشملاب ببستلا يف بغرت مل ايلعلا ةرادإلا نأل كلذو ,ةقيقد رخآ يف تيغلأ ةسلجلا

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول

 ةلباقم ىرجأ يذلاو ,880 يس.يب.يآ ةطحمل قباس لسارم وهو ءرليم نوج نّبع
 مهف .5181 يف ةماعلا تاقالعلا بتكم ريدمل ًادعاسم 149/8 ماعلا يف ندال نب عم

 لوخدب حامسلا تيار سنرول بلط امدنعو .ثدح ام ةياور حيحصت ىلإ ةجاحلا نوج
 رمألا قلعتي ال .خيراتلل اذه لعف ىلإ نورطضم اننإ» :لاقف ريدملا نوج باجأ سانلا

 غالبإ انيلع نّيعتي .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم وأ ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب

 هتقفاوم بتكملا ىطعأو .ريدملا قفاو .«ةماه ةبقح نع ةقيقحلا يكريمألا بعشلا
 116 +558 الئ اه ا تقال ىتلا هتياور كلذ دعب بتك .ىرال لوخد ىلع

 تأدب .ركرويوين ةفيحص يف منع بتك نأ كلذ دعب ثبل امو قالمعلا جربلا 2.

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل نيبو هباتك نيب ام روهظلاب ةقيقحلا

 نيلوؤسم اوناك نيذلا نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف مه نيذلا كئلوأ امأ

 .روهظلا نم ةقيقحلا عنمل مهعسوب ام ىصقأ اولعف دقف تامولعملا انئاطعإ مدع نع

 تيوكيلاف وج نأ امك ,تاقيقحتلا بتكم ةقفاومب تيار عم هتاذ تقولا يف انملكت

 نم ريبك ىفحصل ثدح امع صخلم ءاطعإل ينيبو ناملوك ناد نيب ًاعامتجا بنر

 نم ةئفحب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ وج هّججوت .ةسيئرلا فحصلا ىدحإ
 .كرويوين يف انعم ثدحت نأ دعب ةلئسألا

 بتكم هايإ كغلبأ ام نإ» :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم دحأ هل لاق

 نم ناك امف ليلدلا ةيؤر يفاحصلا بلط .«ًامامت فئاز وه يداحتالا تاقيقحتلا
 فصو مث .قئاثولا نم ةمزر ىلإ راشأ نأ الإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم

 اهنكل ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم هلاق ءيش لك ضقنت تامولعم» اهنأب تافلملا
 نم ليلقتلا يفاحصلا ررق .«اهايإ كيرأ نأ عيطتسأ ال اذكهو .ةيرس تامولعم اهلك

 عا



 ,؟طاقن ىأ»

 هنكل .(هتنبا ىلإ ةبسنلاب) تاديدهت نع فشكو .هتاذ رمألا تيار غلبأ .ةياورلا ةيمهأ

 عنَمُتل يفكت اناحيأ ىرجأ اذكهو .عادخلا قرط مهف نم نكمتي ائيرج ًالسارم ناك

 زافو .هباتك لجرلا فلأ .تاديدهتلا مامأ ًادبأ ينحني ال هنأ امك ,ةقيقحلا ةعيبطب ءرملا

 .هنع رزتيلوب ةزئاجب

 ام لك ةحص تنّيبت نأ دعبو ءربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ريرقت رشن دعبو
 ةلاكو هل هتلاق ام هغلبأو ءتيوكيلاف وجب ىفاحصلا كلذ لصتا دقف ,ءىفاحصلل هتلق

 دقل» :وجل يفاحصلا لاق .ةقيقحلا عم هيشامت مدعل رذتعا مث ,ةيزكرملا تارايختسالا

 .«مهب تقثو يذلا انأو ,عادخلل تضرعت

 ةعباسلا ةقبطلا ىف صاخشألا نم ليلق ددع دنع رتوتلا راثأ يذلا ببسلا امأ
 نم رشع يداحلا ةنجل نأ وهف - ءاردملا رايكل ةصصخملا ةقبطلا - ىلغنال نم

 نأشب ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو تاءاعّدا ,ةحارصبو ءتضقان دق ريمتبس/لوليأ

 ريرمت مت ول هنأ يكريمألا بعشلل ةنجللا تنهرب .ةيرابختسالا تامولعملا يف كارتشالا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا بنجت ناكمإلاب ناكل تامولعملا

 كلذ وهف ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ريرقت يف ةنادإ عطاقملا رثكأ امأ
 ةنسبل مامأ كالب رفوكو ,ءتينيت يآ .يس .يد دهش» :1“7/ ةحفصلا يف دوجوملا

 بتكم نأب ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا عوضوم يف سرغنوكلل ةكرتشملا قيقحتلا
 .ةيادبلا ذنم [روبمالالاوك يف دالخ] فّرعتلا اذه ىلع لصح يداحتالا تاقيقحتلا
 يفظومل ةرفوتم نكت مل يتلا قئاثولا اهيف امب ةلوطملا تالجسلا ىلإ ةدوعلاب نكل
 ناك عقاولا نأ جتنتسن اننإف ةداهشلا كلت اومدق نيذلا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 .«كلذ ريغ

 امأ .«سأ .لآ» وه رطسلا كلذ لييذت يف هركذ درو يذلا رداصملا دحأ ناك

 تامولعملا انل اومدقي مل نيذلا نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف مه نيذلا كئلوأ
 يننوهركي مهو ,«نافوص يلع» ىلإ نازمري نيفرحلا نيذه نأ نوفرعيف ةيرابختسالا
 كلذ كوبا

 ا





 رشع سداسلا لصفلا

 توملا وبأ

 ىلإ بوبو انأ يلوخد ءانثأ جراخلا يف مالظلا مّيخ 7٠0١. ربمتبس/لوليأ ١

 عم انقفتا نأ انل قبس .ءاعنص يف ةسائرلا نمأ سرح ةدايق رقم يف باوجتسالا ةفرغ

 تناك .نامألا ةيحان نم لضفأ وه ليللا ءانثأ باوجتسالا ءارجإ نأ ىلع نيينميلا

 .هيلإو نجسلا نم انلقنت ءانثأ انتيؤرل لقأ ٌصرف كانه

 هبتشملا نأل كلذو :لبق نم هيلع تناك امم نآلا مظعأ ةينمألا تاديدهتلا تناك

 يذلا - يرحبلا رصان دمحأ رصان وهو .هباوجتسا كشو ىلع انك يذلا ديدجلا هب

 نم ناك .ندال نب ةماسأل قباسلا يصخشلا سراحلا ناك - لدنج يبأ مساب فرعُي

 ًالئاه ًازنك لجرلا ناك .انيلإ ثدحتي نأ يف نوبغري ال اهراصنأو ةدعاقلا نأ دكؤملا

 نم ريبك ددع لتق ىلع طقف مايأ ةتس ذنم مدقأ يذلا ودعلاب ةقلعتملا تامولعملا نم

 ,لشتنُت لازت ام تناك ثثجلا نأل ىلتقلل يئاهنلا ددعلا دعب فرعُي مل .نييكريمألا

 .لينوأ نوج قباسلا يسيئر لثم ءاولتق نيذلا نيب نم ناك يئاقدصأ نم ًاددع نكل

 هيتشملا نيفطاخلا دحأ وهو ,يحشلا ناورم ءريدقت لقأ ىلع :فرعي لدتج وبأ ناك

 . 117/0 زنيالريآ دتيانوي ةلحرل مهب

 ىوصف ةيولوأ ,ماع لكشبو ,ةدعاقلاو نيفطاخلا نع تامولعم ىلع لوصحلا ناك

 درع
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 | 1 ١ ١|| رب <

 | ةييسا انسا
 امض ايمفم مج

 ناتسناغفأ حايتجال رضحي يكريمألا شيجلا ناك .ةيكريمألا ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب

 ةدئاسمل يلود فلاحت ءانب ةلواحمب تلغشناف ةموكحلا امأ ,ةدعاقلا ةدراطم فدهب

 شيجلاو ؛تارابختسالاو .نوناقلا قيبطت ةزهجأ لك تقولا اذه ىف تعقو .اهدوهج

 ,هططخو .ودعلا تاردق نع مهنكمي ام ىصقأ ةفرعمل ةريبك طوغض تحت ةيكريمألا
 كلذك انم بلط .برحلل ريضحتلا ىلع شيجلا ةدعاسم لجأ نم هدادعأو ,هعقاومو

 نم رشع يداحلا موجه ءارو يه ةدعاقلا نأ عطاق لكشب نهربي ليلد ىلع روثعلا

 ْ .ربمتيس /لوليأ

 .اهفلاحت ىلإ مهّمض ةدحتملا تايالولا تدارأ نيذلا نم ملاعلا ةداق ضعب ناك

 ريغ ءفّرشم لارنجلا يناتسكابلا سيئرلاو كرايم ىنسح يرصملا سيئرلا مهيف نمبو

 ارظن صاخ لكشب اًمهم فّرشم ناك .موجهلا نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نأب نيعنتقم
 ةدحتملا تايالولا هتكلتما طيخ لضفأ وه لدنج وبأ ناك .ناتسناغفأل هدالب ةرواجمل

 ءالؤه ىدل كوكش ّيأ ليزت دق تامولعم ىلع هنم لوصحلا لمأن انكو .نآلا ىتح

 .ةمجاهن نأ كشون يذلا ودعلا نع تامولعم انشيج ىطعتو ةداقلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دلو يذلا يرحبلاب ةقلعتملا رومألا ضعب انملع

 ةروص ىف لدنج وبأ رهظ .ةفيخملا هتعمس اهنمض نمو : ينهي لصأ نم ردحتيو

 اعيمج مههوجو اوطغ نيذلا نييصخشلا هسارحو ندال نب بناج ىلإ ةريهش

 ثدحت .هيلع رطيسي ال فوخلا نأ راهظإ دارأ يذلا وه هادع اميف ,مهتايوه ءافخإل

 ندال نبل ةسارشلا دح ىلإ اصلخم اصخش هفصوب لدنج ىبأ نع لوهجملا انردصم

 نورخآلا ةدعاقلا ءاضعأ هفاخي يذلا صخشلا هنإ انل لا :ًاريثك هب قثي ىذلا

 .هيومرتحيو

 نم رياربف/طابش رهش ىف يلودلا ءاعنص راطم يف هيلع ضبقلا نوينميلا ىقلأ

 حمسي مل .ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلاو دالبلا ةرداغم هتلواحم ءانثأ كلذو 7٠١١, ماعلا

 ناك نيذلا باوجتساب طقف انل اوحمس مهنكل .ةيادبلا يف هباوجتساب نوينميلا انل

 يف افورعم ًاوضع لدنج وبأ ناك .لوك ىلع موجهلاب مهتقالع نهربن نأ نكمملا نم
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 توملاوبأ

 هنوزجتحي نوينميلا ناك .لوك ريجفتب هطبري ءيش يأ كانه نكي مل نكل ةدعافلا
 ىلإ لوخدلا ىلإ هعفدت يتلا بابسألاب اوكش امك .ءندال نبب هتقالع نوفرعي مهنأل ظ

 رشع يداحلا نيبو لدنج يبأ نيب ام اضرع طبر عصقلا نكل .اهنم جورخلاو دالبلا

 .هيلإ لوصولاب انل حمس يذلا رمألا وهو ءربمتبس/لوليأ نم
 ىبأ راضحإ انرظتناو ةلواطلا بناوج دحأ ىلع انيدعقم يف بوبو انأ انسلج

 ديقعلا امهو ءباوجتسالا ىف نيداتعملا نيينميلا انمكيرش نأل ةريخت تره انك -.لكتع

 فرعنو .لوك تاقيقحت راطإ يف نيلجرلا عم انلمع .انعم اناك ءدومحم دئارلاو رساب

 قيبطتب مازتلالا يف انناكراشي امهنأ فرعنو ,نيبوهوملا نوناقلا قيبطت ىوق نم امهنأ
 .ةلادعلا

 لخد نأ ثبل امو بابلا حتف .قئاقد رشع وحن رورم دعب بابلا سارحلا عرف

 رعشو «نوللا ءادوس ةنك ةيحبلب لجسرلا زتمعي دعت را نلإ اكتاترم ذب .ىدذلا لدئكنوبأ

 ينبلا امهنولب نيتذافن نينيعو .هسأر ىلعأ يف علصلا ضعب عم نوللا دوسأ ريصق
 .هباوجتسا ىلع انأرجت فيك فرعي نأ ديري هنأكو انب ناقدحت اتناك نيتللاو

 ىدترا .ءانجسلا يز ايدترم نكي مل هنأ ىت ىتحو هيدي يف ًادافصأ الو ادويق رن ملا

 دتري ملو ءانجسلاك لجرلا فرصتي مل 113 لعتناو نوللا قرزأ ل هايد الدب

 ةدع لالخ ةنسح ةلماعم ىقلت هنأ حضاولا نم ناكو ,ةديج ةحصب كلذك ادب .مهبايث

 .نجسلا يف اهاضق روهش

 ىلع ةرطيسلاو ةقثلاب يحوت هدسج ةغل تناك امنيب ًاعوفرم هسأر لدنج وبأ ىقبأ
 ناديري ال امهنأل - لاع توصب امهامسا أرقي ال نأ ناينميلا اناكيرش بلط .تاذلا

 .هنم نافئاخ امهنأ حضاولا نم ناك .نانوكي نم لدنج وبأ فرعي نأ

 ,بوبو انأ اهيلع تسلج ىتلا ةلواطلا نم ةلباقملا ةهجلا يف هدعقم يف سلج

 ةيبرعلاب تلق .باوجتسالا انأدب اهدنعو .رادجلا ىلإ دومحمو رساي دنتسا امنيب
 ,نافوص يلع ىمسا .رصان اي ًابحرم» :هعم ىفلآت ىلع ديدشتلل لوألا همسا ًامدختسم

 غاا/



 دوسلا تابآزلا

 .ةلواطلا ىلع همامأ اهتعضوو تاقيمحتلا بتكم عم

 نورخآلا هفاخي نأ لجرلا داتعا :اهب رعشي يتلا حايترالا ةقلح نم هجارخإ تدرأ

 نإ :نآلا ةفلتخم رومألا نأ فرعي نأ هتدرأ .مارتحالا هل نورهظُي سارح هقفاري نأو
 اذهو» :ًاموأ يذلا بوب ىلإ ًاريشم هعم ىمالك تعبات .هنوشحي ال نييكريمأ عم نالا

 حرطن نأ دون اننإ .ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةرئاد نم نيدافكام بوب يليمز وه
 .«نآلا كيلع اهأرقأس يتلا كقوقحب كملعأ ًالوأ ينعد نكل .ةلئسألا ضعب كيلع

 امو ,يمالك ةعباتمب يل حمسي نأ نود نمو ةدحاو ةكرحب لدنج وبأ فئو

 ابناج تفتلا امك ءهرهظ انل رادأ .ًاددجم هيلع سلجو انع ًاديعب هيسرك رادأ نأ ثبل

 ملكتلا ديرأ ال» :ًاررش ناتّينبلا هانيع حدقت امنيب امهل لاقو ,دومحمو رساي وحن

 نيذه نم الدب ءاهحرطب اموقت نأ امكنكمي ةلئسأ نم كانه ناك نإ .ةرشابم امهعم

 ىقلأ .«ةلاحلا هذه يف دعاوقلا نافرعت امتنأ .يعم اثدحتي نأ امهديرأ ال .نييكريمألا

 نم نييكريمألا امهنيكمت مدع بوجو يف ةيلاتلا ةليلقلا قئاقدلا يف ةرضاحم امهيلع
 .هياوجتسا

 ام ءطسو مه نيينميلا نأب هوغلبأ هعم نيفطاعتملا يسائرلا نمألا طابض نأ ادب

 يتلا انتاقيقحت ءانثأ هيلع انقفتا ام وه كلذ ناك .هباوجتساب موقن ينمي يأ نيبو اننيب

 مظعمو ءًادومحمو ًارساي نأل .ءارجإلا كلذ نع انيلخت انئكل .لوك نأشب اهانيرجأ
 مهيلع نيعتي اذامل .تقولل عييضت درجم كلذ نأ اوربتعا مهعم انلمع نيذلا نييئميلا

 .افيخسو هل ىنعم ال ًارمأ كلذ ادب ؟ةيبرعلاب هحرطن يذلا لاؤسلا ةيبرعلاب اوديعي نأ
 .مهب هبتشملا عم ةرشابم ةيبرعلاب ثدحتلاب انل اوحمس اذكهو

 نود نمو ةيبرعلاب هل تلقو ,هقّدشت لدنج وبأ ىهنأ امدنع دومحم ىلإ ٌتفتلا

 دحاولا رمألا هعامسب هتقو عييضت ديري رصان ناك اذإ .هتلق ام رّرك .ايه» :ثارتكا

 كرف ال هنأ امك ,ينبهري مل هثأ ]كت يبأل رهظا نأ تدرأ .«يدنع عنام الف نيترم
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 توملا وبأ
 صك للا للا د11 وا مسلسل

 3 ا

 لواحي ناك اذإ هنأ كلذ , م ىنعي .ىتلئس أ راركت ىلإ دومحم دا رساي رطضا اذإ ىديو

 .تمصلاب لدنج وبأ مزتلا .هاعسم يف لشف دق هنإف ,ةيسفن طاقن يأ لج.

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل لمعي وهو ,نافوص ىلع همسا» :دومحم لاز

 «ةياديلا يف كيلع كقومح ًأرقتس اننكل , .ةلئسألا ضعب كيلع حرطب نأ يب

 هايج :دومحم ىلإ رظني وهو لدنج وبأ تاجأ

 نكمُي نآلا هلوقت ءيش يأ نإ .ًاتماص لظت نأب رصان اي قحلا كل .انسح» :تلف

 .ةيبرعلاب صنلا ةءارق تعبات 652 ..ةمكحملا يف كدض ٠ ,مدختسُي فوسو . «مدختسي ن ا

 لدنج وبأ لقي مل «؟كيلج تيل امك قوقحلا هذه تمهف له» :تيهتنا نأ دعب تلز

 ءيش يأ نإ .تمصلا مزتلت نأب يرحبلا رصان اي قحلا كل» :لوقلاب دومحم أدب

 .ةيبرعلاب يوتل هتلق ام ةيبرعلاب ًايفرح ررك «...هلوقت

 ْ .«مكتلئسأ نع

 «؟كقوقح مهفت كنإ لوقي يذلا حيرصتلا ىلع عقوتس له» :هتلأس

 امك ,بوبلو يل هرهظ رادأ هنأ يأ ,قباسلا هعضو ىلع لظ .ًاتماص لدنج وبأ يقب
 لوقي يذلا حيرصتلا ىلع عقوتس لهد» :هتلق ام اددجم دومحم رّرك .دومحمب قدح

 « ؟كقوقح مهفت كنإ

 .«قفاوأ يننإ ايهفش مكل لوقأ ىنكل ءائيش عقوأ نل»

 .«ةنسح ةلاح يف ىننإ» :لدنح وبأ هباجأ
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 دوسلا تايارلا
 سس

 |رخاس مستبي «لدنج انأ» ذأ تلظحسال .:نةثيح 4ل اجح ىف اذ اود :دومحم يل لاق

 ,لدنج وبأ ثا له اذإد» :هتلأس .ةهاكفلا هذهب ىلستي هنأ ودب .ةسقن نيبو هلنيب

 « ؟ىصخشلا ندال نس سراح

 .لاؤسلا داعأ نأ دومحم ثيل امو ء,تمص ةرتف ترم

 لدنج ىبأ ىوس دجوي آل هنأل كلذ راكنإ نكي ال .لجأ» :لدنج وبأ لاق

 وهو هايحم ىلع روهظلا نم ةضيرع ةماستبا عنم عطتسي مل .«لدنج وبأ انأو ءدحاو

 .ةلدعاملا 8 هزكرمو هتعمسب روخف هْنَأ حضاولا نم أدب .كلذ اهل لوقب

 .يلاؤس راركت دومحعم ىلوت «؟يصخشلا ندال نب سراح تنك لهو» :هتلأس

 فوقوم نآلا انأ اهو ةدعاقلا تكرت ىننكل ,كلذك تنك .لجأ» :لدنج وبأ باجأ

 .«اببس لود نم

 .لاؤسلا اذه دومحم رّرك «؟ةدعاقلا ىلإ تممضنا فيك» :هتلأس

 تهجوت مث ءبرصلا ةيشحو نم نيملسملا ةيامحل ةنسوبلا ىلإ الوأ تهجوت»

 97 هراركت ىلوت يذلا دومحمل كلذ لاق .«ندأل نب تيقتلا كانهو :ناتمثاقما ىلإ

 ىف هرودو هتيوه هبجح نع ةيساسألا ةلئسألا نم ةلسلس حرط ىف كلذ دعب انيض

 .رسايو دومحم قيرط نع اهلك اهنع ةباجإلا نم لجرلا ددرتي مل .ةدعاقلا

 ةينقت عقاولا يف سرامي ناك هنكل ,باوجتسالا عم نواعتي لدنج ابأ نأ ادب

 يف هزكرم فرعنو ؛نوكي نم فرعن اننأ امامت كردي ناك .باوجتسالل ةداضم ةيديلقت
 ةدئاف ال هنأ ًامامت كردي ناك .هنع ةيساسأ تامولعم ةدع ىلإ ةفاضالاب كلذو .ةدعاقلا

 انعم انواعتم دب ىكل اهب فارتعالا ىف ددرتي مل اذكهو ؛تامولعملا كلت راكنإ نم

 ضرتفا يتلا ةيساسألا رومألا ريغ ةديدج تامولعم يأ انطعي مل رمألا عقاو يف هنكل
 .نواعتلا مدعب هماهتا انيلع بعصلا نم كلذ لعج .اهفرعن اننأ

 لوصحلاو حيحصلا لكشلاب انعم نواعتلا ىلع لدنج يبأ لمح اندرأ اذإ انيلع ناك
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 اتوملا وبأ

 نم الدب ةرشابم انعم ثدحتلا ىلع هلمحن نأ ةديدج ةيرابختسا تامولعم ىلع هنم
 طرش وه فوقوملا عم مائولا نم وج ءاسرإ نإ .نيينميلا ربع ثيدحلا يرجي نأ

 ثدحتلا ضفر ام اذإ ةليحتسم نوكت داكت ةمهم يهو ,حجانلا باوجتسالل يساسأ

 يبأ ىلع اهرهاظ يف ةفيخسلا ةلئسألا نم ةلسلس حرطب بوب عم تأدب .ةرشابم انعم

 اهنكل ,ةيقيقح ةيرابختسا تامولعم يأ ةداعلا يف ةلئسألا هذه انيطعت ال .لدنج

 .ثيدحلا يف قالطنالاو حاتفنالا ىلع هعجشت

 ىلوت «؟ةدعاقلا ىلإ مامضنالل صخش يأ عفدي يذلا ببسلا وه ام» :هتلأس
 لدنج يبأل حمسي ًاحوتفم ًالاؤس اذه نوكي نأ تدمعت .لاؤسلا راركت دومحم
 ةيراحم يف ةيمالسإلا ديلاقتلا نع ثيدحلاب لدنج وبأ ٌدر .ثيدحلا يف ةضافتسالاب

 لامعألابو ,نيملسملا يضارأل نييكريمألا «لالتحا» ب كلذ طبرو .نايغطلاو ملظلا
 تارم عيضاوملا هذه نع ثدحت هنأ دقتعأ .نيينيطسلفلا دض ليئارسإ اهب موقت يتلا

 .ةدعاقلا فوفص يف نيعوطتملا نم ديزملا دينجت زيزعت لجأ نم اميرلو .ةديدع

 لدنج وبأ دجي ال يتلاو ,ةطيسبلاو ةهباشملا ةلئسألا نم ةلسلس انحرط نأب انعبات

 هذه تدأ .اهنع ةباجإلا يف ًايصخش وه بغري ةلئسأ ىهو ءاهنع ةباجإلا يف ةضاضغ

 اذكهو .هبلق ىلإ ةبيرق رومأ يف تثحب اهنأل كلذو .رثكأ ًايفطاع هلعج ىلإ ةلئسألا
 يتلا «ملاظملا» نع هتلأس .اهيف هناعمإو ةباجإلا يف همكحت ضعب كلذل ةجيتن ٌدقف
 .ناتسناغفأو ةنسوبلا يف هآر امعو ,اهيلإ راشأ

 كلذو ءاهب ينعنقي هنأ دقتعا امبرلو ,رثكأف رثكأ ةباجإلا يف لدنج وبأ سمغنا

 راظتنا نايحآلا ضعب يف يسن هنأ الإ ,مارتحالاب ةجوزمملا يتجهل ةيدج ىلإ رظنلاب
 .ةرشابم ىنبيجي ناك اذكهو .لاؤسلل دومحم راركت

 .انل ٍفده لوأ قيقحت ةباثمب كلذ ناك .ةرشابم انيلإ رظنلاو مالكلا
 انلزنم تناك يتلا يهو) ءاعنص يف ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ بوب ةقفرب تدع
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 دولسلا تابارلا

 ةاباقمل ريضحتلاو لدنج يبأ عم انتثداحم ةعجارمب انأدبو (نيحلا كلذ يف انبتكمو

 برق رجتم ىلإ انهجوتو ,ةليلق تاعاس دعب ةحارلا نم ةرتف انذخأ .يلاتلا حابصلا
 ىلإ بوب راشأف زبخملا مسق مامأ انررم .ماعطلا ضعب ىلع لوصحلل ةيئاذغلا داوملل

 يحونس .دل اهذخأن انعد» :نيتضماو نيئيعب يل لاقو ىلحملا ريغ كعكلا ضعب

 ايفرح > ةيبرعلاب يبيبح ةملك ينعت .«يبيبح اي نوبيط اننإ .نوبّيط نييكريمألا نأب هيلا

 راهظا بوب دارأ . ريدقتلاو ةقادصلا نع ىبعتك مدختس اهنكل «هرحأ يذل لجرلا»

 ىلا مامأ ةلواطلا ىلع كعكلا صعب انعضو نأ باوجتسا ةسلج ءانثأ انل قبس

 م يناعي لدنج ابأ نإ لامتف «ببسلا نع رساي انلأس .ًادبأ اهسملب مل هنكل «لدنج

 ةدح نم فيفختلا ىلع بوب زكر امنيب ةيفاضإلا ةلئسألا ضعب ٌتحرط .يركسلا ءاد

 ىتح كلذو .ءلدنج يبأ عم دولا نم وج ءاسرإ ةيفيك يف ركفي ناك .باوجتسالا

 .تاريضحتلا نم ةحارتسا ةرتف لات انك اهدنع

 عم باوجتسالا ةفرغ ىلإ اندعو ةسائرلا نمأ رقم ىلإ يلاتلا مويلا حابص يف اندع

 هترداب ينكل ,ةفرغلا 2 هاقفار نيذللا هيسراح ةعقرب 7-1 ناك .رسايو دومحم

 .«مكيلع مالسلا» :هسولج لبق ةيحتلاب

 ادإ هنأ ةيمالسإلا ديلاقتلا يصضعت .«مالسلا مكيلعو» :ءطبب باجأ مث هسأر ّره

 ديلقتلا اذهب انتفرعم انمدخ.ةسأ .لثملاب درلا نوكي ا »4 كيلع مالسلا» مهدحأ لاق

 يأ :ةقباسلا ةسلجلا ت تهتنا ثيح نم ءاسملا كلذ يف أدبي نأ ىلع انلمحو انتحلصمل

 .ةرشابم انعم ثدحتلاب

 وسم حت ام كل دب تلا كا امام لانج وبأ يق ىقب يال

 ريذحت هعماسم ىلع داعأ يذلا دومحم ىلإ تأموأ .انعم ثيدحلا ىف هقالطنا لبق

 در



 توملا وبأ
 مم ا ما يو ويب

1 2 2 

 يأ ءافخإ ديري ال هنإ لاقو ,ءىرخأ ةرم هقوقح نع ايهفش لدنج وبأ ىلخت .ادئارب

2 

 يد
 ع

 .دومحم ىلإ رظنو اتماص يعب «؟مويلا كلاح فيك» :هتلأس

 .يلاؤس رّرك يذلا دومحم ىلإ تأموأ

 .«ريحب 2 :لدنج وبأ باجأ

 . «ريحب هنإ» دومحم ىل لاق

 ةلكشم نم يناعت كنأل ةحرابلا كل هانمدق يذلا كعكلا لوانتت مل كنأ فرعن»

 .«هلكأت نأ كناكمإبو ىلحملا ريغ كعكلا ضعب مويلا كل انبلج .يركسلا

 نم ةوسفلا عقوتي نأ هل ليق .لدنج يبأ هجو ىلع ةأجافملا تامالع ترهظ

 أاموأو ءاركش :لاق مث .بيجي فيك يردي ال ارئاح ادبف .ةدوملا سيلو نييكريمألا

 وبأ ناك دقو .هناسحإ ىلع نسحّملا ركش بج.وت ةيمالسإلا ديلاقتلا نإ ذإ ؛هسأرب

 ًارظتنم دومحعم نم الدب يىوحب ه ةرملا هذه علطت .ةيمالسإلا باداآلاب 27 لدنج

 .نلاتلا لاؤسلا

 ةلكشم يأ دجي مل ىتلا ةلئسألا يأ ,ةفيفخلا ةيسدخشلا ةلئسألا ضعب حرطب انأدب

 امأ ؛هريغ نع فوقوم لك فلتخي .ثيدحلاب ىالطنالا وه فدهلا ناك .اهحرط ىف

 1 بحأ امك .ةرضاحم ءاقلإ لجرلا بحأ .هتعيبطب مالكلل حم وهف لدنج وبل

 اضعأ نم ريبك ددع نع فلتخي هنأ يأ .ةءارقلا عساوو 6 ناك .هيلإ سانلا ىغصي

 .ايركف هانلغشو هتيصخش نم اندفتسا اذكهو ,مهتبوجتسا نيذلا نم نيرخآلا ةدعاقلا

 ىف نميلا ىلإ داع هنأب ةيضاملا ةليللا هنلعأ يذلا همعز تلبقت نأ دعب ,هتلأس

 م« ايو .٠ ماعلا نينا ةدعاقلا تكرت ءاذإ» :ةدعاملا كت هنأل ,و د ماعلا

 ثدحتأ انه يدوجو درجم نأ نم مغرلاب ,لجأ» :ةرخاس ةجهلبو ةرشابم ينباجا

 .«ايلعف ةدعاقلا كرت عيطتسي ال ءرملا نأب رهظُي كبلإ
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 دوسلا تايارلا

 .ينأشو يننوكرتيس [نويكريمألا] مهنإف ناتسناغفأ يترداغم درجمل هنأ دقتعأ تنك اذإ

 وصع وهو هللا دبع دمحأ هللا دع هذختي يذلا يكرحلا مسالا انه لدنج وبأ مدختسا

 .ايقيرفا فرش يف نيترافسلا تاريجفتل ريدملا لقعلاو ,ةدعاملا ىروش سلجم ىف

 وشو ا» :ةماستبا هيشو هيفتك ره م عبات مث ءةوق هتاملك باسكإ كيري هنأكو هةهرب تمص

 .«ةدعاقلا تكرت ىننأ نم مغرلاب مكعم انه يننأل ءكلذ ىف قحم

 يف ثدحتلاب هل حامسلا ىف انتطخب ًاكسمتمو هقيلعت ًالهاجتم ,لدنج ابأ تلأس
 «؟ةدعاقلا تكرت اذامل» :هحيرت عيضاوم

 نإ يل لاق «...يدالوأو يتجوز ببسب .الوأ .ةريثك بابسأل اهتكرت» :ىنباجأ

 ٍفاك جالع ىلع لوصحلا نم نكمتي ملو .هماظع يف ةلكشم نم يناعي بيبح هنبا
 يف ةديعس نكت مل هتجوز نأ وه هترداغمل رخآلا ببسلا نإ انل لاق .ناتسناغفأ ىف هل
 .ناتسناغفأ

 . «ةديعس اخ مل اذاملو» :هتلأس

 نّيبت نكل ,نميلا يف ام صخش ىلإ هيطعأ يك الام يناطعأ ندال نب نأل»
 .اهبابش ناعير يف تناك .هتاذب ندال نبل ةديدج ةجوز ىلع لوصحلل صّصخم هنأ
 يتجوز نلماعي نذخأ اذكهو .هل اهتبلج يننأل تايرخألا تاجوزلا ىنتهرك اذكهو

 ذيفنت فدهب لاملا عم لسرأ هنأ ةيادبلا يف دقتعا هنأب لدنج وبأ انربخأ .«ةئيس ةلماعم
 ليهستل ثوعبمك مدخّتسا هنأ ملع امدنع بضغ هنكل ,«ةيداهشتسا ةيلمع» هامسأ ام

 .جاوزلا تابيترت

 ٌبابسأ كانه نكت ملأ .طقف ةيصخشلا بابسألا هذهل ةدعاقلا ٌتكرت اذإ» :هتلأس

 تناكل اذإ ,ةيدئاقعلا بابسألا كلت ترفوت ول هنأب بوبو انأ تركف «؟ةيدئاقع
 .لدنج يبأ نم تامولعملا عازتنال ًامئالم ًاساسأ

 ضعب عم قفتأ مل .ةيدئاقعلا بابسألا ضعب كانه تناك لب ءالك» :باجأ
 .«ندال نب ةماسأ اهيلع مدقأ يتلا رومألا
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 توملا وبأ
 ا مس م مسخ م يب ص بابين ل صو يس تب بع دي سخية يو دج تسيدسم نيل

 «؟اذام لثم» :هتلأس

 .« رمع "كلاملل ةعبنلا هئاطعإ لثم»

 نيب ام ةطقنلا هذه دنع انتثداحم تحوارت «؟كضارتعا بيس وه امو» :هتلأس

 .رزجلاو دملا

 اوناك ندال نبل ةعيبلا اومدق نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ لك نأ ينعي كلذ ناكو

 مل رمأ وهو ييأرب رمألا اذه ةدعاقلا فادهأ لمشت ال .رمع الملا ةعاط ىلع نيريجم

 .«نابلاط ىلإ مامضنالا ىلع عقوأ مل .ةلدعاقلا ىلإ تممضن| امدنع هد دهعتأ

 تناك ىتلا هءارآ لدنح را ىطعأ .«ةدعاملا نكت نأ بجي فيكو» :هتلأس

 هبشو ةسدقملا نكامألا ريرحتل ”١149 ماعلا يف برحلا ندال نب نالعإ ىلإ ةدنتسم

 اذه نم اقالطنا ةثداحملا تهججو .دوهيلاو نييبيلصلا دوجو نم ةيبرعلا ةريزجلا

 يدحتب ,فطلب ناو ,ثتمق .ةدعاقملا "ب مامضنال ةشيدلا ويعم نع 5-6

 .ةييدلا هئاراب همازتلا ى 9 فرعأ نأو و ةينيدلا لدنج يبأ ة ةفرعم ناحتما تدرأ .هتيؤر

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ءيرودب ,علطم يننأ هل تبثا نأ تدرأ امك '

 ,هعقوم نومعدي نيملسم ءاملع مالك نم عطاقمب دهشتسا نأب لدنج وبأ ىنسكاع

 .مهب دهشتسا نيذلا ءاملعلا عم نوفلتخي ءاملعل مالكب تدهشتسا نأب هيلع تددرف

 نأ أدب .نارقلا نم عطاقمبو عجارمب داهشتسالا انلدابتو ءاندو أشاقن كلذ عم انرثأ ظ

 طاقنلا ىدحإ دنع هبجعت نع رّبع .يدحتلا اذهب عتمتسيو همالكب عتمتسي لدنج ابأ

 عم ذختيو ,مالسإلا نع ريثكلا فرعي ملسم لجر نكمتي فيك ينشهدي» :لوقلاب
 .«داهجلاو ,ةدعاقلاو ءاكريمأ نأشب ىفقوم نع ادج افلتخم افقوم كلذ .

 ةقباسلا ةليللا يف انملع يتلا عيضاوملا يهو .تاروثلا عيضاوم ىلإ انثيدح انذخأ

 تاروثلل ةيمالسإلا ديلاقتلا نع لدنج وبأ انرّمخأ .لدنج يبأ دنع لضفم عوضوم اهنأ .

 دع



 دوسلا تايارلا

 ملاعلا ىف ملاظملا ببسب تاروثلا ثدحت ال :لاقو حلا فاقحإ ف اين ىتلا

 .«مهب ةصاخلا مهتاروت نيملسملا ريغ كلتمن .طقمو ىمالسالا

 57 :هتلأس

 يذلا يناطيربلا دئاقلا نأل عقاولا يف ادنلتكسا يف ةروثلا تأدب .حيحص اذه

 لاجرلا دحا نم ناك امف «جوزتت نأ لبق ةأرما لك عم مونلا ىلع ٌرصأ دالبلا مكحب ناك

 2ك«...

 بلقلا] تراه فيارب هنإ ؟يئامنيس مليف نع ينثدحت له .لهمت» :ًاعطاقم تلق

 لدنج يبأ هحو قرشي .«لجأ ,لجأ» :ةضيرع ةماستيا عم تعفارت ةسامحب لاق

 هانييحاو يتجور خم هتدهاش» .هنائسا نيب رهظت تاوجفلا 5 همك «مستبي أم دنع

 .هيف ةلضفملا اندهاشم نيب ام انراق امك هانشقان مث ,ميظع مليف هنأ ىلع انقفتا .«ًارشك

 ىننأ لدنج ابأ اي فرعتأ» :تراه فيارب نع ثيدحلا ءاهنإ تدرأ امدنع تلق

 اذه نع يثكلا فرعت كنأ حضتي امك ,مالسإللا يف ةروثلا ديلاقت نع ريثكلا فرعأ

 ايو اييفام كلتمت اكريمأ نأ كلذك فرعت له نكل .كتاءارق ةجيتن عوضوملا

 رومأ ىلإ فرعتلا بحي هنأ ادبو ,ةياغلل ايلوشن أدب .دايلق تتار هنا 4 هيي

 .ةلضفملا هعيضاومب قلعتت ىتلا كلت ةصاخو ,ةديدج

 ءالتمن نحنو «نييكريمأك تاروثلا مهفن اننإ .حيحص اذه» :ىمالك ًاعباتم تلق

 يف :ييكريمألا ربص دفن نكل .اكريمأ نومكحي نويناطيربلا ناك .انب ةصاخلا انتروث

 جروج ةدايعب ةيضاظي بلا دص انرث .مهبئارضو نيداورلا ةوسف نم ١ ا//ك ماعلا

 انثبل امو , يكريمأ سيئر لوأ حبصي نأ لبق نيحلا كلذ يف ًالارنج ناك يذلا نطنشاو

 ةروثلا نع ةلئسألا ىلع حرطي -ارو تامولعملا هذهب لدنج ونأ شهد .«مهانمزه نأ

 .ةيكريمألا



 توملا وبأ

 بوبو انأ انلقتنا ذكهو ءانعم ةرشابم ثدحتلاب تقولا اذه ىف لدنج وبأ أدب

 نعو هسفن نع ًاليصفت رثكأ ةلئسأ هانلأسف ,باوجتسالا نم ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ

 ةداضملا ةينقتلا انعم سراميل داع هنكل ,ةرشابم انعم ثيدحلا لدنج وبأ عبات .ةدعاقلا

 قفارتت ال يتلا رومألابو .هملعن اننأ فرعي امب فارتعالاب يضقت يتلاو ,باوجتسالل

 ةداضملا هتينقت نم هعازتنال ةجاحب انك .انعم نواعتي هنأ ودبي يك كلذو ,ةريبك ةميق عم

 اهنم تجرخأو ةيوديلا يتبيقح تلوانت .«فلتخم ءيشب نآلا موقنس» .باوجتسال
 هتعفدو ةلواطلا ىلع موبلألا تعضو .ةدعاقلاب ةقلعتملا روصلا تاموبلأ نم أدحاو

 دكت نأ كتم دنرأ .مهفرعت صاخشأل روصب موبلألا اذه عئلتمي» :هل تلق .ءطبب هوحن

 .«مهفرعت نيذلا صاخشألا ةيوه يل

 .رظنلا ءاقلإب أدبو موبلألا لوانت .«ةرظن يقلأس .ديكأتلاب» :لدنج وبأ لاق

 ؛هتهبج تدعجتو هابجاح نضغت - يدج لكشب ةروص لك صحفتي هنأ ادب

 ادحأ فرعي ال هنإ لوقيو هسأر زهي ناك هنكل - ةروص لكل ةليلق ٍتاظحل صصخو

 ىلإ الإ رمألا ةياهن يف فّرعتي مل .اضرقت ةروص نوتس كانه تناك .ًابيرقت مهسم

 ءاطشنلا نم ىرخأ ةلقو ءيرهاوظلا نميأو ءيرصملا صفح يبأو ,ندال نب ةماسأ

 رظنلاب كلذو ,صاخشألا ءالؤهب هتفرعم راكنإ نم لدنج وبأ نكمتي مل .نيفورعملا
 يتلا ةرتفلا ىف صفح وبأ ناك .ندال نبل ىصخشلا سراحلا ناك هنأب هفارتعا ىلإ

 .ندال نبل نّيعملا فلخلا لدنج وبأ اهيف مدخ

 نكمتت نم لك مه ءالؤه له» :يتوص ىلإ ةأجافملا رصنع ةفاضإ ادمعتم هتلأس

 «؟مهيلإ فرعتلا نم

 .«رخآ ءيش يأ ىلإ فّرعتلا نم نكمتأ مل ءفسآ .لجأ» :باجأ

 «؟كلذ نم دكأتم تنأ له»

 .«لجأ» :ينباجأ

 نود نم كلذ كنم بلطأ يننأ دقتعتأ .يقيدص اي كلضف نم ىرخأ ةرم رظنا»
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 دوسلا تابارلا

 اددغ فرعت كنأ نم امامت قئاو ىننإ ؟سانلا ءالؤه نم اددع فرعت كنأ فرعأ نأ

 ةيدولا ةقالعلا ىلع ظافحلا ديري نمو ءاددجم نواعتملا رهظمب روهظلا لواح

 38 رظنأس انسح» انسب تاغن ىتتلا

 لك صخفت يف اليلق لوطأ تاظحل ىضمأو .موبلألا تاحفص يف ءطبب رظن

 .«رخآ صخش يأ فرعأ ال تس انأد»» .ةهروص

 «؟دكأتم تنأ له» :يبجاح 2 هتلأس

 .«لجأ»

 « ؟انتقادص لجأل ىرخأ ةرم رظنت نأ كنكميأ .انسح»

 .«فلاحأل كلذ لعفأس .ائسح » :امستمم لاق

 ىلإ رظنلا نم هئاهتنا دنع هسأر رهو ,ةروص رثإ ةروص موبلالا لدنج وبأ صحفت
 بوب وحل تفتلاو ,موبلالا فىصتنم وحن ىلإ لصو نا كعب تكحض .ةروص لك

 « ؟ىرتأ» :تلقو

 «؟امكب ام» :يرجي ام مهف الواحمو ,رتوتلا نم ءيش هيف توصب لدنج وبأ لأس

 .ةباعدلا جراخ نوكي نأ ةركف هبجعت د مل

 .«سانلل

 «؟ينعت اذام» : ةقثلا نم داتعملا نم لقأ رادقمب ىحوأ توصب لدنج وبأ لأس

 ىف ةروص ىلإ ترشأ .«لاثملا ليبس ىلع ةروصلا هذه ذخ .ًاليلق أدها» :تلق

 مسالا يقرشلا ناك «؟يقرشلا فرعت ال كنأ معزت له» .اهيلإ رظني يتلا ةحفصلا

 يذلا ةفايضلا زكرم يف ثكم هنأب عصقلا انربخأ يذلا فطاخلا وهو ءيحشلل يكرحلا

 ع



 توملا وبأ

 دقتعتأ» :لوقلاب تعبات ههجو ىلع ريباع يأ رهظت مل نيب اناس لدنج وأ و

 امدنع يأ ,1499 ماعلا نم ناضمر رهش ركذتتأ ؟هب كدي نع انيش قيرعوالا :

 ,هريمأ كفصوب لجرلاب ٌتينتعا ؟هيف لزنت يذلا ةفايضلا زكرم يف ًاضيرم لجرلا

 .دروتلاب لدنج وبأ هجو أدب «؟هتيفاع درتسا نأ ىلإ هب تينتعاوأ ءءاسحلا هتمعطأو

 :«؟ هفرعت الءاقح اثنا اذإ» :هتلأر

 مث ءعضولا مّيقي هنأكو تمص ةرتف تّرم .«هفرعأ انأ .لجأ» :ةعادوب افرتعم لاق

 نم رشع يداحلا يفطاخ دحأ يحّشلا نوك نع ائيش ركذن مل .«فسآ انأ» :فامضأ

 لاسو يف يحَّشلا مسا لوادت ةظحللا كلت يف أدبي مل هنأل ةصاخو .ربمتبس/لوليأ

 .هب اهبتشم ًافطاخ هفصوب مالعإلا

 .تالامتحالا بلغأ يف هباوج فرعأ يننإف الاؤس كيلع حرطأ امدنع» :هل تلق

 ,نآلاو .معزت اهكيىاأ ,قدصب انعم نواعتت تنك اذإ أم فرعأل طقف كريتخأ ينكل

 نم يلع بذكت ال نكل ,ةحارصب كلذ يل لوقت نأ كنكمي نواعتت ال نأ ٌتدرأ اذإ
 وحن لدنج وبأ رظن .«سانلا ءالؤه فرعت ال كنأب ءاعدالاب يتقو عّيضتو ,كلضف

 طقف سيل ةءاسإ لمحي يذلا رمألا وهو ءلجرلا بذك فشكتنا .لجخب لفسألا

 ةئيطخ بذكلا ربتعُي - ًائيدتم الجر هنوكل .مهألا وه اذهو لب ءانعم نواعتلاب همعزل
 كنأ دقتعأ .عمسا» :لوقلاب يمالك تعبات .ىرخألا تانايدلا يف امك .مالسإلا يف

 هب انأ ٌتفرع فيك .ادج يصخش رمأ وه ءاسحلا ام صخش ماعطإ نإ .قداص لجر
 اذه يف مهروص رهظت نيذلا نيديدعلاب كتاقالع نع كلذك فرعأ ؟كداقتعا يف

 تنأ .ءيش يأ فرعت ال تنأو ,كعم ةلباقم يرجأل اكريمأ نم ًاوج رفاسأ مل .موبلألا

 .كنع ثدحت مهنم مكو ,يحلاصل اولمع نيذلا وأ ءككئاقدصأ نم زجتحا مك فرعت ال

 .قدصب انلمع ِهْنُت انعدو ,يعم بعلت ال نأ ًاذإ كوجرأ

 .«انيحت '.ًائيحوو :لدتج وبأ لاق

 ءروصلا نم ادد لدنح وبأ صحعمعت .«موبلألا لوأ نم أدين انعد» :هل تلف
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 دوننسلا تايازلا

 صخشلا نأ اقلطم رهظُت مل اننكل .رخآلا دعب ًادحاو ةدعاقلا يف ءاطشن ىلإ فّرعتو

 نم ةعبس ىلإ لدنج وبأ فّرعت .يحّشلا وه هتيوه نم نيدكأتم انك يذلا ديحولا
 ىداحلا يفطاخ كر مهنأ ىلع 5 مهيلإ فّرعتلا مت نيذلا مهو ,ةدعاقلا ءاضعأ

 ىف هاقتلا يذلا وهو ءاطع دمحم نيفطاخلا دئاق مهيف نمب ربمتبس/لوليا نم رشع

 وبأ لاق .يرصملا نمحرلا دبع ابأ هفصوب هيلإ فّرعت هنكل ,راهدنق يف ندال نب عّمجم

 .لوباك يف صاخلا ندال نب ةفايض زكرم يف يمزاحلا افاون ىقتلا هنأ نظي هنإ لدنج

 ةيمامألا طوطخلا يف هدهاش يذلا وهو ,يمزاحلا ملاس ىلإ كلذك لدنج وبأ فّرعت

 دنهمو يدماغلا دمحأ هيف ىأر يذلا ناكملا نع ثدحتي لدنج وبأ ىضم .لوباك يف

 نوفطاخلا اهمدختسا ىتلا ةيكرحلا ءامسألاو تايسنجلا لدنج وبأ اناطعأ .يرهشلا

 .تقولا كلذ يف اهفرعن نكن مل رومأ اهلك يهو ,ةدعاقلا ميظنت يف

 نانس يكرحلا همساب هتروص ىأر امدنع راضحملا دلاخ ىلإ لدنج وبأ فّرعت

 يذلا ينميلا رفعج يبأ ةقيقش نم جوزتم نآلا نانس» :لدنج وبأ انل لاق .يكملا

 .ايصخش ىل ًاقيدص ناك امك .ءادحلا دمحأ نبا رفعج وبأ ناك. ١ 440/ ماعلا يف تام

 .«ةياهنلا يف اهيأر ترّيغ اهنكل .هتاقيقش ىدحإ ينجّوزي نأ دارأو

 له» .ةدعاقلل ةيفتاه ليوحت ةطحمك هفتاه مقر مدخّتسا ًاينمي ءادحلا دمحأ ناك

 «؟ةدعاقلا ىف وضع ءادحلا

 .«ةيمامألا طوطخلا يف براح هنأ ىتح .لجأ»

 «؟هب كيأر امو»

 ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هتلئاع نأو ءادج عيضو ءادحلا نأب نانس ينربخأ»

 .«ةعيضو ةينمي ةرسأ ىلإ يمتنت ةاتف نم هجاوز ىلع , قفاوت مل يهو

 "يش يأ لقن مل اننكل .طاقنلا هذه لوح روحمتت عيضاوم لوح شاقنلا انعبات

 مس/لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخ نم لاجرلا ءالؤه نوكب قلعتي لدنج ىبأل

 ناتسناغفأ يف بيردت تاركسعمو ئباخم يف مهاقتلا لاجر درجم هيلإ ةبسنلاب اوناك
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 توملا وبأ

 رو بس للا 222كم سسوس سس سس سس يس سس ع يي يسن

 فّرعت نيذلا نيرخآلا ةدعاقلا ءاطشن نع ءيشب نوفلتخي ال مهنأ يأ ,ناتسكابو

 /لوليأ نم رشع يداحلا موجه ءارو يه ةدعاقلا نأ ملعي لدنج ونأ نكي 3 .مهيلإ

 مه اوناك هيلع مهروص انضرع نيذلا نييباهرإلا نأ كلذ لك ىلإ فاضُي .ربمتبس

 نيترافسلا ىلع تامجهلا يفو لوك .سأ .سأ .وي ىلع موجهلا يف نيطروتم مهسفنأ
 .ثادحألا كلتب قلعتت انتلئسأ نأ ضرتفا اذكهو ءايقيرفأ قرش يف

 مزاج ديكأت ىلع اهيف لصحن يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناك انيلإ ةبسنلاب نكل
 هجو ىلعو ,تقولا اذه يف انفرع .ةدعاقلا يف ءاضعأ مه نيفطاخلا نم ةعبس نأ

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ءارو تناك ةدعاقلا نأ .ديكأتلا

 :تلقو ءصاخشألا ىلإ فّرعتلا ةيلمع نم انغرف نأ دعب روصلا موبلأ تقلغأ

 انأدب .«ىرخأ عيضاوم ىلإ لّوحتن نآلا انعد .روصلا هذه تصحفت كنأل كل ًاركش»

 نيترافسلا تاريجفت نم اءزج اوناك نيذلاو مهيلإ فّرعت نيذلا ءاطشنلا نع ثيدحلاب

 .199/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف

 ملعت تنأ ؟ةيراحتنالا تامجهلاب مالسإلا حمسي نيأ يل لق» :لدنج ابأ تلأس

 .«نآرقلا يف مرحم راحتنالا نأ

 يهو ءبرحلا يف فلتخي رمألا نكل ءماع لكشب حيحص كلذ نإ» :ًافرتعم لاق

 «ىرخألا ةهجلا خيراوص دض ةحلسأ تالا كلت تناك .اهيف نحن يتلا ةلاحلا

 .«ةعورشم اهلعجي ام اذهو

 نومجاهملا مهلتقي نيذلا لافطألاو ءاسنلا نأشب اذام ءنكل» :لوقلاب هيلع تددر

 « ؟نييندملا لتق رّربت نآرقلا يف ةيآ يأ ؟نويراحتنالا

 «؟نَم لثم» :ينلأس

 لتق .ايقيرفأ قرش ىف نيترافسلا تاريجفت ىف اولتق نيذلا كئلوأ لثم» :تبجأ

 / .«نيملسملا نم مهنم ريبك ٌددع ناكو ,لافطأو ءاسن
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 دوسلا تايارلا

 نإف نيبيط نيملسم اوناك اذإ امأ .بورحلا اياحض ءالؤه ربتعُي» :لوقلاب ٌىلع ٌدر

 .«ءادهشك مهلبقي فوس هللا

 ريجفتب ةقلعتملا تاقيقحتلا ىف ًايصخش تلمع .انه ًاليلق لّهمت» :هل تلق
 اهلفطو ةأرما اياقب اندجو اننأ .لاثملا ليبس ىلع ,ركذتأ .ايقيرفأ قرش ىف نيترافسلا

 اعارذ طاحأ .نيقرتحم امهالك ناك .ىبورين يف ةرافسلا مامأ ةفقوتم تناك ةلفاح يف

 «؟لفطلا كلذ دم كام ,يل لق .هتيامح ديرت اهنأكو ءاهلفطب ألا

 كلت ربتعت .ةنجلا يف هءازج لفطلا لانيس» :ًازهاج اباوج لدنج وبأ كلتما
 ماهلإلا ىلإ ةبسنلابو ءانودعب هانلزنأ يذلا ريبكلا حرجلا لباقم ةريغص ةيحضت تايفولا

 نولتقُي نيذلا ءايربألا نيملسملا لك نإ .ءادهش اوحبصيل نيرخآ تائمل هاطعأ يذلا

 نيدلا ءاملع اهمدقي ةيديلقت ةباجإ كلت تناك .«ءامسلا يف مهتايحضت ءازج نولانيس
 .ءايربأ صاخشأ لتقم ريسفتل ةدعاقلل نوعباتلا

 :انل لاقو ,«199/ ماعلا يف داهجلا ندال نب نالعإب كلذ دعب لدنج وبأ دهشتسا

 عافدلا لجأ نم ةيوناثلا ةلحرملا يف ًابالطو [ندال نب ىلإ ًاريشم] ًاليكو هللا راتخي»
 اهيف ريشي ىتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تناك .«هئادعأ دض داهجلا قالطإو .هنيد نع

 «ةيوناثلا فوفصلا بالط» ةرابع زمرت .ندال نب اهنشي ىتلا تامجهلا ىلإ لدنج وبأ
 .ةدعاقلا يلتاقمل ةريغصلا رامعألا ىلإ

 لعج يذلا ببسلا وه اذه أذإ» :اذه هقيلعت اهحاتأ ىتلا ةصرفلا ًامنتغم هتلأس
 «؟نطنشاوو كرويوين يف بيرق تقو ذنم ثدحت تامجه

 تاسايس وه [انيلإ اريشم] انه مكدوجو ببسو هذهك تامجه ثودح ببس نإ»

 ىلع ضورفملا رمتسملا رظحلاو .ةيبرعلا ةريزجلا هبشل مكلالتحا - ةيجراخلا اكريمأ
 لكل» :ًالئاق فاضأ .«مهيضارأ لالتحاو نيينيطسلفلا لتق يف ليئارسإ معدو .قارعلا

 .«لعف در لعف

 .«؟يضاملا عوبسألا يف تثدح يتلا تامجهلا ءارو مه كلاجر َّنِإ له اذإ» :هتلأس



 توملا نرأ

 .«تامسديلا للا يه ملعأ "الرد :ىنباجأ

 هذه دنع دعاصتلاب انتاوصأ تأدب .«اهوذفن نيذلا مه مكلاجر نأ دقتعأ :تلق

 .«ةطقنلا ٠

 نإف كلذ متلعف اذإ .ناتسناغفأ ةمجاهمل مكبناج نم ةطخ درجم اهنإ ءالكو

 فتقوت .« اهتاذ اكريمأ يف تايلمع ثدحت فوسو ,مكدض نوروثي فوس نيدهاجملا

 اننإف ةيفاضإ تابرض هيجوت نم انكمت اذإ نكل .دعب برحلا أدبت مل» :لاق مث ًاليلق
 .«كلذ لعفن فوس

 تناك يتلا يهو ,مويلا كلذ خيراتب ةينمي ةفيحص ىلإ تقولا اذه يف بوب راشأ
 ينمي يتئم لتقم نع ثدحتي ًاسيئر ًاناونع ةفيحصلا تلمح .دومحم ةلواط ىلع ةاقلم '

 ناونعلا تأرق .(ئطاخ مقرلا اذه نأ دعب ام يف نّيبت) .يملاعلا ةراجتلا زكرم ىف

 دعب ةفيحصلا ٌتضرع مث - «كرويوين موجه يف نوتومي ينمي اتئام» - لاع توصب
 .لدنج يبأ ىلع كلذ

 .«هّللا اندعاسيلف» :نيينميلا نم ىلتقلا ددعل هيلع رثأتلا ادب نأ دعب لدنج وبأ لاق

 «؟اذه رربي ءيش نم كانه له» :هتلأس

 .«ةعورم ةميرج اهنإ .الك» :باجأ

 ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا يف اولتق نيذلا نيينميلا تالئاعل لوقت اذام ًاذإ»

 «؟اذه لعفي نيملسملا نم عون يأ .ةدعاقلا ببسب يملاعلا .

 يقيلعت داعبتسا ديري هئأكو ؛ هذس حول .«اذه ندال نب لعفي مل» :لوقلاب در ظ

 .«انونجم سيل خيشلا» :فاضأو

 .«موجهلا كلذب تماق يتلا يه ةدعاقلا نأ فرعأ» :تلقو ةوقب هب تقدح

 « ؟تفرع فيك» :ينلأس

 .«كلذب مهدحأ ىنربخأ»
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 .«ةدعاقلا ىف ءاضعأ مهفصوب تارئاطلا يفطاخ ىلإ تفّرعت .ينتربخأ ٌتنأ»

 فّرعت نيذلا ةعبسلا نيفطاخلا روص ةلواطلا ىلع تعضو ىتح ىتلمج تيهنأ نإ ام

 أريشم تلق .ىحشلا ناورمو ءراضحملا دلاخو ءاطع لمحيم مهيب نم ناكو ,مهيلا
| 

 .«ةيتميلا نم نيتئم ءالؤه لتف .نوفطاخلا مه ءاالٌؤه »د :مهوحن

 ةمدصلا تارامأ تدب .هنطب يف ةمكل ىقلت هنأكو هدعقم يف لدنج وبأ ىخرتسا

 ههجو م دحلأو .هعمس أم قدصي ا هئأكو دورسب مامالا ىلإ رظن .ههجو ىلع ةديدشلا

 اولتق نيذلا لاجرلا مهنإ .نوفطاخلا مه ءالؤه» :ةقيقد وحن رورم دعب تررك

 .«ءايربألا صاخشألا فالآ

 نم قئاقد سمح ةدلمل ةحارتسا ا يننكميأ .فرعأ الدر :هسأر زهب وهو لاق

 «؟كلضف

 .انتقفرب رساي جرح .«ائثسح » :انترداغم بوجوب بوب ىلإ ريشأ انأو تلق

 كردي مل .«هنم ّتلن دقل ؟امتجرخ اذامل «؟طبضلاب ثدح اذام» :رساي لأس

 هئاطعإ ىلع امتقفاو اذامل» .اندي نم تالفإلاب ةظحللا هذهل انحامس ببس رساي

 «؟ىقئاقد سمخ

 اهفصوب ةدعاملا ىلإ هوتل فررعت هنأ فرعي هنإ ,ةسضتلت عمجتسي نأ هديرأ» :تلق

 هنهذ يف فارتعالا اذه خسرتي نأ اندرأ .ًاريبك ًافارتعا كلذ ناك .تامجهلا ءارو فقت

 .«نآلا هنم لانن اننإ .اندي نم مخزلا تلفّي مل .كلذك

 كيأر امداد :هتلأس .هيدب نيب هضأر ًادئسم لازي ام لدْخَج :وبأ ناك :خيتقيفد دعب اندع

 .ةرشابم يب قّدحو ىلعألا ىلإ رظن مث .ةليلق قئاقدل ًاثداه يقب .«نآلا

 اهيهدع
 -ج مهنإ .لاجرلا ءالؤه فرعأ .[هنونج ّنِج] هباوص دقف خيشلا نأ دقتعأ»

 22م



 توملا وبأ

 همالك عب هتمص ىلإ د ا ادا تس دتع نداال نب عابتأ نم ات .هتمص , لا داع مث هسأر ره .«ايوس عمتجن نأ ائدتعا .ندال هد ءادأ

 لكشب مكعم نواعتأس .هب نمؤأ ام سيل كلذ نال ءلوقأ اذام فرعأ ال» :ليلق دهب

 «؟نوديرت اذام .مان

 نيذلا نيفطاخلا لوح هفرعي ءيش لك انربخي نأ لدنج يبأ نم انبلط نأب انأدب
 ًافلتخم ًاصخش ناك .لماكلاب انعم نواعتو هدعوب لدنج وبأ قدص .مهيلإ فّرعن

 تامولعمو ليصافت لجرلا اناطعأ .ةيادبلا ىف هانيقتلا يذلا لدنج ىبأ نع لماكلاب
 ىقلأ يذلا وهو ,مهنع ثدحت نيذلا نييباهرإلا نيب نم يىوسوم ايركز ناك .ةّمهم

 ٠.١١ ماعلا نم سطسغأ/بآ ١١ ىف هيلع ضبقلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 .طيسب لجر

 نم ددع ناك .ةدعاقلا ةدايف ءاضعأ ىلإ كلذ دعب انلوحتو :نيفط اخلا نع انثدحت

 نّيبت .ةمظنملل ةيلكيهلا ةبيكرتلا تناك كلذكو ءانيلع ًاديدج اهايإ اناطعأ يتلا ءامسألا
 ىف اهدوجو نمز ىلإ دوعت ةدعاقلل ةيمويلا تايلمعلاب ةيكريمألا ةموكحلا ةفرعم نأ ان
 .نادوسلا

 ماعلا يف ةدعاقلا اهب تماق يتلا ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت تعضو
 .اهليومتو ةعامجلا مجح ةدايز ىلإ تدأ اهنأ امك ,يلودلا باهرإلا ةطراخ ىلع 4
 مل) .اهلمع ةقيرط رييغت ببس وه «ناتسناغفأ ىلإ لاقتنالا ىلإ ةفاضإلابو ءاذه ناك
 لدنج وبأ انل ألم .(ندال نب عم ناتسناغفأ ىلإ نيدئاع وتشرخ الو ,روينوج لقتنب
 .نالا ههجاون يذلا ودعلا نع الامتكا رثكأ ةروص اناطعأو نتارغثلا

 ةيصخشلا تاداعلا انل فصو امك ,ةدعاقلا ىروش اجم ان لدنج وبأ صخل

 ,يناتيروملا صفح يبأو ,يرصملا صفح يبأو : كعلاخ هةلسو ءي مملا لمحم يب ,

 همسا ناك يذلا يبرغملا مصاع ي يبأو ,يرهاوظلا نميأو ,يرصملا ديعس خيشلا)
| 
 امك يناتيروم وهو) يناتيروملا صفح ابأ نأ كلذك انملع .كزايت هللا دبع يقيقح
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 دوسلا تايارلا

 .اينيد ابيردت كلتمي يذلا ةدعاقلا يف ديحولا صخشلا ناك (كلذب همسا ىحوب

 رص وشو ,ىرصملا كمعس وب خيشلا 75 .ىوتفلا وأ نيدلا ةنجل سأرت اذكهو

 مصاع وبأ امأ .بيطلا ىندم دعب ةدعاقلل ةيرادإلاو ةيلاملا رومألا ىلوت دقف ؛ةسنحلا

 فذ امك ؛تايفوسلا دض هعم براحو .ندال نبل اميدق اليمز ناك دّقف ىبرغملا

 هسارح قيرف ىلوتن نأ يبرغملا مصاع ىبأ نم ندال سس بلط .نادوسلا ىلإ ةعم

 صفح وبأ» .اهتيقوتو مهتاعامتجال ةداقلاو ءاطشنلا دقع ةيفيك لدنج وبأ انل حرش ظ

 امدنع نوحزامتي ناوخإلا ناك .ةمظتنم ةروصب ندال نب نومتلي اوناك نيرخآلا صخعبو

 نوملعي اوناك .«هللا اندعاسيلف 2 نوعمتجم |نونسملا] ةيسشلا» : اعيمج نوعتلي اوناك

 .كلذ ركذتي وهو لدنج وبا مستبا . «ريضحتلا ديق ةريبك ةيلمع نأ

 وبا عبات .«ىرصملا صفح وبا اهسارب يتلا ةيركسعلا ةنجللا كلذ دعب يتات»

 كدشي يتلاو ةصاخلا تايلمعلا ةنجل كلذك سأرتي هنإ» :ةظحل دعب همالك لدنج

 هنجللا شارع رخو ,ةدعاقلا ىف ريبك و ضع وه هرودب فيس نأ امك ءلدعلا فيس اهيف

 :«ةشمالا

 « ؟ صفح وبأ اله له» :هتلأسو هيلع هروص تضرع

 «؟رمألا هلا كحضملا ام»

 دحأ صفح وبأ لتق .يجاج ةكرعم ضوخن انك امدنع ترج ةثداح تركذت»

 يننإ» :هل لاقو ىدنجلا قوف افقاو وه ناك امتس ضدأال نب يدان مث ,سورلا دونجلا

 .«اًّيسور اطباض ىمدقب سودأ

 .«ةميدق اهنا» :اهنع لاق لدعلا هس و لدنح با ىلع انضرع امدنعو

 «؟اذاملو»
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 توملا وبأ

 هيلع تدترا ةصاصر اهب تببست ىنميلا هنيع تحت ةبدن فيسل .ًانسح,

 . «هتباصأو

 «؟هرصحت لهورد

 ةريزجلا هبش نم نيتآلا ةدعاقلا ءاضعأ نإ» :ةضيرع ةماستبا عم لدنج وبأ در

 .«نشخلا هكولس هيف اوبحي مل ةيبرعلا

 .ةكرحلا يف هفرع نأ قبس صخش لك ىلإ فّرعتف روصلا نم ًةلسلس هيلع انضرع
 ىدحإ صحفت نأ دعب انل لاق .ةيكرحلا مهئامسأب ابلاغ مهفرع هنأ نم مغرلاب كلذو
 .«ةيركسعلا ةنجللا يف صفح ابأ دعاسي يذلا يرسودلا بوقعي وه اذه» :روصلا

 همساو .ءدمحم هللا دبع لضف وه ةروصلا يف رهظي يذلا صخشلا نأ فرعت انك

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف تاقيقحتلا لالخ نم كلذو ءلضف نوراه يكرحلا

 .ايقيرفأ

 «؟ىرخألا ناجللا يه امو» :بوب لأس

 نميأ ىلوت) .«ةماعلا تاقالعلا ةنجل ىيرصملا نيسح وبأ سأرتي» :انل لاق

 امأ» .(نجسلا يف لدنج يبأ عضو نم ام ةرتف دعب ةنجللا هذه ةيلوؤسم يرهاوظلا

 حتافلاو «ليومتلا ريدم وه يذلاو ءيرصملا ديعس خيشلا اهسأرتيف ةيلاملا ةنجللا
 يتلا ةينيدلا ةنجللا اريخأ دجوت .تاشاعملا [نع لوؤسملا] ريمأ وه يذلا ىرصملا

 نيسح وبأ ناك .«ايلعلا ةدايقلا ناجللا هذه لك لكشت .يناتيروملا صفح وبأ اهسأرتي

 طشانلا وهو ؛لولهبلا يلع ناكف ينميلا سنأ وبأ امأ ءيرهاوظلا ةنبا جوز يرصملا
 .لوك ىلع موجهلا دعب ةدعاقلا هتدعأ يذلا ويديفلا طيرش جتنأ يذلا

 لثم ءصاخشألا كئلوأ نم ىندأ ةجرد يف نوتأي ءاطشن نأ لدنج وبأ انل حرش
 دالخ نكي مل .تامجهلا ذيفنت ىلع مهثحو ءالمعلا ةدعاسم هتمهم تناك يذلا دالخ

 ,لاومألا عيزوت لثم ءناتسناغفأ جراخ تامهم هيلإ دنسُت تناك نكل .طيطختلا ىلوتي

 نايتإلاو ءالمعلا ىلإ ندال نب نم تاميلعتلا ءاطعإو .ةروزملا رفسلا تازاوج نيماتو

 .هب بجعم لدنج انأ نأ انل ادب .مهدودرب
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 دوسلا تايارلا

 .ًازراب أطشان ناك هنأ الإ ايتف ناك دالخ نأ نم مغرلاب» :هنأب لدنج وبأ انربخأ

 لدنج وبأ ههجوي ناك يذلا ديحولا دقنلا نكل .هرمع نم تاينيرشعلا يف دالخ ناك

 ره - مهانبوجتسا نيذلا نم نورخآلا ةدعاقلا ءاضعأ ههجو يذلا دقنلا وهو - هيلإ

 نيقشلا .دنهم توم دعب كلذو ء.ءاربلاو ريمع يأ ءانس هنم رغصألا هيقيقشل هلامهإ

 عم شيعي ناك ريمع نآل لحارملا ىدحإ يف دالخ هجاو هنأب لدنج وبأ انغلبأ .ربكألا

 ,مهدالب تاموكح يأ ءمهنم نوبيرقلا مه مهءادعأ نأ نويريفكتلا ربتعي .نييريفكتلا
 دئافع ضعب ةدعافلا ىنبتت .ةدعاقلا هب نمؤت يذلا لماشلا ودعلاب نوفرتعي ال مهنأ يأ

 ندال نب نوهركي نويريفكتلا ناك .ريبك لكشب ةيريفكت ربتعت ال اهنكل , نييريفكتلا
 داهجلا ىلإ مههجويو مهنم بيرقلا مهودع نع مهفرحيو مهءاطشن ذخأي ناك هنأل

 ناكول فرصتيس دنهم ناك ام لثم فرصتت ال تنأ» :دالخل لدنج وبأ لاق .يملاعلا
 .هقيقش كولس بيوصت ىلإ مالكلا اذه ىدأ .«كناكم

 مهف ىلع انتدعاسم يف ءاوس ًةديفم ةدعاقلا ءاضعأ نع صصقلا هذه تناك

 ناك .ةيلبقتسملا تاباوجتسالا يف كلذكو مههجاون انك نيذلا صاخشألا تايسفن
 .راكنإلا نم ةدئاف ال هنأو مهتايح ليصافت فرعن اننأ مهب هبتشملل نهربن نأ انناكمإب

 .ءاطشنلا نع ناكمإلا ردقب رثكأ ليصافت انربخي يك لدنج يبأ عيجشتب كلذك انمق

 دقفي هنأب رهّتشا» لدعلا فيس نإ ؛لاثملا ليبس ىلع .لدنجوبأ لاق .هلعف ام اذهو

 نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ دض هتاديدهتب فرعي هنأ امك :عذاللا هناسلبو ,ةعرسب هباصعأ

 رومألا يهو «ندال نبل ةيصخشلا ةشمألا" تاءارجالا ليصافت ىلإ انثيدح لّوحت

 دعب لدعلا فيس موقي .هسفنب هسارح خيشلا راتخي» .ًاديج اهفرعي لدنج وبأ ناك يتلا
 .«ةيركسعلا تاءارجإلا ملعُي يذلا يرصملا صفح يبأ عم مهبيردتب كلذ

 نيّمهم ءاضعأ اوناكو .مهب قوثوملا نم اوناك ندال نب سارح نأ لدنج وبأ حرش

 .ةدعاقلا ميعز اهيف ماني يتلا اهتاذ ةفرغلا يف نوماني اوناك مهنأ ىتحو .ةدعاقلا يف

 وهو ؛همون يف ابخاص ناك هنأل كلذو هب ةصاخلا هتفرغ كلتمي ناكف لدنج وبأ امأ
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 اتوملا وبأ

 ٌرصي] «هنانسأب ًاتاوصأ» ردصي ناك :هيلإ ةبسنلاب ًاجارحإ لكشي ناك يذلا رمألا

 يتلا ةحلسألا لدنج وبأ انل لّصف .ندال نب ظاقيإ يف بغري مل كلذل وهو [هنانسأب
 ماس فئاذق ىلع مهتحلسأ ةعومجم تلمتشا .اهنولمحي نويصخشلا سارحلا ناك

 ياك .يب تاشاشرو .ىج .ىب .رآ فئاذقو ,47-416 قدانبو ,ةهجوملا رجنيتسو /-

 ا .(1/160 تاشاشرب ةهيبشلا)

 نّيعملا سيئرلا وه :(كرابت هللا دبع) يبرغملا مصاع ابأ نإ لدنج وبأ انل لاق
 لدنج وبأ لاق .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت دعب نييصخشلا سارحلا ةقرفل

 اهيلع انرثع ىتلا قئاثولا نكل) .ةدعاقلا ىروش سلجم نمض نم ناك كرابت نإ
 هنأل تاعامتجالا ىف كراشي ناك هنكل ءسلجملا نمض نم نكي مل هنأ تنهرب ًاقحال

 ياب وماناتناوغ لقتعم يف لحارملا ىدحإ يف كرابت ناك .(ندال نب نم ادج برقم
 حرسي .قحال تقو يف هحارس اوقلطأ نيذلا ةبراغملا ىلإ ًاقحال مّلُس هنكل ,يكريمألا

 .باتكلا اذه فيلأت خيرات تح بزغملا يف ةيرح لكب كرابت
 ةيلكيه نأ كلذك انغلبأ .ةريبك ةرسأ ةباثمب تناك ةدعاقلا نأ لدنج وبأ ريتعي

 ةليبق ساسأ ىلع هتمظنم ندال نب اهب ىنب يتلا ةقيرطلا يه ةدحاولا ةريبكلا ةليبقلا

 نيوكتل ةقيرط كلت تناك .ةليبقلا كلت خيش وه نوكي نأ ىلع كلذو .ةدحاو ةريبك

 لدنج ابأ طقف عّبشي مل ندال نب نأ امك .ءءاضعألا نيب طباورلا نيتمتو ءالولا

 لدنج وبأ ثّدحت امدنعو .مهنيب ام يف جوازتلا قيرط نع كلذ لعف هنأ لب ءًارقصو

 رقص لمح ةليلق قئاقدب [لدنج يبأ نبا] هنبا ةدالو دنع هنأ انربخأ دّقف نادمح نع

 خرص .هفاقيإ نم لدنج وبأ نكمتي نأ لبق ندال نب وحن هب ضكرو ديلولا لفطلا
 ؛لفطلا ةدعاقلا ميعز لمح د يبأ نبا بيبح وه اذه ,خيش اي ,خيش اي» :رقص

 ىلع امهعضو مث ءامهنم نيتنثا وأ ةدحاو لوانتو ءهمف يف رمتلا نم تابح ٌعْضِب عضمو

 رخفلاب رقصو لدنج وبأ رعش .لفطلا يئذأ اتلك يف ناذألا ولتي حارو ,بيبح يّتفش
 .ندال نب يّتفش نيب نم جرخ دق هتايح يف بيبح هقوذتي ءيش لوأ نوكي نأب

 ؛ةدعاقلا ميعزب هتقالعل هريدقتب ظفتحي لاز ام لدنج ابأ نأ انثيدح نم انل ادب

 عا



 _ ++ ةطل17 ن7 ةجطوعسم ب ..

 دوسلا تايارلا

 مضل وه ندال نب دنع ىمويلا ديتورلا اك .ام ةقيرطب هب ًاجعم اى هنأو '

 اي دج تاق لزنملا ىلإ ةدوعلاو . ,دجسملا يف ة ةالصلاو

 ناولصلا نم ديزملا ةيدأتل دجسملا ىلإ دوعي مت (رثكلا هلافطأو عبرألا هتاجوز
 نول ني لقم ل أ فصو .ةدعاقلا نوؤش جلاعيو هعاتأب هناج دعب مدع

 .ريش كلذ نأل لدنج وبا مستبا ٠ .«ضرألا ىلع ةداجس نم ىتح ولخيو اكس طيسباب

 هدال نب ىأر .هترايزل ندال نب ىتأف ءام ةلحرم يف اضيرم لدنج وبأ ناك .هتركاذ
 نيح يف ,اذه لك ىلإ رظنا» : :امستبم لاقف ,ةداجسو .ءبتكلا نم الرو ,لرتملا ثاكا
 .ًاريثك ندال نب ةرايز لدتعم ويا ردق . «دهاجم كنأ معزت

 كلت وأ ,ةنيدلا ريغ ندال نب لامعأ ركذت امدنع ىتح ةبهرلا نع لدنج وبأ رّبع
 رك بعل يف ناكرتشي , اناك ام ةداع هنأب لدنج وبأ انربخأ .ةدعاقلاب ةقلعتملا ريغ
 بعلي نأ عيمجلا ديري» : :لدنج وبأ لاق .ًارهام ايعال ناك ندال نب نأ فاضأو .مدقلا
 .«فادهألا ليجست ديجي هنأل كلذو « ,مهقيرف يف هللا دبع وبأ

 تاعمجملاو بيردتلا تاركسعم فلتخم نع ثدحتلاب تقولا ضعب انيضمأ
 لك ريمأ ناك .انشيج ىلإ ةبسنلاب ةماه تامولعم كلذ لكشو ,ةدعاقلل ةعباتلا
 زب نأ امك .ءاضعألاو تاطاشنلا نع ريراقت لسري ,ينكس مجم ريمأ لكو ءركسعم
 ,ةينمألا ريراقتلاب ظفتحي لدعلا فيس ناك .ءارمألا فلتخمب اًيصخش عمتجي ندال
 .دارفألا نع تامولعملاو

 5 35 :ةعامجلا اهمدختست ىتلا تادعملا نع ثيدحلا ىلإ انلوحت
 يف لصاوتلا يف ذ ةدعاقملا :افعأ مدختسي» :لدنج وبأ لاق .تالاصتالا

 ريفشت يرجي .ةيسمشلا ةقاطلا ىلع لمعي يذلاو ,0عواإ وسيأي عون نم ويدار ماظن

 'ءارقب نيلغشملا دحأ موقي ثيح ويساك عون نم رتويبمك زاهج قيرط نع لئاسرلا
 تأ اهلخدُيو ماقرألا ليجستب رخآلا فرطلا يف لغشم موق .ويدارلا قيرط نع ماقرأ

 0 .ماظنلا قّيَط يذلا وه ىسنوتلا ءاطضمؤنا ناك .لئاسرلا ةرفيش كفل رتويبمك زاهج
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 توملا وبأ

 ليغشتب موقي ناك يذلا وه يرصملا اديعس نكل ,هسفنب ماظنلا اذه خيشلا مدختسي
 .«هنع ةباين ماظنلا

 ,تالقنتلا يف (سكوليه ليدوم) ةريغصلا اتويوت تانحاش ةدعاقلا تمدختسا

 تانحاش ىلع لصحي ندال نب ناك .باكرلل ةلفاح ةرشع عبرأ ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 .«اهتنورم» ببسب اهبحي ناكو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم ةريغصلا اتويوتلا

 تاءارجإ قبطي ينمألا هقيرف ناك رخآ ىلإ ناكم نم لقنتي ندال نب ناك امدنعو
 ةنوفدم ماغلأ نع شيتفتلا كلذ لمشيو ءاهروزي ىتلا قطانملا كلت نمأ نامضل ةددحم

 .ضرألا ىف

 ةمظنأ نم اءدب كلذو ,ةدعاقلا اهمدختست يتلا ةحلسألا انل لدنج وبأ صْخل

 اهلمحي يتلا تاسدسملاب ًارورم (اهلقنو اهنيزخت ةيفيكو) رادارلاو ,يوجلا عافدلا
 ةدعاقلا تاردفو ةحلسأ نع هفرعي ءيش لك لدنج قا انريخأ .نويصخشلا سارحلا

 فوس نابلاط نأ دقتعي ناك اذإ اًمع لدنج ابأ انلأس امدنعو .نابلاط اهفيضتست يتلا

 انل لاقف ,ةدحتملا تايالولا نم موجهل تضرعت ام اذإ ةدعاقلل اهمعد ىلع ظفاحت

 تضرعت ام اذإ طقف كلذ ثدحيس» :ةرم تاذ لاق :نابلاط ميعز وهو ءرمع الملا نإ

 انل حمسُي فوس اهدنعو ,يناغفأ لك لتقي نآ دعي :قرحلل اهلمكأب ناتسناغفأ دالب

 .«رافكلا ىلإ ملسم ميلستب

 ةعوضوملا تآشنملاو ةدعاقلا اهعبتت يتلا تاكدتل | -ةيلمع ؟]ندحم وبأ صخل

 يف ةيداشرإ ةرود ىلإ ةيادب نوعضخي مهنإف نوبردتملا لصي امدنع» .اهفرصت تحن

 تاقالعلا ريمأ ةداع اهيلع فرشي يتلا ةرودلا يهو .هيف نولزني يذلا ةفايضلا زكرم

 نوربصي نيذلا كئلوأ اهيلع لصحي يتلا ةيوامسلا تآفاكملا ىلع ريمألا دّدشي .ةماعلا
 قالخألا ةيمهأ ىلع كلذك دّدشي هنأ امك ,تابيردتلا لالخ طايضنالاب نومزتليب
 .«ةيمالسإلا تايكولسلاو

 طابضنالا نوسردي ثيح بيردت ركسعم ىلإ كلذ دعب نوبردتملا هجوتي

 ١آ6ظ
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 ا

 دوسلا تايارلا

 كلذك نوبردتملا ملعتي .ةيركسعلا تاليكشتلاو ةيرادإلا لئاسملاو ,يركسعلا

 ايفارغوبوطلاو ,ةيعفدملا ىلع تابيردت نوقلتي امك ,ةفيفخلا ةحلسألا مادختسا

 مهلوصو لبق كلذو «ةيئادبلا تارجفتملاو ,ةيلوألا تافاعسإلاو «[ضرألا سيراضت]

 ىلع موجهلا اهيف متي ةيركسع تابيردتب بيردتلا ةرتف متتخت .تاباصعلا برح ىلإ

 .فادهألا

 متي نكل ,بيردتلل يداعلا ىوتسملا كلذ لك ربتعُي» :همالك لدنج وبأ عبات

 بيردتب اوقحتلي يك مهطابضناو ,مهقالخأو ,مهمازتلا ببسب نيبردتملا ضعب رايتخا

 تارودلا هذه ملعت .ةصصختم ةينمأ تارود لدعلا فيس مظني .صصختمو مدقتم

 .فدهلا لوح تامولعملا عمج ةيفيكو «ةيلمع ذيفنتل فده رايتخا ةيفيك نيبردتملا

 قراطو رجاهملا نمحرلا دبع وبأ ناك .«ًايرورض ربتعُي رخآ ءيش يأو ءروصلا طاقتلاو

 نكل ءتاينورتكلإلاو تارجفتملا ىلع مدقتملا ىوتسملا اذ بيردتلا نايلوتي ىسنوتلا

 ةصصخم تابيردتلا هذه تناكو .كلذب ندال نب حمس اذإ طقف ثدحي تاك كلذ

 .ةنيعم ةمهم مهيلإ لكوت نيذلا ءاطشنلل

 نع ثدحتلا نم ناوخإلا رذحو ةمظتنم ةينمأ دعاوق هرودب لدعلا فيس عضو
 فيلكت لثم ءناتسناغفأ جراخ ىلإ رفسلا لبق نولعفي ام مهل حرشو .ةيمسرلا لامعألا
 وبأ انل دّدح .نيرخآلا نع نيفلتخم نودبي ال ثيحب مهاحلو مهرعش صقب قالح

 .رفسلا لبق ءاطشنلا اهاقلتي يتلا ىرخألا حئاصنلا ضعب كلذ دعب لدنج

 «؟تابيردتلا يف ندال نب كرتشي له» :هتلأس

 ةرم تاذ ركذتأ .بيردتلا يف خيشلا دعاسي ام ةداعف ءلجأ» :لدنج وبأ باجأ

 تلمتشاو .ءارحصلا بلعث اهامس ةيبيردت ةرودل انعضخو ءارحصلا ىلإ انهجوت امدنع

 ءارحصلا ىلإ ىرخأ ةلحرم يف انذخأ .ءارحصلا طسو ليللا يف ةروانملا ةيفيك ىلع

 .اهنم ةدوعلاو ةيلمرلا لالتلا ىدحإ ةمق ىلإ ضكرلاب انرمأ مث ؛ةرارحلا ديدش موي يف
 كلذ ةياهن يف نكل ,هتقشمو هتبوعصب ضفكأرلا انقيرط لثامت» :اندع امدنع انغلبأ

 كا



 هوي
 ه- هك. و +2

 توملا وبأ

عش .«اهل مكرهق دعب ةلتلا هذه ةمق ىلإ متلصو ام لثم يأ هللا ةنج نودجتس قيرطلا .
 ر

 .«مالكلا كلذ مهعامس دعب عيجشتلاب لاجرلا عيمج

 اوملعت امك ,تارئاطلا فطخ ةيفيك نوبردتملا اهيف ملعت تاسردت كانه تناك

 ركسعم ءارو ةدعاقل ًالكيه تابيردتلا ىدحإ ءانثأ نوبردتملا دّيش .لايتغالا تاينقت

 نأ نيبردتملا نم بلط .اهتينبأ دحأ ىلع يكريمألا ملعلا اهيلع اوعفرو .نادلاخ
 .اهومجاهي نأو :ةيكريمأ ةدعاق يه ةدعاقلا كلت نأ اولّيختي

 :موجهلل ةدعاقلا طيطخت ةيفيك اهيلإ انقرطت يتلا ىرخألا عيضاوملا نيب نم تناك

 ندال نب ناك .ةيلمعلل ةفلتخملا لحارملا ديدحتو «نيكرتشملا ديدحت كلذ يف امب

 وبأ مهيف نمب ءنيرخآو فطاع دمحم اهسيئر عم يأ ,ةيركسعلا هتنجلب ةداع عمتجي

 .يرهاوظلا نمياو ,يناتيروملا صفح ابأو 2 هملا ادب مضت يتلا 1

 ءاضعألا رابك مالعإ نّيعتي ةريبك ةيلمع ذيفنت ررقتي امدنع هنأ لدنج وبأ فاضأ
 ةيلمع نأب نيترافسلا ريجفت تايلمع لبق ءاضعألا غلبأ .اهل ةبجوملا تاريربتلاب
 اتناك نيترافسلا نأو ءملسم فلأ نيثالث لتق نع ترفسأ دق ةيكريمألا لمألا ةداعتسا

 .ايقيرفأ قرش يف نييكريمأ سسجت يّركرم

 دق ناك اذإ امع لدنج ابأ انلأسف نيترافسلا تاريجفت نع ثيدحلا ةصرف انمنتغا

 ايراحتنا امجاهم نوكي نأ ندال نب نم بلط هنأب انل فرتعا .امهريجفت نأشب ملع

 نأ دعب ندال نب هغلبأ .ةيراحتنالا تامجهلا ضراعي هنأب قباسلا همعز ضقاني ام وهو

 .«كتقو سيل اذه» :ربصلاب ىلحتلا هنم بلط

 .يلهوعلا مهيف نمب ةيلمعلاب نيكرتشملا ءامسأ فرع هنأب كلذك لدنج وبأ انغلبأ

 دعب كلذو ,ةفيحص يف فئاز مسا تحت يلهرعلا ةروص ىأر هنأ لدنج وبأ ركذت

 .«ملاس دلاخ ناك لجرلل يكرحلا مسالا نأ دقتعأ» :انل لاق .تاريجفتلا ثودح

 «؟كيأرب هب لعفن اذام» :هتلأس

21 



 سس 5 2

 . عا 0 3 لمع

 ا بآل 2 003 :

 عكر

 ا

 - ١ مس اممم ممم مامصم صم ل ل امسس سلا 5 7ذ 5

 دوسلا تايارلا

 .«همادعإ وه هب هنولعفت ام لضفأ نإد» :لدنج وبا لاق

 «؟اذاملو»

 نوكي نأ ديري هنإ» :ىلهوعلا ةحلصم يف وه امب عانتقا نع لدنج وبأ لاق

 .« شيعي ثأ كيري الو ادهش

 ةدعاقلا ةيلخ نع هفرعي ام انربخأ مث ءايقيرفأ قرش تاريجفت لدنج يبأ عم انشقان

 نب جعزنا .اينيك ةيلخل قباس سيئر وهو ءزاوف اهسأري يتلا ةيلخلا يهو «ندنل يف

 هلاق ام اركذتم لدنجح بأ لاق .زاوف ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخ لوصو دنع اريثك ندال

 مل هنكل :ناتننتاغفأ ىلإ ةدوعلاو تدنل ةرداغم ز اوف نم بلط هنأب انريخأ» :نداآل نب

 ناك ازاوف نإ هل لاقو ناوناوام ءانثلا يف قضم نذل د نأ لدنج وبأ لاق . : « عصي

 . «اهنع امد هللا انضوعبي نأ لمأن تاردقب مسيو 5-55 ظ 07

 سأ .وي ريجفت كلذ يق امب ,ىرخألا ةدعاقلا تايلمع لئاسم ةشقانم يف ان 37

 «يرماخلا ناسحل ة هروص لدنج يبأ ىلع انضرع نأ لعب ةتداحملا تأدب .لوك س

 هللا محريلف ,ناسح وه اذه» :هفرعي هنإ انل لاق . نييراحتنالا نيمجاهملا دحأ وهو

 .««ةهححور

 «؟تام هنأ تعلع فش ود :هتلأس

 هنأب قحال تقو ىلا فرتعا .«تام هنإ يس دح يل لوقي» :لدتح وبأ باجأ

 نييراحتنالا نيمجاهملا دحأ هفصوب هب فّرعو ؛ةفيحص يف يرماخلا ةروص ىأر

 «قورافلا بيردت ركسعم ريمأ ناك يرماخلا نأب لدنج وبأ انربخأ .لوك ةرمدملل

 ىلع ادر ترمهنا ىتلا ةهجوملا ةيخوراصلا فئاذقلا هتباصأ يذلا ركسعملا وهو

 .يرماخلا يف يثراك ريثأت ةبرجتلا كلتل ناك .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 لثم ءلوك ىلع موجهلا يف اوطروت نيذلا نم نيرخآ ءاطشن نع لدنج وبأ انثّدح

 مالسإلا ىلإ اولّوحت نيذلاو ,مهاقتلا دينلا كييك ريمألا عوضوم كلذ دعب انشقان

 دق 4 ل



 توملا وبأ

 تماق ىتلا تالواحملا ةشقانم ىلإ ةعرسب ثيدحلا لّوحت .ناتسناغفأ ىلإ اوهججوت مث

 نأ 08 وبأ انريخأ .ةدعاقلا قارتخا ةلواحم فدهب ةيجراخلا سسجتلا تالاكو اهب

 ةفرغ ىلإ هتذخأ نأ دعب ءالمعلا دحأ تدئج ةيبنجألا تارابختسالا تالاكو ىدحإ

 نأ دعب دّنجملا راهنا .هتزتبا مث هيلع تدتعاو ,ةيحابإ ًامالفأ هيلع تضرعو .قدنف
 كانه .ةقيقحلا ىه كلت نأب فرتعا نأ ثيل امو ,سوساج هنأب لدعلا فيس همهتا

 .ىرخأ نادلب نم ةيرابختسا تالاكوب قلعتت ىرخأ صصق

 ءيش لك ىلع هنم لوصحلا اندرأ .هلمكأب ليللا لدنج يبأ عم ةلباقملا ترمتسا

 .انعم نواعتلا نأشب هيأر رّيغي نأ ةيناكمإل ًابسحت كلذو ,ةسلجلا كلت يف نكمم
 «؟ةمدخ كنم بلطأ نأ ينئكميأ» :يل لاقو ًاحاترم ادب ًاريخأ انيهتنا امدنعو

 .«ديك ًاتلاب»

 :يكريمألا بعشلا ىلإ ةراحلا ٌيزاعتب ثعبا ءكلضف نم مث ءكلضف نم» :يل لاق

 .«ةدعاقلا نم ًاءزج ناك يذلا يباهرإلا انأ ىنم

 هتلق ام ركذتأ» :هل تلقو .ةيلاتلا ةسلجلا ةيادب يف لدنج يبأ ىلع ةيحتلا تيقلأ

 «؟يروثلا اكريمأ خيرات نع كل

 .«لجأ» :فهلتب باجأ

 هتلوان .«هب عتمتست فوس كنأ دقتعأ .عوضوملا اذه نع ًاباتك كاه .ًانسح»

 ةروثلا خيراتو نطنشاو جروج نع ثدحتي يذلا وهو (ةيبرعلاب ناك يذلا) باتكلا

 .ةيكريمالا ةرافسلا يف هيلع ترثع باتك وهو .ةيكريمألا

 .«كل ًاركش» :نانتماب باتكلا ذخأي وهو يل لاق

 عوبسألا فصنو عوبسألا ىدم ىلع ةيلاتلا تاءاسملا لكو ةسلجلا كلت انيضمأ

 يناثلا ءاسملا ةسلج يف اهانرثأ يتلا لئاسملا ةعباتمو لدنج نبأ عم ثدحتلاب يلاتلا

 اناطعأ هنأ امك انتثداحمب لدتجاوبأ عتمتسا ,تامولعملا نم ديزملا اهنع اندرأ يتلا
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 دولسلا تايبارلا

 بوبو انأ لدنج وبأ انقناع .ًاعم ياشلا انلوانتو انكحضو ءاهاندرأ يتلا تامولعملا لك

 م حبصأ امدنع »» :نميلا 8 هتبمب ةرايز ىلإ اناعدو كلذ لعب نميلا انترداغم دنع

 .«نجسلا نم جرخأو

 ةدج يف لجرلا دلو .ةدعاقلا ىلإ هلصوأ يذلا راسملا نع لدنج وبأ انعم ملكت

 ؛118/ ماعلا وحن يوقلا ىنيدلا همازتلا رهظ .نميلا ىلإ كلذ دعب تلقتنا هتلئاع نكل

 دادتشا عمو .نآرقلاو نيدلا ةساردب أدب مث ءاعنص يف دجسم ىلع ددرتلا يف أدبو

 ىلإ رفاس ءبرصلا ةازغلا دي ىلع تاملسملا تايتفلاو ءءاسنلا باصتغا صصقو

 مهسفنأ نع ع افدلا يف نيملسملا ةدعاسمل ةنسوبلا

 1 ؛نميلا نم ١ اا هاا راو هالو

 .ايتاورك يف برغز ىلإ ةيكرتلا اننا يجزفاع ا ا

 ةعومجم هتلبقتسا كانهو ةنسوبيلا يف ايستينيز ىلإ برعز نم ةرايس لدنج وبأ لقتسا

 هتاكلتمم لكو هرهس زاوج مهاطعأ .ةنسوبلاو 9000 يف اويراح نأ مهل قبس

 التاقم هفصوب هيلإ فّرعتلا نم دحأ نكمتي ال يك كلذو .هل اهوظفحي ىك ةنيمثلا

 دحأ يف بيردتل عضخ هنأ امك ,ةكرعملا ءانثأ هلتقم لاح ىف ًايبنجأ
 ةدمل تاك عملا

 .ىب تاشاشرو ,فوكنيشالكلا تاشاشر مادختسا ةيفيك لدنج وبأ ملعت

 وبأ هّجوت .ةيلاتقلا تاكي .كتلاو ايفارغوبوطلا ملعت امك . 0 .ىب .رأ فئاذقو ,ياك

 كراعملا ىف كراشو ,ةيمامألا طوطخلا نيلإ ةسيردتلا ةرودلا لمكأ نأ دعب لدتج

 تقو دعب هنأل كلذ عم ةليوط ةدمل لدنج وبأ براحي مل .ةيبرصلا تاوقلا دض

 وبأ ضّرعت نأ ثبل امو ,مالسلل نوتياد ةيقافتا عيقوت مت ةهبجلا ىلإ هباهذ نم ريصق

 نيلتاقملا ةداق نإ لدنج وبأ لاق .ليحرتلا ىلإ نورخالا بناجألا نويراحملاو لدنج
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 توملا وبأ

 ,يدجنلا دايز وبأو ,يرئازجلا ةزمح وبأو ,يبيللا ثراحلا وبأ مهيف نمبو ءبناجألا

 هتعامجو لدنج يبأل ليق .ةرتفلا هذه يف لايتغالل اوضرعت دق .يجاجنلا مامه وبأو

 .نآلا دعب مهجاتحت دعت مل يتلا دالبلا ةرداغم مهيلع يغبني هنإ كلذ دعب

 تاموكح نع ةيقيقحلا مهتايوه ءافخإ فدهب ةيكرح ًءامسأ نوبراحملا ذختا

 ىكرحلا مسالا ةيادبلا يف لدنج وبأ ذختا .ىرخألا ةيرابختسالا تائيهلاو ,مهدالب

 نييرصملا نم هئاقدصأ دحأ حرتقا ا عئاش مسالا كلذ نإ هل ليق نكل .ةزمح انأ

 .توملا ليكو يأ

 نيلتاقملا ةدعاسم لجأ نم لاموصلا ىلإ ”١494 ماعلا يف لدنج وبأ رفاس
 نأ كلذ عم لدنج وبأ فشتكا .دالبلا ىلع ةرطيسلا نولواحي اوناك يذلا نيملسملا

 هدحو لدنج يبأل حمس .لاتقلاب هل حمسُي نمب قلعتي ام يف نويئاقتنا نييلاموصلا
 ناكس ةيقبب طالتخالاب هل حمست ةنكادلا هترشب نأل كلذو ,هتعومجم نيب نم ءاقبلاب

 .ةيلحملا ةوقلا رهظم ىلع ءاقبإلا اودارأ مهنأل كلذو ,دلوملا يبنجأ هنأب هرهظم يحوي

 انل لاق يذلا راسملا عم لاموصلا ىلإ هداق يذلا راسملل لدنج يبأ فصو قفاوت

 .نيلتاقملا لقنل همدختست ةدعاقلا نإ وتشرخ نيسحلا

 ,«ةلداعلا انتيضق» لجأ نم هبطعي الام هعم لمحي 5ك ادا امع هولأسو ؛ ( هيفيضم

 انه انسل اننإ» :ةيضاغ ةجهلب مهغلبأ .مساح رايخ ىلإ لدنج ابأ بلطلا اذه لصوأ

 لاجر فقوم هبجعي مل .«ةرشبلا نول لجأ نم داهجلل الو .لاومألا لجأ نم داهجلل
 نأ نود نم نميلا ىلإ لدنج وبأ داع .نيملسملا نم مهقافر هاجتو ءلاتقلا ءازإ نيدلا

 .لاموصلا ىف ةدحاو ةكرعم ىف براحي

 دالخ قيمش وهو ؛شاطع نب دنهم ةئسلا كلت نم قحال تقو يف لدنج وبأ ىقتلا

 دنهم ناك .ءاعنص يف ربوتكأ عراش يف نئاكلا ةدعاقلا ةفايض زكرم يف كلذو .ربكألا

 ءعا/



 ميج( سس دوسلا تايارلا

 رفاس ٠ .داهجلاب هعم ءدبلل ناتسكجاط ىلإ باهذلاب لدنج انأ عنقأف ٠ ,ةمهلم ةيصخش

 ىف ةعومجملا كلت تفرغ .بناجأ نيلتاقم كانه ايقتلاو .الوأ ىشتارك ىلإ نالجرلا

 هازأ نمض نم لدنج وبأ ناك .ةيلامشلا ةعومجملاب ,ىمسر ريغ ' لكشب نإو ءدعب ام
 لدنج وبأ انل فّرع .ندال نب ىلإ ١9947 ماعلا يف ةعيبلا اومدق نيذلا ةعومجملا هذه

 .ةعومجملا كلت ءاضعأ

 نئلاحتلا دص نانا بناج ىلإ لاتقلل ةيمامألا طوطخلا ىلإ لدنج وبأ هجوت

 .تسوخ ىلإ يلخأ مث .همدق لفسأ يف لاتقلا قايس يف لدنج وبأ حرج .يلامشلا
 ءامضنالل راهدنق ىلإ بهذ نأ ثبل امو ,ةهاقنلا نم رهشأ ةثالث لدنج وبأ ىضمأ

 ,نادمحو ,دالخ بناج ىلإ كلذو ,ءسارحلا نم ةعومجم نمض لمع .ندآل نب ىلإ
 دعب 1484 ماعلا يف ندال نب هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا لالخ كلذو ,نيرخآو
 .يس .يب .يآ ةطحم عم اهارجأ يتلا ةلباقملا

 ىلإ يندملا ةيواعمو ,يندملا ًاضايفو ,يودجلا ًارقصو ؛لدنج ابأ ندال نب ٌمض
 ىطعأ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت دعب كلذو ,نييصخشلا هساّرح ةعومجم

