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ََِنهِنُمِه َمهِن َقنهح َبِهَ هُه َوِمهِنُمِه َمهِن        } ِمَن اِلُنِؤِمِننَي ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلِيهِه 

 ؾدم اهلل ايعِٛٝ. { الَيِنَتِظُر َوما َبدَُّلوا َتِ ِدي

 
 ،لأانرلا افطو ااا  ،ات اجلمااو لافاحاا   فااا  رفعاا ا يةاا    ا و اا رفاا س واا    إىل

للَضااااع ا هماااا َأُ  لااااو أُوحِّ ااااُ، ل  اااا    ،أبايٍد غاااات يو عةاااا  لمحلاااا ا اف اااا   
لغوَّ ا ا سا   ، ا افحا ذ  َ لَوا ،لب ا ا د ادإمي هنُ  عدافا  ضيامم ُ لضداوام   َ ا

هو ماااا لاواااام  فا، لاوااامع دلا واااارباي  اجل ااا   افعاااو  ل  ،اذيرباط ر ااا  افع ماااو
 ف نمصولا فلح  لا م  ....

يف  ،واا  اورلا  افااز أُ ب اا   اادلن  ناا   إىلشاا دا  ا و اا  لافاواياا .. ل  إىل
افصاوا   لاو  ليف جماو  ،  اب   شاطح ت افبةاو ،يواه  ي   عد اذوم  ل

  .اف لط  لاجل ه
رخي ااا  ب اا  يااا  أاماا ل افغاااد افااواغب  يف أرااام افعاارب لافااادرل  ياا  اع ِ ياا   ُ  إىل

املع  اااو هاااك ذ  مااااور أرطااا   امل ضاااو يف ي ااام بل ُ اف ا اااد إن شااا    ... 
واااا  ياااا   ااااو   لااااو   إىلل  ..افةااااع  لافاااا ط  اجلو  ..اجل اااا   افعااااو  إىلل 

 اوي ن  افم رخيم . 
 لافاح   لافب   .  م وم   جتو ز يع ا م    ئو لأهح دي اَُضدِّ أ إىل لأرتا  

 صاحل فاضل الصالحي )عمران(

 اءاإلهـــــــــد
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 شكر وعرفان

  

ُٴددسٟ َٚددٓجلي ايؿددجل١ اؾٝددد٠ ٚايدددرانس٠         ٗ ايبددد٤  َٳدددٻ ٗ  ٴ أغددهس اهلل اعدد ٍ ٗ إٔ 

ٝٵ١ٓ ايدددٓؿظ اُٝٓدددد  أْددددبؼ ٗ ػس دددد١ ا٭ادددددا      ايٓكٝددد١ ٚاي كدددد١ ايددددَ اػُسْددددٞ  طٳددددهٹ

إٓؿددس١َ خٚص ؾدد١ اؿصٜٓدد١ ٚإ٪ضددؿ١ َٓٗدد . يهٓدد٘ ايدد ُٔ ايددرٟ هدد  إٔ أڂقدَدد٘ يكدد ٤   

 ُدٌ   ٟٸأٚند  .اؿ ؾًٝٗ  ات٢ أُهٔ َٔ اٛثٝدل ػدس َ َدحل اؿٝد ٠ ٚايسؾد م      اضتع د٠

  ١.ٚيهددٔ ظٗددٛد ْ  ٝدد   خمل ٜتجلكددل ٖددرا اٱؾددداز ظٗددٛد ؾسدٜدد١     خَدددزٚع ٖٚدد دف 

ٓٻد عٳ"خ ًٜدصَي ايٛؾد ٤ إٔ        ملسو هيلع هللا ىلصٚ ٬ُڄ  كٍٛ زضدٛيٓ  ايهدسِٜ    ٜٳػٵدهڂسٴ اي ٜٳػٵدهڂسٴ اهللځ َدٔ ٫   ٫"

ٚايعسؾد ٕ يهدٌ َدٔ أضدِٗ ٚد دِ ٚاؿدص ادٛثٝكٞ        أاكدّ  أْدد٣  بد زاا ايتكددٜس ٚايػدهس     

يٮاددددا  ايت زىٝددد١ ايدددَ غددد زنت ؾٝٗددد  أٚ نٓدددت غددد ٖداڄ  ًٝٗددد خ ٚيددد٫ٛ  ٗدددٛدِٖ      

ّخ 2015ٚاص٬ؾددِٗ ٚؾدددلِٖ ٕدد  زأ٣ نتدد  ٞ ٖددرا ايٓددٛز  ڀبعتدد٘ ا٭ٍٚ ايؿدد دز٠  دد ّ   

ٜٻدددد٠   قددد ؾ ا ٖ َددد١ َٚؿٝدددد٠ اضتجلكدددساٗ            ثدددِ ٖدددرٙ ايڀبعددد١ اي  ْٝددد١ إٓكجلددد١ ٚإص

ـځ٦ٴٕٛ  ػل ايٓؿظ  عد إٔ ن د َؿرلٖ  ايٓطٝ ٕخ ٚأصـ   يػه ذانساٞ  س:ا

أ٫ٚڄ : لًٞ ايدنتٛز قُد ؾ حل ؾ قٌخ ا٫ ٔ ايب ز ٚايٛٗ خ ايرٟ اغتِٓ ٗ ش١ٓ  

 ًُ٘ إكي نڀبٝ  نٌ ؾسؾ١ ض م١ َدٔ ايٛقدتخ ؾكد٬ڄ  دٔ ا  شااد٘ ا٭ضدبٛ ١ٝ       

طتُس ٕ  ػٛد  ٘ ذانساٞخ ٚايعُدٌ  ٚايط١ٜٛٓ ٕ  ٜصٜد  ٢ً مث ١ْٝ أ ٛاّ ٗ ايتدٜٚٔ إ

 ؿدددل َٚ دد  س٠  ًدد٢ آكٝجلٗدد  ٚا دد د٠ ؾددٝ غتٗ  ٚنت  تٗدد  ٚاكدددّٗ   أضددًٛ  أد ددٞ        

ٝٴطددسڈخ  ػددة ايٓٛددس  ددٔ دز دد١ اعًُٝدد٘ أٚ َطددتٛاٙ         ٗٿٌ يهددٌ زاغدد  قسا٤اٗدد    ٜٴطدد ضددًظخ 

إٗدددتٌُ َدددٔ ؾٗدددِ أضدددساز ايٓ  اددد ا ٚأضدددب   اٱصؿ قددد ا ٗ اددد زٜ     ٗخ ُٚهدددٔاي كددد 

يعس ددٞ إع ؾددسخ ٚاكدددِٜ ا٭ادددا   طددًبٝ اٗ  ٚاه  ٝ اٗدد خ َددحل اضددت ٬ف    اؾٓددٛ ٞ ا

ايدزٚع ٚايعدل ايَ اعُدا ا ساشٖ  ٚاكدّٗ  ٗ نتد  ٞ ٖدراخ ايدرٟ ٚثكد٘ ايددنتٛز      

  .قُد  أضًٛ  أد ٞ أدصٌ ايطسٚز اٍ قًيب

ث ْٝد ڄ : ايه ادد  ٚايب اددك ايدددنتٛز  ًددٞ ؾد حل اـ٬قددٞخ ايددرٟ أ ددد٣ نددٌ ايذلاٝدد     

ٚايطع د٠ ٗ إطد ١ُٖ ٗ الد ه ٖدرا ايعُدٌ ٭ُٖٝتد٘ ٗ اٛثٝدل َساًد١ ٜعتدص         ايؿ دم 

ٖٛ  أْ٘ اس سع ٗ نٓؿٗ  ٚاضتًِٗ َ ًٗ  َٚب د٥ٗ خ ٚٗ َدازضٗ  ن ٕ ا٭ض ع ايدرٟ  

غٝد  ًٝ٘ ؾدسه ا دا  اد٘ إتٓٛ د١ ٕٚدحل لُد٘خ ؾد ْدل٣ يتهسّدٞ َسا عتد٘ ٚاكدّد٘          

  . ١ٚاصسا ٘ يًهت   ٗ طبعتٝ٘ ا٭ٍٚ ٚاي  ْٝ
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ث ي دد ڄ : ا٭مح ٓددص٠ ؾدد حل َكبددٌخ ايددرٟ قدددٻّ صدلادد٘ ايت زىٝدد١ ٚايطٝ ضدد١ٝ ٗ َساًدد١    

ٓٿدٞ َدٔ زؾد قٞ      -نُد  قد ٍ يدٞ     -ن ٕ ٖٛ غ ٖداڄ َٚط ُٖ ڄ ؾٝٗد خ ٚند ٕ    ٜعدسف  

ايرٜٔ ْعت٘  ِٗ  ٬ق ا ٖٝص٠خ َ ٌ  ًٞ  ٓذل ٚ ًٞ غ ٥حل ٚؾد حل َؿدًو ٚند رل    

د ض ٻس ٚقت٘ ٚصدلاد٘ ٗ َطد  د٠ ايددنتٛز    َٔ زؾ قٞ َٔ أ ٓ ٤ ايك يحل ٚايػعٝ خ ٚق

 و.قُد ٗ ادٜٚٔ ٚؾٝ غ١ ذنسٜ ا َسا١ً ايهؿ ه إطً

  ٌ َددٓرل٠خ آدد ٕخ نيٚ ٓدد اٞ  خخ صًددٕٚ   زا عد ڄ : أ ٓدد ٥ٞ نياطددٌخ د. د دٍخ  بدددايؿت هخ ضدد ٕ

خ ٚأاؿدد دٟ ايددرٜٔ  ًُددٛا  ًدد٢ ايتٛثٝددل اٯْددٞ ٚايطددسٜحل ٗ نت  دد١ َدد       خ الدد٬ٝأؾددساه

ايددَ اضددتًٗهت اٜٝٛتٗدد  ايعكددٛد اي ُ ْٝدد١ إٓڀٜٛدد١ َددٔ ايعُددس     اطتجلكددسٙ ذانساددٞ  

ٚاْٗهتٗ  ش١ٓ ا٭ادا   تعكٝدااٗ  ٚاداصًٗ  َحل  عكٗ خ ٚ طدب  ذيدو صدريتي ٗ    

ْطٝ ٕ ن رل َٔ ا٭ادا  أثٓ ٤ اأيٝـ ايهت    ڀبعت٘ ا٭ٍٚخ ؾ ضتدزنت َد  أَهدٔ   

ؿٛدد١ اددرنسٖ خ ثددِ   ادد١خ ٚادددٜٚٓٗ  َددٔ قبددٌ ا٭ ٓدد ٤ ٚا٭اؿدد د      َٚٓٗدد  ٗ أٚقدد ا َتؿ  

ازض شل  َب غس٠ يًدنتٛز قُد ٱ د د٠ ؾدٝ غتٗ  ٚاقد ؾتٗ  ٗ َٛاقعٗد  ٚٚقدعٗ  ٗ      

 .ضٝ قٗ  ايت زىٞ يٝهتٌُ ايٓـ ايط  ل خ نُ  ٗ ايڀبع١ إٓكجل١ ايَ  ٌ أٜدٜهِ

 ڄ : ايػهس ٚايٛؾ ٤ ٚاؿ  يهٌ زؾ م ايٓك ٍ ٗ َساًَ ايهؿ ه ٚايبٓ ٤ ٚايددؾ ع  ص َط

ٖددٔ  ًُٓدد  ضددٜٛ ڄ ٚبشزْدد   عكددٓ  ايددبعة ٚػس ٓدد   ًكددِ إٛاقددـ           ددٔ أَددٔ ايددٛطٔخ  

ٚإٓعڀؿدددد ا ايؿددددعب١خ ٚقددددد ٚ دددددا َددددٔ ندددد رلٜٔ َددددِٓٗ ايتػدددد ٝحل  ًددددٞ ادددددٜٚٔ         

َرنسااٞ ايَ سلًت ضرل٠ ايه رل َٔ زؾ م ايدز  َدٔ ايس ٝدٌ ا٭ٍٚ َدٔ إٓ قدًٌخ     

رٜٔ ٖددٔ ن ْددت شلددِ اضددٗ َ اِٗ ايهددبرل٠ ػدد ٙ ايددٛطٔ ٚايػددع خ ٚص ؾدد١ اٚي٦ددو ايدد    

غدد دزٚا دْٝ ْدد  قبددٌ إٔ ّددٓجلِٗ ايكدددز ؾسؾدد١ اٛثٝددل َطدد ُٖ اِٗ ايت زىٝدد١ ضددٛا٤ ٗ     

َسااددٌ ايهؿدد ه إطددًو أٚ َدد   عدددٖ  َددٔ َسااددٌ  ٓدد ٤ ايدٚيدد١ ايٛطٓٝدد١ ايدّكساطٝدد١     

ُ   .ايؿسٜد٠ ٗ اشايد١   ٛاٜٚػٌُ ايػهس ايسؾ م ايرٜٔ َ  شايٛا  ٢ً قٝد اؿٝ ٠ ٖدٔ ضد ٖ

    ٛ د َددٔ ايددصَٔ ٗ ايهت  دد١  أَ ْدد١ ٱْؿدد ف إساًدد١      ٚدد ٖس٠ ايددذلدد ايددَ ٫شَددتي يعكدد

 طب  ؾعٛ ١ اؿدٜك عٝ د١ٜ  ٔ ؾساع زؾ م ِٖ ْٝع ڄ زؾ قٞخ ؾأ عددٚا َدٔ زأضدٞ    

ٖددٛا ظ ايددذلدد اُٝٓدد  أندددٚا يددٞ  دد ِْٗ ضددٝتكبًٕٛ أَ ْدد١ اٛثٝكٗدد  ْٚػددسٖ  نُدد           

  .اؿًت ٚيٝظ نُ  أزٜد أٚ ٜسٜدٕٚ شل  إٔ اهٕٛ

 

 قبهِ
 )عمران(صالح فاضل حسين الصالحي

 2021ّؾدلاٜس - دٕ  
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 سنانن..الفدائي واإلِعْمَران

 د.علي صالح الخاللي                                          

 

ٕ ٚيهدٌ   خهطدٙ ٗ ضًٛنٝ ا٘ ٚأؾه زٙ خَٛقـ ْط ٕاٱ دٚزٙ ٚقدزااد٘ ٗ ؾدٓحل    اْطد 

يٛاددٙخ َُٗد   ًدؼ     ا٭ادا  ايٛط١ٝٓ اشل ١َ. يهٔ اْتؿد زاا ايػدعٛ  ٫ ٜؿدٓعٗ  ؾدسد    

غددأْ٘ ٚقدزاادد٘خ  ددٌ اؾُددٛع ٗ اع قدددٖ  ٚا٬ٓٗدد  ٚااؿ قٗدد   ًدد٢ ا٭ٖددداف ايع َدد١          

ٚإؿددرل١ٜ. َٚددحل ذيددو ؾٗٓدد ى أؾددساد ُٝددصٚا  ددٔ غرلٖددِ ٚاؿددسدٚا َٛاقددـ ٚ ڀدد٫ٛا       

َع١ٓٝخ ٚوؿٌ ا زىٓ  ايٛطي   يه رل َٔ اًدو ا٭زلد ٤ إتُٝدص٠خ يهٓٓد  يٮضدـ ٫      

٦ٝ خ ٚقًد١ ٖدِ َدٔ اضدتأثسٚا  ػد٤ٞ َدٔ ايعٓ ٜد١ ٗ ايهت  د١         ْعسف  ٔ ن رلٜٔ َِٓٗ غ

ا٭ ڀد ٍخ ضدٛا٤  ايدرٜٔ َكدٛا      أن دس  ِٓٗ ٚا دساش َدٛاقؿِٗ ٚضدرلاِٗ ايٓكد ي١ٝخ  َٚد       

ٜٴهتددد   دددِٓٗ غددد٤ٞخ  أٚ أٚي٦دددو ايدددرٜٔ َددد  شايدددٛا  دددٌ         ٚغددد دزٚا دْٝ ْددد   ٗدددد٤ٚ دٕٚ إٔ 

   ٛ ٚٻٕ أزلدد ٩ِٖ أٚ اٴ ٗٵسٳاْٝٓدد  أاٝدد ٤ٶ ٜسشقددٕٛخ ٖددٔ مل اٴدددٳ ثٻددل  ڀدد٫ٛاِٗ َٚددٛاقؿِٗ ٗ  ٚځ

 ضؿس ا زىٓ  ايٛطي.

ٕ "ٚايؿدددا٥ٞ   ُٵددسٳا ٌٷ َددٔ أ ڀدد ٍ ٖدددرا       " ٹ خ ٚاادددٷ َدددٔ ٖدد٪٤٫ اي ددٛاز ايػدد ع ٕخ  ٚ ڀددد

ايصَدددد ٕخ ايددددرٜٔ ْطدددد ٛا  بطدددد يتِٗ ٚاقددددداَِٗ صٝددددٛٙ ؾ ددددس ا٫ضددددتك٬ٍخ ٚأضددددُٗٛا    

١ٝ ٗ ْطدد ْ كطددڀِٗ  ٗ ْٝددحل إسااددٌ اي٬اكدد١ ٚااتؿٛددٛا  ػددُٛصِٗ ٚق َدد اِٗ اٱ 

 دددد٘ ايعٛاؾددددـ ٚااددددٔ ايددددَ ٚا ٗددددت اي ددددٛز٠ ٚايددددٛطٔ ٗ ايهدددد رل َددددٔ  إٓعڀؿدددد ا   ٚ

 اـڀرل٠.

ُٵددسٳإ إكددداّ ٚاؾطددٛز ؾدد حل   ٚايك ٥ددد إٝددداْٞ  خ ٖددٛ ا٫ضددِ اؿسنددٞ يًؿدددا٥ٞ     ٹ

ؾ قددٌ اطددٌ ايؿدد٬اٞخ  ٴددسف  دد٘  ددٌ زؾ قدد٘ صدد٬ٍ ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ ايددرٟ اڀًدد           

ايدلٜڀ ْٞ َٓر اْڀ٬قد١   ضتعُ زو قد ا٫ايطٿس١ٜ إڀًك١خ ط١ًٝ ضٓٛاا ايهؿ ه إطً

ّخ ٖٚدٛ  1967ْدٛؾُدل   30ّ ٚات٢  ػ١ٝ ا٫ضتك٬ٍ ايدٛطي  1963أنتٛ س  14اي ٛز٠ ٗ 

 تقديم
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نُ   ٴسف  ٓ٘ ؾدا٥ٞ َدٔ ايڀدساش ا٭ٍٚخ َكدداّ ادد ايتٗدٛز ٚا٫ْددؾ عخ غدرل ٖٝد  خ ٫         

 ٜعسف ايذلدد ٚاؾي. 

ُٵدددسٳإٗ اؿكٝكددد١خ إٔ ايؿددددا٥ٞ " عدددددٺ غدددرل قًٝدددٌ َدددٔ ا٭ ڀددد ٍ  " ٜعدددد أِٛذ ددد ڄ ي ٹ

ا٭ؾراذ ايرٜٔ ُسدٚا  ٢ً ايكِٝ ايكد١ّ َ  يبٗ  ٚغسٚزٖ  ٚن ْٛا َحل أ ٓ ٤  ًِٝٗ 

اعد خ   خ د ٢ْ  خقِٝ ايعؿسخ ؾكد  دأا ْػأا٘ ٚاهٜٛٓ٘ ٗ  ٦ٝد١ قبًٝد١   اٍ طس ا٫ْتك ٍ 

اأملخ   عخ َٓر ايؿسص١ ا٭ٍٚ ي٫ٛدا٘خ َسٚزاڄ  طٓٛاا ايڀؿٛي١ ٚايػدب  خ َؿدڀدَ    

 كددِٝ قځبٳًٝدد١ غ ٜدد١ َدد  وًددِ ؾٝدد٘ ايؿتدد٢ إٔ ٜهددٕٛ يدد٘  ٓدقٝدد١ ٚ ٓبٝدد١.. ثددِ ُددسد  ًدد٢      

 اًو ايكِٝ ٗ ٚقت ٫ال اُٝٓ  ااطعت َدازن٘ ٚز٩اٙ اٍٛ ايع مل ااٝ٘.

 دٕ إد١ٜٓ ايسا٥د٠ ايَ ضبكت قٝڀٗ  ايعس ٞ  هٌ غ٤ٞخ َ ٻًت َساًد١ ؾ ؾد١ً   

. ٖٓ  اعُكت ؾًت٘  عد مل أٚضدحل   ٗ اٝ ا٘خ َ ًُ  ن ْت نريو يه رلٜٔ َٔ أَ  ي٘

َٔ   مل ايكس١ٜ ايكٝل. ٖٚٓ  اؿتو ٚ ٝ٘ ٚاػهًت َعد مل ابد٘ يٛطٓد٘ ٚؿسٜتد٘ َٓدر      

.  دددٕخ ايكًدد  ايٓدد  ة يًددٛطٔخ ٚإدزضدد١ ايددَ اػددس  ؾٝٗدد  َعدد ْٞ ايٛطٓٝدد١   .طؿٛيتدد٘

ٚاؿس١ٜ ٚاؿتجلت ؾٝٗ   ٝٓ ٙ ٚز٩اٙخ َٓر إٔ ٚ د ْؿط٘ ؾٝٗ  غسٜب  ٫ ول ي٘ ؾٝٗد  إٔ  

ٚيعدٌ ٖدرا أادد ا٭ضدب   ايدَ دؾعتد٘ ٫اكد ڄ         خأٚ ٜعٌُ عس١ٜخ ٗ ٚدٌ إطدتعُس  ٜتعًِ 

ايرٟ اقتٓحل  د٘  عدد َع ْد ٠     خاصتٝ ز طسٜل ايٓك ٍ ٚايتػٝرلخ طسٜل ايعٌُ اي ٛزٟ اٍ

ٚك ض ؾع   سٸ  ص٬ي٘ ايػس ١خ ايدَ ن ْدت ٖدٞ ا٭صدس٣ ػس د١ ٖ َد١ ٗ اٝ اد٘        

 ٔ اقتٓدد ع زغددِ ل ادد٘ إٓكڀددحل ايددٓٛرل   َت  بٗدد  ٚل ا اٗدد  ٚاصؿ ق اٗدد خ ٚاسنٗدد   دد

ؾٝٗد  ٚاؿددٛي٘  ًد٢ ايت  عٝدد١ ايطدعٛد١ٜ ايددَ ٖددٞ اًدِ ندد رلٜٔخ  نُد  غدد دز ايعُددٌ       

ٚاعًُٗ   سؾكد١  ُد٘ َٓدر     "بٍ  ٔ ؾ٬ه"اـ ف ٗ ١َٓٗ ايبٓ ٤ ايَ ٜػتٗس  ٗ  أًٖ٘ 

ٚنددد ٕ يددد٘ إٔ ٜهطددد  ٗ ٖدددرٙ اؿسؾددد١ ااذلَددد١ ٗ ٜددد ؾحلخ ص ؾددد١ ٚإٔ أ دددس٠         خؾدددػسٙ

َتدد٢ َدد  د ددت اؿ  دد١ يددريوخ   ايٝٗدد َػسٜدد١خ يهٓدد٘ مل ٜهددٔ ٜددذلدد ٗ ايعددٛد٠  ايبٓدد ٥ٌ 

 ٚغ يب  يًجلؿٍٛ  ٢ً إ ٍ ٗ ضبٌٝ َٛا ١ٗ َتڀًب ا إعٝػ١ ٚصد١َ ٖدؾ٘ اي ٛزٟ.

مل اهٔ اي ٛز٠  ٓددٙخ فدسد ؾعدٌ ثدٛزٟ َطد ٜس شلد خ ٚاِد  ٖدٛ اٛ ٝد٘ ٚادأ ٝ  شلد خ            

ايتدصاّ ؾد زّ َٚػد زن١ ؾع يد٘      ٚشلرا ن ؾو  ٗٛاد٠ قد إطتعُس ٚن ٕ ايؿعدٌ  ٓددٙ  

٫ ؽًددٛ َدددٔ اٱقدددداّ ٚإػدد َس٠. ٚٗ ٖدددرٙ إدددرنساا ْعدددٝؼ َعدد٘ أ دددٛا٤ ٖدددرا ايؿعدددٌ     

اي ددٛزٟ ٚايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ ؿٛدد١  ًجلٛدد١ ٖٚددٛ ٜطددڀس اًددو ا٬ٕاددِ ٚايبڀدد٫ٛا َددحل      

نتؿ  يهتـخ  ٚمدظ َع ْ اد٘ ٚاْدؾ  د٘ َٚػ َسااد٘ ايدَ  سقدت٘ يًُدٛا         خزؾ م دز ٘

 س٠.َٔ َ أن سااكل 

٘ َٚٛاقؿد٘ ايدَ   أ ُ يد  ٓدَ  ْتدرنس ؾددا٥ٝ  أٚ َٓ قد٬ڄخ ْدرنسٙ ٗ ا٭غًد              

ضددد ًٗ  ٚضدددڀسٖ  ٗ ضدددؿس اي دددٛز٠ َٚسااًدددٗ  اي٬اكددد١. قدددد ْكسأٖددد  َهتٛ ددد١  ٓددد٘ أٚ       
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ُٵددسٳإ"ْطددُعٗ  ٖدد  اتٓ قًدد٘ ا٭يطددٔ. ٚؾدد حل ؾ قددٌ ايؿدد٬اٞ     اهللڂ  ه َددٌ َتعدد٘  خ" ٹ

ٌٷ    خ ٜتُٝددص   يبطد ط١  ايؿٿدجلٸ١ ٚايع ؾٝد١   ٚايتًك ٥ٝدد١ ٚايتٛاقدحل اؾدِخ ٖٚددٛ ؾد حلٷ ٚؾ قدد

ٚقدد  ٴدسف َدٔ قبدٌ      –مل ىٝ  ٚٔ ٚايدٙ اٌ اصتد ز يد٘ َطدبك ڄ ذيدو ا٫ضدِ      –اك  

إٛاطٌٓ ٗ كتًـ إسااٌ ٚإٓ ؾ  ايَ اطُٓٗ   عدّ ايتٻهبټس أٚ ا٫ضتع٤٬خ نُ  

 أ عد ايرٻاا  ٔ ا٭قٛا٤.

ؾُٓددر ضددٓٛاا دزاضددَ ا٫ تدا٥ٝدد١    غ ؿددٝ ڄ زلعددت  ٓدد٘ ندد رلاڄ َٓددر ٚقددت َبهددس.   

ٜددد ؾحلخ ذا٥دددحل -َڀًدددحل ايطدددبعٝٓ ا َدددٔ ايكدددسٕ إ قدددٞ نددد ٕ ازلددد٘ ٗ َٓڀكددد١ اؿدددد  

ٌٵ٤ ايطُحل ٚايبؿسخ ٚقٌ اٱنب ز ٚا٫اذلاّ إكسٕٚ   ٱ     ٚايتكدٜس.   َٹ  ايؿٿٝتخ 

يهٓي زلعت ن رلاڄ  ٔ  ڀ٫ٛا٘ َٚٛاقؿ٘  خمل ا٪ًٖي ضٓٸٞ اٝٓٗ  يًتعسف  ًٝ٘

زاب طدد٘ اؿُددِٝ  ككدد ٜ  ُٖٚددّٛ ايٓدد عخ ٚازاطددُت ؾددٛز٠ ايبڀددٌ  ٓدد٘ ٗ     ٚاٛاقددع٘ ٚا

٭ٍٚ َدس٠  ك َتد٘ ايسٻ عدد١خ    كدًَٝخ  ٚاسضد ت َٓدر إٔ اػدسؾت  د يتعسف  ًٝد٘ ٫اكد ڄ       

 دٔ ا تدداد ٚادصّخ ٚاٛاقدحل  دِ هُدحل  دٌ ايٛقد ز          ِٸٓٹٚسلٛمح ٖ َت٘خ ٬َٚق٘ ايَ اٳ

 ٚاؿ١ٜٛٝ.

ٞٻ  ؾدددددٜكٞ ايددددد  نتٛز ايڀبٝدددد  ا٭ٕعددددٞ قُددددد ؾدددد حل  َٚدددد٪صساڄخ اددددٌ أضٳددددسٻ ايدددد

ضدددسزا  دددداڄ   خٚا ددددادٖ  يًٓػدددس   خايؿددد٬اٞ  ؿهدددس٠ اددددٜٚٔ ٚنت  ددد١ ذنسٜددد ا ٚايددددٙ   

يريو اـددل ايطد ز ٚإؿدسهخ ٚا تددلا ذيدو صدرل ٚؾد ٤ ٚأؾكدٌ اهدسِٜ شلدرا إٓ قدٌ            

ايؿر ٚاؾطٛز َٔ ا ٓ٘ ايب زخ ٖٚٞ   دز٠ طٝب١ ضتذلى أثسٖ  ايڀٝد  ٗ ْؿطد١ٝ ٚايددٙخ    

  دددد٠ ايساٝبددد١ ايدددَ دزع  ًٝٗددد  َعٛدددِ ايٓددد ع ٗ اددددٜٚٔ ضدددرل٠ ا٭ ڀددد ٍ       ٚاهطدددس ايك

ٓٸدٞ َدرثسِٖ  عدد زاًٝدِٗ.  ثدِ إٔ ٗ ٖدرا ايؿدٓٝحل اؿطدٔ ؾ ٥دد٠ اٛثٝكد١ ٖ َدد١            ٚايتػ

ند د  َٔ ضٹؿس ا زىٓد  ايدٛطي   ؽدّ ا زىٓ  اؿدٜك ٚاكٝـ ايٝ٘ ؾؿجل ا ْ ؾع١ 

 إٔ ٜڀٜٛٗ  ايٓطٝ ٕ.  

٘  ٚنُدد   ًُددت َددٔ ايدددنتٛز قُدددخ مل     خٜهددٔ ٚايدددٙ ٜسغدد  ٗ نت  دد١ َرنساادد

ي٫ٛ اؿ ه ٚز  ٤ أ ٓ ٥٘ ٚأاؿ دٙ ٚأؾدق ٥٘خ ات٢ أقٓعٛٙ  عدد ٭ٟ  ُٚٓٸدحلخ  دإٔ ٜدديٞ     

 ػٗ داا٘ غؿٜٛ خ ٚ س٣ ذيو ٗ  ًط ا َتكڀعد١ ند ٕ ٜدتِ اطد ًٝٗ   ًد٢ أغدسط١       

َدٔ   أن دس اط ٌٝ أٚ ٜتٍٛ لً٘ قُد ادٜٚٓٗ  نت  ٝ  َ ًُ  زلعٗ  َٔ ٚايدٙ ٗ 

َددٔ َهدد ٕخ  ندد ٕ ٜددسٟٚ ؾٝٗدد  ذنسٜ ادد٘ دٕٚ زاددٛؽ أٚ اؿددٓحل ٚ ًدد٢     أن ددسٚٗ  ًطدد١ 

ضدد ٝت٘خ ٚقددد ا ددذلف إٔ ذانسادد٘ مل اطددعؿ٘ ٗ اضتجلكدد ز ندد رل َددٔ ا٭َددٛز  طددب        

ٕٷخ ٚقًٝددٌ َدد  اٴطددعـ ؾدد ابٗ خ ص ؾدد١ ٗ َ ددٌ     ندددلٙخ َٚعددسٚف يٓدد  إٔ ايددرانس٠ صٳ٦ٴددٛ

هللخ َٚحل ذيو ؾكد أٚٗس   َ  َٔ  ُسٙ إدٜد إ غ ٤ ا 83ٖرا ايطٔ ايَ طٟٛ ؾٝٗ  
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يٓ  َٔ ص٬ٍ َد   د دا  د٘ ذانساد٘ أْد٘ ٜتُتدحل  درانس٠ ْكٝد١خ مل اػ دزٖد  ايهد رل َدٔ            

ٓٸ ع اًددو ا٭ادددا      ا٭ادددا  ٚا٭غدد  ف ٚ عددة ايتؿ ؾددٌٝخ زَدد  ٭ْدد٘ ندد ٕ َددٔ ؾٴدد

 ؾًؿكت  رانسا٘  ٝداڄ ٚمل اب زاٗ .  

ْد٘ ند ٕ ؾد دق ڄ ٗ    أ ٘ٴبٳطٵد خ ٚاٳأطًل ايٓؿظٳ  ًد٢ ضد ٝٻتٗ    ص٬ٍ زٚاٜت٘ يرنسٜ ا٘

َد  ضدبل إٔ ق يد٘ أٚ ٜهدسز  عكد٘ َدحل        أاٝ ْد ڄ ضسدٖ خ نُ  ٗ نٌ َٛاقؿ٘. ن ٕ ٜعٝد 

ايهػـ  ٔ َعًَٛ ا  دٜد٠ مل ٜكًٗ  َٔ قبٌخ ٖٚٛ َ  آب٘ يد٘ لًد٘ د.قُدد ايدرٟ     

 دٌ ٚند ٕ    خن ٕ إتجلُظ ا٭ندل شلرا ايعُدٌخ ؾػس دٌ ٚ ددٍ ٚزا د٘ ٖدرٙ ا٭ا دٜدك      

ُٸ١ًؾ١ٝ يٝٓتصع َٓ٘ َعًَٛ ا ٜڀسه  ٢ً ٚايدٙ أض١ً٦ اق  ٛقٛع ن ٕ قد  ددأٙ أٚ  ٕ َه

َٛقدٛع  دٜدد بصدس مل ٜهدٔ ٗ اؿطدب ٕ. ثدِ ادٍٛ         اٍا دث١ َع١ٓٝ ْطٝٗ  أٚ ٜكدٛدٙ  

ٚاددٜٚٔ ْٚدحل قتٜٛ اٗد      "ايه ضدٝت "د.قُدخ  عد ذيوخ اؿسٜؼ أغسط١ ايتطد ٌٝ  

ٝدددد١خ ضدددد٣ٛ  ثددددِ ا دددد د٠ اساٝبٗدددد  ٚؾددددٝ غتٗ خ دٕٚ ادددددصٌ ٗ ا٭ؾهدددد ز ٚايٛقدددد ٥حل ايت زى   

أٚٗددسا َكدددز٠  ايڀبٝدد  إتُٝددص ايٓدد  و ٗ ؽؿؿدد٘خ ٚأْدد٘      خ  يب ضددٗ  يػدد١ ؾؿددٝجل١ 

َ ًُ   هٝد اٱَط ى   ٕػسٙ ٚإٓٛد ز ايڀديب نڀبٝد  َد ٖس َٚػدٗٛز  ًد٢ ْڀد م        

ٚاضدددحل ٗ اي٫ٜٛددد ا إتجلدددد٠ ا٭َسٜهٝددد١خ ؾأْددد٘ َدددتُهٔ أٜكددد ڄ  َدددٔ اٱَطددد ى  ددد يرلاعخ      

  ػًددد٢ يًعٝددد ٕخ ٗ ضدددجلس ايبٝددد ٕخ ايدددرٟ أ ددد د    ٚا ددد د٠ ؾدددٔ ايهت  ددد١    دددداعخ  ٖٚدددرا َددد   

ؾدددٝ غت٘   اكددد ٕخ  ٚ دددسع  ػدددهٌ صددد ف ٗ ا ددد د٠ ايٛؾدددـخ َددد  يددد٘ ؾددد١ً   ت ؿؿددد٘     

نڀبٝد خ ٖٚددٛ َدد  ٫ ىؿدد٢  ًدد٢ ايكدد ز٨ ايًبٝد خ ٚ ًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ قٛيدد٘ ٗ ٚؾددؿ٘     

ٙ ٚ طددُ٘ ؿ دثدد١ اؾدد  ١ اـكددس َطددٛدٟخ ٚا يدد١ ااددد٣  ٝٓٝدد٘:" غدد ٖدا٘ ٗ َكعددد     

ٔڈ َ ّ دٕٚ اساى. ن ٕ زأض٘ َطتٓداڄ  ٢ً َكٛد ايطدٝ ز٠ ٚٚ ٗد٘ ككدب ڄ    ا٭ اٍ َٴٓجل

  يددَ ٤خ ٚاادد٣  ٝٓٝدد٘ قدد صس ددت َدٔ ق سٖدد  ٚأصدرا اتددديډ٢ ٗ اشلدٛا٤خ اس ڀٗدد         

صْي ٚبٕي ذيو إٓٛسخ ٚٚٓٓدت إٔ زؾٝكدٞ   ق ع ق سٖ . أا اٍأٚا دٷ صؿٝؿ١  ؾك٘ 

رٙ  داٜدد١ اٱ دد٬ٕ  ددٔ    قددد ؾدد زم اؿٝدد ٠"خ ٖٚهددرا ؾُددٔ ق ضددٔ ايؿدددف إٔ اهددٕٛ ٖدد        

 َٖٛب١ ايه ا  ايه ١َٓ يد٣ د.قُدخ ٚايَ ٖٞ ٖب١ َٔ اهلل ٜعڀٝٗ  َٔ ٜػ ٤.  

إ ٖدرا ايهتدد   ٫ ٜطدتُد أُٖٝتدد٘ َدٔ نْٛدد٘ فدسد ذنسٜدد ا  د  س٠خ أٚ غ ؿدد١ٝ       

اِٗ ؾ ابٗ  ؾك٘خ  ٌ َٔ قُٝت٘ ايت زىٝد١ ٚاي ك ؾٝد١ ٚا٫ تُ  ٝد١خ ؾ يهتد   يدٝظ       

ٗ ٚ ٖس٠ نريوخ َٔ ص٬ٍ ؼًًٝ٘ ٕسااٌ اٝ اد٘ َٓدر   ؾك٘ اس١ْ ذاا١ٝخ ٚإ  دا 

طؿٛيتدد٘خ يهٓدد٘ شاصددس   يتدد زٜ  ايددٛطي ايعدد ّخ ٕسااددٌ ٖ َدد١ ُتددد َٓددر ايعٗددد ايكبًددٞ    

ٚلدٙ ٫ ٜكتؿس  ًد٢ ذندس ضدرلا٘ َٚٛاقؿد٘      خَسٚزاڄ   ي ٛز٠ ٚا٫ضتك٬ٍ ٚ ٓ ٤ ايدٚي١

 ٞ  قددٞ قدددزاڄ َددٔ ؾٝكددؿٞ  ًدد٢ ٖددرا إ خٚاِدد  وًددٌ اًددو إسااددٌ َطددت٣ٛ َددٔ ايددٛ 

 ز١ٜ٩ اؿ قس.    
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ٚلدد إٔ اكدٛز ا٭اددا  ٚا٭غد  ف ايكدسٜبٌ َٓد٘ ٗ ايعًُٝد ا ايؿدا٥ٝد١ قٜٛدد ڄ          

ٗ َعٛددددِ ا٭ادددددا  ٚايعًُٝدددد ا    خٗ ذانسادددد٘خ يهٓدددد٘ يٮضددددـ ٫ ٜتددددرنس ايتددددٛازٜ     

ٞپ َدٔ ضدب خ َٓٗد  أْد٘ أڂ     ن دس ايؿدا١ٝ٥ ايَ أٚزدٖ خ ٭ْ٘ مل ٜدْٚٗ  أثٓ ٤ اددٚثٗ خ ٭   َد

ايكسا٠٤ ٚايهت  ١خ ثِ  أْ٘ ٖٚٛ ٜٓ قٌ ند ٕ ٜٛا د٘ صڀدس إدٛا ٗ أٜد١ ؿٛد١       ٫ هٝد 

ًځددٙ اتد٢ فددسد ايدتؿهرل َ دٌ ٖدرا ا٭َددس ٗ َعُعد١ اي دٛز٠خ ٫ٚ اتدد٢ ٗ          ٜٳددٴز غځ ٚمل 

ضددٓٛاا ٫اكدد٘خ   ددٌ  ٚمل ٜهدددٔ وًددِ ٗ ٜددّٛ َددٔ ا٭ٜددد ّ  إٔ ٜددأاٞ َددٔ ضددٝٗتِ  دددأَسٙ          

ٜٴػددؿحل يدد٘ أٟ ؿؿٛدد٘ َددٔ ايكٻددٝ ع ادد٘ذانس كددٞ َڀبٛ دد ڄ ٗ ٜٚڀًدد  َٓدد٘ ْددبؼ َدد    ٚ .

أطددد ٍ اهلل  عُدددسٙ َٚتعددد٘   يؿدددجل١   –ٔ إتكدَددد١ اكؿدددرل أٚ ْطدددٝ ٕ أْددد٘ ٗ ٖدددرٙ ايطٿددد 

َدد  شاٍ وددتؿٜ  ؿددٝة َددٔ ٖددرٙ ايددرنسٜ ا. َٚددحل ذيددو اٛددٌ َُٗدد١           -ٚايع ؾٝدد١

ٚٴ ٹددددٳ َدددٔ ٜتدددرنډسٖ  َدددٔ إعٓدددٌٝ أٚ           كڊددد جلٳايتٻ ل َدددٔ اًدددو ايتدددٛازٜ  ق ٥ُددد١خ ؾسَددد  

 ٝٗ  َٔ َؿ دز َهتٛ ١خ مل ٜهٔ  ٛضعٓ  اٯٕ اؿؿٍٛ  ًٝٗ .   ا٫ضتد٫ٍ  ً

ُٵددسٳإ" ْطدد ٕإ إٓ قددٌ ٚايؿدددا٥ٞ ٚاٱ  "  ٜكدددّ يٓدد  ضددرل٠ نځدددٸ ٚنؿدد هخ َكسْٚدد١      ٹ

٫ٚ ؽًدٛ َدٔ ا٭ادساه. ٚذنسٜ اد٘      ؾدساه   يعٌُ ٚايؿد٬ه ٚايٓ د هخ ؾٝٗد  ايهد رل َدٔ ا٭     

    ٘ سدٜد١ ص ؾد١  د٘ َٓؿؿد١ً     ٫ٚ ٜسضدِ ؾدٛز٠ شاٖٝد١ يبڀد٫ٛا ؾ     خٖٓد  ٫ ؽؿد٘ ٖدٛ ؾكد

 دٔ  ٦ٝتٗدد  ٚقٝڀٗدد  ا٫ تُدد  ٞ ٫ٚ ٜتٓهددس أٚ ٜتػ قدد٢  ددٔ ذنددس َطدد ُٖ ا زؾ قدد٘   

ٚش٥٬َدد٘ اٯصددسٜٔخ  ددٌ ٜٛزدٖدد  اطددبُ  ن ْددت  ًٝدد٘ ٗ فددس٣ ا٭ادددا خ ٚٗ ضددٝ قٗ     

ايتدد زىٞخ ٜٚدددرنس دٚزٙ َٚطدد ُٖت٘ ؾٝٗددد  نُدد  ن ْدددتخ ضددٛا٤ نددد ٕ ؾدد ا  ايددددٚز       

ٌ "ايس٥ٝطددٞ   َددٔ إٓ قدددًٌ  ؿدد زع ايدددرٟ وُددٞ ٚٗددس ش٥٬َدد٘     أٚ إطدد  د أٚ ا  "ايبڀدد

.  ٌ أْ٘ ٜعڀدٞ ندٌ ذٟ ادل اكد٘خ ٚشلدرا      "ا ي١ ل٣ٛ َه ٟٚ"أٚ إٓ ق٬ا  خا٭ ڀ ٍ

ٜددرنس  هددٌ اكدددٜسخ ٚ ددداؾحل ايٛؾدد ٤خ نددٌ َددٔ  ُددٌ َعدد٘ ؾددٓٝع ڄ ْدد٬ٝڄ أٚ قځدددٻّ يدد٘             

ٔٵ باٳد٢ اڇيځد    َط  د٠ڄ أٚ أضد٣ ايٝ٘ َعسٚؾ ڄخ  ٬ُ  كدٍٛ ايسضدٍٛ ايهدسِٜ :"    َٳعٵسٴٚؾڄد   َٳد ِٵ  ٝٵهڂ

ٙٴ إٓ قددٌ إؿددًٞ ايددرٟ أؾؿددو  ددٔ  ". َٚددٔ أٚي٦ددو ْددرنس  ًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ:  ؾځهځدد ؾٹ٦ٴٛ

ايطد ٥ل ا دٔ  ًدٛإ ايدرٟ أصؿد٢ َطدضد٘  دداؾحل ٚطديخ         اأثسٙ  ٘ ٚ أؾه زٙ ٗ ايبد٤خ أٚ 

ٛٳدٹٟ َدٔ إطتػدؿ٢ ٚلډ ُٖد  َدٔ ايطد ٔ             ٕٹطٵد ٖٳسٻ د٘ ٚشًَٝد٘ ا أٚ ايك ٥د  دٔ  ًٝدٛ ايدرٟ 

ٕڃجلٴ ٕڂجلتٳُددٌخ أٚ ايدددنتٛز ضدد مل    ا ايددٛايٞ ايددرٟ ؾددتو يدد٘ قًبدد٘    أٓددد جلٳكډددل أٚ اٱ ددداّ ا

َٚطهٓ٘ ٗ ايٛسف ايؿع .  ٖٚٛ  ٗرا ايؿٻٓٝحل ٜ٪ند أٜكد ڄ  ًد٢ إٔ ل اد٘ مل ٜهدٔ     

 َعصٍ  ٔ اع ٕٚ اؾُٝحلخ ٚنإٔ يط ٕ ا ي٘ قٍٛ ايػ  س:

 كددد أْطدد٢ اٱضدد ٠٤ َددٔ اطددٛد     ؾ

 

 

 

 ٫ٚ أْطددددددددد٢ ايؿٻدددددددددٓٝع١ ٚايؿٹعددددددددد ٫  

 

 



  .............................صفحات من تاريخ اجلنوب العربي احلديث...........................
 

 03 

ٜٚعددسف ايهدد رلٕٚ ايع٬قدد١ ايٓكدد ي١ٝ ٚايػ ؿدد١ٝ إُٝددص٠ ٚاؿُُٝدد١ ايددَ ز ڀتدد٘      

ٓٻِ ز٥ ضد١ ايدٚيد١خ اُٝٓد  ند ٕ ندٌ         خ ط ٌٕ َٓر ضدٓٛاا ايهؿد ه إطدًو    قبدٌ إٔ ٜتطد

َُٓٗددد  ٜٛا ددد٘ كددد طس إدددٛا ااتُدددٌ ٗ أٟ ؿٛددد١ َدددحل ندددٌ  ًُٝددد١ ؾدا٥ٝددد١ ٜدددتِ       

 ًدد٢  أن ددس٠ ضدد ٌٕ.. ْتعددسف ٖٓدد   آؿٝددرٖ خ ٚاتدد٢ ايًجلٛدد١ ا٭صددرل٠ إ٪ٕدد١ َددٔ اٝدد   

 ا١ٍٝ ٚ طددد طت٘ ايدددَ  ٴدددسف  ٗددد خ  ٚغدددٛق٘ ايدددرٟ مل ٜٓكڀدددحل    ْطددد ْؾدددؿ ا ضددد ٌٕ اٱ 

ايدرٟ مل اؿ زقد٘ ٗ أطدساف    ايبطدٝ٘  صبص أَد٘ ٗ  ٝتٗد     اٍنٛص٘ ايبطٝ٘  ٚآٝٓ٘ 

٘     أ دٌخ ٚندٌ َد  طًبتد٘ َدٔ ا ٓٗد  ايدرٟ ؾد ز ز٥ٝطد ڄ         -شلب ز  إٔ ٜدبي شلد  ٓ َد  ؾٝد

 ًدددددددد٢ ْؿكتدددددددد٘ اـ ؾدددددددد١ ٚضدددددددددد اه يٝؿدددددددد٘ َددددددددٔ زاابدددددددد٘.. أْٗدددددددد       خ ؾبٓدددددددد ٙ ؾكدددددددد٘

 ڀ١.  ًايبط ط١..ايٓك ٤..ايَ مل اًٛثٗ  اغسا٤اا  ايط

ٜ  كًدد ٺ َؿتددٛه  ٚ ؿددساا١ َددٔ ايٓدد دز إٔ ٜهتدد  إددس٤ ذنسٜ ادد٘      خ ؾكددد  ٚدٴٕٚ ؼؿڊدد

إددرنساا إٔ ْكددسأ   ْبدد ڄ َددٔ ز٩ٜدد١ أؾددجل  ٗ  يٮادددا خ دٕٚ إٔ  ندد رل َددٔ أ تدددْ  ٗ 

٢ ـ ؾدد١  ٗددِ أٚ ا دددا٤ ايددسأٟ ايؿددسٜو َع زقددِٝٗخ اٝددك اڀػدد   ٬َٜطددٕٛ ايؿددؿ ا ا

زٚه ْؿدددٞ اٯصددس ٚغدددڀب٘ َدددٔ ايتدد زٜ خ ٖٚدددٛ َددد  نٓدد  ْكدددسأٙ ٗ َٛقدددـ      ِٗ عكددديددد٣  

ُٵددسٳإ ايددَ أْؿددؿٗ    خٔ  بٗدد١ ايتجلسٜددس ايطددًب١ٝ َدد ندد رلٜٔ  ٖٓدد  ٚأ تدلٖدد  ؾؿدد٬ٝڄ    ٹ

٠ نُددد  لدددد ٗ ٖدددرٙ ايدددرنسٜ ا َٛاقدددـ نددد رل  .نؿ اٝددد ڄ أضددد٠ٛڄ   ؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١

ٚٻ  ْ ٕخ ٭ْٗددد  آدددبة   يٛطٓٝددد١ اؿكددد١ ٚ  ٕػددد  س اٱ     اطدددتجلل إٔ ادددد خ اؾٝٻ غددد١  ١ْٝطددد 

ًُْٚدددددظ ٗ قتٜٛ اٗددددد  ؾددددددم ٚأَ ْددددد١ ؾددددد ابٗ  ٚغددددد   ت٘ إعٗدددددٛد٠خ ٚؾدددددساات٘      

ٚغؿ ؾٝت٘ ٗ ايڀسهخ دٕٚ ؼؿٜخ  ٌ أْ٘ يتٛاقع٘ مل ٜأْـ إٔ ًٜدّٛ ْؿطد٘خ أٚ ٜعدذلف    

٘ ن٬َدد  قددد ٜتجلددسع بصددسٕٚ َددٔ    إٔ ٜكددٍٛ  ددٔ ْؿطدد   ٍ ددبعة أصڀ ٥دد٘خ  ددٌ ٫ٚ ٜتعدد  

اٜسادٙ  ٔ أْؿطِٗخ  ٚزَ  اػ قٛا  ٓ٘ ٚآ ضٛٙخ ٫ ضُٝ  اًو ايعب زاا ايدَ ضدبل إٔ   

ٚٴؾٹـ  ٗ  ٚأث زا اؿٝٛت٘ ٚأ  دت غكدب٘ اٝٓٗد . نُد  ٗ ا دثد١ ايػدٝ  ايعطدرلٟ        

٘ ايرٟ زلحل  ٔ  ڀ٫ٛا٘ صد٬ٍ َ٪اشزاد٘ ٭ ٓد ٤  ًداد٘ ثدِ ق       ٓد٘ ادٌ زأ٣  طدُ٘     ٛيد

أٚ يكد  "ا٭دٚع" ايدرٟ أطًكد٘  ًٝد٘ ضد ٌٕخ        خٌٜ "ؾدٝتو ٫ٚ ؾدٛزاو"  ايكؿرل ٚاشلص

ٛٿ ٘ ايدَ اؿددز  دٔ ايع طؿد١     أؾع يز ٗ َٛاقؿ٘ ٚنسدٜـ يًُػ َس إكداّ ٚإٓدؾحل  تٗ

ٕ  " دددٍ ايعكددٌخ نُدد  ٜعددذلف  ددريوخ أٚ اػددبٝٗ٘  ددد      اددٌ ندد ٕ   "َكسَدد١  ٓددت اؾددرلا

   ٔ َهًؿددد   ٗددد  َدددٔ قبدددٌ    ىددد يـ ق  دددد٠ ايعُدددٌ ايؿددددا٥ٞ ؾٝػددد زى ٗ  ًُٝددد ا مل ٜهددد

ـٹ اددرَسٙ َدٔ قؿددس ق َتدد٘ ٖٚصايدد٘ ٗ غدب  ٘خ َددحل إٔ إ ددٌ ايػددعيب      قٝ داد٘..  ددٌ مل ىدد

 اٯدَٞ َٔ ؾ٪ادٙ". خٜكٍٛ "َ  ٜٓؿحل ايكؿس ٚايڀٍٛ

دز د١   180ع َدٔ ا٫ دذلاف ؾدساا١ َٛاقدـ ا زلد١ اْكًد  ؾٝٗد         سٻٚ  ٕ ٌ مل ٜتجلٳ

ايدرٟ ضدع٢    "بٍ  دٔ ؾد٬ه  "٭ٖدٌ  قد زغب ا٘.. ٚػ٢ً ذيو أ٫ٚڄ ٗ َٛقؿ٘ َٔ ؾتٓد١ ا 
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ّ ضدددساڄ إددد ٍ يًٛضدددڀ ٤  ػٝددد١ اطؿددد ٤  دددرٚاٗ خ ٚأزاد إٔ ٜهدددٕٛ   دٻيٛقؿٗددد  ٗ َٗددددٖ خ ؾكځددد

ٕ زغد ؽ  "َطع ٙ ذيو ـد١َ ايدسٓٔخ ٚادٌ   دص  دٔ ذيدو اغدذل٣ ايطد٬ه          "ايددل

ضدد سٙ َددس٠ أصددس٣ يٝٓتؿددحل  دد٘ ايددٛطٔ ٗ اٛ ٝٗدد٘ قددد   يهٓدد٘ ـدَدد١ غددٝڀ ٕ ايؿتٓدد١خ  

قددد ايؿٻددع  ُٚ ددٌ ٗ صٝدد ز  ايٛقددٛف    ؾددع ٖٚددٛ ا٭ خ ـ اي دد ْٞ. ثددِ إٛقدد إطددتعُس

ضددد ٌٕ ٗ ايًجلٛددد ا ا٭صدددرل٠خ   دددداؾحل اضدددتؿصاش ايًجلٛددد١ ايدددرٟ ؾسقددد٘  ًٝددد٘  ددد  ِ     

 اٍؾددد حل. ٚيددد٫ٛ  ٓ ٜددد١ اهللخ ٚاطدددٔ ط يعددد٘خ يهددد ٕ  يكدددٞ اتؿددد٘ ٗ اًدددو ا٭اددددا     

ٙٳ  ؿٛز٠خ نُ  ن ٕ قد  صّ أَسٙ ٚ  ْ  زؾٝل دز ٘ ض ٌٕ  .  ش١َ ااٸ ر قساز

َددٔ َددس٠خ ضددٛا٤ أثٓدد ٤ اددس     أن ددسيكددد نتدد  اهلل يدد٘ ايطدد١َ٬ َددٔ َددٛا قكددل    

    ٛ يكد ٤ ْؿطد٘ ٗ   ا اٍٍ َػ َسااد٘ ايؿدا٥ٝد١ ًَٚٝد٘    ايتجلسٜسخ اُٝٓد  ند ٕ ٜؿدٍٛ ٚهد

ُٳدسٳاا ايعًُٝد ا ايبڀٛيٝد١ ٜٚكدتجلِ أٖٛاشلد       إ  طس ٚايػدا٥د خ دٕٚ إٔ ٖٚٛ ىٛض غځ

ا  ا ٚا٭ادا  ايداَٝد١ ايدَ  دسا  دٌ زؾد م      ثٓ ٤ ايؿسخ  أٚ أوط   يًعٛاق  اط   

ٚندد ٕ ٚقددٛد اًددو ا٭ادددا   أ ددص ٚأقددس     "ا٭صدد٠ٛ ا٭ دددا٤" اٍا٭َددظ ٖددٔ ؼٛيددٛا  

زؾ م دز ٘خ ص ؾ١ ض ٌٕ َٚڀٝحلخ ايًرإ ازاب٘  هٌ َُٓٗ   ع٬ق١ ٖٝص٠...  ٱقد ؾ١  

 .  ٗ اًو ايؿسا  ا ٗ أڂاٴْٛ ٖٔ ايتُٗتِٗأٜك  َٔ  ك١ٝ إٓ قًٌ قٛاؾٌ  اٍ

ٜٚهؿٝدد٘ ؾ ددساڄ أْدد٘ بَددٔ  دد ي ٛز٠ ٚ كدددز٠ ايػددع   ًدد٢ ايتػددٝرلخ َٚددٔ أ ددٌ ٖددرا زؾددحل    

ٚقد ايًِٛ ٚايتطً٘خ قبٌ ٚ عد ا٫ضتك٬ٍخ ٚ عٌ َٔ اٝ اد٘   ضتعُ زؾٛا٘ قد ا٫

َٚٛاقؿ٘ قًع١   ض١ً غسٜؿ١ اداؾحل  ٔ ايٓ ع َدٔ ًٚدِ ايٓد عخ نُد  ٗ قؿد١ ؼسٜدس       

دا٘ يًُددسأ٠ إه ؾجلدد١ ٗ اطدد٬م ضددساه ا ٓٗدد   ايعبددد أثٓدد ٤  ًُدد٘ ٗ ايطددعٛد١ٜخ أٚ َطدد   

ضددكڀس٣خ  َٚددحل نددٌ ذيددو ؾًددِ ٜطددًِ َددٔ اددرَس زؾدد م       صٜددس٠ ٗ ايبعٝددد َددٔ ا ددصٙ  

ؾددٛا ٗ ا٭ؾهدد ز  ٚاڀسٻٗ ايطدد   ا ا٭صددرل٠  ايٓكدد ٍ  ًٝدد٘خ ٖددٔ زنبددٛا َٛ دد١ اي ددٛز٠     

ع يٓ اـ ط١٦ ايَ ٫ ؾ١ً شل    يكٛاٌْخ ٚيعٌ أضٛأٖ  اًو ايَ اؿكد ا ٚإُ زض ا

 خ يهٔ ق ٫ٚاِٗ اْؿكجلت ٚؾػًت.  اٝ اِٗ جملسد ايػو  ترَسِٖ

ْعِخ َ  أزٚع إٔ اؿدز َرنساا َٓ قٌ  طدٛز ٚؾددا٥ٞ  د زش ٗ اٝ اد٘خ  عدد زاًد١       

 ُددس شاصددس٠   يٓكدد ٍ ٚإٛاقددـخ ٜطدد ٌ ؾٝٗدد  نددٌ َدد  ٜتددرنسٙ  ددٔ ضددٓٛاا اؾُددس            

ايَ بَدٔ  ٗد     اٛ ٗ ا٘ َٚػ ز ٘ ايؿهس١ٜ ٚاي ٛز١ٜ ٚايٓك ٍ  أَ ١ْ ٚاص٬فخ َٛقجل ڄ

َٓر غب  ٘خ ٚأدٚازٙ َٚٛاقؿ٘ اي٬اك١ دٕٚ إٔ ٜطت دٟ َدٔ أادد َددا ڄ     ايٝٗ ٚالر  

ٌ ُٿد ٫ٚ فداڄخ ٜٚػسه إٛاقـ ٚا٭ادا خ َ  ؾٝٗ  َػ َسااد٘ ايدَ ذنسٖد خ دٕٚ إٔ هځ   

 أدٚازٙ ايػ ؿ١ٝ أٚ ٜكؿٞ  ًٝٗ  ٖ ي١ َٔ ايبڀٛي١ ايصا٥ؿ١.  
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ٚقددّ يٓد  ؾٝٗد      خ ٞ ٚثك ؾت٘ ٚقُٝد٘ إهتطدب١  يكد أصكحل ذنسٜ ا٘ ٕٛقؿ٘ ا٫ تُ 

َدد د٠ دزلدد١ ػُددحل  ددٌ اـدد ف ٚايعدد ّخ   ددٌ إتعدد١ ٚايؿ ٥ددد٠خ  ٚ سؾٓدد  َٓدد٘ نٝدددـ            

ن ْددت ٚ بدد١ غددرا٤  طددٝڀ١ ٚٗ َڀعددِ غددعيب "َه ؾددأ٠ َػسٜدد١" يًؿدددا٥ٞ اٝٓٗدد   ًدد٢   

 ١ًُٝ  س٦ٜد١ ٜٓؿدرٖ . ٫ٚ غدو إٔ ايكد ز٨ أٚ ايب ادك ضدٝ د قد يتٸ٘ ٗ ايعدٜدد َدٔ          

يػدد١  اٍ طددٝڀ١خ أاطددٔ قٝ دٖدد  ٚاٛشلدد    خ ز  ٚإٛاقددـ ايددَ ٚزدا  ًػدد١ ضًطدد١ً ايت دد

 أد ١ٝ لً٘ د.قُدخ ؾ  ٤ا إتع١ َك  ؿ١.

ُٵسٳإأ تكد  إٔ ايؿدا٥ٞ  ُٵس اٳؿځدٌ ٳ   ٹ    ٭اددا  ٖٚٛ ٜطذل حل ذنسٜ ا٘ اٯٕخ  عد  ٴ

ـ  ِ        ٚإٛاقد نددٌ  خ  ٜكدـ َتدأ٬َ أَدد ّ  دسدٺ ٕد  ؼكددل َٚد  مل ٜتجلكدل َددٔ أا٬َد٘خ ٚزغد

اي ددٛز٠  عددد ا٫ضددتك٬ٍ  ؿعددٌ ايؿددساع  ًدد٢ ايطددًڀ١  ددٌ    ايٝٗدد ا٫ْهطدد زاا ايددَ بيددت  

ايٝددّٛ زاقددٝ ڄ  ددٔ دٚزٙ َٚٛاقؿدد٘ ايٛطٓٝدد١ ٚا٫ تُ  ٝدد١       ٘ٴ يځدد زؾدد م ايٓكدد ٍخ ؾددأْي أصٳ  

ٚضددعٝداڄ  ددداڄ ٗ نْٛدد٘ لددو اٝددك أصؿددل ٚايدددٙ    خ٘ اؿطدد١ٓ ٚضددرلا٘ ااُددٛد٠أؾع يد ٚ

 ٘ ٛاؾددٌ اعًُٝدد٘ ٭ضددب    ًتجلددل   ٕدزضدد١ يٝٗ إٔ ٜ  ٓدددَ  مل ٜتٝطددس يدد٘ ؼكٝددل اًُدد

أاٝد  اًدِ   . ٚ.ايهؿد ه اؿٝ ٠ َٚدزض١ ٚ ًؼ ايٓ  ه اًٛ ايٓ  ه ٗ ِ يهٓ٘ اعًډأٚقجلٗ خ 

َددِٓٗ ايٝددّٛ  ٚٚايدددٙ فدددداڄ ٚاككدد٘ َددٔ صدد٬ٍ اسؾدد٘  ًدد٢ اعًددِٝ أ ٓ ٥دد٘ ٚأاؿدد دٙ.       

 ا٭َددددساض ٗ ٖ َددد ا ٗ ؽؿؿددد اِٗخ ايددددنتٛز قُدددد َددددٔ أغدددٗس أطبددد ٤ أَسٜهددد        

اشلكُٞ. ٚايدنتٛز   دٍ َٔ ا٫صتؿ ؾٌٝ إعسٚؾٌ ٗ  اؾٗ ش ٚأَساض ايب ط١ٝٓ

ا٭ذٕ ٚا٭ْـ ٚاؿٓ س٠ ٗ  دٕ ٚؾ ا  َطتٛؾدـ   زلد٘ ٗ صٛزَهطدسخ ٚ ددد َدٔ      

   .أاؿ دٙ ٜٛاؾًٕٛ اعًُِٝٗ اؾ َعٞ

. َٚ دٌ َٛاقؿد٘   .صت َ ڄ أقٍٛ ول يٓ  َ ٌ ٖرا ايبڀدٌ اؾطدٛز ٚإكدداّ إٔ ْعتدص    

ٕٹكدٳاّ  اٍس.. ٚ َ  أاٛ ٓ  إٔ  ْؿت  ُٵسٳإ"دزاض١ اسا  ٚذنسٜ ا ايؿدا٥ٞ ايسا٥د ٚا  " ٹ

ٖد .. ٚشلدرا ْكددّ ٖدرا ايعُدٌ يٮ ٝد ٍ       أن سايٓ ؾع١ َٚ  ٚايعٹبٳس ٫ضت ٬ف ايدزٚع 

 ِ ص ؾدد١ َددٔ قددد    خٜكتبطددٕٛ َٓدد٘ َدد  ٜهددٕٛ  ْٛدد ڄ شلددِ ٗ زاًدد١ اؿٝدد ٠      خيٝهددٕٛ شاداڄ شلدد

 ٚ ُٵددسٳإ"قسٜبدد١ يتًدو ايٛددسٚفخ ؾٝهددٕٛ  ڀًٓدد    اكدعِٗ ا٭قددداز ٗ ٚددسٚف ٖ ثًدد١ أ  " ٹ

َ ٬ڄ شلِ ٜطدتًُٕٗٛ َٓد٘ زٚه ايتجلددٟ ٚاٱقدداّ ٗ ؼكٝدل طُٛاد اِٗ َٚٛا ٗد١ َد          

 ٜعذلقِٗ َٔ َػ نٌ أٚ ؾعٛ  ا.قد 
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 كيف جنءت فكرة هذا الكتنب
 
 

 الصالحي فاضل صالح دمحم.د
  

ل ا٭ادا  ٚايٛقد ٥حل  ؾهس٠ ايهت  ١  ٔ ػس ١ ايٛايد ؾ حل ؾ قٌ َحل اؿٝ ٠ ٚاٛثٝ

ايت زىٝدد١ ايددَ ندد ٕ َػدد زن ڄ ؾٝٗدد  أٚ غدد ٖداڄ  ًٝٗدد خ ًٚددت ٖ  طدد ڄ ٜساٚدْددٞ َٓددر           

    ٟ ٚنددد ٕ .  داٜدد١ ايتطدددعٝٓ اخ ٖٚدددٞ ايؿددذل٠ ايدددَ أنًُدددت ؾٝٗددد  دزاضدد١ ايڀددد  ايبػدددس

ٜٴ ٓددددٝي  ددددٔ آؿٝددددر ٚؼكٝددددل ٖددددرٙ ايؿهددددس٠ اددددسددٙ ٚ دددددّ زغبتدددد٘ ٗ ا دددد د٠ غددددسٜ٘        

 ٝ أٚ نُددد  ٜددددلز ذيدددو .  يً ددساه ٚاكًٝبددد ڄ يًُٛا دددحل  ْٳهڃ٦ٶددد ٗددد  ايددرنسٜ اخ ٭ْددد٘ ٜدددس٣ ؾ

٘  أاٝ ْ ڄ  كدسا٠٤ ايكؿدـ ايرااٝد١خ ايهتد  ٚايسٚاٜد ا        د د٠ڄ ٜطدتُتعٕٛ  إ ايبػدس  :  كٛيد

ْ اٱ ٜعهددظ ٕ خ  ددٌ ٜٚسغبددٕٛ ٗ أاصاْٗدد ؿٝد ٠ ٚأ ١ٝ ايددَ اطددًِٝٗ ٚآطددِٝٗ ُٖددّٛ اْطد 

اِٗ ٗ  ڀد ٍ اًددو ايسٚاٜد ا ٚٚددسٚف اٝد اِٗ ٚل ادد اِٗ اڀًعد ا ايكددسا٤ ٚطُٛادد      أ

  ٚ أَدد  قؿددَ  خٚايڀُأْٝٓدد١ ا٭َددٔاٝدد ٠ َػددبع١   يٓ  ادد ا ٚؾٝٗدد  غدد٤ٞ َددٔ ايطدده١ٓٝ 

 ددٔ َدد ذا اسٜدددْٞ إٔ   : ندد ٕ ٜطددأييخ ادد ز٠ڄ  . ٜ ٥ٗدد  ؾددساع َٚع ْدد ٠   اٍؾٗددٞ َددٔ أيؿٗدد    

 ضددتعُ زأنتد   ٖددٌ  دٔ طؿٛيدد١   ٥طد١ اؼدددا ؾٝٗد  ؾددعٛ  ا اؿٝد ٠ َددحل قدٛاٌْ ا٫       

ٗ  َدٔ ايدزاضد١ َٚدٔ ايتُتدحل  ڀؿٛيد١ ٖ د٥د١       ايَ شاداٗ  َػك١ ٚقط ٠ٚخ ٚاٴسَدت  طدبب  

س ٚأاؿسف ن يهب زخ  َٚحل ٖرا مل ااٛؾدل  ْٚ  ١ُخ   ٌ ٚدؾعتي اًو ايٛسٚف ٭ٕ أڂؾهِّ

ايطددعٛد١ٜ ٗ   اٍأّ ٖددٌ ضددأنت   ددٔ اشل ددس٠     . ٗ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ؾددسف  ُددٌ بَٓدد١    

زاًدد١ أغًبٗددد  ندد ٕ ضدددرلاڄ  ًدد٢ ا٭قدددداّخ اؿًددت  ددد ـٛف َددٔ اجملٗدددٍٛ ٖٚدد  ؽب٦ددد٘        

 . أّ  ٔ َػ زنَ ٗ ؾت١ٓ ا٭ٌٖ ايَ أ  ه ؾٝٗ  ا٭مح ضؿو دّ أصٝ٘.  ا٭ٜ ّ

ٚ  : قًددت يدد٘ َساًدد١ َدد   عددد  د ٓدد  ْبدددأ ايهت  دد١  ددٔ دٚزى ٗ َساًدد١ ايهؿدد ه إطددًو 

خ ؾُٗ  اط  ٚ ٗد١ ْٛدسٟ أقدٌ َساادٌ اٝ ادو اعكٝدداڄ َٚع ْد ٠خ ؾ يعُدٌ         ا٫ضتك٬ٍ

 .اٝ ١ٝ ٚاقجل١ إع ملٗ ٖ اٌ إساًتٌ ن ٕ َُٓٛ ڄ ٖٚ دؾ ڄ يتجلكٝل اضذلا

   ٍ ٗٻد  عُدلخ ٚقد  ٜد   ٴدي يكدد صطدسا صد٬ٍ ٖد اٌ إدساًتٌ ز د ٫ڄ اكٝكدٌٝخ          : آ

 ٔ  ع ًَجلُدد١ ا٫ضددتك٬ٍ ٓٸ  ؾٴددُٳؾًكددد ضٳدد. َددٔ أغددسف ٚأْبددٌ َددٔ ألبددتِٗ أَٗدد ا ايددٛط

ايددٛطي  ًدد٢ إؿدد حل ايدْٜٝٛدد١ ايكددٝك١ ٚاؼدددٚا  دد ص٬ف ٚاطدد  كٛا يًُددٛا  ًدد٢         

    ٌ ٖدد٪٤٫ اڂضتػددٗدٚا قبددٌ إ    َددٔ   عددة  . ايطددٝ د٠ ايٛطٓٝدد١   قددسا  اؿسٜدد١ َٚددٔ أ دد
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ْٛدد زِٖ   زاؿدد ع  ًددِ ا٫ضددتك٬ٍ صؿ قدد ڄ ٚ  يٝدد  ٗ زلدد ٤ ايددٛطٔخ ٚايددبعة      ّتعددٛا أ

خ  ٖٚددرا َدد  وددصْي  ٚبصددسٕٚ. اٯصددس اڂضتػددٗدٚا ٗ َساًدد١ ا بٝددت ا٫ضددتك٬ٍ ايددٛطي  

 . ايسؾ م  داڄ ٚهعٌ ايهت  ١ ؾعب١ َٚ٪١ٕخ ن ْٛا  غٴٗدا٤ ارَس ايسؾ م  ٢ًأ

 أؾدددع ؾٗدددٌ أنتددد   دددٔ اؿ ؾدددٌٝ يكددد ٥ٞ ا٭صدددرل  سؾٝدددل ايٓكددد ٍ ضددد ٌٕخ ٖٚدددٞ    

ٝجلصْي  داڄ ٚوص ٗ ْؿطٞ اتد٢ َٜٛٓد  ٖدرا    يٚأْ٘ . ٖ  ا٬َٜ ڄ يًٓؿظأن سإٛاقـ ٚ

٘        قد ٚدٻ ْط ٕإٔ ٜهٕٛ ٖرا اٱ . ع اؿٝد ٠ ٖٚدٛ ٜػدعس غدر٫ٕ أقدس  ايسؾد م ٚأصًؿدِٗ يد

ٛداع ا٭صددرلخ ٭ْددي مل أؽٝددٌ  ددإٔ زؾدد م ايدددز    نٓددت ٫ أ٩َددٔ  ددإٔ ذاى ايًكدد ٤ ٖددٛ ايدد  

ايڀٜٛدددٌ قدددد ضدددأَٛا اًدددو ايع٬قددد١ ؾكدددسزٚا اكؿدددرلٖ  ظسّددد١ ايتدددرَس  ًددد٢ أصًدددـ    

أّ  ٔ َد  أ كد  ذيدو َدٔ ْطد  صٝدٛٙ ايتدرَس ْؿطدٗ   ًد٢          . ٚأ ِٛ ايسؾ م ٚأْصِٖٗ

أّ  دٔ نٝدـ  طجلدٔ ايسؾد م  عكدِٗ  عكد ڄ       .  زؾٝل ايدز  ا٭مح قُد ؾ حل َڀٝحل 

ٍ    .   ٜٓ ٜس 13ٗ َ٪اَس٠  اْدو اٳدد ٴْٛٞ ٭ دٝؼ أادصإ     :  ٚند ٕ ىتدتِ ن٬َد٘  د يكٛ

 .اؿٝ ٠ ٚػ ز ٗ  إسٜس٠ َساٌ

ٗ نددٌ َددس٠ ْعٝدددد اؿدددٜك اددٍٛ ايتٛثٝدددل نٓددت أاددظ  دددإٔ ْٛ دد١ َددٔ ايػكددد          

ٖتص دد١  دد ؿصٕ آت  دد٘  ٓدددَ  ٜتجلددد   ددٔ اًددو إٓعڀؿدد ا ايددَ  ؿددؿت  ؿددسه        

   ْ يكدددد نٓدددت أ٩َدددٔ : قددد ٍ يددٞ َٜٛددد ڄ .  ٕٛؾسٜددد َدددٔ ػددد ز   ٓددد ٤ ضددًڀ١ ايٓٛددد ّ ٚايكددد 

عكٝكدد١ إٔ زؾددد م اـٓدددم ايٛاادددد ٚإدددذلع ايٛااددد ٚايككددد١ٝ ايع ديدد١ ايٛاادددد٠ يدددٔ      

ٜػٴدزٚا  بعكِٗخ َُٗ  ن ْت ا٭ضب   ٚايٛسٚفخ ٭ٕ َٔ ٢ٓ ٚٗسى َٜٛ ڄ ٚاضدتعد  

 ؿدددزٙخ اتدد٢ اددٓ و ٗ آؿٝددر  ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١خ يددٔ      ضددتعُ زيتًكددٞ زؾدد ف  ٓددٛد ا٫ 

س ٚإٔ ايؿددا٥ٞ ايدرٟ ٚقدحل َٜٛد ڄ ٗ ا٭ضد     .. يٝػدسع صٓ دسٙ ٗ ذاا ايٛٗدس    ٜأاٞ َٜٛ ڄ َ 

 ًد٢ ؼًُد٘ َدٔ ؾدٓٛف ايتعدرٜ خ ٚؾكدٌ إدٛا         ْط ٕٚاعسٻض ٕ  ٫ اطتڀٝحل قدز٠ اٱ

ْ ٖدرا ايُٓدٛذع اٱ  ..  ؿُت  ٢ً إٔ ٜؿػٞ أزل ٤ أ كد ٤ صًٝتد٘ ايطدس١ٜ    ٞ ايسؾٝدحل  ْطد 

 ١ٜٚخ ٫ٚ قٛاٌْ ٚأ ساف ايبػس ن ٕ  ٢ً ايهٌ إٔ ٜؿْٛ٘ ٚوُٝ٘خ ؾ٬ ايدٜ ْ ا ايطُ

 . اطُو  إٔ ٜأاٞ ايسؾ م َٜٛ ڄ يًترَس  ًٝ٘خ ٫ٚ إٔ ٜترَس ٖٛ  ٢ً ايسؾ م

ات٢ َٜٛٓ  ٖدرا ٚأْد  َد  شيدت أعدك  دٔ أٟ ا د١ اددلز اًكد ا ايتدرَس ٗ ا زىٓد             

٫ أ سف ٌٖ ن ٕ ابي اٜديٛ ١ٝ دصًٝد١  . اؿدٜكخ يهي مل أ د ضبب ڄ اكٝك ڄ ٚااداڄ

أّ آْدد   . ب زنٗدد  اهلل ٖددٛ ايطددب  ٗ نددٌ اًددو ايهددٛاز  أٚ ٗ  ددص٤ َٓٗدد         ٚشا٥ًدد١ مل ٜ

زلجلٓد  ٭ٚ دد ؽ ؾدد يْٛ ا ايتددرَس ٗ ايتػًػدٌ ٗ أٚضدد طٓ  ؾٓ ددسٚا ن يطددٛع  طددٛز    

إ  َدد  اددد  َددٔ اددرَس مل أؾدددق٘ ٚمل أضددتٛ   أضددب  ٘خ   . ايع٬قدد ا ايٓكدد ي١ٝ إتٝٓدد١ 

ه ٗ أٟ  ددسف أٚ غددسع أٚ دٜددٔخ  ٚمل أقتٓددحل  ددإٔ قتددٌ ا٭مح أٚ ايسؾٝددل أَددسٷ َػددسٚع أٚ َبدد     
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ٛٻٙ    أْددنددٌ َددٔ ادد ى صٝددٛٙ ايتددرَس ْٚؿددرٙ     اٍٚضددأٌٚ اْٛددس   ٘ قددد صطددس غددسؾ٘ ٚغدد

 .ْ ٍ َ  ضبل َٔ ا زى٘

إ قددَٓ نددبرل٠خ ٚايهت  دد١  ددٔ اًددو اآدد١ ؾددعب١ َٚ٪ٕدد١خ ؾ ٕٓتؿددس ٚإٗددصّٚخ       

َٳس  ًٝ٘خ  ِٖ ْٝع ڄ زؾ قٞخ ا ز٠ڄ ْٓٛٞخ ٚ ُٴتر َٹس ٚايڃ ُٴتر ٓٝدتِٗخ ٗ  ًُٝد ا    اد ز٠ڄ ٚايڃ

ٌٖ ضدأزٟٚ ؾدؿجل ا نًدٗ  زثد ٤ يػدٗدا٤       ..ضتعُ ز١ٜ  س١٦ٜ   ٽًت  ساٌٝ ا٫ طهس

ٌ   ..ادرَس ايسؾد م  ًد٢ ايسؾد م      ًډِ أَدسٙ ٭ٚ دد ؽ       أّ أؾٴد ٸ ضدٝ ايًعٓدد ا  ًد٢ ندٌ َدٔ ضٳد

