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 |له للختت ةفودحم عطاقم وأ تاملك دوجو ببس ئراعلل حضوأ نأ اللوأ ذيرأ

 .باتكلا

 لجأ نم ةعجارملل اذه يباتك ةدّوسم ميدقت ,اقياس ًاليمع ىتفصبو ءّيلإ بلط
 ىف ىفيظوت دقع بلص ىف كلذ ناكو .ةيرس تامولعم يأ هفشك مدع نم دكأتلا
 باتكلا ةدّوسم ميدقتل دادعتسا ىلع تنك ىنكل .581 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم
 .كلذب ًاينوناق ينمزلي ام كانه نك <ي مل نإو ةعجارملل

 ّىلإ بلط .رهشأ ةثالث لاوط باتكلا اذه ّصن يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عجار
 لوقت اهدعب ةلاسر ّىلإ لسرأ مث .ةددحم تارييغت ءارجإ ةدملا هذه لالخ بتكملا
 .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب ةقلعتملا تامولعملا صخي ام رشن نم عنام ال» هنإ
 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ لسرأ ّصنلا نأ اهتاذ ةلاسرلا يف 581 ينتملعأ
 امك 014 مامأ طق هلوؤتس.نكأ هل ىننأل ايرغتسم ارمأ كلذ ناك .ةعجارملل 014لا
 يداحتتالا تاقيقحبتلا .بتكم روعش امامت مّهفتأ 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

 ةاسلس دعب تملست مث .كلذ عم ٌترظتنا .هرشن لبق ةلماشو ةيناث ةلوج ىلإ صنلا
 ةلاكو تلسوأ ,5 ١١ , ريظيس اراب] 1 يف نكل .نيلصفنم نيدر تاريخأتلا نم

 نم لوصفلا نأشب 5131 ىلإ ةقلقم ًأطاقن هتّدع ام مضت ةمئاق ةيكريمألا تارابختسالا

 0 ٠١ ىلإ ١

 .رابتعالا نيعب , قلقلا طاقن ذخأ روف تاكا يلام قدام ةرابعب غم دتس

 تاقيقحتلا بتكم ىلإ اهلوح اك موي ض صن دعب لصرأ :ةمقاق تسلق امل عدك

 نمض عقت اهفذح 014لا تدارأ يتلا داوملا نأ دودرلا هذه يف ٌترهظأ .يداحتالا

 تاقيقسملا بتكمل تامولعم اهنأ وأ ؛ماعلا لاجملا نمض اهنأ اهإ دتماقا 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

 نمألا تارورض هيضتقت ام ريغ عاودل ةيرس اهنأ ىلع تامولعم فينصتب «ةينوناق

 :.ءاطعلألا 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 فذح ىلع رارصإلا

 تظحال 70١١. ءسطسغأ/بآ "١ يف هتلعف يذلا رمألا وهو ةيلومش رثكأ نوكت

 ةيرسلا ' تامولعملا نيس .اهتاقباس لثم قرخت ءارعبا هذه فذح اباينمأ أ نأ

 ثيدحلا وهو :ىميبو ئكريمألا 7 لاس ءاضعأ لوحأ 0 ثثيردح

 .ةيموقلا نويزفلتلا تاطحم ةشاش ىلع ايح تب ىذلا

 كلذلو «”,5 بكيس#/ لولا 5 ب يف رشنلا راد ل باتكلا ميلست : امزتلم تيك

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

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



 اننت

 رطسألا نم مغرلاب هنأ نم امامت ٌقثاو ىننأ امك .هيف ريثأتلا نع هاوتحم نم هغارفإ

 باتكل ةحضاولا ةيؤرلا نإف يلصألا 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

 سطسغأ/بآ ٠١١١







 برحلا نف ءوزت نص

 ؛نيدهاجملا فاقيإ مكنكمي ال» 7٠١١: ءربمتبس/لوليأ 17 يف لدنج وبأ ينغلبأ

 يف تناك لكشلا ةليطتسم ةلواط يفّرط ىلع رخآلا ةلابق انّدحأ انسلج .«رصتنن فوسو
 فيلا نوللاب ةيلطمو .ةفرخز 0 ةيلاخ ناردج تاذو .ةيداع باوجتسا ةفرغ

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

 يأ ءدالبلا يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإ تحت نجسلا ناك .نمألا نم ٍلاع

 دعاقم ىلع نيعزوم اوناكو ,يديلقتلا ينميلا يزلا نودتري 2550» ولوؤسم ناك

 ناك .اننيب يراجلا ثيدحلا نوعباتي اتاك اذكهو :ناردجتلا دخأ 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 عاقيإلا نم انكمت
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 :ئريمألا ةرمدملا ريجفت يف 7٠٠٠١ ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت ١7 يف اوكرتشا

 قياسلا ويلا ءاسم يف دو هيلع انضرع امدنع عصقلا فررعت .لوك سأ أ .وب

 ةكرشل ١75 ةلحرلا نتم ىلع ناك يذلا وهو :يحشلا ناورم ىعدي هنإ لاق لجر ىلإ

 يحشلل قبس .يملاعلا ةراجتلا زكرمل يبونجلا جربلا تمدص امدنع زئيالريآ دتيانوي

 .لدنج يبأ 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 :نيدافكام تربور ,81015 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 دححأ يف ارهش رشع نع لدفع وبأ ىضمأ

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

 يتلاو ,هنم اهعازتنا اننكمي يتلا تامولعملا ءربصلا غرافبو .نورظتني نييكريمألا
 نم ًامسقو يملاعلا 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 ةلوؤسم نوكت دق ةدعاقلا نأ ىلع انيدل ةراشإ لوأ لدنج

 ايس ةطليع نناقلا نب : طيرلا 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 ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف هتياعرب ينلمش يذلا قباسلا يسيئر
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 هل اال مالو نييكريمألا 9 ىف 0 كدب اضخش لد

 مار م م١317 1131م 17 ات ازازجافلا

 وهف اذكهو .ةبعللا هذه ىف حبارلا هنأ داقتعالا ىلإ هعفدي كلذ نإف ,تقولا طغضب
 ىلع ةفئازلا انتاماستبا ىلع قيقحتلا يف يكيرشو انآ اننقنأ .نواعتلا ةرورضب رعشب دل
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 هتماستنا .تمسترا دقو ؛هنع نيتفورعملا هتسامحو هتحاصفي لذدنج وبا.ئنلأس

 لجرلا نأ انسمل نأ انل قبس «؟اذامل فرعت نأ ديرتأ» :ههجو ىلع ةزيمملا ةضيرعلا

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

 دك ات 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 اهذرب الف دوس تانآر ناسارخ نم جرحت :ةياور

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

 ههجو نع ةضيرعلا هتماستبا تفتخا .«[سدقلا] ايليا بص ا :هلامك | نم

 الع له ؟ثيدحلا فرعت له» : :هيلع مسنئرب ةأحافملا تامالعو ينلأس هنكل ءاتفؤم

 .«؟يداحتالا تاقيقحتلا ندكم ةحلصمل لمعت

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

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

 ةطاخ يه ءانأ مهيف نمب ءاهبعشو اكريمأ ةروص نإف ًاقباس كل تلق امكو .ثيداحألا
 .«اّيلك مكناهذأ ىف

 دقو .دمحم يبنلا نع تلقت ىتلا لاعفألاو لاوقألا يه ةفيرشلا ثيداحألا

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

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

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

 ,ناتسناغفأو ,ناتسكجاطو ,ناتسكيزوأو ,ناتسنامكرت نم ًءازجأو اهبرغو ناريإ قرش

 اقالطنا نولزنّيس يتلا ةقطنملا ىه هذه نأ نودهاجملا دقتعي .ناتسكاب برغ لامشو
 ,ةنوئيدلا موي نم ةيمالسإلا ةخسنلا لداعي ام وهو - مهئادعأب ىربكلا ةميزهلا اهنم
 ةدحتملا تايالولا دض برحلا نالعإ ٌلّيْذي .رشلاو ريخلا نيب ام ةلصافلا ةكرعملا وأ
 ةدعاقلا ءاضعأ لك هعبتي يذلا جهنلا وهو - ١195 ماعلا يف ندال نب هردصأ يذلاو

 ,شوكودنه يفو ؛ 5 سطسغأ/بآ 7 ةعمجلا» نيددحم ناكمو خيراتب

 دي اي .نأ اذيأ ةفدانسملا :نم. سبل تأ كلا كنت اعادت اعفأو ::قاسارخو

 ىلع يوبنلا ثيدحلاب دهشتسي ناك هنأل كلذو .نوللا دوسأ ةدعاقلا ٌملع 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 كئثلوأ ىتحو .برغلا يف سانلا مظعم لهج نإ

 .اذوشعي اهننرعت ةزل يلع فندي رشؤم وه فورس تاايإرلا ةرونس ىرغتا .ةاعالاب ءاربخ
 اهتابرضل ةيمالعإلا اهتالمح يف ةدعاقلا مادختسا ىلع ,ءكلذ نم الدب :ةريورفلا ركي

 نم سطسغأ/بآ يف ايقيرفأ قرش يف ةرافسلا تاريجفت - ةدحتملا تايالولا دض

 ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلاو ء149/ 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

 ثداحتي ثيح تنرتنإلا ةكبش ىف 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 ربتعُت ال

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

 يف تقلطنا ةروث يف نييومألاب ةحاطالا نم نويسابعلا نكمت .ىبنلا ةافو دعب ةيناثلا

 .ءادوس راوثلا تايار تناكو .نيحلا كلذ ىف ناسارخ ىعدت تناك ىتلا ىهو «ناريإ

 حتفلا لالخو ,ةيئيطنطسقلا طوقس لالخ كلذك يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا ىرج
 .اينابس ل يمالسإللا

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

 وزغل داضم موجه نش فدهب دالبلا ىلإ نييكريمالا دونجلا لوخدب حامسلا ةيدوعسلا
 مالك ”١494 ماعلا يف داهجلا هنالعإ لالخ ندال نب سبتقا .تيوكلل نيسح ماَّدص
 .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 ؛ةمظنملا هذه هببست يذلا توملاو
 نم ال تبثي ال ثيدحلاف» :لاقف ثيدحلا كلذ ةحص نع خيشلا لءاست .يمالسإلا
 ناذللا ناقيرطلا امهو] ن.هنع هللا ىضر ب دوعسم نبا قيرط نم الو «نابوث قيرط

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

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

 ىدل يقيم ثيدح اهدحأو ,دوسلا تايارلا ىلإ ريشت ىرخأ تاياور دجوت

 باحصأ ةللجملا تخبلاك مهدوقي ءقرشملا نم دوسلا تايارلا لبقت» :ةدعاقلا

 .«ىنكلا مهؤامسأو ىرقلا مهباسنأ ءروعش
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 دوسلا تايارلا
 ا نيو فويس سوست مملااااوبلرأألا|

 ئيدحلا كلذ ناك اذإ اًمع هتلاتو «بوبو'انأ انهامأ قيدحلا كلذ لدتع ربآ الن
 رييغت ىلإ مهعفدي امك ,مهاحلو مهرعش نوقلطي ةدعاقلا ءاضعأ لعجي يذلا وه

 يناثلا مسالا سكعي امئيب ؛[مهبقل وأ] مهتينك لوألا مسالا سكعي ثيحب مهئامسأ
 ينربخأ امك ءباوص 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 ةئيدملا يهو ةّدج ىلإ ةبسن ّيوَدَجبلا لدنج يبأ مسا هسفن ىلع قلطُي

 وه ,مالعإلا لئاسو عم ةدعاقلا تاقالع نع لوؤسملا وهو  لولهبلا ىلع خاك
 ,وماناتناوع جيلخ يف هتيوجتسا نأ يل قع نذل نب كت يصخشلا ةيباعدلا لوؤسم
 رامدلا مودقب رّشبي دوسلا تايارلا ءيجم نأ نم ًادكأتم ناكو 7٠١1. ماعلا يف ابوك
 برحلا رودت» :يل لاق .مالسإللا راصتنا هعبتي فوس يذلا ثدحلا وهو ,لماكلا
 ةكرعم ىهو .«مالسإلاو ,ةيدوهيلاو .ةيحيسملا :ثالثلا تانايدلا نيب ةيلاحلا
 دقتعي .( هلع ) « يبنلا ثيدحو ,ميدقلا دهعلا اهب ابنت يتلا /8.1112560001 نو دجمريه
 لك نإف ةسدقملا بتكلاو هللا 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
 .«مالالا 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 اءوجا'تحبضأ ثلا ثادحألا ضعب سيدقت كلذ ىلإ فاضي .اسابتقا
 .مالسإلا نمض صاخلا مهند نيوكتب اهب نينمؤملل حمسي يذلا رمألا وهو ,يعمجلا
 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا ندأل نب نالعإ ىلع ثادحالا هذه لمثشت
 ماعلا يف ديعلاب هلافتحا يفو .1444 ماعلا يف اهردصأ يتلا ىوتفلا يفو 5
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 ديهمت

 تارافسلا ريجفت لثم اهنش ىتلا «ةحجانلا» تامجهلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ؛ 9
 ل ماعلا يف لوك سأ .سأ.وي ىلع موجهلاو ,1494/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهو

 ٌءزج مهنأب را مهسفنأب ةدعاقلا ءاضعأ اهنّوك ىتلا 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 ء ءاطشن طبري يذلا رمألا نكل

 .ةسدقم ةطخ نم ءزج مهنأب

 ىلإ اهادعتت لب ءطقف ثادحألاو صوصنلا ىلإ ةداضملا ةروثلا هذه دتمت ال

 ديدجلاب سيل ٌرمأ وهو ,ىمسأ ةيضق نمض «برح» يف 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 ىعدُي رشع ثلاثلا نرقلا نم

 ,ةديقعلا

 (ةيمالسإلا ريياعملاب) ىقالخألا داسفلا ىدم وه كلذ نم ةلالد رثكألا ْنكل
 اددع | تمل امدنع ةيادبلا ىف تمدص .ةدعاقلا ءاطشن ضعب هيف سمغني يذلا

 تامجهل ريدملا لقعلا ناك .ةيمالسإلا ممدايملا بسحب نوشيعي ال ءاطشنلا رابك نم

 ناك يذلا فسوي يزمر هبيسنو ,دمحم خيشلا دلاخ ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا
 رود يف ادج نيفورعم ,.14417 ماعلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفتل ربدملا لقعلا

 ,ربمتبس /لوليأ ١١ يف تارئاطلا يفطاخ دحأ وهو ,حارجلا دايز امأ .نيبيلفلا ءاغب

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

 اقحال حبصأ يذلاو لوك .سأ .سأ .وي ىلع تامجهلل ربدملا لقعلا وهو ءيريشنلا
 .ةيسور سموم عم شيعي ناك دقف «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةدعاقلا تايلمع سيئر
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 قا

 تناعرج ةدع لو انت امك لوكلا كفي اندم ريمكس /لولبأ مم رشع يداحلا تايلمع

 راز امنيب اذه ,ربمتبس /لوليأ ١١ تامجه ديفنت لبق تاناحلا ىدحإ يف بارشلا نم

 .يرعتلل يداون نورخأ نوفطاخ

 مبنأ نوعّدي نيذلا  نييباهرإلا ءالؤه نأ يف نمكتف انه ةيثراكلا ةقرافملا امأ

لوحكلا برش كلذك ةمارصب مالسإلا رظحي
 و رفط ءاناشنلا سيئر ن ناك دىتف كلذ عمو ؛

 يذلا [فيرشلا] ثيدحلاب نونمؤي مهنألو .مهنيد نع عافدلل ةدعاقلا ىلإ اومضنا
 ئدابملا مهأ قايسلا اذه ىف نولهاجتي - اندض يه ةنونيدلا موي برح نأب دروبي
 نوبراحي يتلا اهتاذ ةّيمالسإلا ةعيرشلا نوقرخي مهنأ كلذ ينعي .مهنيد يف ةيساسألا

 .اهضرف لجأ نم

 نوظفحي ىذلا تقولا ىف هنأب ة:لهاقلا ءاضقا ىباوجتسا ةيادب دنع ةفشتكا

 ثيدحلا ةغل يهو .ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا فرعي داكي ال مهضعب نأ كلذك تفشتك دكا هورس سل 1757771157 11د جدو ىجور رأت
 .مزتقا ,25:7:91533::113555117955021935ةالفلقازكبخ نإ مكازتلا]
 .فارتعالاو نواعتلاب مهعنقأو ,ينيد شافن يف مهعم لخدا تدك :عهاتتظا ةقوعزمل |

 كنحتمأ يىنعد :فيداحالا مقل يف ينتنحتما نأ دعب ,نالاو» :لدنج 3 تلق

 .«رخآ تيدحب

 يطول :فهلتب ينباجأ

: 
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 ل

 ملا كور ا هال اوس هكإ نال .عيطلابرع ةفعلاب مسحبلل هسأر زهي وهو ذر
 حمس يذلاوهو ,يدوعسلا يكلملا مكحلا ىتح ىتح ؤرجي ال. 000 8

 .«ةئيدملاو ةكم لوخدب مهل حامسلا ىلع ,ةيبرعلا ةريزجل هبش ىلإ و

 يأ ةيءدحلاو ةكم لوخدب مهل حمسي , ال اذاملو»



 .«ةسدقم نكامأ اهنأل»

 ( ِهَلِلَ) يبنلا نيب راد يذلا راوحلا يوري يذلا ثيدحلا فرعتأ» :هتلأس

 .«؟ىدوهيلا هراج

 .«؟راوحلا اذه ىرج نيأ»

 .«ةئيدملا ىف»

 يف هراوج يف نكسلاب يدوهيل حمس هنأل ةئيطخ (ُهلِلَي) يبنلا فرتقا له»
 :هب ؟ةتيدجلا

 يبنلا فرتقعي مل الك :تمص ةرتف كعب ينباجأ .«(ممشه» :لدنج ما مثعلت

 .«لاحلا ةعيبطب طق ةئيطخ ( هْلِبَي) يبنلا فرتقي مل .ةئيطخ ( هع

 نكسلا نم ايدوهي (ُهلَِي :) يبنلا عنمي مل اذإ .ينربخأ ٠ اذإ»د :ةيلغ طغيشلا تعبان

 نإو «(ُهْنِيَت) يبنلا نم رثكأ فرعت كنإ لوقلا كناكمإب 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 .( ِهَِلَي) يبنلا توم دعب فلتخا رمألا نكل» :لوقي

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

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

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

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

 « ؟لعفلاب هلعف

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

 .«كلذ يف

 ارم



 دوسلا تايازلا

 ىلإ هلوخد ةيادب دنع ويدارلا نيظفاحملا نييباهولا نم نيدلا لاجر بجش

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

 ارش اهفصاوت 0 مهو ,ةديدجلا ةينقتلاب ًايديلقت ةككشتم هنأ ةيباهولا

 لاجر بلاط .(ِهنيَع) يبنلا اهسرام ىتلا ةيلاثملا ةايحلا ةقيرط نع رثكأ سانلا دعبُي

 اهمكاحو 0 ةيبرعلا ةكلمملا سّسؤم وهو ءزيزعلا دبع كلملا موقي نأب 5

 .دالبلا ىلإ هوبلج نيذلا نييبرغلا سوؤر عطقبو ويدارلا عنمب

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

 ظ ايم هن را ام ناك اذإ» :مهل كلملا لاق .روفلا ىلع مهبلاطم ضفر هعسوب نكي

 .«هءارو فقي نم سأر عطقن فوسو .ناطيشلا لمع عنم .اذإ ءانيلع بجي

 .«ميكحو ٌميظع كلم كنإ» :مهعم فقو هنأل اوجهتبا نأ لعب نيدلا لاجر در

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

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

 .ةمكاحملا تقو يف ةينآرق تايآ عضو نم دكأتلا ءارسو

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

 ثايآ هذم تت ىتح ويدارلا نورضاحلا الغش نإ ام .«قودنصلا اذه اولغش» :ارمآ

 لتر نأ لقعُي له» :مهلأسو نيدلا لاجر ىلإ تفتلاو كايترالاب كلملا رهاظت .ةينارق

 نيدلا لاجر فرتعا «؟ناطيشلا لمع نم سيل قودنصلا لعل وأ ؟نآرقلا ناطيشلا

 .مهئاكذ ىلع قوفتلا وه نيفرطتملا رهقل حالس ىضمأ نأ وه زيزعلا دبع كلملا هكردأ
 .هنؤقااظاقتآوا نوال 1نا212!ظاقنإلةضرعنإلاتاننع اننأ برحلا نف يف وزت نص بتك

 .رصنلا زارحإ
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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

 مهف ةلواحم ةيادبلا يف انيلع بجي هنأ مأ ءفنعلا ىلإ ,ةطاسبب ,أجلن له :«ةريرشلا»

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

 .ةفرعملا عفادب فرصتلا وأ فوخلا عفادب فرصتلا يف انه

 اهتتيتجتةقيرطا انتقدت ةَدعآقلآ دبع اقاحاجرجطعأ :ىيمهتا جت انك

 انتفرعم انمدختسا امدنعو ءاهلمع ةقيرطو ءاهدارفأ ةغمدأ لسغ ةقيرطو ءرصانعلل

 نكم يذلا ببسلا تاقافخالا هذه رشفت 11537!7]271781721/]:17)15]57ال7
 دص برح يف دومصلا نم ةدعاقلا يف ًءاضعأ اوناك نيذلا نم ىباهرإ ةئمعيرأ وحن

 ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاعلا نيبرحلا يّترتف نم لوطأ ةدملو ءضرألا ىلع ةوق مظعأ

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

 ]يف ندال نب ةماشأ الوم رحنا ال كرا لتلك سيسأت تايادب ذنم كلذو

 سانلا فيرعت فدهب كلذو ,(ةدحتملا تايالولا يف ويام/رايأ 7١١١ )١ .ويام/رابأ

 ىلإ تلمع يننأل ًاظوظحم تنكف انأ امأ .هب ةميزهلا قاحلا ةضكو اودع ةعبطب

 تارابختسالا -ةلاكوو +581لا ئىداحتالا”تاقرقحتلا بتكم نم لاطبأ ةدع تاج

 ةيركسع تالاكو ةدعو (71015 ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةلاكو) ,©14لا ةيزكرملا

 ءاوادعلا لاكمأ نم 21| نم ءافظع ةذاق ةرادإ تع كلم يننأل كلذكو ,ىرخأ

 لضفلا نإ .هلفع بني امو لئاملا ديدهتلا كردأ يذلا هييرق سيولو ,ليزم تايوز

 .مهيلإ دوعي باتكلا اذه اهنع ثدحت يتلا تاحاجنلا قيقحت يف

ي ٌساتلا قيرعت ىلإ تاتكلا اذه فدهي
ننكمي فيكو ,ةدعاقلا ةئظنم مهف ةّيفيك

 ا

 .هتاذ دحب درف يأ ةناهإ دصقأ مل يننكل ,لبقتسملا ىف اهب ةميزهلا قاحلا

١ 





 ئراقلا ىلإ ةظحالم

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

 :تقاك انك تادعبألا ةقيافمل ءارقلل ةضرفلا ةحانأ 0 كلذ يننكمأ ام راوحلا

 امأ .نويباهرإلا وأ ءالمزلا يل اهاور امك وأ ءاهركذتأ انك ةرواسألا منه ثبت

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

 :تاقولا رورم ىلإ ًارظنو :لاحلا ةعيبطب :ًاريثك بعضي .هوأرق امه دكأتلاو نعستب تلا
 عضولا ردقي فوس ئراقلا نأ نم قثاو ينكل ,ةملكف ةملك يأ ,ةقدب ثيداحألا ركذت

 يتيلوؤسم نم وه صنلا يف درو أطخ يأ نأ كردي فوس هنأو :ةيداحألل هتءارقأ ددنع

 .لاحلا ةعسطب

 فدهت ةيتاذ ةبقارمل عضخ دق باتكلا اذه نأ كلذك ئراقلا 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

 اهدتع ءارجألا اذه نيراقلا لرسم .هرلأ ءامسآب ةموكدميلاو ةيركرملا تارايختسألا

 .طقف لوألا اهمسا ريغب فّرعت ال ةيصخش فداصي
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 لوألا ءزحلا

 تاياديلا





 لوألا لصفلا

 ناهرلاو ىوتفلا

 تنك .«ًايصخش ًالاؤس كيلع حرطأ ينعد ,يلع اي.نآلاو» .144/ 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
 نيّسلاج انكو ,نتاهنام طسو يف عباسلا عراشلا يبرغ عقي يذلا يدينيك معطم يف انك
 لّضفملا 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 تيضمأ

 يذلا ندال نب ةماسأ وهو ةموكحلا رئاود جراخ ًاريثك ةفورعم نكت مل ةيصخش لوح
 يتلا 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 تادايقلا

 سافيش يأ ءلضفملا هبارش بوك نوج كسمأف ؛تايولحلا لوانت نم انّوتل انيهتنا
 ,باهرإلا نع ثدحتلا نم غرف هنأ ىلإ ةراشإ اذه هلاؤس ناك .ادوصلا عم ءلاغير

 ض



 اذه ىلإ دمعي ناك هنأب ءالمزلا دحأ ينربخأ .صخشك ىلإ فّرعتي نأ نآلا ديري هنأو

 لاؤسلا ادب اذكهو .مهتياعرب لفكت نيذلا ددجلا نيبستنملا لك عم هتاذ ءارجإلا

 .ّىَلإ ةبسنلاب ةديج ةمالع ةباثمب

 ينلمشي نأ يف ركفي هنأب يتفرعم درجمل ماستبالا يف ةبغرب يلخاد يف ترعش
 هنأب هنع فرعُي امك ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةروطسأ هوس 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 ىتلا ةيباهرإلا لامعألا ىلع درلل ةيولوأ ءاطعإ بجي

 تييعضلا رايقلا وه نوج بناج ىلإ لمعلا ناك ,ةفرطتملا

 «؟كلاؤس وه ام .سيئرلا اهيأ ديكاتلاب» :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
 ءاهثإ ناك .«نييجذومنلا نيدنجملا ةئف نم كربتعأ ال يننإ ؟نيفقثملا نم ةرسأ يف

 ةعرسب مستبا .نوج ىدل ادار ارش ,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

 الم لعتنا كلذكو اهب زّيمت يتلا رارزألا نم نيفصلا تاذ هتالذب ىدحإ اندقكارهو

 اهيدتري يتلا نيالا طا نرش ستقول كلور ةظاس همم تقتز انيب ايلاغ ًائينم
 هشرق عيمجت ىلع نسح عظمب روهظلا لضفي ناك. ةداعلا يف نويموكحلا نوفظوملا

 .(ًاعم نيرمألاب ةموكحلا تاشاعم حمست ال) ةيسألا ةموبلا :رشيألا



 ناهرلاو ىوتغلا

 ,هيقاس كمي ءارزللا ىلإ ىخرتسا امدنع رسيألا هلحاك يف خافتنالا كلذ تظحال

 عرقيو عراوشلا يف لوجي ايداع اقّقحم نوكي نأ نم عفرأ يه ةبترم لتحي نوج ناك

 هحالسب ظفتحي ناك نيصيرحلا نيقّقحملا لك لثم هنأ الإ ,ةلئسألا حرطيل باوبألا
 لكسألا ام (ذإ نوع ثرتكي ذل .ملم 4 رايع نم انكم لمحي نوج ناك .ماودلا ىلع

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

 هنأب نهربي نأ كلذب دارأ امبرلو ءاقنأتم هنوك بناج ىلإ بلصلا لجرلا رهظم هسفنل
 اه اذإ سانلا ةفاخإل ىتحس وأ ,«لاجرلا دحأد» لاز اه.هنأو ءايديلقت اعيفر أريده سيل
 .رمألا ىضتقا

 نييموكحلا نيفظوملا رابك رثكأ نم ًادحاو ناك هنكل ”ضؤيظلل ًاعفاذ نوجن كلتمي
 ثفليأ ىتقأ ركل .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف دجب نولمعي نيذلا نم ةيلاعف

 اذهب نوكت امدنع» :هروضحو نوج رهظم اودقتنا نيذلا يثالمز دحأ ةرم تاذ

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

 تلذي .ًاحناترم ودبأ نأل تدهجو تكحض .نوج لاؤس ىعامس دنع ًاليلق ترتوت
 يرجي يذلا عونلا نم نكي مل يباوج نكل ًاديج ًاعابطنا يطعأل يدهج ىراصق
 يننأل ءًاريغص تنك نأ ذنم بتكملا ىلإ مامضنالا ًامئاد تدرأ» :يلاتلا لكشلا ىلع
 نم لضفأ وه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نأ فرعأ يننألو ءان اندلب 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 ينم

 .رذحلا تاجرد ىصقأ ذاختا
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 دولسلا تايارلا

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

 .«ينقدصت نل كنأ دقتعأ» :جرخم داجيإ

 .«ينبّرج» :نوج در

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

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

 ,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
 ىّتحو .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 [581] بتكملا نم ضرعلا

 قداص كنأ فرعأ 55 .حزمت كنأ نم دب ال» :كحضلاب أذن 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 ال ةنهارملا نإ نولوقيو» :ةزيمملا هتماستبا هيتفش ىلع

 ةيعماجلا يتجرد تلن .ناهرك يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم يتريسم تاق

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

 سيئر تدك ينل :ةقيث ةقيثو ةقالع هب ينطبرت يذلاو .ءوكسيرام وج ةيبالطلا نوؤشلا

 يل ةيلاثملا ةفيظولا 5 ,يلمع صرف لوح اننيب ترج ةثداحم لالخو .ةيبالطلا ةئيهلا
 ؛ .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم حلاصل لمعلا وكت فق

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

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

 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
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 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
 يأ قا ريع ىلإ مامضنالا يلع حرتقي وج نأك ّيلإ ةبسنلاب رمألا ادب .تارايختسالا وأ

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

 نكسلا يف : 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 ىتلا ةنهملا نأشب هتيصوت ءكحضلا نم

 عم ديربلا ةطساوب كيلإ هنوٌدري 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 جداقإلاب تاردخملا راجت ضعب عانقإ نم نكمتيس هنإف ديدج يبالط زكرم

 قره 52598 :عيمجلا عانقإل 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 ,ًادحأ نكل ,لادجلا أدب اذكه

 .دجلا

 ينكل ءوج هلاق امب ركفأ ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىدم ىلعو ,كلذ عم ءتيقب

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

 يلع ضرفت تناك يتعيبط نأ كلذ ىلإ فاضي .ةريثم نوكت دق يداحتالا تاقيقحتلا

 يقافر رارصإ لبقتأ مل يننأ أمك ءهب مايقلا عيطتسأ ال ءيش دوجو ةركف لّبقت مدع

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

 ايئزج ةفصلا هذه تيشقكا .مهفداصت يتلا تايدحتلا نولبقي نيذلا صاخشألا نم

 :اهتشع يتلا يتلوفط فورظ نم ايثزجو ؛تارماغملا بحي ناك يذلا يدلاو نم

 زومأ كلذ دعب ينفيخت دعت مل . .برح ةقطنم يتلوفط مايأ يف هتشع يذلا نانبل ناك

 ارذزإ



 دوسلا تايارلا

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

 لاقي) ٠ .انّيح ىلع رمهنت لبانقلا تناك امدنع انلزنم يف جردلا لفسأ ةقطنمب ءايدساللا

 يغصنو عّمجتن انك. .(انمأ رثكألا ةقطنملا يه جردلا دجوي ثيح يأ :لونبلا طسورا

 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 ,ةيلهألا برحلا لبق نانبل لاوحأ هيلع تناك امع ىنربخي يدلاو ناك

 هالبلا :ثناك .اهتع ” ساثلا ”لوقي ناك امك :هطتقوألا قنا نسيراع تجورشا تناك

 .ذالملا كلت ادبأ فرعأ مل ىنكل ؛يعيبطلا اهلامجو 31015 .اهتفاقثي ةروهشم

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

 يهو «ةينانبللا ةيئيدلاو ةيقرعلا تاعامجلا فلتخم نيب ام 2 ا يقابلا امأ

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

 ركذتأ :ةءاوذلا . ىلع. نييداعلا نييئانملا 'نماوناك نيرصاخلا .نكل .«تتايقيليملا ننن

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

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

 , سعاسولا

 نيحلسملا رظنم ةقيقدلا ليصافتلا لك عمو ,مويلا اذه ىلإ ركتكأ تلو 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
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 ناهرلاو ىوتغلا

 مايأ دعب تررق .ناهرلاب ينركذ يذلا رمألا وهو ,هيف ةروصعم ىداحتالا تاقيقحتلا

 .رخآ ءيش أ ”نمارثكا لوضفلا عفادب كلذ تلعف اناو .ءفيظوت بلط لاسرإ ةليلق

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

 لالا مطر ةقيمرفلتلا مالفألاو ,ةيئامنيسلا مالفآلاو ؛ةيعامتجالا مولعلا فوفص

 نأ دعب كلذو ,581لاب قلعتت تامولعم نع ثحبلا يف تقولا ضعب تيضمأ ىنكل

 .بلطلا كلذ تمّدق

 ْنأ تفشتكا .ّىلإ ةبسنلاب ةديدج اهيلع تلصح ىتلا تامولعملا مظعم تناك

 ىلإ رظنلاب كلذ نم مدقأ هنأ دقتعأ تنك ينكل ,1404 ماعلا يف سّسأت بتكملا

 ذيفنتل ةلاعف ةادأ حبصي مل هنأ كلذك تملع .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 «ةيئدبلا 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 بذكلا فشك زاهج ليغشت ىلع فرشملا ىنلأس

 .«؟كتدلاو هب تفرع ام اذإ كلجخُي ًائيش تلعف نأ كل قبس له» :ةلآلا

 .هعقوب يذلا باوجلا نكي مل - ا يباوج ميس امدنع 0 .«معبا» : هتيجأ

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

 .ةملسملا مآلا اهيلإ لصت نأ نكمُي يتلا

 ةبارق تضم نكل :تارابتخالاو تالئاقملا نم ةليوطلا ةلسلسلا كلت تممتأ

 دق ىبلط نأب ة"لاب ثأ " -<ىمل 2 0 ل و

 0 2 أدب اذكهو ,ل | نم ءيش يأ قلتأ ملو نمزلا نم هس

 م ْْن رم ايا 0 000 9000 , 1 , ا

 ءيش يأ 1 ”جيتنلاب يغالبإ اوسن مهنأو ءام ٍناكم يف سنن
 0000030 5 ددصم نوكي نأ ىلإ برقأ ناك بتكملل فيظوتلا بلط
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 دوسلا تابارلا

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

 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

 امدنع بتكملاب قلعتي ام لك ءأبيرقت ,تيسن .افوناليف 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 ديل ناك بدكيسلا نقرع نأ | يأ تكدأ .هتايضو ناش سالو ءاقدصألا

 كلذو ةرماغملل يبح عم اقّمحم 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 ترذدق اذكهو ,ةيفئاطلا تاماسقنالا اهتقّرم دالب يف تأشن نأ دعب كلذو

 .ةمألا كلت تنّوك يتلا اهئدابمب تيجعأو ,ةدحتملا تايالولا

 .اهينطاومل ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا روتسد اهمدقي يتلا ةيامحلاب رك يبغا

 ةيزمر ةميق نالمحي ءالولا ٌمسقو روتسدلا نأ ييكريمألا نم ريك هده ربعي نأ ليحمت

 نائيلم امهنأ نوربتعي ىرخأ لئادب لظ يف انم اوشاع نيذلا كئلوأ نكل ءريبك ّدح ىلإ
 : ذي ةيدزوبولا يه امهيف ةمّدقملا ةيامحلا كلت نأ ادنحن فرعأ يننإ .يناعملاب

 ادكمو ,ضرعلا ٌتلبق .ينم ربكأ ءيش نم أءزج نوكأ نأ ةركف ةياهنلا يف ترصتنا

 ءاصاخ اليمع يتفصب 7181 لاب ١191 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف تقحتلا

 يف اكاِئرانتلآ ناعوت ةئللل#تيضمأأ نأ دعب كلذو .كرويوين بتكم يف تيتو
 1 .اينيجرف يف وكيتناوك يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةعباتلا ةيميداكألا

 5 .نتاهنام طسو يف كرويوين يف يناديملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عقي

 ال يتلا ةريثملا تايصخشلاب ءيلم هنأ يأ هفيضتست يتلا ةنيدملا يئاديملا بتكملا
 ايرورض ًاديلقت اهتادرفم يف بيذهتلا ربتعُي ال ام ةداع يتلاو ءاهئارآ نع ريبعتلا ىشخت

 اذ



 ىف ةح 1 : 1 ارصلا نإ ام ةرخ ؟ف نع ريبعتلا م امأ ةرثع رجح فقي بيذهتلا كلذ ناك ام اذإ

 رثكأ ّيلإ ةبسنلاب ودبت ' ,كرويوين بتكم دوست يتلا ةيقافرلا حورلاو ءحازملاو ءريبعتل -» علا ةضاف لا | وهاأ'اهملاو :.بهعأا
 !ةرشك ع اتنن احم دوسي يذلا يمسرلاو دراملا وجلا نم ريثكي ةسداج

 يف لّكمتت يهو .ةنيدملا جراخ نم مه نيذلا سانلا ةيقب نع ةزيم كلتمأ يننإ
 ىتلا ةيفيرلا اينافلسنب نع ًايلك فلتخت كرويوين ةنيدم نأ ٌحيحص .فّيكتلا ىلع يتردق
 ةمعفملا تايصخشلا ّنأ الإ .(ًريثك اهبحأ يتلاو) ةقباسلا تاونسلا يف اهيف تنكس
 يتلا مامتهالل ةريثملا تايصخشلا ضعبي .ةفلتخم ٍقرطبو .لعفلاب ينتركذ ةايحلاب
 زومتلا لع سلع اس يذلا رمال زهر ترب وف تنك اهذتع يتلزفط يف اهتفداص
 يف ةمدخلا ىلع ٍتواتلا ةرتف بتكملا يف ددجلا:قكتجتتلا يبل ةبرغلا مدعب

 انودوزو ماسقألا فلتخم نم هلاك 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 .باهرإلا ةحفاكم

 ةحفاكم نع 4546© لوؤسملا صاخلا ققحملا دعاس .وروماد تاب ١
 379).باهرإلا

لا مسق ريدي يذلا وهو ءاهريدم ناك يذلا تأ |
 تمرد يموقلا نمأ

لاعلا رارقتسالا يف نميمسرلا ريغ صاخشألا ريثأتي ةعماجلا يف 0[ تك
 «يم

 لثم تاعامجب يبأر يف د ترثأ بورحلاب فزمملا نانبل يف يتبرجت نأ امك
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 2دهيلاللا'ناينازلا
 -  ييييسستت 2 100000606060600 0 ا و و لوو ع يمس

 , سامحو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو هللا بزحو :يدنلريإلا يررهمجلا شيجلا

 مياربلا عض هو ىلإ ةبسنلاب اهتاذ لودلا نم ربكأ اريثأت بستكت دق يتلا تامظنملا يهو

 يش مناهل يفاقثلا جهنلا ىلع هتمدق يذلا جّرختلا تحب زكر .ةنمألاو ةيساسلا

 1 لوقت ىتلاو ةيعقاولا ةسردملا عابتأ نم يتذتاسأ مظعم ناك .ةيلودلا تاقالعلا

 :يقاولا نأب تنمآ املاطل نكل يفرصت«ةقيرطلا تش اناني ةيموتلآ0:!ننئ7 كرو
 ىثحب روطت .ةفلتخملا بوعشلل ةفاقثلا ريظانملا نم :535ل هك قرطبو اهلكش لست

 ةماسأ ىدوعسلا رينويلملا ةطقشنأ عبتت ىلإ اجيردت ىئداق يذلا وهو .ةياوه ىلإ اذه

 ند نب

 ىزتتلا] إ5)915ل ا هنححتلاهةءارقهره هذه يتياوه يف ينريثي ناك ام نكل
 .ةيبرعلا ىتغل ىلع ةظفاحملا تدرأ يننأل فحصلا هذه ةءارق تعبات ظل
 ندال نب مسا ناك .ةقطنملا نوؤشب يمامتها ىلع لاحلا ةعيبطب تظفاح يننألو
 يف نيرخآبو هب 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

 زم موي يف ًاديدش ًارطخ لميس هتورثو هبتن لثم يف ًاصخش نأب يدل حضن امك

 نم نع هج لإ ةسيما#ا] ةناوخ ثم هفللتو رك | ةيدجم ةتعباتمب كلذ دعب تأديب .مايألا

 افلم تحبتف انك ,ةييرغلا مالعإلا لئاسو يف همسا نع ثحبلا ىلع تبأدف ,يتفيظو
 .هنع ثدحتت يتلا ةماهلا تالاقملا ىلع يوتحي

 ضوع نب دمحمل (نيسمخو ةعبرأ وحن لصأ نم ) رشع عياسلا نبالا وه ندال نب

 ةرسأل دمحم دلو .ٌةفاك طسوألا قرشلا ءاحنأ يف ةفورعم ةلئاع مسا وهو ءندال نب

 لمعو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ كلذ دعب رجاه هنكل ,نميلا بونج يف ةريقف
 ءانص يف ةبيط ٌةعمس لجرلا بستكا يما تالواقن هعرش بيسات لبق الام

 "هعيراشمب هتفلك نأ تثبل ام يتلا ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا مامتها بذتجاو ءانبلا
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 منُم مث ,روصقلا ءانب ىلإ لقتنا نأ ثبل امو .ءتاقرطلا ءانب عم تاما تأديب

 .ةكم يف مارحلا دجسملا ديدجت :ربكالا فرشلا

 هتايح يف ًالهاستم ناك هنكل ,هلمع يف هتهازنل أرظن ةبيط ةعمس دمحم بستكا
 قلطيو جوزتي ام اريثك ناكو ,ةأرما نورشعو ناتنثا هعومجم ام لجرلا جوزت .ةيصخشلا

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

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

 .19801/ 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 نع رثكا رقضلا نم هاني ةكرش ةدلاو ثيركت ةزوطسا لإ ةضتمتس لت

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

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

 قاتتناةف3129]190نأ ثبل امو ,ةينيد ةئشنت نمؤملاو ريغصلا ندال نب ةماسأ ىقلت

 يف كراش ندال نب نإ ليق .يتايفوسلا وزغلا دض لاتقلا يف ةكراشملل 1557 ةاعلا يفي

 نم نيذفانلا ضعب ةدعاسمب لوممك ةعمس هسفنل نّوك هنكل ,لعفلاب كراعملا ضعب

 مازع هللا دبع ذفانلا نيدلا لجر عم لمع امك. نييدوعسلا
 ٠" دخلا بتكم ةرادإ يف

 3أ نئف َماَدَع فب فيلد ' 3 0 مص 7 كوحي ناك يذلا بتكملا وهو ,ةءاربلاب

 ل لود عوف نسسأو نانا دوعن تأ لإ نيدنجملا لوخد
 يف عقي يللا قوراقلا دمتم كنا 0 5 نم تاينينامثلا تاونس

 ران سيح ؛ةدحتملا تايالولا كلذ ىف امب

وروب ءزج يف ىسلطألا ةداج
 'نياكورب نم ليه م
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 دوشلا تايازلا

 ةكلمملا يف نيفرط نم طيلخ جاتن :ةديدع هجوأ نمو «ندال نب ةماسأ ناك

 ةورثلا نمو ةيباهولا نم ةددشتم ةخسن ناك :تاينيعبسلا تاوئس يف ةيدوعسلا ةيبرعلا
 رالود زايلما ه1 نم ةيدوتاسلا ةفركشلا ةنزاوم :ليوعت نم ظفنلا نكمت .ةيدومسلا

 ةيرغم دوقع ةدع تناك ١917/4(. -1941/0) رالود رايلم ١57 ىلإ )1459- ١19175(

 يتلا عيراشملا يهو .ةلئاعلا ةكرش مسا وهو ,ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم بيصن ن م

 :لاومالا م الصاوتم اليس رثكلا هتايرقأو نذل نبل تلتكأ

 نما تنحمت امتدح !( ةسئادلا) سرادملاو دجاسملا تدّيشف ,ةفاك ملاعلا ءاحنأ يف
 مالا اذه تست ةلخادلا اهتناوق مظعم قيبطت ةمراصلا ةيباهولل تحمس امك ؛كلذ
 انشا 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 جاتا

 اوعضو اذكهو ءجراخلا يف مهتابغر عابشإ نم ءارمألا نكمت .مهدالب يف ءايقتألا
 نينطاوملا “نإ ثيحب :نيضقانتملا :نيعقادلا -نيذه ةسرامم َنيِب ام لصفت ةيفاك ةفاسم
 مهنأب ةظحالم نم اونكمتي مل ءنيدلا 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
 هزت ئأ .فرطتلاب وأ فنعلاب مهل ةقالع الو ةيباهولا

 + ىلع ةوقب وكري مالسإلا يف بحذم) ل7575 تجتضاعلا لع

 ربتعُي ثيح .رفكتلاةزكفاةلاختدإ(عماةوفازتكأظتلَخاهظي .(حلاصلا فلسلا هلعفي ناك
 ٠.ثوملا نوقحت 5200000 اهتاذ ةقيرطلاب مالسإلا رئاعش نوسرامي ال نيذلا نوملسملا



 ناهرلاو ىوتفلا
 حم سمعياييييييسممس

 00 ا 0

 نم نوملسملا رطاقت .رانلا عم تيزلا جزمب نوكي ام هبشأ يه كلذ لك ةجيتن تناك
 اذكهو :تايفوسلا ةيراحمل لوألا داهجلا لالخ ناتسناغفأ ىلإ ملاعلا نادلب فلتخم

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

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

 لجأ نم جراخلا ىلإ زقسلا ىلع مهتدعاسو «نابشلا ةيدوعسلا ةموكحلا تعجش
 كلذو عةزطخلا/ةانهإ)»ارو)مقتنإ اجرئ قَبل[ 3قآك .ناتسناغفأ يف داهجلاب ةمهاسملا
 نم صلختلاب دالبلل حامسلاو :نيدهاجملا يف ةيباهولا ريثأت نم دكأتلا قيرط نع
 ةزطختلا#كللتجتدعات .جراخلا ىلإ مهلاسرإ قيرط نع جيتتياتل | ءاتتنلايرنب

 ةكرابمب نوظحي اوناكو .ناتسناغفأ ىلإ نورخآ تائمو ةماسأ هجوت اذكهو

 :انالفعاز | الام اوس ةمركحلا

 0 ماعلا نم رياربف/طابش يف لوألا يرودلا لمع رف لمعأ تنك امذنع

 صاخشألا تايفلخ قيقدت ىلع لمعأو :نيثدتبملا قيرف عم لمعأ كاذنآ تنكو -

 ,ندال نب ةماسأ عيقوتب تردص ىوتف نع ندنل يف ردصت ةيبرع ةفيحص يف تأرق 35

 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

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

 نيع ضرف ,نييركسعو نييندم « «مهئافلحو ناكريمألا لتق مكح نإ» :نييكريمأ لتقب

 ىصقألا دجسملا رّرحتي ىتح كلذو . .هيف رسيت دلب لك يف كلذ هنكمأ ملسم لك ىلع

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

 .«ملسم يأ ديدهت نع ةزجاع حانجلا ةريسك
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 دوشسلا تايازرلا

 تلظحال 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 يتلاو ءيتقرف ىلع ةفرشملا ىلإ ةركذملا تيطعأ .ةدحتملا تايالولا ىلع هلئمي

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

 رطغ 501 جدتبإلاتاهجلاو177:5087011ةةا7]20110119137177ا
 لع كلذ دعي زيكرتلا كقبأ امك. :نتلاعلا ةراجتلا ركرملا لوألا ريجفتلا ةقرفلا لمع
 نيذلا صاخشألاو ريجفتلا ةطخ نيب ام دوجوملا طبارلا ىلإ رظنلاب كلذو «ندال 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 ,1445 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

 ةفلعتملا تامولعملاب مات ملع كلع "فيك ناك «:زيسمطم نينمآ مكحالسب هضرأ ىلع

 نب لل هلو عباتي يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نإ يل لاقو «لجرلا ةيفلخب

 اذكهو .ندال نب ةيضق يف تاقيقحتلا تتكم ريبخ وه ناملوك لايناد ناك .ندال

 كرت بانج ةقحتيو تدريج كدذويف)ناذإ2ل5ا .دعب ام يف نفيك هب ينفّرع

 زكرم مسا ةيادبلا يف زكرملا اذه ىلع قلطأ)[135آلاّنَباةَطضَنأ]ةتقازتالإ 3377 عباعلا جوف
 انشقان .عو- |. ةقرفأ ئف نيرخآ ه اضعأ ىلإ كلذك نفيك ينفّرع .(نييباهرإلا ةحفاكم
 نب ىلع ديازتم زيكرت ىلإ وعدت ةجاحلا نأو يّدج ريذحت اهنأ ىلع انقفتاو ,ىوتفلا

 ا 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' «بدكملا ارم ءادن كانه تعمس تعش ةفق ىلع كانه لسعأ تنكو ىدحلا

 نيكي تباصوو ةيفتاغ ةملاكم

 لجرلا ثدحت .4186© ةطحم عم ةلباقم هوتل ندال نب ىرجأ .يلع اي» :يل لاق

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

 ندال نب هيلإ ا تاقعأ ىف ةلباقملا تءاج .ةلباقملا كلت ةدهاشمل

 ناك .(يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ًاقحال لمع يذلا) رليم نوج هعم اهارجأو
 هيلع تناك امم ريثكب مظعأ يه ءايألا هذه انتكرعم نإ :ةحارصلا ةياغ يف ندال نب

 ماللسإلا اوم اه امتع ةق ويشن الغ ةقامح !ماولك مالا كتر. ةنورلا نع انك رعم

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

 اهئانبأ ثثج ةداعإ اهيلع نيعتي فوسو .ةدحتملا تايالولا ىقبت نأ نم الدب ةلصفنم

 .اكريمأ :ىلإ

 يسأر تززه .«؟كيأر ام» :نفيك لأس

 يف داهجلا نع نالعإلا الوأ ءاج 0 هنإ .حضاو رمألا» :هل تلق

 ىلإ انلع نآلا يتوب اف ريا ف اط اقف يف ىوتفلا تءاج مث ,1495 ماعلا

 .مجاهت نأ كشو ىلع ةدعاقلا نأ ىلع لدي راذنإ كلذ ّنأ دقتعأ كريما فشلا

 .«نيزهاج نوكن نأ انيلع نّيعتي

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

 .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

اعتلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ءسامح لثم ةينيطسلفلا ةيباهرإلا تاعومجملا
 لودلا عم لم

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

 آ



 تداونلننلا نايارلا

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

 .وروماد تاب ةلباقمل ,19447 ماعلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم

 .ىرخأ تاتكنم ةدعو ,لونيليتو ,ليفدآ ةيودأب ةئملم ةيلع تاب ةلواط ىلع تيأر

 تيضمأ .لمعلا قيرق بيضت يلا ىازلا عاجوأ لك بسانت اهنإ» :احز امم ىل لاف

 لكشت يذلا قيرفلا ةرادإ يف هتبرجت نع تاب ثدحت .مويلا كلذ يف هعم ًاليوط ًانقو
 .ةيالول ةعبات ىرخأو ,ةيداحتا ةلاكو نيثالثو سمخ نع ديزي امم تقولا كلذ ىف

 يف باهرإلل ةمعاد ةلود لكو ةيباهرإ 57 لك عم لماعتلا فدهب ةيلحمو

 7-20 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

 هيصخشلا ىتيفلخ ىلإ ةفاضإلاب ةيلودلا نوؤشلا يف ةيميلعتلا يتيفلخ ىلإ ادانتسا

 اذإ اًمع تاب ىنلأس .ةيبرعلا ةغللا نم نكمتمو ءنانبل يف تدلو يننأ ىلإ ارظن

 نأ يل حرش .[15جاهرإلا]2017]7!22801]21!11220) ىلإ مامضنالاب ًامتهم تنك
 يطغت ةديدع قرف نم ٌقلؤم هنأو .دالبلا يف قايسلا اذه يف ىعسم لوأ اوه 7

 كلذ مضي .اهل ةمعادلا لودلا كلذكو ءًابيرقت ملاعلا يف ةيباهرإلا تاعامجلا لك
 نم اوتأي مل مهو .ءنيرخآ نييصاصتخاو «نييوغلو ,نيققحمو ءءالمع كرتشملا قيرفلا

 انوعد تلبق .ىرخألا تارايختسالاو نوناقلا قيبطت تالاكو نم نكل .طقف بتكملا

 .نانتما لكب كلت

 افبطلا يف عقي هبتكم ناك يذلا وهو اَِتآلككك!ةباقمل كلذ دعب تاب ينذخأ

 س تاظحلل تقّدح .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىنبم نم نيرشعلاو ةسماخلا

 وك 2 5 بكيلا ةستو ةيوازلا سكس ىوس لسا ةققانلا لذلع

 لج .تياتس ريابمإ ةيانب ىري نأ ءرملل نكمُي اذكهو ,نتاهنام نم ةريبك ءازجأ



 ناهرلاو ىوتفلا

 ىسنرفلا نقلا "قع ثدحتت تنك :اهلغا تسكت ةريغص ةلواط نم ةبيرق كئارأ ىلع

 عي نم نركز للفم لتس يع كلانا كنزا هس رف يي

 افظوم يتفصيو ءّيلإ ةبسنلاب ريثملا نم ناك .هقيرف يف نولمعي نيذلا صاخشألا

 ىلع كلذك موت قفاو . .ةربخلا هذه لثم كلتمي ليمع فارشإ تحت لمعأ نأ ؛ اني

 ؛قيرفلا كلذ ةحلصمل .اناذم تلمع اذكهو 49-1 قيرف يف هتدعاسم يف يرارمتسا

 ل ولا ا وا

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

 200101159 49-1 اهيرجي ىتلا تاقيقحتلاب قلعتت تاصخلم كر

 جراخلا يف باهرإلا ةحفاكمب قلعتت اياضق ىلع كلذك تلمع#ةللآهز | |

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

 يرام اهنأ ىلع ةفنصم لازت ام اهب ةقلعتملا تامولعملا نأل

 صاخلا زيكرتلا نكل ,ةيباهرالا تامظنملا فلتخمب ةقلعتملا ثوحبلا تعبات

 قلعتت ةركذم ةباتك ىلع نولند موت ينعَبش .ةفرطتملا ةينيدلا تاعامجلا ىلع ناك

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

نوج ناك «تلطلا (ذيل ادع ترزم
 ةركذملا موت رّرم نيذلا صاخشألا نيب نم ليئوأ 

ب قحال تقو يف تملع .مهيلإ
ةركذملا كلت عيزوتب ماق نوج نأ

 ةرادإ ماسقأ لك ىلع ة 

 . .باهرإلا نوؤش
معت هةضق يأ ىلع» :

 ناك «؟يلع أب نآلا ل
 كلذ

 ناك . .بتكملا يف دوجوملا

رخأتم تقو يف
م , .ءاسملا نم 

أ تدقتعا تنك
 يىدحو ىتن

وتأ مل ينكل .لينوأ نوج توص كلذ
 رخأتملا تفقولا اذه ولا لجرلا ىقس نأ عق

ضحلا نم كعد
ىبتكم ىلإ رو

أ.نأ نعي: نوح كير 
نلفجأ هتأب كرد

 :ي

 0م



 دونتنلا تانازلا

 «؟ اثسحردد

دعل ؛« ى كنس أب يقاس |
 .قمحا وديا لق ىننا سه تسعلف .«ىنتغخا 

 .ةميظع ةركذم .ةبسانملاب ءكلت تناك .قلقت الر, :ىراكفأ أرقي هنأكو ىل لاق
 م

 امع هنإ .اقيقد ناك ليلحتلا نأ امك .اهتباتكل ةرداسلا تذخأ كنأ ارشك رّدقأ
 اي

 . «« لح

 . «« ى اديس ان كل اركش»

 6-2 يتلا ةيلاتلا ةرملا يف دنرأ»
 .«ةرشام ىلإ هلسرت 95 انش اهف

 .«كلذ لعفأس ,يديس لجأ»

 ديرأ يننأل ءءاشعلا ماعط لوانتل جرخن انعد .عئاج كنأ لمتحُيو تقولا رخأت»

 .«ةلثسالا ضعب كيلع حرطأ نأ

 .يدينيك معطم يف لمعي يذلا وهو .ةراح ةيدنلريإ ةماستباب سيروم انب بر

 ا تافيطملا حش الو ,نوناقلا قيبطت لاجم يف نيلماعلا نم ريثك هريتعي

 مث «هيدل ةلضفملا نوج ةلواط ىلإ ىرخأ ةلدان انتقفار .كرويوين يف" لدان نانا نأ

 نع عوتلا كلذ ونه نوج "نأ اعيرس ةتظنسأل .يتركذم ةشقانم يف روفلا ىلع انأدب

 دص بع انا ا ارمأ نوفرعي ال مهنأب فارتعالا نم نولجخي ال نيذلا ءاسؤرلا

 .هتامولعم يف ةدوجوملا تارغثلا

 كلذ تايناكمإ يه ام» :انثيدح ةيادب ىلع ةقيقد نيرشع وحن يضم دعب ينلأس
 5586 شقانن انك يذلا ندال نب ةماسأ ىلإ كلذب ريشي ناك «؟لجرلا

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

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

 « ؟أدبت د مرت نيأ»

 5-55 ةظحللا وص 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 ١914 ماعلا يأ ,ةقباسلا ةنسلا ثادحأ

 يف مهرودو ءمهنيدو ءمهدالبل ,ةقطنملا ءاحنأ يف نيملسملا نابشلا نم ئىضخي ال

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

 .«دعب ام ىف اهب

 ورع حلا ال01

 نئاهرلا-ةمزأو َءَرِصْمَو ليث ارتمإ ريب ام مالسلا ةدهاعم عيقوتو «ةيناريإلا ةروثلا»

 تعفو +:ناتست اغفال يتايفوسلا وزغلاو ,ةكم يف مارحلا دجسملا لالتحاو ,ناريإ يف

 .«191/9 ماعلا ىف ثادحألا كلت لك

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

 ةيسابنلا لااا ةكوردي هاجت يذلا لوألا حاجتنا و72111 ءاشلا علخو ةيناريالا
 تكلتمآ/:يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ لماك يف ددرت اهريثأت نأ امك ءثيدحلا خيراتلا يف

 امأ .هيلإ علطتت كرتشم فده ىلإ ةفاضإلاب اياك تدون تلذإج زن ةيطجتب1751717157

 :ةيدوعسلا ةيبرعلا 1 يف افرطت رثكألا تاعامجلا ل ىلعو ءةنسلا

 ينيدلا مكحلا يف نورخآ ةكل' أر .اهتايلكيه لخاد ةروثلا راركتب تملح دقف

 ةلواحمل عفادب اورعش اذكهو ,ةقطنملا يف ةّئسلا نييمالسالا ةرطيسل ًاديدهت ىعيشلا

 ١ .مهذوفن ةيوقتو ديدهتلا كلذل يدصتلا

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

 ةدوع ىتح يمالسإ ماظن سيسات ةيناكفإ مدعب لوقت رومألل ةيديلقتلا ةرظنلا تناك

 لجأ نم مالسإلا راكفأ مادختسا ءانثألا ةدغ ىف نكمل , «بئاغلا» رشع يناثلا مامإلا

 ؛ةيديلقتلا ةرظنلا هذه ينيمخلا رسك .ةيمالسإ ٌةلود سلا وكلا :لد اقرأ نظجص ةماقإ
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 دوسلا تايارلا
 - م ا مسح

 مح 8

 ارا 1و" «نيقشنملا نيدلا لاجر تاضارتعا نم مغرلاب هلانفأ دو

 مامإلا نع اباون وأ ءالكو اونوكي نأ نيينيدلا ةداقلل نكمُي هنأب ينيمخلا لداج عتقفلا

 .هتدوع لبق يمالسإ ماظن سيسأت مهنكمي هنأ يأ .رشع ىناثلا

 .هذحو ينيمخلا دي ىلع سّسأتي مل ثيدحلا يسايسلا مالسإلا نإ لوقلا اننكمُي

 انبلا نسح دي ىلع سّسأت يذلا نيملسملا ناوخإلا ميظنت يف ًاوضع بطق ناك

 نم نيرشعلاو ةيناثلا يف ةيبرعلا ةغلل اذاتسأ انبلا ناك امدنع يأ ١9417/8, ماعلا يف

 ىلع زكترت ةلود سيسأت ىلإ ةياهنلا يف فدهي نيملسملا ناوخإلا ميظنت ناك .هرمع
 ةيعامتجالا هتيلكيه نيوكت وه ميظنتلا فده ناك .يمالسإلا نوناقلا وأ ,ةعيرشلا
 ,ةكرحلا هذه تماق .ةريقفلا تاقبطلل ةيعامتجا تامدخ ميدقت قيرط نع هب ةصاخلا

 فطاعتي ال ادساف امكاح هوربتعا يذلاو ,ءقوراف كلملا مكح يدحت لجأ نم :اقزج

 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 بعص 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 نمر يصف تقوردعبةعامجلا ىلإ بطق مَضَتا

 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 11617 ماعلا بالقنا اعم ناوخإلا ةداقو :نويركسعلا

 ردجي امب قلعتي ام يف امهءارآ نكل .مكحلا يف كلملا ةفالخ ناقيرفلا دارأ
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 د دف رحلا 310117 62030 01030 كلج 1ع 3 يح د٠ ل160 21 طارت دام دو هن 0 شاد داع اهاقل هطلت

 ةركف ايئيتو) ةيناملع ةموكح ءاشنال ططخي رصانلا.ديع ناك :ةفلتخم تناك ايلات ةلمع

 ةيمالسإ ةموكح ءاشنإ ىلإ نوعسي نوملسملا ناوخإللا ناك امئيب ,(ةيبرعلا ةيموقلا

 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

 191900190101000 رورو
 ةسمخ دعب ىلع نم هيلع تاقلط ينامث هقالطإب كلذو .1462 ماعلا يف رصانلا
 :ةعمتجملا دودحتلا هدر رعللا فتن! اهف ده تاقلطلا عيمج تأطخأ امالق .يرفعو

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

 اذإو ...مكنم انأو مكنم تنك دقل ..رصانلا دبع لامج مكلكف ,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

 ةنانلاراك107112 1 لغقاللا) .رصانلا دبع ةيبعش زّرع يذلا رمألا وهو .دالبلا ءاحنأ يف

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

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

 هباتك نوبّرهي هتلئاع دارفأو هئاقدصأ لعج يف بطق حجن ا[2]3ل1![م31منآك17!هلآمعأ

 هدحو هلل ةدايسلا نأب باتكلا كلذ يف بطق لداج .هعيزوتل نجسلا جراخ ىلإ

 لهجلا ةلاح يأ ,ةيلهاجلا جتني فوس ماظنلا اذه لثم نأ بطق ببك م2317

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

 ا امنإ ةثيدحلا ةلودلل نيعادلا كئلوأ نأو
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 ,نيتيقحت نيملسم اوتوكن نأ نكمي ال: .(امكح بيذعتلا زاج) ةلودلا ىف خطاوف أ

 مكحلا نوقحتسي كلذب مهو نه م اا ات افك | داك ياللا تاللمع اوذفن

 .نفكتلا و[ :ةدرلاب

 يأ ؛عباسلا نرقلا فصتنم ىلإ رفاك هنأب ام صخش ىلع مكحلا ةيفلخ دوعت
 نييسايسلا هموصخ دحأ عم ةيوست ءارجإ ,ةفيلخ هفصوبو «(ك) يلع مامإلا رّرق امدنع

 0 جي 0 ءارج لا اده هجيتن تو . كعم ل يف 0 نم الدب

 5 /مهسفنأ ىلع جراوخلا قلطأ .مهنم صلختلا 0 الإ اوسيلف نورخآلا
 جراوخلا ناك الا ملاعلا ف 0 مهسفنأل اورتشا مهنأ ىلإ ةراشاوهو ,«ةارشلا»

 :صوصنلا يف ساسأ ىلإ جراوخلا اهضرف ىتلا ىرخألا تاءارجإلاو ةدرلا مهت دقتفت

 (يَع) يبنلا اودهطضا نيذلاو ,طقف 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 ديس يناتسكابلا لثم نيرخآ نيفرطتم نيركفم نم كلذك بطق دافتسا
 ةازغلا ناك .ةيميت نبا لثم ةقباس ىرخأ تايصخش نمو ءهرصاع يذلا يدودوملا

 دحأ «برعلا نيملسملا يضارأ اوحاتجاو ةّئس نيملسم ىلإ اولوحت نيذلا مهو ,لوغملا
 -5 مهمالسإ ةحصب فرتعي مل يذلا رهوا(]ةِئلِئت][ِئالٍئتَره ان اةركتنلا 13111
 دنع وهضاج لإ يقي نكح واد :مهعم لماعتي صخش يأ نأ ,كلذ ىلإ ةفاضإ

 ءايقتألا 'نيملتتفلا شخ نطخشلا كلذ ناك ولو ندح هلئق :نكمب ,موجهلل نوضرعتي

 نيدايحلا" غ7 نوفقاولا ناك ول "تح هنأ وه: اذه همكح ءارو م قطنملا ناك

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

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



 1 (١ قزلاو ىوللا

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

 .دايحلا ىلع

 لفح اليل ةيمالسإلا ةيليدلا ةديقعلا مف اذج اًنيمع ثحببلا ىلإ ةزملا رطضي ل

 امتاكف»' اكيزب اناسنإ انمي صخنش ْءأ نأ ىلع نارقلا ضني ئةيؤرلا هذه أطخأ ىذم

 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 امور ضحوا .نويزيفكتلا نويناهرألا ةتظاوي .«اميظعاباذع هل دغأو ”هنعلو

 كلذو .نودترم مهنأب نيرخآلا نيملسملا ماهتا يف ةيميت نبا ججح مادختسا ىلع

 قرت نركلتت١!خييرتسكتلا)عاابتأ )إل .ءايربألا صاخشألا لتق ريربت فدهب

 مادحتسا 20111 اج عنو وعر هللا #173177
 بطق راكفأ عيمجلا مدختسا .هنوعبتي يذلا فنعلا جهن ريربتل ًادمع ةفرعملا كلت

 تاهيبشت مادختساب ًامرغم ينيمخلا ناك[!!!
 يذلا) رصانلا, دبع نيب ءام ؛لاثملا ليبس ىلع :ثتطق نراق .ةيريوصتلا هججحو نطق

 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 ىف ربكأ اراشتنا اهاطعأ هججحو بطق راكفأل همادختسا

 دحاو رهش رورم دعب يأ 2191/4 ماعلا نم سرام/راذآ يف ليئارسإو رصم تعفو

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

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

 رغم تينجاو .ليئازسإ دف! رررملا اعلا ةماشت تريك اهنأ امك :ييتيطسلفلا ةنايخ

 قيلعت ىرج امك ,يبرعلاو يمالسإلا نيَملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةلزعلا كلذل ةجيتن

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

 ؛١/19١ ماعلا يف نيفرطتملا دي ىلع هلايتغا تقبس يتلا ماوعألا يف تاداسلا نأ
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 روبوبس2ل22سا2ا2ب2بب لل وب اجا سس يي جو سس يل ع در سد د يس سو جوس جو حجت فيي جربسم يووم ١١ دوسلا تايارلا

 مصاخ يذلا رصانلا دبع سكع ىلع كلذو ءًاينيد ًاسيئر هفصوب هسفنل جيورتلا لواح

 .بطق نجسو نييمالسإلا

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

 ادر كلذو +نئاهرك نييكريمألا نم:67 زاجتحا نم اونكمتو :نارهط يف ةيكريمألا
 .ناطرسلا ضرم نم جالعلا يقلتل اهيلإ لوخدلاب هاشلل ةدحتملا تايالولا حامس ىلع

 ,ناريإ ءاحنأ يف مهعيزوت اهبقعأ دقف نئاهرلا صيلختل ةلشافلا ةيكريمالا ةلواحملا امأ
 اموي 56١ رورم دعب يأ 14١, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ىتح مهنع جرفُي ملو
 ىنيمخلا ةففاوم ىلع ةرافسلا اوحاتجا خِيْلا باللطلا ةداف لصحي مل .مهرسأ 5

 نويمالسإ مهنأ هيدل حضتا تأ دبش مهدناس هنأ الإ مهتيلمع ذيفنت ىلع مادقإالا لبق

 رتراك ةرادإ ةضهحق ةدححتلا تاياللولا تدب .هل مهئالو تايثإ ىلإ نوعسبي نوصلخم

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

 .دوعصلا
 ٠

 مهذخأو ,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 لاقي يتلا
 سدقأو ةدابعلل ناكم لوأ كلذك مارحلا دجسملا ربتعُي ايون تارم سمخ مهتالص
 ناك يذلا وهو ءجرخ دق ءرظتنملا يدهملا نأ نوفرطتملا نلعأ .مالسإلا يف 7
 توصلا تاربكم نوفرطتملا مدختسا .هتعاطإ ىلإ نيملسملا اوعد مث .مهتداف 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

 ثائم امهلالخ لتق ,ءنفزلا نم نيعوبسأ لماكلاب دجسملا ةداعتسا رمأ قرغتسا
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 اناهرلاو ىوتفلا

 كلذ دعب ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا تمدق .نييدوعسلا دونجلا نمو :جاجحلا نم

 .ناكسلا ىلع ةمارص دشأ ةيمالسإ نيناوق تضرفو :نيددشتملا نيدلا لاجرل تالزانت

 .ام ىنعمب اوحبر دق نيفرطتملا نأ كلذ ىنعي

 ةدحتملا تايالولا ىلع موللاب نورخآ ةداقو ينيمخلا يقلي نأ ةقرافملا نم ناك

 اهيف امب ,ةفلتخم نادلب يف نييكريمألل ةيداعم بغش لامعا تعفو دقو :ثدح امل

 ريهامجلا نم دوشح تلوتسا .ةدهنتملا ةينرغلا تارامألاو ءايبيلو ءنيبيلفلاو ناتسكاب

 0 تور ناتسكابلاب .دابأ مالسإ يف ةكرزم الا( ةرافسلا# دلع تقولا : اذه يف

 :انييلي :سلبارط ىف ةتاذ مزال اتيدعحو :ارشر الان تيس

 .191/8 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 /١191. ماعلا عيبر يف ةيسكراملا لويملا

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

 .اهئافلح ذاقنإل لوباك ىلإ

 كتافوسلا ةازغلا نم دليلا ةيامحل ملاعلا ءاحنأ لك نم نوملسلا "قياس

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

 وبهتاا1111111جوسوين زروال .ءارس دح ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا

 داهجلا يف نيذفانلا زربأ دحأ ,ءنيطسلف نم نيد لجر وهو .مازع هللا دبع ناك
 كلملا 11 يف رضاح امك ءبطق باالط كوهلأ مازع ناك .ناتسناغفأ يف رئادلا

 يف ميلعتلل ١91/4 ماعلا يف ناتسكاب ىلإ هلاقتنا لبق كلذو .ةدج يف ٌريرعْلا دبع

 امدنع امأ .ناتسناغفأ نم ًابيرق ىقبي يكلو ءدابأ مالسإ يف ةيلودلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 ءفوإ



 دوسلا تايارلا
 0 هدسسسا  مدسصملا يووم يصل

 ىضارأ نع عافدلا» :اهناوئنع ناك ىوتف مازع ردصأ دقف ناتستاففأ تايفوسلا اْرْع

 ,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

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

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

 ندال نب يف هنيداحأ ترثأ .ملاعلل هتيؤر ىلع ًاليلد يطعي يذلا رمألا وهو .«تاراوح
 هتعفدو - اهيف مازع دوجو ءانثأ زيزعلا دبع كلملا ةعماج يف اذيملت ناك يذلا وهو -

 مهيف نمب ,نيرخآ أرابك 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 سّسَأ .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 دّئج 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 ةعمرَضَحأ هنأ ؟لاحلا ةعيبطب:تتناكف نال قباةَّريَما نأ ,مهدوهج ميدقتب اوتأ

 صرح نوج نكل ,ىولحلا قابطأ عفر نم ليوط تقو ذنم تغرف دق ةلدانلا تناك

 اهدنع هتعاس ىلإ انم لك عّلطت . يصخش ىوتسم ىلع ينفرعيلو ءثيدحلا لامكإ ىلع

 .ًارجف ةدحاولا تزواجت براقعلا نأ انظحالو ةثداحملا كلت تمهتنا
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 ناهرلاو ىوتفلا

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

 يأ لبق ةداع نيكملا ديب اجرلا .خاك-. ادبأ ماني ال هنأ ناحألا ضعب يف

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

 بتاجألا تارابختسالاو نوثاقلا.قنطت يلوؤسم هيركتل تتناكف :هيثتكم اهيف رداغب

 زوما ةغفاتم فديت جراخلا ىلإ هئالمز باحطصال وأ ءبتكملا نوروزي اوناك نيذلا

 المعلا

 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 ىذلا

 ناك اذإو .نيسمخلاو يداحلا عراشلا برغ عقي يذلا ىتيس مطب ناني ناك هناف

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

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

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

 باحطصا يف 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 ,ةنيدملا يف ةيلاطيإلا تالوكأملا لضفأ هيف دجت» .ًاينابلأ ٌداجر معطملا كلذ

طب ظفتحي معطملا ريدم ناك .«ينابلأ لجر هكلام
 امدنع ةيناثلا ةقبطلا يف نوجل ةلوا

 يف ارتائيس كنارف يناغأ فزع ةيسنجلا يليئارسإ ونايب فزاع داتعا .مداق هنأب ملعي

 .انتعومجم هبلطت ام فزعي ناك هفويض ةبحصب نوكي امدنع نكل ءمعطملا كلذ
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 تدوننلا تايارلإ

 ريجفت يف اهانيرجأ ىتلا تاقيقحتلا ءانثأ اينازنت نم نيلوؤسم فيضتسن انك

 ةغأ» فزع ونايبلا فزاع نم نوج بلط .144/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف انيترافس

 يف عاش يذلا ادنيل نومولوس نحل فزعب ءدبلا يف فزاعلا درتي مل .«ةيقيرفأ
 .(«ليللا يف ماني دسألا») «ىبويم» ناونعب ناك يذلاو ,يضاملا نرقلا تاينيرشع

 كلملا» ناونع لمح يذلا ري مليف يف هتغيص ىلإ نوكي ام برقأ فزعلا ناك

 انبحطصا امدنعو .«ةريدقلا ةباغلا ,ةباغلا يف» هيف ينغت 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
 651 .مهدالب يف ةعئاشلا تالوكأملا مدقي معطم يأ ىلإ مهبحطصن انك اذكهو

 1 را تع 5-5

 .هنم ةبيرق خيراوت يفو "1-82 ٠ رياني/يناثلا نوناك نم لوألا يف ندرالا 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 ْةَةلَظَكلَتَلآ!1آ2135ئل1!اةِطتَعأ]ٍءَنَوَج[بف
 ىلع دمتعي كلذو ءاهليهست وأ انتايح بيعصت مهل كس بناجألا تارابختسالاو

 تناك امدنع اذكهو .هسفنب نيلوؤسملا كئلوأ بّيحي نوج ناك .انعم مهنواعت ىدم

 ثحبيل تقولا ضعب نوج ىضمأ ,ناطرسلاب ةضيرم نييناطيربلا نييمسرلا دحأ ةجوز
 ناك .امهتلحرل طيطختلا ىلع نيجوزلا دعاس امك ,كرويوين تايفشتسم لضفأ نع

 .ارتلجنإ ىلإ اهيف انرفاس ةرم لك يف نسح لكشب هقيرف عم هنولماعي مهرودب نويمسرلا
 نم" ]امن فنجت هلم ةيفتاح ةملاكم' تناكو' .نوج انئارظن مظعم هبحأ

 ةايزطلا يت لج ا مانا ىف 'ترعا ينسج ةركايما دلل كامسال دةينمسرلا هلاك لا
 داهجلا ةكرح) [1]و ةدعاقلا ةطشنأ تطبحأ ىتلا تاقيقحتلا ةلمح يهو .يدحتلا
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 ناهرلاو ىوتعلا

 تارابعب سيلو ءةقادصلاو 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 جعزتي مل . «ةيلامشلا ادنلريإ يف شيعلل ةكلملا رطضت فوسف

 5 انيلع ديدشلا ةصرح- نمو ,هبلق قامعأ نم ملكتي نوج 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
 ١ ْ | .«حاورألا ذاقنإل

 عم كلذو ,ةدعاقلاو نداال نب عم ةقالعب طبترت ةيكريمأ ةقرف فشك ىف لمعلا أدب

 يذلا وه هدحو ندال نب نكي مل .ةدعاقلاو ٍندال نب ةلأسم يف قيقحتلاب بكيلا ءدب

 امدنع ماّزع ةيبذاجب اورثأت نييكريمألا نم ًاددع نأل كلذو .هل ًادشرم ماَّرع يف ىأر

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

 نييكريمألا نيب نم ناك .ناتسناغفأ ىلإ باهذلل نيئمؤملا دنجتو نيدهاجملل ةمزاللا

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

 نارقلاب هوفّرع نيذلا مهو ,نيملسملا نم هئاقدصأ 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 .هتذن نأ تبل امو لوحتلا اذهل اريثك

 .هميلعت لامكال ةدحتملا تايالولا

 تايالولا ,مازع تالعب رثأت يذلا جاحلا رداغ ناتسناغفأ تايفوسلا ازغ امدنعو

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

 يك نيلتاقملل ةيركسعلا بتكلا مجرتف ماَّزعل ًادعاسم لمعو .ينانبللا روبصلا دبع
 ةماسأ باشلاب مازع عم هلمع ءانثأ جاحلا ىقتلا .ةيرادإ لامعأي مان امك ءاهوهدختسن

 .نينثالا نيب ةقالع تأشن اذكهو .ندال نب

 نم نمزلا نم ةنس دعب جّرختو ةدحتملا تايالولا ىلإ 060|١ ماعلا يف جاحلا داع

 نم ةرشع ةنماثلا ىف ةملسم ةيكريمأ ةاتف كلذ دعب جوزت .انايزيول برع 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 .1444 ماعلا يف

 .تيوكلا يف هتلوفط ىضمأ هنكل ,140/ ماعلا يف رصم يف يديرلا ماصع دلو

 هتعنم كانه ةيندملا تابارطضالا نكل .ناتسكاب ,يشتارك يف ةسدنهلا ماصع سرد

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

 داع .نآلا ةلفقم تحبصأ ىتلا ىهو ءثرو تروف ىف ناريطلل نامدروب دإ ةسردمب

 لمعو ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيناث داع .ةفيظو داجيإ نع زجع هنكل ءتيوكلا ىلإ

 رمتؤم يف ةيناث هاقتلاو ,ناتسكاب يف ةرم لّوأ مازع هّللا 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 ,ناتسكاب ىف ةدعاسملا يديرلل نكمي فيك

 دبع ناغفألا نيدهاجملا دئاق ام تقو يف ىقتلا هنكل ءمازع 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 لهر» :قاّيس لأس' اذهلو .ناتسكأب ىف ةيولطم .هتامدخ نأ نم ادكأتف

 ثدحتلا فاّيس هنم للط «؟ةدحتملا تايالولا 9 ةدعاسملا يننكمي مأ ءانه ةيولطم

 .«ملاعلا لوح لوجتلاو ناريطلا ةدايق فرعأ» :باجأف ,هتاراهم نع
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 ناهرلاو ىوتفلا

 نحشيو رفاسيل صخش ىلإ جاتحن اننكل «ناريطلل انب ةجاح ال» :فاّيس هباجأ

 .«علسلا انل

 ريظانملا لثم نيدهاجملل ةفلتخم ةزهجأ عمجي ًارهش رشع ةينامث ةدم يديرلا ىقب

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

 .تيوكلا ىلإ نابايلا نم ًاءدب ًانادلب روزيو ءاموي نيرشع وأ رشع ةسمخ لك رفاسي
 .هدحو لمعلا كلذب مايقلا هعسوب دعي مل هنإ هل لاقو مازع ىلإ ًارارم يديرلا ىكتشا

 .ةدعاس نأ نكش 5 كلتمي ال 'هنأب امئاد هربخي ناك مازع نكل

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

 .هتيحالص ةدم ىهتنت نأ كشو ئلغ يرصملا هرفس زاوج ناك .همامأ ةحاتملا لئادبلا

 .هددجي نأ يرورضلا نم ناك اذكهو ,رفسلا نم نكمتيل زاوجلا كلذ ىلإ جاتحي ناك
 1 صاخشأ نم ًءاتسم ناك .ناتسكاب ةرداغمل هل رذع نع ثحبلا عبات هنأ امك

 هنكل .ءتارارقلا ذاختا ةيلمعب نومكحتي نيذلا ءايرثألا ءابرغلا لاثم وهو .ندال 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 ّيلإ 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 رارقتسالل يديرلا داع .«اهنوجاتحت ىتلا ةدعاسملا

 يذلا وهو ,ءجاحلا عيدو ةعتمأ ئف اهعضي ناكو 2نيدهاجتملل ةزهجألا ٌقلدْخَم'ءارش

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

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

 ىدملا ةديعب صنقلا ةيقدنب ىدم ليدعت يف ةبوعص نودهاجملا دجو امدنع 45
 علْبإ .مهيلإ اهنحشو ةدحتملا تايالولا يف اهارتشا يتلا قدانبلا يهو ,+,0::نايع نم
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 ىدوعسلا لجرلا كلذ نم . يا ا ل 0 او نا ظ

 لالا باب ةكسس برج اعقب لب :ةيركسم ةربخ يأ كاب ال: 8 يف ةيابب

 مازعل هدعوب امرتلع .ىديرلا يقي , .ًايركسع ًادئاق هتاذ تقولا يف هسفن ريدر. 0

 نورخالا نودهاجملا وأ ا نب هديري ناك أم دنع اذكهو ؛هتيزهاح 97 0

 هدوريو ايفتاه لصتي يذلا وه ةداع جاحلا عيدو ناك هنوجاتحي ام مهل م 1

 .ةمزاللا تا سلا نع 58 ملاعلا هال يف رفاسيو مهتابلط يبلي .١ ّ جي

٠. 

 عم رجاه رخآ ايرصم ,«يوونلا» يكرحلا همساب فورعملا ؛يلع باهيإ ن

 رثأت .اديرولف .ودنالروأ يف ةيوناث ةسردمب قحتلا مث ةدحتملا تايالولا 0

 نامريآ دهعم يف يلع بّردت .تايفوسلا ةبراحمل ناتسناغفأ ىلإ رفاسف مازعب 0

 فدهب نادوسلا ىلإ رفاسي نأ لبق كلذو ءاموهالكوأ ءنامرون يف عقاولا ناريطلل

 يأ ,ناتسناغفأ يف مازع ةطساوب هيلإ فرعت يذلا لجرلا وهو ءندال نب ىلإ مامضنالا

 .يديرلا عم ثدح امك

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

 .نيدهاجملل يكريمألا معدلا ببسب نكل ,ناتسناغفأ ىلإ نورفاسي اوناك ةثالثلا ءال م
 رول

 ؛جراخلا يف اوقتلا مهنأ 3 ,ةدحتملا تايالولا يف نيتم اني اننح » | رع

 .نداال نب لثم نيرخآلا برعلا نيدهاجملا عمو مهنيب ام يف تاقالع اوسرأو

 .نوسلو يلراش ,ساسكت يف يطارقميدلا بزحلا نع بئانلا علطضا

 لاسرإ لجأ نم نوغاتنبلا ىلع طغض وهو .يكريمألا لخدتلا اذه يف ماه رودب
 نييكريمألا تارابختسالا يلوؤسم نم ريبك ددع دقتعا .ناتسناغفأ ىلإ ةريثك لاومأ

 تايالولا ءادهإ ينعي ناتسناغفأ يف تايفوسلا ىلإ ةبرض ديدست نأ نييسايسلا ةداقلاو

 و



 ناهرلاو ىوتفلا

 ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ريدم دقتعا .ةدرابلا ثئرحلا يف ا أرصن ةدحتملا

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

 ىلع نآرقلا نم تامجرت تعبط اهنأ ىتح ءنيدهاجملا معدل اهعسوب ام لك هفارشإ

 .تايفوسلا دض كرحتلا ىلع ىرخأ نادلبو ناتسكيزوأ يف سانلا عيجشت لمأ

 تعزو امك «ةيده اجمل ثلإ لوس رلل اه ر انك ان ةدحتفلا تا الذلا ةسستسا

 سيئرلا نأل «كلذو م لاغ ككط دع ةدهاستلا ناتسكات تمدق ”لاومألاو ةحلمألا

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

اتسكاب ةحلصم نن ناك .ةذالب دودح ىلع تايفوسلا ةيؤر يف بغري مل ,
 نأ ن

 .هدالب عم ةبيط ةقالع ىلع ناتسناغفأ نوكت

 ىدحول معدلا مدقت ةدحتملا تايالولا تناك امنيب هنأ ,ةقرافملل .ءظحالت

 تامجهلا يف ًادعاصت تاينينامثلا تاونس تدهش .ةلتاقملا ةضالشإلا تاعاوتجتملا

 9 .ةيكريمألا حلاصملاو نييكريمألا نينطاوملا دض ةيشثيدلا عفاودلا تاذ ةيباهرالا

 ةكمألا ةناحلا ةاشم تانكث دض ةيراحتنا تامجه »١9 ماعلا يف هّللا بزح

 -0- ىلإ فاضي .ايكريمأ ؟0. نع ديزي ام تلتق يتلا تامجهلا هو“ :نانبلا نف

 صعب تدصح طسوألا قرشلا نم ىرخأ نكامأ يف تارئاطلا فاطتخلا ةالتع نأ

 ' .نييكريمألا حاورأ

 و كلذل ,1985 ماعلا يف ديازتملا رطخلا كلذ ةهجاوم طاق لانو مارا

 ةبراحمب» يضقي يذلا ١14 مقرلا ودم يموقلا نمألل ىهيجوتلا رارقلا ىلع

 : : : ةاعزلا

تاويل ور دوم وصعب كس جر وص مومو
 0 

 سلجم نأ كلذ ىلإ تادب افشل
 1 0 لكش يموقلا نمألا

 .باهرإلا ةحفاكمل تالاكو



 دوسلا تايارلا

 ريازتلاب نيدهاجملل ةيكريمألا تادعاسملا تارييغتلا هذه عم ترمتسا

 ناتسكجاط يف ةيئادفلا تامجهلا ىلإ معدلا ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو تمدق

 يف نيملسملا دينجتل ةيئاتسكابلا تارابختسالا ةردابمم تمعد كلذكو ,ناتسكزوأو

 .نيدهاجملا بناج ىلإ لاتقلل ملاعلا ءاحنأ لك

 امل ةحضاو ةيجيتارتسا كلتمت مل نطنشاو نأ تناك ربكألا ةلكشملا نكل

 كلذ نم الدب نطئشاو تزكر ١9444. ماعلا يف يتايفوسلا باحسنالا دعب ثدحيس
 داحتالا طوقس ىلع كلذكو .,ىلوآلا جيلخلا برحو تيوكلل ىقارعلا وزغلا ىلع

 عبلست ىلإ 0 0 نشب ةدعاقلا تناك ,يتايفوسلا

 دللا كلذ

 ادبأ ريغتي مل ه ةزشرت نأ امك ءباهرإلا اياضف ةشقانمل نوج م ارارم تعمتحا

 امئاد معرس وروماد تاب ناك .ئداحتالا تاقيقحتلا حتكسنو هلمعب امزتلم ناك هنأل

 باوج رّيغتي مل .هرودب حاتري هعديو ءاليلق حاتري نأ تاب هدارأ .اهيف ةقيقد رومأ
 يأ «تاوئس دعب تنك .«ةحارتسا ةرتفل دوجو و ,ككهني رمألا هاد :ًادنأ نوح

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

 ؛ةعاس لك ىب لصتي نوج ناك .تاب رعاشم اهدنع تردق .ةيضقلا هذه ىف ةيراجلا

 .ينكهني رمألا عدأ نأ نيعتي هنأب ,تاب غلبي ناك امك ينغلبأو

 11119775520503052051ز8:99]941 :نرج ىلإ ةبسنلاب ًاطيسب عقاولا ناك
 بجي نوج اهب قثي ىتلا ةبرقملا ةقلحلا يف نوكي نأ ءرملا ةارأ اذإ .«نحن هلعفت

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

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

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

 روحم نوكي نأ بحي نوج نأ وه نيرخآ ًاصاخشأ ريثي ناك يذلا رمألا نكل

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

 لال نيرو تف ف ل تلح ذل نهرو ,ليوسك ام ينيك ىعدي رخ

 «يتيس كيتنالتآ يف نوج دلو .«يتنيدم» اهنأ ىلع كرويوين ىلإ ةراشالا ررك هنأ

 . .ةمصاعلا نطنشاوو وغاكيش يق تناك هلمع ةرتف مظعم نكل

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

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

 نآل نوج ةجاح نع ًائيش ملعي ال صخش يأ نإ .امهتئدهت ةلواحمب تاب أدب امني

 .تيناتلا نحتسب لصخلش ره اهنم ءاوتضال | [ةفرس 0و ,مامتهالا روحم نوكي

 0 دن يملا ةزاججتلا نكرم يف:ناكإ امديصوربمدسس لولي جف نوجا
 نكل .ادقعم اكل .ةكبترملا ةيصخشلا هتايح نع ثدحتت يتلا صصقلا كلذ

 ءاخألا لكلا سازأ مل نإ يل ريدمك هنإ لوقلا يننكمي
 تس ايد دك يسحلا

 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 ١ ماعلا م الاركان قف تايفوتكلا نلعأ

 1919111 عن نوضح يف نانسنانن

 1 ضب درت 01
 ىلإ نورخآ داع .ىرخأ نكامأ يف داهجلا تايلمعل ٌةدعاق اهمادختساو ناتسناغفأ

 .ةيداعلا مهتايح ةعباتم اودار
 نورخآ ىضم .

 1 ينيدا مهبجاو ءادن اوّل نأ دعب مهناطوأ

 .رئازجلاو :نيبيلفلاو ,ناشيشلاو :ةنسوبلا لثم نكامأ يف ةديدج تاعازن نع ثحبلل

 11710100000 سن سس سس
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 دعع دارأ '”تانولوالاو تاهجوتلا لوح نيدهاجملا ةداق نيب تافالخ ترهظ

 ءانب ةداعإ ىلع زيكرتلا ,ندال نب دشرم ناك يذلاو ,نيدهاجملا ميعز وهو مازع هللا

 عم ندا ندا دارأ .ليئارسإ دض نيينيطسلفلا معدل كلذ دعب هجوتلاو :ناتسناغفأ

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

 ررتساكا ككا رن راع يذلا وهو !ءيرهاوظلا َنَمْيَأ نم ًاعيِجَشتَو اَمعد ندال نب
 يهو «ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةداق دحأ يرهاوظلا ناك .نييرصملا نييمالسالا

 0 ا ا ا رو ع

 رايانإ نقف نو رج 00 . قات فلاوووسسنجسلا جا

 .رصم يف حاجنلا قيقحتل هجاتحت يذلا بيردتلا ىلع

 يرهاوظلا دجو :رتخالا7جرمإ!امتهتما! اكان د انتائئا77عو الفل 13113351 1خرجا#لطبتزا
 ندالا 0 نا[ امك ا: امهنع ادد :ال ةلماكتم ةككشو يلاملا معدلا ندال نب يف هتعامجو

 ندال نب يرهاوظلا رذح .هتربخو هتاهجوت ببسب يرهاوظلا ءاكذ ىلإ بذجنا هرودب

 اذكهو .هتيامحب اوموقيل هلاجر هيلع ضرعو .ةينمألا هتاءارجإ زيزعت ىلإ ةجاحلا نأشب
 اهجو ديدحت ىلع هودعاس نيذلا مهو «نييرصملاب أطاحم هسفن ةدعاقلا ميعر دجو

 دفف ”ئرتشتنلا ةدييع وبا مساب فورعملا وهو ,يديشرلا ني نيمأ ىلع يرصملا 0

 ريشناب يداو ىعدت ةقطنم يف براح ثيح ناتسناغفأ يف يريشنبلا مسا بستكا
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 اناهرلاو ىوتفلا

 عقاو نإ قطان ]70188997525[191713709179579959918 ؛يرصملا صفح وبأ ةدعاقلا
 ةلواحم ديقعت ىدم رهظُي ةددعتم ءامسأب لمعلا نم نكمتي ةتس يبأ لثم ام اصخش نأ

 مادص شيج يف اوبراح نيذلا نم ًايدرك لجرلا ناك .الَقآَرََلآ جاه وبأ ملا للقتل
 نالجرلا حبصأ كانهو ,ناتسناغفأ يف ندال نب بناج ىلإ كلذك براحو ,نيسح

 ظفح هنكل ]9217 اهددوو تاكا 715758759157551 .نيمبمح نيقيدص
 217517777731177 , ةبفت : ةيصخش هنأ ندال نب دقتعا اذكهو ,نآرقلا
 مهمالك نم سايتقالا رجاه وبأ بحأ نيذلا نييمالسالا نيركفملا نم .97

 .ةيميت نباو بطق

 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت ١4 يف ندال نبو ماّزع نيب ام فالخلا ىهتنا
 اهراجفنا ىدأو ,مازع 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



 دوسلا تايارلأ
 100 ا ل ل ال11 07 107 101003701 اصل 0 مراسل اواو الاوريو زارا هيكل 9 كك

 سب 3 2 م | يف ةيدو لإ ند ل نب

 راك .هلامعأ نم ماكر .هنم رذحلا ديدش ناك يدوعسلا ماظنلا نكل .نييداعلا سانلا

 ريس ىلع ؛1145 ماعلا يف لمع نأ دعب ةصاخو .بعاتملل ريثم هنأ ىلع هيلإ رظنُ
 .نميلا بونج يف يسكراملا ماظنلا بلقل ةطخ ذيفنت ىلع «لاثملا

 نيسح مادص مدقأ امدنع ةكلاملا ةلئاعلاو ندال نب نيب ام ةيئاهنلا ةعيطقلا تثدح.
 نوعيطتسي نيدهاجملا نم هشجو هنأ ءارمألا ندالا نب غلبأ

 نعامجو نييدوعسلا نآل كلذو «ضفرلاب لبوق اذه هضرع نكل ةكالسملا نع ع افدلا

 قئاالدب «ماظتلا لكل .مادص سشيج 0 ةاواسملا مدق ىلع نوففي ال نيبراحملا نم



 ىناثلا لصملا

 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 ءيضاملا

 ىلع مزعلا تنلعأو ءبالقنا قيرط نع نادوسلا يف رومألا مامز ةيموقلا ةيمالسإلا

 عودجرع ا جدسجاا]ةبججت 5 [سرأأآ .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

 ةيمالسإلا ةهبجلا ةداق نأب ةدعاقلا ىف نيرخآ ءاضعأو ندال نب ربخأو ,يباجيإ

17 



 دوسلا تايارلا

 لمعلل ةمزاللا ةيرحلاب عتمتت فوس ةدعاقلا نأو «نينمؤملا نيملسملا نم مه ةيموقلا

 ةرموقلا ةيمالسإلا ةهبجلا ميعز فيلأت نم ًابتك هعم رجاه وبأ رضحأ .دذأيلا يف ةيرحب

 نأل هب ةقثلا مدع ىلع ةدعاقلا دارفأ داتعا يذلاو ؛يبارتلا نسح روتكدلا ينيدلا

 .م لعجي ال ابوروأ يف ملعلا يقلت نإ» :رجاه وبأ لاق .نوبروسلا 0

 دع ريثكلا فرعي وهو نارقلا لجرلا ظفح .زراب ٌملاع وه يبارتلا نإ .ًائيس ام صخش

 .«رمألا عقاو يف ًاماع نيعبرأ ةدمل ةوعدلا مدخ وهو :ةعيرشلا

 ك1 بورغلا ةالص دعب نوعمجتي موطرخلا يف ةلخاقلا ءاضعأ ةرك1ناكذ

 ندال نب اهيقلي ةرضاحم عامسل ةمظنملا اهتكلتما يتلا عرازملا ىدحإ يف سيمخ
 لوأ يف هعابتأ ندال نب ب غلبأ ٠ .ةمظنفلا قادهأ نعو داهجلا عوضومب رح خش وأ
 رمألا ةياهن يف اهليوحتو ةدعاقلا ءانب يه نادوسلا يف مهتمهم نأب اذهك عامتجا
 ةرداق نوكتل لب ءطقف داهجلا رمز انف نيذلا نيرخألا الل نيل ةيلود ةكبش ىلإ

 - 911091511131591001107:تيةلفللااتقأ7 .اهب ةصاخلا اهتامجح نخ ىلع
 ثادحألا يهو ,لاموصلا يف عازتلاو ىلوألا جيلخلا برح لثم ثادحأ عوقد عمد
 2ك 1737113رررززرووا#  اهباطخر ةيباهرزلا ةكرشلا لكش تعا ل
 مفاطسرعلا 210 1]ودج جلع لدتا ا211377جقلا7تررهةجن ارجو عواوربف ظنكم

 اسكت يف هلزنم يف يديرلا ماصع ناك

 ,14891 ماعلا نم فيرخلا
 "بأ دحأ يف فتاهلا سرج ّنر امدنع س
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 .جاحلا عيدو تتوص ماصع فرع .«يخأ أب مكيلع مالسلا»

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

 0 ,«هلل دمحلا» :جاحلا باجأ

 , « هلل فمها دف

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

 .«خيشلا نم ةلاسر يدل»

 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 هللا دبعو .هللا دبع دلاو :هباقلأ دحأب ندال
 ملاعلا يف هدلاول ًاريبك ًافرش ربتعُي ركذلا دلولا نأل ؛مارتحالا نع ريبعت وه بقللا اذهب
 .يمالسإلا

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

 .يلودلا موطرخلا راطم يف ةرئاطلا

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

 غلبملا وه امو :هءارش هللا نع وبأ كيري تارئاطلا نم عوب ىأ نكل» :قاريطلا ميلعتل

 / .« ؟هعفد ديري ىذلا

 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» :يديرلا لاف
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 دوسلا تايارلا

 ل

 ف عقيس الإو ءنيتلود نم ٍنْذِإ ىلع لوصحلا ىلإ رمألا جاتحي .ملعت امك ,ةحلسألا

 .«لكاشم
! 

 نيلو ,موطرخلاو رواشيب يف تاطلسلا نم نذإ ىلع انلصح اننأل ,قلقت ال»

 .(لسمالاو دوقولا دافني ةرطاخملا اننكمي ال .ليم ىفلأ اهادم غلبي ةرئاط ىلإ جاتحن

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

 ىلا يف 4 ةبسنب ةلومع هئاطعإ ىلع عئابلا قفاو .ةيسانم ةرئاط ىلع يديرلا رثع

 رديرلا نكمتي مل .جاحلا نع يديرلا هافخأ يذلارمألا وهو :ءارشلا ةيلمغ ةيرت ءاقل

 صّصخملا غلبملا ضفخ ءضماغ ببسلو ,جاحلا نأل ادبأ حبرلا اذه ليصحتا هب

 .خيشلا هرّرَق يذلا رعسلا وه اذه» :كلذ دعب يديرلل لاق 576٠,6٠٠. ىلإ ةرئاطلل

 .«كعسوب ام لعفإ اذل

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

 نم ةياهنلا يف نكمت 576٠0,6٠٠. غلبم ءاقل نوديري ام ىلع لوصحلا اوعيطتسي نل

 ا,ى.١ غلبي اهادم نكل 57١0٠٠١: رعسب ةمدخلا جراخ ةيركسع ةرئاط ىلع روثعلا

 مل اهنأ امك ٠ انوزيرأ ءنوسكوت تاعدوتسم دحأ يف اهنإ» :جاحلل يديرلا لاق .ليم

 ةيرط نع جاحلا هلاس امل اًملو .«اهحلصأو اهصحفأ نأ ىلع 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 نشل .موطرخلا يف عوضوملا ناشقانيس امهنإ لاقو ,يديرلا ضرتعا

 تروف سالاد راطم نم اهب علقأ مث ءاهتادعم ثيدحتو ءاهئالط ةداعإو ةرئاطلا ديدجت

 ءانثأ ةرئاطلا يف لطع ثودحب تياهنرهف رفصلا تحت 16 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 ءةدج 3 ادع



 ةيوجلا ةماسأ تالحر
 سيتي سس

 .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

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

 رضحي مل ندال نب نكل «ناريطلا ةجيتن جراخلا نم ةخستم تناك ةرئاطلا نأل اهفيظنتل

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

 .عامتجا دقعل بتكملا ىلإ هاعدتسا هنكل ءرذتعا يذلا

 .موطرخلا ءايحأ دحأ وهو ,ضايرلا يح يف عقت ةينكس ةيانب ىلإ يديرلا لصو
 ءجاحلا لغش .ةرارحب يديرلاب بحرو .ةيمامألا ةلواطلا ىلإ اسلاج جاحلا ناك

 نبل يصخشلا دعاسملا زكرم ,ءيديرلا 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 ءندال نب لامعأ ريدم ناكو ءجاحلا بتكم ءارو (يقارعلا ةجيدخ يبأ) رفعج

 نب بتكم ىلإ جاحلا ةبحصب يديرلا لخد .يلخادلا بتكملا لتحي ناكف ندال نب
 .ندال

 قلطأ امك ,يديلقتلا يبرعلا سابللا وهو ,نوللا ضيبأ ابوث ًايدترم ندال نب ناك

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

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

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

 .+ انرهش رالود يتلمو 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 .يصخش

 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 ينتعفد ىتلا بابسألا دحأ كلذ ناك .ًايركسع ًادئاق

 .«ةريخلا تكلتماو ,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

 .«عاابت يك ىرخأ نادلب

 ىضاقتأ فوس ةفيظو يأ نع نكل ,ءفئاظو ثالث نع ٌتثدحت» :يديرلا باجأ

 .«؟رالود ىتئمو افلأ

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

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

 قفدصي .ءابرغلل ادجن ةقلكم سرادملا نأب كلذك تعمس .موطرخلا يف ةيلاع مخضت

 انه شيعلا ينفلكيس .ةيحص تسيل ةئيبلا نأ كلذ ىلإ فاضي .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 ءدعب ام يف يديرلا دكأ

 يديرلا ملست .«ةحاحلا وعدت امدنع داتعملاك ةدعاسملل» قكعتسم هنأب انا ١ نأمط

 ىضمأ كانه ءوجلا قيرط نع رواشيب ىلإ رفاس اذكهو ءاهدبكت ىتلا 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 فاطُي امدنع ندال نب ةحلصمل تامهم ذيفنتب رمتساو هدوعوب يديرلا قدص
 تارملا ىدحإ ىفو ,ةرئاطلا ةداض نايحألا ن صعب يف تامهملا كلت تنمضت .كلذ

 يتلا ايالخلا نيب ب طيرلا لاجرلا ةمهم تناك . .يبورين قل برعلا نم ةسمخ لقن

 تادعمو ةحلسأ ءارش ىلع ىرخأ تاقوأ يف ىديرلا دعاس .لاموصلا يف فبعمجت

 .ةيركسع

 اذكهو ,ةرئاطلا ةدايقل بلط يأ يديرلا ملستي نأ نود نم فصنو ةنس وحن ترم

 تقو دعب ًاددجم هاعدتسا جاحلا نكل .ناريط ةكرش عم لمعلل ةرهاقلا يف ةفيظو ملست

 ةحلاص اهلعجو ةرئاطلا حالصول نادوسلا ىلإ رضحت نأ يخأ اب كتكميأ» .ريصق . رصف

 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 رخآ ىف َتْنأ اهتم دختس | نأ ذنم اهليغشت

 ندال نب ءاقل لجأ نم نادوسلا ىلإ رصم نم ةرشابم رفسلا نأ ىلإ يديرلا راشأ

 يف ردرسملا نيباهرإلا ةاقالمل اهلسألا ةلمحملا لفاوقلا لاجرا ىلع داتعا هنأ

 ا 0757 تا حرقا .هيلإ عايش تفل يف 0 غري ريم اذكهو

 .«مايألا هذه ىتدعاف تحبص ا ىتلا ىبوريد نبل ىتافالم

 .«؟نآلا انه تنأ اذامل يبورين يف» :جاحلا يديرلا لأس

 اذه ىحوأ .«ايقيرفأ سوعش اودعاس ىعدت ةيريخ ةعمج ةحلصمل لمعأ يننإ»

 .«؟ةيريخ ةيعمج »

 .انهو «لاموصلا يف انلامعأل عقاولا يف ءاطغ اهنإ» :ًامستبم جاحلا باجأ

 .« اذه 2520 :سمرلا كحضصض
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 : دعسلا تايازلا
 0 ا عم

 .وكتل ناطبق دعاسم ىلإ جاتحي هنإ يديرلا لاق .ةرئاطلا ىلإ امهثيدح لوحت

 .لامعألاب مايقلل ةحلاص

 ىلإ يديرلا رفاس .«موطرخلا يف كيقاليسو ءيوونلا يلع كدعاسيس ءانسح»
 ىوونلا ىقتلا نأ ثبل امو ,راطملا 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 ضعب لاق .حيتافملا ىلع روثعلا نم نالجرلا نكمتي مل .هخسو

 .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 ,تارابتخالا نم ةلسلس ايرجأ امك ,ةيكيلورديهلا
 تايلمغ ةدع دعب نكل ؛لكاشم ثودح نود نم ةرئاطلا تعلقأ .ةرئاطلا ءادأ راتخا

 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
 .ةرئاطلا بجتست مل لمارفلا ليغشت يديرلا لواح امدنع نكل ؛طوبهلا تايلمع تحجن

 لمارفلا زاهج وأ ,سيئرلا ىكيلورديهلا زاهجلا اندقف» :يوونلل يديرلا لاق
 هنأل ةرئاطلاب مكحتي يذلا ,/ يديرلا ناك .«ةليدبلا لمارفلا ماظن برجأس .سيئرلا

 موديلا لمارفلا ماظن بّرج اذكهو ءةليدبلا لمارفلا لمعت مل .ةربخ رثكألا ناطبقلا
 ارئاطلا تعبات اذكهو ,كرحملا ءافطإ ىلإ دمعف هرودب لمعي مل زاهجلا كلذ نكل
 .جردملا لوط ىلع اهراسم

 لك مدختسا امك .هتوض كلذكو نيتتباث اتناك هيدي نكل ءاقرعتم يديرلا ناك
 اكل ةدقعز نيس عم نرفت ةعوسب ب ةعرشم ئتضمت ةرئاطلا ثذأك,ةيتهملا هتقرعم

 يفد



 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 هجو .بيرق امع جردملا ةرئاطلا ىطختتس :حوضولا ديدش وه ام يوونلل رّشفي قلطنا

 امدنع ةمالسلا مازح عزنإ» :يوونلل لاق .ةيلمرلا نايثكلا دحأ وحن ةرئاطلا يديرلا
 ,هرجمفتت دق ةرئاطلا نأ ,ةرئاطلا نم جرخاو ,يلمرلا بيثكلاب مدطصن

 ,يلمرلا قيثكلاَب ةمدطصم جردملا نع ناوث سمخب كلذ دعب ةرئاطلا تجرح

 امهبضأر 00 0 اذه ببست 00

 هنم ةلواحم 1 افطأ 0 نم زفقو .همازح ل 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 هزجو هلممز دعقم نم ةمالاسلا مازح عزنل يديرلا عرسأ .هلاح

 أدب يذلا يوونلل يديرلا لاق .امهيلإ نوقدحي راطملا يف نيدوجوملا لك ناك

 . «ةعرسب انه نم جورخلا ىلع نيعتي» :ةيعيبطلا هتلاح - ةدوعلاب

 .«كموليادل ندال نيو ,ثدح ام يف انيلع قحلا عقي ال» :يوونلا لاق

 نيالا نيك31 اجرب وسر كلآ][قت3157! ينقلقي ام كلذ سيل»
 يه ةرئاطلا هذه نأ عيمجلا فرعي عه
 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 :نسراحلا :لأس .جردملا ىلع سارحلا دحأ وحن نالجرلا مدعت

 .« ؟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 3

 .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
 عز ةكرابملا رامشلا ةكرشو .تاءاشنإ ةكرش يه يتلا ةرجهلا ةكرشو ,ةضباق ةكرش
 ةعانصب ىنعت 1 يهو موطرخلا غب دادمو ءاباط تارامثتسا ةكرشو ,ةيعارز ةكرش

 .ةيعرش لامعأب موقت تاكرشلا هذه عيمج نأ ادب .لقنلل تاردق ةكرشو .دولجلا

 وب ىلإ موطرخلا نم ةعيرس قيرط ءانبب :لاثملا ليبس ىلع ؛تاءاشنإلا ةكرش تماق
 ردا ةفاك .ملاعلا ءاحنأ ىلإ رفسلل لئاسوك تاكرشلا هذه ءالمعلا مدختسا .نادوس
 ايلاثم ًءاطغ تاكرشلا تناك .بناجألا نيلتاقملا ةدعاسملو ؛تادعملاو ,ةحلسألا
 .تارايختسالا تالاكو هايتنا بذج بنجتل

 .ةتمطتمل ةلث مهل ا هن د يحل كل افالم اة لع اشعل هيلو ةككش نيوحتي ندرال نب اذن

 وص جبرا رمح فم سلجمو هس

 كلاطخاا 0 ندال نب ناكر ل

 اعجو «0ا015 ةيملسإلا ورم ريزحت ةهيج ىلإ ءنيل نيلتاقملاو ,نييردملاو .ةحلمألاو

 ا كرا زرقا 00 ةدعاقلا ء ءاضعأ ناك

 متاتبلا بقا كاميرا يو ىلإ نك ةنعاقل)173:2 177 .اهتاراهم باستكاو اهبراجت
 ةفرطتم ة ةيشس ةعامج دحام يدع ” .ةيعيشلا هّللا بزح ةعامج نم ابيردت اوقلت ثيح

 باهرإلا تاكيتكت ملعت لجأ نم نكل .,ةقطاره مهنأ ىلع ةعيشلا ىلإ رظنت يهو

 .ةينيدلا قورفلا ىسانتل دادعتسا ىلع ةدعاقلا تناك

 رقتسا .ةدحتملا تايالولا يف اهبرض مهنكمي ىتلا فادهألا نورخآلا ةدعاقلا ةداقو



 ةيوجناةماسأتللكر 5 الا يي تس ةيوحلا ةماسأ تالحر همام

 راطإ يف نيحلا كلذ يف نا دونجلا ءاج .يقيرفألا نرفلا ف مرملا
 ةدحتفملا 9 ةدايصب ةملود ةيلمع 00 3 ,لمألا ةداعغتسا ةيلمع

 ةحفاكمو .,ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت اهراطإ

 : ةداقلا ءالؤه

 يف مت دفو 7

 نم ريسيدالوأا ناك هش يف اهتدايق يف ةدحتملا 0 تأدب يتلا ةيلمعلا

 ِك اعلا

 دوجولا نأ يئاهتلا يل ا ناموا ةددحتتمل تاب ول هر

 تاعامجلا ببسب هنأب كلذ عم فرتعا هنكل ,نيملسملا يضارا أ حايتجا وه يكريمألا
 .كانه لمعلا ةدعاملا 80 بعصلا نم 3نوكس هناف ,دالبلا يف ةضغاجفمملا ةيلبقلا

 تايالولا بلاطت ىوتف ,يرصملا صفح ىبأ ريرقت ىلإ ادانتساو ,ةدعاقلا ةداق ردصا
 .لاموصلا ةرداغمب ةلحتملا

 كلذك فرعُت يتلا) وشيانقم ةكرعم لالخ, ضرألا:ىلع ةدعاقلا:نم.نوبردم.رشتنا»

 ماعلا:نمازتومكأ /كوألا:نيزشت,كو.1بيموي:ترج.يتلاو .(دوسألا رقصلا طاقسإ مساب

 ملاعلا دهاش .َيِلاَمْوَص!لتاقنا7177757 نم رتكأو يكرم 117 اهتجتيعتب«جاتق"ىضوفلاب

 هاملت يارا حا و نا ا تر ةدماهلا نييكريمألا 0

 اكمأ 00 ةثداحلا هذه نأب هعابتأ غلبأ امك 0 2 ا تاحنسنالا

لإ قيرط نع ىمظع ةوقب ةميزهلا قاحلإ ىلع ةدعاقلا ةردق رهظُتو ,ةفيعص
 ملألا قاح

 .اهب

 دوجو ىلإ جاتحت ةعامجلا نأ نادوسلا يف اهزكرمت دعب ةدعاقلا ةدايق تررق

 نومعزي ءالمع نكمت اذكهو ,ةيلاثم ٍلوخد ةطقن يبورين تربُتعا .لاموصلا يف اهل

 ةريغص ةرئاط اولقتسي نأ لبق يبورين ل و رفا نم ةثاغإلا يفظوم نم مهنأ

م مهتلحر نولمكي اوناك ثيح دودحلا ىلإ
 ل .ةرايسلاب كانه ن

 يندرين ةيلخ سأر ىلع نوكيل قاؤتفلااتلاخلإلوأَمَرداَملآ ,ًاريثك هب قشي يذلا

 ا/ا/



 دوسلا تايارلا

 ةمظنم سّسأ امك ء[ةنيمثلا] ةميركلا راجحألا يف ىلوألا تلمعف ءتاكرش ةدع زاوف

 ءاطغ درجم تناك رمألا عقاو يف اهنكل ,ةقرافألا دعاست اهنأ معزت ةيموكح ريغ

 اهلمع ةيلخلا تأدب نإ ام .وشيدقم ىلإ كانه نم .نورمي نيذلا ةدعاقلا ءالمعل

 روبألا ىلع دكا يلا ةدعاقلا اي ع لاي زاوف.ند 2 قب ايفر

 ك .ةماعلا تاقالعلاو اميجرللا

 نوراه ناكو ,يبورين يف يصخشلا جاحلا لعام دمحم هللا دبع لضف ناك

 ىلإ بستناو ءرمقلا رزج يف لضف نوراه دلُو .اهذختا يتلا باقلألا دحأ لضف

 .ةدعاقلا عم طروت ثيح ناتسناغفأ ىلإ بهذ نأ ثبل امو ,ةددشتم ةيباهو ةسردم

 تايلمعلا يف يبورين ةيلخ تدعاس 7١١١(. وينوي/ناريزح ٠ يف ةياهنلا يف لتف)

 ةدعاقلل ةدرفنم ةيلمع لوأ ذيفنتل طيطختلا يف تأدب كلذكو .لاموصلا يف ةيراجلا

 يف نيترافسلا ريجفتل ءالؤه ططخ :يملاعلا حرسملا ىلع اهدوجو نع نالعإلاو

 .مالسلا رادو يبورين

 رئاود يف فرعُي يذلاو ءبيطلا يندم ,ةدعاقلا يف يلاملا لوؤسملا ىعدتسا

 أ, :1997 ماعلا رخاوأ يف كلذو ٠ ,لضفلا لامج درك له نا مساب ةدعاقلا

 ؛موينارويلا نم ةيمك كلتمي موطرخلا يف ام اضع لا اوس ١99. 8غ ماعلا لئاوأ

 رمألا ناك اذإ .ال مأ احيحص رمألا اذه ناك اذإ ام فرعن يك كيلإ ةجاحب نحنو

 احلمألا نع ًامود ثحبت ةدعاقلا تناك .. ؛ةيمكلا كلت ءارش ديرن انناف اييحض
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 وه كوربملا دبع حالص مّدقملا ىعدُي اينادوس الوؤسم ناب غلباو لضفلا هاقتلا

 .هعيبو موينارويلا ءارش ةيفيك فرعي يذلا

 .«كلذ فرعتل كفراعم مادختسا كاتكمي .ينادوس كتنكل الكرد

 كلذ فرعي هنإ هل لاق صخش ىلع روثعلا نم اريخأ نكمت يذلا لضفلا ثحب

 « ؟ هيقتلت نأ ديرت اذاملو» :لجرلا أس .لوؤسملا

 اننإف ًاحيحص كلذ ناك اذإو ؛موينارويلا ىلع لوصحلا ةيفيك فرعي هنإ يل اولاق»
 . «هيرتسن نأ دون

 ثبل امو ءفراعتلا ءاقل بيترت نم نمزلا نم عوبسأ نوضغ يف لجرلا نكمت
 لضفلا طرخنا .كوربملا دبع حالص عم هجول اهجو سلجي وهو هسفن دجو نأ لضفلا

 ىف ةدعاقلا تالماعت تزّيم يتلا تاضوافملا نم عونلا كلذ يف ريصق تقو دعب

 ,نودودولا ءاطسولاو ,ةلمملاو ةكيدملا ةيفتاهلا تاملاكملاو :داتعملا داشقفلا :ةيادبلا

 .زجنأ يذلا لمعلا رادقمو تالماعملا ةعيبط اهلك بجحت رومأ يهو

 .«كدعاسي فوس وهو ريشبلا ىعدي
 دح ىلإ تلصو ىتلا ةشهدلا رهظأ يذلا ريشبو لضفلا نيب ًاعامتجا فوربس او

 هلعف هدر تناك اذإ ام كبدحمت فبعض ناك دك ,موينارويلا ءارش بلط ءازإ لوهذلا

 «؟مويناروي يرتشت نأ ديرتأ ؟داج تنأ له» :لضفلا ريشب لأس .ةعنطصم مأ ةيقيقح

 .«موينارويلا ءارش ديرأ ,لجا»

 هالاملا كباحصأ التعب لهو»

 .«كلذ دعب رعسلا نع نوثدحتيس .هعنص يذلا دلبلاو
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 دوسلا تايازلا

 رعسلا امأ .تامولعملا كيطعأس» :لاقو .ةئجافم ةسامح كلذ دعب ريشب رهظأ

 جراخ لاملا ملست ديرن اننأ 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»

 .«باوجلاب كيلإ دوعأ فوسو

 كلذ يف امب ةدحتملا تايالولا ىف تقولا نم ًاريبك امسق ىضمأ هنكل 58

 :لضفلل اضر وبأ لاق يت! لالآناتكايفإ)ةنتانتتولاإةستاتو يف اهاضمأ تاونس ةدع

 .«موينارويلا

 «؟ هصحفتس فيكو»

 جاتحن اننكل .هصحف نم نكمتت ةيئابرهك ةلآ وهو ءزاهج نم ةدافتسالا نكح

 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

 ةشقانمل ً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

 :«تدزأ اذإ كعم يروسلا اضر ابأ بحطصت نأ كئكمي» :ًالثاق

 ريشبلا هنّيع يذلا ناكملا ىلإ ددحملا مويلا يف امهترايس اضر وبأو لضفلا داق

 /ب و



 ةيوحلا لماسأ تالحر
 هيي ههه ل( هس دش ا سس سسسسي اايبيببس دس هه سس دسم مو ممم مس مس وسم سس سس سم سس سس سم سس سم ل سم م سس و

 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 ”ىبيتالا خف تاناوطسألا ىدحإ

 .اضر يبأ ىلإ ةناوطسألا ريشب لوان .اهيلع تشقُت تاملك

 صخفت ىف قئاقد سمخ وحن ىضمأو ةشوقتملا تاباتكلا اضر وبأ صحفت

 .تاظحالم رتفد ىلع تامولعملا ةباتك يف تقولا اذه يف لغشناو ءاهلمكأب ةناوطسألا

 امهترايس برق نيلجرلا ريشب لزنأ .عيمجلا رداغي نأ لبق ريشب عم ًاليلق اضر وبأ رواشت
 .موطرخلا ىف 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 ناك .هئم بلط اه لضفلا لعف

 انْنِإ 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 اددجم ريشب لأس .«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



 دونننلا تايارلا
77909900“ 

 ينحت
 ووو
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 ااا + ط مخ [211000

 1 نأ هوز بلط ادا لقأ هتسهد نوكت ول «؟ غلبملا اذه اداملو» :لضفلا لَم

 .ةلئس الا نم ديزم حرطل ةعبارلا ةرملل ريشب ىلإ ةدوعلا

 .«كبعت لباقم اذه

 ةقفصلا هذه مامتإ يف كراش نم لكل تاللومعلا عفد ىلإ ةفاضإلاب ,تارالودلا

 رمحألا قبثزلا ةدام لب «موينارويلا ةدام ةدعاقلا رتشت مل .عادخلل تضرعت اهنأ 1 1 هدام.ةدعام ر 2 2

 :اكقيئا ساسكي

 ناكو ءكانه ةدعاقلل ةيلخ يف قيقحتلا فدهب ةدع تاونس دعب ندنل ىف تنك

 ةيلخلا ءاضعأو زاوف ىلإ ةدئاعلا تافلملا صحفتن انكو ,يدحتلا ةيلمع 1 امره لل

 مأرجعإت 5107751352 سجرجفزرجتكم]|ريرقت كانه تأرق .ندنل يف نيرخآلا

 يوونوا
 يذلا وهو ,ةيكريمأ نم جوزتو ,1470 ماعلا يف رصم ىف ةفيلخ داشر روتكدلا دل

 رخاوأ يف ةدحتملا تايالولا ىلإ ةفيلخ لقتنا .انوزيرأ ءنوسكوت يف ًاررحتم ًامامإ ناك
 سناريب غر وبستيب قيرف عم ةفيلخ ماس هنبا بعل .يضاملا نرقلا نم تاييسمخلا

 .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 أعم ةالصلاب تانمؤملاو نينمؤملل ةفيلخ حمس .ةيضايرلا تالداعملا

 نيو ,يديلقتلا يمالسإلا يزلا ءادترا ءاسنلا نم بلطي مل هنأ امك ,نوسكوت دجسم

 نورخآ اهانبتي يتلا 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



 لاك ةيوحلا ةماسأ تالح

 عمي يذلا
 يمالسإلا زكرملا ىلع نوددرتملا داتعا فيلق طسملا هالو ١ يمالسإلا زكرملا وهو

 املا نم مهزاينسا لس 0 ار تيتو فخ آب

 3 3 :ةقياخ ءارا قا ىلع

علا نم ريانييثل نوناكمأ نم يد :هدحتملا تايالولا ءاحنأ
 ظ9ً0ً ا

 نالجرلا عمتجا .يمالسإلا زكرملا يف هءاقل رظتني هنإو

 .ددرتلا»و ضومغلا نم ءيشب دعب ام ْغ

 عضت ليؤط يرضم لجو ها لاقؤ جاحلا لجرلا غلبأ .ةليوط ةيحل 1 هوي را شعاو .ديتسلا يف
مس» :جاحلا لجرلا غلبأ .ةفيلخ داشر ةلأسم يف قيقحتلل نوسكوت روزي هنأ

 نأ تع

 دادعتسا نع كلذك لجرلا ثدحت :«نيملسملا عيمج هيلع قفتي ام ضقانت هملاعت

 يف دادعألا نأشب هتايرظن نع كلذكو .اعم ةالصلاب ءاسنلاو لاجرلل اسملل ةفيلخ

 تيقل يتلاو ,نآرقلل ةحورشملا ةفيلخ ةمجرت ناكريمأ كيفيتنياس ةلجم ترشن .نارقلا

 ةسارتلا» بقل اهيلع :تقلطأو .ريغألا كيعلا , نارقلا نآوتعي تردي ام ايس

 رئازلا جاحلا اعد .هيدقان تاضارتعا فيفخت يف ء ءيشب دفي مل كلذ نكل ,«ةيرقبعلا

 .ءادغلا ماعط لوانتل هلزنم ىلإ

 دمج موي يف حاحا ىقلت

 'كارويوين نم رئاز هنإ 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 الاعور ضارو ةذشاوك فدعا لالخ نم دجسملا لخاد ىلإ لجرلا علطت .ةليرطلا

 ام ىأر نأ دعب رداغ لجرلا نإ جاحلا لاق .ًاريثك هبضغ نم داز ام اذهو .اعم نولصي

 .خرحلا ريقت ىلا رومألا نم ىفكي

 .رهشلا كللذ نب حال تقو يف دجسملا خبطم يف الوتقم ةفيلخ روتكدلا دج

 ةضماغ ةميرجلا تيقب . ارربم ناك ةفيلخ لتقم نأ رعش هنإ دعب ام يف الآ عيدا

 .تقولا كلذ ذنم

 ذل
 بج رج يح نيج هجر هجيااا نا جب ل جر 1 ب و مو ب ل ل م



 دوسلا تايبارلز

 وف اوضع ناكو :ةّيكريمألا ةيسنجلا لمحي ىليئارسإ وهو ءاناهاك ريئام ىقلا

 رئيس كرويوين يف تويرام قدنف يف اياطخ ,ةدحاو ةرمل يليئارسإللا ناملربلا

 نهتل هلوح نيرضاحلا ضعب عّمجت 144٠. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 0 يف
 ىدحإ تباصأو كلذ دعب ران قالطإ توص عمس .باطخلا ءاقلإ نم هئاهتنا دنع
 ٍريصُن ديسلا حرج .هلتقم ىلإ دا يذلا رمألا وهو .هقنع يف اناهاك تاصاصرلا
 رنا ااطإاانعيب ١ ماعلا يف ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاه قال قيس يذلاو

 روقلا ىلع لقثعا مث هلع
 رز يذلا وه ةَمْيلَكتإَوَبْأ 3و! رعايا يزف نأ ةقحاللا تاقيقحتلا تفشك

 جاحلا[عِتوإو نإ اهنيح ليق .موجهلا ذيفنت ىلع دعاست ةيفاضإ ةحلسأو سدسملاب ريصُن
 اقعنا ءانثأ هاقتلا نأ هل قبس يذلا وهو ةةمتتلحتوبأ,حلاتظلا لآل قرت يذلااوقآ

 يف اوضع ريصُت ناك . ١1/4 ماعلا يف ةدحتملا تايالولا يف دقت يمالسإ رمتؤم

 هماج يف ةساردلل بهذ امك «ليرب اةقيرط ةطساوب نآرقلا نمحرلا دبع ,ظفح

 :تاداسلا لايتغاب هطاشرال القت هيلع ضبقلا ىرصملا ماظنلا ىقلأ .ةريهشلا رهزألا

 ضّرعت هنإ ليق امك :ةميرجلا ىلع ضّرَحت ىوتف ةباتكب ىرخأ رومأ نيب نم مهتا امك

 حشلا رفاس .رصم نم درط هنكل ةياهنلا يف خيشلا ح ارس قلطأ .نجسلا يف بيذعتلل

 3 هدي ىلع سرد يذلا وهو مازع هللا دبع ىقتلا ثيح ناتسناغفأ ىلإ كلذ دعب
 .ةرم

 "زع ةمظنم تادوجوم ىلع فارشالل ةدحتملا تايالولا ىلإ نمحرلا دبع لقتنا
 هيلا 2 نم يه ةمظنملا كلت نأ نم مغرلاب كلذو .ةدحتملا تايالولا ي

 .ةيجراخلا ةرازو اهبقارت ىتلا ةيباهرإلا

 دعو روف ىمعألا خيشلا أ أدب .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم دحأ ةطساوب
 و٠ ؛تاعربتلا عمج امك" ءعايتألا نم ديزملا دينجت يف ةدحتملا تايالولا ىلإ

/َ 



 ”يييساتسسشسيل

 ينوحلا الماس تالخن

 ناك يذلا بطق اهمدختسا يتلا ججحلا نم اريبك اددع مدختساو ,ةدحتملا تايالولا

 ريفا ب ادعم

 باش وهو ,ىبلش ىفطصم نم ةيفتاه ةملاكم ١114١ ماعلا لئاوأ يف جاحلا ىقلت

 زكرملا ىلع فارشالل نيعوبسأ ةدمل كرويوين ىلإ روضحلا جاحلا نم يبلش بلط

 ناكو «تامدخلا سكم نم اءزج ركرملا كلذ ناك :ناتسكأب ىف هبايغ ةدم لاؤط

 .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 85٠٠٠٠٠١ 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

 نكل .هيلع قفتملا ناكملا يف يبلش ةلباقمل هّجوتو ءنيلكورب ىلإ جاحلا لصو
 .كلذك ىيلاتلا مويلا يف الو عامتجالل ددحملا مويلا يف رهظي مل .ادبأ رهظي مل يبلش

 1941١, ماعلا نم سرام/راذآ ١ يف لتق يبلش نأ ىلإ تيرجأ ىتلا تاقيقحتلا تلصوت

 يف هدوجو 56 يف جاحلا هجوت :كلووفوبت ىلإ جاحلا هيف لصو ىذلا مويلا يف يأ

 .ريصن ديسلا ةرايزل دنليآ زركيار نجس ىلإ كرويوين

 اناديم زكرملا حبصأ امك ,يبلش لتقم دعب زكرملا ىلع ىمعألا خيشلا عابتأ رطيس

 دعاس يذلا وهو .لَّمحم ىلع وه ةيبعش نيبردملا رثكأ دحأ ناك .نيفرطتملا بيردتل

 يف ةدحتملا تايالولا شيج ىلإ دمحم يلع مضنا .نادوسلا ىلإ ندال نب لقن ىلع
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 دوسلا تانازلا

 ,اهجلا ميظنت يف اوضع هتاذ تقولا يف ناكو ,يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ماوعأ

 ريخم يلع داتعا .جودزم .ليمع .ةفصي.نامعا اذكهو | ءيرهاوظلل عباتلا يمالسإلا

5 

 عدوتسمسعلا
 رأرم يف ةفقوتم تناك ةيرع ١591 ماعلا نم رياربف/طابش ”؟5 موي ىف ترجفنا

 عبس يف ةرفح ثادحإ يف راجفنالا ببست .يملاعلا ةراجتلا زكرمل عبات ىضوألا تحب

 ناك .صخش فلأ نم رثكأ حرجو صاخشأ ةتس لتقم ىلإ كلذ ىدأ طق هكلقل

 طوقسلا ىلإ هب عفدي يذلا رمألا وهو ني نيجريلا دحأ ريجفت وه ةيلمعلا هذه نم فديلا

 امب ةيوق نكت مل تارجفتملا نكل ,اعم امهطوقس يف ببستي امم رخآلا جربلا ىلع

 .يفكي

 هتاع ىلع كرويوين ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل يناديملا عرفلا ذخأ

 ىلع راجفنالا عقوم يف نويلدعلا نوققحملا رعت .تاقيقحتلا ىلع فارشالا

 يف اهتقرس نع غلبأ َةَثاَآدلَبَكللل ناكو ,ةرجأتسم ةنحاش ىلإ دوعي ةبرع نم ِءزج

 ذاك .ةدحتملا تايالولا يف ةيعرش ريغ ةروصب ميقم ينيطسلف وه ةمالسو ,يسريجوين
 .نيمأتك هعفد نأ هل قبس 54٠٠ 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 .قز#

 ”-اشلا فقوأ يذلا وه ,ةيناتسكاب لوصأ نم يتيوك وهو ءفسوي يزمر نأ كلذك

 ماعلا يف : ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد مث ءايناطيرب يف ملعلا فسوي ىقلت .اهناكم ىف

 .هيلع لصحو يسايسلا ءوجللا بلط نأ ثبل ام هنكل ؛ةروزم قئاثوب 5
 امإ د م 4 0#

 2١ عا دق ةطخلا نأ اقحال نّيبتو .موجهلا دعب ناتسكاب ىلإ فسوي بره

 ىمسملا وهو ,تسوخ برق ناتسناغفأ قرش يف عقي بيردتلل ركسعم يف

 م1



 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 .كانه قورخالا نورماتملاو .قسوي ىققلا ::ةل ةرواجملا ةقطتملا يف وأ «نادلاخ

 زكرم ىلإو «نيلكورب يف قورافلا دجسم ىلإ 1831 اهارجأ يتلا تاقيقحتلا تراشأ

 ريرصلاعتتسلاوا رعت «ةنيلكإو7أ777512 نم لك عضخ .ريرضلا خيشلاو ,حافكلا
 نوططخي اوناك لاجرلا نأ كلذك تاقيقحتلا تفشك .موجهلا رثإ عاَعِتقَكَتلاَلِ

 بتكمو .ةدحتملا ممألا اهيف امب ةزرابلا كرويوين ملاعم ةمجاهمب يضقت ةيناث ةرماؤمل
 .نطنشاو جروج رسجو .دنالوهو نلوكنل يقفنو ءيداحتالا تاقيقحتلا

 يف قيقحتلا فيسيتنأ نوج صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع ملست

 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 ةنيدم ملاعم ىلع موجهلل رضحت تناك يتلا ةيناثلا ةيباهرإلا

 تاقيقحتلا لالخ نم ماودلا ىلع رهظي جاكي َعِنََو] يكريمألا نطاوملا مسا ناك

 موجهلا ةرماؤم تاقيقحتلا تفشك كلذكو .يملاعلا ةراجتتلا زكرم ريجفت ةيلمع يف

 تاقيقحتلا بتكم اهيلع قلطأ يتلا ةيلمعلا يهو .ءتطبحأ يتلا كرويوين ملاعم ىلع

 ةرادإ ناملوك ناد ملستو هنع ثحبلاب تاقيقحتلا بتكم أدب .باهرإلا فقو دس
 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 ءيريشنبلا ةديبع

 .يريشنبلا دعاسم ,لضف

 /١9491. ماعلا نم سطسغأ/بآ 1 موي يبورين يف جاحلا لزنم اريخلا مجوه

 تاقيقحتلا ىتكم نأل كلذو ءام ليلد ىلع لوصحلا لواحي نأر18 دارأ

 نيوانعلا رتفد ىلع نومجاهملا رثع .جاحلا دض ةرشابم ةيضق يأ كلتمي مل يداحتالا

 يديرلا ناطبقلا دعاس يذلا يوونلا يّمسا نمضت يدلا رتفدلا وهو «جاحلل دئاعلا

 جودزملا ةدعاقلا ليمع وهو .دمحم ىلعو  مطحتلل ندال نب ةرئاط اضّرع امدنع
 نوراه نم يصخشلا جاحلا بوساح يف ةلاسر تدجَو .ىكرمالا ضيجلا يف

 /لا/



 فلايهيلالقلا ال الآلا

 ,مضخت يبورين ةيلخ نأ دقتعي هنأ نم نوراه اهيف رذح يتلا ةلاسرلا يهو ,ءلضف

 ةيرفأ قرش يف ةيلخلا دارفأ نأ دقتعأ ىنلعجت بابسأ ةدع يدل تعمجت» :ةيقارملل

 داجلا لمعلاو ريكفتلا ريغ رايخ يأ انل كرتي ال يذلا رمألا وهو ميظع رطخ يف مه

 .انم دحاو ىلع ضبقي يك راهن ليل لمعي يذلا ودعلا تاططخم طابحإ لجأ نم

 كلذك نوراه ىور .«انم دحاو يأ نع تامولعملا نم ديزم عيمجت ليبس ىف وأ

 لماعتي هنأ دقتعُي ندال نب نم ًادج برقم صخش نع ةيناطيرب ةفيحص يف أرق هنأ
 .بيطلا يندم وه صخشلا كلذ د ةوراه لقدعا ,ةيدرعسلا تارابكتسالا ةلاكو عم

 .موينارويلا ءارش ةيضق يف لضف عم لمع يذلا وهو ,ةدعاقلا يف يلاملا لوؤسملا

 .اهتايثإ مت ام اذإ ءبيطلا ةنايخ نأو ءاذه هسدح نم دكأتلا لواحي هنإ نوراه لاق

 تاطايتحا ذاختا ىلع ةلاسرلا كلت ىف نوراه ثح .«ةبيهر رابخأ» ةباثمب نوكتس

 ْ ك1 ةيتعأ

 يقاس ىدحإ رسخ هنكل ,هتخأ ةنبا نم جوزتو ندال نب نم ابرقم بيطلا ناك

 نا دعب كلذو جالعلا يقلتل ابوروأ ىلإ بيطلا رفاس .تايفوسلا دض داهجلا ءانثأ

 ندال نب لجر وهو .زاوف ةدعاسم ىلع لوصحلل ىعسو  هقاس رتب رثإ مئاد ملأب رعش

 ناجايتحا يف هودعاسي نأ لمأ ىلع نييدوعسلا ىلإ ندنل يف ملستسا مث .ٌندنل يف

 تاقيقحتلا بتكم اونكمي مل امك ءًادبأ تامولعملا كلت اورّرمي مل نييدوعسلا نكل

 الاكو ىلإ تامولعملا كلل اوطعأ مهنأ اقونأل اومعزو ءبيطلا ىلع هدي عضو نم

 يف نييدوعسلا ىلإ ةدعاقلا نم بيطلا رارف رابخأ ترشتنا .ةيزكرملا تارابختسالا
 .1441/ ماعلا

 مم اهتيرجأ ىتلا تاقيقحتلا ءانثأو ٠٠١7 ماعلا يف يأ ,ةدع تاونس دعب تيقلت
 يفالثود لكيام ءاوللا نم ةيفتاه ٌةملاكم ءابوك يف وماناتئاوغ جيلخس ىف مهب هبتشملا
 يللا دسمان ةوودوب ا كرهشبلا سيمختملا لمعلا قيرف قه كوسا ريدعلا وهز
 يل لاق .هتلباقمل روضحلا يفالنود ينم بلط .تاقيقحتلا قيسنتل نوغاتنبلا اهلكش

// 



 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 فرعي وهو ,ةدعاقلا يف زراب يدايق هنإ .بيطلا ىندم ىلع ضبقلا انيقلأ» :ةسامحب

 .«مهليومت نع ءيش لك

 ءاملا نم نك ام ا لهد» :هتلأسو ,يفالنود فبتكم وحب مّيخملا ب تيشم

 « ؟هيلع ضيقلا

 .«هاتيوجتسا انثأ امك :لجأ»

 . «هونجس نييدوعسلا أ تعمس ينكل»

 ىلإ انه يفالنود راشأ «...هنإ .نآلا ىتح انعم نواعتي ال هنكل ءانه هنإ .ًانسح»
 .«هبوجتسي يذلا وه» :لمكأو هءارو افقاو ناك يذلا طابضلا دحأ

 ها ايصهسلا قل يندم َتيأر له» :طباضلا كلأَس

 . ههقبأو لجأ»

 «5؟لجرلا كلتمي قاس مكو»

 « ؟ينعت ادام»

 «؟نيتنثا مأ ةدحاو ًاقاس لجرلا كلتمي له .هيقاس ينعأ

 .«نيقاس كلتمي هنإ»

 « ؟نيتيقيقح نيقاس ىنعتأ

 .«لجأ»

 .«ةروتبم هيقاس ىدحإ 0 بطلا يندم سبيل هنأ كلذ ينعيد» :تبلف

 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 ىف نادوسلا ىلع ىلودلا طغضلا دعاصت
 نوؤشلل ةدعاقلا ةنجل ءاضعأو .ندال نب رشن .ندال نب هتفاضتسا ببسب يضاملا
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 دوسسلا تايارلا

 ديقريعألا دونجلا ةمجاهمب ىهانلا ىسأت ١5 ماعلا نم 5 ىواتف .ةسنيدلا

 190١و ١997 نيماعلا نيب ام ةدعاقلا دارفأ لقن .ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف نيدوجوملا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اهلقنل اديهمت نادوس روب ىلإ موطرخلا نم تارجفتملاو ةحلسألا

 يفإإاكرجفنأ| .ندال نب تاكرشل ةدئاعلا تايرعلا كلذ ىف اومدختساو .,ةيدوعسلا

 ةكلمملا يف تتازتجيفتملاببةئيلمجةدساش وا ورورهج بعلاقات /ينانلا_نيرشت رهش
 نويدرعسلا 73دك اوامر يدبر ب سيو دت أشم جراخ كلذو هيد وعسلا ةيبرعلا ةيبرعلا

 .ند ال نب نم برقم صخش وهو ,ديعسلاب لاخي ةداَتقت) ن ودتعملا ناك . ةكرتشم ةروصب

 عمجم يف كلذو ىرخأ ةنحاش 1997 ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يف كلذك ترجفنا

 ندال نب رخافت .اهتيلوؤسم نالعإ نم ةدعاقلا عنمي مل جاتنتسالا كلذ نكل .ةيدوعسلا
 ناكملا يهو .ةلبقلا ركذ رضحتست ةديصق يف ,برحلا هنالعإ دنع 1995 ماعلا ىف

 .يدوعسلا كلملا ةنايخ ىلع مدقُي مل هنأب ,مهتاولص يف نوملسملا هيلإ هجوتي يذلا
 ةرفكلا لوخدب حمس امدنع مارحلا دجسملا ةنايخ ىلع مدقأ يذلا وه كلملا نإ لب

 :ةكلمملا ىلإ

5 : 

 زيتا انرجيف موي

 ةامك م السإ بابشب
 راطتلا نرباهي ال

 ًءاغلعلا كلتقي ليق نإ

 رف يق يف لوي
 ليلا ذم ترد اهاثأ



 ةيوجلا ةماسأ تالحر

 شلح اهلل

 مارحلا دلبلا اذ ععابأو

 ُرشبلا ساجنأر شل
 ميظعلا هللا نمسا

 ؛ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلا مايق ببسب كلذو ءايبيل نم طوغضل نادوسلا ضّرعت

 يذلا روتاتكدلا نم صلختلا ىلع اهمزع نع نالعإللاب ,ةدعاقلا عم ةفلاحتملاو

 يف ةعامجلا هلم كدتسا فالبلا ىف ةيفالسإ ةيوزهمج ةعاقإو «اريثك ةمكح لاط

 01]75242)521721992013) :ريفكتلا أدبم ىلإ يفاذقلا رمعم ديقعلل اهتضراعم
 هتغيص قّبط هنإ لب ,ةعيرشلا نوناق قيبطتب مهل حمسي مل هنأ الإ ةقيمزتلتلا|نيحلسملا
 ةيبيللا طوغضلا مامأ رمألا ةياهن يف نادوسلا ىنحنا .يكارتشالا ماظنلا نم هب ةصاخلا

 نييبيللا نم ةدعاقلا عم ةقلاحتملا تاعومجسلا ءاضعأ ىلع :تعتب هناي ندآل 9 غلبأف

 رفاس .ىرخأ نكامأ ىف ةدعاقلا ايالخ يف زكارم ءالؤه ضعب لتحا .دالبلا ةرداغم

 اًنورخآ كرتا .ندنل ىلإ ءلاثملا ليبس ىلع ءرتويبمكلا ءاربخ دحأ وهو ,يبيللا سنأ

 ةيرصملا داهجلا ةمظنم اهب تماق لايتغا ةلواحم ىلإ ءايبويشإ ىلإ اهب ماق ةرايز ءانثأو

 دومحم دمحأ ميهاربإ باوجتساب ةدع تاونس دعب تمق .ةدعاقلا عم ةفلاحتملا

 يرق 22171317 يرقلاينربخأ  .ةدعاقلا ءاضعأ نمو ينادوس وهو(
 دعب هنإ كلذك يل لاق :نيلمتحملا نيرمآتملا ىلإ اَهملَسَي يك 86,000 غلبم هاطغأ

 داليلا تناك :نادوسلا يف مح و مر وكم ءاهنإ ىف ثادحألا هش لك حلفت مل



 ىوريرلا تايارلا

 امدنع نكل .ةينادوسلا ةدايقلا ىلع هتورث عيزوتل ادعتسم ناك املاط هتفاضتسال ةحاترم

 ىلإ ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم ترطضا ءايلام ندال نب ةقياضم نويدوعسلا ررق
 تابوعص لجرلا هجاو .ةيقيقح لكاشم ةهجاومب أدب .هيلإ لاملا لاسرإ نع فقوتلا
 ىخسلا هعيزوت نأ وهف هلك كلذ نم مهألا امأ .ةدعاقلا ءاضعأ تابترم مفد يف ةديازتم

 5 مل ققأل نب متايق مهلمح نأ نوينادوسلا رّرق .ففوت دق نادوسلا ىف لاومألل

 ىلع دالبلا ندال نب رداغ .دالبلا هترداغمل ناح دق تقولا نأب هوغلبأ اذكهو ءايدجم

 ىعدت ةراّبع ءويام/رايأ ١ يف يأ ,نيموي رورم دعب ىريشتيلا ةديبع وبأ بكر

 ام لقنتي ناكو ءايروتكيف ةريحب بابع رخمت تناك (1/117 13نا00) ابوكوب ىف .مإ

 يف هئابرقأ ةرايز نم ًادئاع ناكو ءازناوم ىلإ ابوكوب نم يأ ءاينازنت يف نيأفرم نيب
 ىلع قارشإلاو ه ةدغاقلل ىفركسعلا دئاقلا ةرايز. نع سيئرلا قدنيلا ناك ,ةسأر طلاسم

 هقفاري ةعمج دمحم فصا يريشنبلا ةجوز قيقش ناك .اينيك يف ةيركسعلا تايلمعلا

 مويلا كلذ يف تلمح اهنكل ءًابكار 8١ ب ةددحم ةراّبعلا ةعس تناك .مويلا كلذ يف
 .لقألا ىلع بكار ٠
 مجحب ةرجحلا تناك .ةيناثلا ةجردلا ةروصقم يف ركاذت ةعمجو ةديبعوبأ ىرتشا

 دعاقملا نم تاعومجم عبرأ ىلع توتحا امك 0 مادقأ ١٠و ايقرع مادقأ /

 ةديبعوبأ ثكم امنيب ايلعلا ةّرسآلا دحأ ةعمج لتحا - ةدحاو ةفرغ ىف اناك .ةّرسألا
 نم حنرتلاو زازتهالاب ةراّبعلا تأدب .نيرخآ صاخشأ ةسمخ عم اهامساقتو - هتحت

 .ةلطعم تناك اهتفد نأل كلذو

 ادي ,ةداحلا :تاحاجمرألا نلت ةجيتن ظقعسا يكل ,همون ىف طغي ةعمج ناك

 . «ةديبع انأ أب ام ءىبش ثدح» :خارصلاب

 تلام . «انعم هللا - .مونلا ىلإ دع .ماري ام ىلع اننإ :قلقت الرد :هدسع وبأ هءاجأ



 نم دعاصتلاب خارصلا أدب .تحنجو ةدحاو ٌةهج ىلإ قاوث سس وحش دعب ةئيقسلا
 ىّريرس قوف ًادوجوم ةرجحلا باب ناك .مهتّرسأ نم مهطوقس دعب باكرلا ةروصقم
 5 .هسفن جارخإو دوعصلل تاثآلا عطق ضعب ةعمج مدختسا .ةعمجو ةديبع يبأ
 عفديل بابلا (مدختسم قلستي ةديبع وبأ ناك .برستلاب هايملا تأدب نأ دعب نورخآلا
 .ةرجحلا ةيضرأ ىلإ لجرلا طقس اذكهو ,هتالصفم نم علخنا بابلا حلا «هسفن
 لالخ نم قفدت هايملا نم ارا نكل هب كاسمإللا لواحو همساب انما ةعمج هادان

 أدب نأ ثبل 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
 ناك اب وسيف ةساسلا لوا نأ كبل امو .ةنيقسلا جراح ىلإ ةسايسلا نم ايي كوت
 .ةسيايلا هنأ 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 ةئيفس تلصو .ام ةزجعمب ةاجنلا نم نكمت دق ةديبع

 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 رمألا نأل ءطابحإلاب ندال نب رعش .ويام/رايأ 7 ىف ىأ ا كلذ دعب

 َقباَنِإ لبا ,ةيبعشو ةيلاعف ةدعاقلا ةداق رثكأو ,هب قثي ىذلا هبئان وه لجرلا نأ ىلع طقف

 .لتق هنأ يف كش لب .قرغ دق ةديبع ابأ نأ ةيادبلا يف ندال نب قّدصي مل

 يف قيفحتلاب (اهنيح يبورين يف نالجرلا ناك) لضف نوراهو جاحلا عيدو رمأ اذكهو

 رجاتسا اذكهو ,ةديبع يبأ ةنج نع ثحبلاب أدبو ًالوأ ازناوم ىلإ نوراه لصو .رمألا
 ثكم .نيعوبسأب كلذ دعب جاحلا لصو .هدوجو ىلع لدت ةآدأ نع ثحبلل براوق

 نب ىلإ ٍريرقتب كانه نم اثعب ثيح يبورين ىلإ ةدوعلا لبق نييفاضإ نيعوبسأ لجرلا
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 دانيل 'نابارلا
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 تاقيقحتلا بدكم ركع .لعفلاب قرغ دق ةديبع انأ نأ امهداقتعا نع هيف ارّمع ندال

 نوراه رهظُيو .ءانيملا يف رّوصم يرابخإ ينويزفلت طيرش ىلع كلذ دعب يداحتالا
 .ةهدسع يبأ نع هثحب ءانثأ

 ,ٌةدعاقلل ةيركسعلا ةدايقلا يف ةديبع يبأ نع ليدب نييعت 3ىلإ د نب رطضا

 رق تحت ير قرش يف لمرلا ل. بودل
 .حلاص يبأ

 شيعب ناكو 1496 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكر هش يف 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 ..اكتضسوب ةظغب مسا تامجهلا هده ىلع قلطأ .كوكناب نم اهغعالقإ دعب ةيكريمأ

 خيشلا دلاخ دلُو .دمحم خيشلا دلاخ هلاخ ةريخألا ةطخلا هذه ىف فسوي كيرش

 يف ةكراشملا نم ديزم ىلإ ىعسي ناكو ,نييئاتسكاب نيوبأ نم تيوكلا يل كمجيم

 لبق يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت ببسب ةرهشلا ىلع هتخأ نبا لصح نأ ذم داهجلا

 لتف 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 لامعالا لاجر دحأ لتقمب بّبست يذلا ثداحلا وهو ؛: 5

 نحشلا مسق فشك يذلا رمألا وهو .ةرئاطلا ةيضرأ نم ءزج قيزمت يف 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

 ىف ادبو
 ريضحت تاسلج ىدحإ ءانثأ قيرح علدنا .ربك كأ رارضأ ث

 ىلع ًاليلد اودجوف ةقشلا ىلإ ةطرشلا لاجر رضح اذكهو .ءفسوي ةقش ىف لبانقلا
 ناتسكاب ىلإ هّجوتف هيلع ضبقلا ءاقلإ بّتجت نم ءام ةقيرطب ءفسوي كح قلع
 يف دابأ مالسإ يف ذ هيلع اوضبق ناتسكاب يف تارابختسالا طابض نكل .هتطخ ذيفنت
 نيا ىلإ لسرأ ىذلا  دمحأ خيشلا دلاخ امأ ١19945. ماعلا نم رياربف/طابش ا/ هدب
 يذلا ليوحتلا و وهو ءةرشأبم يملاعلا ةراجتلا زك رم ريجفت لبق 56 غلبم 312

 ه3 !١ ىلإ ى ءدؤيف قططكت وأ يع

 .ءابتخلالا ىلإ رداي ىتحي فسوي ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخب ملع ا

 ,هتبرجت حاجن دعب دمحم خيشلا دلاخ عم الينام ىف فسوي سلج

 ادحإ نم نحمتل اباق تبهر

 نإ ام هنكل .

 ريبوين ىف ىنطولا يوجلا سرحلل تراويتس ةدعاق ىلإ ناتسكاب نم فسوي ع
 مغرلاب 5011(: 10150301 ةيبونجلا ةعطاقملا صاصتخا نمض ةعقاولا ىهو كلو وماومل

 ةدعاقلا ىلإ هلوصو لعب فس وب لعن .نتاهنام طسو 02 4 نيكل ةفاسملا نس

 قوف نم ةماوحلا تّرم نإ ام .ىداحتالا تاقيقحتلا تكمل ةعبات ة ةماوح ةرئاط ىل

 :سراحلا لاق .نيجربلا ىلإ هل راشأو هسارح دحأ هزكل ىتح يملاعل ةراجتلا زكرم
 .«امئاق لازي اه هك سا ل ع

 7 بيك دبع
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 تلاثلا لصفلا

 ةيلامشلا ةعومجملا

 ىلع رمألا رصتقي مل :نادوسلا هترداغم نم ءايتسالل ةرثك ابابسأ نذال نب كلتما
 محا ىلع هتلئاع تربجأ ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا نإ لب ءدالبلا يف هتادوجوم زجح
 د ادئاع ناك هنكل .ةيلام تابوعص هتهجاوم ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو ,هنع لاومألا

 يدوعس رينويلم نم هتلّوحو ؛هروطت يف اماه ارود تّدأ يتلا دالبلا يهو ,ناتسناغفأ
 مراقسأ قئدعاإلا جانب ىلع عمال جابت .نيدعاجملل مرتحم دئاق ىلإ ئده الب
 ىلإ ( هلع ) يبنلا رطضا امدنع أ ,"77؟ ةنس ىلإ ةراشإ  ةرجهلا ةباثمب يه هذه

 ىلإ يبنلل ةميزه هنأ ىلوألا ةلهولل ادب ام لّوحت .ةنيدملا ىلإ هجوتلاو ةكم ةرداغم
 ًاعابتأ ,ةنيدملا هترفو يذلا نامألا طسو ءبستكا هنأل كلذو ,ةميظع قوفت ةطقن
 ةنراقم ىلع ندال نب داتعا .ةفاك ةرومعملا ءاحنأ يف هرشن نأ ثبل اي 0 رّوطو
 مالك نم سابتقالا ىلع كلذك داتعا .هلامعأ عيسوت دارأ يذلا (ِهْدْبَم) يبنلاب هسفن

 دهام وسال رجم تاس (هَي) يبنلا
 عم يتاقيقحت لالخ نم ٌتجتنتسا .كلذل سائلا ةظحالم نم دكأتلاو - هبايثل هئادترا
 مكنلز1711311171111311111715111171] دنععب 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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 دوللللا تايازلا

 ناتستاغفأ يف ةَدَعآَملا 3311و ناتسناغفأ يف رفصلا نم ةدعاقلا أدبت مل

 نكس رودو بيردت تاركسعم ةماقإ ىلع ةيلمعلا هذه تلمتشاو ,ةيملاع ةكبش ىلإ

 يلوؤسم عم تاقالع ةماقإ نم كلذك هؤاطشن نكمت .ناتسكابو ناتسناغفأ ءاحنأ ىف

 ىقليل ندال نب مامأ قيرطلا اودهم نيذلا مه ءالؤهو .ةيناتسكابلا تارابختسالا

 .نابلاط فوفص نيب بيحرتلا

 نكي مل .نابلاط ميعزو ديدجلا هفيضم ءرمع الملا ءاقل ىلع ًاصيرح ندال نب ناك
 ,ريوصتلا نايلاط ترظح .لزعنم صخشب نوكي ام هبشأ ناق هتالريع لكش فرع

 ناك هيكل .انلع ةروص يأ هل رشنُت مل لقألا ىلع وأ ,ةروص يأ هل طقتلت مل كلذل

 تايفوسلا دض نيدهاجملا عم هلاتق ءانثأ اهدقف وهو ءهينيع ىدحإ َدَقف رمع نأ فرعي

 .مهراصنأو

 نابلاط تزفق .اهتاذ نابلاطل ربكأ مهف ىلع لوصحلل كلذك اقوشتم ندال نب ناك

 ضرف يف رخأتت ملو ١448 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 .ةيئيدلا ديلاقتلا ىلإ هدانتسا نم رثكأ ةيلبقلا نوتشبلا دملاقت

 يف اجئار ناك ىذلا ةيقرولا تارئاطلاب وهللا ىتحو ,ةضايرلاو .نويزفلتلا :ةيلستلا

 .نهلزانم ةرداغمب ءاسنلل حمسُي مل امك ,تايتفلا ميلعت سرادم كلذك تقلغأ .داليلا

 ىلإ عناوملا هذه تلصو .مهاحل نوقلطي ال نيذلا لاجرلا ىلع كلذك ضبقلا يلا
 ينيدلا حماستلا ناك ثيح ناتسناغفأ يف ةقوبسم ريغ ةفرطتم ةينيد ةغيص ضرف دح

 ينسلا 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 ,ينسلا يمالسإلا
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 أ مامإلا هسسؤم يمر يللا فمهذملا ذخأ

- 

5528 ,7 5 
 ا ناساف ببث وت 3 وشو هقيح- ىع

 5 !ىلا
54 

 0200 تارارقلا ذخأ ى يف ةيزكرملا مدعب كلذكو ؛ , هم رسسل ءارآلا ي  سايشلاو

 رمألا وهو قاسلا ديملسملا نيب نم ًالهاست ر عكألا نييفتحلا ناتز لعج ىف ناتزيملا ناتاه
 ديملسملاو ةلينلا نيب ام لداسملا راهدزالاو يخيراتلا س شسراعتلا كلذك د ىدلا
 .دوهيلاو ,خيسلاو سودنهلا عم كلذك| :نيرخآلا

 م

١ 

0 

 ,(191/9-1584) تايفوسلا دض داهجلا عم ن ناتسناغفا يف فانت .: وي
): 

 امص م.