 اذإ ًالوأ ينلتقت نأ كديرأ» :هل لاقو ,نيتصاصرب ةوشحم ةيقدنب لدنج ابأ ندال نب
 ىلإ ناتصاصرلاو ةيقدنبلا هذه تلوحت .«رسألا يف عوقولا كشو ىلع تنكو ثدح

 .«لدنج يبأ» تاكلتمم نمكا

 ىلع ًاريمأ لدنج ابأ نّيعي نأ نميلا ىلإ هل ةلحر دعب يرصملا دمحم وبأ ىصوأ
 ةدعاقلا ءاضعأو نييرصملا ةدعاقلا ءاطشن نيب ام عازن عقو .لوباك ةفايض زكرم

 ندال نب كردأ .زكرملا نع الوؤسم نوكيس نّم لوح ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم نيتآلا

 .طرشلا اذه يبلي لدنج ابأ نأب رعشو .ءناتعومجملا همرتحت ة صخش ىلإ جاتحي هنأ

 .نييعتلا اذهب ريبك فرش ىلع لصح هنأب لدنج وبأ رعش

 اوتأ نيذلا صاخشألا عم تالباقملا ءارجإ يه ريمأك لدنج يبأ ةفيظو تناك

 اذإ ام ديدحتل مهرابتخاو ,ناتسناغفأ ىلإ هلجأ نم اوتأ يذلا ببسلا ديدحتو .ءاقبلل

 كلا



 توملا وبأ

 ايرهش 818 غلبم هل عفدي ندال نب ناك .ةدعاقلا ةيوضعل نيبسانم نيحشرم اوناك

 عمتجاو ,بيردتلا تاركسعم فلتخم نيب كلذك لدنج وبأ لاج .ةمهملا هذه لباقو

 .ةدعاقلا ةيمهأ حرش امك ءاكريمأ دض داهجلا ىلإ اعدو نيدّنجملا عم

 نب رقم يف ثكم ثيح راهدنق ىلإ لوباك نم قحال تقو يف لدنج وبأ لقتنا
 نمض .هتيامح ىلع هتدعاسمل ًايرهش 544 غلبي ندال نب نم ابترم ىقلتي ناكو ,ندال

 .ندال نبل قفارملا بكوملا نمض : ًايروحم ًازكرم ةلحرملا هذه يف هل لدنج وأ

 نوماحملا ينربخأ) .نطنشاو جروج نع ثدحتي يذلا باتكلاب لدنج وبأ ظفتحا

 هنأو ءباتكلاب ظفتحي لاز ام هنأب نادمح ةمكاحم قايس يف تاونس دعب هولباق نيذلا

 امك ,هتءارقل هلمكأب اموي صّصخو ,روفلا ىلع باتكلا لدنج وبأ أرق .(مهيلع هضرع

 ,نطنشاو جروج لثم وه ندال نب» :ةسامحب يل لاق .ءاسملا كلذ يف انعم هشقان

 .«ةروث لجر امهالكو

 .«نيهباشتم اسيل امهف ءالك» : ام هتيجأ

 فلتخم نيب لدنج وبأ اهايإ اناطعأ يتلا ةيرابختسالا تامولعملا تعزوت

 .ًاريبك احاجن تامولعملا هذه ىلع لوصحلا ربّتعا .ةيركسعلاو ةيرابختسالا تالاكولا

 ريفسك نيدوب اربراب ناكم لح يذلا لجرلا وهو ,لاه دنومدإ ,بوبو انأ ءانب لصتا
 فرشم لارنجلا باوجتسا ىدأ .انيناهت» :انل لاقو هبتكم ىلإ اناعدو ,نميلا ىلإ

 رشع يداحلا تامجه ءارو فقت يتلا يه ةدعاقلا نأب فارتعالا ىلإ لدنج ىبأل
 ناك .امتلعف انسح .فلاحتلا ىلإ مامضنالا ىلإ كلذك هب تعفدو ءربمتبس/لوليأ نم

 .« امخض ًاحاجن كلذ

 حجنأ مويلا اذه يسرا ١ مقرلا لمحي يذلا لدنج يبأ باوجتسا ىقب

 ىلع برحلا يف ادج أمّيق باوجتسالا كلذ ناك .ةدعاقلا يف طشان يأل باوجتسا

 ةدعاقلا ءاطشن نم ريبك ددع تاباوجتسا حاجن يف اما ًدلماع ناك امك .ناتسناغفأ

 نع انتامولعم مظعمل ًاساسأ ناك هنأ امك ,دعب ام يف مهيلع ضبقلا انيقلأ نيذلا
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 دوسلا تايازرلا

 .ةدعاقلا ءاطشن ةقحالمو باوجتسا يف ًامدختسم باوجتسالا اذه يقب .ةدعاقلا
 ب ثدحتلا يننكمي يذلا كلذ نم ربكأ ليصفتب لدنج يبأ نع ثدحتلا ي ىتاكي]

 ةيرسلا ةفص تعزن ةيئاضقلا خويشلا سلجم ةنجل نأل كلذو ,نيرخآلا نيفوقوملا نع

 1١7(. مقر باوجتسالا نع

 ميظنت تاردق نع اهانبسك يتلا تامولعملاب ةفهلب ةيركسعلا تائيهلا تبحر
 ركذُي .تامولعملا كلت تبعوتسا يهو ءاهمدختست يتلا تالاصتالا ةمظنأو ,ةدعاقلا

 ةصرفلا ةحاتإ لجأ نم ناتسناغفأ ىلع برحلاب ءديبلا دعوم ريخأت مت هنأ كلذك

 نع صخلم ءاطعإل نيرحبلا ىلإ انقيرف يعد .تامولعملا كلتل لثمألا مادختسالل

 «يليو» زلراشت ؛لاريمألا بئان مهزربأ نم ناكو ءنييركسعلا طابضلا مامأ انباوجتسا
 لاريمألل اصخلم انيطعأ .ىطسولا ةدايقلا ىف ةيكريمألا ةيرحبلا تاوقلا دئاق وهو ءروم

 .مويلا كلذ نم رخأتم تقو يف انتسلج تهتنا . نمامأ لدنج وبأ هفشك ءيش لك لوح

 نميلا ىلإ أوج ةدوعلا كلذك اندصق .نيرحبلا يف ليللا ةيضمت ىلإ انررطضا اذهلو
 ىلإ باهذلا انرّرق اذكهو .عيباسأ لالخ انل ةرح ةيسمأ لوأ كلت تناك .حابصلا يف

 .ءاشعلا ماعط لوانتل معاطملا دحأ

 ٍفقوم يف اوعمجت نيذلا نابشلا نم ةعومجم انيأر ىتح معطملا نم انجرخ نإ ام
 هعفد اولواحو بوب اوكسمأف انل مهتيئادع نم نابشلا داز .معطملا نم بيرق تارايسلل

 بتكم يف يئالمز دحأو يقيدص عم تلواح امك ,بوب مهمواق .مهتارايس ىدحإ ىلإ
 مل اننأ امك ءًاددع اننوقوفي اوناك مهنكل .نابشلا ةمواقم زيدنانرف سولراك تاقيقحتلا

 .احالس لمحن نكن

 نيبضاغلا ةعيشلا نابشلا نم مهنأ تفرعف «ةيبرعلاب مهنيب ام يف نوخرصي اوناك

 يذلا وهو ءمهبجعي مل بوب نأ ادب .ينيرحبلا هللا بزح ءاطشت ديلقت نوديري نيذلا

 .نييبرغلا نم ابرق اننيب نم صاخشألا رثكأ نيواقرزلا هينيعو ,حتافلا هترشب نولب هوأر

 .اهناكس نم ةيعيشلا ةحيرشلا عم ةّمهم لكاشم نم تناع نأ نيرحبلل قبس
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 توملا وبأ
 بسحب سس ىلا

 «؟ىقمحلا اهيأ نولعفت اذاما» :مهب تخرص

 .«هّللا بزح نم اننإ .نويباهرإ اننإ»

 يف يقيقحلا وضعلا نإ .مهل لمع ال نيرجض ةيبص درجم مهنأ روفلا ىلع تكردأ

 .ايباهرإ هسفن يمسي ال هللا برد

 ينانبل يننإ» :هل تلقو :ةعومجملا كلت ميعر هنأ ادب يذلا مهدحأ نم تيرتقا

 .«انع اودعتبا .يلمع يف نولخدتت مكنإ .نانبل نمو هللا بزحل يقيقحلا وضعلا انأ

 .«كتدعاسم كديرنو

 .«لكاشم يف اوعمت نأ لبق كعم كقافر ذخأتو

 نم كؤافلح اننإ» :يتقناعمب اوأدبو اورذتعا 93 دعب هنأَشو الوب ناشلا كرت

 .نولمث مهنأ يل نّيبت «!هللا بزح ايحي .ينيرحبلا هللا بزح

 .ناكملا نع اودعتباو ءيل مهتايحت اوهجوو مهتارايس ىلإ اوعره

 .يلاتلا مويلا حابص يف نميلا ىلإ نيدئاع ًاوج انرفاس
 «؟ءادحلا عم ملكتلا عيطتسن له ءنآلاو» :شمقلا تلأس

 .ةرشابم باهرولاب طبتري الو ءروجع لجر درجم هنإ ؟اذاملو» :شمقلا باجأ

 .«لبق نم ةلأسملا هذه نم انيهتنا

 .«نآلا فلتخم عضولا نكل ,ةلأسملا هذه نم انيهتنا»

 تاريجفت دنم انمامأ «زوجع لجر درجم هنإ» ةرابع ديدرت ىلع نوينميلا بأد

 يأ .ةايحلا ديق ىلع يقب يذلا يبورين مجاهم امأ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا
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 دوشسلا تايبارلا

 فتاه مقرب لصتا هنأب تاقيقحتلا بتكم نم هيبوجتسم مامأ فرتعا دّقف ,يلهوعلا

 يك كلذكو هل ثدح امب ةدعاقلا ملعُي يك كلذو ,موجهلا دعب نميلا يف ءادحلا

 هنإ ءكلذ نم مغرلاب ءلوقلا ىلع نوينميلا ٌرصأ .لاملا ضعبو ًاروزم رفس زاوج بلطي
 .هلزنم مدختسا زوجع لجر درجم

 وتلل لدنج وبأ انربخأ .يقيدص اي زوجع لجر درجم سيل هنإ» :شمقلل تلق

 دحأ وهو .راضحملا دكاخت ةخنوز دلاو هنكل .ةدغاقلا يف اوضع طقف سيل ءادحلا نأب

 .«نوغاتنبلا تمدص يتلا ةرئاطلا يهو .زنيالريآ ناكريمأل 7٠ ةلحرلا يفطاخ

 هيردنآو انأ انفّرع .انمامأ سلجو ءاعنص ىف باوجتسالا ةفرغ ىلإ ءادحلا رضحأ

 نع لجرلا ىلخت .هل هانحرشو ادناريم ريذحت هيلع انأرقو انسفنأب بوبو ءيروخ

 نكي مل هنأل كلذو .هتمصب ًامدختسم ادئاريم ةقيثو عقوو ءماحم مادختسا يف هقوقح

 .همسا ةباتك ةيفيك فرعي الو ًاملعتم

 ىلع يباهرإلا موجهلا يف ققحن اننأب هتربخأ .«مكيلع مالسلا» :ةيحتلاب هتأدب

 .اكريمأ

 .«زوجع لجر درجم يننإ .باهرإلا نع ءيش يأ فرعأ ال» :لجرلا باجأ

 «؟ةدعاقلا نع ءيش يأ فرعت الأ» :هتلأس

 .«الكد»

 .«راضحملا دلاخ كتنبا جوز نع انربخأ .ًاذإ ًاسح»

 .«همسا وه كلذ نأ ىتح فرعأ هل .يتنبا جوز نع ءيش يأ فرعأ الد

 «؟كتنبا تجوزت فيك ءأذإ ؟كتنبا جوز مسا فرعت الأ»

 اهجيوزت نوديري مهنإ اولاقو ,يتنبا نع اولأسو دجسملا ىلإ موي تاذ لاجر ىتأ»
 .«مهقيدصل

 «؟ٌتقفاو لهو»
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 توملا وبأ

 .«لجأر <

 «؟هعم ثدحتت وأ ءادبأ كتنبا جوز قتلت ملأ,

 . « الكور

 أاي»» :هتوده ىلع ةظفاحملا نع زجع ْنَأ دعب انعم نيدوجوملا طابضلا دحأ حرص

 ينمي كنأ معزت فيك «؟ًايبرع نوكت نأ كنكمي فيكو «ةليبق نبا نوكت فيك .راعلز ”

 ةروس «كفرش اهنإ .كمدو كمحل ىهو ,كتنبا نع ملكتت تن دهك ائيش لوفتو / د .«<كاأاهم 2 ١ 4 0 ه ٠ - تنأ ؟[ن 5 1 ظ

 .الجخ ءادحلا

 كبطخ ام .اذهك ءيش ىلع مدقُي ال هسفن مرتحي يبرع يأ نإ» :انه هيردنآ لخدت

 ةيامح نأ رظنلل تفاللا نم ناك .ءيش يا لقي ملو هيفتك ءادحلا ره «؟لجر اب

 .هتعمس نم هيلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ ىه ةدعاقلا

 انأ تدرأ .ًائيش فرعي ال هنإ لوقلا ىلع ةدع تاعاس ىدم ىلع ءادحلا ظفاح

 رهظُي ناك هنكل .ةباجإلا فرعي هنأ اركنم انبيجي ناك .ةباجإلا فرعن ال اننأك انفرصتو

 كلذل ,هتيذك فشكتت امدنع ذبدش جرحب رعشي ءادحلا ناك .ةقيقحلا كلت فرعي هنأ

 ءمعز .ةديدج ليصافتب فرتعي امك ؛تامولعملا كلت لعفلاب فرعي هنأب فرتعيل دوعب

 .مهروص هيلع انضرع اننكل ,هتانب جاوزأ تايوه فرعي د ةثأ «لاثملا ليبس ىلع

 الاؤس حرطن انك .مهنع تامولعم اناطعأ امك ,لعفلاب مهفرعي هنأب كلذ دنع فرتعا

 لواحن اننأ لفتعي ناك هنكل ,هنع باوجلا فرعنت نأ نود نم نايحألا صعب يف

 .اهتفرعم ديرن يتلا تامولعملاب انغالبإ ىلإ عراسي ناكف اددجم هربتخنل هب عاقيإلا
 .ةقيرطلا هذهب ءطبب تامولعملا مكارن انك ١

 يف نيمرتحم الاجر هواقشأ 93 .نميلا رامذد نم اساسأ ءادحلا دمحأ ءاج

 ةروسيم نكت مل يتلا يهو ,ةرسألا يف ءادوسلا ةجعنلا ةباثمب ناك هنكل :عمتجملا

 تقو دعب ةدعاقلا ىلإ مضناو ناتسناغفأ ىلإ ءرفعج وبأ ءءادحلا قيقش هجوت .ًايدام |
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 دوسلا تايارلا
 ا يصيصيصيصصصصصسسسسسسس# 959773

 ةءومجملا يف اوضع حبصأ اذكهو ,149” نادوسلا نم ندال نب ةدوع نم ريصق

 .ةيلامشلا

 نم نيطشانب هتاقيقش نم نيتنثا جاوز 14917 ماعلا وحن يف رفعج وبأ بتر
 رفاس .يبردلا دمحم دمحأو راضحملا دلاخ امهو «ناتسناغفأ يف امهقداص ةدعاقلا

 جاوز لفح يف اجوزتو .لبقتسملا ىّتجوزب عامتجالل نميلا ىلإ راضحملاو يبردلا
 ىلإ ةليلق رهشأ يضم دعب نالجرلا داع .ةدعاقلا يف نورخآ ءاضعأ هرضح جودزم
 ْ .امهيتجوز عم ناتسناغفأ

 ىفطصم ناك .ةدعاقلا ىف نيلتاقم نم نهرودب تايرخألا ءادحلا تانب تجوزت

 ميركلا دبع يكرحلا مسالا مدختسي ناك يذلا وهو ؛جاوزألا ءالؤه دحأ يراصنألا

 .ينمي لصأ نم ًايدوعس يراصنألا ناك .يراصنألا ىلع هترسأ راضحملا فّرع .يكملا
 ةثداح ببسب ًانوجسم ناك هنأل هنع فرعن انك .راضحملاو يبردلا ناك ام لثم يأ

 يراصنألا لتق .ءادحلاب هتقالعب ملع ىلع نكن مل اننكل ,ةربه تيب تارايس ةقرس

 يف ةيطفن ةأشنم يف نييبرغلا نيلماعلا دض اموجه ذفني ناك امنيب قحال تقو يف
 ىلإ نووضنملا نورخآلا ءادحلا تانب جاوزأ امأ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف «عبني

 رزج يف 1999 ماعلا يف لتق يذلا يكملا باهولا دبع مهنيب نم ناكف ةدعاقلا ءاول

 :ايشتواللا :كرلنلا

 ريشب ناك .نميلا ىف ةدعاقلا اهتنش يتلا تايلمعلا يف ًايوناث ًارود ءادحلا ىدأ

 كراش .دالبلا ىف ةدعاقلا ءاضعأ رفس ليهستب فلكملا زربألا لجرلا وه يدادشلا

 يذلا صخشلا امأ .ناتسناغفأو ,ناتسكجاطو .ةنسوبلا يف داهجلا يف كلذك لجرلا

 يذلا وهو ءراجنلا حلاص قازرلا دبع ناكف هذه نيدهاجملا تالقنت ميظنت يف هدعاس

 نيدنجملا لابقتساب ىلكملا صخشلا وه دولخلا وبأ ناك .يدادشلا ةقيقش نم جوزت

 .ىرخألا يدادشلا ةقيقش نم اجوزتم ناك يذلا وهو ءراهدنق ةفايض زكرم يف نيينميلا

 اجوز ناكف قورافلا بيردت ركسعم يف نيدنجملا بيردت ملست يذلا طشانلا امأ

 كلذ يف داتينكذلا هانا .يريمحلا نيدلا ماسح ىعدي يدادشلا تاقيقش ىدحإل رخآ
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 توملا وبأ

 نم لعجي يذلا رمألا وهو .دئاقعلا زواجتيس ىبرقلا ةطبارل صالخإلا نأ تقولا

 هربتعي ناك يذلاو ندال نب نبا وه يذلا .دمحم امأ .الامتحا َّلقأ ةعومجملا قارتخا

 ,يرصملا صفح ىبأ ةنبا جوزت دقف .هدلاول نوكي ام برقأ ةدعاقلا ءاضعأ عيمج

 .ةدعاقلل يركسعلا دئاقلا ناك يذلا وهو

 هيف يقتلي عامتجا ناكم ىلإ ءلاحلا ةعيبطبو ءءاعنص يف ءادحلا لزنم لّوحت
 صاخشألا دحأ ىتأي ناك .ةدعاقلاب اوقحتلا دق هدالوأ لك نأل كلذو .ةدعاقلا ءاطشن

 رهالا اذه ىفإ .ةيدحلا لفات هريعل وأ ام عامتجا يف ةكراشملل مايألا مظعم يف

 .نميلا يف ةدعاقلل ةيفتاهلا تاملاكملا ليوحت لارتنس ةباثمب همقر حبصي نأ ىلإ

 راضحملا عفد يذلا رمألا وهو ,هفتاه ةروتاف 0 نم مايألا دحأ يف ءادحلا جعزنا

 . «اليخب» ناك ءادحلا نأب لوقلاب هتيعادمل

 ناك امنيب 11949 ماعلا يف رفعج وبأ قعُص امدنع ةعجافب ءادحلا ةلئاع تبيصأ

 21 ايا يا رام ريالا واسعا يف هيما م

 يئابرهك لوحم ليغشت لجأ نم ئطاشلا ىلع ثلاث وضع سلج امنيب ,ةدعاقلا يف

 صخشلا ءاسأ .سمشلا ءوضل ةسكاع ةآرم ةطساوب مهضعبب نولصتي لاجرلا ناك

 ىلع مدقأف «ةراشإ اهربتعاو براقلا يف ةآرملا ةكرح ريسفت ئطاشلا ىلع دوجوملا

 تام .كامسألا عمجي يكل هايملا يف لازي ام رفعج وبأ ناك امنيب لّوحملا ليغشت
 يتلا هتنبا عم ثكمو .هنبا ربق ةرايزل ناتسناغفأ ىلإ ءادحلا رفاس .روفلا ىلع لجرلا

 ابردم ناك يذلا وهو .يبردلا دمحم دمحأ اهجوز عمو .تقولا كلذ يف ًالماح تناك

 .قورافلا ركسعم يف تقولا كلذ يف

 نب هاقتلا .راغول يف يركسع بيردتل عضخف ةدعاقلا ىلإ مامضنالا ءادحلا رّرق

 مساي هتادانم ىلع نورخا + ءاطشن داتعا .فورعملا هئالوو هّنسل ارظن همّدكو كانه ندال

 .ًارتموليك نيثالث لوطب ةريسم ذيفنت اهتياهن يف  بيردتلا ةرود تبلطت .دمتحأ معلا

 طرشب اولبقف ءببسلا اذهل بضغ هنكل هس ببسب ءادحلا ةيادبلا يف نوبردملا ىفعأ

 قلطأ .هملع لمحو ليكشتلا كلذ دوقيس هنأل اروخف ناك .ةريسملا دئاق وه نوكي نأ

 .ةدمعلا بقل نولتاقملا هيلع
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 طوطخلا ىلإ لسرا اذكهو ,داهجلا ىف ةكراشملا بيردتلا ءاهتنا دعب ءادحلا دارأ

 يقبا .دوعسم هأّس ديحا ةدايعب اوناك نيذلا لامشلا فلاحت دونج دض لاتقلل ةضامآلا

 ناتسناغفأ يف هيلإ مضنا .ةيعفدملا برق يقب هنأ يأ ءهّنسل ارظن ةرخؤملا يف لجرلا

 دعب ةيودي ةلبنقب هسفن رف امدنع قحال تقو يف ريمس لت .ةدعاقلل ةعباتلا بيردتلا
 .نمبلا ىف:ةبلفع ةيفنت ءانثأ نوينميلا نمألا لاخر ةرصاحس نأ

 راهدنق يف فقوت .ةسمخلا رهشألا نم برقت ةرتف ناتسناغفأ يف ءادحلا ثكم

 ىفلت .ءاشع ةميلو ميقي تقولا كلذ يف ندال نب ناكو «نميلا ىلإ هتدوع قيرط ىف

 .ةدعاقلا ىلإ مامضنالل ناتسناغفأ ىلإ رفسلا ىلع :ءليلخ ابأ ؛ثلاثلا هنا

 لجر درجم سيل ءادحلا نأ باوجتسالا ةسلج نم انئاهتنا دنع نوينميلا نقي

 .ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال زوجع

 «تقولا كلذ يف يقيقحلا همسا فرعن نكن مل .ءادحلاو لدنج وبأ مهركذ نيذلا

 نيب نم نوكي دق يبردلا نأ ةيادبلا يف اندقتعا .زيزعلا دبع مسا هيلع انقلطأ اذكهو

 انتزوحب تناك يتلا تامولعملا ببسب كلذو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخ

 رايتخا مت هنم يذلا هتاذ يلاتقلا فصلا يف ناك هنأ عقاو كلذ يف امب هنع ا

 يرفاسم نمض نم ناك رفاسم يأ ىلع قبطنت مل هفاصوأ نكل ءفطاخك راضحملا

 .ةفطتخملا تالحرلا

 حلصي زيزعلا دبع نأ دقتعتأ» :ةيناكمإلا كلت اندعبتسا نأ دعب لدنج ابأ تلأس

 «؟تايلمعلا يف ةكراشملل

 نم دكأتلا متدرأ اذإ نكل .ةصاخلا تايلمعلا مسق يف هنإ» :لدنج وبأ باجأ

 ناكم نم ققحتلا مكيلع نّيعتي فوسف تايلمعلا يف ةكراشملا ىلع ارداق لاز ام هنأ
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 توملا وبأ

 يف كراشي هنأ ىنعي دق كلذ نإف ءاهترسأ ىلإ هتجوز لسرأ ناك اذإ .هتلئاع دوجو

 يبردلا ةرسأ نأ انل دكأف لاؤسلا اذه ,هتجوز دلاو يأ .ءادحلا ىلع انحرط .«ةمهم
 .هلزنم يف هعم ثكمت يهو نميلا ىلإ تداع دق

 اهايإ اناطعأ يتلا فاصوألا لضفب لضفأ ةروصب يبردلا ىلع فرعتلا نم انكمت
 بلطي مدقت نأ دعب كلذو ,نيينميلا نم هل ةروص ىلع انلصح امك .ءادحلاو لدنج وبأ

 عيمج ىلإ اراذنإ كلذ دعب انلسرأ .رخآ مسا تحت ينمي رفس زاوج ىلع لوصحلل
 دعب ةدحتملا تايالولا ىلإ تدع .ملاعلا يف ةيرابختسالا تالاكولاو ةطرشلا ىوق

 تيأر امدنع تلهذ .نتاهنام يف ةلاقب رجتم مامأ مايألا دحأ يف تفقوتو .ةليلق رهشأ

 اعوضوم قصلملا ناك .كرويوين ةطرش ةرئاد نع رداصلاو نيبولطملا دحأل اقصلم

 امدنع يبردلا ىلع ةياهنلا يف ضبقلا يقلأ .ةيدقنلا تاعوفدملا ليجست ةلآ فلخ

 .ناجيبرذأ يف هتليلخ ةرايز لواحي ناك

 ع 0ا/





 رسماكخلا ءزجلا

 ديدج ىملاع ماظن





 رشع خباسلا لصفلا

 ندال نب بوره

 قوف لوجتن انك امنيب ١٠٠"؟ ماعلا لئاوأ ىف لامشلا فلاحت ةداق دحأ ىنلأس
 ةلتاقم ةرئاط تناك «؟اذه ام» :لوباك يف نداآل نب انهي يضاملا ىف داك اه ماكر

 ترقتسا يتلا تاروشنملا فاللآ تقلاو' قياس تقو يف انقوف نم تقلح دق ةك

 .ضرأألا ىلع انبرق اهنم ةمزر

 رالود نويلم نيرشعو ةسمخ غلبم ضرعت ةركذم اهنإ» :تلقو اهنم ةقرو تلوانت
 غلبملا ناك .ندال نب ةعاضا ىلع ضيقلا ءاقلإ : ىلإ يدؤت ىتلا تامولعملا لباقم

 .هابتنالل ةريثملا رفصلا ماقرأ نم ةلسلس ترهظ امنيب ماقرأ لكشب ايوتكم

 يأ ىلع اولصحت خلو ءءيشب هذه ديفت ال» :هسأر زهي وهو دئاقلا ىل لاق

 .«تامولعم

 «؟ال ملو»

 مهألا وه ام نكل .ةءارقلا ةقطنملا هذه يف سانلا مظعم نسحُي ال ,الوأ .ًانسح»
 مهنإ .ملاعلا ىف لاملا نم ةيمكلا هذه دوجو ةيناكمإ نوقدصي ال مهنأ وه كلذ نم

 برقأ نوكي فوس كلذ نإف ةيبور ةئم ؛لاثملا ليبس ىلع ,متبتك ول امأ .ءاطسب سانا
 .«رثكأ دودر ىلع نولصحتس اميرو ,قيدصتلا ىلإ
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 ةيركحلا هتهجو يذلا راذنإلا نابلاط ضفر دعب  يكريمألا شيجلا قلطأ
 نيرشت ٠ موي هتدم تهتنا يذلا راذنإلا وهو ,ةدعاقلا ءاويإ نع فقوتلل ةيكريمألا

 تفدهتسا .ناتسناغفأ مجاهو .ةمئادلا ةيرحلا ةيلمع - ١ ماعلا نم ربوتكأ /لوألا

 ركرمتي ثيح راهدنقو .دالبلا ىف سيئرلا راطملاو .لوباك ةمصاعلا ةيلوألا تابرضلا

 تش .ةدعاقلاو نانلاطل ةميد 307 ىتلا ندملا لكو .دابأ لالج كلذكو رمع الملا

 ءاطغلا نم ةديفتسم نابلاط عقاوم دض تامجه تقولا اذه يف لامشلا فلاحت تاوق

 .ةصاخلا تاوقلا تايلمع نمو :يكريمالا يوجلا

 موجهلا ءدب روف كلذو :عامتجالل ةيباهرإلا تاعومجملا فلتخم ةداق ىدانت

 .ةيمالسإلا ةعامجلاو ءةدعاقلا نع نولثمم نيرضاحلا نيب نم ناك .ىكريمألا

 نولقتسم ءاطشن كلذك عامتجالا اذه يف كراش .ايبيلب ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلاو

 مهتافالخ عضو ىلع عيمجلا قفتا .نادلاخ نم يبيللا خيشلا نباو ,ةديبز يبأ لثم

 .ةيزاغلا ةيكرسألا تاوقلا ةلتاقمل داحتألاو ءاشاج ةيائاتكلا

 ىلع ادئاق ةدعاقلا ئف'نييركسعلا ةداقلا دحأ وهو ,يقارعلا يداهلا دبع ني

 دحأ وهو ,يرصملا ليكولا دبع ناكف ةدايقلا يف هدعاسم امأ .برعلا نيلتاقملا لك

 خمج ىلع ليكولا دبع لاج .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيرمآتملا
 ددع مامأ لاق مث ,مهدعاوق لوح قدانخ رفحب نيبراحملا رمأو ,ةدعاقلا دعاوق

 طقست فوسو ءطقف وجلا نم ةدجتملا تايالولا مجاهتس» :ةدعاقلا ءاطشن نم

 تزكرمت .«ضرألا ىلع دونجلا مدختست نل اهنأ كلذ ينعي .انيلع لبانقلا اهتارئاط

 .ةيضرفلا هذه لوح ةدعاقلا تاريضحت لك

 نمب ةدعاقلا ءاضعأ مظعمل ةأجافم ناتسناغفأ يف ةيكريمألا تاوقلا روهظ ناك

 ميعز اهف غلبأ ندال نبل تاباطخ يضاملا يف نادمح عمس .نادمح ميلس مهيف

 ضرعتي امدنع عجارتيو ,فيعض ّدلب ةدحتملا تايالولا نأب نيرضاحلا ةدعاقلا
 يدلاو :نلقدشاوو كرويوين ىف تامجهلا ىلع ةدحتملا تايالولا در لكش .موجهلل

 .رارفلا ىلإ ةدعاقلاو نابلاط ةداق رارطضا اهفعاض ٌةمدص ,ناتسناغفأ وزغب لثمت

 ا
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 نيب ام اولقنتو ,حايتجالا ةيادب روف مئادلا لقنتلا ىلع هبكومو ندال نب بأد

 لقنتو شاع هنأل ندال نبل ًادج ةفولأم تناك يتلا قطانملا يهو ءدابأ لالجو لوبا !.
 ءانثأ ةدعاقلا ميعز نم ددرتب نادمح برتقا .تايفوسلا دض داهجلا ةيادب ذنم اهف |

 لماح هتجوز نإ لاق .ةريصق ةزاجإ ىلع لوصحلا بلطو .ءفقوتلا تاطحم ىدحإ
 .ةدوعلاب دعو هنكل ,ةضيرمو

 يصخشلا هقئاس ةرداغم عم رّرق هنكل ,ةزاجإ ذخأب نذإلا نادمح ندال نب حنم

 .براه لجر ةايح ادعاصف نآلا نم حبصتس هتايح نأ كردأ .هيقفارم رييغت هراشتسمو

 نم نآلا جاتحي هنكل .مكاحلا نابلاط ماظن ىلع افيض يضاملا يف ندال نب ناك

 اهاقتنا يتلا ةديدجلا ةعومجملا تلمتشا .ةفلتخم تاراهم نوكلتمي ءاطشن ىلإ هلوح *

 وهو .يدماغلا ةزمحو .نامثع هنبا :مهب قثي نيذلا ءاطشنلا زربأ نم ةثالث ىلع *

 يرصم وهو .؛بيبحلا دلاخ نيقابلا نيب نم ناك .دالخو «.ةيلامشلا ةعومجملا دئاق

 ديعس وبأو ,يزعتلا نمحرلا دبعو .,ةيسنجلا يتيوك وهو صانقلا فسويو .ةيسنجلا

 .ةيسنجلا يدوعس وهو

 نولتاقملا ىلوت كلذل ,ةيعافدلا اهطوطخب ظافتحالا ىلع ةرداق نابلاط دعت مل

 رابك دحأ وهو ,ءلدعلا فيس ندال نب لسرأ .ندملا يف نمألا ظفح ماهم فاجألا

 .ةنئيدملا نع عافدلا ميظنت ىلع ةدعاسملل راهدنق ىلإ ءنييركسعلا ةدعاقلا ءاطشن .

 جراخ ىلإ مهتالئاع لقنب ةدعاقلا يلتاقم رمأف اءوس دادزي عضولا نأ ندال نب كردأ

 ابأ ناكف ةدعاقلل سيئر ,ركسفم' نم ترهب مل يذلا ديحولا دئاقلا امأ .ناتسناغفأ

 ببسب لقنتلا نم نكمتي مل يذلاو ةدعاقلا يف زربألا يركسعلا دئاقلا وهو ؛صنح
 يذلا لزنملا ةيوست نم ةيكريمألا ةيوجلا تاراغلا ىدحإ تنكمت .هرهظ يف ع اجوألا

 ءاضعأ نم نيرخآ دارفأ ةعبس عم هلتقم ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو ,ضرألاب هنطقي ناك

 دحأ هب ٌرسأ ام ىلع) ناكو ةعبسلا ءالؤه نم ادحاو يسنوتلا ايركز ناك .ةدعاقلا

 تاوقلا دض ١9497 ماعلا يف تراد يتلا ةكرعملا يف ًاطروتم (ةديبز يبأل هئاقدصأ

 يج .يب .رآ ةفيذق قالطإب ماق نم ,عقاولا يف وه ناك .لاموصلا يف ةيكريمألا

 عا
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 ريب ام يف فرعت تحبصأ يتلا ةثداحلا يف كلذو .ةيكريمأ رتبوكيله ةرئاط تطقسأ
 رنصأ وهو ,شاطع نب زعُم كلذك ةراغلا كلت يف لتق .كوه كالبلا طاقسإ ةثداحب

 ةفايضلا زكرمب مامتهالا تقولا كلذ يف افلكم ناك يذلاو انس شاطع ةرسأ دارفأ

 :دعاقلا ءاضعأ عرش ءصفح ابأ تلتق ىتلا ةراغلا دعبو .راهدنق ىف ةدعاقلل سيئرلا

 .ةرواجم ةعقب يف اوتام نيذلا اونفدو 006 ماكرلا اولازأف .عقوملا ىلإ نوجانلا
 اروصم ًءاثر مدق هسفن ندال نب نأ امك ,ةدعاقلل ةريبك ةراسخ صفح ىبأ توم لكش

 .هئابتخا ناكم نم طيرش ىلع

 يف لامشلا فلاحت يديأ يف عوقولاب نابلاط اهيلع رطيست يتلا ندملا تأدب
 ةداق ةدراطمب تقولا كلذ يف ةيكريمألا ةصاخلا تاوقلا تأدب 7٠0١. ماعلا رخاوأ

 يهو ءاروب اروط ىلإ هجوتلاب هيلتاقمل رمألا ندال نب ىطعأ امك .نابلاطو ةدعاقلا

 دودحلا برق ءاضيبلا لابجلا يف اروب اروط عقت .ناتسناغفأ قرش يف عقت ةيلبج ةقطنم

 نوفرعي تايفوسلا دض داهجلا مايأ نم نورخآ ءاطشنو ندال نب ناك .ناتسكاب عم
 ةرعولا ةيلبجلا ةقطنملا كلت تدأ .رخآلا اهضعبب اهضعب لصتي ىتلا فوهكلا ًاديج

 ةلسلسلا نأ امك ,ةيزاغلا تاوقلل لهسلا قارتخالا عنم ىلإ نيصحتلا ةديج ئباخملاو

 .ناتسكاب ىلإ بوره قرط ترفو ةيلبجلا

 اهئافلح نم ةدعاسمبو ,ةصاخلا ةيكريمألا تاوقلا حاجن نأ ندال نب كردأ

 ءءاطشنلا رمأ اذكهو . طقف تقو ةلأسم وه فوهكلا ةكبش قارتخا ىف .نييناغفألا

 ةجراخلا ةيلبقلا قطانملاو ناتسكاب ىلإ هجوتلاب ,ةدعاقلا يلتاقم عيمجت ةداعإ دعب
 ةصاخلا تايلمعلا دونج ىلع بعصي ناك يتلا نكامألا يه كلت تناك .نوناقلا نع

 هابتنالا بذج بنجت ندال نب دارأ .مهب قاحللا لامشلا فلاحت يلتاقمو ةيكريمألا

 نب نودهاشي مهو نورخآ ءاطشن فقو .صانقلاو يدماغلا ةزمح ةقفرب لقنت كلذل

 هذه يف تقاض .لابجلا وحن مهراظنأ نع نودعتبي مهو نيرخآلا نيلجرلاو ندال
 011700 ومتيج يف ةليلق رهشأ دعب انملع امدنع) .ندال نبب طيحت يتلا ةقلحلا ءاتثألا

 دمتعي ةدعاقلا ميعز ىلع روثعلا نأ انل حضتا ددجلا نيقفارملا نأشب نيفوقوملا نم

 .(ةيكريمألا ةرادإلا لماك ربع تامولعملا هذه ترشتنا .نيلجرلا نيذه ىلع
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 ةعومجم عم رداغ دقف كرابت يأ ,ندال نبل نييصخشلا سارحلا قيرف سيئر امأ
 ناك .ةيعانصلا رامقألاب لوصوملا ندال نب فتاه ذخأ امك ءاطشان نيثالث نم ةفلؤم

 ؛لولهب مهنيب نمو .هلمكأب ندال نبل عباتلا ينمألا قيرفلا ةعومجملا هذه نيب نم

 رالود ةئم غلبم اروب اروط رداغي طشان لك ىطعأ يذلا وهو يصخشلا ندال نب دعاسم
 رامقالاب لوصوملا هفتاه ليغشت ىلإ رخآلاو نيحلا نيب كرابت دمع .هفيلاكت ةيطغتل

 .ندال نب ةبقارم نم الدب هتبقارم ىلع ةيكريمألا تارابختسالا لمح فدهب ةيعانصلا
 روبع نولواحي اوناك امنيب نيثالثلا لاجرلا دوجو ناكمب لامشلا فلاحت تاوق تملع
 .دودحلا

 يفو «نييناغفألا نم اهؤافلحو ةيكريمألا ةصاخلا تايلمعلا تاوق تنكمت

 نكل .ةيلبجلا ةلسلسلا كلت ىلع ةرطيسلا نم ءريمسيد/لوألا نوناك رهش فصتنم

 .ليوط تقو ذنم اهترداغ دق تناك ةدعاقلا ةدايف

 ناتسناغفأ نيب ام دودحلا ىلع اكيتكاب ةعطاقم يف ةدلب يهو ,ليمريب تلوحت

 انمآ ًابخم لغشت ةدعاقلا تناك .نيبراهلا برعلل ةسيئر تيزئارت ةطقن ىلإ ,ناتسكابو
 «يقارعلا يداهلا دبع مهنيب نم ناكو ءاهئاضعأ نم ريثك ثكمي ثيح ةدلبلا كلت يف
 ىلعألا دئاقلاو ءليكولا دبع هبئانو .ناتسن اغفأ يف برعلا نيلتاقملا عيمج دئاق و

 يف ءاطشنلا ضعب كلذك مّيخ .تايزلا وه ايكرح امسا ذختي يذلا يرصملا دمحم وبأ

 مهيلع نيعتي ناك اذإ ام نأشب ةعومجملا هذه نمض تاشقانم ترج .ةيلحم ةسردم

 ةركف دض يرصملا دمحم ونبأ ناك .ناتسكاب لخاد ىلإ هجوتلا وأ ةقطنملا ىف ءاقبلا

 لثم ,نورخآ ربع نيح يف ءدودحلا نم يناغفألا بناجلا يف ءاقبلا ررقف ,ةرداغملا

 .يناتسكابلا بناجلا يف ةيلبقلا قطانملا ىلإ لدعلا فيس

 ,مهعم نيفطاعتملا ناغفألا نم ٌةدعاسم ةرداغملا اورّرق نيذلا كئلوأ ىقلت

 ةبيطلا راغشال ةعامجل نوعبات ءاطشن كانه نم عبات .ناتسكاب يف وناب ىلإ مهولصوأو

 نولتاقملا رظتنا .دابأ لصيفو يشتاركو ءروهال ىلإ مهبيرهت ةيباهرإلا ةيناتسكابلا

 ةرداغم ةرورضب مهضعب غلبأ .مهتدايق نم تاميلعتلا ناتسكاب ىف ةفايضلا زكارم يف
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 دوسلا تايارلا

 ءامتإ راظتنا نيرخآ نم بلط امنيب ,جراخلا يف تايلمعل طيطختلا فدهب ناتسكاب

 يرئازجلا ضاير هذه مهراظتنا ةرتف يف ءاطشنلا ىقتلا .ناتسناغفأ ىلإ مهتداعإ ةطخ

 تاييترت مظني ناك يذلاو ةدعاقلا ءاضعأل رفسلا رومأ ليهستب فلكملا لجرلا وهو

 .بيرهتلا

 يكريمأ رفس يّزاوج نالمحي ناطشان ةديبز وبأ ناك ثيح ةفايضلا زكرم ىلإ ءاج

 نيديفتسم ةدحتملا تايالولا دض ةريبك ةيلمع نش ناديري امهنأب هاغلبأو ,يناطيربو

 ةديبز وبأ امهلاحأ .رفسلا ىلع ةردقلا امهيلع نالهسي نيذللا امهرفس يّزاوج نم

 سأريل صفح يبأ ةافو دعب ندال نب هنّيع يذلا لجرلا وهو ,دمحم خيشلا دلاخ ىلإ

 .ميظنتلل ةيملاعلا ةيركسعلا تايلمعلا ةعومجم

 الوليأ نم رشع يداحلا لبق ةكبشلا تلمع .ةعرسب رّيغتلاب ةدعاقلا ةعيبط تأدب

 ,مكحت ةليكيهو ةيزكرملا ةديدش ةدايق تكلتما :ةلود اهنأكو ةدع قرطب ربمتبس
 ىلع ةدحتملا تايالولا هتهجو يذلا مساحلا درلا دعبو .ةددحم دوجو ةفطنمو

 زكرم» ربتعُي ناك ام كيكفت يف اهحاجنو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه

 نم الدبو .ديدجلا عقاولا عم ةيباهرإلا ةكبشلا كلت تفّيكت دقف «ةدعاقلا ةيبذاج

 «سيئرلا كّرحملا» نم لقأ ةدعاقلا تحبصأ ءاهب فرعت تناك ىتلا ةيزكرملا ةدايقلا

 ربع دينجتلا ةيلمع قالطإ ىلع تدعاس ةوطخ ىهو :«سيئرلا زفحملا» يه اني

 ريبك ةلكشم مويلا ىلإ لازت ام يهو - يلحملا باهرإلا مايق ىلع تعجشو تنرتنولا
 .باهرإلا براحت يتلا ىرخألا لودلاو ةدحتملا تايالولا تاموكح اههجاوت

 ؛ةيلحملاو ,ةيميلقالا تاعارصلا لالغتسا ىلإ باهرإلا ةكبش زيكرت لّوحت

 ةدعاقلا مسا زايتما ةكبشلا تعزو .اهحلاصمل جيورتلا فدهب ةيفئاطلاو .ةيلبقلاو

 كرش بونجو ءايقيرفأ لامش لثم نكامأ يف ىرخألا ةيباهرإلا تاعومجملا تعجشو
 ةيار تحت لمعلا ىلع (قحال تقو يف قارعلاو) طسوألا قرشلا نم ءازجأو ايسآ

 .ةدعاقلا

 رثكي يرشتلاو ىالخو ,نمحم خيشلا دلاخ لاثمأ نم ءاطشنلا رابك ندال نب رمأ
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 ندال نب بوره

 قس يامل عي ا

 عيمج جرخت نأ لبقو نيس ف امقاو هيمن نأ لبق نمألب اكرم يف نع

 اذه ةدعاقلا ءاطشن نم ريبك ددع ربتعا .«( 2) دمحم ضرأ نم ةرفاكلا ش

 نم مسق ةباثمب 2.1 ماعلا نم ريوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف ردص يذلا ميدي

 .لاتقلا ةعباتمب م هاو ؛«مهدئاق

 يف رثع ناتسناغفأ ىلإ دودحلا هروبع ءانثأ نادمح ىلع ضيقلا يقلأ امدنعو

 1 00 اا

 .اطع دمحم نيفطاخلا كر دمحم خيشلا دلاخ نيب ام طابترا ل يذلاو

 ىلإ رفسلا ىلع نيرداقلاو نيرفاوتملا ءاطشنلا لك لاسرإب ةديبع ابأ ةركذملا 50

 .ارتلجنإو ةدحتملا تايالولا

 يف ىرخأ نكامأو ةدحتملا ةكلمملا يف تايلمعل ططخي دمحم خيشلا دلاخ ناك

 لمع يتلا ةكبشلا يهو ايسآ قرش بونج يف ةكبشلا طيشنت ديعي ناك امك ءابوروأ

 طشات وهو لبر دراشتير ناك . 14ه ماعلا يف ةلشاغلا اكتيجوب ةرماؤم ءانثأ اهعم

 ,ةدحتملا تايالولا يف تامجه ذيفنتب اورمأ يذلا ءالمعلا نيب نم دلوملا ىزيلجنإ

 ةأخم ةلسنق مادختسا ٠٠٠١" ماعلا نم ريمسيد/لوألا نوناك يف لواح يذلا وهو

 .يمايم ىلإ سيراب نم ةهجتم ةرئاط ريجفتل هئاذح ىف

 ثيح .دمحم خيشلا دلاخ اهفدهتسا ىتلا ىرخألا نكامألا نيب نم سنوت تناك

 (يسنوتلا مالسإلا فيس) راون رازن ىعدي اماع نيرشعو ةعبرأ رمعلا نم غلبي اباش رمأ

 ةريغص ةنحاش راون رجبف 7٠٠١١ ماعلا نم ليربأ/ناسين ١١ يفو .موجهل طيطختلاب

 يذلا رمألا وهو ميدقلا ةبيرغلا سينك يف تارجفتملاب ةئيلمو ,يعيبطلا زاغلاب ةلمحم

 نينطاومو .ناملآلا حاّيسلا نم رشع ةعبرأ - اصخش نيرشعو دحاو عرصم ىلإ ىدا

 .نيرخآ نيثالث نم رثكأ حرجو - نييسنوت ةسمخو ,نييسنرف
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 دوسلا تايارلا

 يف تامجه .قطانملا هذه ىلع دمحم خيشلا دلاخ زيكرت عم «يريشنلا مظن

 ادئاق لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفت يف هحاجن دعب يريشنلا نّيع .يبرعلا جيلخلا

 ةقطنم يف ةدعاق يبردلا دزيحس| ةدعاسمن يريشنلا سبأ .ةيرحبلا ةدعاقلا تايلمعل

 تايلمع نشل نالجرلا ططخ .ضرغلا كلذل اهايرتشا ةريغص ةئيفس نيمدختسم ىبد

 ةمجاهمب كلذك ًامتهم يريشنلا ناك .رطقو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو .نميلا يف
 زيتاتف نم اجوزت نييدوعس برغملا ىلإ لسرأ امك .قراط لبج قيضم يف نفسلا
 .يبرغملا مصاع وبأ امهبيترتب ماق ناتجيز امهو ؛نيتيبرغم

 براق نتم ىلع 7٠١1 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك مايأ دحأ يف يريشنلا ناك
 نم 00 تاقوألا نم تقو يف اولكش نيينمي ةعئرأ هتقفرب ناكو ؛ىبد لحاس ةلاق

 يريشنلا ةرمإ تحت اوناك تاذلاب تقولا كلذ 5 .ندال نبل ةيصخشلا ةسارحلا ةقرف

 سيئرو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف تايلمعلا سيئر هفصوب جودزم زكرمب عتمت يذلا
 نبا يكرحلا همساو هّللا راج ديعس نسح رمع اوناكف ةعبرألا امأ .ةيرحبلا تايلمعلا

 يزوفو ءينانسلا ديهشلا وبأ يكرحلا همساو يبيبحلا مساق ىيحي يزوفو .ظيفحلا

 همساو يرافسلا ريشبو .يزعتلا باؤم وبأ يكرحلا همساو هيجولا يوقلا دبع دمحم

 .يزعتلا ناملس يكرحلا

 يف تامعتهلا نم ةلنبلنس ذيفنتب .يضقت يتلا هتطخ لاجنرلا مامأ يريشنلا:صخل
 دارأ .لوك سأ .سأ .وي ريجفتب اهيبش ًايرحب ًاموجه اهادحإ نوكت ثيحب نميلا

 بونج ىف الكملا لحاس ةلابق اهرورم دنع طفن ةلقان فادهتسا ةرملا هذه ىريشنلا

 :طفن ةلقان ىلع موجهلاب لوك سأ .سأ .وي ىلع موجهلا لبق يريشنلا ركف .نميلا
 .طبضلاب هجاتحي ام فرعي وهف اذكهو ,كلذل ةطخلا دعأو

 نوكيل يثراحلا ىلع ابأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب ندال نب راتخا
 هكالتما ىلإ ةفاضإ امرضخم ًادهاجم لجرلا ناك .نميلا يف ةدعاقلل سيئرلا لثمملا

 ناك .هتليبق نم ةيامحب ًاعتمتم لمعلا نم هنكم يذلارمألا وهو .ةيوق ةيلبق ةينمي ةيفلخ

 .اهيف مهنوجاتحي ةقيرط يأب يريشنلا لاجر هتيلخ دعاست نأ ضرتفملا نم
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 م طفنلا ةلقان ةيلمعل ةيرورضلا تارجفتملا بلج ةرورضب هءاعشن يريشنلا لب
٠. 5 2 | 

 3 9

 و راهديرب ىلا ىرخالا ايشال لكب مهغلبأ امك «يلع يب 1
 املا كيرحتل ةريغص انياد ةنحاشو ءسراقلا 9
 .تارجفتملا نيزختل ذاكمو :تراقأا

 لزنمو ٌريغص ٌبراق يه
 ءارشب ديفت ةروزم قئاتوو «بر
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 بتنع نماتلا لصعملا

 قئاتولا نم ةدافتس الا 0 1

 ؛١١٠35 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف ةدحتملا تايالولا ىلإ تدع

 مل :ميظنت ةداعإ ةيلمعل عضخ دق يداحتالا تاقيقحتلا بتكم قيرف نأ تفشتكاف

 نم رشع يداحلا تامجه ىف قيقحتلا يرجي نأب نآلا دعب ايلعلا ةرادإلا بغرت دعت

 هدعاق نم مغرلاب كلذو .يناديملا كرويوين بتكم دي ىلع ةدعاقلاو ربمتبس/لوليأ

 :ةمصاعلا نطنشاو ىف زكرمتي ًاديدج ًاقيرف تأشنأو .هيف ةدوجوملا ةّمهملا ةفرعملا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا قيرف مساب فرعُيو

 نطنشاو ىلإ كرويوين نم لقْنو ءوروماد تاب يسيئر نييعت تقولا كلذ يف .ايعأ

 فو يف داع .ةتقؤم ةروصب هعم ءالمعلا ضعب لقتنا امك .كانه لمعلا ىلع فارشإلل

 .ةيباهرإلا لامعألاب قيقحتلا يف ةربخلا يوذ نم نيققحملا لك كرويوين ىلإ قحال

 اهيف بحرم ريغ مهتاربخ نأب كرويوين بتكم يف نيلماعلا ءالمعلا نم ددع رعش

 مامز ءدالبلل يقرشلا لحاسلا نم اهتيبلاغو ؛ةديدج ةرادإ تملست ثيح نطنشاو يف

 ادع اميف ءءالؤه لكل نكي مل .رليوم تربور ماعلا ريدملا اهنّيع يتلا يهو رومألا

 مسقلا كلذ ةنراقم نكمملا نم ناك .ةدعاقلا نوؤش عم لماعتلا يف ةربخ يأ .تاب

 مالكلا ىلع دمتعي يئانغ نف] بارلا بورحب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لخاد

 امأ .دالبلا نم يبرغلاو يقرشلا نيلحاسلا نيب ام تقولا كلذ يف ةرئادلا [لصاوتملا

 ١/اعع



 دوسلا تايارلا

 تايلمعلا نع ًالوؤسم تقولا اذه يف حبصأ يذلا قيرفلا ريدي ناك يذلا تاب بئان

 ىعدي ةلاكولاب صاخ ليمع دعاسم ةبترب ناكف ةفاك ملاعلا ءاحنأ يف ةدعاقلا دض

 .تيورتيد نم وهو ءانيرآ يدنآ

 تاقيقحتلا بتكم ىلع ,قارعلا برح تقبس يتلا ةرتفلا يف ءضيبألا تيبلا طغض

 رشع يداحلا قيرف مييقت نكل .ةدعاقلاو نيسح مادص نيب ام طبار راهظإل يداحتالا

 اذه بجعي مل .طبارلا اذه دوجو مدعب ىرخأ دعب ةرم يضقي ناك ربمتبس/لوليأ نم
 طبارب نايتالا»و ًاددجم رمألا يف قيقدتلاب بتكملا غلبأف ؛ضيبألا تيبلا باوجلا

 حبصأ) ثيدح قايس يف رليوم يدنآ غلبأ .اددجم رمألا يف قيقدتلا يدنآ ضفر .«ام

 ميدقت تاقيقحتلا بتكم يف اندّوعت .يديس» :(بتكملا ءالمع نيب ًاعئاش نآلا

 ريدملا قفاو .«ضيبألا تيبلا بورحل بابسألا قيفلت ىلع مدقن ال اننإ .قئاقحلا

 .ريغتي نل مييقتلا نأب ضيبألا تيبلا غلباف ,حرطلا كلذ ىلع ماعلا

 جروج عم ثدح ام وهو .اتقؤم نطنشاو بتكم ىلإ تقولا كلذ يف ُكْلَقُت

 ريبخلا كلذكو ءلوك سأ .سأ .وي تاقيقحت يف يعم لمع نأ هل قبس يذلا شتورك
 ةفرشم تنّيع يتلا نارود يبيد كلذكو .,ناملوك ناد ةدعاقلا نوؤش يف مرضخملا

 نيدايم ىف اهيلع رثَع يتلا قئاثولا فالآ بيترتب قلعتي جمانرب وهو :100ع1> ىلع

 قسنت ناك .ناتسكابو ناتسناغفأ يف ةفلتخملا تآشنملاو ,ةفايضلا زكارمو ؛كراعملا

 تاقيقحت يف ًاهباشم ًارود ْتّدأ يبيد نكل .ًأدقعم ًالمع اهتمجرتو اهبيترتو قئاثولا لك
 ىلع ةيوتحملا قيدانصلا ٌتارشع تنحش . ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت لوح
 ةقبسم تامولعم نوكلمي ال نيذلا نيمجرتملا قرف تفلك امك ,نطنشاو ىلإ ةلدأ
 | .ةلدألا كلت عم لماعتلاب باهرإلا وأ ,ةدعاقلا نع مهيدل

 :يلع» :هل ًادعاسم ينييعت بقع .هبتكم ىلإ يناعدتسا نأ دعب ءتاب يل لاق

 نم قئاثولا ةباتكب ةمجرتلا قرف موقت .لاحلا ةعيبطب ًائيطب 2015> جمانرب نوكيس
 تاراهملا كلتمتو ةدعاقلا فرعت تنأ .امهم سيل وه امو مهم وه ام ةفرعم نود

 اهلوصو لبق كلذو .ةدراولا ةلدألا قيدانصب ققدت نأ ءكلضف نم .كنكميأ .ةيوغللا

 عال



 قئاثولا نم ةدافتسالا [20ء1؟
 يلا 9 ةيسسسسسسسميسع

 كانه نوكت نأ لمتحُي ؟امهم هنظت ءيش يأ انل فّرعت ثيحبو 001 جمانرب ىلا

 .«روفلا ىلع ةعباتم ىلإ ج جاتحت ىتلا عي عيضاوملا ضعب

 ةلدأ ىلع ةيوتحملا قيدانصلا كلت دحأ يف ٌترثعف .روفلا ىلع ثحبلاب ثأدب

 ,داهشتسالا ويديف طئارش ىلع ءصفح وبأ هيف تام يذلا لزنملا ماكر نيب تدجُو
 ماقرأ نم تجتنتسا .ام قده فاشكتسا ةيلمعل ريوصت هنأ ودبي ويديف طيرشو

 .ةروفاغنس يف نوكت دق ةريخألا هذه نأ ةيفلخلا يف ةحضاو تناك ىتلا تارايسلا

 ,ةييشلا نب يزمر :ةيداهشتسالا ويديفلا طئارش يف صاخشأ ةثالث ىلإ تفرعت

 ينربخأ يذلا وهو ؛ :لوك سأ .ىسمأ .وي فاشكتسا يف ًاكراشم ناك يذلا يندم ةيواعمو

 يزعتلا بيرغ كلذكو ؛ندال نبل ةرم تاذ انتصخش سراح

 مل .ةدعاقلا ميعزل ةرم تاذ ايصخش ًاسراخ هفصؤي ًاضيأ لدنجويأ هيلإ فرعتاوذلا
 ىلإ راشأ يذلا رمألا وهو ,تايلمعلا يف هسفن لتق هنأ مهنم دحاو يأ نع فرعي
 .ام ءيش ىف مهطروت لامتحا

 ىف ترهظ امك .ًامستبم لجرلا نكي مل .طئارشلا دحأ يف هفرعأ ال لجر رهظ
 ايئزج ىطغم ةلاطتسالا ىلإ لئاملا ههجو ناك ءرخآ ناكم ىف هنأكو دورش ةرظن هينيع

 ١ .طسوتملا مجحلا نم ةيحلب
 دبي مل هيف رهظي يذلا لجرلا نكل ءتوصلا نم ٍلاخ رخآ طيرش ىلع ترثع

 يف رمي هنأك ادب ,ءايربكلاو ةقثلاب ءاحيإلا نم الدبف ,نيرخآلا لثم ,فرصتي وأ
 ديع» ىلع رصتقا دقف طيرشلا ىلع ديلا طخب بوتكملا فيرعتلا امأ .طابحإ ةلاح

 لمعي ةيبنجأ تارابختسا ةلاكول ليمع هنأب هتمهتا ةدعاقلا نأ امحال انملع .«نمحرلا

 طيرش ليجست ىلع هتربجأو هيلع ضبقلا ةدعاقلا تقلأ .ةمظنملا ىلع سسجتلل
 .هتافارتعا

 ناك هنأب هنع لدنج وبأ

 ةدايق ىلإ ةهجوم تدب يتلا ةلاسرلا يهو ءرخآ قودنص يف ةلاسر ىلع ترثع

 ةمظنملا ىلإ مامضنالا ىلإ هتعد يتلا هبابسأ تتاكلا اهيف حرش يتلا يهو ,ةدعاقلا

 عا



 دوسلا تايارلا

 روص مجحب ةروصب ةلاسرلا تقفرأ .ةيداهشتسا ةيلمع نم ًاءزج نوكي نأ يف هتبغرو
 يف ليمعلا لاق .هتيوه فرعأ مل يذلا ليمعلا ةروص كلت تناك :رفسلا تازاوج

 رخآ يف رهظ .تاعماجلا ىدحإب قحتلا ثيح ادنك ىلإ ٌرجاهم يسنوت هنأب ةلاسرلا
 يدج فسوي نب بيبح نب فوؤرلا دبع :يكرحلا مسالاو يقيقحلا مسالا ةلاسرلا

 .يسنوتلا قورافو

 ريغ ءالمعلا دحأ رهظُي يذلا ويديفلا طيرشب هتربخأو تاب ىلإ ةلاسرلا تذخأ

 ايدنك لجرلا اذه ناك اذإ .ةريبك ةلكشم ىلع انعقو اننأ لمتحُي» :تلق .نيفورعملا
 عم لاصتالا طباضب تاب لصتا .«ةدحتملا تايالولا لوخد هيلع لهسلا نم نوكيسف

 يف لمعي ناك يذلاو .0515 ةيدنكلا ةينمألا تارابختسالا ةلاكو يأ ,يدنكلا انريظن

 طباضلا هليمز عم ةليلق تاعاس دعب طباضلا رضح .ةمصاعلا نطنشاو يف ادنك ةرافس

 ناكم يف هنأ نوفرعيو ةيباهرإلا يدج تاطابتراب ملع ىلع مهنأب انوغلبأ .5 يف

 اوناك يسنوت لصأ نم رخآ يدنك عم لجرلا ىفتخا .هرثأ اودقف مهنكل ادنك يف ام

 .ةّرص وب ركاف مسا لمحيو هنوبقاري

 نوج ماعلا يعدملاو ءرليوم تربور َدقع مث امي تافراجلا هله انج

 ابلط نيبولطملا نييباهرإلا رطخأل ةمئاق لوأ هيف انلعأ ًايفحص ًارمتؤم ,تفوركشآ

 مهنع تامولعملل

 ناكريمأ ةكرشل ةعبات ةرئاط ؛١١٠٠ ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت ١7 يف تمطحت

 .ف نوج راطم نم ريصق تقوب اهعالقإ دعب كلذو ,0/1/ مقرلا اهتلحر يف زنيالريا

 نم اءزج لكشي يذلا روبراه ليب يح قوف ةرئاطلا تمطحت .كرويوين يف يدينيك

 نتم ىلع اوناك 7١ مهنم ءاصخش 0"١ هعومجم ام ثداحلا اذه ىف لتق .زنيوك

 ضرألا ىلع اوناك صاخشأ ةسمخو ةرئاطلا

 دمحم ىلع ٠٠١١ ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف ضبقلا ةينامعلا تاطلسلا تقلأ

 تلخر .ةيمالسالا ةعامجلاو ةدعاقلا فوفص يف لش ا يدنك وهو ,ةرامبج روصنم

 عع



 اقئاتولا نم ةدافتساألا ١] نءاأرب

 لاق .ةدحتملا تايالولا ىلإ تاطلسلا هتملس ثيح ادنك ىلإ ةرابج ةينامعلا تاطلسلا

 دير دراشتير نأب هغلبأ ميحرلا دبع وهو ,دمحم خيشلا دلاخ يدعاسم دحأ نإ ةرابج

 .0/1/ مقر ةلحرلا يف حجن يدج نأو ,ةيذحأ ْيَّرجفم انوكيل انّيُع دق يدجو

 يف تحجن ًاموجه رشع ةيئامث مضت ةمئاق 7٠٠١4 ماعلا يف ةدعاقلا تنلعأ

 اموجه رشع ةعبسب ملع ىلع ةدحتملا تايالولا تناك .ةدحتملا تايالولا دض اهذيفنت

 مل .541/ ةلحرلا فدهتسا يذلا كلذ ناكف رخآلا موجهلا امأ ءرشع ةينامث لصأ نم
 ام نوكي نأ تركنأ ةدحتملا تايالولا ةموكح نأ امك :مويلا ىتح يدج ىلع رثعُي

 يف لتق يدج نوكي نأ لمتحملا نم هنإف كلذل .ًايباهرإ ًاموجه 0/1 ةلحرلل ىرج
 ءاهيدنجم دادعأ نم ديزتو اهتايونعم نم عفرت نأ تدارأ ةدعاقلا نأو ءرخآ ناكم

 .0/1/ مقر ةلحرلا ترجف اهنأ تمعز كلذل

 كلذب همايقل يدج ىلع اهيف ينثت ةدعاقلا اهتّدعأ ةيئاعد داوم ىلع كلذك انرثع

 نتم ىلع رخآ هب هبتشم يأ وأ ءوه هدوجو ىلإ ريشي ليلد ىلع رثعن مل اننكل موجهلا
 ءارجإ دعب هنأ كلذ ىلإ فاضي .اهعيمج تفرك باكرلا تايوه نأل كلذو .ةرئاطلا

 ةجيتن ناك ةرئاطلا مطحت نأ يموقلا لقنلا ةمالس ةئيه ترّرق ,قمعمو لّوطم قيقحت
 .ةفدلاب مكحتلا ةزهجأ مادختسا يف [لوألا طباضلا] ناطبقلا دعاسم طارفإ

 ةبوتكم ةركذم ىلع 201 جمانرب ىلإ ةلسرملا قيدانصلا دحأ ىف ترثع

 ىلإ ةهجوم تناكو ,دالخ طخب تيتك ةركذملا نأ قحال تقو ىف انملع .ديلا طخب

 نع دالخ ثدحت .(دمحم خيشلا دلاخ هنأ دعب ام يف انملع) اراتخم ىعدي ضْخَش

 هس .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةطخ راطإ يف اهب ماق ةيقارم ةيلمع

 يوتحت ىتلا قاروألاو باستنالا تابلط تائم ىلع كلذك قيدانصلا يف انرثع
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 دوسلا تايارلا

 اثيدح اولصو نيذلا ددجلا نودنجملا اهألم ىتلا تابلطلا يهو .تالاصتا ماقرأ ىلع

 ةيصخشلا تامولعملا ضعبو ,مهتاصّصختو ,مهتاربخو ,(مهلوبقب ةدعاقلا اوصوأ

 صخشلا مسا كلذك ةيصخشلا تامولعملا نمض نم رهظ .ةيكرحلا مهءامسأو ءمهنع

 .دنجملل ءىش ىأ ثودح ةلاح ىف هب لاصتالا نّيعتي يذلا

 ١ ١تمق ىتح انيلإ ةبسنلاب ىنعم يأ يكرحلا همسا لمحي مل .هتاربخ ةناخ يف ةراجنلا

 ةقيقحلا يف ناكر جاهملا «هّللا دبع ايأ» نأ ىنّملعأ يذلاوهو ,ةديبر يبأ باوجتساب

 .اليداب هيسوخ ىعدُي ايكريمأ ًالجر

 يف بهاذ هنأ ىلإ اهيف ريشي ءالمعلا دحأ نم ةريصق ةلاسر ىلع كلذك ترثع

 يف يكيجاطلا مسا ريشي .يكيجاطلا ناقرف عيقوت ةلاسرلا تلمح .نميلا ىلإ ةمهم

 مسالا اده نأ كلذ مف تكردأ ينكل .ناتسكجاط نم مدق ليمعلا نأ ل ةداعلا

 ةفرس ثداح يف مهيلع ضرقلا يقلا ةيفلا ةدعاملا ءاطشنت ا ىلإ دوعب يكرحلا

 ينمي وهو «يعيبرلا زاوف وه ناقرفل يقيقحلا مسالا ناك .ةربه تيب يف تارايسلا

 ىلإ ناقرفلا هجوت اذإ» :تابل تلق .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دلُو هنكل ةيسنجلا

 هئاقدصأب لاصتالا دواع هنأ ىلإ ريشت تالامتحالا بلغأ نإف ناتسناغفأ نم نميلا

 .اًيوس اهب نوموقي ةيلمعل اعيمج نوططخي مهنا نظا .ةربه تيب ىف ىمادقلا

 ؛ناقرف مسا 7٠٠١7 ءرياريف/طابش ١١ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم فاضأ

 ؛تارايسلا ةقرس ةيلمع ىف نيطروتملا نيرخآلا رشع ةتسلا ءاطشنلا ءامسأ ىلإ ةفاضإلاب

 يف تاقيقحتلا يف اولمع نيذلا كئلوأ راشأ .مهنع تامولعم بولطملا ةمئاق ىلإ

 ال ام امأ دلك بانكلا ل ليلا لع يرسل“ ديف ام لكل كو قل اعيش ير مجول

 عا/لأ



 قئاثولا نم ةدافتسالا 170

 ؛نميلا يف نينوجسم اولاز ام نييباهرإلا ءالؤه نم ًاددع نأ ىلإ لوك ىلع موجهلا
 .مهنم ةتس ءامسأ رياربف/طابش ١4 يف ةحئاللا نم تبطُش اذكهو

 ءدبلا ىلع لدت تامالع ترهظ امك .ًاديدهت نولثميو نيرطخ نوقابلا ريّتعا
 ةدعاقلل ريكلا موجهلا هيف ثدح يذلا دلبلا وهو ءنميلا يف ةسيئر ةيلمع طيطختب

 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت ١7 يف ًاديدحتو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا لبق
 طلتخم قيرف عمجج .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا فدهتسا يذلا موجهلا وهو

 ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ادع ام) ةفلتخم تالاكو نم نييكريمأ نيلوؤسم مضي

 يرحبلا ديقعلا ةسائرب قيرفلا ناكو ,نميلا ىلإ لسرأو (ةكراشملا يف بغرت مل يتلا

 كلذ يف مئادلا تاقيقحتلا بتكم لثمم ناكف نيدوغ نفيتس امأ .كويد توكس

 ؛يناديملا نطنشاو بتكم يف ءالمعلا دحأ هيلإ ٌمضنا نأ ثبل امو ,طلتخملا قيرفلا

 تدعأ .ةيساسألا تاقيقحتلاب ةطبترم ىرخأ تاقيقحت ىلع لمعي ناك يذلا وهو
 ؛ةينميلا تارابختسالا سيئر وهو .ءشمقلا لارنجلاب لاصتالا نيدافكام بوبو انأ
 روجياملاو رساي ديقعلا امأ .لوك تاقيقحت ءانثأ هعم ةنيتم ةقادص ٌتدقع يذلا وهو

 باوجتسا ءانثأ انيناج ىلإ اسلج ناذللا ةينميلا تارابختسالا طابض نم امهو ,دومحم

 .انعم المعي نأ ررقتف ,لدنج يبأ

 عالا/





 رشع حكساتلا لصفلا

 دوسألا رحسلا

 ىف ةريهشلا ةيلحملا تارابختسالا ةلاكو تملعأ 7٠0١. ءربمسيد/لوألا نوناك 8
 طابض دحأ ,151 ىلوألا اهفرحأب فرعُت يتلاو ,يلخادلا نمألا ةرئاد يهو ,ةروفاغنس
 ءايسآ ىف لمعت ةيباهرإ ةعومجم اهدعت ةرماؤم دوجوب نييكريمألا نيينمألا طابترالا

 ,ةيليئارسالاو ,ةيكريمألا تارافسلا ةرماؤملا فدهتست .ةيمالسإلا ةعامجلا ىعدتو

 ىف ةرماؤملل اهطابحإ ةلحرم يف 1515 تناك .ةروفاغنس يف ةيلارتسألاو ,ةيناطيربلاو

 ويديفلا ةطرشأو ,فاشكتسالا ةيلمع نأشب 152 طابترالا طباض ٌريخأ .تقولا كلذ

 دك ىلا يهو ءصفح يبأ لزنم ماكر نيب اهيلع رثع يتلا نييداهشتسالاب ةصاخلا

 يتلا ةروفاغنس عقاوم نأ دعب ام يف ررقت .2008 تاقيقحت يف قيقدتلا ءانثأ اهنع
 اهداتري ام اريثك عقاوم تناك ويديفلا طيرش يف ترهظ يتلاو ءفاشكتسالل تضرعت

 يف اهتملستف ويديفلا طيرش نع ةخسن 158 تبلط .نويكريمألا نويركسعلا نوفظوملا

 .ربمسيد/لوألا قوناك 4

 ةعامجلا ءاضعأ دحأ ىلع ضبقلا ريعسد /لوألا نوناك ١5 يف 150 تقلأ

 ةخسنلا دوجو هلزنم شيتفت دعب نّيبت .رفعج ميلخ وهو .ةروفاغنس يف ةيمالسإلا
 ةيمالسإلا ةعامجلا ءاضعأ دحأ ةدعاسمب طيرشلا اذه رفعج جتنأ .هتاذ طيرشلل ةيلصألا

 طيرش أبخ هنأب 191) يققحم رفعج غلبأ .سابع مشاه وهو ةروفاغنس يف نيرخآلا

 عا/4



 ونه دوم 107 <" مص زج سم

 دوسلا تايارلا

 يف كلذو ,ةروفاغنس يف يعامجلا لقنلل نوشيي ةطحم لوح ةدوجوملا عقاوملل ويديف

 حرشل ةطحملل تاططخم مسرو تاظحالم بتك هنإ كلذك لاق .صفح يبأ لزنم

 .ةين المع بويع ببسب لشف موجهلا حل ,موجهلل اهمعد ةدعاقلا تحنم .هتطخ

 .ةدعاقلاو ةيمالسإلا ةعامجلا نيب ام ةقالعلا ىلع ًاغماد ًاناهرب طيرشلا كلذ انلرْفو

 نئاكلا يلخادلا نمألا ةرئاد بتكم ىف نيترم فتاهلا نر ٠٠١١. ربمتبس/لوليأ

 ةشاش ترهظأ .هيلع در نأ يلراشت شتفملا ثبل امو «ةروفاغنتس ءكراب سكينوف يف
 عفترا ثيح ةبوكنملا ةقطنملا ىف ذاقنإلاو ثحبلا قرف بتكملا يف ةتماصلا نويزفلتلا

 لصتملا نأ فهرملا هسدحب يلراشت كردأ .موي تاذ يملاعلا ةراجتلا زكرم اجْرَب

 لجر نع لصتملا هثدح .هتجهل ىلإ كلذ يف ادنتسم «نييروفاغنسلا ايالملا نم وه
 2 يراح هر نذل نب فرعي هنأب لاق يذلا ناخ يلع راي نب مالسإ دمحم ىعدي

 ةدوعلا فدهب بيرق تقو يف كانه ىلإ عوجرلا يوني هنأو ,ناتسناغفأ يف تايفوسلا

 .نيدهاجملا فوفص ىلإ

 ١ نكل .يلخادلا نمألا ةرئاد بتكمب لصتي ال نأ زرتسكناربل نكمُي ناك

 نب مالسإ دمحم نأ تاقيقحتلا دحأ رهظأ .تامولعملا نم ققحتلل ةجاحب ناك

 راب نم 0 اوناك نيذلا نم هل قافر نع تشك امك ءارتح ناك ناخ يلع

 تبراح امك ,لالقتسالل ابلط نييدنلوهلا تبراح نأ اهل قبس ةيسينودنإ ةعامج ىهو
 دبع ,مالسإلا راد ريمأ ىضم .ةيمالسإ ةلود ىلإ دالبلا ليوحتل لالقتسالا لين دعب

 راد نع ةقشنم ةعومجم ىهو .ةيمالسإلا ةعامجلا سيسأتل دعب ام ىف ,راغنوس هللا

 / 0 مالمإلا

 ريفشت ماظن مدختست امك ,رذحلا ةياغ يف ةينمأ تاءارجإ ةيمالسإلا ةعامجلا عبتت

 0 تاسلج نوكي نأ هب ضرتفُي امل ءاضعألا عمتجي امدنعو .اهتاعامتجا بيترتل

 نم الدب لزنملا لخاد ىلإ مهتيذحأ نولخدُي ام ةداع مهنإف .ةصاخلا لزانملا يف

 نع كلذك ءاضعألا دعتبي .ةداعلا يف ةروفاغنس ناكس لعفي ام لثم يأ .هجراخ اهكرت

 نع اولخت مهنأ يأ ,ةثيدحلا ءايزألا نودتري امك .دالبلا يف ةدئاسلا ةينيدلا ةطشنألا
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 دوسألا رحسلا

 نودتريو مالسإلا راد ءاضعأ اهانبتي يتلاو ,طسوألا قرشلا يف ةجئارلا باوثألا ءادتر

 كارتشالا نولدابتي مهنأ كلذ ىلإ فاضُي .كلذ هباش امو ءزنيجلاو «ةيداعلا ناصمقلا

 م ةدمعتملا تالواحملا نأ أدب .(ةروفاغنس يف ةروظحملا] يوب يذلب ةلجم يف !

 ةروفاغنس ةرداغم ناخ يلع راي نب مالسإ دمحم لواح ربوتكأ/لوآلا نيرشت 5 يفو

 حامسلا تررق اديج عضولا 151) تسرد نأ دعب هنكل .ناتسكاب ىلإ ةهجتم ةرئاط ىف

 ره مهألا نكل هيلع اهتايثإ نكمُي ىتلا رومألا ره ليلقلا كانه ناك .ةرداغملاب هل

 وناك يتلا ةعومجملا دس يكبر ناب نس يلع ني /

 ريهجت فص نم هنوفرعي ولي مهتم كلا ناك ,ةغومجملا ءاضعأ ىقتلاو 0 7

 ءاطشن دحأ نأ ةعومجملا كيام غلبأ 7٠٠١. ماعلا يف ايزيلام يف هاطعأ يذلا لبانقلا

 موجهل طيطختلا فدهب ريصق تقو دعب لصي فوس يماس يكرحلا همساو .ةدعاقلا

 .هل ةدعاسملا ميدقت مهيلع يغبني هنأو ,يباهرإ

 ءاضعأ هاقتلاف ءربوتكأ/لوألا نيرشت ١ موي يف روبمالالاوك نم يماس لصو

 .ةروفاغنس يف دراشروأ قيرط يف قوست ةقطنم جراخ عقي قدنف يف ةعومجملا نم

 يهو ثواس انيرام يف عقي تارايس فقوم ىلإ ةرايسلاب ءاضعألا ءالؤه هبحطصا

 نع نييروفاغنسلا ىلإ يماس ثدحت .ةيراجتلا ةقطنملا يحاوض يف عقت ةئداه ةقطنم

 :ةيكريمألا ةرافسلا ةمجاهم فدهب ةخخفم تانحاش ءادختساب يضقت يتلا هتطخ

 .ةروفاغنس يف ةيكريمألا ةيرحبلا دعاوقلاو «ةيليئارسإلا ةرافسلاو

 اوحرتقاف ىرخأ تاحرتقم نوكلتمي اوناك اذإ اًمع ةعومجملا ءاضعأ يماس لأس

 ببسب كلذو ,ةلمتحم ًافادهأ ةيناطيربلاو ةيلارتسألا ةيسامولبدلا تاثعبلا نوكت نأ هيلع

 فادهأ» ةمجاهم ةيناكمإ كلذك ةعومجملا تشحب .ةيكريمألا ةرافسلا نم امهبرف

 | .ةيكريمألا تاكرشلا اهمدختست يتلا ةينبآلا لثم «ةوخر
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ألا تايارلإ
 دوس

 ةيسسمل

 ريوصت ةلآ نيمدختسم ةراتخملا فادهألا هتعومجم ءاضعأو وع فشكتسا

 ةقيفح بجح لجأ نم «ةحايسلل ةروفاغتس ةرايز» هيلع اوبتك اطيرش اوجتنأو 'ويديف

 مليفل ةيريوصتلا ىقيسوملا وه ويديفلا طيرش يف قفارملا توصلا ناك :هاوتحم

 نم كيام بلط .[ةنونيدلا موي] نودجمره وهو ءاريبك احاجن ققح يذلا دوويلوه
 ةيرحبلا دعاوقلا فاشكتساو ءاينومألا تارتين نم نط رشع ةعبس ءارش نيرخآ ءاطشن
 .ةريغصلا تانحاشلا زيهجت نم وهنكمت ةبسانم تاعدوتسم ىلع روثعلاو ,ةيكريمألا

 .فيلاكتلا فلتخم ةيطغتل رالود فالآ ةسمخ غلبم ءالمعلا ءالؤه ملست

 نع كلذو ,؛كيام ةيوه ىلإ فّرعتلا نم دعب ام ىف يلخادلا نمألا ةرئاد تنكمت
 نّيبتف ءضرألا ىلع ىرخألا يرحتلا لامعأو «تانايبلا دعاوق ىف ببقسلا قيرل

 رانادثيم بونج يف زكرمتي يذلاو ,ءيزغلا نامحر روذاف ىعدي يسينودنإ لجر هنأ

 ىلإ كلذك ةرئادلا تفرعت .يدنار ىلع مساب اينيبلف رفس زاوتج امدختسم لقنتيو

 دمحم يأ ءنامُت يف هيلع ضبقلا ىقلأ يذلا يدنكلا لجرلا هنأ نّيبتف ءيماس ةيوه

 تاقيقحتلا بتكم يف يليمز عم ار ا اكلت ةرابج انقلبأ :ةرابج روصتب

 نوكيل نيينميلا ةدعاقلا ءاضعأ دحأ ىلع روثعلا لواح هنأب ,شتورك جروج يداحتالا

 نوكي نأ ديري ال ةزوفاغتس ناكس نم اذجا نآأل كللذو ,ةروفاغتس يف ايراحتنا 5258

 .ًايداهشتسا

 ناتسناغفأ تاركسعم يف هتابيردت هيقلت عم ةدعاقلا وحن ةرابج ةريسم تأأدب

 ةيلمع هل نّيع يذلا ندال نب ىلإ كلذ رثإ ةعيبلا مدق .١500و 7٠٠٠١ نيماعلا يف

 ةرابج ثكم .دمحم خيشلا دلاخ فارشإ تحت نوكت ثيحب ايسآ قرش بونج ف

 /بآ رهش فصتنم يف كلذو ,يشتارك يف عيباسأ ةثالث ةدمل دمحم خيشلا دلاخ عم
 نم رشع يداحلل ربدملا لقعلا نم ابيردت ىقلت هنأ امك 7٠١١, ماعلا نم سطسغأ

 ناوضر كلذك ةرابج لباق .ًايفختم رفسلا تاينقتو ةبقارملا لامعأ ىلع ربمتبس /لوليأ
 .يلبتحلا مساب رثكأ فرعُي يذلاو ةيمالسإلا ةعامجلا ةداق دحأ وهو ,نيدلا ماصع

 خبشلا دلاخب ةقيثو ةقالع ىلع ناكو ايزيلامو ةروفاغنس نع الوؤسم ناك يذلا وهو
 :ندال نب ىلإ ةعيبلا مدقو ءهقيرط نع ةدعاقلا ىلإ مضنا هثأل ءدمحم
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 دوسألا رحسلا

 ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا ةدعاسم فدهب ىلوألا ة ةرملل ايزيلام ىلإ هراج لسا

 دمحم خيشلا دلاخ هاطعأ .نيبيلفلا يف ةيليئارسإلاو ةيكريمألا نيترافملا : 3

 ةرابج عمتجا ٠٠١١. ربمتبس/لوليأ ١١ يف ءاثالثلا موي لبق ةرداغملاب ًاحيرم

 يف يأ - ايزيلام ىلإ هلوصو نم عوبسأ دعب ةيمالسإلا ةعامجلا ء ءاتشن عم كلذ ي

 هترداغم لبق الينام يف ةيكريمألا ةرافسلا فشكتساو - ربمتبس /لوليأ رهش

 .كانه ةيلمعل طيطختلل

 درص أر

 دوفاغتس ىلإ
 ءاضعأ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب يأ ٠٠١١, ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكرهش يذو

 قرش بونج ىلإ رارفلا ةرورضب ةرابج يلبنحلا غلبأ ,ةروفاغنس يف ةيمالسإلا ةعامج

 خيشلا دلاخ هغلبأ .كلذ رم الذ ةدحتملا ةيبرعلا تاراماللا ىلإ هجوت هنكل .اسآ

 نم نيبراهلا ةدعاقلا ءاضعأل أبخم ةماقإ فدهب نامَع ىلإ رفسلا ةرورضب دمحي

 .ةرابج ىلع نامت يف ضبقلا يقلأ .نميلا ىلإ نيهجوتملاو ناتسناففأ

 دض ةيلمعلا ىلع فرشملا يلخادلا نمألا ةرئاد يف لوؤسملا وهو «نايرب رمأ

 ةبقارم لضفي ناك هنكل ءصخش ةئم وحن ةبقارمب نيققحملا نم هقيرف ؛ةعومجملا
 مه نم :باوج نود نم دحاو لاؤس نم رثكأ ىقب هنأل كلذو .رثكأ ةرماؤملا جوضن

 يف ةيباهرإلا ةكبشلا هذه عاستا ىدم وه ام ؟ةرماؤملا هذه يف نوطروتملا نورخآلا

 لامعأ ىه امو ؟ةدعاقلاب تاعومجملا هذه طابترا ةعيبط يه ام ؟ةقطنملاو ةروفاغنس

 ؟اهل نوططخي يتلا ىرخألا فنعلا

 اياضق ةجيتن باوجتسالا يف هتاراهم ذحش اقرشمو- اكنحش اققحس ةانز ناك

 ىلع مهب هبتشملا عجشي ةهجاوملا ىلع ٌركتري ال ابولسأ دمتعي هنأ امك ,سئجتلا
 لامشلا فلاحت تاوق ءاقلإ نع ةفاحصلا تثدحت نأ دعب تززعت هتوق نأ امك .مالكلا

 ناك) تاراغلا نم ةلسلس تذفنو هقرف تكرحت .ناتسناغفأ يف مالسإ لع ضبفل

 ةثالث ىلع ضبقلا ءاقلإ ةجيتنلا تناكف 3٠١١(., ربمسيد/لوألا نوناك ١5 يف اهرخآ
 حمس دقف ةعومجملا هذه يف ءاضعأ مهنأ دكأتي مل نيذلا كئلوأ امأ .ًالجر نيرشعو

 نم ةقثاو تناك يلخادلا نمألا ةرئاد نأل كلذو ءايزيلام ىلإ مهتالئاع عم رارفلاب مهل

 .اوداع ام اذإ مهعبتت نم اهنكمت

 عمم“



 بيب ااا دوسسلا تابارلا

 نايرب بتكم يف ةيضقلا هذه يلخادلا نمألا ةرئاد سيئر وهو وردنا عجار

 :سول مامأ وردنا فقو .ةروفاغنس يف دور يلتيو يف نئاكلا لاقتعالا زكرم يف كلذو
 منيب كلذو «عيرسلا لصّتملا هطخب ةمظنملا ةبيكرت مسر يف أدبو ,فافتلالل ةلباق
 شقان امك ,ءامسالاب اوظفلتو ءاهنع اوفشك يتلا ةقحلملا ايالخلا ىلإ نوققحملا راشأ

 .ةيوناثلا تايصخشلا رود

 ةنمألا تالاكولا طابترا طابض نكي مل ةيمالسإلا ةعامجلا مسا رك امد

 ىنعت اهنإ» :لاقو ًءازهتسا كحض مهدحأ نأ ىتح ءاهنع تامولعم يأ نوكلتمي
 دي خال نمألاةرثا هتفشتكا يذلا نكل «؟اهنأشب قلقن اذامل .يمالسإلا ىحلا

 ,ةروفاغنس يف ةددعتم ايالخ كلتمتو ءايسآ قرش بونج لماك يف لمعت ةيباهرإ ةكبش
 .ناتسناغفأ يف ةدعاقلا عم ةرشابم تاقالع كلتمت امك نيبيلفلاو ءايسينودنإو ءايزيلامو

 ةنس كلذك تناك اهنكل ,ةدعاقلا ىلإ ةبسنلاب ةيروحم ةنس ١191/4 ةنس تناك

 يف رفاس .ايسآ قرش بونج يف ةيمالسإلا ةيباهرإلا تاعامجلا ىلإ ةبسنلاب ًادج ةّمهم
 ,تايفوسلا لاتق ىلع ةدعاسملل ناتسناغفأ ىلإ تامظنملا نم ددع ءاضعأ ةنسلا كلت

 .ىمظع ةوق ىلع رصنلاو داهجلا «ةراثإ» قّوذتل كلذكو

 ةروفاغنس ةموكح اهتردصأ يتلاو ,ةيمالسإلا ةعامجلا لوح ءاضيبلا ةقرولا تناك
 دض داهجلا نأ تريبتعا امدنع ّقح ىلع *.٠٠,, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك يف

 ةيمالسإلا تاعامجلا فرطت ىلع دعاس يذلا مهألا لماعلا» امير ناك تايفوسلا

 ةعامجلا كلذ دعب سّسأ يذلا ءراغنوش هللا دبع رفاس .«ةقطنملا ىف ةددشتملا
 ناتسناغفأ ىلإ ءريشب ركب يبأ نيدلا لجر ةقفرب مالسإلا راد ةداق ابك ض عبو ,ةيمالسإلا

 يف ةحاج ءاضعأ كارتشا :تيثرت فدهب يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ماوعأ يف

 يف لسرأ .ةدعاقلا حبصتل اقحال تروطت مهنيب ام يف ةطبار ءالؤه سّسُأ .داهجلا

 يف بيردتلا يقلتل ةيمالسإلا ةعامجلا ءاضعأ نم ةبخن تاينيعستلا ماوعأ فصتتنم

 ةربخلا باستكاو ةدقعملا باهرالا ةئهم» ملعتو ناتسناغفأ يف ةدعاقلا تاركسعم

 نيرخآ ءاضعأ ىلإ مهتاراهم اولقن» امك ءاضيبلا ةقرولا ريراقت فصو دح ىلع «اهيف
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 دوسألا رحسلا

 يتلا ىرخألا ةيباهرإلا تاعامجلا عم طباور كلذك ءالؤه سسأ .«مهتامظنم يف

 ةهبج مهيف نمب ,ناتسناغفأ يف اهؤاضعأ براح نيذلاو ءايسآ قرش بونج يف طشنت

 .ةيمالسإلا وروم ريرحت

 قرش بونج ىلإ لوصولا ةيرح ةدعاقلا ءاضعأ ناتسناغفأ يف لخدتلا ىطعأ
 مهنأب ينوربخأف ةيمالسإلا ةعامجلا ءاضعأ نم ددع عم دعب ام يف تثدحت .ايسآ

 .ةقطنملا كلت يف اولاج امدنع ةدعاقلا يف نيرخآ ءاضعأو ءدمحم خيشلا دلاخ اوقتلا

 افاونو راضحملا ًادلاخ :ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخو ادالخ نأ ركذي

 نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش نيب ام ةرتفلا يف ايسأ قرش بونج يف اورم يمزاحلا

 ريبدت يف مهدعاس يلبنحلا نأ امك ٠٠٠١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناكو 1999 ماعلا

 ةدعاقلا نيب ام ةقالعلا نيتمت ىلإ ةبسنلاب ًايروحم يلبنحلا ناك. .مهرفسو مهنكس رومأ

 كلذو «ناتسناغفأ يف بردتلل راغنوشل انيك ناك امدنع 1 .يمالسإلا داهجلاو

 ةينامث ةرتفل دالبلا كلت يف يقب .تايفوسلا لاتق يف كراش ثيح :؛ 5 ماعلا يف

 .دمحم خيشلا دلاخ عم تاقالع قايسلا اذه يف سشسأو ءارهش رشع

 تاعومجملا عم تلعف ام لثم يأ ,ةيمالسإلا ةعامجلا ليومت ىلإ ةدعاقلا تدمع

 ا .اعم نيتمظنملا عمج - يذلا رمألا وهو ءاهباعيتسا تلواح ىتلا ىرخألا ةيباهرإلا

 كلذ اومواق نيرخآلا يمالسإلا داهجلا ءاضعأ نكل .ءندال نب عيابو ؛ةدعاقلا يلبنحلا

 ىلع زيكرتلا نم الدب بيرقلا مهودع ىلع زيكرتلا اولّضفو ءنيتمظنملا نيب ام طبرلا
 .ةدحتملا تايالولا يأ ,ةدعاقلا ودع

 سابع ريصن ناكو ءدعب ام يف ةيمالسإلا ةعامجلا نم نيرخآ ءاضعأ عم تثدحت

 كلتما .هتايلمع ىلع ةقفاوملا اوضفرو يلبنحلا اوضراع مهنأب ينوربخأف .مهنيب نم
 ةدعاقلا امهيلع تزكر ناتللا ناتقطنملا امهو ءايزيلامو ةروفاغنس ىلع ةرطيس لجرلا

 نم نايحألا ضعب ىف سابع نكمت .كانه اوناك اهءاضعأ نأل كلذو .ةيادبلا يف /

 ايسينودنإ كلذ يف امب ,مهذوفن قطانم يف تايلمع ذيفنتو نييلحملا ةداقلا زواجت ظ

 ريشب ركب يبأ لولحو ١449 ماعلا يف راغنوش ةافو دعب يلبنحلا دوهج تززعت .اهتاذ |
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 دوسلا تابارلا
 هملسم سصصل هه

 يري ام ركب مايقلا ةيرح ىلبنحلا ىطعأو ةدعاقلاب يلبنحلا ةقالع ريشب معد .هناكم

 .ابيرت

 اهدثع اريثك يلبتحلا بضغ 7٠0١. .ربمسيد/لوألا نوناك ٠

 زو ةلسلم ةاسلس لجرلا قّسن :هل رخآ لشف ةباثمب كلذ ناك .ةروفاغنس يف تالاقتعالا
 روع ةيشع يسينودنولا لييغرألا ءاحنأ فلتخم يف ةيحيسملا سئانكلا تاريجفت

 نكمو ءأطخلا ناكملا يف عضو لبانقلا نم اريبك ادع نكل 25٠٠١ ماعلا يف داليملا

 رجم امك ةليللا كلت يف اصخش ١9 كلذ نم مغرلاب تام . .اهببسب صخش يأ لتقُي مل

 2 قط ,يلبنحلا رزق .داليملا ديع تاريجفتب فرع ام يف كلذو ءنورخأ ٠

 ,ينعأ نم ًاددع ىقتلاو لاجترالا ,نييساسألا ءالمعلا نم ددع زاجتحاو ةروفاغنس

 يرمأ ٠ ربمسيد/لوألا نوناك 18 يف كلذو ,روهوج يف نيبراهلا يمالسإلا داهجلا
 ىلع ضبقلا ءاقلإ نم ماقتنالا فدهب ةروفاغنس يف فادهألا نم ددع فادهتساب

 ىذلا لجرلا وهو ءيراتساك تامالس سام وه يباهرإ رماتم ىلع لجرلا رثع .هلاجر
 ءاعلا يف نيديام ميهاربا دعب ةروفاغنس يف يمالسإلا داهجلا ةكبش ةدايق مامزب كسمأ

 راطم يف اهمدصو ةروفاغنس ىلإ ةهجوتم ةرئاط فطخ ىلع ةقفاوملا هاطعأو ؛: 8

 نينطاوتملا دحأ اهفصو يتلا ةيلمعلا يف كلذو ,يلودلا ةروفاغنس راطم وهو يغناش

 ريمدت ةيلمع ىلإ كلذب راشأ وهو ءيغناش يف يملاعلا ةراجتلا زكرم اهنأب دعب ام ىف
 .يملاعلا ةراجتلا زكرم

 ًاروص تطقتلا امك ًالمتحم ًافده هفصوب راطملا قباس تقو يف ةمظنملا تددح

 مهبحطصاو اريثك مهب قثي نيذلا هتيلخ ءاضعأ نم ةعبرأ ًايصخش تامالس ىقتنا .هل

 يف ةسمخلا ابتخا .ةيساسآلا ثحبلا تايلمع نم ىهتنا نأ دعب كلذو ءادناليات ىلإ

 ىلع لامعألا لاجر ةجرد يف رفس ركاذت سمخ اورتشاو ءرحبلا ئطاش ىلع عقي لزنم

 ليصافت اوططخ مث .ةروفاغنس ىلإ ةهجتملا اهتلحر يف [ةيسورلا] تولفوريآ ةكرش
 ءاقتنالا دارأ يراتساك نأل ًادوصقم ةيسورلا ناريطلا ةكرش رايتخا ناك) .مهموجه

 .(سورلا دونجلا دي ىلع نيملسملا ناشيشلا لاجر لتقمل
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 را دوسألا رحسلا

 هذه طابحإ نم [ةروفاغنس يف تارابختسالا] يلخادلا همألا ةرثاد. تنك

 هذه نم نيينمألا اهئاكرش لك ربمسيد/لوألا نوناك 79 يف ةرئادلا تهبن .ةرماؤملا

 يف ىلوألا تاحفصلا يف ترهظ نأ تامالس سام ةروص تثبل امو «ةرماؤملا

 دعب ادناليات نم رارفلا ىلإ هتّيلخ ءاضعأو تامالس سام رطضا .ةيدنالياتلا فحصلا
 ةنس رورم دعب واير يف تامالس سام يلخادلا نمألا ةرئاد تقحال .مهتطخ فاشكنا

 هقرخ ببسب هتنجسو هتلقتعا نأ تثبل ام يتلا ةيسينودنإلا ةطرشلا تملعأو «نمزلا نم
 عم 7٠05 ماعلا يف ةروفاغنس ىلإ ةياهنلا يف لجرلا لَحُر .دالبلا ىلإ لوخدلا ماظن

 .هلاجر نم نينثا

 يذلا ديدهتلا مامأ ةرئاح ةيسيئودنإلا يرتوبونراكوس. يتاواغيم ةموكج- تفقو
 تاطلس تنّيع امدنع يسينودنإلا نواهتلا اذه ززعت .ةيمالسإلا ةعامجلا هلثمت

 نكل .ةيمالسإلا ةعامجلل يحورلا دئاقلا نوكيل ريشب ركب ابأ نيدلا لجر ةروفاغنس

 ديدش ناكرمألا عقاو يف هنأ الإ مارتحالا نم ريبكر دقب عتمتيو ًاملاسم ريشب ادب امنيب
 اذه يف يتاواغيم بئان داق .ايلعف هتعامج ةرادإب يلبنحلل حمس امك .ءفنعلاب مازتلالا
 ىلع اورصأو .ةيبرغلا تارماؤملا نع ءوسلاب اوثدحت نيذلا نيككشملا ةلمح تقولا

 ١؟ يف كلذ لك رّيغت .يمالسإلا عمتجملا ,ةطاسبب :ىنعت ةيمالسإلا ةعامجلا نأ

 يف ناتمخض ناتلبنق ترجفنا امدنع كلذو 7٠١١, ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت
 .سأ .سأ .وي ىلع موجهلل ةيناثلا ةيونسلا ىركدلا لّثمي خيراتلا كلذ ناك .ىلاب بلق

 .ًابنلل يعامس روف ينهذ ىلإ ردابت ام لوأ كلذ ناكو «لوك

 ينيبيلفلا ريفسلا ةرايس ريجفت يه ايسينودنإ يف يلبنحلل ةحجان ةيلمع لوأ تناك
 سديسرم عون نم يهو «ريفسلا ةرايس تلمحت ٠٠٠١. سطسغأ/بآ ىف اتراكاج يف

 روف ترجف يتلاو) هلزنم لخدم جراخ تعضو ىتلا ةفسانلا ةوبعلا راجفنا زتب 9

 دنع افقاو ذاك ًاسيئودتا ارا نأ امك ءةغلاب 56 تيا هتك ,(ةرايسلا لوخد

 .ثداحلا كلذ ىف التق .الوجتم ًاعئابو ,ةباوبلا

 يذلا وهو ,يزغلا نامحر ةيمالسإلا ةعامجلا يف طشانلا وه ةلبنقلا عناص ناك

 مما
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 ديب ام نواعتلا ىدأ .ةيسينودنإلا ةيمالسإلا وروم ريرحت ةهبج عم هتابيردت ىقلت

 الينام يف يزغلا ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ ةينيبيلفلاو ةيروفاغنسلا تارابختسالا يتلاكو
 ىلإ ةهجتم ةرئاط بوكر لواحي د ناك امنيب كلذو 7٠١, 1 رياني/يناثلا نوناك ١50 ىف

 .ةروفاغنس يف موجه نشل ةمزاللا تارجفتملا ءارشل يمالسإلا داهجلا ةداق نم لاملا نم غلبم ضبقل هقيرط يف يزغلا ناك . كوكناب

 ىعديو «نييزيلاملا دحأ مهيف نمب نورخآ لبانق وعناص يمالسإلا داهجلل ناك

 رهش لئاوأ يف كوكناب يف دقعُي عامتجا ىلإ يلبنحلا اعد اذكهو ,نيسح ىرهزأ

 يمالسإلا داهجلا ةداق نم نانثا كلذك عامتجالا رضح 7٠١1. ماعلا نم رياربف/طايش

 ةداق نم نانثاو ءيقوزرم لفكلا وذو ,(قحلا دبع نب ىده) صلخم يسينودنإلا

 .بوت .م نيدلا رونو تام ناو نب نيم ناو ةيزيلاملا يمالسإلا داهجلا

 ةيليللا يهالملاو ,يهاقملاو ,تاناحلا يف ةريغصلا تاريجفتلا نوعمتجملا شقان

 تررق .ايسينودنإو «نيبيلفلاو «ةروفاغنسو ءايزيلامو ءادناليات يف نويبرغلا اهداتري ىتلا