ايًٌٝ ٚا ٥هٞ ايترَس ٖٔ أْهسٚا ٚغههٛا  سؾ م دز ٗدِ َدٔ ؾٴدٓ ع اي دٛز٠خ ؾُدِٓٗ َدٔ       

ايترَسخ ٖٚٓ ى َدٔ غد زى ْٚؿدرخ ٚبصدسٕٚ بثدسٚا ايتؿدسع  ؿدُت         زضِ ٚصڀ٘ ؿًك ا

 ٢ً َطد زه ايتدرَسخ يكدد آ ضدٛا ٗ غؿًد١ َدٔ ايدصَٔ آْد   ٛاددآ  ؾكد٘ ؾدٓعٓ  قد٠ٛ             

 ٚ ْددد  ندلٜدددد ٤ٙ ٚ طددددْ  ٖٜٛتدددد٘ ايٛطٓٝددد١ ٚ ٓٝٓددد  دٚيتدددد٘خ دٚيددد١ ايٓٛدددد ّ      أ سشاؾٓدددٛ  

  .ٚايك ْٕٛخ ؾأؾبجلت ػس ١ اؾٓٛ  ٖٝص٠ ٚؾسٜد٠ ٗ ايٛطٔ ايعس ٞ

أَدد    يتددرَس ؾأقددعؿٓ  اؾٓددٛ  َٚصقٓدد ٙخ  ٚ دد ٤ا ايٛاددد٠ ايُٝٓٝدد١ يتجلكددل اًددِ       

اؾٓٛ ٞ ٚايػُ يٞ ٗ ايعٝؼ ٗ دٚي١ َٛاد٠ اأصر ٚاتب٢ٓ نٌ اه  ٞ َدٔ   ْط ٕاٱ

ايت س تٌ ٚآبر نٌ  ٛاْ  ايطً  ٚايؿط د َٔ ايٓٛد ٌَ ايطد  كٌخ يهدٔ يٮضدـ     

َٴ  ٬ڄ َدٔ  دصًٓ  ايٛاد٠ ٚمٔ َتؿسقٌ َٚتٓ اسٜٔ ٚقعٝؿٌ  ٭ْٓ  مٌُ ا زى ڄ 

ايترَس  ًد٢  عكدٓ  ايدبعةخ ٖٚدرا َد  أغدس٣ ايڀد َعٌ ٚقٝ ؾدس٠ ايؿطد د يٝتُد دٚا ٗ           

 .أطُ  ِٗخ  ٌ ٚيٝطتبٝجلٛا ا٭زض ٚايهسا١َ ٚاشل١ٜٛ ٚايت زٜ  اؾٓٛ ٞ

ق ٚيد١   ٱ د د٠ ٜددؾعي  ند ٕ  َد   ؾد ٕ  زغِ نٌ إدلزاا ايَ ضدسدٖ  ايٛايدد بْؿد ڄخ    

ضتطددد٬ّ ٕددد  ٚؾدددؿٗ  َجلٓددد١ ايتٛثٝدددلخ  ٖدددٛ ذيدددو ايكدددػ٘ ايدددرٟ    ٘ ٚزؾدددة ا٫اقٓ  ددد

اعسقت ي٘ َٔ قبٌ ن رل َٔ قبٝ٘ ٚزؾ ق٘ أٚ ٖٔ   ٜػ٘ أٚ  سؾ٘ ٚاؿد اِٗ  ًد٢   

أ١ُٖٝ ٚقسٚز٠ ادٜٚٔ ْٚػس َرنساا٘خ َٚع ابتِٗ يٞخ  ٌ ٚات٢ ااٗ َِٗ يٞ ؾدساا١  

 .ب   ذيو ايتع س ٚايتأصرلض  يتكؿرلخ يهِٓٗ ْٝع ڄ ن ْٛا هًٕٗٛ أ

ٝد١ ايع ٕٝدد١ ايددَ  كددا ٗ ايع ؾدد١ُ ا٫َسٜهٝدد١   ُٗ ااددد٣ ايٓدددٚاا ايعً غد زنت 

ٚاغٓڀٔخ ٚاضتُسا ٔط١ أٜ ّ مت ص٬شل   سض ْٚك ؽ بصس ا٭ع   ٚا٫نتػد ؾ ا  

ٚ ٓدددَ   ًددِ ايطددؿرل   . ٗ فدد ٍ اػدد ٝـ ٚ دد٬ع اَددساض اؾٗدد ش اشلكددُٞ ٚايهبددد     

٤اڄ َدددٔ يك ٥ٓددد   قُدددد  بدددد ايدددسٓٔ ايعبددد دٟ عكدددٛزٟخ اضتكددد ؾي ٚصؿدددـ  دددص    

ايًدّٛ يعددّ غدسٚ ٞ   يهت  د١خ ٚيكدد       أاٝ ْد ڄ ؿدٜك اَتص ت ؾٝ٘ يػ١ ايعت   ٚايٓكد ٚ

ادددددسف إٔ ٜعددددد ًَي قدددددٝؿ ڄخ  ٚزغدددددِ غدددددد٠ ا٫ْتكددددد دااخ ا٫چ أْددددد٘ طساٗددددد   أضدددددًٛ          

ذلفخ  ؾهددد ٕ ٜتعُدددد اٚٗددد ز ا٫ تطددد َ ا  ُٝٓددد  ٜهٝدددٌ ا٫اٗددد ّ يدددٞ       اادددد ًَٛ ضدددٞ اي
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ٕ َددٔ ايس ٝدٌ ا٭ٍٚ َددٔ إٓ قددًٌ ايددرٜٔ َدد  شايددٛا   ٖٓدد ى قًًٝددٛ ":قدد ٍ يددٞ.   يتكؿدرل 

 ٢ً قٝد اؿٝ ٠ ٖٔ وًُٕٛ َٛزٚث ڄ ْك يٝ ڄ نبرلاڄ َٚتٓٛ  ڄ نت زٜ  ٚايدىخ ايدرٟ  

ازادددب٘ ازلددد٘ ٗ  كًدددٞ َٓدددر  سؾتددد٘   يػددد   ١ ٚا٫صددد٬ف يًدددٛطٔ ٚأ ٓددد ٤ ايدددٛطٔخ    

ٜٴرنس  ٓد نٌ َٔ اع ٌَ َع٘  أْ٘ ايُٓٛذع ايرٟ ا ؾٜ  ٢ً ْكد ٤ َع  دْد٘  ٚضٌٝٛ 

ا٭ؾددٌٝخ ٚضددٝؿ س ا زىٓدد  اؿدددٜك  ددإٔ ٜكدَدد٘ نٛااددد َددٔ إٓ قددًٌ إتُٝددصٜٔ         

٘ ْٚٛ ؾدد١ ا زىدد٘خ ٗ شَددٔ قًډُدد  ػتُددحل نددٌ      أ ُ يدد ػدد   ١ َٛاقؿدد٘ ٚؾدددم ْٛاٜدد     

٘     ".اًو ايؿؿ ا ٗ غ ـ ٚاادد  إ قٓد  َ ٫ اددٚد شلد  ٗ     ":ٚصدتِ ن٬َد٘  كٛيد

خ نُد   ٗددْ ٙخ ٗ اٛثٝدل ا٭اددا      أْ٘ اذا َ  نت  ا زى٘ ايٓكد يٞ ؾطدٝهٕٛ ؾد دق ڄ   

ص ؾ١ أٚي٦و  خٚايٛق ٥حلخ ٚٚؾٝ ڄ َٚٓؿؿ ڄ يسؾ ق٘ َٔ ٖ َ ا ايت زٜ  اؾٓٛ ٞ اؿدٜك

 ."ايرٜٔ اضتػٗدٚا أٚ َ اٛا ؾدؾٔ َعِٗ ا زىِٗ أٚ  ص٤اڄ َٓ٘

ٕ ٜدددذلى َٗددد ّ  ًُددد٘ أ عددد اْتٗددد ٤  ايٓدددد٠ٚ ايعًُٝددد١ أځؾٳدددسٻ ايطددؿرل ايعبددد دٟ  ًددد٢     

خ ٚاضددتػسقٓ  طددٛاٍ ايڀسٜدددل ٗ اؿدددٜك  ددٔ ايككدد١ٝ اؾٓٛ ٝددد١      إڀدد ز  اٍٜٚددٛدٸ ي  

اؾٓددددٛ  إ ٜتطددد َٛا ؾدددٛم  سااددد ا إ قدددٞ ٚص٬ؾدددد ا      أ ٓددد ٤ ٚنٝدددـ ٜٓبػدددٞ  ًددد٢    

ٍ  أٚؾًٓ  إڀ ز ٚقبٌ . اؿ قس ٜٚتجلدٚا يٓؿس٠ قكٝتِٗ ايع دي١ يكدد   ":ٕ ٜدٛد ي قد 

ٍ  أْدددأصدلْدددٞ ا دددي ايددددنتٛز ؾددد٬ه   و ا ؾدددٌ  ًددد٢ أ ًددد٢ غدددٗ د٠  ًُٝددد١ ٗ فددد 

ٚ   ؽؿؿوخ ايبدٛزد ا٭  َدساض اؾٗد ش اشلكدُٞخ اْدي     أَسٜهدٞ ٗ ا٭َدساض ايب طٓٝد١ 

وخ يهٔ ٌٖ أديچو  ٢ً غٗ د٠  دٜد٠ اٛاشٟ ٗ أُٖٝتٗ خ  ٌ ٚقدد اؿدٛم    عل ؾ ٛزٷ 

ُٳتٳ  عددٖ  ٗ اْتٛد ز زد٠ ؾعًدٞخ ٜٚبددٚ إٔ ؾدُت٘  قدد        . "غٗ داا ايبٛزد ا٭َسٜهٞ   ؾٳد

أٟ غددددٗ د٠ : ؾطددددأيت٘. أٟ غددددٗ د٠ ٜعٓٝٗدددد أغددددعٌ ٗ داصًددددٞ زغبدددد١ نددددبرل٠ ٗ َعسؾدددد١   

نت  ددد١ اددد زٜ  إٓ قدددٌ ؾددد حل ؾ قدددٌخ ؾؿدددٞ ذيدددو ايتٛثٝدددل صدَددد١    ":قددد ٍ. اكؿدددد 

ضدددٓتعًِ َدددٔ ذيدددو ايتددد زٜ  نٝدددـ اضدددتڀ ع َٓ قدددًٛ    خٚيًتددد زٜ  اؾٓدددٛ ٞ ْطددد ٕيٲ

اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١ ؼسٜدس أزض اؾٓددٛ  ايعس ددٞ َدٔ أ تدد٢ ٚأقد٣ٛ اَدلاطٛزٜدد ا ايكددسٕ      

ٚ ٛاددددداِٗ ٚاص٬ؾددددِٗ ٚاّدددد ِْٗ  ككددددٝتِٗ    ١ ٚإطدددددع  يكٓبًددددنيايت ضددددحل  ػددددس٠ 

ؾ يتٛؾٝل اؿكٝكٞ يًعٛاٌَ ايَ ن ْت أضد ع ؼسٜدس اؾٓدٛ     . ٚ ٥٫ِٛٗ يكٝ دااِٗ

أاددزٟ َد ذا ضٓطدُٞ    . ضت عٌ غسؾ ٤ اؾٓٛ  ٜطتًُٕٗٛ َٓٗ   ٛاٌَ ٚأضساز ايٓ د ه 

 ددٞ َددٔ ادد زٜ  ؼسٜددس اؾٓددٛ  ايعس اْؿدد فاْٗدد  غددٗ د٠ إػدد زن١ ٗ . اًددو ايػددٗ د٠ 

 ."ايدلٜڀ ْٞ ضتعُ زا٫

ٚد ت٘ ٚاْ  أنٔ ي٘ نٌ ايتكدٜس ٭ْ٘ ّ ٌ ٗ ٚاغٓڀٔ قك١ٝ ٚطٔ ُّٖٚٛ غع  

       ٘  ٴدددا َددٔ ٖددرٙ   . ٜٚتؿددسف  ددٛاشع َددٔ ايػددرل٠  ًدد٢ ٖٜٛدد١ اؾٓددٛ  ٚا زىدد٘ ٚنساَتدد
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ايٛايدددد ٗ ايهت  ددد١ َُٗدد  ن ْدددت اؿ ددد خ يعًٓددد     اقٓددد عايصٜدد ز٠ ٚنًدددٞ اؿدددُِٝ  ًدد٢   

 .ٚا زى٘  ريو ندّ ايٛطٔخ ٖٜٛت٘

 لوة الحفيد في التأثير

ٗ  ڀ١ً ْٗ ١ٜ ندٌ أضدبٛع  دسا ايعد د٠ إٔ هتُدحل ندٌ أؾدساد  د ٥ًَ ٗ َٓصيدٞخ          

ٗ قددٛااٞ َدٜٓدد١ زٚاػطددذل ْٜٝٛددٛزىخ ؾؿددٞ ذيددو ايت ُددحل ْػددعس ٚنأْٓدد  ًْددتك٘        

ٕڂكدي أٚ ايدزاضد١      ٛ دٛد    أن دس ٚؾٝد٘ اطدٛد ايؿساد١    .. ا٭ْؿ ع  عد أٜ ّ َدٔ ايعُدٌ ا

يٛايددد٠  ٝٓٓدد خ ؾٓت دد ذ  أطددساف اؿدددٜك ٚايددرنسٜ اخ ايددَ ٫ ؽًددٛ   ايٛايددد ؾدد حل ٚا

ْطدددتُتحل ْٝعددد ڄ  كؿدددـ  .. ْطددد ٕ ددد د٠ڄ َدددٔ ايػدددٛم ٚاؿدددٌٓ يدددٮزض ٚايتددد زٜ  ٚاٱ  

ٚذنسٜدد ا ايٛايددد ايهدد رل٠خ إؿٝددد٠  ٚايًڀٝؿدد١خ  ضددٛا٤ ايددَ  ددسا يدد٘ أٚ ندد ٕ غدد ٖداڄ       

إأضدد ١ٜٚ ٚإ٪ٕدد١   ندد ٕ ٜت ٓدد  ٗ يك ٤اآدد  اًددو اـددٛض ٗ ا٭ادددا     ٘يهٓدد.  ًٝٗدد 

 .ايَ   ؽ أاداثٗ  ْٚت ٥ ٗ 

ّ ٖدددٛ ايتطددد ق٘ 2010 ٝددد إٔ َددد  َٝدددص  ڀًدد١ ا٭ضدددبٛع اي  يدددك َدددٔ غددٗس دٜطدددُدل     

ايه ٝـ يً ًٛع ؾ نتطت ا٭زض ٚضڀٛه إٓد شٍ ٚا٭غد  ز عًد١  ٝكد ٤ شلد  ْ شلد        

ٚزْٚكٗدد   اـدد ف ٚإُٝددصخ يهددٔ َدد  ٜعهددس ؾددؿٛ ايتُتددحل ظُدد ٍ طبٝعدد١ غددت ٤ ٫ٜٚدد١           

ٜٛٛزى ٖٛ  سدٖ  ايك زعخ ؾًٝ أ ايبػدس ي٬ضدتُت ع  ددف٤ ايبٝدٛاخ َٚد  ٜصٜدد ذيدو        ْٝ

َٴتعدد١ڄ ٖددٛ ػُددحل نددٌ       ٟ انتُددٌ ايًكدد ٤ ايعدد ٥ًٞ  عددٛد٠     .  ؾددساد ايع ٥ًدد١  أدؾ٦دد ڄ ٚ  ٚيځدددٳا

ُٵسٳإ ق َد   د٘   ند ٕ أٍٚ َد    . ٚ ُ ز َٔ نًٝ اُٗ خ  ٚ ػ ٥س ايؿسه اػحل ٗ ٚ ُٖٛٗد    ٹ

ايدَ اتُٝدص ٗ    "إ د  "دٸَ  يد٘  عددٖ  قٗد٠ٛ ايدبٴٔ     قد .. اكبًُٝٗ  زأع  ٳددٸُٖ  ؾد حل  ٖٛ 

قڀحل َٔ ايبطهٜٛت ايدرٟ ود  إٔ   َحل ا٫َسٜه١ٝ  "ا٫ضت ز ٛنظ"ؼكرلٖ  َك ٖٞ 

 .ٜتٓ ٚي٘ َحل ايك٠ٛٗ

ٕد ذا ٖدرا ايتُٝٝدص  دٌ اؾځددٸ ٚا٭   أيدٝظ َدٔ ايٛا د   ًٝهُد            :ضأيتُٗ  ٖ شا ڄ

١ ا٭ؾددددٌخ يهدددددٔ   يٓهٗددددد١  ٕ ؼكددددسا يدددددٞ ايكٗدددد٠ٛ ؾأْددددد  اٯصددددس أابٗددددد  ٭ْٗدددد  ّٓٝددددد    أ

ٕ مؿدٌ  ًد٢ ايدز د١    أ ٓددَ  اهدٕٛ ضدبب ڄ ٗ    : قد ٫ يدٞ  دراا ا٭ضدًٛ     !.  ا٫َسٜه١ٝ 

ؾٗدِ قؿددُٖ خ   أمل .  ايه ١ًَ ٗ أٟ َدٔ إدٛاد ايدزاضد١ٝخ  ٓددٖ  ضدٓجلتؿٞ  دو ٖهدرا       

 . ٔ أٟ دز ١ ن ١ًَ اتجلدث ٕخ ٚنٝـ اضتڀ ع اؾد إٔ ٜط  دنُ   :ؾطأيتُٗ 

ُٵسٳإاْدل٣    ْد  دزاضد١    اٍأْدت اعدسف أْد٘    :     زلد٘ ٚاضدِ أصٝد٘ قد ٬٥    َتجلدث  ٹ

إددٛاد ايعًُٝدد١ ايددَ اهددٕٛ ا٭ضدد ع يػددسٚٙ دصددٍٛ نًٝدد١ ايڀدد  ايبػددسٟ  إٔ  ًٝٓدد خ       

يػددُٛي١ٝ إددٓٗ خ إٔ نتدد ز  عددة َددٛاد  ًددّٛ ايطٝ ضدد١ٝ ٚا٫قتؿدد د ٚايتدد زٜ  ٚايًػدد١       

 ٞ َد  ٜصٜدد  عكدٗ     يهدٔ  . ٚاكدِٜ اَتجل ْ ا دٚز١ٜ  عد نٌ ؾؿٌ  اتٛع   َتجل ٕ ْٗد ٥
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ٗٸصا شلرا ايػسض اكدّ ص٬شلد  ْتد ٥     اعكٝداڄ إٔ  ًٝو إ اًكٞ ق قس٠ ٗ ق  ١  ٴ

عك اتٛص٢ ؾٝ٘ ايدق١ ٗ اصتٝ ز إسا حل إٛثٛم ؾٝٗد خ ٚيكدد اصذلْد  إ ٜهدٕٛ ع ٓد       

  ٞ ٕ  د د  . ٗ َ د٠ ايت زٜ   ٔ دٚز اؾب١ٗ ايك١َٝٛ يتجلسٜس اؾٓدٛ  ايعس د ُٵدسٳا  عددٖ     ٹ

٘  يٝ  طدد  ايٛ أادددزٟ يكددد اؿددٌ نددٌ َٓدد   ًدد٢ ايدز دد١ ايه ًَدد١       : ايددد ؾدد حل  كٛيدد

إسا حل ايت زى١ٝ ايدَ   ايٝٗ ٭ْو نٓت قد أثسٜت ايبجلك  تؿ ؾٌٝ دقٝك١ مل اػس 

ؾدؿٛف   اٍخ َ دٌ طكدٛع اأدٜد١ قطدِ ا٫ْكدُ ّ      ايٝٗ نڂتبت   ٱلًٝص١ٜ أٚ اٴسْت 

٫ اعدسف أٟ صًٝد١  دٔ     اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ٚايطٿدس َدٔ ٚزا٤ اهدٜٛٔ ص٬ٜد  ضدس١ٜ َؿدػس٠        

ا٭صددس٣ غدد٦ٝ ڄخ ٚنٝؿٝدد١ آؿٝددر ايعًُٝدد ا ايؿدا٥ٝدد١  ت ڀددٝ٘  دد يؼ ايدقدد١ يتجلكٝددل     

اْبٗدددس اؾُٝددحل  ٓددددَ  اددددثتِٗ  ددٔ أضددد يٝ  ايتهدددسِٜ    يكدددد  .اشلدددف  أقدددٌ اـطدد ٥س  

ٜٴهددسٸّ  ٛ بدد١    ايػددهًٞ ٕددٔ ٜددٓ و ٗ آؿٝددر ايعًُٝدد١ ايؿدا٥ٝدد١خ ٚنٝددـ ندد ٕ ايؿدددا٥ٞ 

ٗ  دددٕ أٚ  ًدد٢ نددٛ  َددٔ غددسا  ايًُٝددٕٛ ايبدد زد ٗ    طعدد ّ ٗ َڀعددِ ايبجلددس ا٫ٓددس 

أادددد٣ َػددد ز  ايػدددٝ    ُددد ٕخ  دددٌ ٜٚدددتِ ؼدٜدددد ايتهدددسِٜ  ٓددد ٤ٶ  ًددد٢ دز ددد١ صڀدددٛز٠    

 . ٚأ١ُٖٝ ايع١ًُٝ إٓؿر٠

ايدلٚؾٝطددٛز إػددسف  ًدد٢  ٚ ًدد٢ ا٭صددـيكددد أدٖػددت اًددو ايتؿ ؾددٌٝ  ايڀدد٬   

دا  ًٝٗددد  ٗ  إددد د٠خ ايدددرٟ ضدددأيي  دددٔ نٝؿٝددد١ اؿدددٛيٞ  ًددد٢ إؿددد دز ايدددَ ا تُددد         

٘  . ق قساٞ إ ايؿكدٍٛ ٜهد د   : ٚن ٕ َٔ أٚسف ا٭ض١ً٦ ض٪اٍ أاد ايڀ٬  قد ٍ ؾٝد

سزٜددد١ ٫ ُدددت يت زىٓدددد    ٜكدددتًي اتددد٢ أ دددسف ضددددس اصتٝددد زى يبجلدددك  دددٔ ػس دددد١ ؼ      

َسٜهددٞ  ددأٟ ؾدد١ًخ  دددٌ  ددسا أاددداثٗ  ٗ أزض اؿؿددًٗ   ٓدد  ااٝڀددد ا        ايتجلددسزٟ ا٭ 

ٕ ؾ دأ٠ ؾددُت  .  ٚب٫ف ا٭َٝد ٍ   ُٵدسٳا ٝٸدد١ ن  ٹ أِد  ود ٍٚ إ ىتدددل زغبد١ ٚٓ ضدد١    ٖٓ

ٚعُ ع ٚ ػ٤ٞ َٔ ايتًك ١ٝ٥ نطس ا٭  ؾ حل ؾدُت  .  دٙ ٗ زل ع  ك١ٝ ايٓك ؽ

ُٵسٳإ ٕ غُدس ايطدسٚز   . قٌ يٞ أٜؼ ن ٕ زدى  ًٝد٘  : َتط ٬٥ڄ  ٹ ُٵدسٳا يسغبد١ ايٛايدد ٗ     ٹ

ٜ ڄ إ ٜطُحل َٓ٘ إصٜدخ ٚؾسات أْ  ن رلاڄ ٭ٕ ٗ ذيو  ا١٦ٝٗ يًٛايدد ٗ إ ٜؿهدس  دد   

 .ٗ ادٜٚٔ ا زى٘

ُٵددسٳإقدد ٍ  ؾددجلٝو  ددداڄ  ددإٔ قٝڀدد ا ٚعدد ز   ":إٔ زدٸٙ ندد ٕ  ًدد٢ ايٓجلددٛ ايتدد يٞ  ٹ

ٚأزض ٜ  ط٘ اؿؿًٓ   دٔ اًدو ايبكعد١ َدٔ ا٭زضخ يهدٔ  ًد٢ ايدسغِ َدٔ ذيدو َٚدٔ           

ايؿدد زم ايددصَي  ددٌ اؿددسنتٌخ ا٫چ إٔ ٖٓدد ى مثدد١ اػدد  ٘  ددٌ ايت ددس تٌخ ؾ ٕطددتعُس   

 ٚ ٬ اؿدددسنتٌ ااؿكتددد  ٗ ا٭ٖدددداف ايتجلسٜسٜددد١ ايٛاادددد٠  نٹددديًبًدددٜٔ نددد ٕ ٚاادددداڄخ 

أَ  اصتٝ زٟ يتًو ايت س ١ دٕٚ غرلٖ  ؾًطب  ص ف . ٚؼكٝل ايطٝ د٠  ٢ً ا٫زض

ضدٞ  ٓط١ٝ ا٫َسٜه١ٝخ ا٫چ إ َطدك٘ زأ ٫ ٜعسؾڂ٘ ايه رلٕٚ َٓهِخ  ؾسغِ أْي أٌٓ اؾ

ْ       "خ  دٕ" ٖٛ  ٝد١ ا٭ٖدِ ٗ ايػدسم    اًدو إدٜٓد١ ايدَ ن ْدت ُ دٌ إطدتعُس٠ ايدلٜڀ 
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اؾٓددٛ  ايعس ددٞ  دددَ ٥ِٗ   أ ٓدد ٤ا٭ٚضدد٘خ ٚ ن ْددت َطددسا ڄ ٬ٕاددِ  ڀٛيٝدد١ ضددڀسٖ     

يهٔ ٖٓ ى َد  ٖدٛ أغدد صؿٛؾد١ٝ َدٔ ندٌ       .  كٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚ ب١ٗ ايتجلسٜس

 تددصخ َدد   ؾدد حل ايددرٟ أ ٖددراخ ٖددٛ إٔ ٚااددداڄ َددٔ ايعٓ ؾددس ايؿدا٥ٝدد١ ايبدد زش٠ ٖددٛ اؾځدددٸ         

ُٵسٳإ"سنٞ اٝٝتخ  أْي أٌٓ ازل٘ اؿ إٔ ٜهدٕٛ ٗ   ٥ًتدو  أادد َدٔ     ؾد خ ٚشلرا " ٹ

ؾٓعٛا ٖرا ايت زٜ  ايرٟ ٜػسؾو ٜٚػسف ٚطٓو ٚمل اؿت س  ٘  ؾٗرا  ٳٝ ٷ َػدٌخ  

 ."ٜدٍ  ٢ً أْو يطت ٗ َطت٣ٛ ذيو ايػسف

ٕ ند ٕ    ُٵدسٳا ٜطدسد يٓد  اؿ ؾددٌٝ ق قدسا٘ عُد ع َٓكڀدحل ايدٓٛرلخ ؾُٝدد  ا٭          ٹ

ٕ  ًد٢ ا٫ دٔ    َٕطدُسا  ؾ حل وتطدٞ قٗٛاد٘ ٚ ٝٓد ٙ     ُٵدسٳا خ ٜؿدٝ  يد٘ ايطدُحل ٜٚتد  حل      ٹ

ُٵدددسٳإثدددِ ٚاؾدددٌ  . ادٜ ددد٘  ػدددػـ ٚاقدددو   ٍ   ٹ يكدددد ا ٚيدددت إٔ أصدددتِ   : ادٜ ددد٘  ددد يكٛ

 س ايؿ دس   ٫ْتُد ٤   ق قساٞ  ٔ اأثرل شٜ زاٞ ا٭صدرل٠ يًدٛطٔ ا٭ڂّ ٗ اعُٝدل َػد     

ٔ     اٍ دادٟخ ٚاؿد   ٭زض ب  ٥ٞ ٚأ را ايتد زٜ  ٚاشلٜٛد١خ ٖٚد    دز د١ ايٛيدحل ٗ ايبجلدك  د

ضدت ذ إػدسف   يهدٔ ا٭ . صرل ن ٕ ا٭ِٖ ٗ اصتٝ زٟ ٕٛقٛع اًو اا قس٠ايطب  ا٭

ا تددرز يددٞ  ددأد   ددٔ ا٫ضذلضدد ٍ ٗ  ق قددساٞ ايددَ ٚؾددؿٗ    ُٕتعدد١خ  يهددْٛي قددد        

 . ػ ٚشا ايصَٔ اادد يٞ  عػس دق ٥لخ ٚطً  َي إٔ أق  ١ً ٗ َهتب٘

ا   تؿ ؾددًٝٗ  ايدقٝكدد١خ ثددِ ٚٗ َهتبد٘ اصدلْددٞ  أُٖٝدد١ اٛثٝدل َ ددٌ اًددو ا٭ادد   

ند ٕ ضد٪اي٘ قس د ڄ    .  ضأيي ٌٖ أيډـ  دى أٟ نتد    دٔ اد زٜ  اؾبٗد١ ايكَٛٝد١      

ي  ددأْيهددٓي أ بتدد٘  ددإٔ  ٳدددٸٟ ٜؿهددس اٯٕ ٗ نت  دد١ َددرنساا اٝ ادد٘ ٚٚ دادد٘        . يددٞ

ٞ   . ا٫لًٝصٜدد١  اٍضددأقّٛ  ذلْتٗدد    أادددزٟ أْددو قٛددٛٚ ٗ إٔ ٜهددٕٛ     : ثددِ قدد ٍ يدد

ٝددد١ ٗ ايتؿ ؾدددٌٝ ايدقٝكددد١ َػددد زن ڄ ٚغددد ٖداڄ  ًددد٢ ذيدددو      إؿددددز ايدددرٟ اعتُدددد  ً  

ن دّٝدد١ ٫ اعتُددد ا٫چ إؿدد دز إٛثكدد١خ  ٝددد إٔ أدا٥ددو  ايتدد زٜ خ يهددٔ َددٔ ايٓ اٝدد١ ا٭

ٚا تصاشى  أؾًو ٚا زىدو ٚاكددّو يبجلدك  دٜددخ ندٌ ذيدو قدد َهٓدو َدٔ          

ٚضدددأيي أٜكددد ڄ  دددٔ شٜددد زاٞ يًدددٛطٔ َٚددد   ٬قتٗددد       . اؿؿدددٍٛ  ًددد٢ ايدز ددد١ ايه ًَددد١  

أصدلا٘  ٔ نٝـ أذًٖي اصااِ ايٓ ع ٗ اضتكب يٓ خ ٚايذلاٝ  . ٛقٛع اا قس٠َ

 ٓدد  ٚانددساّ قددٝ ؾتٓ  ٗ َدددٕ  دٜددد٠خ  ددٌ ٗ َٓدد طل مل ْعددسف مددٔ أًٖددٗ  َددٔ قبددٌخ    

ٚنٝددـ اسؾددٛا  ًدد٢ اضددتكب يٓ  ٗ إٓدد طل ايسٜؿٝدد١ ايددَ  ُددٌ ؾٝٗدد  اؾددد ؾدد حل           

اٝدددك اطدددُو قدددٛاٌْ إٓڀكددد١     يسؾددد ف اؿدددٞخ   أاٝ ْددد ڄايٓ زٜددد١ ٚ ددد ط٬م ا٭يعددد    

نٓت أاط ٤ٍ ٕ ذا نٌ ٖرا   يهٔ ضس  ٕ َ  قسأا اٱ   د١ ٗ  ٝدٕٛ ايٓد عخ    .  ريو

ؾكدد ند ْٛا ٜتجلددثٕٛ  ػد٤ٞ َدٔ ايؿ دس ٚا٫ تدصاش  ع٬قدتِٗ   ؾدد          . ٚٗ اؿسؾ اِٗ

ْ نٓت أزلحل َِٓٗ ٗ غٝ  ٘  ٔ َٛاقؿ٘ اٱ. ؾ حل ١ٝخ ٚغد   ت٘ ٚثبد ا َٛاقؿد٘خ    ْطد 
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ًدؼ َد  زلعتد٘ َدٔ ٚؾدـ  ؾددٟخ  َد  ؼدد   د٘ أادد إطدد٦ٛيٌ           ٚند ٕ َدٔ أْدٌ ٚأ    

   ٍ يكدد ضدكڀت   :"  أَ ّ ػُحل َٔ ايٓ ع ٗ اا ؾ١ٛ ايَ ن ٕ ٜعٌُ ؾٝٗد  اُٝٓد  قد 

 ْطدد ٕأُْٛد١ ٚضدكڀت زَٛشٖد خ ٚ ًد٢ أْك قدٗ  ْػدأا أصدس٣ ثدِ أصدس٣خ ٚ كدٞ ٖدرا اٱ           

 ا َب د٥دد٘خ ٘ ايؿ قدد١ً ٚؾدددم اع ًَدد٘ ٚثبدد أ ُ يددٚايسَددص  ٚاقؿدد ڄ زاؾددحل ايددسأع غدد ك    

يكد ٢ٓ زؾ ق٘ ٚٚٚـ ضًڀت٘ ٚاأثرلٙ ؿُ ١ٜ ايٓ ع َٔ ايتڀسف إؿسٙ ٗ آؿٝدر  

ؾجل٢ُ اددٚدٖ    ػل ا٭زض  خايك ْٕٛخ ٚا ذلف ي٘ ايعدٚ  أْ٘ ز ٌ إٛا ١ٗخ ٫ ايػدز

ت٘ ايٛدٜددد ٕ تكدددَٓدددٔ  بدددك أ ددددا٤ اؿٝددد ٠ ٚاؿكددد ز٠ ٚؾددد ٕ ندلٜددد ٤ ضددد نٓٝٗ  ؾ ا  

   ٚ ٚزلد٢  ًد٢ ندٌ أغده ٍ ايتدرَسخ ٚشٖدد   ٕد ٍ        أًٖد٘خ  ٚاٯن ّ ٚاطُدإٔ يد٘  بدٌ"ايعٴسٸ" 

ٚ  يطًڀ١ ٚداؾحل  ٔ ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘خ ٚ طب  نٌ ٖرا ااذلَ٘ ايعدٚ ٚايؿدٜل ؾب زند٘  

ٕ ايبػسخ ٖٚرا ٖدٛ ضدس  كد ٤ ٖدرا اٱ     غسٚزاهلل ٚ ٓب٘  ٚ ٓددَ   . اٝد ڄ َعدصشاڄ َٚهسَد ڄ    ْطد 

َ  اٝٓٗد   ٓدد  ٚمل أؾُٗد٘   ٟؾدػس  ٗ زلعت ذيو ايٛؾدـ ادرنسا ن٬َد ڄ زلعتد٘     

  ٟ أ ددذلف  ددأْي مل أٚزٿ  يهددِ إدد ٍخ يهددٔ ايطددُع١ ايڀٝبدد١      : ندد ٕ  دددٟ ٜكددٍٛ يٛايددد

 .ٚايت زٜ  إػسف ٚضت دُْٚٗ  َٜٛ ڄ أؾكٌ َٔ إ ٍ

 ٍ إ  ًددددداڄ نأَسٜهدددد  ذاا اكدددد ز٠ ٚزقددددٞ  : اصتتُددددت ادددددٜ ٞ َددددحل أضددددت ذٟ  دددد يكٛ

ُٚتًو نٌ ٚض ٥ٌ ايتهٓٛيٛ ٝ  ايعؿدس١ٜ ٜهدٕٛ ايتٛثٝدل ؾٝٗد  أضدٌٗ ٜٚػدٌُ ندٌ        

ٚشلرا ػد نت  ايت زٜ  اتدصااِ َدرثس ٚأصبد ز إطد ٌُٖ ٗ ؾدٓ  ١ ايتد زٜ خ        خ٤غٞ

َٸ  ٖٓ ى ٗ ايػسم اٝك ٜطدٛد اؾٗدٌ ٚا٭َٝد١ ٚآعددّ       طد٘ قٛا دد ايدّكساطٝد١خ    أأ

ٜٓؿددسد  هت  دد١ ا زىدد٘   ٚ خٚاٝددك ايتددرَس هعددٌ َددٔ إٓتؿددس ايؿدد ْحل ايٛاٝددد يًتدد زٜ      

ٓ ع اؿٝدد ٠ ٚايتدد زٜ خ ٚشلددرا اذا أزدا إٔ   إصٜددـخ ٚيددٝظ ادد زٜ  ا٭ ڀدد ٍ اؿكددٝكٌ ؾٴدد     

اؿتؼ ٖٓ ى  دٔ ز د ٍ ايتد زٜ   اؿكدٝكٌ  ًٝدو إ ابجلدك  دِٓٗ ٗ قًدٛ  ٚ كدٍٛ          

ضدٞ نػدؿت   ٫ٚ غدو إٔ شٜد زاٞ ٕطدك٘ زأ   . ايبػس ؾٗٞ عل أؾدم إسا حل ٚأْٛؿٗ 

يدٞ ايهد رل َدٔ صؿ ٜد  ٚأضدساز اد زٜ   ددٟ ايدرٟ اؾت دس  د٘ ٚأاد  إٔ أقدسأٙ ٚاضددتٛ ب٘             

َ  ٚ داي  ٘ ؾأْ  اٯصس أزٜد إٔ أقدسأ  دٔ ٖدرا     ٫ آظٳ:ضت ذٟ ق ٬٥ڄ أٚد ي . ٚأُ ً٘

 .  ْط ٕاٱ

ُٵدسٳإ     ؾ دأ٠ ايتؿدت ا٭  ؾد حل   ػد ٖٞ  ٚصد طبي  ًٗ د١       اْت٢ٗ اددٜك ا٫ دٔ  ٹ

ااكدددس أٚزاقددو ٚقًُدددوخ ؾددد ٕ قددددزٟ إٔ أ دددٝؼ اْتؿددد زاا   : ؾٝٗدد  ْددددل٠ ا٭َدددس قددد ٬٥ڄ 

ٚ أؾساااؿٝد ٠ ٚاْهطدد زااٗ خ   ٌ اصأٗد   صْدٞ نددٌ َد  زلعددت إٔ أزٟٚ   يكددد اؿډ. اْٗدد  َدسا

ايٛقددد ٥حل ٚا٭اددددا  ايت زىٝددد١ ايدددَ  ػدددتٗ  ٚغددد زنت ؾٝٗددد  صدَددد١ يٮ ٝددد ٍ ٚٚؾددد ٤   

يًػدددٗدا٤ ٚاْتؿددد زا يٮَ ْددد١ ايت زىٝددد١خ ٚندددٌ َددد  أز دددٛٙ إٔ ٜعدددرزْٞ ايبػددددس اذا مل         
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اطددعؿي ايددرانس٠ ٗ اٛثٝددل ْٝددحل أزلدد ٤ َددٔ غدد زني قڀدد ا اٝدد اٞ ايهدد رل٠          

 . ١ٚإتٓٛ

ٕ ايهت  دد١  ددٔ َساًدد١ ايڀؿٛيدد١ ٚايػددب   يٝطددت   ُٕٗدد١خ     أ اٍقددد ٜٓٛددس ايددبعة  

٘ٴ  يهددٓي أز٣ ايعهددظ َددٔ ذيددوخ ؾُددٔ ا٭ُٖٝدد١ َهدد    ٕ ايهت  دد١  ددٔ ايٛاقددحل ايددرٟ   غدد

خ َٚدٔ  ف اؾٓٛ  ايعس دٞ   َد١ ٜٚد ؾحل ص ؾد١    طؿ ٍ ٚغب    ٌٝ ن ٌَ َٔ أ ٓ ٤ أزٜ أ

 ٕ ٛاقددـ ايددَ اعددسض شلدد  ايٛايددد ٗ  إٗددِ ايتڀددسم يٛددسٚف اٝدد ٠ ٚقددٔ ذاى ايددصَٔ ٚا

ضددددُٗت ٗ ؾددددٗس ٚاػددددهٌٝ غ ؿددددٝت٘   أايعكدددددٜٔ ا٭ٍٚ ٚاي دددد ْٞ َددددٔ اٝ ادددد٘ ٚايددددَ   

٭ٕ ايهت  دد١  ددٔ اٝ ادد٘  دددٕٚ ذيددو ضددتهٕٛ ْ قؿدد١ ٚفددصأ٠     خٚضددًٛنٝ ا٘ ٗ اؿٝدد ٠

ٚزنٝه١خ نُ  إٔ اغؿ ٍ اؿدٜك  ٔ اًو إسا١ً أٚ إسٚز  ًٝٗد  َدسٚز ايهدساّ ٜعدي     

 .١ُٗ َٔ ا زىٓ َ اٹكڃبٳ١اصتصاٍ 

إ ايب١٦ٝ ايَ ْعٝؼ ؾٝٗ  ٚايٓ ع ايرٟ ْتع ٌَ َعِٗ ْٚتأثس  ِٗ ٚايٛسٚف ايدَ  

اٛا ٗٓدددد  ْٝعدددد  اػددددهٌ اؾددددص٤ ا٭ندددددل َددددٔ اّ ْٓدددد  ٚقٓ   آدددد  ٚ  يتدددد يٞ ابًددددٛز          

ؾؿٞ ايؿؿٌ ا٭ٍٚ َدٔ ٖدرا ايهتد   ٜكدـ ايكد ز٨ أَد ّ       . ضًٛنٝ آ  ْٚٗ ٓ  ٗ اؿٝ ٠

  ايٛايددد ٗ ايعكدددٜٔ ٚايٓؿددـ َدٔ  داٜدد١ اٝ ادد٘خ ٖٚددٞ   ايٛدسٚف ايك ضدد١ٝ ايددَ ٚا ٗٗد  

ايددَ ؾددٗسا غ ؿددٝت٘ ٚغددهًت ضددًٛنٝ ا٘ ٚقٓ   ادد٘ ٗ اؿٝدد ٠خ ؾڀسٜددل اٝ ادد٘ مل        

ٜهٔ َعبدداڄ أٚ َؿسٚغد ڄ  د يٛزٚدخ   دٌ ند ٕ  ًد٢ ايددٚاّ ٚ دساڄ ٚغد ق ڄخ ؾٓ دد أْد٘ نًُد              

 دٌ ذيدو   ٘ َٔ ايؿعٛدخ ٭ْ٘ ّيهٔ ذيو مل ٜ ٓ.  ػ ٚش  كب١ اْتؿبت أَ َ٘ أصس٣

٭ْ٘ ّكت ايعٝؼ  دٌ   ١ايكُ اٍايُٓ٘ َٔ ايٓ ع ايرٟ ئ ٜٛقؿ٘ غ٤ٞ ات٢ ٜؿٌ 

يكددد  دد ؽ ٚنددرا أ ٓدد ٤  ًٝدد٘ ٗ ؾددساع غددب٘ َطددتُس ٚغددب٘ دا٥ددِ َددحل ٚددسٚف      . اؿؿددس

ًځددد         اؿٝدد ٠ ٚاكًب اٗدد خ ٚاًكدد٢ قددس  ا اؿٝدد ٠ إتت يٝدد١ ٚايٛددسٚف ايك ضدد١ٝ  ؿدددل ٚ ٳ

ايكُددد١خ َؿدددساڄ  ًددد٢ ا٫ضدددتُساز ٗ   اٍ زٙ ٚاقؿددد ڄ  ًددد٢ قدَٝددد١   بددد اخ غ صؿددد ڄ  أ ؿددد  

إٛا ١ٗ ٚايؿدُٛدخ َٚدحل ندٌ ؾدد١َ ٚا ٗٗد  أٚ قدس ١ اًك ٖد   ند ٕ ٜدتعًِ ايددزٚع           

 ٛدٙ  ٚٚا د٘ َد  ٖدٛ     ٚأضساز ايتجلٌُ ٚايؿُٛد يتجلكٝل ايٓ  هخ ؾتؿً   طب  ذيو

 .ايكس ١ ايَ ٫ اهطس ايٛٗس اكٜٛ٘  إٔدزى ٚاقتٓحل ٚأغدخ ؾأ أؾع 

ا٭صر ٚايعڀ ٤خ ؾأصر َٔ  ٔ  ًدٞ  د َس ٚأادظ ظُد ٍ أثدس       يكد اعًِ َٚ زع ؾٔ

ذيددو ايؿددٓٝحل ٚايهددسّ ٗ ْؿطدد٘ ٚ كًدد٘خ ؾُدد زع ٚااكددٔ ٫اكدد ڄ ٗ اٝ ادد٘ ؾددٔ ايعڀدد ٤     

ؾأؾبو ايهسّ   د٠ ّ زضدٗ  ٜٚتؿدـ  ٗد خ َددزن ڄ  إٔ ا٭صدر ٚايعڀد ٤ َدٔ أٖدِ ؾٓدٕٛ          

ْ اؿٝ ٠خ ٚاذا ن ٕ ايعڀ ٤ نسَد ڄ   َتِٗ ٚؾدؿ اِٗخ  ٝ ڄ ّٝدص َٛاقدـ ايٓد عخ ٚغدٗ     اْطد 

ؾ ٕ ا٭صر ؾدٔ  ػدسٟ اتعُدل ؾٝد٘ ايؿدؿ١ إػدسق١ ٚاؾًُٝد١ يًدٓؿظخ ؾتعًُدو اد            
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ثددس ٗ ْؿددٛع َددٔ اقدددڀساِٗ    دز٠ ٚق ندد ٠ ايهدددساّ ؾددتذلى ذاا ا٭  ايعڀدد ٤  ٓددد إكدد   

 .اؿ  ١ يٮصر

َتصآددددد١   ٕؿ  دددددراخ اؿ ؾدددددًٝٗ  دقٝكددددد١    خإ اٝددددد ٠ ايٛايدددددد َهتٛددددد١   ٭ادا    

يكدددز ايٝطددرلخ َٚٓٗد  ْطددت ًـ ايعدددل ايؿسٜددد٠ ٚايػٓٝدد١خ   مل ْهتدد  َٓٗدد  ا٫چ اخٚند رل٠ 

ْ ػعًٓد  عدل ْعدٝؼ ػس د١      ٕ ١ٝ ٖٝدص٠ ٱ اْطد  ٛ    ْطد  َدد٘ اكٝكدٞ اعهدظ َع ْ اد٘ ُٖٚ

 .ا٫چ ايٓصز ايٝطرل َع ْ ٠ ُّٖٚٛ  ٌٝ مل ٜهت   ٓ٘

قدّ ذنسٜ ا٘  ٔ ايڀؿٛي١ ٚايػب    أضدًٛ  ضدٌٗ ٚ طدٝ٘خ ؾٗٓد      إٔ أيكد ا ٚيت 

 ٌ  ًد٢   ٓ ؾدس اؿٝد ٠ َٚهْٛ اٗد خ ؾكدد ادسف ا٭  ؾد حل        ٖٚٓ ى  ٌ ضڀٛزٖ  اهتُد

 دٔ ايٓد ع َدٔ     ٚؾـ ذيدو ايٛاقدحل اؿكٝكدٞ يتًدو ايؿدذل٠ ايصَٓٝد١  دقد١خ َتجلددث ڄ        

ٚ ددٔ َددٛزٚ  ايٓدد ع   خٚ ددٔ ا٭زض ٚايڀبٝعدد١ ٚاؿٝٛاْدد ا  خطؿدد ٍايس دد ٍخ ايٓطدد ٤ ٚا٭

اْتػدد ز ٚ ددٔ غددجل١ إددٛازد ا٭ض ضدد١ٝ يًجلٝدد ٠ ٚاددأثرل ذيددو ٗ    خَددٔ ايعدد داا ٚايتك يٝددد

 .زٚاه ايه رل َٔ ايبػسأا٫َساض ايٛ  ١ٝ٥ ايَ اؿدا 

أز ددٛ إٔ أنددٕٛ  ٗددرا ايعُددٌ إتٛاقددحل قددد قدددَت ا تٗدد داڄ أٚيٝدد ڄ ٗ ؾددٓحل ايبداٜدد١     

 .  ايتؿ ؾٌٝ ٚا٭ادا  ايَ مل ٜطتٛ بٗ   عد ٖرا ايتٛثٝل ايطسٜحل أن سيهت   ؾٝ٘ 

ٕ ه اٱٗ ٖرٙ ايطرل٠ ضٓكسأ غ٦ٝ ڄ َٔ  ٪ع اؿٝ ٠ ٚقطٛاٗ  ٚنؿ  ايددا٥ِ َدٔ    ْطد 

ٚايعػددسٜٔخ ٚمددي ايددس٩ٚع يكدد٠ٛ   ؿدد دٟٚمُددد اهلل  ًدد٢ ْعددِ ايكددسٕ ا . أ ددٌ ايبكدد ٤

ٚ ط ز٠ اٯ  ٤ ٚا٭ دادخ ٌْٚٛ ْذلاِ  ٢ً َٔ اؿدا أزٚااِٗ بؾد ا إدٛا اي ٬ثد١خ    

ْٚسؾدحل أٜددٜٓ    يدد  ٤    . َه ْٝد ا سضڈخ ٗ شَدٔ غدجل١ ؾٝد٘ إدٛازد ٚاٱ    اؾٛع ٚايؿكس ٚإد 

ٜطددهٔ َددٛا٢ إطددًٌُ َٚٛا ْدد  ٚنددٌ َددٔ ٚاؾتدد٘ إٓٝدد١ ٚذٴنددس ازلدد٘ ٗ ٖددرا    ٕ أهلل ٗ 

 .ايهت   ٗ ؾطٝو  ٓ ا٘
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 مرحلة الطفولة والشباب
 
 

 

ٗ َساؿعددد ا ٜددد ؾحلخ ٚٗ اادددد٣ ايكدددس٣ ايٝ ؾعٝددد١ اؾًُٝددد١ ٚإتٓددد ثس٠ ٗ ايطدددٍٗٛ       

ٝٸ١"ٚاشلك   ٚإساؿع اخ ٚؼدٜداڄ ٗ قس١ٜ  ًٹطٹ ٜد ؾحل    -ٖدٌ  دٔ ؾد٬ه    أَدٔ قدس٣    "ايبٴعٵ

  ٌ ن ضددس٠ ايؿددُت   "شغ زٜددد ايؿددسه "مثددس اددسددا أؾددٛاا اادد  س     إع ْكدد١ أ دددٜ ڄ ؾبدد

ّخ  ٚابعتٗدد  طًكدد ا ْ زٜدد١ اٝدد١ ٗ اشلددٛا٤خ  ندد ٕ      1932ايسٖٝدد  ٱاددد٣ يٝدد يٞ غددت ٤    

َؿدددزٖ  أاددد ايبٝددٛا اؿ سٜدد١ إتٛاقددع١. ٚ ًددت  عدددٖ  أؾددٛاا ايبػدد ٥س ٚايؿسادد١    

بصدددس  اٍت بصدددس َٚدددٔ ضددڀو  ٝددد  اٍٜتٓ قًددٗ  ايٓددد عخ ْطددد ٤ٶ ٚز دد ٫ڄخ َدددٔ ْ ؾدددر٠  ٝددت    

َبػددسٜٔ إ اهلل قددد زشم ؾ قددٌ اطددٌ  ٛيددد أزلدد ٙ ؾدد ؿ ڄ.  ٚندد ٕ ا٭  قددد اصتدد ز         

 ا٫ضِ ضًؿ ڄ ق ٬٥ڄ:" اذا أا ْٞ ٚيد ضأزلٝ٘ ؾ حل يٝهٕٛ ٚيداڄ ؾ ؿ ڄ".

خ ٚند ٕ  ؾدساه ن ٕ نٌ َدٔ ادٍٛ إٛيدٛد ؾد حل ٜڀدرل ؾساد ڄخ ٗ شَدٔ قًځٸدت ؾٝد٘ ا٭         

هٞ ن رلاڄ نًُ  أاظ   يدلد أٚ اؾدٛع أٚ  ِٖ ؾسا ڄخ ن ٕ ايڀؿٌ ٜبأن سا٭  ٚا٭ّ 

 دد ٫ثٌٓ َعدد ڄ. ؾكدددد غدد ٤ا ا٭قدددازخ إٔ ادددس٣  ٝٓدد ٙ ايٓددٛز ٗ  ٝدددت ضددبك٘ ايٝدد٘ اؾدددٛع         

ٚايؿكددسخ ٚ طددب  ايعددٛش ٚقددٝل ادد ٍ ا٭ضددس٠خ مل ػددد أَدد٘ ؾ طُدد١ َدد  اًددـ  دد٘  طدددٙ        

ايڀسٟخ  ٳدٳا  ٹ ٳ د صػٔ ٚ تٝلخ  ب ز٠  ٔ ؿ ف َٔ ؾٛف ايػِٓخ أصرا اًؿد٘ اٛيد٘   

 ٘ غد٠ ايدلد.ٝيٝك

ن ْدددت أَدددٞ ادددسٟٚ يدددٞ ٗ طؿدددٛيَ إبهدددس٠ ندددٌ ايتؿ ؾدددٌٝ ايدقٝكددد١ ٕددد٬ٝدٟخ        

ٚنٝددـ يڀؿددت ايعٓ ٜدد١ اٱشلٝدد١خ ٚغدد ٤ا قدددز٠ اهلل ٚزٓتدد٘ إٔ اكددعي أْدد  َٛيٛدٖدد           

ايبهددسخ ٗ  ٝتٗدد  ٚيددٝظ ٗ أاددد ايؿ دد ع اؾبًٝدد١ ايبعٝددد٠خ ايددَ ن ْددت َٜٛٗدد  ػًدد      

ندد ٕ اؿؿددٍٛ  ًٝدد٘ أَددس غدد مخ   طددب  ٚددسٚف       َٓٗدد  اڀدد  ايٛقددٛد إٓصيددٞخ ايددرٟ     

اؿٝدد ٠ ايك ضدد١ٝ ايددَ ؾسقددت  ًدد٢ ايبػددس ايؿددساع ايدددا٥ِ َددٔ أ ددٌ اؿٝدد ٠ ؾ ؿُددٌ       

اٝٓٗدد  مل ٜهددٔ ٜعؿددٞ إددسأ٠ َددٔ ايكٝدد ّ  ٛا ب اٗدد  داصددٌ ايبٝددت ٚص ز دد٘. يددرا ن ْددت    

ؾكددد ندد ٕ  ًٝٗدد  إٔ اطددتهٌُ    خاْت  دد ڄ ٚ ُدد٬ڄ  أن ددسا٭ٜدد ّ ايددَ ضددبكت ايدد٫ٛد٠ ٖددٞ   

ً  إ ٤ ٚػٗٝص اؿڀ  ايه ٗ يًڀٗٞ ٚايتدؾ١٦ ات٢ ػ ١ٜ إٛزل١ٝ   ٭زضخ ٚايعٓ

 اتُهٔ َٔ اق ١َ ايٛي١ُٝ ؾُٝ  اذا زشقٗ  اهلل َٛيٛد ذنس.
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إ ٚسٚف اؿٝد ٠ ايؿدعب١ ٚايػد ق١ قدد صًكدت ا يد١ ُٝٝدص َٚؿ قد١ً ندبرل٠  دٌ           

عٝددد زاا  ايدددرنٛز  ٚاٱْددد  خ ؾهددد ٕ الددد   ايدددرنٛز َؿدددجلٛ     يصغ زٜدددد ٚ ددد ط٬م اي      

ايٓ ز١ٜ ٗ اشلٛا٤ ٚاق ١َ اي٥٫ِٛخ ٭ٕ إٛيٛد ايرنس ٜكٝـ زقُ ڄ  دٜدداڄ ٚدَد ځ  دٜدداڄ    

يًكسٜد١ ٚايكبًٝدد١خ ٚقبددٌ ذيدو يٮضددس٠ ؾٗددٛ وُددٌ اضدِ ا٭  ٚايع ٥ًدد١ ٜٚٛزثدد٘ ٜٚعتدددل     

عل َٔ أ ِٛ ايٓعِ ايَ ٜٗبٗ  ايس  يعبدٙ.  ُٝٓ  ن ٕ ا٫زاصام   يبٓد اخ ٗ ذيدو   

 شلُّٛ َٚػد  س ا٫ْهطدد ز ٚ دددّ ايذلاٝد خ زَدد  ٭ٕ ا٭ضددس٠ اػددعس     ايٛقدتخ َؿددجلٛ  ڄ  دد 

َطدد٦ٛي١ٝ اقدد ؾ١ٝ ػدد ٙ ايبٓددتٺخ ٚشلددرا ٫ اؿدد ا  ٫ٚداٗدد  ايصغ زٜددد ٫ٚ أٜدد١ َٛدد ٖس     

 يًؿسا١.  

ٜٴعڀد٢           نٓت َ ٌ أقساْٞ َدٔ ا٭٫ٚد َٛؾدٛز اؿدٜ َدٔ  ٗد١خ ٭ْدٞ ٚيددا ٗ شَدٔ 

ٝٺٸ٧ اؿدٜ َدٔ        ٗد١ أصدس٣خ ٭ٕ ذيدو ايدصَٔ      ؾٝ٘ نٌ اؿ  ٚا٫ٖتُد ّ يًدرنٛزخ ٚضد

ااطدددِ  ددد يؿكسخ ٚايعدددٛشخ ٚاؾدددٛع. ٚقدددد ايتٳطٳدددحل  طددددٟ ايػدددة ايڀدددسٟ ايٓددد  ِ  دددٛصص     

ٚصػ١ْٛ ايب  دخ ٖٚٛ ؿ ف َؿدٓٛع َدٔ ؾدٛف ايػدِٓخ ند ٕ قدد أندسَي ؾٝد٘ ايعدٛش          

ّڇٸ مل ػددد ايٛقددت ايهدد ٗ ٱزقدد  ٞخ     َٴٓددر زقدد  َ َددٔ أڂ ٚايؿكدس. ٚأڂزٖكددت  ددر٫ّ اؾددٛع 

ًچددي ايهدد ٗخ  طددب  ضدد٤ٛ ايتػرٜدد١خ شلددرا ندد ٕ     ٚإ ٚ دددا ايٛقددت ؾدد   ٕ ثدددٜٗ  ٫ ٜدددٹزٸ اي

 ايػبحل َٔ اًٝ  ا٭ّ قٳسٵ ٷ َٔ ا٭ا٬ّ ٚايتُي.

يكد أصدلاي أَٞ نٝـ ن ٕ اؿسٜـ ٚ ٳدٚي١ ايعُدٌ داصدٌ ٚصد زع ايبٝدتخ  عدد      

ُٸددت ايؿسادد١ أٜكدد ڄ ٗ      ايد٫ٛد٠ ٜطددرل  هددٌ ٜطدس ٚضددٗٛي١خ اذ إ ازاد٠ اهلل  قددد غد ٤ا إٔ  ٳ

ُٸدد١   ا٭ضدد س٠خ  قبددٌ ذيددو  ػددٗٛز َعدددٚد٠خ ٕدد٬ٝد ا٫ ددٔ ايبهددس يًعددِ  دد طـ اطددٌخ ٚايعٳ

عٝدددك اتدددٍٛ   ُددد ٍاٴطدددٔ. نددد ٕ ٖٓددد ى آددد ٚ  ٚاؿددد ِٖ  ٝدددٓٗٔ ٗ اكطدددِٝ ٚأدا٤ ا٭  

 ٚ َ دٌ  "ايطدؿس يً بد ٍ ٚايػدع   ايبعٝدد٠      أاٝ ْد ڄ اادأٖ ايعٓ ١ٜ   ٭زض ٚ ً  إد ٤ 

ٛ   "غٳدسقر٠  ايػٝدد    أاٝ ْدد ڄٗدسخ ٖٚددرا ٜتڀًد    ؾُددحل ٚااكد ز اؿڀدد  قُد٫ٛڄ  ًدد٢ اي

٭ٜد ّخ  ٚند ٕ  ًدد٢ ا٭صدس٣ ايكٝد ّ  بكٝدد١ ا٭َدٛز إٓصيٝد١ ٚايعٓ ٜدد١   زقد ع ايڀؿًددٌ.        

ن ْت أَٞ ُتده ؾ٬ تٗ  ٚقٛاٗ   ٓدَ  ن ْت اكٍٛ يٞ:"نٓت اَسأ٠ ق١ٜٛ ٜكدس   

- ددٞ إ ددٌ ع ددِ ًٓدد١ اؿڀدد  ايهددبرل٠ ايددَ نٓددت أًٓددٗ   ًدد٢ ٚٗددسٟ ٖددرا           

ٚأضدددرل يطددد   ا ٚأٜددد ّ  غؿددد١ ٚزغددد ق١ ٗ ايڀدددسم ٚإطددد يو       -ٖددد ٚٗس اٍَػدددرل٠ڄ 

اؾبًٝدددد١ إًتٜٛدددد١ ايددددٛ س٠ ٚاـڀددددس٠"خ ٚن ْددددت آٗددددٞ أا دٜ ٗدددد   ددددٔ ذيددددو ايددددصَٔ     

  كٛشل :"٫ زٳدٸ اهلل ذاى ايصَٔ ٚذاى اؿ ٍ".

نددد ٕ ا تُددد د ا٭ضدددس٠ ايهًدددٞ  ًددد٢ َدددسدٚد أزض شزا ٝددد١ قددددٚد٠ إطددد ا١ اتدددٛشع      

ٗ َدددز  ا ضدد١ًٝٗ ٚ بًٝدد١ اعتُددد ٗ     "ؿسدٖدد   ٹس دد١ َ -اؾٹددسٳ "قڀعٗدد  ايؿددػرل٠  

أغًبٗددد   ًددد٢ َٝددد ٙ ا٭َڀددد ز. يدددرا ن ْدددت اعدددٝؼ ا٭ضدددس٠ ٗ صدددٛف دا٥دددِ َدددٔ اكًبددد ا     
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ايڀكددظ غددرل إتٛقعدد١ ٚغددبو اجمل  دد١  طددب  غددجل١ ا٭َڀدد ز أٚ اؾؿدد فخ ٚنددرا َددٔ         

اْتػ ز اٯؾد ا ايصزا ٝد١خ ٚند ٕ أٟ ْكدـ ٗ ااؿدٍٛ َعٓد ٙ اؾدٛع. يدرا ٚصٛؾد ڄ ٖد            

اتد٢ ٜد٪َٔ    "َد١ٜٓ  دٕ" ٓدز  دٕ  اٍؽبٸ٦ٴ٘ ا٭ٜٸ ّ قسز ٚايدٟ ؾ قٌ اطٌ ايطؿس 

 يٮضس٠ دص٬ڄ اق ؾٝ ڄ ٜط  د ٗ ؽؿٝـ ٚطأ٠ ايؿكس ٚوُٞ أضسا٘ َٔ اؾٛع.

 لصة تَعلُّمً مهنة البِنَاء

يدددتعًِ  "إع٬َددد١"اكسٜبددد ڄ طًددد  َدددي ٚايددددٟ إٔ ايتجلدددل ٗ ايهڂتٳٸددد      1940ٗ  ددد ّ  

يهت  دد١ ٚاؿددٜ ايكددسبٕخ يهددٔ ٚددسٚف اؿٝدد ٠ ايؿددعب١ ٚايؿكددس إدددقحل  عددٌ       ايكددسا٠٤ ٚا

ايدزاض١ ٗ اًو ايٛسٚفخ ٚنأْٗد  ْدٛع َدٔ ايدذلف ٫ ٜڀٛشلد  ا٫چ       اٍايٓ ع ٜٓٛسٕٚ 

ِ أ٫ٚدٖددِ اؿٹددسٳف  ٝايددتؿهرل  تعًدد  اٍأ ٓدد ٤ َٝطددٛزٟ اؿدد ٍخ ٚشلددرا اػدد٘ َعُٛٗددِ      

و ٖددٞ اا ندد ٠ ايطدد ٥د٠. ٚن ْددت اًدد خايعٳًُٝد١ نٛضدد١ًٝ ٚاٝددد٠ يًٓ دد ٠ َددٔ ايؿكدس  

ؾ يطد١ُ ايددَ ندد ٕ ٜتؿددـ  ٗد  أ ٓدد ٤ ا٭زٜدد ف ٗ ا٭ز عٝٓٝدد ا َدٔ ايكددسٕ إ قددٞ ٖددٞ     

َٝد ڄ ٗ فتُدحل أؾدبجلت ؾدؿت٘     أا٭١َٝ ظُٝحل أؾٓ ؾٗ . اذاڄ َ ذا ٜٓكؿدو إ اهدٕٛ   

 ا٭١َٝ.

ٖرٙ ٖٞ ايكٓ  ١ ايَ بَٔ  ٗ  ن رل َٔ ايٓ عخ ٚنرا ايعِ  د طـ اطدٌ ايدرٟ    

ْ٘ ٜدتكٔ َٗٓد١ ايبٓد ٤. يكدد ند ٕ ٜػد عي ٚا ٓد٘ اطدٔ  د طـ  ًد٢           أن ٕ ٜؿ س ٗ 

اعًِ ٖرٙ ا١ٕٓٗخ ايرٟ ٜػهٌ َدٔ ّ زضدْٛٗ  غدسو١ ٖٝدص٠ ٗ اجملتُدحل. ٚند ٕ ايعدِ        

قسٜددد١  -اطدددٌ ْ ؾدددس  "َدددٔ   ْبددد٘خ ٜددددٜٔ   يٛؾددد ٤ ٕعًُددد٘ ٗ ٖدددرٙ إٗٓددد١        خ ددد طـ

ًځٸ١ ايعدِ  د طـخ مُدٌ    . ن ٕ ٜرٖ  ايٝ٘ ٗ نٌ  ٝدخ ٚند ٕ  ًٝٓد  إٔ ْساؾدل    "ايطٴٸجلٴ

اشلداٜ  َٔ ايًجلِ ٚاؿ٣ًٛ.. اخلخ ْٚڀًل ايعٝ زاا ايٓ زٜد١ أَد ّ َٓصيد٘ يتدرنرلٙ  دإٔ      

ٜٴٓط٢.  ًْٝ٘ مل ٚئ 

ا٭زٜددد فخ شلددرا  ُدددد   اٍٗ ذيددو ايدددصَٔ مل ٜهددٔ اٱزلٓدددت ٚاؿدٜددد قدددد ٚؾدد٬     

ٕد ٤  ايٓ ع ي٬ضتؿ د٠ َٔ إٛاد اا١ًٝ إتٛؾس٠ ٗ ايڀبٝعد١خ َ دٌ ايؿد ٛز ٚايدذلا  ٚا    

ٚغرلٖد خ  ٖٚدٞ إدٛاد ا٭ض ضد١ٝ ايدَ ن ْدت اطدت دّ         "ايطددز "ٚأصػ   أغ  ز ايعٹً  

ٗ  ٓ ٤ ايبٝٛا. ن ْت ايؿ ٛز اٴٓجلت  ٛض ٥ٌ  دا١ٝ٥ ٚاٴدٓكځٸؼ ٚاػدهٌ ا د ز٠ ايبٓد ٤     

 "ايعًدد " أغدده ٍ ٚأا دد ّ كتًؿدد١ اطدد  ايػددسض إڀًددٛ .  ٚن ْددت أغدد  ز ايطدددز     

ٓ غدددرل ايٝدٜٚددد١. ٚن ْدددت ا٭ا ددد ز ٚا٭صػددد    ٌ   ٕهډػٳدددٚايتٛيدددل اكڀدددحل  ددد يؿ٪ٚع ٚاٴ

ٚايذلا  آكٌ  ٢ً ايدٚا  ٚ ٢ً ٚٗٛز ايبػس. ؾ يبٝٛا اؿ س١ٜ ايؿسؾ١ ٖدٞ ايطد١ُ   
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ايدددَ ُٝدددص  ٗددد  ايؿدددٔ إعُددد زٟ ايٝددد ؾعٞ. ن ْدددت َٗٓددد١ ايبٓددد ٤ غدددب٘ قتهدددس٠ ٚغدددب٘     

ؾ ٯ دد ٤ ٜعًُددٕٛ ا٭ ٓدد ٤ ٖٓدضدد١ ٚآؿٝددر   ٯٍ  ددٔ ؾدد٬هخ ايددرٟ أْتُددٞ ايددِٝٗخ َتٛازثدد١ 

ايبٓ ٤خ ٖٚرا ٜتڀً  ٚقتد ڄ طد٬ٜٛڄ ٜدتعًِ ص٬يد٘ أ٫ٚڄ أظددٜ ا قٛا دد ايبٓد ٤خ  دد٤اڄ َدٔ          

ضد ايؿتجل ا ايؿػرل٠ ٚاْتٗ ٤ٶ  بٓ ٤ ا٭زند ٕ ٚايعكدٛد. ؾ ؿؿدٍٛ  ًد٢ يكد  ايبد ْٞ       

ٕ َٔ أغسؾٛا  ٢ً اعًُٝو قد زأٚا ؾٝو ٚصدلٚا  ٓو ايكددز٠  أٗ ٖرٙ ا١ٕٓٗ َعٓ ٙ 

  ٢ً اشلٓدض١ ٚايتٓؿٝر َع ڄ.

ندد ٕ ايعددِ  دد طـ ٜؿددڀجلبٓ  أْدد  ٚاٳطٳددٔ ا ٓدد٘ يًعُددٌ َعدد٘ ٚأ ُ زْدد  مل ات دد ٚش       

اي  ١َٓ. ن ٕ ٗ ايبد٤ ٜٛنٌ ايٝٓ  ١َُٗ ضد ايؿتجل ا  ٌ ا٭ا  ز غدرل إت  ْطد١   

اتدد٢ اٛٗددس ٚا ٗدد١ ايبٓدد ٤ اـ ز ٝدد١ َتطدد ١ٜٚخ ٚأٜكدد ڄ ندد ٕ ٜعًُٓدد  ايكٛا ددد ايع َدد١   

 يبدا٥ٞ.يًٗٓدض١ إعُ ز١ٜ ٚيهٔ   ٕؿّٗٛ ايبطٝ٘ ٚا

نٓدددت أقدددسأ ٗ ٚ ددد٘ أَدددٞ اب غدددرل ايطدددع د٠ ٚايطدددسٚزخ  ٓددددَ  نددد ٕ ٜبًػٗددد  ايعدددِ      

اطٔ ا ٓ٘. ن ْدت   اٍ  طـخ  إٔ ؾ ا  ايعٌُ قد اقتٓحل ٚقبٌ إٔ أزاؾك٘   ٱق ؾ١ 

ا يدد١ ايؿكدددس ٚاؾدددٛع ػعددٌ ايٓددد ع ٜددددقكٕٛ ٗ أؾدددػس اؿ ؾددٌٝ ْؿكددد ا ايبٓددد ٤خ يدددرا     

يتٓؿٝددر ايعُددٌ. ٚااكدد ز ا٭طؿدد ٍ     ٟسٚزندد ْٛا ٫ ٜكبًددٕٛ ا٫ځٸ َددٔ زأٚا إٔ ٚ ددٛدٙ قدد    

ايؿػ ز ن ٕ َؿَٗٛ ڄ  أْ٘ ؾك٘ َٔ أ دٌ إٔ ٜدأنًٛا اتد٢ ايػدبحلخ ٖٚدرا َد  ضدٝذلا         

 ٓددد٘ شٜددد دٙ ٗ ايٓؿكددد ا. يكدددد نددد ٕ ٖدددرا ؾدددجلٝجل ڄ ؾأْددد  أٜكددد ڄ نٓدددت أزلدددحل  بددد زاا    

ايتػ ٝحل َٔ ٚايداٞ  ٓدَ  ن ْدت اكدٍٛ:" ٖٓد ى ضدتتعًِ  ًطد ا ٚاؿٳدسٴٸف ايس د ٍ        

ى قٛا ددد ايبٓدد ٤خ اتُدد ڄ ضٝتؿددً   ددٛدى ٚضددتهٕٛ َدد ٖساڄ ٗ  ًُددو   ٚاددتعًِ ٗ ؾددػس

 ٓدَ  اهدلخ ٚا٭ِٖ ٜ   ي اِْٗ ضدٝٛؾسٕٚ يدو َد مل أضدتڀحل ادٛؾرلٙخ ضدتأنٌ اتد٢        

اػددبحل َددٔ ٚ بدد ا اـبددص ايطدد صٔ ٚضددتأنٌ ايًجلددِ ٗ ٜددّٛ  ٓدد ٤ ا ددس ايطدد ع ٚ ٓددد    

 أن سٛا خ ٚاذا ن ْ"اـت١ُٝ"ضكـ نٌ ط  ل ّٜٚٛ انُ ٍ ايعٌُ    صػأٚقحل أٍٚ 

 طتأنٌ ايًجلِ  أٜ ّ أصس٣".ؾنسَ ڄ 

ٓٳٸد ٤ٕٚ قًًٝدٞ ايعدددخ يهدِٓٗ ّ ًدٕٛ غدسو١ َتُٝدص٠ ٚزاقٝد١ ٗ اجملتُدحلخ             ند ٕ ايب

ٝٳٸ١  ًُِٗ ن ْت أ ٛزِٖ   ي١ٝخ َٚ  غرلٖد  َدٔ اهد يٝـ ايبٓد ٤ ند ٕ أَدساڄ        ؾبطب  ؾٓ

أ١ٜ اكٓٝد١   اٍايعك١ًٝ ا٭صس٣   ُ ٍَٝطٛزاڄ  ٢ً ؾ ا  ايبٓ ٤. ؾُ ٬ڄ ٫ ؼت ع ا٭

ٖٓدض١ٝخ ٜٚتِ أغًبٗد   تعد ٕٚ فد ْٞ ٜكدَد٘ أ ٓد ٤ ايكسٜد١ ٗ  دداٍٚ َٜٛٝد١ َُٓٛد١          

 ٜتِ ص٬شل  ْكٌ ا٭صػ   ٚا٭ا  ز ٚايذلا  ٚإ ٤.

ذيددو ايعُددٌ ايتعدد ْٚٞ ايساقددٞخ ايددرٟ ٜعُددل إعدد ْٞ اؿكٝكٝدد١ يًته ؾددٌ ٚإددٛد٠          

     ٌ ايع٬قد ا  دٌ ايبػدس.     ٚايٛؾ ٤  ٌ ايٓ عخ ن ٕ ٜػدهٌ د  َد١ اقد ؾ١ٝ ٭ٚاد د َؿ ؾد

ٚ عددددٌ ايٓدددد ع اٝٓٗدددد  ٜػددددعسٕٚ   ٭َدددد ٕ ٚاؿُ ٜدددد١ ٚا٫ْتُدددد ٤ يًؿ ٝددددر٠ ٚايكسٜدددد١        
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ٚايكبًٝدد١. ٖدددرا ايدددُٓ٘ َددٔ إددد٪اشز٠ ٚايتعددد ٕٚ  دددٌ ايٓدد ع ا٬غددد٢ أٚ ٜهددد د ٗ ايعكدددٛد     

اي ٬ث١ إ ق١ٝ. قد ٜهٕٛ ضب  ا٬غٞ اًدو ايٛد ٖس٠ ا٫ه  ٝد١ ٖدٛ ؼطدٔ ا٭ادٛاٍ       

٫  َطددأي١ غ ؿدد١ٝ عًددت ايت ڀددٝ٘ ٚايكٝدد ّ   يبٓدد ٤  ايددَ   إعٝػدد١ٝ ٭غًدد  ايٓدد ع 

ااؿ قٝ ا َحل إٓؿدرٜٔ يًُك ٚيد١. اًدو     ٫ ساِّٗ اٯصسٜٔ. يرا ؾأ ايٓ ع اعي ٫ٚ ا

ِ ايعُدددٌ ايتعددد ْٚٞ ٚاجملددد ْٞ   ٜايدددتػرلاا أابڀدددت  دددصا٥ِ ايٓددد ع ٚقٓ  ددد اِٗ ٗ اكدددد     

   ٛ ا ايعتٝكدددد١ ؾ عًددددت ؾكددددسا٤ ايكددددّٛ ٗ ايكددددس٣ ٜعٝػددددٕٛ ٗ شَٓٓدددد  اؿ قددددس ٗ ايبٝدددد

١ٝ اؾًُٝدد١ ٖددٛ أاٝدد ٤ ْطدد ْٕ ا دد د٠ ااٝدد ٤ اًددو ايعدد د٠ اٱأٚإٗذل٥دد١. أْددي أز٣ عددل 

ٕدددٛزٚ   ػدددسٟ أؾدددٌٝ ٜٛدددٌ اشلددددف َٓددد٘ اكٜٛددد١  طدددٛز اابددد١ ٚا٭يؿددد١  دددٌ ايٓددد ع        

 ٚايتع ٕٚ َحل ايؿكسا٤ َِٓٗ.

ن ٕ  ٓ ٤ ايبٝٛا ٜكتؿس  ٢ً َٝطٛزٟ اؿ ٍ اٝك ن ٕ  دد ايڀٛا دل إػدٝد٠    

ادددد أدل  دددٔ ثدددسا٤ ايٓددد ع ٚقدددٛاِٗ َٚهددد ْتِٗ ا٫ تُ  ٝددد١خ يدددرا ػدددد إ     وهدددٞ ٜٚعددد 

ا٭ضدب   ا٭ض ضد١ٝ شل دس٠ ايٓدد ع ٖدٛ ايسغبد١ ٗ ؼكٝدل اًددِ ا٭ضدس٠ ٗ  ٓد ٤ ايبٝددٛا         

ٕ   يڀبٝعد١ اؿ س١ٜ ايَ ؼُِٝٗ َٔ ٚسٚف ٚاكًبد ا ا  ايبٓد ٥ٌ   . ند ٕ ايٓد ع ٜكددزٚ

ٝ  َٚٗٓدد١ ايبٓدد ٤. ؾٗددٞ   ١خ ٚ طددٛا دِٖ ايكٜٛدد١  َٗٓدد١ ْعددت ايكدددز٠ ايعكدد١ًٝ ٚاشلٓدضدد

آجلدددت ُٚ دددٌ ايؿددد ٛز اؾساْٝتٝددد١ ايؿدددًب١ ايدددَ اتُٝدددص  ٗددد   بددد ٍ ٜددد ؾحل يتتػدددهٌ    

ٛٸٕ  ٴٓٝ ْدد ڄ   يٝدد ڄ َك ضدد ا٘ ٚأٚشاْدد٘ َتٓ ٖٝدد١ ايدقدد١         كٛايدد  غددب٘ َتطدد ١ٜٚ ٚاٴددسف ٚاهدد

اشلٓدضدددد١ٝ. ؾ ؿؿددددٕٛ ٚايبٝددددٛا إػددددٝد٠ اٛددددٌ غدددد ٖد٠  ًدددد٢ َددددٔ غددددٝدٖٚ خ ؼُددددٌ   

   ٗ  د٠ ايددَ اكددّٛ ايڀبٝعدد١  عسقددٗ  دٕٚ أٟ اددرف أٚ     أزلدد ٤ِٖ ٚ ؿددُ اِٗخ ؾٗددٞ ايػدد

اػٝرلخ ؼهٞ  ٔ ٕطد اِٗ ايؿٓٝد١ ٚاشلٓدضد١ٝ ٚندريو قدٛاِٗ. شلدرا ند ٕ ندٌ ؾدسد          

اقددؿ ٤ ٕطدد ا ؾٓٝدد١ دقٝكدد٘ ُٝددص  ًُدد٘  ددٔ غددرلٙخ ؾبٗددرا ٜددذلى أثددساڄ     اٍَددِٓٗ ٜطددع٢ 

تب ٙ ٬ْٝڄ ٖٚٝصاڄ اؿ س ايڀبٝع١ إ اعسق٘ ٜٚؿت س ٖٛ ٚا ٓ ٩ٙ  عٌُ نٗرا ٜػد اْ

ايبػس ايٝ٘خ ٜٚصداد ٗ اٝ اد٘ َدٔ ٜكؿددْٚ٘ يٝكدّٛ  تػدٝٝد  ٓد ٤ َ دٌ اًدو اؿؿدٕٛ          

 اؾ١ًُٝ.