 نيّدلا لاجر كاذ دنع أدب .داليلا ىلع قفدتلاب هيدر

 ,ةياهزلا ىلإرظنُي .مهذوفن رشنب اةسلا
 اهنأ ىلع .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 ىلإ دنتستو .«دادجألا» مسالا م ةيمالسالا ةيفلسلا نم اريام ريغ ةغيص اهإ
 ًاددشت رثكألا مسقلا اهنأ ىلع وأ (نمزلا نم نورق ىلإ دوعت يتلا ةيفاصلا ئدابملا
 تأدبف .ًاديازتم ًاذوفن نييباهولا نيَّدلا لاجر نم ديازتم ددع بستكا .ةيفلسلا نم
 تاريثأتل ًاضرعت رثكألا مه ءارقفلاو نيملعتملا ريغ ناك .نوتشبلا نيب راشتنالاب
 ناك32) .نيدلا لاجر مهل هلوقي ام .ةطاسبب .نوعبتي اوناك مهمظعمو .ةيباهولا

 .ةيفلسلا ةيداهجلا ةكرحلا
 حصألا ىلع وأ) عم كرتشم طبار ىلإ ةدعاقلاو نابلاط نيب ام فلاحتلا ءارغإ دنتسا

 .يلاونوتشابلا ءيلبقلا نوتشبلا نوناق نابلاط تضرف .ةيديلقتلا ةيباهولا (لالغتسا
 نوناف مسا نيناوقلا كلت ىلع تقلطأ نأ تثبل امو ءاهيلع ترطيس ىتلا قطانملا ىلع
 تمَعَط يتلاو مالسإلا تقبس ىتلا ةيلبقلا نيناوقلا نإ لوقي عقاولا نكل .ةعيرشلا
 كلذك نابلاط تدقتفا .ةيمالسإلا ةعيرشلا لثمت ال روصعلا ربع ةيمالسإ رصانع صضعبي
 ىف نييباهولا ءاملعلا ىلع تدمتعا اذكهو .ةينوناقلا ةيرظنلاو نيملسملا ءاملعلا ىلإ
 ةينيدلا اهتاريربت

 ا || نيب هر أه ل كك يش

 راكفالاو ةيديلقتلا ةيباهولا نيب ام جزمت اهنأ امك ةيباهو ةعامج اهنأ ةدعاقلا معزت اكفألاو ةيديلقتلا ! ا
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 دوسلا تانارلا

 عون نيوكت فدهب كلذو - نييداهجلا نيب ةعئاش راكفأ ىهو 55 ةيريفكتلاو ةيفلسلا
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 .مالسإلا نع ةلثامتم تاريسفت امهيّئبت نابلاطو ةدعاقلا يعدت .اهب صاخلا اهباهرإ
 ةيص نإ لوقي عقاولا نكل .ًايعيبط ايدئاقع اجاوز ,ةددعتم قرطب ءناك فلاحت وهو
 :دعاقلا سرامت 0 ضعب نع اهضعب فلتخي نايلاطو ةدعاقلا ن نم لكل ةسرامملا

 نيتللا مالسإلا يتغيص نأ كلذك ركذُي .نابلاط اهسرامت : يتلا اهسفن داي ةجرد

 ةيبرعلا ةكلمملا يف سرامُت امك ةيديلقتلا ةيباهولا نع اريثك نافلتخت ةدعاقلا امهانبتت

 نم موعدملا يروتاتكدلا سيئرلا ماظن بلق رهأ قرغتسا .جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 ناتسناغفا نم هتاوق يتايفوسلا داحتالا بحس دعب كلذو ,تاونس ثالث تايفوسلا

 ةفلتخم ءازجأ ىلع كلذ دعب نيرصتنملا نيدهاجملا ةداق رطيس .14484 ماعلا يف
 ىلإ نورخآ هجبوت امنيب ءمهدلب ىلإ اوداع دقف نويداعلا نوبراحملا امأ .دالبلا نم
 ةداق 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 ىف ريكفتلاب قيبراحملا نم ةعومجم دئاق وهو .,رمع الملا أدب اشرف ضرفت

 ناب دالبلا ىلع

 تاو داس يدر ا وا سا ياوووو ما عويوو

 ديازتلاب نابلاط تاعومجم ماجحأ تأدب .مالسإلا سراد صخألا ىلعو .ذيملت وأ

 ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاموكح نمو ناتسكاب نم معدب

 نم ددشتلا ىف ةيلاغملا اهتغيص ضرف يف قالك تاعامحللا هده تام . ةدحعملا

 نوتشبلا لئابق رثكأ نم نابلاط ةداق ىتأي نأ كلذك ةفداصملا نم نكي مل .مالسإلا

 سرادم .لاثملا ليبس ىلع رمع الملا ةئيدم يف ْنكت مل الفم اهذكأو ليج

 .تايتفلا ميلعتل

 ' ىف تأدب اذكهو ,دالبلا نم اعاستا رثكأ ءازجأ ىلع نابلاط ةرطيس تداز

 ' اهتعد امك .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعومجملا ةفاضتسا



 .تاعومجملا كلت ىدحإ ه:دعاقلا ةمظنم تناك .اهل ةدعاق ناتسناغفأ مادختسا ىلإ
 دك انلأب ةيراصتم ناتسناغفأ ىلع نابلاط ةرطيس ىلع ةيلودلا لاعفالا دودر تءاج
 ىناريولا عسوتلا هجوب اذ اهيف تأرو رمألا ةيادب يف نايلاط ة ةنستملا تايالولا تيعو

 نالاط ةضراعمب كللذدك اربح ريك ريعأ نيلوؤسم نأ تح ,ناتسناغفأ يف ىعيشلا

 .تاردخملا ةهراحتل

 .ةدحتملا تايالولا

 يذلا لخشملا و وشرعت ام ردا يتلاو لمحعم يبنلا ةءامع ”:غارتقا ىلإ رمع كلملا

 هنأ تال هيعاسم نم ء ءزجك ة ةدشتحملا ريهامجلا ىلع اهضرعو :هبق هدوجوم تناك

 حبصأ اذكهو ,نيئمؤملا ريمأ بقل هعابتأ هيلع قلطأ .ناتسن اغفأ ةدايقل هللا نم فلكم

 لوأ ناكو ؛: 7 ماعلا خه ريمابس/لولبأ 5 يف لوباك ىلع نابلاط ترطيس
 ناكو اعلا نط عوز يلا هلل بيتجت دمحم يله ىقيقلا ءاقلإ وه هب تن لد

 ٌرجو .قباسلا سيئرلا هيوشتب نابلاط تماق .ةدحتملا ممألل عبات ركسعم كك
 هقيقش عم هتقنش مث هيلع رانلا تقلطأو .ةئيدملا لوح هب تقاط بيج ةرايسب هدسج

 اهنوةتيدلا سوادملا نم ىينفجسملا قفدت نع ءارجلالا اذه رفسأ .دومع ىلع نيقلعم

 .ناتسكاب يف ةدوجوملا كلت كلذ يف

 ميعز ةدايقب ناك يذلا وهو .نابلاطل داعم ٍعمجت ربكأ يلامشلا فلاحتلا ناك
 يداولا مسا وهو ريشناب ديسأب 3 وعتتبم 8 .دوعسم هأش ديا :لقاتلا نيدهاجملا

 مزتلم ملسم وهو ,(«ةسمخلا دوسألا يداو» ريشناب ةملك ينعت) هناضحأ يف دلو يذلا
 زارحإ نم ناكسلو سورلا اوبراح نيذلا ةداقلا حجنأ دحأ ناكو .كيجاطلا نم ردحتي

 .ناتسناغفأ يف نييعويشلا كلذك لجرلا براح .مهيلع تاراصتنالا نم ريبك داع

 رك



 دوسلا تايارلا

 كت يف تناكا ذاع 321ةلكقن نكل .تاباصعلا برح ذاتسأ تايفوسلا هربتعا

 .دالبلا ىلع ةرطيسلاب نابلاط مايق لبق ةطلسلا ىلإ لوصولا نم هعنم يذلا رمألا وهو

 ٍوفاَنيربتك نكل .يلامشلا فلاحتلا ىلإ مامضنالا نم نيلمتحملا هءافلح عنم امك

 .نابلاط فحز فقو يف مهل لمأ لضفأ هوربتعا برغلا

 نوثداحتي اوناك نيذلا نابشلا ةئدهتل ءامسلا ىلإ هيدي اعفار شاظتعإإدَكب ىقو

 تكس .«اهلوقأ نأ ديرأ ةماه ٌرومأ يدل ,ةوخألا اهيأ ىلإ اوغصأ» :مهنيب ام يف

 راد يف نيعمتجم اوناكو ؛: 45 ماعلا فصتنم يف كلذ ناك .هوريل اوتفتلاو عيمجلا

 ىحلا يف نابشلا ناك ثيحو .ءاعنص يف ربوتكأ عراش يف ةدعاقلا اهلّومت ةفايض

 انادي ةيعستسف كتوم ركذ .ةفرطتملا داهجلا ةكرح عم نيفطاعتم اراركت لنوعسجتب

 نأ دعب ناتسناعْفأ نم سورلا اودرط نيذلا نيدهاجملا نم قباسلا ليجلا تالوطبب

 لمحي هنإ كلذك مهل لاق اريك تناح دق مهتصرف نأ مهربخأو ءاريثك مهوجعزأ

 .ندال نب نه ةماه ةلاسر مهل

 اميل ظآظ دمهم ناك .كبدش يس ءاغصإلاب ةظحللا هذه يف قابشلا أدب

 ةيق لوألا داهجلا يف هرودب ( رجب نيذلا قايشلا 5 افورحف ناك خد نب ىأ هك

 كلذو ,داهجلا ىلإ ددجلا نيمداقلا نم بابشلا نيبراحملا مظعم نكي مل .تايفوسلا

 سورلا وه نآلا ودعلا نأ لنهم لاق .ةنسوبلاو ,ناشيشلاو ,ناتسناغفأ ىف و اولتاق ن أ دعب

 4 راكيسلا فدهب هلي مرسل د 0 ندير دس اسسور تلسرأ 55

 .تاميلعتلاب مهيلإ ثعبي فوس هنإ لاقو ءندال نب 5-5 ناتسناغفا 5 يلاتلا

 دعاقلا معز ءاقثل قالجزلا بما نعلن يصخنلا يالا ديان وف حسأ



 ني بئاجب ىلإ لاقل هلسوأ دتهس داو نأ امح ٠ ,نميلا يف ديعب نمز ذنم نيقيدص
 قثي نيذلا ةيدعاسملا رثكأ نم ادحاو حبصي نأ لبق ًاريثك تقولا رخأتي مل ا

 مهب
 .ةدعاقلا ميعز مهبلط نيذلا نيلتاقملا دينجت يف حجن هنأب ندال نب دنهم غلبأ

 عضو يف ةيباهرالا هتمظنم تناك ناتسناغفأ ىلإ نادوسلا نم ند نب داع امدنع
 ّقحلأ دق ًاهرك ثدح يذلا نادوسلا نم جورخلا اذه نأ ىلع رمألا رصتقي مل . .ئيس
 لك خف مهألا نأ امك ,ةدشب تصقن دق لاومألا نكل ' ,نيلتاقملا تايونعم ىف ًاررض
 لتقم نأ كلذ ىلإ فاضي . .مهفوفص يف دعب اومظتني مل ددجلا نيدنجملا نأ وه كلذ

 .ًاريبك ًاغارف كرت دق ايروتكف ةريحب يف ةديبع يبأ

 لحترا .ناشيشلاو ةنسوبلا يف ةاغطلا» هل 2582 للا نع :

 تمعد ىتلا اهتاذ ةيتحتلا ةينبلا لالخ نم نكامألا كلت ىلإ داشلا 6
 نيذلا كئلوأو ,ةيموكحلا ريغ تامظنملاو .ديتجعلا ثاوتق ىا ,ناتسناغفأ يف داهجلا

 نأ ىف نآلا ةلكشملا تلَتمَت) .ةمئاق تلاز ام تناك رصانع اهلك يهو ءرفسلا نولهسي
 نيملسملا نيبراحملا مظعم نأو :ئيلقتارتعادانآ اوه ةاتعاقلا ضو 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 ةنسوبلا يف كلذك ن ايشلا براح .نيملسملا يص ءارأ ازغ

 .لتقلاو باصتغالا نوضرعتي مهلافطأو نيملسملا ءاس
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 دوسلا تايارلا

 مساولا فدهلا كلذ نابشلا نولتاقملا مهفتي مل .(نيرخآو يرهاؤظلا لالخ نم,

 يه امو ؟اهنولتحي نويكريمألا ناك نيملسملا يضارأ ّيأ اولءاست .نييكريمألا ةلتاقمل

 اهحرط يتلا ةلئسألا يه كلت تناك ؟نيملسملاب اهلزنت اكريمأ تناك يتلا مئارجلا

 اقباسلا ءالؤه براجت تناك .دينجتلا ةيلمع نولوتي نيذلا ةدعاقلا رصانع ىلع نابشلا

 يف نيملسملا بئاج ىلإ تفقو ةدحتملا تايالولا نأل كلذو ,ةيباجيإ نييكريمألا عم

 .ناشيشلاو ,ةنسوملاو ,ناتسناغفأ

 هيلع نّيعتي فوسف نابشلا ءالؤه بذج يف حاجنلا دارأ اذإ هنأ ندال خيب كلرهأ

 نوبراحي نيذلا كيجاطلا نولتاقملا نلعأ .هوبراحي يك مهل يديلقت ودع نيوكت

 كراعملا مامأ قيرطلا ديهمت نإ .ددجلا نيلتاقملاب نوبحري مهنأ تقولا كلذ يف سورلا

 نيذلا نيمرضخملاو ىمادقلا نيدهاجملا بذج امهنأش نم ءودع ريفوتو «ةيديلقتلا

 داهجلا ضرأ يه يتلا ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلا ىلإ ناشيشلاو ةنسوبلا بورح يف اولتاف

 .ندال نب اهيلع هقلطأ يذلا بقللا بسدب

 زاد ىلإ سكافلاب ةلاسري ثمعي مث ءندال نب عم ليصافتلا هذه لك دنهم شقان

 هدوع ىلع اًرم نيذللا ةنيعويسألا 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 1495 ماعلا يف ًالتاقم نوعبرأ قحال تقو يف عمجت

 ”الؤه مظعم ىتأ .ناتسكجاط يف داهجلل قالطنالا مّيخم ةباثمب تناك يتلا يهو
 ىتأ اهلي !ةيدوتسلا ةريرقلا ةكلممللاو نميلا) ةيبرعلا ةريزجلا هيش نم نيعبرألا نابقلا
 '«لامشلا ةييتك» مسا اهسفن ىلع ناتسكجاط ةقرف تقلطأ .ناتسكاب نم مهنم نانثا

 فلاحتلا عم مسالا اذه طلتخي ال نأ بجي) ةيلامشلا ةعومجملا مساب تفرع اهنكل

 عم دودحلا برقو ناتسناغفأ لامش يف يأ ءاهتايلمع عقوم ببسب كلذو (يلامشلا
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 .ناتسحجاط

 كقت امدنعو .مهطسو يف ظوحلم ريع كب افقاو

 دار

 رورو
.5 

 نم نيعثم دص نم نيلتاقملا نم نيمصخ عم ندال نبو وه نكمت هنإ كاذتقو ل أمق
 بحي اك هنأ اني ايوقو تالضعلا نيتم ًالجر ة ةزمح ناك . تامفوسلا زانستيبس د ونج

 .ةعراصملا

 ًاقيمع ًامارتحا اونّوك مهنأ امك ,ةمارصب ددجلا نيدنجملا بيردتب ةزمح ماق
 ناشخاداب ىلإ لاجرلا ةّيزهاج نم دّنهم قوثو دعب ةعومجملا تلقتنا .همازتلاو هتراهمل
 ةعومجملا تثكم .ناتسكجاط لوخد لبق تاريضحتلا ةقطنم ةباثمب تناك يتلا
 كلذو ,دنام داريخ يناغفألا يركسعلا اهدئاق فرعي ةزمح ن :اك .دايأ زياف ةنيدم جراخ
 تكرحت .ةيلامشلا ةعومجملا ةيامح ىلع دنام قفاو .لو آلا يناغفألا نيا
 امدنع ةرازغب لطهي جلثلا ناك .ناتسكجاط وحن نهرا نم عوبسأ رورم لعب ةعومجملا

 ىلإ كرحتلا مهيلع بعصلا نم لعج يذلا رمألا وهو .دودحلا ىلإ لاجملا لعو
 .ليللا ءاضقل كانه مهمايخ اوبصن اذكهو ,دعبأ ةفاسم

 كيجاطلا نيدهاجملا دئاق وهو .يرون هّللا دبع يلاتلا مويلا حابص يف دال
 دبع بطاخ .يمالسإ يكيجاط بزح وهو ةيمالسإلا ةدحولا بزح ىلإ يمتني ىذلا
 .انل مكتدعاسمب فّرشتن اننإ .مكئيجمل اركش» :لوقلاي ن يتاقملا يرون هللا
 ايبا نم يتفاشك لاجر نأل كلذو ,نهارلا تقولا يف انه اوقبت نأ مكنم بلطأ

 لقأ مهو ,مكنم رثكأ ةقطنملا نوفرعي يلاجر نإ .سورلا نع اثحب ةقنملا نربرج
 .«رسألا يف عوقولاو فاشتكالل مكنم ةضرع

 هتفاشك نأ نلعيل تاعاس ينامث رورم دعب يرون داع .ةطخلا هذه ىلع ةزمح قفاو

 نوكيس ناتسكجاط ىلإ مهلوخد ناأو :ةريدحيلا ليغ :يزكرستم سورلا ىلع اورمع
 يرون لاجرلا لأس .سورلا كرحتي ىتح راظتنالا لاجرلا ىلع نّيعتي ناك ًادج ارطخ
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 ,أامابأ رمألا قرغتسي امبر .فرعن ال» :باجاف كلذ اهقرغتسي فوس يتلا ةدملا نع
 :كلكشتلا همه ةلاس ىف اهدنع ةيلامشلا ةعومجملا تيقب .«ةدع عيباضأ ىتح

 ملبأ .ةقثلاب يحوي ديدج دنجم وهو ,نادمح ميلس ءاسم تاذ ةزمح ىعدتسا

 نتءومجم دارفأ نأل كلذو .ريثكب لوطأ اتقو انه ثوكملا انثكمي ال» :باشلا ٌةزمح

 ةحلسألاو .لاملا نوبلطي مهنإ .ناغفألا نم نييلحملا ناكسلا عم لكاشم نوناعي

 .ديزملا بلط ىلع نوموادي مهو .ةريثك ءايشأ مهيطعت انك .ماودلا ىلع انم نؤملاو

 .«سورلا ىلإ انميلست نولواحي فوسف هنوديري ام مهطعن مل اذإ اننأ نم نوقلق اننإ

 بهذت نأ ديرأ» :ةزمح هل لاق .قداصو ةققثلل لهأ هنأ ىلع نادمح ىلإ رظنُي ناك
 حنم يذلا يناغفألا يركسعلا دئاقلا نكل .«يىرجي امب دنام داريخ غلبتل دابأ زياف ىلإ

 0 عتمف ارم نع عنتما هتيامح نيدهاجملا

 يغبني هنإ :دنام لوقي» :ةزمحل لاق .نيموي دعب داعو هنم بلط ام نادمح ذفن
 .«دايأ زياف ىلإ انيهذ ام اذإ ةيامحلا انحنميس هنإ :لاقو ,ةّمطنملا هذه ةرداغم انيلع

 دعب تهجوتو ناعلاط ىلإ ةقرفلا تداع .ناكملا ةرداغم ةرورض ىلع ةزمح ىقفاو

 ركسعم يف كانه تثكمو .ناتسناغفأ لامش يف عقت ةنيدم يهو .زودنق 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 اويره

 يف نيكمهنم اناك يلامشلا فلاحتلاو نابلاط نأل كلذ عم ةعوطقم ةسيئرلا قرطلا
 .ديدش لاتف

 دض داهجلا ةرتف ذنم هفرعي ناكو يلامشلا فلاحتلا ةداق قوسأو ةزمح لصتا

 ةعومجملا تلصو اذكهو .ةرداغملا ىلع ددجلا نيبراحملا دئاقلا دعاس .تايفوسلا
 دودحلا دنع ةبيتق مساب فرعُي رخآ طشانو ,نادمحو .ةزمح يَقب .لوباك ىلإ اريخأ
 ةعبات ةماوح ةرئاط نتم ىلإ كلذ دعب ةثالثلا دعص .ةعومجملل ةيامحلا نيمأت فدهب

 .ريشناب يداو ىلإ اهب اوراطو ,ناقلاط يف يلامشلا فلاحتلل
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 ةلثسألا حرلعب اوأدبو ةملامشلا ةعومجملا ىبراجم نا ءاتسالا نم ةرتف 0

 تلق طاقن ةددع ةعومجملا دارفأ كلتما .ناتسناغفأ يف مهدوجو فده لوح دنهم ىلع
 ةلتاقمل اوؤاج مهنإو ٠ كلذ لس الدب نوّرفي مهنكل لاتقلل اوؤاج مهنإ اولاق : :هعورشم

 ةيلهأ برح يف طّزوتلا يف نوبغري ال مهنأو ,ىهتنا دق عازتلا نأ ودس نكل كصحاطلا

 .ةيناغفأ

 لبق نكل ةوخألا اهيأ هب نورعشت يذلا طايحإلا مهفأ يننإ» :نابشلا دنهم غلبأ

 ةوخألا» ةلباقم خيشلا بلط .ةماسأ خيشلا اوقتلت نأ ديرأ مكدالب ىلإ اودوعت نأ
 نأ لقألا ىلع مكديرأ كلذل ًاليوط اطوش متعطق .اديدحت «ةيلامشلا ةعومجملا يف
 .«ميظعلا يداهجلا اذه مكل هلوقيس ام اوعمست
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 ا اسم لحتمسب 5 يذلا) حلاصو ,لدعلا فيسو .يرصملا صفح يبأ ؛هيدعاسم رابك

 ىرصملا محم يأ بقل « ءانثألا هده

 .مهرايد ىلإ ةدوعلا فدهب ركسملا نيعبرأ لصأ نم ًالتاقم نورشعو ةثالث رداغ

 ةعومجملا يف ةوخألا نإ» :اوقب نيذلا نم أدحاو ناكو ,تاوئس 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

 دوجو نأب مهعانقإ ىلإ ةفداهلاو ةيقئاثولا يس .يب .يب مالفأ نمو .رابخأ طئارش نم
 .«الالتحا ناك ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نييكريمألا دونجلا
 امك يأ ,ةريزجلا هبش نم ةرفكلا درط بجاو مكياج عقي كلذل» : ندال نب مهغلبأ

 مهيلع بجي ةيفاضإ ةلئسأ يأ نوكلتمي اوناك اذإ مهّنِإ مهل لاق .( هليم) ) «يبنلا رمأ

 ا/ ١٠١



 دوسلا تايارلا

 ىلإ للستلا يف تأدب جاعزنالا نم ةلاح نأ يف ةلكشملا تلثمت .دنهم ىلإ اههيجوت

 اركردأ 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 دفيع نأ اريخأ

 4 يأ - اسأو بجي هنأو ؛لداع 3 وه -- نب داهج نأب هوراشتسا "! نيذلا

 قدما نيود

 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 :نورختا امأ .مهتموكح

 داهجلا نأل كلذو ,باهرإلا نم عون يه «داهجلا» نم ةيرصملا ةغيصلا نأ اوربتعاف

 .هجول اهجو لاتقلا مهيلإ ةبسنلاب ىنعي

 مّذَق .ندال نبل .ءالولا وأ ,ةعيبلا ميدقت ىلع ةياهنلا يف نوقابلا نوبراحملا قفاو

 ةبراحمو ةدعاقلا ىلإ مامضنالا ىلع اوقفاو مهنإ يأ ؛ةطورشم ةعيب 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 نب مدقي مل .ءادحلا رفعجو .يلهوعلا دوواد دشار دمحمو .نادمح

 دارفأ ىقاب كلذك راتخا لب ٠ ًايياضأ اليظكسع أطشاق ن نوكيل طقف لدنج يبأ راشخا



 ةيلامشلا ةعومجملا

 نب ةرداغم نم ةليلق عيباسأ لبقو ,1445 ماعلا فصتنم يف بيطلا يندم لصتا

 «'لضفلا رمتسا .موطرخلا يف هبتكم 25ه 52 ىلإ اهجتم ندال

 بتكم وحن ىشم .ةدعاقلا ةحلصمل تامهم ملستب ,موينارويلا ءارش ىف هتمهم ذنمو

 «؟يخأ اي كلاح فيك .مكيلع مالسلا» .ةداتعملا ةضيرعلا هتماستبا هقفارت بيطلا

 .«مالسلا مكيلعو» يمل نأ نود نم بيبطلا باجأ

 « ؟ةلكشملا ام» :لضفلا لأس

 ةلومع ذخأت كنأب مهدحأ ينربخأ .ةريطخ ةيضق لوح كعم ثدحتلا تدرأ»

 .«ةيلحملا تاكرشلا ىلإ ةدعاقملا اهجتنت ىلا

 .«حيحص ريغ اذه»

 «!ةبذك اهنإ .ًاليلد اوزربي مهعد .كلذ لعفأ ال انأ» :لضفلا باجأ

 17 بّيطلا ههجاو .ةدعاقلا نم نيرخآ نيلوؤسم عم عامتجا ىلإ لضفلا ذخا

 .لضفلا ركنأ اددجمو

 كلذو 50 : تاق كنأب استقق نأ هود .اقفاوم 59 اموأ ا

 .«انرابخإب ماق صخشل . و عا >2 ريشفلا

 انأ . اكيعمو :ةسأَو رهيب وهو لاق م فرقا ةلدأب هتهجاوم دعب لضفلا عج ار

 4١51و ا ةدعاقلا جاتنإ نم

 «ك؟ انم نم قرد نأ كنك نيب د



 دوسلا تايارلا

 ترهظ ىتلا ةنادإلا ةرظن بنجتي يك ضرالاب قدحو ,ءلضفلا هجو رارمحالا الع

 .«لاملا ةداضأل يىدهج لاديأس .مكوجرأ ينوحماس» :لضفلا لاق .بسطلا ىنيع ىف

 كنأي فرغت انتإ .ةقعيابم ىلع تيسقأ :كئأب «ظرعي هنإ ؟ندأل 31 لوقب اناس

 ىلإ جاتحت اذامل .ناتسناغفأ يف ةدشب تلتاق كنأو ,كسفن ةرارق يف بيط لجر

 .«لاملا

 الاومأ نونجي نييرصملا نكل ءأريثك بعتن اننأ وه عقاولا» :لضفلا باجأ
 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 ءءاطشنلا ةسصب

 ءايتسالا نم ٌوج داس .ةعومجملا يف ايلعلا زكارملا يف مهدوجو ببس وه اذهو .رثكأ

 .ةاواسملا مدع نم ةلاحلا هذْهَل ةجيتن

 .«ةقرسلل ارذع كلذ ربتعن الد

 بطلا تعا امنع امأ ةرايس كلذك ىرتشا سفنلو تقيقشل ًاضرأ ىرتاو امدقم

 يننإ .لاملاب ثرتكأ ال»» :ند ال قب هل لاق .ةيضقلا ْنَع اصخلم ةدعاقلا دئاق ىقلت

 لك كانيطعأو ءابترم كانيطعأ .ةيادبلا ذنم ناتسناغفأ ىف انعم تنك .كنأشب متهأ

 .ةيبطلا كريتاوف انعفد امك ءجراخلا ىلإ رفاست امدنع ةيفاضإ ًالاومأ كيطعن انك .ءيش

 «؟اذإ ةقرسلل كعئاد وه أم

 نييرصملا نأل' هللا دبع ابأ آي ىقم ام ىف اهتغ انقدحتت بابسأل كلذ .تلعف»

 سميل اذه .اندعب ةدعاملا ىلإ اومضنا مهنأ امك ,ءنحن انم رثكأ لاومأ ىلع نولصحي

 . «لدعب

 كنكمي لاملا ىلإ تجتحا اذإ .ةقرسلا ىلإ كعفدي ًاببس كلذ سيل» :ندال نب در

 لل



 ةيلامشلا ةعومجملا

 ءارش ديرأ» وأ ,«لزنم ىلإ ةجاحب يننإ» :لوقت ١ ةليكمب .ماودلا ىلع اثبلا ءوجللا

 .«لاملا تقرس لب ,ءكلذ لعفت مل كنكل .لاملا كيطعن فوس اهدنعو .«ةرايس

 تلذب .يراذتعا لبقت نأو ,كوفع ينحنمت نأ وجرأو ,ينحماست نأ كنم بلطأ ىننإ

 .«ةدعاملا يف اوضع ىقبأ أ سلا اذهلو ؛ىضاملا ىف ىدهج

 ىلإ نالجرلا لصو . :بلبكأت غلبملا ديعت نأ لبق ةحماسم ال» :ندال نب در

 لداج ندال نب نأ امك ازباحتتتناكاتتابترَللآا لان أ ىلع هرارصإ لضفلا عبات اقرأ
 باوصلا نم هنأ نودقتعيس ةدعاقلا يف نيرخآلا ءاضعألا نإف لضفلا حماس اذإ هنأب

 .كلذ نعي ةخيفاسملا خوبلطر اعلاط اوقرسي نأ
 بكريمألا ةرافسلا | 50000 :

 .لوخد ةريشأت بلط ىلع لوصحلل فصلا يف رظتنا ٍةَيَقِئرعألا[َنررعلا نانا نحف
 ينكل .لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا ديرأ ال» :اهل لاق .تافظوملا ىدحإ هب تبحر

 .«يكتسو كس دبق اتيف ارلعقي نأ ةوديرب انغ يمان نم تانيلعملا ىقمي كلت

 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 ةقيقد نيرشع رورم دعب تداع .ةرافسلا نم رخآ مسق

 .ةثداحملا ةعباتمل ىلخاد بتكم

 نش لواحت ةعومجم عم تلمعو ,ناتسناغفأ يف تنك» :ثيدحلاب لضفلا أدب
 نوططخي مهنأ لمتحُي .اذه لعفل مهدوهج ىصقأ نولذبي مهنإ .مكدلب دض برحلا

 جراخ دجوي يذلا يكريمالا شيجلا يقال ةدكسملا تايالولا لخاد برحب مايقلل

 .«ةرافس ريجفتل كلذك نوططخي مهنإ .دالبلا
 :لضفلا لاق .تامولعملا كلت ىلع هلوصح ةيفيك نع لضفلا ةفظوملا تلأس

 يننإف ينتدعاس اذإ .نآلا مهتكرت ينكل ,تاوئس عست نع ديزي ام ذنم مهعم تلمع»
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 دوسلا تايارلا

 هنأ اهل حرشف عم ناك نع ةفظوملا جيلا . «هنيجاتحت ءىس لك كلل لوقأ قوس

 .«ناونعلا اهاطعأ مث ,قدنف ىف شيعي

 .«راظتألا نع دعتبا نكل :قدنفلا رداغت الو :رمألا ةجهلب ةفظوملا هل تلاف
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 هيلع تحرط .اهتاذ ةفظوملا عم عمتجاو ةليلق مايأ دعب ةرافسلا ىلإ لضفلا داع

 قوثوم ردصم هنأ نم دكأتلا ديرت اهنأب ٌسحأ لضفلا نكل ,ةلئسألا ضعب ةفظوملا

 ا .اهتلئسأ لك نع لضفلا باجأ .هب
 :ناهنلا يفالتضتفلا]ةبتلاا .نيرخآ نيلوؤسم عم عمتجاو كلذ لضفلا لعف .عوبسألا

 وسبل يروا رز نع هايس 1000ج

 هكرت ببس نع ةيادبلا يف لضفلا امهربخي مل ةلتاراك تينيكؤ]تلاربجرتب
 .ةدعاقلل

 قيدصت ناكمإلاب هنأب داقتعالا ىلإ امهعفدل تامولعملا نم يفكي ام امهاطعأ هنكل

 هاثدحم هغلبأ .تاباوجتسالا نم ديزم ءارجإل ًارارم ةرافسلا ىلإ لضفلا داع .همالك

 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 3 ,ةيلحملا تاكرشلا عم لماعتلا ةجيتن هسفنل اهاضاقت يتلا تالومعلا

 ظني ةنكمملا ليصافتلا لكبز فيبوجتسم غلبأ .هدنع ام لك لاقو ةعادو لكب

 .اهتايلمعو ابانعاب ,اهتداقو ءاهتيلكيهو ,ةدعاقلا ىّمست

 يو يدش فك
 نابلاط ليومت وبل تفولا اذه ل تأذيو ,نيدهاجملا ة هرم تاذ تلوم ىبثلا ةلسلسلا

 هال نب نكل ,قابلاط ةينقآ قيرط نع ةدعاقلا ىلإ ليوصلا قفدت ءاهتاذ ةقيرطلا

 هذهب ارداق ,. ١494 ماعلا ذنمو ءندال نب ناك .ةكبشلا عم ةصاخلا هطباور طيشنت داعأ

 :اني ىلع هقادعاسمل ىاني تادعم ىرتشا امك .ةيتاغفألا هدعاول ةدايز ىلع ةقيرطلا
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 هتنكم .ملاعلا ءاحنأ ّلك يف هتايلمع زيزعت كلذك ندال نب عبات .تآشنملاو فوهكلا
 قارتخا نم صوصخلا هجو ىلع هعم نيفطاعتم نييدوعس نم تعقدت يتلا لاومالا

 وقل كلذكو ,نميلاو انانلا لثم نادلبل 4(

 روبع نأشب قلقلا نم اهحارأو 1251م0! لآومألا لقنل ةيناغفألا ةبتظاولا
 اهقدغأ لا ايادهلا نيب نم ناكو ,نايلاط 0 لاملا هرودب ها نب مدق .دودحلا

 ىعجا نأ ةمبث ام هنكل .ياطكألا نع اديعب ىقيي قوس هنأب قابلاط دال نب دعو

 ركب ها7337 ماعلا نم ترام /راذآ رهشا يقاةَتلباَقم دعب صخألا ىلعو .هيلإ هابتنالا
 لاقتنالا ندال نب نم ريصق تقو دعب رمع الملا بلظ:نأ .نأ .س ةشاش ىلع تين
 .هراظنأ تحت نوكي يك كلذو .هتدايقل أرقم وه ذختي ثيح يأ .راهدنق ىلإ

 ةنلعم ةيناثلا اهاوتف .144/ ماعلا نم رياربف/طابش ٠ يف ةدعاقلا تردصأ

 :ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا

 مل اهراحبب اهّفحو اهءارحص اهيف قلخو برعلا ةريزج هَّللا 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

 نع مهشويج جرخد ىتحو ءمهتضبق نم مارحلا دجسملاو ىصقألا
 مالسإلا ضرأ لك

 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

 ف ندال نب نع ثدحتلا ىف هحابص انيضمأ موي تاذ لضفلا لامج ىل لاق

 بعلت لاعت .ندال نب نع ًائيدح انافك» :ىداحتالا تاقيقحتلا بتكمل عبات نمآ لزنم
 ا .٠٠ ة - © ان

 مكنات ج)ست]ررقلإلا هعفش ةماستبالا قرافت ال ريغص لفطك ادب .«مدقلا ةرك

 ا ىلا
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 «[ريغصلا] روينوج» بقلب ةيكريمألا تارابختسالا طاسوأ هتنرع 778515

 يي ناتسناغفأل تاعربت عمج ىلع يبلشلا ىفطصم دعاسو

 "هعاقلاجر جيدتاارخ .حتاذولاناكلبإاجب ةجتن ل1351 .لانغلل ناتسناغفأ ىلإ رفسلا

 اباه لثم .انزؤ1لا ىف ىئالمز نأل كلذو .طقف ةليلق تارم روينوج تيقتلا
 1 ٠ 5 - 5 : ١
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 .ل--:رملا ىدح: ين ل, ا ورنا1ذالا ننزل فاتنات
 هنم ًايولطم ناك امنيبو .رخآ تقو يفو '
 ةعيرسلا تاقرطلا ىدحإ ىلع ريسلا ةطرش

 بعل ىلإ عال زك نامل رك خاذ رطسضا ,نذال نت ةماسأ فرعي هناب هربخا ةظرسلا ةيبس
 .ميوقلا قيرطلا يف رويدوج ءاقبإ لجا نم دلاولا رود

 نوادر ةن70213127]1101711721 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ روينوج اهاطعأ ىتلا تامولعملا نأل .اهّلحم يف بعاصملا هذه لك تناك
 دودو جرردلا]جدب50من112155ز1 عجسو هجر ةئرر 121550117521312 تلمتش ار ءرفتلا

 ءاضعأ ضعب ةمكاحم ءانثأ نتاهنام يف ةيداحتا ةمكحم يف دهاشك روينوج رهظ
 ةيكريمألا تارافسلا ريجفت يف طروتلاب مهتا يذلا جِاَحلاآَعَيَدَو مهيف نمب ةدعاقلا نم
 .7001 ريمتبس /لوليأ ١١ نم رهشأ ةينامث لبق كلذو ,144/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف
 لبق نيماعلا نيعدملاو ناملوك نادل ًاقباس هربخأ ام نيفّلحملاو يضاقلل روينوج حرش
 ةهجاولا تاكرشلا يه امو ءاهلجأل هلعف يذلا امو ,ةدعاقلا لمع ةيفيك ىأ -تاونس
 .مهفرعي نيذلا اهدارفأو ءاهءارو ئبتخت يتلا

 ثالث وحسن لبق ةّيكريمألاةنوكحلا دل نال خب" قيتت فلا ندا دألا :تيمجت
 ىنإ تبجز 99019081311 سزوررووزاالا[31]10111111177131. كلل

 ةيباهرإ ةمظنمل ًاميعز هنوك ةمهت 1494 ماعلا نم وينوي/ناريزح ٠١ يف ند“ د
 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 6 يفو .اهيف ةكراشملاو ةيباهرإ ةطشنأل طيطختلا

 تاريجفت اهيلإ تفيضا نأب اهثيدحت ىرجو ديدج نم ماهتالا ةحئ
 .ايقيرفأ قرش يف ةل

 تابتفلا نم فلؤم مدق ةرك قيرف بيردت

 لاجر دحأ هفقوأ امدنعو .هتيوه ءافخإ

 هل نوتف 4
 نوما



 دونلللا نايازلا

 .:, ىف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةسن :

 قو ىف ربرعل ىلإ هبسنلاب قلق ردصم ىلإ 3ك 8 هو لة

 . . سلا ةموكحلا داق“ءنا 85 ندال ٠ نأ و / نب لوح

 يق 1 ١ نب رمتسا .ةدحتملا تايالولا هيف هقحالت تناك

 للط 1144 ماع" خبر يفو .ةكلمملا دض ةيباهرإلا لامعألا دئاس هنأ ام نع

 لاق .ندال نب درط نابلاط نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ةبايئلابو ىكرت رسألا
 ا د لوف

 ظ

 لق .عذلا :ةعولاب 5 ١ 5 ١
 قفاو رمع الملا نإ ىكرت رمألا

رمع الملا ٍفي مل .بلطلا ىلع
 .هعطق ى راب 

 مم

1 

 00 ل < ع وما ميد ل يسم



 ىناثلا ءعرجلا

 برحلا نالعإ



 عبارلا لصفلا

 ةدعاقلا لارتتس

 قفادسألا ديف تايسرآ للمقعلاب .ةقلكملا ىعب ىبورين يف ةدعاقلا ةيلخ تناك

 ةدايقب ةيلخلا هذه تناك ١496. ماعلا لئاوأ يف لمعلل ةزهاج ءايقيرفا يف ةيكريمالا

 عدسات 7بكر ردسوجت35ا77 . اريك ندال نب هب ىثي يذلا زاوفلا دلاخ لوأ مزالملا
 بلج ىلع تاكرشلا هذه تلمعإلا/ةّئاتنتلا يف اهاذوجرل طع قركتلا ةبجااو تاكرش

 محا

 ةيريكلااا حاحا َمعيَوواَهلَوا تناك .ايقيرفأ ىلإ لاومألاو .تادعملاو .نيفظوملا
 .تاسسؤملا كلت نيب نم ىقيرفألا بعشلا اودعاس ةامسملا

 قماطتقنالا ناكو ..فادعألا ديدحت نع لوؤسلا وه :ةيرصملا ىالمإلا ةاهجلا
 ةباذج ةيصخش اذ ناكو ,ةدع تاغل دمحم ىلع نقتأ!:اكلآجتا هرتكاوا ةذانعلا نج

 امك ءىرصملا شيحلا ىف اهاح رشع ةعبس ىضمأ هنأ امك ,ةيلاع ةينادب ةقايلب عتمتيو

 دمحم لثمو ؛طابضلا عيمج ناك .تاداسلا سيئرلا لتقب اوماق هتدحو نم اطابض نا

 رصم ةكرشل اينمأ اراشتسم هتفصب يرصملا شيجلا هكرت دعب دمحم يلع لمع
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 دوشسلا تانازلا

 تايالولا يف شيعلل دمحم يلع لقتنا .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكولو ناريطلل
 ,(ىلو ألا هتلحر ءانثأ اهاقتلا ىتلاو ) زيشناس ادنيل ىعدت ةيكريمأ ةأرما جوزتو .ةدحتملا

 ردوبتذلاا]1717جئزرزفت تاهل زج 132717 ةيكرمألا ةسنجلا ىلع اهدعب لصحو

 .نيتيمالسإلا ةسايسلاو ةفاقثلا نع تارضاحم ىقلا ثيح غارب تروف ىلإ لسراو

 .«ولاةلازانانأ1نةتيفل ادد جيرتين مز يأ ندي سشيدجل ا وزة فؤاجتلادمحم يلع ذخأ
 ةمظتنم تازاجإ ذخأ نم نككمت 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 اهرّوصو ةيادبلا ىف شيجلا نم دمحم ىلع اهذخأ يتلا طئارخلاو

 دمحم نإ ثيحب يمالسإلا داهجلا ةملكأف ءاضعأو ةدعاقلا بيردت يف ةريبك ةدئاف

 لجرلا فرغ .هب صاخ بيتك يف اهعضوو داوملا كلت ليدعت ىلإ ةياهنلا يف دمع

 رزوساجاجة177عيننرصكز :ىكريمألا دمحم يبأ بقلب ةدعاقلا طاسوأ يف

 هتفصب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ مامضنالا 1941“ ماعلا يف دمحم لواح

 هيدل نأ هيسوخ ناس 75 هعم ةلباقم ىرجأ ىذلا ليمعلا مامأ فرتعا هنكل ادهم

 مسا ةلالد اهنيح يف ًاريثك ليمعلا مهفي مل .نادوسلا يف ةيباهرإ ةعامج عم تاقالع
 بكم عبلط ةدهع ثالونس تنام .عافدلا ةرازو ىلإ ةلاسعللا لاحأ هنكل .ةدعاقلا

 ,كلذ دعب دمحم عم عافدلا ةرازو هترجأ يذلا ثيدحلا نع ةخسن اهدعب تاقيقحتلا

 .ثدقف اهكإ تلاق عافدلا ةرازو 9

 ماعلا يف يبورين يف دمحم عم اولمع نيذلا ءالمعلا نيب نم يبيللا سنا ناك

 ّمضناو .ههجو نم ىرسيلا ةهجلا يف ةبدنب زيمتي ناكو سلبارط يف سنأ دلو .5
 :بيردتلا تاركسم نلف ىلا ةزيمم ايقورق مداق نأ لعب ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ىلإ

 كلذو .ةيباهرإلا ةعومجملا كلت يف ءالمعلا زربأ نم دحاوك زوربلا نم سنأ كمت

 وتشرخ نيسحلا ناك .نيرخآ ًءاضعأ بّرد امك .رتويبمكلا ملاع يف هتاراهم بناج ىلإ
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 الا لارازبرب
 «دذ2

 قمح نيسخحلا ناك .فلتشم فدهل امهعم ناك نإو ٠ يبو ريد ى ,ف يبيللاو كامحم 9

 يبورين يف ناريط ةسردم يف بردتي ناكو ,ةدعاقلل اومضنا نيذلا ةبراغملا لئاوأ

 .ندال نب ىدل يصخشلا راّيطلا حبصيل

 نيب نم ناك وتشرخ نأل كلذو ,ةقيثو ةروصب ًاضعب مهضعب ةثالثلا لاجرلا فرع

 ةبقارملا لامعأ دمحم اهملع ىتلاو ةدعاقلا ىف ددجلا نيبردتملا نم ةبختنم ةعومجم

 مادختسا ىلع هرودب ةعومجملا بّرد دقف يبيللا امأ .ةلملق تاونس لبق ناتسناغفأ ىف

 .ةيركسعلا :تايلسعلا ىف بيسارحلا

 نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف لوتناقإاذكهاو محابس جهنأبوهفيرفو سمحت رالقتو

 ةلاكوو ,ةيكريمألا ةرافسلا اهيف امب يبورين يف ةدع عقاوم ىلع سّسجتلاب 1497 ماعلا

 ,ةيناطيرب افادهأ كلذك لاجرلا بقار .[15/111) ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا
 تادعملا نامثأو قيرفلا دارفأ تاقفن زاوفلا دلاخ عفد ةلَئتَكتإ تلت :ةيسنرفو

 عقاوم ىلع اوفرعت امك ,سانلا دوشحو ريسلا ةكرحل مهتبقارمو ,روصلل مهذخأ ءانثأ

 يف مدختسُت يبورين يف وتشرخ ةقش تناك .نييئمألا سارحلاو ةبقارملا تاريماك

 ةبقارملا ةمهم اوهنأ اهدنع ايرث قيرقلا ءابقعأ بنك“ ةنقؤم ريهظت ةفرغك ةريثك نايحأ

 صلخ .اهبرض نكمُي ىتلا فادهألا نع تايصوت ريرقتلا نمضت ١ مهو كلعبتا يتلا

 :سوربلا ىف قريحألا 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 صخفت .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

 اذه دعاسي .كلذ دعب ناكملا فيظنتب ةعبار ةيلخ موقت امنيب ,موجهلا ذيفنت ىلإ
 ريرخآلا 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

 ةيكريمالا 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 ءدحاو 7 ةيمهأ نم ليلقتلا نكمُي هنأب يضقت ندال نب تاباسح تناك

 فعضلا لب طقف ةعامجلا ةردق رهظُت ال ةنمازتم تامجه ذيفنت ىلع ةيباهرإ ةمظنم

 .لبقتسملا يف ةدعاقلا ءاطشن دينجت ىلع نادعاسي نارمأ امهو ءًاضيأ يكريمألا

 .ةدحتملا تايالولاب ىذألا لازنإ يف ةمظنملا فده قيقحت ىلع كلذك نادعاسيو

 دمحم يبأ مساب فرعُي ايرصم أطشان ةجودزملا ةيلمعلا هذه نع لوؤسملا ناك

 انمي رفس زاوج مدختسي ناك هنأ نم مغرلاب كلذو .حلاص مساب كلذكو ,يرصملا
 رخآ ايرصن دانه ناك تارسملا ربك انأأ للا ديح ديجأ هللا قبع 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 ءلالع فلخ نادمح ىعدُي يرصمو ؛ىبورين ةيلمع ذيفنتل ىلع داهجو

 ناك .مالسلا راد ةيلمع ذيفنتل ءرقشألا هرعشل ًارظن كلذو «يناملألا دس 0

 ”اهجل يقيقحلا مسالا امأ يشولبلا ثاعم مساب ةدعاقلا طاسوأ يف فرعُي يلهوعل

 ”هعاقلا ةمظنم يف هبقل نأ امك ,يزارحلا يلع دمحم داهج ناكف ا

 ملعا .ماّرع وه ًادرفم ًامسا مدختسا يبورين ةيلمع ءانثأ هنكل .يكملا ةديبع ابأ ناك

 اورّوص اذكهو :ءديدش فهلتب اهولبق يتلا ةمهملا يهو :مهتمهمب ةثالثلا لاجرلا

 مهداهشتسا لبق مهل روص رخآ نوكتل ويديفلا طئارش
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 ةدعاقلا لارننس

 ماعلا نم سطسغأ/بآ ا/ هيف عقاولا ةعمجلا موي تامجهلا ذفنت نأ ةدايقلا تررق

 نأ ضرتفُي يذلا مويلا نم تقولا كلذ وهو ,اجابص ١9 ةعاسلا دنع .[ةادزإ

 نأب ةدعاقلا يف نيّدلا ءاملع لداج .ةالصلا ةيدأتل دجاسملا يف 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

 قدا فس لاق .تاريجفتلا نم طقف ةليلق مايأ لبقو ناتسناغفأ يف كلذو .ندآل نيل

 تارايسل ةعباتلا ةرايسلا كلت حلصا نأ رقص اي كرا ةتاورايسلا قدعت ىلإ ريقي وهز

 .«خيشلل ةقفارملا

 .«اهتمالس نم دكأتم يننإ» :نادمح در

 .ابيرق ليحرلا ىلإ رطضنس اننأ لمتحُي .اهكرحم ةمالس نم دكأتلا ديرأ»
 هيلا ةييصخشلا سارتلا وأ امك قئلظم ندأل هنأ ةققارملا تارايستقاوت تناك

 عفدلا ةيخوراص فذاوق كلذكو ,فوكنيشالك تاشاشر نولمحي اوناك هنوقفاري

 عون نم عنصلا يسور اسنان لمحي ناكف هتاذ نادمح امأ ىج .ىب .رآ عون نم

 ةدايق ناك موجهلل ضرعتلا لاح يف سيئرلا هرود نأ نم مغرلاب كلذو ءفوراكام
 ناكو ؛ةمظتنم ةروصب تارايسلا ليدبت قيرفلا داتعا .نمآ ناكم ىلإ ندال نب ةرايس

 ارمأ بكوملا ىلإ فعلا قوكي ال نأ قديب كلو .ةاالسخ ةيلوؤتس نم ءارجإلا اذه

 ىلع ةحلسأ لمحت يتلا رزورك دنال تارايس مادختسا مدع كلذك قيرفلا لّضف .الهس

 .مامتهالا نم اريدك وبدل يعدتست اهنأل كلذو .نابلاط ةداق لعفي ام لثم يأ ,اهنتم

 نم تاليجست ىلإ عامتسالاو يفلخلا دعقملا يف سولجلا ىلع ندال نب داتعا

 يفتكيو يخرتسي ناك .ىرخأ ةيمالسإ عيضاوم لوح ةينيدلا تارضاحملاو .نآرقلا

 ,يرهاوظلا ناك اذإ الإ هذه هئاخرتسا ةرتف ٌدَحأ هيلع عطقي نكي مل .هينيع ضامغإب

11 



 دوسلا تايارلا

 ةرايسلا يف هعم أب امكأر ااا مر يأوأ هللا لابسر صفح وبأو

 ركسعم يف عامتجا دقع ىلإ تاريجفتلا تقبس يتلا ةليللا يف صفح وبأ اعد

 ىلع ركسعملا نورداغيس نيذلا صاخشألا ءامسأ صفح 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 ٌفلَخ ,ةدعاقلا ىروش سلجم يف وضع
 .راهدنق يف ىرخأ ةأشنم

 مل اذكهو .هابتنالا تفلل ًابنجت نكمم 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 عق ةاوم راوج يف صخألا ىلعو .مّيخملا لوح قدانخ رفح لدنج يبأ

 .«ًبيرق انفصقب نوموقي فوس نييكريمألا» نأل

 ةرم تاذ يلهوعلا بقاع : :اكبَج نييراحتنالا نيمجاهملا فرعي لدنج وبأ ناك

 زيزعلا دبعو يلهوعلا ناك .اهنم نامألا ٌماَمِص عزن نم مغرلاب ةلبنقب وهلي ناك هنأل
 ةجوز قيقش وهو ,ىيردلا عازه دييحم كيمحأ هليقتا يذلا بقللا وهو يبونجلا

 * (يكملا قاتس فلملا) راضحملا دلاخ ربمتبس/لوليأ ١١ موي ىف نيفطاخلا دحأ

 وبأ داعأ .هناكم ىلإ هتداعإ ةيفيك افرعي ملو اهنع نامألا َماَمِص اعزنو ةليثقلاب ناوهلي

 اهيف نابردتي اناك يتلا ةدعاقلا لوح فحزلاب نيلجرلا رمأو هناكم ىلإ مامصلا لدنج
 .باقعلا نم عونك

 ”لفع يذلا يفحصلا رمتؤملا ناكم جراخ يصخش سراحك يلهوعلا فقو
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 ١١ (نإأا لارزنأفمللا ث22ظ)11551010100101111-1*)*2
 - دل تشعل 8 5 ميم وويسوسو بسبع 77و حس جنوب

 .144/ ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف 8130: لسارم رليم نوج عم ا دعي نكآلا يب
 ناك .ناتسناغفا ,تيسوخ يف لوداهيج بيردت ركسعم يف يفحصلا رمتؤملا دَقُع

 ىركسعلا بيردتلا نع لوؤسملا وهو ,يسنوتلا اطع وبأو ,يرهاوظلاو ,«لدعلا فس

 ادع وبأ ناك .ىلامشلا فلاحتلا دض نابلاط بناج ىلإ لتاقي ناك امدنع لت يذلا
 ىصخشلا سرحلا قيرف ىلع فرشُي ناك يذلا كرابت هللا دبع رهص وهو .يسنوتلا
 .ندال نب ةيامحب فلكملا

 دمحم نيسح ميحرلا دبع ةلاخ نباو ندال نبل ًايصخش اسراح يلع داهج ناك
 يريشنلل يكرحلا مسالا ناك .ةيلامشلا ةعومجملا نمض اناك امهالكو ,يريشنلا دبع

 هبحب فورعملا ءىلع داهج هيلع قلطأ امنيب .لالب الملا وه ةدعاقلا طاسوأ ىف

 ايراحتنا ًامجاهم نوكيل ىلع داهج ىلع رايتخالا عقو امدنعو .لبلبلا بقل حازملل
 يأ - ىلع داهج ةدلاو عم ايفتاه ملكت يريشنلا نأ امك ,.هريضحت ىلإ دالخو رداب
 .دهشّتسا دق اهنبا نأب اهغلبيل - يريشنلا ةلاخ

 دمحأ يأ ءاينازنت ةيلمع ذيفنتل رايتخالا هيلع عقو يذلا يراحتنالا مجاهملا ناك
 ليملاب نورخالا ءالمعلا همهتا يذلا وهو ءتارجفتملا مادختسا ىلع ايردم ,يناملالا

 ىذلا لدنج يبأ ىلإ رمألا اكَشو أ يقك دبع رمألا اذه ناك .«راغصلا دالوألا» نق

 :ةسيسص ريغ تامايثألا نركت نأ فب أل هنأ هلا دكأ

 اتويوت عون نم ةنحاش ترجفنا ٠١:70. ةعاسلا دنع ىبورين تاريجفت تعفو

 ١١ لتقم نع رفسأ ىذلا ىمألا وهو ,ةيكرصألا ةرافسلل ةيفلخلا ةقطنملا برق انياد

 نأ امك ,ةورذلا ةعاس يف راجفنالا تيقوت ءاج .نيرخآ دحاوو صخش يتئمو اركيعأ

 ,ةرافسلا جراخ اهضعب ءارو ريست تناك ىرخألا تابرعلاو ,تالفاحلاو ,تارايسلا

 .ايراتركسلا ميلعتل ةيلك راجفنالا رّمد .اهلخاد يف ًابالط لمحت ةلفاح اهنمض نم ناكو

 :ينواعتلا فرضملا ىتيمو :ةيكريمألا ةرافسلا ىنيعب ةريبك رارضأ تقحل امك

 ياروماس يكوزوس ةنحاش ترجفنا ٠١:94 ةعاسلا دنع ىأ ,قئاقد عبرأب كلذ دعب
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 انااا بابارلا
 - 31-3 --- هم ممل ا م م م م مو سس مس ممل ل عا

 ,اصخش ١١ لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو .مالسلا راد ىف ةيكريمألا ةرافسلا برق

 .هيلإ مامضنالل لوباك ىلإ ندال نب يقفارم ةيقبو .نادمحو .لدنج وبأ رداغ

 اهجو لوالا مادصلا وص كلذ دبل :لعب أم يف نادمح لاقو ,تمصلاب مهعيمج مرتلا

 .«مهلعف در ةعيبط نم أذك اته نكي مل اذهلو ؛ ةرييك ريهالاو ند نع خيب هجسول

 ابآ 7 موي حابص نم ت:7. ةعاسلا وحن دنع مونلا نم هيبنتلا زاهج ينظقبأ
 ىلإ ةريغص ةلواط قوف ناك يذلا هيبنتلا زاهج تلوانتو يريرس يف تبلقت .سطسغا
 اهيف ينغلبي نولنود موت يسيئر نم تناك يتلا ةلاسرلا ىلع ةرلظن تيقلأ .ريرسلا بناج

 .بتكملا يف هب لاصتالا بوجوب

 .بتكملا مقر تبلط مث ,لزنملا فتاه زاهج تلوانتو روفلا ىلع ريرسلا نم تزفف

 «؟يرجي اذام .هيبنتلا زاهج ربع كتلاسر تيقلت .ىموت اي انأ اذه»

 .حابصلا اذه ريجفتلل مالسلا رادو يبورين يف ناتيكريمألا ناترافسلا تضرعت»

 .اههسقت ارفو نيتراقسلا ىلإ نيتحاش اداق نييراحتنا نيمجاهم نأكو رهآلا ودبي
 ةعرس ملكتي مون ناك .«اعانت اندرت لازت ام ليصافتلاو ,تاباصإلا نم ريبك ددع عفر

 .ىرخأو ةلمج نيب قوتي ال داكيو

 «؟نيريجفتلا نع لوؤسملا وه نم فرعن له» :تمصب يراكفأ تعمجتسا

 نأ كديرأ .كبحاص نوكي نأ لمتحُي .انيلإ ةبسنلاب اضماغ رمألا لاز ام» :موت در
 .«ةرشابم بتكملا ىلإ يتأتو عرست

 تأموأ .بتكملا يف ابيثك وجلا ناك .ةقشلا جراخ ىلإ تعرهو يسبالم تيدترا

 يلثم عيمجلا ناك .مهعم ثيداحألاو تايحتلا لدابتل فقوتأ مل ينكل ,يئالمز ىلإ

 ريراقتلا ةدهاشمل نويزفلتلا ةشاش ىلإ ةدودشم نويعلا تناك :ديدش زيكرت ةلاح ىف
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 ند“اةانلا لازنتنالا

 01111 ب 55
 ك0 اا اا اس ل ع

 يف رخآلا مهلصعب كمهناو .تامجهلا لوح ريراقت ةءارقب نورخأ أدب امنيب ؛ةدراولا

 .ةقمعم ثيداحأ

 تانايبلا كلذكو :نيريجفتلا نع انبتكم ىلإ ةدراولا ريراقتلا لك ةعابطب تمق

 تأدب مث .مالعإلا لئاسو ىلإ تلسرا ىتلاو ,نيموجهلا نع ةيلوؤسملا يعدت يتلا

 .قئاقد عضب لك درت ةديدج ليصافت تناك .ريراقتلا كلت ليلحتب

 اي يل لق» :ينلأس .يلوصو نم ةقيقد نيرشع وحن دعب يتلواط نم موت برتقا
 «؟تامجهلا ءارو فقي هنأ نظت نم ىلع

 دعب كلذو .تامجهلا ءارو نافقي ندال نب ةماسأو ةدعاقلا نأ نظأ» :هل تلق

 .«ةينلعلا رداصملا لكو ريراقتلا هذهل يتءارف

 «؟كلذ دّمتعت اذاملو»

 ويدضأ . الي ليس اهردصأ يتلا ىواتفلا ةبلإ ريشت تناك اه اذه نأ ةناكن لوقأ»

 تناك اهنأ دقتعأو ,برغلا دض داهجلا اهيف نلعُي «199 ءرياربف/طابش 7 يف ىوتف
 ىوتفلا كلت ركذتي هنإ لاقو موت أموأ .«اديعب نوكي نل ةدعاقلا موجه نأ نم اريذحت
 .ءالمزلا ىلع اهتعزو يتلاو اهلوح اهتبتك يتلا ةركذملاو

 نمؤي ملسم لك وعدن هللا نذإب اننإ» :ندال نب اهردصأ يتلا ىوتفلا كلت يف درو

 يأ يف مهلاومأ بهنو ناكريمألا لتقب هّللا رمأ لاغتما 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 .«نوركذي مهلعل مهفلخ مهب اودّرشي نأو ناطيشلا

 ةيرصملا ىمالسإلا داهجلا ةمظنم نسأو ىلع كالت 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 رخآ ءيش دجوي له» :موت ينلأس
 «؟تامجهلا كلت ءارو
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 دولا تاباز
 تنحل مساع دع وم ب سس حج سم ميس و مم

 1005961 17[1[2[2[25[71525252 ١7
 مسسلا دس ده يسسمساسلا هم مسم - سال ها همه م لاس م مسمع ل مما ممم مسح ل ممم سس

 نزولوؤسملا مهنأ اومعز نم لاوقأ ىلع ةرظن ءاقلإ كنكمي .رخآ ليلد كانه ,لجأ»

 عَ ىكاحت» .اهتعبط ىلا قاروالا عرب ىلع تصرعو كلذ تلق .«تامجهلا نع

 .«ندال نب نع تردص ةقياس حيراصت تاناسلا هذه

 كلت تلحأو .نينايبلا يف ةدراولا رطسألا ضعب تحت اطخ تعضو نأ ىل قبس

 نب تاحيرصت يف تدرو اهل ةهباشم رطسأ عم تلعف كلذكو موت هابتنا ىلإ رطسألا
 :هوت لاق .ًاقئاس هب تمق يذلا يثحب لالخ اهب تظفتحا يتلا يهو .ةقياسلا 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 «كرويوينا ستكم

 ره ؛يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل عباتلا 11/70 يناديملا نطنشاو بتكم ناك

 تناك .جراخلا يف ثدحت يتلا 1 تامجهلا عيمج يف قيقحتلا نع لوؤسملا

 بتكمب داع اهتيلوؤسم طانُت تناك يتلا يهو .ءانثتسالا يه ةدعاقلا تامجه

 ناك ةدعاقلا ةيضقل ساسألا بتكملا نأ ىلإ كلذ ببس دوعي .يناديملا كرويوين

 حتفب موقي بتكم يأ نأب ساسألا بتكم ماظن يضقي .يناديملا كرويوين بتكم

 لكب مامتهالاب م نم موقي ةعومجم وأ ويصوم قحب ًالوأ ةيمسر [ىوعد] ةيضف

 تاقيقعتتلا .بدكمل ًاعبات انكم 8 فجوي هنأي املع :ةيشقلا هديد ةقلصملا رومألا

 ةظفاحملاو لمعلا ةيجاودزا مدع ءارجإلا كلذ نمضي .دالبلا ءاحنأ يف يداحتالا

 كلذو ءاهيلع ىنبُي ثيحب ةقباسلا تاقيقحتلا نم ةمكارتملا ةيلمعلا تاريخلا ىلع

 هيف لربي ةرم لك يف ديدجلا بتكملا لبق نم اهملعت ةداعإ ىلإ رارطضالا نم الدب

 | .دبددج ثداح

 |. جهلا ثودح دنع عجرم لوأ وه يناديملا نطنشاو بتكم نوك ببسب نكل

 تيرافسلا تاريجفت نع ايمسو ةيلوؤسملا معزت مل ةدعاقلا نأ ببسبو ,ةيجراخلا

 ب 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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 ثدع اناا لازلالاا
 هسسح 2- - ممم مس ململا ل مول مسح - مسلم سل

 نأب ةرادإلا عانقإ تاقيقحتلاب ءدبلا نم يناديملا كرويوين بتكم نكمتي نأ لبق

 .تامجهلا يف ةطروتم ةدعاقلا

 باعرإلا| ةحفاكتلكركجتلا]قبرقلا رقم ىلإ انبتكم نم عراشلا موتو انأ انربع
 تارايختسالا تاسسؤم لك نع نيلثممب ائيلم رقملا ناك . 1111

 كلذ يف امب .كرويوين ةنيدم يف بتاكم كلتمت يتلاو ,ةيكريمألا نيناوقلا قيبطتو
 .ةطرشلا مسقو 8 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

 .«اعتقم اريسفتا كلتمي هنأ

 .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 .نداال نب عيقوت

 عم ,49-1 ةقرفل عباتلا زورك نفيك تيأر .ةيبناج ةفرغ ىلإ ةصنملا نم نوج تعبت
 ,[49-1ب قحلم وهو ,ناغيروك موت ىعديو .ءكرويوين ةطرش ةرئاد نم نيققحملا لأ

 .ةدعاقلاب نيريبخ موتو نفيك ناك .تافلملا ناعجاريو ةريدتسم ةلواط لوح نيقلحتم

 نأ انداقتعا ببس اهيف صخلن ةماعلا ةرادإلل ةركذم ريضحتب ةثالثلا نحن نوج انرمأ

 .تامجهلا نع ةلوؤسم ةدعاقلا

 ضعب افاضأ موتو نفيك نأ امك ,نيرخآو نوج ىلإ هتيطعأ يذلا ليلحتلا ُثبتك
 ىلع نالجرلا ناك .انتيضرف معدت يتلا ةيرسلا تامولعملا ضعبو ةيخيراتلا تامولعملا
 يف صخألا ىلعو ,ةقطنملا يف ةدعاقلا ايالخ لوح تارابختسالا ريراقت ىلع عالطا
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 دوسنلا تايارلا

 لع اهانضرعو ةركذملا ةباتك انيهنأ .ةركذملا ىلإ ليصافتلا ضعب افاضأ امك ,يبورين

 .ةماعلا ةرادإلا ىلإ تلسرا مث ءاهيلع قداص يذلا نوج

 يف ةدراولا ججحلا ىلع ةماعلا ةرادإلا ةقفاومب هلق يظالنِإدَئَبئآرِلا ناب
 ىلإ قيرفلا فصن هج وت :قلروسومت بتكف نم قيرف ليكشت انملع نيعت .انتركذب

 كلذك نيلوؤسملا رابكررق .مالسلا راد ىلإ هجوتي فوسف رخآلا فصنلا امأ يبورين

 عيمج ةرداغمل ةمزاللا تابيترتلا تيرجا .نيتعومجملا ةدايق وروماد تاب ىلوتي نأ

 .ةلملق تاعاس نوضغ ىف قيرفلا دارفأ

 اعضاو يل لاقو ؛قيرفلا ءامسأ ناشي ترج تقلا تارواشملا ءانثأ ينم نوج مدغت

 .«ةركاذملا ىف دمج لمعب تمق» :يلوح نم هعارد

 . « ىدبمس أب كل أاركشد» :هل تل

 نم ةدافتسالا ىثتكمي 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

 قيفحت لباقم تاآفاكم نع نلعت تاقصلم تفولا اذه ىف ةيجراخلا ةرازو تردصأ

 .ٌةفاك ملاعلا ءاحنأ يف اهتعزوو ةلادعلا

 ةبونجلا ةقطنملا نم لدعلا ةرازو نم نوعّملا 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



 ةدعاقلا لارتنس

 ليلدلا مادختسا نمضتت كلذكو ,مهتنادإو ةيكريمأ ةمكحم مامأ مهميدقت ىلع نيرداق

 .ةدعاقلاب قلعتت ىرخا ةيئاضق تاقحالم ىف 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 لمعتلا نم هنإف

 ش .ةئسوترلو

 نوج عم انأ تلمع امنيب ,يبورين يف ضرألا ىلع بعصلا لمعلاب يئالمز ماق

 ةكبشلا عبتت يفو «يبورين قيرف ىلإ ةدعاسملا ميدقت ىلع كرويوين يف نيرخاو
 ةمصاعلا تناك .اهيلع زيكرتلاب انأدب يتلا ندملا ىدحإ ندنل تناك .ةدعاقلل عسوألا

 كلذكو .داهجلا ندال نب نالعإ ةدعاقلا هنم تعزو يذلا عقوملا يه ةيناطيربلا

 . يس لثم :مالعإلا لئاسو هيف تبتر يذلا ناكسلا كللذك نسدنل تناك .سيرشأ 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 ةدعاقلا
 مايقلا يف ةيادبلا يف اوددرت .ةدحتملا ةكلمملا ءاحنأ فلتخم ىفو ,ندنل يف ةدعاقلا

 مهو ,ندنل يف ةدعاقلاو ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ءاطشن 0 قلعتي ءيش ىأب

 .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 لظلا
 هبش نم ءاطشن ذيفنت نمو ديعسلا دلاخ ديهشلا ةليصف طيطخت نم ناك موجهلا نا
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 ةدعاعلا لارنن 4/1

 قيرف لاسرإ مت .هفاصوأب اهدّوزو لجرلا هيف ىأر يذلا ناكملاب لصتملا اهغلبأ
 نم رحت لجرو .نيدوغ نفيتس قيرفلا كلذ ءاضعأ نيب نم نأك .روفلا ىلع قف

 بتكم يف 51087 قيرفب ًاثيدح نفيتس قحتلا .الوراب نياو ىعدي كرويوين ةطرش
 لجرلا ناك .يكريمألا شيجلا يف ةصاخلا تايلمعلا تاوق نمض نم ناكو ؛كرويوين
 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 تربع
 يف ًاوضع ناكف الوراب نياو امأ .ةدعاقلاب صتخملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم
 .ءادوس ةيحل اذ ًائيمسو ءًايلاطيإ لجرلا ناك .ةربخلا نم ًاريبك اردق هعم بلجو 7
 رجت لجو رود بساثي ناكو ءلاقُي نأ بجي ام فرعيو ,ةرطاخملل ًأدعتسم لجرلا ناك
 .كرويوين ةطرش يف

 قباطي لجر رهظ ام ناعرسو .عقوملا قيرفلا +ءارقأ ةيقيو :نفيتسو «قياو ذدخ
 ضيبقلل ةبسانملا ةظحللا اورظتناو ءًاديج ءالمعلا هبقار .يبيدل تيطعأ يتلا فاصوألا
 روثعلا نع شيتفتلا ةيلمع ترفسأ .هوعضخأو هولقتعاف ةبسانملا ةظحللا تناح .هيلع
 نكي مل .ىرخأ قئاثو وأ ةيتوبث قاروأ يأ لجرلا كلتمي مل .رالود ةئمنامث غلبم ىلع
 .هتلاح هييقتب بيبط موقي يك ىفشتسم ىلإ هولقن مهنكل داس صدم نم ادكاس ليوا

 فرشأ .ىفشتسملا يف فوقوملا ريرس يف باوجتسالا ةيلمع فيشيتنأ نوج د“
 ىلع موجهلا ططخب ةقلعتملا يهو 161101510 باهرإلا ففقو ةيضق ىلع نال“
 .فوقوملا ضيرملا كلذ اهب رثأت ام ناعرس ةقيقح يهو ,فرطتملا باهر ملع ىلعو ابرجم ابوجتسم ناك هنأ امك ,1947 ماعلا يف كرويوين ةنيدم ملاعم

 يا مريب كورولا
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 دوسلا تابارلا

 نع الاؤس ىقلت امدنع لجرلا باجأ .«ديشر نب ميلس دلاخ ىمسا» :لجرلا در

 .يراجت لمعل ةصرف نع ثحبيو نميلا نم هنأب ,يبورين يف لعفي اذامو هتيسنج

 .هتهصج تيبطتو هحارج رد يح ىفشتسملا ىلإ لخد هئاب فاضأ .اضرأ

 هتاملك ليلحت ىلإ تقولا اذه ىف فرصنا امنيب ,هعمس أم لك بتكو نوج أموأ

 لاق .ةالصلل ةصرف دجي ناك اذإ امو ءًاحاترم ناك اذإ ام ديشر لأس .هتاكرح ةساردو

 ضعبو .نايلاطو ,؛ةدحتملا تايالولا نأشب هئارآو ةينيدلا هتادقتعم لوح ةينيتور تدب

 .اهب ةطبترملا رومألا

 اذهب عتمتسي هنأكو لجرلا ادب .ثيدحلا نوج لدابو هريرس يف ديشر ىخرتسا

 .عيضاوملا هذه نينا نوج «فيعثتل» هل تحبيتا ,ىغلا ةصرفلاب بحر امك ,ثيدحلا

 اهكلتمي يتلا تامولعملاب هرثأت رهظأ هنأ امك ,حيمالتتتإلا اقتل: ةنااتختناتلا

 .نوج

 .انداهو ءايخرتسم نوج ناك [ماقلا/حاتزالاباهتنرعشإ ةظفنإانل:ديضرإ صو
 كلذ رّدقي ديشر نأ حضاولا نم ناكو همرتحي هنأب عابطنالا ديشر ىطعأ امك ءابذهمو
 .رورس لكب ثيدحلا نالجرلا لمكأ اذكهو .هرودب مستبا نأ الإ هنم ناك امف ءاريثك

 .هتجهلو نوج بولسأ يف ثدح يذلا ريبغتلا برغتساو :ةناكتتإّفََِرآَمج ١
 : دما وه ووجسسسب وست اةلن7111171017 .! نر بهكأ»» :نرج درك

 ا



 ةدعاقلا لارتنس

 .كلذ دعب ملقلا عضو .ابيرقت,ةيلآ ةروصب»تتاهلا مقرا بشك نأ تبل ام هنكلاةرمألا

 ىفتاه

 1 7-6 دل ِ اذك 1 4 ا || ف رمألاب نوج ملد مل

 ءيش يأ لوق نع عنتما ديشر نكل ,يفتاهلا مقرلا لوح ًالمكم الاؤس نوج حرط
 .رخآ

 باوجتسالا ناك امنيب ,ديشر اهاطعأ ىتلا ةصقلاب قّقحي ءالمعلا نم رخآ قيرف ناك

 دعب جالعلا هيف ىقلت هنأ ديشر معز يذلا ىفشتسملا ىلإ قيرفلا ءاضعأ بهذ .ايراع

 ءراطملا ىلإ هلوصو ةقاطب ىلع روثعلل مهنم ةلواحم ىف راطملا ىلإ كلذكو ,ريجفتلا

 نيفظوملا عم ىفشتسملا يف قيرفلا ققح .نئرخأ تامولعم ئىأ ىلع لوصحلا وأ

 ضارغألا ىلع رثع ىفشتسملا يف تافيظنتلا فظوم نأ فشتكا كانهو ,ءابطألاو

 يئدعلا قيرفلا ل ضارغألا كن تلت
 ةنحاشلا اياقب ليلحت ةمهمب موقي ناك يذلا ٍيداحتالا تاقيقحتلا بتكمل عباتل

 ميم تحاقتاانانقا0121تاقطناتدتاق/13) .ربجنتلا يف تمدحتسا 27
 .يراحتنالا موجهلا كلذ يف تمدخّتسا
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 دوسلا تايارلا

 /بآأ ١5 موي ىف 910101001017 ان انتا طاطا طم ةهقو ينم .ةنزم

 ىلإ يناتسكابلا ءارزولا سيئر ةرئاط يف لخر مثا)ةةّينيكلا تاظلسلا ىلإ سطسغأ

 راطم يف هوقفار نيذلاو ةدوع لابقتسال نّيعملا قيرفلاو وروماد تاب هجاو .ىبوريب

 ريطتل دوقولا نم يفكي ام ءارزولا سيئر ةرئاط كلتمت مل : عقوتم ريغ اقزأم ىبوري

 .ناتسكاب ىلإ ةدئاع

 نكل» :حضاو لكشب لأس ًاينيك ًالوؤسم نكل ,ةياهنلا يف دوقولا تانازخ تكلم

 1 « ؟عفدي فوس نَم

 تارابختسالا ةلاكول ةعبات ةرئاط دهاش نأ دعبو دماج توصب تاب باجأ

 .«ةروتافلا عفديس نَم مهنإ» :جردملا ىلع ةيكريمألا

 799072277223358 سطس غأ /بآ ٠١ مري ىن هتلر 2



 تناكف ةيلاتلا هتمهم امأ . .ئبورين ةيل

 نم ويلوي/زومت رهش رخاوأ يف هنأ اللا ةدوع حرش . :تارجفتملا لاجم يف لمعلا

 نورخآ ءاضعأو .ليضف دمحم قفطصتو ةدمحتا َنسيََخ قافلخت عمتجا ,1494 ماعلا
 يف اهمادختسا لجأ نم يت .نأ .يت ةدام نحط فدهب مالسلا راد يف ةدعاقلا يف

 مقر لزنملا ين خ11ذ111120721511901111511771318011111072717 . تار جنا
 لاجرلا الم . ةيئاهنلا تاريضحتلا مامتإ لجأ نم ةنيدملا نم الاليإ ةقطنم يف 7١

 قودنص ىف اهوعضوو ,تايراطبو ,تاناوطسأو ,ةرجفتملا ىت .نأ .ىت ةدام نم قيدانص

 .يناليغلا نافلخ 55 ىعدي ليبع ةدعاسمب انيادعجما امرا ىتلا ةيساشلا

 نّيعتي هنأب حلاص هغلبأ ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف هنأ ةدوع عروش

 يف يناليغلا رضح .مايأ ةسمخ نوضغ يف اينيك ةرداغم ةدعاقلا دارفأ عيمج ىلع

 ءاقتلا يلاتلا مويلا يفو .هيف لزنو يبورين يف بوت ليه قدنف ىلإ هتاذ مويلا كلذ
 نارخالا ناوضعلا امأ .ةدعاقلا يف مهريغ ءايقصا عم لوضف نوراهو ةدوع كانه

 ىلع ءانبو ءليضف دمحم ىفطصمو ناديوس ملاس كح خيشلا امهو ,ةدعاقلا يف

 ةيلودلا ةيناتسكابلا ناريطلا ةكرش ةلحر نتم ىلع يبورين ارداغ دقف ءاهايقلت تاميلعت
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 دوسلا تابارلإ

 يس سس اا ااا ااا

 ورتشا ملسم يلع دمحم دهف نأ امك ءيبد قيرط نع يشتارك ىلإ نيهجتم 44 مقرلا

 راريطلا ةكرشل ةعباتلا 157 مقر ةلحرلا نتم ىلع ةدوعلو هل ركاذن سطسغأ/بآ م ىف

 .سطسغأ/بنآ * موي رداغت نأ اهل ررقملا نم ناك يتلاو ةيلودلا ةيناتسكابلا

 لاصتا ىلع والك كيس ءبوت ليه قدنف يف ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب ىلإ ةدوع مضنا

 سبالم ىرتشاو هتيحل ةدوع قلح سطسغأ/بآ ه موي يفو .مالسلا راد يف قيرفلاب

 راس .يشتارك ىلإ يلاتلا مويلا ةلحر دعب ناتسناغفأ يف ندال نب ءاقلل اريضحت ةديدج

 ةلحرلا نتم ىلع يشتارك ىلإ يبورين يناليغلاو حلاص رداع .قوستلا ةيلمع همامتإ

 ملسمو (افيزم ايبا امدختسم) ةدوع رداغ امنيب ةميكلا ناريطلا ةكرشل ةعباتلا .١"

 1 مقر ةلحرلا نتم ىلع

 هدعاقلا ةمظنم يف نوراه هب ماق يذلا رودلا نيققحملا ماما ةدوع فشك

 برمرلاباريزاقتلا!ةللت!!ي7315/ .ةدابقلا ىلإ ريراقتلا ةباتك ىف هو صخألا ىلعو

 :ةنفا ةدعاف 2 2 ٍ /
 دعاقلا ططخ ىقبت يكلو ياعم ديأ نيب ريراقتلا كلتا عرقا ابللكتتإةتللذوإ
 يكب «اطاطبلا» ,«داهجلا» ىنعي «لمعلا» :كلذ ىلع ةلثمأ هييوجحتسم هدوع ىطعأ

 ضاثولارر ينعت «علسلا»و :«ةئيسلا قئاثولا» ينعت يقرر الاد ,«ةيودبلا لبانعلا»

 .«ةروزملا

0 8 , 2 
 تاملكلا كلت ما كك نا ةيفيك نع ال اخم نرطعت ر نا كتكمبي , دأد» :فيشتتنا لاس

 هادم ظ ها ا ا
 ا 7 : اننإ» ىنعت اننإف ,«نميلا نم علسلا تناك فيك» ءانلق ادا» .هدوع در

 ؛ سك افلا لسرت تناك نوراه ريراقت 7 هدوع لاق .«قميلا نم هروزم قئانو ؟

 .ةدعاقلا ةداق ىلإ اهلقني ةاعسلا دحأ ناك كانه نمو .ناتسكاب

 - انآ

 دلا يف كب ًالهأ» :تلق مث هتقئاعو ةرئاطلا ىلإ تلخد .قيرفلا كلذ ءاضعأ

 وجلا تراويتس ةدعاق ىلإ اينيك نم ةدوع عم اوج فيشيتنأ نوج رفاس
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 ةدعافلا لارتنس

 تس ااا

معلا ىفي ال ًاحيرصت كلذ ناك . «ميظع لمع
 لمحو ةقرفو نوج ماف .هقح ل

يرق نأ امك" :نوللا ةنكاو ةدساو ةعطق هع اقل ]م
 

 نم هل

 ايز يدتري ةدوع ناك اينيك ىف لئاه

 تنجب دحأ ىلإ هب ثراط ةماوح ةرئاط ىلإ هلقن
 ب

 نم ةعومجم انعمس ةأجفو و «ندنل يف ةدعاقلا تايلمع لوح لينوأ فوج مم ةلواطتمب

 ةينويزمن د ةشاش مامأ اوعمجت نيذلا هاوفأ نم ةملطنم ةشهدلا تارابعو تاخرصلا

 انم برقلاب

 خيراوص قالطإب رمأ نوتتيلك 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 ,ناتسناغفأو

 .تسوخ برق ةدعاقلا دارفأ بيردتل دعاوقو موطرخلا يف ةيودأ عنصم ىلع عقاوملا

 كلذو «نوجب ةيزكرملا تاراشتسالا ةلاكو نم عاب يلراشتو قيهروك ديشاف 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 توام كولا نأ نوع اقول ريععأ .تابرضلا كلت ىلع جاجتحالل

أ اصاخشأ كلذب تلتقو ريذحتت وأ ببس نوذ نه
 .ءايرب

 لعف اذا :ةظحللا كلت يف ًاعيمج هب انرعش امع ًاربعم ةشهدب ءالمزلا دحأ حاص

 ره .«اذه نولعفيس مهنأب الوأ انوريخي مل :ةءاييبلا قحب .ءاذامل» :نوج كلاس

لا زكرم نع ًاديعب ىبناج بتكم ىلإ هتعبت امنيب هيفتك
 وروماد تايب انلصتا مث .ةدايق

 امأ .ةيكريمألا تابرضلا نم ماقتنالا ديري صخش يأل ةلهس ًافادهأ اوحبصأ نأ دعب ١ افادت أ نأ دعب
2# 
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 ةولنالا تادارزا

 00000 ل اللا

 لإ رداب ناكل كلت فصقلا ةيلمع نأشب امدقم يداحتالا تاقيّمحتلا بتكم ملع ول

 .رومألا أدهت ىتح عراوشلا نم مهجارخإ وأ ءانيبستنم بحس

 ,ىداعتبالاب ايقيرفأ قرش يف ضرألا ىلع نيلماعلا دارفألا لك ةدايقلا زكرم ٌرمأ

 راد "9 يبورين يف راشتنالا ناك . تامجهلا نع جتانلا فبضغلا اداب | نأ ىلإ ر اظنألا

 لازت أم اهنن امك ءاهوتل فلانه تبرص دق ةدعاملا تناك :ىفكي أمن ارطخ ماللسلا

 .ديدج نم برضتل لئاسولا كلتمت

 تناكو 1 درو نيو تبوس يذل

 ال

 .قدصأ نأ بغرأ ملو .قدصأ مل ينك موووت

 تررق يتلا ةهجلا تناك نم ًانئثاك نكل .ةقيرطلا هذهب لُغتسُي دق ىموقلا نمألا نأب
 'يح ديدهتب ترطاخ دقف ةيلمعلا كلت جراخ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ء 7

 تضرعت ىتلا تارك كسعملا دحأ ريمأ ناك
 فصقلا كرت . .يرماخلا نسح فصقلل

 نم بلطلا ىلإ كلذ هعفذ امك ةدحتملا تايالولا ىلع هدقح | ىمعو ٠

 .ةيلاثلا اةدعاقلا تايلمع ىيدجلإ ىف دهشتسي نأي هل رايب نهال نب

: 
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 وراي ةناوؤ نيدوغ نفيتس هلمكأ يذلا هباوجتسا لامكتسا لجأ نم ديشر ديعا
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 ياديملا قطلشاو بتكم ىلوت اذكمو .ةيبرعلاب ثدحفلا ديجي امهنم يأ نكي مل
 . ٠.مج تملا دحأ راضحإ

 , * ىلع فيشيتنأ نوج اهحرظ وأ قيس ىتلا ةلئسألا حرطب ماو فيتم أدي

 ”نيترافسلا بطي هتقالص يم انو 1 ؟يبورين يف لعفي ناك اذام :باوجتسالا ةيادب يف
 نيا !

 93و نفيتس ههجاو .ًاقباس اهاطعأ يتلا اهتاذ تاباجإلا ةيادبلا يف ديشر ىطعأ

 لأ ٠ ١85



 ةدعافلا لارتنس

 (81ولأ5 ا[ ولان 0 لكألل ةزهاجلا تابجولا كلذ ىلإ ةفاضإ نفيتس هاطعأو .ليلدلاب

 .جراخلا يف نييكريمألا دونجلل ىطعَت يتلا ةزهاجلا صصحلا ىهو ١15( وأ د

 صاخ لكشب بحأ امك .ةذيذل اهنأ ظحالو .ةزهاجلا تابجولا ةركفب ديشر شهد

 اجيررات ىشالتي نواعتلل هادبأ ىدلا ضفرلا أدب .هيلع لمتشت ىذلا ىلحملا كعكلا

 :نئل دلال .ددرتلا عم قفارتملا بواجتلا نم عون ىلإ لوحتو
 . هي 9 واسوا زو سسح عسب

 ةقفاوملا تمّتو .لدعلا ةرازو عم اذه هبلط يداحتالا تاقيقحتلا بتكم شقان

 لاح يأ ىلع هديرن ام يه ةدحتملا تايالولا يف هتمكاحم نأل كلذو لماع

 ماعلا يعدملا بئان امأ .نييكريمأ نييندم لتقو ةيكريمألا تارافسلا مجاه هنأل كلذو

 ادهج ولأت نل ةدحتملا تايالولا نأ نلعت ةقيثو رّرح دقف دلاريجزتيف تاب ىكريمألا

 .همكاحتو اهيلإ ملسُي يكل

 .اهب ًاديعس ادب .اهل ةيبرع ةمجرتب ةقفرم تناكو .ديشر ىلع ةقيثولا كلت تضرُت
 نأ لبق ًالبلق تشب سايق هلوقأ ام ىدل نآلاو ءمكل اركش» :اهلع عقو نأ دعب لاقو

 ةكلمملا نم انأو ,يلهوعلا دمحم يننإ ,ديشر نب ميلس دلاخ سيل يمسا نإ» :عباتي
 نم يراحتنا مجاهمك هرود ةيدأت نم هغارف دعب هنإ يلهوعلا لاق .«ةيدوعسلا ةيبرعلا

 :ةيلمعلا عقوم نم بره .دعب ام ىف 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 ّيش هنإ لاق

 ناك .نيلمتحملا نيدنجملاب ةدايقلا مالعإ داتعا هنكل .ركسعملا ىلع رطيست ةدعاتلا

 نع هزّيمت هتاراهم نأب رخف لكب هيبوجتسم غلبأ .نيدنجملا كئلوأ نم ادحاو يلهوعلا
 يلهوعلا ىقتلا .ةدعاقلاب قاحتلالل ةيصوت ىقلت هنأو ءنيرخآلا نيدنجملا نم هنالمز

 نب هلاق ءيش لك عم قفاوتي هنأب فشتكا هنأب هيبوجتسم غلبأو .ندال نيب كلذ دعب
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 دوسلا تايارلا

 ريضق تقوب كلذ دعب بلط .ةدعاقلا ىلإ مضناو ندال نبل ةعيبلا يلهوعلا ىطعأ

 يلهوعلا ند ال نب ىعدتسا .هل رضحي ام ائيش كانه نأ ندال نب هغلبأ 4 مهم ديدحت

 نايالولاب ةيوق ةبرض لازنإل ىعسم نم 58 قوكت فو هثاي هقلمأو ةياهنلا ىف

 /زومت ١" ىفو .يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ريجفت ىلع دعاسي فوس هنأو ,ةدحتملا

 .عرخأت ثيح ىبد ىلإ رفاس كانه نمو ,ناتسناغفأ ىلإ ناتسكاب نم أوج رفاس ويلوي

 .سطسغأ/بآ ١ ىتح لصي مل اذكهو ,يبورين ىلإ ةررقملا هتلحر

 نم اءدب كلذو ٍريجفتلا لوح هفرعي ءيش لك باوجتسالا قيرف يلهوعلا غلبأ
 ينلا لامعألاب ارورمو ,حلاص ىعدي يرصم لجر هنأب هب هفّرع يذلاو ,ةلبنقلا عناص

 ءافخأ لواح ايه اذكهو ءافرتحم ًايذاك لجرلا نكي مل . موجهلا , موب يف اهب ماق

 :قارتغالا ىلع ةلمحي قيقطحلا .قيرف ناك هئاقدصأ :تايوق جس وأ تامولعب

 رودب موقيس ناك يذلا وهو ,199/ ماعلا نم ويام/رايأ رهش ىف لوضف نوراه ماق

 .يبورين يف امهدوجو ءانثأ يلع داهج نّيعملا مجاهملا هليمزو ,ىلهوعلل دشرملا

 سّسجت دقف سطسغأ/بآ 6 يف امأ .ادنور وين تاعمجم 6 يف عقي لزنم راجئتساب

 يفو .ةيكريمألا ةرافسلا عقوم ىلع ةدعاقلا نم نورخآ ءاضعأو .نوراهو .ىلهرعلا

 يف ءادحلا لارتنسب يلهوعلا لصتا رهشلا كلذ نم عباسلاو ءسداسلاو ,سماخلا
 انعو ءريجفتلل ددحملا مويلا حابص يف نكل .لزنملا كلذ ىف فتاه نم نميلا

 امنيب ؛:ةصاخلا هتنحاشب نييراحتنالا نيمجاهملا نوراه قفار 4:0. ةعاسلا ىلاوح

 عبرأب ازهجم ىلهوعلا ناك .تارجفتملاب ةلمحملا ةنحاشلا ىلع داهجو ىلهرعلا داق

 ةحاش لافقأل عيتاقمو .ملم * رابع نم ايريب سدسو .تامدصلل ةيئسم لباتأ
 .ريجفتلا

 ا

 اا سارح ىلع ةيمدص ةلبنق ٠١:7٠ ةعاسلا وحن دنع نوراه ىقلأ

 اعتبا .ةرافسلا وحن ريسملا يلع داهجو يلهرعلا عبات امنيب .مههابتنا لّحيو مهلغاشي
 راقسلا نم ىلع داهجو يلهوعلا برتقا .ةمهملا هذه يف هرود ىهتنا نأ دعب نوراه
 رثكأ مدقتلا نم اوعنُم اذكهو .ءسارحلا نم ددع اهتاباوب دنع زكرمت ةطقن ىلإ الصوف
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 ةدعاقلا لارتنس

 نيتباوبلا نيتاه دنع هسفن ريجفتب يضمي هرود نأ هيلع قفتملا نم ناكو ,ىلهوعلا زق

 نوكت ةفاسمب ةرايسلا عم هسفن ريجفت نم ىلع داهج 0 يكل كلذو :تاذلاب

 حاصو .ةيمدصلا لبانقلاب يلهوعلا حّول .ةرافسلاب ررضلا قاحلال يفكي لكشب ةبيرق

 أدب .هوحن ةلبنقلا يلهوعلا ىمر اذكهو ,ءسراحلا ضفر .ةباوبلا هل حتفيل سراحلاب

 دهاشو بخصلا عمس نأ دعب ةرافسلا وحن هسدسم نم صاصرلا قالطإب ىلع داهج

 .ساتلا رثعبت ىف بّبست يذلا رمألا وهو تاحشالا

 ىلع داهج ةدعاسم هتمهم تئاك :هلعف هب ردجي امم ادكأتم يلهوعلا 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
 روظحم راحتنالاو ءًاداهشتسا نوكي 8 نم الدي ًاراحتتا رصعتس ناك هسفعل ىلهوعلا
 ةسحأألا نيد أ عيهت ناك هنكل ؛ةقدلا ةياغ يف نيتلاحلا نيب زييمتلا ن :اك .مالسإلا يف

 ءضرألا ىلع عقو الكوب اديس ىقكألاب أدير. :ةعرسا سألاب يلهوعلا ر كف .يلهرعلل

 .هسفن ىلع داهج رجف امدنع حرجو

 يف ةيقابلا تاصاصرلا لك نم صلخت نأ دعب ًابيرق ىفشتسم يلهوعلا لخد
 ىلع ةيصخشلا هتاكلتسم عضو هنأ امك ءاقسال تدجو ثيحح ضاحرملا ىف. هسدس
 ةيحض ناك هنأب هوجلاع نيذلا ءابطألاو تاضرمملا يلهوعلا غلبأ .ةذفانلا ةفاح

 موت ةالعاقلابإلتظتا مث .هحورج [بيطقت] ديمضت دعب ىفشتسملا رداغ .راجفنالا

 هئايرقأ نع هنجس دعب لاؤس هيلع رم ةدحتملا تايالولا ىلإ ًاوج يلهوعلا لقن

 ةيداحتا ةمكحم تردصأو 7٠١١. ماعلا يف يلهوعلا مكوح .نيدوغ نفيتس ىلإ راشأف

 ىلإ ةفاضإلاب كلذو ,ةقاش لاغشأ نود نم تاونس سمخ ةدمل نجسلاب هيلع مكحلا

 .دمحم سيمح

 عا” ١



 دوسلا تايارلا
 سس ثيم --س“ت9ن9ىزرؤكلؤُتع_ ىو 2

 كلذو /١14. ماعلا نم ربمتبس /لوليأ رهش يف دمحم ىلع ىلع ضبتفلا يملأ

 فرتعا .نيريجفتلا ةيضق ىف هعم قيقحتلل هئاعدتسا رثإ رصم ىلإ رارفلا هتلواحم دنع

 لاو امو كأديأ مكاحُي مل هنكل 8 ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف بنذم هنأب دمحم

 ذنم دلاريجزتيف تاب طغض .نمآ عقوم يف عضو هنأ امك مويلا ىتح هتمكاحم رظتني
 ىف هباوجتسال تابو انأ ةرم تاذ تبهذ .هتنادإو دمحم ةمكاحم لجأ نم ليوط نمز

 جودزملا ليمعلا كلذ اندجوف نجسلا
 .فجتري وهو قباسلا

: 

 انملع .ةقيقد اهودجوف يلهوعلا اهفشك يتلا ةديدجلا عئاقولا لك نوققحملا عبتت
 راجئتسا ىلع لوضف نوراه مدقأ يبورين تاريجفت تلت يتلا مايألا يف هنأب دعب ام يف
 اهجوتم يبورين رداغ هنأ امك ,تياتسا ادنور وين 6 يف نئاكلا هلزنم فيظنتل لامع

 كاست م6 نافلخ نإف مالسلا راد ىفو .سطسغأ/بآ ١5 ىلاوح رمقلا رزج وحن

 نم صلختلل ةمزاللا تابيترتلا ىرجأ امك الاليإ يف 7١ سواه يف هتاكلتمم فظن
 مالسلا راد سيمخ رداغ .ةرجفتملا يت .نأ .يت لأ ن1 يطع ةمدخلا ةنسلطملا

 طيطخت ةيفيك نع ةلماك ةروص ترهظ .نوات بياك ىلإ اهجوتم سطسغأ/بآ يف

 تامكاحمو ماهتا حئاولل طيطختلاب تأدب ءاعدالا قرف نأ امك ءاهذيفنتو تامجهلا

 .ةيلمعلا يف مهراودأ ببسب ةدعاقلا نم نيرخآ ةداقو ندال نب

 .ةنمآلا ئباخملاو ,تآشنملا فلتخم اهل تعضخ ىتلا شيتفتلا تايلمع ترمثأ

 ا م

 ىلإ روصلا كلت تلوحت .ناَوتتلا:يفاندال نب زكرمت نأ ذنم ءاطقتلا مها مطعم ىلإ
 ؛ةرابعلا هذه ةلاكولا مدختست .ةدعاقلا نع روصلا [تاموبلا] .بتك نم دحاو ساسأ

 نيذلاو .مهب هبتشملا نم نيرخآ روصو نيهوبشملا روص ىلع ةلالدلل .روصلا باتك يأ

 .قيقحتلا ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ نولكشي



 ةدعاقلا لارتنس

 نم ةيادبلا تناك .ةديدج تاهاجتا هتاذ تقولا اذه يف قيقحتلل انلوضف ذخأ

 نوم دختس مهنأو ,كانه نوزكرمتي ةدعاقلا ءاضعأ نأ حضاولا نم ناك ثيح نىميلا

 تحت) يلهوعلا اهمدختسا ىتلا ةروزملا رفسلا تازاوج امأ .تايلمعلا نشل دالبلا كلت

 ,نميلا نم تردص دقف تامجهلا يف اوكرتشا نيذلا نورخآلا نويباهرإلاو (ديشر مسا

 ينلانووسهللال171878 . نين زسزنز سوسو ها اساسجرن اطال ت1
 نأل 947 ماعلا يف ندنل يف هتاقيقحت انبتكم أدب ؛نَدَنلا! لفإ)ةانعاقلا وول جريشت

 سضيقلاوةهفاطووالز11111111111180117أ| ١ كانه زكر متم ناك قدال نبل ىسالعإلا +بكملا

 لزنملا اذه ىلع انقلطأ 7979990191999911911917091111175771113751
 .نفوهتيب بتكم بقل

 يف اوكرتشا نيذلا بتكملا ءالمع نيب نم يلبيز نورآو زنكريب ىبيآ ناك
 ضبقلا ءاقلإ يف مساح رودب نالجرلا ماق .مالسلا راد يف ترج ىلا تاقيقحتلا

 تدعاس يتلا تافارتعالا يىهو ءهنم تافارتعالا عازتناو دمحم سيمخ نافلخ ىلع

 ةيضق يف ةيئاهنلا ةمكاحملا ةجيتن ,ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحلاو .هتنادإ ىلع

 راقبلا سفن

 نم ًاجرختم نيثالث وحن عم ١4949 ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ندال نب عمتجا

 :سردتلل راغول ركسعم يف ترج ىتلاو «كابتشالا لاتق» ىلع ةصاخ بيردت ةرود

 ىعدتسا .ةصاخلا ء ءاطشنلا ةعومجم نم دالخ اهعمج يتلا ةعومجملا هذه ءاضعأربتعا

 نونفو .هجول ا يديألاب لاتقلا نونف ءاطشنلا ءالؤه ميلعتل اناتسكاب ايونام دالج

 .ىرخألا لاتقلا نوتفو ودناوكياتلا
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 دوشسلا تايارلا

 ردال ب مهأنه ٠ .ندال نب ةلباقمل راهدتق 50 لأ

ل يجف لوح مساس ىلع ةرضاحم ل رختل
 فيز قرم يأ راس

 م «جرغملا ىلع

 ايلول يبوريف موجه بابسأ ةقد لكب مهل حرش امك 0

 سم لأ نيثالث لتقمب تببست اهنأ معز يتلاو ءلاموصلا ىف ١ لنألاو 53

 رافسلا نأ وهف رخآلا ببسلا امأ ؛يبوريد ىف ةرافسلا نم اههيجوت ا

 اىأ ؛رويبام ىد غناراع نوج ىسايسلا نيدرمتملا ميعزل معدلا ا 0

يقيرفأ قرش ىف ةيكريمألا تارابختسالل زكرم ربكأ اهنأ وه مكمل
 .ا

 (ٌمحملا دلاخ ا اذه :
نب اهمامأ ضرع ىتلا ةعومجملا نيب نم ناك

 1 وهرب ندال 

 .ريمتبس (لوليأ نم رش ةطاخ

1 

 ..: سقطملاو هت



 سماخلا لصمعلا

 . “ب ام ليلدو ى 9 1 6 ]|

 ماه ءزج انمامأ يقب» :40-1 قيرف سيئر وهو ,نولنود موت لاق ١9149. 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 .«يلع داليم ديع هنإ» :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 مسِقأ 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 اداما» :هحلأس م سممح || ىلإ غنال موت تعبت

 حارس قالطإ كشو ىلع نييناطيربلا نأ انملع .ةريبك ةلكشم انمامأ ترهظ»
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 1١- ذهل دمهعؤو / هي (ل ملف
 م00

ديع ميهارباو ,ىرايلا كبع لداعو زاوغلا "1-3
 ةدلعاملا هداق نم اعيمج مهو .سورا

 نيل يف يمالسإلا داهجلاو

 «؟اذامل حل ؟ اذاعد

 ناوضعو .نيفورعملا نييمالسإلا نم امهو سوراديعو يرابلا دبع لقتنا

 ةرتفلا يف ندنل ىلإ يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىروش سلجم يف نازراب

 ةنيدملا هذهل ةديازتملا ةيمهألا ىلإ ريشي يذلا رمألا وهو ,19917و 194 نيهاعلا

 وحب ناريست ةيرصملا ىمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا تناك .ةيباهرإلا ةكرحلل ةدعاتك

 .تادعملاو ءبتاكملاو «ءاضعألاب ناكراشتت اتناك نيتعامجلا نأ امك .حامدنالا

 نسلجم نأ اه :نضلاصفتم ةدانق ىتلكببب كلذ عم ناتعامجلا تظفتحا

 وهو .جامدنالا ىلع نيحلا كلذ ىتح قفاو دق نكي مل ةيرصملا يمالسإلا داهجلا

 يف يرابلا دبع يرهاوظلا نّيع .همامتإل اريثك طغضي يرهاوظلا ناك يذلا رمأل

 بئان ىلإ تضفخنا هتبتر نأ الإ ,ندنل ةيلخ ةدايقل 1445 ماعلا نم ويام/رايأ رهش

3 5 
 ىز وس

 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف ندنل ىلإ سوراديع لوصو دعب كلذو .دئاقلا

 ىف ةيرضملا ىفالسألا دايجلا سكر بصتعم قياسلا ىف سورادبع لغش 15339
 وتل ؟؟ هلاعتنا لبق :قاحسرذا ,وكاي يف اني رئ انوووأ

 ءوجللا بلط نأ دعب كلذو اود وكت اقشتم هتفصن ندنل 8 شيعي زاوف ناك

 .ةدحتملا ةكلمملا ىف ىسايسلا

 تاراشتسالا 0 قاللطإ . نع نع ةسايسلا هذه ةبرقسأ 0000

 قيبطت تاطلس نأ امك ,ندنل ىلع «ناتسندنل» بقل طابحإلاب اورعش نيذلا ةيسنرفلا

 هذه زحت مل .اهيلع موللاب تقلأ ملاعلا يف ىرخألا تارابختسالا تالاكوو نيناوقلا
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 رتسيسننام ليلذو يدحتلا هةيلمع

 صخألا ىلعو .ةدحتملا ةكلمملا يف ةينمآلا تالاكولا قع ربك عد انو ةسايسلا

 ,5013 يأ .ةطرشلل عباتلا باهرإلا ةحفاكم عرف ناك .درايدنالتوكس رئاود لخاد

 نكل .هنولثمي يذلا ديدهتلا مهفف ةيرصملا يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا ءاطشن بقاري

 .رابتعالا نيعب ذخؤت مل درايدنالتوكس فواخم

 ماعلا يف سوراديعو يرابلا دبع ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلع نويناطيربلا مدقُي مل

 أ بسب هنإ ال ليق فاجتالا اذه يف مهيلع ديدشلا انحاحلإ نم مغرلاب 1495

 نوريثي» ةدحتملا تايالولا مهربتعت صاخشأب لاضتالا ريغ امينا ولع مل لاجرلا

 ليلد كانه نكي مل كلذل ,ةيباهرإ تامجهب ةرشابم نيطبترم ريغ مهنألو ,«بعاتملا

 اسس ل هيج ةلحرملا كلت يف مهيلع ضبقلا ءاقلإ معدي

 لإوريشي ليلد#جلإ[اَداَنَتَسآ) كلذو ءايقيرفأ قرش يف ةتتازافسلا

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم 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» :هسأر زهي وهو موت لاق
 ةماقإل ةعاس نيرشعو اعبرأ انيدل نإ نويناطيربلا لوقي نآلاو ءانبعلم جراخ تحبصأ

 موت يل حرش .«مهحارس نوقلطيس مهنإف اآلإو مهزاجتحا رارمتسا 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

 يف مدعتس يتلا ىوكشلا ريصحت يف نواعتلا لجأ نم 5011112111 آ11[015أ ةيبونجلا

 .ةثالثلا لاجرلا دادرتسا بلطت ىتلاو ةدحتملا ةكلمملا
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 يمه
 ص ييصمصم يسم دن يسم

 هيلع * ومب 3 5 2

 ظ «داد مسالا ى ىوعد ءداىف يدل كلذ ؛ نادعستو ,ديدج ليلد

 ,نجسلا ىف : اولظ املاط رمألا جلاعت فيك ثرتكأ ال»
 الو نوريطخ لاجر مهنكل

 .«مهحارس ىالطإ نكمَي

 زاوف قيرط نع كلذ نم نح ةستب 3 اه د ةلياقم ديرب صخش يأ ن ..| أو 1
 .م امهو ,تينراب رتيبو نغريب رتيب 5 امدنع هنأ ركذُي .ةعئاشلا رارسألا نم ريتعُي
 تفصو .زاوف قيرط نع كلذ العف امهنإف ندال نب ةلباقم نم نأ .نأ .يس ةطحم

 مّ

3 
00 

26 
3 

٠ 
 ا

 زيفاحصلا راضحإ ةيلمع ,زاوف بتكم يف قحال تو يف :

 ,ىروسلا بعصم ىبأ ةقفرب ناتسناغفأ ىلإ نالجرلا لقن .ندال نب ةلباقم لجأ نم

 ريزغ بتاك هنأب نييداهجلا نيب فورعم يروس لجر وهو .زاوف يدعاسم دحأ وهو
 ملس .ميرم تس ىفطصم وه يقيقحلا همسا نأ ركذُي .يجيتارتسا ططخم ططخمو جاتنإلا
 ابركسعلا ةنجللا يف وضع وهو ٠ ,لدعلا فيس ىلإ ناتسناغفأ يف نيلجرلا بعصم وب
 يودي زاهج ةطساوب شيتفتلا تاءارجإ نم ةلساس لدعلا فيس ىرجأ .: دعاتلل

 ازهجأ عاونأ نم عون يأ وأ ,ةحلسألل امهلمح مدع نم دكأتلل نداعملل فشاك

 فيس نكل .ًالطعم ناك فشاكلا زاهجلا نأ نع بعصم يبأ تاركذم تفشك .عبتتلا

 ادابن .لعفلاب لمعي هنأب دقتعي نإ .نإ .يس قيرف لعج مهملا نم هنأ ربتعا لدعلا
 نه اونكمت مهنأل تاكنلا ةدعاقلا نم نورخاآ ءاضعأو .ندال نيو .لدعلا فيس

 .تينراو نيغريب عادخ

 ةددحم تايلمع ليصافت ندال نب نم بلط بعصم ابأ نأ تاركذملا تلجس
 يل كعالطإ يننكمي ال» :ندال نب لاق .بلطلا اذه عم بواجتي مل ندال نب نأو

 فو قحال تقو يف ابوروأ بعصم وبأ رداغ .«ودعلا قمع يف كنأل ليصافنتلا
 .ناتسناغفأ ىلإ |ادئاع

 يف ٠ . ا . ّ

 ثدال نب ةلباقم دارأ امدنع هرودب زاوف ءاقلل ندنل ىلإ رفسلاب نوج ماق
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 .ايقيرفأ قرش يف .نيترافسلا ريجفت نم اببرقت نيرهظ لبق كلذ ناكو :199/ ماعلا

 ىلإ اهنمو دابأ مالسإ ىلإ رفسلا ىلع يس .يب .يآ قيرف هيدعاسم دحأو زاوف دعاس

 ىلع داتعا ندال نب نأ كلذك ركذُي .مهراظتنا يف ندال نب ناك ثيح ناتسناغفأ
 ىقرو :ندنل نيف ناوف «شكم نم ةكلاملا ةيدوعسلا ةلئاعلل ةبجااشلا تاباطخلا لاسرا

 05 ةيلا دونجلل تحمس اهنأل ةكلاملا ةلئاعلا اهيف نادأ يتلا تابياطخلا

 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 144٠., ماعلا يف زاب نب اهردصأ يتلا يوتفلا صوصخلا هجو

 .ةكلمملا لوخدب بفاجألا دونجلل حامسلا بجي

 يف عزوتو .ةيدوعسلا اهكلمت ةيبرع ةفيحص يهو .ةيمويلا ةايحلا ةفيحص ترشن

 /بآ " خيراتب َيقرَهاَولقلاَو ةيرصملا يمالتتإلاةاَهَكنلاقمإةلاَتت ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 راصتخاب ناكريمألا غلبن نأ انمهي» :ةلاسرلا هذه يف ءاج /١919. ماعلا نم سطسغأ

 نوعب هبتكنس اننأل راج ةيانعب هوأرقي نأ وجرن يذلا درلا دادعإو تلصو مهتلاسر نأ

 مويلا يف اي ايقيرفأ قرش يف 1133737777177 ٠ «اهنومهفي يتلا ةغللاب هللا

 . عجلات

 يتلاو ,نمزلا نم رهش لبق اينابلأ يف تثدح ةراغ ىلإ هتلاسر يف يرهاوظلا راشأ

 دارفأ ىلع ضبقلا ءاقلإ يف ةدحتملا تايالولا عم ةيئابلألا تاطلسلا اهيف تذواعت

 ةيتارابختسا ريراقت باقعأ يف ةراغلا تثدح .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ايالخ ىدحإ

 مَلُس .اينابلأ يف ةيكريمألا حلاصملا ىلع موجهل ططخت تناك ةيلخلا كلت نإ تلاق

 ببسي رصم يف نيبولطم اوثاك مهثأل كلّذو :ةيرصملا تاطلسلا ىلإ ةيلخلا ءاضعأ

 ضبقلا ىقلأ نيرخآ عم اومكوح امك ,ةيباهرإلا تامجهلا نم ةلسلس يف مهطروت

 اومكوجس 7 يرارلا دييغو ,سوزرادبع لثم - نيرخآ نكل) .ىرخأ ةنكمأ يف مهيلع

 يه دالبلا كلت نأل كلذو .اينابلأ نم نيدئاعلا مسا ةيضقلا هذه ىلع قلطأ .(ًايبايغ

 .نيفوقوملا ده رسك قفع اهنم داع يتلا



 .ييمالسإلا نييباهرإلاو يمالسإلا داهجلا ةمظنمل لضفم عقوم ىلإ اينابلأ تلوحت

 ةناقلبلا برحلاو - يعويشلا ماظنلا طوقس تلت ىتلا ىضوفلا نأل كلذو ,نيرخآلا

 كلتل ةيلاثم فورظ روهظ ىلإ تدأ - ١491١ ماعلا ىف 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 امك

 ايقيرفأ قرش يق نيترافسلا تاريجفت لوح اهانيرجأ ىتلا تاقيقحتلا تفشك

 علل مز1 3157. تامجهلا كلت عم سوراديعو ,يرابلا دبعو زاوف طبرت ةريثك ةلدأ

 ريخألا# اذه همدختسا يذلاو ندال نبل ةيعاتتَصلا رامقألاب لوضْوَمَلآ فَتاهلا ئرتشا»

 َنيرخالا ةدعاقلا ءاضعأب لاصتالل كلذكو .كوجهلا نع ةلوؤسملا ةكبشلاب لاصتالل

 لبق اينيك ةيلخل سيئر لوأ ناك ز اوف نأ نّيبت امك ,ملاعلا ءاحنأ َكقَلَتَتيَم يف نيرشتتملا

 .ندنل ىلإ هلقن

 اهتدم غلبت لمع ةبوانمل ندنل ىلإ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع لتي
 دراي دنالتوكس اهيلع قلطأ يتلا ةيضقلا هذه يف نييناطيربلا عم لمعلل 5 نيت

 يلع علطأ يك كرويوين ىلإ ليلدلا لسرُي نأ لينوأ نوج بلط .يدحتلا ةيلمع مسا

 لمحت نوجو وروماد تاب نم بلط .هليلحت لجأ نمو 9-1 ىف ءالمعلا ىقايو انأ

 يتفرعم نآل كلذو :ندتن ىلإ ريراقتلا لاسرإو ليلدلا مييقت 55 فارشإلا ةيلوؤسم

 عيباسأ راظتنا ريفوت ناينعي اناك ,ةيبرعلا ةغللا يناقتإ عم تقفارت يتلاو ةدعاقلاب
 .اهليلحتو قئاثولا كلت ةمجرت لامك لل ةديدع

 ««ةلاَسرلا57قاونعباتنقلم ىلع ٌزاوف َكَرَتَمآ يف هاندجو يذلا بوساحلا يف انرثع
 اتاعزل كلذ ناك .. 5 ماعلا حيه ويل ونوم 1 ىف قا لل وهو

 ىلإ زاوف هلسرأ يذلا حيرصتلا وهو ,14947 ماعلا يف ندال نب هردصأ يذلا قاهجللا

 ىلإ ةركذم كلذك زاوف لسرأ ١1497. ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف مالعإلا لئاسو

 .ىوتفلا ريرحت ةلاصأب مزجت مالعإلا لئاسو
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 رتسشنام ليلدو ىدحتلا ةبلمع

 /١49 ماعلا نم رياربف/طابش ١١ يف ىقلت هنأ تفشكا دف ٌةِلقَتاَبلآ!ةَثوِئِللتإآأ

 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 بتاكمب
 وعدتو «نييبيلصلاو دوهيلا دض داهجلل ةيملاعلا ةيمالسإلا ةهبجلا» مساب ىوتف يلاتلا

 .يرهاوظلاو ندال نب عيقوتب ىوتفلا هذه تناكو :نيبكريمألا لاق ىلإ نيدلسلا

 يف يركسع دئاق يناث وهو لظفَحتإاَبأ/ن إف .1494/ ويام/رايأ ١ ةخرؤملا ةلاسرلا امأ

 .اكانسنااغفأ يفلان اقارب الج ماتقول اوف 0
 يف صفح وبأ ثدحت !لةاتحتملا تايالولا دض داهجلا ىوتفلا هذه يب ٍْ

 ىوتفلا زاوف رشن .ىوتفلا رشنل بسانملا عقوملا نأشب زاوف ىلإ تايصوت نع هتلاسر

 .ويام/رايأ ١5 موي يف رداصلا اهددع يف سدقلا ةفيحص يف

 يرابلادبع 15أ يذلا رودلا زري يذلا َلِئلدلا فشك نم كلذك انقيرف نكمت

 يف يرهاوظلا هردصأ يذلا ديدهتلا نع ةخسن نمضت يذلاو .ةيباهرإلا ةكبشلا يف
 ,اينابلأ يف مهيلع ضبقلا يقلا نيذلل ماقتنالاب 6 ماعلا نب سطسغأ/بآ *

 نيبإرام تلذك تاااتتازنا ترج .هرشن لبق يرابلا دبع هملست يذلا ديدهتلا وهو
 رموتكأ/لوألا قيرشتا 8 يفو .ةدعاقلاب نّيلَجرلا الك ظَبرت يرهاوظلاو سوراديع

 تاه لاصتالا يرهاوطلا نما َللَورآَنِبَعإِلَلَللا ,لانملا ليبس ىلع ,1451 ماعلا نم

 نب فتاه نم هتاذ مقرلاب ةدع تاملاكم يلاثلا مويلا.يف تيرجأ .ٌولخلا يرابلا دبع

 .ةيعانصلا رامقألا عم لوصوملا ندال

 يرهاوظلا]اًهَبَق ركذأ ١144 ماعلا نم وينوي/ناريزح خيراتب ةلاسرا ىلع كلذك رثعا

 ىلع/ةتللاذكو ةندنل يف ةيزصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم دئاق ناك سَوَراَدَبَعاَنأ
 اسال اا11010[؟35 ١44 ماعلا نم ويلوي/زومت يف ةخرزم قلل
 مدع نع ةيادبلا يف ربع هنأ كلذك انمهف .رتماوألانيفتتتابق انكر يتتواسنإلا
 .ندنل ةيلخ سأر ىلع هناكم لحيل ندنل ىلإ سوراديع ءيجمل هحايترا

 ادني



 دوسلا تايبارلا

 ندشرت يتلا طويخلا ةعباتمو ةلدألا فينصت ىلع انزكر دقف كرويوين يف نحن امأ
 انغلس مل .ىرخأ نكامأو افرول ,نادوسلاو ءاينانلأ 2 يأ .ىرخأ ةنكمأ ىلإ |

 قوس نييناطيربلا نآب عابطنا انيدل نكت ااذلو ءةريخلأ لهم ىأب يناطيربلا بناجلا

 نيزهاج حبصت نأ نيل 5 غماد ليلدلا نأل كلذو ,نيلجرلا زاجتحا يف نورمتسي

 .هيمرج ىوعد نيوكتل

 قلطُي ا كشو يلع د ةيلخ رمح نأ م ينغلبأ امدنع ةمدصلاب ترعش

 سيل هنأب مهحارس قلطُي فوس لاجرلا نأب 9 ةلاسر اطلصو امدنع انكروأ

 لوأ نتم ىلع نورفاسي فوسف لاجرلا حارس قلطا اذإ :كلذ ثودحب حامسلا انعس

 ىضمي 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
 انيضمأ دقف ءكاجو ءنادو نيكو ,تابو انأ :كرويوين يف ةسمخلا نحن امأ

 مادختسا نإ . .ةلدألا صحفتن نحنو تاب بكم يف يداليم ديع ةليل ىأ :ةلمللا

 انيلع نّيعت امك .ىوعدلا ريضحت ةيلمع ديقعت نم داز ةددعتم ةيمهو ءامسأ ءالمعلا
 هنأ ادن يذلاو ءسوراديع ةرايس قودنص يف فلل لك انادجعو .ةرم لك يف مهتيوه تابثإ

 هةيرَصْللا يمالسإلا داهجلل ةدئاعلا قئاثولل تافلملآ نرخ عاونأ نم عونك مالتي

 يرابلا دبع ىلإ ةدئاعلا ءامسألا يهو ة39ادو:َنتنبتعءاتننأببةناإلا جاع نغانسمقئاثز
 ىوتحت يتلا رتافدلا انصحفتف تامولعملا هذه تااإ اندرأ .يلاوتلا ىلع سوراديعو

 ]ربا تح نا .ماقرألاو :ناقلألاو ءامسألا ةلباقمد 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 ,ةلدآلا دحأ ره اددحم 56 لحارملا ىدحإ ىف

 ةيبونجلا ةقطنملا يف نيزختلا ةقطنم ىلإ كلذ دعب هجوت .ريرضلا خيشلا ةمكاحم يف

 ؛اهديرن ىتلا ةداهشلا ىلع يوتحي يذلا طيرشلا ناكم ددحو .؛5نينئاعس وا

 | .بولطملا طبارلا ةماقإ نم انكمت اذكهو
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةبلمع

 تلبُق .ندنل ىلإ اهانلسرأو ىوكشلا ءازجأ عيمجت نم ليللا ةياهن عم انيهتنا
 تاب ىننّيع .سوراديعو ,يرابلا دبعو ,زاوف فيقوت ىلع نويناطيربلا قفاوو ىوعدلا

 نيك ةقفرب ندنل ىلإ هجوتلا ينم بلطو يدحتلا ةيلمع ةيضق نع الروس وروماد

 بسكن فوس اننأو ىرخأ ءاطخأ دوجو مدع نم دكأتلا لجأ نم كلذو :ساراك

 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 .ةيباهرالا 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 ىف انلثمي

 ةرساخ ةيضقب مازتلالاب يسفن جارح ديرأ ال» :هل تلاق نك اهلياق ةحشرم لوأ

 نكمتن نأ لبق ىرخأ تارم ةيبلس ًادودر ىقلت اذكهو ادفاس ًانقوس كل# ناك افلم

 .ماحم نيمأت نم

 هنكل ,مكاحملا مامأ فوقولا يف رهام ةياهنلا يف هعم انقفتا يذلا يناعسلا 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 هانبّرد اننأ

 .«يرهاوظ» ةملك ظفل يف هحاجن دعب ةضيرع ةماستبا

 ليثمت يف تصّصخت يتلا تايماحملا ىدحإ ةمكاحملا كلت ىف اندض تففو

 تاطلسلل اهئادعب ةفورعم تناك ىتلاو .يدنلريإلا روزا شيجلا ييباهرإ
 ةيماحملا هذه تررق .«ةريرشلا ةرحاسلا» بمل اهسفنل تمسك اذكهو ,ةيناطيربلا

 يف نيك عم ترس .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمو ةدعاقلا ءاضعأ نع ماك
 دراللت ركس لانعر دحأ ناكو ؛ةيكحسملا ةعاق ىاوبأ دعسأ لالا هرج ةيفااطملا مايآ دخلا
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 دولنلا تابارلا

 ىو .نيك نم ناك امف .ع افدلا ةيماحم لوخد تقولا كلذ يف فدوص .انعم دراي

 لوخدلا نم نكمتت يك احوتفم بابلا كسمأو ًابناج ىحنت نأ الإ .مرتحملا لجرلا
 ةءرسم تلخد نأ تثبل امو «؟ررضلا نم ىفكي ام قحلُت ملأ» :هيف قلمحت يهو هتلأس
 مباتلا يرحتلا لجر نكل ءنيّمودصم 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 انئكل - ايناطيرب ىف ةمكحم ىلعأ وهو - تادروللا سلجم يف كلذ

 مكحلا نأ ةيعماجلا رئاودلاو ,ةفاحصلاو ,ةيناطيربلا ةموكحلا يف نوريثك ربتعا .كلذك

 يتلا ةلدألا ةيمهأ نم اوللق دق ءالؤه عيمج نأ ودبي .مهيلإ ةبسنلاب ةريبك ةأجافم ناك
 .اهعمج نم انكمت

 نأ تهجوت كلذل ,تادروللا سلجم يف هانزرحأ يذلا رصنلاب لافتحالا اندرأ

 هله 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 قلطُي 40-1 نم اقيدص ليماه وج

 .ةينيطسلف ةيباهرإ ةعومجم ىلع قابطإلا يف هب ماق يذلا لمعلا ببسب

 يتلا انتاقيقحت ىف انمعد ىف امهتراهمو دراوملاو تقولا نوجو نالآ رمثتسا
 ةيناطيربلا ةموكحلا 5 يس صاف عانقإ ليبس يفو ,ةمكاحملا لالخو اهانيرجأ

 دراي دنالتوكس ولوؤسم ىقلت .انمعد ىلإ اولوحتي يك ناتسندنل ةسايسل ةمعادلا

 ءاج اذكهو ,«ةرساخ ةيضق» لجأ نم مهتاقوأ رده ببسب ةدع رئاود يف دعنلا

 اهب نوعتمتي ىتلا بهاوملا ىلع ةداهشو مهل ريبك ماقتنا ةباثمب مكحلاب انزوف

 مهدوهجو ايناطيرب يف انئاكرش ةربخ الول رصتلا كلذ زارحإ نم نكمتنل نكن مل

 .انل مهمعدو
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 .ناملربلا ءاضعأ هداتري معطم وهو [يعارلا] سدرفش معطم يف ةليللا تأدب
 انعبات .دناسم لثمم لضفأك راكسوأ ةزئاجب هوتل زاف يذلا وهو نياك لكيام هكلتميو

 ره: ةنايع 5000 لافتحالا اذه لهأتسن اننأب انرعش .ناب نوج بتكم يف انلافتحا

 ا معطملا يف انيقب اذكهو .مونلا نم ايفاك اطسق لائن نأ نود نم قاشلا لمعلا

 ولو حابصلا تاعاس

 دعب كلذو ,«ىلع اي كتمالس ىلع هلل ا :ةلبلق مايأ دعب لينوأ نوج يل لاق

 .ىتيس معطم يف ءاشعلا لوانتل اول انسلخ نأ

 كلكز كعانلتو فلا ةريجلا لك لطي هنكل اسم رعألا حلك .ىدوس ارككم

 ةدعاقلا دع كامرامم نم هعمل اما كلم كلذ مكن ,ةيضقلا هذه ىف انزوف دعب

 ,كتيملاملا اهتكبشو

 ةموكحلا يف : نكروسلا مظعم ن نأ عقاو نه غراب كلذو

 كنأل ًادج رورسم يننإ .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

 هاهجلا ةملظفمو .ةدعاقلا لمع ةيفيكل اقيمع اكاردإ ندتل ةذخ دض ةضقلا نيوكتل

 انل مّدق دق كاردإلا اذه نأ أقحال يل نّيبت .ةيلخادلا اهتايكرحلو ,ةيرصملا يمالسإلا
 اهدتع كلذكو ,ةعامجلا هده لوح اهانيرجأ يتلا انتاقيقحت يف نمثب رّدقت ال ةدعاسم

 .مهل انتاباوجتسا لالخو ءاهئاضعأ عم انتالباقم انيرجا

 سسيرسرسو سوط هحاسوسس سو نأ قايسلا اذه ىف انملع
 ةيرصملا داهجلا ةمظنم ءاقبإ ءاضعألا كئلوأ دارأ .ةدعاقلا عم جامدنالاب يرهارظلا

 ندال نب ةيضق ينبت مدعو ,ءيرصملا ماظنلا بلق يف لثمتملا يساسألا اهفده ىلع

 .لاثملا ليبس ىلع .يعابسلا يناه وهو ,سلجملا ءاضعأ دحأ بتك .ملاعلا يف داهجلل
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 دوسلا تايارلا
 را... ل-_-«

 نرصملا يمالسإلا داهجلا تمضنا ام اذإ هنأ نم اهيف هرذحي يرهاوظلا ىلإ ةلآسر

 سك .ةياهنلا يف اهيلع رطيسي فوس هنإف ,ندال نب نم اهليومت تملستو .ةدعاقلا ىلإ

 ظ .زازقلا هديب كويل ةايبَرتنأ هدافم ام اهتياهن يف يعابسلا

 داهجلا ةمظنم يف ىروشلا سلجم سيئر نأ كلذك انملع .ّققرَختأ/ادلِبإِقفإةانَعاقلاو
 ىف ةمظنملل ايالخ ثالث دجوت هنأو .هل أرقم نميلا نم ذختي ةيرصملا يمالسإلا

 اهب ماق ةلواحم اهانفشك يتلا لئاسرلا ىدحإ تلّصف) .ناجسرأاو ءاينآبلاو ءايلاظيا

 .(ةحلسألل ديج رتتخيم ىلع يوتحت ةعرزم ىهو ,ناجيبرذأ يف ةعرزم ءارشل سوراديع

 ىلإ تدع ينكل ءاهلحل ةدحاو ةيضق انمامأ دجوت هنأ دقتعأ انأو ندنل ىلإ ترفاس

 .اهتقحالم ّيلع 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

 لاجرب ةقشو ةقالاع يدل تنوكت .نوج عم ثدح ام لثم يأ ءدج عابطناب قدا دب

 .مهبناج ىلإ لمعلاب اريثك تعتمتسا يننأ امك 3

 لماعتلا يف لثمتي ةيبنجأ نادلب يف لمعن نيح انهجاوت ىتلا تايدحتلا دحأ ناك

 1 تايب ءارجاو ةلدالا عيمجت يف مهقرط فلتخت نييلحم نيلوؤسم عم

 يف تافارتعالاو ةلدالا لوبق مدعب ددهي يذلا رمآلا وهو ءاهدمتعن ىتلا قرطلا

 ؛اقبإلاو ءاهنع فشكلا روف يه امك اهليجست ىلإ ةلدألا جاتحت .ةيكريمألا مكاحملا
 هب قوثوم صخش ةدهعب ناك ليلدلا نأ تابثإ بجي هنأ كلذ ينعي .اهتيامح ىلع

 نوناقلا قيبطت تالاكو دارفأ دحأ دوجو عم كلذو ,هنع فشكلا تقو نم فورعمو

 آل هنأ كلذ ىنعي - ةمكحملا يف مهتاداهش ميدقتل دارفألا ءالؤه ريضحت نّيعتي

 ”اسفإل ةصرف كانه نكي مل هنأب تابثإ بجي امك - نييرس ءالمع اونوكي نأ مهنكمي

 ملاذكهو ؛ةدحتملا ةكلمملا يف ةدوجوملا كلت لثامت تابلطتملا هذه تناك .ليلدلا

 .لكاشم يأ انهجاوت
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 ىلع اهزيكرت نم مغرلابو ِةَزاتاآةَئآلَتَوكتتل نأب ندنل يف انك امدنع تظحال
 يهو . 115:0 خدتورتاقا ,مهتنادإو مهيلع ضبقلا ءاقلإو نييباهرإلا عبتت
 انئاهتنا دعبو ,مايألا ديخأ يف ليماه وج انل بتر .ةيناطيربلا ةيلخادلا تارابختسالا

 0/115 نأب وج انغلنأ .1115 عم نيكو انأ ٌءاَقل ءيدحتلا ةيلمع فلم قالغإ نم حاجنب

 ةدحتملا ةكلمملا ىف ةيرصملا ىمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا ةكبشب صاخ لكشب متهت
 .5013 ةرادإ رقم 5 طايبق انقفار .ملاعلا ءاحنأ يف ىرخأ ايالخب اهطابترا ةيفيكو
 1/115 يلوؤسم دحأ ينربخأ .ايفآو اضخلأو مه انيطعأ اذكهو 115 ةرادإ رقم ىلإ
 يرجي ام لوح هنع امتثدحت ام نإ» : :كلذ تعبت يتلا تاباجإلاو ةلئسألا ةسلج لالخ
 «؟اذه لكب امتملع فيك .انيلع ديدج همظعمو ءادحجب اسقعأ ةدحتملا ةكلمملا يف

 ,مهراد رقع يف انب ةصاخلا انتايلمع يرجن اننأ دقتعي هنأب هتربن كلذكو ,هلاؤس ىحوأ
 .ةيناطيربلا تاطلسلا عم نواعتلا نود نمو

 .«8013 هب موقت يذلا ميظعلا لمعلا نم تامولعملا هذه مظعم تءاج» :هل تلق
 طابضلا ءالؤه انعلبأ .مهتاماستبا ءافخإ نم ةفرغلا يف 5013 طابض نكمتي مل

 يدحتلا ةيلمع اهب تعلط يتلا ةيتارابختسالا تامولعملا لك نأب ناكملل انترداغم دعب
 ودصم نأ 1415 تضرتفا .اهيلإ علطتلاب ىتح اوثرتكي مل مهنكل .0115 ىلإ تيطعأ دق
 .ليلحتلا لهأتست ال اهنإف اذهلو ؛نوناقلا قيبطت تالاكو ىدحإ وه تامولعملا

 تالاكو نيب ام ةلكشم كانه» :ثيدح نم راد ام هل تلّصف نأ دعب نوج لاق
 امك ,ةتوافتم تاجرد ىلإو ملاعلا يف تارابختسالا تالاكو نيبو نوناقلا قيبطت
 سس بسسس

 « ؟رطخلا نم اهتاذ ةهجلا يف اننأ نوكردي الأ 0 0006

 . «ةطقنلا هذه صضاخشألا صعب مهشب ال»» :لاقو ةضاو نوج ره

 كلذو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم ةليلق رهشأ دعب ةلئامم ةبرجتب تررم
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 دوسلا تايارلا

 شد ا 5 .لكذأ ١ 5 در ناك .ةدعاقل لماغلا املا ةحلسأ جمانرب

 ره سا سس كس ووو

 برقلاب سلجو ءاج نأ 49-1 ىلع فرشي يذلا غنال موت ثبل امو 1449 ماعلا يف ندنل

 تارابختسالا ةلاكو موقت .اينابلأ ىلإ بهذت نأ ىلع اي كديرأ» 'موت يل لاق .ينم ١

 كتربخل ارك كلذو ,كتدعاسم ىلإ نوجاتحي مهو كانه تايلمعلا ضعببي ةيزكرملا

 ,ةسورمألا يمالسإلا داهجلاو ةدعاقملا تاكش لاجم يف

 « ؟ةرداغملا ىلع نيعسي ىممو»

 .«ةليلق تاعاس نوضغ ىف رداغتس

 ىلع ةدحتملا تايالولا زيكرت نم ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت تداز

 ىتلاو ها عام تلا م ةيادبلا يف انجتنتسا . اناا

 تدرو 00 يسم وسما هله نأ ,ةايحلا ةفيحص يف ترهظ

 يف ةيكريسألا حلاصملا فدهتست ططخ دوجو لامتحاب ديفت ةلصفنم ريراقت كلذك

 ””اتاةنييوصتل دالبلا هذه ىلع ددجتملا انزيكرت ىلع انظفاح اذكهو .اينابلا

 تدقتعا دس موي تاذ ءاينابلأ يف ةيرصملا جتالتنإلا دآهجلا ةيلخ

 تلواحف ةيرابختسا تامولعم ىلع يوتحن ةلاسرلا هله نأ ةيتالآلا ةنمألا ةزهجألا

 كلذ دعب فرشأ فقوأ تتاتعألا#زييبهتلاسروةئمرو رارفلا فرشأ لواح .لافع
 داهجلا ةمظنم سيئر هتفصب سوزاَدتعاقلإ!ةَهَجوَا تناك يتلا ةلاسرلا تديعتساو
 ةراثعلا هذه تفاك .ةعامجلا «سارعأ» ب اهف هأئهو يا 8 ةيرصملا ىمالسإللا
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 رتسشنام ليلدو ىدحتلا ةيلمع

 نيمجاهملا صول ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمو ةدعاقلا طاسوأ يف ةمدختسم

 تلم .نيعلا روحلا نم نوجوزتيو ةنجلا يف مهنأب دقتعُي نيذلاو - نييراحتنالا
 رثإ ةينمألا تاءارجإلا تززعت .انه «انسرع» ل ةيراج تاريضحتلا نإ لوقت ةلاسرلا
 يوسا771117708جم

 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 ءأيئادب اينابلأ يف راطملا ناك .ةينابلألا ةمصاعلا ءاناريت ىلإ كلان

 ناطبق انرذح .دّيجلا سقطلا فورظ يف طوبهلل طقف حلصي يئادب جردمو لزنم

 ناك اذإ اناريت يف طوبهلا نم نكمتن نل» :لوقلاب انييف 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 ملست الو ,تلعف امهم كناكم رداغت ال .اناريت يف اهطوبه روف ةرئاطلا
 يك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لاجر يتأيس .ةرئاطلا برق رظتنا .صخش يأ ىلإ
 .هواظملا وع فاول

 ةعاق ةباثمب لزنملا ناكو ءجردملل رواجملا لزنملا وحن نورخألا نورفاسملا راس

 ينرذعا» :تافيضملا ىدحإ ينتغلبأ .ةرئاطلا برق تيقب ىنكل ,ةعتمألاو كرامجلا
 يننإ .كيلع ال» :اهل تلق .«كرامجلا ةعاق ىلإ هجوتلا 3 نيعتي نكل ,دّسلا اهيأ

 نمآلا يفظوم ضعب ينم برتقا .ينع تدعتباو اهيفتك تّزه .« انه ام اهجش رظففا

 رباخت ةزهجأو ةحلسأ نولمحي اوناك مهنكل ,ةيندم سبالم نودتري اوناك .نيينابلألا

 .ةيكلسال

 كنكمي ال .كلضف نم كرامجلا ةعاق ىلإ هّبوت» :نيفظوملا دحأ يل لاق

 .«انه فوقولا

 . « انه رظتنأ نأ 5 ليق نكل ,فئسآ انأ»
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 دوانللا تايارلا
 كح موس ميس

 مسمع مسيء اصلا لل

 «؟تنا نمدد

 .( 58 يأ ددحأ مل ينكل) .« #1 فرط نم ىنلقيل اصخش رظتنأ يننإ»

 .ىنع اودعتيا مت ءكشأت ينوصحفتو ,ةيناملالا ةغللاب مهنيب ام يف هلا لاجر رواشت

 بلك ديحولا يقيفر ناكو :ًارظتنم تعبقو «ةيلاتلا رشعلا قئاقدلا لاوط انقاو تبقي

 .ىب اقدحم يلوح نم لوجي حار دراش

 .,ىوحل ناهجوتتو جردملا نم ناعرست عفدلا يتيعابر نيتيرع :ةأجف ءتحمل

 لاجر ةدع تيأر .حتفنا نأ بابلا ثبل امو ؛ ,ئجافم وحن ىلع يبرقب ناتبرعلا تفقوت

 يكريمأ توص يب حاص . امهنم ةبرع لك لخاد
 :لئاق ينم ًابرق رثكألا ةبرعلا لخاد نم

 .«ةيرعلا لخاد ىلإ زفقإ»

 ىلإ تعلطت اذهلو ءاينابلأ يف ناك ةبرع يأ ىلإ لوخدلل دادعتسا ىلع نكأ مل
 «؟تنأ نم» ةكلاسو ةيرعلا لخاد

 موكحلا همدختست ىذلا عونلا نم اتناكو ,عنصلا اتّيكريمأ نيتبرعلا نأ تظحال

 :لاجرلا دحأ باجأ .نييكريمأ اوناك نيتبرعلا لخاد لاجرلا نأ ىل ادب امك ,ةيكريمألا

 نم كلقن يك انه اننإف نافوص ىلع تنك اذإو .مهرظتنت نيذلا صاخشألا اننإ»

 .«راطملا

 .«ىنيفكي اذه» :ةبرعلا ىلإ دعصأ انأو تلق

 «؟كرامجلا

 .«اينابلا ىف كب ةلهأ .انه سيلو :ةقيرع ةمانضياب لسرلا باجأ

 ”3» ةةيساموليدلا تانعبلا دجوت .تثاك ثيحم اناريث نم .ءزجلا كلذ يف ةرايسلاب

 7 بغري الو .اهلمكأب تاعمجم ءالخإ مت .حابشأ ةنيدم اهنأكو اهلمكأب ةقطنملا
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 ةسشنام ليلدو يدحتلا 3

 ءيجملاب سانلا بغري يذلا ناكملا تسيل اهنكل ...مايألا هذه ىف انه دوجولا ىف

 « ؟انه لاوحألا ءوس ىدم وه م اذا :هتلأس

 نرقلا نم تاينيعستلا تاونس لئاوأ يف ةيناقلبلا برحلا ىلإ ًاريشم يل لاق
 يتلا تاعامجلا اياقب لازت ام نكل ,يضاملا يف ناجل 3 امك ةئيس تسيل :ىضاملا

 ةقطنملا ةذه ءاقبإل مهعسوب ام نولعفي َنيِيناَريإلا نأ امك ,ةدوجوم ادبأ ريخلا ديرت ال

 .«ةيمارجاو ةسسور تاباصع عم لكاشم دجوت 110000

 ع هلألا ةيمارجإلا ةناناصملا أ امك ءانه ارييك اذوفت ةيسورلا ايفاعلا كلتمقا»
 .«انه ةدوجوملا ىضوفلا ةلاح لغتست

 ءامسلا ايتدعأ ةطق. وع لقكلا دعب ةلفقم ايتابلا ىف ةيكيمألا ةرافسلا هتتاك
 نيفظوملا لك ةدحتملا تايالولا ىلإ ديعأ امك ,ىنبملا ريجفتل ةيرصملا يمالسإلا
 ,نيينمألا لاجرلاو ءىكريمألا ريفسلا ادع ام ةروجهم نآلا ةرافسلا نإ .نييرورضلا ريغ
 ىلإ اهرقم ظق#### ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلقن .نيرخآلا نيفظوملا ضعبو
 772799975757 سيفرلا ينربخأ امك ,مهعم لوصولا تاءارجإ انممتأ .ديعبو يرس عقوم
 .اهيف يتدعاسم ىلإ نوجاتحي يتلا تامهملاو ةسسؤملا اهب موقت يتلا كايلمسلا نع

 «؟اذه ىلع لمعلل ةاريغ انه دجوي نما»» لاي

 انضعب نيديعب رشتنن اننإف اذكهو , 2 انه انم ليلق ددع دجوي»
 اننإف اذكهو ,ادج ةريصق تارتفل نوثكمي مهنكل ءانتدعاسمل نورخآ يتأي .ضعب نع
 .« اهديرأ ىتلا ةيرارمتسالا ىلإ دقتفن

 ىلإ تدعص .اهتاذ ةقبطلا يف افرغ انرتخاو ءىلحم قدنف ىلإ ًاعيمج انلخد

 0 لي ب بص تيقلأ نإ ام مونلل تملستسا .رفسلا نم ًاكهنم تنكو ءليللا فصتنم ىلاوح يتفرغ
 (مجرتملا) .فوكتشالك شاشر 9
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 دوسلا تايارلا

 .ارجف م:.٠6 ةعاسلا ىلاوح صاصرلا قالطإ توص ىنظقيأ .ةداسولا ىلع يسأر

 هنأ ريشا

 نيرخآ نييكريمأ نيفظوم تيأر .ىشمملا وحن تهجوتو يتفرغ باب تحتف
 «؟يرجي اذام» :هنيعب صخش ىلإ لاؤسلاب هجوتأ نأ نود نم تلق .نيعمجتم

 هذه يف ىضمأ هنأ هتربن نم تجتنتسا .«قلقت ال» :نيفظوملا دحأ يل لاق

 يف لوجت ةدراشلا بالكلاو ءانه نم بيرق يسائرلا رصقلا» .نمزلا نم ةدم دالبلا

 ةفاخإل مهتاشاشر نم رانلا 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 ط8 ةيزكرملا

 اننيب تأشنو ,مهقيرف دارفأ دحأ يننأكو هلاجرو 882 ىنلماع .تاديدهتلا ليطعتو

 ام يف ةقالعلا قثوي يذلا رمألا وهو ,ةريغص ةعومجم اننوكل تحترا .ةنيتم ةقالع

 فرعن انك :شسانلا َنْيِب ام برقي ام رطخ ديَدهَت 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

 اقؤم نينّيعم امهالك ناكو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم نيئثا نيفظوم عم ماعطلا
 ةيراطبلا نأل لمعت ال اهنأ انترايس ىلإ انتدوع دنع انفشتكا اننكل . 21191313325337

 .نحشلا نم تذفن
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 انك .اروجهم ناكف يحلا امأ ءًاعوطقم يئابرهكلا رايتلاو .ًارخأتم تقولا ناك

 5 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

 .ةرايسلا عفدب رخآلا صخشلاو

 ايدانم تحص .يرظان نع ىفتخا مث ,«هآ» :يعم يعم عفدي يذلا لجرلا يب حاص
 ريغ ةرفح يف لجرلا طقس .«ضرألا ىلع نع يننإ» :اقرلقتع ادؤ كفا نسا

 ,قلقلا ريثي ءيش يأ ثدحي مل هنأ انكردأ نأ دعب كحضلاب انعفدنا .قيرطلا يف ةاطغم

 دعب اندعو .ةرايسلا ليغشت نم ًاريخأ انكمت .ةرفحلا نم جورخلل يقيفر عم هتدعاسو

 انلوصول ءادعس انك انكل بارتلا اناطغ .نيبعتم انكو ,قدنفلا ىلإ تاعاس ةدعب كلذ

 داهجلا ةمظنم ء ءاطشلا نم ليل هداج ءدسغ ايادقق ةماقإ كل ةجيتن نوعا ل 0

 ةسسؤم كانه يعابسلا ريدي .ندنل يف اساس نحال هفصوب ًاقيلط ًارح شيعلا رطس لا

 هذه ةياتك ىتح يعابسلا عباتي .مهنيب نم يعابسلا ي
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 دوسلا تابازرلا

 ايايغ هيلع اومكحو هدض اهانعمج يتلا ةلدألا اومدختسا نييرصملا نكل .ةيمالسإ
 ىف طروتلاب كلذك هتاذأو .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ىروش سلجم يف وضع هنأب

 دم رارفلا نم ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ءاضعأ نم رخآ ددع 009

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف ترج يتلا تاقيقحتلل عوضخلا نمو .دالبلا
 دبع بقل مدختسا يذلاو ءءاطشنلا دحأ نأ ,لاثملا ليبس ىلع ءانفشتكا .ايقيرفأ

 ايلاطيإ ىلإ رارفلا نم نكمت دق .نميلا عم تاقالع هطبرت يذلاو ,يرصملا نمحرلا
 هنأ ,هبقل ببسبو «ةيادبلا يف انئظ .ونيروت يف يعابسلا ةجوز قيقش عم نكس ثيح
 زيهجت يف دعاس نوكي دق هنأو ءرجاهملا نمحرلا دبع ابأ لبانقلا عناص وه نوكي دف

 راس لاوقس ملكحسا رجاهملا نأب ملع ىلع انك .1419/ ماعلا يف ترجفنا يبثلا ليانقلا

 .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 ىكريمألا ماعلا يعدملا

 مسقلا نم ةدعاسم ونيروت يف انيقل .هتاذ صخشلا لعفلاب امه يرصملا نمحرلا دبعو

 ةسائرب قيرفلا كلذ ناك .216058 ةصاخلا تايلمعلاو ةماعلا تاقيقحتلل ىلاطيالا

 ةيلاطيإلا ةطرشلا تقلأ .باهرإلا ةحفاكم مسق يف لمعي وهو يزنورتب بسوي

 هنكل ,رجاهملا سيل هنأ هعم قيقحتلا دعب نّيبت نكل ,صاخشألا دحأ ىلع ضبقلا
 .(هتاذ بقللا لمحي هنكل) ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىف رخآ ينابلأ طشان

 كلذو ناعتسملا رعشلا نم تاعومجمو ةحلسأ ىلع صخشلا كلذ لزنم ىف انرثع

 زيهجت لواحو ,ندنل يف لمعي يذلا يعابسلا يناه نيبو هنيب تالسارم ىلإ ةفاضولاب
 داهجلل ةطخ طابحإ يف انحجن انذكل 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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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 بقل هيلع قلطُي ناك) ةقالطب ةيزيلجنإلاب ملكتلا نقتُي يذلاو ,11005 ىفظوم
 .( «ةيبرح انما هنومسي ام مسقلا يف نييلاطياإلا 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 دف ةمهملا هذه ىلع فارشإلا هيف ضرتفي ناك ىذلا وهو .ةيلاطيإلا

 نم يئالمزل ةمجرتلا انأ ىلوتأ تنك كلذ دعبو ,ةيبرعلا ىلإ ةيلاطيإلا نم مجرتت تناك
 .ةيزيلجنإلا ىلإ ةيبرعلا

 «سيول» نيل ةككر ةيزيلجنإب ةراشرإلا ىلع موادي ناك يزنورتيب نأ تظلظحال

 .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
 ,[.0الزو 1266 ىرف سيول نع ثدحتي ناك اذإ امع 5 تلءاست دقف كلذك رمآلا
 / .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم وهو

 ,ىول نكل ,سيول مساب ظفلتي نكي مل هنأ مجرتملا ربعو ,ةياهنلا يف تفشتكا
 | : هرم ةححل ل اه ت2 ر , نشا |
 ناك وهو :ءينيبو يزيورتيب نيب هرمتسم ةتكن ىلإ ةثداحلا هذه تلوحت .«وه» ي
 ىنيب ةقادصلا رصاوأ تدطوت .ءيش لك نم كتححضملا بفاجلا ءظحلا نسحل «ىري
 ءاشنإ نع مهتفايضو مهتدعاسم ترفسأ اذكهو .مهقيرف دارفأو رصيقو يزنورتيب نب
 .انئيب ةمئاد ةطبار

 طابحإ ىلإ انيعسو نييباهرإلا ىلإ انلصوت يتلا طويخلا ةقحالم يف انكمهن
 :7 هلل - سا: ©5310 ذ. ةدعاقلل ةلمثحملا تاديدهتلا

 49-1 نم نورخأ نوللحمو ءالمع ماق هتاد تقولا يفو ,ةدعاقلل ةلمتحمل َْت
 ويكلا31717151 ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيطروتملا نييباهروللا عيتتب * : . ه3 : ءا 8 5 05-
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 ةويرلا تايارلا
 مس رول ام سس سو

 هه دم ا ا دوج م مسخصل

 رهو .قتيللا نأ 5 يقيقحلا مسالا وهو يعيقرلا ديمحلا دبع هيزن اهب ماق يتلا.

 قرتتك ,.دمحم يلع عم يبورين يف ةرافسلا فشكتسا يذلا ىبيللا ةدعاقلا وضع

 دعب ندنل يف انعمتجا .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ هتقفارمل اقيرف لينوأ نوج عمج
 ايفل .رتسشنام ىلإ هجوتم راطق ىلإ اعيمج اندعصو :«؛3 نم رحت لاجر عم كلذ

 ءاطعإ نوج ىنم بلط .انتدعاسمل آونّيَغ اوناك ةيلحملا ةطرشلا نه رحت لاجر كانه

 نإ .ةدعاقلا يف زراب ليمع وه يبيللا سنأ ابأ نإ» :مهل تلق .يبيللا نع ةركف قيرفلا
 .يبورين يف ةرافسلا بقار يذلا قيرفلا نم اءزج ناك امك ءرتويبمكلا نوؤش ىف ريبخ

 ة«انل رسك بسك وع كلذ نإ

 5 ١ ثحشسس ع اذإ» :ىرحتلا لاجر دك اا

 ورضع وه ىتلاو ةيبيللا ةيمالسإلا قاعقلا ةعامج وأ :نيثراقسلا تاريجفتو7:ةدعاقلاب

 يفاَرغأ 38732981 ىلإ جاتحن اننإ .ةدعاقلا يف ًاوضع هنوك ىلإ ةفاضإلاب كلذك اهيف

 .«هزاجتحا عيطتسن نلف الإو «تتازيتجفتلابإةطبََبا يلد ىلع
نأ لبق هيلع ضبقلا يقلأو يبيللا نكسم ىلع ةراغإلا تمت /

 دارفلا نم نكمتي 

 000 .هعم ةيلوألا تاقيقحتلا ءدبل ةطرشلا زكرم ىلإ لجرلا رضحأ

 رشلا عم لجرلا نواعتي مل .زكرملا ىلإ ةلمتحملا ةلدألا لك ترضحأو :تقولا اذه

 .باهراللاب هل ةقالع لك ركنأو ةيناطيربلا

 يصخشلا هضارغأ اوشتفو .هل دئاعلا بوساحلا تافلم يف يرحتلا لاجر شف

م لقو » ,ةيضقلا هذه يف رهظي مل هنأ نّيبت ام ناعرسو
 اياقلا ىف ليفحت امرك

 لهب كاسمإلاب انل مسي لكشب تامجهلاب يبيللا طبري ديكأ ناهرب يأ :ىرخألا

 هنأ نم دب الو ,ةدعاقلا ءاطشن ىكذأ نم ادحاو لجرلا

 اة ين

 .هنيدت تافلم ىلع روثعلا نم نكمتن ملو .افيظن هبوساح يف
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 هحارس قالطإ ىلإ نورطضم اننإ» :رتسشنام ةطرش يف يرحتلا لاجر دحأ انرّيخأ

 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
 ُ / .«ءيشلا اذه دوجو نم دكأتم انأو -

 لسرأ يذلا قيرفلا ةضبق نم تالفإلا نم 59 اذكهو .يبيللا حارس قلطأ
 ىف هنأ نم ًادج نيدكأتم انك اننكل ,هيف ىفتخا يذلا ناكملا ملعن مل .هيلع ضبقلل
 لك لإ لرسرلا ةسرا هبوره اكفنا قويتاطيربلا انؤاكرش اناطعأ .ناتسناغفأ ىلإ هقيرط

 يفو .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
 ,ةدعاملا دص ةهمادخةسا انكي ام ءىش ىلع روثعلا كشر

 ا ةحفصلا تحتف . مح هلل ١

 را يو : :اهيف ءاج ةظحالم توران
 و نسجل تقف ىلإ ولا العمل سدي يش لك

0 

 ىل ودبي هنأب قيرفلا تغلبأ ىتح فلملا يف ءاج ام مظعم ةءارق نم كريهتنا نإ اه

 .ةريبك ةيمهأ وذ هنأكو
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 دوسلا تانارنأ

 «؟اذه ام» :قيرفلا ىف ءالمعلا ريبكو هو ,نانولك كاج لأس

 ريا هنإ بسحب ةدعاقلا ءاطشن همدختس يد بيلا 1 هنا»

 «؟ىيباهرإ يأ ىلإ اذه + اسوأ نم :نيفظوملا دحأ لأس

 ينيك ىلإ طبضلاب انفرعي هنإ .رشابم لكشب سيل نكل .ةيكاتلاب انلصويس#'
 ظ ةتانارهمسالاو تايلمعلل مهسفنأ ريضحتو ريكفتلا نييباهرإلا ميلعت

 اندعاسم فلملا اذهب ضرتفُي :هتبقارَمانيلَع يعبي يتلا مهتايكولتت ظامتأو مهتابلقع

 ماقاكلالا قتلت رجتتتم .ةيفبك جيف ضاوتتا بكلتا سعت , مهب كاسسإإلا ىلع
 «؟باتكلا هلوقي امع الاثم انؤاطعإ كنكميأ» :لوج لاس

 ةيفيك لوح تاميلعت ىلع ءلاثملا ليبس ىلع :ءلصفلا اذه ىوتحي .ديكأتلاب»

 ىلإ ىتح .ةيقيقفحلا مهئامسأ نع فشخلا مدع مهنم بلطي .ددجلا نيدنجملا فرصت

 لثم نويمالسإ مهنأ ىلع لدي ءيش يأ ةلازإ كلذك مهنم بلطُي .نيرخآلا ءاضعألا
 مكرجأ» لثامت تابحت ءاملإ بنجم حب وأ ,نارقلا نم حسبو ,ةليوطلا ناصمقل أو ,ىحللا

 فلا

 امك ءدجاسملاو تامكسلا لثم ةماعلا نكامألا ةرايز بنجت كلذك مهنم بلطي»

 بجوتي هنإ كلذك باتكلا لوقي .مهتاوذ ىلإ هابتنالا بذج بنجت مهيلع بجوتي

 ىلإ ثدحتلا مهيلع عنمُي امك ,مهتارايس فاقيإ نكامأ رايتخا يف اوصرحي نأ مهيلع
 .اهب نوموقي ىتلا لامعألا نع مهتاجوز

 الكل ]23و نع ثدحتي انه رخآ لصف كانه» :ةءارقلاب يرارمتسا عم تلق

 الخلا ءاضعأ فرعي ال ثيح يأ :ةقتَع! كلتا م21ز21جدل او هوست قاتلا
 .«ىرخألا ايالخلا ءاضعأ

 «؟كلذ (ببس وه امو» :نوج أم



 رتسشنام ليلدو ىدحتلا ةيلمع

 ءاضعألا ةمالس ددهتت الف ةيلخلا نم ءزج ىلع ضبقلا ىقلا ادإ 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» :ىداحتالا تاقيقحتلا فبتكم نم ءالمزلا دحأ نلعأ

 رفوت اهنأل كلذو ,ةلضفملا يه ضرألا ىوتسم ىلع يه يتلا نكاسملا نإ ليلدلا
 ططخ يضع ماعخلا نكس لك نمشي نأ كلذك بجوتي .رثكا بوره :تازايخ

 قطانم ىلع لزانملا كلت يوتحت نأ نّيعتي كلذكو ,عيرسلا ءالخإلل ادادعتسا ئراوط

 مدع كلذك بجوتي .هايتنالا تكيفل بلجن 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 لأس

 «؟مهيلع ضيقلا ءاقلإ

 ريثملا نإ .اليلق اولهمت» :ليلدلا تاحفص يف مسقلا كلذ نع شتفأ انأو تلق

 ضبقلا ىقلا ام اذإ بيذعتلل نوضرعتيس مهنأ نم ءاطشنلا هريذحت وه انه مامتهالل

 تاعاشلا] نفل 224077كعو) ,كلذ مهنكمأ ام ًائيش اولوقي ال نأ مهل ليق .مهيلع

 «؟ةعاتنتانيعَبرألاَو ينامعلاديدحتااةاَملَوََل :رخآ ليمز لأس

 نورك نيذلا ىرخألا ايالخلا يف مهقافر ىلا دوعب كلذ 1 ليلدلا درويا»

 .«ةميق لقأ تامولعملا لعجي يذلا رمألا وهو :متهستتفنأ ميظتتاةداعإل تقولا
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 دوسلا تايارلإا

 ءاظنلا ىقلأ اذإ ثدحيس امم مهريذحتل عقاولا يف ليلدلا ثدحتي .لجأ»

 كلذك ليلدلا لوقي .مهيلع ضبقلا طسوألا قرشلا يف رخآ ماظن يأ وأ ,ىرصملا

 .«بالكلا

 «؟كلذ لك لّمحت مهيلع نيعتي لهو»

 نواعتلاب رهاظتلا مهناكمإب نكل ,ةنجلا يف نوكت فوس مهتافاكم نإ مهل ليق»

 .«مهعادخل نيقفحملا عم

 «؟كلذ ىسعي ادامو» :نوج لاس

 نأ نظي ثيحب ققحملا ىلإ تامولعملا ءاطعإ مهيلع بجوتي هنأ ليلدلا دروي»

 .«ةميق يأ الب اهيطعي يتلا تامولعملا نكل ,هعم نواعتي يباهرإلا

 همدختتلا امك ,ةيزيلجنإلا ىلإ .كلذ دعب فرع امك لتنال مجرُت
 تاينقت ةرابع هيلع اوقلطأ ام ريربتل اَةْيَركَرتلا كاَراَبَكتلالا]ةلاكزآ ملا نواقاعتسلأ
 ةقرافم 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

 .«همّيقت نأ كديرأ .انيلإ مضنا يذلاو ًادج اماه نوكي نأ نكمُي ردصم ىلع انلصح

 «؟ةصقلا ام نكل :عديس اي ديكأتلاب»

 1 ين دس نم ءالمعلا دحأ نم مدقت يذلا 18888 لجر هنإ»

 مس هنكل هددط23838333338232223 ىذ 83939833 عم لمعي ناك هنإ لاتر

 .«مهدض ةدحتملا تايالولا عم لمعلا دارأ اذهلو ءمهنم
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 ةسشنام ليلدو ىدحتلا ةيل

لذ لوقت نأ كل قحيد»
 يجب د سواك ل نكل .ك

 انيق رددصملا كلثحي 5 د مل كد

 عمتجا امدنع نكل .مهمامتها ةرئاد جراخ هوربتعا كلذلو ,تاردخملا بيرهت نع

 .«هوفرصو هلاق امب نيمتهم ريع مهنأب غلبا ةلاكولاب ردصملا

 «؟اذامل»

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم نكل .مهيلع بذكي هنأ اودقتعا مهنأ ودبي»

 هب ٌعمتجاو ... 8022253 ىلإ هجوت .قداص لجرلا نأ دقتعي «نامثيار سيرك كاتم
 بترت نأو تامولعملا ىلع هنم هنم لصحت نأ كديرأ أ يننإف هب ًاقوثوم ناك اذإ انعأ .هممقو

 .«هعم لاصتالل ةمئاد ةقيرط

 . « ىامسس أب معبا»

 .«هدوهج رّدقن اننأب ملعي هعدو .هل ركشلا ميدقت نم دكأت .دحاو رمأ يقب»

 - 3و دابأ مالسإ يف نّيعملا لجرلا وهو « ,سيرود كيام يل حرش

 ةلاكو تحرط» .رثكأ ليصافت عم يل عضولا ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لبق نم
 ال هنإ لاق .ندال نب لوح ةلئسألا نم ةلسلس ردصملا ىلع ةيزكرملا تارابختسالا

 نم ةدعاقلا الق يب لمان ت31 كلاي :[ندأل ني] سيئرلا فدهلا نع ريتكلا لقرعي
 هس .ةدايقلا عم سيلو ٠ ,طسوتملا ىوتسملا

 .«|ادج عييس اذه :يسأر ّرهأ انأو نايل

 ديري هنإ ًاددجم لاقو . ظنا ىلإ ردصملا داع .أوسأ وه ام كانه»
 هاس7 لوؤسم ىلإ ىلوألا ةرملا يف 888 هرّرم .اهكلتمي يتلا تامولعملا ءاطعإ
 .ةيناثلا ةرملا يف ينملعأ ,ظحلا نسحلو . 18 ليمع نكل . اددجم هفرصب ماق هنكل

 قيرط نع ىنعملا اذهب ةلاسر مكيلإ تلسرأ اذكهو ءانديفي دق ردصملا اذه نأ تكردأ
 ,:«قامشاز ظل
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 دوسلا تابارلا

 بتكم نم رخاآ ليمعلو ,ناتسكاب يف لجرلا عم َءاَمل انل "101:48 ليمع بتر
 تارابختسالا ةلاكو تعمس امدنع نكل .49-1 نم نانيكر فيئيجو ,يداحتالا تاقيقحتلا

 ببسي هنأ فظوملا نظ .مودقلل ةلاكولا يف رخآ فظوم عراس ,عامتجالاب ةيزكرملا

 .هليمز هدقتعا امم ةميق رثكأ نوكي دق ردصملا نإف ءردصملا ءاقلل كرويوين نم انرفس

 تايوتسملا نم ةدعاقلا ءاطشن نع .روينوج سكعبو ءريثكلا ملعي لجرلا نكي مل

 مل نيذلا نيرخآلا نيفرطتملا نييب اهرإلاو 111155111511131 .ايلعأ |

 هركي هنأ حضاولا نم ناك . 155151119135353 .مهب حمس نأ هل نب
 199295977777597772 ةيدئاقعلا ةيحانلا نم وأ ىصخشلا ديعصلا ىلع ءاوس ,ةدعاقلا

 :انربتعا ام وحن ةلئسألا ريوحتب انت 3

 . 115332121121111 رة ديفم ةبجر

 73799 ؛ندال نب فرعأ ال» :انثيداحأ دحأ لالخ لجرلا ينربخأ

 .«ندال نب نع ريثكلا نوفرعت متنأ . 1

 باوجتسا ءانثأ انعم مسالا كلذ ّرم .لبق نم ا####### مساب تعمس ىننإ هل لقأ مل

 فرش يف نيترافسلا ريجفت ءانثأ تمي مل يذلا يراحتنالا مجاهملا وهو .يلهوعلا

 : : "د ىلع داهج عم داهشتسالا ةطرشأ رضح امدنع هنإ يلهوعلا لاق .ايقيرفأ

 (مجرتملا) .تاردخملا ةحفاكم ةلاكو )١(
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 رتسشئنام ليتلدو ىدحتلا ةنلمع
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 .هنع ثحبلا اني ردجي اماه اصخش ناك هنأإر 7

 ناك قاف :قحال تفو يف ردصملا كل

 مدس سا . ندال دب ىلإ ةبسنلاب ًادج اماه ناك يذلا 5

 ,ةيقادصم تاذ تربّتعاو ردصملا اهايإ اناطعأ يتلا تامولعملا لك ةباتك انيهنأ
 انركش .ةدحتملا تايالولا يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىللحم لبق نم .ةماهو

 ةلاكر 2# انيطعأ .لبقتسملا ىف هعم لصاوتلا ةقيرطل تاييترت انيرجأو لجرلا
 ةاقتسملا تامولعملل انمييقت نع ًاصخلم هسا تب كرملا تارابختسالا

 ,وديفملا نم
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 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
 لوح معد راد ىندأل قرشلا مسقو (010) باهرإلا ةحفاكم زكرم نيب ام ةلاكولا
 1س سس . لجرلا عم مهتهج نم لماعتيس نم

 مسوس جرس ستصل 2 ا فس ل ع

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم تامولعملاب كراشتلا يف ادبأ انبتكم 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 .ءاعدالل 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 ةيكريفألا .تارابختسالا ةلاكو ةيئقأ ربع ترس ىتلا تامولعملا

 هرم ءاتثأ لكاشمب ببسي نأ رمألا اذهل نكمُي .ىداحتالا تاقيقحتلا سكف 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

 انرابغتسالا تان راعملا مدختست نأ لمتحُي .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 مكمادختساب بحرن اننإ .ةينوناقلا تامكاحملاو تاقيقحتلا يف اهيلع لصحن يتلا
 لوصحلا ديرن امك ةكرتشم نوكت نأ تاعامتجالا ىلع نّيعتي نكل .تامولعملا هذه

 م”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
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 رتسشنام ليلدو يدحتلا ةيلمع

 نأ بجي اهيلع لصحن ةيرابختسا تامولعم يأ نأ رك .انسح » :لوج لاق

 ىلإ رمآلا لصي امدنع ثيحبو ءاهردصن يتلا 7١7 ريراقت عم مامتلاب ةقباطتم نوكت
 نع ريراعت ةناتكل مدختست 7 ةغص ىه م ىو نإ . ««تاضقانت يا رهظت 32 ؟ىحيملا

 ةغيصلا هذه يوتحت .ةمكحملا يف تاداهش ةباثمب حبصت نأل ةحشرملا تامولعملا
 .تيرجأ ىتلا ةلباقملل صخلم ىلع

 .ًاروف انطورش ىلع نورضاحلا قفاو

 تارايختسالا ءالمع ملعي نأ هبكرل مل .هتيامح لجأ نم آد: يهتج انلذع .ودصملا

 ىف 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

 نطولا ىلإ باهذلا كشو ىلع انكو ءتارملا ىدحإ ىف انتمهم انيهنأ .مهتالواحم

 الجر اندهاش .دعصملا ىلإ انهجوتو انيتفرغ نم فيتسو انأ انجرخ .يلاتلا مويلا يف

 نم انتقبط ىف 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 موقي هنأب يلع رهظي ل امك ,قدنفلل يمسرلا

 انعبت نأ ثيل اهو هلا انلخد ىتح دعصملا باوبأ

 0 فيتسو انأ تجرح . «ًائيش ثتيسد دعل :.يتورذعأ هأدد :لاع توصب يلف

 .هرودب رج نأ موعزملا لابقتسالا نظوم ثيل امو ,دعصملا

 هنإ» 1 دعصملا ىلإ لوخدلاب انأدنو ةبعللا يف كراش نأ دعب لقسيبتس لاف

 .دعصملا نينا لجرلا انعبت .ةيرمألا عقاو يف يعل

 :ةضيرع ةماستبا عم هل تلق .انب قحل نأ لجرلا ثبل امو .دعصملا نم انجرخ
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 دولسلا تابارلا
 ايروكا 0777:7777 سس سمو

 نأ تظحال .«انعبتتيل رخا صخش لاسرإ مهيلع نيعتي هنإ مهل لق .تفشكنا دقل»

 .انع ادعتبم راس نا ثبل امو ,رمحألا ىلإ لوحت ههجو نول
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 سداسلا لصعلا

 رانكلا لثم درغتس

 رايط هتفصب لمعي ىك ةدعاقلا ةداق هراتخا ىذلا لجرلا وهو ءوتشرخ نيسحلا داع

 ناكو ,ىبورين يف ناريطلا ميلعتل ةسردم نم ادقاع نادوسلا ىلإ ,صاخلا نذال نب

 نم موطرخلا عراوش يف لوستت لماحلا هتجوز وتشرخ دجو 1١440. ماعلا يف كلذ

 ميظنتل ةينمآلا 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 .يرصملا 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 .ئسا ىننإ» :ارذتعم يرصملا ديعس لاق .«رالود ةئمسمخ ىلإ ةجاحب يننإ

 ذخأت ال اذامل» :ئفيضي 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
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 ةيلام تن ّ | هتحوذ تسال 0 رسبت رك تنك ةدهاو 5 5 لا

 دو «ةلئاعلا تاريم خقق نع ةراسلل لكم

 مخ نلكت يتلاو هو نجت عع كلك عطر نم بل

 يف "سريعا ىرخأ ايعلرظأو# هلال رس تازاوج نورتشد مهو ءاطشنلا نم هءالمإ

 نري نأ ب 0 يو هدو ةحص نأ وتشرخ كرذأ . اننا دضنت

 10150790998 ار: قيل نأ ينال سقس سكنا لا

 ةحارج ىلإ كتنبا وأ كتجوز تجاتحا اذإ» :يرصملا ًاديعس وتشرخ لأس

 « ؟كانه ىلإ اهذخأتس له .ةيرصيق

 لحب ةباثمب لاؤسلا ءاج نينا ودك :لاؤسلا هأجاف دقو ىرصملا كيعس باجأ

 .قح ىلع ناك وتشرخ تأ ةسنت قاسقأ يف فرعي وهو ءوتشرخ نم

 اذامل» :ًامدق ىضميل يرصملا ديعس اهب مزتلا يتلا تمصلا ةرتف وتشرخ لغتسا

 ديعأس انأو :ةيحارجلا ةيلمعلا تامفن عفد نم نت متأ ثيحب لاملا يل يايات

 « ؟ كعب ام يف غلبملا كل

 0 : ٍء 3 8ع 8 ه6 5 6 1 مع | دعس 7

 "وع ىتح ائيش لعفأ نأ عيطتسأ ال .فسأ انأ» :لاقو هسار يرصملا ديعس ر
 .«ندال 9

 يك ]| 3-0 ند سس ناك

 هع قع رار ناك كلذ نأ ملع وتشرخ نكل ٠ تس ا, .ىرصملا
 يأ ركف 9طننسسكويرسو التو . 144١ ماعلا ذنم ةدعاقلاب تقحتلا» .يك

 ناطور وو نوجرابو .ًابضغ ىلغي وهو بتكملا نم جرم ياسو ةلكس# |
 ٠ أ ' ْ و

 غلب ٠ لع املا ىئ || كيعس لاثمها سم
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 :رانكلا لثم درعتسا

 صاصرلا قالطإل أدعتسم تشكر :مهعماسم ىلع ةثداحلا ىور نيذلا هءاقدصأ وتشرخ

 اننولماعي مهنإف نحن امأ ةَنيَِرطَللا لإ لاومألاركابتقانت). ٌسدسم يعم ناكول هيلع
 .«ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم لثم

 مايقلا يت رمكمساو ,تفاجتلا كلذ دعب ةدعاملا تايشرم لودج ىلع وتشرخ ىقب

 قاقشنالا يف ركفي أدب هنأ الإ ,ندال نب حلاصل يبورينو موطرخلا نيب ام تامهمب
 ىلإ لقتنت فوس ةدعاقلا نأ 1١445 ماعلا يف ندال نب نلعأ امدنعو .ةمظنملا]|]غ
 ةداق غلبأو ,برغملا يف هنطوم ىلإ هتلئاع لسرأ .هب قحلي مل وتشرخ نإف ناتسناغفأ
 ةسائم سرادمل.ةوجو آل هئأو .ًامرتحم ًاميلعت هلافطأ ىقلتي نأ يف بغري هنأب ةدعاقلا
 تادايق ةيؤر نع فقوت هنكل .يبورين يف لمعلا لجرلا عبات .ناتسناغفأ يف مهل
 ارادوا بام

 ةيلمع يف اماه نوكي دق طيخ ىلع يلع اي انلصح» :نارود يبيد يل تلاف

 .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت ىلع ةليلق عيباسأ دعب كلذ ناك . .«ةدعاقلل انمهف

 قيمعت ىلعو ءريجفتلا نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتت ىلع ةزكرم اندوهج لك تناكو
 يتلا اموت

 . «نيتدحتت طيخ يأ نع» :اهتلأس

 ,نيرخآلا ةدعاملا ءاضعأ صعبو وتشرح ىلع ىغبقلا تقلا لق كلا تليف

 نأو ,ةيبرغ تارابختسا ةلاكو نم بلط ىلع ءانب هحارس تقلطأ نأ تثبا ام اهنكل

 )»6 ؟تاريجفتلا يف ؛ أطروتم ناك له» :يبيد تلأس

 .«ةيلخلا ءاضعأ ع ه لماعت هنا انك .مامتهالا ريش يذلا رمألا وهو ,ريجفتلا تقو يف يبورين يف لجرلا ناك. ام خلاب ملعن ال اننإ»
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 دوسنلا تايارلا

 ,دختسا يف لمات"ةتنتاك يتلا يهو ,هيلع ضبقلا نوينيكلا ىقلأ نأ دعب يلا
 سكم هيلع ىلطأ .يروواانا1811112117117100» ل1721

 هئامسأ] هباقلأ دحأ ىلإ ريشي مسا وهو .يللتكارتللآ وج بقل يداحتالا تاقيقحتلا

 . قالا. [ ةبكرحلا
 ىلع اولمع مهنأب ةوملعإو وج خف ًاقافتا ةلاكولا تدفع »د :اهمالك ىبيد تعبات

 قل لباقتللا قفاَنَجترلاَققاَو' .موطرخلا ىلإ ةدوعلا نم نكمتي يك هحارس قالطإ

 ققآ) .ةدعاقلا7ةطشنأ حعويوافت لاسرإوولصووكاسوعرابعستالا 115057722057
 سيتيكلا#نابوهجعانلا ءاضعأ "علبأ7 عت مرطرخلا 15 13127112231111331ه1ورجولا

 لثف .ةيباهرإ ةطخ يأب هل ةقالع الو لامعأ لجر هنأب مهعتقأ 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 لوطن يكلر هلأ وسأ

 ردصم نوكي دعف ةيادملا ذنم ةدعاقلا عم ناكو ؛« ىبورين ةيلخ ءاقعأ عم نسي ناك

 .«انيلإ ةيسنلاب ةيمهالا ةئاغ يف 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

 يل تايوفم مدصم بكي اقاذأ بأ مرد نادتيب دس لدشا ون انت
 ايقيرفأ قرش يف ةرافسلا تاريجفت نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتت يف انيلإ ةبسنلاب ةيمهألا
 ىلع ةلاكولا تقفاو .هعم لماعتلا تلواح اهنأب ةلاكولا تفرتعا .ًايئاضق مهتمكاحمو

 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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 :راتكلا لكم دركغتة لا“

 يتلا يهو .ِةَقيقةيصخشتتامولعتا تنمضت تافلملا نأ كلذ ىلإ فاضي .ةدعاقلا

 همها ستساو تح ناب عراه كح نم قركس هم د

 كلذ نم مهألا امأ .ة هممت 3

 ول نولعتلا انه نأ املع دواس :ىلعي فارم لامتتا 015185315

 يهو :257 ةيباهرإلا ةطشنألا ةبقارم ةيريدمب كلذ نم ًالدب 7 . سيئرلا انلمأ

 نيبرتغملا ةرئاد وفظوم لسرأ .انتدعاسم ىلع تقفاوف ةيبرغملا تازابختشالاةلاكو

 ىلإ ةبسنلاب ةلكشم دوجوب اهيف هنوملعي موطرخلا ىف وتشرخ ىلإ ةلاسر ةيبرغملا
 هده ةئاوستل دالبلا ىلإ ةدوعلا هيلع بجوتي ةثأو تيماع ناي تدجتلا تراب

 ا يال قلعتي رمألا نأ وتش رخ نلف .ةلكشملا

 ثدح ةيربلا 1 ةمصاعلا .طايلا يف نمآ ناكم ىلإ
 .هراظتناب انك

 «؟حاترم تنأ له ؟كلاح فيك .نيسحلاب ًابحرم» :ةيبرعلاب هتلأس

 ,نوكأ نم ةفرعم لواحي هنأ تنمخ .«لجأ» :ةشهدلا نع منت ريباعت عم ينباجأ

 .هلوح نم يرجي اذامو ءدجون نيأو

 «؟كلذك سيلأ ؛ةيزيلجنإلاب ثدحتلا كتكمي» :هتلأس

 .«اليلق» :ةيزيلجنإلاب ينباجأ

 اننكمي نكل ,ةيزيلجنإلاب ثدحتن انعد .ًانسح» :هتلأسو ةيزيلجنإلا ىلإ تلوحت

 .«كيلإ ةبسنلاب لهسأ كلذ ناك اذإ ةيبرعلاب ثدحتلا
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 دوللا تايبازلا
 مس مسني شمل مملسل

 عم لمعأو .نافوص يلع يمسا .يسفنب كفرعأ ينعد ءاذإ» :يمالك تعبات

 ىلعو .ةيكريمألا ةموكحلا نم 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 .هتاذ 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 ءءاخرتسالا نم ًاوج

 رخآ دلَعو .هترسأ نعو .هلاوحأ نع وتشرخ عم ةَشادَراتلاَب ةيادبلا يف انيفتكا

 لكب لجرلا ينباجأ .اهنع ثدحتلا دنع حاَيترالاَبا عشا يتلآ ةئيربلا عتضاؤتتلا قم
 .انب هككشت ببسبو :نييكريمأ عم هدوجول ارتوتم ناك هنأ يل حضتا نكل ,بيذهت

 اي نآلا عمسإ» :تلقو هوحن َتفتلا مث .ةياَعلا [تتةاخحألا]قننإةعاسو تفانظت) 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 قحتست امك كلمات مل ةَدَعاقْلا نأ نآلا فقرعن اننإ» :يثيدح تعباتف ءيش يأ

 .هيلإ ريشأ ام فرعت تنأ» :هتلأس .ةرشابم يوحن رظنو ًافقاو وتشرخ بصتنا .«لماعت

 .ءطبب هسأر ره «؟كلذك سيلأ

 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 يتلا رالود ةئمسمخ غلبم كءاطعإ ةدعاقلا

 .ههجو ىلع ةئيزح ريباعت ترهظو .اددجم هسأر

 ىلإ جاتحي صخش يأ اهب لماعُي يتلا ةقيرطلا تسيل اهنإ» :يمالك تعبات
 كعد .هراج حلاصلا ملسملا اهب لماعي ىتلا ةقيرطلا تسيل اهنأ انالك فرعي .ةدعاسم
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 :رانكلا لثم درغتس

0606000 

 ةحصب وأ كنأشب متهت ال يهو ,كمرتحت ال ةدعاقلا نأ يل حضتا .صلخملا هليمز نم

 8-5 نيدن ال كلنأ امك .ءكتجوز

 1 غو دو ساب سلا كادوا

 .«ةيقيقحلا مهتعيبط كل اورهظأ اذكهو ,كعم مس اوضعن دقل»» :هل تلق

 اعيمج نيساس انيقي هل تلق ام:يغوتسي نأ هتدرأ ىتنآل مالكلا نع تقفوت
 .ةقفاوملاب أموأ «؟ياشلا برشت نأ بحتأ» :كلذ دعب هتلأس .نمزلا نم ةقيقد وحن
 .ةلواطلا ىلإ بوكلا داعأ مث ةعرج فشترا .ياشلا ضعب هل تبكس

 قفوسو انعم نواعتت نأ كنكمي .كرايخ ةمكي انه :ةيسح اي نآلاود ؛هل تلق
 يه 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 راثكلا لثم درغت فوس كنأ دقتعأ .هراتختس يذلا ام فرعأ ىننإ .نجسلا يف

 ةيراغملا تارابختسالا ءالمع نأ تظحال ينكل ,ةيبرعلاب ةثداحملا كلت ترج
 .هتلق ام قيدصت نع اوزجع ءاهتلق ةملك لكل اوهبتنا نيذلاو ,ةفرغلا يف نيدوجوملا
 امدنعو .ةحارص لكب هيلإ تثدحت امدنع اومدُص مهنأب قع كقو يف ينوربخأ

 تا بايب ىلا نا الا سلا يللا يسارا ةوتلا كلذ اوعمس

 قحلملا عم .ةثداحلا كلت ىلع تاوئس رورم دعب طابرلا ىف ,ءيروخ هيردنأ 1

 ةرافس نمض نم ينوناقلا قحلملا بتكم) يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ينوناقل

 له ؟نافوص ىلع فرعتأ» :نويلحملا تارابختسالا ءالمع هلأس . يجب
 .“ ؟رانكلا لثم ديرغتلا ىلإ يهتني فوس هنأب وتشرخ نيسحلا غلبأ امدنع هنع تعمس
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 دوسلا تايارلا

 .تاونس ةدع رورم دعب ةصقلا ينربخأ امدنع هيردنأ كحض

 نم كلذو «ةبراغملا نيلوؤسملا عم تاقالعلا نيتمت يف ًاليوط أتقو 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 .257 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

 :«ءاقادضألا ىسكو :باغتألا عفر ةيفيك نوج لثم فرعي دحأ ال» :تلقو يبيد

 لخرلا ريس نأ اندرأ .ريكأ ةحارسب ملكتلا لوألا ةبديسلا اذه دعي رك أذن

 .ةدعاقلاب قلعتت ةساسح تاَمَولَعَم لوح ةلئسأ خرط انبتَجَتا كلذلو ةحارلاب هروعشب
 ةقالع ءانب اندرأ امك ,هتاعلطتو ,هرافسأو ,هترسأو .هتايح ىلع كلذ نم الدب انزكرو
 ريغ رومألا يف ةقالطب ثدحت امك ,مالكلل ًابحم هتعيبطب لجرلا ناك .ًةَعَمأةقادص

 نكمتو هعم مائولا نم وج رشن نم هبناج نم نكمت دقف دلاريجزيف تاب امأ .ةساسحلا
 ش .مالكلل هعفد نم

 ىلإ كلذ دعب وتشرخ انبحطصا انئكل ,ثيدحلا كلذ ىف ةدع تاعاس انيضمأ

 كاناللولاب اريك امايتخا ,لجيرلا رهظأ .ناكملا ريغت اندرأ اننأل طابرلا ىف ازتيب معطم

 يفاةعضو عوضوم ةرانحب نكل ءانحتف .كانه ةايحلا ةعيبط نع هانريخأ 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 له» :هتلأس .ةشوشم ههجو ريباعت تدبو ,قيمع ريكفتب اللغشنم لجرلا ادب

 امك



 :رانكلا لثم درغتسا»

 تلقو ارتوتم ذاك هنأ هشيع تارظن نم تظحاال .هسأر ره «؟ ماري ام ىلع ءيش لك

 .«ىرودب ردوتم يننإ» : هل

 4 ؟ !كاهلوو كافر هانيع ا

 .«ةدعاملا ىلإ

 يف ًاوضع ينوك نع تفقوت .ةدعاقلا عم دعأ مل» :لاقو ءكحضلاب قرغتسا
 .«ةدعاملا

 نوكت فوس كنأ ىنعي اذهو 5 ىنحيري اذه» :ةضيرع ةماستبا عم هتغلبأ

 .كحضلاب انقرغتساو هيفتك لوح ىعارذ تعصضو . « انعم لمعلاب ادعس

 انعم نواعتلا طورش ةشقانمب أدب نأ وتشرخ ثيل امو ,نمآلا لزنملا ىلإ اندع

 ةينمأ ءاثواعتم ادهاش نركيس رتشرع حر عم كأتلل ةلئسألا ضعب تاب حرط

 .ةقازوأتاةةظافتححا؟زرنةرزعلا نكت ةئفتكإإظ:7557)072ك1175 تملعتو قيمع هابتناب
 ليصافتلا ةديصم ىلإ كلذ دعب هّرجو نامألا نم فئاز وج طسو رخآلا نضخشلا عتق

 نكل .باوجتسالا.تاينقت . يداحتالاتاقتقحتلا :تتكت"ةيميداكأ" ملت :ةزيقتلا
 بوتكس هيؤرو «باوجتسالا ةفرغ يف هنع ًاريثك فلتخي تّضلا ةفرغ يف روضحلا

 اهلازن1715219 ةيفيك ,ةرشابم ة هروصبو .تاب عم تلثحال .هلمع لوازي وهو ريبخ

 ةيوه زوحي فوس دوهشلا ةيامح جمانرب تحت نأ وتشرخ انغلبأ 2725595595795ب

 روثعلا م اهعم نيفطاعتملا وأ ةدعافلا اي كمت ممم نم دكأتلل كلذو ,ةديدج
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 دوسلا تايارلا

 ءايشآلا لكب عتمتسي نأو ,ةديدج ةايح شيعي نأب دهاشلل جمانربلا كلذ حمسي .هيلع
 .اكريمأ اهمدقت ىتلا ةليمجلا

 ,ةدعاقلا نع ءيش لك انرابخإب ةطقنلا هذه دنع أدب 50أ0 :ةطاسبب باجأ

 نع انرابخإ هنم انبلطو هباوجتساب انأدب .كلذ ريغو ؛ًايَمَوَي ندال نبا لعفيإاذامو
 ةقيرط كلذكو ءءاضعألل اهدينجت ةقيرطب انفرعي يذلا رمألا وهو ,ةدعاقلا وحن هقيرط

 لمعو «يقدنف دهعمب قحتلا ةيوناثلا هتساردل هئاهنإ دعب هنأ وتشرخ انربخأ .مهبيردت

 عيجشتلا ىقلت كانهو .يمالسإ زكرم ىلإ بستنا وناليم يفو .ايلاطيإو اسنرف يف
 ىلإ ٌمضنا مث ندال نب ىقتلاو .لاتقلا ىلع كلذ دعب بردت .ناتسناغفأ ىلإ رفسلل
 .ةمظنملا

 .« ؟ةدعاقلل ةعباتلا ةفايضلا زكارم ىف ثدحي اذام» :هتلأس

 .هلاومأ  ةفايضلا راد ىلإ هلوخد روف اهلمحي يتلا ةنيمثلا ءايشألا لك ءرملا ملسي»

 ةداعو ؛لباقملا يف ًاديدج بقل كنوطعيو  ةيتوبثلا قئاثولا عاونأ لكو .هرفس زاوجو

 نايشأ لك نع ىلختي هنإ دنجملل نولوقي .دنجملا هنم ءاج يذلا دلبلاب طبتري ام

 وأ رسأ ام اذإ ةيقيقحلا هتيوه هترسأ يتلا ةهجلا فرعت ال يك كلذو .هتايوهو ةنيمثلا

 . لولا 7ة517 7و7 ججبرمتتل مجرور نيكوسفلاقزجةلاق .«لتن
 «؟كتابيردت تيقلت ركسعم يأ يف»

 .نيزرابلا ةدعاقلا يلتاقم نم ًاريبك اددع ركسعملا كلذ جّرخ .«قورافلا»

 «؟كانه تملعت اذامو»

 ضعبو ؛تارئاطلل ةداضملا ةحلسألاو ,ةيرانلا ةحلسألا مادختسا ةيفيك تملعت»

 .«ةيساسالا تاباصعلا برح تاراهم

 اسستنإ .ةلك اشلا هله ىلع باوجتسأالا ىصم « ؟كويردم ناك نموه :هتلأس

1 8/ 

 وذ وع ها يملا دع ال اولا ا ا سس وو سل ل

 - 1 دوج موس مع <. هفحسم - ةودوسا ندع حم

 ل د سي سس سنس سنتان نعم



 .رانكلا لثم درغتسا

 عقي يذلاو ,قيدصلا ركب يبأ ركسعم ىلإ قورافلا ركسعم نم هجرخت دعب وتشرخ
 درو صخش وهو ءركسعملا 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

 نشيَجلا يف يرهاوظلا<لجتزا وهو ,دمحم يلع نأ انغلبيل لوقلاب وتشرخ ىضم
 دمحم انآ نأب ًامدقم صفح ويأ هثلبأ .لخارملا ىدحإ ىف هيد دق قولا

 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 ملعتيل اينيك ىلإ قحال تقو يف وتشرخ 5

 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 انريخأ
 ,ةدعاقلا ىلإ ةبسنلاب ةماه تاوئس يه كلت تناك ١495. ماعلا يف روينوج رداغ

 .نمثب رّدقت ال تناك وتشرخ اهب اندّوز يتلا تامولعملا نإف اذكهو
 ةقفرب ةدحتملا تايالولا ىلإ 1444 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ 5١ يف أوج 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 دحأ ناك
 .«كلذ ىلع ّرصي هنإ .كعم ثداحتلا وج ديري

 . « دعم ملكتأ ىو .ائسح»

 .«ىلع أب امحرم» :لوقي وتشرخ توص تعمس

١/9 



 دوسلا تابارلا

 «؟كلاح ا م

 «؟تنأ نيأ 9 ءريخب 0

 .«يلزنم يف حاترأ يننإ»

 ىل تاططخم نع نوثدحتيو ,ةلئسأ ّىلع نوحرطي صاخشألا ءالؤه نكل»

 ظ ًاديعب تثكم .ةليللا هذه يترسأ ةيؤر ىلإو ؛ةحارلا ضعب ىلإ يقيدص اي جاتحأ»
 ظ .«كارأو ادغ ىتآس .ةليوط ةدمل مهنع

  ةقئاعمب يناّيحو وتشرخ زفق .نمآلا ناكملا ىلإ يلاتلا مويلا يف يترايس تدق
 ىف هدوجول ارظن رتوتم هنأ يل ادب .ةفرغلا يلوخد روف رادع

 ظ كلذلو .ةدحتملا تايالولا

 قثي يذلا دودولا هجولا كلذ بحاص انأ تنك .رومألا ةرادا ةيفيك نم افاد نكي مل

 هي

 | قرش ىف نيترافسلا تاريجفتب ةقلعتملا تامكاحملا ةلأسم انشقانو ًاليلق انثدحت
 ؤ تاباتك نع ةخسن كلذك هتيطعأ .اهيف ادهاش فقي نأ ررقملا يه ناك ىتلاو ايقيرفأ

 انشقان يذلا وهو .ءناربج ليلخ ناربج ينانبل لصأ نم قكاريفألا بتاكلاو رعاشلا

 13 اركش ,ىلع اي كل اكشف :لاقو ههجو ريراسأ تجرفنا .ةلملق مايأ لبق هتاياتك

 .«كل
! 