 يتلا يلاب ةريزج فادهتسا تاريجفتلل ةبسانملا عقاوملا يف لوادتلا دعب :ةعومجملا

 .رارضألا نم ردق ىصقأ ثادحإ لجأ نم كلذو يسينودنإ يحايس عجتنم ةباثمب يه

 ناو قيرط نع غلبم صلخم ىلإ كوكتاب عامتجا دعب يلبنح لسرأ

 يلع ناك .ةيلمعلا هذه يف نورمإ يلعو يزورمأ هيقيقش طّرو صلخم نأ امك .نيم

 يف ةدعاقلل ركسعم يف ةحلسألا عم لماعتلا مّلع نأ هل قبس لبانق عناص نورمإ

 مغرلاب هنأ قحال تقو يف ينربخأ يذلا وهو «تاينيعستلا ماوعأ طساوأ يف ناتسناغفأ

 كارتشالا ىلع قفاو هنأ الإ ,هدئاق نكي مل هنأو ,ًاديج يلبنحلا فرعي نكي مل هنأ نم

 .هب قثي صلخم هقيقش نأل ةيلمعلا هذه يف

 يف ةيكريمألا ةيلصنقلا جراخ فيصرلا ىلع ةبلع لكشب ةلبنق نورمإ يلع عضو

 ربوتكأ /لوألا نيرشت ١١ موي ءاسم يف كلذو «يلابل ةيميلقإلا ةمصاعلا ىهو .راسابنيد

 هتنز امب ةلمحملاو ,300-1 يشيبوستيم عون نم ةريغصلا هتنحاش داق 7٠01. ماعلا نم

 لا



 يحسب يسد: يي دبي سيب بيسي سيد هدو سس سس سس |

 عراش عطاقت ىتح يت .نأ .ىت نم ًامارغوليك ١٠و مويساتوبلا تارولك نم ٌذ دحاو

 ةعاسلا دعب ٌيولخ فتاه ببست .رخآ لجر ةنحاشلا ملست ثيح ءاتوك زكرم يف نايجر

 يف ببست يذلا رمألا وهو ,ةيكريمألا ةيلصنقلا جراخ ةلبنقلا ريجفت يف ءاسم .٠

 ىتلا بوبلا ىقيسوم ريغ ائيش عمسي مل اتوك يف ادحأ نكل ؛قيرطلا يرباع دحأ حرب

 لخد امدنع اهبخص جوأ يف يداب ىهلم يف ةلفحلا تناك .ةيليللا يهالملا نم ثعبنت
 .فسانلا همازح رجف مث ؛هلوح نم علطتو ,يسينودنإ باش

 يذلا لجرلا داق هتاذ تقولا يفو ,رانلا ةرك نم رارفلل جراخلا ىلإ نوجانلا عفدنا

 ىلع طغض مث ,ءيراس ىهلم لخدم وحن ةكرحتملا هتلبنق نورمإ يلع نم ةنحاشلا ذخأ

 .ريجفتلا قعاص

 ,نييلارتسألا نم 8 :ةليللا كلت يف يلاب يف ناصخشو ناتئم هعومجم ام تام

 هو ,ناملألا نم 5و ,نييكريمألا نم الو :نييناطيربلا نم 7و :نييسينودنإلا نم 84

 امهيلع فرعتلا متي مل ناتثج تيقب .رخآ ادلب /١ نم انطاوم 77و ,نييديوسلا نم

 ,ادبا

 نيمجاهملا ةيقبو ,ةيلخلا تايلمع دئاق وهو ءاردوماس مامإ ةقفرب نورميإ يلع رداغ
 راطخألا ىلع تقولا اذه يف ةيسين ةيسينودنإلا ةطرشلا تزكر .ىلاعلا مويلا يف ىلاب

 ةنحاش لكيه تفشتكاف ءاهونطاوم لتق يتلا نادلبلا نم ةدعاسم تقلتو ,ةقدحملا

 تعيس :قارتخا لوأ ىلإ ىدأ يذلا رمآلا وهو ؛ ,ريجفتلا عقوم يف 7.٠ -1. يشيبوستبملا

 يسينودنإلا ققحملا ىدل ًافولأم همسا ناك . صضلخم قيقأ وهو :يزورمآ ىلإ ةنحاشلا

 فدهب رضح امدنع كلذو ,يلخادلا نمألا ةرئاد نم هب عمس هثأل كلذو .وتومام ى

 ضبقلا ءاقلإ حاتأ .ةدع رهشأ لبق ةروفاغنس يف يمالسإلا داهجلا ىفوقوم باوجتسا

 نأ ةيسينودنإلا ةطرشلل ؛ةيقرشلا اواج يف ةعقاولا ناجنومال ةيرق يف يزورمآ ىلع
 ءاضعأ ىلإ ةدئاعلا ةيولخلا فتاوهلا ماقرأب ةحئاالو .ةيساسألا قئاثولا ىلع اهدي عم

 ام ىلع ضبقلا يقلا ٠٠٠1 ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف هنأ امك ,ةكبشلا يف نيرخأ

 .رارفلاب يلبتحلا ذال امنيب هب ًاهبتشم نيئامثو ةثالث نع هين
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 دوسألا رحسلا

 يذلاو «ناواناغ نامسور هقيقش نع يدنالياتلا صاخلا عرفلا يلبنحلا غلبأ

 مل) ءابرغلا ىعدت ناتسكاب يف ةيلخ عم ناك يذلا وهو ءنوغ نوغ هبقلب كلذك فرعُي
 ءاضعأ ىلع ربمتبس/لوليأ 18 يف ضبقلا يقلأ .(ناتسكاب نم ةيلخلا ءاضعأ نكي
 ,رشع ةثالثلا نويزيلاملا قحتلا .نييسينودنإ ةسمخو .ًايزيلام ١٠ اوناكو ءةيلخلا كلت

 ركب وبأ ةعماجب ءًاماع نيرشعو ةسمخو رشع ةعبس نيب ام مهرامعأ تحوارت نيذلاو
 اهريدي ةينيد ةسردم يه ةريخالا هذهو .ةيعماجلا تاساردلا ةسردمو ةيمالسإلا

 ,ميكحلا نامقل يجيرخ نم ناك مهنم اددع نأ تاقيقحتلا ترهظأ .بيطلا راغشال

 تاطلسلا تلفقأ .ماريت ولوأ يف ةيمالسإلا ةعامجلا ةرادإ تحت ةينيد ةسردم يهو

 7٠٠١7. لئاوأ يف ةسردملا كلت ةيزيلاملا

 ,ةيباهرإلاو ةيركسعلا تاراهملاو ةينيدلا تاساردلا ىلع بالطلا نم ددع بردت

 ددع رفاس .ةيمالسإلا ةعامجلا ةداق نم يلاتلا ليجلا اونوكيل نورضحي اوناك امك
 ةليلق رهشأ لبق كلذو ,تاباصعلا برح ىلع بيردتلا يقلتل ناتسناغفأ ىلإ مهنم ليلق

 كلذ دعب نّيبت .راهدنق يف ندال نب اولباق امك ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نم
 اهءاضعأ ْنِإ لب ءءيش يأل ططخت ملو ةيباهرإ لامعأ يأ فرتقت مل ةيلخلا هذه نأ

 رشع ةينامثلا بالطلا ديعأ ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يفو .نوسرديو نوبردتي اوناك
 .مهناطوأ ىلإ

 يلخادلا نمألل شوب ويلبد جروج سيئرلا دعاسم وهو  دنسنوات نارف غلبأ

 او



 دوسلا تايارلا

 رمتؤم يف نيلسارملا - لدعلا ةرازو ىف ًاقباس لمع يذلاو ,باهرإلا ةحفاكمو
 /لوليأ نم رشع يداحلا دعب هنأب ٠", . 5 ماعلا نم رياربف/طابش 9 يف هدقع يفحص

 برض ىلإ يمرتو «يبرغلا لحاسلا فدهتست ةطخ دمحم خيشلا دلاخ مسر ربمتبس

 ءانثأ دمحم خيشلا دلاخ فشك .ةدحتملا تايالولا نم بناجلا كلذ يف ىنبم ىلعأ
 ,١٠٠ا/ ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف وماناتناوغ جيلخ يف ترج عامتسا ةسلج

 .سولجنآ سول طسو يف عقاولا (روات يراربيل) ةبتكملا جرب فادهتسا دارأ هنأ
 ىلع اهدئاق برد هنأ امك ,ةيلخلل ءاضعأ ةعبرأ دّنجو ,يلبنحلا عم لمع هنأ فاضأ

 يف ةيلخلا دئاق ىلع ضبقلا يقلأ» :دنسنوات لاق .ةيذحألا ةطساوب تاريجفتلا

 يبرغلا لحاسلا ةطخ نأ نورخآلا ةيلخلا ءاضعأ دقتعا 5 ماعلا نم رياربف/طابش

 ) .«تنغلا ف

 نم ويام/رايأ يف ضيبألا تيبلا نع تردص «عئاقو ةفيحص» تددر

 ٠.١7 ماعلا يف انطبحأ :0٠7؟ ماعلا يف تطبحأ دق ةطخلا كلت نأ /7٠٠١1 ماعلا

 لحاسلا يف ىنبم ىلعأ ىلإ اهتدايقو ةرئاط ئطخل دمحم خيشلا دلاخ اهدعأ ةطخ

 .«يبرغلا

 شوب ةرادإ اهتزاجأ يتلا هاركإلاب باوجتسالا قرط ورصانم دعب ام يف ىعدا
 ىلع موجهلا كلذ عنم يذلا وه دمحم خيشلا دلاخ عم قرطلا كلتل مهمادختسا نأ

 ىقلا دق دمحم خيشلا دلاخ نأ يه ةجحلا هذه عم ةلكشملا تناك .يبرغلا لحاسلا

 طابحإ نم ليوط تقو دعب كلذو 7٠٠١7 ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف هيلع ضبقلا

 كلتب نيققحملا غلبأف ,باوجتسالا ةمواقم بيلاسأ دمحم خيشلا دلاخ سرام .ةطخلا

 عقاو يف ؛مهيطعي ناك هنكل ءمهعم نواعتي هنأ داقتعالا ىلإ مهعفد ام وهو ,ةطخلا

 ةيلخلا دئاق نإ دنسنوات لاقو ,ةطخلا كلت ىلع راتسلا لدسا .ةميدق تامولعم .رمآلا

 .هيلع ضبقلا يقلأ دق

 :ناونعب تناك يتلاو «ةيرسلا ةفص اهنع تعز يتلا تاركذملا ىدحإ يفو

 تمعز .«ةدعاقلا دض برحلا يف ةيمهألا ةياغ يف تامولعم نع حصفُي فوقوم»
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 تس سس م

 /راذآ رهش يف تامولعم ىطعأ دمحم خيشلا دلاخ نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .تامولعملا كلت هرودب ىطعأ يذلا وهو ,ناخ دجام نع ٠ ماعلا نم سرام

 ماعلا نم وينوي/ناريزح يف ريبز ىلع ضبقلا يقلا» :يلي ام كلذ دعب ةركذملا تمعز

 ريبز نم اهيلع انلصح ىتلا تامولعملا انمدختسا .تامولعملا كلت ىلإ ادانتسا ٠

 امل ضافضف ريسفت الإ وه ام كلذ نإ لاقي ام لقأ نإ .«هلاقتعاو يلبنح ةقحالمل

 .ثدح

 فرتعا» :فيضتف ءابرغلا ةيلخو نوغ نوغ ةيمهأ زيزعت كلذك ةركذملا لواحت
 تايلمع ذيفنتل ًاريخأ نودعتسي اوناك [ةيناتسكابلا] ةيلخلا ءاضعأ ضعب نأب يلبنحلا
 ناك امبرلو دمحم خيشلا دلاخ نم طغض تحت كلذو - ةدحتملا تايالولا يف

 يف ىنبم ىلعأ ىلإ ةفطتخم تارئاط ةدايقل دمحم خيشلا دلاخ ةطخ نم ًاءزج كلذ

 لضفأ «ةلمتحملا»و «ةيئاهنلا» ةلصحملا يف كلذ ناك .«يكريمألا يبرغلا لحاسل
 نمو ؛تاباوجتسالا نم ةسلج 18 نم مغرلاب كلذو ,هجاتنتسا نيللحملل نكمي ام
 نكت مل ءابرغلا ةيلخ نأ وهف عقاولا امأ .قارغإلا هبْسُت يتلا ةيهاركإلا تاباوجتسالا

 ,اهئاضعأ ىلع ضبقلا ءاقلإ ةدحتملا تايالولا بلط مدع ببس رّسفي ام وهو ,ةطروتم

 .مهنادلب ىلإ مهلاسرإب

 اهطابحإ مت يتلا ةطخلا نع «هتافارتعاب» يلدي دمحم خيشلا دلاخ ناك امنيب

 هتافارتعا نأ 811 ةنسحملا باوجتسالا تاينقت جمانرب نع نولوؤسملا دقتعا ؛ اقيسم

 .دعب ذفنت مل يتلا ططخلا كلت نع ءيش يأ مهربخي مل هنكل ,ةّمهم ٌءابنأ لكشت كلت

 ,ةدعاقلا يف يركسعلا دئاقلا هفصوب هلتحي يذلا زكرملا ببسب أديج اهب ملعي هل

 خيشلا دلاخ رعش .اتراكاجو ,ندنلو .ديردم يف ةطشان تناك يتلا ايالخلا لثم يأ
 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف يلاب يف لوألا موجهلا هققح يذلا حاجنلل رورسلاب دم
 .«ةئنهتلا ىلع ةمالع» 53٠٠٠٠١ غلبم يلبنحلا ىطعأ كلذل *7.١, ماعلا نأ
 لاملا يلبنحلا ىطعأ .ةيفاضإ تايلمع ذيفنتل ٠٠ غلبم ىلإ ةفاضالاب كلذو

 ويلبد .ياج قدنف ريجفت فدهب ,نيسح يرهزآ لبانقلا عناصو .بوت نيدلا دال“ ىلا

 عغال6



 دوسلا تايارلا
 يييميدحتم حس سيستم ا (2-

 ةعامجلا ةكبش اياقب لاصتا لئاسو ىلبتح ىلع ضبقلا ءاقلإ ةيلمع تعطق

 اوروط دق اوناك بوت نيدلا رون لثم ءاطشن نأ الإ ,ةدعاقلا زكرم نع ةيمالسإلا

 يف ىرخأ ةيباهرإ تايلمع ثالث ذيفنت ىف بوتو يرهزألا ىضم .فنعلا ىلإ ًاليم

 ةطرشلا تراغأ امدنع يرهزألا لتق .يلاب يف ناث ٌموجه كلذ يف امب ءايسينودنإ
 نم ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف ةيقرشلا اواج ىف ئباخملا دحأ ىلع ةيسينودنإلا
 ةنيدم برق عقي ًابخم ىلإ ٍلصو ىتح قحول بوت ٍنيدلا رون ا اكو ٠٠١ ©ماعلا

 8 اياعبإ بردت ركسل كلذ دعب يايا ةمرشلا تل 54 هيمي
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 رسداسلا ءزجلا

 ىربك ةيمهأ ىذ فوقوم لوأ





 نورشعلا لصفلا

 ةديبز وبأ

 .يتيس كرويوين يف يتقش يف يبئاقح ٌبضوُأ تنك .0١٠٠7؟ سرام/راذآ 4
 ةلطع ةيضمت لمشتو ليوط تقو ذنم ةرظتنم تناك ةزاجإ ذخأل يسفن رضحأ تنكو

 فتاهو .ءيولخلا يفتاه نر امدنع كلذو ءاينافلسنب يف ةرسألا عم داليملا ديع

 يدعاسم ,ءطخلا نم رخآلا فرطلا ىلع ناك .ةرتاوتم ةروصب ةادانملا زاهجو .لزنملا

 ةحفاكمل كرتشملا زكرملا نم ملكتي ناكو :ءليوسكام ينيك ةلاكولاب صاخلا ليمعلا

 عقي يذلا سيلود راطم يف صاخ جردم ىلإ هجوتلاب ينرمأ .كرويوين يف باهرإلا

 ةقباسلا ةليللا يف ضبقلا يقلأ .ةصاخ ةمهمل ًاذيفنت كلذو ؛ةمصاعلا نطنشاو جراخ

 يداحلا ذنم اكريمأ ىلإ ةبسنلاب ةيمهألا يلاع فوقوم نمثأ ربتعُي يذلا ةديبز يبأ ىلع

 .هباوجتسال رضحأ نأ ضرتفملا نم ناك .ربمتبس/لوليأ نم رشع

 ابولطم لجرلا ناك .ةدم ذنم ةديبز يبأ نع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ثحب
 يلودلا سولجنآ سول راطم ريجفتل ماسر دمحأ ةلواحم عم هتاقالع ببسب ةيادبلا يف

 مسا دّدرت .ندرألا يف ةيفلألا ةرماؤم عم كلذكو ,19949 ةنس سأر ديعب لافتحالا ةليل

 لجرلا نكي مل .ةيفلألا ةرماؤم دعب تارابختسالا ريراقت يف ةديازتم ةريتوب ةديبز يبأ

 .ةريبك ةيمهأ بستكا ةمظنملا كلت جراخ نادلاخ ريمأك هرود نكل ةدعاقلا يف ًاوضع

 ط1



 دوسلا تايارلا

 ةدعاسملل ابلط ةديبز ىبأ 5 امعاد نوئجتلب ,.دالخ لثم ,ةدعاملا ءاضعأ رامك ناك

 ىف ةيامحلا اهرودب ةديبز يبأل نمضت ةدعاقلا تناك .تاللقنتلاو رفسلا تازاوج يف

 .اهكيكفتل دهجن يتلا لظلا ةكبش يف نييجراخلا ءاطشنلا مهأ نم

 ضارغأ ىلع يوتحي لكشلا يناوطسأ ًاسيك تألم نأ تثبل امو يتبيقح تغرفأ

 .ايدراوغال راطم ىلإ ًاهجوتم ةرجأ ةرايس يف قئاقد رشع رورم دعب تدعص .ةيصخش

 ,ةلاكولاب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم دعاسم فان وهو ,مارف زلراشت يناقتلا

سيلود راطم ىلإ ينبحطصي يك نطنشاو يف
 اك رهو 177 "اللا هعم ناك .

 .بيرش ثتفو كنم ايلعلا ةرادإلاب يللا يذلاو ,كرويوين بلكي مايأ نم قماسلا

 تارابختسالا ةلاكو عم ًانّيعم وأ ,تقولا كلذ يف نطنشاو بتكمب أقحلم مارف ناك

ز يبأ ىلع ضبقلا ءاقلإ أبنب سيئود ىلإ امهقيرط يف ينغلبأو :ةيزكرملا
 ةليللا يف ةديب

 علا قحول 0 0 هن قدانيلاب / ةكرعم لالخ ةتئافلا

 'مهعاضخإو مهيلع بلغتلا مت هنأ وأ ,قدانبلاب ةكرعم دعب ةقشلا ولغاش ملستسا ٠

 نم نكي مل .باوجتسالل عيمجلا رضحا
 .ةياذيلا ىف ةّديِبَز يبا ىلإ فرعتلا لهسلا

 حطس نم ازفق برهلا لواحي ناك امنيب هنطبو ,هترصاخو .ءهذخف يف لجرلا بيصأ

 كلذ ىلإ فاضي .ةريطخ تناك هحورج نكل ءرخآ ىنبم حطس ىلإ ينابملا دحأ

 لامعأ لجو لثم قباس تقو يف ادب .هتيوه ءافخإل هنم ةلواحم يف هحمالمل هرييغت

 امامت هتيحل قلح هنا نآلا امأ .ًايبسن ريصقلا هرعشو .هتراظنو .,ةقدب ةبذشملا هتيحلب

 'ضفخنملا ىوتسملا نم ًايباهرإ ريتعُي ةديبز وبأ ناك .ثعشألا هرعش لاطأ هنكل

 سس مغرلاب ضرألا ىلع ةيزكرملا تارابختسالاو تاقيقحتلا بتكم لاجر هيلإ فّرعت

 مس ممم ذم ع سس ويوم تنعم



 ل امام سس ةديبز ونأ

 ارارق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تذختا .ءانجسلا ةيقب نع لصف اذكهو ,,

 يف باوجتسالل عصخيس ثيح - أرس همسا ىقب يذلا - - رخآ دلب ىلإ اوج هريفسي

 فرعأ تنك .ةديبز يبأ ةبقارمل تاقيقحتلا بتكم لوؤسم وه يشانود غي ارك ناك

 ,كرويوين ىف باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا زكرملا يف انيعم لجرلا ناك اديجو غيارك

 بتكم ةرادإل قبس .ةقباس 49-1 اياضق يف اعم انلمع :ةدينز يبأ رمأب فرعي ناك امك

 نم مغرلاب م أرق ينغلبأ .ةمهملا هذه يف غياركو انآ :كرتش رتشن نأ تررق نأ تاقيقحتلا

 ناك هنأ دعب ام يف نّيبت 2 .هب لاصتالا اوعيطتسي مل مهنأل ءيب قحلي نل غيارك نأ كلذ

 ممسك ٠ ( (هترسا أ عم حصفلا ديع ةيضمتل كرويوين ىلإ ادئاع راطق لخاد

 .هنم الدب ىتأيس

 اننأو ,ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو قيرف ةدعاسمب يضقت رماوألا نأ مارف ينغلبأ

 ةيلمعلا نأب ةرم نم رثكأ ىنغلبأ .ةديبز يبأب يتفرعم ببسب ةدعاسملل انرضحأ دف
 اننأو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايقب ةيرابختسالا تامولعملا عمج ىلإ فدهت
 أرقي مل .ًايرورض كلذ ناك املك امهتدعاسمل نادوجوم
 هتجاتحا املاط 15818 ىقبي نأ ررقملا نم ناك .ةمكحملا يف ليلدلا لوبق نأشب قلقي
 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 تدقاعت نأ ةلاكولل قبس ىبطلا قيرفلا نم نانثا سيلود راطم يف انيلإ مضنا
 يف ةدعاسملا امهب ضرتفملا نم ناك ناذللاو ءريدخت بيبطو بيبط امهو ءامهعم

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم لمع نأ ريدختلا بيبطل قبسي مل .ةديبز يبأب ةيانعلا
 راطملا ىنبم يف عقت فتاه ةرجح ىلإ ةلاكولا طابض دحأ هبحطصا اذكهو ؛لبق نم

 نيبردتملا دحأ امهعم ناك. رارسألا ظفح ةيقافتا عيقوت ىلع هلمحو ,ةمهملا هل حرشيل

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابضل ديدج فص نيب نم ذخا يذلا نييركسعلا

 ةدعاسم هب ضرتفملا نم 031 .يبط دعاسمك انيردت ىعلت هنأل ةمهملا هذهب قحلاو

 وأ ءادناريم ريذحت 1"
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 تارابختسالا ةلاكو اهترجأتسا ةرئاط ىلإ اندعص .كلت هتفصب ريدختلا بيبطو بيبطلا

 .اندصقم ىلإ ةليوط ةلحر دعب انلصو .تعلقأ نأ تثبل امو ةيزكرملا

 انوبحطصاو ةيلحملا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو ةطحم طابض نم ددع انلبقتسا

 وبأ» زجتحُي ثيح ةنئمآلا لزانملا دحأ دجوي ثيح ىلإ انرفاس .ةريغص ةرئاط ىلإ

 ابيحرت انب كانه نوزكرمتملا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو طابض بحر .«ةديبز

 اذكهو .ليلق دعب ةديبز يبأ لوصول ًاديهمت هزيهجتو ناكملا فيظنتب انعرش .اراح
 نكمتي لكشب ايحص ناكملا لعج كلذك انلواح .ةتقؤم ىفشتسم ةفرغ هل تزَهَج

 ىلإ موي تاذ تبهذ .ًادج ًايئادب ًاعقوم كلذ ناك .همادختسا نم ءاضعألا ىقاب

 تجرخ .يوحن رفصتو اعوفرم اهسأر ناكو .ةيوازلا يف ةروكتم ىعفأ تيأرو مامحلا

 .عقوملا يف نمألا نيمأتب افلكم ناك يذلا سارحلا دحأ تيدانو ًاضكار ةفرغلا نم

 اهجرخأو ىعفألاب كسمأ مث ءضرألا نع هلوانتو ٠ لكشب نصغ ىلع سراحلا رثع

 .اهعون نم ةديرفلا ةلكشملاب كلت نكت مل .ضاحرملا نم كلذ دعب

 فلكملا وهو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكرم نأ انغلبأ

 مل .انيلإ مامضنالل قيرف لاسرإ مدع ررق دق «ةلاكولا نع ةباين تاباوجتسالا ءارجإب

 نيرخآ نكل .لعفلاب ةديبز وبأ وه هيلع ضبقلا يقلأ يذلا لجرلا ّنأ ةلاكولا قّدصت

 أوج هلاسرإ ببس وهو 0 ةديبز وبأ هنأ اوقدص ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف

 تقو يف انفشتكا) .هتاقالمل اوجرتعلا انم بلطلا ببسو .ةلاكولل عبات نم لزنم ىلإ

ةرئاطلا يف نوكي نأ ضرتفملا نم ناك باهرإلا ةحفاكم زكرم قيرف نأ قحال
 .(انعم 

 تامجه يف تاقيقحتلا ءانثأ ًءاطخأ بكترا يذلا تايلمعلا سيئر وهو .نيفلآ نكل

 .باهرإلا ةحفاكم زكرم نآلا ريدي يذلا وه .ةيفلألا

 لوهجملا انردصم نع جتان باهرإلا ةحفاكم زكرم كابترا نأ دعب ام يف تفشتكا

 3 مل هيلع ضبقلا يقلأ يذلا لجرلا نأب زكرملا غلبأ يذلا وهو .ناتسناغفأ يف

 أ نم مغرلاب هنأ نّيبت نكل .ءردصملا ىلع ريسألا لجرلا ةروص تضرُت .ةديبز ابأ

 ا
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 ةديبز وبأ

 ناك .اهئاضعأل روص طقتلت ال نيذلا نايلاط لظ يف أشن هنأل هنع ةبيرغ روصلا تناك

 ةحفاكم زكرم ناك .ةيحل نود نم ةديبز يبأ ىلإ فرعتي نل ردصملا نأ دكؤملا نم

 نيرخآو اننكل .ءيجملا يف هتقو عييضت يف بغري مل كلذل ردصملاب قثي باهرإلا

 قيرف هدكأ يذلا ةديبز ىبأ ىلإ فّرعتلاب نيقثاو انك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىف

 : .دابأ لصيف يف ضرألا ىلع لمعي يذلا لاقتعالا

 ةلأسم يف ىلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو قيرف معدنس اننأ تضرتفا

 وهو ,باهرإلا ةحفاكم زكرم قيرف بايغ ىلإ رظنلاب كلذو ,ةديبز يبأ باوجتسا
 ناك .ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكول ةيلمع كلذ لك هرابتعاب مارف هدكأ يذلا رمألا

 دعتساو ةديبز وبأ لصو نإ ام .ةيلمعلا ةرادإل سيلو .معدلا ميدقتل كانه

 نع هتلأسو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاق سيئر ىلإ تهجوت ىتح باوجتسالل

 :ينلأس .يلاؤس هعامس ىدل ئجوف .هباوجتساب ءدبلل هودّدح يذلا دعوملا تيقوت

 مكنأ ملعأ ينكل .ىلاجر كلذكو ءلجرلا اذه نع ءيش يأ فرعأ ال انأ ؟نحن ؟نّم»

 ؟تاباوجتسالا ةلأسم متنأ نولوتت ال اذامل .هنع ًائيش نوملعت تاقيقحتلا بتكم يف
 .«ماس معلا حلاصل لمعن ًاعيمج اننإ

 لبق اهتماقإ ىلع اندعاس ىتلا ةتقؤملا ىفشتسملا ةفرغ ىلإ "4

 ىطغم ههجو ناك .ةفرغلا طسو ىف ةلاقن ىلع ايقلتسم ةدببز انأ انيأر .ةليلق تاعاس

 تناكو ؛كرحتي داكي ال لجرلا ناك .نييباهرإلا لقن دنع داتعم ءارجإ وهو ,سيكب
 يف حورجلاو بودنلا ضعب ترهظ امنيب ,تادامضلا اهيطغت هدسج ءازجأ ضعب

 .ةلاقنلاب ناتدّيقم هاديو ؛ةجرح ةيحص ةلاح يف لجرلا ناك .همسج نم ىرخأ ءاحنأ

 هانيع تلقنت .ءوضلا عم اتفّيكت امنيب هانيع تشمر .هسأر نع سيكلا 121

 ىدحإ تناك .ههجو تصحفت .ءيش لك مهفل ةلواحم يف انوحنو ةفرغلا ءاجرأ يف

 ةفاجلا ءامدلاو حورجلا ترهظ امنب ,باهتلالا ءارج نم نكاد رضخأ نول تاذ هينيع

 عنم يذلا ببسلا كلذ دنع تمهف .ٌثععشأو ًادعجمو ًاليوط هرعش ناك .ههجو ىلع

 .نيثالثلاو ةيناثلا ,78 نس ىف لجرلا نأ تردق .هيلإ فّرعتلا نم ردصملا
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 ءالمع وأ ًابرع امإ انك اننأ ضرتفا هنأك ءادب لجرلا نكل ,ةيبرعلاب ثدحتن انك

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم نع هتركف تناك .ةيليئارسإلا تارابختسالل

 نيدلا لمشت ال ةروص يىهو .بولقلا ةاسقو ةرشبلا ضيب نابش مهنأ ىلع مهروصت

 اننأ تبث يتلا اننق ارو أ اة لر اند .ةيلصألا مهتغل اهرابتعاب ةيبرعلا نوملكتي

 ىلع ةأجافملا حمالم ترهظ .هيلع اهانضرعو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم لمعن
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 ةدللأ نأ
 سيصل بسسس اسصصصسس مصمم سسوس م سس يو بو بع سب نسج سس سي سس سل

 122771 و مروع فة وي تا

 1 1 ]ز ز 1 1212 1 212 2 7

 انوع تع دا

 ةعيبطب تقولا ىلإ ةبسنلاب ةساسح موجهلل ريضحتلاب ةقلعتملا تامولعملا تناك
 انغلبأ ءيش لك بتكو «ةديبز يبأ باوجتسا نم ةعيرس ةحارتسا انذخأ كلذل .لاحلا

 هعضو مييقتب ًاكمهنم ةديبز يبأ حورجب يبطلا قيرفلا ىنتعا امنيب اذه «ةيقرب يف هب
 ةلاكو ةينقأ ربع [أبخملا] نمآلا لزنملا نم ٌرمت ةيقربلا تالسارملا لك تناك .يحصلا

 تامولعملا تناك .يلغنال يف ايلعلا ةرادإلا ىلإ اهلوصو لبق ةيزكرملا تارابختسالا
 .اهنع اصخلم ىقلتي ةيزكرملا تارابختس هسالا ةلاكو ريدم ناك امك ٠ ,كانه عيبقتلل عضضجخت

 .اهيلع انلصح يتلا تامولعملا ىلع ًءانب موجهلا طبحأ

 تينيت ىقلت ثيحو ,عامتجالا ةلواط لوح نيسلاج اوناك نيذلا صاخشألا انغلبأ
 :ديبز انأ نآل ا

 رهش يف نينثا نييسفن نيللحم تفلك نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول قبس .نواعتي

 ريرقتلا كلذ يف درو .صاخ ريرقت دادعإب 4 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك

 لمحل هنع ىنغ ال نييباهرإلا عاضخإل لالذإلاو ةوسقلا دمتعي يذلا بولسألا نأ
 .اتقو قرغتست ةيلمعلا كلت نأو ,مالكلا ىلع ةيلاعلا ةيمهألا يوذ نم نيفوقوملا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض ا ىلإ هيناهت لاسرإب هينواعم تينيت رمأ

 نأب نورضاحلا غلبأ .ةفرغلا ءاحنأ يف ليقث تمص داس .باوجتسالاب نوموقي نيذلا



 دوسلا تايارلا

 ىمألا عقاد يف باوجتسالاب نوموقي نيذلا مه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع

 ةاواطلا برضو ابضغ تينيت طاشتسا .تامولعملا هذه ىلع اولصح نيذلا مهو

 نه باهرالا ةحفاكم زكرم ىلوتي ال اذامل» :ةمارص لكب لأس .ةوق لكب هدي ةضبقب
 نراك هيلع ضبقلا يقلا يذلا لجرلا نأ قدصي مل ركرملا نأب ةليأ «؟باوجتسالا

 مامز اولوتي يك كانه ىلإ نآلا اوهجوتيلف» :أرمآ لاق نأ الإ هنم ناك امف .ةديبز ابأ
 .«رومألا

 يوونلا هضمح نم ةنيعو هتامصب انذخأ .انريرقت انبتك نأ دعب ةديبز يبأ ىلإ اندع
 ةحفاكم زكرم جاتنتسا ببسب كلذو ,هتوص لّجبس امك ,ةداتعم تاءارجإ اهلكو 8
 ىلإ توصلا جذومن لاسرإ كلذكر رقت .ةديبز ابأ سيل هب هبتشملا نأ يلوألا باهرإلا

 .هتحص نم تبثتلل ىرخأ عجارم

 لالخ كلذكو .هلاقتعا لبق ةديبز يبأ نع تامولعملا نم اريبك اردق قرعن انك

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دلُو اشيطسلف ةديبز وبأ ناك . اذ باوجتسا

 رجاهمك كانه ةديبز وبأ أشن .سيردتلا يف لمعي هدلاو ناك كانهو 1417/١, ماعلا يف
 هتسردم اهتمظن ةلحر ىف كراش هنأ ىتح .ىطسولا ةقبطلا نم يجذومن ينيطسلف
 وبأ لاق .ةيدنه ةأرما 5 ,دنهلا يف كلذك سرد .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيوناثلا

 اهنم هجاوز ىهنأ اذكهو .«سنجلا ريغ ءيش الو ءسنجلاب» ةعلوم تناك اهنإ ةديبز
 ؛نيدهاجملا رابك نم ريبك ددع لعف امك .دعب ام يف لجرلا رثأت .دنهلا رداغ امدنع
 ممص اذكهو اهيقلي ,مازع هللا دبع وه ءرخآ ينيطسلف ناك يتلا ةيرانلا تاباطخلاب
 ماظن ةلتاقمل ناتسناغفأ ىلإ ةديبز وبأ رفاس .سورلا دض لاتقلا يف ةكراشملا ىلع
 )1948-١997(. تايفوسلا نم موعدملا هللا بيجن

 نكل ا ف طسسملا ىلإ لك نوكي نم ىتح يسنق .هتركاذ

 مويلا ىتح ةديبز وبأ ظفتحي .ةروطخلا ةياغ يف رمأ وه ةيظشلا عرن نأب اوررق ءابطألا

 .هسأر يف ة ةوجفلا هذهب
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 ةيانعلل هعاضخإل رواشيب يف ةفايض زكرم ىلإ جالعلا هيقلت دعب ةديبز وبأ لق
 ريمأ ةدهع يف رفسلا زاوج ناكو ,ءتقولا كلذ يف هرفس زاوج هيلع ضرع .ةيحصلا

 ءالزن عيمج دارأ .ًاداتعم ًٌءارجإ كلذ ناكو ,ةهبجلا يف لتاقي ناك امنيب ةفايضلا زكر
 ببسلا وه كلذ ناك .«ةديبز وبأ كمسا» هل نولوقي اوناكف هتدعاسم ةفايضلا زكر

 مسالا نم الدب يقيقحلا همساب لوجتي «نييباهرإلا نم ليلق ددع عم ءهلعج يزل

 ظ .يكرحلا

 تايموي ةباتكب ؛هيضام تايركذ عامجتسا هنم ةلواحم يفو «ةديبز وبأ أدب
 هتامولعم لجرلا مسق .سانلا هل لاق اذامو ءهرعاشمو ةيمويلا هتاطاشن ليصافت لجست
 هذه لك عضوو .هسفن نع سانلا هل لاق اذامو هسفن نع هفرعي ام لثم ءتائف ىلإ
 ةعومجم لك زييمتل كلذر 111113111111112 ةفلتخم تايمسم تحت تامولعملا

 تايمسملا هذه مهرابتعا يف تايمويلا ىلع روثعلا دنع نوللحملا أطخأ .ىرخألا نع
 .[تايصخشلا ددعت] ةيصخشلا يف بارطضا ةمزالتم ىلع اللد ةفلتخملا

 .ةفايضلا زكرم هترداغمو جالعلا ةرتف ءاهتنا دعب ىتح هتايموي ةباتك ةديبز وبأ عبات
 تدكأ امك ةديدج تامولعم ىلع اهنم انلصح اذكهو .تايمويلا هذه دعب ام ىف انمّي

 ,لاثملا ليبس ىلع .,تايمويلا تلمتشا .اهايإ اناطعأ نأ قبس ىتلا تامولعملا انل

 تاءارجإل ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نم مايأ لبق هريضحت ةيفيك ليصافت ىلع
 عم لمع اذكهو ,ةدحتملا تايالولا اهنشت دق يتلا ةداضملا تامجهلا دض ةيعافد

 ىدحإ تلّصف .ناتسناغفأ ىف ةيعافدلا طوطخلا زيهجتو ةحلسألا ءارش ىف ةدعاقلا
 دض داهجلا نشل ًايصخش ططخ هنأ فيك ٠٠١7 ماعلا ىلإ دوعت يتلاو تايمويلا

 دوقولا تاطحم ةمجاهمو ,ةيقرعلا بورحلا لاعشإ قيرط نع كلذو ةدحتملا تايالولا

 رثكأ ليصافت ةديبز وبأ انل مدق .نمازتم لكشب قئارحلا لاعشإو دوقولا لقن تانحاشو

 .هياوجتسا لالخ دعب ام ىف



 ةدويسلا تايازلا

 ال ةديبز ابأ نأ رمألا اذهب انغلبُي نأ لبق ىتحو ,ةقباس تاقيقحت نم انملع

 ةبسنلاب ًاريثك ئجافملا نم ناك. +1

 هنأ ىتحو.,ةدعاقلا ةداق رابك نم هئأب هنوفصي شوب ةرادإ يلوؤسم نأ ةظحالم انيلإ
 مغرلاب كلذو ,ةيباهرإلا ةمظنملا كلت ةدايق زكارم نم عبارلا وأ ثلاثلا زكرملا لتحي

 هللا



 لاا ةوم دي

 ةديبز وبأ
 تب ِِ اا

 ىلإ تايقربلا لسرأ مث بجاولاب هنم اساسحإ اهتباتكب انمقو - انيلإ كلذ لقن هنأ 9

 ' 0 :يلغنال
 ,ةدعاقلا يف اوضع ناك ةديبز ابأ نأب مهرارصإ ىلع شوب ةرادإ ولوؤسم ظفاح

 تاركذملا يف نكلو .ًانلع طقف سيل كلذو ,هتيمهأ ريدقت يف اوغلاب مهنأ امك

 خيرات لمحت يتلاو اثيدح ةيرسلا اهنع تعز يتلا تاركذملا ىدحإ يف درو .ةيرملا
 ماعلا يعدملا دعاسم باون ريبك اهلسرأ يتلا ةركذملا يهو - 7٠١ ويام/رايأ م.

 كلذ يف ناك يذلا ءوزير .يآ نوج ىلإ ءيروبدارب .يج نفيتس ؛لدعلا ةرازو يف
 ةديبز ابأ نأ - ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا راشتسملا باون ريبك تقولا

 لجرلاو ,«ندال نب ةماسأ باون رابك نم ًادحاو» هيلع ضبقلا ءاقلإ لبق ناك

 ةسيئر ةيباهرإ ةيلمع لك يف» طروت هنأو ,ةمظنملا كلت يف ةعبرأ وأ ةثالث مقر
 ىتلاو ءاهل ةهباشملا ىرخألا تاركذملاو ,ةركذملا كلت تفرحت) .«ةدعاقلا اهتذفن
 كلذ يف تفرع ىتلا ىهو .لدعلا ةرازو يف ينوناقلا راشتسملا بتكم اهردصأ

 ناك اهو ,ةحيحص تاركذملا هذه لك نكت مل .(601.0(7 تاركذم» مساب تقولا

 الإ ةدعاقلا يف اوضع هرابتعا نع نويكريمألا نولوؤسملا فقوتي م .اهقيدصت بجي

 .اهتايلوؤسم امابوا ةرادإ تلوت امدنع

 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف دي ىلع ليوط تقو دعب  ةديبز وبأ عضخ امدنعو
 عضو .يرصملا صفح ىبأ ةروص هيلع تضرع ءابوك «وماناتناوغ جيلخ يف 011

 لجرلا وه اذه ,نآلاو» :لاقو بوجتسملا ىلإ اهداعأ مث ةروصلا ىلع هدي ةديبز وبأ

 هدم جس بججسوس وسد تقم. «ةدعاعلا ىف ةنالن مقر

 ال11 ا 1*7 2ذة2ةآ2ذ ]1 1 121 1 1 اطال

 0999 ع سس تتنافس <

 همسسسم ب

 .ةايحلا ديق ىلع هئاقبإل تقولا اذه يف حفاكن انك ,ةديبز ابأ انبوجتسا امدنع

 عطقلا رسيألا هذخف يف هتباصأ يتلا ةصاصرلا تقّزم .عيرم عضو يف لجرلا ناك

 ٠ينوناقلا راشتسملا بتكم تاركذم ىنعتو 011100 01 انوا (©0ن15عأ :نم ىلوالا فرحالا ىلإ ةبسن (*)

 0ك



 دوسلا تايارلا

 ىلإ ةبيرغلا ةيظشلا هذه نم ءازجأ تلخد .هبيج يف تناك يتلا ةيندعملا ةيدقنلا

 حتف امنيب كلذو باوجتسالا لالخ ةحارتسا تارتف ةدع ذخأ ىلإ انررطضا .هنطب

 ,ماعطلا لوانت نع ةديدز ودأ نكمتي مل .باهتلالل اعنم اهفظنو هحورج يبطلا قيرفلا

 نأ امك .هباوجتساب نيكمهنم انك امنيب كلذو :لئاوسلا ضعب هئاطعإ فدهب هيتفش

 .هسفن للب نأ دعب هفظن 5

 .عيرم هعصو نأ ةديبز وبأ كردأ

 ءاقبإل حفاكن انك :بيرغ عضو يف تناك

 ىلإ جاتحن انك اننكل .نييكريمأ لتقب امزتلم ناك يذلا وهو ا يباهرإ لجر

 يف ءيشب هنم ةدافتسالا عيطتسن نلف تام اذإ امأ هنم تامولعم ىلع لوصحلا

 .لاحلا كلت

 مونلل ةديبز وبأ ملستسا نأ دعب كلذو ,هيف تيبملل بيرق قدنف ىلإ عيمجلا هوت

 ثوكملا تررق .يلغنال ىلإ تايقربلا لاسرإ نم انغرف نأ دعبو .ىلوألا ةليللا كلت يف
 هتبغرو مونلا نم هظاقيتسال ًابسحت كلذو :ةديبز يبأ عم [أبخملا] نمآلا لزنملا يف

 مظعم تيضمأ .هل ةرواجملا ةفرغلا يف يل اتقؤم ًاريرس تعصو .ءيش يأ لوق ىف

 كلذكو ,هتكبش يف نيرخآلا نييباهرإلاو ةديبز يبأ نع هفرعن ام ةعجارم يف ليللا

 مويلا باوجتسا ةسلجل اريضحت كلذو « ؛مويلا كلذ يف اهايإ اناطعأ يتلا تامولعملا

 .ىلاتلا

 نييبطلا نيدعاسملا دحأ لخد امدنع باوجتسالا ةطخ مسر يف ًاكمهنم تنك

 دنع يتفرغ ىلإ ةديبز يبأب نونتعي نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول نيعباتلا

 مل «؟لجرلا اذه ةيمهأ ةجرد يه ام .يلع اي ًابحرم» :ينلأس .ًارجف 7:٠١ ةعاسلا
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 ةديبز وبأ

 ارظن ناكملا اذه يف ادوجوم ناكو ,ةديبز يبأ نع ائيش فرعي يبطلا دعاسملا 5

 .«ةيمهألا ةياغ يف هنإ» :هتجأ

 « ؟ةريثك ءايشأ فرعبأ»

 .«كلذ دقتعأ . لجأ»

 .«نالا

 « ؟ثدحتتت ع ؟اذاملر»

 لاق .«حيقلاب ةئيلم هحورج نإ .حابصلا ىلإ ايح ىقبي فوس هنأ دقتعأ ال»

 .تارتك نود نم كلذ ىبطلا دعاسملا

 ةلاكو يلوؤسم ضعبو ءيبطلا قيرفلاو ,5533337 لزني ثيح قدنفلاب تلصتا

 ترركف ةقيقد نيرشع رورم دعب اولصو .مهتظقيأو نييلحملا ةيزكرملا تارابختسالا
 :ًاقفاوم لاقو ةديبز يبأ عضو بيبطلا مّيق .يبطلا دعاسملا يل هلاق ام مهعماسم ىلع

 .«اثيش لعفن مل نإ حابصلا دنع توميس»

 يف ةمزاللا ةيبطلا تاودألا مهتزوحب نكي مل مهنأ يه ىلوألا ةلكشملا تناك

 ةديحولا ةصرفلا وه قثال ىفشتسم ىلإ هلقن ناك .ةديبز ىبأ ةجلاعمل نمآلا لزنملا اذه

 بتكم ءالمع نم اوناك مهنأ تناكف ةيناثلا ةلكشملا امأ .ًايح هئاقبإل انمامأ يتلا

 يف مهدوجو نأ كلذ ينعي .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض نمو تاقيقحتلا
 هيبنت كلذ نأش نم نإف ةمولعملا هذه تبرست اذإ امأ .ًارس ىقبي نأ ضرتفُي دلبلا اذه

 يذلا دلبلل لكاشم كلذ ببسي امبرلو ,ةديبز يبأ لاقتعا ناكم ىلإ نيرخآ نييباهرإ

 مث ءانعضو حرشو ,يلغنال ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاق سيئر قربأ
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 دوسلا تايارلا

 سيل توملا» :اعيرس ةيقربلا ىلع درلا ءاج .ةمزاللا تاميلعتلا ىلع لوصحلا بلط

 ءاقبإل انعسو ىف ام لك لعفن ىك رضخألا ءوضلا انئاطعإ ةباثمب كلذ ناك .«ًارامخ

 ةيفيك وه يدحتلا ناك .هتايح ذاقنإ يف هنواعتو حضاولا هؤاكذ مهاس .ًايح ةديبز يبأ

 .هاتنالا فبذج نود نم ىلحم ىفشتسم ىلإ هلقن

 ىلإ ا ردابيس :ةطخب ةيلحملا ةطحملا نع ينمألا لوؤسملا وهو ءنالآ انيلع علط

 اا جا

 ا ا مط 2 عج

 را مس ل ل ل ان يس سعوا دع

 1717177 717117171712121 ا

01717 

 ءنالاو اا و انأ انسلج .ىفشتسملا ىلإ انقيرط يف رثكأ ةديبز يبأ عضو ءاس

 نم نكمتيل نوحفاكي مهو ءابطألا انبقارو هعم فاعسإلا ةرايسل يفلخلا دعقملا يف

 لخدأو هقنع يف ةحتف اهيف ثدحأ ةيلمع ريدختلا بيبط ىرجأ .هسفنت ىف رارمتسالا

 [يعانطصالا سقنتلا] هيتئر ىلإ ءاوهلا خض ىلع 29 بوانت .اهلالخ نم ًابوبنأ
 رتوتلاب انرعش .ىفشتسملا جراخ انفقوت امدنع ًايح لازي ام ناك .بوبنألا لالخ نم

 ةلاقملا تناك اذإ ام فرعن مل .ىفشتسملا لخدم ىلإ هلمحت يتلا ةلاقنلا انعفد امدنع

 0 نأ يف ةريبك“ ةصرف كانه نأ امك ,ةلوبقم نوكتس 88 يف ةسيئرلا

 لك لعجي يذلا ببسلا نع نولءاستي مهو انب سانلا قّدح .ةظحل يأ يف ةديبز

 ص انثدحت .دافصألاب دّيقم وهو ةلاقن يف مهل 3 اقيفر نوعفدي دونجلا ءالؤه

 ادن .ةفخناز بلا تانلمعلا ةفرغ ىلإ ةعرسب ةديبز وبأ لخدأ اذكهو .ىفشتسملا يفظوم

 .ةحارجلا ءارجإب ةليلق قئاقد دعب نوحارجلا

 اذام ءركفأ تحر .نويزفلتلا ةدهاشم يف تقولا انيضمأو راظتنالا ةفرغ يف انسلج

 جورخ ىوس يراكفأ عطقي مل ؟ًايلات شقانئس اذامف شاع اذإ امأ ؟تام ول ثدحي

 .ةحجان تناك ةيحارجلا ةيلمعلا نأب انغالبإو حاّرجلا
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 دلما دعم .ثر دم مسح
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 عضوا ميلا ل اجأ نم ةرئاطلاب رنكيبوه زنوج ىمش سم نم ءابطألا دحأ راضحإ ررقت

 .ناكملا رداع مل م : .هريرغت بتكو .ث يحارجلا عم بيبطلا واشت .يحصلا ةديبز أ

 انلاس .هيعو ديعتسي يك هايإ ارظتنم ةديبز يبأ عم ىفشتسمل أ يف ااه
 ىتلا ةدملا لوط هتادامض هل نورّيغيو هب نونتعي نيذلا تاضرمملاو ءابطألا ًاراركت

 / .ًاريخأ هينيع ةديبز وبأ حتف .هيعو هتداعتسا لبق رمتس
 نيطغي ءاسن ىأر ةيادبلا يف هينيع حتف امدنع هنأب قحال تقو يف ةدينز وبأ انغلبأ

 ةيمسرلا نهلمع ءايزأ ن يدترا يتاوللا تاضرمملا نك - هب نطحأ دقو نههوجو لماك
 ع9 داش امدنع ةيؤرلا كلت ترخبت .ةنجلا ىف وه اميرل هنأ نظف - ةيبطلا ةعنقألاو

 اذه هتياور دنع ةديبز وبأ مستبا .هيلإ نورظني مهو ةيركسعلا مهئايزأ يف
 .ربخلا

 ةرضاحم هتيطعأ ىتح .هيعو داعتسا هنأ حضاولا نم ناكو .هينيع حتن نإ ام

 لعفي 888883 نإ .تنأ امك ّقبا .ةجض يأ ثدحت نأ كايإ» :لوقلاب هترذح .ةمراص

 أدب .«ةرماغم يأ ىلع ٌتمدقأ ام اذإ رطخلل كتايح ضّرعتس .كتايح ذاقنإل اذه

 هس سس سا ره أت نود نم ةلئسألا حرطب 3

 اا 7 7٠٠-7 - 2 1م

 هس

 د اهين طررت يتلا ططخلا ىلع نمآلا لزنملا ىلإ انتدوع دنع انزكر
 .دادعإلا ديق ططخ يأ طابحإ يه انيدل مهألا ةيولو ألا تناك . 33

 نع رثكأ ليصافت ىلع لوصحلا وه ىلوألا ةسلجلا يف انفده نإف ىقشتسملا يفو

 رابكو ندال نب لوح اهايإ انيطعي ةديدج تامولعم يأ عازتناو ةقدحملا تاديدهتلا

 .ةتداحملا هيجوت ىلإ انه اندمع .ةدعاقلا ىف ةداقلا

 هليزدو

 جل

 000 00 بما 5 ف 1
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 لع ةدلا كلذ فصو نم ديبز وبا

 دواسلا تايازلا



 ةديبز وبأ

 نأ نم دكأتلا لجأ نم كلذو هل ةروص رضحُي نأ 183 نم 11534 لذ

 هتاذ صخشلا نع ثدحتي ناك ةديبز انأ

 انعم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم اهكلتمي يتلا روصلا تاموبلأ نم يأ نكي مل
 رضحت ملو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةمعاد نوكت نأ اهنم دوصقملا نآل كلذو

 ةحئال ليمحت ىلإ ببسلا اذهل 16 دمع .اهب ةصاخلا باوجتسالا تاودأ اهعم

 ينوس زاهج ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نيبولطملا نييباهرإلا رطخأ
 دعب ةرم لوأل ةمئاقلا هذه ترشُن .2ه1 7ف1وغزاهجب هيبش زاهج وهو ,هكلتمي يذلا
 نينثا ءامسأ ىلع لمتشت ىتلا ةمئاقلا يهو « تكس /لولنأ نم رقع يداحلا تامجه

 هد .ةيباهرإلا مهلامعأ ببسب نيفلحملا تائيه مهتنادأ ايباهرإ نيرشعو

 امنيب الل ىلإ هلواني مث روصلا ريبكتل هزاهج ىلع رارمتساب رقني 199991 ناك

| 
 .ةعضاوتم تافصاومب ةيصخش ةركفمو ديعاوم مظنم نع ةرابع ءفيفخ ماظنب لاّوج زاهج )0

00_10 



 ووسام ب ببب يجج ييجي

 موس 77777777777 ب

 موو 1777771777 777777777777 جس جب

 1157 777 ا جب

 سس 77777777 جب ج77 جبت

 مومو 3 3 دش. دا ججججيعجعججي

 1 77ج ج بو

 هي دعس

 نم رشع يداحلا دعب هيلع رثع ناك ويديف طيرش سمسم ركذت

 .اهعضو يف هتربخب ًاحجبتمو ءططخلا ىدحإ ًافصاو ندال نب هيف رهظيو ,ربمتبس /لوليأ
 رّوصي يذلا صخشلا هنأ امإ ءام صخش ىلإ طيرشلا كلذ يف تارم ةدع ندال نب رظن

 تنل وسو مس 2 صخشلا كلذ برقب سلجي يذلا وأ طيرشلا

 .تامجهلا ذيفنت يف لضفلا ضعب هيلإ بسني هنأ دح ىلإ ندال نب

 صاخشألا دحأل ملح نع هتاذ طيرشلا كلذ نم لات ناكم يف ندال نب ثدحت

 راتخملا هتاذ ملحلا كلذ يف ىأر» :لاقو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نع

 مهو ةدعاقلا ءاضعأ طيرشلا كلذ ةياهن يف رهظي .«هيتاراكلا نف مهملعي وهو

 ناك .ناتسناغفأ يف ينزغ ةعطاقم قوف تطقسأ دق تناك ر تبوكويليه ةرئاطب نوطيحي
 لوقي وهو مهدحأ توص عمس امك .ةرئاطلا كلت ماطحل اروص نوطقتلي نويباهرإلا

 ,مهم صخش وه راتخم نأ ةطقللا هذه نم انفرع .«هذه دهاشو لاعت .راتخم اي»

 وأ] ةيدلبلا سيئر هبشي ام ينعت نأ راتخم ةملكل نكمُي .نوكي نم فرعن مل اننكل

 مارتحالاب مسالا اذه يحوي .«راتخملا صخشلا» كلذك ينعت نأ نكميو .[ةدمعلا
 .لاح يأ ىلع

 صخشلا» نع ثدحتت ةدراو تامولعم تارابختسالا تاعمتجم يف تددرت

 نأ نيللحملا ضعب دقتعا .ةجرادلا ةيبرعلاب يه امك راط خم وأ  «هلقع راط يذلا
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 ةديئز وبأ

 كلذ نأب تامولعملا كلت ىلإ ةدنتسملا يكوكش نكل .ندال نب ينعت ةرابعلا هذه

 هيلع ةيمعتلل كلذو ءراتخم ىلإ ةراشإلل ءاطشنلا اهمدختسي ىرخأ ةقيرط وه مسالا
 دلاخ نأ له .هنم اندكأت ام اذهو ءزغللا اذهل لحب ًاريخأ ةديبز وبأ انيلع علط .رثكا

 .نيدكأتم نكن مل !راتخملا وه دمحم خيشلا

 تاقيقحتلا بتكم يف نيبولطملا رطخأ ةمئاق سأر ىلع دمحم خيشلا دلاخ ناك

 نكي مل .فسوي يزمر هتخأ نبا عم اكنيجوب ةرماؤم يف هرودل ًارظن كلذو ,يداحتالا

 دلاخ نأ ىلإ ريشي ةظحللا كلت ىتح اللد كلتمي صولا تارابختساللا محب

 نم كعد ,(لقتسم يباهرإ هنأ دقتعُي ناك) ىتح ةدعاقلا يف وضع وه دمحم خيشلا

 نوكأ نأ ّىلع نّيعت .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ططخملا لقعلا هنوك

 .ّيلإ ةبسنلاب ريبك قارتخا وه كلذ نأ ةديبز وبأ فرعي نأ يف بغرأ مل يننأل .ارذح

 نم هب هبتشملا نيكمت مدع وه حجانلا باوجتسالا ىلإ ةبسنلاب ساسألا رمألا نإ
 اديزم كئاطعإ صرف لّلقي نأ كلذ نأش نم نإ .اهفرعت ال تامولعم كيطعي هنأ ةفرعم

 يلع متحت نكل .موزللا نم رثكأ مالكلا نم لاق هنأ كردي هنأل كلذو تامولعملا نم

 .ثدح امب ملعي ظ عدأ نأ

 ةيبرعلا ديجي ال هنأ امب نكل ,يرجي ام ًائيش نأ ةثداحملا هذه نم 1198588 كردأ

 .ليصافتلا ملعي مل كلذل - تاملكلا نم ليلق ددع ىوس فرعي ال وهو - ىحصفلا

 هتلوان .«ةئطاخلا ةروصلا يلع تضرع دقل ؟رمألا امال اي» :تلقو هوحن ثفتلا

 .ةشاشلا ىلع ةرهاظلا دمحم خيشلا دلاخ ةروص ىلإ ترشأو .ينورتكلإلا هزاهج

 ةريتوب قاحلل هنم ةلواحم ىف اال ءز اهجل اة لوانت نإ ام



 دوسلا ثايازلا

 هذه ءانثأ باوجتسالا بقاري ناك يذلا ,نآلا عم ةفرغلا نم جرخ

 اريبخ نكي مل هنأ امك .انبجعأ ءانلوصو ذنم نالآ عم انتقالع تقثوت .ةثداحملا

 هيحطصا .ًاثيش"لمحم خيشلا كلاش ةزوص:هل نعت : مل اذكهو .طسوألا قرشلا ييباهرإب

 .وتلل ثدح ام هل حرشي يك ًاجراخ تالا

 ىلع تدمتعا .ةديبز يبأ عم امّدُق ٌتيضم
 ةفرعمل اراك ةللذو ءاذه تفتخ تنمخ ىل ,ناقيدص امهنأ ملعأ نكأ مل .ًاددجم يسدح

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف دمحم خيشلا دلاخ هب ماق يذلا رودلاب ةديبز يبأ

 ةديبز ابأ لغجأ نأ اددجم تدرأ .نيقيدص انوكي نأ دب ال امهنأ تركف كلذل , هريعلاسا

 .امهتقالع نع ءيش لك فرعأ يننأ دقتعي

 يس اا ااا لا اولا ياسلام را كا ادور اماق حم يمسح

 ااا اا اج اهاحا واط ااا 0 اقل ل ناقا

 تت
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 ةديبز وبأ

 دعت انعد نالاو» :هل تلق 1111999924 ةدسبز يبأ عم ثدحتلا نم انيهتنا اهدنع

 ل 1 و :ةحيحصلا ةروصلا ريبكت ىلإ ةرملا هذه 1884 دنع . . 881

 أطروتم *#*## ناك ىتلا ططخلا نع رثكأ ليصافت اناطعأ .
(< 

213 



 دوسلا تايارلا

 ىلإ تامولعملا هذه تدأ . 111515155519999 ابن

 .موجهلا طابحإ
7 

 تريتعا

 .نطنشاو ىف

 تدع ىتح ةليلق ًامايأ ترظتنا كلذلو ,ىفشتسملا يف ًانمآ ًايفتاه ًاطخ كلتمن مل

 كرتشملا قيرفلا سيئر وهو ءليوسكام ينيك عم ةملاكم ءارجإل نمآلا لزنملا ىلإ
 .اهصاصتخا نمض نم دمحم خيشلا دلاخ عقي يتلا ةئيهلا يهو ءباهرإلا ةحفاكمل

 تاقيقحت نم ةّمهم ءازجأ دوقي كلذك ساهرإلا ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا ناك

 زغللا نم ايساسأ ًاءزج تامولعملا هذه تناك اذهلو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 يننأ امك .ءابنألا هذه يف مهيأر ةفرعمل ًافهلتم تنك .هءازجأ نوعمجي اوناك يذلا
 .انيلإ اهلاسرإ مهنكمي راكفأ يأ ىلع لوصحلا ىلإ تجتحا

 «؟ءابنألا هذه يف كيأر ام ,ينيك»

 ريبك قارتخا اهنأ ىلع ةديبز وبأ

 «؟ءابنأ يأ» :باجأ امدنع ًالهذنم ادب

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ططخ نم فرعت له .ينيك» :ءطبب تلق
 ظ 00

 «؟ نّم»

 ليكو كنارف ناك .«هتيضق ىلع ونيرغيليب كنارف لمعي يذلا لجرلا هنإ» :تلق

 .دمحم خيشلا دلاخب قلعتي ام يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةيضق

 «؟نّما» :اددجم ينيك لأس

 .«الينام ناريط نم باشلا هنإ» :اكنيجوب ةرماؤمل رخآ مسا امدختسم هل تلق

 يف اي سيل هنإ .كش نود نم ينحزامت كنإ» :روفلا ىلع ينيك لهذ

 .«ةدعاقلا

01” 



 ةديبز وبأ

 قلتي مل باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا زكرملا نأ قدصأ مل .ًاددجم ركف» :تلق

 عا اهلسرأ ىتلا تامولعملا ىلع لوصحلا ةرورضب ينيك تغلبأ .دعب رابخألا هذه
 لاثمأ نم ,باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا زكرملا ءالمع نكمتي يكل كلذو ,ىلغنال ىلإ

 .«انيلإ نيو ةلئسأ يأ لاسرإو اهنم ةدافتسالا نم ,كنارف

 يبو كرتشملا زكرملا ىلإ اعف ف لصو دق موي لك ًايقرب اهلسرن

 باوجتسا ىفشتسملا يف اهانيضمأ يتلا ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىدم ىلع انلصاو

 امم اس ا اول ف د اال يل تحيتا ةظحل لك يف ةديبز يبأ

 اك م1511 م

 صوحفل عضخي ناك .هتجلاعمب ءابطألا موقي امدنع وأ مونلا ىلإ رطضي امدنع فقوتن

 فشتكنو 8111 يسيطانغملا نينرلاب ريوصت ا جاتحي امدنعو .تاقوألا ضعب ىف

 يف هرشح ىلإ 8889823 رطضي ناك .زاهجلل عستي نأ نم ربكأ ناك همسج َّنأ

 .ةوجفلا

 دس سس سس صا ةديبز يبأ نيبو اننيب ام ثيداحألا دحأ راد

 هدا ؛نابلاط عقاوم ىلع لامشلا فلاحت طغض ةدايز عمو ,ناتسناغفأ وزغل



 دوسلا تايارلا

 تقو يف عوضوملا نع هلأسي نأ يف ركف نع نا ع عع سو مس

 .انزيكرت تبلطت ةيمهأ رثكأ ءايشأ انمامأ تزرب نكل .قحال

 .هفتاه ليلد انصحفت ىفشتسملا يف ةديبز وبأ اهاضق يتلا تاقوألا لالخو

 ضبقلا ءاقلإ دعب هتقش نم تردوص اهلك يهو ,ءىرخألا ةيصخشلا هضارغأو .هتايمويو

 يتلا يهو ,ةيصخشلا هتبيقح يف ضارغألا هذه لك ىلع رثُع .دابأ لصيف يف هيلع

 امك «ملاعلا ءاحنأ لك يف ةيباهرإلا ةكبشلاب هتاقالعل لمكأ ًامهف انئاطعإ يف تدعاس

 نمضت ويديف طيرش ىلع كلذك رثع .باوجتسالا تاسلجل ريضحتلا يف انتدعاس

 وبأ لاق .ناتسناغفأ يف نيدهاجملل ًاميعز هفصوب ندال نب ءارو فوقولل عيمجلا ةوعد

 لمأن انك نكل ,تاونس رشع وحن أعم انلمع .دحاو خيشلاو اننإ» :ويديفلا يف ةديبز

 هس سس سس سس ٠ ًايفخمر . ..ًايرس لمعلا اذه ءاقبإ
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 ةديبز وبأ

 .ًادعاسم ارصنع ناك هنأ نم مغرلاب نكات 11

 .هدَحَو هنوصخي اعابتأ عمجي وأ نيدنجم بذتجي مل هنأ الإ

 ع ع ا  00مصىى 
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 دوسلا تايارلا
 00 سم

 لجر وهو «حجيب مظعم بر دن 1158:53127:175:1117717:27721217711مم

 هد .ناتسناغفأ تاركسعم يف ,ةدحتملا ةكلمملا يف جيب نم يناتسكاب
 31_77 1311 9س يي ص يوصي يو يوب زر تن ويس مصمم حيقحح

 7 7_ _ 974103322229212 سس مس ويب يستجد يت تاب تا يي

 :ةدحتملا ةكلمملا يف باهرإلا ةحفاكم مايأ نم جيب دوجوب ملع ىلع ناك

 ؛1/115: 501 لبق نم 7٠٠١١ ماعلا فيص يف ايناطيرب يف هؤاقتنا مت فيك فرعي ناكو

 ملعت مل :اينهذ ةيضقلا تعجار .هضارغأ شيتفتو هرجتم ىلع ةراغإلا تمت فيكو

 ىدل جيب ٌرف .هدض ةيباهرإ ىوعد ةماقإل ةزهاج نكت ملو .ةراغلا هذه رمأب 3

 .لوباك ىلإ هحارس قالطإ

 .ايناطيرب يف ًاقيلط ارح لوجيف جيب امأ



 نورشعلاو ىداحلا لصغفلا

 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 ين دده8838088888188888888839 ةديبز يبأ عم نواعتلا نم ةرتفلا هذه تناك

 دالبلا ىلإ ًاريخأ باهرإلا ةحفاكم زكرم قيرف لصو امدنع ا و .ىفشتسلا
 ريبك ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةعومجم تلمتشا .ةمصاعلا نطنشاو نم

 .دإو .برجتسم ىلعو . 191881111031171 ,١ نيين المعلا نييناسفنلا نيللحملا

 نم :قرخآ نوفظوم كلذك كانه ناك .بذكلا فشك زاهج لغشم وهو كنارفو

 عم لصو .نوينمأ نوفظومو معد وفظومو ,نوللحم :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر
 تارايختسالا ةلاكو هترجأتسا لواقمو «يسفن للحم وهو 2سيروب ةعومجملا هذه

 .ةيزكرملا

 يننأ نم مغرلابو .باهرإلا ةحفاكم زكرم قيرف لوصو دنع ةيادبلا يف تررس

 هسا .ادبج دإر ه8 فرعأ تنك يننأ الإ .ىلوألا ةرملل كنارف ىقتلأ تنك
 0 قُتل ا
 0 2شقق ا ةا
 تاهجو ناتي امهنأ تفشتكار , 111111111

 ةليلق تارم انكرتشا امك ,ءلوك ةرمدملا ريجفت يف تاقيق ١ دا ءانثأ ىلوألا ةرملل

 ءادرعإ



 دوسلا تايازلا

 اننأ امهروضحب تضرتفا .اريبك ًامارتحا هل ّنكأ ىننإ . 55 تاباوجتسا يف
 نوس اهنأو 11155555583 رخآ ناكم ىف د لعف امك يأ ,ًاعم لمعن فوس

 00 .ةلهس ةيلمع نوكت
 قدنف يف نييلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض عم 55 ماقأ

 ةحفاكم قيرفو 19 لصو امدنعو .ىفشتسملا يف ةديبز ىبأ ثوكم لاوط رواجم
 دقعل مهيلإ مامضنالا 25 و 25553 نم 8 بلط .قدنفلا ىلإ باهرإلا
 ىف نطنشاو بغرت» :انل 8 لاق ,تالماجملاو تايحتلا لدابت دعب .عامتجا
 ةقيرط رّوط هنإ لاق يذلا سيروب انيلإ مّدق .«باوجتسالا ىلإ ديدج ءيش لاخدإ
 .باوجتسالل ةديدج

 997999 ىلإ رمألا جاتحي اذاملو» : ا” لأس
 تاباوجتسالا نم ةلسلس نآلا ىتح انزجنأ اننكل»» .. 2,2111111

 ..«ةححاتلا

 نم نييباهرإ تبوجتسا نأ يل قبس» .حوضو لكب 5 ىلع جاعزنإلا ادب

 ءانعم نواعتي لجرلا نإ .اهتاذ دحب ةيلمع اهنإ .لبق

2 

 ارومأ فرعي ةديبز ابأ نأ رعشت نطنشاو نكل ءكلذ فرعأ» : "858 لاق
 هنم تامولعملا عازتنال ةقيرط كلتمي انه سيروب نأ امك .مكل هلوقي ام ريثكب ىدعتت

 . «« ةكك رسب

 ابأ مغري فوس هنإ لاق «؟كتقيرط يه ام» :هيلإ ٌتفتلا نأ دعب سيروب تلأس

 مكحتي اهلإ نأ ىلع هيلإ رظني ةديبز ابأ لعجي نأب هتقيرط يضقت .ناعذإلا ىلع ةديبز
 اسس سل :ة ديبز يبأ نع ًاديعب ال9 ذخ وتس .هتاناعمب

 تاينقت نإف ,نواعتي مل اذإو .هضارغأ ضعب هيلإ داعت فوسف نواعت اذإو .هبايث قه
 نعذّيس فيك ادج اعيرس نورتس» :سيروب نلعأ .مدختست فوس ةواسقلا يف ةديازتم

 .«اعاوطم حبصيو ةهديبز وبأ
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 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 ىتح َحْنُم هنأب ةديبز يبأ غالبإ انيلع نّيعتيس يتقيرط حجنت يكل» :سيروب لاق
 ءانب بعالتي هنأب فرعن اننأ مهفي نأ هيلع نّيعتيس .اهعاضأ هنكل نواعتلل ةصرف نآلا

 ٌةرم ةدسز انأ 2722 ىربس» :انل لاق نب هثيدح ىهنأ .«نآلا تهتنا ةعللا نأو

 امك ,ةديبز يبأ عم ملكتيس هدحو وهو ,رمألا ىلوتي فوس كسيئر نإ هل لوقتس .ةريخأ

 فوس ناك اذإ امو ,8999915899 ةديبز وبأ هيف عيطتسي يذلا تقولا ددحي فوس هنأ

 فوس لوؤسملا نأ سيروب فاضأ .«كلذ دعب أدبأ هارت نل كنكل .ثومي وأ شيعي

 .باهرإلا ةحفاكم زكرم بوجتسم .دإ نوكي

 تلأس .هتطخ حرشي سيروب ناك امنيب نيشوهدم تارظنلا 28888223 لدابت

 انعم نواعتي ةديبز ابأ نأ ىلإ رظنلاب .يرورض اذه له» :كنارفو 1911217 وحن اتفتلم
 2 عدو < ...ي بح راس بببس ججالا 0 جصورج اجلب جربو هج دوب سب ”ج+ < و ب هدا

 ش2 1 5 ها

 ةعيبط مهفي ال سيروب أ حاولا نم ناك .ىفكي ل

 ال» :لوقلاب هترذح .ةديبز يبأ لاثمأ نم ًايدئاقع نيعوفدملا نييمالسإلا نييباهرإلا
 لثم ًاصاخشأ نإ .مهتيضق ليبس يف توملاب اودهعت صاخشأ عم رومألا هذه حجنت
 لّمحتل نودعتسم هلثم ًاصاخشأ نإ .تومللو مهسفنأ ريجفتل نودعتسم ةديبز يبأ

 دارفأ ةيؤر نولمحتي مهو ءادتعالل ضّرعتلا نوعقوتي مهنإ .حربملا برضلاو بيذعتلا

 هدعقم نم هنامرحو هبايث نم هديرجت نأ دقتعتأ !مهنيعأ مامأ ءادتعالل نوضرعتي مهرسأ
 «؟لماعتت نم عم فرعت له ؟نواعتلا ىلع هنالمحيس

 .هئارآ يدحت ىلع أرجت ًادحأ نأل مدّص هنأ ادب .«ملع اذه نكل» :سيروب ٌدر

 ىكذأ ,ماودلا ىلعو .هسفن ربتعي هنأب قحال تقو يف نيقباسلا هثالمز ضعب ينغلبا

 اذه دنع هتنأ مل نكل .هئارآ يف ٌدحأ ككشي نأ بحي ال هنأ امك ,ةفرغ يأ يف ناسنإ
 .دحلا

 هيفا



 دوسلا تايارلإ

 بيب س27

 «؟باوجتسالا نم ةيئاهنلا ةلحرملا ددهيس هنأ لمتحُي اقيرط كلست اذامل ءًاذإ»

 .«ةعرسب فرتعيس .لهس رمألا .قيرطلا ةياهن ىلإ لصن نل اننإ» :سيروب باجأ

 يهو .هلعفن نأ انم عقوتي ام زّرعت كلذب كنإف هلالذإ ٌتلواح اذإ كنأ كردت الأر»

 طلطخ فارحنا نع ةركف يأ ةلحرملا كلت ىف كلتمأ مل «؟اهتمواقم ىلع بّردت رومأ

 .(ةنّسحملا باوجتسالا تاينقت) [1115 ب دعب اميف فرع ام ىلإ سيروب

 نورتس .رومألا كلت عم بواجتلاب ةيرشبلا ةعيبطلا يضقت .ىرتس» :سيروب لاق

 .«نورتس .مهتايح نيسحت يف امئاد رشبلا بغري .ةعرسب عضخيس فيك ليلق تقو دعب

 لضفأ هتايح نوكت يذلا عونلا نم هنإ . ايداع ًامرجم الو اسموم سيل هنإ» :هتبجأ

 نل .هب نيدي يذلا مالسإلا نم عونلا كلذ ىلإ نيلوحتم وأ نيلوتقم انلك اناري امدنع

 «كتقيرط حجنت

 نأ ديري ال هنأكو ههجو ىلع حماست ةحسم ترهظ .«ىرتس» :سيروب باجأ

 .ءالؤهك ءاطسب عم ثدحتلاب هسفن جعزي

 « ؟لبق نم ًايمالسإ ًايباهرإ تبوجتسا نأ كل قبس له» :هتلأس

 .«الك »د

 «؟لبق نم باوجتسا تاسلج ٌتيرجأ له»

 مل .هدر نم ةمدصلاب ترعش . «ةيرشبلا ةعيبطلا فرعأ ينكلو ءالك» : :ًاددجم لاق

 ةربخ يأ كلتمي ال اصخش لسرت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ قيدصت نم نكمتأ

 .ةمهملا هذه يف باهرإلا وأ تاباوجتسالا يف

 ؟يرجي اذام ؟ةتكن هذه له» :امهتلأسو دارفنا ىلع كنارفو

 .«ةفاخسلا ةياغ يف رمألا ,ةربخ يأ لجرلا اذه كلتمي ال

 ةصرف هطعأ» : ظلال لاق

 4 ف 9 تاذحير

 سروب نأب كنارف ينربخأ .هراكفأ حجنت نأ لمتحُي .ةص

 ريغ يمامأ رايخ نم سيل نأ فاضأ .«سفنلا ملع :هصاصتخا لقح يف دج روهشم

 .هقرط ىلع ةقفاوملا
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 فص تاسست ما 0 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 .«ةيلمعلا هذه نع لوؤسملا هنأ» :كنارف فاضأ

 .لقحلا اذه يف ٌريبخ هنأ ضرتفُي ,18 .ًائيش فرعتأ» :كلذ دعب 158 لاق

 مل .سيروب ةقيرط حجنت نأ لمأي 598 نأ يل ادب .«ةصرف لجرلا اذه طْعُت انعد ظ

 .ةلوؤسملا يه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تناك .رايخ يأ 52955555 مامأ نكي

 .( ]14 طابض ةدعاسمب تضف مس رمارأ 0 امك 1

 هس عسا ١ ىفشتسملا يف ةديبز يبأ ةفرغ ىلإ 119993 هجرت

 ا يوسوس وص نتي ميس يح ا

 ههمهجججسجسووجججوججوجججوووربيييببببما بج:

2 

07 

 م

 اي فم وو و عس وو ياي سوسو يوسع ضف: ل

 تك ل0 دع سك هرم وتم د م مصسس سيسر سس سو تدجوموج تع

 كلا ا د 111 1 1 0 07

 000مل مسام نام ع ا بج سو تانج يد عسب تجنعتا |

 روم وو نو داعي دع ال100

 و سو ا اج دس م عمم عتا دي 010

11117117 1 1 1 1 212111111111011 
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 يف تارييغت تيرجأ .يساسألا عقوملا ىلإ ٌديعاو ىفشتسملا نم ةديبز وبأ لقت
 تانوفوركيمو تاريماك تعضّوو :ةلجأل ةيقيقخ' ةنازنز تدّيشو :هبايغ يف ةفرغلا

 يف ٌتقّدح .ةليللا كلت يف مونلل مالستسالل اليوط اتقو تقرغتسا .اهتبقارمل ةيفخ
 باوجتسالا ىف ةربخ يأ كلتمي ال ايدام لعجي يذلا ببسلا مهن ل اعم :. لا

 ىلإ ةبسنلاب ٌةميق نيفوقوملا رثكأ باوجتسا جمانرب سأر ىلع يمالسإلا باهرإلا وأ
 .قطنم يأ كلذ يف نكي مل .دالبلا
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 دوسلا تابازلا

 .ايراع هكرتو هبايث نم ةديبز يبأ ديرجتب رمآلا وه سيروب هب ماق لمع لوأ ناك

 .هبايث ديعتسي يك اعيطم حبصيس ام ناعرسو .لالذإلاب هرعشّيس يرعلا نإ سيروب لاق

 هس سس سس سس سا ,ةئارنرلا ىلإ دإ لخد

 ابأ نإ ثيحب ةلمتحم ريغ حبصت فوس ىقيسوملا نإ سيروب لاق .رمتست فوس هتيرعت

 يف اهتاذ كورلا ةينغأ ثبت نأ رّرقت .ىقيسوملا فاقيإ لجأ نم مالكلاب أدبيس ةديبز
 ززقتلاب ةبقارملا ةفرغ يف يغصن نيذلا نحن انرعش .مويلا ةليطو هرم دعب ٌةرم ةنازنزلا
 سيروب بلط .ةديبز وبأ هيناعي يذلا باذعلا لّيخت نم انكمت امك ,ءىقيسوملا هذه نم
 هس سس .ةن ا زنزلا ىلإ لوخدلا دإ نم

 ط1 71

 نم دإ جرخ 801557777277 137133177171777

 .كلذ دعب ةنازنزلا

 ببس نأب سيروب انغلبأ .سيروب هبلط يذلا 111199913113333 لدحر

 هسا مادهتسا دارأ . د98 ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا لشف

 هس سس .ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا مدختسي ناك هنكل - ماودلا ىلع ا

 .ازيمم ائيش نوكت امبرل اهنأ ٌتدقتعاو .مادقأ ثالث اهلوط غاب . 131

 531 رض



 0-2 از ذزذزذز ذ ذزذ زر رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 ا ج7 جا جيجا ءاهليغشت مت امدنع نكل

 هذه هلمحتس لهو» :هتلأام.. 70

 .«ىنحزامت تلك نم دب ال ؟مالكلا ىلع

 . 1118180918803 ؛فييكتلا زاهج ليغشتب ءافتكالا مهناكمإب ناك» :19 لاق

 مس سس سس سا هسا ةدع أمايأ مضولا اذه رمتسا
121111111111111 

 . 22777777777 قا

 نم هنامرح وه مالكلا ىلع ةديبز يبأ لمحل هجاتحن ام نإ كلذ دعب سيروب لاق

 نلو «لعفلاب هيذؤي نل مونلا نم نامرحلا ناك اذإ امع 5 لءاست .مونلا

 نودوجوملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض قفاو .انيلإ ةبسنلاب لقأ ةدئاف اذ هلعجب

 لوصحلا اوبلط اذكهو ,جهنلا اذه عم قفارتت يتلا رطاخملا نأشب انعم ضرألا ىلع

 نم رثكأل سيل نكل ,مونلا نم ةديبز يبأ نامرح عيطتسي سيروب نأب ةلاسرلا تتأ
 نم هنامرح دعب ملكتيس ةديبز ابأ نإ لاقو رورسلاب شيروب رعش .ةعاس نيرشعو عبرأ

 .ةيلآ ةروصب هتبعج يف يتلا تامولعملا لك يطعيس وهو .مونلا

 يأ ,تلشف ةقيرطلا هذه نكل . ةعاس نيرشعو عبرأ ةدمل مونلا نم نامرحلا رمتسا

 ىلع يوتحت ىتلا] ءاضيملا ةجضلاو نلاغلا يملا يرملا ىلإ ةبسنلاب ةيدحامخ

 7 10 .| ةدع تاددرت

 هضم سطس 17751751 .دإ حرخ امك 5533313

 ا ةدينز يبأ عل قيانلا. يف 9999999 اهاضمأ ةقيق ةفش د لك تناك

 ذاقنإ ىف تمهاس تامولعم اناطعأ اذكهو .ءتاشبو ءطبب نكل .نواعتلاب ةديبز

 يأ بسك نود نم امايأ ةبقارملاو سولجلا انيلع نّيعت نآلا نكل .رثك صاخشأ ةايح
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 دوسلا تايارلا

 يف ريكفتلا ىلع ىتح مرتحم بوجتسم يأ مدقُي ال يتلا لئاسولا لالخ نم ءيش
 .اهمادختسا

 اوبلطي نأ لمأ ىلع قطنملاب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض ةلداجم تلواح

 امهم نكل .بيذعتلا ةمواقم ىلع نويباهرإلا بردتي .اهفقوم رييغت مهتدايق نم

 مهرضحت تابيردت نوقلتي نييباهرإلا نإف انيلإ ةبسنلاب ةعيرم سيروب لئاسو تناك

 ةمظنألا مهتكسمأ اذإ هنوعقوتي يذلا بيذعتلا نم عونلا كلذ يأ - اهنم أوسأ ءايشأل

 ءادتعالاو ,مهل بالكلا ةمجاهم رومألا هذه لمشت .لاثملا ليبس ىلع ةيدادبتسالا

 كلذ لك لمحت نوملعتي مهو .مهنيعأ مامأ مهتالئاع دارفأ ىلع ءادتعالاو ؛مهيلع

 يذلا وهو ,ايداع ًايردتم اناهرا نكي مل ةديبز ابأ نأ كلذ ىلإ فاضي . اشهذو ادي

 .كانه بيردتلا ةيلمع ىلع فرشي ناك هنأ يأ .نادلاخ ركسعمل لقتسملا ريمألا ناك

 يباهرإلا عم احجني نأ لمتحُي ال نارمأ امه هسبالم نم هديرجتو مونلا نم نامرحلا نإ

 .هبراجت هيدل ةديبز ىبأ عضو يف صخش نم كعد .يداعلا

 ام نراق .سيروب نأش يف كشي مونلا نم نامرحلا بولسأ لشف دعبو ا أدب

 ىلإ فاضي .سيروب ماظن اهجتنأ يتلا تامولعملا ةردن عم ةقباسلا تاحاجنلا نيب

 «باهرإلا ىلع اريبك ادعاسم هفصوب - ةديبز يبال يمييعت نأ كارداب 55 هنأ كلذ

 نم انريذحت ناك ام لثم يأ ءًاحيحص ناك  ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلا سيل هنكل

 .اذهك يباهرإ عم حجنت نل سيروب براجت نأ

 تارابختسالا ةلاكو نم طابضو ءباهرإلا ةحفاكم زكرم يف نورخآ نولوؤسم أدب

 حاتفنالا ناكم لح ديازتملا كيكشتلا نأ امك مهب ةصاخلا مهكوكش نيوكتب ةيزكرملا

 يف براجت ءالؤهل نكي مل .سيروب تاينقت ةبرجت نأشب ةيادبلا يف هورهظأ يذلا

 هلا مهفقوم ببس وه اذهو ,ةديبز يبأ نع ًائيش اوفرعي مل مهنأ امك تاباوجتسالا

 .هنع ثدحتي ام فرعي هنأكو ,مهيلإ ةبسنلاب سيروب ادب .ةيادبلا يف هورهظأ

 0 قفارتي رطخ عضو ىلإ لوحتت سيروب براجت نأ كلذ دعب اوّسحأ مهنكل

0, 



 5 د سب اواو مس يمس دوسس بج وورس»

 5 د م و م وسم مج ا وج و ب و يم سم و سمر م و سيسماو واحمد

 رومألا مامز نولو !!0]واغفملا
 سس 2 مصل ةمعاوس تأ وياج وم همس هيميسسو مج مع جام م جس م مسمع ميعممب

 ,هلئاسو نم ٌقثاو هنأك سيروب ادب امئيب هنأ نوكردي اوأدب .ةلمتحم ةيئاضق بقاوع

 قباسلا يف ةروصحم هتبرجت تناك .طقف هبراجت يرجي رمألا ةقيقح يف ناك هنأ الإ

 9181 داق ,لبق نم يباهرإل يلعف باوجتساب ادبأ كرتشي مل هنكل ,ةساردلا فرغ يف

 .ًاددجم باوجتسالا ةيلمع سأر ىلع 988888883 عضول درهجلا 8

 هراصنأ دشح سيروب لواح .هلعفي امب قلعتي لاؤس يأ نع ةباجإلا سيروب ضفر
 تسيل ةعاس نيرشعو عبرأل مونلا نم نامرحلا ةرتف نإ لوقلاب هلشف بابسأ حرشو
 نامرحلا نم لقألا ىلع ةعاس نيعبرأو نامث ىلإ جاتحأ يننإ» :سيروب نلعأ .ةيفاك
 .«فدهلا ققحأ يك مونلا نم لصاوتملا

 كلذو ,نابشلا نم مهمظعمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يللحم نم قيرف ءاج

 ءفسألا عم ,ًادج نيلبقتم اوناك .باهرإلا ةحفاكم ةثعب او نم ريصق تفو دعب

 زكرملا لتحي لجرلا نأ نودقتعي اوناك مهنأل كلذو ,ءسيروب اهمّدق يتلا ججحلل

 نع ابيرقت مهعيمج برعأ .نواعتي نكي مل اذهلو .ةدعاقلا يف عبارلا وأ ثلاثلا

 نيللحملا ضعب ربتعا .ةديبز يبأ عم انلشف اننأب نيعنتقم اودبو ءسيروبب مهباجعإ

 ىلإ ابلط سيروب لسرأ .ةاسق نوكن نأ بجي اننأو .ًالمم ناك ثيدحلا نأ نابشلا
 نم نامرحلا نم ربكأ ةرتف ةبرجتب نذإلا ًابلاط ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايق

 .مونلا

 ةزراب ةيلقأ نم تايدحت طقف هجاوت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإ نكت مل
 0ع دم يا مايأ ةدع تضم .عقوملا كلذ يف نم تاللؤاست ةدع تدرو امك

 9999 لاسرإ ببس نع لأست يكريمألا تارابختسالا عمتجم نم ىرخأ هاسقأ

 ةلاكو نأ تالؤاستلاو درلاو ذخألا اذه لك ةجيتن تناك .ءيجافم وحن ىلع اة

 ناك .ةديبز يبأ عم لماعتلا ةداعإ 19558955553 تزاجأ ةيزكرملا تارابختسالا

 مدع نم مغرلاب كلذو ,ةحجان نكت مل سيروب براجت نأب فارتعا ةباثمب كلذ

 سيروب رود لاشفإ ىلإ كلذك ةوطخلا هذه تدأ .ةلأسملا هذهب ىطاعتلا نع هدي فك

 وه - ةديبز يبأ عم طقف دحاو صخش لماعتي نأب يضقي ناك يدلاو ءسيئرلا

 :نب



 دوسلا تايارلا

 .ةرم لوأ انيئاج ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإ

 نل» .مهل اهامت هتحضوأ طرش وهو ؛ةديبز ىبأ ىلإ ثدحتلا لبف اطرش تعضو

 انغلبأ .«هبيعالأ سيروب سرامي امدنع وأ ,يرع ةلاح يف وهو ةنازنزلا ىلإ لخدن
 مس 1777 5725722772553 ءاشن امب موقن نأب

 1 131711117 777777 قنا

 ةيفاقثلا هتاروظحم ىلإ رظنلاب هنأ ن عم 281818887877711

 مدس .بيحرت عضوم تناك ,ةوطخلا هذه نإف ,يرعلاب ةقلعتملا ةينيدلاو

 دنع ةديبز وبأ فرعيس .اهب هغالبإ نم ن :ن مل اننأ الإ اهيلع انقفاوو هرعاشم انمّهفت

 ابا يرام نت

 0 ا ا م تا ا ا اا اا اا ااا
 ل س7 ببببببلماا

 جيويوييبيببجوررربسسللمهوياييي سصطصوصووصوربربيريحويصبصرصحبصلا-اببجهج ب هجوما
001011010 

 د

 هسا م ,بذكلا فشك زاهج ليغشتب ًافلكم ناك يذلا ,كنارف لمع

 انكداش .انرظن تاهعو ف انكراش امك ءابرده ابوجتسم لجرلا ناك ءاتدع امددع كلذو

 .ةديبز يبأ عم لمعلا

 نواعتلا نأب هعانقإ ىلع زيكرتلا يه ةديبز يبأ عم لمعلا يف كنارف ةقيرط تناك

 اسوس ممم ممم سمس هل لزقي ناك .هحلاص ىف وه

7772277 221211 

 0ع



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 نورضحي نورخآلا ناك باوجتسالا ةفرغ يف 17111111 دحأ نوكي امدتع امأ

 ناك .©206757 ةقلغم نويزفلت ةرئاد ةشاش ىلع يرجي ام نوبقاري ةرواجم ةفرغ يف

 يف اهنومعديو تاباوجتسالا نوبقاري ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحمو سيروب

 ببسلا نأ لمتحُي .كنارف هركي ناك سيروب نأ ريصق تقو دعب تملع .ةفرغلا كلت
 ىلع قفاوي آل هنأ العفو الوق نهرب وهو اة ايوا ناك كنارف أ ىلإ دوعي

 .باوجتسالا يف انتقيرط معدي لب .ءسيروب ةقيرط

 امدنع ةفرغلا يف نيدوجوملا مامأ ةيمكهت تاقيلعت قالطإ ىلع سيروب داتعا
 نوفرعتأ» وأ ,«للملا نم هحور قهْزُي هنإ» ءلوقي ناك :ةديبز يبأ عم كنارف نوكي
 نابشلا نيللحملا ضعب ناك .«رانلا يلع قلطأ : هل لوقي هنإ ؟نآلا ةديبز وبأ هلوقي ام

 مع ةركذ يأ 13838883883 كلتمي مل .ءيش يأب سيروب ظفلتي امدنع نوكحضي
 .كلذ نّمخن نأ انناكمإب ناك نكل .ةفرغلا جراخ انك امدنع انع هلاق

 .ىفشتسملا يف اهانغلب يتلا ةطقنلا نم ةديبز يبأ عم انعباتف سيروب انلهاجت

 ةعئاش ربتعُتو .ةيساسألا ةراشإلا ماظنب لمعت يتلا ةينمألا ةبقارملا تاريماكل مّدخت 3 ا 8
 .ةينمألا ةبقارملا تاريماك عاطق يف ادج

06 



 دوسنلا تايارلا

 م7 12512 لا
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 دوينيلا تاياا
 ثلا ممممممامممممممجمماىااجاا جاجا ا ااا ا _ 1. ااا ُم اا >//>+_7#بصصصصص##ب#ب7#ب#___غ__ح_-_-__ح_حح_خح_ا_حاحخاخ_-ح-خط+-هببببللللللل لااا الالام ممم اممه1ت

 روفلا ىلع تامولعملا هذهب ةيقرب اننسرلأا .-- 111

 ةيصوتلا هذه ذيفنت مت .نيلجرلل يلود راذنإ عضو بوجوب اهيف تيصوأو .يلغنال ىلإ
 .لعفلاب

 اهنأب ديفت 5 يف ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ةطحم نم ةلاسر تدرو

 نكمت .تافصاوملا هذه ناقباطي نيصخشل رفسلا زاوج روص ساقمب ًاروص كلتمت
 فقوأ .هذه هبشلا هجوأ ةظحالم نم كانه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض دحأ

 هابتشا دعب كلذو .ناتسكاب ةرداغم نالواحي اناك امدنع نيصخشلا نويناتسكابلا

 تاراغسل ار 11312321 ىلإ رفسلا ازاوج لسرأ .ناروزم امهرغس يزاوج نأب تالملسلا

 .نايعرش امهنأ نم دكأتلل كلذو .يلاوتلا ىلع ةيكريمألا

 "سس «يكربمألا رفسلا زاوج نأب ةيكريمألا ةرافسلا تدر

 ماينيب رفس زاوج نإ "2883 تلاق .عقاولا يف ناك اذكهو .ايعرش ناك , 22211
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 21011111 1 1 آكآك

 ال دحوم ةحيوم ا هيعاو نامدحما اة ندا هه مج



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 كلذل ةجيتن نويناتسكابلا مدقأ .ةديبز يبأ تاعقوت قباط ام وهو ءاروزم ناك دمحي

 .باوجتسالا نم ديزم ءارجإلا ًانيحم اوزجتحا امئمس ,اليداب حارس قالطإ ىلع

 مدد ر 1821 ىلإ اتلسرأو ينورتكلإلا حسملا زاهج ىلع ناتروصلا تضرع
 77777717 د د ناظم لقطات ةلن ن2

 دسم

 .امهروص كلتمي اذ نأ 11

 2257ج سوسو 11 حد نتن 101011111111111

 .اليداب نع ةيلود تحب ةيلمع تدب 12ظ2ظ 3

 دالبلا ءاحينا لماك ىف دوقولا تاطحم ةمجاهمل ططخ هنإ كلذك ةديسز وبأ لاف

0*4 



 دوسلا تايارلا

 ١ مه سس سس سس سس ٠١ .كرريربن يف سيئر رسج ىلإ ةفاضإلاب
 .نيلكورب رسج كلذ ناك



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 ,ةيصخشلا باوجتسالا تايجيتارتسا نم جيزم مادختساب تاقيقحتلا ترمتسا

 يلغنال نم نذإلا تبلط .ةريثك تامولعم ترمثأ يتلا يهو ,ةيفطاعلاو .ةيفرعملاو

 ىلع تلصح دقو ,ةديبز ىبأب قلعتت ةيرس ةفنصمو ةلججسم تاثداحم ثالث مادختساب

 7 7777777772777777777377732333331111111مه1 , نذل

 ةطرشألا ىلإ ًادانتسا كلذو ءًاقبسم اهتاباجإ فرعأ تنك ةلئسأ حرطب تأدب
 ف 0 ا ةسياحف 1 0 ين

 لي وع و يلا ا ل 22 .ةلحبعلا

 عا



 م0 «للابئآرم يه ووو 14 + م نأ و

 كيحيبيييححصصي9ي9ي9999صصصصسسسسس سلا كئأئل-

 رووا 7177

 عوج 75777317 2ث ففتح رتل 1 طمص تلال رن نا هن 11 1 1 1 1 ] 7777751

 مم ع 21 1 1

 2177730 1 7 2 فل هكقلا د ذآ

 ام ل ادعاسم ًالماع ةيبرعلا ةغلل ىتداجإ تناك

 نكمتي مل ةديبز ابأ نأ امك ؛مجرتم ىلإ ةجاح كانه نكت ملو تشششسسا

 قوفتلل تمدختسا ةددعتم ليح كانه تناك .قايسلا اذه ىف بذكلا وأ راكتالا نم

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ جتحت 3 يتلا ةدسز يبأ ءاكذ ىلع

 فوقوملا يف ريثأتلل ةيساسألا طاقنلا ىدحإ نأ نوفرتحملا نوبوجتسملا فرعي

 هلمعب موقي نأ بوجتسملا ىلع نّيعتي .هدض اليلد كلتمي هنأب عابطنالا كرت يه
 .فوقوملا نع تارابختسالا عمتجم ىدل ةفورعملا ليصافتلا لكب ًاميلع نوكيو

 فرعي هنأب هماهيإو فوقوملا يف ريثأتلل ةفرعملا كلت كلذ دعب بوجتسملا مدختسي

 .ةلوهسب فشكتس ةبذك يأ نأو هنع ءيش لك

 يأ ةفرعم نود نم ناعذإلا ىلع نيفوقوملا ماغرإ» ةلواحم نإف لباقملابو

 فرعي ال .«ةيثراك بقاوع هعم لمحي دق 5 مهطروت ىوتسم نع وأ ءمهنع ءيس

 وأ ؛ةققد مهل ىطعت يتلا تامولعملا تناك اذإ ام ةلاحلا هذه يف نوبوجتسملا

 .ةيذاك وأ .ةهفات

 هلزعو هرسأ ةجيتن فوقوملا هب رعشي يذلا فوخلا كلذك بوجتسملا مدختسي

 'نيرخآلا رشبلا عم لصاوتلا ىلإ سانلا قوتي .معدلا اهنم ىقلتي يتلا هتدعاق نع
 ةلاحلا هذه يف بوجتسملا لوحي .تاعمتجملا ضعب يف صاخ لكشب اذه قدصيو

 فوقوملل نكمُي يذلا ديحولا صخشلا حبصي امدنع هل قوفت ةطقن ىلإ ةفرعملا هذه

 08'؟



 ألا اه ؟؛ نواوني نولواقملا
 0 0 0 ا ا اا ااا تلا ا ا ا ل ل ا اميه الا
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 هكحنتا ةلطقنلا هله تن ضيكيسلا م احتسي .هل وي أه ىلإ ىعصي ىدلاو ءهعم تدحتب |
 0 م 3 -_ . ان

 .مالكلا ىلع فوقوملا

 ١ وكيع كه ريغ بولس 1 ىكريمألا بوجتسملا بيلا مياقاسي نأ فوقوملا عدوتي ا

 نوف كلذك انجهن ديفتسي .تواعتلل لام رثكأ هلعجبو فوقوملا كانترا نم (له ديب

 ىلإ 5 1 ةسنلاب ةميعلاو مار تحالا *' .ه ردف ىلع ةلثف احملل فوقوملا اهب رعشي ىتلا ةجاحلا

 ىذلا كيج ولا ل صخشلا وش بوجتسملا نآل بفرطلا نيب ام ةقالاعلا أشنت .بوجتسملا

 .هقالعلا هذه ةقاعإ ىف فوقوملا بغري اال انهو .هيلإ ىغصيو فوقوملا ىلإ ثدحتي

 . اهم ةدافتسالا نم انكمت اذكهو ءةدسز نأ عم انناح- كلت تناك

 دز ىلع لمتشت يتلا ةديبز بأ ةطخ لوحو .اايداب لوح ريرقتلا ةباتك يف اكمهنم
 .اهايإ اناطعأ ىتلا ىرخألا تامولعملا كلذكو ,ةيكريمألا ىققشلا ينابم يف لبانقلا

 .«اميظع رمألا ناك .مكقحب تاما :لاقو ءانحفاصو ءانم مدقت

 ةياوواو توي صحا م شا هه

 نهرب امك ,لماكلاب هتقيرط لاشفإ ىلإ انحاجن ىدأ .نيشوهدم تارظنلا انلدابت
 لمع انمامأ :هلوق نم تنكمت ام لك ناك .ةلاعفلا ةقيرطلا ىه تناك انتقيرط نأ
 ةلواحمل انيلإ ءيجملا سيروب نم بلط يذلا وه 2 نأ يف ٌتككش .«انه ريثك

 ناك هنأل كلذو .سيروب نم ىلعأ ةلحرملا كلت يف 88990 ناك .ةقالعلا حالصإ

 .لواقم درجم سيروب ناكو ,©0716© دنع افظوم

 ًادانتساو ,7007 ,ويام/رايأ 17 موي يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ تلسرأ
 ةينكسلا ققشلا يكلام لك ىلإ تاريذحت ءاهيلع ٌتلصح ةيرابختسا تامولعم ىلإ

 يف تقلطنا .نيلكورب رسج يف تددشت دف ةينمألا تاءارجإلا نأ امك ,ماع لكشب
 رصم ىلإ هّجوت هنأ نويناتسكابلا ملع .اليداب ىلع ضبقلل ةيلود ةلمح هتاذ تقولا
 لقتسا ثيح خيرويز ىلإ لجرلا قحول .ارسيوس ىلإ كانه نم هجوت هنأ انفشتكا
 هب تقحل نييرسيوسلا نيلوؤسملا نم ةعومجم نأ امك .وغاكيش ىلإ ةهجتم ةرئاط

 عال



 دوسلا تايارلا

 اوناك يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم ءالمع هتاذ تقولا يف هجوت .ةرئاطلا كلت ىلإ

 .هيلع ضبقلا ءاقلإل وغاكيش ىلإ كرويوين يف نيزكرمتم

 ليوسكام ينيك ناك .ةدعاقلاب هتقالع ببسب اليداب ةيضق كرويوين بتكم ملست
 ربع ايفتاه تملكت .اهنع نيلوؤسملا امه 1171 باهرالا اياضقل كرتشملا زكرملاو

 رايداب ىلع نخفلا» ءاقلإل نوططخي مهنأب ينيك انغلبأ .اليداب لوح يتيك عم نهآ طخ

 ةيقارم كلذ نم الل لضفي هنإ ىل لاق .رارقلا اذهب اجعزنم ادب .هترئاط طوبه روف

 ش .وغاكيش يف هب يقتليس نم ةفرعمل اليداب

 وهو ,وغاكيش ىلإ اليداب هّجوت تبرغتسا ينكل ,ينيكر ظن ةهجو عم ايلك ٌتقفاو
 «؟وغاكيشب هتقالع ام» :هتلأس .كرويوين يف شاعو اديرولف يف أشن يذلا

 لاقتعا تررق ايلعلا ةرادإلا نإ لاق .«هفرعأ نأ بحأ ام اذه» :ًاقفاوم ىنيك لاق

 نم هنأ يف تركفو .ةرطاخملا ةرادإلا ديرت ال .هرثأ نادقف نم ًافوخ هلوصو روف اليداب
 / .مهقلق بابسأ تمهفت دقف انأ امأ .هلاقتعا درجم لضفألا

 هعفد ىتح ءوغاكيش يف يلودلا رياهوأ راطم يف ةرئاطلا نم اليداب لجرت نإ ام
 ةعطاقم نم ةررحم يدام دهاش بلج ةركذم اوزربأو ًابناج تاقيقحتلا بتكم لاجر
 ,رالود فالآ ةرشع غلبم ىلع هعم رثُعف شيتفتلل اليداب عضخ .ةيبونجلا كرويوين

 نجس يف نآلا اليداب عبقي) .يصخش فتاه ليلدو يولخ فتاه ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 .(ايناطيرب يف ارخأ دعم ءايكب حرسي امنيب ءيكريمأ

 امابالآ يأ - سيئيإ وجل مَسَقلا تحت ةداهش ىلع ًءانب بلجلا ةركذم تررح

 ريغ ةيئاضق قئاثو يف تسبّتقا اهنم ًءازجأ نأ الإ ,ةيرس «سينيإ ةداهش» تيقب .وج
 .«ناتروص ( 888838883 ) 1-05 ىلع هوحن وأ ليربأ/ناسين 7 يف تضرُت» :ةيرس

 امهنأ ىلع ةروصلا يف نيرهاظلا نيلجرلا ىلإ فّرعت د85 نأ ةداهشلا تدروأ

 ريبك نم نيتعقوم ,دهاشلا بلج ةركذمو ءسيئيإ ةداهش تناك .دمحم ماينبو اليداب
 دعب ام يف حبصأ يذلا ءيساكوم لكيام ,نيحلا كلذ يف ةيبونجلا ةعطاقملا ةاضق

 .شوب ويلبد جروج ىدل ماع عدم ثلاث
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 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 يف ًايفحص ًارمتؤم ,شوب ةرادإ ىدل ماع عدم لوأ وهو ,تفوركشآ نوج دقع
 .وكسوم ىلإ اهب ماق ةرايز قايس يف كلذو ءاليداب ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب وكسر
 ديق تناك ةيباهرإ ةطخ» ذيفنت ىلإ ىعسي ناكو «فورعم يباهرإ» هنأب هفصوو
 مل .ةيكريمأ ةئيدم يف ةعشم تافلخم قلطت لبانق عرزب يضقت يتلا يهو .«ذيفنتلا

 ناك .ةطولغم تامولعم ىقلت قباسلا ماعلا يعدملا نال كلذو ءاحيحص كلذ نكي

 نع نوكي ام دعبأ ناك هنكل ءاكريمأ ءاذيإ ةلواحم ىلع ًاممصمو ًامزتلم ًايباهرإ اليداب
 وه اليداب ناك .ذيفنتلا ديق ةطخ كانه نكت مل امك ,ةعشم تافلخم قلطت ةلبنق عنص

 ىلع اليداب تيأر امدنع تمدُص دقف كرويوين ىلإ اقحال تدع امدنعو .اهتاذ ةطخلا

 .«ةيعاعشإلا لبانقلا عراز» ناونع عم تالجملا ةفلغأ

 .يلغنال ىلإ اهب انقربأ يتلا تامولعملا عم بسانتي ال وتلل تفوركشآ هلاق ام نإ

 بولق يف عاد نود نم فوخلا تعرز هتاردقو اليداب ةربخ ريدقت يف ةغلابملا نإ

 يف ىقمح ٌودبن انلعج هنكل ,طقف قيقد ريغ تفوركشآ حيرصت نكي مل .نييكربمألا
 نأ وه كلذ لك ىزغم ناك .ةيقيقحلا اهدصاقم نوفرعي نيذلا نيرخاو ةدعاقلا نيعأ

 .لهس رمأ ةدحتملا تايالولا عادخ

 يف ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم نكل ,ةديبز يبأ باوجتسا ٌثعبات
 يف هنومعدي نيذلاو سيروب نأب ينوغلبأ مهب يتفالع تقئثوت نيذلاو عقوملا كلذ

 فدهب طغضلا ءالؤه عبات .اددجم ةيضقلا هذه ملستي نأ ىلع نوصيرح نطنشاو
 ةجح ىلع اوقفاوت نأ دعب كلذو ,مونلا نم نامرحلا نم ربكأ تارتف ىلع ةقفاوملا

 مونلا نم نامرحلا ةرتف نأ وه ةديبز يبأ ىلع هبراجت لشف ءارو ديحولا ببسلا نأ
 يلمع يف لخدتلا لواحي تقولا اذه يف سيروب رمتسا .يفكي امب ةليوط نكت مل
 .ةليلق تاره

 .باوجتسا ةسلج روضحل ةديبز يبأ ةنازنز ىلإ حابص تاذ 1:ةةاتتتكك53 لخد

 دس سس هع . دج ةدراب ةفرغلا تناك .دربلا نم 888 نجترا

 ناك .ًادمع تضّمخ دق ةفرغلا ةرارح ةجرد نأ حضاولا نم ناك 111511153355
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 دوسلا تايارلا

 تاسلج سأر ىلع انك اننأ نم مغرلاب ةفرغلا ةرارح ةجردب بعالتلا لواحي سيروب
 .فقوتت فوس [سيروب] هبراجت نأ نم اديكأت انيقلت امك ,باوجتسالا

 له» :ةرشابم هتلأس .دربلاب رعشي ةديبز ابأ نأب سيروب تغلبأو ةفرغلا نم تجرخ
 « ؟ةفرغلا ةرارح هةجردب بعاالتت

 .«كلذ لعفأ مل .الك»

 55885777393 سيروب دارأ .«ادج ةدراب ةفرغلا .كسفنب ققحتو بهذإ» :هل تلق

 قيبطت الاقل

 سيروب جرخ .ةديبز يبأ بلق تاضبن نمو ؛ةرارحلا ةجرد نم ققحتي هنأ ادب لا
 تارابختسالا ةلاكو يلّدحم قيرف مامأ نلعأو 955551 ةاذاحمب ٌرمو ,كلذ دعب

 ركف هنأك يأ .هتجهل يف ةيمكهت ةحسم تظحال .«ماري ام ىلع ءيش لك» :ةيزكرملا

 ءانشالا عنطصي يذلا ره 11111121 نب

 ةرارحلا هجرد عفرا» :هل تلق .٠ سيروب 7 ةروانملاب يل محسي جازم يف نكأ مل

 ىلع مهنم دحأ نكي مل .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض عم رمألا تعا: .«نآلا

 نم جرخف رمألاب سيروب ٌتغلبأ .ةرارحلا ةجردب بعالتلاب نذإلا سيروب ملستب ملع

 .ةرارحلا ةجرد عفريس هنإ لاقو ءًامتمتم ةفرغلا

 هس سس سس سس ياشلا باركأ ضعب ترضح

 دس اا .ه.عالأ ىدحإ سلي هنأ ٌتكردأ . +1121121 مي ددجي ون هم هم دييممسامب ممر -ا

 هيدا
 نام دوو هيما ل رس



 رومألا مامز نْؤلوتي نولواقملا

 #0070 ةفرغلا كلت يف عيقصلا عيطتسي ال كلذكو 9

 دعي

 أذ ]7

22212 217/2220 

 ةلاكو معد قيرف ءاضعأ نأ ههه 1-7711

 .ةركف يأ اوكلتمي مل تاريماكلا لالخ نم نوبقاري نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا

 هس سس سس سا. كلذ تفرع ىننأل تمستبا

 فرعي سانلا نم اليلق اددع نأ فرعأ .ًاريهش ًايرصم ًالثمم ىجيلملا دومحم ناك

 .نيرخآلا وأ 885998 ىلإ ةبسنلاب ائيش ينعي ال مسالا نإف اذكهو ,نييرصم نيلثمم

 6غا/



 دوسلا تايارلا
 سسسسستتتسسسوسسصرسسسس10ةل_لئ بك ج6660ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااابب بيبي ابيب_بيبهسسسل سس

 6ء/م



 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 كلذ لعمت ال انلإ

 .لكاشملاب انل بّيست يذلا عقوملا يف ديحولا صخشلا سيروب نكي مل

 ةرازو تبأد .نطنشاو يف ءايوقأ صاخشأل ةهجاولا لجرلا ءةدع هجوأ نمو «ناك
 مادختساب حمست ىلغنالل ةيهفش تاقفاوم ءاطعإ ىلع تقولا كلذ يف لدعلا

 يف سيروبل ةمعادلا ىوقلل ناك .ةديبز يبأ ىلع يهاركإلا باوجتسالا تاينفن

 ةلاكو نم نيرخاسلا نيللحملا قيرف رمتسا .كلذك عقوملا يف اهل نوعبات نطنشاو

 اوهجو امك ,هلعفن انك امب كيكشتلاب سيروب اودناس نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا

 ةديبز وبأ ناك .لماكلاب نواعتلا ىلع ةديبز يبأ لمح يف انلشف نأشب انيلإ حئاصن

 ىلع ٌرداق هنأ ضارتفالا اذهل ًءانب ءاودقتعا .ةدعاقلا يف ًالعاف ًاوضع مهناهذأ يف

 تامولعملا نكت مل .ندال نب ئباخم ىلإ الوصو ةدايقلا نع ةلصفم تامولعم ءاطعإ
 هتاينقتو سيروب حبصُي اذكهو ,مهيلإ ةبسنلاب ةّمهم ةديبز يبأ نم اهيلع انلصح ينل

 .تارورضلا نب

 ةركف ىلع رارصإلا نإف ءهنع نوثدحتي ام نوفرعي نيذلا صاخشألا ىلإ ةبسنلابو
 لكشب ًافيخس ًارارصإ ناك ةدعاقلا يف ةعبرأ وأ ةثالث مقر لجرلا ناك ةديبز ابأ نأ
 ريراقت ةياتك ىلع اوبأد نيللحملا نكل .نواعتي ال هنأب معازملا يه كلذكو , حض
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 دوسنلا تايارلا

 نيب ةركفلا هذه رشن نم اونكمت مهو «ةعبرأ وأ ةثالث مقرلا ناك ةديبز ابأ نإ لوقت
 .ىكريمألا بعشلا طاسوأ

 «ةنهربلا» ىلع ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو قيرف يف نابشلا نيللحملا دحأ ّرصأ

 رظن تفل امك ,ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلا ناك ةديبز ابأ نأ 5 مامأ

 تناك .هلوقي ام ىلإ ٌتيغصأ .ندرألا ىف ةيفلألا ةطخ يف ةديبز يبأ رود لوح

 لك نإ ؛عمسا» :اهنم ٌتنكمت ةجهل فطلأب هتغلبأ .ةطولغم اهمّدق يتلا عئاقولا لك

 ةئطاخلا كتركف يبس وه كلذ نوكي اميرلو ,ةطولغم ةيفلألا ةرماؤم نع كتامولعم
 ٍِع .٠ م ع 0 , ع

 .هئاطخا دادعتب كلذ دعب تادب .«ةهدسر 55 نع

 كلذك ههجو ىلع تناب .ةطولغملا هميهافم حّحصأ تنك امنيب هيلع جاعزنالا ادب

 قبس ؟باوص ىلع علتإا تفلع فيكو» :رارصإب لاق وك مع لؤاستلا تاماللاع

 .«تاركذملا لك تأرق نأ ىل

 رغصأ يف ىتح انتامولعمب كيكشتلا ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم دمع

 ثدح ؟«انلشف» طاقن ىلع زيكرتلاو مهتربخ ىلع ةنهربلا لجأ نم كلذو .رومألا

 هس سس سا ءب ارجتس الا تاسلج ىدحا| ءانثأ

 ابأ نأب كلذ دعب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم غلبأ . 311322

 ريشت لئالدلا نإ ارلات . 131931313133333 نأ ءانع دخب ناك ةديدز

 .نواعتي ال ةديبز ابأ نأ ىلإ

 دوف ةديبز يبأل ةيصخشلا ضارغألا يف شيتفتلا 38 نم تبلط نأ يل قبس

 حىضوب ريشت .ا138888888333 نم ةلاسر قئاثولا كلت نيب نم ناك .هيلع ضبقلا ءاقلإ
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 0 كذآ ذآ

 مه اشسل

 د كا اي -_-

 ا ا

 ./ 2سم ووري رهمامميص سم 9 2

 همس سياديدببميبيبيببررب مبسم

 سس ب يمس يس كلذ لعفن ال اذنإ٠

 مل اذهلو .ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم ةقيثولا كلت تناك .ه 58 اوناك مهنأ ىلا

 .ةلاسرلا ى تدر

 باهرإلا ةحفاكم زكرم يف انومجرتم لهي مل .عيبطخم تنا» :نيللحملا دحأ در

 .«اهلوقت يتلا رومألا

 يللحم نيبو انتيب ربك رثوت داس يأ دوم اهوعجاري مهعدو مهيلإ دع» :مهل تلق

 .ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىدم ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاك

 .ينتقناعو ينم نيج ىعدتو ,نيللحملا قيرف ىلع ةفرشملا ةليلق مايا دعب تمدقت

 متنك .ادج ةفس ىننإ .196 اوناك» :تلاق ؟ثدحي يذلا ام .ةمدصلاب ترعش

 . 38858 هلاق ءىش ىأ ىف اوككش نيلّلحملا نأل ءًاردان ًارمأ راذتعالا كلذ ناك

 نوفرعي مهنأب نوللحملا رعش .تعاض امهتاوصأ نكل نانثا وأ دحاو ءانثتسا كانه ناك

 ايفاك كلذ ناكو .تاصخلملا نوللحملا أرق . 88 دوجول ةجاح ال هنأو :ءيش لك

 ضعب ةءارق ادع نييباهرإلا عم ةربخ يأ اوكلتمي مل مهنأ امبو ءنكل .مهيلإ ةبسنلا

 لمع ةيفيك نع ةركف ىندأ نوكلتمي ال مهنكل .نابشلا ءالؤه أرقي» :ىلاتلا لكشلاب

 .«يقيقحلا ملاعلا يف رومألا .