اعًُٞ يكٛا د ايبٓ ٤ ٗ ضٓٛاا طؿٛيَ ن ْت ٗ اؿكٝك١  ًد٢ اطد   اعًُدٞ     

ٕ نٌ ؾسؾ١  ٌُ وؿٌ  ًٝٗ  ايعدِ  د طـ   أايكسا٠٤ ٚايهت  ١ ٚاؿٜ ايكسبٕ اٝك 

   ٗ . َٚددحل ذيددو ؾًددِ اؿدددْٞ   "ايهڂتدد  "إع٬َدد١  اعددي اْكڀدد  ٞ   يه َددٌ  ددٔ دزاضددَ 

ؾسف اعًِ ايبٓ ٤ ٗ ضٓٛاا ايڀؿٛي١ إبهس٠ ن رلاڄخ يهٓٗ  ن ْدت أض ضد ڄ يٓ  اد اٞ    

ٗ ضٓٛاا اػس دٞ ٗ إًُهد١ ايعس ٝد١ ايطدعٛد١ٜ ٚٗ ؾدذل٠ اقد ََ ٗ َٓڀكد١ أ دٌ قبدٌ          

 ٚأثٓ ٤ َسا١ً ايهؿ ه إطًو.
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 مدٌنة عدن إلى مرحلة انتمالً

ٕڂعٳ٬چخ ؼت اغدساف َددٜس ايبًدٜد١خ ايدرٟ ند ٕ ازلد٘       ن ٕ ٚايد ٟ ٜعٌُ ٗ  ًد١ٜ ا

خ ٚن ْت ٚٚٝؿت٘ ٖٞ إط  د٠ ٗ اٱغساف ٚايعُدٌ ٗ  "ٖٓدٟ اؾٓط١ٝ"ايب  ٛ ضعٝد 

صٛز َهطس ٚاٛؾرل يٛاشّ ايعٌُ ايَ ن ْت اٝٓٗد   دا٥ٝد١.    -غل طسٜل  كب١  دٕ 

ُددد ٍ ٚاضدددت داّ إعددد ٍٚ    ؾددد يڀسم ن ْدددت اػدددل   ٫ تُددد د أض ضددد ڄ  ًددد٢ ضدددٛا د ايع      

ٚاجملد زف. ٚ طدب  َد    ْد ٙ ٚايددٟ َددٔ ٚدسٚف  ًُد٘ ايؿدعب١ ٗ غدل ايڀسقد اخ ايددَ           

ٚؼددت أغددع١ سلددظ    خاطددتد ٞ اؿددس ا٭زض ٚزدَٗدد  ٚغددل اؾبدد ٍ ٚاهطددرل ايؿدد ٛز     

 دددٕ اؿ زقدد١ ٚزطٛ دد١  ٖٛدد  ايع يٝدد١خ نددٌ ٖددرا ايعُددٌ ايػدد م  عددٌ ٚايدددٟ ٜدددزى            

ؾكٌ ٭ٚي٦و ايدرٜٔ اؿدًٛا  ًد٢ قطد٘ َدٔ      ٜٚكتٓحل  إٔ ؾسف ايعٌُ اهٕٛ أضٌٗ ٚأ

 ايتعًِٝخ ٚن ٕ ِٛذ ٘ ٗ ذيو إٛٚؿٌ ٗ َه ا  ايبًد١ٜ.

ن ٕ أ دٞ ًٜعدٔ دا٥ُد ڄ ا٭َٝد١ ايدَ ؾځسٳقٳدت  ًٝد٘ ٚ ًد٢ أَ  يد٘ إٔ ٜعًُدٛا ٗ اًدو            

ايػددد ق١ ٚايؿدددعب١ ٚاـڀدددس٠  ٗ ْؿدددظ ايٛقدددتخ ٖدددرا إ ادددٛؾسا أٜكددد ڄ. ٖدددرٙ       ُددد ٍا٭

  ٕدزضد١ ٚاعًُٝدٞ اتد٢ ٫ أ د ْٞ ٗ      ٞؿ قٱ َٙ  َكدٚز إع ْ ٠ اؿصا٘ يٝعٌُ نٌ

اٝ اٞ إطتكب١ًٝ َ    ْ ٙ ٜٚع ْٝ٘. ٖٚهرا ؾُ  إٔ  ًِ  تع دس دٚاَدٞ ٗ اعًدِ ايكدسا٠٤     

 دددٕ يتجلكٝددل زغبتددد٘ ٗ إٔ    اٍٚايهت  دد١ ٚاؿددٜ ايكددسبٕ ٗ ٜدد ؾحلخ اتددد٢  قددسز ْكًددٞ       

ٛٸز اٝ اٞ ٜٚطٌٗ ٜٚ٪َٔ َطتك  بًٞ َٚطتكبٌ ا٭ضس٠.أاؿٌ  ٢ً قدز َٔ ايتعًِٝ ٜٓ

طًبد  يًعًدِ    ايٝٗد  ن ْت  دٕ قب١ً ايه رلٜٔ َٔ ا٭ٖدٌ ٚا٭قس د ٤ ٖدٔ ٜطد ؾسٕٚ     

ٗ طؿدٛيَ إبهددس٠ ازابڀددت  عدددٕ ُٖٚددت   ايٝٗدد . َٚٓددر زاًددَ ضددتكسازأٚ ايعُدٌ أٚ ا٫ 

قًدديبخ  ٚ ػددت  اٍٚأؾددبجلت أ ددص إدددٕ ٚأقس ٗدد   خَددٔ ايًجلٛدد١ ا٭ٍٚ ٗدد  غددػؿ  ٚابدد  

 ُسٟ.ؾٝٗ  َعِٛ ضٓٛاا  

ن ْت  ٝٛا اهلل ٖٞ إطهٔ ٚإد٬ذ اٯَدٔ يًؿكدسا٤ ٚإطدجلٛقٌ ايدرٜٔ ٫ ًّهدٕٛ       

إ ٍخ ٚشلرا ضهٓت َحل ٚايدٟ ٗ َط د اشلٓدٟخ ايرٟ ن ٕ َدٔ ايكد ٥ٌُ  ًٝد٘  ًدٞ     

ْطدددهٔ ٗ َطدددد د   أاٝ ْدددد ڄ بدددد اهلل  دددٔ  ُددددرلإ. ٚؾددد حل أٓددددد ايبؿدددرلٟخ ٚنٓددد       

ٟ "ازل  ٌٝ صداغؼ  إكدٌُٝ  ًٝد٘ ٖدٛ ؾد حل ْ ؾدس       اٝدك ند ٕ أادد    "َطًِ ٖٓدد

ٕځ" َددٔ قسٜدد١  خضددعٝد اجملدد ٚز٠ يكسٜتٓدد . ن ْددت اًددو ٖددٞ ؾددذل٠ اؿددس  ايع ٕٝدد١       "بٵعٳددٌا

اي  ْٝددد١ ايدددَ مل ٜطدددًِ أٟ قڀدددس ٗ ايعددد مل َدددٔ بث زٖددد  ايطدددًب١ٝ. يكدددد نددد ٕ ايػدددرا٤     

ٚا٬ٕ ظ ٜٛش  ٕ  بڀ ق١ اٱق ١َ. ٚن ٕ  ًد٢ أٟ ٚاؾدد  دٜدد ٜسٜدد إ ٜطدتكس طد٬ٜٛڄ       

ٞٸ إٔ اْتٛددس         ٗ  دد  ٕ إٔ ٜكددّ اضدتُ ز٠ طًد  يًجلؿدٍٛ  ًدد٢ اًدو ايبڀ قد١. ند ٕ  ًد
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ث٬ثد١ أضد  ٝحل نددٞ أاؿدٌ  ًٝٗدد . ٚصد٬ٍ اًدو ا٭ضدد  ٝحل نٓدت أاك ضددِ َدحل ٚايدددٟ         

 اؿت٘ َٔ ايػرا٤.

صدد٬ٍ  كددد ٥ٞ ٗ  ددددٕ أصدددر ٚايددددٟ ٜػددسع ٗ ذٖدددي أؾهددد ز اددد  ايدزاضددد١ ٜٚػدددسه    

ٜعدددٝؼ إتعًُدددٕٛ ًٚٓددد١  ٜٚٛقدددو يدددٞ َٓ ؾعٗددد  ايبعٝدددد٠. ٜكددد زٕ ٜٚدددسٟٚ يدددٞ نٝدددـ    

 ؿدجلبت٘ ْطدتڀًحل    ايٝٗد  إدازع ٚأدصًي  اٍايػٗ داا ٚنٝـ ْعٝؼ مٔ. أصرْٞ 

َب ْٝٗدد  ٚؾؿددٛشل . يكددد أ ٗددساي ٬َ ددظ ا٭طؿدد ٍ ٚأاددرٜتِٗ  تٓ ضددكٗ  ْٚٛ ؾتٗدد .        

ايدَ نٓد  ؾٝٗد      "ايهڂتٳٸد   "ؾ ٕدزض١ ايَ ضدبل يدٞ إٔ  سؾتٗد  ن ْدت اتُ دٌ   ٕع٬َد١       

ٕ ْؿددذلؽ ا٭زض ٗ ا  سقعدد١خ نددٌ ٖددرا  عًددي أاًددِ ٚاْتٛددس   يعددسا٤ ٬َ طددٓ  ايسثدد١ ٚا

اًددددو إدزضدددد١ ٭نددددٕٛ ٚااددددداڄ َددددٔ ا٬َٝددددرٖ       اٍؿدددددل ؿٛدددد١ دصددددٛيٞ    ؿدددد زؽ اي

ااٌٛٛٚخ  أيبظ اًو ا٬ٕ دظ ا٭ْٝكد١ َ ًدِٗ ٚأقعدد  ًد٢ نسضدٞ  ٚأنتد   ًد٢         

ٜدخ ايڀ ٚي١ ٗ ؾؿٍٛ  ضدكؿٗ  اٱزلدَٓ وُٝٓد  َدٔ اكًبد ا اؾدٛ ٚادس  ددٕ  ايػدد         

ٚ ٗدددرا ضدددأاكل أاددد٬ّ ٚايددددٟ ٗ إٔ أندددٕٛ ٚاادددداڄ َدددٔ أٚي٦دددو ايدددرٜٔ ٜعًُدددٕٛ ٗ         

 اٱدازاا ايك ١ُ ٜٚطهٕٓٛ ايبٝٛا  د٫ڄ َٔ إط  د. 

اًو ا٭ا٬ّ اؾ١ًُٝ ايَ أضسا  كًٞ ٚضٝڀس٠  ٢ً نٝد ْٞ ٗ إٔ أندٕٛ َٜٛد ڄ    

مل َطدددتكبٌ ٚا ددددخ   اٍأادددد ا٬َٝدددر اًدددو إددددازع ا٭ْٝكددد١ ٚاؿكددد ز١ٜ ٚايتڀًدددحل      

اطددتُس ا٫ ٭ضدد  ٝحل ؾكدد٘خ ضددبكت اؿددٛيٞ  ًدد٢  ڀ قدد١ اٱق َدد١خ ايددَ ندد ٕ ٚايدددٟ      

ٜٛددٔ أْٗدد  ن ؾٝدد١ ٱثبدد ا اقدد ََ ٗ  دددٕ ٚ  يتدد يٞ ٜهددٕٛ َددٔ اكددٞ إٔ اْددتِٛ َددحل          

ط٬  ا٫ تدا١ٝ٥. يهٔ ؾٛ ٦ٓ  إ َٔ ايػسٚٙ ا٭ض ض١ٝ يًكبٍٛ ٗ َددازع  ددٕ ٖدٛ    

ٕځا٬ٕٝد نيغٗ د٠  إ أنٕٛ َٔ َٛايٝد اًو إد١ٜٓخ ٚأٌٓ ايَ ا٪ند ذيوخ   ١كځ ًځا

ايدلٜڀدد ْٞخ ٖٚدددرا ٜتڀًدد  ٚثددد ٥ل    ضدددتعُ زأٚ إٔ ٜهددٕٛ ٚايددددٟ َٛٚؿدد ڄ ززلٝددد ڄ َددحل ا٫   

ًځٸدت ؾٝٗد  اًٝتد٘.           ززل١ٝ ا٪ند ذيو. يكد  د ؽ ٚايددٟ أٜ َد ڄ َدٔ ايٓهدد ٚايت دب٘ قځ

٘ اضدتع ٕ  هدٌ َدٔ ٜعدسؾِٗ  ًد٢ أَددٌ       ٗ اهد د ايٛضد١ًٝ ٱؿد قٞ ٗ إدزضدد١     َطد  دا

 تدا٥ٝدد١خ  ٚندد ٕ ٜػددعس   يددرْ  يع ددصٙ ٗ إٔ ًٜجلكددي   ٕدزضدد١ ٖٚددٛ ايددرٟ ط ٕدد           ا٫

غسع  عكًٞ ٚ ٛاطؿٞ ا  ايدزاض١ نٛض١ًٝ ٚاٝد٠ يٓ د اٞ ٗ اؿٝد ٠. يهدٔ ندٌ     

 َٛايٝددد ًدد٢  ٕ ايدزاضدد١ اٝٓٗدد  اهددسٷ أعكٝكدد١  َؿددڀد١َق ٫ٚادد٘  دد ٤ا   يؿػددٌخ  

ندد رلاڄ ٚ هٝددت أْدد  اٛددٞ  َٚٛٚؿٝدد٘. ٖٚددرا َدد  أاددصٕ ٚايدددٟ    ضددتعُ زا٫ أ ددٛإ دددٕ ٚ

 .  ضتعُ زٕ أ ٞ مل ٜهٔ َٛٚؿ ڄ َحل ا٫أايتعٝظ ٗ نْٛٞ مل أنٔ َٔ َٛايٝد  دٕ ٚ

يؿددت  هدد ٥ٞ ٚاصْددٞ ٖددرا اْتبدد ٙ ٚاعدد طـ ااددد٣ ايطددٝداا ذٚاا ا٭ؾددٍٛ اشلٓدٜدد١     

خ ن ْت اطهٔ ٗ أاد إبد ْٞ اجملد ٚز٠ يًُطد دخ ٚن ْدت اطدتعٌ  دٞ       "  ٥ػ١"اٴد ٢ 
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  ٝ اٗ  َٔ ايطٛمخ أثٓد ٤ غٝد   شٚ ٗد  ايدرٟ ند ٕ ٜعُدٌ       َٔ ٚقت ٯصس ٗ ااك ز ا

  كًكدد١ ني اٍعدد زاڄ. ضددأيتي: َدد ذا ٜبهٝددو .  أصدلاٗدد   هددٌ ايتؿ ؾددٌٝ ٚعدد  َ         

٭اكل زغب اٞ ٚاًِ أ ٞ. ق يت يٞ: أزٜدد إٔ أق  دٌ ٚايددى ٭صددلٙ نٝدـ ضأضد  دى       

ْؿتجلدت  ٭دصًو إدزض١. غعسا اٝٓٗ  ٚنإٔ أ ٛا  ايطُ ٤ قد ا ٝٗ ٗ اؿؿٍٛ  ً

يددد ٛااٞ اؿصٜٓدد١. زنكددت غؿدد١ ؾتٝدد ٕ اؾبدد ٍ ٭اكددس ٚايدددٟ ٖٚٓدد ى ٗ إطدد د   

١ ايڀٝبدددد١ ْطدددد ْايتكٝددددت  دددد٘ ٚأصدلادددد٘خ ٚأْدددد  أندددد د أطددددرل َددددٔ ايؿددددسهخ إٔ اًددددو اٱ       

ْ  ايٝٗدد  ضتطدد  دْ . أادد٢   ٚ    ٚايدددٟ ؾأصدلادد٘  أ ْٗدد   أٗدد  ٚاٝددد٠ مل آ دد  أطؿدد ٫ڄ  عدددخ 

عُ٘ ٚ بددد ا ايػدددرا٤ ايطددد ص١ٓ ع  دد١ يڀؿدددٌ يتتبٓددد ٙ َعٗددد خ ٜددد٪ْظ ٚادددداٗ خ ٚضدددتڀ  

ٚايٓٛٝؿ١ ٚاًبطد٘ ا٬ٕ دظ اي٥٬كد١ ٚاعًُد٘ ٗ إددازعخ ٚأزدؾدت ك طبد١ ٚايددٟ: أْد٘          

َٔ ص٬ٍ ايؿذل٠ ايك١ًًٝ إ ق١ٝ ايَ ض  دْٞ ؾٝٗ  ا ٓو قد  عًتي أابد٘ ٚنأْد٘   

ا ي ٚاذا أْت ؼبد٘ ٚؼد  يد٘ ايطدع د٠ ٚايٓ د ه ٗ اٝ اد٘ ؾطدع دا٘ ٚل اد٘ إٔ ٜهدٕٛ          

سٚٗ إٝطددٛز٠ ٚيددٝظ َعددو  ٛسٚؾددو ايؿددعب١. أاس ددت ٚايدددٟ عدددٜ ٗ       َعددٞ  ٛدد 

إب غس أَ َٞ ٚغعس  ؿدجل١ َد  ق يتد٘خ ٚإ ؾددقت ؾٗدٛ ٫ ٜسٜدد ا٫چ إٔ أندٕٛ َطدسٚزاڄ         

ٗ اٝدد اٞ َٚٛؾكدد ڄ. يددرا مل ٜهددٔ أَ َدد٘ ا٫چ إٔ ٜٛاؾددل  ًدد٢ طًبٗدد   ػددسٙ إٔ ؽددسع يددٞ   

 اط ًي ٗ إدزض١. غٗ د٠ ا٬ٕٝد    تب زٖ  أاد ضه ٕ  دٕ ٚ ٢ً ق٥ٛٗ 

 دد دا ا٭ادد٬ّ ايٛزدٜدد١ اساٚدْددٞ ٗ إٔ أ ددٝؼ اٝدد ٠ طؿٛيدد١ ْ  ُدد١ أضددهٔ ايبٝددٛا        

ٚأيدبظ ا٬ٕ دظ اؾًُٝد١ ٚبندٌ اتد٢ ايػٹٸددبحلخ ٚا٭ٖدِ إٔ أ هچدس ؾدب ه ندٌ ٜدّٛ أٓددٌ           

اكٝددبَ إدزضدد١ٝ َ ددٌ  كٝدد١ أ ٓدد ٤ إدٜٓدد١. ٖٚهددرا َٛاؾكدد١ ٚايدددٟ اْتكًددت يًعددٝؼ        

ن ٬َڄ أ ً  شل  ا  ٝ اٗد  َدٔ ايطدٛم ٚأضد  دٖ   دبعة       َعٗ خ ٖٚٓ ى قكٝت   َ ڄ

إٓصيٝددد١خ  ُٝٓددد  ن ْدددت ٖدددٞ اطدددع٢ ٕت  عددد١ اضدددتهُ ٍ اٱ دددسا٤اا اي٬شَددد١          ُددد ٍا٭

اتدد٢ اددتُهٔ َددٔ     كًكدد١نيٚاضددت ساع ايٛثدد ٥ل ايددَ ضتطدد  دْٞ ٗ اؿؿددٍٛ  ًدد٢     

بي إدزض١خ ن ْت اكتكٞ  عة إسا عد ا إٔ اؿدجل   اٍاٱٜؿ ٤  ٛ دٖ  ٗ ادص يٞ 

ٌ  ددأْي ا ٓٗدد  ٚاْٗدد  ن ْددت   َعٗدد خ ٚن ْددت ادددٸ ٞ أَدد ّ نددٌ َددٔ ْك  ًدد٘ َددٔ إددٛٚؿ    

ٝ    ٓدد   كًك١ني اصساعٕ  ًٝٗ  أػٌٗ  ا٫چ اٯٕ  تٗد  َ  البدتيخ يهٓٗد  مل اهتػدـ أُٖ

 ٓدَ  زؾكت إدزض١ اط ًٝٞ ا٫   اك ز كًكَ. ن ٕ أغًد  إدٛٚؿٌ ٚايككد ٠    

 ١.  ِٖ َٔ ذٟٚ ا٭ؾٍٛ اشلٓد١ٜ ٚايؿَٛ يٝ

ٜدس ذيدو ا٫د د ٤    دل١ُ مل اهدٔ ا٭ّ   ٥ػد١ َٛؾكد١ ٗ ا   ٗ اؾًط١ ا٭صرل٠ يًُجله

٭ٕ اك ضددِٝ ٚ ٗٗدد  ٚؾددؿ اٗ  ايددَ ٫ ىتًددـ اثٓدد ٕ  ًدد٢ أؾددٛشل  اشلٓدٜدد١ ؽتًددـ          

  يه َددٌ  ددٔ ضددجلَٓ ٬َٚقددٞ ايسٜؿٝدد١خ نُدد  إٔ شل ددَ ايٝ ؾعٝدد١ اهػددـ ٚاؿكددو   

ٚٗددس شلددِ  ًٝدد ڄ  ٭ْدد٘  َسؾددٛضٷ  دددّ ؾددجل١ اد دد ٤ ا٭ََٛدد١. يددرا أصدلٖٚدد   ددإٔ طًبٗدد     
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زٜدد فخ ٚأ ًُٖٛدد  ٗ  ًطدد١ ااهُدد١ ا٭صددرل٠  ددإٔ ؼسٜدد ا ضددس١ٜ         ددأْي َددٔ أ ٓدد ٤ ا٭  

 ٚاضت ٛا  ا يًط نٌٓ ظٛازٖ  د ُت قساز ااه١ُ.

 بصددس اٍصدد٬ٍ ؾددذل٠ ضددهي َددحل ا٭ّ   ٥ػدد١خ ندد ٕ ٚايدددٟ ًٜتكددٞ َعٗدد  َددٔ ٚقددت       

ـٹ َ  شايدت    أْٗ دا٥ُ ڄ ْٗ  ن ْت اڀ٦ُٓ٘  ٗ خ ا٫چ أ ٜرنسٖ   ػسٚٙ ايتبي ايَ مل ا

ٕ  ًٝد٘ ايؿددل َٚٓٗد  ايٛؾد ٤. يهدٔ  عدد إٔ اؽدرا ااهُد١         أات  حل اؾٗ ا ايسزل١ٝ ٚ

قسازٖ    يسؾة ٚ دا إٔ ايٛا    ًٝٗ  إٔ ابًػ٘   يٓتٝ ١  ٓؿطدٗ خ اتد٢ اطدُحل َد      

 طدأنٕٛ َدٔ ٜبًػد٘ ٭ْدي نٓدت غد ٖداڄ  ًد٢       خ ؾٗٞ ادزى  أْٗ  اذا مل ابًػد٘ ؾ ضٝكٍٛ

 قساز ايسؾة.

ٓٹٸددٞخ ٚشلددرا طًدد         أزأ٣ ٚايدددٟ  ٕ  دددّ اؿدد قٞ   ٕدزضدد١ ْكددةٷ ؾددسٜو ٫اؿدد م ايتب

َد ١ٝ  أْٗ  اعبدت  ذل دَٝ ٚايعٓ ٜد١     خَٓٗ  إٔ اعٝدْٞ ايٝ٘خ يهٓٗ  زؾكت طًب٘ عصّ

 ٞ ص٬ٍ   ّ ن ٌَخ ؾع د ٚايدٟ يٝ دلٖ   أْٗ  مل اكددّ يدٞ ا٫ځٸ َد  أضدتجلك٘ َك  دٌ      

 ص زع ايبٝت.صدََ شل  ٗ ايبٝت ٚ

ٚ ٓدَ  اغتد اـ٬ف  ُٝٓٗ  ٖددا٘  أْٗ  ضدتڀً  يد٘ ايػدسط١ اذا  د د ٕڀ يبتٗد       

ايٛاقدحلخ ٖدٛ إٔ أٖدس  َدٔ      اٍايعكٌ ٚ اٍ عٛداٞ ايٝ٘. يرا زأٜت  إٔ أضٌٗ اٌ ٚأقس ٘ 

ٜ ؾحلخ اضتًُت زضد ي١   اٍايكس١ٜ. ٚ عد غٗس َٔ ٚؾٛيٞ  اٍايبٝت ٚأاسى  دٕ ٚأ ٛد 

ايػددسط١ اتدد٢ اكددػ٘  ًٝدد٘ يٝجلكددسْٞخ     اٍْٗدد  قددد طًبتدد٘   َددٔ ٚايدددٟخ ىدلْددٞ  أ  

ْٚؿدددجلي إٔ أ كدددٞ ٗ ايسٜدددـخ ٖٚهدددرا ٚ ددددا ْؿطدددٞ َكدددڀساڄ َدددس٠ أصدددس٣ ٗ ايعدددٛد٠   

ٚ     ٭اعًِ ١َٓٗ ايبٓ ٤خ َٚ زضدت  ًُدٞ ٗ اي    ددا  بٓد ٤خ يهدٔ  ػدهٌ َتكڀدحلخ أٟ نًُد  

 ؾسؾ١  ٌُ َحل ايعِ   طـ.

 ةرك ِ بَ م   ن   لً مسئولٌة األسرة فً سِ مُّ حَ سر تَ 

ندد ٕ اددددٜك ب  ٥ٓددد  ٚأ ددددادْ   دددٔ َددد  ٜطدددُٛٙ  أٜددد ّ اؾدددٛع ايك ادددٌ ايدددرٟ ؾتدددو    

  يبػسخ قد  عٌ ايٓ ع اتعًِ اؿٝڀ١ ٚاؿدرز َدٔ اكًبد ا ايڀبٝعد١ َٚد  ؽب٦د٘ شلدِ        

َددٔ َؿ  ددرا ٚنددٛاز . ؾ يٓدد ع قددد صدددلٚا ٚااكٓددٛا  دد يؿڀس٠ أضددساز ا٫قتؿدد د ٚؾددٔ          

خ اٴددس٣ٚ ا٭زض ٚوددٌ اـددرل  ايتكددٌٓ. ؾؿددٞ ايطددٓٛاا ايددَ ػددٛد ؾٝٗدد  ايطددُ ٤  دد ٕڀس   

ٚاا ؾددٌٝ ايددٛؾرل٠خ ٚ ٓدددٖ  ٜػددسع ايٓدد ع ٗ صددصٕ اؿبددٛ  ٗ إددداؾٔ ايددَ ن ْددت       

 كع١ ا٭زض ايؿ س١ٜ ايَ   د٠ َ  ابٓد٢  ًٝٗد    يس  ٍ ٗ قً  آجلت   د٠  طٛا د ا

 اٍايبٝٛا. ّٚٓحل ُ ضو ٚؾ٬ ١ ايؿ ٛز ايَ اٴهچٕٛ قڂڀس إددؾٔ اطدس  ايسطٛ د١    
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 ٕ  ُددل اًددو إددداؾٔ ٚااهدد ّ غددجل١ ا٫نطدد ٌ ايددَ اددٛؾسٙ ٚددسٚف  ُدد  إٔ خ نإ دصٚ

ؼُدٞ اؿبددٛ  َدٔ أٟ ْددٛع َدٔ ايتطددٛع ٚؼؿدٜ شلدد  ْكد زاٗ  ٚؾدد٬اٝتٗ        اغ٬قٗد   

 ٭ ٛاّ طٛاٍ.

ن ْددت أزض ٚايدددٟ ايصزا ٝدد١ قدددٚد٠ إطدد ا١ غددجلٝجل١ إٓتددٛعخ ٚابعدد  يددريو        

ٍ  ن ٕ  ًٝ٘ ٗ ضٓٛاا غب  ٘ ٚقٛا٘ إٔ ٜعٌُ ٗ كتًدـ ا٭  ايػد ق١ ٚايؿدعب١ ٗ    ُد 

ٍ  دددٕخ  يهٓدد٘ أؾددبو اٯٕ ط  ٓدد ڄ ٗ ايطددٔخ ٚمل ٜعددد قدد دزاڄ  ًدد٢ اأدٜدد١ اًددو ا٭           ُدد 

ايػدد ق١خ ٚشلددرا  دد د يٝطددتكس ٗ ايكسٜدد١ ٜطدد  د َدد  اضددتڀ ع ٗ اددس  ا٭زض ٚشز ٗدد .      

  َد ڄخ يهٓد٘ ند ٕ  ًد٢ صد٬ف       12ٜهدلْدٞ عدٛايٞ    "اطٔ ؾ قٌ"ن ٕ أصٞ َٔ ا٭  

داٞ. ن ٕ اٝٓٗ  َتصٚ  ڄ ٜٚعٌُ  ٓ ٤ٶخ ٚند ٕ َد ٖساڄ ٗ َٗٓتد٘خ     غدٜد َحل ٚايدٟ ٚٚاي

ا٫چ أْ٘ بثس إٔ ٜعٝؼ اٝ اد٘ َٓؿؿد٬ڄ َٚطدتك٬ڄ  ٓد  ٚ دٔ ٚايددٟ ٚٚايدداٞ. ٚ ٓددَ  مل         

ُٳٸددل غددسمح اـدد٬ف  ُٝٓٗدد .         ٜٛاؾددل ٚايدددٟ  ًدد٢ اكطددِٝ ايبٝددت ٚا٭زاقددٞ ايصزا ٝدد١ اع

آ  خ  ؾهٝـ  ًٝ٘ غس  ڄ  ن ْت ا ١ ٚايدٟ ٗ ايسؾة اٝٓٗ خ ٖٞ إ أَٞ َ  شايت

أٚ  سؾدد ڄ إ ٜكطددِ َدد  ًّهدد٘  ًدد٢ أ ٓ ٥دد٘خ ٚأصدددلٙ  أْدد٘  عددد َدد  ّددٛا ّهددٓهِ اُدد ّ          

ايكط١ُخ ٚات٢ وٌ ا٭ ٌ ايرٟ ٫ ٜعًُ٘ ا٫ اهللخ أقٓع٘  دإٔ ٜٓتؿدحل ظدص٤ َدٔ أزض     

ايٛايدددخ ٜصز ٗدد  يٓؿطدد٘ ٚوؿددد َٓتٛ ٗدد  يدد٘ ٚ٭ضددسا٘. ٗ ايبددد٤ قبددٌ ذيددو اؿددٌخ          

ٚ عد أصدر ٚزد ٚاددصٌ َدٔ    خ ٓٛاا مل اسم اًو اؿًٍٛ ٭صٞ اطٔ  ضٚيهٔ  عد ث٬

 ٚ ُٸ٢   يًٗ د١         ٞ ڀد أڂا٭ٌٖ ُت ايكطد١ُ  يد٘ قطدِ اقد ٗ    تبد زٙ أنددل ا٭٫ٚد ٚاطد

ًٹٸٝد١ ٚايدّد١ ايدَ ٗ  ٝدت     نرا خ ٚقڀع١ أزضٚن ْت  ب ز٠  ٔ  "ايهڂبٳٸ ز٠"ايػعب١ٝ  ايعٹ

 اؾد ايكدِٜ.  

أؼُددٌ َطدد٦ٛي١ٝ ا٭ضددس٠: ايٛايددد ٚايٛايددد٠   نددٌ ٖددرٙ ايٛددسٚف فتُعدد١  عًددتي  

ؾتد٢ ؾدػرلاڄخ ٚشلدرا ايطدب       تشي َ ؾػس ق ضِ ٚأصَ ا١ًُٝخ ن ٕ ٖرا ٚأْ  ٚأصٞ ا٭

ٕ أ ز ات٢ أٓٞ أضساٞ َدٔ اؾدٛعخ اذ    دٕخ َتجلُط ڄ ٭ ٌُ يٌٝ ْٗ اٍقسزا ايعٛد٠ 

صْد٘  َٓتٛع ا٭زض   يه د ٜطد ا  ١ ا٭ضس٠ َٔ اؿبٛ خ ٫ٚ ٜصٜد َٓد٘ غد٤ٞ ّهدٔ ص   

ٕٛا ٗد١ ا٭ٜدد ّ ايؿدعب١. ٚيكددد اإٔدت ندد رلاڄ  ٓددَ  أصدددلاي ٚايدداٞ  ددإٔ أصدٞ ق ضددِ        

ُٸ٢      ن ٕ ٜطهچٔ ب٫ّ  ٛ ٘   ْعڀ ؾ٘  ٢ً اؿ س ايٛاقحل ٗ ق ع  ٛا د١ ايبٝدت ايدَ اطد

ؾددساز ٚايڀُددٛه ايػدددٜد  يعٛاَددٌ ٚايٛددسٚف ٚا٭ادددا   عًددت اٱ  . نددٌ ٖددرٙ ا"إددسدّ"

ٌ  هددٌ طدد قَ اتدد٢ اَتًددو إدد ٍ ايهدد ٗ ايددرٟ   ٜددتًُهي ؾدد شداد اؿددُُٝٞ ٗ إ أ ُدد 

ّهدددٓي َدددٔ غدددسا٤ ابدددٛ  ٭صصْٗددد  ٗ إددددؾٔ أضددد٠ٛ َدددٔ ًّهدددٕٛ ا٭زض ايهدددد رل٠          

ٚىصْددٕٛ ايؿدد ٥ة ٗ إددداؾٔ ايددَ نٓدد  ًِهٗدد  أٜكدد ڄخ يهٓٗدد  ن ْددت ؾ زغدد١خ ٚأاكددل    
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أٜك ڄ اًِ أَٞ ٗ إٔ ًُو  كس٠ اهٕٛ  ْٛ  يٮضدس٠خ ٚ ٗدرا أٓدٞ أضدساٞ َدٔ اؾدٛع       

 ب٫َ٘.ٚ

 ددٕخ ٚؾٝٗد  ايتكٝدت  د ٭مح  بدد اهلل أٓدد  دٔ ايصٜدس          اٍغ دزا َدٓڀكَ َتٛ ٗد ڄ   

 "ادؾددٞ دْػدد "ند ٕ ٜعُددٌ ٗ َٓددصٍ ادد  س ؾ زضدٞ ازلدد٘    "يبعددٛع-َدٔ قسٜدد١ إػددسأ "

ٚندددد ٕ َٓصيدددد٘ ٗ ا ؾدددد١ ايؿددددسعخ ٚٚن يتدددد٘ ايت  زٜدددد١ ٗ ايص ؿددددسإخ ٚأصدلْددددٞ ا٭مح   

ايبٝت ٚصد زع ايبٝدت. ٚمت    أ ُ ٍ  دٙ ٗ ع ٌَ اق ٗ ٜطيٖرا ايت  س    ١ بداهلل ع

 عدددٖ  اْتكًددت يًعُددٌ ٗ  خادٛٚٝؿٞ  ساادد   ػددسٜٔ زٚ ٝد١. ٚ ًُددت اددٛايٞ ضددت١ أغدٗس    

ٜٚعدٛد ايؿكدٌ ٗ اؿدٛيٞ     خأاد َتد  س ايبٝٓٝد ٕ  سااد  قددزٙ ٔطد١ ٚ ػدسٜٔ زٚ ٝد١       

ٞ  -َدٔ قسٜد١  ع يد١   " ٢ً ٖرا ايعُدٌ يدٮمح اطدٌ  دٛض ايبعد يٞ       خ ٚنٓدت  "ايكعٝڀد

 ددس صدد٬ٍ ايٓٗدد زخ ٚأ ُددٌ ٗ إٓددصٍ ٚ ًدد  طًبدد ا ا٭ضددس٠  عددد اضددتهُ ٍ   أ ُددٌ ٗ إت

َه ؾدرا اقد ؾ١ٝ. ٚ ًُدت     نٓت أاؿٌ  ٢ًْٛ ١  ًُٞ. َٚك  ٌ ٖرا ايعٌُ اٱق ٗ 

ايكسٜد١ ٚنٓدت قدد ٚؾدسا َ ٥دد١      آٍٖد ى ٕدد٠ مث ْٝد١ أغدٗس. ٚٗ ا د ش٠ ايعٝدد ضد ؾسا        

ًؼ أزدا إٔ أغدذلٟ  د٘ ابدٛ  ايدرز٠     زٜ ٍ ؾسْؿ١خ ضًځٸُت ٚايدٟ أز عٌ زٜ ٫ڄخ ٚ ك١ٝ إب

اطدٌ  "نُؿ  أ٠ ٭ دٞ ٚ٭َدٞخ ٚشلدرا أُٖٚدتِٗ  دإٔ َدٔ ضد  دْٞ ٗ ايعُدٌ ٗ  ددٕ          

قددد ضددًُي ضددتٌ زٜدد ٫ڄ ٭غددذلٟ يدد٘  عددة اؿبددٛ  نددٞ نصْٗدد  يدد٘ اتدد٢              " ددٛض

ٜدد ؾحل  -ضددٛم ايؿددرل٠ ٗ إٛضددڀ١  اٍٜڀًبٗدد  َٓدد خ ٚطًبددت َددٔ ٚايددداٞ إ اددساؾكي   

ٕ ز اؿبٛ  اي٬ش١َخ ٚأصدلاٗ   إٔ ٚسٚف أضس٠ ٖرا اٱات٢ اط  دْٞ ٗ اصتٝ  ٫  ْطد 

ؽتًددـ  ددٔ ٚسٚؾٓدد  ؾك َددت ٖددٞ   صتٝدد ز اؿبددٛ  ايددَ زأاٗدد  قددسٚز١ٜ ٭ضددس٠ َ ددٌ           

 أضسآ  َبًؼ ضتٌ زٜ ٍ.

ٗ اًددو ايؿددذل٠ غڀددت ايطددُ ٤ ضددجل  ضددٛدا٤ ٚن ْددت اٗڀددٌ أَڀدد ز صؿٝؿدد١ ثددِ       

ضدڀو ا٭زضخ ٚقچدٌ  طدب     ػـ كًؿ١ ٚزا٤ٖ  طبك١ صؿٝؿ١ َٔ غب ز زَد دٟ ٜػڀدٞ   

غجل١ ا٭َڀ ز ااؿٍٛ ايصزا ٞ. ٚض د ا٫ تك د اٝٓٗ   إٔ ٖرا ايػبد ز ْتد ع ٕد  صًؿد٘     

ٞ "ٚ "ٖرلٚغدُٝ  "ضكٛٙ ٚاْؿ  ز ايكٓب١ً ايرز١ٜ  ًد٢  َددَٜٓ    ايٝ  د ْٝتٌخ   "لد شان

ٚأ كبٗدد  اْتػدد ز ا٭ٚ ٦دد١ ايؿت ندد١ َ ددٌ ايڀدد  ٕٛ ٚاؾدددزٟخ ٚيكددد غدد ٖدا  ددأّ  ددٝي   

اكٛز ايٓ ع  ٛ  ڄ ٚأؾ  ِٗ ايٖٛٔ ٚضد٤ٛ ايتػرٜد١ ٚ د ٤  عددٖ  إدسض      اٝٓٗ  نٝـ 

 ايٛ  ٥ٞ يٝؿتو َ  مل ٜطتڀحل اؾٛع إٔ ًٜتُٗ٘.

ُٸ٢           ٜٴعصيدٕٛ ٗ  ٝدٛا ا سٜد٘ ؾدػرل٠ َٓؿدسد٠ اطد ن ٕ إؿ  ٕٛ َدسض اؾددزٟ 

ُٸ٢    "َؿسدٖددد  دٳّددد١ -ايددددٜ ّ" خ ٚنددد ْٛا ٜبكدددٕٛ  "ٚادٟ ايػسٜددد "اكدددحل ٗ ايدددٛادٟ إطددد

ات٢ غؿ ٥ِٗ أٚ َٛاِٗخ  ٚن ْت شٜ زاِٗ َٚع ٜٓتِٗ أٚ دؾٔ َدٔ َد ا    َعصٚيٌ ٖٓ ى
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َِٓٗ أَس ٜت٫ٛٙ َٔ أؾٝ  ٚاع ؾ٢ َٔ ٖدرا إدسض َدٔ قبدٌخ ٭ٕ َدٔ أؾد  ِٗ إدسض        

ٚنت  اهلل شلِ ايػؿ ٤ ٜهتطدبٕٛ إٓ  د١ ٚاؿؿد ١ْ أٜكد ڄ َدٔ ٖدرا ايٛ د ٤ ايؿتد ى ٗ         

ْطد١ُ   27را ايٛ د ٤ ادٛايٞ   ا ي١ اعسقِٗ ي٘ َس٠ أصدس٣. يكدد ؾكددا قسٜتٓد   طدب  ٖد      

َددٔ ْؿددـ ضدده ٕ ايكسٜدد١ اٝٓٗدد . مل ؼؿددد ا٭ٚ ٦دد١ ايبػددس ؾكدد٘ ٚيهددٔ مل    أن ددسأٟ 

اطددًِ َٓٗدد  أٜكدد ڄ اؿٝٛاْدد ا ٚايدددٚا ٔخ ٚاتدد٢ ا٭زض اَتٓعددت  ددٔ ا ڀدد ٤ إٓتددٛع          

إعت د ٚإس ٛ َٓٗ . ٖٚهرا اضتٛطٔ غبو إسض َكسْٚ ڄ   ؾؿد ف َٚد  ْدت   ٓد٘ َدٔ      

 َ ٓ طكٓددد خ ٖددد   عدددٌ ايهددد رلٜٔ َدددٔ ايؿتٝددد ٕ ٚايس ددد ٍ ٜٗ دددسٕٚ       ايؿكدددس ٚاؾدددٛع ٗ 

قڀ ز ايدْٝ خ ع    ٔ يكُد١  أأٚط ِْٗ   ا ٌ  ٔ َؿ دز زشم  دٜد٠ ٗ أٟ قڀس َٔ 

ُ  يتأٌَايعٝؼ  هدِٓٗ ايٛدسٚف إ دٜد١    اؿٝ ٠ إطتٛز٠ ٭ٖ يِٝٗخ ٚأٚي٦و ايدرٜٔ مل 

 اٍكٝ  انتؿٛا   يطدؿس  ا٭قڀ ز ايبعٝد٠ َ ٌ اشلٓد ٚ عة  ًدإ أؾسٜ أٍَ ايطؿس 

 َد١ٜٓ  دٕ.

إ ندٌ ٖدرٙ إرضددٞ قدد  ددصٸشا ٗ ْؿطدٞ اٱزاد٠ ٚايعصّد١ ٚايؿدددل يتجلُدٌ إػدد م       

ٚايهددد ٚا٫ تٗدد د َددٔ أ ددٌ اددٛؾرل يكُدد١ ايعددٝؼ ايٓٛٝؿدد١ ٚايه ؾٝدد١ ٭ضددساٞخ ٖٚهددرا        

  ٞ ٚق ضددِ  ١جلٴًډاطددٌ  بدد أٓدد ايطٿد    ٠صٛ ددٕ ايتكٝدت  د ٱ    اٍَدٔ ٜدد ؾحل   ؾبعدد  دٛدا

ٚاعًُدت َدِٓٗ طسٜكد١ ايت د ز٠  كُد ؽ       "َدٔ قسٜتٓد   "ٚأٓدد  بدد اهلل    ١جلٸً ٛض ايط

زٜدد ف  ايهدد ز ا٫ ددٝة ايددرٟ ندد ٕ اٝٓٗدد  ٜعتدددل َددٔ ا٭قُػدد١ ايٓدد دز اٛا دددٖ  ٗ ا٭         

. يكدد غد ٖدا   "إد ي "ٚإڀًٛ ١ يتهؿٌ إٛا٢خ ؾك٬  ٔ اضت داَٗ  أنٝ ض ڄ يًٓدّٛ  

ِ "٠ ٚايككد   ٔ  عدة ايٓد ع  ػؿدٕٛ قؿد  ايدرز     ؿِّ أّ  ٝي نٝـ نڂ ْٛدسا   "ايدلضدٝ

٫ْعددداّ قُدد ؽ ايهؿددٔ. ٚندد ٕ قُدد ؽ ايهدد ز ا٫ ددٝة بْددراى َددٔ قددُٔ إددٛاد إُٓددٛع     

 اٍايسٜددـ ا٫چ  ذلاصددٝـ ػ زٜدد١. ؾهدد ٕ  ًٝٓدد  إٔ ْٗس دد٘ أ٫ٚ      اٍصسٚ ٗدد  َددٔ  دددٕ   

َدٜٓدد١ ايػددٝ    ُدد ٕ ًَؿٛؾدد ڄ  ًدد٢ أ طدد دْ  ؼددت ٬َ طددٓ  اـ ز ٝدد١خ ٖٚٓدد ى نٓدد     

. ٚ٭ٕ ٖدرا ايعُدٌ قؿدٛف   ٕ د طس ؾكدد ٚقدحل       ١ا٭ز عدٌ ٗ إ ٥د   ْبٝع٘  س و ٜت د ٚش 

 عة َٔ ش٥٬َٞ ٗ قبك١ ايػسط١ ٚقدَٛا يًُجل ن١ُخ ٚاٴهِ  ًِٝٗ   يطد ٔ ٕدد٠   

ضت١ أغٗسخ ٚارزٚا َٔ اهساز ذيو.  ٓدٖ  قسزا ايعصٚف  دٔ ٖ زضد١ ٖدرا ايٓدٛع َدٔ      

هس٠  ٝدحل  ٗ زأضٞ ؾايت  ز٠خ ٚاػٗت يًبجلك  ٔ  ٌُ ٜت٤٬ّ ٚضي ايؿػرلخ ؾ ڀسا 

ٝٹٸُ  ٚإٔ  دٕ َد١ٜٓ ا ز٠ اٝك ٫اٛدت  أإ ٤ ايب زد ايَ ٚ دا  ْٗ  ؾهس٠ ْ  جل١خ ٫ض

ٌ اْ٘ زغِ ٚ ٛد ايعدٜدد َدٔ    د١ إد ٤ ايبد زد ا٫چ إٔ ايڀًد         َطدتُساخ ٚشلدرا قدسزا     ٜٛد

بصدسخ ٚيهدٔ    اٍغسا٤  ٹدٸ٠ ايعٌُ َٔ ا سٜل ٚن٪ٚعخ ٚ ددأا ايبٝدحل َت د٫ٛڄ َدٔ غد زع      

ٛ  ات٢ ٖدرا   ٞٸ     أاٯصدس مل ٜطدًِ َدٔ ا٬ٕاكد١ ؾكدد       ايعُدٌ ٖد يكدت ايػدسط١ ايكدبة  ًد

ـ      ٕ ايذلاصدٝـ ن ْدت اهدساڄ  ًدد٢    أٚقددد ااكدو يدٞ    خع د١ أْد٘ ٫ ٜٛ دد يددٟ ادسصٝ
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أ ٓ ٤  دٕ. ٚٗ ايػسط١ طً  َي ااك ز ٚايدٟ يًتعٗد نت  ٝ   عدّ ٖ زضَ  ٝدحل  

 إ ٤ ٚؾ دزٚا اٱ سٜل ٚايه٪ٚع. 

ًددٞ َ ددٌ  كٝدد١ أصددٛاْٞ َددٔ أ ٓدد ٤ ايسٜددـخ ٗ صددٛف      ٗ نددٌ ٜددّٛ نٓددت أ ددٝؼخ َ   

ٚز دد  َٚع ْدد ٠ َددٔ ٬َاكدد١ ز دد ٍ ايػددسط١ ٚ ُدد ٍ ايبًدٜدد١خ ٚندد ٕ ٜهدددل ٗ زأضددٞ           

ايط٪اٍ ٕ ذا مٔ اشلدف ٗ ٖرٙ ا٬ٕاك ا . ٕٚ ذا مسّ َٔ ا٫يتجل م   ٕدازع أضد٠ٛ  

ٗ  ددددٕ  زغدددِ أْٓددد  ْٝعٓددد  ْٓتُدددٞ يً ٓدددٛ  ايعس دددٞ. ندددٌ ٖدددرٙ إع ْددد ٠         َٛايٝدددد

ايدلٜڀد ْٞ ْٚٛد ّ ايتُٝٝدص ايدرٟ      ضدتعُ ز طؿٛيَ ايَ صًكتٗ  ؾٓ  ٝ ڄ َ٪ضط ا ا٫

أځادددسٳّ أ ٓددد ٤ ايسٜدددـ َدددٔ ايدزاضددد١ ٚؾدددسف ايعُدددٌ. ٚنددد ٕ ٖدددرا ايٛقدددحل َدددٔ ايعٛاَدددٌ     

ا٭ض ضددد١ٝ ايدددَ  ًدددٛزا قٓ  دددد اٞ إبهدددس٠ ٗ ا٫ندددساٙ ٗ اـ٬ٜددد  ا٭ٍٚ إٓ ٖكدددد١       

 ًو ن ٝ ز اتُٞ. ايدلٜڀ ْٞ ٚابي ايهؿ ه إط ضتعُ زي٬

 بالد الَحرَمٌن الشرٌفٌن إلىالهجرة 

َددس٠ أصددس٣  طددب  غددٛـ ايعددٝؼ ٚاْطددداد أ ددٛا  ؾددسف ايعُددٌ أَ َٓدد  قددسزا أْدد          

اـكد ز يٓعٝدد  ٝعٗد  ٗ    إٔ مؿدٌ  ًد٢ اـكد ز َدٔ نبد ز    د١       ِ ٚا٭مح اطٌ ق ض

ط١ ٚايبًدٜدد١. ٬ٕاكدد١ ايػددس ١يهددٔ اتدد٢ ٖددرٙ إٗٓدد١  عًتٓدد  أٜكدد ڄ  سقدد   . ضددٛم  دددٕ

ٞ  أٚ عد ٖرا نً٘ ٚ ددا   َ٪ؾدد٠.. ؾ يدزاضد١  اًُدٞ ٚاًدِ      ْٝعٗد   ٕ ا٭ دٛا  أَد َ

ٞٸ       ٚايدددٟ مل أڂقبددٌ ؾٝٗدد ... ادد  سا   يكُدد ؽ ؾُٓعددت... ادد  سا  بٝددحل إدد ٤ ؾكڂددبة  ًدد

يبجلددك  ددٔ    ٚؾٴددٛدزا أدٚااددٞ... ادد  سا   ـكدد ز َٚٓعددت أٜكدد ڄ.  عددد ذيددو  ؾهددسا      

 دٔ أٟ ؾسؾد١  ُدٌ  د ٤ْٞ غد ـ       ٌُ ص زع َد١ٜٓ  دٕ. ٚ ُٝٓ  أْ  أاسق  ٚأعك 

ٌ  "ازلدد٘ ؾدد حل ْ ؾددس    ٟ اٝٓٗدد  ٗ اي  ي دد١  ػددس   ٓددتخ ٚن"َددٔ قسٜدد١ إبعدد  ٠ َددٔ  ُددس

 اٍايطدعٛد١ٜخ ؾكًدت يد٘: ْعدِخ ٚيهدٔ ايطدؿس        اٍاكسٜب خ ٚق ٍ يدٞ: ٖدٌ اسغد    يطدؿس     

ٝ  أايطددعٛد١ٜ ٜتڀًدد  َدد ٫ڄ ٚاْددد  ٫     ٘ ًَددو غدد قدددسٜس  . ؾكددد ٍ يددٞ إٔ ٖٓدد ى ز دد٬ڄ   ٦ ڄ َٓدد

َٞخ ازلدد٘ ضدد مل   ضددًُ ٕ   دز دد ع ايػُٝطددٞخ طًدد  َددي إٔ   ايبؿددس َددٔ أؾددٌ اكددس 

 اٍايطدعٛد١ٜ ٗ زاًد١ قدد اطدتػسم َدد٠ غدٗس        اٍيد٘  دٔ غد   َٛثدٛم ٜساؾكد٘       كأعد 

ٕ ٖددرا ايس دددٌ ايكددسٜس ضدددٝت  س أثٓدد ٤ ايساًددد١  دد يعڀٛز ٚاٱنططدددٛازاا     ٜٔخ ٭غددٗس 

      ٕ  تًؿدد١ ٚ  يتدد يٞ ضددتهٕٛ ايساًدد١ طًٜٛدد١ ٭ْدد٘ ضددٝتٛقـ ٗ  دددد َددٔ ايكددس٣ ٚإدددٕ ا

ٜسٜد َٔ ٜكٛدٙ ٜٚطد  دٙ ٗ ٓدٌ   يو رٍ ايڀسٜل َٔ أ ٌ  ٝحل ايبك  ١خ ٚي ٢ً طٛ

ايطددعٛد١ٜ.. ٚ ٓدددٖ    اٍ ددٔ ادص يددو   ٫ڄَطدد٦ٖٛددرٙ ايبكدد ٥حلخ ؾدد ذا زغبددت ؾطددٝهٕٛ     
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َدد  اتددٛؾس يدددٜو َددٔ أ ددس٠  ًُددو ٗ      ٓددد زٜدد ٍ ضددعٛدٟ   100 ًٝددو إ ادددؾحل يدد٘   

مح ؾد دم  دٔ ؾد دم إبعدٌ ٚٚاؾدل      ايطعٛد١ٜخ ٚأٚقو اْ٘ قد  سض ٖرٙ ايؿهس٠  ٢ً ا٭

 إٍ ٖرا ايس ٌ ضٝٛؾدًي ؾعد٬ڄ   أٗ ايبد٤ ثِ ا ترز ؾُٝ   عد.  قًت ي٘: َٔ ٜكُٔ 

ايطددعٛد١ٜ .  قدد ٍ: أْدد  أقددُٔ ٖددرا ٭ْددي أ سؾدد٘  ٝددداڄ ٚاْدد  أٜكدد ڄ ضأقددُٔ  أْددو يددٔ    

ات ًدد٢  ٓدد٘ ٗ ايساًدد١ ٚأٜكدد ڄ ضددتدؾحل إ ٥دد١ ايسٜدد ٍ ايطددعٛدٟ  ٓدددَ  اتددٛؾس َعددو.      

ايطعٛد١ٜ ن ْت اًِ ايه رلٜٔخ ٚن ٕ  ٢ً َدٔ   اٍ ٢ً ذيو نٕٛ اشل س٠ ٚاؾكت 

إٔ ٜٛؾس إد ٍ ايهد ٗ يًساًد١خ ٚند رلٕٚ زٖٓدٛا  دص٤اڄ َدٔ أزاقدِٝٗ          ايٝٗ ٜسٜد اشل س٠ 

 ايصزا ١ٝ يتٛؾرل إ ٍ اي٬شّ يتجلكٝل ٖرا اؿًِ.

ٔدددظ ضدددٓٛاا َدددٔ اؿٝددد ٠ ايؿدددعب١ ٗ  ددددٕ... ايتٗسٜددد ... ٬َاكددد ا ايػدددسط١       

د١ٜ.. ػ ز  ٚٚدسٚف َسٜدس٠ ن ْدت  قدد ؾدًبت  دٛدٟ ٚ ًُدتي اؿدرز ٚايؿددل          ٚايبً

ٚاؾًددد ٚاؿًٝدد١ َعدد ڄخ ٚصدد٬ٍ ٖددرٙ ايطددٓٛاا اـُددظ قڀعددت َدد  ٜكدد ز  أز عدد١  ػددس         

ٚ ددٌ   دددٕ ٚأ دددٌ. ٖٚدد  شاد اٝدد ٠  ددددٕ      خزاًدد١ ضددرلاڄ  ًدد٢ ا٭قدددداّ  ددٌ  دددٕ ٜٚددد ؾحل     

ىتڀؿددٕٛ  " ُدد ٍ ايبًدٜدد١ "بٴددسا اعكٝددداڄ ٖددٛ اددسٜٚ  ايٓدد ع ٱغدد   ا َؿ دٖدد  إ اؾڂ    

ٕط  د٠  بٗ ا ايكتد ٍ قدُٔ ايكدٛاا ايدلٜڀ ْٝد١      ِٗ ْٜسضًٛثِ ايػب   َك  ٌ إ ٍ 

خ ٚ عكدِٗ ٜددتِ ازضد ي٘ يًعُددٌ ٗ   ٚايؿ غد١ٝ اٱٜڀ يٝدد١  ٗ اس ٗد  قددد ايٓ شٜد١ ا٭ٕ ْٝدد١  

ايطددؿٔخ ٜطدد  دٕٚ ٗ َددد كدد شٕ ا٫اددذلام  دد يؿجلِ اؿ ددسٟ يتػددػٌٝ قسن اٗدد .   

 ُددد ز٠ نددد ٕ ايٓددد ع ٜڀًكدددٕٛ    اٍاكدددٍٛ  دددأِْٗ ىتڀؿدددِٖٛ أ٫ٚڄ   ن ْدددت ايػددد ٥ع ا  

ٕڂعٳددد٬چخ َٚٓٗددد      " ٓكًددد١ ايػدددٝڀ ٕ" ًٝٗددد  ٚاكدددحل ٗ َٛقدددحل ؾدددسع ٚشاز٠ ايت ددد ز٠ ا يٝددد ڄ ٗ ا

 بٗدد ا   اٍٜسضددًٕٛ َددٔ ّتًددو ايكدددز٠ ٚإٛاؾددؿ ا يًعُددٌ ٗ ايطددؿٔ اؿس ٝدد١ أٚ        

ٗ أصرٕٚ نُٝ ا ايكت ٍخ أَ  ايرٜٔ ٫ ّتًهٕٛ اًو ايؿؿ ا ؾٝ   َٔ دَِٗ ٜٚسضدًْٛ

ٱْكدد ذ  سادد٢ اؿددس  ايع ٕٝدد١ اي  ْٝدد١. ٚقددد شاد صٛؾٓدد  ندد رلاڄ  ٓدددَ  اصتؿدد٢ ا ددٔ           

َٔ قس١ٜ ايس  ٙ  اجمل ٚز٠ يكسٜتٓ خ دٕٚ إ لد يد٘ أثدساڄ    " ًٞ  ٔ  ًٞ ايعب دٟ" َُ 

اتد٢ َٜٛٓدد  ٖددراخ ندد ٕ  ُدسٙ اٝٓٗدد  ٫ ٜت دد ٚش ايط دضدد١  ػدس٠ ؾكدد٘خ ٚشلددرا ن ْددت     

ايطددعٛد١ٜ ٚااع  ٗدد  َكبٛيددد١    اٍَػددد َس٠ ايطددؿس ٗ زاًدد١ طًٜٛددد١    ًُٝدد١ ايدددصٍٛ ٗ   

ٚٚاقع١ٝ. ٭ْٗ  اسندت ٗ داصًدٞ ا٭َدٌ عٝد ٠ نسّد١ ٚضدعٝد٠ أْتػدٌ ؾٝٗد  أضدساٞ          

َددٔ ايؿكددس إدددقحل ايددرٟ نٓدد  ْع ْٝدد٘. ٚ ُٝٓدد  نٓددت أ ٗددص ْؿطددٞ يًطددؿس  نُساؾددل      

٘ٹ ا      ٕٓتددٛع يًكددسٜس اضددتًُت زضدد ي١ َددٔ ٚايدددٟ ىدلْددٞ  ددإٔ قؿددٍٛ ا٭زض مل ٜعدد

إس ٛ َٓ٘خ ٚأِْٗ ٚ ٢ً ايسغِ َٔ ايتكٌٓ ٗ نٌ غ٤ٞ ٗ اْتٛ ز أٜد ّ  ؿدٝب١ اًدٛه    

 هر تٗد   ًدِٝٗ. نتبدت شلدِ ٗ ايدسٸد  دإٔ اؿبدٛ  إ صْٚد١ ٖدٞ شلدِ ٚأصددلاِٗ  دأْي             

ايطددعٛد١ٜ ط يبدد ڄ َددِٓٗ ايددد  ٤ يددٞ  دد يتٛؾٝل. ٚقددد ٚددٌ ايٛايددد ٚايٛايددد٠       اٍضددأزاٌ 
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 َ ًٓدددت صددددل إؿ  دددأ٠ ايطددد ز٠ ٚغدددرل إتٛقعددد١خ  أْٗددد    ٜتدددرنسٕٚ اًدددو ايسضددد ي١ ايددد

َٳٸدِٓٗ َدٔ اؾدٛع ٚأ عدد  دِٓٗ          ن ْت أٌْ َ  قسأٚٙخ ٭ٕ كصٕٚ اؿبدٛ  ند ٕ قدد أ

 غبو اـٛف َٔ أٜ ّ ايكجل٘ ايك د١َ.

َٛ دد ايساٝدٌ... اضدتهًُت     ٢ايتكٝت  كسٜس ايبؿس ضد مل ايػُٝطدٞ ٚااؿكٓد   ًد    

طدٛازاا.. أضد ٚز.. ٚشم... اخل. اغدذلاِٖ    َع٘ غسا٤ َ  وت  د٘ يًبٝدحل َدٔ  ڀدٛز: انط    

ُٳٸًددي ااددد٣  اؾڂعدد  ٚٓددٌ ٖددٛ ا٭صددس٣.. اضددتكًٝٓ       َددٔ ضددٛم ايبٗددس٠ ٗ نددسٜذل. اٳ

ادد إكد ٖٞ إهػدٛؾ١    أخ ٖٚٓ ى  كٝٓ  ٌَٜٛ ْٓ ّ ٗ ايػٝ    ُ ٕ اٍضٝ ز٠ َٔ  دٕ 

 اٍ َجلدد ذا٠ َهدد ٕ ايدددٸٚا  ٚاؾُدد ٍخ ٚٗ ايٝددّٛ اي  يددك زاؾكٓدد  ق ؾًدد١ ْدد ٍ َت ٗدد١      

ايساٖددد٠.. ٖٓدد ى  كٝٓدد  ث٬ثدد١ أٜدد ّ ْبٝددحل ؾٝٗدد   عددة َددٔ ايعڀددٛز ٚا٫نططددٛازاا..          

إ ددد   اٍاعدددصخ َٚٓٗددد    اٍ عددددٖ  زآًددد   زاندددبٌ  ًددد٢ ٚٗدددس ايددددٚا  َدددٔ ايساٖدددد٠     

َدٜٓد١   اٍاؿدٜدد٠ َٚٓٗد     اٍَد١ٜٓ  ٝت ايؿكٝد٘خ ثدِ    اٍٚاـٛص١خ ٚ عدٖ  اْتكًٓ  

 َٝدٟ.

ٞٵ٤       ع أؾَٝدٟ ن ْت َٔ  اٍايسا١ً  َ    ْٝت٘.. ٭ْدي أڂؾدبت   ضدٗ ٍ اد د ٚقځد

ٕځسٳقدد١ٝ ضددٛا٥ٌ ندد رل٠خ اتدد٢ غددعسا  دد يٖٛٔ ٚايؿتددٛز.    ٚصطددسا  طددب  اًددو ايٓٛ دد١ ا

َٝدٟ.. يهٔ  طب   اٍأثس ايكٛاؾٌ إت ١ٗ  ْكتؿٞن ْت ايسا١ً َػٝ ڄ  ٢ً ا٭قداّ 

رل دز دد١ أْددي نٓددت أضدد    اٍقددعؿٞ ٖٚصايددٞ ايػدددٜدٜٔ مل أضددتڀحل َت  عدد١ ايك ؾًدد١     

غدد ط٧  َكس دد١ َددٔ ْؿددـ ْ ٥ُدد ڄ ؾأصڀددأا ايڀسٜددل ٚمل ْدددزى أْؿطددٓ  ا٫چ ٚمددٔ  ًدد٢  

  يعؿ  ايَ ن ٕ ٜتٛندأ  ًٝٗد .. ند ٕ    ؾكس ي ايبجلس.. ٖرا ا٭َس أش   ايػُٝطٞ 

ايًٌٝ قد أدزنٓ خ ؾكسزْ  إبٝدت ٗ ايعدسا٤خ ٚ ٓدد  دصٚؽ ايػدُظ   ٚدْد  إطدرل ْكتؿدٞ         

عدة ايطد نٌٓخ ٖٚدِ ْد دزٕٚ ٖٓد خ اتد٢ اٛؾددًٓ        بثد ز ايكٛاؾدٌخ ْٚطدأٍ إطد ؾسٜٔ أٚ      

ٗ َدٜٓددد١ َٝددددٟ ٘ ٕساؾكتددديددددٟ َدٜٓددد١ َٝددددٟ. أادددظ ايػُٝطدددٞ  أْددد٘ ٫ ط قددد١   اٍ

عددك  ددٔ َساؾددل يدد٘خ   ايطددب   راٚايكددس٣ ااٝڀدد١  ٗدد  نددٞ ٜٛاؾددٌ  ٝددحل  كدد ٥ع٘خ شلدد   

ٕ اضددتأ س يددٞ   أإكدد ٖٞ  عددد    اددد أؾٛ ددد ٚيددداڄ ٜؿددػسْٞ ضددٓ ڄ ٕساؾكتدد٘خ ٚاددسني ٗ       

ٚأٚؾ٢ ؾ ا  إڀعِ    ڀ ٥ٞ ثد٬  ٚ بد ا َٜٛٝد ڄ. ٚأصدلْدٞ   أْد٘ ضدٝػٝ         ضسٜساڄخ

 أضبٛ ٌ.  اٍ ي َد٠ أضبٛع 

 عد أضدبٛع َدٔ اْتٛد ز  دٛد٠ ايػُٝطدٞ.. ؾٛ ٦دت  كددّٚ ضدٝ ز٠ ن ْدت قدد ٚقؿدت            

. ٚ عدد ايطد٬ّ   "َٔ قسٜتٓد  "أَ ّ إڀعِ ٚؾٝٗ  ا٭صٜٛٔ  ًٟٛ  ًٞ ٚ بد ز ٘  ٔ ق ضِ 

ٞ ت َُٓٗدد  ٚابد دٍ ا٭صبد زخ طًبد    َبًدؼ َدٔ إدد ٍ ضدًؿ١خ يددؾحل أ دس٠ ايطددٝ ز٠       َطد  دا

 د٠خ يهُٓٗ    دا يٝ دلاْٞ  إٔ ؾ ا  ايطٝ ز٠ زؾدة   اٍٗ ايسا١ً   ات٢ أزاؾكُٗ
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ذيددوخ ٭ْددي يطددت قددُٔ ق ٥ُدد١ إطدد ؾسٜٔ إددسصـ شلددِ.  ٚٗ ايٝددّٛ ايتدد يٞ  دد ٤ا        

ؾ حل إؿدًٞ   ضٝ ز٠ أصس٣ ٚٚقؿت أَ ّ إڀعِ ٚن ٕ قُٔ زن  ٗ  ا٭صٜٛٔ قُد

ٚاٝدددز٠ ؾدد حل إؿددًٞ ؾهددسزا شلُدد  ْؿددظ ايڀًدد خ يهددٔ ضدد ٥ل ايطددٝ ز٠ أٜكدد ڄ زؾددة        

َدٜٓد١ َٝددٟ ضد  ١ٝ ق دَد١ ٗ  اع زٖد        اٍيٓؿظ ايطب خ ٚ عدد ٔطد١ أٜد ّ ٚؾدًت     

   ٝ  اٍَٝٓد ٤  دد٠.. يهدٔ ايسٜد ه غدرلا اػد ٙ ضدرلٖ          ١َٔ اكدسَٛا ٚٚ ٗتٗد  ا٭ض ضد

ُددد  ددٔ  ًددٞ  دد َس َددٔ "قٹددبٹ٘" ٗ ٜدد ؾحلخ        َٝدددٟ.. ندد ٕ  ًدد٢ َتٓٗدد  ا٭مح اطددٌ ق     

َدٔ   ن دس ٚن ٕ أْ ع َٔ أٌٖ َٝدٟ قد أصدلٚٙ  ٛ ٛد ٚيد ٜد ؾعٞ طدسٜو ايؿدساؽ ٭   

أضبٛ ٌ.. نٓت اٝٓٗد  قدد أڂؾدبت ع يد١ َدٔ ايٝدأعخ  ٚإدسض ايعكدٟٛ ايدرٟ ند د           

ًځٸدددت ؾٝٗددد  ايكددد٠ٛ ٚاؿٹًٝددد١ ؾهددد ٕ    اٍإ ٜؿتدددو  دددٞ قدددد أدٸ٣  اؾددد  َ  أشَددد١ ْؿطددد١ٝخ ق

ٖٛ ا٭ٌَ ايٛاٝد يًػؿ ٤ ٚا تٝ ش ٖرٙ إع ْد ٠ ايؿدعب١ ٚاٝدداڄ ٚ عٝدداڄ  دٔ       ايد  ٤ هلل

ا٭ٖدددٌ ٚا٭ؾدددجل  .. نٓدددت َطدددتًكٝ ڄ  ًددد٢ ايطدددسٜس ٚٚ ٗدددٞ َػڀددد٢  أادددد ا٭غڀٝددد١   

ٔ  ًد٢ ٚ ٗدٞ ٜٚطدأيي قد ٬٥ڄ:     ايعتٝك١خ  ؾؿٛ ٦ت  ٗرا ايس ٌ ٖٚٛ ٜطجل  ايػڀد ٤ َد  

 ٍ قًدت يد٘: أْدد  َدٔ أٖدٌ  ددٔ     أٖدٌ َٝدددٟ  أْدو َدٔ ٜدد ؾحل.. َدٔ أٟ َٓڀكد١ أْددت .        ٜكدٛ

      ٘ ٞٸ: اْد   دٔ  ًدٞ  د َس َدٔ قٹدبٹ ٜد ؾحل أاٝدت    -ؾ٬ه. ن ْت شل ت٘ اكس١َٝخ ؾسد  ً

 دد٠خ يهددٔ ايسٜد ه ٖٚٝ د ٕ ا٭َدٛاع غدرل اػدد ٙ       اٍٗ زاًد١   يطد  ١ٝ َدٔ اكدسَٛا     

ٌٸ يٞ نٝـ أضتڀٝحل إ أض  دى .  ايط  ١ٝ.. ٚاضتڀسد ق ٬٥ڄ :ق

أٚ ادؾحل  دي اهد ز    "ايطؿ١ٓٝ ايػسا ١ٝ"قًت ي٘ أزٜد إٔ اأصرْٞ َعو   يط  ١ٝ 

 ددد٠   يطددٝ ز٠ ٚأْدد  ضددأ ڀٝو اضددت٬ّ  دد ٕبًؼخ ٚاذا نڂتبددت يددٞ ايع ؾٝدد١         اٍايساًدد١ 

 ٜٔ.ضأزد يو دٜٓو.. ٚاذا أًٖهي إسض ؾأًٖٞ ضٝتٛيٕٛ دؾحل ٖرا ايدٻ

ْٸدد٘ مل ٜهددٔ ًّددو ْكددٛداڄخ يهددٔ يدٜدد٘ ؾددٛازٜٔ         ؾددُت قًدد٬ٝڄخ ؾعسؾددت ؾُٝدد   عددد  أ

ًچُي ايٓكددٛدخ قدد يبٝعٗدد  ثددِ  دد د  ْؿددسف ؾ "ايؿددٛٙ"ايكُدد ؽ َددٔ  ٖٚددٞ ؾددٓـ : ٬ڄ٥ٚضدد

أًَهدد٘.. أَدد  ؾهددس٠ إٔ بصددرى   يطدد  ١ٝ ٚأْددت ٗ ٖددرا ايٛقددحل ايؿددجلٞ          َدد  ٖددرا نددٌ  

ٝٺٸ٧ ؾ ٗ ٚضدد٘ ْطددتكٌ ضدد  ١ٝ ؼدددد ٚ ٗتٗدد  ايسٜدد ه   كدد طس٠ نددبرل٠ ٭ْٓدد    ٗددرٙايطدد

 ئ ْطتڀٝحل اكدِٜ أٟ  ٓ ١ٜ يو.ٚايبجلس 

ٜٻ ن ٕ إبًؼ ايرٟ أ ڀ ْٞ ٕ  ٙ ٫ ٜهؿٞ يدؾحل ا٭ س٠. يهٔ إ ٜبٝحل اٱا نًُد    ْطد 

ًّو ٕط  د٠ غ ـ ٫ ٜعسؾ٘ ؾتًو  ق١ُ ايػدٗ ١َ ٚايس ٛيد١ ٚايٛؾد ٤. َدسٸا  دد٠      

ٜٸدد١ ْٚٛ ٝدد١             أٜدد ّ ندد ٕ ٚقددعٞ ايؿددجلٞ ٜتجلطددٔ ٚيهددٔ  ددب٤٘ غدددٜدخ  طددب  قدٚد

ٝ   أٜدد ّ َددٔ يكدد ٥ٞ  دد   ١ايػددرا٤ ايددرٟ أآ ٚيدد٘.  عددد ٔطدد    طددٞ  ٔ  ًددٞ  دد َسخ  دد د ايػُ

َٓڀكدد١ ؾددبٝ خ ثددِ  ددٛ سٜؼخ ثددِ   اٍ ٝددصإ ثددِ  اٍؾجلصَددت أَددسٟخ ٚٚاؾددًٓ  زاًتٓدد  

يػدددسا٤  عدددة  أاٝ ْددد ڄٚ خايكٓؿدددر٠. ن ْدددت ايساًددد١ نًدددٗ   بددد ز٠  دددٔ قڀددد ا يًبٝدددحل  
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ٔطدد٘ أٜدد ّ َددٔ أ ددٌ    اٍا٫نططددٛازاا.. ٗ نددٌ َٓڀكدد١ نٓدد  ْككددٞ َددٔ ث٬ثدد١     

 ددد٠.. ادد ًٌَ زصؿدد١    اٍايبٝددحل ٚؾُٝدد  ْدددز يًػددسا٤. ٚاؾددًٓ  ايساًدد١ َددٔ ايكٓكددر٠       

ٕ أقٓحل  ٗ ا ايتؿسٜو  دأْي  أاؿٌ  ًٝٗ  ايػُٝطٞ ٗ  ٝصإ  عد دصٍٛ ن ٕ قد 

ٌ" ٝٵا ٓدد٘. اْتٗددت  ٓدد  ايساًدد١ ٗ ز دد ٙ اكدد زّ ٜدد ؾحل ٗ  ددد٠خ ندد ٕ يدددِٜٗ قددٌ "ضٳددبٹ   

ٜطهٓ٘ ايٛاؾدٕٚ َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل.. ادسني ايػُٝطدٞ ٖٓد ى.. ٚادسى  ٓٛاْد٘  ٚأصدلْدٞ       

ٚأقدد ف  ًٝددو إٔ اتددرنس  أْدد٘  ٓدددَ       خ ددد٠ اطدد  ا٫اؿدد م   اٍ أْدد٘ قددد أٚؾددًي   

 ٕ ابجلك  ي يتٴدل٨ ذَتو. ًٝو أٜتٛؾس َعو إ ٍ 

اـًد٠ٛ; ؾد حل   –د ٖٚٓ ى ٗ ز  ٙ اؿكد زّ ايتكٝدت  د ٭ص٠ٛ:  ًدٞ  بدد اهلل أٓد      

ايكعٝڀدددددٞ ; ؾ قدددددٌ -ابددددد ٙ; ايكسْؿًدددددٞ–ْددددد  ٞ أٓددددد  بددددد ٙ; ا – بددددد أٓدددددد  

دز٠ ؾ حل إؿدًٞ;  د طـ اطدٌ  دٔ     ايكعٝڀٞ; قُد ؾ حل إؿًٞ; اٝ-قطٔ

 اب ٙ.-قس١ٜ اشل س;  ٛض  ٔ  ٛض –  طـ    س ;  ُس ض مل ايكعػُٞ 

١ إٔ  زاًددد١ ايطدددؿس ايڀًٜٛددد    اٍخ   ٱقددد ؾ١  غددد٦ٝ ڄ ٚاؾدددد  دٜدددد ٫ أًَدددو     ٭ْدددي ٚ

  ٚ عُددل ا يدد١ ايكددعـ ٚايددٖٛٔ. ندد ٕ   َددٔ اإددسض  شادٚايػدد ق١ ٖددرٙ قددد أْٗهددت قددٛاٟ 

أٚ أغٗسخ شلرا طً  ا٭مح  ُس ضد مل ايكعػدُٞ    اؿؿٍٛ  ٢ً  ٌُ قد ٜتڀً  أض  ٝحل

ٞ ات٢ أاؿٌ  ًد٢  ُدٌ.. يهدٔ    ٌ ٗ "ز  ٙ اؿك زّ" إٔ ٜط  دَْٚٔ نٌ ايط نٓ

ايهٌ غه٢ ا يت٘ ٚ دّ قدزا٘  ًد٢ َطد  داٞخ ا٫چ إٔ ٖدرا ايس دٌ مل ٜت دٌ  دي ٚيدٔ        

أْطدد٢ َٛقؿدد٘ ٚنسَدد٘ ؾكددد ندد ٕ  ٓددد اٛا دددٙ ٗ إطدد ٤ ٜڀددب  ا٭نددٌ يددٞ ٚيدد٘خ ٚٗ     

 ايعٌُ.  اٍه ٜذلى يٞ اؿَ َٔ ا٭نٌ داصٌ ٚ  ٤ قبٌ إٔ ٜرٖ  ايؿب 

 الحصول على أول عمل فً المملكة

 عددد اددٛايٞ ضددت١ أغددٗس َددٔ ايبكدد ٤ قددٝؿ ڄ  ًدد٢ ا٭مح  ُددس ضدد مل ايكعػددُٞخ طدد ٍ        

  ّ  ٜد ؾحل -ص٬شل  ايبجلك  ٔ أٟ ؾسؾ١  ٌُ. ن ٕ أغً  ايط نٌٓ ٗ َدس ٘ اكد ز

 ٍ ع دٞ ٚعد ِٗ  دٔ أٟ  ُدٌ ٜتٓ ضد       وطدٕٛ  دز د١ َع ْد اٞ ايٓؿطد١ٝ  عدد إ طد      

َحل ضي ايؿػرل ٚ طُٞ ايٓجلٌٝ. ات٢ إ ا٭مح قطٔ اؿدٜد٠ ايدرٟ ند ٕ اٝٓٗد     

َكدددّ  ًدد٢  عددة  ُدد ٍ إساندد  ادد ٍٚ ادصدد يٞ يًعُددٌ ٗ إساندد خ يهددٔ ا ددذلض        

ٜٴطدددد٢ُ ايعٴدددددسٸٟخ ع ددددد١ إٔ ٫ ضدددددي ٫ٚ  طدددددُٞ     َطدددد٦ٍٛ ايتٛٚٝدددددـ ٖٚدددددٛ ضدددددعٛدٟ 

د ند ان خ ؾع د يٝذل  ٙ ا٭مح قطدٔ ٜٚ٪ ػ م ٗ إسٜط  داْٞ   ٢ً ؼٌُ ايعٌُ اي

ٞٸ ؾ ْددد٘ ضدددٝهٕٛ  ايددد٘ أْددد٘  إطددد٦ٍٛ  دددٔ اضدددتهُ ي٘ ٖدددٛ ذا قؿدددسا ٗ ايعُدددٌ إٛندددٌ ايددد
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غ ؿٝ  اذا مل أضتڀحل أْ  ال شٙ. ٚؼت اؿ ه ا٭مح قطٔ زلو يٞ ايعدسٟ   يعُدٌ   

 حل َٜٛ ڄ ٚااداڄ ؾك٘. ثِ  كٝدت  ددٕٚ  ُدٌ اتد٢ َٛضدِ اؿد . اٝٓٗد  أاد ْٞ ا٭مح ؾد         

ٗ  دددد٠ َٚهددد١ طًددد  يتٛٚٝدددـ  ُددد ٍ َُٗدددتِٗ      ٘ ٜٛ دددد دددٔ اؾدددس٠خ  يٝ دلْدددٞ  أْددد   

َطد  د٠ ٖدرا   َٚط  د٠ اؿ ٝ  ٗ اأد١ٜ َٓ ضو اؿ  ٚاكدِٜ إد ٤ ٚا٭ندٌ شلدِ.    