 ريجفت تامكاحم ىف اسيثر ادهاش خوكيل روينوج بتاج ىلإ وتشرخ ىضم

 مهو .ةدعاقلا ىيباهرإ نم ةعبرأ ةنادإ نمض يذلا رمألا وهو ءايقيرفأ قرش يترافس

 .هاندعو نأ اهل قبس امك دوهشلا ةيامح جمانرب نمص نم لعفلاب

 لوك سأ سأ وي هل تضرعت يذلا موجهلا دعب يه اهيف هتدهاش ةرم رخآ تناك

 ىلإ انهجوت لبق هانبوجتسا ٠٠٠١. ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت ١7١ يف ثدح يذلا
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 ١انكلا للم درغتللل“

 ىنغلبأ .تامجهلا هذه ىف طروتم صخش يأ فرعي ناك اذإ امم دكأتن قلك لمبلا
 .«تاقيقحتلا يف 558 يك مكعم يتاول ىنمتا» :انقرتفا افك

 لصاوت نأ كتكمبي د .ائه نم اندغ انت أ 2-5 نكل ,كلذ فرعا» :هل تلق

 .«دمق ركفت ءيش يأب انغالا

 ا





 . فديوا |

 عباسلا لصفلا

 ةيفلألا ةرماؤم

 ةلكيه ةداعإ ىلع 5 ماعلا يف ناك اققا ىلإ هتدوع دعب ندال نب 7

 قيرط نع باهرإلا معد ناك ةعامجلل هيف سيئرلا لمعلا نإف نادوسلا امأ .ةدعاقلا

 ةساهرإ ةمظنم حبصتل ةدعاقلا ريوطت تقولا كلذ يف ندا نب دارأ .ندآل قي تاكرش

 نم اقنأ .ضاخلا اهنساب تانجخ نش نع نكشت كح ,ليصقتلابو اديدحت ةيلود

 واتساب ءاحيشأ يف بيردتلا تاركسعمو [ [ىباخملا] ةنمأآلا لزانملا نم ةكش ندال

 : و اد : نأ امك ,ناتسناغفأو

 يف ا لاسلاو ناعملا ةدعاقلا فده نأ لجرلا ١ كردأ 51ه

 ىلإ ةبسنلاب ءارغإلا نم ًاليلق ًاردق كلتمي ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم «رافكلا» درط
 اددع نأ ركذي «بيودتلا يقطل نادساقفأ ىلإ نودقاوتي نيذلا يلمتحملا ىييباعوزلا

 ةيتآالا تاعامجلا لثم  دالبلا ىلإ اهيلتاقم تلسرأ ىتلا ةيمالسالا تاعامجلا نم

 تاعامجلا كلت زيكرت ناك .اكريمأب ًاريثك ثرتكت مل 50006 ,برغملاو ءايبيل نم

 امب ةيمالسإ تسيل اهنأب اهتمهتا يتلا اهدالب تاموكح يأ .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
 يسري يووم روس ور رس

 مادختسا نم مهئايتسا نع اورّبعو ,ةدعاقلل نيعباتلا ريغ ءاطشنلا مدختسي قى ب نأ

 .هفادهأ قيقحتل مهئالمع

 ىزاغفألا داهجلا مايأ لالخ يأ ,ةدعاقلا ةمظنم ءاشنإ لبق نادلاخ ركسعم سّسأَت

 هريمأ الو ,ةديبز وبأ يأ ءرهاظلا ركسعملا ريمأ ال هنأ كلذك كدي . تايفوسلا دض

 نيرمألاينه نأل كلذو :ةدعاملا ف :نيوتغعإناك#اخجسلارباةيأيلعادلا
 نبا ملست .لقتسم ركسعم هنأب نادلاخ نع فرت .ةيلالقتسالا ىلع ناصرحي اناك

 ةرهش هسفنل نّوك يذلاو ةديبز وبأ امنيب ءركسعملا كلذ ةرادإ ةيلوؤسم يبيللا خيشلا
 نيجرختملاو نيدنجملا دعاسي ناكف ,ناتسناغفأ يف باهرإلل ربكألا معادلا هتفصب

 «لرانملاو هلآوسألاو ءرقسلا نتاوي ر كسلا نم

 ذاوحتسا نم ةءاتسملا ءىرخألا تاعامجلا نم لعج يذلا ببسلا ندال نب مهف

 :اهعم لظئاور ءاشنا كلذ نم مغرلاب دارأ هنكل ,هنع دعتبت ءاهئاضعأ ىلع ةدعاقلا

 ليقتسملا يف أعم لمعلا نم تاعامجلا كلت نكمتت اميرل هنأ نذال نب دقتعأ
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 نب بنجت روع بروج بس بس تسر بجو
 ءالمعلا كئلوأ معد ررق هنأ الإ ءىرخألا تاعامجلا ءاضعأ عم ةرشابم طروتلا ندال

 َندالَنباآةََو .ةرشابم ريغ ةقيرطب كلذ ناك نإو ءاهيلإ نووأي يتلا تاركسعملاو
 اصاخشأ دفوأ امك .نادلاخ اهيف امب عاتَإَةللوقتلاتل اني توك حالو حنو لااومألا

 كئلوأ دحأ ناك .نادلاخ يف اوبردت نأ مهل قبس ءالمع عم تاقالع ءانبل هنم نيبرقم

 .كيدلا ديعس ليلخ وه ءالمعلا

 يف نينج يف دلُو يذلاو ءيندرأ ينيطسلف لصأ نم يكريمأ وهو - كيدلا لصح
 ؛ةدحتملا تايالولا نم [رتويبمكلا مولع] ةيتامولعملا يف ةداهش ىلع .ةيبرغلا ةفضلا
 عم ةديج كيدلا تاقالع تناك .ينيطسلفلا دايإ يبأ يكرحلا همسا تحت لمعو

 11917 ماعلا يف تططخ ةعومجم يف كراش امك .نمحرلا دبع رمع ريرضلا خيشلا
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 ةيفلألا ةرماؤم

 ةعومجملا كرو كيدلا نال :ةلغف ةرعاورملا نكل ,سولجنا سول يف فادهأ برضل

 ندال نب ىلإ مضنا ثيح كلذ دعب ناتسناغفأ يف كيدلا براح .ةنسوبلا ىف براحيل

 .ةدعاقلا ءاضعأ رابكو

 ,ةزغ يف ةيمالسإلا تاعامجلاو ةدعاقلا ايالخ عم طباور لجرلا اكنأ .ملاعلا 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 يناتسكاب

 ةينورتكلإ ةخسن عمج نم نكمتو ةيتامولعملا يف هتاراهم كيدلا مدختسا
 هأشنأ تادلجم ةدع نم فلأتي ليلد نع ةرابع يه ىتلاو  داهجلا ةعوسوم نم

 ةخسن ىطعأ امك  تاينينامثلا تاوئس ىف ناتسئاغفأ يف نوزكرمتملا نودهاجملا

 ناتسناغفأ 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

 ذكيا فرطتمانيدا جر وهَو:حسانقتلا ادب يِبَأ ميلاعت ةيلخلا هذه تقنتعا .اهتاذ

 نوتاق نركي نأب :ىرخألا ةييريقكتلا ئدابم نيب نع :ىداثيو هل ةدعاق ندرألا نم

 .رافكلا نم مه هنوقبطي ال نيذلا صاخشألا نأبو ,ديحولا دمتعملا نوناقلا ةعيرشلا

 يذلا يندرألا ىنيطسلفلا هنطاوم ةيلخلا هذه يف رشوه وبآل سيئرلا كيرشلا ناك

 كلذو 199 ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف هاقتلا نأ قبس يذلاو ءيزاجح دئار ىعدي

 .ايروس يف نيينيطسلفلا نيئجالل كومريلا ركسعم يف

 ةكلمملا ىف أشن هنكل ,نييندرأ نيينيطسلف نيوبأ نم اينروفيلاك يف يزاجح دلو

 نم دعاس افرطتم حبصأ مث ,مالسإلا يف سمغناو فقول الآو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نذإلا ةزايحو ناتسناغفأ ىلإ رفسلا ىلع دجسملا هدعاس .اينروفيلاك يف يلحم دجسم
 يزاجح ملعت .تارجفتملاو ةحلسألا يف سوردل عضخ كانهو :نادلاخ لوخدب

 ببسي ) يكريمألا دمحأ ىبأ لم 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

 .ندرالا لخاد تامجه ططخ اعم

 ةدرألا يف ةفييآو تيليتارسإو .قيحبس فادهأ ةمجاهم يف ةركفلا تلثمت

 لبج. يف ةعدقملا ةحسملا عقاوملا ةمجاهم ىلع لاجرلا قفتا ٠٠٠١. ماعلا لالخ

 ربعملا كلذكو ؛عوسي دّمعت ثيح ندرألا رهن يذاحي يذلا عقوملا كلذو ءوبين

 لك نأ نوططخملا ربتعا .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

 09 «رواشيب يف يمالعإلا ناميالا زكرم يف نورمآتملا ىقتلا .ةديبز يبأو كيدلا
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 ةيعلالا ة امام
 اسس م م سمسم مسسسملا

 نيلوحتتللا تح أاوهاركرملا كلذ ةَراذإ يف َكَِبَدلا دعا ناك .كيدلا هريدي يذلا ركرملا
 ماسالا تحت: لمعي ناكايقذلاو .:ناداغ#ةجبجي: مدا"ئعسي و اايناتوفيلاك "نسا عالتنإلا ىلإ
 .ةدعاقلا مساب اثدحتم دعب ام يف حبصأ يذلا وهو !ةئكربمألا مازعاليكرحلا

 .ايكرتو .ندرألا يف مهتيلخ يف ءاضعأ دينجت نم يزاجحو رشوه وبأ نكمت
 يف ءاضعأ مهضعب ناكو .كيدلا هريدي يذلا زكرملا نم نورخ] ءاطشت عاج ءايووسو

 نيينيطسلف وأ نييندرأ ددجلا نيدنجملا مظعم ناك .كلذك اونوكي مل نورخآو ةدعاقلا

 اهءالمع ةدعاقلا تلسرأ .ندرألا يف ةيلمع ذيفنت ةركف مهعمجت تناكو :ةيلورأ
 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 ىف

 .نيلقتسم نيعربتم نم يتأت كيدلا اهلّوحي يتلا لاومألا نأ كلذ

 ةتدوغ روف رشوه ودأ ىلع ضيقلا ىقلأ 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 ًأدبق 6 ماعلا يف رشوه وبأ حارس قلطأ

 قئاثو عيبو تاقرسلا قيرط نع كلذك لاوفألا ةصومجملا هذه تعمج .ءالمعلا

 لجأ نم نطسوبو ندنلو ندرألا نيب ام ةدع تارم يزاجح لّقنت .ندرألا يف ةروزم
 نم ندنل يف امعد يزاجح ىقلت .لاومألا .تلجيو تادحجلا عيمجت ىلع ةدعاسملا

 190191 رعد رخل سان نرش
 لالخ ةصاخو ,ملاعلا يف نيملسملا نم ريبك دع لتقو حبذ ىلإ ةيريفكتلا هاواتف تدا
 .يضانلا 17019173: نيبجرربنلالا#:لانت ذا“
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 دوسلا تايارلا

 مدختستس لا ىهو ةكلسأل رباخت ةزهجأ ىرتشا امك :ةدخاقلا نم ء امنع يقتلا

 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 اهجوتم ارتلجنإ رداغف ندنل َنَم ةدارأ ام لك ىلع يزاجح لضخ
 يلامشلا ربعملا لالخ نم دالبلا ىلإ لخدو ,ندرألا ىلإ ةلفاحلاب كانه نم رفاسو

 نيودتو قيرطلا ةبقارم فدهب كلذو .2هتمجاهمل ططخت ةعومجملا تناك يذلا

 .ةقطنملا ةطيرخ ىلع تاظحالم

 ةصخر ىلع لصحف هابتنالا ةراثإ نود نم تارجفتملا عيمجت يزاجح دارأ

 كيرتينلا ضماح ءارش نم ب يك كلذ لعف .تارهوجملا ةغايص يف لمعلل

 ةهباشم لبانقلا نوكت نأ نّيعت) .لبانقلا عنصل ةمزاللا ىرخألا ةيئايميكلا داوملاو
 يزاجح ىطعأ .( ١448 ماعلا يف فسوي يزمر اهعنص ىتلا كلتل بيكرتلا ثيح نم

 .لبانقلا عنص يف تاميلعت مدقت

 امك ءريقف يح نع ةرابع وهو ,2نامعب اكرام يف دل ةعومجملا ترجاتسا

 هذه لامكأ رهأ قرغتسا .اهعيجت كتاك نعلا ةيئاسيكلا داوملا ةقبفعل ةرفقح ترشح

 ةفرغ ناينبي امهنأب ناريجلا اغلبأ امك ,ءىفاكلا قمعلا ىلإ لصتل نيرهش ةدم ةرفحلا

 يك ةروزملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب قعاوصلاو ةحلسألا نالجرلا عمج .ةيفاضإ مامح

 اهمدختست ةعومجملا تناك ةعرزم كلذك يزاجح كلتما .تامجهلا يف مدختست

 مهرواست وأ يرجي ام سانلا عمسي نأ نود نم تارجفتملا ىلع تارابتخالا ءارجإل

 تايمك َنورَتْسَي آوناك - اهنيزختو تارجفتملا ىلع لوصحلا ىلع ماع ىضم .كوكشلا

 نم ةياهنلا يف اونكمت اذكهو - ةابتنالا باذجتماتعاقدهب دحاولا ويلا يف ةريغص
 .اهنوجاتحي يتلا داوملا عيمجت

 نم ديزم يقلتل نادلاخ ركسعم ىلإ ةيلمعلا نوذفنيس اوناك نيذلا ءالمعلا لسرأ
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 ةيفلألا ةرماؤم

 نم اونكمتي مل نيذلا ءالمعلا امأ .ةديبز وبأ هريدي يذلا ركسعملا وهو ءبيردتلا

 كانه نم ءالمعلا لقُن .نانبل ىلإ كلذ دعبو ءايروس ىلإ اولقّتف ناتسناغفأ ىلإ رفسلا

 ,ينيطسلفلا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ءاضعأ دحأ فارشإ تحت بيردتلا نيداس ىلإ

 .يناريإلا يروثلا سرحلل ةدئاع ةيوه قاروأ كلذ يف اومدختساو

 نورخآ ةثالثو يزاجح رشوه وبأ لسرأ ١4944 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 ١1449. ربوتكأ/لوألا نيرشت

 بتكم ىف صاخلا ليمعلا نم ءادنلا ءاج .همدختسأ يذلا ةادانملا زاهج نر امدنع
 يالا رغر ,ناملوك ناد ةدعاقلا نوؤش يف مرضخملا ريبخلاو يداحتالا تاقيقحتلا

 فوس يننإ ,(دعب ام يف يتجوز تحبصأ يتلا) رثيه يتقيدصل تلق .1177 يف لمعي

 طسو يف ةعقاولا رياوكس نوينوي يف ءاشعلا ماعل» لوانتن اهنيح انكو ,روفلا ىلع دوعأ

 .نادب لاصتالل معطملا فلخ فتاهلا كائكأ دحأ ىلإ تهجوت .نتاهنام ةنيدم

 :يداعلا مالكلل اهيف ناكم ال ىتلاو ,ةدوهعملاو ةحيرصلا هتقيرطبو ةعرسب يل لاق
 .«دغلا يف كانه ىلإ رفاست نأ كيلع نّيعتي .ندرألا يف يرجي ام ءيش كانه ,ىلع»

 كلذو «ةيلمعلا لوح ليصافتلا يئاطعإ نم نكمتي مل .كلذ دعب ًاقفوم اظح يل ىنمت

 ةعرسب ءاشعلا ءاهنإ ةروررضب اهتغلبأو رثيه ىلإ تدع .ًانمآ نكي مل معطملا طخ نأل

 .ةعاس ةرشع يتنثا نم لقأ نوضغ يف جراخلا ىلإ رفسلا ٌيلع نّيعتي هن

 وه ناكو :ىاديتيك لأ .نوج راطم يف ىلاتلا مويلا حابص وروماد تاب تيقتلا

 يف دجنل نامع ىلإ انرفاس .ىلوألا ةليلقلا اهمايأ يف ةمهملا هذه سأري فوس يذل
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 دوسلا تايارلا

 مل) .بيبأ لت يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لثمم وهو ءيسيج توكس انراظتنا

 لك ايتاليع ىطقي ةيببأ لق سكب ناك اذكسو ؛ندرألا ىف لثس اهنيح 181لل نكي
 يف اهتيضمأ ىتلا ةرتفلا ذنم ًاديج توكس فرعأ ىننإ .(ندرألا ىف ةئشانلا لئاسملا

 فظوم هنإ .انقيرف نمض نم هنأل اديعس تنك اذهلو ,ةدع تارم انيقالت ثيح ناتسكاب
 .ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد ىلع

 ةلاكو زكرم ىلإ ًاعيمج انهجوت مث .تتتتت ًاصخلم كانه انيقلتو ةرافسلا ان
 ةماعلا تارباخملا رقم زيمتي .617 ةماعلا تارباخملا ةيريدم وأ :ةيندرألا تارابختسالا

 انعامتجا كلذ نكي مل .«قحلا ءاج لقو» راعش ةيبرعلاب هيلع بتك نوللا دوسأ ملعب

 .هقيرفو (سيئرلا بان كاذ دنع ناك) فورعملا 011) سيئر وهو « ,ريخ دعس عم لوألا

 كئدنع أن : ظ : .ةتالمعل : لبق نع مهعف انلمع نأ انل قبس

 .ةحجان نوكت فوس انتاقيقحت نأب ةريبك ةقثب

 نأ ىنمتي يذلا لجرلا هنأو ,حيرصو ءاكذلا ديدش فظوم هنأ دعس نع فرع

 نيمجاهملا بولق يف علهلا ريثي همسا ركذ درجم ناك .اهتاذ ةهجلا يف هعم ءرملا نوكي

 سبلملا قينأو ,ًاليوط لجرلا ناك .هعادخ ىلع نوأرجتي نيذلا نيرخآلاو نيلمتحملا

 هراجيسب كسمُي ناك امك «ىلوألا ةجردلا نم ًامرتحم ًالجرو ًافايضمو .ماودلا ىلع
 ءرملا هاري يذلا بّيطلا تارابختسالا فظومب دعس ينركذ .ابيرقت ماودلا ىلع هديب

 صاخشألا مهف نم كمت ءاكذلا داح ناك .دنوب سميج دعاسي وهو مالفألا يف

 تءاستبا امأ .هيلع نوبذكي وأ هعم نوبعالتي نيذلا كتلوأل عستب ال هبلق نكل .ًاديج
 .يعادخ كنكمي ال :لوقت اهنأكو تدبف ةزيمملا

 ىلع قوفتلل هءاكذ مدختسا هنأ امك ,ةيناسنإلا ةعيبطلاو يناسنإلا لقعلا دعس مهف
 صبقلا ءاقلإو ,تاديدهتلا طابحإل ايصخش ىفختي ناك هنأ فيك ينربخأ .هثاذغأ

 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 رهظت اكاد يبلف ىلع ازيزع لجرلا لظيس .ءاوجألا يف ددرتت لازت
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 زاهج مليف» يف رهظت يتلاو ,ةريهش سويطانغأ ديفاد يئاورلاو يفاحصلا اهلعج ىتلا

 لواحب ء ناك .ةيذلا قف نييداهجلا 5 لإ بنتتاهلا لواني وهو لكعس ,«بيذاكألا نم

 ىدل ةدلاولا تادب .طخلا ىلع يداهجلا كلذ ةدلاو تناك .هعم نواعتلاب مهعانقإ

 :اريخلأ هل كلف .ًاليلق هكبرأ يذلا رمألا وهو هيلع ءاتعلاو ةركشت اهثيأ ترض ايعايِس

 لجرلا مهف .«بّيط دلو كنإ .ىل هتلسرأ يذلا لاملاو نويزفلتلا ىلع كل ًاليزج ًاركش»
 هنآ ني اهنآب ايعلبأ نآ دعب ةدلاولا ىلإ اياديلا لسرأ ىدتلا رح ادعس نأ نوقلا ىلع

 هنأ تملع ام اذإ اهبلق ميطحتو ضفرلا عيطتسي هنأ امك ءاهدعاسي هنأب نظلا هتدلاو

 نواعتلا َلَجَرلا رق .عقاولا يف نويزفلتلا زاهجو لاملا اهل لسرأ يذلا صخشلا سيل

 ططخت :اهفشك ىلع نوكشوي ىتلا ةرماؤملا نع صخلمب ةويئةرالاو دعس انَدَوُز

 ةديدجلا ةيفلألا 0 كلنع كلذو :نامع يف ةيبرع فادهأ ةمجاهمل ةيندرأ ةيلخ 5

 بتكم قيرف رضحأ .سيسيئرلا نيهوبشملا نم اذحأو رشوه يب ارشح نا اهامت

 .يزاجح دئارو كيدلا ليلخ :ةيلمعلا يف نيطروتم جي

 ًاريثك انشهد اذكهو . ردود مو سل“ رسب دع او سول

 مهنا امك ءندرألا يف بيسو رح عسا .واالبع هردقمل

 را تاقنسلا هيف هال ةريثك ٠ ايشأ انفرع اننأب أب مهانغلبأ .طسوألا

 ةدعاقلا تايلمع نع ريثكلا مهرودب انوربخأ امك ءىرخأ نكامأو ءاينابلأو ,ةدحتملا

 لك ىلع هبيلقت نود نم ءيش يأ ىلع نويندرألا قبُي مل .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف
 .ةلمتحم ةيريمدت تامجه نم مهدلب ةيامح ليبس يف هوجولا

 نامع يف رارمتساب لمعي يذلا ديحولا يداحتالا تاقيقحتلا بيتكم ليمع تنك

 يف نوبوانتي نورخآ ءالمع ناك امنيب اذه .ةيفلألا ةطخ هلثمت يذلا ديدهتلا ىلع

١١ 

 انه للاب“
 ا نإ



 ظ نامع .نيعوبسأ ةدمل مهلمع ةرتف نوكت ام ةداعو  اهنم جورخلاو دالبلا ىلإ لوخدلا

 ريق اريذحت تيقلت . 19 عم هتاذ ناكملا انرطاشت امك ,ةيكريمألا ةرافسلا نم اقالزر:إ

 رجرلا ناك .درف مسا هيلع قلطأ فوس يذلا رهو , 7559559199 لرح يلوصو
 .ىل ًاليمع نوكيل ًابلط مدق نأ هل قبس امك ,كرويوين 1131 بتكم يف لمعي أ اجو

 كلذ دعب لبق .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ مضنا نأ اهدعب ثبل امو ءضفُر هل
 ,ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع عيمج هاجت ةنيغض نيحلا كلذ ذنم لمحي هنإ

 ناب ىملت نأ دعب كلذو «لوألا ةلملقلا مايألا نوضغ ىف هعم يلكاشم تأدب

 مم قفاوتت ال ةيرابختسالا يريراقت نأ هيف ءاج 51831 رقم نم ايفتاه الاصتا ةروهأد

 اهنكمي تامولعم يأ ملعت مل نطنشاو نأ كلذ ينعي .اهتاذ ثادحألا لوح درف ريراقت

 اذإ هنأ ينعي اذهو « نييكريمأ نيئطاوم طروت يهف ىرخألا ةلكشملا امأ .اهيف قوثولا

 .ًايئاضق ةيضقلا ةعباتم يف ةبوعص دجنس اننإف ريراقتلا قفاوتت مل

 نيبنعملا لك غلبأ امك ,نييندرألا ةراشتسا تمتو ةلأسملا هذه يف قيقحت ىرج

 ره يساسألا درف أطخ ناك .ةئطاخلا ىه درف ريراقت نأو ةحيحصلا يه يريراقت نأب

 ىلع :تاركذملا ىدحإ يف لاق .عئاقولل رابتعا نود نم تاجاتنتسالا ىلإ زفقلل هلم

 ةيباهرإ ةعامج عم بردتت تناك ندرألا لخاد تدّدُح يتلا ةعامجلا نإ ؛لاثملا ليبس

 ؛كلذك ناريإب طبترت ةيندرألا ةعومجملا هذه نأ جتنتسا اذكهو هللا بزح ىهه ةينانبل

 بزح يريرقت يف ركذأ ملف انأ امأ .هّللا بزحل يساسألا يعارلا ىه ناريإ نأل كلذو

 ددح .ةينيطسلف ةيباهرإ تاعومجمب ةقالع ىلع اوناك نييندرألا نإ طقف تلقو .هللا

 ,عاقبلا يداو ىف اهتابيردت تقلت ةيندرألا ةعومجملا نأل ئطاخلا هجاتنتسا درف

 ىلع «هناهرب» لك ناك اذهو . ,عاقبلا يداو يف طشتي هللا فبزح ْن 'أ فرعي ناك وهو

 ها رثع انتا ةعومجم اه بحس ىلإ هآلا الضو .ةطخلا يف للا بزح طروت

 هج نأ نكت )ذ[ ةئأ كللذك“ ريلي ىلطاقللا ايلدعلا اذه بيس ًاتارابقسما ًاريرقتا ل»

 تناك .ةهوبقشمو ةقواوم ريغ سعت تناك اهيلمكأب ةيقربلا ناف انطاخ ناكةيقربلا نم

 كلذلو ءاهبتكي يذلا صخشلاب قوثولا عيطتسي ال ءرملا نأ يه كاذ دنع ةيضرفلا
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 انتقالع يف رثؤت مل ظحلا نسحلو .### عم لكاشملا نكل .ةديفم ريغ ربتعت تناك
 انؤاكرش ناك .ىصخشلا ىوتسملا ىلإ تلصو يتلا ةقالعلا يهو 611 لاب ةينالمعلا

 ةقفرب ادق انييصسا .ةيلئاعلا مهتابسانم ىلإ ىتحو ماظتناب ءاشعلا ىلإ اننوبحطصي
 راكفألا قامنسم لدابتو تاوايحلا لعاب ةيئاكمإب انررسو اهيطم

 امأ .ندرألا يترداغم ىلع رهشأ يضم دعب كرويوين يف يترايزل هقيرفو دعس ءاج

 نيذلا ءالمعلا ينفّرش امك ,رمحألا داجسلا مهمامأ اطسب دف وروماد تابو لينوأ نوج

 ىلع يوتحي يذلا ريغصلا ىلزنم ىف ىعم ءاشعلا ماعط اولوانت نأب امس ادم ارا

 مدقلا ةرك يرود يئاهن ةارابم هيف ترج يذلا ءاسملا يف كلذ ناك .ةدحاو مون ةفرغ

 فدشس يكيرش ناك .جراخلا ىف لطهي جلثلا ناكو .للا“اء 5كانمع 801 ةيكريمألا

 ةحفاكم زكرمل بدتنملا تاقيقحتلا بتكم ليمع وهو 1: وسييصت وو كرامو .تدراغنوب

 تاب يكريمألا ماعلا يعدملا بئانو ؛درفو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا

 تناكو ؛ةديدع تاعاسل حازملا انلداتو ماعطلا انلوانت .افيبح -يرضاح ,كاربجوف

 .ىسنت ال ةليل كلت

 نيفلا تايلمعلا سيئر 1111333121 نذرألا ىف تاقيقحتلا ءاتثأ 611» تطغأ

 016 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 ىثالمز ربخي وأ ,ينربخي مل .طق هيف رظني

 دفعت ناو .قيفلا ىلإ ةسهملا 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

 «؟كاته اذه ام» :هتلأس .ةيوازلا

 ربتعا .«اهيف قيقدتلل ةمامقلا هذه نويندرألا اناطعأ .ءىش ال .هآ» :يل لاق

 .هايإ ةوشفرألا اناطعأ امل اتي قودنصلا اذه ناك ول هنأ يبحاص



 ويلا تابارلا

 م ب بسس

 ازه تايوتحم ةيناك .ةرلن قلت ائيعؤرو :هكمش ثحبشلاب ك7 نأ كعهد هل "فلا ٠

 زاروألا ىدحإ لوانتأ انأو هل تلق .ةهفات نوكت نأ نع نوكت ام دعبأ قودنصلا
 ,يلق مقاوم اهيلع ترهظ ةطراخ كلت تناك .«انه امييع ءايظأ اهتإ .نيفلا» :لاثبك

 .ندرألا ىلإ ليئارسإ نيب ام قيرطلا لوط ىلع

 دمع ولا ءديلا هوفظوم عيطتسي ىك .كعش ؟ ةلدألا قودنص نيفلاو انأ ندع

 ءانيأر دعس بتكم ىلإ انلخد امدنعو ,ءنامع ىف ًءاتش لصفلا ناك .طويخلا ةقحالم

 رهو ,ةليجران نم لّسعملا نخديو ةماعلا تارابختسالا رقم يف هتلواط ءارو اسلاج

 .«ىنقناعو ثرتقا .انه ىلإ لاعت ؛ىلع» :ارمآ لاف

 نع 8899 برعأ .ةيلئاع ةبسانم ىلإ وروماد تاب مايألا دحأ يف دعس بحطصا
 اناعد .هنود نم تاب اعد ادعس نأل بضغ هنأ نّيبت .يلاتلا مويلا يف هئايتسا

 ؛ناضمر مايأ دحأ يف راطفإ روضح ىلإ رخآ ٍءاسم ىف ةماعلا تارباخملا نم ناطباض

 ماق» :دعس باون دحأ ىلإ ىوكش عفرب .درف هلاق ام لك قّدص نأ دعب الوأ انم رمالا

 نذإ ذخأ نود نم 8131 عم لماعتلاب - تارباخملا يطباض هل ىمس  «كلاجر
 .هيلإ ىوكشلا لاصيإب دعس بئان ماق .«كلدب

 «؟رمألا أم»» :اهيلاسو نيطباضلا لعس ىعدتسا

 راطفإلا ىلإ رخآلا 13| ليمعو ,ىلع ةوعدب انمقا» :هشر ىلعألا طباضلا باجأ

 ,«بالوأ هندإ 0 انملع ابجي ذاك هنأ لعتعي 0مل نأ وبفس نكل انعم

 ؛تارتكالا مدع ىلع ةرمالع هادبب حول .«لاجرلا ءالؤهل ايد» :لاقو ,دعس كحص

 ظ ؟قوريكيس دم » :لأسو

 ةيفتاه ةملاكم 49 ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت ٠٠ موي ىف تالله تضرتعا

 انا
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 لاري يت أدم :ةملاكملا هذه للاخ ةدسز وبأ لاق :6 لس يبأو رس وه نبأ ل أم ترج

 نويندرألا بغري مل .اهقايس يف ةلمجلا هذه عضول ةصرف كانه نكت مل .«بيردتلا

 نيذلا دارفألا لك ىلع ضيفلا اوقلأ كلذل كلذ يف نورودعم مهو :ةفزاحملا يف

 ونأو كيدلا انه .رشوه وبأ مهيف نمب اهخش رشع ةنس ةجشحا .ةبقارملا ديق اوناك

 نمض نم اونوكي مل اذكهو ءايروس يف ناك يزاجح نكل ,ناتسكاب يف اناكف ةديبز

 .نيزجتح 9

 ليصافتلا ضعبو تافارتعا مهنم اوعزتنا ةعرسبو .ءالمعلا نويندرألا بوجتسا

 يف ًادعاسم ًاكيرش ناكو ,يزاجحل رغصألا قيقشلا امأ .ةرماؤملا نع ةيفاضإلا

 سدكتت فوسو .داصحلا ناح» :ةيفلألا تامجه راعش فشك دقف ةروانملا هذه

 .ءابتخالا عقاوم ءالمعلا اهب ىلدأ ىتلا تامولعملا تنمضت .«سايكألا ىف داسجألا

 يتلا رباختلا ةزهجأ اهيف امي) قعاوص ترداصو .ةدع عقاوم ىلع 5 تراغأ

 جمدملا صرقلا ةخسنو :روزم رعس .تازاوجو ءاساسأو ؛(ندنل نم يزاجح اهارتشا

 .كيدلا اهزهج ىتلا داهجلا ةعوسومل

 أديناجم ءالمعلا باوجتتسا مت .ةيئايميكلا داوملا ىلع روثعلا يف ةيادبلا يف انلشف

.تقؤملا جدوتسملل أبخملا باب هيف دجوي يذلا عقوملا مهدحأ حرشف
 كثانيلطملا تلو 

 قيما ىتح اشملا باب حتف نإ ام .عفوملا كلذ ىلإ لاجرلا نافعا اهاطعأ يتلا

 ىلإ كت نم يئاقدصأ دحأ لو اذكفو كاك املس انيأر .:ةعيرشو ةيبرك ةسيقار

 يوتحت ريراوقب ءيلم م نإ لاقو ةليلق تاظحل دعب هسا داع .عدوتسملا

 هيو عيطتسأ هل .اصمست 5 يتنأ دقتعأ» :ًالئاق حاصو .لاعسلاب قس

 بيلحلا ضعب هل بلجو مهدحأ عرسأ .ةرطخ ةيئايميك داوم لعفلاب لجرلا قشنت

 لوؤسملا كلذ برش .همسج نم مسلا ٍجرخُي فوس بيلحلا نإ هل لاقو .هبرشب هرمأو

 .لضفأ لاح يف هنإ لاق امدنع نورضاحلا شهٌّدو ,بيلحلا



 ص يصمحم هس أ رص

 ىلع ضيملا ءاقلإ دعب كلذو ,كيدلا لاّمتعا ىلع ةيناتسكابلا تاطلسلا تمفار

 ىف كيدلا رودل الصفم احرش نيفوقوملا جل دق نأ دعدو ندرألا يف ءالمعل

 ةطساوب - لجرلا انيع تبصحت .هتلقتعاو هزكرم ىلع تاطلسلا تراغأ .ةرماؤمل
 نويناتسكابلا هغلبُي مل .ةيؤرلا نم هعنم يذلا رمألا وهو - هينيع لوح ةنكاد تاراظن
 ىلإ ةيركسع ةرئاط تلسرأ ىتلا 785958 ب اولصتا مهنكل .هب اولعفي ذأ نوديري ادام

 ام وهو 888899 نجس يف عضو ىتح ندرألا ىلإ كيدلا لصو نإ ام .هلقنل ناتسكاب

 كلملا هدلاو ةهافو دعب كلذو ءرهشأ ةرشع لبق مكحلا ملست ىذلا هللا دع كلملل

 ا

 ناوث ةدع كيدلا انيع تقرغتسا .كاذ دنع هينيع نع ةنكادلا تاراظنلا تعفَز

 رك هسار ىنح همامأ ةعوضوملا ةروصلا ىلع لجرلا زكر .ءوضل م و 1 فره هأل هيبأر ..ةسأ مماعأ ةعيش ىلإ 5 ىلا مم ناكتلل

 .تلشف ةرماؤملا نأو .هيلإ ةبسنلاب تهتنا ةبعللا نا

 ؛ةديبز يبأل عباتلا نادلاخ ركسعم وه نيرخآلا نيجيرخلا دحأ ماسر ديا اك

 ماعلا يف ادنك يف يسايسلا ءوجللا بلط ىعّدا نأ هل قبس ركام يرئازج باش رهو
 شاتعا .هتقحالم نع ةصق قلتخاو ًاروزم رفس زاوج مدختسا نأ دعب كلذو 5

 ناك امنيب ىقتلا .ةروزملا رفسلا تازاوجب لماعتلاو ةميرجلا قيرط نع ادنك ىف دمحا

 : 0 يقلتل كانه ىلإ هجوتلاب هحصن يذلا وهو .نادلاخ يجيرخ نم ًامرضخم الجر كانه

 ؛149/ ماعلا يف ًايعرش ًايدنكر فس زاوج كانه ىلإ هترداغم لبق هسفنل ماسر زاح

 :سئانكلا ىدحإ نم ةيلاخ داليم ةداهش قرس يذلا ءاطسولا دحأ قيرط نع كلذر

 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

 يف اهتاقوأ ةعومجملا هذه تضمأ .نادلاخ يف مهاقتلا دق ناك نيرخآ نييرئازج

 ماسر داع .اهنشب ةديبز وبأ 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

 سولجنآ سول راطم يئاهنلا هدصقم نوكي نأ دمحأ دارأ .نطنشاو يف سولجنآ

 .ةديدجلا ةيفلألا ةيادب دنع هريجفت مزتعا يذلا يلودلا

 ىف ةيكريمألا ةرافسلا لخاد ةنمآ ةفرغ ىلإ ريمسيد/لوألا نوئاك يف تيعد

 ىف :كغلبأ .يداستالا تاقيطفلا بكم رام نم يتتدرو ةملاكم ىلع ٌدرأ يك نامع

 لاخدإ لواحي وهو هيلع ضبقلا يقلأ دق ماسر دمحأ ىعدي ايرتاو نآي ةيلاكملا هده

 ,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 .ءسينجتلاو ةرجهلا ةرئاد روبع نم ماسر نكمت

 عاد نم كانه نكي مل اذهلو ءايعرشو ًايدنك هزاوج ناك - ايروتكف ةطحم يف شيتفتلا

 جر انا ترانأ يلا يعيننا فرايف ةمبتلةتك759'- ب كبكدما
 ,هرود ناح امدنع رلزياركلا هترايسب ةرابعلا نم جورخلا نم ًالدب نكل .نطف كرامج

 .الوأ مهتارايسب اولزني يك نييرخآلا نيقئاسلا لك اظتنابت ماو مق
 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 ئظوم ظحلي

 .ةيناث شيتفت ةيلمع ءارجإل نيلوؤسملا دحأ ىلإ هلاحأ كلذلو
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 ينيتور ءارجإ وهو - ِئِتْفَتلإِللَع]ةئاكإبا َعضَو] يناثلا شيتفتلا يف فظوملا لواح

 رايس تعضخاو روفلا ىلع فقوأ هنكل ناَرفلا لواحو  ملهلا دمحأ جيتقا)

 نكل .تاردخملا بيرهتب طروتم هنأ ةيادبلا يف كرامجلا وفظوم دقتعا شيل

 يعدتسا اذكهو ,كلذ ىدعتي رمألا نأ اوكردأ ىتح تيقوتلا ةزهجأ ىلع رثمت نإ
 .ةيضقلا ملستل يداحتالا تاقيقحتلا بتك

 اطبترم نوكي دف ماسر نأ انتاقيقحت نم ادب .تامولعملا هذهب نييندرألا تغلبأ

 وأ ءاعيمج اوبودت دق مهنأ كلذك ادبو .ةديدجلا ةيفلألا ةبسانمب نيرخآ نيمجاهم

 وبأ هريدي يذلا ركسعملا ةيمهأ ماسر لاقتعا يلمع ترهظأ .نادلاخ يف .مهمظعم
 لب .ءطقف ندرالا برضل اوططخي مل نييباهرإلا نأ م اريذحت ترفو امك .ٌةََلِي

 .ىرخأ ةنكمأ برض

 لمعي يذلا جيب مظعم طشانلا عم اعم المع ةديبز انأو كيدلا نأ املَع نأ دعي

 5013 ىف انتاقدصأ ىلإ تانمولغملا هلاغزيرمت ادم :لاومألا عمجل ندنل نم اقالطن

 نييباهرالاب هتاطابتراو جيب ةطشنأب ملع ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا تناك .5

 .ناتسناغفأو ناتسكاب ىف مهب هبتشمل

 يف حايص تاذ تنك .ةدحتملا ةكلمملاو ندرألا نيب اه ةرتفلا كلت يف تلمع

 'يارف نالآ ينغلبأ .ىرخأ تاقيقحت ىلع 5013 عم لمعأ ارتلجنإ يف ٠٠٠١ ماع

 (تارابختسالل 3 ةريظن) 5012و 2115 نأب امهيهجو ولعت ةشهدلاو ,نوب نوج

 يف جيب لزنم ىلعو ,جيب ةرادإب بتكلا عيبل رسم ركوب .راصنألا يع اتراغأ د

 كلذو .هعم ةيلوأ ةلباقم ءارجإ دعب هحارس قلطأ نكل .هيلع ضبقلا يقلا .ماهغنمرب
 :دالبلا ةرداغم نم كلذ دعب لجرلا نكمت .هدض ىوعد ةماقإب ثرتكت مل 5013 نا

 ةقرم دعب الإ جيب ىلع ضبقلا نم نكمتن مل .رتسشنام يف يبيللا لعف ام لثم

 .ربمتبس /لوليأ نم رشسع ىداحلا تامحسصس لعبو ةاتسك اب يف كلذو دع تاوُس
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 ةيفلألا ةرماؤم

 ا اسي حامل ا ار ار ا دلو

 ر بسسس سس سس سجوسستسسبو

 نأ ثبل امو .ةديبز يبأ فارشإ تحت كلذو ,ةشئاح وبأ وهو ًايكرح ًامسا هل راتخا
 ,ةيكريمألا ةيسنجلا نولمحي نيذلا نم نيرخآو «كيدلا ليلخو .عزاجح ةكار ىقتلا

 جنك لقتنا ١9965 ماعلا يفو .يباهرإلا ركسعملا كلذ ىلع نوددرتي اوناك نيذلاو

 .يزاجح اهل لمعي يتلا اهتاذ ةكرشلل ةدئاع ةرجأ ةرايس ةدايقب ًادبو ,نطسوب ىلإ

 ايقبو ءجنك جوزتي نأ لبق ةدحاو ةقش يف انكسو ,نيميمح نيقيدص نالجرلا ناك

 /١19 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

 ١5١ وحن نم ةعومجم ١949 ماعلا يف ةديدجلا ةنسلا سأر ديع ةيشع جنك داق

 ةعومجملا هذه دارفأ مظعم ناك .نانبل لامش يف ةينضلا [دورج] لبج ىلإ ًايَنس ًايباهرإ

 تاركسعم يف مهنم ًاريبك اددع ىقتلا دق جنك ناكو .نييروسلاو نيينيطسلفلا نم
 .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 يذلا رمألا وهو

 اوناكو ءمايأ ةعبرأل دونجلا لاتق ىلإ نويباهرإلا أجل دونجلا نم ًاديزم شيجلا

 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
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 دوسلا تايارلا

 رشوه يبأ لاقتعا دعب كلذو ,حاجنب ندرألا ىف ةرماؤملا لاشفإ نم انكمت

 كئلوأاانل مّدَقِ) .ةرجفتملا داوملا ةرداصم ىلإ ةفاضإلاب ,نامع يف نيرخآو كيدلاو

 لاقتعالا نم اوتلفأ نيذلا كنلرأ امأ 117

 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

 .نافسكاا وأ ناتسناغفأ نم أم ناكم يف 3

 يف نيطروتملا عيمج انلقتعا اننأ نم .ةيفلألا لولح ىتح ,نيدكأتم نكن مل
 نفيتس مم ةديدجلا ةكسلا سأر ةلمل تهجوت لأ امك فخرألا 8 تك .ةرماؤملا

 ؛نامع يف ةسيئرلا ةحابلا ىهو .نودبع راّود ىلإ (دالبلا يف بواني ناك يذلا) نيدوغ
 انناب كرويوين يف تاقيقحتلا بتكم انغلبأ .زميات عّبرمل يندرألا لئامملا ربتعت يتلاو

 لطم الل وأ تكدس امي كاعواعسلا ةيدحا مهيلإ لسرن فوس

 انيار مث ةريغص تاراجفنا انعمسو ليللا فصتنم ىلإ ةعاسلا براقع تراشأ

 .اهفلخ ءامتحالل ةفقوتم ةرايس وحن انعره .تاهاجتالا لك ىف نوضكري سانلا

 .انتاق امبع انلءاست

 باعلالا لمحي يذلا حرسملا نأ نّيبت .ثدحي امع ةيبرعلاب سانلا ضعب تلأس

 دنز فيسسو انأ تارظنلا الذات .روهتجلا هاجتاد قلظتت ايلدح امه نايتأ دق ةيواثلا

 .كحضن انأدبو حايترالا انيلع ادب

 يف لينوأ نوج عم تثدحتو ,كرويوين يف تاقيقحتلا بتكمب ًايفتاه تلصتا
 .«ماري م ىلع ء يش لكو ءريحب ةدرألاو : هل تلق ل ةداض كيه

 .«ميظع لمعب لاجرلا اهيأ متمق .ريخب متنأو ماع لك» :يل لاق

 رهو «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 .4121 ىلآلا
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 ةيفلألا ةرماؤم

 وهو 7٠٠١. ىلإ ١4494 نم لوحتلا متي امدنع يا - ةيفل الا دنع ةريبك ىضوف يف

 ةمالس نم دكأتلا دارأ كلذلو - فراصملا بيساوح ىلع بعص هنإ ليق يذلا رمألا
 .هديصر

 ادئاع راس مث ءسمي مل هباسح نأ نم دكأتو ,لاملا نم اغلبم نفيتس بحس
 .ةفدرألا ةيلاملا هقراواب احولمو امستبم ىوحن

 ا 00007





 تثلاتلا ءزحجلا

 لوك سأ .سأآ .وي



 نماتلا لصفلا

 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 : نيف ةئهالا ئىباخملا نأ وشهو ٠ .ةربه تيب ىف نوسلاجلا نوساهراألا أموأ

 تدك حم .هكلسح ىلع نال نب ةمفاوم اوبلطي مل .ةقفاوملاب

 :.| اوكرفأ مهل نيفرتمأ تثوردقي اوناك
5-5 54 

 ىدحاإ تناكو :كانه هدلاو دلو : ككل هطبرب قو طبارب رعشي ناك ةدعاقلا ميعز

 دين ةيس وب ةيلمع .كوام فوم طي ىف 16 ءاطشنلا ءالؤه ناك .ةيثهي ةتاجوز

 راضحملا نسحلا ابأ مهقيدص نأل اوكرحتي نأ مهيلع ناك نكل .ةينميلا ةموكحلا

 ويام/رايأ موي يف راضحملا ىلع ةينمي ةمكحم تمكح .مدعُي نأ كشو ىلع ناك

 ليومت لجأ نم تارايسلا ةقرس تايلمع نم ةلسلسل ءاطشنلا ءالؤه ططخ .همادعإب

 .19199 ماعلا نم ويام/رايأ :خيراتلا .ةيلمعلا

 فاطتخا ىلع ,يمالسإلا نّيبأ ندع شيج ىمست يتلاو ,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 ادإ طقف نئاهرلا قلطت فوس

 بلاطم لوبق ةيئميلا ةموكحلا تضفر .قارعلا نع ةيلودلا تابوقعلا تعفُر اذإ كلذكو

 .ىلاتلا مويلا يف ذاقنإلا تايلمع نم ةلسلس تذفنو ةعامجلا
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 دوسلا تايارلا

 انس نئاهرلا نم اوذختا نومدقتي مهو نيينميلا دونجلا نوفطاخلا ىأر امدنع

 ناللعإ 17 لالخ لتق .مهيلع رانلا نوقلطي اوأدبو .دونجلا نارين نع مهبجحي

 لارتسأو نييناطيرب ةثالث ,نئاهرلا نم ةعبرأو نيفطاخلا نم نانثا هذه ةريزغلا نارينلا

 .اضعأ عيمم ب اوتو امك نيفطاخلا ةيقب ىلع ضبقلا ءاقلإ نم نويئميلا نكمت ,دحاو

 أ لثمو .هتاذ راضحملا ىلع ضبقلا ىقلا .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 «نميلا ىف

 :نفأل نب

 _ هوس هس سس م ع امال ص تح سسسسم تس سس حس دس  صحس م سحب سس سس حا اا

 ب - .ه

 نعيلا ىف .لمعتا ت تارايسلا ريجأتل ةيكريمأ ةكرش نم تارايسلا ةقرس ىلع ءالؤه مّمص

 تابرعلاو ةحلسألا ءارش نم ةقيرطلا هذهب ةعومجملا نكمتتس .كلذ دعب اهعبب مث

 اهذيفنت نم ةعامجلا نكمتت نأ لبق ةطخلا هذهب ةينميلا تاطلسلا تملع .اهل ةمزاللا
 هينميلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةرئاد تواشأ .لاقتعالا تايلمع نم ةلسلس تذفن اذكهو

 ( ءافعا نسعي طورعي كتملع نا دعب .كلذو ءاعنص يف ةدعاقلا ئباخم دحأ ىلع 10

 ظ .ةيلمعلا هذه يف ةدعاقلا

 أخملا يف 0 ناك هنإ ليق يذلا ةدعاقلا ييباهرإ دحأ لدنج ف ناك

 ىلعو ,جوزتي يكل ريصق تقو لبق نميلا ىلإ لجرلا داع .هيلع ةراغإلا تقو ىف

 نكي مل سورع ىلع روثعلا نأب هئاقدصأ ىلإ ٌرسأ هنكل ؛ندال نيل هلاق ام اذه لقألا

 ميدو 1271117 جكبف .ناتسكافقا ةرهاخبل دعقد يذلا ديحولا ببسلا

 'يبنلا ةءابع دهشم دعب وو: ماعلا يف اتقان مشل ذ

 انأش نم نابلاط عم ةدعاقلا فلاحت نأب لدنج وبأ رعش :نينمؤملا ريمأب هتيمست يأ

 هلع لدطب اونا هب مزتلا ام كلذ نكي مل .عسوألا اهفادهأ نع ةمظنملا فرحي نأ

 .ةيادبلا

 ظ
 ظ



 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 نولمعي نييرصملا لعج ىلع سراقلا ج جيلخلا برع داتعا "0

 :ايلعلا زكارملا نم ددع ىلع اهمف نويرصملا رطيس دقف ةدعاقلا اهأ .مهتمدخ ىف

 انك ,كلذك رارقملا اره ىلع مهيديأ اوعضوو :بيردتلا تاركسعم مظعم اوسأرت

 نم ةعست لصأ نم .ءاضعأ ةعبس ناك .جيلخلا برع ىلإ رماوألا رادصإ ىلإ اولام

 يف ةفلتخملا ناجللا ءاسؤر ناك .نييرصملا نم ءىروشلا سلجم نولكشي خيذلا

 ماسقنالا دتما .يناتيروملا صفح ابأو ,هتاذ ندال نب ادع ام نييرصملا نم ةدعاقلا

 نويرصملا ناك .ةعمجلا مايأ يف مدقلا ةرك ةدعاقلا ءاضعأ بعلي امدنع :ةيلستلا ىلإ

 .(ىرخالا تايسنجلا لكو) نيينميلاو نييدوعسلا دض بناج يف نوبعلي

 اون
-_ 

 معو 1 < اكمل نم ميقا اله ىلع ق ولطت ”*ك نب ناك 5 ىلإ

 عم هنوضمي عوبسأ دعب مهسفنا ريهطت» رد الل سا

 .«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 ءسرع ةيدهك ادقن رالود 5,2٠٠ غلبم لدنج ابأ ىطعأف كلذب ثرتكم ريغ

 لدنج يبأ بايغ نأ ىلإ انئمطم ندال نب ادب . .«جورزتت نأ دعب رمألاب ركفو بهذإ»

 .امئاد نوكي نل

 ىلع تقولا ضعب رورم دعب كلذو ءنادمح 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 ,ةيقوثوم عابتألا رثكأ نم نانثا امهنأل كلذو ,نيتقيقشب
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 هت لانا(لا

 كركش عضو لا ةلسعلا هذه تدأ ,ظيضلاب ةثم بلط اه ناذمح لعف .ةقيرطلا هذهب
 0. ا يع 6

 نيتفيقش نم نالجرلا جوزت ن 'أ دعب انتاج لدنج ىبأ

 :«قصنو ةعاش ةدمل لدتح نأ ة ةرمه تيب تمهاد يتلا ةئيبلا تاطلسملابب دوجتسا

 رورم دعب لدنج وبأ ىقتلا .هحارس تقلطأ مث ,ةرماؤملا كلت يف افرط سيل هنأ تجتنتساو

 ساربن يكرحلا همساو .روثلا ميهاربإ وهو ةدعاقلل نيعباتلا نيطشانلا دحأب تاعاس عبرأ

 يذلاوهو ,(لوكةرمدملا اومجاه نيذلا نييراحتنالا نيمجاهملا دحأ دعب ام يف حبصأ)

 بغري مل .ةلئسألا نم اديزم هيلع حرطت يك اددجم هنع ثحبت ةيئميلا ةطرشلا نأب هرذنأ

 كل دنس نم قبي مل» ,هسفنل لاق .ةطرشلا هديرت يذلا ام ةفرعمو .ءاقبلا يف لدنج وبا

 ديذلا ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب امأ .ناتسناغفأ ىلإ ٌرف كلذلو .ندال نب يأ «خيشلا ريغ

 .مهرودب دالبلا اورداغ دقف لاقتعالا 7 انجن

 امدنع نكل .هتدوعب اريثك تنكوو ,ىصخشلا هسراح ةدوعل رورسلاب ندال نب رعش

 ءأ ,ديدحتلاب اندض ةراغلا تناك له» :قلقب ةلأس ةراغلا ن 2 ندال نب لدئج وبا غلبا

 ؛لماكلاب ثادحألا لسلست لدنج وبأ صخل «؟ئطاخ رمأ باكتراب اوماق نيرخآ نإ

 سيلو .ثارايسلا ةقرس ىلع ًادر ثتأ دق تالاقتعالا نأ ودم هنأب ةدعاقلا ميعز غلبأو

 .«كلذ عمسأ نأ ليمج» :ندال نب لاق .ةدعاقلا ىلع قابطالا اودارأ نيينميلا نآل

 يلع ةنيفس نإ» :ينميلا سيئرلا مسا ركذي وهو ههجو ىلع حايترالا تارامأ ترهظ

 ةيلخادلا ةرازوو ,ينميلا ماعلا يعدملا بتكم نم نيبمسر مامأ راضحملا مدعأ
 ضبقلا يقلأ نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ امأ .14949 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت 1 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 .رارمتساب مهنوروزي اوناك نيذلاو ,نميلا يف نوشيعي نيذلا ةدعاقلا يف مهئالمز

 اهل نكمُي ةقيدص ةلود هنأ ىلع نيحلا كلذ ىتح نميلا ىلإ نورظني ةدعاقلا ءاضعأ

 لاقتعالا نكل دوبل ىف تابسعإخقةتعانلاتبتجتا نايحألا ضعب يف ئطختن نأ

 امللاب

 ةلاو يزال. تان يي بيو وو نيس وسو وي اس ىيسسوسسس سيحسمسم حا عع

: 
 ا
 ا



 القل 0151 اهياجن ارادت تجنردجسوو (ىشاط عروب يلو ) داتا اا اهني
 [ةيوهلا ديدحت ىف

 وهو .مهنجس ةرتفب اورثأت نيذلا لاجرلا رثكأ يه !دحبلاو يرماخلا ناسح ناك

 ءاضعأ مظعم نم انس ربكأ يرماخلا ناك .نابضقلا ءارو رهشأ ةعست ىضمأ يذلا

 .لدنج وبأ هفصو امك «مهل بأ هنوربتعي اوناك ناوخإلا» نأ امك ,نيرخآلا ةدعاقلا

 نأ ةدعاقلا ىف هناوخإ ثبل امو .هحارس قالطإ روف ناتسناغفأ ىلإ يرماخلا داع

 ةموكحلا هاجت ةقيمع ةيهاركر ّوط 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

 .199/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفتل

 ةيلمع نشي يك 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

 ةرايز داتعا امك ,ةيلمعلل طيطختلا يف ةدعاسملل نميلا ىلإ يرماخلا داع

 عم اثدحتم, تقولا نم اريبك اردق لجرلا ىضمأ .ماظتناب نجسلا ىف اوناك نيذلا

 شاطع نب رهن | دبع .شاطع نب دنهمل رغصألا قيقشلاو دالخ ىلإ كلذكو ,دالخ

 ببسب كلذو ,هتيموكحم ةدم ءاهتنا نم مغرلاب ءاربلا زاجتحا نوينميلا عبات .(ءاربلا)

 دق هنأ نوينميلا دقتعا .ةيموق ةينمأ بابسأب ةعرذتم ندال نبب ةقيثولا هتلئاع تاقالع
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 لايللنلاالالازلا

 يشلا مهفتي .قلقت ال» :ءاربلا غلبأ ندالاَنَب عما ةهجاوملا يف طغض قر ىلإ َلَوَحَتَي

 زدال نب نأب اهيف هغلبي ٠٠٠١ ماعلا فيص يف ءاربلا ىلإ ةلاسرب يرماخلا ثعب

 دعب نجسلا ىف نيدوجوملا ةدعاقلا ىف هناوخإو هترايز مدع هنم ابلط لدعلا فيسو

 ,«ةهويشملا ةطشنألا» نع ثيدحلاب يرماخلا متخ .هسفن داعبإ هيلع نأو ءنآلا

 مزج نوكيس هنأب ةحضاو ةلاسر كلت تناك .«ةبيط ًارابخأ ابيرق عمستس» :فاضأو
 .ام ةيلمع نم

 .هنجس ةنازنز يف ًاسلاج ناك امنيب ةلاسرلا قرحأو ءاربلا مستبا

 درا تنك اهثيب عجارتلاب ليللا ةملظ تاذه لود ءريوتكأ/لوألا نيرشت ١١

 براقع تناك .نتاهنام ىف 581 بتاكم ىلإ اهب اهجتم نيلكورب يف يتقش نم يترايس
 ظقيتسأ نأ ّيلإ ةبسنلاب داتعملا ريغ نم نكي ملو ءًاحابص ةسداسلا ىلإ ريشت ةعاسلا
 ىلوألا رجفلا تاعاس نأ ربتعأ يننإ .لمعلا ىلإ هجوتأ يك ةركبملا ةعاسلا كلت ىف

 نأ امك ءتقولا اذه يف ةئداهو ةنكاس كرويوين نوكت .يدنع ةاضفملا يه مويلا نم
 نأ ىلع رمألا رصتقي ال .ةمودعم نو داكت تارايسلا قارا تاوصأو ريسلا ةكرح

 تقولا ىنيطعي هنكل ءاينافلستب فايرأ يف اهتيضمأ ىتلا تاوئسلاب ىنركذ ءودهلا كلذ

 ٠ .ديازتلاب مويلا لغاشم أدبت نأ لبق ةعطاقم نود دبور اقسم رانا

 تنك يتلا اياضقلا ىدحإ يف قمعب ركفأ تنكو «قيرطلا فصتنم ىلإ تلصو
 .يولخلا ىفتاه ّنر ةأجفو :ءنيلكورب رسج طسو يف تنك ًاديدحتو .اهيلع لمعأ
 سيل ًائيش نأ امإ ىنعت تقولا كلذ يف ةملاكملا نأل كلذو .فتاهلا توص ىنلفجأ
 .تيقوتلا .قرف ل هبتني مل طسوألا قرشلا يف ءاقدصألا دحأ نأ وأ .ماري ١ ىلع

 كلذلو .ندرألا يف ةيفلألا تامجه انطابحإ ىلع ليوط تقو ىضم دق نكي مل
 |ه صخش نم ةملاكملا نكت مل .طسوالا قرشلا نم ةيفتاه تاملاكم عقوتأ تنك

 ةفلكملا ةقرفلا ىهو 45-1 ةقرف ىلع فرشملا وهو .زورك نفيك ناك لب .ندرألا نم

 ْ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف قيقحتلاب
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 ؟نميلا ىف ةيرحب ةرمدم

 «؟كدح امن ٌتعمس له» :لأسو ةدذاتعملا تايحتلا لك نقيك لقغأ

 دق ايش نأ فرعأ تدك ه...تاطاعحألا ىشعب ةعل انيلع نيب هنأ لمعت .تاقرع

 عايض ةسداسلا ةحابلا دنع ةملاكملا هفللت هدو نربي ال كلش ألا مقوم

 ,.فصقلا اذه نع ثدحتأ ال ىننإ» :ىتلمج ]ك١ تعني نأ نود نم ىنعطاق

 .«نيدوقفملا دادع يف مه ةراحبلا نم اددع نأ امك

 « ؟نميلا ىلإ ةيرحبلل ةئيفس لسرن ءامسلا ىقحب اذاملو و .نميلا» :هتلأس

 ةينملا تاطلسلاب ةقلو ةقالع نوفرطتملا نويمالسالا أشنأ .21 ههلضا قون نم

 هللا دبع ىلع سيئرلا نإ ليق امدنع ىأ .دالبلاب :ةتفصسح ىلا ةيلهألا برحلا لالخ

 ةيتايفوسلا - ةيناغفألا برحلا نم نيتآلا برعلا نيبراحملا ىمادق مدختسا حلاص

 كلا كلك . ركاسأل بونجلا ىلع رصنلا ىي قيقعد ىلع لامكلا ةدعاسل

 اعلا بزل ةطشنألا

 نييباهرإلا مهَضَعَبا دعاس :ةيراتختسالا تالاكولا كلذآئف امب :ةينْقيلا“ تاسسؤملا
 تاموكحلا موقت امدنع مهريذحت وأ :ةفيزم قئاثوو لوخد تاريشأت ىلع لوصحلا ىلع
 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نييئميلا ريغ نم ددع طروت .[هنع ثحبلاب ةيبرغلا
 .ةيقيقحلا مهتايوه ءافخإ فدهب ةينمي رفس تازاوج كلذ يف اومدختسا مهو ءايقيرفا

 ةموكحللا فعض ببسي كلذو ؛ةيباهزإ ةدعاق نوكنل ًامئالم ًاناكم نميلا ربتعُي

 تفظاغتت .ةلقتسمو ةرغضم تاموكح اهتأكو قرصتت يتلا لئابقلا ببسبو :ةيزكرملا

 ةدعاسملااهدادعتنتا نعتبر 'رخآلا!اهتظَعَب نأ امك ,نيفرطتملا عمةلئابقلا:ضعب
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 دوسلا تايارتا

 .ةلوهسب اهنم جورخلاو دالبلا ىلإ لوخدلاب نييباهرإلل ميسي يذلا رمألا وهو ,ةنمآ

 ىطعي ام وهو ؛ةرهدزم ةحلسأ قوس كلتمت دالبلا نأ وهف.اءوسارومألا ديزي ام امأ

 .اهنوجاتحي يتلا تارجفتملاو ةحلسألا ىلع لوصحلا ةيرح نييباهرإلا

 ام عرسأب انه ىلإ لاعت نكل ,رمألا يف ثحبن اننإ» :يلاؤس ىلع نفيك در
 يف همالك يف حوضولا ةياغ يفو ابضتقم نوكي نفيك نأ فرعأ .«كلذ كنكمي

 ىركسعلا وهو غةئراوطلا .ةلاحتبجيف#ةءافكلا#ةياغييفيولجرلاهربتعُيم .هذهك تالاح
 هركذتأ .ةقيقحلاب مزتلملا وهو ,ةرسأ بحاصو .ًاصلخم ًايكيلوثاك نفيك ناك .قباسلا

 ىفلت تقو يفو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ باقعأ يف ينربخأ نيح

 كلذو) تامجهلا عنمي مل هنأل .هقحتسي نأ نود نمو ,موللا تاقيقحتلا بتكم هيف

 هنأ امك «(ةيقيقحلا ةصقلا ربمتبس/لوليأ ١١ تامجه ىف قيقحتلا ةنجل حضوت نأ لبق

 ضررعتي نأ ًاريثك هنزحأ .ةفلتخم ةقيرطب هوحن نورظني ةسينكلا يف نيرضاحلا نأب رعش
 : 78 تضرعت دق يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةعمس نألو :ليلضتلل ىكريمألا بعشلا

 ىدحإل نكمُي امع يسفن نيبو ينيب تلءاست .«يقيرط يف يننإ» :نفيكل تلق

 ءاهتنا دعب لاع توصب اذهب يسفن تثدح ؟نميلا يف لعفت نأ ةيرحبلا انئفس
 2 .يبتكم وحن عرسأ انأو ينهذ يف ددرتي لاؤسلا ىقب .ةملاكملا

 يف يترايس 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 فاقيول ناكم نع اثحب تقولا ةعاضإ

 .ةمارغ عفدل تضرعت

 تيقوتب 11١:77 ةعاسلا دنع :بتكملا ىلإ درت لازت ام موجهلا ليصافت تناك
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 ؟نميلا يف ةبرحب ةرمدم

 لمحتو نط 4,10١ نزت ةيرحبلل ةعبات ةرمدم يهو لوك .نسأ .نسأ وي ةنقاك :ذعبلا

 نويراحتنا نومجاهم برتقا .ندع فرم ىف دوقولاب دوزتلل ةيسار ءراحب 7٠١ وحن
 نأ ةطقنلا كلت دنع دكؤملا نم ناك .مهسفنأ اورجفو ريغص براق يف ةرمدملا نم

 تايفولا رابخأ تناك .مهنم رخآ ريبك ددع حرج امنيب مهفتح اومل دق را ١

 .نيباصملا دادعأ ديازتت نأ عقوتملا نم ناك امك ,ىلاوتت لازت ام تاباصإلاو

 قحلملا وهو ناموين 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
 ةئيفس] وروبلرام ةنيفس يه لوك ةرمدملل ةدعاسملا تمدق يتلا ىلوألا ةنيفسلا تناك
 .راجفنالا عقوم نم ةبيرق تناك يتلاو ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلل ةعباتلا [ةكلملا ةلالج

 يف يسنرف 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 ةئيفسلا

 نوزكرمتي نيذلاو ,ةتقؤملا ةينمألا ةيرحبلا ةاشم تاوقل نوعبات ةيرحب ةاشم لصو

 ىلع اونوكي مل .ةنيفسلاب ةطيحملا ةقطنملا نيمأتل ريصق تقو دعب ,نيرحبلا يف
 عبات ليصف مهعبت .ةفزاجملا يف اوبغري ملو ءاططخم ناث موجه ناك اذإ امب ملع

 [ةيزك77نيجر3أ) اهتاذ لوك نيمأت ىلع دعاس يذلا وهو .ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشمل
  دونجلا هيف لزني نأ ررقملا نم ناك ثيح ؛كيبنفوم قدنف وهو .ًارواجم اقدنف كلذك
 .مهلوصو دنع ,ةفاحصلا لاجرو ءنويسامولبدلاو ,نوققحملاو ,نويكريمألا

 يف تنك امدنع يسفن ىلع هتحرط يذلا يلاؤسل ةباجإ ىلع بتكملا يف ترثع
 ليم 1,5١ ةفاسمل ترحبأ نأ دعب ندع يف دوقولاب دوزتلل لوك تجاتحا : : يقيرط

 .ةرم رخآل دوقولاب تدوزت ثيح طسوتملا رحبلا نا
 اك

 نيرا



 دوسلا تايزررإ

 1144 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناكر هش ىف نكل ,ةيكريمألا نفسلل دوقولاب دوزت أفرمك
 -11914) ايبويثإو ايرترإ نيب ام تشن ىتلا برحلا تدأ .ندع حلاصل تدعشسا

 ريراقت نأ نم مغرلاب كلذو ,ةدحتملا تايالولل ًءارغإ لقأ يتوبيج لعج ىلإ ١(

 ببسلا ناك .ندع اهلثمت ىتلا ةروطخلا لثمب اهنأ ىلع ًادبأ اهفّنصت مل تارابختسالا

 ءانثأ نيسح ماّدص بناج ىلإ نميلا فوقو نم مغرلاب هنأ وه لوحتلا كلذل سيئرلا

 فيهن ةينسامولباةزد امي تقلطأو نوتيلك ةادإن نأ .الإ «ىلألا جياخلا برح
 .ةيكريمألا نفسلا نميلا ةفاضتساب قوثولا ناك يكريمألا كلفلا ىلإ نميلا عاجرإ ىلإ
 .ةردابملا كلت نم اي ,ةفاضتسالا هذه اهرفوت يتلا ٠ ةيداصتقالا ارق 4 ةفاضا

 ,ةلوبقم ندع يف ةينمألا ةل لا نأ لع 5 اهفيرفو ةيع روق

 2غظ11111
 :ددعتملا تاديدهتلا نم ريذحتلا زكرم ةَمّدق يرابختسا ريَرقت يف ءاج ؛اهتروطخ
 ينمألا عضؤلا نأ 67 ريذحتت 1/1740 ةيزخببلا مئارجلا قف تاقيقحتلا ةئيهل عباتلا

 ةرطيسلا نم ًاليلق اردق كلتمت ةيزكرملا ةموكحلا نأو ؛ةقدلا ةياغ يف وه ندع يف
 نكي مل موجهلا كلذ نأ كلذ ىلإ فاضُي .قالطإلا ىلع ةرطيس يأ تكلتما اذإ اذه

 نع نيلوؤسم نييباهرإلا نم نوفرطتملا نويداهجلا اهيف نوكي ىتلا ىلوألا ةرملا

 نيددشتملا مدختسي حلاص هللا دبع يلع ناك .يكريمأ فده دخ هرججيا طياسالا
 .ةينميلا ةيلهألا برحلا ءانثأ يأ ١447 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ىف نييمالسإلا

 يف نويباهرإ ماق .بونجلا ىلع لامشلل رصنلا نيمأت ىلع ةدعاسملا لجأ نم كلذو
 ؛اثم 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 عاديإ ةيكريمألا نفسلا لك نم بلطي

 تاطلس اهيلع تقداص يتلاو ,لوك اهتمّدق يتلا ةطخلا امأ .يبنجأ أفرم يأ اهترايز
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 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 ,[ب وأ] «وفارب» ةطخلا ىضتقمب لمعت فوس اهنأب تركذف ؛ىلعأ ةيكريمأ ةيركسع
 اهنم ةّيزهاج لقألا ةطخلا امأ) .لمتحم موجه دض ةّيزهاجلا نم ةزّرزعم ةلاح ىهو
 عضولا لثمتف [د] وأ ءاتلد امأ ؛[ج وأ] يلراشت» وفارب دعب يتأتو .[أ وأ] «افلأ» يبن

 قدانبب ةزهجم ةنيفسلا نتم ىلع ةينمألا قرفلا نوكت نأ وفارب ةطخلا يضقت .(رطخألا
 .ةلمتحم تاديدهت يأ دصرتت ثيحب ىرخأ ةريغص ةحلسأو

 لوك ,سأ ,سأ .وي قاطيقو ةراحبلا نأ اقحلال اهتيرجأ ىلا تاعجارملا يل َتنِتب

 كفّرعتلا متوا:ةيلئازا تتناك لوك نأ ةقيقح امأ .ةدئاسلا فورظلا نمض مهعسوب ام اولعف
 ع اح سس

> ! -- 

 يف هعم تكرتشا يذلاو ,781015 يف صاخ ليمع وهو ءنيدافكام 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 14917 ماعلا ذنم انه
 اهل اهتامدخ مدقت يتلا ةنيفسلا نم براوقلا برتقت .ةنيفس وسرت امدنع ةريثك ةطشنأ

 نم ةرشع ةعساتلا غلبي ٌراحب نكمتي نأ يقطنملا نم هنأ دقتعأ ال .ةينيتور ةروصب
 هذه تحت ودعلا نم قيدصلا زييمت نم ١7: رايع نم ةيقدنب لمحي ىذلاو .هرمع

 .«فورظلا

 تاب بتكم ىف [ساهرإلا ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا] 11711* يف نوفرشملا عمجت

 نطنشاو يف 17131 رقم نم رابك نولوؤسم كراش .(عونلا اذه نم عامتجا دقعل عسوالا
 كلذ يف ةكراشملا 1177 يف نوفرشم ينم بلط امك .فتاهلا قيرط نع ةمصاعلا
 .عاامتجالا



 دولا تابارلا

عو ىلع دال نأ يسوت وكلتك ا اج ديد - سل
 د

 مصيب .ةيتجاذا تاتو دارس ونشصاتاجسزوبن .اثيدح
 دض تاديدهتلا ردصُي"ناكو ؛ءطسوألاو ىندالا» نيقرشللةطراخن مامأبافقاوب ناكر

 تراسل عمتجم يف ةفاك نيلماعلا نيب ةركذملا كلت لينوأ لوج عزو ؛اكريمأ

 ةمظنمو .ةدعاقلاب قلعتت ةقيباس اياضق يف يلمع ببسبو  ةركذملا هذه تعفد

 ةيلمعو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت ةيضق لثم) ةيرصملا يمالسإلا داهجلا
 يف ىرخألا تايلمعلاو :نذرألا يف ةيفلألا ةرماؤمو ,ةدحتملا ةكلمملا يف يدحتلا

 نيرضاحلا لك ىلإ صخلم ميدقت ينم اوبلطي نأل 7 يف نيفرشملاب  (اينابلأ

 ةناك ةلوؤسملا اهنأ لمتحُي يتلا ةهجلاو ,نميلا يف باهرإلاو ' نميلا خيرات نع

 فكملا .ددحت اهنأل .ضوضشلا ةجو. ىلع ةسهألا ةياف :١ ةريخألا ةطقنلا هذه

 كات :هن اومصبلا مك بسحب , كلذ :ةيضفلا هذه يف لمعلا ةيحالصلا اذ

 .ةدعاقلا طيطخت نم نكت مل ةيضقلا هذه نإ يناديملا نطنشاو بتكم ولثمم لاق

 ترعب يتلاو .راضحملا ةعامج يأ ,يمالسإلا نّيبأ ندع شيج نأ الزم ريتا

 نأ وه ًالامتحا رثكألا نأب ٌتلداج .موجهلا ءارو فقت يتلا يه ,هتوم دعب لمعلا يف

 ؛طيطختلا بلطتي مجحلا كلذي امدح نأل كلذو , .ءرجيلا ٠ ءارو يه ةدعاقلا نوكت

 ةيباهرإ ةعومجم اهكلتمت يتلا كلت نم ريثكب ربكأ يه ةينالمع تاردقو ءلاومألاو
 .ةيؤرلا هذه زيزعت يف ندال نب هقلطأ يذلا ويديفلا طيرش مهسأ .ةيلحم

 يلا ةهجلا كلتكت نأ ىلإ نييلا ىلإ هجوتلاب نيتككملا نع 0

 نكتار سس سووا عفن دذ نم رمأوه سكلا
 .ةطشن لازت ام دوهشلا ةركاذ نوكتو ,ضرألا ىلع ةلثام لازت ام ةلدألا لك
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 ؟نميلا يف ةيرحب ةرمدم

 تمت .كرويوين بتكم لثميس 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 « ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت
 .ًاذدجيم ايهعم لمعأ قوس يننأل رورسلاب ترعش .ىرخأ

 تامظنملا يف ًاريبخ نوكي ًاليكو باهرإلا اياضق يف ةيئاضقلا تاقحالملا بلطتت
 قالا .نيبنذملا ةقحالبل ًاينوناق بولطم وه ام ىلع ًاعلطم نوكي ثيحبو .ةينعملا

 يف هتقش + ىلإ ادقوم دلاريجزتيف كلتمي جيب يأ قوف لمعلا عضي مازتلا عم
 ناشي هتيعاذت كيس يتفيدص جتقارأ :تاوكس رشه كلم مدختسُي مل هنكل مكر يوب

 ىقلتو باوب نبا لجرلا ناك .«رومآلا لاجعتسا ديرأ ال» :اهيلع ٌدرف دقوملا كلذ
 ْ .ةيسارد حنم نم اديفتسم هميلعت
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 فقهثم وهو ٠ .ميظع يئاضق عدمو ءاتيف هنإ :مهاوملا ددعتم الجر يليك ربتعُ

 داحتالا يف اوكي اينو هلأ املك يرقات ةسؤزنم 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
 ندع ةيبعقشلا ةيكاسلا نأشب نيقلق عيمجلا ناك . ادرفنم حبسي وهو يليك انيأر ,ندع
 ,هماظن بيرختب نييباهرإلل اسجل !نايئاسم ديفاد نكي مل .ةحابسلا ضوح مادختسا
 ناك .يضاير دان ىلإ باهذلا نم الدب قدنفلا جرد لوزنو دوعص ةيلمع لضف كلذل

 ًادج كحضم لجر هنإ .هجو لمكأ ىلع هب مزتلي لمع يأب موقي نأ ىلع صرحت
 اسلاد» هديفاد لاق ,ةتريخلاف هلعفت امح اهلأس ىلوألا ةرملل رئي ىقتلا اهدنع وغف
 .«هب تيقتلا فيك نآلا تفرع .نيقاعم دالوأ عم لمعأ يننإ !يعامتجالا

 ضخ



 دل "ب

 دوسلا تايازلا

 ري ريجفت ةماخض لثمب ريجفت يف قيقحتلل ةريبك قرف لاسرإ ىلع ةداعلا ترج

 طتف صاخشأ ةثالث ءاقتنا ةيادب عيطتسأ يننإ ةرملا هذه يل ليق نكل لوك .سأ .سأ

 ريدوب ياك اربراب ,نميلا ىلإ ةيكريمألا ةريفسلا تناك .يتقفارمل كرويوين بتكم نم
 ددع ديدحت ةيجراخلا ةرازو عيطتست) .اهيلع قفاوت يتلا رفسلا تازاجإ ديدحتب موقت

 اذإالإ .يبنجأ دلب ىلإ لوخدلاب مهل حمسُي نيذلا جراخلا يف نييكريمألا ةيفلوملا

 لاسرلا نع اديرفا نأ يئاسؤر يل د (برح ةلاح يف ةدحتملا تايالولا تناك

 ءدبلاو امدق يضملا تقولا اذه ىف انيلع نّيعتي نكل ؛ اعيرس رفسلاب مهل حمسُي قوس

 .تاقيقحتلاب

 دحأو ,شتورك جروج ,تدراغنوب فيتس :49-1 قيرف نم ءالمز ةثالث تيقتنا
 ناك .دراو موت وهو ,17718 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 ان انآ تا انغارف تاقوأ نم اريبك ًاردق يضمن اًنكو

 مشي .نيرخآلا ءالمعلا عم مهغارف تاقوأ ءالمعلا يضمي نأ برغتسملا نم ربتعُي ال
 نوكت دق ةرطخ براجت مهعم ىضمأ دق نوكي هنأل كلذو .هل ءابرقأ ةقفرب هنأب ءرملا

 امه اناك ةيرسلا ةبهملا ةعيبط «ببسو ,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 ًاقباس ًارايط فيتس ناك
 كلذ لجرلا كلتما .ةيرحبلا يف ةقباسلا هبراجت نم اندفتسا اذكهو ءانتاقيقحت

 جراخ ريكفتلاب هل حمسي يذلارمألا وهو ,ةيرحبلا ورايط هب عتمتي يذلا ردانلا قوفتلا

 .اهتهجاوم ىلع اومدقُي نأ نم نبجأ نورخآ نوكي دق اياضق ىلع لمعلاو ,قولاملا

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةكرعم ةهجاو يف هعضوب اذه فيتس فقوم حمس

 مدرل تبشن يتلا ةكرعملا يهو ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه لبق ام ةرتف

 صفري فيتس ناك .014و 51831 نيب ام ةيرابختسالا تامولعملا لدايت داقتفا ةرغ
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 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 .مويلا يف ةعاس نيرشعو ًاعبرأ مهعم يضمي امك .هئالمز نم ًابيرق مانيو

 ارم 4 يحتسب وأ رع ةعرانلا تاميرلا يف قافرلا رايتخا 5 .نايحألا ضعب

 يف .ةينوئاقلا ةرئادلا 8 ة لمعي نإ يدا ةاشم ىف اظياض قياملا يف جروج ا

 11086 4 070عءوأاع 0ع5*]0610 ةدحتملا تايالولا شيجل ماعلا يلدعلا رواشملا كلسلا

 ةايح ىف رومألا مهأ نإ .ةيرحبلا حالس عم لمعلا ةيفيك فرعي كلذل وهو ؛(9

 امك ءمارتحالا نم اريبك اردق هل ّنكأ يننإف كلذلو ,هترسأو ءارول هتجوز يه جروج

 .رثيهو انأ انم نيبرقم نيقيدص ارول عم حبصأ هنأ

 قيرفلا] 11717 يف اهلثمم نوكيل كرويوين ةئيدم ةطرش ةرئاد هتنّيع دقف موت امأ

 كلتميو ءةنيدملا يف لمعلا ىلع ةلئاه ةردق كلتمي وهو ؛[باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا
 يل ىبسي مل .نيبكواقافقلا|ةضافقلا915 هنأ امك .قيقحتلا تاراهم نم ًالئاه ًاردق
 ثدحتأ انأو - يداحتالا تاقيقحتلا بتكم جراخ نم 31777 يف ء ءااضعأ كماو نأ

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم ىلإ كرويوين ةطرش ةرئاد نم ًاءدب عيمجلا نع

 .يعم هباحطصا ىف 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 لواتتو ؛نسيالم قم هيدترأ تنك امي رفسلل تررطقا اذكهو ؛ةلحرلا انارغأ
 ةدوجوملا كلت وأ ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم ةبيرقلا رجاتملا نم هجاتحأ ءيش
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 دونلالا تايازلا

 ,تايطعملا نوعمجي نوللحملا :ةمات ةمزأ ةيعضو يف ةدايقلا زكرم ناك .نميلا ىف

 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 ىطعت ةسردملا ىف تناك .اهيلإ لوصولا نم نكمتأ مل ينكل ,يديعاوم

 لب ,دعوملا ءاغلإ ىلإ ينارطنلاب طقف سيل اهغالبإب 85/860 تادعاسم ىدحإ تفلك

 .يعوجر دعومب يتفرعم مدعب

 717117ب قحباملاو كر ودول ةقيبتم ةطرش ةرئاد يف نيلماعلا يرحتلا لاجر دحأ ما

 قيرف انيقتلا كانهو ,ةيوجلا زوردنآ ةدعاق ىلإ موتو ءجروجو ,ءفيتسو 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 .روفلا 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 ائراظتنا ءانثأ انملع .انترئاط عالقإ لبق كلذو

 ريمدت ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو .ءاعنص يف ةيئاطيربلا 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

 بقكم نآل كللالو «قلقلا نم خس ةلبرلا داس ,ايراع ةسارعسالا نم انكضةكيش ادغام
 نكن مل اننأ امك :نيينميلا عم ةينالمع تاقالع يأ كلتمي ال يداحتالا تاقيقحتلا

 لمتحتلا نَا 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 .ددجلا نيلصاولا لتقل
 1777 نقلا انتنانأ 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

 ببسب ةدحتملا تايالولا دقتنيل سيئرلا ىضم .رمتسملا يليئارسإلا - يبرعلا عارصلا

 وه اذه .ةقيدص ةقظتما لإ نوهَجَتم انناكوازمألادبيإجلا اذكهو - ليئارسإل اهمعد

 ةيران ةوق قيرفلا كلذ رفويس :انعم نئاهرلا ذاقنإ قيرف باحطصال انعفد يذلا ببسلا

 ةروصلا كلت يأ - لاموصلا سنن مل اننإ .ماري ام ريغ ىلع رومألا تراس اذإ ةيفاضإ

 مث ٠ يئايتنم يلا نيداس يام ديا نيت ينج زيا ينازل 00

 و اتق نود : ظ اولتقو ,عراوشلا يف

 ريثك ًاراكفأ نكل مانأ نأ تلواح ير ل

 مو وجرت لوزير ورغ هرواوف ا ,يىسأر 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 ةييقلا ,ايناملأ ىف

 لبق تأطابتو جردملا قوف ةرئاطلا تداهت .تروصت امم رثكأ ًاينكس ةرثعبم اهنأ

 دونجلا ىدترا .ةيئميلا ةصاخلا تاوقلا هنأكو ادد امب نوطاحم اننأ انظحالو ءاهفوقو

 .47-81 عون نم يه ىتلا مهقدانب انيلع اوبّوص نأ اوثبل امو ,ةهومم ةيركسع بقا

 .انيلع ةيوصم ةشاشرلا اهقدانبو بيج ترايسو ةيركسع تابرع مهبناج ىلإ انيار

 يف بغرن ملو ,ثدحي 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 يعافدلا قحلملا

 .فقوملا حاضيإ ىلع لمعي هنكل ,طبضلاب فرعي ال هنأب انباجأ «؟ءامسلا قحب انه
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 6 , مت متل ىو مح ع يخلو اى هايج
 زلمومصغش نع امل زييشب ان زرشز عفر

 ,ن وهصي ةوتجلا نكعي أ تلوسأل .مئاملا رتوتلا نم تفمخ ةوطخلا هذه نأ ادب

 .ةيزيلجن الاب «اركش» يل لاق مهضعب نأ ىتح

 « ؟انترئاط مترصاح اذامل ؟ثدحي اذام» :ىنميلا لوؤسلا :تيلايس

 .«مكتيامحل كلذ انلعف .اوقلقت ال»

 نم مجاهي فوس هنإف انتمجاهم دحأ دارأ اذإ نكل ,كلذ ردقن اننإ» :هل تلق

 .«انوحن سيلو جراخلا ىلإ ةبوصم مكتحلسأ نوكت نأ بجي كلذلو . جراخلا

 اثداح نإف كلذ لعفن مل اذإ اننأل ,لضفألا ةقيرطلا اهنإ .الك .الك» :ينباجأ
 مهتحلسأ ضفخيب هدونج لوؤسملا ريق :ه«فللؤ كنرع أكف دعا الو هكدعم قود

 .انوحن ةيوصملا

 نود قو «ةيساسألا تافتملا ىلع الإ ىوتحي الو ًاميدق اراطم خدع راطم ناك

 ةدوزم ىرخأو «نييداعلا نيرفاسملل اهادحإ) نيتعاقو .دحاو جردم ىوس دوجو
 ةليلق بتاكم ٌتَصّصخ امك ,(17715 ةغلابلا ةيمهألا يوذ نيرفاسملل كئارأو دعاقمب

 ىتلا انتابرعو ءانضارغأو ءانتادعم انلزنأ .نيينمألا نيلوؤسملاو نييرادإلا نيفظوملل

 ءيش لك شيتفت هتاذ تقولا يف اودارأ دقف نوينميلا امأ .ةرئاطلا نم اهلازنإ اندرأ

 ةيلسلستلا ماقرألا ىتحو :ليصافتلا لك نوينميلا نّود .هيلع ةقفاوملاو ةرئاطلا نم لزني

 ال داكنو ,ةكهنملا ةلحرلا كلت يف ليوطلا رفسلا ءانع نم نيقهرم انك .انتحلسأل

 .دويقلا هذه لك ءازإ ريصلا نم ىفكي ام كلتمن

 ضرف تاوقو ماسقأ عيمج نولثمي اوناك :نيينميلا نيلوؤسملاب ٌّجعي راطملا ناك
 دارفألا كلذك ءاج .ةيركسعلا ماسقألاو .تارايختسالاو ,ةينطولاو ةيلحملا نوناغعلا

 ةعباتلا نمألا تاوقو ءشيجلا دارفأ ضعبو .ءراطملا نمأ ىلع ظافحلاب نوجلوملا
 :ىسايسلا نمآلا ةسسزؤم ىقذت ىتلا تارابختسالا ةلاكو كلذكو ,ةيلخادلا ةرازول

 تاالاكولا كلت نم ةدحاو نم ام هنأ ادب .ندع ىف ةينمألا تالاكولاو ,ةيداعلا ةطرشلاو

 .انتبقارم يف نوبغري عيمجلا نأو ءمساحلا ينوناقلا ضيوفتلاب عتمتت

 اة



 دوسلا تايارلا

 دوجو ينعي :ةدح اقلك حس سس
 ةداع قفارتي تايحالصلاب براضتلا نكل .دالبلا ىلع رطيّست دق ةلمتحم ةطلس ةدعاق
 ذوفنلا رئاود ىلع تاعارص ضوخ يف اهتقو تاسسؤملا يضمت :ةينمض لكاشم عم
 عضولا اذه عنمي :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 تالاكرلا عم
 .ةدح ىلع ةسسؤم لك عم لمعلا اذه قيسنت ىلإ راطملا

 مهعم ماثولا نم ًاعون ئشنأ يك نيينميلاو انتعامج نيب ام طيسولا رودب ّتمق

 .مهنع ءيش يأ ءافخإ ديرن ال اننأو اهنوديري تامولعم يأ مهيطعن فوس اننأب مهتغلبأ

 هذه يف مهعم لمعن نأ اندرأ امك ءانتنيفسل ثدح امب قيقحتلا ,ةطاسبب ءلواحن انك

 اريك تررع .مهعم لمعلا ديرن اننأ ةقيقحبو ءانتحارصب نوينميلا بحر .تاقيقحتلا

 ةداس ةملك نأ امك ,نميلا يف «ةداس» مسا وه ,نافوص ,يتلئاع مسا نإ يل ليق

 .يعامتجالا عضولا ىلع لدت يتلا «ىوتسملا عيفر» ينعت يتلا ,دّيس ةملك عمج ىه

 نأ كلالك" ودب .يبنلا ةلالس نم تردحت ةلئاعل مسا وه نافوص نإ نوينميلا يل 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 مع مامتها لكب

 .«ليوط تقو ذنم نميلا نم ةلئاعلا تتأ امبرل» :ةديفم ةزيم نع ىلختلاب وأ .بذكلاب

 ةلصب هيلإ نوتمي صخش ىلع روثعلا يف ,ةداع ,ةيعصلا فقاوملا ىف سانلا بغري

 . :يتمملا ىلا ةسنلاب صخشلا كلذ نوكأ نأل ٌتررسف انا امأ .ةبارقلا

 ةرورض كردأ ىننأب مهتغلبأو مهرظن ةهجو مهفتأ يننأ كلذك نيينميلل ترهظأ

 تارايسب مهدالب «نوحاتجي» نيذلا نييكريمألا نيلوؤسملا ةروصل مهحيحصت

 أدج نوداعم مهنم اريبك اددع نأ املغ : ,مهبعش نيب اهب نوريسيو ةحلسألاو بيجلا

 و



 ؟نميلا ىف ةيرحب ةرمدم

 ساي موتا نب :م قباس تقو يف اوماق ةيرحبلا دونج نأب نوينميلا ينغلبأ .نييكريمألل

 .ة:يبلحملا 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 ةقرق لمحت ىتلا ةيرحبلا ةاقس ةرئاط تطبشه اهدنع هنأب نويكريمألا لاق

 ,موجهلا ىلع تاعاس ةدع رورم لعب كلذو ااونواعلا لوطسألل ةعباتلا ةنمألا باهرإلا

 يفماهلا تارايسب ةيرحبلا ةاشم جرخ .انعم ثدح امك يأ ءاهترصاحمب نوينميلا ماق

 نم نكل .راطملا ىلع اورطيسو نيينميلا اورصاحو ,تاوقلا رشنل ةعيرس ةكرحب اوماقو

 مهراطم ضّرعت نأ دعب نيينميلل ةريبك ةناهإ كلذ لثم .ةدحاو ةصاصر قالطإ نود
 .ةعرسلا هذهب ةرطيسلل

 قيبطت قرف يف مه نم ةصاخو ءانباصأ ام عم نيينميلا نم ريبك ددع فطاعت

 يعسلا انوكراش نيذلا كئلوأ كلذك مهنيب نم ناكو ,تارابختسالا عمتجمو نوئناقلا

 نيذلا نم طابضلاو نيلوؤسملا نيف ريش .تانع قب .نيرودغملا ةراحبلل ةلادعلا ءارو

 - ةلودلا نمأ نم مهضعبو «ةيلخادلا ةرازو نم اوناك نيذلاو -راطملا يف مهتيقتلا

 قحلملا ةقفرب راطملا ىلإ هجوتأ تنك .ندع يف يثوكم ةرتف ءانثأ يعم ةقادص ىلع

 طوبهب ىملع دنع كلذو ,تقولا يل ىنست املك ,ةيجراخلا ةرازو لثمم وأ ,يركسعلا

 مويلا ىتح تلز ام يننإ .دونجلا لوخد رمآ ليهستا لجأ نمو ندع ىف ةيكريمأ ةرئاط

 ..ةزعجل ا يف مهتبسك نيذلا ءاقدصألا ٠. قع ريدك هدم عم ةفيثو 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
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 دوالالا تايارزإ

 يف ةيجراخلا ةرازو يلثمم نأ امك ,مهدالب يه كلت تناك :مهبلطل ناعذإلا غ

 ءثميلا اهضرفي ىتلا دويقلا لوبق انيلع نّيعتي هنإ انل اولاق راطملا

 نكت مل .ةرئاطلا يف ةليوطلا انقدانب كرت انيلع هنأب ةيجراخلا ةرازو ولثمم انغلبأ

 انك - ةينيتور ةروصب اهبحطصن ىتلا ةحلسألا يه ىرخألا قدانبلاو 4-11 تاشاشر

 ةيناكمإل ًايسحت ة ةبرعلا يف اهئاقبإل انططخ اننكل - ضرغلا كلذل تاسدسملا مدختسن

 مدع ىلع تّرصأ نيدوب ةريفسلا نأ انغلبأ نكل ,مهعم ضوافتلا انلواح .اهل انجايتحا

 ةريفسلا تلاق» :ينعنقي نأ نود نم ةيجراخلا ةرازو يلثمم دحأ ينغلبأ .اهيلإ انتجاح

 رايخ يأ انيدل نكي ملو ,نيحاترم نكن مل .«ةيامحلا مكل نونَمْؤي 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

 لقت تانحلات ةهيراقللا ةراقو انلا تدمأف ًاريخأ راطبلا اتتوداغم تقو قاح

 دونجلا ثيل امو ,ةعتمألا ليمحت نم انيهتنا .ةلفاح ان كف تدقا كلذ , انتادعمو انتعتمأ

 تاوقلا نم ةفلؤم ةلفاق كلذك انتقفار .اهتسارحل تانحاشلا ىلإ اودعص نأ نريثميلا

 .اكشودلا تاشاشرب ةدوزمو عفدلا ةيعابر بيج تارايس نتم ىلع ةصاخلا ةيئميلا

 اذكهو ,ةلفاحلا ىلإ دوعصلا نوينميلا انم بلط .ملم ١1,1 رايع نم تاشاشر يهو

 .كيبنفوم قدنف ىلإ انب ةلفاقلا تهجتا

 تناك اذكهو ءًاراح سقطلا ناك .ديدشلا قاهرإلاب ةطقنلا هذه دنع ترعش

 مسحت اهيلإ دوعصلا هتاذ تقولا اذه يف بغرأ مل .ًادج ةيرغم ءاوهلا ةفّيكملا ةلفاحلا

 مهنأ تضرتفا .نيينميلا عم لمعلل ازهاج نوكأ نأ ٌتدرأ امك ءأرطت دق ةلكشم يأل

 أدب .ةلفاحلا بوكر نم الدب مهبناج ىلإ بوكرلاب هذه يتردابم نورّدقي فوس

 ”ةريغصلا تانحاشلا ىدحإ قلستب انأ تأدب امئيب ةلفاحلا ىلإ لوخدلاب نورخآلا

 مهالحأ ىل لاق .ةنحاشلا بناج نم يسأر زرب امدنع مهثيداحأب نيلغشنم دونجلا ناك

 .«ةلفاحلا يف نوكت نأ كب ضرتفُي» :مزحب
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 ؟نمنبلا يف هيرحب ةرمدم

 وهو ءةقث لكب كلذ تلق .«ةنحاشلا قودنص ىف مكعم بكرأس .الك» :هتبجأ
 .مهثيداحأ اوصاتو مهفاتكأ دونجلا ره .ةشقانملا مدعب ودبي ام ىلع مهعنقأ يذلا رمألا

 .ةريغصلا ةنحاشلا قودنص ىلإ دعصي وهو مهدحأ ناوت ةدع رورم دعب تعمس

 نوينميلا قدح .يدحو ئنكرتي خأ نيف بغري ملو ,ينار هنإ لاق .جروج وه كلذ ناك

 .مهضعب نيب ثداحتلل مهراظنأ اولّوح نأ اوثبل امو ءّىلإ اورظن مث هب

 يف انتادعم ليمحت دعبو تالفاحلا ىلإ عيمجلا دعص نأ دعب ةلفاقلا تقلطنا

 ناك .ةيهنجألا نادلبلا يف ةيمسر لفاوقب لقنتلا ماودلا ىلع تهرك .تانحافشلا

 :ضصاسرلل ةدابقم ةرايس تيطغأ ول ابين يروعش ةظحللا كلت يف لثامي يروعش

 فرتلاب مهضعب عتمتسي نأ لمتحُي .ةيركسع ةقفارم وأ ,ةطرشلا ىوق نم ةقفارمو
 يسردم و عسسل الإ ,ةينمألا بكاوملا هرفوت يذلا ةيمهألاب ساسحإلاو

 ئناكم ةن ظ 241 مح تا هنأل َكَلَذَو ءنامألا مدعب رعشأ ينلعجي

 باحسلا تاطلتلا نتاج نأ يأ نادبلا ىلإ يتاايز ّي تدتعا .ظبضلاب

 .راذنإلا تارافصو ءاوضألا ايف عمتلت ةرايسّنَم الدب ةعضاوتم ةريغص ةنحاش يئاطعإ

 قيرطلا رمت .قيرطلا يف يرشألا تاراسلا ىلع ةلفاقلا قالطنا ةيادب عم تزكر

 .ديدج ٌراطم دّيشي ثيح ريبك تاءاشنإ عقوم ةاذاحمب راطملا جراخ ىلإ انلقنت يتلا

 .عقوملا تناج نيل دبر نبات تيت نزح 7 امنع جروجو انأ تشهد

 مسببا تبتك

 ,ديدجلا ناطملا ءانَبِب 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 ,جروجو انأ ءانل رمألا ادب نكل .طسوألا

 .اهنع ثحبن يتلا ةهجلا نعو .موجهلا

 نأ امك ,ينمأ يزارتحا ءارجإك كلذو ,ىرخألا تارايسلا ةعرسب كرحتن انك
 ريست ىتلا بيجلا تارايس تنكمت .انفقوت مدع نم دكأتلا نيدهاج اولواح نيينميلا

 فرخ



 دوسلا تايارلا

 لالخ نم انررم اننأ امك ءانتلحر مظعم يف ةقيرطلا هذه تحجن .انقيرط حتف نم انمامأ
 نا ام نكل .انتعرس نم فيفختلا ىلإ رارطضالا نود نه تاريدتسم لوحو تاعطاقت

 ,تاريدتسملا ىدحإ دنع ةقناخ ريس ةمحزب انمدطصا ىتح كيبنيفوم قدنف نم انيرتقا

 نبأ نإ ام .بسانملا تقولا يف انام قيرطلا حتف نم ببجلا تارايس نكدت مو
 .تارايسلا وحن هعباصأب ريشأتلاب ةريغصلا انتنحاش ىف دونجلا دحأ أدب ىتح انمدقت

 3 .«كلذ لعفي هنأ قدا الرد : ىل لاق .جروج هجو ىلع ةمدصلا تباراعأ تظحألا

 نمضتت .ةليلق ناوث رورم دعب فقوملا تمهف .جروج رّمذت ببس ةيادبلا يف مهفتأ
 فرعأ تنك .عباصألا فارطأ ٌمِض طسوألا قرشلا يف ءاطبإلا ىلإ وعدت يتلا ةراشإلا

 ةدحتملا تايالولا يف ةراشإلا كلت نكل .نانبل يف اهتيضق يتلا يتلوفط ةرتف نم رمألا

 .ةئيذب ةراشإ اهنأ ىلع اطخ مهفت دق

 قاروألاب اوققد نيذلا نيينميلا نيينمألا نيلوؤسملاب ًاطاحم كيبنيفوم قدنف ناك

 حطس قوف ةيكريمألا ةيرحبلا ةاشم تدهاش .قدنفلا ىلإ نيلخادلا عيمجل ةيتوبثلا
 رظنملا نكل ,ةيامحلاب عتمتي قدنفلا نأ يتظحالم دنع اريثك تحترا .هلخادو قدنفلا

 .رطخ ىف انتايح نأو ,ةيداعم ةقطنم ىلإ نولخاد اتم كلذك ينركذ

 فرو



 معساتنلا لصعلا

 توملا ةعاق

 نم انبرتقا نإ ام نكل ,لوك ةرايزل نميلا ىلإ انلوصو نم ةليلق تاعاس دعب انهجوت
 دسأب رظنملا ينركذ .رسيألا اهبئاج ىف ةريبكلا ةرغثلاب اتراظنأ تقّلعت ىتح ةرمدملا

 هتباهمب دسألا ظفتحا :«كيفارغويج لانويشان» ةانق ىلع هتيأر نأ يل قبس حيرج

 ىلع ليحتسملا نم ناك .نيقيمع اناك ملألاو حرجلا نكل «نايعلل ةرهاظ تيقب يتلا

 :اهنم اقباوقا ءاقثأ قيصلاب اهنح امعلا .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 ةاججسم ةيكريمألا مالعألاب ةفوفلملا ثثجلا انيأر .ةنيفسلا
 ,ةمهجتملا مههوجو ىلع دورشلاو ىسألا تافالع ترهظ دقو نوريسي مهو ةراحبلا

 .قرغلا نم ةنيفسلا ذاقنإل راهن ليل نولمعي اوناك .مهنيعأ تحت تانضغتلا تنابر

 سالب ىقيقت تناك مهنيعأ نأ امك ؛مهداسجأ ىلع تامدكلاو حورجلا راثآ ترهظ

 نأ فرعأ .ثدح ام لّيقت نع نوزجاع ةراحنلا نضع نأ اذن ,ةياهذ لي ودبي يذلا

 .بولقلا طاين عطقي رمألا ناك .ًادبأ كلذ لّبقتي نل مضعب

 اثثجو ,ةنيفسلا حطس قوف ةرثانتم مدلا عقب انيأر .راجفنالا ناكم وحن انيشم
 يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو 7/019 وّينقت ناك .ديدحلاب تكباشت دقو ةيولمو ةافلم

 ما



 دولا تابازلا
 دمه د اس سدح

 نع ثحبلا ىلع هتاذ تقولا يف اوصرحو .ةراحبلا صيلخت ردحو ةيانع لكب نولواحي

 ىئانثتسا لكشب ةقاش ةمهم هذه نأ روفلا ىلع انكردأ .ليلدلا نم ًٌءازجأ لكشي ام لك

 كلذل ةمزاللا تادعملا ناكلتمي 18©/8و 1:131 نأ امب نكل ,مقاطلا دارفأ ىلإ ةبسنلاب
 .ةنيفسلا حطس حطس نم اياحضلا ءالشأ عمجب ءالمعلا ماق .انعسوب ام لك انلعف

 لواحي ناك امنيب مهدحأ تنقار .ةلدآلاو ماطحلا صخفتب نويلدعلا ءاربخلا ماق

 اياب وأ ,ةئيفسلا نم وأ ,صخش نم اءزج 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 ريغ لكشبو ,ةيادبلا

 ناك يذلا قيرفلا امأ .جروج فارشإ تحت مقاطلا عم تالباقملا ءارجإب انأدب

 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 ىعرجلا
 رخآ نع تامولعم عمج نم انكمت .ةدحتملا تايالولا جراخ ىكريمأ ىقشاسع ربك

 صعب عمو ,مهعم تيرجأ يتلا تالباقملا ةجيتن كلذو ءراجفنالا لبق ةليلقلا قئاقدلا

 .لوك نتم ىلع اوقب نيذلا نم

 ةنميملا ةهج نّمأ نأ مقاطلا ثبل امو 8:7١. ةعاسلا وحن يهاوات ًافرم لوك تلخد

 ناك .دوقولاب دوزتلا ةيلمع تأدب .دوقولاب دّوزتلا ةطحم يأ - «نيفلودلل» ةهجاوملا
 براوقلاب لوك ةنيفسلاب ةطيحملا هايملا ٌجعت نأ دوقولاب دوزتلا ةيلمع ءانثأ افولأم

 دحأ برتقا .ةتايصلا .لامعأ قيفنتو «ثايافتلاب دوعتلا نؤملا اهعم ةلماح ةريغصلا
 .مادقأ ” هضرعو أمدق "0 وحن براقلا لوط غلبي .نيلجر هعم ًالماح ةريغصلا براوقلا

 ءطبب برتقا .هحطس ىلع ءارمح ةداجس ترهظ امك ءايجراخ اكرحم براقلا مدختسي

 ,حيولتلل مقاطلا تاَجتسساَوامهيديأب ةابكازا حول .لوك نم ىرسيلا ةهجلا بناج ىلإ

 نتا#برتقت تناك«يتلا ىرتختألا"تتاتاؤقلا نع افدتحتتترآقلا َكَلَذ نكيإعلا .يديألاب

 ريثي رخآ يش يأ وأ .تارجتفممللال2لدب[يل312|ةلاتنإا كيل .اهنع دعتبتو لوك

1 

 هم ع اس سرح

 اما د سمع يهم هولا م م اعوام ع ل ع اع 4 ع ص تا يممس ندع 2 خو تس. سسوعال هه دا



 توملا ةعاق

 دنع ىأ .ةليلق ناوث رورم دعب براقلا رجفنا .ةتراقلا كّرحم نالجرلا أفطأ .كوكشلا
 ىلإ راثلا ةلتك تدأ .ةئيفسلا بناج يف ًامدق ٠ رطقب ةوجف ترهظ ١١:77. ةعاسلا
 امنيب «ةنيفسلا رهظ ىلع ءادغلا ماعط لوانت نورظتني اوناك نيذلا ةراحبلا لتقو حرج
 .ءامسلا يف دوسألا ناخدلا ٌبُحُس تعفترا

 تناك دوهشلا ةركاذ نأل كلذو .ةيّمهأ اهرثكأ تاقيقحتلا نم.قلوألاةانألا"تناك

 انطابحإل ريثملا نم ناك اذكهو ةوه امك يقب 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 يفكي ام انيدل نأ رّركت تلظ يتلا يهو ءدالبلا لوخد ىلع ةقفاوملا نيمأت نيدوب
 نأ اهل حرشت نأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ تلواح .ضرألا ىلع قيلوؤسعلا

 لاجرو «نييلدع ءاربخو ءنيصاوغو «نيينقتو نيينمأ نيفظوم بلطتي قيقحت ءارجإ

 مل .ءالؤه لك نم ريبك ددع دوجو رمألا بلطتي امك ؛نيرخآو رحت لاجرو ,باوجتسا
 .اهريخ عع رثك ا لفرعت اهتأآي هكرغللو , .ًاعفت تالواحسلا هله ذجت

 ذاقنإ قيرف ىلإ انلكوأ .انئيب راودألا انعُروو نسحأ يه ىتلاب انرومأ رّبدت انلواح

 يف نمألا ةيلوؤسم 800 111010 يكيه بوب فارشإ تحت ناك يذلاو ,نئاهرلا

 هتفصب لمعلا عبات هنأ نم مغرلابو ءتدراغنوب فيتس امأ .ةبكاوملا يفو قدنفلا
 ؛هرهظ يف اهيناعي يتلا مالالا ببسب ةدايقلا زكرم يف يقب دقف ءةيضقلا ليكو دعاسم

 .ةيزكرملا تارابمختسالا ةلاكو عم تامولعملا لدابت قيسنتو ةيرادإلا اياضقلا ىلوتو

 نم ناك نكل ,ةلادعلا ىلإ مهميدقتو عوَجتَهلاَََنَعاَنيلوَوَسعْلا كتلؤأ عبتتاانتنهم, 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 ثايازلا
 - سي ا و ا ع ا يس سم

 هه ا سس سس سيسي سيسي اتي سس مسوس صمم

 .رثل يا .هتاذ ةميرجلا 1907 ل يف نيفظوملا لك نع الوؤسم سشتورك 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

 نم لاك .ةددخ ىلع مهتم باو لك جم دعت نأ مهملا نم هنأ انيآترا اننكل 57

 ناب كلذ#" انرحت اسكل رش ن صخش يأ هظحالي مل ائيش مهدحأ ىري نأ لمتحملا

 مونلا نع ةراحيبلا ما كدغ جبع ةقيسقل كرف حم . اسحب ةمأ ره اعيمج مهعم ثدحتلا

 مهثالمز داقنإ هلو احم يف مهتاقوأ نم ةفيقد لك اوضمأ امك ,راجفنالا ثودح 07

 .يراجلا قيقحتلا نم ٌءزج مهنأكو اورعشي نأ اندرأ اذكهو ,ةنيفسلاو

 ليكو ىتعفصبو ات امأ .عقاوملا فلتخم صخفت نع الوؤسم دراو موب 3

 نم دك اتلا فدهب تاعومجملا قلتخم قيب لوجأو ,تاقيقحتلا دوقأ تنكف ,ةيضقلا

 ٠٠:/ ةعاسلا دنع اعامتجا هلمكأب انقيرف دقعي نأ ىلع اننيب ام ىف انقفتا .ةينميلا

 .هزرحن يذلا مدقتلا ةعباتم | نم احابص

 اريبك اددع نأ امك .تاراشهنألاا لاجب نيركسملاب اكلم كين رم قدخ قاك

 .نوزكرمتي اوناك ثيح طسوألا قرشلا يف ىرخأ نكامأ نم ًاوج هوتل لصو دق مهنم
 ؛يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم نيفظومب ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىف رثكأ قدنفلا ألتما

 ةيركسعلا ةدايقلا نمو ,ةيركسعلا تارابختسالا نمو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو

 ةدازو يلوؤسمو .ةيرحبلا ةاشمو :0187/71 41 ظسوألا قرشلا ىف ىطسولا ةيكريمألا

 53 :ةيهسو اةمهم ألا ندع ىلإ ة ةدحتملا تايالولا نم نيتآلا لك يأ - - ةيجراخلا

 لكاتوكيانأ ةنمأ بابسألو «ةيجزاختلاةَزازآو توا .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

 ًاهيسب 17 اهيفن طعن يتلا :مركحلا ةلاكولا ةيوهب دحأ ثرتكيل ةمزألا تاقوأ يف

 ل

 510 ميييسل يي يوي دس نس هس سس حس  سسحممسم هاضصمسس٠ م مم ء معمم ممم ا.
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 توملا ةعاق

 يتلا ةهجلا ىلع روثعلا : :دحاو رمأ ىلع ٌبصني انزيكرت ناكو 201 ٠
 .ةوفعتأ دفن ايسرف اربع كلذ ناك . .ةلادعلا ىلإ 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 ,يلاتقلا مهسابل لماك نودتري نيذلا نوحلسملا

 بتاكم تارايختسالا تاعومجمو تالاكولا لك تكلتما .اهيف لخدم لك ةسارحب

 وأ قدنفلا يفظوم لوخدب حمسي مل امك ,ةقبطلا كلت يف ةنمآ ٍلاصتا طوطخو
 تاباه قارطإا تحت قدسقلا هه ا كلت تناك .مهل سرب ريك صاخشألا

 طسوألا قرشلا بتكم نع لوؤسملا 7015 صاخلا ليمعلا دعاسم وهو ,يسرود

 ندع يف ثدحلا حرسم ىلإ موجهلا دعب نيلصاولا لوأ نيب نم كيام ناك .يناديملا
 ده ةرشام اوج ةلوصو دعب كلذوب :نييكريمألا نوتاقلا قيبطتق كافي 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
 عيمجللا نأ نه دك اتلاو ن6 ةيوكتلا عرذأ لاسعأ قيستت يف ًايلاثم ناك اذكهو

 لوصألا هذه تدعاس - نيييلا:يفالزألا2121ةلؤنظ1756137كلقتت .ًاعم 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 غم اهتاذ
 ةعاق ضرأ ىلع نوماني اوناكف نئاهرلا ذاقنإ قيرف دارفأ امأ .فرغ ىلع روثعلا نم
 ال نيدوب .ياك اربراب نإ انل ليقف ىرخأ قدانف دجوت تناك اذإ امع انلءاست .صقرلا
 .رخآ ناكم يأ يف ثوكملاب صخش يأل حمست

 ناد



 دولسلا تابازلا

 نأ اهل قبس امك ءاهرمع نم تاينيعبرألا يف ةمراصو ةليحن ةأرمإ نيدوب تناك

 2 نيدوب تناك .ةيجراخلا ةرازو يف باهرإلا نو نوؤشب ةضوفم ةريفسك تلمع

 اهنأكو ودبتف ءاهعم نوثدحتي نيذلا نساخشلالا ىلإ ةيارخب رظنتتا تناك اهنكل :ةكتحي

 .وي ةراحب نم مهعم تالباقم انيرجأ نيذلا ضعب انربخأ .مهعادخ فاشتكا لواحت
 ههنأك وأ ءريجفتلا ثداح نع نولوؤسم مهنأكو مهتلماع نيدوب نأب لوك سأ .سأ
 ةيكريمأ ةريفس نأب قّدصن نأ انيلع بُعص .هل موزل ال يذلا جاعزنالا نم أوج اهل اوبّبس

 .ةقيرطلا هذهب يباهرإ موجه ةيحض مهوتل اوعقو نييكريمأ ةراحب لماعت

 نينطاوم ىلع موجه لك دعب ةداعلا ترج امك .ةيجراخلا ةرازو ترضح

 نم بلطت يتلا يهو «ةلادعلا لباقم ةأفاكم تاقصلم .يبنجأ دلب يف نيبكريمأ
 ىلإ ب هذهك: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 ميلا يف ةفيحصلا تحفصت .ةينميلا فحصلا ىلع هعيزوت فدهب

 نم ,نينطاوملارذحيي:هنأ»تظحال, ,لاحلا ةعيبطب ةيبرعلاب بوتكملا وهو .نالعإلا

 اذه ظحلي ملآةزاقتتلا] يقدح نأ ادا :ناواعتلآ ماونتن تلطب نأ كدب انعم _لماعتلا
 .ميسجلا اطخلا

 موقن ام ىلع نيينميلا لعف در نأشب ةيساسحلا يف طرفت نأل ليمت نيدوب تناك
 لايناد ءباتكلا اذه فيلأت يف يكيرشو يليمز اهددري ةصقب اهفقوم ينركذ .هب
 ناك ةيجراخلل ا ناك امدنع يذلا زتلوش جروج لوح ةصقلا رودت .نامديرف

 هن لوقو هيف لمعيس يذلا دلبلا ىلإ ةرداغملا كشو ىلع ناك يذلا ريفسلا ىعدتسي

 ريشي ناك .«ةركلا كلت ىلإ هجوت .كترداغم لبق يفاضإ رابتخا ىلإ كعاضخإ ديرأ»

 نم ةكيقت ةينك اه اذإ ىرأ ىدعد» :لمكُيو ,هبتكم ةيواز يف ةعوضوم ةريبك ةرك ىلإ

 (ريشت وأ) ريشيو ,نارودلل ةركلا كلت عفدب موقي ريفس لك ناك .«كدلب ىلإ فّرعتلا
 ةراشالاب , .غلاب فطلبو ,كلذ دنع موقي زتلوش ناك .هيف لمعي فوس يذلا دلبلا ىلإ
 .«كدلب وه اذه .الك» :لوقيو ةدحتملا تايالولا ىلإ
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 تدوملا عاق

 ىلإ انلوصو دعبو ءربوتكأ/لوآلا نيرشت ١8 يف نويزفلتلا تاشاش ىلع اندهاش
 كلذو ,لوك اياحض سفنأ ةحارل تميقأ ةيراكذت ةالص ,نمزلا نم عوبسأ وحنب هيلا

 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

 ءبسانم وه ام لك نوتنيلك سيئرلا لاق .ةبسانملا هذهب لافتحالل ةيفلخك حلصت

 فوسو ءاثمآ [ذاللف اودجت نل مكنإ» :لوقلاب موجهلا نع نيلوؤسملا كاقلوأ ىلعو

 امعد نأ اندقععأ .انتايونعم نم مالكلا كلذ عفر .«ةلادعلا رصتنت فوسو ٠ تايه رطل

 .سيئرلا همّدق يذلا نالعإلا عم كلذو ءانيلإ قيرطلا يف ؛ ده اتاةسل اريك

 اهئاسؤر دي ىلع ضقنلل نيدوب ةريفسلا رارق ضّرعت .ةيادبلا يف ًاديج رمألا ادب
 لوخدب لينوأ نوج ةدايقب ناك يذلا قيرفلل حمُس 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 ءراطملا نع ينميلا لوؤسملا عم ةقادص

 نأ تكردأ: .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةيمهألا ةياغ يف اجرا يع ةوج

 زمألا وهو .ينميلا عمتجملا يعو:يف:امهم.ًارود: يّدؤتهتقبطو : صخشلا:ةبترةفرعم.

 .دالبلا لوخد نوج ىلع لّهسي يذلا
 ليمعلا» ةمجرت نكمي ال هنأ تفرع ؟هتيمهأ ىدم يه ام» :لوؤسملا ينلأس

 سيئر» وه نوج نإ هل تلق اذهلو .ةقيقد ةروصب ةيبرعلا ىلإ «لوؤسملا صاخلا

 فوس هنأب ينغلبأو ,ينميلا لوؤسملا رثأت .[ءاول] «لارنج ةبتر يواست هتبترو ءيسيئر

 يف لوؤسم مهأ هتفصب ,قئاللا نم هنأ هل ادب .جردملا ىلع ايصخش نوجب بحري
 حتفي نأ كلذك هيلع تحرتقا .ةيدج لكب تأموأف انأ امأ .ءاوللاب بحري نأ .راطملا

 فوس كلذ نأ ىلع يعم قفاوف .ددجلا فويضلا مامأ ةّمهملا تايصخشلا نولاص

 .ادج ًامثئالم نوكي

 قدح

 وج دوم وو د د م وروما ميس ء مم د مم سمس سا سمسم

 0 اكتلفوكا
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 .هوعت هن أد ىكحع لع ناك كلذ 5 .| حكحض
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 يقرب ةريشسلاو هيتمل اواو ىتلا لكاشملا مظعمب ملع ىلع نوج تاك
 مياددعكا - اي هندس

 :اح لك كل جلاعنس 6 ىقلغت الود : .راطملا ربع انرس امدنعأ  ىنست قحك ق ىرت هف هعارد ءهصو
 يل ي 528

 ىلع ةقثلاب ىحوي نوج نينا .«ةئيدملا هذه ىلإ ديدج ةدمع لوصو عم لكاشملا
 ام ٠ ب م. 5 3 . ف ار

 نولمعي خيرفلا نضاششالا نا 5 ةنتايطلا ىلع تعبي 30 روضحل ناكو .ماودلا

 تددح تعفوت .لدج اهمدق ىلا تائئمطتلا 13 ند مغرلا ىلع اككشتم بنبقد

 .راعملا ل ةثمألا تايثرتلا لالخ ند هل وهسب رورملا ند لوجو انا تدار

 نيبو ينيب أشن يذلا دولل ارظن كلذو ءانرظتنت تناك ىتلا ةبكاوملا ىلإ لوصولاو

 ىلإ لوج هاتنا تفلن بسلا .«ةاول» هعصوب نوج زكرف ببسبيو .راطملا قل نييثعيلا

 كلدو ندا نب مسا لمحت يتلاو ديدجلا راطملا ءانب عفارم برق ةعوضوملا ةتفالللا ها[ 8 32 دع 8 " 98 070 5 ف

 .اهتاذاحمب انروره ءانثأ

 .انقيرف عم ثدحتلا وه كيبنفوم قدنف ىلإ انلوصو دنع نوج هلعف ام لوأ ناك
 دوج روضح عفر .اهيناعن يتلا لكاشملا لك جلاعي فوس هنأ نم يل هلاق اه مهل لاق

 يف همخشضلا ةوجفلا رلظنم ناك .لوك ةيؤرل دعب اه ىف هتيحطصا .قيرفلا تايونعم نه

 'ره لك ىف ةريرعشقلا ىلع ثعبي .ةراحبلا هوجول مهجتملا رهظملاو .ةرمدملا بناج

 .ةنيفسلا ىلإ اهيفا هجوتأ تفك



 تدوملا ةعاف
 ببي جججسسسسسسسسسسساااا

 « ؟كلاح فيك» :نوج هلأس .دلوبيل كريك دئاقلا وهو ءلوك ناطبق عم انثدحت

 نيذلا ءامسأو ءاولتق نيذلا ءامسأب ناطبقلا انَعْلبَأ .هتراحب نع ثدحتلاب دلوبيل

 :اقو ءءطبس ناطيقلا ثددحت تقلا داقن ال ؟55ل ىتلا دوهجلا رع انثدحو ءاوح رج
 اب -

- 

 .افيطلو اعاجش اجر ناك .ثدح ام ةماسج ساعيتسا لواحي لاَ أه: هثأ حضاولا نم

 هدي نوج عضو .هئانبأ نم دحاو وه اولتُق نيذلا دونجلا نم دحاو لك نأكو رمألا ادب

 «؟كلاح فيك» :اددجم هلأسو ناطبقلا فتك لوح

 ةيرحبلا» :فيضي نأ لبق ًاليلق تمص .«ىلاح ىلع اقلق تسل» :دلوبيل 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 الرؤس كريك
 كسمتي نأ بجي ةيرحبلا حالس نأ دقتعأ .ريجفتلا ثودح عنمل ءيش يأ لعفي

 ال» :انل لاق .ئقوملا اذه ناطبقلا انغلبأ .قمعلا اذهب هلاجرب متهي يذلا دئاقلاب

 ذاقنإ وه ديحولا همامتها ناك :هلعف بجي ام ىلع زيكرتلل داع .«كلذل ةيمهأ
 دنع ةرهاظ اهتاذ. ايازملا تناك“ .ةلشعدلا ناريكي ةميمصتو. :ةفغاجش تاك .ةنيفسلا

 .ةنيفسلا يف رخآ راحب لك

 عقوم اندقفتو ةراحبلا عم انثدحت نأ دعب كلذو لوك حطس لوح نوجو نأ ترس
 ثدحتي مل .قفألا يذاحت يهو ندع لالت ةيؤر نم اهيبناج دحأ نم انكمت .راجفنالا
 هراكفأب انم دحاو لك قرغتساو ,نابضقلا ىلإ اندنتسا لب .ةديدع قئاقدل انم دحأ
 .هن ةصاخلا

 ةلوؤسم ةدعاقلا نأب انتيضرف ىف نيقحم انك اذإ» :كلذ دعب تمصلا راتس سلا
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 دوسلا تانبازلا

 لالتلا كلت يف اًضخش اوفلك مهنأ.ن م دك أتم يننإف ,هنظأ ام وهو ,موجهلا كلذ نع

 دجوي هنأ النون هب هقنا- بوروندي يضل تااساسيؤمم د
 .«كانه لاز ام وهو .ةيلمعلا هذه يف طروتم يفاضإ صخش

 .«هيلع رثعن انوعد ءاذإ» :لاقو نوج أموأ

 ةلاكول عباتلا باهرإلا ةحفاكم زكرم ءاضعأ ضعب قدنفلا يف ةرم لوأل تيقتلا

 ركذ نأ قبس .نوتيمرك كئاه فارشإ تحت اوناك نيذلاو :ةيزكرملا تارابخعسألا

 نع ائيش :ناملوك ناد ةدعاقلا نوؤشريبخيو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ىليمز
 .ناتسكاب يف هعم لمعي ناك يذلا وهو ,دإ 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 ينع عمس هرودب هنإ لاقو ,ةياغلل ايدو دإ ناك .هل

 رماناتناوغ جيلخ يف كلذ دعب دإ تيقتلا) .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف هثالمز

 يبأ باوجتسا لالخ اهدعب هتيقتلاو ,ربمتبس /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 فاضُي .مهنم دحاو يأ نود نم ميلس

 كارتشا ببس وه اذهو .ءكلذب فرتعن نأ انيلع نّيعتي .نميلا يف هدوجو درجمل موي

 .يحابصلا عامتجالا يف عيمجلا

 تالاكولا لك تلواح .نيينميلا عم اهلوأو ,كلذ عم تابقعلا ضعب انتهجاو
 ةقفاوملا بلطن نأ اوبلاط امك .راطملا يف تلعف امك يأ ءانبقارت نأ ةيئميلا ةينمألا
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 توملا ةعاقف
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 0 سس سس 0777222

 اهتاذ طورشلا ىلع ضوافتلاب انموي نم ريبك مسق ةيضمت كلذ عبتتسا .ءيش لك ىلع

 ةيكاوم اندرأ اذإ 550 مالعإ بلطب مهئافتكأ مدع ىلإ رمألا لصو .ىرخأ دعي ار

 نمو .ةيركسعلا تارابختسالا نم ةقفاوملا بلط انيلع ناك لب .ءلوك ةرمدملا ةرايزل

 رخل تائيه نم كلذكو :ةيلحملا ةطرشلا

 ةينميلا ةموكحلا تايوتسم ىلعأ نيب ام فالخلا يهو .ىرخأ ةلكشم انمامأ تزرب

 دعب حلاص سيئرلا ىعّدا .ال مأ ايباهرإ اموجه لوك ىلع موجهلا ناك اذإ ام لوح

 يف نيلوؤسملا ضعب لواح .ثداح درجم لب ًايباهرإ ًاموجه سيل هنأ ةرشابم موجهلا

 وه ريجفتلا ببس نأب ةدحتملا تايالولا عانقإو ,ةلوقملا هذه ديدرت ةيئميلا ةموكحلا
 هءاطعإ ةيكريمألا:ةموكحلا نميحلاص بلطيامك «ةيليغشتلا لوك ةمظنأ ىلع أرط لطع
 حضتا امدنعو..ءانيملا يف ةيكريمألا ةموكحلا.اهب تببست يتلا رارضألا حالصإل لاملا

لواح .ءموجهل ةجيتن ناك راجفنالا نأ عطاق لكشب
 ؛داسوملا ىلع موللا ءاقلإ حلاص 

 . ةيلين ارس ِك |ط .ةيموقلا تار ابختسالا ةلاكو ينو

 ءاندوجو دجاسملا يف نيد لاجر بجش :ىرخأ تاهج نم ةيئادع ةلاح انهجاو
 انثأ اومع ينميلا ناملربلا ءاضعأ ضعب : امك" ادع لما نم 0 اورذحو

 يديد ليلا سلوم 1 يف اع ال ره لس ريدم نيد اتسجاب

 ىلإ ةقالعلا كلت انتعفد .ةدعاقلابعموبةحارتتاةلكبو يف ط اعتتاناوتاك تهانيقتلا نيذل
 مهنم ادع نأ ادب .موجهلاب ام ةقاللع مهل نولوؤسملا ءالؤه ناك اذإ امع لؤاستلا

 ارارضأ نوقحلي ال. امل و رطت ةبعل يف نوسمغنم

 نيلوؤسملا نم ًاددع نأ ناكف ةلأسملا هذه 8 دسحلا بناجلا امأ .ةينميلا حلاصملاب

 رمحألا طخلا اوزواجت ةيفرطتملا نأ اوربتعا نيينمي ملا
 .لوك ةرمدملا ريجفت عم

 .نيينميلا ضعبب ةقثلا مدع ىلإ ؛ةحارص لكبو ءانوعدي ببس ىلع ًاريخأ انلصح

 7+ »:  ةيفاسولا كف انعامتجا لالخو حابص قناذ نئاهرلا ةاقكإ ةقرف ءاضعأ دحأ لخد

 فقسلا ىلإ اعيمج انرظن .فقمسلا ىلإ راشأ مث هدئاق نذأ يف ام ء يشب سمخز
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 دوسلا تايارلا

 نم ناك اذكهو تنمسإالاب كيسسم قدنفلا نأل «ءفقسلاب انضم ةللبلا زاك . هلوقن أم

 ةعاق نم كلسلا راسم انعشت .ةقباسلا ةليللا يف عضو هنأ نم دب الو :هتظحالم لهسلا

 ةيحالطس عب ةقط وسن ادرعم قدتقلا ريسو [انتاعامتسا كقعت انك ثرسز :تاللذحلا

١ 
 ٍإ
 ا

 ظ ىلإ عامتسالا لواحت ام ةهج تناك .هنم نايلدتي ريغص نوفوركيم عم ًاكلس انيأرف

| 

 ا

 ظ
 .لصاف رادج ءارو ىهتنا

 تنك .مّمشتم بلك تناج ىلإ فقت ةيكريمألا ايرسيلا ةاشم تيل ىدحإ تناك

 ] انردتسا .انعم ىتأت نأ اهنم تبلطف بالكلا نم نوفاخي امومع نيينميلا نأ فرعأ

 تاريماك اهقوف تدب ةلواط ءارو سلجي ًاينمي الجر انيأرف لصافلا رادجلا لوح
 ؛هترجمزب اندعاس ىذلا لكلا ىنميلا ىأر .هنذأ ىف ةعامسل ايغصم ناكو .ةبقارملا

 .هتبقارم ةطقن نم بره مث فجتري وهو هناكم نم زفق نأ لجرلا ثبل امو

 ةزهجأ اوبكر دق ٠يشميلا نأ انفشتكاف كالسألا انصحفتو تاريماكلا ىلإ انرظن
 امنيب ناكملا ىلإ نيينميلا نيلوؤسملا ضعب عره ٠ .انفرغ نم ليك ددع لخاد ةيقارم

 اذام» :مالكلا نم | 5 :ب نأ لبق ةبضاغ ةجهلب ٌتلأس . .ةزهجألا كلت ىلإ علطتن انك

 .«لمعلا اذه ببسب لكاشم أشنتس ؟انتبقارمب نوموقت له ؟انه يرجي

 .«متنأ مكتيامحل كلذ انلعف .الك ,الكرر ؛ةزيلوةيسلا كوعأ قو

 هذه نإ»» :قدنفلا لخاد انبقارت يتلا تاريماكلاو كالسألا ىلإ ريشأ انأو تلق
 اذه لخاد انيمحت ال اهنكل .كلذ نم سأب الف قدنفلا جراخ كلذ متلعف اذإ .انيمحت

 .«اهوليزت نأ مكديرأ .قدنفلا

يلو .هتقيقح يف ًايباهرإ المع ناك لوك ىلع موجهلا نأب نيينميلا عانقإ ناك
 س

 مهنصق اوقّدص مهنأ دقتعن مل .ةسفانملا نه ًاعون ,ةنيفسلا ةزهجأ ىلع أرط ًالطع

 مهدعاوقو مهدالب تناك اهنكل - يايديلا ةنلسي يناقش م اهدنا - ةيمسرلا

 يف مهيراجن نأ ىلإ انررطضا اذكهو

 م"هتالاكو نولّكمي نيذلا نيينميلا نيلوؤسملا رابك لوك ةرمدملا ىلإ انبحطصا
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 توملا ةعاق

 ةقرفلا ريدمو ؛يسنع نيسح ندع يف 750 سيئر دفولا مض .ةينمألاو ةيرابختسالا

 مكاحو ؛ينميلا شيجلا ناكرأ سيئرو ؛يجان دومح حلاص سيئرلاب ةصاخلا ةينمألا
 ةوجفلا هاجتا ناك ب ةئيفسلاب تقحل ىلا 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 ,ثتجلاو ةءامدلا#نوينميلا:ىأرةامدنع اذكهو ,كلذ يف لادجلل لاجم نم

 ,نع انل اورّبع نأ اوثبل امو لعفلاب اورثأت مهنأ ادب «ةراحبلا:هوجرو قئلع:ترهظ يتلا

 عقوتل انكو «نييتميلا عم عامتجا دقعل انقدتف ىلإ ةنيفسلا نم ةرشابم انهجيت
 ةعاق يف انلك انعمجت .انتاقيقحت يف امدق يضملا ةيفيك نأشب ةيباجيإ تاشقانم

 ةهج يف نوينميلاو ةهج يف نويكريمألا يأ نيلباقتم انسلجو .ةريبك تاعامتجا

 .انبناج نم ةمجرتلاب تمقو ,ءيسنع ةلابق انأ تسلجو ,يجان ةلابق نوج سلج .ىرخأ

 رعشلاب طلتخي ضيبألا هرعشو ءبراش اذ ًاريصق الجر ناكو ءملكت 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 ءدقتعن» :ثيدحلاب ضع أدب

 :ةيناث مالكلاب أدب .عيمجلا أموأف ,هلاق ام ٌتمجرت .«ًايباهرإ ًاموجه هتقيقح يف ناك
 .ةليلق ناوثل ةفلكتملا ةماستبالا كلت ترهظف .كلذ دعب فقوت «...لاح يأ ىلعو»

 م ٠

 ةجرد ىلإ هتعمس امل تلهذ :«دحتلا اذَهاَنَتَعلهتنتإةبضلاو هيفا قّمحناءيشب يأ
 .يانذأ هعمست ام قيدصت ٌيلع بعصلا نم ناك .ةيادبلا يف ةمجرتلا نع اهعم تزجع
 ةمجرتلا نع فقوتلا نود نم هتلداجمب تأدب ؟هلوقي ام ىف ٌداج لجرلا اذه له

 .هب ترعش ىذلا بضغلا ءافخإ يلع دج بعصلا نم ناك .نيرخآلل

 علل

 كي ااا ااا 20500 ناب كيسين زيي كسه و ا[ هن فعع



 دوسلا تايارلا

 صاخشألا طقف دجوي ال هنأ نم دب الف يباهرإ موجه ثودح دنع هنأ ملعت تنأ»

 كلذك ُدجوي .موجهلا اولّهس نيذلا صاخشألا كلذك دجوي .موجهلا اوذفن نيذلا
 مهودعاس نيذلا صاخشألاو ,مهل ئباخملا اومدق نمو «لبانقلا اوعنص نيذلا كئلوأ

 نيقحتلا انيلع نّيعتي سانلا نم ريبك ددع انمامأ يقب .تارجفتملاو براقلا ءارش ىف

 .«ةيهتنملا نع نوكت ام دعبأ يه ةيضقلا هذه نإ .مهعم

 ملكتي يذلا مهنيب نم ديحولا تنك .ثدحي امع اًئيش نورخآلاو 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 نم تيهتنا أ كعب نيرخآلل ةئداحملا 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 ينوعمسإ

 ىتح ةيضقلاب لوصولا ديرنو ءانه بعلن ال اننإ .رمالا اذه ىلع ةيدج لكب لمعن
 لاح يأ ىلع ءاننإ .ىرج ام فرعن نأ دعب الإ ناكملا اذه حربن نل اننإ .اهتياهن

 لجأت اثينا لقب مل هنكل يسنع أموأ .نوج هلاق ام تمجرت .«مكعم لمعن نأ دون

 .كلذ دعب عامتجالا

 41 كاعم ملكتأ نأ ينئكميأ» :يل لاق .ةفرغلا رداغأ تنك امنيب ينم ىجان برتقا

 .قلقت ال» : يتنأمطو ىتئدهت ديري هنأكو يعارذ سملي وهو يل لاقف اناع اتحقتا

 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

 رهو ,ءشمقلا بلاغ ءاوللا ةليللا كلت يف رضح .هدعو ىلع يقب يجان نأ نّيبت

 روفلا ىلع نوجو انأ تهجوت .ندع ىلإ ءاعنص نم ؛يسنع سيئرو ,890 سيئر

 هنأكو ودبي كلذب وهو َّعلصأو .اليحنو ةماقلا ريصق ًالجر شمقلا ناك .هتلباقمل
 .يدناغ نم ةينميلا ةخسنلا

50 

 ١م

 لا

 لا

 وا



 توملا ةعاق

 :كلذ دعب انل لاق .«أاعم لمعن نأ اننكمي» :روفلا ىلع انيلإ مالكلاب شمقلا هجوت
 يف مكيلع نّيعتي نكل .مكتاقيقحت ةيمهأو نميلا ىلإ مكروضح ببس مهفأ ىننإ»

 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 ناكوإلئاتعاتلالا 317! كان 53573331805315

 .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 .لوك,ريجفت نأشب تاقيقحتلا
 ىلع اعيمج انقفتا .ةدايقلا زكرم يف هنأل نيرورسم انك كلذل ,قرييمالسإلا عم لماعتلا
 .يسنع نم الدب هعم يساسألا انلماعت نوكي نأ

 دوهشلا ىلإ لوصولاو ةلدألا ىلع لوصحلا فدهب نيينميلا عم ضوافتلا ناك
 ةنكمأ يف لمعن انك امدنع ةلثامم لكاشم قباسلا يف انعم تّرم .رارصإلا بلطتت ةلأسم

 انيلع نّيعت هنأ يأ ءلكاشملا 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

 ا اتمدلست ةييشمبلا

 متخ باغ اذكهو .اّهب اوثب ظ :3ةدهاشم ىدل انل ح

 ضّرعت اظيرلا انماسق اننأب شمقلا تشلعأ .عطاقملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب تيقوتلا

 ةيلصألا ةخسنلا كلت ىلع انلصح .يلصألا طيرشلا ىلع عالطالا دون كلذلو بعالتلل

 ببس مهفن مل كلذلو «ليلقب رثكأ ءايشأ لماكلا طيرشلا انل رهظُي مل .طيرشلا نم

 هو دو



 دوسلا تائإالا

 .| وأ ءانتقو عيبضت نوديري امإ اوناك مهنأ انجتنتسا .طيرشلاب نيينميلا بعالت
 1 .ام ةقيرطب انرابتخا نوديرب

 وتل لكاشملاب ملغ ىلع هييرف سيول يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم ناك

 ناقيقحتلا كيرخلت ىلع ةدعاسملل داليلا ىلإ رفسلا رّرق اذهلو ,نميلا ىف انهجاوت

 7 يف كلذكو ءراطملا يف عضولا هوقفار نيذلا نيلوؤسملا رابكلو انصخل
 .حلاص سيئرلا ةرايزل كلذ دعب انريدم انبحطصا .كيبنفوم

 رهو ,ندع ىلع ةفرشملا لالتلا يلاعأ يف .ةينمأ عاودلو ي ,ىسائرلا رصقلا ُموَقِ

 زاجلخلاو ئطاوشلا اندهاش رصقلا وحن ًادوعص انقيرط ىفو .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 تن

 نأ راهظال هب ىقتلي نأ دارأ ةرودن حلاص نأ امك .تاققحسلا ذاق ةداح ةلظفملا

 ددحتت مل هنإ اهيف لاق حلاص سيئرلل ةملكب عامتجالا أدب .نواعتلل ٌدعتسم ميلا

 دحتاملا كسلا نأ شيئرلا[ةنفاضأ .يباهرإلا موجهلا نع ةلوؤسملا ةهجلا دعب

 كلن يف نوينميلا صرح) تاتا و: هرقل ]ات لزق! كجججج
 يبيللا ميعزلا ءانبارغتسا طسو ,حلاضإتفاتقأ .(داسوملا ىلع موللا ءاقلإ ىلع ةلح ملا

 هيبرف دعبتسا .ةينميلا نوؤشلا يف لخدتي هنأ معزو :كقيلختلاتالذججبلايفادغلا دعم
 ينلا ةهجلا ادع ان ركبملا نم لاز ام هنإ لاقو ,حلاص تاقياعت :بيذت لكبو

 كيدحتلل نييئميلا بناج ىلإ لمعلل ةفهلتم ةدحتملا تايالولا نأو .ةحلسألا اهنه ثتأ

 '«رغصألا كيرشلا» نوكتس ةدحتملا تايالولا نأ كلذك فاضأ .موجهلا كلذ يف

 31 عا ىدل حلاص سيرلا وس .رومألا مامز نولوتيس نيذلا مه نيينميلا نأو

 لونو اعتيس نييئميلا نإ لوقلاب حلاص سيئرلا در .نميلا ةءافكب فرتعي هنأل مالحلا

 :شمقلا عم ةرشابم لماعتي نأ لينوأ نوج ىلع نّيعتي هنأ دكأو ,ىلماكلاب انعم

 ع١
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 توملا ةعاق
 ساما

 ام ىلإ عمتساو ةرامتبلا عم ريدملا ثدحت .لوك ةرايزل كلذ دعب هييرف هجوت

 كيبنفوم قدنف ىلإ ًاعيمج اندع .موجهلا نع نيلوؤسملا كئلوأ عبتتب دعو مث ,هولاز

 امنيب ,دعقم ىلع هييرف ريدملا سلج .نوج ةفرغ يف انعمتجاو ءتاقيقحتلا ةشقانمل
 ,ةلواطلا ىلع تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم ضعب سلجو ءريرسلا 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 :مهتاركب ءالدإلا نم عيمجلا غرف قا دع ريشلا يوحن تفتلا .قيقحتلا ةدايق

 «؟لوقت اذام ,ىلع»

 بتكم ىف نيلوؤسم ةفرغلا ىف ْنأل كلذو ءانأ ىنلأس ريدملا نأل تئجوف

 رمتؤملا دقع نم ررض ال هنإ هل تلق .مهلأسي نأ هنكمي ةبتر ينم عفرأ تاقيقحتلا
 سيئرلا عم حجانلا هعامتجا بيسب كلذو ٠ ,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 ضمقلا انيقتلا

 نيلوؤسملاو ةدحتملا تايالولا يلوؤسم نيب ام ةكرتشم ةنجل فنئلأت ىلع اانّمفتا

 تايالولا اقيرف اهب مزتلي دعاوق عضو ىلع انقفتا .تاقيقحتلا ةعباتم فدهب نيبنميلا
 دعاوق نوكت نأ ىلإ جاتحن اننإ :ةيمهألا ةياغ يف ًارمأ كلذ ناك .نميلاو ةدحتملا

 ةقحالملا يف انتبغر لاح يف كلذو ةدحتملا تايالولا نوناق بسحب ةمزلم كابتشالا

 مظعم ترج .نميلا يف ةعمجملا حيراصتلاو ةلدألا مدختسي صخش يأل ةيئاضقلا

 يجان لثم .ينمي ضاقو يليك ديفاد نيب ام دعاوقلا هذهب ةقلعتملا تاضوافملا

 ؛ةيجراخلا ةرازو نيدوب تلثم امنيب ؛حلاص سيئرلاو ةينميلا تارابختسالا تاسسؤم
 يف ئرجأ نأ ىليكل قبس . .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليئوأ نوج لّثم نيح يف

 .199/ ماعلا ىف ايقيرفأ قرش لود تيارا عم ةلثامم ةيقافتا قباسلا

 قمع



 دوسلا تايازل

 ىسايس راظنم نم رومألا ىلإ رظني ناك .ةيادبلا يف انعم ايدو يضاقلا نكي مل

 .ينوناقلا روظنملا نم الدي كاذو :ةدحتملا تانالرلا نع ةييلسلا هزارآأ ةبجحف

 .اهب مازتلالا بجي ةينوناق تابلطتم كلتمن اننأ هل حرشن نأ ىلإ ارركت انررطضا

 ناوجتسالل نوعضخُي نيذلا صاخشألا ىلع ادناريم ريذحت ةءارق ةرورض ةركف تناك

 .نيبنميلا 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 نجلا دقتعاو :تاحلألا ضعب يف ينم يضاقلا جعزنا

 يئاضقلا مسجلا تابلطتم تناك امنإ يليك اهمّدق يتلا بلاطملا نأ كردي هنأ رهظي
 يننأكو اهلاق .«مهعم لمعت كنإ» :ًابضاغ لحارملا ىدحإ يف يل لاق .يكربمألا
 ,يننيهي نأ ىرخأ تاقوأ ىف لواح' .نميلل لكاشملا قلسخأ يننأكو اك رفأ تسل

 راظنألا لّوحتت اذكهو ,ةديدج لكاشم أشنت ثيحب يضغأ نأ ىنمتي هنأ تسسحأو

 .هعم كابتشالا تضفر ينكل .ةشقانملا ديق ةسيئرلا لئاسملا نع

 ادناريم ريذحت أرقُي نأ ىلع ةقفاوملا ناكف تاضوافملا يف سيئرلا انحاجن امأ
 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

 يقام ةتحيبلا ةموكحلا وأ , ىنميل ل يئاضقلا ماظنلا موفي ناب ةمث كلتمن مل

 ءامدب مهيديأ 2 علك يذلا كتئلوأ لمن ةرورصب انكسمت اننكل ,.ةهدعاملا ىيباهرإ

 ءاقلإ دعي كلذو ,ءتاوئس دعب دعاوقلا كلت لوبق ناشب انفواخم تققحت .دعاوقلا

 نأ لبق كلذو .ةينميلا نوجسلا نم مهرارف مث ءمهتمكاحمو نييباهرإ ىلع ضبقلا
 .ةياهنلا يف وفعلا حلاص سيئرلا مهحنمي

 لاق .مهب هبتشملا تاياوجتسا ريس ةيفيك يف تلثمت ىرخأ ةكئاش ةطقن تزرب

 انل حمسُي نل هنأ امك .مهب هبتشملا عم ثدحتلا مهنكمي طقف مهيلوؤسم 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

 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 ريع انتابلط لكرمت نأ كلذك انررق

 انكولتتم شمقلا ناك .ةلوهس كلذ انلعف اننأ كلذ نعت ال .ةسفاتتملا تاالاكولا عم

ناك رسنع فالاخب هنكل ارا
 نم ناك . ادودوو ًايلمع ًالجر 

 ةهجو مهفتي هنأ حض ةاولا

 .نميلا يف تاقفصلا دقعل تاقوألا بسنأ ليللا ريتعت :ادعاص ًارمأ كلذ ناك ءاترل

 انكو .هعم حازملاو ثدحتلاب ندع يف شمقلا ٌنوكي امدنع يلايللا لك يضمن انك

 .ةلدألاو ءدوهشلاو . :عقاوملا ىلإ لوصولاب أ حسي يف لح

 ,مايألا دحأ حابص نم 78٠ ةعاسلا دئع ره لوألا :

تنك .ندع ىلإ ليفرأ جوج لوصول يلاتلا مويلا يف كلذو
 نود نم نكل ٠ «يتفرغ يف 

 ةفرغلا ىلإ نوج لخد .ريراقتلا ةباتكو طويخلا ضعب عبتت ءاهنإ دعب الإ مونلل دادعتسا

ىلإ راشأ مث ,ةيوازلا يف ينارو
.دارفنا ىلع يعم ثدحتي نأ دب ديري هنإ لاقو 

 دعب هتعبت . 

 .ىرخأ ةفرغ ىلإ كلذ
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 دوسلا تايارلا

 ا زيي ا

 .راء اهب ظفتحي ناك يتلا هتوص ةربن تعمس .«يىلع» :ىعم هثيدح أدب

 لإ ًنايحأ رطضن» .هحمالم يف داهجإلا ضعب تحملو .ةراسلا ريغ تامهملل

 عروور قدي اذه لجر دجوي .تاقيقحتلا بتكم جراخ نم نيرخآ عم لمعلا

 رف نيلماعلا صاخشألا لضفأ نم هنإ لاقُي .7/105 ةيضق ليكو وهو نيدافكام

 افلا دقنلا ةطساوب حازملا ىلإ نوج دمع .«هرودب ةيبرعلا ةغللا ديجيو .ةقطنملا

 رطضتس» :فاضأ .اهب ملكتي نأ يدنلريإ لجيل نكمُي يتلا ةيبرعلا ةغللا ةيعون نع

 .«هعم لمعلا ةلواحم ىلإ

 لمعت اذامل .يديس اي همهفأ ال ءيش كانه» :تلقو ,كابترالا ضعبب ترعش

 اهنأكو 7015 ظفل ىلإ يدنع مونلا ةلق تدأ «؟ةيضقلا هذه يف انعم ةرجهلا تاطلس

 .سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد يأ 5

 .«ةيرحبلا حالس اهنإ .21015 سيل ءالك» :نوج كحض

 .كلذ يف ةلكشم الو :لضفأ اذه .رخأتم تقولا ءفسآ» :كحضأ انأو تلق

 لصحن دق ةدعاسم يأل نيركاش نوكن فوسف مهاسي نأ دارأ اذإو ءانرودب موقنس

 . « اهيلع

 ون وه ىرخأ تالاكو نم نيلوؤسم بناج' ىلإ لمعلا :تلظا نأ نوزينكبتعي_
 ىلع قفاوأ ال ينكل .ةرركتم ةلكشم ربتعُي ءايتسالاب روعشلا اذه نأ امك ,ةناهإلا نم

 احفاكمل كرتشملا قيرفلا ىلإ تممضنا امدنع يل كيرش لوأ ناك .يأرلا اذه

 نع الوؤسم تحبصأ امدنعو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم 1775 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 كل ريتعت نأ كنكميو ,مانت نأ كديرأ يننإف نآلا امأ» :نوج لاق

 مل .مونلا نم يفاكلا طسقلا لات اقف دحأ نكي مل .يهجو صحفتي ناك هنأ تظحال
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 توملا ةعاق

 ا ااا

 نوج ناك .ةنيفسلا ضرأ ىلع ةراحبلا ءامد دوجو عم مونلا يف قحلا كلتمن اننأب رعمز

 .«هب موقأ لمع يدل ناك كلذ عمو .هقيرف ةحص ىلع قلقلا يف قح ىلع

 .«مونلا ىلإ فرصنأ مث ,طقف ريرقتلا اذه ىهنأل ىنعد» :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 ,ع اطُي 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 71015 ىلإ مامضنالا لبق يكريمألا ناريطلا حالس
 يف نيكيرش حبصن نأ ضرتفملا نم ناك .يبرعلا ملاعلا ءاحنأ يف بتاكملا

 دعو تاباوجتسالاب /موقلا نأو :نايحألا مست يف اعم رفاسن ذو ,تاقيقحتلا

 ها ىب دامو فلسا 0|( جس

 ةعاس نيرشعو نيتنااعم لمعن انك ةعادخب دحأ موقي نأ بعصلا نم هنأ امك دقت

 ىلع يتأت ةلدألا ىأ نم اعد ,ةفاكرومألا يف مئاد قيسنت يف انكو ابرق مويلا يف

 هبتشملا باوجتسا ةيفيك ىلإ 5 قيقحتلا تايجيتارتسا مسرو تايولوألا نمار

 .ءاقدصألا ّرعأ نم مويلا ىلإ انلو اع انثأ امك نيحلا كلذ يف ًاريثك انتقالع تقثوت .مهب
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 ريشاعلا لصفلا

 .نيناجم انسل اننكل .نودينع اننإ

 مكارت اذكهو ,ءيش يأ ىلإ نيينميلا عم اهانعبتت يتلا ىلوألا طويخلا انلصوت مل
 مايألا دحأ يف نيدوب ةريفسلا تجرخ .مايألا رورم عم انيناج نم طابحإلاب روعشلا

 مايأ لبق هنأ انل نّيبت .ةلدألا ضعب اهعم ترضحأو حلاص سيئرلا عم عامتجا نم
 ٌعضخي يك يناه ىعدُي رمعلا نم ةرشع ةيناثلا غلبي ًايبص مهعم نوينميلا رضحأ ةليلف
 امهنأ دقتعُي نيذللا نيلجرلا ىأر يناه نإ انس هنم ربكألا هؤاقشأ لاق .باوجتسالل

 قوف عوضوم براقو «ليربأ/ناسين عون نم ةريغص ةنحاشب نارضحي نامجاهملا
 يف ةنحاشلا نانكري امهو بيرق رسج تحت اننقاو ناك يذلا ىناه امهآر .ةروطقم

 .هايملا ىلإ براقلا لازنإل ةعفار ارضحُي نأ لبق هايملا نم بيرق ناكم
 .امهبقاري هَ نالجرلا ظحال .امهدهاشب ىك :بارتقالا ىلإ يناهب لوضفلا عفد

 مل .ةنحاشلا ةسارحب همايق لباقم ينمي لاير ٠٠١ غلبم هل امّدقو بارتقالاب هيلا اراشأ
 قفاو كلذلو ءامهم اغلبم هربتعا يناه نكل دحاولا رالودلا يواسي غلبملا كلذ نكي

 رعش .لوك هل تضرعت يذلا ريجفتلا دعب نيلجرلا عوجر ىيناه رظتنا . ضرعلا ىلع

 .هناكم يف هئاقب نم فاخ هنأل ةهرب دعب رداغ .امهئيجم مدعو تقولا رورم عم رترتلاب

 نم هنأ ءاقشألا ررقف ء,ثدح امب مهربخأو انس هنم ربكألا هئاقشأ ىلإ كلذ دعب هجوت

 .ةطرشلا غالبإ مهل لضفألا



 دوسلا تايارلا
 201011 ل ل يي يي يا صح

 يذلا ةنعامر ناسيت ةتحاش تناك .ةتحاشلا ناكم ىلإ ةطرشلا لاجر يناه داق

 ةحاشلا ف ةليل ضازغأ كانه#ناك .ةيبشخ ةروطقمب ةدوزمو بحاش ينب نول تاذ

 اسوم ديعس ليلخ دمحأ هّللا دبع مساب ناك يذلا براقلا ةيكلم:قاروأ:كلذ,ىفيامب»

 ب يار ةكرام نم ةيسمش تاراظنو ءدوسألاو ضيبألا نينوللاب.رفس.زاوج ةروص عم
 .دبكلا باهتلال بوبح عضبو «ناب

 ىلإ اهمّدق نأ الإ حلاص سيئرلا نم ناك امف ةلدألا صححفت نم نوينميلا ىهتنا
 ةلدالا 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

 0ةمةءاسءمأ ه2 5[ةئع اجو: ةيالولا نوناق قيبطت مسق طباض ىلإ وأ ,250 ىميلقإلا

 :ةرافسلا يف 11101

 بجوي ليلدلل نيدوب ةريفسلا ملست نأ ىلع ةلدألا ةزايح ةلسلس نوناق صني

 اهملست نأشب باوجتسالل ضرعتت نأ لمتحُيو ,ةمكحملا ىف ةدهاشك اهءاعدتسا

 روهظلا وأ :ليلدلا ملستب ةريفسلا مايق ربتعُي .هب تبعالت دق "تناك اذإ امو ءليلدلل

 حش ىلإ ".0* يف يدوجو ءانثأ تررطضا .يدايتعا ريغ ًالمع دهاشك ةمكحملا يف

 .ةداتعملا ريغ ةقيرطلا هذهب ليلدلا ىلع انلوصح ةيفيك

 ىلع هيف رثُح يذلا ناكملا ىلإ انذخأ نيينميلا نم مث :ليلدلا انصحبض

 هوبنميا انغلبأ سا ذروة تكل ل او
 ادد هديت ثيس امهكرل يبس ةطرشلا رت مل .ةطرشلا رقم يف ناتزوجحم امهنأ

 فقال نم ن

 .عيهنع ةييرغ ةيلدعلا مولعلا نأ ودبي .هيلع

. 

 ظ 1 ات ةثاطلسلا ةيئاكل ةدسحتملا هود الا تاير أ

 سكب



 ؛نيناجم انسل اننكل .نودياع انلإ'
 9 “كككآح”66ئينيييجب تحاليل

 نيينميلل هعبتن يذلا لوكوتوربلا انحرش .ةئحاشلا اولازأو ناكملا يف نويئميلا لاج
 انوأ ني .امع .لبقتسملا يف رهظت دف دق ىتلا ةلدألا عم ارذح رثكأ اونوكي د نأ مهنم انبلطو

 .ةميرجلا حرسم نم ىقبت ام ليلحت ىلع تفولا اذه يف نويلدعلا

 اننأ ىلع انترطف انتلد .يناه باوجتسا انناكمإب ناك اذإ اًمع 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 نوينميلا
 بلط ىلإ انررطضا اذهلو ,ةيادبلا يف اوضفر .لاح يأ ىلع يبصلا عم ثدحتلا اندرأ

 بوب هجوت اذكهو .ةياهنلا يف قفاو .شمقلا ىلإ بلطلا انمدقو ءىلعأ تادايق لخدت

 ش .يناه عم ثدحتلل

 تقو ىف ىل هفوي لآق .ًاريتك انتقد ةمأ وهو ,نجسلا يف لاقتعالا ديق يناه ناك

 .قبقحتلا نودعاسيءةوهش مه ءايربأ دالوأ ال مهتلماعم ةقيرط:هذه:تناك اذإ» :قحال
 يأ لوقي نأ ةيادبلا يف يناه بغري مل . تبسيو ايوا يل بشل

 ءيش يف دعاست مل .نجسلا ىلإ هلصوأ يذلا وه مالكلا نأ كردأ هنأل كلذو :ءيش

 ةيبرعلا هتغلب قطان صخش وأ ؛ ينمي لجرب سيل هنأ حاضيإ يف ءاضيبلا بوب ةرشب

 ادي بوب سيب ملا .هتلباقمب دلولا موقي يبرغ لجر لوأ بوب نوكي نأ لمتحُي .مألا

 شدردو .ىولحلا ضعب بوب هاطعأ .هل قيدص هنأب هغلبأو يناه عم فطلب ملكت وهو

 رزه كمتلل 019115120501!]109213ز:869 :كمسسل دس و هدقلا ةرك ةبعل لوح دعم

 نإ هل لاقو ءثدح ام لوحو , ؛نيلجرلا لوح ليصافتلا ضعب بوب ئه ىطعأ

 .ريقفو ريغص يح وهو ,ىرغصلا ندع ىف شيعت هتلئاع
 تاقوأ يضمي يناه ناك

 يف هلمسلا ديصب موقي ناك .جبلخلا لوح بعللا ىفو ,نفسلا ةبقارم يف هغارف

 نيثقحملل اقباس هفصو يذلا دهشملا ىأر امدنع ريوتكأ/لوألا . يرش ١١ موي حابص

 3 اسك «براقلا لوح ةضاضالا :

 بويل هاه هلاق ام لن 0 ١ ليصافتلا ضعب جارختسا نم بوب نككمت .نيينميل

اك براققلا حيطس نأ دكأ يناه
م ناك .ءارمح ةداجسب ىطغم ن

 وبل م ماع

 نيك



 دوسلا تايارلا

 يناه لاق .نوينميلا انل هلاق ام عم ناقفاوتي ءلاير ٠٠١ غلبم ضرعو .ةعفارلا لوح

 نأ برغتسملا نم ودبي هنأ لمتحُي .ةاجن ةرتس ىدتري ناك نيلجرلا دحأ 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 ببس

 .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 ءقرغلاب هسفنل حمسي نل يباهرإلا نإف ةيلمعلا

 .ةرافسلا ىلع موجهلا يف هل موسرملا هرودب ماق نأ دعب كلذو ءهسفن 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 ٠ ,رهشأ ةدع لبق كلذو .ثلاث لجر ةبحصب هبحصب نالجر

 نم الدب مهنكل ,هايملا ىلإ مهبراق لاجرلا لقن .طبضلاب خيراتلا ركذت يف يناه لشف

 مايقلا ىلإ هترسأو يناهل ةوعد كلذ دعب لاجرلا هّجو .هعفدب اوفتكا ةعف ةعفارلا مادختسا

 نوديري مهنإو ,ًاديدج ًابراق مهّوتل اورتشا مهنإ اولاقو ,جيلخلا لوح براقلاب ةلوجب

 .هتبرجت

 رابتخا ناك ةلوج يف دلولا ةلئاع باحطصا نم فدهلا نأ ةيادبلا يف تنم

 باسح نم نييباهرإلا 5 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
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 نيناجم انسل اننكل .نودينع انثإ

 ىه هذه نأ انظحال .هّدحو يناه اهنم يناعي ةلكشم خيراوتلا نايسن نكي مل

 /ةامم مهدنع ةيمهأ لقأ يلوطلا ريكفتلا بتعُي .نيينميلا نم ريبك ددع اهنم يناعي ةلكشم
 ,خيراوتلاو 75 اَمَعألاَن 1017112-723 نوينمتلا ثرتكي+ال::ئزرخألا تاعمتجملا دنع

 ,نيينميلا كابرإ ىلإ انتلئسأ نم ددع ىدأ ؛ةنمزألاو ,(داليملا دايعأ صخألا 0
 :باجأ هيا رمع نع ىناه دلاو بوب لأس امدنعو .طابحإلاب انتباصأ مهتاباجإ نأ امك

 دوهش قا تيد هل اعلا رسع ىلإ هبوقأ هنكل :ةرشع ةيناثلاو ةرشاعلا نيب ام هنإ»

 نيرشع برقي ام ذنم دلو» :لوقلاب مهب , هبتشملا دحأ نع مهعم تملكت نيذلا نايعلا

 ةاماغ

 « ؟رمعلا نم غلبي مكو» :هتلأس

 .«هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف هنإ .هوأ»

 نم لوألا يف اودلُو مهنأب مهانبوجتسا نيذلا مهب هبتشملا نم ريبك ٌددع انل لاق

 اننكل ءانعم حازم درجم نوكي امبرل كلذ نأ ةيادبلا يف اندقتعا .رياني/يناثلا نوناك

 دجي ال يكل ,ةدالولا خيراتك ركذُي رياني/يناثلا نوناك نم لوألا نأ دعب ام يف انملع

 اهنع اولئُس ام اذإ مهتدالو خيراوت ركذت يف ةبوعص سانلا

 ةقرعي اثلاث الجر ءانيملا برق نوشيعي نيذلا نم ّيناه ريغ نولمتحم ةوهش ىأر
 فرعي .ةبرجت اهرابتعا انلصاو ام يف كراش هنإ اولاق .هألبع مساب نويلحملا ناكسلا

 .ةلوهسب نوزّيمي ءابرغلا نأ يأ ؟ةارغبا تقنت يحلا كلذ يف. ًاضعب مهضعب سانلا

 ٌددع امهآر دق دلاخو هللا 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 هّللا دبع فاصوأ

 هتيكلم قاروأ ىلع انرثع يذلا لجرلا وهو ءاواسوم ديعس دل د هللا لنيع ىعدب

 ىلإ ناكسلا راي .ةقؤرتملا ةيقصلا نحتفل يف دبكلا باهتلا بوبح عم هتراظنو

 دئاق وه هدبع نأب رهظي هنأب كلذك دوهشلا دافأ .«ميسولا لجرلا» هنأ ىلع دلاخ



 دوسلا تايارلا

 ريجأتي أوفاق مهنأ ءالؤه دكأ .ةعفارلا لامع ىلع كلذك انرثع .نيرخآلا نيلجرلا

 .لاير ٠١٠٠١ لبامم نيلجرلل ةعفارلا

 مسر ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم نولمعي نيذلا نينانفلا دحأ لمع

 رهو .هيفكام 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 ةهسش تناك

 ضعب نأب نميلا ىلإ انلوصو نم ةليلق مايأ دعب نييئميلا يئاقدصأ دحأ يل ّرسأ
 فايلآلا 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

 ديم [ لجو يقيدص ناك .عطقلا كلت اوذخأ دق ةيلخادلا ةرازو نم نيينميلا نيلوؤسملا

 مل .ةلادعلا قيبطتب ًامزتلم ناكو ,ةدحتملا تايالولا عم اوفطاعت نيذلا نيينميلا كئلوأ

 .كلت ةنيفسلا ءازجأ نغ اتي نوينميلا انلا لق

 .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

 نيينميلا 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 انسن اننكل ,نودينع اننإ

 «؟مكلجأل لعفن نأ اننكمي اذان هرمقملا نع لوؤسملا لأي

 .«لوك ةرمدملا ريجفت نأشب ةيراجلا تاقيقحتلا يف اًيوس لمعن اننا نوملعت»

 انه ءيش مكيدل ناك اذإ ام فرعن يك انئج كلذلو» :ينازاك تعين لوؤسملا أ اموأ

 .«اثوس هيلع امعنل

 .«انه ًائيش كلتمن ال انتإ» :لوؤسملا در

 . «الكدد

 5 يع :ةيلاتلا ةفرغلا وحن هايإ ازواجتم ترش

 « ؟لعفت اذام» :ههجو ىلع ةيداب كاقرالا تاماللاعو :.يكلأ اب

 دكأتم ريغ ادب هنكل ءلوؤسملا ضرتعا .لزنملا يف ثحبلاب اوأدبي يك يئثالمزل ةراشإ

 دحاب لصتت نأ يف بغرتأ» :هل تلقو يولخلا يفتاه هتيطعأ .هلمع هب ردجي امم

 .ءيشلا ضعب : ادت لجرلا 5 5 هفرعت نأ كيلع بجي ناك امم دكأتلل

 يف نيقرغتسم اوناك نيلوؤسملا راب ةولا
 يف انيضم .كلذل ةرورض نود نم باقي يف بغي مل هنأ دك .يا دعب امو

 عم لوك رادار ءاطغ نم ءازجأ ىلع فرغلا يف ثحبلا نم ةليلق قئاقد دعب انرثع

 .انتانحاش يف ءازجألا هذه ليمحت يقيرف نم تن بلط .ةرمدملا ماطح نم ىرخأ -

اهدخل كتكمي ال !فقوت - اذام» : :يوحب ل ضر د نأ دعب لوؤسملا ينلأم
 «ل

 .ةدحتملا ثايالولا كلم ىهو ٠ يفكر مللت نع تل ب لو الأ نس .وب

 . « ىعم اهذخ آس انأو
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 دوسلا تايارلا

 ىلإ انزفق .لوطأ ةدم ثوكملا يف بغرأ مل «!قلطنن انوعد» :يقيرفل تلف

 نوقلطيس اوناك اذإ امم نيدكأتم نكن مل .«مكسوؤر اوضفخأ» :جروج حاص

 ىنمي لوؤسم بأ ركذي مل .ائقدنف و ةدوعلاو اع ةرداغملا نم 5 ' اياك رانلا

 ةنيدم نم براقلا عم اوتأ لاجرلا نأ ةقطنملا يدايصو يناه ةرسآأ م: انيلغ

 ةرابعلا قئهو ,ةراحلا لقاع - انثدحت .ندع نم ىرخأ ةريفف ةقطنم نيكل + ءبعشلا

 مرعل دوعسلا نم ًاددع نإ انل: لاق يذلا وهو - يحلل يمسرلا ريغ ةدمعلا نع ةينميلا

 .براوقلا دحأ مهعم دهوش امك ؛نيعم لزنم نم نوجرخبو نولخدي مهو اودهوش
 نسبا ضعبو ,ءيسنع انبحطصا «نيييداؤعسلا#نم .مهنأ»ىلع لاجرلا ةجهل تلد
 ةدحاو ةقرط نم فلؤم هنأ لزنملا نم انيارتقا دنع انظحال .لزنملا 5 نيرخآلا

 اند ل دحأ ناك .ةيفلخ ةحاب ىلع لزنملا لمتشي امك ءرادجب طاحمو

 فكي اَمَب ةعساو ةباوب ىلع لمتشي ةيجتزاخلاناردجلا:دحأ«نأءامك ,كلذك لزنملل
 ,.اهجورخو ةنحاش لوخدب حامسللا

 أ اوغيل امو .جراخلا يف راظتنالا انيلع يغبني هنأب نورخآ نوينميو يسنع انربخأ

 انيق .لزنملا يف يف ءيش لدجوبي الحد ها اولاقو ةلبلق قئاقد دعب اوجرخ .الوأ اولخد

 . «انقيرط ةعباتم

 « ؟ةرظن ءاقلا اننكميأ»

 .«كلذ مكنكمي متررصأ ادإ نكل ,مكتقو نوعيصتس » :انل اولاق

 يوتحي ال ًالزنم نأ ةيلدعلا نوؤشلا يف . ةربخلا ىلإ نودقتفي نيسان ناديا ريل
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 0-ما سيسي سسيسسسس سس سيسي يييبب بسس ب ابابسسستاسنسلم سس سل -2سا حاسما

 :ازتك لزنملا يف اودجو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف نييلدعلا نيقّقحملا نكل

 يوسسسسم يرت مت نيليثيم يراولكتوالاور اصلان )":ئرخأ» ةلدأ

 هيا ىف

 انيلع نّيعتي هنأب انغالبإ ,اوأطخأ بدق هقيرفو هنأ«ءكردأ نآودعبو .يسنعيلو اح ةسقألا

 الد الاَرجخ ل اجلك نادقفب ةرطاخملل نيدعتسم نكن مل .اقحال ”ةدوعلاو لزنملا ةرداغم

 .ءاقبلا#يلع:انررصأ اذكهو

 نيينميلا عم ىفتكا اذكهو .ةرداغملا ىلع انلمحل (يقاك ايس ىسنع بللتمي ول

 لكشتس اهنأب لمأن انك يتلا ءازجألا عيمجتب انأدب امدنع نيشوهدم انتبقارمب نيرخآلا

 رثأ ىلع رثعن انلعل كولا م بارثلا عمجن انو وأر امدنع ةهمهقلاب مهضعب أدب .اليلد

 .انلئاسو ريدقتب دعب ام يف اقأددب ههنكل ,ىرخأ ةلدآو 2الذ يوونلا ضمحلا نم

 ترج ىتلا نييباهرإلا تامكاحم يف اهانددعأ يتلا تاربتخملا ريراقت تمدخُتسا

 لوح راسبلا ' ماعلا يع دملل صنم ميدغت ىلإ تانمح :ةقمبلا مكاحملا ف اريخأ

 يف ىضاقلا مامأ اهتيمهأ حرش نم نكمتي ثيحبو . قبسم لكشب تاربتخملا ريراقت

 .ةمكحملا

 لجر ىلإ لزنملا ريجأتب ماق هنإ انل لاق .لازنملا كلام عبتت ىلإ دعب ام يف اندمع

 كلذ نع اهاطعأ:يتلا:تاصوألا تقباطتا .1444 ماعلا يف هدبع هنأ ىلع هيلإ مد
 يأ ةفرعم كلذ ادع كلاملا ركنأ .هءانيملا يف اهيلع انلصح ىتلا فاصوألا و 1

 كلاملا مسا ن اك .لاملا ضعب بسكو :لوقملا سات دارأ هنإ لاقو لاجرلا نع

 لاق ا اا وس ربيعا

 .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

 يلا تهجوتو انتدايق رقم ىلإ تدع .ةيادبلا يف كلذ ببس فرعأ مل يننكل .هيف
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 دوسلا تايازلا

 لوم ىدل يساسألا ةدعاقلا#روص:موبلأ, ناك,يذلاو ,1419/ ماعلا يف ٍايقيرفأ قرش

 تاتا ةمئاا ىلع ةيناثلاو ىلوألا ناتحفصلا تلمتشا .يداحتالا تاقيقحتلا
 .مربلألا يحفصت ءانثأ ةركف ةأجف يل ترطخ .موبلألا+يف..هتروص/ترهظ نصخش
 رسمي 7377015175705 جتنا انتا نكسب

 ,ىبورين تاريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ لشافلا يراحتنالا كلذ ,يلهوعلا؛انغلتأ

 و يريشنلا هدبع دمحم نيسح ميحرلا .دبع وهو .ءرختا ايتاهرإهعامس نع
 كلذك يريشنلا مسا زرب .خيراوصلا مادختساب ندع يف ةيكريمأ نايم ةمجاهمل ةطخ

 يذلا وه يريشنلا نأ ملعن انك .يلع داهج وهو ,يبورين يرّبفم دحأل ٌبيرق هنأل
 هتلاخ عم ةيفتاهلا ةملاكملا كلت نأ امك ,ةيلمعلا كلتل يلع داهج ريضحت ىلع دعاس

 كلذو :ىريشنلا اهردصم ناك ءاهنبا داهشتساب اهتملعأ ىتلاو ىلع داهج ةدلاو يأ

 ريجفت ةثداحب هبيرق طبر بنجت كلذب لجرلا دارأ :ريجفتلا ةيلمع نم دحاو موي لبق

 ىلع كللذك انك اقبسم هتوم نع نلعأ اذهلو ,رشابم لكشب ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا

 ىلإ تابايدلل ةداضملا رغاس خيراوص بيرهت ةلواحم يف ًاروق ىَدَأ يريشنلا نأب ملع

 ةيدرتسلا ةيردلا ةكليملا اعط

 ليدبت ةلأسم نع نيرخآ ىلإ ترشأو .هتاذ وه لجرلا نأ ىلع ىسدح ينلد
 نق ةمام ةيصخضش هلآ يررشتلا قيع فرعي مل هئأل كلذ عم نيككشتم اوناك .ءامسأل
 تنك يننأل تاو يلع كررصا .هب عمس صاخشألا نم ًاليلق اددع نأ امك ,ةدعاقلا

 ذأ لمتد :يل لاق .لينوأ نوج مامأ يتيرظن تحرش .نيمسالا نيب قباطتلاب اعنتقم

 .«يفاضإ ناهرب ىلإ جاتحت اذهلو ؛ةيفاك تسيل ككوكش نكل .وه نوكي

 نوكت دق كنأ دقتعأ» :يتيرظن نع هعم تثدحتو ,شمقلا ءاوللا ىلإ انهجوت

 امحم نيسح ميحرلا دبع مساب ةرايس ليجست قاروأ ىلع نوينميلا رثع .«قح ىلع
 صخت ىتلا قاروألا ىلإ ةفاضإلاب كلذو ,ناسين ةنحاش لخاد كلذو .يريشنلا هدبع

 "روصو ,كلاملا ةروص ىلع نميلا يف تارايسلا ليجست قاروأ يوتحت .براقلا
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 ؛نيناجم انسل اننكل ؛نودبنع اننإ'

 يس 000 01 اة ببي بإب بسسس

 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 مسألا

 لواحي ناك ام اصخش نأ وأ ةئطاخ تناك يتيرظن نأ اما .روصلا موبلأ يف ةدوجوملا

 ةروص أدمع 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 ىتلا ىرخألا ءايشألا لك عم ةيوهلا انئاطعإ مدعل مهعفد

 نع ةيروف تاباجإ انيدل نكت مل ؟اهنع ءيش يأ انمامأ اوركذي مل اذامل ,لقالا ىلع

 تال زاسلا ده

 دكأ .يناه ىلعو كامسألا يدايص ىلع /١49 ماعلا يف يريشنلا ةروص انضرع

 رجأتسا يذلا دمحم نيسح هدبع 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 ًاقورعم ًايلحم ًاطشان ناك يودب نأب نوينميلا انربخأ .اواسوم ىلإ ةيسنلاب هتاذ
 لزنملا دجو هنأ لزئملا 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 .رشنلا

 1 هن ءيش يأ فرعي صخش يأ
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 دوسلا تايارلا

 .ءاعنص يف 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 .فصلا يف لجرلا

 عم لجرلا هجو قباطت .هانيع تعستاو هيلإ فظوملا علطت .ةدحتملا تايالولا ىلإ

 يف نمألا زاهج فظوملا ٌملعأ .ةرافسلا ءاحنأ يف ةعزوم تناك ىتلا بولطملا ةروص

 .انيلإ ةلاسرلا ترّرُم 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 ضبقلا ءاقلإ نأ ةريفسلا ترعش اذكهو ,ةمدخ بلطي يك ءاج

 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 درا اريرشب لجرلا غالبإ ةرافسلا يفظوم نم انبلط اننأ امك

 ىلع باوجتسالل لجرلا عضخ .هيلع ضبقلا نوينميلا ىقلأ ىتح لجرلا جرخ نإ

 هنإ نإ كلذك لاف .لوك ةرمدملاب قلعتي ءيش أب ةتفرعم ركنأ هنكل :ةدع تاعاس ىدم

 اكبترم لجرلا ادب .رشنلا ىعدي يذلا لجرلا ةيوه ىلع هتروص دوجو ببس فرعي ال

 يف انررق ثيحب حضاو لكشب ةفداص هلعف ةدر تناكو .تاماهتالا كلتب امودصمو

 ذخأل ريوصت ويدتسا ىلإ هجبوت 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 هتكل ,ةيلإ ةسنلا» ةسقار ةفداصم قللت تنتاك .ةروزم

 نوينميلا انل حمس يذلا ديحولا صخشلا ناك) .لاح يأ ىلع ةدحتملا تايالولا ىلإ

 .(كلذ اندرأ املك هباوجتساب

 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 .ءنودبنتع اننإ'

 تارايقتسألا ةلاكوو :شيجلاو :يقيبألا »جيلا اهيف امس ةتعملا تااهجلا لك تمل

 ناك لوك ةرمدملا ريجفت نأ ةقيقح حضوت ةصخلم ةركذم ,ىطسولا ةدايقلاو ,ةيزكرملا
 .راظنالا اتساتو قدعاتلا دبق ابق بمآ ادر انرظننتا .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 يف نيحلا كلذ يف نميلاو
 ,ةكرتشملا ةيكريمألا ةينميلا تاقيقحتلا ةنجل مساب فرعت تحبصأ يتلا ةيقافتالا يهو
 ىلع تقولا اذه يف طغضلا انعبات .طورشلا نأشب ضوافتلا يضاقلاو يليك عبات امك

 ىدحإ يف يل لاق .يريشنلا نع ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم شمقلا
 .امهم سيل يريشنلا ,عمسإ» :ةرركتملا يتابلط ببسب طايحإلاب هروعش دعبو تارملا
 لجرلا وه دالخ .يريشنلا ىلع هفّرع يذلا وه دالخ ىعدي ايباهرإ نأب يودب انربخأ

 .هيدي شمقلا ىوطو .«لاح يأ ىلع ّمهملا
 يف رداصملا دحأ عم رهشأ لبق اهتيرجأ ةثداحم نم مسالا تركذت «؟دالخ»

 كلذك هتركذتو .ةدحاو هاجر يذ ةدعاقلا يف يباهرإ نع ثدحت ناكو ,ناتسناغفأ

 يذلا تقولا لالخ أطغلا قيرط نع هيلع ضرقلا ءاقثإ نع تكد يتلا ريراقتلا نم

 بوره ةيلمع ليومتل تفده يتلاو ةربه تيب تارايس ةقرس تايلمع هيف تثدح

 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 ءيلود يباهرإ لجرك سيل ةلحرملا كلت يف ةدعاقلا ميعز

 فقر



 دوسللا تايارلا

 لع :ءاربلا ناك“ ,ًامرتسو ءابابمو ءاقورعم ناك كلذل وهو لوألا يناغفألا داهجلا نم

 .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

 [البإب يل حمسُي ملو ,:ةيرس يردصم نم اهتيقتسا يتلا 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 نأ دون كلذلو ,مهألا صخشلا وه دالخ نأو ؛ مهم

 .« ؟كلذك سيلأ ,مكنوجس يف لاز ام ءاربلا نأ دقتعأ

 .«نجسلا يف لاز ام ءاربلا ءلجأ» :ءودهب انيلع ٌدر .بلطلا اذهب شمقلا ئجوف

 ضبقلا متيقلا .ةربه تيب ةثداح ذنم هيلع متضبق مكنأ انملع» : :همالك نوج عبات

 .«امهتافلمو ضروس ىلع لويصتلا دي .ايرقت هتاذ تقولا يف دالخ ىلع كلذك

 شمقلا انغلبأ .هتلعف ام وهو .ءاربلاو دالخ نع تامولعملا ضعب ءاطعإ نوج ينم

 .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 .يدايتعالا ريغ رمألاب نكت مل اذكه ثيداحألا لدابت ةقيرط

 اهولوؤسم ملع اذإ الإ تامولعملا ءاطعإب (ةفيلح ةلاكو تناكولو ىتح) تارابختسا

 افي



 نيناحم انسل اننكل .نودينع اننإ

 دقتعا اذإ وأ .لقألا ىلع اهنع ائيش فرعي وأ ءاهمظعم ملعي رخآلا فرطلا
 نيلوؤسملا نأ كلذ ىلإ فاضي .تامولعملا ءاطعإ مهتحلصم نم نب نراوزسلا

 ال اننأ دقتعت ةلاكولا تناك اذإ امأ .نينواعتملا ريغ رهظمب اورهظي نأ يف نوبغري ال

 ىتلا تامولعملا ءاطعإ تالامتحا نإف ءام عوضوم وأ .هب ةيشقم نع ريككلا رعت

 | .ريثكب لقأ نوكت مهتزوحب

 ربمفون/يناثلا نيرشت 7١ يف ةيلاتلا ةرملا يف هتيقتلا امدنع شمقلا يناطعأ

 ءّدق امدنع اهاطعأ دق دالخ ناك ةروص ىلع يوتحي فورظملا نإ ىل لاق .ًافورظم

 درجم اذه هرجتم ناك) .ةدعص يف رجتم حتفل ةيراجت ةصخر ىلع لوصحلل أبلط

 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 :ةملاع ةرظت نآواذوسلا ءاتيع سكعت:.نوللا ذوسآأ رعشو هاش 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

 نيكو يف لمعي يذلا ينالمز دحأ قيع .ةنك يمألا ةيتاراختسالا ةايسبؤملا

 يف يردصم ىلع ةروصلا كلت ضرع ىلإ دابأ مالسإ ىف يداحتالا تاقيقحتلا

 دالخ ىلإ دوعت ةروصلا نأ ردصملا دكأف ,هتيؤر نم مايأ ةعضب دعب كلذو ناتسناغفأ
 .كللذ دعب كيكاتلا [ذه ةيكريمألا تارابختسالا تالاكو لك تقلت .هتاذ

 هتلقأ ةرايس نأ اقحال انملع دّقف دالخ ىلع فئازلا ضبقلا ءاقلإ ىلإ ةبسنلابو

 حلاص دمحم يداه ىعدي فورعم ينمي تارجفتمو حالس رجات ىلإ اهتيكلم دوعت

 قمع



 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

 وهتلأس امدنع مقلد يداه دوجوب فارتعالا ةيادبلا يف نوينميلا نولوؤسملا ضفر

 تامولعملا ىدحإ تناك .هبوجتسن يك مسالا اذهب دحأ دجوي ال هنإ اولاقو ءهنع

 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 نييئميلا

 ديوزت فدهب (هلاثمأ نم رخآ ددع عم) هتمدختسا تاطلسلا نأ اقحال انملع .نجسلا
 دعبو .ةيلهألا برحلا لالخ ةيبونجلا نميلا دض ةمدختسملا ةحلسألاب نيدهاجملا

 ةيرحب لمعلاب ,ةيمسر ريغ ةروصب نإو .هل حمُس برحلا يف لامشلا هققح يذلا رصنلا
 .ةينميلا حلاصملا يذؤت ال هلامعأ تمادام دالبلا ىف

 نويئميلا 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 نييئميلا نأ ءككلذ ىلع ءانبو ءاتقيرف ءاضعأ ضعب ضرتفا

 هلأ دلل لف ءوس نم ناك .مقلد ىلع ضيقلا 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 لمتحُ .اءوس
 ةعفد ابيه تالطليلا عم لكاشمب هعقويس يذلا رمألا وهو .2هتارجفتم اهيف مدختسُت

 انل حامسلا مدع ىلإ نيينميلاب عفدي يذلا ببسلا رّسفي كلذ نأب 1 .هب ةياشولل

 .مقلد يداه باوجتساب
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 سناحم انسل اننكل «نودينع اذلإ
 بسم

 ىف نيترافسلا ةيضف ووصج عربلا يف اهانذخأ ىتلا يريشنلا ةروض' انضرع اهديع

 لبق تعقو ةثداحب ,هدبع هنأ مهديكأت دعبو ءانوربخأ ,نيدايصلا ىلع ايقيرفأ ىن
 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك 5 موي يف يحلا بابش نم ةعومجم تلزن :رهشأ 5

 نم مهنإ بابشلا لاق .مهتداع بسحب كلذو .رجفلا جالبنا لبق جيلخلا ىلإ ؟

 اوناك .نيدايص خوك لخادو هايملا برق ءاقبلاب يضقي يمويلا مهنيتور نإو نيدايصلا
 :«تايئيرشعلا لئاوأو ةرشع ةعباسلا نيب ام مهرامعأ حوارتت نيذلا نابشلا نم ةسمخ

 .ةسمخلا ئطاشلا نايتف مسا مهيلع انقلطأ اذكهو

 اهاماي كرحمب ًادوزم هايملا طخ برق حابصلا كلذ يف اولزن امدنع ًابراق اوأر

 مل .هتداعتسال دوعيس كرحملا بحاص ناك اذإ ام اوفرعيل نابشلا رظتنا .عنصلا ثيدح

 .براقلا حطس ىلع ن وللا ءارمح ةداجس اوأر .براقلا ىلإ اوهجوت كلذل .دحأ تأ

 .تارجحلا نم اددع اوأرف ءاهتحت يذلا بشخلا حولو ةداجسلا اوعفرو نابشلا مدقت

 .ىرخأ ةيلدتم كالسأو ةيفاضإ تايراطب هنأ اوريتعا ام اوأر امدنتع 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
 اوئاك خيذلا نويرهملا 8-1 براقلا ْنأو :ةشيشحلا نم نوكت دق راويسألا هذه نأ

 قاذمي تناك اذإ ام ايقرعي راجحألا نم نم ءزج عطق اولواح .ةقطنملا يف نوطشني

 .ةميق اذ ًائيش اودجو مهنأ اوضرتفا مهنكلو , كلذ اولعفي مل .ةشيشحلا

 اورذق .ةريبك هعميق نأ آوقرع ىذلا وعو هكرحبلا وه هدأ اودارأ ام لوأ قاك
 ةريبكلا ماسجألا يوذ نم ةسمخلا نابشلا ةكي مل .رالود فالآ ةسمخ غلبي هنمث ن نأ

 اولازأ امدنع كلذلو  ةيبرغلا سيياقملاب ةينبلا راغص ًامومع نويئميلاو  ةيوقلا ذأ

 ىلإ كرحملا لقن نم رمألا ةياهن يف نابشلا نكمت .هايملا ىف هئاقلإب اوهتنا كرحملا
 اوناكو براقلا نم «راسج لاو ةلاز ول ةيرشب ةلسلس كلذ دعب نايشلا لكش .مهخرك

 هذه نأ ادبأ ناشلا فرعي مل .خوكلا ثا ايترسدكيو ضعب ىلإ مهضعب (يزولواني

 ةزهجأ تناك تايراطبلا نأو ءريجفتلا كلس وه كلسلا نأو ,تارجفتم يه راجحألا

 .ةلوصفم تناك اهنكل ريجمت
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 يبس ااا دوسنلا تابارلا

 وز ايو ,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
 نادي ل هذ ثلاقلا لجرلا نكل ؛ةاواسوم هثإ ارلاقف رجلا انآ ىديع هثإ اولاقو

 ىلع تناب نأ دعب ةعومجملا دئاق هنأ حضاولا نم ناكو هدبع مدقت .همسا اوفرعي ملو

 'ط .رورسلا نم ةلاس يف تارجفتملاب نومري نايتقلا ىأر امدنع علهلا تارامأ ههجو

 ردجو مهنأب او اوباجأ .براقلا بحاص هنإ مهل ًالئاق ضرألا ىلع راجحألا عضو مهنم

 وذ قلع راقلا نإ مهل هدبع لاق .مهكلم حبصأ براقلا نإف اذهلو ءاكورتم براقلا
 .تارجفتملاو كرحملا هيلإ اوديعي نأ بلطو ,هذخأل نآلا داعو هايملا

 لجر هءوريقعا ف ءللا ةدبع عم ضوافتلاب اوأدب مهنكل :ناعدإلا نايشلا صقر

 ,دمذر .بلاطملا نم اذيزغ اوضرعو ةنيسلا نابشلا عّمجت .ءاكذلاب عتمتي لامعأ

 اغيل امو ًاددجم اورواشتو فوخلاب نابشلا رعش .«يبعم اوبعلت ال ميعز انأ» : :امضاغ

 .هدبع عم ةيوست ىلإ اولصوت نأ

 ةايشلا ىفتكا امنيب .هايملا نم براقلا عفر ىلع لمعلاب اواسومو هدبع أدب

 نارم الواح .ةيمامألا ةحتفلا تاوذ نم ةلاسغ ةيادبلا ىف نالجرلا لج .ةبقارملاب

 انقوت اذكهو طابحإلاب نالجرلا رعش : .اولشف مهنكل اهتطساوب براقلا كيرحت ةليلق

 قناخلا مامصلاو ةدايقلا ةلجع ةلازإ ىلإ امهترداغم لبق ادمع امهنكل ,ةلواحملا نع

 زالجرلا لّمح .تارجفتملا عم مدختسُّتس تناك يتلا كالسألا اعزن كلذكو ,براقلل

 انلبأ .اهناكم ىلإ ةلاسغلا اداعأو ,تارجفتملاو كرحملا كلذكو ,ضارغألا هذه لك

 «سراقلا لخألا نآدوعي يطرس اسيتأي كلذ كعب قابلا

 اهبادختساب آدب نإ ام نكل .ةعفار هعم اواسوم بحطصاو .يلاتلا مويلا يف اداع

 ابركسع ةئحاش ىلإ هدبع راشأ .براقلا نم راتمأ ةرشع دعُب ىلع لامرلا ىف تقلع ىتح

 ىلع امهدعاس ام اذإ هل عفدي فوس هنإ قئاسلل لاقو ,فقوتلاب ناكملاب رمت تناك
 جتنتت ال هتنحاش نإ لاق ةعفارلا صحفت نأ دعب هنكل ,قئاسلا قفاو .ةعفارلا بحس
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 29 مد ت0 9 - و و -عفرص ا .٠بذلا ةةقتلا ىلإ انلص مت تلا لة شملا دالخ و م _[1خءأ| هةمحااللم ءاكئأ دفهيرت تق

 نم هّرج مت يذلاو ,نومجاهملا همدختسا يذلا براقلا تافصاوم قباطي ابر
 قيبطت تائيه دارفأ نم درف ىأ ناك اذإ امع هيف لأسن ًاريذحت ائرشن .ةقيربلا 3
 يذلا ةطرشلا لاجر دحأ مدقتف :تايقلا رش اكشف ىأر دق ةقطنملا كلت يف ن هون اشم

 .رهثلا دوك يعدتو رخعأ يحو ةقيربلا نيب ا ريسلا ةكرح مضني ل

 ةيواطعلا قاصرألا قباطق ةقرربلا ةيجب دس ابا ةيرطقمو ةكسلاف اييرلا ظلال
 ةرايس مجحب ناكو - ةيجذومنلا ةينميلا براوقلا نم ربكأ بوحسملا نراقلا نا

 ؛دالبلا لخاد هئارشل نيمجاهملل ةرفوتملا نكامألا ددع مجحلا اذه صلق ٠ نيزوسب
 تاقيقحتلا بتكم نم قيرف دنتسا .نميلا جراخ متت نأ ديا ايلسا نكس
 ىلإ اوهجوتو .ءانيملا يف اهعيمجت مت تامولعم ىلإ نيينمي نيققحمرو 2