 -.هعصرح ب مسي بصب ص وامي دوم بمصمب ب 0"

 عم لكاشملاب قلعتملا يصخشلا يجاتنتسا نك 271771111211211

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب قلعتملا تاباوجتسالا جمانرب نوريدي نيذلا صاخشألا

 ةلاكو يف ماعلا شتفملا وهو ,نوسريجليه .لأ .نوج دعب ام يف جاتنتسالا كلذ دكأ

 نيّصتخملا حاحلإ تحت جمانربلا كلذ يف نوسريجليه ققد .ةيزكرملا تارابختسالا

 يتلا ءاطخألا ىلع مهضارتعا نع اورّبع نيذلا ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو يف

 ,ةليلق تاونس دعب ةيرسلا ةفص هنع تعز مث ٠٠١ ماعلا يف هريرقت رشُت .بكتر
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 دوسلا تايازلا

 تالياقملا تيرجا نيذلا نم ددع هلاق ام بسحي» : ىلي ابنه ىلإ ريش يذلا ريرقتلا وهو

 لوح ةلاكولا ىدل ةرفاوتملا ةيرابختسالا تامولعملا نإف ريرقتلا اذه دادعإ ءانثأ مهعم

يف تاباوجتسالا جمانرب قالطإ لبق هدودحيم تناك ةدعاقلا
 .باهروإلا ةديفا]كم زكرم 

 ,عوضوملا اذه يف ءاربخلا ىلإ وأ ,ةءافكلا يوذ نم نييوغللا ىلإ ةلاكولا تدقتفا

 يف نيفوقوم اوحبصأ نيذلا ةدعاقلا ةداق هفرع امع ًادج ًةليلق ًةفرعم تكلتما اهنأ امك

 فوقوملا ىلع بجي» امع لؤاستلا ىلإ نيللحملا ةفرعملا ىف صقنلا اذه داق .دعب ام

 نإف هيلإ هجوي ٍلاؤس عم فوقوملا بواجتي ال امدنع» :لوقلاب ريرقتلا يضمي

 ءاهكلتمي يتلا تامولعملا بجحي فروقوملا نأ ناك ايلعلا ةدايقلا ىدل ضارتفالا

 بوجوب ايلعلا ةدايعلا تصوأ نأ كلذ لك ةجيتن تناك .رثكأ تامولعم فرعي هنأو

 أم ا و كلذ ناك .ةحسملا فباوجتسالا تاسشقت ”٠2811 ب لمعلا ةداعإ

 اذهل ةجيتن ةيلمعلا هذه يف سيروب لاخدإ ناك .رخآ ىمعأ دوقي ىمعأي نوكي

 مل ةلاكولا نأ ببسب يأ .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو دنع ةفرعملا ىف صقنلا

 «امدق رشع ينثا سيل» هلوط نأو .قيقحتلا عم نواعتي ناك ةديبز ابأ نأ مهفت

 ىلإ ةراشالل همادختسا يداحتالا تاقيقحتلا بىتكم يف يئاقدصأ داتغإ رييخت ونهو

نأ نأ ىلع نطنشاو يف سيروب يمعاد رارصإ
 .ةدعاقلا يف ًارييك ات ناك ةديبز ا

 مايلو هدهاشم نس يف رهظي يذلا تراه فيارب مليش ىلإ يرش ةراشإ كلت تناك

 شيجلا مامأ «نوسيسيع ليم هتيصخش بعل يذلا زرابلا ىروثلا دئاقلا وهو ءسالاو

 دونجلا دحأ هل لاق .«سالاو و انأ .ادنالتكسا ءانبأ اي» :نلعيل يدتلتكسالا

ةعبس هلوط غلبي سالو مايلو» نذل
 هنإ .كلذ تعمس .لجأ» :ىبالاو تا .«مادقأ 

 يتلا راثلا تاركب زيلجنالا كلي فوس هنإف انه ناك ول امأ .تائملاب لاجرلا لعقب

 يف مهدايسأ ءارآل نيلثمم عقوملا يف ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو وللحم ناك

 جن :يقب :ةيلوؤسملا عقوم ىلإ سيروب ةداعإ رمأ دورو رخأتي مل اذكهو .ىلغنال

001١ 



 كلذ لعفن ال اننإ

 طعي مل وهو ,نواعتي ال ةديبز وبأ :ليق نم ناك .امك ءاريخلا هذختا ىذلا ريكفتلا

 حمس اذكهو ءاهكلتمي نأ ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلاب ضرتفُي ىتلا تامولعملا

 .هيراجت نم ديزملا ءارجاب سسيروبل

 نواعتيس ةهديبر ابأ نأب نإ ىلوألا ةرملل هب انعامتجا دنع .ةعث لكبو ءسيروب لاق

فت سس نيتنثا وأ ةقيرط مادختسا درجمب هعرسب انعم
 4 ,«ملع الهدد "ا ًلئاق .هتاسش

 وه ًايصخش نييباهرإلا عم لمعلا نأ كردأ هنأكو ادب .نآلا ترّيغت هتاحورشو هتربن نك © ده 50

 نوكتس ىتلا ةيفيكلا نع ثدحتلاب أدب .سيردتلا فرغ تايرظن نع فلتخي ٌرمأ
 نلعأ .«ةمواقملا ىلع هتردق صيلقت ىلإ فدهت ةيجهنم ةقيرط نم ًاءزج» ٌهُقَْط اهيف
 فوس مهنأو ؛ةعاس نيعبرأو نامث ةدمل مونلا نم نآلا مرحي فوس ةديبز ابأ نأ كلذك

 تقولا يف ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا ىلإ هضيرعتو هبايث نم هديرجت هيلع نوضرفي
 امك ,هبايث نم ةديبز وبأ درج ! .ىلغنال نم كلذب نذالا سيروب كلتما .هتاذ
 .ًاظقيتسم ءاقبلا ىلع ربجأو ,ةيلاعلا كورلا ىقيسوم هتنازنز يف تحدص

 هئاسؤر ىلإ يوقلا هضارتعا لقن .تهتنا دق ةنونجملا سيروب براجت نأ انضرتفا

 بّضو .عقوملا رداغي فوس هنأ اريخأ نلعأ .ايضرم أدر قلتي مل هنكل ,يلغنال ىف

 :ىل لاق .هّلقتس ىتلا ةرايسلل هراظتنا ءانثأ هبرقب تسلج .ليحرلل ادادعتسا هضارغأ

 ال ألا .بيذعتلا لوح شفينج تايقافتا همسا ءيش كانه .دودحلا ىطختن اندك»

 هقالخأ ىلإ ريشي ناك .«انه لصحي يذلا اذه لجأ نم ةينهملا يتايح ةراسخ لهأتسي
 .ةدحتملا تايالولا ىلإ كلذ دعب داع .هلمع ةسرامم ةزاجإ ىلاو

 ناكو .دإ بعل .ارارم هتقفاوم مدع .ءبذكلا فشك زاهج لغشم وهو .دإ نلعأ

 انسلج .هرودب اقلق ناكو ,ةديبز ىبأ «هلإ» رود .باهرإلا ةحفاكم زكرم بوجتسم

 ؟هيلع ٌقفاوم يرجي ام نأ له» :هتلأس .ًارارم انثدحتو عيباسأ ىدم ىلع دإو انأ اعم
 دوجو مدع لاح يف يرجي ام انتدهاشم درجمل لكاشم يف عمن دق اننا فرعت تنا

 . «ةعقأ ود
 با
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 دوسلا تايارلا

 رجرلا ىصم .ديرخآلا هييباهرألاو ةدعاملا يفوفوم م ىلع فشج ةيفاقتا اهضرفت

 طسو 06 ٠ / ماعلا يف لاقتسا هنكل «سشوب ةرادإ يف ماع م” ب يناث هتفصب لمعي

 .ةلصفنم ةيضق يف سرغنوكلا مامأ زيحتلاب تاماهتا

 قحب سيلازنوغ نوكي نّمو» :لبق نم مسالاب تعمس نأ يل قبسي مل هنأل هتلأس
 «؟ءامسلا

 .«شوب ىماحم هنأب نولوقي» :دإ ىنغلبأ

 «؟لدعلا ةرازو ىدل لمعي ا هنأ كلذ ىنعيأ»

 .«ضيبألا تيبلا ىف لمعي هنأ الكرد

 .«رومألا هذه لثم ىلع لدعلا ةرازو نم ةقفاوم ىلإ جاتحن اننإ .يفكي ال اذه»

 .«قح ىلع تنأ»

 ءلدعلا ةرازو يماحم عم انلاجر عمتجا» :لاقو انيلإ ةليلق مايأ دعب دإ ءاج

 نم بلط دإ نأ ودبي .«يرجي امم عنام ال هنإ مهل اولاق مهنكل ءيرجي امب مهوغلبأو
 ةيقربلا دإ زربأ .لدعلا ةرازو نم ًايطخ ًانذإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف هئاسؤر

 نأ ركذب تفتكا يتلا ةيقربلا يف لدعلا ةرازو يماحم تايوه رك مل .اهاقلت يتلا

 .لدعلا ةرازو لبق نم اهيلع ٌقفاوم تاينقتلا كلت

 ىلع دمتعأ ال يننإ .لدعلا ةرازو نم ايوتكم ائيش ىرأ نأ ديرأ» :دإل تلق

 ابوتكم ام ٌرمأ نكي مل اذإ هنإ لوقي ةرادإلا طاسوأ يف عئاش لوق كانه . «طقف مهتملك

 ىلع موللا مهدحأ ىقلتيسو موي تاذ ةفدلا بلقنتس» :ادبأ دجوي ال هنإف قرولا ىلع

 .«!ذه
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 «كلذ لعفن ال انتإ'

 ءوست فوس رومالا نذل .مهنم هتيقلت رمأ لك لججسأ يننإ» : ىل لاق مث 1 ا قفاو

 كك نم موي يف

 اهلشف هسفنب دهش ىتلا هبراجت ىلإ ىرخأ ةرم ءوجللا ىلع هتاذب دإ ٌرصأ اذامل امأ

 ريراقتلا تراشأ .ةموكحلا اهعفدت تناك يتلا ةيلاعلا تابترملا ىلإ ببسلا دوعي امير

 .دحاولا مويلا يف : رالود فلأ ىضاقتي ناك هنأ ىلإ قحال تقو يف

 لخدي ةعاس نيعبرأو ينامث قرغتست يتلا مونلا نم نامرحلا ةرتف ءانثأ دإ ناك

 م نر « .ةديبز يبأل لوقيو ةنازنزلا ىل

 ناك , 0ك 0 ا ا ل ا /

 - 117 دا

 م2229 .,ةديبز ابأ غلبأو ةينيتورلا سيروب ةسرامم ةرم تاذ دإ سرام

 لفقملا ينويزفلتلا ثبلا ماظن لالخ نم ةدهاشملا انعبات 333121

 ًاكهنم ناك . 111111111311111 ند ©2017

 اسي كليتي آل رمل نأ ول كحضأ نأ نكمملا نم ناك .مونلا نم نامرحلا ببسب

 ظ .سانلا

 ىلع ًءانبو ءهذه نيعبرألاو ينامثلا تاعاسلا لالخ ىرخأ ةلحرم ىف تعض

 ضعب بتكي نأ لمأ ىلع كلذو «,ةديبز يبأ مامأ ملقو ةقرو ؛سيروب تاميلعت

 قيدصتلا يلع بعصلا نم ناك .ًائيش بتكي مل هنكل ,«ةيرابختسالا تامولعملا»

 مهنأو ,حجني فوس اذهك ائيش نأ نودقتعي جمانربلا قيبطت نع نيلوؤسملا كئلوأ نأ

 .تارابختسالل مهملا ردصملا اذه عم ثارتكالا مدع نم ةجردلا هذه نوغلبيس
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 دوسلا تايارلا

 كلذكو ءضرألا ىلع مئاقلا عضولا اذه ليصافت نيودت تقولا اذه يف انعبات

 بتكم ةرادإ ىلإ اهلسرن انك ةيرس تاركذم ربع ثدحي ام ىلع انتاضارتعا ليجست

 تاركذملا هذه تناك اذإ ام فرعن مل اننأ نم مغرلاب كلذو .ىلغنال ربع تاقيقحتلا

 زكرمو 888 - ةيمويلا تايقربلا تلوانت .تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ىلإ لعفلاب لصت

 مادختسا ربع اهيلع انلصح ىتلا تامولعملا يلغنال ىلإ ةلسرملا  باهرإلا ةحفاكم

 .ةديدجلا تاينقتلا قيبطت ةجيتن تامولعملا ىف لصاحلا صقنلا كلذكو ءانتاينقت

 كلذ نكل .ةقرولاو ملقلا عضو ةلواحم كلذ يف امب ءيش لك نع تايقربلا يف انثدحت

 مل اذكهو ءايلعلا ةرادإلا نم هب موقي ام لك ىلع ةقفاوملا سيروب ذخأ .ائيش رّيغي مل

 يبأ نامرح] ةعاس نيعبرألاو ينامثلا ةرتفب هل حمس .هلوق وأ ءيش يأ لعف نم نكمتن

 .[مونلا نم ةديبز

 تارابختسالا ةلاكو ةرادإ تدمع سيروب براجت نم ةيناثلا ةلوجلا تلشف امدنع
 با باوجتسا ىلإ ةدوعلا انناكمإب نأ ,ددرتب نإو ءانغالبإ ىلإ اددجم ةيزكرملا

 .ةكراشملا ضفرأس الإو ءسيروب براجت فقوتت نأ اددجم انطورش تناك .ةديبز

 ده ماني هانكرتو ,ىقيسوملا انفقوأو ,هباش ةديبز يبأ ىلإ اندعأ

 137777 اذ خذ ذا

111177 121 

 تاينقت نأل كلذو .ةرملا هذه ةبوعص رثكأ تحبص . أ هعم لماعتلا ةداعإ نأ انفشتكا

 ىلإ داعو :ةياهنلا ىف تحجن ىننكل . 111583151333338 .هيذ ترذأ سيروب

 يفابو ,هفتاه ليلدو ,هتايموب رتفد كلذكو ,ةهعم روصلا تف عتسا تا ثيدحلا

 ال1: 0377777 7اس سالما .. ةي طخ ثلا هضارغأ

 ال1 17

 1 1 اا اق دا تت
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 ”'كلذ لعفت ال اننإ١

 رمألا جاتحي .فلتخم صخش وه باوجتسالل 8598 هعضخي يباهرإ لك نإ
 تامولعملا ىلع لوصحلا يه انتمهم تناك .مائولا وج زيزعتل حرملا ىلإ انايحأ

 مهتئدهت لجأ نم ةينوناقلا لئاسولا نم انل رسيت ام مادختساو ,مهنم ةيرابختسالا
 .مزتلم يباهرإ عم كحضيو ءرملا سلجي نأ زازئمشالل ريثملا نم ناك .مهنواعت بسكو

 وهو «َّىلِإ ةبسنلاب دشرملا ةباثمب ناك يذلا قباسلا يسيئر ,لينوأ نوجب تركف
 يف ينيل ناك .نوتاه ينيل يف كلذك تركف .يملاعلا ةراجتلا زكرم يف لتق يذلا

 ةنسلأ ىأر امدنع ربمتبس /لوليأ نم رشع يدانسلا موي حاينس يف هام كرم ىلإ هقير#
 تاقيقحتلا بتكم ىلإ هقيرط لامكإ نم الدب نكل .لوألا جربلا مهتلت يهو ناريثلا
 ضكر يناثلا جربلا برُض امدنع نكل .ةدعاسملل قيرحلا عقوم ىلإ هجوت .يداحتالا
 سانلا جارخإ يف نيرخآلا نيذقنملاو ءافطإلا لاجر ةدعاسمل راهنملا ىنبملا ىلإ ينيل

 لخاد نوج لتُق .نيرخآلا جارخإل داع مث ةاجنلل سانلا ضعب داق .نامألا ةقطنم ىلإ
 سأ .سأ .وي نتم ىلع اوناك نيذلا رشع ةعبسلا ةراحبلا يف كلذك تركف .جربلا
 انررطضا .اذهب مايقلا انيلع نّيعت نكل 111119991393533 .لرك

 ىلع لوصحلاو سانلا ةايح ذاقنإ لجأ نم كلذو ءايرورض كلذ ناك املك ماستبالل
 .ةيرابختسا تامولعم

 هس سس سس سس سس س73« تاكن كانه تناك

 11 نا بز اا اواو اعد هام ان ناو نيب 1 1ك نشا نا 54 شا: نقال نب افا: ا قب تشدستا هال
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 تارابختسالا ةلاكو يللحمو سيروب نكل ,ةديبز يبأ عم تاحاجنلا ليجست ٌتعبات

 ةدمل مونلا نم نامرحلا ةقيرط لشفل ريسفت ىلع لوصحلل مهدوهج اوعبات ةيزكرملا
 ةعاس نيعبرأو نامث ةدمل مونلا نم نامرحلا نإ» : مه دحأ لاق .ةعاس نيعبرأو نامث

 لزنملا يف تيأر .«ةعاس نيعبرأو نامت دعب راهني هدحو مسجلا»و ,«ةيفاك ريغ ةرتن
 هسا .رادجلا ىلإ ًادنتسم ًاريبك اق مايألا دحأ يف [أبخملا] نمألا
 !252727372377272322237237201572335233337352377777773177 1 77الف زازا

 0101011011 1 0 ا م م يلدا بن تاس مسا ل

 .ةيلوؤسملا ىلوت نأ دعب مخزلا رارمتسا نم ةيلاتلا ةلحرملا كلت فصوب

 .ةقفاوملا لوصو عقوتي سيروب نإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض انل لاف
 نيلوؤسملا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يه, . !1-17ااقق

 تارابختسالا ةلاكو لوؤسمل تلق .هتطخ نومعدي ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف

 يف انل رايخ ال لوقي نأ ديري هنأكو هيفتك ّره .«يعم حزمت كنأ نم دب ال» :ةيزكرمل
 .كلذ

 100 10277 010 سلا شل ا 0+ لب” 22722722



 دوسلا تايارلا

 .اهتبرجت يف بغرأ ينأب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم تغلبأ 5

 خذ 1111112121 212ة02ةزة2 2 1 1 1212121ذ 121 1 1 1 111

 اا وا ا م

 نا

 حمالم ترهظ امنيب ًاقفاوم أموأ .«نونج اذه» :ةفرغلا نم جرخأ نأ لبق هتغلبأ

 .ههجو ىلع طابحإلا

 فاقيإب رمأت نل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ايلعلا ةرادإلا نأ ٌتكردأ

 ةرادإو ضيبألا تيبلا ىطعأ .انتاضارتعا ريصم لهاجتلا ناكف .سيروب براجت

 نم عيجشتلا ىقلت امك ,ءضايب ىلع ًاكيش سيروب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 ةربخلا ىلإ مهداقتفا نأش نم ناك .ضرألا ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلّذحم

 ,ةءاسإ رثكأو ًانونج رثكأ رومأ ىلع ةقفاوملا ىلإ مهب يدؤي نأ لوهجملا نم فوخلاو
 لوصحلا صرف تصلق اذكهو ,ةواسق براجتلا تدادزا .ةجيتن نود نم تناك نإو

 ىلوألا ةرمللو ءتأدب .لبقتسملا يف ةديبز يبأ نم ةقوثوم ةيرابختسا تامولعم ىلع

 تامولعملا عمج وه نطنشاو يف نيلوؤسملل يقيقحلا دصقلا ناك اذإ امع لؤاستلاب

 .ةيرايختسالا

 يذلا رمألا وهو ,بيذعتلا دودح سماالت داكت سيروب تاللواحم نأ تظحال

 نطنشاو يف ام ًاصخش نأ يبلق نم تينمت يننأل عقوملا كلذ يف تيقب .ينلهذأ
 ىتح بغرأ مل .ةديبز يبأ باوجتسا ةعباتمب انل حمسيو ءنونجلا اذه فقوي فوس

 تنك ينكل .اددجم هنم ةديفم تامولعم ىلع لوصحلا ةصرف نع يلختلا يف نآلا

 تنكو ءانونج رثكأ ءايشأ قيبطت اهيف لواحي سيروب ناك ةرم لك يف ربكأ رتوتب رعشأ
 جمانربلا ىلع نوفرشي نيذلا صاخشألا لايح قلقلاب رعشأ

 جاردأ تبهذ دق سيروب ةحازإ ةيناكمإب يلامآ نأ 88# يتلباقم دعب تكردأ
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 هيل يحسم م ا ع يمس د وس م ذا

 «كلذ لعفن ال اننإ»

 .ةينالّمعلا نع اودعتبا دق جمانربلا نوريدي نيذلا صاخشألا وأ ءصخشلاف .حايرلا

 .ًادج ادع اهاطخت عقاولا يفو .بيذعتلا دودح ىطختي باوجتسالا أدب 7272

 بتكم ةرادإب تلصتاو نمآلا فتاهلا تلوانت .دفن دق انربص نإ يسفن يف تلق

 لك تناك .ةرشابم ةرادإلاب اهيف لصتأ يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناك .تاقيقحتلا

 لئاسرلا نع ةرابع تناك اهنأ يأ ,ةيداعلا ةينقألا ربع رمت 82 ةقباسلا ىلئاسر

 نأ ضرتفملا نم ناك ىتلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ربع ةلسرملا ةينورتكلإلا
 ةلاكو رقم يف لمعي يذلا مارف كاشت وهو ؛تاقيقحتلا بتكم طابترا طباض ىلإ مّلست

 كلذو .ةداتعملا ةينقألا قاطن جراخ لصاوتلا عضولا بلطت .ةيزكرملا تارابختسالا

 .ريدملا ىلإ لصت مل ةقباسلا هاواكش نأ نم تقلق يننأل

 ينلصوت نأ نطنشاو يف تاقيقحتلا بتكم رقم يف فتاهلا ةلماع نم ٌتبلط
 ًايموكح ًافظوم هفصوب همرتحأ انأو ءاقيدص هربتعأ يذلا وروماد تاب ريدملا دعاسب

 يف أقحم تنك .يرجي ام ةجيتن بضغيس هنأ يف كشأ ال يننأ امك ,ئدابملاب مزتلب

 فوس مهنأ لمتحُي امو ,ةقباسلا عيباسألا ىدم ىلع ثدح ام تابل ٌتحرش
 انه ءاقبلا يننكمي ال» :هل تلق نأب يتملاكم تيهنأ . 599999599 عم ًايلات هنولعفب

 ءازإ اجرفتم ىقبأ نأ يننكمي ال .«هيلع ضبقلا يقلأ امإو رداغأ نأ امإ .نآلا دعب

 يننكمي الو ءبيلاسألا كلتل ةيكريمألا ةعيبطلا يفانت يتلا ةيقالخألا ريغ لامعألا

 تامولعم بسكن نأ ضرتفملا نم ناك امنيب ةءاسإلل ضرعتي صخش ىلع جرفتأ نأ
 .نييكريمألا حاورأ ةيامح ىلإ يدؤت نأ نكمي هنم ةيرايختسا

 ىلإ هجوتي نأو روفلا ىلع عقوملا رداغي نأ بجي 89998998898 نأب تاب ينغلبأ

 تاقيقحتلا بتكم ريدم عم رواشتلا تاب دارأ .تاميلعتلا راظتنا يف ةرواجم ةنيدم

 وهو كنارف انيلإ ٌمضنا .ًامّدق يضملل قرطلا لضفأ نأشب رليوم تربور يداحتالا

 كنارف انغلبأ .باهرإلا ةحفاكم زكرم لبق نم بذكلا فشك زاهج ليغشتب قلكملا

 ءاو



 دوسلا تايازلا

 .«هب تمق ءيش أوسأ لجرلا كلذ فيظوت ناك» :ةنيدملا عراوش ىف انلاوجت ءانثأ

 .هتوص ىف لجخلاو مدنلا ةرمث تحمل

 عم ةميظع ةقالع تمقأ نأ ىل قبس .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةطحم ترز

 ةئيه سيئر حضوأ .يأرلا يننورطاشي مهمظعمب اوناك .ةطحملا كلت يف طابضلا

 مامأ [ناكرألا سيئر] نيفظوملا

 ةرداغمب تاب ينرمأ.«كلذ لعفن ال اننإ» :رليوم نم ةلاسر تلصو موي رورم دعب

 ىلإ أوج تدعو يبئاقح تمزح .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةدوعلاو .روفلا ىلع عقوملا
000 

 دا همر هه

 يرخو امل مهفتم هنأب ل

 نأ تلط. ليخترلل !دهتسم, هئأب هءاسؤر غلبأ امدنع هنأل ,لعفي مل دس كل

 ةداتعملا كتف عع كلل ذ "ك2 غلبأ .ةيفاضإ تاميلعت لوصو ىتح ةرداغملا لجؤي

 ليمعلا انأ تنك .نيرخآ ءاسؤر فارشإ تحت 256658 ناك .ةرادإلا ىلإ الوصو

 اليمع نكي مل 95922 نكل .كرويوين يف يئاسؤر ربع يريراقت لسرأو ,يناديملا

 يف ايلعلا ةرادإلا بتاكم يف فرشم ٍليمعك نّيع هنكل ,تقولا كلذ يف اينالمع
 رمألا ىلع نورخآ صاخشأ قفاوي مل .ةينقألا كلت ربع هريراقت لسري ناكو .نطنشاو
 يذلا ببسلا وهو ,عقوملا يف ا لخدت ءاقب ةرورض اوأر مهنأل تاب هردصأ يذلا

 ,رومألا ريغتت دق ءاوعمسا» : 999599 لاق .ءاقبلاب 998988 ل حامسلا ىلإ مهعفد

 نم نونكمتت لهف ,ترداغ اذإ امأ .فارشإلا هب ردجي نم نحن اننأ نوكردي دق مهو

 ةرم لك يف مالكلا نع ةديبز وبأ فقوتي ؟جمانربلا ةرادإ يف ىقمحلا ءالؤهب قوثولا

 «؟مكيأر ام .اهيف نولخدتي

 وهو .ةرطيسلا نع رمألا جرخ .ربكأ ةرتف ءاقبلا يننكمي ال , 8 » :هل تلق
 اننأ ىلع ريدملا قفاو .ًاريبك ارطخ لمحي هنأ امك :نييكريمألا تايقالخأ نع ديعب

 نأ كنكمي نكل .رداغأس يننإ .ةرداغملاب انرمأ تاب نأ امك .هذهك لامعأب موقن ال

 .«ءاشت ام لعفت

21 



 ١كلذ لعمعت ال انتإ“

 .«ىقبأ فوس»

 .«هبتنا نذإ» :اعدوم هل تلق

 دنع تاب فشتكا .ةديبز يبأ لوح عامتجا دقعل نطنشاو ىلإ 1983 داع

 انأ امأ ,نطنشاو يف تاب رقم ناك) .عقوملا يف يقب دق 55 نأ طقف كلذ

 . ( ةاهه89989 رارق نع هربخي مل ادحأ نأ اهلك هن قتلا ملو كرويوين ىلإ تدعف

 ,مويلا ىتح هحماسي مل وهو ,هرماوأ ذفني مل عال نأل ًاريثك تاب بضغ

 نأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم مّمص .عقوملا ىلإ ةدوعلا مدعب 252 رمأ وهو
 .ةوسقلا يف ةيلاغملا بيلاسالا يف افرط نوكي ال

 ىلع نيعتي هنأب اورعشو .تاب عم ايلعلا ةرادإلا يف نيلوؤسملا نم ددع قفاوي مل

 تاب عم فقو رليوم تربور نكل ,باهرإلا ةحفاكم جمانرب نم اءزج نوكي نأ
 نيذلا كئلوأ نأو .ةموسرملا اهدودح تدعت دق رومألا نأ رليوم كردأ . 954 و

 يقب .هل تناك لصفلا ةملكلا نكل ,عجارتلل نيزهاج اوسيل بيلاسألا هذه نودناسي

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لخدت ةياهن كلذ ناك .نطنشاو يف
 .هديبز ىبأ باوجتسا

 نأ ىلإ كلذ دوعيو ,ةواسقلا يف ةديازتم قرط قيبطت 0 ليحر دعب سيروب عبات

 ىف دجوي .بيلاسألا كلت ةمواقم ىلع نيبردم اوناك نيرخآلا نييباهرإلاو ةدسز انأ

 يذلا فقسلا وهو ,ةيساقلا تاينقتلل ىجاجز فقس انماظن لثم ةيطارقوميدلا مظنلا

 :ةياهنلا ىف بوجتسملا عادخ ىلإ فوقوملا أجلي .هقرتخي نأ بوجتسملل نكمُي ال
 .ةديبز وبأ هلعف ام اذهو

 رمألا رادصإ ىلع 1517 بيلاسأ نع نيعفادملا ربجأ يذلا ببسلا وه كلذ ناك
 ؛(قرغلاب بوجتسملا رعشُت ةيبيذعت ةينقت يهو) قارغإلا ةينقتل ةديبز يبأ ضيرعتب
 ,ةغرفم ةقلح لثم بيلاسألا هذه تناك .ليق امك ةّرم نينامثو ثالث نع ّلقي ال امبو
 .ىرخأ دعب ةرم ةوسقلا يف ةديازتم بيلاسأ لاخدإ ضرفت اهنأ يا
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 دوسلا تايازلا

 هسفن يباهرإلا رضح ىتلا رومألا زيزعت ىلإ ةيساقلا باوجتسالا بيلاسأ يدؤت ال

 هتبرجت يف مكحتلاب ربكأ ًاساسحإ هيطعت اهنكل ,هيلع ضبقلا ءاقلإ ةلاح يف اهلبقتل

 ةيجيتارتسا يدؤت .هتمواقم ةيوقت ىلإ يدؤي يذلا رمألا وهو .هل ضرعتيس ام عقوتو
 قوفتلاو يباهرإلا هابتنا ةراثإ  لباقملا ىف ,1 اهتقبط ىتلا باوجتسالا

 وه باوجتسالاو ةلباقملا ءارجإ نف نإ .نواعتلا ىلإ هعفدتو هكابرإ ىلإ  هئاكذ ىلع

 ىلإ نفلا اذه انلّوح اننأل ديدحتلاب حاجنلا مت دقلو ,يكولس ملعو .هتاذ دحب ٌعلع
 .ملع

 دكأتلل ةقيرط دجوت ال .ةقوثوم ريغ ةادأ يه بيذعتلا نم ةستكملا ةلدألا نأ

 تامولعم ءاطعإل وأ جاعزنالا بنجتل امإ ملكت هنأ وأ ءاقداص فوقوملا ناك اذإ امم
 يذلا وهو .قحال تقو يف رمحألا بيلصلا دمحم خيشلا دلاخ غلبأ .ادمع ةطولغم

 تيطعأ يباوجتسا لحارم ىسقأ لالخ» :باوجتسالا يف ةيساقلا بيلاسألل ضّرعت

 يف نوبغري نيبوجتسملا نأ دقتعأ ام ىبلأ يك ةطولغملا تامولعملا نم اريبك ًاردق

 .«ةئيسلا ههتلماعم فاّقيإ ىلإ مهعفد لجأ نمو .هعامس

 بوجتسملا عفدي .نواعتلا نم رثكأ ناعذإلا قيقحت ىلإ فدهت سيروب قرط تناك
 رسب بوجتسملا نأ دقتعي ام لوقل بّوجتسملا صخشلا ناعذإلا قيقحت ةلاح ىف

 ةضق 1 كلذ ىلع لاثم لضفأ نإ .ةقيقحلا نوكت نأ ةرورضلا نم سيلو معامل

 هنأب دعب ام يف يبيللا فرتعا .نادلاخ يف ةديبز يبأ كيرش وهو .يبيللا خيشلا نبا

 ,لضفأ ةلماعم ىلع لصحي يك نوبوجتسملا اهديري تامولعم يأ قفلي نأ ررق»

 انأ عفد يذلا هتاذ ببسلا وه كلذ ناك .«[ةيبنجأ ةموكح] ىلإ هميلست بنجتي ىكلو

 ,ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلا هنأب «فارتعالل» قارغإلا ةينقتل ضرعت نأ دعي ةديدز

 تفشتكا .نيبوجتسملا ىلإ ةبسنلاب قيرطلا ةياهن تلكشو .ةبذك تناك يتلا يهو
 يف 55001 خويشلا سلجم ءاضعأ نم تلكشت ىتلاو تارابختسالا لوح قيقحت ةنجل

 يتلا تامولعملا ىلع ةدشب تدمتعا دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ "٠٠١ ماعلا

 ارود تامولعملا كلت تبعل .ةدعاقلاو قارعلا نيب ام ةقالعلا مييقتل يبيللا اهب ىلدأ
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 «كلذ لعفن ال اننإ»

 بسحب كلذو 7٠١٠, ماعلا يف قارعلا وزغل شوب ةرادإ تارربم ليكشت يف ًامساح
 نم عيباسأ لبق كلذو ةدحتملا ممألا مامأ هضرع يف كاذنآ ةيجراخلا ريزو اهصخل ام

 .حايتجالا

 تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ «لباقملا يف .ءيدؤيف ديشرلا باوجتسالا جهن امأ

 تاينقت يف ةسيئرلا ةلكشملا نكل .ةينوناقلا انتيلمع يف ةديفمو ,ذيفنتلل ةلباقو ,ةقيقد

 تامولعم ىلع لوصحلا دعب انيلع نّيعتي .ةيئاهنلا ةلحرملل اهلهاجت يف نمكت سيروب

 فيقوت عيطتسن ال اننإ .ام ةلحرم يف ًايئاضق مهقحالن نأ نييباهرإلا نم ةيرابختسا

 رشع وأ ةنس دعب ءاوس يرورض رمأ ىلإ ةمكاحملا لوحتت .ىمسم ريغ لجأ ىلإ سانلا
 نع ةجتانلا تامولعملا نكل .مهحارس قالطإ بجيف كلذ ثدحي مل نإو .تاونس
 تائيهلا يف ىتح ةلكشم رمألا اذه لكشي .مكاحملا ىدل ةلوبقم تسيل بيذعتلا
 ,مهترادإ تحت نوكت يتلا وأ نييركسع نم لكشتت يتلا مكاحملا لثم - ةيركسعلا

 .ةيداعلا مكاحملا يف ةدوجوملا كلت نع فلتخت تابلطتمو دعاوق نم هنمضتت امبو

 لصن فوس يتلا ةيئاهنلا ةلحرملا يه ام» :تلأسو نأشلا اذه يف دإ عم تثدحت

 «؟لئاسولا هذه مادختسا دعب ةديبز يبأ عم اهيلإ

 .«ةيركسع ةمكحم ىلإ لوحتي نأ نوديرب مهنأ دقتعأ»

 مكاحملا نم ةلدألل ىندأ ريياعم ةيركسعلا مكاحملل نوكي نأ لمتحُي» :هتبجأ
 .«[طقف ةنادإلا ىلإ فدهت] ةعنطصم مكاحم تسيل اهنأ فرعن اننكل ,ةيداعلا

 يف ةمدختسملا تاريضحتلابو وماناتناوغ جيلخ ةيلمعب ملع ىلع دإو انأ تنك
 ماعلا نم ركبم تقو يف شيجلا وماحم غلبأ .ةيركسعلا مكاحملل ىرخأ تالاح

 اونودي نأو ةلدألا ىلإ ةبسنلاب نيصيرح اونوكي نأ ةرورضب نيبوجتسملا 5

 عافدلا ةهج كارشإ ةرورضو ؛فاشتكالا ةيلمع كلذك كانه تناك .اهنع تاركذم
 ةيركسعلا مكاحملا يف ىتح هنأ انيلإ ةبسنلاب كلذك حضاولا نم ناك .هفرعن ام لك يف

 .كلذ ىلع يعم دإ قفاو .ةلوبقم ريغ ربتعت ةيساقلا تاينقتلا نم ةبستكملا ةلدألا نإف
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 دوسلا تانارلا

 ريغ ةينقت لك ىلع ريثك تقو فرص .ةئيطب ةيلمع هارك الاب باوجتسالا ربتعُي
 هديري ام مئالي عقاولا يف كلذ ناكو ,ركذت ةجيتن يأ نود نم كلذو ,ةحجان

 نع عانتمالاب نيفوقوملا نييباهرإلا [ةدعاقلاب صاخلا] رتسشنام ليلد رمأي .ودعلا

 ليدبت نم مهقافر نكمتي ثيحب ,ةعاس نيعبرأو نامث ةدمل ةلئسألا نع ةباجإلا

 ثودح لامتحا كلذك ٌدجوي .دالبلا نم رارفلا ىتحو .مهفتاوه ماقرأو مهئباخم

 وهو .يباهرإلا باوجتسا ةيلمع ىلع مّيخي يذلا وهو «ةتوقوملا ةلبنقلا» دهشم

 ريغ رمأ وه ,مايألا نم كعد .تاعاسلا وأ قئاقدلا ةعاضإ نأ فيكرسفي يذلارمألا

 .امامت لوبقم

 ةيلوؤسملا نع ٠٠٠١9,. ويلوي/زومت 19 يف لدعلا ةرازو بتكم هردصأ ريرقت دروأ

 ناك .ةيروف جئاتن ىلع لوصحلا اهنم عقوتُي نكي مل» سيروب تاينقت نأ ةينهملا

 فوقوملا ةئيهت وه اهئارو نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو باوجتسا جمانرب فده
 صخشلا ناك اذإ امع لءاستأ ىننإ .«باوجتسالل هتمواقمم رسك فدهب ايضيردت

 ةحفاكم تايلمعل ىوصقلا ةيمهألا نع ةركف يأ كلتمي «اس ةملك بتك يذلا

 .باهرإلا

 ًالهقتسم لواقع ةياديلا يف ناك يذلا سيروب ةريسم نأ قحال تقو يف تملع

 ةرادإ ىلإ لوحت مث ,يمالسإلا فرطتلا يف وأ باوجتسالا قرط يف ةربخلا ىلإ دقتفي

 باوجتسال صصخملا انجمانرب ئأ  ةدعاقلا دض انتكرعم يف تاهبجلا مهأ ىدحإ

 ربمتبس /لوليأ 11 موي ىلإ اهروذجب دوعت امنإ  ةيلاعلا ةيمهألا يوذ نم نيفوقوملا

 ةطلس ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو مويلا كلذ يف شوب سيئرلا حنم 7٠٠0١. ماعلا نم

 ضيوفتلا يف كلذو مهباوجتساو مهزاجتحاو ةيباهرإ لامعأب مهمايقب هبتشم لاقتعا
 .غيلبت ةركذم مساب فرت يذلا

 ةلاكو اهفصوب ةيضاملا دوقعلا ىف ًاساسأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلمع

 عم نواعتلابو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ناك .ةيرابختسالا تامولعملا عمجل

 «يكريمألا شيجلا ىف ةيئانجلا تاقيقحتلا ةدايقو .721015 لثم ةيركسعلا تائيهلا
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 ا ااا كلذ لعفن ال اننإ

 ىلوتت يتلا تائيهلا يه .ةصاخلا تاقيقحتلل يكريمألا وجلا حالس بتكمو

 ”,. ماعلا يب ىف نوسرجليه نوج هدعأ ىذلا ريرقتلا حرشي .مهب هتشملا باوجتسا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو جمانرب نأ ليصفتلابو ,تاباوجتسالاو تالاقتعالا نع
 ةلاكولا نآل كلذو ابيرقت ساسأ نود نم أدب» ربمتبس /لوليأ نم رشع ىداحلا دعب امل

 ىف تابوعص تهجاو نأ دعب كلذو تاباوجتسالا يف اهتالخدت لك ايلعف تفقوأ

 - .«ىندألا قرشلاو ىطسولا اكريمأ يف ىلوألا تاباوجتسالا جماربب قلعت اياضف

 راشتسملا نأ "021 يققحم نع ٠٠١9 .ويلوي/زومت 74 يف ردص ريرقت دروأ

 مظعم يف ةلاكولا نأب مهغلبأ ءوزير نوج .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةلاكولاب ماعلا

 تارابختسالا ةلاكو وفظوم ماق .تاباوجتسا رجت ملو اصاخشأ زجتحت مل اهخيرات

 رهظت الو ةبقارملل تعضخ عطاقملا هذه نكل) رداصملا نع ريراقت رادصإب ةيزكرملا
 كلذ ينعي .مهباوجتسا وأ دارفألا زاجتحال ةزاجم نكت مل ةلاكولا نكل ء(ريرقتلا يف

 يف ابيصم وزير نكي مل) .لقحلا كلذ يف ةيمسر ةربخ ىلإ رقتفت تناك ةلاكولا نأ

 :ريمتيس/لولبأ نم" راع يداحلا لبقو ,ةلاكولا يف بذكلا بحماس نأل ,كلذ

 تاباوجتسالا ءارجإ نع ًالوؤسم ناك .,باوجتسالا عرف مساب اقباس فرت يذلاو

 نم ةيلوؤسملا هذه تبحُس دقف ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب امأ .جراخلا يف

 .(باهرإلا ةحفاكم زكرم ىلإ تيطعاو ةلاكولا
 تارابختسالا ةلاكوب عفد يذلا ببسلا وه ةيمسرلا ةربخلا ىلإ راقتفالا ناك

 .شوب سيئرلا هب رمأ يذلا لاقتعالا جمانرب ريدي صخش نع ثحبلا ىلإ ةيزكرملا

 نلعُي مل تاهج نم ةيصوت ىلع ءانب ءرخآ سفن ملاعو ءسيروب راطإلا اذه يف مدقت

 ماعلا رخاوأ يف» :هريرقت يف نوسرجليه بتك .لمع يّدقع بجومب المعو ءاهنع
 ءارجإب ...[سيروب] ادقاعتم ايسفن اللحم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تفلك ١
 عم سيروب نواعت .«باوجتسالا تاينقتل ةدعاقلا ةمواقم لوح ةسارد ةباتكو ,ثحب

 كلذ ةجيتن نايسفنلا ناملاعلا رّوط .عافدلا ةرازو عم نيلماعلا نييسفنلا ءاملعلا دحأ

 .لدعلا ةرازول عباتلا ةينهملا ةيلوؤسملا بتكم (أ
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 دوسلا تابارلا

 نيذلا نويركسعلا فصو .«تايباوجتسالا يف اهمادختساب ايصوأو [:115 قرطب ةمئاق

 : عمتجأ مل 4 يذلا كيرش أو .ةسرطغلا ةي ةياغ يف هنأب سيروب ب نيدقاعتملا وفرع

 .ةروطخلا

 رهش يف هنا خويشلا سلجم نم تاقيقحت ةنجل ريرقت نم دعب ام يف تفشتكا

 ةيزكرملا تاراشخشتسالا ةلاكو ولوؤسم بلط ء” أ ماعلا نم ريمسد/لواآلا نوناك

 ناللحملا دنتسا .ةدعاقلا هتدعأ يذلا رتسشنام ليلد ليلحت هكيرشو سيروب نم

 ةيرورض نوكتس ةيساقلا تاينقتلا نأب ىحوي جاتنتسا ىلإ لصوتلل ليلدلا اذه ىلإ

 رتسشنام ليلدل ريسفت ءوس لكشي كلذ نكل .فارتعالا ىلع ةدعاقلا يلقتعم لمحل

 نييباهرإلل ةاطعملا تاميلعتلا ةحص تررب سيروب تاينقت نأ وه عقاولا نأ الإ

 .نيفوقوملا

 1 .عقوملل ير يب هيام جي تيدي

 رج ١ .ةديبز يبأ نم ةيتآلا ةيراختسالا
 : : يو هيدا اد يدعم

 نم ناك ٠ 5556 هؤاضرإ انيلع يغبني :ىمآلا عقاد ىف كلاجر هكبرأ» :تينبت در

 .لشفلا كلذ رربي ديدج رذع ىلع روثعلا ىف ةاودهج

مانرب دوجوب هيف فرتعا ٠ .” ماعلا يف ًاباطخ شوب سيئرلا ىقلأ
 تاباوجتسالا ج

 بتكم ريدم دعاسم نم كلذ دعب ةيفتاه ةملاكم تيقلت .«هتاحاجن» دّدعو :ةيبماقلا

 ؟سيئرلا باطخ تعمس له» :اهلالخ ينلأس يداحتالا تاقيقحتلا

 دخأ يف لمعلاب ًالغشنم تقولا كلذ يف دالبلا جراخ تنك .«الك» :هتبجأ

 .عيراشملا

 .«انرودب هنع ثيدحلا

 0ع



 ك2 ا ممم جويس ا حاحا وا جو و وسووع نعاس وش سو يسووع وو جب - د ا 6.

 «كلذ لعفن ال اننإ»
 تا

 سيئرلا نأ تكردأ .ةيفتاهلا ةملاكملا ىزغم تمهفو دعب ام يف باطخلا تأت

 تارابختسالا ةلاكو تاركذم يف ةيرس تربّتعا يتلا ةطولغملا تامولعملا رركي

 نع ةطولغم تامولعم ىقلتو ,ليلضتلل ضرعت دق دق شوب سيئرلا نأ دقتعأ) .هيزكرملا

 ةفص اهنع تعزن ىتلا تاركذملا نمو ءباطخلا نم تملع .(تاينقتلا كلت ةيلامز

 مهيلإ لضفلا ةبسن ىلإ ىتح اوضم نطنشاو يف 15:175 يمعاد نأ .دعب ام يف ةيرمل

 نأ نم مغرلاب كلذو .راتخم وه دمحم خيشلا دلاخ نأ نع تثدحت يتلا ءابنألا ىن
 .تامولعملا كلت انفرع امدنع عقوملا يف نكي مل باهرإلا ةحفاكم قير

 - ةديبز ىبأ باوجتسا» :ىلي ام ويام/رايأ ١" يف يروبدارب ةركذم تدروأ

 خيشلا دلاخ ددحخ ىتح ...ةززعملا باوجتسالا تاينعت تمدختسا نإ امو :ًاذدجم

 وبأ مدق .«ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا هنأ ىلع دمحم
 هيسوخ [امهيف نمب] نيطشان لوح ةّمهم تامولعم» ,ةركذملا كلت بسحب ,ةديبز
 نطنشاو ةقطنم يف «ةعشم تافلخم تاذ ةلبنق» عنصل ططخ يذلا [«] اليداب
 يتلا نيلكورب رسجو ةينكسلا ققشلاب ةقلعتملا [تارماؤملا] ططخلا امأ .«ةمصاعلا
 تلصح اهنأ ةيزكرملا تارابختس ابختسالا ةلاكو تمعز دقف .ةديبز يبأ نم اهيلع انلصح

 زارحإ نم نكمتت مل ةلاكولا نأ ودبي .نمزلا نم ةنس دعب دمحم خيشلا دلاخ نم اهيلع
 . 899 مادختسا ىلإ ترطضا اذهلو ,تقو يأ يف اهل حاجن يأ

 خيرات تلمح ىتلا يروبدارب ةركذم تدروأ .كلذ عم ىرخأ ة ةريثك ءاطخأ دجوت

 ويام/رابأ يف وغاكيش ىلإ هلوصو ىدل» اليداب ىلع ضبقلا يقلأ هنأ ويام/رابأ ”“

 /رايأ رهش ىلإ دوعي هيلع ضبقلا ءاقلإ خيرات نأ وه عقاولا نكل 7٠١«. ماعلا نم

 نب يزمر نأ ةيرسلا ةفص اهنع ترعرل ىرخأ ةركذم تدروأ جال و 7 ماعلا نم ويام

 نأ وه عقاولا نكل .١٠٠7؟ ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف لقتعا دق ةبيشلا

 خيراوتلا هذه تدأ .7001 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف مت دق هيلع ضبقلا ءاقلإ
 ةجيتن ءاج اليداب ىلع ضبقلا ءاقلإ نأ ءنيئطخم ,حيرصتلا ىلإ نيلوؤسملاب ةطولغملا

 عقاولا امأ 96. ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ ىف تأديب يتلا قانتخالاو قارغإلا ةينقت

 .ةيلمعلا ةيحانلا نم ليحتسم كلذ نأوهف
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 دوسلا تايارلا

 تارابختسالا ةلاكو هتعضو يذلا «يسفنلا مييقتلا» ةدهاشم ةصرف يل تحبتأ
 ياج لبق نم مييقتلا اذه مدختسا .ةدع تاركذم نع ةيرسلا عزن دعب كلذو .ةيزكرملا

 ةينوناقلا تاراشتسالا بتكم يف ماعلا يعدملا دعاسم كاذنآ ناك يذلا) يبياب .سا

 ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف وزير ىلإ اهّهجو ةركذم ةباتكل (لدعلا ةرازول عباتلا
 باوجتسالا تاينقت مادختسال ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول نذإلا اهيف يطعي

 .ةززعملا

 نإف مييقتلا اذه بسحب» :يسفنلا مييقتلا ىلإ ةراشإلابو «يبياب ةركذم دروت
 فوفص ةعرسب قلست دق ءطقف هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا ىف ناك يذلا ةدييز ابأ

 .ةدعاقلا يف عبارلا وأ ثلاثلا لجرلا نوكي نأ ىلإ لصوت ب ايندلا نيدهاجملا

 كلت هتفصب ةديبز وبأ نكمت .ندال نب ةماسأ يدعاسم ريبك هفصوب كلذك لجرلا لمع

 نيرصانملا قّسنم هفصوب كلذك لمع امك ...بيردتلا تاركسعم نم ةكبش ةرادإ نم

 ةحفاكم طباض ةفصب لمع هنأ كلذ ىلإ فاضُي .ةيبنجألا تالاصتالاو ءجراخلا يف

 ...ةمظنملا لخاد سيساوجلا فشك ةمهم ملست هنأ امك ,ةدعاقلا ةمظنم يف سسجتلا

 كلذ ىلإ فاضُي ...ةدعاقلا اهتذفن ةسيئر ةيباهرإ ةيلمع لك ىف أطروتم ةديبز وبأ ناك

 .«ربمتبس /لوليأ ١١ تامجهل نيططخملا دحأ ناك هنأ

 نع صخلملا اذه لثم ةباتك نم صخش يأ نكمتي فيك .مويلا ةياغل ,مهفأ مل
 انئاقلإ لبق ةطولغم تامولعملا هذه نأ فرعن اننأ ىلع رمألا رصتقي ال .لجرلا ةريس

 .هيلع ضبقلا ءاقلإ دعب ةطولغم اهنأ نم رثكأ اندكأت نكل ,ةديبز يبأ ىلع ضبقلا
 تاركذملا يف ةيلاتلا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع اسيتنقم لظ يسفنلا مييقتلا اذه نكل

 .ةيلخادلا ةيموكحلا

 ةمواقملا تاينقت لوح ةدعاقلا ليلد بتك ةديبز ابأ نأ كلذك يسفنلا مييقتلا دروأ

 ةغايص ىلإ اوهبتني مل مهنأ كلذك ودبي .«هتيلالقتسا رّدقيو ءايتاذ هجوم صخش» هنأو
 ىلإ مامضنالا ىلإ (حيحص اذهو) «هتيلالقتسا ردقي» صخش دمعي اذامل .مهتاملك
 لوح ةدعاقلا ليلد بتك يذلا وه ناك ام اذإو ؟اهدئاقل ءايمعلا ةعاطلا بلطتت ةمظنم

 0ا/؟



 222222 ل كلذ لعفت الانتإ

 تاينقتلا يهو) حجنت فوس ةيساقلا تاينقتلا نأ نودقتعي اذاملف ,ةمواقملا تاينقت

 هودارأ ام لك قرولا ىلع اوعضو مهنأ ودبي ؟ (هنوعقوتي ام ىلإ ةبسنلاب ةليئض ودبت ىتلا

 .«امدق رشع ينثا» غلبي ةديبز يبأ لوط نأ ىلع ةنهربل

 ىذلاو 5٠١4, ماعل ةيزكرملا تارابختساللا ةلاكو يف ماعلا شتفملا ريرقت دروأ

 ال ةديسز ىبأ لوح ةيمسرلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تاركذم ْنأ ,نوسرجليه هدعأ

 مل اهنأكو ودبت اهتلعج نكل .انترداغم لبق هعم اهانزرحأ يتلا تاحاجنلا طقف بججحت

 ةديبز يبأ حورج ةجلاعمل ةددشم ةيبط ةيانع ةيادبلا ذنم ةلاكولا تمدق» :ادبأ ثدحت

 عيباسأ هباوجتسا ةيلمع تلجأ امك ,هيلع ضبقلا ةجيتن

 مل باوجتسالا نأ وه عقاولا نكل .«ةديبز يبأ باوجتساب ماق اقيرف كلذ دعب ةلاكولا

 تنعمج .هناشش راظتناب ةدع

 اا ناك هنأ امك .ادنأ لجو

 مادختسا زيجت يتلا تاركذملا ىلإ ةبسنلاب صاخ لكشب ظوحلم وه ام نكل
 ةلاكو يلوؤسم نم ةمدقملا تامولعملل هيف كوكشملا ريغ اهلبقت وه تاينقتلا كلت

 تارابختسالا ةلاكو مييقت ايلك دمتعا» هنأب يروبدارب فرتعا .ةيزكرملا تارابختسالا
 نم دكأتلا لواحي مل هنأو ,5115 ةززعملا باوجتسالا تاينقت ةيلاعف نأشب ةيزكرملا
 ال» :08 يروبدارب غلبأ .«اهيف كيكشتلا وأ اهاقلت يتلا تامولعملا كلت ةحص

 نم رود ناك .«تامولعملا كلت يف يلعف قيقحت ءارجإ ىلع عقاولا يف يرود لمتش
 .عيطم فظوم رود نم اليلق لضفأ راطإلا اذه يف نيرخآلا حلاصم سرح

 ىلع تالييذتلا ىدحإ تدروأ .اهدحو لدعلا ةرازو أطخ ىرج ام نكي مل

 نم ققحتلا سيل هرود نإ اهيف لاق يتلاو 01 ىلإ اهمدق يتلا يروبدارب تاقيلع
 .ضيبألا تيبلا راشتسمو ,ءسيلازنوغ يج .يآ ٌتح» نيلوؤسملا دحأ نأو «عئاقول

 ةعجارم لجأ نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول عبات ديدج قيرف ءاشنإ ىلع غندليف در
 هنأ له .«جمانربلا اونبت نم ىلع امئاد تدمتعا ةيلاعفلا تامييعت نكل ,جمانربل

 ,ةديكأ ةقيرط كلذ ناك ؟مهجمانرب ةيلاعف مييقتب 5115 ومعاد فلكي نأ قئاللا نم
 .هنوديري يذلا جاتنتسالا ىلإ لوصولا نمضت ,ةلهسز

 ءاقرا



 دوسلا تايارلا

 انتحيصن تدنتسا» :ىلي ام دروتف تاينقتلا كلت تزاجأ يتلا يبياب ةركذم امأ

 يأ نوكلتمت ال هكنأ كلذك مهفن اننإ .انل اهومتمدق يتلا .ةيتالا قئاقحلا ىلإ

 ىأرلا اذه نأو ءانه اهصيخلتب انمق يتلا قئاقحلا فلاخت مكتبعج يف قئاقح

 ةقبطم ةحيصنلا هذه دوعت الف قئاقحلا هذه تريغت اذإ امأ .قئاقحلا هذهب دودحم

 .«ةرورضلاب

 يف ةيساقلا تاينقتلا مادختساب صيخرتلا حنم تبجوتسا ىتلا قئاقحلا تّصخلت

 ءاضعأ رابك نم ناك هنأو (عقاولا يف نواعتي ناك هنكل) نواعتي نكي مل ةديبز انأ نأ

 ماع ىلع اونوكي مل ةركذملا كلت باتك نأ لمتحُي .( (كلذك نكي مل هنكل) ةدعاقلا

 حنم اوبلط نيذلا كئلوأو ,تاركذملا تايوتحم اومّدق نيذلا كئلوأ نكل ,ةقيقحلاب

 .ديكألل هجو ىلع قئاقحلا هذهب ملع ىلع اوناك ءسيروب براجت قيبطتل نذالا

 ةبسنو ءبيذاكالا هذه نيودتب ةيساقلا تاينقتلا كلت يرصانمل حامسلا ببسي نكل

 (نطنشاو يف امهيمعاد تاهيجوت تحتو) هكيرشو سيروب حنُم مهيلإ انتاحاجن

 يف مهيلع ضبقلا ىقلُي نيذلا ةيلاعلا ةميقلا يوذ نيفوقوملا لك ىلع فارشإلا تح

 قرط نمو ,ءكلذ ناك .تاينقتلا هذه هيلع قّيبطت صخش لوأ ةديبز وبأ ناك .لبقتسملا

 نطنشاو ىف صاخشألا ضعب ناك .تاينقتلا كلتل يلوأ قيبطت وأ ةبرجت ةباثمب ,ةدع

 اذكهو هةيزجلا ةلاحلا» يف اوحجن مهنأ راهظإل جئاتنلا ةباتك ةداعإ ىلإ نودمعب

 سيروب حنُم .لبقتسملا يف اهمادختسا نكمُي تاينقتلا هذه يف حاجنب نولداجي اوناك

 .ةيلاعلا ةئيقلا يوذ نم نيرخآ نيلقتعمب مكحتلا يف قحلا هكيرشو

 ةياغ يف ناك هيف عضولا نإف يداحتالا تاقيقحتلا سكحل سئ رلا قتلا اعأ

 نأ قبس برجم يملع جهن مادختسا قيرط نع تامولعم بسك نم انكمت .حوضولا
 .ةلاعف ريغو نييكريمألا ةعيبط نع ةديعب رومأب موقي ناك سيروب امنيب رابتخالل عضخ

 ةنونجملا مهراكفأو [نيدقاعتملا وأ] نيلواقملا نع ىنغتسُي فوس هنأ نم نيقثاو انك

 تامولعملا رشن ىلإ يمري عسوأ ًادهج كانه نأ فرعن مل انثكل .بيرق تفو يف

 .لدعلا ةرازو يلوؤسم نيب ىتح ةطولغملا
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 «كلذ لععفن ال اننإ»

 ويلوي/زومت 51 خيراتب رداصلا م9 ريرفت ةجيتنو قحال تو يف تملع

 تاينقت مدختست نأ ةيادبلا يف تبلط دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ - 6

 يلاتلاك تاينقتلا صخلتت .ةديبز ىبأ باوجتسا ىف ةرشع ىتنثالا 85115 باوجتسالا

 :(ريرقتلا يف اهدورو بسحب تافيصوتلا)

- 
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 عضيو .هيدي اتلكب فوقوملا بوجتسملا كسمُي :هابتنالا بذج دصقب كاسمإلا

 ال مث ,ةعيرسو ةطوبضم ةكرح ىف كلذو .ةقايلا ىّتحتف نم بناج لك ىلع أدي

 .هوحن فوقوملا بذجي نأ ثبلي

 ءانثألا هذه ىف هتبقرو 2 .رادجلاب هيفتك اتمظع مدطصت ثيحب يعانص

 كلذو ةكرحلا نم هعنميو فوقوملا سأرب بوجتسملا كسمُي :هجولاب كاسمإلا
 عم نكل .ءفوقوملا هجو يتهج ىدحإ ىلع ةحوتفم دي ةحار عضو قيرط نع

 .نينيعلا نع عباصألا فارطأ داعبإ

 دي سمالتتو .ًاضعب اهضعب نع ًاليلق ديلا عباصأ درفُت :ةناهإلا وأ هجولا ةعفص

 ةمحش لفسأو ,فوقوملا نقذ ةمدقم نيب ام ةعقاولا ةقطنملا عم بوجتسملا

 .اهتاذ ةهجلا يف نذألا

 اقودنص نوكي ام ةداعو « ,قّيض زيح لخاد تعيب عضوي ف رابعا

 .ةعاس ةرشع ىنامث

 .فوقوملا عم زاجتحالا قودنص ىف ةيذؤم ريغ ةرشح لاخدإ متي متي هب :تارشحلا

 ةسمخ ىلإ ةعبرأ دعُب ىلع فقي نأ لّقتعملل نكمُي :رادجلا ةاذاحمب فوقولا

 نوكت .ًابيرقت هفتك ضرع رادقمب نيتدعابتم هامدق نوكت امنيب رادجلا نم مادقأ
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 دوسلا تايارلإ

 يك رادجلا ىلإ هعباصأ ديكس امنيب ةلاحلا هذه ىف همامأ نيتدودمم ناعارذلا

 .هيمدق وأ هيدي ةيعضو رييغتب فوقوملل حمسُي ال .لماكلاب همسج لقث دنست

 ىلع سلجي فوقوملا لعج عاضوألا هده نمصتت نأ 0 :داهجإلا عاضوأ -/

 ىلع عوكرلا وأ ءهسأر قوف ناعارذلا عفرُي امنيب « .مامألا ىلإ هيلجر دم عم ضرألا

 .ةجرد نوعبرأو سمخ اهرادقم ةيوازب فلخلا ىلإ دانتسالا عم ضرألا

 اموي ١١ نع ةدملا ديزت ال نأ ىلع مونلا نم فوقوملا عنمُي :مونلا نم نامرحلا -4
 نع مونلا نم نامرحلا نوكي نأ ةيادبلا يف حرّتقا :ةظحالم] .ةدحاولا ةرملا يف

 ةتشم ةقلحب نيتديقم هامدق نوكت امنيب ,فوقولا ةيعضو يف لقتعملا دييفت قيرط

 ىوتسم ىلع عضوي يديدح بيضقب نيتطوبرم نانوكتف هاعارذ امأ ضرألا يف
 .[ًاليلق الإ ةكرحلل ًالاجم ىطعُي نأ نود نم كلذو ءسأرلا

 امك ,نسلا رابكل تاضافح ءادترا ىلع فوقوملا ربجُي :تاضافحلا مادختسا-٠

 .هلالذإ فدهب كلذو ةليوط ةدمل ضاحرملا ىلإ لوصولا نم مرحُي

 يوتسم قوق ىلإ هاغتق فرت ابنيب ةكيرأ قوق قوقؤملا ديقي د قات+الاو قارظإلا- 1

 همف قوف شامق ةعطق بوجتسملا عضي مث هسأر كيرحت نم لقتعملا م رحُي .هسأر

 ةدمل هايملا رورم ةلاحلا هذه يف عنمُي .ةعطقلا كلت يف هايملا بكست امنيب هفئأو

 قرغلاب ساسحإ ةينقتلا هذه نع جتني .ةيناث نيعبرأ ىلإ نيرشع نيب ام حوارتت
 .قانتخالاو

 .[ةقيثولا هذه رشن دنع ةرقفلا هذه ةلازإ ىلإ ةموكحلا تدمع]-١

 عافدلا ةرازو يماحم دحسا نأ :ويلوررزومت "8 يف ردص يذلا 0715 ريرقت دروأ

 لوقي نأ هل زاجأ دق ماعلا يعدملا نأب هغلبأو ءوزير عم ايفتاه ثدحت» ءوي نوج وهو
 ,رادج ىلإ دانسالاو .هابتنالا بذج دصقب كاسمإلا) ىلوألا تسلا تاينقتلا نأب

 ةاذاحمب فوقولاو ءقّيض ناكم يف زاجتحالاو .هجولا عفصو .هجولاب كاسمإلاو

 اهقيبطت يف يضملا مهنكمُي اذكهو .ةينوناق ربتعت [ةعبس مقرلا عقاولا يف يهو] رادج
 .«ةديبز يبأ ىلع
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 «كلذ لعفن ال اننإ»

 ٠١:٠١ ةعاسلا وحن دنعو ”٠٠١ ءسطسغأ/بآ ١ ىتح ترخأت لدعلا ةرازو نكل
 فلاخت اال ةززعم تاينقت رشع نأب ةينوناق ةقداصم ةلاكولا ءاطعإل رهظلا دعب نم

 تناك .نيفوقوملا ىلع اهقيبطت نكمُي اذكهو ,ءبيذعتلا عنمب ةصاخلا فينج ةيقافتا

 هذه نم ناتغيص عقاولا يف دجوت) .وي نوجو يبياب ياج ريضحت نم ةركذملا هذه

 .(يبياب تاركذم مساب امهيتلك ىلإ راشيو ؛ةيرس ريغ ىرخأو ةيرس ةدحاو ةركذملا
 تلسرأ يبياب ةركذم نم ةيرسلا ةغيصلا نإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تالجس لوقت

 موي يف رهظلا دعب نم ٠١:٠ ةعاسلا دنع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ سكافلاب

 نطنشاو يف امهيمعاد عم هكيرشو سيروب كسمأ 7٠٠١٠. ماعلا نم سطسغأ/بآ ١

 مل .ةديبز يبأ باوجتسا نم امهئاهتنا دعب كلذو جمانربلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا مامزب

 ءاهتنا دعب الإ اهدنع نيبوجتسملا قيرف «بيردتب» ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو أدبت

 /يناثلا نيرشت» يف طقف هنأ ٠٠١8 ماعل (001© ريرقت دروأ .ةديبز يبأ باوجتسا

 نيعوبسأ قرغتست ةيبيرجت ةرود قالطإ ىلإ ةلاكولا تدمع ,«١٠٠1؟ ماعلا نم ربمفون
 صاخشألا ةزاجإو ؛ليهأتو ,ءبيردتل ةصّصخملا ةرودلا يهو :نيبوجتسملا بيردتل

 ابوجتسم مهدحأ لعجل نيعوبسأ ةرتف يفكت ال .«ةلاكولا ىدل نيبوجتسم اونوكيل
 ركل هشردتلا ىم' طقف-ةترهش عديل اءونك ًابوجتشم ام اضخش لغجي ام نإ ءاعؤتك

 .باهرإلابو فوقوملاب ةفرعملا ىلع لوصحلا

 ليوط تقو دعب ىلوألا ةرملل هب تعمس ريبعت 1115 ةززعملا باوجتسالا تاينقت

 مل هنأ يأ 357373752757777 ناقل

 مهنأ ءالؤه ادب .نولعفي ام يف هومعادو سيروب هيلإ دنتسي ماظن يأ كانه نكي

 رصتقي مل .ةحضاو ةطخ مهمامأ نوكت نأ نود نمو تاينقتلا ىلع براجت نور

 يمالسإ لوأ ناك هنكل ,هباوجتساب نوموقي فوقوم لوأ ناك ةديبز ابأ نأ ىلعرمالا
 .قالطإلا ىلع هب نوقتلي فرطتم

 دودح براقت داكت» اهنأب "999898989888333 اهفصو ىتلا تاينقتلا امأ
 سي ل ل لاس“

 .لدعلا ةرازول عباتلا ماعلا شتفملا بتكم 9
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 دوسلا تايارلا

 يف ةرداصلا تاهيجوتلا نمض نمو .دعب ام يف تينيت جروج اهنلعأ دقف «سيذعتلا

 يف ةدمتعملا باوجتسالا تاينقت» اهنأ ىلع 7٠١7, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك

 تاهيجوت لمكت» تاهيجوتلا هذه» نأ تينيت ربتعا .«ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 تاهيجوتلا هذه صنت .«تاباوجتسالا ءارجإ ةيفيكب ةقلعتملا ةيلخادلا تايلمعلا ةرادإ

 اهدمتعت يتلا باوجتسالل ةينوناقلا غيصلا لك ,نمضتت» ةدمتعملا تاينقتلا نأ ىلع

 اهنكل باوجتسالاب نوجلوملا نويركسعلا دارفألاو ةيكريمألا نيناوقلا قيبطت تائيه
 نأ ىلع مونلا نم نامرحلاو ءلزعلا مادختسا غّيصلا هذه نمضتت .اهيلع رصتقت ال

 ةيوسحم ةيمكلا نأ املاط) ةيرارحلا تارعسلا صصح ليلقتو ,ةعاس 1/7 زواجتي ال

 مادختساو .ةءارقلا داوم نم نامرحلاو :(لقتعملل ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملل

 عمس يف بطع ثادحإ بنجتل (لبيسيد) توصلا ىوتسم بسحب) ةيلاعلا ىقيسوملا

 امأ «... (ةعاس ٠/١ ةداع زواجتت ال) ةدودحم ةدمل تاظافحلا مادختساو ,.(فوقوملا

 .حيقنتلل ضرعتف يقابلا
 لبق نم «[ةدمتعم] ةيرايعم» ةديبز يبأ عم اهلشف تّبث ىتلا لئاسولا ترّعا

 ْ .سردلا ملعتي مل ًادحأ نأ ادب .تينيت جروج

 قئاثولا نع ةيرسلا ةفص تعز ىتح يأ «ةيلاتلا تاونسلا ىدم ىلعو يلع نّيعت

 يبأ نع ىكحُت ىرخأ ولت ةبذك عمسأ انأو اتماص ىقبأ نأ ,ةرتفلا هذهب ةقلعتملا

 تارابختسالا ةلاكو يف ًالوؤسم تاينقتلا كلت نع نيينلعلا نيعفادملا دحأ ناك .ةديبز

 نأ ينطولا نويزفلتلا ةشاش ىلع نم نلعأ يذلا وهو ءوكايرك نوج ىعدي ةيزكرملا

 ةدمل هعم قانتخالاو قارغإلا ةليسو تمدختسا ىتح قيقحتلا عم نواعتي مل ةديبز ابأ

 رمألا ناك» :وكايرك لاق .هسفنب كلذ دهاش هنإ وكايرك لاق .ةيناث نيثالثو سمخ

 فرتعا .ءىش لكب فرتعا نأ كلذ دعب ةديبز وبأ ثبل امو .«رز ىلع طغضلاب هبشأ

 ضرعت ةديبز ابأ نأ انملع امك ,ةطولغم تامولعم ىقلت هنأب قحال تقو يف وكايرك
 ةديدج تامولعم يأب فرتعي مل هنأو .ةرم نينامثو ًاثالث قانتخالاو قارغإلا ةيلمعل
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 «كلذ لعفن ال اننإ»

 يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل يف افظوم هفصوب مايألا هذه وكايرك لمعي) .ةميق تاذ

 .(خويشلا سلجم

 يف امهيمعاد رابكو هكيرشو سيروب نإف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف امأ

 ةمئاق ىلإ ةراشإ يف كلذو ,«تاقصلملا لاجر» امهنأ ىلع امهيلإ ريشأ دقف نطنشاو
 يضقتس امهقرط نأ دقتعن نحنو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نيبولطملا رطخأ
 .ينهملا امهلبقتسم ىلع ام موي يف

 عقوملا كلذ يف ةديبز يبأ عم ثدح ام لك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلبس

 نم نوققحملا نكمتي نأ لبق ةطرشألا فالتإ ىلع تمدقأ ةلاكولا نكل .يرسلا
 اهنع تعز ىتلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةينورتكلالا لئاسرلا رهظت .اهتدهاشم

 فالتإل ىوصقلا ةيمهألا ىلع اوددش نيذلا مه ةلاكولا يلوؤسم رابك نأ ةيرسلا

 777772723 لح رشا

 772757727777737 777777 775775517777 لا

 110 ا

 111 مع

 ةفص عزن عم ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو جمانربل تانادإلا دشأ ىدحإ تزرب

 نوسريجليه نوج صحفت .١٠٠غ ماعلل ةلاكولا يف ماعلا شتفملا ريرقت نع ةيرسلا
 ةلاكول ةيرسلا تاركذملا ىلع علطا امك ,؛تاينقتلا كلت ةيلاعف لوح معازملا لك

 ةيداعلا باوجتسالا قرط تزرحأ امنيب هنأ ريرقتلا درؤأ .ةيزكرملا تارابختسالا

 تاينقت ةيلاعف سايق نأ الإ» , ةديدع تاحاجن (نحن اهدمتعن يتلا ةقيرطلا يأ)
 ريثت ىتلا بناوجلا ضعب نم ولخت الو ءرثكأ ةيتاذ ةيلمع ىه ...ةززعملا باوجتسالا

 ةلاكو هتدروأ دحاو ديدهت ديدحت نع زجعي هنإ لاق هنأ كلذ لك ىلإ فاضي .«قلقلا

 اذه نأ فسؤملا نم نكل .هطابحإ مت مهاد ديدهت هنأ ىلع ةيزكرملا تارايختسالا

 .روهظلا نع نيتنس رخأت ريرقتلا
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 دوسلا تايارلا

 اهنأ ىلع اهيلإ راشي تاعامتجا ةعاف نمو 7+ +8 ماعلا لئاوأ يف تيطعأ
 يف نيفظوم مامأ كلذو .ةديبز يبأ نع ايرس اضخلم 5097 ةساسج تامولعم ةأشنم

 ام لك ناك .ةمدصلاب نوفظوملا رعش .خويشلا سلجمل ةعباتلا تارابختسالا ةنجل
 تارابختسالا ةلاكو يلوؤسمو .شوب ةرادإ نم هوعمس ءيش لك ضقاني هايإ مهتغلبأ
 .ةيزكرملا

 :مهل هتركذ ءيش لك تابثإ ىلع يتردق دح ىلإ ةشقانملا تلصو امدنع مهل تلف

 تاركذملا تناك .«ماودلا ىلع هتاركذم نّودي تاقيقحتلا بتكم ليمع نأ اوركذت»

 ةنزخ يف ةظوفحم ةديبز يبأ عم ثدح ءيش لك ىلع يوتحتو يدي طخب اهتنود يتلا
 . دس همه كررت ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةنمآ
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 نورشعلاو ثلاثلا لصعلا

 وماناتناوغ جيلخ

 يف لاقتعا ةنازنز لخاد يتلابق ًاسلاج ًايناغفأ ازوجع تلأس .١٠7؟ رياربف/طابش

 «؟نطنشاوو كرويوين نع فرعت اذام ,يل لق ًاذإ» :وماناتناوغ جيلخ

 .«نوبّيط سانأ مهنأ نم دكأتم ينكل ءاولعف اذام فرعأ ال» :ينباجأ»

 ءربمتبس/لوليأ ١١ وأ ةدعاقلا نع ًائيش فرعي يناغفألا زوجعلا كلذ نكي مل

 لوألا يدحتلا ناك .نيصخشل نامسا امه «نطنشاو»و «كرويوين» نأ ّنظ هنأ ىتحو

 يقلأ نيذلا كئلوأ نم نابلاطو ةدعاقلا ءاضعأ زييمت وه وماناتناوغ ىف هانهجاو يذلا

 .أطخلا قيرط نع مهيلع ضبقلا
 تايالولا تناك .١٠7؟ ماعلا نم رياربف/طابش لئاوأ يف ومتيغ ىلإ تلصو

 ناتسناغفأ يف مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا نيفوقوملا بلج يف اهوتل تأدب دق ةدحتملا

 امك ,ددجلا انئانجس نع ًأدج ليلقلا ىوس فرعن نكن مل .يكريمأ زاجتحا عقوم ىلإ

 شيجلا ةدعاسمل اهيبوجتسمو اهيققحم رابك تلسرأ ةيكريمألا ةيموكحلا تائيهلا نأ
 ,دإو ءنيدافكام بوب كانه اوعمجت نيذلا نيب نم ناك .مهفينصتو مهباوجتسا يف

 سس دعب ام يف هعم تلمع يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طباض وهز

 .فيشيتنا نوجو ءيروخ هيردنآو . ااا

 ةرمال



 دوسلا تايارلا

 اوناك نيذلا لامشلا فلاحت ىلتاقم نع تثدحت ىتلا صصقلا ًاعيمج انعمس

 نييورقلا ىلع نوضرعيو ناتسناغفأ يف نوتشابلا لئابق قطانم ربع مهتانحاش نودوقي
 نولبقي اوناك كلذلو ءلبق نم ةرايس مدختسا نأ مهنم ريبك ددعل قبسي مل .اهبوكر

 كيجاطلا نم مهمظعمب اوناك نيذلاو .ءلامشلا فلاحت ولتاقم ناك .ةفهلب ضرعلا

 يلوؤسمل نولوقيو ةرواجم ةيكريمأ ةدعاق ىلإ تانحاشلا نودوقي ,نوتشابلا نوهركيو
 اهردق ةافاكم نوقلتي اوناك اذكهو ,ةدعاقلا وأ ناملاط ىلإ نومتني مهباكر نإ ةدعاقلا

 .مهدوهج ءاقلو هثوعلس صخش لك لباقم ارالود نوسمخ

 .نابلاطو ةدعاقلا يّتكبش يف ةّمهملا تايصخشلا نم كلذ عم نورخآ نولقتعم ناك

 نع لوؤسملا وهو ,يفرطملا زيزعلا دبع باوجتساب ءدإو ءهيردنآ عم تمق نأ يل قبس
 ةدحتملا تايالولا اهتجردأ ةيموكح ريغ ةمظنم ىهو .,ناتسناغفأ ىف ءافولا بتاكم

 (ايصخش وهو) يمالسإلا ملاعلا نأ ملعن انك .تاهرالا عم ةنواعتملا تاكيهلا نخمض

 رعشي هلعجن يك كلذو مارتحالا نم ريبك ردقب هانلماع اذكهو ايد اهنخ تس

 رومألا ةشقانمب أدبن انكو .هعم مائولا نم وج نيوكت ىلع ماودلا ىلع انبأد .حايترالاب
 ءاكيلاب قلطنا هدالوأ نع هانلأس امدنعو .هتلئاع رومأ لثم .ةدعاقلاب ةقلعتملا ريغ

 ىلع ناك اذإ ام فرعن ىك ةثداحملا هيجوتب كلذ دعب انأدب .هتانبل قاتشا هنأب انربخأو

 ١ .ندال نب عم فالخ

 نييروسلا نيدلا لاجر نم ددع عم هبضغأ ندال نب نإ ريصق تقو دعب انل لاق
 اننمز يف ةرجهلا ةباثمب ربتعي ناتسناغفأ ىلإ هتلئاع عم ءرملا رفس نأ نلعأ امدنع

 ًاملسم ربتعُي ال جحلا اذهب موقي ال صخش يأ نأب يحوي يذلا رمألا وهو ,رضاحلا
 ةيبرعلا ةكلمملا ىف ىفرطملا ىمعادل ةحضاو ةناهإ نالعإلا كلذ ناك .احيحص

 0 .ناتسناغفأ ىلإ مهتالئاع اوبحطصي مل نيذلا ةيدوعسلا

 ءانعم نواعتلاب هانعنقأ ىتح ندال نب عم هفالخ طاقن دادعتب يفرطملا أدب نإ ام

 اهنأ ضرتفملا نم ناك ىتلا ,هتمظنم تناك فيك انغلبأ هنأ ىتح .هلعف يذلارمألا وهو

 تاعابتجا دم اريك ادع يفرطملا دهش .داهجلل ةحلسألا يرتشت ,ةيناسنإ ةمظنم
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 وماناتناوغ ةبيلخ

 دلاخو ,يرهاوظلاو :ندال نب م ءادعلا ماعط لوانت اهنس نم ناكو :ةمهملا ةدعاملا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه هيف حدم يذلا ركذلا ئّيس ويديفلا طيرش ىف

 عافدلا ةرازو نكل ٠0١, ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 4 يف طيرشلا ىلع رثُع)

 .(ربمسيد/لوألا نوناك ١ يف هتقلطأ .

 تامجه نم ريصق تقو دعب ناتسناغفأ ىلإ ةدعاقلا عم نيفطاعتملا نم ددع رفاس

 تأدب ةيوامسلا تاءوبنلا نأ اودقتعا نأ دعب كلذو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا .

 لقانتب ءالؤه أدب .اكريمأ ىلإ ةبسنلاب ةياهنلا ةيادب يه تامجهلا نأو ءققحتلاب
 ثدحتت يتلا ثيداحألا هبشي يذلا وهو ,ةرخآلا نع ثدحتي يذلا يوبنلا ثيدحلا

 هدعأ يذلا ندال نب طيرش يف يبرحلا رهظ .ناسارخ نم ةيتآلا دوسلا تايارلا نع '

 لك نم أوج نيتآلا نيدهاجملا نع هيف ثدحتو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نع ٠

 .يهلإ ريبدت نم اءزج مهتفصب ناتسناغفأ ىلإ ناكم ٠

 ناتسناغفأ ىلإ رّبع كانهو «ناريإ ىلإ أوج رفاس اذكهو ,يبرحلا ةلحر ءافولا تنبت

 اميركت ءادغ ةبدأم ماقأف هئاقدصأ نم يبرحلا ربتعي نداآل نب ناك .بيرهتلا قيرط نع

 كلت يف أدب دمحم خيشلا دلاخ نأ ادب .يفرطملا اهرضح يتلا ةبدأملا يهو هل

 نم رشع يداحلاب ًءافتحا ةديصق ندال نب هيف أرق يذلا ويديفلا طيرش ريوصتب ةظحللا
 .دمحم خيشلا دلاخ وأ ءراتخملا ىلإ اهيف لضفلا دنسأو ريمتبس /لوليأ

 رشع يداحلا دعب ناتسناغفأ يف مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا نولتاقملا ناك

 نولواحي اوناك مهنأل كلذو .ةيقيقحلا مهرفس تازاوج نولمحي ريمتبس /لوليأ نم

 كلذو ءانيلإ ةبسنلاب ليلقلا ينعت تناك ةيقيقحلا مهءامسأ نكل ؛دالبلا نم رارفلا
 ومتيغ يف هانهجاو دحت لوأ ناك .ةيكرحلا مهئامسأب ةدعاقلا ءاضعأ فرعن انك اننال

 .نيلقتعملل ةيكرحلا ءامسألاب ةيقيقحلا ءامسألا ةلباقم وه [وماناتناوغ]

 يف ايبرغم ىهابتنا اوراثأ نيذلا نم لاجرلا دحأ ادب .نيلقتعملا روص تصحفت
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 دوسلا تايارلا

 نع لدنج وبأ اهايإ اناطعأ يتلا كلت عم قفاوتت هفاصوأ تناكو ,هرمع نم تاينيعبرألا

 .نييصخشلا ندال نب سارح ىلع فرشُي ناك يذلا لجرلا وهو ,يبرغملا مصاع يبأ

 يف ةدوجوملا تاظحالملا نأ امك ,كرابت هللا دبع فلملا يف لجبسملا همسا ناك
 ىلإ ةيناغفألا دودحلا نوربعي اوناك نيرخآ عم هيلع ضبقلا يقلأ هنأ تلججس فلملا

 انل ادب .نآرقلا ميلعتل ناتسناغفأ يف اوناك مهنأ اهلمكأب ةعومجملا تيسر يناتيكاب

 ,ةعومجملل نيرخآلا ءاضعألا روص ىلإ رظنأ تأدب .كشلا ريثتو ةقلتخم مهتياور نأ

 وهو ءّيصوقلا ميهاربا ادب .مهنم دحاو يأ ىلإ فرعتأس تنك اذإ امم ققحتأ يك كلذو

 ,ةدعاقلا ءاضعا نم ددع اهايإ يناطعأ يتلا فاصوألا عم اقفاوتم ,ينادوس نطاوم

 وهو ءينادوسلا بيب يبأ نع ءلدنج وبأو ,عصقلا دهفو ءوتشرخ نيسحلا مهيف نمب
 بساحم هفصوب لحارملا ىدحإ يف هعم لمعو .ةيادبلا ذنم ندال نب عم ناك يذلا
 .يبرغملا مصاع يبأ ةنبا جوز كلذك ناك .ةدعاقلا

 قيقش وهو ءفيشيتنأ كيام ىلإ ّيصوقلاو كرابت روص نع خسن لسرت نأ تبلط
 ىلع روصلا ضرعُت نأ ضرتفملا نم ناك .كرويوين يف 54-| ةقرف يف يليمزو نوج
 دوهشلا نم احبصأ ةدعاقلا يف ناقباس ناوضع امهو ءوتشرخ نيسحلاو روينوج
 نيدهاشلا نأب كيام نم ىلاتلا مويلا يف درلا ءاج .ةيكريمألا ةموكحلا عم نينواعتملا
 .بيبح وبأو مصاع وبأ امهنأ ىلع روصلا يف لاجرلا ىلإ افرعت دق

 ةصصخملا] ةدعاقلا ميسقت ىرج ومتيغ ىلإ نيفوقوملا لئاوأ ا ادلع
 كرتشملا قيرفلا دئاق وهو ,ىفالنود .يإ لكيام ءاوللا :نيدئاق نيب ام [نيلقتعملل

 ؛ةيركسعلا تاباوجتسالا 71 لوؤسملا قيرفلا وهو (10ز101 18351 170) ١/٠

 ةرادإ نع لوؤسملا وهو ٠١, كرتشملا قيرفلا دئاف وهو ,سوكاب كير ديمعلاو
 .ءانجسلا ةسارحو ةدعاقلا

 قيرف فارشإ تحت نولمعي ومتيغ ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع ناك
 .يب ديقعلا ةسائر تحت وه يذلاو ,عافدلا ةرازول عباتلا 011” ةيئانجلا تاقيقحتلا
 يهو ,011) فرحأب ةريخألا هذه ىلإ راشي) .ةيئانجلا تاقيقحتلا ةدايق نم وهو .ولام

 هم

 | سس



 وماناتناوغ جيلخ

 كرام ناك .(ةيئانجلا تاقيقحتلا مسق يأ .ةدحولل يلصألا مسالا نم فلؤملا زمرلا

 01717 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفل تلكوأ .ولام ديقعلا بئان وه ,2015 نم نولاف '

 ةلقتسم ةفيظو يهو .ايئاضق قحالي نأ بجي مهنم نَم ريرقتو «نيلقتعملا عم قيقحتلا

 ةيرابختسالا تامولعملا عيمجت ىلع رصتقت يتلا نييركسعلا نيبوجتسملا ةمهم نع

 تاعومجم نأب ىنربخأ .ىفالنود لارتجلا ىلإ يصوقلاو كرابت نع ًاروص تذخأ
 ببستتو سارحلا عم ًامئاد كراعتت تناكو ,فنعلا نم ًاردق ترهظأ ءانجسلا نم ىرخأ
 اوناك مهتعومجم يف نيرخآلا نيلقتعملا ضعبو ٌيصوقلاو كرابت نكل «لكاشملاب

 «؟هلمع انب ردجي ام ىف ِكنأر اما» :يفةانود لارنجلا ىتلاس .«نييلاثم ءانجس»

 فرعن اننأ مهل نهربن نأو «ةحيرملا مهتئيب نم مهجارخإ ىلإ ًالوأ جاتحن» :تلق

 كرابت ربتعُي .مهدانسإ ةدعاق نع مهلزع ىلإ كلذك جاتحن .تهتنا ةبعللا نأو ءمه نَم
 ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ذنم هيلع ضبقلا نم انكمت ةدعاقلا يف يدايق زربأ

 نوكي نأ بجي كلذلو مهم لجر هنإ .لدنج ىبا ةبتر نم ىلعأ تناك هتيتر نأ امك

 ةقيرطلاب هعم لماعتلا نم انكمت اذإ اذه .ةيرابختسالا تامولعملل ًالهذم ًاردصم
 .ةححمسلا

 يف ناك يذلا وهو ءيركسعلا نجسلا ىلإ كرابت يفالنود لارنجلا بحطصا
 ةيمهألا يوذ نم نيلقتعملا لصفل ةرفاوتملا ومتيغ ىف ةديحولا ةأشنملا تقولا كلذ
 ىلع ٌدوجوم يركسعلا نجسلا كلذ نأ يه لكاشملا ىدحإ تناك .ىرسألا ىقاب نع

 يذلا رمألا وهو ءذفاونب ةزهجم تناك تانازنزلا نأ امك .ةريزجلا طسوتت ةلت ةمق

 نوئيجي نيذلا صاخشألا كلذكو ,هيف نودجوي يذلا ناكملا ةيؤرب ءالزنلل حمسي

 كلذو ءمهناكمب ابوك يف نيزجتحملا غلبن نأ انل حومسملا نم نكي مل .نوحوريو
 ديكأتلا هجو ىلع ناكملا كلذ دعب اوفرع مهنكل) ناكملا كلذ اونّمخ مهنأ نم مغرلاب

 ,بهذي نّمو يتأي نم اودهاشي نأ كلذك بغرن مل .(رمحألا بيلصلا تارايز لضفب

 .ذفاونلا ةيطغتب سارحلا ماق كلذلو

 ةرا/



 دوسلا تايارلا

 مالسلا» :هل تلق .يركسعلا نجسلا ىلإ هلوصو روف مصاع يبأ ةرايزل تهجوت

 .«مصاع ابأ اي مكيلع

 .«مالسلا مكيلعو»

 ,تنأ نم فرعأ» :ةيبرعلا ةغللاب املكتم عوضوملا بلص ىف روفلا ىلع تلخد

 .«ةبعللا تهتنا .كتيمهأ فرعأو

 ,كيلإ فرعتلا نم اونكمت دوهش يدل هنآل « ء يشب 2كيقت خل كراكنإ» :هل تلق

 خيشلا عم ةليوطلا كتريسمب ملع ىلع اننإ .ةدعاقلا يف ءاضعألا كئالمز نم مهو

 مسالا ركذ تالمعت .«كترسأ نعو كنع ةريثك ءايشأ يرداصم ينتغلبأ .هللا دبع يبا

 .ةعامجلا تايكرح مهفن اننأ ةركف حاضيإ لجأ نم ندال نبل [بقل] يكرحلا

 «؟ اهب م ,ىترسأ»

 . «ءاطع يبأ لتقم دعب اهنع ريثكلا كانه»

 « ؟ءاطع وبأ وه نما :لوقلاب ينعطاق

 يف دوجوملا لبجلا وهو ,همساب لبج ةيمست ىلإ ةدعاقلاب رمألا لصو .دوعسم هاش

 « ؟هركذتت له .ناتسناغفأ ىف ةيلاتقلا طوطخلا

 .يمييقتب ىفتكا لب ءمصاع وبأ دري مل

 بيبخ وبأ وه رخآ قيقش نم ةيناث ةلمرألا كتنبا تجوزت .كترسأ ىلإ نآلا دعنل»

 اولقَتعا نيذلا لك ىلإ فرعتلا ىف انحجن اننأ فرعي نأ هتدرأ .«كعم لقتعم وهو

 امبرلو ,ةصاخلا انرداصم كلتمن اننأ ىه هيلإ اهلاصيإ تدرأ ىتلا ةلاسرلا تناك .هعم

 نوثدحتي نيرخآ نأ هتفرعم نأش نم ناك .لعفلاب انعم نونواعتي نورخآ نولقتعم انيدل
 .انعم هنواعت رمأ ليهست انعم
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 9وماناتناوغ ةيلخ

 كنواعت نأ فرعت نأ ةيلاتلا ةرملا يف ثدحتن امدنع لمآ ينكل ءنآلا بهذأس»

 هتدرأ .«هنع ثدحتنل ريثكلا انيدل هنأل نآلا ةحارتسالا كنكمي .كل لضفأ وه انعم

 ءريصف تقو دعب انملع .هتقيقح فرعن اننأ كرديو ةديدجلا هفورظ يف ركفي نأ

 لوصولا هنكمي ال ادحأ نأو ءانيديأ لوانتم جراخ حبصأ مصاع ابأ نأ ضماغ لكشبو

 ىلع ©0177: ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف دئاق وهو ءساموت نيالب ىلإ رمألا تعفر .هيلإ
 قاطن نمض عمي كلذلو ,ةيقيقحلا هتيوه ىلإ فّرعتلا نم انكمت نيجس هنإ» .ضرألا

 .«أنصاصتخا

 .«ةريزجلا جراخ حبصأ امبرل هنأب انوغلبأ»

 نكل «نيلوؤسملا ىدل رمألا ىلع جاجتحالا ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف لواح
 عم يرجي ام نوفرعي اوناك اذإ اًمع ةدعاقلا يف نيرخآ تلأس امدنعو .لئاط نود نم

 نم ريبك ددع يدنع ناك .تامولعم يأ نوكلتمي ال مهنإ ًاعيمج يل اولاق مصاع يبأ

 .ابناج هفلم تعضو كلذلو ءمهعم لماعتلا ىلع بجي نيذلا نيفوقوملا

 ةلاقم تحمل .ةيبرعلاب ةرداصلا فحصلا ىدحإ علاطأ تنكو .ةدع رهشأ كثره

 ,تاراسفتسالا ضعب تيرجأ .يبرغم ضاق دي ىلع مصاع يبأ حارس قلطأ هنأ تدروأ

 شوب ةرادإ تزاجأ ةيقيقحلا هتيوه ىلإ انفّرعت نم ريصق تقو دعب هنأ تفشتكاو

 .هباوجتسا دعب ًاريخأ هحارس ةيراغملا قلطأ .برغملا ىلإ هليوحت

 كرابت ربتعُي ؟ةباعد هذه له» :نيدافكام بوب يكيرش مامأ يطابحإ نع ترّبع
 قثي ناكو ةيادبلا ذنم ندال نب عم لجرلا ناك .انيديأ يف عقو ةدعاقلا يف وضع ربكأ

 .«اريثك هب

 قوفت يقيدص اي هتزوحب يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ةيمك نإ» :بوب لاق
 ةيقب يضمي نأ قحتسي هنأ ركذن مل اذإ اذهو ءانتزوح ىف رخآ لجر يأ تامولعم

 | .«نابضقلا ءارو هتايح

 .بوبو انأ هباوجتساب تمقو ءومتيغ يف يقب دقف ,لباقملا يف ءّىصوقلا امأ
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 دوسلا تايارزلا

 ندال نب نع ةمّيق .تامولغم انل مذق هنأ امك ,تقولا ضعب ذولا نم وج قلخ قرغتسا

 هتمجاهم دعب ندال نب ةيامحل نّيعي ٌيصخش سراح لوأ لجرلا ناك. ىنمألا هقيرفو

 ةقيرط نع تامولعم كلذك لجرلا انل مّدق رودلا اذهب مايقلل ًالهؤم ناكو ,نادوسلا يف

 كلذ ماق .ايبويثإ يف لمعي .يرصم طشان ىلإ يرصملا صفح يبأ نم لاومألا هميلست
 سيئرلا تفدهتسا ةلشاف لايتغا ةلواحم ةدايقب ميلستلا اذه ىلع مايأ رورم دعب طشانلا

 .ابابأ سيدأ يف كرابم ينسح يرصملا

 «؟قارعلا ةدحتملا تايالولا تحاتجا له» :لحارملا ىدحإ يف ّيصوقلا ينلأس

 ماعلا يف يأ ءليوط.تقو رورم دعب ىتح ثدحي مل قارعلل يكريمألا حايتجالا نكل
 .ةبارغلا ةياغ يف لاؤسلا اذه نأ يل ادب كلذل ,,. .#

 ثيدح دوجوب ينغلبأ «؟تلأس اذامل نكل ,نآلا ىتح كلذ لعفن مل ءالك»

 وزغلا ىلإ نآلا قارعلا يه ىتلا دالبلا ضرعتت نأ دعب ثدحتس يتلا ملاعلا ةياهن نع

 نم ددع يمامأ ركذ .طفنلا ىلإ ةراشإ .دوسألا اهبهذ ىلع لتاقتت شويج دي ىلع

 مهقيدصت نع ءالؤه عيمج بترغأ .دوسألا بهذلا نع ثيدخلا كلذ ةدعاقلا يلقتعم

 نم 1 مهسفنأ اوربتعاو ءاهتحصب كوكشم ثيداحأ مادختساو ,ةدعاقلا هلوقت ام

 .ةسدعم هءوبن

 قاحلإل هتيجيتارتسا نأ ًاريثك ددري ناك. ندال قب نأ كلذك ٌيصوقلا ينغلبأ

 عيطتسي نل هنأ ندال نب.فرع .اهب حارجلا فالآ قاحلإب رمت تناك اكريمأب ةميزهلا

 ناك اذكهو ,تابرضلا نم ةلسلسب ىتحو ,ةدحاو ةبرضب اكريمأب ةميزهلا قاحلإ ًادبأ
 ةددعتم قرطبو .ةدحتملا تايالولل ةريغصلا تابرضلا ديدست ىف رارمتسالا هفده

 ناك ندال نب نإ ّيصوقلا لاق .قلقلل مئاد ردصم نيوكت دارأ نكل ةدحتملا تايالولا

 ةيفتاهلا طوطخلا ربع ةيمهو تايلمع نع ثيدحلاب نايحألا ضعب يف ءاطشنلا رمأي

 دراوملاو تقولا عّيضت يك كلذو اهيلع تصنتت :3 ةدحتملا تايالولا نأ نودقتعي يتلا

 .«تارماؤملا» كلت ةقحالم يف
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 وماناتناوغ جخيلخ
 بي ووو جس بس يس بيس و يس سو سو ب سس يبس يس س1 646969 »>> سني سمسم

 ,ةمكاحملا ىلإ هميدقت دنع بنذم هنأب تاونس ةدع رورم دعب ّيصوقلا فرتعا

 .هعافد قيرف ةحيصن ىلع ًءانب كلذو

 .ومتيغ يف ةدع تاطابحإب كلذك انررم انتكل ةدع تاحاجن قيقحت نم انكمت

 [كابتشالا] لمعلا دعاوق ىلإ دقتفن انكو ,ةددحم ةطخ دوجو مدع يف ةلكشملا تلثمت

 بسح لمعلاب اوأدب دقف نوكتحملا نوققحملا امأ .ةيئاهنلا ةلحرملا ىلإ يدؤت ينل
 .قوف نم رماوألا يقلتب اوأدب ام ناعرس مهنكل ءاهب لومعملا دعاوقلا

 كلذ ناك .نيفوقوملا ىلع ادناريم ريذحت ةءارق ةديدجلا تاميلعتلا ىلوأ تعنم

 ؛مكاحملا يف ةلدأك اهيلع لصحن تافارتعا يأ مادختسا نم اننكمت مدع ينعي

 حصني نأب ةدحوملا ةيركسعلا ةلادعلا نوناق يضقي) ةيندم مأ ةيركسع تناك ءاوس

 نم صخألا ىلعو ,نيريثك نم تاضارتعا زورب دعب نكل .(مهقوقحب نوفوقوملا

 بتكم لسرأ دقف .ومتيغب مهقاحلإ ديعأ نيذلا 11155 ب نيقحلملا يرحتلا لاجر

 وماناتناوغ ربتعت نطنشاو نأب انغلبيل ,ناموب كيابس وهو ءاعيفر الوؤسم تاقيقحتلا

 قلقلل انب ةجاح ال هنأو ,ةيرابختسالا تامولعملا عيمجت ةيلمع لثم ةلحرملا هذه ىف

 .ةياهنلا يف يرجتس ىتلا تامكاحملا 5

 «نيفوقوملا عم لكاشم هجاوي امدنع يتدعاسم بلط ىلع يفالنود لارنجلا بأد
 سارحلا نأو ,ماعطلا نع بارضإلا اونلعأ نيفوقوملا نأب لحارملا ىدحإ يف ينربخأو

 مهنأب ينوغلبأف نيفوقوملا ضعب تلباق .كلذ ىلإ مهعفد يذلا ببسلا نوملعي ال
 اندلُو» :نيتغنربس سورب ةينغأب حابصلا ةالص ناذأ اولدبتسا سارحلا نأل نوجتحي
 .«ةدحتملا تايالولا يف

 نيبو ةريخلا يوذ نيبوجتسملا نيب تافالخلا نم ةلسلس كلذك تثدح

 ةلكشملا تناك .ناوجتسالا تاسلج ءارجإ ةيفيك نأشب نيئدتبملا نيبوجتسملا

 ةيموكحلاو ةيركسعلا تائيهلا تدمع ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب هنأ يه

 ضعب عضت اذكهو ,باهرإلل ىدصتت يتلا اهقرف عيسوت ىلإ ةعرسب ىرخألا ةيكريمألا
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 دوسلا تايارلا

 ناك .اهيف ةربخ اوبستكي ملو اهتالاجم يف بيردت يأ اوقلتي مل عقاوم يف صاخشألا
 ةرود يف طقف عيباسأ ةتس ةيضمت دعب ومتيغ يف مهتامهم ةسرامم نورشابي نوققحملا

 ييباهرإ باوجتسا نم كعد يقيقح باوجتسا يأ اورجي نأ نود نمو .ةيبيردت

 ريبك لكشب ةدنتسمو الخ ةلغض ةدعاقلاب ددجلا نيقّقحملا ةفرعم تناك .ةدعاقلا

 .ةيفحصلا تارمتؤملاو مالعإلا لئاسو تاياور ىلإ

 اوأدب امدنع ركذت تاحاجن ةربخلا ىلإ نودقتفي نيذلا نوبوجتسملا زرحي مل
 ىلع لوصحلل ةفلتخم قرط ةبرجتب اوأدب كلذلو .مهسفنأب تالباقملا ءارجإب

 لوصحلل» نطنشاو يف نيلوؤسملا نم ةريبك تاطوغض تحت ءالؤه عقو .تامولعملا
 فيرلا ىقيسوم ْثبب رمأو رقبلا ةاعر سبالم نيبوجتسملا دحأ ىدترا .«حجئاتن ىلع

 ىلإ رطضي ثيحب فوقوملا مدصت فوس ةقيرطلا هذه نأ هنم ًانظ قيقحتلا ةفرغ يف
 ,روهظلاب تأدب ىتلا ةيساقلا ةلماعملا نع ريراقت قحال تقو يف تعمس .نواعتلا

 قوباطلا راجحأ هن لثم .ومتيغ يف تمدختسا يتلا ىسقألا تاكيتكتلا نعو

 .ةبعتم عاضوأ يف نيفوقوملا ىلع ءاقبإلل يرخصلا

 هذه قيقحتلا تاسلج نم اءزج اونوكي نأ ةربخلا ووذ نوبوجتسملا ضفر

 ةيبيردت تاسلج كلذك ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف مظن .مهئاسؤر مامأ اوضرتعاو

 ,نيفوقوملا فينصت ةيفيك مهل حرشن نأ انلواح امك .ددجلا نيبوجتسملا ءالؤهل

 هنوفرعي ام لالغتسا ةيفيكو ,(نواعتلا ىلع مهلمح يأ) سانلا يف ريثأتلا ةيفيكو

 تاراهم نأ ىف ةلكشملا تلثمت .تامولعملا ىلع لوصحلا لجأ نم ةدعاقلا نع

 يتأت لب ةليلق تاسلج يف اهباستكا نكمي ال لاجملا اذه يف ةفرعملاو باوجتسالا
 نم ريبك ىدق ؟نلا ةفاضالاب باهرإلا عيضاوم ةساردو .ةيعامجلا ةساردلا لالخ نم

 .ةريخلا يوذ نيبوجتسملا عم لمعلا لالخ نم ةبستكملا باوجتسالا ةربخ

 دارفأ اهيدتري ىتلا كلت لئامت سبالم ءادتراب نييركسعلا نيبوجتسملا ضعب أدب

 انتاحاجن نأ هم انظ .ةشانجلا تاقيقحتلا قيرفو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 ,ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف رمآ بئان وهو ءنولاف كرام ملست .انرهظم ةجيتن تءاج

0 



 وماناتناوغ ةيلخ

 قيرف راعش لمحت صيمق ىتئم ىلع لوصحلل شيجلا نم ًابلط لحارملا ىدحإ ىف
 .ةيئانجلا تاقيقحتلا

 ام ىلع اوضرتعا نيذلا ةربخلا يوذ نيبوجتسملا ىلع ضارتعالا رصتقي مل
 باوجتسالا تايلمع معدل ةدعاقلا ىلإ اولسرا أ نيذلا نييكولسلا ءاربخلا نكل ,هودهاش

 رين موت لاثمأ نم نومرضخملا ءاربخلا امأ .تاضارتعالا كلت يف مهرودب اوكراش

 898 ر ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةعباتلا يكولسلا ليلحتلا ةدحو يف لمعي يذلا

 نيللحملا ريبك وهو ءزليج كيامو ءباهرإلا ةحفاكم زكرم ىف لمعي يذلا 0
 .مهتاضارتعا نع اورّبعو ,ةدعاقلا ىلإ 20 اورفاس دقف 11015 يف نييسفنلا

 اهمظن يتلا تاشقانملا نم ةلسلس ومتيغ ىلإ انلوصو نم ريصق تقو دعب انيرجأ

 ينركذ .مهعم لماعتلاو نيفوقوملا فينصت ةيفيك لوح ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف
 برحلا حيرنس اننإ» :نيرضاحلا مامأ هتلق امب ةديدع تاونس دعب نيدافكام بوب

 باوجتسا نم ءاهتنالا دعب انيلع نّيعتي .ومتيغ لخادو ءانه نم ًاءدب اهرسخن وأ
 اوناك اذإ امأ .ءيرب وه نمو مئارج باكتراب بنذم وه نم نيب مهفئصن نأ نيلقتعملا

 رت رابعا ىلإ ذئدنع رطضن فوسف ,ًايئاضق مهتقحالم نم نكمتن مل اذإ وأ ,ءايربأ

 اددج ًءادعأ بسكن كلذب اننإف كلذ لعفن مل نإو :ءليهأت ةرتف اهنأكو انه مهلاقتعا

 مهيدل كرتن نأو «ةيقيقحلا اكريمأ» ةعيبط راهظإ قايسلا اذه يف انيلع نّيعتي .انل
 كلذب للقن فوس اننإف ؛نيلقتعملا عم لماعتلا يف انلشف اذإ امأ .ةديج تاعابطنا
 رّيغتي مل ًائيش نأ نوظحالي فوس مهنأل كلذو «نواعتلل نيلقتعملا ىدل زفاحلا نم

 ىلإ مهميدقتو مهعم لماعتلا انيلع نّيعتي مهنم نيبنذملا ىلإ ةبسنلابو .مهعاضوأ نم
 .«ءايحا ءادهش مهنم لعجن فوسف الإو ,ةمكاحملا

 نم ءاهتنالا دعب انك امك ءيأرلا اذه يف ةربخلا يوذ نم نورخآ نوبوجتسم ينكراش
 ,تايلمعلا يف اهمادختسا نكمُي يتلا نم ةيرابختسا تامولعم يأ نّودن انتاباوجتسا

 انكلتما .ةمكاحملا ىلإ مهميدقت وأ ,نيفوقوملا حارس قالطإ نّيعتي ناك اذإ ام مييقتو
 مهنأل كلذو «,ةيادبلا يف مهانبوجتسا نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ ضعب دض ةمهم ٌةزيم
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 دوسلا تايارلا

 ىدم ىلعو .ءالؤه ّلظ .ةدحتملا تايالولا ةضبق يف مهدوجول نيمودصم اوناك

 ردابي نابج دلب يه ةدحتملا تايالولا نإ مهل لوقي ندال نب نوعمسي ةديدع تاونس

 تايالولا باحسناب دهشتسي ةدعاقلا ميعز ناك .نومجاهي امدنع رارفلا ىلإ هدونج
 نإ لوقي ناكو .ءاهدونج تفدهتسا يتلا تامجهلا دعي لاموصلاو نانبل نم ةدحتملا

 انوزغ نكل .نييكريمألا «ةنابج» ىلع لدت ىتلا ةلثمألا نم يه تاباحسنالا كلت

 .تاءاعدالا كلت فيز ىدم فشك ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب ناتسناغفأل

 ,ئباخملا ىلإ نوعرهي نيذلا (نييكريمألا دونجلا سيلو) ةدعاقلا ءامعز روص تناك

 .بقع ىلع اسأر ميهافملا كلت تبلق يتلا يه ,ناتسناغفأ نم مهرارف لالخ ىتحو

 ؛ىلوآلا ةرملل ةدحتملا تايالولا نم فوخلاب روعشلا ىلإ ةدعاقلا ءاضعأب كلذ عفد

 ةدعاقلا نأ هيف نودقتعي اوناك نيذلا نمزلا نم ةوق رثكأ نواعتلا ىلإ مهليم لعج امك

 .ىوقألا يه

 سارحلا رم امدنع رطخلل تضرعت ةيوقلاو اهسفن نم ةقثاولا اكريمأ ةروص نكل

 رطضي امدنعو .كرحتلا مهيلع بعصي ثيحب مهلجرأو نيلقتعملا يديأ دييقتب

 ىلإ ناسراح رطضي ناكف باوجتسالا ةفرغ ىلإ هتنازنز نم لقنتلا ىلإ لقتعملا
 ءاضعأل تلق .نايحألا ضعب يف كرحتم يسرك ىلع عضوي ناك هنأ ىتح .هلمح

 اننأ مهل تبثيو ةدعاقلا ةلوقم .عقاولا يف ءاذه زّرعي» :ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف

 يرجي ام نكل .قئاوو نمآ لكشب انلمعب مايقلا انيلع نّيعتي .لعفلاب مهنم نوفئاخ

 .«أطخ هنإ .ًاريثك هيف غلابم

 عزن سارحلا نم بلطلا ىلإ اهدقعأ باوجتسا ةسلج لك ىف دمعأ تنك
 يذلا صخشلا نم ًافئاخ تسل يننأ نهربأ نأ تدرأ .لقتعملا يديأ نم لسالسلا
 ةروصب نوبواجتي نيلقتعملا نأ ةركف زّرعي لسالسلا عزن نأ امك ,هباوجتساب موقأ

 .مارتحاب نولماعُي امدنع لضفا
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 نيبذهم اونوكي نأ مهيلع نأب نورعشي فوسف ةنسح ةقيرطب مهلماعأ امدنع امأ . مه دنع
 .اهجاتحأ يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ىلع يرودب لصحأ يننأ امك :نيبواجتمو

 .«افيطل توك ل ينعفدي يذلا ببسلا وه أله

 ىن 22853333 سيئر تام ىعم ناكو .هبتكم ىلإ ىفالنود لارنجلا ىناعدتسا

 نأ يل قبسي مل .ةلوج يف ريدملا بحطصن نأ انم ديري وهو ءابيرق لصي فوس رايوم
 يداحلا ثادحأ نم ريصق تقو لبق هبصنم ىف نيت هنأل كلذو ,لبق نم رليوم تلباق

 مقعمل ةدحتملا تايالولا جراخ هنئيبعت لاكش تنك يننأ امك يينس ا لوالا نم رشع

 .ةقرفتم تامهمب يمايق لالخ تقولا

 تنك .ريدملا لوصو دنع باوجتسالا تاسلج ىدحإ نم ىوتل اجراخ تنك

 ,ةقيلح ريغ ىنقذ تناكو ءاعساو اينطق اصيمقو ةريبك بويجب ًادوزم ًالاورس يدترأ
 ناك .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل قّقحم يننأ ىلع يرهظم لدي مل اذكهو

 يف انلاوجت ءانثأ رليومل رومألا ضعب حرش رخآلاو نيحلا نيب ينم بلطي يفالنود
 .نوكأ نم ةفرعم لواحي ناك هنأكو «ةبارغب ىلإ رظني ناك ريدملا نأ تظحال .ةدعاقلا

 لارنجلل حمسأ مل .«رومالا ريس نسح نع نيلوؤسملا نيصخشلاب كفّرعأ ينعد ,انه

 ىهني نأ لبق ةعرسب تلق اذكهو ءهيدل نولمعي نيذلا ءالمعلا دحأ ىلإ ريدملا فيرعتب
 عامتجالل تررس .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم نافوص ىلع » :همالك ىفالنرد

 .«ىديس اي كب

 . الوزنو 3 وعض اددجم ينصحفتي أدب «؟ يلع ككاو :هيبجاح 3 ريدملا ينلأس

 . «يديس لجأ»

 وفظوم ناكو .دالبلا جراخ ىلإ ةلوج نم يوتل تلصو يننإ كل لوقأ نأ ديرأ»
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 ؟ىلع لاوحأ ىه ام» «,ةريثك دالب ىف ىطوبه دنع ىننولأسي ةيجراخلا تامدخلا

 .«كئاقلب ل انأ اذهلو ,كلتع ةميظع ءابشأ تعمس

 .«ىل ريبك فرش اذه .يديس اي كل اركش»

 نكسي ثيح ومتيغ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم زكرم وحن ريسملا انعبات
 نم فوفص ةدع تعضُو ثيح سولجلا ةفرغ يف نيعمجتم اوناكو ,نولمعيو انؤ المع

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاق سيئر وهو .ءتام ىعّد .ىطلل ةلباقلا دعاقملا

 .نييمامألا نيفصلا يف دحأ سلجي مل .ةفرغلا رخآ يف هايإو تفقو اذكهو ءروضحلل

 دحأ ديري الأ» :هلاؤس حرط هثيدحب ءدبلا كشو ىلع ريدملا ناك امدنع اذكهو

 رظني حارو «؟ىلع نيأ :ةيناث لأس .تمصلا نم ةرتف تداس «؟ةمدقملا يف سولجلا

 ناك يمسا نأ تنّمخ .«انه سلجاو لاعت» :يل لاقف ةفرغلا رخآ يف ينآر .هلوح نم

 .اهفرعي ىتلا ةليلقلا ءامسألا نم ادحاو

 بتكم رقم يف وينوي/ناريزح رهش رخآ تايسمأ نم ءاسم تاذ لمعأ :تتك

 يف ةدعاسملا نيب ام يتقو مسقأ تنكو ,ةمصاعلا نطنشاو يف يداحتالا تاقيقحتلا

 ملعت له .ىلع» :يل لاقو يتلواط نم ناملوك ناد برتقا .ىرخأ تامهم نيبو ومتيغ

 «؟لدنج يبأ ةقيقش جوز وه سيلأ ؟ومتيغ يف نادمح ميلس ىعدي لجر دوجوب

 « ؟ومتيغ ىف لوقتأ ؟داج تنأ له»

 كاه .نيفوقوملا تافلم صحفتأ تنك .لجأ» :ةروصلا ىنلواني وهو ناد لاق

 .«هفيفوت هروص

 .«ريهشلا رقص وه اده أذ :ةروصلا صحفتأ انأو تلق

 كعدر» :هل تلق .طقف ىكرحلا همساب ارقص فرعي هنأب ةرم تاذ لدنجوبأ انربخأ

 ةقيقش جوزل يقيقحلا مسالا فرعت ال كنإ يل لوقت نأ ديرتأ .لجر اي اذه نم

 فيك فرعي نكي مل .هتبذك فاشكنا دعب ًاليلق لدنج ىبأ اًدخ دروت «؟كتجوز

 .ًاعم امهطبرت يتلا ةبارقلا ةقالعب انملع
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 .«نادمح ميلس همسأ» : ىل لاق

 بهذأ نأ ىلع انقفتا .يوتل هتفرع امب هتملعأو وروماد تاب ةلباقمل تهجوت

 امدنع يعم لمع نأ هل قبس يذلا وهو ءشتورك جروج ترتخا .هباحطصا يف بغرا

 انلسرأ .ايلعلا ةرادإلاب اتقؤم اهنيح اقحلم ناكو .ءلوك ىلع تامجهلا يف ققحن انك

 اننإ مهل انلقو ,ومتيغ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةدعاق ىلإ ًامدقم انمودق ربخ

 .نادمح باوجتسا فدهب نومداف

 ةلباقمل ةرشابم هجوتلا ديرن اننكل ,رخأتم تقولا نأ ملعأ» :هل تلق .ومتيغ ةدعاق ىف

 .نادمح

 هعم ةلباقم ءارجإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تررق .ةلكشم كانه» :انل لاق

 .«نآلا

 «؟عئجافملا لكشلا اذهب ةلاكولا مامتها راثأ يذلا رمألا وه ام نكل»

 كيف نادمح لظ .ةبارغلا ةياغ يف وهو « يرجي ام ًائيش نأ فرعأ» :ليب باجأ

 طقف نآلا نكل .هياوجتسال ايفاك اتقو تثكلتما ةلاكولا ْنَأ يأ ءةدذع رهشأل لاّمتعالا

 نأو ءًاديدحت هتلباقم ىلط دق تاقيقحتلا بتكم نأ أوعمس اهتكع عن ثيدحعلا ترق

 .«ةريزجلا ىلإ مكتلس 1 ايلعلا ةرادولا

 .«يرجي ام ةفرعم ديرأ .لاح يأ ىلع نادمح ىلإ هجوتن انعد» :هل تلق

 تاراختسالا ةلاكو يبوجتسم نم انيلطو .ءباوجتسالا ةفرغ ىلإ ةرشابم انهجوت

 يضاملا يف أعم ان نلمع نأ قبسو 0 اقيدص 20 وخلا نم م جورخلا ةيزكرمل

 .«انيلإ ةبسنلاب ادج مهم لجرلا اذه نكل ,تدرأ اذإ اعم كلذ لعفن نأ اننكمي
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 دوسلا تايازلا

 لمعيو ةلاكولا نم ًادعاقتم ًاطباض ناك يذلا هليمز نكل .روفلا ىلع يقيدص قفاو
 بابسألا ىلإ ءاغصإلا ليمزلا كلذ ضفر .ةركفلا ضراع دقاعتم ةفصب نآلا اهعم

 ةلاكو يف اافا3333 سيئر وهو ,تام ىلإ ةلأسملا انعفرف هتلباقم ىلإ انعفدت ىتلا

 ,نادمح عم ثدحتلل انعفدي يذلا ببسلاو عضولا هل انحرش .ةيزكرملا تارابختسالا

 لجرلا لداج .ةدعاسملا ميدقت انيلع ضرعو انبناج ىلإ فقو نأ الإ هنم ناك امف
 .ىلعألا ناك تام زكرم نكل .ًاضراعم ةلاكولا عم دقاعتملا

 :باوجتسالا ةفرغ ىلإ انقيرط يف تام بتكم نم انجرخ امدنع جروج يل لاق

 جروج غرف .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم انتقالعل ئيس جذومن ىلإ عضولا لّوحت»

 ضبقلا نويناتسكاب طابض ىقلأ .ةديبز يبأ كيرش وهو .يبيللا خيشلا نبا ةلباقم نم
 رارفلا هتلواحم ءانثأ ٠٠١١ ماعلا نم ريمفون/يناثلا نيرشت رهش رخاوأ يف يبيللا ىلع

 راطم ىلإ لقْنو ,يكريمألا شيجلا ىلإ ةيناتسكابلا تاطلسلا هتملس .ناتسناغفأ نم

 وهو « رشنيف لسورو جروج نكمت .ةيناغفألا نافراب ةظفاحم يف عقي يذلا مارغاب

 عم يبيللا نواعت .ةدع تاسلج ىدم ىلع يبيللا باوجتسا نم انقيرف نم رخآ وضع

 ةرافسلا دض تاديدهت ليصافت تنمضت ةيرابختسا تامولعم ىطعأو باوجتسالا

 سس سس سسوس سوو مجم سس حس د3007000) ٠ نميل ١ يف ةيكريم آلا

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف طباض وهو .ءتاسلجلا ىدحإ ءانثأ درف لخد
 لسرأ يذلاو ةيفلألا ةرماؤم ىف تاقيقحتلا ءانثأ لكاشم ثودحب بّيست يذلا وهو

 أدبو ؛ئجافم لكشب ةفرغلا ىلإ درف لخد .دعب ام يف تبحُس يتلا ةطولغملا تايقربلا
 اص تسمم مس عسا دهج يذلا يبيللا ىلع حايصلاب

 نأ ديرأ .نميلا ىف تارماؤملا نع هّئلق امب ثرتكأ ال» . 12112127
 . « 11118334 تارماؤم نع ائيش فرعا

 طابحإ نأ ةقيقح درف دقتعيأ .هناعمسي ام قيدصت لسورو جروج ىلع بعص

 ؟باوجتسالا راسم لقرعي اذاملو ؟اًمهم سيل ٌرمأ ةيكريمألا ةرافسلا دض تامجهلا

 اذام» :ًائيش فرعي هلعل جروج وحن ًاهّجوتم لأس .كابترالا ضعب يبيللا هجو رهظأ

 « ؟يرجي
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 وماناتناوغ ةيلخ

 0 ب ب ب ب ب يس بي سس سس سس سس سس تسب سس يرسل

 رضحأ فوس يننإف . 8# ططخت امب ينربخت مل اذإ» :يبيلل درف لاز

 .«كمامأ اهيلع يدتعأو انه ىلإ كتدلاو

 لوق ضفرو انقيرف نع ههجو لّوحف .لامتحالا ىلع يبيللا ةردق قوف كلذ ناك

 ةضخش ةسث رثعي ناكو «ناذلاخ ركسعمل يلخادلا ريمألا يبيللا ناك. دحأل ةملك يأ

 كلذ يف باوجتسالا ةسلج تفقوت .هذهك ةناهإ لّمحت عيطتسي ال وهف كلذل ,ةماه

 هيل

 لوخد نم درف عنمف ثدح امب عمس امدنع مارغاب نع لوؤسملا لارنجلا بضغ

 نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تثبل امو ءصاخلا هريرقت كلذ عم درف مّدق .راطملا
 دلبلا مسا لاز ام) ثلاث دلب ىلإ يبيللا تملسو ةيرس ةروصب ريصق تقو دعب تنأ

 نيب ام"طباورلا» نع بيذعتلل هضرعت دعبو ءكانه يبيللا ثدحت .(نآلا ىتح ًايرس

 .ةقفلم تامولعم اهلك تناكو ءمادصو ةدعاقلا

 يفو ,تارابختسالا لوح خويشلا سلجم ءاضعأ نم ةبختنملا ةنجللا ريرقت دروأ

 :يلي ام .برحلا لبق ام ةرتف يف قارعلا لوح تارابختسالا نع تثدحت يتلا ةرقفلا

 يف رهظ يذلا مييقتلا ...برحلا دعب ام ةرتف يف ترهظ يتلا تاجاتنتسالا معدت»

 للضي ناك يبيللا خيشلا نبا نأب رهظأ يذلاو ٠٠١1 ماعلا نم رياربف/طابش رهش

 ةيئايميك ةحلسأب ةدعاقلا نم نيطشان دوز قارعلا نإ مهل لاق امدنع ًادمع هيبوجتسم

 كلت قلتخا هنأب هيبوجتسم يبيللا غلبأ 7٠٠١... ماعلا يف بيردتلاو ....ةيجولويبو

 ةلماعم ىلع لصحي يك ةدحتملا تايالولا يف لاقتعالا ديق ناك امدنع تامولعملا

 موقت نأ ضرتفي ناك ةيبنجأ تارابختسا ةلاكو ىلإ هلقن تاديدهت ىلع ًادرو لضفأ
 ةيفاضإ تامولعم قيفلتب ماق ...هباوجتسا ءانثأ هنإ دعب ام يف كلذك لاق ...هبيذعتب

 .«بيذعتلاب تاديدهتلاو يدسجلا ىذالا ةجيتن

 تثدحت .ةضماغ فورظ يف تام كانهو ايبيل ىلإ قحاال تقو يف يبيللا لسرأ

 ةضماغ فورظ يف راحتنالا ىلع ءانجسلا مادقإ ةرهاظ نإ .هسفن قئش نع ريراقتلا
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 دوسلا تايارلا

 راحتنالا ىلع مدقأ ءانجسلا دحأ نأ تعمس .نادلبلا ضعب يف ةبيرغلا ةرهاظلاب تسيل

 ةرادإ نأ فيك انيأر نأ انل قبس .تارم ثالث ...هسأر ةرخؤم ىلع رانلا قلطأ نأب

 يذلاو يلوألا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريرقت نع ةيضار نكت مل يتلاو - شوب
 ريرقتلا كلذ ةباتك ةداعإ تبلط دق  ةدعاقلاو قارعلا نيب ام طباور دوجو مدع رهظأ
 .تاقيقحتلا بتكم يف عيفرلا لوؤسملا انيرآ يدنآ هضفر يذلا بلطلا وهو

 ةئيس براجت نم ىناع يذلا ديحولا تاقيقحتلا بتكم ليمع وه جروج نكي مل
 يف انك امدنع هعم براجتلا كلت ىدحإب ,لاحلا ةعيبطب ءتررم نأ يل قبس .درف عم

 نب يزمر ةدعاقلا ءاطشن دحأ عم تيرخلا يتلا تاياوجتسالا لالخ هتيأرو ,ندرألا

 . 227327723777717 773737332733775 و ةبيشلا
 ٠٠١8, ماعل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ماعلا شتفملا ,نوسريجله ريرقت دروأ

 .درف اهبكترا يتلا ءاطخألا ضعب

 تام لثم ًاصخش نأل هلل ًادمحو ,كلذ لعفت نأ كنكمي ال» :جروجل تلق
 اه رس

 فّرعأ تنك امدنع انب لجرلا قلمح .انلوخد دنع نادمح هجو ىلع سوبعلا رهظ

 انئجو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم اننإ .شتورك جروج يليمز وه اذه» .يسفنب

 فرعأو ,كتلئاع قرعأ ىننإ .ةليوط ةدمل انمامتها نمض نم تيقب .كيلإ ثدحتلل

 / .«نوكت نَم ةقيقح كلذك فرعأ .كزكرم

 هلق ءيش لك نإ .امكل هلوقأ ءيش يأ كلمأ ال .امكل دّيج اذه» :ًانجهتسم لاق
 . «هارقت نأ امكنكمي .يفلم يف دوجوم هلوقأسو

 «؟اهنع تثدحت ىتلا بيذاكألا ىه ام ءىل لق

 كو



 وماناتناوغ ةيلخ

 تناك اذإ ام فرعأ يك ايفتاه ىتجوز ةملاكم عيطتسأ يننأب ارارم ينودعو»

 .«ادبأ مهدعوب اوّربي مل مهنكل ,ريخب

 بضاغ كنأل ةليللا كعم ثدحتأ نل ىننكل ,نيرخآلا نع نافلتخم اننإ» :هل تلق

 نأو تقولا اذه يف يلصت نأ كديرأ .ًادغ ملكتن فوسو نأآلا حرتسا .حضاو لكش

 رمأ ىف هللا نم هيجوت بلط ىلإ ريشت ةرابع 13 «ةراختسا بلطت
 هفرعأ ام تال  نيعم

 .«لعفلاب كمدصي دق ةدعاقلا يف كرودو كتلئاع نعو :؛كنع

 «؟ءايشألا كلث تفرع فيك» :حضاو لوضفب ينلأس

 له نكل ءاعيمج نوبذاك انلعل .ًانسح» .هسأر ّره «؟ينقّدصت ال كلعلأ» .اشهدنم

 هنأ فيكو ,لدنج ىبأ نبا ةدالو ةصقب هريكذت ىف تيضم «؟بيبح دلو امدنع ركذت

 ديلولا لفطلا قوذتي نأ لبق ىتح ندال نب مف نم رمتلا قوذت دق بيبح نأل رختفا

 .يقيدص اي ادغ يقتلئس ؟ميمحلا قيدصلا ريغ ةصقلا هذهب فرعي نّم» :هتلأس

 .«ةلكلرل تبياط

 «؟نادمح عم رومألا ريست شبك :اذادد :هشكم ىلإ لخدن انك امتد تام ينلأس

 .ثيدح نم هنيبو اننيب ىرج ام هعماسم ىلع تدعأ

 « ؟حيحص

 لوقي هنأ ودبي .كلذ نم ققحتأ ىنعد» :تافلملا دحأ لوانتي وهو تام باجأ

 مل كلذ نكل ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإب هل حمسُي فوس هنأب ةليلق تارم دعو .قدصلا

 .«أدبأ ثدحي

 «؟ةيفتاهلا ةملاكملا كلت ءارجإب هل حمسن نأ ىف كيأر ام»

1٠٠١ 



 «؟كلذ عفنيس اذامو»

 نكمتن فوسو ءادبملا يف اذه .نواعتلل أدادعتسا رثكأ حبصيو ًاليلق أدهي فوس»
 .«هدض ةطقنك هل انحامس مادخت ءأ نم كلذ دعب

 ,ةدج ارثكف هذه يل ودبت» :ةلاكولا فتاوه عا ينلواني اك 55 ثام لاق

 رامقألاب ار افتاه كاه .لاحلا يف اهديفنت كتكمي .ةلواحملا قحتست يهو

 .«همادختسا كنكمي .ةيعانصلا

 .هيلجرو نادمح يعارذ نم دافصألا ةلازإب سراحلا ٌترمأ

 ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإب كدعو نم تققحت :أدبن نأ لبق ًائيش كربخأ نأ ديرأ»

 انا انئكل .مهدعوب أوفي مل يثالمز نال لجخلاب رعبا . حيحص كلذ نأ تفمشتكاف

 نم تفرع كنا لمتحيو ,ينقدصت نل كنأ لمتحُي .ماودلا ىلع اندوعوب يفن جروجو

 ,ةدعاقلا لجأ نم هب ّتمق امعو كنع ءيش لك ملعن اننأ ةيضاملا ةليللا يف انثيدح

 .« اذإ انب ايه .دعولا وه دعولا نكل

 «؟اذام» :ىنمهف هنأ نم دكأتم ريغ أدب نأ دعب نادمح لا

 .فاجترالاب أدبو أموأ «؟ةسفتاه ةزنل اكو يىرجن نأ كديرت الأ :هتلأس

 هتلوانو ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإ نكمملا نم ناك ثيح ةنازنزلا جراخ ىلإ هانذخأ

 راصتخاب اهغلبأ .اهتوص عمسو تباجأ امدنع ءاكبلاب أدب .هتجوزب لصتي يك فتاهلا
 قئاقد ةدمل ناجوزلا ملكت .امهدالوأ لاوحأو اهلاوحأ نع اهلأس مث ءريخب هنأب ديدش
 هيتبكر ىلع ًاعكار طقس نأ نادمح ثبل امو ةيفتاهلا ةملاكملا كلذ دعب انيهنأ .ةليلق

 نع لجرلا فقوتي مل .ةيفت ةيفتاهلا ةملاكملا ىلع هّللا دمحو .ًايلصم عكر مث ٠ ,لحسو

 .ءاكنلا

 برقت ةرتف ًائيش انم ٌّدحأ لقي مل .باوجتسالا ةفرغ ىلإ كلذ دعب نادمح اندعأ
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 وماناتناوغ ةيلخ

 هيل اب دلما ل هيقطاوم لفتت أي ركذي نأ بضرأ مل يشأل

 .هبرش نأ

 دال لع ني ارحب :هينيع المت عومدلاو اريخأ لاق

 ,«دعولا وه دعرلاو

 « ؟لدنج ىبأ لاح فيك» :نادمح لأس

 نم دك اتم انأو ءانعم هنواعتب هسفن دعاس هنأ دكؤملا نمو ءريحب هنإ» :هل تلق

 .«كلذ فرعت كنأ

 . «هناح اتحت ءىش لك مكيطعأس .انسح»

 مايأ نع مالكلاب انأدب .لماك لكشب انعم نواعتلاب أدبو هدعوب نادمح ىفو

 نادمح دلاو تام .ةلاقب رجتم كلتمي هدلاو ناك ثيح ,نميلا ,ةيارذلا يف هتلوفط

 ,كلذ ىف لشف هنكل هدلاو دعب رجتملا ةرادإ نادمح لواح .ةرشع ةعساتلا غلب امدنع

 شاطع سس دهم ىفتلا كانهو ءءاعنص لا نادمح لقتنا .تتام نأ هتدلاو ةعلامألا امو

 يف حبصأ امب قاحتلالاو ناتسناغفأ ىلإ باهذلاب دّنهم هعنقأ .دجاسملا دحأ ىف

 ناك امف ءندال نب عم لامشلا ةعومجم يف ءاضعأ ىقتلا .لامشلا ةعومجم دعب ام

 رثأت .«نميلا ىف تومرضح ميلقإ نم تناد :نادمحل لاق نأ الإ ةدعاملا ميعر نم

 قئاس ةفصب هعم لمعلل ندال نب نم ًاضرع لبق نأ ثبل امو ,نادمح
 ركسعم دييشتل ءانب داوم اهيف لقني ناكو ءرهشأ ةتس ةدمل ةنحاش دوقي نادمح لظ

 ام اوفرعي نأ اودارأ .ّيلإ ةبسنلاب ًاناحتما كلذ ناك» :نادمح انل لاق .ةدعاقلل ديدج

 نب بكوم ىف ًاقئاس رهشأ ةتس دعب ىنونّيعف دجب تلمع .ةقثلل ًالهأو ًامزتلم تنك اذإ

 ؛ «ندال

 «؟نيقئاسلا ريبك ناك نمو» :هتلأس

 هك



 دوسلا تايارلا
 مسا سس الا دوسلا تايارلا

 نب دنهم ناكف هبايغ لاح يف امأ ندال نب ةرايس دوقي لدعلا فيس ناك

 دوقأ تنك .ةدايقلا ىلوتي :ندال نب عم اليوط اتقو ىضمأ رخآ اصخش وأ :,شاطع

 ام حوارتي اعلم هل عفدي ندال نب ناك . «بكوملا يف ىرخألا تناراسلا نم ةدحاو

 .هتيب راجيإ ةميقل هتيطغت ىلإ ةفاضإلاب | ايش راارد ةئمثالثو نيتئم نيب

 «؟ةرم لوأل ندال نب ةرايس تدق ىتم»

 اوناكو انم ىوقأ اوناك مهنكل ءلامشلا فلاحت دض لتاقأ ةهبجلا يف تنكو»

 ىلإ ندال نب ىتأي نأ ديري ال هنإ لاقو ,يوحن لدعلا فيس عره .انطوطخ نوزواجتي

 ديري هنإ فيس لاق .هيلإ ةيسنلاب ةروطخلا ىهتنم يف ناك كلذ نأل الا دعب ةيعلا

 ةقطنم ىلإ ندال نب ةرايس دوقأ نأ بجي اذهلو .لاتقلا ةلصاومل ناكملا ىف ءاقبلا
 .«هتلعف 505 :ةنمآ

 « ؟كلت تناك ةكرعم ىأ»

 رسخ يتلا ةكرعملاو ءشاطع نب دنهم اهيف لتق يتلا ةكرعملا اهنكل ,ًادكأتم تسل

 .«هيقاس ىدحإ دالخ اهيف

 .ةدعاقلا نع هفرع ءيش لك ةيلاتلا عيباسألاو مايألا ىدم ىلع نادمح انربخأ

 .اريثك اهّبحأ يتلا رئاطشلا يهو .دلانودكام معطم نم كمسلا رئاطش هل بلجن انك

 ادب .ةدعاقلا نع تامولعم انيطعي ناكو ؛تانحاشلاو تارايسلا تالجم هل انيلج امك

 .نيرخآلا ةدعاقلا ءاضعأ تامكاحم ىف اميظع ًادهاش نوكي فوس نادمح نأ انل

 ناكو ءاهخيرات ىف ةدعاقلا اهب ترم ىتلا ةمساحلا تاظحللا يف ًارضاح لجرلا ناك

 نب لجرلا قفار .كاحت ىتلا ططخلا نع ةديدع ليصافت قئاسك هلمع قايس يف عمسي

 أامدنع دودو ناكو 057 ماعلا يف هاوتف ةدعاقلا ميعز قلطأ امدنع .الثم ءندال

 انل لاق .يس .يب .يآ ةطحم عم ةلباقم ىرجأ نأ دعب يفحصلا هرمتؤم ندال نب دقع

 .«ىلوألا ةرملل يرهاوظلا تيقتلا امدنع كلذ ناك» :نادمح
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 4» هب تبجعا له»



 وماناتناوغ ةيلخ

 قحال تقو ىف تسمل .ًادودو ناك وهو .ًايباجيإ هنع لوألا يعابطنا ناكر»
 .«ةدعاقملا نوؤريديب نيذلا نويرصملا اهراثأ يتلا لكاشملا

 ةدعاقلا جامدنا نالعإ مت امدنع قورافلا عقوم يف ادوجوم ناك هنأب نادمح نديخأ

 كلذك ارضاح نادمح ناك .ةياهنلا يف يرهاوظلا ةدايقب ةيرصملا يمالسإلا داهجلاو
 ,اهيعضاو نع هفرع ام انل لّصف هنأ امك ,ةدعاقلل ةفلتخملا تاططخملا ةشقانم دن

 ىدل تارجفتملا ءاربخ ريبك وهو .«رجاهملا نمحرلا دبع ابأ» نأ فيك انل ىور امك

 ترجف ىتلا تارجفتملاب ةئيلملا تانحاشلا لمع ةيفيك طبضلاب هل حرش «ةدعاقلا

 . 4 ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا

 دئاقلا وهو ,يرصملا صفح وبأ شقان امدنع كلذك ًادوجوم نادمح ناك

 سس .سأ .وب ميكح نع ويديفلا طيرش جاتنإ ةيلمع ندال نبو :ةدعاملل يركسعلا

 ناك وه هنأب امهنيب ىرج يصخش ثيدح ءانثأ نادمح هتاذب يريشنلا غلبأ .لوك
 اهعبتت ىتلا ةيلمعلاو ,ةدعاقلا ةيلكيه نع كلذك انثدحت .موجهلا كلذل ربدملا لقعلا

 ًاجتنتسم نادمح ىل لاق .تامهملا فلتخمل نيبسانملا صاخشألا رايتخا ىف ةدانقلا

 .«نيلمتحملا نييراحتنالا نيمجاهملا

 مهعانقإو هعابتأ زيفحتل ندال نب اهعبتا يتلا ةقيرطلا نع كلذك نادمح ثّدحت

 ىلع تامجهلا دعب هل دودح ال سامح انكلمت» .ةدعاقلا تايلمع ىف ةكراشملاب

 امب نيروخف اعيمج انك .لوك ةرمدملا ىلع موجهلاو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا
 .«هانلعف

 «؟اولتق نيذلا ءايربألا صاخشألاب اوركفت ملأ»

 بعصي فوسف ةدعاقلا طاسوأ يف ءرملا نوكي امدنع هنأب مهفت نأ كيلع نّيعتي»
 اندقتعا اذهلو ,ماودلا ىلع انعجشب ندال نب ناك .ةيعوضومب وأ ءافصب ريكفتلا هيلع
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 دوسلا تايارلا

 ندال نب هرشني ام ريغ كانه نكي مل يأ ءفحص الو ,مالعإ لئاسو كانه نكت مل
 نم نوكي فوسف اهلخاد يىفو ةئيبلا كلت نم اءزج ءرملا حبصي د امدنعو .ةدعاقلاو

 بعال لضفأ وه هيليب نأ ءرملا دقتعا ادإ .اهحراخ ثدحي ام ىف ريكفتلا هيلع د ءصلا

 12ج أ ل أي تشي انرسف واوولا لك يف سدر

عل ام لضفأ ةلاحلا هذه ىف ءرملا ىري .هرظن
 ةقفوم ريش ةبعل ضاخن او .تالوج نم هب

 ءايشألا هذه لك ثدحت .ّىلإ ةبسنلاب اذكه ندال نب ناك .اهلهاجت ىلإ كمعي قوست

 :ةيباهرإلا تامظنملا فلتخم ءاطشن نم ددع عم رمألا تظحال نأ يل قبس

 نيلغشنم نونوكي مهنإ .مهتامظنم يف نيطشان نونوكي امدنع مهقارتخا كيلع بعصي
 حمسي يذلا بسانملا تقولا نكل .تاطلسلا نيعأ نع ءايتخالاو تامجهل طيطختلاب

 ىلإ نولخدّيو مهيلع ضبقُي امدنع وأ دينجتلا ةرتف ءانثأ امإ نوكي نييباهرإلا ليوحتب
 .نوجسلا

 «؟ندال نب هاجت كروعش رّيغت اذامل ؟نآلا رّيغت يذلا ام ءاذإ» :هتلأس

 تمدصو :نييكريمألا تاينقت تنيأر .ةريثك رومأ ىلع ٌينيع يلاقتعا ةرتف تحتف »

 تارايسو تابرع نأ دقتعأ نكأ مل .اهكّرحت ءانثأ ةيركسعلا تابرعلا َتْيَأر امدنع ىتح

 فسأتأو يتايح نم ىضم ام يف نآلا ركفأ .ضرألا هذه ىلع دجوت نأ نكمُي هذهك

 .«حوضوب رومألا كاردإ ٌىلع بعصلا نم ناك نكل .ةريثك رومأ ىلع

 قبس يذلاو ,كرويوينل ةيبونجلا ةعطاقملا نم وهو ,يليك ديفاد عم لمعلاب تأدب

 .ىرخأ اياضق يفو لوك ةرمدملا ىلع موجهلا يف تاقيقحتلا ءانثأ هعف تلمع نأ يل
 ءاضعأ دض تاشإ دهاش نوكيو ,ءبنذم هنأب اهيف فرتعي ةيقافتا عضو فدهب كلذو

 تنك .لوك ىلع موجهلا ةرماؤم يف نيطروتملا كئلوأ امّيس الو .نيرخآلا ةدعاقلا
 .بتكملا ىلإ يباهذل ًاديهمت يبايث يدترأ انأو حابص تاذ نأ .نأ .يس ةطحم دهاشأ
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 ةهماناتناوغ ةيلخ

 ىليكب تلصتا 5 كلتاقمد نادمح نلعأ شوب سيئرلا نأب ةطحملا نم تعمس

 1 .رابخألا دهاش ناك اذإ ام هتلأسو .روفلا ىلع

 .«لجأ» :ىسأب لاق

 « ؟كلذ ينعي اذام نكل»

 .«ريخلاب رّشِبي رمألا نأ دقتعأ ال .بيرق تقو دعب فرعن فوس اننكل ءفرعأ ال»

 ةلئسألا حرطل نادمح ىلإ لوصولا انناكمإب دعي مل هنأ ينعي نالعإلا كلذ ناك

 يف دهاشك همادختسا انناكمإب دعي مل هنأو ,نيرخآلا نيلقتعملاب قلعتت يتلاو هيلع
 دحت قالطإ ىلع هودعاس نوماحم كلذ نم الدب صّصخخ هنكل .ىرخألا تامكاحملا

 هتماقأ يذلاو ,شيجلا هضرفي يذلا ينوناقلا ماظنلا دض (حجانو) لوطم ينرناق

 .ديدج ماظن عضو ىلإ ةياهنلا يف ةرادالاب عفد يذلارمالا وهو ءومتيغ يف شوب ةرادإ

 ةيبونجلا ةعطاقملا ىف نيفظوملا ىلإ ةبسنلاب ةشهدلل ةاعدم رومألا رثكأ امأ

 هتنلعأ دق شوب ةرادإ نأ وهف «ودعلا لتاقملا» فيصوت ىف تاقيقحتلا تكمل

 نيعذدملا وأ ,نادمح ةيضق ىلع لمعت ىتلا ةينعملا تالاكولا ريشتست نأ نوذ نه

 دض اهلذبن ىتلا دوهجلا اريثك تقاعأ ةوطخ كلت تناك .هتمكاحمل نورضحتي يذلا

 .ومتيغ يف صخألا ىلعو ,ةدعاقلا

 يه .ءاعدالا دهاش يفصوب اهيف تدهش يتلا ةسلجلا يف نادمحل ىتيؤر تناك

 هردص قوف هدي نادمح عضو .اودع ًالتاقم هنالعإ دعب اهيف هارأ يتلا ىلوألا ةرملا

 مكح .مارتحالا ىلع لدت ةراشإ يهو .يوحن أموأو ةمكحملا ةعاق ربع ينحمل امدنع

 تدفنتسا ةدم يهو ,ءفصنو تاونس سمخ ةدمل نجسلاب ةياهنلا ىف نادمح ىلع

 امو «ةليلق رهشأ دعب هحارس قلطأ .ومتيغ يف اهاضق يتلا ةدملا ىلإ رظنلاب ريبك لكشب

 | 70١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك 8 يف نميلا ىلإ داع نأ ثبل

 يذلا فارتعالا قافتا اهضفرل ةموكحلا ةمكاحملا لالخ عافدلا يماحم دقتنا

 ةرتفل نجسلاب هيلع مكحّيس ناكو) نواعتم دهاشك مدخيس هبجومب نادمح ناك

 1 ا/



 موي تاذ ملع ىلع يكريمألا بعشلا نوكي نأ لمأن اننإ» .(اقحال نّيبت امك ,لوطأ

 دهاش اهيف قفاوي يتلا ةردانلا تابسانملا ىدحإ كلت تناك .«ةعئاضلا ةصرفلا هذهب

 .عافدلا يماحم هلوقي ام ىلع ءاعدالا

 تامصب يف ينيثور قيقدت لالخ. ؛ 5٠١7 ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف نّيبت

 500 امسا ىطعأ لق ع فوقوملا نأ ومتيغ يف نيفوقوملا نم ة 007

ي ال هنأ ىلع تقولا كلذ ىتح ًارصم لظ ىذلا
 ىلإ بهذ هنأو .ةدعاقلا نع ائيش فرع

.روقصلا قيرط نع ديصلا يهو هتياوه ةسراممل ناتسناغفأ
 رمألا عقاو يف لجرلا ناك . 

وس» الئاق مسقأ نأ قبس يذلا وهو ؛يناطحقلا دمحم
 تاطلسلا ضفر دعب «دوعأ ف

ا نم سطسغأ/بآ رهش ىف ةدحتملا تايالولا لوخدب هل حامسلا
 راطم يف ٠٠١5 ماعل

 نم ًائيش فرعي اال داكي يذلا وهو اديرولف يف يناطحقلا ةرئاط تطبه .ودنالروأ

 ٌتاحأ ؟اذقث رذلوو 1,8٠١ غلبمو ءطقف باهذ ة ذت لمحي ناكو :ةرلحنتالا ةغللا

 هرظتني ام اصخش نإ لاقف ؛هرظتني يذلا لجرلا نع لاؤس هيلع هيلع حرط امدنع يناطحقلا

 نم ام نإ لاقو هتياور رّيغ لجرلا مسا نع هلاؤس دنع نكل .«ىلعألا ماو

 رهظأ .اهعقوت يتلا ةقيرطلاب كلذ لعفي مل هنكل :نآلا دالبلا ىلإ لجرلا داع

 دي ىلع كلذو ,ناتسناغفأ نم اروب اروت ةقطنم برق هيلع ضيبقلا يقلأ هنأ هفلم

 جيلخ ىلإ لقنو , 7٠١١ ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ١0 موي يف ةيناتسكابلا تاوقلا

 يناطحقلا ىلع ضيقلا ىقلا . ٠٠١1 ماعلا نم رياربف/طابش ١١ موي ىف وماناتناوغ

يهو . ,ّيصوقلا مصاع يبأ ىلع تلمتشا ةعومجم نمض نم
 اهبل يتلا ةعومجملا 

 ةدايقب ةقيثولا مهطباورو ,ةفئازلا مهصصقل ًارظن «نيرذقلا نيثالثلا» مساب نوققحملا

 .ةدعاملا

 نم يناطحقلا لوخد ةلواحم برقو .ةيلوألا تامولعملا هذه ىلإ رظنلاب نكل

 هطبرت يتلا ةقالعلا نع ثحبلاب انأدب دقف ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ

 ىفطصم ىلإ دوعي ًايفتاه ًامقر لمحت اهألم ىتلا طوبهلا ةقاطب نأ انفشتكا .نيفطاخلاب
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 وماناتناوغ ةيلخ

 نم رشع يداحلا تامجه يف دمحم خيشلا دلاخل يرادإلا دعاسملا وهو ,يواسوهلا

 .مهطوبه ةقاطب يف يواسوهلا فتاه مقر كلذك نيفطاخلا ضعب عضو .ربمتبس/لوليأ
 ةدحتملا تايالولا لوخد ىناطحقلا هيف لواح يذلا مويلا يف هنأ كلذ دعب انفشتكا

 نم كلذو ًٌءاسم 6: .و 7-5 ةعاسلا نيب ام ةيفتاهلا تاملاكملا نم ةلسلس تيرجأ

 مادختساب تاملاكملا تيرجأ.يواسوهلا مقرب ةلصتملا راطملا يف يمومع فتاه

 طيرش رهظأ .اطع دمحم نيفطاخلا ريبك نامتئا ةقاطب قيرط نع تيرتشا لاصتا ةقاطب

 دمحم ناك ةرايس تلخد ًءاسم 2:1 ةعاسلا وحن دنع هنأ راطملا يف ةبقارملا ويديف

 4:٠8. ةعاسلا دنع ترداغ اهنكل .راطملا بأرم ىلإ اهرجأتسا دق اطع

 ءاج ,هتقاطب مدختسا رخآ ٌصخش وأ ءاطع نوكي نأ فدصلا بئارغ نم ادب
 دحأ نم تبلط .ةليلق تاعاسب يناطحقلا لوصو لبق ةملاكم يرجيل هتاذ راطملا ىلإ
 وه كلذ نأ نّيبتو ,ترخأت دق كيتنالتآ نيجريف ةلحر تناك اذإ امم ققحتلا يئالمز

 يف طبهت مل اهنكل ءاسم 6:2٠ ةعاسلا دنع اررقم ةرئاطلا طوبه ناك .لعفلاب ثدح ام

 لصتا دق (هعم نيرمآتملا دحأ وأ) اطع نأ دقتعُي .ةدع تاعاس رورم دعب الإ جردملا

 .ةلحرلل ثدح يذلا امو يناطحقلا ناكم ةفرعم ةلواحمل

 دتيانوي ةلحر يف دوقفملا سماخلا فطاخلا وه يناطحقلا نأ ىلإ ةلدألا ريشت

 ةدحاو لك نتم ىلع ناك دقف ىرخألا ثالثلا تارئاطلا امأ .4 مقرلا ثتاذ رتيالربأ

 سيلو ءوه ناك .47“ ةلحرلا نتم ىلع نيفطاخ ةعبرأ ناك امنيب ,نيفطاخ ةسمخ اهنم
 نيرشعلا فطاخلا ,تفوركشآ نوج ماعلا يعدملا ىعّدا امك .يوسوملا ايركز

 .دوقفملا

 يناطحقلا ةقالع هل انحضوأو «يفالنود لارنجلا ىلإ تامولعملا هذه انلمح

 نم هلقنب نييكولس ءاربخ ةدعاسمبو ءانقيرف ىصوأ .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا
 عم انلعف نأ انل قبس امك يأ ءيركسع نجس لخاد هعضوو ومتيغ ءالزن مومع نيب

 هلزعو فشكنا دق هّرس نأب هل ءاحيإلا ىه ءارجإلا كلذ نم ةياغلا تناك .مصاع يب

 فرعن اننأ نيرخآلا نيفوقوملا فاشتكا لامتحا نم كلذك انقلق .همعد ةدعاف نع
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 دوسلا تايارلا

 نع تامولعملا انئاطعإ نم هعنمل هلتق اولواحي نأ لامتحاو ,نورشعلا فئطاخلا هنأ

 .هتيؤرل نذإ ىلع تلصحو يركسع نجس ىلإ لجرلا لقت .ةرماؤملا

 :يركسع نجس ىلإ هلقن اسبسب حضاولا هرثوت أدب نأ دعب ىناطحقملا يتلاس

 «؟انه ىلإ تلقت اذامل»

 لوخد تلواح كنأ فرعن .كرس فشكنا امك ءتنأ نم فرعن انئإ» :هل تلق

 .«ةقيقحلا لوقل كيلإ ةبسنلاب تقولا ناح .سطسغأ/بآ رهش ىف ةدحتملا تايالولا

 .«ثدحتت امع فرعأ 0 :بصخغب در

 اليحنو اريصق لجرلا ناك .يتاملك بعوتسي يك هتكرت امنيب ةليلق قئاقد هتصحفت

 فجئربي ناك .هيف وه يذلا ناكملا ىف ادوجوم سيل هنأكو ,نيتدراش هانيع تناكو

 نأ نم مغرلاب كلذو .ءباوجتسالا ةفرغ يف انريغ دحأ نم نكي مل .ًافئاخ ادبو

 .ويديف اريماك لالخ نم يرجي ام ىرخأ ةفرغ يف نوبقاري اوناك انءالمع

 «؟ناتسناغفأ يف تنك اذامل .اذإ كتياور صحفتن انعد .ًانسح» :تلق

 ديصلا ىلإ ةبسنلاب ميظع ٌدلب ناتسناغفأو ءروقصلا بحأ يننأل كانه ىلإ تبهذ»

 .«روقصلاب

 « ؟اكريمأ ىلإ اهيف تهجوت ةرم نم مك"

 5 اكريمأ لخدأ مل»

 .«سطسغأ/بآ رهش ىف دالبلا لوخد كتلواحم نع ليصافت انيدل»

 .«ةديحولا ةرملا كلت تناك ,هوأ» :يناطحقلا متمت

 «؟لوخدلا لواحت تنك اذاملو»
 ع
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 .«تارايس ءارش اند و
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 «؟نيا نمو»
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 وماناتناوغ هيلخ

 .«فرعأ الوب

 ام لك ناك .ًاديج ةدعم هيومت ةطخ كلتمي ال يناطحقلا نأ ًاعيرس انيدل حضوت
 ةدحتملا تايالولا ىلإ هجوت هنأو ءروقصلاب ديصلل ناتسناغفأ ىلإ هجوت هنأ وه هلاز
 ال» وه ةدحتملا تايالولا ىلإ هباهذ ةلأسم لوح ديحولا هّدر ناك .تارايسلا ءارخإ
 ةياغ يف سيل هنأ تظحال باهرإلاب قلعتت ال لئاسم يف انشقانت امدنعو .«فرعأ

 وه ريمتيس /لوليأ نم رشع يداحلا كادخأ يف ضرتفملا هرود نأ ثتجتنتسا .ءاكذلا

 .[ةيدسجلا هتوق مدختسي يذلا] لاوحألا نسحأ يف يلضعلا فطاخلا نوكي نأ

 نأ كنكمي .نوكت نم فرعن اننأ كردت نأ كيلع نكل ءنآلا فقوتنس» :هل تلق
 نأ كتحلصم نم نأ كردت فوس ةياهنلا يف كنكل ءاهديرت يتلا بيعالألا لك قلطت

 .«ىعم ملكتت

 ةدعاقلا ءاضعأ روص عضو ىلإ يلاتلا مويلا يف هعم يتلباقم ءدب لبق تدمع

 مهيف نمب ,مهيلإ فرعتيس هنأ نم اقثاو تنك ؟نذلا ءاضعألا روص مهو ,رادجلا ىلع

 ناك .يواسوهلا ىفطصمو .ةبيشلا نب يزمرو ءاطع دمحمو ءدمحم خيشلا دلاخ
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل نييساسألا نيططخملا نم ًاعيمج ءالؤه

 ثيحب كلذو ءاطع دمحم ةروص ادع ام روصلا يف ةفيفط تالليدعت ءارجاب انمق

 مهنأ ىلع ةمالع كلذو ءنوللا ةيلاقترب ةدحاو ةعطق نم ًاباوثأ نودتري مهنأكو نورهظب

 ؟صاخشألا ءالؤه فرعتأ» :ةفرغلا ىلإ هلوخد ءانثأ روصلا ىلإ ريشأ انأو هتلأس
 ىف ةظحل دمج .«كنع ءيش لك انتفرعم ببس اذهو ءانتضبق ىف كئاقدصأ لك طقس

 نأ ثبل ام هنكل ,ههجو ٌرمحاو هناكم
 : .«عيش يأ فرعأ ال» :لاقو هسأر ّره

 .«ًاعيرس دوعأس ينكل .نآلا جورخلل رطضم انأ» :هل تلق

 نع باوجتسالا نودهاشي نورخآ ناك ثيح ةفرغلا ىلإ تهجوتو ةفرغلا ترداغ

 ءطبب رادجلا نم برتقيو ,هريرس رداغي وهو يناطحقلا اندهاش .ويديف طبار قيرط

11١ 



 دوسلا تايبازلا

 اهسمل مث ةليلق قئاقد روصلاب قّدح .اهقوف نم ًاقصال ًاطيرش انعضو ىتلا روصلا ثيح

 .نيفوقوملا اهباحصأب لاصتالا لواحي هنأكو ,ئطلب

 «؟ريخب تنأ له» :هتلأس .فجتري وهو يناطحقلا تدجوف ةفرغلا ىلإ تدع

 ناك امدنع نيفوقوملا نم ددع ذفن .«ماعطلا نع ًابارضإ ذفنأ يننإ» :يل لاق

 انعم نواعتلا نم هيجنيس بارضإلا اذه

 امأ :ثورأ ادإ ةعللا هذه ىلإ أحلت نأ كنكمي . فيحخس كنأ قودسا» : هل تلق

 ,قدصلا لوقب أدبت نأ كل لضفألا نم نكل ءبارضالا اذه ءاهتنا رظتنن فوسف نحن

 عيش يأ لوقي نأ ضفرو هيذب ٌْمِض .«كلذك كتقوو انتفو عيبصت نع فهوتتو

 .هتنازئز ىلإ ديعأ اذكهو

 تلق ..ةفغرألا ضعبو بابكلاو..:ةلويتلاو ءصمحلا قابطأ هل ترضحأو تجرخ

 همامأ قابطألا تعضو .«تدرأ اذإ لكأت نأ كنكمي .كل ماعطلا ضعب كاه» :هل

 ءاعرسم ضهني وهو هتدهاش .ويديفلا تاريماك ةفرغ نم هتبقار .ةنازنزلا ترداغو

 .ماعطلا نع هبارضإ ةياهن كلذ ناك .ماعطلا لوانتب أدبيو

 وه يفاضإ راكنإ ىأ نأو ءهنع ءيش لك فرعأ يننأب فوقوملا مامأ ةنهربلا نإ
2 

 .نواعتلا ضفر وأ .هرود فوقوملا ركنأ اذإ ةحجان ةيلمع تناك ءتقولل ةعيضم درجم

 انينثي ال امدنع هنأل كلذو .ًاتقو قرغتسي أرمأ ةدعاقلا ءاضعأ ةمواقم ميطحت ناك

 ةنهربلا لمأ ىلع كلذو :؛ئطاخ ءيش يأب مهمايق نوركنيو نوملكتي اوناك مهتمص
 اذامل :ةريغصلا ليصافتلا لوح مهباوجتساب أدبن انك .ةقيرطلا كلتب «مهتءارب» ىلع

 مهعنقأ نمو ؟مهتلحر مّظن نمو ؟كانه ىلإ اورفاس فيكو ؟ناتسناغفأ ىلإ اوبهذ
 ؟مهتلافك نّمأ نمو ؟لاملا ىلع اولصح فيكو ؟ةلحرلا ليومت مت فيكو ؟باهذلاب
 ؟ناتسناغفأ يف اوثكم نيأو ؟ناتسناغفأ ىلإ اولخد فيكو ؟راطملا يف مهلبقتسا نم
 بادب

 يف مهدعاستس امك ةرشابم باهرإلاب قلعتت اال ةلئسأ هذه نأ نوفوقوملا ربتعا
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 وماناتناوغ ةيلخ

 مهرطضت تناكو ,بذكلا يف مهعاقيإب يهتنت تناك مهتاباجإ نكل .ةفئازلا مهتاياور

 نع هذه ةلاحلاو عئتمن انك .ةقيقحلا عم رثكأ مءالتت ثيحب مهتصقب رظنلا ةداعإ ىلإ

 مهنم جرختسن ,؛كلذ نم الدب ءانك اننكل «؟ندال نب تيقتلا له» :لثم لاؤس حرط

 نم متلصو فيكو ؟ناتسناغفأ يف متيقتلا 4 لوأ ناك نَم» :مهلأسن انك .ليصافتلا

 نم ىلإو ؟ةفايضلا زكرم يف ناك نّمو ؟متكلس قيرط يأو ؟قئاسلا ناك نّمو ؟راطملا

 ؟مكثيدح عوضوم ناك اذامو ؟ةفايضلا زكرم ريمأ ناك نّمو ؟مكرفس تازاوج متملس
 نم ناك ةددحم ليصافت نع نول اسي اوناك امدنع نكل ؟كلذ دعب متهجوت نيأ ىلإو

 .ةفئازلا مهصصق ىلع ظافحلا مهنم دحاو يأ ىلع بعصلا

 ءامسألا عامسب أدبن ىتح هبّرد يذلا صخشلا وأ ءريمألا فوقوملا يّمسي نإ ام

 انيطعي ناك يذلا رمألا وهو ,ةقباسلا تاقيقحتلاو تاباوجتسالا نم اهفرعن انك ىتلا

 ناك هريمأ نإ فوقوملا لاق اذإ امأ .ةدعاقلا ةيلكيه يف فوقوملا عقوم نع ةركف

 ةدعاقلا تاركسعم يف نييماظنلا نيبردملا دحأ ناك يذلا وهو ءينميلا بعصم ابأ

 فيس مسا ركذ اذإ امأ .طقف يساسألا بيردتلا ىقلت دق بردتملا نأ ينعي كلذ ناكف

 .ةصاخ ةيلمع يف مدختسُي دق بردتملا نأ كلذ ىنعم نإف لدعلا

 دع تلتقي قوفوم'لك نأل كلذو ءاعوبسا وأ ةعاس قرغتتس ةيلمغلا هده ثيناك
 بوجتسملا دارأ اذإ نكل .ًالعف ثدح امب انغالبإ يف ةياهنلا يف نوأدبي اوناك .رخآلا

 كلذكو .عوضوملاب اريبخ نوكي نأ ىلإ جاتحي فوسف ةلحرملا كلت ىلإ لوصولا

 زوجي ال .هيلإ ةبسنلاب ابيرغ سيل نوفوقوملا هنع ثدحتي ام نأ رهظُي نأ هيلع نّيعتي
 نأل نكامألا وأ ءصاخشألا ءامسأ ةئجهت فوقوملا نم بلطيل فقوتلا بوجتسلل

 .بيذاكألا فشك ةيناكمإ مدع ينعي نأ كلذ نأش نم

 .هعم ةقالعلا ريوطتب تأدبو ,يناطحقلا عم ةيداعلا ثيداحألا ةلحرم ىلإ تلصو
 ىف ومتيغ ةرداغم ىلإ كلذ دعب تررطضا .ًاعم ةالصلل انتيدأت دح ىلإ رمألا لصو
 اوأدب نيذلا ءالمعلا ىلإ هتيضق ٌتدعأ اذكهو .ةيولوأ تاذ تربتعا ىرخأ ةمهم

 .هياوجتساب
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 دوسلا تايارلا

 انغالبإ ىلع طقف نوردقيس يناطحقلا لاثمأ نم صاخشألا نأ ىلع يتربخ ينلدت

 نيذلا صاخشألاو مهبيردتو مهدينجت ةيفيك يأ :ام ةرماؤم يف ةددحملا مهراودأب

 .يناطحقلا ةنادإ يف ةديفم تامولعم ةباثمب رومألا هذه لك تناك . .مهعم اولعافت

 تامولعم انيطعت نأ دعبتسملا نم ناك نكل , ءاهتاذ دحب ةرماؤملا نع تامولعم انئاطعإو

 .ىرخألا تارماؤملا نع ةريثك

 نيبوجتسملا غلب قحنال تقو يف دمحم خيشلا دلاخ ىلع ضبقلا يف امدنعو
 تارابع ملعت ىلع هتردف مدعل هنم رخسو :اطيسن ايوا ناك يناطحقلا نأ

 يناطحقلا قاحلإ كلذك ةدعاقلا تلواح :ىنورتكلإل ديربلا مادختسا وأ ؛ةيزيلجنا

 ةداق دحأب انمّيت يمس يذلا ركسعملا وهو «يريشنبلا ركسعم يف ةصاخ ةيبيردت ةرودب
 بالقنا ثداح يف قرغ يذلاو ءاهيف ىروشلا سلجم وضعو نييركسعلا ةدعاقلا

 .ةرودلا كلت يف لشف يناطحقلا نكل ءايروتكف ةريحب يف ةرابعلا

 نكل .هعم مدقت ليجست اوعباتو يناطحقلا عم يترداغم دعب نورخآ ءالمع لمع

 ؛نطنشاو يف ًايسايس نينّيعم نيفظوم ىلإ اودنتسا نيذلا نييركسعلا نيبوجتسملا
 ءالؤه نكمتي مل .يناطحقلا نم ةريثم ةيرابختسا تامولعم ىلع لوصحلا اودارأ

 نوبوجتسملا لداج .تامولعملا كلت كلتمي ال ىناطحقلا لثم اصخش نأ كاردإ نم

 تناك ىسقأ باوجتسا تاينقت نأو هعم حجني 1 تاقيقحتلا بتكم نأب نويركسعلا
 نإف ديكأتلابو - هفرعي نأ فوقوملا ىلع بجي ام ءرملا فرعي مل اذإ .ةيرورض

 امو حاجنلا وه ام ةفرعمل ةقيرط دجوت الف - نوفرعي اال ايسايس نينّيعملا نيفظوملا
 .لشفلا وه

 0177 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم دارفأ ناك
 نإ لوقلا كلذك حيحصلا نم نكل , شيجلا نم تادايق عم تالكشم نم نوناعي
 ةدايقب 17١ 7717 نيب يأ - نييركسعلا نم نيحانج لخاد لصحت تناك تاكاكتحا

 نيب ام ةيلوؤسملا لصف ناك .سوكاب لارنجلا ةدايقب ١1١ 1117و «يفالنود لارنجلا

 ,ومتيغ يف نييركسعلا ريغ نيفظوملا طابحإ راثأ دق ةدعاقلا ةرادإ نيبو تاباوجتسالا

 رعش .تارارقلا ذاختا بعصلا نم لعجت يتلا ةقسانتملا ةيلكيهلا داقتفا ببسب كلذو
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 ييصا,تاويش هبط ااا وماناتناوغ ةيلخ

 هنأ امك ,نيلقتعملا عم ةنويللا ةياغ يف ناك سوكاب لارنجلا نأ يفالنود لاري

 ناك .«ودعلا عم لماعتلا» ةمهتب هعم قيقحتلا 7015 نم لحارملا ىدحإ يف بال

 دعاوقلاو نيناوقلا هبلطتت ام بسحب نيفوقوملا لماعي رمألا ةقيقح يف سوكاب لارني
 عم لماعتلا ةقيرطو ةدعاقلا يف ميظنتلا داقتفال ارظن طابحإلاب ترعش .ةيرك.ل

 هنأ تظحالو :يفالنود لارنجلا نيبو ينيب لكاشم يأ ثدحت مل هنأ الإ :نيفوقوملا

 .هيلع حرطُت تاحارتقا يأ ًامئاد لبق

 رابك ىلإ نيتيركسعلا نيتئيهلا نيب قفاوتلا ةبوعصب ةقلعتملا ىواكشلا تلصو
 4 يف ١6١ ]317 يف هتيلوؤسم نم سوكاب لارنجلا يفعا .يكريمألا شيجلا ةداز
 ترعش 11١. 17و 1١ 717 جمد مت امك 7٠١١, ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشن

 يرفويج ءاوللا ةدايقلا تنّيع .نيتدايقلا رخآ ٌصخش ىلوتي نأ بوجوب شيجلا ةدابف
 70١1 ماعلا نم ريمفون/يناثلا نيرشت 8 يف ةدعاقلا ةرادإ نع ًالوؤسم نوكيل راب
 .يفالنود لارنجلا رداغ ىتح ةليلق مايأ ضمت مل نكل

 باوجتسا ىلع ساسألا اهزيكرت ناك ةيلمع ةدايقل رليم لارنجلا رايتخا ناك
 لقح يف يساسألا لارنجلا صاصتخا ناك .ًابيرغ ًارايتخا مهفينصتو نيلقتعمل
 رضحي مل .تارايختسالا وأ تاباوجتسالا يف ةربخ ئأ ىلإ دقتفي ناكو ,ةيعفدملا

 نأب رمأ امدنع ةربخلل داقتفالا اذه زرب .انلع فرتعا امك باوجتسا ةسلج يأ لارنجلا

 ددحم تقو نييعت ضرتفملا نم ناك :ةيركسعلا تايلمعلا لثم تاباوجتسالا راد

 .موي لك تاباوجتسالا نم ددحم ددع ءارجإب رمأ امك .هئاهنإو باوجتسالا يف ءدبلل

 هذهب حجنت ال تاباوجتسالا نأ هل حرشي نأ ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف لواح

 هفرعي امع فلتخت ءايشأ فرعيو ءرخآلا نع فلتخي فوفقوم لك نأل كلذو .ةقيرطلا

 ديعاوم ديدحت امأ .نواعتلل هعفدت ةفلتخم زفاوح كلتمي هنأ امك .رخآلا فوقوملا
 فرعي هنأل كلذو ,فوقوملا حلاص يف عقي رمأ وهف باوجتسالا تاسلج ءاهنإل ةئبا

 ةسلج اهدعب يهتنت ثيح تقولا نم ةددحم ةرتفل هتامولعم بجح ىلإ جاتحي هنأ
 .باوجتسالا



 دوسلا تايارلا

 ىف ةيساق تاباوجتسا تاينقت قيبطت ىلإ ليملا نأ تاونس يضم دعب تملع

 .قيقحتلا عم نواعتي ال يناطحقلا نأب معزلا نم ليوط تقو لبق تأدب دق ومتيغ

 نيفوقوملا ةلماعم لوح خويشلا سلجم يف ةحلسملا تائيهلا ةنجل ريرقت قيقحت دروأ

 نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف ردص يذلا قيقحتلا وهو -ةيكريمألا تالقتعملا ىف

 خيراتب هنأ - 7٠٠١4 ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف هنع ةيرسلا تعزو 23٠٠ ماعلا

 ىلإ انفرعت نم رهشأ ةعبس لبق يأ 70٠0١: ماعلا نم ريمسيد/لوألا نوناكر هش ىلإ دوعي

 ةرازول ماعلا راشتسملا بتكم بلط ,ومتيغ يف نيلقتعملا عمجم نم هلقنو يناطحقلا

 نم نيلقتعملا «لالغتسا» يف ةدعاسملا ,يناثلا زنياه سمياج مايلو ةسائرب ع افدلا

 نيعباتلاو نيت دركسعلا ©5نزح زو 181:ةوزوص 1!ةوزكاقصعع ةط 850ههرمع 51815 يبزدم

 ديفاد نم ًابرقم ًاقيدص زئياه ناك . 1هزمغ 2ءنووهمصعا 11مم اجت لل ععم عزت 11ج ةلاكول

 .هفافز موي يف هنيبشإ ناك امك ,سيئرلا بئان ,ينيشت كيد راشتسم وهو ,نوتغنيدأ

 بيلاسأ لّمحت ةيفيك نييكريمألا نييركسعلا دارفألا ميلعتل 58818 تسسأت

 هذه دنتست .فينج تايقافتا بجومب ةعورشم ريغ ربتعت يتلا باوجتسالا

 برحلا لالخ نوينيصلا نويعويشلا اهمدختسا يتلا قرطلا ىلإ ًايئزج تايجيتارتسالا

 دئاق بئان نأ خويشلا سلجم ريرقت دروي .ةفئاز تافارتعا بسك فدهب ةيروكلا

 ,15114 دارفألا ةداعتسال ةكرتشملا ةلاكولل ايلعلا ةدايقلاو :18001/4 ةكرتشملا تاوقلا

 تاباوجتسالل ةباجتسالا ةيفيك ىلع دارفألا بيردت يف 184 ةربخ نمكت» لاق

 .«تاباوجتسالا هذه ءارجإ ةيفيك يف سيلو - اهتمواقمو

 ؛1١٠75 ماعلا نم ربمتبس /لوليأ ١5 يف ةرفوتم خويشلا سلجم ريرقت لاوقأ نكت مل
 نيلماعلا تايكولسلا ءاملعو نييركسعلا نيبوجتسملا نم ةعومجم تهجوت امدنع يأ

 51518 يف بيردتلا يقلتل اينيجرف ءراوفليب تروف يف ةعقاولا 10848 ىلإ ومتيغ يف

 ٠٠١7 ماعلا نم ربمتبس /لوليأ 15 يف امأ .ركبأ تقو يف ةدعاسم يقلت دعب ىتأ يذلاو

 ةيركسعلا تاكرشلاو نييندملا ةيكريمألا عافدلا ةرازو يفظومو نييكريمألا ن نييركسعلا دوزي صاخ جمانرب (*)

 .ةيركسعلا نيناوقلا ةعومجمبو رسألا نم رارفلاو اهريغ وأ بورحلا راطخأ نم ةاجنلا تاراهمب ةصاخلا



 وماناتناوغ ةيلخ

 ,نوتغندأ ديفادو زئياه ميج مهيف نمب شوب ةرادإ يماحم رابك مضي دفو رفاس دقف

 يف يئانجلا مسقلا عم اهنيح لمعي ناك يذلا فوتريش لكيامو وزير نوج كلذكو

 لوح تاشقانم ءارجإل ,(يلخادلا نمألا ريدم كلذ دعب حبصأ يذلاو) عافدلا ةرازو

 .تاباوجتسالا ءارجإ ةيفيك

 ةحفاكم زكرم يراشتسم ريبك عمتجا ٠٠١ ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت 7 يفو

 يف ةيركسعلا تائيهلا ةنجل ريرقت دروأ .ومتيغ يف نيلماعلا دارفألا عم باهرإلا

 تاشقانملاب ًامعفم ناك هنأ ىلإ عامتجالا كلذ ليصافت ريشت» :يلي ام خويشلا سلجم

 ؛لتقلاب ديدهتلاو ءمونلا نم نامرحلا كلذ يف امب ةيفسعتلا باوجتسالا بيلاسأ لوح
 قايس ىف تشقون رومأ اهلك ىهو ,605:012:[3ع قانتخالاو قارغالاب ديدهتلاو

 ْ / .«512118 بيردت يف اهمادختسا

 ةديبز يبأ باوجتساب نوجلوملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم نودقاعتملا ناك

 رمأ يتلاو ءاهيلع تضرتعأا 171125133 يتلا ةيفسعتلا بيلاسألا نوقيطي

 يراشتسم ريبك ناك نيح يف كلذو .هقيبطت 3 مدعب هيدل نيلماعلا ءالمعلا رليوم تربور

 نم نورخآ ءاضعأو نولاف كرام لواح امدنع نكل .هريرقت مدقي باهرإلا ةحفاكم

 ىلع لوصحلا .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو ,01717 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف

 يف اهنم ةدافتسالل ,ربوتكأ/لوألا نيرشت 7و ريمتبس/لوليأ 70 تاعامتجا ليصافت

 ءاضعأل ادب .ضفرلاب اذه مهبلط لبوق .ةيفسعتلا تاوحتسالا بيلاسأ دض مهلادج

 ديري ال شوب ةرادإ دفو نأو .ةيفسعتلا بيلاسألا قةيبطتل ذخّتا دق رارقلا نأ 7

 لوح رماوألا ءاطعإب نوماحملا موقي نأ برغتسملا نم ناك .ةرياغملا ءارآلا عامس

 يوذ نم نيصتخملل حمسُي مل امنيب تاباوجتسالا اهب رادث نأ بجي يتلا ةيفيكلا

 .مهئارآ ضرعب ةربخلا

 ءربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ ىفو .تاعامتجالا هذه دعب يفالنود لارنجلا لسرأ

 بيلاسأ ىلع ةقفاوملا اهيف بلطي ؛ليه سمياج لارنجلا ,يركسعلا هسيئر ىلإ ةركذم
 تنمضت .ةواسقلا ةجردتم تائف ثالث بيلاسألا هذه تلمش .ةيفسعتلا باوجتسالا

 يف نطاوم هنأب ءاعدالاب بوجتسملل حامسلاو ,فوقوملا هجو يف خارصلا ىلوألا ةئفلا
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 دوسلا تايارلا

 مادختسا ىلع ةيناثلا ةئفلا تلمتشا .نيفوقوملل ةيساقلا هتلماعمب فورعم يبنجأ دلب

 نيرشعو عبرأ ةرتفل رمتست يتلا باوجتسالاو ,لزعلاو ,داهجإلا ببست يتلا عاضوألا

 (بالكلا نم فوخلا لثم) فيوختلا مادختساو .هبايث نم فوقوملا ديرجتو ,ةعاس
 فروقوملا ماهيإ بيلاسأ تنمضت دقف ةثلاثلا ةئفلا امأ .فوقوملا كاهنإ لجأ نم

 مرهفم» نيوكتل ءاملا مادختساو .هترسألو هل ثودحلا كشو ىلع ًامهاد ىذأ نأب

 ديقعلا اههجو ةينوناق ةركذم يف امعد بيلاسألا كلت تيقل .هدنع قانتخالاب «ئطاخ

 كلذ ّرم .وماناتناوغ يف نيماحملا ريبك وهو ءرفيب نايد (تقولا كلذ يف) دعاسملا

 ىلع ىهتنا ىتح ةدايقلا ةلسلس يف ًادوعص ليه لارنجلا بتكم لالخ نم بلطلا
 اريزو ناك يذلا دليفسمر دلانود ىدل هب ةيصوتلل ًاديهمت كلذو .زنياه ميج ةلواط
 .تقولا كلذ يف عافدلل

 تائيهلا لك نم نيماحملل حامسلاب يضقي شيجلا يف ينوناقلا ماظنلا ناك

 لمعي يذلا ماعلا راشتسملا ديب تناك ةيئاهنلا ةينوناقلا ةطلسلا نكل .مهئارآ ميدقتب

 ليصافت خويشلا سلجم ريرقت دروي نأب كلذك ماظنلا يضقي .عافدلا ريزو ىدل

 تاينقت] بيلاسألا ىلع تائيهلا فلتخم اهكلتمت ىتلا تاضارتعالا فلتخم نع

 تاينقت نأب حّرص دقف «لاثملا ليبس ىلع .ةيرحبلا حالس امأ .ةيساقلا [باوجتسالا

 ةقحالم ىلإ اندونج ضّرعت اهنأ امك ,يداحتالا نوناقلا قرخت اهنأب كشي» ةدع

 .«تاسايسلاو نيناوقلا ةعجارم» ىلإ اعدو ,«ةلمتحم ةيئاضق

 ريزولا ىلإ ةدحاو ةحفص نم ةركذمب ثعبو .تاريذحتلا لك زنياه لهاجت

 يذلا خويشلا سلجم ريرقت بسحب كلذو ءربمفون/يناثلا نيرشت 77 يف دليفسمر

 ةدراولا يهو ءاهنم ةثالث ادع ام ةرشع ينامثلا تاينقتلا عيمج ىلع قفاوي ناب يصوي»

 بئان عم عوضوملا شقان هنأ ىلإ زنياه ديسلا ةركذم تراشأ ...(2017310 بلط يف

 هاذ نب هنو ثياف غود ةسايسل عافدلا ةرازو ليكو وهو ءزتيووفلو لوب ع افدلاريزو

 .«ةيصوتلا هذه ىلع نوقفاوتي عيمجلا نأ دقتعي هنأ تدروأو زريام لارنجلاو 611

 .وماناتناوغ (*)
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 فاضأ امك ,ةيصوتلا كلت ٠٠١7 ربمسيد/لوألا نوناك 7 ىف دليفسمر ريزولا عفو

 ءاضوأ مادختسا دو داجعب قلعتت يهو .ةحفصلا لفسأ يف ديلا طخب اهتك ةظحالم

 دو اح عقل اذامل ادا .ايهوي تاعاس ١ ١٠و / نيب اهم حوارتن ةرتغل فقا يىننإ» :داهجالا

 «؟طقف تاعاس 6 ةدمل فوقرلا

 /لوألا نوناك ١ [تاينقت] بيلاسأ ىلع طقف ايمسر دليفسمر ريزولا قداص

 /لوألا نيرشت رهش لئاوأ ىف لعفلاب تقبط دق بيلاسألا هذه ضعب نأ الإ .ربمسيد
 اهرألا ةحف اكم اكرم ماعلا راشتسملاو سوب ةرادإ ى ىه احم ةرداغم لعب يأ .ريوتكا

 يناطحتلا بتب ؛وختل تالكلا ةيزقك ا .ةدعاعلل 3 كير كرملا تارايختس اختسالا ةلاكول 8

 ند هع ومجه قحاال تفو ىف ةهدص دعنا .ةكهنم عاضوأ داختا ىلع ريجأ ك1

 بسحيو .بيلاسألا هده تنمضت .رهشأ كد حان ةرتف لالخ كلذو 0 رثكأ تانقتلا

 ءاللأب ما ةاا أ 6 20 2 3 3
 بيعالاب مايغلاو اطوس هءاطعإ»و هسيالم عزن ىلع هرابجإ .خويشلا سلجم ةنجل ريرغت

 ةحرتقملا باوجتسالا ةلطخ ةيركسعلا ومتيع ةدايق ف ءاتكطأ ضرع امدنعو

 ىصوي فوس هناو ,«ةينونأف ريعا» اهنإ لاق .نولاف كرام ىلع ىناطحفلاب ةقلعتملا

 .تاباوجتسالا يف كارتشالا نم ©0177: ةيئانجلا تاقيقحتلا ةنجل ءاضعأ عنمُي نأب

 .«اهيلع قداص عافدلا ريزو نآل ؛ةينوناق ريغ نوكت نأ نكمي ال» :درلا ءاج

 وش ام كلكيدحت هنكمي 5 ال امك ,نوناقلا منعت ىلع ةردغعلا كلتكمت : ال عافدلا ريزو»

 .«ىنوناف ريع وص امو ينرنات

 كلت ضراعي ناك :ةيادبلا يف هذه هرظن ةهجو .ولام نياتيرب ,نولاف سيئر ضراع

 روضحلا مهنكمي ©1717 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ءالمع نأ ربتعا هنكل .ًايلك تاينفتلا
 ءاج .نويركسعلا نوبوجتسملا اهب موقي يتلا تاء ارجآلا لك فيفختو نيبقارم ةفصب

 نوبفاريس مهنأ امإ .ئيس عضو يف ء ءالمعلا نوكيس» : ةحارصلا ين يتبل

 مهتفصب نييركسعلا نيبوجتسملا لاقتعا نولواحي دق مهنأ امإو .نوناقلا قرخ ةيفبت
1 
 .«اذه لك نم ريخ يأ عقوتي نأ ءرملل نكمي ال .نيناوقلا قيبطت ىلع نيميلا اومس“
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 دوسلا تايارلا

 نم اودع بكِض ةرسأ نم ارنب يسريجوين ناكس نم نولاف كرام ناك

 دع هيسوؤرم ردح نأ هل 0س ابصنم لتحا نأ ثبل امو :نيناوقلا قيبطت يلوؤسم

 كيو يننإف ,ينوناف ريغ ارمأ مكتيطعأ ولو ىتح» :مهل لاق .مهبيردت ةرتف لالخ

 اننأب كلذك اوركذت .روتسدلاب نوموكحم مكنإ .هوذفنت نل مكنأب يل اومسقت نأ مكنم

 .طقف رماوألا نوذفني اوناك مهنأ اومعز نيذلا نييزانلا ةمكاحمب انمق غريبمرون يف

 رخأتي اهنع فشكلا نكل ,رارسأ دجوت ال ةدحتملا تايالولا يف هنأ كلذك اوركذت

 كلذل .متلعف ام ىلإ نيئسس رشع دعب وأ ,ةنس دعب ءاوس ءاموي سانلا رظنيس .طقف

 قيرف نم ليقتسي فوس هنأب ولام غلبأ .«ةقلطم ةهازنب نوفرصتت مكنأ نم !ودكأت

 حمس ام اذإ اذه ءًايرورض كلذ ناك اذإ ةموكحلا نمو 0177 ةيئانجلا تاقيقحتلا

 نأ ولام ىأر .ةيفسعتلا تاباوجتسالا روضحب ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ءالمعل ولام
 يأ يف ةكراشملا مدعب ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف دارفأ رمأف باوص وه نولاف هلوقي ام
 ناعرس يذلا رليم لارنجلا بضغ كلذ راثأ .ةيفسعتلا تاينقتلا هيف مدختست باوجتسا
 اندض اونوكت وأ انعم اونوكت نأ امإ» :لوقلاب ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ةداق بنأ ام

 .«مكلاجر دعبتسُيو

 :نولاف لعف ام لثم ,2015 يف نييسفنلا نيللحملا ريبك وهو ءزليج كيام ضراع
 .تنارب ديفاد ,7015 ريدم ةلباقمل ًاعم اهجوتف ءنويركسعلا نوبوجتسملا هلعفي ام
 حالس يف ماع راشتسم وهو ءاروم .ياج وتربلا عم ةثالثلا ثدحتو امهعم تنارب قفاو
 نوكلتمت .رومألا هذه نوسرامي اولاز ام مهنأ فيك مهفأ ال : :اروم مهل لاق و
 عم ثدحتلا اولواحتو ومتيغ ىلإ اودوعت نأ حرتقأ .باوجتسالا يف ة ةربخلا متن
 ا

 امهتاضارتعا احرشو رليم لارنجلا ةلباقمل ومتيغ ىلإ اوج زليجو نولاف رفاس
 ال تاينقتلا هذه نإف نييباهرإلا عم لماعتلا يف امهتربخل ًارظن هنأب هاغلبأ .ًاددجم
 نوناقلا رظني ةينوناق ريغ ربتعت بيلاسألا هذه نأ كلذ ىلإ فاضي .ًادبأ جئاتن يطعت
 نيعتيسف قيرفلا يف ذ ةكراشملا متدرأ اداد» :لوقلاب امهججح رليم لهاجت .يكريمألا
 .«اهتاد هناصمف ءادترا مكيلع
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 وماناتناوغ خيلخ

 نل اننإ .انؤاسؤر انيدل نحنو ,ءكدنع لمعن ال اننإ .لارنج اي عمسا» :نولاف در

 .«ةيفسعتلا بيلاسألا هذه ةضراعم يف رمتست فوسو ,كراع.

 تارم زئياه ميجب لاصتالا ىلإ رداب ةثداحملا هذه ىف راد امب اروم ملع أم دنع

 هنأ خويشلا سلجم ريرقت دروأ .تاينقتلا هذه مادختسا ىلع ضارتعالا فدهب ةلدز

 نكمي» دليفسمر اهزاجأ ىتلا تايئقتلا نأ دقتعي هنأب لحارملا ىدحإ ىف زتياه نا.