 دأا ايعٌُ ؼت اغساف َڀٛف ضعٛدٟ ازل٘  بد اهلل  ٓكؼ. ص٬ٍ ذيدو   ْط ٕاٱ

ٕڈ ٚيطدد   ا طًٜٛدد١. نددٌ      ٖددرا ندد ٕ قدد٘ اكدددٜس   إٛضددِ  ًُددت  هددٌ اصدد٬ف ٚاؿدد 

 ٚا     إڀٛف  ٓكؼ َٚط  دٜ٘.

ندد ٕ ايطددٝد  ددٓكؼ ٜطددأييخ  ددٌ ايؿٝٓدد٘ ٚا٭صددس٣خ  ددٔ ضددس ٖددرٙ ايڀ قدد١ ايهددبرل٠   

ايت٢ أ رشل  ٗ ايعٌُ. ؾهٓت أاهٞ ي٘ ايكؿـ  دلا٠٤ ٚؾدم  ٔ ا زٜ  َع ْ اٞ َدٔ  

        ْ ٞ أ ٌ ايعٌُ ٚاؿؿٍٛ  ًٝد٘خ ادثتد٘  دٔ ضدٓٛاا ايڀؿٛيد١ إبهدس٠خ ٚنٝؿٝد١ اسَد 

        ٔ  ُدٌ ٜتٓ ضد  َدحل     َٔ ايدزاض١ ٚ دٔ ٚدسٚف ا٭ضدس٠ ايؿدعب١ ايدَ  عًدتي أعدك  د

٬ٕاكدد ا ايػدسط١ ٚايبًدٜدد١ ٗ  دددٕخ ٚ دٔ قؿدد١ ايساًدد١     ١ضدي ٚنٝددـ نٓدت  سقدد  

رلاڄ  ًدد٢ ا٭قددداّخ أقددٛد ؾٝٗدد   ايڀًٜٛدد١ َددٔ  دددٕ اتدد٢  ددد٠خ ايددَ ن ْددت ٗ أغًبٗدد  ضدد   

ًددداا ٚ بدد ٍ ٖٚكدد   ٖٚٚدد د   َدددٕ ٚ ٗ   ْدددصٌ ص٬شلدد  خأ ُدد٢ ايبؿددس  ڄ قددسٜساڄخغددٝ 

اؿدسٌَ  اًدو ا٭زض ايڀٝبد١خ  ًدد     اٍٗ ايٛؾدٍٛ   اڄْٚٛدع أصس٣. ن ٕ أًَٞ ندبرل 

ٚنٓت  ٢ً ثك١ أْي ضأاؿٌ ؾٝٗ   ٢ً ايعُدٌ ٗ ٚقدت قؿدرل ٚضدأنٕٛ      خايػسٜؿٌ

ٗ َدددأَٔ َدددٔ ٬َاكددد ا ايػدددسط١ ٚايبًدٜددد١. ادثتددد٘  دددإٔ أا٬َدددٞ ن ْدددت  طدددٝڀ١        

   ٟ أزض اًددو إًُهددد١ ضددتٓؿتو أَددد َٞ نددٌ ؾدددسف     ٚٚاقعٝدد١خ ٖٚددٞ َددد  إٔ اڀددأ قددددَ 

 اٍْكدٌ ا يد١ أضدساٞ إعٝػد١ٝ ايؿدعب١      أ إٌُٔ ٚ ٗرا ضدأ ٌُ ظددخ ٭ْدي أطُدو     ايع

ا يدد٘ أؾكددٌخ يهددٔ ٖددرٙ ا٭ادد٬ّ ٚاٯَدد ٍ اؾددڀدَت عكٝكدد١ ٚٚاقددحل ٜتُ ددٌ ٗ ضددت١        

عددد ضددسدٟ يًٛقدد ٥حل    .أغددٗس َددٔ ايعٓدد ٤ ايٓؿطددٞ اْطدددا ص٬شلدد  نددٌ ؾددسف ايعُددٌ.     

ٕ ندددٌ اًددو ايٛددسٚف ٚإع ْددد ٠ ن ْددت قددد ؾدددكًت ٖددرٙ ايڀ قددد١      أادد٘  ايطدد  ك١ أصدل 

 ايع ي١ٝ ٚاشلٝ ّ   يعٌُ ٚايتُطو ؾٝ٘.

أاططدت أْد٘ ندد ٕ ود  إ ٜطدُحل ا دد د٠ َ دٌ اًدو ايٛقدد ٥حل ٚايكؿدـ ٜٚطددأيي        

 دددٔ أدم اؿ ؾدددًٝٗ خ ٚ سؾدددت ؾُٝددد   عدددد  أْددد٘ نددد ٕ ٜدددسٟٚ قؿؿدددٞ أٚ نُددد        أاٝ ْددد ڄ

أ٫ٚدٙ ايدددرٜٔ نددد ْٛا دا٥ُددد ڄ ٜطدددأيْٛ٘  دددٔ  ٭صٛاددد٘ ٚشٚ تددد٘ ٚ "ايطدددٛايـ"ٜطدددُْٛٗ   دددد 

ٞ ٜٚطأيي  ٔ ي تٛ غ ؿٝ ڄخ ؾه ٕ ٜعٛد ٗ ايّٝٛ اياؿ ؾٌٝ أصس٣ مل ٜطأيي  ٓٗ  ٖ

ٞٸ ٚإ يددِٜٗ زغبد١ ٗ َطد  داٞ.        اًو ايتؿ ؾٌٝ. أصدلٚٙ  أِْٗ غدعسٚا  د يعڀـ  ًد

ٞٸ ايطددٝد  ددٓكؼ ايعُدٌ ٗ صدَدد١ ا٭ضددس٠       ٖٚهدرا ؾبعددد اْتٗدد ٤ َٛضدِ اؿدد   ددسض  ًد

 طهٔ َعِٗ ٗ  ٝت٘ ايهبرل َحل أصٛا٘ ٚأ ٓ ٥٘. ٚاي
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ندد ٕ  ًُددٞ ٜكتؿددس  ًدد٢ اٛزٜددد إدد ٤ يٮضددس٠ َٚطدد  د٠ ايطددٝد  ددٓكؼ ٗ اددٛؾرل         

قت  دد ا ا٭ضددس٠. إ ا٭غددٗس ايڀددٛاٍ ايددَ قكددٝتٗ  ٗ  داٜدد١ اٝدد اٞ ٗ إًُهدد١ ٗ       

ٕ أات٢ فسد ايتؿهرل  د  ن ٕ ٜ٪زقي ٚىٝؿيْٚؿطٝ ڄخ   د٠ دٕٚ  ٌُ قد اڀُتي

٘ ٜٚبجلك  ايرٟ ٜٗ س ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ ٚأاب  ْط ٕ ٝؼ ؾٝ٘ ذاا ايٛسٚف. ؾ ٱأاٞ ّٜٛ ٜأ

 دددٔ ايعُدددٌ ٗ ا٭ٚطددد ٕ ايبعٝدددد٠ اتددد٢ ٜددد٪َٔ اؿٝددد ٠ ايهسّددد١ ٭ًٖددد٘ ٚمل ٜهتددد  يددد٘     

ايتٛؾٝل ٜػعس اٝٓٗ    يؿػٌ ٚا٫ْطجل مخ ؾٝطتٛطٓ٘ ا٫نت٦  خ ٜٚكٌ يدٜ٘ ايػدعٛز  

ا٫ضتبػدد ز َطددتكبٌ   ٚأمطدد ز ا٭َددٌ  ا اٍ  يهساَدد١ ٚا٫ تددصاش  دد يٓؿظ ٖٚددرا ٜدد٪دٟ    

أؾكٌخ ٚ ٓدٖ  اؿبو اؿٝ ٠ َعٓ ٖ  اؾٌُٝ ٚاـد٬م  ػدع١ ٚق ُد١ ٖٚهدرا ٜدتُهٔ      

 َٓ٘ ايٝأع ٚا٫نت٦   ايؿٛٝحل  ٓدٖ  اتط ٣ٚ اؿٝ ٠ َحل ايؿٓ ٤.

 "التابعٌة السعودٌة"لصة حصولً على 

ا َٝد ٙ ادأاٞ َدٔ    ن ْت غبه١ إٝ ٙ ٗ َه١  دا٥ٝد١  دداڄ. َهْٛ اٗد   بد ز٠  دٔ قٓدٛا      

صدد زع َهدد١ اؿدد  ٗ صصاْدد ا  ٴٓٝددت ٗ  ڀددٕٛ اؾبدد ٍ. ٚٗ أضددؿٌ اـصاْدد ا ؾددٓ  رل          

ٜٴ ٚ َٝددد ٙ. ٗ  "ْددد قًٞ إٝددد ٙ"ادٜٔ ٢  ددد يٛزٻُٻطٳدددن ْدددت  ٝدددٛا أٖدددٌ َهددد١ اعتُدددد  ًددد٢ َددد  

دلّ  دٌ زا دٞ ا٭ضدس٠    اؿؿٍٛ  ٢ً إٝ ٙ  ػهٌ َٜٛٞخ ٚن ٕ ذيدو ٜدتِ   اؿ قٝد ا اٴد    

ٜٴجلدد ؾٝٗ  نُٝ ا إ ٤ إڀًٛ  ااك زٖ  َٜٛٝد  ٚاددؾحل    "إ ٤ٚزاد "ٚايػ ـ ايٛزاد 

 ي٘ ا٭ ٛز ْٗ ١ٜ نٌ غٗس.

  ٝ خ يًُدد ٤  ٗ َٛاضدِ ايؿددٝـ ٚنددريو َٛاضددِ اؿدد  اددصداد ا  دد١ ا٭ضددس ٚاؿ دد

ىًدل ا يد١ َدٔ ايؿٛقد٢      أاٝ ْد ڄ را ٜصداد اصااِ ايٛزادٜٔ أَ ّ ؾٓ  رل إٝ ٙ. ٖٚدرا  شل

ٜكتؿس  ٢ً نٝدٌ ايػدت ٥ِ ٚأصدس٣     أاٝ ْ ڄغ  ز  اٍٚ دّ اْتٛ ز ايدٚز. ٜكٛد ذيو 

 اؾڀؿ ف قبًٞ يًُٛا ١ٗ. اٍ ٭ذزع  ٌ ا٭ؾساد ؾ ذا اڀٛز ٖرا ٜ٪دٟ  اػ  و 

ن ٕ أغً   ُ ٍ اٛزٜد إ ٤ ِٖ َٔ قب ٥دٌ غ َدد ٚشٖدسإ ٚ طدرلخ ٚٗ أادد ا٭ٜد ّخ       

د ٚ ُٝٓد  نٓدت َٓتٛدساڄ دٚزٟ يًجلؿددٍٛ  ًد٢ إد ٤خ ْػد   ددساى  دٌ أ ٓد ٤ قبًٝد١ غ َدد         

ٚأ ٓ ٤ قب١ًٝ  طرل. ن ٕ ذيو  طب  ق ٚي١  عة أ ٓد ٤ غ َدد اؿؿدٍٛ  ًد٢ إد ٤      

دٕٚ اْتٛدد ز دٚزٖددِ ٚؾ ددأ٠ اغددذلى أ ٓدد ٤ شٖددسإ ٗ ايعددساى ٕدد٪اشز٠ أ ٓدد ٤ غ َددد. ندد ٕ       

٘         خ  ق٬ًٝڄٌايعطرلٜ دد . َطدبك ڄ  ٚأاططدت اٝٓٗد   دإٔ ٖدرا ايعدساى ند ٕ كڀڀد ڄ يد

ٕتؿددسع. ؾددجلت  ٗددِ أيددٝظ  ًددٝهِ  ددإٔ  غكددبت ندد رلاڄ  ٓدددَ  ٚقددـ اٯصددسٕٚ َٛقددـ ا 

مل وددسى ضدد نٓ ڄ. اٝٓٗدد  غددعسا إٔ َددٔ ٚا دديب إٔ     اڄاػدد زنٛا َددحل اؿددلخ يهددٔ أاددد  



  .............................صفحات من تاريخ اجلنوب العربي احلديث...........................
 

 38 

أغدد زى َددحل أ ٓدد ٤  طددرل يكًدد١  ددددِٖخ ٚ٭ْٗددِ ندد ْٛا  ًدد٢ اددل ٗ ٖددرا ايعددساى غددرل       

إتهد ؾ٧خ ٖدرا إٛقدـ  ُددل ايع٬قد١  دٝي ٚ دٌ أ ٓدد ٤  طدرل ؾد  تدلْٚٞ ٚاادداڄ َددِٓٗخ          

 ٞ ٗ أشَددد اٞ ٚأقدددـ َعٗدددِ ٗ أشَدد اِٗ َٚػددد نًِٗ ٚقدددد ن ْدددت نددد رل٠.    ٜكؿددٕٛ َعددد

ٚٗ أ ساضدددِٗ.   ِٖ أ ٝددد د أصدددرٚا ٜؿدددڀجلبْٛٞ َعٗدددِ ٗ    ؾ أن دددس اعُكدددت ايع٬قددد١  ٚ

  ٚ ودثْٛدد٘  أاٝ ْدد ڄٚنًُدد  ايتكددٛا  ػددٝ ِٗ ودثْٛدد٘  ددٔ َػدد نٌ ٚٚددسٚف  ًُددِٗخ 

د ا دد ش٠ ايعٝدد   ٤كدد كِ. ٚٗ ااددد٣  ڀددٌ ايعٝددد أصددرْٚٞ ي    ددٔ َٓ ؾددساٞ ايدا٥ُدد١ شلدد   

ازل٘ قُد  ٔ   ٥ة ٚقد زا   ٞ ق ٬٥ڄ:"ٌٖ ٚ ٢ً غٝ ِٗ  اعسؾچتَعِٗ. ٖٚٓ ى 

ٚاهلل ":ت٘ َعتصاڄ: ْعِ.  ًدل  ًدٞ َ شاد ڄ   اْت ايؿت٢ ايٝ ؾعٞ ايرٟ ادثْٛٞ  ٓ٘  ". أ ب

َد  ق يد٘  ديخ     رمل أابد ا٭َدس  . ا تطُت  أد  ٚيهدٔ ٗ اكٝكد١   "ؾٝتو ٫ٚ ؾٛزاو

ٌ أنددت  ددإٔ  أدزٚأاططددت ٚنأِدد  يدددغي  كددس .  عدددٖ      خ نُدد  ؾدددق ٥ٞ ايعطددرلٜ

ٜبددددٚخ قدددد  ددد يػٛا ٗ ٚؾدددـ َػددد زن اٞ َعٗدددِ ٗ ايعسانددد ا إ تًؿددد١خ ٚٗ َٛاقدددـ   

 هٕٛ  ي ٗ كًٝت٘ اؿٛزاڄ بصس مل ٜتؿل َحل ٚاقحل  طُٞ ايٓجلٌٝ. ؾأصس٣خ 

َهدد١ قبددٌ إ أنُددٌ ا دد ش٠ ايعٝددد ٗ  طددرل ٚٗ داصًددٞ اَتعدد ض غدددٜد      اٍ دددا 

ٖدٞ َدٔ    ؾع ٍا ٜ٪َٔ ايبػس   ٕٛ ٖس اـ ز ١ٝ  أيٝظ ا٭ٚأض١ً٦ ن رل٠ ؼرلْٞ. ٕ ذ

ٞٸ إ أنددٕٛ َهتٓددص ايػددجلِ ٚايًجلددِ          ؼدددد َعدددٕ ايس دد ٍ ٚأؾدد يتِٗ  ٖددٌ ندد ٕ  ًدد

 ٜٚكدَٕٛ يٞ بٜ ا اٱطسا٤ أْ ٍ ا    ِٗ ات٢ 

ٝټدد  كددد  دد ٤ْٞ  ؾ٪اا اـ ط٦دد١ ٚا٭ضدد١ً٦ ايهدد رل٠ يٛقددت طٜٛددٌ.   مل اطددتُس ٖددرٙ ايتٗ

ٕ ٖدرا  أأنًُٛا ا  شاِٗ يٝصؾدٛا يدٞ صددلاڄ ضد زاڄخ ٖٚدٛ      أؾدق ٥ٞ َٔ أٌٖ  طرل  عد إ 

ق ٥ُدد١ أ ٓدد ٤  اٍايػددٝ  قددد ا تُدددْٞ ٚااددداڄ َددٔ أ ٓدد ٤  طددرلخ ٚاْدد٘ قددد أقدد ف ازلددٞ    

ؾد حل ؾ قدٌ   "قبًٝت٘ يًجلؿٍٛ  ًد٢ ايت  عٝد١ ايطدعٛد١ٜخ ٚإ ازلدٞ اؾدٜدد ضدٝهٕٛ       

 ٟ أاددد  ٘اددٚقدد ٍ  ًددٝهِ إ ؽدددلٚٙ اْددي  ٓددد اددساٝيب  دد٘ قددد ا تدل       "اطددٌ ايعطددرل

 ."ٜكؿد أ ٓ ٤  طرل"أ ٓ ٥ٞ 

 ًددد٢ ايت  عٝددد١ ايطدددعٛد١ٜخ  إتُ دددٌ عؿدددٛيٞأؾدددساي نددد رلاڄ ٖدددرا اـددددل ايطددد ز  

ندد ٕ ؾعدد٬ڄ ٚأدزنددت أْدد٘  خٚاددأثسا يؿُٗددٞ اـدد ط٧ ٚاضددتٝ ٥ٞ َددٔ نًُدد ا ايذلاٝدد  

 ٝٓٓدد  قددد ازاؿددحلخ ٭ْددٞ أؾددبجلت ٗ ْٛددسٙ ٚااددداڄ َددِٓٗ.          ـٜكؿددد  ددإٔ ادد  ص ايتهًچدد    

 ًػٛٙ  ددأْي قڀعددت ايصٜدد ز٠ ؾددأٝددصف يددٞ ٖددرا اـدددل غ ؿددٝ خ  ٍ  ددي يأْدد٘ ضددأ  سؾددتٚ

ٜهٕٛ أاس ي  ٓدَ   ددل  قد  ٘. يهٔ ؾساضت٘ أشلُت٘ اْغرل َؿ١َٖٛٗرٙ إس٠ ٭ضب   

ؾتدد٢ مٝددٌ اؾطددِ ك يؿدد ڄ    دٖػددت٘  س٩ٜدد١  دددلا٠٤ ٗ فًطدد٘ ٚأَدد ّ اؿ قددسٜٔ  ددٔ   

 يتٛقع ا٘. 
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زاٙ أٚ أزلعدددد٘خ ٚإٔ إ ٖددددرٙ ايٛاقعدددد١  ًُددددتي ايددددذلٟٚ ٗ اؿهددددِ  ًدددد٢ نددددٌ َدددد  أ  

اضتٓت   ا ضدسٜع١ أٚ ضدڀجل١ٝ ضدتهٕٛ ٗ أغًبٗد  ص ط٦د١. ص ؾد١        اٍأؼ غٞ ايكؿص 

 ٓدَ  ٜهٕٛ إتجلد  ز ٌ نسِٜ ٚأؾٌٝخ ٖٚرا ايػٝ  اُٝٓ  ق ٍ: ؾٝتو..خ  ن ٕ 

َٴعتدددل ٚإٔ أقًدٌ َدٔ أُٖٝد١ َد   عددٖ . يهددٔ             ٞٳٸ إ انتؿدٞ  ٗدرٙ ايػدٗ د٠ َدٔ ز دٌ   ًد

اٝٓٗدد  ٖددٛ أْددي نٓددت ٗ ضددٔ أادد  إٔ ٜهددٕٛ َٛٗددسٟ        ٴددرزٟ ٗ اط ضددَٝ ايصا٥ددد٠ 

٬ْٝڄ ٚقد ََ طًٜٛد١ ٚ كد٬اٞ َؿتٛيد١. يهدٔ اْعدداّ  عدة أٚ ندٌ اًدو ايؿدؿ ا           

أادد أٚ اتد٢ ٜدرنسِٖ     ايٝٗد  ٖٞ ٗ  كٍٛ ايػب   ق١ٓ ْؿطد١ٝ ٫ وبدرٚا إٔ ٜػدرل    

 ٗدد . ؾدد يتًٜٛو  ٗدد  َعٓدد ٙ ايكددػ٘  ًدد٢ َؿ ؾددٌ ا٭مل. يكددد غددرل ٖددرا ايس ددٌ ايهددسِٜ   

 اٞ ٚبؾددد م اڀًعددد اٞ ؾجلؿدددٛيٞ  ًددد٢ ايت  عٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ قدددد َٝصْدددٞ  دددٔ ندددٌ       اٝددد

ٕ أضد  د  أإٗ  سٜٔ َٔ أ ٓ ٤ إٓڀك١ ٚضٌٗ ل ا اٞخ ٚأ ڀ ْٞ ايؿسؾ١ ٚايكددز٠ ٗ  

 إٗ  سٜٔ َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل.

عُددٌ ٗ صدَدد١ إڀددٛع  ددٓكؼ ٚ عددد اؿددٛيٞ  ًدد٢   َددٔ ايعدد ٌَ اي عددد َدد  ٜكدد ز   

ك  ددٔ ؾسؾدد١  ُددٌ أؾكددٌ. ٚن ْددت نددٌ بَددد يٞ إٔ       ايت  عٝدد١ ايطددعٛد١ٜ قددسزا ايبجلدد    

ي دسا٤ ايهد رلٜٔ َدٔ ايعدس  إٗد  سٜٔ ٚأ ٓد ٤        اڄأَ زع ١َٓٗ ايبٓ ٤ ايدَ ن ْدت َؿددز   

خ ٚنٓدددت قدددد اعًُدددت أضطدددٗ  ٗ  ٓددد ٤ ايبٝدددٛا اؿ سٜددد١ ايؿدددعب١ ذاا ايدددُٓ٘    |ايبًدددد

ٓدٛع  خ زَد   ٭ٕ ٖدرا اي  أن دس ايؿسٜد ٗ ٜ ؾحل.  يكد ن ْت ؾهس٠  ٓ ٤ ايدلدٜٔ اسٚم يدٞ  

اتد ع ا٫چ  أعًُت٘ ٗ ضٓٛاا طؿدٛيَخ ؾٗٓد  يدٔ    َٔ ايبٓ ٤  أضٌٗ  ه رل ٖ  نٓت قد ا

 اضت داّ ايصا١ٜٚ َٚٝصإ اـٝ٘. اٍ

ٖٚٓ ى  دأا ايعٌُ نُك ٍٚ ٗ  ٓ ٤ أادٛاؽ    خ د٠ اٍا اْتكًت َس٠ أصس٣ ٖٚهر

ٛا إٓد شٍخ مل ٜٓ ؾطددي ٗ اًدو إكدد ٫ٚا ا٫چ  عدة َددٔ أ ٓد ٤ َددٓڀكَخ ايدرٜٔ نطددب      

أ ددس٠ َٓ ضددب١ ٗ ٖددرا اجملدد ٍ َ ددٌ:  ددٛض ؾدد حل  ددٔ غددٝ . ْٚدد  ٞ ؾدد حل  ددٔ غددٝ          

 دددد٠ ٖدددٛ ايدددرٖ    اٍٚ بٝدددد اطدددٌ ضددد مل. نددد ٕ أٍٚ  ُدددٌ أقدددّٛ  ددد٘  ٓدددد اْتكددد يٞ   

يهد ٗ  يًبجلك  ٔ ايطٝد ايكسٜس ض مل ايػُٝطٞخ ٭ْي اٝٓٗ  نٓت قد ٚؾسا إ ٍ ا

ث٬ثد١ أٜد ّخ ٚند ٕ نُد   ٗداد٘      اضتػسم ع ٞ  ٓ٘ ادٛايٞ  ٭دؾحل ي٘ َ  ااؿكٓ   ًٝ٘. 

ّدد زع ايبٝددحل َت دد٫ٛڄ ٗ قددٛااٞ  ددد٠. ٚ ٓدددَ  ايتكٝتدد٘ ضددًُت٘ إ ٥دد١ زٜدد ٍ. ٚندد ٕ   

أٍٚ َ  ق ّ  ٘ ٖٛ أْ٘ قبًي  ٢ً زأضٞخ ٚق ٍ يٞ:   زى اهلل ؾٝو يكد زاٚدْٞ غدو ٗ  

بجلدددك  دددي ص ؾددد١  عدددد إ قدددس تو   يعؿددد   ٓددددَ  قدددًًت  ٓددد      ًأْدددو يدددٔ ادددأاٞ ي 

ْد٘ قدد   أٚد ٘ طًد  َدي إٔ أضد ق٘  ًد٢ قدس ٘ يدٞخ ؾػدهسا٘  ًد٢         ايڀسٜل. ٚقبٌ إٔ أ



  .............................صفحات من تاريخ اجلنوب العربي احلديث...........................
 

 41 

 ٗددرا  ؾددًَإًُهدد١ ٚضدد قت٘  ًدد٢ قددس ٞ. ندد ٕ ٖددرا ايًكدد ٤ ٖددٛ بصددس      اٍأٚؾددًي 

 ايػٝ  ايڀٝ .

ن ْددت ايعُددٌ ٗ  ٓدد ٤ ا٭اددٛاؽ  داٜدد١ َٛؾكدد٘خ ٚندد ٕ َدد  ّٝصْددٞ  ددٔ إٓ ؾطددٌ      

ادد  ايبدا٥ٝدد١ يًُكدد ٫ٚا   اٯصددسٜٔ ٖددٛ أْددي أٓددٌ ايت  عٝدد١ ايطددعٛد١ٜ. نُدد  إٔ إه     

صدد٬ٍ  دد ّ ْٚؿددـ َددٔ ٚٗ َك ٚيدد١ أ ٓدد ٤ ايبًددد.  أن ددسٚأٜكدد ڄ ايطددعٛدٌٜ ٜطتأْطددٕٛ 

ايعُدٌ ٗ  دد٠ ٗ  ٓدد ٤ ا٭ادٛاؽ نٓدت قددد ٚؾدسا إد ٍ ايهدد ٗ يصٜد ز٠ ا٭ٖدٌ ٗ ايبًددد         

 ٚايبجلك  ٔ غسٜه١ اؿٝ ٠.

 لصة زواجً

ػس د١ ٗ إًُهد١ ايعس ٝد١    اكسٜب ڄ ٚ عد َ  ٜكس  َدٔ ضدت١ أ دٛاّ َدٔ اي     1952ٗ   ّ  

ايددٛطٔ يصٜدد ز٠ ا٭ٖددٌخ ٚن ْدت اددتًُهي أٜكدد ڄ زَٚ ْطدد١ٝ ايػددب      اٍايطدعٛد١ٜ  دددا  

ٚأا٬َٗددِ ٗ ايبجلددك  ددٔ غددسٜه١ اؿٝدد ٠ ايددَ اتٓ ضدد  َددحل أا٬َددٞ ٚصٝدد ٫اٞ. يهددٔ    

َتع١ ايبجلك اب سا  ٓدَ  أصدلْٞ ٚايدٟ ٚٚايداٞ  إٔ اـڀٛ ١ قد ُدت  ًدٞ ا ٓد١    

: اذا اسٜد ايسق  ٚايدلن١  ًٝدو إٔ اتدصٚع   قٌٝ يٞ ٗرا ا٫صتٝ ز  ٚيهٞ اقتٓحلص يٞخ 

 ٖٔ اصذلْ ٖ  يو. 

ن ْدددت ْدددٛاَٝظ ٚ ددد داا ٚاك يٝدددد اجملتُدددحل ٚٚدددسٚف اؿٝددد ٠ قدددد غسضدددت ايڀ  ددد١   

إڀًكددد١ يدددٮ  ٚا٭ّ اتددد٢ ٗ ا٭َدددٛز ايػ ؿددد١ٝخ ؾ صتٝددد ز غدددسٜه١ اؿٝددد ٠ هددد  إٔ        

ٓدددت. قدددد ٜهدددٕٛ ايطدددب  إ ايصٚ ددد١   ٜب زنددد٘ أ٫ٚڄ ٚأصدددرلاڄ ايٛايددددإخ ٚيدددٝظ ا٫ دددٔ ٚايب  

ٖ  اعٝؼ َحل ايصٚعخ ٭ٕ ا ي١ ايؿكدس قدد ؾسقدت ا يد١      أن سضتعٝؼ َحل ا٭  ٚا٭ّ 

 اٍايس  ٍ  طببٗ  إٔ ٜٗ سٚا قساِٖ ٚأٚطد ِْٗ   ٚاقڀسايع ٥ًٞخ   ضتكسازَٔ  دّ ا٫

ايبًدإ ايكسٜب١ ٚايبعٝد٠ ٜؿٓدٕٛ ؾٝٗد  أْدٌ ضدٓٛاا ايعُدس يتدٛؾرل        اٍَدٕ أصس٣ أٚ 

ايعدددٝؼخ شلدددرا ٜطدددع٢ ايٛايددددإ يًبجلدددك  دددٔ ايبٓدددت ايڀ ٥عددد١ ٚايؿدددبٛز٠ ايدددَ        يكُددد١

ضتػددد زنِٗ ايبٝدددت ايٛاادددد ٚايٛدددسٚف ايٛاادددد٠خ أٟ اًدددو ايكددد دز٠  ًددد٢ ا٫ْطددد  ّ     

إڀًل َحل نٌ أؾساد ايع ١ً٥خ ٚايَ ئ اتٛاْٞ  ٔ اكددِٜ ندٌ إطد  د٠ ٭ٖدٌ ايدصٚع      

 ٗ نٌ أَٛز اؿٝ ٠.

٘ أٚ ّ زضد٘ ايػدب   صد زع  دٔ ق  دد٠ ايڀ  دد١      ٖٚهدرا ؾدأٟ ا دذلاض أٚ ُدسد ٜبدٜد      

إڀًكدد١ يٮ ددٌٜٛ ٜٓٛددس ايٝدد٘ نتؿددسف أٖددٛع ٚغددرل ضددٟٛخ يددٔ ٜب زندد٘ اهلل ٫ٚ اتدد٢    

ايبػس. ؾ ٭ضس٠ اٝٓٗ  ه  إٔ اهٕٛ َٛاد٠ ٚقٜٛد١ ٕٛا ٗد١ ٚدسٚف اؿٝد ٠ ايك ضد١ٝ.      

 يرا ؾ ق ؾ١ أٟ ؾسد يًع ١ً٥ اتِ ٚؾل قٛا د ٚاط   ا دقٝكد١خ ٚ طدب  اًدو ايٛدسٚف    

َٴ      ٞٸ إ أقددجلٞ  هدددٌ زغبدد اٞ ٚاڀًعدد اٞخ  َ ڄ ايڀ  دد١ إڀًكددد١  دٿكځدددٚايكٓ  دد ا ندد ٕ  ًددد
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ٔٵ زڇقٳددد       يًٛايدددٜٔ   َٹددد ٚإٛاؾكددد١  ًدد٢ ايدددصٚاع َددٔ اَدددسأ٠ مل أ سؾٗدد   عددددخ ٭ٕ "زڇقٳدد  اهللٹ 

ٔڇ " نُ    ٤ ٗ اؿدٜك ايػسٜـ. ٜٵ ٛٳايٹدٳ ٘ٹ ايڃ ٔٵ ضٳ ٳ َٹ ٘ڂ اهللٹ  ٚٳضٳ ٳ ٔڇخ  ٜٵ ٛٳايٹدٳ  ايڃ

ؾكددس ايٓدد ع ٚ ددٛشِٖ ا٫چ إٔ َٛدد ٖس ايبٗس دد١ ٚايتهًددـ ٚايٛٗددٛز       ًدد٢ ايددسغِ َددٔ   

اي٥٬ددل ٗ ايددصٚاع ن ْددت قددد ؾسقددتٗ  اك يٝددد اجملتُددحل. ؾعًٝددو إ اٛٗددس أَدد ّ أٖددٌ      

 سٚضتو ٚأ ٓ ٤ ايكس٣ ااٝڀ١  أْو َكتدز َٚهتُدٌ. ؾ ٕٛد ٖس اـ ز ٝد١ ن ْدت     

 خ ايًجلدِ ٚاؿًد٣ٛ   ١َُٗ ٚشل  ٚشْٗ  ٗ اكدٜساا ايٓ عخ أٟ إٔ  ًٝو إٔ اٳجلٌُ اشلداٜ

 ٚ  عددد ضددٓٛاا غددس َ ٗ   َٝطددساڄٖددرا ندد ٕ   يٓطددب١ يددٞ   َ ددٌ ٚايتُددس ٚا٬ٕ ددظ.. اخل. 

ٞٸ إٔ      ايكددز٠  ًد٢    اٍإًُه١. ا٫چ إٔ ٚسٚٗ مل اؿٌ  عدد   غدسا٤ ايطد٬ه. يدرا ند ٕ  ًد

 طً  ٖٔ ًّهٕٛ ايط٬ه اٝٓٗ  ا  زاٞ  ٓدق١ٝ.أ

     ٕ  قددٞ اهددساڄ  ًدد٢ َٝطددٛزٟ    ندد ٕ اَددت٬ى ايطدد٬ه ٗ اـُطددٝٓٝ ا َددٔ ايكددسٕ ا

اؿددد ٍ. ؾ يبٓدقٝددد١ ن ْدددت أمثدددٔ إكتٓٝددد ا ٭ٟ أضدددس٠. ٚٓدددٌ ايطددد٬ه ٜصٜدددد ايػددد     

غددددعٛزاڄ   يػددددُٛمح ٚايهدلٜدددد ٤ ٚاي كدددد١ ايع يٝدددد١  دددد يٓؿظ. ّٚٓجلدددد٘ ا يدددد١ َددددٔ ايٛقدددد ز   

ٔ ااٛٛٚدٕٛ  ندد ٕ ٚايٓكدٛع ٗ  ٝدٕٛ أقساْد٘.     ًّهدٕٛ ايطد٬ه ٗ َٓڀكتٓدد     قًد١ ٖدد

ٞ قسٜتٓد  ند ٕ ًّدو ايطد٬ه قُدد ؾ قدٌ       ؿد إ د ٍ ؾ .  ًد٢ ضدبٌٝ   "أٌٖ  دٔ ؾد٬ه  "

ٓدقٝدد١ ْددٛع صػدديب. ٚندد ٕ  ًددٞ ؾدد حل        ٚيددد٣ نددٌ َُٓٗدد    بددد اهلل ٚ ًددٟٛ ضدد ملخ   

صدددٛٙ  بدددد اهلل ؾددد حل ًّهددد ٕ  ٓدقٝددد١ ٚاادددد٠ ْدددٛع قؿػدددٞخ ٚندددرا ضددد مل  بددددايس     أٚ

 ."قؿػٞ"  ٓدق١ٝ َٔ ْؿظ ايٓٛع

ّٛ ايدرٟ ٜطدُو يدٞ ؾٝد٘     ٗ ؾ٠٬ ااد٣ اؾڂُحل أصدلاِٗ َٛ دد ايدٸصًد١خ ٖٚدٛ ايٝد    

ززلٝدد ڄ َك  ًدد١ َددٔ ضددتهٕٛ غددسٜه١ اٝدد اٞ.. أْٗدد  ايًجلٛدد١ ايددَ اددتِ ؾٝٗدد  اـڀٛ دد١     

أ دددٜت زغددبَ ٗ إٔ اضددتعرل   .  ًَدد١ ٱُدد ّ ايددصٚاع  جلدددد ؾٝٗدد  ايتؿ ؾددٌٝ ايه  اٴٚززلٝدد ڄ 

ايبٓدقٝدد١ اي٥٬كدد١  ٗددرٙ إٓ ضددب١. ػدد ٚ  اؾُٝددحل ٚأ دددٚا اضددتعدادِٖ يتًبٝدد١ ذيددو         

 ٞ ٞٸ ؾكدد٘ ػٗٝددص أَددٛزٟ ا٭صددس٣.  عددد أضددبٛ ٌ َددٔ اًددو    ايڀًد خ ٚطُددأْْٛ  ددإٔ  ًدد

 ٍ ٓػدد ٙ ُٖٚدد١  صٝددٛٙ ايؿ ددس اضددتٝكٛت   ايتڀُٝٓدد ا ٚٗ ايؿددب ه ايبدد نس َٚددحل أٚ

ٔ "قس١ٜ  اٍٍ ايت ٗٝصاا ايه ١ًَ يًساٌٝ  ضته٫ُ ٞٸ ايؿ  ٚ "اؿؿد ٗ  ١ساد اطدٝڀس  ًد

نٗدد  أ ددٞ  ١ ايددَ اصت زاٗدد  أَددٞ ٚزقددٞ  ٓٗدد  ٚ  ز    ْطدد ْضددأق  ٌ ٚ٭ٍٚ َددس٠ اٱ  نددْٛٞ

ٗ ٖدددرا ايٝدددّٛ ضدددأٚٗس ٗ أاًددد٢ شٜٓددد١    أْدددي َؾدددسا شاديتهدددٕٛ غدددسٜه١ اٝددد اٞ. َٚددد    

صاّ ٚاؿددأْددي ضددأٌٓ ايبٓدقٝدد١ اؿدٜ دد١ ٚاؾٓبٝدد١  ٗ  ددٔ ايهددٌ ٚأُٝددص ايػددب  خ  ددٌ 

خ ٚاتُدد ڄ ضددأنٕٛ قدد٘ ا  دد   ايهددٌ. ن ْددت نددٌ ٖددرٙ     "ايػٳٸدده١" ًُدد٤ٛ   يددرصرل٠إ

    ٗ ُٸدٔ      أن دس  ١زأضدٞ َٗسٚيد   ا٭ؾهد ز ٚاـٝد ٫ا اؾًُٝد١ اتدصااِ  َدٔ ٖدسٚيَ ع د ڄ  
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ٚ دْٚٞ   يط٬ه. يهدٔ ضدس  ٕ َد  امطدسا ٚاْهطدسا اًدو اـٝد ٫ا  ٓددَ  ٚؾدًت          

 اٍ  ددّ ٚ دٛدٙ ٗ إٓدصٍ ٚاْد٘ قدد غد دز       دلَٓصٍ ا٭مح قُد ؾ قٌ ٫ؾدڀدّ غد   اٍ

يد٘   ًدل ؽا  زاٞ ايبٓدقٝد١ قدد    قس١ٜ ااځ ٳبٳ١خ ٚ  ٕ ٌ ا ترز ا٭مح  ًٞ ؾ حل ع ١ إٔ

ايعِ ض مل  بد ايس خ يهٔ ٖٛ اٯصس ند ٕ غدرل    اٍَػه١ً َحل أصٝ٘  بد اهلل. اػٗت 

قس١ٜ اب ٙ. ٚٗ اًو ايًجلٛ ا  كدٞ ا٭َدٌ ا٭صدرل     اٍَٛ ٛد ٚأصدلْٚٞ  أْ٘ اػ٘ 

َسابهدد ڄ َٚددتجلرلاڄ. يكددد ًُهددي ايٝددأع ٚايؿددد١َ ٕٛقددـ    ٚ كٝددتٗ ا٭مح  ًددٟٛ ضدد ملخ 

  ٕ يهددٔ َدد  نٓددت   خع ددت  ٓدد٘ ؾ يتكٝتدد٘   ٕطدد د   ٗددَِددٔ ٚ دددْٚٞ  دد ٭َظ ايكسٜدد . ا

أصػ ٙ قد اؿٌ أٜك ڄ َٔ قبً٘خ ؾكد ا ترز ٖٛ اٯصس ع د١ أْد٘ قدد أقطدِ أ٫ ٜعڀدٞ      

 ض٬ا٘ ٭اد. 

ايبٝددت ٚأْدد  َتهدددز اـدد طس     اٍغددعسا عددصٕ  ُٝددل ٚصٝبدد١ أَددٌ نددبرل٠خ ؾعدددا     

٭ْدد٘  أغددعس  كًدد١ اٛددٞ ٚقددَُٝ ٚثكدد١ ايٓدد ع  ددٞ. يعٓددت ايؿكددس ٚايػٓدد٢ َعدد ڄ.. ايؿكددس     

َٔ ًّهٕٛ ايط٬ه.. ٚايػٓ ٤ ٭ْد٘ هعدٌ ايٓد ع ٜذلؾعدٕٛ  دٔ       اٍايتٛدد  اٍأٚؾًي 

 اٍاصٛاِْٗ َٔ ايبػس   ٭غٝ ٤ ايَ ّتًهْٛٗ . يكد ابدٍ ا يٞ ٚأا٬َٞ َدٔ اد ٍ   

 أٚ   س دددٞنياددد ٍ. اطددد ٤يت نٝدددـ يدددٞ إٔ أذٖددد   ددددٕٚ ضددد٬ه أٚ أذٖددد   طددد٬ه  تٝدددل       

ادٜك ايٓ ع. طًبت َدٔ ٚايددٟ ٚٚايدداٞ إٔ    ٜؿكو ؾكسٟ ٜٚهٕٛ   ٖٞسا أٚ ؾسْط ٟٚ

ٜطد  داْٞ ٗ أهد د ٚضد١ًٝ أٚ ا د١ َكٓعدد١ ْ٪ دٌ ؾٝٗد  َساضدِٝ ايدصًد١ ٚاـڀٛ دد١.         

ادصًت ٚايداٞ ٚارنسا إٔ ا٭صدت اًُٝد١  ٓدت ازل  ٝدٌخ قدد ٚ دداٗ   دإٔ ادد س يدٞ          

  ٓدقٝدد١ شٚ ٗدد   ًددٟٛ ضدد ملخ ٖٚددٞ اعددسف اْٗدد  اذا ٚ دددا يددٔ ؽًددـ ٚ دددٖ . مل ُددةڇ  

ٚااد٠ ات٢   دا ٚايداٞ ا ١ًَ ايبٓدق١ٝ ٚايػه١ ٚاؾٓب١ٝ َحل ا٭َٝد ٍ.   ض٣ٛ ض  ١

١ ايؿ قددد١ً اقٓعدددت شٚ ٗددد   أْددد٘ إ نددد ٕ قدددد أقطدددِ إٔ ٫ ٜعڀدددٞ ٖدددٛ        ْطددد ْؾٗدددرٙ اٱ

ايبٓدق١ٝ ٭ادخ ؾ ْ٘ مل وًـ  ًٝٗ  ٖٞخ ٚذنساد٘  أْد٘ قدد ٚ دد  دريو  ٖٚدٞ أٜكد ڄ        

١ ٚٚؾ ٤ٖد  ٚاطدٔ ادد رلٖ     ْط ْٚ دا ٚاْ٘ ٫  د َٔ ايٛؾ ٤   يٛ د. إ َٛقـ ٖرٙ اٱ

قددد  عًددي أنددٔ شلدد  نددٌ ا٫اددذلاّ ٚايتكدددٜس ٭ْٗدد   عًددتي أذٖدد  ٭ق  ددٌ غددسٜه١         

 اٝ اٞ ٚأصٛايٞ َسؾٛع ايسأع.

اٝٓٗددد  إدددسأ٠ إٔ  ًددد٢ يكدددد غسضدددت ٚدددسٚف اؿٝددد ٠ ٚطكدددٛع اجملتُدددحل ْٚٛاَٝطددد٘    

ل ا٫َت ددد ٍ إڀًددد ٚ ٘٭زض ٚا٫ تٓددد ٤  ٗددد  ٚؼكٝدددل زغب اددد  ٗ ادددس  ا عًدددٗ   َطددد  د٠

١ ٚنسَٗد  قدد ٖدصا    ْط ْٚال   ٚاس ١ٝ ا٭ ٓ ٤. يهٔ َس٠٩ ٖرٙ اٱ ٙٚا٫ْؿٝ ع ٭ٚاَس

اػدسؾو َدٛاقؿٗٔ ٚاطدٔ      عة ٖرٙ ايكٓ   اخ َٚٔ اٝٓٗد  أدزندت إ ٖٓد ى ْطد ٤ٶ    

 اؿسؾٗٔ.
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  ضدت٬َٞ ايبٓدقٝد١ ٚاٛا عٗد  اْصاادت غُٝد١ ضدٛدا٤ صُٝدت طد٬ٜٛڄ  ًد٢ أؾهدد زٟ          

 ٍ ايت ٗٝصاا اي٬شَد١ ٚاٱاتدصاّ   يػده١    ٖٚٛا طٞ ٚ دأا اضتُتحل َس٠ أصس٣   نُ

ٚا٭َٝدد ٍ ٚاؾٓبٝدد١خ ٚ ًدد٢ نتؿددٞ ًٓددت  ٓدقٝدد١خ أاًددِ َٜٛدد ڄ َدد  إٔ أًَددو َ ًددٗ .       

ن ٕ ٜساؾكي أصٞ ٗ ايسق  ١ ض مل  بد ايس  ؾ حل َٔ قس١ٜ" اؿؿدٔ"خ ٚأصدلْدٞ   

ْٳؿٳدددحل"ات٢ ٫ اٴڀًدددل     دددإٔ  ُدددٞ َٚدددٔ ضٝطدددتكبًٓ  َعددد٘ قدددد  ٗدددصٚا أٖدددداؾ ڄ يًسَ ٜددد١ "

ايذلاٝ  ٗ اشلٛا٤. ٚن ٕ  ٢ًٸ ٗ َٓتؿـ ايڀسٜدل إٔ اصتددل ايطد٬ه ايدرٟ     زؾ ف 

أًٓ٘ ٭ُهدٔ َدٔ اؾد  ١ ا٭ٖدداف اتد٢ ٜهدٕٛ اْڀبد  ِٗ ا٭ٍٚ  دي  دأْي َتُدسع           

َٚ ٖس ٗ ايتؿٜٛ  َٔ ايط٬هخ يهٔ َ  اؿٌ ٖدٛ أْدي قبكدت  ًد٢ َد٪صس٠ اـصاْد١       

ٞٳٸ ايتع ٌَ َعٗ  ٚا  داٗ    ٚقعٗ  ايڀبٝعٞ. اٍؾٓصيت دز ١خ  عدٖ  ؾع   ً

ًځٸ١" شلدرا قدسزا  عدد ادسدد ندبرل إٔ أذٖد           ٕځؿٳد ن ْت أقس  ايكس٣ ايٝٓ  ٖٞ قسٜد١ "ا

يًعددِ ؾدد حل أٓددد غساَدد١ إؿددًٞ ايددرٟ ندد ٕ ٚااددداڄ َددٔ ايسَددٛش ايكبًٝدد١ إعسٚؾدد١خ         

ًّٚو ا٭ضًجل١ ٚاـددل٠ ايؿ ٥كد١ ٗ ايتع َدٌ َعٗد . ن ْدت اـددل٠ ٚايتُدسع  ًد٢         

ى ٚاادد٠ َدٔ إعد ٜرل ٚايؿدؿ ا ا٭ض ضد١ٝ ايدَ ؼددد ايدز د١         اضدت داّ ايطد٬ه بْدرا   

ايددَ ٜتبٛأٖدد  إددس٤ ٗ ٖددسّ ايكبًٝدد١ ٜٚ بددت  ددريو أْدد٘ أاددد ٓدد ٠ ايكبًٝدد١ ٚز  شلدد            

ٞٸ إٔ ٫ أٚٗددس ْكدد ٙ قددعؿٞ ٚقًدد١ صدلاددٞ ٗ           إعتُدددٜٔ. َددٔ ٖددرا إؿٗددّٛ ندد ٕ  ًدد

٘  اْط ٕايط٬ه ٭ٕ نػـ ٖرٙ اؿكٝك١ قد اكًٌ قَُٝ  ٓد  ِٛذ د ڄ قبًٝد ڄ    ٜٓٛس يد

زؾٝحل إه ١ْخ يرا مل ٜهٔ أَ َٞ ا٫چ إٔ أصدلٙ  أْي أؾهس ٗ غسا٤ ٖرٙ ايبٓدق١ٝ ؾدأزدا  

أ٫ٚڄ إٔ اضتأْظ غدلا٘ ْٚؿٝجلت٘. أصر ٜتؿكد ايبٓدق١ٝ ٚأٍٚ َ   ًُد٘ ٖدٛ أْد٘  أ د د     

َٛقعٗددد   ڀسٜكددد١ قذلؾددد١خ ثدددِ أصدلْدددٞ  دددإٔ ٖدددرٙ ايبٓدقٝددد١ َدددٔ ايٓدددٛع    اٍاـصاْدد١  

 اٍازد ؾٝؿدٌ  ساقدٞخ ْطدب١ ًٕدو ايعدسامخ قددداڄ قُٝتٗد  عدٛايٞ ضدتُ ١٥          إُت شخ ٚ

ت ث٬ث١ أ رل٠ ْ ز١ٜ  ٢ً أٖدداف  أطًكضبعُ ١٥ قسؽ ؾسْطٞ.  عد صسٚ ٞ َٔ إٓصٍ 

 عٝددد٠ ؾٛؾكددت ٗ اؾدد  ١ ٖدددؾٌ َٓٗدد خ  ٖددرا أضددعدْٞ ندد رلاڄ ٗ إٔ ايبٓدقٝدد١ دقٝكدد١      

دق١ٝ   يڀسٜك١ ايط١ًٗ ايَ اتٗد   ايتؿٜٛ  ٚأْي ق دز  ٢ً ايتع ٌَ َحل صصا١ْ ايبٓ

 ٗ اسن١ ٜد ايعِ ؾ حل إؿًٞ.

ند ٕ اضدتكب ٍ أٖدٌ  سٚضدَ َػدسؾ ڄخ اعسؾدت  ًد٢  ُدٞ ٚ ُدَ ٚايعسٚضد١ ٚ كٝدد١           

ا٭ٖددٌ ايًددرٜٔ انسَددٛا قددٝ ؾَ ٕددد٠ أضددبٛعخ اددددْ  ص٬يدد٘ َٛ ددد ايعددسع  عددد غددٗس     

    ٛ   َد ڄ  60ٍ ايٝدّٛ ٚ عدد   ٚاادخ ٚ  يؿعٌ مت ايصٚاع ٗ إٛ د ااددد. ٖٚٓد  أضدتڀٝحل ايكد

١ ا٫چ نددٌ ايٛؾدد ٤ ٚاٱصدد٬ف ٚاؿدد .  ْطدد َْددٔ  ُددس شٚا ٓدد خ  ددأْي مل أزٳ َددٔ ٖددرٙ اٱ  

يكد َ ا ٚايدٟ ٚؿكت٘ أَٞ ُٖٚ  زاقٝ ٕ  ٓٗ . البت َٓٗ  ضت١ أ ٓد ٤ ٚأز دحل  ٓد اخ    
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 ّ ٚيددد ٚ ٓددت ٭صددٞ َددٔ ا٭  اطددٔ ؾ قددٌخ ٚٚيددد ٚ ٓددت ٭صددٞ   نيٚابٓددت أز عدد١ َددٔ ا٭ٜتدد 

 قٌ .ا٭ؾػس ق ضِ ؾ 

 لزواجبعد االغربة  إلىالعودة 

 عد ايصٚاع  كٝت َ  ٜكد ز  ايعد ّ اضدتٓؿرا ص٬يد٘ ندٌ َد  نطدبت٘ َدٔ إد ٍ ٗ           

ؾذل٠ اغذلا ٞ ٗ إًُه١. أؾبو ٚايدٟ ط  ٓ ڄ ٗ ايطدٔ ٚابدٝظ ايبٝدت  طدب  ؾكداْد٘      

ٚنٓددت إعٝددٌ ٚإددد س ايٛاٝددد يػدد٪ٕٚ ا٭ضددس٠ اطدد  دْٞ ٗ ذيددو ٚايددداٞ.           خايبؿددس 

 ٞ ٞٻ قبدٌ  دٛداٞ             ن ٕ أصد  اٍق ضدِ ٚأصدَ َد  ٜدصا٫ٕ ؾدػرلٟ ايطدٔخ ٚشلدرا ند ٕ  ًد

ايطعٛد١ٜ إٔ اضتدٜٔ َ ١٥ زٜ ٍ ؾسْطٞ يػسا٤  كس٠ ن ْت اًِ أ ٞ ٚأَٞ يهٞ  ا٪َٔ 

 يٮضس٠ ايًي ٚايطُٔ ٚايًجلِ.

اٛاز  ايٓ ع ٚاعًُٛا إٔ اأٌَ إطهٔ ٚاَت٬ى ا٭زض ٚ دّ ايتؿسٜ٘  ٗ  ٚغدسا٤  

ٚأُٖٗدد  " كددس٠ ايبٝددت" ٖددٞ ا٭ضددب   ٚايكددُ ْ ا ايٛاقعٝدد١ ؿٝدد ٠       اؿٝٛاْدد ا ا٭يٝؿدد١ 

نسّد١ وددٌ ؾٝٗدد  ا٭َد ٕ ٚا٫ط٦ُٓدد ٕ  ًدد٢ اًدو ا٭ضددس ٜٚٓددداس غدبو اؾددٛع. يهددٔ      

ؾكس ايٓ ع ٚغجل١ َؿ دز ايعٝؼ  عًدت ؼكٝدل ذيدو ؾدع  إٓد ٍ. مل ٜهدٔ اطد١ُٝ        

س٠ ٚ دٌ َدٔ ٜتٛيدٕٛ    ايبكس٠ ايَ ًُهٗ  ايع ١ً٥  بكس٠ ايبٝت  صاؾد ڄخ اذ آػدأ  دٌ ايبكد    

ايعٓ ٜدد١  ٗدد  َددٔ أؾددساد ايع ٥ًدد١  ٬قدد١ ُٓٝدد١ ؾٝٗدد   ڀددـ ٚآدد ٕ َددٔ ْددٛع صدد ف.             

ؾٗد٪٤٫ ايدرٜٔ صددلٚا ٖددرٙ ايع٬قد١ َٚ زضدٖٛ  اقتٓعدٛا عكٝكتٗدد خ  دٌ ٜٚ٪نددٕٚ  ددإٔ         

اعُددل اًددو ايع٬قدد١ ػعددٌ ٖددرا اؿٝددٛإ ٜدددز ايًددي  ددٛؾس٠. ٖٚهددرا ؾُ ددٌ َدد  ٜطدد٢ُ     

ٝد٠ ايبٝددددت ٭ُٖٝدددد١ دٚزُٖدددد  ٗ ايع ٥ًدددد١ ؾدددد يبكس٠  ايدددصٚع  طددددٝد ايبٝددددت ٚايصٚ دددد١  طدددد 

 ٭ُٖٝتٗ  اط٢ُ أٜك ڄ  كس٠ ايبٝت.

ٞٻ أٜكدد  اطدد          قُددت   ضددتدا١ْ َ ٥دد١ زٜدد ٍ ؾسْطددٞ  ًدد٢ إٔ أضددددٖ   عددد  دد ّ ٚ ًدد

ُٸ٢ ٗ إٓڀكددد١ "قٗددد٠ٛ            ٕڂددددٜٔ إٔ أدؾدددحل از  اٗددد  َبًدددؼ  ػدددس٠ زٜددد ٍ اطددد ا٫اؿددد م َدددحل ا

ٜٔ ن ٬َڄ ص٬ٍ  د ّ ٚاادد ؾد ٕ قڀعد١     ايؿًٛع" ٚٗ ا ي١  دّ ايٛؾ ٤  دؾحل َبًؼ ايدٳٸ

ا٭زض ايصزا ٝدد١ ايت  عدد١ ٭ضددساٞ إطددُ ٠ "ايكؿددس٠" اعتدددل َسْٖٛدد١خ ٚ ٓدددٖ  ضددٝهٕٛ    

 ٢ً أًٖٞ يصاَ ڄ اكدِٜ ْؿـ قؿٍٛ اي ُس ٚايعًـ ٚايكؿ  ضدٜٓٛ ڄ. ٖٚهدرا نٓدت    

قددد ْؿددرا طًدد  أَددٞ ؾ غددذلٜت شلدد  ايبكددس٠خ ٚ ٓدددٖ   غددعسا  ساادد١ ايبدد ٍخ يهددٓي مل      

َدددٔ اشلدددِخ ٭ْددددي مل ا دددد أًَدددو اهددد يٝـ ايطددددؿس يًعدددٛد٠ ايدددٞ ايطددددعٛد١ٜ        أؽًدددـ  

ؾ قڀسزا يسٖٔ اؾٓب١ٝ "ايط٬ه ا٭ ٝة" ايَ نٓت أًَهٗ  َبًدؼ ٔطدٌ زٜد ٫ڄخ    

ايطددددعٛد١ٜ َدددد ك٬ڄ  دددددٜٕٛ  دٜددددد٠ ٜٓبػددددٞ إٔ أضددددددٖ  ٗ ٚقتٗدددد خ       اٍٖٚهددددرا  دددددا  
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رلٙ ٭ٟ غددد   ًُٚهدددتي زغبددد١ ٗ غدددسا٤ ضددد٬ه غ ؿدددٞ اؾت دددس ٗ اَت٬نددد٘ ٚإٔ أ ددد    

 ٜڀًب٘ ٗ  سض٘ ات٢ ٫ ٜعٝؼ َ ٌ ؿٛ ا اأشَٞ.

 دا َٔ ٜ ؾحل ٕٛاؾ١ً  ًُٞ ٗ  د٠ يهٔ  ك ٥ٞ ؾٝٗ  مل ٜطتُس ٭ن دس َدٔ  د ّخ    

اذ أْي أؾبجلت  سق١ ٬ٕاك ا ايػسط١  طب  اص٬ٍ  عة َٔ قُٓتِٗ َٔ أ ٓد ٤  

َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل ٜ ؾحل  ػسٚٙ ا٫اؿ قٝ ا ايَ نٓت قُٝٓ ڄ شلِ ؾٝٗ . ن ٕ إٗ  سٕٚ 

قددد  سؾددٛا عؿددٛيٞ  ًدد٢ ايت  عٝدد١ ايطددعٛد١ٜ "اؾٓطدد١ٝ ايطددعٛد١ٜ". َٚدد  إ  كددٛد         

َعددسٚفخ شلددرا ندد ٕ   أ ُدد ٍايعُددٌ اطددتد ٞ ااكدد ز قددٌُ ضددعٛدٟ ا٭ؾددٌ أٚ ز ددٌ    

       ٚ ِ. مل أ ُد شل ايه رل ٜكؿدْٚي يتٛقٝدحل اًدو ايكدُ ْ ا اتد٢ اطدٌٗ أَدٛز اٝد اِٗ 

قُ ْ ا ٚقعتٗ  ٗ َساندص   اٍاعداٗ   اكتؿس اًو ايكُ ْ ا  ٢ً  كٛد ايعٌُ  ٌ

 اٍايػسط١  ٢ً أْ ع َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل ٱص٤٬ ضبًِٝٗ ٚأنٕٛ َط٫ٛ٦ڄ  ٔ ااكد زِٖ  

 ااه١ُ ٗ إٛ د إكسز. َٓٗ  قك ٜ   ٓ ١ٝ٥ ٚأصس٣ َتعًك١   ٱق َ ا.

ن سا ايكدُ ْ ا ٚآٛ دت ؾُدِٓٗ َدٔ أٚؾد٢ ٗ اًدو ا٫اؿ قٝد اخ ٖٚٓد ى َدٔ مل          

ااهُد١ أٚ اؾٗدد ا إعٓٝد١  طدب  ادزانٗددِ     اٍؿ قٝدد اخ أٚ مل وكدس  ٜٓؿدر  ٓدٛد ا٫ا  

ٚأصدس٣  طدب     خ طب  صدسم ؾدسٜو يبٓدٛد ا٫اؿ قٝد ا     خ إٔ  كٛ  ا نبرل٠ ضتًجلكِٗ

ايتُٝٝدص ايدرٟ ّ زضد٘ َٛٚؿدٛ ايػدسط١ ٚااد نِ  ٓدد ايؿؿدٌ ٗ ايككد ٜ  ايع يكدد١          

  ٌ أ ٓ ٤ ايبًد ٚا٭  ْ .

ايطددعٛد١ٜ ٜعددي ؼًُددِٗ دْٜٛدد ڄ نددبرل٠ ٚط ٥ًدد١   اٍنٓددت اڂقدددٸز إٔ ٚؾددٍٛ ايٓدد ع  

ايػدددسط١ أٚ ايتبًٝدددؼ  دددٔ أَددد نٔ اٛا ددددِٖخ ص ؾددد١ إٔ   اٍٚ  يتددد يٞ ؾدددإٔ اطدددًُِٝٗ 

َددٕ إًُهد١ ا٭صدس٣خ ضٝطد  د ايػدسط١ ٗ ايكد ٤ ايكدبة         اٍ عكِٗ اصت ز اشلدسٚ   

 ًِٝٗخ َٚ ٌ ٖرا ا٭َس نؿٌٝ  إٔ ىؿدـ  دي ٬َاكد ا ايػدسط١خ يهدٓي مل أندٔ       

طٓ٘خ ٭ْ٘ ضٝهٕٛ  ٢ً اط   اساٌٝ ايبعة ٚاػسِٜ ٚض ٔ أٚ اعرٜ  ايدبعة  اضتجل

 اٯصسخ ٚٚ دا  إٔ أؾكٌ صٝ ز ٚأضًُ٘ ٖٛ إٔ أاسى  د٠. 

َسنص ايػدسط١خ ٖٚٓد ى    اٍقساز َػ دزاٞ َد١ٜٓ  د٠   ٤  عد إٔ طڂًبت ذاا ّٜٛ 

ؾ  ددأْٞ قدد  ٘ ايػددسط١  طدد٪اٍ قدد ٍ ؾٝدد٘: نٝددـ اؿطددس يددٞ ايطددس َددٔ ٚزا٤ إٔ اهددٕٛ       

ٜ ڄ ٚقُ ْ او اصتؿسا ؾكد٘  ًد٢ أ ٓد ٤ ٜد ؾحل !.  ٚأٚقدو أْد٘ قدد أَكد٢ ٚقتد ڄ           طرل

ط٬ٜٛڄ ٜكً  ًَؿ ا ايػه ٟٚ قدٟ يعٌ ٚ ط٢ إ وؿٌ  ًد٢ قدُ ْ٘ ٚاادد٠ ٜهدٕٛ     

ؾٝٗدد  َددٔ قددُٓت٘ َددٔ  طددرل اتدد٢ ٜػددبحل ؾكددٛي٘ يهٓدد٘ مل هددد قددُ ١ْ ٚااددد٠ نُدد    

   ْ ٗدد  اددس ڀي  أ ٓدد ٤  قدد ٍ. اؿددٓعت اشلددد٤ٚ ٚاي كدد١  دد يٓؿظ ؾأصدلادد٘  ػددهٌ اًكدد ٥ٞ  أ

ٜددد ؾحل  ٬قددد ا ُٓٝددد١  عدددد إٔ صددددلا  دددٔ ٖددد٪٤٫ ايٓددد ع ا٭َ ْددد١ ٚاي كددد١ ٚ ػدددساٞ       



  .............................صفحات من تاريخ اجلنوب العربي احلديث...........................
 

 45 

ايڀ١ًٜٛ َعِٗ. مل ٜكٓع٘  دٛا ٞ ؾدسد ٚٗ ْدلاد٘ ٚ ٝدداڄ قد ٬٥ڄ: أٚ ددى  دأْي ضدأعك         

قددد  ًػددٛا ايػددسط١  ددٔ    ددٔ ٖددرا ايطددس. ٖددرا ايتًُددٝو  عًددي أغددو  ددإٔ ٖٓدد ى ٚغدد ٠ڄ   

ايڀددد ٥ـ ٭نددددٕٛ  عٝدددداڄ  ددددٔ    اٍقدددسزا ايساٝددددٌ   أؾدددٛيٞ ايٝ ؾعٝدددد١. ٚشلدددرا ايطددددب   

ايسٜددد ض. نددد ٕ  اٍا٬ٕاكددد ا ٚ كٝدددت ٖٓددد ى ادددٛايٞ مث ْٝددد١ أغدددٗسخ َٚٓٗددد  اْتكًدددت   

أصس٣ َعٓ ٙ إٔ أ دأ  ٬قد ا فددداڄ اأضدٝظ  ٬قد ا اي كد١ َدحل        اٍآكًٞ َٔ َد١ٜٓ 

ٗ  ايٓ ع ٚاثب ا  دازاٞ ٚااك ْٞ َٕٗٓخ ٚقد ض  داي صدلاٞ ايهبرل٠ ايَ انتطدبت 

ٍ ٗ  د٠  ٢ً  ٓد ٤  طدٛز اي كد١ َدحل ند رل َدٔ ز د ٍ ا٭        َطد  د٠   اٍ  ٱقد ؾ١    ُد 

أ ٓ ٤ ٜ ؾحل يٞ ٗ اغٗ ز زلعَ ٚااك ْٞ ١ٕٓٗ ايبٓ ٤  ٓد نٌ َٔ ٜعسؾِْٛٗ َٔ أ ٓد ٤  

ايسٜدد ضخ َكدددزٜٔ يددٞ   اٍايطددعٛد١ٜ ضددٛا٤  ٓددد َهددٛثٞ ٗ  ايڀدد ٥ـ أٚ  ٓددد اْتكدد يٞ   

إٓڀكدد١ ٗ  ددد٠ ٖٚسٚ ددٞ َددٔ ايػددسط١  طددب    َددٛاقؿٞ ايطدد  ك١ َددحل ندد رل َددٔ أ ٓدد ٤  

 ددّ قٓد  َ ٗ اطددًِٝ إدت ًؿٌ  دٔ اؿكددٛز أَد ّ ايكد ْٕٛ ٚصٝدد زٟ  دإٔ أ دٝؼ أْدد          

 ٬َاك ڄ  د٫ڄ  ِٓٗ. 

ٚايعُددٌ ؾٝٗدد خ ٚ دددأا َددس٠ أصددس٣     ضددتكسازن ْددت ايسٜدد ض ااڀدد١ ايددَ قددسزا ا٫  

َك ٫ٚا  ٓد ٤   اٍزا   ٕك ٫ٚا ٚن ْت  داٜتٗ   بٓ ٤ ا٭اٛاؽ َٚحل َسٚز ايصَٔ اڀٛ

ايبٝٛا. نٓت أ ُدٌ يٝدٌ ْٗد ز ٫ضدتهٌُ إكد ٫ٚا قبدٌ َٛ دد اطدًُٝٗ  يهدٞ أاؿدٌ           

ٚايدددٟ يطددداد نددٌ   اٍ ًدد٢ َكدد ٫ٚا أصددس٣.  ٓدددٖ  اضددتڀعت ازضدد ٍ إبًددؼ ايهدد ٗ     

ايددددٜٕٛ قبدددٌ إٔ ُدددس ؾدددذل٠ ايعددد ّ  ًددد٢ زٖدددٔ ا٭زضخ ٚ عددددٖ  ْعدددت أَدددٛا٫ڄ ن ؾٝددد١    

. اًو ايسغب١ ايدَ  ُكٗد  اَتٓد ع  عدة أ ٓد ٤ ايكسٜد١       ٭اكل زغبَ ٗ غسا٤ ايط٬ه

ٗ ا ددد زاٞ ايطددد٬ه ٗ  أٖدددِ أٜددد ّ اٝددد اٞ. إ غدددعٛزٟ اٝٓٗددد    ـدددر٫ٕ اؿصْدددٞ ٭ٕ      

أًَدو ايطد٬ه ٚإ أ درلٙ ٭ٟ َددٔ غدب   ايكسٜد١خ اتدد٢ ٫ ٜعٝػدٕٛ ذاا ايت س د١ إددس٠        

ٟ     اٍايَ  ػتٗ خ ٚنٓت أا  أٜك ڄ إٔ أدصٌ ايطسٚز  ند ٕ ٖدٛ    قًد  أصدٞ ق ضدِ ايدر

اٯصددس ودد  ٓددٌ ايطدد٬ه ٚايتُددسع  ًٝدد٘خ زغددِ اْدد٘ مل ٜت دد ٚش اي  ْٝدد١  ػددس٠ َددٔ            

 ُددسٙ. إ ػدد ز  اؿٝدد ٠  طددًبٝ اٗ  ٚاه  ٝ اٗدد  اعًُددو نٝددـ اتع َددٌ َددحل اؿٝدد ٠     

ٚايٓدد ع ؾ يػدد٤ٞ ايددرٟ ٫ ؼبدد٘ يٓؿطددوخ  ًٝددو إ ٫ ؼبدد٘ يٰصددسٜٔ ٚ ًٝددو إ      

اأ ايَ  ػدتٗ  أْدت اذا اطدتڀٝحل إٔ    اطع٢ دا٥ُ ڄ ٗ إ ٫ ٜعٝؼ ا ٓ ٩ى ٚاصٛاْو 

ٜٸ ٖ .  ػٓبِٗ ا

 

 



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
47 

 لصة شراء الرسابً ألول محل مجوهرات

ز ڀتي   ٭مح قُد ض مل ايسض  ٞ ؾداق١ نًٗ  َٛد٠ ٚااذلاّ. ن ٕ َ ٌ غدرلٙ  

ٖددٔ ؾسقددت  ًددِٝٗ ٚددسٚف اؿٝدد ٠ إ ٜٗ ددسٚا أٚطدد ِْٗ ٚٗ داصًددِٗ ٜهدددل اؿًددِ ٗ   

ِٝٗ. ٖرا ايس ٌ مل ٜهدٔ َٛؾكد ڄ َ ًدٞ ٗ ايطدٓٛاا     ؼكٝل اؿٝ ٠ ايهس١ّ شلِ ٚ٭ٖ ي

ايؿدداق١ ايدَ ػُعدي ؾٝد٘ ْعتٓد  أٜكد ڄ ايعص د١         اٍا٭ٍٚ َٔ ايػس ١. ؾب ٱقد ؾ١  

ايٛاادد٠ "ايطددهٔ إػدذلى" ٗ ايسٜدد ضخ ندد ٕ ٜػد زنٓ  اًددو ايعص د١  بٝددد  بددد اهلل      

اؿد عخ   أٓدخ اطٔ  بدد ايدسٓٔخ  بدد ايدس   ًدٞ  دٔ  ُدرلإخ ايدلاغدٞخ  بدد ايدس           

 ق ضِ اؾع زخ  ٚ بد ايسٓٔ  بد ايس .

اغدتػٌ ا٭مح قُددد ايسضدد  ٞ ؼددت اغددساف ايطددًڀ ٕ  ددٔ ايػددٝ   ًددٞ ايددرٟ ندد ٕ    

َساؾك ڄ يٮَدرل قُدد  دٔ  بدد ايعصٜدص إًكد  "أ دٛ ايػدسٜٔ" ٚاقتؿدسا ٚٚٝؿتد٘  ًد٢            

 ٓدد ٥ٞ قؿددس إًددو  بددد ايعصٜددص ٗ     اٍا ددداد ايع ددٌ يً بدد ش اتدد٢ ىبددصٙ ٜٚكدَدد٘    

ٕ ٗ إٓدصٍ ؾد ذا  د ٭مح قُدد ضد مل ىًدحل ٬َ طد٘        ٛص. ٗ أادد ا٭ٜد ّ ٚمدٔ   يطد    إًد 

ٜٚسٜي نٝـ إٔ ايدٜددإ ؽدسع َدٔ ثٓ ٜد  ٬َ طد٘ ايكدّد١  طدب  َد  يؿدل  ٗد  َدٔ            

قڀحل ايع ٌ ايَ يعدّ ٚ ٛد ايٛقت ايه ٗ يػطًٗ   طب  قػ٘ ايعٌُخ ن ٕ ا يد٘  

 ٜتكٓٗ  ٚهٝددٖ  ٖدٞ ؾدٝ غ١ ايدرٖ      ٖرا قد أاصْي ن رلاڄ. أصدلْٞ  إٔ ا١ٕٓٗ ايَ

ٚاجملٖٛسااخ ايَ  ند ٕ قدد اعًُٗد  ٗ إ قدٞ ٗ  ددٕخ يهدٔ اٝد ٠ ايػس د١ ن ْدت قدد           

ؾسقددت  ًٝدد٘ إ ٜعُددٌ ٗ َٗٓدد١ يٝطددت َٗٓتدد٘خ  ددٌ ٗ  ُددٌ ندد ٕ ّكتدد٘ ٚا٭ضددٛأ َددٔ   

ذيدو ند ٕ ا٭ ددس ايكد٦ٌٝ ايددرٟ ٜتك قد ٙ ٫ ٜعٝٓدد٘  ًد٢ ا  يدد١ أضدسا٘ ٗ ايددُٝٔ ٫ٚ        

  ا٘ ايبعٝد٠. وكل طُٛا

اًِ ٗ إٔ ٜأاٞ ايّٝٛ ايدرٟ ٜعُدٌ ؾٝد٘ ٗ قدٌ يؿدٝ غ١ ايدرٖ  ٜهدٕٛ ٖدٛ َ يهد٘          

ٚضدٝد إٛقددـ ؾٝدد٘.  ٓدددٖ  طًدد  َطدد  داٞ إ يٝد١ يدد٘  دددٜٔ اتدد٢ ٜٓتكددٌ َددٔ ٚددسٚف     

ٚدسٚف أؾكدٌ. أصدلْدٞ  أْد٘ قدد طًد  َدٔ أ ٓد ٤ قسٜتد٘ ٚأؾدددق ٥٘           اٍ ًُد٘ ايؿدعب١   

ؾددٛا َددٔ أْدد٘ قددد ٫ ٜطددتڀٝحل ا  دادد٘ شلددِخ شلددرا   اٯصددسٜٔ إٔ ٜكسقددٛٙ إدد ٍخ يهددِٓٗ ؽٛ

أا ُٛا  ٔ اكدِٜ أٟ َب يؼ ي٘خ ٭ٕ ؾهس٠ ايت  ز٠ ٗ ايرٖ   دٜد٠ ٚمل اهٔ ٗ   ٍ 

أٚ ص طس أادد َدٔ أ ٓد ٤ ٜد ؾحلخ ٚن ْدت اعدد َدٔ ٚ ٗد١ ْٛدسِٖ َػد َس٠ غدرل قُدٛد٠             

 ايعٛاق .

ؿددٞ  ذنچسْددٞ طُٛادد٘ ايددٛاقعٞ  ڀُٛادد اٞخ نُدد  إٔ َع ْ ادد٘ اعهددظ َع ْدد اٞخ ؾ       

ٜٵددٔ أضددتڀٝحل إٔ أ دددأ  دد٘             ضددٓٛاا اػس ددٞ ا٭ٍٚخ نٓددت َ ًدد٘ أاًددِ   ؿؿددٍٛ  ًدد٢ دٳ
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اٝ اٞ ٗ َك ٫ٚا قٜٛد١خ اًدو إٗٓد١ ايدَ أ ٝددٖ  ٚأابٗد . ؾتػد  ٘ ٚدسٚف ػ ز ٓد           

ٞ  دد ُٞ  اقٓد   ٚؾداقتٓ  إُٝص٠. ٖٚرٙ اـًؿٝ ا ضًٗت ١َُٗ ا٭مح قُد ض مل ٗ 

ٟ ٗ إ أد ُ٘ أٜك ڄ ٗ إطتكبٌ اذا اضتُسا ي٘  هٌ َ  أًَو َٔ إ ٍخ  ٌ ٚاضتعداد

 ل ا اٞ ٗ إك ٫ٚا ٚل ا ا٘ ٗ  ًُ٘ اؾدٜد  ت  ز٠ ايرٖ .

ندد ٕ إدد ٍ ايددرٟ أقسقددت٘ اٜدد ٙ ن ؾٝدد ڄ يٝؿددتو  دد٘ قدد٬ڄ ؾددػرلاڄ ٚغددسا٤ إعدددداا            

اي٬ش١َ يتًجلِٝ ٚؾٓ  ١ ايرٖ  َ ٌ ايهرل ٚايكٛاي  ٚغرلٖ خ ؾك٬  ٔ ذيو نٓت 

اهلل ٚ بددد ايددس  اؿدد ع ْكددّٛ َطدد  دا٘ ٗ ْؿدد  ايهددرل ٚؾددٗس ايددرٖ     أْدد  ٚ بٝددد  بددد

ٚؾب٘ ٚضجل  ايرٖ  إؿبٛ  ٗ َه ٥ٔ ايطجل  ات٢ ٜطٌٗ  ًٝ٘ ؾُٝد   عدد اػدهٌٝ    

 ٚؾٝ غ١ ايرٖ  ٗ ايؿٝؼ إڀًٛ  َٓ٘ ػٗٝصٖ . 