 رصانعل دينجت زكرم هنأل كلذو .«ىرغصلا راهدنق» بقلب ىحلا كلذ فرعي ٠

 يحلا ناكو .( يحلا كلذ يف أبخمب ظفتحت تناك ةمظنملا نأ تحال انفرع) ةدعاقل
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 1111111111 دوينالا نايازلا

 روص انضرع .لاتعلاب كارتشالل نابلاط ةمصاع ىلإ نابشلا نه تاعومجم لسري
 0 |وفقوتو ٠ :باوبألا ىلع رقنلا ةليلق مايأ ى ءدم ىلع نوققحملا عباتو .مهب «تشسلا

 .لاجرلا وأ ةتحاشلا آو وأرو مهل قبس نإ ةاشملا اولأسو .معاطملاو رجاتملا

 لطي ناك يسنع نآل كلذو ,ةعطقتم تاقيقحتلا هذه يف انكارتشا ةريتو تناك

 6 دذع ابل لاق .ةبعم ا ىا يف لمعلا نم انعنمت بابسأب رار انملع

 هيج ىلع مهتم دحاو لك دّدش امك .براقلا اوأر مهنإ نييلحملا ناكسلا نم
 ةءرسلل صصخم بلعم قوف رمت ةنحاش اوأر مهنأ تاءاشنإلا لامع نم ددع ركذت

 لاق .ةروطقملا لاصفنا مدع نم يوجب .كلذ دعب فقوتتل

 اوناك لزنم ىلع دوهشلا انه اشي سالم نوقتري اوناك لاجرلا لك نإ دوهشلا

 ايباشم ناك :لزنملا كلذ رهظم تيأر امدنع تقعُص اهي رخو الوغد .ةيلع نوددرتب

 ايتيك ىف نيترافسلا تاريجفت يف نومجاهملا اهمدختسا ينلا لزانملل بيرغ لكشب

 نروطلا نم راجحأب اينيمو ةدحاو ةقبط نم ًافلؤم ًالزعنم الزنم كلذ ناك . ايئازتتو
 لوخدلا مظنت ةياوب انيأر . ج ايسب ايتو ءرادجب انا طابع لوملا ناك .ضيبألا

 رضع ٌداومو .تاودآلاو .كرحملا نم ءازجأ ةحابلا ىف اندهاش .لزئملا 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

 هه لاجرلا كئلوأ نأ فرعي مل هنأ ىعدا يذلا لؤتملا كلام خويتميلا نسأل

 مساب دّقعلا ناكو .فيصلا يف أدب راجيإلا نأ راجيإلا دع دروأ .نييباهرإلا نم

 اهنأ دكأف ءانتزوحب ىتلا اواسوم ةروص لزنملا كلام ىلع انضرع .اواسوم هّللا دبع

 نيّرخآلا نيلجرلا ىلع كلذك لجرلا فّرعت .لزنملا رجأتسا يذلا هتاذ لجرلل دوعت

 يف م
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 ةسيييعب

 ىف اناك امهّنِإ لاقو ,دلاخو هدبع يأ ءريجفتلا موي يف ءانيملا يف ادهوش نيذيل
 :لزنملا

 انكمت ايكين اكيم كلذك اوراز لاجرلا ن هنأ تاياوجتسالا نم ديزم ءارجإ دعب انملع

 هنأ نم مغرلاب كلذو .براقلا ةنايص ىلع لمع هنأب لجرلا فرتعا .هتقحالم نم
 ,كرحملا ىف : ةلكشم نع اوثدحتو لاجرلا رضع 5 .همادختسا ةهج فرعي مل هنأ ىعدا

 فانلألا د يراك ةيضرأ عنصي نأ لاسرلا هثف بلط اهسساللصإ نم نكمت هلا لاقو
 حول نيبو براقلل ةيقيقحلا ١ ةضرألا نيب ام غارفلا نم ةحاسم ني :يوكتو .ةيجاجزلا

 نيزخت نودصقي اوناك امبرو .نيزختلل اهنوجاتحي مهنأ هل اوحرش .ةيجاجزلا فايلألا
 .تارجفتملا

 /لوألا نيرست ؟ 4 موي 8 ندع جراخ ىلإ لوك سأ .سآأ . وب ةرمدملا تكيس

 ىلع .نيلرام ولب ىعدت ةيجورن ذاقنإ ةنيفس ةطساوب كلذو ٠٠٠١, ماعلا قم روكا
 ربع .«كور ديك» ىنغملل «لهذملا يك كريمألا» ةينغأو كريم ألا ىنطولا ديشنلا ماغنأ
 «ةيتارابختسا ةيرشقم هللاو لفرع ام تقولا كللذ ىف ائيدل تنتاك .توصلا تاريكم

 نم ىفكي ام :نيرخمأ تاملكبو ,كلذ ينعي ديبي ءارو فقت ةدعاقلا نأب يحرت
 نل ةلدألا كلت نكل ةقكرمألا ةموكحلا يلوؤسم رابك نيب كش ىأ ةلازإل ةلدألا
 انت نط تالاك" ةيكريمأ ةمكحم يف موجهلا نع نيلوؤسملا كئلوأ ةنادإل ةيفاك ن نوكت
 نأ لمتحملا نم نأ انضرتفا .ةلدألا نم ديزم ىلع لوصحلاو ثحبلا عيسوت يه ةيلاتلا

 ىرخأ ءايحأ ىلإ نيققحم انلسرأ .ةنيدملا نم ىرخأ ةنكمأ ىف اودهوش دق نييباهرولا
 .مهب ةساملا نع تاموسرو ررص عع

 - ةداتعملا ةيسيلوبلا قرطلا انمدختسا .يهاوتلا ىح يف كلذك لاجرلا دهوش

 يف انكمت - ريجأتلا بتاكم يف شيتفتلاو ,ةاشملا فيقوتو .باوبألا ىلع قرطلا
 يتلا ةقشلا كلام مسا ىلع انفرعتو ءلاجرلا اهمدختسا ةقش ىلإ لّصوتلا نم ةياهنلا
 راجيإلا ةميق عفد نأ دعب رهشأ ةعبرأ ةرتفل ةقشلا اواسوم هَّللا دبع رجأتسا . مورس

 مهنأ اوعدا نيذلا مهو ,لزنملا يف اوناك نيرخآ ًاصاخشأ نإ ناريجلا لاق ٠
 .نيرخآلاب اوطلتخي مل مهنكل اجب
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 دوسلا تايازلا
 م سما

 ظ نراوقلا ةيقارمل نييباهرالل ًازاتمم اعقوم تتاكو ءءانيملا ىلع لطت ةقشلا تناك

 رقدعاتلا نكست كيحب عوجع ىأ ليجسل ًايلانم اناكم تناكو :ةرداغملاو ةيتآلا

 يف يلحم رضع ىلإ كلذك ناريجلا فزرعت .ويديفلا ٍتاليجست يف هلالغتسا ةلواحم
 كاسمإلا نولواحي فوس مهنإ نوينميلا لاقو .ةقشلا يف عصملا دهف ىعدي ةدعاقلا

 ءابحألا ىف يأ ,تاقيقحتلا نم مسقلا اذه يف بشك نع انبقاري يسنع ن

 لإ ثدحتلا مدع ىلع دوهشلا عياش :ى هنأ نايحألا ضعب ىف انل ادب .ءانيملاو ةثالثلا

 لمحت ال امدنع فكتب مستبي ناك: تامولعملاب اننودوزي امدنع مهب قلمحي ناكو

 .انجاعزإل ماودلا ىلع راذعألا قلتخي لجرلا ناك .اهجاتحن يتلا تامولعملا ىلع

 تايثادحإب عقوملا ديدحت ةزهجأ ديوزت عفوم سل مكرم نم لاقل 35 اهلل اندتعا

 ءاظن امومع دالبلا مدختست ال) اهطاقنلا نم قيرفلا ءاضعأ ىقاب نكستي يك انناكم

 هدختست دق ةزهجألا نإ ةقث لكب لاقو .ءكلذ ىلع يسنع ضرتعا .(نيوانعلل أعسو

 نيلوؤسملا غلبأ نأ الإ هنم ناك امو ءاهفصقل ططخن يتلا فادهألا ىلع ريشأتلل

 :ةكركشي نيرغلالا هيقمبلا

 .ةلكيفم اهنوك ببسو 95 عقاوملا ديدحت ةزهجأ لمع ةيفيك هل انحرش

 كودنص بلطب كلذ رثإ انمق .اذهك زاهج ىلع لوصحلا هناكمإب ناك اذإ ام لوضفب

 ةحال ىكيش .هقيرف ىلإو هيلإ انم ةيدهك يبد نم ملاعلا يف 625 ةزهجأ ثدحأ ن رم

 دنع تظحال .ةجمرب ىلإ جاتحت ةزهجألا هذه نأ كردي مل :لمعت ال ةزهجألا نأ نم

 ا" اقرج امدنع يسنع مهفي مل .اهبلُت ىلإ تديعأ دق ةزهجألا هذه نأ ندع انرداع

 هرخق لوا خم ىصقاو «قرجلا كلذ ةييهأ ةلدألا نخ اجي لرك تحت حبلا

 .هيلإ ةبسنلاب ةرماؤم وه هب موقن ءيش لك ناك .مهئانيم

 انلأس

 ١ ١ ناك اطاخ
 5 : اكو ءتقولل اهيفعو هع أرمأ انعم هنواعت مدعو رىسنع فقوم ناك

 يف ة هرم تاذ ٠ نوح ب ١ - .تاجردلا لعأ ذأ تاقرألا صعب نيل أصيب

 صحي -

 لوح 237 يسنعو يجان عم ثدحتن انكو ,ندع ىف 50 رغم يف تاعامتجا

 ضخ



 'ريناجم انسل اننكل :نودينع اننإ“

 يف ةبالصب نوج قّدح .هتداعك ًابلصتم يسنع ناكو ءاهتقحالم اندرأ ىتلا طويخلا

 ةوطخ ظ059-ًئ يسنع عجارت ,«ةنانمآلا عزن لثم كعم رمألا ودبي» :لاقو ,هينيع

 .هنانسأ عزنب هددهي نوج نأ دقتعاف ,ةفيعض ةيزيلجنإلا هتغل تناك .ءارولا ىلإ

 :ناتسآلا ىلإ ًاريثك ةراشآإلا 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

 نكل ءالك» :نوبيجيو ةشهدلاب نورعشي نولوؤسملا ناك «؟نانسأ بيبط تنأ له»
 هلا اذامل

 .هةاقسألا عزنك كعم ودبي رمألا نآل» : مهل لوقي ناك

 أشنت تناك يتلا لكاشملا لك ضّوعت شمقلا عم اهانأشنأ يتلا ةقادصلا تناك

 ناك كلذل ءاقدعاسم ل أةنأفس سيل ىسنع أ فرعي شمقعلا ناك .يسنع نيبو اننيب

 اذنكعو ,ًابيرقت ةلبل 007 ىقتلن 7 ,ةسلقنب انتدعاسمل هناكمإ ردق ندع يف ثكمي

 .«نوج يخأ» بقل نوج ىلع قلطُي ناك ام ًاريثكو ءاننيب ام يف دولا رصاوأ تززعت
 رقي ناك ام ارقكو :نوجلا نشمقلا تاملك مجرتأ تنك .«يلع يخأ» انأ ينيدانيو

 .نميلا يف ةقادصلا ىلع لدت ةكرح هذهو ,ءيذخف عفصب

 74-41 قدانب نومدختسي اوناك نييصخشلا شمقلا ساّرح نأ ةرم تاذ تظحال

 نومدختسي مهنإ لوقلاب هتحزام اذكهو ,تايفوسلا زانزتيبسلا اهمدختسي ىتلا ةريغصلا

 نع فرعي .(]1[6:ع)5 قدانبلا نوينميلا يمسي ) .ند ال نب اهمدختسي ىتلا هبشت ىدانب

 يتايفوس يدنجل تناك اهنأ معزي ناك ةريغص 74-416 ةيقدنب لمحي هنأ ةدعاقلا ميعز

 شمقلا ينغلبأ .يجاج ةكرعم يف ,19/1/ 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 أ تدجو ينكل ءهذه هترداس اريك ترثأت 0000 هيث دنب

 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 تابازلا

 ترفاس .ا دج ةدقعع تدا# ةيولطملا تاللماعملا نأل كلذو .ةدحتملا تايالولا ىلإ

 750 ةيزوهمجملا ةسائر. سرح يلوؤسم عم عامتجالل ءاعنص ىلإ ندع نم موي تاذ

 تقرأ يعم اهلمحأل ةيسامولبد ةبيقح قباس تقو يف ينتطعأ دق ةرافسلا تناك

 ةسامولبدلا بئاقحلا نأ .ةيساموليدلا تاقالعلا لوح ١95١ ماعلل فينج ةيقافتا

 ءاض ةناصحب ىظحت يمسرلا يموكحلا مادختسالا فدهب ضارغأ ىلع يوتحت ىتلا

 ىضاملا ىف لكاشم تثدح .اهيلماح ىلع هتاذ رمألا قبطنيو ,ةرداصملاو شيتفتلا

 تفلنأ اذهل ءلكاشملا ثودح صرف ليلقت تدرأ .شاقحلا هذه شيتفت ببسد

 فوس ام ٌةلاكو نأ كلذ نم مغرلاب تضرتفا .هذهك ةبيقح لمحأ يننأب ًامدقم نيينميلا

 .ةبيقحلا كلت شيتفت ىلع ٌرصت
 ىروهمجل | سرحلا يلوؤسم دحأ تيأر نأ تثبل امو ءراطملا ىلإ ءالمزلا ينلصوأ

 مهو - لبق نم راطملا يف ةديدع تابسانم يف هتيأر نأ يل قبس ناكو - ةيئدم باغ

 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 ىف

 ماشا :ةسسقرا نأ دعب يب بيحرتلل كانه اسلاج شمقلا تمار ان مادصل يسفن

 «؟كلذك رسلا انه يدوجو عقوتت مل» :ةيدجلا ضعب عم ينلأس .هاّيحم ىلع ةضيرع

 كلت تناك .«لكاشم ثودح مدع نم دكأتلل كعم رفاسأس» ايفل يس ىسأر. تززه

 تفقولا انيضمأ .نميلا ىف يدوجو لالخ اهب تمق ىتلا تالحرلا لهسأ نم ةلحرلا

 يف هاضمأ يذلا تقولا نع ينثدح .انم دحاو لك ةايح نع ثدحتلاب ةلحرلا ءانثأ

 .هتلئاع نع ينثدح كلذكو ,ةيركسعلا ةيميداكألا

 ابطعي ناك .هيف بغرن دق ءيش يأل هعقوت هنع جتني مل شمقلا ةقادص بسكزإ
 فالخب هنكل .هيلع لوصحلا لجأ نم ًاريثك طغضلل رطضن انك ام ةداعو ,طقف هبلطن ام

 ناك .انتاقيقحت ةلقرع لواحي مل ,تامولعم ىلع لوصحلا ىلع لمعن امدنع يسنع

 .ال لوقي امدنع ىتح .ماودلا ىلع انعم ايدو لجرلا

 هناك ىلا لكاشملا قا انكو ,ةرايس يف يجانو نوج عم ءاسم تاذ تك
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 ديجي يجان ناك . .نييئميلا ضعب نم تامولعملا ىلع لوصحلا ةبوعص ىدمو انيض نوي
 لاق .ةيبرعلا ىلإ نوحي هلرقي ام ةبعرلا ارطبشم دا مل اذكهو «ةيزيلجنالاب ملكتل

 يذلا ببسلا وه اذهو ,ءدينع بعش بسرعلا نحن اتنأ اوركذتت نأ مكيلع» : :يجان ان

 ىلع ريست فوس رومألا نأل .ًليلق اوعجارتت نأ مكيلع نّيعتي .رخصلاب مدطصن انلعجي

 .«ةياهنلا يف مارب 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 فرحت .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 527

 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 ةيرابختسالا ةبقارملا

0 



 دوسلا تايارلا

 لخاد اهئالمعو ةيبنجألا تاطلسلل يّسحلا شيتفتلاو ةبقارملا مادختساو كولس

 :ةدحتبلا :تائالولا

 :ةيئانجلا تاقيقحتلا نيبو ةيرايختسالا تاقيقحتلا نيب ام تاقورفلا ضعب دجوت

 رخآ صخش ةثداحم ىلإ عامتسالا دارأ اذإ ءرملا ىلع نّيعتي ةيئانجلا تاقيقحتلا يفف

 تايراعملا ميصيل 1 دأرأ اذإ ء ءرملا جاتحي .يضاقلا نم ةقفاومو ًالمتحم ايبس كلتمي ن أ

 تاداشرإلا نم دصقلا ناك .ةيئادتبا مكاحم ىلإو ,لوقعم كش ىلإ ةيرابختسالا
 نيعدملاو نيققحملا لالغتسا مدع نامض وه ونير ةماعلا ةيعدملا اهتعضو ىتلا

 تامولعم ىلع لوصحلا فدهب تارايختسالاب ةقلعتملا ةلهاستملا دعاوقلل نييئانجلا

 تاقيقحتلا بتكم ءالمع عنم دعاوقلا كلت نم ًأدبأ دصقُي مل نكل .مهاياضقب قلعت
 ًانطقو - تارابختسالاو تايانجلا ىتهج ىلع نولمعي امدنع نواعتلا نم يداحتالا

 كلذ ىلع :تسيف تاداشرإلا كُل .اهتاذ ةيضقلا نم ًاءزج دوهجلا نوكت امدنع سيل

 .نويناديملا ءالمعلا اهمّدق يتلا تاضارتعالا نم مغرلاب كلذو ,لكشلا

 تارايمختسالا ةلاكو عم يناديملا قحلملا وهو ,تدراغنوب ئيتس بلط امدنع

 كلتب هنودّوزي فوس مهنإ ,بّرغتسم لكشب .هل ليق ةلاكولا كلت نم تامولعم ةيزكرملا
 تارامختسالا 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 ءضرألا ىلع ءالمعلا ىلإ اهريرمت مدعو
 ريرعت ىوتي ناك اذإ هتإ ةيزكرملا تارابشتسالا ةلاكو تلاقا «؟نييباهرإلا لاقشعا لجأ
 .اهيلع لصحي نل هنإف ,ةيرابختسالا تامولعملا

 قيقحت ةدحتملا تايالولا تدارأ ام اذإو ,ةيلاعفب مدقتت نأ تاقيقحتلل ديرأ ام اذإ

 نيتهجلا ىلع نّيعتي فوسف ,ةحجان ةجيتن ىلإ لوصولاو ةيموقلا ةينمألا اهفادهأ
 ناديم ىلإ هلوصو دعب لينوأ نوج انيطعأ .ًاضعب امهضعب عم قيسنتلاب المعت نأ
 تاقيقحتلاو ةيئانجلا تاقيقحتلا نيب ام ةديدجلا ةلكشملا» هذه نع اهل لمعلا
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 اليباجم انشسل انتكل :نوديتعع اثنا
 ك0

 ةيفافتا نوج دمع .انقيرفو فيتس اههجاوبي يتلا ةلكشملا يهو .«ةيرابختسالا

 هذه حمست .نوتبمرك كناه وه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف عيفر لوؤسم 9

 .حيحص سكعلاو ءانتاعامتجا عيمج ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو روضحب ةيقافتال
 ةلاكو نم طابض عم تاءاسملا يف عمتجن انك .ةيادبلا يف امامت ةيقافتالا تحجن

 اهيلع انلصح ىتلا تامولعملا رخآ مهئاطعإ لجأ نم اهيللحمو ةيزكرملا تارابختسالا

 .انتيضقب ةقلعتملا ةيرابختسالا تامولعملا انئاطعإب مهرودب مه اومافو ,مويلا لالخ

 تدراغنوب فيتس لقث ءندع يف 010 يلوؤسمو كناه عم لمعن انك امدنع
 رخأتي مل .ةينعملا ةينميلا ةينمألا تالاكولاو ةرافسلا يف قحلمك لمعلل ءاعنص ىلإ

 . طاطا ههنا طقظ 35578 عم تزرب يتلا لكاشملا نع ريراقتلا لاسرإ نع بفيتس

 7 اوم كلذ ل نعمشلا .تارايغيمألاب ةقلعتملا انا د يدع يتلا لكاشملا يضر

 .ام ءيش تودحيب كشلاب كلذ دنع انأدب

 عم لماعتي ناك فيتس نأ يف ةلكشملا نم ءزج لثمت

 ءاضعأ نم ًاضيأ لقأو ,ءكناه نم لقأ ةلاكولا لخاد هتبتر تناك يذلا وهو .ءاعنص

 ريثكم ةيكز لقأ ءاعنص ظلك ناك .ندع يف مهعم لماعتي ناك يذلا قيرف

 زواجت ىلإ ©70 قيرف دمع كلذلو ءةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايق ةلسلس يف
 تارابختسالا ةلاكو رقم ىلإ تامولعملا لاسرإب اوموقي نأ نم الدب كلذو :مهليمز

 مسق نمض نم تناك نأ ىع اديقت رومألا داق اس نكل ,ةرشابم ةيركرملا
 ,عضولا اذه ىدأ .©70 تايحالص نمض نم نوكت نأ نم الدب ىندألا قرشلا
 تاقيقحتلا بتكمو فيتس ىلإ رمألا عفر اذكمو . ناقل جاعزنا ىلإ .موهفم لكشب)
 ءاعنص ىلإ قحال تقو يف انلقتنا امدنعو .تامولعملا هطعن مل اننأ ًامعاز يداحتالا

 اننواعت رصتقاو .دالبلا مهترداغم ببسب كلذو 0160و كناه عم لماعتلا نع انففوت

 ناك امبرلو ,تامولعملا نم نكمم ردق ىندأ ىلع هنم انلصح يذلا وهو .ةقققلللل ىلع
 ىلإ أجلن مل .دحاو هاجتاب عراش هنأكو ودبي تامولعملاب كراشتلا أدب .هسفنل راثب
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 دوسلا تايارلا

 722 ا س10

 ل اننأ يأ ءجودزم ٍ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

 ىراعد ةماقإ ىلع اريثك اثدتعا .نوناقلا قيبطت نيبو تارايختسالا نيب ام تاقورف

 راهرإلل ةيعار لودو ,ةيبنجأ ةيتارابختسا تاكبشو «ةيباهرإ تاكبش دض ةيئاضق

 د نق انعم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تلمع .تاقورخ يأ فرتقن نأ نوذ. نمو

 .اهعم عازن يأ بوشن نود نمو اياضق

 ةررابختسا ريراقت ىلع لوصحلا مهنكمي ال ءيكانسلا هكلسعلا يأ معزلا امأ

 قطنت ال 7154 دعاوق تناك اذإ صخألا ىلعو ,8154 دعاوقل ائطاخ ًاريسفت ربتعُي

 .دالبلا جراخ يف اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ىلع ةرورضلاب

 ءوس ىلإ تضرعت تاداشرإلا هذه نأب ربمتبس/لوليأ نم رشع ىداحلا ةنجل تظحال

 اددع َّنِإ لب «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو بناج نم طقف ثدحي مل اذهو .ريسفت
 رهو ,كلذك اهريسفت اوءاسأ دق يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةدايق زكرم ءاضعأ نم

 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

 بكم ةرادإو .ةعجارملاو تارابختسالا ةسايس بقكم نأ كلذك ةتجللا تدجو

 تاثنأ دق 1خيي ةيسجألا تارابهتسالا ةيقارملا ةكرمألا ةمكحملاو .تاقيقحتلا

 تفولا كلذ يف انلواح .تامولعملا لدابت ةيلمع ىلع عجشت ملو .زجاوحلا اهعيمج
 .ةجبتن نود نم نكل .مهفلا ءوسل تضرعت دق دعاوتغلا نأ حرش

 ةيرذداغر كعب ىتح ةدشب .فرعي "اك يك «رادجلاب» تدراغنوب فيتس مدطصا

 يلي

 ع د ب همس سس نجا كح سس ع سو يسع سمو صم وس م سومو ناو تار ع مح

 01010 اا لإ



 «نيناجم انسل اننكل ,نوديلع اننإ“

 صاخشألل لوقي نأ داتعا .ريمثيس/لولبأ نم رشع يداحلا ىتح كلذ رمتساو . ةازسبلا

 سيل هنأ بتك نيأ َرأ ينوعد» :ةيرابختسالا تامولعملا ءاطعإ نوضفري اوناك نيذلا
 اوناك مهنكل ,كلذ نع اوزجع .«ةيرابختسالا تامولعملا ىلع لوصحلا انتعاطتساب

 يف دحأ دمعي مل ًاعئاشو ًاتطاخ ًاموهفم كلذ ناك .نوناقلا هنأب لوقلا ىلع نو
 يداحلا ةنجل اهتددح يتلا كلت يأ لكاشملا كلت تأدب . .ةديشقت /"ءال دبس كارم

 جمدم صرق ىلع لحارملا ىدحإ يف تلصح .نميلا يف  ربمتيس/لوليأ نم رشع

 اهيف زربت ةرم لك يف ةينغألا كلت ىلإ عمتسن : انك .ديولف كنيبل رادجلا ةينغأ مضي
 ةهجلا رف لمعت األ تامولعملا ىلع لوصحلا انكمي ال هنإ انل نولوقيو .ةلكشم
 ةفانعلا

 نارف ةساكرب دفولا ناك .لدعلا ةرآزو نم أدقو نميلا نم تدع اهدنع تيقحلا
 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 ةيسانم اولّيختت نأ

 ططخم فصن ىلع امهدحأ لصحي نأ لمتحُي .ةيئانج تاقيقحت ىلع رخآ ليمع

 نم كلذ عم ناليمعلا عنمُي .رخآلا اهفصن ىلع رخآلا ليمعلا لصحيي امنيب ةرماؤم

 نكل ؛يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت هارآ ادعت نأ ىآ انيوصت اس نيفصنلا عمج

 كلتمي يذلا ىلع عنمُي هنأل . ااعي اهداعب مد طاغنلا ليسو نع نوزيسي طال

 .هملعي امب رخآلا فصنلا كلتمي يذلا رخآلا ليمعلا غالبإ تامولعملا فصن

 ىتح هنأل لب ءثودحلا كشو ىلع ام ًاموجه نأ تدقتعا يننأل كلذ لقأ مل

 ثدح يذلا يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت ناك ءربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا خيرات

 ءابفضأ لفطاعت ةدحتملا تايالولا يف سيئرلا يباهرإلا موجهلا وه ١191 ماعلا يف

 اذكهو ءةموكحلا ىف يف ءيش يأ رييغت بعصي نكل , ظطاكنتم |وميقو هلل ام عم دقي

 الكا





 رشع ىداحلا لصفلا

 ىرشبلا بذكلا فشك زاهج

 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 هبتشملا نأ كلذك انربخأ .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 اوحبصأ نيينميلا نيفرطتملا نأب رداصملا ضعب

555 



 دوسلا تايازنأ

 نطقمتلا دف كريم لا ىموملا نمألا ةلاكو نأ امك .دالنلا يف ةدحتملا تايالولا

 ثدحتي ,ينورتكلإلا ديربلا ضارتعا نم تنكمت ةينقت تصنت لئاسو ةطساوب ءامالك
 نم ناك كلذل ,دحاو قدنف يف ندع ىف نييكريمألا عيمج ناك .كيشو موجه نع

 :رئاد انززعو .ةينمألا انتاءارجإ نم انددش .ةيلاعفو اماليإ رثكألا ةبرضلا زكرم حضاولا
 مراوشلا دحأ يتهج ىدحإ اولفقأ نيينميلا نأ امك ,قدنفلا لوح ةضورفملا ةيامحلا

 .ةيتنمسإ لتكب

 زفيكو ءنوج عم ريوتك |/كرألا نيرظت رهش نم ءاسم :تثاذ اعامسجا ثدقع

 قالطإ تاوصأ عمسن نأ لبق رمألا لطي مل .ةدايقلا زكرم يف كلذ ناكو .نافونود

 انلعل ذفاونلا نم انيرتقاف :نارينلا هذهب نيفدهتسم انسل اننأ انملع .جراخلا ىف صاصر

 نئاهرلا ذاقنإ ةقرف دئاق وهو يكيه بوب انتفرغ ىلإ عره .يرجي اذام ةفرعم عيطتسن

 ضعب لسري فوس هنإ لاقو ءانتيامح نع ًالوؤسم ناك يذلاو ,تاقيقحتلا بتكم يف
 .يرجي امم ققحتي يك حراخلا ىلإ هتقرف ءاضعأ

 لمتحملا ريغ نمف جراخلا يف ةلكشم نم كانه تناك اذإ .اليلق رظتنإ» :هل تلف
 .اددج ًافادهأ نوحبصُي دق مهو ةدعاسملا نم نئاهرلا ذاقنإ ةقرف لاجر نكمتي نأ

 ىلع بوب قفاو .«نيينميلا عم طالتخالا يف لضفأ اصرف كلتمأ يننإ .جرخأ ينعد
 .ىععم تآ هنإ لاقو صاصرلا نم ةيقاو ةرتس يناطعأف ,ىقطنم كلذ نأ

 عم بوي لمح .انتيطغتل حطسلا ىلع مهنكامأ نئاهرلا ذاقنإ ةقرف ةصانق ذختتا

 ءادختسا رذحلاو ةطيحلا باب نم انررق .مهعم لاصتا ىلع ءاقبلل لاسرإ زاهج
 ءيش ثدح ام اذإ دعصملا ىف قلعن نأ يف بغرن مل اننأل كلذو .لوزنلل جردلا
 .«أرذح 0 .ىلع » :رتوتم توصب ينادان نأ نوج ثيل امو .لورنلاب انأدب أه

 ْ .انلع نوج ىلع ىقلقلا تامالع رهظت نأ داتعملا نم نكي مل

 بابلا انحتفو هلالخ نم انضكر اذكهو ,ةغراف قدنفلا لخدم ةعاق تناك

 يأ دهاشن مل .عراشلا ىلع مّيخي ًافيخم ًانوكس نأ انظحال .ءطبب يجراخلا

 ع



 ىرشبلا بذكلا فرك زاهح
 ايل 10090 ال مممم ادم

 تمصلا رادج رسكي مل .ةعوطقم تاقرطلا تدبو .قدنفلا طيحم ىف تارايس

 قلطت مل اهنأ انظحال اننكل ,ناكملا يف رمت تناك فاعسإ ةرايس توص ريغ

 اهراذثا ةراقض

 دتري مل .عراشلا ةياهن يف نوفقي نيينميلا نيينمالا ءالمعلا نم ةعومجم انيار
 قدانب نولمحي اوناك مهنكل .ةيديلقتلا ةينميلا ءايزألا لب :ةيمسرلا مهءايزأ لاجرلا

 بارتقالاب اوأدب اذكهو ,مهل انتدهاشم نم ةليلق ناوث لبق اندوجو اوظحال 6-7

 أشمد قئاسلا ناك .مهكرحت ةعرسب ريست تناك ىتلا تارايسلا ىدحإ مهفلخ انيأر .انم

 .ندع ةطرشل قباسلا سيئرلا ناك يذلا وهو ءهيلع تفرعت نأ يل قبس

 .ةرشابم انمامأ لاجرلا فقوت

 م صرح اذاسح :قئاسلا كلاس

 . « ع ىش 0 :باجأ

 «؟ةاتعمس ىذلا صاصرلا قالطإ ناك اذام ًاذإ»

 «؟عراوشلا متلفقأ اذاسل نكل»

 ه؟قاعسألا ةرايس ناقي اًذلعوص

 . «قلقت الد :ةرايسلاب لدعتس نأ لبق 5 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 ءانتادعمو ءانتعتمأ لك انعمج .عيمجلا لمشي

 ةدعاق كانه ةيرحبلا ةاشم أشنأ .ةيرحبلا ةاشم نم قرف زكرمتت تناك ثيح ءانئيملا

 يف انتعتمأ لك انعضو .اهنم نوجرخيو لوك نولخدي نيذلا ةبقارم فدهب مهل ةريغص

 ااه



 دوسلا تايارلا
 اة ييجي وببوصوسوو اجو اطل 050500770000707 سب بيس وجو بج جي سو سس سي ع  يييسسو ص

 رع ةديعب ريغ ةيرحب ةنيفس يهو ,ثولود سأ .سأ .وي ىلإ اهب انهجوتو .براوق
 .هاتيملا

 اهف مانا فرغ انل ترفوت ثيحب ًاضعب مهضعب بئاج ىلإ طابضلا دقر 8

 .ئطاشلا ىلع ثدحي ام بقارن امئيب 3 يب مايأ ةدعل تيولود يف ءاقيلاب ةطخلا تضف

 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

 هذع نأي ترعش .كينيقوم قدتف انترداقمج تملع اهدقع نيدوي ةريفسلا] تديعزلا

 نأ اندقتعا اننأ ةريفسلا تريتعا .نييثميلل اهل ةرورض آل ةناهإ ةباثمب تناك ةوطخلا

 ناك .لاحلا ةعيبطب ًاحيحص كلذ ناك .مزلي امك انتيامح ىلع نيرداق ريغ نيبنميلا

 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 ةريفسلا تعفر

 يناعدتساب ةيقيسلا نركش تبسسس .ءالخإلاب ءاليعأ ىذلا «ىرورضلا ريغ» رمألل

 خ 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

 يب ني دات ليل انه لمعن اننإ .ارعمسأ» ميل تل .ديدشلا طابحإلاب ترعش ىنح

 .«مكدقن سميلو كيسج وه اع انه هجاتحن ام نإ م

 اه ءارجإ اندرأ» :ًارذتعم تاقيقحتلا بتكم يف نيلوؤسملا رابك دحأ در

 :«ئركش تيمّذق ةيسراقلا ةرازو نأل طقق ةثداحملا

 اع



 تس سس سس صن 0-3 لاا يرشبلا بذكلا فشح 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 ذاقنإ قيرف نم ددعو يكيه بوب ىلإ ةفاضإلاب ءنفيكو ,نوج ىلعو ّيلع
 ءانرظتني ناك براق ىلإ لابح لس ةطساوب انلزن .قدنفلا ىلإ ةدوعلل هسأرتب يذلا

 ذاقنإ ةقرف لاو ماق ىتح افرملا نم اتيرتكا نإ ام .ندع ىلإ نيدئاع راحبإلاب اناهمو

 ةعضب ةقرفلا دارفأ ظحال .لمتحم رطخ يأ نع اثحب لالتلاو ئطاشلا حسمب نئاهرلا

 انلأس .انبارتقا نوبقاري اوناكو ةرعولا لالتلا ىدحإ ةمق ىلع ريظانمب نيدّوزم لاجر

 نم مه ةلتلا ىلعأ يف لاجرلا ءالؤه ناك اذإ امع ئطاشلا ىلإ انلوصو دنع نييئميلا

 .مهنع ًائيش نوملعي ال مهنأب نويئميلا در .نيينمألا نيفظوملا

 قباسلا يف ةئيلم قدنفلا تارمم تناك .نوكسلا هيلع مّيخيو اكياق قدتقلا ناك

 امإو تاعامتجالا ىلإ نيلخاد امإ اباهذو ةئيج نوكرحتي مهو نييكريمالا نيلوؤسملاب

 نآلا امأ .مئاد لكشب اهي وس ةكرحلا نع جتانلا جيجضلا ناك امك ءاهنم نيجراخ

 ينلا فرغلا ىدحإ ىلع انرثع .صاخشألا نم ليلق ددع ىوس ناكملا يف ْنكي ملف

 نم اوناك اذإ ام فرعن مل اننكل ,ىطسولا 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 رقت كلذو .ريظانملاب نيدوزملاو انل مهتبقارم

 اولاق نيذلا عافدلا ةرازو يلوؤسم عم رمألا 55000007 موجه نشل نوططخي يذلا

 الدب هثإ نرلوؤنسلا لاق..ةنومأه ريغ براق نتم ىلع ثولود ىلإ انتدوع نإ انل

 ةنيفس ىيهو ءاراوات سأ ,سأ .وي نم ةماوح ةرئاط انل نولسري فوس براقلا نم

 اهتم اهزعي تولود لكتشت ةيئامرب ققس ثالاق ني ةذركتملا ةيزرهجلا ةحوسجمل ةدايقلا

 .ثولود ىلإ ةماوحلا ةرئاطلا انلمنتسو

 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

 كا

 .دع ىلإ ريطت يهو ةماوح ةيركسع تارئاط ةيؤر نوبحي ال مهنإ نوينميلا اهل لاق
 .رركسعلا طابضلا اذه اهرارق بضغأ .ىرورض ريخ رمآلا نأ كورف كلذذلا ءاهتمو

 1 .رطخلل نييكريمألا ةايح ضّرعت اهنأب اورعش نيذلا

 يف انقلع ٠ عضولا ءالج نيح ىلإ قدنفلا يف ثوكملاب عافدلا ةرازو انتصوأ

 رفظوم ملظعم 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

 دب ىلع ضقنلل ضّرعت دق نيدوب ةريفسلا رارق نإ ىلاتلا مويلا حابص ىف انل ليق
 ةماوح ةرئاط مادختساب انل نذإلا ءاطعإب اهؤاسؤر اهرمأ .ةيجراخلا ةرازو يف اهئاسؤر

 نم ءيش عم كلذ تلعف نإو ٠ حيرصتلا ىلع تعقو اذكهو ,ةنيفسلا ىلإ انتدوع يف

 ثولود ىلإ لقتنن فوس كانه نمو ءاراوات ىلإ الوأ ريطن نأ ةطخلا تضق .ددرتلا

 رحن ةرئاطلاب ناطبقلا قلطنا مث ندع راطم نم ع القولل انسفنأ اردت .براقلاب

 ين ةرئاطلا اني تستر .نإ ام نكل ,ةيداع ةلحرلا نوكت نأ ضرتفملا نم ناك .رحبلا
 اهتدياس امالقت أو :نوقكديدس اهنا اكيلع , هيا راثلللا قاهج تروس قاطنا سعر نجلا

 .ةئراطلا ةغوارملا تاروانم نم ةلسلس ذفنو ءكرحتلاب رايطلا أدب .انيلع بّوصي ًاهجوم

 تمصلا داس .بيوصتلا ليلضتل هنم ةلواحم يف انناريط هاجتا رييغت ىلع رايطلا بظاو

 اهنأكو) أديت انتمزحأب انكسمتو مهسافنأ عيمجلا سبح امنيب ةرئاطلا ةرجح ىف

 نولل هرادصإ نع زاهجلا فقوت .(ةهجوم ةيخوراص ةفيذق انتبرض ام اذإ انيمحتس

 البق ناوث ترم .يداعملا بيوصتلا بنجت نم رايطلا نكمت اذكهو .عطقتملا رمحألا

 يتلا ةهجلا يه نَم ًادبأ فرعن مل .ثولود وحن نيهجتم طيحملا ىلإ اهدعب انلصو

 كلذك فرعن مل .ةدعاقلا ىلإ م أ ينميلا شيجلل ةعبات تناك اذإ ام يأ اننا تيؤم
 انوحن خوراص قالطإ لواحي هلا# ان اد حأأ وأ ءاروطظيت مأ ارابتخا كلذ ناك اذإ ام

 نولوقي امدنع سانلا هينعي ام ةرشابم ترب امك ؛ةبعرم ةبرجت كلت تناك .لعفلاب

 .مهنيعأ مامأ نم رمت مهتايح اوحمل مهنأب

 اا



 يرشبلا بذحلا فشخ زاهج

 نتم ىلع نويركسع نوفظوم ناك .بضغلا رعاشمب نيرومغم ثولود ىلإ انلصو
 :ةماوحلا انترئاط ىلع بّوص نم مه نيينميلا نأب انوغلبأ .ثداحلا نوعبستي ةئيفسلا

 تارئاظلا تأدب نأ لنم اذهك دمأ اهيف ثدحي ىتلا ىلوألا ةرملا ىه كلت تناك

 ليوحت .تقولا كلذ ىتح ثداح يأ عقي مل امك ءاهنمو ندع وحن اهتالحر ةماوحلا
 ىلع طقف سيلو .ةداتعم ةينمي ةسرامم ىلإ نيحلا كلذ ذنم انتارئاط ىلع بيوصتلا

 يتأت يتلا تارئاطلاو ءنميلا يف طبهت ةيكريمأ ةرئاط لك تتناك .ةهاوحلا تارئاطلا

 ناك .فيدهتلل ضرعتت ,تادعملاو ,دارفألاو ,نيومتلا اهعم ةلماح رارمتساب رداغتو

 ًءارجإ كلذ ناك اذإ ام ملعي نأ نود نمو .فيدهتلل 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 تئمضت
 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 ىف 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 1١ - يس ةرئاط نم ةيئوضلا تالعشلا اهدنع
 راطملا يف دوجوملا شيجلا سأري ناك يذلا لارنجلا دارأ .علهلاو كابترالا دلو
 .«ءيس رهظمب اننورهظت متنأ ؟يرجي اذام» :بضغب انلأس .انتلباقم

 ضرس اهف رايطلا لآدآ شدد دعيجأ

 وحن ةيئوضلا لعاشملل هقالطإ ببس نع هلأسو رايطلا ىلإ ناموين لينولوكلا هجوت
 ؛انوفدهتساو انيلع هّجوم خوراص بيوصتب اوماق» :ناموين ديقعلل رايطلا لاق .راطملا
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 دوسلا تابارلا

 نحرشو ؛ىنميلا لارتجلا ىلإ تدع .«ةيدايتعالا ةغوارملا تاءارجإ انذفن كلذلو
 .راطلا هلاق ام هل

 .«ناكسلا نوفيخت مكنإ .ةيئوضلا لعاشملا اوقلطت ال ءانسح» :ينباجأ

 :رئاط ىلع نوبّوصت امدنع مكنأ ملعتأ .انتارئاط ىلع اوبوصت ال انيس :هلا تلق
 له .برحلا لامعأ نم المع لكشي كلذ ناف اهفدهتست ةيخوراصلا ةفيذقلا ن

 :رسي انتارئاط ىلع نوبوصت مكنإ ؟ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا هان ند نوديرت

 . «هنميو

 .«ىخوراصلا ىعافدلا انماظنل نيرمت درجم كلذ نإ الك ءالك» :ىل لاف

 .«مكتارئاط ىلع نوبردتت ال اذامل انسحب :بقكي هل تلق

 نولعفت له ؟ةدحتملا تايالولا ىلع برحلا نونلعت له» :انه ناموين لخدت

 +؟اقع كلذ

 .«الك ,الك» :لارنجلا لاق

 ذخنا .اههجاون يتلا ةدعاصتملا تاديدهتلا لوح كرويوين بتكم يف قلقلا ديازت

 ذإ .نيليلق صاخشأ ءانثتساب ةدحتملا تايالولا ىلإ عيمجلا عاجرإب ةياهنلا يفرارقلا

 .ادهس رثكأ مهتيامح لعج ىلإ يدؤيس ضرألا ىلع صاخشألا نب لقأ ددع دوج

 دي ةيركسع تارئاط تلقن .ةرداغملا ةيلمع ميظنت نيرخآلا نيلوؤسملا

 نفيا :ةدحضملا تايالولاو

 بيو بيس جابو لاف يسع ىلإ طن يذل مقرملا

 يعي كانه ىلإ لاقتنالا نأب انحزامت ١19197. ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش ىف
 هنا / 0 1 5 03 2 3

 * قالا اويرضي اول نييباهرإلا نا ىلع نهارن انئا وا رادقالا ىدحتن اننا امإ

 .نولوقي امك قئاشملا داوعأ قوف حازملا وه كلذ ناك .نيترم

 نحل



 يرشبلا تككلا ضشخ اش ا وس ستي يي

 امك ,ندع ىف ًانمأ ةنكمألا رثكأ لظي هنأ الإ قدنفلا لجس نم مغرلاب هنأ انريتعا
 داو ,ىرخألا ةشبألا نع 55 قدنفلا ناك .كلذ ءارو نم قطنملا تمهفت لأ

 نأل ةلوهسب ةهجلا كلتل ةيامحلا نيمأت نكمي .ةدحاو ةهج ادع ام هايملاب أطاح

 .ةديعب ةفاسم نم صخش يأ بارتقا ةيؤر ناكمإلاب

 ندع ىف لؤجتلا ىلإ نيرطضم انك اننأ الإ انمأ رثكأ نأك 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

 اةترداغم تاقوأو اتتاراسه لد انك امك تاحول نود نم تارايست لقتتن انك .اهيلغ

 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 انلآس .ًاريثك همدختسن انك قيرط هاجتا نم راجفنالا

 ةفرغ ىلإ انلضو امدنع تانيمطت انيقلت .«رمألا ىرحتن فوس» :انل اولاق .راجفنالا

 دجأ راجفنا توص :كلذ .قاك ءاوقلقت ال .رمآلا انيرحت» :ذعب اه ىف باوجتسالا

 .«تاراطإلا

 تروصو راطإلا راجفئا ثوص نيب ام قرقلا ًاديج قرعت انثإ .ًاوعمسا» :مهل تلق

 .مهفقوم ىلع اوّرصأ مهنكل .«ةلبنقلا

 نم ةبيرق ةقطنم ةاذاحمب انررمو ,قدنفلا ىلإ اهدعب اندع تاعاس ةّدع تضم

 دق ناكملا نأ انترايس ذفاون نم اندهاشو ,كانه ةأشنم نويناطيربلا ىنب ثيح ءانيملا

 يف نيينميلل تلق .كانه ترجفنا ةلبنق نأ حضاولا نم ناك .رامدلاب بيصأو ىذأت
 ام نأب مهرارصإ نويئميلا عبات .«راجفنالا اهفّلخ ىتلا رارضألا انيأر» :يلاتلا مويلا
 ءانسح» :مهتفاخس ىلع كحضأ انأو مهل تلق .ةرايس راطإ راجفنا توص جاك ءاتعمس

 .«مكتياورب اوكسمت

 وهو ءضرالا ىلع ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةنجل دئاق تيبروك فيتم ناك

 هبه ١



 دوسلا تايارلا

 عقوم يف مهتداق يقب .7/015 نع الوؤسم صاخ ليمع دعاسم هتفصب كلذك لمع

 لك ةروادملاب اندنع حمست ىتلا كلت نم لضفأ ةسايس يهو .ةليوط ةدمل ثدحلا

 أو هالطسعلا نم قيرف ىوس يقي ال يذلا رمألا وهو ,ةداقلا ىلإ ةبسنلاب ًاموي نيثالث
 الدب كرويوين بتكم انل لسرأ .نئاهرلا ذاقنإ قيرف نع كلذك انقرتفا .ناكملا ىف

 يذلا وهو ءزيدنانرف سولراك ءالمعلا نيب نم ناك .انتيامح ىلوتتل 51187 ةقرف مهنع

 لدابتأ نأ يننكمي يذلا صخشلا هنإ :انعم هتيأر امدنع اريثك تحترا .يل خأ لثم ناك

 .ةمات ةقهي لكاشملا ةققانموب راكفألا هدم

 الجر ناك .ددجلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع دحأ سيئيإ وج ناك

 .«وج امابالآ» ناك تاقيقحتلا بتكم ىف هبقل نأ امك ءامابالآ نم رعشلا رمحأ اليحن

 مل .ةدعاسملل مئاد دادعتسا ىلعو ءاستبالا مئادو ةيبط ةعيبط اذو ائداه 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
 ةلئاعلا ليجستلا تاحول اهكم عزني نأ نود نم ةريغصلا هتنحاش كرويوين ةنيدم 7

 سكولكوكلا ةعامج نأ مويلا كلذ يف فدوص .رقبلا ةاعر ةعبق ًارمتعمو ءامابالآل

 ءاعم ريثكب ربكأ رخآ دشح عّمجت امك ءانبتاكم برق اهل ًاناجرهم ميقت تناك نالك
 يداعملا دشحلا ةاذاحمب ةنيدملا يف ةنحاشلا هتدايق ءانثأ وج ّرم .نالك سكولكوكلل

 ةرايس 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 انيقلت .انترداغم دعب كرويوين ىلإ لقُت هنأل
 :يلاتلا مويلا يف لصي فوس 555 السمع نأ ايل لخ انملعو .روهوم دلوغ قدنف

 هوصو مويل ىلاتلا مويلا 7 لصي فوس هنأ تيقوتلا يف تاقورفلا ببسب 0

 ؛ يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناكو) ندع راطم ىلإ نوج لصو اذكهو .ىلعفلا

 ةعف لص هنأب انملعُي يك ايفتاه انب لصتا .هراظتناب دحأ نكي ملو (دالبلا ىلإ اهيف

 كلذو
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 ىرشيلا بذكلا فلتدخك زاهح

 ةعومجم عم تاكحضلا لدابتي افقاو هدجنل راطملا ىلإ انعره اذكهو .ةنيدملا ىلإ

 مغرلاب 5 .ةلوهسب سانلا عم فطاعتلا نم يبونجلا هرهظم هنكم .نييثميلا نم

 ةيلست ردصم نيينميلا ةقادص بسكل وج اهلذب يتلا دوهجلا تناك .ةغللا زجاح نم

 فصنلا كلذ يأ - نميلا بونج 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

 :ةرشيلا ىظيبأو ةيزيلجتالا ةفللاب رس قطتي ال دحر نأ وملع امدنع نوشهديو مهل

 .مهعم اكرتشم ايش كلتمي هنأ نظي ,ةدحتملا تايالولا نم رعشلا رمشأو

 مساي هتادانم نييئميلا نم بلط ىتح ةيبرعلا تاملكلا ضعب وج ملعت نإ ام

 ةملك لداعت يتلا ةينميلا ةملكلا يه يليبق ةملك نأ وج نظ .يبونجلا يليبقلا فسوي

 .كحضلا نع فقوتلا نم نوينميلا نكمتي مل .عرازم

 امك ءمهتيقتلا نيذلا نم مهلامعأ يف ةيدج ء تابعا رككأ مم ادا رج امايالا ناك

 .ةعاسلا رادم ىلع لمعت تناكولو ىتح ءاهعم لمعي يتلا ةعومجملاب ًاديج جمدني هنأ

 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 ,ةلدألا ليجست لثم .نوؤشلا
 لاق .موي تاذ اضاغ ىلإ ىتأ يذلا شتورك جروج عم ةفارقلا مساقتي وج ناك

 ملكت نأ يلع اي كديرأ» :ام ةلكشم ىلع زكري امدنع هتداعك هّدخ ىلع هدي ًاعضاو يل
 .« رج

 ةيظغأ ةيب ليحتلا همسجب وح قلزني اهدنع هتأ نفح «عةلكسبلا ام «هقلاس

 اددحأ ا وديني ريرسلا نأ يأ ؛ةيطشألا .كلقا ىلع يلي ل داك نرثأ نإك ريوعلا

 اهدتع نكل ايرث مدختسُي مل ريرسلا نأب اعاطتا نك عم كللا قالك ,همدختتسي عل

 ادحاو ريف نأ مهل ادب ام نوظحاالي مهنإف ةفرغلا ىلإ نوينميلا قدنفلا وفظوم لخدي

 ١م
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 .اريثك جروج جعزي 3-0 ىدذلا رمألا وضو "فرخ ام «نوق رعب »

 روز ىلعأ هتنصمو ءنوج رل ردضأ .نيدوب ةريفسلا عم مادصلاب لينوأ نوجر فهنا
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 ىلا ,ره اههجاو يتلا املا باس تاتا بكم ليي لس يأ

 .نوج ءادأ ةسااعب م و العلا بام تدأ تافيقحتلا

 0 داعب ,كرويوين بتكم نع لوؤسم ريدم دعاسم وهو ,نوام ىراب انراز

 لاؤل يريد ريدم «٠ ىشأي د 1 / ةيرخأو) يشجعزأ را امك ادنأ هتيقتلا نأ ىل قبسي

 .قريدم نع

 الرب نكل , ةيكريمأ ةنيفس ىلع ريبك موجه ىف قيقحتلا لواحن اننإ» :نوجل تلق

 ينك ره .«مهنأشب نوقلقت مكنأ ودبي :نيينميلا عم لماعتلل اندعاسي نم ىتأي نأ نم

 .هذهك ءايشأ هجعزت نأب طق حمسيل نكي مل

 عاضوأ ىلإ لَو ةرخآلا رظني 9 لماو ىلع اب «انعسوب ام لك لذبنس» : ىل لاف

 .موليك

 نلعتي ام لكب ةيافكلا هيف امب انمعدت ال ايلعلا ةرادالا نأب نميلا ىف انقيرف رعش

 تو تأدب .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,ةيجراخلا ةرازو عم انلكاشمب

 ةرشس نأ ادبأ نّمخي ال مهنم ادحأ قا لمحت .نميلا ىف ١ يعز يتلا لكاشملا

 ايلتب اهمامتها نم رثكأ نييثمبلا ديلا قسلا عاشمب منوم تناك ةدسيملا تايآلول

 .اهتاذ داليلا ةعييط فرعي ال ًادحأ نأ كلذ ىلإ فاضُي .قيقحتلا قيرف تاجايتحا
 ىرج يذلا ثداحلا وهو .دالبلا لاوحأب ايلعلا ةرادإلا ةفرعم ةلق دحاو ثداح صخلي

 ققلعر

 1 سما سس مج م



 ةحابلا ىف انكو ءايلعلا ةرادإلا عم فتاهلاب لكتي نوج ن ءايألا دحأ ىف : مئام هدي 3 1-1 ايهدنع 52د أ ا

 :طنشاو ىلإ ليلد لاسرإ ديري هنأب ايلعلا ةرادإلا نوج غلبا .ةقيربلا لزنمل ةيفلخلا
 يدوب ةريفسلا ىواكش نم ايلعلا ةرادإلا تبعت .0708 ليلحت ءارجإل كلذو ,ةمصاعلا
 ءارقسإب 5 لا قوفلكت هي اذاملو» :ةرادإلا دل آف اذهلو ,نيينميلاب 3 3 اثيلع

 « ؟رابتخالا
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 ةللتمم ال :اقميحس الاؤس ييكسسل لا نوفرعي قيذلا 8 ةيسنلاب بلطلا كلذ ؟ تنينيي.-

 ضعي ىلإ ةبسنلاب نكل .تالاجملا هذه يف ةربخ يأ وأ ,ةيلدع تاربتخم يأ نوينميلا

 ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اولمع نأ مهل قبسي مل نيذلا ايلعلا ةرادإلا يف نيلوؤسملا

 .ةدحتملا تايالولا اهكلتمت ىتلا اهتاذ تازيهجتلا كلتمي دلب لك نأ نوضرتفي اوناك
 نو 47 هيأ مهنع نوثدحتت يذلا لاجرلا ل ءادج ينوعمسا» :اطبحم نوج باجأ

 «؟ةيلدع تاليلحت ءارجإ مهناكمإب نأ نودقتعت متنأو ,ةيذحأ

 نم انكمت دقف نوج دض نيدوب ةريفسلا ىواكش يف رظنلل نوام يراب ءاج امدنعو

 انتاجايتحا لثمي يذلا انسيئر ىف نمكت ال ةلكشملا نأ انحرشو ءانطابحإ نع سيفنتلا

 هئأل ,قوطيحم اننأب هانقليأ : نيينمتلاو ميسوم ةريقسلا يف نمكت اهنكل .رادتقا لكب

 ةمدقملا ىواكشلا عم بواجتلا ىلإ اذدحتم ايلعلا ةرادآلا ترطضا .قدصب هانلق ام

 .انث اقيدص حيضيو انيناج ىلإ هفوقو لبق يرابي رمآلا رخأتي مل .ةيجراخلا ةرازو نم

 كلذكو .ةيجراخلا ةرازو نمو ضيبألا تيبلا نم معدلا مادعنال اهكاذ شهدن انك

 يف سانلا زكر .تاقيقحتلا بتكمل ايلعلا ةرادإلا ىلع اهناعضي اناك ىتلا طوغضلل

 ميدعت نوعصي عيمجلا نأ اندقتعا انتكل ؛ةيسائرلا تاياختنالا ىلع ةدحملا تيايالولا
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 ع وكم دحعو تايولوالا ملس سار ىلع يباهرإ موجعه يد وفحتتلل معدلا

 نوي لف وسو :نوجل تلق .انلؤافت ىلع ءاقبالا انلواح انئكل ءانل معدلا مادعنا انحرش

 جالت يللا مهدلا ىلع لمست لورتمو نريصالا كاقو دمع ةديدعج ةراذإ 8

 ما



 دوسلا تايارلا

 عدلا ميدعت كيرت ال ةرادآلا نأ يف ةلكشملا نمكت ال١ : ىل لاقو ,نوج ىنضراع

 هريرف ريدملا نوي أم ةئيسلا ةقالعلا ْنَأ نوج رعش .«ريدملا يف ةلكشملا 54 .انل

 ىتلا تاقيقحتلا ىلإ اهروذجب دوعت ةقالع 0 صضيبألا تيبلا يف نوتنيلك ةراداو

 سيئرلا ىلإ هلوصو نود تلاح - ةيصخشلا نوتنيلك لآ ةايح يف بتكملا اهارجأ
 .همامأ تاقيقحتلا بتكم ةيضق حرشب موقي ثيحب

 نأ يف 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

 ينعي .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

 ادق اون هيلاتز اكو فل 5 يذلا وهو ,هييرف ريدملل نوج ههجو يذلا دقنلل ًاحاترم

 .باجعإلا نم

 فوسو «ليلق دعب ةديدج ةرادإ كانه نوكتاس لاح يأ ىلع :ًانسحا» :هيلع تددر

 .«ابيرق فرعن
 قالطإ لبق هنأب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل نوتنيلك سيئرلا غلبأ

 بكحو ةيركرملا :تاراضمسألا ةلاكو نوكت نأ فيري ةدعاقلا دبش ةقافإ تامجم

 نب] نأ نادقتعي امهنإ لوقلل ًانلع فوقولل» دادعتسا ىلع يداحتالا تاقيقحتلا
 رعريب يدناس ىهو ,نوتنيلك تادعاسم رابك ىدحإ تلاق .«اهلعف يذلا وه [ندال

 تفو يف ةدعاقلا ةيلوؤسم نأشب رارق ىلإ لصوتت مل» تارابختسالا تالاكو نإ
 تأرق امدنع تئجوف يننأ امك ءاحيحص كلذ نكي مل .«ضيبألا تيبلا انترداغم

 اذهو - ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نأ موجهلا نم ليلق تقو دعب انجتنتسا .حيرصتلا اذه

 مماستو 8181 تاقيقحتلا بتكمل عباتلا يناديملا نطنشاو بتكم داعبتسا ببس وه

 .كرويوين بتكم ىلإ ةيلوؤسملا

 ع



 ىرشبلا بذخلا فشح زاهج

 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

 تاباختتاب شوب ويلبد جروج سيئرلا زاف امتع كلذو ,ربمفون/ىناثلا نيرشت رهش نم
 ةرمدملا ىلع موجهلا نأشب ًاددشتم طخ ذختا حشرملا شوب نأل ةصاخو .ةسائرلا

 ىك ةلدألا نِ يفكي ام عمج نم اما نأ لما» :نأ .نأ . يس ةطحم غلبأو لك

 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 ءليوط تقو يضم دعب ءاعنص ىلإ انتاقيقحت لقنل انررطضا
 عم ًاعامتجا اندقع اذكهو ءانتايحل ةدعاقلا ديدهت ببسب كلذو 7٠0١, 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 ,فسألل ءضيبألا تيبلا يف نولوؤسملا نكمتي ال .ًاليلق ربصلاب
 هنأكو ادبو ,ةفطاعتمو ةيراذتعا ةجهلب انعم ملكت .«لوك ىلع موجهلا نع ةلوؤسم
 .ىتايس ام مهف ىلع انتدعاسم لواحي

 ؟طبارلا رّوصت نوعيطتسي ال كلوقب ينعت اذام» :تلق .نيمودصم هوحن انعلطت
 عالطا ىلع ةيكريمألا ةموكحلا يف دحاو لك كلذ فرعي .ديكأتلاب ةلوؤسم ةدعاقلا
 .«تارابختسالا ريراقت ىلع

 لبق اليلق تمص .«ةقيقح رودي ام مهفت نأ كيلع نّيعتي .عمسا» :رتوتب لاق

 ,ةيضقلا هذه يف ضيبألا تيبلا عم قفتن ال اننأب ةقيقحلا مكل لوقأ» :عباتي نأ

 سيئرلا فقوم نإ .لوك .سأ .سأ وي نيبو ندال نب نيب ام طبرلا نوديري ال مهنكل

 نع



 دوسلا تايارلا
 مدمس ده جحش شاش مه لشل دس سلع اذ مل دع مميييملا سسسسلا ا

 ,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 .ةالاعلا يف ماسقنالا ةدايزب بّستلاو :ةاتساققأ ىف 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

 غالبالا يه انتمهم نكل :كلذكرمألا نوكي نأ لمتحُي» :ناكرألا سيئر ٌتبجأ
 سأ .سأ .وي ىلع موجهلا نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نإ لوقت ةقيقحلاو قئاقحلا نع

 .«تامولعملا كلتب ضيبألا تيبلا هلعفي امع نيلوؤسم انسل اننكل .لوك

 .نورخآلا هلعف ام اذهو ,ةفرغلا نم انجرخو هتاذاحمب نيدافكام بوبو انأ تررم

 لتفم 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 ةعس

 .ةيسايس بابسأل

 شوب سيئرلا قيرف ءاضعأ ضعب نأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تدروأ
 هلاثود عافدلا ريزو نأ ةنجللا تدروأ .لوك سأ .سأ .وي موجه ىلع درلا ضفر

 ءرجهلا نأ نادقتعي زتيووفلو لوب هبئان نأو ءٌرم 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 ةيسنلاب

 .ةدعاقلاو نك

 هدحتملا 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 ىف ايلعلا ةرادولل ةمدص كلذ لكش .ةرداغم حيرصت هءاطعإ نيدوب

 ريفس اهيف موقي يتلا ,تالجسلا بسحب :ىلو الا ةرسلا «تيقاق اينألا كالذو ,يداحتالا



 ممل سا امام سس استمممللاااا ىرتشيلا بذكلا فرشك زاهج

 .يباهرإ لمع يف قيقحتلل نيعم دلب لوخد نم عيفر يكريمأ يموكح ٍلوؤسم عنمب

 ندرألا يف ةيضقلا طرح ضع اعفتم تقولا 6 بست داليلا جرت تنك

 انك يتلا طويخلا نأ امك .ةميرجلا حراس ضخقت نع ةلحرملا كلث يف انيبنت]

 سيئر اكريغلا .هتلئاع دارفأ نضعب بارجتعسا دعب ةسفن ملس ذقف «يناعلا ةفيذح انآ
 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 بتاوجتسا ثاسلجل نيلجرلا عاضخإب رمأو :ةرارق ضقت ىلإ نكسقلا لارتجلا

 تاسلج ىلإ مامضنالاب انئالمعل حمسُي ملو ءامهدحو نيلجرلا باوجتسا نوينميلا دارأ

 ديفاد مارب يلا ةقاشلا تاضرافلا نأ قيدصت بعصبي هلك - ا

 مق قو يشم دمرت ضو كلذ كل اا

 مم يالا ,ىلع ايلا نبقي .يرللا ىلح نميلا ىلإ هلق يأ راع اي كليلس تميس هيل

 عيمجلاو ,ىلوالا ةجردلا ل ثوجتسم امهالك ؟جروجو بوب نيأ نكل» :هتلأس

 باوجتسالا ريرقت أرقي يذلا صخشلا نإ :روفلا ىلع ةلكشملا ٌتمهف .«كلذ فرعي

 رفاق الإ ام اينيغي ناو ندير سو يسوع فرعي نل يلاحأ

 يذلا رمألا وهو ؛ .مهتاهذأ ىف ايم تافاولعملاب نوظفتحي مهنإ .لاثملا ليبس ىلع

 ريش ةهيوشنم ةئزتنملا تاوياسلا ب دق اناني موماكسأ مهتلتسأ يف ر را

 ا



 .يرررلا تايارلا

 ' ا 0 '] .. 4 سعت غ1

 .* ةكمم تعفو عرسأب رداغأس . اتسقسإل :تلق

 .م يودبلاب قلعتي ائيش أرقت ال نأ ,لصح امهمو :ةلحضتاو :لوقلاب قابلا

 .هباوجتساب موقت نأ لبق نيينميلا

 .ندع ىلإ ةهجتم ةلحر لوأ ىلع يلاتلا مويلا يف ترفاس

 ام انيرجأ .روير نيك ٠ 0015 ليمع يودب باوجتسا يف سيئرلا يكيرش ناك
 .ع صخألا ىلعو ,ةدعاملا نع بتك ام لك تأرقو «لصفم لكشب باوجتسالا

 دف ةدعاقلا نم طشان يأب ةقلعتملا تامولعملا وأ ,يودب اهراز ىتلا نكامألا لك
 نأ ءرملل نكمي ا هو قياسا تاريضحت كلذ لك .قاكأ .نةعم لماعت يىودب نوكد

 وأ ,نكامألاو ايصال راركت مهب ةقشملا نم بلطي 1 ىك باوجتسالا اك ففوتي

 نوكردي فوسف كلذ ءرملا لعف اذإو .ةيساسألا تامولعملا نع ًالفاغ نوكي نأ ىتح

 مهراكفأ راطق نكل .لاوحألا لضفأ يف نوأطابتيس .اهلهجي تامولعم كنوطعي مهنأ

 رقي نأ يرورضلا نم هنأ كلذ ينعي .ةلوهس لكب فشكُتس ةبذك يأ نأو ,هنع ءيش
 نيعتي .اهفرعي يتلا تامولعملا لوح روحمتي لكشب باوجتسالا طيطختب بوجتسملا

 ابشملا 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
 .ةئجافم ةروانمب مايقلل هب هبتشملا

 'نيمسق ىلإ ةمّسقم تناكو ءًادج ًابيرغ ندع يف باوجتسالا ةفرغ لكش ناك
 يف نوسلجي نوبوجتسملا ناك .ةذفان لكشب ةوجف هيف رادج اهفصتنم يف دجوي امك

 تيدنلا يرجي امنيب «ىرخألا ةهجبلا ىف وهب هيعشملا سلجيو رادجلا ىتتاج دخأ
 .ةوجفلا كلت لالخ نم



 يرشبلا بذكلا فشك زاهح
 اس سس مسلسل 7717-0 اج بيل

 هرعشو «نيتنكادلا هينيعو ءريدتسملا ههجوبو هنطيب زيمتيو انيدب يودب ناك

 ناضل د انف لطم 7 نإ هلا ,اهانساو ءاقبلاب هقح نع ىلخت هنكل
 وسألا

 بّردت هنأب لجرلا فرتعا .كلذ نم مغرلاب ةيادبلا يف ًانواعتم يودب نكي مل

 ةراجتلل تناك هئارش ةركف نأب معز هنكل .براقلل هئارشبو ,ناتسناغفأ يف ةدعاقلا

 دعب ءاجت«[ميظنتلا يف]جهلوبقدجنأوينكزاوأل.موجهلاب هل ةفرعم لك ركنأو .لامعألاو

 اهب ملع ىلع انك ةقيرط يهو ,ةدعاقلا اهعبتت يتلا باوجتسالل ةداضملا ةيلمعلا

 .ةيلعفلا ةقيقحلا ءافخإ عم نكل :نونواعتي مهنأب عابطنالا ىطعي ام وهو ءبوجتسملا

 .هتاذ تقولا يف ةديدج ت 4“ 1 امولعمائأو

 هنأب رهاظتو ءامهب ةفرعم ىلع هئأب فرتعا .يريشنلاو دالخ نع ىودب تلأس
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 ادالخو هريشتلا قاب يودب انقلمأ .تاوجتسالا لا اذه يف لاحلا ىه امك".

 عم ةميمح ةقادص ىلع امه
له» :اريخأأ هتلأس .ندال نب

 طروتم قدآل نب ةماسأ نأ 

 « ؟لوك ةيلمع ىف

 : نب نإ كل لوقا نأ يون نداال نب نأ كريرقت يف بتكت ثيحب ؛طروتم ندال . ثا دكلل لوقا نا اع تاو

 .«ةيلمعلا ىف طروتم

 «؟ كلذ انل لوقت ىتح ِك ظتنن اننأ 0

 «نميلا يف نكي مل ادالخ نأ معزو ؛دالخ رود نم املقتل هتلا كلذ دعب ىودب لواح

 .فيرعت ةلاسر ةطساوب يريشنلا ىلإ هفّرع هناو

 دق ةيفاضإ ليصافت عازتنا انلواحو «يودب انل هلاق ءىش ىأ لوبقب انرهاظت

يشنلا نأ لحارملا ىدحإ ىف ىودب ركذ .اندع است
 ةنحاش ءارش ةيلمع يف هدعاس ير
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 ,ءاامك .عيبلا ةيلمع اهب تمت يتلا ةلاكولا ىلع اقحال انرثع .براق ليصل ايينس

 رتل ةروص تنمضت ةيوه قاروأ ىراشلا هدق .عيبلا ةيلمع لجس ىف قيقدتلا ىلإ

 .نديتسار | يأ يكرح مسا فشك نم ةقيرطلا هذهب 9 ىووصنملا ديعس مسا قوف

 ىأل كلذو .يودب ىلع ةلئسألا حرطأ تنك امئيب يبناج ىلإ تماس نيك سأج

 ودب ىلع هحرط بجاولا نم هنأ نظي ءيشب رك هن. داك اهدتخ دكا .ةييرعللا ديجي ال
 لور ودب نكي ىل كايإ بنام امال ايي ىلع حا اب راسن ناك

 .ذه نم ًارتوتم ادب .ةرم نم رثكأ اهيلإ رظني هتيأر ينكل .قاروألا هذه هيوتحت ا
 افتكم ادنأ ملكتي ال نيك لعج ىذلا بيبسلا وق ناك هكبرأ ام نآب تنمخ .قاروألا

 .تاووألا يعش

 نوتكم وه امع لءاستت كنأ دقتعأ .قاروألا هذه ىلإ رظنت كنأ ظحالا» :تلق
 .ةغرافلا اهتهج هل ترهظأ ينكل .قاروألا ىدحإ تلوانت» ؟ةقرولا هذه يف

 ىف شغب وهو هب كسمأ بلاط 116 فس ٌرمحا .«الك .الك» :ىودب در

 ال انأو ,كلمع هنإ» :عباتي نأ لبق ًاليلق تمص .«رظنأ نكأ 3 ,الك» .تاناحتمألا

 .قاروألا ىلإ اتداع هيئيع نكل .ثارتكالا مدع رهظمب روهظلا لواح .«هب ثرتكأ

 لثم وه انه يقيدص نإ .لاح يأ ىلع كل لوقأس .انسح» :هعم يمالك تعب
 بذكت ةرم لك يف هنإف اذكهو ,يناسنإلا كولسلاب ريبخ هنإ .ةيرشب بذك فشك ةلآ

 ىفتكاف هلوقأ امب ملع ىلع نيك نكي مل . «بذكت كنإ اهيف لوقي ةقرو يل رّرمي اهيف
 دف كلذ نأ أدب .ٌلبق نم لعفي ناك ام لثم يأ ءمستبي نأ نوف نم يودبب قيدحتلاب

 .يىودب رثون نم دار

 ؛دفاتلا نع داعتبالاب امإ .,بذكلا يف بغري امدنعو ,نيحلا كلذ ذنم يودب أدب

 لعف ةدر ىريل رظني ناك هنأ امإو .هتيؤر نم نيك عنمت ةيواز ىلإ هتسلج رييغت ةلواحمو
 بذك فشك ةلآ هتاذب يودب حبصأ اذكهو ,بذكي ناك هنأ روفلا ىلع انفرع .نيك

 .ةيرسب

 قل



 يرشبلا بذكلا فشخ زاهج
 هيون يمس: 717111117311

 «؟ناتسناغفأ ها ترفاس امدنع هتمدختسا رفس زاوج يأ» :يودي ٌتلأس

 .«يرفس زاوج تمدختسا» :باجأ

 ب ققأ كليسأت ناك لهود»

 .«انأ يمساب :لجأد»

 « ؟مسا يأ»

 «لامجمب

 «؟ اذان لابحو

 «؟ينعت اذام» :لأس مث ًاليلق كبترا

 ؟اهمدختست يتلا ىرخألا ءامسألا نم ًادحاو ناك هنأ مأ ءيودبلا لامج ناك له»

 نيمختلا ىلإ تأجل «؟ةنسوبلا ىلإ رفسلل هتمدختسا يذلا مسالا وه كاذ ناك لع

 (ًروزم) ايان انمي رفس زاوج نوكلتمي اوناك مهانبوجتسا نيذلا عيمج نكل ءان
 :هتلأس .ًاليلق لملمت نأ يودب ثبل امو نيك وحن رظن .انه ًاليلق يودب ددرت

 يذلا رخآلا مسالاب كرفس زاوج نع رخآلا انبتكم يف ةخسن كلتمأ يننإ ,عمس

 « ؟كل اهرضحأ نأ ينديرتأ .همدختسن

 .«يلاتلا لامج هنإ .الك ءالك»

 ىودي لاثمأ نم ةدعاقلا ىيباهرإ نأ ملعأ 5: كلذو ,عادخلا ىلإ انه احل

 مهكسمي نأ يف ءالؤه بغري ال .ءاكذ نيرخآلا نوقوفي مهنأ يف ريكفتلا نوبحي

 اوزوفي نأ نوديري ةبعل يهو ,مهيلإ ةبسنلاب ةبعل كلذ ريتعُي .نويذكي مهو نورخآلا

 :مهبذك فشك نإ .نيبذاكلاب اوتعنُي نأ نوديري ال مهنأل ,فرش ةلأسم هنأ ابك ءاهيف

 تدلل أديدش اجارحإ لمحي ٌرمأ وه :ءايقتأ ةيملسم مهسفنأ نوربكعي قيذلا 7-7
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 دوسلا تابارلا
 00 -_ 0 ا يس م سم سس ل د تا ا ل سس

 نكلتما .مسالا كلذ مدختسا هنأ يودب فرتعا امدنع ةمدصلاب رعش هنأب ,ةحارتسالا

 ةنج نع فشكلل شيتفت ةلمح انقلطأ اذكهو ,ةيكرحلا هئامسأ دحأب افارتعا نآلا

 نأشب هانبوجتسا مث .همساب ةادانم زاهج ءارش مت هنأ انفشتكا .رفسلا زاوج مادختسا

 اوناك :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 ءا هرمأ يذلا وه هنإو ءويديفلا زاهج مّدق

 عصقلا بّرد هنأ فاضأ .ةيلمعلا هذه يف هدعاسم حبصأ يذلا عصقلا ىلإ نيتمهملا

 مرجهلا لّجسي مل عصقلا نأ يودب معز .ةادانملا زاهجو ويديفلا مادختسا ةيفيك ىلع

 .مونلا يف قرغتسا هنال كلذ عم

 ىلإ ةبسنلاب خرويقسيلا اهته ىتاعي ىتلا اهقاذ لكاشملا نم ةدعاقلا ءاضعأ ىتاع

 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
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 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

 ملال



 ىرشنتلا بذكلا فشح زاهج
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 تاسلج يف مساح ءزج نمكي .ةقيقدلا اهليصافت نع مهباوجتسا متي امدنع ةيذاكلا

 ىلع لهسي .ةنكمألاو نمزلاب قلعتت ةلصفم ةلئسأ حرط يف ةحجاتلا باوجر.الإ

 أجلي ناك اذإ هنكل ءقدصلا لوقي ناك اذإ ةلئسالا كلت نع ةباجإلا ةداع فوقوملا

 ىلإ يودب دمعي مل .هتصق ىرجم ىلع ظافحلا هيلع بعصي فوسف بذكلا ىلإ

 نم اننكمي ليصافتلا ىلع انزيكرت نإ .يئزج لكشب كلذ لعفي د ناك هنكل ءًايلك 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 ,نانسألا عزن لثم تاقوألا ضعب

 هتياور رّيغي ناك .هتيذك كاش ىف يودب عقونو ةلئسألا نم ةلسلس حرط ىلإ دمعن

 امدنع ًانايحأ بضغي ناك .هب كاسمإلا كشو ىلع هنأب رعشي وأ هب كاتم امنع ذل

 اريك اردق ةيلمعلا هلرع بلاط .ربكأ تامولعم انيطعي نأ ثبلي امو ,هتبذك حضتفت

 عيجشت كلذ نأش نم نأل ,لمألا ةبيخ راهظإ نيبوجتسملاب ضرتفُ دف نجلا ب

 مالستسالا كشو ىلع بوجتسملا نأ دقتعي نأ دعب هتياورب كسمتلا ىلع فوقوملا

 ىلع هنأو ءهرمأ نم ةلجع ىلع هنأ رهظُي ال نأ ءكلذ نم الدب «بوجتسملا ىلع نّيعتي

 .ةيساسأ ةيمهأ تاذ يه ةرباثملا نإ .ةجاحلا ردق ىلع تقولا نم ىضمي نآل دادعتسا

 مادقإلا نإ .ةددحم ةينمز ةرتف باوجتسالا ةسلج نوطعي اهتم سانلا ضعب ئطخي

 نأ ةقيقح ىلإ هب هبتشملا هيبنت هنأش نم كلذ ىلع
 نم رثكأ دومصلا وه هجاتحي ام لك

 .باوجتسالاب موقي يذلا صخشلا

 نم نيدايص ةسمخ غلبأ امدنع كلذو امهم موي رياني/يناثلا نوناك ٠ موي ناك

روثعلا نع نابشلا
 ىلع براق ىلع 

ةدعاقلا نأ انل ادب . .ئطاشلا
اث موجهل ططخت 

 ءن

لا كلذ نأ نّيبت نكل
.انطاخ ناك ضارتفا

ل ةيكريمألا ةيرحبلاب انلضتا . 
 نفس يأ ديدحت

ذ ىف ةقطنملا يف تناك
ثلا ةليل يف هنأ انفشتكاف «ءتقولا كل

 /يناثلا نوناك نم ثلا

 آه كسلا[ »

يف نوكت نأ ررقملا نم ناكر ياني
زئافيلوس سأ . .سأ .وي ةقطنملا 

 يتل 0 يضو 

 ضحانو



 دوسلا تابارلا
 سس ا يسم هم ممم اسم عسا سس ساس وسم 0 ا ل 3 تت اا

 هيذلا ةسمخلا ءاقشألا مساب ةرمدملا هذه تّيمس .ةهجوم ةيخوراص فئاذق لمحت

 هيرشت رهش يف كلذو وينوج .سأ .سأ .وي مهتنيفس نوينابايلا قرغأ امدنع اوتام

 ةلئاع اهتساق ةيركسع ةراسخ ربكأ ثداحلا كلذ ناك ١457. ماعلا نم ربمفون/ىناثلا

 .دحاو يبرح لمع يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةديحاو

 دعاسي ناك هنأل كلذو ,هل ططخم موجه رمأب ملعي نأو دب ال يودب نأب انّمخ

 ىلإ ادانتسا انجتنتسا .نيتلصفنم نيَّنطخ دوجوب ةياهنلا يف يودب فرتعا .يريشنلا
 رب ةمجاهم يه ةيساسألا ةطخلا نأ 7.٠١, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك 8 تيقوت

 سأ .سأ .وي ىلإ ةطخلا كلت لشف دعب مهزيكرت نورمآتملا لّوح .زئافيلوس سأ .سأ
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 هفارتعا ناك .ةدعاقلا عم هلجسب ةقلعتملا تامولعملا عيمجت ىلإ ىودب ىهتنا

 راع ةعبس لتقم يك رهاتلا ىق كيرشق هروسلا ةلماق ةقاهإ رودص نامل اقاك كاذ

 .ايكيمأ اراحس



 نارع ىناثلا لصعلا

 ,؟ايزيلام يف ةدعاقلا لععت 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 ,هدعاسم

 تاءارجإلا اوعبتي مل مهنأل ةبعص كلت ةلباقملا تناك .نيينميلا هيبوجتسم ريرقت ىلع
 ةفرغ يف بوب ىلإ مضنا اذكهو .ءعصقلا عم كلذ ثدحي مل .ةيكريم الا ةينوناقلا

 .باوجتسالا ةفرغ ىلإ هوبحطصا امدنع مهعم كحضيو هسارح حزامي عصقلا ناك

 ليوط هجو عم ء2ةريغص ةينب اذو 525 ًاياش ناك ءاحاترهو ةديج ةحصب لجرلا أدب

 سيئرلا نمأ ريدم وهو ءيسنع لخد .اهب كسمتلا لواحي هنأك ادبف ةثك ةيحلو ءقّيضو

 مستباو ءانوحن عصقلا تفتلا .عيجشت تاملك هنأك انل ادب امب هنذأ ىف سمهو .هيذخ

 .هيدي ىوط مث

 :«ابحرم» :ةعباتملا نم ينعنميو ينعطاقي نأ لبق ةيبرعلاب عصقلل تلق

 .«بوجتسملا رظتنأ يننإ .كعم ثدحتأ نل» :هنع دعتبأ ىك هديب ًاحولم لاق
 0 8 8 2 ٠

 تاقيقحتلا -

 بتكم يف لمعأ يننا ملعي ملو ءمجرتملا يننأ دقتعا هنأ 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

 بتكم عم لمعأ يننأ تبثت يتلا يقاروأ همامأ تزربأ كلذلو .هاّيحم ىلع قيدصتلا

 .تاقيقحتلا

 بوب فّرع .«يسفن كل مّدقأ رومألا تحضوت نأ دعبو .نآلا ينعد» :تلق

 ,كلذب حيرصت ىلع عيقوتلا عصقلا ضفر .ادناريم ريذحت هيلع انأرقف كلذك هسفنب

 نب ناش ةقينو يأ عيقون نع حاتالا ناك دارس دع ايش ىلختو ؛ًاموأ هنكل

 نوعقوي ام نوفرعي ال مهف اذكهو .ةءارقلا لهجي مهضعب نأل كلذو ,ةدعاقلا ءاضعأ

 ودبيو ,فاضُيس ام افارتعا نإف ام ةقيثو ىلع مهعيقوت روف مهنأ نورخآ يشخ .هيلع
 .قباسلا يف هنم اريذحت اوقلت رمأ وه اذه نأ

 وهو ,رغصألا دالخ قيقش وهو .ءاربلا باوجتسا دعب قحال تقو يف اذه تملع

 عيقوتلا لجرلا ضفر .راضحملا ريرحتل ةربه تيب ةرماؤم ذنم نوينميلا هنجس يذلا
 :هتلأس اذكهو ,هقوقح نع يلختلل انش ,ًادعتسم ناك نكل ءادناريم 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 ةفاضإ نكمملا نم دوعي ال ثيحب غارفلا بطشت نأ كيأر ام» :هتلأس

 .حيرصتلا عقو مث ,عارفلا ربع طخ مسرو ,حارتقالا كلذب يضر

 مدجبلا يف هروفنغ عيبا لك فرعت 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“
 ”ةِييسههسس

 هلا

 نوكت نل ةيلمعلا كلت نأب ىحوأ عصقلا نكل ءاعم امهيرودب طرتعا يومي نآل ايسن

 :ىل لاق .ةيليئارسإلا تارابختسالل ليمع ينناب ةرم نم رثك أ لجرلا ينمهتا .ةلهس

 جاوزلا يف هتبغر نع انثدحتو ءيصخش ىوتسم ىلع عصقلا عم لصاوتلا انلواح
 ,.هجعزبي هلأ ادب يذلا رمألا وهو ,بزاعك هعضو خيم يفطاعت نع هل تربع .موي تاذ

 ام هتايح نأب كلذك هتغلبأ .موي تاذ هل ةبسانم اسورع دجي نأ ىنمتأ يننإ هل تلقو

 ربكأ صرف هل رفوتت فوسف اهجاتحن ىتلا تامولعملا اناطعأ اذإ هنأو .همامأ تلاز

 هءاكذ نأ ةيادبلا ذنم ًاعنتقم ادب .هئاكذ ىلإ ةبسنلاب اهيف ًاغلابم ةيؤر عصقلا كلتمي

 ام لثم .عصقلا زجع .موجهلاب هل ةفرعم يأ ةيادبلا ىف ركنأ اذكهو ءانءاكذ قوفي

 هرودب يناعي هنأل كلذو ,هدنع ثادحألا لسلست ىلع ءاقبإلا ىف ءيودب عم ثدح

 امدنع باوجتسالا ءانثأ رارمتساب هتياور رّيغي ناك .ىقطنملا ريكفتلا عم ةلكشم نم

 .هتايذك فشكن

 وه هبنذ نأش نم ليلقتلا وه ,ليلقلاب فرتعا نأ دعبو ,ةيادبلا ىف هزيكرت ناك

 اذإ امنع ارخأس لأس امك ءهب كراشي مل هنكل ءايرظن موجهلا دناس هنإ انل لاق .ىودبو

 فصتنم يف هفقوم رّيغ .يكريمألا نوناقلا رظنب ةميرج ربتعُي ءارآلا نع ريبعتلا ناك

 ةعيبطب رثعن مل .ةينميلا تاطلسلا ريذحت يودب عم لواح هنأ معزف ,باوجتسالا ةسلج

 يودبو هنا معزلا كلذ دعب عصقلا لواح .ةلواحملا هذه تبثي ءيش يأ ىلع لاحلا

 دعب لاق .«ارخاتم باهذلا» هنم بلط يودب أو ءريج محلا ةلمع امجست الواحي م

 0 نع ادبا يودب لأسي مل هنأ كلذك ىعدا .مونلا ىف قرغتسا هنإ كلذ
 ل ' 1 ٍِع 5 1 / ّ ١ س 0

يبك ةيلمع» لكشي هنأل كلذو ,موجهلا نع
 و المتحم ارمأ تناك يتيلوؤسمو ؛ةر

بط فرعي ناك هنأب قحال تقو يف فرتعا هنكل .«لأسأ مل
 : + فوس ام ةعي

 كك لك انربخأ يودب ناب عصقلا انغلبأ .نيلجرلا مالك ةلباقم ىلإ كلذك اندمع
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 :؟ايزبلام يف ةدعاقلا لعغت اذام'
ظلكبلكححححخخغلمل ل ج©يمك©4ج1 بس
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 2. ل 22222لاببب0

 نوكت نل ةيلمعلا كلت نأب ىحوأ عصقلا نكل ءاعم امهيرودب فرت يوذب آل اين

 :ىل لاق .ةيليئارسإلا تارابختسالل ليمع ينناب ةرم نم رك 1 لجولا ينمهتأ .ةلهس

 ١ .«داسوملا نم تنأ .عقاولا يف ملسم كنأ دقتعأ الو

 جاوزلا يف هتبغر نع انثدحتو ءيصخش ىوتسم ىلع عصقلا عم لصاوتلا انلواح
 :هجعزي ةئأ أدب يذلا رمألا وهو ,بزاعك هعضو 1 يفطاعت نع هل تربع .موي تاذ

 ام هتايح نأب كلذك هتغلبأ .موي تاذ هل ةبسانم اسورع دجي نأ ىنمتأ يننإ هل تلقو

 ربكأ صرف هل رفوتت فوسف اهجاتحن ىتلا تامولعملا اناطعأ اذإ هنأو .همامأ تلاز

 هءاكذ نأ ةيادبلا ذنم اعئتقم ادب .هثاكذ ىلإ ةبسنلاب اهيف اغلابم ةيؤر عصقلا كلتمي

 ام لثم ءعصقلا زجع .موجهلاب هل ةفرعم يأ ةيادبلا ىف ركنأ اذكهو ءانءاكذ قوفي

 هرودب ىناعي هنأل كلذو ,هدنع تادجلألا لسلست ىلع ءاقبإلا و «ىودب - ثدح

 امدنع باوجتسالا ءانثأ رارمتساب هتياور رّبغي ناك .يقطنملا ريكفتلا عم ةلكشم نم

 .هتايبذك فشكت

 وك ةبتذ ناش نم ليلقتلا وه ءليلقلاب فرتعا نأ دعبو «2ةيادبلا ىف هزيكرت ناك

مك ءهب كراشي مل هنكل .ًايرظن موجهلا دئناس هنإ انل لاق .ىودبو
 اذإ اًمع ارخاس لأس ا

 فصتنم يف هفقوم رّيغ .يكريمألا نوناقلا رظند ةميرج ربتعُي ءارآلا رنج ريصلا قأك

لا ريذحت يودب عم لواح هنأ معزف ؛باوجتسالا ةسلج
 ةعيباتب رثعن مل .ةينميلا تاطلس

 يودبو هنا مولا كلذ دعب عصقلا لواح .ةلواحملا هذه تبثي ءىش يأ ىلع لاحلا

 دعب لاق .«ارخاتم باهذلا» 3 بلط يودب 7 و 5 ةيل أي 1 الناخب مل

 هنا كلذك ىعدا .مونلا يف قرغتسا هنإ كلذ

ةيلمع» لكشي هنأل كلذو ,موجهلا نع
 ؛ةريبك 

 اك هنأب قحال تقو يف فرتعا هنكل .«لأسأ مل

 ”يش لك انربخأ يودب نأب عصقلا انغلبأ .نيلج لا

 ةلوؤسملا ةهجلا نع ادبأ يودب لأسي مل

 .هلجسي فوس ام ةعيبط فرعي ن

 مالك ةلباقم ىلإ كلذك اندمع
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 دوسلا تانبارلا
 مميسجش هس مس سي ا ا ع

 ىو فووس ةيلمعلا خأَ هربخأ ىودب أَ ربها نأ الإ عصقلا نم ناك امُف :ءةهرؤد نع

 ىلع قفاو هنإ لاق .ةيكريمأ ةيبرح ةنيفس برضب موقيو تارجفتملاب لمحم براق ىلع

 ديملسملا مجاهت» ةنيفس فدهتسي فوس موجهلا نأب يودب هربخأ نأ دعب نواعتلا

 فاضأ .«ءايربأ نينطاوم لتقل قارعلا ىلإ اهقيرط يف يه ةنيفسلا كلت نأو ؛ةسامحب
 .موجهلاب بيب يذلا رمآلا وهو :مالسولل هودع يه اك ريمأ 0 يودي

 دعي يذلا دهعلا وهو .نامألا دهع موهفم نع هتلأسف نيدلا وحن ثيدحلا انلّوح

 حرت ةيبس ةثإ هل ةيلق :قيملسملا ريغل ةيامحلاو نمألا ريفوتي ةيسومي ةوملسملا

 ذر .قبطي نأ بجي نامألا دهع نإف ,ندع ىف ةدحتملا تايالولاب ةينميلا تاطلسلا

 .«اكريمأ اهفرتقت يتلا رورشلا» ببسي ,«دهعلا كلذ ضعن خيشلا» أَ عصقلا

 «؟خيشلا وه نمو» :هتلأس

 .«ندأل نب هنإ .وه نم فرعت تاه 5-6

 لمع قرط مهفن اننأب هماهيإو عصقلا كاهنإ يف ةدعاقلاب انتفرعم انمدختسا

 ةطفملا هل انقرسنا اكتأي فلفلاب ادن ار[ سنك اهظفك ايس طورت قاطو ةيظحملا

 يف كلذب هناميإ ناك .اهلمع قرطب ةقيقدلا يتفرعم رسفي رخآ ءيش نم ام نأل كلذو
 هنكل «!ناتسناغفأ يف كتيأر نأ يل قبس» :يب حاص هنأ ةجرد ىلإ لحارملا ىدحإ

 .«راهدنق يف كتيأر» :قحاال تقو ىف ىنغلبأ

 .«كلذ لمتحي» :امسعس تذل

 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 ,149/ ماعلا يف ناتسناغفأ 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 رطيست ةفرطتم ةكبش نم ةموعدم ةثالثلا نابشلا ةلحر تناك .ةدعافلل ةروزملا

 نضل
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لععت اذام:

 ممميم|سيسسلل ل ا

 000000 وتس

 ىهو ؛ليفع خيشلا ةعماج :زعت يف اهب اوقحتلا ىتلا سرد
 اهريدصتب ةفورعم ةسسؤم

 هراتخا .رخآ ىلإ ةفاض راد نم عصقلا لعنت دعف اكس اغفأ ىف اما .ةهدعاقلا

 كده انآ نأ عصقلا لاق .يصخشلا ندال نب سراح يأ ءلدنج انأ اهريمأ ناك ثيح

 .ةينمي حم الم ود هيكل هيد وعس هجهلب بلكت
 امل فىصو اوس هدجو 59 فاضأو

 دارفألا

 لالخ ًاضيرم ناك يذلاو ,ةدعاقلا ييباهرإ دحأل لدنج وبأ اهالوأ ىتلا ةيانعلا كلذك

 ةيلمع يهو ,ةدعملا ريغصت ةيلمعل هعوضخ نم مغرلاب يباهرإلا ماص .ناضمر رهش

 ىلع عصقلا فّرعت .هتيفاع هيلإ تداعأ لدنج يبأ ةياعر نكل .قمحلاب

 .فطاع دمحمو .يرهاوظلا
 نميأو .لدعلا فيس مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ رايك

 .مهيلع فّرعتلا نم نكمتف ةدعاقلا ءاضعأ رابكر وص موبلأ عصقلا ىلع انضرع

 هاجت هرعاشم نإ انل لاق .لدنج يبا ةفايض راد يف كلذك ندال نب عصقلا لباق

 لك يف ءودهلاو ةنيكسلاب رعشي ناك هنأب انربخأو ءمايهلا دح تسمال ةدعاقلا ميعز

 تاءادتعا لوح رودت تارضاحم يقلي ندال نب ناك .ندال نب اهيف ملكي ناك ةرم

 هبش نم رافكلا درط نيملسملا ىلع بجوتي هنأ فيكو «نيملسملا قحب نييكريمألا

 .ايصخش هتلباقم نييصخشلا نداال نب سارح دحأ نم عصقلا بلط .ةيبرعلا ةريزجلا

 ندال نب عصقلا فصو .ةقفاوملا ىواسوملا نومأمو هط عم ندال نب ةلباقم هبلط يقل

 نب دّدش .داهجلا ىلإ وعدت يتلا تارربملا نورضاحلا شقان .«ًادج حتفنم» هنأب

 نيملسملا يضارأ نم ةدحاو ةصوب تضرعت اذإ» هنأ ىلع ةثالثلا لاجرلا ءامأ ندال

 .«داهجلاب مايقلا نيملسملا ىلع نّيعتي فوسف .لالتحالل

 ندال نب اهشقاني يتلا عيضاوملا تناك
 ناك ,نيرضاحلا صاخشألا بسحب رّيغتت

 فرعي ال امدنعو .طقف نيبرقملا نيقفارملا روضح دنع الوطمو ةحارص لكب ملكتي

 ةلالد هنأ قرافلا كلذ نم عصقلا جتنتسا .ًاددرت رثكأو ًارذح رثكأ ناك هيلإ نيعمتسملا

 .هب قوثوم قفارم هنأ ىلع هل ندال نب رابتعا ىلع

 هب ملع هنإ لاق .موجهلا نع رثكأ ليصافت ءطبب نكل ءكلذ دعب عصقلا اناطعأ

 لل



 اكينالأ ١ نانازلا

 لمعلا ليجست ةمهم نإ لاقو .هنم يودبلا مّدقت .فصنو رهش وحنب هعوقو لبق اقبسم

 للطي كلذل وهو ,«مويلا كلذ يف ًالغشنم» نوكي فوس هنكل ءايصخش هب تطينا

 ملعو ,يهاوتلا ةقش ىلإ يودب هبحطصا .هنع ةباينلاب لمعلا كلذب مايقلا عصقلا نم
 :ذفانلا نم يودب راشأ .ينوس ةكرام تلمح يتلا 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 يف ثدحلا ليجستب أدبيو ,ةقشلا ىلإ هجوتلا هيلع نوكي ىتح ءادنلا ملستي

 .ةقشلا حاتفم كلذ دعب عصقلا يودب ملس

 ؛سيمخ موي ناكو ,ءلوك ىلع موجهلا موي ةحيبص اركاب ظقيتسا هنأب عصقلا انَعلبأ

 ةالص ءادأل كلذ دعب هجوت مث ءسمشلا قورش ىتح نارقلا ةءارقل دجسملا ىلإ هجوتو
 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

 اناك امهنأل نآرقلا ةساردل دجسملا ىلإ اهجوت مث ٠.#:4, وأ 4:6٠ ةعاسلا ةبارق ىلإ

 1:40 ةعاسلا وحن يأ ,طقف اهدنع هنإ عصقلا لاق .نينثالا موي ناحتمال ناعضخيس

 عصقلا ضرتفا .زازتها ةلاح ىف ناك زاهجلا نآل .ةادانملا زاهج ىلإ هبتنا |١::+وأ

 ئ .هعرت ءانثأ كليمو ةأداتملا نأ

 اريماك تناك ثيح يودب لزنم ىلإ هجوتو دجسملا يف هضارغأ عصقلا بضو
 ؛يناعنصلا ريمألا نبا دهعم يف ناك هنأل - لزنملا يف يودب نكي مل ,ةعٌدوم 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

 نضر
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 يىءايزيلام ىف ةدعاقلا لعفغت اذام“

 عره .هتقيفش لزنمل ايطاتسا اساعتتس كاته هدروجو ءانلا لعل .يهاوتلا ةقش حيتافم

 .ىهاوتلا ةقش ىلإ هّجوتو ةرجأ ةرايس ىلإ كلذ دعب

 .ندع ءانيم برق عقي يح وهو ءالعملا يف سيئرلا عراشلا ىلإ لصو امدنعو
 نأو .ةنيفسلا ريجفت نع جتانلا توصلا هنأ كاذ دنع كردأ .ريبك راجفنا توص عمس
 دحأ نكي مل .هتقيقش لزنم ىلإ هجوت مث فافتلالاب قئاسلا عصقلا رمأ .هتاف ثدحلا

 لصتا مث .ويديفلا اريماك أبخ .يطايتحالا حاتفملا ًامدختسم لخد هنكل ؛لزنملا يف

 ىلع اهرّوصي مل هنكل تذفن دق ةيلمعلا نأب يودب عصقلا غلبأ .ءاعنص ىف يوديب

 .ويديفلا طيرش

 ًءادن هقيرط يف ملست .رهظلا ةالص ةيدأتل اضرلا دجسم ىلإ كلذ دعب عصقلا هجوت

 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 ككذهب

 يأ ملعي ال هنكل ,ءءانيملا وحن اهقيرط يف يهو 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

 دق لأ :ةديدج ةمولعم كلتمي هنإ عصقلا لاق 55 «رابمخألاوب نع لاس 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

 24 عصقلا ضفر .«ةنحاشلا يف حيتافملاو ءامهديعت نأ كديرأ .قالطنالا عقوم

 .ًارطخ ٍنوكيس لمعلا كلذ نإو ءرسجلا برق زكرمتت ةطرشلا نم ةدحو نإ يودبل
 عي .ابراق الو ةنحاش كلتمأ ال يننأ انّيح يف عيمجلا فرعي» :لوقلاب عصقلا عبات

 فوس مهنإف ءبراوقلل ةروطقم عم ةنحاش دوقأ انأو راجفنالا دعب ينوأر اذإ مهنأ كلذ

 .«ٌيلع ضبقلا نوقليو يب نوكشي
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 مااا يعم

 مني فوس ةقيرملا وع لماك ناف .ةروطقملاو ةنحاشلاب مهرب مل اداد» :ىودب در

 :«كشلا ةرئاد ببي

 هله ءاعنص ىلإ فهاد يىننإ .هب مايقلا عيطتسأ الو ةروطخلا ةداع ىف لمع هذ ادد

 .دحلا اذه دنع لاصتالا عصقلا طق .«ةليللا

 فيدص هقيرط يف ىقتلا .ةثالثلا سايكألا ملستيل يودب لزنم وحن عصقلا هجوت

 لمح .هقيدص ةدعاسم رساي ضرع نأ ثيل امو ,ةدعاقلل رخآ ليمع وهو ؛ينيشلا رساي
 مصقلا بلط .ةيدلج ةظفحمو ,ةيودي ةبيقحو ,نوللا رضخأ سيك : ضارغألا نانثالا

 مصقلا هجوت .ندع ةرداغمب نيرخآلا ناوخإلا لك ريذحتو ابخملا لافقإ ىنيشلا نم

 رداغي فوس هنأب عصقلا غلبأ هرودب وهو ,ةمردلا دمحم هقيدص باحطصال كلذ دعب

 .ءاعنص ىلإ هعم

 "صخشلا ضارغألا ضعب ىلع لوصحلا لجأ نم عصقلا لزنم ىلإ ةثالثلا هجوت

 سايكألا عضو فرعي نأ دارأ يذلا يودب نم ةعبار ةادانم مان يل عمل ىلا
 ذوكي فوسف هبيرق لزنم ىلإ سايكألا لقن نم ًالدب هنأ هغلبأ عصقلا نكل :هعم ىتلا

 ءاعنص 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
 يملا رسج قزوف اورم نإ ام .ةمردلا ةقفرب ءاعنص ىلإ هجوت مث ٠ ,كلذ عصقلا لعف

 ب ندالا لصو .هتحت نيتنوكرم نالازت ام ةروطقملاو ةنحاشلا نأ عصقلا ىأر ىتح

 رمأ لق يودب ناكو يملا نبا دهعمب اولصتاو ليللا فصتنم دعب ءاعنص

 .لوخدلاب مهل حامسلاب

 59 قل تلقتعاو ةشمألا ىوقلا ترضح ةليلق مايأ لعب هنإ عصقلا انل لاف

 هالاوب عصقلا لصتا .تاطلسلا ًابنجتم يلاتلا عوبسألا ىتح ءاعنص يف عصقلا
 , ”فانخلا نأ عصقلا كردأ .لاقتعالل ضّرعت دق هدلاو نأ فشتكا هنكل .ندع

 ”اا ىلإ هسفن مّلسو ندع ىلإ هوت كلذل ,نمشلا عفدت يتلا يه هترسأ نأو .هيلع

 .2750 ىروهمجلا
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 .؟ايزيلام يف ةدعاقلا نعفت اذام 000

 000 سلا

 يروهمجلا سرحلا هجوت امدنع اذكهو « .مونلل ملستسا دق عصقلا نأب أدبأ من[ ى

 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

 .يناثلا طيرشلل ثدح ام ريسفت نع عصقلا رع

 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 لعين

 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 اندقف

 نوكي فوسف روفلا ىلع اهب كاسمإلا نم بوجتسملا نكمت اذإ ,ةطلغ اهيف هششملا

 ميظنت ةداعإ نم مهتملا نكمتي فوسف ةصرفلا هذه تتاف اذإ امأ .اهتعباتم هناكمإب

 .هتطلغ ىلع ةيطغتلاو هتياور

 يف اهحرطن انك يتلا ةلئسألا ىلع قيقحتلا ةسلج ءانثأ يف ًاريثك يسنع زكر

 ايصهش اماضعا لجرلا ىدبأ ,اغاقلم 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 ينم بلطف موي تاذ عصقلا باوجتسا انيهنأ

 لوجتتلا انيلع رظحي ناكو .ةمراصلا ةينمألا انتاءارجإ ببسب هبلط لوبق يف ًاليلق تددرت

 نيلوؤسملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل نيعباتلا 91081-لا ءالمع ةقفارم نود نم

 هدأ ترو .هب قثأ ال يننإ لوقلاب يسنع ةناهإ يف بْغرأ مل ينكل ءانتيامح نع

 ةيبناجلا ةارملا يف تيأرو .هترايس ىلإ تلخد .يل هلوق ديري اماه ائيش هيذل نأ لمتحُي

 .اننوعبتي مهو تاقيقحتلا بتكم لاجر نم فلؤم بكوم عم زيدنانرف سولراك

 قئاقد ترم ا قرف ينلعج يذلا رمألا وهو .ديدش ءطبب ةرايسلا يسنع داف

 نضر



 دقنلللا تابأزرلا

 اهيرجن يتلا تاقيقحتلاو تاباوجتسالا نع ثيدحلاب اهدعب انأدع تسمصلا نه ةليلق

 لا نأ دقتعأ» :ًاريخأ يل لاق .هزرحن يذلا مدقتلاو اهعمجن انك يتلا ةلدآلا انشقان

 هضخي نأ بجي يذلا لجرلا وه يودبلا نأ كلذك دقتعأ .طيسبو بيط باش وه

 ,«ةقاققلا ةقوااملا

 ادام 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
 قيفحتلا تحن فرتعا يذلا وهو ,يبكارملا دمحمو يرورسلا رساي امهو :تيينميلا

 نيده ل انرثع .هروزم راس تازاوج ىدع لوصحلا يف * نيساهرإلا ةدعاسب

 :تامولعملا كلت ثا يتلا ةسلجلا يهو ,يبكارملاو يرورسلا باوجتسا ةسلج نم

 تاسلج يرجن انك ثيح ةسائرلا نمأل عباتلا نجسلا ةحاب ىف ىسنعلا تيأر ىتح

 .«؟يبكارملاو يرورسلا نيليمعلا روص ىلع لوصحلا اةتكسبأ» :هتلأسف «باوجتسالا

 , « الكرد

 .«امهيف قيقدتلا انيلع نّيعتيو ءنالمتحم ناهوبشم امهنإ ؟اذامل»

 م نوملعت ال متنأ ؟لاح يأ ىلع نيّمهم امهربتعت اذامل نكل ءالك» يسحر

 .«نايباهرإ امهنأ ينعي ال نييحتلم امهنوك درجم نإ .نيطروتم اناك اذإ
 امهو ,ةدعاقلا ميظنت يف نافورعم ناوضع امهنإ .يدصق مهفت مل لاو ههفيحأ

 ««ديكأت لكب نايباهرإ امهنأ .كلذب ىبكارملاو يرورسلا فرتعا .ةروزم قئاثو نانمؤي

 حابصلا ىلإ يبكارملاو يرورسلا عم اهيف انثدحت يتلا ةيلاتلا ةرملا يف يسنعلا دمع

 عفص ىلإ دمع هنأ امك ,نيينميلا نيققحملا نم الدب انعم ةرشابم اثدحت امهنأل امهب

 .ىبكالرمللا
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 دعاوقلا قرخي مهب هبتشملا عم ةرشابم انثدحت 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 ٠ ,نيينميلا نيلوؤسملا ىلع ةلئسألا حرط بوجو
 نيبوجتسملا عم انمهافت نإ ام : رايهنالا يف ماظنلا اذه رخأتي مل نكل .مهب هبتشملا

 ريغملا نم ناك .ةرشابم ةلئسألل انحرط مدع يعدتست ةرورض يأ اوري مل ىتح نيينميلا

 كلذ نكي مل .هراركتب نوينميلا موقيل ةيبرعلا ةغللاب لاؤسلا هيجوتب موقأ نأ ةيرخسلل
 .بيترتلا كلذ نم اوقياضت مهب هبتشملا نأ ىتح ,تقولل ةعيضم درجم ناك هنأل ًايقطنم

 تاقيقحتلا بتكم ليمع عم موي تاذ تلصو .ديازتلاب يسنع عم انلكاشم ترمتسا

 :ًارذتعم يل لاق ةسائرلا نمأ سارح دحأ نكل .باوجتسالا ءارجإل يروخ هيردنأ
 .ببسلا نع هتلأس .«مويلا اذه انه تاباوجتسا ةسلج كانه نوكت نل نكل .ءفسآ»
 نأ انرمأ .فرعن ال» .ببسلا نع ًاددجم هتلأس .كلذ انل لاق يذلا وه يسنع نيسح»
 .«طقف كلذ لوق

 .نآرقلا أرقي هبتكم يف ًاسلاج هاندجوف يسنع نع ثحبلل هيردنأو انأ تهجوت
 تاسلج ال هنإ انل ليق .نيسح اي ريخلا حابص» :اضرلا نم يننكمأ ام ىصقأب هل تلق

 .«؟يرجي اذام .مويلا اذه باوجتسا

 .«مويلا اذه لوغشم يننإ» :فلكتب ًامستبم در

 .«يوامس لمعب لوغشم كنإ .كلذ تظحال» :نآرقلا باتك ىلإ اريقح ثيلق

 .«مويلا اذه مهب هبتشملا عم ثدحتلا اننكمي ال اذارج :ةيلأس . .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 .ءبىتكلاو ,ءتاراكذتلاب ةئيلم ناردجلا فوفر تناك ,كتارألاو دعاقملاب

 ىلعألا ىلإ ارتوتم تفتلي ناك هنكل .نآرقلا ىلإ رظنلا ةعباتم ىسنع لواح .قاروألا
 كاسمالاب تأدبو ,يوحن رظني وهو هظحلأ مل يننأب ترهاظت رةلبقأا تدك“ اهب ققرعي يك

 ضرع
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 .طبضلاب هب موقأ تنك ام هيردنأ لعف .هعضوم ريغ ىف هعضو

 ءانيع تناك ٠ «يضارغأ سملت ال» !نمزلا نم ةقيقد رست رورم دعب يسنع يل لاق

 .فوفرلا ماظن برخن نتأل ا يتكيف هنأ ادد .ايفظ ةاعشلا

 ىلإ كبتكم يف ىضوفلا ٌثعب دارأ كلذل ,هيدل رخآ لمع الر : امستمم هنردتأ لاق

 «ءانجسلا باوجتسا اهيكتكمن .ًائسح ,ائسح» : ىسنع باجأ

 .«نيسح أب كل | قب : ًامستمم كيج

 مرجهلا قبس يذلا عوبسألا لالخ هتاطاشن نع عصقلل انباوجتسا ءانثأ انثدحت

 يف مقل 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

 خلا ةعماج يف ناسردي اناك امدنع يأ ,«1498 ماعلا ذنم هفرعي ناك يذلا يميرلا

 فوفص يف ديئجتلا نع ماه لوؤسم ىلإ ةيلاتلا نينسلا يف يميرلا لّوحت .ليفع

 90 تناك .بابشلا تيب يأ .هلزنم ىلإ هجوتلل مهاعدو مهب عصقلا بحر .ةدعاقلا

 ”د”جملاو ةدعاقلا ءاضعأ نكمتي .نيّدلا ىلإ ةوعدلا ةجحب لمعت ةدعاقلا ةفايض

 .ةيرحب ثداحتلاو اهيف ثوكملا نم نولمتحملا

 رخآ طشاث رشح .ياشلا اويرشو ةعاس فصن ةدمل اوثكمو هتوعد لاجرلا لبق

 5 «يميرلا رداغ .دارفنا ىلع يميرلا عم اعملو ءمساق دمصأ رسآب يعذب

 ىلإ ءادغلا ماعط راضحإ بيترتل لزنملا عصقلا رداغ امنيب كلذ دعب قئاسلاو

 ماعلا لزنم يف عيمجلا عّمجت .ةدعاقلا يف فورعم طشان وهو ,ينازعلا رساي
 7 مهنيب نم ناكو ,ةدعاقلا يف نورخاآ نويلحم ءاضعأ مهيلإ مضنا .رهظلا ةالص

 .ةمردلا دامحمو ينيشلا

 : ري

 ْ ريعتأ
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 يف عصقلا قفاو .لاومألا عيزوتو قافنإلا ىلإ ا «تاباسمل اب ىلا ايم

ب هنإ يميرلا لاق نا ىلإ حرطلا كلذ ىلع ةيادلا
 لاومألا عيمجت يف داجلا هلمع ببس

 .ةماه ةطقن اهنأ ىلع عصقلا قفاو .اهفرص ةهجو ريرقت يلا رخس لإ «قيغربتلا دب

 عيمجلا رداغ .ةحابسلل رحبلا ىلإ هجوتلا نوديري مهنأب كلذ دعب عصقلا يميرلا غلبأ

 ملعف دجسملا نم رصعلا ةالص دعب عصقلا داع .ةحابسلا بايث زيهجتل عصقلا ادع ام

 .ءاعنص ىلإ اوداع دق نيوثارلا نأ

 .لوك ةرمدملا يمجاهمل عادو ءادغ هنأكو هنع عصقلا ثدحت امدنع رمألا ادب

 هده يف هيلع انقرعت اننكل ,ادوجيوم ناك نإ لآقو ؛ىواسوم ةروص ىلع عصقلا فّرعت

 كلذ نكي مل .ىلع ابأ يكرحلا مسالا مدختسي وهو ؛يرماخلا ناسح هنأ ىلع ةرتفلا

 يف نيرخآلا فويضلا دحأ براح :موجهلاو ءادغلا ةبدأم نيب ام ديحولا طبارلا وه

س مجاهم وه نوكي نأ ررقملا نم ناك ىذلاو ,لدهألا هط
 زئافيلو

 مسا تحت ناتسناغفأ

! شل اعادو نوت وأ هذه
 نيمجااهملل 

 ءادغلا ةبدأم نم دصقلا ناكاذإ امأ .يراحتنالا

 ىلع اوناك نميلا يف نيريثك نأ ينعي كلذ نإف نييراحتنالا
 موجهلاب قبسم ملع

ءانيم ىلإ اهقيرط ىف تناك لوك نأ ةيقاوبو
 نأ انك ألا اكعسم اطدتع .ندع 

 *دعافلا ييباهرإل ةروزم رفس تازاوج ىلع لوصحلا ,ةطاسبب .لواحب ناك يميرلا

 تايلمع يف اهومدختسي يك
ذه دنع :طشتكأ ىل .ةلبقم

 ينالمع طبار يأ دحلا ا

 .لوك ىاع موجهلا نيبو ءادغلا نيب ام رشابم

 تقبس يتلا مايألا يف هلامعأو ةدعاقلا وحن عصقلا راسم انتاشقانم تطغ نأ دعب

تلا رهشألا ىطغت ثيحب اهسهرت انمق ملوك
 ءدحاو ثداح يَقب لوك ةثداح تقبس ي

 ةحشم دجي مل هنأ يف ببسلا كلذ ناك اهيرلو جيه ىلا عصقلا نأ نم مغرلاب
بمسيد/لوألا نوناك رهش شاول

 1508 ماعلا نم ر

 اا يف عصقلا ىقلت .هنع ثدحتلا يف

 لت مايا ثم هب ةقرعم ىلع ناك ىزإا ىو ,دالخ نم ةيفتاه ةملاكم
 0١

لا اذه نكل ,عصقلا ةقيقش نم ا
 .ةياهنلا يف ققحتي ملرمأ

 سضحاو



 دونلالا تايزرزإ
 بهو وو وووصس مس س11 دذ>د <<” حسنا تل

 ,ةيدوعس ةجهلب ملكتيو ءرعشلا ريزغ ,ةينبلا ليحن لجر هناب دالخ عصقلا فصو

 يتاظحالم عم ىشامتت فاصوأ يهو :«نيتليمج نينيع» بحاصو :ةلمتكم ةين وذ,

 تظحال ةيحللا ادع ام نكل - شمقلا يلع اهضرع يتلا ةيوهلا ىلإ دئتست

 م الإ تالا يف نونوكي امدنع ةيحلب ظافتحالا | ىلإ ءاعننلا ليم امني هنأ

 7 اا ةسماخلا غلبي هنأب دالخ 5 نيرخآلا نع نيفلخت

 ىتح امهنيب ام يف لاصتا ىلع نالجرلا يقب .ًائس كلذ نم نم ربكأ هنأب دقتعا عصقلا

 ناف ايوب ةدوعلا دارأ ام اذإ هنأ عصمت غلبأ د دالخ أ 7 هةسسسس كعب

 ةكلمملا نم 98 ٠٠١ غلبم دالخ دلاو لسرأ .عصقلا نم ةمهم ةمدخ دالخ بلط

 دخت يذلا وهو وكلا مس ميهاربإ ىعديو ةدعاقلا ءالمع ديس ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا

 تسلا نم حما كف يف لع ىلع نكن. 0

 يانحإ ىف انكم ادن“ اهتاذ ةهبجلا ىف ايراح امهو .ناتسفاغفأ مايأ نم ًاساوت فرعي

 نإ عصقلا لاق .(ةنسوبلا ىف كلذك ساربن براح) .اهتاذ ةفايضلا راد ىف لحارملا

 هنكل تقولا كلذ يف ايسآ يف دالخ ناك .ةليدب ةيلمعل صّصخم لاملا نإ لاق دالخ

 نأ رعش ًادالخ نكل .همّلستل هيقتليس ثيح ةروفاغتس ىلإ لاملا لقن ساربن نم بلط
 قفاو .هدحو ساربن هلقني يك كرامجلا ىلإ ةبسنلاب ريبك غلبم وه 875,5٠٠ غلبم

 .:داقرت نود نم ةدعاسملا ىلع عصقلا

 هنأ حضاولا نم ناك .روبحلا نم ةلاح يف وهو ةيفتاهلا ةملاكملاب عصقلا اعل
 نم دالخ هايإ هحنم يذلا فرشلابو ,ةدعاقلا يف مهملا وضعلا دالخ عم هتقالعب روخف

 .هتدعاسمل هبلط لالخ

 غلبأ .ةلحرلا اشقانو ساربن عم ءاشعلا ماعط لوانت كانهو ءاعنص ىلإ عصقلا هجوت

 (يديلقتلا ينميلا يزلا نم ًالدب) لاورس ءادتراو هتيحل ةقالح ةرورضب عصقلا ساربن

 م



 :؟؟ايزبلام ىف 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 ب قيس وبأ هنوف نوكي اميرلو :ساربت ءايرقأ دحأ وه قئاسلا

 ءانثأ 7٠١٠ ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف كلذ دعب لتق يذلاو ءءاعنص يف

 عصقلا عضو .امهنيب ام يف 87,6٠٠ غلبم نانثالا مّسق .(ةينميلا تاطلسلا عم ةهجاوم

 رفاس .ىرخألا بيجلا يف 87٠٠١ غلبم عضو امنيب ,هلاورس بيج يف 59,5٠٠ غلبم

 دعب كلذو ,ةروفاغنس ىلإ كانه نم هجوتلل اططخو ءيبظ وبأ ربع كوكناب ىلإ نالجرلا
 ةروفاغتس ىلإ لوخدلا تاريشأت ىلع امهلوصح ةيناكمإب امهتايرفس ليكو امهغلبأ نأ
 عم ضوافتلل ةدع تاالواحم دعبف .ءحيحص ريغ كلذ أ نكت دفلوكتاب رااطم رم

 نالجرلا قلع .ةلواحملا نع ايلخت ,ةكيكرلا ةيزيلجنإلا امهتغلب ةيدنالياتلا تاطلسلا

 .نطنشاو قدنف يف الزنو دحاو رهش ةدمل لوخد ةريشأت الطف ,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 ةلاسرل
 حمسُي مل هرودب وهو «قبسم لكشب ةروفاغاس 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 تامولعملا
 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
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 دوسلا تايارلا

 ركاذت ايرتشا نأ نالجرلا ثبل امو ءامهتدعاسم ىلع امهركش 57,50٠ غلبم هايطعأ

 .نميلا ىلإ اداعو ةديدج

 ةدعاقلا مدقُت يذلا ببسلا وه ام ذإ .ةصقلا هذه انعامس دنع بوبو انأ تلهذ

 مرجهل طيطختلا ةرتف طسو نميلا جراخ ىلإ 575,6٠٠ 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 .ًادبأ دراو ريغ دالخ هّدعي ديدج عورشمل ًاصّصخم

 يداحتالا تاقيقحتلا ىتكم ءالمع دحأ ىلإ ًارابخإ انلسرأ 57,6٠١. نم رثكأ فلكت

 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

 هي انيرحأ .ساربثو عضقلا اهمدختسا يتلا قدنفلا ةفرغ ديدحت نم انكمت اذكهو

 يف عصقلا فتاه مقر ىلع (ةدراولا تاملاكملا صخخفت) 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

 "الاصتا هنم يرجي دالخ ناك ىذلا فتاهلا وه اذه نأ ,ببسلا اذهل ءانجتنتسا

 يمومعلا فتاهلا اذه نأ لهو ؟ايزيلام يف لعفي دالخ ناك اذام .مهعم

 انلأس كلذل .لاؤسلا كلذ نع ةباجإلا فرعن مل ؟مظتنم لكشب ةدعاقلا

 ””اهولعملا عيمجت نع لوؤسملا يموكحلا زاهجلا يهو - ةيزكرملا تارابختسالا
 .دالبلا جراخ ةيرابختسالا

 ! 000 - نميلا ةقلح يف انتاقيقحت تاوطخ نم ةوطخ لك يف انيستكا

 الك سرا دم نيو فديدحس ةلفمأ اهياعأ زرت تناك وأ كارم اطوبح .ايزيلام
 , اذ! اًمع هيف مهلأسن ( (3[17] ريدم ربع) ) ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ انيس

 ماسر بلط يأ ىلإ ةبسنلاب ايديلقت ٌءارجإ كلذ ربتعُي) .اهنع تامولعم يأ مهيدل

 نح سكعلاو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نيب

-- 

 ما

 - و. هه يي بيس ا ا اسشسللا اسمع 135
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 ؟ايزيلام يف ةدعاقلا لع هذ 5-9

 عسي يو حسو ا أ

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ٠٠٠١. ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف 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 تّدر .كانه
 يموقلا نمألا ةلاكو كلتمت مل .يموقلا ن نمألا ددهت ةدعاقلل ٍتاعمجت نع ائيش ملعت ال

 .انتلئسأ نع تاباجإ اهرودب

 انبتكم تاقيقحت تدجو نأ دعب يأ 7٠٠١١. ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش ىفو

 يذلا وه امبرل ادالخ نأ انررق دقف روبمالالاوك يف يمومعلا فتاهلا مقر ينرناقلا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ايناث ايمسر ابلط انلسرأ امك .ءفتاهلا كلذ مدختسا

 نع ةعوبطم ةيقرب يأ (ناداإإنم»د مسا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف هيلع قلطن -

 يأ انتأي مل .مقرلا كلذ نع ًائيش نوفرعي اوناك اذإ اًمع مهلأسن - ةبتاكلا ةقربملاب دعب

 دار

 امدنع أ 5٠١١, ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف ثلاثلا ىمسرلا انبلط لسرأ

 عّمجت ببسب ديدج بلط لك لسرُي ناك) .ةديدجلا ليصافتلا ضعب انيدل تعمجت

 مث ةيركرملا تارابختسالا ةلاكو نأ ىف كنت انثأل سيلو تدق ةلكسأ وأ ليصافت

 نع ائيش نوفرعي اوناك اذإ اّمع ً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 اهانققح 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 .
 لفن تيلطت ةجرد ىلإ ادج ٌريطخ عضولا نأ ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش لولحب
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 . .انمأ رثكأ اعقوم تربّتعا ىتلا ءاعنص ىلإ ندع نم دالبلا يف انم نيقابلا كئلوأ

 70 .ءاعتص ىلإ مهباوجتسا ىف بغرن نيذلاو ؛مهب هبتشملا لقن ىلع نويئميلا

 .| امك ,ديازتلاب ترمتسا تاديدهتلا نكل ءنوتاريش قدنف يف ةيادبلا يف انثكم

 نلتنا اذكهو :ءاعنص ىلإ انتعبتو تداع انتمجاهمل ندع ىلإ تلقتنا يتلا ةيلخلا

 زن بارجتسالا تاسلج دقع وهورخ رييقت :ت ءارجإ ىلإ اندمع .ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ

 از# نوشيلا النعاس قمم 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 ةيكريمالا ةرافسلا ريجفتل طيطختلاب اومهتاو .ءلاجر ةينامث ىلع
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 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

 ادقعو ,ةرافسلا جراخ نم ماعطلا بلطل انررطضا اذكهو ءانل ليك ملعط ريضعت

 .موي لك كال وك املا افعلس ناك يذلا وهو ,ينانبل معطم بحاص عم ةقادص

 1015و 581 تاقيقحت قيرف دارفأ نم درف لك عفدي نأب 5 ةريفسلا ترمأ
 ةرافسلا يف فيظنتلا يفظوم ىلإ ًايموي تارالود ةرشع ىلإ ةسمخ نيب ام حوارتي ًاغلبم

 - ةفللا لمحتي ال تاقيقحتلا بتكم نأل صاخلا انبيج انبيج نم غلبملا كلذ عفدن انك
 ترعش .ىرخأ ةيع كبس ةاقاتم يأ يف وأ ,ةرافسلا يف ءالمعلا ثكمب امدنع ةيفاضوؤلا

 يل وأ ءالمعلا ليمحت ىلع ةريفسلا مادقإ ببسب بضغلاب 7215و 881 اترادإ

 دافس نأب انروعش وه انمهي ناك ام نكل ؛ةفلكلا ببسب جعزنن مل .ةرافسلا ضرأ ىلع

,ةرافسلا ةنزخ يف انقدانب عيمجتب نيدوب ةريفسلا ترمأ
 . تعب اهنع انضّوع انكل 

 ” يف ةحوتفم اهكرت نودمعتي ةنزخلا نوسرحي نيذلا ةاشملا ناك .نيتفلتخم | ١ 7 5 اهم ى . 03 5 5 9 نان 1
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 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت 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 قدانب 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 الو ين ناك

 هجوت نأ ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح ١١ يف ديدحتلابو ,تقولا اذه يف ثدح

 تاقيقحتلا بتكم ىدل ةللحم يهو 222523 يج يغام عم 82558 سأ كرالك

 عمو ٠ :ةيكريمألا تارامعسالا ةلاكو يف ندال نب ةدحوب ةقحلم اهنكل ,يداحتالا

 يف 7881ل سيئرلا رقملا يف تاقيقحتلا بتكم عم لمعت ةللحم يهو ,يسروك انيد

 ةرمدملا ىلع موجهلاب قيقحتلا قيرف ء ءاضعأ عم ع امتجالل كلذو .ةمصاعلا نطنشاو

 اهحرط نوديري يتلا ةلئسألا ضعب مهيدل نإ اولاق هكوويوتلا يف لوك“ :نسأ لأ ىف

 يكيرش وهو ؛تدراغنوب فيتس نكل ,تقولا كلذ يف نميلا يف تنك . ةيضقلا لوح

 .قيرفلا سأرت كلذلو ,كرويوين يف ناك ةيضقلا هذه نع ةيلوؤسملا ىف

 نم ةليلقلا ىلوألا تاعاسلا ىدم ىلعو «قيرفلا ءاضعأ ةيقبو فيتس ىطعأ

ط . .تافيقحتلا يف لصاحلا مدقتلا نع نيرئازلل ًاصخلم عامتجالا
 ءاهتنا روف انئيد تبل

 قيرف ءاضعأ ىلع روصلا ضرع .رهظلا دعب نم ٠١ ةعاسلا وحن دنع يأ ,عامتجالا

 .قيرفلا مامأ ةلواطلا ىلع ةحضاو ةبقارم روص ثالث انيد تعضو .لوك

 ويلبد موت نم روصلا تملست انيد نأ عامتجالا كلذ ىلع رهشأ رورم دعب انملع

 روصلا نأب طقف تغلبأ اهنأو أو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسم وهو --

 نع ءيش :. يأ دحأ

 ناك اذإ ام ة ةفرعم دارأ مون نأ ايل نع ءيش يأ فرعي يداحتالا تاقيقحتلا ' 5

 .روصلا ىف نيرهاظلا لاجرلا

 ضن



 دوسلا تايبازلا

 كلا يدسإ يف ريال عبصتلا .ديق ذ ناك اذإ اًمع قيرفلاو فيتس 8588 لأس

 يأ نمض نم عصقلا نكي مل .رخآ صخش يأ ةيوه نوفرعي اوناك اذإ اًمعو .روصلا

 فرعي اال هنإ لاق ثالثلا روصلا صحفت نأ دعب فيتس نأ امك ,ثالثلا روصلا هذه نم

 .رخآ صخش يأ ةيوه

 ءالؤه مه نَم نكل» :هب ةصاخلا ةلئسألا نم ةلملس كلذ دعب «فيصم قلطا

 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 قحال تقو يف
 ةرازو بتكم نم نذإ ىلع لوصحلا نود نم ةدراولا تامولعملاب نييئانج نيققحم

 /لوليأ نم رشع ماسلا جل تدروا] .ةطعل ىلاو :تكاراشعسالا تاسايسل لدعلا

 تاراشمالا تامايسل ليعلا ةرازز بسك نم ًاذذإ ادبأ بيلطن لا انيق نأ ربهكس

 ايدتنم اليمع ناك هنأل تامولعملاب فيتس كارشإ ءلاح يأ ىلعو ءاهناكمإب ناك
 .( تارايختسالل

 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 8852 عانقإ قيرفلاو

 عفدي رخآ ببس نم كانه لهو «نميلا يف انتاقيقحت قيرفل ةمهم تناك روصلا نأ
 نَم ؟عصقلا نع لاؤسلل لوك قيرف ىلإ ءوجللا ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب
 تارابختسالا ةلاكو هتبقار يذلا عامتجالا كلذ ةعيبط تناك امو .لاجرلا كئلوأ ناك

 هع لقب مل ؟اهب ملعن نأ نّيعتي :ي ناك ىرخأ ةرماؤم كانه تناك له ؟ةيركرملا

 ايش

 ع



 :؟ايزيلام يف ةدعاقلا لعفت اذام“

 ببسب ًايئزج كلذ اولعف مهو ,ءىسقأ تايوتسم ىلإ لادجلاب قيرفلاو فيتس مفد

 ببسب ءاعنص ىلإ ندع قم انلقتنا :نميلا يف انم اوقب نيذلا كئلوأ هاقلت يذلا ديدهتلا

 لمتحُي هس ابا ديب ل را رايت 14 تاديدهيل

 يذلا رمألا وهو .قرك را نم 1 يخل ءاجألا ءاسإ يل اننودعاسي فوس مهنأ كلذك

 .عرسأ تقو يف نطولا ىلإ ةدوعلاب انل حمسي

 .«راضحملا دلاخ لاجرلا ءالؤه دحأ ىعدي» :اريخأ ائيد تلاق

 انوربخت نأ مكنكميأ ؟هنوبقارت اذاملو ؟راضحملا دلاخ وه نمو» :فيتس لأس

 «51 هنع ءىش ىأ

 .تمصلا ٠ نم ةرتف تداس

 « ؟هدلوم خيرات نيفرعت لهو ؟هرفس زاوج مقر وه ام»

 .مرششأ :تصص ةارئق تنوره

 .تامولعملا نم ردق يأ ىلع لوصحلل نيتيمتسم قيرفلا ءاضعأ ةيقبو فيتس ناك
 ال صخش نع ءرملا تحس اهدنع ةرسك ةدانعاسيم ميداغت انكم كا هدحو مسالا امأ

 .ملاعلا يف ناكم يأ يف نوكي نأ نكمُي يذلا صخشلا وهو - ًائيش هنع فرعي

 .يغامو انيد عم ةياهنلا يف رداغ اذكهو ,تامولعم يأ انءاطعإ 1553 ضفر

 اديزم ابلاط انيدب لاصتالا يف ةيلاتلا رهشألاو عيباسألا دق ىلغ يعم ريقسا

 نكمتت ال ةعفملا «دعاوقلا» بسحب هنإ ةرم لك يف هل لوقت تناك . تامولعملا نم

 ةرادإلا ىلإ يأ - ىلعألا تاطلسلا مامأ فيتس جتحا .تامولعملا كلت هئاطعإ نم

 نم رشع يداحلا دعب نكل) .«دحلا اذه دنع فيفوتيا» نأ هم ببلط قل تاقماعلا

 ءاطعإ هتعاطتساب ناك اذإ اًمع لأس هنأب نيققحملا د## غلبأ _ىتبس /لوليأ

 اودري مل ةلاكولا يف هءاسؤر نكل ,يداحتالا تاقيقحتلا ىتكم ىلإ تامولعملا
 .(ادبأ هيلع
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 دوسلا تايارلا

 .تامولعملا ءاطعإب ةقلعتملا دعاوقلا مهف تءاسأ يتلا ةديحولا يه انيد نكت مل

 دح ىلإ تلصو يتلا يهو .ةيكريمألا ةموكحلا طاسوأ ربع لكاشملا هذه تدتما

 نيلو ملا عم عامتجا دقعل رياربف/طابش رهش يف نميلا يف فيتس ناك .لوقعماللا

 لوؤسملا هفصوب اموي 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

 انأف :تامولعملا كلت ةفرعم نوينميلا عيطتسي ناك اذإ ,عمسا» :فيتس لاق

 .«كلذك اهتفرعم عيطتسأ

 .«فكعسا»

 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 ,نمزلا نم

 بوب مهيف نمب .لايتغالل نوضرعتيس [نييكريمألا نم] دلبلا اذه يف نيدوجوملا لك
 لك عيطقت ىلإ اندمع .يعافدلا ىقحلملا . 5558 و .ةريفسلاو انأو نيدافكام

 .راطملا ىلإ نيهجوتم تارايسلا انللقتسا مث ءانتادعم لك اًكيضوو ءانمثاثو

 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 حتف مدعب ترمأ أ نيدوب ةريفسلا نإ اهيف هل لاق ةيجراخلا ةرازو يف يميلقإلا

 خاتبمرآ دراشتير ةيجراخلا ريزو بئان عم عوضوملا نع ربكأ ليصفتب ملكتت نأ ىلإ

 هله نكل اغلا يصخش ءيش يأ دجوي ال ,ءفسأ اذ :سركحلا سيئر ال لاق

 ماو :ةيرحبلا ةاشم عم ةبيط تاقالع ءاشنإ نم رم انكمت نأ انل قبس .«يرماوأ يه

 16 يوب اما ,ةرافسلل ةيامحلا ريع مهتابيردت يف مهتدعاسم ةاشملا اتم

ورضلا ريغ نيفظوملا عيمج ناك ةسارحلا ىف انبوانتو ,ةرم نم رثكأ
 8 .  نير

 انل حمس .اهيلع لوصحلا مهنكمي يتلا ةدعاسملا لك اوجاتحا اذهلو .ةرافسلا

 اق اا
 دي مس ِ-ه-- هه هبهسطصصهساد+ وسو ا. + انو هوم ادووماما هه

 - معمل سام د د سمسم ول ل موا يوما سم ميمو مص ايو حمو يسم



 ؟ابزيلام يف ةدعافلا لعفت اذام“

 رايخ يأ اوكلتمي مل مهنكل ءاننيب ام ةنيتم ةقادص تأشن نأ تثبل امو ,لخدتلاب رمألا

 .مهتسيئر يه تناك ةريفسلا نأل

 اموي نيثالث ةدمل ةبوانم ةرتف يف ةلوؤسم تناك يتلا ,ناغيلاغ يرام تهجوت
 فدهب ,يناديملا 71015 دئاق وهو ,تيبروك فيتس عم ,تاقيقحتلا بتكم قيرف نع
 يذؤتس ةرافسلل عيمجلا ةرداغم ةروص نأب تدافأ يتلا نيدوب ةريفسلا عم ثدحتلا

 انأ ٌتيِقب اذإ هنإ ءككلذ 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 ءاذكه

 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

 نيفدهتسملا ةمئاق سأر ىلع نادوجوم بوبو انأ اننأب انوغلبأ مهنأ كلذ ىلإ فاضُ
 .مهئاطشن باوجتساو قيقحتلا ةيلمع سأر ىلع اننأ نوفرعي نيذلا نييباهرإلا لبق نم

 لخدت .عضولا هل حرشو ةيجراخلا ريزوب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم لصتا

 أوج انرفاس .ةرداغملاب انل حامسلاو باوبألا حتفب ًارمأ 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 ءطابحإلاب ً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

 ميظنت يف مهتيمهأ ببسب صاخشألا كئلوأ باوجتسا اندرأ .مهنوجس يف نيرخآ

 كلت سأر ىلع ناك .لوك ىلع موجهلاب مهتقالع مدع نع ليق امم مغرلاب ,ةدعاقلا

 .دالخ قيقش .ءاربلاو ,.يصخشلا ندال نب سراح .لدنج وبأ ةمئاقلا
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 دوسلا تايارلا

 نارابختسالا ةلاكو لاؤس ىلع انبظاو .ايزيلامو دالخ ةلأسم كلذك انيدل تيَقِ

 ندرأ .اهنع ائيش نوفرعي ال مهنأ ىلع نيّرصم اولظ مهنكل ,ةلأسملا هذه نع ةيزكرملا
 ىه اياضقلاو ةلئسالا هذه عيمج تناك .دعبأ دح ىلإ ةلأسملا هذه يف قيقحتلا ذخأ

 .ةدوعلاب نذإلا انئاطعإل ايلعلا ةرادإلا ىلع طغضلا ىلإ انتعفد ىتلا

 عامتجالل نميلا ىلإ اندعو .رضخألا ءوضلا ىلع سطسغأ/بآ رهش ىف انلصح

 .دالبلا ىلإ نامأب 7015و تاقيقحتلا بتكم يقيرف ةدوع طورش ةشقانمل اهيلوؤسمب

 تناك .نيينميلا عم ثدحتلل ءاعنص ىلإ نيرخا نيلوؤسمو ليوسكام ينيك عم تهجوت

 .نميلا ىلإ ينيك اهيف رضحي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت

 يف هلمع تاقيقحتلا بتكم ةدواعم ةيؤرل اهرورس نع نيدوب ةريفسلا تبرعأ
 ةلأسم تناك .هفده ىلإ لصي يك انقيرفل ةدعاسملا ميدقت تضرع اذهلو ءقمبلا

 تاديدهتلل ةيقيقحلا ةعيبطلا لهاجت هناكمإب دعي مل ًادحأ نكل ,ةقلاع لازت ام قدانبلا

 ةلاكو دارفأل طقف نكل .قدانبلا لمحب انل حامسلا ىلع نيدوب تقفاو .انلاطت ىتلا

 .انتيامحب نوموقيس نيذلا يسامولبدلا نمألا

 زكرمتلا انقيرف عيطتسي نما عقوم ىلع روثعلا يه انجمانرب يف ةيلاتلا ةطقنلا تناك
 .ءاعنص ىف ةيسورلا ةنيدملا ةقطنم يف عقت ةفش نيدوب ةريفسلا بئان انيلع ضرع .هيف

 اهيف سولجلا مكنكمي» ثيح ةفرغ ىلإ راشأو ,يحايسلا دشرملا رودب بئانلا ماق
 انحرش .«تاقلا غضم ىلإ ةفاضإلاب مويلا لالخ هب متمق امب ثدحتلاو .ضرألا ىلع

 ,ةسماخلا ةرملل ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسملا انل ةدع .نفيلا يف عئاش ةكل :ةدحتملا

 زجع ىنيك نكل .تاقلا غضم تاسلجل ةسائم ةقشلا هله نأ شيك .ةيدج- لكيو

 لكب لاقو ءقيدصتلا نع ازجاع ىلإ رظن ىو .لوؤسملا ىلإ رلظن .هتاكحض متك نع

 يف قيقحتلا قالطإ ةداعإ لواحن ناكملا اذه ىف ءانه انك .«اعئار كلذ سيلأ» :مزح

 تارسلا نع كتيدحلا ىف لخجرلا رمقسي الين ايكريمأ اراب ريثغ ةعبس لثق ةعيرج

 .«نميلا يف كب اه ادد :نزحب امستمم ينيكل تلق .تاغلا غضم نع ةجتانلا

 نضرب



 ؟ايزيلام ىف ةدعاقعلا لععفت اذام

 قبس يدنلريإ لجر وهو ,نوناقلا قيبطت ىف تلمع ةريبك ةلالس نم نوج ردحتي

 ,هتفيظو ىلع زيكرتلا ديدشو داجو ميقتسم لجر هنإ .ةيركاسع ةقارفأ سف مدخ نأ هل

 ةياغ يف حبصي يموقلا نمالا لئاسم يف هنأ الإ حرملا ىلإ ليمي هنأ نم مغرلاب نكل

 لأسو 1177 ىلإ نوج رضح .نيينميلا عم انعامتجا دعب كرويوين ىلإ اندع .ةيدجلا

 فرعأ ال .نوج» :ينبك در .نميلا ىلإ ىلوألا هترايزب هعاتمتسا ىدم نع ينيك
 ىتح .ةعئار ةديس اهربتعأ يننإ .ةريفسلا عم لكاشم نع هب نوثدحتي اوناك امع كيف
 سأر طقسم يه ةربراب اتتاس نأ رقذت .عقردواب اتناس يف فص ميلعت ينم تبلط اهنأ

 مث «ءمستباو ءهدي نم ةراشإب كلذ نع رّبعو ءانجهتسم نوج هيلإ رظن .نيدوب ةريفسلا
 .ةفرغلا نم جرخ

 انتدوع رمأ عيقوت وه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف نوج هب ماق لمع رخآ 53

 ناكو 75٠0٠١١, ماعلا نم سطسغأ/بآ ؟1 موي ىف اهيف هتيأر ةرمرخآ تناك قسما ىلإ
 .هل لمع موي رخآ

 ةرادإ ةقيرط نم ةجتانلا ةمكارتملا تاطابحإلا ببسب بتكملا كرت نوج رّرق
 لوك ةرمدملا ىلع موجهلاب قيقحتلل اندوهج معدت مل ةرادإلا نأل ًاجعزتم ناك .رومألا

 ودعا ةدننش ةيطارقوريب ىلإ لّوحت تاقيقحتلا بتكم نأل ىكتشا .فاك لكشب

 دش نأ ةيتاكما 355 هنأ امك .ىرسألا ؟ابنأل ةباسلا سه ظطفرشلا نم ةقئاقمو

 .ةسايسلا هذه ةجيتن مهتايح صاخشألا ضعب

 ًارمتؤم ويلوي/زومت رهش يف رضح اذكهو .ةنيعم ةيضق يف قيقحتلل نوج عضخ
 ىلإ بحسنا نأ ثبل امو ءلاصتالا زاهج يف ةلاسر هءانثأ ىقلتو ءتاقيقحتلا بتكمل

 كرتف ةليلق قئاقد نوضغ يف دوعي فوس هنأ نوج نظ .لاصتالا مامتإل ىرخأ ةفرغ
 لاصتالا قرغتسا .تاقيقحتلا بتكم يلوؤسمب ةئيلم تناك يتلا ةفرغلا يق هتبيقح
 نأو اورداغ دق نيرخآلا نيفظوملا نأ فشتكيل داع نأ ثبل امو :ةعقوت امه لوطأ اتقو

 اريرقتو «ةيرس اهنأ ىلع ةفنصم ةينورتكلا لئاسر ىلع ةبيقحلا توتحا .تفتخا هتبيفح
 تاقيقحتلا بتكم ريدم طش .كرويوين يف يموقلا نمألا تايلمع لوح سايت
 .كلذب ماعلا يعدملاو
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 دونسلا تايارلا

 دق ةيصخشلا ضارغألا ضعب نأ نّيبتو ,ةليلق تاعاس دعب ةبيقحلا ىلع رثُع
 سمت مل قئاثولا نا تامصيلا ليلحت نّيِب .ةدوجوم اهلك تناك قئاثولا نأ الإ ءتقرُس

 .ثداحلا نيل ىمرج قيفحت ءارجإب كلذ نم مغرلاب 5-5 لدعلا ةرازو نحل .ادبأ

 رومأ عم قفارت يذلاو ,ةيضقلا هذه هاجت بتكملا هرهظأ يذلا معدلا مادعنا نإ

 ىقلت .بتكملا كرتل هيلإ ةبسنلاب ناح دق تقولا نأب روعشلا ىلإ هعفد :ةريثك ىرخأ

 ارارق كلذ ناك .يملاعلا ةراجتلا زكرم يف نمألا سيئر ةفصب لمعيل ًايخس اضرع نوج

 .هب موقن انك يذلا لمعلاو بتكملا بحأ هنأل هيلإ ةبسنلاب ًانزحم

 ةحيرش نوج بلط .انبتاكم ةلابق عقي يذلا رنياد وج معطم ىلإ نوج عم ترس
 بعرت الاد :ريزنخلا محل ةحيرش هل اريشم هتحزام .نبجح ةريطشو ريزنخلا محل نم

 . «منهج نا بهذتس ؟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 ءةدملا هذه لك كعم ٌتيقب» :لوقلاب ىفتكاف ءةرملا هذه

 وهو ؛نوج وال ىلإ اهلسرأ نأ هل قبس ةينورتكلإ ديرب ةلاسر نوج يلع ضرع

 اهتيضق ًاماع ١" لالخ يف هنإ كل لوقأ نأ ديرأ .يل موي رخآ اذه» :ةلاسرلا كلت نم

 رايتخالا يلع عقو امدنع يه يل ارق ردكألا ةظحتلا تالاك .ةمركسلا ةمدخع يف

 تعضو .لوك ةرمدملا هل تصرعت يذلا موجهلا لوح ةيراجلا تاقيقحتلا ىسوؤرتل

 اذه ىف زرحأ دق امهم ًامدقت نأ قدسي دقتعأ انأو «تاقيقحتلا هذه ىلف ىلقتا لك

 كتلئاع عم كركذأ لظأس ...كباصمل تيكب يننأ كتلئاعو فرعت ال تنأ .لاجملا

 15# ريهأ هللا كارايل :.كتلئاع دارفأو مهبحت نمو ا هللا
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 ؟ايزيلام ىف ةدعاقلا لعفت اذام
 ”ةيييسس سمس

 يننأ رك .ًبيرغ كسفن رعت ال» :معلطملا جراخ انضعب انعدو امدنع نوج لا
 .«عراشلا ند رخآلا فرذملا يف

 يلوؤسم ىلإ ريشأ تنك .«كترايزب يل مهحامس نم ًادكأتم تسل» :ًامستبم تلف
 .نوج نوبحي 5 نيذلا تاعشحتلا تكف

 راس 3 :ةرارحب ىنفناع .ميحجلا لإ اويهديلف» :سوبعلاو كحيضلا نيب أه لاق

 .عراشلا يف العقاب

 ,سطسغأ/بآ 7 موي يف يأ .ىلاتلا مويلا يف 5 ىج ىجام تلسرأ

 ةيجراخلا ةرازوو ءكرامجلاو .ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ ةلاسر ١)

 وهو .ةبقارملا تحت يمزاحلا فاونو .ءراضحملا دلاخ امه نيصخش عضو اهيف بللطت

 ةدحتملا تايالولا لوخد الواح ام اذإ امهيلع .ضضبقلا ءاّقلا سوجو ينعي يذلا رمالا

 .اهترداغف وأ

 شيتفتلاب فيصلا كلذ نم قباس تقو يف 15852 ويلبد موت نم ابلط ىجام تقلت

 ىف» راضحملا دلاخب ةقلعتملاو ةيزكرملا تارابشتسالا ةلاكو ايقعسح ىلا داوملا ىف

 اهنحب و ترمتساو ,ويلوي/زومت رهش ةياهن يف ثّضيبلا ىجام تأذن .«اهغارف تاقوا

 راضحملا نأ اهيف درو 155 ةيقرب ىلع يجام ترثع .سطسغأ/بآ رهش ةليط اذه
 ديفت ةيناث ةيقرب ىلع كلذك ترثعو .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لصح

 سولجنآ سول ىلإ أوج رفاس دق ,راضحملل ًاكيرش ربتعُي يذلاو .ىمزاحلا ًافاون نأب

 سطسغأ/بآ ١١ يف يجام تهجوت 7٠٠١. ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف
 دق راضحملا نأ تفشتكاف قيقحتلا نم ديزم ءارجال سيئجتلاو ةرجهلا ةرئاد ىلا

 ًاددجم اهلخدو ٠٠٠١ ءرياني/يناثلا نوناك ١5 موي يف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد
 هذه تلصوأ كلذكو .8888833 يجام تغلبأ ٠٠0١. ماعلا نم ويلوي/زومت 4 موي يف

 .ىسروك انيد ىلإ تامرلعملا

 ةلاكولاب فرشملا وهو ؛نانولك كاج ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسر انيد تلسرأ
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 7 - دص فييمسصسا ايس ا دعا ريس

 باهرإ 17 وأ .ع.إ ينعت) ةدعاقلا :ع .!» ناونع ةلاسرلا تلمح .49-1 ةقرف ىلع
 دلاخ ناك اذإ ام يف قيقحتلا ةقرفلا نم هذه ينورتكلإلا ديربلا ةلاسر تبلط (يملاع

 راضحملا طابترا ببسب هنأ اهتلاسر تحضوأ سلا تر .ايالولا يف لاز ام راشسملا

 مل .يموقلا نمألل ًاديدهت لكشي هنأ ينعي كلذ نإف لوك ىلع موجهلاب لمتحملا
 كلت ريغ ةدعاقلاب هطابتراو راضحملا نع ةيقيقح ليصافت ةينورتكلإلا ةلاسرلا طعت
 تارابختسالا ءالمع ريغل حمسي ال نأ نّيعتي هنأ كلذك انيد تبتك .افنآ ةروكذملا

 تدراغنوب فيتس ,ةدوصقم ريغ ةقيرطبو ءتلمش اهنكل .ثحبلا اذه يف لخدتلاب
 أرق نإ ام فيتس اهب لصتا .ةلاسرلا كلت مهل تلسرأ نيذلا نمض نم ناك يذلا

 .يننيحزامت ةلثأ كن أل ءاتيددح هايل لاقو :هبقغ ءاوتحا ىف ةيوعص فيتس دجو

 »» ا نول دوج عم راضحملا له

 دصلاو وينوي/ناريزح ١١ يف مت يذلا عامتجالا نم مسالا كلذ فيتس رق

 ام ىلإ ادانتساو ءراضحملا نأ فيتس دقتعا .عامتجالا كلذ يف هقيرف عم هيقل يذلا

 وهو لوك ىلع موجهلا يف ًأطروتم ناك .وينوي/ناريزح ١ عامتجا يف انمض يحوأ
 نأ تقولا اذه يف فيتس ملع .ةدحتملا تايالولا نمأل اديدهت هنم لعجي ىذلارمألا

 بتكم غالبإ مدع ببس نع فيتس لءاست .ةدحتملا تايالولا يف دوجوم راضحملا

 .دالبلا لخاد هدوجوب تاقيقحتلا

 دقعم .ةلاسرلا بطقت نأ :كيلع نتنعي «تيتس» :ظوحلم قوتي انيك تياجأ

 .«دغلا ىف يق قع 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 بيسب ًاددجم بضغلاب ضيتس رعش .راضحملاب قلعتي ءىش لك يف هلخدت قو
 ءالمعلا عم اهتكراشم نكمُي ال يتلا ةيرابختسالا تابرلعملا نمبق مقت ةلأيسلا هلا

 .نييئانجلا

 قدك



 ؟[ل نلام ىف 02 افلا لععن اذام'

 سس سس سي سس سس
 ةسادس سسسمع

 انه ىلإ تأي مل هنإف دالبلا لخاد ادوجوم لجرلا اذه ناك اذإ» :مزحب فيتس در

 . «دن ال ينزيد روزيل

 .«ةلاسملا هذه يف لخدتت الدر ةيبكلا لوؤسملا در

-ّ 
 ضعغب» :ةلاسرلا يف ءاج .يلاتلا مويلا يف انيد ىلإ ةينورتكلإ ةلاسر فيتس لسرأ 5-19

 ءءاقكلا نم ىفكي امب مكعتمت مصعب بربس وهي يل روهمجلا ناف و مآ رادج دوجو

 5-5 ردصم 3 ىلغ هد لحم «لكاشم» مكئاقلإ افب]بس مهشي قول كلذكو .ةيلاعفلاو

 .«نمألا نم مظعأ ردقب عّنمتي .ندال نب ةماسأ يأ .نآلا انل ديدهت ربكأ نأل صخألا

 ,15©20 نم نيدافكام بوبو تيبيروك فيتسو .تاقيقحتلا بالا لاجر داع

 ةطرش ةرئاد امأ ؛١١0 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

 .ءاعنص

 سلجم وضع ناك .رخآلاو نيحلا نيب انترايز ىلع نطنشاو نم دوفو تضاو

 ٌتيعُد .ةريفسلا لزنم ىف ناثكمي تينآ هتجوزو ,ءيبليش دراشتير ءامابالآ نع خويشلا

 ءاققلا ماعط انلوانت لالخ امهتيطعا .ءايعلا ةنكأف ىلع امهيلإ مامضنالل موي تاذ

 .نميلا ىف انلمع ةعيبط نعو ءلوك ىلع موجهلا ناشب ةيراجلا تاقيقحتلا نع اصخلم
 نّيعتي» :لاقو ,ّىفتك لوح هعارذ عضوو لزنملا يترداغم ءانثأ ىبليش روتانيسلا ىنقفار

 . «ءىسب يندعت نأ كيلع

 <« ؟روتاتسسلا اهيأ ءىشلا كلذ وه امو»

 هذه ىف قيفح -]!| نم : تنم نأ لبق تاقيمحتلا بتلكم يف كلمع كرتت الدرر

 مع



 دوسلا تايارلا

 ىننكل «نيدوب ةريفسلاب ةبيط ةقالع ىلع تاقيقحتلا بتكم ةرادإ نكت مل

 .صاخ لكشب نيرخآلاو نوج ىلع ًابصنم اهبضغ ناك .اهب ةبيط ةقالعب تظفتحا
 ةرذهم تناك امك ,ةقالعلا هذه ةعيبط ىلع يزيكرت ءاقبإ ةيضقلا ليكو ىتفصب تلواح

 .اهبناج نم يعم

 ماق امدنع تيوكلا يف تناك اهنأب ةرافسلا يف انك امدنع موي تاد ىئتربخأ

 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 ىتلا اهتايح يف ةديحولا ةرملا نأ تفاضأ .نميلا

 يف هتيقدنب ةطرشلا لاجر دحأ عفرو ءاربراب اتناس يف ميقأ جاجتحا يف تكراش امدنع
 .اهلزنم ىلإ ةدوعلا ةرورضب اهغلبأ مث ءاههجو

 بتكم تمجاه اهنأ وهف رخآ ءيش يأ نم رثكأ ةريفسلا يف ىتشهد 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 ءةينميلا تاطلسلاب ةقثلا لأ اوطانش رهظأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 هد بسحب لمعت ةعومجم انيدل تناك ...اهومهفي مل ةفاقثو ةيطارقوريب ةقيرطب

 .«ةنس فالآ ةعيرأ هرمع خيرات بسحب لمعت ىرخأ ةعومجمو .كرويوين يف لمعلا

 وقوي ةيبباسس ىلإ لقتلاب نسخألا ىلعو «ةباملكلا هده تأرق امديغ تمدض

 يف درلا ىلإ يبناج نم تدمع . مكسر لاو امأ قع رفاق 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 لعغفت اذام“

 بهايغ يف نييباهرإلا ءاَقلإ يف تدعاس نأ دعب نميلا ترداغ 581 نأل .ًاقلطم ةبئاص

 نيدن اننإ .حيحص اذه كرويوين تاميلعت بسحب نييباهرإلا انقحال دقل .نوجسلا

 نيذلا ءايربألا صاخشألا لك ىلإو ءلوك نتم ىلع اولتق نيذلا ةراحبلا ىلإ ريثكلاب

 نيلوؤسملا ضعبب قثن مل اننأ كلذك ٌحيحص .ءاقلط اومادام نييباهرإلل ًافادهأ اوقب

 تقو يف مهسفنأ نوينميلا فرتعا .«مهب ةقثلا مدعل اياسأ انكلتما انئكل :ةيمألا

 عصقلا بوره دعب :هرربي ام هل ناك نيلوؤسملا ضعبب انتقث مدع نأب ءددرتب نإو .قحال
 تاطلسلا ىلع طغضلاب انمقت "٠ ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف نجسلا نم يودبو

 .باوجتسالل عضخأو يسنع نيسح ىلع ضبقلا يقلاف .ةيضقلا هذه يف ى ةيقحتلل

 .(ًايئاضق هوقحالي مل مهنكل) هتفيظو نم درط امك

 ةيفاخ نكت ملف «نيدوب ةريفسلا نيبو انئيب تأشن يتلا ةبعصلا ةقالعلا كلت امأ

 نأ مهنيبو انئيب ام لكاشملا تبشن ام اذإ ,مهناكمإب نأ اوكردأ نيذلا نيينميلا ىلع

 خيلوؤسملا نم دذع ناك :نايحألا ضعب ىف انمدقت رمألا اذه قاعأ ..اهللإ اوأجلب

 «يىجان لخدف موي تاذ مهب هبتشملا دّدلا فنروشا . عضولا اذه يف انعم نيفطاعتم

 ثدحتلا يننكميأ» :لاقو ةفرغلا ىلإ اضكار ,حلاص سيئرلل ينمألا قيرفلا سيئر وهو

 «؟جراخلا يف كعم

 حمالم طسو لاق . .ةيمهألا نم بناج ىلع رمألا نأ ينم انظ ةفرغلا نم تجرخ
 صدجإ هكل :اذدهب كأ سأ ليك لرعأ ذل راسا :ههجو ىلع ترهظ ىتلا ةيدجلا

 .«لطغلا تضر تارئاطلا

 « ؟ةرئاط ّىأ»

 .«ةرئاطلا كلت نتم ىلع يه مكتريفس ّنإ»

 «؟ريخب يه لهو ,نآلا عضولا وه امو»

 عدا ةريقسللا نأ لومي ال هلأ ىتحم ءانرتجم الجو فلل ناك يغب اينإد :ىنباجأ

 نتطاخيلا ناك امنيب عمراوطلا باوبأ دحأ ربع باكرلا عيمج عيمج بره .ةرئاطلا نتم ىلع

 دارفأ دحأ دي ىلع قيرح ةأفطمب سأرلا ىلع ةبرض فطاخلا ىقلت .ةدايقلا ةرمق يف
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 يجان لحو .ههجو ىلع ترهظ ةرييك ةماستنا نامتك نم ىجان 3-0 مل .«مقاطلا

 نم هيف للقت تناك يذلا تقولا ىف نيدوب ةريفسلا ةرئاط فاطتخا ىف ريك ةقراق

 مل هنأ ملعي ناكو ,نوجل ةريبك ةبحم ّنكي كلذك يجان ناك .نمألا نأشب انقلق ةيمهأ

 .كلذب حيرصتلا هطعت مل نيدوب نأل دعي

 مغرلاب تاقيقحتلاب يضملاو نميلا ىلإ ةدوعلل اسيئر اببس رشع ةعبس انيدل مكارت

 سيك بايسألا اعأ .ىرخألا تاديشعتلاو لتملاب تاديدهتلا ٠م

 رتافدولك نيجوأ ثينيك «ةيناثلا ةجردلا نم ةنيفسلا مسج ةنايص ىنقت
 ولتسوك دراشتير فصلا طباض ,ىنورتكلإلا ينقتلا

 سيسنارف كينوم انييكأل ةيخبطملا ةرادإلا يف صّصختملا راحبلا

 انواغ ىل ىثوميت تامولعملا ةمظنأ ىنقت راحبلا

 نوج سيول نوريش ةراشإلا لماع راحبلا

 وتيين نايإ كرام ةيناثلا ةجردلا نم تاكرحملا لماع

 زنيوأ توكس دلانور ةيناثلا ةجردلا نم ةينورتكلإلا برحلا ىنقت

 رملاب لوكين ابيكال راحبلا

 كيلوا نودغنال اوشوج كرحملا لماع ىناغطإلا

 يور دراوه كيرتاب ءافطإلا لجر

 ظ سكور ناوش نفيك ىلوألا ةجردلا نم ةينورتكلإلا برحلا ينقت
 2 ايقاع اع '

 ناغنانام رتسشنور ةئلاثلا ةجردلا نم ةيخبطملا ةرادإلا ىف ىصاصتخا

 رردنواس تنوماال ىثوميت ةيناثلا ةجردلا نم تايلمع ىصاصتخا
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 .؟ايزبلام يف ةدعاقلا لععت 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 مهتالئاع ىلإو ةراحبلا ءالؤه نم دحاو لكل نيدن اننإ .ةلادعلا

 ةلاكوو ,781015و ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم انئيب اوناك نيذلا كئلوأو .مهلتف

 نونمؤي لوك ةرمدملا ريجفت ة ةضف يف اوقفمحو «ءشيجلا نمو ,ةيزكرملا تارايختسالا

 َملَوأ ةاكرتمأ تتاكتنتلا اذوب .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 اذبأ سكتمال .ةراحبلا ىركذ ةموكحلا يلوؤسم نم ددع اهب

 تيبلا يف ءاوسلا ىلع نويروهمجلاو نويطارقميدلا لواح .اهب انمق ىتلا تاقيقحتل

 ةرمدملل ثدح ام لهاجت ؛ةلوهجم بابسألو ءايلعلا ةيموكحلا زكارملا يفو .ضيبألا
 نأب «مهبولق رمغي ىسألاو ,نيرودغملا ةراحبلا تالئاع ينتغلبأ .لوك سأ .س سأ .وب

 .مهتلباقم ضفر شوب ويلبد جروج سي
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 بنسنع ثلاثلا لصعلا

 ندال نب توعبم

 .ةدعاقلا يف ايلعلا ةدايقلا ىلإ نوكي ام برقأ :دالخ وأ ءشاطع نب ديلو ناك

 خيشلا ءنمحرلا دبع رمعو ,مازع هللا دبعو ,ندال نب عم ةقادص ىلع هدلاو ناك
 امك ,ندال نيل هب ًاقوثوم ًابئان ناك دقف ءانس هنم ربكألا هقيقش وهو .دنهم امأ .ريرضلا

 يف ةدعاقلا ىلإ مضنا دقف هتاذ دالخ امأ .ةيلامشلا ةعومجملا دينجت يف ايساسأ ناك
 .هرمع نم ةرشع ةسماخلا يف ناك امدنع ١9446 ماعلا

 دنهمو وه براح امدنع يأ ,14401/ 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 تّدترا امدنع ىرسيلا هقاس دالخ

 3 ررتس نكت :نقدسسلا ىلإ ةكرسلا قالئيم نم ةغرسلا هسو له: عذاخ لق

 .ةبكرلا تحت نم تعطق يتلا قاسلا

 ًامامت هبساني مل اهساقم َّنكل ؛ةيموكح ريغ ةمظنم نم ةيعانص ًالجر دالخ ىقلت
 ببست امك دّئهم لتقم دعب بائتكالا نم ةلاح يف دالخ عقو .ًاريبك ملأ هل تببسف

 هقفارو ,جالعلا يقلتل يشتارك ىلإ ةدعاقلا هتلسرأ .هبرك رادقم ةدايز يف هقاس ملأ هل
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 دوسلا تايارلا

 تايسمأ ناقيقشلا ىضمأ .جيب دارم يف هعم براح يذلا رغصألا هقيقش وهو .ءاربلا

 يذلا كرحتملا يسركلا عفدي يذلا وه ءاربلا ناكو ,يشتارك ئطاش ىلع ةديدع

 .ةقاخ هيله سلجم

 .ندال نب نم ةيصخش ةلاسر لوصو دنع دالخ اهب ّرم ىتلا ةاناعملا ةدح تّمخ

 ىلع دالخ مّمص .دنهم ةداهشلو ةيضقلل هصالخإل اهيف هحدم ىتلا ةلاسرلا ىهو

 مست هنأل ًادج ًاروخف ناك .ةدعاقلا يف ةيروحم ةيصخش هفصوب هقيقش ناكم لولحلا

 .اريقك اير ردعا دقأ امك ,نيمألا نماةيضخش ةلاسر

 اهوساسسا ةسفنل راغغنا امك قانسافقا ىلإ هتدوع روق ةدهاقللاهسقك الاقي سنك
 .ةدحاولا قاسلا يذ رفليس نوج غنول ةعمسلا ئيس ناصرقلا مسا وهو ,رفليس وه رخآ

 .ندال نب حلاصل ةيرادإ تايلوؤسم ملست امك ايصخش ًاسراح هتفصب ةيادبلا يف لمع

 رورم عم ربكأ تايلوؤسم دالخ ملست .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 نذال قب لمح .رفسلا نم ةديدع ًاروهش

 .هجوألا نم هجو لكب

 امدنع امأ .قدالل نبل هيف. اقوثوم [كنغاست هفصوب ةدعاقلا طاسوأ يف دالخ فرغ

 ىلإ ًالوأ نوأجلي اوناك دقف دئاقلا ةيؤر يف نوبغري ةدعاقلا يف نورخآ ءاضعأ ناك
 ءاقل مهل بتر 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 امهعتقو .رخآلا خم امهدحأ دج ةييرقم اتس هنم رغضألا 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

 لاكعا



 ندال 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 ادَجَو يذلا ناكملا افشتكاو .ناتسناغفأ ىلإ ناباشلا لصو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نوكي نأ لّضفي صوصخلا هجو ىلع ءءاربلا ناك .ًريثك

 ةفرغ ىلإ ءاربلا عره .ةدعاقلل ركسعم دودح نمض نوكي نأ نم الدب هئاقدصأ عم

 دنهمو دالخ رخأتي مل .يكبي 4 :الوأ اهيلإ الصو يتلا ةفايضلا راد يف ضاحرملا

 اهعيبت يتلا ةايحلا ةقيرط ىلإ امهلّوحت يف ادعاسو ناتسناغفأ ىلإ امهب قاحللا نع
 سان قفط نت ,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

 .هذاقنإل ةقطنملا ىلإ ةماوح ةرئاط لاسرإ

 فدهتست ةريبك ةيلمع نش يف ايدج ريكفتلاب ١494 ماعلا لئاوأ يف ندال نب أدب
 تامجه عبرأ ذيفنت يه هراكفأ ىلوأ تناك .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيكريمألا حلاصملا

 وأ ,ةيحايس ةئيفس وأ ,طفن ةلقان - ًايكريمأ ًامَّلَع لمحي ءيش يأ فدهتست ةنمازتم
 بسنأ نإ ةدعاقلا ىروش سلجمل ندال نب لاق .ةينمي ئفارم ةعبرأ يف - ةيبرح ةنيفس

 نأ سلجملل ندال نب حرش .الكملاو ءرحشلاو ءندعو ,ةديدحلا ئفارم ىه عئناوملا
 ىلع ذاوحتسالا كلذ نش. خم نأل :نهاؤتم لكشب تايلمعلا متت آو ءيش مهأ

 .ملاعلا هابتنا

 ةلوهسو ,ةطوبضملا ريغ هدودحو «ةيزكرملا هتموكح فعض ببسب نميلا ريتخا

 ةنكمألا لهسأ نم هلعجت يتلا رومألا يهو ,تارجفتملاو 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

 لسع



 دوسلا تايارلا

 يف تايلمعلا نشل ةكلمملا جراخ ىلإ نييدوعسلا بيرهتل ايلاثم اناكمو .ةيدوعسلا

 :شلا» ضصخألا ىلعو ياطقك ةصمبلا رفسلا تزاوج كلدك تمدختما .يرخأ 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 قدأل نب شقان

 ةيكريمألا تارئاطلا تالماح نع أرق امدنعو .يكريمألا شيجلا نع ةديدج تامولعم

 ةمجاهم نأب دالخ غلبأ ,ةيوونلا ةقاطلا مدختست يتلاو يدنج فاللآ ةعبرأ لمحت يتلا

 .ةيلمعلل ريضحتلا 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 نب
 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 59 هنأر نذال قفا ومع

 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 ادعو نوكي نأ ديري هنأ قة قب

 ئفارملا ةساردل تقولا اذه يف ًادالخ لسرأ هنكل ءرمألاب ركفي فوس هنإ ندال نب

 ةياغلل يريشنلا ندال نب لسرأ .الكملاو ءرحشلاو .ندع يأ ءدالبلا بونج يف ةعقاولا
 ندال نب غلبُي مل .ةديدحلا يأ .دالبلا لامش يف دوجوملا ءانيملا دقفتل نكلو ءاهتاذ

 .هتاذ عونلا نم ةيلمعل نارضحي امهنأب يريشنلاو ادالخ

 م
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 ندال نب ثوعبم

 يعيبطلا نم ناك اذكهو هذ ال نما كقع ءاطشتلا ربكأ ىلإ ىريشتلاو دالخ لّوحت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيلجرلا الك دلُو .ةيلمعلل دادعإلا ةيلمع امهيلإ لكوت نأ

 اهب ببست ةلكشم ببسب نميلا نم دالخ دلاو درط .ينمي لصأ نم ناردحتي امهو
 ,(يفسويلا) فسوي ينب ةليبق نم دالخ ردحتي .ًايعويش اهنيح ناك يذلا بونجلا عم
 هناكمإب نإف نميلا ىف 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 سراوقلا عاونأ نالجرلا ظحال .اهتقارمب نذل نب امهفلك

 لّوجت .كانه ةيسار ةيكريمأ ٌنفس تناك اذإ امو ,ةقطنملا يف ةدسألا :تاآءارجإلاو

 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 ,لامشلا ةعامج نم امهالك ناكو :رخآلاب 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 ايس عيرقلالا

 ةدعاقلا تناك .رخآلا لمع امهنم دحاو لك نع ىفخأ ندال نب نأب نانثالا ًاجافتي

 وركن قوس ىرخألا ايولغللا ناق :انالغلا ىدعإ عفقك اذإ :ةقيرطلا هذه لمعت

 .ةموسرملا ةمهملا ذيفنت ناكمإلاب لظي ثيحب نامأب

 امدقو 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 نفس ,ندع ءانيم ريغ «ةينميلا
 .ندع

 مس ىو



 ا ا سن سر 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
 .رثا ,ىلهوعلا دواد دشار دمحم ,يبورين يف ةرافسلا ريجفت ةيلمع نم اجن يذلا

 7 د يلهوعلا دلاو ناك .ةرتفلا كلت يف دالخو يريشنلا عم انكس ءاطشنلا نم

 ىف ةفايضلا راد فتاه مقر رهظ .ةفايضلا راد يف هب لصتي نميلا يف هعم ملكتلا

 ليسو نوكيل كلذو ينمي رفس زاوج ىلع لوصحلل يرماخلا همدق يذلا بلطلا
 .ةحاحلا دنع هب لاصتالا

 يدختسا يذلا روزملا رفسلا زاوج ىلع هلوصح ةيلمع يف يلهوعلا يريشنلا دعاس
 تقو يف يلهوعلا لاق .1994/ 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 /١14 ماعلا فيص يف

 نكي مل .ناتسناغفأ ىلإ ةدوعلاب دالخو يريشنلا ندال نب رمأ ,بارتقالاب ًاذخآ ايقيرفأ

 اب ملعي مل هنأ امك ءتامجهلا 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

 5 ارمأ ام دالخو ىريشتلا كفك قرظام

 ريضحت يف ةدعاسملاب ناتسناغفأ ىلإ امهلوصو ىدل نيلجرلا ندال نب رمأ

 ركاذت دالخ نّمأ .تاريجفتلا ذيفنتل (يريشنلا بيرق وهو) يلع داهجو ىلهوعلا

 وبديفلا طئارش ريضحت يف نيباشلا عم لمع مث ءرفسلا تابيترت ٌمتأو 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 ناكو

 نبعن .ةرابعلا كلت ظفل اهيف نالواحي ةرم لك يف ناكحضي اناك امهنأل ةيبيرجت
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 م0001 اردال نب ثوعبم

 حمالمب صنلا ذيفنت نم انكمت ىتح تارم ةدع ويديفلا طيرش ريضحت ةداعإ امهيلع

 .ةذاح

 نوناك رهش يف كلذو ءنميلا ىلإ ةدوعلا ةرورضب يريشنلاو دالخ ندال نب غلبأ

م يكريمألا ماقتنالا نأ ادب نأ دعب يأ ء14959 ماعلا نم رياني/يناثلا
 نيترافسلا ريجفت ن

 برق عت ةرعو ةقطنم يهو ,ةدعص يف تقولا كلذ يف هتدعاق دالخ زكر .ىهتنا دق

 رفوتت امك ,ةدياحم ةقطنم ريتعُت 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 ىلوالا هترايز يف

 تابيترتلا هذه ميظنتب دالخ لغشنا ..ًامّيق افيلح ةيموكحلا هتاقالع هنم تلعج يذلاو

 ناك .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلا ةلواحمب هرمأ ندال نب نكل

 اذهلو .«تارئاطلا ةيلمع» شب ,ىرخأ ةيلمعل تقولا كلذ يف ايزاج طيطختلا

 دالخ مدق .ةياغلا هذهل ةدحتملا تايالولا ىلإ ءاطشنلا لاخدإ ىلإ ةدعاقلا تحاتحا

 حلاص يكرحلا مسالا امدختسم ليربأ/ناسين رهش يف ةريشأت ىلع لوصحلا بلط

 .فسوي نب دمحم ديعس

 تايالولا ىف ةيبط ةدايع ةرايزل هتجاح يه ةريشأتلا بلطل ةموعزملا هتجح تناك

 ىلإ ةدعاقلا ىف هفافر قدسأ همك دل ةديدج ةيعانص لجر بيكرت فدهب ةدحتملا

 روثعلا ىلع هتدعاسمل ةدحتملا تايالولا يف صاخشألا نأ نيبو هئيب لصاوتلا نيمأت

 ةّمهم ةريشأتلا ىلع ةقفاوملا لوصو هراظتنا ءانثأ دالخ عبات .«ةبسانم» ةدايع ىلع

 .تقولا كلذ يف تّيمُس 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



 دولنللا تايارلا

 امدختسم ءتقولا كلذ يف دالخ ىرتشا .حيحص مسالا كلذ نأب تاطلسلا مامأ

 كلت امدختسم ,رجأتساو .شمقلا اهايإ انمّلس يتلا ةيوهلا ةقاطب .هتاذ روزملا مسالا
 ايراق ىرتشا كلذك .تارجفتملا هيف نزخي اعضوم رجأتسا .مقلد 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 ءلاو داهج ركسعم يف ةيلوألا هتابيردت لالخ ًاديدش ًاضرم يودبلا ضرم
 ةصرف يأ عِضُي مل اذكهو .دالخل نيدم هنأب نيحلا كلذ ذنم يودبلا رعش .هب ىنتعا

 ,رهالا جاتحا املك هتدعاسمل

 رمألا رصتقي مل .براوقلا ةيلمع يف ةدئاف اذ نوكيس يودب نأب دالخ دقتعا

 دالخ ناك .ندع ءانبم فرعيو ىنمي هتاذ تقولا يف وه لب ءاسرمتم ادايبم ةتز# 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 البكم ناك وهو ءءاعنص ىف

 نوبرشيو ثيدحلا نولدابتي نيطشان ةدع نّيعم موب يأ يف قدنفلا يف دجوي تاك

 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 ركذُي .تارارجلا تاكرش

 .امهئاقل دنع نالجرلا قناعت .يودب ىلع رثعو عراشلا كلذ ىلإ دالخ هجوت

 جاتحيو ةيلمعل رضحي هنإ يودب دالخ غلبأ .ميدقلا هقيدص ىقتلا امدنع يودب ٌرس

 ذيفنتل براق 9 جاتحي هنإ دالخ هل لاق .لاحلا ةعيبطب يودب قفاوف ؛هتدعاسم ىلإ

 لئامتي نأ بجيو ءابيرقت راتمأ ةعست نوكي نأ بجي براقلا لوط ّنأ فاضأ .ةيلمعلا

 ال يكلو .اهنع ًابيرغ ودبي ال ثيحب ,ندع يف ةدوجوملا ىرخألا براوقلا عم هرهظم
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نازيج ىلإ بهذي فوس هنإ يودب لاق .دحأ هظحالي

 ناعزما



 (لداذل ( رز انايننلم

 اهنأب نيينميلا نيب ةروهشم نازيج نأب دالخل يودبلا حرش .براقلا ىلع لوصحل

 امم ربكأ ةلوهسبو ؛صخرأ رعسب مجحلا كلذب براوق ءرملا هيف دجي يذلا ناكملا

 ةلمعتسم براوق نازيج يف عيبيو يرتشي نأ ءرملل كمت ندع يف هيلع رمألا ره

 ةيحانلا نم لضفأ ناكم يه نازيج نأب رعش يودب نأ كلذ ىلإ فاضي .ةداعتسمو

 اغلبم ًالماح اهيف ىودبلا رهظ ام اذإو .ًايبسن ٌريغص عمتجم يه ندع نأل كلذو ,ةينمأل

 اهدنع لمتحُيو ,رمألا نع ثيدحلاب أدبتس سائلا نإف ,براقلا ءارشل لاملا نم اريبك
 .عباطلسلا 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 ؛يندمل
 نفسلا اهيضمت يتلا تارتفلا اولجسو ديص براق يف عيمجلا جرخ ةكربمألا نقسلا

 ناتعومجملا تنراق .ةديدحلا ىف هتاذ رمألا لدهألاو يريشنلا لعف .ةقطنملا كلت يف
 اهقرغتست ىتلا ةدملا لوط يامحإ مت امك ءامهيدل ةعمجملا تامولعملا كلذ دعب

 .رخآ ءزج ىلإ نميلا نم ءزج نم لاقتنالل نفسلا
 ةيواعمو ءيريشنلا ىلع تابيردتلا كلت لالخ ضبقلا ةينميلا تاطلسلا تقلأ

 اودبف رحبلا ضرع ىفو عئطاشلا 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 هثرابس هتراعإ مقلد نم ةليل تاذ دالخ بلط .ةديدحلا

 تارجفتملاب هترايس ألم نأ دعب فقوت .هيلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ ىدأ يذلا لمعلا ره
 ئلإ داع امدتع هتكل .تابلاكملا ضعب ءارجإل ةيمومعلا فتاوهلا نم فص دنع

 .هياوجتسال مهعم هورضحأو هب اوطاحأ لق ةسائرلا نمأ طابض ناك هترايس

 ال



 نيسلا تابارلا
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 ءرنميلا نأ دقتعاو ,دالخ ىلع ضبقلا ءاقلإ ربخب ملع امدنع علهلاب يريشنلا رعش

 عب .ثدح امب ندال نب ملعُي يك ناتسناغفأ ىلإ يريشنلا بره .ةرماؤملاب اوملع دق

 ميلا تاطلسلا يف «نميلا ىف ناوخإلا نم رمآلا همهي نم ىلإ» ةلاسرب ندال نب

 اهررم يذلا شمقلا لارنجلا ىلإ كدر ةلاسرلا كلت نإ ليق .دالخ زاجتحا ىلع أدر

 يداه ةرايس داعتسا نأ ثبل ام يذلا دالخ حارس قلطأ .حلاص سيئرلا ىلإ هرودب

 سمت ملو اهلاح ىلع تارجفتملا تيقب .مقلد

 لوخدلا ةريشأت ىلع لوصحلا بلط ىلع ةقفاوملا ةيكريمألا تاطلسلا تضفر

 ببسي لب ؛باهرإلاب هتقالع ببسب ضفرث مل اهنكل ؛هنجس لبق دالخ ايمن يتلا

 .ندال نب نم تاميلعتب أ ادّوزم نميلا ىلإ يريشنلا داع .بلطلا يف تامولعملا صقن

 زكرت تاطلسلا نآل 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 ةذآيق ليوحتب دالخ 7 .رطخلل اهضيرعت ندال نب