 .هذه أروم تاظحاالم زنياه لهاجت .«بيدذعتلا قىوسسم ىلإ ىقرت نا

 هجو كلذل .ءاغصإلا ىلع نوغاتنبلا ىف هئاسؤر وأ زنياه لمح يف اروم لثف

 كلت نا حضاولا نم هنإ اهيف لوقي "١٠ ٠ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ١0 يف ةركذم

 ةركذملا عقوي فوس هنأ نم اهيف هرذحو زنياه ىلإ اهلسرأ مث «ةينوناق ريغ بيلامأل
 ةرادولا يف عيفر ماحب :ةمثي .بيلاسألا كلت مادختسا فقوت ادإ آلإ مويلا ةياهن ىف

 24 ةيدج لكاشمب ا ؛«يعرش ريغ» وه * ةرادإلا هلعفت ام نأ ربتعي يذلا

 .بيلاسألا

 ءارسو ءدليفسمر داعأ .لاح يأ ىلع اريثك اروم هققح يذلا رصنلا دمأ لطي مل

لا ةزاجأ 5٠٠١1 ماعلا نم سرام/راذآ رهش - ىف
 كلذ ثدحو ,نيرشعلاو عبرألا تانسقت

 .هرح لامعأ ةسراممل ةيرحبلا يف هبصنم اروم هيف رداغ تقو ىف

وجتسا نأ درلاو ذخألا نم ةلحرملا هذه يف نوغاتنبلا نلعأ
 يف» وه يناطحقلا با

إ لاق عافدلا ةرازو مسأي اندحتم 0 امك .«ةيمهألا ةياع
 .«تامولعملل ميق ٌزدصم» هن

 ناب نيلسارملا ,مهئامسأ نع حاصفإلا نود نمو .ءشوب ةرادإ يف نولوؤسم غابأ

 اهمدختسي ىتلا ةيلاملا تاكبشلا نعو ,ةططخم تامجه نع تامولعم مدق هباوجتسا

 .نويباهرإلا

 ةدوعلا ينم بلط قحال تقو يف ةيفسعتلا بيلاسألا مادختسا فقوت امدنع

 نم مغرلاب هنأ كلذ ينعي .ةدوقفم لازت ام ةيساسأ تامولعم نآل يناطحقلا باوجتسال
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 دوسلا تايارلا

 يف بيلاسألا كلت اومدختسا نيذلا لشف ىلع رصتقب مل رمألا نإف حاجنلا تاءاعدا

 تامولعملا ىلع لوصحلا نم كلذك اونكمتي مل لب ؛ةميق تامولعم يأ ىلع لوصحلا

 .ةيساسألا

 هتقالعو هبيردت ةرتف لوح اهاندرأ يتلا ليصافتلا يناطعأف يناطحقلا عم تثدحت

 .ىرخأ تامولعم ىلإ ةفاضإلاب كلذو ,نيرخآلا نيرمآتملاو دمحم خيشلا دلاخب

 مادختساو ةيزيلجن إلا تارابعلا ملعت يف اههجاو يتلا تابوعصلاب كلذك ينربخأ

 ناك امدنع هنأب ينربخأو ,هنم دمحم خيشلا دلاخ لمأ تابيخو ,ينورتكلإلا ديربلا

 ةيدأتل سمشلا بيغم دنع ئطاشلا ىلإ بهذي ناك هعم بردتي يواسوهلا ىفطصم
 .ءاعدلاو ةالصلا

 «؟كتيعدأ تراد اذام لوح» :هتلأس

 هنإ هل تلق .يتمهم ىلع قفاوي ناك اذإ ام رهظُت ةمالع ينيطعي نأ هّللا تلأس»

 .«اهفقوي نأ هنكمي قفاوي مل اذإو .يتلحر لّهسي فوس هنإف يتمهم ىلع قفاو ام اذإ

 ةيفسعتلا بيلاسألل هضيرعت ءانثأ يناطحقلا اهاطعأ يتلا تامولعملا رفست مل

 ةيمهأ نأشب شوب ةرادإ تاءاعدا ضقاني ام اذهو ,دحاو يكريمأ ةايح ذاقنإ نع

 ةوق اذ اا تاك هنأ ريمكس /لولبأ نم رشع يداحلا ةنجل تحجتنتسا .يناطحقلا

 مويلا اذه ىتح يناطحقلا قلتي مل .ةيادبلا ذنم هانعقوت يذلا رمألا وهو .«ةيلضع

 تانادإلا لك نأ كلذ ىلإ فاضي .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا يف هرود نع ةنادإ
 ايئاضق هتمكاحم نم لعجي ةيفسعتلا تاينقتلل هضيرعت نإ .تطقسا دق هدض ةقباسلا
 رصتقي ال رمألا نأ نم بيلاسألا هذه قيبطت ةيادب دنع انرذح نأ انل قبس :اعض ارهأ

 كلذك لهاجتت يه لب ءاهتعيبطب ةّيكريمأ ريغو «ةلاعف ريغو ؛ةقوثوم ريغ اهنأ ىلع طقف
 .ةلمتحم ريغ ةيئاضقلا ةقحالملا نم لعجتو ىدملا ةديعب فادهألا

 ةلأسم يف هقيقحت لالخ ينع يناطحقلا لدعلا ةرازو يف ماعلا شتفملا لأس

 ملو :يركسعلا نجسلا يف هتعضو يننأ أ نم يناطحقلا ىكتشا .فوقوملا ىلإ ةءاسإلا
 شتفملا ظحال .«ًايناسنإ ًاّسح» كلتمأ يننإ لاق هنكل ,هتيؤرب رخآأ صخش يأل حمسأ
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 وماناتناوغ جيلخ

 عم تالباقم ىرجأ يذلا ديحولا صخشلا نكأ مل يننأ رهظُت تالجسلا نأ ماعلا

 ليلحتلا ةدحو نم ءاضعأ مهيف نمب كلذ اولعف نيرخآ ءالمع نأل كلذو ,يناطحقلا

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف يكولسلا

 لواحي ناك ماعلا شتفملا نأ مهل ادب هنأب ريرقتلا كلذ اوأرق نيذلا ءالمعلا ينغلبأ

 اببس كلتمي ناك يناطحقلا نأ كلذ ىلإ فاضُي .يدض ًائيش لوقيل يناطحقلا هيجون

 هلزعو هتيوه ىلإ فّرعتلاب هطبر يذلا هجولا انأ تنك :يوحن ةيهاركلاب روعشلل هعفدي

 رمألا امأ .«يناسنإلا ساسحإلا ضعب» كلتمأ يننإ لاق هنكل  نيلقتعملا يقاب نع

 يدلا وهو ءينع يناطحقلا لأس نأب ىفتكا ماعلا شتفملا نأ وهف كلذ عم برغتسملا

 .تدح امل يتياور نع ادبأ ينلأسي 3 هنكل ءنيرشعلا فطاخلا نوكيل اييرم ناك

 مل اذكهو ءينع يبلس ءيش يأ لقي مل يناطحقلا نأ ىلإ دوعي ببسلا نأ لمتحُب

 .يرظن ةهجو عامسل ةجاح دوجوب ماعلا شتفملا رعشي

 نيكمهنم «ثيافو .زتيووفلوو ءزئياه لثم .هقيرف ءاضعأو دليفسمر ريزولا ناك امنيب

 ةرثع رجح نوفقي هتاذ تقولا يف اوناك ,تاينقتلا كلت مادختسا ىلع ةقداصملا يف

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف نوبوجتسملا فّرعت .تاباوجتسالا حاجن مامأ

 ةدعاقلا يف ينمي طشان هنأ ىلع #ا/ مقر فوقوملا ىلإ ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو

 نم اهيلع تلصح ىتلا تافيصوتلاو تامولعملا ىلإ ادانتسا كلذو .راتبلا ىعدي

 غلبملا نأ نّيبت - لاومألا لدنج وبأ همّلس يذلا صخشلا وه راتبلا ناك .لدنج يبأ

 يبأل قبس .ندال نبل ةينمي ةجوز نيمأتل ةصصخملا  رالود فالآ ةسمخ ىلإ لصو

 .ةددحم ةيلمعل ًاصصخم ناك لاملا نأب هنم ًانظ ةمهملا كلت لبق هنأب ىنغلبأ نأ لدنج

 نيمجاهملا دحأ دعب اميف حبصأ يذلا وهو ,ءاعنص راطم ىف راتبلاو ساربن هاقتل
 كانه لدنج وبأ مّلس .ةريزجلا قدنف ىلإ ًاعم ةثالثلا هجوت .لوك ةرمدملل نييراحتنالا

 .رهم ةباثمب ناك لاملا نأب هغلبأو هركش يذلا راتبلا ىلإ رالود فالآ ةسمخلا غلبم

 .ريصق تقو دعب ناتسناغفأ ىلإ داع هنكل ,ردكلاو طابحإلاب لدنج وبأ رعش

 ,ندال نب ناكم ةفرعم يف صاخ ٍلكشب ًامّيق ًاردصم نوكي فوس راتبلا نأ تننظ
 افق



 دوسلا تايارلإ

 اذإ» :ىل لاقف ,يسفنب راتبلا تفّرع .ةينميلا ندال نب ةجوزب هتقالع ىلإ رظنلاب كلذو

 .«لجأ»

 .«كنع رقص ىنربخأ» :يكرحلا همساب نادمح ىلإ أريشم يل لاق»

 « ؟كل لاق ادامو»

 لاقو كب ىقتلا هنكل ,ةيادبلا ىف قيقحتلا عم نواعتلا يف بغري مل هنإ يل لاق»

 .«كعم نواعت هنإو ةقثلل ّلهأ كنإ

 .«حيحص اذه»

 «؟ثدحتت مَسَق ىأ نعا»

 نأب فرتعن نلف ثدح امهم هنأب انيلع ضبقلا ءاقلإ دنع رخآلل اندحأ مسقُي»

 .(راتبلا مسا اذن تان *ركذي مل هنأل همّسِق ىلع نادمح ظفاح) .«رخآلا فرعي اندحأ

 «؟كلذ دعيو»

 كل ييسر فيم اقدام تك "اسس ةليرطب ةيلماع كلتا ناديح ينربخأ»

 .«ريخب مهنأ نم دكأتي يك هترسأب لاصتالاب

 . «حيحص اذده»

 .«كتأشن ةفرعمب ادن انعد .ميظع» :هل تلق

 .«ىتلئاع نع نانئمطالا ديرأ ىنكل .ءىش لك كل لوقأس»

 .«كلذ بيتر انئنكمي»
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 وماناتناوغ ةيلخ

 فرعت كنأ نادمح نم تملع .ىتصق فصن كربخأس .هلعفنس ام كل لوقأس»

 فصنلا كربخأس .ةقيقحلا لوقأ تنك اذإ اه فرعت فوس اذكهو ءاديج ةدعاقلا

 ىعم اوقفاو .ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو تاقيقحتل هلا بتكم تادايف عم تثدحت

 ىلع نولصحي فوس مهنإ اولاقو ,ةملاكملا يرجي راتبلا لعج ةمكحلا نم هنأ ىلع
 هتقفاوم ىلع تاملاكملا لك لصحت نأب رماوأ رليم ىطعأ) .رليم لارنجلا نم نذإلا

 .قافتالاب هتغلبأو راتبلا ىلإ تدع .(ةقبسملا

 ةقيثو ىلع اورثع نأ نيققحملل قبس .ندال نبب هتقالع نعو ,ةدعاقلا ىلإ هلصوأ يذلا

 فرتعا يتلا ةقيثولا يهو ءراتبلا مساب ةعقومو ديلا طخب ةبوتكم ةداهش ةيصو اهنأ ادب

 .لدكعحو امك انعم لجرلا نواعت .هل دوعت اهنأ

 لوصحلل ًابلط ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةداق مدق

 نيجس يأل حمسُي ال» :لوقلاب لارنجلا در .ةملاكملا ءارجإل رليم لارنجلا نذإ ىلع

 دعاسملا بئانلا زتيووفلو ناك .«زتيووفلو لوب ةمفاوم نود نم ةيفتاه ةملاكم ءارجإب

 يهو ءنادمح فوقوملا عم ةقباس دوجوب ةداقلا لداج .دليفسمر عافدلا ريزول

 .ىفالنود لارنجلا ةقفاوم ىلع تلصح ىتلا ةملاكملا

 ا و ا د ح .ًادبأ ةقفاوملا ىلع لصحن مل

 59 .نيرخآو دال ٠ نب عبتت ىلع اندعاست نأ نكمملا نم ناك يتلا تامولعما

 ةينميلا هتجوز تناك ١ ماعلا نم ويامارايأ رهش يف لتقو ندال نب ناكم نشك

 ؟ نيريثك ةايح ا نكد اك عر نك

 ددرتي مل هنكل ,ةيفتاهلا ةملاكملا ىلع ةقفاوملا مدع رليم لارنجلا عاطتسمب ناك
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 دوسلا تايارلا

 ىلع لوصحلا نود نم يناطحقلا ىلع ةيفسعتلا باوجتسالا بيلاسأ قيبطت ىف ًادبأ

 حل نب ىلإ انداشرإل ةيفاك تناك ةدحاو ةعيسفد ولو فتتاهلا مادختساب فوقومل

 .يكريمألا روتسدلا مهلهاجتل ًادبأ اوثرتكي مل مهنكل

 «؟كلذك سيلأ ومترع

 ايلعلا ةرادإلا رقم ترداغ امدنع ٠٠١7 ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش يف كلذ ناك

 .اددجم نادمح باوجتسا ىلإ ةدوعلل ريضحتلل

 .«ريصف تفو دعب رداغأس ,لجأ»

 «؟379 مقر نيجسلا ىلع كانه كدوجو دنع ةرظن ىقلت نأ كل له

 «؟نوكي نم نكل ,ديكاتلاب»

 .«لولهبلا ناميلس نمسا هزمح ىلع همسأ»

 «؟لعف اذامو»

 رهشأ ذنم ومتيغ ىلإ لصو .رمألا عقاو يف هنع ًائيش فرعن ال اننإ .فرعن ال»

 .«ةدعاملا يف وضع هنأ نوقدصي ال مهنإ .لماكلاب نواعتم هنإ شيجلا لوقي .ةدع

 «؟نكل»

 فتاوه ماقرأو ءامسأ ىلع يوتحي فتاه ليلد ىلع ناتسناغفأ يف انرثع اننكل»

 نم ددعل تاالاصتالا ليصافت نيب ليلدلا اذه تايوتحم عونتت .ةدعاقلا يف ءاطشن

 ناونعو ,ءساربنو عصقلا لثم ءلوك سأ .سأ .وي ريجفت يف نيطروتملا نييباهرإلا
 /لوليأ نم رشع يداحلل طيطختلا ةمق عامتجا دقت ثيح ايزيلام يف فتاه مقرو

 نع فرعي ناك فتاهلا ليلد كلتمي يذلا صخشلا نأ لمتحملا نم هنأ ودبي .ربمتبس

 ,  انصحف دعب انلصح .ةدعاقلا ىف اماه ًاوضع ناكو .ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 ْ .لولهب ةمصب :ةيباجيإ ةجيتن ىلع تامصبلل
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 33 وماناتناوغ جيلخ

 وهو ءهب كشن انلعجي رمأ وهو لولهب نأشب رخآ ءيش كانه» :همالك ليمعلا

 «؟فتاهلا ليلد ىلع ةرظن ءاقلإ يننكميأ» :هتإار

 فتاوه ماقرأب ًائيلم ليلدلا ناك .«ديكأتلاب» :ليلدلا ينلواني وهو ليمعلا لاز

 لالخ نم هيلإ انفّرعت يذلا وهو .دالخ مهيف نمب «ةيلاعلا تايوتسملا يوذ نم ءاطغ

 .رفليس يكرحلا همسا

 «؟ليلدلا اذه ىتأ نيأ نمو»

 .«هيلع ضبقلا ءاقلإ دنع اهدوقي نادمح ناك يتلا ةرايسلا ىف هيلع رثُع»

 «؟لولهبلا تامصب نأشب اذامو»

 .«ةدعاقلا يف مهم طشان وه صخشلا كلذ نإ ىسدح ىل

 هعزتنأ نأ نكمي ام ىرأسو ومتيغ ىف هعم ثدحتأس .قح ىلع كنأ دقتعأ»

 , (( هيه

 ةفاضإلاب ,ةهجوملا 7-ماس خيراوص فذاوق ىلع كلذك نادمح ةرايس يف رثغ

 ةدعاقلا ءاضعأ ىلإ ةراشالل ايلخاد ةمدختسملا ةيمقرلا زومرلا لّصفت تاقاطب ىلإ

 يرهاوظلا ,5 مقرلا ندال نب :ةددحم ةيكيتكت تاملكو ءاهعقاومو , اهتايصخشر
 ما“ مقرلا امأ ٠١. مقرلا دمحم خيشلا دلاخ ١١, مقرلا لدعلا فيس ,11 مقرل
 ندال نب سارح ١, مقرلا يريشنبلا ركسعم ,ةيركسعلا ةدايقلل ًاصصخم ناكل
 3 1 ١ 0 . هأ|

 داوملا ىلإ 5١١و ,2تالئاعلا ىلإ زمريف 7٠ مقرلا امأ .عا/ مقرلا نويصخما

 ليبس ىلع .ء١٠م :كلذك ماقرا عم قفارتت نولتاقملا اهيف زكرمتي يتلا 1

 .«ةنيدملا يف» يعل '
 ص

 نكل ءلولهبلا ةلباقم شيجلا نم تبلط وماناتناوغ ىلإ ًاددجم تلصو ام“

 أل الساد



 دوسلا تايارلا

 م انواعتم ربتعا هنال كلذو ءروظحم عقوم يف لجرلا عضو .كلذ اوضفر هيبوجتسم

 ىأ» نإو ؛هفرعي ءيش لك مهربخأ هنإ نويركسعلا نوبوجتسملا ىل لاق .قيقحتلا
 .«يرورض ريغ» ناك «يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف هكلبق نم باوجتسا

 دقتعأ» :هل تلق .تامصبلاو فتاهلا ليلد نع يف النود لارنجلا عم تثدحت

 اذكهو .هتلباقمب نذإلا يحنم ىلع لارنجلا قفاو .«نيققحملا ىلع بذكي هنأ

 ناك هنأو ,رهشأ ةينامث وحن ومتيغ يف ىضمأ هنأ تظحال .لولهبلا فلم تملست
 درجم كلذ ناك .نآرقلا ملعي ناتسناغفأ يف ناك :رارمتساب اهتاذ ةصقلا رركي

 نع ليلقلا ىوس كلذ ادع فلملا فشكي مل .نورذقلا نوثالثلا هلاق امل ةيطغت

 .لولهبلا

 لمع ةيفيك ةيضاملا ةينامثلا رهشألا لالخ مّلعت دق لولهب نأ نم ًادكأتم تنك
 ,فلتخم ٌمأ وه باوجتسالا اذه نأ هماهفإ تدرأ .ةيجذومنلا ةيركسعلا تاباوجتسالا
 ءانه يدوجو ببسو ءنوكأ نَمِب , قلعتت ةفلتخم تاجاتنتسا ىلإ لصي نأ كلذك هتدرأو
 .هنع هفرعأ ام كلذكو

 دبت يكل ةممصم ةفرغ .لإ ءانثغلا :نيديلا ديقم هئاقبإ عم ةيجذومن ةفرغ يف لولهب

 صعبو .ةريغص ةلواطو ةداجسو :فلئاوأب اهانزهج ثيحب ةريغص ةشيعم ةفرع اهنأكو
 لوصحلا ىلع د سلا تاراشتسالا ةلاكو يف لوؤسملا وهو ,تام اندعاس .روصلا
 .هزيهجلتو عقوملا ىلع

 ىلإ لخدأ امدنع ةريغص ةلواط هبناج ىلإو دعقم ىلع لولهب راظتناب اسلاج تنك
 ةديقم هامدقو هاعارذ تناكو .نوللا يلاقتربلا نيج -اسملا يز ايدترم هتيار .ةفرغلا
 ذأ كيري هاكر يجو ىلع مسترت رجضلاو ةقثلا تامالع نأ تظحال .دافصألاب
 ام .اهتاذ صصقلا هعماسم ىلع يورأس يذلاو رخآ بوجتسم نآلا وه اه» ,لوقي
 .ةريغصلا ةلواطلا ةلابق ةكررألا ىلع سلج ىتتح هنع دافصألا تعزن نإ
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 هماناتناوغ هيلخ

 2لتر تيس رش م سس

 يل لوقيل ىضم .«ةلوبقم اهنإ» :ىنباجأ .اهاقلي يتلا ةلماعملا نع هتلأس

 هذه نأب رعش هنأ الإ ,«ةيادنلا ىف» تالاحلا ضعب يف نارقلا سيئندت قرج هنإ

 نأ انيلع نيملسمك نحنو ؛ةديج ةلماعملا تناك ءامومع» .تطبض دق تالاحلا

 .«قحلاب فرتعز

 نأ يل قبس .نميلا يف هتدالو ناكمو هتلئاع نع لولهبلا عم ثيدحلاب تأدب

 ئجوف .لوك ةرمدملا ريجفتب تاقيقحتلا ءانثأ نميلا يف هب سأب ال اتقو تيضمأ

 رثكأ نميلا نع فرعت تنأ» :يل لاق .ةراضحلاو ,ءبعشلاو .دالبلاب يتفرعمب لولهبلا

 .«نيرخألا نم

 هنأ ادب ام يناطعأ .ناتسناغفأ ىلإ هّجوتلل هعفد يذلا ببسلا نع كلذ دعب هتلأس

 يل لاق .نآرقلا ملعت ىلع سانلا ةدعاسمل كانه ىلإ بهذ هنأ يأ ءزهاجلا باوجلا

 كلذكٌرصأ .طقف ةينيد بابسأل كانه ىلإ بهذ هنأو .داهجلاب وأ ةدعاقلاب متهي ال هنإ

 ناغفألا ءارقفلا عم هتقو لماك ىضمأ هنأو ,كانه برع نيلتاقم يأ قتلي مل هنأ ىلع

 .دالبلا نع هتاعابطنا كلذك انشقان .ةيئيد ةفاقث ىلإ نوجاتحي نيذلا

 نييكريمألا درطب قلعتت يتلاو ندال نب اهردصأ يتلا ىوتفلاب كيأر ام» :هتلأس

 « ؟نيملسملا يضارأ نم ةرفكلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نوينيد ءاملع دجوي هنأ امك ,ىوتفلا كلتب نمؤأ ال»

 كلم نأل كلذو .ةعورشم ةدعاسم هنكل ًالالتحا سيل يكريمألا دوجولا نأب اوتفأ

 .« اهبلط يذلا وه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ىلع درك داهجلا نشل ةدعاقلل تاريربت تيطعأو ,ناطيشلا يماحم رود ٌثبعل

 لولهبلا نوك درجم نإ .ةشقانملا يف انيضمو تاريربتلا كلت يف ينلداج .دوجولا كلذ

 ججح لكب هتفرعم ىلإ ةراشإ ناك ةدعاقلا ججح تضقان يتلا ججحلا نع ديعبب سيل

 رمتسا ةدعاقلا نع عفادت يتلا ججحلا ميدقت يف يرارمتسا عم نكل .كلذك ةدعاقلا

 هنأ ادبو .ءطبب فعضت تذخأ هججح نكل ءاهضقانت يتلا ةينيدلا هراكفأب درلاب وه
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 دوسلا تابارلا

 رقي ابي نمو ىتلا ءايشأل هينا اك هنأ امك 9 ل

 اهنع تعمس له ؟نآلا كتلئاع يه نيأ» :عي عيضاوملا رييغتل ينم ةلواحم يف هتلأس

 00 ائش

 تحرط . «نامأب نطولا ىلإ لوصولا نم اونكمت مهنأ ١ ىنمتأ ينكل ءفرعأ ال»

 كلذو .ناتسناغفأ ىلإ هعم هتلئاع بحطصا دق ناك ذإ ام فرعأ ىك لاؤسلا اذه هيلع

 هباحطصا ناك .نيمزتلملا نيملسملا ىلإ ةبسنلاب ينيد بجاو هنأ ندال نب نالعإ دعب
 رخآ ببس كانه له .ةدعاقلا يف ًاوضع هنوك لامتحا ىلإ ةراشإ ناتسناغفأ ىلإ هتلئاع
 ؟برحلا قطانم ىلإ مهتالئاع باحطصا ىلإ سانلاب عفدي

 ةلئسألا حرطب يرارمتسا نم مغرلاب تاظحالملا نيودت نع ةرتف دعب تفوت

 رتفد تقلغأ يننأ ىتح ,ثرتكم ريغ يننأ همامأ ترهظأ .اهنع اهنع ةباجإلا يف هرارمتساو

 لولهبلا ادب .تبءاثت مث ءيسأر ىلع يدي تعضوو ٠ لعبإرملا ىدحإ ب تياطحيملا

 .هلوقي ام لك نويركسعلا نوبوجتسملا نودي نأ داتحعا هنأل كلذو ,ًاراتحم

 «؟ناتسناغفأ ىلإ ٌتبهذ اذامل ,ًاددجم يل لق» :هتلأس

 .ةصيرع ةماستبا عم هيلإ ترظن .مهكلل تلق امك نارفلا ميل تي تيتأ» :يىل لاف

 «؟مستبت اذامل» :ينلأس

 كولا .اهقيدصت نكمي صصقب نوركفت ال مكنأ لاجر اي مكعم ةلكشملا»
 لوقي ثيحب مكسفنأ متمسق مدن ,ءايكذأ كعم اولقّتعا نيذلا كؤاقدصأو تنأ
 ىتحو رشع سداسلا نم ماقرألا امئيب نآرقلا نوسردي مهنإ لئاوألا رشع ةسمخلا
 مكنإ اعيمج مكلوق نإ .نآرقلا نوملعت ًاعيمج مكنإ متلق مكنكل .هنوملعي نيثالثلا
 تظحال ىنكل .ًائيش لولهبلا لقي مل .«ءابغلا نم ريثكلا هيف رمأ وهل نآرقلا نوملعت
 .فلكتب مستبي هنأ

 عطتسي مل .ثتالشحة املا نيودت نع تعنتما ينكل ,مالسإلا نع ثيدحلل تدع

 «؟اذامل» :هدحعب ينلأسف هسفن ىلع ة ةرطيسلا لحارملا ىدحإ يف لولهب

 ا



 ب
9 

 «؟اذام» :هتاد ل وسلا تددر
2 

 ,؟تاظحالملا نيود نع تفقوت اداملر

 ,,؟ م كمارتحا نم للقي ائيس ٌتلعف له» :هتلأس
 .«ىنتمرتحا دقل» :هسأر ره

 ارتحالا م دع ىلع ةمالع كلذ ربتعأ يننإف يعم قدصت ال امدنع نكل .رخآ اناسنإ ناسنإ لماعي امك مارتحاب كعم تلماعتو انه ىلإ تين 4 ا

 .«قدصلا كل لوقأ ينكل» :اجتحم لاق

 يننإ .هفرعأ ام فرعت ال كنإ . .كلضف نم ديدج نم أدبت ال»
 .«صوصخلا هجو ىلع كعم ثدحتلل انه ىلإ تيتأ

 .«قدصلا لوقأ ىننإ»

 كنكل .رافكلا ىلع برحلا يف ًاماه ًايدنج كسفن ربتعت كنأ لمتحُي .عمسا»
 ةيحضتلا ىلع ّتمسقأ ام ضقانت يتلا ججحلا كلت ينعمسّتو انه سلجت امدنع

 يلاؤس نإ .ةقيقح كتيضقب كناميإ ىدم نع لءاستأ ىنلعجت كنإف ,هلجأ نم كتايحب
 اذه دنع لولهبلا تمص « ؟ءايشألا هذهب هع نمؤت له :ىلاتلا لكشلا ىلع وه

 كداهج نأ كلذ ىنعمف ؛لعفلاب رومألا هذهب نمؤت تنك اذإ» :يلوقب تعبات .دحلا

 .اهلجأ نم براحت يتلا اياضقلا ةرصانم ةعباتم وه كيجاو نإ .دعب هتني مل

 د

 .تنأ نم فرعأ

 ٠ ريت :الصل نآألا تقولا ناح درع لا مقلاسما !يثيدح تعبأ 20

 كيلع بجي ناك اذإ اعمل لأسإ .هللا نم .ًاداشرإ بلطت نأ كديرأ .ةراختسا
 , ««4ب عن فرت ايقيقح ًادهاجم نوكت نأ وأ ,كلظ ءارو رو ءابتخالا راتسا

 ٠ 01 4 اًناو
 .ةالصلا ءادأل اهجوتم ةفرغلا رداغ مث .هسفنب .
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 1111011 ل دوسلا تايازلا

 ,زه هبناج ىلإ تسلج ينكل .هتدوع دنع ةكيرألا ىلع هناكم ىف ًاسلاج ناك

 هلا لّبعت » : هل تلق .ةلواطلا وحب لفسالا ىلإ قدحو هكر 05- م هبذب مص .ةرملا

 .ةالصلا ءادأ دعب نيملسملا نيب ًاعئاش الوق كلذ ناك .«كتالص

 نأ يل قبس «؟كعكلا ضعب لوانت ديرتأ» :تمصلا رادج رسك ًادصاق تلق

 .كعكلا نم اقبطو اياش انمامأ ةريغصلا ةلواطلا ىلع تعضو

 ةكعكلا نم ةمضق لوانت .«كل اركش» :قبطلا نم ةكعك لوانتي وهو يل لاق
 لغشأ امك ,ةدعاقلا طابض دحأ ىننإ .لوؤس انأو .يكملا سنأ انأ» :ءطبب لاق مث
 «؟فرعت نا ديرت اذام . يصخشل :لا ندال نب دعاسم بصنم

 ,تاقيقحتلا فلتخم لالخ ةدع تارم يكملا سنأ مسا تعمس نأ يل قبس

 رظن .اهغضمي ناك ىتلا ةكعكلا اياقب ضعب همف نم تجرخ ثيحب لولهبلا لعس
 تنك اذإ ام تاس ,ةدعاملا ىلا يزكرمب كل تحي» عسب ام قدصي ال هنأكو ىلإ

 تلق .ىل ةأجافم كلذ نكي مل كلذل ,كلذ تفرع نأ يل قبس .انسح» :هل تلق

 ىعم قداص كنأ لقألا ىلع نآلا ملعأ ينكل .انأ هفرعأ ام فرعت ال كنإ اقباس كل
 .«ياشلا كنلع 7 ضرعأ اذهلو ,ينمرتحدو

 ةهباشم هتصق تناك .لولهبلا عم ثدحتلا يف مويلا فصنو يلاتلا مويلا تيضما
 لمعتو 3 . مهتالئاع تناك . :نيتفيلا ةدعاقلا ءاضعا نم رخآ ددع صصقل رد

 جيلخلا برح باقعأ ىف ةكلمملا نم اودرط نأ ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 ءيش لك انئثيداحأ تلمش .تيوكلل نيسح مادص وزغل نميلا ةدناسم ببسب «ىلوالا
 ىلإ ىهتنا هنإو .مازع هّللا دبعب ًاريثكر ثأت هنإ لاق .ةدعاقلا ىلإ ةسراول 0
 طع دمحم عم لحارملا ىدحإ يف لولهبلا ثكم .ةمظنملا كلت يف 27 1 1 9 « ٠٠ هاا” هو ليشنت

 ىداحلا تامجه يفطاخ نيب سس اناك امهو ,حارجل رو
 حاجنب ًالافتحا هجتنأ يذلا ويديفلا طيرش ةشقانم يف تقولا انيضمأ
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 .٠ سأ .وب ريجفت

 نرحإ



 هماناتناوغ ةيلخ

 ىدل ةياعدلا نع يصخشلا لوؤسملا هنييعت ىلإ ىدأ يذلا طيرشلا وهو .لوك سأ

 وصت مقاوم ىل حرش .دهاشملا فلتخم اندهاشو .طيرشلا نع انثدحت .ندال نب

 ىف دهاشمو ,قورافلا ركسعم يف ةيركسعلا تابيردتلاو ءندال نب تاباطخ :دهاشمل
 نع نورخآو ندال نب هيف برعأ يذلا يفحصلا رمتؤملاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ريرضلا خيشلا عم مهنماضت

 بتكو ندال نبل ًاثاحبأ لولهبلا ىرجأ .ةعونتم لولهبلا اهاّدأ ىتلا راودألا تناك
 نذال نيل تحمس يتلا ةيعانصلا رامقألا 2 طاقتلا ةزهجأ 5 ماقأ امك هتاباطخ هل

 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ليصافت تدروأ يتلا ريراقتلا ىلإ عامتسالاب

 .ةدعاقلا ةداق اهدقعب ناك يتلا تاعامتجاللا رضاحم نّود امك

 تامولعملا اننوطعيو ةمظنملا يف مهراودأب نوفرتعي ةدعاقلا ةداق ناك امدنع

 «مهتبوتب نورهاظتي مهنأل وأ «مهتبوتا ببسب كلذ نولعفي اوناك . ,مهتزوحب يه ىتلا

 ءيش يأ نم لجخي مل هنأ يف مهنع افلتخم لولهبلا ناك . .مهتبوقع نم اوللقي يكوأ

 ادإ هنإ ةلئاقلا يتجحب عنتقا هنأ ادب .رخف لكب هتافارتعا مدق وهو ,ةدعاقلل هلعف

 لامعأ يف هطروت ركنيو بذكي نأ هيلع نّيعتي الف ةدعاقلا فادهأب ًالعف نمؤي ناك
 .ةمظنملا

 زكرم لعج يذلا ببسلا ,ةدراب باصعأبو .ةريثم ةقيرطب لولهبلا يل لّصف

 نيذلا كئلوأ زكرم يملاعلا ةراجتلا زكرم ناك» .ًاعورشم ًافده ىملاعلا ةراجتلا

 لودلا تاداصتقا نوبرخي نيذلا كئلوأ يأ يلودلا كنبلاو يملاعلا داصتقالا نوريدب

 نوعنمي نيذلا كئلوأو « .مهيضارأ نم نيعرازملا راغص نومرحي مهنأ ىتحو .ىرخأل

 لكب مكحتلا نوديري مهنأل راهدزالا نم ةيلاملا تاسسؤملاو ةيمالسإلا قراصملا

 .ملاعلا يف ةدوجوملا ليماسرل

 ملاعلا ىلع ةيكريمألا ةنميهلا لثمي وهو ,ةملوعلا زكرم يملاعلا ةراجتلا زكرم ناك»

 دض مئارج يف كراش هيف لمع» ءصخش يأ نأب معزيل لولهبلا ىضم .«دبوعمل
 .ًةفاك «ملاعلا ءاحنأ يف ًايلامو ًايسايس ةدهطضملا بوعشل |

 نفت



 دوسلا تايارلا

 ىف نولمعي اوناك نيذلا ءايربألا صاخشألا نكل» :يلاتلا لكشلا ىلع يدر ءاج

 / .«هقاوسأ يف راعسألاو ملاعلا داصتقاب نومكحتي ال ىملاعلا ةراجتلا زكرم

 نم رشع يداحلا موي يف ءايربأ صاخشأ تومب فارتعالا ىتح لولهب ضفر

 مهنأ يأ ,بئارضلا نوعفدي اوناك مهنأل ةعورشم افا دعأ اوناك» :ريمجسرلولبأ

 امك نييكريمألا لتقن نأ انيلع نّيعتي .نيملسملا دض اكريمأ بورح نولّومي اوناك

 مهلتق يف يضمن نأ انيلع نّيعتي .نسلاب نسلاو نيعلاب نيعلا يأ ,طبضلاب اننولتقي
 لاق .«انم تلاس يتلا ءامدلا ةيمك عم مهنم ليست يتلا ءامدلا ةيمك ىواستت ىتح

 لتق اذإ امأ :ندال نب تضغُيس ناك هتوم نأل اكريمأ هلتقت نأ لمأي ناك هنإ كلذك

 ليشلا اهاقلي يتلا كلت نم ربكأ نوكتس هتآفاكم نإف دوهيلاو نييحيسملا دي ىلع

 .يداعلا

 تحل ءريماس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ليعافمب ًادج ًامتهم ندال نب ناك

 .موجهلل ةيداصتقا جئاتن نم ءاربخلا هعقوت امب قلعتت ثاحبأ ءارجإب لولهب رمأ هنأ

 تحت شوب سيئرلا ىلإ ةلاسر لاسرإ لحارملا ىدحإ يف لولهبلا ينم بلط
 لوقلاب يعانقإ عبات .«هدلاو اهلمكُي مل يتلا ةمهملا ءاهنإ»و «قارعلا وزغ ىلع اكريمأ

 فوس ىبرعلا ملاعلا نأو .هبعش لتقي ءامدلل شطعتم ٌصخش وه نيسح مادص نإ
 ثيدحلاب ,ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب لثم ءًانمؤم لولهبلا ناك .يكريمألا موجهلا دناسي

 .ةيئاهنلا ودجمريه ةكرعم دعب يتأي فوس مالسإلل يئاهنلا راصتنالا نإ لوقي يذلا
 .ةءوبنلا كلت قيقحت ليبس يف ةماه ةوطخ نوكيس قارعلا حايتجا نأب لولهبلا نمؤي

 امدنعو .مهيلإ فّرعتف ةدعاقلا ءاضعأ لّثمت ةديدع ًاروص لولهبلا ىلع انضرع
 ذنم هنع ريثكلا عمس امك ,ناتسناغفأ يف هل هتيؤر ركذتي هنإ لاقف ةديبز يبأ ةروص ىأر

 يف اوضع ةديبز وبأ ناك اذإ امع يرصملا صفح ابأ لأس امدنع نكل ١1414٠. ماعلا

 .يفنلاب صفح وبأ باجأ ةدعاقملا

 .ناتسناغفأ ىف اهانفشك ىتلا تامولعملا تاقوأو خيراوتب كلذك لولهبلا اندوز
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 ويخ يييمصسم عب ورام

 - رج يسيل رد بج

 اة «والانناوغ هيلك
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 يداحلا دعب رّوص هنأ انؤاربخ دقتعا يذلا ويديفلا طيرش لولهب ىلع تضرع امدنعو

 موجهلا لبق ام ىلإ طيرشلا اذه خيرات دوعي» :اححصم يل لاق ربمتبس/لوليأ نم رشع

 .«كرويوين ىلع

 «؟كلذ لوقت اذاملو»

 كرويوين ىلع موجهلا دعب راهدنق عيمجلا رداغ .مليفلا يف رهظي صفح انأ نآل»
 الو [كسيدلا] هرهظ يف مالآ نم يناعي ناك هْنأل يقب صفح ابأ نكل ,نطنشاوو
 .كرحتي نأ عيطتسي

 نوكأ نأ ررقملا نم نم ناك هنأل كلذو ,لولهب ةمكاحمل ًاريضحت ءاعدالا عم تلمع
 لخاد نينّيعم اصاخشأ نأ يه انتهجاو يتلا ةديحولا ةبوعصلا تناك .سيئرلا دهاشلا
 يذلا فتاهلا ليلدل ءاعدالا مادختسا ىلع اوضرتعا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 نم رشع يداحلا صوصخب ةمقلا عامتجا ىلإ ةراشإ هيف امك لولهب تامصب هيلع
 .ايزيلام يف دَقَع يذلا ربمتبس /لوليا

 كنكمي ال» :نيماعلا نيعّدملا دحأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلثمم دحأ غلبأ

 .«ةيرس ةفنصم لازت ام ايزيلام عامتجا ةعقاو نإ .ةمكاحملا يف كلذ مادختسا

 ريرعت يف دراو وهو رس سيل ايزيلام عامتجا ؟ىنعت اذام» : :ماعلا يعدملا لأس

 .«ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل

 .«ةيرس دعت مل اهنأ ينعي د ال ةمولعملا كلت ةنجللا فشك درجم نإ»

 .«هباتك يف عامتجالا كلذ ىلإ راشأ .ءقباسلا كريدم ,تينيت نكل»

 .«ريدملا دعي مل هنكل»

 .«ةيرس دعت مل اهنأ ينعي ةمولعملا كلت لوح هتباتك نكل»

 .«اهمادختسا كنكمي ال»

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هيلإ بهذت نأ نكمُي يذلا ىدملاب نوعّدملا مدص
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 دوسلا تايارلا

 كلذ ركذ ىلع تأت مل ةمكاحملا نأ امك ءايزيلام عامتجال ينلع ركذ يأ دييقتل
 .عامتجالا

 ويديفلا طيرش جاتنإب ينربخأ لولهب نأب ةمكحملا تغلبأ امدنع كلذك أموأ .هلوقأ ام

 ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف ةايحلا ىدم نجسلاب لولهب ىلع مكحخ

4 ,. 

 يف ةدعاسملل 7٠٠١5 ماعلا يف ةيلامشلا انيلوراك ىف يركسع نجس يف تنك

 ةحلم ةيفتاه ةملاكم تيقلت .قيقحتلا عم نونواعتي ال نيذلا نيفوقوملا دحأ باوجتسا

 ةدعاقلا ءاضعأ دحأ نم فارتعا ىلع هلوصحب ومتيغ ىف نيصصختملا نييركسعلا

 ءارو ؛:ةعامجك ,ءيىه تناك ةدعاقلا نأ فارتعالا فشك .حاوسلا دومحم قراط ىعدي

 , تامجه دعب ةديدع عيباسأ ىدم ىلع تثدح ىتلا سكارثنألاب تامجهلا ةلسلس

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا

 سرغنوكلا بلطف .حاوسلا فارتعا نع تامولعم سرغنوكلا نوغاتنبلا ىطعأ

 اقيرف نأ ٌتملع .سكارثنألاب ةقلعتملا تاقيقحتلا نع صخلمب هديوزت ريدملا نم

 يف ىوتسملا ةيلاع هربخب متمتيو :تاقيقحتلا فبتكم نم نيريدف ءالمع نم افلؤم

 ةيضقلا هذه ىلع لمعلا لعفلاب رشاب دق .ةصصختملا تاقيقحتلاو باهرإلاو مولعلا

 دكأتلا دارأ ريدملا نكل .تامجهلا هذهب ةدعاقلل تالص ىلع رثعُي مل .ةيدج لكب

 , بلطف ,رمألاب سرغنوكلا مالعإ ببسب كلذو ,ةيرابختسالا تامولعملا ةيقوثوم نم
. 

 ' هنأب اوغلبأ نيذلا نييركسعلا نيققحملا ىلع رمألا رصتقي مل .حاوسلا باوجتسا ينم
 , مّمص يذلا وه هنأب كلذك اولاق مهنكل ,ةدعاقلا يف سكارثنألا جمانربل ربدملا لقعلا

 .ةدعاقلل ةيذحألا لبانق جمانرب

 : هيلإ رضحن امدنع لاح 55 نوكي هنكل انس ناك يذلا حاوسلا تبوجتسا
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 5 0الى اببيب ببي هه. هه ”يييييييييييييعضصص سى

 جماناتناوغ جيلخ

 داهجلا يف لجرلا براح .ةدعاقلا عم هتاقالع لوح احتفنم لجرلا ناك .تاجلغملا

 فرعي ناك امك .ءتارجفتم ريبخ هتفصب لمع ثيح ةنسوبلا يفو ؛لوآلا يناغفألا
 اهنأ نم دكأتي يك ناتسناغفأ ةرايز حاوسلا رّرق .ةرتفلا كلت يف ةدعاقلا ةداق رابك

 كلذك تناكول امأ .عمس نأ هل قيس امك يأ ,نابلاط مكح تحت ةقيقح ةيمالسإ ةلود

 ناكو ,كانه ناك امدنع ىمادقلا هءاقدصأ راز .كانه شيعلل هترسأ بلج يوني ناكف

 بيردت يف ةدعاسملا صفح وبأ هنم بلط .لدعلا فيسو «صفح وبأ» مهنيب نم
 .«نيبّردم مكيدل ّنكل» :حاوسلا لاق .تارجفتملا ىلع ةدعاقلا ءاطشن

 امم رثكأ ةنجلا ىلإ ًاصاخشأ يريشنبلا ركسعم يف جّرخن اننإ» :صفح وبأ باجأ

 رجف .نولعفي ام نوفرعي ال نيينمي نيبردم مهيدل نأ يل حرش . هكا نب حب

 ىلع حاوسلا قفاو .ةدعاقلل اومضنا نيذلا نيينيصلا روغيإلا نم هلمكأب افص مهدحأ

 عنصب قلعتت تاميلعت كلذ يف امب تارجفتملاب ًاصصختم ًابيردت ىقلت امك ,ةدعاسملا

 ايا تن تاع يب نع تاودأو .ةلجترملا رجس تاردأ

 تاودألل تيقوت ٌةزهجأ عنص ةيفيك مّلعتو درا فراش بأدب لم تدير

 .دعت نع ريجمت زاهج اهقصوب ويساك تاعاس مادختساب ةلجترملا ةرجفتملا

 .تارجفتملاب قلعتت تاميلعت ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح نم ًاءدب حاوسلا ىطعأ

 حايتجا دعب حاوسلا براح .لبانقلا عنص نع ةحفص ةئمعبرأ نم ًافلؤم ًاليلد بتك امك

 روب اروت ةقطنم يف ةدحتملا تايالولا دض ةدعاقلا عم ناتسناغفأل ةدحتملا تايالولا

 انك .لاؤسلا مهم مهفي مل ,سكارشنألاب قلعتملا ةدعاقلا جمانرب نع هتلأس امدنع

 يف تيضم امدنعو . .ةيبرعلاب سكارتنأ ةملك هينعت ام فرعي مل كلذل ,ةيبرعلاب ملكتن

 تملع ,مهتامولعم ىلع نويركسعلا نوققحملا لصح نيأ نم ةفرعم ًالواحم هباوجتسا

 فيسو صفح ىبا أ عم راهدنق يف ءادغلا ماعط لوانتي د ناك ةرم تاذ هنإ مهل لاق هنأ

 ءايميكلا يف ةداهش لمحي اكرتشم ًاقيدص ركذتي ناك اذإ اّمع نالجرلا هلأس .لدعلا

 نض



 دوسلا تايارلا

 اذإ امع لدعلا فيس هلأسف ريبخلا كلذ ركذت هنإ حاوسلا لاق .رصم يف هافرع دق اناكو
 .ىفنلاب باجأ حاوسلا نكل هب لاصتا ىلع ناك

 م امأ .«سكارشنألا جمانرب» نع اير كلذ ىلإ ادانتسا نوققحملا بشك

 نأ تفشتكا دقف ءاذحلاب ريجفت ةيلمع يأل ربدملا لقعلا وه حاوسلا نوكب قلعتي
 ةيذحأ عنص كنم بلط اذإ .تارجفتم ريبخ تنأ» :هل اولاق نييركسعلا نيبوجتسملا
 مسرلا كلذ لكش .ًايحيضوت ًامسر حاوسلا مسر «؟اهعنصت فيكف لبانق لمحت

 .كير دراشتير اهمدختسا

 اوعزتنا نيذلا نيبوجتسملا ىلإ تاقيقحتلا بتكم نم يل ءالمز عم تهجوت
 اوناك .اهل ىنعم ال مهتاءاعدإ نإف ىباوجتسا ىلع ًءانب هنأب مهتغلبأو ,«فارتعالا»

 .تاجاتنتسالا هذه لثم ىلإ زفقلا عيطتسي ال ءرملا نأ اومهفي ملو نيئدتبم نيبوجتسم

 دإ عم ومتيغ مايأ ىلوأ يف هتبوجتسا يذلا ءافولا سيئر وهو .يفرطملا لق
 هعاضخإل يرس عقوم ىلإ هتاذ صصختملا يركسعلا قيرفلا دي ىلع .هيردنآو

 .حاوسلا باوجتساب هيف تلغشنا يذلا ًابيرقت هتاذ تقولا يف كلذو ,باوجتسالل
 ينم قيرفلا بلط اذكهو «ةريثك ةيرابختسا تامولعم ىلع هنم اولصحي مل مهنأ ودبي

 دوجوب فرعي هنأ فرعن اننإ» :قيرفلا دارفأ دحأ ىنغلبأ .ًاددجم هعم ملكتلل روضحلا

 عم ىرج ام دعب صصختملا يركسعلا باوجتسالا قيرف يف ةريبك ةقث يدنع نكي

 ملعي ديدهت لعفلاب كانه ناك ام اذإ ةدعاسملا ٌىلع نّيعتي هنأب ترعش ينكل .حاوسلا

 .«ىفرطملا هب

 ءيش يأ لوق نم نكمتأ نأ لبق نكل .ةفرغلا ىلإ تلخد امدنع ًادج ًايضاغ ناك

 ىلإ ينولقن اذامل .ءىش لكب ٌتفرتعا .ةيادبلا ذنم هفرعأ ءيش لك كتربخأ» :يل لاق

 ال



 يمانازناوغ خيلح
 اه يمي 0022221121 حل كلام بسسس سصلس7 بسسس بيب

 ..إ كل لوقأ نأ يننكمي نكل» .مهدوجو ناكم تقولا كلذ يف نولقتعملا فرع
 3 . «ع يش لك مهربخت نأ كيما كلدل :ةقيرط لضفا وه ” اع

 034 ديس را

 نودت ملأ ندعم هراركت ىلع بجوتي اذامل .افلس ءىس لك كتريخا ىنكل»

 ن١ ش |

 ب يس لث

 « ؟ىنعت اذام» :هتلأس

 امدنع هايإ كتربخأ ءيش لك راركت وتلل نورخآلا نوبوجتسملا ينم بلط»

 .«فلملا ىلإ هوفيضي يك كلذو .ينتبوجتس

 مل .ةفرغلا نم كلذ دعب تجرخ .«كتقو ةسبلأ ىننال ا

 نودقتفي نيذلا نوبوجتسملا كئلوأ اهيف لواحي ىتلا ةديحولا ةرملا يه كلت نكت
 هولاق ام راركت مهنم بلطلاب نوفتكيو .نيلقتعملا «باوجتسا ةداعإ» ةربخلا ىلإ
 اولصح مهنأو .ةحجان مهتاينعت نأ معزلا كلذ نم ةياغلا تناك .نيسرمتملا ءاربخلل

 .«ةيرايبختسا تامولعم» ىلع

 كلذو 7٠0 ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف قارعلا ىلإ أوج رليم لارنجلا رفاس
 .بيرغ وبأ ىعدي دادغب يف تجيب نوريدي نيذلا كغلوأ 3 حصنلا ميدقت فدهب

 هدوزو لارنجلا ةقفارمل 01117" ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف نم ًاليمع نولاف كرام لسرأ

 فوس يتلا تاينقتلا مادختسا نأ نم هنوقتلي نيذلا نيلوؤسملا ريذحتل تاميلعتب

 ليمعلل لارنجلا حمسي مل .تاباوجتسالا ءارجإل ةديحولا ةقيرطلا تسيل اهل جوري
 ةيلوؤسم ٠٠١6 ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف رليم لارنجلا ملست .عامتجا يأروضحب
 .ةيكريمألا ةرطيسلل عضخت يتلا قارعلا يف نوجسلا لك ىلع فارشإلا

 نيذلا نييكريألا دونجلا روص ماعلا يف ملاعلا ءاجوأ لك ف عازل

 يتلا روصلا هذه ىدحإ ترهظأ .بيرغ وبأ نجس يف نيلقتعملا ةلماعم نوئيسي
 كسمت يهو .دنلجنإ يدنيل اهمساو .تايدنجلا ىدحإ ملاعلا ءاحنأ يف ترشتنا

 "ب



 دوسلا ثايازلا

 ومتيغ لقتعم يف ةلئامم ةلماعم نم يناطحقلا ىناع .راع نيجس ةبقرب طبر ماجلب
 .كلذك رليم لارنجلا ةرمإ تحت ناك يذلا

 تاسلج ىف اوكراشو مهرودب قارعلا ىلإ 15128 51:12[ ةسردم نم نوبردم هّبوت

 يطايتحا نم وهو  ناميالك نفيتس ديقعلا غلبأ .5171017 تاينقت نيمدختسم باوجتسا

 ةسيئر ررعس تالمح ثالث ضاخ نأ هل قيس مرضخم براحمو ءوجلا حالس

 نم دحاو هئأب رهّتشا امك (قارعلا ةيرحو ءءارحصلا ةفصاعو ,ةلداعلا ةيضقلا تايلمع)

 سلجم يف ةحلسملا تائيهلا ةنجل - ىلوألا قارعلا برح لالخ نيبوجتسملا طشنأ
 تاباوجتسا قارعلا يف دهش هنأب غلبأ ٠٠١ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ يف خويشلا

 نيفوقوملا دحأ لقن» 1114 قيرف نإ لارنجلا لاق .اهفاقيإل لخدت هنأو ةيفسعت
 ,هبايث نم ةوقلاب هودرجو قيرفلل ةعباتلا تاشنملا ىدحإ يف عدوتسم ىلإ نيعنقملا
 .«ةعاس ١17 ةدمل فوقولا ىلع هوربجأ مث ,هيلحاكو هيغسر اولّبكو

 سياب رتيب لارتجلا ةكرتشملا ناكرألا ةئيهل ديدجلا سيئرلاو دليفسمر ريزولا دع

 نيلسارملا دحأ حرط 7٠٠. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف افحص ايكوم

 بيذعت نع ةجئارلا تاعئاشلاب قلعتي الاؤس لانويشانرتنإ سرب دتيانوي ةلاكو نم
 لارتجلا غلبأ .ةيقارعلا ةرطيسلل ةعضاخلا نوجسلا يف نيلقتعملل ةيقارعلا تاطلسلا

 فاقيإل لخدتي نأ يف يكريمأ يدنج لك ىلع ةلماك ةيلوؤسم عقت» :لسارملا سياب
 .«هراصبأ تحت عقت ةيناسنإ ريغ ةلماعم يأ

 ىلع عقي هنإ لوقلا دصقت كنأ دقتعأ ال» :لاقو :اعطاقم دليفسمر ريزولا لخدت
 غالبإلاب يضقي بجاولا نأل ,ةلماعملا كلت فاقيإل ايدسج لخدتلا بجاو دونجلا
 . « اهنع

 ريغ ةلماعملا ثودح دنع ًايصخش ًارضاح يدنجلا ناك اذإ» :سياب لارنجلا در
 .«اهفاقيإ ةلواحم هبجاو نم نإف ءيديس اي ةيناسنإلا
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 5 1 د عم

 تاذ فاّدهألا ةدحنو ةسفر يهو ءاثناماس تفقو 7٠٠١17. ربمتبس/لوليأ فصتنم

 تنك يذلا بتكملا لخدم ىف .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف 111/7 ةيلاعلا ةميقلا

 تلصح فيك» :تلاقو ؛لوباك يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو أبخم يف همدختسأ

 ةطحملا سيئر نم ٌتبلط نأ يل قبس ةيقربب حّولت تناك «؟تامولعملا هذه ىلع

 ةلاكول ةعباتلا 999 ةطحم ىف اثناماس تنّيُع .تاقيقحتلا بتكم ةرادإ رقم ىلإ اهلاسرإ

 ينعي .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه لبق كلذو «ةيزكرملا تارابختسالا

 .اضعب انضعب فرعت انك اننأ كلذ

 تنك .«مهباوجتساب يل متحمس نيذلا ةدعاقلا لاجر نم اهيلع تلصح-» :اهتبجأ

 ١١يف ترج ةراغ لالخ مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا نييباهرإلا نم ةعومجم ىلإ ريشأ
 .مهألا وهو ,ترفسأ ىتلا يهو ,يشتارك يف ققش ىلع ٠٠١7 ماعلا نم ربمتبس /لوليأ

 تارابختسالا ةلاكو تحمس . 6 و ةبيشلا نب يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ نع

 بارجتساب 198898882 ر 18888853 تاتيتحتلا بتكم نم يئالمزلو يل ةيزكرملا

 ةبيشلا نب باوجتسا نم  ىلغنال نم رماوأ ىلع ٌءانب  ةققتتا تعنم اهنكل ,

 ذه .
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 دوسلا تابارلا

 ةيرابختسا تامولعم ىلع ًءانب ةعومجملا هذه ىلع ةيناتسكابلا تاطلسلا ترثع
 ,ىبردلا دمحا ىعديو ,نييدوعسلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ نم ءالمزلا دحأ اهيلع لصح

 نم اهانيقتسا دقف يبردلاب انتفرعم امأ .مارغاب راطم يف هبوجتسا نأ هل قبس يذلاو

 تاراغلا ىدحإ ترفسأ .ةلدأ نع اثحب ققشلا شّدف امك مهل ًاروص طقتلاو ,ةراغلا دعب
 ةقشلا امأ .ةدعاقلا ءاطشن نم ددع اهيف لتق ةكرعم يهو قدانبلاب ةيماد ةكرعم نع
 نب لمح يف تلثمت ةلضعم اهيف تزرب دقف ,180 و ةبيشلا نب ىلع اهيف رثُع يتلا
 .هقنع مامأ نيكس ةبيشلا

 .«ىقنع ٌرحأ فوس يننإف ةدحاو ةوطخ مكنم دحأ مّدقت اذإ» :ةبيشلا نب نلعأ

 هتاذ ريغ ةئيهر ىلإ جاتحي ءرملا نإف ةئيهر زاجتحا فقوم يف هنأ كردي مل هنأ ادب
 دراولا ريغ نم ناك .ًاتيم وأ ًايح هيلع لوصحلاب نورسيس اوناك نييناتسكابلا نأو ءوه
 تاقيقحتلا بتكم قيرف ىلوت .هعاضخإ لبق رمألا رخأتي مل .رارفلاب هل اوحمسي نأ
 تارابختسالا ةلاكو ىلإ مهمّلس ام ناعرس نكل ةيادبلا يف نيلقتعملا رمأ يشتارك يف
 .شوب ةرادإ نم رمأ ىلع ًءانب كلذو .,ةيزكرملا

 تامولعملا ىلع ٌءانب اهانررح يتلا ةركذملا ىلإ اهنم ةراشإ يف اثناماس تلاق
 تامولعملا لضفأ نم ةدحاو اهنإ» .82 ىلإ نويباهرإلا اهاطعأ يتلا ةيرابختسالا

 .«كل اهوطعأ مهنأ ينشهدي .ةدم ذنم اهتأرق يتلا ةيرابختسالا

 - عم 5 1 ىلا ىف ناك يذلا ل ىل سمشض .كلذ لعب بتكملا ترداعغ

 نينثالا عم ثدحتلاب انل حامسلا مدعب مهتقامح ىدم نآلا نوكرديس مهنا دقتعتا»
 .«نيرخآلا

 .«كلذ لمأن انعد» : هتبجأ

 ثدحتلا اننكميأ» :ىنتلأس .لخدملا يف ةليلق تاعاس دعب اددجم اثناماس ترهظ
 ْ «؟ًةلملق



 0ةفيرقد ع6

 تيسسسستسما

 «؟يرجي اذام» .ىشمملا ىلإ كلذ دعب اهتعبت ديكأتلاب,

 نيدلب يّمسا تركذ «.... دي ىلع باوجتسالل امهعاضخإ يف مهتبغر ببسي كلذو

 نأ اهتوص ثبل ام مث  ةيرس تامولعم امهنأ ىلع نافنصم امهيمسا نكل - نييبنحإ

 ءامهباوجتسا نم ىعنم ةسايس ىلع قفاوت ال اهنأ اههجو ريباعت نم تجتنتسا .ىشالن

 .ييار ع امس ديرت اهنأو

 تاباوجتسالا ءارجإب ىرخألا نادلبلل حامسلا اذامل .ةقفشلا ريثي اذه نإ» :اهل تلق

 .«؟لضفأ 7-1 ةمهملا هذهب مايقلا مهنكمي اصاخشا انيدل نأ نيح ىف

 .«ةحيحصلا ةقيرطلاب اهب موقنو ءانه اذهب مايقلا

 .«؟امهيلإ لوصولا نم اننكمت ةطخ نيكلتمت له نكل .امامت كعم قفتأ يننإ»

 كل حمسأسو ,نطنشاو نم اهتملست يتلا تاميلعتلا سكعب فرصتأس .لجأ»
 امبرلف ءانواعت اذإ امأ .ةقيقد نيعبرأو سمخ ةدمل امهنم دحاو لك عم ثدحتلاب
 .«انه امهتاباوجتسا لامكإو امهميلست ىلإ ةجاحلا ةركف نع ءانغتسالا نم نكمتن

 ةدمل امهنم دحاو لك باوجتسا يننكمي هنإ تلق له نكل ,ةديج ةركف ودبت»
 «؟طقف ةقيقد نيعبرأو سمخ

 .«ةقيقد نيعبرأو ًاسمخ كحنمأ .لجأ»

 .«هيلع تلصح يذلا تقولا اذه نم ديفتسأس .ًاذإ انسح»

 ريدم دعاسم نآلا حبصأ ىذلا ,نافونود نفيك ينار .”ا ,ريمتبس /لوليأ ١١

 .«كتدوعب يلع اي ًابحرم» :يل لاق .كرويوين بتكمل ةلكل
 2 0. 7 1 ى. م 1

 كرويوين ىلإ يوتل بدع .«نطولا ىلإ ةدوعلاب رورسم :نإ .كل | ركش» : همم
 . 1 | رعب

 .نميلا يف نذ1ه0 هعأأ 15 مشملا ةيلخلا عم لمعل
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 0220 مول ل مَ َثئثّر لم كّرررئئئوَجئمبََئئوفيمككك 9 ف6ف“ب ااا دوسلا تايازرل

محت نأ دوأ .ةثراكلا ةقطنم ىلإ نويهاذ انثإ» :نفيك لاق
 تدراغنوب فيتسو ٌتنأ ل

 .«تامجهلا ىركذ ةبسانمب تاقيقحتلا بتكم ليلكإ

 هذه نوبسانب نورخاآ كانه نكل»
 .«انم رثكأ ةمهملا

 قمم :«اذيب فيتسو تنأ .أ موقت نا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم فّرشي د

 لمح انم باطلا ىلا نفق عفد يذلا ٠ ببسلا تكردأ 3 :تامجيلا عنمت نأ اهل

 اندر لمعلا اذه ناك . ليلكإلا

 نيلماح فيتسو انأ ترس امدنع عمدلا فرذأ نأ نم يسفن عنم نم نكمتأ مل

 .ليلكإلا

 .ينهذ يف نارودلا نع ثدح ام ىركذ ّفكت مل

 كلذو «نييكريمألا فولأ هيف تام يذلا عقوملا ىلإ رظنلا نع يزجعب ترعش

 ىدحإ يف تررم . .هفاقيإ انل نكمملا نم ناك هنأ يقامعأ يف فرعأ تنك موجه يف

 ملأب ترعش ىتح نوج هجو يف ترظن نإ ام نكل ؛ ؛لينوأ نوج ةروص مامأ تاظحللا

 اوتام نيذلا نوناقلا قيبطت تائيه دارفأ بصُت قوف ليلكإلا انعضو .يردص ىف داح

 .تامجهل | ىف

 ؛ةبيرق ةناح ىلإ نورخآ هّجوت امئيب .ةريسملا هذه دعب بتكملا ىلإ تدع

 يتلواط ىلإ تسلج .نيرخآلا ةهجاوم نع تزجع ثيحب رثأتلا ةياغ يف تنك ينكل

 تناك .يفتاه ْن نر .لمعأ نأ تلواحو ,نآلا نم ةنس لبق ثدح ام ىركذ تدعتساو

 نم رخآلا فرطلا ىلع نطنشاو ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ايلعلا ةرادإلا

 هس سس جامعا دق ههه و ةبيشلا نب يزمر نأب ينوغلبأ .طخلا
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 ةقفيفد 0

 ةدعاسملا هب ضرتفملا نم ناك يذلاو . 5 .تاقيقحتلا بتكم نم رخآ

 ةلاكو اهترجأتسا يتلا ةصاخلا تارئاطلا ىدحإ نتم ىلع اندعص .انثمأ نيمأت يف

 ةلاكو نم طابض اناقتلا .دابأ مالسإ ىلإ ةهجوتم تناك يتلاو ,ةيزكرملا تارابختسالا

 ىنم ربكألا لاجرلا دحأ ينم مدقت ام ناعرسو ,جردملا ىلع ةيزكرملا تارابختسالا

 « ؟ "©8888 تنأ له» :ينلأسو انس

 .«وه 9 .لجأ» :هتحاأ

 ءانثأ كارأ ىك قّوشتم ىننإ .كنع ريثكلا ثثعمس » :لاقو يتحفاصمل هدد دم

 .«كلمع

 نوما يرجن فيك ىرتس .كل اركشدب

 يشتارك ىلإ دابأ مالسإ نم ةريغص نحش ةرئاط ةليلق تاعاس دعب تللقتسا
 ناك .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم نم ةديدج ةعومجم انعم ترفاس امك

 نيلوؤسملا نكل ءانعم نييدو يشتارك راطم يفو ةمصاعلا نم انوقفار نيذلا نولوؤسملا

 نم ناكو ,نيلوؤسملا ءالؤه ضعب ىلإ تفرعت . .انولهاجت ةلحرلا هذه يف انوقفار نيذلا

 ءانثأ ندرألا يف لكاشمب ببست يذلا ةيزكرملا تارابختسالا لوؤسم وهو ءدرف مهنيب

 رمألا وهو ,يبيللا خيشلا نبا دده يذلا وهو :ةيفلألا تارعفت ةلواحم يف تاقيقحتلا

 .ّىلإ ةبسنلاب مؤش ةمالع هلخدتو هروضح ناك .هل انباوجتسا لشفأ يذلا

 ضعتبو «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ا# يلوؤسم ضعب يشتارك ىف اناقتلا

 نويباهرإلا لقن .نيلقتعملا نوزجتحي اوناك نيذلا ةيناتسكابلا ةصاخلا تاوقلا دونج

 يذلا ىنبملا نم ادحاو ادحاو ,يديألا يلّبكمو ,نيعألا يبوصعم اوناك نيذلاو ءاق#ا

 .نحش ةرئاط انا لخاد ىلإ جردملا رواجي

 هايإ افّرعم نيفوقوملا دحأ ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو #١ طاض دحأ راشأ
 لاق نميلا يف هتبوجتسا نأ يل قبس يذلا هيخأب عقاولا يف اهيبش نكي مل 1 هنأب

 نإ نيرخآلل لاق هنأ دح ىلإ ءادج سرطغتم وهو ءبعاتملل ٌريثم هنإ» :طباضلا ىل

 .«وماناتناوغ يف حتتفت نأ كشو ىلع ةيمالسإ ةسردم
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 كانهر .160 ىلإ تراط ىتح ةرئاطلا لخاد ىلإ ءانجسلا ليمحت ىهتنا نإ ام

 تلا اتناهاس مهنمض نمو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم نيرخآ اطابض انيقتلا

 قفألا ءارو تباغ دق سمشلا تناك .11777 ةميقلا ةيلاع فادهألا ةدحو يف لمعت
 .ةملظلا طسو اهب انقلطناو عفدلا ةيعابر بيج تارايس انتلقأ .599 ىلع مالظلا مّيخو

 دوقي 84 ناك امنيب ةيادبلا يف تمصب انسلج .اهتاذ ةبرعلا اثناماس عم تللقتسا

 ,ىرخألا ةيركسعلا تادعملاو 1988 نم ىقبت ام اندهاش .ةنيدملا جراخ ةرايسلا

 .ىمظع ةوق ىلع مهراصتنا ىلإ ةراشإ ًادمع تت اهكرت يتلا يهو
 .4 ؟نويهاذ نحب نيأ ىلإ» :ةلملق 5 قئافد رورم دعب اعئاماس تلأس

 .«نييباهرإلا باوجتسال اهمدختسن ةنيدملا جراخ لاقتعا :ًاثنم دجوت» :تياجأ

 لقُت .عقوملا اذه يف مكحتي هنأب ادب يذلا وهو ,ةأشنملا ةباوب لالخ نم انلخدأ
 .راظتنالا ةفرغ يف سولجلاب تاميلعت انيقلتف نحن امأ «تانازنزلا ىلإ نولقتعملا

 لمعلل 193 را نّيَع .مهب هبتشملا باوجتسا تاسلج يف ءدبلل نيفهلتم انك
 تنكر 18883 ةبيشلا نب ناعبتتي اناكو ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تاقيقحت يف
 ءالؤه نإاف ظحلا انفلاح اذإ» :تلف تلق .امهلمكأب 8*1 ر اقتل يتلئاع فرعأ
 .«ندال نب ىلإ ىتحو دالخ ىلإ اننودوقي دف لاجرلا

 تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم دحأ ينم مدقتي نأ لبق ةعاس برقي ام ترظتنا
 . « 239338 وأ ةييشلا نب سيل نكل , 900192 متنأ نوبوجتستس وجتستس» :لوقيو ةيزكرملا

 «؟ال مل نكل .ةرذعملا وجرأ» :هل تلق

 ال تاقيقحتلا بيتكم ءالمع نأب يضقت نطنشاو نم ةددحم تاميلعت انيقلت»

 يقرب نأ دعب امف تلمع .«فسآ انأ .نييسيئرلا نيقوقوملا عم ثدحتلا مهل قحي
 رمألا اهيف ءاج ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول عباتلا باهرإلا ةحفاكم زكرم نم تدرو

 ثدحتلاب 8 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمعل ,حمسُي ال رّركأ .حمسُي ال» :يلاتلا
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 ةقيقد ع0

 حبب سس سا

 حضاولا يفالخل ارظن ينم ايضاغ باهرإلا ةحفاكم زكرم ناك .«[نيلقتعم زربأ
0 

 . ها ةدببز ىبأ نأ
 مهعم

 ال هنإ انل اولوقتل طقف ةدحتملا تايالولا نم ةرئاطلاب انب متيتأ له» :تلأر

 «؟نييسيئرلا مهب هبتشملا باوجتسا لعفلاب اننكم

 مكيطعن اننإ .ءيش ال وأ 82 نيب اوراتخت نأ مكنكمي .انه ماظنلا وه اذه
 .«كلذ يف رايخلا

 .«مكلضف نم مكفقومب رظنلا ةداعإ مكل له نكل ,8989591 رايخلا ذخأنس»

 امع مالعتسالل يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإب ككا1325252 و 12232234 لصتا

 ةقياضتم اهنكل ءائيش ملعت ال اهنأب ةرادإلا انتدافأ .اذه نم يأب ملع ىلع تناك ازإ
35 / 

 ةلاكو نم ةضقانتم لئاسر ا اهيف ىقلتن يتلا ىلوألا ةرملا كلت 00

 نيلوؤسملا ضعب اهلخاد دجويو .ةريبك ةسسؤم ةلاكولا ربتعُت .ةيزكرملا تارابختسالا
 وصوم يف انعم اوفقوو .ةزّرعملا باوجتسالا تاينقت مادختسا نوضراعي اوناك نيذلا

 باوجتسا يرجن نأ اودارأ نيذلا صاخشألا مه ءالؤه ناك .ةديبز يبأ باوجتسا

 رضحأ يذلا باهرإلا ةحفاكم زكرم صخألا ىلعو ءنورخآلا امأ .نيفوقوملا نيذه

 .لخدتن نأ اوديري ملف ,ةززعملا باوجتسالا تاينقتو ,نيدقاعتملا

 يبأ باوجتساب موقأ نأ لبق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماسقأ تلخدت

 ادانتسا كلذو ,ةيادبلا ذنم لخدتلاب ثرتكي مل باهرإلا ةحفاكم زكرم نكل .ةديبز
 عم ءادب .يقيقحلا ةديبز ابأ وه نكي مل هنأب تدافأ يتلا ةيرابختسالا مهريراقت ىلإ

 فرط نومعدي نيذلا كئلوأ نأ ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ةبسنلاب فسألا

 ىلع اوربخحأ دف نوقايلا امأ ؛ةيئاهنلا ةملكلا نوكلتمي نيذلا مه ةززعملا باوجتسالا

 .مهاواكش ليجستل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا شتفملا ىلإ باهذلا

 تامولعم ىلع لوصحلا لبق تقولا رخأتي ملو , ااا باوجتساب تأدب

 "1ا/



 دوسلا تايارلا

 نيبرهملاو ,مهرارف قرطو .ناتسكاب يف ةدعاقلا ءاطشن تاكرحت لوح :ةمّيق ةيرابختسا

 ,ةدعاقلا ةكبش نع افلس هفرعن امب 898 ئجوف .ناريإو ناتسكاب ىلإ مهنولقني يذلا

 يذلا رمألا وهو - نميلا ؛مألا مهدلب لوحو ,ةمظنملا ةبيكرتو ءنيددعتملا ءاطشنلاو

 . انعم نواعتلاب مهعانفإ ىلع دعاس

 ناتسكاب عم ناتسناغفأ دودح يّبناج ىلع ةمدختسملا ةدعاقلا ئباخمب انوغلبأ

 ىرخأ نكامأو , 88835 نم ءاطشنلا بيرهت ةيفيك نع ليصافت اوطعأ امك .ناريإو

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ىرخأ نادلبو ,نميلاو 587 ىلإ ناريإ يف

 لبق هب اوطروت امب انوربخأ امك ,ةرمتسملا تايلمعلاب لاحلا ةعيبطب نيمتهم انك

 يذلاو ,19111885815 وه ةدعاقلا ىف طشان نع نيفوقوملا دحأ ثّدحت .مهلاقتعا

 ,تننظ .«ةريزجلا هبش ىف تامجه» ّنش ىلإ فدهت ةيلخ ءاشنإ ددص ىف ناك

 ,ىنمي هنأ ,همسا ىلإ ًادانتسا

"0 
 ه2 .ةرشابم هينيع يف رظني وهو ٠ باج مدسح مث

 .مالكلا نم تيهتنا امدنع هفتك ىلع نطلب يدي تءضو 111111

1 



 ةقيقد 60

 مدل ىلإ ًاقدحم هسأر عفر نأ ثبل امو ,ةليلق يناوث لفسألا ىلإ رظن
 1 ل ل 117:77: را تح تت تا تا حس أ

 ا ا لعل 71011 ا ا م ل 7

 ا د ع ع 11111 179

 ا[ حل ف ساه

 ةليللا كلت نم قحال تقو يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نولوؤسم غلبأ

 اوتأي مل .ةليلق تاعاس دعب انباحطصال نودوعي فوس مهن أب 11131333111
 ناك .ءارمح ةداجس اهئاردجو اهضرأ يطغت ةفرغ يف مونلل تملستسا اذكهو ءادبأ

 ةملك اوعمسي مل ام هنأب انمهفأو ؛ليللا لالخ ةدعاقلا يف تايرودب نوموقي سارحلا

 .انيلع قلطت فوس رانلا نإف رسلا

 اهملكتي ىتلا ةغللا ىهو ,1ة8## تناك  رسلا ةملكب اذ دحأ انغلبأ

 ىف ٌتظقيتسا .مونلل انبهذو انيديأ ىلع رسلا ةملك انبتك .

 . يهجر

 ةملكلا ةءارق تلواح .رسلا ةملك ةفرعم ديري هنأ فرعأل ةليلق تاظحل ىنم رمألا بلطت

 .اهب ظفلتلل ةفلتخم قرط ةدع تبرج .ةملكلاب ًاظفلتم تخرصو يدي ىلع ةبوتكملا
 .رورملاب ىل راشأ ةسماخلا وأ ةعبارلا ةلواحملا ىفو

 سمهي ال9 ناكو ,رجفلا جالبنا دعب يلاتلا مويلا حابص يف اركاب تظقيتسا

 ىلع .كرحتت ال نكل ءيلع اي ظقيتسا» :ىرخأ دعب ةرم ىنذأ ىف ةدحاو ةلمجب

 ايقلتسم ناك يذلا ءاققققلل ىلإ ترظنو ةدحاو ًانيع ٌتحتف .«كرحتت ال نكل .ظقيتسا

 تدأو .نيتضمغم هبش اتناك هينيع نأ امك ,كرحتي نكي مل هنأل انقان أدب .يبناج ىلإ

 .هسدسم لوح ةدشب فتلت هعباصا



 دوسلا تايارلا

 اهب 2 ينظقيأ يتلا اهتاذ ةقيرطلاب 59999989 ظاقيإب اماق .انوحن ناقدحيو

 مل اننأ امك ,199995599992 انم دحأ ملكتي مل .كرحتلا مدعب مهرمأيو سمهي ناكو

 .هلعفن نأ انب ردجي امم نيدكأتم نكن

 ًآلملق تيطمت .تظقفشسا ىننأب ترهاظتف ءدومجلا رسك ةليلق قئاقد دعب تررق

 نيملسملالك فرعي .«مكيلع مالسلا» :تلقو 599558 ىلإ ٌتفتلا مث ,ءءطبب تفقوو

 نأب يل راشأو ءةريبك ةماستبا قه دحأ يل مستبا .ةيبرعلاب اهنأ عم ةرابعلا هذه

 .هعبتا

 ىرخأ ةفرغ ىلإ انلخد .ةفرغلا جراخ ىلإ رذحب هتعبتو يتحلسأو يضارغأ تلوانت

 راشأ :ةمامأ هروطف ماعط ناكو .دئاقلا هنأب تنمخ يذلا صاخشألا دحأ ناك ثيح

 هفرعي ام لك يه ةملكلا هذه نأ ادب .«لكد» :لاقو ,روطفلا ىلإ راشأ مث سولجلاب يل

 .كلذ دعب يعم ملكتلل دهج يأ لذبي مل هنكل ,ةيزيلجنإلا ةغللا نم

 اهب عتمتسأ نأ نكمملا نم ناكو ,نبجلاو ,زيخلاو ,ياشلا صضعب كانه ناك

 تارابختسالا ةلاكو لاجر روهظ نود نم سمشلا عولط ىلع ةعاس فصن رورم الول

 ةليللا يف انباحطصال نوتأي فوس مهنأ يل مهديكأت نم مغرلاب كلذو .ةيزكرملا

 .ةقباسلا

 ليدتت عم كلذو ,ديقعتلا ةياغ يف ره [1111 يف عضولا نأ فرعأ تنك

 ىرسأ اوعقو دق اونوكي نأ نم ىشخأ تأدب اذكهو ءمظتنم لكشب اهتاءالو لئابقلا

 .ةمواسملل قاروأك مهمادختسا متي يك

 ةعبات بيج ةرايس تيأر .ةدعاقلا لوح ةهزنب كلذ دعب تمقو انتفرغ ىلإ تدع

 ص سس سا لغم ةريبك ةروص لمحت يدر اة

 .يمامألا اهجاجز ىلع 717
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 افرق د0

 ببس كانهو ءام ةلكشم كانه» :نيرخآلل تلق ىتح .بيجلا ةرايس لوح فقو نإ ام

 رظتننو انه ثكمن نأ امإ .انباحطصال ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو دارفأ مودق مدعل

 . « 8*1 ىلإ هجوتنو هذه بيجلا ةرايس ريعتسن نأ امإو ءثدحي ام

 زاهج انيدل نكي مل .بيجلا ةرايس ذخأ انيلع نّيعتي هنأ ىلع نورخآلا قفاو

 , 99989 ىلإ لوصولا ةيفيك نع ةحضاو ةركف يدل نكي مل امك ,عقاوملا ديدحت

 ديرن اننأب انبقاري ناك ىذلا "855 وحن ترشأ .ةريبك ةرطاخم ءاقبلا انل ادب نكل

 نع هل هتحرش يذلا رمألا وهو ,ةقطنملا يف ةلوجب مايقلل بيجلا ةرايس ةراعتسا طقف

 مستبا .يعباصأب ةيرئاد ةكرحب مث .ةدايقلا ىلع لدت ّيعارذب تاكرحب يمايق قيرط

 .ةقفاوملاب اوأموأو عيمجلا

 12999020929999 ؟تارايسلا ةدايق ديجت له 111111151515155 تأ أل

 هود سس سس نيتنيسضفت تا

 نم رن مل .عيمجلا كحض «؟اهيف دوقن يك انه تاقرط يأ ىرت لهو» :ةلاس

 .ءادرج ضارأو ةيبارت تاقرط ىوس انلوح

 تلواحو ,ةدعاقلا ىلإ انلوصو ةيفيك ركذت © انم ةلواحم ىف انتركاذ انمهمدختسا

 تابايدلاو بيجلا تارايس 22388883382 نم ريبك ددعب انررم .ةقيرطلا هذهب ةدوعلا

 ةلبتق طوقس ةجيتن اهنأ ادب ةريبك ةرفح لوح بيجلا ةرايس ةدايق ىلإ انررطضاف

 ةلاكو ةدعاق ل انلصو نأ انثمل امو طقف هللا نم لضفب ةدوعلا نم انكمت . ةريبكأ

 .انوأر امدنع نولوؤسملا لهُذ .كانه ةيكريمألا تارايختسالا

 «؟انه ىلإ متلصو فيك ؟انه نولعفت اذام» :مهدحأ متمت

 .«ابسبج ةرامس انرعتسا دقل» : هتيجأ

 .«ىرخأ رومأب انلغشنا اننكل :مكيلإ باهذلا يىونت انكدد :ددرتب مهدحأ لاق

 ناكم نم لقنتلل اهيف انجتحا ةرم لك ىف نيحلا كلذ ذنم بيجلا ةرايس انمدختسا
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 دوسلا تايارلا

 نييلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم ىلع دامتعالا أشن ملو رخآ ىلإ
 ةرايس تكرت دقف ةدحتملا تايالولا ىلإ ٌتدع امدنع امأ .ًاددجم انريصمو انوكرتيل
 رهشأ دعب تدع امدنعو .ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكول عبات أبخم نم برقلاب بيجلا
 .اددجم اهتمدختسا اذكهو ءاهناكم يف لازت ام تناك ةليلف

 تامولعملا ,ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكول عباتلا [نمآلا لزنملا] أبخملا نم تبتك
 تارابختسالا ةلاكو ربع اهتلسرأو .ا90 يلقتعم نم اهيلع تلصح يتلا ةيرامشتسالا
 نأ ترصأ ©14لا نأل كلذو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ىلإ ةيزكرملا
 .ةظحللا هذه يف يتلباقمل اثناماس تتأ .انريراقت عاديإ دنع طقف اهماظن مدختسن

 5995999 و ةبيشلا نب باوجتساب انأ موقأ نأ يه اهتحرتقا يتلا تابييترتلا تناك
 ةحف اكم زكرم طابض دحأ روضح ضرتفملا نم ناك. روصح نود نم
 نم 759 ءالمز ناك .باوجتسالا ةفرغ يف باهرإألا

 .هنوقحالي اوناك مهنأل كلذو ,ةسشسلا نب باوجتسال

 .«ةدعاقلا فرعت تنأ ؟قرفلا امو» :اثناماس ىنتلأس

 ءرملا همدختسي ام يه ليصافتلا هذهو ,ةريغصلا ليصافتلا ل
 .اويذك ام اذإ مهب كاسمإلل كلذكو .ءمهنع ءيش لك فرعي هنأب نيفوقوملا عانقإل
 نأ هيلع يغبني امو ةبيشلا نب ىلع اهحرطي نأ يغبني يتلا ةلئسألا 333231 فرعي
 .ينم الدب مهيلسرت نأ امإو ,ةفرغلا ىلإ يعم لوخدلاب مهل يحمست نأ امإ .هفرعي
 / ةلياقمب موقاس اهدنعو

 ام ةبقارمو جراخلا يف ءاقبلا مهنكمي .كدحو لوخدلا كنكمي نكل .ةفسآ انأ»
 فوسف مهنم ةدافتسالا ديرت تدك اذإ امأ .0075/ ةلفقملا ثبلا ةقلح قيرط نع يرجي
 آرايخ يأ كلتمأ مل يننأل تلبق .ومدرغأ ف ةلفقملا ثبلا تاكبش مدختسن انك ننأل انديفي دق اذه نأ تربتعا .«كبرقب نونوكي

 .«كلذ بّرجن انيعد .ًانسح» :اثناماسل تلق

 4 ايارخ ل
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 سارح رظتنن انك امئيبو :ةئيدملا ىح يحاوض يف عقت يتلا لاقتعالا ةأشنم ىلإ نوع

 ةلفقملا ثسلا ةقلح نأ ٌتفشتكا باوجتسالا ةفرغ ىلإ ةبيشلا نب راضحإل دج

 ام ةدهاشم نم نونكمتيس 352 نأ ينعي كلذ ناك . "يوحي

 .اثيش اوعمسي 0 نا نكل هيج

 طبضلاب ادب .رادجلاب هولك مث , اضرأ هوحرطو ةفرغلا ىلإ ةبيشلا نبات زن

 بتكم ىدل نيبولطملا نييباهرإلا رطخأ ةمئاق يف هنع اهكلتمأ يتلا ةروصلا لثم

 مهروص نوهبشي ام اردان نييباهرولا نأل يدايتعا ريغ ارمأ كلذ ناك .تاقيقحتلا

 وأ ,مهتايوه ءافخإل مهرهظم نورّيغي مهنأ كلذ ىلإ فاضي .امامت اهب ظفتحأ 7

 ليبس ىلع ءلدنج يبأ ةروص رهظت .مهروص يف دجلا رهظمب روهظلا نولواحي مهن

 اذإ ماستبالا نع فكي ال لجرلا نكل ,رهظملا ةبلصو :ةمستبم ريغ ةيصخش ادب

 .هب ءرملا ىقتلا ام

 اصخش ناك هنأل كلذو ,ةفرغلا هلوخد ءانثأ يقامعأ يف فجترأ ىلا ترعش

 تبوجتسا نأ يل قبس .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ نع ةرشابم الوؤسم

 ةرشابم ةروصب ًاطروتم ناك ةبيشلا نب نكل ,هنم ةيمهأ رثكأ ةدعاقلا ميظنت يف ءاضعأ

 يمكحتو يشأج ةطابر ىلع ظافحلا ٌىلع نّيعت .نييكريمألا نم ريبك ددع لتقمب

 نم ءودهب تيلط اذكهو ,هعم حاجنلا تدرأ أم اذإ عضولاب
 .هدوبف 0

 777777 ح١ :هل تلقو سارحلا جورخ دعد راصتخا 115
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 دوسلا تايارلا

 ا رووح رج ججبييبببببيبببس

 شلا نب فرتعا .ةليلف يأ لبق ةريزجلا ةطحم عم ةلباقم ةيشلا نب ىرجأ ,ةسشلا ني فرتعا .ةليلق مايأ .انق ةردزحلا 5 ا
 يّتاحرم نع ةلصفم ةياور مدقو ءربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا يف هرودب ءرخف لكبو

 هسسسس»و غ اابإ فدهب ةحارتسا ةرتف تذخأ تامولعملا هذه يناطعأ نأ دعب
 ةديج تامولعم اناطعأ هنأ تفشتكا .ىل هلاق ام عم ةبيشلا نب لاوقأ ةلباقمو اال
 يتلا ةلدألاو ,هلوقي ناك ام نيب ةفيفط تاقورف لاح ال د83 نكل ؛لامجإلاب
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 ةقيقد 6

 ةفرعم ربتخي هنأ ينعي كلذ ناك . 899 اهارجأ يتلا تاقيقحتلا ةجيتن اهيلع انلصح

 .باوجتسالل اداضم ايديلقت اكيتكت سرامي هنأو .ال#

 قلك ا نت سوو يش رواج وو م ع ,ةنازنزلا ىلإ هتداعإ دعب

 نم دكأتلل د98 مم مجارأو ماظتناب جرخأ تنكو ءانباوجتسا تعبات

 امهتردق ىلع رمألا رصتقي مل .ًافلس هفرعن انك ام عم عطاقتي ةبيشلا نب يل هلاق ام نا

 ةلدأ سابتقا ناعيطتسي اناك امهنكل ءال مأ ةقيقحلا لوقي ناك اذإ ام ةفرعم ىلع
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 دوشسلا تايارلا

 لئاسر لثم «ةبوتكم تاظحالم ىلإ عوجرلا نود نم كلذو ءامهرظن تاهجو معدت

 مه نإ .انتزوحب يه ىتلا ىرخألا تامولعملاو ,ةددحملا ديعاوملاو ءسكافلا

 بتكم ليمع نوكي نأب هملح ققحي يك ةاماحملا كرت هنكل ءبّردتم ماحم وه م

 ًامامتها ليصافتلا يلوي ناك .نايعلل ًاحضاو ناك هبيردت نأ امك ,يداحتالا تاقيقحتلا

 ىلع نيلجرلا ةردقب ًاريثك ترثأت يننأ امك ,ةلثامم تاراهم 1588 كلتمي .ًاديدش

 .روفلا ىلعو ةبيشلا نب بيذاكأ ديدحت

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ولوؤسم اهدعب انل لاق ةقيقد نوعبرأو ٌسمخ تضم

 ”فمب »8888888883# لصتا .ةفرغلا نم ةبيشلا نب اوجرخأ اذكهو ,ىهتنا دق انتقو نإ

 نيودت اّئم ايلعلا ةرادإلا تبلط .اهيلع انلصح ىتلا تاقارتخالاب اهغلبأو ةماعلا ةرادإلا

 ةيلاعلا ةميقلا يذ يناثلا [لقتعملا] فدهلا باوجتسال ريضحتلا تأدب .ةلباقملا

 .ةلباقملا نيودت ىلع 2323523 لمع امنيب , 11399933 يأ 2117

 هنقذ ًاعفارو ًاوهزم ادب هنكل ,باوجتسالا ةفرغ ىلإ هلاخدإ دنع ًايراع 88 ناك

 ىلع رطيسي يذلا وه هنأو ,كلم بايث يدتري هنأ كيلإ لّيَحُيل ىنح .ىلعألا ىلإ
 قصب .رادجلاب هقئوي "3# سارح دحأ ناك امنيب ءاردزاب يوحن رظن .ناكملا

 .مئاتشلا نم ةلسلسب ظفلتو .هئايتسا ىدم رهظُي يك ضرألا ىلع

 ىلإ تسلج مث ءاهب هسفن يطغي ةفشنم هتلوانو هدويق هنع تعزنو .امامت هتلهاجت
 ع .