إ ضس ايٓ  ه ٗ أٟ ١َٓٗ ٜهُدٔ ٗ ابٗد  ٚااك ْٗد خ ٚايت د ز٠ اطدتد ٞ ا د د٠ ؾدٔ        

يٓدد ع ٚنددٌ ٖددرٙ ايؿددؿ ا ندد ٕ ٜتؿددٛم  ٗدد  ا٭مح قُددد. مل ٜطددتهٌُ    ايتع َددٌ َددحل ا

ايع ّ ات٢ اضتڀ ع إٔ ٜهط  ا  ٚثك١ ايص  ٥ٔخ  ٓددٖ  أصدلْدٞ َدس٠ أصدس٣ ع  تد٘      

أٜكددد ڄ يًُددد ٍخ يهدددٔ ٗ ٖدددرٙ إدددس٠ يػدددسا٤ ضدددب ٥و ايدددرٖ  يٝؿدددتو قدددٌ فدددٖٛساا        

ضعٛدٟخ  َته ٌَ. ضًُت٘ نٌ زؾٝدٟ ٗ ايبٓو إكدز َبًؼ مث ١ْٝ  ػس أيـ زٜ ٍ

  ْددد  َددد  نددد ٕ ًّهددد٘ ٖدددٛ َدددٔ إددد ٍخ ٚنددد ٕ ذيدددو ن ؾٝددد ڄ يؿدددتو أٍٚ قدددٌ             اٍ

فددٖٛساا ّتًهدد٘ ٜدد ؾعٞ   ضددِ ايهؿٝددٌ ايطددعٛدٟ "ايبڀدد طٞ". ٖددرٙ ايٓكًدد١ ايٓٛ ٝدد١   

َطد  داٞ يد٘    اٍيٛسٚف ا٭مح قُد  عًت ايبعة َٔ أٌٖ قسٜت٘ "زٴضٳ  " ٜٓٛسٕٚ 

ا  دددد٘  ٓدددددَ  طًددددبي ايػددددٝ   ٚنأْٗدددد  ْددددٛع َددددٔ ا٫اتٝدددد ٍ  ًٝدددد٘خ ٖٚددددرا َدددد  اؿ  ددددأ  

إٛضدڀ١" ٗ أادد ا٭ٜد ّ ؿكدٛز يكد ٤       - بداؿ ؾٜ  ٔ  ًدٞ اؿد ع "َدٔ قسٜد١ زٜدد     

ٗ فًظ قِ َ  ٜك ز  أز عٌ غ ؿ ڄ. ٗ اكٝك١ ا٭َس إٔ ايٛايد  بدد ايدس   دٛض    

ٖٛ َٔ طً  ٖرا ايًك ٤خ ٚن ٕ ٖٛ َٔ  دأ اؿدٜك َٛقجل ڄ إٔ أٟ   قٌ ضٝدزى  إٔ 

قُد ضد مل  ددٜٕٛ ند رل٠ يدٔ ٜطدتڀٝحل اطددٜدٖ  ٖٚدرا أَدسٷ         ؾ حل ؾ قٌ قد أغسم 

َٴدٳ ٸس ي٬ضت٤٬ٝ  ٢ً أ٬َى ٚايدٙ ٗ قس١ٜ زٴضٳ   َٔ ا٭زض ايصزا ١ٝخ ٚق ٍ: إ  ٝد ٍ  

ٚأِْٗ  ؾتٌٓٝ نيأٌٖ  "آ  "  طـ ؾ٬ه قد  سؾٓ   ِٓٗ  إٔ أٚشلِ "آ  " ٚا يٝتِٗ 

 ؾت١ٓ خ ؾِٗ مل ٜذلنٛا أٟ ال شلِ ٜكٝحل.

ٕ ا٭مح قُد ض مل مل ٜهٔ قدُٔ اجملدتُعٌ. ٚ سؾدت ؾُٝد   عدد أْد٘       ااكو يٞ  أ 

زؾة اكٛز ٖدرا ا٫ تُد ع. ند ٕ ٖدرا ايًكد ٤ ٚأضدًٛ  ايذلاٝد  يد٘ َؿ  ٦د خٶ ٚأنددل           

َؿ  ددأ٠ ن ْددت   يٓطددب١ يددٞ اًددو اي كدد١ ايع يٝدد١ ايددَ اهًډددِ  ٗدد  ايٛايددد  بددد ايددس            

 ٍخ ٖٚددٞ غددهٛى ٚايػددهٛى ايددَ ص َسادد٘ ٚأؾؿددو  ٓٗدد  اددٍٛ ايكؿددد َددٔ اطددًٝؿٞ إدد   

ص ط١٦   يؿعٌ ٫ٚ أض ع شل . اسنت٘ ات٢ أنٌُ ادٜ ٘ ثدِ طًبدت َدٔ اؿ قدسٜٔ     
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     ٚ ا ٗ ادددٜ ٞ أَدد َِٗ  ددإٔ   أندددْددٝعِٗ  إٔ ٜهْٛددٛا غدد ٖدٜٔ  ًدد٢ َدد  أقٛيدد٘ شلددِخ 

ٔٷ           ٜٵدد َطدد  داٞ يددٮمح قُددد ضدد مل ٖددٞ َطدد  د٠ أمح ٭صٝدد٘ ٚؾدددٜل يؿدددٜك١خ ٖٚددٞ دٳ

 يد١ إٔ ٜؿدتو اهلل  ًٝد٘خ أَد  اذا صطدس      غ ؿٞ  دٕٚ أ١ٜ غسٚٙخ ٚ ًٝ٘ إٔ ٜككٝ٘ ٗ ا

ػ زا٘ ؾٗٛ َط َو دْٝد  ٚبصدس٠. ٚٗ ايٛاقدحل  اع د  ٚاْددٖؼ اؾُٝدحل ٖد  قًتد٘ شلدِ          

ٖددرٙ ايكٓ  دد١ ٗ إٔ أڂقدددٿّ نددٌ َدد  أًَددو ٚأٚاؾددل  ًدد٢ إ ٜددسد يددٞ    اٍٚنٝددـ ٚؾددًت 

 ايدٸٜٔ ٗ ا ي١ ل ا٘ ؾك٘. 

 يـ  ايٓ د ه ا٭مح قُدد   ٗ اكٝك١ ا٭َس ن ٕ ايهد رلٕٚ َدِٓٗ ٜػدهڂٸٕٛ ٗ إٔ ود    

ضدد مل ٗ ػدد ز٠  دٜددد٠ مل ٜؿٗددِ قٛا دددٖ  أاددد َددِٓٗخ ؾكدد٬  ددٔ صدلادد٘ ايبطددٝڀ١        

ٕ ؾٝٗ . ن ْت اتًُهي قٓ  د١ اكٝكٝد١ ٗ إٔ ٓ ضد١ ٖدرا اٱ     يًٓ د ه ٫ ؽتًدـ    ْطد 

 دددٔ ٓ ضدددَ ٗ  داٜددد١  ًُدددٞ ٗ َك ٚيددد١ ا٭ادددٛاؽ ٚإٔ صدلاددد٘ ٗ ايدددرٖ  ايطددد  ك١   

ايبٓددد ٤خ ؾُددد داّ   أ ُددد ٍتًدددـ  دددٔ صدلادددٞ ايبطدددٝڀ١ ٗ   ٚإتٛاقدددع١ ٖدددٞ أٜكددد ڄ ٫ ؽ  

َدددحل ثكدددَ  دددإٔ  ًٝٓددد  إٔ ْعُدددٌ َددد      .اددد يؿي ايٓ ددد ه ٕددد ذا اذا ٫ ٜدددٓ و ٖدددٛ اٯصدددس    

َكددددٚزْ   ًٝددد٘ ٚايٓتٝ ددد١ ٗ ْٗ ٜددد١ ا٭َدددس َددد  ٜهتبددد٘ اهلل ٜٚكددددزٙ يٓددد  ٚيدددٝظ زغبددد ا    

 ايبػس.

ٓدد ٤ أٍٚ َت ددس  ٗ   ْطدد ٕايٝددّٛ أغددعس  طددع د٠ نددبرل٠  ددداڄ ٗ َطدد  داٞ  شلددرا اٱ   

يًرٖ  ٚاجملٖٛسااخ ٚقد  ًچِ َٔ   ْب٘ ٚض  د ايه رلٜٔ َٔ أ ٓ ٤ زٴضٳ   ٚأ ٓد ٤ ٜد ؾحل   

  َددد١. نددد ٕ ايٓ ددد ه ايدددرٟ اككددد٘ ا٭مح قُدددد ٗ أٍٚ قدددٌ ٚأٍٚ ػس ددد١ ٗ ػددد ز٠    

ايددرٖ  قددد دؾعددت ايعدٜددد َددٔ أ ٓدد ٤ زٴضدد   ص ؾدد١ ٜٚدد ؾحل   َدد٘ ٫قتؿدد ٤ أثددس ذيددو             

١ٓٗخ ٚاًُدحل اٯٕ أزلد ٤ ند رلٜٔ ٖدٔ ٜعًُدٕٛ ٗ ػد ز٠       ايٓ  ه ٚاعٳًڊِ أضساز اًو إ

ايددرٖ  ٚاجملددٖٛسااخ َٚددٔ قددُِٓٗ  بددد اهلل  ا ددٔ  بددد ايددس   ددٛضخ ايددرٟ أؾددبو َددٔ   

 ػ ز ايرٖ  إعسٚؾٌ.

 لصة تهرٌب العبد

ٗ قدٛااٞ َدٜٓدد١ ايسٜد ض  ددسا ايعد د٠  عددد ؽڀدٝ٘ إدٜٓدد١ ٚاسضدِٝ ا٭زاقددٞخ       

٬ى اؾددددد  ًددد٢ اطدددٜٛس اددددٚد اًدددو ايبكدددحل     ايدددَ أغًبٗددد  ؾدددجلسا١ٜٚخ إٔ ٜعُدددٌ إددد    

ٖٚهددرا اتددصااِ ا٭ضددٛاز   خإ ڀڀدد١خ اتدد٢ ٫ اڀُددظ ايسٜدد ه ايسًَٝدد١ َعدد مل ادددٚدٖ   

اـ يٝددد١ َدددٔ أٟ َبددد ْٞ ٗ اًدددو إطددد ا ا ايػ ضدددع١خ ْٚددد دزاڄ َددد  ػدددد داصدددٌ اًدددو      

ا٭ضٛاز ايؿًٌ أٚ إٓتصٖ ا ايع ١ًٝ٥خ ٭ٕ ا٭زض ن ْدت اٴػدذل٣ َدٔ أ دٌ ادأٌَ ضدهٔ       
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ًٞخ ٖٚٓ ى ق١ً ٖٔ ند ٕ ٜػدذلٟ ا٭زض يتًبٝد١ ا  د١ بْٝد١ يًطدهٔخ ٖٚد٪٤٫        َطتكب

 ِٖ َٔ  دأٚا ٗ  ٓ ٤ ايؿًٌ ثِ ايتطٜٛس.  

بصس َك ٫ٚاٞ ٗ ايسٜ ض ن ْت ٗ َٓڀك١ ايػُٝطدٞ  د يكس  َدٔ ٚادٟ آٝؿد١خ     

ايطب ن١ ٗ اًدو ايؿًدٌ    أ ُ ٍٚسلًت ث٬  ؾًٌ هُعٗ  ضٛز ٚاادخ ٚن ٕ َك ٍٚ 

ٜدد ؾحلخ ٫ أذنددس ازلدد٘ اٯٕ. ن ْددت   -ٌ أٓددد َٓڀكدد١ يبعددٛع غ ؿدد  َددٔ قسٜدد١ أٖدد  

َٓڀكدد١ ايػُٝطددٞ ٗ ايسٜدد ض َٓڀكدد١ غددب٘ ص يٝدد١ ا٫چ َددٔ  عددة ا٭اددٛاؽخ ْٚدد دزاڄ          

ايؿًٌ. أارنس إٔ َٔ ايبٓ ٜ ا ايػٗرل٠ اٝٓٗ  َطتػؿ٢ ايػُٝطٞ ٗ ايسٜد ض ايدرٟ   

٫ضدتهُ ٍ  ٜكحل  ٢ً  عد نًٝٛ َذل ٚااد َدٔ َهد ٕ إك ٚيد١. نٓد  ٗ ا٭ٜد ّ ا٭صدرل٠       

اًدو إك ٚيد١ ٚاطددًُٝٗ  ند ٕ اؾددٛ ايؿدجلساٟٚ اٝٓٗدد  اد زاڄ ٚ  ؾدد ڄ ٚند ٕ ايعڀددؼ        

 ٜتعبٓ  أن س َٔ اؾٛع. 

ٗ أاد ا٭ٜ ّ ٚ ُٝٓ  ْككدٞ اضدذلاا١ ايعؿدس ْٚتٓد ٍٚ ايڀعد ّخ زلعٓد  َدٔ صًدـ         

ا٭ضدٛاز اجملدد ٚز٠ ؾددٛا ڄ ٜؿدسمح َددساز٠ أمل َٚع ْدد ٠خ ندد ٕ ٜؿؿدًٓ   ددٔ َؿدددز ايؿددٛا     

ٔٳ ٕ يبكددحل كضددٛزا  عددد. ندد ٕ ٖددد٤ٚ ايؿددجلسا٤ ٚقًدد١ اٛا ددد    ڀڀدد١ يبٓدد ٤ ؾًددٌخ مل اٴددبٵ

ايبػس ٗ ض   ا ٖ رل ايػُظ ٚاٛقؿٓ   ٔ ايعٌُ قدد  عدٌ ذيدو ايؿدٛا َطدُٛ  ڄ       

ٝٵدٟ".   ٛقٛهخ  ن ْت ؾٝجل ا ا٭مل ٜ ؾع١ٝ عت٘ "ٚا ٛٙ ٚا ٳ٘ اٳ

ضد ز ٓ  يًبجلدك  ددٔ َؿددز ايؿددٛا..اقذل ٓ  َٓد٘ ٚ ندد ٕ ٜؿؿدًٓ   ٓدد٘  دداز ضددٛز        

ٍڈ  ٴي  كٛاي  ايًچي وٝ٘  أزض اًًٛٗ  ؾسٚع ضدعـ ايٓ ٝدٌ ايع يٝد١ ٚإتػد  ه١.        

ن ٕ  ًٝٓ  ااك ز أاد ايط٬مل َٔ َٛقحل  ًُٓد  ؾؿدعد شًَٝدٞ ايطدًِخ ٚضد  دا٘ ٗ      

ا بت ق  دد٠ ايطدًِ.. اصدتًظ ْٛدس٠ ضدسٜع١ ؾدسأ٣ نُد  قد ٍ غد   ڄ "اد ْٞ ايطٳٸدُ ز" أٟ            

ٚهًدٙ غ ؿ ٕ ضعٛدٜ ٕ  عؿدٞ َدٔ ضدعـ    ضٛادخ َكٝداڄ   يط٬ضٌ  اٍأزلس ايًٕٛ 

ايٓ ٌٝ. زاقبٓ   ٛا ١ ايطٛز ات٢ صسع َٔ ن ْ  ٜعر  ْ٘  عد اغ٬قُٗ  ايبٛا ١  كؿدٌ  

أ ًد٢ ايطدًِخ    اٍ  ْ  ايطدٛزخ ٚٗ ٖدرٙ إدس٠ ؾدعدا أْد        اٍنبرل..  ٴدْ  َس٠ أصس٣ 

ٚضددأيت ذيددو ايػدد ـ  ددٔ ازلدد٘ َٚددٔ أٜددٔ ٖددٛ  َٚدد   قؿددت٘ . ؾأٚقددو يددٞ إٔ ازلدد٘   

ضدٝد َدٔ أٖدٌ  ٝجلد ٕ      اٍى غٝتخ ٚأؾً٘ َٔ ٜد ؾحل َدٔ أٖدٌ ضدعد    د٘ أضدٝ دٙ       َدلٚ

ٔ  ثِ     ٘ ٗ ضٛم لسإ ٭اد ػ ز ايعبٝدد ؾب  د٘ ا٭صدرل ٗ ضدٛم َهد١ ي       ػد ـ َد

خ ٜٚطددٛم أٜكدد ڄ ااددد٣ ايكدد طساا ااًُدد١  ؿددٗسٜ  إٝدد ٙ   ٘ايسٜدد ضخ ٚ ُددٌ ضدد ٥ك ڄ َعدد 

ٜٚكددّٛ   يعٓ ٜددد١  أغدد  ز ٖدددرٙ    خإٓدددصٍ اٍٜٚٛؾدددٌ إدد ٤   خيطددكٞ أغدد  ز ايٓ ٝدددٌ ٖٓدد    

ٚىددّ ا٭ضددس٠ ٗ ادٛؾرل قت  د اِٗ إٓصيٝدد١. ضدأيت٘  دٔ ضددب        خا٫ضدذلاا١ ايع ٥ًٝد١  

ٕ ٜهددٕٛ أاكٝٝدددٙ   يط٬ضددٌ ٚ ًدددٙخ  عددد اڀُٝٓدد٘  أْٓدد  أٜكدد ڄ َددٔ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل ْٚسٜددد      

 تكٝٝددٟ ٚاعدرٜيب   إ يدو   ؾ دق ڄ َعٓد  يعًٓد  ْطدتڀٝحل إٔ ْطد  دٙ. ؾكد ٍ: يكدد أَدس        
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قذلؾدد٘. ند ٕ ٜبهدٞ عسقد٘ غدددٜد٠ ٖٚدٛ ٜدسٟٚ قؿدت٘ ٜٚكطددِ       أذلف  درْ  مل  اتد٢ أ د  

 دأغًٜ ا٭ّد ٕ اْد٘  دس٨ ندٌ ايددلا٠٤ َدٔ ندٌ ايدتِٗ إٛ ٗد١ ايٝد٘. ٚقد ٍ:  ًدٝهِ إٔ              

اؿدقْٛٞ إ َٔ أضٌٗ ا٭َٛز  إٔ ٜتِٗ أٟ ؾدسد ٗ ايع ٥ًد١ إ يهد١  بدداڄ ّتًهد٘ اتد٢       

سد أْٓدد   بٝددد ؾكدد٘ ٖٚددرٙ ٖددٞ   ٗ أصڀدد ٤ ٜهددٕٛ ٖددٛ َددٔ ازاهبٗدد خ ْٚتجلًُددٗ  مددٔ جملدد   

 إٍ اؿددٌ ايتُٗدد٘ أاؿٝدد ٠ ايددَ نتبٗدد  اهلل يٓدد . اٛقددـ قًدد٬ٝڄ ثددِ  دد د يٝكددٍٛ: يهددٔ    

دز دد١ ازاهدد   ؾ اػدد١ ؾدد٬ دٜددي ٫ٚ أؾددًٞ ايٝدد ؾعٞ ٜطددُو يددٞ اتدد٢   يتجلددد   ٓٗدد خ    

ٝٸدددا ٚأ ددر  اتدد٢ ا ددذلف  ٗدد خ ٖٚددرا أَددس ٫ ٜسقددٞ اهلل ٫ٚ أزقدد٢  دد٘     ٚشلددرا ايطددب  قڂ

ايعٛاق . يكد أاصْٓ  ن٬َ٘ ٚقؿ١ َع ْ ا٘ ٚاقتٓعٓ   دلا٤ا٘ ٚأؾبجلٓ   َُٗ  ن ْت

 غ ٖدٜٔ  ٢ً ٚاقع١ ًِٚ.  

اْ٘ َٔ غرل ايؿجلٝو إٔ  اٳبي قٓ   او  ٢ً أض ع أصر ا٭قٛاٍ َٔ طسف ٚاادد  

٭ْٗ  ضتهٕٛ قٌ غدو ٚيدٔ اهدٕٛ َكٓعد١خ      خٕ اتجلكل َٔ ا   ايڀسف اٯصسأدٕٚ 

َٴطدد ٤ي١ إ يددو "     يهددٔ  ددأٟ ؾددؿ٘ ّهٓٓدد  إٔ ْكدددّ أْؿطدد       خٓ  مددٔ اتدد٢ ْددتُهٔ َددٔ 

ْٚدددصٌ ٗ اؿ ؾددٌٝ اُٗدد١ ايعبددد ايددَ ى ددٌ  ددٔ اٱؾؿدد ه  ٓٗدد خ يددرا أصدلْدد ٙ  أْٓدد     

ضٓط  دٙ  ٢ً اشلسٚ   عد إٔ أقطِ   هلل  إٔ  دس٨ ٚإٔ ندٌ َد  ق يد٘ ؾدجلٝو. ؾڀًبٓد        

َٓ٘ ايتجلًٞ   يؿدل ٚضٓعٌُ  ٢ً اساٝب ا دقٝك١ ٚضس١ٜ ات٢ ْتُهٔ َٔ ايٓ  ه ٗ 

ٕ ْٛد ٘ ضأيت٘  ٔ َد٣ قٓ  ت٘  ٗرا اـٝد ز  أأًٖ٘ ٗ ٜ ؾحل. ٚقبٌ  اٍٗسٜب٘ ٚا  دا٘ ا

إڀسٚه َٔ قبًٓ  ؿٌ َػهًت٘خ ٖٚدٌ ٖدٛ َطدتعد ٕٛا ٗد١ أٜد١ َػد نٌ قدد اعذلقدٓ          

ْٝعددد ڄخ ٚأٚقدددجلت يددد٘  أْٓددد  ًِدددو ايطددد٬ه ٚقدددد ْكدددڀس ٫ضدددت داَ٘ يًددددؾ ع  دددٔ      

 أْؿطٓ خ ؾك ٍ: أْ  ضأقدّ زأضٞ َعهِ. 

عددٖ  ٫ضدتهُ ٍ ايًُطد ا ا٭صدرل٠ يًبٓد ٤ ٚايت ٗٝدص يًطدؿس  ػدهٌ    دٌ.           دْ   

ٚنٓت قد اغذلٜت ضبحل قڀحل ض٬هخ ند ٕ اٗسٜبٗد  ُٖد ڄ ندبرلاڄ ٜػدػًيخ ا٫ إٔ اشلدِ       

ٕ  أٜكدد ڄ  ددٔ اٗسٜدد  ٖددرا ايعبدددخ   ا٭ندددل اٯٕ ٖددٛ أْددي ٚؾدد ا  أٖددٌ أٓددد َطدد٫ٛ٦   

 ايرٟ ٫ ًّو أ١ٜ ٚث ٥ل. 

إطد ؾسٜٔ َدٔ أ ٓد ٤ ٜد ؾحل يٓطدتأ س ضدٝ ز٠ ٚاادد٠خ         ؼسنٓ  أْ  ٚشًَٝٞ ْبجلك  ٔ

َٛقـ ضٝ زاا ا٭ س٠ "قڀ١ لسإ" ٖٚٓ ى ااؿكٓ  َحل َ يدو ضدٝ زاا    اٍٚاػٗٓ  

َددٔ َٓڀكدد١ ايهڂددس خ أصدلْدد  أْدد٘ قددد  ٗددص ضددٝ زاٌ ٚااددد٠ غدد ا١ٓ نددبرل٠ ٚا٭صددس٣         

ا٘  ٛ دٛد  ضٝ ز٠ ْٛع "ْٚٝت" ٚإٔ   دداڄ َٔ أ ٓ ٤ ايعٛايل قد ا صٚا يًطؿس َع٘. أصدل

 دد َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل ٜسٜدٕٚ ايطؿسخ ٚيهٔ أادْ  ؾكد نٌ ٚث ٥ك٘ ْٚسٜد َطد  دا٘ يٓد    

ايددُٝٔ ٚمددٔ َطددتعدٜٔ يدددؾحل أٟ اهدد يٝـخ نُدد  أصدلادد٘  ددأْي ٚأ ٓدد ٤        اٍٗ ْكًدد٘ 
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ٜ ؾحل إط ؾسٜٔ مٌُ أز عٌ قڀعد١ ضد٬ه. ااؿكٓد   ًد٢ إٔ ْددؾحل اهد ز ْكدٌ ايطد٬هخ         

كددد ٚث ٥كدد٘ قددعـ اهدد ز ايساندد  ايعدد دٟ. نٓددت قددد    دؾددحل أ ددس٠ َددٔ ؾ  اٍ  ٱقدد ؾ١ 

اغدددذلطت  ًددد٢ ايطددد ٥ل إٔ أندددٕٛ ٗ إكعدددد ا٭َددد َٞ ٚااؿكٓددد  إٔ أدؾدددحل أ دددس٠ إكعدددد   

 آٍَڀكد١ ايهدس خ ٖٚٓد ى ضدٝٓكًي      اٍا٭َ َٞ أ٫ٚڄ ٗ ضٝ ز٠ "ايْٛٝت"خ ات٢ ْؿٌ 

قد ٍ يدٞ    إكعد ا٭َ َٞ ٗ ايػ ا١ٓ ايهبرل٠خ ٭ڂاٌ قٌ أادد زند   َٓڀكد١ ايهدس .    

  يٓطب١ يؿدٜكهِ ؾ ٕ أضًِ طسٜك١ ٖٛ إٔ ّ ٌ دٚز " سغبٟٛ" أٟ َطد  د ايطد ٥لخ   

ٚأصدلْدد   ددإٔ َٛ دددد ايطددؿس ضدددٝهٕٛ ٗ ؾددب ه ايٝدددّٛ اي دد ْٞ. اػٗٓددد  يػددسا٤ ٬َ دددظ        

 قُؿ ٕ  ٝك ٤ ٚقذلٙ ٚ ك ٍ. خيًعبد

َحل أٍٚ اب غرل ايؿ س اػٗٓ  أْ  ٚشًَٝٞ ا ًٌَ ايعد٠ ايه ًَد١ يهطدس قؿدٌ  ٛا د١     

ايطٛز ٚنطس ايكٝٛد. ن ْت ثٝ   ايعبد إُصق١ اهػدـ بثد ز اؾځًدد ايدرٟ اعدسض يد٘       

 ٢ً أ صا٤  طدٙ ٚن ْت ٬َ ط٘ إٗذل٥د١ أٜكد ڄ َبكعد١   يددّ. طًبٓد  َٓد٘ إٔ ًٜدبظ        

ا٬ٕ ددظ اؾدٜددد٠ اتدد٢ ٫ اؿكددو بثدد ز ايطددٝ ٙ قؿدد١ اعسقدد٘ يً ًددد ْٚتعددسض ٭ٟ       

اڀدد١ اتدد٢ اْددص   ايطدد ٥ل  ٓدددَ       ا اٍَٴطدد ٤ٳي١ قددد اعسقددٌ صڀتٓدد . َدد  إٔ ٚؾددًٓ       

أصدلادد٘  دددإٔ ٖددرا ٖدددٛ َددٔ اددددثٓ ٙ  ٓدد٘. قددد ٍ ايطدد ٥ل: نٝدددـ يددٞ إٔ أقدددٍٛ  ٓدد٘ أْددد٘         

ٜطددد  دْٞ ٗ اؿكدددد  ٚؾدددٝ ١ْ ايطدددٝ ز٠ ٚقُٝؿددد٘ ْ ؾدددحل ايبٝددد ضخ اتددد٢ إٔ ايػبددد ز مل    

ّطد٘  عددخ  دٌ إ ٬َ طد٘ اْٛدـ ٚأْددٌ َدٔ ٬َ دظ أٟ َدٔ ايسند  . قًدت يدد٘ ٚاهلل           

ٕ ادديي  دٔ كبدأ شٜدٛا ايطدٝ ز٠ .      أقؿت: ٌٖ يو أٚ خيْ٘و قل ٗ نٌ َ  اكٛا

ق ٍ: صًـ إكعد ا٭َ َٞخ ٚيهٔ ٕ ذا اطأٍ  دٔ ذيدو. ػ ًٖتد٘ ٚذٖبدت َٚدٮا ٜددٟ       

  يصٜت ثِ َطجلتٗ  ٗ أَ نٔ كتًؿ١ َٔ ايكُٝـ ْٚ سا  ًٝٗ  ق٬ًٝڄ َدٔ ايسَدٌخ   

بٟٛ" يهدٔ  ثِ  قًت يًط ٥ل: اٯٕ َ  زأٜو ٗ غه١ً !. ق ٍ ٖٚٛ ٜكجلو: غب٘ " سغ

ٜ  ٜ ؾعٞ إ  ٢ً أٟ غ ـ َٓد  إٔ وطددى  ًد٢ ز  اد١  كًدو ٚاطدٔ اؿدسؾوخ        

ٕ ًٜددبظ أٟ َددٔ ٬َ طدد٘ ايكدّدد١  ددد٫ڄ َددٔ ؾدد  ايصٜددت  ًدد٢    أأمل ٜهددٔ َددٔ ا٭ؾكددٌ  

قُٝؿد٘ اؾدٜدد !. قًدت يدد٘ َ شاد ڄ: ٜد  نس دٞخ قددد ٖٚدبي اهلل  كدٌ قددٚد ايكدددزاا          

قدّ َدد  ٖددٛ أْطدد .  ٚ دد د    يددرا  ًٝددو إٔ ٫ اكددجلو ؾتبًدد٢. قددجلو ٚقدد ٍ: أْدد  ضددأ      

ايط ٥ل ٜبجلك  دٌ ٬َ طد٘ ايكدّد١ ٚأصدسع َٓٗد   قُٝؿد ڄ أندٌ  ًٝد٘ ايددٖس ٚغدس خ           

ٜبدددٚ أْدد٘ قددد اػددبحل  ػددساا إددساا  دد يصٜٛا ااسٚقدد١ ٚقدٸَدد٘ يؿدد ابٓ  قدد ٬٥ڄ: ٖددرا            

ضددٝهٕٛ ٥٫كدد ڄ يتُ ٝددٌ دٚزى  ػددهٌ أؾكددٌ. ٚقدد ّ  تصٜٚدددٙ ظٗدد ش اػددجلِٝ ٚبصددس يددسؽ    

ؼددت   آٍٜددصٍ ٗ أٟ قڀدد١ اتٛقددـ ؾٝٗدد  ايطددٝ ز٠ َب غددس٠      ايدددٜصٍ ٚطًدد  َٓدد٘ إٔ   

 ايطٝ ز٠ يتؿكدٖ  ٚاػجلُٝٗ .
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ُٻًدددد١      ٚطًدددد  َددددي ايطدددد ٥ل إٔ أڂزاؾكدددد٘ ٗ إكعددددد ا٭َدددد َٞ يطددددٝ ز٠ "ايْٛٝددددت" اا

 أضددددًجل١ أ ٓدددد ٤ ٜدددد ؾحل ٚايعٛايددددل.  َٛقددددجل ڄ  إٔ  ًٝٓدددد  إٔ ْڀدددد زد ايػددددص٫ٕ ٗ ايؿدددد٤٬    

  ْ ٗ  كددد ٙ ايتؿتدددٝؼخ ٜٚبددددٚ أْددد٘ صدددبرلٷ  يٓؿدددڀ د َٓٗددد  َددد  اضدددتڀعٓ  اتددد٢ ْتجل غددد٢ 

ٚ   َڀ زد٠ ايػص٫ٕ َٚٗس ٷ ند ٕ طدٍٛ    أاٝ ْد ڄ   زع. نٓت أقٓـ ايػص٫ٕ ايكسٜبد١ َٓد خ 

إڀدد زد٠ ٜكڀددحل اْؿدد ع ايػددص٫ٕ ؾتٓٗددو قٛاٖدد  َددٔ اؾددسٟ ٚاكددـ ٖدد  ضددٌٗ  ًٝٓدد          

 ٓدٖ  ا٫َط ى ٚذعٗد . ند ٕ ٜػدل ايػدصاٍ   يطدهٌ َدٔ أضدؿٌ ايسقبد١ اتد٢ أضدؿٌ           

ُٸُت    أٍَ أاػ ٥ٗ  ايداصًٝد١ ٜٚعًكٗد  َدٔ ٚادد ز ًدٗ        ايبڀٔ ٜٚت ًـ أٖدٛاى ؾٴد

ٚذنددس يٓدد  أْدد٘ ٫ ىًددظ اؾًددد اتدد٢ ٫ ٜتًددٛ       خشلددرا ايػددسض  ًدد٢  ٛاْدد  ايطددٝ ز٠  

ايًجلددِ  ػبدد ز ايؿددجلسا٤خ ٚ ٓدددَ  اعذلقددٓ  أٜدد١ دٚزٜدد١ ندد ٕ ٜطددًُِٗ ااددد٣ ايػددص٫ٕ      

     ٖ   ضددًؿ ڄ شلددرا إر ٛاد١ ٚ عددة أنٝدد ع ايطدهس ٚايػدد ٟ ايؿددػرل٠ ايدَ ندد ٕ قددد أ دد

ايػسض. ٚأٚقو إٔ اع ًَ٘ َعِٗ  ٗرا ا٭ضدًٛ  ٜ٪ندد شلدِ  أْٓد  قٓ ؾدٌ قذلؾدٌ       

ٚآْ  ؾع٬ڄ ٗ زا١ً قٓـخ َٚ ٌ أنٝ ع ايػد ٟ ٚايطدهس ٖدرٙ اهدٕٛ  د د٠ قدُٔ إدٛاد        

 ا٭ض ض١ٝ ايَ ٜتصٚد  ٗ  ايكٓ ؾٕٛ ٗ زا٬ا ايؿٝد ايدل١ٜ.

قسٜد١ ايهدس خ َطدك٘ زأع     اٍ ٕ لسإخ اٝك اٛ ٗت ايطٝ زا اٍٚاؾًٓ  زاًتٓ  

ايٓكڀدد١  اٍايطددٝ ز٠ اي  ْٝدد١ يٓٛاؾدٌ ايساًدد١   اٍايطد ٥لخ ٖٚٓدد ى مت ؼٜٛددٌ ايطد٬ه   

ًچِ     خا٭صدرل٠ ٗ اؿدددٚدخ اسٜدد    ٝجلد ٕ. ٚ ٓددد طًددٛع ايطددٝ ز٠ ٚ ددا إ ايطدد ٥ل قددد ضدد

َكعدٟ ٗ إكد١َ يػ ـ بصسخ ٚطًد  َدي ايسندٛ  ٗ َد٪صس٠ ايطدٝ ز٠ ٭ٕ ذيدو       

أ ًددد٢ َكدَددد١   اٌٍ قًدددٞ ندددبرل ٗ ايطدددٔ ؾٛاؾكدددت ٚؾدددعدا    ايػددد ـ ايدددرٟ اددد  

ايطدددٝ ز٠خ ٚقعددددا ٗ َهددد ٕ ٜطدددُٞ "ايهدددي" ؾٛقدددعت ؾساغدددٞ "ايهٓبدددٌ"  ًددد٢ اؿدٜدددد    

ٚؾ أ٠   ٤ غ   َؿتٍٛ ايعك٬ا َدٔ أ ٓد ٤ ايعٛايدل ٚصد طبي   ضدتؿصاش قد ٬٥ڄ: ٖدرا        

ٚأزاد إهدد ٕ َهدد ْٞخ ٚمل ٜعڀددٝي ؾسؾدد١ڄ يًجلدددٜك َعدد٘خ  ددٌ  سْددٞ َب غددس٠ َددٔ ز ًددٞ   

ا٭زضخ  ٓدددٖ  اػددب ت عدٜددد ايطددٝ ز٠  ٝددد اتدد٢ ٫       اٍضددجليب َددٔ أ ًدد٢ ايطددٝ ز٠    

اضك٘  ٢ً ا٭زض ٚ  يٝد ا٭صس٣ غدددا غدعس زأضد٘  كد٠ٛ ٚأصدرا أقدس  زأضد٘  ًد٢         

  ْ  ايطٝ ز٠خ ن ٕ ٜبدٚ إٔ زأض٘ قد ازاڀِ  أاد ايٓتد٤ٛاا اؿدٜدٜد١ ٖد  ضدب  يد٘      

ا ؽًؿدددت َدددٔ قبكدددت٘خ ثدددِ  ز ڀدددٛا  ْصٜدددـ اددد د ؾدددأغُٞ  ًٝددد٘خ ٖٚهدددر  اٍ ساددد ڄ أد٣ 

  سا٘ ايٓ شفخ ٚ طب  ذيو مت اأ ٌٝ ايطؿس.

 كٝٓدد  ٗ َٓڀكدد١ ايهددس خ ٚادددصٌ  عددة ا٭ٖدد يٞ يًؿددًو  ٝٓٓدد خ ٚقبًددت ادصًددِٗ       

ٚاٳهډُتِٗ  بٓدق١ٝخ ا٫چ إٔ ايعٛيكٞ ٚز  ٍ ايعٛايل زؾكدٛا ايؿدًوخ ٚاٛ ددْٚٞ ٚز د ٍ     

ٜدد خ أٟ َٓڀكددتِٗ. ٖددرٙ إػدده١ً  ادددٚد  ٝجلدد ٕ اس  اٍٜدد ؾحل   ٫ْتكدد ّ  ٓددد ٚؾددٛيٓ    
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ْؿددؿٌ ز ددد ٍ ايعٛايددل ٜددد٪اشزٕٚ ايعددٛيكٞ  طددب  اؾددد  ت٘ ظددسه  ُٝدددل       اٍقطددُتٓ   

ظ ْ  زأض٘خ ٚأٌٖ ٜ ؾحل ٜسٕٚ إٔ ٖرا ايكسز ايرٟ ؿل  ٘ مل ٜهٔ َكؿٛداڄخ  ٌ ند ٕ  

دؾ  د ڄ  ددٔ ايددٓؿظ. ٚيتؿدد دٟ إصٜددد َددٔ اددا ٝ ا إػدده١ً اقددڀس ايطدد ٥ل اٜؿدد يٞ أْدد      

 اٍأ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل ايددٞ َٓڀكدد١ اؾددٛفخ ٚؾُٝدد   عددد أٚؾددٌ أٖددٌ ايعٛايددل       ْٚدد  َ َددٔ  

  ٝجل ٕ.

َٓڀكددد١ اؾدددٛف ايُٝٓٝددد١ ٖدددٛ ْٗ ٜددد١ إت  ددد     اٍٚٓٓدددت إٔ ٚؾدددٛيٓ  َدددحل ايطددد٬ه  

ٚاشلُدددّٛ ٚأْٓددد  ٖٓددد  ضدددًٓتك٘ ا٭ْؿددد عخ ْٚهدددٕٛ ٗ َدددأَٔ َدددٔ ٬َاكددد ا ايددددٚزٜ ا          

٧ يٓدددد  اعكٝددددداا ايطددددعٛد١ٜخ ٚاٗدٜددددد ٚٚ ٝددددد أٖددددٌ ايعٛايددددل. مل أدزى إٔ ايكدددددز ىبدددد 

قڀعد١   40 دٜد٠. ؾٗٓ  ٗ ْكڀ١ اؾٛف أنتػـ ادسع ْد زى ا٭َد ّ  أْٓد  مُدٌ      

 ض٬هخ ؾڀًبٛا َٓ  دؾحل زضّٛ ْسن١ٝ  ٛاقحل ٔطٌ   ٕ ١٥ َٔ مثٔ نٌ قڀع١.

نٓت أٌٓ غ ؿٝ ڄ ضبحل قڀحل ض٬هخ ٚأ سف  دأْي ٫ أًَدو إد ٍ ايهد ٗ يددؾحل      

ه٢ اٯصددسٕٚ ادد شلِ ٚ دددّ قدددزاِٗخ شلددرا  ٖددرٙ ايكددسٜب١ اؾُسنٝدد١ إبدد يؼ ؾٝٗدد خ ٚغدد 

قسزْددد  ايدددسؾة ايه َدددٌ يددددؾحل أٟ زضدددّٛ ْسنٝددد١ ٚايبكددد ٤ اتددد٢ ٜدددتِ ا٫ؾدددساع  دددٔ        

ايطدد٬ه. ندد ٕ ايعطددهس قددد ٚ دددْٚ   دد  ٬ؽ ا٭َدد ّ   يدلقٝدد ا  ددٔ َڀ يبٓدد    ٱ ؿدد ٤        

اؾُسنددٞ ايه َددٌ  طددب   دددّ قدددزآ . اْتٛسْدد  َدد  ٜكدد ز  غددٗس ٚ ػددسٜٔ َٜٛدد ڄ ٚمل      

 ًد٢ ايدلقٝد ا ايعدٜدد٠ ايدَ ش دِ ادساع اؾُد زى  دأِْٗ قدد أزضدًٖٛ .           ْطتًِ أٟ زد 

ٖدددرا ا٫ْتٛددد ز ايڀٜٛدددٌ أغكدددبٓ  ْٝعددد ڄ ٚغدددعسْ    يٝدددأع ٚاٱابددد ٙ ٚإ ٖٓددد ى َدددٔ    

ًُٜٗٓ . غ ؿٝ ڄ ؾدلا ن رلاڄ ٭ْي ٫ أزٜد إٔ أنٕٛ ضدبب ڄ ٗ َػده١ً  دٜدد٠ اعدٛد     

أغدعس  دداصًٞ   يدرْ   طدب        يكسز  ٢ً إساؾكٌ   يطؿس َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحلخ ؾُد  شيدت   

ا دثدد١ ايػدد  ز َددحل ايعددٛيكٞ ٚاقجلدد َِٗ اٝٓٗدد  ٗ َػدده١ً يددٝظ شلددِ ؾٝٗدد  ْ قدد١ ٫ٚ         

ْددٌ. ؾكددسزا ٖددرٙ إددس٠ إٔ أؼددد  َددحل َددٛٚؿٞ اؾُدد زى َددٔ ايعطددهس  هددٌ ٖددد٤ٚ            

ٚيب قددد١ ؾذل ٝدددت إدددٛٚؿٌ إٔ ٜؿس دددٛا  دددٔ ايطددد٬هخ َٛقدددجل ڄ إع ْددد ٠ ايهدددبرل٠ ايدددَ     

َٓڀك١ اؾدٛفخ ٚإٔ ٚسٚؾٓد  إ دٜد١ ٫ اطدُو  ددؾحل       اٍ ؼًُٓ ٖ  ات٢ ٚؾٌ ايط٬ه

أٟ ْطب١خ ص ؾ١  عد ؾذل٠ اْتٛ زْ  ايَ ق ز ت اـُطٌ َٜٛد ڄخ ٚأٚقدجلت شلدِ  أٜكد ڄ     

 إ أغً  ايط٬ه أَ ١ْ َسض١ً َعٓ .

ٜؿِٗ  ٓدد ايدبعة  أْد٘ قدس  َدٔ ايكدعـ ٚاشلصّد١         أاٝ ْ ڄيڀـ ايه٬ّ ٚايتٛدد 

ٚايت ددلخ ٖٚدرا َد  اددد  ؾعد٬خ ؾكدد ؾدسمح ٗ ٚ ٗددٞ       ٚوٝدٞ يددِٜٗ ْدٛاشع ا٫ضددتع٤٬    

أاددد ايعطدد نس قدد ٬٥ڄ: اذا مل ادددؾعٛا اؾُدد زى ضٓؿدد دز ٖددرٙ ا٭ضددًجل١ ٚضددٓ سدنِ   

 أٜك ڄ َٔ ا٭ضًجل١ ايَ  ٢ً  ٓٛ هِ.



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
54 

 ٓ ١ٝٗ ٚاٗ ِ ٖرا ايعطهسٟ طٝٻس َٔ  كًٞ َ  أ ك ٙ اٛاس ٖدرٙ ايساًد١خ ْٚطدٝت    

يد٘    تدداد إٔ  ًٝد٘ إٔ ٜعدسف أْٓد  َدٔ        إٔ ََُٗ اٌ إػه١ً ٚيٝظ اعكٝددٖ خ ؾكًدت  

 ًدد٢    ٓدد . ؾٛ ٦ددت  دد٘ ٜٗددسٍٚ   قب ٥ددٌ ٜدد ؾحلخ ٚأْدد٘ يددٔ ٜأصددر ايطدد٬ه َددٔ أنت ؾٓدد  ا٫ډ 

  ػ ٖٞ ق ٬٥ڄ: ضأزٜو ٜ  ٜ ؾعٞ. ن ٕ صدٛٗ َدٔ ايعد ز ايدرٟ ضدًٝجلل  دٞ اذا ُهدٔ        

َددٔ ػسٜددددٟ َدددٔ ايطدد٬ه  ددد يك٠ٛ قدددد  عًددي أٚ ددد٘  ٓددددقَٝ   ػ ٖدد٘ ٭ٚقؿددد٘ َدددٔ      

ٞٸخ يهٔ ٜبدٚ ايٛؾٛ ٕ ضس ت٘   ػ ٖٞ ؾ قت صؿَ ٗ اٛ ٝ٘ ايبٓدقٝد١ يڀٛشلد خ   أٍ اي

شلددرا ازاڀُددت َ ضددٛزاٗ   سأضدد٘ ٚضددس  ٕ َدد  اػڀدد٢ ٚ ٗدد٘   يدددّ. ن ْددت َؿ  ددأ٠ مل     

أْدد٘ اؿددسف صڀددأخ يهددٔ   اٍٜتٛقعٗدد  ؾتطددُس ٗ قًدد٘خ ٜٚبدددٚ إٔ ٖددرٙ ايكددس ١ ْبٗتدد٘   

ُ ٜد١ ايدٓؿظ ٚايهساَد١خ ٚمل ٜهدٔ       يٓطب١ يٞ مل ٜهٔ يددٟ أٟ صٝد ز ا٫چ ا٫ضدتعداد ؿ   

. ٜٚبددٚ اْدٞ   .يسؾ م ايسا١ً ٚيًُس٠ اي  ١ْٝ َٔ صٝد ز ا٫ َطد ْداٞ ٚا٫ضدتعداد يٮضدٛأ    

 " ٛزاٗ   ػسض اهجلًٝٗ ".

َٚدٔ أ دٌ اشايدد١ ايتدٛاس ايٓ غدد٧خ ايتكد٢ َطدد٦ٍٛ اؾُد زى َُدد ًٌ  ٓد  ؾددأصدلِٖ        

ڀدأ اقذلؾد٘ ايعطدهسٟخ     إٔ  ك ٥ٓ  ضٝعكد إػ نٌخ ٚقدٻز ؾدلْ  ٚا ذلف  إٔ ٖٓ ى ص

يهدددٔ أٜكددد ڄ  ًٝٓددد  إٔ ْعدددسف إ قدددس ٘ َ ضدددٛز٠ ايبٓدقٝددد١ ٜعتددددل ا تددددا٤ٶ  ًددد٢ ٖٝبددد١    

    ٓ ٓدد  ٚ ددٌ  ا٭َدد ّ. ٚزأ٣ إٔ ايڀسٜكدد١ إ ًدد٢ ٚا٭ضددًِ إٔ ْػدد دز اتدد٢ ٫ اتددأشّ إػدده١ً  ٝ

إٔ ْت  حل اؿؿٍٛ  ًد٢ ا ؿد ٤ ْسندٞ ن َدٌ أٚ  ص٥دٞ َدٔ        اؿساض١خ َٚ   ًٝٓ  ا٫چ

 ؾددٓع ٤خ ٚاعٗددد غ ؿددٝ ڄ   ؿؿدد ٚ  ًدد٢ ضدد٬آ  اتدد٢ ٜطددتًِ أٚاَددس   اٱَدد ّ ْؿطدد٘ ٗ

ؾددٓع ٤. ٚاؾكٓدد   ًدد٢ غددسٙ إٔ ْأصددر صصاْدد ا       اٍاٱَدد ّخ ٚ ٓدددٖ  ضددٝكّٛ  تجلًٜٛدد٘    

 ا٭ضًجل١ َعٓ .  

ض ؾسْ    ػد ٙ ؾدٓع ٤خ ٚؾد٢ داصًدٞ قٗدس  ُٝدل ٚاكدد  ًد٢ َدٔ ا دصٚا أضدًجلتٓ             

٪زقي اتدد٢ فددسد ايددتؿهرل  ايددٛطٔ. ندد ٕ ٜدد  اٍٚ هددسٚا َػدد  سْ  اؾًُٝدد١   دد يعٛد٠   

ٜ ؾحل  عد َ  ٜك ز  ٔظ ضدٓٛاا َدٔ اشل دس٠ ٚايتػدس  ؾد زؽ ايٝددٜٔ. أْد٘         اٍ  يعٛد٠ 

 اٍ٭َسٷ ك ٌخ ئ ٜكبً٘ ندلٜ ٥ٞ. نٓت أ سف إٔ ا٭ٌٖ قد  ًػِٗ صددل ٚؾدٛيٓ    

٘خ اصسا د َٓڀك١ اؾٛفخ يهِٓٗ ٫ ٜعسؾدٕٛ غد٦ٝ ڄ  دٔ َػدهًتٓ  َدحل ايطد٬ه ٚنٝؿٝد١        

ٓچًتدد٘ زضدد ي١    شلددرا أزضددًت َدد  أ  ًٓدد٘ َددٔ اشلددداٜ  َددحل ا٭مح  ددٛض قُددد  ددٔ ادد مت ٚ

أصددٞ ق ضددِخ ايددرٟ ندد ٕ  ُددسٙ اٝٓٗدد  ٫ ٜت دد ٚش ايسا عدد١  ػددس٠خ َؿ دٖدد      اٍَٛ ٗدد١ 

أْي ضأ ك٢ ٖٓ  ٗ ؾٓع ٤ أا  حل ا٭َ ّ يٲؾساع  ٔ ايط٬ه اات دص اتد٢ أنُدٌ َد      

ٚايٓٗ ٥ٝد١ ضددتهٕٛ    كدٞ َعدٞ َدٔ ايٓكدٛد ؾد ذا ؾػدًت ٖدرٙ ايٛضد١ًٝ ؾ يٛضد١ًٝ ا٭صدس٣          

 ْتٝ تٗ  أَ  إٔ باٝهِ   يط٬ه زاؾحل ايسأعخ أٚ إٔ اطُعٛا َٛا ٜػسؾهِ.
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ٖٓ ى ٗ ؾٓع ٤ قدسزا أْد  ٚ عدة َدٔ ًّهدٕٛ ايطد٬ه إٔ ْٛاؾدٌ إت  عد١خ ٚؾكدٌ          

اٯصدددسٕٚ اٛنًٝٓددد  ٗ إت  عددد١. ن ْدددت ؾدددٓع ٤ ٖدددٞ ااڀددد١ ايدددَ ٚد دددت ؾٝٗددد  ا٭مح      

ٜددد ؾحل. ٚقدددد اْكڀعدددت  اٍيًدددرإ اػٗددد  ؾددد ا  أٖدددٌ أٓدددد ٚايعبدددد َددددلٚى غٝدددت ا 

أصب زُٖ   ي ات٢ َٜٛٓد  ٖدرا. زَد  إٔ ٚدسٚف ؾتٓد١ أٖدٌ  دٔ ؾد٬ه ن ْدت ضدبب  ٗ           

ثددِ إٔ  خٖددرٙ ايكڀٝعدد١خ ؾ يتٛاؾددٌ  ددٌ ايٓدد ع ٗ ٚددسٚف ايؿتٓدد١ َػدد َس٠ غددرل قببدد١    

 ٞ ايتٛاؾٌ يٛسٚف نٌ َٓ .اْط ْاْػػ يٞ  عدٖ  ٗ َسا١ً ايهؿ ه إطًوخ قد 

 اٍؾددٓع ٤  ًُٓدد  إٔ ا٭َدد ّ اٝٓٗدد  ٗ اعددصخ ؾ قددڀسزْ  ايطددؿس       اٍ ٓددد ٚؾددٛيٓ   

ٖٓ ىخ ٚٗ اعص ايتكٝٓ    يطًڀ ٕ ؾكٌ قُد ٖسٖس٠ ٚا٭ص٠ٛ قُد ؾد حل إؿدًٞ   

ٚؾددد حل  بدددد اهلل ايبددد دع ٚضددد مل اطدددٌ  دددٔ  بدددد ايدددٛيٞ. ٚقدددد ْؿدددجلْٛ   دددإٔ اٱَددد ّ       

ؾٝ٘ أندل  دد َدٔ  َكس اق َت٘  صاٌَ مػد  اٍضٝت  ٚ   ڀسٜك١ أضسع اذا اػٗٓ  

 ايٓ ع ٚمكس َعٓ  زأع  كس َحل ػٗٝص زض ي١ ْٛقو ؾٝٗ  َڀ يبٓ .

يٮضددـ مل ْطددتڀحل ػُٝددحل ايعدددد إڀًددٛ  َددٔ ايٓدد عخ ؾًددِ ٜعرلْٚدد  أٟ اٖتُدد ّ        

اتدد٢ ٚمددٔ ْددسدد ايصاَددٌ ايددرٟ ًٜ ددـ َڀ يبٓدد  أَدد ّ قؿددس اٱَدد ّخ ٚشلددرا اقددڀسزْ     

اساضت٘.  ٓدٖ  صدسع أادد ايكدب ٙ َدٔ     ٱط٬م ايٓ ز ٗ اشلٛا٤ يًٓؿت اْتب ٙ ا٭َ ّ ٚ

َهت  اٱَ ّ ٚق ٍ يٓ : َ  ٖدٞ َػدهًتهِ ٜد  أ ٓد ٤ ٜد ؾحل. أصدلْد ٙ  ه َدٌ قؿدتٓ خ ٚقد ّ          

اٱَد ّ ْڀًدد  ؾٝٗد  اطددًِٝ ضد٬ه ٜدد ؾحل     اٍا٭مح قُدد ؾد حل إؿددًٞ  تكددِٜ زضدد ي١    

  ٔ   دٕٚ ْ زىخ ٚؾع٬ڄ اؿًٓ  َٔ اٱَ ّ  ٢ً أَس نتب٘ ٗ أ ٢ً زض يتٓ   د ٱؾساع  د

 ض٬ه ٜ ؾحل ٚ دٕٚ ْ زى.

لًد٘ ا٭َدرل قُدد ايبددز ايدرٟ ند ٕ اٝٓٗد  ٗ اعدص          اٍن ْت ا٭ٚاَس َٛ ٗد٘   

ٜػسف  ٢ً ؽسع ااد٣ ايددؾحل ايعطدهس١ٜ. ذٖبٓد  ايٝد٘ أْد  ٚا٭صد٠ٛ اطدٌ  دٔ َٓؿدس          

ٚؾكٌ  دٔ قُدد  دٔ ايػدٝ   ًدٞ ٚقُدد ؾد حل إؿدًٞ. قددَٓ  يد٘ زضد يتٓ  إرًٜد١             

ْٴكدٌ َدٔ اؾدٛف     أٚاَس ا٭َ ّ ؾأصدلْ    اٍ أْ٘ قد اطًحل  ٢ً قك١ٝ ايط٬ه ٚأْ٘ قد 

 اٍؾدددٓع ٤ ٚ دددسض  ًٝٓددد  ؾهدددس٠ إٔ ٜساؾكددد٘ أاددددْ  ٗ ايڀٝددد ز٠ ايدددَ ن ْدددت ضدددتكًچ٘     

 ؾٓع ٤ ٖٚٓ ى ضٛف ٜطًُ٘ ايط٬ه. 

َڀددد ز اعدددص ٜساؾكٓددد  ا٭مح اطدددٌ  دددٔ َٓؿدددس. طًعٓددد     اٍٗ ايٝدددّٛ اي ددد ْٞ اػٗٓددد   

دْ  ٜؿدٛم  ددد َك  دد ايڀد ٥س٠  ػد ـ ٚااددخ       ايڀ ٥س٠ يهٔ انتػـ ايڀٝ ز  إٔ  دد 

شلددرا ايتؿددت ايٝٓدد  ا٭َددرل قُددد ايبدددز قدد ٬٥ڄ: أْٓدد  مل ْتؿددل ا٫چ  ًدد٢ غدد ـ ٚااددد.      

قُت أْ  َٔ َكعدٟ ٚقًت ي٘: ٫ اهذل   دٞ ؾجلٝد اٞ نًدٗ  غدك ٤ َٚع ْد ٠ ؾد٬ ٜكدرل        

إٔ أزاؾكهدددِ ٚاقؿددد ڄ ٚضأَطدددو  أادددد إكددد  ة اؾ ْبٝددد١. قدددجلو ايبددددز ٚأَدددس أادددد    

 ٝ ٕ إساؾكٌ ي٘ إٔ ٜٓصٍ َٔ ايڀ ٥س٠. ايؿت
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ؾٓع ٤ ٚاضتًُٓ  ن ٌَ ايط٬ه  دٕٚ ْ زى  ٓددٖ  اضدتأ سْ  ضدٝ ز٠     اٍٚؾًٓ  

َٓڀكدد١ ايبٝكدد ٤خ ٚؾدد٢ ايبٝكدد ٤ اضددتأ سْ  ٓددرلاڄ اتدد٢ آكددٌ يٓدد  ايطدد٬هخ ٚؾدد٢       اٍ

َٓڀك١ ايٓ  دخ طسف قسٜد١ ايع دٜد١خ ايتكٝدت  دأصٞ ق ضدِخ ٚند ٕ قدد اضدتًـ َد ٥تٌ          

 ٘  أقٌ اهًؿ١.اصسا ْطٞ ض  داي ٗ َٛاؾ١ً َت  ع١ يًط٬ه ٚقسؽ ؾس

أصدلْٞ أصٞ  إٔ زض يَ ااصْت٘ ند رلاڄخ ٚند ٕ ىد ف  دإٔ ٜدأاٞ  ٗدرا إد ٍ  عدد          

أاٝتو أَ  إٔ ْعٝؼ  هسا١َ َع ڄ أٚ ِٛا َع ڄ. يكد ؾسات ن رلاڄ  :ؾٛاا ا٭ٚإ. ٚق ٍ

ٕبد دز٠خ ٚأثبدت  أْد٘ َطدتعد      ػعٛز أصٞ ق ضِ ْٚب ٖت٘ زغِ ؾػس ضٓ٘ ٗ اكدِٜ ٖدرٙ ا 

يًٛقٛف َعٞ   ٕ ٍ ٚايدّ. ؾسات  ٛؾدٛي٘ ٚايًكد ٤  د٘  ًد٢ َػد زف ٜد ؾحل ايدَ نٓدت         

َتؿ ٬٥ڄ  أْٗ  ااڀ١ ايدَ آؿدسع ٚادصٍٚ ؾٝٗد  ندٌ َع ْد ٠ ايساًد١ ايڀًٜٛد١ َتػدٛق ڄ          

ي٬ضددددتُت ع  هددددٌ ؿٛدددد١  ددددٌ أًٖددددٞ ْٚ ضددددٞ. أصدلادددد٘ َددددد٣ اغددددتٝ قٞ ٭ٕ أزلددددحل        

ٕڂٌُ  أصب ز ا٭ٌٖ اـ ؾد١ ٚايع َد١خ ٭ْطد٢ َػد م َٚت  د  ايطدؿس. يهدٔ        ٚ  يتؿؿٌٝ ا

ايتددددقٝل ٗ اؿ ؾدددٌٝ ايٛقددد ٥حل ٚا٭اددددا  ااصْددد١ اهدددٕٛ دا٥ُددد ڄ ٚا دددداڄ     ددد ڄ يًػكددد    

ٚايتهدز ٚا٫مط ز. يكد أصدلْٞ  إٔ أصدٛإ ا٭ؾدٌ ٚايددّ ايٛاادد "أٖدٌ  دٔ ؾد٬ه"..        

.ٚأْد٘ ٫ اٛ دد   .ل ايؿت١ٓ ايكب١ًٝ. قد أ ٢ُ اهلل قًٛ ِٗ ٚاْصيكٛا ٗ َٓصي.أًٖٞ ْٚ ضٞ

أٟ ټ ددٛادز أٚ َطدد عڈ اكٝكٝدد١ يٛأدٖدد  ٚأدد د ْ زٖدد  قبددٌ إٔ اطتػددسٟ ؾتأنددٌ ا٭صكددس   

ٚايٝ  ظ. ٚق ٍ يٞ: إ ايٓ ع ٗ ايكس١ٜ ٜٓتٛسٕٚ  ؿ زؽ ايؿدل َ ذا ضدٝهٕٛ َٛقؿدو   

َدددٔ ٖدددرٙ ايؿتٓددد١ ايدددَ ا تًٝٓددد   ٗددد  خ ؾٗدددِ ٜعسؾدددٕٛ  دددٔ  ٬قددد ا ا٭صددد٠ٛ ٚايدددٛد ايدددَ    

  ٭ٖددددٌ َددددٔ قسٜدددد١ زٴضٳدددد   ٚقسٜدددد١ اـًدددد٠ٛ إٗدددد  سٜٔ ٗ إًُهدددد١ ايعس ٝدددد١       اس ڀددددو

 ايطعٛد١ٜ.  

ٜٴڀًځد        أؾع اعًُت ٗ اٝ اٞ إ  إٛاقـ ٚأ ُكٗ  اٜرا٤ٶ يًدٓؿظ ٖدٞ اًدو ايدَ 

ؼدٜد َٛقـ ا ضدِ ٜٓ ؾدس ؾٝد٘ ٜٚد٪اشز أٚ وُدٌ ايطد٬ه َدحل َدٔ          اْط ٕؾٝٗ  َٔ أٟ 

٘ ٜعسف إ ايهدٌ ؾٝٗد  قدجل١ٝ يدبعة     و  قد َٔ و خ َحل أًٖ٘ قد أًٖ٘خ ٗ قٓ

ا٭غددساز ٖددٔ ٜطددتُتعٕٛ َع ْدد ٠ ٚؾ دد ٥حل ايٓدد عخ أَ دد ٍ ٖدد٪٤٫ ٜؿددٓعٕٛ ٚوبهددٕٛ        

اا١ٓ  أْؿطِٗ يتؿبو َػه١ً غرلِٖ ثِ ٜطدعٕٛ يتػدرٜتٗ  ٚاعُٝكٗد  ؾد ذا اغدتعًت      

 ٚ ٜؿ دددسٕٚ  دددأِْٗ َدددٔ د سٖددد . ٜٚطددد  دِٖ ٗ اٝ نددد١ ٖدددرٙ        أاٝ ْددد ڄٜددددؾإٔٚ  ٓ زٖددد  

 تُحل ايكبًٞ ٚؾكسٙ.  ايدض ٥ظ  ٌٗ اجمل

خ ٚؾدددل ضٝ ضدددت٘ ضدددتعُ زإ  عدددة ايؿدددً ايكبًٝددد١ ن ْدددت ؾدددٓٝع١ َدددٔ ؾدددٓ ٥حل ا٫  

إعسٚؾ١ "ؾسم اطد" ٭ٕ صًل  ٪ز ايتٛاس ٗ ا٭زٜ ف َٔ غأْ٘ إٔ وسف أؾه ز ٚط قد ا  
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اؿسٜدددد١ َددددٔ ايددددتؿهرل َدددد  بيددددت ايٝدددد٘ ا٭َددددٛز  طددددب  ايطٝ ضدددد١    اٍايػددددب   ايتددددٛام 

  ٌٗٝ ٚايتؿسم.١ٜ ايَ اؿسض ايتضتعُ زا٫

إ اسَ ٕ أ ٓ ٤ ا٭زٜ ف َٔ اؿؿٍٛ  ٢ً ؾسف اعًِٝ َتطد ١ٜٚ َدحل أَ د شلِ َدٔ     

قددد صًددل ؽًؿدد ڄ ؾٛٝعدد ڄ    ضددتعُ زأ ٓدد ٤ إدٜٓدد١ ٚإددٛٚؿٌ ٗ إ٪ضطدد ا ايددَ ؽدددّ ا٫ 

ٗ  درز ايػددك م  ددٌ أ ٓد ٤ ايكب ٥ددٌ ٗ ايسٜددـخ    ضددتعُ زضدٌٗ َُٗدد١ إطدتٓؿعٌ َددٔ ا٫  

اٱدازٜدد١ َٓٗدد   ضددتعُ زأن ددسخ ايؿكددس ايددرٟ ؾددٓعت٘ بيٝدد١ ا٫  ٚشاد َددٔ اطددٌٗٝ َُٗددتِٗ

٘ ٚاذٜ يدد٘ ٚإطددتعدٜٔ يتكدددِٜ    ٛاْددٚايعطددهس١ٜخ ايددَ اؿددتو أ ددٛا  ٚؾددسف ايٓ دد ه ٭    

 ايػ يٞ ٚايسصٝـ َٔ أ ٌ  ك ٥٘.

١ٝ ١ًْٝ ٚزاق١ٝخ ٖدٞ ْتد ع   اْط ْٗ ايٓٛ ّ ايكبًٞ ايٝ ؾعٞ أٚ اؿٝ ٠ ايكب١ًٝ قِٝ 

ْ يت د ز  اٱ َٚٛزٚ  قسٕٚ َدٔ اـددل٠ ٚا   ١ٝخ ٚاٛازثتٗد  ا٭ ٝد ٍ ايكبًٝد١ ؾأقد ؾت     ْطد 

ٚاصتصيت َٓٗ خ ٚأصرلاڄ قبًٗ  ٚا ن ٖد  ايٓد ع ُٚ ًٖٛد  ٗ  ٬قدتِٗ ٚاٝد اِٗ       ايٝٗ 

ْ ندددأ ساف ٚقدددٛاٌْ قبًٝددد١. ٖددددرا إدددٛزٚ  اٱ     ٞ ٚاٻددددد ايٓددد ع  كٓ  ددد ا ٚاقددددجل١   ْطددد 

٢ ايب طددٌ ٚقدددد٠. ؾؿددٞ اجملتُددحل ايكبًددٞ ٜتٛاددد ايٓدد ع يٓؿددس٠ اؿددل ٚايككدد ٤  ًدد   

 هددٌ ؾددٛزٙ ٚأغدده ي٘. ٚؾٝدد٘ ػددد أْددٌ ؾددٛز َٚعدد ْٞ ايٓ دد٠ٛ ٚايػددٗ ١َ ٚايؿكدد١ًٝ.        

ٜٴُ ٳٸدد ؾٝٗد  اٱ     ٕ ؾ يكب١ًٝ ؼسف  ٢ً إٔ آكٞ ْؿطدٗ   ٓؿطدٗ خ  ايكبًٝدٞ  ٓددَ     ْطد 

ٜتجلًددد٢ غؿددد ٍ ايػددد   ١ ٚايهدددسّ ٚايٓكددد ٤خ ٚاٳًؿڂدددٜ  دددٌ ٚا٬ادددل ندددٌ ايؿ ضددددٜٔ         

  اتُ ٜص ايكب ٥ٌ  ٔ  عكٗ .َٚساهيب اؾسا٥ِ ٚايصْ ٠ ٚ ٗرٙ إع ٜرل

ن ْدت يًكبًٝد١ اددٚدٖ  ايٛاقدجل١ ٚايدقٝكدد١ اسزلٗد   ٬َد ا أزقد١ٝ ث  تد٘ ٚشلدد          

اسَتٗ  ٖٚٝبتٗ  ٚضٝ داٗ . ٚن ْت ايكب١ًٝ ٫ ؽدرٍ َدٔ طًد  ٓ ٜتٗد  "ايعدس٠ٚ" أٚ      

"ايس   دد١" اذا اقتٓدددحل ٚ ٗددد ٤ ايكبًٝدد١ ٚ ساؾٗددد   عدايددد١ قكدد١ٝ َدددٔ ٜڀ يددد  ْؿدددسا٘ ٗ     

"إتعدسٟٚ" أٚ أضدب   ايً د٤ٛ "ايس ٝدحل" اٝدك اكددّ يد٘ ندٌ اؿُ ٜد١          اؿدلخ أٟ   اصساع

         ٌ  خٚا٭َ ٕ ٚايتط ٟٚ  د ؿكٛم ٚايٛا بد ا َدحل ندٌ أؾدساد ايكبًٝد١خ ٚؾكد  يك  دد٠ نيق اد

َٚ ددٌ أٟ نٝدد ٕ ا تُدد  ٞ ؾدد ٕ ْدد ٍ اؿٝدد ٠ ايكبًٝدد١    خغددسٳٸاّ  خ ّ ٻددزٳ خ ّؿٻددصٳ خَكتددٍٛ

 ضددتعُ ز  تدددص٬ا ص ز ٝدد١ ن ٫ ٚؾددؿ اٗ  ايٓبًٝدد١ ٚأَٓٗدد  قددد ٜتددأثس ٜٚٓ دددؽ اَدد       

  ٚ ٛٸٍ ؾددذل٠  ك ٥دد٘  َددٔ صد٬ٍ ْػددٛش  عددة    أاٝ ْدد ڄٙخ  أٚ اضدتكساز ايدرٟ   ث زادد٘ يًؿددً ٜڀد

ايبػددس ٚاًددرذِٖ ٗ صًددل ايؿددً  ددٌ ايكب ٥ددٌ يتجلكٝددل َؿدد حل قددٝك١خ ؾ بددك ٚدٖدد ٤   

ٖ٪٤٫ ايٓ ع هعٌ َػ نٌ ٚص٬ؾ ا ايبػس اٛٗس ٚنأْٗد   د ز يدٔ ٜػطدً٘ ا٫چ ايددّخ      

ٕ اؾٗددٌ ٚقًدد١ ايتددد رل ٚاؿهُدد١ ٚاْعددداّ ايت س دد١ ٜؿددعٸ  ايتُٝٝددص  ددٌ        ؾدد  أاٝ ْدد ڄٚ

غدرل إدزٚضد١ َٚد ٖٞ ايبددا٥ٌ       ُ ٍاؿل ٚايب طٌ َحل  دّ ؾِٗ ايٓت ٥  ايٛص١ُٝ يٮ

 ا٭قٌ اهًؿ١.
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 أسباب فتنة أهل بن صالح

ازاددب٘ أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه  ع٬قدد١ ؾددٗ ز٠ َددحل بٍ ايٝصٜدددٟ  ٓدددَ  اددصٚع ا٭مح  بددد اهلل    

"قسٜددد١ إبعدددٌ" شٚ تددد٘ اي  ْٝددد١ َدددٔ قسٜددد١ "ايؿدددعٝد" اادددد٣ قدددس٣      قُدددد ايؿددد٬اٞ

ٜدددد ؾحل -َٓڀكدددد١ ايٝصٜدددددٟ. ٚاصتدددد ز إٔ ٜعددددٝؼ ٚشٚ تدددد٘ اؾدٜددددد٠ ٗ َدٜٓدددد١  عدددد ز     

 ايعٝد. أؾساهايط اٌ. ٚٗ أاد ا٭ ٝ د قسز ٖٛ ٚشٚ ت٘ شٜ ز٠ َٚػ زن١ ا٭ٌٖ 

   ٌ   ٓدددَ   ددسف أٖددٌ ايؿددعٝد  ٛ ددٛد ا ٓددتِٗ ٚؾددٗسِٖ أ دددٚا َدد  ًٜددصّ يًكٝدد ّ َ دد

ٖددرا ايٓددٛع َددٔ ايصٜدد ز٠.  ًدد٢ ايددسغِ َددٔ غددجل١ إددٛازد ٚؾددعٛ ١ اؿٝدد ٠ ا٫چ إٔ ايدددٹٸٜٔ           

ٚاك يٝددد ٚأ ددساف اجملتُددحل ايكبًددٞ ايسٜؿددٞ ٜؿددسض  ًدد٢ أٖددٌ إددسأ٠ إتصٚ دد١ ايكٝدد ّ            

 تأٌَ اشلداٜ  ٚايصٜ زاا ٗ نٌ إٓ ضب ا ايد١ٜٝٓ َٓٗ  ٚا٫ تُ  ١ٝ. ٖرا ايٓٛع َٔ 

٠ إتصٚ ١ ايطدسٚز ٚايڀُأْٝٓد١ ٚاؿُ ٜد١ ؾٗدٞ اػدعس عدل       ايصٜ ز٠ ٜدصٌ ٗ ْؿظ إسأ

 أْٗدد  َدد  شايددت اعددٝؼ ٗ قًددٛ  أًٖددٗ . ٚإ أُٖٝتٗدد  مل ٜػرلٖدد   ٝػددٗ   عٝددداڄ  ددِٓٗ.      

ااكدد ز اشلددداٜ  ٚا٭غٓدد ّخ ٜٚددأاٞ ايس دد ٍ قتددصٌَ  أؾكددٌ َدد       اٍؾ يٓدد ع ٜعُدددٕٚ 

إتصٚ دد١ ؼددظ  ًّهددٕٛ َددٔ ايطدد٬ه ٚاؾٓدد  ٞ. ٖددرٙ إٛدد ٖس فتُعدد١ ػعددٌ إددسأ٠      

 كُٝد١ اْتُ ٥ٗدد  ُٚٝصٖد . ٜٚؿ ددس ايدصٚع ٚأًٖدد٘  أؾد ي١ ٚنددسّ ٚٚؾد ٤ ا٭ؾددٗ ز ايددرٜٔ       

   د٠ڄ َ  ٜ٪اشزٕٚ ٚقت ايٓٛا٥  أٚ ايٛسٚف ايؿعب١.

إػ ٠٫ ٗ نسّ ايصٜ ز٠. ٚن ْدت شٜد ز٠ أٖدٌ ايؿدعٝد      اٍشلرا ن ٕ ايٓ ع ًّٕٝٛ 

ٛا أاًد٢ ا٬ٕ دظ ًٚٓدٛا أْدٌ     . يكد أاكدسٚا ا٭غٓد ّ ٚاشلدداٜ خ ٚيبطد    .َٔ ٖرا ايٓٛع

 ٓددد دقِٗ ٚأغًددد٢  ٓددد  ِٝٗ. ٚ ًددد٢ اؾ ْددد  اٯصدددس ؾدددإٔ أ ٓددد ٤  ايكسٜددد١ ايدددَ اطدددتكبٌ      

ايكددددٝٛف ايهڂسَدددد ٤ هتُعددددٕٛ يٝػدددد زنٛا ٗ َساضددددِٝ ا٫ضددددتكب ٍ ٚاق َدددد١ ايدددد٥٫ِٛ     

 ايهبرل٠خ ات٢ ٜسدٸٚا  ٢ً نسّ ايك دّ ايِٝٗ  هسّ ٜك ٖٝ٘ أٚ ٜؿٛق٘ غ يب ڄ.

ٕ اٛقٝت ٖرٙ ايصٜ ز٠  عد أٜد ّ َدٔ اؾد  ١ أادد ايٓ د زٜٔ َدٔ       غ ٤ا ا٭قداز إٔ ٜهٛ

قسٜددد١ "غدددسف ايٓ ددد زٜٔ"  كدددس ١ ؾدددأع ٗ ز ًددد٘ مل ٜتػددد فٳ  ساٗددد . ٖدددرٙ اٱؾددد  ١       

ٍ اؿددًت  ٓدددَ  ادد ٍٚ إٔ ٜكڀددحل  عددة ا٭غدد  ز يٝطددتهٌُ        لدد ز٠ ندد ٕ قددد     أ ُدد 

ق ٚشلدد  ٗ قسٜدد١ ايؿددعٝد َٓڀكدد١ ايٝصٜدددٟخ ؾأؾددبو  طددببٗ  طددسٜو ايؿددساؽ ٭ٜدد ّ ٗ       

ٓڀك١ ايٝصٜدٟخ ٚمل ٜهٔ أَد ّ ا٭ؾدٗ ز َدٔ أٖدٌ ايؿدعٝد ا٫چ إٔ ٜٓكًدٛٙ زانبد ڄ  ًد٢         َ

قسٜتدد٘ ٗ غددسف ايٓ دد زٜٔ. ٚندد ٕ  ًددِٝٗ إٔ     اٍٚٗددس أاددد ٓرلٖددِ اتدد٢ ٜٛؾددًٛٙ    

ٗٵسِٖ  بد اهلل قُد ايؿ٬اٞ"قس١ٜ إبعٌ". ٚٗ ايّٝٛ اي د ْٞ   ٜٓصيٛا قٝٛؾ ڄ  ٓد ؾٹ

 ٤ إؿددد   زانبدد ڄ  ًٝدد٘ اتدد٢ ٜٛؾدددً٘    قددسز أاددد ايكددٝٛف إ ٜطدددٛم ٓدد زٙ ايددرٟ  دد      
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قسٜت٘ " غسف ايٓ  زٜٔ". ٚٗ ايڀسٜدل أثٓد ٤  ٛداد٘خ ظ ْد  قسٜد١ ايددٜٛإ        اٍ ٓؿط٘ 

ًچدد٘  ًدد٢ إ وددٌ قددٝؿ ڄ  ًددِٝٗخ       أٚقؿدد٘ ث٬ثدد١ أؾددساد َددٔ أٖددٌ إٝ ضددس٠ ٜطددتجلًؿْٛ٘   ي

ٚ ٓد دصٛي٘ ايبٝدتخ ٚؾُٝد  ند ْٛا وتطدٕٛ ايكٗد٠ٛخ  بٸدس أادد إكدٝؿٌ  دٔ ا    د٘           

ظُ ٍ  ٓب١ٝ ايكٝـخ ٚاس ٳٸ ٙ إٔ ٜطًُ٘ اٜ ٖ  اتد٢ ٜتؿجلؿدٗ   دٔ قدس خ ؾُٝد  أصدر       

ًچكددت  ًدد٢ أاددد َعدد يٝل ايبٝددتخ ٚأؾددبو ٫       ايػدد ـ اي دد ْٞ  ٓدقٝدد١ ايٝصٜدددٟ ايددَ  ٴ

ًّدددو غددد٦ٝ  ٜطدددتڀٝحل إٔ ٜدددداؾحل  ددد٘  دددٔ ْؿطددد١. ؾدددأصدلٚٙ إ َددد   ًٝددد٘ ا٫چ إٔ ٜٓؿدددر    

ٙٹ   ظًددددٙخ ٚااكدددو إٔ صڀددد١ ايكدددٝ ؾ١ فددددسد صدٜعددد١ ؾكددد٘        ي٬ضدددت٤٬ٝ  ًددد٢ ٓدددد ز

٘ٹ  أقٌ اهًؿ١.  ٚ ٓدقٝت٘ ٚ ٓبٝت

ٕ َٔ أندل اٱٖ ْد ا ايدَ ّهدٔ إ اٛا د٘ اٱ      ٜٴ دسد      ْطد  ٗ فتُدحل قبًدٞ ٖدٛ إٔ 

عد١ إؿ  ٦د١خ ٚؾد ز    ٜاـدٖدرٙ  ٍٛ ٖٳد َدٔ  ّ ٖرا ايكٝـ دٳَٔ ض٬ا٘ ٚ ٓبٝت٘. يكد ؾٴ

ه. طًد  َدِٓٗ   أًٖد٘  ددٕٚ ضد٬    اٍٜؿهس ٗ ايع ز ٚاـصٟ ايرٟ ضًٝجلك٘  ٓدَ  ٜعٛد 

إٔ ٜكتًٛٙ  سؾ ؾ١ َٔ غهت٘. ؾه ٕ  دٛا ِٗ يد٘:"اذا ؼد  إٔ ُدٛا أزَدٞ ْؿطدو ٗ       

ٖٚدرٙ  (1) ٦س ٭ٕ يٝظ يٓ   ٓدنِ قتٌ اتد٢ ْكتًدوخ ٚايدرٟ يٓد   ٓددنِ ٖدٞ شٴقد ز٠        

ا دث١ اكڀحل ض  ك١  سا ٗ ايڀسٜلخ ق ّ  اٍايٛاقع١ َك  ًٗ ". ن ْٛا  ٗرا ًٜٛإٛ 

 ِ خ ضددًبٛا ص٬شلدد  نددٝظ ٖددداٜ  ندد ٕ وًُدد٘ غدد ـ     ٗدد  أٖددٌ ايٝصٜدددٟ ٗ َٓڀكددتٗ

ُٻًددٞ َعدد٘ ٖٚددٛ ٗ طسٜددل  ٛدادد٘ َددٔ  دددٕخ يهددٔ ذيددو مل ٜهددٔ ضدد٬ا ڄ أٚ             ٜٴددد ٢ ايكڂ

  ٓبٝ٘.