 ؛راثولاب رعشو ةيلمعلا كلت يف ًاريبك ًادهج لذب هنأل ديدشلا طابحإلاب دالخ رعش

 نع رداص رمأ ناصع ادبأ لوقعملا نم نكي مل نكل ءاهلمحت يتلا تايناكمالل

 ندع ىلإ ةدعص نم تارجفتملا نم مسق لقن ىلع يريشنلا دالخ دعاس .ندال نب

 عبج ءامسأب ىريظنلا دوو تأ كلذ. ك] فاضتا .قدوبم ةنحانف كلذ يف اومدختساو

 عاش .ىثالعلا نآملس ىعدي رخآ طشانو يودبلا لامج مهيف نمب ندع يف هفراعم

 .ةيلمعلل ةلماكلا ةدايقلا يريشنلا مّلست رابخأ

 ةباضك لمعو ندع هترداغم دعب ىتح براوقلا ةيلمعب ةقالع ىلع دالخ يقب

 هفاشتكا مدع ةبغب ةطيحلا لماك ذخأ يال نب دارأ .يريشنلاو ندال نب نيب ام طابترا

 ىلع كلذ نم ًالدب دمتعاو ,فتاهلا وأ . ًادبأ ينورتكلإلا ديربلا مدختسي مل اذكهو

 ناك يتلا راهسفا هيب ام ماظتناب لقنتي دالخ ناك .نييناديملا ءالمعلا نم ةكبش

 ٠يريشنلا عم فتاهلاب ثدحتي ناك ثيح يشتارك ىلإ اهيف زكرمتي ندال

 هي عب ظاقرا ةباش# بقر دع ىلا اه نييك دكا زم نقال يسب
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 ندال نب ثوعبم

 دحأ ناك ةيلمعلا كلتل ربدملا لقعلا نإ ندال نب لاق .تارئاطلا ةيلمع ىف ةدعاسملل

 دلاخ يأ ءايقيرفأ قرش ىف نيترافسلا تاريجفت دعب ةدعاقلل [سيشتا :يتلا ةيدارجلا

 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 ١449 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف امأ

 يف ترج ىتلا ةرودلا يهو .هجول اهجو لاتقلا ىلع بيردتلل ةصصخم اموي نوعبرأو

 نم ناكو :نيبردتملا رايتخا فدهب ةرودلا تصّصخ .ةدعاقلل عباتلا راجول ركسعم

 ءالؤه لك ادب .يبردلا عازه دمحم دمحأو ,يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ مهنيب

 .نيدعأو نيدصجم

 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 لدهألا هطو يندعلا ناملس نوكي نأب يريشنلا رمأ
 لقني ناك .ىرخألا تارارقلا لك ذاختا نع ًالوؤسم يريشتلا ناك اذكهو ,براوقلا
 .ةيئاهنلا ةقداصملل دالخ قيرط نع ندال نب ىلإ تارارقلا كلت نومضم

 موجهلا ذيفنتل دادعتسا ىلع اوحبصأ مهنأب فيمهلا لصف ةياهن ذنم يريشنلا رعش
 اًقيقد احسم يرماخلاو يريشنلا ىرجأ .ندع أفرم لخدت يتلا ةيلاتلا ةنيفسلا دض
 /يناثلا نوناك * يف يأ ا يك نالجرلا ىأر .ةيمتحم قاللطنا طاقن نع اثحب ءاتسسلل

 .ءانيملا لخدت يهو زنافيلوس .سأ :سأ .وب ةيكبمألا ةرمدملا ٠٠ ماعلا نم رياني

 يندعلا ناملسو لدهألا هط يأ :نيددحملا نييراحتنالا نيمجاهملا قريظلا 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

 نكل .؛تارم ةدع هكيرحت نالجرلا لواح .تارجفتملا لقث ببسب عئطاشلا لامر

 .تارجفتملاب ًالمحم براقلا نيكرات امهيلزنم ىلإ اداع اذكهو ,حزحزتي مل براقلا
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 ,ىهاوتلا يف اهرجأتسا نأ هل قبس ةقش نم ويديفلاب للا .ىوضت | تتم يريشتلا مف

 كلذ دعب هجوت .ماري ام ىلع تسيل رومألا نأ نقيأ يلاتلا مويلا رجف عولط دعب نكل

 نم دجتسا ام فرعي يك ةيلمعلا لبق هيف نانكسي نامجاهملا ناك يذلا لزنملا ىلإ

 ىقلت .ثدح ام هل اهي 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

 نب ناك امه ناجقثا ثودسلا ايس رعب يرماخلاو ءناملسو .ءيريشنلا برتقا .رخآ

 .تارجفتملا قيدانص ةداعتسال دالوألا عم ضوافت نأ الإ يريشنلا

 ندال نب غالبإب يريشنلا ماقو ,ناتسناغفأ ىلإ ,يرماخلاو ,هطو .يريشنلا بره
 يف ثدحي ام راظتناو ءراظنالا نع مهيراوت ةرورضب ةدعاقلا ميعز مهغلبأ يلح ابن

 قيقحتلاب ةدحتملا تايالولا وأ نيينميلا مايق نع ثدحتت ريراقت يأ لصت مل .نميلا

 .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 ءنيرخآ نييراحتنا نيمجاهم رايتخا مت .ةيلحملا
 دحأ ىلإ زفق نأ دعب تام دقف يندعلا امأ ,نابلاط بناج ىلإ لاتقلاب هتكراشم ءانثأ

 ةرم نم رثكأ ندال نب نم دالخ بلط .هيف عقو يبص ذاقنإ هنم ةلواحم يف يراجملا

 الد يندملا ةيواعم مادختسا دارأ ةدعاقلا ميعز سكب ؛يراحتنا مجايص همادختسا

 لع سرا رقلا ةيلمجر1لتنا عقو راح امدنع يأ ربمتبس /لوليأ رهش لولح عم نكل .هنم

 .يرماخلاو ساربن ناكم يريشنلا

 ري 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 .ىكريمألا فدهلاو 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 ْنِإ 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 نادمح رفاس .ةدعاقلا ءاطشن مهيف نمب «نيفرطتملاب بحري

 ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم داعو ,ةرمعلا ءادأل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ
 .ندال نب مامأ هتابجاو 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 لأس .يريشنلاب مويلا كلذ نم قحال تقو يف نادمح ىقتلا

 اعيلقع كدينشلاب ىريشتلا قلطتا :ندأل نب لغف امك نأ :نميلا ةترايشلا ني هلم

 ندال نب ةيحان ىلإ كلذ دعب راشأ هنكل ,داسوملا 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 رييدت نم

 ةبحصب تارجفتملا ضعب بّرجي وهو يريشنلل هتيؤر ببس كلذك نادمح مهف
 عنص يف ريبخلاو ,ةدعاقلا ىدل تارجفتملا ريبخ وهو ,رجاهملا نمحرلا دبع ىبأ

 مللَعاِ! ةميدق ةرايس لكيه يف لبانقلا امهريجفت ءانثأ نيلجرلا نادمح دهاش .لبانقلا

 ,ندآال نيو ءصفح يبأو ,دالخ عم ةليوط اتاقوأ يضمي ناك يريشنلا نأ كلذك ظحال

 .ةلمقم ةيلمع يف هكارتشا ىلع ةيفاضإ لثالد اهلك يهو

 لمع وه نميلا يف يكريمأ فده برض نأ ىلع راهدنق يف عيمجلا قفاوي مل

 عم ةيرسأ تاقالع يود وأ نيينمي امإ دما ياوقسا نم ريبك تدع ناك .ميكح
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 اكلنا ارا
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 ىلاعت مهتراق ىفو مهت اداناع نول موجهلا كلذ ريثألا د ل ه نوفاخب اوناك كليزو

 دالملا ىف بارطضالا ةراثا نم ةمكحلا نع كلذك ه . الؤه لءاست .دالبلا ىلإ نيل |

 مرج ةيسنلاب اة لمت دحلا
 بلا

 ءارو نع ةمكسلا نع ايلءاس. نيثلا ةدعاقلا ءاضعأ نم ًامحاو هاي 5
 ل

- _ 3 0-98 

 :درعلا نم امهعنم ةيناكمإ نم يشخ كلذلو .ةينمي هتجوز تناك .موجهلا نإ
3 

 .ىآلا نأب هتجور قيسصش مم تدحيت امدنع نادمح خغلبا .موجهلا كلذ كعب 3

 3 نمنلا ىلا
 اح

535 

 .نالا لعب ننعِيلا لو تك نادمح روع كاغعمب لعب مل . انع بحس 0590

 يسايبلا
 داليلا ىهو .خيس اب ميلا ترتحا اذامل» : :ادرفنأ امكانع نما نب نادمح لأي

 اله ىلع ةرش أس 3 نب درب مل 42 اا حالا ىلإ ةسنئلاب انمآ اذا 0 ينل

 قريشتلا ناكو 5 ندد 8 د ةلع ايبا ىلع أو 1 ٌرجتيل نورخألا ةدعاقلا ءاضعأ نكي

 لد وبأ فصو يي رثكأ فرعي ن ءءو نب نأ كرم وي ناك , ةعومجملا هلع ىلإ

 لخادو .ةككلما نيا يباهرإ لم كيقتاتل دادس ىلع وه ىذلا صخشلا هنأب ىو 1

 .كلذ يعدتست ةيضقلا نب نمأ ام اذإ «اهتاذ 5

 اهريجفت بيس: ةدعغاقلا ديض راثتس :ةدحفملا تايالولا نأب اعنتقم ندال نب ناي

 دعاقلا تاركسعم ضرعتت نأ ىندألا دحلا يف عقوت .لوك سأ

 هوجهلا نم ريصق تقو لبق كلذو .هعابتاو هسفن ةيامحل هعقوم ندال
 .سأ .وب ةرمدملا

 نبا لقت «فصقلل

 .لوك ىلع

 يأ ذيفنت وأ طيطختلا مدعب ءاطشنلا رماو .ًاتقؤم بيردتلا تاركسعم تلنقأ

 يف أبخم نم لقتناو .هدوجو ناكم رييغت يف رمتسا دقف ندال نب امأ .يباهرإ لمع

 ىلإ بهذ مث ,لوباكب ةطيحملا لالتلا ىلإ ةيادبلا يف هوت .رخآ ىلإ ناتسناغفأ

 ندال نب رمأ .راهدنق ىلإ هتدوع دعب رخآ نبل أمم ريق لقت انك" ىانأ لالجو تسوخ

 نب نمض .لوباك ىف ةفلتخم نكامأ ىلإ يرهاولثلا نميأو صفح يبأ لاسرإب كلذك

 .ةدعاعلا ا رع ىلوتي فوسف لاجرلا دحأ لتق اذإ هنأب ةقيرطلا هذهب ندال

 و



 اندال نبثوعدسم

 .ندآل ني شسدأ يذلا رمألا وهو .كلذ لك نم مغرلاب ةدحتملا تايالولا مقتنت مل

 .اكريم هابتنا ةراثإ لجأ نم ىسقأ تابرض هيجوت مهيلع يغبني هنأب هيدعاسم غلبأ

 رشع يداحلاب مت متببست [ةدحتملا تايالولا يأ] متنأ» :قحال تقو يف نادمح ينربخأ

 هيجوتل ندال ن نب رطضا اذكهو ,لوكر 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

 52 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 ءلوك 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 ةياغ

 توص ناك قلعملا نأ دعب ام يف ءاطشنلا ظحال .رجاه وبأ مهنيب نم ناكو .ءانجسلا

 تالليدعتلاو 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 أفاك .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
 ا 7ٍ77شش س77 يي

 ,لوك ىلع موجهلا دعب اومدق نيذلا ددجلا نيدنجملا عمج ندال نب بطاخ

 دعوو ,لوك ةيلمع حاجن ىلع هّللا ةدعاقلا ميعز ركش .قورافلا ركسعم يف كلذو

 ,ةيلوطبلا امهلامعأل ساربنو يرماخلا نيديهشلا ىلع ىنثأو ءىرخأ تامجه ذيفنتب

 نيبردتملا عجش : .«امهلاثمأ نم ديزملا انل مدقي» نأو ؛ ,نندهقك ايياقحذأ هللا لأسو

 نيروخف ركسعملا يف نودوجوملا نوينميلا ناك .داهجلل مهسفنأ ريضحت ىلع كلذك

 اودذرو .ةريسم ءالؤه مظن .لوك ىلع موجهلا ءارو نوينميلا ءاطشتلا نوكي نأ

 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 7٠٠١١ 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 باغلا
 :ىركذلا هذه ديلختل ةدضق

 اهَسأ ساأبلا ولوأ ىشخي ما

 رحبَتو وسرت نيح ًابعر كديزت

 اهريسم ودحي رحبلا تابع ٌّكشت

 زورزم زادتفاو ؤهزو زورغ

 رد بذاك يك عفو

 يفتخي جوملا هب وهلي قروز ىلإ

 ٌرهظيو ودبي مث انيح جوملا غق
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 ندال نب ثثوعبم

 تصدت 1111080908

 دحأ لخاد 7٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يف أعم يريشنلاو نادمح سلح

 نادمح يريشنلا غلبأ .لوك وه امهثيدح عوضوم ناكو ءراهدنق يف ةفايضلا ركارم

 ةطرش لجر هفقوأ ةيلمعلا يف مدختسا يذلا براقلا لقني ناك امنيب هنأ اكدر

 عنقأ هنكل .ءقاروأ يأ يريشنلا كلتمي مل .براقلا عيب قاروأ .يفايقلا بلط .ىئمب

 .«تاقلا ءارشل لاملا نم كلذ لداعي امب» براقلا نع رظنلا ضغيب أ ةلطرشلا لجر

 امدنع حاجنلاب روعش يريشنلا رمغو ءنميلا يف ةطرشلا لاجر ةوشر لهسلا نم نا

 .كلذ يف ركذ

 اهيف لضفلا هئاطعإ مدعو «ةيلمعلا يف هرودب يريشنلا حجبتب نادمح شهُو
 .لاحلا ةعيبطب امهتايحب ايحضو .طيطختلا يف اكراش ديذللا ساربنو ىرماخلل
 ىرماخلاو وه براح امك .هل نيقيدص اناك نيلجرلا نأل نادمح فقوملا اذه بضغأ
 ادهاش ناك ًاساربن نأ كلذ ىلإ فاضُي .لامشلا فلاحت دض ةيمامألا طوطخلا ىف ًاعم
 .اهيف هاري ةرم رخآ كلت تناكو ,نميلا يف هفافز ىلع

 حايتجا دعبو .ةدعاقلا يف ةيركسعلا ةنجللا همدختست تناك بتكم فارغ

 ةلاسر كلت تناكو ,يكيتسالب فلغم نمض ةفيثو ىلع قيم ماعلا يف ناتسناغفأ

 ثدحت .هئاقشأل ةيعادولا هتلاسر كلذك تناك .ىرماخلا 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 .ءاعنص يف لمعلا نم ليوط موي دعب كلذو ,نوتاريش قدنف يف

 .ليتغا دق ,لامشلا قلاحت ميعُز وهو هةروعسم واش قمحأ نأ ديقت

 امو ,ةلباقم ءارجإل يبراغم لصأ نم نايكيجلب نايفحص امهنأ امعز نالجر هاقتلا
 تارجفتملاب ةوقحم تثاك ىتلاو ءاهئاهدشتسي اناك' ىتلا اريماكلا ةييقح ارجف نأ انبل

 امهب فيرعتلا ةلاسر نأ دعب ام يف انملع .روفلا ىلع هلتقم ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهر
 .ةدعاقلا ىلإ نايمتني نايسنوت ناوضع امهنأو ,يرهاوظلا اهرْؤز
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 دوسلا تابارلا

 نمب نييمالساللا ةداقلا نم ددع دينأتن ىطظحي ناكو اهل ايقاف دوعسم 03

 .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

 ةددحملا تايصخشلا دحأ ناكو ,ةدحوم هتعامج ءاقبإ يف نئمساح نئلماع 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 ادهد» .عسوأ تاددرتو يناعم هعم لمحي لمعلا كلذ أَو ,نابلاطو

 اذكهو .نايلاط معد ىلإ جاتحت يهو ءام ءيش ىلع مادقإلا ةدعاقلا لواحت .نظن

 .«دبالا ىلإ نانتمالاب نابلاط رعشتس اذكهو دوعسم تلق

 قاروأ و ريشا .«مالكلا أذه ثلق اهدئغ يبحاص أب ينتفخأ» :جروج لاق

 ىلع موجهلا لبقو ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت لبق اهتبتك يتلا تاركذملا

 . «أظخ ىلع نوكت نأ شمت .ثدح اذام رظنا» .لوك

 .«يرودب انطخم نوكأ نأ ىنمتأ»

 دض ًاسيئر ًاموجه .ربمتبس/لوليأ ٠١ يف يأ ,يىلاتلا مويلا ىف نابلاط تأدب
 لبق موجهلا كلذل ًاقبسم ترّضح اهنأ حضاولا نم ناكو ,ككفتملا لامشلا فلاحت
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 ملاعلا رزق يذلا موجهلا



 رشع عبارلا لصفلا

 ةبيشلا نبزغل

 مل:.٠6 ةعاسلا دنع ةبيشلا نب يزمر فتاهلا نينر ظقيأا ٠٠ ؛«نيطسقالاما ”

 "0 “ :دهجم توصب باجأ .عروبماه يف هتعش يف ناكو : ار

 بحاص ىلع اروف ىرمر فزررعت .«ايحرم» :رخآلا فرطلا ىلع توصلا باجأ

 :قباسلا دكا ليمزو هفيبدص ءاطع دمحم توص ناكو ,توصلا

 « ؟يرجي اذام» :ةبيشلا نب لأس

 كتيلط كلذلو ,يدحو هّلح يننكمي ال أزغل يئاقدصأ دحأ يل ىور» :اطع هل لاق

 دعب فقوت .«اهنم ةيلدتم اصع عم ةكعكو ,ةطرشو ءناَوَّصَع» :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 بتاج نم قبطم تمص ذاس
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 د م سس بسس ممم مهب دوسلا تايارلا

 . تاسلا ىف : ًايوس اهيلع المع ام ًاريثك يتلاو ؛ ةرفيشلا هذه مهفي هلعل هقيدص
 ر مميش .يسب

 / رش يأ ىلع ل قلقي ال نأب كقيدصل لق اة يدم :اطعل لاقو اريخنأ دقللا ةيفلا

 .«فيطل زغل
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 نأ قرح هثأل كلذو :هقيدص ىلإ هلوق ديري مالكلا نم ديزم ةبينثلا ني. ىدل ناك

 ريق يخ طعن لالخ نم هللا لمقيي نأ دج راسعللا ب ناك نكل ادعس هن الا كل

 اررمأ كانه 1 نيردح انوكي نأ ىلإ ةحارص امههّين نأ دمحم خيشلا دلاخل قبس

 .طخلا لفقأو هسفنل هفطاوع ةبيشلا نب متك .اهيف ةرطاخملا يغبني ال ةريثك

 نايكي اب ىلايبسعسانارلأ 4 0 يف هجوت اذكهو . .غروباه يف ًاريخأ ٠ هرمأ و

 595 ا ىلع ريبكلا موجهلا عقيس» :اهدافم ةلاسرب هدّوزو ,ناتسناغفأ يف

 .«ريمتس]لولبأ 11 .ءاكذلكلا

 ١١ هعومجمب مقرلا لكشي .ةعست مقرلا لثمتف اهنم ةيلدتملا اصعلا عم ةكعكلا امأ
 مم نيذلا نيقطاخلا لثو اهم .نأ كلذ ينعي .ربمتبس/لوليا نم رشع يداحلا يأ ١

 .ةدعاملا اهنشتس دس ىتلا تارئاطلا ةيلمع خيرات اوراتخا مهنأو مهناكم يف نوزهاج

 لواح :ةئأ امك «قمتيلا يف ريزواب ليغ يف 1 ماعلا يف ةبيشلا نب يزمر دلَو

 لبوق هتريشأت بلط نكل ,14960 ماعلا يف ةرم لوأل ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخدلا
 تاريشأتلا يبلاط يف ةككشتم تقولا كلذ يف ةدحتملا تايالولا تناك .ضفرلاب

 ثلا نب لواح .نييعرش ريغ نيرجاهم ىلإ نولوحتي دق مهنأب اهنم اداقتعا ةينميلا
 يزمر مسا تحت ءوجللا بلطي ىنادوس نطاوم هنأب ًارهاظتم - ايناملأ ىلإ لاقتنالا
 هدرتي ناك امك ,هبلط ىف ًايراج قيقحتلا ناك امنيب غروبماه يف يزمر شاع .رمع
 داع نأ ثيل امو نميلا ىلإ داع .رمألا ةياهن يف ضفُر هبلط نكل كانه عماوجلا ىلع

17 



 ةيسشلا نيزعل

 هل حمس اذكهو .يقيقحلا همسا ًامدختسم بلاطك ةرملا هذه داع هنكل ءايناملا ىلإ

 ءاقبلاب

 ,ربكأ ماظتناب ةرملا هذه لعف هنكل ,غروبماه دجاسم ىلإ ددرتلا يف يزمر رمتسا

 .ةيرامعملا ةسدنهلا يف هتسارد ةعباتمل غروبماه ىلإ لقتنا هنكل 1954 ماعلا 8:

 ريثك ابلاطو ءايدئامعو 55 اطع ناك - نيتفلتخم نيتيصخش ناكلتس نابانقلا ناك

 ءارالا اك راشت امهنكل مس أريقف ايكاطن وهلل 57 اذه ةسشلا نب ناك املسن ريش رتلا

 .ةعرسب نيقيدص احبصأو ةفرطتملا '

 بلاط عم اهاكراشت امك ءامهل ةقش ىلع روثعلا نم ةياهنلا يف ناقيدصلا نكس

 انس رغصأ ناك يذلا ناورم داترا .ىحّشلا ناورم وهو ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم

 امهلثم حبصأو ءاهتاذ دجاسملا ١91/8(, ماعلا يف دلُو) ةبيشلا نبو اطع دمحم نم

 .ايناملأ ىف ًانيدت رثكأ

 يذلا حارجلا دايز ىعدي ينانبل بلاطو ةبيشلا نب نيب ام ةقادصلا ىرع تقثوت

 تابسانملل هدايترا ةرثك توريب يف حارجلا نع فرع .غروبماه دجاسم دحأ يف 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 ىف

 ءاطع تعمج يتلا ةقشلا يف مظتنم لكشب عامتجالا ىلع ةعبرألا لاجرلا داتعا

 مهفصوب مهسفنأ ىلإ مهترظن تديازت .يمالسإلا نيّدلا ميلاعتب مازتلالا ىلع ًاضعب

 بتك نأ اطعب رمآألا لصو .ةيدج لكب مهرود ىلإ اورظنو ءنيمزتلم نيينيد نيثوعبم
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 دوسلا تايارلا

 دجسم يف ةداع بطخي ناك .راّمز 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 ىيبأل ٌبيرق وهو ,يساللس دوب ذمحح عم مهتطتم ليتل خاباللا

 يحالص حصن .ةينيد 5 سارتو :ةدعاقلا ىروش سلجم يف اويبقع يىحالص ناك

 لضفأ ىلإ مهدشرأو ,ناتسكاب ىلإ لوخد ةريشأت ىلع لوصحلاب ةعبرألا لاجرلا

 ىلإ ناتسكاب نم ةدعاقلا نم ءاطشن مهبحطصا .يشتارك 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 ,ءندال نب لفتحا

 ذيفنتل نييلاثم اوناك نابش ةعبرأ اهنيح ٌرْضَح .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 ىفكي امب نولهؤم مهنأب ينعت تناك ةيملعلا مهتايوتسم نأ كلذ ىلإ
 .قاريطلا

 داهجلا قالطإل ةيلاثملا ةصرفلا كلت تناك .اهولبقف نابشلا ىلع ةمهملا تضر

 ةدعاقلا ةداق عّبش .نيدهاجملا مظعأ مهفصوب ركذت فوس مهءامسأ نأ امك مظعألا

 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 عضُو
 همساو) يرصملا صفح وبأ .,ةيركسعلا ةنجللا سيئر عرفلا كلذ سأرت .يباهرإلا

 ايالخ عرفلا كلذ كلتما امك .لدعلا فيس ةينمألا ةنجللا سيئرو .(فطاع دمحم
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 ةييشلا نبزغل

 كلذو ,ىرخألا نع لصفنم لكشب اهنم ةدحاو لك لمعت ثيحب هب ةصاخ تايلمعو

 .ةينمأ بابسال

 يذلاو تاينينامثلا ماوعأ يف ةطرشلا طباض ناك يذلا وهو ,فطاع دمحم امأ

 ,هب نوموقيس ام ليصافت نع اصخلم مهاطعأ دّقف - 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
 .لولعبلا قاوشإ ةيحتتو ,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 ةعبرالا نابشلل ةيلست ردصم براجتتلا هذه تناك .احيحص مهظفل حبصي

 .ظفللا يف أطخ مهباكترا دعب كحضلاب نورجفني اوناكو

 تحبصأ مهرهاظم نكل ,مهبيردت ءاهتنا دعب ايناملأ ىلإ ةعبرألا نابشلا داع
 اودتراو ,مهاحل نابشلا قلح .اهب اودّوُز يتلا تاميلعتلا بسحب كلذو ءاددشت 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 تخأ 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 ثواب نأ نذال نب ثبل

 مهتابلط ميدقت لبق ةديدج رفس تازاوج ىلع لوصحلا ةعبرألا نابشلا بلط

 سضفرإ



 دوسلا ن رايازلا

 ودتف مهنا اومعز نآ دعب كلذو ,ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد تاريشأت ىلع لوصحلل

 ةدوجوملا ةيناتسكابلا رفسلا تاريشأت ىدؤت نأ نم نابشلا قلق .ةيلصألا مهتازاوج

 ةكيمألا كاريشأتلا ىلع مهلوصح تالامتحاب رارضإلا ىلإ رفسلا تازاوج ىلع

 تءاج .ةديدجلا تازاوجلا زاجنإ روف تاريشأتلا ىلع لوصحلا تابلط نابشلا مّدق

 رمألا رخأتي مل 5٠٠١. .رياني/يناثلا نوناك ١8 يف يحّشلا ةريشأت ىلع ةقفاوملا

 ىلط لوبق ءاج امك .ويام/رايأ ف يف اطع ةريشأت ىلع ةقفاوملا لوصو لبق اريثك

 تابلط ميدقت باشلا لواح .ضفُر دقف ةييقلا ةيءبلظ امأ : ويام/رايأ 50 يف حارجلا

 هيل .ةرم لك يف ضفرُي بكر رسوب او هع

 نا < :ةليلق تاونس لبق هبلط مضفرل هتاذ ببسلل نكل .ةيباهرإلا هتاطاشنب كوكشلا

 ,ولواحي فوس نييئميلا نأ ريق ةقلق تناك تق ولا كلذ يف ةكايمألا تاطلسلاو ا

 .ةيعرش ريغ ةقيرطب دالبلا يف ة ءاقبلا

 خيشلا دلاخ دعاسم نوكي نأب ةيشلا نب دمحم خيشلا دلاخو ندآل نب فلك

 دايقو ةيناملالا ةيلخلا نيب ام لصولا ةلص نوكي نأو .ةطخلا هذه يف سيئرلا دمحم

 يف ندال نب راتخا .ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخدلا عيطتسي ال هنأل كلذو ,ةدعاقلا

 ةدايقلا 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 يذلا اطع عم ةزمرملا ةيفتاهلا تاملاكملا لدابتو مهيلإ لاومألا ليوحت تابيترت

 ةييشلا نبو اطع رهاظت .ةدحتملا تايالولا يف 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 7٠0١, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناكر هش ىف نيلرب يف امهعمج

 ٠٠١١. ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف ديردم يف
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 كرر أنلا(رنبز "|

 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 ةبانم

 ,ةيملاعلا ةراجتلا زكرم يجرب :ةينبأ ةعبرأب ن نمازتم ٍلكشب اهب مادطصالاو تارئاط عبر

 مامأ ىل قحال تفو يف كنمحوم خيشلا دلاخ ىعدا يكرم لوتيباكلاو . ؛نوعاتنبلاو

 رشع فطخل ةيادبلا يف ططخ هنأب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف هيبوجت.

 ةرئاطلا ةدايق يوني ناك هنإ لاقو ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا موي يف تارئاط

 لك لتقيل يكريمأ راطم يف ةرئاطلاب طوبهلل ططخ هنإ كلذك لاق .هسفنب ةرشاعلا
 ةدحتملا تايالولا هيف مجاهي ملاعلا مامأ اباطخ يقلي مث ءاهنتم ىلع روكذلا نيرقاسلا

 .ةيعمقلا ةيبرعلا ةمظنالاو ليئارسإل اهمعد ىلع

 درجم يه لب ةيقيقحلا ةطخلا ادبأ نكت مل هذه نأ ةيادبلا يف حضاولا نم ناك

 زاربإ ىلع بظاوي ناك يذلا وهو .هتالهؤم زاربال 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 يزمر هتقيقش نبا اهيلع لصح
 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخل اهراتخا يتلا باهرإلا مالفأ نم ريبك ددعل

 تايالولا يف تامجه نشب يضقت تناكف ةدعاقلا اهتعضو يتلا هناحألا ةلظحلا انآ

 ةريخألا ةطخلا نع ىلختلا مت نكل ءنمازتم تقو يف ايسآ قرش بونجو ةدحتملا

 .ةريثكلا اهتاديقعت ببس

 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

 هئكمت نم ةقثاو ةدايقلا نكت مل اذكهو .يداعلا هئثاكذ ىوتسم يف تلثمت يوسوم

 نع هتوق راهظإ بحي ناكو بلص ً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

 م ىلعأ ةبترم يف هعضي يصخشلا ندال نب سراح هفصوب لدنج ىبأ كرم ناك

 اضغ يلغي نأ ىوس ءيش ٍّيأ لعفي يوسوملا نكي مل اذكهو .يوسوملا ةبترم
 .يكتشيو

 يردتلا 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
 هّجوت .ربمسيد/لوآلا نوناك رهش يف كانه هراز نأ ةبيشلا نب ثبل امو ءربوتكأ/لوألا

 ةسردمب قحتلاو ةدحتملا تايالولا ىلإ ٠٠١١ ماعلا نم رياربف/طابش 77 ىف يوسوملا

 يفلأ .اديج نكي مل اهيف هءادأ نكل ءاتوسونيمو اموهالكوأ يف تارئاطلا ةدايق ميلعتل

 نيناوق قرخ ةمهت هيلإ تهججوو 7٠٠١١ ماعلا نم سطسغأ/بآ ١5 يف هيلع ضبقلا

 .هب باترا يذلا ناريطلا بردم هنع غلبأ نأ دعب كلذو .ةرجهلا

 رخآ حشرم 7٠٠٠١ 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 :ًبردم اناطبق ناك ددجلا نيدنجملا نيب نم

 ةكلمملا ىلإ يناه داع 144١. ماعلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا سردو .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 مّلعتي 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

 ةيرعلا ةكلمسلا ىلإ احلا يناه داع .يراجت رايط ةداهش ىلع كلذ دعب لصح مث

 .هل لمع نع شيتفتلل ةيدوعسلا

 دحأ يف ًابّردم ًارايط امهيدل نأ دمحم 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 جدال حب داق
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 ةيرسأنلا نيزغل

 أب هورمأ مث ,اهيلإ جاتحي يتلا ةرفيشلا حيتافم ىلع روجنح ةدعاقلا ةداق بّرد

 عم لصاوتلا ةيفيك دالخ هل حرش .ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلل ةريشأت ىلع لصحب

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ يناه داع .ةدحتملا تايالولا ىلإ هلوصو روف يمزاحلا فاون

 ١5 يف رفسلا ةريشأت ىلع لصحو 7٠٠١, ماعلا نم وينوي/ناريزح ٠١ يف ةيدوعسلا
 .ربمتيس /لولبأ

 مهراتخا نيذلا فوفص ىلإ نييلبقتسملا نيرايطلا نم ةعومجملا هذه تمضنا

 دلو .دالخو ,يمزاحلا فاونو ءراضحملا دلاخ يأ ,ةيلمعلا نم أءزج اونوكيل ندال نب

 لوصحلا يف امهيدل ةلكشم الو نييدوعس اناك امهنأ يأ ,ةكم يف راضحملاو يمزاحلا

 ءًانشمت ناك هنأل كلذ عم دالخ بلط ضفر .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 تاميلعت ايقلتو

 ىلع ايصخش دمحم خيشلا دلاخ دعاس .امهتايونعم زيزعتلو امهتقايل ىلع ءاقبإلل

 يف نيكاكسلا ءافخإ ةيفيك مهمّلعو ,نيرايطلا ريغو نيرايطلا نم نيفطاخلا بيردت
 ,فارخلاو ءزعاملا قانعأ رح ىلع دلاخ مهيّرد .باكرلا قانعأ رحن ةيفيكو ,مهبئاقح

 .لامجلاو

 كلذو ةدحتملا تايالولا نع تامولعم نيفطاخلا ءاطعإب دمحم خيشلا دلاخ ماق

 نم نيفطاخلا نم ددع ءىجم ببسب كلذو «نييدماغلا تيب» اهيلع قلطا ةأشنم ىف

 مهملعو ةيزيلجتألا تارارعلا نم ًادذع نيفطاخلا دمحم خيشلا دلاخ ملع .دماغ ةليق

 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 دحأ كرحت اذإ مكلتقأس»و

 ذي



 < خب ىو <- 8 7 ١

 هس ا ايصفشي | أ اي!

 لجأ نم كلذو .تابيردتلا ءاهتنا دعب روبمالالاوك ىلإ راضحملاو يمزاحلا رفاس

 كانه نم نالجرلا رداغ . ويست بسر هدأ نقإ رشع ىداحلاب قلعتي همف عامتجا نع

 .ًادقن 9,٠٠١ 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 ىف كوكناب ارداغ مث ,سولجنآ

 يف ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيلضعلا ةوقلا يوذ نم نيفطاخلا نم امهقافر لصو

 .(رشع ةثالث لصأ نم رشع انثا) نييدوعسلا نم مهمظعم ناك 7٠0١. ماعلا فيص

 تابلط ءالؤه مدق .نيملعتم ريغو ءنيجوزتم ريغو لمعلا نع نيلطاع مهمظعم ناكو
 ىلع اولصح نإ امو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لوخد تاريشأت ىلع لوصحلا

 يحشلاو اطع ماق .بيردتلا نم ديزم يعلتل ناتسناففأ ىلإ اورفاس ىتح ةقفاوملا

 .اهيف رقتست ةماقإ نكامأ اهل اونّمأو .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةعومجملا لوصو قيسنتب

 رهو ,ءيواسوهلا ىفطصمو .دمحم خيشلا دلاخ ةقيقش نبا وهو ,ىشولبلا رامع امأ

 ةرداغملا لبق لاملاو رفسلا 5 قيسنت يف ادعاس دقف :ةدعاقلا ىف ىلام طشان

 قر ىلع قولضحي نوفطاحلا ناك قذحتملا تازالولا ىلإ ةهوسبتلا لوضو ديو

 مهلوصو روف ةيفرصم تاباسح نوحتفي نوفطاخلا ناك .ىواسوهلا وأ ىشولبلا فتاه

 دمحم خيشلا دلاخ نم فطاخ لك ىلعق .مهعم اهوبلج ىتلا لاومألا اهيف نوعدويو

 مهنم بلط امك .رالود فالآ ةينامث ىلإ فالآ ةتس نيب ام 77 اغلبم ,يواسوهلا وأ
 .اطع ىلإ يقابلا ءاطعإو تارالودلا نم فالآ ةعضبب ظافتحالا

 دحأ ٠01 ماعلا نم سطسغأ/بآ 5 خيراتب اديرولف يف ودنالروأ ىلإ لصو

 ةعباتلا ١0 مقر ةلحرلا نتم ىلع كلذو .يناطحقلا دمحم ىعدُيو ةدعاقلا ءاضعأ

 ةيكريمألا سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد يف افظوم نكل .,كيتنالتآ نيجريف ناريط ةكرشل

 نم 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 اءدب ةدحتملا تايالولا ىلإ رفس ةريشأت ىلع لوصحلا ٠٠١١ ماعلا نم سطسغأ

 نذل



 ةبيشلا نبزعل

 بلط نكل .ربمتبس/لوليأ ١١ يف يهتنتس ةريشأتلا تناك 7٠0١. ربمتبس /لوليأ ع

 .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

 فشتك اف 71731100119 ىلع ثحبلا تالوج نم اددع اطع ىرجأ .اهتدايق هتاذ وهو

 كلذ لك نم اطع دكأت نإ ام ٠٠١١. .ربمتبس/لوليأ ١١ يف رفاوتت طورشلا كلت لكنأ
 .هيلإ ةلاسرلا لاصيإل ةبيشلا نب عم ًالاصتا ىرجأ ىتح

 .ةايحلا هذه يف مهمايأ رخآب عاتمتسالل نوفطاخلا قلطنا ىتح دعوملا ددحت نإ ام
 .اولمثي يك تاناحلا ىلإ باهذلا نورخآ لّضف امنيب ءيرعتلا ةيدنأ ىلإ مهضعب هجوت

 بيرغلا نم ودبي نأ لمتحُي .يلوحكلا بارشلا نم ةيمك عرجتي وهو كلذك اطع دهوش
 نم ليلقتلا ىلإ نييئيد 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 ,مالسإللاب لارج 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 يفو ءلوك سأ .سأ .وي ريجفت

 تيسوخو لوياك قيد ام رارمتسابو ةيدعاسم 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 لو 2-0 مل .ةوسفب

 تايالولا يف ساسكت .كيال ثواس يف اهزكرم (50ط01) رباس ةكرش اهكلمت ةريهش رفس ةلاكو عقوم (*)

 .ةيكريمألا ةدحتمل |

 سا



 دوسلا تايارلا

 .كلذ وحن

 ,قيرطلا فصتنم يف رفسلا ةهجو رييغتب رمأي نايحألا ضعب يف ندال نب ناك
 ناذ ندال نب نكي مل .مييختلاب بكوملا رمأيل ةأجف فقوتي ناك ىرخأ تاقو أ ىفو

 يف مييختلا لضفي ب ندال نب ناك .فاطملا هب ىهتنيس نيأ نايحألا ضعب يف ملعي

 ىلع نكي مل بكوملا نأ ىتح ,ةلوهسب هيلع رثعُي ال يك ةفورعم ريغ ةقطنم طسو

 نأل ندال نبب تاءارجإلا هذه لك تعفد .طيضلاب هدوجو ناكم تايثادحإب ةفرعم

 ناك .حلاص دمحمو يرصملا ريخلا يبأ يلزنم يف ًاريبك أاتقو ندال نب ىضمأ

 ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىروش سلجم يف نيقباس نيوضع نالجرلا

 مث ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةداق نم اناكو ,يرهاوظلا تمسأ قم اذه يقام

 نا يف 55 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 ءاهتآشنمو ةدعاقلا

 .ثيغ ابأ ناميلس ىعدي ًايتيوك نأ امك ؛(يناثلا زكرملا يرهاوظلا لتحا) ةعامجلا
 رهظ .ةمظنملا مساب ًاثدحتم حبصأ دق ,ةدعاقلا فوفص يف هتيمهأ تديازت يذلاو

 رّيغت دقف ةدعاقلا مسا امأ .ةيئاعدلا ةدعاقلا ويديف طئارش يف ًاعيمج ةعبرألا 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 7٠٠١١ ءربمتبس/لوليأ ١١ موي يف ندال نب ادب

 .ببسلا نوفرعي هيقفارم نم ًادج ليلق ددع ناك .ًاديج هنوفرعي نيذلا ىلإ ةبسنلاب
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 سس سمسا ةبيشلا نبزغل

 نويزفلتلا زاهج ليغشتب ءاسملا كلذ نم قحال تقو يف لولهبلا يلع ندال نب رإ
 ةدهاشم نم نكمتي ثيحب مالعإلا لئاسو ةنحاش يف ةيعانصلا رامقألاب لوصوملا

 بلط .تاطحملا طاقتلا يف حجني مل هنكل نويزفلتلا ليغشت لولهبلا لواح .رامخألا

 نيب ام نالجرلا لقنت .ويدارلا زاهج ىلع رابخالا طامتلا كلذ دعب ندال نب هنم

 انب ًايقلت نأ ىلإ ءاكريمأ توص ىلإ مث .يس .يب .يب ىلإ ًالوأ اعمتساو تاطحملا
 قلق نسيرأو: سس ةدسل ةيدئاعلا رابغألا ريواقق ىلإ قاصقم نالجرلا لظ .ًابان

 ةدحتملا تايالولا تيقوتب اعايم ةقيقد 6:5" ةعاسلا دنع :الجاع 5 | نأ اعمس

 نم ىلامشلا جربلا ةرئاط تمدص (15351611 102/11811411126 ©1)1) يفيصلا يقرشلا

 .اتاوااع ادب كلذ نإ ريرقتلا لاق .كرويوين ةنيدم يف ىملاعلا 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 ءيرهشلا ديلوو .يرمعلا زيزعلا دبعو ءاطع دمحم دي ىلع حاجنب تفطتخا
 مادطصا لبق غلبأ ةرئاطلا مقاط دارفأ دحأ نإ كاذتقو ليق .يماقسلا ماطسو ,ىرهشلا

 نيققحملاب عفد يذلا رمألا وهو ءسفنتلا هيلع بعصي هنأو نعط دق ارفاسم نأ ةرئاطلا

 رهظي مل ريرقتلا اذه نكل .مدختسا دق عومدلل اليسم ازاغ نأ يف كشلا ىلإ دعب اميف
 .ًاقحال الإ

 حاص .لافتحالاب اوأدب نيرضاحلا ةدعاقلا ءاضعأ نأ امك .ندال نب مستبا

 ناك .ًاجاهتبا ءاوهلا يف 47-416 عون نم مهقدانب صاصر اوقلطأو ءربكأ هّللا» لاجرلا

 مهنكل .تبرُص دق ةدحتملا تايالولا يأ ,«ىمظعلا ىعفألا» نأل ًارورسم مهمظعم
 لمعلا اذه نأ ههجو ىلع ةأجافملا رهاظم مادعناو ندال نب ةماستبا نم اوجتنتسا

 .ةدعاقلا ريبدت نم ناك

 نوعمستس ءاورظتنا ءاوأدعا» :نيجتيتبملا تاكسأل هديب امقآر نذل ني لاق

 نولءاستي اوحارو ,تمصلاب نورضاحلا مزتلا .مهكوكشل ًاديكأت كلذ ناك .«ديزملا

 .نوعقوتي اذام ةدعاقلا ءاضعأ رابك نم طّمف ليلق ددع فرع .ًامحال ثدحي فوس امع

 ني



 دوسلا تايارلا

 سربلا ةيناث ةرئاط تمدص ًاحابص 9:07 ةعاسلا دنع :رخآ لجاع أبن لصو
 .ثداح 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 ىتلاو . ١/0 مكر ةنيالرما نقيا ةلحر نأل ,اعاستأ ندال نب ةماستبا تداز

 دق يلودلا سولجنا سول راطم ىلإ يلودلا ناغول راطم نم ريطت نأ اهل ررقملا نم

 دبا و ,يىدماغلا هزمحو ءلمح ىنب زيافو ,ىحشلا ناورم 35 ىلع حاجنب تفطتخا

 أدب .ًايفقنم ,نداال نب ناك .مهتايبردتا هيجوت ىلع قعاسو :مهرايتخا ىلع قداص

 ندال نب لاق .ءاوهلا يف صاصرلا قالطإو خارصلاب نورضاحلا ةدعاقلا ءاضعأ

 . «ديزملا كاتيف ء[ورظعناوب ءاوأدعاو أود

 نم ةيبرغلا ةهجلا تبرض دق تارئاطلا ىدحإ نأ ركذف ىلاتلا لجاعلا أبنلا امأ

 .ةصضيرع ةماستيا ندال نس مستبا «؟ىرجي اذام» :مهدحأ كأم

 يلودلا سيلود راطم نم ةهجتم ريطت ا/ا/ مقرلا تاذ زنيالريآ ناكريمأ ةلحر تناك

 دلاخنو :يمزاحلا فاونو .ءروجنح يناه نكمت .يلودلا سولجنآ سول راطم ىلإ

 تالافتحالا تأدب . مهتمه ريق حاجنلا نم يمزاحلا ملاسو ءدقوم دجامو .راضحملا

 .«ديزملا قك] ارجو :مهل لاق .ءودهلا مازتلا نداأل نب مهنم بلط يو هرهو 58

 امع ةديدج ليصافت لصت تناك .رابخألا ىلإ هابتناب ةدعاقلا ءاطشن ىغصأ

 يجر نأو. : قون سيئرلا ءابتخا نع ريراقتلا تثدحت :ةدحتملا تايالولا ىف يرجي

 ؛عيذملا لاق .ضرألا نم دعاصتت ناخدلا بحس تناكو ءاراهنا دق ةيملاعلا ةراجتلا

 الكون



 (ابرسأنلا ندزعفل

 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 48 ةلحرلا
 .اينافلسنب يف بيش نوات كيرك ينوتس يف عقي لمح يف ةرئاطلا تمطحت .يلودلا
 نلعأ 94:8١ ةعاسلا دنع كلذكو 4:78 ةعاسلا دنع ةرئاطلا نم ةثاغتسا ةلاسر تدرو

 نأ داقتعالا ىلإ دعب ام ىف نيققحملاب كلذ ىدأ .ةلبثق لمحي هنأ نيفطاخلا دحأ

 مهفتاوه اومدختسا نيذلا باكرلا ضعب دافأ .ةفئاز لبانق اومدختسا نيفطاخلا

 .ةفسان ةمزحأ نودتري نيفطاخلا نأ تاملاكم ءارجإل ةّيولخلا

 مل .ةرئاطلا اوطقسأ دق نييكريمألا نأب هعابتأ غلبأ .لمألا ةبيخب ندال نب رعش

 مهفده ىلإ يدماغلا ديعسو ,يوانزحلا 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 طقس ملول»
 :لوقساكلا ىنبه ىلإ كلذب

 رضح .نيرضاح ةدعاقلا ةداق رابك نم ددع ناكو ,حلاص لزنم ىف لافتحالا أدب

 مهل حرشو .ةيلمعلا نع نيرضاحلا ىلإ ثدحتو «لزنملا ىلإ كاسم 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

 انكذلا



 306000 |! تايازلا

 ىدنق 95 ىاسمن ل :أ دمحم خيشلا دلاخ نم كلذ دعي نذال ن قادس «ميظعلا لمعلا

 يلع يق خاجوألا بيبسي صفح وبا نكست مب .ثدح امب صفح يىبأ غالبإل

 داقطلا كلت ق8 ةوايسلا هداف نأل كلذو اهل عيمجلا ءالخإ دعب راهدنف ةرداغم

 058 املؤم اره ناك ةرعولا

 .تسوخ ىلإ هجوتلا ديري هنأب هيقفارم غلبأو كلذ دعب لافتحالا ندال نب ىهنا

 ل

2 



 مرتع سماخلا لصفلا

 .؟طاقن ىأ

 نياق ددحا .تم# .عءللاع فيك نشف ا ٠٠٠١١. ريمتبس /لولنأ ١١

ثيه تناكو ءءاعنص ىف ةيكريمألا ةرافسلا بتاكم دحأ نم فتاهلا
 .كرويوين يف ر

بسأ لبق نميلا ىلإ ةدوعلاب أ اريخأ انل
لغنام كذاك , .نمزلا نم عو

 يئالعز» عم ا

 حمس

 ءاضعأ دض انتمهم ميظنت
 ريجفت نع نيلوؤسملا ةدعاقلا

 سأ .نفأ و .وي

 ةداعإ ىف

 .لوك

 3 رق وج 7

 «!ةعرسب لاعت .ريفسلا بشي يف رابخألا دهاشن اننإ

 .لاؤسلا كلذ حرطأ تنك امنيب ةفرغلا ىلإ - وج امابالآ ىأ

 .ةيملاعلا ةراجتلا زكرم تارئاطلا ىدحاإ تمدص ىلع

 «؟ةماوح ةرئاط نعت أو :وج ثلأس

 .«ةرئاط اهنإ اولاق . الكرد :ىنب اجأ

لع» :رثيه ىل تلاف
يزفلتلا ضرعي .ي

دلا بحس نآلا نو
م ةدعاصتملا ناخ

 زكرم ن

 يذلا وح ولع اذه اهمالك تررك . «ةيملاعلا ةراجتلا
 .ةمشش قلطأ

زلحإإ نإ .نون دفا زاهج حتفا» :رثيه يل تلاق
 «فرتخحت تايائبلا ى

 اع



 ابتسم ا  ي4ااا6ا6ا دوسلا تايارلا

 رثيه ةباصإ يف بغرأ مل يننكل .ربكأ ائيش رمألا يف نأ ىلع يسدح ينلد

 يف ةايقأم يس ام فرعأ يك نآلا باغذلا ٌيلع نّيعتي» :اهل تلقف ,رعذلاب
 1 .«كبحأ .قحال تو

 ةديدجلا هتفيظو هوتل نوج أدب .كرويوين يف لينوأ نوج فتاه مقرب تلصتا

 ديربلا ىلإ لقتني نأ لبق نينرلا يف ٌرمتساو هفتاه نر .ةيملاعلا ةراجتلا زكرم يف

 ةرئاط تمدص» :يب حاصو ًاددجم بتكملا ىلإ سيئيإ وج عر .يتوصلا [بيجملا]

 «!ةيملاعلا ةراجتلا زكرم وتلل ىرخأ

 «؟اةام»

 نوجب لاصتالا تلواح .«ةريبك ةرئاط اهنإ يهلإ اي ءهوأ .باكر ةرئاط اهنإ»

 تقرت تلا ءاهدجس ىتوسلا ديربلا ىلإ تالوسع نأ تجنبا اع ةيلاكولا 40 ءاددوم

 .«ىب لصتا .نميلا يف يننإ .ثدح ام وتلل تعمس .ىلع انأ .نوج» :ةرملا هذه ةلاسر

 نخل دلل ترماخ دق ديدن ةزيقسلا تناك نسقسلا بتكم ىلإ ًاضكار تعرهش

 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

 نغ انراظنأ ليوحت جع اًنزجع ..ةمدص ةلاح يف انكو ,نمزلا نم ةقيقد وحن نيتماص

 هرئاطلا مث :.«اسفللاةكملا : رس دعي ةره ثدح ام دهاشم ضرع ةداعإ ءانثأ ةشاشلا

 .ةيناثلا

 "واط قوف نم فتاهلا تلوانتو ,ةشاشلا نع يرظن ليوحت ىلع يسفن تربجأ

 يف حجنأ مل .كرويوين يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب لاصتالا تلواحو ريفسلا

 خم ملكتتأ» :يدي يف ةعامسلا ىأر نأ دعب ءالمزلا دحأ ىنلأس .ةملاكملا ءارجإ

 نادل ريل

 كلل
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 .؟طاقن يأ

 ةرادإ عم ملكتلا نع يزجع داز .«ةلوغشم طوطخلا نكل ,ءلواحأ يننإ» :هل تلق

 ةرم ةلواحملا ىلع تبظاو .بتكملا ىف نيرضاحلا دنع فوخلاو رتوتلا نم تكملا

 ةلواحملا دنع تحجن .ةلوغشملا طوطخلا ةراشإ ىوس عمسأ مل ينكل ىرخأ دمب

 .كرويوين يف يئالمز دحأ عم ةملاكم ءارجإ يف ةرشاعلا

 «؟ يرجي ام فرعت له .انه انوتل روصلا اندهاش» :تلق

 وحن نادقف نم اندكأت ةظحللا هذه يف اننكل .لصحي اذام ةفرعم لواحن اننإ»

 .«ايباهرإ اموجه لصحي ام ربتعن اننإ .ثدحلا ةقطنم ىف انئالمع نم نيثالث

 انعمجتو ,ةراقسلا ىف ةينمألا تااءارجإلا انضرعتساو ةيصخشلا انتحلسأ انج

 ةشاش انل تلقن .كرويوين نم رابخألا عامس انرظتناو ةنمآ تاعامتجا ةعاق يف 55

 تاعئاش :ًاييمولوك ةعطاقم ىف لبانقلاب تاديدهت :ةئيسلا رابخألا نم ديزملا نويزفلتلا

 دهاترسةلسر نع ةقراكلا ءاشألا | يشأ ترو نأ ىلإ «.تارثاظلا نم ديزم لطخخ نع

 .اينافلسنب ءليفزكناش قوف تمطحت ىتلا "7 مقر زئيالريآ

 نم كمت نأ لبق ةقيقد ةرشع سمخ ةدمل فتاهلا ىلع نولنوج موت رظتنا

 اريثك ديزي ام موت لقي ملو ,ةليلق قئاقد ةملاكملا ترمتسا .ةدايقلا زكرم عم لاصتالا
 .«تمهن ,لجأ» نع

 تاملعلا ةيقق' :انيحرم ءاتاكس للإ فقايلا ةعاجتم عجرُي ناك امنيب موت لاق

 .كرويوين ىلإ نيدئاع ةرئاط لوا لقتسن ناو ءروفلا ىلع قميلا عيمجلا رداغي ناب
 ةلوؤسملا ةهجلا يه نَم ةظحللا كلت يف ملعن نكن مل .نمآ ريغ ادلب نميلا تربتعا

 مكتعتمأ اوعمجا .اقباس نميلا يف اهنم انيناع يتلا لكاشملا ىلإ رظنلاب جورخلا انيلع

 .«ةلملق تاعاس نوضع : نول ليحرلل اورصحتو

 ةديحولا ةرملا تناك ىتلاو ,ةرملا هذه ةالايلا نبل ةدوعلا رمأ ىلع دحأ ضرتعي مل

 .اهتيمهأ رم مغرلاب كلذو .ناظتنالا قمسلا ىف انتسيمل ةكمت ناك «تيقولا كلذ ىتح

 ا



 دوسلا تايارلا
 مي

 :دوعلا اندرأ .اودقف دق مهل ءالمز نأ امك ,نييكريمألا فالآ لتقم نع ريراقت تدرو
 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 امنيب ءاعنص يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو 85515557 ىنم مدقت

 .قيرفلا ءاضعأ ةيقب عم راطملا يف ةرئاطلا ىلإ دوعصلا ًارظتنم

 «؟ديدج نم كانه اذام» :هتلأس

 لصتت نأ كيلع نّيعتي .كيلإ ثدحتلا تاقيقحتلا بتكم ةدايق زكرم لواحي»
 .؟ مهب

 «1؟نوديري ادامو ؟ةدايقلا زكرم يف ملكتأس صخش يأ عم»

 اذامل فرعي ناك ادإ اًمع نولنود مون قلأَس 0580 ينوطعأ مهنكل ؛ملعأ الدر

 ىلع ةدايقلا وك صرح افببس فرعي ال هنإ يل لاق هنكل « يعم ثدحتلا نوديرب

 : يعم ثدحتلا

 ينفت ماقأ ثيح يأ .راطملا ,ىنبم جراخ ةئداه ةيواز ىلإ موت عم تهجوت

 سارع بأ لف يلو ايه وكس ابق ايس أطقال ًانحص انقيرف يف تالاصتالا

 لمعت ةللحم يهو ,يسروك انيد ىلإ دوعي انل يطعأ يذلا مقرلا ناك .ةيعانصلا رامقألا

 لالخ تدراغنوب فيتس عم تمداصت يتلا يهو ؛تاقيقحتلا بتكم ةدايق زكرم ىدل

 ترّئغت» :ىل تلاق .كرويوين يف ٠٠١١ ءوينوي/ناريزح ١ يف دق يذلا عامتجالا

 .«نميلا يف ءاقبلا نيدافكام بوبو 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

 يف مكئاقبل ةجاحلا ببس وهو .وتلل ثدح ام فرعن نأل ةجاحب اعف اننإ»

 .«ةظحللا هذه يف انطويخ مهأ وه عصقلا نإ .انه ثدح امب رمألا قلعتي .نميلا

 «؟اذه لكب هتقالع امو ؟عصقلا»

 ناكني



 .؟طاقن يأ

 .«اهيلع علطت نأ ديري ىتلا ةيرابختسالا تامولعملا ضعب 7222558 كلتمس»

 . « انه ىمابنس .انوب م 2206 ؛ائسح»

 مه نم ديدحتب ايلعلا ةدايقلا نم ةرداصلا كتاميلعت يضقعت . يلا ءيش ىقب»

 .«ةيرورضلا لئاسولا لكب» انه سبتقأس .تامجهلا ءارو
 .«مهيلع رثعن فوس» :اهتمجأ

 .«ىلع اي رخآ ٌرمأ يقب» :اننذد تلاق

 « ؟لجأ»

 4 له وأين ىلع صرحت نأ كديرأ»

 ةهمامأ ترركو «.ةرئاطلا ىلإ دوعصلا لبق ينرظتني ناك يذلا بوب ىلإ تعره

 رمألا اذكه هتيطعأ .«ةيرورضلا لئاسولا يأب» :هل تلق .يوتل اهترملت يتلا تاميلعتلا

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف انءالمز انعمج .ةيدج لكب أموأ .هتيقلت يذلا ددحملا

 ىلع أرط يذلا رّيغتلاب مهانغلبأو ةرئاطلا ىلإ دوعصلا نورظتني اوناك نيذلا 15و

 «71015 قيرف ىلع يناديملا فرشملا وهو ءتيبروك فيتسو نولنود موت ررق .ةطخلا 0.

 نئاهرلا ذاقنإ ةقرف نم ناليمع عوطت امك , تاقيقحتلا يف ةدعاسملل امهرودب ءاقبلا

 .ةرافسلا ىلإ نحن اندع امنيب ةرئاطلا ىلإ نورخآلا دعص .انل ةيامحلا ريفوتل ءاقيلاب

 .بابلا لفقأ مث ,هايإو انأ اندحو انيقب .«يبتكم ىلإ بهذن انوعد» :8589 لاق أ:

 .تمصب هايإ ينلوانو افلم لوانت

 888 .روبمالالاوك ىف تذخأ ةدعاقلا نم ءاطشنل روص ثالث فلملا لخاد تيأر

 /يناثلا نوناك خيرات رهظ امك . 212122111111

 ةلاكو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ اهتمدق ىتلا روصلا كلت ىلع 7٠٠٠١ رياني نب

 .ةيزيلاملا سس ومسرات كنت 2 دام تبع ا ل سا

 نع تزجع ينكل ءاهب قفرملا ريرقتلاو روصلا هذهب نمزلا نم ةقيقد وحن تقدح 3
 ءانثأو ءارارم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انلأس نأ انل قبس .ىادي هكسمت ام قيدصت ١

 | ا
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 دوسلا نايازلا
 - مح

 سل سس سس كس هس سا اا اسس ل ل ل مم مم مح مح سس ا ادام مح هةمسسل ليصسسا- ل الا وهاس سم حمس دس مدي سس بح هج وسم صصص

 ءالخ دوجو ببس نع ائيش فرعت تناك اذإ اًّمع ,لوك ىلع موجهلا ىف تاقيقحتلا

 سن ىتلاو .روبملالاوك يف يمومعلا فتاهلا مقر نوفرعي اوناك اذإ اًمعو ءايزيلام ىف

 ريمقون/ىناثلا نيرشت يف  اهيف ]أب ةرم لك يف انل نولوقي اوناك .همادختساب

 58 _ 1 ٠١ ماعلا نم ويلوي/زومتو ٠5٠١١, ماعلا نم ليسا /ناستنو ءاللد د ماعلا

 .ءيش ىأ نوفرعي

 ذنمو ,عقاولا يف ,ةلاكولا تفرع :فلملا اذه ىف ًامامت ًافلتخم ًاباوج تدجو

 يف ةدعاقلا نم نيرخآ ءالمع ىقتلا دق ادالخ نأ ٠٠٠١ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك

 هلوخدل لصفم ريرقت ىلإ ةفاضإلاب مهعامتجا نع ًاروص ةلاكولا تكلتما .ايزيلام

 .ةيزيلاملا هس نم مهجورخو

 هيدختسي ناك يمومع فتاه هنأ 15592 ربتعا دقف فتاهلا مقر ىلإ ةبسنلابو

 كلذ كشك ناك .ىرخألا ةنكمألا لك ىف مهئالمز عم لصاوتلل ةدعاقلا ءاطشن عيمج

 يهو .ايزيلام يف ةدعاقلا عم نيفطاعتملا دحأ اهكلتمي ةصاخ ةقش ةلابق عقي فتاهلا

 ائاص انجاتنتسا ناك .دالبلا كلت ىف ةدعاقلا ء ءاضعأ لك اهيف ثكمي ناك يتلا ةقشلا

 .ةلشلا هده مدختسي ناك ادالخ نأ

 ىلإ اوج رشيبلا دس لواح :دالخ رافسأ نع مهم در رأ

 روبمالالاوك ةقش ىلإ داع . .لوخد ةريشأت كلتمي ال هنأل رفسلا نم عنم هنكل ةروفاغنس

 5 ازاوج عدقسمسي ناك ادالخ نأ دروأن ك8 امأ .كركناب ىلإ رفاس مث

 .حلاص نب ديعس مساب اروزم

 ةطساوب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ يطعأ يذلا 172727221

 يش يأ ملستن ملف نحن امأ 7٠٠١ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف نييزيلاملا
 امهتقالعو يمومعلا فتاهلا كلذو ًاديدحت دالخ نع انلأس اننأ نم مغرلاب كلذو

 روصلا هذه ١ دعب ام ىف تفشتكا .ىموقلا نمألاو لوك نأشب ةيراجلا تاقيقحتلاب

 حش نود نم تضرت يتلا كلت تناك 5 يل اهاطعأ ىتلا 38 ثالثلا

 ا

 -- مسا ب د ادم ميسوم دمر امص



١ 

 .؟طاقن ىأ

 2٠٠١ 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
 , "98888888 نكل - كلذ ريغو .روصلا كلت طاقتلا ببس نعو ,صاخشألا ةيوه نع

 .ءيش يأ لقي مل ءًارضاح ناك يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم وهو

 ةجردلاب رفاس ًادالخ نأ نع ثدحت يذلا #5 ىلع كلذك نلملا لمتشا

 نأ ريصق تقو دعب انملع .يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ عم كوكناب ىلإ ىلوألا
 ةلحر يهو ءالال مقر زنيالريأ ناكريمأ ةلحر ىلع نيرفاسمك نيجردم اوناك لاجرلا

 ناك دقف ريرقتلا يف دراولا ينمزلا بيترتلا بسحبو .نوغاتنبلا تبرض يتلا ةرئاطلا
 امدنع يأ ,دالخ عم ساربنو عصقلا عامتجا الت يذلا مويلا يف هنأ حضاولا نم

 ىلإ ىلوألا ةجردلاب رفس ركاذت ايرتشا يمزاحو راضحملا نإف 877,٠٠٠, غلبم هايطعأ
 ناك لهو ؟امهيتركذت ءارش لجأ نم 877,6٠٠ غلبم مدخّتسا له .ةدحتملا تايالولا
 نإ يسد اكس يل لاق ؟ةدحتملا تايالولا يف غلبملا نم ىعبت ام مادختسا وه دوصقملا

 ةدر ظحالي ناك امنيب 2 لاق .ركفأ اذامب فرعأ ملو ءزازتهالاب يادي تاذدب

 ةفرغ وحن الوزن تعرهو .ةفرغلا نم تجرخ .ه«وتلل ريراقتلا هذه انل اولسرأ» :يلعف
 .تأيقت كانهو .دومجلا ىلإ برقأ ةلاح يف ضرألا ىلع تطقس مث ,مامحلا

 ام ينهذ يف ددرت .ةليوط تاعاس اهتلخ ينكل ,ةليلق قئاقدل ضرألا ىلع تسلج
 ةنوكلمي اوناك اذإ» :ينهذ يف ددرتت ةدحاو ةركف سقم 1 رخأ كعب ةرم ىوتل هتيأر

 ,ءامسلا قحب ءاذاملف 7٠٠١, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناكر هش ذنم تامولعملا هذه لك
 .فاجترالاب يدسج لماك أدب «؟انل اهوطعي مل

 انأو لجرلا ينآر «؟يلع اي ريخب تنأ له» :ينلأسي 811/87 ءالمع دحأ تعمس
 .ينعبتو مامحلا ةفرغ وحس ضكرا

2:70 
 . «ريخب ينس
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 دوسلا تابارلا

 ندشرو ءيمف تلسغ كانهو .ةلسغملا ىلإ تلصو ىتح يسفن ىلع تلماحت
 لازأ ام تنك .ةليلق تاظحلل فشانملا قروب ىهجو تيطغ .يهجو ىلع ءاملا ضعب

 ىهر ,ةدعاقلا ءاطشن رابك نع اهتيلط يتلا عراب لمعلا نأ ةقيقح باعيتسا لواحأ

 ىه .اهنع ائيش فرعت ال اهنأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تمعز يتلا تامولعملا

 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش ذنم ةلاكولا يديأ نيب رمألا عقاو يف تناك يتلا
 00١06

 «؟ءامسلا قحب كوربخأ اذام ؟حاص اي بطخلا ام» :511/87 ليمع ينلأس

 .«نوفرعي اوناك ,نوفرعي اوناك»

 يذلا ببسلا نع هتثدحو ,يرجي امب هتربخأف يرجي اذام فرعيل رخآ ليمع ءاج

 .انجرخ مث انقناعت .نميلا يف ءاقبلاب هلجأل انرمأ

 ينلأس .فلملا ذخنأل 111112271 شكف ادصاق رمملا ىلإ تدع

 ادبو ءالجخ دروتي هنأ تظحالف ةرشابم ههجو يف تقّدح «؟ىلع» :تلخد نإ ام

 .ةلاكولا نه .هتلاخأ ام ةيمقآ مه هنأ سيخاولا نع ناك ,ًايرطشم

 نالازت ام نطنشاوو كرويوين تناك .موللا ءاقلإ ةبعل قالطإ يف ةبغرب رعشأ مل
 ىلع زيكرتلا اعيمج انيلع بجوتي اذهلو ,يئالمز نم ٌددع دقُف امك ,نارينلا تحت

 ءيش يأ انع متيفخأ له» :هتلأس .تامجهلا كلت نع نيلوؤسملا كئلوأب كاسمإلا

 «؟رخآ

 .يديب:شلملا ةلعاس يكولا وم. كدر (ةقمو ,ءىش يأ لقي مل

 سو «نيدافكام بوبو ,نولنود موت اهيف لمعي ناك يتلا ةفرغلا ىلإ تهجوت

 . «وتلل اله جم عدت يناطعأ» :تلق .ةلواطلا واع :ةلسلا تعصوو يروق
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 * لقي مل .يهجو ىلع رطيست يتلا بضغلا حمالم ظحالو يوحن بوب رظن

 هن/ م :تلملا :تايوتحم حفصتي حار .فلملا ىلع ةرظن ءاقلإب ىفتكاو ءيش

 انكلاب



 ؟احاقن ىأ

 38 اهلاق ىتلا ةديحولا هتاملك كلت تاك تالق قيدعت ىنتكعي الدر .اسقاق ىوحب

 .فلملا احفصت نإ ام فيتسو موت يّهجو ىلع كلذك ةمدصلا حمالم تيأر

 نالاو» :ايضغ ىلغي توصب بوب لاق .انم دحاو يأ تالامتحا دودح ةمدصلا تقاف

 ةينامث لبق فلملا اذه انوطعي نأ ضرتفملا نم ناك .عصقلا بوجتسن نأ انئودنرب

 . «رهْسأ

 انيلإ مضني ثيحب هنييعت ديعا نكل ,مأوتلا نيجربلا ناترئاطلا تمدص امدنع طظسوألا

 «!؟انوربخي مل اذامل !نوفرعي اوناك» :هيردنأ لاق

 بساتم رين تقولا قكل «ىتقذدص .كلقم سقاغ ىتثإ :قد» لع تقاد ؛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
 ..«اثيشنأ

 كووف وين يف فتاهلا ربع اعامتجا ليوسك ام ينيك و تدراغنوب فيتس ,رصح

 ةدايق زكرم يف نيلوؤسم مض يذلا عامتجالا وهو ,.تامجهلا نم ةليلق تاعاس دعب

 يف نيفرشملا دحأو ,يسروك انيد مهيف نمب ,ةمصاعلا نطنشاو ىف 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

 .«راضحملا

 وه له ؟راضحملا دلاخ تلق له .راضحملا دلاخ» :ولعلا ىف ديازت توصب لأس

 «؟ةمئاقلا ىف وه له ؟هنع انتربخأ يذلا هتاذ صخشلا

 .«فيتس اي لوصألا بسحب ءىش لك انلعف دقل» :انه نوتلديم لخدت

 حو



 اانالللا١ بايازلا

 مس سس سس سس لب لل رم لم لل

 فالآ تارشع تام .ربكأ حايتراب رعشت اذه كلعجي نأ ىشتا» :«فيقس تاجا

 ريغ تقولا» : فصل لاقو قفئايلا يف تثاكسألاوز يلع ينيك طغض .«صاخشألا

 .«نآلا سيل نكل .دعب ام يف اذهل ٌّمستم كانه نوكيس .نآلا اذهل بسانم

 رّركو ءكرويوين عم ةمظتنملا تالاصتالا ةدوع دعب نميلا يف يب فيتس لصتا

 .«لوصألا بسحب اولمع مهنأل ءادعس اونوكي نأ هت ادد . يعماسم ىلع ةنداحملا

 نم رشع ىداحلا لبق ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو اهتقرع ىتلا تامولعملا تلظ

 دلل اقم ىلع انيلإ بز .تءافيقسيلا نع نع مم اهتفخا ينلاو متبل

 نأ ءادحلا 05 05 مقر ةيقارمل هجشتنو «٠ هل ينام ١ ماا ماعلا يف ةيزكملا

 نوناك لئاوأ ل روبمال الاوك ىلإ رفسلل ططخلا اودعأ لق ةدعاملا نينأ ءاشصأ ةدع

 .«ملاس»و «دلاخدو ,«فاون» ايسأو ةلاكولا مهتفرع 0 كايا ماعلا نم رياني/يناثلا

 هنبا جوز وهو راضحملا دلاخ هفصوب دلاخ ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تفرعت

 نم رياني/يناثلا نوناك 0 يف روبمالالاوك ىلإ هلوصو دعب ةلاكولا هتعبتت امك .ءادحلا

 7٠٠١. ماعلا

 تاقيقحت لالخ ءادحلل يفتاهلا ليوحتلا زكرم فشك يف انحاجن دعب اندقع

 ثتارابختسالا ةلاكو 1 ةينالمع ةيقافتا ,نيترافسلا تاريجفت لوح ١ 4 ماعلا

 يف ةيرابختسالا تامولعملا لدابتو مقرلا ةبقارمب انل تحمس ةيقافتا ىهو .ةيزكرملا

 .ةيقافتالا اوقبطي مل مهنكل .اننيب ام

 دوبم الالاوك ىلإ هقيرط ىف ىبد يف فقوت دق راضحملا نأ كلذك انملع

 تايالولا ىلإ ةددعتم لوخد تاريشأت هرفس زارج لمح . 7727277211122

ختسا تاللاكو قل 17 ولعملا هذه ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو تررم :ةرلحتولا
 تارا

 ؛ «سينجتلاو ةرجهلا ةرئاد وأ ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم غلبُت مل اهنكل ةيبنجأ

 .ةيجراخلا ةرازو

 لا



 5؟] اكل ىأ»

 ةيكريمأ ةلاكو يأ ملع مدع ببسب نييباهرالا ةمئاق يف راضحملا مسا لخدي مل

 هعاضخإ ىتح وأ ,ةدحتملا تايالولا لوخد نم هعنم مدع ببس وه كلذ ناك .هرمأ

 تارابختسالا ةلاكو هيف تملع دققف 7٠٠٠١ ماعلا نم سرام/راذآ رهش امأ .باوجتسالل

 ١٠5 يف يلودلا سولجنآ سول راطم ىلإ هرودب رفاس دق يمزاحلا ًافاون نأ ةيزكرملا
 اناتغلبأ ءسينجتلاو ةرجهلا ةرئاد الو ,ةيجراخلا ةرازو ال ,نكل ءرياني/يناثلا نوناك

 .اددجم كلذي

 نميلا ىلإ داعو اينروفيلاك راضحملا رداغ ٠٠٠١ ماعلا نم وينوي/ناريزح يفو
 ناتسناغفأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ كلذ:دعبرفاس .هل ةنبا ةدالو دعب هتلئاع ةرايز

 راضحملا داع 700١. ماعلا نم وينوي/ناريزح رهش يف ةكم ىلإ اددجم ةدوعلا لبق

 ةلاكو نأل راطملا يف دحأ هفقوي مل ٠٠١١. 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

 هيف ضفر يذلا عامتجالا وهو ءوينوي/ناريزح ١١ عامتجا ىلع نيموي رورم
 يتلا ةلئسألا لك نع ةباجإلا ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف فرشملا وهو .1
 .راضحملا لوح ,لوك 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 1/1 ةلحرلا نتم ىلع ملاس هقيقشلو هل رفسلا ركاذت ءارشل هئامتئا ةقاطب كلذك

 .زنيالريآ ناكريما

 راضحملا دوجوب ةيجراخلا ةرازوو ءكرامجلا ةرئادو ءتاقيقحتلا بتكم ملعي مل

 7٠٠١١. ءسطسغأ/بآ 7 موي ىتح ةدحتملا تايالولا يف

 يلا .ينمناعو ينم « ىن ابنس ليبن نع اندم ةمقرب ناك يذلا شمقلا برتقا
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 دوسلا تايبازلا

 رابخأ اهنإ» :ينكرت نأ دعب يل لاق .نييقيقحلا نزحلاو قلقلا تارامأ هينيع يف

 راطإ يف مهاقتلا نيذلا رثكلا قييكريمألا ىلإ ريشي ناك مآ يحب عيمجلا له .ةعيظف

 .لوك ريجفت ثداح ىف تاقيقحتلا

 لبق ةدع تاظحل رمألا ينقرغتساو «قانتخالاب رعشأ هلاؤس ينلعج .يسأر تززه

 .دوقفم نوج خألا ...نوج» :لوقأ انأو يترجنح يف ملأب ترعش .درلا نم نكمتأ نأ

 تامسق ىلع يقيقحلا نزحلا تامالع اهدنع تظحال .«نيرخآ ءالمز ىلإ ةفاضالاب

 .شمعلا هجو

 كلذ يف ريراقتلا تثدحت .نطنشاوو كرويوين نم ةدراولا رابخألا رخآب هانغلبأ

 انئالعزإ نم ادع لمقو ددعلا اذه نأ اننظفا ءصخش كل نيسخ لزقم نع تقولا

 لك رمغت رثأتلا رعاشم تناك .مهعم لاصتالا اندقف نيذلاو ءراوجلا يف اوناك نيذلا

 .انعومد حسمل ةيقرو ليدانم ليبن اناطعأ .رمألا نع ثدحتن نحنو انم دحاو

 كدعاسأ نأ ينئكمي فيك» :تامولعملا هئاطعإ نم يئاهتنا دعب شمقلا ىنلأس

 «؟ ىلع يخأ اي

 :تامجهلا نع تامولعم كلتمي هنأ دقتعأ .عصقلا عم ثدحتلا ديرأ» :تلق

 . «هتلباقم دئزأو

 .«كل هيعلدتساشاو :روفلا ىلع ثمل هلا در

 ىلإ تلّوحت مث ,ندع يف ىنمألا لوؤسملا بتكمب لصتاو فتاهلا ةعامس لوانت

 .لوك تاقيقحت ببسب اديج هفرعن انك يذلا يسنع

 يلع ديري .ءاعنص ىلإ ةمداق ةرئاط لوأ ىلع عصقلا عض» :يسنعل شمقلا لاق

 .«هلباقي نأ

 ةجهلب لاقو . ؛شمقلا توص عفترا نأ ثبل امو ,كلذ دعب نينثالا نيب لادج بشن

 .تانيوب ناعيا .هيود نم ةرئاطلا ريطت نأ ديرأ ال .كلذي ثرتكأ الد :ةيضاع
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 .؟طاقن يأ

 راضحإ نم دكأتأس ,قلقت الد :لاقو ,ةيلاكملا ىهتأ اهدنع يىوحت شمقلا تفتلا

 لجرلا حضوأ .عصقلا باوجتسا نم انعنم يسنع ةلواحمب ايباقت مل ىعانخ ىلإ مسيل

 .لوك تاقيقحت لالخ هرعاشم

 يسائرلا نمألا نع لوؤسملا ىلإ ًارمأ ردصأو راطملاب كلذ دعب شمقلا لصتا

 ءاعنص ىلإ ندع نم علقتس ةرئاط دئاق رخآ نع ثحبت نا كديرا» .كانه دوجوملا

 لوؤسملا لاق .ةليلق قئاقد دعب شمقلا فتاه نر .«روفلا ىلع ىب 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 يسنع نأ دقتعي شمقلا نأ حضاولا نم ناك

 عصقلا رضحأ ىسنع نأل ءاذه ىف قح ىلع ناك .ةرئاطلا هتوفت ثيحب راطملا ىلإ

 .راطملا ىف رظتنت ةرئاطلا نأ تقمكا اهدنح بتح عصف ارك

 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 5 ء ىبش يأ تدع

 مزتلا «؟رمألا ا!له نع كلا ابك فوس اننأ تقف فيك .ًالملق 0056 ٠ هل لو

 يف لوك نع لل اساس ا :دل تلق ةاحلاق لق يلاؤس نأ وفسو ءتمصلاب عصقلا

 عصقلا كلاهت «؟هفرعت ام انل لوقت نأ كل له ,عوضوملا ترثأ كنأ امب نكل .عقاولا

 .هدعقم ىلع

 .هباوجتساب انأدب مث ,هقوقح نع يلختلا رثآ هنكل ,عصقلا ىلع ادناريم ريذحت انأرق

 . « ع ىش ىأ فرعأ الدر

 ناك



 دواسلا تايارلا
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 «؟هلاذك سلا ,ةدعاملا نع اما فهرعت كنكل .اةييعم :هل تلق

 .«لبق نم كلذ انشقان دقل ءلجأ»

 يف دالخ ىلإ لاملا هميلست لوح تراد ةلئسألا نم ةلسلس عصقلا ىلع تحرط

 اهادحإ تناكو 588 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

 ناوييتسا ءانثأ انقوبدح ىلع .ظاقحلل نقلا طيض نم اريبك اردق رمألا اتمزلقا

 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 ىف مدخّتسا

 ةلاكو نم انوتل انملع دقف نحن امأ .راضحملاو يمزاحلا 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

 بوو انآ تيضعأ ىتنأ نم مغرلاب كلذو ,[ثالثلا] روصلا كلت يف رهظ عصقلا نأب

 نم مغرلاب انم نوققحملا عادا .كلذك سيل رمألا نأ فرعنو عصفغلا عم ةدع تاعاس

 صخشلا انرتخاو روصلا عيمج انضرعتسا .هروصب فيرعتلا عصقلا نم بلطن نأ كلذ

 هنإ .انأ سيل اذه .هيف نوركفت ام فرعأ» :انغلبأو كلذ ظحال .عصقلا هانربتعا يذلا

 مل هنكل ؛.ةدعاملا ءاضعأ نم ريبك ددع ىلإ عصقلا فرعت .اهتيمهأ هل حضون مل هل

 كزرعوخ اذه ءاثل لاق ,ةدحلاو انع أه بامكتملا نيقطاخلل ةررع يأ ىلإ فرع
 نوكي ناب انهشتشا 10 ةيآلل مآ دتيانوي ةلحرلا نتم ىلع يحشلا اك .«يحشلا

 اعاس .ةلحرملا كلت ىف كلذ تشي اليلد كلتمن مل نكل .نيفطاخلا دحأ ىحشلا

 .ةدعاقلا يف وضع هنأب هيلإ فرعت امدنع تابثإلا ميدقت ىلع عصتلا

 نذل



 ,؟ططاقز يأ ١

 « ؟هبلا تفرعت ليك نكل ا :ثارتكا ريغن تلق

 .«ناتسناغفأ ىف هتاذ ةفايضلا زكرم ىف هعم ةرم تاذ تثكمر»

 «؟كلذ كلعبو»

 ةئدعاسمل هدعم ريغصت ةيلمعل عصخ يحشلا نأ ودسو ,ناضمر رهش نيل 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»

 لتق هنكل ,سابع يكرحلا همسا هل قيدص عم ناتسناغفأ ىلإ لصو هنأ ركذتأ»

 صاصرب ةوشحم اهمدختسي يتلا ةيقدنبلا نأ فرعي مل هنأ ودبي .تابيردتلا دحأ لالخ

 .ةلقملا اذه دنع عصقلا كحض 570 ىلع رانلا قلطأ اذكهو ,ىفيفح

 قرفأ تدك ن؟ ضششلاب ثيقشلا يع ةقايشلا ردكم ىف ريعألا ناك نصح ةهكلأس

 يسائرلا نمألا يلوؤسم مامأ مسالا ظفلي نأ هتدرأ ينكل ,لاحلا ةعيبطب باوجلا

 . «لدنج وبأ» :ىنباجأ

 مل يننأل كلذو ,نيرخآ صاخشأ لوح ةيفاضإ ةلئسأ ةدع عصقلا ىلع تحرط

 ةرتف اعيمج دخت نأ نييئميلا ىلع تحرتقا .وتلل ىل هلاق ام ةيمهأ فرعي نأ بغرأ

 .ةحارتسا

 يلا لدنج يبأ ةيمهأ ناتسناغفأ يف لوهجملا انردعم دع اتقرع نأ انل قيس

 انل حامسلا نوينميلا ضفر .هنوزجتحي نييئميلا نأ كلذك انملع .ندال نب ىلإ

 ىلع اليلد كلتمن ال اننإ اولاقو ءلوك ةرمدملاب ةقلعتملا تاقيقحتلا يف هباوجتساب

 نيب ام طبرلا ىلع عصقلا لمح نم نآلا انكمت اننكل .ةرمدملا ىلع موجهلاب هتقالع

 ا



 دوسلا تانارلا

 ,لدنج يبأ عم ثدحتأ نأ ديرأ» :نيينميلا تارابختسالا يلوؤسم دحأ ٌتغلبأ

 «ااعيرسر

 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 تلقث اهدنعو ,ءبعتلا 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

 . 8888888 ةروص اهوتل تمدق ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو نأب انوغلبأ

 «؟روصلا ددع مك .يل اولوق ؟19555558 ةروص يأ» :طابحإلا نم ءيشب ٌتلأس

 كانه دجوت .اهلك روصلا ىه هذه نإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انل تلاق»

 .«فرعن امدنع كل لوقنس .مهيلع طغضن انلز ام اننكل ,19832 روص

 فتاهلاب ثدحتي وهو دالخ ةروص تناكو ,158833 ةروص ةدايقلا زكرم انل لسرأ

 كلذ يف فتاهلل دكطحلا مقرلا كل يف ةيزيلاملا يدوس .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 8883 ةروص تناك

 يف لوك ىلع موجهلا يف قيقحتلا قيرفد تدراغنوب فيتس ىلع 83 ثالثلا

 «فيتسو ءلوك قيرف ىلع روصلا كلت تضر ولو ٠00١. .وينوي/ناريزح ١١ موي

 ىلع ةروصلا يف رهاظلا لجرلا ىلإ اوفّرعت اوناكل ,عامتجالا كلذ يف نيرخآ ءالمعو

 و٠ د5٠



 ,؟طاقن ىأ

 انملع ول كلذكو .لوك تاقيقحت ةجيتن دالخ لكش طبضلاب فرعن انك .دالخ هنأ

 اهنأو ٠٠١١, وينوي/ناريزح يف دالخ ةروص كلتمت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ

 ةلاكو نإ انلقو [1131 يف] ةدايقلا زكرم ىلإ ةرشابم انهجوت انكل اذإ ,هبقارت تناك
 ادهلو دلي دع ًاقيف فرع ا اهق] .تلاق اسددع ,تبددك دق ةيركرملاا تازايقتسلالا

 .هنع ةرفاوتملا تامولعملا لك ميلستب اهانبلاط

 لوخد نم راضحملا دلاخ عنُم ءريدقت لقأ ىلع ,ناكل كلذ لك ثدح ول امأ
 فاون ىلع ضبقلا ىقلا ناكلو ٠00١ .ويلوي/زومت 5 موي يف ةدحتملا تايالولا
 .هثودح نكمُي ام لقأ كلذ ناك .اطع دعاسم وهو ,ىمزاحلا

 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 اميرلا هنإ .هلوقو

 ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعبو نآلا امأ . ق3 ةروص ضرعت نأل ةيزكرملا

 ةلاكولا تناك اذإ اّمع انلءاست .بولطملا لكشلاب تامولعملا انيطعت ال ةلاكولا نإف

 .ايزيلام عامتجا نع ىرخأ ًاروض انع. بجحت

 ىلع اي هبتنا» :ىتلواط نم هبارتقا دنع زورك نفيك يل لاق ”7٠0. سطسغأ/بآ

 يداحلا ةنجل عم عامتجا نم هّوتل جرخ دق نفيك ناك .«كسأر نوبلطي مهنأ ودبي

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع

 "؟ينعت اذام» :هتلأس

 نوثدحتي اوناك يلغنال يف كءاقدصأ نأ ودبي .كنع ةريثك ةلئسأ نوحرطي مهنإ»

 نأ حضاولا نم ناك .«ًأدغ مهعم عمتجت امدنع كرذح ذخأت نأ كنم ديرأ .كنع

 يف تامولعملا بجح نع نولوؤسملا مهو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلوؤسم
 اوناكو :هلوقأس اه نأشكب نيرتوتم اوثاك ءانع ربمتيس/لولبأ نم رثع داعلا لبق اهاقربف

 كلذو ,ةقيرطلا هذهب مهتاقوأ نوضمي مهنأ فسؤملا نم ناك .يتعمس هيوشت نولواحي
 نولواحي مه اهو ءاهراركت مدع نم دكأتلا ىلع لمعلاو ءاطخألا ةهجاوم نم الدب

 لذ نم الدب ىداحتالا تاقيقحتتلا بيكم ةيراحمو ءاطخألا هذه ىلع ةيطغتلا



 .«كلذ لعفاأس .نفيك اي اركش»

 ف ةدحتملا تايالولا ىلع ةيباهرالا تامجهلا لوح ةينطولا ةنجللا تلكشت

 اهيلإ تلكوأ امك ,سرغنوكلا نع ردص نوناق بجومب كلذو ,١٠7؟ ماعلا رخاوأ

 ىبستس/لوليأ ١١ تانجيب ةظحبلا قولا نع اة ةلماك ةياور ريضحت» ةمهم

 نحف ىلوؤسم رابك عم هيادنلا يف اون دحتو كروموسش ؟؟ نوققحملا لصو ىلا 7

 ىلع نيفرشملا نم نينثا دحأ ناك يذلا وهو .زورك نفيك لثم ىداحتالا تاقيقحتلا

 8 يلاتلا مويلا يف نوعمحملا ثدحت .ريهتيسسإ] وليا نم رشع يىداحلا تاعفسحت

 ."يينادبملا ءالمعلا

 ضعي اوحرطو مههسفناب نوققحملا فّدَع .ةثاعدتساب اوماق ليمع لوأ تنك
 ببسلا وه ام .نافوص ليمعلا اهنا ءاذاد»د «ةينقاحسلا دس ىتلأسو يللا ةلعسألا

 تمرتلا .لاؤسلا ادفب :تمدصا 4 ؟كهركت ةيزكرملا تارابختساالا ةلاكو اعجب ىذلا

 . هلع ةباجالا هةمقمك ىف اركفتم تبسهلاب

 دفحلا .انه نيينعملا ريع صاخشالا عم نوثدحتت مكنأ دب الاد :ليلق دعب ك0 .ء |

 لاؤسلا هجوت نأ كنكمي كلاؤس نع ةباجإ ىلع لوصحلا ٌتدرأ اذإ وكل .ةريبك ةملك

 .كحضلاب ةنجللا ءاضعأ أدب .«مهيلإ

 خم هنايح نم ةنس نيثالث ىضمأ يذلا وهو .نشيآ كام ىاج سالغود ىل لاق

 تدرأ اذإ :ىلاؤس كاه .ةدعاقلا ىلع زكرن انعد» :ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو

 «؟أدبت نيأ نمف ,تثدح يتلا رومألا مهفت ىك ةدعاقلا ىف قيقدتلا

 ١«. 4 ماعلاب ادبأ» : هتمجأ

 تلق ف

 ةتعأ ىنكإ
 نم رشع ع ياسا لبق نولي ول مهعم انثدحت نيذلا لك انل لاق .كلذ

 .لوك سأ .سأ .وي عم وأ ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا ريجفت عم وأ :ليلقب

2 

04 / 



 ؟طاقن ىأ

 امو , 484 ماعلا ةيمأ بيس هل تحرشو ,تاونئس لبق نوجل هلق ام هل تحرش

 ةيئاريآلا ةروثلاو ناتسناغفأل ىتايفوسلا ورغلا لغم ثادحأ نف.ةلمح

 هركلا .كلل ا ,نآلا ىتح هتعمس ريسفت لضفأ اذه» :ةنجللا ءاضعأ دحأ لاق

 متلمع يتلا اياضقلاو ,1919 ماعلا ذنم ثدح ام ىلع ةلوج يف نآلا انذخأت ال اذامل

 .«اهيف قيقحتلا ىلع

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت كلذ يف امب اياضقلا نم ةلسلس نع مهتثدح

 :ةدوألا يف اهطابحإ نم انكمت يتلا :سلألا تانجو ,يدحتلا ةيلمعو ءايقيرفأ

 هذه ءانثأ انئيب ام ىف ةقالعلا ىف رّيغتب تس لوك نما نع قب ةرمدملا يقر

 ةهوشم ةروص ههاطعأ دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف مهدحأ نأ ودبي .ةشقانملا
 ةداعإ ةيلمع اوأدب مهنأ يف كش الو .يلمع فرعأ ىتنأ نآلا اوكردأ مهنكل ,ىنع

 .مهناهذأ ىف يمييقت

 قايس ىفو .ةيزكرملا تارايقتسألا ةلاكو انلأس اننإ مهل تلق نأب يثيدح تهل

 مهنأو ايزيلام يف ةدعاقلا نم نيرخآ ء ءاطشنو دالخ نع .لوك يف قيقحتلا ىلع انلمع

 با اا نأ تالاذك كرفذ ميك اقيف قوقرك مهنأ اوركنأ
 لوخد ةريشأت ىلع زاح راضحملا دلاخ فطاخلا نأ رياني/يناثلا نوناك ر هش يف فرعت

 تايالولا يف دوجوم هنأ سرام/راذا رهش يف فرعت تناك امك .ءةدحتملا تايالولا ىلإ

 ىتح يداحتالا تاقيقحتلا بقكم ىلإ تامولعملا ده اوطعي مل مهنكل .ةدحتملا

 7٠١١. ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش

 اوغلبأ امك ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو انتغلبأ» :لوقيل نيققحملا دحأ لخدت

 غلبأ تاقيقحتلا بتكم نأب ؛ .لبق نم سرغنوكلا اهلكش يتلا ةكرتشملا ى ةيقحتلا ةنجل
 ىمزاحلاو راضحملا دلاخ دوجوب غلبا تاقيقحتلا بتكم نأو ايزيلام يف دالخ دوجوب

 تارابختسالا عمتجم ةطشنأ يف ة ةرظانلا ةكرتشملا ةنجللا ىلع لشفلاب مكح) .«انه

 ل1/85-8"11 وأ 50١١, ماعلا نم ربمتبس/لوليأ ١١ ىف ةيباهرإلا تامجهلا دعبو لبق

 كلذكو .تارابختسالا لوح خويشلا سلجم نم ةبختنملا ةنجللا فارشإ تحت «

 ا ةممسسسسسلا ا 00



 دوسلا تايارلا

 يىرهسش نيب ام كلذو ؛:تاراختساالا لوح باونلا سلجم نم ةيختنملا ةمئادلا ةنجللا

 ليكشت ببس وه كلذ ناك 7٠07. ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكو ٠٠١ رياربف/طابش
 .(ةيبزحلا ريغ ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل

 اودكأتتل انيدل يتلا تفاقاسلا لك يف قيقدتلا مكناكمإبو :حيحص ريع أدهر» :ةررجأ

 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 ىتلا تابلطلا لك لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا تافلم ىف

 .«تامولعم يأ نوكلتمي ال مهنإ اهيف نولوقي يتلاو اهانيقلت يتلا

 .«قادع امايأ قرفتسي نأ رمألال نكمت ةريثق تاقلم كلعنت اذن .ديكأت كيد

 :«كاميف اركفادإلا رك ايناهسأ نيد نأل ءادبأ ةلكقيي سلا اذعم

 تانلملا لك رابشحإ هتم ثتبلطو «تاقيقحتلا سكف ىف نئالمز دحأ تيعدتسا

 لك لوح تاقلم انيدل تناك .قيققحملا ىلإ لوك ٠نسأ :سأ :وب ةرمدنملاب ةقلعتملا

 ىتلا تامولعملا ىلع يوتحت ةيسضس تافلم ىلع ةتاللعتسلا هذه :ةليوشا .هيف

 ىلع فرحي لصقنم فلم أاضبأ دوي .ةيزكرملا :تارابختسالا ةلاكو ىلإ اهانلطرأ
 ىلع أدج ًاريغص افلم ناكو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهايإ انتطعأ ىتلا تامولعملا

 ىك ثيضمو ,ءشكملا ىلإ لقنت تافلملا تناك امئيب ةحارلا نم ةرتف انذخأ
 مساب ثدحتملا وهو ,تيوكيلاف وج عم وروماد ةبباو .قروفاوب كفا عم وحق

 « ؟ىلع ايو ومالا ريسثاةقيك :تاب ىشلاس .تاقيقحتلا ىتكم

 ةيزكرملا تارامختسالا ةلاكو نأ نوعدي مهنأ وه ههجاوأ ىذلا يدحتلا نإ»

 .«ايزيلام نول دالخو راضحملا دوجو نع تامولعملا انتطعأ
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 «؟طاقن ىأ

 .«كلذ اولعفي مل مهنكل» :تاب باجأ

 قئاثولا لك كوك .سآ .سأ .وب تافلم يف كلتمن انثأ امك «ىديس اي ديك أاتلابو

 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 ريغأ
 .«تافلملا تائم ىف

 .«هنوجاتحيو هنوديري ام لك مهيطعت نأ كنكمي ,ديكأتلاب» :تاب باجأ

 ؛ةكرتشملا قيقحتلا ةنجل عم بتكملا لماعت ةقيرط يف اردتم اق كلذ ناك

 رشع يداحلا نع هرقل لبقتتس تاقيقحتلا بتكم ةدايق نأب ءالمعلا هليأ 05

 ببستتو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف صخش يأ جعزت ال يكل ربمتبس/لوليأ نم

 يف ةيمامألا طوطخلا يف اوناك نيذلا ءالمعلا رارقلا كلذ بضغأ .ةمدص ثادحإب

 يتلا ةفرغلا ىلإ تدع 05 ةفلتخم ةقيقحلا نأ اوفرع نيذلاو ,ةدعاقلا ةهجاوم

 .ةرملا هذه ديلا قيلط يننأب ترعش ينكل .ةنجللا وققحم اهيف عمتجا

 /لوليأ نم رشع يداحلا يققحم ةنجل عم يتاشقانم نم ام ةلحرم يف تيعدّتسا

 :يل تلاق .سنويل وج يمآ ةصاخلا ةليمعلا ,ةلاكولاب يتدعاسم بتكم ىلإ ربمتبس

 اهلوقت يتلا رومألا لوح ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم ىواكش ىقلتن اننإ»

 ةلئسأ اوحرطو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ اوداع نيققحملا نأ ىل ادب .«ةنجلل
 بتكم ةدايقزكرم ىلإ تكتشا دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ دس . اهيلع ةديدع

 .يداحتالا تاقيقحتلا

 :دايقلا ركرم يف نولوؤسملا ناك اذإ نحل : .ايصخش انأ يدل عنام ال» :ىمآ ٌتبجأ

 ةباتك يل اولوقي نأ نوعيطتسي مهنإف ٠ العف ثدح امب ةنجللا يغالبإ نع نيضار ريغ

 اممم لماصأ أل نأب

 ؟ « انه يرجي اذام فرعأ 953 طقف تذروأ .الك ,الكد»د :ىما تلاق

 نم رشع يداحلاو لوك لوح ةلئسأ حرطب ةنجللا تأدب .طيسب رمألا» :اهل تلق



 دوشنا اتابارزل
 هس م شسسشسسسمسل

 نأ ىلع تاب. ققآز ميبذاكألا نم ةلسلسب اوغلبا جهنأ ةعرسي تكردأف سكيس( لولب

 .«ةقيقح ثدح اذام مهل ةفييشواو ةنحللا عم ةيقيقحلا قئاثولا مهيلع ضرعأ

 .«هلعف كيلع بجوتي ام لك

 لك نأ نبت ايتاتقعف جئاتن ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ترشن امدنع

 ١00 ةحفصلا ىف درو ام زربأ ناك تاقيقحتلا كلت ةجيتنو احيحص ناك اهل هتلق ام

 :"ةينالمعلا صرغلا» ناونع تثتحتو يرفقتلا نم

 دلاخ عضو ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو مدقت مل 7٠٠١: رياني/يناثلا نوناك

 امدنع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم رطخت 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

 ةريشات كلم هثأ تملغ امنت تاققحملا سكم غلبت وأ ,ةيقارملل نيعضاخلا ةمئاق

 نوناك ١3 ىف سولجنأ سول ىلإ أوج رفاس هنأو :ةدحتملا تايالولا ىلإ لوخد

 نأ مو ,رياني/يناثلا

 بتكم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ملعت مل ١ رياني/يناثلا نوناك

 وهو ,شاطع ب قيفوت وأ ,دالخ ل فّرعت ىذلا ردصملاب يداحتالا تاقيقحتلا

 يف لوك : وع : ع .وب ةرمدملا هل تصرعت يذلا ريجفتلا يف ار اووف ىذدأ ىذلا

 روبمالالاوك يف عامتجالا هروضح ببسبو 7٠٠١, ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش

 .راضحملا دلاخ عم

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نيلوؤسملا نم دحأ مدقُي مل 700١: ويام/رايأ



 ةدسنيلا قارالولا لا راشسملا لوقد ةريشات ناش تاتيتسلا بنكي مالعإ ىلع
 2 ب 2 1 : * اك

 روبمالالاوك عامتجا دالخ روشح وا .ةدحتملا تايالولا يلا يمزاحلا رفس نأشبو

 اهلدابت ىرج فلا ةمهملا تالسارملا لك هتعجارم دنع هيلإ فّرعتلا مت يذلا وهو)

 :(تاديديحلل يلاعلا قوتسملا ناشن

 يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف نولوؤس» صرحي مل 2٠١١: وينوي/ناريزح

 عامتجاب ةقلعتملا تامولعملا لك ءاطعإ ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو

 .وينوي/ناريزح ١١ عامتجا لالخ لوك ةرمدملا يفقحمل روبم الالاوك

 يداحلا ثادحأ ىف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا شتفملا ريرقت لصوت

 تارابختسالا ةلاكو ءاطخأب ةقلعتملاو اهتاذ تاجاتنتسالا ىلإ ربمتبس/لوليأ نم رع
 قم ناك ةريرقللا ىف درو. .ةيرابختسالا تامولعسلا ريرمت ىف ايلقفو :ةيزكرلا
 ةووسلا' نس فعشم ىلإ ةققارملل نيعضاخلا ةحئال يف راضحملا عضو يدؤي نأ نكمملا

 ,تاقيقحتلا بتكم مالعإ نأش نم ناك. ٠٠١ ماعلا نم ويلوي/زومت رهش ىف دالبلا ىلإ

 يدؤي نأ ,تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لبق نم ةديجلا ةعباتملاو
 لوح تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ يدؤي نأ يلاتلابو ,يمزاحلاو راضحملا ةبقارم ىلا

 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

 .ناتسناعقأ ىف «ردصملا» نع ةيدحلاب

 نم رشع يداحلا لبق هيلع اناصح يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ردصم هنإ»

 تارابغسالا ةلاكو نيبو انئيب اكرتشم ردضملا اذه نوكي نأ ىلع انقفتا .ربمتبس/لوليأ



 .ى سلا تايارلا
 #00 ب
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 نع ردصت تام ولعم ىا انئاطعاب ردصملا كلذ ناش عيوعم انتيفامتا تصف .ةيزكرمل ا : “طاف 1 «نه 0 57 ىبروظك #3 ا

 .«ةيئانجلا تاقيقحتلاب صتخم ردصم وهر

 «؟كثدح ادامو»

 رق ةيزكرملا تاقيقحتلا ةلاكو نأ ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعب انملع»

 ىلع  اهايإ انءاطعإ اوضفر يتلا روصلا يهو  ايزيلام ةمق روص تضرعو انتلفاغ

 يهربخأ امب انغلبت مل كلذكو .هيلع روصلا تضرع اهنأب ةلاكولا انربخت مل .ردصملا

 كلت ررمت ال ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ ردصملا فرعي مل .روصل | 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

 + اسلم دك أتم ناك هنكل :رابفحسملا .ديدحت عيصتسي ال هنإ مهل لاق ٠5٠١١, ماعلا

 .دالخ وه رخآلا صخشلا نأ نم ةئملاب

 ةيركرملا تءارابتتسالا ةلاكو نأ رمآلا ادع ققربي ..تامولعتلا هذهد انوغلبي 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 ىه

 اه انني انودعنأ مهنكل .كلذك ةينوناق ةرورض كلت تناك .ردصملا عم لمعي

 مرعب

 ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكرم انغلبأ» :لوقلاب ةنجللا ءاضعأ دحأ در

 ىلإ ردصملا نم مهتزوحب يتلا تامولعملا لك اوطعأ مهنأب ةيزكرملا تارابختسالا
 .«ءىش يأ اوبجحي مل مهنأو ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 «؟ةمظتنملا
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 ؟طاقن يأ:

 « ؟ةينالمعلا تاالسارملا متصحفت لق

 الوأ عود مهف . «ءيش لك رسفي اذه نأ دن الذ :ةضيرع ةماستئا عم غود لاق

 .نيرخالا نيفظوملا نم لؤاست تارظن ىقلت هنكل ءاهيلع زيكرتلا تدرأ ىتلا ةطقنإ

 .كلذ دعب مهل اهحرش
 فظوملا موقي .ام ةيلمع لالخ ةلسرملا تايقربلا ىلإ ةينالمعلا تالسارملا رشد

 .ام أطخ عوقول ًابسحت ليجستلاب موقي مث .ةعبتملا تاءارجالا داريإب اهلالد

 قلعتت الو ءاديدحت ةيئارجإ تايقربلا هذه ربتعت .هيلإ ةراشإلا بلطتي رمأ روهلت وأ

 مهدحأ دارأ اذإو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىلإ لسرت ال كلذلو ءتاراختسالا

 يف لمع نأ غودل قبس .كانه هعضوب موقي تاقيقحتلا بتكم نع ءيش يأ ءافخلإ

 امنيب ةينالمعلا تايقربلا دوجو ناكم فرعي وهف كلذل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .كلذ قيرفلا ءاضعأ يقاب 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 وهو

 .«طاقنلا نيب ام

 دوجوم ءيش لك !اهلصول طاقن نم كانه سيل ؟طاقن يأ» :بضغب كنارف در

 .«مهمامأ بنا وتمو :كانه

 تاقيقحتلا فكم يلوؤسم نم ليلق ددعو :نارود يبيدو ,ناملوك ناد عب

 تلثمت .ةلماكلا ةنجللا ىلإ ةدعاقلا لوح صخلم ميلست فدهب كلذو .يداحتالا

 ىلعألا ريدملا عامتجالا نموت ا# :يلطسعلا ضعيبب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .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 ىندناس

 دعب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم مدق .هتلعف ام وهو لبق نم هتمدق نأ ىل قبس

 .ةدعاقلا ةبيكرت لوح ًاضرع كلذ

 «؟قيفد ضرعلا اذه له» :ةنجللا ءانقعأ طحت يئلأس

 .«ةدعاملا ةمشرت هوربتعا ام يف ءاطخألا نم ةليسلف قفسألا] لدجوت . الكرد

 « ؟ءاطخألا كلت نع الاثم انيطعت نأ كل له»

 عقت .ةدعاقلا يف ةيمالعإلا ةنجللا ريدي دمحم خيشلا دلاخ نإ اولاق .ًانسح»

 بتكملا ريديف دمحم خيشلا دلاخ امأ .يرهاوظلا نميأ ةرطيس تحت ةنجللا هذه

 وس ينالمعلا طيطختلا ةدحول ءاطغ نع ةرامع وهو :يمالعإلا

 « ؟هلوقت م معد نأ كل لهد»

 .«ةمظنملا ةبيكرت حضوت يتلا ناتسناغفأ يف قئاثولا ضعب اندجو .لجأ»

 «؟ كلذ ريغ ادامو»

 يف ادبأ نكي مل ادالخ نإ اولاق .دالخ نع هولاق ام كلذ دعب ىتأي» :ةييحأ

 .«حيحص ريغ رمألا اذه نإ مكل لوقت نأ يبيد عيطتست .ةدحتملا تايالولا

 وهو - فسوب نب ديعس نب ح الص مسا نأ انه .لجأ» :انه ىبيد تلخدت

 سول ىلإ نيلصاولا ةحئال يف دراو  هتالقنت يف همدختسا يذلا يكرحلا مسالا

 .«ةيفلألا ماع لالخ سولجنأ

 ان ا دوا دوشست اننإ» :ةبكرجلا تاراشختسالا ةلاكو ىللحم دحأ لاق
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 يف هدوجو رّسفت فيكف .كانه نكي مل اذإ هنكل ءقح ىلع نوكت نأ لمتحُي»

 « ؟باكرلا ءامسأ ةمئاق
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 ه؟ اح انتل يأ
 سس سس

 ربتعُت .تريثأ ىتلا ةريثكلا عيضاوملا نيب نم ةليلقلا طاقنلا ضعب كلت تناك

 هذه لك دعب نرغألا 3 اش ضعب ركذت عطتسأ مل امنيب ,ةيرس طاقنلا كلت ضم

 هنجللا يف نيفظوملا 5 ينم مدقت .عامتجالا ءاهتنا دعب ةفرغلا نم انجرخ .نينسلا

 .«نونظي دق امم رثكأ َءايشأ ٌتيسن دق ةثالثلا نيب نم تنأ كنأ رعشأ» :لاقو

 ةدع رورم دعب يأ 7٠09, ماعلا نم ليربأ/ناسين 7 يف واكيليز بيليف قّلع

 يف درو .ةثداحلا كلت ىلع [010أ 81100110701 عفوم يف هل ةلاقم يف كلذو .ءتاونس

 رشع يداحلا ةنجل عم يلمع قايس يف هعم ةلباقم تيرجاو :نافوص تيقتلا» :ةلاقملا

 :٠.يداحتالا تاقيقحتلا كم يف ماه لمعب همايق لالخ كلذو ءربمتبس/لوليأ :

 نافوص نقتُي .ةيفاك ةيقادصمد عتمتي ناقوص نأ ربتعن ةنجللا ءاضعأ يثالمزو :يننإ

 ةراثإ تارابختسالا ءالرع رثكأ نم دحاو هنأ انل ادبو ,]دبح ' اناقلا ةيبرعلا ةغللا

 .تاالاكولا لك هيب نمو ءانلمع قايس يف مهانيقتلا نيذلا لك نيب نم تباجعالل

 نأ نا" ىلإ عضولا نطنشاو يف يداحتالا كتاقيقعسلا «:سكف ءاردم رابك كردي مل

 ملأ نم نم ءزج لثمت كيلا ىلإ ابمسلم قورخ ءالمعو ءنادو ,يبيدو انأ تمّدق

اعلا نم سطسغأ/بآ رهش يف تاقيقحتلا بتكم ةرادإ رّيغت يف
 دم ءاج ٠5٠١١ م

 د تاكو «نيلوؤسملا رابك نم ديدج قيرف هعم ءاجو .ءرليوم تربور وه ديدج

 :ةيضاملا تاونسلا يف تزرب يتلا ةسيئرلا ةيباهرإلا اياضقلاب ملع ىلع مهنم
 ةلاكو أَو

 لي دم

 ؛تامولعملا فبلطن انك اننأ تاقيقحتلا بتكم ةرادإ فرعت مل

 !/ . أدبت نأ وه ةرادالا هذه تدارأ م لك نكل اع اهتمحجح تاراختسالا

 0 الإ ينجي ؛يىداحتالا تاقيمحتلا تدكف شوب ويليد جيو 0 غلبأ

 'ريمتبس /ل هلأ
 واي نم رشع يداحلا قع موللاو دعنلا قلتي 1 تاقيقحتلا بشكم

 .كيدح

 «طيضلا

 يلوؤسم . يف اك مسقلا تحب ,اهيورن انك ,ةقيقحلا انفرع نيذلا نحن ءاننكل
 قالحإ 1 نكل :ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل مامأ ىرج امع لأسُت امدنع

 ؛ يف ينم فلم
 .ةنجللا مامأ انئادأ نع مهعامس ىدل اوئجوف تاقيقحتلا بتكم
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 دواسلا تانازلا

 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 .رليم نوج نّيع
 مهف .581 يف ةماعلا تاقالعلا بتكم ريدمل ادعاسم ؛149/ 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 75 "لئاه 59 تقال ىتلا هتباور: كللذ قلعت هتك .ىرال لوخد ىلع

 تأدب .ركرويوين ةفيحص فا ىتع بتك نأ كلذ دعب ثبل امو قالمعلا جربلا 1

 .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 ٍبّتر
 نم ةنفحي ةيزكرلا تارابغتمالا :ةلاكو .ئلإ نجب هوت ,ةسيئرلا فصلا 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 قئاز وه ىداحتالا 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 ءةيرس تامولعم ايل
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 ,؟طاقن يأ

 هنكل ..(ةتتبا: ىلإ ةبستلاب) تاديدهت درغ «فشكو :ةتاذ رهألا تيآر غلبأ .ةياورلا ةيمهأ

 عنق يفكت ًاثاحبأ 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 ةرناجي

 ام لك ةحص تنّيبت نأ دعبو «ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ريرقت رشن دعبو
 ةلاكو هل هتلاق ام هغلبأو ,تيوكيلاف وجب ىفاحصلا كلذ لصتا دقف ءىفاحصلل هتلق

 دقل» :وجل يفاحصلا لاق .ةقيقحلا عم هيشامت مدعل رذتعا مث ,ةيزكرملا تارامختسالا

 .«مهب تفثو يذلا انأو ع ادخلل تضرعت

 ةعباسلا ةقبطلا ىف صاخشألا نم ليلق ددع دنع رتوتلا راثأ يذلا ببسلا امأ

 نع ريع يداسلا ةنجل نأ وهف ب ءاردبلا رابكل ةيعصخملا ةقيطلا - ىلغنال نم

 نأشب ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو تاءاعدا :ةحارصبو ءتضقان دق ريمتيس/لوليأ

 ريرمت مت ول هنأ يكريمألا بعشلل ةنجللا تنهرب .ةيرابختسالا تامولعملا يف كارتشالا

 :ريمتس(/لولبأ نم رشع يداحلا بنجت ناكمإلاب ناكل تامولعملا

 كلذ وهف ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل ريرقت يف ةنادإ عطاقملا رثكأ امأ

 ةنجل مامأ كالب رفوكو ءتينيت يآ .يس .يد دهش» :7517 ةحفصلا يف دوجوملا

 بتكم نأب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا عوضوم يف سرغنوكلل ةكرتشملا قيقحتلا
 .ةيادبلا ذنم [رويمالالاوك 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 اومّدق نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 ,هقللق يف

 امأ .«سأ .لآ» وه رطسلا كلذ لييذت ىف 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 لجال

 دل





 رشع سداسلا لضفلا

 توملا وبأ

 ىلإ بوبو انأ يلوخد ءانثأ جراخلا يف مالظلا مّيخ 7٠١١. 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

 هبتشملا نيفطاخلا دحأ وهو ,يحشلا ناورم ءريدقت لقأ ىلع :«فرعي لادتج وبأ ناك

 . 117/0 زنيالريا دتيانوي ةلحرل مهب

 ىوصق ةيولوأ ,ماع لكشبو .ةدعاقلاو نيفطاخلا نع تامولعم ىلع لوصحلا ناك

 ت6
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 < مىك !١ / ايا
 ادع جحيويشفمملا انانئاآز

 ناتسناغفأ حايتجال رضحي يتريمألا شيجلا ناك .ةيكريمألا ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب

 ةدناسمل 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 ريبقحتلا ىلع نفيجلا ةدعاسم لجن دم هدادعأو .هعقاومو

 نم رشع يداحلا موجه ءارو يه ةدعاقلا نأ عطاق لكشب نهربي ليلد ىلع روثعلا

 .ربمتبس /لوليا

 ,اهفلاحت ىلإ مهّمض ةدحتملا تايالولا تدارأ نيذلا نم ملاعلا ةداق ضعب ناك

 ريغ ءفّرشم لارنجلا يناتسكابلا سيئرلاو كرابم ينسح يرصملا سيئرلا مهيف نمبو

 ارظن صاخ لكشب ًاّمهم فّرشم ناك . موجهلا نع ةلوؤسملا يه ةدعاقلا نأب نيعنتقم

 ةدحتملا تايالولا هتكلتما طيخ لضفأ وه لدنج وبأ ناك .ناتسناغفأل هذالب ةرواجمل

 ءالؤه ىدل كوكش ٍّيأ ليزت دق تامولعم ىلع هنم لوصحلا لمأن انكو .نآلا ىتح

 .ةمجاهن ْنأ كشون يذلا ودعلا نع تامولعم انشيج يطعتو ةداقلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دلو يذلا يرحبلاب ةقلعتملا رومألا ضعب انملع

 هروص ىف لدنج وبأ رهظ .ةفيخملا هتعمس اهنمض نمو :ىنعي لصأ نم ردحتيو

 اعيمج مههوجو اوطغ نيذلا نييصخشلا هسارحو ندآل 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 لاقو :اريثك هب قثي ىذلا

 .هنومرتحيو

 نم رياربف/طابش رهش ىف ىلودلا ءاعنص راطم يف هيلع ضبقلا نوينميلا ىقلا

 حمسي مل .ناتسناغفأ ىلإ ةحشلاو دالبلا ةرداغف هتلواحف ءاتثأ كلذو ءال ذآ ماعلا

 نق يدل 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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 توملا وبأ

 هنوزجتحي نوينميلا ناك .لوك ريجفتب هطبري ءيش يأ كانه نكي مل نكل .ةدعاقلا

 ىلإ لوخدلا ىلإ هعفدت يتلا بابسألاب اوكش امك ,ندال نبب هتقالع نوفرعي مهنأل
 رشع يداحلا نيبو لدنج ىبأ نيب ام اضرع طبر عصقلا نعل .اهنم جورخلاو ةدايلا

 .هيلإ لوصولاب انل حمس يذلا رمألا وهو ءربمتبس/لوليأ نم

 ديقعلا امهو ةتارعتسألا ىف ةيدانعملا نيينميلا انيكيرظ نآل قيشاترم انك «لدنج

 فرعنو .ءلوك تاقيقحت راطإ ىف 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

 رسفتو «قوللاءلا دروس 236 ةيسقي لام لا كسي دع رت ىلإ انعام اد .تاثلا لظجوبأ

 ينبلا امهنولب نيتذافن نينيعو .هسأر ىلعأ يف علصلا ضعب عم نوللا دوسأ ريصق

 .هباوجتسا ىلع انأرجت فيك فرعي نأ ديري هنأكو انب ناقدحت اتناك ةيتللاو

 ىدترا .ءانجسلا يز ًايدترم نكي مل هنأ ىتحو .هيدي يف ًادافصأ الو ادويق رن مل

 دتري ملو ءانجسلاك لجرلا فرصتي مل .ًافخ لعتناو نوللا قرزأ ابوث كلذ نم الدب

 ةدع لالخ ةنسح ةلماعم ىعلت هنأ حضاولا نم ناكو ,ةديج ةحصب كلذك ]كن .مهبايت

 .نجسلا يف اهاضق روهش

 ىلاغ اذ رطسنلاو ه8 يسرا دسم اققلا تقااك انهن, وقوم هنيئا لدنج وبأ ىقبأ

 ناديري ال امهنأل - لاع توصب امهامسا ْأرقُي 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 ىف هدعقم ىف سلج

 ةيبرعلاب تلق .باوجتسالا انأدب اهدنعو .رادجلا ىلإ دومحمو رساي دنتسا امنيب

 :نافوص ىلغ ىمسأ .رضصات اي ايحرمد» :هعم ىَقلاَت ىلع فيذتقتلل لوألا ةبسا امدختسم

 غاا/



 دواسلا تابازلا

 يد بباب  اؤ حويي و سس سسس سس  ش سصس ص مص جو سس يووم سبا 2-777772 ا

 لمعأ يننأ تبثت يتلا يقاروأ تجرخأ .«يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم لمعأ انأو

 .ةلواطلا ىلع هقانقأ اهتعصوو تافيقحتلا بتم 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 اروع هعم ىمالك تعبات .هنوشخي ال نييكريمأ عم نآلا

 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 فقو

 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 307 :اهحرطت اموقت نأ امكتكمن ةلئسأ نم كانه ناك نإ .ةرشابم امهعم

 ىقلأ .«ةلاحلا هذه يف دعاوقلا نافرعت امتنأ .يىعم اثدحتي نأ امهديرأ ال .نييكريمألا

 نم نييكريمألا امهنيكمت مدع بوجو يف ةيلاتلا ةليلقلا قئاقدلا يف ةرضاحم امهيلع
 .هياوجتسا

 ام ءاطسو مه نيينميلا نأب هوغلبأ هعم نيفطاعتملا يسائرلا نمألا طابض نأ ادب

 يتلا انتاقيقحت ءانثأ هلع انقفتا ام وه كلذ ناك .هباوجتساب موقن ينمي يأ نيبو انتي

 مظعمو ءادومحمو ًارساي نأل ءءارجإلا كلذ نع انيلخت انئكل .لوك نأشب اهانيرجأ
 مهيلع نيعتي اذامل .تقولل عيبضت 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 .هقدشت لدنج وبأ ىهتأ امادنع ةومخم لإ تقلا

 دحاولا رمألا هعامسب هتقو عييضت ديري رصان ناك اذإ .هتلق ام رّرك .ايه» :ثارتكا

 قرف ال هنأ امك ,ينبهري مل هنأ لدنج يبأل رهظا نأ تدرأ .«يدنع عنام الف نيترم
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 هس ةيسسيسل

 لواحب د ناك اذا 5 فالو ىنعي .٠ .ىتلئسأ واركت ىلإ د ومجعم 3| رينأب رطضا اذإ ف

 .تمصلاب لدنج وبأ مزتلا .هاعسم ىف لشف دق هنإف .ةيسفن طاقن يأ لم.

 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل لمعي وهو ,نافوص ىلع همسا» :دومحم لاق

 «ةياديلا يف كيلع كفقومح ًأرقتس انيكل .ةلئسألا ضعب كيلع حرطي نأ يب

 . «ًائسح » :دومحم ىلإ رظني وهو لدنج وبأ تاجأ

 .ةيبرعلاب صنلا ةءارق تعبات »ظ؟ ..ةمكتسملا يف كدض ,مدختسُي فوسو « «مدختسي ن 1

 لدنج وبأ لقي مل «؟كيلع تيلث 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

 بيجأس .أطخ يأ لعفأ مل .ماحم ىلإ جاتحأ ال» :ةمات ةقثب لدنج وبأ باجأ

 ْ .«مكتلئسأ نع

 «؟كقوقح مهفت كنإ لوقي يذلا حيرصتلا ىلع عقوتس له» :هتلأس

 امك ءبوبلو يل هرهظ رادأ هنأ يأ ,قباسلا هعضو ىلع لظ 1 لدنج وبأ يقب

 لوقي يذلا حيرصتلا 55 عفوتس لهد» :هتلق ام اددجم دومحم رّرك .دومحمب قا

 « ؟كقوقح مهفت كنإ

 .«قفاوأ يننإ ايهفش مكل لوقأ ونكل ايش عقوأ نل»

 «؟لدنج ابأ اي مويلا كلاح فيك ًاذإ .ًانسح» :تلق

 .«ةنسح ةلاح نيف ىننإ» :لدنج وبأ هناجا
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 دوسلا تايارلا
 سس سل

 ارخاس مستبي «لدنج ابأ» نأ تظحال .«ةنسح ةلاح يف انأ» :دومحم ىل لاق

 لدعم ومآ ةثنثأا لق اذا :تلأس :ةهاكفلا هدذهي ىلسي هنأ ودبي .هسفن نيبو ةلئوب

 « ؟يصخشلا ندال نب سراح

 لا ةيلا داعأ نأ ةويعم ةربل امو هئحص ةرتطكرم

 لدنج يبأ ىوس دجوي ال هنأل كلذ راكنإ يننكمي ال .لجأ» :لدنج وبأ لاق

 رهو هايحم ىلع روهظلا نم ةضيرع ةماستبا عنم عطتسي مل .«لدنج وبأ انأو ءدحاو
 .ةدعاقلا يف هزكرمو هتعمسب روخف هنأ حضاولا نم ادب .كلذ انل لوقي

 .يلاؤس راركت دومحم ىلوت «؟يصخشلا ندال نب سراح تنك لهو» :هتلأس

 فوقوم نآلا انأ اهو ةدعاقلا تكرت يننكل ,كلذك تنك .لجأ» :لدنج وبأ باجأ

 ,؟««بجبس نود نم

 .لاؤسلا اذه دومحم رّرك «؟ةدعاقلا ىلإ تممضنا فيك» :هتلأس

 تهجوت مث ,برصلا ةيشحو نم نيملسملا ةيامحل ةنسوبلا ىلإ الوأ تهجوت»

 .ىل هراركت ىلوت يذلا دومحمل كلذ لاق .«ندال نب تيقتلا كانهو ,ناتسناغفأ ىلإ

 يف هروخو ةئيوخ .ةيبجحب نزح اةيساسألا ةلئسألا نم ةلسلس حرط يف كلذ دعب انيضم

 .رسايو دومحم قيرط نع اهلك اهنع ةباجإلا نم لجرلا ددرتي مل .ةدعاقلا

 ةينقت عقاولا يف سرامي ناك هنكل ءباوجتسالا عم نواعتي لدنج ابأ نأ ادب

 يف هزكرم فرعنو ,نوكي نَم فرعن اننأ امامت كردي ناك .باوجتسالل ةداضم ةيديلقت
 ةدئاف ةلاهنأ امامت كردي ناك .هنع ةيساسأ تامولعم ةدع ىلإ ةفاضإلاب كلذو :ةدعاقلا

 .انعم ًانواعتم ودبي يكل اهب فارتعالا يف 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 .قيينميلا ربع ةيدحلا يرحب 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
 ةبراحم 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 .نييئيطسلفلا دض ليئارسإ اهب موقت يتلا

 .ةدعاقلا فوفص يف نيعوطتملا نم ديزملا دينجت زيزعت لجأ نم امبرلو ,ةديدع

 لدنج وبأ دجي ال يتلاو ,ةطيسبلاو ةهباشملا ةلئسألا نم ةلسلس انحرط نأب انعبات
 هذه تّدأ .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 ٌدقَف
 .ناتسناغفأو ةنسوبلا يف هآر امعو ءايلا راشأ

 كلذو ءاهب ينعنقي هنأ دقتعا امبرلو ,رثكأف رثكأ ةباجإلا يف لدنج وبأ سمغنا
 راظتنا نايحألا ضعب يف يسن هنأ الإ .مارتحالاب ةجوزمملا يتجهل ةيدج ىلإ رظنلاب
 .ةرشابم ينبيجي ناك اذكهو ,لاؤسلل دومحم راركت

 ىلع لدنج يبأ لمح يف انحاجنب ءادعس انكو ,ىلوألا حابصلا تاعاس ىف اندع

 .انل ٍفده لوأ قيقحت ةباثمب كلذ ناك .ةرشابم انيلإ رظنلاو مالكلا
 انلزنم تناك يتلا يهو) ءاعنص يف ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ بوب ةقفرب تدع

 ١ع



 دوسلا تايارلا
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 ةاباقمل ريضحتلاو لدنج يبأ عم انتثداحم ةعجارمب انأدبو (نيحلا كلذ يف انبتكمو
 بيرق رجتم ىلإ انهجوتو .ةليلق تاعاس دعب ةحارلا نم ةرتف انذخأ .يلاتلا حابصلا
 ىلإ بوب راشاف زبخملا مسق مامأ انررم .ماعطلا ضعب ىلع لوصحلل ةيئاذغلا داوملل
 ىحونس .هل اهذخأت انعد» :نيتضماو نيئيعب يل لاقو ىلحملا ريغ كعكلا ضعب

 افرح ةيبرعلاب يبيبح ةملك ىنعت . .«ىيبيبح اي نوبيط اننإ .نوبّيط نييكريمألا أب هيلإ

 راهظإ بوب ةاوأ ريدعمتلاو ةقادصلا نع هعتك مدختسن اهنكل «هيحأ يفق لج ا

 يبأ مامأ ةلواطلا ىلع كعكلا نقع انعفو نأ تاوبسسا ةسلج ءاقثأ انل قيس

 نم يناعي لدنج ابأ نإ لاقف ءببسلا نع رساي انلأس .ًادبأ اهسملي 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 ذدخأتن انك امدنع

 عم باوجتسالا ةفرغ ىلإ اندعو ةسائرلا نمأ رقم ىلإ يلاتلا مويلا حابص يف اندع

 هترداب ينكل ,ةفرغلا ىلإ هاقفار نيذللا هيسراح ةقفرب لدنج وبأ ناك .رسايو دومحم

 .«مكيلع مالسلا» :هسولج لبق ةيحتلاب
 اذإ هنأب ةيمالسالا ديلاقتلا يضقت .«مالسلا مكيلعو» :ءطبب باجأ مث هسأر ه

 ديلقتلا اذهب انتفرعم انمدختسا .لثملاب درلا نوكي نأ «كيلع مالسلا» مهدحأ لاق

 يأ يه ل حا نأ ىلع هانلمحو انتحلصمل

 ةرشابم انعم ثدحتلاب

 كلتمت» :(موي لك كلذ لعفن ن اثك) ادئاريم ريذحت كلذ دعب لدنج يبأ ىلع تأرف

 :دومحم وحن ًاقلمحم كلذ دعب تفتلا هنكل ءاتماص لدنج وبأ ىقب ىقب :: ىف ,قحلا

 ةقباسلا ةليللا يف اهيف نّصحت ىتلا دودحلا ىلإ ةدوعلا لواحي هنأ أ ييقارلا نم 0

 ريذحت هعماسم ىلع داعأ يذلا دومحم ىلإ تأموأ .انعم ثيدحلا ىف هقالطنا لبق

 هلا
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 ىأ ءافخإ ديري ال هنإ لاقو ة:ضرخخلا هرم هقومهح نع ايهفش لدنج وبأ ىلخت .ادناربم
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 .دومحم ىلإ رظنو اتماص يقب «؟مويلا كلاح فييك» :هتلأس

 .ىلاؤس رّرك يذلا دومحم ىلإ تأموأ

 . «ريحب 5 :لدنح 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 ةوسقلا عقوتي نأ هل ليق .لدنج يبأ هجو ىلع ةأجافملا تامالع ترهظ

 أموأو ءاركش :لاق مث . بيجي فيك يردي ال ارئاح ادبف ,ةدوملا سميلو نييكريمألا

 وبأ ناك لفو ,هناسحإ ىلع نسحملا را بج-وت ةيمالسإلا ديلاقتلا نإ دإ ؛هسأرب

 ًارظتنم دومحم نم الدي يوحنت ه ةرملا هذه علطت .ةيمالسإلا بادآلاب ايكو لدنح

 .ىلاتلا لاؤسلا

 ةلكشم يأ دجي مل يتلا ةلئسألا يأ ,ةفيفخلا ةيسدخشلا ةلئسألا ضعب حرطب انأدب

 امأ ؛هريغ نع فوقوم لك فلتخي .ثيدحلاب قالطنالا وه فدهلا ناك .اهحرط يف

 نأ بحأ امك .ةرضاحم ءاقلإ لجرلا بحأ .هتعيبطب مالكلل حم وهف لدنج وبأ

 اشف نم ريبك ددع نع فلتخي هنأ يأ .ةءارقلا عساوو ايكذ ؟ هيلإ سانلا يغصُي

 ارك انلغشو هتيصخش نم اندفتسا اذكهو «مهتبوجتسا نيذلا نم نيرخآلا ةدعاقلا

 يف نميلا ىلإ داع هنأب ةيضاملا ةليللا هنلعأ يذلا همعز تلبقت نأ دعب .هتلأس

 «1؟ 3” ماعلا ىف ةدعاقلا تكرت 0 :ةدعاملا 1 هنأل ,لود و ماعلا

 ثدحتأ انه يدوجو درجم نأ نم مغرلاب ءلجأ» :ةرخاس ةجهلبو ةرشابم ينباجأ
 .«ايلعف ةدعاقلا كرت عيطتسي ال ءرملا نأب رهظُي كيلإ

 و



 دوسنلا تايارلا

 .ينأشو يننوكر تيس !نويكريمألا] مهنإف ناتسناغفأ يترداغم درجمل هنا دقيعأ تك اذا

 .«عجارتلل ناحم نم كانه سيل .تومت امإو اهيف زوفت نأ امإ .برحلا يه هذه
 وصع وهو :هللا دبع دمحأ هللا دنع هذختب يذلا يكرحلا مسالا انه لدنج وبأ مدختسا

 .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفتل ربدملا لقعلاو .ةدعاقلا ىروش سلجم يف

 وشو ا» :ةماستبا همشو هيفتك زه عم عبات مث ,ةوق ةتاملك باسكإ ديرن هنأكو ههرب تمص

 .«ةدعاقلا تكرت ىننأ نم مغرلاب مكعم انه ىننأل ,كلذ ىف قحم

 يف ثدحتلاب هل حامسلا ىف انتطخب ًاكسمتمو هقيلعت ًالهاجتم ,لدنج ابأ تلأس
 «؟ةدعاقملا تقف اذامل» :هحيرت عيضاوم

 نإ يلا لاق «.. .يفالوأو قبور هيبسب ,الوأ ,ةريتك بابسأل اهتكرت» :ىقباجأ

 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 يف هل
 .ناتسناغفا

 .«ةديعس نكت 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 ىننأل تايرخألا تاجوزلا ىنتهرك اذكهو

 ذيفنت فدهب لاملا عم لسرأ هنأ ةيادبلا يف دقتعا هنأب لدنج وبأ انريخأ .«ةئيس ةلماعم

 ليهم ثوعبمك مدختسا هنأ ملع امدنع بضغ هنكل ,«ةيداهشتسا ةيلمع» هامسأ ام

 .جاوزلا تابيترت

 ٌبابسأ كانه نكت ملأ .طقف ةيصخشلا بابسألا هذهل ةدغاقلا ٌتكرت اذإ» :هتلأس

 تناك [51 :ةيشاقملا بابسألا كلت ترفرت ىلا ةتأب بوبو انأ تركف «؟ةيدئاقع
 .لدنج يبأ نم تامولعملا عازتنال ًامئالم ًاساسأ

 ضعب عم قفتأ مل .ةيدئاقعلا نابسألا ضعب .كاته :تيثاك لي ءالكر» :ناجأ
 .«ندال نب ةماسأ اهيلع مدقأ ىتلا رومألا
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 توملا وبأ
 اولا

 « ؟اذام لثم» :هتلأس

 .«رمع الملل ةعيبلا هئاطعإ لثم»

 نيب ام ةطقنلا هذه دنع انتثداحم تحوارت «؟كضارتعا ببس وه امو» :هتلأس

 .رزجلاو دملا

 اوناك ندال نبل ةعيبلا اومدق نيذلا ةدعاقلا ءاضعأ لك نأ ينعي كلذ ناك»

 ملرمأ وهو «يتاري رمألا اذه ةدعاقلا فادهأ لمشت ال .رمع الملا ةعاط ىلع نيريجم

 .«نابلاط ىلإ مامضنالا ىلع عقوأ مل .ةدعاقلا ىلإ تممضنا امدنع هب دهعتأ

 تناك يتلا هءارآ لدنج وبأ ىطعأ .«ةدعاقلا نوكت نأ بجي فيكو» :هتلأس

 هبشو ةسدقملا نكامألا ريرحتل ١445 ماعلا يف برحلا ندال نب نالعإ ىلإ ةدنتسم

 اذه نم اقالطنا ةثداحملا تهجو .دوهيلاو نييبيلصلا دوجو نم ةيبرعلا ةريزجلا

 يدحتب ءفطلب نإو ,تمق .ةدعاقلا ىلإ مامضنالل ةينيدلا تاغّوسملا وحن عوضوملا

 عم قفاوتت ال اهنأك تدب يتلا نآرقلا نم عطاقمب تدهشتساو .ةينيدلا تاغّوسملا كلت

 ,ةينيدلا هئارآب همازتلا ىدم فرعأ نأو ةينيدلا لدنج يبأ ةفرعم ناحتما تدرأ .هتيؤر

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ءيرودب ,علطم يننأ هل تبثأ نأ تدرأ امك ٠

 ؛هفقوم نومعدي نيملسم ءاملع مالك نم عطاقمب دهشتسا نأ لدنج وبأ ينسكاع

 .مهب دهشتسا نيذلا ءاملعلا عم نوفلتخي ءاملعل مالكب تادهشسا نأ هيلع تددرف

 نأ ادب .نآرقلا نم عطاقمبو عجارمب داهشتسالا انلدابتو ءايدو اشاقن كلذ م انرثأ ١

 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 يمقوم نع ادج ًافلتخم افقوم كلذ ٠

 .«كفقاوم ضعب ةعجارم ىلإ كلذ كب يدؤي نأ ىنمتأ» :امستبم هتغلبأ

 ةقباسلا ةليللا يف انملع يتلا عيضاوملا يهو .تاروثلا عيضاوم ىلإ انثيدح انذخأ

 تاروثلل ةيمالسإلا ديلاقتلا نع لدنج وبأ انرّبخأ .لدنج يبأ دنع لّضفم عوضوم اهنأ .

 دع



 دوسلا تايارلا

 «؟اتعم :هتلأس

 يذلا يناطيربلا دئاقلا نأل عقاولا يف ادنلتكسا يف ةروثلا تأدب .حبحص اذه

 لاجرلا دحأ نم ناك امف ءجوزتت نأ لبق ةأرما لك عم مونلا ىلع ٌرصأ دالبلا مكحي ناك

 نييناطيربلا ىلع برحلا نلعأ نأب ٌدرف هل ًاباقع لجرلا ةجوز اولتق .كلذ ضفر نأ الإ
 ؟«...و

 بلقلا] تراه فيارب هنإ ؟يئامنيس مليف نع ينثدحت له .لهمت» :ًاعطاقم تلف

 لدنج يبأ هجو قرشي .«لجأ ,لجأ» :ةضيرع ةماستبا عم تقفارت ةسامحب لاق

 هاتتحأو يتجوز عم ةتاهاشو» ,.هئاكمأ نيب رهظت تاوجفلا 90 امك ءمستبي امدنع

 .هيف ةلضفملا اندهاشم نيب ام انراق امك هانشقان مث ,ميظع مليف هنأ ىلع انقفتا .«ًاريثك

 اذه نع ريثكلا فرعت كنأ حضتي امك .مالسإلا يف ةروثلا ديلاقت نع ريثكلا فرعأ

 اورق ابغاه .كلقمت اكريعأ ,نأ كلاذ# قرت له نحل .كتاءارق ةجيتن عوضوملا

دبو ,ةياغلل انويقف أدب ةليلقا ىتسناوب هيدر 5و «؟اهروديب
 رومأ ىلإ فرعتلا بحي هنأ ا

 .ةلضفملا هعيضاومب قلعتت كلا كلت ةصاخو :ةديدج

 ةازد_# نحنو ,نييكر ماك بناروتلا مههتلا اننإ . حيحص اده»» : ىمازاك اعبأتم تلق

 جروج ةدايعب ةييئاطيربلا دص انرت .مهبئارضو نييناطوربلا ةوسف نم ١ا/ا/لآ ماعلا

 انثيل اهو , ىكريمأ سيقو الو حبصي نأ لبق نيحلا كلذ يف ًالارنج ناك يذلا نطنشاو

 ةروثلا نع ةلئسألا ّىلع حرطي -ارو تامولعملا هذهب لدنج وبأ شهد .«مهانمزه نأ

 ةيكريمألا



 توملا نبأ

 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 ةيئقثلا انعم سراميل داع هتكل :ةرشابم انعم ثيدحلا لدنج وبأ عبات .ةدعاقلا

 قفارتت ال ىتلا 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» .باوجتسالل

 هتعفدو ةلواطلا ىلع ءوبلألا تعضو .ةدعاقلاب ةقلعتملا روصلا تاموبلأ وز ادحاو

 دكؤت نأ كنم دنرأ .مهفرعت صاخشأل روصب موبلألا اذه عياد هنث تلق دطبب هرعت

 .«مهفرعت نيذلا صاخشألا ةيوه يل

 .رظنلا ءاقلاب أدبو موبلألا لوانت .«ةرظن يقلأس .ديك ًاتلاب»د :لدنح وبأ لاق

 ؛هتهبج تدعجتو هابجاح نضغت - يدج لكشب ةروص لك صحفتي هنأ ادب
 اذمل فرعي ال هنإ لوقيو هسأر زهي ناك هنكل - ةروص لكل ةليلق تاظحل صّصخو

 ىلإ الإ رمألا ةياهن يف فّرعتي مل .ابيرقت ةروص نوتس كانه تناك .ًابيرقت مهنم

 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 يصخشلا سراحلا ناك هنأب هفارتعا ىلإ

 | .ندال نبل نّيعملا فلخلا لدنج وبأ اهيف مدخ

 كمت نم لك مه ءالؤه لهد» : يتوص نول ةأجافملا رصنع ةفاضإ ادمعتم هتلأس

 « ؟مهيلإ فرعتلا نم

 .«رخآ ءيش يأ نيل فزّرعتلا نم نكمتأ مل :قساأ .لجا» :باجا

 «؟كلذ نم دكأتم تنأ لهد»

 / «لجأ» :ىنباجأ

 نود نم كلذ كنم بلطأ ثلا دقتعتأ .يقيدص اي كلضف نم ىرخأ ةرم رظنا»
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 دوسلا تابارلا

 اددع فرعت كنأ نم ًامامت قثاو ىننإ ؟سانلا ءالؤه نم اددع فرعت كنأ فرعأ نأ
 .«ةيناث علطت .مهنم ربكأ

 ةيدولا ةقالعلا ىلع ظافحلا ديري نمو :ًاددجم نواعتملا رهظمب روهظلا لواح

 58 رظنأس اليت ءانس تاشن ىتلا

 لك صخححفت يف اليلق لوطأ تاظحل ىضمأو .موبلألا تاحفص يف ءطبب رظن
 .«رخآ صخش يأ فرعأ ال .فسآ انأ» .ةروص

 «؟دكأتم تنأ له» :ّيبجاح ًاسوقم هتلأس

 .«لجأ»

 انقاض لجأل ىرخلأ ةره رظنف نأ كتكميأ اتسم

 .ةدللجالا لك انفاس :ًاتسح اسس لاق

 ىلإ رظنلا نم هئاهتنا دنع هسأر ٌرهو ,ةروص رثإ ةروص موبلألا لدنج وبأ صحفت
 بوب وحن ٌثفتلاو .موبلألا فصتنم وحن ىلإ لصو نأ دعب تكحض .ةروص لك
 «أ ىرتاس قلق

 «؟امكب ام» :يرجي ام مهف الواحمو ,رتوتلا نم ءيش هيف توصب لدنج وبأ لأس

 .ةباعدلا جراخ نوكي نأ ةركف هبجعت مل

 كتفرعمب فرتعت قل كثإ بويل كللق .انعم اقداص سل كنأ تقرع» :هل.كلق
 .«سانلل

 «؟ينعت اذام» : ةقثلا نم داتعملا نم لقأ رادقمب ىحوأ توصب لدنج وبأ لأس

 يف 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

 000000 م

 دقتعتأ» :لوقلاب تعبات .ههجو ىلع ريباعت يأ رهظت مل امنيب اتماص لدنج وبأ عب

 امدنع يأ 21199 ماعلا نم ناضمر رهش ركذتتأ هب كتقالع نع ايش قرعأا

 :ةريمأ كفصوب لجرلاب ٌتينتعا ؟هيف لزنت يذلا ةفايضلا زكرم يف ًاضيرم لجرلا

 .دروتلاب لدتجم وبأ هسو أدب .«8ةعيفاخ درتسا نأ ىلإ هب تيدتعاو فاحلا ةتمعلأو

 «؟هفرعت ال اقح تنأ اذإ» :هتلأر

 مث عضولا مّيقي هنأكو تمص ةرتف تدم .«هفرعأ انأ .لجأ» :ةعادوب ًافرتعم لاق

 نم رشع يداحلا يفطاخ دحأ ىحّشلا نوك نع ائيش ركذن مل .«فسآ انأ» :فاضأ

 لاسو يف يحَّشلا مسا لوادت ةظحللا كلت يف أدبي مل هنأل ةصاخو ءربمتبس/لوليأ

 .هب ًاهبتشم ًافطاخ هفصوب مالعإلا

 .تالامتحالا بلغأ يف هباوج فرعأ يننإف الاؤس كيلع حرطأ امدنع» :هل تلق

 ,نآلاو .معزت امك يأ ,قدصب انعم نواعتت تنك اذإ ام فرعأل طقف كربتخأ ىنكا

 نم ّىلع بذكت ال نكل ,ةحارصب كلذ يل لوقت نأ كنكمي نواعتت ال نأ َتدرأ اذإ

 5000959 وبأ رظن .«سانلا ءالؤه فرعت ال كنأب ءاعدالاب يتفو عّيضتو ,ءكلضف

 طقف سيل ةءاسإ لمحي يذلا رمألا وهو ءلجرلا بذك فشكنا .لجخب لفسألا

 ةعيطخت بذكلا ربتعُي - ًائيدتم الجو هثوكل .مهألاَىَهت اذهو“ لب ءانعم نواعتلاب همعزل

 كنأ دقتعأ .عمسا» :لوقلاب يمالك تعبات .ىرخألا كتاناندلا 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 ٠ ,يحلاصل اولمع نيذلا وأ «كئاقبصأ نم زجتحا مك فرعت *

 .قدصب انلمع هْنُن انعدو ءيعم بعلت ال نأ اذإ كوجرأ

 1 سس ا :لدنج وبأ لاق

 ءروصلا نم اديدع ,لاداقج وبأ صحفت .«موبلألا لوأ نم أدين انعد» :هل تلق
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 دوسلا تايازلا

 صخشلا نأ اقلطم رهظُت مل انه لا دعب (قيسنأو ةدعاملا يف ءاطشن ىلإ فّرعتو

 نم ةعبس ىلإ لدنج وبأ فّرعت .يحَّشلا وه هتيوه نم نيدكأتم انك يذلا ديحولا
 يداحلا يفطاخ ارق مهنأ ىلع ا مهيلإ فّرعتلا مث نيذلا مهو ةدهاتلا ءلشعا

 يف هاقتلا يذلا وهو ءاطع دمحم نيفطاخلا دئاق مهين نمب ريمتبس/لوليا نم رشع

 وبأ لاق .يرصملا نمحرلا دبع انأأ ةقضصوي هيلإ فّرعت هنكل ,راهدنق يف ندال نب عّمجم

 .لوباك يف صاخلا ندال نب ةفايض زكرم يف يمزاحلا ًافاون ىقتلا هنأ نظي هنإ لدنج

 ةيضامألا طوطخلا يف هدهاش يذلا وهو .يمزاحلا ملاس ىلإ كلذك لدنج وبأ فّرعت

 دنهمو يدماغلا دمحأ هيف ىأر يذلا ناكملا نع ثدحتي لدنج وب .سيكم .لوباك يف

 نوفطاخلا اهمدختسا ىتلا ةيكرحلا ءامسألاو تايسنجلا لدنج وبأ اناطعأ .يرهشلا

 .تقولا كلذ يف اهفرعن نكن مل رومأ اهلك يهو ,ةدعاقلا ميظنت يف

 ناتس يكرحلا هنساب هتروص ىأر امدتع راضحملا كلاخ ىلإ لدنج وبأ قّوعت

 يذلا ينميلا رفعج يبأ ةقيقش نم جوزتم نآلا نانس» :لدنج وبأ انل لاق .يكملا

 .ايصخش يل ًاقيدص ناك امك ,ءادحلا دمحأ نبا رفعج وبأ ناك .1491/ ماعلا يف تام

 .«ةياهنلا يف اهيأر ترّيغ اهنكل .هتاقيقش ىدحإ ينجّوزي نأ دارأو

 له» .ةدعاقلل ةيفتاه ليوحت ةطحمك هفتاه قر مدختتسا ًايثمي ءادحلا دمحأ ناك

 «؟ةدعاقملا يف وضع ا سلا

 .«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

 رتبس/لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخ نم لاجرلا ءالؤه نوكب قلعتي لدنج يبأل

 ناتسناغفأ يف بيردت تاركسعمو ئباخم يف مهاقتلا لاجر درجم هيلإ ةبسنلاب اوناك

 ع



 توملا وبأ
 اسال

 فّرعت نيذلا نيرخآلا ةدعاقلا ءاطشن نع ءىشب نوفلتخي ال مهنأ يأ :ناتسكابو

 /لوليأ نم رشع يداحلا موجه ءارو وين ةدعاملا نأ ملعي لدنح 5 نكي مل .مهيلإ

 م اوناك هيلع مهروص انضرع نيذلا نييناهرإلا نأ كلذ لك ىلإ فاضت .رش نص

 نيترافسلا ىلع تامجهلا يفو لوك .سأ .سأ .وي ىلع موجهلا يف نيطروتم مهسفنأ
 :تادحالا :كلتي ,قلعتت انتلتسأ نأ نّضرتفا 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 ,صاخشألا 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 ىف ايقيرفأ قرش يف

 ملعت تنأ ؟ةيراحتنالا تامجهلاب مالسإلا حمسي نيأ يل لق» :لدنج ابأ تلأس

 يهو ,ءبرحلا يف فلتخي رمألا نكل ءماع لكشب حيحص كلذ نإ» :ًافرتعم لاق
 «ىرخألا ةهجلا خيراوص دض ةحلسأ تامجهلا كلت تناك .اهيف نحن ىتلا ةلاحلا

 .«ةعورشم اهلعجي ام اذهو

 دومجاهملا مهلتقي نيذلا لافطألاو ءاسكلا نآشب اذام ,نكل» :لوقلاب هيلع تددو

 نأ ف لثم» :ينلاس

 .«نيملسملا نم مهنم ريبك ددع اك ,لافطأو ءاسن
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 دوسلا تايارلا

 نإف نيبيط نيملسم اوناك اذإ امأ .بورحلا اياحض ءالؤه ربتعُي» :لوقلاب ٌىلع در

 .«ءادهشك مهلبقي فوس هّللا

 ريجفتب ةقلعتملا تاقيقحتلا ىف ًايصخش تلمع .انه ًاليلق لّهمت» :هل تلق
 اهلقطوةأرمأ باقم اذدحو انتأ' ,لاكملا ليبس ىلع ,ركذتأ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا
 اعارذ طاحأ .نيقرتحم امهالك ناك .يبورين يف ةرافسلا مامأ ةفقوتم تناك ةلفاح يف

 «؟لفطلا كلذ ىنج اذام يل لق .هتيامح ديرت اهنأكو ءاهلفطب مألا

 كلت ربتعُت .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 كهناسا

 عافدلا لجأ نم ةيوناثلا ةلحرملا يف بالطو [ندال نب ىلإ اريشم] ًاليكو هّللا راتخي»
 اهيف ريشي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تناك .«هئادعأ دض داهجلا قالطإو .هنيد نع

 «ةيوناثلا فوفصلا بالط» ةرابع زمرت .ندال نب اهنشي يتلا تامجهلا ىلإ لدنج وبأ
 .ةدعاقلا يلتاقمل ةريغصلا رامعألا ىلإ

 لعج يذلا ببسلا وه اذه ًاذإ» :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 َّنإ له اذإ» :هتلأس



 توملا نرأ

 .«تامجهلا ذفن نم ملعأ ال» :ىنباجأ

 هذه دنع دعاصتلاب انقارضا تأذن .«اهودفن نيذلا مه مكلاجر نأ دقتعأ :تلق

 .«ةطقنلا ض٠

 نإف كلذ متلعف اذإ .ناتسناغفأ ةمجاهمل مكبناج نم ةطخ درجم اهنإ ءالكو»

 فقوت .« اهتاذ اكريمأ ىف تايلمع ثدحت فوسو ءمكدض نوروثي فوس نيدهاجملا

 اننإف ةيفاضإ تابرض هيجوت نم انكمت اذإ نكل .دعب برحلا أدبت مل» :لاق مث ًاليل
 .«كلذ لعفن فوس

 تناك يتلا يهو ,مويلا كلذ خيراتب ةينمي ةفيحص ىلإ تقولا اذه يف بوب راشأ
 يشهي ىتثم لتقه نع ثذحتتي أسيئز 00 ابلا ن ْ]

 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 ب ىلع

 0 متل ل ل سس ا سس سل سس ل لس ميس سا سس

 «؟اذه رربي ءىش نم كانه له» :هتلأس

 .«ةعورم ةميرج اهنإ .الك» :سباجأ

 ةراجتلا :- ىلع موجهلا يف اولتق نيذلا نيينميلا تاالئاعل لوقت ادام اذإ»

 «؟اذه لعفي نيملسملا نم عون يأ .ةدعاملا هبسب ىملاعلا

 ىميلعت داعشتسا ديري هنأكو هديب حول .«اذه دال نب لعفي مل» :لوقلاب در

 5089 سيل خيشلا» :فاضأو

 .«موجهلا كلذب تماف يتلا يه ةدعاقلا نأ فرعأ» :تلقو ةوقب هب تقدح

 «؟ تفرع فيك» :ىنل أس

 .«كلذب مهدحأ ىنربخأ»
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 .«ةدعاقلا يف ءاضعأ مهفصوب تارئاطلا يفطاخ ىلإ تفّرعت .ينتربخأ تنأ»

 فّرعت نيذلا ةعبسلا نيفطاخلا روص ةلواطلا ىلع تعضو ىتح ىتلمج تيهنأ نإ ام

 | تلق .يحشلا ناورمو ءراضحملا دلاخو ءاطع دمحم مهيب نم ناكو ,مهيلإ

 ةمدصلا ثارامأ تدب .هنطب ىف ةمكل ىقلت هنأكو هدعقم ىف لدنج وبأ ىخرتسا

 ههجحو ىنحأو :هعمس ام قدصي ال هنأكو دورس مامألا ىلإ رظن .ةههحو ىلع ةديدشلا

 اولتف نيذلا لاجرلا مهنإ .نوفطاخلا مه ءال ؤه» :ةمصد وحن رورم لعب تررك

 .«ءايربألا ضاخشألا قآلا

 نم قئاقد سمح 58 ةحارتسا دا يننكميأ .فرعأ الل د :هسأر زهب وو لاق

 «؟كلضف

 .انتقفرب رساي جرخ .«( ائسحع» :انترداغم بوجوب انوب و ريب انأو تلف

 كردي مل قم تلت قل ؟امتجرخ اذامل « ؟طيضلاب ثدح اذام»د :رساي ١5

 هئاطعإ ىلع امتقفاو اذامل» .اندي نم تالفإلاب ةظحللا هذهل انحامس ببس رساي

 «؟ىقئاقد سمخ

 اهفصوب ةدعاقملا ؟- هوتل فرعت أ فرعي هنإ .هسفن عمجتسي نأ ةدنرأدت :تلقف

 هنهذ يف فارتعالا اذه خسرتي نأ اندرأ . ايف افاردعا هلق خاف تقيل دارو فق
 .«نآلا هنم لانن اننإ .اندي نم مخزلا تلفي مل .كلذك

 يار امج ةفتلام ففي هيو همأز اددسم لاون اه لادطج نبأ ناك يتيم اندم

 .ةرشابم يب قدحو ىلعألا نولإ يظن - ,ةلملق قئاقدل اند ىعب .«نآلا

 اعيمج
 --ج مهنإ .لاجرلا ءالؤه فرعأ .[هنونج ّنج] هباوص دقف خيشلا نأ دقتعأ»
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 توملا وبأ

 همالك عبات .هتمص ىلإ داع مث هسأر ّزه .«اًيوس عمتجن نأ اندتعا .ندال نب ع ابتأ نم
 لكشب مكعم نواه أس .هب نمؤأ ام سيل كلذ نأل :لوقأ اذام فرعأ 0 :ليلق دع

 ٠ «؟نوديرت اذام 5

 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 فّرعت
 تامولعمو ليصافت لجرلا اناطعأ .ةيادبلا يف هانيقتلا يذلا لدنج يبأ نع لماكلاب
 ىقلأ يذلا وهو ,مهنع ثدحت نيذلا نييباهرإلا نيب د نم يوسوم ايركز ناك .ةّمهم

 ٠.١١ ماعلا نم :.سظسلا/بآ 95 يف هيلع ضبقلا يداحتالا تاقيقحتلا بكم

 يوسوملا نأ لدنج وبأ ربتعا .تارئاطلا ةيلمعب ةقلعتملا ةهوبشملا هتطشنأ :ببسب

 .طيسب لجر
 نم ددع ناك .ةدعاقلا ةدايق ءاضعأ ىلإ كلذ دعب انلوحتو ,نيفطاخلا نع انثدحت

 نّيبت .ةمظنملل ةيلكيهلا ةبيكرتلا تناك كلذكو ءانيلع 20 اهايإ اناطعأ ىتلا ءامسألا
 يف اهدوجو نمر ىلإ دوعت ةدعاقلل ةيمويلا تايلمعلاب ةيكريمألا ةموكحلا ةفرعم نأ انل
 .نادوسلا

 ماعلا يف ةدعاقلا اهب تماق يتلا ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت تعضو

 .اهليومتو ةعامجلا مجح ةدايز ىلإ تدأ اهنأ امك ءيلودلا باهرإلا ةطراخ ىلع
 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 لف
 .نآلا ههجاون يذلا ودعلا نع ًالامتكا رثكأ ةروص اناطعأو تارغثل

 ةيصخشلا تاداعلا انل فصو امك ,ةدعاقلا ىروش سلجم انل لدنج وبأ صخل

 ,يناتيروملا صفح يبأو ءيرصملا صفح يبأو .لدعلا فيسو ,يرصملا دمحم يب
 همسا ناك يذلا يبرغملا مصاع يبأو ؛يرهاوظلا نميأو ,يرصملا ديعس ميغا
 امك يناتيروم وهو) يناتيروملا صفح ابأ نأ كلذك انملع .كرابت هللا دبع يقيفحلا
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 دوسلا تايارلا

 انتي امير كلتمت ىذلا ةدعاملا يف ديحولا صخشلا 3-9 (كلذب همسأ قعود

 ىرصم وهو ءيرصملا ديعس 5 خيشلا امأ .ىوتفلا وأ نيدلا ةنجل سأرت اذدكهو

 مصاع وبأ امأ .بيطلا ىندم دعب ةدعاقلل ةيرادإلاو ةيلاملا وويالا ىلوت دقف :ةسنحلا

 بهذ امك ,تايفوسلا دض هعم براحو .ندال نبل اميدق اليمز ناك دّمف ىبرغملا

 هسارح قيرف ىلوتي نأ يبرغملا مصاع يأ نم ندال نب بلط .نادوسلا ىلإ هعم

 .ايقيرفأ قرش ىف نيترافسلا تاريجفت دعب نييصخشلا

 صفح وبأ» .اهتيقوتو مهتاعامتجال ةداقلاو ءاطشنلا دقع ةيفيك لدنج وبأ انل حرش

 امدنع نوحزامتي ناوخإلا ناك .ةمظتنم ةروصب ندال نب نوقتلي اوناك نيرخآلا ضعبو
 نوملعي اوناك .«هّللا اندعاسيلف ,نوعمتجم [نونسملا] ةبيشلا» :اعيمج نوقتلي اوناك

 .كلذ ركذتي وهو لدنج وبا مستبا . «ريضحتلا دف ةريبك ةيلمع نأ

 وبأ عبات .«ىرصملا صفح وفأ اهسأري يتلا ةيركسعلا ةنجللا كلذ دعب يتأت»

 كرتلشي يتلاو ةصاخلا تايلمعلا ةنجل 3-25 56 هنإ» :ةظحل كعب همالك لدنج

 هنجللا نسأرثي وغو ,ةدعاقلا ىف ريبك وضع وه هرودب فيس نأ امك ,ءلدعلا فيس اهمف

 ..«ةشمألا

 »6 ؟صفح وبأ اله له» :هتلأسو هيلع ة هروص ٌتضرع

 «؟رمألا ىف كحضملا ام»

 يننإ» :هل لاقو يدنجلا قوف ًافقاو وه ناك امنيب ءندال نب ىدان مث ,سورلا دونجلا

 .«اًيسور أطباض ىمدقب سودأ

 .«ةميدق اهنإ» :اهنع لاق لدعلا فيسل ةروص لدنج يبأ ىلع انضرع امدنعو

 «؟اذاملو»
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 توملا وبأ

 هيلع تدترا ةصاصر اهب تببست ىنميلا هنيع تحت ةبدن فيسل ءاتسح»

 . «هتباصأو

 « ؟ همحت لهو

 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 فرعن انك

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف تاقيقحتلا لالخ نم كلذو ءلضف نوراه ىكرحلا

 .ايقيرفأ

 «؟ىرخألا ناجللا يه امو» :بوب لأس

 نميأ ىلوت) .«ةماعلا تاقالعلا ةنجل ىرصملا 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 ةنجلل
 يتلا ةينيدلا ةنجللا اريخأ دجوت .تاشاعملا [نع لوؤسملا] ريمأ وه يذلا يرصملا

 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

 ,لارمألا عيزوت لثم ,ناتسناغفأ جراخ تامهم هيلإ دنست تناك نكل ,طيطختلا ىلوتي

 نايتولاو ءالمعلا ىلإ ندال نب نم تاميلعتلا ءاطعإو ,ةروزملا رفسلا تازاوج نيماتو
 .هب بجعم لدنج ابأ نأ انل ادب .مهدودرب
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 دوسلا تايبارلا

 .ازراب أطشان ناك هنأ الإ ايتف ناك دالخ نأ نم مغرلاب» :هنأي لدشح وبا اكريخأ

 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 .دئهم توم دعب كلذو ءءاربلاو ريمع يأ .انس هنم رغصألا هيقيقشل هلامهإ

 عم شيعي ناك ريمع نأل لحارملا ىدحإ يف دالخ هجاو هنأب لدنج وبأ انغلبأ .ربكألا

 ,مهدالب تاموكح يأ ,مهنم نوبيرقلا مه مهءادعأ نأ نويريفكتلا ربتعي .نييريفكتلا
 دئاقع ضعب ةدعاقلا ىنبتت .ةدعاقلا هب نمؤت يذلا لماشلا ودعلاب نوفرتعي ال مهنأ يأ

 ندال نب نوهركي نويريفكتلا ناك .ريبك لكشب ةيريفكت ربتعت ال اهنكل ٠ 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 ىف ءاوس ًةديفم ةدعاقلا ءاضعأ نع صصقلا هذه تناك

 ناك .ةيلبقتسملا تاياوجتتسالا يف كلذكو مههجاون انك نيذلا صضاخشألا .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 فرعُي هنأ امك ,عذاللا هناسلبو ,ةعرسب هباصعأ

 رومألا ىهو .,ندال نبل ةيصخشلا ةشمألا تاءارجإلا 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 ءمهب قوثوملا نم اوناك ندال نب سارح نأ لدنج وبأ حرش

 .ةدعاقلا ميعز اهيف ماني يتلا اهتاذ ةفرغلا يف نوماني اوناك مهنأ ىتحو ,ةدعاقلا يف

 رهو .همون يف ابخاص ناك هنأل كلذو .هب ةصاخلا هتفرغ كلتمي ناكف لدنج وبأ امأ

 دا



 اتوملا وبأ

 ٌرصي] «هئانسأب ًاتاوصأ» ردصي ناك :هيلإ ةبسنلاب ًاجارحإ لكشي ناك يذلا رمأل
 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 .ءىج .ىب .رآ فئاذقو ,47-416 قدانبو ,ةهجوملا رجنيتسو 1-

 200 .(3/160 تاشاشرب ةهيبشلا)

 نّيعملا سيئرلا وه ,(كرابت هللا دبع) يبرغملا مصاع ابأ نإ لدنج وبأ انل لاق
 لدنج. ونأ 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 .سلجملا نمض نم نكي مل هنأ تنهرب ًاقحال
 ياب وماناتناوغ لقتعم يف لحارملا ىدحإ يف كرابت ةاقأ نهال حد انه ادج برقم

 حرسي .قحال تقو يف هحارس اوقلطأ نيذلا ةبراغملا ىلإ اقحال مْلُس هنكل ,يكريمألا

 .باتكلا اذه فيلأت خيرات ىتح برغملا يف ةيرح لكب كرابت

 ةيلكيه نأ كلذك انغلبأ .ةريبك ةرشأ ةناثمت تناك ةدعاقلا نأ لدتح 'ودأ ريثعي

 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 تّدحت امدتعو .مهنيب ام يف جوارتلا قيرظ.نع كلذ لعف هنأ لب ءًارقصو

 رمص لمح ةليلق قئاقدب [لدنج يبأ ن نبا] هنبا ةدالو دنع هنأ انربخأ دقف نادمح نع

 خرص .هفاقيإ نم لدنج وبأ نكمتي نأ لبق ندال نب وحن هب ضكرو ديلولا لفطلا
 ؛لفطلا ةدعاقلا ميعز لمح .لدنج يبأ نبا بيبح وه اذه ,خيش اي ,خيش اي» :رقص

 ىلع امهعضو مث ٠ ا.هنب نيتنثأ وأ ةدحاو لواتتو همف يف رمتلا نم تابح عصب عضمد

 رخفلاب رقصو لدنج وبأ رعش .لفطلا يئذأ اتلك يف ناذألا ولتي حارو ,بيبح يتفش

 .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
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 دوسلا تايارلا

 + ر لوليأ 1١ تامجه ءارو وه ندال نب نأب هتفرعم نم مغرلاب كلذو
 اك هنأو هيإ

 )0, لبق ض رضوهنلا وه ندال نب دنع يمويلا نيتورلا ناك .ام ةقيرطب هب ًابجعم
 7 | مم تاقوألا ضعب يضمي ناك . .لزنملا ىلإ ةدوعلاو ,دجسملا يف ةالصلاو

 7 ناولصلا نم ديزملا ةندأتل دحجسملا ىلإ دوعي مث ( (رثكلا هلافطأو عبرألا هتاجوز

 لزنم لدنج وبأ فىصو .ةدعاملا نوؤؤْس جلاعيو هعابتأب كلذ دعب عمتجي

 ريش كلذ نآل لدنج وبا أ مستبا . .«ضرألا ىلع ةداجس نم ىتح ولخيو ءًادج طيسب»
 لد .هترايزل ودل ني تألف .ام ةلحرم يف ًاضيرم لدنج وبأ ناك .هتركاذ
 ديح يف ,اذه لك ىلإ رظنا» : :امسنع لاقف ءةةاجسو :.سكلا قم انرو .لوقسلا تال
 .اريثك ندال نب ةرايز لديك وبأ رد . «دهاجم كنأ معزت

 كلت وأ ,ةينيدلا ريع ندا .:يب لامعأ ركن امدنع ىتح ةبهرلا نع لدنج وبأ رّبع
 ةرك بعل يف ناكرتشي , اناك ام ةداع هنأ لدعم وبأ انريخأ .ةدعاملاب 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 داك . انشمج ؟؟ ةسنئلاب ةماه تامولعم كلذ لكشو ,ةدعاقلل ةعباتلا

 ند ذأ امك ءاشعألاو تاطاشنلا نع ريراعت لسري .ينكس عمجم ريمأ لكو . سم

 .ةينمألا ريراقتلاب ظفتحي : فشلا فيس ناك .ءارمألا نلتخمب اكصخ# عمستال نم

 .دارفألا نع تامولعملاو

 ءاظنب انأدبو :ةعامجلا اهمدختست ىقلا تادعملا نع ثيدحلا ىلإ انلوحت
 0 ام يف لصاوتلا يف ذ ةدعاملا ءايقعا مدختسي# :لدنج وبأ لاق .تالاصتالا

 ريفشت يرجي .ةيسمشلا ةقاطلا ىلع لمعي يذلاو ع7 وبأي عون نم ويداو ماظن
| , . : 

 أرقب بدو لا موقي ثيح ويساك عون نم رتويبمت + قيرط نع لاس 7

 ل الا نيل يذلا يلا ءاطس ربأ كاك لئاسرلا ة : فيش كفل رتويبمك زاهج
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 توملا وبأ

 ليغشتب موفي ناك يذلا وه يرصملا !كيعس 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

 .«ءايتورم» هيب اهيحي ناكو :ةدحفملا ةيرعلا تازامآلا وم ةريغضلا .اقويونلا

 تاءارجإ قّبطي 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 يف

 ةمظنأ نم مده كلذو ؛ةدعاقلا ايمدختمل# يتلا ةحلسألا انل لدنج وبأ صْخل

 اهلمحي ىتلا تاسدسملاب ًارورم (اهلقنو اهنيزخت ةيفيكو) رادارلاو ,يوجلا عافدلا
 ةدعاقلا تاردقو ةحلسأ نع هفرعي ءيش لك لدنج وبأ انربخأ .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 .رمع الملا نإ

 انل حمسُي فوس اهدنعو ,يناغفأ لك لتقُي نأ دعبو ءقرحلل اهلمكأب ناتسناغفأ دالب
 .«رافكلا ىلإ ملسم ميلستب

 ةعوضوملا تاشنملاو ةدعاملا اهعبشت يتلا تاييزدتلا ةيلمع :لادتحن وبأ صخل

 ىف ةيداشرإ ةرود ىلإ ةيادب نوعضخي مهنإف نوبردتملا لصي امدنع» .اهفرصت تحت

 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 ,ءتابيردتلا لالخ طاضنالاب نومزتليث

 .«ةيمالسإلا تايكولسلاو

 طابضنالا نوسردي ثيح بيردت ركسعم ىلإ كلذ دعب نويردتملا هجوتي
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 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 :[سضرألا نسراضت]

 ىلع موجهلا اهيف متي ةيركسع تابيردتب بيردتلا ةرتف متتخت .تاباصعلا برح ىلإ

 .فادحألا

 متي نكل ءبيردتلل 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 :تاينورتكلإلاو تارجفتملا ىلع مدقتملا ىوتسملا اذ بيردتلا نايلوتي يسنوتلا

 ةصصخم تابيردتلا هذه تناكو .كلذب ندال نب حمس اذإ طقف ثدحي ناك كلذ

 .ةنيعم ةمهم مهيلإ لكوت نيذلا ءاطشنلل

 نع ثدحتلا نم نآوخإلا ردو ةمظتنم' ةيثمأ دعاوق هرودي لدعلا ليس عضو

 فيلكت لثم ,ناتسناغفأ 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 ىرخالا 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 ىف نكل .هتقشمو هتبوعصب ضكرلا انقيرط لثامت» :اندع امدنع انغلبأ
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 توملا وبأ

 رعش .«اهل مكرهق دعب ةلتلا هذه ةمق ىلإ متلصو ام لثم يأ هللا ةنج نودجتس قيرطلا >

 .«مالكلا كلذ مهعامس دعب عيجشتلاب لاجرلا عيمج

 اوملعت امك ,تارئاطلا فطخ ةيفيك نوبردتملا اهيف ملعت كانردت تايه تناك

 كس ءارو ةدعاقل ًالكيه تابيردتلا ىدحإ ءانثأ نوبردتملا دّيش .لايتغالا تائفت

 نيبردتملا نم بلط .اهتيئبأ 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

 ةنجللا ىهو ,ةيراشتسالا ةنجللا عم كلذك عمتجي ناك . لدعلا 9 و ي || دمحم 7

 .يرهاوظلا نمي دأو ,يناتيروملا صفح ابأو ,يرصملا م ف .