 هس سس سس ١ يع أديعب رظن . ضرألا ىلع هبناج
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 ةقيقد 0
 حقل ببدل 50222222 2222077 اب اصاب ب ا ابار يي يي سم
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 .ًاديعب ةةةلق3323 سارح هذخأ اذكهر 13 عم يتقو ىهتنا

 :تامولعملا انبتك امك , 184 انأ 35585553 هلات امر 188883333333233 تربخأ

 ايلعلا ةرادإلاب كلذك انلصتا .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةينقأ لالخ نم اهانعّروو

 .ثدح امب مهانملعأو ,نمآ فتاه ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل

 اذإ .ذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم هل لاقُي ام اذه» :وروماد تاب يسيئر لاق

 رظنلابو ؛نآلا مهيلع نّيعتي .ةرماؤملا طابحإ نم نكمتن نأ نم دب الف ءنآلا انكرحت
 تقولا نم ديزملا مكحنم ءاهراكنإ دحأل نكمي ال يتلاو ,ةحضاولا مكتاحاجن ىلإ

 هذهب عيمجلا ملعي نأ ىلع انه صرحأس .هميلست نأشب مهيأر رييغتو .هباوجتسال

 .«ميظع لمعب متم .ةيبطلا رابخالا

 ذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم ىلع انلصح :جاهتبالا نم ةلاح انيلع تمّيخ

 مدع نهربُي يذلا رمألا وهو ,نيّمهملا [نيلقتعملا] نيفدهلا نيذه نم دحاو لك نم

 يف انرظتنا .بيذعتلل ناضرعتيس ثيح ةيبنجأ نادلب ىلإ امهميلست ىلإ ةجاحلا

 لصحأ فوس يننأ يف كشأ ملو ًاقحال ةلعفشتم ام لوح تاميلعت لوصو بكملا

 .تقو عرسأ يفو نيلقتعملا عم ثدحتلل ةصرف ىلع

 ةعاس وحن رورم دعب انبتكم ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةطحم سيئر بئان لخد
 غلبأ يذلا صخشلا ءامسلا قحب وه نّم» :ّيف خرص .ايلعلا ةرادإلا عم هثّدحت ىلع

 «؟قيقحتلا عم نانواعتي نيلقتعملا نأب تاقيقحتلا بتكم ةرادإ
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 دوسلا تايارلا

 لالخ ثدح ام ةقيقحب انغلبأ ىرحألاب وأ .كلذ انلعف نحن» :هل تلق
 لئالد دجوت امك ء.ذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم لعفلاب دجوت .تاباوجتسالا

 .«انواعت امهنأ ىلع ةريثك

 ا ىلإ نيلجرلا نيذه لاسرإ عنم هنكمي دحأ نم ام هنأ نوفرعت الأ»

 .نالا ىتح نييرس الاز ام نيذللا نيدلبلا يمس | ركذ

 يحلل ةلباقو ةحضاو ةيرابختسا تامولعم ىلع انلصح اننأل ,كلذل ىنعم ال»

 متلعف ام اذإ اريثك نوئطخت .رخآ ناكم يأ ىلإ امهلاسرإل ةجاح دجوت ال اذكهو
 .«كلذ

 مكنكمي ال .ضيبألا تيبلا نم ىتأ رمألا نأل ,مكنم ربكأ ةلأسم هذه» :ًالئاق حاص
 ظفلت .«ميلستلا ةيلمع فاقيإ مكنكمي ال. ائيش اولعفت نأ تاقيقحتلا تكم وأ متنأ

 نم ًاعرسم جرخ نأ ثبل امو اد ماتس هلاكو قرصتو :ةعرس .تاملكلا هذهب

 .ةفرغلا

 هذه» ةرابع كلذ ىف امب ؛ثدح امب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ٌتغلبأ

 يف زكرم ىلعأ نم تذختا دق تارارقلا نب يحوت يتلا يهو ,«مكنم ريكأ ةلأسم

 .ةيكريم الا ةرادإلا

 بتكم ولوؤسم لواحي امئيب كلذو ,راظتنا ةلاح يف ّلظن نأب ةيادبلا يف انغلبأ
 ضيبألا تيبلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم ضوافتلا يداحتالا تاقيقحتلا
 نكمتن ثيحب ميلستلا ةيلمع ريخأت ىلع ,لقألا ىلع .ناقفاوي اناك اذإ ام ةفرعمل

 ةهيبش ىهو  ذيفنتلا ديق تارماؤمب انغلبأ .لوطأ تقول نيلقتعملا عم ثدحتلا نم

 نذل 4 نب ىلإ اندوقت دق تامولعمب ءالدإلل نيدعتسم اناك امهنأ امك هةردوع لباتي

 انئاطعإ مدع رربملا ريغ نم ناك كلذل ٠ ,نيلقتعملا عم ماثولا نم وج ءاسرإ نم انكمت

 نم ضيبألا تيبلا ايلعلا ةرادالا ترّذح .ىرخأ تاعاس عضب امهعم ثدحتلا ةصرف
 يف رثؤيس ,ءتقولا اذه يف صخألا ىلعو ,[لكشلا اذهب] ةبيشلا نب عم فّرصتلا نأ

 .ةيئاهنلا ةلحرملا يف ًايئاضق هتقحالم نم اننكمت ةيناكمإ
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 سمسم ب م مل همومهم جل بامسم

 ا بميصححا حمس محم

 ةقيقد 0

 دي سب بسسس ب بم موب بس سوسو سمس جس و سس ب

 .نيينعملا نيدلبلا ىلإ ًاوج امهريفستب رارقلا ذختا» :يلاتلا لكشلا ىلع درلا ءاج

 .«ندال نب دوجو ناكمب اناغلبأ ولو ىتح .,نينواعتم ريغ نافوقوملا ربتعُيس

 توصب تاب لاق .ايلعلا ةرادإلا نم ةيفتاه ةملاكم ةليلق تاعاس دعب تيقلت

 سيئر بئان لاق املثم ًامامت يأ .ذخُتا دق رارقلا نأو ,ةكرعملا انرسخ اننإ طبحم
 انواعت دق 89999 و ةبيشلا نب نأ نوركني مهنإ :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاف

 5-0 | درجم وه هانعمس ام نإ لاقو .انعم

 ناك .نيّلقتعملل امكباوجتسا لبق رارق ذخّتا» :قحال تقو يف ءالمزلا دحأ انل لاق
 ةلحرملا يف امهتيطغت وه نيعبرألاو سمخلا قئاقدلا ةرتفب مهحامسل ديحولا ببسلا

 اذكهو ,ةريصقلا ةرتفلا هذه يف حاجنلا اذه زارحإ نم اونكمتت نأ اوعقوتي مل .ةيئاهنلا

 يف ام لك اولعف مهنإ مهتلءاسم دنع نولوقيس ثيحب امهيلإ اوثدحتت نأب اوعنامي م
 نكل ءامهباوجتسا ةصرف تاقيقحتلا بتكم يبوجتسم ربكأ دحأ ءاطعإ ىتح مهعسر

 ىلع مكلوصح اوركنأ اذهلو ,مهططخ مهيلع متدسفأ مكنكل .انواعتي مل نييباهرإلا
 .«ةيرابختسا تامولعم

 ,تاباوجتسالا ءارجإ ةصرف انتطعأ يتلا ءاثناماس نأ دقتعأو ,ةيرظنلا هذه قدصأ ال

 عقاوم يف يلمع ءانثأ تفّرعت .نيدّيجلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض نم تناك

 يف نيبوهومو نيفرتحم اوناك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم نيلوؤسم ىلإ يا
 اهنأ امك ,ةئفلا هذه نمض عقت اثناماس نأ دقتعأ .بئاص وه امب اوماقو ٠ ,مهلامعا

 ةوقلا] ةرطاقلا نأل كلذو ةياهنلا يف تلشف اهنكل .بئاصلا رمألاب مايقلا تلث“

 .لقحلا اذه يف صخش يأ نم ىوقأ تناك [ةرهاغأ

 دسم :نيأا ٠ عمم ن ذب ممم العلا ةرادإلا ترم
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 دوسلا تابازلا

 ىلإ ةدوعلا ةرورضب 8 غلبا .اددجم هباوجتسا ناكمإالاب ناك اذإ ام ةفرعمل

 م1 انغلبا يتلا -- طابحإ ىلع !انوزوم هءاا ةكرتشملا ةيلخلا عم لمعلل نميلا

 تزاح ربمتبس/لوليا نم رشع يداحلا دعب هنأ ىه انئيلإ ةيسنلاب ةلكشملا تناك .اهب

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم تايلمع ىلع ةرطيسلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 ةبسنلاب :ةرملاب يقيقح ريغ طفنلا ةلقان ريجفتب ديدهتلا نأ يلغنال تربتعا .جراخلا

 .بيذاكأ لاق "9 مهيلإ



 نورشعلاو سماخلا لصعلا

 ةيرحسلا ةركلا ةركذم

 يف هيف لزنأ يذلا قدنفلا ةفرغ يف فتاهلا ن5 ءريوتكأ/لوألا' نلرشت 5

 «ًايحرم» :تلق .ءاعنص

 يف ةكرتشملا ةيلخلا نع ةيرحبلا 0-2 لوؤسم وهو .ءكويد توكس ديقعلا لاق

 بضغلا ةظحالم نم تنكمتو ءًايلاع هتوص ناك .«نويزفلتلا زاهج حتفا» :نميلا

 .هتجهل يف رثأتلاو

 « ؟ىرج اذام»

 نم ناك .الكملا ئطاش ةلابق قرتحت طفن ةلقان كانه .اهولعف دقل» :ىنباجأ
 زاهج تلْغش «...انيلإ اوغصأ مهنأ ول طقف ءانيلإ اوغصأ مهنأ ول اذه عنمن نأ نكمملا

 رهظ .رحبلا ضرع يف طفن ةلقان نم دعاصتت ناخدلا ةنسلأ تدهاشف .نويزفلتلا

 لحاس ةلابق طفن ةلقان يف راجفنا :لجاع أبن» :لوقي ةشاشلا لفسأ يف يرابخإ طيرش

 .«قميلا

 .ةليلق قئاقدل ةذفانلا يف تقّدح مث نويزفلتلا زاهج تأفطأو ةملاكملا انيهنأ
 اذه طابحإ نكمملا نم ناك هنأ فرعي امدنع هروعش فصي نأ ءرملا ىلع ليحتسي

 .ًاددجم بيهرلا روعشلا كلذ ٌىلع رطيس .هتمعد هتموكح نأ ول يباهرإلا موجهلا
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 دوسلا تايارلا

 بتكم يلوؤسم ريبك وهو ءانيرآ يدنآ ناك .تاعاس رورم دعب ىفتاه َنر

 فرطلا ىلع .ةدعاقلاو نيسح مادص نيب طبرلا ضفر يذلاو ,ىداحتالا تاقيقحتلا

 ءيش نم دكأتلا ىلإ يلع اي ةجاحب يننإ» :رعذلاب ءيلم توصب لاق .طخلا نم رخآلا
 لحاس ةلابق موجه نم رّذحت يتلا 9982 ةركذم 8 عيزوت ىدم ناك ام .كعم

 «؟نميلا

 قيرط نع ةيكريمألا ةيموكحلا تالاكولا لك ربع ةركذملا هذه انعْزو» :هتبجأ
 .«ع افدلا ةرازو ةينقأ

 ادج ٌءاتسم هنإ .وروماد تاب عم ًايفتاه ثدحتلا نم يوتل تيهتنا» :يدنآ لاق

 ةلقان دض ثدح هنأ يأ ,ةركذملا يف 82 عقوت امك طبضلاب ثدح موجهلا نأ نم

 دارأ هنكل .ريذحتلا ىلإ ءاغصإلا مدع نم ًادج ٌءاتسم وهو ءالكملا لحاس ةلابق طفن

 .«عساو لكشب تعْرَو دق ةركذملا نأ نم دكأتي نأ

 عامتجا دقَع .ةكرتشملا ةيلخلاو شيجلا نم قيرف ةدعاسمب ةركذملا كلت عضو مت

 يكريمألا ريفسلا كلذكو ,نميلا يف ةيكريمألا ةيموكحلا تالاكولا لك نع نيلثمم مض
 كلذ طابحإل لخدتلاب نذإلا عامتجالا كلذ يف كويد لينولوكلا بلط .لَم دنومدإ
 899 همّدق يذلا ليلحتلا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو 88863 تضراع .ططخملا

 . م5

 ربوتكأ/لوألا نيرشت ” يف ثدح يذلا موجهلا يف ةلقانلا مقاط ءاضعأ دحأ لتق
 عفرتو ًارتم 0 اهضرع غلبيو أارتم "7 اهلوط غلبي طفن ةلقان يهو .غروبميل ىلع
 ةفاضإلاب ,ثداحلا اذه يف نورخآ رشع انثا حرج .الكملا لحاس ةلابق يسنرفلا ملعلا

 .ندع جيلخ يف طفنلا نم ليمرب 406٠١ ةيمك برست ىلإ
 ةرافسلا ىلإ يدنآو كويد عم ةيفتاهلا تاملاكملا نم ءاهتنالا دعب تهجوت

 نم ءاضعأ عّمجت .لَم ريفسلا بتكم يف عامتجا دقع فدهب بوب عم ةيكريمألا
 تارابختسالا ةلاكو يف كاتتالا و ,ةيجراخلا ةرازو نم نولوؤسمو .ةكرتشملا ةيلخلا
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 دمت ا هعمل ةيرحسلا ةرخلا ةركذم

 تقولا كلذ يف لمعي ناك يذلاو ,نيدوغ نفيتس عم يلوخد دنع تظحال .ةيزكرملا

 .ابضاغ ادب 2832888888333 ناب ؛ةكرتشملا ةيلخلاب مئاد صاخ قحلمك

 تقولا يف هنأب كلذك انغلبا .«ايباهرإ اموجه سيلو اثداح ناك موجهلا نأ نودقتعب

 هنإ لوقت ريراقت ةباتك مدعو ,ةيضقلا هذه يف نيينميلا يأر دييأت انيلع نّيعتي رضاحلا
 .يباهرإ ثداح

 «؟ثداح هنإ مهلوق يف اودنتسا ساسأ يأ ىلعو» :نفيتس لأس

 .«مهمقوم وه اذه .هبف اوممح دقلا»

 نهارأ» :انقيرط يف متمتي حار يذلا كويد ديقعلاو نفيتس عم عامتجالا ترداغ

 :«اثذاح نشيل هنأ

 «؟ثذاحح هنإ لوك .سأ .سأ .وب ةرمدملا ىلع موجهلا نع اولاق ام لثم» :هتبجأ

 .«هيومتلا اذه مهعفني نل» :كويد لاق

 يباهرإ موجهلا نأ ةقيقح ءافخإ انئكمي ال .لوك عم ثدح ام كلذ هبشي .دوهشلاو

 . «ةليوط ةدم

 .ايياهرإ اموجه نكي مل ىرج ام نأب كيفي مايأ ةن دات ةدم يمسرلا فقوملا ىغب

 ىلإ ةراشإلا نم نكمتن مل امك .موجهلا ىلع يباهرإلا ةفص قالطإ نم نكمتن مل
 .هثودح اعقوتم موجهلا لبق اهتبتك يتلا ةركذملا

 ثلاثلا مويلا يف لصو دق ناك ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةئيه نم قيرف أدب
 .ىرخأ تارجمتمو ين .نأ . ين ةدام نم اياقب اودجوف ةلقانلا ىلع تارايشخالا ءارجإ

 ةئيه تعفر .موجهل تضرعت دق ةلقانلا نأ راجفنالا ةقطنم ىلع فشكلا دعب حضو

 .اهنع نيلوؤسملا ىلإ اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلاب ًاريرقت ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتل
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 دوسلا تايارلا

 تاقيقحتلا كب نم اميرف هتهج نم نّيع دقمتف ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم اهأ

 .ثداحلا ىف ققحيل تاريجفتلاب اصتخم

 قفاوتي ثدح ام نأ ىلإ انلصوتو ؛نيينميلا ةكراشمب موجهلا اذه يف انققح
 ةدعاملا يمجاهم نم نانثا : 99 ىلإ 751 اهاطعأ يتلا تامولعملا عم ناين

 دق , 8 مامأ مسالاب 8559 هركذ ىذلا 858 امهدحأ ,نييراحتنالا

 .امهبراق اهلمح يتلا تارجفتملا ةنحش ارجبفو غروبميل بناج ىلإ امهبراقب ابرتقا

 [تاعقوتلا] ةركلا ةركذم» اهنأب ةيموكحلا رئاودلا يف اهتبتك يتلا ةركذملا تفرحت
 .هراكنإ نكمُي ال لكشي ًامامت ةقيقد تناك اهنأل كلذو .«ةيرحسلا

 نأ ,تاقيقحتلا بتكمل ةعباتلا ةكرتشملا ةيلخلاو ءشيجلا نم ةكرتشم ةنجل تررق

 ,غروبميل ةمجاهمل اصيصخ يريشنلا اهلسرأ ةدحاو :نميلا يف نالمعت اتناك نيتّيلخ

 يف ندا نب هنّميع يذلا لجرلا وهو .يثراحلا يلع وبأ اهريدي ناك ةيلحم ةعومجمو
 ناقرف ىلع ىثراحلا ةيلخ تلمتشا .ريمتيس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ دعب نميلا
 يتلا ةيلخلا كيكفت نم انعنُم نأ دعب نيرخآلا ءاطشنلا عبتت ىلع انزكر .يكيجاطلا
 .غروبميل فدهتست

 تارافسلا فدهتست ةطخ تعضو دق ةيلحملا ةدعافلا ةيلخ نأ كلذك انملع

 ,ةيناملألاو ,ةيناطيربلاو ,ةيكريمألا تارافسلا برضل تططخ اهنأو .ءاعنص يف ةيبنجألا
 زاجتحا بسسب فادهألا ةمئاق نمض ةيبوكلا ةرافسلا تعضَو .ةيبوكلاو ءةيسنرفلاو
 كلذ نأب ملع ىلع نكت مل ةدعاقلا ةدايق نأ ادب .وماناتناوغ جيلخ يف نيلقتعملا
 .ةيبوكلا ةموكحلاب ًادبأ قلعتي ال هنأ يأ .هريدتو ةدحتملا تايالولا هكلتمت عقوملا

 ,وينوي/ناريزح ١١ موي يف ةيلحملا ةيلخلا موجه ثداحي نأ رّرقملا نم ناك

 اهتمجاهم ةيناملألاو ةيناطيربلا نيترافسلا ةبقارمب مهمايق دعب ءاطشنلا رّرق 5
 تارجفتمب امهتمجاهم رّرقتف ةيبوكلاو ةيسنرفلا ناترافسلا امأ ؛ةخخفم تارايسب
 ببسي كلذو ,هّبوم خوراصب ةيكريمألا ةرافسلا برض ررقتو ؛امهراوج يف كرتت
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 ةيرحسلا ةركلا ةركذم

 نم سايكأب وأ ,ةخخفم تارايسب اهتمجاهم ليحتسي ثيحب ًاديج ةيمحم اهرابتعا
 مايأ ةثالث لبق لمعي .تارجفتملا ريبخ وهو .يزعتلا ناملس ناك .ةرجفتملا داوملا

 يف ءاطشنلا ريبك وهو ءيبيشلا ديلو نم بلطف ,خوراصلا ةردق ةدايز ىلع ةيلمعلا نم
 راس .كالسألا ضعب ليصوت ةداعإب موقي امثير هلمحي نأ ,نميلا يف ةلماعلا ايالخلا

 ةهجوملا ةفيذقلا سمل نإ ام هنكل .داجسلاب ةاطغملا ةفرغلا ضرأ قوف لقاثتب يبيشلا
 لاعشإب بّبست يذلا رمألا وهو ,ةداجسلا هزايتجا ببسب ةنكاسلا ةقاطلا تعمجت ىتح

 لاعتشإلا اذه بّبست .روفلا ىلع هتلتقف يزعتلا دسج تقرتخا ام ناعرس ىتلا ةفيذقلا

 هنكل ءًاخراص ةقشلا جراخ ىلإ ضكر ام ناعرسو «ةريبك ةمدصب يبيشلا ةباصإب كلذك

 .ةليلق تاظحل دعب ةايحلا يبيشلا قراف .ىشمملا يف راهنا

 .راوجلا ىف ناحيرتسي اناكف هرودب أطشان ناك يذلا رخآلا هقيقشو ناقرف امأ

 ازاتجاو .راجفنالا اعمس نأ دعب ىنبملا جراخ ىلإ مادقألا ىيفاح ناقيقشلا ضكر

 .تارافسلا ىلع ططخملا موجهلا ةياهن كلذ ناك .ةيريتسهب ناخرصي امهو عراشلا

 .نميلا يف نوطشني اولاز ام هتيلخ نم نيرخآ ءاضعأو ناقرف نكل

 نمألا يف نالوؤسملا امهو ,دومحم دئارلاو رساي ديقعلا انيقيدص بناج ىلإ انلمع

 ةداع ئبتخي ناقرف ناك .ةيلحملا ةيلخلا ءاضعأ ةقحالم فدهب كلذو 550 يسايسلا

 يف لتق يذلا فيس يبأ لزنم نوينميلا مهاد .ساربن مع وهو ,ءفيس يبأ لزنم يف

 قلعتت ةلدأ ىلع هلزنم يف رثُت .هيلع ضبقلا ءاقلإ ةيلمع هتمواقم ببسب قدانبلاب ةكرعم
 .ساربن اهكرت ىتلا داهشتسالا ةيصو ىلع كلذك انرثع .ةيلحملا ةّيلخلاو ةدعاقلاب

 ديهشلا ابأ (ةيلحملا ةيلخلا ىلإ يمتني رخآ طشان) ركب وبأ هقيقشو ناقرف راز

 ةماوح ةرئاط برض ديري يثراحلا نإ هل لاقو ,غروبميل ءاطشن دحأ وهو .ينانسلا

 نأ امب نكل .ةيلمعلا هذه ىلع يريشنلا قفاوي مل .طفن ةكرشل ةعبات [رتبوكويله]
 هل نّيعو ,يدقن غلبم لكشب هتدعاسم ينانسلا حنم دقف يثراحلا نم ءاج باطلا

 .ةحلسألا ىلع ةعومجملا بيردتل رخآ ًاصخشو ءةبقارملا لامعأب موقيل ءاطشنلا دحأ
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 دوشسلا تايازلا

 خيراوص ةفذاق اهيف امب رئاخذلاو ةحلسألاب هألمو ءاعنص يف الدنم ناقرف رجأتسا

 ,ةماوحلا وحن ةهجوملا ةيخوراصلا ةفيذقلا ناقرف قلطُي نأ ةطخلا تضق .ةهجوم

 نيترايسلا ةدايقب نارخآ ناطشان فلك 47-416 ةيقدنبب رخآ طشان اهيلع سّرِصُي امنيب

 .ويديف طيرش ىلع ةيلمعلا ريوصتو لخدملا ىلإ

 .اهأطخأ هنكل ,ةفيذقلا قالطإ ىلع ةماوحلا ةرئاطلل هتظحالم دنع ناقرف مدقأ
 اهددع غلب يتلاو ءتاقلط نم هنزخم يف ام لك شاشرلا لمحي يذلا طشانلا غرفأ

 اهل ببستي مل كلذ نأ الإ ءطقف نيترم ةماوحلا ةباصإ نم نكمت هنكل ,ةقلط
 نيترايسلا ىلإ اهدارفأ عرهف تلشف ةطخلا نأ ةعومجملا تكردأ .ةريطخ رارضأب

 امنيب ءاهلخاد ىلإ دعص مث يمامآلا دعقملا تحت هتيقدنب ثيللا وبأ ىقلأ .اهب ادعتباو

 ًاقلغم 47-41 شاشر نكي مل .قئاسلل صّصخملا دعقملا يف مازَح هقيقش سلج

 تقلطنا ىتح ديداخألاب ةئيلملا قيرطلا قوف ةرايسلاب اعرسأ نإ ام اذكهو ,[ انمؤم]
 .همدق يف ثيللا ابأ تباصأف شاشرلا تاصاصر

 .«تيصا دقل .تبصأ دقل» :خارصلاب أدبو ملألا طرف نم ًايكاب ثيللا وبأ قلطنا

 ,قيرطلا بناج ىلإ ةرايسلا فقوأ هنكل ءصاصرلا قالطنا ناكم مارح فرعي مل
 .ملألا نم اص ةرايسلا نم ثيللا وبأ زفق .موجهل ناضرعتي امهنأ هم انظ ىنحناو
 يف رثُك .ثدح ام فرعت ملف ناقرف مهنيب نمو ءءاطشنلا نم ىرخألا ةعومجملا امأ

 لقن امئيب ,يمامألا دعقملا تحت [نمؤملا ريغ] قلغملا ريغ شاشرلا ىلع ةياهنلا
 .ىفشتسملا ىلإ ثيللا ابأ ءاطشنلا

 بناج ىلع ىقبو .ةبلجلا هذه لك طسو طقس دقف هلعتني ناك يذلا فخلا امأ
 .قيرطلا

 دنع ريبك قارتخا ىلإ كلذ دعب انلصوت .ةماوحلا ىلع موجهلا ةيضق يف انقفح
 عامس دوهشلا ضعب ركذ نأ دعب كلذو .ءامدلا راثآ لمحي يذلا فخلا ىلع روثعلا
 ةيلحملا تايفشتسملا تاالحس نويئميلا صحفت .ةقطنملا يف صاصرلا تاوصأ
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 ةيرحسلا ةركلا ةرخذم
 اا060600ر00 اتت زآزآةز

 8-13 ”"بيصصسي

 .همدق يف صاصر تاقلط ةجيتن حرجب باصم صخش يأل اهلابقتسا نم قّمحتلل

 ,ثيللا ابأ ىعدي ةدعاقلا يف افورعم أطشان ناكو ؛لعفلاب ىتأ دق ام ًاصخش نأ نين

 ىقاب ةقحالم اعم انأدب اذكهو ,نوينميلا هبوجتسا .ناقرف ةيلخ نمض لمعي يذلاو
 ْ .ةيلخلا ءاشعأ

 ىلإ ,ةفدصلا ضحمبو ,ةيكريمألا يموقلا نمألا ةلاكو يف نولمعي نوللحم عمتسا

 نم قلطا نأ خوراص ثبل امو ,يثراحلا ناكم ديدحت نم اونكمتف ةيفتاه تاملاكم

 نيذلا ةدعاقلا نم نورخآ ءاطشن ةسمخو يثراحلا لتق .هترايس ىلع ةلوهأم ريغ ةرئاط

 ينمي يكريمأ نطاوم وهو ,ءسيئرلا هدعاسم ىلتقلا نيب نم ناك .ةرايسلا يف هعم اوناك

 تاعومجم ىدحإ عم ةقيثو طباور هل تناك يذلاو ,شيورد لامك ىعدُي دلوملا
 ةعومجملا تناك) .ةتسلا اناواكول مساب ةبقلملاو ,ةدحتملا تايالولا يف ةدعاقلا

 .(كرويوين يف ولافاب برق عقت يتلا شيورد ةفش يف ةداع عمتجن

 كلذو لَم دنومدإ يكريمألا ريفسلا لايتغال كرحتلاب غروبميل ةيلخ يريشنلا رمأ
 نكل .غروبميل ىلع موجهلا دعب ةيلخلا ءاضعأ أبتخا .هقافرو يثراحلا لتقمل ًاماقتنا

 اًنكمت اذكهو ءًاددجم اورهظ ىتح ديدج موجهل طيطختلا ءدبب يريشنلا مهرمأ نإ ام

 اوناكو ءريفسلا اهكلسي يتلا تاقرطلا نورمآتملا ددح .مهلاقتعاو مهيلع روثعلا نم

 أبخملا ىلع كلذك انرثع .ةعردملا هترايس ىلع ةهجوم خيراوص قالطإل نوططخب

 .اهمادختسا اودارأ يتلا ةحلسألاو ,هورجأتسا يذلا

 مهتقحالمل ةينميلا تاطلسلا عم نيتيلخلا نم ءاطشن ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب انلمع

 يماحم هجاوف ,ةلادعلا قيقحتب امزتلم لقاعلا ديعس ينميلا يعدملا ناك .ايئاضن

 ,ةدعاقلل دوجو ال هنأ ةركف كلذ يف امب ,ةرماؤملا تايرظن جيورت اولواح نيذلا عافدلا

 ءانثألا هذه يف نوفوقوملا حار .ةيكريمأ تاقالتخا نع ةرابع وه يرجي ام لك نأ
 .ةدعاقلاو ندال نب ىلع اهيف نونثي ةمكحملا ةعاق يف تاينغأ نودزي

 .مهل ةمكاحم موي لوأ يف مهلوخد ءانخأ انمامأ ضرألا ىلع مهب هيششملا قصب
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 حل
ميو

 رو

 :مهل لوقي ناو قاروا يف مهقاصب عمجو .مهوحن هّجوتلا ءالمزلا دحأ نم ٌتبلط

 ةتبلط ام ليمزلا لعف .«100/46 يوونلا مكضمح ىلع نآلا انلصح دقل .مكل ًركش»
 5 5 . 7 6 2 0200 25 ٠

 .اندوجو ءانثا ادبا ةمكحملا صرا ىلع كلذ دعي اوقصي مل اذكهو .هنم
 ولا ١

 لقاعلا هجوب ناقرف عم نيلماعلا نابشلا ءاطشنلا دحأ وهو .ىميرلا مساق -اص
 - ها اي -- ا 33

 .«كيقاس رسكأس» :ماهتالا ةحئال ولتي ناك امنيب

 تيقلا «؟ينددهي نا عيطتسي كلثم ادحأ نأ دقتعتأ ؟تلق اذام» : اقاعلا باجأ

 نسحل ءاسصن مل .هجراخ ناك امليب لقاعلا لزنم ىلاع هد وان ةاسق ءاسملا كلذ ىف

 .ثداحلا كلذ 8 ىذأب هدالوأو هتح ور .ظحلا

 تناك امنيب .ءلوك ىلع موجهلا يف مهب هبتشملل ةدحاو .ناتمكاحم ترج

 ,نيتحجان ناتمكاحملا تناك .ىرخألا ططخلا لك ىف نيطروتملل ىرخألا ةمكاحملا

 تارتفو ءديؤملا نجسلاو مادعإلا نيب اه حوارت هع ولت اماكحأ نولعتعملا ىغلتو

 يأ 7٠٠١5, ماعلا نم رياربف/طابش ٠ ىتح نجسلا يف نوهوكحملا يغب .ةليوط نجس

 اورفح نأ كعب كلذو ,نجسلا سس برهلاب انمجس 52 2 فلأتت هع ودجد تاق اه دنع

 نيزافلا نيب نم ناك .نجسلا نع ارتم ١6 ؛ كعبب كجم ىف ءاسنلل صاح رم ىلإ اق

 دحأ ريتعُي) يريشنلا ةيلخ يف ايداع اوضع ةرم تاذ ناك يذلا يميرلا مساقو ناقرف

 اوئيدأ ةالعكت كلذكو ,(روطسلا هذه ةباتك ىتح ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةدعاغلا ةداق زربا

 5 955 ومآ .وب ةرمدملا ريجفت ول اهب اوماق ثلا مهراودأ بابععب جدع تاونس
 يكس
 »ع

 تناكو ,ةينميلا ايالخلا ءاضعأ ةمكاحم نم ةليلق رهشأ دعب ةيفتاه ةملاكم تيقلت
 ىلع اي كل هلوقأس ام نإ» :يل لاق .©160' باهرالا ةحفاكم زكرم يف يل قيدص نم
 .ةدحولل نمآلا ئتاهلا ىلإ 511 زمرت «؟كيدل 5111 مقر وه ام .ةيمهألا ةياغ يف وه

 .«سكافلا قيرط نع ةلاسرب كيلإ ثعبأس» :ينغلبأ مث هايإ هتيطعأ
 ةحفاكم زكرم ةرادإ ىلإ 353 نم ةركذم نع ةرابع ةلاسرلا كلت تناك
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 ةيرحتشسلا ةرخلا ةزكذم

 ةدعاسملل نميلا ىلإ هجوتأ نأ حرتقا لَم ريفسلا نأ ةركذملا كلت يف درو .باهرإلا
 اورف نيذلا لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفت ةيضق يف نيزجتحملا عم قيقحتلا ىلع

 مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ نم ةرشع تقولا كلذ يف ٌرف) 7٠٠7. ماعلا يف نجسلا نم

 ًادانتسا ةيصوتلا هذه لَه مّدق .(ةيلاتلا ةنسلا يف مهلاقتعا ديعا نكل .يودبلا لامج

 لّجس .نيرخآلا نيينميلا نيلوؤسملا رابكو ,ءشمقلا لارنجلاب ةقيثولا يتقالع ىلإ
 هنوّبحي ال نييئميلا نأ 199999 معز .هبلط رييغت ريفسلا نم بلطو .هتضراعم لالا

 الكملا ترز نأ يل قبسي مل .«الكملا موجه يف مهب هبتشملا ةلباقم تبلط» يننأل

 وه غروبميل ةطخ طابحإ نم انعنم يذلا هتاذ صخشلا نأ تكردأ يننكل ؛لبق نم

 .ينأشب بيذاكألا قفلي يذلا

 نم اوبلط نأ اوثبل ام نيذلا تاقيقحتلا بتكم يف يئاسؤر ىلإ ةركذملا تيطعأ
 راذتعا يأ مّلستن مل .اهفقوم نع عجارتلاو راذتعالا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر

 بتكم لثمم ىلإ هّبوت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نييمسرلا دحأ نكل يمسر
 .«انأطخأ دقل» :هل لاقو باهرإلا ةحفاكم 7 يف يداحتالا تاقيقحتلا

 انفن





 نماثلا ءزجلا

 ةريخألا تامهجملا



 ةيييصتو و هوس بم ب ميمو يو يح وو ع و سوو بوس و سنس نس سس سس وصوت سس تاسسسم هسا هن حسا اسمو م ا امو اج يس يا م باير و مي سل

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ىلار رفلا تاقيقحتلا بتكم نم ةلاقتسالا

 نويرسلا ةيلحملا ةيناتسكابلا تارابختسالا طاّبض ىأر 7٠٠١7. ءليربأ/ناسين 4
 نإ ام .هيلع قفتملا عامتجالا ناعم نم برتقت يهو اهنورظتني اوناك يتلا ةنحاشلا
 يف قّدحو قئاسلا ةذفان ىلإ رذح لكب طابضلا دحأ راس ىتح ةنحاشلا تفقوت

 نوققحي اوناك ةيلحم باهرإ ةيضق يف ةحلسألا راجت نم مهنأب طابضلا رهاظت .اهلخاد
 ءامتل بيترت نم رداصملا دحأ نكمت امك - يشتارك يف ةعيشلا دجاسم ريجفت - اهيف

 .تارجفتملا ءارش ىلإ نوعسي نيذلا لاجرلا نيبو مهنيب ام فراعتلا

 ىلإ رظنت اذامل» :قئاسلاب حاصو ةنحاشلا باكر نييرسلا طابضلا دحأ صفت
 « ؟ يتقيقش

 ىلإ رظنن ال اننإ» :لوقلا عباتو كحض «؟لجر اي ملكتت ٌمع» :قئاسلا لأس
 .«كتقيفش

 .ءانثألا هذه يف قئاسلا بضغ .ةنحاشلا حيتافم هنم ةعيرس ةكرحب طباضلا بحس
 ىلإ ناك يذلا لجرلا مستبا .طباضلا ملكتي امع فرعي ال هنأ ىلع رارصإلا عباتو

 ةنحاشلا نم جرخ نأ ثبل امو .هقيدص هيف عقو يذلا قزأملا ببسب قئاسلا بناج

 .ةدحاو قاس وذ هنأ نوفختملا طابضلا ظحال امنيب
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 1 10ج جب يل ا يبي ةييصامس اولا 7

 ةقنيييلأا ١ نانازلا
 م معسل يس مو

 ا[ ااب1اابا 50-3533587

 نيبو هنيب يديألاب كارع بشن نأ ثبل امو .ةنحاشلا نم هرودب قئاسلا لزن

 انشلا نيب لصفلا متو ,ةليلق تالذحل نوضغ يش سانلا نم كشح عّمجت ٠ .طباشلا

 نم 0 افلؤم دشحلا كلذ ناك . بكارلاو قئاسلا عضخأ امك قئاسلاو ىفختملا

 لازنول ةعدخ ةيديلقتلا «ينقيقش ىلإ رظنن اذامل» ةرابع تناك .نيفختملا طابضلا

 رطع ةجاجزب ظفتحي ناك قئاسلا نأل ةقفوم ةوطخ كلت تناك .ةنحاشلا نم نيلجرلا

 ام نأ فرع ول اميف مادختست | نكمملا ع ال يتلاو .دينايسلا ىلع يوتحت خاخب

 ٠ه 9 0

 ٠ < د 2 ت0 أيل كاد -<ح ١
 / نبك 5 5

 ةقالع ىأ اركنأ ثيح ةطرشلل زكرم ىلإ ةدحاولا لجرلا وذ بكارلاو قئاسلا لقن

 نييلحملا ةطرشلا طابض ىدل ةفورعملا هوجولا نم نالجرلا نكي 1 .باهرإلاب امهل

 قئاسلا كلتما .نييلحملا ةحلسألا راجت وأ :نييباهرالا نم مهنا

 ترهظو ,.ىملاعلا ةراجتلا زكرمل نيسروص ىلعو ثحدا نب ةماسا ىلإ لا ىلع قىروصحي

 يبونجلا 9 فب”مدص يتلا ١/5 -- تاذ زتالريأ لتيانوي ةلحر ةرئاط كلذدك

 .ييولطملا ا دل روص لع ىوتحي ب يذلا يداحتالا تاقيقمملا كم

 عقوملا نأل نيلجرلا روص رهظت مل .هيف نيلجرلا دحأ ةروص دوجو نم دكأتلل هيدل

 .ايمسو نيمهتملا خ .سداهرإلا ىلع لعقمف يىوصعي

 :هل لاف ,ةدحاولا قاسلا يىذ بكارلاب عاقيإلا لواحي نأ طايضلا دحأ دارأ
 6ظ ؟ةيمهألا ةياع ىف اجر كنأ ىرأ»

 2057 اصرق هتروحب

 ةيناث ندال نب اهلعفيس» :ددرت نود نم ةدحاولا قاسلا وذ يبرعلا لجرلا لاق
 .«كل نويكريمألا هعف دب أه لك نم مغرلاب

 نب ىدل سيئرلا طشانلا وهو ,شاطع نب دلاخ هنأ ىلع هسفنب بكارلا فّرع
 ىكرحلا همساب فرعُي يذلاو يشولبلا رامع هنأب دعب ام يف فرحت دقف قئاسلا امأ ,ندال
 ىف نيفطاخلا دعاس ىذلا دمحم خيشلا دلاخ تخأ نبا وهو يلع زيزعلا دبع يلع
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 يلارديفلا تافيقفحتلا بنخم نم ةلاقتسالا
 دهسا

 لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا هرودب لواحو .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه
 ةدعاسملل لوخدلا دارأ هلعلو .موجهلا نم دحاو عوبسأ لبق ةدحتملا تايالولا ىلإ

 .نيفطاخلا دحأك

 ندال نب ىلإ نييدوعس ءاملع نم ةهجوم ةلاسر ىلع نيلجرلا دحأ بيج يف رثُت
 ءارش يشولبلاو دالخ دارأ .ةدحتملا تايالولا دض ةدعاقلا ةيجيتارتسا نوشقاني اهيفو

 قحال تقو يف نافطاخلا لس .يشتارك يف ةيكريمألا ةيلصنقلا ةمجاهمل تارجفنملا

 يف ةززعملا باوجتسالا تاينقت ورصانم ىعذاو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ
 ىلإ تّدأ يتلا يه دمحم خيشلا دلاخ ىلع تقّبط يتلا تاينقتلا هذه نأ قحال تقو

 ثدح :ىرخأ ةبوذكأ ىوس نكت مل كلت نكل .دالخو يشولب ىلع ضبقلا ءاقلإ
 وهو ,ةطرشلا طباض ةهيدب ةعرس ىلإ كلذ ىف ايلك لضفلا دوعيو .ةفدصلاب لاقتعالا

 يف قيقحتلل قحال تقو يف ناتسك ان ترز امدنع هسفنب ةصقلا هذه ينربخأ يذلا

 ش .ةيضقلا هذه

 اننأ نم مغرلاب كلذو .هباوجتسا ٌمتيل تاقيقحتلا بتكم ىلإ ادبأ دالخ ملي م

 انردصم نم اءدب كلذو - ةيكريمألا ةموكحلا يف ىرخأ ةهج يأ نم رثكأ هنع فرعن

 ىلع موجهلا نأشب ترج يتلا تاقيقحتلاب ًارورمو .ناتسناغفأ يف ةيوهلا لوهجم
 نمو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت ةيضق نم كلذكو .هيقيقش نمو ,لوك ةرمدملا
 مهانبوجتسا نيذلا نيرخآلا ةدعاقلا ءاطشنو لولهبلاو نادمح ىلإ ًالوصو ,لدنج ىبأ

 قف... 119333313375337 :72923310155733573955:759155901939339727و

 ]ن3 3 22313 و3 33-371701100995070190950550595ق3

 تاقيقحتلا يف رهظ يذلا رّبدملا لقعلا وهو ,يريشنلا عم ل

 يف يريشنلا ىلع ضبقلا يقلأ .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلاب ةقلعتملا

 دعب هنع ءيش لك انفرع نيذلا نحن امأ ٠٠٠١7. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش

 هئاطشن عم ثدحتلا يفو ,ةيضقلا هذهب قيقحتلا يف نميلا يف ةدع نيئس ةيضمن
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 ىذلا دمحم خيشلا دلاخ امأ 755558585558 .هتكناتمن انل مل ملف .هترمإب نيلماعلا
 .٠ ٠ ا 0 524 08- ذي <

 ا جم انربل عصخاو 0 ٠١ .:3- ماعلا نم سراماراذأ مهم يف هلع ضيبفلا ىقلا

 :أ نم مغرلاب هيلإ لوصولاب تاقيقحتلا بتكم ىف ىئالمز دحأل حمسُي ملف ززعملا
0 

 حا دمحم خيشلا دلاخ ن فرعي

0 
 .٠

 . رح ١ 7-5-5 ب 1 رمههرز
 7م - ب اس

 وهو .واكيليز بيليف نم ناك امف .ةدع نينس رورم دعب رمألا اذه ىلع ٌتَقلع

 نأ الإ ءشوب ةرادإ يف نيلوؤسملا دحأو .ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ريدم

 رمألا وهو .ةدعاقلا ءاطشن رابك نوبوجتسي نيبسانملا ريغ صاخشألا ناك .ينقفاو
 ةيثراك جئاتن نع رفسا أ ىذلا

 ةكلمملا يف ةدعاقلا ةيلخب لاصتا ىلع .هيلع ضبقتلا ءاقلإ لبقو .دالخ ناك

 ىلع ندا نب هنّيع نأ دعبو ءيريشنلا ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب كلذو .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ندال نب نم رماوالا مهيطعي يذلا وه ناك .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف تايلمعلا 4

 قباسلا يف ند دآل نب ل اك . كبد وعسلا 3 كمدير ىلا ةكلمملا ىلا تايلمعلا ىلع قداصي
3 

٠ 
 جا -

 ىف داللخ ىلع ل ضيقلا ءاقلإ ىلع نيعوبسأ ىضم دعي نكل أهدي برش ا

 رمألاو وشرب , ضايرلا يف ةشكسلا تاعمجملا تمج وص 7”. ا“ ماعلا نم وياهرراما <”* ١
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 ام حرج امك :نييكريمأ 3 هعست مهين نمب اصخش نيتالثو ةسمخ لتغم ن :١ رقسأ ىدذلا

 ىقلا .موجهلا كلذ سأر ىلع دس ر يندملا ةيواعم ناك . اصخخش 144 نع ديزي

 ىدلا مهكتهسسسههههم33 ةييشلا نب عم ةدعاقلا ءاطشن 8888 دحا ىلع ضيقلا

 ةلهم اد الخ نوبوجتسي نيذلا كنئلوال ناك 7 دسم حكت موجهل طيطختلا يف طروت

 قدت يتلا ةتوقوملا ةلبنقلا هبشي ادهشم كلذ ناك .هنم تامولعملا جارختسال نيعوبسأ

 ممم يف يراحتلا اهدوعي ةموغلم ةنحاش ةلماق رهشأ رورم دعب ترجشنا 2

 رشع ةينامث لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رخ لن

 ادالخ نأ ىلإ ريشت تاللامتحالا تناك .اصخش نورشعو نانثاو ةئم حرج امك .ًاصخش

 يذلا وه نوكي دق ىتحو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيلهاعلا ءاطشنلا رمأب فرعي
 .اه-يفلتب رمألا ىطعأ
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 يلارديغفلا تاقيفحتلا بتكم نم ةلاغتسالا

 ةدعاقلا ايالخ لك سأرت يذلا وهو ,دمحم خيشلا دلاخ ىلع هتاذ رمألا قدصي

 ملعي مل هنأ ًاريثك دعبتسُي .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعب ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف

 باوجتسالا جمانربل دمحم خيشلا عضخا . .يلابو ,ديردمو ءندنل يف ايالخ دوجوب

 ىلع لبانق ٠٠١5, ماعلا نم سرام/راذآ ١١ يف ترجفنا ىتح رمألا رخأتي مل .زّزعملا

 لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو ,ديردم تاراطق ةكبش يف ةدعاقلا يف ءاطشن دب

 تمدقأ ٠٠0" ماعلا نم ويلوي/زومت / يفو .صخش 0١, ١ وحن حرجو اصخش
 01 لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو ,ندنل يف تامجه ذيفنت ىلع ةدعاقلا نم رصانع

 نم ربوتكأ/لوألا نيرشت نم لوألا يفو .صخش ٠ نع ديزي ام حرجو ٠ ا

 هن ام اتح جو امنا ٠١ ىلاب ىف ترجفنا يتلا لبانقلا تلتق 2٠٠٠ ماعلا

 نود نم تامجهلا هذه لك ذيفنت ةدعاقلا ايالخ ىلع ليحتسي ناك .صخش ٠

 وهو ,ناخ قيدص دمحم نأ ؛لاثملا ليبس ىلع .ركذُي .اهب دمحم خيشلا دلاخ ملع

 يف بردت دق ندنل يف مهسفنأ اورجف نيذلا انس ةعبرألا نييراحتنالا نيمجاهملا ربكأ
 دمحم خيشلا دلاخ هيف ناك يذلا هتاذ تقولا يف ناتسناغفأو ناتسكاب يف تاركسعم

 نم اءزج ربتعت يتلا يهو ءايسآ قرش بونج يف ةيمالسإلا ةعامجلا عم تايلمعلا ريدي
 .دمحم خيشلا دلاخ ذوفن ةقطنم

 ىلع رهشأ ةسمخ وحن رورم دعب ريجفتلل تويرام ويلبد .ياج قدنف ضررعت
 بلط يتلاو 5٠٠٠٠٠١ غلبمب اهلّوم يتلا ةيلمعلا يهو ءدمحم خيشلا دلاخ لاقتعا
 ملست .«ةئنهتلا ىلع ةمالع» كلذو .لوالا يلاب ريجفت دعب اهذيفنت يلبنحلا نم
 غلبملا اذه ىطعأ امك ,ةديدج تايلمعب مايقلل ًاديهمت رخآ خلبم يلبنحل

 دلاخ رادع نكل .تامجهلا هذهب مايقلل ,بوت نيدلا رونو «نيسح يرهزألا ىلإ

 .تامولعملا هذه ىلع ادبأ اولصحي مل دمحم خيشلا

 ,ةديبز يبأ عم ثدح ام اوأر نيذلا تاقيقحتلا بتكم يف اناااالا كتلوأ امأ
 اورطضا دقف مهريغو , انااا و ,ةبيشلا نب يزمرو ,ءيناطحقلاو يبيللا خيشلا نباز

 جمانرب يف ةدعاقلا يف ةيمهأ رثكأ نويباهرإ عضو نيح يف شماهلا ىلع ءاقبلا ىلإ

 .ةطولغم ةيرابختسا تامولعم نع رفسأو ,هلشف تبثأ
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 دوسلا تايازلا

 اليل 1١:70 ةعاسلا دنع نميلا ىلإ #750١, ماعلا نم ويام/رايأ ١5 يف تلصو

 ةيضق يف مهب هبتشملا ةقحالم ىلع نيينميلا ةدعاسمل انيتأ .زيدنانرف سولراك عم

 .راطملا يف اردناساك هتجوزو .نيدوغ نفيتس اناقتلا .ايئاضق لوك ةرمدملا ريجفت

 0 ,ةنسلا كلت نم قباس تقو يف اجوزت نأ نينثالل قبس

 نكي مل . .ًايصخش يتئنهت ميدقتو اردناساك الل ًاسمحتم تنك اذكهو « امهفافز لفح

 .ابضغ يلغي هنأ تظحالو ,يناهتلا يقلت جازم يف فيتس

 .«رمألا ام» :هتلأس

 .هتوص يف بضغلا ةربن تظحال «؟سمأ موي زميات كرويوين ةلاقم تأرق له»

 تارابختسالا ةلاكو نإ يل لاق .ةرئاطلا يف تنك يننأل ةلاقملا أرقأ مل يننإ هل تلق

 .ةديبز يبأ نم تامولعم ىلع لوصحلا يف انحاجن يف لضفلا اهسفنل بسنت ةيزكرملا

 يف اومدقأ» :ةصاخ ةلماعم لاق امدنع ءاوهلا يف نيسوقلا نيب ام ةراشإ مسري وهو لاق

 .«ةصاخلا ةلماعملاب اليدابو دمحم خيشلا دلاخ عم حاجنلا طبر ىلع ةقيقحلا

 لمأي هنإو ءانمودقب ديعس هنإ انل لاقو ,يلاتلا مويلا يف لَم دنومدإ ريفسلا انيقتلا
 نييئميلا نواعت ىلع انلوصح يف شمقلا لارنجلا عم ةصاخلا يتقالع دعاست نأ

 .لوك ةرمدملا ىلع موجهلا ةيضق يف نيلقتعملا ىلإ ةبسنلاب

 ١4 موي يف يراحتنا مجاهم دي ىلع ريجفتلل رطق يف زريالب ةحود حرسم ضّرعت

 ةسمخ حرج امك ,ثداحلا اذه يف يناطيرب نطاوم لتق 7٠٠٠0. ماعلا نم سرام/راذآ

 انرّذح ىتلا اهتاذ ةيلخلا اهتذفن دق ةيلمعلا هذه نوكت نأ لمتحُي .رخآ ًاصخش رشع

 ىلع ترهظ . 882 و ةبيشلا نب عم نيينميلا دحأ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب اهنأشب

 نيترافسلا تاريجفت ذنم هنع انثحب ًاصخش ناك :مجاهملا ةروص ةريزجلا ةطحم عقوم

 ريجفتلا نم نيموي لبق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدعاقلا ترشن . ايقيرفأ قرش يف

 يف ةيدوعسلا ىف ةدعاقلا ةيلخ ىيدايف دحأ ناك . موجهلا ىلإ ريشي الحب اطيرش

 هج وص سس سس تت جع هسج عتتمس تقال أ كلذ

 1 ا ا اب ل معمم
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 يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم نم ةلاقتسالا

 :هتلأسو ؛يراحتنالا مجاهملا ةروص هيلع تضرعو وروماد تاب بتكم وحن تيشم

 هذه لك فرعي تاب ناك .ايوق الاؤس كلذ ناك «؟ءامسلا قحب انه لعفن اذام»
 بتكم كرتي فوس هنأ نلعأ نأ تابل قبس .انأ تنك ام لثم ًابضاغ ناك امك ءاياضقلا

 ىتلاو :ةصاخ تاراشتسا ةكرش ىف ابصنم ىلوتي فوس هنأو .يداحتالا تاقيقحتلا

 ارورسم تسلأ» :ًاعباتم تلق .ينايلوغ يدور قباسلا كرويوين ةيدلب سيئر اهسأري

 تاونس ينرظتنت تلاز ام نكل ,يرودب ليقتسأ نأ ىنمتأ ؟بتكملا كرتتس كنأل

 نم ةنس نيرشع يضمي نأ ىلإ تاقيقحتلا بتكم نم دعاقتلل ءرملا جاتحي .«ةديدع
 بتكم ىف تيضمأ دقف انأ امأ .كلذ نم رثكأ وأ نيسمخلا ّنس ىلإ لصي نأو ؛ةمدخلا

 «؟يعم ىتأت ال اذامل :تاب ىنلأس .تاونس رشع نع لقت ةرتف يداحتالا تاقيقحتلا

 نم ةدع عيباسأ ةرتف تّرم .لاؤسلا كلذ حرط ىلع بظاو هنكل ,ينحزامي هنأ تننظ

 ىتلا تارارقلا بعصأ نم ًادحاو كلذ ناك .ىل هضرع اهدعب نم ٌتلبق اننيب ام شاقنلا

 لصأ امدنع ةيبلق ةبونب باصأ نأ امإ هنأ تكردأ ينكل ,يتايح يف اهذاختا ىلع متحت

 .يتفيظو كرتا نا امإو :نيعبرالا نس ىلإ

 حضوت نكل ؛جراخلا يف ةيراجلا تاقيقحتلا نع انداعبإب طقف رمألا قلعتي مل

 تقولا كلذ يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نيلوؤسملا رابك ضعب نأ انل
 بتكم يف نييذيفنتلا ءاردملا ضعب ىل هلاق ام اذهو ,ديدحتلاب يننوفدهتسي اوناك
 ذنم فده ىلإ تلوحت .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ءالمزلا ضعبو .تاقيقحتلا

 ام ىلع يضارتعا ءيش يف ينفي مل .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ينتلباق نأ

 .ةززعملا باوجتسالا تاينقتب دعب ام يف فرعُي حبصأ

 جراخلا ىلإ يلاسرإ ةدع تابسانم ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم دارأ

 نم يعنم تلواح ةيزكرملا تارابختسالا ةلاك» نكل .تاقيقحتلا يف ةكراشملل
 ةلاكو بلط دري ناك ىتلاو ءتاقيقحتلا بتكم ةرادإ ىلع دري ناك تاب نكل .رفسلا

 بتكم حمسي ىتم ذنم» :يلاتلا لكشلا ىلع .اهلالخ نم ةيزكرملا تارابختسالا
 بتكم ريدم ناك «؟تامهم ىف هلاسرإ بجي نَم هل اوددحي نأب نيرخآلل تاقيقحتلا
 .تامهملا كلت يف كراشأ تنك اذكهو .قطنملا اذه ىلع قفاوي تاقيقحتلا

 الا



 ع زوو أ( : ”و .
 دس ييفممم  خابم امنع ربص

 يف ةيضق يف ةيراجلا تاقيقحتلا يف ٠٠١ ماعلا نم وينوي/ناريزح يف تدعاس

 ةيبرعلا ةكلمملا ىف يف ةدعاقلاب ةلص ىلع مهب هبتشملا دحأ ناك ثيح ةدحتملا تايالولا

 وه تاقيقحتلا بتكم يف رخآ ليمع عم كارتشالاب هب هبتشملا تبوجتسا .ةيدوعسلا

 دري هب هبتشملا ىلإ ًالاؤس انهجبو اذإ انكو . :ماحم ةقفرب هب هبتشملا ناك .نامريه بوب

 .«يماحملا عم ملكتلا مكنكمي ىو اويلكتت اللد :لوقلاب

 ةيمهأ ىدمو انتاترقدف يف امهم ًارصتع هلعجب يذلا ببسلاب هتغلبأو ,هتلهاجت

 راركتب ثيدحلا اذه ىلع دري ناك .نيرخآ حاورأ ذقنُت دق هتاباجإ نأو ,ملكتي نأ
 :هل لاقو .هلكوم ىلإ يماحملا تفتلا امدنع تئجوف .«يماحملا عم اوملكت» :ةلمج

 نأ كل لضفألا نمو ةيمهألا ةياغ يف ءايشأ نافوص قّمحملا لوقي .يلإ غصأ نآلاو»

 ىلع كلذ دعب انلصح .«كتحلصم يف وه قيقحتلا عم نواعتلا نأل ًاديج هيلإ يغصت

 .اهيلإ جاتحن انك ىتلا تامولعملا

 بتكم يف ةيلخاد ةزئاج يهو :«تارابختسالا ةزئاج» لينل بوبو انأ تحّسَر
 همدقي يذلا حيشرتلا اذه بلطتي .حاجنب ةيلمعلا كلت ءاهتنا دعب كلذو .تاقيقحتلا

 ةيزكرملا تارابختسالا ريدم نم ةيلكش ةقداصم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم

 .ةيزكرملا تارابختسالا ريدم بتكم رداغي مل حيشرتلا اذه نأ ودبي نكل .هعيقوتو

 يتلا ةيرسلا ةيلمعلا مامتإ يترداغم لبق ديرأ» :هضرع تلبق امدنع تابل تلق

 ىلإ مامضنالا نولواحي نييكريمألا نينطاوملا ضعب ناك .«مايألا هذه يف اهب موقأ
 يصخشلا لثمملا ىننأب ترهاظت نأ دعب ةعومجملا هذه قارتخا نم تنكمت .ةدعاقلا

 1 .ةيلامشلا اكريمأ يف ندال نب ةماسأل

 يذلا مويلا يف ءزميات كرويوين ةفيحص لسارم وهو ,نوتسنوج ديفاد يل لاق

 ميقأ لفح ءانثأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم عم ملكت هنإ يتلاقتسا هيف ٌتنلعأ

 ريدملا راشأ «؟ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم لبقتسم ىرت نيأ» :هلأسو ,كرويوين يف

 ْ .«تاقيقحتلا بتكم لبقتسم وه اذه» :لاقو َتلإ



 ارديفلا تاقيقحتلا بتكم نم ةلاقتسالا

 تلق .ةزئاج يأ نم يدنع نمثأ تناك يهو ٠ ,ةفيطللا تاملكلا هذهب ًاريثك تأت

 لبق مالكلا اذه يل تلق ول كنأل ' :كسفن الإ مولت ال نأ كيلع ًاذإ» :امستبم نومن

 .«يتلاقتسا ميدقت نع تلدع تنك اميرإ نيمو
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 نورشعلاو خباسلا لصعفلا

 أن " سه | ||

 يقيسومو ةيلاتقلا نونفلا ريبخ وهو هاش قراط َتلأس 7٠١5. ءسرام/راذآ :

 لثمملا يننأب ًاعنتقم هاش ناك «؟رخآ لاؤس يأ حرطت نأ ديرت له» :سكنورب نم
 لتقو ؛ةدعاقلا ىلإ مامضنالا يف هتبغر نع ينربخأ نأ هل قبس .ندال نبل يصخشلا

 عازتنا ةيفيك فرعيو هجول اهجو لاتقلا دّيس هنأب هتالهؤمل هضرع ءانثأ رخافت .رافكلا

 .همصخ ةرجنح

 .«مهئامد يف نوحبسي ثيحب لخادلاب رارضألا قاحلإ نع ثدحتأ يننإ»

 رواشتلل ةجاحب يننإ .ال مأ كئاقدصأ عم كلوبق رارق ذاختا يننكمي ال» :هل تلق

 نوكأسو ,كتابيردت عباتت نأ تقولا اذه يف كيلع نّيعتي .الوأ ةدعاقلا يف يئاسؤر عم
 .«كب لاصتا ىلع

 زربي فوس ةيبرعلاب ثدحتلا نأب رعش هنأ دقتعأ .«ًاركش» :ةيبرعلاب يل لاف

 .ةيضقلاب همازتلا
 ةيحالص نمض هاش ةيضق عقت :ًابيرغ أرمأ ةيرس ةمهمب ًايفختم يمايق عقاو ناك

 يتقرف ريدأ يننأ ينعي يذلا رمألا وهو ءًافرشم ًاصاخ ًاليمع تنك ينكل ,ىرخأ ةقرف

 تبلط هاش ةيضق ىلوتت تناك يتلا ةقرفلا نكل .مهيلع فرشأ نيذلا يئالمعو ةصاخلا

 اال



 تامولعم فرعي رخا صخش ىا تقولا كلذ ىف مهيدل رفاوتي مل .ةدعاسملا ىلم
 و

 .هاشب ع اقيولل ايفاك ابيردت كلتمي وأ .ةدعاقلا نع ةيفاك

 ةقلعتملا تامولعملا ٌتعجارو ,ةيلمعلا هذهل ريضحتلل عيباسأ ةدع تيضمأ

 ام ىلع تنرمت امك .ءاطشنلل اهدشجت ةقيرطو .ةدعاقلا نع ىتامواعمو .ةيضقلاب

 فورعم ءيش لك نع ثحبلاب تأدب .ةلمتحملا فقاوملا ضاتخم ىف هلوق يلع بجي

 ىلع تلمع مت .ةيلمعلا يف هعق وم ايلات تددح .هعفاودو هراكفأو هرطاوخ :هاش نع

 ال نأو ءةقن لكب ةياجالا ىلع ندعت :ليصافتلا قدا اضرعتسم ةعاتخملا ىتصف ريولطت

 52 -أ يهلخا
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 نويلبقتسملا نويباهرإلا فشتكا اذإ .ءاطخألل الاجم ةيرسلا تايلمعلا كرتت ال

 دق هنأ ىلع لدت تالامتحالا مظعم نإف .مهعم لماعتي يذلا صخشلا ةيوه ةفيقح

 يف ةبغرلا نورهظُي نيذلا نييبرغلا ةاغطلل الثمم ىنوك ىلع رمألا رصتقي ال .لتقب

 اذإ ءرملا نكمتي .مهداهج نيبو مهنيب لوحي اقئاع يننوربتعي فوس مهنكل .مهلتق
 يف عيضتسو ,تلشف دق نوكت فشكلا ةيلمع نكل .هتايحب ةاجنلا نم لظحلا هفعسأ

 .مهسفنال مهتنادإ ءانثأ مهغفشك ةصرف ةلاحلا كلت

 دي ىلع “7٠٠١ ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف هاش ىلع ضبقلا يقلا

 ترثع هترايس شيتفت ءانثأ نكل .ةطيسب ةقرس ةمهتب كلذو .زركنوي ةنيدم ةطرش
 ةعومجم ىف وضع وهو  نامباشت هللا فيس ىلإ دوعت فتاوه ماقرأ ىلع ةطرشلا

 ىتلا ةكبشلا ىهو ءاينيجرف يف داهجلا ةكبش ىعدت يتلاو ءاينيجرف لامش يف ةفرطتم
 معدلاب ةيباهرإ ةيناتسكاب ةعومجم ديوزتب ٠٠١5 ماعلا نه سراه/راذآ رهش يف تنيدأ
 .ةيبنجأ ةيباهرإ تاركسعم يف بّردتلا هنع فرت رخآ صخش مقر ىلعو  يداملا

 لوح كرويوين ىف ةينيدلا تاعمجملاو دجاسملا يف تاراسفتسا كلذك هاش مدق

 .رمألا ةياهن ىف تاراسفتسالا هذه انيلإ تلصو .ةدعاقلا ىلإ مامضنالا

 ارى



 أرفختم لمعلا

 ةقادص ةقالع ميقي يكل 7٠٠١, ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ١5 يف (دوسلا دوهنلا

 مب جتا تمتو كبح معلا .ىقيسوملا ىف يف سورد يقلت يف هتبعر ةجحب هاش عب

 اناكم نوكيل حلصي عقوم ىلع روثعلا يف ديعس نم ةدعاسملا بلط اذكهو .هاش
 ذم نوثكمتي ثيحب «ةلثامم اروعأو ,يصعلاو نيكاكسلاب برضلا ...ةوخألا ميلعتل»

 نيرخآلا صاخشألا نم ةكبشب كلذك ديعس هاش ربخأ .ةيباهرإ ةطشنأ ذيفنت

 .ةدعاملا ةدعاسم اودارأ

 نيذلا ن

 رابخألاب» 7٠١4 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف هاش هقيدص ديعس غلبأ
 ,طسوألا قرشلا نه ديتحتلا نع ةنيلوؤسلا دحأ عم لاصتا ىلع ناك :«ةمهملا

 ىلع نيلتاقملا نم ةريغص ةعومجم بيردت عيطتسي صخش نع شتفي ناك يذلاو
 نم ًالصأ ناكو ءيلع وه خألا كلذ مسا ناك .ةيلاتقلا نردقلا ىلصو جول ايجي لاننا

 .ةيلامشلا اكريمأ يف ندال نبل يصخشلا لثمملا رمألا عقاو يف وهو ءادنك

 فرعُي يذلا) رباص قيفر وهو .هنم ًابرقم اقيفر هيدل نإو كلذب متهم هنإ هاش لاق
 ؛ايبمولوك ةعماج يف بردت نأ هل قبس ئراوط بيبط وهو .(«روتكدلا» مساب كلذك

 هقيدص نم هاش بلط .هرودب ةكراشملا دوي وهو ءاديرولف ءنوتار اكوب يف شيعيو

 ادوزي نأ نيلجرلل نكمي ثيحب «ةدحاو ةمزحك» يلع ىلإ رباص عم همدقي نأب ديعم
 .ةيبطلا تامدخلاو ةيلاتقلا نونفلا تامدخب ةدعانفلا

 دينجتلا نع لوؤسملا نأب دعب ام يف هاش غلبأو ,ةلاسرلا لقني فوس هنإ ديعس لاق
 ,كرويوين فير ىف ةعقاولا غريبستالب يف متي فوس ءاقللا نأو ,هدحو هاش ءاقلل دعتسم

 ةكراشم ةيلخ نم ءزج وه اًيلع نأ نم هاش هقيدص ديعس رّذح .ةيدنكلا دودحلا برقر
 .ةينم ألا ةيحانلا نم أدج ٌرذح هنأو .داهجلا ىف

 ةطحم نم نيهجوتم 0 ماعلا نم سرام/راذا " ىف اراطق كابعسو هاش لفتسا

 امدنع يرهب هاش لواح .يلاتلا مويلا يف امهتيقتلا .غريبستالب ىلإ كرويوين يف نب
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 .ام صخش قنخل نع سل نأ نكمملا نم هنإ لاقو .كاراس تاس

 يف لقتعا دق ةوخألا نم ًاريبك ًاددع نأل كلذو . ,عجشم هبلط نأب هاش تغلبأ

 ثدحت .ددج نيبزدم ىلإ ةجاحب نحنف اذهلو ,وماناتناوغ يف نآلا مهو ,ناتسناغفأ

 نإو .«ادج ادج ءادج برقم قيدص» هنإ هنع لاقو .ءكلذك رباص لوبق نع هاش

 اذيملت ناك ًارباص نإ كلذك لاق .ًاماع نيرشع نع ديزي ام ذنم رخآلا فرعي امهدحأ

 عم رواشتأ فوس يننإ هل تلق .«ةيلاع هتايونعم» نأو «ةيلاتقلا نونفلل هفوفص دحأ يف

 .هتيصوت ءوض يف ةوخإإلا

 هنأب اهيف رهاظتي ءرملا نآل ةيسفنو ةيفطاع تاريضحت ةيرسلا ةمهملا بلطتت
 ءانثأ يف ةعونتم رعاشمب كلذك ءرملا رمي .يقيقحلا هصخش نع فلتخي صخش

 ىري .مهقيدص حبصت اذكهو ,كب نوقثي مهنإ يأ ءمهفدهتسي نَم عم ةقالعلا ريوطت
 اذه ءاهنم ريرشلا بناجلا ىلإ ةفاضإلاب مهتايصخش نم بّيطلا بناجلا كلذك ءرملا
 ءرملا لعفي .نجسلا نابضق ءارو مهعضول هنولوقي ام هيف مدختسي يذلا تقولا يف
 لاثمأ ديري نيذللا رامدلاو توملا نم سانلا مومع ةيامح لجأ نم لاحلا ةعيبطب كلذ

 يننكل ,ندال نب ةحلصمل دينجتلا نع لوؤسملا يننأ وه هاش عم يعانق ناك

 خف ناك يتقث بسك ىلع وه لمعي ثيحب اهلّوحأو ةداتعملا .شقاوملا سكفا تنك
 ءاضعأ يف ريثأتلا ىلإ جاتحي نأ ندال نبل يصخشلا لثمملا ىلإ ةبسنلاب داتعملا ريغ
 ناكو ,يمامأ هتالهؤم ديكأتل هاش دهج .تحجن ةطخلا نكل ,ةدعاقلا يف نيلمتحم
 .مهم يباهرإ عم لماعتي هنأب رعش هنأل كلذو ارثوتم - يدوجو نأ حضاولا نم

 ةلاسر هميلسل سرام/راذآ ١١ خيراتب كرويوين يف هتفش يف هاش كديعس ىقتلا

 ١ يف هاش تسقعلا .اديرولف يف «قيفر روتكدلاب» عامتجالا يف بغرأ يننأ اهدافم

 دالبلا ةرداغمل رطضا ًارياص نإ لاقو هاش رذتعا .اديرولف ,ودنالروأ يف ليربأ/ناسين

 ٠و



 أيفختم لمعلا

 هاش تغلبأ .(ليربأ/ناسين ١١ يف دوعي فوس هنإ ديعس لاق) .يلئاع ئراط ببسب

 ةرطاخملل دعتسم يننإ كلذك هل تلق .هتلفك يننأو هنأشب ةوخألا عم تثدحت يننأي

 ناك يذلا قدنفلا ىلإ هاش ةبحصب ةرايسلا تدق .هب ىصوأ هنأل رباص هقيدص ءاقلو

 ىلع ًاداتعم نكأ مل يننأل حيحصلا جرخملا ىلإ قيرطلا تللض ينكل .هيف ثكمي
 :يل لاقو هاش مستبا .يراسم حيحصتو ةدوعلا ىلإ تررطضا اذكهو ,ةقطنملا كلت
 .«انعتتي ال ًادحأ نأ نم دكأتلا لواحت كنإ .هلعفت ام فرعأ انأ»

 مهنأب دعب ام يف ةبقارملا قيرف ينغلبأ) .«يرورض وه امب موقأ يننإ» :هل تلق
 اومجحأ مهنكل ؛لخدتلا مهب ردجي ناك اذإ ام يف اورواشت مهنأو ,ثدح امل اوقلق

 قوف تناك ةريغص ةاتفب انررم نإ امو .ًاليلق انيشمو هاش قدنف ىلإ انلصو .(كلذ نع
 نأ ثبل امو هاشل تمستبا ىتح  نيتنسلا نع لقي اهرمع نأو دب ال  اهدلاو يفتك

 .«كبحت اهنإ» :هل تلق .ةماستبالا اهلداب

 ىلإ هحمالم ترّبغت نأ ثيل امو كلذ دعب ًالملق تمص .«لجأ» :امستمم لاق

 .«كلذ ىلإ رمألا ينرطضا اذإ اهقنع ّرحأ نأ يننكمي» :لاقو ,ةيدجلا

 نم ةدعاقلا نكمتت يك كلذو .ةيلاتقلا هنونف نع جذومن ريوصت هاش نم تبلط
 فرعتلل ناتسناغفأ تاركسعم يف بيردتلا ديري هنإ لاق .نونفلا كلتل جهنم عضر

 .«ةيرانلا ةحلسألاو تارجفتملا» مادختسا ةيفيك ةفرعمو .«ةيئايميكلا داوملا» ىلإ

 دحأ مهيف نمب ,ناتسناغفأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةوخألا نم ًاددع بّرد هنإ كلذك لاف
 ىلإ هجوت هنأ فرعت تاطلسلا تناكو .هترايس يف همقر ىلع رثُت يذلا صاخشألا

 .كانه

 ةصصخم نوكت كروجويل يف ةيلاتقلا نونفلل ةسردم سيال ديري هنإ هاش لاق

 .ايرصنع ًازييمت َدعّيَس اهنأل ةسردملا كلتل صيخرتلا ىلع لصحي نل هنكل ,نيملسملل

 مادختسا نم نكمتيس لاحلا هذه ىف هنأل يعامتجا دان ءاشنإ كلذ نم الدب دارأ

 .«زييمتلا نم ىلعأ ىوتسم

 -05ذ



 دوسلا تايازلا

 .لبقتسملا يف اننيب ام يف لصاوتلل ةنيعم ةرفيش مادختسا انقارتفا لبق انشقان

 ناك .هاش نم ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو ةيفتاهلا تاملاكملا نم ةلسلس تيقلت

 ,ينم الدب ينورتكلإلا ديربلا لئاسر نوبتكي ةيلمعلا نوذفني نيذلا يتقرف نم دارفأ

 اهنم ةلاسر لك يلع نوضرعي اوناك مهنكل ,يتقرف ةرادإب ًالغشنم تنك يننأل كلذو

 هاش بتك .رباص لوح ةلئسأ ىلع ينورتكلإلا ديربلا لئاسر تلمتشا .اهلاسرإ لبق

 رطاخملا نأشبو :ينورتكلإلا ديربلا لئاسر «ةحارص» ىدم نأشب هقلق نع ًابرعم

 .قلقي ال نأ هل تلق .ةينمألا

 رثعو .ةدعاقلا ةدعاسم لجأ نم لمعلا يرسلا يلمع ةرتف دادتما ىلع هاش عبات

 هذه تلمش .ةدحتملا تايالولا يف ةدعاقلا ييباهرإل ةلمتحم بيردت زكارم ىلع

 انوزيرأ ءسكينوف ىلإ كلذك هاش رفاس .كرويوين ءدناليآ غنول يف اعدوتسم زكارملا

 ىلع ةياهنلا يف لصحو .كانه نيلمتحم نيدنجم ىلع روثعلا ةيناكمإ فشكتسيل
 .ةيضقلا عم نيفطاعتملاو دالبلا ءاحنأ يف مهاقتلا نيذلا صاخشألاب ةمئاق

 كلذ يف تمدختساو ٠7٠١, ماعلا نم سرام/راذآ ٠١ يق ًايفتاه هاشب تلصتا

 يذلا - رباص يننأ هنم انظ فتاهلا ىلع باجأ .نميلل يرطقلا زمرلاو ًايولخ ًافتاه

 فرعي مل .يتوص عمس امدنع ئجوف هنكل - تقولا اذه يف طسوألا قرشلا يف ناك

 ةرفيشلاب انثدحتو رفس ةلوج يف يننإ هل تلق .يرودب طسوألا قرشلا يف دوجوم يننأ

 داك بيردتلا ليلد نإ يل لاق .ويديفلا طيرشو بيردتلا جهنم نع اهيلع انقفتا يتلا

 عورشمب ًامتهم لاز ام هنأ يل دكأ .ويديفلا طيرش ىلع لمعي لاز ام هنإو ءلمتكي
 .ةدعاقلا ىلإ همامضنال هيلع انقفتا يذلا زمرلا وهو «لمعلا»

 يف ثككمو 7٠٠, ماعلا نم ويام/رايأ ١ يف ةدحتملا تايالولا ىلإ رباص داع

 ,ةدحتملا تايالولا ىلإ دوعأ فوس يننأب هاش تغلبأ .سكنورب يف ةديدجلا هاش ةقش
 ةدلاو ةقش يف ويام/رايأ ٠١ يف ًالعف ثدح يذلا رمألا وهو ًاعم امهيقتلأ فوس يننأو

 .كلذك سكنورب يف عقت يتلا هاش



 ايفختم لمعلا

 نم ادرط امهنأب كلذك ينغلبأ .هروضح يفو رباص تالهؤمب اددجم هاش دهش

 رضحأ نأ دعب كلذو .مامإ دعاسمك رباص لمعي ثيح .سكنورب يف دجاسملا دا

 ,رباص لوح ىل هلاق ام نأشب «شوهدم» يننإ تلق .يندّملا لاتقلا ميلعتل هاش اى
 هل تلق .«اندراوم مهأ ءابطألا ةماسأ خيشلا ربتعي» :رباص تغلبأ .هتايصوتب قثأ ىنلاب

 .ةيباهرإؤلا ةملمعملا ىلإ ءاش مم هلاخدأل نوزهاج اننا كلذك

 طيرش ريضحت نم دعب ىهتنا دق هاش نكي مل .امهتاريضحت ةعباتمب نيلجرلا ترمأ

 أ ادوبي هنم تيلط .ةدعاقلا مادختسال صصخملا ةيلاتقلا نوئفلا لوح ويدنفلا

 .ويديفلا طيرش عوقول» ابسحت كلذو .ويديفلا اريماك مامأ هفوقو ءانثأ اعانق ىدت

 ةدعاقلا ىف نيوضعك امهلوبق لبق هنإ امهل تلق .«مهدحأ يديأ يف .هللا حمس ال

 رظتنن انك» :هاش ىل لاقو .روفلا ىلع اقفاو .ندال نبل ةعيبلا ءاطعإ امهيلع نّيعتيس

 .««كبعب نمر دنم ةظحللا هذه

 رسيلا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع عيابأ» : ىدعب نم اددر 3 يدي اتلكب اكسمأو اعكر

 .«ةدعاقلا رارسأ ظفح ىلعو هّللا ليبس يف داهجلا ىلعو هركملاو طشنملاو رسعلاو

 هتاذ مَسَقلا نالجرلا ىدأ .ةدعاقلا ةمظنم يف لوبقلا ةيلمع كلذب اًمتأو ,يناقناع

 يداحلا تامجه ىف اوكرتشا نيذلا نورخآلا نوفطاخلاو ءاطع دمحم هب مسقأ يذلا

 .ةدعاقلا ءاضعأ نم نيوضع ىلإ تقولا اذه يف رظنأ تنك .ربمتبس/لوليأ نم رشع

 هيدترأ تنك ىذلا كلسلا ىنع تعزنو .ءبتكملا ىلإ ادئاع سكنورب ترداغ

 تاقيقحتلا بتكم رداغأ تنك .لمعلا يف يل موي رخآ كلذ ناك .يتراش تملسر

 بيطأ ءالمزلاو ءاقدصألا يل ىنمت .صاخلا عاطقلا يف لمعلا ىلإ اهجوتم يداحتال

 .ةليللا كلت ىف هانمقأ لفح ءانثأ تاينمتلا

 كترداغم نإ» :زيدنانرف سولراك ءأريثك هب قثأ يذلاو ءميمحلا يقيدص يل لاف

 .«انل ةريبك ةراسخ ي“

 اهئادعأ نم ةدحتملا تايالولا ةيامحب هتمسقأ يذلا مَسَقلا نإ ءانسح» :هل تلف
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 نم طقف نكل ءيرودب موقأ لظأس .بترملا كيش عم يهتني ال نييلخادلاو نييجراخلا
 . «ةفلتخم ةيوأز

 ىذلا ليمعلا هلأس .ىلاتلا مويلا يف هاش ىلع ضبقلا ّيقلأ .ةعمجلا موي كلذ ناك
 «؟ ىلع ىعدي اصخش فرعت له» :قيقحتلا ةرجح ىف هب وجتسي

 .«فرعأ دل , الكرد

 «؟ٌةدع تارملو ىلع ىعدي صخب قتلت ملا»

 , « "الكرد

 «...لثم ودب هنإ» : ىنعصي ليمعلا ىصم

 . «هفرعأ هل الك د :هأش لاق

 لواحي ناك هنأو .ةدعاقلا ىف وضع 5 لعفلاب دقتعي هاش نأ ليمعلا كردا
 22 دل ةيمسرلا ىتروص هاش ىلع ضوعي وهو لمعلا لاف .يتيوه ىلع رتستلا

 .«هتروص كيلع ٌتضرع اذإ هيلإ فرعتت فوس كنأ لمتحُي» :يداحتالا تاقيقحتلا
 ءىش لكب فرتعا نأ ثبل امو ,«ةوأدد :تهتنا ةبعللا نأ هكاردإ دعب هاش باجأ

 اذكهو ,كلذ لعفي مل ًارباص نكل .نوبنذم مهنأب هتعومجم مظعمو هاش فرتعا '

 ىه كلت تناك /٠.٠1. ماعلا يف يأ «نيتنس رورم دعب ةمكحملا يف يتداهش تمد“
 ةيوهب قلعتت ةدع تاعئاش ترهظ تناكو ,نيلسارملا مامأ اهيف رهظأ يتلا ىلوالا ةرملا
 ظ نأشلا اذه ىف ةئطخم تاعئاشلا هذه لك تناكو ,يفختملا يرسلا ليمعلا

 ريثكلا لعفي مل عافدلا نكل ,لوصألا بسحب ةمهملا هذهب قلعتي ءيش لك انزجنا

 .ةمكاحملا ةجيتن نيدا ًارياص نكل



 نع ةيرسلا 7٠١9, ماعلا نم ليربأ/ناسين ١5 يف ةيكريمألا لدعلا ةرازو تعزن
 يذلا جمانربلا وهو ؛ةززعملا باوجتسالا تاينقت جمانرب لوح تاركذملا نم ةعومجم
 رهشلا كلذ نم قباس تقو يف نالعإ كلذ عبت .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتدعأ
 يف ءاج .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ديدجلا ريدملا وهو ءاتيناب نويل نعّرداص

 تفقوت» :هيفظومل اتيناب بتك .تقلغا دق ةلاكولل ةعباتلا ةيرسلا عقاوملا نأ نالعولا
 ١9 يفو .«ةيرسلا عقاوملا وأ لاقتعالا زكارم ةرادإ نع ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 حالس يف عدم وهو ؛سايزيلغيإ ديفاد ينربخأ 7٠١09, ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرش
 ةعضب مليف يف زورك موت ةيصخش هيلإ تدنتسا يذلا ىقيقحلا صخشلاو) ةيرحبل
 تاوقلا نم 186 نابشلا طابضلل هتارضاحم يف ملعي شيجلا نأب :(نيببط لاجل
 رمثت ةيكذلا تاباوجتسالا نأ نمضتت يتلاو ,«نافوص ىلع ةدعاق» ه ءامسأ ام ةصاخن

 ةلحرملا اوركذتي نأ نيبوجتسملا ىلع بجوتي هنأو ,ةيهاركإلا تاباوجتسالا نم رثكا

 .تاقيقحتلل -

 ؛ةيعوضومبو ءاهنع ةيرسلا ةفص تعز يتلا لدعلا ةرازو تاركذم تلصف تلصف

 ببستلا لمشت يتلا يضهو « شوب ةرادإ اهترقأ يتلا هاركإلاب ناوجتسالا قرط

 أ
 رربمك جمانربلا أده «تاحاجن» تدروأ كلذكو .قرغلاو قانتخالاب روعشلا
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 نم لوأ ناك هنآ زراب لكشب تاركذملا هذه يف ةديبز وبأ رهظ .اهتيرارمتسال

 .جمانربلا كلذل عضخ

 تاركذملا نع جارفإلا نم ةليلق تاعاس دعب ةيفتاه تاملاكم ةدع تيقلت

 دحأ يل لاق .نيناوقلا قيبطت تائيهو تارابختسالا ملاع يف نيبضاغ ءاقدصأ نم
 يف روتسدلا قرخت ةدحتملا تايالولا لعج يذلا ببسلا وه اذه له» :ءاقدصألا

 ّىلع بعصي .بيذاكألاب ةئيلم تاركذملا هذه نإ ؟نييباهرإلا ءالؤه عم اهلماعت

 دحأ ثرتكي ملأ .مهيلإ تاحاجنلا هذه نوبسني ثيحب ةأرجلا نوكلتمي مهنأ قيدصتلا

 « ؟خيراوتلا يف قيقدتلاب لدعلا ةرازو يف نيماحملا

 نأ تاركذملا نم ًايلج نّيبت .يرجي ام قيدصت ةبوعصبو هتاذ بضغلاب ترعش
 كلذ ىلع ناهربلا امأ .بيذاكألا ىلإ ًادنتسم ناك ةززعملا باوجتسالا تاينقت لاخدإ

 تاقيقحتلا بتكم نئازخ يف ةظوفحم اهنإ تلق نأ يل قبس يتلا يتاظحالم يف عبقيف
 باوجتسالا تايئقتل اوجّور نيذلا دمعي نأ ئجافملا نم نأ دقتعأ ال .يداحتالا

 تاركذم لفحت .تاركذملا كلتل ةيرسلا ةفص ىلع ءاقبإلل دوهجلا لذب ىلإ ةززعملا

 تدأ يتلا تامولعملاب ًاورم ةديبز يبأ باوجتساب ًاءدب قئاقحلا هيوشتب لدعلا ةرازو
 .دالخ ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ الوصوو ةبيشلا نب يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ

 ,تاركذملا هذه نع ةينويزفلت جمارب نمو نييفاحص نم ةرمتسم تالؤاست تيقلت

 ريرقت حوضوب هنّيب ام اذهو - ارس نكت مل تاينقتلا كلتل يتضراعم نأل كلذو

 تقو يف ةيرسلا ةفص هنع تعزن يذلا ريرقتلا وهو .لدعلا ةرازول ماعلا شتفملا

 ةقلغملا تاعامتجالاب ٠٠١04 ىلإ 7٠٠١7 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ًاديقم تنك .قباس

 .ةيرس عقاوم يف

 بغرأ مل يننأل كلذو .روفلا ىلع ةينالع ثدحتلا ىلإ كلذ نم مغرلاب دمعأ مل

 نأ كلذك ٌتربتعا .اهقالغإب ًارورسم تنك يتايح نم ةرتف تاحفص حتف ةداعإ يف

 كلذك رمألا نكي مل .حوضولا ةياغ يف رمأ وه تاركذملا يف ةدراولا تاءاعدالا فيز



 ””س«س يس

 ةلمح اوقلطأ دق ةززعملا باوجتسالا تاينقت نع نيعفادملا نأل كلذو ءئسألا ,
 ةداعإ ىلإ وعدت لب .طقف تاينقتلا كلت نع عافدلا ىلإ فدهت ال ةفطاخ ةساللعإ

 ٌتمسقأ يذلا مَّسقلا نإ لوقت امئاد ٌتنك» :هلوقب نيقباسلا ىئالمز دحأ ىئركذ
 دنع يهتني ال نييلخادلاو نييجراخلا هقاذعأ دص ىكريمألا بعشلا نع عافدلل هر

 يذلا ببسلا .رمألا عقاو يف .كلذ ناك .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل كترداغم

 تامكاحم ىف ةموكحلا ىدل سيئرلا دهاشلا نوكت نأ ىلع ةقفاوملل كعفد

 نّيعتي اذهلو ,ةحجان تناك ةزِّرعملا باوجتسالا تاينقت نأب يكريمألا بعشلا منتي

 .«ايثراك نوكيس كلذ نكل ءاهقيبطت ةداعإ

 يف يكيرشو يليمز نكل «نينّيعم نييفاحص عم ثدحتأ نأ يئالمز دحأ حرتقا

 يه ةينلعلا يتاقيلعت ىلوأ نوكت نأ ينحصن نامديرف لايناد .ءباتكلا اذه ثئلأت

 .ضرعلا كلذ لوبق يف ادبأ ددرتأ مل .يرظن ةهجو سكعت ةلاقم

 .«بسعصلا رارقلا» ناونع ةلاثملا تلمح . 848 ماعلا نم ليربا/ناسين « هش عقاولا

 يننأل نيميلا جعزنا .ءاوس دح ىلع راسيلاو نيميلا نم تاداقتنا ةلاقملا تبذتجا

 ةينوناقلا ةقحالملا دض تفقو يننأل راسيلا جعزنا امنيب .تاينقتلا كلت تمجاه

 تغلبأ .جمانربلا كلذ يف نيطروتملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلوؤسل

 ةلاكو طابض نم ددع ةقحالم يتضراعم بابسأ يفقوم يف اوككش نيذلا صاخشألا

 ىلع مهرودب نوصرتعي اوناك نيذلاو ءمهعم تلمع نيذلا نم ةيزكرملا تارايختسالا

 ةلاكولا اوكرت مهنأ ىتحو ,باوجتسالا عقوم ةرداغم ىلإ مهضعب أجل .تاينقتلا كلت

 باوجتسالا تايئقت اومدختسا نيذلا كئلوأ امأ .تاينقتلا كلت ىلع ًاجاجتحا اهتاذ
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 معد عم كلذ اولعف مهو ,ءمهئاسؤر نم اهوقلت رماوأ ىلع ًءانب كلذ اولعف دقف ةزّرزعملا

 كلذك تلق .تاينقتلا كلت مادختسا زيجت ةينوناق ٌءارآ اويتك نيذلا ةرادإلا ىماحم نم

 ال نأو ,رماوألا تقلطنا تصح يأ ,ةمعلا نم د أ ةينوناف تاقحاالم ىأ ىلع ا

 نم هنأ دقتعأ .زكارملا ةلسلس لفسأ يف نيدوجوملا ءادفلا شابكأ ضعب ىلع رصتقت

 كلذ نم اوكتشا دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يفظوم نأ ركذتن نأ ادج مهملا
 ماعلا شتفملا ًلاصأ عقد ىذلا ةببسلا وهو ” ,ةلاكولا يف ماعلا ستفملا مامأ جم انربلا

 سلجم ىف لدعلا ةنجل مامأ ,مسقلا تحتو ,ةداهشلل ةلاقملا كلت ببسب تيعدتسا
 باوجتسالا تاينقت اوزاجأ نيذلا نم صخش يأ قفاوي مل .ىرج ام نأشب خويشلا

 .مهمسقب اوثنحي نأ يف اوبغري مل مهنأ لمتحُي .ةنجللا مامأ يدض روهظلا ىلع ةززعملا
 تاشقتلا كلت كلذك ضراع دقف .واكيليز بيليف لاثمأ نم نيرخآلا دوهشلا دحأ امأ

 .ةيجراخلا ةرازو يف هدوجو ءانثأ

 12ر77 ةنجل مامأ 22525 تفقو
 لشف بابسأو .باوجتسالا تاسلج اهب ريست نأ بجي يتلا ةيفيكلا تحرش ااا
 مل ةريخألا عبسلا تاونسلا ىدم ىلع» :ًاجتنتسم تلق .ةززعملا باوجتسالا تاينقت
 ,تقولا كلذ يف تفقو . .ءايوقألا اهيمعاد ببسب قرطلا هذه ةضراعم لهسلا نم نكي
 ةمألا هذه ةيامح - ىلع تمسقأ 1 ,نآلا داقنلا هجاوأ ينلعج يذلا هتاذ ببسللو

 .«ريمدتلل صرعتي يذلا يقالخألا نفقاوم كلذكو

 تاينقتل ةموعزملا تاحاجنلا نأشب بيذاكألا ضعب جمانربلا نع نوعفادملا ْثِب
 ناكو ءاهب اوعدخل نطنشاو يف سانلا نم اريبك اددع نإ ثيحب .ةزِّزعملا باوجتسالا
 ىف نيمرتحملا ءاضعألا دحأ وهو «ماهارغ يسدنيل خويشلا سلجم وضع مهنيب نم
 :تاءاقللا دحأ لالخ يلاتلا ثيدحلا درو .ناجللا ىدحإ



 لييذن
 لااا ا ب بم ب بيرم رب مر ع ب وبسس او و111 ال ااا يوب:

 اديس فرعت له .هب هبتشملا اذه باوجتسا نأشبو .نآلاو :ماهارغ روتانيسلا

 ؟وكايريك نوج ىعدي

 + انآ :نافوص دسلا

 .لجأ :ماهارغ روتانيسلا

 .هفرعأ ال .الك :نافوص ديسلا

 ةلاكو يف دعافتم طباض وهو ,ةلئاقم ىف لجرلا رهظ .انسح :ماهارع روتانيسلا

 ؟لجرلا كلذ مسا وه اذه له .ةديبز يبأ نع ثدحت .ةيزكرملا تارابختسالا

 .لجأ :نافوص دسلا

 .ةيناث ”ه نوضغ ىف راهنا نأ ثيل امو ءقرغلاب ساسحإلاو قانتخالا ةينقت

 ,ةطولغم تامولعم ىقلت هنإ لاقو ءاذه همالك نع عجارت .ًانسح :نافوص ديسلا

 . ل

 ....دقل أذإ .انسح :ماهارغ روتانيسلا

 ىدحإ كلت تناك .يديس اي لجأ ءاذه همالك نع عجارت .ًانسح :نافوص ديسلا

 .لبق نم تركُذ يتلا رومألا
 نإ لاقو ,ةززعملا باوجتسالا تايئقت جمانرب الع امابوأ كاراب سيئرلا بجش

 عفرل ةيسائر ةنجل كلذك سيئرلا لكش .اددجم مدختست نل ةيفسعتلا تاينقتلا كلت
 ينم بلط امك ءاندنع باوجتسالا جمانرب نيسحتو ًامّدُق يضملا نأشب تايصرت
 .ةنجللا مامأ ىتدافإب ءالدولا
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 فوقوملا نع ةعّمجملا ةفرعملا نأ حرشأ تيضم .«لخلا مدختسا ول امم بايذلا

 ةيرورضلا رومألا نم يه ءاوس دح ىلع ةمظنملاو فوقوملا ةيفلخ نعو ,ةمظنملا نعو

 يف ناعذإلا جتنُي» هنأل عفني ال بيذعتلا نأ كلذك ةنجلل تحرش .باوجتسا يأل

 باوجتسالا ةيلمع يف ءرملا هجاتحي ام وه نواعتلاو ,نواعتلا سيلو تاالاحلا لضفا

 .«ةقوثوملاو ةححاانلا

 بكأ ددعب كاسمإلا لسعلا مدختسا ام اذإ ءرملل نكمُي» :لوقلاب تأدب

 يف كتقيرط نأشب ةدعاقلا تملع اذإ نكل» :ةنجللا ءاضعأ دحأ ينلأس

 «؟ةقيرطلا هذهل ريضحتلا ىلع اهئاطشن بيردتب كلذ اهل حمسي الأ ,باوجتسالا

 .«ناتهب اشتم فباوجتسا اتيلمع اقلطم دج الدنا كلذ ليحتسي» :ًامستمم تيحإ

 «؟ ال ملو»

 نيتبرجتو نيتفلتخم نيتلوفط كانه نأ امكو .امامت ناهباشتم نافوقوم دجوي ال»

 باوجتسا اتيلمع دجوت ال كلذك ,نيفلتخم نيركف ىتحو ةدعاقلا عم نيتفلتخم

 قلعتي لب ,تاوطخلا نم ةلسلسب ميكحلا باوجتسالا جهن قلعتي ال .ًامامت ناتهباشتم

 .«هئاكذ ىلع اقّوفتم نوكيو هحلاصل نوكي ال اضرع فوقوملا نع هفرعت ام ضرع

 نأ كيلع نّيعتي نواعتلا ىلع هلمحت نأ ديرت فوقوم كمامأ نوكي امدنع اذإد»

 «؟افلتخم ًاجهن مدخت 5

 نم ددع يف هب كاسمإلا نم :لاثملا ليبس ىلع .ءلدنج يبأ عم انكمت .لجأ»

 لوؤسمو ءندال نب دعاسم ناك يذلا وهو .لولهبلا ىلإ ةيسنلابو .هتاحجبتو هيسذاكأ

 دقف وتشرخ نيسحلا امأ .ةينيدلا هفراعمو ةدعاقلل هصالخإ انللغتسا دّقف ,هدنع ةياعدلا

اقلا ضفر يه باوجتسالا ىف ةماهلا ةطقنلا تناك
 ةيرصيقلا ةيلمعلا فيلاكت عفد ةدع

 هتلوفط رعاشم وه ّمهملا رمألا ناك دّمف , الله8 ىلإ ةبسنلاب نكل .هتجوزل ةمزاللا

 .هفقوم رّيغ يذلا رمألا وهو .هفيفهش هاجت

 ءرملا ْنظ اذإ .ةدعاوملا يف انركف اذإ ةفلتخم ةقيرطب كلذ حرشأ نأ يننكمي»

7 



1 2 

 ليبذت
 سبب ل 0000اااااسسمللللاب ل

 ترم نم لاسم :ل هنإف ,حاجنلا هل ن :مؤت تاملك سمخو ةيرحس ةغيص كانه 1
 <ب دق ,ءكهجو يف اهسأك يمرت نأ ىلإ ن «.هادحإب تعفد يتلا اهتاذ ةظحالملا نإ

 داق اذكهو .رخآلا نع صخش لك فلتخي .ًامامت افلتخم رخآ صخش ىف اهريثأت

 هتقيدص بجعي ام لك فرعي ناك اذإ ربكأ حاجن ىلع ءرملا لصحي نأ ىعيبطلا نم

 .ههركت ام لكو

 ةلباقم لك يف جاتحت تنأو .رخالا نع فلتخم لجر وه فوقوم لك نإ»
 : 0 فدهلا هذه ىتظحالم تباصأ .«ةفرعملا ىلإ ةدنتسم ةديرف ةيجيتارتسا قيبطت ىلإ





 .ءل ًاميمح اقيدص غلبأ يتيوكلا دمحأ ابأ نأ تسوب نطنشاو ةفيحص تدروأ

 5.٠١. ماعلا عيبر يف كلذ ناك .«لبق نم مهعم تنك نيذلا سانلا ىلإ تدع»

 ىلع هّدر يف اضماغ نوكي نأ .يناتسكاب لصأ نم يتيوك وهو ,دمحأ وبأ دمعت
 لجرلا ناك :كلذل ايو 5 كلتما وهو ,ةلمص يوني ام لوح هقيدص تاراسفتسا

 .هل ثوعبمك لمعي ناك يا ,يجراخلا ملاعلاب ندال نب ةماسآل ةساسألا طباورلا دحأ

 نييباهرإلا رطخأ ىلإ تارابختسالا يلوؤسم دوقت نأ نكمُي هبناج نم ناسل ةلز يأ نإ
 .ملاعلا يف نيبولطمل

 وبأ هلقي مل ام مهف هنأكو ,قيدصلا نم درلا وه كلذ ناك .«كرمأ هللا لّهس»
 اومهف ةثداحملا هذه ىلإ نوغصي اوناك نيذلا نييكريمألا نيققحملا نكل .دمحأ

 يتيوكلاب كاسمإلا لمأ ىلع قيدصلا كلذ نوبقاري اوناك مهنأل كلذو .,مهرودب

 .يولَخلا هفتاه مقر ىلع ًاريخأ نولوؤسملا لصح
 نب اهيف اوأر ةرم رخآب 7٠٠١1 ماعلا لئاوأ يف وماناتناوغ ىف نوفوقوملا انغلبأ

 نيذلا) لامشلا فلاحت دونج ناك امنيب ءاروب اروت لابج ةلساس نم ايراه ناك :ندال

 وهو ,يدماغلا ةزمح ىوس هتقفرب نكي مل .نومدقتي (ةدحتملا تايالولا مهمعال

 ا/د +



 دوسلا تايارلا

 هلوصو لبق ندال نب دمع .ةيسنجلا يتيوك وهو ءصانقلا فسويو ,ةيسنجلا يدوعس

 قوثوم نيقفارم ةعست نم ةعومجم ىقتناف نييصخشلا هساّرح رييغت ىلإ اروب اروت ىلإ

 يتيوكلاو يدوعسلا نانطاوملاو ,نامثع هنبا مهنيب نم ناكو ,هتقفارمل مهب
 وبأ هنأ دعب ام يف انملع نيذلاو) ًايتيوك أطشان نأ كلذك هتاذ تقولا يف انملع

 ةلحرم يف ةدعاقلا ةمظنمو ندال نب عم ًايروحم ازوذ يدؤي ناك (يتي وكلا كيا

 عمتجم يف ىرخأ تائيهو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تعضو .اروب اروت دعب ام
 يتلا نكامألا ضعبو ,يتيوكلل نيلمتحملا فراعملا ضعب ,يكريمألا تارابختسالا

 .دمحأ يبأ ىلع روثعلا لمأ ىلع كلذو ةبقارملا تحت ءاهروزي فوس هنأ لمتحُي
 تفشك ةلجسملا ةثداحملا كلت نأ امك 70٠١ ماعلا عيبر يف دوهجلا هذه ترمثأ

 .يولخلا هفتاه مقر نيققحملل

 ,لوصألا لك هيف تمدختسا  اقيقحت نأ امك «ةبقارملا تحت مقرلا كلذ عضو

 زارطلا ةميدق ةقحالملا لامعأو .يرحتلا لامعأو ؛تايطعملا نع ثحبلاو .ءرداصملاو

 ثدحأ مدختست يتلا ةيكذلا ةبق ةبقارملاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ء ءاطشن اهب ماق ىتلا

 (”اركيإ لتحي ينكس مب ىلع روثعلا ىلإ ا أ ىدأ - ىوتسملا ةيلاع تاسقتلا

 .ةيناتسكابلا دابأ توبآ ةئيدم يف ضرألا نم اذحلاو

 مالسإ ةيناتسكابلا ةمصاعلا نع اليم نيعبرأ نع لقت ةفاسم ةئيدملا كلت دعبت
 ام ةداع ةيبيردت ةيميداكأ يهو - ةيركسعلا لوكاك ةيميداكأ نضتحت يهو .دابأ

 تايلكلا زريأ ءتسريه دناس وأ ,تنيوب تسول ةيناتسكابلا ةخسنلا اهنأب فصروت
 رايك كلذكو ,نييناتسكابلا نيلوؤسملا رابك داتعا .ةيناطيربلاو ةيكريمألا ةيركسعلا

 ,سويارتب ديفاد يكريمألا لارنجلا راز .ةيميداكألا هذه ةرايز ىلع بناجألا نيرئازلا
 7١٠١. ماعلا نم رياربف/طابش يف ةيلكلا هذه .لاثملا ليبس ىلع

 هيعز اهيف ئبتخي نأ عقوتي يتلا نكامألا رخآ َدَحَأ ىلوألا ةلهولل دابأ توبآربتعت

 .عبرم رتم فالآ ةعبرأ ابيرقت يواسي ركيإلا )١(



 ناك .هيلإ ةبسنلاب ةيرغم اهلعج ام وه طبضلاب كلذ نإف رظنلا ناعمإ عم نكل .ةدعافلا

 قطانملا يف ءابتخالا ىلإ ةدعاقلا ةداق أجلي نأ نوعقوتي تارابختسالا يلام ىلع

 يزمر لقتعا :ىربك ندم ىف اولقّتعا دق ةدعاقلا ءاضعأ رابك نم اددع نأ الإ ةيفيرلا

 لقّتعا دقف دمحم خيشلا دلاخ هسيئر امأ ءيشتارك يف ءلاثملا ليبس ىلع .ةبيشلا نب

 .يدنبلوار يف

 كالسألا اهولعتو امدق رشع ينثا اهعافترا غلبي ناردجب اطاحم عّمجملا ناك

 رمألا وهو ,تنرتنإلا ةكبشب ًالصتم نكي ملو .فتاهب عّمجملا زّهجي مل .ةكئاشلا

 ةرئادلا تاثداحملا ىلإ ءاغصإلا يموقلا نمألا ةلاكو ىلع ليحتسملا نم لعج يذلا

 يف ةبقارم ةدعاق اوماقأ نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ولوؤسم امأ .لخادلا ىف

 نأ لبق عّمجملا جراخ ةقيقد نيعست ةرتف لقنتي وهو يتيوكلا اودهاش دقف راوجلا

 .ةملاكم يرجي يك هفتاه يف ةيراطب عضو ىلإ ىتح دمعي

 تناك له نكل .عّمجملا لخاد دجوت تناك ةّمهم ةيصخش نأ حضاولا نم ناك

 6٠ نيب امابوأ سيئرلل تيطعأ يتلا تاريدقتلا تحوار ؟ندال نب يه ةيصخشلا كلن

 دحأ َنَّكضت .ًامُدَق ىضملا ةيفيك نأشب ةفلتخم تارايخ هل تمّدق امك .ةئملاب ١6و

 رهش يف ثدح امك يأ - هينكاس لتقو عّمجملا ريمدتل خيراوص مادختسا تارايخلا

 ناك يذلا وهو ,يرصملا صفح يبأ أبخم عم 7٠٠١١ ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت

 ةبوعص وه رايخلا اذه تايبلس ىدحإ تناك .ةدعاقلا يف يركسعلا دئاقلا اهنيح

 .هلتقم نم دكأتلا ةبوعصو عّمجملا يف لعفلاب ندال نب دوجو نم دكأتلا

 عّمجملا ىلإ ةيكريمألا ةصاخلا تاوقلا نم دونج لاسرإ ناكف يناثلا رايخلا امأ

 ناهذألا ىلإ رايخلا اذه داعأ .مهيلع ضبقلا ءاقلإل امإو هيف نيدوجوملا لتقل امإ

 .كوه كالبلا يتّيحورم طاقسإ ةيلمع ىركذ

 نالمحت ناتللا ,2-8 عون نم لبانق اتفذاق تعضُو :نيرايخلا الكل ططخ تعضو
 يرحبلا لاريمألا بئان نأ كلذ ىلإ فاضُي .ةيزوهج ةلاح يف نط يفلأ نانزت نيتلبنف
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 دوسلا تايارلا
 سس #7

 ,0(190' ةكرتشملا ةصاخلا تايلمعلا ةدايق سأر ىلع وهو «نيفار كام .شتيآ مايلو
 يلع بردتلل ةسداسلا ةقرفلل اعبات ؛ (41.5:[5) ةيرحبلا تاوقلا ةبخن نم اقيرف نّيع دق
 ةعمجلا موي حابص نم ةعاسلا دنع امابوأ سيئرلا قداص .ةلمتحم ةيلمع كيفنت
 .«ذيفنتلل كرحتلاب رمأ هنإ» :ًارمآ لاق .ةيربلا ةيلمعلا ىلع 7٠١١١ «ليربأ/ناسين 4
 يلسارمل يونسلا ءادغلا روضحل هجوتو يلاتلا ءاسملا يف ةيمسرلا هتلذب سيئرلا ىدترا
 يف لوجي ام ركذي نأ نود نم هباطخ ىقلأ ثيح ضيبألا تيبلا يف مالعإلا لئاسو
 .لعفلاب هنهذ

 يف دابأ لالج نم تعلقأ اذكهو .ويام/رايأ ؟ يف ةيلمعلل ةيتاؤم فورظلا تربتعا
 .ةيرحبلا تاوقلا قيرف اتلمحو ,كوه كالب عون نم ناتماوح ناترئاط ناتسناغفأ قرش
 كمت .ًايرارطضا ًاطوبه تذفنو .كوه كالب ةرئاط عّمجملا ناردج قوف تلطعت
 ريغ تيقب ةماوحلا ةرئاطلا نكل ,ةاجنلا نم ةرئاطلا لخاد يف اوناك نيذلا دونجلا
 .اهريمدت ىلإ ةيرحبلا تاوقلا دونج دمع اذكهو ءمادختسالل ةحلاص

 ,ندال نب ةراغلا هذه يف لتق .ةقيقد نيعبرأ نم لقأ اهلمكأب ةراغلا تقرغتسا
 ذأ .ىلتقلا نيب نم ,ندال نب ثوعبم :دمحأ ويأ ناك .هيدعاسم ضعبو ,هئانبأ دحأو

 ,ةيسحلا ةلدألا ضعبو ةبلصلا بيساوحلا صارقأ مهترداغم لبق ةيرحبلا تاوقلا دونج
 .ةحلاص تيقب يتلا ةماوحلا ةرئاطلاب اوراط مث ءندال نب ةنج كلذكو

 لئاسو ,لعفلاب ندال نبل دوعت ةئجلا نأ نم دكأتلا دعب ضيبألا تيبلا ملعأ

 تجار .ءاسملا كلذ يف ةيمهألا ديدش حيرصتب يلديس امابوأ سيئرلا نأب مالعإلا
 نم ةيوفع دوشح ثتعمجتو :ندال نب لتقم نع ثدحتت يتلا تاعئاشلا روفلا ىلع
 لافتحالل ىرخأ ةّمهم عقاوم يفو ,ةثراكلا ةقطنم يفو . ,ضيبألا تيبلا جراخ سانلا

 .حايترالاو ةطبغلا رعاشم ءاوجألا ثداس .رامخألا هذهن

 مونلا ىلع ًاثيدح ادلو نيذللا مأوتلا انيدلو دعاسن رثيه يتجوز عم لزنملا يف تنك
 تالاكو نمو ةيكريمألا ةيموكحلا تالاكولا نم  ىمادقلا ءالمزلا يب لصتا امدنع
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 ةمتاخ
 بيسيس سي يي سس ا

 فدهب ينورتكلإلا ديربلاب لئاسرو ةّيصن لئاسر مهضعب لسرأ امك - ملاعلا يف ىرخأ

 امني /١919, ٠ ماعلا ةعقاو ة ةركاذلا ىلإ مهضعب , داعأ .ةيكيراتلا ةظحللا هذهب /لاطسال

 نم ملكتي وهو هنودهاشي اوناك يكريمأ نويلم ها/ وحن ىلإ امابوأ سيئرلا هجوت

 بعشلا غلبأ نأ ينئكمي» :لوقلاب ضيبألا تيبلا نم ةيقرشلا ةفرغلا يف ةصنم قوز
 لتقم ىلإ تدأ ةيلمع تذفن دق ةدحتملا تايالولا نأ ةليللا هذه يف ملاعلاو يكريمأل

 لاجرلا فالا لتقم ةيلوؤسم لمحتي يذلا يباهرإلاو ةدعاقلا ميعز ءندال نب ةماسأ

 .«ءايربألا لافطألاو :ءامعلاو

 يأ 21997 ماعلا يف تأدب ىتلاو ندال نبب ةقلعتملا تاقيقحتلا اذكه تلفقأ

 ةيئاضق ىوعد ناملوك ناد صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع حتف امدنع

 ندال نب ةقحالم تناك :ىتايح لحارم نم ةلحرم ةيلمعلا هذه عم تهتنا .هقحب

 ةمهم ىلإ تلوحت نأ تثبل امو ءيضاملا نرقلا نم تاينيعستلا لئاوأ ذنم ينياوه
 هذه تقرغتسا .تاينيعستلا طساوأ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب تقحتلا امدنع

 .يتايح نم اماع نيرشع وحن ةلحرملا

 ,ةيكريمأ تاوق دي ىلعو ناتسكاب يف هراد رقع يف لتقُي نأ لدعلا نم هنأ تربتعا

 اكريمأ نإ هلوق قيرط نع فنعلا لامعأب مايقلا ىلع نيريثك عجشي ناك يذلا لجرلا

 ميعز َّنِإ لب ؛ىبتختو عجارتت يتلا يه اكريمأ نكت مل .مجاهت امدنع ٌرفتو ةفيعض تناك

 نكي ملو ,هتايح نم ةريخألا تاوئسلا لاوط هانبم يف ائيجس ناك يذلا وه ةدعاقلا
 نورضحي اوناك نيذلا نيثوعبملا ةطساوب الإ يجراخلا ملاعلا عم لصاوتلا ىلع ًارداق

 ةدعملا ويديفلا طئارش امأ .(دالهدام 01005 ةريغصلا صارقألا ةطساوب تامولعملا هيلإ

 ئطخُي ناك ام ًاريثكو ءاهيلع نرمتي وهو هترهظأ دقف ىنبملا يف تدجٌو يتلاو عيزوتلل
 .هتارابع يف

 موي يف تيقلأ مث ,ةليقث راجحأ عم سيك يف تعضّوو ندال نب ةثج نفكلا فل

 .برعلا رحب لامش يف ةيلمعلا



 تدونللللا تابازلا

 مادختسا نأ معزلاب ةيفسعتلا باوجتسالا تاينقت نع نوعفادملا هتاذ مويلا ىف أدب

 ىرخأ ةفئاز تاءاعدا تزرب .ندال نب ىلإ نيققحملا دشرأ يذلا وه تاينقتلا هذه

 .دالخو ءدمحم خيشلا دلاخ لثم ةدعاقلا يف نيرخآ ءاضعأ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب

 نإ ةرم تاذ لشرشت نوتسنو ميظعلا يناطيربلا ءارزولا سيئر لاق .اليداب هيسوخو

 نم ةقيقحلا نكمتت نأ لبق ملاعلا لوح ةفاسملا فصن عطق نم نكمتت ةبذكلا»

 .كلذك ةلاحلا هذه يف احيحص كلذ ناك .«اهلاورس ءادترا

 ةيلمعل ضعت رعت دق دمحم خيشلا دلاخ نأ ليلق تقو دعب يكريمألا بعشلا ملع

 يف تايلمعلا سيئر ضّرعت امدنعو 7٠١٠, ماعلا يف قرغلاو قانتخالاب ساسحإلا

 يف (قارغإلاو قانتخالا نود نم نكل) ةيفسعتلا تاينقتلل يبيللا جرف وبأ ةدعاقلا

 ةفرعم نالجرلا ركنأ .دمحأ نأ نع الاس نوبوجتسملا امهبلإ هو دقق. 2٠١١65 ماعلا

 انك ناك يذلا راكنإلا اذه ناك . ةدعاقلا يف هرود ةيمهأ نم اللقو ةيقيقحلا هتيوه

 ناك يتيوكلا نأب ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقت نع نيعفادملل « ًاناهرب» حضاو لكشب
 .ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقت حاجن ىلع مهناهرب ناكو ,ةدعاقلا يف ةلاّعف ةيصخش

 عم ةيديلقتلا باوجتسالا قرط ةطساوب - 7٠٠١1 ماعلا يف انملع نأ انل قبس

 دلاخ بذك ةعقاو رهظت .ةدعاقلا يف ةّمهم ةيصخش ناك يتيوكلا نأ - نيفوقوملا

 نإ .ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقت لشف هب امهتفرعم نأشب جرف يبأو دمحم خيشلا

 نأ لمتحُي .نوبذكي الو هتجيتنب نوفوقوملا نواعتي يذلا كلذ وه حجانلا باوجتسالا
 باوجتسالا تاينقت نع نيعفادملا ىلإ ةبسنلاب سيل نكل .هنم ًاغورفم ًارمأ كلذ ودبي

 .ودبي ام ىلع ةيهاركإلا

 يذلا يتيوكلا وهو .دمحأ يبأب دمحم خيشلا دلاخ ةفرعم ىلع رمآلا رصتقي مل

 نالجرلا كلتما .ةياعرلاب ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا دهعت

 ءاطشن رابك ةفايض زكرم ةرادإ هيلإ لكوأ دمحم خيشلا دلاخ نأ امك ,ةهباشتم تايفلخ

 ءاطشن رابك نم ددع كاذ ةفايضلا زكرم لالخ نم ّرم :ناتسكاب ىش يشتارك يف ةدعاقلا

 ,يلبنحلا مهيف نمب ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف يطرد ةدعاقلا
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 جمانرب ىلإ كلذك كئاوأ عصخ .يشولبلا رامعو .يواسوهلا ىفطصمو .دالخو

 ناك .يتيوكلا لوح ةمّيق تامولعم اوفشكي مل مهنكل ؛ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقت

 ثدحتيو ًايبرع ناك :ندال نبو دمحم خيشلا دلاخ دنع يلاثملا طشانلا دمحأ وبأ

 .نيرخآلا عم ةلوهسب طلتخيو عمتجملا تاداع مهفي امك ةيلحملا ةغللا

 ىعدي ةدعاقلا يف يناتسكاب طشان نم يتيوكلا لوح ىرخأ ليصافت ىلع انلصح
 ماعلا نم ويلوي/زومت يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتبوجتسا يذلا لوغ نسح

 تارابختسالا ةنجل ةسيئر يهو «نياتشنياف ناياد خويشلا سلجم وضع تلاق 4
 تاينقتلل هضيرعت لبق اهفرعي ىتلا تامولعملا ىطعأ لوغ نإ .خويشلا سلجم يف

 ْ .ةيساقلا

 انلصح ؟هب ع اقيإلا لبق ًاريثك نمزلا لاط اذامل :ندال نب لتقم دعب لاؤس ّيلع حرط
 ؟:؟١1١ ماعلا يف الإ هب عقون مل اذامل ًأذإ 70١1, ماعلا يف هنع ةّمهم ةراشإ لوأ ىلع