 دد د ايٝصٜدددٟ غدد نٝ ڄ ٖددٍٛ َؿددٝبت٘ ٭ؾددٗ زٙ أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه ايددرٜٔ زأٚا إٔ ٖددرا      

ؾساڄ ايعٌُ إػٌ ٚإٓ ٗ يٮ ساف ايرٟ اعسض ي٘ قدٝؿِٗ ٚؾٹدٗسِٖ ٜعدد ا تددا٤ٶ ضد      

 ًددد٢ ٖٝبدددتِٗ ٚندددساَتِٗخ ٚا تدددددلٚٙ  د ددد١ صڀدددرل٠ ٚايطددددهٛا  ٓددد٘ َعٓددد ٙ قددددعـ        

ٚاْهطددد ز. شلدددرا أْدددحل ايهدددٌ  ًددد٢ ازضددد ٍ ٚؾدددد قبًدددٞ يٝتؿددد ٚض َدددحل ٚ ٗددد ٤ ٚ كددد٤٬      

إٝ ضس٠خ ْ ؾس  بد أٓد إٝطسٟ ٚ بٝد ضعٝد إٝطدسٟ يڀًد  ا د د٠ ندٌ َد  ضدًب٘       

أٟ اددل ضد  ل يًُٝ ضددس٠   عصدسا إٝ ضدس٠ َدٔ ايكددٝـ ايٝصٜددٟ َك  ددٌ  ٓددم ؼهددِٝ ٱ    

َددٔ أٖددٌ ايٝصٜدددٟ. زؾددة إٝ ضددس٠ ادددصٌ أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه ؼددت ذزٜعدد١ إ اكڀعٗددِ            

يًٝصٜددددٟ هددد  إٔ ٫ ٜؿٗدددِ ا٫چ أْددد٘ زد ادددل نددد ٕ  ٓدددد ايٝصٜددددٟ شلدددِ. ٚاْددد٘ َ ًُددد          

ايٝصٜدددددٟ ؾددددٗسنِ ؾ ٕٝ ضددددس٠ ٖددددِ أؾددددٗ زنِ أٜكدددد ڄ. ٚ ددددسزٚا ؾعًددددتِٗ  كددددٛشلِ: إ    

ه ٗ ايٝدّٛ ا٭ٍٚ شلدرا مل ْتكڀځٸدحل يد٘  ٓددَ       ايٝصٜدٟ ند ٕ ؾعد٬ڄ قدٝـ أٖدٌ  دٔ ؾد٬      

قسٜدد١ ايػددسفخ يهددٔ اكڀڊعٓدد  يدد٘    اٍندد ٕ ّددس أَ َٓدد  ٗ طسٜكدد٘ َددٔ أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه    

                                                
0
لب-  ْٕٔ انزمطع انز٘ كبٌ ٚؾذس نهًغبفشٍٚ  ،: يٍ صلش، أ٘ لجط، ٔانًمصٕد انزمطع ٔفشض انغجبٚخسحانضُّ

 .، أٔ َٓجٓبهٗ أيزعزٓى ٔعذو اإلفشاط عُٓب االَّ ثذفع يجبنغ يعُٛخٔانمجط ع
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ندد ٕ  ٓددد  ٛدادد٘ َددٔ غددسف ايٓ دد زٜٔخ ٚشلددرا ؾدد ٕ  ًدد٢ غددسف ايٓ دد زٜٔ إ ٜتدددصًٛا   

 ٚيٝظ أْتِ. 

زأضٗ    قٌ مل ٜسم ٖرا ايسد ٭ٟ ؾسد َٔ أٌٖ  ٔ ؾ٬هخ ٚشلرا اػهًت ؾ١ٓ  ٢ً 

 د يكس٣ ايكسٜبد١   يًكد ٤  أٌٖ  ٔ ؾ٬ه  بد اهلل  ٔ ق ضِ ٚايعِ ض مل  بد ايس  اطٌ 

اتد٢ ٜهدٕٛ يً ُٝدحل      أٖدٌ  دٔ ؾد٬ه ايطدؿ٢ً    نيأٚ َ  ن ْت اطد٢ُ   خَٔ قس١ٜ ايدٜٛإ

 َٛقـ َٛاد.

ٓٵدٴٍٚ  إٔ ٖرٙ ض  ك١  ٣اقتٓحل نٌ َٔ اكس ا٫ تُ ع َٔ قس  زٴض   ٚاـ٠ًٛ ٚايكځ

ٚ   ضتكسازَٔ  دّ ا٭َٔ ٚا٫صڀرل٠ ؽًل ا ي١  ٖدرا ايًكد ٤ ٗ  ٝدت    مت ٗ َٓڀكتٓد . 

 ُٝدحل ا ٔ غٝ  قس١ٜ اـ٠ًٛ    تب زٖ  أقس  ْكڀ١ ادٚد َحل قسٜد١ ايددٜٛإ. ٚااؿدل اؾ   

 زلعدد١ عدد د٠ َعٝبدد١   اي اتدد٢ ٫ ُددظ ٖددرٙ  إتڀدد ٚيٌ عددصّ    ًدد٢ إٔ ٜتجلدددٚا ٕع قبدد١  

ٌٖ  ٔ ؾ٬ه مل اطدتڀحل  ضٝكٛيٕٛ إ قب١ًٝ أٖٔ ْؿبو ادٜك ايٓ عخ أٚ  خَٓڀكتٓ 

ْدصٍٚ ٚاْهطد ز إه ْد١     اٍخ ٖٚدرا ضدٝكٛد   ايٝٗد  اأٌَ اؿُ ١ٜ يكٝٛؾٗ  أٚ ٕٔ ًٜ دإٔٚ  

إُٝدص٠ ٭ٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه ٚزلعددتِٗ أَدد ّ ايكب ٥ددٌ ا٭صددس٣. ٚاؾددل  عددة َددٔ أٖددٌ قددس٣    

 ٓددد ٤ َتددد زع ٗ   اٍايكٓددددٍٚ ٚاـًددد٠ٛ ٚزضددد   ٗ إ ٜؿتجلدددٛا اددددٚدِٖ يٓددد خ اقددد ؾ١    

ٔ اددد ايدددٜٛاْٞخ قسٜدد١ إٝ ضدس٠.  ددٌ اتدد٢ غدد زى ايددبعة َددِٓٗ ٗ   اؿددٚد ايكسٜبدد١ َدد 

 اط٬م ايسؾ ف  ٢ً  ٝٛا إٝ ضس٠.

 ٓدددَ   ًددِ ٚ ٗدد ٤ إٝ ضددس٠خ َٚددِٓٗ ْ ؾددس  بددد أٓددد ٚ بٝددد ضددعٝد  ددإٔ  ددص٤اڄ           

نبرلاڄ َٔ أٌٖ قس٣ اـ٠ًٛ ٚايكٓدٍٚ ٚزٴضد   قدد اؾدڀؿٛا َدحل اصدٛاِْٗ َدٔ أٖدٌ  دٔ         

غ زى ٗ قس   ٝدٛاِٗخ طًبدٛا َدٔ اصدٛاِْٗ إٝ ضدس٠       ؾ٬ه ايعًٝ خ  ٌ إ  ص٤اڄ َِٓٗ

إٔ ٫ ٜددسدٚا  ًدد٢ اطدد٬م ايٓدد ز. ٭ٕ أٟ زد ضددٝٛاد قبًٝدد١ أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه قدددِٖ ٚقددد     

اـ ضددسٜٔ ؾٝٗدد . شلددرا ؾهددسٚا عًٝدد١   ٖددِ ٜٓددرز ذيددو   ؿتٓدد١ طًٜٛدد١ ا٭َددد ضددٝهْٕٛٛ   

٠ ايتجلددد  ؽدس ِٗ َدٔ ٖدرا إدأشم ٚاآد١ ايدَ مل وطدبٛا شلد   ٝدداڄ. طًد  إٝ ضدس           

َدددحل أٖدددٌ  ددددٔ ؾددد٬ه ايطددددؿ٢ً ايدددرٜٔ زلجلددددٛا   ضدددت داّ ادددددٚدِٖ ٚ ٓددد ٤ إتدددد زع        

إٝ ضددس٠  ددأِْٗ قددد ؼًددٛا  كددب٘ ايددٓؿظ يعدددّ      أندددٚإػدد زن١. ٚٗ ذيددو ايًكدد ٤  

زغبدددتِٗ إٔ ٜددددصًٛا ٗ ؾتٓددد١ َدددحل  رلاْٗدددِ ٗ ايكدددس٣ ايدددَ ادددس ڀِٗ َعٗددد  اؿددددٚد        

اقٓعِٖٛ  كٛشلِ:"إ أٌٖ  دٔ ؾد٬ه   ايٛااد٠ ٜٚتداصًٕٛ َعٗ  ٗ ا٭زاقٞ ٚاؿدٚد. ٚ

ايعًٝددد  غدددسزٚا  هدددِ ٚاددد ٚيٛا ادصددد يهِ ٗ َػددده١ً يٝطدددت َػدددهًتهِخ ٚإٔ ايعًٝددد ٕ اذا       

اعُكددددت ايؿتٓدددد١ ضٝعٝػددددٕٛ  طدددد٬ّ ٚايكددددجل ٜ  ضددددتهْٕٛٛ أْددددتِ ٚمددددٔ ٭ٕ ايؿتٓدددد١       

 أزقددهِ. ؾبٝٛآدد  ٚأزقددٓ  َهػددٛؾ١ يهددِ ٚ  ٝددٛاهِ ٚأزقددهِ َهػددٛؾ١ يٓدد خ شلددرا ندد ٕ    
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ٕ ٫ ٜتك اًٛا  ِٝٓٗ ٜٚهٕٛ أؾجل   ايػدإٔ  عٝددٜٔ ٚٗ أَد ٕخ ٚإ    اقذلااِٗ َٔ أ ٌ ا

اؿددٌ ايٛاٝددد ٖددٛ أْدد٘ َ ًُدد  ؾتجلددتِ أزقددهِ يًعًٝدد ٕ اؿتجلٖٛدد  يٓدد  َٚ ًُدد  ؾٸددٛ تِ      

 ٓدد دقهِ   ػدد ٙ َٓ شيٓدد   ًددٝهِ اؿددٜٛبٗ  قدددِٖ ٚ ٗددرا ْهددٕٛ مددٔ زدٸٜٓدد   ًدد٢ َددٔ         

 ٖ ْْٛ  ٚاهْٛٛا قد   ؾتِ صڀأ ازاهبتُٛٙ".

ٓدد ع إ ٜؿددتو أزقدد٘ يًُٝ ضددس٠خ ٚيهددٔ يٮضددـ قددسز ايددبعة َددٔ   زؾددة  ددص٤ َددٔ اي

أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه ايطددؿ٬ٕ إٔ ٜسقددٞ إٝ ضددس٠  ددإٔ ٜتٛيددٛا ٖددِ  أْؿطددِٗ قددس   ٝددٛا            

اصدٛاِْٗ أٖدٌ  دٔ ؾدد٬ه ايعًٝد ٕ  ددٕٚ أٟ َػد زن١ يًُٝ ضددس٠. ن ْدت ٖدرٙ اـڀدد٠ٛ         

يبٝدٛا  ٖٞ ايػساز٠ ايدَ أٚقددا ؾتٓد١ اٱصدٛإخ اذ إٔ ايكدس  مل ٜكتؿدس  ًد٢ اؾد  ١ ا        

  ٌ أؾٝ  ا٭مح  بد ايكٟٛ أٓد ؾ حل اؿ ًٝٞ ٗ ؾدزٙ.

مل أندددٔ ا قدددساڄ أٚ َػددد زن ڄ ٗ أٟ َدددٔ إٛاقدددـ اٯْؿددد١ ايدددرنسخ ٭ٕ ندددٌ ٖدددرٙ  

ا٭ادا  ٚاڀٛزااٗ  اؿًت ٚأْ  ٗ إًُه١ ايعس ١ٝ ايطدعٛد١ٜ. ن ْدت اؿدًٓ  ا٭صبد ز     

٭ْ٘ ٫ ّهدٔ إٔ   َتأصس٠خ ؾٓجلصٕ ْٚػك  ْٝعٓ  "أٌٖ  ٔ ؾ٬ه ايطؿ٬ٕ ٚايعًٝ ٕ"

ٜتؿدٛز أادد َٓدد  إٔ ّدد ايطد٬ه  ًدد٢ أصٝد٘. ؾجلٝد ٠ ايػس دد١ ايؿدعب١ ٚاٸددآ  ٚصًكددت         

 ٝٓٓ   ٬ق١ ا  َٚٛد٠ ٚاص٬ف اكٝكٞ. ن ٕ ايٛااد َٓ  َطتعد إ ٜكجلٞ َ ي٘ 

ؾتٓدد١ داصًٝدد١خ ْٚتطدد ٤ٍ دا٥ُددد ڄ     اٍأٚ اتدد٢  دَدد٘ يٓؿددس٠ أصٝدد٘ ؾهٝددـ يٓدد  إ ْٓ ددس        

 ٜكعٛا ٗ ؾ  دٴٖ ٠ ؾٓحل ايؿً ٚإػ نٌ  . نٝـ زلو أًٖٓ  ٗ ٜ ؾحل إٔ 

١ٝ ٫ اٴ ؿدد٢  ًدد٢ أاددد ٭ٕ ٖٓدد ى َددٔ ضددبكٓ  ٗ  ْطدد ْايؿدً ايكبًٝدد١ ٚؾ  ٥عٗدد  اٱ 

اي دأز   اٍإع ْ ٠ َٔ َ ٌ ٖرٙ ايؿً.. اٹنتٛٚا  ٓ زٖ  ٚ  غٛا ؾ  ٥عٗ . ؾ يكتدٌ ٜكدٛد   

ٞ     اٍٚاي أز ٫ ٜٛيد ا٫چ اؿكد ا٭ ٢ُ ٜٚكدٛد   يد٬ٜٛا ايؿدً    ثدأز  دٜدد. ند ٕ ادزاند

ٚ ٛاقبٗ  ايٛص١ُٝ ٚايب ٭ًٖٞ ْٚ ضدٞ قدد  عًدي أضدع٢ ٚ ػدهٌ ؾدسدٟ  ًد٢ ؼٝٝدد         

ا٭ٖددٌ َددٔ ا٫قتتدد ٍ دٕٚ إٔ أؾددسٸه ٭اددد  ددٔ ْٛاٜدد ٟ أٚ إٔ ٜعددسف  ددريو اتدد٢ أقددس     

ٞٳٸ.   ايٓ ع اي

ايكس١ٜ ٗ زا١ً ايعٛد٠ َٔ إًُه١  عدد ضدؿس غد م ٚطٜٛدٌخ قدسزا       اٍَ  إ ٚؾًت 

قسٜد١ "إؿد١ً" ايكسٜبد١خ اد ٬َڄ ندٌ َد  أًَهد٘ َدٔ          اٍ  ْٞ ايدرٖ    ٗ ؾب ه ايّٝٛ اي

ايٓكٛد ٚإكدز٠  طت١  ػس٠  ١ٝٓ ذٖب ڄخ قدَتٗ  يًعِ ؾد حل أٓدد إؿدًٞ ٚا ٓد٘ ا٭مح     

قُددد ؾدد حل إؿددًٞ ط يبدد ڄ إ ٜكددُ  ايُٝٗدد  ٗ ٖددرا إطددع٢ اـٝٸددس ا٭مح ؾدد حل  ددٔ     

 ٘ ايددا٥ِ يعُدٌ اـدرلخ َٚد  صدلاد٘       غ ي  ايطعدٟ "قس١ٜ اكب١" ٕعسؾَ اؾٝد٠  طدعٝ

 ٓد ادصً٘ ؿدٌ ايككد ٜ  إعكدد٠ ايدَ اٗددد       قٓ ع ٓ٘ َٔ ايٓ ع َٔ ق٠ٛ اؿ ١ ٚاٱ

ايٓدد ع ٚٚاددداِٗخ ؾكدد٬ڄ  ددٔ نْٛدد٘ َددٔ ايس دد ٍ ا٭اددساز ا٭ٚا٥ددٌ ٗ      اضددتكسازاٝدد ٠ ٚ

إٓڀك١. ٚطًبت َِٓٗ إٔ ٜتدصًٛاخ ث٬ثتِٗخ ؿدٌ َػده١ً ٖدرٙ ايؿتٓد١ ايًعٝٓد١خ ايدَ       
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ٓعدددت إ اًدددٗ  ٜهدددٕٛ َع ؾددد١ ايطدددب  ا٭ٍٚ ٚايس٥ٝطدددٞ ٖٚدددٛ ايتعدددٜٛة ايه َدددٌ       اقت

يًٝصٜدددٟ  ددٔ نًُدد  ضددًب٘ َٓدد٘ أٖددٌ إٝطددسٟ َددحل اكدددِٜ زأضددٌ َددٔ ايبكددس نٛؾدد ٤          

ٚا د د٠ ا تبد ز يد٘خ ٚ ٗددرا اهدٕٛ أضدب   ايؿتٓدد١ قدد اٴًدت   يه َددٌخ ٜٚبكد٢ أَدس َٛاؾدد١ً          

أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه" قددد   ايؿتٓدد١ قددعٝـ اؿ دد١ زنٝددو ايطددب . ٖٚهددرا ٜهددٕٛ ْٝددٌ  "    

 اٛادٚا اٍٛ َٛقـ ٚزأٟ ٚ ٌُ ٚااد قد َٔ ٖٓدع شلرٙ ايؿت١ٓ ٚن ٕ ضببٗ .

ن ٕ ودْٚٞ أٌَ ٚاؿ ٩ٍ نبرلٜٔ ٗ إٔ ٖرا إطع٢ ا٫ْؿسادٟ ضدٝهًٌ   يٓ د ه   

ندٕٛ ايؿتٓد١ َد  ادصاٍ ٗ  دداٜتٗ  ٚمل اتعكددد أادداثٗ  ْٚت ٥ ٗد   عدد. ٚن ْدت أغًدد           

ايٛؾد ٠ أٚ اٱ  قد١. نٓدت     اٍ ا  ػدس١ٜ مل اد٪دٹ   صط ٥سٖ  َ دٜد١ ؾكد٘خ ٚأ ُكٗد  اؾد      

َ٪َٓ ڄ إٔ ايتجلسى يٛأد ٖرٙ ايؿت١ٓ ه  إٔ ٜهٕٛ اٯٕ  ٚ طس ١ ٭ْد٘  ٫ ّهدٔ ايتٓبد٪    

َدد  ىؿٝددد٘ ايكددددز ٗ ا٭ٜدد ّ ايك دَددد١خ ٚ٭ٕ ا٭َدددٛز إ دٜدد١ ٜطدددٌٗ اعٜٛكدددٗ  َ دٜددد ا     

  داٗ  ٚااٝ ٥ٗ .َ ًٗ  يهٔ َت٢ َ  أشٖكت ا٭زٚاه ؾعٓدٖ  يٝظ َكدٚز ايبػس ا 

اصتٝ زٟ يًعِ ؾ حل إؿًٞ ٚقُد ا ٓ٘ ٚا٭مح ايػدٝ  ؾد حل  دٔ غ يد  ايطدعدٟ      

ٗ َطدد  داٞ ٱٔدد د ٖددرٙ ايؿتٓدد١ قبددٌ اضددتؿجل شل  َددسٚز ايددصَٔ ٚاطدد زع ا٭ادددا خ         

 اٍيٝظ ا تب ط ڄ ٚيهٔ  طب  ٚ د ٖتِٗ َٚهد ْتِٗ إُٝدص٠ ٚضد٘ ايكب ٥دٌخ   ٱقد ؾ١       

خ ٖٚددِ ضددتعُ ز٥ددٌ ايددرٜٔ ادددٸدٚا  ٛقددٛه زأٜٗددِ قددد ا٫  أْٗددِ ندد ْٛا َددٔ ا٭اددساز ا٭ٚا 

أٜكددد ڄ َدددٔ أٚا٥دددٌ َدددٔ اضدددتٛ بٛا  اكٝكددد١ إٔ إٓتؿدددحل ايٛاٝدددد َدددٔ َ دددٌ اًدددو ايؿدددً    

 ٚأذٜ ي٘ ٚإٔ اـ ضس ايٛاٝد ِٖ أ ٓ ٤ ايكب ٥ٌ. ضتعُ زايكب١ًٝ ٖٛ ا٫

إ اقداّ أٟ ؾسد أٚ ْ  ١ َٔ إٓتٌُ يٮطساف إتك ا١ً  ٢ً صڀد٠ٛ َطد ١ٕ َدٔ    

ا ايكبٌٝ ٗ ذيو ايصَٔ اٴؿٓـ  ٢ً أْٗ  ؾدؿ١ َدٔ ؾدؿ ا اؾڂدي ٚاـدٛف ايدرٟ       ٖر

إٔ اهٕٛ َٔ ؾدؿ ا٘. ٚشلدرا ند ٕ غدسطٞ ٕدٔ أصذلاٗدِ إٔ اكددّ         اْط ٕئ ٜتػسف أٟ 

ٖرٙ إب دز٠  ٢ً أضد ع أْٗد  َبد دزاِٗ ٚأْٗدِ َدٔ ضدٝتجلٌُ اه يٝؿٗد  َدٔ أ دٌ اكدٔ           

ٗ  يٓؿددساِٗ ٚأَ دد شلِ ٗ َك ز دد١ دَدد ٤ أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١ ٚ   يتدد يٞ اٛاٝددد ط قدد ا غددب   

خ ٚن ْدت  ٝدٛا  أٚي٦ددو ا٭ادساز ايدرٜٔ ذنددساِٗ أٖددؾ ڄ يًڀدرلإ اؿس ددٞ       ضدتعُ ز ا٫

 ايدلٜڀ ْٞ ٫اك ڄ.

أَدد  ؾهددس٠ إٔ ٜهددٕٛ َؿتدد ه اددٌ ٖددرٙ ايؿتٓدد١ ٖددٛ اعددٜٛة ايٝصٜدددٟ  بٓدددم ٚ ٓبٝدد١     

ٔ ٚٓ ز ؾًٮَ ١ْ ايت زى١ٝ ن ْت ؾهدس٠ قدد أصدلْدٞ  ٓٗد  أصدٞ ق ضدِ َٚطدتٛا ٠ َد        

ٖ  يددٞ ٖددٛ أٜكدد ڄخ ٖٚددٛ َددٔ  ٴددسٳٸاف ٚاٴددرٳٸام    أندددايعددِ قُددد ؾدد حل  بددد ايددس  ايددرٟ    

ٚٸٟ ايعكدد ٚاؿدٌ ٗ قدس٣          قسٜتٓ . يهٓ٘ أصدلْٞ إ ٖدرٙ ايؿهدس٠  ٓددَ  طسادت  ًد٢ ذ

أٖددٌ  ددٔ ؾدد٬ه ايعًٝدد ٕ مل اًددل ػ ٚ دد  َددِٓٗ   طددب  اّدد ٕ ايهدد رلٜٔ  أْٓدد  قددجل١ٝ         
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ايدددرٜٔ اقتٓعددٛا ٗ ايبداٜددد١ ٗ اٛ ٝددد٘  ا تدددا٤ َدددٔ اصٛآْدد  أٖدددٌ  دددٔ ؾدد٬ه ايطدددؿ٬ٕ    

 ٓد دقِٗ َعٓدد  قددد َدٔ ضددًبٛا قددٝؿٓ . ٚ دد دٚا دٕٚ أٟ ضدب  ٚ ٝدد٘ يٝٛ ٗددٛا  ٓدد دقِٗ     

قدْ . ن ٕ ٖرا ٖٛ ٚ ٖس ايتدلٜس يهٔ ٗ   طٓد٘ اكٝكد١ إٔ ٖٓد ى َدٔ ٚ ددٚا ٗ إٔ      

قطٌُ ٖٛ ؽؿٝـ يؿً ٚاٛاساا  اٍَٛاؾ١ً ٖرٙ ايؿت١ٓ ايَ اكطِ أٌٖ ايؿ٬اٞ 

ن ْت قد  دأا قبٌ ايؿت١ٓ  ٌ أ ٓ ٤ ايعِ ٗ ايكس١ٜ ايٛاادد٠. ايعًٝد ٕ َدِٓٗ    داص١ًٝ 

ٚايطدددؿ٬ٕ. ٖٚددد٪٤٫ ٚ ددددٚا إ ايؿتٓددد١ ايع َددد١ كدددسع يت ؿٝدددـ إػددد آ ا ٚايؿدددً       

 اـ ؾ١خ ٚؾك  يًُ ٌ ايػعيب "أْ  قد ا ٔ  ُٞ ٚأْ  ٚا ٔ  ُٞ قد ايػرل".

ٚزا  د١. ٚ ند ٕ ٜساٚدْدٞ    ن ْت َػ ٚزاا ايٛض ط١ َحل إعدٌٓ  د ٭َس اطدرل  دب٤٘     

أَدددٌ ندددبرل ٚزغبددد١ غددددٜد٠ ٗ إٔ آتؿدددس أؾدددٛاا اـدددرل ٚايطدددًِ  ًددد٢ أؾدددٛاا ايػدددس   

ٚايعدٚإ. يهٔ ا٭ٜ ّ ٚا٭غٗس ن ْت  آڀٟٛ دٕٚ أٟ   زق١ أٌَ. يكدد دؾعدت ندٌ َد      

أًَهدد٘ َددٔ إدد ٍخ ٚٚ دددا   ٕصٜددد َٓدد٘خ اذا اقتكددت ايكددسٚز٠ اتدد٢ أاكددل ٖددرا اؿًددِخ       

ـ   ادددا ٝ ا ايؿتٓدد١. ٚ عددد اددٛايٞ  ػددس٠ أغددٗس َددٔ ا٫ْتٛدد ز      ٚأاكددٔ دَدد ٤ أًٖددٞ ٚٚقدد

إًُه١ ايعس ١ٝ ايطعٛد١ٜ ٭ٚاؾٌ  ًُٞ ٗ إكد ٫ٚا ٗ   اٍن ٕ أَ َٞ صٝ ز ايعٛد٠ 

فدد ٍ ايبٓدد ٤خ ٚغددعسا اٝٓٗدد   ددأْي يددٔ أضددتڀحل َطدد  د٠ ايٛضدد ط١  ددٔ  عددد ٚادد ِٗ    

        ٌ ًچٞ  دإٔ اد ٖدرٙ إػده١ً     ٢ً إت  ع١. نٓت أاؿٌ  ًد٢ ٚ دٛد َدٔ ايعدِ ؾد حل إؿد

ٞٸ إٔ     َددٔ أٚيٜٛدد ا َٗ َدد٘ ٚاْدد٘ ضٝطددعٞ يً ددرل ٚايؿددًو ٚ دد زاد٠ اهلل ضددتٓؿسعخ يهددٔ  ًدد

 أؾدل.  

أصدلْٞ ايعِ   طـ  إٔ ايػٝ  ؾ حل  ًٞ ايكب  ٞ ٚقُد ا ٓ٘ طًب ٙ يذلَدِٝ  

َدد  ؾددددع ايددصَٔ َدددٔ اؾدددزإ اـ ز ٝددد١ يبٝددتِٗ ايدددرٟ ندد ٕ  تٝكددد ڄ يهددِٓٗ أابدددٛا        

زا٥جل١ ٚذنسٜ ا ب  ٤ِٖ ٚأ دادِٖ. ٚن ٕ ايعِ  د طـ  َٛاؾ١ً ايطهٔ ؾٝ٘خ ٭ٕ ؾٝ٘ 

قد  دأ ايعٌُ ٚٚضحل غسمح ايبٝدت اتد٢ ٜدتُهٔ َدٔ ز ڀد٘   يدد  ٥ِخ ٚقد ٍ: "إ اؿدسف         

أٓددد ضدد مل  ددٔ ذ دد   ؾٝدد٘ اٖ ْدد١ يددٞ ٭ٕ  كدد ٤ ايبٝددت  ػددسص٘ ايٛاضددحل ى ًددي ٭ٕ          

اٛقٝددت ايتٛقٝددـ ندد ٕ  ٓدددَ   دددأا ا ددي ايددد  ٥ِ ٭غڀددٞ ايػددسمح يهددٔ اددأصسٙ ندد ٕ    

تعُددداڄ اتدد٢ ٜطددب  ااسا دد ڄ يددٞ. يكددد أَسْدد   ددإٔ ْٛقددـ ايعُددٌ اتدد٢ اٴجلطددِ قكدد١ٝ     َ

ا٭زض ايَ ن ْٛا ٜأصرٚا َٓٗد  ايدذلا  ٚايدَ ن ْدت قدٌ ْدصاع  دٌ ايكدب  ٞ ٚ دٔ          

ذ   . ٚ ٓددَ  اغدتد اـد٬ف ٚايعٓد د  ٝدِٓٗ ٖددٸد  دٔ ذ د    أْد٘ ضٝكدس  أٟ غد ـ            

 ٜػ زى ٗ ايبٓ ٤".

 إٔ ٜتٛقـ  ٔ ايبٓ ٤ َطتٗ ٓ ڄ يػ١ ايتٗدٜدد   ٚٗ ٖرا ايٛقحل اقڀس ايعِ   طـ

ٚايٛ ٝدخ ٚشلرا طً  َي ايكدب  ٞ إٔ أضد  دٙ ٗ ايعُدٌ ٚإٛا ٗد١  ٭ٟ َػد نٌ أٚ      

ٝٺٸ١٦ اذا ْؿددر  ددٔ ذ دد   اٗدٜددددٙ ؾعدد٬ڄ  كددس   ُدد ٍ ايبٓدد ٤   يسؾدد ف. يكدددد            ْتدد ٥  ضدد
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قد ٚ ددٳ  ٚاؾكت ٚ ؿسه نبرل  يطببٌ. ا٭ٍٚ ٭ْي عل أؾتكس يًُ ٍخ ٚ٭ٕ ايكب  ٞ 

 دؾحل أ ٛز   ي١ٝ ٭ْ٘ ئ هدد َدٔ ضدٝكّٛ    يبٓد ٤ ؼدت ٚا دٌ َدٔ ايسؾد ف. ٚث ْٝد ڄ          

ُ ًدت  ٓدد قبدٍٛ ايعُددٌ ٚإ د طس٠ ٗ َ دٌ اًددو ايٛدسٚف اهُد١ اهلل ايددَ ٚزدا ٗ        

ٖٴٛا غ٦ٝ ڄ ٕٵ اٳهڃسٳ ٚٳ ٳطٳ٢ أځ ٕٵ اٴجلٹبٴٸدٛا غد٦ٝ ڄ       اٯ١ٜ ايكسب١ْٝ " ٚٳ ٳطٳد٢ أځ ِٵ  ٝٵدسٷ يځهڂد ٛٳ صٳ ٖٴد ٛٳ  ٚٳ ٖٴد غٳدسٷٸ   ٚٳ

ِٵ    ْٵددتٴ ٚٳأځ ِٴ  ًځد ٜٳعٵ ٘ٴ  ًځٸدد ٚٳاي ِٵ  ٕٳ" "ايبكددس٠ :   ٫يځهڂد ُٴدٛ ًځ ". ن ْدت أٜكدد ڄ ٗ اطد   اٞ ايطددس١ٜ    216اٳعٵ

ٟٸ اؾد   ا أٚ قتدٌ َعٓد ٠ ا د٬ٕ ؾتٓد١. ؾًسَد              اْ٘ اذا ْؿدر  دٔ ذ د   اٗدٜددٙ ٚاؿدًت أ

ؾتٓددد١  عٝدددد٠  دددٔ أزقدددو قدددد اكًدددٌ َدددٔ ادددٛاس ؾتٓددد١ أٖدددٌ  دددٔ ؾددد٬ه ايداصًٝددد١ ٚقدددد     

قٓ  تٓ   دإٔ أضد  ٍ ايكدب  ٞ ا بدت ًَهٝتد٘ يدٮزض.  طدب          اٍ ٱق ؾ١ اٛادِٖ.  

ٖرٙ ايٛسٚفخ ٚاؾذلاق ا ايٓت ٥ خ طًبٓ  ايًك ٤ َحل ايػٝ  ايكب  ٞ ٚا ٓد٘خ ٚعكدٛز   

ايعِ قُد صكس نتبٓ  ااؿ ق ڄ ؾجلٛاٙ اْ٘ ٗ ا ي١ إ ٜؿٛ   ٔ ذ    أٟ َٓد  ؾبٝدت   

 ايكب  ٞ َٓ   يٓ  ٚاٝدٙ ق  .  

ّڈ َددٔ قؿدد  ايددرز٠ َػدددٚد٠      ُددٌ ايكددب  ٞ  ًدد٢   اٍاػڀٝدد١ أَدد نٔ ايعُددٌ عڂددصٳ

 عكٗ   كد٠ٛ ٚااهد ّ. ٚقدد ٓتٓد  ؾعد٬ڄ َدٔ طًكد ا زؾد ف  دٔ ذ د   ايَٝٛٝد١. ٚ عدد             

اٛايٞ غٗسٜٔ َٔ ايعٌُ ٚنٓ  اٝٓٗ  ٗ ا٭ٜ ّ ا٭صرل٠ ٫ضتهُ ي٘ أا ْد  ا٭مح اطدٌ   

ٞٸ             اٍإٔ ازاؾكدد٘  ًدٞ قُدد إبعدٌخ صد ٍ ا٭مح ضد مل قُدد صكدسخ يٝ دلْدٞ  دإٔ  ًد

ايكس١ٜ ٭ٕ قُد ا ٔ أصٞ إساّٛ اطٔ قد أؾٝ  اؾ  ١ طؿٝؿ١. ن ْٛا ٜددزنٕٛ  

َد٣ اعًكٞ  ٗرا ايٛيد ٚ ڀؿٞ  ًٝ٘خ    تب زٙ أندل أ ٓ ٤ أصدٞ اطدٔخ ٚشلدرا نٓدت     

أ تدددلٙ َددحل اطددٌ أصٝدد٘ ٚأصددتِٗ أ ٓدد ٥ٞ ايددرٟ غدد ٤ اهلل إٔ أز دد ِٖ ٚأقددّٛ َكدد ّ ا٭       

د اهلل ضد مل ايدٛايٞ َدساؾكَخ يهٓد٘ ا تدرز ع د١ إٔ       ػ ِٖٗ. طًبت َٔ ايدنتٛز  بد 

زَٚ اٝصّ إؿ ؾدٌ ند ٕ قدد أاًدـ َؿ ؾدً٘ ٚاْد٘ يدٔ ٜطدتڀٝحل ايطدرل ٕطد ؾ ا طًٜٛد١.            

ٖٓدد .  يكددد  أش  ددي ٖددرا     اٍٚأصدلْددٞ َ داَددت اؾدد  ت٘ طؿٝؿدد١ ؾددُٝهٔ إٔ أاكددسٙ     

 ًػٛٙ  دإٔ  ايعرز ايرٟ مل أأيؿ٘  ٔ ٖرا اؿهِٝخ يهي  سؾت ٫اك ڄ  أِْٗ ن ْٛا قد أ

 ا ٔ أصٞ قد قڂتٌ.

إ َطدد  ٞ اـددرل ا٭ا دٜدد١ ٚايطددس١ٜ يٮضددـ قًُدد  اددٓ و ٗ شَددٔ اضتػددس٣ ؾٝدد٘         

أٖدددٌ إؿدددًٞ ٗ إٓڀكددد١ اذ نددد ْٛا    اضدددتكساز ددددّ  اٍايت ًدددـ ٚايًٛدددِخ    ٱقددد ؾ١  

اددٌ  اٍٜتٓكًددٕٛ  ددٌ ٜدد ؾحل ٚاعددص ٚاؿدٜددد٠. ٖٚهددرا َددسٸ أن ددس َددٔ  دد ّ دٕٚ ايٛؾددٍٛ   

إٔ َ  نٓت أصػ ٙ قد اؿٌخ ؾ ؿس  ايدَ اقتؿدسا ٗ  دداٜتٗ     ٭ضب   إػه١ً.  ٌ 

 ٢ً قس  ايبٝٛا َحل  عة اٱؾ   ا ايبػدس١ٜ ايدَ ند ٕ َدٔ إُهدٔ اطؿد ٤ شلٝبٗد         
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قُت٘ ٚأؾبو اشلدف اٯٕ يدٝظ ايبٝدٛاخ  دٌ     اٍقد اعكدا َسٚز ا٭ٜ ّ ٚٚؾٌ اؿكد 

 أزٚاه ايبػس.

ٚإٔ أڂادسم  ٓ زٖد خ أادسقتي ٚند ٕ     اذاڄ ؾ يؿت١ٓ ايَ مل أا  إٔ أنٕٛ طسؾ ڄ ؾٝٗد   

أاد قجل ٜ ٖ  ا ٔ أصٞ "قُد اطٔ ؾ قٌ"خ ايڀؿٌ ايدل٤ٟ ايرٟ مل ٜت  ٚش اثٓد٢  

 ػس ز ٝع ڄ َٔ  ُسٙخ.ن ٕ ؿ١ٛ َكتً٘ ًٜع  ّٚسه َ ٌ  ك١ٝ أقساْ٘ ٚاثكد ڄ إٔ ٖدرٙ   

اؿددس  ٖددٞ َددٔ ؾددٓحل ايهبدد زخ اذاڄ ؾٗددٞ ٫ اعٓٝدد١ ٫ٚ اُٗدد٘ ٚيددٔ ى ؾٗدد . ٫ٚ  ٜٛ ددد ٗ    

اندد٘ غدد٤ٞ ّٓعدد٘ َددٔ إٔ ًٜعدد  ٗ َٓدد طل َهػددٛؾ١ ٖٚٓدد ى قتددٌ. ندد ٕ قدددزٟ إٔ      ادز

 أابٓ ٙ  عد َٛا أصٞ ٚأڂاببت٘ َ ٌ ا ي ٚن ٕ قدزٟ إٔ أٚا ٘ أاصإ ٚؾ ا٘.

ٌٷ َػٌ ٚغرل َػدسف ٭ْد٘ ٜطدتٗدف ايدٓؿظ ايدل٦ٜد١       إ قتٌ ا٭طؿ ٍ ٚايٓط ٤  ُ

تدٌ ايٓد ع ؾٝٗد   عكدِٗ      دٕٚ ال.  ٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايؿً ايكب١ًٝ  ُٝ ٤ ٚٚ ٕد١ ٜك 

قتدٌ ايٓطد ٤ ٚا٭طؿد ٍ ٚطد  ي ايطدٔ أَدسٷ        اٍ عك ڄ ؼت َددلز اي دأز. يهدٔ ا٫ْدص٫م     

 اطُٛ  ًٝ٘ ندلٜ ٤ ايكب١ًٝ.

٫ شيت أارنس ايع١ُ ؾ طُد١  ٓدت اطدٌ  د طـ "أصدت ٚايددٟ" ٚن ْدت َتصٚ د١         

    ٕ  ٗ ز  ٙ ايعب دٟ. أاتي   ن١ٝ ق يت أْٗ  زلعت قُد ق ضدِ ايؿدٝ ؽ اُٝٓد  ند 

َٜٛٗدد  وددس  أزقدد٘ ايٛاقعدد١ ٗ قسٜدد١ ايس دد ٙ َٚعدد٘  دد طـ  بدددايس خ ٚندد ٕ ٜع ادد        

قسٜد١ ايكٓددٍٚ يًجلساضد١ ٚقدس       اٍأاد إك اًٌ َٔ أٌٖ زٴض   ايدرٟ ند ٕ َت ٗد     

َٓ شيٓددد  قددد ٬٥ڄ يددد٘:"ٚاهلل  ٝددد   ًدددٝهِ إٔ اكتًدددٛا ا٭طؿددد ٍخ ؾددد آٛا َ دددٌ اـًدددل ٚا٫چ        

  ڀًٛا".

٫چ ٜتددِٝخ أ ددٛٙ َدد اخ ٚاذا أاددد ؾهددس إٔ ٜتدد  حل  ًٝدد٘      ٚندد ٕ ايددسد :" ضددٌٗ زٳعٵ َدد  ٖددٛ ا   

بصدس  ٝدت". ٚق يدت يدٞ:" أْدٞ   زؾد١  أْدو ٫ اسٜدد          اٍضٓ ُحل ي٘ ايدٸ١ٜ َٔ أٍٚ  ٝدت  

إٔ اهٕٛ طسف ٗ ٖرٙ ايؿت١ٓ يدرا اضدتجلًؿو  د هلل إٔ ٫ اڀًد  دٜد١خ ٚاذا مل اطدتڀحل       

ؿدٝ ؽ ٫اكد    ا َدٔ ا٭مح قُدد ق ضدِ اي   أندد أصر اي أز ااسى غرلى ٜأصرٙ".  ٚيكدد ا 

 َٔ ؾجل١ َ  ق يت٘  ٔ ادٜ ِٗ.

إٔ نڀد٧ ؾ يبػددس صڀدد ٩ٕٚ ٚيهدٔ  ًٝٓدد  إٔ ْددتعًِ ؾددٔ ا٫ تدراز اتٸدد٢ نؿددـ أثددس     

أصڀ ٥ٓد  ٗ ْؿدٛع ايٓدد ع يٓهطد  اطدد قِٗ ٚ ؿدِٖٛ. ٚيهدٔ إٔ نڀدد٧ صڀدأ ٜؿددٌ       

ؾٗرا َ  ٜد رل َػد  س ايػكد  ٚ ددّ ايتطد َو.        ٍَساب١ اؾس١ّ ؾٓطتٗص٨ ْٚتع اٍ

ل قتدٌ ا دٔ أصدٞخ ٭ٕ قتًد٘ ند ٕ  ددٕٚ ٚ د٘ ادل ؾٗدٛ مل وُدٌ ايطد٬ه            ٚقد بٕي عد 

 ق٘.

دز دد١ اْدد٘ ضددٝڀسا   ًدد٢    اٍَددسا أغددٗس  دٜددد٠ مل أضددتٛ   أٚ أاكبددٌ َدد  اددد      

 كًددٞ ٚاؿهددرلٟ اٗٝدد٪اا ٚغددهٛى  ددأْي قددد أؾددبجلت ادددٜك ايٓدد ع. نٓددت اذا زأٜددت      
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ٖددرا اشلُددظ أٚ أاددداڄ ُٜٗددظ ٗ اڂذٕ اٯصددس أٚ ودثدد٘ دٕٚ إٔ أزلددحل اؿدددٜك أغددعس إٔ  

 اؿدٜك أٚ ايكجلو ّطي ٜٚط س َٔ قعؿٞ ٗ ٓ ١ٜ أ٫ٚد أصٞ إتٛٗ. 

ّ اكسٜب ڄ نٓت  قُٔ َٛن  "غدٛا ١"  دسٜظ َدٔ    1958ٖٚٓ  أارنس أْي ٗ   ّ 

  ْدددد  َٓددددصٍ ايعددددسٜظ غدددد ٖدْ  طدددد ٥س٠  طددددهس١ٜ     اٍأ ٓدددد ٤ قسٜتٓدددد خ ٚ ٓددددد  ٛدآدددد    

ٛ َدد  اعٛدْد   ًد٢ ز٩ٜتد٘  ٓدددَ      سٜڀ ْٝد١ ؼدّٛ ٗ ايطدُ ٤  ًدد٢ ازاؿد ع َدٓ ؿةخ ٖٚد      

اطدددتٗدف ايڀددد ٥ساا ايدلٜڀ ْٝددد١ قؿدددـ َٓددد شٍ ا٭ادددسازخ  ؾكدددسزا ٗ اًدددو ا٭ثٓددد ٤       

اضتٗداف ايڀ ٥س٠  بٓدقَٝخ يعًچي  دريو أ ٝدد َدأثس٠ ايسټ ٝدصٟ ٗ اضدك ٙ ايڀد ٥س٠       

ٚشلددرا اْؿددسدا    ْبدد ڄ     خأَسٜهددٞ"-أٚ أ ٝددل َُٗتٗدد . ندد ٕ ْددٛع ضدد٬اٞ "اٴُ اٝددو      

  ػ ٙ ايڀ ٥س٠ ٚأطًكت مث ٕ طًك ا َتت يٝد١ ٖدٞ ندٌ َد  ند ٕ ٗ       َؿٛ  ڄ  ٓدقَٝ

ِٸ ايعسٜظ ٚأصس ُٗ   ٔ طٛزُٖ خ يهْٛٓد    صصاْتٗ خ ؾأث ز اؿسٗ ٖرا اضتٝ ٤ ٚايد ٚ ٳ

ٌ    خظ ْ  َٓصشلُ  ُٹٝ ٛٳٍ     -ؾ ضسع نٌ َُٓٗ  يتٓد ٍٚ  ؿد  غ١ًٛٝنيؾٳد ْعٗد  ؾٹدُ

  إٔ ٜعدسض َٓدصشلِ   ٖٚدس٫ٚ   ػد ٖٞ يٝٛضدع ْٞ قدس    طدب  اؿدسٗ ٖدرا ايدرٟ ص ؾد         

ُٻد   طـ إساؿحل  ُٸٞ  قڂ يكؿـ اْتك َٞ. ٚمل ٜ ُٓٝٗ   ٔ ذيو ض٣ٛ ؾٛا ا ٔ  

 ٖٚٛ ٜكطِ   هلل أْ٘ ضٝڀًل  ًُٝٗ  ايٓ ز اذا اقذل   َي. 

مل ٜص  ي اؿسؾُٗ  ٖدرا ايٓد ا   دٔ ؽٛؾُٗد  َدٔ إٔ اعدٛد ايڀد ٥س٠ ٫ضدتٗداف         

ٛٻٙ  دد٘ أاددد أ ٓدد ٤ ايكسٜدد١    ٝددتِٗخ  كدددز َدد  أش  ددي َدد  ٚؾددًي ؾُٝدد   عددد َددٔ قدد     ٍٛ اؿدد

ٚاٴدددرٸاقٗ   ٓددددَ  قددد ٍ أَددد ّ َدددٔ أش  ٗدددِ قدددس  ايڀددد ٥س٠ ٗ َٛاضددد ا٘ شلدددِ:" ؾددد حل       

ايددَ ؼددت ايددرٸٌٜ".      1ني ٝتجلددسٸؽ  دد يڀرلإ ايدلٜڀدد ْٞ ٖٚددٛ َدد  قدددز ّطددو ايكٸددؿع١       

ٝٿسن ٕ  كٛي٘ ٖرا ٜ ْٞ يعدّ قدزاٞ  ٢ً ا٭صدر   دأز ا دٔ أصدٞخ ٚؾطدس  ػدهٌ صد ط٧        ع

يًڀ ٥س٠ فسد ق ٚي١ َي يتػڀ١ٝ  ٛاْد  قدعؿٞ   عُدٌ َبد يؼ ؾٝد٘.       إٔ اضتٗداٗ

يهٔ َ  مل ٜدزن٘ ذيو ايػ ـ ٖدٛ قٓد  َ غ ؿدٝ ڄ  دإٔ ا٭صدر   ي دأز أَدس ضدٌٗخ         

ٚٸا١َ ايكتٌخ ٚإٔ قس ٞ يًڀد ٥س٠ قدد ؾسقدت٘     اٍثأز بصس ٚ اٍيهٓ٘ ضٝكٛد  إصٜد َٔ د

ٞٻ َبد د٥ٞ ٚقٓ  د اٞ ٚ ػدكٞ يًجلسٜد١ ٚايهساَد١ ٚ ددّ        ايسقدٛمح ٕدٔ اضدتعُس ا٭زض     ً

ٛٿٕ  ًد٢ أٖدٌ     ْط ٕٚاٱ خ  ٌ َك َٚت٘  هٌ ايڀسم ٚاٱَه ْ ا إت ا١. ٚيهٞ أصؿدـ ٚأٖد

ا شلدددِ أَددد ّ اٯصدددسٜٔ  أْددد٘ اذا  ددد ٚدا   أنددددايعدددسٜظ َدددٔ قًكٗدددِ ٚصدددٛؾِٗ إػدددسٚع   

ايڀد ٥س٠ يكؿدـ َٓدصشلِ ؾدأْي أآد شٍ شلدِ  دٔ َٓصيدٞ ٚضدأقدٸّ َد  أًَهد٘ َددٔ ا٭زض            

 ٥س أصس٣ قد اًجلل  ِٗ. اعٜٛك ڄ ٭ٟ صط 
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إ ٖددرٙ ايؿتٓدد١  تعكٝدددااٗ  ٚأاددداثٗ  ايؿٛٝعدد١ ُٓعددو َددٔ إٔ اددتجلهچِ َدد   كددٞ   

َددٔ  كًددوخ ٚاٗددص قًعدد١ َب د٥ددو ايطدد١ًُٝ ؾٝطددٌٗ  ٓدددٖ   ًدد٢ ط اْٛدد١ ايؿتٓدد١ إٔ      

ٕ اًؿو يتًجلل َٔ ضدبكٛى ٚيتبددأ اٝد ٠ نًدٗ  ندسٸ ٚؾدسخ اٝد ٠ ٜؿكدد ؾٝٗد  اٱ           ْطد 

ز ٚاضتعدادخ ؼتُٞ َدٔ غدسزٖ    ؾددزإ ٚايًهد ّ أٚ     ٝت٘خ اٝ ٠ نًٗ  اػسد ٚاراْط ْ

 ا٭ا  ز.

 ٓددَ  طڂًد  َدي إٔ أنتدد  قؿد١ اٝد اٞ ادسددا ندد رلاڄ ٭ْدي أدزندت إ ٖٓدد ى         

قڀدد ا ٗ اٝددد اٞ ادد٪زقي  ٚؼدددصْي ٚ  يتددد يٞ اهددٕٛ ايهت  ددد١  ٓٗدد  ا ددد د٠ڄ يػدددسٜ٘      

ٖدد خ ٚصطددس أاصاْددٞ. إ َددٔ  دد ؽ ٚددسٚف ايؿتٓدد١ ايكبًٝدد١خ ٚػددسع َسازاٗدد خ ٚاددسم  ٓ ز  

اٯ دد ٤ أٚ ا٭صدد٠ٛ أٚ ا٭ ٓدد ٤خ ٚ٭ضددب   ٫ اطددتجلل ازاقدد١ قڀددس٠ دّ ٚااددد٠ ٜدددزى َبًددؼ         

َدساز٠ ٖددرٙ ايت س د١. إ ػس دد١ ايؿتٓدد١ ايكبًٝد١ َسٜددس٠ َٚأضدد ١ٜٚ ؼڀُدت ؾٝٗدد  نددٌ      

ايكددِٝ ايكبًٝدد١ اؾًُٝدد١ ٚاْتٗدد٢ ؾٝٗدد  ادد  اؿٝدد ٠ ٚايتؿدد ٩ٍ   ٕطددتكبٌ ِٚددت ؾٝٗدد         

ٜٴكتدٌ ؾٝٗد      َدٔ مد خ ٜٚعدٝؼ ايٓد ع ص٬شلد  اٝد ٠ ًٜؿٗد  اـدٛف         ايهسا١ٖٝ ٚاؿكدد ٚ

ٚاؿددددرز. ٚا٭ضددددٛأ َددددٔ ذيددددو إ ؾتٓدددد١ ايكبًٝدددد١ ايٛااددددد٠.. ايدددددّ ايٛااددددد.. ٚا٭زض     

١ٝ. ٭ٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿً ٜككٞ  ٢ً ايبػسخ ٚ ٢ً  اْط ْايٛااد٠خ ٖٞ عل ؾ  ع١ 

ا٭زض ٚاؿ ددددس.. اسن اددددو ؾٝٗدددد  قدددددٚد٠.. صڀٛااددددو قطددددٛ ١خ ٚأ ؿدددد  و    

٠. اؿهددس دا٥ُدد ڄ  ددإٔ َددٔ ضددٝكتًو ٖددٛ ا ددٔ  ُددو ايكسٜدد .. ٚإ نٓددت أْددت          َػدددٚد

ايطب م ؾ ْت قتًت ا ٔ  ُو أٜك ڄ.. أَسإ أا٬ُٖ  َس ٭ٕ إٓتؿس َٗصّٚ َٚٓهطدس  

 ا داڄ.

ٛٸز ايٓددد ع  ٛ ددد ڄ ٭ٕ ا٫ تٓددد ٤  ددد ٭زض أؾدددبو كددد طس٠ غدددرل       طدددب  ايؿتٓددد١ اكددد

٢ ادددٛؾرل اؿُ ٜددد١ يًبٓددد ٠.  قُدددٛد٠ ايعٛاقددد  ٚاٛقدددـ  ٓددد ٤ ايبٝدددٛا يعددددّ ايكددددز٠  ًددد  

 ٚأؾبجلت ايبٝٛا أٖداؾ ڄ ١َٜٝٛ ات٢ ٫ ٜػعس ض نٖٓٛ    ٭َ ٕ.

 فتنة أهل دٌان والص ٌاغ

قددد ٫ٚا  اٍإ يًؿددً ايكبًٝدد١ ؾددٛز ٚأٖددداف  ػددع١ ٜؿددٌ اؿكددد ٚايػددٌ ؾٝٗدد           

اٱ دد د٠  دددٕٚ ُٝٝددص أٚ ؾددسض ايددرٍ ٚا٫ضتطدد٬ّ. ٚيتطددٜٛل إ ددٌ ايددرٟ ٜددد ِ ذيددو        

 ٞ ؿدٞ أاددد ا٭ٜد ّ ٚأْدد  ٗ أادد إتدد زع ٗ َٓڀكدد١    ؾ ػس د١  ػددتٗ .   ا٫ضدتٓت ع ضددأاه

اؿؿٌ ْتب دٍ ايڀًك ا ايٓ ز١ٜ ايَ ن دا إٔ اهٕٛ صبصْ  ايٝدَٛٞ زلعدت طًكد ا    

َددٔ اـًدددـخ نددد ٕ َؿدددزٖ  نُددد  ٜبددددٚ قسٜتٓددد . اْطددجلبت ٚ طدددس ١ ٚ ٓدددد ٚؾدددٛيٞ     

ِٖ ٚ ددا اطدٌ  دٛض دٜدد ٕ ٜڀًد  َدٔ اؿ قدسٜٔ قبددٍٛ  سٚاد٘ ٗ إٔ مُدٞ ْطدد ٤        

ٛٳ  اؿساضد١ ايكسٜبد١ َدٔ  ٝدت  دٔ       َٔ قٓ ؾٞ أٌٖ ايؿٝ ؽ ايرٜٔ ُسنصٚا ٗ أاد  ْٴد د 
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ٚااددد٠ َددٔ  اٍقدد ٬٥ڄ:" يكددد ٚؾددٌ ا٭َددس  أٖددٌ ايؿددٝ غٌ إٔ ٜسَددٛا ٓدد زاڄ َٝتدد ڄ    دٜدد ٕ

ب  زْددد  ٚقتدددٌ نًددد  ٚزَٝددد٘ ٗ اي  ْٝددد١ ٚمل ٜبدددل أَ َٓددد  ا٫ ا٫ضدددتك ٤ َدددٔ ايب٦دددس ايدددَ   

ًدد٢ أٟ اَددسأ٠ َددٔ  ٝتٓدد  ؼدد ٍٚ إٔ اطددتكٞ َددٔ     وسضددْٛٗ  ٖددِ ٜٚڀًكددٕٛ ايسؾدد ف    

َ ٥ٗ .. يكد  ڀػٓ .. ؾ ٭طؿ ٍ ٜبهٕٛ َٔ ايعڀدؼ. أْد  ٫ أزٜدد َدٓهِ ا٫ډ ادأٌَ إد ٤       

 يٓ  ات٢ آكرٚا اٝ ٠ ا٭طؿ ٍ ٚايٓط ٤ ٚايع ص٠. أَ  ايؿت١ٓ ؾٓجلٔ نڂؿ٪ شل ".  

َد ٤  ااؿل نٌ أ ٓ ٤ قسٜتٓ   إٔ ايطهٛا  ٔ اسَد ٕ أٖدٌ دٜد ٕ َدٔ اؿؿدٍٛ  ًد٢       

ابٌٝ إدٛاظ يٝدد ٛا ز د ٍ ايؿدٝ ؽ      اٍايػس  ٚؾ١ُ   ز. شلرا اػ٘ ارام ايكس١ٜ 

 ٝدددٛا ايؿدددٝ غٌ  ًددد٢ إٔ ٜددددصًْٛٗ    اٍيًتؿددد ٚض  ػدددهٌ ضدددًُٞ. ٚبصدددسٕٚ اػٗدددٛا   

نكٝٛف    سٜٔ ٫ٚ ىس ٛا َٓٗ  ا٫چ َٛاؾكد١   يطدُ ه ٫ دٔ دٜد ٕ   ؿؿدٍٛ  ًد٢       

ْٛ دد١ اؿساضدد١خ ايددَ ن ْددت َؿدددز   ٍاإ ٤.ااؿكددت أْدد  ٚاطددٌ ق ضددِ  ًددٞ إٔ ْت دد٘  

اـڀدس  ًد٢ اٝد ٠ ْطد ٤ أٖدٌ دٜد ٕ ايددَ ٜتُسندص ؾٝٗد  أٖدٌ ايؿدٝ ؽ ٕٓدحل ايٓطد ٤ َددٔ             

ٖٓ ى ٚنًٓ   صّد١ ٚاؾدساز  دإٔ ْٓكدر اٝد ٠ ا٭طؿد ٍ ٚايػدٝٛمح         اٍ ً  إ ٤. ذٖبٓ  

َٴٓهددددس ٜٚؿددددسض  ًٝٓدددد  دٜٓٓدددد  اؿٓٝددددـ إٔ ْٓٗدددد ٙ  هددددٌ َدددد     ٚايٓطدددد ٤ ٭ٕ ٖددددرا ايعُددددٌ 

اؿددددل شلددددِ   ٕدددد ٤ ٖددددٞ  اصدددساع إٔ  قبددددٍٛ ايعددددس٠ٚ َعٓدددد ٙ إٔ  اٍ  ٱقدددد ؾ١ ْطدددتڀٝحل.  

 َط٦ٛيٝتٓ . ا ٚيٓ  إٔ اٴجلٌ إػه١ً ضًُٝ ڄخ يهٓٓ  نٓٸ    ٖصٜٔ ٕ  ٖٛ أضٛأ.

ايڀدد  ل  اٍايٓٛ دد١خ َٚدد  إ دصًٓدد  ايڀدد  ل ا٭ٍٚخ اتدد٢ ٚ دددْ  إٓؿددر      اٍٚؾددًٓ  

ٔ ؾٝٗ  ؾدتو إٓؿدر ؼددثٓ     اي  ْٞ َٛؾداڄ  أا  ز نبرل٠ َطڀجل١. ٚ عد إٔ زؾة َ

ٛٸقددجلٌ اشلدددف َددٔ ٚؾددٛيٓ  ٚقبٛيٓدد   ددس٠ٚ ا٭مح  ددٔ دٜدد ٕ. مل ٜكبًددٛا اشاادد١         َعٗددِ َ

اؿ ددس أٚ ايتؿدد ِٖ َعٓدد   ددٌ إٔ أادددِٖ قعددد  ًدد٢ ذيددو اؿ ددس. ندد ٕ ا٭مح اطددٌ       

ق ضِ قٟٛ ايب١ٝٓ َؿتٍٛ ايعك٬اخ شلرا قسزْ  ق ٚي١ اشاا١ ٖرٙ اؿ س. مل ْصاٗد   

اضددتڀعت َددٔ صدد٬ٍ ؾتجلدد١  طددٝڀ١ ادصدد ٍ ؾٖٛدد١  ٓدددقَٝ ٚاطدد٬م   عٝددك  خا٫ قًدد٬ٝڄ

ٟٸ ا٫ْؿ  ز ٭ٕ ْٛ ١ اؿساض١ ن ْت َػًكد١   يه َدٌ.    زؾ ؾ١ أادثت ؾد٣خ ٚشاد دٚ

إٔ َ  أادثتد٘ ايسؾ ؾد١ َدٔ آد ثس      اٍٖرا ايؿٛا أز و َٔ ن ٕ ٖٓ ىخ   ٱق ؾ١ 

      ٚ ِٸ ايس٩ٜد  ؾ ضدتػًٝٓ  ٖدرا ا٫زابد ى ٚأشآد  ايؿد س٠  ايڀد  ل   اٍؾدعدْ   ايػب ز قد  ت

ا٭ ًد٢ ٚأؾددبجلٓ  ٚضددڀِٗ. ن ْدت  ٓدد دقِٗ َعًكدد١ ٗ اؾددزإ ٚ ًدد٢ ا٭زض ن ْددت     

ِ أز عد١   ند ْٛا أدٚاا ايؿٝ غ١ َٛ ٛد٠خ ؾِٗ وسضٕٛ ٜٚعًُٕٛ ٗ ْؿظ ايٛقت.    ٝدٓٗ

ّٷ   يددٸٜٔخ ٚإ     ؾدٜل ِٓٝ نيقُد ق ضِ ايؿٝ ؽ . أصدلاِٗ إٔ َ  ٜكَٕٛٛ  د٘ قدس

ًٝدد١ ضددٝدزى  ددإٔ صڀددٛٙ ٓددسا٤ قددد مت ا تٝ شٖدد .     َددٔ ٜعددسف أؾددٍٛ ْٚددٛاَٝظ ايكب  
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ؾدددُت٘  أْددد٘ أادددظ غڀدددأ  ًُدددِٗ.     أٚا٢ يدددٞ  ؾددد نددد ٕ ا٭مح قُدددد ق ضدددِ ؾددد َت ڄ.    

 أصدلْ ِٖ  أْٓ  ئ نسع َٔ ٖٓ  ات٢ ٜطُجلٛا ٭ٌٖ  ٔ دٜ ٕ  أصر إ ٤ ايه ٗ.

 ِ ؾكددد ّ  ددد ط٬م  بددد زاا اؿځدددسٳاّ  خنددد ٕ أاددددِٖ غ قدددب ڄ َٚٓص  ددد ڄ يٛ ٛدْددد   ٝدددٓٗ

 ٝت دٜ ٕخ ٚق ٍ  إٔ َ   ًد٢ دٜد ٕ ا٫چ إٔ ٜػدس      اٍ٘ ئ ادصٌ قڀس٠ َ ٤ ٚايڀ٬م  أْ

َٔ  ٛي٘. ٚ ٓؿظ أضًٛ ٘ ٚيؿٛ٘ اًؿت   هلل  إٔ  دٔ دٜد ٕ ضٝػدس  إد ٤ ٚا٫چ ضدأ عً٘      

ٜػددس  َددٔ دَددو. مل ٜهددٔ أَ َٓدد  َددٔ صٝدد ز ا٫چ إٔ ْٓؿددر َدد  أاٝٓدد  َددٔ أ ًدد٘خ ن ْددت       

 ٌ  ٓ دقٓدد   أٜدددٜٓ  ؾُٝدد   ٓدد دقِٗ  ًدد٢   شل ددَ َعدد٘ ق ضدد١ٝ ٭ٕ  ٓ دقٓدد  أْدد  ٚا٭مح اطدد

أْي اعًُت ٗ اٝ اٞ أْد٘ اذا نٓدت ؾد ا  ادل أٚ ادداؾحل  دٔ        اٍاؾداز.   ٱق ؾ١ 

اددل ٚأؾددبجلت ٗ َٛا ٗدد١ َددحل َددٔ ودد ٍٚ إٔ ٜت دددل أٚ ٜتُطددو   يب طددٌ أٚ ٜددداؾحل     

 ٓ٘ ؾعًٝو إٔ ٫ اهٕٛ يبك ڄ أٚ يٝٓ ڄ َع٘خ ٭ٕ ذيو ضٝ عً٘ ٜتُ د٣ ٜٚڀُدحل ؾٝدوخ   

إٔ اهدددٕٛ ق ضدددٝ ڄ ٚا زلددد ڄخ ٭ٕ ؾدددٛا اؿدددل دا٥ُددد ڄ ا٭ ًددد٢خ ؾًسَددد   ٗدددرا    دددٌ  ًٝدددو 

ا٭ضدددًٛ  اعٝٓددد٘  ًددد٢ إٔ ٜتٓبددد٘ ـڀدددأٙ ايؿددد ده  ؾٝٗددددأ ٜٚسا دددحل ْؿطددد٘ أٚ ًُٜٗددد٘ اهلل   

ايؿٛا خ ٖٚرا َ  اؿٌ ٗ ٖرٙ اؿ دث١.. ْ دٜٓ  أٌٖ  ٔ دٜد ٕ َدٔ ايٓٛ د١ ٚأصدلْد ِٖ     

ٕٸ   َهدد ٕ ْطدد ٤ِٖ ا٫ضددتك ٤ َددٔ ايب٦ددس  أَدد ٕ.   ٚ ٗددرا اؿدد د  اؿددٌ أٖددٌ دٜدد ٕ  ًدد٢  ا

 إ ٤ َٔ اًو اٯ  ز ات٢ َٜٛٓ  ٖرا.

إ ا٫ضتػٗ د  ٗرٙ ا٭ادا  ٚاؿك ٥ل ايت زى١ٝ ايػسض َٓد٘ اضدت ٬ف ايعددل     

اتد٢ ٫ ْهدسز أصڀدد ٤ إ قدٞ ٗ ا قدسْ  أٚ َطدتكبًٓ  ٚيهدٞ ْت ٓدد        ؾكد٘  ٚايددزٚع  

   ْ تؿدد ٤ٍ َطددتكبٌ َػددسم  أضددب   إػدد نٌ ٚايؿددً ْٚٓبددر ايٛغدد ٠ ٚغددٝ طٌ ايبػددسخ ٚ

 ٚبَٔ. ْعِِّ أ٫ٚدْ  ا  اـرل ٚايؿك١ًٝ ْٚبر ايػس  هٌ أْٛا ٘ ٚأغه ي٘.

ن ْت أادا  ايؿتٓد١ اتعكدد َٜٛد ڄ  عدد ٜدّٛ ٜٚهددل اـدٛف َدٔ ْتد ٥  اضدتُسازٖ خ           

ٚندد ٕ ٜهدددل ٗ زأضددٞ ايطدد٪اٍ  ددٔ َدد ذا  ٓٝٓدد  َددٔ ٖددرٙ ايؿتٓدد١  َٚدد ذا ضددٓ ي َددٔ        

ٕ اؾٛا   ًٝد ڄ ٚٚاقدجل ڄ: ضدٝتعُل ا٫ضدتعدا٤  دٌ      اضتُسازٖ  ٚاعكٝد أاداثٗ  . ن 

ا٭ص٠ٛ ٜٚٓػسع أن س اؿكد ٚايهسا١ٖٝخ ٚه ِ  طدب  اعُكٗد  غدبو ايؿكدس ٚاؾٗدٌ      

ٚايت ًدددـ. إ  كددد ٤ إدددس٤ ٚضددد٘ ٖدددرٙ ايٛدددسٚف ٚا٭اددددا  ٚ ػدددهٌ ٜدددَٛٞ هعدددٌ َدددٔ   

ايؿع   ًٝ٘ إٔ ٫ ٜهذل   أاداثٗ  ْٚت ٥ ٗ خ ؾڀكٛع ْٚدٛاَٝظ ايكبًٝد١   ٱقد ؾ١    

ٜ٪ثٿس ٜٚتأثس َٔ اٛيد٘   ْط ١ٕٝ إتعًك١  عٛاطـ ايٓ ع ػعٌ اٱْط ْايػسٜص٠ اٱ ٍا

َٓڀكدد١ أ دددٌ   اٍٚودددد َٛقؿدد٘  هددٌ ٚقددٛه ٚؾددساا١. يدددرا زأٜددت إ ؾهددس٠ اْتكدد يٞ         

ضددددٝ ٓبي ايتؿ  ددددٌ ٚإػدددد زن١ إطددددتُس٠ ٗ ؾتٓدددد١ ٚ ٕدددد١ أضددددب  ٗ  ٖػدددد١ ٚأٖددددداؾٗ    

 َحل َب د٨ اٝ اٞ ٚاڀًع اٞ. ١ٝ ٖٚٛ َ  ٜتع زضْط ْؼڀِٝ نٌ ايكِٝ اٱ
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مل ٜهٔ اصتٝد زٟ َٓڀكد١ أ دٌ ا تب طد ڄخ  دٌ ند ٕ  طدب  اؿدٛيٞ  ًد٢ َعًَٛد ا           

ايدلٜڀد ْٞ.   ضدتعُ ز إٔ ٖٓ ى  دا١ٜ يتػهٌٝ ص٬ٜ  ضس١ٜ ١َُٛٓ ٖددؾٗ  َٓ ٖكد١ ا٫  

ؾددددؿٛف اسندددد١    اٍيكددددد أاططددددت أْددددي ٚ دددددا قدددد يَ إٓػددددٛد٠ ٗ ا٫ْكددددُ ّ       

ايدلٜڀ ْٞخ  ٭ٕ ٖرٙ اؿدس    ضتعُ زعس ٞ َٔ ا٫ايكٌَٛٝ ايعس  يتجلسٜس اؾٓٛ  اي

  ديدددد١ ٚ أٖددددداؾٗ  ٚاقددددجل١ ٜٚب زنٗدددد  اهللخ ٖٚددددٞ عددددل اتؿددددل َددددحل َبدددد د٨ اٝدددد اٞ          

 ضددتعُ زٚاڀًعدد اٞ. ؾكددد نٓددت َطددتٛ ب ڄ َٚ٪َٓدد   ددإٔ ؽًددٝـ ا٭زض َددٔ دْددظ ا٫    

ٜعي ص٬ف اؾٓٛ  ايعس ٞ َدْ٘ ٚأزٜ ؾ٘ َٔ ايطب  ايس٥ٝطٞ يً ٌٗ ٚ ايؿكدسخ  دٌ   

 ٚاػر١ٜ ايؿً. َٚٔ صًل

 ٢ً إطت٣ٛ ايػ ؿٞ ن ْت اتًُهي قٓ  ١ اكٝك١ٝ  أْ٘ اذا أڂ ًٝت  ٳ٤٬ٶ اٳطٳدٓ ڄ  

ٗ ايهؿدد ه إطددًوخ أنددٕٛ  ددريو قددد قدددٻَت صدَدد١ اكٝكٝدد١ يً ٓددٛ  ايعس ددٞ  ػددهٌ   

ٖدٛ قٗدس    ضدتعُ ز   ّ ٚ٭ًٖٞ ْٚ ضٞ ٗ ٜد ؾحل ٚاٍ  دٔ ؾد٬ه  ػدهٌ صد فخ ٭ٕ قٗدس ا٫      

ٓٗ  ايؿً ايكب١ًٝ ٚ ايت ٌٗٝ ايدَ ن ْدت ٗ أ ًد٢ ق ٥ُد١     يهٌ َٛزٚث٘ ٚكًؿ ا٘خ  َٚ

ّخ  ٚ كٝدددت 1959أ دددٌ َدٜٓددد١  عددد ز اكسٜبددد  ٗ  داٜددد١     اٍأٚيٜٛددد اٞ. يدددرا مت اْتكددد يٞ  

 .َتٓك٬  ٌ ٜ ؾحل ٚأ ٌ

  ِحْلٌَنمشاركتً فً 

اهَٛد١   اٍّ ن ْت اكسٜب ڄ نٌ َٓ طل اؾٓٛ  ايعس ٞ قدد اْكدُت   1958ٗ   ّ 

 ٞ َٓڀكددد١ ٜدد ؾحل ايعًٝددد  ايددَ أ ددد٢ ز  شلدد  ا٫ْؿدددٝ ع يتڀًعددد ا       دددا  خا٫ؼدد د ايؿددددزاي

ٗ ااهددد ّ ايطدددٝڀس٠  ًددد٢ َٓڀكددد١ ٫ ٜددد٪َٔ أ ٓ ٩ٖددد  ا زىٝددد ڄ ا٫  ػددد٦ٌٝ      ضدددتعُ زا٫

ايدلٜڀدد ْٞ ندد ٕ ٜبدددٚ  أْدد٘ قددد دزع ادد زٜ     ضددتعُ زاثددٌٓخ اَدد  اؿسٜدد١ أٚ إددٛا. ؾ ٫ 

ٚدزع أٜكددد ڄ  ػساؾٝددد١   ١ٜضدددتعُ زٜددد ؾحل  ٝدددداڄ ٚاضدددتٛ ب٘خ  دددٌ ُٚ ًددد٘ ٗ صڀڀددد٘ ا٫   

خ قدد يؿٛددت  إٓڀكد١ ٚطبٝعد١ ز  شلدد خ ؾ ضدتًِٗ  ٝدداڄ  ددإٔ ايڀبٝعد١ ايدٛ س٠ ٚايك ضدد١ٝ      

ٛ ْدددٛا ِ ايبػدددس ٚاْتكدددت ا٭ ٗددد  ْغددددا٤ َدددِٓٗ يتعدددٝؼ َعٗدددِ ٗ آددد غِ ٚاْطددد  ّخ وُ

ؾتجلُددِٝٗخ  ددٌ اػددعس ادد ز٠  ددإٔ ايبػددس قددد قٗددسٚا ايڀبٝعدد١ ٚزٚقددٖٛ خ ؾبٓددٛا إدددز  ا      

ٜدد ؾحل  ٠  ٚ طددٛا دِٖ إؿتٛيدد١ ٚايكٜٛدد١ ايددَ ؾددًبتٗ  ا دد ز  ايصزا ٝدد١ ٗ  ڀددٕٛ  ب شلدد 

قُدِ  ب شلدد   ٖكد  ٗ  ٚ ًدد٢   ٗاؾساْٝتٝد١خ ٚمتددٛا ايؿد ٛز ٚ ٓددٛا اؿؿدٕٛ ايع يٝدد١    

 ٚ  دد دٚٙ َٓددر ْعَٛدد١ أٚدد ؾسِٖ. يكددد ؾددٓعٛا ٬َاددِ  ڀٛيٝدد١     أُٚسضددٛا  ًدد٢ ايطدد٬ه 

٤ ٜد ؾحل  أ ٓد   ٜػٗد شل  ا زٜ  ايُٝٔ ؾِٗ ٜتط  كٕٛ يًُٛا  ٢ً قدسا  اؿسٜد١. ؾجلد    
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ٛ ٖددِ ٜ٪َٓددٕٛ  ددإٔ ايبػددس   ٚيًجلسٜدد١ أشيددٞ َٚتأؾددٌخ   أاددسازاڄخ  ا اٝدد اِٜٗٓبػددٞ إٔ ٜعٝػدد

ٚايتد زٜ  ٜ٪ندد  دإٔ ز دد ٍ ٜد ؾحل قدد ٖبدٛا ٕٓ ؾددس٠ ايكب ٥دٌ ا٭صدس٣ ايتٛاقد١ يًجلسٜدد١.          

ٜتجل غددددد٢ ا٫ضدددددتؿصاش   ضدددددتعُ زاًدددددو ايعٛاَدددددٌ ٚاؿكددددد ٥ل ايت زىٝددددد١خ  عًدددددت ا٫  ٚ

ٕ ا٫صك ع ايعطهسٟ إب غدس ضدٝهٕٛ َهًؿد ڄ    ٚزأ٣ أك١خ ٚا٫ضتٓؿ ز إب غس ٭ ٓ ٤ إٓڀ

ٕ  داڄخ يرا ن ْت ؾهس٠ ايبجلدك  دٔ    ٚغدػٌ   ٚيد١ اشلد ٤   اٚزند ٥ص يد٘ ٗ إٓڀكد١     أ دٛا

 . ٢ً طسٜك١ "ؾسم اطد" ٚاداِٗ ؿتٝتقٛاِٗ ٚا ٫ضتٓؿ دداصًٝ٘ ايؿً  يايٓ ع  

ن ْدددددت ادددددس ڀي  ددددد ٭اساز َدددددٔ ٜددددد ؾحل   

٘ أ ٛاْددٚ ضددتعُ زرٜٔ زؾكددٛا اـكدٛع ي٬ ايد 

 ٬قدددددد ا َؿددددددرل١ٜ َبد٥ٝدددددد١ ٖٚٝددددددص٠خ ٚٗ   

َكدددَتِٗ ا٭مح قُددد ؾدد حل إؿددًٞ. ٖددرا  

اضددددتًِٗ أؾهددددد ز اؿسٜددددد١  ايدددددٛطي إٓ قددددٌ  

اشلٓد ٗ  اٍص٬ٍ ضٓٛاا ٖ سا٘ َحل ٚايدٙ 

ّ. 1947 -ّ 1942ا٭ ددٛاّ إُتددد٠ َددٔ  دد ّ    

سا٥و ندددد ٕ ٜددددسٟٚ يٓدددد  نٝددددـ اؼدددددا غدددد  ٚ

 ٌدحل ايٛطٓٝد َد ايڀبك ا إطجلٛق١ ٗ اشلٓدد  

 ٢ً اصت٬ف أطٝ ؾِٗ ايد١ٜٝٓ ٚاْتُ ٤ااِٗ  

ا٫ تُ  ٝددد١ ؼدددت يدددٛا٤ ايكٝددد د٠ ايٛطٓٝددد١      

ايتجلسزٜددد١ ايدددَ اص ُٗددد  ايك ٥دددد ايطٝ ضدددٞ     

اشلٓدٚضدددٞ إٗ ُددد  غ ْددددٟ ٚايك ٥دددد إطدددًِ  

قُدددد  ًدددٞ  ٓددد ه ٗ ؾدددسا ِٗ يتجلكٝدددل     

اؿسٜدددد١ ٚا٫ضددددتك٬ٍ ايددددٛطي يًٗٓددددد َددددٔ    

 ايدلٜڀ ْٞ. ضتعُ زا٫

ُطدددٝٓٝ ا َدددٔ ايكدددسٕ إ قدددٞ  ددددأا اددددصٌ  عدددة  ٝدددٛا   ٗ  داٜددد١ َٚٓتؿدددـ اـ

 23 أا  َٗدد  ايهددبرل٠خ ٚن ْددت اي ددٛز٠ إؿدددس١ٜ     "ايسادٜددٛ"  إكتدددزٜٔ أ ٗددص٠ اٱذا دد١    

ّخ 1956ضد١ ايدٚيد١  د ّ    ز٥  اٍّخ ٚٚؾٍٛ ايص ِٝ ايؿر ْد ٍ  بدد ايٓ ؾدس    1952ٜٛيٝٛ 

َٚطدتك١ً  َدٔ ادأَِٝ قٓد ٠ ايطدٜٛظ ٚايٓ د ه ٗ  ٓد ٤ ْٗٛزٜد١ ادس٠         ذيدو   َٚ  أ ك 

ٗ نددٌ " ايسادٜددٛ"أ ٗددص٠ اتددٛم يًٛاددد٠ ايعس ٝدد١خ قددد  عًددت ايٓدد ع ٜت ُعددٕٛ اددٍٛ      

اـڀددد  ايت زىٝدد١ ايعؿددُ ٤ يًدددص ِٝ ايكددَٛٞ  بددد ايٓ ؾدددسخ      اٍي٬ضددتُ ع  ايكددس٣خ  

 ٚايَ ن ْت اًٗ  ٓ ضِٗ ٚغٛقِٗ يًجلس١ٜ.  
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إ اًو ا٭ؾه ز ايٓ ؾس١ٜ ن ْدت ؼدسى عدل    

سٜدد١ ٚاقتؿدد ٤ ٗ قدُ ٥س  طددڀ ٤ ايٓدد ع ايٓدصٚع يًجل  

بثدد ز اي ددٛز٠ إؿددس١ٜ  أ ع دٖدد  ايكَٛٝدد١. َٚددحل ٖددرا      

نددد ٕ اـدددٛف ٚاؿدددرز ٜتًُهددد ٕ ايهددد رلٜٔخ ؾٗدددِ      

ٜسٕٚ إ َك ١َٚ اٱَدلاطٛز١ٜ ايَ ٫ اػٝد   ٓٗد    

ايػدُظ   يبٓدقٝد١ ٖدٛ قدس  َدٔ اؾٓدٕٛخ  دٌ ٖددٛ        

َٸددس ضدد٬ه       اؾٓددٕٛ  دَدد٘ ٚؿُدد٘خ ص ؾدد١  عددد إ د

 ٕ قُدددد اؾدددٛ إًهدددٞ ايدلٜڀددد ْٞ َٓدددصٍ ايطدددًڀ 

 ضددددتعُ ز ٝدددددزٚع  ٓدددددَ  أ ًددددٔ ُددددسدٙ  ًدددد٢ ا٫   

ْتٝ د١ يتًددو ايعٛاَدٌ  دسشا ندد رل    ٚايدلٜڀد ْٞ.  