 تناك نيترافسلا نأو .ملسم فلأ نيثال لزق نع ل دق هدر 5 ةدامسلا

 .ايقيرفأ قرش يف نييكريمأ سسجت يّركرم

 دق ناك اذإ امع لدنج ابأ انلأسف نيترافسلا تاريجفت نع ثيدحلا ةصرف انمنتغا

 .ايزاختتتا 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

 ع اذهر» :ريضلاب يابا هدب

 دعب 0 ,ةفيحص يف فئاز مسا تحدت ىلهوعلا ة هروص صو ةخأ لدن وبأ ركذت

 .«ملاس دلاخ ناك لجرلل ىكرحلا مسالا نأ دقتعأ» : :انل لاق .تاريجفتل | ثودح

 «؟كيأرب هب لعفن اذام» :هتلأس
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 دوسلا تايارلا

 .«همادعإ وه هب هنولعفت ام لضفأ نإ» :لدنج وبأ لاق

 «؟اذاملو»

 نوكي نأ ديري هنإ» :ىلهوعلا ةحلصم يف وه امب عانتقأ نع لدنج وبأ لاق

 .«سشيعي نأ كيري الو ادهش

0 نم فرعي اهاةيبتأبلا اني ديا تايب نس يا دج
 

أ لاق. زاوف ىلع ضيقلا ءاقلإ ربخ كرو دنع اريثك ندال
 لاق أم 9-5 لدنج ب

 مل هنكل .ناتسناغفأ >2 ةدوعلاو ىدنل ةرداغم ْز زاوق نم بلط هنأب انرخأ» :ة1/ قب

قذ .زاوف ىلع ءانثلا يف ىضم ندال نب نأب لدنج وبأ لاق . 1-6
 ناك“ ازاوق نادل لا

 .«اهنع امد هللا انضوعي نأ لمأن تاردقب مستيو 58 اجقدستو

 سأ .وي ريجفت كلذ يق امب ,ىرخألا ةدعاقلا تايلمع لئاسم ةشقانم يف اني 37

 «يرماخلا ناسحل ة ةروص لدنح يبأ ىلع انضرع نأ دعت ةثداحملا أَ لوك موسأ

 هللا محريلف ,ناسح وه |دهد» :هفرعي هنإ ال لاق .نييراحتنالا نيمجاهملا دوما وهو

 .««ةححور

 «؟تام هلأ ا فيكو» :هتلأس

 هنأب قحاال 7 يف فرتعا .«تام هنإ ونس كم يل لوقي» : ل ككوع وبأ باجأ

 نييراحتنالا نيمجاهملا دحأ هفصوب هب فّرعو ؛ةفيحص يف يرماخلا ةروص ىأر

 نلغ ذر تزرمهنا ىقلا ةيجودلا ةيفوراصلا لشاذقلا عايز عدلا ركسعملا وقو

 .يرماخلا يف يثراك ريثأت ةبرجتلا كلتل ناك .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 اك و ؛لوك ىلع موجهلا يف اوطروت نيذلا نم نيرخآ ءاطشن نع لدنج وبأ انثدح

 مالسإلا ىلإ اولّوحت نيذلاو ,مهاقتلا نيذلا نييكريمألا عوضوم كلذ دعب انشقان
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 توملا وبأ

 تماق ىتلا تالواحملا ةشقانم ىلإ ةعرسب ثيدحلا لّوحت .ناتسناغفأ ىلإ اوهّجوت مث

 نأ لدنح وبأ انريشلا .ةدعاقلا فارتخا ةلواحم فدهب ةيجراخلا سسجتلا تاالاكو اهب

 نأ دعب دّئجملا راهنا .هتزتبا مث هيلع تدتعاو ,ةيحابإ امالفأ هيلع تضرعو .قدنف

 كانه .ةقيقحلا يه كلت نأب فرتعا نأ ثبل امو ءسوساج 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

 «؟ةمدخ كتم بلطأ نأ ىتتكميأ» :ىل لاقو اخاترم ادي اريخلأ انيهدتا امدنفو

 .«ديك اتلاب»

 :يكريمألا بعشلا ىلإ ةراحلا ٌئزاعتب ثعبا ,كلضف هذ نم مث ءكلضف نم» :يل لاق

 .«ةدعاقلا نم ًاءزج ناك يذلا ىباهرإلا 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 عتمتسن فوس 59 دقتعأ .عوضوملا اله نع ًاياتك كاه : ا

 ةروثلا خيراتو نطنشاو جروج نع ثدحتي يذلا وهو (ةيبرعلاب ناك يذلا) باتكلا

 .ةيكريمألا ةرافسلا ىف هيلع ٌترثع باتك وهو .ةيكريمألا

 .«كل اركشو :نانتماب باتكلا ذخأي وهو 9 لاق

 عوبسألا فصنو عوبسألا ىدم ىلع ةيلاتلا تاءاسملا لكو ةسلجلا كلت انيضمأ

 يناثلا ءاسملا ةسلج يف اهانرثأ يتلا لئاسملا ةعباتمو لدنج يبأ عم ثدحتلاب يلاتلا

 اناطعأ هنأ امك انتثداحمب لدنج وبأ عتمتسا ,تامولعملا نم ديزملا اهنع اندرأ يتلا
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 دوسلا تايارلا

 بوبو انأ لدنج وبأ انقئاع .اعم ياشلا انلوانتو انكحضو ءاهاندرأ يتلا تامولعملا لك

 ع حبصأ امدنع» ,نميلا يف هتيب ةرايز ىلإ اناعدو ,كلذ دعب 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 ىف أدبو
 حباذملا روص هتزفتسا نأ دعبو هتذتاسأ لاوقأ هتعجش نأ دعبو ةئسوبلا يف برحلا

 ىلإ رفاس ءبرصلا ةازغلا دي ىلع تاملسملا تايتفلاو ءءاسنلا باصتغا صصقو

 .مهسفنأ نع عافدلا يف نيملسملا ةدعاسمل ةنسوبلا

 اذهلو ءنميلا نم ةرشابم ةئسوبلا ىلإ رفسلا تقولا كلذ يف نكمملا نم نكي مل

 كانه نم ةرايسلا داقو ءايروس يف قشمد ىلإ ءاعنص نم أوج رفاس .ًاليوط ًاراسم عبتا

 .ايتاورك يف برغز ىلإ ةيكرتلا ةمصاعلا نم اوج رفاس مث ءايكرت يف لوبمطسا ىلإ

 ةعومجم هتلبقتسا كانهو ةنسوبلا يف ايستينيز ىلإ برغز نم ةرايس لدنج وبأ لقتسا

 نيذلا نم مهمظعمو .برعلا نيدهاجملا ىلع قلطأ يذلا مسالا وهو ,نيدهاجملا نم

 هتاكلتمم لكو هرفس زاوج مهاطعأ .ةنسوبلاو ناتسناغفأ يف اوبراح نأ مهل قبس

 التاقم هفصوب هيلإ فّرعتلا نم دحأ نكمتي ال يك كلذو .هل اهوظفحي ىك ةنيمثلا

 ةدمل تاركسعملا دحأ يف بيردتل عضخ هنأ امك ,ةكرعملا ءانثأ هلتقم لاح ىف انج

 ءاهع رايصر اى

 .يب تاشاشرو .فوكنيشالكلا تاشاشر مادختسا ةيفيك لدنج وبأ ملعت

 وبأ هّجوت .ةيلاتقلا تاكيتكتلاو ايفارغوبوطلا ملعت امك ءيج .ىب .رآ فئاذقو ياك

 كراعملا ىف كراشو .ةيمامألا طوطخلا ىلإ ةيبيردتلا ةرودلا لمكأ نأ دعب لدنج

 تقو دعب هنأل كلذ عم ةليوط ةدمل لدنج وبأ براحي مل .ةيبرصلا تاوقلا دض

 وبا ضّرعت نأ ثبل امو ,مالسلل نوتياد ةيقافتا عيقوت مت ةهبجلا ىلإ هباهذ نم ريصق

 نيلتاقملا ةداق نإ لدنج وبأ لاق .ليحرتلا ىلإ نورخآلا بناجألا نوبراحملاو لدنج

 ا



 توملا وبأ

 ,يدجنلا دايز وبأو ,يرئازجلا ةزمح وبأو ,يبيللا ثراحلا وبأ مهيف نمبو ,بناجألا

 هتعامجو لدنج يباآل ليق .ةرتفلا هذه يف لايتغالل اوضرعت دق ,ءيجاجنلا مامه وبأو

 .نالا دعب مهجاتحتت دعت مل ىتلا دالبلا ةرداغم مهيلع يغبني هنإ كلذ دعب

 تاموكح نع ةيقيقحلا مهتايوه ءافخإ فدهب ةيكرح ًءامسأ نوبراحملا ذختا

 يكرحلا مسالا ةيادبلا يف لدنج وبأ ذختا .ىرخألا ةيرابختسالا تائيهلاو ,مهدالب

 نييرصملا نم هئاقدصأ دحأ حرتقا ا عئاش مسالا كلذ نإ هل ليق نكل ,ةزمح ايأ

 ,مسالا كلذ لماحل تافص نم هلمحي ام لكب .هل ةمءالم رثكأ وه لدنج يبأ مسا نأ

 .توملا ليكو ىأ

 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 يبال حمس .لاتقلاب هل حمسُي نمب قلعتي ام يف نويئاقتنا نييلاموصلا

 ناكس ةيقبب طالتخالاب هل حمست ةنكادلا هترشب نأل كلذو .هتعومجم نيب نم ءاقبلاب

 صخش يأ لوبق اوضفر كلذل ,تاديقعتلا بئجت» نويلاموصلا دارأ .ةلوهسب دالبلا

 .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

 ىأ) ىمالسإلا داحتالا وأ ,ةيمالسإلا ةدحولا ةكرحل نوعبات نيد لاجر لصتا

 .«ةلداعلا انيق لجأ ىف ةيطعي الاخ دعم لمحي ناك اذإ اًمع هولأسو :(هيفسصشم

 انه انْسَل اننإ» :ةبضاغ 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 لذتج وبأ داع-.ةيملسملا قم مهقافر هاجتو .لاتقلا ءازإ نيدلا

 .لاموصلا يف ةدحاو ةكرعم يف براحي

 دالخ قيقش وهو ءشاطع نب دنهم ةنسلا كلت نم قحال تقو يف لدنج وبأ ىقتلا
 دنهم ناك .ءاعنص ىف ربوتكأ عراش يف نئاكلا ةدعاقلا ةفايض زكرم يف كلذو ,ريكألا

 ءغا/



 دوسلا تايارلا
 7222 بتال ملل جب لى

 قارس .داوجلاو هدو ءدبلل ناتسكجاط ىلإ باهذلاب لدنج ابأ عنقأف ,ةمهلم ةيصخش

 ىف ةعومجملا كلت تفرغ .بناجأ نيلتاقم كانه امقتلاو ,الوأ ىشتارك ىلإ نالجرلا

 ”/ؤأ نمض نم لدنج وبأ ناك .ةيلامشلا ةعومجملاب ,ىمسر ريغ لكشب نإو دعب ام

 لدنج وبأ انل فّرع .ندال نب ىلإ ١11945 ماعلا يف ةعيبلا اومدق نيذلا ةعومجملا هذه

 .ةعومجملا كلت ءاضعأ

 نلاحتلا كارلا قابلا فبناج ا لاتقلل ةسامآلا طوطخلا نولإ لدنح وبأ هجوت

 سول ىلإ ىلخأ هت .همدق لفسأ يف لاتقلا قايس يف لدنج وبأ حرج .يلامشلا

 مامضنالل راهدنق ىلإ هيهذش نأ تبل امو ؛ةهاقتلا نم رهشأ ةثالث لدتج ىبآ ىقعأ

 ,نادمحو ,دالخ بناج ىلإ كلذو ءسارحلا نم ةعومجم نمض لمع .ندال نب ىلإ

 دعب 114/ ماعلا يف ندال نب هدقع يذلا يفاحصلا رمتؤملا لالخ كلذو .نيرخآو

 ىلإ ىندملا ةيواعمو ,يندملا ًاضايفو ,يودجلا ارقصو ءلدنج انأ كال نب مص

 ىطعأ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت دعب كلذو :نييصخشلا هساّرح ةعومجم
 اذإ الوأ ينلتفت نأ كديرأذف : هل لاقو ,«نيتصاصرب هوشحم ةيقدنب لدنج انأ 9 97

 ىلإ ناتصاصرلاو ةيقدنيلا هذه تلوحت .«رسالا يف عوفقولا كشو ىلع تينكو ا

 .«لدنج ىبأ» تاكلقيف نمثأ

 ىلع ًاريمأ لدنج ابأ نّيعي نأ نميلا ىلإ هل ةلحر دعب يرصملا دمحم وبأ ىصوأ
 ةدعاقلا ءاضعأو قييرصملا ةدعاقلا ءاطشن نيب ام عازن عقو .لوباك ةفايض زكرم

 ندال نب كردأ يسيل الوؤسم يقيس نا لوح 7 ةريزجلا هبش نم نيتآلا

 .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
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 توملا وبأ

 ايرهش 918 غلبم هل عفدي ندال نب ناك .ةدعاقلا ةيوضعل نيبسانم نيحشرم اوناك
 عمتجاو ,بيردتلا تاركسعم فلتخم نيب كلذك لدنج وبأ لاخس .ةمهملا عدو لباقم

 .ةدعاقلا ةيمهأ حرش انك ءاكريمأ دض داهجلا ىلإ اعدو نيدئجملا عم

 نب رقم يف ثكم ثيح راهدنق ىلإ لوباك نم قحال تقو يف لدنج وبأ لقتنا
 نمض .هتيامح ىلع هتدعاسمل ًايرهش 8948 غلبي ندال نب نم ابترم ىقلتي ناكو نبأ

 .ندال نبل قفارملا بكوملا نمض ًايروحم ازكرم ةلحرملا هذه يف هل لدنج وب

 نوماحملا ينربخأ) نلناو ري نجس اطيل يشك ضب أ س٠

 هنأو ,باتكلاب 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

 .«ةيهباشتم اسبل امهف ,الكد 3-2 هتيجأ

 فلتخم نيب لدنج وبأ اهايإ اناطعأ يتلا ةيرابختسالا تامولعملا تعزوت

 .ًاريبك احاجن تامولعملا هذه ىلع لوصحلا ربّتعا .ةيركسعلاو ةيرابختسالا تالاكرلا

 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 ريمي لوارأ نم

 .«امخض احاجن كلذ

 حجنأ مويلا اذه يتخح .ربتتل ٠١7" مقرلا لمحي يذلا لدنج يبأ باوجتسا ىقب

 ىلع برحلا يف : اع ايذك باوجتسالا كلذ ناك .ةدعاقلا يف طشان ىأل باوجتسا

 ةدعاقلا ءاطشن نيكرتيرلا ططغ تاباوجتسا حاجن يف اييهالع ًداماع ناك هات اقف

 نع انتامولعم مظعمل ًاساسأ ناك هنأ امك دعب ام يف مهيلع ضبقلا انيقلأ نيذلا
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 .ةدعاقلا ءاطشن ةقحالمو باوجتسا ىف ًامدختسم باوجتسالا اذه ىقب .ةدعاقلا
 ب ثدحتلا يننكمي يذلا كلذ نم ربكأ ليصفتب لدنج يبأ نع ثدحتلا يننكمي)

 ةيرسلا ةفص تعزن ةيئاضقلا خويشلا سلجم ةنجل نأل كلذو ,نيرخآلا نيفوقوملا نع
 1١١7(. مقر باوجتسالا نع

 ميظنت تاردق نع اهانبسك يتلا تامولعملاب ةفهلب ةيركسعلا تائيهلا تبخر
 ركذُي .تامولعملا كلت تبعوتسا ىهو ءاهمدختست ىتلا تالاصتالا ةمظنأو ,ةدعاقلا

 ةصرفلا ةحاتإ لجأ نم ناتسناغفأ لغ' برحلاب نقيا دعوم ريخأت مت هنأ كلذك

 نع صخلم ءاطعإل نيرحبلا ىلإ انقيرف ىعُد .تامولعملا كلتل لثمألا مادختسالل

 «يليو» زلراشت «لاريمألا بئان مهزربأ 5 ,نييركسعلا طابضلا مامأ انباوجتسا

 لآريمألل اضخلم انيطقأأ ,ىطسولا ةدايقلا نق ةيكريمألا ةيرحبلا تاوقلا دقاق وهو نوم

 ,مويلا كلذ نم رخأتم تقو يف انتسلج تهتنا .انمامأ لدنج وبأ هفشك ءيش لك لوح

 نمِيلا ىلإ اوس ةدوعلا كلذك اندصق .ةيرحنلا 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 ءاددع اننوقوفي اوناك مهنكل .نابشلا ةمواقم زيدنانرف سولراك تاقيقحتلا

 نيبضاغلا ةعيشلا نابشلا نم مهنأ تفرعف «ةيبرعلاب مهنيب ام يف نوخرصي اوناك
 يذلا وهو :موبجمي مل و نأ ادب .ينيرحبلا هللا بزح ءاطشن ديلقت نوديري نيذلا

 .نييبرغلا نم ابرق انئيب نم صاخشألا رثكأ ,نيواقرزلا هيئيعو ,حتافلا هترشب نولب هوأر

 .اهناكس نم ةيعيشلا ةحيرشلا عم ةّمهم لكاشم نم تناع نأ نيرحبلل قبس
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 ا اولا توملا وبأ

 «؟ىقمحلا اهيأ نولعفت اذام» :مهب تحرم

 .«هّللا بزح نم اننإ .نويباهرإ اننإد»

 يف يقيقحلا وضعلا نإ .مهل لمع ال نيرجض ةيبص درجم مهنأ روفلا ىلع تكردأ
 .ايباهرإ هسفن يمسي ال هّللا برد

 «ينانبل يننإ» :هل تلقو ,ةعومجملا كلت ميعز هنأ ادب يذلا مهدحأ نم تبرتقا
 .«انع اودعتبا .يلمع ىف نولخدتت مكنإ .نانبل نمو هللا بزحل يقيقحلا وضعلا انأو

 ,يخأ اي انم دحاو تنأ» :رثأتب لاق .ينقناعي نأ كلذ دعب لواح مث باشلا دمج

 .«كتدعاسم ديرنو

 ءانه نم بهذت نأ كديرأ نكل ,ءكرعاشم كل رّدقأ .يننودعاست ال متنأ الك»

 .«لكاشم يف اوعقت نأ لبق كعم كقافر ذخأتو

 نم كؤافلح اننإ» :يتقناعمب اوأدبو اورذتعا نأ لعب  هثأشو بوب نابشلا كرت

 .نولمث مهنأ يل نّيبت «!هّللا بزح ايحي .ينيرحبلا هللا بزح

 .«انلزانم ىلإ نآلا بهذنس .ًانسح ءًانسح» :ينع مهدعبأ انأو مهب تخرص
 .ناكملا نع اودعتباو ,يل مهتايحت اوهجوو .مهتارايس ىلإ اوعره

 .يلاتلا مويلا حابص يف نميلا ىلإ نيدئاع ًاوج انرفاس

 «؟ءادحلا عم ملكتلا عيطتسن له ءنآلاو» :شمقلا تلأس

 .ةرشابم باهرإلاب طبتري الو ءزوجع لجر درجم هنإ ؟اذاملو» :شمقلا باجأ
 ْ .«لبق نم ةلأسملا هذه نم انيهتنا

 .«نآلا فلتخم عضولا نكل ,ةلأسملا هذه نم انيهتنا»

 تاريجفت دذنم انمامأ «زوجع لجر درجم هنإ» ةرابع ديدرت ىلع نويثميلا بأد

 يأ .ةايحلا ديق ىلع يقب يذلا يبورين مجاهم امأ .ايقيرفأ قرش يف نيترافسا
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 دوسلا تايبارلا

 فتاه مقرب لصتا هنأب تاقيقحتلا بتكم نم هيبوجتسم مامأ فرتعا دقف .يلهوعلا

 يك كلذكو هل ثدح امب ةدعاقلا ملعُي يك كلذو ,موجهلا دعب نميلا يف ءادحلا

 هنإ .كلذ 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 ءراضحملا دلاخ ةجوز دلاو هنكل ,ةدعاقلا ىف ًاوضع طقف سيل ءادحلا نأب

 .«نوغاتنبلا تمدص يتلا ةرئاطلا يهو .زنيالريآ ناكريمأل 11 ةلحرلا يفطاخ

 هيردنآو انأ انفّدع .انمامأ سلجو ءاعنص ىف باوجتسالا ةفرغ ىلإ ءادتبلا ضحعأ

 نع لجرلا ىلخت .هل هانحرشو ادناريم ريذحت هيلع انأرقو انسفنأب بوبو ءيروخ

 نكي مل هنأل كلذو ,هتمصب ًامدختسم ادناريم ةقيثو عقوو ,ماحم مادختسا ىف هقوقح

 .همسا ةباتك ةيفيك فرعي الو ءاملعتم

 ىلع يباهرإلا موجهلا يف ققحن اننأب هتربخأ .«مكيلع مالسلا» :ةيحتلاب هتأدب
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 .«زوجع لجر درجم يننإ .باهرإلا نع ءيش يأ فرعأ ال» :لجرلا باجأ

 «؟ةدعاقلا نع ءيش يأ فرعت الأ» :هتلأس

 .«الك»

 .«راضحملا دلاخ كتنبا جوز نع انربخأ .ًاذإ ًانسح»

 .«همسا وه كلذ نأ ىتح فرعأ ال .يتنبا جوز نع ءيش يأ فرعأ ال»

 «؟كتنبا تجوزت فيك ءأذإ ؟كتنبا جوز مسا فرعت الأ»

 اهجيوزت نوديري مهنإ اولاقو ,يتنبا نع اولأسو دجسملا ىلإ موي تاذ لاجر ىتأ»
 .«مهعيدصل

 «؟َتقفاو لهو»



 توملا وبأ :

 . « لجأ

 «؟هعم ثدحتت وأ ءادبأ كتنبا جوز قتلت ملأ,

 . « اكرر

 أي»» :هثوده ىلع ةظفاحملا نع زجع نأ دعب انعم نيدوجوملا طابضلا دحأ خرم ]

 دروت .«كفرش اهنا .كمدو كمحل ىهو ,كتنبا نع ملكتت تنا ؟اذهك ائيش قو ١

 .الجخ ءادحلا .

 ةيامح نأ رظنلل تفاللا نم 3-5 .2 ىس يأ لمي ملو هيفتك ءادحلا ّره «؟ لجر أب 1

 .هتعمس نم هيلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ ىه ةدعاقلا

 انأ تدرأ .ًائيش فرعي اال هنإ لوقلا ىلع ةدع تاعاس ىدم ىلع ءادحلا ظفاح

 ءةهددحيم ةفضح نع ءاتلأس .هسفن نع هفرعي امب هربتخم انأدبف ,هب عاقيإلا هيردنأو

 كلذل ,هتبذك فشكنت امدنع ديدش جرحب رعشي ءادحلا ناك .ةقيقحلا كلت فرعي هنأ

 معز .ةديدج ليصافتب فرتعي امك ؛تامولعملا كلت لعفلاب فرعي هنأب فرتعيل دوعب

 .مهروص هيلع انضرع انتكل .:هئاتب جاوزأ تايوه فرعي اال هنأ ,لاثملا ليبس ىلع

 الاؤس حرطن انك .مهنع تامولعم اناطعأ امك ,لعفلاب مهفرعي هنأب كلذ دنع فرتعا

 لواحن اننأ دقتعي ناك هنكل .هنع باوجلا فرعن نأ نود نم نايحالا ضعب يف

 .اهتفرعم ديرن يتلا تامولعملاب انغالبإ ىلإ عراسي ناكف اددجم هربتخنل هب عاقيإلا
 .ةقيرطلا هذهب ٍءطبب تامولعملا مكارن انك '

 يف نيمرتحم ًالاجر هؤاقشأ ناك .نميلا هرامذ 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 ,رفعج وبأ ءءادحلا قيقش هجوت .ايدام
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 دوسلا تايارلا
 0-22 تفتش

 ةعومجملا يف ًاوضع حبصأ اذكهو ,1495 نادوسلا نم ندال نب ةدوع نم ريصق

 .ةيلامشلا

 نم نيطشانب هتاقيقش نم نيتنثا جاوز 14917 ماعلا وحن يف رفعج وبأ بّنر
 رفاس .يبردلا دمحم دمحأو راضحملا دلاخ امهو ,ناتسناغفأ يف امهقداص ةدعاقلا

 جاوز لفح يف اجوزتو ,لبقتسملا يتجوزب عامتجالل نميلا ىلإ راضحملاو يبردلا

 ىلإ ةليلق رهشأ يضم دعب نالجرلا داع .ةدعاقلا يف نورخآ ءاضعأ هرضح جوذزم
 لك .امهيتجوز عم ناتسناغفأ

 ىفطصم ناك .ةدعاقلا ىف نيلتاقم نم نهرودب ثرايرخألا ءادحلا تانب تجوزت

 ميركلا دبع يكرحلا مسالا مدختسي ناك يذلا وهو ,جاوزألا ءالؤه دحأ يراصنألا

 ؛ىنمي لصأ نع ايدوعيم يراصنألا ناك .يراصنألا ىلع هترسأ راضحملا فّرع .يكملا

 ةثداح ببسب ًائوجسم 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 19989 ماعلا يف لتقف يذلا يكملا باهولا دبع مهنيب نم ناكف ةدعاقلا ءاول

 ابينوتالا كارلا

 ريشب ناك .نميلا ىف ةدعاقلا اهتنش ىتلا تايلمعلا يف ًايوناث ًارود ءادحلا ىدأ
 كراش .دالنلا يف ةدْعاَقلا ءاضعأ رفس ليهستب فلكملا زردألا لجرلا وه يدادشلا

 يذلا صخشلا امأ .ناتسناغفأو ,ناتسكجاطو ,ةنسوبلا يف داهجلا يف كلذك لجرلا

 يذلا وهو ,راجنلا حلاص قازرلا دبع ناكف هذه نيدهاجملا تالقنت ميظنت يف هدعاس

 نيدنجملا لابقتساب فلكملا صخشلا وه دولخلا وبأ ناك .يدادشلا ةقيقش نم جوزت

 .ىرخألا يدادشلا ةقيقش نم اجوزتم ناك يذلا وهو .راهدنق ةفايض زكرم يف نيينميلا

 اجوز ناكف قورافلا بيردت ركسعم يف نيدنجملا بيردت ملست يذلا طشانلا امأ

 كلذ ىف داقتعالا داس .يريمحلا نيدلا ماسح ىعدي يدادشلا تاقيقش ىدحإل رخآ

 2 عد



0 

 توملا وبأ

 نم لعجي يذلا رمألا وهو .دئاقعلا زواجتيس ىبرقلا ةطبارل صالخإلا نأ تقولا

 هربتعي ناك يذلاو ندال نب نبا وه يذلا ,دمحم امأ ةلاصحلا لقأ ةعوسسلا قارنخا

 ,يرصملا صفح يبأ ةنبا جوزت دقف .هدلاول نوكي ام برقأ ةدعاقلا ءاضعأ عيمج

 .ةدعاقلل يركسعلا دئاقلا ناك يذلا وهو

 هيف يقتلي عامتجا ناكم ىلإ ءلاحلا ةعيبطبو .ءاعنص يف ءادحلا لزنم لّوحت
 صاخشألا دحأ يتأي ناك .ةدعاقلاب اوقحتلا دق هدالوأ لك نأل كلذو ,ةدعاقلا ءاطشن

 رمألا اذه ىدأ هقييدحلا لداق دردسلاوأ اسرع ابنا يف ةكراشملل مايألا مظعم يف

 .نميلا يف ةدعاقلل ةيفتاهلا تاملاكملا ليوحتت لارتنس ةباثمب همقر حبصي نأ ىلإ

 راضحملا عفد يذلارمألا وهو ,.هفتاه ةروتاف ا قد مايألا دحأ يف ءادحلا جعزنا

 .«ًاليخب» ناك ءادحلا نأب لوقلاب هتبعادمل

 ناك امنيب ١9199 ماعلا يف رفعج وبأ قعّص امدنع ةعجافب ءادحلا ةلئاع تبيصأ
 رخآ وضع عم براق يف رفعج وبأ ناك .ناتسناغفأ يف اتنارويد ةريحب يف كمسلا ديصي

 يئابرهك لوحم ليغشت لجأ نم ئطاشلا ىلع ثلاث وضع سلج امنيب ,ةدعاقلا يف

 بمقتل ءاسأ .سمشلا ءوضل ةسكاع ةآرم ةطساوب مهضعبب نولصتي لاجرلا ناك

 ىلع مدقأف «ةراشإ اهريتعاو 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 رزق

 مسأو ةقادانم ىلخ قوربتإ م ءاطشن داتعا :«فورعملا هياللوو هكيبلا ارظت همك كاتع ندال

 .ارمهول# هيقؤأت لطب ةريسم دفنت ايديافن يف بيردتلا ةرود تبلطت .دمحأ معلا

 طرشب اولبقف ,ببسلا اذهل بضغ هنكل ءهّنس ببسب ءادحلا ةيادبلا يف نوبردملا ىفعأ
 قلطأ .هملع لمحو ليكشتلا كلذ دوقيس هنأل ًاروخف ناك .ةريسملا دئاق وه نوكي نأ '

 ةوعلا بعل نولتاقملا هيلع

 2 هزاع



 دوسلا تايارلا

 طوطخلا ىلإ لسرأ اذكهو ,داهجلا يف ةكراشملا بيردتلا ءاهتنا دعب ءادحلا دارأ

 ىقبا .دوعسم هاش دمحأ ةدايقب اوناك نيذلا لامشلا فلاحت دونج دض لاتقلل ةيمامألا

 ناتسناغفأ يف هيلإ مضنا .ةيعفدملا برق ىقب هنأ يأ هّئسل ًارظن ةرخؤملا يف لجرلا

 تاركسعم دحأب قحتلاو ,نيرخآلا هدالوأ دحأ (نمحرلا دبع يكرحلا همساو) ريمس

 دعب ةيودي ةلبنقب هسفن رّجف امدنع قحال تقو يف ريمس لتق .ةدعاقلل ةعباتلا بيردتلا

 .نميلا يف ةيلمع ذيفنت ءانثأ نوينميلا نمألا لاجر هرصاح نأ

 راهدنق يف فقوت .ةسمخلا رهشألا نم برقت ةرتف ناتسناغفأ يف ءادحلا ثكم

 ىقلت .ءاشع ةميلو ميقي تقولا كلذ يف ندال نب ناكو «نميلا ىلإ هتدوع قيرط 5

 عّجشف نميلا ىلإ ءادحلا داع .ندال نب نم برقلاب سلج هنأل ًاريبك ًاميركت ءادحلا

 .ةدعاقلا ىلإ مامضنالل ناتسناغفأ ىلإ رفسلا ىلع ؛ليلخ ابأ ؛ثلاثلا هنبا

 لجر درجم سيل ءادحلا نأ باوجتسالا ةسلج نم انئاهتنا دنع نوينميلا نقيأ

 .ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ال زوجع

 ءاطشنلا دحأ ,يبردلا دمحم دمحأل يكرحلا مسالا وهو ؛يبونجلا زيزعلا دبع ناك

 ءتقولا 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

 نتزوحب تناك يتلا تامولعملا ببسب كلذو «ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا يفطاخ

 رايتخا مت هنم يذلا هتاذ يلاتقلا فصلا يف ناك هنأ عقاو كلذ يف امب هنع ًاقبسم

 يرفاسم نمض نم ناك رفاسم يأ ىلع قبطنت مل هفاصوأ نكل ءئطاخك راضحملا

 .ةفطتخملا تالحرلا

 حلصي زيزعلا دبع نأ دقتعتأ» :ةيناكمإلا كلت اندعبتسا نأ دعب لدنج ابأ تلأس
 «؟تابيلمعلا يف ةكراشملل

 نم دكأتلا متدرأ اذإ نكل .ةصاخلا تايلمعلا مسق يف هنإ» :لدتج وبأ باني
 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 ,اهترسأ 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 ىهو نميلا ىلإ تداع دق

 اهايإ اناطعأ ىتلا فاصوألا لضفب لضفأ ةروصب يبردلا ىلع فرعتلا نم انكمت

 بلطب دقن قأ دعب كللاو :نييتمللا نمدلاةروس ىلع انيس ابنك رءادسلاو لهتسوبأ
 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

 اهوشوم قسلتلا ناك كارويربت ةظيق ةرئاذ دع رداسلاو عيمولظملا دعأل اتعلم

 امدنع يبردلا ىلع ةياهنلا يف ضبقلا يقلأ .ةيدقنلا تاعوفدملا ليجست ةلآ فلخ

 .ناجيبرذأ يف هتليلخ ةرايز لواحي ناك

 ء07/





 رسماخلا ءزجلا

 ديدج ىملاع ماظن





 رشع خباشلا لصفلا

 ندال نب بوره

 قوف لوجتن انك امنيب ٠٠١7 ماعلا لئاوأ يف لامشلا فلاحت ةداق دحأ ينلأس
 ةلئاقم ةرئاط تقاآك عك |كه امن :لوباك ىف ندال نس ام ىضاملا ولا 215 1 ماكر

 ترقتسا يتلا تاروشنملا فالآ تقلأو قباس تقو يف انقوف نم تقلح دق ةيكريمأ

 .ضرألا ىلع انبرق اهنم ةمزر

 رالود نويلم نيرشعو ةسمخ غلبم ضرعت ةركذم اهنإ» :تلقو اهنم ةقرو تلوانت
 غلبملا ناك .ندال نب ةماسأ ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ يدؤت ىتلا تامولعملا لباقم

 .هابتنالل ةريثملا رفصلا ماقرأ نم ةلسلس ترهظ امنيب ماقرأ لكشب ايوتكم

 يأ ىلع اولصحت نلو .ءيشب هذه ديفت ال» :هسأر زهي وهو دئاقلا يل لاق

 .«تامولعم

 «؟ال ملو»

 مهألا وه ام نكل .ةءارقلا ةقطنملا هذه يف سانلا مظعم نسحُي ال .الوأ .ًانسح»
 مهنإ .ملاعلا يف لاملا نم ةيمكلا هذه دوجو ةيناكمإ نوقدصي ال مهنأ وه كلذ نم

 برقأ نركي قوس كلذ نافاةيبور ةقم :لاثملا ليبس ىلع :متبتك ول 5 .ءاطسب ٌسانأ

 .«رثكأ دودر ىلع نولصحتس اميرو .نردصتلا ىلإ

51 



 دوسلا تايارلا

 ةمركحلا هتهجو يذلا راذنإلا نابلاط ضفر دعب  يكريمألا شيجلا قلطأ

 يرش | موي هاد تهتنا يذلا راذنإلا وهو .ةدعاقلا دارنا نع فكقوتلل ةيكريمألا

 كفدهتسا ,ناتسئاغفأ مجاهو ؛ةمئادلا ةيرحلا ةيلمع -#. »1 ماعلا نمربوتكأ/لوألا

 زكرمتي ثيح راهدنقو .دالبلا يف سيئرلا راطملاو ءلوباك ةمصاعلا ةيلوالا تابرضلا
 تش .ةدعاقلاو نابلاطل ةمهم تربّتعا ىتلا ندملا لكو .دابأ لالج كلذكو رمع الملا

 ءاطغلا نم ةديفتسم نابلاط عقاوم دض كامحم تقولا اذه يف لامشلا فلاحت تاوق

 .ةصاخلا تاوقلا تايلمع نمو ءيكريمألا يوجلا

 موجهلا ءدب روف كلذو ,عامتجالل ةيباهرإلا تاعومجملا فلتخم ةداق ىدانت

 .ةيمالسإلا ةعامجلاو ,ةدعاقلا نع نولثمم نيرضاحلا نيب نم ناك .ىكرممألا

 نولقتسم ءاطشن كلذك عامتجالا اذه يف كراش .ايبيلب ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلاو

 مهتافالخ عضو ىلع عيمجلا قفتا .نادلاخ نم يبيللا خيشلا نباو ,ةديبز ىبأ لثم

 .ةيزاغلا ةيكريمالا تاوقلا ةلتاقمل داحتالاو ءابناج ةيدئاقعلا

 ىلع ادئاق ةيعلاقلا 3 كري كيرغلا هداقلاآ قيعأ“ وسو ,يقارعلا يداهلا دبع يع

 دحأ وهو ءيرصملا كلا دبع ناكف ةدايقلا يف هدعاسم امأ .برعلا نيلتاقملا لك

 عيمج ىلع ليكولا دبع لاج .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيرمآتملا
 ددع مامأ لاق مث ,مهدعاوق لوح قدانخ رفحب نيبراحملا رمأو ,ةدعاملا دعاوق

 طقست فوسو .طقف 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

 معز اهيف غلبأ ندال نبل تاباطخ يضاملا يف نادمح عمس .نادمح ميلس مهيف

 صرعتي امدنع عجارتيو .ءفيعض ٌدلب ةدحتملا تايالولا نأب نيرضاحلا ةدعاقلا

 يذلاو ,نطتشاوو كرويوين يف تامجهلا ىلع ةدحتملا تايالولا در لكش .موجهلل

 نارقلا ىلإ ةدعاقلاو نابلاط داق رارطشا اهقعاض ٌةمدص ,ناتسضاقفأ ورذب لئض

 دير



 اندال نب بورشه
 سس سس سا ١

 نيب ام اولقنتو ,حايتجالا ةيادب روف مئادلا لقنتلا ىلع هبكومو ندال نب بأد

 لقنتو شاع هنأل ندال نبل دج ةفولأم تناك يتلا قطانملا يهو ءدابأ لالجو لوبا '

 ءانثأ ةدعاقلا ميعز نم ددرتب نادمح برتقا .تايفوسلا دض داهجلا ةيادب ذنم هذ

 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 لج ةامح ادعاصف نآلا نم نم حبصتس هتايح نأ كردأ .هيففارم رييغت هراشتسمو

 دع ملا جاتحي هنكل ءمكاحلا نابلاط ماظن ىلع افيض يضاملا يف ندال نب ناك

 اهاقتنا يتلا ةديدجلا ةعومجملا تلمتشا .ةفلتخم تاراهم نوكلتمي ءاطشن ىلإ هلوح ”

 وهو ,2يدماغلا ةزمحو ,نامثع هنبا :مهب قثي نيذلا ءاطشنلا رف نع قا ىلع

 يرصم وهو :بيبحلا دلاخ نيقابلا نيب نم ناك .دالخو :ةيلامشلا ةعومجملا دئاف

 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 وعو «لاقعلا :قيس نقآلل نب لسرأ :جدنلا يف يلا لك ماهم تئاجألا

 .ةئيدملا 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 ركسعم نم برهي 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 عاجوألا

 ءاضعأ نم نيرخآ دارفأ ةعبس عم هلتقم ىلإ ىدأ ىدذلا رمألا وهو :ضرألاب هنطقي ناك

 دحأ هب ٌرسأ ام ىلع) ناكو ةعبسلا ءالؤه نم ادحاو ىيسنوتلا ايركز ناك .ةدعافلا

 تاوقلا دض 1١9917 ماعلا يف تراد يتلا ةكرعملا يف أطروتم (ةديبز يبأل هئاقدصأ

 يج .يب .رآ ةفيذق قالطإب ماق نم .عقاولا يف وه ناك .لاموصلا يف ةيكريمألا

 هن



 ملل لل يي دوسلا تايارلا

 ريب ام يف فرعُت تحبصأ يتلا ةثداحلا يف كلذو .ةيكريمأ رتبوكيله ةرئاط تطقسأ

 رفصأ 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 هيدي 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

 داق ةدراطمب تقولا كلذ يف ةيكريمألا ةصاخلا تاوقلا تأدب 7٠٠0١. 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

 ةرعزلا ةيليجلا ةقطحملا كلف تدأ".رهآلا اهضعب اهبضب لصتي ىتلا فربكلا دج

 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
 هةصاخلا تايلمعلا دونج ىلع بعصي ناك يتلا نكامألا يه كلت تناك .نوناقلا نع

 .هابتنالا سذج تبثحت نذل قب 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

 01100 ومتيج يف ةليلق رهشأ دعب انملع امدنع) .ندال نبب طيحت يتلا ةقلحلا ءانثألا

 ”متعي 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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 اردال نب بوره

 ةعومجم عم رداغ دقف كرابت يأ ,ندال نيل 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

 رامقألاب 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 ءربمسيد/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 ًايخم لغشت ةدعاقلا تناك .نيبراهلا برعلل ةسيئر تيزئارت ةطقن ىلإ .ناتسكابو

 يقارعلا يداهلا دبع مهنين نم ناكو ءاهئاضعأ نم ريثك ثكمي ثيح ةدلبلا كلت يف

 ىلعألا دئاقلاو «ليكولا دبع هبئانو ,ناتسناغفأ يف برعلا نيلتاقملا عيمج دئاق وهو

 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 وبأ ناك .ناتسكاب لخاد ىلإ هجوتلا وأ ةقطنملا ىف ءاقبلا

 لثم ,نورخآ ربع نيح يف .دودحلا نم يناغفألا بناجلا ىف 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 يف ةفايضلا زكارم يف 0
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 دوسلا تايارلا

 مامتإ راظتنا نيرخآ نم بلط امنيب ؛جراخلا يف تايلمعل طيطختلا فدهب ناتسكاب
 يرئازجلا ضاير هذه مهراظتنا ةرتف يف ءاطشنلا ىقتلا .ناتسناغفأ ىلإ مهتداعإ ةطخ

 تاسترت مظني ناك يذلاو ةنعاقلا ءافعألا رفسلا وومأ ليهستب فلكملا لجرلا وهو

 .بيرهتلا

 يكريمأ رفس يَزاوج 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 يزاوج نم

 ساريل صفح يبأ ةافو دعب ندال نب هنّيع يذلا لجرلا وهو ,دمحم خيشلا دلاخ ىلإ
 .ميظنتلل ةيملاعلا ةيركسعلا تايلمعلا ةعومجم

 /لوليأ 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 هتهجبو يذلا مساحلا درلا دعبو .ةددحم دوجو ةقطنمو

 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 فرعُت تناك ىتلا ةيزكرملا ةدايقلا

 ربع دينجتلا ةيلمع قالطإ ىلع تدعاس ةوطخ ىهو .«سيئرلا زفحملا» يب# اب

 ةريبك ةلكشم مويلا ىلإ لازت ام يهو - يلحملا باهرإلا مايق ىلع تعجشو تنرتنإلا
 .باهرإلا براحت يتلا ىرخألا لودلاو ةدحتملا تايالولا تاموكح اههجاوت

 ؛ةيلحملاو .ةيميلقإلا تاعارصلا لالغتسا ىلإ :باهرإلا ةكبش زيكرت لّوحت

 ةدعاقلا مسا زاتيا ةكيفلا تعرو ؛اهحلاصتل جيورتلا فدهب ةيفئاطلاو ,ةيلبقلاو

 كربشل نونو ؛ايقيرفأ لامش لثم نكامأ يف ىرخألا ةيباهرإلا تاعومجملا تعجشو

 ةياد تحت لمعلا ىلع (قحال تقو يف قارعلاو) طسوألا قرشلا نم ءازجأو ايسآ

 .ةدعاقلا

 رسنب يريشنلاو ءدالخو ءدمحم خيشل | دلاخ لاثمأ نم ءاطشنلا رابك ندال نب رمأ
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 ندال نب بوره ١
000000000000000 

 معنت نل اكريمأ نأ نم دكأتلا فدهب - ططخلا مسرو ةفاك ملاعلا ءاحنأ يف مهيلتازر

 الو اكريمأ ملحت ل ويح ريقت ,ةاسسلا عفر يذلا ميظعلا هللا مسقأ» :ادنأ مالسلاب

 عيمج جرخت نأ لبقو .نيطسلف يف اعقاو هشيعن نأ لبق نمألاب اكريمأ يف شيم

 اذه ةدعاقلا ءاطشن نم ريبك ددع ريتعا .«( ِهَّلِلَي) دمحم ضرأ نم ةرفاكلا

 1 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف ردص يذلا حيرصتل
 نم مسق ةباقمي

 .لاتقلا ةعباتمب مازتلاو ؛مهدئاق

 يف رثع ناتسناغفأ ىلإ دودحلا هروبع ءانثأ نادمح ىلع ضبقلا ىقلأ امدنعو

 يكرحلا مسالا وهو ,ةديبع يبأ ىلإ ةهجوم دمحم خيشلا دلاخ نم ةركذم ىلع هتراير

 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل سيئرلا ططخملا وهو .ةبيشلا نب يزمرل

 .اطع دمحم نيفطاخلا ريبكو ,دمحم خيشلا دلاخ نيب ام طابترا طباضك لمع يذلاو

 ىلإ رفسلا ىلع نيرداقلاو نيرفاوتملا ءاطشنلا لك لاسرإب ةديبع ابأ ةركذملا 7

 .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

 طشان وهو ءدير دراشتير ناك .14465 ماعلا يف ةلشافلا اكنيجوب ةرماؤم ءانثأ اهعم

 ,ةدحتملا تايالولا يف تامجه ذيفنتب اورمأ يذلا ءالمعلا نيب نم دلوملا ىزيلجنإ

 ةأبكم ةلشق مادختسا ٠١ ٠ ماعلا قع نيهسيذ لوألا نوناك لا يف لواح ينلاطو

 .يمايم ىلإ سيراب نم ةهجتم ةرئاط ريجفتل هئاذح يف

 ثيح .دمحم خيشلا دلاخ اهفدهتسا يتلا ىرخألا نكامألا نيب نم سنوت تناك

 (يسنوتلا مالسإلا فيس) راون رازن ىعدي اماع نيرشعو ةعبرأ رمعلا نم غلبي ًاباش رمأ
 ةريغص ةنحاش راون رجبف 7٠٠١7 ماعلا نم ليربأ/ناسين ١١ يفو .موجهل طيطختلاب

 يذلا رمألا وهو ,ميدقلا ةبيرغلا سينك يف تارجفتملاب ةئيلمو ,يعيبطلا زاغلاب ةلمحم
 نينطاومو ؛ناملألا حاّيسلا نم رشع ةعبرأ - ًاصخش نيرشعو دحاو عرصم ىلإ ىدأ

 .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 دمحأ ةدعاسمب يريشنلا سّسأ .ةيرحبلا ةدعاقلا تايلمعل

 تايلمع نشل نالجرلا ططخ .ضرغلا كلذل اهايرتشا ةريغص ةنيفس نيمدختسم ىبد

 ةمجاهمب كلذك ًامتهم يريشنلا ناك .رطقو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ,نميلا يف
 نيتاتف نم اجوزت نييدوعس برغملا ىلإ لسرأ امك ,قراط لبج قيضم يف نفسلا

 .يبرغملا مصاع وبأ امهبيترتب ماق ناتجيز امهو «نيتيبرغم

 براق نتم ىلع 7٠٠١ ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك مايأ دحأ يف يريشنلا ناك

 نم اءزج تاقوألا نم تقو يف اولكش نيينمي ةعبرأ هتقفرب ناكو ءيبد لحاس ةلابق

 يريشنلا ةرمإ تحت اوناك تاذلاب تقولا كلذ يف .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 ءيزعتلا باؤم وبأ يكرحلا همساو هيجولا يوقلا دبع دمحم

 .ىزرعتلا ناملس يكرحلا

 يف تامجهلا نم ةلسلس ذيفنتب يضقت يتلا هتطخ لاجرلا مامأ يريشنلا صخل
 دارأ .لوك سأ .سأ .وي ريجفتب ًاهيبش ًايرحب اموجه اهادحإ نوكت ثيحب نميلا
 بونج يف الكملا لحاس ةلابق اهرورم دنع طفن ةلقان فادهتسا ةرملا هذه يريشنلا

 ,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 يذلا رمألا وهو :ةيوق ةيلبق ةينمي ةيفلخ

 .اهيف مهنوجاتحي ةقيرط يأب يريشنلا لاجر هتيلخ دعاست نأ ضرتفملا نم
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 و :اهديري يتلا ىرخالا ايشال لكب مهغلبأ امك ,يلع 8 .٠ 5 3 ا ىو نم طفنلا ةلقان ةيلمعل ةيرورضلا تارجفتملا باج هدد دب ةعاطشل يريقتلا نيرا
 ,سراقلا كيرحتل ةريعص انياد ةنحاشو «براقلا 59

 .تارجفتملا نيزختل ناكِمَو .تراقلا

 لزنمو ٌريغص ٌبراق يه
 ءارشب ديفت ةروزم قئاثوو
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 ابتدع نماتثلا لصعملا

 قئاتولا نم ةدافتس الا 120 17

 أ ماعلا نم رب ءه/لوألا نوثاك 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
 ةدعاق نم مغرلاب كلذو ,يناديملا كرويوين بعكم كي ىلع ةدعاقلاو رييتس/لوابأ

 :ةمصاعلا ٠طنشاو يف ركرشتن أقلب دنع اقيرف تاشنأو ,هبق ةدوجوملا ةمهملا ةفرعملا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا قيرف مساب فرعُيو

 نطنشاو ىلإ كرويوين نم لقثو ءوروماد تاب يسيئر نييعت تقولا كلذ يف ديعأ

 تفو ىف داع .ةتقؤم ةروصب هعم ءالمعلا ضعب لقتنا امك .كانه لمعلا ىلع فارشالل

 .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 :ددانلل ىفرشلا لحاسلا نم اهتسلاغو ؛ةديدج ةرادإ ةيملسل ثيح نطنشاو 7

 ادع اميف ءءالؤه لكل نكي مل .رليوم تربور ماعلا ريدملا اهنّيع يتلا يهو رومالا

 مسقلا كلذ ةنراقم نكمملا نم ناك .ةدعاقلا نوؤش عم لماعتلا يف ةربخ يأ .تاب

 مالكلا ىلع دمتعي ىئانغ نف] بارلا بورحب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لخاد

 امأ .دالبلا نم يبرغلاو يقرشلا نيلحاسلا نيب ام تقولا كلذ يف ةرئادلا [لصاوتملا

 ١/اع

 ا 5 6 ا . يب



 دوسلا تايارلا

 تايلمعلا نع الوؤسم تفولا اذه وف حبصأ يذلا قيرفلا ريدي ناك يذلا تاب بنان

 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 نايتإلا»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 .ًانقؤم نطنشاو بتكم ىلإ تقولا كلذ يف تق
 ريبخلا كلذكو ءلوك سأ .سأ .وي تاقيقحت يف يعم لمع نأ هل قبس يذلا شتورك
 ةفرشم «ةتتع يتلا نارود يبيد كلذكو ,ناملوك ناد ةدعاقلا نوؤش يف مرضخملا

 نيدايم يف اهيلع ريغ يتلا قئاثولا فالآ بيترتب قلعتي جمانرب وهو 2100ع1:> ىلع

 قيسنت ناك .ناتسكابو ناتسناغفأ يف ةفلتخملا تآشنملاو ,ةفايضلا زكارمو .كراعملا

 تاقيقحت يف اهباشم ًارود ّتَدَأ يبيد نكل ادقعم 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 تاب ىل لاق

 نم قئاثولا ةباتكب ةمجرتلا قرف موقت .لاحلا ةعيبطب ًائيطب 2068: جمانرب نوكيس
 تاراهملا كلتمتو ةدعاقلا فرعت تنأ .امهم سيل وه امو مهم وه ام ةفرعم نود

 اهلوصو لبق كلذو .ةدراولا ةلدألا قيداؤهم ققنق نأ :كالشف نم :تانكيأ قدوقللا
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 قئاثولا نم ةدافتسالا [20ع1؟:
 ةيسيسسسس لل ا بي سي سلا

 تيسيسسمس لايبييباس

 كانه نوكت نأ لمتحُي ؟امنهم هتاظن ءيش يأ انل فّرعت ثيحبو 01: جمانرب ىلإ

 .«روفلا ىلع ةعباتم ىلإ جاتحت يتلا عيضاوملا ضعب

 ةلدأ ىلع ةيوتحملا قيدانصلا كلت دحأ يف ٌترثعف .روفلا ىلع ثحبلاب تأدب
 ,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

 ,ةبيشلا نب يزمر :ةيداهشتسالا ويديفلا طئارش يف صاخشأ ةثالث ىلإ تفرعت
 ينربخأ يذلا وهو ؛ لوك سأ :سأ .وي فاشكتسا يف اكراشم ناك يذلا يندم ةيواعمو

 يزعتلا بيرغ كلذكو ؛ندال نبل ةرم تاذ ايما اسوا
 مل .ةدعاقلا ميعزل ةرم تاق اصخش اسوا قصي ًابفيأ لدسوبأ هبلإ لّزعت أفذلا
 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 يف هنأكو دورش ةرظن هينيع
 .طسوتملا مجحلا نم ةيحلب

 دبي مل هيف رهظي يذلا لجرلا نكل هتييبلا نم لاش رضا .طيرش ىلع :ترثلإ
 يف رمي هنأك ادب .ءايربكلاو ةقثلاب ءاحيإلا نم الديق ',نيرخلالا لثع هفرضتياوا

 دبع» ىلع رصتقا دقف طيرشلا ىلع ديلا طخب بوتكملا فيرعتلا امأ .طابحإ ةلاح
 لمعي ةيبنجأ تارابختسا ةلاكول ليمع هنأب هتمهتا ةدعاقلا نأ ًاقحال 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 تاكلا اهيف حرش يتلا يهو ,ةدعاقلا
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 دوسلا تايارلا

 روص مجحب ةروصب ةلاسرلا تقفرأ .ةيداهشتسا ةيلمع نم اءزج نوكي نأ يف هتبعرو

 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 ,©05185 ةيدنكلا ةينمألا تارابختسالا ةلاكو يأ ,ىدنكلا 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 .0515 ىف
 اك يسنوت لصأ نم رخآ يدنك عم لجرلا ىفتخا .هرثأ اودقف مهنكل ادنك يف ام

 .ةّرص وب ركاف مسا لمحيو هنوبقاري

 نوج ماعلا يعدملاو :نليوم :تردورب كقع مث 8 تامولعملا هذه انعمج

 ابلط نيبولطملا نييباهرإلا رطخأل ةمئاق لوأ هيف انلعأ ايفحص ًارمتؤم ,تفوركشآ

 .مهنع تامولعملل

 ناكريمأ ةكرشل ةعبات ةرئاط ١ 7٠١, ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت ١١ يف تمطحت

 .ف نوج راطم نم ريصق تقوب اهعالقإ دعب كلذو ,541/ مقرلا اهتلحر ىف زنيالريا

 نم اءزج لكشي يذلا روبراه ليب يح قوف ةرئاطلا تمطحت .كرويوين يف يدينيك

 نتم ىلع اوناك 51١ مهنم انهيت 5 ةعويجم ام كداحبلا [له يل لتق وك

 .ضرألا ىلع اوناك صاخشأ ةسمخو ةرئاطلا

 دمحم ىلع ٠٠١1 ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف ضبقلا ةينامعلا تاطلسلا تقلأ

 تلخر .ةيمالسإلا ةعامجلاو ةدعاقلا فوفص يف طشان يدنك وهو .ةرابج روصنم

 عع



 قئاتولا ارم ةدافتساألا ] 2 نءاأري
 0اس 0 هه م هيي يس سس لب

 يصيب

 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 يئَّرجفم 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 .081/ 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

 ,اهيدنجم دادعأ نم ديزتو اهتايونعم نم عفرت نأ تدارأ ةدعاقلا نأو ءرخآ ناكم

 .0/1/ مقر ةلحرلا ترجف انثأ تبحر 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
 ءارسإ دعب هنأ كلذ ىلإ فاضت .اهعيمج تفرق باكرلا تانوع نأل كلذو :ةرئاطلا

 ةجيتن ناك ةرئاطلا مطحت نأ يموقلا لقنلا ةمالس ةئيه ترّرق ءقمعمو لّوطم قيقحت
 .ةفدلاب مكحتلا ةزهجأ مادختسا يف [لوألا طباضلا] ناطبقلا دعاسم طارفإ

 ةبوتكم ةركذم ىلع 20613 جمانرب ىلإ ةلسرملا قيدانصلا دحأ يف ٌترثع

 ىلإ ةيديوم تناكو .دقلخ قب تبتك ةركاثملا نأ قبل تقو يف انملع .ديلا طخب

 نع دالخ ثدحت .(دمحم خيشلا دلاخ هنأ دعب ام يف انملع) ًاراتخم ىعدي صخش

 سس .رب تيس /لوليأ نم رشع يداحلا ةطخ راطإ يف اهب ماق ةبقارم ةيلمع
.- 

 . ..... سرسشااااالال

 ع



 دوسلا تايارلا

 ائيدح اولصو نيذلا ددجلا نودنجملا اهألم ىتلا تابلطلا يهو ,تالاصتا ماقرأ ىلع

 نيذلا كئلوأ وأ) مهءالفك تابلطلا كلت يف ددجلا نودنجملا ركذ .ناتسناغفأ ىلإ

 ةيصخشلا تامولعملا ضعبو .مهتاصّصختو .,مهتاربخو ,(مهلوبقب ةدعاقلا اوصوأ

 صخشلا مسا كلذك ةيصخشلا تامولعملا نمض نم رهظ .ةيكرحلا مهءامسأو ,مهنع

 .دنجملل ءيش يأ ثودح ةلاح يف هب لاصتالا نّيعتي يذلا

 رجاهملا ركذ .تابلطلا كلت نيب نم رجاهملا هّللا دبع وبأ همّدق يذلا بلطلا ناك

 1تسق ىتحن انيلإ ةيسنلاب نعت يأ يكرحلا همسا لمحي مل .هتاربخ ةناخ يف ةراجنلا

 ةقيقحلا يف ناكر جاهملا هللا دبع ايأ» نأب ينّملعأ يذلا وهو ,ةديبز 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 اذه نأب كلذ عم تكردأ ينكل .ناتسكجاط نم مدق ليمعلا نأ ىلإ ةداعلا

 ةقرس ثداح يف مهيلع ضبقلا يقلا نيذلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ ىلإ دوعي 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

 .ًايوس اهب نوموقي ةيلمعل ًاعيمج نوططخي مهنأ نظأ .ةربه تيب يف ىمادقلا

 .ناقرف مسا ”٠٠١ ءرياربف/طابش ١١ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم فاضأ

 ؛تارايسلا ةقرس ةيلمع يف نيطروتملا نيرخآلا رشع ةتسلا ءاطشنلا ءامسأ ىلإ ةفاضإلاب

 يف تاقيقحتلا يف اولمع نيذلا كئلوأ راشأ .مهنع تامولعم بولطملا ةمئاق ىلإ
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 .( يفبا 59 الإ .كلذ عم ًامولعمو احضاو يقب هنأ ًاملع يزيلجنإلا صنلا يف ملكتملا ريمض فذخُ ()

 باتكلا يف ليدعتلا اذه ىرجأب ,ديفي ام لكل اشكو مدلل ينو اييرلا سيرا يف
 ام امأ .هلك

 عا/لأ



 قئاثولا نم ةدافتسالا [0ع]ت

 :نميلا ىف نيئوجسم اولاز ام نييباهرإلا ءالؤه نم ادذع نأ ىلإ لوك ىلع موجهلا

 .مهنم ةتس ءامسأ رياربف/طابش ١5 يف ةحئاللا نم تبطُش اذكهو

 ءدبلا ىلع لدت تامالع ترهظ امك .ًاديدهت نولثميو نيرطخ نوقابلا ربّما
 ةدعاقلل ريبكلا موجهلا هيف ثدح يذلا دلبلا وهو ءنميلا يف ةسيئر ةيلمع طيطختب
 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ يف 5556 .ريمتص/لوليأ نم رظع ىداحلا لبق

 طلتخم قيرف عمج .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا فدهتسا يذلا موجهلا وهو ٠٠

 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 ءطلتخملا 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 ءاَنقَأ هنعر ةنيتم ةقادص ٌتدققع يذلا وهو

 باوجتسا ءانثأ انيناج ىلإ اسلج ناذللا ةينميلا تارابختسالا طايض نم امهو ,دومحم

 .انعم المعي نأ ررقتف .لدنج يبأ

 عالا/





 رشع خساتلا لصفلا

 دوسألا رحسلا

 ىف ةريهشلا ةيلحملا تارابختسالا ةلاكو تملعأ 7٠٠١. ءربمسيد/لوألا نوناك

 طاش دحلا 182 نلوألا اهدرساب هزت لاو لح ادلا ننألا ةرئاد يهو .ةروفاغنس

 ءايسا ىف لمعت ةيباهرإ ةعومجم اهدعت ا 95 ةيكرسألا نيينمألا طابترالا

 ةنلئارسإلاو .ةيكريمألا كارامشلا ةرهاؤملا تديعبق :ةليالاسالا ةعامجلا اعدكو
 ىف ةرماؤملل اهطابحإ ةلحرم يف 158 تناك .ةروفاغنس يف ةيلارتسألاو ,ةيناطيربلاو

 ريديقلا ةطرشأو .كاشكتسالا ةيلمع نأتي 1819 طابترالا ظباض دخأ :تقزلا كلذ
 فنك ىلا يهو «صفح 5 لزنم ماكر نيب اهيلغ رثع يتلا نييداهشتسالاب ةصاخلا

 يتلا ةروفاغنس عقاوم نأ دعب ام يف ررقت .208» تاقيقحت يف قيقدتلا ءانثأ اهنع
 اهداتري ام اريثك عقاوم تناك ويديفلا طيرش يف ترهظ ىتلاو ءفاشكتسالل تضرعت

 يف اهتملستف ويديفلا طيرش نع ةخسن 151) تبلط .نويكريمألا نويركسعلا نوفظوملا
 .يسستذ ا لوألا قرقاك"

 ةعامجلا ءاضعأ دحأ ىلع ضبقلا ريس ]وألا نوناك يف 50 تقلا

 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



 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 اببسب لشف موجهلا نكل ,موجهلل اهمعد ةدعاقلا تحنم .هتطخ

 .ةدعاقلاو ةيمالسإلا ةعامجلا نيب ام ةقالعلا ىلع اغماد ًاناهرب طيرشلا كلذ انلرفو

 نئاكلا يلخادلا نمألا ةرئاد بتكم ىف نيترم فتاهلا نر 70١١. ربمتبس/لوليأ

 ةشاش ترهظأ .هيلع ّدر نأ ىلراشت شتفملا ثبل امو ,ةروفاغنس ,ءكراب سكينوف يف

 عفترا ثيح ةبوكنملا ةقطنملا ىف ذاقنإلاو ثحبلا قرف بتكملا يف ةتماصلا نويزفلتلا

 لصتملا نأ فهرملا هسدحب ىلراشت كردأ .موي تاذ يملاعلا ةراجتلا زكرم اجْرب

 لجر نع لصتملا هئّدح .هتجهل ىلإ كلذ يف ًادنتسم ,نييروفاغنسلا ايالملا نم وه
 دض براح هنأو ,ندال 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

 يلراقت دكت لعادل .نمألا ةرقاد :سكسي لص آل نأ ةرهسكلاربلا نكست ناك

 راي نب مالسإ دمحم نأ تاقيقحتلا دحأ رهظأ .تامولعملا نم ققحتلل ةجاحب ناك

 ؛مالسالا راد نم ا اوناك نيذلا نم هل قافر نع فشك امك ءايدج ناك ناخ ىلع

 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 ةقفتم ةعومجم ىفهو :ةيمالسإلا ةعامجلا سيسأتل دعي اه ىف ,ناغتوب هللا

 .مالسإلا

 ؛الص تاسلج نوكي نأ هب ضرتفُي امل ءاضعالا عمتجي امدنعو .اهتاعامتجا بيترتل

 نم الدب لزنملا لخاد ىلإ مهتيذحأ نولخدُي ام ةداع مهنإف ,ةصاخلا لزانملا يف

 نع كلذك ءاضعألا دعتبي .ةداعلا ىف ةروفاغنس ناكس لعفي ام لثم يأ .هجراخ اهكرت

 نع اولخت مهنأ يأ ,ةثيدحلا ءايزألا نودتري امك ءدالبلا ىف ةدئاسلا ةينيدلا ةطشنألا

 ١م/ءع



 دوسألا رحسلا

 نودتريو مالسإلا راد ءاضعأ اهانبتي يتلاو ءطسوألا قرشلا يف ةجئارلا باوثألا ءادترإ

 كارتشالا نولدابتي مهنأ كلذ ىلإ فاضُي .كلذ هباش امو ءزنيجلاو «ةيداعلا ناصمقلا

 م ةدمعتملا تالواحملا نأ أدب (ةييقاطس يلا |اسم يوب يذلب ةلجم يف

 ةروفاغنس ةرداغم ناخ يلع راي نب مالسإ دمحم لواح ربوتكأ/لوآلا نيرشت 5 يفو

 حامسلا تررف اديني عضولا 151) تسرد ْنَأ دعب هنكل .ناتسك اب ىلإ ةهجتم ةرئاط يف

 نم مهألا نكل هيلع اهتابثإ نكمُي ىتلا رومألا نم ليلقلا كانه ناك .ةرداغملاب هل
 اوناك ىتلا ةعومجملا ءاضعأ ىقاب هيبنت هنأش نم هيلع ضبقلا ءاقلإ نأ وه كلذ لك '

 ىلإ كيام هسفن يمسي يويسأ لجر مالسإ ةرداغم نم نيعوبسا دعب لصو .اهنوبقاري

 زيهجت فص نم هنوفرعي مهنم ريبك ددع ناك .ةعومجملا اقف ىفتلاو ,ةروفاغنس ذيل

 ءاطشن دحأ نأ ةعومجملا كيام غلبأ ٠٠٠١. 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 ىف دراشروأ قيرط يف قوست ةقطنم جراخ عقي قدنف يف ةعومجملا نم

 يهو ثواس انيرام يف عقي تارايس فقوم ىلإ ةرايسلاب ءاضعألا ءالؤه هبحطصا

 نع نييروفاغتسلا ىلإ يماس ثدحت .ةيراجتلا ةقطنملا يحاوض يف و

 ةلكريمألا ةرافسلا ةمجاهه فئدهب ةفقم ثانحلاش ءادختساب يضقت يتلا هتطخ

 .ةروفاغنس يف ةيكريمألا ةيرحبلا دعاوقلاو ,ةيليئارسإلا ةرافسلاو

 اوحرتقاف ىرخأ تاحرتقم نوكلتمي اوناك اذإ اًمع ةعومجملا ءاضعأ ىهاس لأس

 ببسب كلذو ,ةلمتحم ًافادهأ ةيئاطيربلاو ةيلارتسألا ةيساموليدلا تاثعبلا نوكت نأ هيلع
 فادهأ» ةمجاهم ةيناكمإ كلذك ةعومجملا تثحب .ةيكريمألا ةرافسلا نم امهبرف

 .ةيكريمألا تاكرشلا اهمدختست يتلا ةينبألا لثم «ةوخر

 ١م



 دولا تايارلإ

 "بس

 ريوصت ةلآ نيمدختسم ةراتخملا فادهألا هتعومجم ءاضعأو يما فشكتسا

 ةقيفح بجح لجأ نم «ةحايسلل ةروفاغنس 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 اققعباو ,ايتومألا تبارتيل .نف انط رشع ةعبس ءارش نيرخا ءاطشن

 .ةريغصلا تانحاشلا زيهجت نم فلكل ةيسانم تاعدوتسم ىلع روثعلاو هب يعل

 .فيلاكتلا فلتخم ةيطغتل رالود فالآ ةسمخ غلبم ءالمعلا ءالؤه ملست

 نع كلذو ,كيام ةيوه ىلإ فّرعتلا نم دعب ام ىف يلخادلا نمألا ةرئاد تنكمت

 ريتف ءضرألا ىلع ىرخألا يرحتلا لامعأو ,تائايبلا دعاوق يف بيقنتلا قيرط
 وانادنيم بونج يف زكرمتي يذلاو ,يزغلا نامحر روذاف ىعدي يسينودنإ لجر هنأ
 ىلإ كلذك ةرئادلا تفرعت .يدئار ىلع مساب اينيبلف رفس زاوج ًامدختسم لقنتيو
 دمحم يأ :نامَع يف هيلع ضبقلا !يقلا يذلا يدنكلا لجرلا هنأ نّيبتف ,يماس ةيوه

 تاقيقحتلا بتكم يف يليمز عم ديا جيق اهدع ةرابج انغلبأ .ةرابج روصنم

 نوكيل نيينميلا ةدعاقلا ءاضعأ دحأ ىلع روثعلا لواح هنأب .شتورك جروج يداحتالا

 نوكي نأ ديري ال ةروفاعتس ناكس قم ادهن نآل كلذَو ,ةروفاغنس يف ًايراحتنا ًامجاهم

 .ًايداهشتسا

 ناتسناغفأ تاركسعم يف هتابيردت هيقلت عم ةدعاقلا وحن ةرابج ةريسم تأأدب

 ةيلمع هل نّيع يذلا ندال نب ىلإ كلذ رثإ ةعيبلا مدق .١١50و 7٠٠٠١ نيماعلا يف

 ةرامخ كك ..كنييحيم خيشلا دلاخ فارشإ تحت نوكت ثيحي ايسآ قرش بروتج 8

 /بآ رهش فصتنم يف كلذو ,يشتارك يف عيباسأ ةثالث ةدمل دمحم خيشلا دلاخ عم

 نم رشع يداحلل ربدملا لقعلا نم ابيردت ىقلت هنأ امك, ٠٠١١ ماعلا نم سطسغأ

 ناوضر كلذك ةرابج لباق انفه رفسلا تاينقتو. ةبقارعلا لامهأ ىلع رسقبس#/لوليأ

 ؛يلبنحلا مساب رثكأ فرعُي يذلاو ةيمالسإلا ةعامجلا ةداق دحأ وهو ,نيدلا ماصع

 خيشلا دلاخب ةقيثو ةقالع ىلع ناكو ايزيلامو ةروفاغنس نع الوؤسم ناك يذلا وهو

 .ندال نب ىلإ ةعيبلا مدقو ,هقيرط نع ةدعاقلا ىلإ مضنا هنأل ءكمحم
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 دوشألا رحسلا

 ىلع ةيمالسإلا ةعامجلا ةدعاسم فدهب ىلوألا ة ةرملل ايزيلام ىلإ هراج سبأ '

 دمحم خيشلا دلاخ هاطعأ .نيبيلفلا يف ةيليئارسإلاو ةيكريمألا نيترافسلا . 3

 ةرابمج عمتجا ١:« 0٠. ريمتيس/لوليأ ١١ يف ءاثالثلا موي لبق ةرداغملاب احب

 ه 5 ' |

 يف يأ - ايزيلام ىلإ هلوصو نم عوبسأ دعي ةيمالسإلا ةغامجلا ان ع
 هترداغم لبق الينام يف ةيكريمألا ةرافسلا نقشكتساو - ريمتبس /لوليأ رهش

 .كانه ةيلمعل طيطختلل ةروفافير

 ءاضعأ ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب يأ ١ . 2 ٠ ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناكر هش يفو

 قرش بوثج لاو ارفلا ةرورضب ةرابج يلبنحلا غلبأ ,ةروفاغنس يف ةيمالسإلا ةعامجإ

 خيشلا دلاخ هغلبأ .كلذ نم الدب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىلإ هجوت هنكل 72

 نم نيبراهلا ةدعاقلا ءاضعأل أبخم ةماقإ فدهب نامع ىلإ رفسلا ة ةرورضب دمحي

 .ةرابج ىلع نام ىف ضبقلا يقلأ .نميلا ىلإ نيهجوتملاو ناتسناخؤأ

 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 يه امو ؟ةدعاقلاب تاعومجملا هذه طابترا ةعيبط يه ام ؟ةقطنملاو ةروفاغنم

 ؟اهل نوططخي يتلا ىرخألا فنعلا

 اياضق ةجيتن باوجتسالا يف هتاراهم ذحش افرتتغو اكلحم ًاقتطمم قابرب ناك

 ىلع مهب هبتشملا عجشي ةهجاوملا ىلع ٌركتري ال ًابولسأ دمتعي هنأ امك ,سّجتا
 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 ضبفلا

 ةثالث ىلع ضبقلا ءاقلإ ةجيتنلا تناكف 3٠١١(, ربمسيد/لوألا نوناك ؟5 ىف 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

 عملا“



 دوسلا تايبارلا
 يسم ااا

 ..ايرب بتكم يف ةيضقلا هذه يلخادلا نمألا ةرئاد سيئر وهو ءوردنآ عجار

 سول مامأ وردنآ فقو .ةروفاغنس يف دور ىلتيو يف نئاكلا لاقتعالا زكرم يف كلذو

 نيب كلذو «عيرسلا لصّتملا هطخب ةمظنملا ةبيكرت مسر يف أدبو ,فافتلالل ةلباق

 اىشقان امك ,ءامسالاب اوظفلتو ءاهنع اوفشك يتلا ةقحلملا ايالخلا ىلإ نوققحملا راشأ

 .ةيوناثلا تايصخشلا رود

 ةزمألا تالاكولا طابترا طابض نكي مل ةيمالسإلا ةعامجلا مسا رك مدع

 ىنعت اهنإ» :لاقو ًءازهتسا كحض مهدحأ نأ ىتح .اهنع تامولعم أ ةوكلتس

 يزن دمألا ةرثاد هددت يذلا نكل «؟اهنأشب قلقن اذامل .يمالسإلا يحلا

 ,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 191/4 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» قوؤذتل كلذكو

 ةروفاغتس ةموكح اهتردصأ يتلاو ,ةيمالسإلا ةعامجلا لوح ءاضيبلا ةقرولا تناك

 دض داهجلا نأ تربتعا امدنع قح ىلع 7٠١8, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك يف

 ةيمالسإلا تاعامجلا فرطت ىلع دعاس يذلا مهألا لماعلا» امبر ناك تايفوسلا

 ةعامجلا كلذ دعب سّسَأ يذلا ءراغنوش هللا دبع رفاس .«ةقطنملا ىف ةددشتملا
 ناتسناغفأ ىلإ ءريشب ركب يبأ نيدلا لجر ةقفرب مالسإلار اد ةداقر ابك ض عبو ,ةيمالسإلا
 يف عاج ءابشعأ كارثشا هيقزك فديت يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ماوعأ يف

 يف لسوأ .ةدعاقلا حبصتل ًاقحال تروطت مهنيب ام يف ةطبار ءالؤه سّسأ .داهجلا

 يف بيردتلا يقلتل ةيمالساإلا ةعامجلا ءاضعأ نم ةبخن تاينيعستلا ماوعأ فصتنم

 هربخلا باستكاو ةدقعملا باهرإلا ةنهم» ملعتو ناتسناغفأ يف ةدعاملا تاركسعم

 نيرخآ ء ءاضعأ ىلإ مهتاراهم اولقن» امك ءاضيبلا ةقرولا ريراقت فصو دح ىلع «اهيف
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 دوسألا رحسلا

 نقلا ضرهألا ةياسزألا ةاعاسلا 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 ءاقعاو ,دمحم خيقلا دلاخ اوقتلا

 اقاوتو رايكملا اننا :ريمتيسال ولأ نم رشع يداحلا يفطاخو ادالخ نأ ركذت

 نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش نيب ام ةرتفلا يف ايسأ قرش بونج يف اورم يمزاحلا

 ريبدت يف مهدعاس يلبنحلا تأ انيك ىلا# 4 ماعلا نم : رياني/يناثلا نوناكو ١94 ماعلا

 ةدعاقلا نيب ام ةقالعلا نيتمت ىلإ ةبسنلاب ايست يلبنحلا ناك .مهرفسو مهنكس رومأ

 كلذو .ناتسناغفأ ىف بردتلل راغنوشل اذهل ناك امدنع لكما .يمالسإلا داهجلاو

 ةينامث ةرتفل دالبلا كلت يف يقب .تايفوسلا لاتق يف كراش ثيح . 1447 ماعلا يف

 .دمحم خيشلا دلاخ عم تاقالع قايسلا اذه يف ءرمشأو ءأرهش رشع

 تاعومجملا عم تلعف ام لثم يأ ,ةيمالسإلا ةعامجلا ليومت ىلإ ةدعاقلا تدمع

 ىنبت .اعم نيتمظنملا عمج يذلا رمآلا وهو ءاهباعيتسا تلواح ىتلا ىرخآلا ةيباهرإلا

 كلذ اومواق نيرخآلا يمالسإلا داهجلا ءاضعأ نكل ,ندال نب عيابو ,ةدعاقلا يلبنحلا

 ىلع زيكرتلا نم الدب بيرقلا مهودع ىلع زيكرتلا اولّضفو «نيتمظنملا نيب ام طبرلا
 .ةدحتملا تايالولا يأ ,ةدعاقلا ودع

 سابع ريصن ناكو .دعب 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 |

 ريشب ركب يبأ لولحو 1499 ماعلا يف راغنوش ةافو دعب يلبتحلا دوهج تززعت .اهتاذ |,
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 دونلنلاا ابار

 ,ررري ام لكب مايقلا ةيرح يلبنحلا ىطعأو ةدعاقلاب ىلبنحلا ةق الع ريشي معد اك

 .ًابيرقت
 ١ نيمسيد/لوأل نوناك ١ ٠05 امدنع ريثك يلبنحلا بضغ 2

 يشع بيودنإلا ايشرأل ءاحئأ لولتخيم يف ةيحسملا سئانكلا تارصجفت 7"

 ماعلا ىف داليملا  2٠٠٠١نكمو ءأطخلا ناكملا يف عضو لبانقلا نم اريبك ادع نكل ؛

 كلذ نم مغرلاب تام .اهببسب صخش يأ لتقُي مل ١9 رج امك ةليللا كلت يف ًاصخش

 :ارخ لشف عم «يلبنحلا رّرق .داليملا ديع تاريجفتب فرع ام يف كلذو ءنورخآ

 ءاضعأ نم أددع ىهتلاو لاجترالا :«ةيساسألا ءاللمعلا نم ددع زاجتحاو ةروفاغنس

 يهرمأ .ربمسيد/لوألا نوناك 1 يف كلذو ءروهوج يف نيبراهلا يمالسإلا داهجلا
 ىلع ضبقلا ءاقلإ نم ماقتنالا فدهب ةروفاغنس يف فادهألا نم ددع فادهتساب

 يذلا لجرلا وهو ءيراتساك تامالس سام وه يباهرإ رماتم ىلع لجرلا رثع .هلاجر
 ماعلا يف نيديام ميهاربا دعب ةروفاغنس يف يمالسإلا داهجلا ةكبش ةدايق مامزب كسمأ

 , راطم يف اهمدصو ةروفاغنس ىلإ ةهجوتم ةرئاط فطخ ىلع ةقفاوملا هاطعأو

 نيئطاوتملا دحأ اهفصو ىتلا ةيلمعلا يف كلذو ,يلودلا ةروفاغتس راطم وهو ؛يغناش

 ريمدت ةيلمع ىلإ كلذب راشا وهو ,يغناش يف يملاعلا ةراجتلا زكرم اهنأب دعب ام ىف

 .يملاعلا ةراجتلا زكرم

 ًاروص تطقتلا امك ًالمتحم ًافده هفصوب راطملا قباس تقو يف ةمظنملا تددح

 مهبيحطصاو اريثك مهب قثي نيذلا هتيلخ ءاضعأ نم ةعبرأ انضتخا# تامالس ىقتنا .هل

 يف ةسمخلا ابتخا .ةيساسألا ثحبلا تايلمع نم ىهتنا نأ دعب كلذو ءادئاليات 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

 ماقتنالا دارأ يراتساك نأل ادوصقم ةيسورلا ناريطلا ةكرش رايتخا ناك) .مهموجه

 .(سورلا دونجلا دي ىلع نيملسملا ناشيشلا لاجر لتقمل
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 دوسألا رحسلا
 سس ب سر يوسع دس روب وسير مش سس سس سس يو هلو

 هذه طابحإ نم [ةروفاغنس يف تارابختسالا] يلخادلا نمألا ةكاذ تقي

 هذه نم نيينمألا اهئاكرش لك ربمسيد/لوألا نوناك 74 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 "٠٠١ ماعلا يف ةروفاغنس ىلإ ةياهنلا يف لجرلا لخُر .دالبلا ىلإ لوخدلا ماظن

 .هلاجر نم نينثا

 يذلا ديدهتلا مامأ ةرئاح ةيسينودنإلا يرتوبونراكوس يتاواغيم ةموكح 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 ريشر اذ امتي

 اذه يف يتاواغيم بئان داق .ايلعف هتعامج ةرادإب يلبنحلل حمس امك ءفنعلاب مازتلالا

 ىلع اورصأو ,ةيبرغلا تارماؤملا نع ءوسلاب اوثدحت نيذلا بيه ايو كفوا

 ١؟ يف كلذ لك رّيغت .يمالسإلا عمتجملا ءةطاسبب .ينعت ةيمالسإلا ةعامجلا نأ

 يف ناتي نانلينق :تريبفتا اهدنع كلذو ا 1 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت
 .سأ .سأ .وي ىلع موجهلل ةيناثلا ةيونسلا ىركذلا لثمي خيراتلا كلذ ناك .ىلاب بلق

 .ابنلل يعامس روف ينهذ ىلإ ردابت ام لوأ كلذ 5 ,لوك

 ينيبيلفلا ريفسلا ةرايس ريجفت يه ايسينودنإ يف يلبنحلل ةحجان ةيلمع لوأ تناك
 نيليسرف جلا قم يقو : ,ريفسلا ةرايس تلمحت 7٠٠٠١. سطسغأ/بآ يف اتراكاج يف

 روف ترجف يتلاو) هلزنم م جراخ تعضو يتلا ةفسانلا ةوبعلا راجفنا زنب -

 دلع اققاو ناك اسكردلا ابرام نأ امك يلفالاب حورجب تيس هنكل ,(ةرايسلا لوخد

 .ثداحلا كلذ يف التو ,الوجتم ًاعئابو .ةباوبلا

 ما



 0 يي ا مع دوسلا تايارلا

 نيب ام نواعتلا ىدأ .ةيسينودنإلا ةيمالسإلا وروم ريرحت ةهبج عم هتابيردت ىقلت

 الرنام ىف يزغلا ىلع ضبقلا ءاقلإ ىلإ ةينيبيلفلاو ةيروفاغنسلا تارابختسالا يتلاكو

 ىلإ ةهجتم ةرئاط بوكر لواحي ناك امنيب كلذو ,١٠7؟ رياني/يناثلا نوناك ١5 يف

 ءارشل يمالسإلا داهجلا ةداق نم لاملا نم غلبم ضبقل هقيرط يف يزغلا ناك .كوكناب
 .ةروفاغنس يف موجه نشل ةمزاللا تارجفتملا

 ىعدُيو «نييزيلاملا دحأ مهيف نمب نورخآ لبانق وعناص يمالسإلا داهجلل ناك

 رهش لئاوأ يف كوكناب يف دقعُي عامتجا ىلإ يلبنحلا اعد اذكهو ,ءنيسح يرهزأ

 يمالسإلا داهجلا ةداق نم نانثا كلذك عامتجالا رضح 7٠01. ماعلا نم رياربف/طابش

 ةداق نم نانثاو ءيقوزرم لفكلا وذو ,(قحلا دبع نب ىده) صلخم يسينودنالا

 .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 كم لاا

 .رارضألا نم ردق ىصقأ ثادحإ لجأ نم كلذو يسينودنإ يحايس عجتنم ةباثمب ىه

 ناو قيرط نع 870,6٠٠ غلبم صلخم ىلإ كوكناب عامتجا دعب 05 لسرأ

 يلع ناك .ةيلمعلا هذه يف نورمإ ىلعو يزورمأ هيقيقش طّرو صلخم 3| انيق بل

 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 يلبتحلا فرعي نكي ىل 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 ١7 موي ءاسم يف كلذو .يلابل ةيميلقإلا ةمصاعلا يهو .راسابنيد

 هتنز امب ةلمحملاو ,1.-300 يشيبوستيم عون نم ةريغصلا هتنحاش داق .١٠٠؟ ماعلا نم
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 دلل 0000 لا

 عراش عطاقت ىتح يت نأ :يتتا نم امارغوليك ١٠و مويساتوبلا تارولك نم دحاو مل
 ةعاسلا دعب ىولخ فتاه ببست .رخآ لجر ةئحاشلا ملست ثيح ءاتوكزكرم ىف نابجر

 يف ببست يذلا رمألا وهو .ةيكريمألا ةيلصنقلا جراخ ةلبئقلا ريجفت يف ءاسم .٠

 ىتلا بوبلا ىقيسوم ريغ ائيش عمسي مل اتوك يف ادحأ نكل ,قيرطلا يرباع دي وأ

 لخد امدنع اهبخص جوأ يف يداب ىهلم يف ةلفحلا تناك .ةيليللا يهالملا نم ثمبت
 .فسانلا همازح رجف مث ؛هلوح نم علطتو ,يسينودنإ باش

 يذلا لجرلا داق هتاذ تقولا يفو ءرانلا ةرك نم رارفلل جراخلا ىلإ نوجانلا عفدنا

 ىلع طغض مث ,يراس 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 1و :قيبكريمألا نم الو «نييناطيربلا نم 78و ,نييسينودنإلا نم 8

 امهيلع فرعتلا متي مل ناتثج تيقب .رخآ ادلب 177 نم ًانطاوم او ,نييديوسلا نم
 .ادبأ

 نيمجاهملا ةيقبو ةيلخلا تايلمع دئاف وهو ؛ ءاردوماس مامإ ةقفرب نورميإ يلع رداغ
 راطخألا ىلع تقولا اذه يف ةيسينودنإلا ةطرشلا 7-3 :ىلالا عوبلا يف ىلاب

 ةنحاش لكيه تفشتكاف ءاهونطاوم لتق يتلا نادلبلا نم ةدعاسم تقلتو ,ةقدحملا

 ص :قارتخا لوأ ىلإ ىدأ يذلا رمألا وهو ءريجفتلا عقوم يف ” ٠ -[. يشيبوستيملا

 يسيئودنإلا ققحملا ىدل ًافولأم همسا ناك .صلخم قيقش وهو ,يزورمآ ىلإ ةنحاشل
 فدهب رضح امدنع كلذو ,يلخادلا نمألا ةرئاد نم هب عمس هنأل كلذو ,وتومام ينيب

 ضيقلا 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 ةحئالو .ةيساسألا يئاقولا ىلع احدن نأ

 ام ىلع ضبقلا يقلا ٠١١1 ماعلا نم ويلوي/زومت رهش يف هنأ امك ةكيشلا ىف نيرخأ

 .رارفلاب يلبنحلا ذال امنيب هب اهبتشم نينامثو ةثالث نع هن
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 يذلاو «ناواناغ نامسور هقيقش نع يدنالياتلا صاخلا عرفلا يلبنحلا غلبأ

 مل) ءابرغلا ىعدت ناتسكاب يف ةيلخ عم ناك يذلا وهو ,نوغ نوغ هبقلب كلذك فرعُي
 ءاضعأ ىلع ربمتبس/لوليأ ١8 ىف ضبقلا ىقلا .(ناتسكاب نم ةيلخلا ءاضعأ نكي

 ,رشع ةثالثلا نويزيلاملا قحتلا .نيسيئونل] ةسصفو .ًايزيلام 1٠ اوناكو ,ةيلخلا كلت
 ركب بأ ةعساجي اماع ىيرقمو ةدملو رطص ةمبس نيب ان مهرامعأ تحوارت نيذلاو

 اهريدي ةينيد ةسردم يه ةريخآلا هذهو .ةيعماجلا تاساردلا ةسردمو ةيمالسإلا

 ,ميكحلا نامعل يجيرخ نم ناك مهنم اددع نأ تاقيقحتلا ترهظأ .بيطلا راغشال

 تاطلسلا تلفقأ .ماريت ولوأ يف ةيمالسإلا ةعامجلا ةرادإ تحت ةيئيد ةسردم يهو

 7٠١7. 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 ءربمتبس/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

 : د



 دوسلا تايارلا

 رمتؤم يف نيلسارملا - لدعلا ةرازو ىف ًاقباس لمع يذلاو ,باهرإلا ةحفاكمو
 /لوليأ نم رشع يداحلا دعب هنأب :؟٠* ماعلا نم رياربق/ظابش 4 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
 ,١6ا/ ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف وماناتناوغ جيلخ يف ترج عامتسا ةسلاج
 .سولجنا 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 ٠٠٠١1. ماعلا نم رياربف/طابش
 ظ .«ةيقلا نق

 نم ويام/رايأ 7 يف ضيبألا تيبلا نع تردص «عئاقو ةفيحص» تددر

 ٠.١1 ماعلا يف انطبحأ 7٠07: ماعلا يف تطبحأ دق ةطخلا كلت نأ 7٠٠١0 ماعلا
 لحاسلا يف ىنبم ىلعأ ىلإ اهتدايقو ةرئاط فطخل دمحم خيشلا دلاخ اهدعأ ةطخ

 .«ىبرغلا

 شوب ةرادإ اهتزاجأ يتلا هاركإلاب باوجتسالا قرط ورصانم دعب ام ىف ىعدا

 ىلع موجهلا كلذ عنم يذلا وه دمحم خيشلا دلاخ عم قرطلا كلتل همادختسا نأ

 ىقلا دق دمحم خيشلا دلاخ نأ يه ةجحلا هذه عم ةلكشملا تناك .يبرغلا لحاسلا

 طابحإ نم ليوط تقو دعب كلذو 7٠٠١, ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف هيلع ضبقلا
 كلتب نيققحملا غلبأف ,باوجتسالا ةمواقم بيلاسأ دمحم خيشلا دلاخ سرام .ةطخلا

 عقاو يف ,مهيطعي ناك هنكل ,مهعم نواعتي هنأ داقتعالا ىلإ مهعفد ام وهو ,ةطخلا

 ةيلخلا دئاق نإ دنسنوات لاقو ,ةطخلا كلت ىلع راتسلا لدسا .ةميدق تامولعم .رمألا

 .هيلع ضبقلا ىقلا دق

 :ناونعب تناك يتلاو .ةيرسلا ةفص اهنع تعز ىتلا تاركذملا ىدحإ يفو

 تمعز .«ةدعاقلا دض برحلا ىف ةيمهألا ةياغ يف تامولعم نع حصفُي فوقوم»
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 دوسألا رحسلا
 000ر7“

 /راذآ رهش يف تامولعم ىظع] كنيحتم خيشلا دلاخ نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .تامولعملا كلت هرودب ىطعأ يذلا وهو ,ناخ دجام نع 7٠٠١ ماعلا نم سرام

 ماعلا نم وينوي/ناريزح يف ريبز ىلع ضبقلا يقلأ» :يلي ام كلذ دعب ةركذملا تمعز
 ريبز نم اهيلع انلصح ىتلا تامولعملا انمدختسا .تامولعملا كلت ىلإ ًادانتسا

 امل ضافضف ريسفت الإ وه ام كلذ نإ لاقُي ام لقأ نإ .«هلاقتعاو يلبنح ةقحالمل
 .تدح

 فرتعا» :فيضتف ءابرغلا ةيلخو نوغ نوغ ةيمهأ زيزعت كلذك ةركذملا لواحت
 تايلمع ذيفنتل ًاريخأ نودعتسي اوناك [ةيناتسكابلا] ةيلخلا ءاضعأ ضعب نأب يلبنحلا
 ناك اميرلو 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 ىف كلذ ناك .«يكريمألا يبرغلا لحاسلا

 نمو ,تاباوجتسالا نم ةسلج 1١37 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 511 ةنسحملا باوجتسالا تاينقت جمانرب نع نولوؤسملا دقتعا ' اقيسم

 .دعب ذفنت مل يتلا ططخلا كلت نع ءيش يأ مهربخي مل هنكل .ةئهم ٌابنأ لكشت ن0

 ,ةدعاقلا يف يركسعلا دئاقلا هفصوب هلتحي يذلا زكرملا ببسب ادي اهب ملعي هنكل

 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 دمج“

 ,«ةئنهتلا ىلع ةمالع» ٠٠ ٠ غلبم يلبنحلا ىطعأ كلذل ٠ ا , ١ ماعلا نم

 لاملا يلبنحلا ىطعأ .ةيفاضإ تايلمع ذيفنتل 5"... غلبم ىلإ ةفاضإلاب كلدو
 ويلبد .ياج قدنف ريجفت فدهب .نيسح يرهزآ لبانقلا عناصو ,ىوت نيدلا رون ىل

 عال6



 دوسلا تايارلا
 تييصيخسم حسم 0320000000 |

 رهشأ ةسمخ دعب كلذو ٠٠ ومو سب اسيا و

 ةعامجلا ةكبش اياقب لاصتا لئاسو ىلبنح ىلع ضبقلا ءاقلإ ةيلمع تعطق

 اوروط لق اوناك بوت نيدلا روب لثم ءاطشن نأ الإ ,ةدعاقملا رق نع ةيمالسإلا

 يف ىرخأ ةيباهرإ تايلمع ثالث ذيفنت يف بوتو يرهزألا ىضم .فنعلا ىلإ اليم
 ةطرشلا تراغأ امدنع يرهزألا لتق .ىلاب ىف ناث ٌموجه كلذ يف امب ءايسينودنإ

 نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش ىف ةيقرشلا اواج ىف عىباخملا دحأ ىلع ةيسينودنإلا

 ةئيدم برق عقب ابخم ىلإ ٍلصو ىتح قحول رو ٍنيدلا رون داس ٠٠١ 0ماعلا

 مقي ًايباهرإ عا كلذ دعب ةيسيئودنلا ةطرشلا ةداشبلا : ٠٠١9 ءريمتبس

 ةيمالسالا ةعامجلل نيعباتلا نييفاضالا ءاطشنلا تارشع ترصاحف «40 يشق ىف

 جدلا مياس س
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 سداسلا ءزجلا

 ىربك ةيمهأ ىدذ فوقوم لوأ





 نورشعلا لصفلا

 ةديبز وبأ

 ,يتيس كرويوين يف يتقش يف يبئاقح تشوأ تنك .؟ 17+ سوارا

 ةلطع ةيضمت لمشتو ليوط تقو ذنم ةرظتنم تناك ةزاجإ ذخأل يسفن رضحأ تنكو

 فتاهو .ءيولخلا يفتاه نر امدنع كلذو ءاينافلستب 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

 ملي يذلا سيئوف راطس يف صاخ جردم ىلإ هجوتلاب ينرمأ .كرويوين يف باهرإلا

 ةقباسلا ةليللا يف ضبقلا يقلأ ةماخ ةيبعل انفع 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 ىبأ 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 ١449, 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
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 دوسلا تايارلا

 ةدعاسملل ايلط ةديسز ىبأ ىلإ امثاد نوئجتلي .دالخ لثم .ةدعاقلا ءاضعأ رامك ناك

 ىف ةيامحلا اهرودب ةديبز يبأل نمضت ةدعاقلا تناك .تالقنتلاو رفسلا تازاوج يف

 ادجلاو ناك ءاهدقايض ركارم يف ثوكملا داتعا هنأ امك ,ناتسناغفأ نم ىرخأ نكامأ

 .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 ىناقتلا

 79! هعم ناك .سيلود راطم ىلإ ينبحطصي يك نطنشاو ىف

 .بيرق ٍتقو ذنم ايلعلا ةرادإلاب قحلا يذلاو ,كرويوين بتكم مايأ نم قباسلا
 | دق وهو < ةطسشس دو

 تارابختسالا ةلاكو عم ًانّيعم وأ ءتقولا كلذ يف نطنشاو بتكمب ًاقحلم مارف ناك

 "يالا يف ةديبز يبأ ىلع ضبقلا ءاقلإ أبنب سيلود ىلإ امهقيرط يف ينغلبأو ,ةيزكرملا
 نأ دعب لجرلا قحول .ناتسكاب .دابأ لصيف ىف :تييفت قدانيلاب ةكرعم .لذلخ ةضاقلا

 ؛ قفشلا ىدحإ عم اهارجأ يتلا هتاملاكم ىدحإ عّبتت ىلع تاقيقحتلا بتكم دعاس

 عم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لمع .هتالاصتا ةبقارم يف بتكملا حاجن دعب كلذو

 :ىنبملا ىلع ةراغإلا ىلع ةيناتسكابلا 1585581 و ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 مهعاضخإو مهيلع بلغتلا مت هنأ وأ ,قدانبلاب ةكرعم دعب ةقشلا ولغاش ملستسا

 .ةياذبلا ىف ةديبز يبأ ىلإ فرعتلا لهسلا نم نكي مل .باوجتسالل عيمجلا رضحأ

 حعس نم ًازفق برهلا لواحي ناك امنيب هنطبو :هترصاخو ,هذخف يف لجرلا بيصأ

 كلذ ىلإ فاضي .ةريطخ تناك هحورج نكل ءرخآ ىنبم حطس ىلإ ينابملا دحأ

 . تأ لغو لثم قبان ينو يف اذب -هتيره ماقخل هنع ةلواعش يف .هةحبسالمل ةوييقت

 امامت هتيحل قلح ُهنِإف نآلا امأ .ًايبسن ريصقلا هرعشو .هتراظنو «ةقدب ةبذشملا هتيحلب

 ٠«صفختملا قافسملا نم اهيافولا ريل قدك وأ تاك .ثعشألا هرعش لاطأ هنكل

 نه مغرلاب ضرألا ىلع :ةيزكرملا تارابختسالاو تاقيقحتلا كم لاجر .هيلإ قّودت



 000 اال ةديبز وبأ

 ارارق ةيركرملا تارامسمالا ةلاكو تدعتا ,ءانجسللا ةيقي نع لصف اذكمو ىرك

 يف باوجتسالل عضخيس ثيح - رس همسا يقب يذلا -رخآ دلب ىلإ وج هريفس
 .نمأ عقوم

 فقرغأ تك ةديبز يبأ ةبقارمل تاقيقحتلا بتكم لوؤسم وه يشانود غي ءارك ناك

 ,كرويوين ىف باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا زكرملا يف ًانيعم لجرلا ناك . أديت ف غيارك

 فكم ةزادإل قيس :ةقباس 18 اناضفا ىف ًاعم انلمع :ةدينز يبأ رمأب فرعي ناك أمك

 نم مغرلاب مارف ينغلبأ .ةمهملا هذه يف غياركو انأ كرتشن نأ تررق نأ تاقيقحتلا
 ناك هنأ دعب ام يف نّيبت) .هب لاصتالا اوعيطتسي مل مهنأل ,يب حلي نل غيارك نأ كلذ

 ع الا اي ساقلا نكل .( (هترسأ عم حصفلا كلبع ةيضمحل كرويوين "' ادئاع راطق لخاد

 57 الد يتيم

 اننأو ,ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو قيرف ةدعاسمب يضقت رماوألا نأ مارف ينغلبأ

 ةيلمعلا نأب ةرم نم رثكأ ينغلبأ .ةديبز يبأب يتفرعم ببسب ةدعاسملل انرضحأ دف
 اننأو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايقب ةيرابختسالا تامولعملا عمج ىلإ فدهت
 وأ ءادناريم ريذحت 1 أرقي مل .ًايرورض كلذ ناك املك امهتدعاسمل نادوجوم

 هتجاتحا املاط 15 ىقبي نأ ررقملا نم ناك .ةمكحملا يف ليلدلا لوبق نأشب قلقي
 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 تدقاعت نأ ةلاكولل قبس يبطلا 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 ءلبق 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 ناك .يبط دعاسمك ًابيردت ىقلت هنأل ةمهملا هذهب قحلاو
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 دوسلا تايارلا

 0 م
 ا ال يع 10 ا لل تت

 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 تارابختسالا ةلاكو ةطحم طابض نم ددع انلبقتسا

 وبأ» زجتحُت ثيحس ةئمآلا لزاتملا دحعأ دجوي ةيح ىلإ انرفاس .ةريغض ةرئاط ىلإ

 ابيحرت انب كانه نوزكرمتملا ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو طابض بحر .«ةديبز

 اذكهو .ليلق دعب ةديبز ىبأ لوصول ًاديهمت هزيهجتو ناكملا فيظنتب انعرش .ًاراح

 نكمشي لكشب ايحص ناكملا لعج :كلذك انلواس .ةنقوم ىفدسس ةقرظ هلا تزوج

 ىلإ هدي تآذ تبغ .ءادنج ًايئانب اعقوف, كلل ناك“ .همادخعسا نم ءابفعألا يقاب

 تجرخ .يوحن رفصتو ًاعوفرم اهسأر ناكو .ةيوازلا يف ةروكتم ىعفأ تيأرو مامحلا

 .عقوملا ىف نمألا نيماتي اقلكم ناك يذلا سارسلا دسأ تيذائو اضقار ةقرغلا نه

 اهجرخأو ىعفألاب كسمأ مث ءضرألا نع هلوانتو 7 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 ,لعفلاب ةديبز وبأ هنأ اوقّدص ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف

 تقو ىف انفشتكا) .هتاقالمل اروي رتسلا انم بلطلا ببسو «.ةلاكولل عبات نمآ لزنم ل

 .(انعم ةرئاطلا يف نوكي نأ ضرتفملا نم ناك باهرإلا ةحفاكم زكرم قيرف نأ قحال

 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

 ' قف مقرلاب هنأ نكت كلا يدسلا ىلع ريمآلا لجرلا ةزوسع تضر قديسن انآ

 ايييسإ اسي اسس ويب
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 ةديبز وبأ

 ناك .اهئاضعأل روص طقتلت ال نيذلا نابلاط لظ يف افي دقأأل دع 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 يبأ ىلإ فّرعتلاب نيقثاو انك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف
 .دابأ لصيف يف ضرألا ىلع لمعي يذلا لاقتعالا

 ةلأسم يف ىلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو قيرف معدنس اننأ تضرتفا

 وهو .باهرإإلا ةحفاكم زكرم قيرف بايغ ىلإ رظنلاب كلذو «ةديبز ىف باوجتسا

 ناك .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةيلمع كلذ لك هرابتعاب مارف هدكأ يذلا رمألا
 دعتساو ةديبز وبأ لصو نإ ام .ةيلمعلا ةرادإل سيلو .ءمعدلا ميدقتل كانه 2

 نع هتلأسو ةيزكرملا تارامختسالا ةلاكو ةدعاق سيئر ىلإ تهجوت ىتح باوجتسالل

 :يتلأم .يلاؤس هعامس ىدل ئجوف .هباوجتساب ءدبلل هودّدح يذلا دعوملا تيقوت

 مكنأ ملعأ ينكل .يلاجر 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 ذة زا

 ىطغم ههجو ناك .ةفرغلا سر ىف ةلاقن ىلع ايقلتسم ةديبز انأ اتنأز .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 الا

 ىدحإ تناك .ههجو تصحفت .ءيش لك مهفل ةلواحم يف انوحنو ةفرغلا ءاجرأ يف

 ”اجلا ءامدلاو حورجلا ترهظ امنب ,باهتلالا ءارج نم نكاد رضخأ نول تاذ هينيع
 عم يذلا ببسلا كلذ دنع تمهف .ٌعشأو ًادعجمو ًاليوط هرعش ناك .ههجو ىلع

 .نيثالثلاو ةيناثلا ,28 نس يف 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 .ةيليئارسالا تارابختسالل

 نيذلا لمشت ال ةروص يهو .بولقلا ةاسقو ةرشبلا ضيب نابش مهنأ ىلع مهروصت

 اننأ تبث يتلا ان ارو أ 1333 لو انت .ةيلصألا مهتغل اهرابتعاب ةيبرعلا نوملكتي

 ىلع ةأجافملا حمالم ترهظ هلع ااهانيقرعَو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم لمعن
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 ةدللا نرأ
 بباب صصص صا

 وو روووعة ا لااا
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 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 . ىلقتألا ىف العلا ةرادآلا ىلإ اهلوصو لبق ةيركرملا تازابحتسالا
 .اهنع ًاصخلم ىقلتي ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم ناك امك ,كانه مييقتلل عضخت
 .اهيلع انلصح يتلا تامولعملا ىلع ًءانب موجهلا طبحأ

 تينيت ىقلت ثيحو ,عامتجالا ةلواط لوح نيسلاج اوناك نيذلا صاخشألا انغلبأ
 ةدسؤ آنآ .نآل دس ئجرذ دق تينيت نأب دعب ام يف ءثدح امع ًاصخلم

 رهش يف نينثا نييسفن نيللحم تفلك نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول قبس .نواعتي

 ريرقتلا كلذ يف درو .صاخ ريرقت دادعإب ١449 ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك
 لمحل هنع ىنغ ال نييباهرإلا عاضخإل لالذإلاو ةوسقلا دمتعي يذلا بولسالا نأ

 .ًاتقو قرغتست ةيلمعلا كلت نأو ؛مالكلا ىلع ةيلاعلا ةيمهألا يوذ نم نيفوقوملا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض 990 ىلإ هيناهت لاسرإب هينواعم تينيت رمأ
 نأب نورضاحلا غلبأ .ةفرغلا ءاحنأ يف ليقث تمص داس .باوجتسالاب نوموقي نيذلا



 ةابِحٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِ ب حا دوسلا تايارلا

 ملا عقارا ىف باوجتسالاب نوموقي نيذلا مه يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع

 ةاواطلا برضو ابضغ تينيت طاشتسا .تامولعملا هذه ىلع اولصح نيذلا مهو

 نه باهرإلا ةحفاكم زكرم ىلوتي ال اذامل» :ةمارص لكب لأس .ةوق لكب هدي ةضبقب
 نراك هيلع ضبقلا يقلا يذلا لجرلا نأ قداس مل زكرملا نأب لأ « ؟باوجتسالا

 ءامز اولوتي يك كانه ىلإ نآلا اوهجوتيلف» :أرمآ لاق نأ الإ هئم 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 لججس امك ,ةداتعم تاءارجإ اهلكو .12اذ

 ىلإ توصلا جذومن لاسرإ كلذكر رقت .ةديبز ابأ سيل هب هبتشملا نأ يلوألا باهرإلا
 .هتحص نم تبثتلل ىرخأ عجارم

 لالخ كلذكو .هلاقتعا لبق ةديبز ىبأ نع تامولعملا نم ًاريبك اردق فرعن انك
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دلو ًايئيطسلف ةديبز وبأ ناك .ظلاااةقلل باوجتسا

 رجاهمك كانه ةديبز وبأ أشن .سيردتلا يف لمعي هدلاو ناك كانهو 191/١, ماعلا يف
 هتسردم اهتمظن ةلحر يف كراش هنأ ىتح ,ىطسولا ةقبطلا نم يجذومن ينيطسلف
 وبأ لاق .ةيدنه ةأرما جوزتو .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 ,رخآ ينيطسلف ناك يتلا ةيرانلا تاباطخلاب

 ماظن ةلتاقمل ناتسناغفأ ىلإ ةديبز وبأ رفاس .سورلا دض لاتقلا يف ةكراشملا ىلع
 )1948-١597(. تايفوسلا نم موعدملا هللا بيجن

 ىلا يعل نك نأ يف يطفي رمملا عسي لالع نير بيم
 نكل .ةجلاعملل ةعرسلا هجو ىلع ىفشتسملا ىلإ لق . .نوكي نم ىتح يسنف :ةتركاذ
 مويلا ىتح ةديبز وبأ ظفتحي .ةروطخلا ةياغ يف رما أ وه ةيظشلا عزن نأب اوررق ءابطألا

 .هسأر يف ة ةوجفلا هذهب



 ةديبز وأ غ1 يايا

 ةيانعلل هعاضخإل رواشيب يف ةفايض زكرم ىلإ جالعلا هيقلت دعب ةديبز وبأ لقُ

 ريمأ ةدهع يف رفسلا زاوج ناكو ,تقولا 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 يذل

 ظ .يكرحلا

 تايموي ةباتكب ؛هيضام تايركذ عامجتسا هنم ةلواحم يفو «ةديبز وبأ أدب
 هتامولعم لجرلا مسق .سانلا هل لاق اذامو ,هرعاشمو «ةيمويلا هتاطاشن ليصافت لجست
 هذه لك عضوو .هسفن نع سانلا هل لاق اذامو هسفن نع هفرعي ام لثم :ءتائف ىلإ

 ةعومجم لك زييمتل كلذو 7191119111111111111111717 ةفلتخم تايمسم تحت تامولعملا

 تايمسملا هذه مهرابتعا يف تايمويلا ىلع روثعلا دنع نوللحملا أطخأ .ىرخألا نع
 .[تايصخشلا ددعت] ةيصخشلا يف بارطضا ةمزالتم ىلع ًاليلد ةفلتخملا

 .ةفايضلا زكرم هترداغمو جالعلا ةرتف ءاهتنا دعب ىتح ةتاسوي ةياتك ةديمز ودا عبات

 تدكأ امك ةديدج تامولعم ىلع اهنم انلصح اذكهو ,تايمويلا هذه دعب ام ىف انمّيق

 ,لاثملا ليبس ىلع .تايمويلا تلمتشا .اهايإ اناطعأ نأ قبس يتلا 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 يف ةيعافدلا طوطخلا زيهجتو ةحلسألا ءارش يف ةدعاقلا
 دض داهجلا نشل ًايصخش ططخ هنأ فيك 7٠٠١١ ماعلا ىلإ دوعت يتلاو تايمويلا

 دوقولا تاطحم ةمجاهمو «ةيقرعلا بورحلا لاعشإ قيرط نع كلذو ةدحتملا تايالولا
 رثكأ ليصافت ةديبز وبأ انل مّدق .نمازتم لكشب قئارحلا لاعشإو دوقولا لقن تانحاشو

 .هباوجتسا لالخ دعب ام يف



 دوسلا تايارزل

 -_ ةديبز ابأ نأ رمألا اذهب انغلبُي نأ لبق ىتحو .ةقباس تاقيقحت نم انملع

 ةبسنلاب ًاريثك ئجافملا نم ناك .1[20201--+

 هنأ ىتحومبةدعاقلا ةداق راثك نم هنأي هثوقضي شوب ةراذإ يلوؤسم نأ ةظحالم انيلإ

 معرلاب كلذو ,ةيباهرإلا ةمظنملا كلت ةدايق زكارم نم عبارلا وأ ثلاثلا زكرملا لتحي
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 تت اا ةديبز وبأ

 ىلإ تايقربلا لسرأ مث بجاولاب هنم اساسحإ اهتباتكب انمقو - انيلإ كلذ لقن هنأ 5

 ] 9 يلغنال
 ,ةدعاقلا يف اوضع ناك ةديبز ابا ناب مهرارصإ ىلع شوب ةرادإ ولوؤسم ظفاح

 تاركذملا يف نكلو :اناه لك قمل كبذو ,هتيمهأ ريدقت يف اوغلاب مهنأ و

 خيرات لمحت يتلاو اثيدح ةيرسلا اهنع تعزن 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
 يتلاو ءاهل ةهباشملا ىرخألا تاركذملاو ,ةركذملا كلت تفرحت) .«ةدعاقلا اهتذفن
 كلذ يف تفرع ىتلا ىهو .لدعلا ةرازو يف ينوناقلا راشتسملا بتكم اهردصأ

 ناك امر :ةسيعس تاركاملا دع لك نكت مل .(010«(0 تاركذم» مساب تقولا

 الإ ةدعاقلا يف ارضع هرابتعا نع ةنويكريمألا نولوؤسملا فقوتي م .اهقيدصت بجي

 .اهتايلو ؤسم اعايوأ ةرادإ ثتلوت امدنع

 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف دي ىلع ليوط تقو دعب  ةديبز وبأ عضخ امدنعو
 عضو .يرصملا صفح ىبأ ةروص هيلع تضرع ءابوك «وماناتناوغ جيلخ يف 017

 لجرلا وه اذه ,نآالاو» :لاقو بوجتسملا اول اهداعأ 3 ةروصلا ىلع هدي ةديبز وبأ

 همس جس وس بسسس دمحم ٠ «ةدع اعلا ىف ةثالث مقر

 اا 7777-1 71212171712121 1 ]1 17 ااطنلا

 تس سس ور سب مسوس سرس تي سسسيضسظ نلت لآ ا

 ةسسعسل

 .ةايحلا ديق ىلع هئاقبإل تقولا اذه يف حفاكن انك ,ةديبز ابأ انبوجتسا امدنع
 عطقلا رسألا هذخف يف هتباصأ يتلا ةصاصرلا تقّزم .عيرم عضو يف لجرلا ناك

 «ينوناقلا راشتسملا بدكم تاركلم ىنعتو 0110م 01 هيدا (©ن0نددنأ :نم ىلوالا فرحالا ىلإ ةبسن (؟)

 00ه



 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 نم ةديبز وبأ نكمتي مل .باهتلالل اعنم اهفظنو هحورج يبطلا قيرفلا

 ىلع جلثلا نم تابعكم تعضو .ةيصخشلا هتفاظنب مامتهالا ىتح وأ :برشلاو

 نأءانك .هناوجتساب نيكمهنم انك امنيب كلذو .ءلئاوسلا ضعب هئاطعإ فدهب هتفش

 .هسفن للب نأ دعب هفظن 55

 .عيرم هعضو نأ ةديبز وبأ كردأ

 ل فا :بيرغ عضو يف تناك تت

 ىلإ جاتحن انك اننكل ةةيكريمأ لتقي 'امزدلع .قلك يذلا وهو .ءايح يباهرإ لجر

 يف ءىشب هنمه ةدافتسالا عيطتسن نلف كاف ادإ ان ,حهئم تامولعم ىلع اوصحلا

 .لاحلا كلت

 مونلل ةديبز وبأ ملستسا نأ دعب كلذو هيف تيبملل بيرق قدنف ىلإ عيمجلا هججوت

 ثوكملا تررق .يلغئال ىلإ ثايقربلا لاسوإ نع انغرق نأ كعبو أي ليلا اليف

 هتيغرو مونلا نم ءاظاقرتسال اسست كلو «ةدببز يبأ عم [أبخملا] نمالا لزنملا ىف

 مظعم تيضمأ .هل ةرواجملا ةفرغلا ىف ة يل ًاتقؤم ايرس عضو . .ع يش يأ لوق يف

 كلذكو تكيف يف نيربخال نيباهرالاو هديبز ف يبأ نع هفرعن ام ةعجارم يف ليلل

 .ىلاتلا

 نييبطلا نيدعاسملا دحأ لخد امدنع باوجتسالا ةطخ > مسر يف اكمهنم تنك

 دنع يتفرغ ىلإ ةديبز يِبأب نونتعي نيذلا ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكول نيعباتلا

 مل «؟لجرلا اذه ةسفأ هجحرد يه ام ىلع أب ظآط[5 :ينلأس .اريسأ : .. ةعاسلا
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 تدلل ل 20 تاكتاةتتاللل ةديبز وبأ

 ارظن ناكملا اله يف !ةوسوس ناكو :ةدسز يبأ ص ائيش فرعي يبطلا دعاسملا نكي

 .ةيبطلا هتاراهمل

 ,:«ةيبهألا ةياغ جويل هنا» :هترحأ

 « ؟ةريثك ءايشأ فرعيأ»

 .«كلذ دقتعأ .لجأ»

 هباوجتسال بهذت نأ لضفألا نمف هنم ءيش يأ ىلع لوصحلا ٌتدرأ اذإ .انسح»

 .«نالا

 « ؟ثدحتت ع ؟اذداملر»

 لاق .«حيقلاب ةئيلم هحورج نإ .حابصلا ىلإ م ىهبي فوس هنأ دقتعأ الد

 .ثارتكا نود نم كلذ ىبطلا دعاسملا

 ةلاكو يلوؤسم ضعبو .يبطلا قيرفلاو , 17773 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

 . «أاثمش لعفن مل نإ حابصلا كنع توميسد»

 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 ىبأ 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 ىلط

 ءاقبإل انعسو ىف ام لك لعفت ىك رضخألا ءوضلا انئاطعإ ةباثمب كلذ ناك .«ًارامخ

 ةيفيك وه يدحتلا ناك .هتايح ذاقنإ يف هنواعتو حضاولا هؤاكذ مهاس .ًايح ةديبز يبأ

 .هاتنالا فهذج نود نم ىلحم ىمفشتسم ىلإ هلقن

 ىلإ 8 ردابيس :ةطخب ةيلحملا ةطحملا نع ينمألا لوؤسملا وهو «نالآ انيلع علط

 ال 7 777772277-77710272777772777727777577 731733112251177 جوج

 كالا أ 7711 1

 اك 1777ج 217255977777277777 1 ا

 كا 71-1114147

 00رررريسسساس تسوس سس سس سس فخ ج2 ل داك كا

 ءنالاو .اقققاا 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 يف رارمتسالا

 [يعانطصالا سقنتلا] هيتثر ىلإ ءاوهلا خض ىلع 5 بوانت .اهلالخ نم ًابوبنأ
 رتوتلاب انرعش .ىفشتسملا جراخ انفقوت امدنع يح لازي ام ناك .بوبنألا لالخ نم

 ةلاقملا تناك اذإ ام فرعن مل .ىفشتسملا لخدم ىلإ هلمحت يتلا ةلاقنلا انعفد امدنع

 وبأ تومي نأ يف ةريبكا ةصرف كانه ذأ امك كلرولام نوكتس اة يف ةسيئرلا

 لك لعجي يذلا بيسلا نع .نولءاسي مهو تب سانلا قدح .ةظحل يأ يف ةديبز

 ع انثدحت .دافصألاب دّيقم وهو ةلاقن يف مهل ًاهييرج اقيفر نوعفدي دونجلا ءالؤه

 أدب .ةيحارجلا تايلمعلا ةفرغ ىلإ ةعرسب ةديبآا ىبأأ لما 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 شقاننس اذامف شاع اذإ امأ ؟تام ول ثدحي

 .ةحجان تناك ةيحارجلا ةيلمعلا نأب انغالبإو حاّرجلا
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 هل

 عضو مييفت لجأ نم ةرئاطلاب زنكبوه زنوج ىفشتسم نم ءابطألا دحأ راضحإ ررقت

 .ناكيلا رداغ مث .هريرغت بتكو .نيحارجلا عم ببيطلا َوَواَشَت .يحصلا ةديبز يبأ

 انلأآسا :هيعو ديعتس يك هايإ ًاظتنم ةديبز يبأ عم ىفشتسملا ىف يس

 ىنلا ةدملا لوط هتادامض هلأ نوريغيو هب نوعي نيذلا :تانضرمملاو ءابطألا اراك
 1 اريخل هيعرع ةدب) وبأ حتف.هيعو هتداعتسا لبق رمتس

 نيطغي ءاسن ىأر ةيادبلا يف هينيع حتف امدنع هنأب قحاال تقو ىف ةديبزو بأ انغلبأ

 ةيمسرلا نهلمع ءايزأ نيدترا يتاوللا تاضرمملا ّنك - هب نطحأ دقو نههوجو لماك

 ا دهاش امدنع ةيؤرلا كلت ترخبت .ةنجلا يف وه امبرل هنأ نظف - ةيبطلا ةعنقألاو

 اذه هتياور دنع ةديبز وبأ مستبا .هيلإ نورظني مهو ةيركسعلا مهئايزأ ين 3
 .ريخلا

 ةرضاحم هتيطعأ ىتح .هيعو داعتسا هنأ حضاولا نم ناكو .هينيع حتف نإ ام

 لعفي 8888 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

 دس سس سس سا رح أت نود نم ةلئسألا رطب

 اا 7 7-2 - 2 م1

 ست

 ه9 اهيف طررت ىتلا ططخلا ىلع نمآلا لزنملا ىلإ انتدوع دنع انزكر

 .دادعإلا ديق ططخ يأ طابحإ يه انيدل مهألا ةيولوألا تناك . 3133

 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

017 

 د

 علاشل . سم مس يس مسح ا سس د /



 .يذ

7
 

98- 

1
 

 ى]

ٌْ 

 .لعافتلا كلذ فصو نم ةديبز وقل نيوشنا نأ دعب

 دوسلا تايارلا



 ةديبز وبأ

 نأ نم دكأتلا لجأ نم كلذو هل ةروص رضحُي نأ 1538 نم 13 بال

 هتاذ صخشلا نع ثدحتي ناك ةديبز انأ

 ءانعم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم اهكلتمي يتلا روصلا تاموبلأ نم يأ نكي مل
 رضحت ملو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةمعاد نوكت نأ اهنم دوصقملا نأل كلذو

 ةحئال ليمحت ىلإ ببسلا اذهل 8588 دمع .اهب ةصاخلا باوجتسالا تاودأ اهعم

 ينوس زاهج ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نيبولطملا نييباهرإلا رطخأ
 دعب ةرم لوأل ةمئاقلا هذه ترشُن .(2هار» 2:10[ زاهجب هيبش زاهج وهو ,هكلتمي يذلا
 قينثا ءاسسأ ىلع لمتشت ىتلا ةمئاقلا يهو ٠ كسل وليأ قع رع يداحلا تامجه

 11 .ةيباهرإلا مهلامعأ ببسب نيفلحملا تائيه مهتنادأ ايافيا نيرشعو

 امنيب الق ىلإ هلواني مث روصلا ريبكتل هزاهج ىلع رارمتساب رقني م1 ناك

| 
 .ةعضاوتم تافصاومب ةيصخش ُْ ةركفمو ديعاوم مظنم نع ةرابع 3 هةفخ ماقلب لاّوج زاهج )
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 د ١

 رووا تا ا 7777777 بج يجب يهيج جب يي

 ووو ا 777777777 بج يي

 موووت 1777711777 7777777777 جي

 1 ل يحسم - ل

 مس 777177777777 ل ج7 عيب يي

 مس 17717 75ج ييييب_-_وييييسس

 مدس 17777777777 ججتج عي يي: ايو

 دعي مع

 نم رشع يداحلا دعب هيلع رثع ناك ويديف طيرش 115955515555553 ركذت

 .اهعضو يف هتربخب احجبتمو ءططخلا ىدحإ ًافصاو ندال نب هيف رهظيو ءربمتبس /لوليأ

 رّوصي يذلا صخشلا هنأ امإ ءام صخش ىلإ طيرشلا كلذ يف تارم ةدع ندال نب رظن

 بهذي .«راتخم» ًالئاق هوحن رشؤيو 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 رتبوكويليه ةرئاطب نوطيحي

 لوقي وهو مهدحأ توص عمش امك .ةرئاطلا كلت ماطحل اووي 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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 ةديبز وبأ

 كلذ نأب تامولعملا كلت ىلإ ةدنتسملا يكوكش نكل .ندال نب ينعت ةرابعلا هذه

 هيلع ةيمعتلل كلذو ,راتخم ىلإ ةراشالل ءاطشنلا اهمدختسي ىرخأ ةقيرط وه مسالا

 دلاخ نأ له .هنم ائدكأت ام اذهو ءزغللا اذهل لحب اريخأ ةديبز وبأ انيلع علط .رثكأ

 .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 ًاليلد كلتمي يكريمألا تارابختسالا عمتجم

 نم كعد ,(لقتسم يباهرإ هنأ دقتعُي ناك) ىتح ةدعاقلا يف وضع وه دمحم خيشلا

 نوكأ نأ يلع نّيعت .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ططخملا لقعلا هنوك

 .يلإ ةيسللاب ريبك قارتخا وح فلل نأ ةديتز وبأ قري نأ يف بطرأ مل ىنثأل .ًارذح
 نم هب هبتشملا نيكمت مدع وه حجانلا باوجتسالا ىلإ ةبسنلاب ساسألا رمألا نإ
 اديزم كئاطعإ صرف للقي نأ كلذ نأش نم نإ .اهفرعت ال تامولعم كيطعي هنأ ةفرعم

 يلع مّتحت نكل .موزللا نم رثكأ مالكلا نم لاق هنأ كردي هنأل كلذو تامولعملا نم

 .ثدح امب ملعي 32 عدأ نأ

 ةيبرعلا ديجي ال هنأ امب نكل ,يرجي ام ًائيش نأ ةثداحملا هذه نم 1334 كردأ

 .ليصافتلا ملعي مل كلذل - تاملكلا نم ليلق ددع ىوس فرعي ال وهو - ىحصفلا
 هتلوان .«ةئطاخلا ةروصلا ىلع ٌتضرع دقل ؟رمألا امال اي» :تلقو هوحن ٌتفتلا

 .ةشاشلا ىلع ةرهاظلا دمحم خيشلا دلاخ ةروص ىلإ ترشأو .ىنورتكلإلا هزاهج

 ةريتوب قاحلل هنم ةلواحم يف انا ز اهجلا 558-5 لوانت نإ ام

 1_62غ17



 دولا تايارلا

 هذه ءانثأ باوجتسالا بقاري ناك يذلا .نالآ عم ةفرغلا نم نات جرخ

 اري نكي مل هنأ امك .انيجعأ ءانلوصو ذنم نالآ عم انتقالع تقئوت .ةئداحملا

 هبيحطصا .ائيش دمحم خيشلا دلاخ ةروص هل نعت مل اذكهو .طسوألا قرشلا ييباهرإب

 .وتلل ثدح ام هل حرشي يك اجراخ تالا

 ىلع تدمتعاا .ةديبز يبأ عم امُّدُق ٌتيضم

 ةقرعمل ارظن كلذو ءاذه تنئخ تنّمخ ينكل ,ناقيدص امهنأ ملعأ نكأ مل .اددجم يسدح

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف دمحم خيشلا دلاخ هب ماف يذلا رودلاب ةديبز يبأ

 ةديز انأ لعجأ نأ اددجم ثدرأ :ىيقيدبم انوكي نأ دب ال امينأ تركف كلذلا+ «ربمتبس
 .امهتقالع نع ءيش لك فرعأ يننأ دقتعي

 يي ير ال الاب نوما سارا اس اش حمس
 111152117773531: خخ
 ل
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 ةديبز وبأ

 دعت انعد نآلاو» :هل تلق 9882 ةديبز ىبأ عم ثدحتلا نم انيهتنا امدنع

 سل 18 و :ةحيحصلا ةروصلا ريبكت 0 ةرملا هذه 188834 دنع . .: 88

 ًاطروتم ا#### ناك يتلا ططخلا نع رثكأ ليصافت اناطعأ .
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 دوسلا تايارلا

 ىلإ تامولعملا هذه تدأ . 111515155515999959955553151513333773 ءاببيذ

 .موجهلا طابحإ
71 

 ترّمعا

 .نطنشاو يف

 تدع ىتح ةليلق ًامايأ ترظتنا كلذلو ,ىفشتسملا يف ًانمآ ًايفتاه ًاطخ كلتمن مل

 كرتشملا قيرفلا سيئر وهو :ليوسكام ينيك عم ةملاكم ءارجإل نمآلا لزنملا ىلإ
 .اهصاصتخا نمض نم دمحم خيشلا دلاخ عقي يتلا ةئيهلا يهو .باهرإلا ةحفاكمل

 تاقيقحت نم ةّمهم ءازجأ دوقي كلذك ساهرإلا ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا ناك

 زغللا نم ايساسأ ًاءزج تامولعملا هذه تناك اذهلو ,ربمتبس/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 ىأ» :باجأ امدتع ًالهذنم ادب

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ططخ نم فرعت له .ينيك» :ءطبب تلق

 « ؟ نّم»

 ليكو كنارف ناك .«هتيضق ىلع ونيرغيليب كنارف لمعي يذلا لجرلا هنإ» :تلق
 .دمحم خيشلا دلاخب قلعتي ام يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةيضق

 «؟نم» ادعم كبك لايم

 .«اليئام ناريط نم باشلا هنإ» :اكنيجوب ةرماؤمل رثلا أسسا امناعسم هلا تاق

 يف اوضع سيل هنإ .كش نود نم ينحزامت كنإ» :روفلا ىلع ينيك لهُذ
 .«ةدعاملا
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 ةديبز وبأ

 قع اهلسرأ ىلا تامولعملا ىلع لوصحلا ةرورصب ينيك تغلبأ .دعب رابخألا هذه

 لاثمأ نم .باهرإلا ةحفاكمل كرتشملا زكرملا ءالمع نكمتي يكل كلذو ,يلغنال ىلإ

 .«انيلا هيو ةلثسأ يأ لاسرإو تاي سطس

 ا هل كوشي زكرملا ىلإ اله لسير دل نيب لعشر اهلي

 باوجتسا ىفشتسملا ولا اهانيضمأ يتلا ةيلاتلا ةليلعلا مايألا ىدم ا انلصاو

 دس سس سس سس سا يل تحبتا ةظحل لك يف ةديبز ىبأ

 002 110606060 جما دات عسسل امال هنااا ويست ج3 73

 ضوحفل عضخي ناك .هتجلاعمب ءابطألا موقي امدنع وأ مونلا ىلإ رطضي امدنع فقوتن
 فشتكنو ,0111 يسيطانغملا نينرلاب ريوصت ىلإ جاتحي امدنعو .تاقوألا ضعب ين
 يف هرشح ىلإ 888523 رطضي ناك ءزاهجلل عستي نأ نم ربكأ ناك همسج ّنأ

 .ةوجفلا

 0 060 تاصدصخما  ستسعس# 050 ىبإأ 7 نينو اثير اع ثيداحألا نحأ راد

 همس ,نابلاط عقاوم ىلع لامشلا فلاحت طغض ةدايز عمو ,ناتسناغفأ وزغل



 دوسلا تايارلا

 تقو يف عوضوملا نع هلأسي نأ يف ركف ول فرو توت نعل تصنع

 :اًيزيكرت تبلطق ةيسهأ رثكأ ءابشأ انمامأ تري قكل :قسال

 .هفتاه ليلد انصحفت ىفشتسملا يف ةديبز وبأ اهاضق ىتلا تاقوألا لالخو

 ضبقلا ءاقلإ دعب هتّقش نم تردوص اهلك يهو ,ىرخألا ةيصخشلا هضارغأو .هتايمويو

 يتلا يهو ,ةيصخشلا هتبيقح يف ضارغألا هذه لك ىلع رثُع .دابأ لصيف يف هيلع

 امك ءملاعلا 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 اهيبعإا ةيلاضوت نداال نب ءارو فوقولل عيمجلا ةوعد

 لمأن انك نكل ,تاونس رشع وحن أعم انلمع .دحاو خيشلاو اننإ» :ويديفلا يف ةديبز

 هس سس سس سس سس ٠ ًاينخمو . ..ًايرس لمعلا اذه ءاقبإ

 0ع
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 دوسلا تايارلا
 للا لا اع

 م اهم 77 جاقلا] تاع 0151 الا757 222 22 7-2-3

 2929© ا و ووو وا ال ااا ا دا ومس

 لجر وهو .جيب مظعم بر تت 177171317572527

 هس .ناتسناغفأ تاركسعم يف ,ةدحتملا ةكلمملا يف جيب نم يناتسكاب

 ت7 ت؟_؟ ب929 122015330 تيس يس ص دج وو م يو هيدر هيي ريس ممم يتيم

 22_22 33 2929202 ع يت روصت يجيز ويودع يب يع و ع

 :ةدحتملا ةكلمملا يف باهرإلا ةحفاكم مايأ نم جيب دوجوب ملع ىلع ناك

 ؛1/115: 501 لبق نم ٠٠١١ 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

 .يناطيرب يف ًاقيلط ارح لوجيف جيب امأ ا
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 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 ين دده3888988888818888888339 ةديبز يبأ عم نواعتلا نم ةرتفلا هذه تناك

 دالبلا ىلإ ًاريخأ باهرالا ةحفاكم زكرم قيرف لصو امدنع 1 و :ىفشتسلا

 ديك ىلع اةيزكرملا تارابتعسسالا ةلاكو :ةعومجمم :تلمعشا .ةسصاعلا قطنناو نأ

 .دإو .بوجتسم ىلعرو . 111188811100111 و نين المعلا نييناسفنلا نيللحملا

 نم نورخآ نوفظوم كلذك كانه ناك .بذكلا فشك زاهج لّفشم وهو كنازنو
 عم لصو .نوينمأ نوفظومو ءمعد وفظومو «نوللحم :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر
 تارايختسالا ةلاكو هترجأتسا لوامممو «يسفن للعم 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
 امواج دسم - ١ -- جا

 0 2 2ٌ2 ش1 1 22 2

 تاهجو ناتي امهنأ تفشتكاو 11+77

 ةليلق تارم انكرتشا امك ءلوك ةرمدملا ريجفت يف تاقيقحتلا 88889 ءانثأ ىلوألا ةرملل
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 دوسلا تايازلا

 انزأ امهروضحب تضرتفا .اريبك امارتحا هل ّنكأ ىننإ . دعم تابارجتسا ىف

 قوس اهنأو ٠ هس سال رخل ١ ن اكد يف الا لعف امك يأ ءامم لمعت فويس

 .ةلهس ةيلمع نوكت

 قدنف يف نييلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض عم 2 ماقأ
 ةحفاكم قيرفو ١78 لصو امدنعو .ىفشتسملا يف ةدسز يبأ ثوكم لاوط رواجم

 دقعل مهيلإ مامضنالا 5 و تس نم تس بلط ,قدنفلا ىلإ باهرإلا
 يف نطنشاو بغرت» :انل 89 لاق .تالماجملاو تايحتلا لدابت دعب .ع امتجا

 ةقيرط رّوط هنإ لاق يذلا سيروب انيلإ مّدق .«باوجتسالا ىلإ ديدج ءيش لاخدإ
 .باوجتسالل ةديدج

 مسا ١ ؟ 1859 ىلإ رمألا جاتحي اذاملو»» : 7 لأس

 تاباوجتسالا نم ةلسلس نآلا ىتح انزجنأ اننكل»» .., 21111111111111

5-5 

 00 نييباهرإ تبوجتسا نأ ٍِ قيس ا» .حوصو لكب هع ىلع جاعزنإلا ادب

 انعم نواعتب لجرلا نإ .اهتاذ دحب ةيلمع اهنإ .لبق

2 

 ارومأ فرعي ةديبز ابأ نأ رعشت نطنشاو نكل ,كلذ فرعأ» : "*©58 لاق
 هنم تامولعملا عازتنال ةقيرط كلتمي انه سيروب نأ امك .مكل هلوقي ام ريثكب ىدعتت

 .«ةعرسب

 ابأ مغري فوس هنإ لاق «؟كتقيرط يه ام» :هيلإ ٌتفتلا نأ دعب سيروب تلأس
 مكحتي أهلإ نأ ىلع هيلإ رظني ةديبز ابأ لعجي نأب هتقيرط يضقت .ناعذإلا ىلع ةديبز
 اعلا 3 ديب يبأ نع اديعب ال9 ذخ وتس .هتاناعمب

 تاينقت نإف ,نواعتي مل اذإو .هضارغأ ضعب هيلإ داعُت فوسف نواعت اذإو .هبايث 1

 نهال نق“ ]و اهيرس نوركسو سيروم نلخأ .مدختست فوس ةواسقلا يف ةديازتم

 . ب انعاوطو حبصيو ةهديبز ووأ
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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 ةدسر انأ ىريس » :انل لاق نأب هثيدح ىهنأ .«نآلا تقكنا ةعللا نأو

 امك ,ةديبز يبأ عم ملكتيس هدحو وهو ,رمالا ىلوتي فوس كسيئر نإ هل لوقتس .ةريخا

 0 ةديبز وبأ هيف عيطتسي يذلا تقولا ددحي فوس هنأ

 قوس لوؤسلا نأ سررت فانقأ .هىكللال متعب اذيأ هآزثا نل كلتخل .توعب وأ شيعي

 تلأس .هتطصخ حرشي سيروب ناك امئيب نيشوهدم تارظنلا ند هج كان لذات

 انعم نواعتي هدسز انأ نأ هارت «؛ىرورص اذه م له» :كن ارفو اظظق33 رحب ايل

 .«اكي لست نأ : ا .ةيلاعف رثكأ

 ةعيبط مهفي ال سيروب نأ حضاولا نم ناك .يفكي ام تعمس يننأ تربتعا

 ال» :لوقلاب هترذح .ةديبز يبأ لاثمأ نم ًايدئاقع نيعوفدملا نييمالسإلا نييباهرإلا
 لثم (اضاششأ 0 .مهتيضق ليبس يف توملاب اودهعت صاخشأ عم رومألا هذه حجنت

 لّمحتل نودعتسم هلثم ًاصاخشأ نإ .تومللو مهسفنأ ريتا نود ةدييؤ ىفأ

 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 ادجلا نأ مدص هنأ أدب .«ملع اذه نكلد» :سبدزوب در

 ىكذأ ؛ماودلا ىلعو ,هسفن ربتعي هنأب قحال تقو يف نيقباسلا هئالمز ضعب ينغلبأ
 اذه دنع هتنأ مل نكل .هئارآ يف ٌدحأ ككشي نأ بحي ال هنأ امك ,ةفرغ يأ يف ناسنإ
 .دحلا

 هادخا



 دوسلا تايارلإ
 د سس سس سمر سو سس ويس سسس سدو عسي بميب درر سبيت كلللدلدزدؤرؤردرل ١ 223332-ظ هسس حعسب سيحح

 «؟باوجتسالا نم ةيئاهتلا ةلحرملا ددهيس هنأ لمتحُي اقيرط كلست اذامل :أذإرب

 .«ةعرسب فرتعيس .لهس رمآلا .قيرطلا ةياهن ىلإ لصن نل اننإ» :سيروب باجأ

 يهو .هلعفن نأ انم عقوتي ام زِّرعت كلذب كنإف هلالذإ ٌتلواح اذإ كنأ كردت الأ,

 طلطخ فارحنا نع ةركف يأ ةلحرملا كلت يف كلتمأ مل «؟اهتمواقم ىلع بّردت رومأ

 لاورمس .روهالا كلت و بواجتلاب ةيرشبلا ةعيبطلا يضهت . ىرتس » :٠ سيروب لاق

 لضفأ هتايح نوكت يذلا 7 نم هنإ ايداع طكظ9 الو اعود نمل هثإو جهييقمأ

 نأ قف يداي يذلا مالسلا نم عونلا كلذ ىلإ نيلوحتم وأ نيلوتقم انلك انارب امدنع

 .«كتقيرط حجنت

 نأ كيري ا هنأكو ههحو ىلع حماست ةهحسم ترهظ . « ىرتس » :٠ سيروب باجأ

 79 زيق' دع اسالاسإ ايبافيوإ تيوجعسا نأ كلل قبس لسع :هنلأس

 . « الكرد

 «؟لبق نم باوجتسا تاسلج ٌتيرجأ له»

 مل .هدر نع ةعرابسلاب ةقبرعتلا ب «ةيرشبلا ةعيبطلا فرعأ ينكلو الك ادعم لاك

 ةريخ يأ كلتمي آل اصخش لاسر ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ قيدصت نم نكمتأ

 .ةمهملا هذه ىف باهرإلا وأ تاباوجتسالا ىف

 ؟يرجي اذام ؟ةتكن هذه له» :امهتلأسو دارفنا ىلع كنارفو القل عم تثدحت

 .«ةفاخسلا ةياغ ىف رمألا ؛ةربخ يأ لجرلا اذه كلتمي ال

 نسوي نأب كنارف ينربخأ .هراكفأ حجنت نأ لمتحُي .ةصرف هطعأ» : اناا لاق

 ريغ ىماعأ رايخ نم نبل نأ قافأآ .«سفنلا ملع :هصاصتخا لقح يف ًادج روهشم

 .هقدط ىلع ةقفاوملا

 هولا



 ية سس سس رومألا مامز نؤولوتي نولواقملا

 .«ةيلمعلا هذه نع لوؤسملا هناد» :كنارف 57

 .لقحلا اذه يف ٌريبخ هنأ ضرتفُي , 1 ءائيش فرعتأ» :كلذ دعب #1 لاق

 مل .سيروب ةقيرط حجنت نأ لمأي 59 نأ يل ادب .«ةصرف لجرلا اذه طغت انعد

 ,ةلوؤسملا يه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تناك .رايخ يأ 5555 مامأ نكي

 . ]14 طابض ةدعاسمب تضق 168 رماوأ نأ امك

 هس سا ١ ىفشتسملا يف ةديبز يبأ ةفرغ ىلإ 155 هجرت

 2 ا وس سس سس سس تتيمج سم ا

 هم دوسجسوووجوجسوجبججووجوجوجببيبيبُبسْْمببسببابج+# موو

00 

 صم

 ا 71777: 111

717 11 

 م 0 اك عم وص سس سس سس يورو حن ويبسوج تجب

 ا ا خذ 1010101070

 77 ل ااا تق

 م ا تا

 اة مم  دد سس

 قل د ا مخ 2 ز 2 27721

 عسسل ا نووست 2-0

 يف تارييغت تيرجأ .يساسألا عقوملا ىلإ ٌديعأو ىفشتسملا نم ةديبز وبأ لق
 تانوفوركيمو تاريماك تعضّوو .هلجأل ةيقيقح ةنازنز تدّيشو .هبايغ يف ةفرغلا
 يف ٌتقّدح .ةليللا كلت يف مونلل مالستسالل اليوط ًاتقو تقرغتسا .اهتبقارمل ةيفخ

 باوجتسالا يف ةربخ يأ كلتمي ال الواقم لعجي يذلا ببسلا مهف الواحم فقسلا

 ىلإ ةبسنلاب ةميق نيفوقوملا رثكأ باوجتسا جمانرب سأر ىلع يمالسإلا باهرإلا وأ

 .قطنم يأ كلذ يف نكي مل .دالبلا
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 دوسلا تايبازلا

 .ايراع هكرتو هبايث نم ةديبز ىبأ ديرجتب رمآلا وه سيروب هب ماق لع لوا ناك
 .هبايث ديعتسي يك اعيطم حبصيس ام ناعرسو .لالذإلاب هرعشّيس يرعلا نإ سيروب لاق

 هس سس سسسسو سس سا ,ةنارنزلا ىلإ دإ لخد

 نأ امك ,ةديبز يبأ ةنازنز ىف ْثبت فوس ةيلاعو ةبخاص ىقيسوم نأ سيروب نلعأ

 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 ٌةرم دعب ٌةرم ةنازئزلا
 سيروب بلط .ةديبز وبأ هيئاعي يذلا باذعلا لّيخت نم انكمت امك ,ىقيسوملا هذه نم
 هس سس سس سس سس سس ..ةنازنزلا ىلإ لرخدلا دإ دم

1271111 

 نه دإ جرخ 15752075777 7

 .كلذ دعب ةنازنزلا

 ببس نأب سيروب انغلبأ .سيروب هبلط يذلا 191999939595995 لصر
 هسا مادختسا دارأ . د38 ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا لشف

 د29 ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا مدختسي ناك هنكل - ماودلا ىلع ل

 .ازيمم ًائيش نوكت امبرل اهنأ ٌتدقتعاو .مادقأ ثالث اهلوط غاب . 3
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 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا
 دسم سهسس02-02-2--2-2-2-2--مسمللا

 مالا 1 جب جسما ءاهليغشت مت امدنع نكل

 هذه هلمحتس لهو» :هتلأا سس 7

 07 :«فيكتلا زايد ليغشتب ءافتكالا مهناكمإب ناك ١» :188 لاق

 هس سس سس سس سس طه ةدع أمايأ عضرلا اذه رمتسا
777 15795779911550155715775257155017973310117771217717777 

775/77357727571 322177577571773 . 

 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 211111191171177 لءاست .مرنلا

 نودوجوملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض قفاو .انيلإ ةبسنلاب لقأ ةدئاف اذ هلعجي

 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 سيروب 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] ءاضيبملا ةجضلاو ,يلاعلا جيجضلاو ,يرعلا ىلإ ةبسنلاب ثدح امك

 قالا 1177777777 2223325522853 . [ ةدع تاددرت

 سمسم تسلسل ةةطت تحدها .دإ حرخ امك 3333032191

 اا امو ,ةديبز 8 عم قباسلا يف الا اهاضمأ ةقيقد لك تناك

 ذاقنإ يف تمهاس تامولعم اناطعأ اذكهو .تابثبو 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 لّمحت نوملعتي مهو ,مهنيعأ مامأ مهتالئاع دارفأ ىلع ءادتعالاو ,مهيلع

 يذلا وهو ايداع ًايردتم ًايباهرإ نكي مل ةديبز ابأ نأ كلذ ىلإ فاضي يلهو ايدج

 :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

 .هيراجت هيدل ةديبز يبأ عضو يف صخش نم كعد .يداعلا

 ام نراق .سيروب نأش يف كشي مونلا نم نامرحلا بولسأ لشف دعبو ءاك أدب

 ىلإ فاضُي .سيروب ماظن اهجتنأ يتلا تامولعملا ةردن عم ةقباسلا تاحاجنلا نيب

 ؛باهرإلا ىلع اريبك ادعاسم هفصوب - ةديبز يبأل يمييقت نأ كاردإب أدب 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 ءمهب ةصاخلا مهكوكش نيوكتب ةيزكرملا

 يف براجت ءالؤهل نكي مل .سيروب تاينقت ةبرجت نأشب ةيادبلا يف هورهظأ يذلا

 يذلا 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

 © قفارتي رطخ عضو ىلإ لوحتت سيروب براجت نأ كلذ دعب اوّسحأ مهنكل
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 ب يسال نام هج باص عدم بهو سموم مسموم » مميمرم هوبا مج

 - . د وصييس٠سصيببصسمبعسممببسصبببمسبجصب٠صبباوصصلبمببم ب هجصدمم بمس ممم بسبب جصعاا ممج ج»

 10 وألا مامإ نولو ا! 0ل0افملا
 هس ا هلم سل 2 | -. هوس بم ا مسموم مج مج جا ا مم ل سا ل سم بم

 ,هلئاسو نم قثاو هناك" سنون ادن امثمن هيأ نوكردي اوأدب .ةلمتحم ةيئاضق بقاوع

 قباسلا يف ةروصحم هتبرجت تناك .طقف هبراجت يرجي رمألا ةَقيقح يف ناك هنأ الإ

 991 داق .لبق نم يباهرإل يلعف باوجتساب ادبأ كرتشي مل هنكل ,ةساردلا فرغ ىف

 اددجب بارعستالا ةليع سأر ىلع 2888888883820 عضرل 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

 .فسألا عم ءادج نيلبقتم اوناك .باهرإلا ةحفاكم ةثعب لوصو نم ريصق تقو دعب

 ركرملا لتحي لجرلا نأ نودقتعي اوناك مهنأل كلذو ,سيروب اهمّدق يتلا ججحلل
 نع ًابيرقت يؤ برعأ .نواعتي نكي مل اذهلو .ةدعاقلا يف عبارلا وأ ثلاثلا
 نيللملا نقم رععا .ةادست يبأ عم انلشف اننأب نيعنتقم اودبو ,سيروبب مهباجعإ

 ىلإ ابلط سيروب لسرأ .ةاسق نوكن نأ بجي اننأو .ًالمم ناك ثيدحلا نأ نابشلا

 نه قامرحلا نه رقأ ةريق ةيرجعب -نذآلا ًايلاط"ةيدكرملا عباراهعمالا ةلاكوب ةدازق
 .مونلا

 ةزراب ةيلقأ نم تايدحت طقف هجاوت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإ نكت مل

 مايأ ةداخغ تضم .عقوملا كلذ يف نم تالؤاست ةدع تدرو امك . 22

 ه3 لاسرإ دبس نع لأست يكربمألا تارابختسالا عمتجم نم ىرخأ ماسنأ

 ةلاكو نأ تالؤاستلاو درلاو ذخألا اذه لك ةجيتن تناك .ئجافم وحن ىلع اة
 ناك .ةديبز يبأ عم لماعتلا ةداعإ 33555553 تزاجأ ةيزكرملا تارابختسالا

 مدع نم مغرلاب كلذو ,ةحجان نكت مل سيروب براجت نأب فارتعا ةباثمب كلا
 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“ ىالاو :سبئرلا

 كوفر



 دوسلا تايارلا

 - كلذ يف رايخ هل نكي مل نكل ,ريبدتلا اذهب اديعس سيروب نكي مل .«ههلإ»
 .ةرم لوأ انيئاج ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةرادإ

 نل» .مهل اهامت هتحضوأ طرش وهو ,ةدسز نونا ىلإ ثالحتلا لبف اطرش تعضو

 انغلبأ .«هبيعالأ سيروب سرامي امدنع وأ ,ىرع ةلاح ىف وهو ةنازنزلا ىلإ لخدن

 مس 77 جس 17257377221  ءاشن امب موقن نأب

 ل 111 77 اال

 ةيفاقثلا هتاروظحم ىلإ رظنلاب هنأ ن عم 281818808787871

 سها .بيحرت عضوم تناك .ةوطخلا هذه نإف .يرعلاب ةقلعتملا ةينيدلاو

 دنع ةديبإل بأ قايعيس اهب هغالبإ نم نكت مل اننأ الإ اهيلع انقفاوو هرعاشم انت

 .انعم ىتح « تمصيس هنأ امك ,لظعم ناك ل بناج نأ كلذ

 هد مم ,بذكلا فشك زاهج ليغشتب افلكم ناك يذلا ,كتارف لمع

 انلدابت .انرظن تاهجو يف انكراش امك ءايردم ابوجتسم لجرلا ناك .اندع امدنع كلذو

 .ةكديبز يبأ عم لمعلا

 نواعتلا نأب هعانقإ ىلع زيكرتلا يه ةديبز يبأ عم لمعلا يف كنارف ةقيرط تناك

 اا مجمل هل لرقي ناك .هحلاص ىف وه

 11 77م



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 نورضحي نورخآلا ناك باوجتسالا ةفرغ يف 5558 دحأ نوكي امدنع امأ
 ناك .©757©20 ةقلغم نويزفلت ةرئاد ةشاش ىلع يرجي ام نويقاري 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 ال هنأب ًالعفو ًالوق نهرب وهو .ًايقيقح ًابوجتسم ناك كنارف نأ 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 قهزُي هنإ» ءلوقي ناك :ةديبز يبأ عم كنارف نوكي
 نابشلا نيللحملا ضعب ناك .«رانلا ٌيلع قلطأ : هل لوقي هنإ ؟نآلا ةديبز وبأ هلوقي ام
 مع ةركف ىأ 9838888388383 كلتمي مل .ءيش يأب سيروب ظفلتي امدنع نوكحضي

 .كلذ نّمخن نأ انناكمإب ناك نكل .ةفرغلا جراخ انك امدنع انع هلاق

 .ىفشتسمل | يف اهانغلب يتلا ة هنلا نم ةديبز يبأ عم انعياتف « سيروب انلهاجت

 ةعئاش ربتعُتو .ةيساسألا ةراشإلا ماظنب لمعت يتلا ةينمألا ةبقارملا تاريماكل مّدختسُت ةصنم نع ةرابع يه 98
 .ةينمألا ةبقارملا تاريماك عاطق يف ادج
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 دوينيلا تاياا

 روفلا ىلع تامولعملا هذهب ةيقرب اناسرأ .- 5-111

 ةيصوتلا هذه ذيفنت مت .نيلجرلل يلود راذنإ عضو بوجوب اهيف تيصوأو .يلغنال ىلإ

 .لعفلاب
 اهنأب ديفت 99 يف ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ةطحم نم ةلاسر تدرو

 نكمت .تافصاوملا هذه ناقباطي نيصخشل رفسلا زاوج روص ساقمب اروص كلتمت
 فشقوأ هذه هقلا ةجوأ ةلفسالم نم كانه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض دحأ

 هابتشا دعب كلذو .ناتسكاب ةرداغم نالواحي اناك امدنع نيصخشلا نويناتسكالا

 تارافسلاو 9888553 ىلإ رفسلا ازاوج لس .نارّوزم امهرفس يزاوج نأب تاللسلا

 .نايعرش امهنأ نم دكأتلل كلذو .يلاوتلا ىلع ةيكريمألا

 00000100060600 ,يكريمألا رفسلا زاوج نأب ةيكريمألا ةرافسلا تار

 ماينيب رفس زاوج نإ 5555 تلاق .عقاولا يف ناك اذكهو .ًايعرش ناك .

 هولا

 مب ديو ةجولو هشام اممم اا ولع الا هو م:



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 كلذل ةجيتن نويناتسكابلا مدقأ .ةديبز يبأ تاعقوت قباط ام وهو ,ًاروزم نأك دعب
 .باوجتسالا نم ديزم ءارجإل ًادمحم اوزجتحا امنيب ءاليداب حارس قالطإ ىلع

 مدس ر ,1821 ىلإ اتلسرأو ينورتكلإلا حسملا زاهج ىلع ناتروصلا تضرُع

 ذأ ##* *]* 2 ]ذ 1 17711

 .امهروص كلتمي اذ نأ 1-711

 جرجس 1 ب: تاهل

 .اليداب نع ةيلود تحب ةيلمع تأَدن ط1 159

 مجدعسسسس سس وتد تمت ةسشا1  ,تقرلا اذه ىفو

 دالبلا ءاحنأ لماك يف دوقولا تاطحم ةمجاهمل ططخ هنإ كلذك ةديبز وبأ لاق

 نال 4



 دونلنلا اتايارلا

 ؤ 0 ق7 د١ .كرويوين يف سيئر رسج ىلإ ةفاضإلاب

: 
 3 ّح 1 8 ط 5

 0م



 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 :ةيصخشلا باوجتسالا تايجيتارتسا نم جيزم مادختساب تاقيقحتلا ترمتسا

 ىلغنال نم نذإلا تبلط «ةريثك تامولعم ترمثأ ىتلا يهو .ةيفطاعلاو ,ةيفرعملاو

 ىلع تلصح دقو .ةديبز ىبأب قلعتت ةيرس ةفنصمو ةلجبسم تاثداحم ثالث مادختساب

 ا 7777777777777712353121:11111113مهه . نذ ولا

 ةطرشألا ىلإ ًادانتسا كلذو .اقبسم اهتاباجإ فرعأ تنك ةلئسأ حرطب تأدب
 ع

 > ر/ هك وب ا 2 + ا مر تجرم : ١
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 111773 ل فلا قلما 1-1712 2 ]| 1 1 1 1 171

 1 0 يل ادغاسم لماع ةيبرعلا علل يتداجإ تناك

 نكمتي مل ةديبز انأ نأ امك ؛ < ؟وجرتم ىلإ ةججاح كانه نكت ملو هونج فمع ديو حيدمعت نوصل

 قوفتلل تمدختسا ةددعتم ليح كانه تناك .قايسلا اذه ىف بذكلا وأ راكنإلا نم

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ جتحت مل يتلا ةدييز ىبأ ءاكذ ىلع

 فوقوملا يف ريثأتلل ةيساسألا طاقنلا ىدحإ نأ نوفرتحملا نوبوجتسملا فرعي
 هلمعب ءوقي نأ بوجتسملا ىلع نّيعتي .هدض البلد كلتمب هنأب عابطنالا كرت ىه

 .فوقوملا نع تارابختسالا عمتجم ىدل ةفورعملا ليصافتلا لكب ًاميلع نوكيو
 فرعي هنأب هماهيإو فوقوملا يف ة 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 دعم لمحي دف 5 مهطروت ىومسم نع وأ :مهلصع ء يش

 وأ «ةقيقد مهل ىطعُت يتلا تامولعملا تناك اذإ ام ةلاحلا هذه يف نوبوجتسملا
 .ةيذاك وأ ,ةهف أت

 79 حسأ ةجيتن فوقوملا هب رعشب يذلا ب كلل هيبيجتسملا م”

 احلا هذه يف يتسم لوحي .تانتسيسلا رفعي نك ساغ لكم اقميقنسيز

 فوقوملل نكمُي يذلا ديحولا صخشلا حبصي امدنع هل قوفت ةطقن ىلإ ةفرعملا هذه

 هع"



, ' 
 رح هج ناو ا و >1 ١١ ١ ١ : ١ ١ 9

 نأ [( 4 ايي الا | "ياياأعوا

 هيجشتل ةطقنلا هذه بوجتسملا مدختسي .هلوقي ام ىلإ يغصُي يذلاو .هعم ثدحتي نأ
 0 . : - < . أن

 .مالكلا ىلع فوقوملا

 .ىدايدهت ريغ بولسأب يكريمألا بوجتسملا فرصتي نأ فروقوملا عقوتي ال

 ةع كللذك انهيت قيفتيس ..قواعتلل لم 53 ١ هلعصتو قوقاوملا كانقزا خم انا. ففان

 ىلإ ةيسنلاب ةميقلاو مارتحالا نم ردق ىلع ةلظفاحملل فوقوملا اهب رعشي يتلا ةجاحلا

 يذلا ديحولا صخشلا وش بوجتسملا نأل نيفرطلا نيب أم ةقالاعلا 000 .بوجتسملا

 .ةقالعلا هذه ةقاعإ ىف لورقرسلاا بغري اال انهو .هيلإ يغصيو فوقوملا ىلإ ثدحتي

 .اهنم ةدافتسالا نم انكمت اذكهو .ةديبز يبا عم انلاح كلت تناك

 غرز ىلع لمتشت ىتلا ةديبز يبا ةطخ لوحو .اليداب لوح ريرقتلا ةباتك يف اكمهنم
 .اهابإا انالععأ يتلا ىرخالا تامولعملا كلذكو ,؛ةيكربم الا ققشلا ينابم يف لبانقلا

 ,«امظح رمآلا ناك .مكقحب كر اليدك او :لاقو ,انحفاصو "0 مدقت

30 0 
 هع هيض هش

 نهرب امك ,لماكلاب هتقيرط لاشفإ ىلإ انحاجن ىدأ .نيشوهدم تارظنلا انلدابت
 لمع انمامأ :هلوق نم تنكمت ام لك ناك .ةلاعفلا ةقيرطلا يه تناك انتقيرط نأ
 ةلواحمل انيلإ ءيجملا سيروب نم بلط يذلا وه 8998 نأ يف ٌتككش .«انه ريثك

 ناك هنآ كلذو :سيروب نم ىلعأ ةلحرملا كلت يف 19988 ناك .ةقالعلا حالصإ

 .لواقم درجم سيروب ناكو ,©716 دنع افظوم

 ادانتساو 7٠١1, .ويام/رايأ 17 موي يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ تلسرأ

 ةينكسلا ققشلا يكلام لك ىلإ تاريذحت ءاهيلع ٌتلصح ةيرابختسا تامولعم ىلإ
 يف تقلطنا سب رسب يف تددشت لف ةيتمألا تاءارجالا نأ امك ,ماع لعشب

 .رصم ىلإ هّبوت 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 ةرئاك

 6ع



 دوسلا تابارلا

 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 17177 باهرإلا اياضقل كرتشملا زكرملاو
 اليداب ىلع ضبقلا ءاقلإل نوطلطخي مهنأب ينيك انغلبأ .اليداب لوح ينيك عم نمآ طخ
 ةيقارم كلذ نم الد لضفي هنإ ىل لاق .رارقلا اذهب ظآ 7 ادب .هترئاط طوبه روف

 00 .وغاكيش يف هب يقتليس نم ةفرعمل اليداب
 وهو ,وغاكيش ىلإ اليداب هّجوت تبرغتسا ينكل ءينيكر 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 ,وغاكيش يف يلودلا رياهوأ راطم يف ةرئاطلا نم اليداب لجرت نإ ام
 ةعطاقم نم ةررحم يدام دهاش بلج ةركذم اهزيبأو ابناج تاقيقحتلا بتكم لاجر

 ,رالود فاآلا ةرشع غلبم ىلع هعم رثعف شيتفتلل اليداب عضخ .ةيبونجلا كرويوين
 نجس يف نآلا اليداب عبقي) .يصخش فتاه ليلدو يولخ فتاه ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 .(ايناطيرب يف ارح دمحم ماينب حرسي امنيب :يكريمأ

 امابالآ يأ - سيئيإ وجل مّسقلا تحت ةداهش ىلع ًءانب بلجلا ةركذم تررح
 ويش ةئاضق قئاثو يف تسلتلا اهنم ًءازجأ نأ الإ .ةيرس «سيتنا ةدايش ةتمقد .وج

 .«ناتروص ( 388382 ) 1-05 ىلع هوحن وأ ليربأ/ناسين 77 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 ,يساكوم لكيام ,نيحلا كلذ يف ةيبونجلا ةعطاقملا ةاضق

 .شوب ويلبد جروج ىدل ماع دف ثلاث
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 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 يف ايفحص أرمتؤم ,شوب ةرادإ ىدل ماع عدم لوأ وهو ,تفوركشآ نوج دقع

 .وكسوم ىلإ اهب ماق ةرايز قايس يف كلذو ءاليداب ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب وكسوم
 ديق تناك ةيباهرإ ةطخ» ذيفنت ىلإ ىعسي ناكو «فورعم يباهرإ» هنأب هفصوو
 مل .ةيكريمأ ةنيدم يف ةعشم تافلخم قلطت لبانق عرزب يضفت 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 اليدآب تيأر امدنع تَمدُص دقق كرويويت ىلإ اقحأل تدع امدنعو .اهتاذ ةطخلا

 .«ةيعاعشإلا لبانقلا عراز» ناونع عم تالجملا ةفلغأ

 .ىلغنال ىلإ اهب انقربأ يتلا تامولعملا عم بسانتي ال وتلل تفوركشآ هلاق ام نإ

 بولق يف عاد نود نم فوخلا تعرز هتاردقو ةليداب ةربخ ريدقت يف ةغلابملا نإ
 يف ىقمح َودبن انلعج هنكل ,طقف قيقد ريغ تفوركشآ حيرصت نكي مل .نييكريمألا
 نأ وه كلذ لك ىزغم ناك .ةيقيقحلا اهدصاقم نوفرعي نيذلا نيرخآو ةدعاقلا نيعأ

 .لهس رمأ ةدحتملا تايالولا عادخ

 يف ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم نكل «ةديبز يبأ باوجتسا ٌثعبات

 يف هنومعدي نيذلاو سيروب نأب ينوغلبأ مهب يتقالع تقثوت نيذلاو عقوملا كلذ
 فدهب طغضلا ءالؤه عبات .اددجم ةيضقلا هذه ملستي نأ ىلع قوضيرح نظتشأو

 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

 .ةلملق تاره

 .باوجتسا ةساج روضحل ةديبز يبأ ةنازنز ىلإ حابص تاذ طة لخد

 سس سسسسسسسسسسس1 .ادج ةدراب ةفرغلا تناك .دربلا نم 188 نجترا

 ناك .ًادمع تضخ دق ةفرغلا ةرارح ةجرد نأ حضاولا نم ناك 1551115355
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 دوسلا تايارلا

 تاسلج سأر ىلع انك اننأ نم مغرلاب ةفرغلا ةرارح ةجردب بعالتلا لواحي سيروب
 .شقوتا فس [سروب] ةيواجم نأ نم ادركأت اديقلق امك :باوجتسألا

 له» :ةرشابم هتلأس .دربلاب رعشي ةديبز ابأ نأب سيروب تغلبأو ةفرغلا نم تجرخ

 « ؟ةفرغلا ةرارح ةجردب بعالتت

 .«كلذ لعفأ مل . الك »

 م9995 سيروب دارأ .«أدج ةدراب ةفرغلا .كسفنب ققحتو بهذإ» :هل تلق

 سيروب جرخ .ةديبز يبأ بلق تاضبن نمو «ةرارحلا ةجرد نم ققحتي هنأ ادب 1151

 تارابختسالا ةلاكو يللحم قيرف مامأ نلعأو ,ة ةاذاحبم موو مكللا دلع

 ركف هنأك يأ .هتجهل يف ةيمكهت ةحسم تظحال .«ماري ام ىلع ءيش لك» :ةرزكرملا

 .ءايشألا عنطصي يذلا ره 111م نأب

 ةرارحلا هجرد عفرا» :هل تلق .٠ سيروب م ةروانملاب يل مسمعي جازم يف نك مل

 ىلع مهنم دحأ نكي مل .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض عم رمألا ةمحار .هآلا

 نم جرخف رمألاب سيروب ٌتغلبأ .ةرارحلا ةجردب بعالتلاب نذإلا سيروب ملستب ملع
 .ةرارحلا ةجرد عفريس هنإ لاقو ءامتمتم ةفرغلا

 هس سس سس سس سا يىاشلا باركأ ضعب ترضح

 0 ع دن تا ميتا تدع مع نص

 0000 ب اع سستم مت

 دس ا .بعالأ ىدحإ سلي هنأ ٌتكردأ . + +122121
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 رومألا مامز نؤلوتي نولواقملا

 سس 9# ةفرغلا كلت يف عيقصلا عيطتسي ال كلذكو .1##

 موووع

77772177 ] 

“22127 

 ةلاكو معد قيرف ءاضعأ نأ 5-7777 ١١

 .ةركف يأ اوكلتمي مل تاريماكلا لالخ نم نوبقاري نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا

 همس سس سس سس كلذ تفرع يننأل تمستبا

 فرعي سانلا نم اليلق اددع نأ فرعأ اريهك انوهن للف كيلملا ةرطمواك

 .نيرخآلا وأ 8883 ىلإ ةبسنلاب ائيش ينعي ال مسالا نإف اذكهو ,نييرصم نيلثمم

  7 - 8 1يدا ١

 | كال .ةديبز يبأ ةنازنز ىلإ ادئاع ترسو .طتت88 ل ياشلا نم ًابوك تبكس
 6عا/



 دوسلا تايارلا
 000000000000000 ا ذا ماا



 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 كلذ لعمعت ال انلإ

 .لكاشملاب انل بّبست يذلا عقوملا يف ديحولا صخشلا سيروب نكي مل

 ةرازو تبأد .نطنشاو يف ءايوقأ صاخشأل ةهجاولا لجرلا ,ةدع هجوأ نمو ءناك

 مادختساب حمست يلغنالل 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 ةمهم ةديبز يبأ نم اهيلع انلصح يتل

 .تارورضلا نم

 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 ةباتك ىلع اوبأد نيللحملا نكل .نواعتي ال هنأب معازملا يه كلذكو .حضا

 0ع



 دوسلا تايارلا

 نيب ةركفلا هذه رشن نم اونكمت مهو «ةعبرأ وأ ةثالث مقرلا ناك ةديبز ابأ نإ لوقت

 . فريم الا ١ بسكلا طاسوأ

 «ةنهربلا» ىلع ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو قيرف يف نابشلا نيللحملا دحأ ّرصأ

 رظن تفل امك :ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلا ناك ةديبز انأ نأ 22221221 مامأ

 تناك .هلوقي أم نمل ٌتيغصأ .ةدرألا نوكأ ةيفلالا ةطخ يف هدسز يبأ رود لوح 1

 لك نإ «عمسأ» :اهنم تقكمت ةجهل نطلأب هتغلبأ .ةطولغم اهمدق يتلا عئاقولا لك

 ةئطاخلا كتركف ببس وه كلذ نوكي اميرلو ,ةطولغم ةيفلألا ةرماؤم نع كتامولعم

 ةقااوخلا دادعتب كلذ دعب تدب .«ةهدسز ىبأ نع

 كلذك ههجو ىلع تناب .ةطولغملا هميهافم حّحصأ تنك امنيب هيلع جاعزنالا ادب

 قبس ؟باوص ىلع كنأ ٌتملع فيكو» :رارصإب لاق .نوكأ نّمع لؤاستلا تامالع

 .«تاركذملا لك تأرق نأ ىل

 ركصأ ف رع اتامولعم ةلكسلا ىلإ ةيركرملا تارايغعسالاةلاكو للحم دمع

 هس سس سس با رجتسالا تاسلج ىدحا! ءاننأ

 ابأ نأب كلذ دعب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم غلبأ . 511112122332

 ريشت لئالدلا نإ ارلات . 131331313131333 نأ ءانع دخب ناك ةديبز

 .نواعتي ال ةديبز ابأ نأ ىلإ

 روف ةديبز 5 ةيصخشل | ضارغألا يف شيتفتلا 88 نم تبلط نأ يل قبس

 حوضوب ريشت .128888833333 نم ةلاسر قئاثولا كلت نيب نم ناك .هيلع ضبقلا ءاقلإ
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 02: ب

 سس مسايا ةسسسيسلا

 مل اذهلو ,ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم ةقيثولا كلت تناك . 8 اوناك مهنأ ىلإ

 ربصبو ؛ءمهل تحرش ينكل ءاهتءارق نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم ير.

 .ةلاسرلا ا

 باهرإلا ةحفاكم زكرم يف انومجرتم لقي مل .ئطخم تنأ» :نيللحملا دحأ

 .«اهلوقت يتلا رومألا

 يللحم نيبو انتم رق رقوقأ قاس | هداج اهوعجاري مهعدو مهيلإ دع» :مهل تلق

 .ةيلاتلا ةليلقلا مايألا ىدم ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاك

 .ينتقناعو ينم نيج ىعدتو ,نيللحملا قيرف ىلع ةفرشملا ةليلق مايأ دعب تمّدقت
 متنك .ادج ٌةفسآ يننإ .595852 اوناك» :تلاق ؟ثدحي يذلا آم .ةمدصلاب تعش
 .«ةئطاخ ةقيرطب ةلاسرلا ىلغنال يف نويوغللا ٌمهف .باوص ىلع

 . ال3333 هلاق ءىش يأ ىف اوككش نيللحملا نأل ءًاردان أرمأ راذتعالا كلذ ناك

 نوفرعي مهنأب نولّلحملا رعش :.صاض امهتاوصأ نكل تانثا وأ دحاو ءانثتسا كانه ناك

 ايفاك كلذ ناكو .ءتاصخلملا نوللحملا أرق . "822834 دوجول ةجاح ال هنأو ,ءيش لك

 ضعب ةءارق ادع نييباهرإلا عم ةربخ يأ اوكلتمي مل مهنأ امبو ,نكل .مهيلإ ةبسنلاب

 عضولا نع 3 رّبع .عسوألا نييباهرإلا ةكبش اومهفي مل مهنإف ,مهنع تاركذملا

 لمع ةيفيك نع ةركف ىندأ نوكلتمي ال مهنكل ,نابشلا ءالؤه أرقي» :يلاتلا لكشلا
 .«يقيقحلا ملاعلا يف رومألا .

 عم لكاشملاب قلعتملا ىصخشلا ىجاتنتسا ناك 277221212121121

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب قلعتملا تاباوجتسالا جمانرب نوريدي نيذلا صاخشألا .