 ,تارايختسالا ءالمعو «نيفرتحملا نيبوجتسملا راودأ شيمهت ىلإ ببسلا دوعي

 ةقثلا تحنُم رابتخالل تعضخ يتلا ةبرجملا قرطلا مادختسا نم الدبف .نيققحملاو
 نيذلا ةدعاقلا يفوقوم رابك ةرتفلا كلت يف عضخا .ةززعملا باوجتسالا تاينقتل

 ىلإ ,دالخو .يريشنلاو ءدمحم خيشلا دلاخ لاثمأ نم ةدحتملا تايالولا مهزجتحت

 مظعم ريشت نيذلا مهو ,ةززعملا باوجتسالا تاينقت يمدختسم دي ىلع تاباوجتسا

 ىلع اوناك مهنأ ىلإو ءنيرخآلا نيثوعبملاو دمحأ يبأب مهتفرعم ىلإ تالامتحالا
 .مهسفنأب ندال نبب لاصتا

 تارابختسالا ةلاكول ديدجلا ريدملا ءاتيناب نويل ىهنأ امدنع الإ ًايلعف رومألا رّيغتت مل
 نأ فدصلا تءاش .ةيرسلا عقاوملا قلغأو «ةيفسعتلا تاباوجتسالا جمانرب ةيزكرملا

 تارابختسالل ةيديلقتلا قرطلاب لمعلا فانئتسا دعب ةياهنلا يف ندال نب توم يتأي
 اندقف نأ دعب ثدح كلذ نكل .رومألا مامزب كاسمإلل نوفرتحملا داع .تاقيقحتلاو

 .ةلصافلا ةرتفلا كلت يف تاراهمو فراعمو .ةّمهم اماوعا

7. 
 مم همم م ومس ب سلا سوس

 ةمن ويسلم



 دوسلا تابارلا

 ةفرغلا يف تناك اهنأ ىتح ,ينكسلا هعّمجم ىف هعم ةينميلا ندال نب ةجوز تناك

 اديج اهفرع ىتلا اهتاذ ةجوزلا يه تناك .هتامح نم ةريخألا تاظحللا لالخ هعم

 .راتبلا ىعدي ةدعاقلا ميظنت يف ينمي طشان وهو ,وماناتناوغ يف ٠ مقر لقتعملا

 نم رالود فالآ ةسمخ ىلإ هتميق تلصو يذلا رهملا غلبم لاصيإ يف لجرلا دعاس

 .نواعتلا كلذ ىلع قفاو وهو يعم نواعتلاب راتبلا هليمز نادمح ميلس حصن .ندال نب

 وهو .هنع اهتنأمطل كلذو هتلئاع عم ًايفتاه ثدحتلاب هل حامسلا وهو .ًاطرش عضو هنكل

 .نادمح عم لصح يذلا هتاذ رمالا

 نم نذإلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو .ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ةداق بلط

 هحنم ضفر هنكل .[وماناتناوغ يف ةيكريمألا] ةدعاقلل ًاسيئر ناك يذلا رليم لارنجلا

 بئان وهو .زتيووفلو لوب نم ةقفاوم نود نم نذإلا كلذ ءاطعإ عيطتسي ال هنإ ًلئاق

 ىلع لوصحلا ادد دهان اكأ الإ ادبأ نذإللا كلذ تأي مل .دليفسمر ع افدلا ريزو

 انتدشانم نكل .هيلإ اندوقت نأ لمتحُي ةينميلا ندال نب ةجوز ْنِإ هل انلقو ءنذإلا كلذ

 .حايرلا جاردأ تعاض

 عيبرلا وهو ,ندال نب لتقم باقعأ يف ٠١١١ ماعلا يف يبرعلا عيبرلا يمس ام ءاج

 رئازجلاو ندرألاو ءايبيلو نميلاو ءسنوتو ءرصم لثم نادلب ينطاوم مايق دهش يذلا
 نأ تظحالو .ةرتفلا كلت لالخ طسوألا قرشلا يف تنك .مهماكح يدحتب ايروسو

 نع ةدعاقلا تاباطخ بايغ وه تاجاجتحالا كلت زّيمت يتلاو اشاهدإ رومألا رثكأ

 .نيرهاظتملا ةنسلأ

 اهتداق نأ ىف ىرخألا ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعومجملا نع ةدعاقلا فلتخت
 زيكرتلا نم الدب (ديعبلا ودغلا) ةدحعملا تايالولا ىلع زيكرتلا ىلع سانلا نوّتحي
 تاعامجلا عانقإ يف أريثك ندال نب حجن .(بيرقلا ودعلا) مهنادلب ماكح ىلع

 وه كلذ نأ معزب ةدحتملا تايالولا ىلع زيكرتلاو ,ةدعاقلا عم فلاحتلاب ىرخألا

 .رهظأ يبرعلا عيبرلا نكل .تاعامجلا كلت اهضراعت يتلا ةمظنألا بلقل ةقيرط لضفأ

 نمو ؛ايملس مهبلق نكمُي نيهوركملا ماكحلا ءالؤه نأ .ةدعاقلا باطخل افالخو
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 يهو ةدحتملا تايالولا .عقاولا يف .سانلا دهش .ةدحتملا تايالولا ةهجاوم نود

 كئلوأ نأ كلذك احضاو ادب .ةدعاقلا معازم ضحدي يذلا رمألا وهو ,مهدوهج معدت

 ؛ىرخالا لودلا مامأ ةيعمشلا مهتمظنأ جهن ريربتل ةدعاقلا ديدهت اومدختسا ماكحلا

 .مهموصخ مامأو ىرخألا لودلا مف تاباسحلا ةيفصتلو

 لالخ ةدئاس تناك ىتلا ةرهاظلا ىهو .ةدعاقلا نع داعتبالا ةرهاظ كلذ زّزع

 امخس ديازت .يمالسإلا ملاعلا يف نيقباسلا اهيمعاد نيب ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا
 - ةدعاقلا اهتذفن ىتلا ةيباهرإلا تامجهلاو ةمحر نود نم لتقلا تايلمع نم سانلا
 كلتمت ال ةمظنملا نأ اريخأ اوكردأ مهنأ امك - نيملسملا نم ةدعاقلا اياحض مظعم ناك

 .طقف لتقلا ىلإ فدهت اهنأو .ديعبلا ىدملا ىلع راكفأ يأ وأ ,يسايس جمانرب ىا

 ىلع طقف رمألا رصتقي مل .ةدعاقلا اهتقلت ىرخأ ةبرض ندال نب لتقم ناك |
 يه مالسإلا نم مهب ةصاخلا مهتغيص نأب اهئاضعأ ناميإ دّسج هنكل ءاهدئاف هنأ
 ,ةياهنلا يف نورصتني فوس مهنأو .بسانملا حالسلا وه باهرإلا نأو ,ةحيحصلا

 تناك بدؤبلا ةثنايارلا نع [ ىبنلا لإ ٌبوستملا] كيدحلا ةنقوت ىلا مآل وهو
 دعب ةدعاقلا تناع .لاومألا عمجلو نيلتاقملا دينجتل ايرورض ًارمأ ةباذجلا هتيصخش
 ترسخو ةلتاق ةيرض نم ,:52884115 ةقرف دارفأ دحأ ةيقدنب نم تقلطنا ىلا ةصاصرلا
5 
 عا

١ 
 .اهيدل دروم مظع'

 ٠١1١ ماعلا نم وينوي/وينوي/ناريزح 1" موي يف ةماعلا ةدايقلا  ةدعاقلا تنلعأ

 ناك) .ميظنتلا ةيلوؤسم ىلوتي فوس يذلا وه .يرهاوظلا نميأ يأ .ندال نب بئان نأ
 ةعومجم هعم يرهاوظلا بلج .(ندال نب لتقم دعب تقؤملا ميعزلا وه لدعلا فيس
 ندال نب ةيبذاج ًادقتفم ماسقنالا ريثت ةيصخش ربتعُي يذلا وهو .ةمظنملل لكاشملا نم
 ءالو ىلع ءاقبإلا وأ .لاومألاو نيدّنجملا بذج ىلع ًارداق نوكي نل اذكهو .هتبيهر
 ريغ يف ةطقن ايرصم هنوك عقاو ناك .ندال نب هلعفي ناك يذلا رمألا وهو .ءاضعالا
 نم ءاضعألاو نييرصملا نيب ةدعاقلا ءاضعأ نيب سفانتلا ىلإ رظنلاب كلذو .هتحلصم

 .ةيبرعلا جيلخلا لود



 دوسلا تايارلا

 مل نيتقيقحلا نيتاه نكل .ةدعاقلا يرهاوظلا ةيقرتو ندال نب لتقم فعضأ

 لك ظفتحي .ًارارحأ اولاز ام ةدعاقلا ةدايق سلجم ءاضعأ ضعب نأ ركذ .اهيلع ايضقت

 تايلمع نش رخآلاو نيحلا نيب نولواحي مهو .هعابتأ ىلع ةرمإلاب ءالؤه نم دحاو

 ةيميلقإلا تاعومجملا دوعت نأ كلذك لمتحُي .ةدعاقلا ةيمهأ ةيرارمتسا ىلع ةنهربلل

 ذوفن عجارت عم كلذو .ةيلالقتساب لمعلل ةدوعلا ىلإ اهعم تفلاحت نأ اهل قبس يتلا

 ببسي أرظخ رثكأ تاعومجملا هذه لعج ىف ةددعتم قرظبو ,رمألا اذه مهسُي .ةدعاقلا

 نم يرهاوظلا نالعإ رودص نإ .اهتايلمع ىدم عاستا ببسبو ءاهتبقارم ةبوعص ديازت

 كلت لثم نأ ىلإ ريشي طقف ةدعاقلا نع هرودص نم الدب ةماعلا ةدايقلا - ةدعاقلا

 .لعفلاب تأدب دق تاماسقنالا

 يتلا ةديدجلا تاعومجملاب وأ ,ةدعاقلاب ةلماكلا ةميزهلا قاحلإ اندرأ ام اذإ

 ,تاباوجتسالاو ,ةيركسعلا تايلمعلا نأ كردن نأ ىلإ ةجاحب اننإف .ًايلات رهظت دق

 رخآلا فصنلا امأ .طقف ةكرعملا فصن يه ةيرابختسالا تامولعملا ىف تاحاجنلاو

 اهمدختسي ىتلا دينجتلا قرطو تاعانقلا ةهباجم يأ هه واكفألا لاجم ىف نمكيف

 نولتاقم رمتسا اذإ نكل .مهلاقتعاو نييباهرإلا لتق يف رارمتسالا اننكمي .نوفرطتملا

 .ًادبأ يهتنت نل انبرح نإف ,تاعامجلا كلت فوفصب قاحتلالا ىف ددج

 ميلاعت نم هفرعن ام هبشي :«ناطيشلا قودنص» يف يدوعسلا كلملا هرهظأ ام نإ

 ؛مهفاعضإل ةفرعملا كلت مادختساو .هموصخل ءرملا مهف نإف ءبرحلا نف يف وزت نص

 ذنم ةديدج ةياوه يدل تنّوكت .يئاهنلا رصنلا ىلإ لصوي يذلا ساسألا لماعلا وه

 اهمدختست ىتلا تاباطخلاو ةياعدلا ةحفاكم يهو ,يموكحلا لمعلا ترداغ نأ

 1 .اهيلإ مامضنالاب سانلا ءارغإل ةدعاقلا
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 ؛يتايح لحارم فلتخم يف مهتيقتلا نيذلا نم ءاسنلاو لاجرلا نم تائم كانه

 تاالاكولا يف وأ ؛ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم 2 يف ءاوس مهعم تلمع نيذلا نمو

 نوقحتسي اعيمج مهو - اهجراخو ةدحتملا تايالولا لخاد يف ىرخألا ةيموكحلا
 نيديعب ءاقبلا يف سانلا ةبغرو ,ةينمألا نيناوقلاو ءلاجملا قيض نكل ,مهل يركش

 .ةرشابم عيمجلا ةيمست د نم ىنعنمل همت ,يتركاذ دودحو ,راظنألا نع

 .ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام لكب ةيلاثملا ىتكي درش ىهو ءرثيش يتجوزب أدبأ

 نود نمو «عيباسأ ةدمل نهجاوزأ بايغ نلمحتي تاجوزلا نم اليلق ًاددع نأ فرعأ

 نم ةديرف ةيصخش يه رثيه نكل ءنودوعي ىتم ىتح وأ مهدوجو ةنكمأ نفرعي نأ
 لك يمزع نوددجي مهو ,نوليدو :نيدو ءرونوك مهو ءراغص نايبص ةثالث انقزُر .اهعون

 .مهتبيطو مهتاماستباو مهتاكحضب مري

 مازتلالاو ؛لمعلا يف هتايقالخأو ,هتاذ هسامح يقامعأ يف سرغ هنأل يدلاو ركشأ

 .نوخلا تيرصبأ نأ للم

 يذلاو ,باتكلا اذه عضو يف يكيرشو يقيدص .نامديرف لايناد كلذك ركشأ
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 دوعسلا تايازلا
 اما

 هركفو ,هلمع تايقالخأ امأ .ةيلاعفلا ةياغ ىف باتكلا فيلأت ىف ىل هتدعاسم تناك

 6 يذاع يشمل اذه هيلع مل ىلا ىلسألا تناقل يضلل يلو بذا
 هتجوزل صاخ ركش هيجوت ديرأ .هرهظأ يذلا مازتلالاو لئاهلاو قاشلا هلمعل دج

 - باتكلا اذه فيلأت ىف اهجوز عم اهتيضمأ يتلا لاوطلا تاعاسلا اهلّمحتل يكيب

 .ةدحاو ةرسأ ةباثمب انكو ءانأ يلو رثيه ل نيقيدص اناك امهنألو

 نيناوقلا قيبطت تائيه نم نييئانثتسالا لاجرلا نم ددع ,عم لمعلل اظوظحم تنك
 ركذأ .مهنم ملعتلاو ةفيلحلا لودلا نمو ,تارابختسالا ملاع نمو .ءشيجلاو ,ةيكريمألا

 يذلا زيدنانريف سولراك لثم .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يفظوم ضعب مهنيب نم
 تاب كلذكو ؛ميظع ليمز وه امك ءاريثك هب قثأ يذلا صخشلاو ؛ىل ريبك قيدص وه

 ناك نيذلا :ليوسكام ىنيكو ؛ىل ريبكلا همعدو ةيئانثتسالا هتيصخش ىلإ ًارظن وروماد

 ةئانجلا تاقيقحتلا ةثيم نم كلذك ركذأ .اقثومًاقيدصو ًاميظح ًاسيئر ماودلا ىلع
 .هبناج ىلإ هدجي نأ صخش يأل نكمي كيرش لضفأ وهو ,نيدافكام بوب ةيرحبلا

 نيكو .تيبروك فيتسو .نولاف كرام مهنيب نمو .ءركذلا نوقحتسي نوريثك كانه

 ؛كرتشملا هقيرفو كويد توكس ديقعلاو ؛8015 نم ءالؤهو ءزليج كيامو ءروير

 :نيدوغ نفيتسو .نارود يبيدو ءتدراغنوب فيتسو يلليروب نودو .نولنود موتو

 وجو 2«شتورك جروجو ,تيبروك ليبو ءرين موتو ,تيكنلب نايرو ,ءنامريه بوبو

 «ينج» فيجو ,نوستيج نايربو ءشتوب كيامو ,ىلبيز نوراو ءرشنيف لسرو ءسينيإ

 ,ناغيلاغ ىرامو ءانيرآ يدناو ,نافونود نفيكو ,ناملوك نادو ءزورك نفيكو :«ليجنير

 «فشتتنا كيامو تيا نوجو .يروح هيردناو ,ءنانولك كاجو .نوام يرابو

 ميجو ,ءوزوكوك يريجو ءثرو تياو كرامو ,زنويل يماو ءمارف كوشو ءناميار سيركو

 يبآو ءسبيليف ليربآو .هييثيف نادو .بموكلوه يارو ءتيوكيلاف وجو ؛نيلوجرام

 ,زردنال وجو ,نانيك نيجو .ونيرغيليب كنارفو ءيسيج توكسو ءوش كناهو «زنكريب

 ما .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم سيعيمجو ,يروغيل نوجو ,سالو كين سيركو

 اتينآو ,(ةقباسلا ىتدعاسم) اردنالاك اربرابو ءروبيل يزورو ءناوغ كام يثاك كلذك
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 اناهلمجونت

 مهم-للطيسنسيس سمسم دش شسسلا

 نيرخآ نيريثكو ءركياب سينيدو .(يبتكمل ةريدم نآلا لمعتو تدعاقت ىتلا) لداو

 ءالمعلا نومعدي نيذلا ىرخألا تاللاكولا يفو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف

 .حاجنلا انققح امل مهالول نيذلا مهو :نيينادبملا

 ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ءافطل ءاسنو لاجر بناج ىلإ كلذك تلمع

 ةرازو نم نيلوؤسم كلذك ركذأ .مهثامسأ فشك مدع ضرفت مهلمع تابلطتم نكل

 .اعيمجن مكركشأ هي ىساموليدلا كلسلاو ةيجراخلا

 قيرف يف مهعم تلمع نيذلا صاخشألا عيمج ىلإ صاخ ركش هيجوت ديرأ
 ىلع يروك رجور ركشأ .هجراخ مأ يقيرف لخاد ءاوس كرويوين يف باهرإلا ةحفاكم

 ماعلا نم ويلوي/زومت يف فسألا عم لحر يذلا) ناغيروك موت كلذكو .ةنيتملا هتقادص

 .الوراب نياوو «ناغيئيد نايربو ءيلوبان سيولو ,رلتب نفيكو ,كروي نفيكو ١

 يقيرف لمتشا .كرويوين ةطرش ةرئاد نم اداسول يبوبو ءيج كام يريتو ءدراو مونو

 ةحلصمو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو .كرويوين ةطرش ةرئاد نم ءاسنو لاجر ىلع

 امأ .مكبناج ىلإ لمعلاب تفرشت يننإ اعيمج مكل لوقأ .يلخادلا نمألاو .ئفارملا

 نم دارفأ عم ملاعلا نم ىرخأ ءاحنأ يفو ءنميلا يف مهعم تلمع نيذلا لاجرلا متنأ

 مكنإ لوقأف ةيرحبلا ةاشم نم وأ ,ةراحبلا وأ ,دونجلا نم ءاوس .يكريمألا شيجلا

 .ىل ماهلإ ردصم

 ىف ةماعلا تاقالعلا بتكم نم ناتروك كيام ىلإ ركشلا هيجوت كلذك ديرأ

 هفلس ركشأ كلذكو .هتاداشرإو هتدعاسم ىلع كلذو ,يداحتالا تاقيقحتلا فبتكم

 اذه نع ًالوؤسم ,ةددعتم قرطبو ,نوج ناك .قايسلا اذه يف يندعاس يذلا رليم نوج
 كلذك ركشلاب نيدم يننإ .هتباتك ىلع ماودلا ىلع ينعجشي ناك هنأل كاذو ,ساتكلا

 كاز صخألا ىلعو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف رشنلا ةداعإ ةعجارم بتكم ىلإ

 / .لاغرآ سينيدو تيار

 تاقيقحتلا بتكم يفو .اهتداق حالص ردقب ةحلاص نوكت ةسسؤم لك نأ دّقتعأ



 < م ,؛ || ل ىو

 بسسس دولا تايإربا فاؤقتنلاالالآزلا

 سيول امه ءنيّريدم فارشإ تحت تلمع ىننأل اظوظحم يسفن ربتعأ ىداحتالا

 نم 50 نورخألا ةداقلا دخا ول اميف أ ريثك ديفتستس انعما نإ .رليوم تربورو هييرف

 .امكتارمخ

 ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم قاطن جراخ امأ

 نوعّدملا يأ .باهرالا ةحفاكم عم ءرملا اهطبري يتلا ىرخألا تالاكولاو ,ءشيجلاو

 ةيمامألا طوطخلا يف انعم اولمع نيذلا مهف - ةيركسعلاو ةيندملا مكاحملا يف

 ا تنك .نوجسلا نايضق ءارو مهب كسمن نيذلا ءاقب نم دكأتلا لجأ تيه

 «يليك ديفاد مهيف نمب ءاندالب يف تالاجرلا لضفأ نم ريبك ددع بناج ىلإ لمعلاب

 بتكم يفظوم كلذك ركشأ .نآلا ضاق وه يذلاو ءساراك نيكو .دلاريجزتيف تابو

 انتعيبطب ملاعلا نوركذي نيذلاو ,عافدلاو ءاعدالا ةهج نم ءاوس ,ةيركسعلا ناجللا
 .نائتمالاب مكل نيدن اننإ .اندلب ةعيبطبو

 خلا لمعلاب يداحتالا تاقيقحتلا 6-52 عم يم اهم ةيدأت "عا افرام ع

 تأشنأ امك ةريثك ًارومأ مهنم تملعت نيذلاو ىرخأ نادلب نم نيزراب نيلوؤسم بناج

 يف كرالك رتيبو ءيارف نالآو ,نوب نوجل يركش مّدقأ .مهعم ةميظع تاقادص
 ايلاطيإ يف سيتيدينيب يد وميسامو يزنورتب بيسوج ىلإ كلذكو ؛ةدحتملا ةكلمملا

 .اننيب دعي ملف ندرألا نم ريخ دعس بّيطلا يقيدص امأ .نيرخآ صاخشأ نيب نم
 .هنم ةريثك ارومأ تملعت ينكل

 ديس نازوس ءاضصاخ اركذ نولهأتس نيذلا ةروفاغنس يف يئاقدصأ نيب نم ركذأ

 كلذكو .ساتكلا اذه فيلأت يف ةريبك ةدعاسم يل تمدق ىتلا ةقيدصلاو ةليمزلا

 نوقحتسي نيذلا ىرخا ةيموكح تاالاكو نم يئاقدصأ كلذكو ؛ىرخأ تاالاجم يف

 لوبرتنالا سيئر ادع اميف مهمظعم ركذأ نأ .فسألا عم .يننكمي ال .يريدقت

 نومتهي نيذلا ىلإ عقاولا يف ريثكلاب نيدن نكل ءيوه نوب وخ [يلودلا سيلوبلا]

 .ةروفاغنس يف نمألاب
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 تاهبونت

 سس يس جت و وس دعس يس عع و يسيح ع ع يسع تسي وس سجس سس سس يي يي يس سم
060606060600000 

 لمعلا تكرت نأ ذنم اهتروط ىتلا تاقادصلا كلت ىلإ نآلا لّوحتأ نأ ديرأ

 يف اولاز ام نيذلاو مهبناج ىلإ لمعأ نيذلاب صاخ لكشب هيونتلا ديرأ .ىموكحلا

 «ىيدص درجم نم رثكأ هريتعأ .هذلاو تككتكيسلا دمحيمم صخألا ىلعو ,ةيمامألا طوطخلا

 بوهوملا يسامولبدلا امأ .ةليلق تاوطخب عيمجلا مدقتي يذلا وهو :خأ نم رثكأو

 تكلا هني تيل يذلا لجرلاو ,بّيط قيدص وهف ايئاب خص جيموأ

 لصوتلاب همازتلال ًارظن تيار سنرول وهو ركذلا قحتسي رخآ ٌصخش كانه

 ربتعُي يذلاو ءبقترملا جربلا هباتك يف ةوقب رهظ يذلا مازتلالا وهو ,ةقيقحلا ىلإ
 ,واكيليز بيليفو ءتياو نفيتسو .سونامكام يراب امأ .حومط يفاحص لكل 58

 ,نسبوك اج كيامو ءزوردنآ ميتو ؛نيماجنيب نادو :غريبنيرغ نيراكو ءدراشتيرب كرامو
 ةدمعلا ىلإ كلذك ليزجلا يركش هّجوأ .ريثكلا مهنم تملعت دقف نورخآ ءاقدصأو

 يترداغم دعب ىلوألا يتفيظو ينحنم يذلا وهو ,ينايلوج يدور [ةيدلبلا سيئر]

 ,ينايلوج ةوخألا ةكرش يف لمعي يذلا يلونوك ناد ىلإ كلذكو ,تاقيقحتلا بتكمل

 .ليبنو يميفح قيدص وهو

 ليسو ,ثيمس كرام :نافوص ةعومجم يف ينالمز ىلإ كلذك ركشلاب نيدأ

 دوبو ءلداو نوجو ,ءنوسيشته يجنآو .ءيوشت يدناسو .كنيف يدياهو ,ليلخ

 ,نيسردملا لكو ءبزنح دمحم يقيدصو ,يام يارو ءيج كام ميجو ,جديردلا

 ةيميداكأ يف قيرفلا لماك ىلإ كلذكو ءانعم نولمعي نيذلا ءنيمجرتملاو ,ةغللا يملعمو
 امأ .مكتقادصب زتعأ يننإ ًاعيمج مهل لوقأو ,01855 ةينمألا تاساردلل ةيلودلا رطق

 نانونح ناقيدص امهف ءزاتمملا سواه رتروب يف نالماعلا نوارب ميتو وكانومول لكيام

 ارويلو ,نامحر دّيس كلذك ركشلاب صخأ .نيزاتمم نيفيضم امهنوك ىلإ ةفاضإلاب
 انودعاس نيذلا ميقملا انثاحبأ قيرف مهو ءربوك رلورات ماسو ءرودغيو درايو «ناناد
 .باتكلا اذه يف اريثك

 ,مهب هيونتلا ديرأ نيذلا مظعم ىلإ ركشلا ميدقت عيطتسأ يننأ نم مغرلاب نكل

 اوتام نيذلا رشع ةعبسلا ةراحبلا مهنم ركذأ .اننيب دعي مل .فسألل .مهضعب نأ الإ

 7/1 ا/



 همس سس يييسيسن يس لل نال دويسلا تايارلا
 001 ع م ع

 ل خمدلا 3 “2 ى ٍ هه ةماكلا

ام لكب لاطبأ مهو ءلوك سأ .سأ .وي نتم ىلع
 9 مهر 

 وهو .نوتاه ل دع كا .مهاسنت ال نأ اكريمأ ىلع بجي كلذكو , ءادبأ مهاسنأ

 /لوليا نم رشع ىداحلا يف تام ِى ىذلا لطبلا ىداحتالا تاقيقحتلا تكم ليمع

 يقيدصو يسيئر :؛لينوأ نوج اريخأ ركذأ .نيقرتحملا نيجربلا وحن عر امدنع ربمتبس

 نيجربلا ىف يي ه كلذك نوج تام . .هريع نم رثكأ رطخلا ةعيبط كردأ يذلا وهو .ىدشرمو

 .رخا صخش يأ نم رثكأ نوج اي باتكلا اذه كيلإ يدهأ .مأوتلا

 ةيلمع لالخ ينهججو يذلا يلياو وردنآ يليكو ىلإ صاخ ركش ميدقت ديرأ

 غنيلراتس كلذك ركشأ .هتلاكو يف لماعلا قيرفلا ىلإ كلذكو ءاهتمرب باتكلا فيلأت

 ,نامزلس ليكارو ,تيكورب زيول نم فلؤملا هقيرفو نوترون ىدل يباتك حّمنم «سنرول

 لكو .رلو أ انآو ,نيكفر نودو .تسيوكملاب يسنانو :ءنيسور ليبو ,يورنوك يدوليمو

 يتلا ةقثلل مهيلإ قيمعلا يركشب نيدم انو هدب لمعب اوهاق اعيمج مهو نيرخآلا

 ىلإ تلمع يتلا نريب تيناج امأ .ةياهنلا ىتح هتعباتمو عورشملا اذه يف اهوعضو

 لهذملا اهرارصإو ةلهذملا اهبهاوم نإ اهل لوقأف ,ةيناث ةحقنم اهتفصب راتس بناج
 .باتكلا اذه ىلإ ىلصألا صنلا تلّوح يتلا يه

 فوفصلا يف مويلا ىتح اولاز ام نيذلا دلبلا اذه لاطبأ ركشأ نأ اريخأ ديرأ
 تاراختسالا ةلاكو وأ ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم وأ ءشيجلا يف ءاوس ,ةيمامألا
 موي لك نورطاخي نيذلا مهو ,ىرخألا تاكل يف كلذكو 5 وأ :ةيزكرملا

 .ايبح مكل اركش .انلجأ نم مهتايحب

,1/ 
 د ب بيج 4 سب اس سا دو مص وو وجو يح م سا ٠

 دم ل يي



 ةسيئرلا تايصخشلا

 .ةيمالسالا ةعامجلا اينما قرش بوينج نونا ةساهرإلا ةعومجملا دئاف : سابع ريصن

 هذه ريصن رداغ .ةدعاقلا عم ةعومجملا طبرل يلبنحلا ططخ تضراع يتلا

 ٠ ماعلا ىف هعم تثدحت امك .قىحاال تقو ىف ةعومجملا

 دمحم وبأو . 8 :حلاص :ةيكرحلا هئامسأ نم) هللا دبع دمحأ هللا دبع
 5١ يف ةديبع ىبأ توم دعب ايقيرفأ قرش يف ةدعاقلا ايالخ سأرت :(يرصملا

 نيترافسلا تاريجفتل طيطختلا يف هرود ببسب نيدأو .143 ماعلا نم ويام/رابأ

 بتكمل نيبولطملا رطخأ ةمئاق يف همسا لخد ١1494. ماعلا ىف ايقيرفأ قرش يف

 .يداحتالا تاقيقحتلا

 ريبخ :(ةوطع يّلوتم ىسوم نسحمل يكرحلا مسالا) رجاهملا نمحرلا دبع
 ريجفت رثإ 144/ ماعلا يف 5 .ريبخلا لبانقلا عناصو ةدعاقلا ىدل تارجفتملا

 ٠٠١١ ماعلا يف لتق هنإ نويناتسكاب نولوؤسم لاق .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا
 نويكريمألا نولوؤسملا اهدكأ ةيضرف يهو .ناتسريزو لامش يف ةيوج ةراغ هجين

 .(2214) يوونلا ضمحلا صحف ءارجإ

 يهو .ةيمالسإلا ةعامجلا سيسأت يف راغنوس هللا دبع عم كراش :ريشب ركب وبأ
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 بع جم عيوب يي بس 58

 دوسلا تايارلا

 يف راخنوس لتفم دعب ةعومجملا ةدايق ملست .ايسأ قرش بونج ىف ةيباهرإ ةعومجم
 .ةدعاقلاب ىلينحلا ةفالع ريشب معد . !|١ 84 ماعلا

 ,ىروشلا سلجم وضع :(ديلولا دلو ظوفحمل يكرحلا مسالا) يناتيروملا صفح وبأ
 ةنجل سأري ناكو ,ينيد بيردت ىلع لصح يذلا ةدعاقلا يف ديحولا صخشلاو

 ريراقت رخالاو نيحلا نيب رهظت .يقارعلا رجاه يبأ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب ىواتفلا
 يف شيعي هنأ نيللحملا ضعب دقتعي .ًادبأ دكأتت مل ريراقتلا كلت نكل ,هلتقم نع

 .ناريإ

 دعب ةدعاقلل يركسعلا دئاقلا :(ضطاع دمحمل يكرحلا مسالا) :يرصملا صفح وبأ

 ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف ةياهنلا يف لتق .1445 ماعلا يف ةديبع يبأ لتقم

 هلزنم ماطح نيب انرثع .هئابتخا ناكم ىلع ةيكريمأ ةيوج ةراغ رثإ ٠٠١١ ماعلا نم

 .12]100 جمانرب نم اءزج تحبصأ يتلا يهو .ةّمهم ةلدأ ىلع

 يف براح يدرك لجر :(ملاس دمحم حودممل يكرحلا مسالا) يقارعلا رجاه وبأ
 ثيح ,ناتسناغفأ يف ندال نب بناج ىلإ لتاق كلذ دعبو ءنيسح مادص شيج

 امك :نآرقلا ظفح هنكل ,نيد لجر يقارعلا نكي مل .نيميمح نيَقيدص احبصأ
 ىواتف ردصأ اذه هعقوم نمو .ةدعاقلا يف ىواتفلا ةنجل سيئر هنّيع ندال نب نأ

 يقلأ .ءايربألا نييندملا لتق كلذ يف امب ,ةدعاقلا اهب موقت يتلا لامعألا رربت
 مل نأ ثيل امو ,199/ ماعلا نم ربمتبس /لوليأ رهش يف ايناملأ يف هيلع ضيقلا

 قرش ىف نيترافسلا تاريجفت يف هتكراشمل مكوح ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ

 | .199/ ماعلا يف ايقيرفأ

 وضع :(يرحبلا رصان دمحأ رصانل يكرحلا مسالا ,«توملا وبأ ًايفرح) :لدنج وبأ
 نم ةدعاسمب ١945 ماعلا يف ةدعاقلا فوفصب قحتلا يذلا ةيلامشلا ةعومجملا

 سراحلا حبصأ ىتح ةمظنملا فوفص يف ىقترا نأ ثبل امو ؛شاطع نب دمحم
 قئاس ناك يذلا نادمح ميلسو لدنج ابأ ةدعاقلا ميعز عججش .ندال نبل يصخشلا
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 ةسيئرلا تايبصخشلا
 بسسس سس تيس ياهي ييبيبيبسسيييسيسسييتسي سيسبب ببيسس بلل

 تاطلسلا تقلأ .نيتقيقش نم جاوزلا ىلع ءاريثك هب قثي يذلا لجرلاو ندال نب

 رشع يداحلا دعب الإ هباوجتساب انل حمسُي مل نكل 7٠٠٠١, ءربوتكأ/لوألا نيرشت ظ

 نزسأو عصقلا دهف وهو ,ةدعاملا نم رخآ طشان هطير ذأ لعيو ءريمتبس /لوليأ نم

 امأ .يحشلا ناورم وهو :بمكسرل ولنا نم رشع يداحلا تامجه يف نيفطاخلا

 فّعت .نيدافكام تربور ١1015 يف صاخلا ليمعلا عم هباوجتساب تمق دقف انأ

 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ىف نيفطاخلا نم ددع ىلإ لدنج وبأ

 .اهتايلمعو ءاهئاطشنو ةدعاقلا ةبيكرت نع ةمّيق ةيرابختسا تامولعم انل مدق امك

 وبأ شيعي .ةدعاقلا ىلع برحلا يف ًاحاجن رثكألا كلت باوجتسالا ةيلمع ربتعت
 .هتيرح لماكب عتمتيو نميلا يف مايألا هذه لدنج

 يمالسإلا داهجلا يف وضع :(يديشرلا يلع نيمأل يكرحلا مسالا) يريشنبلا ةديبعوبأ
 نبل لوألا بئانلا ناكو .ةدعاقلا ىلإ همامضنا لبق يرهاوظلل ةعباتلا ةيرصملا
 ثداح ىف يريشنبلا قرغ .ةمظنملل لوألا يركسعلا دئاقلا حبصي نأ لبق ندال

 .ايروتكف ةريحب يف ١949457 ماعلا يف ةرابع

 :(دوواد يكرحلا مسالا .ةديبز وبأ نيسح دمحم نيدباعلا نيز :لماكلا مسالا) ةديبزوبا

 ةيلمع لكلا هرم لوال «ةدسز يبأ» دوجوب انفرع .يبيللا خيشلا نبال اكيرش ناك

 يف رانلا قالطإ لدابت لالخ ةديبز يبأ ىلع ضبقلا يقلأ .ندرألا يف ةيفلالا

 امب ءذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم ىلع هنم لوصحلا نم انكمت . كت“
 يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا هفصوبو ءدمحم خيشلا دلاخ ىلإ هفّرعت كلذ يف

 ةلينقلا ةرماؤم نعو ءاليداب هيسوخ نع كلذك انربخأ .ريمتيس/لوليأ نم رشع

 فقوت .اهل ططخي دمحم ماينب نإ ليق يتلا ةعشم تافلخم كرتت ىتلا ةموعزملا
 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو مه نيدقاعتملا كسلا دنع مالكلا نع ةدينز وبا
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 ا سس سس سس سس

 اهوعفر يتلا ةيرسلا تاركذملا يف اولواح مهنأ نم «٠ مغرلاب تيدقاعتملا تاسقت

اةديتحم ةديبز وبأ يقب .مهسفنأ ىلإ ةقباسلا 18 تاحاجن اوبسني نأ
 جيلخ يف 

 نيمجاهملا دحأ نوكي نأ افلكم ناك يذلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ :ىندعلا ناملس

 وهو ,زئافيلوس سأ 95 .وب ةيكريمألا ةرمدملا ىلع موجهلا يش نييراحتنالا

 ةكرح ريدقت اءاسأ ءلدهألا هط يراحتنالا هليمزو يندعلا نأل لشف يذلا موجهلا

 بيبانأ دحأ يف زفق نأ دعب لجرلا تام .لامرلا ىف امهبراق قلع نأ دعبو .دملا

 .هيف عقو يبص ذاقنإل هنم ةلواحم يف يحصلا فرصلا

 سأرت امك ءىروشلا سلجم يف ًاوضع ناكو ةدعاقلا ءاطشن رابك دحأ :لدعلا فيس

 .ندال نب لتقم دعب ةدعاقلل ًاتقؤم ًاميعز نّيُع .ةدعاقلل ةعباتلا ةينمألا ةنجللا

 امدنع يأ 70١1١, ماعلا نم وينوي/وينوي/ناريزح ١5 ىتح بصنملا كلذ يف يقب
 نيبولطملا رطخأ نمض لجرلا يقب .ديدجلا اهميعز ايمسر يرهاوظلا نميأ حبصأ

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نييباهرإلا

 وجه كيقتت يندعلا ناملس عم هرم تاذ لواح يذلا ةدعاتلا ءاطنقت فوسأ :لدهألا هط
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 /يناثلا نوناك رهش يف زنافيلوس سأ .سأ .وي د ةيكريمالا ةرمدملا ىلع يراحتنا
 نابلاط بناج ىلإ لاتقلا يف هكارتشا ءانثأ لدهألا لتق . 50 ماعلا نم رياني

 .ناتسناغفأ يف

 ندرألا | يف ارا تا تايلمع سيئر سلا مسالا) نيفلآ

 .ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو يف و ةكسلا .نيفرطتملا

 لواحو .ةدعاقلا عم فطاعتي هنأ ادب .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلا
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 ةسيئرلا تايصخشلا

 نيطروتم اناك ةدعاقلا نم نيوضع رارف ةيلمع دعب نكل .انتاقيقحت طابحإ ًارارم

 ماعلا نم ليربأ/ناسين يف ءيودبلا لامجو .عصقلا دهف امهو .موجهلا كلذ يف
 يقلأ .رارفلا ةيلمع يف يسنعلا ؤطاوت يف قيقحتلل نيينميلا ىلع انطغض

 مل هنكل هتفيظو نم درطو ,باوجتسالل عضخو .ةياهنلا يف يسنعلا ىلع ضبقلا
 .ادنأ مكاحُي

 !-49 دارفأ دحأو .ءصاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :فيشيتنأ نوج

 فقو ةيلمعل 0056 3866 ةيضق ليكو ناك يذلا وهو (تيقيفا كيام قيقشو)

 نوج بوجتسا .ىرخأ ةمهم تاباوجتسا يف هك ارتشا ادع : 101701510 باهرإؤلا

 أب ترج يتلا تاقيقحتلا لالخ يلهوعلا دمحمو ةدوع قيدص دمحم حاجنب

 دئاعلا فتاهلا مقر يلهوعلا نم عزتنا امك ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 .ةدعاقلل ةيفتاه ليوحت ةحول ةباثمب ناك يذلاو  ءادحلا دمحأ ىلإ

 49-1 قيرف وضعو صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :فيشيتنأ كيام

 .( «روينوج») لضفلا لامج ةرادإ يف دعاس يذلا (فيشيتنأ نوج قيقشو)

 وروماد تايل ًابئان نّيَع يذلاو كرويوين بتكم نع لوؤسم دعاسم ليمع :انيرآ يدنأ

 شوب ةرادإ هتمّدق ابلط يدنآ ضفر .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تاقيقحت يف

 .ةدعاقلاب قارعلا طبرل

 ةرئاط داق يذلا وهو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يفطاخ دئاق :اطع دمحم

 زكرم نم يلامشلا جربلا تمدص يتلاو .زنيالريآ ناكريمأ ةكرشل ةعباتلا ١١ ةلحرلا

 تامجه قسنم عم كانه ثكم امك ,غروبماه ةيلخ يف ًاوضع ناك .يملاعلا ةراجتلا

 .يحّشلا ناورم فطاخلاو «ةبيشلا نب يزمر ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 نب مهيف نمب ,نيملسملا نم ريبك ددع يف رْثأ ينيطسلف نيد لجر :مازع هّللا دبع

 يف يتايفوسلا داحتالا ةبراحمو ,نيدهاجملا ىلإ مامضنالا ىلع مهثحو ءندال
 لاملا لّوح يذلا بتكملا وهو ءتامدخلا بتكم ندال نب عم سّسأ .ناتسناغفأ
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 دوسلا تايارلا

 ,ةدعاقلا ةماعز ىلع ندال نبل المتحم ًاسفانم ناك .ناتسناغفأ ىلإ نيدنجملاو

 نميأ نأ يف نوريثك كش .19/ ماعلا نم رياني/يناثلا نيرشت 75 يف ليتغا هنكل
 .دعب دكأتي مل كلذ نأ الإ ,لايتغالا اذه ذيفنتب رمأ يذلا وه يرهاوظلا

 .سأ .وي ىلع موجهلا يف طروت يذلا «نيينميلا ةدعاقلا ءاضعأ دحأ :يودبلا لامج
 ٌتبوجتسا .ةيلمعلا كلت يف هلخدأ يذلا دالخ نم ًابرقم اقيدص ناك .لوك سأ
 ىلع لوصحلا نم تنكس ,015(11 ليمع ءروير نيك عم نميلا يف يودبلا

 امكح يودبلا ىقلت .ةينمي ةمكحم مامأ هتمكاحم يف ٌتدعاس امك .هفارتعا
 يقب .حلاص هللا دبع يلع سيئرلا نم ًاوفع ىقلت هنكل «بره» مث .مادعإلاب
 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نيبولطملا نييباهرإلا رطخأ نمض يودبلا

 ندال نب دعاسم هفصوب لمع :(يكملا سنأل يكرحلا مسالا) لولهبلا يلع
 طيرش هجاتنإ دعب هلتحا بصنم وهو ,2هدنع ةياعدلا نع ديوجملاو ,يصخشلا

 ماعلا يف هيلع ضبقلا يقلأ .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفتب الافتحا ويديفلا
 مهيلع قلطأ نيذلاو ,ةدعاقلا ءاطشن نم نيثالث نم ةفلؤم ةعومجم عم 7 + ١

 :جسلاب هيلع مكحخ .هتمكاحم يف سيئرلا دهاشلا تنك امك ءايوك ءوماناتناوغ

 ةايحلا ىدم

 نبا ناك يذلا ةدعاقلا ءاطشن ا : ( يلع زيزعلا دبعل يكرحلا مسالا) يشولبلا راّمع
 خيشلا دلاخ يأ ٠ تس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا ةقيقش
 هيلع ضبقلا يقلأ .يتسجوللا معدلاو لاملاب نيفطاخلا دعاس يذلا وهو ءدمحم

 فّرعت نأ دعب كلذو ,؟ ٠٠1 ماعلا نم ليربأ/ناسين 19 يف ناتسكاب يف دالخ عم

 .ابوك وماناتناوغ جيلخ يف نآلا يشولبلا زجتحي . زجتحُي .ءايكذألا ةطرشلا طابض دحأ هيلإ

 [ةبتكم] بتكلا عيبل ًالحم ريدي ناكو يناتسكاب ٍلصأ نم يناطيرب فرطتم : :جيب مظعم
 .ميردتلل نادلاخ ركسعمل لاوما أ عمج يف دعاس امك ,ماهغنمريب يف «راصتألاو
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 0 اما10630306306767575737030303|6|10||07770 “0 هةسيتزلا تاب هرثرلا

 / هلاقتعا ةيناطيربلا تاطلسلا تلواح امدنع ناتسناغفأ ىلإ ارتلجنإ نم بره

 ؟ ماعلا ىف ناتسكاب ىف هيلع ضيقلا ءاقلا دعب وماناتناوغ ىلإ لقن .ةيادنلا

 0 تاني رعت تو نالاو وهو 7٠١0 ماعلا يف هحارس قلطأ

 ناك .شاطع نب زعمو ,5925558 .ءاربلاو .دالخل ربكألا خألا :شاطع نب دنهم
 ةعومجملا ىف ءاضعأ دينجت ىف اساس[ داوود ىذاو دال قبل انش نع

 ىلإ براحي ناك امدنع ١48307 ماعلا يف دنهم لتق "ما ماعلا يف ةيلامشلا

 دالخ هقيقش هيف رسخ ىتلا اهتاذ ةكرعملا يهو «جيب دارم يف نابلاط بناج
 .هيفاس ىدحإ

 ةفرغ يف غروبماه يف نكس يذلاو نيينميلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ :ةبيشلا نب يزمر

 رشع يداحلا تامجه ىف نيفطاخلا دئاق ناك يذلا اطع دمحم عم ةدحاو

 ررعملا نم ناك .ىحّملا ناورم وه رخآ فطاخ عم كلذكو ءريمتيس/لوليأ نم

 يف لشف هنكل 50 نم رشع يداحلا تامجه يفطاخ دحأ نوكي نأ

 طباضك كلذ نم ًالدب لمع .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا
 نم رشع يداحلل ربدملا لقعلا ءدمحم خيشلا دلاخو نيفطاخلا نيب ام طابترا
 كلذو ,0٠7؟ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ ١١ يف هيلع ضبقلا يقلأ .ربمتبس /لوليأ
 ةيرابختسا تامولعم عازتنا نم تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز دحأ نكمت نأ دعب

 990 ل حمس .هيلع ضبقلا يف انتدعاس يتلا تامولعملا يهو ,يبردلا دمحأ نم

 هيلع ضقلا ءاقلإ نم ريصق تقو دعب ةقيقد نيعيرأو سمخ ةدفل ' هباوجتساب

0 

 ماعلا يف ةدعاقلا ميظنت سس .ةينمي لوصأ نم يىدوعس نطاوم :ندال نب ةماسأ

 يف لمع .لوألا يناغفألا داهجلا ءانثأ تاعربتلا عمج يف لمع نأ دعب 0
 بتكملا وهو ,تامدخلا بتكم ليغشت يف مازع هَّللا دبع بناج ىلإ ةرتفلا كلت
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 دوسنلا تايارلا

 ىلإ نذل ب ذاع ..تاتسئاعفأ ىلإ تامدخلاو لاومألا ليوحتب موقي ناك ىذلا

 ماعلا يف كلذو ,ةدعاقلا سّسأ نأ دعب ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .مألا هنطو

 ناتسناغفأ ىلإ ًاددجم دوعبو )١1991١( ) نادوسلا ىلإ هتمظنم لقني نأ لبقو 040:

 نم ندال نب ططخ .نابلاط ميعز . ,رمع الملل ناتسناغفأ ىف هءالو نلعأ (19195)

 سأ . سأ .وب ةيكريمألا ةرمدملا ريجفت اهنيب نم ناك ةديدع تامجه ناتسناغفأ

 ةقرف دي ىلع 701١: ,ويام/رايأ ” يف لتق .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلاو ءلوك

 يذلا ينكسلا هعّمجم ىلع ةراغ لالخ كلذو .ةيكريمألا ةيرحبلل ةعباتلا 9:41

 .ناتسكاب ءدابأ توبأ ىف هيف شاع

 11517 ريمفون/يناثلا نيرشت نم نميلا يف ةيكريمألا ةريفسلا :نيدوب .ياك اربراب

 تاقيقحتلا نكي يف نوريثك رعش .* ١ ماعلا نم سطسغأ/سآ ىتحو

 وي ةرمدملا ريجفت يف نوققحي اوناك نيذلا نم يكريمألا تحل و :ىداحتالا

 .تاقيقحتلا قيعت اهنأب ءلوك سأ .سأ

 ,آ-49 قيرف ءاضعأ دحأو ,ءصاخلا تاقيقحتلا بتكم ليمع :تدراغنوب فيتس

 نأ .«ىسأ هوي ةرمدملا ريجفت يف قيقحتلا ىلع فارشإلا يف يكيرش ناك يذلاو

 /لوليأ نم رشع يداحلا لبق ام ةرتف يف تامولعملا يف يداحتالا تاقيقحتلا

 ناك نكل - تامجهلا تطبحأ تناك امبرل يتلا تامولعملا يهو - ربمتبس
 .«لخدتلا مدع» ًامئاد هنم بلطي

 يف قيقحتلا يف نّيعملا صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :شتوب كيام

 نب يزمر عبتت ةمهم هيلإ تلكوأ يذلاو ءريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه

 ركع كل لل ا تسمم ا سوس حتما دش دا تسعإ شل

 1 را 1 ا اب ا ا دس 1مم 77777771777: م
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 ةسيترلا تايصخشلا

 [-49 قيرف دارفأ دحأو ,ءصاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :نانولك كاج

 .وتشرخ نيسحلا دينجت كلذ ىف امب ,ةدع اياضق ىف مهبناج ىلإ تلمع نيذلا

 ماعلا يف ندال نب دض يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةيضق حتف يذلا وه ناك

 ناملوك ىذأ .ةدعاقلا ميعز نوؤش ىف تاقيقحتلا بتكم ريبخ ناك امك ء1445

 .ىوتسملا ةعيفر تاقيقحت ةدع يف سيئر ًارود

 تاراشتس الا ةلاكو عم تلمع و ؛ىداحتالا تاقيقحتل هلا بتكم ىدل ةللحم :يسروك انيد

 موي يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسم ةقفرب يسروك تقتلا .ةيزكرملا
 فبتكم قيرف نم نيرخآ ءاضعأو تدراغنوب فبيتس ,' ١. ,وينوي/ناريزح ١١

 :لرت نوا أ د ةرمدملا ةيضق ىف قيقحتلا ىلع لمعي يذلا تاقيقحتلا

 دلاخ وه روصلا هذه يف لاجرلا دحأ نإ مهل تلاف .روص ثاللث مهيلع تضرعو

 0 هنكل ارثكا ءابشأ 0 ةيزكرملا كي ةلاكو لوؤسم ناك راحل

 نم رشع يداحلا تامجهل ططختتلل ة ةدعاقلا هتدقع :ء يذلا يزيلام ةمق ة عامتجا

 نم ناكل هملعي ام ةيزكرملا تارابختسالا لوؤسم انل لاق ول امأ .ريمتبس/لوليأ

 .تامجهلا كلت طابحإ نم نكمتنس انك اننأ لمتحملا

 قيرف يف وضع وهو ءصاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :شتورك جروج

 انيرجأ .لوك ةرمدملا ىلع موجهلا ةيضق يف قيقحتلا قيرف يف اوضع ناكو 1-9

 كلذ يف امب ,لوك تاقيقحت دعب وماناتناوغ يف باوجتسا تاسلج ةدع أعم

 ,. 3و

 يسيئر ناكو ,ءباهرإلا ةحفاكم نع لوؤسم صاخ ليمع بئان ناك :وروماد تاب

 ةيلمعو «ندرألا يف ةيفلألا ةيلمع  اهيف تلمع يتلا اياضقلا مهأ ضعب ءانثأ
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 دولننلا تايازلا
 ا ل و ا

 ياي ا

 تاقيقحتلاو ءلوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفتو ,ةدحتملا ةكلمملا يف يدحتلا

 باوجتسا تايلمع لالخ كلذكو - ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلاب ةقلعتملا

 ىلإ ةفداهلا يدوهج لماكلاب وروماد معد .ىرخأ ةنكمأ ىفو وماناتناوغ ىف ةّمهم

 .ةيفسعتلا اوجتسالا تاشقت لاخدإ ىلع ضارتعالا

 رهص ناكو ةدعاقلا يف طشان :(يبونجلا زيزعلا دبع يكرحلا مسالا) يبردلا دمحأ

 ربمتبس /لوليأ ن :م رشع ىداحلا ىفطاخ دحأ فبيرفو 58 (ةيدصو ءادعلا ديسأ

 مت .ناتسناغفأ ىف هتاذ يلاتقلا فصلا ىف راضحملاو وه ناك .راضحملا دلاخ

 كلذ نم ريهتبس/لولب نم رشع يداحلا ةيلمع يف كارتشالل راضحملا رايتخا
 ميحرلا دبع بئان حبصيل ةدعاقلا فوفص ىف ىبردلا ىقرت .تاذلاب فصلا

 هتليلخ روزي ناك امنيب ”7٠٠١ ماعلا يف اريخأ هيلع ضبقلا ّيقلأ .يريشنلا
 بتكم يف يئالمز دحأ هنم اهعزتنا يتلا تامولعملا تدعاس .ناجيبرذأ ىف

 , مدس ر . ع ر .ةيثلا نب يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ يف تاقيقحتلا
 عبغي /٠٠١. ماعلا نم ريمتيس /لوليأ ١١ موي يف ةدعاملا ىف نيرخآ ءاطشنو

 .ابوك ,وماناتناوغ جيلخ لقتعم يف نآلا يبردلا

 0056 1011[ ةيضق ىلع فرشملاو تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم رابك دحأ :نولنود مون

 يتلا 40-1 ةقرف ىلع افرشم ناك .1997 ماعلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت

 امك ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب يقاحتلا دنع ةنسلا نيفرطتملا ىلع تزكر
 هذه ىدحإ تتفل .اهعيزوتو ةدعاقلاو ندال نب لوح تاركذم ةباتك ىلع ينعجش

 ىف ًاموي نيثالث ةدمل ةبوانم ةرود يف نولنود ناك .لينوأ نوج رظن تاركذملا

 امدنع ,لوك سأ .سأ .وي ةيضق يف قيقحتلا ىلع ًافرشم هتفصب لمعيو ,نميلا
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه نع رابخالا انيقلت

 ةيواثم ةرود ىف ناك يذلا وهو ,تاقيقحتلا بتكم يف عيفر لوؤسم :نافونود نفيك

 يف ّيقُر .لوك سأ .سأ .وي تاقيقحت يف ةكراشملل نميلا يف ًاموي نيثالث ة
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 لالا 77| زةز0زز0ز00070737373 ةسيئرلا تايصخشلا

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نع ةلاكولاب ريدم دعاسم نوكيل قحال تقو

 .كرويوين

 تلمع ةلئاع ةلملس يهو :؛ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةصاخ ةليمع :نارود يبيد

 هذه تلفش .ةدع تايلمع ىف 0 ارود ىبيد تأ .تاقيقحتلا فبتكم يف

 نيسحلا دينجتو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف قيقحتلا تايلمعلا

 . 1011 جمانربو ءوتسرخ

 لوؤسملاو .وماناتناوغ ىف ١7١ كرتشملا قيرفلا دئاق :ىفالنود .يإ لكيام ءاوللا
 /يناثلا نيرشت 8 ىتحو ةدعاقلا كلت حاتتفا ذنم ةيركسعلا تاباوجتسالا نع

 هجو .رليم يرفويج ءاوللاب ةدايقلا ىف لدبّتسا امدنع يأ 7"7٠٠١, ماعلا نم ربمفون

 هاجت هفقومو هتدايقل ةريثك تاداقتنا شيجلاو تاقيقحتلا بتكم دارفأ نم ددع

 .الامجإ ةيباجيإ تناك هعم انتالماعت ضعب نأ نم مغرلاب كلذو .نيلقتعملا

 ةكرشلا تارابشتس اللا ةلاكو يف نيبوجتسمل ا نم دحاو :( ىقيقحل | همسا سيل) دِ|

 سأ .سأ وي ريجفت يف تاقيقحتلا ءانكأ نميلا يف ىف ةرم لوأل هب تيقتلا يذلاو

 هس ءانثأ أعم انلمع ص

 نودقاعتملا ناك يتلا ةيقسعتلا تاوجسنالا كاينقنل اساترم "نكي مل .ةليلق ت

 لوصحلاب بلاطو ,ةهدسز يبأ عم اهنوم دختس ةيزكرملا تارابختسالا ا خخ

 .نيدقاعتملا عم لمعلاب هرمأت هئاسؤر نم ةيطخ رماوأ ىلع

 .سأ وب , ةرمدملا ريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ نميلا يف انيلإ مضنا .هلوصأب هرخف

 ادانتسا تءاج دّقف اليداب نوج ةيضق يف ىّسحلا دهاشلا ةركذم امأ .لوك .سأ

 رئاود لخاد «روينوج» بقل لمح :(ينادوس ركب وبأ يكرحلا مسالا) :لضفلا لامج
 ًادعاسم لمعو .ةدعاقلاب اوقحتلا نيذلا لئاوأ نم ناكو .ةيكريمألا ةموكحلا

 فرح



 ني | تثايازلا
 ب سس ب مس مم سم ع حمم

 كلذو 219195 ماعلا يف ةدحتملا تايالولل همالستسا لبق ندال نبل ًايصخش

 اناطعأ يتلا تامولعملا تناك .ةدعاقلا نه ٠ غلبم ةقرسب هب كاسمالل

 حبصاو ,1145 ماعلا ىتح اهروطتو ةدعاقلا لمع ةيفيك انمهفل ةيرورض اهايإ
 لضفلا ناك .ةدعاقلا ءاضعأ دض ةيلاتلا تامكاحملا ىف اسيئر ًادهاش كلذك

 .يكريمألا دوهشلا ةيامح جمانربب الومشم

 يف ناك يذلاو ءاريثك هب قثي ناك يذلا ندال نب يدعاسم رابك دحأ :زاوفلا دلاخ

 ةلماع ةيلخلا تحبصأ نإ ام نكل ,يبورين يف ةدعاقلا ةيلخ سأر ىلع ةيادبلا

 ةيتسجوللا رومألا ىلع زكرو ,كانه ةدعاقلا تايلمع ةرادإل ندنل ىلإ هجوت ىتح
 ءاضعأو .زاوف دض ةيضق ةماقإ ىلع ١149 ماعلا يف ٌتدعاس .ةماعلا تاقالعلاو

 يف ةيلخ نولكشي اوناك نيذلا ةيرصملا يمالسإلا داهجلا  ةدعاقلا نم نيرخآ

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ هميلست رظتني لاز ام زاوف نكل ,ةيضقلا كلت انحبر .ندنل

 ؛نوراه مساب فرعُي ام رثكأو ؛دمحم هللا دبع لضفل يكرحلا مسالا) لضاف نوراه
 هتفصب لمع ةدعاقلا يف طشان :(يرسودلا بوقعي وهف رخآلا يكرحلا مسالا امأ

 .ةديبز يبأ قرغ ةيضق يف قيقحتلا يف دعاسو «يبورين يف جاحلا عيدول ًادعاسم

 ىف اهذيفنتو ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفتل طيطختلا يف كلذك دعاس

 تايلمع رادأ .ةدعاقلا ةداق ىلإ اهعفري ريراقت بتكي ناك امك « 8 ماعلا

 701١. ,وينوي/ناريزح ٠١ يف هتافو ىتح يقيرفألا نرقلا يف ةدعاقلا
 هبناج ىلإ ٌتلمع .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخ ليمع :زيدنانريف سولراك

 .ةدع تايلمع يف

 دعاسم ناك امدنع تاقيقحتلا بتكم عم قيثو لكشب لمع :دلاريجزتيف كيرتاب
 يف ًايزكرم ًارود ىدأ .كرويوينل ةيبونجلا ةعطاقملا يف يكريمألا ماعلا يعدملا
 ,وتشرخ نيسحلاو يلهوعلا دمحم مهيف نمب ةدعاقلا نم ءاضعأ ةدع نواعت بسك

 ءاعدالا لثم .نميلاو ءايلاطيإو ,ندنل يف تايلمع يف برق نع هعم تلمع امك
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 ب77لللس يب؟سسسسس ا ةسيئرلا تايصخشلا

 ءاضعأو .نمحرلا دبع رمع مهنمض نمو نييباهرإلا نم ددع تامكاحم يف

 /١199. ماعلا يف ذ ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيطروتملا ةدعاقلا

 لسرأ يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسم :(يقيقحلا همسا سيل) د

 تبحش ىتلا تايقربلا يهو .ندرالا يف ةيفلألا ةيلمع لالخ ةطولغم 1

 ةحجانلا شتورك جروج باوجتسا ةيلمع طابحإ لواح يذلا وهو .ةياهنلا يف
 ىدل ماعلا شتفملا ريرقت يف ىرخألا هئاطخأ ضعب تشقون .يبيللا خيشلا نبال

 ةلاكو يف يفسعتلا باوجتسالا جمانربب قلعتملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .ةيزكرملا تارايختسالا

 ىتحو ١9947, ربمتبس/لوليأ نم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم :هييرف سيول

 لالخ اهنم انيناع يتلا لكاشملا هييرف كردأ 70١0١. ماعلا نم وينوي/ناريزح

 ىلع سيئرلا عم ثدحتلل نميلا ىلإ رفاس كلذلو ءلوك ريجفت يف تاقيقحتلا

 .اريثك اندعاس يذلا رمألا وهو ءحلاص هللا دبع

 ناك يذلاو :يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخلا ليمعلا :نيدوغ نفيتس

 يف يكيرش

 ىف نيترافسلا تاريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ دعاس . 1111131

 لمع امك ,يلهوعلا دمحم نم فارتعا عازتنا يف 1994 ماعلا يف ايقيرفأ قرش

 تاقيقحتلا بتكمل الثمم هتفصب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا باقعأ يف

 .نميلا يف يداحتالا

 دمحأ هارهصو .[رفعج] هنبا ناك يذلاو «نيينميلا ةدعاقلا ءاضعأ دحأ :ءادحلا دمحأ

 (ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يفطاخ دحأ) راضحملا دلاخو ىبردلا

 يف نيترافسلا ريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ انفشتكا .ةدعاقلا ؟؟ 55 ظ95

 ةيفتاه ليوحت ةحول ناك نميلا يف هفتاه مقر نأ ١494 ماعلا يف ايقيرفأ قرش
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 دوسلا تايارلا

 /لوليأ نم رشع يداحلا دعب الإ هياوجتساب نوينميلا انل حمسي مل .ةدعاقلل ةللعف

 .باوجتسالا ةيلمع يروخ هيردنأو نيدافكام بوبو انأ تيرجأ .ربمتبس

 انطاوم حبصأو ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاه .ةدعاقلا يف ينانبل وضع :جاحلا عيدو

 هفصوب ندال نب عم لمع .نيدهاجملا ىلإ مضناف مازع هّللا دبعب رثأتو ءاهيف
 زاوفلا دلاخ ناكم يبورين يف لح امك .تايفوسلا دض داهجلا ءاهتنا دعب هدعاسم

 ,قحال تقو يف جاحلا ىلع ضبقلا َّيقلأ .(ندنل ىلإ ندال نب هلسرأ يذلا)

 هرودل أرظن ةدحتملا تايالولا نوجس دحأ ىف ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحو

 .199/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف

 ,ةيمالسإلا ةعامجلا ةعومجم دئاق وهو ,نيدلا ماصع ناوضرل عئاشلا مسالا :يلبنحلا

 ةروفاغنس اهتيلوؤسم لمشتو ءايسا قرش بونج يف ةلماعلا ةيباهرإلا ةمظنملا يهو
 ماعلا يف هلسرأ يذلا وهو .,راغنوس هّللا دبع دي ىلع يلبنحلا ذملتت .ايزيلامو

 مّدق .دمحم خيشلا دلاخ عم ةقالع أشنأ كانهو .ناتسناغفأ يف بردتلل 45

 زيزعت يف مهم رودب ماق امك ,دمحم خيشلا دلاخ قيرط نع نداال نبل [ةعيبلا] ءالولا

 [تارابختسالا] صاخلا عرفلا ىقلأ .ةيمالسإلا ةعامجلاو ةدعاقلا نيب تاقالعلا

 يلبنحلا عبقي 7٠١7. ماعلا نم سطسغأ/بآ ١١ يف هيلع ضبقلا ادناليات يف

 .ابوك ,وماناتناوغ جيلخ ىف لاقتعالا ديق نآلا

 اومضنا نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ دحأ :(يودجلا رقص يكرحلا مسالا) نادمح ميلس

 يبأ ةجوز ةقيقش جوز وهو "١114 ماعلا يف ةيلامشلا ةعومجملا نم ءزجك اهيلإ
 جروج عم هتبوجتسا .ًاريثك هب قثي يذلا ندال نب قئاس هتفصب لمعو .لدنج

 ةرادإلا تفّص .هنواعتو هتافارتعا تعزتناو ءابوك .وماناتناوغ جيلخ يف شتورك
 ,ىليك ديفاد ىكريمألا ماعلا يعدملا ملع وأ ءانملع نود نمو .نادمح ةيكريمألا
 هتمكاحم ىف سيئرلا دهاشلا ٌتنك .انعم نواعتلا نم هتعنمو ودع لتاقم هنأ ىلع

 هنأ ىلع هغينصت) ةيضقلل شوب ةرادإ ءوس ببسب نكل ,نادمح نيدأ .ةيئاهنلا
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 ةسشيترلا تايسخيإالا
 وا

 قلطا .طقف ةنسلا فصنو تاوئس سمخ نجسلاب هيلع مكحلا ٠ (ودع لتاقم

 شيعي .هلاقتعا ةرتف ىلإ رظنلاب نجسلا يف ةليلق ارهشأ ىضمأ نأ دعب هحارس

 .اقيلط ارح نميلا ىف نالا ناءامح مياس

 دلاخ تخا نبا عم لمع ىذلاو .ةدعاقلا يف يلاملا طشانلا :يواسوهلا ىفطصم

 يداحلا يفطاخ رافسأ قيسنت ميسنت يف ةدعاسملا ىلع .يشولبلا رامع .دمحم خيشلا

 جيلخ يف نآالا ًالقتعم ىفطصم عبقي .لاملاب مهدمو ريمتبس/لوليأ نم رشع

 .ايوك ,وماناتناوغ

 يف ققح يذلا وهو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا شتفملا :نوسرجليه نوج

 ىواكش يعلت كعب كلذو ,ةلاكولا هتدمتعا يذلا ةيفسعتلا تاياوجتسالا جمانرب

 ؛ىرج ام ىلإ اوحاتري مل نيذلا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو يف نيصتخم نم

 .ةدشب جمانربلا مهريرقت دقتناو

 يف يقبو «نيدوب اربراب ناكم لح يذلا نميلا يف يكريمألا ريفسلا :له دنومدإ
 ٠0٠١5. ىتحو ٠٠١١ ماعلا نم هبصنم

 يلخادلا ريمألا ناكو .ةدعاقلا عم ٍتيثو لكشب لمع لقتسم يباهرإ :يبيللا خيشلا نبا

 دعب عسا بع كل بز يبأل اكيرش ناك هنأ يأ ,نادلاخ ترتسم

 ب دي لوانتم 555 .قيبطتلل ةلياق ةيرايتشسا | تامولعم / مّدقف .ىداحتالا
 ضّرعت ثيح رخآ دلب ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتملس مث ,تاقيقحتلا

 .ماّدصو ةدعاقلا نيب ام ةموعزم طباورب فارتعالا ىلع ربجاو .بيذعتلل
 تقو يف لقُت .قارعلا عم اهبرح ريربتل اذه «هفارتعا» شوب ةرادإ تمدختسا
 .ةهوبشم فورظ يف تامو نجسلا يف عضو ثيح ايبيل ىلإ قحال

 سلجم يف ًاوضع ناك .ةدعاقلا يف نييركسعلا ةداقلا دحأ :يقارعلا يداهلا دبع
 يف برعلا لكل ًادئاق ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب نّيعو ؛ىروشلا

 فيغو



 دوسلا تايارلا
 0 ا

 م

 حيحصلا خيراتلا نكل ٠٠١1 ٠ ماعلا نم ليربأ/ناسين يف لقّعا هنإ ليق .ناتسناغفأ
 .ابوك ,وماناتناوغ نجس ىف نآلا يقارعلا عبقي . :اتماَغ ىقبي هلاقتعال

 ةءلعاتملا نم ىكريمألا ماعلا ىعدملل ادعاسم ناك أمدنع ًاعم اكن :ساراك ثينيك لم

 ةدعاقلا ةيلخ ءاضعأ ةنادإ ىلع ةدحتملا ةكلمملا ىف لصحو .كرويوينل ةيبونجلا
 .يداحتا ضاقك نآلا لمعي .ندنل ىف ةيرصملا يمالسإلا داهجلا -

 ماعلا يعدملل ادعاسم ناك امنيب ةدع تايلمع يف قيث ذو لكشب أعم انلمع :يليك ديفاد

 موجهلا يف تاقيقحتلا اهنيب نم ناكو ؛كرويوينل ةيبونجلا ةعطاقملا نم يكريمألا
 .زادمح ميلس دض ةيضقلل هنيوكت ءانثأ كاذكو «لوك ء سا نا .وي ةرمدنلا ىلع
 هنكل .ةيبونجلا كرويوين ةعطاقمل يكريمألا ماعلا يعدملا بصنم دعب ام يف لغش

 .لوك سأ .سأ .وي ةيضق ىلع ًايصخش فرشي لاز ام
 :ىرخألا ةيكرحلا ءامسألا نيب نمو ؛شاطع نب ديلول يكرحلا مسالا) دالخ

 ةلاص دمحم قيفوت «ءفضوي نب حلاص نب ذيعس ؛ذمحبم ديعس حلاص +«رفليسا»
 ىلإ يمتنيو ةدعاقلا ءاطشن رايك دحأ :(فطسوي نب ديعس نب حلاصو ءدشار نب
 هنم رغصألا هؤاقشأو ,دنهم ربكألا هقيقش مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ نم ةلئاع
 ديو ,ةيلامشلا ةعومجملا عم ةدعاقلاب نحتلا .زعمر .ا"13838183833333121333 ءءاربلا

 يتلا ةكرعملا يهو جيب دارم ةكرعم يف كلذو 21441 ماعلا يف هيقاس ىدحإ

 نبل ًاريبك ًادعاسم حبصأ ىتح ةمظنملا فوفص يف ىقرت .دنهم هقيقش اهيف لتق

 فر



077 

 ةسيئرلا تايصخشلا
 هه ف جسيم نع سس حس دوز دووم تت سن ل نا يي جس انا ير وس سمس سس سس سس

 سأ .سأ .وي ريجمت اهيف امب ةسيئر تامجهل طيطختلا يف كلذك دعاس .ندال

 ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ضفر انعنم .ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلاو لوك

 اميرو ,هتمكاحم ةعباتم نم لوك تاقيقحت ءانثأ ةبولطملا تامولعملا انءاطعإ

 ةدعاقلا تايلمع سأرت مس ل وامام رشع يداحلا تامجه كك

 5٠١1 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت يف ضبقلا ءاقلإ دعب يبرعلا جيلخلا ىف يف

 ؟9 يف .ةفدصلاب نكل .هيلع ضبقلا ةيناتسكابلا ةطرشلا تقلأ .يريشنلا ىلع

 ا و فج ل حس دعب .يشولبلا رامع بناج ئلإ كلذؤ ا" ,ليربأ/ناسين

 تاقيقحتلا ير مل نكل 3 ٠

 .ابوك ,وماناتناوغ جيلخ يف انيخس آلا ددلخ عبقي .هباوجتساب يداحتالا

 يذلاو ,ةدعاقلا يف ينمي وضع :(يفئاطلا فسوي يكرحلا مسالا) يرماخلا نسح
 خيراوصلا هتبرض نأ ىلإ ناتسناغفأ يف بيردتلل قورافلا ركسعم ريمأ ناك
 ,ةيرجتلا كلت تناك .ايقيرفأ قرش ىف نيترافسلا تاريجفت ىلع ادر ةيكريمألا
 ىتلا' يع :ةريه تيب تاز انة رن هند اح لدلخ نميلا ىف هلاقتعا ىلإ ةفاضإلابو

 اانا انجاب ناك .ةيداهشتسا ةيلمع ذيفنت 'نذآل 5 بلطي نأ ىلإ هتعفد

 نيرشت ١١ يف كلذو لوك سأ .سأ .وي ريجفت يف ساربنلا ميهاربا بناج ىلإ

 7٠٠١. ماعلا نم ربوتكأ/لوألا

 ًارايط لمعو .,ةدعاقلا ءاضعأ لئاوأ نم :(وغنزم يكرحلا مسالا) وتشرخ نيسحلا

 ,دلارجزتف تابو انأ تنكمت .ةمظنملا حلاصل تامهمب ماقو ندال نبل ادن

 حلاصل ًادهاش نوكي يك برغملا يف هعانقإ نم نارود يبيدو .نانولك كاجو
 نيسحلا لمح .ةدحتملا تايالولا ىلإ انعم رفاس اذكهو .ةيكريمألا ةموكحلا

 تامولعملاب اندوز هنأ يأ  ةدعاقلا مهف ىلع اندعاسو «يبرغملا وج» بقل

 ١595 ماعلا يف هتامولعم تفقوت) ةدعاقلل لضفلا لامج ةرداغم عم تفقوت ثيح

 ءاضعأ تامكاحم يف سيئر ءاعدا دهاش حبصأو  (ةدعاقلا نع هقاقشنا دنع

 .دوهشلا ةيامح جمانرب نم نالا نيسحلا ديفتسي .ةدعاقلا

 تلمع يذلاو ,ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخلا ليمعلا :يروخ نول
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 دوسلا تايارلا

 َ | نب 7 ّ) خا نا ف هج 1 ءار 6

 ىنز «لوثت سا .سآ ء عل ىلع موجها ىف تاقيصحتلا لالخ نمبلا ىف هيناج لا

 58 ل أ 0 1 | 5 : م د“ 1 3

 .ءادحلا نبحا مهين نمب ةدعاملا نم

 ,ةدعاملا يف رييك طشان :(يعيقرلا دماحلا ديع هيزنل يكرحلا مسالا) يبيللا سنأ

 يف امب ةيباهرإ تايلمعل طيطختلا هتطشنأ تلمش .رتويبمكلا ىف ءاريخلا دحأو

 15 ماعلا يف اهريجفتل ًاريضحت يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ةبقارم كلذ
 كاللتما مدع ببسي هحارس قلطأ 04 ءارتلجنإ ءرتسشنام ىتح هعبتت نم انكيش

 دعب بره مث ءمهب هبتشملا زاجتحا نأشب ةيناطيربلا نيناوقلا ببسبو .ةيروف ةلدأ
 - رتسشنام ليلدب ذئدعب فرع ام ىلع ىحال تقو ىف هضارغأ نيب رثع .كلذ

 .نويباهرولا ءاطشنلا اهملعتي ىتلا سوردلاب ءىلم ةدعاقلا ةمظنمل ليلد وهو

 11 0 / 01 8 ٍِ 2 . ٠
 ةلاكو عم نيدقاعتملا نحل ,ةيزيلجنإلا ىلإ قحال مر يع ليلدلا اده مرت

 تاينقتل مهمادختسا ريربت لجأ نم مدخّتساف همهف اوءاسأ ةيزكرملا تارابختسالا

 ةدعاقلا بيلاسأ ةحلصمل عقاولا يف تاينقتلا هذه تءاج .ةيفسعتلا باوجتسالا

 .ليلدلا يف ةصخلم يه امك

 دلاو :ندال هل ًايصخش ًاسراح لمع نأ هل قبس ةدعاقلا ىف طشان :ىتدملا ةيواعم
 أ د أ .وي ىلع موجهلا يف يراحتنا مجاهمك همدختسي نأ ةدعاقلا ميعز دارأ
 صاخلا ويديفلا طيرش ىلع ترثع .(فاطملا ةياهن يف مدختسُي مل) لوك سأ
 ماعلا نم ويام/رايأ ١ ىف ةيواعم تام .100 ]126 جمانرب قايس يف هداهم ظن

 .ضايرلا ىف ةينكسلا تاعمجملا ىلع ةدعاقلل موجه لالخ كلذو ٠٠:,

3 
 ف

 ءانثأ ىف برق نع هعم انلمع ينمي ققحم :(يقيقحلا همسا سيل) دومحم دئارلا

 ىداحلا دعب ىرخأ تاقيقحت يفو لوك سأ .سأ .وي ىلع موجهلاب تاقيقحتلا
 .ربمتبس /لوليأ نم رشع

 نم برغم قفارمو ةيرصملا يمالسإإلا داهجلا ىروش سلجم وضع :يرصملا ريخلا وبا

 رض
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 نيتمظنملل يمسرلا جمدلا دعب ةدعاقلا ىروش سلجم ىلإ مضنا .يرهاوظلا نمنأ

 ٠٠١١. ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف

 بيطلا يندم دعب ىتأي يذلاو ةدعاقلا ىروش سلجم وضع :يرصملا ديعس خيشلا

 ضفر .ةعومجملل بيطلا ةرداغم دعب هماهم ىلوت يذلا وهو «ةيلاملا ةنجللا ىف

 ةيرصيقلا ةيلمعلا تاقفن عفدل اهجاتحا يتلا 30٠١ غلبم وتشرخ نيسحلا ءاطعإ

 يف رايط نود نم ةيكريمأ ةرئاط اهتنش ةراغ يف لتق .هتجوز اهتجاتحا يتلا

 ٠0٠١. ماعلا نم ويام/رايأ يف ناتسكاب

 ةميزهلا قاحلإ ىف ًاسيئر ًارود ىّدأ يذلا لامشلا فلاحت دئاق :دوعسم هاش دمحأ

 ةدعاقلا هتلاتغا :نايلاط ىلع ءاضقلل ديحولا لمألا ربتعُي ناك يذلاو ,ءتايفوسلاب

 زيزعت قايس يفو «نابلاط ىلإ ةيدهك كلذو - 7٠٠١١ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ 4 يف
 1 .نيتعامجلا نيب تاقالعلا

 ءانثأ كرويوين ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةلاكولاب ريدم دعاسم :نوام يراب

 ش .لوك ىلع موجهلا ةيضق يف تاقيقحتلا

 ؛ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةئيه ىدل صاخ ليمع :نيدافكام (بوب) تربور
 ةدع يفو ,لوك سأ .سأ .وي ريجفت يف قيقحتلا ءانثأ يل ًاكيرش لمع يذلاو

 تايلمع حجنأ نيب نم لدنج يبأ باوجتسا ةيلمع تناك .ةقحال تاقيقحت

 .اهنف انكراشت يتلا تاياوجتسالا

 رشع يداحلا تامجه يفطاخ ا :(يكملا نائس يكرحلا مسالا) راضحملا دلاخ

 يهو ءزئيالريآ ناكريمأ ةكرشل ا/ا/ ةلحرلا نتم ىلع ناكو :نيمايس/لوانا نم

 قيقشو ءادحلا دمحأ (ةنبا جوز) رهص ناك .نوغاتنبلا تمدص ىتلا ةرئاطلا
 ماعلا شتفملاو ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل هتفّرع .ىبردلا دمحأ ةجوز

 رشع يداحلا ةطخ يف فعضألا ةقلحلا هنأ ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تمدق ول هنأ نيفرطلا الك جتنتسا .ريمتيس /لوليأ نم

 فرخ



50000 
 >هلئفلا اتالأ+

 بولطملا ناك امك يأ ,ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم هب ةقلعتملا تامولعملا

 ناك اميرل :؛ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم هيلط ام بسحيو ,ةينوناقلا ةقيرطلاب

 .ريمتبس /لوليأ نم رشع ىداحلا تامجه بنجت ناكمإلاب

 /يناثلا نيرشت 8 يف يفالنود .يإ لكيام ءاوللا ناكم لح :رليم يرفويج ءاوللا

 ىلإ ءاغصإلا رليم ءاوللا ضفر .وماناتناوغ ةرادإ ةيلوؤسم ملستو 70١7, .ريمفون
 مادختساب كلذ نم الدب حمسو [وماناتناوغ] ةدعاقلا يف نيفرتحملا نيبوجتسملا
 ميدقتل ٠٠١ ,سطسغأ/بآ ١ يف رفاس .ةيفسعتلا باوجتسالا تاينغت
 .بيرغ ىبأ نجس نوريدي نفذلا كئلوأ ىلإ ةراشعسالا

 يف مدخ .ةيرصملا يمالسإإلا داهجلا ةكرحلو ةدعاقلل -موعرم ليمع :لكمحم ىلع

 تقولا يف ناك امنيب يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا تاونس يف يكريمألا شيجلا
 يف دمحم مدخ . .تامجهلل طيطختلا يف ه دعاسيو ةيساعو لا ا

 يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىلإ همامضنا لبق ماع رشع ةعس ةدمل ىرصملا شيع

 ريم باخ نافل تيكر ينادي نا سا ةيرصملا

 يف فبنذم هنأب فرتعاو .ريجفنتلا ةيلمعب هطابترا ةمهتب ريمتبس /لوليأ رهش يف : هيلع

 .هتمكاحم دمحم يلع رظتني . 9 ماعلا نم ويام/رايأ رهش

 اليدأب هيسوخ عم ططخ : ططخ .,ةدعاقلا يف طشان :( (ةحلط يكرحلا مسالا) دمحم ماينب

 انتي ناك .ةعشم تافلخم كرتت يتلا ةلبنقلاب ةدحتملا تايالولا ةمجاهمل
 ةلاكو ىلإ ملَسو ,ناتنكاب يف هيلع ضبقلا يقلأو .افّيزم رفس زاوج امدختسم

 وهو ,ةمكاحملل طق عضخُي مل .وماناتناوغ ىلإ لقت مث ةيزكرملا تارايختسالا
 .ةدحتملا ةكلمملا يف ارح نآلا شيعي

 ىداحلل ططخملا لقعلا :(راتخم :يكرحلا همسا ؛251/1[1 :هيقل) دمحم خيشلا دلاخ

 ىملاعلا ةراجتلا زكرم رجبفم .فسوي يزمر لاخ وهو ,ربمتبس /لوليأ نم رشع

 فرو



 و وب) ريا الينام ةيلمعل طيطختلا ىف هكراش امك , 44* ماعلا ىف

 ديفتسي يك © َةدعاَملا ىلإ مضنا هنكل ةيادبلا ىف : ًالقتسم ايباهرإ ناك .تطحأ

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل طيطختلا ىف ايل اهئاطشنو « ءاهميظنت نم

 ءارو فمي يذلا وه دمحم خيشلا دلاخ نأ ةدحتملا تاياالولا ملعت مل .ريمتبس

 باوجتسا دعب الإ ,ةدعاقلا ىف وضعو ءريمتبسالو لأ نم رشع يداحلا تامجه

 ضبقلا ّىَقلأ

 نكل .ءيفّسعتلا باوجتسالا جمانربل ربل عضخأو ٠٠١7, ماعلا يف ناتسكاب يف هيلع

 يف نآلا فوقوم وهو ,هباوجتسا نم يداحتالا تاقيقحتلا بيتكم نكمتي مل

 .ايوك ,وماناتناوغ جيلخ

 77 ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد يذلا وهو ,ةدعاقلا يف طشان :يوسوم ايركز

 اموهالكوأ يف تارئاطلا ةدايق ميلعت سرادمب قحتلاو 73٠١١. ءرياربف/طابش

 ةمهت هيلإ تهججوو 7٠٠١١ ءسطسغأ/بآ ١65 يف هيلع ضبقلا يقلأ .اتوسينيمو
 5 .هنع غلبأو ناريطلا يبردم دحأ هرمأب كش نأ دعب ةرجهلا نيناوق قرخ

 نجسلاب هيلع مكحو .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف هرود ببسب
 .ةامحلا ىدم

 ب د مج كارلا 1 ّك ءارجأ ىذلا باوجتسالا وهو ءةدسز يبأ

 , ١ :ريمتيس /لوليأ ع يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةوادإ ملست :رليوم تربور

 باوجتتسالا جمانرب يف طروتلا مدعب تاقيقحتلا بتكم ءالمع رارق معد يذلاوهو

 ىوقلا طغضلا نم مغرلاب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتدمتعا يذلا يهاركإلا

 . سوب ةرادإ هتسرام يذلا

 ةرتف ءانثأ حلاص هللا دبع يلع ينميلا سيئرلل ينمألا قيرفلا سيئر :يجان دومح
 .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفت ىف اهانيرجأ ىتلا تاقيقحتلا

 ؛يريشنلا هدبع دمحم نيسح ميحرلا دبع :لماكلا مسالا) يريشنلا ميحرلا قيل

 :(لالب الملاو ,يروصنملا كيعس ,ةديبع «لمكحم لسسحج- هدبع :ةيكرحلا ءامسألا

 ا
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 اكتب“

 ططخملا ناك ىدلا وهو ,ةدعأملا ىف ةصاخلا تايلمعلا 8 05و وهصع
 مسا ى

 ىقرت 2٠٠٠١. ءربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ ىف لوك سأ .سأ .وي ريجفتل سيئرلا
 ماعلا ى يف ةيلامشلا ةعومجملا نم ءزجك < اهيلإ همامضنا دعب ةمظنملا فوفص ىف

 ىف هيلع ضيغلا ىلا .يبرعلا جيلخلا ىف تايلمعلا سيئر حبصأ ىتح 05

 يهاركإلا باوجتسالا جمانربل عضخو 7٠١1, ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش
 مل يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نكل .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتنبت يذلا
 جيلخ لمتعم ىف نآلا يريشنلا عبقي .تقولا كلذ ىف هعم ى :فحعلا نم نكمتي

 يرق .وماناتناوغ

 يذلا وهو ,ةدعاقلا يف ينمي طشان :(روثلا ميهاربال يكرحلا مسالا) ساربنلا ميهاربا

  كوكناي ىف دالخ ىلإ ن :سيلا نم ٠٠ غلبم عصقلا دهف ةدعاسمب لقن

 ودسلا دلاخ ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ىفطاخ نأ دقتعُي يذلا غلبملا

 ,ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلا ركاذت ءارشل هامدختسا دق يمزاحلا فاونو

 دالخ ىلإ لاملا هميلست دعي ساربنلا لوحت .كانه امهفيراصم ىلع قافنإللو

 .لوك سأ .سأ .وي ريجفت يف يرماخلا نسح بناج ىلإ يراحتنا مجاهم ىلإ

 بقل هعابتأ هيلع قلطي يذلاو .هلازعناب زيمتي يذلا نابلاط ميعزو سّسؤم :رمع الملا
 هرودب ةدعاملا حنم وهو :ةعسبلا نذل نب هاطعأ .داليلا ريمأ ىأ :ةيثمؤملا ريمأ

 .ةيامحلاو ذالملا

 ١ ىف حبصأ يذلاو ,مرضخملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لوؤسم :لينوأ نوج

 نمألا مسق نع لوؤسملا صاخلا ليمعلا 1481 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك
 نوكأل نوج ينراتخا .تاقيقحتلا بتكمل عباتلا كرويوين بتكم يف يموقلا

 يف هلمع كرت .يدشرمو يفيدص حبصأو ,ةماه تاباوجتسا ةدع نع لوؤسملا
 يملاعلا ةراجتلا زكرم يف لمعلل ٠١ ,سطسغأ/بآ 77 يف تاقيقحتلا بتكم
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يىداحلا تامجه ببسب تام ثيح

 :(ديشر نب ميلس دلاخو يشولبلا ذاعم :ةيكرحلا ءابجالا] يلهوعلا دواد دشار دمحم
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 يي سا هسيئرلا تايصخشلا

 نم ءزجك ١195 ماعلا يف ةمظنملا هذه ىلإ اومضنا نيذلا ةدعاقلا ىطشان دحأ

 نوكي نأ ررقت .شاطع نب دنهم ةدعاسمب همامضنا ناكو .ةيلامشلا ةعومجملا

 .هسفن ريفي مل هنكل ,يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ريجفت يف ايراحتنا ًامجاهم
 ٍلكشب نيدوغ نفيتسو فيشيتنأ نوج دي ىلع قحال تقو يف باوجتسالل عضخ

 نجسلاب ةبوقع ىضقي نآلا وهو .قحال تفو يف نيداو هرودب فرتعا .لصفنم

 1 .ةايحلا ىدمل

 يذلاو ةدعاقلا يف يكريمأ وضع :(رجاهملا هّللا دبع يكرحلا مسالا) اليداب هيسوخ

 اهءارو كرتت ةلبنقب ةدحتملا تايالولا ةمجاهم دمحم ماينب عم كارتشالاب دارأ

 يبأ عم قيقحتلا 89598 لالخ هاياونب 999999125771159 ملع .ةغشم تافلخم

 هطوبه روف هيلع ضبقلا ءاقلإ لبق ملاعلا ءاحنا يف هعبتت نأ انقيرف ثبل امو «ةديبز

 تاردق يف ةغلابملا شوب ةرادإ تدمعت .وغاكيش يف يلودلا رياهوأ راطم يف

 .رهشأ ةعبرأو اماع رشع ةعبسل نجسلاب هيلع مكححو :اليداب 5 .انلع اليداب

 وهو «49-1 قيرف نمض نم يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل صاخ ليمع :ونيرغيليب كنارف
 تارايختسالا ةلاكو نكل .دمحم خيشلا دلاخ 0356 28ء24 ةيضق ليكو ناك يذلا

 .هباوجتساب هل حمست مل ةيزكرملا

 /بآ 6 ىف ةدحتملا تايالولا لوخد لواح يذلا ةدعاقلا وضع :يناطحقلا دمحم
 هربا 5 ةلوؤسملا ةيكريمألا تاطلسلا نكل 700١. ماعلا نم سطسغأ
 رشع يداحلا دعب ناتسناغفأ يف هيلع ضيقلا يقلأ .لوخدلا نم هتعنم سينجتلاو

 .هتامصي ةطساوب هيلإ فرعتلا مت تبيح رياناطارم ىلإ لقنو نيسعتسإل ولما نم

 ,ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقتل عضخأو ,تاقيقحتلا بتكم دي لوانتم نع دعبأ

 يف نآلا يناطحقلا زجتحُي .هنم ةديدج ةمولعم يأ عازتنا يف حلفُت مل اهنكل
 .وماناتناوغ جيلخ لقتعم

 لالخ هعم انلمع يذلا نميلا يف يسايسلا نمألا ةسسؤم سيئر :شمقلا بلاغ

 ,ىب6



 دوسلا تايازلا

 اربا

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه تاقيقحت يفو لوك سأ .سأ .وي تاقيقحت

 .اهدعب امو ربمتبس

 وبأ يكرحلا مسالا ؛يصوقلا دومحم دمحأ ميهاربا :لماكلا مسالا) يصوقلا ميه
 ابساحم لمع مث ,ةيادبلا ذنم ندال نب قفار ,ةدعاقلا يف طشان :(ينادوسلا بيب
 وماناتناوغ يف هيلإ فّرعتلا نم تنكمت .كرابت هّللا دبع ةنبا جوزت .ةمظنملل
 لبق بنذم هنأب ميهاربا ٌرقأ .هتافارتعا ٌتعزتناو ,قيقحتلا عم هنواعت تبسكو
 .هتمك احم

 ةمهم ملست «نميلا يف ةدعاقلا وضع : (يندعلا ةفيذح وبأ يكرحلا مسالا) عصقلا دهف

 .نيدافكام تربورو انأ انمامأ هرودب فرتعا .لوك ةرمدملا ريجفت ةيلمع ريوصت
 يف دالخ ىلإ 875,6٠١ غلبم ساربنلا مي ميهاربإ عم هميلست ةيفيكب كلذك انربخأ
 ام ةلاكولا انلأس .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ تامولعملا هذه انرّرم .ايزيلام
 فرعت ال اهنأب انتباجأف ,ةقطنملا يف دالخ تاكرحت نع ائيش فرعت تناك اذإ
 تارايختسالا ةلاكو نأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه دعب انفشتكا اعيش
 ءاهتنالا دعب ساربنو عصقلا ىقتلا هنأو ,دالخ تاكرحت رمأب فرعت تناك ةيزكرملا
 هتدّقع يذلا ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل طيطختلا ةمق عامتجا نم

 نافطاخ امهو ,يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ نأ لمتحُي .ايزيلام يف ةدعاقلا
 .807,5٠ غلبم امدختسا دق ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف اكرتشا
 شيعي .كانه :انواوراست نارك 0 هيد

 .ىداحتالا 4 بتكم ىدل

 ةسفانملا ةمظنملا لاو داق يذلا وهو ٠ 58 هنادعققب ذب هتلوفط ىف
 رصم يف رمع خيشلا نجس . .يرهاوظلا ةدايقب ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمل
 نكمتو ,داليلا نع 5 نكل ١ ماعلا يف تاداسلا لاشغاب هتقالعل أارظن
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 ةسيئرلا تايصخشلا

 تايالولا يف مازع هّللا دبع تايلمع ةدايقل ةدحتملا تايالولا ىلإ لوصولا نم

 دحأ هاطعأ نأ دعب ةدحتملا تايالولا لوخد نم نمحرلا دبع نكمت .ةدحتملا

 ةرازو عضو نم مغرلاب ءلوخد ةريشأت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم

 ّيقلأ .ةبقارملا تحت نيعوضوملا نييباهرإلا ةمئاق يف همسا ةيكريمألا ةيجراخلا

 تاقيقحتلا بتكم اهذفن يتلا باهرإلا فقو ةيلمع قايس يف هيلع ضبقلا

 .ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحو ,ىداحتالا

 لالخ نيدهاجملا نيلتاقملا عم ةقالع ماقأ يذلا نميلا سيئر :حلاص للا دبع يلع
 ىلع يلامشلا نميلا رصن قيقحت يف نودهاجملا هدعاس .ةينميلا ةيلهآلا برحلا

 ةدعاقلاو نيفرطتملا عم ةدقعم ةقالعل ةيادب كلذ ناك .يكارتشالا يبونجلا نميلا
 .مايألا هذه ىتح ترمتسا

 قيفرو ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم يف ىروشلا سلجم وضع :حلاص دمحم

 ةدعاقلا ىروش سلجم يف أوضع حبصأ نأ ثبل ام .يرهاوظلا نميأ نم برقم
 تماقأ 700١. ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف نيتمظنملل يمسرلا جمدلا دعب

 لتق .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ةبسانمب هلزنم يف الافتحا ةدعاقلا

 كربلا خوراص هباصأ نأ دعب حلاص دمحم

 رشع يداحلا يفطاخ دئاقل نكسلا ليمزو .غروبماه ةيلخ وضع :يحشلا ناورم

 ةلحرلا يفطاخ دحأ ناك امك .ةبيشلا نب يزمرو اطع دمحم ربمتبس/لوليأ نم
 يبونجلا جربلا تمدص يتلا ةرئاطلا يهو ,زنيالريآ دتيانويل ةعباتلا ١7 مقرلا

 وهو .نيدافكام تربور مامأ عصقلا دهف تافارتعا تدأ .يملاعلا ةراجتلا زكرمل

 ىدحإ يف ماقأ دق يحّشلا نإ اهيف لاق يتلاو يمامأو 72015 يف صاخلا ليمعلا

 حامسلاب نيينميلا عانقإ ىلإ ءلدنج وبأ هريدي يذلا ةفايضلا زكرم يف لحارملا
 .لدنج وبأ باوجتساب انل

 يذلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىدل نييسفنلا نيللحمل ا ريبك :از17171113355

 باوجتسا نع ىلخت . اةككفظفظففففففففظظللا ة ليدز ىبأ باوجتسا لالخ هعم انال3 لمع

 / عا“



 دوسلا تابارلا

 وهنأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم نودقاعتملا هل حضوأ نأ دعب ةديبز يبأ

 .ةيفسعتلا باوجتسالا تاينقت مادختسا نووني

 ركب يبأ نيدلا لجر عم نواعتلاب ءسّسأ يذلا مالسإلا راد دئاق :راغنوس هللا دبع
 .ةيمالسالا ةعامجلا ةامسملاو ايسآ قرش بونج ىف ةيباهرإلا ةعومجملا ءريشب

 نم تاينينامثلا ماوعأ يف ناتسناغفأ ىلإ رفسلا هتعامج ءاضعأل راغنوس بتر
 تام .هعابتأ زربأ دحأ يلبنحلا ناك .تايفوسلا لاتقلو ,بردتلل يضاملا نرقلا

 .1999 ماعلا يف

 نب نم برقم يصخش قيدص :(يبرغملا مصاع وبأ يكرحلا مسالا) كرابت هّللا دبع

 ثيح نادوسلا ىلإ هعبت .اعم تايفوسلل امهلاتق مايأ ىلإ امهتقادص دوعتو ءندال
 نيترافسلا تاريجفت دعب يصخشلا هسرح ةقرف سؤرت ةدعاقلا ميعز هنم بلط

 ضبقلا يقلأ .يصوقلا ميهاربا ةجوز دلاو وهو /١19 ٠ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف
 «ةعشملا تافلخملا ةلبنق» ةعامج يف نيكراشم امهنوكل لولهبلا يلع عم هيلع
 يف وماناتناوغ جيلخ ىلإ لقُتو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ دعب
 هتزّيمو ,لدنج وبأ هب يندّوز يذلا فصولا ىلإ ادانتسا هيلإ ٌتفّدعت .ابوك
 ا ا ا

0 

 .برغملا

 ّىقلا ,ةدعاملا يف ينمي طشان : (يعيبرلا زاوف يكرحلا مسالا) ) يكيجاطلا ناقرف
 دعب ام ىف طروت امك .ةربه تيب يف تارايسلا تاقرس ةطخب هتقالعل هيلع ضبقلا

 دحأ نم رارفلا نم . ناقرف نكمت .نميلا يف ةدعاقلا اهتذفن ىرخأ تايلمع يف
 ءاعلا نم رياربف/طابش رياربفارهش يف ةدعاقلا يف نيرخآ ءاضعأ عم ء ءاعنص نوجس

 ....5 ماعلا نم ريوتكأ لوألا نيرشت رهش يف لثث هنكل 7 ٠

 .ةدعاقلا ىف ىلام لوؤسم لوأ :(يكملا لضفلا يب أ مساب كلذك فرعُي) بّيطلا يندم
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 .ندال نب نم ادج 5 ناكو ءتايفوسلا دض داهجلا لالخ هيقاس ىدحإ ّدَقْف

 رفاس .ةمظنملا ةحلصمل موينارويلا ىلع لوصحلا ةلواحمب لضفلا لامج رمأ

 زاوفلا دلاخ نم ةدعاسمب ابوروأ ىلإ يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا ماوعأ يف
 يذلا رمألا وهو ,ةدعاقلا نع ّىشْنا هن ١91 ماعلا يف ليق .هقاس جالع ةعباتمل

 بيطلا يندم نواعت .لضف نوراه مهنيب نمو ءءاطشنلا نم ددع نيب بعرلا بّبس
 اهيلع تلصح يتلا تامولعملا تطعأ اهنإ تلاق يتلا ةيدوعسلا تاطلسلا عم

 ىلإ طق لصت مل تامولعملا هذه نكل .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ هنم

 لقتعم يف دوجوم هنأ ىكريمألا شيجلا دقتعا .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نآلا بّيطلا شيعي .وماناتناوغ

 ىتحو /١1991 ماعلا ويلوي/زومت نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم :تينيت جروج

 نع هترادإ لالخ نوفرتحملا نوبوجتسملا دعبتسا 7٠٠١85. ماعلا نم ويلوي/زومت

 تايلمع سأر ىلع نولواقملا مهناكم عضّوو «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .باوجتسالا تايلمع ىف ةيفسعتلا تاينقتلا تقبط اذكهو ,باوجتسالا

 ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا يف نّيعو ,ءكرويوين ةطرش ةرئاد يف رحت لجر :دراو موت

 .وي ريجفت يف تاقيقحتلا ىلوت يذلا انقيرف يف ًاوضع نوكيل هتيقتنا .باهرإلا
 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعب ام تاقيقحتو ءلوك سأ .سأ

 وهو 21997 ماعلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفتل ططخملا لقعلا :فسوي يزمر

 ريآ الينام ةيلمعل طيطختلا يف هعم كرتشا امك .دمحم خيشلا دلاخ ةقيقش نبا

 دحأ يف ةايحلا ىدمل نجس ةرتف نآلا فسوي يزمر يضمي .ةلشافلا (اكنيجوب)
 .ةيكريمألا نوجسلا

 امك ,ةيرصملا ىمالسإلا داهجلا ةمظنم ةداق دحأ ةيادبلا ىف ناك :يرهاوظلا نميأ

 ىلع كلذك دعاس .ندال نب شاذ كلذ حبصأو ةدعاقلا 5 ةمظنملا جمد دناس

 ريثاتلاو اهيلع نييرصملا ةنميه كلذب نمضف .نييرصملا هينطاومب ندال نب ةطاحإ



 دوسلا تايارلا

 تنلعأ .19144 ماعلا يف مازع هللا دبع لايتغا ءارو هفوقوب هبتشُي .اهتارارق يف
 .ندال نب لتقم دعب ميظنتلل ادئاق هنييعت 7١1١ .وينوي/ناريزح ١5 يف ةدعاقلا

 ةيفلخب عتمتي وهو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخ ليمع :يلبيز نورآ

 وهو .دمحم سيمخ نافلخ لاقتعا يف مساح رود ةيدأت ىلع هتدعاس ةينوناق

 امك ,114/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف طروتم طشان

 قيرف نمض ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه دعب نّيُع .هتافارتعا عزتنا
 .ش توب كيام عم ةسثلا نب يزمر عبتت امك .ءتامجهلا هذه ىف تاقيقحتلا
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