 ل  دددددددٕ َٓ طددددس١ٜ ٗ َددددَٔ ا٭ؾٛاا إٓ د١ٜ   ؿ

 ٞ ت ُعددد ا يتػدددهٌٝ ايايٓدددٛا٠ ا٭ٍٚ اًدددو ا٭ؾدددٛاا   َ ٻًدددتٚ خٚقدددس٣ اؾٓدددٛ  ايعس ددد

 ٟ.ضتعُ زا٫غه ٍ ايتٛا د أٚيٝ٘ يٮاساز ايساؾكٌ يهٌ ا٭

صًدل ا يدد١   ضدتعُ ز يد٘ ؾد١ً   ٫   ندٌ َد   ٖدرا ايدصصِ اي دٛزٟ ٚأؾهد ز ايتُدسد  ًد٢        

َددٔ إٓ ؾددس٠ ايعًٓٝدد١خ  ًدد٢ َطددت٣ٛ ايكددس٣ ٚإٓدد طل. ٖٚددرٙ إٓ ؾددس٠ ٚإ ن ْددت ٗ        

 ددددداٜتٗ  ؾسدٜدددد١  ا٫چ أْٗدددد  ضددددس  ٕ َدددد  ؾددددٓعت ٚضدددد٘ ايكددددس٣ ٚإٓدددد طل ا يدددد١ َددددٔ           

ٗ ٜدددٚا زَددٛش ا٭اددساز ٚ ددٌ َددٔ اضددتُسٚا  ا٫ؾددڀؿ ف ايؿددسٜوخ  ددٌ ٚايتددٛاس  ددٌ َددٔ أ 

ٜٳدددد  ضددددتعُ زا٫ َٓ ؾددددس٠ ٗ  ضددددتعُ زا٫  ددددٛإم ٭سٴٚأذْ  دددد٘. ٖددددرا ايٛقددددحل اؾدٜددددد مل 

إٓڀك١ ٚٗ َكدَتِٗ ايطدًڀ ٕ قُدد ؾد حل  دٔ ٖسٖدس٠ ٚأ٫ٚدٙخ ٚ دراا ايٛقدت زأ٣        

 إ اصك ع ٜ ؾحل ٚادص شلد   ٌ ٚايطٝ ضٌٝايعطهسَٜٔ إعتُد ايدلٜڀ ْٞ َٚطتػ زٚٙ 

ٗ اه١َٛ ا٫ؼ د ٚا ڀ ٤ ايكد٠ٛ يًطدًڀ ٕ  عدد ا تُد دٙ ٖد ٬ڄ يًُٓڀكد١ ٗ اهَٛد١        

ا٫ؼ دخ ضٝ عٌ ايكب ٥ٌ ٚغٝٛصٗ  ار ٔ يٮٚاَسخ ٚ  يت يٞ ٜؿدبو َدٔ ايطدٌٗ يؿدٜ     

صد زع اددٚد ايطدًڀ١ٓخ ثدِ ْؿٝد٘       أٍَ اطٍٛ ي٘ ْؿط٘   ـسٚع  ٔ ط  ١ ايطدًڀ ٕ  

ٝ  اٍصدد زع ادددٚد اؾٓددٛ  ايعس ددٞخ أٟ     اٍ ُٔ اـ قددع١ ؿهددِ اٱَدد ّ. شلددرا قددسز     ايدد

إعتُددد ايدلٜڀدد ْٞ إٔ ٜهددٕٛ َٓددصٍ ايطددًڀ ٕ قُددد ؾدد حل  ددٔ ٖسٖددس٠ ٚأ٫ٚدٙ ٖددداز     

ٝٳٔق١ُ  بٌ "ٚقُد ٗ  ًڃ ن ٕ ذيو اؿؿٔ وتٟٛ  ًد٢  ٚقد َسنصاڄ َتكدَ ڄ.  "اٹ

طددٛز ادصٜٔ نددٌ زنددٔ    ٚأڂاددٝ٘دٚاٜٚدٔ ص ز ٝدد١ ٱٜدٛا٤ َددٛٚؿٞ ٚ طدد نس ايطدًڀ ٕ    

ْٹ  يًجلساض١.    ٷٛٳَٔ أزن ْ٘ 
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اْتؿ قد١  ندبو ْد ه    ٢ً ٘ ٗ إٓڀك١ أ ٛاْعدّ قدز٠ ايطًڀ ٕ ٚيٚ 1959ٗ   ّ 

ٞ  ضددتعُ زا٫ اي ددٛاز قددد   اٍاهَٛدد١ ا٫ؼدد د    ٚ ٥٬ُدد٘ ٗ إٓڀكدد١خ ؾددأا   ايدلٜڀدد ْ

اددَرل َٓدد شٍ زَدٛش أاددساز ٜد ؾحل ايعًٝدد   ٛاضدڀ١ ايڀددرلإ اؿس دٞ ايدلٜڀدد ْٞخ        ضٝ ضد١ 

 :اعسقت َٓ ششلِ يًتدَرل ٖٔٚ

 ٜ ؾحل-قس١ٜ ذٟ ؾسا  خ بد اي٬ٙ ايب دعؾ حل  -1

 اؿد –قُد ؾ حل دٚ يخ  قس١ٜ ايدز   -2

 ٜ ؾحل –ؾ حل  بد ايكٟٛ / قس١ٜ اا ب٘  -3

ًچ١     -4 ٜدد ؾحل ندد ٕ اشلدددف ادددَرل    –اؿدد ع قُددد أٓددد  ددٔ  بدد دٟ/ قسٜدد١ إؿدد

 ٜ ؾحل –َٓصٍ إٓ قٌ قُد ؾ حل إؿًچٞ قس١ٜ إؿًچ١ 

ٜٳعكڂدد  ادددَرل  ايبٝددٛا َٓػددٛزاا آ سٖدد  ايڀدد ٥ساا ٗ ايكددس٣ ااٝڀدد١ اٗدددد   ندد ٕ 

ٔ  كدس  أٟ َددٔ ايكدس٣ ايددَ اعُدٌ  ًد٢ اٜددٛا٤     ؾٝٗد    اضدتٗدف ايڀددرلإ   أٚ َطد  د٠ َدد

ن ٕ اشلدف َٔ ادَرل إٓ شٍ شزع ا ي١ َٔ ايس   ٚاـدٛف ٗ قًدٛ  ندٌ    َٚٓ ششلِ. 

٬ذ اٯَدٔ يًدبعة   َٔ اطٍٛ ي٘ ْؿط٘ َٓ ؾس٠ ا٭اسازخ أٚ ات٢ اٜدٛا٥ِٗخ يدرا ند ٕ إد    

َٓ طل ايُٝٔخ َ ٌ ايبٝك ٤ أٚ اعص. ن ٕ اؿًِ ايدرٟ ٜدساٚد اهَٛد١     اٍٖٛ ايساٌٝ 

ا٫ؼدد د ٖددٛ اذ دد ٕ ايهددٌ ؾدددلٚا اٯيٝدد١ ايعطددهس١ٜ ايدلٜڀ ْٝدد١ ٚا٫ْؿددٝ ع  إڀًددل         

 ٜدد ؾحل قددِ ٜهددٕٛؾكدد٘ ذيددو  َددٔ َػدد ٜ  ٚضدد٬طٌخ ٚ ٓددد  ضددتعُ ز٭ٚاَددس  ُدد٤٬ ا٫

 تجلكٝل. ايضٌٗ أَس اڄ ؿه١َٛ ا٫ؼ د ايؿدزايٞ 

ْ أادد  ٖدرا ايعُدٌ اي٬    ٞ إتُ دٌ ٗ اددَرل إٓد شٍ ٚاػدسٜد ا٭ضدسخ ا يد١ َدٔ        اْطد 

 ددل اذا د١ يٓددٕخ  دإٔ      خؿدسه يٝٚشٜس إطتعُساا ايدلٜڀ ١ْٝ  دؾعتا٫ضتٓه ز ايدٚيٞخ 

َٓددد شٍ غدددرل َأٖٛيددد٘   يطددده ٕخ ٚأْددد٘ أاددد٢  ڀًددد  َدددٔ ضدددًڀ ٕ   سلدددٌ قؿدددـ ايڀدددرلإ 

٘ عد ٖسٖس٠ ٚأ٫ٚدٙ. ن ٕ ٖدرا اـددل قدد أذٖدٌ ندٌ َدٔ زل       إٓڀك١ قُد ؾ حل  ٔ

 ؾُٝددحل قددجل ٜ  ايكؿددـ ٚنددٌ ايػددسؾ ٤ ٚا٭اددسازخ ٚاطدد ٤ٍ ا      ػددهٌ صدد ف  ٚأغكدد  

 شلرا ايطًڀ ٕ إ ٜطٛم ايدَ ز ٭ ٓ ٤ قب ٥ً٘.  هٛش نٝـ 

ايطدددًڀ ٕ  اٍقُدددد ؾددد حل إؿدددًٞ زضددد ي١    إٓ قدددٌ  عدددك ا٭مح ٗ ٖدددرا ايؿددددد  

ٟ  ؾد  "ٚأ٫ٚدٙخ  دل   قٌ َسؾدد   ه ا٭ضدب   ايدَ   ٜڀًد  َدِٓٗ اٜكد     "حل قُدد إسؾدد

دؾعدددتِٗ ٭ٕ ٜڀًبدددٛا َدددٔ إعتُدددد ايدلٜڀددد ْٞ قؿدددـ إٓددد شٍ ٚاسٜٚدددحل أ ٓددد ٤ إٓڀكددد١.   

ٚإ َدد  مت ايتؿددسٜو  دد٘ ندد ٕ اكدد٬ًٝڄ ٫ ّددت     ذيددوندد ٕ زدٖددِ  ددأِْٗ مل ٜڀًبددٛا  ٚ

ٌ    ڄزلٝد اأنٝدد ٚا د٬ٕ ذيدو ز   يًجلكٝكد١  ؿد١ًخ ٚيهدٔ  ٓددَ  طًد  َدِٓٗ          ددل ٚضد ٥

اقتٓدحل ايهدٌ  دإٔ ذيدو     ٚزؾكٛا اهرٜ  اؿسٜو ٚشٜس إطتعُساا ايدلٜڀ ١ْٝ.  خاٱ ٬ّ

 .  خ ٖٚٛ َ  ا٪ندٙ ايٛث ٥ل أدْ ٙايسؾة ٖٛ ا ذلاف قُي عكٝك١ ٚاقع١ٝ ايتؿسٜو
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صًل ادَرل إٓ شٍ ا ي١ َٔ ايػدعٛز  عددّ ا٭َد ٕ. ؾعًد٢ ايدسغِ َدٔ غدد٠ ٚؾد٬ ١         

ؿددسٚ  ايدلٜددد١ ا٫چ إٔ ذيددو ايٓددٛع َدددٔ اؿددس  اؾٜٛدد١ نددد ٕ      ايس دد ٍ ُٚسضددِٗ ٗ ا  

ٔ و ايصَٔ يذؾؿٞ   دٜداڄ  ًِٝٗ.  ند ٕ ندٌ   ًِٚدو أٟ َكد داا يًڀدرلإخ     مل ْهد

َددٔ    ٥ساا اؿس ٝدد١ ايڀدد أٚ اٛقددـ  َدد  ًِهدد٘ ٖددٛ أضددًجلتٓ  ايػ ؿدد١ٝ ايددَ مل اؿددد        

ذيددو ؼكٝددل أٖددداؾٗ  ٗ اؿدد م ايدددَ ز ٗ إٓدد شٍ ٚاؿؿددٕٛ اادددد٠ ضددًؿ ڄ.  طددب      

أؾدددسش ايٛاقدددحل َٛاقدددـ َتب ٜٓددد١ ٚضددد٘ اجملتُدددحل ؾ يػدددسو١ ا٫ تُ  ٝددد١ إٓتؿعددد١ َدددٔ    

ٌ    ٘ أ ٛاْد ٚ ضدتعُ ز ا٫  ًد٢ ايٓد ع إٔ ٜعٝدددٚا    ن ْدت ادس٣ إٔ   خ ٚ دسٸزا ٖدرا ايعُدٌ إػد

 .يت ٓ  ٖرا ايكؿـ اط   اِٗ ٜٚػرلٚا َٔ قٓ   اِٗ َٚب د٥ِٗ اي ٛز١ٜ

ِ َددٔ ايٓدد ع ايددرٜٔ مل ٜهْٛددٛا  ايػددسو١ اي  ْٝدد١ ن ْددت اتُ ددٌ ٗ ايطددٛاد ا٭ ٛدد  

  ِ ٗ ٚد ٖسٙ اي٬َبد ٠٫خ     ڄٖد٪٤٫ اؽدرٚا َٛقؿد   خ ٚاٝٓٗ  قد اطُٛا صٝد زااِٗ َٚدٛاقؿٗ

ٚاددَرلٙ يًُٓدد شٍ   ضددتعُ زٗ داصًدِٗ غددعٛز ايػكد  َددٔ  ددلٚا ا٫   ند ٕ ٜػًدد٢  يهدٔ  

ٖد   ؽب٦د٘ ا٭ٜد ّ ايك دَد١ شلدِ اذا مل ٜهدٔ ايطدًڀ ٕ        ؽٛؾِٗ ٚاػسٜدٙ يًع ٬٥ا َحل 

 دز ١ ٥٫ِٚٗ ٚط  تِٗ ي٘. زاضڈ  ٔ 

ٖٚٓد ى ايػدسو١ اي  ي دد١ ايدَ ن ْدت ُ ددٌ ايٓطدب١ ا٭قدٌ ٗ اجملتُددحلخ اًدو ٖددٞ        

 اٍأٚؾدًِٗ ايًٛدِ ٚايكٗددس    ٖٚد٪٤٫ ايدَ اطدُت صٝ زااٗد  ٚبَٓدت  دإٔ يًجلسٜدد١ مثدٔ.       

 مصف لشٖ ٚبفع ثبنمُبثم ٔانًذافع ثطهت يٍ األيٛش ْذاس ثٍ ْشْشح انطبئشاد انجشٚطبَٛخ ر  
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ٕ إساًد١ ايدَ ٜطدتعد ؾٝٗد  اٱ     ايػدسٜـ إ ٜكددّ َ يد٘ َٚٓصيد٘ ٚأزقد٘ ٚدَد٘ مثٓد ڄ         ْطد 

ٕ ادسف ايؿدؿٛف ٚاٛادد    أ ايٛطٓٝد١  ايػدسو١  ٖرٙرا ن ٕ  ٢ً ١. شليًجلس١ٜ ٚايهساَ

إٛاقـ ٚاسضِ ايتهتٝو ٚا٫ضذلااٝ ١ٝ يتجلكٝدل ٖددؾٗ  إتُ دٌ   ؿسٜد١ ٚايهساَد١      

 ايعطهس١ٜ إتڀٛز٠.  ضتعُ زٚ دّ اـكٛع ٚاٱذ٫ٍ ٯي١ٝ ا٫

ندددد ٕ مثدددد١ اٛاؾددددٌ  ددددٌ ا٭مح قُددددد إؿددددًٞخ ٚايػددددٝ  أٓددددد أ ددددٛ هس ايٓكٝدددد      

بددأ إك َٚد١   اؾُٝدحل إٔ ا اقتٓدحل  خ ٕٚ قُد  ٝدزٚع ٚأاساز إٓ طل ا٭صس٣ٚايطًڀ 

 ٚنٓد  إددٕ.   اٍايٛسٚف ايراا١ٝ ٚإٛقٛ ١ٝ مل آكد   عدد يٓكًدٗ     ٭ٕ َٔ ا٭زٜ ف 

ٖٚددٔ  طدددٙ ٚزأضددد٘    اٍضدددُٝٗد ايڀسٜددل   ضددتعُ ز إ قددـ أذزع أصڀبددٛٙ ا٫   دعتكدد ْ

 إدٕ يًتُهٔ َٔ ايسأع.  اٍيٓكًٗ   "إتػٛ ٕٛ"ٚ ٓدٖ  ضٝتُهٔ إٓ قًٕٛ

  دددٔ طسٜدددل  ١ٜ ٱصكددد ع ٜددد ؾحل  طدددهسٜ ڄخ  ضدددتعُ زا٫ڀددد١ اـٚاْهػدددـ ايكٓددد ع  دددٔ  

ٖٳدٔ   ًد٢   دريو  ٜدسأٖ   ضدتعُ ز زن ٥صٙ َدٔ أ ٓد ٤ ٜد ؾحل. ند ٕ ا٫     ايٓص د١ ايتجلسزٜد١   ٚٳ

اذا َد   ص ؾ١  ايسغب١ ٗ ا٫ضتبط ٍ َٔ أ ٌ ايهسا١َ ٚايعص٠خ اقع ف ٭ ٓ ٤ إٓڀك١ ٚ

 ِ ايتدد زٜ  ٜ٪نددد  ددإٔ ٭ٕ َددٔ أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١ ٚيدٝظ َددٔ ص ز ٗدد خ    ند ٕ إتطددًڀٕٛ ٖدد

نٌ ق ٫ٚا اضتعب د إٓڀك١ َٔ ايڀ َعٌ ا٭  ْد خ آطدجلل ٚآٗدصّ أَد ّ ؾدُٛد      

 ٚٚاد٠ ٚصػ١ْٛ ز  شل  ٚ ب شل .  

 ًدد٢ ٚثٝكدد١   يًػدد١ اٱلًٝصٜدد١ ٗ أاددد      اؿددٛيَٞدد  ٜ٪نددد اضددتٓت  ٞ ٖددرا ٖددٛ     

 َ  ددددٕ  ٓدددد اضدددك طٓ  شلددد  ٗ  –دٜٓددد١ ايػددع   إه ادد  ايت  عددد١ يًُٓددددٚ  ايطددد َٞ ٗ 

ا٭ٜد ّ ا٭صدرل٠ َددٔ ايهؿد ه إطددًوخ ٚادس ِ قتٛاٖد  أاددد اٱصدٛإخ ؾه ْددت  بد ز٠  ددٔ         

كدددد ٗ َدٜٓددد١ ايػدددع  عكدددٛز إٓددددٚ  ايطددد َٞ ٚأ كددد ٤     ٚثٝكددد١ اكدددس ا تُددد ع  ٴ 

اهَٛد١ ا٫ؼد د ٕٓ قػد١ اـڀدٛاا ايعًُٝد١ يكدِ ٜد ؾحل ؿهَٛد١ ا٫ؼد د. ٚؾٝٗد   دددل           

ًؿػدٌ ٗ قدِ ٜد ؾحل    ي ُ  ٔ  دّ زق ٖٚشٜس إطتعُساا ايدلٜڀ ١ْٝ ٚٚ  ايط َٞ إٓد

ا٭َدٛز ٗ إٓڀكد١ َدٔ شٜد د٠ ايتُدسد ٚايؿدُٛدخ        ايٝٗد  اؿه١َٛ ايؿدزاي١ٝ َٚ  بيت  اٍ

طدٔ َدٔ ايكٓ  دٌ     200ايكد ٤ َد  ٜصٜدد  دٔ     ٚاددَرل َٓد شٍ زَدٛش ايتُدسد      ٢ً ايسغِ َدٔ  

 ٚ مل مكدددل اْتؿددد زاڄ اكٝكٝددد ڄ  ًددد٢ ا٭زض   ؾٝٗددد :" ٗ ايٛقدددت ايدددرٟ    ددد ٤  ًددد٢ ٜددد ؾحل 

قدس  أْٞخ شلرا َٚٔ أ ٌ اصك ع إٓڀكد١  اعسقٓ  ٫ْتك داا ٗ فًظ ايعُّٛ ايدلٜڀ 

 ايت يٞ:

ٝٳٔأ٫ٚڄ: إٔ ٜڀدٛز َڀدد ز    ًڃدد اتدد٢ ٜطددٌٗ ٖبددٛٙ ايڀددرلإ ؾٝدد٘ ٭ٟ اْددصاٍ  طددهسٟ   اٹ

ٝٳَٔحل د ِ َسنص  ًڃ    يعط نس ٚإ ٍ ٚايط٬ه يٓؿسا٘ قد إتُسدٜٔ. اٹ

َسنددصٜٔ ا٭ٍٚ ٗ َٓڀكد١ ضددبٝو   اقد ؾ١ ْٝد ڄ: يكدُ ٕ اهُٓدد  يًُٓڀكد١  ًٝٓدد     ث  

    ٞ ٚاي دد ْٞ ٗ  خضددًڀ ْ ڄ  ًٝٗدد   ٚضددب ه ٜعتُددد نطددًڀ١ٓ ٜٚعددٌ اـكددس قُددد ايػددك
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َٓڀكدددد١ ضددددساز ٜعددددٌ ؾٝٗدددد  غددددٝ  َػدددد ٜ  نًددددد شٜددددٔ  ددددٔ  ًددددٞ  ددددٔ  ڀٝدددد١  دز دددد١     

 ٖرا ايًك   ٓ ٤  ٢ً طً  ايػٝ  ْؿط٘.  ٚ"ق ٥ُُك ّ"خ 

اطٌ ؾ حل ايٓكٝ  غٝ  ڄ  د٫ڄ  ٔ ا ٔ  ُد٘ ايػدٝ  أٓدد أ دٛ هس      ٜٴعتُدث ي  ڄ: 

 ايٓكٝ  ايرٟ ُسد  ٢ً اٱلًٝص ٚز ٘  ٬ق١ َحل اٱَ ّ.  

زا عدد ڄ:  ٓدد ٤ٶ  ًدد٢ طًدد  ايػدددٝ  ؾدد حل ضدد مل  ددٔ  ددد طـ  دد  س ٜعتُددد ا ٓدد٘  بدددد           

 ي٘ َهت  ٗ َد١ٜٓ ايػع ".ٜٚهٕٛ ايسٓٔ غٝ  ڄ  د٫ڄ  ٓ٘ 

نددددددددد ٕ ٖددددددددددّ إٓددددددددد شٍ    

 عددددددة ايعدددددد ٬٥ا   ٚاٗ ددددددرل

ٚاؿدددددددددددددددددددددسو ا ٚشٜدددددددددددددددددددددس  

إطددددددددتعُساا ايدلٜڀ ْٝددددددددد١  

ًچٞ قدد    ْٚت ٥  َساض٬ا إؿد

ضددًٗت ؼدٜددد َعدد مل ٖدددف  

اي ٛاز  ٢ً َطت٣ٛ إٓڀكد١خ  

يدرا ندد ٕ ايت ڀدٝ٘ ٱشايدد١   

َددد  ا تددددلٙ ا٭ادددساز اٝٓٗددد      

ايس٥ٝطددٞ  ضددتعُ زَسنددص ا٫

ٝٳَٔسندددص "ٗ إٓڀكددد١  ًڃددد  "اٹ

ٖددددددؾ ڄ َب غدددددساڄ ٱؾػددددد ٍ أٟ  

ز ٚطددددددسد اضددددددت داّ يًُڀدددددد  

 ُدددددد ٍ اي٬ضددددددًهٞ ٚاغدددددد٬م  

َسنددص اؾُدد زى    تب زٖدد    

 ١ٜ.  اضتعُ زْٝع ڄ  َٛ ٖس 

أقدددع ف ٖٝبددد١  اٍٛد اتُددد ڄ ٕ أٟ ل اددد ا ٗ اًدددو إطددد زاا ضدددتك نٓددد  ْددددزى أ

ٕ أٜهددٕٛ  دددل٠ يهددٌ َددٔ اطددٍٛ يدد٘ ْؿطدد٘     ٚؼ ددِٝ ضددٝڀسا٘ ْٚؿددٛذٙخ اتدد٢   ايطددًڀ ٕ

َؿدد حل قددٝك٘ ٚشا٥ًدد١ َددٔ   َك  ددٌ اؿؿددٍٛ  ًدد٢   ضددتعُ زي٬ ْطدد ٕٜبددٝو ا٭زض ٚاٱ

ا١ُٕٗ ؾعب١ ؾ يطًڀ ٕ ٚأ٫ٚدٙ قدد ؾسقدٛا ْؿدٛذاڄ     ٚن ْت ٖرٙ اؾ ٙ ٚايطًڀ١ ٚإ ٍ.

اسندد ا ايتُددسد  ن ْددت ُٖٚٚٝٓدد١ َٓكڀعدد١ ايددٓٛرل  ًدد٢ أغًدد  قددس٣ َٓڀكدد١ اؿددد.    

ٖٓد  ٖٚٓدد ى اٛا د٘ َددٔ قبددٌ  طد نسٙ  عٓددـ ٚاطددِ      اايطدًڀ ٕ ايددَ ْػددأ  ْؿددٛذ قدد 

 يُظش عٕ٘ نمصش انغهطبٌ ٔيهؾمبرّ فٙ عجم ِؽهٍَٛ  
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ايڀددرلإ اؿس ددٞ ايدلٜڀدد ْٞ ٜتدددصٌ  ڀًدد  َددٔ      غدددٜدٜٔ. ٚٗ ا يدد١ ايؿػددٌ ندد ٕ    

 ايطًڀ ٕ يٝطتٗدف ؾٝٗ  َٓ شٍ زَٛش ا٭اساز ٚاـ ز ٌ  ٔ ط  ت٘.

ندد ٕ قؿددـ ضدد٬ه ايڀددرلإ إًهددٞ ايدلٜڀدد ْٞ ٕٓددصٍ قُددد ؾدد حل دٚ دديخ قسٜدد١   

ٚٸع ايٓدد ع ٗ َٓڀكدد١ اؿددد ؾ قددڀسا نددٌ ايعدد ٬٥ا   "أٖددٌ َٛضدد٢  ًددٞ"ايدددز   خ قددد ز

ٚ يًٓددددصٚه ٖ ز دددد١   ايطدددد ن١ٓ ٗ قسٜدددد١ ايدددددز   دددددلٚا ايكدددد٠ٛ  خ َددددٔ ضددددڀ٠ٛ ايطددددًڀ ٕ 

َٓڀكددد١ ايبٝكددد ٤خ ن٬ ددد٦ٌ ٖٓددد ىخ ٚغدددعس اٯصدددسٕٚ ٗ   اٍ ايعطدددهس١ٜ ايدلٜڀ ْٝددد١

ٔ ايكس٣ اجمل ٚز٠ ؿٹ ٝٳ  دأِْٗ ضدٝٛا ٕٗٛ ْؿدظ إؿدرل اذا  ددلٚا  دٔ ضد ڀِٗ ٚ ددّ          ًڃد

 زق ِٖ  ٔ ايطًڀ ٕ. يرا ن ٕ َٔ إِٗ ايتٓكٝد   دٔ ايعٓ ؾدس ايػد   ١ ٚايػدسٜؿ١     

ٝٳٔٗ َٓڀك١ اؿد ٚايكس٣ ااٝڀ١ َسنص  ًڃ ٖدرا ايٓدٛع َدٔ ايتطدً٘      ٖٔ زؾكٛا اٹ

٬َٚاكدد ا  طدد نس  ضددتعُ زْؿددٛع َددٔ زٚ ٗددِ طددرلإ ا٫  اٍٚاٱذ٫ٍ ٚا دد د٠ اي كدد١ 

 ايطًڀ ٕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ْت اًو ايتجلسن ا ٚا٫اؿ قٝ ا ٜكٛدٖد  ا٭مح قُدد إؿدًٞ ٚايػدٝ  أٓدد      

ًچٞ ٚأٓدد      َٚدٔ  أاساز ٜ ؾحل.  أ ٛ هس ايٓكٝ    زلٓ  ْٝع ڄ ايًكد ٤اا إٛؾكد١  دٌ إؿد

ِ     "َٔ بٍ َٛض٢  ًٞ"ؾ حل  بطٛم  ند ٕ اٝٓٗد    ٚ خخ ٖٚدٛ أادد ا٫غد  ف إٛثدٛم  ٗد

 ٕ ٗ إٔ  ًددد٢ أؾدددجل   ايػدددإٔ َدددٔ    سأٜٓددد  ٚقدددد اقتٓدددحل    خ٫ ٦ددد ڄ ٗ َٓڀكددد١ بٍ ٓٝكددد 

ٓدد ٜتِٗ  ٝددٛاِٗ ٚأزقددِٗ ٚإ  ًٝٓدد  ْٝعدد ڄ    إٍ ٜعددٛدٚا أإتكددسزٜٔ َددٔ ايكؿددـ  

ٗ ادَرل َٓد ششلِخ ٭ٕ قكدٝتِٗ ن ْدت َؿددز      اطببٛاَٚ٪اشزاِٗ ٗ اس ِٗ قد َٔ 

ٕ ادس  ايطدًڀ ٕ قددِٖ غدرل   ديد١ ٚغدرل َته ؾ٦د١خ        أاقتٓعدٛا   ٖٔاع طـ ايه رلٜٔ 

ٝٳَٔسندددص  قددددقكدددٝتِٗ ٗ اس ٓددد    دايددد١ شلدددرا نددد ٕ ايسٖددد ٕ  ًددد٢ اضدددت ُ ز     ًڃددد خ اٹ

ٔ ندص  كسٜبد١ َدٔ َس  ايا تُد د أزقدِٗ    اٍ ١ق ؾ  ٱ ٝٳ ًڃد قڀد١ َتكدَد١ يهدٌ أادساز      اٹ

تهٕٛ ْكڀ١ اْڀ٬م ٚقڀ١ ٱٜٛا٤ ا٭اساز َٔ ندٌ َٓد طل ٜد ؾحل. ٚاؾدل أٖدٌ      يٜ ؾحلخ 
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أزقِٗ يٝطهٓٛا  ٝٛاِٗ ٜ٪اشزْٚ  ْٚ٪اشزِٖ ٗ اؿس  قدد   اٍقس١ٜ ايدز   ٢ً ايعٛد٠ 

ٝٳَٔسنص  ًڃ . ند ٕ غدسطِٗ ايٛاٝدد إٔ ٜطد  دِٖ ا٭ادساز ٗ اٗسٜد  قُدد ؾد حل         اٹ

ٝٳَٔددٔ ضدد ٔ   دٚ ددي ًڃدد قسٜدد١  اٍايددرٟ مت ايكددبة  ًٝدد٘  ٓدددَ  قدد ّ  صٜدد ز٠ ضددس١ٜ       اٹ

 اذَددٔ ايطدد ٔ غڀدد١ ن ْددت قددد ابهددت   اهدد ّ.      ٓ دد ه اـس دد١. ٚؾعدد٬ڄ مت اٗسٜبدد٘  

ّ     اٍطًبٛا َدٔ شٚ تد٘ إ اكدّٛ  صٜ زاد٘      خ ٚ ٓددَ   ن يعد د٠  ايطد ٔ ٚػًد  يد٘ ايڀعد 

ٕ   ١و ايؿسؾد ٓاطد  طد ٤ قددددٜٔ ايٛقدت ٚإهدد ٕ   ؽدددلٙ  دأِْٗ ضددٝهْٕٛٛ ٗ اْتٛد زٙ ٗ ا

 ٗ ٗ  ظددٛاز ايطدد ٔ. ٚ َددٔ ايطدد  ٕ اـددسٚع َددٔ    إطدد ٤ طًدد  دٚ ددي   ايٛقددت اادددد 

٘ طُدإٔ اؿد زع   ؾ يتبدٍٛ ٚند ٕ َهدب٬ڄ  د يكٝٛد     ع د١ ا غسؾد١ ايطد ٔ    يدٔ ٜددتُهٔ   أْد

 ٚ ٕ    ٚايكٝددٛد.   ًٝدد٘ َددٔ ايؿددساز  ا٘ اٝددك قدد َٛا   طدد  دندد ٕ ٖٓدد ى َددٔ ٖددِ ٗ اْتٛدد زٙ 

 ايبٝك ٤.  اٍاٗسٜب٘ َٔ ثِ ًُ٘ ٚع

اْهطدسٚا أَدد ّ  دددلٚا  لد ه اًددو ايعًُٝد١ أٜكددٜ  ايعصّد١ ٚاي كدد١ ٗ ْؿدٛع َددٔ     

قسٜددد١ ايددددز خ ٜطددهٕٓٛ  ٝدددٛاِٗ ٜٚٗتُدددٕٛ  أزقدددِٗخ  دددٌ    اٍعددد دٚا ْدددٝعِٗ ؾايًٛددِخ  

   ٚ إكددٌُٝ ا٭ض ضدددٌٝ  ٖدددِ ٜهْٛددٛا  إٔ ٚقبًددٛا إٔ اهدددٕٛ أزقددِٗ قڀددد١ ٭اددساز ٜددد ؾحلخ 

 بد ز٠  دٔ ندس ٚؾدس اضدتُسا أ٫ٚڄ ادٛايٞ أز عد١         ًٝٗ .  ٓدٖ  ا تدأا اؿس  ٚن ْدت  

أغدددٗسخ اٝٓٗددد  اضدددتكڀ  ا٭ادددساز أؾدددساد اڄ َدددٔ قب ٥دددٌ اؿددددخ ٚأصدددرلاڄ اْكدددِ ايدددِٝٗ بٍ   

ٔ اـ٬قدٞ ٖٚدٞ ُ ددٌ ٚاادد٠ َدٔ قب ٥ددٌ بٍ اقٝدد ايٛاقعد١ أضددؿٌ  بدٌ         ٝٳ ًڃد خ ٚندد ٕ اٹ

     ٚ ٕ  ٝدِٓٗ ٚ دٌ ايطدًڀ ٕ ؾتٓد١ ٚثدأز. اذ إ  طدد نس   عدد١خ زأايطدًڀ ٕ قتًدٛا َدِٓٗ     أ دٛا

قڀددد١ اي ددددٛاز ٖدددٛ ايڀسٜدددل ا٫قؿددددس يتجلكٝدددل اي دددأز َددددٔ       اٍسأٚا إ اْكدددُ َِٗ  ؾددد 

ٕ أٟ ٖ دّٛ  أأ دا٥ِٗخ  ٚمت  كد ااؿ م غسف َحل بٍ اـ٬قٞ َؿ دٙ  إٔ  دْٚ  ٚااد ٚ

َٔ  ط نس ايطًڀ ٕ أٚ ايكب ٥ٌ إٓ ؾس٠ ي٘  ٢ً أٟ َٔ اؾٗدتٌ ٜهدٕٛ  ًد٢ اؾٗد١     

ٔ  ْتُهٕٔ اػ زى ٗ إعسن١ ات٢ أا٭صس٣  ؼكٝدل ا٫ْتؿد زاا.     ٛادآ  ٚقٛآ  َد

١ْ يٓطٝ ٗ  ا٫چ أْٗ  ٖرٙ ايٛاد٠ ٚإ اصتًؿت ايس٣٩ ٚا٭ٖداف ايبعٝد٠ يًعٓ ؾس إهٛ

 دٌ ٚق ٚيد١ اشايد١ إؿددز      خٗ  ٛاك١ ا٭ٖداف ايكسٜب١خ ٖٚٞ إك َٚد١  تؾبٸٗ ا٭صرل 

ٚ د دد ٥ِ ا٭ايددرٟ قددٛض    ٍ ٜدد ؾحل ٚؾددسض ُٖٝٓدد١ مل ٜأيؿٗدد  ز دد   ضددتكسازا٫َددٔ ايٓدد ع 

ٚأصس٣ اضتع د٠ اكدٛم إٛاطٓد١    خٖٛ اي أز عة ايعٓ ؾس ا٭اساز. ن ْت أِٖ أٖداف 

ٚايعددٝؼ  طدد٬ّخ ٖٚٓدد ى اٝدد ز ث يددك بَددٔ ٚاقتٓددحل  ددإٔ ؼكٝددل اشلدددف ايكسٜدد  ايددرٟ            

ذزع أقدددـ  اٍضدددذلااٝ ١ٝ اٗددددف ٜٓطددد ِ َدددحل قٓ  ددد ا اؿًؿددد ٤ يدددٝظ ا٫چ اهتٝهددد  ٫  

٢ إددٕ ٚؼسٜدس أزض اؾٓدٛ  ايعس دٞ     ٟ ٚؼ ِٝ ضٝڀسا٘  ًد ضتعُ زا٭صڀبٛٙ ا٫
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َٓ٘. نٓ  ْ٪َٔ  إٔ اؾػ ٍ صڀ١ اه١َٛ ا٫ؼ د ٗ اٱؿ م ايكطسٟ يٝ ؾحل ضتػدعٌ  

  ر٠ٚ ايٓص  ا ايتجلسز١ٜ ٗ نٌ ا٭زٜ ف.

 ًددد٢ إطدددتٟٛ ايػ ؿدددٞ مل ٜهدددٔ َٓصيدددٞ ٖددددؾ ڄ يًڀدددرلإ ايدلٜڀددد ْٞ ٚيهدددٔ َددد       

َ  َساًد١ ػس تد٘  ًد٢ َدد٣  كددٜٔ ْٚؿدـ َدٔ ايدصَٔ ا تددا٤ َدٔ           ايك ضد١ٝخ   طؿدٛي

ايهدد رلٜٔ َددحل اسَدد ْٞ َددٔ ايدزاضدد١ ٚضددد نددٌ ؾددسف ايعُددٌ أَدد َٞ ٚاقددڀسازٟ     ثددِ 

        ٚ   ىب٦دد٘  ٖدد يًددٗ س٠ صدد زع ايددٛطٔ َددتجلًٌُ أٖددٛاٍ ايطددؿس ٚاـددٛف َددٔ اجملٗددٍٛ 

ايكددددز. ٚأصدددرلاڄ  ددددا َدددٔ إٗ دددس ٭نتدددٟٛ  ٓددد ز ؾتٓددد١ قبًٝددد١ أٜكٓدددت  أْٗددد  ؾدددٓٝع١      

ٗ   ٱط يد١ ١ٜ اضدتعُ ز  ٙ  ًد٢ أزض ٜٓػدػٌ ؾٝٗد  ا٭مح ٗ ؾددٓحل    ٌ  طد٘ ْؿدٛذ  ٝ ُدسٙ ٚاطد

نُدد ٥ٔ يكتددٌ أصٝدد٘خ نددٌ ٖددرٙ ايعٛاَددٌ ٚااددٔ ٚإرضددٞ  ُكددت ٗ  كًددٞ ٚٚ ددداْٞ     

ٚايسغبد١ اؾ قد١ ٗ ؼسٜدس اؾٓدٛ  َٓد٘ َٚدٔ َٛزٚثد٘خ َكد ؾ ڄ          ضتعُ زايهسا١ٖٝ ي٬

ايٝدددد٘ ايكٓ  ددددد ا ايدٜٓٝددددد١ ٚاٱّددددد ٕ  دددددإٔ اؾٗدددد د قدددددد َدددددٔ اضدددددتب اٛا ا٭زض َدددددٔ    

اؾٓدد١خ  اٍسض  ددٌ ٚإ ا٫ضتػددٗ د ٗ ٖددرا اؾٗدد د ٖددٛ ايڀسٜددل     ٖددٛ ؾدد  طددتعُسٜٔإ

ٔ  إٍ اـڀ٠ٛ ا٭ٍٚ ٗ َطدرل٠ ا٭يدـ َٝدٌ ٖدٞ اـڀد٠ٛ      أٜكٓت أرا ٚشل ٝٳ ًڃد  هد   خ ٚاٹ

ٕ أايدلٜڀدد ْٞ  ضددتعُ زاڀٗددرل أزض اؾٓددٛ  ايعس ددٞ َددٔ ا٫  اٍ ًدد٢ نددٌ اددس ٜتددٛم  

 ٜبدأ ايتڀٗرل ٗ ادٚد ايكب١ًٝ.

ط نسٙ َتكڀع١خ اػتد اٝٓد ڄ ٚاكدعـ اٝٓد ڄ بصدسخ     ن ْت اؿس  َحل ايطًڀ ٕ ٚ 

َٓ ٚغدد ا  ٖٓدد  ٖٚٓدد ى  آػدد   أاٝ ْدد ڄٚات ًًددٗ  ؾددذلاا ٜهددٕٛ اشلددد٤ٚ اؿددرز زلتٗدد .     

قدٚد٠ ٫ اطتد ٞ َػ زن١ ايهٌخ ٚأصس٣ ٜتِ ؾٝٗ  ايؿًو إػدسٚٙ  عددّ ٖ زضد١    

ايطدددًڀ ٕ أٟ ضدددًڀ١ أٚ ْؿدددٛذ  ًددد٢ َدددٔ ْ ؾدددسٚا ا٭ادددساز َدددٔ ٜددد ؾحل   َددد١ َٚدددٔ أ ٓددد ٤   

 ٓڀك١ ص ؾ١خ َ ٌ أٌٖ َٛض٢  ًٞ ايك ٥ٌُ  ٢ً قڀ١ اي ٛاز أٚ أٌٖ اـ٬قٞ.إ

نٓدد  ْكبدددٌ ايؿدددًو ٭ٕ اَه ْٝ آددد  قددددٚد٠ ؾأغًبٓددد  أادددساز َتڀٛ دددٕٛخ ٚ ٓددددَ    

ٝٳٔاػتد إع زى ٚإٛا ١ٗ  ٌ أ ٓ ٤ ايكس٣ إٓ ١٥ٚ ٕسنص  ًڃ ٚايك ٥ٌُ  ٢ً ااڀد١   اٹ

ٝٳَٔٔ  ١ٗ َٚسنص  ًڃ ايٓددا٤   يتًبٝد١ ي٘ َٔ  ٗد١ أصدس٣ نٓد  ْدأاٞ      ٠ٚايكب ٥ٌ إٛاشز اٹ

 أضًجلتٓ  ايػ ؿ١ٝ ٚذص ٥سْ  َٚد  ْطدتڀٝحل ًٓد٘ َدٔ طعد ّ. اًدو إد٪اشز٠ أدا َدحل         

ٔ "اشدٜ د  دد إٓ ؾسٜٔ َٔ ايكب ٥ٌ ااٝڀد١ ظبدٌ    اٍَسٚز ايصَٔ  ٝٳ ًڃد َٚدٔ أ ٓد ٤    "اٹ

١ٝ اكًددٝـ ْؿددٛذ ايطددًڀ ٕ ٚؾػددً٘ ٗ آؿٝددر اـڀدد٘ ايتٛضددع      اٍأد٣ ذيددو ٜدد ؾحلخ ٚ

ٗ ٜدد ؾحل. ٚنُددد  أضددًؿت ؾدد ٕ ٖدددرٙ إعدد زى ن ْددت  بددد ز٠  ددٔ نددس ٚؾدددسخ         ضددتعُ ز ي٬

اْتؿ زاا ٚاْهط زااخ ٚنٌ َ  اغتد اـٓد م  ًد٢ َسندص ايطدًڀ ٕ ٚايكدس٣ إٓ ؾدس٠       

نددد ٕ ايطدددًڀ ٕ ٚا ٓددد ٩ٙ ٜطدددتٓ دٕٚ  طددد٬ه ايڀدددرلإ ايدلٜڀددد ْٞ قدددددٜٔ يددد٘      خيددد٘

ٜتُسنددص ؾٝٗدد  ا٭اددساز أٚ قددس   ا٭ٖددداف ايددَ  ًٝدد٘ إ ٜكؿددؿٗ  ضددٛا٤ إٛاقددحل ايددَ   
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َٓ ششلِ. ن ٕ ايطًڀ ٕ وؿٌ  ٢ً  عة اٱَدداداا َدٔ ضد٬ه ٚذصدرل٠ ٚغدرا٤  ددل       

اساٝ  نُ ٥ٔ ٖٛ أض يٝ  اكٝٝل اـٓ م  ًٝ٘  أِٖ را ن ٕ ََٔٓڀك١ َهرلاعخ شل

ٍ  ٗ َٓڀك١ ايبٝك ٤ ٕٓحل  خاًدو اٱَددادااخ  دٌ ٚا٫ضدت٤٬ٝ  ًٝٗد  يدد ِ اي دٛاز        ٚؾدٛ

 ًدد٢ ايطدد٬ه ٚاٱَدددداداا  دددل اؾددٛ  ٛاضدددڀ١ اٱْددصاٍ اؾدددٟٛ       أٜكددد ڄٚندد ٕ وؿددٌ   

   يدلٚغٛا.

 ص٬ٍ اًو إع زى ضك٘ ايه رلٕٚخ أارنس َِٓٗ ايػٗدا٤ ايت ي١ٝ أزل ٩ِٖ:

 قس١ٜ ايٛطو –قُد  بد ز ٘ ايٛطجلٞ  -1

 أؾً٘ َٔ قس١ٜ بٍ  ٝ ؽ خاٛٗ َتأثساڄ ظساا٘خ  ًٞ  طهس -2

 .أؾٝ   كرٜؿ١ ط ٥س٠ خٓع١قس١ٜ إؿ –اطٔ ؾ حل ضعٝد اشلٛد  -3

 يبعٛع -قس١ٜ  س  –اؿ ع  بد ايسٓٔ  ٔ قُد  بد اهلل ايدلٟ  -4

 قس١ٜ ايٓ د  -اؿ ع  بد ايكٟٛ  ٔ اطٌ ايهبٛع  -5

 ٚأارنس َٔ إؿ  ٌ :

 قس١ٜ إؿًچ١ –اطٌ ؾ حل إؿًچٞ  -1

 قس١ٜ قدز٠ –ؾ حل قُد  بد ايس  اؾجلٛغٞ  -2

 قس١ٜ اٴكب١ –  ًٞ  بد ايس   ٔ َصااِ -3

 قس١ٜ يهعٛ  – بد ايكٟٛ ايهعيب  -4

 قس١ٜ اؿدٜد٠ –اطٌ  بدٙ  -5

 "غٝ  إٛضڀ٘"ايػٝ  أٓد أ ٛ هس ايٓكٝ   -6

 قس١ٜ ضك ّ –قطٔ   ُ ٕ  -7

ٚ طدددب   دايددد١ ايككددد١ٝ ٚؾدددُٛد ا٭ادددساز ٚؼكدددٝكِٗ  عدددة ا٭ٖدددداف ايكسٜبددد١خ     

ٌ   اٍدصًددت اؾددٛاع َددٔ إٓ ؾددسٜٔ    آُٛٝدد ڄ  أن ددسإطددًو  ؾددـ اي ددٛازخ ؾأؾددبو ايعُدد

اكًددٝـ ْؿددٛذ ٖٚٝبدد١ ايطددًڀ ٕ ٚأ٫ٚدٙخ ؾأؾددبجلت اَدددداداا       اٍٚؾ  ًٝدد١خ ٖٚددرا قدد د    

كددس  َددٔ َطددسه إعسندد١  ايايطددًڀ ٕ  سقدد١ يهُدد ٥ٔ ا٭اددسازخ نُدد  إ ٚ ددٛد إڀدد ز   

 عٌ ٖبٛٙ ايڀرلإ َػ َس٠ غدرل قُدٛد٠ ايعٛاقد خ ٚاعًدِ ايٓد ع نٝدـ ٜتجل غدٕٛ        

َػددد دزاِٗ إٓددد شٍ ٚاؿؿدددٕٛ ْٗددد زاڄ  يٝتُسندددصٚا ٗ  ادددأثرل قدددس  ا ايڀدددرلإ  ًدددِٝٗ 

ي٬ٝڄ. ؾ يبٝٛا  ط نٓٝٗ    د٠ اهٕٛ أٖداف ضد١ًٗ   أْٚٚٗ اشلك   ٚاؾب ٍ اجمل ٚز٠ ٜٚ

يًڀرلإ اؿس دٞ يهدٔ َدٔ ايؿدع  اؾد  ١ ايبػدس اادتٌُ   ؾبد ٍخ ٖدرٙ ايتهتٝهد ا           

ا٫ؼدددد دخ   ايدلٜڀدددد ْٞخ ٖدددد ٬ڄ عهَٛدددد١ ضددددتعُ زٚا٫ْتؿدددد زاا اش  ددددت ٚأاس ددددت ا٫

ؾ يتُسد أؾبو ٚ ٖس٠ يٝظ ؾك٘ ٗ ٜ ؾحل ٚيهٔ ٗ إٓ طل ا٭صس٣خ َ دٌ ايس ٝدصٟ ٗ   
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ايعٛايددلخ ٚايدددَ ْٞ ٗ ايعددٛاذٍ ٚايطددكًدٟ ٗ ايػددعٝ  ٚايػددٝ   ًددٞ ؾدد حل ايبدد قسٟ     

َٚطدد  د  ًددٞ ايبٝػددٞ ٗ َٓڀكدد١ ايػدد  سٟ ٚيبددٛشٙ ٗ زدؾدد ٕ. ٚ دددّ ا ٗدد ض اًددو        

ٕٓدد طل ا٭صددس٣ نػددـ ايكٓد ع  ددٔ  داٜدد١ قددعـ   ايٓص د ا اي ٛزٜدد١ ٗ َٓڀكدد١ ٜد ؾحل ٚا  

اٱَدلاطٛزٜدد١ ايدددَ مل اهدددٔ اػٝددد   دددٔ َطدددتعُسااٗ  ايػدددُظ ٚأٚٗدددس   صٖددد  ٗ إ   

 ٗ  ٗ إٓ طل ايسٜؿ١ٝ.أ ٛاْؼُٞ زن ٥صٖ  ٚ

 مشاركتً فً معركة سبٌح وسباح

جل يددد١ ص ؾددد١خ  دددٌ غددددٜد٠   نَٓڀكددد١ ٜددد ؾحل   اٍن ْدددت اهَٛددد١ ا٫ؼددد د آٛدددس    

اهَٛددد١  اٍقدددُٗ    دددٔٚزنددد ٥صٙ ٗ إٓڀكددد١  ضدددتعُ ز٫اـؿٛؾددد١ٝ  طدددب    دددص ا 

ٝٳَٔسندص  ٜهدٕٛ  ٕ أٜبددٚ   نُدد ا٫ؼد دخ ند ْٛا ٜدإًَٔٛ     ًڃدد ٚايطدًڀ ٕ قُدد ؾدد حل    اٹ

ٖسٖددس٠ ٚأ٫ٚدٙ ٚ ٓدد ٤ إڀدد ز ٚاْػدد ٤ اؾُدد زى  طددس ايعبددٛز يؿددسض ايٓؿددٛذ ٚاشلُٝٓدد١      

 .اه١َٛ ا٫ؼ د اٍٚا٫ْكُ ّ ١ٜضتعُ زا٫

ايكس١ٜ أعك  دٔ  ُدٌ اتد٢     اٍعدا ؾغ ا ايعطهس١ٜخ ٖدأا إٓ ٚ 1960ٗ ْٗ ١ٜ 

ْ٘  ٢ً ايدسغِ َدٔ ؼ دِٝ ْؿدٛذ ٚضدًڀ١ ايطدًڀ ٕخ       أأضتڀٝحل غسا٤ ايرصرل٠خ َدزن ڄ 

ن ْددت صڀتٓدد  ٖددٞ ا٫ضددتؿ د٠ َددٔ ٖددرا اشلددد٤ٚ إػددٛ     ٚا٫چ أْٓدد  مل ْهُددٌ َدد   دددأْ ٙخ  

ٜٔ  د د٠ اساٝدد  ايؿدؿٛف ٚايت ڀددٝ٘ ٕعسند١ ا زلد١. مل ّددس ضد٣ٛ غددٗس     ٱ  ؿدرز  

ؾك٘خ ات٢ أا ْٞ ا٭مح قُد ؾ حل إؿًچٞ يٝ دلْٞ  إٔ ايطًڀ ٕ قُد  ٝددزٚع  

قد ٚؾًت٘ أصب ز َٔ َؿ دز ضدس١ٜ ٗ  ددٕ  دإٔ إعتُدد ايدلٜڀد ْٞ ٜساؾكد٘ ايطدًڀ ٕ        

 عبٌ  ٔ اطٌ ٚؾ حل  دٔ اطدٌ َدٔ ايعدٛاذٍخ ٚايطدًڀ ٕ أٓدد  بدد اهلل ايؿكدًٞ         

 ددد طـ ايهًددددٟ ٚايػدددٝ  اٝددددز٠  َدددٔ أ دددٌخ ٚغدددسٜـ  ٝجلددد ٕ اشلبًٝدددٞخ ٚايػدددٝ   ًدددٞ   

س َٚددٔ  بٳَٓؿددٛز ٚ دددد َددٔ ايكددب ٙ ٚإطتػدد زٜٔ ايعطددهسٜٔ اددساؾكِٗ ؾسقدد١ َددٔ غٳدد          

 .  ق دَٕٛ ٗ اػ ٙ ٜ ؾحل ًٟٝٛايډ

ندد ٕ اشلدددف َددٔ ذيددو ايصاددـ ايعطددهسٟ ٖددٛ ايتٓؿٝددر ايعًُددٞ ـڀدد١ اهَٛدد١          

 اٍا٫ؼد د ايؿددزايٞ ٗ ؼكٝدل ايكدُ ْ ا ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطدهس١ٜ يكدِ ٜد ؾحل ايعًٝدد         

اه١َٛ ا٫ؼ د. ؾُٔ أ ٌ قُ ٕ ل ه اًدو إُٗد١ اػدد إعتُدد ايدلٜڀد ْٞ  ددداڄ       

 اٍنبرلاڄ َٔ إطتػ زٜٔ ايطٝ ضٌٝ ٚايعطهسٌٜخ َٔ اٱلًٝص  ٚايعدس خ   ٱقد ؾ١   

ايط٬طٌ ٚإػ ٜ  َطت دٌَ ضٝ ض١ ايعؿ  ٚاؾدصز٠. ؾد ٭َٛز إ ڀد٘ شلد  ٚايدَ      

 ٜ  ضدًُٝ ڄ ضٝجلطدُٗ  اؾدٝؼ إدد ّٛ  د يڀرلإ      مل ؼطُٗ  ٚ  ١ٖ ايط٬طٌ ٚإػ

 اؿس ٞ  طهسٜ ڄ.  
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ن ْدت اعتددل َدٔ أٖدِ إطدتعُساا ايدلٜڀ ْٝد١       إٔ  ددٕ   اٍ غد ز٠ ٫  د يٓ  َدٔ اٱ 

 -يٮضب   ايت ي١ٝ: ٚذيوإ مل اهٔ ا٭ِٖ 

َٛقعٗدد  ا٫ضددذلااٝ ٞ إػددسف  ًدد٢ َكددٝل  دد   إٓددد  ٚااتٛا٥ٗدد   ًدد٢ َدد         -1

 ٝٓ ٤ ٗ ايع مل.ن ٕ ٜعتدل ث ْٞ أِٖ َ

 ُٝصٖ  َڀ ز ٚاضحل َِٚٗ ٜؿًو ي٬ضت داَ ا إد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ. -2

 ."َؿؿ ٠  دٕ"ااتٛا٥ٗ   ٢ً َؿؿ ٠ يتهسٜس ايٓؿ٘  -3

اعتددددل قدددٛااٞ  ددددٕ قڀددد١ ٚاضدددع١ ٚاك زٜطدددٗ  اطدددُو يتددددزٜ   ٝدددٛؽ       -4

 إطتعُساا ايدلٜڀ ١ْٝ.

ؿددد م قددددس  ا  اعتددددل ق  دددد٠  طدددهس١ٜ َتكدَددد١ ٜطدددٌٗ ا٫ْڀددد٬م َٓٗددد  ٱ        -5

 طهس١ٜ ق ق١ٝ ٗ اـًٝ  ايعس ٞ ٚاؾص٤ ايػس ٞ َٔ ااٝ٘ اشلٓددٟ ٚٚضد٘ ٚغدسم    

 اؾسٜكٝ .

أُٖٝد١  ددٕ    اٍٖرٙ ايعٛاٌَ ٚإٛاؾدؿ ا ا٫ضدذلااٝ ١ٝ  عًدت ايدبعة ٜٓٛدسٕٚ      

ْ ػددد ٙ إ   ايعُدددٛد اادددٛزٟ ايدددسا ٘ يع ددد٬ا  ٗدددطدددتعُساا ايدلٜڀ ْٝددد١ ا٭صدددس٣ ٚنأ

ًځٸت اسنتٗد . اضدتٝع   ڄ       ايعس ١ ؾد ذا اْهطدس  ُدٛد ااد     ٛز آد ثسا   د٬ا ايعس د١ ٚاْػد

صًددل ايكددُ ْ ا ايددَ ُددٓو     اٍيتًددو ا٭ُٖٝدد١ ضددعت إًُهدد١ إتجلددد٠ ايدلٜڀ ْٝدد١     

اهَٛد١   اٍٚطٍٛ ايبك ٤. ن ْٛا ٜسٕٚ إ  ددّ قدِ ٜد ؾحل      ضتكسازاًو إطتعُس٠ ا٫

يعطدددددهس١ٜ إطدددددتكب١ًٝ يًك  دددددد٠ ا ضدددددتكسازؾػددددد٬ڄ ٗ صًدددددل أ دددددٛا٤ ا٫  دا٫ؼددددد د ٜعددددد

شاد ايعُدٌ  ايدلٜڀ ١ْٝ ٗ  ددٕ. ؾعًد٢ ايدسغِ َدٔ اددَرل ايڀدرلإ يًُٓد شٍ ا٫چ إٔ ٖدرا         

ايٓدد ع اؾددسازاڄ  ًدد٢ ايبكدد ٤ ٚايتُطدددو ٗ ا٭زضخ  ددٌ َٚٛا ٗدد١  طدد نس ايطدددًڀ ٕ        

ٝٳٔاؾٜٛدد١ َڀًٛ د١ يبكدد ٤ َسندص    ٠٘ ٗ َعدد زى غسضد١  عًددت إطد ْد  أ ٛاْد ٚ ًڃدد غددب٘  اٹ

 داا ايبػس١ٜ ٚايعطهس١ٜ.صٜد َٔ اٱَداٚؾٍٛ إؾ  ٌ ات٢ 

ٔ ٕ ىطدسٚا َسندص   أن ٕ ٜ٪زم   ٍ إط٦ٛيٌ ٗ اه١َٛ ا٫ؼ د  ٝٳ ًڃد خ ٭ٕ ذيدو  اٹ

َسنددص ٜدأٟٚ نددٌ   اٍضدٝ عٌ صڀد١ اٱؿدد م  عٝدد٠ إٓد ٍ ٚضددتتجلٍٛ َٓڀكد١ ٜد ؾحل       

أاساز اؾٓٛ  ايعس ٞخ  ٌ ضتهٕٛ قڀ١ اْڀ٬م يد ِ نٌ اؿسن ا ايتجلسزٜد١ ٗ  

 ٝدد ؾحل ٚايددَ ن ْددت ٖددٞ ا٭صددس٣ قددد أ ًٓددت  ددٔ زغب اٗدد      إٓدد طل ٚايكب ٥ددٌ ااٝڀدد١ 

 ايتجلسز١ٜ.

ْٝحل إعًَٛ ا ايَ اؿًٓ   ًٝٗ  ا٪ند  إٔ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ضتطدًو ايطد١ًٝ   

ضدددبٝو ٚضدددب هخ ٖٚٓددد ى ضدددتتِ َساضدددِٝ   اٍٚادٟ ضٴدددً خ َٚٓٗددد   اٍايبٝكددد ٤ َت ٗددد١ 

َٓڀكد١  آؿدٝ  اـكدس قُدد ايػدكٞ ضدًڀ ْ ڄخ ٚ عددٖ  ضدتهٕٛ قڀدتِٗ ا٭صدرل٠          
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ٜط ْدٚا ايطًڀ ٕ قُد  ٔ ٖسٖس٠خ ٚوطُٛا إع زى ايَ غدًت ضدًڀت٘   يهٞ  اًٌ 

ْددا٤ ايطدًڀ ٕ قُدد  دٔ  ٝددزٚع  ًد٢ ٚ د٘         اًبٝد١ ٖٚٝبت٘ ٗ إٓڀك١. ن ٕ  ًٝٓد   

ايطس ١خ ات٢ ًْتجلل   يكب ٥ٌ ايَ اػدٖ  ٗ َعسند١ ايػدسف ٚايهساَد١ ٕٓدحل اًدو      

 ٢ أزض ٜ ؾحل.  ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ َٔ ايتكدّ ٚايطٝڀس٠  ً

ًچٞ ٜٚساؾكٓد            ن ْت ؾسقتٓد  قًًٝد١ ايعدددخ ٚند ٕ ٜتص ُٓد  ا٭مح قُدد ؾد حل إؿد

ًٓٓد  ايدرص ٥س   ٱقدد ؾ١   أصٛاد٘ ضد مل ٚاطدٌ َٚٓؿٸددس ٚا٭مح اؾجلٛغدٞ. ٚنٓد  قددد      

ٕ " زغد ؽ  اٍ  عدد ضددؿس ٜدّٛ ن َدٌ َػدٝ ڄ  ًدد٢     ٚز اؿُدرل.  ٛٚ ت دْد   ًدد٢ ٚٗد   " سلد 

ٖٚٓدد ى ايتكٝٓدد    يطددًڀ ٕ قُددد  ٝددددزٚع      "ٌابًٝدد١ اؿبٝدد  " اٍا٭قددداّخ اٛؾددًٓ    

قد اػدا ق٠ٛ  ػس١ٜ ؾ م  ددٖ  ا٭يؿدٌ َك ادٌخ   ٚ خٚا ٔ  ُ٘ ايطًڀ ٕ قطٔ ٓٛد

ًچٞ ٚث٬ثددد١ بصدددسٜٔ ٫ أادددرنس      ٖٚٓددد ى طڂًددد  َدددي َٚدددٔ غدددٝ   دددٔ ٖٝددد ِ ٚضددد مل إؿددد

َٔ أٌٖ ضعدخ ٚاي  ْٞ َٔ غع خ ٚاي  يدك َدٔ ٜٗدسخ إٔ ْهدٕٛ ؾسقد١       أادِٖأزل ٤ِٖخ  

ايتعًُٝ ا إٔ مسف  ٢ً إٔ ٫ ْڀًل ايسؾد فخ اتد٢ ٫    قكتع َتكد١َخ ٚاضتڀ٬

إ ْطدددتڀًحل  دددٔ  عدددد قددددّٚ ايكددد٠ٛ  ٖٚدددٞ ٜٓهػدددـ أَسْددد خ ٭ٕ َُٗتٓددد  قددددد٠ ؾكددد٘  

  يعددٖ  ٚ ت دٖد خ ٚ عددٖ  ْعدٛد يٓ ددل  دٝؼ      ٓايعطهس١ٜ ايدلٜڀ ١ْٝ ٚا ڀ ٤ اكُٝٝ

 ات٢ ٜت ٗصٚا ٕٗ ْتٗ .   ا٭اسازخ

ايطددٌٝ إػددسؾ١  ًدد٢  كبدد١ ايدددقٝل صًددـ ضددبٝو ٚضددب هخ    ااددد٣  اٍَدد  إ ٚؾددًٓ  

َٓڀك١ اط٢ُٸ أَسٜد١خ اتد٢ ؾٛ ٦ٓد  ٖٓد ى  ٛٗدٛز ايڀ٥٬دحل ا٭ٍٚ يًؿسقد١ ايعطدهس١ٜ         

ايدلٜڀ ْٝدد١ ايددَ اؽددرا أضددؿٌ  كبدد١ ايدددقٝل َه ْدد ڄ ؿدد٘ ايسادد ٍ. ٖٚٓدد ى ْؿددبٛا       

ٌ اـٝددد ّ يًسااددد١ ٚػٗٝدددص ٚ بددد١ ايػددددا٤خ نٓددد  ْساقددد  إٛقدددـ َدددٔ  دددٌ أغددد  ز ا٭ثددد  

ايه ٝؿدد١ إٓتػددس٠  ًدد٢  ٛاْدد  ايطدد١ًٝخ يهٓٓدد  ؾٛ ٦ٓدد   دد ط٬م ْدد ز  ػددٛا٥ٞ َه ددـ           

  ػ ٖٓدد  َؿدددزٙ اؾبدد ٍ ااٝڀدد١  ٓدد خ ٖٚددٞ  بدد ٍ َسؾددحل ٚ غددٝٛا١ ٚأٖددٌ اَػددل.         

أاططدددٓ   ٓدددددٖ   ددددإٔ أَسْدددد  قددددد اْهػددددـخ ٚندددد ٕ ٜٓبػددددٞ آؿٝددددر أٚاَددددس ا٫ْطددددجل      

تدددد٢ ْكدددددّ شلددددِ  ي٬يتجلدددد م  كدددد٠ٛ ايطددددًڀ ٕ قُددددد  ٝدددددزٚع ٗ َٓڀكدددد١ ضددددبٝوخ ا  

 اكدٜساآ   ٔ ايعدد ايتكسٜيب يًك٠ٛ ٚ ت د اؾٝؼ َٚٛقحل كُِٝٗ.

يهٔ ا٫ْطجل   ن ٕ ف شؾ١ غدرل قُدٛد٠ ايعٛاقد خ بصدرٜٔ  عدٌ ا٫ تبد ز آْد          

ضٓٛا ٘ قب ٥ٌ ايػكٞ ٗ أزقِٗ ٚغدع  ِٗخ ٚضدٓهٕٛ أٖدداؾ ڄ ضد١ًٗ شلدِخ شلدرا مل ٜهدٔ        

غدددد  زخ يٓؿدددد  ٧ ايكدددد٠ٛ ايعطددددهس١ٜ  أَ َٓدددد  غددددرل صٝدددد ز ٚاادددددخ ٖددددٛ إٔ ْتددددٛشع  ددددٌ ا٭  

ايدلٜڀ ْٝد١ إهػدٛؾ١ يٓد  ٚ ًد٢ َسَ ْد   د ط٬م ْدرلإ ن ٝؿد١ َٚسندص٠ اتد٢ ًْجلدل            

أندددل اـطدد ٥س ٗ ؾددؿٛف ايعدددٚ. نٓدد  ْدددزى  ددإٔ ٖددرٙ ٖددٞ صڀدد٠ٛ اْتجل زٜدد١خ ؾكًچدد١    

 ددْ  ٚ ط ط١ أضًجلتٓ  ػعٌ اًو إعسن١ غرل َته ؾ١٦خ يهٓٓ  َدحل ذيدو أؾدجل      
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ِ ايكددس ١ ا٭ٍٚ َددحل ااهدد ّ ايدقدد١ ٗ اؿددٜٛ  أٖددداؾٓ خ ٚايع َددٌ    إبدد دز٠ ٚضددٓٛ ٘ شلدد 

ٕ  ؼ بٓ  أغد  ز ا٭ثدٌ.   ٕك  دٌ ند ٕ     ٕٛ يٓ خ ؾُٝ  مٔ كؿٝٛاٯصس أِْٗ َهػٛؾ

اه ٝدـ ايٓد ز  ًٝٓد  َدٔ اؾبد ٍ       اٍقساز اط٬قٓد  يًٓد ز  ًد٢ ايكد٠ٛ ايعطدهس١ٜ قدد أدٳ٣       

 ااٝڀ١. 

اه ٝدـ طًكد ا زؾد ف َدٔ ند ْٛا ٗ      ٚ ٢ً ايسغِ َٔ أْٓ  نٓ  مٔ اشلدف َدٔ  

اؾبددد ٍخ ا٫چ إٔ أؾدددساد ايكددد٠ٛ ايعطدددهس١ٜ ايدلٜڀ ْٝددد١ قدددد  أؾدددٝبٛا   ٫زابددد ى ٚاشلًدددحل         

ا٫ْطددجل    اٍٚاـدٛفخ ٚغدعسٚا  دأِْٗ قدد ٚقعددٛا ٗ نُدٌ َته َدٌخ  ٚشلدرا ضد ز ٛا         

ِٖ اـِٝ ٚاـٝدٍٛ  ٤عِٗ قت٬ِٖ ٚ سا ِٖخ ٚا زنٌ ٚزاٖ ز ٌ  كٛااِٗخ ا ًٌَ َ

ساددت ايكدد  ٘ ايطٝ ضددٞ ايدلٜڀدد ْٞ ١. ٚندد ٕ َددٔ أٖددِ ايػ ؿددٝ ا ايتد٢  ٴ اؾسود 

ٚقدددد أؾدددٝ  ٗ ؾ دددرٙ أثٓددد ٤ ٖسٚ ددد٘ زانبددد ڄ  ًددد٢ اؿددد ْ٘. ٚ ٓددددَ  اغدددتدا      "َدددًٝٔ"

إعسن١   ٤ا إط ْد٠ يٓ   ٢ً ايؿٛز َٔ ؾسم ا٭اساز اـًؿ١ٝخ ايدَ اهؿًچدت  كدس     

 عدددة َدددٔ  ٝدددٛا بٍ   َٛاقدددحل إتُسندددصٜٔ ٗ ايػدددع   ٚاؾبددد ٍ ااٝڀددد١  ٓددد  ٚقدددس   

خ ٚٗ ؾددب ه ايٝددّٛ اي دد ْٞ   " بدد ٍ إػدد دي١ " اٍاَػددكٞ. ٚ ٓدددَ  اددٌ ايًٝددٌ اْطددجلبٓ     

 اٍٖٚٓد ى قُٓد   تٛقدٝو ٬َ طد ا اؿد د  ايدَ قد دا         "اب١ًٝ اؿبٌٝ" اٍاٛؾًٓ  

 دّ آؿٝر َ  مت ا٫اؿ م  ًٝ٘خ ٚمت اؿِٗ ايٛسٚف ايَ َٓعتٓ  َدٔ ا٫ْؿدٝ ع ٭ٚاَدس    

غددهٛى اددساٚد ايددبعة  ددٔ ٚ ددٛد صْٛدد١ َٓدضددٌ ندد ْٛا قددد  ًػددٛا      ايكٝدد د٠خ  ددٌ  ددسشا 

 قب ٥ٌ اـكس ايػكٞ  ٔ ؾسقتٓ  إتكد١َ.

ٚ ٓدددَ   سؾٓدد   ددإٔ ايكدد٠ٛ ايعطددهس١ٜ قددد اْطددجلبت َٗصَٚدد١ دٕٚ ز عدد١ ٚمل ؼدد٘      

يدٛدزخ  قسٜدد١ ايطدًڀ ٕ ؾدد حل  دٔ اطددٌ ٚ عبدٌ  ددٔ اطددٌخ       –زا شلد  ا٫چ ٗ اَهبٝددد٠  

٤ ٚاكددددٜس ايهدددد رلٜٔ.  عددددد ٖدددرا  دددددْ  يتٓٛددددِٝ    ٓددددٖ  اؿددددًت ؾسقتٓددد   ًدددد٢ اطددددسا  

ايؿؿٛف ٕٛا ١ٗ أٌٖ اَػكٞخ ٚادصًت ايڀ ٥ساا اؿس ١ٝ ٕطد ْد٠ قب ٥دٌ اَػدكٞ ٗ    

ق ٚيددد١ َدددٔ ايكدددٛاا ايدلٜڀ ْٝددد١ يدددسد ا٫ تبددد ز يٓؿطدددٗ  َدددٔ ٖصّتٗددد  ٚاصؿ قٗددد  ٗ   

 ؼكٝل أٖداؾٗ . 

اٗتددددص  ٚندددد دا إٔ خأؿددددل قؿددددـ ايڀددددرلإ اؿس ددددٞ ايدلٜڀدددد ْٞ أقددددسازاڄ نددددبرل٠ 

َعٜٓٛ ا ن رل َٔ ا٭اسازخ ص ؾ١   ٓدَ  قؿـ ايڀرلإ ايدلٜڀ ْٞ  ٝت ايطًڀ ٕ 

قُد  ٝدزٚع ٚأ ٓ ٤  َُٛت٘ ٗ َٓڀك١ ايكد ز٠ َٚٓد شٍ  عدة إػد زنٌ َعد٘ َدٔ       

ايكددػ٘  ًدد٢    اٍايكب ٥ددٌ َ ددٌ  ٝددٛا بٍ ايكجلددِٝ. ٖٚددرٙ ايتڀددٛزاا أدٸا  دد يه رلٜٔ       

   ٕ ؿدًٞ ي٬ْطدجل  خ ٭ٕ اشلددف ايدرٟ     ايطًڀ ٕ قُد  ٝددزٚع ٚا٭مح قُدد ؾد حل ا
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ٜد ؾحل ٖٚدرا قدد     أٍَ أ ً٘ ػُحل ا٭اساز ٖٛ َٛا ١ٗ َٚٓحل ٚؾٍٛ اؾٝؼ ايصاادـ  

 مت ؼكٝك٘  ٓ  ه.

ٝٳَٔٓ طكٓدد خ ٚغ ؿددٝ ڄ  كٝددت َتددٓك٬ڄ  ددٌ اددس ٌخ اددس    اٍ دددْ   ًڃدد خ ٚاددس  بٍ اٹ

س   ٔ ؾ٬ه. اس  أ٩َٔ  عددايتٗ خ ٚادس  ؾسقدتٗ   ًٝٓد  ا٭قدداز. ن ْدت ضدٓٛاا اد        

ٝٳٔ ًڃدد اكددٝٝل اـٓدد م  ًدد٢ ايطددًڀ ٕخ نُدد  إٔ اكٗكددس ايكدد٠ٛ ايعطددهس١ٜ    اٍقددد أدا  اٹ

٘ ٗ اَه ْٝدد١ ايطددٝڀس٠  ًدد٢ ٜدد ؾحلخ   أ ٛاْددٚ ضددتعُ زايدلٜدد١ ايدلٜڀ ْٝدد١ قددد ٖددص ثكدد١ ا٫  

 ٚشلرا  ٓجلٛا يًتؿ ٚض.  

 بٸددددس ايطددددًڀ ٕ ؾكددددٌ  ددددٔ  ًددددٞ ايعبددددديٞ  ددددٔ زغبتدددد٘ ٗ إ ٜدددددٜس      1961ٗ  دددد ّ 

ز ٚايطددًڀ ٕخ َ٪نددداڄ ٗ ايبددد٤  ددإٔ إعتُددد ايدلٜڀدد ْٞ أصدددلٙ    ايتؿدد ٚض  ددٌ ا٭اددسا 

اؿددخ  ٚزؾدحل   - أْ٘ ضدٝٛاؾل  ًد٢ أٟ ادٌ ٜكدُٔ َػد دز٠ ا٭ادساز َدٔ قڀد١ ايددز          

ٝٳٔاؿؿددد ز  ًددد٢ َسندددص    ًڃددد خ ٚإ وؿدددٜ يًطدددًڀ ٕ َه ْتددد٘ ٗ زأع اشلدددسّ ايكبًدددٞ    اٹ

 ٖس ٕ أٜددد١ َٛددد ٜٚبكددد٢ ايطدددًڀ ٕ َددددْٝ ڄ  دددد   ٕأنطدددًڀ ٕ. يكدددد ٚاؾدددل ا٭ادددساز  ًددد٢    

     ْ إُ ًدد١  ١ٝ طددهس١ٜخ ٚإٔ  ًدد٢  سٜڀ ْٝدد  إٔ اصٜددٌ نددٌ إٛدد ٖس ايعطددهس١ٜ ا٫ضددتٝڀ 

  يك٠ٛ ايعطهس١ٜ ايبػدس١ٜ ٚ ٗد ش ا٫اؿد ٍ اي٬ضدًهٞ َٚسندص اؾُد زى. يهدٔ ؾدٛ ٧         

ايٛضددددٝ٘  ددددسؾة إعتُددددد ايدلٜڀدددد ْٞ يطددددجل  ايكدددد٠ٛ ايعطددددهس١ٜ أٚ اغدددد٬م َسنددددص    

 و ايٛض ط١.ا٫اؿ ٫اخ ٚشلرا اْطجل  ايطًڀ ٕ ايعبديٞ َٔ اً

ن ْددت ٖصّدد١ ٚاْهطدد ز ايكددٛاا ايدلٜدد١ ايدلٜڀ ْٝدد١ َددحل َددٔ زاؾكٗددِ َددٔ ايكٝدد د٠       

َٴد   ٠خ ٚيكدِٓٗ اي دٛاز ا٭ادساز دزضد ڄ َ٪ٕد ڄخ ٚأٜكٓدٛا إٔ ا٫نتطد ه        سٻايطٝ ض١ٝ ٚايعطدهس١ٜ 

ايدلٟ يًُٓڀك١ أَس ٜؿع  ؼكٝكد٘. ٚشلدرا زأٚا إ أؾكدٌ ٚضد١ًٝ ٖدٞ ا٫ضدتؿ د٠ َدٔ        

ٝٳَٔڀددد ز  ًڃددد ٔ إ ٜٓكًدددٛا ايٝددد٘  ايكدددٛاا ايبػدددس١ٜ ٚايعطدددهس١ٜ َدددحل ايعتددد د   ايدددرٟ ّهددد اٹ

ٕ أطد ٥س٠ اس ٝد١ ٗ إڀد زخ يهدٔ َد       1962 د ّ  ٚاٱَداداا  دل ايڀرلإخ ٚؾع٬ڄ ٖبڀدت  

ات٢ أطًل ا٭مح  بد ايس  اؿ ع  ًٝٗ  ايٓ ز ٚأؾ  ٗ   طدبحل طًكد اخ    غس ت   شلبٛٙ

 إٔ ٜكًدحل   يڀد ٥س٠ دٕٚ أٟ   ٚأؾ   أاد إطتكبًٌخ ؾًِ ٜهٔ أَ ّ ايڀٝ ز َدٔ صٝد ز ا٫چ  

ز ع١ ارنس. ٖٚهرا ًٚچت ٜد ؾحل  ؿد١ٝ  ًد٢ إطدتعُس اتد٢ زاًٝد٘ َدٔ  ٬دْد   ػد١ٝ          

 ّٜٛ ا٫ضتك٬ٍ.
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   ْٞايؿؿٌ اي

 مرحلة الكفاح المسلح 
 البرٌطانً  ستعمارضد اال
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 ايؿؿٌ اي  ْٞ 

 

 مرحلة الكفاح المسلح 

 البرٌطانً رستعماضد اال
 

 حركة المومٌٌن العرب  إلىاالنضمام 

غٗدا ؾذل٠ اـُطٝٓ ا َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ اْتػ ز ايؿهس ايكَٛٞ ايعس ٞخ ايدرٟ   

ُٸٝت عسن١ ايكٌَٛٝ ايعدس خ    بٸس  ٔ أٖداؾ٘ ْٚػ ط ا٘ َٔ ص٬ٍ اسن١ ق١َٝٛ ضٴ

 ضدتعُ ز ٫اػهچًت ٚؾ زا شل  ؾسٚع ٗ  دد َٔ ايبًدإ ايعس ١ٝخ ٖددؾٗ  ايٓكد ٍ قدد ا   

ٗ ايٛطٔ ايعس ٞ.  ٚن ٕ اأضدٝظ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ يتجلسٜدس  ٓدٛ  ايدُٝٔ ااتدٌ ٗ        

ّ اؿدد١ًٝڄ يٓػدد ٙ اًددو اؿسندد١ ايددَ د ُٗدد  ايددس٥ٝظ إؿددسٟ    1963أغطددڀظ  دد ّ 

ايدلٜڀد ْٞخ َٚدٔ أ دٌ قٝد ّ دٚيد١       ضدتعُ ز ايسااٌ ْ ٍ  بد ايٓ ؾس يًٓك ٍ قدد ا٫ 

 َطتك١ً اس٠ ٗ  ٓٛ  ايُٝٔ. 