 ةلاكو يف ماعلا شتفملا وهو ,نوسريجليه .لأ .نوج دعب ام يف جاتنتسالا كلذ دكا

 يتلا ءاطخألا ىلع مهضارتعا نع اورّبع نيذلا ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو يف

 ,ةليلق تاونس دعب ةيرسلا ةفص هنع تعز مث ٠٠١6 ماعلا يف هريرقت رشُن .بكتر

 001ك

 ادن هي ده



 دوسلا تايارلا

 تالباقملا تيرجأ نيذلا نم ددع هلاق ام بسحب» :يلي ام ىلإ ريشي ىذلا ريرقتلا وهو

 لوح ةلاكولا ىدل ةرفاوتملا ةيرابختسالا تامولعملا نإف ريرقتلا اذه دادعإ ءانثأ مهعم

 .باهرإلا ةحفاكم زكرم يف تاباوجتسالا جمانرب قالطإ لبق ةدودحم تناك ةدعاقلا

 ,عوضوملا اذه يف ءاربخلا ىلإ وأ ,ةءافكلا يوذ نم نييوغللا ىلإ ةلاكولا تدقتفا

 ىف نيفوقوم اوحبصأ نيذلا ةدعاقلا ةداق هفرع امع ًادج َةليلق ٌةفرعم تكلتما اهنأ امك

 فوقوملا ىلع بجي» امع لؤاستلا ىلإ نيللحملا ةفرعملا يف صقنلا اذه داق .دعب ام

 .«لعفلاب فوقوملا هفرعي ام دكؤت يتلا تامولعملا يهو .هفرعي نأ

 نإف هيلإ هجوي ٍلاؤس عم فوقوملا بواجتي ال امدنع» :لوقلاب ريرقتلا يضمي

 ءاهكلتمي يتلا تامولعملا بجحي فروقوملا نأ ناك ايلعلا ةداقلا ىدل ضارتفالا

 بوجوب ايلعلا ةدايقلا تصوأ نأ كلذ لك ةجيتن تناك .رثكأ تامولعم فرعي هنأو

 اه ةشأ انيق كلذ ناك .ةنححسملا باوجتسالا تاشقت 155 ب لمعلا ةداعإ

 اذهل ةجيتن ةيلمعلا هذه يف سيروب لاخدإ ناك .رخآ ىمعأ دوقي ىمعأب نوكي

 مل ةلاكولا نأ ببسب يأ ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو دنع ةفرعملا يف صقتنلا

 «امدق رشع ينثا سيل» هلوط نأو .قيقحتلا عم نواعتي ناك ةديبز ابأ نأ مهمل

 ىلإ ةراشإلل همادختسا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف يئاقدصأ داتعا ريبعت وهو

 .ةدعاقلا يف ًاريبك ًاوضع ناك ةديبز ابأ نأ ىلع نطنشاو يف سيروب ىمعاد رارصإ

 مايلو هدهاشم دحأ يف رهظي يذلا تراه فيارب مليف ىلإ ىرخأ ةراشإ كلت تناك

 شيجلا مامأ ءنوسبيغ ليم هتيصخش بعل يذلا زرابلا يروثلا دئاقلا وهو ,ءسالاو

 دونجلا دحأ هل لاق .«سالاو مايلو انأ .ادنالتكسا ءانبأ اي» :نلعيل يدنلتكسالا

 ؛'سالاو نوكي نأ نكمي ال هنأب .ادبأ هب تتلي مل هنكل .هنع ًاصصق اوعمس نمم نابشلا

 هنإ .كلذ تعمس .لجأد»» :سالاو فاجأ . .ه«مادقأ ةسيس كوط عليي سالاو مايلو» نأل

 يتلا زاثلا تاركب زيلجنالا كلهُي فوس هثإف انه ناك ول امأ .تاثملاب لاجرلا لقي

 .«همسج نم جرخت يتلا قوربلا تابرضب كلذكو .هينيع نم جرخت

 يف مهدايسأ ءارآل نيلثمم عقوملا يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وللحم ناك

 هن: يقي :ةيلووبسلا عقوم ىلإ سيروب ةداعإ رمأ دورو رخأتي مل اذكهو .ىلغنال
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 كلذ لعفن ال اننإ

 طعي مل وهو .نواعتي ال ةديبز وبأ :لبق نم ناك امك ءاربخلا هذختا ىذلا ريكفتلا

 حمس اذكهو ءاهكلتمي نأ ةدعاقلا يف ةثالث مقر لجرلاب ضرتفُي ىتلا تامولعملا

 .هبراجت نم ديزملا ءارجإب سيروبل

 اعتمس ةدسر انأ نأ نإ ىلوألا ةرملل كل انعامتجا دنع ,ةقن لكبو « سيروب لاق

 9 .«ملع الهدد "1 ًالئاق .هتاشفت ىو مقا وأ ةقيرط مادختسا درجمب هعرسب انعم

 لز

 نا

 وه (يعش# نييباهرإلا عم لمعلا نأ كارقأ هنأكو أدب .ناآلا ترّيغت هتاحورشو هترين

 نوكتس يتلا ةيفيكلا نع ثدحتلاب أكن .سيردتلا فرغ تايرظن نع فلتخي دف

 نلعأ .«ةمواقملا ىلع هتردق صيلقت ىلإ فدهت ةيجهنم ةقيرط نم اءزج» قرط هيف

 فوس مهنأو ,ةعاس نيعبرأو نامث ةدمل مونلا يف نآلا مرحي فوس ةديبز ابأ نأ كلذك

 تقولا ىف ةيلاعلا ةبخاصلا ىقيسوملا ىلإ هضيرعتو هبايث نم هديرجت هيلع نوضرفي

 امك ءهبايث نم ةديبز 5 دّرَج .ىلغناال نم كلذب نذوإلا سيروب كلتما .هتاذ

 . اطقم ءاقنلا ىلع ريجاو .ةيلاعلا كورلا ىقيسوم :هتتازتز ىف حبي

 هئاسؤر ىلإ يوقلا هضارتعا لقن .تهتنا دق ةنونجملا سيروب براجت نأ انضرتفا

 بّضو .عقوملا رداغي فوس هنأ اريخأ نلعأ .ايضرم ادر قلتي مل هنكل .يلغنال يف
 :ىل لاق .هلقتس ىتلا ةرايسلل هراظتنا ءانثأ هبرقب تسلج .ليحرلل ًادادعتسا هضارغأ
 ال ألا .بيذعتلا لوح شفينج تايقافتا همسا ءيش كانه .دودحلا ىطختن 01

 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 ءدإ بعل .ارارم هتمفاوم مدع ءبذكلا فشك زاهج لغشم وهو .دإ نلعأ

 انسلج .هرودب اقلق ناكو ,ةديبز يبأ «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 عقن دق اننأ فرعت تنأ

 . «ةعقا وم
 ا
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 دوسلا تايارلا

 لا ةيامحلاب هيف ككشي يتلاو ٠ 160 .1 عاملا نم رانيا رتانلا نوناك خيري لدجلل

 لجرلا ىصم .نيرخآلا نييباهرإلاو ةدعاملا يفوقوم ىلع فشج ةيفاقتا اهضرعت

 طسو ”؟ ./ ماعلا يف لاقتسا هنكل «سشوب ةرادإ يف ماع 7 مه يناث هتفصب لمعي

 .ةلصفنم ةيضق يف سرغنوكلا مامأ زيحتلاب تاماهتا

 دب نسي ازنوغ قوكي نقود :لبق نم مسالاب تعمس نأ يل قبسي مل هنأل هتلأس

 عأءاعتلا

 .«شوب يماحم هنأب نولوقي» :دإ ينغلبأ

 «؟لدعلا ةرازو ىدل لمعي ا د كلذ ىنعيأ»

 .«ضيبألا تسلا يق لمعي هنأ الكرد

 .«رومألا هذه لثم ىلع لدعلا ةرازو نم ةقفاوم ىلإ جاتحن اننإ .ىفكي ال اذه»

 :«قحح ىلع ةئأرو

 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 كذب تفدقأ يتلا ةيق ةيقربلا يف لدعلا ةرازو يماحم تايوه ركذت مل .اهاملت يتلا

 :لددعلا ةرازو لبق نم اهيلع ٌقفاوم تافقتلا هلل

 ىلع دمتعأ ال يننإ .لدعلا ةرازو نم ايوتكم ائيش وأ نأ ديرأ» :دول تلق

 ومي يف عت ابوتكم ام ةمأ ٠ اذإ هنإ لوقي ةرادإلا اطاستلا هاش لوق كانه .«طقمتف

 ىلع موللا مهدحأ ىقلتيسو ,موي تاذ ةفدلا بلقنتس» :ادنأ فحعوي الل هتاق.قرولا ىلع

 .«اذه
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 ,كلذ لعفن ال انثإت

 ءوست فوس رومأآلا نال ؛ مهم هتيقلت رمأ لك لجسأ يننإ» : ىل لاق مث : ءدإ قفاو

 مالا نمي

 اهلشف هسفنب دهش ىتلا هبراجت ىلإ ىرخأ ةرم ءوجللا ىلع هتاذب دإ ٌرصأ اذاَمل انأ

 ريراقتلا تراشأ .ةموكحلا اهعفدت تناك يتلا ةيلاعلا تابترملا ىلإ ببسلا دوعي امير

 .دحاولا مويلا يف رالود فلأ ىضاقتي ناك هنأ ىلإ قحال تقو ين

 لخدي ةعاس نيعبرأو ين قرغتست 3 ينل مونلا نم قادرا 0 ءانثأ دإ ناك

 ا

 .كلذ كعب جرحي دا

 م2299 ,ةديبز ابأ غلبأو ةينيتورلا سيروب ةسرامم ةرم تاذ دإ سرام

77111010 703172179197737 

 1117م 71171751

 2010 ا ا ا د ا ول ا

 هم

 لفقملا ينويزفلتلا ثبلا ماظن لالخ نم ةدهاشملا انعبات 1111

 اكهنم ناك . 111911591113531 احن ©2017

 ةآسب قلتي ال رمألا نأ ول كحلأ نأ قكسملا خم ناك .مونلا نم نامرحلا ببسب

 ظ .سانلا

 ىلع ًءانبو .هذه نيعبرألاو ينامثلا تاعاسلا لالخ ىرخأ ةلحرم ىف تعضو

 ضعب بتكي نأ لمأ ىلع كلذو .ةديبز نيت مامأ ملقو ةقرو 0 تاميلعت

 قيدصتلا نلغ بعسلا نع ناك .ًاتيف بكي علا هنكل ,:ةيرابهتسالا تامرلسلا»

 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 «يلغنال ربع تاقيقحتلا

 زكرمو #89 - 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 انئدحت
 مل اذكهو ءايلعلا ةرادإلا نم هب موقي ام لك ىلع ةقفاوملا سيروب ذخأ .ًائيش رّيغي مل

 يبا نامرح] ةعاس نيغنرألاو ينامشلا ةرتفب هل حمس .هلوق وأ ءيش يأ لعف نم نكمتن

 .[مونلا نم ةديبز

 تارابختسالا ةلاكو ةرادإ تدمع سيروب براجت نم ةيناثلا ةلوجلا تلشف امدنع

 يبأ باوجتسا ىلإ ةدوعلا انناكمإب نأب ءددرتب نإو ءانغالبإ ىلإ ًاددجم ةيزكرملا
 .ةكراشملا ضفرأس الإو ءسيروب براجت فقوتت نأ أددجم انطورش تناك .ةديبز

 هه .ماني هانكرتو ,ىقيسوملا انفقوأو ,هبايث ةديبز يبأ ىلإ اندعأ
 19197777771 7 ذا“

 12ه 15

 تاينقت نأل كلذو .ةرملا هذه ةبوعص رثكأ تحبصأ هعم لماعتلا ةداعإ نأ انفشتكا

 ىلإ داعو ؛ةياهنلا ىف تحجن ىننكل . 119355133333333 .هبذ ترذأ سيروب

 يقابو .هفتاه ايل ,هتافاوي رق كلذكو .هعم روصلا ٌتضرعتسا .يعم ثيدحلا

 ال1 سجس 7 سس سس سس. ةسمخ تل ا هضارغأ

 1777 بج 00107111

 ا وول ل علا ا ديس 0 تن عام
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 «كلذ لعفن ال انثإ١

 رمألا جاتحي .فلتخم صخش وه باوجتسالل 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 «ءلينوأ نوجب تركف
 يف ينيل ناك .نوتاه ينيل يف كلذك تركف .يملاعلا ةراجتلا زكرم يف لتق يذلا

 ةنسلأ ىأر امدنع ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا موي حابص يف هلمع زكرم ىلإ هقيرط

 تاقيقحتلا بتكم ىلإ هقيرط لامكإ نم الدب نكل .لوألا جربلا مهتلت يهو ناريثلا
 ضكر يناثلا جربلا برص 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 199999999595199 .لرك

 ىلع لوصحلاو سانلا ةايح ذاقنإ لجأ نم كلذو ءايرورض كلذ ناك املك ماستبالل

 .ةيرابختسا تامولعم

 هس سس سس سس سس, تاكن كانه تناك

 تشي نذل نت اتلاف ناو كن يدل 2 نفي 25 1 شا نان ب افعال ت00: نداكت تيكا فات
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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» :مهدحأ لاق .ةعاس نيعبرأو نامث
 لزنملا يف تيأر .«ةعاس نيعبرأو نامث دعب راهني هّدحو مسجلا»و ,«ةيفاك ريغ ةرتف
 هس .رادجلا ىلإ ًادنتسم ًاريبك اا مايألا دحأ يف [أبخملا] نمآلا

 101 00275239 اب هروب“ ؟ هبت او هال تت ت12 نسق: تهتك. :

 ا 177777220123777 73717231511 ججوجوجووسووو 1131311111

 .ةيلوؤسملا ىلوت نأ دعب مخزلا رارمتسا نم ةيلاتلا ةلحرملا كلت فصوب

 نيلوؤسملا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يهر . 1-11 نقا

 تارابختسالا ةلاكو لوؤسمل تلق .هتطخ نومعدي ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ين

 يف انل رايخ ال لوقي نأ ديري هنأكو هيفتك ره .«يعم حزمت كنأ نم دب ال» :ةيزكرمل
 .كلذ

 ك1 ت1 ل قل رق رز وساق
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 دوسلا تايارلا

 .اهتبرجت يف بغرأ ينأب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم تغلبأ 5

 02_0ئ-5555955555250059552252222-2 مري #تس  تلا ل يل

0 
7 0 

7 

 2 الا

 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

 ةرادازن نقيبألا تيبلا .ظعأ .اهاقاردعا ريم لهاوملا ناكل سيروب هيرايق

 نم عيجشتلا ىقلت امك ,ضايب ىلع ًاكيش سيروب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 ةربخلا ىلإ مهداقتفا ناش نع ناك ,نضرألا ىلع ةيركرملا تارايختمالا ةلاكو يللحم

 ,ةءاسإ رثكأو انوئج رثكأ رومأ قلع 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

 .ةيرابختسالا

 يذلا رمألا وهو ,ءبيذعتلا دودح سمالت داكت سيروب تالواحم نأ تظحال

 نطنشاو يف ام ًاصخش نأ يبلق نم تينمت يننأل عقوملا كلذ يف تيقب .ينلهذأ

 ىتح بغرأ مل :ةاناسز يبأ باوجتسا ةعباتمب انل حمسيو ءنونجلا اذه فقوي فوس

 تنك ينكل .اددجم هنم ةديفم تامولعم ىلع لوصحلا ةصرف نع يلختلا ىف ذ نآلا

 تنكو ءًانونج رثكأ ءايشأ قيبطت اهيف لواحي سيروب ناك ةرم لك يف ربكأ رتوتب رعشأ
 جمانربلا ىلع نوفرشي يذلا صاخشألا لايح قلقلاب رعشأ

 جاردأ تيهذ لق سيروب ةحازإ ةيناكمإب يلامأ نأ سل يتلباقم دعب ةكردا
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 «كلذ لعفن ال انتإ»

 .ةينالّقعلا نع اودعتبا دق جمانربلا نوريدي نيذلا صاخشألا وأ ءصخشلاف .حايرلا

 05 555 اهاطخت عقاولا يفو ,بيذعتلا دودح ىطختي باوجتسالا أد, 7555

 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 *#### ةقباسلا ىلئاسر

 نأ ضرتفملا نم ناك يتلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ربع ةلسرملا ةينورتكلالا

 ةلاكو رقم يف لمعي يذلا مارف كاشت وهو ؛تاقيقحتلا بتكم طابترا طباض ىلإ ملست

 كلذو .ةداتعملا ةينقالا 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
 ايمركخ ًاقظوع هقصوي همرتسأ انأو ءاقيدص هرفغأ ىلا وروماد كابريدملا دعاس

 يف اقحم تنك .يرجي ام ةجيتن بضغيس هنأ يف كشأ ال يننأ امك .ئدابملاب مزتلي

 فوس مهنأ لمتحُي امو ,ةقباسلا عيباسألا ىدم ىلع ثدح ام تابل ٌتحرش

 انه ءاقبلا يننكمي ال» :هل تلق نأب يتملاكم تيهنأ . 9 عم ايلات هنولعفي

 ءازإ احرشو ىقبأ نأ يننكمي ال .«هيلع ضبقلا يقلأ امإو رداغأ نأ امإ .نآلا دعب

 يننكمي الو ,بيلاسألا كلتل ةيكريمألا ةعيبطلا يفانت يتلا ةيقالخألا ريغ لامعألا

 تامولعم بسكن نأ ضرتفملا نم ناك امنيب ةءاسإلل ضرعتي ضصخش ىلع جرفتأ نأ
 .نييكريمألا حاورأ ةيامح ىلإ يدؤت نأ نكمُي هنم ةيرابختسا

 ىلإ هجوتي نأو روفلا ىلع عقوملا رداغي نأ بجي 18888852 نأب تاب ينغلبأ

 تاقيقحتلا بتكم ريدم عم رواشتلا تاب دارأ .تاميلعتلا راظتنا يف ةرواجم ةنيدم

 وهو كنارف انيلإ ٌمضنا .امّدَق يضملل قرطلا لضفأ نأشب رليوم تربور يداحتالا

 كنارف انغلبأ .باهرإلا ةحفاكم زكرم لبق نم بذكلا فشك زاهج ليغشتب فلكملا
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 .«هب تمق ءيش أوسأ لجرلا كلذ فيظوت ناك» :ةنيدملا عراوش ىف انلاوجت ءانثأ

 .هتوص ىف لجخلاو مدنلا ةربن تحمل

 عم ةميظع ةقالع تمقأ نأ ىل قبس .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةطحم ترز

 يه. سيئر ميظوأ .عأرلا ينئورطاشي مهمظعمب اوناك .ةطحملا كلت يف طابضلا

 .يرجي امل مهفتم هنأب 52 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

 .كرويوين

 نأ بلط ليحرلل دعتسم هنأب هءاسؤر غلبأ امدنع هنأل ,لعفي مل دس كل

 ةداتعملا هتينقأ ربع كلذ 25 غلبأ .ةيفاضإ تاميلعت لوصو ىتح ةرداغملا لجؤي

 ليسا اذأ تنك ترها اناسؤز قارقا تحب ناك .ةرادإلا ىلإ الوصو

 ًاليمع نكي مل 85592 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 اه لخدت ءاقب ةرورض اوأر مهنأل تاب هردصأ يذلا

 ,رومألا ريغتت دق ءاوعمسا» : 3998982 لاق .ءاقبلاب 888 ل حامسلا ىلإ مهعفد

 نم نونكمتت لهف ٌثرداغ 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 , نتا » :هل تلق
 اننأ يله ريدملا ققاو .اريبك ارطخ لدي ةتأ ابنك دينك هلا كتايقالخأا دبع دم

 نأ كنكمي نكل .رداغأس يننإ .ةرداغملاب انرمأ تاب نأ امك .هذهك لامعأب موقن ال

 .«ءاشت ام لعفت
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 را تدذآذآزآزآزآزآزآزآز اا

 .«ىقبأ فوس»

 .«هشتنا نذا» :اعدوم هل تلق

 دنع تاب فشتكا .ةديبز يبأ لوح عامتجا دقعل نطنشاو ىلإ 1553 داع

 انأ امأ ,نطنشاو يف تاب رقم ناك) .عقوملا يف يب دق 2 نأ طقف كلذ

 . ( 9999959 رارق نع هربخي مل ادحأ نأ امك .هب قتلأ ملو كرويوين ىلإ تدعف

 .مويلا ىتح هحماسي مل وهو .هرماوأ ذفني مل 7 نأل ًاريثك تاب بضغ

 نأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم مّمص .عقوملا ىلإ ةدوعلا مدعب رمأ وهو

 .ةوسقلا يف ةيلاغملا بيلاسألا يف افرط نوكي ال

 ىلع نيعتي هنأب اورعشو .تاب عم ايلعلا ةرادإلا يف نيلوؤسملا نم ددع قفاوي مل
 تاب عم فقو رليوم تربور نكل ,ءباهرإلا ةحفاكم جمانرب نم أءزج نوكي نأ

 نيذلا كئلوأ نأو .ةموسرملا اهدودح تدعت دق رومألا نأ رليوم كردأ . 8و

 يقب .هل تناك لصفلا ةملكلا نكل ,عجارتلل نيزهاج اوسيل بيلاسألا هذه نودناسي

 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لخدت ةياهن كلذ ناك .نطنشاو ين 111

 .ةديسز يبأ باوجتسا

 نأ ىلإ كلذ دوعيو ,ةواسقلا يف ةديازتم قرط قيبطت 8 ليحر دعب سيروب عبات

 يف دجوي .بيلاسألا كلت ةمواقم ىلع نيبردم اوناك نيرخآلا نييباهرإلاو ةديبز ابأ

 يذلا فقسلا وهو ,ةيساقلا تاينقتلل يجاجز فقس انماظن لثم ةيطارقوميدلا مظنلا

 .ةياهنلا يف بوجتسملا عادخ ىلإ فوقوملا أجلي .هقرتخي نأ بوجتسملل نكمُي ال

 .ةديبز وبأ هلعف ام اذهو

 رمألا رادصإ ىلع 811: بيلآسأ نع نيعقادملا ربجأ ىذلا .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 يأ
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 دوسلا تايارلا
 مصسم ل بسسس مدسسسلا 02720

 هسفن يباهرإلا رضح ىتلا رومألا زيزعت ىلإ ةيساقلا باوجتسالا بيلاسأ يدؤت ال

 هتبرجت ىف مكحتلاب ربكأ اساسحإ هيطعت اهنكل .هيلع ضبقلا ءاقلإ ةلاح ىف اهلبقتل

 ةيجيتارتسا يدؤت .هتمواقم ةيوقت ىلإ يدؤي يذلا رمألا وهو ,هل ضرعتيس ام عقوتو
 قوفتلاو يباهرإلا هابتنا ةراثإ  لباقملا يف 00 اهتقبط يتلا 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 ٌملع

 .ملع
 دكأتلل ةقيرط دجوت ال .ةقوثوم ريغ ةلدأ ىه بيذعتلا نم ةبستكملا ةلدألا نإ

 تامولعم ءاطعإل وأ جاعزنالا بنجتل امإ ملكت هنأ وأ ءاقداص فوقوملا ناك اذإ اًمم

 ىذلا وهو ,قحال تفو 8 روس ألا بيلصل | دمحم خيشلا دلاخ غلبأ .ادمع ةطولغم

 يف نوبغري نيبوجتسملا نأ دقتعأ ام يبلأ يك ةطولغملا تامولعملا نم اريبك اردق

 .«ةئيسلا مهتلماعم فاقيإ ىلإ مهعفد لجأ هو ةعالسم

 بوجتسملا عفدي .نواعتلا نم رثكأ ناعذإلا قيقحت ىلإ فدهت سيروب قرط تناك

 رسي بوجتسملا نأ دقتعي ام لوقل بّوجتسملا صخشلا ناعذإلا قيقحت ةلاح ىف

 ةيضق وه كلذ ىلع لاثم لضفأ نإ .ةقيقحلا نوكت نأ ةرورضلا نم سيلو .هعامسل
 هنأب دعب ام ىف ىبيللا فرتعا .نادلاخ ىف ةديبز ىبأ كيرش وهو .يبيللا خيشلا نبا

 ايأ عفد يذلا هتاذ ببسلا وه كلذ ناك .«[ةيبنجأ ةموكح] ىلإ هميلست بنجتي يكلو

 ,ةدعاقلا ىف ةثالث مقر لجرلا هنأب «فارتعالل» قارغإلا ةينقتل ضرعت نأ دعب ةدسز

 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 3 ٠ " ماعلا

 اروف تامولعملا كلت تبعل ,ةدعاقلاو قآرعلا نيب ام ةقالعلا مييقَْلا ىبيللا اهي ىلدأ
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 «كلذ لعفن ال اننإ»

 بسحب كلذو 7٠0, 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 ,يدؤيف 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 قييباهرألا قع ةيرابغتسا

 رشع وأ ةنس دعب ءاوس يرورض رمأ ىلإ ةمكاحملا لوحتت .ىمسم ريغ لجأ ىلإ سائل
 نع ةجتانلا تامولعملا نكل .مهحارس قالطإ بجيف كلذ ثدحي مل نإو .تاونس

 تائيهلا ىف 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» :تلاسو ئاشلا اذه يف دإ عم تثدحت

 «؟لئاسولا هذه مادختسا دعب ةديسز بأ عم اهملإ

 .«ةيركسع ةمكحم ىلإ لوحتي نأ قونيرب مهنأ دقتعأ»

 .«[طقف ةنادإلا ىلإ فدهت] ةعنطصم مكاحم تسيل اهنأ فرعن انئكل ,ةيداعلا

 يف ةمدختسملا تاريضحتلابو وماناتناوغ جيلخ ةيلمعب ملع ىلع دإو انأ تنك
 ماعلا نم ركبم تقو يف شيجلا وماحم غلبأ ةيركتسلا مكاحملل مرشإ تالاع

 اونوديب نأو 2ةلدالا ىلإ ةبسنلاب نيصيرح اونوكي نأ ةروربقب نييوجتمملا ”,.1

 عافدلا ةهج كارشإ ةرورضو ؛فاشتكالا ةيلمع كلذك كانه تناك .اهنع تاركذم

 ةيركسعلا مكاحملا يف ىتح هنأ ائيلإ ةسشلاب 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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 ريغ ةينقت لك ىلع ريثك تقو فرض .ةئيطب ةيلمع هاركالاب 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 يذلا رمألا

 .امامت لوبقم

 ةيلوؤسملا نع 7٠٠١9. ويلوي/زومت 79 يف لدعلا ةرازو بتكم هردصأ ريرقت وا

 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 يننإ .«باوجتسالل هتمواقم رسك فدهب ًايجيردت
 ةحفاكم تايلمعل ىوصقلا ةيمهألا نع ةركف يأ كلتمي ةًايقيروفو ةملك بتك يذلا

 .باهرإللا

 ًالققتسم 01 ةياديلا ىف ناك يذلا سيروب ةريسم نأ قحال تقو يف تسلق

 ةرادإ ىلإ لوحت مث ,يمالسإلا فرطتلا يف وأ باوجتسالا قرط يف ةربخلا ىلإ دقتفي

 باوجتسال صصخملا انجمانرب يأ  ةدعاقلا دض انتكرعم يف تاهبجلا مهأ ىدحإ

 ربمتبس /لوليأ ١1 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 فرغ يذلا

 "ذي اهينصوب ةيضانلا دوقملا ىف اساسأ ةيركرملا تارابغتسالا ةلاكو تلمع

 عم نواعتلابو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ناك .ةيرابختسالا تامولعملا عمجل

 'يكريمألا ضيجلا ىف ةيئانجلا تاقيقحتلا ةدايقو 134618 لكم ةيركسعلا .تائيهلا
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 ىلوتت يتلا تائيهلا يه .ةصاخلا تاقيقحتلل يكريمألا وجلا حالس بتكمو
 : لا ماعلا يف نوسرجليه نوج هدعأ ىذلا ريرفتلا حرشي .مهب :ةسشعلا باوجتسا

 ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو جمانرب نأ ليصفتلابو .,تاباوجتسالاو تالاقتعالا ا

 ةلاكولا نأل كلذو ءابيرقت ساسأ نود نم ًادبد» ربمتبس/لوليأ نم رشع ىداحلا دعب امل
 ىف تابوعص تهجاو نأ دعب كلذو تاباوجتسالا ىف اهتالخدت لك ًايلعف تفقوأ
 ' .«ىندألا قرشلاو ىطسولا اكريمأ يف ىلوألا تاباوجتسالا جماربب قلعتت اياضف

 راشتسملا نأ "0821 يققحم نع 7٠٠١4 .,ويلوي/ازومت 794 يف ردص ريرقت دروأ

 مظعم يف ةلاكولا نأب مهغلبأ وزير 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 نككت مل ةلاكولا نكل ؛(ريرقتلا ىف

 يف ابيصم وزير نكي مل) .لقحلا كلذ يف ةيمسر ةربخ ىلإ رقتفت تناك ةلاكولا نأ
 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا لبقو ,ةلاكولا يف بذكلا فشك مسق نأل ,كلذ

 تاباوجتسالا ءارجإ نع الوؤسم ناك ءباوجتسالا عرف مساب اقباس فرغ 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 0١
 عم سيروب نواعت .«باوجتسالا تاينقتل ةدعاقلا ةمواقم لوح ةسارد ةياتكو ,ثحب

 كلذ ةجيتن نايسفنلا ناملاعلا رّوط .عافدلا ةرازو عم نيلماعلا نييسفنلا ءاملعلا دحأ

 .لدعلا ةرازول عباتلا ةينهملا ةئوؤسلا بكم (5)
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 دوسلا تابارلا
 557 ببيببسوو

 نيذلا نويركسعلا فصو .«تاباوجتسالا يف اهمادختساب ايصوأو 5115 قرطب ةمئاق

 ٌ عمتجأ مل يذلا ب هةكيرش نآو ءةسرطغلا ةئاغ يف هنأب سيروب نيدقاعتملا اوفرع

 ةياغ يف جيزم امه بضغلاو ةسرطغلا نأ دقتعأ .ئيس جازم وذ صخش ادنأ هب

 .ةروطخلا

 0 الا سلوم نب تافيتسن جيا ريزقل نع دعب يلا تقطعتا

 ناللحملا دنتسا .ةدعاقلا هتدعأ سنا رت رتسفتام ليلذ 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 ىلقتعم لمحل

 نييباهرإلل ةاطعملا تاميلعتلا ةحص تررب سيروب تايئقت نأ وه عقاولا نأ الإ

 .نيفوقوملا

 يل لاق .عقوملل يترداغم ىلع ةليلق عيباسأ رورم دعب وروماد تاب عم تعمتجا

 ثيدحلا ىرج) .ةديبز يبأ نم ةيتآآلا ةيراختسالا
 .(عقرملل طل ةرداغم دعب

 نم 3قاك 5539 هؤاضرإ انيلع يعبني .رمآلا عفاو يف كلاجر هكيرأ» :تسنست 5و

 هنومعدي نيذلا صاخشألا نكل ,سيروب براجت لشف رمتسا انترداغم دعب هنأ حضاولا

 .لشفلا كلذ رربي ديدج رذع ىلع روثعلا ىف و اودهج

 تاباوجتسالا جمانرب دوجوب هيف فرتعا "٠٠١ ماعلا يف ًاباطخ شوب سيئرلا ىقلأ

 بتكم ريدم دعاسم نم كلذ دعب ةيفتاه ةملاكم تيقلت .«هتاحاجنوب هدعو :ةساقلا

 «؟سيئرلا باطخ تتعمس له» :اهلالخ ينلأس يداحتالا تاقيقحتلا

 دحأ ىف لمعلاب يوقع تقولا كلذ ىف داليلا جراخ 1-5 . « الكرد :هتمجأ

 .عيراشملا

 .«انرودب هنع ثيدحلا
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 سس 1 ووو «كلذ لعفن ال اننإ»

 سيئرلا نأ تكردأ .ةيفتاهلا ةملاكملا ىزغم تمهفو دعب ام يف باطخلا تأرق

 تارابختسالا ةلاكو تاركذم يف ةيرس تربتعا يتلا ةطولغملا تامولعملا رركب

 نع ةطولغم تامولعم ىقلتو ليلضتلل ضرعت دق شوب سيئرلا نأ دقتعأ) .ةيزكل

 ةفص اهنع تعز ىتلا تاركذملا نمو .باطخلا نم تملع .(تاينقتلا كلت ةيلاعف

 مهيلإ لضفلا ةبسن ىلإ ىتح اوضم نطنشاو يف 15178 يمعاد نأ ءدعب ام يف ةيرملا
 نأ نم مغرلاب كلذو .ءراتخم وه دمحم خيشلا دلاخ نأ نع تثدحت يتلا ءابنألا يف

 .تامولعملا كلت انفرع امدنع عقوملا يف نكي مل باهرإلا ةحفاكم قيزن

 - ةديبز يبأ باوجتسا» :ىلي ام ويام/رايأ ٠“ يف يروبدارب ةركذم تدروأ

 خيشلا دلاخ دّدحُت ىتح ...ةززعملا باوجتسالا تاينقت تمدخّتسا نإ امو ءًاددجم
 وبأ مدق .«ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا هنأ ىلع دمحم

 سوخ [امهيف نمب] نيطشان لوح ةّمهم تامولعم» :ةركذملا كلت بسحب ديب
 نطنشاو ةقطنم ىف «ةعشم تافلخم تاذ ةلبتق» عنصل ططخ يذلا [0] اليداب
 ىتلا نيلكورب رسجو ةينكسلا ققشلاب ةقلعتملا [تارماؤملا] ططخلا امأ .«ةمصاعلا

 كتلصح اهنأ ةيتكرملا تارابغعسالا ةلاكو تمعز دقق ةديبز ىبأ نم ًاهيلع اناسح

 زارحإ نم نكمتت مل ةلاكولا نأ ودبي .نمزلا نم ةنس دعب دمحم خيشلا دلاخ نم اهيلع
 . 8898 مادختسا ىلإ ترطضا اذهلو ,تقو يأ يف اهل حاجن يأ

 خيرات تلمح ىتلا يروبدارب ةركذم تدروأ .كلذ عم ىرخأ ةريثك ءاطخأ نجت

 ويام/رايأ ىف وغاكيش ىلإ هلوصو ىدل» اليداب ىلع ضبقلا يقلا هنأ ويام/رايأ "
 /رايأ رهش ىلإ دوعي هيلع ضبقلا ءاقلإ خيرات نأ وه عقاولا نكل "١٠ ٠«. ماعلا نم

 نب يزمر نأ ةيرسلا ةفص اهنع تعزن ىرخأ ةركذم تدروأ ٠5 ماعلا نم ويام

 نأ وه عقاولا نكل ٠٠07. ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك رهش يف لقّتعا دق ةبيشلا
 خيراوتلا هذه تدأ .700؟ 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 .7001 ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف تأدب يتلا قانتخالاو قارغإلا ةينقت
 .ةيلمعلا ةيحانلا نم ليحتسم كلذ نأ وهف
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 دوسلا تايارلا

 تارابختسالا ةلاكو هتعضو يذلا «يسفنلا مييقتلا» ةدهاشم ةصرف يل تحت

 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 1

 .ةززعملا

 نإف مييقتلا اذه بسحب» :يسفنلا مييقتلا ىلإ ةراشإلابو :يبياب ةركذم دروت

 فوفص ةعرسب قلست دق ءطقف هرمع نم نيثالثلاو ةيداحلا ىف ناك يذلا ةديبز ابأ

 .ةدعاملا يف عبارلا وأ ثلاثلا لجرلا نوكي نأ ىلإ لصوت 0 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 اطروتم ةديبز وبأ ناك

 .«رييضس/لوليا ١9 تامل ديططعملا عز ماو

 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 ءةديبز يبأ ىلع ضبقلا

 تاركذملا يف ةيلاتلا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع ًاسبتقم ّلظ يسفنلا مييقتلا اذه نكل

 .ةيلخادلا ةيموكحلا

 ظ ةمواقملا تاينقت لوح ةدعاقلا ليلد بتك ةديبز ابأ نأ كلذك يسفنلا مييقتلا دروأ

 / 2ةغايص ىلإ اوهبتني مل مهنأ كلذك ودبي .«هتيلالقتسا رّدقيو .ًايتاذ هجوم صخش» هنأو

 ' ىلإ مامضنالا ىلإ (حيحص اذهو) «هتيلالقتسا ردقي» صخش دمعي اذامل .مهتاملك
 ٠ لوح ةدعاقلا ليلد بتك يذلا وه ناك ام اذإو ؟اهدئاقل ءايمعلا ةعاطلا بلطتت ةمظنم
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 مس ا كلذ لععن ال انتإ'

 تاينقتلا يهو) حجنت فوس ةيساقلا تاينقتلا نأ نودقتعي اذاملق ةمواقملا تان

 هودارأ ام لك قرولا ىلع اوعضو مهنأ ودبي ؟(هنوعقوتي ام ىلإ ةبسنلاب ةليئض ودبت ىتل
 .«اسدق رشع يتثا» غلبي ةدييز يبأ لوط نأ ىلغ ةنمربل

 ىذلاو 1٠٠١6, ماعل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا شتفملا ريرقت دروأ

 ال :ديبز ىبأ لوح ةيمسرلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تاركذم ْنأ :نوسرجليعه ةّدعأ

 مل اهنأكو ودبت اهتلعج نكل ءانترداغم لبق هعم اهانزرحأ ىتلا تاحاجنلا طقف بجحت
 ةديبز يبأ حورج ةجلاعمل ةددشم ةيبط ةيانع ةيادبلا ذنم ةلاكولا تمدق» :ادنأ ثدحت
 ثعمج .هئافش راظتناب ةدع عيباسأ هباوجتسا ةيلمع تلجأ امك ,هيلع ضبقلا ةجيتن
 مل ناوجتسالا نأ وه عقاولا نكل .«ةديبز بأ باوجتساب ماق اقر كلذ دعب ةلاكولا

 .اهييعاج ناك تأ امك ,ادبأ لَجْؤي

 مادختسا زيجت يتلا تاركذملا ىلإ ةبسنلاب صاخ لكشب ظوحلم وه ام نحل

 ناكر يلوقسع نع ةمدقملا تامولعملل هيف كوكشملا ريغ اهليقت وه تاينقتلا كلت

 تارايختسالا ةلاكو مييقت ايلك دمتعا» هثأب يروبدارب فرتعا :ةياكرملا تارابختسالا

 نم دكأتلا لواحي مل هنأو ,8175 ةززعملا باوجتسالا تاينقت ةيلاعف نأشب ةيزكرملا
 ال» :081 يروبدارب غلبأ .«اهيف كيكشتلا وأ اهاقلت يتلا تامولعملا كلت ةحص
 نم رود ناك .«تامولعملا كلت يف يلعف قيقحت ءارجإ ىلع عقاولا يف يرود لمتشي

 .عيطم فظوم رود نم اليلق لضفأ راطإلا اذه يف نيرخآلا حلاصم سرحي

 ىلع تالييذتلا ىدحإ تدروأ .اهدحو لدعلا ةرازو أطخ ىرج ام نكي مل

 نم ققحتلا سيل هرود نإ اهيف لاق ىتلاو 088 ىلإ اهمدق ىتلا يروبدارب تاقبلعت
 ضيألا :تيبلا راشتنسو «سيلارئوق ىجم !.ىلآ تسد ديلوؤسملا دحأ نأو ,عئاقولا

 ةعجارم لجأ نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول عبات ديدج قيرف ءاشنإ ىلع غندليف درت

 هنأ له .«جمائربلا اونبت نم ىلع ًامئاد تدمتعا ةيلاعفلا تامييقت نكل «جمانرب
 ,ةديكأ ةقيرط كلذ ناك ؟مهجمانرب ةيلاعف مييقتب 5115 ومعاد فلكي نأ قئاللا نم

 .هنوديري يذلا جاتنتسالا ىلإ لوصولا نمضت .ةلهس

01/7 



 دوسلا تايازلا

 انتحيصن تدنتسا» :ىلي ام دروتف تاينقتلا كلت تزاجأ يتلا يبياب ةركذم امأ

 يأ نوكلتمت ال مكنأ كلذك مهفن اننإ .انل اهومتمدق يتلا .ةيتآلا قئاقحلا ىلإ

 يأرلا اذه نأو ءانه اهصيخلتب انمق ىتلا 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 يتلا قئاقحلا تّصخلت

 ءاضعأ رابك نم ناك هنأو (عقاولا يف نواعتي ناك هنكل) نواعتي نكي مل ةديبز ابأ نأ

 ماع ىلع اونوكي ملة ةركذملا كلت ساتك نأ لمحت ..( (كلذك نكي مل هنكل) ةدعاقلا

 حنم اوبلط نيذلا كئلوأو ,تاركذملا تايوتحم اومّدق نيذلا كئلوأ نكل ,ةقيقحلاب

 .ديكأللا هجو ىلع قئاقحلا هذهب ملع ىلع اوناك ءسيروب براجت قيبطتل نذالا

 ةبسنو ءبيذاكالا هذه نيودتب ةيساقلا تاينقتلا كلت يرصانمل حامسلا بسن .ةكل

 (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 ,كلذ ناك .تاينقتلا هذه هيلع قّبطت صخش لوأ ةديبز وبأ ناك .لبقتسملا

 نطئشاو يف صاخشألا ضعب ناك .تاينقتلا كلتل يلوأ قيبطت وأ ةبرجت ةباثمب .ةدع
 اذكهو «ةيبيرجتلا ةلاحلا» يف اوحجن مهنأ راهظإل جئاتنلا ةباتك ةداعإ ىلإ قيام

 سيروب حنُم .لبقتسملا يف اهمادختسا نكمُي تاينقتلا هذه يف حاجنب نولداجي اوناك

 .ةيلاعلا ةميقلا يوذ نم نيرخآ نيلقتعمب مكحتلا يف قحلا هكيرشو

 ةياغ يف ناك هيف عضولا نإف يداحتالا تاقيقحتلا بدخل ا رسكرلا رقدلاا نأ

 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 (دهيج كانه نأ فرعن مل اننكل .بيرق تفو يف

 .لدعلا ةرازو يلوؤسم نيب ىتح ةطولغملا
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 «كلذ لعفن ال اننإ»

01 

 ويلوي/زومت 1 خيراتب رداصلا 9 ريرفت ةجيتنو قحاال تفو يف تملع

 تاينقت مدختست نأ ةيادبلا ىف تبلط دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ - ٠

 يلاتلاك تاينقتلا صخلتت .ةديبز ىبأ باوجتسا ىف ةرشع ىتنثالا 8115 باوجتسالا

 :(ويرقتلا يف اهدورو بسحب تاميصوتلا)

- 

 تا

 عضيو هيدي اتلكب فوقوملا بوجتسملا كسمُي :هابتنالا بذج دصقب كاسمإلا

 ال مث ,ةعيرسو ةطوبضم ةكرح يف كلذو .ةقايلا يّتحتف نم بناج لك ىلع أدي

 .هوحن فوقوملا بذجي نأ ثبلي

 رادج ىلإ مزحو ةعرسب عفدُي مث مامألا ىلإ فوقوملا بحسُي :رادج ىلإ دانسإلا

 ءانثألا هذه يف هتبقرو هسأر دنسُي .رادجلاب هيفتك اتمظع مدطصت ثيحب يعانص

 كلذو ةكرحلا نم هعتميو :قوقوملا نيآرب بوععسلا كليست :ةجولا» كانتفألا

 عم نكل ءفوقوملا هجو يتهج ىدحإ ىلع ةحوتفم دي ةحار عضو قيرط نع
 .نينيعلا نع عباصألا فارطأ داعبإ

 دي سمالتتو أقع اهضعب نع السلق ديلا عباصأ درفت :ةناهالا وأ هجولا ةعفص

 ةمحش لفسأو .ءفوقوملا نقذ ةمدقم نيب ام ةعقاولا ةقطنملا عم بوجتسملا

 .اهتاذ ةهجلا يف نذألا

 الزدقص نوكي م ةداعو . قوص يع لعب فوقوملا عصوي :قّيضلا زاجتحالا

 2 . .ةرقوتتا تا ا .ةداعلا يف ًايناعب ا يذلاو .اريبك أ اريغص

 .ةعاس ةرشع ىنامثت

 .فوقوملا عم زاجتحالا قودنص يف ةيدؤم ريغ ةهرشح لاخدإ متي متي :تارشحلا

 ةسمخ ! ىلإ ةعيرأ دعب ىلع فقي نأ لقتعملل نكمي :نادجلا ةاذاحمب قوقولا

 نوكت .ًابيرقت هفتك ضرع رادقمب نيتدعابتم هامدق نوكت امنيب رادجلا نم مادقأ
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 يك ىلإ هةعتاضأ نيكي 7! سنو ةلاحلا هذه ى اعأ نيتدودمم ب

 ىلع سلجي فوقوملا لعج عايضيألا هذه نمضتت نأ نكسب .داهجإلا عاضوأ -ب
 ىلع عوكرلا وأ .هسأر 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 -و
 نع مونلا نم نامرحلا نوكي نأ ةيادبلا يف حرقا :ةظحالم] .ةدحاولا ةرملا يف

 ةنبثم ةقلحب نيتديقم هامدق نوكت امنيب ءفوقولا ةيعضو يف لقتعملا دييقت قيرط

 ىوتسم ىلع عضوي يديدح بيب 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 مرحي

 ىوتسم قوف ىلإ هامدق عفرث امنيب ةكيرأ قوف فوقوملا دّيقي :قانتخالاو قارغإلا-١ ١

 همف قوف شامق ةعطق بوجتسملا عضي مث هسأر كيرحت نم لقتعملا مرحُي . .هسأر

 ةدمل هايملا رورم ةلاحلا هذه يف عنمُي 4 عقلا كل يف ءايلا بكس اني هنأ

 قرغلاب ساسحإ ةينقتلا هذه نع جتني .ةيناث نيعبرأ ىلإ نيرشع نيب ام حوارتت
 .قاتتخالاو

 .[ةقيثولا هذه رشن دنع ةرقفلا هذه ةلازإ ىلإ ةموكحلا تدمع]-١

 عافدلا ةرازو يماحم دحسأ نأ :ويلوي/قومت 7غ. ىف رده ىذلا 021 ريرقت ةروأ

 لوقي نأ هل زاجأ دق ماعلا يعدملا نأت هغلبأو ا عم ايفتاه ثتدحت» ءوي نوج وهو

 نادج. ىلإ دانسألاو .مابقالا .ىتج دصقي كاسمإلا) نلوآلا تسلا تابنقتلا نآب

 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

 ما/
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 «كلذ لعفن ال انثإ»

 ٠١٠:٠١ ةعاسلا وحن دنعو 7٠٠١7 ,سطسغأ/سآ 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 7٠١. 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 ءليهأتو ءبيردتل ةصّصخملا ةرودلا يهو ,نيبوجتسملا بيردتل

 ابوجتسم مهدحأ لعجل نيعوبسأ ةرتف يفكت ال .«ةلاكولا ىدل نيبوجتسم اونوكيل

 نكل بيردتلا نم طقف نيرهش سيل ًاءوفك ًابوجتسم ام ًاصخش لعجي ام نإ .اءوفك

 .باهرالابو فوقوملاب ةفرعملا ىلع لوصحلا

 ليوط تقو دعب ىلوألا ةرملل هب تعمس ريبعت 18115 ةززعملا باوجتسالا تاينقت

 مل هنأ يأ 5127377 قا

 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 نورجي
 يمالسإ لوأ ناك هنكل ,هباوجتساب نوموقي فوقوم لوأ ناك ةديبز ابأ نأ ىلعرمالا

 .قالطإلا ىلع هب نوقتلي فرطنم

 دودح براقت داكت» اهنأب »989898995583583 اهفصو ىتلا تاينقتلا امأ
 ببر ووو“

 .لدعلا ةرازول عباتلا ماعلا شتفملا بتكم )1

 0ا/ا/



 دوسلا تايارلا

 يف ةرداصلا تاهيجوتلا نمض نمو .دعب ام يف تينيت جروج اهنلعأ دف «بيذعتلا

 يف ةدمتعملا باوجتسالا تاينقت» اهنأ ىلع 7٠٠١7, ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك 8

 تاهيجوت لمكت» تاهيجوتلا هذه» نأ تينيت ربتعا .«ةيزكرملا تارابختسالا 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 ت ا

 نأ ىلع مونلا نم نامرحلاو .لزعلا مادختسا غّيصلا هذه نمضتت .اهيلع رصتقت ال

 ةيوسحم ةيمكلا نأ املاط) ةيرارحلا تارعسلا صصح ليلقتو ءةعاس ٠ زواجتي ال

 مادختساو .ةءارقلا داوم نم نامرحلاو ؛(لقتعملل ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملل

 عمس يف بطع ثادحإ بنجتل (لبيسيد) توصلا ىوتسم بسحب) ةيلاعلا ىقيسوملا

 امأ <«. ةعاب 7١ ةداع زواجتت ال) ةدودحم ةدمل تاظافحلا مادختساو ,.(فوقوملا

 .حيقنتلل ضرعتف يقابلا

 لبق نم «[ةدمتعم] ةيرايعم» ةديبز يبأ عم اهلشف تّبث يتلا لئاسولا تربّتعا
 .سردلا ملعتي مل ادحسأ نأ اننا اةيستنك جروج

 قئاثولا نع ةيرسلا ةفص تعزي ىتح يأ ,ةيلاتلا تاونسلا ىدم ىلعو .يلع نيعن
 ىبأ نع ىكحت ىرعأ ولت ةيدك عنشأ اذأو .اتمانض ىقبأ .نأ ةرتتلا ذهب ةقلمتملا

 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 تمدخّتسا 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 ىف 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 .ىرسلا

 اهنع تعز ىتلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةينورتكلالا لئاسرلا رهظُت .اهتدهاشم

 فالتإل ىوصقلا ةيمهألا ىلع اوددش نيذلا مه ةلاكولا يلوؤسم رابك نأ ةيرسلا

 ا 7777772772233 دلما

 تا ا ا ا عدس دس تمص

 ةفص عزن عم ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو جمانربل تانادإلا دشأ ىدحإ تزرب

 نوسريجليه نوج صحمفت ١11 ٠. مانا 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 ىتلا ةقيرطلا يأ)

 ريت يتلا بناوجلا ضعب نم ولخت الو ,رثكأ ةيتاذ ةيلمع يه ...ةززمملا باوجتسال
 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 تارابختسالا

 .روهظلا نع نيتنس رخأت ريرقتلا

 0و4



 دوننسلا تايازلا

 هنأ ىلع اهيلإ راشي تاعامتجا ةعاق نمضو 7٠١4,. ماعلا لئاوأ يف تيطعأ
 بلف نولشاوبم مامأ كلذو .ةديبز يبأ نع ايرس اضل 877 ةسايمن كاءولسع أنتم
 ام لك ناك .ةمدصلاب نوفظوملا رعش .خويشلا سلجمل ةعباتلا تارابختسالا ةنجل

 تارابختسالا ةلاكو يلوؤسمو ,شوب ةرادإ نم هوعمس ءيش لك ضقاني هايإ مهتغلبأ

 اةينكرملا

 :مهل هتركذ ءيش لك تابثإ ىلع يتردق دح ىلإ ةشقانملا تلصو امدنع مهل تلف

 تاركذملا تناك .«ماودلا ىلع هتاركذم نودي تاقيقحتلا بتكم ليمع نأ اوركذت»

 ةنزخ يف ةظوفحم ةديبز يبأ عم ثدح ءيش لك ىلع يوتحتو يدي طخب اهتنود يتلا

 . ال3332 كرويوين يف 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 ع كك اذي ينكل ءاولعف اذام فرعأ ال» :ينباجأ»

 ,ريمتبس/لوليأ ١١ وأ ةدعاقلا نع ًائيش فرعي يناغفألا زوجعلا كلذ نكي مل

 لوالا يدحتلا ناك .نيصخشل نامسا امه «نطنشاو»و «كرويوين» نأ ّنَظ هنأ ىتحو

 يقلأ نيذلا كئلوأ نم نابلاطو ةدعاقلا ءاضعأ زييمت وه وماناتناوغ يف هانهجاو يذلا

 .أطخلا قيرط نع مهيلع ضبقلا

 تايالولا تناك *٠٠١. ماعلا نم رياربف/طابش لئاوأ ىف ومتيغ ىلإ تلصو
 ناتسناغفأ يف مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا نيفوقوملا بلج يف اهوتل تأدب دق ةدحتملا

 اني مدحلا انئانجس نع ًادج ليلقلا ىوس فرعن نكن مل .يكريمأ زاجتحا عقوم ىلإ

 شيجلا ةدعاسمل اهيبوجتسمو اهيققحم رايك تلسرأ ةيكريمألا ةيموكحلا تائيهلا نأ

 .دإو ,نيدافكام بوب كانه اوعمجت نيذلا نيب نم ناك .مهفينصتو مهباوجتسا ين

 سا دعب ام يف هعم تلمع يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طباض وهز

 .فيشيتن  نوجو ءيروخ هيردنآو .ا#

 0/م؟*



 دوسلا تايارلا

 اوناك نيذلا لامشلا فلاحت يلتاقم 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 نابلاط ىلإ نومتني مهباكر نإ ةدعاقلا

 .مهدوهج ءاقلو .ةتوملسي صخش لك لباقع ً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

 (ًايبعتتنل وهو) يمالسإلا ملاعلا نأ ملعن انك .تاهرالا عم ةنواعتملا تاكيهلا نمض

 رعشي هلعجن يك كلذو مارتحالا نم ريبك ردقب هانلماع اذكهو .ًاّمهم ًاصخش هربتعي

 رومألا ةشقانمب أدبن انكو .هعم ماثولا 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

 1 .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

 000 .ناتستاقفأ 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

 تاعامتجا نم ًاريبك أودع يفرطملا ديش .ةايحلال :ةحلسألا يرتشت «ةيناسنإ ةمظنم
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 وماناتناوغ ةيلخ

 دلاخو .يرهاوظلاو .ءندال نب عم ءادغلا ماعط لوانت اهنيب نم ناكو .ةّمهملا ةدعاقلا

 ندال نب عم رهظ يذلا وهو ,يبرحلا دلاخ لولشملا يدوعسلا الملاو ءدمحم خيشلا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه هيف حدم يذلا ركذلا ئّيس ويديفلا طيرش يف

 عافدلا ةرازو نكل 70١١, ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت 4 يف طيرشلا ىلع رثُع)

 .(ربمسيد/لوألا نوناك ١7 يف هتقلطأ

 تامجه نم ريصق تقو دعب ناتسناغفأ ىلإ ةدعاقلا عم نيفطاعتملا نم ددع رفاس
 تادب ةيوامسلا تاءوبنلا نأ اودقتعا نأ دعب كلذو ءريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا .

 لقانتب ءالؤه أدب .اكريمأ ىلإ ةبسنلاب ةياهنلا ةيادب يه تامجهلا نأو ءققحتلاب
 ثدحتت يتلا ثيداحألا هبشي يذلا وهو ,ةرخآلا نع 8 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 ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا نع ٠
 .يهلإ ريبدت نم اءزج مهتفصب ناتسناغفأ ىلإ ناكم

 ناتستاقفا ىلإ رثع كلانهو ءنآزي] ىلإ اوجرفاس ذك : :ىرسلا ةلحبو ءاقولا كفرت

 اميركت ءادغ ةبدأم ماقأف هئاقدصأ نم يبرحلا ربتعي دال نياك .بيرونلا قيرط رف

 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 ,راتخملا ىلإ اهيف لضفلا دنسأو ربمتبس/لوليأ

 رشع ىداحلا دعب ناتسناغفأ يف مهيلع ضمنفلا يقلأ نيذلا نولتاقملا ناك

 نولواحي اوناك مهنأل كلذو .ةيقيقحلا مهرفس تازاوج نولمحي ربمتبس/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 اننأل

 .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 تلشس- قلملا
 انل ادب .نآرقلا ميلعتل ناتسناغفأ يف اوناك مهنأ اهلمكأب ةعومجملا تمعز .ناتسكاب
 ,ةعومجملل نيرخآلا ءاضعألا روص ىلإ رظنأ تأدب .كشلا ريثتو ةقلتخم مهتياور نأ

 وهو ؛ّىصوقلا ميهاربا ادب .مهنم دحاو يأ ىلإ فرعتأس تنك اذإ امم ققحتأ يك كلذو
 ,ةدعاقلا ءاضعا نم ددع اهايإ يناطعأ يتلا فاصوألا عم اقفاوتم .ىتاجوس وطآوم

 وهو ,ينادوسلا بيب يبأ نع .لدنج وبأو ,عصقلا دهفو ءوتشرخ نيسحلا مهيف نمب
 بساحم هفصوب لحارملا ىدحإ ىف هعم لمعو ,ةيادبلا ذنم ندال نب عم ناك يذلا

 .يبرغملا مصاع يبأ ةنبا جوز كلذك ناك .ةدعاقلا

 قيقش وهو ,فيشيتنأ كيام ىلإ ّيصوقلاو كرابت روص نع خسن لسرت نأ تبلط
 ىلع روصلا ضرعت نأ ضرتفملا نم ناك .كرويوين يف 51-| 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
 .بيبحح وبأو مصاع وبأ امهنأ ىلع روصلا يف لاجرلا ىلإ افرعت دق

 ةصصخملا] ةدعاقلا ميسقت ىرج ومتيغ ىلإ نيفوقوملا لئاوأ رضحأ امدنع
 كرتشملا قيرفلا دئاق وهو ءيفالنود .يإ لكيام ءاوللا :نيدئاق نيب ام [نيلقتعملل

 ؛ةيركسعلا تاباوجتسالا نع لوؤسملا قيرفلا وهو (10101 1351 70:66 170) ١٠
 ةرادإ نع لوؤسملا وهو ٠١, كرتشملا قيرفلا دئاف وهو ,سوكاب كير ديمعلاو
 .ءانجسلا ةسارحو ةدعاقلا

 قيرف فارشإ تحت نولمعي ومتيغ يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ءالمع ناك
 .يب ديقعلا ةساثر تحت وه ىذلاو ,عافدلا ةرازول عباتلا 0171" ةيئانجلا تاقيقحتلا
 يهو :©11) فرحأب ةريخألا هذه ىلإ راشُي) .ةيئانجلا تاقيقحتلا ةدايق نم وهو ,ولام

 همك
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 وهماناتناوغ ةيلخ

 كرام ناك .(ةيئانجلا تاقيقحتلا مسق يأ ,ةدحولل يلصألا مسالا نم فلؤملا زمرلا

 0177 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفل تلكوأ .ولام ديقعلا بئان وه 2015 نم نولاف '

 ةلقتسم ةفيظو يهو ايئاضق قحالي نأ بجي مهنم نَم ريرقتو «نيلقتعملا عم قيقحتلا

 ةنايقعمالا:تامرلسلا عيت ىلع رضاتت يلا نييركسلا نيبوجتسلا ةبهب نم

 تاعومجم نأب ينربخأ .يفالنود لارنجلا 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 كرات نكل ,لكاشملاب 'ٌ

 «؟هلمع انب ردجي ام ىف كيأر ام» :ىفالنود لارنجلا ىنلأس .«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

 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ذنم هيلع ضبقلا نم انكمت ةدعاقلا يف يدايق زربأ

 نوكي نأ بجي كلذلو مهم لجو هنإ .لدنج 5 ةبتر نم ىلعأ تناك هتبتز نأ امك

 ةقيرطلاب .هعم لماعتلا نم انكمت اذإ اذه :ةيرابختسالا :تامولعبلل الهدم ًاردصب

 .«ةحيحصلا
. 

 ىف ناك يذلا وهو ءيركسعلا نجسلا ىلإ كرابت يفالنود لارنجلا بحطصا
 ةيمهألا يوذ نم نيلقتعملا لصفل ةرفاوتملا ومتيغ يف ةديحولا ةأشنملا تقولا كلذ
 ىلع ٌدوجوم يركسعلا نجسلا كلذ نأ يه لكاشملا ىدحإ تناك .ىرسألا ىقاب نع

 يذلا رمألا وهو .ذفاونب ةزهجم تناك تانازنزلا نأ امك .ةريزجلا طسوتت ةلت ةمق

 نوئيجي نيذلا صاخشألا كلذكو .هيف نودجوي يذلا ناكملا ةيؤرب ءالزنلل حمسي

 كلذو .مهناكمب 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 نمو ىتأي نم اودهاشي نأ كلذك بغرن مل .(رمحألا بيلصلا تارايز لضفب
 .ذفاونلا ةيطغتب سارحلا ماق كلذلو
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 دوسلا تايارلا

 مالسلا» :هل تلق .يركسعلا نجسلا ىلإ هلوصو روف مصاع يبا ةرايزل تهجوت

 .«مصاع ابأ اي مكيلع

 .«مالسلا مكيلعو»

 ,تنأ نم فرعأ» :ةيبرعلا ةغللاب ًاملكتم عوضوملا بلص يف روفلا ىلع تلخد

 .«ةبعللا تهتنا .كتيمهأ فرعأو

 ,كيلإ فرعتلا نم [ونكسمت دوهش يدل ديل « ء يشب كديفي ل 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 ىبأ

 .ةعامجلا تايكرح مهفن اننأ ةركف حاضيإ لجأ نم ندال نبل [بقل] يكرحلا

 «؟ اهب م ,يترسأ»

 . «ءاطع يبأ لتقم دعب اهنع ريثكلا كانه»

 « ؟ءاطع ونبأ وق نمد :لوقلاب ينعطاق

 يف دوجوملا لبجلا وهو ,ةمساب لبج ةسصسقت نيل ةدعاقلاب رمألا لصو .دوعسم هاش

 « ؟هركذتت له .ناتسناغفأ ىف ةيلاتقلا طوطخلا

 بيبخ وبأ وه رخآ قيقش نم ةيناث ةلمرألا كتنبا تجوزت .كترسأ ىلإ نآلا دعنل»
 اولقّتعا نيذلا لك ىلإ فرعتلا ىف انحجتت 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
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 وماناتناوغ 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

 ءريصق 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 ,ساموت نيالب ىلإ رمألا تعفر .هيلإ
 قاطن نمض عقي كلذلو ,ةيقيقحلا هتيوه ىلإ فّرعتلا نم انكمت نيجس هنإ» .ضرألا

 .« انصاصتخا

 .«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 .مهعم لماعتلا ٌىلع بجي نيذلا نيفوقوملا

 ةلاقم تحمل .ةيبرعلاب ةرداصلا فحصلا ىدحإ علاطأ تنكو ,ةدع رهشأ ترم

 ,تاراسفتسالا ضعب تيرجأ .يبرغم ضاق دي ىلع مصاع يبأ حارس قلطأ هنأ تذروأ

 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 ىتلا ةيرابختسالا تامولعملا ةيمك نإ» :بوب لاق

 ةيقب يضمي نأ قحتسي هنأ ركذن مل اذإ اذهو ءانتزوح يف رخآ لجر يأ تامولعم

 .«نابضقلا ءارو هتايح

 .بوبو انأ هباوجتساب تمقو ءومتيغ يف يقب دقف .لباقملا يف .ّيصوقلا امأ
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 دوسلا تايبارلا

 نذال نب نغ ةمّيق تامولغم انل مّدق هنأ امك «تقولا ضعب ذولا نم وج قلخ قرغتسا

 هتمجاهم دعب ندال نب ةيامحل نّيعي ّيصخش سراح لوأ لجرلا ناك. علا هقيرفو

 ةقيرط نع تامولعم كلذك لجرلا انل مّدق رردلا اذهب مايقلل ًالمؤم اكو :نادرملا 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 ىف ّىصوقلا ينلأس

 ماعلا يف يأ ؛ليوط ٍتقو رورم دعب ىتح ثدحي مل قارعلل يكريمألا حايتجالا نكل
 .ةبارغلا ةياغ ىف لاؤسلا اذه نأ ىل ادب كلذل ٠0٠0

 ثيدح دوجوب ينغلبأ «؟تلأس اذامل نكل ءنآلا ىتح كلذ لعفن مل ءالك»

 وزغلا ىلإ نآلا قارعلا ىه يتلا دالبلا ضرعتت از ففي ةنداتس يتلا ملاعلا ةياهن نع

 نم ددع يمامأ ركذ .طفنلا ىلإ ةراشإ فويسألا اههذ ىلع لتاقتت شويج دي ىلع

 ا ا .دوسألا بهذلا نع ثيدخلا كلذ ةدعاقلا يلقتعم

 كي ايوتج مهسفنأ اورسعاو .ءايعكصي فك ركشم ةريداحلأ مادختساو .ةدعاقلا هلوقت ام

 .ةسدعم هءوبت

 قاحلإل هتيجيتارتسا نأ ًاريثك ددري ناك. نذل نب نأ كلذك ٌيصوقلا ينغلبأ

 عيطتسي نل هنأ ندال ني.فرع .اهب حارجلا فالا 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

 يف هذهك تايلمع ذيقنت طقف دصقلا نكي ملا .اهيف ةلصمبم ريغ ةايحنلا حبصت نأ ىلإ

 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 هت يك كلذو اهيلع تصنتت ةدحتملا تايالولا نأ نودقتعي يتلا

 .«تارماؤملا» كلت ةقحالم يف

 هوب.



 وماناتناوغ جيلخ
 ريو يوب ار حج ا ا و يي ع وو ياعسل 21419192907774 ولا

 ,ةمكاحملا ىلإ هميدقت دنع بنذم هنأب تاونس ةدع رورم دعب ّيصوقلا فرتعا

 .هعافد قيرف ةحيصن ىلع ًءانب كلو

 .ومتيغ يف ةدع تاطابحإب كلذك انررم اننكل ةدع تاحاجن قيقحت نم انكمت

 [كابتشالا] لمعلا دعاوق ىلإ دقتفن انكو ,ةددحم ةطخ دوجو مدع ىف ةلكشملا تلفين

 بسح لمعلاب اوأدب دقف نوكّتحملا نوققحملا امأ .ةيئاهنلا ةلحرملا ىلإ يدؤت ىتلا
 .قوف نم رماوألا يقلتب اوأقي ام ناَعرس 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

 حصنُي 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 ءومتيغب مهقاحلإ ديعأ نيذلا 111155 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 يف

 .ةياهنلا يف يرجتس ىتلا تامكاحملا نأشب

 ؛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 ةربخلا يوذ نيبوجتسملا نيب تافالخلا نم ةلسلس كلذك تثدح

 ةلكشملا تئاك .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 تايبازلا

 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 نوقّمحملا

 ييباهرإ باوجتسا نم كعد يقيقح باوجتسا يأ اورجي نأ نود نمو «ةيبيردت
 ريبك لكشي ةدنتسمو 0 ةلضض ةدعاقلاب ددجلا نيقّقحملا ةفرعم تناك .ةدعاقلا

 ْ .ةيفحصلا تارمتؤملاو مالعإلا لئاسو تاياور ىلإ

 اوأدب امدنع ركذُت 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 .«جئاتن 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 ءاَدقعم] لثم ءومتيغ يف تمدخّتسا يتلا ىسقألا تاكيتكتلا نعو

 .ةبعتم عاضوأ يف نيفوقوملا ىلع ءاقبإلل يرخصلا

 هذه قيقحتلا تاسلج نم عوج 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 ىف اهباستكا نكمي ال لاجملا اذه يف ةفرعملاو باوجتسالا
 نع ربك سسك نلإ ةفاضالاب باهرإلا عيضاوم ةساردو ,ةيعامجلا ةساردلا لالخ نم

 .ةريخلا يوذ نيبوجتسملا عم لمعلا لالخ نم ةبستكملا باوجتسالا ةربخ

 دارفأ اهيدتري يتلا كلت لثامت سبالم ءادتراب نييركسعلا نيبوجتسملا ضعب أدب

 انتاحاجن نأ مهنم انلث :ةيئاتحلا :تاقيقحتلا قيرقو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 ؛ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف رمآ بئان وهو ,نولاف كرام ملست .انرهظم ةجيتن تءاج
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 وماناتناوغ ةيلخ

 قيرف راعش لمحت صيمق يتثم ىلع لوصحلل شيجلا نم ًابلط لحارملا ىدحإ يف
 .ةيئانجلا تاقيقحتلا

 ١ ىلع اوضوتعا نيذلا ةربللا نينوق نييوعتسسلا ىلخ يضارتغالا رصتقي مل
 باوجتسالا تايلمع معدل ةدعاقلا ىلإ اولسرأ نيذلا نييكولسلا ءاربخلا نكل ,هودهاش

 رين موت لاثمأ نم نومرضخملا ءاربخلا ا .تاضارتعالا كلت يف مهرودب اوكراش

 898 و ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ةعباتلا ىكولسلا ليلحتلا ةدحو ىف لمعي يذلا

 نيلأحملا ريك وهو .زابج كيامو .باهرإلا ةحفاكم زكرم يف لمعي يذلا تت
 .مهتاضارتعا نع اورّبعو ,ةدعاقلا ىلإ ًاعيمج اورفاس دقف ,2015 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
 باوجتتسا نف .ءاهتثالا دعب ائيلع نّيعتي .ومتيغ لخادو ءانه نم ًاءدب اهرسخن وأ
 اوناك اذإ امأ .ءيرب وه نمو مئارج باكتراب بنذم وه نم نيب مهفئصن نأ نيلقتعملا

 ةرتقا رابتعا ىلإ ذئدنع رطضن فوسف ,ايئاضق مهتقحالم نم نكمتن مل اذإ وأ ,ءايربأ

 اددج ًءادعأ بسكن كلذب اننإف كلذ لعفن مل نإو «ليهأت ةرتف اهنأكو انه مهلاقتعا

 مهيدل كرتن نأو «ةيقيقحلا اكريمأ» ةعيبط راهظإ قايسلا اذه يف انيلع نّيعتي .انل
 كلذب لّلقن فوس اننإف «نيلقتعملا عم لماعتلا يف انلشف اذإ امأ .ةديج تاعابطنا
 ريغتي مل ًائيش نأ نوظحالي فوس مهنأل كلذو ,نواعتلل نيلقتعملا ىدل زفاحلا نم

 ىلإ مهميدقتو مهعم لماعتلا انيلع نّيعتي مهنم نيبنذملا ىلإ ةبسنلابو .مهعاضوأ نم
 .«ءايحأ ءادهش مهنم لعجن فوسف الإو ,ةمكاحملا

 نم ءاهتنالا دعب انك امك ,يأرلا اذه يف ةربخلا يوذ نم نورخآ نوبوجتسم ىنكراش

 ,تايلمعلا يف اهمادختسا نكمُي يتلا نم ةيرابختسا تامولعم يأ نّدن 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 17
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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 ىتلا تامجهلا دعب 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 ىداحلا دعب ناتسناغفأل

 ؛ىباخملا ىلإ نوعرهي نيذلا (نييكريمألا دونجلا سيلو) ةدعاقلا ءامعز روص تناك

 .بقع ىلع اأسأر ميهافملا كلت تبلق يتلا يه .ناتسناغفأ نم مهرارف لالخ ىتحو

 ؛ىلوألا 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

 سازحلا رمأ امدنع رطشلل 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 زّزعي» :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
 فدلا ىسخشلا وم افتاخ عسل يننأ نهربأ نأ تذرأ .لقتعملا يدي نم لسالسلا

 ةروصب نوبواجتي نيلقتعملا نأ ةركف زِّزعي لسالسلا عزن نأ امك .هباوجتساب موقأ

 .مارتحاب نولماعُي امدنع لضفا

 «؟فنطللا اذهب مهلماعت اذامل » :ناجهتسا ةجهلب سارحلا دو ينلأس
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 وماناتناوغ ةيلخ

 نيبذهم اونوكي نأ مهيلع نأب نورعشي فوسف ةنسح ةقيرطب مهلماعأ امدنع امأ .مهدنع
 .اهجاتحأ يتلا ةيرابختسالا تامولعملا ىلع يرودب لصحأ يننأ امك ءنيبواجتمو

 .«افيطل نوك ال ينعفدي يذلا ببسل اوه اذه

 يف "8888883 سيئر تام ىعم ناكو .هبتكم ىلإ يفالنود لارنجلا يناعدتسا

 تربور ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم نأب انغلبأ .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 نأ يل قبسي مل .ةلوج يف ريدملا بحطصن نأ انم ديري وهو ءابيرق لصي فوس رايوم
 يداحلا ثادحأ نم ريصق تقو لبق هبصنم ىف نيك هنأل كلذو لبق نم رليوم تلباق

 مضعمل ةدحتولا تايالولا جراخ هنيبعت لكم تنك" ىقنأ امك" يمتص لولدأ نم رشع

 .ةقرفتم تامهمب يمايق لالخ تفولا

 تنك .ريدملا لوصو دنع باوجتسالا تاسلج ىدحإ نم يوتل ًاجراخ تنك

 ,ةقيلح ريغ ينقذ تناكو ءاعساو ًاينطق ًاصيمقو ةريبك بويجب ًادوزم ًالاورس يدترأ

 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 يلو ٌوسِمْلا نيصخشلاب كفّرعأ ينعد انش

 يهني نأ لبق ةعرسب تلق اذكهو ءهيدل نولمعي نيذلا.ءالمعلا دحأ ىلإ ريدملا فيرعتب
 عامتجالل تررس .يداحتالا تاقيقحتلا بكم نم نافوص ىلع » :همالك ىفالنود

 هه مديس انك

 . الوزنو ادوعص اددجم ينصحفتي أدب «؟ يلع تيكا :هسجاح انقاو ريدملا ينلأس

 . «يىديس لجأ»

 وفظوم ناكو .دالبلا جراخ ىلإ ةلوج نم يوتل تلصو يننإ كل لوقأ نأ ديرأ»
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 دوسلا تايارلا

 ؟ىلع لاوحأ ىه ام» .ةريثك دالب ىف ىطوبه دنع ىننولأسي ةيجراخلا تامدخلا

 .«كئاقلب اق رس ا اذهلو :كنع ةمسظع ءابقأ تعسس

 ,*ىل ريبك فرك 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 انؤالمع

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاق سيئر وهو .ءتام ىعذ .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 لأ .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 تنك

 يف ةدعاسملا نيب ام يتقو مسقأ تنكو ,ةمصاعلا نطنشاو يف يداحتالا تاقيقحتلا

 ملعت له .يلع» :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 ؟داح تيما لهد»

 كاه .نيفوقوملا تافلم صحفتأ تنك .لجأ» :ةروصلا ينلواني وهو ناد لاق

 . «هفيقوت هروص

 ا هدشل 5 ا رهص وه اذه 11 :ةروصلا صحفتأ انأو تلق

 كعد» :هل تلق .طقف ىكرحلا همساب أرقص فرعي هنأب ةرم تاذ لدنج وبأ انربخأ

 ةقيقش جوزل يقيقحلا مسالا فرعت ال كنإ يل لوقت نأ ديرتأ .لجر اي اذه نم

 فيك فرعي نكي مل .هتبذك فاشكتا دعب ًاليلق لدنج يبأ اًدخ دروت «؟كتجوز

 .ًاعم امهطبرت يتلا ةبارقلا ةقالعب انملع
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 جماناتناوغ جيلخ

 .«نادمح حبسا همسأ» : ىل لاف

 بهذأ نأ ىلع انقفتا .يوتل هتفرع امب هتملعأو وروماد تاب ةلباقمل تهجوت

 امدنع يعم لمع نأ هل قبس يذلا وهو ,شتورك جروج ترتخا .هباحطصا يف بغرا

 انلسرأ .ايلعلا ةرادإلاب ًاتقؤم اهنيح اقحلم ناكو ءلوك ىلع تامجهلا يف ققحن انك
 اننإ مهل انلقو ,ومتيغ ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةدعاق ىلإ امدقم انمودق ربخ

 .نادمح باوجتسا فدهب نومداف

 ةيضق ليكو كاذنيح ناك يذلا وهو ءانترئاط طوبه دنع تيبروك ليب انلبقتسا
 ةلباقمل ةرشابم هجوتلا ديرن اننكل ءرخأتم تقولا نأ ملعأ» :هل تلق .ومتيغ ةدعاق يف

 .نادمح

 هعم ةلباقم ءارجإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تررق .ةلكشم كانه» :انل لاق

 .«نآلا

 «؟عئجافملا لكشلا اذهب ةلاكولا مامتها راثأ يذلا رمألا وه ام نكل»

 ديف نادمح لظ .ةبارغلا ةياغ يف وهو « يرجي ام ائيش نأ فرعأ» :ليب باجأ

 طقف نآلا نكل .هياوجتسال ايفاك اتقو تكلتما ةلاكولا نأ يأ :ةدع رهشأل لاقتعالا

 نأو :اديدحت هتلئاقم نلط دق تاقيقحتلا بتكم نأ أوعمس اهنيع هن ثوبعلا تور

 .«ةريزجلا ىلإ مكتلس 55 ايلعلا ةرادؤلا

 .«ىرجي م ةفرعم دنزأ .لاح يأ ىلع نادمح نيل هج وتن انعد» :هل تلق

 تارابختسالا ةلاكو يبوجتسم نم انبلطو ءباوجتسالا ةفرغ ىلإ ةرشابم انهجوت

 يضاملا يف اعم انلمع نأ قبسو ,يل اقيدص مهدحأ ناك .ةفرغلا نم جورخلا ةيزكرملا

 0-5 عم ثدحتتلل نطنشاو نم و انيتأ دقل «عمسأ» :هل تلق .تابحتلا انلداتف

 .«انيلإ ةبسنلاب ادج مهم لجرلا اذه نكل ءتدرأ اذإ ًاعم كلذ لعفن نأ اننكمي

03/ 



 دوسلا تايازلا

 لمعيو ةلاكولا نم ادعاقتم اطباض ناك يذلا هليمز نكل .روفلا ىلع ىقيدص قفاو

 بايسآلا ىلإ ءاغصألا :ليمزلا كلذ ضقر .ةركقلا ضراع دقاعتم ةقصب قآلا ايعم

 ةلاكو يف افاق سيئر وهو ,تام ىلإ ةلأسملا انعفرف هتلباقم ىلإ انعفدت ىتلا

 لجرلا لداج .ةدعاسملا ميدقت انيلع ضرعو انبناج ىلإ فقو نأ الإ هنم ناك امف
 .ىلعألا ناك تام زكرم نكل ءاضراعم ةلاكولا عم دقاعتملا

 :باوجتسالا ةفرغ ىلإ انقيرط يف تام بتكم نم انجرخ امدنع جروج ىل لاق

 ضبقلا نويناتسكاب طابض ىقلأ .ةديبز يبأ كيرش وهو .يبيللا خيشلا نبا ةلباقم نم
 رارفلا هتلواحم ءانثأ ٠٠١١ ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش رخاوأ يف يبيللا ىلع

 راطم ىلإ لقنو ,يكريمألا شيجلا ىلإ ةيناتسكابلا تاطلسلا هتملس .ناتسناغفأ نم

 وهو ء 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

 هاه سس سس سس سس سس سس سس ٠ نبا ىف ةيكربمألا

 ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىف طباض وهو ,تاسلجلا ىدحإ ءانثأ درف لخد

 لسرأ يذلاو ةيفلألا ةرماؤم ىف تاقيقحتلا ءانثأ لكاشم ثودحب بّبست يذلا وهو.

 أدبو ءئجافم لكشب ةفرغلا ىلإ درف لخد .دعب ام يف تبحُس ىتلا ةطولغملا تايقربلا

 همس سس سس سس بج يذلا يبيللا ىلع حايصلاب
 نأ ديرأ .نميلا ىف تارماؤملا نع هّتلق امب ثرتكأ ال» . 122
 . « ط8 تارماؤم نع ًائيش فرعأ

 طابحإ نأ ةقاداح درف دقتعيأ .هناعمسب ام قيدصت لسورو و ىلع بعص

 ؟بارععالا راس لقرعي اذاملو. ؟ امهم سيل كمآ ةيكريمألا ةراقسلا دبخ تامجهلا

 «؟ ىرجي
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 تتسم 711وولا وماناتناوغ خيلخ

 ريق فوس يننإف , 8888882330 ططخت امب ينربخت مل اذإ» :يبيلل درف لاق

 .«كمامأ اهيلع ىدتعأو انه ىلإ كتدلاو

 لوق ضفرو انقيرف نع ههجو لّوحف .لامتحالا ىلع يبيللا ةردق قوف كلذ ناك

 ةيضقق دقت ضع ناقوب قادلاك ركسسلا يلخادلا ريمألا يبيللا ناك. دحأل ةملك يأ

 كلذ يف باوجتسالا ةسلج تفقوت .هذهك ةناهإ لّمحت عيطتسي ال وهف كلذل ةماه

 .مويلا

 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 ,كانه يبيللا ثدحت .(نالا ىتح 50

 .ةقفلم تامولعم اهلك تناكو ءماّدصو ةدعاقلا

 يفو «تارابختسالا لوح خويشلا سلجم ءاضعأ نم ةبختنملا ةنجللا ريرقت دروأ

 :ىلي 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 7٠٠١7 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 ءادكأ هكا دعب ان يف كلذك لاق ...هبيذعتب

 .«بيذعتلاب تاديدهتلاو يدسجلا ىذالا ةجيتن

 تثدحت .ةضماغ فورظ ىف تام كانهو ايبيل ىلإ قحال تقو يف يبيللا لسرأ

 ةضماغ فورظ يف راحتنالا ىلع ءانجسلا مادقإ ةرهاظ نإ .هسفن قئنش 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 ءلاحلا ةعيبطب «تررم نأ يل قبس .درف عم

 نب يزمر ةدعاقلا ءاطشن دحأ عم تيرجأ يتلا تاباوجتسالا لالخ هتيأرو :نذرألا
 0 ا ا م

 ٠٠١8, ماعل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ماعلا شتفملا ,نوسريجله ريرقت دروأ
 .درف اهبكترا يتلا ءاطخألا ضعب

 تام لثم ايست خال هللا اديحبو ,كلذ لعفت نأ كنكمي ال» :جروجل تلق

 رتاتع رجم

 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» :ًاتحيهتسم لاق

 .«هآرقت نأ امكنكمي .يفلم يف دوجوم هلوقأسو

 .«نوباذك مكعيمج .مكنم دحاو نبأ 5 4 8 .كلذ ىسمهي الد

 :«؟اهنع تفادحت ىلا بيذاكألا ىه ام ءىل لق
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 وماناتناوغ ةيلخ

 تناك اذإ ام فرعأ ىك ًايفتاه ىتجوز ةملاكم عيطتسأ يننأب ارارم ينودعو»

 بضاغ كنأل ةليللا كعم ثدحتأ نل ىننكل ,نيرخآلا نع نافلتخم اننإ» :هل تلق

 نأو تقولا اذه يف يىلصت نأ كديرأ .ًادغ ملكتن فوسو نآلا حرتسا .حضاو لكشر

 هفرعأ ام نأل»  نيعم رمأ ىف هللا نم هيجوت بلط ىلإ ريشت ةرابع  «ةراختسا بلطت

 .«لعفلاب كمدصي دق ةدعاقلا يف كرودو كتلئاع نعو «كنع

 « ؟ءايشألا كلت تفرع فيك» :حضاو لوضفب ينلأس

 له نكل اطبع نويذاك انلعل 150 رفياو ره «؟ينقدصت ال للعلا 209

 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

 .ىفيدص أب ا!دغ فتاكس : ؟ميمحلا قيدصلا ريغ ةصقلا هذهب فرعي نمد» :هتلأس

 .«كعلبل تبياط

 «؟نادمح عم رومألا ريست شك اذا :هشكم ىلإ لخدن انك امتد تام ينلأس

 .ثيدح نم هنيبو انئيب ىرج ام هعماسم ىلع تدعأ

 « ؟حيحص

 لوقي هنأ ودس .كلذ نم قلعت ىنعد» :تافلملا قدجلا لوانتي وهو تام باجأ

 مل كلذ نكل ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإب هل حمسُي فوس هنأب ةليلق تارم دعو .قدصلا

 ا ذبأ كعب

0 



 دوسلا تايارلا
 بيب

 اسس

 «؟كلذ عفنيس ادامو»

 نكمتن فوسو ءادبملا يف اذه .نواعتلل ادادعتسا رثكأ : هدو ًاليلق أدهي 110

 . «هدض ةطقتك هل ادفع امس مادخي 41 نم كلذ دعب

 ,ةدصحج ةركف هذه يل وديبت» :ةلاكولا فتاوه 0 ينلواني ا املس فو لاق

 رامقألاب ااويعرم فقه كاه .لاحلا يف اهديفنت علقبب .ةلواحملا قحتمست يهو

 .«همادخيتس | قلتكمن 1 .ةيعانصلا

 .تاباوجتسالا ةفرغ يف نادمح يلاتلا مويلا حابص يف جروج ةقفرب تيقتلا

 .هيلجرو نادمح يعارذ نم دافصألا ةلازإب سراحلا ٌترمأ

 ,ةيفتاه ةملاكم ءارجإب كدعو نم تققحت :أدبن نأ لبق ًائيش كريخأ نأ ديرأ»

 انأ اننكل .مهدعوب اوفي مل يئالمز نأل لجخلاب رعشأ .حيحص كلذ نأ تفشتكاف

 نم تفرع كنأ لمتحُيو ,ينقدصت نل كنأ لمتحُي .ماودلا ىلع اندوعوب يفن جروجو

 ,ةدعاقلا لجأ نم هب ّتمق امعو كنع ءيش لك ملعن اننأ ةيضاملا ةليللا يف انثيدح

 .«أذإ انب ايه .دعولا وه دعولا نكل

 «؟اذام» :ىلمهف هنأ نم دك اتم ريغ ادب ثأ دعت قآدمح يكلاس

 .فاجترالاب أدبو أموأ «؟ةفتاه ةملاكم يرجت نأ كيرت 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
 قتاقد ةدمل ناجوزلا ملكت .امهدالوأ لاوحأو اهلاوحأ نع اهلأس 2 ءريحب هنأب كديدش

 هيتبكر ىلع ًاعكار طقس نأ نادمح ثبل امو ةيفتاهلا ةملاكملا كلذ دعب انيهنأ .ةليلق
 نع لجرلا فقوتي مل .ةيفت ةيفتاهلا ةملاكملا ىلع هللا دمحو ايلصم عكر مث : ءدجسو

 ءاكبلا

 برقت ةرتف ًائيش انم ٌدحأ لقي مل .باوجتسالا ةفرغ ىلإ كلذ دعب نادمح اندعأ
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 وماناتناوغ ةيلخ

 يأ لقأ مل .ظوحلم لكشب فجتري ناكو ءابناج رظنلاب نادمح ىفتكا .ةعاس عبر نم

 تبق انو :تاملا ضع هل تيك قطاع ل اطأب ركذي نأ بقرآ ملا ىنآل عد

 .هبرش نأ

 .«ةملاكملا ىلع كل اركش» :هشيع ةلامث عومدلاو اريخأ لاق

 ,«كعارلا وه دعولا»

 «؟لدئج ىبأ لاح ئفيك» :نادمح لأس

 قه كك اتم انأو ءانعم هنواعتب هسفن دعاس هك دكؤملا نمو «ريحب هنإ» :هل تلق

 .«كلذ فرعت كنأ

 . «هناجاتحت ء يش لك مكيطعأس .اكيحو

 مايأ نع مالكلاب انأدب .لماك لكشب انعم نواعتلاب أدبو هدعوب نادمح ىفو

 نادمح دلاو تام .ةلاقب رجتم كللقنم هدلاو ناك ثيح :نميلا ,ةيارذلا 7 هتلوفط

 ,كلذ ىف لشف هنكل هدلاو دعب رجتملا ةرادإ نادمح لواح .ةرشع ةعساتلا غلب امدنع

 شاطع نب دئهم ىقتلا كانهو ءءاعنص ىلإ نادمح لقتنا .تتام نأ هتدلاو تثبل امو

 يف حبصأ امب قاحتلالاو ناتسناغفأ ىلإ باهذلاب دّنهم هعنقأ .دجاسملا دحأ ىف

 ناك امف ؛ندال نب عم لامشلا ةعومجم يف ءاضعأ ىقتلا .لامشلا ةعومجم دعب ام

 رثأت .«نميلا 8 تومرضح ميلقإ نم قار اد :نادمحل لاق نأ الإ ةدعاقملا ميعر نم

 ركسعم دييشتل ءانب داوم اهيف لقني ناكو ءرهشأ ةتس ةدمل ةنحاش دوقي نادمح لظ

 ام اوفرعي نأ اودارأ .ّىلإ ةبسنلاب اناحتما كلذ ناك» :نادمح انل لاق .ةدعاقلل ديدج

 / «ندال

 «؟نيقئاسلا ريبك ناك نمو» :هتلأس
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 دوسلا تايارلا
 للا اع

 0 حك اككخككحككل اة

 9 دلهي ناكف ٠ هبايغ لاح يف امأ 3 نب دايس دوقب لدعلا ليس 0

سس ناك. «بكرملا يف ىرخألا ةثارابسلا نم ةدحاو
 م ' مراقب اغلص هل عفدي ندال 

 .هتيب راجيإ ةميقل هتيطغت ىلإ ةفاضإلاب ًايرهش رالود هئمث الثو نيتئم نيب

 «؟ةرم لوال نداآل نب ةراسس تدق ىتم»

 اوناكو انم ىوقأ اوناك مهنكل ءلامشلا فلاحت دض لتاقأ ةهبجلا يق تنك

 ىلإ ندال نب يتأي نأ ديري ال هنإ لاقو ,يوحن لدعلا فيس عره .انطوطخ نوزواجتي

 ديري هنإ فيس لاق .هيلإ ةبسنلاب ةروطخلا ىهتنم يف ناك كلذ نأل ,نآلا دعب ةهبجلا

 ةقطنم ىلإ ندال نب ةرايس دوقأ نأ بجي اذهلو «لاتقلا ةلصاومل ناكملا ىف ءاقبلا

 .«هتلعف 89-55 ةنمآ

 « ؟كلت تناك ةكرعم يأ»

 رسخ يتلا ةكرعملاو ء,شاطع نب دنهم اهيف لتق يتلا ةكرعملا اهنكل .ًادكأتم تسل

 .«هيقاس ىدحاإ دالخ اهيف

 .ةدعاقلا نع هفرع ءيش لك ةيلاتلا عيباسألاو مايألا يقم ىلع قاديح ةانربخأ

 ارك ايتيعأ يتلا رئاطشلا يهو ,دلانودكام معطم نم كمسلا رئاطش هل بلجن انك

 ادب .ةدعاقلا نع .تامولعم انيظعي ناكو :تانحاشلاو تاراسلا تالجم هل اتلج امك

 ..ةييارسالا ةدعاقلا ءاضعأ تامكاحم يف انيلظع ًادهاش نوكي فوس نادمح نأ امل

 ناكو ءاهخيرات يف ةدعاقلا اهب ترم يتلا ةمساحلا تاظحللا يف ًارضاح لجرلا ناك

 نب لجرلا قفاز .كاحت ىتلا ططخلا نع ةديدع ليصافت قئاسك هلمع قايس يف عمسي

 امدنع ادويجوي ناكو 057 ماعلا يف هاوتف ةدعاقلا ميعز قلطأ امدنع .الثم ,ندال

 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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 وماناتناوغ ةيلخ

 قحال تقو يف تسمل .ًادودو ناك وهو ءايباجيإ هنع لوألا يعابطنا ناكر

 .«ةدعاقلا نوريدي نيذلا نويرصملا اهراثأ يتلا لكان

 ةدعاقلا جامدنا نالعإ مت امدنع قورافلا عقوم يف ادوجوم ناك هنأب نادمح انرخأ

 كلذك ًارضاح نادمح ناك .ةياهنلا يف يرهاوظلا ةدايقب ةيرصملا يمالسإلا داهجلا,

 ,اهيعضاو نع هفرع ام انل لّصف هنأ امك ,ةدعاقلل ةفلتخملا تاططخملا ةشقانم دنع

 ىدل تارجفتملا ءاربخ ريبك وهو .«رجاهملا نمحرلا دبع ابأ» نأ فيك انل ىور امك

 ترجف يتلا تارجفتملاب ةئيلملا تانحاشلا لمع ةيفيك طبضلاب هل حرش «ةدعاقلا

 .1919/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا

 دئاقلا وهو :يرضملا صفح وبأ شقاث امدنع كلذك ادوجوم نادمح ناك

 س .سأ .وي موجه نع ويديفلا طيرش جاتنإ ةيلمع ندال نبو ,ةدعاقلل يركسعلا
 ناك وه هنأب امهنيب ىرج يصخش ثيدح ءانثأ نادمح هتاذب يريشنلا غلبأ .لوك

 اهعبتت يتلا ةيلمعلاو ,ةدعاقلا ةيلكيه نع كلذك انثدحت .موجهلا كلذل ربدملا لقعلا

 ًأجتنتسم نادمح يل لاق .تامهملا فلتخمل نيبسانملا صاخشألا رايتخا ىف ةدايقلا
 نامحألا بلغأ يف ددحي» ناك يذلا وه :قورافلا ركسغقف ريمأ .,يرصملا 598 ابأ نإ

 .«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 انعجشي ندال نب ناك .ةيعوضومب وأ ءافصب ريكفتلا هيلع

 .هطيحم نع هسفن ءرملا لزعي نأ بعصلا نم ناك .انتهجاوم عيطتسي ال ًادحأ نأ
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 دوسلا تايارلا

 ندال نب هرشني ام ريغ كانه نكي مل يأ فحص الو , ؛مالعإ لئاسو كانه نكت مل

 نم نوكي فوسف اهلخاد يفو ةئيبلا كلت نم اءزج ءرملا حبصي د امدنعو .ةدعاقلاو

 بعال لضفأ وه هيليب نأ هرملا دقتعا اذإ .اهجراخ ثدحي ام ىف ريكذتلا هلع ىلا

 بعال يأ دوجوب هعنقي نأ صخش يأ ىلع بعصي فوسف ,نامزألا لك يف مدق ةرك

 يف لضفألا لظي هنأ :الإ ,هنم لضفأ نوبعال دجوي هنأ دكؤملا نم نكل .هلع لشق

 هبعل ام لضفأ ةلاحلا هذه ىف ءرملا ىري .هرظن
 ةقفوم ريغ ةبعل ضاخ اذإو ,تالوج نم

 ءايشألا هذه لك ثدحت .ّىلإ ةبسنلاب اذكه ندال نب ناك .اهلهاجت هيل كس قاوسف

 :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 ءدينجتلا ةرتف ءانثأ امإ نوكي نييباهرإلا ليوحتب

 .نوجسلا

 «؟ندال نب هاجت كروعش رّيغت اذامل ؟نآلا رّيغت يذلا ام ءاذإ» :هتلأس

 تقصو نيك ربسالا تالت تبآز .ةريثك رومأ ىلع ينيع يلاقتعا ةرتف تحتف»

 تارايسو تابرع نأ دقتعأ نكأ مل .اهك "رحت ءانثأ ةيركسعلا تايرعلا َتْيَأر امدنع ىتح

 فسأتأو يتايح نم ىضم ام يف نآلا ركفأ .ضرألا هذه ىلع دجوت نأ نكمُي هذهك

 .«حوضوب رومألا كاردإ ٌيلع 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 هعم تلمع نأ يل

 ءاضعأ دض تاشإ دهاش نوكيو ,بنذم 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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 ةماناتناوغ خيلخ

 ىليكب تلصتا .«اودع ًالتاقم» نادمح نلعأ شوب سيئرلا نأب ةطحملا نم تعمس

 .رابخألا دهاش ناك اذإ ام هتلأسو .روفلا ىلع

 .«لجأ» :ىسأب لاق

 « ؟كلذ ينعي اذام نكل»

 .«ريخلاب رّْشبي رمألا نأ دقتعأ ال .بيرق تقو دعب فرعن فوس اننكل ,فرعأ ال»

 ةلئسألا حرطل نادمح ىلإ لوصولا انناكمإب دعي مل هنأ ينعي نالعإلا كلذ ناك

 يف دهاشك همادختسا انناكمإب دعي مل هنأو ,نيرخآلا نيلقتعملاب قلعتت ىتلاو هيلع
 دحت قالطإ ىلع هودعاس نوماحم كلذ نم الدب صّصخ هنكل .ىرخألا تامكاحملا

 هتماقأ يذلاو .شيجلا هضرفي يذلا ىنوناقلا ماظنلا دض (حجانو) لوطم ينرناف

 .ديدج ماظن عضو ىلإ ةياهنلا يف ةرادالاب عفد يدلارمالا وهو ءومتيغ يف شوب ةرادإ

 ةيبونجلا ةعطاقملا ىف نيفظوملا ىلإ ةبسنلاب ةشهدلل ةاعدم رومألا رثكأ امأ

 هتنلغأ دق شوب ةرادإ نأ وهف «ودعلا لتاقملا» فيصوت ىف تاقيقحتلا بكمل

 ةيعدسلا ذأ تادسم ةيشق ىلع لمعت ىتلا ةينعملا تالاكولا ريشتست نأ نوذ نم

 دض اهلذبن ىتلا دوهجلا اريثك تقاعأ ةوطخ كلت تناك .هتمكاحمل نورضحتي يذلا

 ٠ .ومتيغ يف صخألا ىلعو ,ةدعاقلا

 يه .ءاعدالا دهاش ىفصوب اهيف تدهش يتلا ةسلجلا يف نادمحل ىتيؤر و

 هردص قوف هدي نادمح عضو اودع ةلقاقع هتالعإ دس اينق هارأ يتلا ىلوألا ةرملا

 مكح .مارتحالا ىلع لدت ةراشإ يهو .يوحن أموأو ةمكحملا ةعاق ربع ىنحمل امدنع

 تدفتتسا ةدم ىهو .فصنو تاونس سمخ ةدمل نجسلاب ةياهنلا ىف نادمح ىلع

 امو «ةليلق رهشأ دعب هحارس قلطأ .ومتيغ يف اهاضق يتلا ةدملا ىلإ رظنلاب ريبك لكشب

 | ٠١8. 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

 ال



 دوسلا تايارلا
 10000090000 ال

 ا

 بعشلا نوكي نأ لمأن اننإ» :( اةسالل نّيبت امك ,لوطأ
 موي تاذ ملع ىلع يكريمالا

 تايسانملا ىدحاإ كلت تقاك .ةقئكاركلا هصرفلا هذهب
 دهاأش اهمف قفاوي يتلا ةردانلا

 تامشب يلا يتيتور قيقدي لالخو ؛ "5٠١ ماعلا نم ويلويازومت رهش يف نيبت

ق 7 مقر فوقوملا نأ ومتيغ يف نيفوقوملا نم ةعومجم
 و ءافيزم امسا ىطعأ د

لا كلذ ىتح ًارصم لظ يذلا
ع ائيش فرعي ال هنأ ىلع تقو

 ىلإ بهذ هئآو .ةدعاقلا ن

 رمألا عقاو يف لجرلا ناك .روقصلا قيرط نع ديصلا ىهو هتياوه ةسراممل ناتسناغفأ

م يلا وهو يناس كد
 تا كلئاق داو

0 

وق يف يناطحقلا ةرئاط تطص . .ودتالروأ
 فرعي ا داكي يذلا وهو 

 نم 3

 باجأ 0 رالود ل ,ى/ل د 0 غلبمو ءطقف طقف باهذ ة 5 ذت لمحي قاكو ,ةيزيلجنإلا ةغللا

ع اقم هلع حرط امدنع يناطحقلا
 هرظتي اه اصخا نإ لاقف ةراتعي ثلا لسبلا ن

جرلا مسا نع هلاؤس دنع نكل ,«ىلعألا قياطلا» يف
 سم ام نإ لاقو هتياور رّيغ ل

 .هرظتني صخش

 رهظأ .اهعقوت يتلا ةقيرطلاب كلذ لعفي مل هنكل ,نآلا دالبلا ىلإ لجرلا داع

 كب ىلع كل :تاتسناففا نم اروي ع ةقطنم برق هيلع لا ينلأ هنأ 8

 يناطحقلا ولع فيفا يقلأ . ”؟ عدا ماعلا نم رياريف/طانش 5-5 يف وماناتناوغ

ّيصوقلا مصاع يبأ ىلع تلمتشا ةعومجم نمض نم
 اهبل يتلا ةعومجملا يهو . ,

 هدايقب ةقش ةهفيثولا مهطباورو ,ةفئازلا مهصصقل ًارظن «نيرذقلا نيثالثلا» مساي 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

دوعي ًايفتاه ًامقر لمحت اهألم يتلا طوبهلا ةقاطب نأ انفشتكا .نيفطاخلاب
 ىفطصم ىلإ 
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 وماناتناوغ جيلخ

 نم رشع يداحلا تامجه يف دمحم خيشلا دلاخل يرادإلا دعاسملا وهو ؛يواسوهلا

 .مهطوبه ةقاطب يف يواسوهلا فتاه مقر كلذك نيفطاخلا ضعب عضو .ربمتبس لولي
 ةدحتملا تايالولا لوخد ىناطحقلا هيف لواح يذلا مويلا يف هنأ كلذ دعب انفشتكا

 نم كلذو ًءاسم :.و غ:"٠ 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 ١4:1م ةعاسلا وحن دنع هنأ راطملا يف ةبقارملا ويديف

 4:٠. ع ةعاسلا دنع ترداغ اهنكل ءراطملا 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 ٠ ةفاسلا دع اورام ئاطلا لرره ناك لفقلاب كحاب

 لصتا دق (هعم نيرماتملا دحأ وأ) اطع نأ دقتعُي .ةدع تاعاس رورم دعب الإ جردملا

 .ةلحرلل ثدح يذلا امو يناطحقلا ناكم ةفرعم ةلواحمل

 دتيانوي ةلحر ىف دوقفملا سماخلا فطاخلا وه ىناطحقلا نأ ىلإ ةلدألا ريشت

 ةدحاو لك نتم ىلع ناك دقف ىرخألا ثالثلا تارئاطلا امأ .48 مقرلا تاذ زتيالربآ

 سيلو ءوه ناك .41* ةلحرلا نتم ىلع نيفطاخ ةعبرأ ناك امنيب ,نيفطاخ ةسمخ اهنم
 نيرشعلا فطاخلا ءتفوركشآ نوج ماعلا يعدملا ىعّدا امك ,يوسوملا يركز

 .دوقفملا

 يناطحقلا ةقالع هل انحضوأو .يفالنود لارنجلا ىلإ تامولعملا هذه انلمح

 نم هلقنب نييكولس ءاربخ ةدعاسمبو ءانقيرف ىصوأ .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلاب
 عم انلعف نأ انل قبس امك يأ ,يركسع نجس لخاد هعضوو ومتيغ ءالزن مومع لب

 هلزعو فشكتا دق هّدس نأب هل ءاحيإلا ىع ءارجآلا كلذ نم ةياغلا تناك .مضاع 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 نئطاخلا هنأ

 .هتيؤرل نذإ ىلع تلصحو يركسع نجس ىلإ لجرلا لقُت .ةرماؤملا

 :يركسع نجس ىلإ هلقن ببسب حضاولا هرتوت ادب نأ دعب ىناطحقلا ىنلأس

 « ؟انه نول تلقن 15 اذاملرب

 لوم تلواحت هلأ طرعش كرس شقا امك هثقأ قع فرض انتارع عل تلق

 .«ةقيقحلا لوقل كيلإ ةبسنلاب تقولا ناح .سطسغأ/بآ رهش ىف ةدحتملا تايالولا

 . «ثدحتت امع فرعأ ال١ :بسصغب در

 .اليحنو اريصق لجرلا ناك .ىتاملك بعوتسي ىك هتكرت امنيب ةليلق قئاقد هتصحفت

 فجتري ناك .هيف وه ئذلا 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

 .ةروقسلاب

 «؟اكريمأ ىلإ اهيف تهجوت ةرم نم مك"

 ماقأ اكريمأ لخدأ مل»

 .«ةديحولا ةرملا فلات تناك ,هوأ» :يناطحقلا متمت

 «؟لوخدلا لواحت تنك اذاملو»

1 
 .«تارايس ءارش تدر

3 

 «؟نيا نمو»
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 وماناتناوغ حيلخ

 .«فرعأ ال»

 ام لك ناك .اديج ةدعم هيومت ةطخ كلتمي ال يناطحقلا نأ امس انيدل حضوت

 ةدحتملا تايالولا ىلإ هجوت هنأو ,روقصلاب ديصلل ناتسناغفأ ىلإ هجوت هنأ وه هلاز
 ال» وه ةدحتملا تايالولا ىلإ هباهذ ةلأسم لوح ديحولا هّدر ناك .تارايسلا ءارغل

 ةياغ يف سيل هنأ تظحال باهرإلاب قلعتت ال لئاسم يف انشقانت امدنعو .«فرعأ

 وه ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ يف ضرتفملا هرود نأ تجتنتسا .ءاكذلا
 .[ةيدسجلا هتوق مدختسي يذلا] لاوحألا نسحأ يف يلضعلا فطاخلا نوكي نأ

 نأ كنكمي .نوكت نم فرعن انثأ كردت نأ كيلع نكل :نآلا فقوتنس» :هل تلق

 نأ كتحلصم نم نأ كردت فوس ةياهنلا يف كنكل ءاهديرت يتلا بيعالألا لك قلطن

 .«ىعم ملكت

 ةدعاقلا ءاضعأ روص عضو ىلإ يلاتلا مويلا يف هعم يتلباقم ءدب لبق تدمع

 مهيف نمب ,مهيلإ فرعتيس 8 ا اًمثاو تنك ةبذلا ءافطألا رْوُض مهو ءرادجلا ىلع

 ناك .يواسوهلا ىفطصمو «ةبيشلا نب يزمرو ءاطع دمحمو .دمحم خيشلا دلاخ
 .ريمتبس /لوليأ نم رشع ئداحلا تامجهل نييساسألا نيططخملا نم ًاعيمج ءالؤف

 ثيحب كلذو ءاطع دمحم ةروص ادع ام روصلا يف ةفيفط تالليدعت ءارجإب انمف

 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 دّمج .«كنع ءيش لك انتفرعم ببس اذهو ءانتضبق ىف كئاقدصأ لك طفم

 2 هيف يأ فيما الح هيلالو همار زك نأ قب ادعت ميهو وسر
 هادي دوعأو ينكل .نآلا جورخلل رطضم انأ» :هل تلف

 نع باوجتسالا نودهاشي نورخآ ناك ثيح ةفرغلا ىلإ تهجوتو ةفرغلا ترداغ
 ءطبب رادجلا نم برتقيو .هريرس رداغي وهو يناطحقلا اندهاش .ويديف طبار قيرط
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 دوسلا تايارلا

 اهسمل مث ةليلق قئاقد روصلاب قّدح .اهقوف نم أاقصال ًاطيرش انعضو يتلا روصلا ثيح

 .نيفوقوملا اهباحصأب لاصتالا لواحي هنأكو فطلب

 «؟ريخب تنأ له» :هتلأس .فجتري وهو يناطحقلا تدجوف ةفرغلا ىلإ تدع

 ناك امدنع ايضا قرع ةننغ فت  «مامعلا 8 بارضإ ذفنأ يننإ» يل ٠ لاق

 انعم نواعتلا نم هيجنيس بارضإلا اذه

 اهأ ثق ادإ ةعللا هذه 9 اهيلث نأ 5 حمد . فيحس قلقا ودس» :هل تلق

 ,قدصلا لوقب أدبت نأ كل لضفألا نم نكل ,بارضإلا اذه ءاهتنا رظتنن فوسف نحن

 ,ءيش يأ لوقي نأ ضفرو هيدي مضض .«كلذك كتقوو انتقو عييضت نع فهوتتو

 .هتنازنز ىلإ ديعا اذكهو

 تلق ,ةققرألا ىضعبو بايكلاو. .ةلوقلاو ءصمعلا قاطأ هل ترضحأو :ةدرع
 ةماعأ قاطألا تعصو ,«تذوأ اذإ لكأت نأ تانكي .كل ماعطلا صعب كاه» :هل

 .اهريس نشيعي وهو. :ةدعاش .ويديقلا تاريفاك ةقرغ نم هتيقار ةقارتزلا ترداقو

 وه يفاضإ راكنإ يأ نأو ,هنع ءيش لك فرعأ يننأب فوقوملا مامأ ةنهربلا نإ
 .نواعتلا ضفر وأ ,هرود فوقوملا ركنأ اذإ ةحجان ةيلمع تناك ءتقولل ةعيضم درجم

 انينثي ال امدنع هنأل كلذو ءاتقو قرغتسي ارمأ ةدعاقلا ءاضعأ ةمواقم ميطحت ناك

 ةنهربلا لمأ ىلع كلذو .عئبطاخ ءيش يأب مهمايق نوركنيو نوملكتي اوناك مهتمص

 اذامل :ةريغصلا ليصافتلا لوح مهباوجتساب أدبن انك .ةقيرطلا كلتب «مهتءارب» ىلع

 مهعنقأ نمو ؟مهتلحر مظن 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 نمو
 ؟كانه اوقتلا نمو

 يف مه دع استس امك ةرشايم باهرإللاب قلعتت ال ةلئسأ هذه نأ نوفوقوملا ربتعا
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 وماناتناوغ ةتيلخ

 مهرطضت تناكو ,بذكلا يف مهعاقيإب يهتنت تناك مهتاباجإ نكل .ةفئازلا مهتاياور

 نع هذه ةلاحلاو عنتمن انك .ةقاييفحلا عم رثكا مءالتت تسحب : مهتبممب هب رظنلا ةداعإ ىلإ

 مهنم جرحتس ,كلذ نم لكن ,اثك انيكل «؟نداآل نب ثتيقتلا له» : لثم لاؤس حرط

 نم متلصو فيكو ؟ناتسناغفأ يف متيفتلا نم لوأ ناك نّم» :مهلأسن انك .ليصافتلا

 نم ىلإو ؟ةفايضلا زكرم يف ناك نّمو ؟متكلس قيرط يأو ؟قئاسلا ناك نّمو ؟راطملا

 نم ناك ةددحم ليصافت نع نولأسُي 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 ,ريمألا فوقوملا ىّمسي 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 ,ىنميلا 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

 هه لشي :فرقرم لك ىأل كلذو. ءاعوبسأ وأ ةعاس قرغتست ةلمعلا هذه تتقاق
 فوجتسملا ةارأ اذإ نكلا :ةلعف ثدح امب انغاللبإ ىف ةياهدلا ىف 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

 .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 تربّتعا ىرخأ ةمهم
 .هياوجتساب
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 دوسلا تايارلا

 انغالبإ ىلع طقف نوردقيس يناطحقلا لاثمأ نم صاخشألا نأ ىلع يتربخ ينلدت

 نيذلا صاخشألاو مهبيردنو مهديجس ةيفيك يأ :ام هرماؤم ىف 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 غلبأ قحال تقو يف دمحم خيشلا دلاخ ىلع ضبقلا يقلأ امدثغو

 تارابع ملعت ىلع هتردق مدعل هنم رخسو اطيس 58 قا يناطحقلا وأ

 يناطحقلا قاحلإ كلذك ةدعاقلا تلواح .ينورتكلإلا كربلا مادختسا وأ :ةيزيلجتا

 ةداق دحأب انميت يعدم يذلا ركسعملا وهو ,يريشنبلا ركسعم يف ةصاخ ةيبيردت هرودب

 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 ايشايسأ نيم عيل ىلإ اودتتسا ,قيذلا نييركسعلا نينوجتسنلا

 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 ال ًايسايس نينّيعملا نيفظوملا
 .لشفلا وه

 0177 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم دارفأ ناك
 نإ لوقلا كلذك حيحصلا نم نكل . شيجلا نم تادايق عم تاللكشم نم نوناعي
 ةدايقب 17٠١ 0177 نيب يأ - نييركسعلا نم نيحانج لخاد لصحت تناك تاكاكتحا

 نيب ام ةيلوؤسملا لصف ناك .سوكاب لارنجلا ةدايقب ١1١ 3117و «يفالنود لارنجلا
 ءومتيغ ىف 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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 يمول اا وماناتناوغ ةيلخ

 هنأ امك ,نيلقتعملا عم ةنويللا ةياغ يف ناك سوكاب لارنجلا نأ يفالنود لاري

 ناك .«ودعلا عم لماعتلا» ةمهتب هعم قيقحتلا 71015 نم لحارملا ىدحإ يف ىلإ

 دعاوقلاو نيئاوقلا هبلطتت ام بسحب نيفوقوملا لماعي رمآلا ةقيقح يف سوكاب لارنجل
 عم لماعتلا ةقيرطو ةدعاقلا يف ميظنتلا داقتفال ارظن طابحإلاب ترعش .ةيركز

 هنأ تظحالو ,يفالنود لارنجلا نيبو ينيب لكاشم يأ ثدحت مل هنأ الإ :نيفوقوملا

 .هيلع حرطُت تاحارتقا يأ ًامئاد لبخ

 رابك ىلإ نيتيركسعلا نيتئيهلا نيب قفاوتلا ةبوعصب ةقلعتملا ىواكشلا تلصو
 4 يف 1١ 315 يف هتيلوؤسم نم سوكاب لارنجلا يفعا .يكريمألا شيجلا ةداز
 ترعش 17١. ]17و ١١ 117 جمد مت امك ,١٠7؟ ماعلا قم ريؤوتك !/لوألا 57

 يرفويج ءاوللا ةدايقلا تنّيع .نيتدايقلا رخآ ٌصخش ىلوتي نأ بوجوب شيجلا ةدابف
 5٠١17 ماعلا نم ربمفون /يناثلا نيرشت 8 يف ةدعاقلا ةناذإ يح لوط نركب

 .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 نيلقتعملا
 رضحي مل .تارابختسالا وأ تاباوجتسالا يف ةربخ يأ ىلإ دقتفي ناكو ,ةيعفدملا

 نأب رمأ امدنع ةربخلل داقتفالا اذه زرب .انلع فرتعا امك باوجتسا ةسلج ىأ لارنجلا

 هدم تلو نيت نقرتليلا نم جاك :ةيركنسلا تايلدسلا لكن تاياربتسالا راف
 .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 فوقوم لك نأل كلذو .ةقيرطلا
 ديعاوم ديدحت امأ .نواعتلل هعفدت ةفلتخم زفاوح كلتمب ةثأ امك رخآلا فوفوملا

 فرعي هنأل كلذو ,فوقوملا حلاص يف عقي رمأ وهف باوجتسالا تاسلج ءاهنإل ةثباث

 ةسلج اهدعب يهتنت ثيح تقولا نم ةددحم ةرتفل هتامولعم بجح ىلإ جاتحي هلا
 .باوجتسالا



 دوسلا تايبارلا

 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 ٠٠١9 ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف هنع ةنرسلا عبو 2٠١٠١ ماعلا

 ىلإ انفرعت نم رهشأ ةعبس لبق يأ ٠٠١١, ماعلا نم ربمسيد/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 عافدلا

 نيعباتلاو نس ةكيعلا اهلك 121 81ةهمزمم 1[! عوزواهصعع هم طوعومو 521 يب ردم

 ديفاد نم ايرقف اقيدص زئياه ناك .1هزمأ 2ءئمصصعا 12نعما/ءجب م ععمعإب ]514 ةلاكول

 .هفافز موي يف هنيبشإ ناك امك ,سيئرلا بئان ,ينيشت كيد راشتسم وهو ,نوتغنيدأ

 بيلاسأ لّمحت ةيفيك نييكريمألا نييركسعلا دارفألا ميلعتل 5888 تسسأت

 هذه دنتست .فينج تايقافتا بجومب ةعورشم ريغ ربتعُت يتلا باوجتسالا

 برحلا لالخ نوينيصلا نويعويشلا اهمدختسا يتلا قرطلا ىلإ ًايئزج تايجيتارتسالا
 دئاق بئان نأ خويشلا سلجم ريرقت دروي .ةفئاز تافارتعا بسك فدهب ةيروكلا

 215114 دارفألا ةداعتسال ةكرتشملا ةلاكولل ايلعلا ةدايقلاو ,186014 ةكرتشملا تاوقلا

 تاباوجتسالل ةباجتسالا ةيفيك ىلع دارفألا بيردت يف 1584 ةربخ نمكت» لاق

 .«تاباوجتسالا هذه ءارجإ ةيفيك يف سيلو - اهتمواقمو

 3٠١7, ماعلا نم ربمتبس /لوليأ ١5 يف ةرفوتم خويشلا سلجم ريرقت لاوقأ نكت مل

 نيلماعلا تايكولسلا ءاملعو نييركسعلا نيبوجتسملا نم ةعومجم تهجوت امدنع يأ

 51818 يف بيردتلا يقلتل اينيجرف ءراوفليب تروف يف ةعقاولا ,1884 ىلإ ومتيغ يف

 ٠٠01 ماعلا نم ربمتبس /لوليأ 15 يف امأ .ركبأ تقو يف ةدعاسم ىقلت دعب ىتأ يذلاو

 ةيركسعلا تاكرشلاو نييندملا ةيكريمألا عافدلا ةرازو يفظومو نييكريمألا نييركسعلا دوزي ص صاخ جمانرب (*)
 ية دوعلا ةقاوقلا ةخوسحسبو رسآلا زم رارقلاو اهريغ وأ بورحلا راطخأ نم ةاجنلا تاراهمب ةصاخلا
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 ,نوتغندأ ديفادو زنياه 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 ٠٠١7 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

 فايس يف تشقون رومأ اهلك يهو 8 قانتخالاو قارغإلاب ديدهتلاو

 .«5151018 بيردت يف اهمادختسا

 وتلا نيوتن نيجي ةيزكربلا تارايغعسلالا !0ي رب نيد نخ

 57 يتلا ةيفسعتلا بيلاسألا نوقيطي

 يتراشتسم ريبك ناك نيح ىف 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 ,0177 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف

 يف اهنم ةدافتسالل ءربوتكأ/لوألا نيرشت 7و ربمتبس/لوليأ 750 تاعامتجا ليصافت

 ءابقعأل ادب .ضفرلاب اذه مهبلط لبوق .ةيفسعتلا باوجتمالا ببلاسأ لاش مهلادج

 ديري ال شوب ةرادإ دفو نأو .ةيفسعتلا تبيبلامعألا :ةيبطتا ذخّتا دق رارقلا نأ 0757

 لوخ.رماوألا ءاطغإب 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

 ,ربوتكأ/لوألا نيرشت ١١ ىفو ,تاعامتجالا هذه دعب ىفالئود لارتجلا لسرأ

 بيلاسأ ىلع ةقفاوملا اهيف بلطي ليه سمياج لارتجلا ؛يركسعلا هسيئر ىلإ ةركذم

 تنمضت .ةواسقلا ةجردته تاثف 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 ىتلا عاضوألا

 (بالكلا نم فوخلا لثم) فيوختلا مادختساو .هبايث نم فوقوملا ديرجتو ؛ةعاس
 فروقوملا ماهيإ بيلاسأ تنمضت دقف ةثلاثلا ةئفلا امأ .فوقوملا كاهنإ لجأ نم

 موهفم» نيوكتل ءاملا مادختساو مهقرسألو هل ثودحلا كشو ىلع امهاد ىذأ 0

 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 ينع :> ةدايقلا ةلسلس يف ًادوعص ليه لارنجلا بتكم لالخ نم بلطلا

 اريزو ناك يذلا دليفسمر دلانود ىدل هب ةيصوتلل ًاديهمت كلذو .زنياه ميج ةلواط
 قولا كللذ بف ع افدلل

 تائيهلا لك نم نيماحملل حامسلاب يضقي شيجلا يف ينوناقلا ماظنلا ناك
 لمعي يذلا املا راسل د [ مق , تنقل ةرلاهلا ةينوناقلا ةطلسل 0 'مهئارآ ميدقتب

 تاينقت] بيلاسألا ىلع تائيهلا ل فلتخيم . ايقتت يشل اساسا فنلتخم 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 َنيِئاوَقْلا ةعجارم» ؟ اعدو .«ةلمتحم ةشاضف

 ريزولا عا ةدحاو ةحفص نم ةركذمب ثثعيو ,تاريذحتلا لك زئياه لهاجت

 ةدراولا ىهو ءاهنم ةئالث ادع ام ةرشع ينامثلا تاينقتلا عيمج ىلع قفاوي ناب يصوي»

 بئان عم عوضوملا شقان هنأ ىلإ زنياه ديسلا ةركذم تراشأ ...(2017310 بلط يف

 0]ذنرب 8و ثياف غود ةسايسل عافدلا ةرازو ليكو وهو ءزتيووفلو لوب عافدلا ريزو
 .«ةيصوتلا هذه ىلع نوفمفاوتي عيمجلا نأ دقتعد هنأ تدرواو زريام لارنجلاو ]ع1

 ,وماناتناوغ (*)
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 هماناملا و غ نيلنح ١ن ٠ ١ ١ ١
 00 ال ا يي يي ل لا اا ا لا تا اا ا:

 ا ب م

 فاضأ امك .ةيصوتلا كلت 7٠٠١1 ربمسيد/لوألا نوناك ١ يف دليفسمر ريزولا عفو

 ءعاضوأ مادختسا دودحب قلعتت يهو .ةحفصلا لفسأ يف ديلا طخب اهبتك ةظحالم

 دو ءاح عصتن اذامل ادا .ايهوي تاعاس ١ ١و مث نيب مه حوارتن ةرتفل فقفا ىننإ» :داهجالا

 «؟طقف تاعاس 5 ةدمل فوفولا

 (لزألا نرتاك * [تايفت) :بيلاسأ ىلع. .طقف امس .دليقتسو ريزولا قاام

 لوألا نيرشتا رهش لتاؤأ ىف لخفلاب ةقبط دق ٌثيلاَسألا هذع نعي نأ الإ يمسي

 اهرالا ةحفاكم زكرمل ماعلا راشتسملاو شوب ةرادإ ىماحم ةرداغم دعب يأ .ربوتكأ

 يناطحقلا 27 وختل نالكلا تلقا دا .ةدعاغلل 5 كبز ملا تارايبختس اًكتسالا ةلاكول ميا

 ند هع ومجم قحاال تفو ىلا هدص يشتد كود عاضوأ داخيتا ىلع 5 5

 بلِحيو «بلاسآلا هلق كش :نهشأ تاق ةرخ لالخ كلو انسعت رك أ :تاينفنلا
 بيعالأب مايقلاو اطوس هءاطعإ»و هسبالم عزت رس ىلع هرابجإ 0 خويشلا سلجم ةنجل ريرفت

 ةحرتقملا باوجتسالا ةطخ ةيركسعلا ومتيغ ةدايق ىف ءاضعأ ضرع امدنعو

 يصوي فوس هنإو ,«ةينوناق ريغ» اهنإ لاق .نولاف كرام ىلع ىناطحقلاب ةقلعتملا
 .تاباوجتسالا يف كارتشالا نم ©0177: ةيئانجلا تاقيقحتلا ةنجل ءاضعأ عنمُي نأب

 .«اهيلع قداص عافدلا ريزو نأل ةينوناق ريغ نوكت نأ نكمي ال» :درلا ءاج

 وه ام ديدحت هنكمي ال امك .نوناقلا رييغت ىلع ةردقلا كلتمي ال عافدلا ريزو»

 .«ىينوناد ريع وه امو ينرنان

 كلت ضراعي ناك : ةيادبلا يف هذه هرظن ةهجو ولام نياتيرب ,نولاف سيئر ضراع

 روضحلا مهنكمي ©1717 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ءالمع نأ ربتعا هنكل .ايلك تاينقتلا
 ءاج .نويركسعلا نوبوجتسملا اهب موغي يتلا تاء ارجإلا لك :نايفشلو نيبفار ه ةفصب

 نوبقاريس مهنأ امإ زاد .عنتاوا يف ءالمعلا وكيس ١ ةحارصلا ةياغ يف نولاف

 مهتفصب ةيكسلا دينوويتسملا لاقتعا نولواحي لف ههنأ اماو ,نوناعلا قرخ ةيفبك

1 
 .«اله لك نم ريخ يأ عفوتي نأ ءرملل نكمي ال .نيناوقلا قيبطت ىلع نيميلا اومسل
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 دوسلا تابارلا

 نم ًاددع تّمض ةرسأ نم ًاردحتمو يسريجوين ناكس نم نولاف كرام ناك
 نم هيسوؤرم رذح نأ هل قبس ايضتنم لتحا نأ كيلا أهو :نيناوقلا قيبطت يلوؤسم

 ديرأ يننإف ,ينوناف ريع ارمأ مكتيطعأ ولو ىتح » :مهل لاق . مهبيردت ةرتف لالخ

 اننأب كلذك اوركذت .روتسدلاب نوموكحم مكنإ .هوذفنت نل مكنأب ىل اومسقت نأ مكتم

 .طفف رماوألا نودفني اوناك مهنأ اومعز نيذلا نييزانلا ةمكاحمب انمق غريبمرون يف

 رخأتي اهنع فشكلا نكل ءرارسأ دجوت ال ةدحتملا تايالولا ىف هنأ كلذك اوركذت
 كلذل .متلعف ام ىلإ ؛نيئس رشع دعب وأ ,ةنس دعب ءاوس ءًاموي سائلا رظنيس .طقف
 قيرخ منع ليغتسي بوس هنأب ولام غلبأ .«ةقلطم ةهازنب نوفرصتت مكنأ نم اودكأت
 حمس ام اذإ اذه ءايرورض كلذ ناك اذإ ةموكحلا نمو .0177* ةيئانجلا تاقيقحتلا

 نأ ولام صار فيفسعلا ثاناوعمالا روغحب ةقاتجلا تاقيقستلا قيرق ءالسغأ 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 ةيئاتجلا تاقيقحتلا قيرف ةداق بْنأ ام

 .«مكلاجر كاعبتسيو

 :نولاف لعف ام لثم .21015 يف نييسفنلا نيللحملا ريبك وهو ءزليج كيام ضراع
 .تنارب ديفاد 71019 ريدم ةلباقمل ًاعم اهجوتف ءنويركسعلا نوبوجتسملا هلعفي ام
 حالم ,ينا ماع راتسع رهو ءاروع .ياج وتربلا عم ةثالثلا ثدحتو امهعم تنارب قفاو
 نوكلتمت .رومألا هذه نوسرامي اولاز ام مهنأ فيك مهفأ ال : :اروم مهل لاق نعي
 عم ثدحتلا اولواحتو ومتيغ ىلإ اودوعت نأ حرتقأ .باوجتسالا يف ةربخلا متن
 4سم

 امهتاضارتعا احرشو رليم لارنجلا ةلباقمل ومتيع ىلإ اوج زليجو نولاف ا
 ال تاينقتلا هذه نإف نييباهرإلا عم لماعتلا يف امهتربخل ارظن هنأي. هاغلبأ دلعي
 0 لاب ا بيلاسألا هذه نأ كلذ ىلإ فاضي ادبأ جئاتن يطعت

 : «اهتأؤ هل هناصمق ءاقترا "5
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 وماناتناوغ ةيلخ

 نل اننإ .انؤاسؤر انيدل نحنو .كدنع لمعن ال اننإ .لارنج اي عمسا» :نولاف در

 .«ةيفسعتلا بيلاسألا هذه ةضراعم يف رمتسن فوسو :كرادز

 تارم زنياه ميو لاصتالا ىلإ رداب ةئداحملا هذه يف راد امب أروم ملع أم دنع

 هنأ خويشلا سلجم ريرقت دروأ .تاينقتلا هذه مادختسا ىلع ضارتعالا فدهب ةليز

 نكمي» دليفسمر اهزاجأ يتلا تاينقتلا نأ دقتعي هنأب لحارملا ىدحإ يف زئياه غل
 .هذه أروم تاظحاللم زنياه لهاجت .«بيدذعتلا ىوتسم ىلإ ىقرت نأ

 كلت نأ حضاولا نم هنإ اهيف لوقي ٠٠١1 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك ١5 يف ةركذو

 ةركذملا عقوي فوس هنأ نم اهيف هرذحو زنياه ىلإ اهلسرأ مث «ةينوناق ريغ بيلاسألا

 ؛ةرادزلا يف عيفر م 3-0 تسال ةماعلا لكي اذإ الإ مويلا ةياهن ىف

5 .ةيدج لكاشمب بّيستلا نم ؛«يعرش ريغ» وه رامات لام رمتعد ريتعي يذلاو
 

 .بيلاسألا

 ءارسو ,دليفسمر داعأ .لاح يأ ىلع ًاريثك اروم هققح يذلا رصنلا دمأ لطي مل

 كلذ ثدحو ,نيرشعلاو عبرألا تاينقتلا ةزاجإ ٠٠ ٠ ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف

 .ةرح ٍلامعأ ةسراممل ةيرحبلا يف هبصنم اروم هيف رداغ تقو ين

أ درلاو ذخألا نم ةلحرملا هذه ىف نوغاتنبلا نلعأ
 يف» وه يناطحقلا باوجتسا ن

م» هنإ لاق عافدلا ةرازو مساب اندحتم نأ امك .«ةيمهألا ةياع
 .«تامولعملل ميق زدص

 نأب نيلسارملا ,مهئامسأ نع حاصفإلا نود نمو « شوب ةرادإ ىف نولوؤسم غلبأ

 .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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 دولسلا تايارلا

 يف بيلاسألا كلت اومدختسا نيذلا لشف ىلع رصتقي مل رمألا نإف حاجنلا تاءاعدا

 تامولعملا ىلع لوصحلا نم كلذك اونكمتي مل لب ,ةميق تامولعم يأ ىلع لوصحلا

 ةيساسألا

 هتقالعو هسردت ةرتف لوح اهاندرأ يتلا ليصافتلا يناطعأف يناطحقلا عم تثدحت

 .ىرخأ تامولعم ىلإ ةفاضإلاب كلذو :نيرخآلا نيرمآتملاو دمحم خيشلا دلاخب

 مادختساو ةيزيلجنإلا تاراعلا ملعت يف اههجاو يتلا تابوعصلاب كلذك تربك

 ناك امدنع هئأب ينربخأو ءهنم دمحم خيشلا دلاخ لمأ تاسخو ,ينورتكلإلا ديربلا

 ةيدأتل سمشلا بيغم دنع ئطاشلا ىلإ بهذي ناك هعم بردتي يواسوهلا ىفطصم
 .ءاعدلاو ةالصلا

 «؟كتيعدأ تراذ اذام لوح» :هتلأس

 هنإ هل تلق .يتمهم ىلع قفاوي ناك اذإ ام رهظُت ةمالع ينيطعي نأ هللا 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 ًافطاخ» ناك هنأ ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل تجتنتسا .يناطحقلا

 مويلا اذه ىتح يناطحقلا قلتي مل .ةيادبلا ذنم هانعقوت يذلا رمألا وهو ,2«ةيلضع

 تانادإلا لك نأ كلذ ىلإ فاضي ريمكس لوليأ قم رش يداحلا يف هرود نع ةنادإ

 ايئايقق هكيكاسم نم لعجي ةيفسعلا تاينقلل هضيرعت نإ :ةظقسا دق ودع ةقباسلا

 رصتقي ال رمألا نأ نم بيلاسألا هذه قيبطت ةيادب دنع انرذح نأ انل قبس كيفع ارمأ

 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 نةدقملا لاس

 ملو «يتركسعلا نيسلا يف هتعضو يننا أ نم يناطحقلا ىكتشا .فوقوملا ىلإ ةءاسرلا
 شتفملا ظحالل . عافاستا اكسو كليفأ يننإ لاق هنكل .هتيؤرب رخآ 7 تك يأل حمسأ
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 وماناتناوغ ةيلخ

 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 هيجوت

 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

 :ثتادحت ايل يتياور نع أدبأ ينلأسي مل هنكل ءنيرشعلا فطاخلا نوكيل اسرع 3

 مل اذكهو ءينع يبلس ءيش يأ لقي مل يناطحقلا نأ ىلإ دوعي ببسلا نأ لمتحُي

 .يرظن ةهجو عامسل ةجاح دوجوب ماعلا شتفملا رعشي

 نيكمهنم «ثيافو ءزتيووفلوو ءزنياه لثم ,هقيرف ءاضعأو دليفسمر ريزولا ناك امنيب

 ةرثع رجح نوفقي هتاذ تقولا يف اوناك ءتاينقتلا 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 نيت ك لاومألا لدتن بأ هملَس يذلا صخشلا وه راتبلا ناك .لدنج يبأ

 نا قبس .ندال نبل ةينمي ةجوز نيمأتل ةصصخملا  رالود فالآ ةسمخ ىلإ لصر

 .ةددحم ةيلمعل اضف ناك لاملا نأ هلم انظ ةمهملا كلت لبق هنأب ىنغلبأ نأ لدنج

 نيمجاهملا دحأ دعب اميف حبصأ ينذلا وهو .ءاعنص راطم يف رالاو ساربن هاا
 كانه لدنج وبأ ملس .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 يلكشب ًاميِق ًاردصم نوكي فوس رانبلا نأ تننظ
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 دوسلا تايارلإ

 اذإ» :يل لاقف ,يسفنب راتبلا تفّرع .ةينميلا ندال نب ةجوزب هتقالع ىلإ رظنلاب كلذو
 » ؟يداحتالا تاقيقحتلا تتكم 8 ,ىلع تنأ

 . «لجأ»

 .«كنع رقص ينربخأ» :يكرحلا همساب نادمح ىلإ ًاريشم يل لاق»

 «؟كل لاق اذامو»

 لاقو ,ءكب ىقتلا هنكل ,ةيادبلا يف قيقحتلا عم نواعتلا يف بغري مل هنإ يل لاق»

 .«كعم نواعت هنإو ةقثلل لهأ كنإ

 .«حيحص اذه»

 ,«ةلعب كدحا نأ ينئكمي ثيحب مّسَقلا نم ينررحي هنأب رقص ينغلبأ»

 «؟ثدحتت مَسق يأ نع»

 نأب فرتعن نلف ثدح امهم هنأب انيلع ضبقلا ءاقلإ دنع رخآلل اندحأ مسقي»

 .(راتبلا مسا ادبأ يمامأ ركذي مل هنأل همّسق ىلع نادمح ظفاح) .«رخآلا فرعي اندحأ

 «؟كلذ دعبو»

 هل ةةيكسسو عجم اقداص ّتنكو ,ةنسح ةقيرطب هتلماع كنأب نادمح ينربخأ»

 .«ريخب مهنأ نم دكأتي يك هترسأب لاصتالاب

 .«حيحص اذه»

 .«مَسقلا انيغلأ اذكهو ,قيقحتلا عم نواعتلا انتحلصم نم هنأ نادمح ينربخأ»

 .«كتأشن ةفرعمب أدبن انعد .ميظع» :هل تلق

 .«يتلئاع نع نانئمطالا ديرأ ينكل ,ءيش لك كل لوقأس»

 :«كلذ: بقرت انيكمت»
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 وماناتناوغ ةهيلخ

 فرعت كنأ نادمح نم تملع .ىتصق فصن كربخأس .هلعفنس ام كل لوقأس»

 تصتلا كربخنأس ,ةقيقحلا لوقأ كن اذإ ام رعت قوس !ذكهو هادي ةدعاقلا

 .«ةيفتاهلا ةملاكملا ءارجإ دعب رخآلا

 يعم اوقفاو .ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو تاقيقحتلا بتكم تادايق 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

 راسملا نعو ؛ليصفتلاب هتأشن نع ينربخأو ,ىلوألا ةرملل ةيقيقحلا هتيوهب فرتعا

 ةقيثو ىلع اورثع نأ نيققحملل قبس .ندال نبب هتقالع نعو ,ةدعاقلا ىلإ هلصوأ ىذلا

 فرتعا يتلا ةقيثولا يهو ءراتبلا مساب ةعقومو ديلا طخب ةبوتكم ةداهش ةيصو اهنأ ادب

 لوصحلل ابلط ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرفو يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةداق مدق

 نيجس يأل حمسُي ال» :لوقلاب لارنجلا در .ةملاكملا ءارجإل رليم لارنجلا نذإ ىلع

 ىو :نادمح فوقوملا ركنا ةقباس دوج وب ةداقلا لداج .كلصسمر عافدلا ريزول

 .ىفالنود لارنجلا ةقفاوم ىلع تلصح ىتلا ةملاكملا

 فارتعا نم رخآلا فصنلا ىلع لصحن مل اذكهو ءًادبأ ةقفاوملا ىلع لصحن مل

 يهو «ةينميلا ندال نب ةجوز نع ةماه تامولعم فرعن نأ انل نككمملا نم ناك .راتبلا

 امدنعو .نيرخآو ندال نب عبتت ىلع اندعاست نأ نكمملا نم ناك ىتلا تامولعملا

 ةينميلا هتجوز تناك 7٠١١١ ماعلا نم ويام/رايأ رهش يف لتقو ندال نب ناكم فشك

 ندال نب ىلإ لوصولا انناكمإب ناك هنأ لمتحملا نم نكي ملأ .هعم نيدوجوملا نيب نم

 ؟نيريثك ةايح ذاقنإ نكمملا نم ناك امك ,عرسأ تقو يف

 ددرتي مل هنكل ,ةيفتاهلا ةملاكملا ىلع ةقفاوملا مدع رليم لارنجلا عاطتسمب ناك
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 دوشسلا تايبارلا

 ىلع لوصحلا نود نم يناطحقلا ىلع ةيفسعتلا باوجتسالا بيلاسأ قيبطت ىف ًادبأ

 ,ندال نب ىلإ انداشرإل ةيفاك تناك ةدحاو ةقيقد ولو فتاهلا مادختساب فوقومل

 .يكريمألا روتسدلا مهلهاجتل ادبأ اوثرتكي مل مهنكل

 ىلإ هجوتتس .يلع » : بهكسر ل وليا نم رشع يداحلا قيرف ءاضعأ .دحأ يدلاس

 «؟كلذك سيلأ ءومتيع

 ايلعلا ةرادإلا رقم ترداغ امدنع 7٠٠١ ماعلا نم سطسغأ/بآ رهش يف كلذ ناك

 .اددجم نادمح باوجتسا ىلإ ةدوعلل ريضحتلل

 .«ريصف تفو دعب رداطأس ,لجأ»

 , ؟ “ش4 معر نيجسلا ىلع كانه كدوجو دنع ةرظن ىقلت نأ كل له

 « ؟نوكي نم نكل ديك ًاتلاب»

 .«لولهبلا ناميلس قديس ةزمح ىلع همساأ»

 «؟لعف ادامو»

 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 تااللاصتالا ليصافت نيب ليلدلا اذه تايوتحم عونتت .ةدعاقلا ىف 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 ىداحلا

 .لولهب ةمصب :ةيباجيإ ةجيتن ىلع تامصبلل
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 سا . للبت سس جماناتناوغ جيلخ

 وهو ءهب كشن انلعجي رمأ وهو .لولهب نأشب رخآ ءيش كانه» :هماالك ليمعلا مان

 .«هترايسب نيرذقلا نيثالغإ ذأ

 «؟فتاهلا ليلد ىلع ةرظن ءاقلإ يننكميأ» و99

 فتاوه ماقرأب ًائيلم ليلدلا ناك .«ديكأتلاب» :ليلدلا ينلواني وهو ليمعلا لا

 لالخ نم هيلإ انفّرعت يذلا وهو .دالخ مهيف نمب «ةيلاعلا تايوتسملا يوذ نم ءاطغإ

 .رفليس يكرحلا همسا

 «؟ليلدلا اذه ىتأ نيأ نمو»

 .«هيلع ضبقلا ءاقلإ دنع اهدوقي نادمح ناك ىتلا ةرايسلا ىف هيلع رثُع»

 ه؟لولهبلا تامضن نأ اقامود

 لوقي .همدختسي ناك هنأ ىنعي اذهو .ةعساتلاو ةنماثلا نيتحفصلا ىلع رهظت اهنإ»

  .هدعأاقلا يف مهم طشان وه صخشلا كلذ نإ يسدح يل

 هعزتنأ نأ نكمي ام ىرأسو ومتيغ يف هعم ثدحتأس .قح ىلع كنأ دقتعأ»

 , (( هيه

 ةفاضإلاب ,:ةهجوملا /-ماس خيراوص فذاوق ىلع كلذك نادمح ةرايس يف رْثع

 ةدعاقلا ءاضعأ ىلإ ةراشإلل ًايلخاد ةمدختسملا ةيمقرلا زومرلا لّصفت تاقاطب ىلإ

 يرهاوظلا «غ مقرلا ندال نب :ةددحم ةيكيتكت تاملكو .اهعقاومو ,اهتايصخشر

 م مقرلا امأ ٠١. مقرلا دمحم خيشلا دلاخ ١١, مقرلا لدعلا فيس ,؟؟ مقرل
 ندال نب سارح ١#,. مقرلا يريشنبلا ركسعم ,ةيركسعلا ةدايقلل ًاصصخم ناك

 داوملا ىلإ 50١١و ,2تالئاعلا ىلإ زمريف 7 مقرلا امأ .ا/ مقرلا نويل

 فلتخم تناك .ماعطلا ىلإ 77و .ةبابد ىلإ ١٠٠و ,نيمك ىلإ 4١11و «ةيئابتا

 ليبس ىلع ٠١8. :كلذك ماقرأ عم قفارتت نولتاقملا اهيف زكرمتي يتلا يم
 / .«ةنيدملا يف» ينعت ِ

 نكل .لولهبلا ةلباقم شيجلا نم تبلط وماناتناوغ ىلإ ًاددجم تلصو ام“
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 دوسلا تايارلا

 عم ًانواعتم ربتعا هنال كلذو ءروظحم عقوم يف لجرلا عضو .كلذ اوضفر هيبوجتسم

 ىأ» نإو «هفرعي ءيش لك مهربخأ هنإ نويركسعلا نوبوجتسملا يل لاق .قيقحتلا

 .«يرورص ريع » ناك «يداحتالا تاقيقحتلا بسكو يف مكلبق نم باوجتسا

 دقتعأ» :هل تلق .تامصبلاو فتاهلا ليلد نع يفالنود 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 .نارقلا ملعي ناتسناغفأ يف ناك :رارمتساب اهتاذ ةصقلا نرخ

 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 ىدوجو ببسو ,نوكأ نَمِب قلعتت ةفلتخم تاجاتنتسا ىلإ لصي نأ كلذك هتدرأو

 .هنع هفرعأ ام كلذكو

 باوجتسا تاسلج ترج .باوجتسالا ةفرغ عاضوأ رييغت وه هتلعف ءيش لوأ ناك

 ودبت ىكل ةممصم ةفرغ ىلإ هانذخأ .نيديلا دّيقم هئاقبإ عم ةيجذومن ةفرغ يف لولهب
 ضعبو .ةريغص ةلواطو ةداجسو ,كئارأب اهانزهج ثيحب ةريغص ةشيعم ةفرغ اهنأكو
 لوصحلا ىلع ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسملا وهو ءتام اندعاس .روصلا
 .هزيهجتو عقوملا ىلع

 ىلإ لقمأ امدتع ةريغص ةلواط هبناج ىلإو دعقم ىلع لولهب راظتناب اسلاج تنك
 ةديقم هامدقو هاعارذ تناكو .نوللا يلاقتربلا نيجاسملا يز ايدترم هتيأر .ةفرغلا
 أ ديري هنآك .دهجو ىلع نساترت رجسفلاو ةدذلا تراماللع نأ تظحآل ,داقصألاب
 .ةريغصلا ةلواطلا ةلابق ةكيرألا ىلع سلج ىتح هنع داقصألا تعزت نإ ام .اهتاذ صصقلا هعماسم ىلع يورأس يذلاو ءرخآ بوجتسم نآلا وع اه» هلوقب
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 كم ضم ب سل وماناتناوغ جيلخ

 يل لوقيل ىضم .«ةلوبقم اهنإ» :ىنباجأ .اهاقلي يتلا ةلماعملا نع هتلأس

 هلق نأب رعش تأ الإ ,«ةيادبلا ىف» تالاحلا ضعب يف نارقلا سيندت ىرج هنإ

 نأ انيلع نيملسمق' نحنو ؛ةديج ةلماعملا تناك ءًامومع» .تطبض دق تالاحلا

 .«قحلاب فرتعن

 نأ يل قبس .نميلا يف هتدالو ناكمو هتلئاع نع لولهبلا عم ثيدحلاب تفأفو

 ئجوف .لوك ةرمدملا ريجفتب تاقيقحتلا ءانثأ نميلا يف هب سأب ال ًاتقو تيضمأ

 رثكأ نمبلا نع يفر ثنآو :يل لاق .ةراضحلاو .بعشلاو .دالبلاب يتفرعمب لولهبلا

 .«نيرخالا نم

 هنأ اذن ام يناطعأ .ناتسناغفأ ىلإ هججوتلل هعفد يذلا بسلا قع كلذ دعب ةتلأس

 يل لاق .نآرقلا ملعت ىلع سانلا ةدعاسمل كانه ىلإ بهذ هنأ يأ ءزهاجلا باوجلا

 كلذكٌّرصأ .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 ىف نوينيد ءاملع دجوي هنأ امك ءىوتفلا 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 ءءطبب فعضت تذخأ هججح نكل ءاهضقانت يتلا ةينيدلا هراكفأب درلاب وه
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 دولللا تايارلا

 يف اهلوق ىلع نّرمت يتلا رومألا رّركي هنأ ّيلإ ةبسنلاب حضاولا نم ناك .هسفنب ةقث لقأ
 .ةوقب اهب نمؤي يتلا ءايشألا متكي ناك هنأ امك هيلع ضبقلا ىقلأ لاح

 «؟ارخؤم ائيش

 تحرط .«نامأب نطولا ىلإ لوصولا نم اونكمت مهنأ ىنمتأ ينكل ءفرعأ ال»

 كلذو .ناتسناغفأ ىلإ هعم هتلئاع بحطصا دق ناك ذإ ام فرعأ ىك لاؤسلا اذه هيلع

 ةناعطص] ناك . ةيهلملا نيملسملا ىلإ ةبستلاب ىتيذ هيجاو هنآ نذال ني نآلغإ دعب

 رخآ ببس كانه له .ةدعاقلا يف ًاوضع هنوك لامتحا ىلإ ةراشإ ناتسناغفأ ىلإ هتلئاع

 ؟برحلا قطانم ىلإ مهتالئاع باحطصا ىلإ سانلاب عفدي
 ةلئسالا حرطب يرارمتسا نم مغرلاب تاظحالملا نيودت نع ةرتف دعب تففوت

 ع يي نا بي إكليل دم كاوا راس وم

 قوق ام لك نوركسعلا نوبوجتسملا نؤدي نأ انعا هنأ كلذو ءاراكم

 .ةضيرع ةماستبا عم هيلإ تنرظن .«كلل تلق انيك نآرقلا ميلعتل تيتأ» :يىل لاف

 كيلا ؟مستبت اذامل» :يئلأس

 تك" ىل .اهقيدصت نكمي صصقب نوركفت ال مكنأ لاجر اي مكعم ةلكشملا»
 لوقي ثيحب مكسفنأ متمسق متنكل ,ءامكذأ كعم اولقّتعا نيذلا كؤاقدصأو تنأ
 ىتحو رشع سداسلا نم ماقرألا امثيم نارقلا :قووسودب مهنإ لئاوألا رشع ةسمخلا
 مكنإ اعيمج مكلوق نإ . نآرقلا نوملعت ًاعيمج مكنإ متلق مكنكل .هتوملعي نيثالثلا

 تظحال ينكل ءائيش لولهبلا لقي مل .«ءابغلا نم ريثكلا هيف رمأ وهل نآرقلا نوملعت
 .فلكتب مسي هنأ

 «؟اذامل» :ةدحعب ينسف هسفن ىلع + ا
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 راززاوع ةيلخ
 ى؟اذاما» :هتاذ لاؤسلا تددر

 ,؟تاظحالملا نيود نع تمفقوت اذ املدد

 «؟انه كمارتحا نم للقي ائيش تلعف له ' 1 افيش:تلعق » :هتلأس
 .«ىنتمرتحا دقل» :هسأر ره

 اعي امك ارتحاب كعم تلماعتو انه ىلإ ؛ د أ 2 1 .هتلعقف ام انهو

 7 مالا دع ىلع ةمالع كلذ ربتعأ ينل يل

 .«قدصلا كل لوقأ ينكل» : اجتحم لاف

 أدت الرد
 يننإ .هفرعأ ام فرعت ال كنإ . .كلضف نم ديدج نم

 | هنت
 .«صوصخلا هجو ىلع كعم ثدحتلل انه ىلإ

 .«قدصلا لوقأ يننإ»

 كنكل .رافكلا ىلع برحلا يف ًاماه ًايدنج كسفن ربتعت كنأ لمتحُي .عمسا»
 ةيحضتلا ىلع ٌتمسقأ ام ضقانت ىتلا ججحلا كلت ينعمستو انه سلجت امدنع

 يلاؤس نإ .ةقيقح كتيضقب كناميإ ىدم نع لءاستأ ينلعجت كنإف ,هلجأ نم كتايحب
 اذه دنع لولهبلا تمص «؟ءايشألا هذهب ةقيقح نمؤت له :يلاتلا لكشلا ىلع ره
 # ١ ة قي د. : ," ماس أب |
 كداهج نأ كلذ ىنعمف ,لعفلاب رومالا هدهب نموت 0 : ادا» :يلوقب تعبات .دحل

 .اهلجأ نم براحت يتلا اياضقلا ةرصانم ةعباتم وه كبجاو نإ .دعب هتني مل

 دعا نم فرعأ

 انيلع نّيعتي .رهظلا ه ةالصل نآلا تقولا ناح . .اضرع كل مّدقأس» :يشثيدح تعبت 'ّ

هذلا نم نكمتت ثيحب فقوتت
 بلطت نأ ىلصت امدنع كديرأ .ةالصلا ءادأل با

| 

 كيلع بجي ناك اذإ اًمع هللا لأسإ هللا نم اداشرإ بلطت نأ كديرأ يبا

ءارو ءارتخسالاب رارمس
 نوكت نأ وأ ,كلطظ 

تعتو ايقيقح ًادهاجم
 .«هب نمؤت امب فر

 از ام

دع .نح ب ةريغص ةكحض لولهبلا كحل
 لاز هنأ راهظإ لواحي هنأكو , عايرالا م

 ,ىفنب اقئاذ
 .ةالصلا ءادأل هديت ةفرغلا رداغ يب ناسك
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 دوسلا تايازلا
 سم بسسس 1111101

 هذه هبناج ىلإ تسلج ينكل ,هتدوع دنع ةكيرألا ىلع هناكم ىف ًاسلاج ناك
 هللا لّيقت» :هل تلق .ةلواطلا وحن لفسألا ىلإ قتدو فقر نين اع وبحب خر .ةرملا
 .ةالصلا ءادأ دعب نيملسملا نيب ًاعئاش ًالوق كلذ ناك .«كتالص

 نأ يل قبس «؟كعكلا ضعب لوانت ديرتأ» :تمصلا رادج رسك ادصاق ثلق
 .كعكلا نم اًقيطو اياش انهافأ ةريغصلا ةلواطلا ىلع تعضو

 ةكعكلا نم ةمضق لوانت .«كل 18 :قبطلا نم ةكعك لوانتي وهو ىل لاق

 لغشأ امك ,ةدعاقلا طابض دحأ يننإ .لوؤسم انأو .يكملا سنأ انأ» :ءطبب لاق مث
 ١« فرعت نأ ديرت اذام .يصخشلا ندال نب دعاسم بصنم

 ,تاقيقحتلا فلتخم لالخ ةدع تارم ىكملا سنأ مسا تعمس نأ يل قبس

 «؟ياشلا نم ليلقلا دوتأ» :هتبجأ .لعفلاب مهم هنأ فرعأ تنكو

 رظن .اهغضمي ناك ىتلا ةكعكلا اياقب ضعب همف نم تجرخ ثيحب لولهبلا لعس
 كمن ينلأستو ,ةدعاقلا يف يزكرمب كل تحب» :عمسي ام قدصي ال هنأكو ىلإ
 « ؟ياشلا لوانت بحأ

 تلق .يل ةأجافم كلذ نكي مل كلذل ,كلذ تفرع نأ يل قبس .انسح» :هل تلق
 يعم قداص كنأ لقألا ىلع نآلا ملعأ ينكل .انأ هقرعأ ام قرعت الل كنإ ًاقبانس كل
 .«ياشلا كيلع ضرعأ اذهلو ,ينمرتحتو

 ةهباشم هتصق تناك .لولهبلا عم ثدحتلا يف مويلا فصنو يلاتلا مويلا تيضمأ
 لمعتو شيعت مهتالئاع تناك .نيينميلا ةدعاقلا ءاضعأ نم رخآ ددع صصقل اريثك
 جيلخلا برح باقعأ ىف ةكلمملا نم اودرط نأ ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 ءيش لك انثيداحأ تلمش .تيوكلل نيسح مادص وزغل نميلا ةدناسم ببسي .ىلوألا
 ىلإ ىهتنا هنإو ,مازع هللا دبعب ًاريثكر ثأت هنإ لاق .ةدعاقلا ىلإ هلصوأ يذلا هراسم نع
 اطع دمحم عم لحارملا ىدحإ يف لولهبلا ثكم .ةمظنملا كلت يف ةلاَعف راودا ينل
 .ربمتبس (لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يفطاخ نيب نم اناك امهو «حارجلا دايزو
 :سأ .وي ريجفت حاجنب ًالافتحا هجتنأ يذلا ويديفلا طيرش ةشقانم يف تقولا انيضما
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 وماناتناوغ خيلخ

 ىدل ةياعدلا نع ىصخشلا لوؤسملا هنييعت ىلإ ىدأ يذلا طيرشلا وهو .لوك سأ

 ريوصت عقاوم يل حرش .دهاشملا فلتخم اندهاشو .طيرشلا نع انثدحت .ندال ب

 يف دهاشمو :قوراقلا ركسعم نوف ةيركسعلا تايبيردتلاو ,ندال نب تاباطخ :دهاغملا

 .ريرضلا خيشلا عم مهنماضت

 بتكو ندال نبل ًاثاحبأ لولهبلا ىرجأ .ةعونتم لولهبلا اهاّدأ ىتلا راودألا تناك

 ندال نبل تحمس ىتلا ةيعانصلا رامقألا ْتِب طاقتلا ةزهجأ هل ماقأ امك ,هتاباطخ هل

 ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه ليصافت تدروأ يتلا ريراقتلا ىلإ عامتسالاب

 .ةدعاقلا ةداق اهدّقعي ناك ىتلا تاعامتجالا رضاحم نّرد امك

 تامولعملا اننوطعيو ةمظنملا يف مهراودأب نوفرتعي ةدعاقلا ةداق ناك امدنع

 مهتبوتب نورهاظتي مهنأل وأ . جالوت بوسي تلق نولعفي اوناك . 0#

 ءيش يأ نم لجخي مل هنأ يف مهنع افلتخم لولهبلا ناك . .مهتبوقع نم اوللقي يك

 ادإ هنأ ةلئاقلا ىتجحب عنتفا ةثأ ادب .رخف لكب هتافارتعا مدق وهو .ةدعاتلل هلعذ

 لامعأ يف هطروت ركنيو بذكي نأ هيلع نّيعتي الف ةدعاقلا فادهأب ًالعف نمؤي ناك
 .ةمظنملا

 زكرم لعج يذلا :ببسلا :ةدراب باصغأبو ؛ةريثم ةقيرظب لولهبلا يل لّصف

 نيدلا كتئلوأ زكرم يملاعلا ةراجتلا ذك ره ناك»» اورق اقل يملاعلا ةراجتلا

 لودلا تاداصتقا نوبرخي نبا كئلوأ يأ ؛يلودلا كنبلاو سلال داصتقالا نوريدي

 لكب مكحتلا نوديري نأ راهدزالا نم ةيلاملا تايم ملاو ةيمالسإلا الا فرامل

 .ملاعلا يف ةدوجوملا ريماس

 ا ايكريمألا ةنميها لثمي وهو .ةملوعلا زكرم 0 نزيل

 0007 «ملاعلا السلا يف انلامو ١ ايسايس ل سوعشل
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 دوسلا تايارلا

 ىف نولمعي اوناك نيذلا ءايربألا صاخشألا نكل» :يلاتلا لكشلا ىلع يدر ءاج

 .«هقاوسأ يف راعسألاو ملاعلا داصتقاب نومكحتي ال يملاعلا ةراجتلا زكرم

 نم رشع يداحلا موي يف ءايربأ صاخشأ تومب فارتعالا ىتح لولهب ضفر

 مهنأ يأ ,بئارضلا نوعفدي اوناك مهنأل ةمورشم ًاقادهأ اوكاكت» ةريبعس:ةرلبأ

 امك نييكريمألا لتقن نأ انيلع نّيعتي .نيملسملا دض اكريمأ بورح نولّومي اوناك
 مهلتق يف يضمن نأ انيلع نّيعتي .نسلاب نسلاو نيعلاب نيعلا يأ ءطبضلاب اننولتقي
 لاق .«انم تلاس يتلا ءامدلا ةيمك عم مهنم ليست يتلا ءامدلا ةيمك ىواستت ىتح
 لتق اذإ امأ .ندال نب بضغُيس ناك هتوم نأل اكريمأ هلتقت نأ لمأي ناك هنإ كلذك

 ديهشلا اهاقلي ىتلا كلت نم ربكأ نوكتس هتأفاكم نإف دوهيلاو نييحيسملا دي ىلع

 ْ .يداعلا

 ىتخ .,ريستيس/لولبأ قه رشع يداحلا تامجه ليعافمب ادج متهم ندال نب ناك

 .موجهلل ةيداصتقا جئاتن نم ءاربخلا هعقوت امب قلعتت ثاحبأ ءارجاب لولقي رمأ ةثأ

 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 يبرعلا ملاعلا نأو ,هبعش لتقي ءامدلل شطعتم ٌصخش وه نيسح ماّدص نإ
 ثيدحلاب .ةدعاقلا ءاضعأ ةيقب لثم ءًانمؤم لولهبلا ناك .يكريمألا موجهلا دئاسي

 .ةيئاهنلا ودجمريه ةكرعم دعب ىتأي 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 ١114٠. ماعلا

 .يفنلاب صفح وبأ باجأ ةدعاقلا

 .ناتسناغفأ ىف اهانفشك ىتلا تامولعملا تاقوأو خيراوتب كلذك لولهبلا اندوز
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 ا ميسم

 -- ردميمدل مسالا

 00 0 ِ -ح

 0 0أنانناونخ تيلخ
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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 هنأل يقب صفح ابأ نكل ,نطنشاوو
 .كرحتي نأ عيطتسي

 نوكأ نأ ررقملا نم ناك هنأل كلذو :لولهب ةمكاحمل اريضحت ءاعدالا عم تلمع
 لاو قينتعم ًاصاخنا نأ ىف انتوجاو ىلا ةديحولا ةيوعصلا تناك سيئرلا دهاشلا
 يذلا فتاهلا ليلدل ءاعدالا مادختسا ىلع اوضرتعا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر
 نم رشع يداحلا صوصخب ةمقلا عامتجا ىلإ ةراشإ هيف امك لولهب تامصب هيلع

 .ايزيلام يف دمع 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

 ريرقت ىف دراو وهو ءارس سيل ايزيلام عامتجا ؟ينعت اذام» :ماعلا يعدملا 17

 .«ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا ةنج'
 .«ةيرس دعت مل اهنأ ينعي ال ةمولعملا كلت ةنجللا فشك درجم نإ»

 .«هباتك يف عامتجالا كلذ ىلإ راشأ ,قباسلا كريدم ,تينيت نكل»

 .«ريدملا دعي مل هنكل»

 .«ةيرس دعت مل اهنأ ينعي ةمولعملا كلت لوح هتباتك نكل»

 .«ايمادختسا كتكمن اال»

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هيلإ بهذت نأ نكس يذلا ىدملاب نوعدملا مدص
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 دوسلا تايارزلا

 كلذ ركذ ىلع تأت مل ةمكاحملا نأ امك ءايزيلام عامتجال ينلع ركذ ىأ دييقتل

 .عامتجالا

 دكؤي ناك هنأكو هتمكاحم ىف ىتداهش تمدق امدنع ئموي ناك لولهب نأ تظحال
 ويديفلا طيرش جاتنإب ينربخأ لولهب نأب ةمكحملا تغلبأ امدنع كلذك أموأ .هلوقأ ام

 .كلذ هل تلق ,لجأ» :لوقي نأ دارأ هنأكو ,لوك ةرمدملا ريجفتب ىفتحي يذلا

 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش يف ةايحلا ىدم نجسلاب لولهب ىلع مكحخ

04. 

 يف ةدعاسملل ٠٠١5 ماعلا ىف ةيلامشلا انيلوراك ىف يركسع نجس يف تنك

 ةحلم ةيفتاه ةملاكم تيقلت .قيقحتلا عم نونواعتي ال نيذلا نيفوقوملا دحأ باوجتسا
 " نيبوجتسملا نم قيرف غلبأ :يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم نم نيحلا كلذ يف

 ةدعاقلا ءاضعأ دحأ نم فارتعا ىلع هلوصحب ومتيغ يف نيصصختملا نييركسعلا

 ءارو ,ةعامجك ,يه تناك ةدعاقلا نأ فارتعالا فشك .حاوسلا دومحم قراط ىعدي

 تامجه دعب ةديدع عيباسأ ىدم ىلع تثدح يتلا 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 ةربخب عتمتيو ءتاقيقحتلا بتكم نم نيريدق 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

. 

 م

 ' هنأب اوغلبأ نيذلا نييركسعلا نيققحملا ىلع رمألا رصتقي مل .حاوسلا باوجتسا ينم
 / مّمِص يذلا وه هنأب كلذك اولاق مهنكل ,ةدعاقلا يف سكارغنألا جمانربل ربدملا لقعلا

 .ةدعاقلل ةيذحألا لبانق جمانرب

 ' هبلإ رمبقحتت امدنع "لاح كعسأ نوكي هنكل 15 ناك يذلا حاوسلا تبوجتسا
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 وماناتناوغ جيلخ

 داهجلا يف لجرلا براح .ةدعاقلا عم هتاقالع لوح احتفنم لجرلا ناك .تاجلتمل

 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 أ هل قبس امك يأ ,نابلاط مكح تحت ةقيقح ةيمالسإ ةلود

 ناكو ,كانه ناك امدنع ىمادقلا هءاقدصأ راز .كانه شيعلل هترسأ بلج ىوني 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 .«فصلا نم جّرخن
 ىلع حاوسلا قفاو .ةدعاقلل اومضنا نيذلا نيينيصلا روغيإلا نم هلمكأب ًافص مهدحأ

 عنصب قلعتت تاميلعت كلذ يف امب تارجفتملاب ًاصصختم ًابيردت ىقلت امك ,ةدعاسملا

 نم بيردتلا م و هاني نم ريس تاودأو .ةلجترملا ارجاتملا تارمألا

 تاودألا تيقوت بجأ ميس ةيفي لس سقيا قياخ ىلا دي ىلع تاير

 .دعت نع ريجمت زاهج اهقصوب ويساك تاعاس مادختساب ةلجترملا ةرجفتملا

 تارجفتملاب قلعتت تاميلعت ٠٠١١ ماعلا نم وينوي/ناريزح نم اءدب حاوسلا ىطعأ

 اروب اروت ةقطنم يف ةدحتملا تايالولا دض ةدعاقلا عم ناتسناغفأل ةدحتملا تايالولا

 .هيلع ضبقلا ىقلُيو حرجُي نأ لبق

 انك / تاي مهي ١ سكارتنألاب قلعتملا ةدعاقلا جمانرب ن نع هتلأس امدنع

 فيسو صفح ىبا أ عم راهدنق يف ءادغلا ماعط لوانتي 0 تاذ 57

 ءايميكلا يف ةداهش لمحي اكرتشم ًاقيدص ركذتي ناك اذإ اًمع نالجرلا هلأس .لدعلا

 نضإ



 دوسلا تايارلا

 اذإ امع لدعلا فيس هلأسف ريبخلا كلذ ركذت هنإ حاوسلا لاق .رصم يف هافرع دق اناكو
 .يفنلاب باجأ حاوسلا نكل ءهب لاصتا ىلع ناك

 ام امأ .«سكارثنألا جمانرب» نع ًاريرقت كلذ ىلإ ًادانتسا نوققحملا بتك
 نأ تفشتكا دقف ءاذحلاب ريجفت ةيلمع يأل ربدملا لقعلا وه حاوسلا نوكب ىف اع
 ةيذحأ عنص كنم بلط اذإ .تارجفتم ريبخ تنأ» :هل اولاق نييركسعلا نيبوجتسملا

 مسرلا كلذ لكش .ايحيضوت امسر حاوسلا مسر «؟اهعنصت فيكف لبانق لمحت

 يتلا ةيذحألا ةلبنق لئامي الو ًائيس ناك مسرلا كلذ نأ نّيبت .«مهليلد» يحيضوتلا
 .دير دراشتير اهمدختسا

 اوعزتنا نيذلا نيبوجتسملا ىلإ تاقيقعلا بتكه نه يل ءالمز عم تهجوت

 اوناك .اهل ىنعم ال مهتاءاعدإ نإف يباوجتسا ىلع ًءانب هنأب مهتغلبأو ,«فارتعالا»

 .تاجاتنتسالا هذه لثم ىلإ زفقلا عيطتسي ال ءرملا نأ اومهفي ملو نيئدتبم نيبوجتسم
 .اوأطخأ مهنأب انل اوفرتعا

 دإ عم ومتيغ مايأ ىلوأ يف هتبوجتسا يذلا ءافولا سيئر وهو ,يفرطملا لقن
 هعاضخإل يرس عقوم ىلإ هتاذ صصختملا يركسعلا قيرفلا دي ىلع ءهيردنآو
 .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 انذإ» :قيرفلا دارفأ دحأ ينغلبأ .اددجم هعم ملكتلل روضحلا

 مل «؟انيلإ ثدحتي نأ هنم بلظتو هيوجتست نأ كتكميأ .انعم نواعتي ال هنكل ءدن

 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

 .«يفرطملا هب

 ءيش يأ لوق نم نكمتأ نأ لبق نكل ,ةفرغلا ىلإ تلخد امدنع ادج امضاغ ناك

 ىلإ ينولقن اذامل .ءيش لكب ٌتفرتعا .ةيادبلا ذنم هفرعأ ءيش لك كتربخأ» :يل لاق

 58 ملكتأ نأ ٌّيلع بجي اذامل ؟ انه
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 يماناتناوغ جيلح
 مهمتهم يو

 .«رادُت فيك مهفأ ال انأ .وماناتناوغ رومأ كل حرشأ نأ يننكمي ال» :هل تلف

 ١ كل لوقأ نأ يننكمي نكل» .مهدوجو ناكم تقولا كلذ يف نولقتعملا نو
 . «ع يش لك مهربخت نأب كحصنأ كلذل .ةقيرط لضفأ وه نواعتإ

 دقن ملأ ؟ًاددجم ةراركت ىلع بجوتي اذامل .افلس ءىش لك كتربخأ ىتكل»

 « ؟ءيش لك

 « ؟ىنعت اذام» :هتلأس

 امدنع هايإ كتربخأ ءيش لك راركت وتلل نورخالا نويوجتسملا ينم بلط»

 .«فلملا ىلإ هوفيضي ىك كلذو ,ءينتبوجتس

 مل .ةفرغلا نم كلذ دعب تجرخ .«كتقو تعضأ ىنأل فسآ ىننإ» :هل تلف
 نودفتفي نيذلا نوبوجتسملا كئلوأ اهيف لواحبي يتلا ةديحولا ةرملا ىه كلف د

 هولاق ام راركت مهنم بلطلاب نوفتكيو «نيلقتعملا «باوجتسا ةداعإ» ةربخلا ىلإ
 اولصح مهنأو ,ةحجان مهتايئقت نأ معزلا كلذ نم ةياغلا تناك .نيسرمتملا ءاربخلل
 .«ةيرابختسا تامولعم» ىلع

 كلذو 7٠١, ماعلا نم سطسغأ/بآ ١ يف قارعلا ىلإ اج لباقة
 .بيرع وبأ ىعدُي دادغب يف ادعس نَورِيَدِي نيذلا كئلوأ ىلإ حصنلا ميدقت فدهب

 هذوزو لارئجلا ةققارمل ©1117 ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف نم ًاليمع نولاق كرام لسرأ

 فوس يتلا تاينقتلا مادختسا نأ نم هنوقتلي نيذلا نيلوؤسملا ريذحتل تاميلعتب
 ليمعلل لارنجلا حمسي مل .تاياوجتسالا ءارجإل ةديحولا ةقيرطلا تسيل اهل جؤري

 ةيلوؤسم ٠ ٠ ع ماعلا نم ليربأ/ناسين رهش يف رليم لارنجلا ملست .ع امتجا يأ روضحب
 .ةيكريمألا ةرطيسلل عضخت يتلا قارعلا يف نوجسلا لك ىلع فارشإلا

 نيذلا قيبكا هلا دونجلا روص 6ع ماعلا يف ملاعلا امس لك يل قعرشتنا

 يتلا روصلا هذه ىدحإ ترهظأ .بيرغ وبأ نجس يف نيلقتعملا ةلماعم نوئيسي
 كسمت يهو .دنلجنإ يدنيل اهمساو ,تايدنجلا ىدحإ ملاعلا ءاحنأ يف ترشتنا

"05 
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 دوسلا تايازرلا

 ومتيغ لقتعم يف ةلئامم ةلماعم نم يناطحقلا ىئاع .راع نيجس ةبقرب طبر ماجلب

 .كلذك رليم لارنجلا ةرمإ تحت ناك يذلا

 تاسلج يف اوكراشو مهرودب قارعلا ىلإ 15148 51:12[ ةسردم نم نوبردم هّبوت

 يطايتحا نم وهو  ناميالك نفيتس ديقعلا غلبأ 5171213 تاينقت نيمدختسم باوجتسا
 ةسيئر ةيركسع تالمح ثالث ضاخ نأ هل قبس مرضخم براحمو .وجلا حالس

 نم دحاو هنأب رهتشا امك (قارعلا ةيرحو ءءارحصلا ةفصاعو ,ةلداعلا ةيضقلا تايلمع)
 مرطب يةسدسملا تدان دويل قارعلا فرح لالخ اخ نيبوجتسملا طشنأ

 نيفوقوملا دحأ مؤ 11118 قيرف ف نإ لارنجلا لاق .اهفاقيإل لخدت هنأو ةيفسعت

 ,هبأبث نم ةوقلاب هودرجو قيرفلل ةعباتلا تاقكولا ىدحاإ 8 م دوتسم نيل نيعنقملا

 .«ةعاس ١7 ةدمل فوقولا ىلع هوربجأ مث .هيلحاكو هيغسر اولّبكو

 نميأب رقي يي دو هليفسم ريزولا دقع

 بيذعت نع ةجئارلا تاعئاشلاب 9 الاؤس لانويشانرتنإ سرب ديوي ةلاكو نم
 لارتجلا غلبأ .ةيقارعلا ةرطيسلل ةعضاخلا نوجسلا يف نيلقتعملل ةيقارعلا تاطلسلا

 .«هراصبأ تحت عقت ةيناسنإ ريغ ةلماعم يأ

 ىلع عقي هنإ لوقلا دصقت كنأ ناسا الرد :لاقو. ,اعطاقم كيقسر ردزولا لكفق
 عالبإلاب يضقي بجااولا نأل ,ةلماعملا كلت فاقيول اداب لخدتلا بجاو دونجلا

 . «اهنع

 ريغ ةلماعملا ثودح دنع ايسشش ارضاح يدنجلا ناك اذإ» :سياب لارنجلا ذر

 .«اهفاقيإ ةلواحم هبجاو نم نإف ,يديس اي ةيناسنإلا
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 9 31 د عم

 تاق كانهألا ةدسو ةسقر ىهو .اثناماس تفقو 7٠١7. ربمتبس/لوليأ فصتنم

 تنك يذلا بتكملا لخدم ىف «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف 111/1 ةيلاعلا ةميقلا

 تلصح فيك» :تلاقو ,لوباك يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو أبخم ىف همدختسأ

 ةطحملا سيئر نم ٌتبلط نأ يل قبس ةيقربب حّولت تناك «؟تامولعملا هذه ىلع

 ةلاكول ةعباتلا 989 ةطحم ىف اثناماس تنّيُع .تاقيقحتلا بتكم ةرادإ رقم ىلإ اهلاسرإ

 ينعي معسل ولأ قف رشف يداحلا تامجه لبق كلذو .ةيزكرملا تارابختسالا

 .اضعب نقع فرغت انك انتا كلن

 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 يتلا يهو ,يشتارك يف ققش ىلع ٠٠١1 ماعلا نم ربمتبس /لوليأ
 تارابختسالا ةلاكو تحمس . 3 و ةبيشلا نب يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ نع

 بارجتساب 1998898558 ر 18888883 تاتيقحتلا بتكم نم يئالمزلو ىل ةيزكرملا

 ةبيشلا نب باوجتسا نم  ىلغنال نم رماوأ ىلع ًءانب - ةقققتلا تعنم اهنكل , ا

. 0 
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 دوسلا تابارلا

 ةيرابختسا تامولعم ىلع غءانب ةعومجملا هذه ىلع ةيناتسكابلا تاطلسلا ترثع

 .يبردلا دمحأ ىعدُيو ,نييدوعسلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ نم ءالمزلا دحأ اهيلع لصح

 نم اهانيقتسا دقف يبردلاب انتفرعم امأ .مارغاب راطم يف هبوجتسا نأ هل قبس يذلاو

 نييباهرإلا ىلإ تاقيقحتلا بتكم فرعت .لدنج نبأ نمو .ءادحلا دمحأ هتجوز دلاو
 تاراقلا ىدنحإ ترقسأ .ةلدأ نع اثحب ققشلا ُشّدف امك مهل ًاروص طقتلاو ,ةراغلا دعب

 ةّفشلا امأ .ةدعاقلا ءاطشن نم ددع هيف لعق ةكرعم يهو قدانبلاب ةيماد ةكرعم نع

 .«ىقنع ٌرحأ فوس يننإف ةدحاو ةوطخ مكنم دحأ مدقت اذإ» :ةييشلا نب نلعأ
 ةثاذ ريغ ةنيفو نلإ جاتحي ء ءرملا نإف ةنيهر زاجتحا فقوم ىف هنأ كردي مل هنأ ادب

 دراولا ريغ نم ناك .ًاتيم وأ ايح هيلع لوصحلاب نورسيس اوناك نييناتسكابلا غ نأو ءوه
 تاقيقحتلا يتكم قيرف ىلوت .هعاضخإ لبق رمألا رخأتي مل .رارفلاب هل اوحمسي نأ
 ابختسالا ةلاكو ىلإ مهمّلس ام ناعرس نكل ,ةيادبلا يف نيلقتعملا رمأ يشتارك يف

 .شوب ةرادإ نم رمأ ىلع ًءانب كلذو ,ةيزكرملا
 تامولعملا لع ًءانب اهانررح يتلا ة ةركذملا هل اهنم ةراشإ يف اعناماس تلاق

 تامولعملا لضفأ نم ةدحاو اهنإ» . دعت ىلإ نويباهرولا اهاطعأ يتلا ةيرابختسالا

 5566 اهوطعأ مهنأ يىنسهدي لع لت اهتأرق يتلا ةيرايختسالا

 تاراشختس

 .«نيرخألا

 .«كلذ لمأن انعدر» : هتبجأ

 « ؟اليلق



 0ةفقيرقد ع6

 20 سدر

 «؟يرجي اذام» .ىشمملا ىلإ كلذ دعب اهتعبت ديكأتلاب,

 نأ اهتوص ثبل ام مث  ةيرس تامولعم امهنأ ىلع نافنصم امهيمسا نكل - نيينح'

 ءامهباوجتسا نم ىعنم ةسايس ىلع قفاوت ال اهنأ اههجو ريباعت نم تجتنتسا .ىشالإ

 .يىيار عامس ديرت اهنأو

 تاباوجتسالا ءارجإب ىرخألا نادلبلل حامسلا اذامل .ةققشلا ريغ اذه نإ» :اهل تلق

 .«؟لضفأ ١ ةمهملا هذهب مايقلا مهنكمي اصاخشا انيدل نأ نيح ف

 .«ةحيحصلا ةقيرطلاب اهب موقنو ءانه اذهب مايقلا

 :«؟ايهبلا لوصرلا نب ابكت ةليخ نيكل له نكل امام تلعس قنا ناو

 كل حمسأسو ,نطنشاو نم اهتملست يتلا تاميلعتلا نيكعي 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 نكمتل

 ةدمل امهنم دحاو لك باوجتسا يننكمي هنإ تلق له نكل ,ةديج ةركف ودبت»

 «؟طقف ةممقد نيعبرأو سمخ

 .«ةعمضقد نيعبرأو 1 اذ الا أ .لجأ»

 . «هيلع تلصح ىذلا تقولا اذ نم اف 0 .ًاذإ اسح»

 ريدم دعاسم نآلا حبصأ يذلا ءنافوئود نفيك ىنآر 7٠.9. .ريمتبس/لوليأ ١١
 .«كتدوعب يلع اي ًابحرم» :ىل لاق .كرويوين بتكمل ةلاكد' ا زاك للاب

 كرويوين ىلإ يوتل تاع .«نطولا ىلإ ةدوعلاب رورسم ني .كل اركش» : همس
 . , | رعب

 .نميلا يف 105108 ©عا] ةكرتشملا ةيلخلا عم لمعل
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 دوسلا تايازلا
 يحال لالا

 ًأففجيحييييححيجيخن"(““اا ا
 أ

دوأ .ةثراكلا ةقطنم ىلإ نوبهاذ انثإ» :نفيك لاق
 تدراغنوب فيتسو ٌتنأ لمحت نأ 

 .«تامجهلا ىركذ ةيسانمب تاقيقحتل | بيكن ليلكإ

 .«انم رثكأ ةمهملا هذه نويسانب نورخآ كانه نكل»

 قسم .«الهب فيتسو نأ .أ موقت نأ يداحتالا تاقيقحتلا ىتكم فرش تي

 700 لمعلا اذه ناك .ليلكألا

 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 ءنييكريمألا فولأ هيف تام يذلا عقوملا ىلإ رظنلا نع ىزجعب ترعش

 ىدحإ يف تررم . .هفاقيإ انل نكمملا نم ناك هنأ يقامعأ يف فرعأ تنك موجه يف

ب ترعش ىتح نوج هجو يف ترظن نإ ام نكل ؛ ؛لينوأ نوج ةروص مامأ تاظحللا
 ملأ

 وقام نيذلا نوناقلا قيبطت تائيه دارفأ بصن قوف ليلك ولا انعضو .يردص ىف داح

 .تامجهل | يف

 ؛ةبيرق ةناح ىلإ نورخآ هوت امئيب ءةريسملا هذه دعب بتكملا ىلإ تدع

 يتلواط ىلإ تسلج - .نيرخآلا ةهجاوم نع ٌتزجع ثيحب رثأتلا ةياغ يف تنك ينكل

 تناك .يفتاه ْن نر قس نا كاين ,نآلا نم ةنس لبق ثدح ام ىركذ تدعتساو

 نم رخآلا فرطلا ىلع نطنشاو ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل ايلعلا ةرادالا

 هس سس ذا متع ا دق هه و ةبيشلا نب يزمر نأب ينوغلبأ .طخلا

 اليمعو و "23885333 تيقتلا كانهو .ءةمصاعلا نطنشاو ىلإ اوج ترفاس
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 ةقيفد 0

 ةدعاسملا هب ضرتفملا نم ناك يذلاو , 18555 ,تاقيقحتلا بيتك قرم ردنا

 ةلاكو اهترجأتسا يتلا ةصاخلا تارئاطلا ىدحإ نتم ىلع اندعص .انتمأ .ةيمأت يف

 ةلاكو نم طابض اناقتلا .دابأ مالسإ ىلإ ةهجوتم تناك يتلاو .ةيزكرملا تارابختسالا

 ينم ربكألا لاجرلا دحأ ينم مدقت ام ناعرسو ,جردملا ىلع ةيزكرملا تارابختسالا
 « ؟ 88888# تنأ له» :ينلأسو انس

 .«وه 3 .لجأ» :هتمجأ

 ءانثأ كارأ ىك قّوشتم 9 جي ريثكلا ثتعمس » :لاقو يتحفاصمل هدد له

 .«كلمع

 .«رومألا يرجت هيقيشا نرتس .كل اركش»

 يشتارك ىلإ دابأ مالسإ نم ةريغص نحش ةرئاط ةليلق تاعاس دعب تللقتسا

 ف .ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو يلوؤسم نم ةديدج ةعومجم انعم ترفاس امك

 نيلوؤسملا نكل ءانعم نييدو يشتاركراطم يفو ةمصاعلا نم انوقفار نيذلا نولوؤسملا

 نم ناكو ,نيلوؤسملا ءالؤه ضعب ىلإ تفرعت .انولهاجت ةلحرلا هذه ىف انوقفار نيذلا

 ءانثأ ندرألا يف لكاشمب ببست يذلا ةيزكرملا تارابختسالا لوؤسم وهو ءدرف مهنيب

 مآل وهو ,يبيللا خيشلا نبا دده يذلا وهو ,ةيقلألا تباسي ةلواحم يف تاقيقحتلا

 .ىلإ ةبسنلاب مؤش ةمالع هلخدتو هروضح ناك .هل انباوجتسا لشفأ يذلا

 ضعبو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف 98 يلوؤسم ضعب يشتارك ىف اناقتلا

 نويباهرإلا لقت .نيلقتعملا نوزجتحي اوناك نيذلا ةيناتسكابلا ةصاخلا تاوقلا دونج
 يذلا ىنبملا نم ادجلاو ادعو ,يديألا يلّبكمو ,نيعألا يبوصعم اوناك نيذلاو .ا#

 .نحش ةرئاط 8 لخاد ىلإ جردملا رواجب

 هايإ افّرعم نيفوقوملا دحأ ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو #١ طاصضض دحأ راشأ
 لاق .نميلا يف هتبوجتسا نأ يل قبس يذلا هيخأب عقاولا يف ًاهيبش نكي مل .ا هنأب

 نإ نيرخآلل لاق هنأ دح ىلإ ءًادج سرطغتم وهو .بعاتملل ٌريثم هنإ» :طباضلا يل
 .«وماناتناوغ يف حتتفت نأ كشو ىلع ةيمالسإ ةسردم
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 نمو 50 ىلإ تراط ىتح ةرئاطلا لخاد ىلإ ءانجسلا ليمحت ىهتنا نإ ام

 يتلا اثناماس مهنمض نمو ,ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو نم نيرخآ طابق انيقتلا

 قفألا ءارو تيناخ دق سمقلا تقاك ,13993“ ةييقلا ةيلاغ لفادهألا ةدحو يف لمعت

 .ةملظلا طسو اهب انقلطناو عفدلا ةيعابر بيج تارايس انتاقأ .9# ىلع مالظلا مّيخو
 دوقي 1 ناك امنيب ةيادبلا يف تمصب انسلج .اهتاذ ةبرعلا اثناماس عم ٌتللقتسا

 ,ىرخألا ةيركسعلا تادعملاو 1888 نم ىقبت ام اندهاش .ةنيدملا جراخ ةرايسلا
 .ىمظع ةوق ىلع مهراصتنا ىلإ ةراشإ ادمع 855 اهكرت يتلا يهو

 0 ؟نويهاد نحب نيأ ىلإ» :ةلملق 5 قئاقد روؤرم دعب اثناماس علا

 .«نييباهرإلا باوجتسال اهمدختسن ةنيدملا جراخ لاقتعا اشتم دج وتو :ةباجا

 لقت .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 19 راك نْيَع .مهب هبتشملا باوجتسا تاسلج يف ءدبلل نيفهلتم انك
 تنكو 8 ةبيشلا نب ناعبتتي اناكو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تاقيقحت يف
 ءالؤه نإف ظحلا انفلاح اذإ» :تلق .امهلمكأب 338223 ر اكققققتتتقققا يتلئاع فرغأ
 .«ندال نب ىلإ ىتحو دالخ ىلإ اننودوقي دف لاجرلا

 تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم دحأ ينم مدقتي نأ لبق ةعاس برقي ام ترظتنا
 . « 18388533 وأ ةييشلا نب سيل نكل . "لق متنأ نوبوجتستس» :لوقيو ةيزكرملا

 «؟ال مل نكل .ةردعملا وجراد» هل تلق

 ال تاقيقحتلا بتكم ءالمع نأب يضقت نطنشاو نم ةددحم تاميلعت انيقلت»

 ةيقرب نأ دعب اميف ٌتلمع .«فسآ انأ .نييسيئرلا نيقوقوملا عم ثدحتلا مهل قحي
 رمألا اهنف ءاح ,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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 - - دمسأا ني وجسمي اوال دماود مو - هب ب سس ممل م لي ويس -

 ةقيقد عم

 حبب سسكس لسا

 حضاولا يفالخل ارظن ينم ايضاغ باهرإلا ةحفاكم زكرم ناك .«[نيلقتعم قربا
 يل

 . اا ةدبز ىبأ نأش
 مهحم

 ال هنإ انل اولوقتل طقف ةدحتملا تايالولا نم ةرئاطلاب انب متيتأ له» :تلأ.

 «؟نييسيئرلا مهب هبتشملا باوجتسا لعفلاب انك,

 مكيطعن اننإ .ءيش ال وأ 998899 نيب اوراتخت نأ مكنكمي .انه ماظنلا وه اذه»

 .«كلذ يف رايخلا

 .«مكلضف نم مكفقومب رظنلا ةداعإ مكل له نكل ,ا9999 رايخلا ذخأتس»

 امع مالعتسالل يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإب ااا و 19999229 لصتا

 ةقياضتم اهنكل ءاثيش ملعت ال اهنأب ةرادإلا انتدافأ .اذه نم يأب ملع ىلع تناك اذإ
9 

 ةلاكو نم ةضقانتم لئاسر ا اهيف ىقلتن يتلا ىلوألا ةرملا كلت نكت مل

 نيلوؤسملا ضعب اهلخاد دجويو ءةريبك ةسسؤم ةلاكولا ريتعت .ةيزكرملا تارايختسالا

 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 .نورخآلا امأ .نيفوقوملا نيذه

 .لخدتت نأ اوديزي 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 اوربجأ دف نوقابلا 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 . ك5 باوجتساب تأدب
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 دوسلا تايارلا

 نيبرهملاو ءمهرارف قرطو ,ناتسكاب يف ةدعاقلا ءاطشن تاكرحت لوح :ةمّيق ةيرايختسا

 .ةدعاقلا ةكبش نع فلس هفرعن امب 52 ئجوف .ناريإو ناتسكاب ىلإ مهنولقني نيذلا
 يذلارمألا وهو - نميلا ؛مألا مهدلب لوحو ,ةمظنملا ةبيكرتو ,نيددعتملا ءاطشنلاو
 .انعم نواعتلاب مهعانقإ ىلع دعاس

 ناتسكاب عم ناتسناغفأ دودح يّبناج ىلع ةمدختسملا ةدعاقلا ئباخمب انوغلبأ
 ىرخأ نكامأو ,83 نم ءاطشنلا بيرهت ةيفيك نع ليصافت اوطعأ امك .ناريإو
 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ىرخأ نادلبو :نميلاو 7558 ىلإ ناريإ يف

 لبق هب اوطروت امب انوربخأ امك .ةرمتسملا تايلمعلاب لاحلا ةعيبطب نيمتهم انك
 يذلاو ,89118512 ره ةدعاقلا يف طشان نع نيفوقوملا دحأ ثّدحت .مهلاقتعا

 تننظ .«ةريزجلا هبش يف تامجه» نش ىلإ فدهت ةيلخ ءاشنإ ددص يف ناك

 تس سس سس ينمي هنأ ,همسا ىلإ ادانتسا
_- 

١ 
 هل .:رش ابم هينيع يف رطني رهر اال باج

١ 5 : ١ 2 5 : 
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 ةقيقد 0

 مسا ىلإ ًاقدحم هسأر عفر نأ ثبل امو ,ةليلق يناوث لفسألا ىلإ رظن

 ا ا دا ا ل ا ا ا ل 2 دلك

 ا ا مس مس < 7

 129293597779771 1اس جنسممم

 يس م2 7-7

 ةليللا كلت نم قحال تقو يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نولوؤسم غلبأ

 اوتأي مل .ةليلق تاعاس دعب انباحطصال نودوعي فوس مهن أب ت13 3333

 ناك .ءارمح ةداجس اهناردجو اهضرأ يطغت ةفرغ يف مونلل تملستسا اذكهو ادن

 ةملك اوعمسي مل ام هنأب انمهفاو «ليللا لالخ ةدعاقلا يف تايرودب نوموقي سارحلا

 اهملكتي ىتلا ةغللا ىهو .ظ8## تناك  رسلا ةملكب © دحأ انغلبأ

 ىف ٌتظقيتسا .مونلل انبهذو انيديأ ىلع رسلا ةملك انبتك .

 يف خرصي سراحلا ٌثعمس ىتح ضاحرملا وحن تهجوت نإ امو «ليللا فصتنم
 .يهجو

 مئان فصن تنك ينأ ببسبو ءائيش مهفأ مل اذكهو , ا ةغللاب ملكتي ناك

 ةملكلا ةءارق تلواح .رسلا ةملك ةفرعم ديري هنأ فرعأل ةليلق تاظحل ينم رمألا بلطت

 .اهب ظفلتلل ةفلتخم قرط ةدع تبرج .ةملكلاب ًاظفلتم تخرصو يدي ىلع ةبوتكملا

 .رورملاب يل راشأ ةسماخلا وأ ةعبارلا ةلواحملا يفو

 سمهي ا ناكو .رجفلا جالبنا دعب يلاتلا مويلا حابص ىف اركاب تظقيتسا

 ىلع .كرحتت ال نكل ,ىلع اي ظقيتسا» :ىرخأ دعب ةرم ىنذأ ىف ةدحاو ةلمجب

 ايقلتسم ناك يذلا .ا## ىلإ ترظنو ةدحاو ًانيع ٌتحشف .«كرحتت ال نكل ,ظقيتسا

 يبأر .نيتضمغم هبش اتناك هينيع نأ امك ,كرحتي نكي مل هنأل ًامئان ادب .ىبتاجج ىلإ

 .هسدسم لوح ةدشب قتلت هعباصا
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 دوسلا تايارلا

 نيذلا لاجرلا ءالؤه ىلإ رظنا .رظنا» :ةفرغلا لخدم وحن هينيعب ريشي وهو ىل لاق
 ضرألا ىلع نيمث اج 9558 نم نينا ىتيخ ةيوآز. نم :قيبأو ,ءاقويقارب

 اهب "*# ينظقيأ يتلا اهتاذ ةقيرطلاب 2 ظاقياب اماق .انوحن ناقدحيو
 مل اننأ امك .19999999999589322 انم دحأ ملكتي مل .كرحتلا مانعب مهرمآيو سمهي ناكو

 .هلعفن نأ انب ردجي امم نيدكأتم نكن

 اليلق تيطمت .تظقيتسا يننأب ترهاظتف ءدومجلا رسك ةليلق قئاقد دعب تررق
 نيملسملالك فرعي .«مكيلع مالسلا» :تلقو 19958 ىلإ ٌتفتلا مث ءءطبب تفقوو

 نأب يل راشأو «ةريبك ةماستبا 89952 دحأ يل مستبا .ةيبرعلاب اهنأ عم ةرابعلا هذه

 .هعبتا

 ىرخأ ةفرغ ىلإ انلخد .ةفرغلا جراخ ىلإ رذحب هتعبتو يتحلسأو ىضارغأ تلوانت

 واقأ .ةعانأ هروطف ماعط ناكو ء.دئاقلا هنأب تنمحخ يذلا سهاكقألا دو ناك ثيح

 هفرعي ام لك يه ةملكلا هذه نأ ادب ا :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 :ءنبجلاو ءزبخلاو ءياشلا ضعب 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

 .ةفباسلا

 ليدبت عم كلذو .ديقعتلا ةياغ يف وه 89898529 يف عضولا نأ فرعأ تنك

 ىرسأ اوعقو دق اونوكي نأ نم ىشخأ تأدب اذكهو ءمظتنم لكشب اهتاءالو لئابقلا

 :ةمواشتلل قاروأك مهمادختسا متي يك

 ةعبات بيج ةرايس تيأر .ةدعاقلا لوح ةهزنب كلذ دعب تمقو انتفرغ ىلإ تدع

 ا علا لغمت ةريبك ةروص لمحت يدر اه

 :يمامألا ابجاجز ىلع 11 711
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 سلا سل د ل.س . سل بل تمس سل اس سو ا هطحسل .ط هسشال ..اشسل هشلا ل ل لا ع هل ان 7م 2 .-

 نيل ءرييميص ,لم اما

 ادي بريت و وما ونا هه وو ومر اسو »  ايعس باع ع سب ع و

 رقد ؟ 0

 ببس كانهو ءام ةلكشم كاتهدد :نيرخآلل تلق ىتح .بيجلا ةرايس لوح فقو نإ ام

 رظتننو انه ثكمن نأ امإ .انباحطصال ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو دارفأ مودق مدعل
 . 2« ]11ه ىلإ هجوتنو هذه بيجلا ةرانس بش نأ اماو «ثدحي ام

 زاهج انيدل نكي مل .بيجلا ةرايس ذخأ انيلع نّيعتي هنأ ىلع نورخآلا قفاو
 , 18599 ىلإ لوصولا ةيفيك نع ةحضاو ةركف يدل نكي مل امك .عقاوملا ديدحت

 ديرن اننأب انبقاري ناك ىذلا "5 وحن ترشأ .ةريبك ةرطاخم ءاقبلا انل ادب نكل

 نع هل هتحرش يذلا رمألا وهو ةقطنملا يف ةلوجب مايقلل بيجلا ةرامس ةهراعتسا طقف

 مستبا .يعباصأب هيرئاد ةكرحب 3 ,ةدايملا نئلع لدت ّيعاردب تاكرحب يمايف قيرط

 .ةقفاوملاب اوأموأو عيمجلا

 د ؟تارايسلا ةدايق ديجت له 111151115151515111515115151134 تأ

 ]1 تذل

 نم َرن مل .عيمجلا كحض «؟اهيف دوقن يك انه تاقرط يأ ىرت لهو» :ةلاييق

 تلواحو :ةدعاقلا ىلإ انلوصو ةيفيك ركذت #1 انم ةلواحم ىف انتركاذ اثيهدةهع ا

 تابايدلاو بيجلا تارايس د33 نم ريبك ددعب انررم .ةقيرطلا هذهب ةدوعلا

 ةلبنق طوقس ةجيتن اهنأ ادب ةريبك ةرفح لوح بيجلا ةرايس ةدايق ىلإ انررطضاف

 ةلاكو ةدعاق ىلإ انلصو نأ انثبل امو .طقتف هللا نم لضفب ةدوعلا نم انكمت .ةريبك

 «؟انه ىلإ متلصو فيك ؟انه نولعفت اذام» :مهدحأ متمت

 .«اربج ةراسس انرعتسا دقل» :هتيجأ

 .«ىرخأ رومأب الهنا اننكل :مكيلإ باهذلا يىونت انكر :ددرتب مهدحأ لاف

 ناكم نم لقتتلا اييفادبعسا ةره 16 ىف حيسللا كلل قذم بيعالا ةرايس اهيييغيبلا
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 دوسلا تايارلا

 نييلحملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم ىلع دامتعالا أشن ملو ءرخآ ىلإ

 ةرايس تكرت دقف ةدحتملا تايالولا ىلإ ٌتدع امدنع امأ .اددجم انريصمو انوكرتيل
 رهشأ دعي تلاع امدنعو .ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكول عبات أبخم نم برقلاب بيجلا

 ادعت ايجيدهعما اكسو .اهناكم يف لازت ام تناك ةليلق

 تامولعملا ,ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكول عباتلا [نمآلا لزنملا] أبخملا نم تبتك
 تاراختسالا ةلاكو ربع اهتلسرأو ءاقق#ا ىلقتعم نم اهيلع تلصح يتلا ةيرابخت هيلإ
 نأ ترصأ ©14لا نأل كلذو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ىلإ ةيزكرملا
 .ةظحللا هذه ىف ىتلباقمل اثناماس تتأ .انريراقت عاديإ دنع طقف اهماظن مدختسن

 م9929 و ةبيشلا نب باوجتساب انأ موقأ نأ يه اهتحرتقا يتلا تايقولا تناك

 يعضو نم لضفأ عضو يف الفال ءالمز ناك .باوجتسالا ةفرغ يف باهرإألا
 1 .هنوقحالي اوناك مهنأل كلذو ,ةييشلا نب باوجتسال

 .«ةدعاقملا فرعت ةيقا ؟قرفلا امو» :اًخناماس ينتلأس

 ءرملا هم لحتس م وبا ليصافتلا هدهو ,ةريغصلا ليصافتل ا لله كلتمي»

 7 ام اذإ اديلع كاسمالل كلذكو ٠ نين ءيش لك فيمي 4 هنأب نيفوقوملا عانقإل

 . « 112 ةلباقمب هوقأس اه 54

 .لاح يأ ىلع رخآ [رايخ يأ كلتمأ مل يننأل تلبق .ومتيغ ىف ةلفقملا ثبلا تاكبش مدختسن دى أل انديفي دق اذه نأ تربتعا .«كبرقب نونوكي فوسف مهنم ةدافتسالا ديرت ٌتنك اذإ امأ . 60757 ةلفقملا ثبلا ةقلح قيرط نع يرجي يف ءاقبلا مهنكمي . .كدحو لوخدلا كنكمي نكل ,ةفسآ انأ»
 .«كلذ سّرجن انيعد .انسحوب :اكاماسل تلق

 ام ةبقارمو جراخلا
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 ةقيقد ع0

 سارح رظتنن انك امنيبو ؛ةنيدملا يحاوض يف عقت يتلا لاقتعالا ةأشنم ىلإ نر

 ةلففبلا تيفا ةقله.نأ ةييشكا باوجتسالا ةفرغ ىلإ ةبيشلا نب راضحال د

 ام ةدهاشم نم نونكمتيس ا نأ ينعي كلذ ناك و

 ني اوممسي ذأ نود نم نكل يري

 طبضلاب ادب .رادجلاب هولّبك مث . اضرأ هوحرطو ةفرغلا ىلإ ةبيشلا نبات زن

 بتتكم قىدل نيبولطسلا نييباهرإلا رطخأ ةمئاق يف هنع اهكلتمأ يتلا ةروصلا لثم

 مهروص نوهبشي ام اردان نييباهرإلا نأل يدايتعا ريغ 5 كلذ ناك .ثاققبلا

 00 ؛مهتايوه ءافخإل مهرهظم نورّيغي مهنأ كلذ ىلإ ةشاسكت . ا ب ظفحأ يف

 ليبس ىلع ,لدنج يبأ ةروص رهظت .مهروص يف دجلا رهظمب روهظلا نولواحي مهن

 اذإ ماستبالا نع فكي ال لجرلا نكل ,رهظملا ةبلصو ءةمستبم ريغ ةيصخش 03

 .هب ءرملا ىفتلا ام

 اصخش ناك هنأل كلذو ,ةفرغلا هلوخد ءانثأ يقامعأ يف فجترأ يننأب ترعش

نأ يل قبس نيستا ل ولسا نه رشع يداحلا ثادحأ نع ةرشاس الوسم
 توهيفسأ 

 ةرشابم ةروصب ًأطروتم ناك ةبيشلا نب نكل ,هنم ةيمهأ رثكأ ةدعاقلا ميظنت يف ءاضعأ

 يمكحتو يشأج ةطابر ىلع ظافحلا يلع نّيعت .نييكريمألا نم ريبك ددع لتقمب

 .هدويف كذ 32323232332 نم ءودهب تبلط اذكهو هعم حاجنلا تدَوَأ ام اذإ عضولاب

 هس م, :هل تلقو سارحلا جورخ دعب راصتخاب رع

 .ء
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 دوسلا تايارلا

 ا رام رج جيوييبييييلسالل

 3 كأ| ٠ 8 - .ةللق ا تاس. 5
 ةبيشلا نب فرتعا .ةليلق مايأ لبق ةريزجلا ةطحم عم ةلباقم ةبيشلا ا

 1 ءاور مدعو ءريمتبس/لوليا نم رشع يداحلا يف هرودب ءرخف لكبو ىّئاحرم نع ةلّصفم ةياور لو ةيسأا | نلحأ : ! 011 بياع

 هس غ احابإ ف دهب ةسلا تسأ:ةرقف تذخأ تامولعملا هذه ىناطعأ نأ دعب
  ةديج تامولعم اناطخأ هلأ تيفشتك | .يل هلاق ام عم ةبيشلا نب لاوقأ ةلباقمو اقل
 تلا ةلدألاو .هلوقي ناك ام نيب ةفيفط تاقورف لاذح ال د83 نكل .لامجإلاب
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 ةقيقد 0

 .باوجتسالل اداضم ايديلقت اكيتكت سرامي هنأو .ال##

 ناقد او سمو بو شوا هدارا اواعوو) هي روول عا ,ةنازنزلا نول هتداعإ دعب

 نم دك أتلل 1ةاا3 عجارأو ماظتناب جرخأ تنكو ءانباوجتسا تعبات

 امهتردق ىلع رمألا رصتقي مل .ًافلس هفرعن انك ام عم عطاقتي ةبيشلا نب يل هلاق ام نأ

 ةلدأ سابتقا ناعيطتسي اناك امهنكل ءال مأ ةقيقحلا لوقي ناك اذإ ام ةفرعم ىلع
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 دوسلا تايازلا

 لئاسر لثم ؛ةبوتكم تاظحالم ىلإ عوجرلا نود نم كلذو ءامهرظن تاهجو معدت

 م99 نإ .انتزوحب يه يتلا ىرخالا تامولعملاو ,ةددحملا ديعاوملاو ءسكافلا

 بتكم ليمع نوكي نأب هملح ققحي يك ةاماحملا كرت هنكل ءبّردتم ماحم وه

 ًامامتها ليصافتلا يلوي ناك .نايعلل ًاحضاو ناك هبيردت نأ امك ,يداحتالا تاقيقحتلا

 ىلع نيلجرلا ةردقب ًاريثك ترثأت يننأ امك ,ةلثامم تاراهم 5 كلتمي .ًاديدش

 .روفلا ىلعو ةبيشلا نب بيذاكأ ديدحت

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ولوؤسم اهدعب انل لاق ةقيقد نوعبرأو ٌسمخ تضم

 فمب »8888888893# لصتا .ةفرغلا نم ةبيشلا نب اوجرخأ اذكهو ,ىهتنا دق انتقو نإ

 نيودت اًئم ايلعلا ةرادإلا تبلط .اهيلع انلصح ىتلا تاقارتخالاب اهغلبأو ةماعلا ةرادإلا

 ةيلاعلا ةميقلا يذ يناثلا [لقتعملا] فدهلا باوجتسال ريضحتلا تأدب .ةلباقملا

 .ةلب اقملا نيودت ىلع 32323 لمع امنيب . 1138 يأ 1177

 هنقذ ًاعفارو ًاوهزم ادب هنكل ,باوجتسالا ةفرغ ىلإ هلاخدإ دنع ًايراع #1 ناك

 ىلع رطيسي يذلا وه هنأو ,كلم بايث يدتري هنأ كيلإ لّيَخيل ىنح .ىلعألا ىلإ
 قصب .رادجلاب هقئوي 3*٠ 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 ءامامت هتلهاجت
3 . 

 هس سس سس سس سس ١ ىنع اديعب رن .ضرألا ىلع هبناج
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 ةقيقد غ6



 دوسلا تايارلا

 .ةصقلا يف دراولا صخشلا ةيوه فرع هنأ كردأ

 دعب ىتح نكل . 58 ةثداح ذنم نميلا نوجس نين
 تاقرس ببسب مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا نم ةدعاقلا يف نيرخآ ءاضعأ حارس قالطإ
 هترسأ ةيمهأ ببسب ةمواسم ةقرو همادختسا فدهب انوجسم يقبأ دف :تاراتسلا

 .ةدع تارنس لارط 1111121 مد ماشي مل .ندال نب ىلإ ةبسنلاب
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 دوسلا تايازلا



 ةقيقد 0

ا سس سس وجاسم رو يي
 

 [ت

 .ًاديعب ه3 سارح هذخأ اذكهو قلقا عم يتقو ىهتنا

 :تامولعملا انبتك امك , ةقق انأ 1ك هلات امر 113553533333333 تربخأ

 ايلعلا ةرادإلاب كلذك انلصتا .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةيئقأ لالخ نم اهانعّروو

 .ثدح امب مهانملعأو ,نمآ فتاه ىلع يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل

 ادإ .ذيفنتلل ةلياق ةيرابختسا تامولعم هل لاقي ام اذه» :وروماد تاب يسيئر لاق

 رظنلابو نآلا مهيلع نّيعتي .ةرماؤملا طابحإ ن نه نكمتت نأ نم فب الف ,نآلا اتكرحت

 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 متمق .ةبيطلا رابخألا

 ذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم ىلع انلصح :جاهتبالا نم ةلاح انيلع تمّيخ

 مدع نهربُي يذلا رمالا وهو ءنيّمهملا [نيلقتعملا] نيفدهلا نيذه نم دحاو لك نم
 يف انرظتنا .بيذعتلل ناضرعتيس ثيح ةيبنجأ نادلب ىلإ امهميلست ىلإ ةجاحلا

 لصحأ فوس يننأ يف كشأ ملو قاس ليي سم ا لوح تاميلعت لوصو بتكملا

 .تقو عرسأ يفو نيلقتعملا عم ثدحتلل ةصرف ىلع

 ةعاس وحن رورم دعب انبتكم ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةطحم سيئر بئان لخد

 غلبأ يذلا ضتنلا ءامسلا قب وه نمد :ّ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 .ذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم لعفلاب دجوت .تاباوجتسالا
 .«انواعت امهنأ ىلع ةريثك

 نأ ل دع ىلإ نياجرلا نيذه لاسرإ عئم هنكمي دحأ نم ام هنأ نوفرعت الأ»

 .نآلا ىتح نييرس الاز ام نيذللا نيدلبلا ىّمسا ركذ

 :ةيفعلل ةلياقو 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 ..شسألا ةيبلا نه را مألا نأل ,مكنم ربكأ ةلأسم هذه» :الئاق حاص

 ظفلت .«ميلستلا ةيلمع فاقيإ مكنكمي ال انيك اولعقت نأ تاقيقحعلا حبكم وأ متنأ

 قه اهرمم جرخ نأ كيبل مع انس ءاذمس ةهلاقج لرعتو .ةعرسم هتامتألا هاله

 .ةفرغلا

 هذه» ةرابع كلذ يف امب ,ثدح امب يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ثقلمأ
 يف زكرم ىلعأ نم تذخّتا دق تارارقلا نأب يحوت يتلا يهو .«مكنم ربكأ ةلأسم
 .ةيكريمألا ةرادإلا

 بتكم ولوؤسم لواحي امنيب كلذو .راظتنا ةلاح يف لظن نأب ةيادبلا يف انغلبأ
 ضيألا تيبلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم ضوافتلا يداحتالا تاقيقحتلا

 نكمتن ثيحب ميلستلا ةيلمع ريخأت ىلع ,لقألا ىلع «.ناقفاوي اناك اذإ ام ةفرعمل

 ةهيبش يهو ذيفنتلا ديق تارماؤمب انغلبأ .لوطأ تقول نيلقتعملا عم ثدحتلا نم

 و نب ىلإ اندوقت دق تامولعمب ءالدإلل نيدعتسم اناك امهنأ امك ةتوقوم لبانقب

 انئاطعإ مدع رربملا ريغ نم ناك كلذل ,نيلقتعملا عم ماثولا نم وج ءاسرإ نم انكمت

 نم ضيبالا تيبلا ايلعلا ةرادإلا ترذح .ىرخأ تاعاس عضب امهعم ثدحتلا ةصرف
 ىلا ركل ,؛تقولا اذعب يب. .يمننألا يلعن ٠ :[لكشلا اذهي] ةبيشلا ن نب عم فّرصتلا نأ

 .ةيئاهنلا ةلحرملا يف ًايئاضق هتقحالم نم اننكمت ةيناكمإ

 اب
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 .نييئعملا نيدلبلا ىلإ ًاوج امهريفستب رارقلا ذخّتا» :يلاتلا لكشلا ىلع درلا ءاج

 .«ندال نب دوجو ناكمب اناغلبأ ولو ىتح ,نينواعتم ريغ نافوقوملا ربتعت

 توصب تاب لاق .ايلعلا ةرادإلا نم ةيفتاه ةملاكم ةليلق تاعاس دعب تيقلت

 نسيئزن باث لاق املكم امآمت يأ كفا دق رارقلا نأو ,ةكرعملا انرسخ اننإ طبحم

 انواعت دق 899992 و ةبيشلا نب نأ نوركني مهنإ :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدعاف

 .بيذاكا درجم وه هانعمس ام نإ لاقو ءانعم

 ناك .نيّلقتعملل امكباوجتسا لبق رارق ذخّتا» :قحال تقو يف ءالمزلا دحأ انل لاق
 ةلحرملا يف امهتيطغت وه نيعبرألاو سمخلا قئاقدلا رد 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 مهعسز
 ىلع مكلوصح اوركنأ اذهلو ,.مهططخ مهيلع متدسفأ مكنكل .انواعتي مل نييباهرإلا

 .«ةيرابختسا تامولعم

 ,تاباوجتسالا ءارجإ ةصرف انتطعأ يتلا ءاثناماس نأ دقتعأو ,ةيرظنلا هذه قّدصأال

 عقاوم يف يلمع ءانثأ تفّرعت .نيدّيجلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو طابض نم تناك

 يف نيبوهومو نيفرتحم اوناك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم نيلوؤسم ىلإ ةفلتخ“
 اهنأ امك ,ةئفلا هذه نمض عقت اثناماس نأ دقتعأ .بئاص وه امب اوماقو ' ,مهلامعأ

 ةوقلا] ةرطاقلا نأل كلذو ةياهنلا يف تلشف اهنكل .بئاصلا رمألاب مايقلا تل”

 .لقحلا اذه يف صخش يأ نم ىوقأ تناك [ةرثا'

 تا بحل ١ نب ال323 لف دب اة اءاعلا ةرادإلا ترمأ
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 دوسلا تابازلا

 ىلإ ةدوعلا ةرورضب 192 غلبا .اددجم هباوجتسا ناكمإلاب ناك اذإ ام ةفرعمل

 م2 انغلبأ ىتلا ب طابحإ ىلع 111510 نءا| ةكرتشملا ةيلخلا عم لمعلل نميلا

 تزاح ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب هنأ ىه انيلإ ةيسنلاب ةلكشملا تناك .اهب

 ىف 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 لصفلا

 ةيرحسلا ةركلا ةركذم

 يف هيف لزنأ يذلا قدنفلا ةفرغ يف فتاهلا نر . 76٠7 ءربوتكأ/لوألا نيرشت ”*
 «ايسرما» »تلق :ءاعتض

 يف ةكرتشملا ةيلخلا نع ةيرحبلا الاس لوؤسم وهو .كويد توكس ديقعلا لاق

 بضغلا ةظحالم نم تدكمتو :ايلاع هتوص ناك .«نويزفلتلا زاهج حتفا» :نميلا

 .هتجهل ىف رثأتلاو

 « ؟ىرج اذام»

 نم ناك .الكملا ئطاش ةلابق قرتحت طفن ةلقان كانه .اهولعف دقل» :ىنباجأ

 ةامح تلغش «...انيلا اوعِصأ مهنأ ول طقف ءانيلإ اوغصأ مهنأ ول اذه عنمن نأ نكمملا

 رهظ .رحبلا ضرع يف طفن ةلقان نم دعاصتت ناخدلا ةتسلا تدهاشف, «تويزفلتلا

 لحاس ةلابق طفن ةلقان يف راجفنا :لجاع أبن» :لوقي ةشاشلا لفسأ يف يرابخإ طيرش

 منزلا

 .ةليلق قئاقدل ةذفانلا يف تقّدح ّمث نويزفلتلا زاهج تأفطأو ةملاكملا انيهنأ
 اذه ظانحإ نكمملا عم ناك هنأ لرعت اه ةروعش فب نأ هرملا ىلع ليحتي
 .اددجم بيهرلا روعشلا كلذ ّىلع رطيس .هتمعد هتموكح نأ ول يباهرإلا موجهلا
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 دوسلا تايبارلا

 بتكم يلوؤسم ريبك وهو ءانيرآ يدنآ ناك .تاعاس رورم دعب يفتاه نر

 فرطلا ىلع ,ةدعاقلاو نيسح مادص نيب طبرلا ضفر يذلاو ,يداحتالا تاقيقحتلا

 ءيش نم دكأتلا ىلإ يلع اي ةجاحب يننإ» :رعذلاب ءيلم توصب لاق .طخلا نم رخآلا

 لحاس ةلابق موجه نع ردع يتلا 1 ةركذم 11 عيزوت ىدم ناك ام .كعم

 «؟نميلا

 قيزط. نع ةيكرمألا ةيموكحلا تالاكولا لك ربع ةركتتملا هذه انعّروو :هتبجأ
 .«ع افدلا ةرآزو ةينقأ

 ادج ٌءاتسم هنإ .وروماد تاب عم ًايفتاه ثدحتلا نم يوتل تيهتنا» :يدنآ لاق

 ةلقان دض ثدح هنأ يأ ,ةركذملا يف 89 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 دقت .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 نذإللا عامتجالا كلذ يف كويد لينولوكلا بلط .لّم دنومدإ

 8998 همّدق يذلا ليلحتلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو 33333 تضراع .ططخملا

 . م

 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف ثدح يذلا موجهلا يف ةلقانلا مقاط ءاضعأ دحأ لتق

 عفرتو ءارتم 0/ اهضرع غلبيو ارتم 8١ 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 18,6٠١ 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 تكتل ر ,ةيجراخلا ةرازو نم نولوؤسمو ,ةكرتشملا ةيلخلا
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 مس مت 1 مل ةيرحسلا ةرخلا ةركذم

 تقولا كلذ يف لمعي ناك يذلاو :نيدوغ نفيتس عم يلوخد دنع تظحال .ةيزكرملا

 .ابضاغ ادب ال8888 نأب ,ةكرتشملا ةيلخلاب مئاد صاخ قحلمك

 تقولا يف هنأب كلذك انغلبا .«ايباهرإ اموجه سيلو اثداح ناك موجهلا نأ نودقتعي

 هنإ لوقت ريراقت ةباتك مدعو ,ةيضقلا هذه ىف نيينميلا يأر دييأت انيلع نّيعتي رضاحلا

 .يباهرإ ثداح

 «؟ثداح هنأ مهلوق نيل اودنتسا نسانسأ 5 ىلعو» :نميتس لأس

 .«مهفقوم وه اذه .هيف اوققح دقل»

 نهارأ» :انقيرط يف متمتي حار يذلا كويد ديقعلاو نفيتس عم عامتجالا ترداغ

 .« انة احس سيل هنأ

 «؟ثداح هنإ لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلا نع اولاق ام لثم» :هتبجأ

 .«هيومتلا اذه مهعفني نل» :ك ويد لاق

 ,تافلخملاو ,تاراجفنالا هاجتا كانه .ريصف تىهو 8 ةقيقحلا رهظتس» :تلف

 يباهرإ موجهلا نأ ةقيقح ءافخإ اننكمي ال .لوك عم ثدح ام كلذ هبشي .دوهشلاو

 . «ةليوط ةدم

 .ايباهرإ اموجه نكي مل ىرج ام نأب ديفي مايأ ةثالث ةدم يمسرلا فقوملا يقب

 ىلإ ةراشإلا نم نكمتن مل امك .موجهلا ىلع يباهرإلا ةفص قالطإ نم نكمتن م
 .هثودح ًاعقوتم موجهلا لبق اهتبتك يتلا ةركذملا

 ثلاثلا مويلا يف لصو دق ناك ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا ةئيه نم قيرف أدب
 .ىرخأ تارجفتمو يت .نأ .يت ةدام نم اياقب اودجوف ةلقانلا ىلع تارابتخالا ءارجإ
 ةئيه تعفر .موجهل تضرعت دق ةلقانلا نأ راجفنالا ةقطنم ىلع فشكلا دعب حضوت

 .اهنع نيلوؤسملا ىلإ اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلاب ًاريرقت ةيرحبلا ةيئانجلا تاقيقحتلا
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 دوسلا تايارلا

 .ثداحلا ىف ققحيل تاريجفتلاب ًاصتخم
 دفاري ثدح اع نأ ىلإ انلعرتو .دويتسلا ةكراقمم موجهلا اذه يف انققح

 ةدعاقلا يمجاهم نم نانثا : 2 ىلإ 8 اهاطعأ يتلا تامولعملا عم امامت

 دق , 8 مامأ مساالاب 8559 هركذ ىذلا #5885 امهدحأ ,نييراحتنالا

 .امهيراق اهلمح يتلا تارجفتملا ةنحش ارجفو غروبميل بناج ىلإ امهبراقب ابرتقا

 [تاعقوتلا] ةركلا ةركذم» اهنأب ةيموكحلا رئاودلا ىف اهتبتك يتلا ةركذملا تفرحت

 .هراكنإ نكمت ل لكشي امامت ةعضد تناك اهنآل كلذو ,«ةيرحسلا

 نأ .تاقيقعملا يسكسل ةعباتلا ةكردشملا ةيلقلاو .ضحلا نم اةكرتشم ةثجل تورق

 .غروبميل ةمجاهمل اصيصخ يريشنلا اهلسرأ ةدحاو :نميلا يف نالمعت اتناك نيتّيلخ

 يف ندال نب هنّيع يذلا لجرلا وهو ,يثراحلا يلع وبأ اهريدي ناك ةيلحم ةعومجمو
 ناقرف ىلع ىثراحلا ةيلخ تلمتشا .ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ دعب نميلا
 ىتلا ةيلخلا كيكفت نم انعتم نأ دعب نيرخآلا ءاطشنلا عبتت ىلع انزكر .يكيجاطلا

 .عروبميل فدهتست

 تارافسلا فدهتست ةطخ تعضو دق ةيلحملا ةدعاقلا ةيلخ نأ كلذك انملع
 ,ةيناملألاو ,ةيناطيربلاو ,ةيكريمألا تارافسلا برضل تططخ اهنأو ,ءاعنص يف ةيبنجألا
 زاجتحا ببسب فادهألا ةمئاق نمض ةيبوكلا ةرافسلا تعضُو .ةيبوكلاو ,ةيسنرفلاو
 كلذ نأب ملع ىلع نكت مل ةدعاقلا ةدايق نأ ادب .وماناتناوغ جيلخ يف نيلقتعملا
 .ةيبركلا ةمركتسلا ادبأ قلعتي ال هنأ يأ ,هريدتو ةدحتملا تايالولا هكلتمت عقوملا

 ,وينوي/ناريزح ١ موي يف ةيلحملا ةيلخلا موجه ثدحي نأ ردقملا نه ناك

 اهتمجاهم ةيناملألاو ةيناطيربلا نيترافسلا ةبقارمب مهمايق دعب ءاطشنلا رّرق ٠7.
 تارجفتمب امهتمجاهم رّرقتف ةيبوكلاو ةيسنرفلا ناترافسلا امأ ؛ةخخفم تارايسب

 ببسب كلذو .هّجوم خوراصب ةيكريمألا ةرافسلا برض ررقتو ؛امهراوج يف كرت
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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 ؛ىبيشلا ديلو نم بلطف .خوراصلا ةردق ةدايز ىلع ةيلمعلا نم
 راس .كالسألا ضعب سلا ةداعإب موقي امثير هلمحي نأ وعلا 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 يتلا ةفيذقلا

 هنكل ءاخراص 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 أظشان ناك ىذلا رخآلا هقيقتكو .ناقزف امأ

 ازاتجاو .راجفنالا اعمس نأ دعب ىنبملا جراخ ىلإ مادقألا ييفاح 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

 يق لتق يذلا فيس 85 لزنم نوينميلا مهاد .ساربن مع وهو ءفيس يبا لزنم ىف

 قلعتت ةلدأ ىلع هلزنم يف رثُع .هيلع ضبقلا ءاقلإ ةيلمع هتمواقم ببسب قدانبلاب ةكرعم
 .ساربن اهكرت يتلا 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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 دولنلا تابازلا

 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 47-816 ةيقدنبب رخآ طشان اهيلع بّوصُي 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 ,طقف نيترم ةماوحلا ةباصإ نم نكمت هنكل .ةقلط
 نيترايسلا ىلإ اهدارفأ عرهف تلشف ةطخلا هنأ ةعوضصسلا ةقردأ .قربطتخ نارتقأب

 امنيب ءاهلخاد ىلإ دعص مث يمامآلا دعقملا تحت هتيقدنب ثيللا وبأ ىقلأ .اهب ادعتباو

 اقلغم 47-816 شاشر نكي مل .قئاسلل صّصخملا دعقملا يف مازن هقيقش سلج

 تقلطنا ىتح ديداخألاب ةئيلملا قيرطلا قوف ةرايسلاب اعرسأ نإ ام اذكهو ء[انمؤم]
 .همدق يف ثيللا ابأ تباصأف شاشرلا تاصاصر

 .«تبصا دقل تيس قلو :خارصلاب أدبو ملألا طرف نم ايكاب ثيللا وبأ قلطنا

 ,قيرطلا بناج ىلإ ةرايسلا فقوأ هنكل ءصاصرلا قالطنا ناكم مارت فرعي مل
 .ملألا نم اص ةرايسلا نم ثيللا وبأ زفق .موجهل ناضرعتي امهتأ هلم اتلغ ىنحتاو
 يف رثُت .ثدح ام فرعت ملف ناقرف مهنيب نمو :ءاطشتلا نم ىرخألا ةعومجملا امأ

 لقن امنيب ,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 ثخلا امأ
 1 .قيرظلا

 دنع ريبك قارتخا ىلإ كلذ دعب انلصوت .ةماوحلا ىلع موجهلا ةيضق يف انققح
 عامس دوهشلا ضعب ركذ نأ دعب كلذو .ءامدلا راثآ لمحي يذلا فخلا ىلع روثعلا

 ةيلحملا تايفشتسملا تالجس نوينميلا صحفت .ةقطنملا يف صاصرلا تاوبصأ
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 ةيرحسلا ةركلا ةرخذم
 ص وس سس

 .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 أعم انأدب اذكهو ,نوينميلا هبوجتسا .ناقرف ةيلخ نمض لمعي يذلاو
 ْ .ةيلخلا ءاضعأ

 ىلإ ,ةفدصلا ضحمبو ,ةيكريمألا يموقلا نمألا ةلاكو يف نولمعي نوللحم عمتس

 نم قلطا نأ خوراص ثبل امو ,يثراحلا ناكم ديدحت نم اونكمتف ةيفتاه تاملاكم

 يق طعس سير ةسويشو يثراحلا لتق رايس ىلع ةلوهأم ريغ ةرقاظ

 ىنمي يكريمأ نطاوم وهو ,ءسيئرلا هدعاسم ىلتقلا نيب نم ناك .ةرايسلا يف هعم اوناك

 تاغ ومجم 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 عفت يتلا شيورد ةقش يف ةداع عيتجت

 كلذو لَم دنومدإ يكريمألا ريفسلا لايتغال كرحتلاب غروبميل ةيلخ يريشنلا رمأ
 نكل .غروبميل ىلع موجهلا دعب ةيلخلا ءاضعأ أبتخا .هقافرو يثراحلا لتقمل ًاماقتنا

 كيت اذكهو ا ةةنعم اورهظ ىتح ديدج موجهل طيطختلا ءدس 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 .ايئاضف

 ,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 نأد
 .ةدعاقلاو ندال نب ىلع اهيف نونثي ةمكحملا ةعاق ىلإ تاينغأ نودزي

 .مهل ةمكاحم موي لوأ يف مهلوخد ءانثأ انمامأ ضرألا ىلع مهب هبتشملا قصب
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 :مهل لوقي ناو قاروا يف مهقاصب عمجو .مهوحن هّجوتلا ءالمزلا دحأ -ه ٌتلط
 هتيلط ام ليمزلا لعف .* [02 اخ يوونلا مك 00 ىلع نآلا اهلصح دغأ .مكل ! 3 ١

 .اندوجو ءانكأ ادبأ ةيكفحملا ضرأ ىلع كلذ لعيا أ د 5 اذكهر

 لقاعلا هجوب ناقرف عم نيلماعلا نابشلا ءاطشنلا دحأ وهو :ىميرلا مساق حاص

 .«كيقاسر 5000 :ماهتالا 3 ةحئثال ولت ناك امن

 تنقلا 4 ؟ينددهي نا عيلعتسي كلثم اقيحلأ نا دقحعتأ ؟لق اذامرح + اقاملا باجا

 نسحل ءبصت مل .هجراخ ناك امنيب لقاعلا لزنه ىلع ةيودي ةلبثق ءاسملا كلذ ىف

 .ثداحلا كلذ ىف ىذأب هدالوأو هتجوز .ظحلا

 تناك امنيب .ءلوك ىلع موجهلا يف مهب هبتشملل ةدحاو .ناتمكاحم ترج

 ,نيتحجان ناتمكاحملا تناك .ىرخألا ططخلا لك ىف نيطروتملل ىرخألا ةمكاحملا

 تارتفو .ديبؤملا نجسلاو م ادعإلا نيب ام حوارت ةعولتم اهاكسأ نولقتعملا ىغلتو

 يأ 7٠١5, ماعلا نم رياربف/طابش 7 ىتع نجسلا يف نوهوكحملا ىقب .ةليوط نجس

 اورفح نأ دعب كلذو ,نجسلا نم برهلاب انيجس م نه فلاتت ةغومجتم ثتماق امدنع

 نيراقلا نيب نم ناك .نجسلا نع ارتم:18 + فعبي دجسم ىف ءاسنلل ضاحرم ىلإ اقفن

 دحأ ربتعُي) يريشنلا ةيلخ يف ايداع ًاوضع ةرم تاذ ناك يذلا يميرلا مساقو ناقرف
 اونيقأ ءاطشن كلذكو ,(روطسلا هذه ةباتك ىتح ةيبرعلا ةريزجلا يف ةدعاقلا ةداق زربأ

 85 لوف .وي ةرمدملا ريجفت يف اهب اوماق يتلا مهراودأ ببسي ةدع تاونس لبق
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 تناكو ءةشنميلا ايالخلا ءاضعأ ةمكاحم نم ةليلق رهشأ دعب ةيفتاه ةملاكم تيقلت
 يلع أب كل هلوقأس ام نإ» ول لاق .("1“ باهرإؤللا ةديكاكي 7-١ يف يل قيدص نم

 .ةدحولل نمآلا فتاهلا ىلإ 51” زمرت «؟كيدل 5:1] مقر وه ام .ةيمهألا ةياغ يف وه
 .«سكافلا قيرط نع ةلاسرب كيلإ ثعبأس» :ينغلبأ مث هايإ هتيطعأ

 ةحفاكم زكرم ةرادإ ىلإ «"*©5 نم ةركذم نع ةرابع ةلاسرلا كلت تناك
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 ةيرحتشسلا ةرخلا ةزكذم

 ةدعاسملل نميلا ىلإ هجوتأ نأ حرتقا لَه ريفسلا نأ ةركذملا كلت يف درو .باهرالا

 اورف نيذلا لوك .سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفت ةيضق يف نيزجتحملا عم قيقحتلا ىلع

 مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ نم ةرشع تقولا كلذ يف ٌرف) 7٠٠0. ماعلا يف نجسلا نم

 ًادانتسا ةيصوتلا هذه ْلَه مّدق .(ةيلاتلا ةنسلا يف مهلاقتعا ديعا نكل .يودبلا لامج

 لَجس .نيرخآلا نيينميلا نيلوؤسملا رابكو ءشمقلا لارنجلاب ةقيثولا يتقالع ىلإ
 هنوّبحي ال نييئميلا نأ 999992 معز .هبلط رييغت ريفسلا نم بلطو .هتضراعم الاقل
 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 ملستن مل .اهفقوم نع عجارتلاو راذتعالا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 بتكم لثمم ىلإ هّجوت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نييمسرلا دحأ نكل ,يمسر
 .«انأطخأ دقل» :هل لاقو باهرإلا ةحفاكم 1 يف يداحتالا تاقيقحتلا

 انيفنا



 هس ا



 نماثلا ءزجلا

 ةريخألا تامهملا



 نورشعلاو سداسلا لصعفلا

 ىلار 7 | تاقب ةحتلا بتح نم ةلاقتسالا

 نويرسلا ةيلحملا ةيناتسكابلا تارابختسالا طاّبض ىأر 7٠٠١7. ,ليربأ/ناسين 4
 نإ ام .هيلع قفتملا عامتجالا ناكم نم برتقت يهو اهنورظتني اوناك يتلا ةنحاشلا
 ىف 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
 ءاقل 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» ةقئاسلاب حاضو ةنحاشلا باكر نيمرسلا ظايضلا دحأ صفت

 ىلإ رظنن ال اننإ» :لوقلا عباتو كحض «؟لجر اي ملكتت ٌمع» :قئاسلا لأس

 ,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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 ةقنيييآلا؛ زايازلا
 وج - حمل 2 سل سما اج ل عج ل

 نيبو هنيب ىديألاب كارع امش نأ ثسل امو :ةنيعاشلا نم هرودب قداسلا نلت

 طباضلا نيب لصفلا متو ,ةليلق تاظحل نوضغ يف سانلا نم دشح عّمجت .طباضلا

 نم لماكلاب افلؤم دشحلا كلذ ناك .بكارلاو قئاسلا عضخا امك قئاسلاو ىفختملا

 لازنإل ةعدخ ةيديلقتلا «يتقيقش ىلإ رظنن اذامل» ةرابع تناك .نيفختملا طابضلا
 رطع ةجاجزب ظفتحي ناك قئاسلا نأل ةقفوم ةوطخ كلت تناك .ةنحاشلا نم نيلجرلا

 م نأ فرع ول اميف مدختسُت نأ نكمملا وه ناك يتلاو .دينايسلا ىلع يوتحت خاخب

 . ف 2 د "ل تتلئحدب
 ع نبي 8 5

 ةقالع ىأ اركنأ ثيح ةطرشلل زكرم ىلإ ةدحاولا لجرلا وذ بكارلاو قئاسلا لقن
 نييلحملا ةطرشلا طابض ىدل ةفورعملا هوجولا نم نالجرلا نكي مل .باهرإلاب امهل
 ًاهيمدات اضرق هتزوحب قئاسلا كلتما .نييلحملا ةسلسألا ناحتا وأ :ةييباهور للا خف مهنا

 ترهظو .يملاعلا ةراجتلا زكرمل نيتروص ىلعو .ندال نب ةماسأ ىلإ ةلاسر ىلع يىوتحي

 .يبونجلا جربلا تمدص يتلا مقرلا تاذ زنالريآ دتيانوي ةلحر ةرئالط كلدك

 عقوم لوؤسملا ةطرشلا لجر حفصت .جراخلاب نيلجرلل ةقالع دوجوب ةطرشلا تهبتشا
 نيبولطملا نييباهرإلا رطخأ روص ىلع يوتحي يذلا يداحتالا تاقيقحتلا بيكي

 عقوملا نأل نيلجرلا روص رهظت مل .هيف نيلجرلا دحأ ةروص دوجو نم دكأتلل هيدل

 .ايمسر نيمهتملا نييباهرإلا ىلع طقف يوتحي

 :هل لاقف ,ةدحاولا قاسلا يذ بكارلاب عاقيالا لواحي نأ طايضلا دحأ دارأ
 «؟ةيمهألا ةياغ يف لجر كنأ ىرأ»

 ةيناث ندال نب اهلعفيس» :ددرت نود نم ةدحاولا قاسلا وذ يبرعلا لجرلا لاق
 .«كل نويكريمألا هعفدي ام لك نم مغرلاب

 نب ىدل سيئرلا طشانلا وهو ءشاطع نب دلاخ هنأ ىلع هسفنب بكارلا فّرع
 ىكرحلا همساب فرعُي ىذلاو يشولبلا رامع هنأب دعب ام يف فرع دقف قئاسلا امأ .نداال
 ىف نيفطاخلا دعاس يذلا دمحم خيشلا دلاخ تخأ نبا وهو .يلع زيزعلا دبع يلع
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 يلارديفلا تاقيةحتلا بتخم نم ةلاقتسالا

 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 رثُ
 ءارش يشولبلاو دالخ دارأ .ةدحتملا تايالولا دض ةدعاقلا ةيجيتارتسا نوشقاني اهيفو

 قحال تقو يف نافطاخلا مْلُس .يشتارك يف ةيكريمألا ةيلصنقلا ةمجاهمل تارجفنملا

 يف ةززعملا باوجتسالا تاينقت ورصانم ىعداو ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ
 ىلإ تّدأ يتلا يه دمحم خيشلا دلاخ ىلع 5335 ىتلا تاققنلا: هذه نأ قحنال تفو

 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 قيفحتلل قحال تقو يف نانسكاب ترز امدنع هسفنب ةصقلا هذه يئربخأ يذلا
 ْ .ةيضقلا هله

 اننأ نم مغرلاب كلذو .هباوجتسا تيل تاقيقحتلا بتكم ىلإ ًادبأ دالخ مّلسي مل

 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

 مكس سل ل تا

 سل علل ا اسس

 تاقيقحتلا يف رهظ يذلا رّبدملا لقعلا وهو .يريشنلا عم ل1

 يف يريشنلا ىلع ضبقلا يقلأ .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ىلع موجهلاب ةقلعتملا

 دعب هنع ءيش لك انفرع نيذلا نحن امأ ٠٠١1. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش

 هئاطشن عم ثدحتلا ىفو .ةيضقلا هذهب قيقحتلا يف نميلا يف ةدع نينس ةيضمن
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 دوشسلا تابازلا

 م ءاعمب انل حمسي رماي نب ذلا دمحم خيشلا دلاخ امأ 8 .هتلباتمب انل حمس ملف .هترمإب نيلماعلا

 باوجتسالا جمانربل عضخأو 7٠٠١, ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف هيلع ضبقلا ىقلا

 هنأ نم مغرلاب هيلا لوصولاب تاقيقحتلا 55 يف ين د دامز دحأل حمس ملف ززعملا

 ءائه ١ ف رثكأ لمحبي وه خيشلا ١ 5١ ف نع تقاوغت
 ا تح مه

 اه ><

 وشرب ,واكيليز تييليلا "هد +3 أمف :5 لع * كمقف ١ د م لع لها ا! له لع 5 اع
 - 0 - ب ايا ل سس را © كك

 53 .٠ . : 5 5 5 ١ ٠

 نأ الإ «شوب ةراذإ ىف نيلوؤسملا قحأو ءرستيس/لوليأ نم رشع ىداخلا ةنجلا ريدم
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 رمالا ومصو .ةدعاقلا ءاطشن عاب نووي وجتسي ةيبساتملا ريح صاخشاألا ناك .ىنعفأو

 ةيثراك جئاتن نع رعسا ىدلا

 ةكلمملا ىف ةدعاقلا ةيلخب لاصتا ىلع .هيلع ضبقلا ءاقلإ لبقو .دالخ ناك

 ىلع ندال نب هنّيع نأ دعبو ؛ءيريشنلا ىلع ضيفلا ءاملا لعب كلذدو .ةيدوعسلا ةيبر ىلا

 1-3 وب نه رماوالا مهيلحعي ىدلا ر نص 0301 .ةيبرعلا هرب دزجلا هةممست نوهفا هني ءايلمعلا سار

 قباسلا يف ند'ال نب ناك .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف تايلمعلا ىلع قداصي ىذلا

 ىف داللخ وا ضمبفلا ءاقلا لا يعبأ ىصمم لعب نكل .مألا هدلب برص يف دق

 عقلا وهو .ضايرلا يف ةدكسلا تاعمجملا تمجوه ه٠ وة" ماعلا 6-0. ويام/رابا اخ

 ام حرج هك" :ةيبكريمأ هعست وهيل نمحب اصخش نين الثو هكييييهوع لتعم نع وقفا ىذلا

 يقلأ .موجهلا كلذ سأر ىلع طك و يندملا ةيواعم ناك .ًاصخش ١٠١ نع ديزي

 يذلا ممم و ةبيشلا نب عم ةدعاتلا ءاطشن "© دحأ ىلع ضضبتلا

 ةلهم ادالخ نوبوجتسي نيذلا كئلوال ناك . 199998922 مرجهل طيطختلا يف طروت

 ىدت يتلا هن وقوملا ةلشسعل | كسب ادهشم كلذ ناك .هنم تام ولعملا جارختسال نبيع 5-9585

 00 يف يىراحتنا اهدوعي ةموغلم ةيوح اش ةلملق رهشأ رورد لعب بتر جنا 6

 رشع ةينامث لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رخ يتحسس

 ادالخ أ ىلإ ريش قيقا سلا فنا# ايهيهش نورشعو زاك او كد حرج هن د

 يذلا وه نوكي دق ىتحو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيلاهاعلا ءاطشنلا رمأب فرعي

 .اهذيفنتب رمألا ىطعأ
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 يلارديفلا تاقيفحتلا بتكم نم لاقتسالا

 ةدعاقلا ايالخ لك سأرت يدلا وهو دمحم خيشلا دلاخ ىلع هتاذ رمألا قدصي

 ملعيب مل هنأ أريثك دعبتسُي .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعب ملاعلا ءاحنأ فلتخم ين

 باوجتسالا جمانربل دمحم خيشلا عضخأ .يلابو ,ديردمو ,ندنل يف ايالخ دوجوب

 ىلع ليانق ٠٠١6 ماعلا نم سرام/راذآ ١١ يف ترجفنا ىتح رمألا رخأتي مل .زّزعملا

 لتقم نع رفسأ يذلا رهألا وهو .ديرذع تاراطق ةكبش يف ةدعاقلا يف ءاطشن دي

 تمدقأ 7٠١0 ماعلا نم ويلوي/زومت / يفو .صخش ١,8٠١ وحن حرجو ًاصخش
 01 لتقم نع رفسأ يذلا رمألا وهو ,ندنل يف تامجه ذيفنت ىلع ةدعاقلا نم رصانع
 دع يوك لوألا نيرشت نم لوألا يفو .صخش ٠٠١ نع ديزي ام حرجو ءاصخش
 نع ديزي ام تحرجو اصخش ١ ٠ يلاب يف ترجفنا يتلا لبانقلا تلتق ٠٠٠ ماعلا

 نود نم تامجهلا هذه لك ذيفنت ةدعاقلا ايالخ ىلع ليحتسي ناك .صخش ٠

 وهو ناك قديح دمحم نأ «لاقملا ليبس ىلع ءركذت ءاهت كمحي خيشلا دلاخ ملع

 يف بردت دق ندنل يف مهسفنأ اورجف نيذلا أنس ةعبرألا نييراحتنالا نيمجاهملا ربكأ
 دمحم خيشلا دلاخ هيف ناك يذلا هتاذ تقولا يف ناتسناغفأو ناتسكاب يف تاركسعم

 نم اءزج ربتعت ىتلا 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 85٠٠٠٠٠١ غلبمب اهلّوم يتلا ةيلمعلا يهو دمحم خيشلا دلاخ لاقتع
 مّلست .«ةئنهتلا ىلع ةمالع» كلذو ءلوألا يلاب ريجفت دعب اهذيفنت يلبنحلا نم

 غلبملا اذه ىطعأ امك ,ةديدج تايلمعب مايقلل ًاديهمت رخآ غلبم يلبنحلا
 دلاخ يبوجتسم نكل .تامجهلا هذهب مايقلل ,بوت نيدلا وتو ه «نيسح يرهزألا ىلإ
 :تانرلسلا هذه ىلع ادب اولصحي مل دمحم خيشل

 ,ةديبز يبأ عم ثدح ام اوأر نيذلا تاقيقحتلا بتكم يف اكاقققتتل كئلوأ امأ
 اهرطسلأ دقلا مهريخو لالالالا و ,ةيبشلا نبين ,يناطحقلاو يبيللا خيشلا نباد

 جمانرب يف ةدعاقلا يف ةيمهأ رثكأ نويباهرإ عضو نيح يف شماهلا ىلع ءاقبلا ىل
 .ةطولغم ةيرابختسا تامولعم نع رفسأو ,هليقا تبثا
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 دوسلا تايازلا

 اليل ١١:7١ ةعاسلا دنع نميلا ىلإ ٠ ماعلا نم ويام/رايأ ١5 يف تلصو

 ةيضق يف مهب هبتشملا ةقحالم ىلع نيينميلا ةدعاسمل انيتأ .زيدنانرف سولراك عم

 .راطملا يف اردناساك هتجوزو ,ءنيدوغ نفيتس اناقتلا .ايئاضق لوك ةرمدملا ريجفت

 روضح نم نكمتأ مل ينكل ؛ةنسلا كلت نم قباس تقو يف اجوزت نأ نينثالل قبس

 نك جل د .ًايصخش يتئنهت ميدقتو اردناساك قلل ايضصحب تنك الكسور 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 رقأ 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
 نيينميلا نواعت ىلع انلوصح يف شمقلا لارنجلا عم ةصاخلا يتقالع دعاست نأ

 .لوك ةرمدملا ىلع موجهلا ةيضق يف نيلقتعملا ىلإ ةبسنلاب

 11 موي يف يراحملا مهياهع دي يلع ريجطلل رطل يفازويالب ةسوق حرس ضرت

 ةسمخ حرج امك ,ثداحلا اذه يف يناطيرب نطاوم لتق 7٠٠٠١0. ماعلا نم سرام/راذآ

 انرذح ىتلا اهتاذ ةيلخلا اهتذفن دق ةيلمعلا هذه نوكت نأ لمتحُي .رخآ ًاصخش رشع

 ىلع ترهظ . 8 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 ىف ةدعاقلا ترشن . ايقيرفأ قرش يف

 يف ةيدوعسلا يف ةدعاقلا ةيلخ ييدايق دحأ ناك .موجهلا ىلإ ريشي ًالجسم ًاطيرش

 100 سس ا را كس ذ
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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»

 بفك قل قر ويم هنأ نلعأ نأ تابل قبض انآ :تدق"ام لكم اضاغ ناك امك ءاءباضقلا

 ىتلاو ,ةصاخ تاراشتسا ةكرش يف ًابصنم ىلوتي فوس هنأو ,يداحتالا تاقيقحتلا

 ارورسم ّتسلأ» :اعباتم تلق .ينايلوغ يدور قباسلا كرويوين ةيدلب سيئر اهسأري

 تاونس ينرظتنت تلاز ام نيل يور ليقتسأ نأ تمت ؟يكسلا كادعس كليأل

 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 يتأت ال اذامل :تاب ينلأس .تاونس رشع نع لقت ةرتف يداحتالا تاقيقحتلا
 نم ةدع عيياسأ ةرتف تدم .لاؤسلا كلذ حرط ىلع بظاو هنكل ,ينحزامي هنأ تننظ

 ىتلا تارارقلا بعصأ نم ادحاو كلذ ناك .ىل هضرع اهدعب نم ٌتلبق انثيب اه شاقنلا
 لصأ امدنع ةيبلق ةبونب بابضأ نأ امإ هنأ 5275 ينكل ,يتايح يف اهذاختا ىلع متحت

 .يتفيظو كرتأ نأ امإو ,نيعبرألا 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 ىعنم تلواح ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو نكل .تاقيقحتلا ىف ةكراشملل

 ةلاكو بلط دري ناك ىتلاو ,تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ىلع دري ناك تاب نكل .رفسلا
 بتكم حمسي ىتم ذنم» :ىلاتلا لكشلا ىلع .اهلالخ نم ةيزكرملا تارابختسالا

 بتكم ريدم ناك 1 تامه ىف هلاسرإ بجي نم هل اوددحي نأب نيرخآلل تاقيقحتلا
 .تامهملا كلت يف كراش ترق 8زيو ,قطنسلا اذه ىلع ققاوي تاقاسعلا

 اكل



 مونرو أ: “وها راو 3
 هس يمفمع م نس يحب يصمت

0 

 يف ةيضق يف ةيراجلا تاقيقحتلا يف 7٠٠١ ماعلا نم وينوي/ناريزح ىف تدعاس

 ةيبرعلا ةكلمملا 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 5 ملكتلا مكنكمي 1 اوملكتت هل :لوقملاب

 ةيمهأ ىدمو ءانتاقيقحت ىف أمهم ًارصنع هلعجي ىذلا بسلاب هتغلبأو ,هتلهاجت

 راركتب ثيدحلا اذه ىلع دري ناك .نيرخآ حاورأ ذقنت دق هتاباجإ نأو ,ملكتي نأ

 :هل لاقو .هلكوم ىلإ يماحملا تفتلا امدنع تئجوف .«يماحملا عم اوملكت» :ةلمج

 نأ كل لضفألا نمو .ةيمهألا ةباغ يف ءايشأ نافوص قّمحملا لوقي .يلإ غصأ نآلاو»

 ىلع كلذ دعب انلصح .«كتحلصم يف وه قيقحتلا عم نواعتلا نأل ًاديج هيلإ ىغصت

 .اهيلإ جاتحن انك ىتلا تامولعملا

 بتكم ىف ةيلخاد ةزئاج يهو .«تارابختسالا ةزئاج» لينل بوبو انأ تحّمَر

 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

 نيكل ةيرسلا ةبل 5 مامتإ ىئترذاغم لبق كيرأ» :هصرع تلبق امدنع تابت تلق

 ىلإ مامضنالا نولواحي نييكريمألا نينطاوملا ضعب ناك .«مايألا هذه يف اهب موقأ
 يصخشلا لّثمملا ىننأب ترهاظت نأ دعب ةعومجملا هذه قارتخا نم تنكمت .ةدعاقلا

 .ةيلامشلا اكريمأ ىف ندال نب ةماسأل

 ميقأ لفح ءانثأ يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم عم ملكت هنإ يتلاقتسا هيف ٌتنلعأ

 ريدملا راشأ « ؟يداحتالا تاقيقحتلا 7-5 لبهتسم ىرت نيأ» :هلآسو .ءكرويوبن يف

 .«تاقيمحتلا ينتاك لبهعتسم وه أده د :لاقو ا



 ىلارديفلا تاقيقحتلا بتكم نم ةلاقتسالا

 تلق .ةزئاج يأ نم يدنع نمثأ تناك يهو ٠ ,ةفيطللا تاملكلا هذهب اريثك تا 1

 لبق مالكلا اذه يل تلق ول كنأل ؛ ,كسفن الإ مولت ال نأ كيلع أذإ» اسس
 .«يتلاقتسا ميدقت نع تلدع تنك امبرل نم.
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 نورشعلاو عباسلا لصعلا

 ان ل د | ||

 يقيسومو ةيلاتقلا نونفلا ريبخ وهو هاش قراط َتلأس ٠٠١5. .ءسرام/راذآ :

 لثمملا يننأب اعنتقم هاش ناك «؟رخآ لاؤس يأ حرطت نأ ديرت له» :سكنورب نم

 لتقو ,ةدعاقلا ىلإ مامضنالا يف هتبغر نع ينربخأ | هل قيس وقال قبل 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» ل 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 همازتل

 ةيحالص نمض هاش ةيضق عقت :ابيرغ ًارمأ ةيرس ةمهمب ايفختم يمايق عقاو ناك
 يتقرف ريدأ يننأ ينعي يذلا رمألا وهو ءافرشم ًاصاخ ًاليمع تنك ينكل .ىرخأ ةقرف

 تبلط هاش ةيضق ىلوتت تناك يتلا ةقرفلا نكل .مهيلع فرشأ نيذلا يئالمعو ةصاخلا

 اال



 ا بسبب ل م ومب نع وبل اح او مور وح وس وسم اس نس اسم ماعلا 16 اح وس نع سسللا 0 بابو 28 هسا ولاعب سس احا مسا

 تامولعم فرعي رخآ صخش يأ تفقرولا ك”لذ ىف مهيدل رفاوتي مل ةدضهابسلا ىنم

 .هاشب ع اقيالل ايفاك ابيردت كلتمي وأ ,ةدعاقلا نع ةيفاك

 ةقلعتملا تامولعملا ٌتعجارو .ةيلمعلا هذهل ريضحتلل عيباسأ ةدع تيضمأ

 ام ىلع تنرمت امك .ءاطشنلل اهدينجت ةقيرطو .ةدعاقلا نع يتامواعمو .ةيضقلاب

 فورعم ءيش لك نع ثحبلاب تأدب .ةلمتحملا فقاوملا ضاتخم ىف هلوق يلع بجي

 ُد 3 ىئلغ :تلمع م .ةيلمعلا 5 ٠ ايلآت تددح .هعفاودو هراكفأو هلطاوخا :هاش دبع

 3-2 هةعفو

 ال ناو ءةقن لك ةياجاللا ىلع نعت :ليصافتلا قدا اصرعتسم ةعاتخملا ىتصف 3 ولعت

 درت يا رهظأ

 نويلبقتسملا نويباهرإلا فشتكا اذإ .ءاطخألل الاجم ةيرسلا تايلمعلا كرتت ال

 دق هنأ ىلع لدت تالامتحالا مظعم نإف .مهعم لماعتي يذلا صخشلا ةيوه ةقيقح

 يف ةبغرلا نورهظُي نيذلا نييبرغلا ةاغطلل الثمم ىنوك ىلع رمألا رصتقي ال .لتقي

 اذإ ءرملا نكمتي .مهداهج نيبو مهنيب لوحي اقئاع يشنوربقعي طوس. ىينكلا ,ىهلق

 يف عيضتسو .تلشف دف نوكت فشكلا ةيلمع نكل :هتايحب ةاجنلا نم لفحلا هفعسأ

 :.مهسفنأل مهتنادإ ٠ ءانثأ مهفشك ةصرف ةلاحلا كات

 دي ىلع ٠٠١ ماعلا نم 52 نوناك رهش ىف هاش ىلع ضيقلا ىقلا

 ترفع .هترايس شيتفت ءانثأ نكل :ةطيسب ةقرس ةمهتب كلذو ءزركنوي ةئيدم ةطرش
 ةعومجم يف 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 نم سراه/راذآ رهش يف تنيدأ
 .ةيبنجأ ةيباهرإ تاركسعم يف بّردتلا هنع فرت رخآ صخش عقر ىلعو  يداملا

 .رمألا ةياهن يف تاراسفتسالا هذه انيلإ تلصو .ةدعاقلا ىلإ مامضنالا

 ةمظنم نم نيقباسلا نيئادملا دحأ وهو) ديعس مسا هيلع قلطأس اربخم تلسرأ

"1 



 أيفختم لمعلا

 ةقادص ةقالع ميقي يكل 7٠٠١, ماعلا نم ربمسيد/لوألا نوناك ١5 يف (دوسلا دوهفلا

 مج «هقادبع بسوي فيعس جبع ,يايسوملا يف .سورف يضلل يا نيكو هيب هاي ب

 اناكم نوكيل حلصي عقوم ىلع روثعلا يف ديعس نم ةدعاسملا بلط اذكهو .هاش
 نم نونكمتي ثيحب «ةلثامم ًارومأو ,يصعلاو نيكاكسلاب برضلا ...ةوخألا ميلعتل»
 نيذلا نيرخآلا صاخشألا نم ةكبشب كلذك ديعس هاش ربخأ .ةيباهرإ ةطشنأ ذيفنت

 :ةدعاقلا ةدعاست اودارأ

 رابخألاب» 7٠٠١6 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك رهش يف هاش هقيدص ديعس غلبأ

 ,طسوألا قرشلا نم دينجتلا نع نيلوؤسملا دحأ عم لاصتا ىلع ناك :«ةمهملا

 ىلع نيلتاقملا نم ةريغص ةعومجم بيردت عيطتسي صخش نع شتفي ناك يذلاو
 نم ًالصأ ناكو ىلع وه خألا كلذ مسا ناك .ةيلاتقلا هيكل ىلطو هجرلا اهو لاققلا
 .ةيلامشلا اكريمأ يف ندال نبل يصخشلا لثمملا رمألا عقاو يف وهو ءادنك

 فرعُي يذلا) رباص قيفر وهو .هنم برقم 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 ديعس
 .ةيبطلا تامدخلاو ةيلاتقلا نونفلا تامدخب ةدعانلا

 دينجتلا نع لوؤسملا نأب دعب ام يف هاش غلبأو ,ةلاسرلا لقني فوس هنإ ديعس لاق
 ,كرويوين فير يف ةعقاولا غريبستالب يف متي فوس ءاقللا نأو ؛هدحو هاش ءاقلل دعتسم

 ةكراشم ةيلخ نم ءزج وه اًيلع نأ نم هاش هقيدص ديعس رذح .ةيدنكلا دودحلا برقو
 .ةينمألا ةيحئانلا نم أدج ٌرذح هنأو ,داهجلا ىف

 ةطحم نم نيهجوتم 1 8 ماعلا نم سرام/راذآ "٠ يف اراطق كلبعسو هاش لفتسا

 امدنع يرهب هاش لواح .ىلاتلا مويلا يف امهتيقتلا .غريبستالب ىلإ كرويوين يف نب
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 دوسلا تايازلا

 ام نصت يق دق الخ نامل نأ نكمملا نم هنا لاق مارا تاحبس

 يف لقّتعا دق ةوخألا نم اريبك ًاددع نأل كلذو . ,عجشم هبلط نأب هاش تغلبأ

 ب .داج نيبزدم ىلإ ةجاحب نحنف اذهلو ,وماناتناوغ يف نآلا مهو ,ناتسناغفأ
 نإو .«ادج ادج ءادج برقم قيدص» هنإ هنع لاقو .كلذك رباص لوبق نع هاش
 اذيملت ناك ارباص نإ كلذك لاق .اماخ -يرشغ وه ديزي اع ديم رخآلا رعي ا

 عم رواشتأ فوس يننإ هل تلق .«ةيلاع هتايونعم» نأو ,ةيلاتقلا نونفلل هفوفص دحأ يف
 .هتيصوت ءوض يف ةوخإلا

 هنأب اهيف رهاظتي ءرملا نأل 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 نم 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
 .مهب امهقاحلإ سانلا ءالؤه

 يننكل ,ندال نب ةحلصمل دينجتلا نع لوؤسملا يننأ وه هاش عم يعانق ناك
 نم ناك .يتقث بسك ىلع وه لمعي ثيحب اهلّوحأو ,ةداتعملا فقاوملا سكعأ تنك
 ءاضعأ ىف 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 ًارتوتم هلعج يدوجو نأ حض حضاولا نم

 ةلاسر هميلستل سرام/راذآ ١١ خيراتب كرويوين يف هتقش يف هاش ديعس ىقتلا
 ١ يف هاش تيقتلا .اديرولف يف «قيفر روتكدلاب» عامتجالا يف بغرأ عينت اهدافم

 داليلا ةرداغمل رطضا ًارباص . لاقو هأش ردتعا .اديرولف .ةفثالووا يف ليربأ/ناسين
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 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

 .«انعبتي 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 ,ءثدح امل اوقلق

 فقوف 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 ترّيغت نأ ثبل امو كلذ دعب ًاليلق تمص .«لجأ» :ًامستبم 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 عضو
 .«ةيرانلا ةحلسألاو تارجفتملا» مادختسا ةيفيك ةفرعمو ؛«ةيئايميكلا داوملا» ىلإ

 دحأ مهيف نمب ,ناتسناغفأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةوخألا نم ًاددع بّرد هنإ كلذك لاق
 ىلإ هجوت هنأ فرعت تاطلسلا تناكو .هترايس يف همقر ىلع رثُت يذلا صاخشألا

 .كانه

 ةصصخم نوكت كرويوين يف ةيلاتقلا نوئفلل ةسردم سيسأت ديري هنإ هاش لاق

 .ايرصنع ًازييمت َدعُيَس اهنأل ةسردملا كلتل صيخرتلا ىلع لصحي نل هنكل .نيملسملل
 مادختسا نم نكمتيس لاحلا هذه يف هنأل يعامتجا دان ءاشنإ كلذ نم ًالدب دارأ

 .«زييمتلا نم ىلعأ ىوتسم
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 دوسلا تايارلا

 .لبقتسملا يف اننيب ام يف لصاوتلل ةنيعم ةرفيش مادختسا انقارتفا لبق انشقان

 ناك .هاش نم ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو ةيفتاهلا تاملاكملا نم ةلسلس تيقلت

 .يّنم 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 ةاشنو :ينورتكلإلا ديربلا لئاسر «ةحارص» ىدم نأشب هقلق نع برعم

 .قلقم ال نأ هل تلق .ةنمألا

 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 نيدّنتم ىلع روثعلا ةيناكمإ فشكتسيل
 .ةيضقلا عم نيفطاعتملاو دالبلا ءاحنأ يف مهاقتلا نيذلا صاخشألاب ةمئاق

 كلذ يف تمدختساو 7٠٠١0, 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 ,لمتكي
 .ةدعاقلا ىلإ همامضنال هيلع انقفتا يذلا زمرلا وهو «لمعلا»

 يف ثكمو 7٠٠60, 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 ىف ويام/رايأ ٠١ يف ًالعف ثدح يذلا رمألا وهو ًاعم امهيقتلأ فوس يننأو

 1 .كلذك سكنورب يف عقت يتلا هاش



 سا ايفختم لمعلا

 نق أدرط امنت كلذك ينغلبأ .هروضح ىفو رباص تاالهؤمب اددجم ءاب ديف

 رضحأ نأ دعب كلذو .مامإ دعاسمك رباص لمعي ثيح .سكنورب يف دجابسملا دحأ

 .رباص لوح ىل هلاق ام نأشب «شوهدم» يننإ تلق .ينُّدُملا لاتقلا ميلعتل هاش ردا
 هل تلق .«اندراوم مهأ ءابطألا ةماسأ خيشلا ربتعي» :رباص تغلبأ .هتايصوتب قثأ ىنزإ

 .ةيباهرإلا ةمظنملا ىلإ هاش عم هلاخدإل نوزهاج اننإ كلك

 طيرش ريضحت نم دعب ىهتنا دق هاش نكي مل .امهتاريضحت ةعباتمب نيلجرلا ترمأ

 نأ اييلخم هنم تبلط .ةدعاقلا مادختسال صصخملا ةيلاتقلا نوئفلا لوح ويدنلا

 .ويديفلا طيرش عوقول» ًابسحت كلذو .ويديفلا اريماك مامأ هفوقو ءانثأ عانق يدنرب

 ةدعاقلا يف نيوضعك امهلوبق لبق هنإ امهل تلق .«مهدحا يديا يف هللا حمس ال

 رظتنن انك» :هاش ىل لاقو .روفلا ىلع اقفاو .ندال نبل ةعيبلا ءاطعإ امهيلع نّيعتيس

 | .«ديعب نمز دنم ةظحللا هذه

 رسيلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع عيابأ» :يدعب نم ادّدر مث يدي اتلكب اكسمأو اعكر
 .«ةدعاقلا رارسأ ظفح ىلعو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو هركملاو طشنملاو رسعلاو

 هتاذ مَّسَقلا نالجرلا ىدأ .ةدعاقلا ةمظنم يف لوبقلا ةيلمع كلذب اًمتأو ,يناقناع
 ىداحلا تامجس يف اوكرتشا نيذلا وورالا نوفطاخلاو ءاطع دمحم هب مسقأ يذلا

 .ةدعاقلا ءاضعأ نم نيوضع ىلإ تقولا اذه يف رظنأ تنك .ربمتبس/لوليأ نم رش

 هيدترأ تنك يذلا كلسلا ينع تعزنو .بتكملا ىلإ ادئاع سكنورب ترداغ

 تاقيقحتلا بتكم رداغأ تنك .لمعلا يف يل موي رخآ كلذ ناك .يتراش تملسو
 بيطأ ءالمزلاو ءاقدصألا يل ىنمت .صاخلا عاطتقلا يف لمعلا ىلإ ًاهجوتم يداحتالا
 .ةليللا كلت يف هانمقأ لفح ءانثأ تاينمتل

 كترداغم نإ» :زيدنانرف سولراك ءاريثك هب قثأ يذلاو ,ميمحلا يقيدص يل لاق
 .«انل ةريبك ةراسخ يخ

 اهئادعأ نم ةدحتملا تايالولا ةيامحب هتمسقأ يذلا مَسَقلا نإ ءانسح» :هل تلف
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 وةويننلا تانارلا
0-0 

 نم طقف نكل ,«ىرودب موقأ لظأس .بترملا كيش عم يهتني ال نييلخادلاو نييجراخلا

 . «ةفلتخم ةيوأز

 ىذلا ليمعلا هلأس .ىلاتلا مويلا ىف هاش ىلع ضبقلا ّىقلأ .ةعمجلا موي كلذ ناك
 « ؟ىلع ضدي امهم «لقيرعت له» :قيقحتلا ةرجح ىف هبوجتسي

 .«فرعأ ال .الك»

 «؟ةدع تارملو ىلع ىعدي صخسشب قتلت ملأ»

 . «الك»»

 4... لكم ودب هنا » : ىنعصي ليمعلا ىصم

 . «هفرعأ ل الكرد :هأش لاق

 لواحي ناك هنأو ,ةدعاقلا يف وضع نتا لعفلاب دقتعي هاش نأ ليمعلا كردأ
 .«ةتروص كيلع تضرع اذإ هيلإ :فرعتت فوس كنأ لمتحُي» :يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل ةيمسرلا يارس هاش ىلع ضرعي وهو ليمعلا لاق .يتيوه ىلع رتستلا

 .ءىش لكب فرتعا نأ ثبل امو ,«هوأ» :تهتنا ةبعللا نأ هكاردإ دعب هاش باجأ
 اذكهو :كلذ لعفي مل ارباص نكل :نوبنذم مهنأب هتعومجم مظعمو هاش فرتعا '
 ىه كلت تناك ٠٠٠1. ماعلا يف يأ :نيتتس رورع دعب ةمكحسلا يف. يتااهش تعدت
 ةيوهب قلعتت ةدع تاعئاش ترهظ تناكو ,نيلسارملا مامأ اهيف رهظأ يتلا ىلوالا ةرملا
 .نأشلا اذه ىف ةئطخم تاعئاشلا هذه لك تناكو .يفختملا يرسلا ليمعلا

 .رباصو هاش عم اهتلدابت يتلا تالسارملا صوصن هل ارقأ نأ ينم بلط نأ ريغ ريثكلا لعفي مل عافدلا نكل .لوصألا بسحب ةمهملا هذهب قلعتي ءيش لك انزجنأ |
 .ةيكاحملا ةجيفت خيدا ًاريامع نكل
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 نع ةيرسلا 49 ماعلا نم ليربأ/ناسين 7 يف ةنكابمألا 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 تاراختسالا ةلاكول ديدعللا ريكملا وهو .ءاقتتأر نويل نعّزذاض

 تفقوت» :هيفظومل اتيناب بتك .تقلغأ دق ةلاكولل ةعباتلا ةيرسلا عقاوملا نأ نالعلا
 ١9 يفو .«ةيرسلا عقاوملا وأ لاقتعالا زكارم ةرادإ نع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 حالس يف عدم وهو ؛سايزيلغيإ ديفاد ينربخأ 7٠٠09 ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت
 ةعصمب مليف يف زورك موت ةيصخش هيلإ تدنتسا يذلا ىقيقحلا صخشلاو) ةيرحبلا
 تاوقلا نم 1480 نابشلا طابضلل هتارضاحم 8 مّلعي شيجلا نأب :( نيبيط لاجر

 رمكت ةيكذلا تاناوحسسألا نأ نمضتت ىتلاو :«ناقرص ىلص ةدج اق باجعإ اعمال

 ةلحرملا اوركذتي نأ نيبوجتسملا ىلع بجوتي هنأو .ةيهاركإلا تاباوجتسالا نم رثكا
 .تاقيقحتلل ةيئاهنل

 ؛ةيعوضومبو ءاهنع ةيرسلا ةفص تعزن يتلا لدعلا ةرازو تاركذم تلصف
 ببستلا لمشت ىتلا يهو ,شوب ةرادإ اهترقأ ىتلا هاركإلاب ناوجتسالا قرط
 رربمك جمانربلا اذه «تاحاجن» تدروأ كلذكو ,قرغلاو قانتخالاب روعشلا
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 دوسلا تايارلا

 7 لوأ 03-2 هنآ زراب لكشب تاركذملا هذه يف ةكمفز ويأ رهظ , اهتيرا مكس

 .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 يلج نّيبت .يرجي ام قيدصت ةبوعصبو هتاذ بضغلاب ترعش

 كلذ ىلع ناهريلا امأ .بيذاكألا ىلإ ادنتسم ناك ةززعملا باوجتسالا تاينقت لاخدإ

 تاقيقحتلا بتكم نئازخ يف ةظوفحم اهنإ تلق نأ يل قبس يتلا يتاظحالم يف عبقيف
 باوجتسالا تاينقتل اوجّور نيذلا دمعي نأ ئجافملا نم نأ دقتعأ ال .يداحتالا

 تاركذم لقحت .تاركذملا كلتل ةيرسلا ةفضص ىلع .ءاقبإلل هوهجلا لقب ىلإ ةززعملا

 تدأ يتلا تامولعملاب اورج :ةدييز يبأ باوجتساب اءدب قئافسلا هيوشتي لادعلا ةرآؤو

 .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  أرس نكت مل تايئقتلا كلتل يتضراعم نأل كلذو
 تقو ىف ةيرسلا ةفص هنع يضرت يذلا ريرقتلا وهو .لدعلا ةرازول ماعلا شتفملا

 ةقلغملا تاعامتجالاب ٠٠١4 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



 ليبذت

 ةليمس ارقلطأ دق ةززعملا ياوجسسالا تاينقت نع نيعفاذملا نآل كلذو «فسألا ن

 ةداعإ ىلإ وعدت لب ءطقف تاينقتلا كلت نع عافدلا ىلإ فدهت ال ةفطاخ ةينالسإ

 ٌتمسقأ يذلا مّسّقلا نإ لوقت ًامئاد ٌتنك» :هلوقب نيقباسلا يئالمز دحأ ينركذ
 دنع ىهتني ال نييلخادلاو نييجراخلا هقادعأ كبيص كريما بسعشلا نع عافدلل 5

 يذلا ببسلا ءرمألا عقاو يف .كلذ ناك .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل كترداغم
 تامكاحم ىف ةموكحلا ىدل سيئرلا دهاشلا نوكت نأ ىلع ةقفاوملل كعفد

 نأ كلذ الول رطخ كانه ناك .ةقيقحلا لوقت نأ انعم كبجاو نم ناكو ,وماناتناوغ

 نيعتي اذهلو ,ةحجان تناك ةززعملا باوجتسالا تاينمت نأ يكريمأألا بخشلا مننفي

 .«ايثراك نوكيس كلذ نكل ءاهقيبطت ةداعا

 ىه ةينلعلا ىتاقيلعت ىلوأ نوكت نأب ىنحصن نامديرف لايئاد ءباتكلا اذه فيلأت

 ريكفتلاب اقرغتسم تنك .هيوشتلل ةضرع نوكت ال ثيحبو ,يطورش بسحبو ءانأ يتاملك

 .ضرعلا كلذ لوبق يف ادبأ ددرتأ مل .يرظن ةهجو سكعت ةلاقم

 ءاعبرألا موي يف يأ :يلاتلا مويلا يف ةلاقملا كلت زميات كرويوين ةفيحص ترشن

 .«بسعصلا رارقلا» ناونع 2ث : نلفت ,.,58 ماعلا نم يوما اسبل « همف عقاولا

 يننال ئيميلا جعزنا .ءاوس دمع ىلع راسبلاو نيميلا نم تاداقتنا ةلاثملا تبدتجا

 ةينوناقلا ةقحالملا دض تفقو يننأل راسيلا جعزنا امنيب ءتاينقتلا كلت تمجاه

 تغلبأ .جمانربلا كلذ يف نيطروتملا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلوؤسمل

 ةلاكو طابض نم ددع ةقحالم يتضراعم بابسأ يفقوم يف اوككش نيذلا صاخشألا

 ةلاكولا اوكرت مهنأ ىتحو .,باوجتسالا عقوم ةرداغم ىلإ مهضعب أجل .تاينقتلا كلت

 باوجتسالا تاينقت اومدختسا نيذلا كئلوأ امأ .تايئقتلا كلت ىلع ًاجاجتحا اهتاذ
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 دوسلا تايارلا

 معد عم كلذ اولعف مهو ,مهئاسؤر نم اهوقلت رماوأ ىلع ًءانب كلذ اولعف دقف ةزّزعملا
 كلذك تلق .تاينقتلا كلت مادختسا زيجت ةينوناق ًٌءارآ اوبتك نيذلا ةرادإلا ىماحم نم

 ال نأو ءرماوألا تقفلطنا تي 5 عةمقلا نم 1 نأ ةينوناق تاقحاالم ىأ ىلع “0

 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 ًالصأ عفد ىذلا ببسلا وهو « ,ةلاكولا يف ماعلا ستفملا مامأ جم انربلا

 سلجم ىف لدعلا ةنجل مامأ ,مسقلا تحتو ,ةداهشلل ةلاقملا كلت ببسب تيعدتسا
 باوجتسالا ثاشقت اوزاجأ نيدلا نم صخش ىأ ققاوي مل .ئرج ام نأشب خوبشلا
 .مهمسقب اوثنحي نأ يف اوبغري مل مهنأ لمتحُي .ةنجللا مامأ يدض روهظلا ىلع ةززعملا
 تايشقتلا كلت كلذك ضراع دقف .واكيليز بيليف لاثمأ نم نيرخآلا هىفشلا قحإ انآ
 .ةيجراخلا ةرازو يف هدوجو 5

 292722272 ةنجل مامأ 22525 تفقو
 لشف بابسأو ,باوجتسالا تاسلج اهب ريست نأ بجي يتلا ةيفيككلا تحرشو اال
 مل ةريخألا عبسلا تاونسلا ىدم ىلع» :اجتنتسم تلق .ةززعملا باوجتسالا تايئقت
 ,تقولا كلذ يف تفقو . .ءايوقألا اهيمعاد ببسب قرطلا هذه ةضراعم لهسلا نم نكي
 ةمألا هذه ةبامح ىلع تمسقأ يننألو ,نآلا داقنلا هجاوأ ينلعج يذلا هتاذ ببسللو
 ءرطخلل يدالب ةم'"اللس صرعتد ترثاك امكن ءودهب سولجلا يعسوب نكي مل .ةميظعلا

 . «ريمدتلل صرعتي يذلا يقالخألا انففوم كلذكو

 تاينقتل ةموعزملا تاحاجنلا نأشب بيذاكألا ضعب جمانربلا نع نوعفادملا ْثب
 ناكو ءاير اوعدُ نطتشاو ىف سانلا قم ًاريبك اذدغ نإ ثيحي «ةزّرغملا باوجتسالا
 ولا نيمرتحملا ءاضعألا قو وهو ,ماهارع يسدنيل خويشلا سلجم وضع مهنيب نم

 :تاءاقللا دحأ لالخ يلاتلا ثيدحلا درو .ناجللا ىدحإ



 ليبذن
 هييسسسمسسصمصصصل سوس سس سو سس مس ووو بيسو جيوب ويسوي سمو ملال 2 57-27722--579201010ةاطلا جير ببربب ا

 اديس فرعت له .هب هبتشملا اذه باوجتسا نأشبو .نآلاو :ماهارغ روتانيسلا

 ؟وكايريك نوج ىعدي

 «؟ات أرد :نافوص ديسلا

 .لجأ :ماهارغ روتانيسلا

 .هفرعأ ال ياك :قافوص كديسلا

 ةلاكو يف دعاقتم طباض وهو .ةلباقم يف لجرلا رهظ .ًانسح :ماهارغ روتانيسلا
 ؟لجرلا كلذ مسا وه اذه له .ةديبز يبأ نع ثدحت .ةيزكرملا تارابختسالا

 .لجأ :نافوص دسلا

 .ةيناث "0 نوضغ ىف راهنا نأ ثبل امو ءقرغلاب ساسحإلاو قانتخالا ةينقت

 .« ؟يديس اي ىلإ هجوم لاؤس اذه له» :نافوص ديسلا

 .لجأ :ماهارغ روتانيسلا

 ,ةطولغم تامولعم ىقلت هنإ لاقو ءاذه همالك نع عجارت .ًانسح :نافوص ديسلا

 ١ تع تيس دسوع و تح ل تا

 ....دقل اذإ .انسح :ماهارغ روتانيسلا

 ىدحإ كلت تناك .يديس اي لجأ ءاذه همالك نع عجارت .ًانسح :نافوص ديسلا

 .لبق نم تركذ ىتلارومألا

 نإ لاقو ,ةززعملا باوجتسالا ثايئقت جمانرب اثلع امابوأ كاراب سيئرلا بجش
 عفرل ةيسائر ةنجل كلذك سيئرلا لكش .اددجم مدختسُت نل ةيفسعتلا تاينقتلا كلت

 ينم بلط امك ءاندنع باوجتسالا جمانرب نيسحتو امّدُق يضملا نأشب تايصوت
 .ةنجللا مامأ ىتدافإب ءالدؤلا
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 دوسلا تايارلا

 نم ربكأ ددعب كاسمإلا لسعلا مدختسا ام اذإ ءرملل نكمُي» :لوقلاب تأدب

 فوقوملا نع ةعّمجملا ةفرعملا نأ حرشأ تيضم .«لخلا مدختسا ول امم بايذلا

 ةيرورضلا رومألا نم يه ءاوس دح ىلع ةمظنملاو فوقوملا ةيفلخ نعو ,ةمظتسلا نضو

 يف ناعذإلا جتني» هنأل عفني ال بيذعتلا نأ كلذك ةنجلل تحرش .باوجتسا يآل

 باوجتسالا ةيلمع يف ءرملا هجاتحي ام وه نواعتلاو ,نواعتلا سيلو تالاحلا لضفأ

 .«ةقوكوملاو ةحجانلا

 يف كتقيرط نأشب ةدعاقلا تملع اذإ نكل» :ةئجللا ءاضعأ دحأ ىتلأس

 «؟ةقيرطلا هذهل ريضحتلا ىلع اهئاطشن بيردتب كلذ اهل حمسي الأ ,باوجتسالا

 .«ناتهباشتم باوجتسا اتيلمع اقلطم دجوت ال هنأل :كلذ ايعفي» ءاسعم تحل

 ,؟ذل ملو»

 نيتبرجتو نيتفلتخم نيتلوفط كانه نأ امكو .امامت ناهباشتم نافوقوم دجوي ال»

 باوجتسا اتيلمع دجوت 3 كلذك ,نيفلتخم نيركف ىتحو ةدعاملا م نيتفلتخم

لعتي لب ,تاوطخلا نم ةلسلسب ميكحلا باوجتسالا جهن قلعتي ال .ًامامت ناتهباشتم
 ق

 :ناكذ ىلح ًاقدقتم خركنم هحلاصل نوكي ال اضرع فوقوملا نع هفرعت ام ضرع

فلتخم اجهن مدختست :
 «؟ ا

 نم ددع ىف هب كاسمأالا نم :لاثملا ليبس ىلع «لدنج 5 ف انكيت .لجأ»

 لوؤسمو .ندال نب دعاسم ناك يذلا وهو .لولهبلا ىلإ ةبسنلابو .هتاحجبتو هييذاكأ

 دقف وتشرخ نيسحلا امأ .ةينيدلا هفراعمو ةدعاقلل هصالخإ انللغتسا دّقف ,هدنع ةياعدلا

 ةدعاقلا ضفر يه باوجتسالا ىف ةماهلا ةطقنلا تناك
 ةيرصيقلا ةيلمعلا فيلاكت عفد

 هتلوفط رعاشم وه ّمهملا رمألا ناك دف . دس ىلإ ةبسنلاب نكل .هتجوزل ةمزاللا

 .هفقوم رّيغ يذلا رمألا وهو ,هقيقش هاحت

 ءرملا ّنظ اذإ .ةدعاوملا يف انركف اذإ ةفلتخم ةقيرطب كلذ حرشأ نأأ ىتتكميد

 هب
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 نريكحلا 6. ظ..و..ث.ردت ييييسسسسسسسيسسصي لينذن

 نايم ين لادا :ل هنإف ,حاجنلا هل ن موت تاملك سمخو ةيرحس ةغيص كانه

 <ب دق .ءكهجو ىف اهسأك يمرت نأ ىلإ ف «هادحإب تعفد يتلا اهتاذ ةظحالملا نإ

 هدف ليكم ,رخآلا نع صخش لك فلتخي .امامت افلتخم رخآ صخش ىف اهريثأ

 هتقيدص بجعي ام لك فرعي ناك اذإ ربكأ حاجن ىلع ءرملا لصحي نأ يعيبطلا نم
 .ههركت ام لكو

 ةلباقم لك يف جاتحت تنأو .رخآلا نع فلتخم لجر وه فوقوم لك نإ»

 : 0 فدهلا هذه ىتظحالم تباصأ .«ةفرعملا ىلإ ةدنتسم ةديرف ةيجيتارتسا قيبطت ىلإ





 هل ًاميمح اقيدص غلبأ يتيوكلا دمحأ ابأ نأ تسوب نطنشاو ةفيحص تدروأ

 86٠١. ماعلا عبر يف كلذ ناك .«لبق نم مهعم تنك نيذلا سانلا ىلإ تدع»

 ىلع هّدر يف اضماغ قوكم نأ ,يناتسكاب لصأ نم يتيوك وهو يسأ أ كل

 لجرلا ناك :كلذل اهيعسو أيس كلتما وهو ,هلمع يوني ام لوح هقيدص تاراسفتسا

 .هل ثوعبمك لمعي ناك يأ ,يجراخلا ملاعلاب ندال نب ةماسأل ةيساسألا 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 ءقيدصلا نم درلا وه كلذ ناك .«كرمأ هّللا لّهس»

 اومهف ةثداحملا هذه ىلإ نوغصي اوناك نيذلا نييكريمألا نيققحملا نكل .دمحا
 .يتيوكلاب كاسمإلا لمأ ىلع قيدصلا كلذ نوبقاري اوناك مهنأل كلذو .مهرودب

 .ٍيوُلَخلا هفتاه مقر ىلع ًاريخأ نولوؤسملا لصح

 نب اهيف اوأر ةرم رخآب 7٠٠١٠ ماعلا لئاوأ يف وماناتناوغ ىف نوفوقوملا انغلبأ

 نيذلا) لامشلا فلاحت دونج ناك امنيب ءاروب اروت لابج ةلسلس نم ًايراه ناك :ندال

 وهو ,يدماغلا ةزمح ىوس هتقفرب نكي مل .نومدقتي (ةدحتملا تايالولا مهمعدت
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 دوسلا تايارلا

 هلوصو لبق ندال نب دمع .ةيسنجلا يتيوك وهو ,صانقلا فسويو ,ةيسنجلا يدوعس

 قوثوم نيعفارم 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 ىف انملع

 ةلحرم يف ةدعاقلا ةمظنمو ندال نب عم ًايروحم ارود يّددؤي ناك (ىتي هوكلاا كبس

 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 ديف تيدا د اًقيقحت نأ امك ,ةبقارملا تحت مقرلا كلذ عضُو

 زارطلا ةميدق ةقحالملا لامعأو .يرحتلا لابعأو .ةايطعملا نع تحلاو .رداضملاز

 ثدحأ مدختست يتلا ةيكذلا ةبقارملاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ءاطشن اهب ماق يتلا
 '”اركيإ لتحي ينكس عمجم ىلع روثعلا ىلإ اريخأ ىدأ -ىروتسلا ةيلاغ تاقتلا

 ةناتسكابلا ذابأ توبآ ةئيدنم ىف ضرألا نم اذحناو

 مالسإ ةيناتسكابلا ةمصاعلا نع اليم نيعبرأ نع لقت ةفاسم ةئيدملا كلت دعبت
 ام ةداع ةيبيردت ةيميداكأ يهو - ةيركسعلا لوكاك ةيميداكأ نضتحت يهو .دابأ
 تابلكلا زربأ :تسريه. .دئاس وأ هتكودب تسول ةيئادسكابلا ةكسنلا ينام :طصروت

 رايك كلذكو ,نييناتسكابلا نيلوؤسملا رابك داتعا .ةيناطيربلاو ةيكريمالا ةيركسعلا

 :.سويارتب ديقاد قكريمألا لارنجلا راز .ةيميداكألا هذه ةرايز ىلع بناجألا نيرئازلا

 7١٠١. ماعلا نم رياربف/طابش يف ةيلكلا هذه .لاثملا ليبس ىلع

 ميعز اهيف ئبتخي نأ عقوتي يتلا نكامألا رخآ دحأ ىلوالا ةلهولل دابأ توبا ربتعت
 .عّبرم رتم فالآ ةعبرأ ابيرقت يواسي ركيالا )١(



 ناك .هيلإ ةبسنلاب ةيرغم اهلعج ام وه طبضلاب كلذ نإف رظنلا ناعمإ عم نكل .ةدعاقلا

 قطانملا ىف ءابتخالا ىلإ ةدعاقلا ةداق أجلي نأ نوعقوتي تارابختسالا يللحم ضعب

 سرر لفشعا :ىربك ندم ىف اولقّتعا دق ةدعاقلا ءاضعأ رابك نم اددع نأ آلإ ؛ةيفيرلا

 لقُتعا دقف دمحم خيشلا دلاخ هسيئر امأ ,يشتارك يف ءلاثملا ليبس ىلع .ةبيشلا نب

 .يدنبلوار يف

 كالسألا اهولعتو أامدق رشع ينثا اهعافترا غلبي ناردجب اطاحم عّمجملا ناك

 رمألا وهو ءتنرتنإلا ةكبشب ًالصتم نكي ملو .,فتاهب عّمجملا زّهجي مل .ةكئاشلا
 ةرئادلا تاثداحملا ىلإ ءاغصالا ىموقلا نمألا ةلاكو ىلع ليحتسملا نم لعج يذلا

 يف ةبقارم ةدعاق اوماقأ نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ولوؤسم امأ .لخادلا يف

 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 ىتلا تاريدقتلا تحوار ؟ندال نب يه ةيصخشلا كلت

 دحأ َنّمضت .امُدَق ىضملا ةيفيك نأشب ةفلتخم تارايخ هل تمّدق امك .ةئملاب ١6و

 رهش يف ثدح امك يأ - هيئكاس لتفو عّمجملا ريمدتل خيراوص مادختسا تاراشخلا

 ناك يذلا وهو ءيرصملا صفح يبأ أبخم عم ٠٠١١ 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 ئان نأ كلذ ىلإ فاضي .ةيزوهج ةلاح يف نط ىفلأ نانزت نيتلبنف
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 دوسلا تايارلا
 ىلا ا و ل و مت م م سس يي سس و يو يي ص يم يس سس سس

 ,150(' ةكرتشملا ةصاخلا تايلمعلا ةدايق سأر ىلع وهو ,نيفار كام .شتيآ مايلو
 يلع بردتلل ةسداسلا ةقرفلل اعبات :(815:[5) ةي ةيرحبلا تاوقلا ةبخن نم ًاقيرف نّيع دق
 ةعمجلا موي ح باص نع رئ9 «٠ ةعاسلا فثع امآبوأ سيئرلا قداص .ةلمتحم ةيلمع كيفنت
 .«ذيفنتلل كرحتلاب رمأ هنإ» :ًارمآ لاق .ةيربلا ةيلمعلا ىلع 7٠١١١ «ليربأ/ناسين 4
 يلسارمل يونسلا ءادغلا روضحل هجوتو يلاتلا ء اسملا 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 ١ يف ةيلمعلل ةيتاؤم فورظلا تربتعا
 .ةيرحبلا تاوقلا قيرف اتلمحو ,كوه كالب عون نم ناتماوح ناترئاط ناتسناغفأ قرش

 نكمت .ً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 ,مادختسالل ةحلاص

 ,ندال نب ةراغلا هذه يف لتق .ةقيقد نيعبرأ نم لقأ اهلمكأب ةراغلا تقرغتسا
 ذخأ .ىلتقلا نيب نم ءندال نب ثوعبم ,دمحأ وبأ 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 ةثج كلذكو

 لئاسو ,لعفلاب ندال نبل دوعت ةئجلا نأ نم دكأتلا دعب ضيبألا حسا ملعأ

 تجار .ءاسملا كلذ يق ةيمهألا ديدش حيرصتب يلديس امابوأ سيئرلا نأب مالعإلا
 نم ةيوفع دوشح تعمجتو ,ندال نب لتقم نع ثدحتت يتلا تاعئاشلا روفلا ىلع

 لافتحالل ىرخأ ةّمهم عقاوم يفو ,ةثراكلا ةقطنم يفو ءضيبألا تيبلا جراخ سانلا
 .حايترالاو ةطبغلا رعاشم ءاوجألا كدانم .رابخألا هذه

 مونلا ىلع ًائيدح 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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 سا لااا همتاخ

 فدهب ينورتكلإلا ديربلاب لئاسرو ةّيصن 2 مهضعب لسرأ امك - ملاعلا يف ىرخ

 امنيب .119/ ماعلا ةعقاو ةركاذلا ىلإ مهضعب , داعأ .ةيخيراتلا ةظحللا هذهب وب

 5٠١17. ماعلا يف ترج يتلا ةّمهملا تاباوجتسالا نورخآ «:

 نم ملكتي وهو هنودهاشي اوناك يكريمأ نويلم ها/ وحن ىلإ امابوأ سيئرلا هجوت

 بعشلا غلبأ نأ يننكمي» :لوقلاب ضيبألا تيبلا نم ةيقرشلا ةفرغلا يف ةصنم قوز
 لتقم ىلإ تدأ ةيلمع تذفن دق ةدحتملا تايالولا نأ ةليللا هذه يف ملاعلاو ىكرسألا

 لاجرلا فالآ لتقم ةيلوؤسم لمحتي يذلا ىباهرإلاو ةدعاقلا ميعز ءندال 9 ةماسأ

 | .«ءايربألا لافطألاو ةءاسّفلاو

 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 ,يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا لئاوأ ذنم يتياوه
 هذه تقرغتسا .تاينيعستلا ةسارآ ىف يداحتالا تاقيقحتلا بتكمب تقحتلا امدنع

 .يتايح نم اهناج قيرااخ وحقاةلسربلا

 ,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 تاونسلا لاوط هانبم يف ًانيجس ناك يذلا وه ةدعاقلا
 نورضحي اوناك نيذلا نيثوعبملا ةطساوب الإ ىجيراخلا ملاعلا عم لصاوتلا ىلع ًارداق
 ةدعملا ويديفلا طئارش امأ .(طانطماط ل1165 ةريغصلا صارقألا ةطساوب تامولعملا هيلإ

 ئطخُي ناك ام ًاريثكو ءاهيلع نرمتي وهو هترهظأ دقف ىنبملا يف تدجو يتلاو .عيزوتلل
 .هتارابع ىف

 موي يف تيقلأ مث :ةليقث راجحأ عم سيك يف تعضّوو ندال نب ةثج نفكلا فل
 .برعلا رحب لامش يف ةيلمعلا



 دوللللا تايازلا

 مادختسا نأ معزلاب ةيفسعتلا باوجتسالا تاينقت نع نوعفادملا هتاذ مويلا يف ة أدب

 ىرخا ةفئاز تاءاعدا تزرب .ندال ني ىلإ نيققحسملا ىتقوأ 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 ضّرعت رعت دق دمحم خيشلا دلاخ نأ ليلق تقو دعب يكريمألا بعشلا ملع

 يف تايلمعلا سيئر ضّرعت امدنعو , ١٠ ماعلا يف قرغلاو قانتخالاب ساسحإلا

 يف (قارغإلاو قانتخالا نود نم نكل) ةيفسعتلا تاينقتلل يبيللا جرف وبأ ةدعاقلا

 ةفرعم نالجرلا ركنأ ذبح نبأ نم الاؤس نويرجتسبلا اجيبلإ هو دقق 2٠١١0 ماعلا

 اقم 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 - ١٠7؟ 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 ىتيوكلا وهو .دمحأ يبأب دمحم خيشلا دلاخ ةفرعم ىلع رمألا رصتقي مل

 نالس لا قلظما .ةياهرلاب ربميس/لوليأ نم رشع ىداحللا تامجهل ريدملا لقعلا دهس

 ءاطقغت راك ةقايصض زكرم ةرادإ هيلإ لكوأ دمحم خيشلا دلاخ نأ امك ,ةهباشتم تافلخ

 اطشن رابك نم ددع كاذ ةفايضلا زكرم لالخ نم ّرم :ناتسكاب يشتارك يف ةدعاقلا

 يللا مهيق نعب ,ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف نيطروتملا ةدعاقلا
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 جمانرب نيلإ كلذك كتئلوأ عصخ .يشولبلا رامعو ,ىواسوهلا ىفطصمو ءدالخو

 ناك .يتيوكلا لوح ةمّيق تامولعم اوفشكي مل مهنكل ؛ةيهاركإلا باوجتسالا تايئقت

 ثتدحتيو ايبرع ناك :ندال قبو .كمحبف خيشلا دلاخل كح ىلاثملا .طشانلا ذدمتحأ وأ

 .نيرخآلا عم ةلوهسب طلتخيو عمتجملا تاداع مهفي امك ةيلحملا ةغللا

 ىعدي ةدعاقلا يف ىناتسكاب طشان نم ىتيوكلا لوح ىرخأ ليصافت ىلع انلصح

 ماعلا نم ويلوي/ازومت يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتبوجتسا يذلا لوغ نسح

 تارابختسالا ةنجل ةسيئر ىهو ,نياتشنياف ناياد خويشلا سلجم وضع تلاق

 تاينقتلل هضيرعت لبق اهفرعي يتلا تامولعملا ىطعأ لوغ نإ ؛خويشلا سلجم يف

 ةساقلا

 انلصح ؟هب ع اقيإلا لبق ًاريثك نمزلا لاط اذامل :ندال نب لتقم دعب لاؤس ٌيلع حرط

 ؟؟:١1 ماعلا يف الإ هب عقون مل اذامل اذإ .7001 ماعلا يف هنع ةّمهم ةراشإ لوأ ىلع
 :تاراضتسألا مهليعو فيفرحملا نيييحتسلا ناودأ نقيييت ىلإ هيبسلا .ذوعب

 ةقثلا تحنُم رابتخالل تعضخ ىتلا ةبرجملا قرطلا مادختسا نم ًالدبف :نيققحملاو
 نيذلا ةدعاقلا يفوقوم رابك ةرتفلا كلت يف عضخا .ةززعملا باوجتسالا تاينقتل

 ىلإ ءدالخو ,يريشنلاو ء,دمحم خيشلا دلاخ لاثمأ نم ةدحتملا تايالولا مهزجتحت

 مظعم ريشت نيذلا مهو ,ةززعملا باوجتسالا تاسشعت يمدحتسم دب ىلع تاباوجتسا

 ىلع اوناك مهنأ ىلإو :نيرخآلا نيثوعبملاو دمحأ يبأب مهتفرعم ىلإ تالامتحالا
 .مهسفنأب ندال نبب لاصتا

 تارابختسالاةلاكول ديدجلا ريدملا ءاتيثاب نويل ىهنأ امدتعالإ ًايلعفرومألا رّيغتت مل
 نأ فدصلا تءاش .ةيرسلا عقاوملا قلغأو «ةيفسعتلا تاباوجتسالا جمانرب ةيزكرملا

 تارابختسالل ةيديلقتلا قرطلاب لمعلا فانئتسا دعب ةياهنلا ىف ندال نب توم ىتأي

 اندقف نأ دعب ثدح كلذ نكل .رومألا مامزب كاسمإلل نوفرتحملا داع .تاقيقحتلاو

 .ةلصافلا ةرتشلا لاق ىف .ةازايمو فراغموب ,ةثوم ًاماوعا
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 دوسلا تابارلا

 ةفرغلا يف تناك اهنأ ىتح ,ينكسلا هعّمجم ىف هعم ةينميلا ندال نب ةجوز تناك

 اديج اهفرع يتلا اهتاذ ةجوزلا يه تناك .هتايح نم ةريخألا تاظحللا لالخ هعم

 .راتبلا ىعدي ةدعاقلا ميظنت يف ينمي طشان وهو .وماناتناوغ يف ا/ 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 1

 وهو .هنع اهتنأمطل كلذو هتلئاع عم ًايفتاه ثدحتلاب هل حامسلا وهو ءًاطرش عضو هنكل
 .نادمح عم لصح يذلا هتاذ رمآلا

 نم نذإلا ىداحتالا تاقيقحتلا بتكمو .ةيئانجلا تاقيقحتلا قيرف ةداق بلط

 هحنم ضفر هنكل .[وماناتناوغ ىف ةيكريمألا] ةدعاقلل ًاسيئر ناك يذلا رليم لارئجلا

 بئان وهو ءزتيووفلو لوب نم ةقفاوم نود نم نذإلا كلذ ءاطعإ عيصتسي هل هنإ ًالئاق

 ىلع لوصحلا ًاددجم اندشان اننأ الإ ادبأ نذإلا كلذ تأي مل .دليفسمر عافدلا ريزو

 انتدشانم نكل .هيلإ اندوقت نأ لمتحُي ةيتميلا ندال نب ةجوز ّنإ هل انلقو :نذإلا كلذ

 .حايرلا جاردأ تعاض

 عيبرلا وهو ,ندال نب لتقم باقعأ يف ٠١١1١ 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 يّدحتب 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 ودعلا) ةدحتملا تايالولا ىلع زيكرتلا ىلع سانلا نوّنحي
 تاعامجلا عانقإ يف ًاريثك ندال نب حجن .(بيرقلا ودعلا) مهنادلب ماكح ىلع
 وه كلذ نأ معزب  ةدحتملا تايالولا ىلع زيكرتلاو ,ةدعاقلا عم فلاحتلاب نق رخسألا

 .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
 .ىرخألا لودلا مامأ ةيعمقلا مهتمظنأ جهن ريربتل ةدعاقلا ديدهت اومدختسا ماكحلا
 .مهموصخ مامأو ىرخألا لودلا عم تاباسحلا ةيفصتلو

 لالخ ةدئاس تناك ىتلا ةرهاظلا ىهو .ةدعاقلا نع داعتبالا ةرهاظ كلذ زّزع

 طخس ديازت .يمالسإلا ملاعلا يف نيقباسلا اهيمعاد نيب ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا

 - ةدعاقلا اهتذفن يتلا ةيباهرإلا تامجهلاو ةمحر نود نم لتقلا تايلمع نم سانلا
 كلتمت ال ةمظنملا نأ اريخأ اوكردأ مهنأ امك  نيملسملا نم ةدعاقلا اياحص مضعم ل اك عازم حاولا + ذو دكا ن5 ©" ىف 1 5د ه ف ا

 .طقف لتقلا ىلإ فدهت اهنأو .ديعبلا ىدملا ىلع راكفأ يأوأ .يسايس جمانرب يأ

 ىلع طقنف رمألا رصتقي مل .ةدعاقلا اهتقلت ىرخأ ةيرض ندال نب لتقم ناك
 يه مالسإلا نم مهب ةصاخلا مهتغيص نأب اهئاضعأ ناميإ دّسج هنكل ءاهدئاف هن
 :ةياهنلا يف نورصتني فوس مهنأو .بسانملا حالسلا وه باهرإلا نأو .ةحيحصلا
 تناك .دوسلا تايارلا نع [يبنلا ىلإ بوسنملا] ثيدحلا هعقوت يذلا رمألا وهو
 دعب ةدعاقلا تناع .لاومألا عمجلو نيلتاقملا دينجتل ايرورم ارمأ ةبالجلا هييضخش
 ترسخو ةلتاق ةبرض نم ,588411.5 ةقرف دارفأ دحأ ةيقدنب نم تقلطنا ىتلا ةصاصرلا

 .اهيدل دروم مظعأ

 5١1١ ماعلا نم وينوي/وينوي/ناريزح ١5 مغ نويل ةماعلا ةدايقعلا ىف ةدعاقلا تدلع عا

 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 فيم
 ندال نب ةيبذاج ًادقتقم ءاسقنالاريثت ةيصخش ربتعُي يذلا وهو :ةمظنملل لكاشملا نم
 ءالو ىلع ءاقبإلا وأ .لاومألاو نيدنجملا بذج ىلع ارداق نوكي نل اذكهو .هتبيهر

 ريغ ىف ةطقن ايرصم هنوك عفاو ناك .ندال نب هلعفي ناك يذلا رمألا وهو .ءاضعالا
 نم ءاضعألاو نييرصملا نيب ةدعاقلا ءاشعا نيب سفانتلا ىلإ رظنلاب كلذو ,.هةحلصم

 .ةيبرعلا جيلخلا لود
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 ” . «دهب - بوني

 دوسلا تايارلا

 مل نيتقيقحلا نيتاه نكل ,ةدعاقلا يرهاوظلا ةيقرتو ندال نب لتقم لقعضأ

 لك طقم ءارازعل اولاؤءام ةدعاقلا ةذاق ىبلحم ءايفعأ ىقص نأ ركث# ؛ايبلع امكن

 تايلمع نش رخآلاو نيحلا نيب نولواحي مهو .هعابتأ ىلع ةرمإلاب ءالؤه نم دحاو
 ةيميلقإلا تاعومجملا دوعت نأ كلذك لمتحُي .ةدعاقلا ةيمهأ ةيرارمتسا ىلع ةنهربلل

 دوفن مجاوا جم كلذو :ةيلالقتساب لمعلل ةدوعلا ىلإ اهعم تفلاحت نأ اهل قبس ىتلا

 ببسب أرطخ رثكأ تاعومجملا هذه لعج يف ةددعتم قرطبو ءرمألا اذه مهسُي .ةدعاملا

 نم ىرهاوظلا نالعإ رودص نإ . .ةينايطص نع خامل هيمو د ,اهتبفارم ةيوعص ديازت

 كلت لثم نأ يلا ريش طقف ةدعاقلا نع هرودص نم الدب ةماعلا ةدايقلا  ةدعاقلا

 .لعفلاب تأدب دق تاماسقنالا

 ىتلا ةديدجلا تاعومجملاب وأ .ةدعاقلاب ةلماكلا ةميزهلا قاحلإ اندرأ ام اذإ

 .تانارجتسالاو ,ةيركسعلا تايلمعلا نأ كردن نأ ىلإ ةجاحب اننإف :ايلاق رهظت دق

 رخآلا فصنلا امأ .طقف ةكرعملا فصن يه ةيرابختسالا تامولعملا ىف تاحاجنلاو

 اهمدختسي ىتلا دينجتلا قرطو تاعانقلا ةهباجم يأ - راكفألا لاجم ىف نمكيف

 نولتاقم رمتسا اذإ نكل .مهلاقتعاو نييباهرإلا لتق يف رارمتسالا اننكمي .نوفرطتملا

 .ادبأ يهتنت نل انبرح نإف ,تاعامجلا كلت فوفصب قاحتلالا يف 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

 ْ .اهيلإ مامضنالاب سانلا ءارغال ةدعاقلا
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 ؛يتايح لحارم فلتخم يف مهتيقتلا نيذلا نم ءاسنلاو لاجرلا نم تائم كانه

 تالاقولا يف وأ :يداحتالا تاقيقحتلا بتكم 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 ةممست نم ينعنمد ,يتركاذ دودحو ,راظنألا نع

 . ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام لكب ةيلاثملا ىتكي درش يهو ءرثيه يتجورزب أدبأ

 نود نمو «عيباسأ ةدمل نهجاوزأ بايغ نلمحتي تاجوزلا نم ًاليلق ًاددع نأ فرعأ

 نم ةديرف ةيصخش يه رثيه نكل ,نودوعي ىتم ىتح وأ مهدوجو ةنكمأ نفرعي نأ

 لك يمزع نوددجي مهو .نوليدو ءنيدو ءرونوك مهو ءراغص نايبص ةثالث انقزُر .اهعون

 .مهتبيطو مهتاماستباو مهتاكحضب مري

 مازتلالاو ؛لمعلا يف هتايقالخأو ,هتاذ هسامح يقامعأ يف سرغ هنأل يدلاو ركشأ

 ىنترمع يتلا مهتبحمل يتفيفهشو ,يميهشو ,يتدلاو لقيلاو .بئاص وه امب مايقلاب

 يذلاو ,باتكلا اذه عضو يف يكيرشو يقيدص ,نامديرف لايناد كلذك ركشأ
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 دوسلا تنايازلا
 تمص

 هركفو ,هلمع تايقالخأ امأ .ةيلاعفلا ةياغ ىف باتكلا فيلأت ىف ىل هتدعاسم تناك

 ركاش يننإ .عورشملا اذه هيلع ماق يذلا ساسألا تناكف ةيويحلا هتعيبطو .ءفقاثلا

 هتجوزل صاخ ركش هيجوت ديرأ .هرهظأ يذلا مازتلالاو لئاهلاو قاشلا هلمعل ًادج

 -نافكلا انه شيلات يف 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 اولا تا

 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

 قلك قيفلا :ليوسكاع نيكو, ؛ىلإ نييكلا همعمو ةتانفتمالا هبيصخش ىلإ ارا وروما

 ةيئاجلا تاقيقحتلا ةئيه نم كلذكركذأ .ًاقوثوم ًاقيدصو ًاميظع ًاميثر 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

 050 «شتورك م وي ,تيبروك ليبو ءرين مودو ,تيكنلب نايرو «نامريه بوبيو

 «ينج» فيجو ,نوستيج نايربو ءشتوب كيامو ءيلبيز نورآو ءرشنيف لسرو ءسينيإ
 ,ناغيلاغ يرامو ءانيرآ يدنآو ,نافونود نفيكو ,ناملوك نادو ءزورك نفيكو ,ليجنير

 «فيشيتنا كيامو .فيشيتنآ نوجو .ءيروخ هيردناو ءنانولك كاجو .ءنوام يرابو

 ميجو ,ءوزوكوك يريجو ,ثرو تياو كرامو ءزنويل يماو ,مارف كوشو .ناميار سيركو

 يباو ءسبيليف ليرباو .هييثيف نادو ,بموكلوه يارو .ءتيوكيلاف وجو :نيلوجرام

 ,زردنال وجو ,نانيك نيجو .ونيرغيليب كنارفو ء.يسيج توكسو ءوش كناهو .زنكريب

 ركشأ .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نم مهعيمجو ءيروغيل نوجو ,سالوكين سيركو

 اتينآو ,(ةقباسلا ىتدعاسم) اردنالاك اربرابو ءروبيل يزورو ءناوغ كام يثاك كلذك
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 اتناهنونت

 كت

 نيرخآ نيريثكو ءركياب سيئيدو .(يبتكمل ةريدم نآلا لمعتو تدعاقت يتلا) لداو
 ءالمعلا نومعدي نيذلا ىرخألا تالاكولا يفو يداحتالا تاقيقحتلا 55 ز

 .حاجنلا انقمح امل مهالول نيذلا مهو .نييناديملا

 :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ءافطل ءاسنو لاجر بناج ىلإ كلذك تلمع

 ةرازو نم نيلوؤسم كلذك ركذأ .مهئامسأ فشك مدع ضرفت مهلمع تابلطتم نكل
 ا مكركشأ .يسامولبدلا 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/ازومت يف فسألا عم لحر يذلا) ناغيروك موت كلذكو ,ةنيتملا هتقادص

 ؛الوراب نياوو «ناغينيد نايربو ,ءيلوبان سيولو ءرلتب نفيكو ,كروي نفيكو ١
 يقيرف لمتشا .كرويوين ةطرش ةرئاد نم اداسول يبوبو ءيج كام يريتو ءدراو موتو

 ةحلصمو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكمو ؛كرويوين ةطرش ةرئاد نم ءاسنو لاجر ىلع
 امأ .مكبناج ىلإ لمعلاب تفرشت ىننإ ايس مكل لوقأ .ىلخادلا 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

 .يل ماهلإ ردصم

 يف ةماعلا تاقالعلا بتكم نم ناتروك كيام ىلإ ركشلا هيجوت كلذك ديرأ

 هفلس ركشأ كلذكو .هتاداشرإو هتدعاسم ىلع كلذو .ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم

 اذه نع ًالوؤسم ,ةددعتم قرطبو ,نوج ناك .قايسلا اذه يف يندعاس يذلا رليم نوج
 كلذك ركشلاب نيدم يننإ .هتباتك ىلع ماودلا ىلع ينعجشي ناك هثأل كاذو ,ساتكلا

 كاز صخألا ىلعو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىف رشنلا ةداعإ ةعجارم بتكم ىلإ

 / .لاغرآ سينيدو تيار

 تاقيقحتلا بتكم ىفو .اهتداق حالص ردقب ةحلاص نوكت ةسسؤم لك نأ دقتعأ
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 سيول امه .نيّريدم فارشإ تحت تلمع يذل اظوظحم يسفن ربتعأ ىداحتالا

 نم ظ5 نورخألا ةداقلا درعا ول اميف أ ريثك ديفتستس انعهأ عل .رليوم تربورو هييرف

 .اهكتآ مخ

 ؛ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو ,ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم قاطن جراخ امأ

 نوعدملا يأ ءباهرإلا ةحفاكم عم ءرملا اهطبري يتلا ىرخألا تالاكولاو ,شيجلاو

 ةيمامألا طوطخلا يف انعم اولمع نيذلا مهف - ةيركسعلاو ةيندملا مكاحملا يف

 امولظسي تق ,نويسملا جايضق ةارز مهب كسمن نيذلا ءاقب نم دكأتلا لجأ نم

 «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 ع افدلاو ءاعدالا ةهج نم ءاوس ,ةيركسعلا ناجللا

 .نانتمالاب مكل نيدن اننإ .اندلب ةعيبطبو

 ىلإ لمعلاب يداحتالا تاقيقحتلا كم عم يماهم ةيدأت ءانثأ اظرظعم مك

 ةتاشنآ ايف ةيقك اررعأ مهنم تملعت نيذلاو ىرخأ نادلب نم نيزراب نيلوؤسم بناج

 يف كرالك رتيبو ءيارف نالآو .نوب نوجل يركش مّدقأ .مهعم ةميظع تاقادص

 ايلاطيإ يف سيتي دينيب 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

 ميس نازوس :اصاخ اركذ نولهأتسي نيذلا ةروفاغنس ىف ىئاقدصأ نيب نم ركذأ

 كلذكو .ساتكلا اذه فيلأت يف ةريبك ةدعاسم يل تمدق يتلا ةقيدصلاو ةليمزلا

 نوقحتسي نيذلا ىرخأ ةيموكح تاللاكو نم يئاقدصأ كلذكو ؛ىرخأ تاالاجم ىف

 لوبرتنإلا سيئر ادع اميف مهمظعم ركذأ نأ ءفسألا عم .يننكمي ال .يريدقت

 نومتهي نيذلا ىلإ عقاولا يف ريثكلاب نيدن نكل ءيوه نوب وخ [يلودلا سيلوبلا]
 .ةروفاغتس ىف نمالاب
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 هس ####آ#آ ا تاهيونت

 لمعلا تقرت ذأ كنه اهتووط ىتلا تاقادصلا كلت ىلإ نآلا لّوحتأ نأ ديرأ

 يف اولاز ام نيذلاو مهبناج ىلإ لمعأ نيذلاب صاخ لكشب هيونتلا ديرأ .ىموكحلا

 :قيدص درتبم نم رثكأ هريتعأ ىذلاو .دئسبلا دمحم ضخألا ىلعو .ةيماعألا طولعت
 بوهوملا يسامولبدلا امأ .ةليلق تاوطخب عيمجلا مدقتي يذلا وهو ,خأ نم رثكأو

 .ريثكلا هنم تملعت يذلا لجرلاو ,بّيط قيدص وهف ايثاب غلس 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 امون

 ,نسبوكاج 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 ىنحنم يذلا وهو .ينايلوج يدور [ةيدلبلا سيئر]
 ,ينايلوج ةوخألا ةكرش يف 2 يذلا يلونوك ناد ىلإ كلذكو .تاقيقحتلا بتكمل

 .ليبنو يقيفح قيدص وهو

 دمحأو :ثيمس كرام :نافوص ةعومجم يف يئالمز ىلإ كلذك ركشلاب نيدأ

 دوبو .لداو نوجو .ءنوسيشته يجناو .يوشت يدناسو ,كنيف يدياهو ,ليلخ

 ,نيسردملا لكو ءبزنح دمحم يقيدصو ,يام يارو ءيج كام ميجو جديردلا

 ةيميداكأ يف قيرفلا لماك ىلإ كلذكو انعم نولمعي نيذلا ءنيمجرتملاو ةغللا ىمّلعمو
 امأ .مكتقادصب زتعأ يننإ ًاعيمج مهل لوقأو ,01855 ةينمألا تاساردلل ةيلودلا رطق

 نانونح ناقيدص امهف ءزاتمملا سواه رتروب ىف نالماعلا نوارب ميتو وكانومول لكيام

 ارويلو ,نامحر دّيس كلذك ركشلاب صخأ .نيزاتمم نيقيضم امهنوك ىلإ ةفاضإلاب
 انودعاس نيذلا ميقملا انثاحبأ قيرف مهو ,ربوك -رلورات ماسو ءرودغيو درايو «ناناد

 .باتكلا اذه ىف اريتك

 ,مهب هيونتلا ديرأ نيذلا مظعم ىلإ ركشلا ميدقت عيطتسأ يننأ نم مغرلاب نكل
 اوتام نيذلا رشع ةعبسلا ةراحبلا مهنم ركذأ .انئيب دعي مل ءفسألل .مهضعب نأ الإ
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 سس سس و سلسل دوسلا تايارلا
 هش سم ممييسسل لا سمس م

 .ل نيذلا 1177 ١
 ل ميو نم ةملكلل ام لكب لاطبأ مهو ,لوك سأ .سأ .وي نتم ىلع

 :نوتاه نبل افك دل .مهاسنت ال نأ اكريمأ ىلغ هيجي كلذكو م :ادبأ مهاسنأ
 وشد

 /لوليأ نم رشع يداحلا يف تام يذلا لطبلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع

 يقي - 0 يس ؛لينوا نوج اريخأ ركذأ .نيقرتحملا نيجربلا وحن عرّم امدنع مح

 .رخآ 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

 ءنامزلس زلس ليكارو .تيك ورب زيول نم فلؤملا هقيرفو نوترون ىدل يباتك حّمنم «سنرول

 لكو .رلوأ انآو ,نيكفر نودو ,تسيوكملاب يسنانو :ءنيسور ليبو ,يورنوك يدوليمو

 ىتلا ةقثلل مهيلإ قيمعلا ىركشب نيدم اذآو :نكهادم لمعي اوفاق' اعيمج. مهو نيرخآلا

 ىلإ تلمع ىتلا 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 ىتلا ىه

 تفيقيشلا 5 مويلا ىتح -هح اولاز ام نيذلا دليلا اذه لاطبأ رست نأ ( يك كنرأ

 تاراشحرلالا ةلاكو وأ ريالا هدياسا رمد ؛شيجلا يف ه ءاوس ٠ تسال

 2 اركش .انلجأ نم مهتايحب
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 ةسيئرلا تايصخشنلا

 ,ةيمالسإلا ةعامجلا ءايسأ قرش سبونج ىف ةيباهرإلا ةعومجملا دئاق :سابع ريصن

 هذه ريصن رداغ .ةدعاقلا عم ةعومجملا طبرل ىلينحلا ططخ تضراع ىتلا

 .ايسيئودنإ يف ٠١٠١ ماعلا يف هعم تثدحت امك ءقحال تقو يف ةعومجملا

 دمحم وبأو , 55552 ,حلاص :ةيكرحلا هئامسأ نم) هَّللا دبع دمحأ هللا دبع

 5١ يف ةديبع يبأ توم دعب ايقيرفأ قرش يف ةدعاقلا ايالخ سأرت :(يرصملا

 نيترافسلا تاريجفتل طيطختلا يف هرود ببسب نيداو .144 ماعلا نم ويامارابأ

 بتكمل نيبولطملا رطخأ ةمئاق يف همسا لخد /١49. ماعلا ىف ايقيرفأ قرش يف

 .ىداحتالا تاقيقحتلا
 ا

 ريبخ :(ةوطع يلوتم ىسوم نسحمل يكرحلا مسالا) رجاهملا ن نمحرلا دبع د
 ريجفت رثإ 1482 ماعلا يف نيدأ .ريبخلا لبانقلا عناصو ةدعاقلا ىدل تارجفتّلا

 1 ماعلا ىف لتق هنإ نويناتسكاب نولوؤسم لاق .ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا

 نويكريمألا نولوؤسملا اهدكأ ةيضرف يهو .ناتسريزو لامش ىف ف 4 ةجييتن
 .(2214) يوونلا ضمحلا صحف ءارجإ 3“
 يهو .ةيمالسإلا ةعامجلا سيسأت يف راغنوس هللا دبع عم كراش 0
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 دوسلا تايبارلا

 يف راغنوس لتقم دعب ةعومجملا ةدايق ملست .ايسآ قرش بونج يف ةيباهرإ ةعومجم
 .ةدعاقلاب يلبنحلا ةقالع ريشب معد .1999 ماعلا

 ,ىروشلا سلجم وضع :(ديلولا دلو ظوفحمل يكرحلا مسالا) يناتيروملا صفح وبأ

 ةنجل سأري ناكو ءينيد بيردت ىلع لصح يذلا ةدعاقلا يف ديحولا صخشلاو

 ريراقت رخآلاو 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

 .10013> جمانرب نم اءزج تحصأ 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 ,نيسح مادص شيج
 امك :نآرقلا ظفح هنكل ءنيد لجر يقارعلا نكي مل .نيميمح نيقيدص 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

 ملُس نأ ثبل امو ,.149/ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف ايناملأ يف هيلع ضبقلا

 قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف هتكراشمل مكوح ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ
 1 ْ .149/ ماعلا يف ايقيرفأ

 وضع :(يرحبلا رصان دمحأ رصانل يكرحلا مسالا ,«توملا وبأ ايفرح) :لدنج وبأ
 نم ةدعاسمب ١445 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 عججبش .ندال نبل يصخشلا
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 ةسيئرلا تايصخشلا
 يزعم وم سو عب دس واسس سس سس سس سبب ع وجب سس سب مس ب يس هيي يبي يبرم

 تاظلسلا تقلأ :نيتقيقش نه جاوزلا ىلع ءاريثك هب قثي يذلا لجرلاو نذال نب
 ١١ يف لوك سأ .سأ .وي لاط يذلا ريجفتلا دعب لدنج يبأ ىلع ضبقلا ةيئميلا

 رشع يداحلا دعب الإ هباوجتساب انل حمسُي مل نكل 7٠٠٠١, ءربوتكأ/لوألا نيرشت
 وسب عصقلا دهف وهو ,ةدعاقلا نم رخآ طشان هطبر نأ دعبو ءريمتبس /لوليأ نم

 امأ .يحشلا ناورم وهو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف نيفطاخلا

 فّرعت .نيدافكام تربور 7015 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 ةمكق ةيرابختسا تامولعم انل مدق امك

 وبأ شيعي .ةدعاقلا ىلع برحلا يف ًاحاجن رثكألا كلت باوجتسالا ةيلمع ربتعُت
 .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 يف يريشنبلا قرغ .ةمظنملل لوألا يركسعلا دئاقلا حبصي نأ لبق ندال

 .ايروتكف ةريحب يف ١497 ماعلا يف ةراّبع

 :(دوواد يكرحلا مسالا .ةديبز وبأ نيسح دمحم نيدباعلا نيز :لماكلا مسالا) ةديبزوب

 امك ءبيردتلل نادلاخ ركسعمل جراخلا نم ريمأك لمع .ءباهرالل لقتسم معاد

 ةيلمع ءاثكأ ةرم لوأل «ةدينز يبأ» دوجوب انفرع .يبيللا خيشلا نبال ايف ناك

 يف رانلا قالطإ لدابت لالخ ةديبز يبأ ىلع ضبقلا يقلأ .ندرألا يف ةيفلألا

 ها هبرجتسا ثيح ,يرس ناكم ىلإ لقثو 5 ماعلا نم سرام/راذأ

 امب ءذيفنتلل ةلباق ةيرابختسا تامولعم ىلع هنم لوصحلا نم انكمت . 33555
 يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا هفصوبو ءدمحم خيشلا دلاخ ىلإ هفّرعت كلذ يف

 ةلشقلا ةرماؤم نعو ,اليداب هيسوخ نع كلذك انريخأ .رستس/لوليأ نم رشع

 فقوت .اهل ططخي دمحم ماينب نإ ليق يتلا ةعشم تافلخم كرتت يتلا ةموعزملا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم نيدقاعتملا ملست دنع مالكلا نع ةديبز وبأ
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 ثتلشف :ةيفسعتلا باوجقسالا تايبقت اومدختسا نيّدلا مهو :هياوجتسا ةيلوؤسم

 اهوعفر يتلا ةيرسلا تاركذملا يف اولواح مهنأ نم مغرلاب نيدقاعتملا تاينقت

 جيلخ يف ادهش ةديبز وبأ يقب .مهسفنأ ىلإ ةقباسلا #1 تاحاجن اوبسني نأ

 .ابوك ,وماناتناوغ

 نيمجاهملا دحأ نوكي نأب ًافلكم ناك يذلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ :ىندعلا ناملس
 وهو .زئافيلوس سأ .سأ .وي ةيكريمألا ةرمدملا ىلع موجهلا يف نييراحتنالا

 ةكرح ريدقت اءاسأ ,لدهألا 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 ذاقثإل هنم ةلواحم يف يحصلا فرصلا

 سارت اهك :يروقلا سلجم ىف أ ويقع ناكو ةدعاقلا ءاطشن رايك دحأ :لدعلا فيس

 .ندال نب لتقم دعب ةدعاقلل ًاتقؤم 55 نّيع .ةدعاقلل ةعباتلا ةشمألا ةنجللا

 اهقكع يأ 5١, ماعلا نم وينوي/وينوي/ناريزح "١ ىتح بصنملا كلذ يف ىعب

 نيبولطملا رطخأ نمض لجرلا يقب .ديدجلا اهميعز ايمسر يرهاوظلا نميأ حبصأ

 .ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل نييباهرإلا

 موجعه ليفت يندعلا ناملس م هرم تاذ لواح يذلا ةدعاقلا ءاطقق فدحأ 55000

 /يناثلا نوناك رهش يف زنافيلوس سأ .سأ .وي ب ةيكريمألا ةرمدملا ىلع يراحتنا
 نابلاط بناج ىلإ لاتقلا يف هكارتشا ءانثأ لدهألا لتق . 007 ماعلا نم ريأتي

 .ناتسناغفأ يف

 ندرألا يف ةيزكرملا تارايختسالا تايلمع سيئر :(يقيقح ريغ مسالا) نيفلا

 باهرإ ةحفاكم زكرم سيئر ب اب نيك نال .ةيفلألا ةيلمع لالخ

 يف تاقيقحتلا ءانثأ ندع ىف 250 يسايسلا نمألا ةسسؤم سيئر :يسنع نيسح
 لواحو ,ةدعاقلا مم نيطاعتب ةثأ أدب لوك" نسا .سأ .وي د 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 ىسنعلا ؤطاوت يف قيقحتلل نيينميلا ىلع انطغض ٠,

 أ هئلكلا هنقيلوب نم درو ,باوجتسالل عصخو ,ةياهنلا يف ىسنعل 0

 .ادبأ مكاحُي

 مهو ىدارقأ داو .ضانللا ىداحتالا تاقيقحتلا بكم ليمغ :ليشيتلا نوح

 فقو ةيلمعل 0356 386 ةيضق ليكو ناك ىذلا وهو (تيشيكتا كيام قيقشو)

 نوج بوجتسا .ىرخأ ةمهم تاباوجتسا ىف هكارتشا ادع , 1211701510 باهرإؤلا

 نات ترج ىلا تاقيقحتلا لالخ ىلهوعلا دمحمو هدوع قيدص دمحم حاجنب

 دئاعلا فتاهلا مقر ىلهوعلا نم عزتنا امك ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت

 .ةدعاقلل ةيفتاه ليوحت ةحول ةباثمب ناك يذلاو  ءادحلا دمحأ ىلإ

 [-49 قيرف وضعو صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :فيشيتنأ كيام

 .(«روينوج») لضفلا لامج ةرادإ يف دعاس يذلا (فيشيتنأ نوج قيقشو)

 وروماد تايل اشات ِْسع يذلاو كرويوين بتككف نع لوؤسم كف انت ليمع :انيرآ يدنا

 شوب ةرادإ هتمّدق آبلط يدنآ ضفر .ريهتيسرلوليأ قره رشع يداحلا تاقيقحت يف

 .ةدعاقلاب قارعلا طبرل

 ةرئاط داق يذلا وهو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يفطاخ دئاق :اطع دمحم

 زكرم نم ىلامشلا جربلا تمدص يتلاو .زنيالريآ ناكريمأ ةكرشل ةعباتلا ١١ ةلحرلا

 تامجه قسنم عم كانه ثكم امك ,غروبماه ةيلخ يف ًاوضع ناك .يملاعلا ةراجتلا

” 0 5 1 00 
 نب مهيف نمب ؛ءنيملسملا نم ريبك ددع يف رثأ ينيطسلف نيد لجر :مازع هللا دبع

 يف يتايفوسلا داحتالا ةبراحمو ,نيدهاجملا ىلإ مامضنالا ىلع مهثحو ءندال

 لاملا لّوح يذلا بتكملا وهو ءتامدخلا بتكم ندال نب عم سسأ .ناتسناغفأ
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 دوسلا تايارلا

 ,ةدعاقلا ةماعز ىلع ندال نبل ًالمتحم ًاسفانم ناك .ناتسناغفأ ىلإ نيدنجملاو
 نميأ نأ يف نوريثك كش .1444 ماعلا نم رياني/يناثلا نيرشت 15 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

 لع قؤصحلا نم :كتكمتو. 2018 لسع :نوو نيك عم نميلا يف يودبلا
 امكح يودبلا ىقلت .ةينمي ةمكحم مامأ هتمكاحم يف تدعاس امك .هفارتعا

 يقب .حلاص هَّللا دبع يلع سيئرلا نم أوفع 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 .هدنع ةياعدلا نع لوؤسملاو ,يصخشلا
 ماعلا يف هيلع ضبقلا يقلأ . لوك سآ .سأ وب ةرفدملا ربجتمب "لاف ويدقلا
 مهيلع قلطأ نيذلاو ,ةدعاقلا ءاطشن نم نيثالث نم ةفلؤم ةعومجم عم ؛:5

 جيلخ يف هفارتعاو هنواعت ىلع لوصحلا نم تنكمت .«نيرذقلا نيثالثلا» بقل
 هجسلاب ةيلغ مك .هتمكاحم يف سيئرلا دهاشلا تنك امك ءابوك .وماناتناوغ

 ةايحلا دم

 نبا ناك ىذلا ةدعاقلا ءاطشن دحأ :(يلع زيزعلا دبعل يكرحلا مسالا) يشولبلا راّمع
 خيشلا دلاخ يأ ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل ربدملا لقعلا ةقيقش
 هيلع ضبقلا يقلأ .يتسجوللا معدلاو لاملاب نيفطاخلا دعاس يدلا وهو , ءدمحم

 فدعت نأ دعب كلذو ٠ "ماعلا نم ليربأ/ناسين 19 يف ناتسكاب يف دالخ عم
 امرا وماناتناوغ جيلخ يف نآلا يشولبلا زجتحُي . زجتحُي .ءايكذألا ةطرشلا طابض دحأ هيلإ

 [ةبنكم] بتكلا عيبل ًالحم ريدي ناكو يناتسكاب ٍلصأ نم يناطيرب فرطتم :جيب مظعم
 :سردتلل نادلاخ ركسغمل لاوجأ عمج يف دعاس امك ٠ ,ماهغنمريب يف «راصنألا»
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 فسيترلا تاي 2 5

 يضم دد«ي20107ا

 ِ ةلاقتعا ةيئاطيربلا تاطلسلا تلواح امنع ناديتاعفا ىلإ ارتلجتإ نم بره

 ؟ ماعلا ىف ناتسكاب ىف ذ هيلع ضيبقلا ءاّملا دعب وماناتناوغ ىلا لقن .ةيادبلا

 ةدسيلا كامبلا ل رع لت 8 الا وهو ٠ ٠ © ماعلا يف هحارس قلطأ

 ناك .شاطع نب زعمو ,592 .ءاربلاو .دالخل ربكألا خألا :شاطع نب دنهم
 ةعومجملا ىف ءاضعأ دينجت ىف 5586 انو ئداو ءنآل قبل افهم ادعاسم

 لإ برس و 5-5 18410 ماعلا يف دنهم لتُق .144” ماعلا يف ةيلامشلا
 دالخ هقيقش هيف رسخ ىتلا اهتاذ ةكرعملا يهو ,جيب دارم يف نابلاط بناج
 .هيفاس ىدحإ

 ةقرغ يف غروبماه ىف نكس يذلاو نيينميلا :دعاقلا ءاطنقق :دسأ :ةبيشلا نب يزمر

 رشع يداحلا تامجه يف نيفطاخلا دئاق ناك يذلا اطع دمحم عم ةدحاو

 ررغملا نم ناك .يحشلا ناورم وه رخآ فطاخ عم كلذكو يمس لول نم

 يف لشف هنكل .ربمتبس /لوليأ 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 7٠07, ماعلا نم ربمتبس/لوليأ ١١ يف هيلع ضبقلا يقلأ .ربمتبس/لوليأ

 ةيرابختسا تامولعم عازتنا نم تاقيقحتلا بتكم يف يئالمز دحأ كمت نأ دعب

 390 ل حمس .هيلع ضبقلا يف انتدعاس يتلا تامولعملا يهو .يبردلا دمحأ نم

 هيلع ضبقلا ءاقلإ نم ريصق تقو دعب ةقيقد نيعبرأو سمخ ةدمل هباوجتساب

 ب ,قيقحتلا عم نواعت هنأ عقاو نم مغرلاب نكل -

 يحس يففازي ىلإ . 121725577271777 اال

 .ابوك يف وماناتناوغ جيلخ يف

 ماعلا يف ةدعاقلا ميظنت سّسأ .ةينمي لوصأ نم يدوعس نطاوم :ندال نب ةماسأ
 يف لمع .لوألا يناغفألا داهجلا ءانثأ تاعربتلا عمج يف لمع نأ دعب 4

 بتكملا وهو ,تامدخلا بتكم ليغشت ىف مازع هللا دبع بناج ىلإ ةرتفلا كلت
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 دوسنلا تايازلا

 ىلإ ندال نب داع .ناتسناغفأ ىلإ تامدخلاو لاومألا ليوحتي موقي ناك يذلا

 ماعلا يف كلذو ,ةدعاقلا سّسأ نأ دعب ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .مألا هنطو

 ناتستاقفأ ىلإ اددنجم ةوعبو )١991١( ) نادوسلا ىلإ هتمظنم لقني نأ لبقو 006

 نم ندال نب ططخ .نابلاط ميعز , ,رمع الملل ناتسناغفأ ىف هءالو نلعأ . (149)

 قوسأأ ..ّسأ وب ةنكامأللا ةرمدملا ريجفت اهنيب نم ناك ةديدع تامجه ناتسناغفأ

 ةقرف دي ىلع 701١: ءويام/رايأ ؟ يف لتق .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلاو لوك

 يذلا ينكسلا هعّمجم ىلع ةراغ لالخ كلذو .ةيكريمألا ةيرحبلل ةعباتلا ؟:41

 .ناتسكاب ,دابأ توبأ يف هيف شاع

اثلا نيرشت نم نميلا يف ةيكريمألا ةريفسل | :نيدوب .ياك اريراب
 21151 ربمفون/ين

 تاقيقحتلا ةيداكم يف نوريثك رعش "٠ ٠6. ماعلا نم بيطسَعأ/سآ ىدحو

 وب ةرمدملا ريجفت يف نوففحي اوناك نيذلا نم ىكريمألا شيجلاو :يىداحتالا

 .تاقيقحتلا قيعت 7 اهنأب ,لوك سأ . سأ

 49-1 قيرف ءاقصأ دحأو ,صاخلا تاقيقحتلا لكم ليمع :تدراغنوب فيتس

 تأ . نيف .وب ةرمدملا ريجفت يف قيقحتلا ىلع فارشإلا يف يكيرش ناك يذلاو

 بتكم كارشإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ضفر يدحت فيتس لواح .لوك

 /لوليأ نم رشع يداحلا لبق ام ةرتف يف تامولعملا يف يداحتالا تاقيقحتلا

 ناك نكل - تامجهلا تطبحأ تناك امبرل ىتلا تامولعملا يلرو ب ريفر

 .«لخدتلا مدع» ايلاذ تسلا

 يف قيقحتلا يف نّيعملا صاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :شتوب كيام

 نب يزمر عبتت ةمهم هيلإ تلكوأ يذلاو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه

 اكس نا نا ا عسسل يسون وج تيت دج د نيدمإ قل

737777771577777 1 

 مم
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 ةسيئرلا تايصخشلا

 [-49 قيرف دارفأ دحأو ءصاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :نانولك كاج

 .وتشرخ نيسحلا دينجت كلذ يف امب ,ةدع اياضق يف مهبناج ىلإ تلمع نيذلا

 .49-1 قيرف يف وضعو تاقيقحتلا بتكم يف ىوتسملا عيفر ليمع :ناملوك لايناد
 ماعلا يف ندال نب دض يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةيضق حتف يذلا وه ناك

 ناملوك ىّدأ .ةدعاقلا ميعز نوؤش يف تاقيقحتلا بتكم ريبخ ناك امك ء1445

 .ىوتسملا ةعيفر تاقيقحت ةدع يف اسيئر ارود

 تارابختسالا ةلاكو عم تلمعو ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل ةللحم :يسروك انيد

 موي يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسم ةقفرب يسروك تقتلا .ةيزكرملا

 بتكم قيرف نم نيرخآ ءاضعأو تدراغنوب فيتس 7٠٠١١, .وينوي/ناريزح ١
 ,لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ةيضق ىف قيقحتلا ىلع لمعي يذلا تاقيقحتلا

 دلاخ وه روصلا هذه يف لاجرلا دعسأ أ مهل تلاق .روص ثالث مهيلع تضرعو

 مل هنكل .رثكأ ءابنشأ ملعي ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لوؤسم ناك .راضحملا

 ىف تذخأ روصلا كلت نأ ربمتبس/لوليأ نم رشع ىداحلا دعي انملع .ًاكيش لقي

 0 رشع يداحلا تامجهل طيطختلل ةدعاقلا هتدقع يذلا ايزيلام ةمق عامتجا

 نم ناكل هملعي ام ةيزكرملا تارابختسالا لوؤسم انل لاق ول امأ .ريمتبس/لوليأ

 .ةامجولا كلت طابحإ نم نكمتتس انك اننأ لمتحملا

 قيرف يف وضع وهو ءصاخلا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ليمع :شتورك جروج
 انيرجأ .لوك ةرمدملا ىلع موجهلا ةيضق يف قيقحتلا قيرف يف أوضع ناكو 1-9

 كلذ يف امب ءلوك تاقيقحت دعب وماناتناوغ يف باوجتسا تاسلج ةدع اعم

 ماعلا يف كلذو .هرارسأ ىلع نمتؤملاو ,ندال نب قئاس ,ءنادمح ميلس باوجتسا
01,. 

 يسيئر ناكو ,باهرإلا ةحفاكم نع لوؤسم صاخ ليمع بئان ناك :وروماد تاب

 ةيلمعو ءندرألا يف ةيفلألا ةيلمع  اهيف تلمع يتلا اياضقلا مهأ ضعب ءانثأ
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 ااا اا ا ذذذذآذآذآ|[|]أ|]|[ 121 101 101 222“

 مسا ا سل م م

 تاقيقحتلاو ,ءلوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفتو ,ةدحتملا ةكلمملا يف يدحتلا

 باوجتسا تايلمع لالخ كلذكو ريستيسا/لولمأ نم رشع يداحلاب ةملعتملا

 نيلا ةفداهلا ىدوهج لماكلاب وروماد معد .ىرخأ ةنكمأ ىفو وماناتناوغ يف ةمهم

 .ةمفسعتلا باوجتسالا تاشقت لاخدا لع ضارتعحالا

 رهص ناكو ةدعاقلا يف طشان :(يبونجلا زيزعلا دبع يكرحلا مسالا) يبردلا دمحأ

 ريمتنس/ل وليا نم رشع : ىدانلا يفطاخ دحأ بيرقو 5-5 اتراك ءادسلا فما

 مت .ناتسناغفأ ىف هتاذ يلاتقلا فصلا ىف راضحملاو وه ناك .راضحملا دلاخ

 كلذ نيم لعل نم رشع ىداحلا ةيلمع ىف كارتشالل راضحملا رايتخا

 ميحرلا دبع فبئان حبسصتيل ةدعاقلا فوفص ىف يبردلا ىقرت .تاذلاب فصلا

 هتليلخ روزي ناك امنيب "٠٠١ ماعلا يف اريخأ هيلع ضبقلا ّىقلأ .يريشنلا

 بتكم يف يئالمز دحأ هنم اهعزتنا يتلا تامولعملا تدعاس .ناجيبرذأ ىف

 هس ث . عصا و .ةبيثلا نب يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ يف تاقيقحتلا
 عبقي 7٠٠١7. ماعلا نم ربمتبس /لوليأ ١١ موي يف ةدعاقلا ىف نيرخآ ءاطشنو

 .ابوك ,وماناتناوغ جيلخ لقتعم يف نآلا يبردلا

 0305© 8ع( ةيضق ىلع فرشملاو تاقيقحتلا بتكم يلوؤسم رابك دحأ :نولنود مون

 يتلا 40-1 ةقرف ىلع افرشم ناك .1491 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 امد نيثالث ةدمل ةبوانم ةرود يف نولنود ناك .لينوأ نوج رظن تاركذملا

 5 لوك سأ .سأ .وي ةيضق يف قيقحتلا ىلع ًافرشم هتفصب لمعيو ,نميلا

 .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه نع رابخالا انيقلت

 ةيوانم ةرود يف ناك يذلا وهو ,تاقيقحتلا بتكم يف عيفر لوؤسم :نافونود نفيك

 يف ّىقُر .لوك سأ .سأ .وي تاقيقحت يف ةكراشملل نميلا يف أموي نيثالث ةدمل
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 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نع ةلاكولاب ريدم دعاسم نوكيل قحال تقو

 .كرويوين

 تلمع ةلئاع ةليلس يهو .ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم يف ةصاخ ةليمع :نارود يبيد

 ةيلق «ةلعش 6-5 تايلمع يف ًانايع روق ىبيد تأ .تاقيقحتلا بتاكي يف

 نيسحلا دينجتو ءايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف قيقحتلا تايلمعلا
 .120ع]ت» جمانربو ءوتشرخ

 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 لدبتسا امدنع يأ 7٠٠١١7, ماعلا نم ربمفون

 هاجت هفقومو هتدايقل ةريثك تاداقتنا شيجلاو تاقيقحتلا تكف دارفأ نم ددع

 .الامجإ ةيباجيإ تناك هعم انتالماعت ضعب نأ نم مغرلاب كلذو ,نيلقتعملا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىف نيبوجتسملا نم دحاو :(ىقيقحلا همسا سيل) دإ

 سأ أ وب ريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ نمبلا يف ةرم لوأل هب تيقتلا يذلاو

 ءانثأ اعم انلمع .لوك

 نودقاعتملا ناك يتلا ةيفسعتلا باوجتسالا تاينقتل الات ره نكي مل .ةليلق تارم

 لوصحلاب بلاطو ,ةدسز 5 ف اهنوم دختسي ةيزك رملا تارايختسالا ةلاكو ْ

 .نيدقاعتملا عم لمعلاب هرمأت هئاسؤر نم ةيطخ > رماوأ ىلع

 ببسب «وج امايالا» مقل لمح تاقيقحتلا نكس ىدل صاخ ليمع :سينيإ وج

 .سأ .وي د ةرمدملا ريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ نميلا يف انيلإ مضنا .هلوصأب هرخف

 ادانتسا تءاج دقف اليداب نوج ةيضق يف ىّسحلا دهاشلا ةركذم امأ .لوك .سأ

 .مسقلا عم همامأ رارقإ ىلا

 رئاود لخاد «روينوج» بقل لمح :(ينادوس ركب وبأ يكرحلا مسالا) :لضفلا لامج

 ًادعاسم لمعو ,ةدعاقلاب اوقحتلا نيذلا لئاوأ نم ناكو .ةيكريمألا ةموكحلا
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 كلذو 21495 ماعلا يف ةدحتملا تايالولل همالستسا لبق ندال نبل ًايصخش

 اناطعأ ىتلا تامولعملا تناك .ةدعاقلا نهم ٠ غلبم ةقرسب هب كاسمالل

 حبصاو ١15 ماعلا ىتح اهرولعتو ةدعاقلا لمع ةيفيك انمهفل هيرورض اهابا

 لضفلا ناك .ةدعاقلا ءاضعأ دض ةيلاتلا تامكاحملا ىف اسيئر ادهاش كلذك

 .ىكريمألا دوهشلا ةيامح جمانربب الومشم

 ىف ناك يدلاو ءاربك# هب قكي ناك ىذلا ندال ني يدغاسم راك دحنأ اوقلا كاخ

 ةلماع ةيلخلا تحبصأ نإ ام نكل :يبورين يف ةدعاقلا ةيلخ سأر ىلع ةيادبلا

 ةيتسجوللا رومالا ىلع زكرو كانه ةدعاقملا تابلمع ةرادؤل د ىلا هجروب ىتح

 ءاضعأو .زاوف دض ةيضق ةماقإ ىلع ١449 ماعلا يف ٌتدعاس .ةماعلا تاقالعلاو

 ىف ةيلخ نولكشي اوناك نيذلا ةيرصملا ىمالسإلا 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 ,1494/ ماعلا

 ٠١١١. ,وينوي/ناريزح ٠ يف هتافو ىتح يقيرفألا نرقلا يف ةدعاقلا

 هبناج ىلإ ٌتلمع .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخ ليمع :زيدنانريف سولراك

 .ةدع تايلمع ىف

 دعاسم ناك امدنع تاقيقحتلا بتكم عم قيثو لكشب لمع :دلاريجزتيف كيرتاب
 يف ًايزكرم ًارود ىّدأ .كرويوينل ةيبونجلا ةعطاقملا يف يكريمألا ماعلا يعدملا
 ءوتشرخ َي حلاو يلهوعلا دمحم مهيف نمب ةدعاقلا نم ءاضعأ ةدع نواعت بسك
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 دمت طندطتتتتا102 سلال ةسيئرلا تايصخشلا

 ءاضعأو .نمحرلا دبع رمع مهنمض نمو نييباهرإلا نم ددع تامكاحم ىف

 .1494/ ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف نيطروتملا ةدعاقل
 لسرأ يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف لوؤسم :(يقيقحلا همسا سيل) 5

 تبحُس يتلا تايقربلا يهو .ندرالا يف ةيفلألا ةيلمع لالخ ةطولغم تايقرب

 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 تاراختسالا

 ىتحو 2١9497 ربمتبس/لوليأ نم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ريدم :هييرف سيول

 لالخ اهنم انيناع يتلا لكاشملا هييرف كردأ 7٠٠١١. ماعلا نم وينوي/ناريزح

 ىلع سيئرلا عم ثدحتلل نميلا ىلإ رفاس كلذلو ,لوك ريجفت يف تاقيقحتلا

 .اريثك اندعاس يذلا رمالا وهو ,.حلاص هللا دبع

 ناك يذلاو .ءيداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخلا ليمعلا :نيدوغ نفيتس

 0 ا ل عب نيرا حس رش تاج ود 7 7 70020-_

 ىف نيترافسلا تاريجفت يف تاقيقحتلا ءانثأ دعاس . 1111

 1 امك ءيلهوعلا دمحم نم فارتعا عازتنا يف /١949, ماعلا يف ايقيرفأ قرش

 تاقيقحتلا بتكملا الثكم هتفصب ريمكس /لوليأ نم رشع ىداحلا باقعأ ىف

 .نميلا ىف يداحتأل
 دمحأ هارهصو ء[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 ول اهبع ةدضاب

 ةيفتاه ليوحت ةحول ناك نميلا يف هفتاه مقر نأ ١494 ماعلا يف ايقيرفأ قرش
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 دوشسلا تايارلا

 /لوليأ نم رشع يداحلا دعب الإ هباوجتساب نوينميلا انل حمسي مل .ةدعاقلل ةيلعف

 .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 هللا دبعب رثأتو ءاهيف
 زاوفلا دلاخ ناكم يبورين يف لح امك .تايفوسلا دض داهجلا ءاهتنا دعب هدعاسم
 ,قحال تقو يف جاحلا ىلع ضبقلا ّىقلأ .(ندنل ىلإ ندال نب هلسرأ يذلا)

 هرودل أرظن ةدحتملا تايالولا نوجس دحأ يف 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 ءايسآ قرش بونج يف ةلماعلا ةيباهرإلا ةمظنملا يهو
 ماعلا يف هلسرأ يذلا وهو ءراغنوس هللا دبع دي ىلع يلبنحلا ذملتت .ايزيلامو

 مّدق .دمحم خيشلا دلاخ عم ةقالع أشنأ كانهو ءناتسناغفأ يف بردتلل 5

 زيزعت يف مهم رودب ماق امك ,دمحم خيشلا دلاخ قيرط نع ندال 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 ,1445 ماعلا يف ةيلامشلا ةعومجملا نم ءزجك اهيلإ

 جروج عم هتبوجتسا .اريثك هب قثي يذلا ندال نب قئاس هتفصب لمعو .لدنج
 ةرادإلا تفّئص .هنواعتو هتافارتعا تعزتناو ءابوك ,وماناتناوغ جيلخ يف شتورك
 ,يليك ديفاد كريما ماعلا يعدملا ملع وأ ءانملع نود نمو ءنادمح ةكرمألا

 هتمكاحم ىف سيئرلا دهاشلا ٌتنك .انعم نواعتلا نم هتعنمو ودع لتاقم هنأ ىلع

 هنأ ىلع هينضت) ةيضقلل شوب ةرادإ ءوس ببسب نكل ,نادمح نيدأ .ةيئاهنلا
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 لكنت رلا تايسصسخنيت الا

 قطا .ظقفا ةنيلا «تلعتو :كنارتس سم نهسلاب .هيلغ مكح .(ودع لتاقم

 شيعي .هلاقتعا ةرتف ىلإ رلثظنلاب نجسلا ىف ةليلق ادهن "يبن نأ كعب حارس

 ا - نميلا يف : نآلا نادمح ميلس

 دلاخ تخأ نبا عم لمع يذلاو .ةدعاقلا يف يلاملا طشانلا :يواسوهلا ىفطصم

 ىداحلا يفطاخ عاقسأ قست يف ةدعاسملا ىلع .يشولبلا رامع .دمحم خيشلا

 جيلخ يف نآلا القتعم ىفطصم عبقي .لاملاب مهّدمو ربمتبس/لوليأ نم رشع
 اير# مان اهتارف

 يف قمح يذلا وهو :ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ماعلا ل ثتفملا :نوسرجليه نوج

 ىواكش ىقلت دعب كلذو .ةلاكولا هتدمتعا يذلا ةيفسعتلا تاباوجتسالا جمانرب
 ؛ىرج ام ىلإ اوحاتري مل نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف نيصتخم نم

 .ةدشب جمانربلا مهريرقت دقتناو

 يف يقبو «نيدوب اربراب ناكم لح يذلا نميلا يف يكريمألا ريفسلا :له دنومدإ
 ٠٠١5. ىتحو ٠٠١١ ماعلا نم هبصنم

 يلخادلا ريمألا ناكو .ةدعاقلا عم قيث و لكشب لمع لقتسم يباهرإ :يبيللا خيشلا نبا

 دعب باوجتسالل عضخ .ةديبز يبأل ًاكيرش ناك هنأ يأ ,نادلاخ بيردت ركسعمل

 تاقيقحتلا بتكم نم هل رخآ ليمزو ,شتورك جروج دي ىلع هيلع ضبقلا ءاقلإ

 بقكم لي لواتم قع هدعبأ .قيطعلل ةلياقا ةررابغتسا) تام ولطم مّدقف ,يداحتالا
 ضّرعت ثيح رخآ دلب ىلإ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةتولس مث ,تاقيقحتلا

 .مادصو ةدعاقلا نيب ام ةموعزم طباورب فارتعالا ىلع ربجاو .بيذعتلل
 تقو يف لقت .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

 ١ ها و



 دوسلا تايارلا
 - رسما ا مصمم مع نيس ادع هس

 حيسبلا خيراتلا ل١ 5٠ ايهم سرع را ةهيبنو ةياسنلا

 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 قيثو و لكشب اعم انلمع :يليك ديفاد

 موجهلا يف تاقيقحتلا اهنيب نم ناكو ,كرويوينل ةيبونجلا ةعطاقملا نم يكريمألا
 نادعح يلم دض ةيضقلا تركت ءاثأ كلك ,لوك .سأ ءنسأ .وي ةرهذملا ىلع
 هنكل .ةيبونجلا كرويوين ةعطاقمل يكريمألا ماعلا يعدملا بصنم دعب ام يف لغش

 لوك سل . نيف .وبةيقق ىلع ايصقق قري لازلآو

 :ىرخألا ةيكرحلا ءانسألا نيب نمو ؛شاطع نب ديلول يكرحلا مسالا) دالخ

 حلاص دمحم قيفوت ,فسوي نب حلاص نب ديعس ,دمحم ديعس حلاص .«رفليس»
 ىلإ ىمتنيو ةدعاقلا ءاطشن رابك دحأ :(فسوي نب ديعس نب حلاصو ءدشار نب
 هنم رغصألا هؤاقشأو ,دنهم ربكألا هقيقش مهيف نمب ةدعاقلا ءاضعأ نم ةلئاع
 رسخو .ةيلامشلا ةعومجملا عم ةدعاقلاب قحتلا .زعمر .اذ113838383333331233 ءءاربلا
 يتلا ةكرعملا يهو جيب دارم ةكرعم ىف كلذ: .1991/ ماعلا يف ةيفاس قدحإ

 نبل اريبك ًادعاسم حبصأ ىتح ةمظنملا فوفص يف ىقرت . .دنهم هقيقش اهيف لتق
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 ةسيئرلا تايصخشلا
<< 

 سأ .سأ .وي ريجمت اهيف امب ةسيئر تامجهل طيطختلا ىف كلذك دعاس .ندال

 ةيكريمألا تارابختسالا ةلاكو ضفر انعنم .ريمتبس /لوليأ نم رشع يداحلاو لوك
 امبرو ,هتمكاحم ةعباتم نم لوك تاقيقحت ءانثأ ةبولطملا تامولعملا انءاطعإ

 ةدعاقلا تايلمع سأرت .ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه عوقو عنم نم
 ٠٠١1 ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت يف ضبقلا ءاقلإ دعب يبرعلا جيلخلا يف
 ؟94 يف .2ةفدصلاب نكل ,هيلع ضبقلا ةيئاتسكابلا ةطرشلا تقلأ .يريشنلا ىلع
 هسا . يشوابلا رامع بناج ىلإ كلذو 7٠٠٠١7, ,ليربأ/ناسين

 تاقيقحتلا بتكمل حمسُي مل نكل ,

 .ابوك ,وماناتناوغ جيلخ يف ًانيجس نآلا دالخ 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

 :ةيردبتلا كلف تقاك ءارقيرقأ قرش ىف ىتراقسلا تاريجفت ىلع اذر ةيكريمألا

 ىلا نه :ةربه تيب:تارايس ةقرس ةثد اح لالخ نميلا ىف هلاقتعا ىلإ ةفاضإلابو

 -- ايجاد ناك ءةيداهشتسا ةلمع ذضنت ندال ا بلطي نأ ىلإ هتعفد

 دررشت ١7 يف كلذو ءلوك 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 ًايصخش
 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

 ١197 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 .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخلا ليمعلا :يروخ هيردنأ
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 دوسلا تايارلا

 ىفو .ءلوك سا .سا .وي ىلع م وسلا ين هتناليتسلا لانع نميلا يف هبناج ىلإ

 ةيريكك ءاضعا باوجتساب + اعف امك 8 رست راما نم رشع ىداحلا دهر تامهم

 .ءادحلا ليلا مهبل نمب ةدعاملا نم

 ,ةدعاملا ىف ريبك طشان :(يعيقرلا دماحلا دبع هيزنل يكرحلا مسالا) يبيللا رشا

 يف امب ةيباهرإ تايلمعل طيطختلا هتطشنأ تلمش .رتويبمكلا ىف ءاريخلا دحأو

 /١45. ماعلا ىف اهريجفتل ارتحل يبورين يف ةيكريفألا ةرافسلا ةيقارم كلذ

 كالتما مدع ببسب هحارس قلطأ نكل ءارتلجنإ ءرتسشنام ىتح هعبتت نم انكمت
 دعب بره مث ءمهب هبتشملا زاجتحا نأشب ةيناطيربلا نيناوقلا ببسبو ,ةيروف ةلدأ

 - رتسشنام ليلدب ذئدعب فرع ام ىلع ىحال تقو يف هضارغأ نيب رثع .كلذ

 نويباهرإلا ءاطشنلا اهملعتي ىتلا سوردلاب ءىلم ةدعاقلا ةمظنمل ليلد وهو

 ةلاكو عم نيدقاعتملا نكل .ةيزيلجنإلا ىلإ قحال تقو يف ليلدلا اذه مجرت

 تاينقتل مهمادختسا ريربت لجأ نم مدخّتساف همهف اوءاسأ ةيزكرملا تارابختسالا

 ةدعاقلا بيلاسأ ةحلصمل عقاولا يف تاينقتلا هذه تءاج .ةيفسعتلا باوجتسالا

 .ليلدلا يف ةصخلم يه 51

 ىذلاو دال نبل انها ايراج لمع نأ هل قبس ةدعاقلا ىف طشان :يندملا ةيواعم

 .سأ .وي ىلع موجهلا يف يراحتنا مجاهمك همدختسي نأ ةدعاقلا ميعز دارأ

 صاخلا ويديفلا طيرش ىلع ثرثع .(فاطملا ةياهن يف مدختسُي مل) لوك سأ
 ماعلا نم ويام/رايأ 7 يف ةيواعم تام .10001» جمانرب قايس يف هداهشتساب

 .ضايرلا ىف ةينكسلا تاعمجملا ىلع ةدعاقلل موجه لالخ كلذو ٠٠0

 ءانثأ ىف برق نع هعم انلمع ينمي ققفحم : (يقيقحلا همسا سيل) دومحم دئارلا

 ىداحلا دعب ىرخأ تاقيقحت يفو لوك سأ .سأ .وي ىلع موجهلاب تاقيقحتلا

 / .ريمتيس/لوليأ نم رشع
 نم برقم قفارمو ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ىروش سلجم وضع :يرصملا ريخلا وبأ
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 200م لاا ةسيئرلا تايصخشلا

 نيتمظنملل يمسرلا جمدلا دعب ةدعاقلا ىروش سلجم ىلإ مضنا .يرهاوظلا نمنأ

 . ٠٠٠١١ ماعلا رم سرام/راذآ رهش يف

 بيطلا يندم دعب يتأي يذلاو ةدعاقلا ىروش سلجم وضع :يرصملا ديعس خيب

 ضفر .ةعومجملل بيطلا ةرداغم دعب هماهم ىلوت يذلا وهو «ةيلاملا ةنجللا ىف

 ةيرصيقلا ةيلمعلا تاقفن عفدل اهجاتحا يتلا 900 غلبم وتشرخ نيسحلا راق

 يف رايط نود نم ةيكريمأ ةرئاط اهتنش ةراغ يف لتق .هتجوز اهتجاتحا ىتلا

 7١٠١. ماعلا نم ويام/رايأ يف ناتسكاب

 ةميزهلا قاحلإ ىف ًاسيئر ًارود ىّدأ يذلا لامشلا فلاحت دئاق :دوعسم هاش دمحأ

 ةدعاقلا هتلاتغا .نابلاط ىلع ءاضقلل ديحولا لمألا ربتعُي ناك يذلاو ,تايفوسلاب

 زيزعت قايس يفو ,نابلاط ىلإ ةيدهك كلذو 7٠٠١١ ماعلا نم ربمتبس/لوليأ 4 يف
 .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 .نمأ .وي ريجفت يف قيقحتلا ءانثأ يل اكيرش لمع يذلاو

 تايلمع حجنأ نيب نم لدنج يبأ باوجتسا ةيلمع تناك .ةقحال تاقيقحت

 .اهيف انكراشت يتلا تاباوجتسالا

 رشع يداحلا تامجه يفطاخ دحأ :(يكملا نانس يكرحلا مسالا) راضحملا دلاخ

 يهو «زنيالريآ ناكريمأ ةكرشل ا/ا/ ةلحرلا نتم ىلع ناكو ءريمتبس/لوليأ نم

 قيقشو ءادحلا دمحأ (ةنبا جوز) رهص ناك .نوغاتنبلا تمدص ىتلا ةرئاطلا
 ماعلا شتفملاو ,ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ةنجل هتفّرع .يبردلا دمحأ ةجوز

 رشع يداحلا ةطخ ىف فعضألا ةقلحلا هنأ ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف

 ةيزكرملا تارايختسالا ةلاكو تمدق ول هنأ نيفرطلا الك جتنتسا .ربمتبس /لوليأ نم

 0 فرخ

 و
 0-لا ١



 بولطملا ناك امك يأ ,يداحتالا تاقيقحتلا بتكم عم هب ةقلعتملا تامولعملا

 ناك امبرل ءىداحتالا تاقيقحتلا بتكم هبلط ام بسحيو .ةينوناقلا ةقيرطلاب

 :ريصتسم/ل و "9 نم رشع ىداحلا تامجحسه بنجل - ناكم للان

 /يناثلا نيرشت 8 يف يفالنود .يإ لكيام ءاوللا ناك لخ وليف يرفويج ءاوللا

 ىلإ ءاغصإللا رليم ءاوللا ضفر .وماناتناوغ ةرادإ ةيلوؤسم لسقو /٠١١, ءربمفون

 مادختساب كلذ نم ًالدب حمسو [وماناتناوغ] ةدعاقلا يف نيفرتحملا نيبوجتسملا
 ميدقتل 0 :سطسغأ/تآ 1 يف رفاس .ةيفسعتلا باوجتسالا تاينفت

 .بيرغ يبأ نجس نوريدي نيذلا كئلوأ ىلإ ةراشتسالا

 يف مدخ .ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةكرحلو ةدعاقلل جودزم ليمع :دمحم يلع
 تقولا يف ناك امنيب يضاملا نرقلا نم كاينينانعلا تاوتس ىف ىكريمألا شيجلا
 يف دمحم مدخ . .تامجهلل طيطختلا يف دعاسيو نييباهرإلا نيطشانلا بّردي هتاذ

 يمالسإلا داهجلا ةمظنم ىلإ همامضنا لبق ماع رشع ةعبس ةدمل يرصملا جلا
 يبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا تبقار يتلا ةيلخلا نم اءزجس كلذك ناك ؛ةيرضملا

 ضبقلا :نسعملا تاياآلولا تقلا ,ةةزإبا سطسغأ/بآ ٠ يف اهديها اريضعت

 يف بنذم هنأن فرتعاو .ريججفتلا ةيلمعب هطابترا ةمهتب ربمتبس /لوليأ رهش يف هيلع
 .هتمكاحم دمحم ىلع رظتني ١1149. ماعلا نم وياه/رايأ رهش

 اليداب هيسوخ عم ططخ : ططخ .ةدعاقلا يف طشان :( (ةحلط يكرحلا مسالا) دمحم ماينب

 لقنتي ناك .ةعشم تافلخم كرتت ىتلا ةلبنقلاب ةدحتملا تايالولا ةمجاهمل
 ةلاكو ىلإ ملَسو ,ناتسكاب يف هيلع ضبقلا يقلاو .افّيزم رفس زاوج ادب
 وهو « ,ةمكاحملل طق عضخش مل سا 3 لقن 3 ةيزكرمل ا

 ىداحلل ططخملا لقعلا :(راتخم :يكرحلا همسا 01 :هيقلز كنيس 9 دلاخ
 يملاعلا ةراجتلا زكرم رجفم .فسوي يزمر لاخ وهو ٠ :ريمتبس/لوليأ ,نع رشع
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 ةسيئرلا تايصخنشنل
 بل سس سا

 ىتلا (اكنيج ب) ريآ الينام ةيلمعل طيطختلا يف هكراش امك 2١9497 ماعلا ىف

 ديفتسي ىك ةدعاقلا ىلإ مضنا هنكلا ,ةياقملا 8 لقتسم ايباهرإ ناك .تطحأ

 /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل طيطختلا يف اهليومتو ءاهئاطشنو ءاهميظنت نم
 ءارو فقي يذلا وه دمحم خيشلا دلاخ نأ ةدحتملا تايالولا ملغت مل .ريمتيس

 باوجتسا دعب الإ ,ةدعاقلا ىف وضعو .ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه

 ضبقلا ّىَقلأ مس ءارجأ يذلا باوجتسالا وهو «2ةديبز يبأ

 نكل ءيفّسعتلا باوجتسالا جمانربل عضخأو ٠٠١, ماعلا يف ناتسكاب يف هيلع

 يف نآلا فوقوم وهو ,هباوجتسا نم يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نكمتي مل

 .ايوك ,وماناتناوغ حيلخ

 ١ ىف ةدحتملا تايالولا ىلإ لخد يذلا وهو ,ةدعاقلا يف طشان :يوسوم ايركز

 اموهالكوأ يف تارئاطلا ةدايق ميلعت سرادمب قحتلاو 3٠٠١١. .رياربف/طابش

 ةمهت هيلإ تهجبوو 5 ,سطسغأ/بآ ١١ يف هيلع ضبقلا يقلأ .اتوسيئيمو

 ةيقأ .هنع غلبأو ناريطلا يبردم دحأ همام فلس ,قأ دعب ةرسولا نيناوق قرخ

 نجسلاب هيلع مكحو ,ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف هرود ببسب
 .ةايحلا ىدم

 7٠١١, ,ريمتبس/لوليأ 5 يف يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ةرادإ ملست :رليوم تربور
 باوجتتسالا جمانرب يف طروتلا مدعب تاقيقحتلا بتكم ءالمع رارق معد يذلاوهو

 ىوقلا طغضلا نم مغرلاب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتدمتعا يذلا يهاركإلا
 . شرس ةيلكآ 97 يذلا

 ةرتف ءانثأ حلاص هَّللا دبع يلع ينميلا سيئرلل ينمألا قيرفلا سيئر :يجان دومح
 .لوك سأ .سأ .وي ةرمدملا ريجفت يف اهانيرجأ يتلا تاقيقحتلا

 ؛يريشنلا هدبع دمحم نيسح ميحرلا دبع :لماكلا مسالا) يريشنلا ميحرلا دبع

 :(لالب الملاو ,يروصنملا ديعس ؛هدبع ,دمحم نيسح هدبع :ةيكرحلا ءامسألا
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 :نزنأإ

 ٠ .٠  0 5 95 5 5؛ 1

 ططخيملا 8 ىدلا وهو ,ةدعاملا ىف ةصاخلا تايلمعلا مسف ه ىف خد وصخ

 ىفرت . ٠٠ :يونك لوألا دوش ١؟ ىف لوك س 5 وي ريجفتل سيئرلا

 ءاعلا ىف ةيلامشلا ةغومجملا نم ءزجك ايل دابلا دبي ةمانملا قولا ىل

 يف هيلع ضيقلا يملأ .يبرعلا جيلخلا ىف تايلمعلا سيئر حبصأ ىتح ١45

 يهارك الا باوجتسالا جمانربل عضخو 7٠١1. ماعلا نم ربمفون/يناثلا نيرشت رهش
 مل يداحتالا تاقيقحتلا بتكم نكل ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتنبت يذلا
 جيلخ لقتعم يف نآلا يريشنلا عبقي .تقولا كلذ يف هعم قيقحتلا نم نكمتي

 .ايوك .وماناتناوغ

 يذلا وهو ,ةدعاقلا يف ىنمي طشان :(روثلا ميهاربال يكرحلا مسالا) ساربنلا ميهاربا
  كوكناب نيف ةالخح ىلإ نمبلا نه ٠٠ غلبم عصقلا دهف ةدعاسمب لقن

 دعنا دلاخ رسعسل ارا نم رشع يداحلا يفطاخ نأ دقتعُي يذلا غلبملا

 ,ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلا ركاذت ءارشل هامدختسا دق ىمزاحلا فاونو

 دالخ ىلإ لاملا هميلست دعب ساربنلا لوحت .كانه اميل وورد 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 ةدعاقلا حنم وهو ,ةعسلا ندال نب هاطعأ .دالبلا ريفأ 5 .تضعؤملا ريمأ

 .ةيامحلاو ذالملا

 ١ نبل حبصأ ىذلاو .مرضخملا يداحتالا تاقيقحتلا بتكم لوؤسم :لينوأ نوج
 نمألا مسق نع لوؤسملا صاخلا ليمعلا ١191 ماعلا نم رياني/يناثلا نوناك
 نوكأل نوج ينراتخا .تاقيقحتلا بتكمل عباتلا كرويوين بتكم يف يموقلا
 يف هلمع كرت .يدشرمو يقيدص حبصأو ,ةماه تاباوجتسا ةدع نع لوؤسملا

 يملاعلا ةراجتلا زكرم يف لمعلل ٠٠١١ .ءسطسغأ/بآ ١١ يف تاقيقحتلا بتكم
 .ربمتبس /لوليأ نم رشع ىداحلا تامجه ببسب تام ثيح

 :(ديشر نب ميلس دلاخو يشولبلا ذاعم :ةيكرحلا ءايبسألا] يلهوعلا دواد دشار دمحم
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 نم ءزجك ١9495 ماعلا يف ةمظنملا هذه ىلإ اومضنا نيذلا ةدعاقلا ىطشان دحأ

 نوكي نأ ررقت .شاطع نب دنهم ةدعاسمب همامضنا ناكو ,ةيلامشلا ةعومجملا
 .هسفن رّجفي مل هنكل ءيبورين يف ةيكريمألا ةرافسلا ريجفت يف ايراحتنا ًامجاهم

 ٍلكشب نيدوغ نفيتسو فيشيتنأ نوج دي ىلع قحال تقو يف باوجتسالل عضخ

 نجسلاب ةبوقع يضقي نآلا وهو ءقحال تقو يف نيداو هرودب فرتعا .لصفنم

 / .ةايحلا ىدمل

 يذلاو ةدعاقلا يف يكريمأ وضع :(رجاهملا هّللا دبع يكرحلا مسالا) اليداب هيسوخ
 اهءارو كرتت ةلينقب ةدحتملا تايالولا ةمجاهم دمحم ماينب عم كارتشالاب دارأ

 يبأ عم قيقحتلا 89159 لالخ هاياونب 1999151277159722279 ملع .ةغشم تافلخم

 هطوبه روف هيلع ضبقلا ءاقلإ لبق ملاعلا ءاحنا يف هعبتت نا انقيرف ثيل امو .ةديبز

 تاردق يف ةغلابملا شوب ةرادإ تدمعت .وغاكيش يف يلودلا رياهوأ راطم يف

 .رهشأ ةغدوأو اماع رشع ةعبسل نجسلاب هيلع مكحو ,اليداب ةيقأ .انلع اليداب

 وهو ,49-1 قيرف نمض نم يداحتالا تاقيقحتلا بتكمل صاخ ليمع :ونيرغيليب كنارف
 تارايختسالا ةلاكو نكل ,دمحم خيشلا دلاخ 0356 28674 ةيضق ليكو ناك يذلا

 .هباوجتساب هل حمست مل ةيزكرملا

 /سبآ ع ىف ةدحتملا تايالولا لوخد لواح يذلا ةدعاقلا وضع :يناطحقلا 5905

 ةرجهلا 6 ةلوؤيسملا ةيكريمألا تاطلسلا نكلا ل: ماعلا نم سطسغأ
 رشع يداحلا دعب ناتسناغفأ يف هيلع ضبقلا يقلأ .لوخدلا نم هتعنم سينجتلاو
 .هتامصب ةطساوب هيلإ فرعتلا مت ثيح وماناتناوغ ىلإ لقدو هيسكيسإ لو لدأ قم
 ,ةيهاركإلا باوجتسالا تاينقتل عضخأو متداقيقسسلا يكس دن لواشم نعطما

 يف نآلا يناطحقلا زجتحُي .هنم ةديدج ةمولعم 5 عازتنا يف حلفت مل اهنكل

 .وماناتناوغ جيلخ لقتعم

 لالخ هعم انلمع يذلا نميلا يف ه يسايسلا نمألا ةسسؤلم سيئر, ؟نشمقلا بلاغ

 ,ىىا



 دوسلا تايارلا

 /لوليا نم رشع يداحلا تامجه تاقيقحت يفو لوك سأ .سأ .وي تاقيقحت

 .اهدعب امو ربمتبس

 و يكرحلا مسالا ؛يصوقلا دومحم دمحأ ميهاربا :لماكلا مسالا) يصوقلا ميهاربا [ ؛+ سيفا 1 '

 ابساحم لمع م .ةيادبلا ذنم ندال نب قفار .ةدعاقلا ىف طشان :(ىنادوسلا بيبخ

 وماناتناوغ يف هيلإ فّرعتلا نم تنكمت .كرابت هللا دبع ةنبا جوزت .ةمظنملل

 لبق بنذم هناب ميهاربا رق .هتافارتعا ٌتعزتناو ويفعل عم هنواعت تس و

 .هتمك احم

 ةمهم ملست ءنميلا يف ةدعاقلا وضع :(يندعلا ةفيذح وبأ يكرحلا مسالا) عصقلا دهف
 .نيدافك ام تثربورو انا انهأهأ هرؤدب فرتعا .لوك ةرمدملا ريجفت ةيلمع ريوصت

 ام ةلاكولا انلأس .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ تامولعملا هذه انرّرم .ايزيلام
 فدعت ال اهنأب انتباجأف ,ةقطنملا يف دالخ تاكرحت نع ائيش فرعت شاك اذا
 تاراشختسالا ةلاكو نأ ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه دعب انفشتكا .ائيش
 ءاهتنالا دعب ساربنو عصقلا ىقتلا هنأو ,دالخ تاكرحت رمأب فرعت تناك ةيزكرملا

 هتدقع يذلا ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجهل طيطختلا ةمق عامتجا نم
 نافطاخ امهو ,يمزاحلا فاونو راضحملا دلاخ نأ لمتحُي .ايزيلام يف ةدعاملا

 .885,5٠ غلبم امدخيتسا دق ؛ريمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف اكرتشا
 شيعي .كانه امهفيراصم ىلع قافنولاو ةدحتملا تايالولا ىلإ رفس ركاذت ءارشل
 ةيبواظملا نييباهرإلا رطخأ ةمئاق نمض ىعبي هنكل ,نميلا يف ارح نآلا عصغلا

 .يداحتالا تاقيقحتلا سثتكم ىدل

 هب بي 58 ىذلا يركسلا ءاد ببست) ريرضلا خيشلا بقلب فرعُي :نمحرلا دبع رمع
 ةسفانملا ةمظنملا ؛ةيمالسرلا ةعامجلا داق يذلا وهو ,(هرصب هنادقفب هتلوفط يف
 خيشلا نجس .ىرهاوظلا ةداسب ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنمل

 نكستو ,دالبلا نع ديسأ هككل اة ماعلا يف تاد اسلا لايتغاب هتقالعل ارظن
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 تايالولا ىف عازع هللا يع ,تايلسع ةدايقل ةدحصملا تايالولا ىلإ قوضرلا د

 دعا ةاطعأ نأ دعب ةدعمملا تايآلولا لوخد نم نيحلا دفيع وكمت .ةدحفملا

 ةرازو عضو نم مغرلاب ءلوخد ةريشأت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم

 ّىقلأ .ةبقارملا تحت نيعوضوملا نييباهرإلا ةمئاق يف همسا ةيكريمألا ةيجراخلا

 تاقيتسلا سكس اعلق ىتلا باهرإلا فقو ةيلمع قايس يف هيلع ضبقلا

 / .ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحو ؛ىداحتالا

 لالخ نيدهاجملا نيلتاقملا عم ةقالع ماقأ يذلا نميلا سيئر :حلاص هللا دبع يلع

 ىلع يلامشلا نميلا رصن قيقحت يف نودهاجملا هدعاس .ةينميلا ةيلهالا برحلا

 ةدعاقلاو نيفرطتملا عم ةدقعم ةقالعل ةيادب كلذ ناك .يكارتشالا يبونجلا نميلا

 .مايالا هذه ىتح ترمتسا

 قيفرو ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةمظنم يف ىروشلا سلجم وضع :حلاص دمحم
 ةدعاقلا ىروش سلجم ىف ًأاوضع حبصأ نأ ثبل ام ءيرهاوظلا نميأ نم برقم

 تماقأ 7٠00١. ماعلا نم سرام/راذآ رهش يف نيتمظنملل يمسرلا جمدلا دعب

 لق .ريصيس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجح ةيسانم هلزنتم ىف الافتحا ةدعاقلا
 .ىكريمأ خوراص هباضأ نأ دعب حلاص دمحم

 رشع يداحلا يفطاخ دئاقل نكسلا ليمزو .غروبماه ةيلخ وضع :يحشلا ناورم

 ةلحرلا ىفطاخ ندبأ ناك امك :ةييغلا نب يزمرو اطع دمحم ريمثتس/لوليأ نم

 يبونجلا جربلا تمدص يتلا ةرئاطلا ىهو .زنيالريآ دتيانويل ةعباتلا 170 مقرلا
 وهو ,نيدافكام تربور مامأ عصقلا دهف تافارتعا كندأ .يملاعلا ةراستلا دكرمل

 ىدحإ ىف ماقأ دق يحشلا نإ اهيف لاق يتلاو يمامأو 71015 يف صاخلا ليمعلا

 حامسلاب نيينميلا عانقإ ىلإ ءلدنج وبأ هريدي يذلا ةفايضلا زكرم يف لحارملا
 .لدتج وبأ باوجتساب انل

 يذلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىدل نييسفنلا نيللحملا ريك :زرو71131833335555

 باوجتسا نع ىلخت . 188888888 ةديبز ىبأ باوجتسا لالخ هعم #8 لمع

 ىددو



 دوسلا تابارلا

 مهنا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم نودقاعتملا هل حضوأ نأ دعب ةدمنز 5

 .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 ىف ناتسناغفأ ىلإ رفسلا هتعامج اسأل ناك هلو

 ثنا .ةعاقأ ةردأ قححأ يلبنحلا ناك .تايفوسلا لاتقلو ,بردتلل يضاملا نرقلا

 .1999 ماعلا يف

 نب نم برقم يصخش قيدص :(يبرغملا مصاع وبأ يكرحلا مسالا) كراتت هّللا دبع
 ثيح نادوسلا ىلإ هعيت .اعم تايفوسلل امهلاتق مايأ ىلإ اهيدقادم ىرعتو نما

 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
 هتزيمو ,لدنج وبأ هب يندوز يذلا فصولا ىلإ ادانفساا هلآ كقاعتا . .انوك
 :و ,ىداحتالا تاقيقحتلا بتكم عن .* ءانجسلا عومج نيب

 لك

 رف ةيوح لكي نآلا هلا دبع شيعي ركل دعي هليبس ىلخأ مق هنأ رعقمأا نم
 .برغملا

 ّىقلأ ,ةدعاقلا يف ينمي طشان :( (يعيبرلا زاوف يكرحلا مسالا) ) يكيجاطلا ناقرف

 دعي أم ىف طروت امك ءةربه تيب يف تارايسلا تاقرس ةطخب هتفالعل هيلع ضبقلا

 دحأ نم رارفلا نم ناقرف .كمت .نميلا يف ةدعاقلا اهتذفن ىرخأ تايلمع يف

 اهلا م ريارغاطاش يافارش يف ص يل ءاضعأ عم ءاعنص نوجس

 + .. ماعلا نم ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف لتق هنكل ديل
 .ةدعاقلا ىف ىلام لوؤسم لوأ :( (يكملا لضفلا يبا أ مساب كلذك فرعُي) بّيطلا يندم
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 يي ايي لا ةسيئ ذرلا تايصخشلا

 ندأل نب نع ادع اقم ناكر سضاشربلا دع دايسلا لالخ ةيقاس ىدعا لق
 رفاس .ةمظنملا ةحلصمل موينارويلا ىلع لوصحلا ةلواحمب لضفلا لامج رمأ

 يدلا رمالا وهو ,ةدعاقلا نع ٌّقشنا هّنِإ 14917 ماعلا يف ليق .هقاس جالع ةعباتمل

 اهيلع تلصح ىتلا تامولعملا تطعأ اهنإ تلاق ىتلا 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 ىف نآلا بّيطلا شيعي .وماناتناوغ

 ىتحو ١1991 ماعلا ويلويازومت نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم :تينيت جروج
 نع هترادإ لالخ نوفرتحملا نوبوجتسملا دعبتسا ٠٠١5. ماعلا نم ويلوي/زومت

 تايلمع سأر ىلع نولواقملا مهناكم عضّوو ,ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 .باوجتتسالا تايلمع ىف ةيفسعتلا تايتقتلا تقبط اذكهو ءباوجتسالا

 ةحفاكمل كرتشملا قيرفلا يف نّيعو ءكرويوين ةطرش ةرئاد يف رحت لجر :دراو موت
 .وي ريجفت ىف تاقيقحتلا ىلوت يذلا انقيرف ىف أوضع نوكيل هتيقتنا .باهرإلا

 .ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا دعب ام تاقيقحتو ءلوك سأ .سأ

 وهو ١9191, ماعلا ىف ىملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفتل ططخملا لقعلا :ئفسوي يزمر

 ريا الينام ةيلمعل طيطختلا ىف هعم كرتشا امك ,دمحم خيشلا دلاخ ةقيقش نبا

 دحأ يف ةايحلا ىدمل نجس ةرتف نال لفسوب يزمر ىضمي .ةلشافلا (اكنيجوب)

 .ةيكريمألا نوجسلا

 امك ,ةيرصملا ىمالسإلا داهجلا ةمظنم ةداق دحأ ةيادبلا ىف ناك :يرهاوظلا نميأ

 ىلع كلذك دعاس .ندال نب بئان كلذب حبصأو ةدعاقلا عم ةمظنملا جمد دناس

 ريثأتلاو اهيلع نييرصملا ةئميه كلذب نمضف .نييرصملا هينطاومب ندال نب ةطاخإ
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 دوسلا تايارلا

 تنلعأ .1989 ماعلا يف مازع هللا دبع لايتغا ءارو هفوقوب هبتشُي .اهتارارق يف
 .ندال نب لتقم دعب ميظنتلل ادئاق هنييعت 7٠١١١ .وينوي/ناريزح ١5 يف ةدعاقلا

 ةيفلخب عتمتي وهو .يداحتالا تاقيقحتلا بتكم ىدل صاخ ليمع :يلبيز نقرأ

 وهو .دمحم سيمخ نافلخ لاقتعا يف مساح رود ةيدأت ىلع هتدعاس ةينوناق

 امك ,1444 ماعلا يف ايقيرفأ قرش يف نيترافسلا تاريجفت يف طروتم طشان

 قيرف نمض ربمتبس /لوليأ نم رشع يداحلا تامجه دعب قا .هتافارتعا عزتنا

 . سدوب كيام ف ةسبثلا نب يىزمر عبتن 51 ,تامجهلا هذه ىف تاقيقحتلا
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