ٗ ٖددددددرٙ ٚقددددددد زأٜددددددت   

اؿسندددددد١ ٚأٖددددددداؾٗ  َدددددد  

ٜعدددددددددل  ددددددددٔ طُٛادددددددد اٞ 

ٚأا٬َددددددددددٞ ٗ ايٓكدددددددددد ٍ  

يڀدددسد إطدددتعُس ٚؼكٝدددل 

اٝدددد ٠ اؿسٜددددد١ ٚايعدايددددد١خ  

ٚشلددددددرا قددددددسزا ا٫يتجلدددددد م  

عسند١ ايكددٌَٛٝ ايعددس   

ّخ َددددددٔ صدددددد٬ٍ  1959 دددددد ّ 

  ١ ا٭مح ددد١ٜ  س٥ ضسٿددداًك١ ضٹ
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     ٕ ٓ قػدددد١ ْ ؾدددس ؾدددددٸهخ ايدددرٟ اعسؾددددت  ًٝدددد٘ ٗ َدٜٓددد١  عدددد زخ ٚندددد ٕ أٍٚ يكددد ٤ يٓدددد  

ا٫ْتط   يًجلسند١ ٗ َٓصيد٘ اٝدك غدسه يدٞ  أٖدداف اؿسند١ ٚزأٜدت َعد٘  ددداڄ َدٔ            

ْٗ  أاتِٗ َدٔ يبٓد ٕ. ٖٚهدرا  عدد ادٛاز ٚاصتبد ز       اايهت  غؿٛف ٖرٙ اؿسن١خ ق ٍ 

أصر َي ايكطِخ ٚاقع ڄ ٜدٟ  ٢ً َؿجلـ ايكسبٕ ايهسِٜ ٚإطدعخ ٚند ٕ َكدُٕٛ   

٘ َدٔ  ٬دْد خ ٚاؿؿد ٚ  ًد٢     اصسا د  ايدلٜڀد ْٞ اتد٢   ضدتعُ ز ايكطِ ايٓكد ٍ قدد ا٫  

س١ٜخ ٚ دددّ نػددـ أ كدد ٤ اؿسندد١ ٗ ادد ٍ اعسقددٞ ي٬ تكدد ٍ ٚايتعددرٜ خ ٚإٔ       ايطٿدد

 ٚقت ايڀً  يتٓؿٝر أٟ ١َُٗ. أنٕٛ   ٖصاڄ

أثٓددد ٤ أدا٤  اٛا ددددٚاٚأادددرنس ٖٓددد  أزلددد ٤  ددددد َدددٔ ايدددص٤٬َ ٗ اؿسنددد١ ايدددرٜٔ   

 َدٔ  بدٌ قدسٸّخ  ًدٞ     ايكطِ ِٖٚ: ْ ؾس  بد ايكٟٛ َٔ قسٜد١ ضدًؿ٘خ ٜطدًِ  بدد اهلل    

ٍ  ددٔ ؾدد٬ه. ٚيكددد ٚقددعت   بضدد مل ايٓدد صيب َددٔ ذٟ ْ صدد خ ٚقُددد ق ضددِ  ًددٞ َددٔ     

ؼت ايت س ١ ٕد٠ ضت٘ أغٗس ات٢  ؾسا  كٛا ززلٝ  ٗ اؿسن١خ  عددٖ   كٝدت ٗ   

ٞٸ.                َٓڀك١ أ ٌ ث٬  ضٓٛاا أَ زع ١َٓٗ ايبٓ ٤ ٚأْؿر أ١ٜ َٗ ّ اٛنٌ اي

    ٝ  ضددددتعُ زإٓ ٖكدددد١  ي٬  ُدددد ٍٓ ا ُددددت ايعدٜددددد َددددٔ ا٭ صدددد٬ٍ ؾددددذل٠ اـُطدددد

ايدلٜڀدد ْٞخ  عكددٗ   بدد ز٠  ددٔ ٖبٸدد ا ٚاْتؿ قدد ا ثٛزٜدد١ ْ  ٝدد١خ ٚ عكددٗ   ڀدد٫ٛا        

ايدلٜڀدد ْٞ ٚ ُدد٤٬ٙ   ضددتعُ زؾسدٜدد١   غدد زنت ؾٝٗدد  َددحل  دددد َددٔ إٓ قددًٌ قددد ا٫    

بْراى ٚٗ َكدَتُٗ  أذنس َٛاقـ ٚ ڀ٫ٛا: إٓ قٌ قُد  دٔ  ٝدد زٚعخ قُدد    

 حل إؿًٞخ ايطكًدٟخ اؾٗٛزٟخ ايس ٝصٟخ ايدَ ْٞ ٚاجمل  ًد١.   عدة ٖدرٙ ايسَدٛش      ؾ

 َٓر اي ٬ثٝٓ ا ٚايبعة َٓر اـُطٝٓٝ ا. ضتعُ زن ْت آ قٌ قد ا٫

 سبتمبر 42المشاركة فً ثورة 

ط اددت  ٓٛدد ّ أاْتؿددسا اي دٛز٠ ٗ سلدد ٍ ايددُٝٔ  عدد إٔ    1962ضدبتُدل  دد ّ   26ٗ 

ؾُٗددٛزٟ ايددرٟ  ددسا ق ٚيدد١ ا ٗ قدد٘ ٫اكدد ڄ َددٔ قبددٌ        اٱَ َدد١ ٚأ ًٓددت ايٓٛدد ّ ا  

إًهٌٝخ يهدٔ ايٓٛد ّ إؿدسٟ  كٝد د٠  بدد ايٓ ؾدسخ ايدرٟ ند ٕ ٜدس٣ ٗ قٝد ّ اي دٛزاا            

قد إًه١ٝ ٚاٱَ َد١ ٗ ايدٛطٔ ايعس دٞ اْتؿد زاڄ ٚاعصٜدصاڄ يًٛادد٠ ايعس ٝد١ ايدَ ند ٕ          

ًچجل٘ َؿدددس١ٜ ٕطددد ْد٠ ثدددٛز٠ ضدددبتُدل قددد        د إًهدددٌٝ ٜدددد ُٗ   كددد٠ٛخ أزضدددٌ قدددٛاا َطددد

 إًُهدد١ ايعس ٝدد١ ايطددعٛد١ٜ ٚ سٜڀ ْٝدد . ٚ ٓددد اغددتداد إعدد زى ٚ ٗددت      إددد ٌَٛ َددٔ  

أ ٓ ٤ ٜد ؾحل ٚايكد يحل ٚزدؾد ٕ ٚايعٛايدلخ      اٍايك ٖس٠ ْدا٤ٶ اذا ١ اذا ١ ؾٓع ٤ ٚنٌ َٔ 

ٚنددٌ أ ٓدد ٤ اؾٓددٛ  ايعس ددٞخ ٜددد ِٖٛ يًدددؾ ع  ددٔ ثددٛز٠ ضددبتُدلخ ٚقددد يبٸٝٓدد  ايٓدددا٤        

 ٞ ٚزؾٝكٞ ايكدِٜ قُد ؾ حل إؿًٞ اضتعدادا يًطؿس.  ٚاٛ ٗت ٭يتكٞ  صًَٝ
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اؿددخ  ٖٚٓد ى ايتكٝٓد     -قس١ٜ ايدز  صس ١ بٍ  ٖٛس ٗ ٜد ؾحل  اٍؼسنٓ   َع ڄ   

ٚغد ـ بصدس ازلد٘ ايددٚ يخ َٚه ٓد  ٗ ٖدرٙ        " بطٛم"أٓد ؾ حل اؾٖٛسٟ    ٭مح

ُٛ د١  ف  د ٤ا ايكس١ٜ ث٬ث١ أٜ ّ ْٓتٛدس ٚؾدٍٛ فد َٝحل أصدس٣ َدٔ ٜد ؾحلخ ٚ  يؿعدٌ        

ِٗ ايػدددد  س غدددد ٜـ قُددددد اـ يدددددٟخ قُددددد اطددددٌ غددددٛ ١    َددددٓايٝٓدددد خ ي٬ْكددددُ ّ 

 اٍذٟ ْ  ِ ثِ اضتأ سْ  ضٝ ز٠ يتٓكًٓ  َدٔ ذٟ ْد  ِ    اٍٚغرلُٖ خ  ٓدٖ  ؼسنٓ  

اعدددص. ٚٗ اعدددص ا تُعٓددد   عددددد َدددٔ أ ٓددد ٤ اؾٓدددٛ  َدددٔ زدؾددد ٕ ٚايكددد يحل ٚغرلٖدددِخ ثدددِ    

١ ايٛاقعدد١ سلدد ٍ  َٓڀكدد١  ا ٻدد  اٍٚاؾددًٓ  ايساًدد١  سؾكدد١ ا٭مح ؾدد حل  ًددٞ ايػصايددٞ     

اضتػسقت زاًتٓ  ث٬ث١ أٜ ّخ ٖٚٓد ى ايتجلكٓد   د ؾٝؼ     ٚقدايُٝٔ َػٝ ڄ  ٢ً ا٭قداّ 

خ ن َددٌ إؿدسٟ ٕك َٚد١ إًهددٌٝ ٗ  بد ٍ اا  ػدد١ ٚغرلٖد خ ٚ كٝٓدد  ْك ادٌ ٕددد٠ غدٗس      

ٜدد ؾحل يككدد ٤  اضددذلاا١ قؿددرل٠ ثددِ      اٍصكددٓ  ص٬يدد٘ َعدد زى قدد ز١ٜخ  عدددٖ   دددا      

يهسٸ٠ َٔ  دٜدخ ٚيهٔ ٖرٙ إس٠  سؾكد١ ايػدٝ  ضد مل  بدد ايكدٟٛ اؿُٝكد ْٞ         ٚدا  ا

ٞ ٚفُٛ ١ َٔ إكد اًٌخ  ًدؼ  دددِٖ     ؾدٓع ٤خ   اٍَ ٥د١ َك ادٌخ اٝدك اٛ ٗٓد       ادٛاي

ٕددد٠  ػددسٜٔ  غسضدد١ إٓدد طل ايددَ ٜتٛا ددد ؾٝٗدد  إًهٝددٕٛخ ٚصكددٓ  َعدد زى     اٍَٚٓٗدد  

 بدد ٍ اا  ػدد١ ٫ضدددت٦ٓ ف    اٍ َٜٛدد ڄخ أصددرْ   عدددٖ  اضددذلاا١خ ثددِ  ددددْ  َددس٠ أصددس٣       

طدُت  إعسن١  كٝ د٠ ايػ ؿ١ٝ ايكب١ًٝ إػٗٛز٠ أٓدد  بدد ز د٘ ايعٛاقدٞخ اٝدك اٴ     

 إع زى أصرلا يؿ حل ايٓٛ ّ اؾُٗٛزٟ ٖٚص١ّ إًهٌٝ.

 الجبهة المومٌة عضوٌتً فً

 عد اْتؿ ز اؾُٗٛزٌٜ ٗ سلد ٍ ايدُٝٔخ  ددأا ْدٛا٠ اسند١ ايكدٌَٛٝ ايعدس  ٗ        

ايدلٜڀد ْٞ ٗ اؾٓدٛ خ اٝدك     ضدتعُ ز ُٔ اطتعد يتػهٌٝ  ب١ٗ ا ز د١ ا٫  ٓٛ  ايٝ

ادا ٢  دد َدٔ ايعٓ ؾدس ايؿ  ًد١ يعكدد ا تُد ع َٛضٸدحل ٗ ؾدٓع ٤خ ْدت   ٓد٘ اأضدٝظ           

ّ ايَ اضتأْؿت ْك شل  قدد إطدتعُسخ ٚٗ ايٛقدت    1963اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ أغطڀظ 

ٗ  ٚأٖداؾٗ  ات٢ ْكد ت  ْؿط٘ اضتُس ايعٌُ يؿٝ غ١ َػسٚ ٗ  ايچرٟ ودد  سْ ف

 25 اٍ 22ايٛددسٚف يعكددد إدد٪ُس ا٭ٍٚ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٗ اعددص صدد٬ٍ ايؿددذل٠ َددٔ          

ّ ايرٟ د   ٫ْعكد دٙ  ددد َدٔ ايسَدٛش ايؿ  ًد١ ٚ ًد٢ زأضدِٗ : قجلڀد ٕ         1965ْٜٛٝٛ   ّ

ايػددعيبخ ؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـ ايػددعيب. قُدددد أٓددد ايبٝػددٞخ  ًددٞ  بددد ايعًدددِٝخ          

نددٌ إٓ قددًٌ َددٔ   اٍأٚي٦ددو ايددرٜٔ ٚ ٗددٛا ايددد ٛاا   قُددد  ًددٞ ٖٝدد ِ ٚغرلٖددِخ 

اسنددد١ ايكدددٌَٛٝ ايعدددس  ٚغرلٖدددِ ضدددٛا٤ َدددٔ نددد ْٛا َتٛا ددددٜٔ ٗ ايػدددُ ٍ أٚ ٗ        
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ٖ ًدٞ اؾُعٝد ا ٚايٓك  د ا ٗ َدٜٓد١  ددٕ َ دٌ :        اٍاؾٓٛ خ نُ  ٚ ٗت ايد ٠ٛ 

ٌ ْع١ٝ أ ٓ ٤ ايكد يحل ٜٚد ؾحل ٚيدٛدز َٚهدرلاع  ٚغرلٖد خ ٚندرا ايٓك  د ا ايطدبحلخ ٚند         

 اعص.  اٍايػ ؿٝ ا ايطٝ ض١ٝ ا١ُٕٗ   ؿكٛز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٝٓٗدد  نٓددت قددُٔ فُٛ دد١ َددٔ ش٥٬َددٞ ايددرٜٔ زأٜددت ؾددِٝٗ قددد٠ٚ  ٗ ايٓكدد ٍ       

أَ  ٍ إٓ قٌ قُد ؾ حل إؿًٞخ إٓ قٌ ايطدًڀ ٕ قُدد  ٝدد زٚع ايًدرإ زأٜد       

ٙ  يددٚزُٖ  ايطد  لخ يدرا   زقد  طسٜكد١       ٗ  كد ٖرا إد٪ُس ايػد ٤ٶ   اٝدك طًبد     خاْعكد د

إٔ ٜهدددٕٛ ذيدددو إددد٪ُس اَتدددددادا يًٓكددد ٍ ايطددد  ل قدددد  سٜڀ ْٝدددد خ ايدددرٟ  ددددأ َٓددددر         

يعٌُ ضٝ ضدٞ  دٜدد. ْٚٛدسا يعددّ ؼكدل َڀًبُٗد  اْطدجلب           دا١ٜا٭ز عٝٓ ا ٚيٝظ 

 دددٔ  ٖدددرٜٔ إٓ قدددًٌخ  عدددد إٔ قدددسز ا ا٫ْطددد٬مح      غ قدددبٌخ ٭ كددد٢ ٭ٍٚ َدددس٠  عٝدددداڄ  

ٟٸ ُٓٗ خ ْٛسا يًكٓ  ١ ايَ اٛ  ٗ   ايً ١ٓ    ٤ا  ؿٝ ٝ ا ٚا٭ٖداف  ايَ  ؾسا يد

ٚٴ   ددا   يدد ِ ايد٬شّ َدٔ     ايتجلكرل١ٜ يًُ٪ُسخ شد  ٢ً ذيو إٔ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ قدد 

اهَٛدد١ َؿددسخ ٚ  يتدد يٞ اقتٓعددت  ددإٔ  اًددو اي ددٛز٠ ضتطددتُس ٚأْٗدد  إدددصٌ ايطددًِٝ           

   ايددٛاضددددحل يتؿ فٛ ا٫دٖ  َ دددددددصٸش َٔ قٓددددايدلٜڀ ْٞخ َٚ    ضتعُ زيًٓك ٍ قد ا٫
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 أٜٝددد يؿهددس٠ اأضددٝظ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١   ٚايت

َددددٔ قبددددٌ  دددددد نددددبرل َددددٔ ايػ ؿددددٝ ا     

ايطٝ ضددددددد١ٝ اؾٓٛ ٝددددددد١ ٚإكددددددد اًٌ َٚدددددددٔ   

 "ٜددد ؾحل"قدددُِٓٗ  ددددد َدددٔ أ ٓددد ٤ َٓڀكتددد٘   

ايدددرٜٔ نددد ْٛا َتٛا ددددٜٔ ٖٓددد ى أَ ددد ٍ:      

 بداهلل إطعدٟ ٚقُد ْ ؾدس  بدأٓدد   

  بدز ٘  بددددداهللِ ددد يدددخ ض"  سددددددد "إًكچ  

ٚ بددداي٬ٙ  بدددداهلل  بدز ددد٘ ٚ ًدددٞ  بدددداهلل  بدز ددد٘ ٚقُدددد  بددددايس   ددددل ٚغساَددد٘   

 ؾ حل إٓؿٛزٟ ٚقطٔ قُد إڀسٟخ ٚاطٌ قُد  ٔ  ًٞ   َس.

إ اضتعساقددددددددددٓ  شلددددددددددرٙ 

ايؿدددددذل٠خ ٚ ٗدددددرٙ ايسَددددددٛش مل   

ٜهددددددٔ اصتددددددصا٫ يًتددددددد زٜ  أٚ   

ايػدددددد ٤ٶ يدددددددٚز أادددددددخ يهٓٓدددددد    

اٜٚددددد١ آ ٚيٓددددد ٙ ؾكددددد٘ َدددددٔ ش 

اضدددددٗ َٞ َٚػددددد زنَ ؾٝددددد٘  

 يٝظ ا٫ځٸ. أَ  أادا  ٚٚق ٥حل 

 22ٚق ٥حل إ٪ُس ا٭ٍٚ إٓعكدد َدٔ    اٍاًو ايؿذل٠ ؾٗٞ ن رل٠ َٚتػعب١. ٚ ٛد٠ 

ّخ  ّهٓٓددد  ايكدددٍٛ أْددد٘ قدددد غدددٗد اصت٬ؾددد   ددد يس٣٩خ ادددٍٛ نٝؿٝددد١    1965ْٜٛٝدددٛ  25 اٍ

نٌ َدٔ ا٭صد٠ٛ:    ّ ً٘ن ٕ ٚ. ا٭ٍٚ: طسؾ ٕايٓك ٍ قد إطتعُسخ اٝك  سش ٖٓ ى 

  ضدددٓدٚٙ ٚ ًدددٞ ضددد مل  ًدددٞخ   ٚقُدددد ضددد مل  بدددد اهلل ا٭ؾدددٓ خ  بدددد ايكدددٟٛ َهددد ٟٚخ  

ايدلٜڀددددد ْٞ طسٜكددددد  يتجلكٝدددددل   ضدددددتعُ ززأٚا ٗ ايٓكددددد ٍ ايطدددددًُٞ قدددددد ا٫  ٖٚددددد٪٤٫

ٚ د  سٜڀ ْٝ  َٓو  ٓدٛ  ايدُٝٔ ا٫ضدتك٬ٍ  د ّ      اٍا٫ضتك٬ٍ َطتٓدٜٔ ٗ ذيو 

ٚايهت  د١   يؿدجلـ ٚغرلٖد  يًتع ٝدٌ  ساٝدٌ      ا٫قسا  ا  اٍايً ٤ٛ  ؾؿكًٛاّخ 1968

 إطتعُس.  

ايڀددسف اٯصددس  كٝدد د٠: قجلڀدد ٕ ايػددعيبخ ؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـخ قُددد           ٚندد ٕ 

       ٞ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ     خايبٝػٞخ  ًٞ  بد ايعًدِٝخ قُدد  ًدٞ ٖٝد ِخ  ًدٞ  دٓذلخ ايطد٬َ

ًچو ٚضدد١ًٝ يًٓكدد ٍ َددٔ أ ددٌ ؼكٝددل ٜددّٛ اـدد٬ف َددٔ    ٚزأٚاٚغرلٖددِخ  ٗ ايهؿدد ه إطدد

 ًت  بٗ ا ايكت ٍ َحل قٝ دااٗ .هِّايهؿ ه إطًچو ٚغٴ قسٸٖٚهرا أڂ خٕطتعُسا
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 م3622ٌناٌر35ذكرٌاتً مع الدمج المسري 

شيت أارنس اؿ ؾٌٝ اًو اي١ًًٝ ايَ مت ؾٝٗ  ا د٬ٕ دَد  اؾبٗدتٌخ اؾبٗد١     َ  

ايكَٛٝد١ يتجلسٜدس  ٓدٛ  ايدُٝٔ َُٚٓٛد١ ؼسٜددس  ٓدٛ  ايدُٝٔ ااتدٌ. نٓدت اٝٓٗدد           

ٌ ٜ ؾحل يكك ٤  ك١ٝ أٜ ّ غدٗس زَكد ٕ اي   اٍت ٗٝصاا اي٬ش١َ يًطؿس اضتهٌُ اي  ؿكدٝ

قددد ٖ ددساِٗ ٕدد  ٜصٜددد  ددٔ  دد ّ   ص ؾدد١ ٚخ  ٝددد ايؿڀددس إبدد زى  أؾددساهَٚػدد زن١ ا٭ٖددٌ 

 ايؿددا٥ٞ ٗ  ددٕ ٚأ دٌ.    ٞ طب  اْػػ يٞ  ٌ  ًُٞ ٗ ١َٓٗ ايبٓ ٤ ٚ ٌ  ًُد ن ٌَ 

ؤ يًبعٝدد َدٔ    خشَ ڄ يًبٝت٬َ ؾأؾبوايبؿس  ٚؾكدن ٕ ٚايدٟ قد اكدّ  ٘ ايطٔ ٚ

ٜ ٚأ ٓ ٥دد٘  ي١ َٓدد٘ ٗ  داٜدد١ ذيددو ايػددٗس   را اضددتًُت زضدد  شلددخ ٚاْطدد٘٪ٜػددت م دا٥ُدد ڄ ٕددٔ 

 .أٜ ّ ايعٝد َع٘ َٚحل ايٛايد٠ ٚايصٚ ١ ٚا٭ٌٖايٛؾٍٛ يكك ٤ ٜڀً  َي  ؿكٌٝاي

 عدددد ٜدددّٛ َدددٔ ػٗٝدددص اشلدددداٜ  َدددٔ ٬َ دددظ ٚاًٜٛددد ا ٚغرلٖددد  َدددٔ يدددٛاشّ اًدددو          

نددد ٕ ايٛقدددت   خ سؾٝكدددٞ ايددددا٥ِ اطدددٌ  بدددداؿبٝ   ٤  يًكددد إٓ ضدددب ا قدددسزا ايدددرٖ  

ٖ أٗ غددس  ايػدد ٖٞ ٗ   ؾ ضددتُتعٓ اٝٓٗدد  َطدد ٤   أاددرنس  ٫ خَدٜٓدد١  عدد ز  ٞاددد َكدد 

أاددرنس  أْدد٘ ندد ٕ ٜكددحل ؼددت  ُدد ز٠ ؾكددٌ  بددد اؾبدد ز أَدد ّ َطدد د           ييهددٓ خازلدد٘

ٞ  ٙندد ٕ َدد  ّٝددص ٚ عدد زخ  ٖتعدد ڄ ٖددٛ ؾٝدد٘ ٚهعددٌ غددس  ايػدد ٖٞ    ددٔ غددرلٙ َددٔ إكدد ٖ

ايٛضد١ًٝ     تبد زٙ  َؿدز  ر  يًٓد ع   ايرٟ ن ٕ اٝٓٗ  "ايسادٜٛ" ٛد  ٗ ش إرٜ عٚ 

ٗ ايٛاٝد٠ ٚا٭ِٖ ٚا٭ضٌٗ ايَ اس ڀٓ  َ  ود  ٗ  بٗ ا أزض اؾٓٛ  ااتٌ ٚ

 ايع مل ايعس ٞ.

ؾددٛا ايكدد ٖس٠ ٚيٓدددٕ أٖددِ ٚأغددٗس اٱذا دد ا ايددَ      ٚ اعددص ٚؾددٓع ٤   ان ْددت اذا دد  

ا٭صبد ز   أن دس   ٕاعدص ٚؾدٓع ٤ اػڀٝد     اذا تد خ ٚن ْت ػـْت  حل ْػسااٗ  اٱصب ز١ٜ  ػ

ٕ        ُ ٍاا١ًٝ ٚص ؾ١ ا٭  .ايؿدا١ٝ٥ ٗ َٓد طل اؾٓدٛ  ٚأُٖٗد  زدؾد ٕ ٚايكد يحل ٚ دد

ؾجلٛاٙ إٔ اؾب١ٗ ايكَٛٝد١    ڄٖ َ  ڄ  ْٝع ڄ   ذا ١ اعص ارٜحل  ٝ ْٓٗ ذيو إط ٤ ؾٛ ٦

اؿكتد   ًد٢ ا٫ْددَ ع    يتجلسٜس  ٓٛ  ايُٝٔ ١َُٛٓٚ ؼسٜس  ٓٛ  ايُٝٔ ااتدٌ قدد ا  

     ٌ ذيددو ايبٝدد ٕ   خ ٚٓددٌٗ  بٗدد١ ٚااددد٠ اطدد٢ُ  بٗدد١ ؼسٜددس اؾٓددٛ  ايددُٝي ااتدد

ٔ   اٛقٝدحل   ًدٞ أٓدد ايطد٬َٞ ٖد ٬ڄ  دٔ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٚ بدد اهلل ا٭ؾدٓ            ندٌ َد

 ًدد٢ إطددت٣ٛ ايعدد ّ ندد ٕ ٚقددحل اٱ دد٬ٕ َؿ  ددأ٠ أثدد زا   . ٖد ٬ڄ  ددٔ َُٓٛدد١ ايتجلسٜددس 

ٚ اي١َٝٛ َٔ غك  أغً  قٛا د اؾب١ٗ ايك ٓ ؾدسٜٔ ٚندرا ايكٝد داا ايدَ     إؿددا٥ٌٝ 

 خز َٔ ازػ يٝد١ ٚغدب٘ ؾسدٜد١   ا طب  َ  ااؿـ  ٘ ٖرا ايكسخ مل اػ زى ٗ ذيو ايدَ 

ضدٞ اطد ٫٩ا   أرا اٱ ٬ٕ  ددأا اددٚز ٗ ز  شلعٓد زل  ٞ ؾأَ   ٢ً إطت٣ٛ ايػ ؿٞ 

ادد   ا٫اؿد م  ًد٢    مت أْ٘ قدٕ ذا مل ابًػٓ  ايكٝ د٠  َٓٗ   ١خغ ؾٝشل  ا    ا مل أ د 
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ؾ يكڀددد ع ايؿددددا٥ٞ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١ ايدددَ ابٓدددت      خاددد زىٞ  ٗدددرا اؿ دددِ ٚا٭ُٖٝددد١  

ٕ يتجلكٝددل اسٜدد١ ٚنساَدد١ اٱ    أض ضددد١ٝڄ َٚ زضددت ايهؿدد ه إطددًو ٚضدد١ًٝڄ     ٚؼسٜدددس  ْطدد 

ا٭زض ٜػددهٌ دٕٚ أدْدد٢ غددو ايعُددٛد ايؿكددسٟ ايددرٟ هعددٌ اًددو اؾبٗدد١ َٓتؿددب١      

ٌ ٚ خٚغددد ك١ ايكٝددد د٠ ٭ٟ ضدددب   نددد ٕ ضدددٝهٕٛ  داٜددد١    ػ ٖدددٌ ٖدددرا ايكڀددد ع َدددٔ قبددد

 .شل  ايٓٗ ١ٜ

ّ ٭ادددرنس ٜدددّٛ اأدٜددد١ قطدددِ ا٫ْكدددُ ّ   1959 ددد ّ  اٍٖدددٛا ظ إ قدددٞ  دددٞ ا  ددد د

ن ٕ قُٔ إساؾكٌ يٞ  ا ٔ  خٚاي٤٫ٛ ؿسن١ ايكٌَٛٝ ايعس  ٗ َٓصٍ ْ ؾس ؾده

ٝٻد   خاٯصدس  ؿهدس٠ ا٫ْتُد ٤   ٖدٛ   قسَٜ  بد ايكدٟٛ  دٔ ضد مل ايدرٟ اقتٓدحل      س زأٜد٘  ا٫ أْد٘ غ

٘   ٓد ًٜدصّ ايعكدٛ ؾدساا١  د ي٤٫ٛ      يهْٛد٘خ اطد  زأٜد٘خ   اؿ ؾدٌٝ ذيدو ايكطدِ     زل  د

ٛ    ؼدٜدد  ؾدسٜو ٗ   غدرل إڀًل يًجلسن١ ٚيهٓ٘  اد ٍٚ   .ٚا بد ا اؿسند١ ػد ٙ ايعكد

٘  إٔ َٔ اك٘ إٔ ٜسغو ْؿطد٘ ٜٚذلغدو ٕٓ ؾد  قٝ دٜد١ ٚإٔ ايكٝد د٠      اقٓ  ْ ؾس ؾده 

ؿسن١ ضٛا٤ ن ٕ ايعكدٛ ٗ ا٭طدس ايددْٝ     َٔ أ ك ٤ ا ٠ ٤ٓٻضتأصر  أٟ َكذلا ا  ٳ

ٝٴكسٸٙ إدد٪ُس ايعدد ّ. نددٌ ٖددرا مل ٜكٓددحل      أٚ ايعًٝدد  ٚإٔ أٟ قددساز ّددظ ايتٛ ټدد   ٘ ايعدد ّ ضٳدد

 ثس  عدٖ  ايتؿسع يعًُ٘.بسؾة اأد١ٜ قطِ ا٫ْكُ ّ ٚؾ خ بدايكٟٛ  ٔ ض مل

َٔ عسند١ ايكدٌَٛٝ   ٩ ٢ً ايسغِ إٔ ػس ١ ايطٓٛاا اـُظ إ ق١ٝ  عًتي أ 

ِ س  ايعدد  ًډدد    ثدد َددد  ؼ أٚ مل أدزى َددد  وؿددٌ أٚ    ؾبٗددد١ ايكَٛٝدد١ ٚمل أغدددعس  ددأْي مل أڂ 

 طدب   ٬قدَ إُٝدص٠ ٗ ايبدد٤  ؿدده ٚؾُٝد   عدد َكبدٌ         ذيدو  ضٝجلؿٌ. قد ٜهدٕٛ  

ٚض ٌٕ ثِ  عبد إًدو ازل  ٝدٌ. يهدٓي أ دذلف  دإٔ ا د٬ٕ اعدص  عًدي أاطد ٤ٍ ٖدٌ           

ِ ٚأْدد٘ قددد انتػددـ َبهدددساڄ إٔ    طٳدددايكځندد ٕ ا ددٔ قددسَٜ قكددد ڄ ٗ اؿطددرلٙ ٕدد  ااتددٛاٙ       

ٚإٔ  خ يكسازاا اؿ زلددد١ ددداؿسندد١ ٫ اًدددصّ ْؿطدددٗ     ڀدد ٤ أُٖٝددد١ ٱ ددد٬ؽ أ كدد ٥ٗ     

 ٝ س يعكدددد َددد٪ُس اضدددت ٓ ٥ٞ  ددد ّ يً بٗددد١   كٿددداتددد٢ مل ؼ ١يً بٗددد ١ايكٝددد د٠ ايطٝ ضددد

إطدت داا ٚايٛدسٚف إٛقدٛ ١ٝ     ٚأٖداف ٚغدسٚٙ ٖدرا ايددَ      يًٛقٛف أَ ّ ايك١َٝٛ

مل ْؿُٗدد٘ مددٔ ٗ  زَدد   اڄ دٜددد  ڄَ  عًددت قٝ دآدد  ايطٝ ضدد١ٝ اكددسأ ٚاقعدد  ٚايرااٝدد١ ايدد

ٕ  ايكڀددد ع ايؿددددا٥ٞ   صٝددد ز ايددددَ  ٖدددٛ إ دددسع آددد١ مل ٜهدددٔ     اتددد٢ اقتٓعدددت ٖدددٞ   دددأ

ا٭اددصا  ٚإُٓٛدد ا َٚٛقددـ إٔ ْعددسف زأٟ  ٕ ٜعسؾددٕٛ  ٓٗدد خ َٚددٔ إٗددِ أٜكدد ڄ  ٚايهدد رل

ايهؿد ه إطدًو   ػد ٙ  اتدٌ  َُٓٛد١ ؼسٜدس  ٓدٛ  ايدُٝٔ ا     َٓٗد   ًتػدهډ اا٭صس٣ ايدَ  

  أٟ أقٌ أ١ُٖٝ  هد رل َدٔ    ڄث ْٜٛ اڄْٛس قٝ داٗ  ايطٝ ض١ٝ صٝ ز ١ٚ ٗ ٌَٖٔ ضٌٝٛ ٚ

صد٬ف قدٛزٟ    ْكڀد١ ٗ إ قدٞ   ٖرٙ إطأي١ غدهچًت اـٝ ز ايطٝ ضٞ ٚايد ًَٛ ضٞخ ٚ

 َحل ايكٓ   ا ايَ ابٓتٗ  َٚ زضتٗ  اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.ٚاتع زض 
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٢ً ضًڀ١ ا١ُٝٝٛٓ يً ب١ٗ َٚٛاؾكد١ أغًد  ا٭ كد ٤    أ نكد إ٪ُس  ٳؿٞ ا ي١ ؾ

  ضددددٝعڀٞ يدددد٘ ايػددددس ١ٝ اي٬شَدددد١ ايددددَ  َإٓدددددٚ ٌ يًُدددد٪ُس يًدددددصٍٛ ٗ ٖددددرا ايددددد 

ٚا٫يتدصاّ  ٜؿبو  ٢ً نٌ ا٭ ك ٤ ابٓٝد٘   ٓد ذيو ٚ خٜطتجلكٗ  اد  نبرل نٗرا

  يؿدد١ ٕدد  مت اقددسازٙ ْ  ٝدد ڄ ٗ إدد٪ُس   إػ ؿدد١ٝ اي ِٗ ػددة ايٓٛددس  ددٔ قٓ  دد ا  دد٘ 

ِ   ..٫ضددت ٓ ٥ٞا ايطددس ايهدد َٔ ٚزا٤ إٔ    ددٔصددس اٯهدد ٕ ايطدد٪اٍ  ؾ خيهددٔ نددٌ ٖددرا مل ٜددت

ّ ددٌ اؾبٗددد١ ايكَٛٝدد١  ًدددٞ أٓددد ايطددد٬َٞ ٚيددٝظ أَٝٓٗددد  ايعدد ّ قجلڀددد ٕ قُدددد       

ؾٝؿٌ  بد ايًڀٝـخ ايبٝػٞخ ضدٝـ ايكد يعٞخ  بدد     خاذاڄ َ  ٖٛ زأٟ قجلڀ ٕ ..ايػعيب

كٝد داا ايطٝ ضد١ٝ ٚايعطدهس١ٜخ ندٌ     َكبٌخ ٚاـ َسٟ ٚ ك١ٝ اي خض ٌٕ خَڀٝحل خايؿت ه

را شلد ٚ خٖرٙ ايتط ٫٩ا ن ْت ؼرلْٞ ٚمل أ د شل  اٱ   د١ ايطدسٜع١ ٗ َدٜٓد١  عد ز    

ٕ "زؾٝكددٞ اطددٌ  بددد اؿبٝدد     َددحل  اػٗددت  َدٜٓدد١ شلبدد ز يًبجلددك  ددٔ     اٍ "غددعٝؿ 

 .يهٓٓ  مل لدٙ ٖٓ ى خض ٌٕ

ٗدددد١ َددددٔ  ددددإٔ اٛاٝددددد ايؿددددؿٛف ٚاؾبٗدددد ا ضددددٝعصش َددددٔ قٛآدددد  ٗ َٛا   أ٩نٓددددت 

ٜعُددددل ٚاددددد٠ ايػددددع  ٚهٓبٓدددد  َرضددددٞ ايؿسقدددد١ ٚايعدددددا٤  ددددٌ    ٚ٘ أ ٛاْددددٚ ضددددتعُ زا٫

 ٞ يٜٛدد ايتُٓٛٝ ا ٚا٭ؾساد ايَ ن ْت قدد  ُكتٗد  ضدٓٛاا ايتبد ٜٔ ٚا٫صدت٬ف ا٭     

 ٞ َٓٗدد  َددٔ ٜدد٪َٔ   ٜددد٠خ  اػددهٌٝ أاددصا  َُٚٓٛدد ا  د   اٍقدد دا ٚ ٚايطٝ ضددٞ ٚايڀبكدد

َددٔ ٜدد٪َٔ خ َٚٓٗدد  ايددٛطي  يٓكدد ٍ ايطددًُٞ نٛضدد١ًٝ أض ضدد١ٝ يتجلكٝددل ا٫ضددتك٬ٍ  

١ُٛٓ ٚ بٗد١  ٖٚهرا ؾهٌ اص  َٚ خ تبي ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ايعطهسٟ نٛض١ًٝ أض ض١ٝ

ـ     ٚأٚ ػُحل ن ٕ يد٘ َٓ ؾدس   ٓد ا ٗ  ٜٖدرٙ ايتب  خ ٕٚ َدٔ أ ٓد ٤ ايػدع  ٗ إدٜٓد١ ٚايسٜد

يدٝظ ؾكد٘    أاٝ ْد ڄ ايعدا٤ ٚ ٌ  خًل ا ي١ َٔ  دّ ا٫ْط  ّغ ١إب د٨ ٚايس٣٩ نؿًٝ

ّ  خ ا ٌ اًو إُٓٛ ٙ  اٍتدد  ٚاِد   ٔ  أٚضد  ٗ   ٖٚدرا ايٛقدحل ند ٕ ودص     خ إٓ ؾدسٜ

ٕڄدد     ؾٝٗدد   ٜددذلى ْؿٛضددٓ  ٚ ْٶدد  ٭ْدد٘ ٜكددعؿٓ  ٗ َٛا ٗدد١ ايعدددٚ ايس٥ٝطددٞ      ٚأثددسٶا َ٪ قص

ايطدعٞ يٛادد٠ ايؿدـ ٚإ نًؿٓد   عدة       ٚٗ ٚسٚف نٗرٙ  نٓ  ْس٣ إٔ .ضتعُ زا٫

ي ػدد ٙ ٖددٛ إٔ َدد   ٴدد نَدد  يهددٔ  خايتٓدد ش٫ا يددٔ ٜهددٕٛ ا٫  ُدد٬ڄ غ ٜ ادد٘ ضدد ١َٝ ٚ ُٛٝدد١ 

إطددبل أٚ ؾددسض ضٝ ضدد١ ا٭َددس ايٛاقددحل دٕٚ اؿؿددٍٛ   ١ايؿسدٜدد  ا ًدد٢ أضدد ع ايتؿددسؾ

وُددٌ أضددب   ٚ ٛاَددٌ ايؿػددٌ ٗ    ٭ْدد٘  ًدد٢ غددس ١ٝ اكٝكٝدد١ يددٔ ٜهتدد  يدد٘ ايٓ دد ه       

ٞ     داصً٘. نٗدرا ند ٕ َؿ  ٦د ڄ     اڄندبرل  اڄٕ قدساز خ ٭ن ْت اًدو اـدٛاطس اددٚز ٗ زأضد

ي  ًد٢ أضدظ ؾدجلٝجل١    د دٛا اهلل إٔ ٜهدٕٛ قدد  ٴد    َدحل ذيدو   ٚ ػ يب١ٝ ايعُٛد٢خ  يٞ ٚيً

ٟ بٚ كٓ  د ا اكٝكٝدد١ ٚإٔ ٜكدُٔ يٓدد  صٝد ز ايهؿدد ه إطدًو ايددرٟ      ٕ ٭ خَٓدت َ ددٌ غددرل

ٓؿظ ايٛضددد١ًٝ  ددد ٚا ٗٓددد َٙدددٔ اضدددتعبد ا٭زض   ؿدٜدددد ٚايٓددد ز يدددٔ ٜذلنٗددد  ا٫ اذا     

ٜٴ  . ؿدٜد ٌٸ ا٫چ ؿځؾ ؿدٜد ٫ 
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ٕ  اٍٜ ؾحل ض ؾسا  اٍاػرلا نٌ  سافٞ ؾبد٫ڄ َٔ ايطؿس   ٖٚٓد ى ايتكٝدت    خ دد

.  عددٖ  أؾددز أَٝٓٓد      إٔ ذيو اٱ ٬ٕ ن ٕ َؿ  ٦ ڄ شلُد ٚ ًُت  ط ٌٕ ٚاـ َسٟ 

ٞ   َٔ ايك ٖس٠  ٝ ْ  نر  ؾٝ٘ ايدَ  ٚا تدلٙ  ُد٬ڄ ايػعيب  ايع ّ قجلڀ ٕ . غدرل غدس 

ٚ    ٌ ـ   طددب  زؾددة قجلڀدد ٕ ٚؾٝؿدد ايدددَ  مت ا صُٖدد  ٗ ايكدد ٖس٠    شلددرا    بدددايًڀٝ

 ضددت ب زاا إؿددس١ٜ ايددرٟ ندد ٕ ٜسأضدد٘ اٝٓٗدد  ؾدد٬ه ْؿددسخ  ٓدددٖ   ش ا٫ ٛاضددڀ١  ٗدد

 سؾت َ ٌ غرلٟ  إٔ ذيو اٱ ٬ٕ غرل غس ٞ ٚأْد٘ َدٔ ؾدٓحل  ٗد ش إ د  ساا       ؾك٘

أطًكُٗددد  ْ ٥ددد  ز٥دددٝظ  ٗددد ش إ ددد  ساا  ضددد  ك١  ااآؿٝدددراڄ يتٗدٜدددد خايع َددد١ إؿدددس١ٜ

 ٕ عس ٝدددد١ يًػدددد٦ٕٛ  عكددددٛز ْ ٥دددد  ا٭َددددٌ ايعدددد ّ يً  َعدددد١ اي   خإؿددددس١ٜ  ددددصا ضددددًُٝ 

    ٌ  تُٗددٝؼ أٚ اْٗدد ٤ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ أثٓدد ٤ يكددد ٥ِٗ       خايطٝ ضدد١ٝ ايدددنتٛز ضددٝد ْٛؾدد

ْٜٝٛددٛزى ؿكددٛز ا٫ تُدد ع    اٍايكدد ٖس٠ ٗ طسٜكٗدد    اٍ دد يٛؾٛد ايك دَدد١ َددٔ  دددٕ    

ـ  ٖ ًددٞ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ قجلڀددد ٕ ايػدددعيب   اٍكدددِ   ٱقددد ؾ١ خ ٚن ْدددت اإ ؿدد

 ٞ ٕ  خ  ٚضددٝـ ايكدد يع عبددد ايكددٟٛ َهدد ٟٚ   ٖ ًدد١  ك يدد١ ادددٜ  ڄ  ٚؾددد اهَٛدد١ ا٫ؼدد د ا

جلُددد ٖ ًدد١ َٚؾددد َُٓٛدد١ ؼسٜدس  ٓددٛ  ايددُٝٔ ااتدٌ   ٚٚصًٝؿد١  بددد اهلل صًٝؿد١    

ذيدو ا٫ تُد ع ٚؾدد ادص       اٍٚمل ٜڀًد    ض مل   ضٓد٠ٚ ٚايطًڀ ٕ أٓدد ايؿكدًٞ.  

 .اؿبػٞ  ٕقُد  ًٞ اؾؿسٟ ٚغٝ ايرٟ ّ ً٘ ايسا ڀ١ 

َ    ْػددأ ٝدد١ ٚ ددصا ضددًُٝ ٕ  ٓدددَ  اقددذله اي دد ْٞ إٔ     اـدد٬ف  ددٌ ٚؾددد اؾبٗدد١ ايكٛ

ٜهدددٕٛ ُ ٝدددٌ قكددد١ٝ اؾٓدددٛ  َٛادددداڄ ٚإٔ ٜدددسأع ايٛؾدددد إٛادددد  بدددد ايكدددٟٛ َهددد ٟٚ    

ٔ ٗ َٓؿدد  ز٥ددٝظ ايددٛشزا٤ ٗ اهَٛدد١  ٝٻاذ أْدد٘ قددد  ٴدد ڄخ َعسٚؾدد  ڄضٝ ضددٝ  ڄ   تبدد زٙ ٚ ٗدد

ٞ 1965ضددبتُدل  25اق يتدد٘ ٗ  تُد  خ ثدد1965َِّدد زع  7ا٫ؼد د ٗ      طددب خّ  دأَس ًَهدد

اجملًددظ  ٌ " دددز" ز٥ددٝظٳ تٳددَٛاقؿدد٘ ايٛطٓٝدد١ ٚزؾكدد٘ ٱداْدد١ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  ٓدددَ  قځ    

ايتػسٜعٞ ايطرل" بزثس اػ زيظ" ٗ َد١ٜٓ  دٕ ٚؼًُٝد٘  سٜڀ ْٝد  ن َدٌ إطد٦ٛي١ٝ     

  ٔ ايٛقحل إتدٖٛز ٗ اؾٓٛ .

ٚؾد اؾبٗد١ ايكَٛٝد١  ًد٢ إٔ ٜهدٕٛ ايتُ ٝدٌ َٛادداڄ  ػدسٙ إٔ اهدٕٛ ز٥ ضد١          ٚاؾل 

ٕ  َكددذله  ددصا ضددًُٝ ٕ ايٛؾددد أٚأ تدددل  خغددرل ذيددو٘ ٚزؾكدد خً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ايٛؾددد ي

يدٚز اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايبد زش ٗ ابٓٝٗد  ايهؿد ه      ڄْٚهساْ  ڄاُٗٝػ ٜٴعداٍٛ ز٥ ض١ ايٛؾد 

س ٗ ايٛاقدحل  دٔ زغبد١ ْٚص د١     عبٸد ااؾبٗد١ ايدَ   ٚٗ نْٛٗد   إطًو ٚاكدّٗ  يًكجل ٜ  

ُطدددو كَٛٝددد١ ٚدٚزٖددد  إتُٝدددص ٚغدددٗساٗ     اؾبٗددد١ اي ْؿددد فٚٱ خ ايػدددع  ايتجلسزٜددد١ 

إٔ اهددٕٛ ز٥ ضدد١ ايٛؾددد إٛاددد شلدد  ٚيددٝظ يددس٥ٝظ ٚشزا٤ ضدد  ل ٗ اهَٛدد١      َٛقؿدد٘  ٗ 

أَدد ّ اٱؾددساز إڀًددل يٛؾددد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ادددصٌ ايدددنتٛز ضددٝد ْٛؾددٌ       ٚ .ا٫ؼدد د
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إٔ ا٭َِ إتجلدد٠ يٝطدت ضد ا١ ادس  اتد٢ ٜؿدس        َٛقجل ڄيٝد ِ َكذله ايٓ ٥  ايع ّ 

 ًدد٢ ايكٝدد د٠ ٚيهٓٗدد  ضدد ا١ ضٝ ضدد١ٝ ٚزأ٣  ددإٔ  بددد ايكددٟٛ َهدد ٟٚ وٛدد٢         قجلڀدد ٕ 

ا يٝ ڄ  تع طـ إٗتٌُ  كك١ٝ اؾٓٛ  ٗ ا٭َِ إتجلد٠ ص ؾ١  عدد اق يد١ اهَٛتد٘    

ٚضددددٝـ ايػددددعيب ٗ قٓ  دددد ا قجلڀدددد ٕ   ٦ٝ ڄَسضددددّٛ ًَهددددٞ. يهددددٔ ذيددددو مل ٜػددددرل غدددد   

ٌڈ ٱطددد٬م دددصا ضدددًُٝ ٕ  دؾدددحلحل ٓټدددُٳٖدددرا ايتٻٚايكددد يعٞخ  َتُٗددد ڄ  خيتٗدٜددددااَدددٔ ا ضدددٝ

د ٓهددسإ اؾُٝددٌ ٖٚدددٻ  ٚ  ًدد٢ ايتٛ ٝٗدد ا إؿددس١ٜ     دد يتُسدٖ ًددٞ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  

ٚاٛ د  إٔ َؿس ٖٞ َٔ ابٓدت اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٚد ُدت اضدتُسازٖ  ٚإٔ َؿدس يكد دز٠        

  ٢ً اُٗٝػٗ  ٚاْٗ ٥ٗ  َٔ ايط ا١.

٠ كٝددد د٠ ٚقٛا دددد اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١  ٓ ٗٝددد١ قٝددد د  يذيدددو ايًكددد ٤ إػددد٦ّٛ  نػدددـ 

ايددٚز إؿدسٟ ٗ ايدد ِ ايهدبرل      ا٫   اد ٜٓهس٫ ؾع٢ً ايسغِ أْ٘  خإ   ساا إؿس١ٜ

   ٚ ادددزٜ  ايعٓ ؾددس ايؿدا٥ٝدد١ ٚاأًٖٝددٗ  ٕك َٚدد١      ٗيً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٗ إدد ٍ ٚايطدد٬ه 

 ٚ ضدد١ٝ يً دد زع ٚنددرا  ااددأٌَ إددٓو ايدز ٗ اڄ ٚاضددتعُ زٖدد  أن سأ تدد٢ اٱَدلاطٛزٜدد ا 

بٌ ٗ ايدزاض١ اؾ َع١ٝ َٔ أ ٓ ٤ اؾٓٛ  ص ؾ١ ٚايدُٝٔ  ؾتو أ ٛا    َع اٗ  يًساغ

  َدد١. يهددٔ ذيددو ايًكدد ٤ إػدد٦ّٛ صًددل ٚضدد٘ أؾددساد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ايػددعٛز  عدددّ          

ٜٴ ضتع٤٬ا  أْ٘اٗدٜد ٚٚ ٝد  صا ضًُٝ ٕ ٚؾڂطٸس  خ ايسق  ٚا٫ضتٗ  ٕ   ٷسٵقٳد ٚڀ م ٫ 

نٓد  مدٔ أؾدساد اؾبٗد١     را شلد  خَٔ ايتػب٘   ـد يل ٗ ايكددز٠  ًد٢ اٱاٝد ٤ ٚاٱَ اد١     

"مددددٔ َددددٔ أاٝٝٓدددد نِ ٚمددددٔ َددددٔ     إتعدددد يٞ  اؿدددددٜك ذيددددو آٍْٛددددس ايكَٛٝدددد١ 

 .ٚا٫ضتٗ  ٕ ضُٝٝتهِ"  ػ٤ٞ َٔ ا٫سل٦صاش

َدددٔ ايت دددب٘   َدددسا أضددد  ٝحل  دددد٠  عدددد ا ددد٬ٕ ايددددَ  ايكطدددسٟ ضددد د ؾٝٗددد  غددد٤ٞٷ     

قٝددد د٠ ٚقٛا دددد اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١.. أضددد١ً٦ نددد رل٠      يدددد٣ايطٝ ضدددٞ ٚقدددب  ١ٝ ايس٩ٜددد١   

خ ؾُٝد   َٔ ايكٝ د٠ أ ًٓٛا ؾدساا١ قٓ  د اِٗ  دريو ايددَ     ايبعة ٭ٕ ٖٓ ى  خآ ارل

ٍ  ؾهإٔ  بصسٜٔ ار ر ت َٛاقـ ". ٚٗ ذاا ٚ ٖدرا أزٜددٙ   ..٘بٸد اٹٖدرا أڂ  :"يط ٕ اد شلِ ٜكدٛ

ندد ٕ ٚٗ َدٜٓدد١ ايػددٝ    ُدد ٕ  ٴكددد ٜدّٛ طًددبي ضدد ٌٕ َٚكبددٌ يًُػدد زن١ ٗ يكد ٤   

ْٜٛٝٛ   ّ  11-7 ٥ٞ" يً ب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ ٖدؾ٘ ايتجلكرل يًُ٪ُس اي  ْٞ" ا٫ضت ٓ

َٔ َكبٌ ٚاؿ ع ؾ حل  د قٝظ  ض ٌٕ ٚٗ ذيو ايًك ٤ طً   خّ ٗ َد١ٜٓ  ب1966١ً

إٔ ٜكدددَٛا َدد  وًُددٛٙ َددٔ اؿددٛز َته َددٌ  ددٔ زأٟ ايعٓ ؾددس      ٚأٓددد قُددد ا  دد  

ٌ  ٚ ٛد٫ٖغو إٔ ٚخ ٗ اعص إتٛا د٠ً ب١ٗ ايك١َٝٛ يايكٝ د١ٜ   شلدِ   ِ ٖٓ ى قدد ضدٗ

ٔ ؾهددس٠ ٚاقعٝدد١  ددٔ أضددب   ٚأٖددداف ذيددو ايدددَ  ٚاكدددِٜ ايٛثدد ٥ل ايددَ اددد ِ       اهددٜٛ

وُدددٌ  عدددة ايٛثددد ٥ل ٖدددٛ ذيدددو ا٫ تُددد ع ٚ اٍ ددد د َكبدددٌ  ٖٚهدددراذيددو ايتؿدددٛز.  

ٚثدد ٥ل  ١ٚايتؿددٛزاا  ددٔ أضددب   ذيددو ايدددَ خ ٚا تددرز اؿدد ع  دد قٝظ  ددٔ اكدددِٜ أٜدد        
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س قدڀٹ   اڂؿد " ٖد   -"اؿٛطد١  اٍ عددٖ    ْ٘كًد ثدِ  جل ص ٗ ندسؽ  يً اعسق٘ طب  

ٌ  خيًددت ًـ َددٔ ٚثٝكدد١ ٖ َدد١ ندد ٕ وًُددٗ       أزلدد ٤  ٓ ؾددس اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١     اػددُ

 أخ ؾً د إٓ ٖكٌ يًدَ  ٚاؿٛزاا َكتڀؿ١  ٔ نٝؿ١ٝ ايتع ٌَ َدحل ايٛاقدحل اؾدٜدد   

ٗ أٜددددٟ ايعٓ ؾدددس ٚقٛ ٗددد   ٗددد  صٛؾددد ڄ َدددٔ ايٛثٝكددد١ قڀعددد ڄ ؾدددػرل٠ ٚا ت٬ ُصٜدددل اٍ

 .   ساا إؿس١ٜإٓ ؾس٠ يًدَ  ايَ اعٌُ يؿ حل أٖداف إ

ن ٕ  دد اؿ قسٜٔ ٗ ذيو ا٫ تُ ع ٫ ٜت  ٚش  ػس٠ أغ  ف أادرنس َدِٓٗ   

  قٝظخ ايطٝدخ أٓد قُد  خ بد إًو ازل  ٌٝخ َكبٌ خض ٌٕخ  بد اهلل اـ َسٟ

ند ٕ   ا    ايرٟ   د يًتٛ َٔ اعص  عد إٔ مت اغ٬م َهت  اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ اعدص. 

 خيد١  ؿدب١ٝخ  طدب  َد  بيدت ايٝد٘ ا٭َدٛز  عدد ٖدرا ايدددَ          ٚ د٘ ضد ٌٕ َت ُٗد ڄ ٚٗ ا    

نٝددد أٗ ا٫ تُدد ع ايتٚمت  ددص٤ نددبرل َددٔ ايكٝدد داا.   ٚايكٛا ددد ايددرٟ مل اددسٳضٳ  دد٘  

 ٢ً اْ٘ ٫ ٜٛ د أَ َٓ  ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ صٝ ز ا٫ډ ايسؾة إڀًل شلدرا ايددَ خ   

ًعُد ٍ ٚايؿ٬ادٌ   ي  سٜكد١ ٭ْ٘ ٜؿسؽ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ َب د٥ٗد  ٗ نْٛٗد   بٗد١    

ادد٪َٔ   يهؿدد ه إطددًو ٚضدد١ًٝ ٚاٝددد٠ يتجلكٝددل ا٫ضددتك٬ٍ        ٚٚايدل ٛاشٜدد١ ايؿددػرل٠خ  

نكدحل يتٛ ٝٗد ا قٝد د٠ أغًبٗد  ٫     ٜعدي إٔ   يدَ  ٚايكبٍٛ  ايٓ  ص يً ٓٛ  ااتٌ. 

 ٚ ددٛد ڄ َددٔ ايدٻزٚغدد١خ ْ ٖٝددو  ددٔ   ٳسٵاعتدددلٙ قٳدد ٚادد٪َٔ ا زىٝدد    يهؿدد ه إطددًوخ  ددٌ   

ٜ  ٚايطدد٬طٌ ٚإطددتٛشزٜٔ أٚؾددًٗ  ٖددرا ايدددَ  ٭ٕ اكڀددـ مثدد ز        قٝدد داا َددٔ إػدد    

نؿ آدد  إطددًوخ ٚضددتٛٗسْ  أَدد ّ ايػددع   أْٓدد   بٗدد١ ٫ ادد٪َٔ   ٕبدد د٨ ايددَ أ ًٓددت    

 ٓٗ  ٗ  سْ فٗد  ايطٝ ضدٞ ٚايعطدهسٟخ إتُ دٌ   ٕٝ د م ايدٛطي ايدرٟ مت اقدسازٙ ٗ         

إٔ صٝدددد ز أٜكدددد  ىٝؿٓدددد  ٖٚدددد  ندددد ٕ  ّ. 1965إدددد٪ُس ا٭ٍٚ يً بٗدددد١ ايكَٛٝدددد١  دددد ّ    

ٝٳؿكٹد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ نددٌ َؿدد دز ايتُٜٛددٌ      ا٫ْطددجل   ٚؾكددو أٖددداف ا٫ْدددَ ع ضدد

نًٝد ڄ  ًد٢ أْؿطدٓ  ٚ ًد٢ ق  ددآ  اؾُ ٖرلٜد١ ٚ ًد٢         كڀس ي٬ تُ داـ ز ١ٝخ ٚضٓ

ايتدل  ا إ ي١ٝ َٔ  ٓ ؾس اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٚٓ ؾسٜٗ  َدٔ ا ٓد ٤ غدعبٓ  ٗ ايدداصٌ     

خ ٭ْٓدد  قددد ؾددع إٔ ٜعددٛا إٔ إساًدد١ ايك دَدد١ ضددتهٕٛ ا٭ِٝٗ  ًددٖددٔ ٜٓبػددٞ ٚاـدد زعخ 

أٖدددداؾ ڄ َهػدددٛؾ١  يعٓ ؾدددس ا٫ضدددت ب زاا إؿدددس١ٜ ٚ ٓ ؾدددس   ٗ أٚقددد ع نٗدددرٙ ْهدددٕٛ 

  ٚ بعة َدددِٓٗ قبًدددٛا اسغدددٝجلِٗ ايدد اؾبٗدد١ ايكَٛٝددد١ ايدددرٜٔ غدد زنٛا ٗ ٖدددرا ايددددَ خ 

إٔ ايدد ِ    ٍا إٔ ٖرا ايدَ  ضٝهٕٛ َؿدز ق٠ٛخ   ٱقد ؾ١   ٜٚعتكدٕٕٚٓ ؾ  قٝ د١ٜ 

 ب١ٗ ؼسٜس اؾٓدٛ  ايدُٝي ااتدٌخ    ؿ حل ي ضٝرٖ  ن ٬َإؿسٟ   ٕ ٍ ٚايط٬ه 

        ٞ خ ٚشلددرا ٚيدٝظ يٓد خ ٭ٕ قٝ دآد  زؾكددت ايددَ  ٚا تدلاد٘ ؾدساا١ ا ددسا٤ٶا غدرل اػدسٜع

ٌ   مت اات دد ش  ايطددب   َدددٔ   َدددٔ قبددٌ ا٫ضددت ب زاا إؿددس١ٜ َٚٓعُٗدد     قجلڀدد ٕ ٚؾٝؿدد
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ٜٴطددددُو يكجلڀدددد ٕ   َػدددد دز٠ ايكدددد ٖس٠ أٚ ٖ زضدددد١ أٟ ْػدددد    ٙ ضٝ ضددددٞ أٚ ا ٬َددددٞ. ٚمل 

ّخ ٚؾٝؿددٌ  بدددايًڀٝـ ايػددعيب ٗ ْٗ ٜدد١   1967ايػددعيب  دد يعٛد٠ ا٫چ ٗ َٓتؿددـ  دد ّ   

 ّ  1966.ّ 

ٗدد  َددٔ ا ددص  عددة َددٔ  ًٝإ ايٛددسٚف ايددَ أ كبددت ايدددَ  ايكطددسٟخ َٚدد  اسادد    

قٝدد داا اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚقبددٍٛ ايددبعة اٯصددس َددٔ ايكٝدد د٠  ٗددرا ايدددَ خ ن ٝدد ز            

ْتددد ٥  ا٫ْكطددد ّ ايؿهدددسٟ  دددٌ قٝددد د٠   اٍخ   ٱقددد ؾ١ ضدددتعُ زاٝدددد يًٓكددد ٍ قدددد ا٫ٚ

ٗ ايتُٓٛٝ ا ا٭ض ض١ٝ ايطبحل ايدَ   ٖ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ قد اْعهظ  ٢ً  ُّٛ قٛا د

 عددٌ أ ٓدد ٤ َٓڀكدد١     خؾعًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ ٫ اؿؿددس    .اػددهًت َٓٗدد  اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١   

 بٗد١ ايتجلسٜدسخ    اٍِ ىتد زٕٚ ا٫ْكدُ ّ   ٗ أغً  قساٖ خايػساز٠ ا٭ٍٚ يً ٛز٠خ زدؾ ٕ

ٚندددريو اؿددد ٍ ٗ  بٗددد١ اددد ٌٕخ ٚأؾدددساد َدددٔ ايكددد يحل ٚغدددب٠ٛ ٜٚددد ؾحل. ندددٌ ٖدددرٙ         

    ٚ إددد٪ٌَٓ غٝ زااٗددد  اي ٛزٜدددد١    ٚقددددعتايٛدددسٚف أقدددعؿت نٝدددد ٕ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١خ 

ٚايڀبكٝدد١ أَدد ّ َٓعڀددـ صڀددرلخ ٚايٛا دد   ًٝٓدد  إٔ ْ بددت ؾٝدد٘خ ؾ َدد  إٔ ْهددٕٛ أٚ ٫           

َدٔ إدساز٠ ٚإطدد٦ٛي١ٝ ٗ ايٛدسٚف اؿ يٝدد١خ      ٗ اددٜك ضد ٌٕ غدد٤ٞٷ  شلدرا ندد ٕ   ْهدٕٛ. 

ؾ ات  ش  عة قٝ داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ َؿدسخ ٚاصتٝد ز  عدة ايكٝد داا ا٫ْددَ ع        

َٳ تػڀ١ٝ ايؿساؽ ٗ يوٺ اكٝكٞ جلٳ عًت٘ ٜػعس  أْ٘ َٚٔ  كٞ َع٘ َٔ ايكٝ داا أَ ّ 

  يؿ ا اؾدٜد٠.صًؿت٘ ٚسٚف ايتجل رٟقٝ د٠ ايعٌُ ايطٝ ضٞ يً ب١ٗ اي

ٗ صت ّ ٖرا ايًك ٤ طً  َي ض ٌٕ ايتٛاؾٌ َحل قٛا د اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ أ ٌ 

ٚٗ َٓڀك١ ٜ ؾحل يتأنٝدد ٚقٛؾٓد  قدد ايددَ  ايكطدسٟخ ٚ أْٓد  ضدٓعتُد ٗ نؿ آد          

 ٢ً اؾُ ٖرل يًتجلسز َٔ نٌ أغه ٍ ا٫ضتعب دخ ٚإٔ  ًد٢ ندٌ ؾدسد     ضتعُ زقد ا٫

ٍ َٛاؾًتِٗ ا٭  اٍق ؾ١ َٔ أؾساد اؾب١ٗ ايك١َٝٛخ ا خ ضدتعُ ز ايؿدا٥ٝد١ قدد ا٫    ُد 

 ًِٝٗ أٜك ڄ إٔ ٜ٪َٓدٛا ٭ْؿطدِٗ  ُد٬ڄ ٜكدُٔ شلدِ ايعدٝؼ ايهدسِٜ ٚندرا دؾدحل زضدّٛ           

ٕ أيًط٬ه  ٚإ ٍ يتجلكٝل أٖداؾٓ  ٚيهٞ ْ بت يًعد مل  د   أن سايعك١ٜٛخ ٭ْٓ  ع  ١ 

غددعبٓ خ ٚيددٝظ   ٫ غدد٤ٞ ٜٛقؿٓدد   ددٔ أٖددداؾٓ  ايتجلسزٜدد١خ ٚضددٌٓٛ ِ ددٌ ازاد٠ ٚنؿدد ه      

زغبدد ا أُْٛدد١ ص ز ٝدد١. ٖٚهددرا ندد ٕ  ًٝٓدد  إٔ ْعُددٌ   ًدد٢ اٛ ٝدد١ اؾُدد ٖرلخ يددٝظ       

ؾكدد٘ ٗ إدٜٓدد١خ ٚاِددد  أٜكدد  ٗ ا٭زٜدد ف اٝدددك ايطددٓد ايهددبرل ايدددرٟ ْعددٍٛ  ًٝددد٘ ٗ        

 ل آ .
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 أهم العملٌات الفدائٌة التً شاركت فٌها

يؿدسم إك َٚد١    ٜؿد ڄ قڀ ع ايعٌُ ايؿددا٥ٞ ايطٸدسٟ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ ند ٕ ٜعتددل زد      

خ ٚٗ ٚقدددو ايٓٗدد زخ قددد ايكدددٛاا   ايعًٓٝدد١ إطددًجل١ ايددَ ن ْدددت اػددٔ اشل ُدد ا يدد٬ٝڄ      

ايدلٜڀ ْٝدد١ ٗ كتًدددـ  بٗدد ا ايكتددد ٍ  ٗ اؾٓدددٛ خ ٖدد  غدددهچٌ َؿدددز قًدددل ٚز ددد       

ٝٹٸُ  ٚإٔ أٚي٦ددو ايؿدددا٥ٌٝ قددد          دا٥ُددٌ   يٓطددب١ ؾددٝؼ ا٫اددت٬ٍ  ايدلٜڀدد ْٞخ ٫ضدد

   ِ َٚدٔ  ٓ ؾدس َٓتكد ٠ ٚكًؿد١      خايطٸدسٟخ  ػدهٌ دقٝدل    اضتڀ  ٛا  ٓد ٤ ذيدو ايتٓٛدٝ

  يٓطب١ يً ٛز٠ َػسٚع غدٗ د٠خ أٟ أْٗدِ    ْٝع ڄَٚطتبط١ًخ ّهٓٓ  ايكٍٛ أِْٗ ن ْٛا 

َٸدد١   ٫ضتػددٗ د َددٔ أ ددٌ اضددتك٬ٍ ٚاسٜدد١         دصًددٛا ٖددرا ايتٓٛددِٝ ٖٚددِ  ًدد٢ قٓ  دد١ ا 

 ايٛطٔ.

ٞ اًدددو    شاد َدددٔ ٖٝبددد١ ٚلددد ه قڀددد ع ايعُدددٌ ايؿددددا٥ٞ ٗ َدٜٓددد١  ددددٕ ٖددد       ٖدددٚ 

ايعًُٝ ا اؾس١٦ٜ ٚايٓ  جل١ ايدَ ن ْدت اٴدداز   اكد ٕ.  شد  ًد٢ ذيدو اعد ٕٚ ايػدع          

اٝك ن ٕ  عة إٛاطٌٓ ٜؿتجلٕٛ أ ٛا  َٓ ششلِ َب غس٠  ك  زل ع أٟ اؿ درلاا  

ٱٜددٛا٤ ايؿدددا٥ٌٝ ايددرٜٔ ٖددِ ع  دد١ ي٬صتؿدد ٤     أٚ َٛا ٗدد ا قسٜبدد١ َددِٓٗخ اضددتعداداڄ  

ٗدا ا٭ز ددحل ايطددٓٛاا ايددَ ضدد د ؾٝٗدد  ايهؿدد ه      عددد آؿٝددر أٟ  ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١. ٚقددد غدد    

قٜٛد ڄ يٓػد ٙ    ّ اؿد  داڄ 1967اتد٢   1963ايدلٜڀد ْٞ َٓدر  د ّ     ضدتعُ ز إطًچو قدد ا٫ 

ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ ٗ َدٜٓدد١  دددٕ ايددرٟ شيددصٍ ا٭زض ؼددت أقددداّ إطددتعُسٜٔ. ٖٚٓدد         

 ّهٓٓ  اضتعساض اًو ايعًُٝ ا  ٢ً ايٓجلٛ ايت يٞ :

انسطددت ٗ اطدد ز  س ؼدٜددداڄٚٗ غددٗس ٜٓدد ٜ 1964ٗ  دد ّ 

ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ايطٸسٟ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ اٝدك مت ادأطرلٟ     

َٔ قبٌ إٓ قٌ ايكٝد دٟ  ًدٞ ؾد حل  بد د َكبدٌ  ٛاضدڀ١       

ٚقددد قكددٝت ؾددذل٠ ضددت١   خإٓ قددٌ  قُددد ؾكددٌ  ددٔ ٖسٖددس٠ 

    ٕ ٍ طدد٦ٛأغددٗس ؼددت ايت س دد١ ٚإساقبدد١  عدددٖ  مت اكدددّٞ 

     ٓ ٗدد  ضدد مل ز ٝدددحل   ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ ٗ َدٜٓدد١  دددٕ ٚأ ددٌ اٝ

  ًٞ ٭نٕٛ قُٔ قڀ ع ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ايطسٸٟ.

ٌ    نددد ٕ  ا٭مح  قددد ٬٥ يددد٘:" ا٭مح ؾددد حل َدددٔ     خَكبدددٌ  ٖدددٛ ايدددرٟ قددددَي يدددٮمح ضددد ٕ

ايعٓ ؾدس اؾٝددد٠ ايددَ ّهدٔ إ اعُددٌ  دد ص٬ف ٚؼدد ؾٜ  ًد٢ ايطددس١ٜ".   ٚ ًدد٢ اثددس     

أاكدس َعد٘   ٘ ٚقدد  ذيو طً  َي ايعٛد٠ ٗ ايّٝٛ ايت يٞ. اكسا ٚؾك ڄ يًُٛ د زأٜتد 

ز ع١  ٓ ؾس ِٖٚ: ايػدٗٝد  ًدٞ  د اـخ ايػدٗٝد  ددزخ ايػدٗٝد       أفُٛ ١ َه١ْٛ َٔ 
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ٜ ٓدد ي ٍقدد  خ ثددِ ًددٔ ضدد مل  ُددس ايٛاٝػددٞ ٚايػددٗٝد ْ ؾددس   ١: ٖددرٙ ٖددٞ  صًٝددتهِ ايطددس

سٚف ٚطبٝعدد١ ايعُددٌ ٚددؼددد  ايٝٓدد  اددٍٛ  ٚ خ أن ددس ًددٝهِ إ اتعسؾددٛا  ًدد٢  عكددهِ  

ٟ  ُدٌ ؾددا٥ٞ. اعسٸؾٓد   ًد٢  عكدٓ       أقدداّ  ًد٢   ايطسٟ ٚقسٚز٠ ايتٛاؾٌ َع٘ قبٌ اٱ

ٕ "ايبعة  ػهٌ  ٝدٸ. قددَت شلدِ ازلدٞ اؿسندٞ      ُٵدسٳا يًتع َدٌ  د٘ ٚاعسؾدت  ًد٢      " ٹ

ّ ٕ ٜأِٗ اؿسن١ٝ  عددٖ  ٚد ٸٓد  ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ. ااؿكٓد   ًد٢        ٥أزل  ندٌ ٚاادد     كددٿ

ٚ    ١أٖدداف ايعًُٝد ا ايؿدا٥ٝد     ٔ نٝؿ١ٝ اصتٝ ز اڄَٓ  اؿٛز ندرا  ٚدٚز ندٌ َٓد  ؾٝٗد  

 " ٗ ايعبٝدد "ٚااؿكٓ  إ ٜهٕٛ  ا٫ تُ ع ا٭ٍٚ  ٗ  صٜدس٠   .تٌُٜٛاي ٔ َؿ دز بجلك اي

ٖٓددد ى ؾدددساد٣   إٍ ْدددرٖ  أقذلادددت اكددد ٤ ٚايًادددددْ  َٛ دددد  ٚ خَٓڀكددد١ صدددٛز َهطدددس 

 يًتُٜٛ٘.   " ً "دٚاا ؾٝد ٜد١ٜٚ  اط٢ُ أا ًٌَ 

ٖٚهدرا ػُعٓدد  ٗ ايٛقددت ااچدددد ٗ اؾصٜددس٠ ْٚ قػددٓ  صڀدد١  ًُٓدد  ايددَ اكددُٓت   

ٕ  زض  عددٖ    خِ  سْ َ  يتٓؿٝر  ًُٝ ا ؾدا١ٝ٥ قد قٛاا ا٫ات٬ٍ  اٱلًٝدصٟ ٗ  دد

مل ّة  ًٝهِ ٚقت  يهٓ٘ طً  َي ايذلٜك ق ٬٥ڄ: قُت  تطًِٝ اـڀ١ يٮمح ض ٌٕ

ايتعًُٝدد ا  ٓدددَ  ٜتددٛؾس  ِا٫ْتٛدد ز  اتدد٢ ا ڀددٝه ٚ ًددٝهَِٓددر إ اػددهًت صًٝددتهِ  

   ٔ ضدد ٌٕ يهٓدد٘ زد: إ ايطدد٬ه   اٍ دددا  ثددِ خيدددٜٓ  ايطدد٬ه.  كٝٓدد  َددد٠ غددٗس َٓتٛددسٜ

َد١ٜٓ  دٕ ٚايتكٝت َ ُٛ َ ث ١ْٝ  اٍات٢ اٯٕ غرل َتٛؾس جملُٛ تو. ز عت 

اٝددك  ًطدٓ  ٗ ااددد٣   خٗ َطد د ايبٝجلدد ْٞ ٗ  ندسٜذل  دددٕ  ٚقدت صڀبدد١ اؾُعد١    

 ٓددَ  ايتكٝٓد  ٚ ددا إ اجملُٛ د١ قدد      ٚشٚاٜ  إط د َٓؿسدٜٔ قبٌ صڀبد١ اؾُعد١.   

ْٸددت أؾهدد   زاڄ يًتٓؿٝددر اٝددك اكدددٸّ ايػددٗٝد  ًددٞ  دد اـ َكددذله آؿٝددر  دددد َددٔ      نٛ

َٓڀكدد١ ٗ َسنددص ؾٓددٛد ا٫اددت٬ٍ  قددد ايعًُٝدد ا ٗ ؿدد  ٚآؿٝددر  ًُٝدد١ ٗ  دددٕ   

ٝٸٔ ؾٝٗدد  نٝؿٝدد١ آؿٝددر  ًُٝدد١ ٗ ادٜكدد١    َّدد  ايػددٗٝد  دددز ؾكدددٻ أايطدد١ًٝخ  صسٜڀدد١  دد

اـڀ٘  ٝد٠ يهٓٓ  زأٜٞ إٔ  ن ٕ خات٬ٍؾٓٛد ا٫ َت زعايَ اٛ د ؾٝٗ   ٞايتٛاٖ

  ڄمل مؿددٌ  ًدد٢ ايطدد٬ه  عددد. ؾددسد ايػددٗٝد  ًددٞ  دد اـ قدد ٬٥ڄ: أْددي أ ددسف غ ؿدد   

ْدد٘ ضددٝعڀٝٓ  َدد  أازلدد٘ غٝددت ًَددٝ٘ َددٔ أ ٓدد ٤ ايؿددبٝجل١ يدٜدد٘ أضددًجل١ ٚقددد ٚ دددْٞ   

اؿددًت  ًُٝٗدد  َددٔ  ْدد  يدددٟ قٓبًددتٌ ٜدددٜٚتٌ  أٚ خاطددٓ  :قًددت يدد٘ .مت  دد٘ يًتٓؿٝددر

ٛ أ" ؾحل ؾدد حل أٓددد  ددٔ  دد طـ  دد  س َددٔ أ ٓدد ٤ ٜدد    ايتٓٛددِٝ  اڄ ٗؾددبو ؾُٝدد   عددد  كدد

خ ٖٚهرا ُهٓ  َٔ آؿٝر أٍٚ ايعًُٝ ا ايؿدا١ٝ٥ جملُٛ تٓ  "ايػعيب ؾب١ٗ ايتجلسٜس

يهٓٓ  ٫ ْعسف  ٔ َد٣ اـط ٥س ايَ ؿكت ظٓدٛد   .اط  اـڀ١ ٚاْطجلبٓ   ط٬ّ

ًد٢  أْدي ٚؾدل ا٫اؿد م  أغدعسا  ضد مل ز ٝدحل عؿدٛيٓ           غ ز٠ا٫ات٬ٍ. ٖٚٓ  ػدز اٱ

ايط٬ه ٚطسات  ًٝد٘ َكذلاد  يًعًُٝدتٌ إدساد آؿٝدرُٖ  ؾٛاؾدل  ًد٢ ذيدو ٚاددد          

 يٓ  َٛ د ايتٓؿٝر.
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إ ايعٌُ ايؿدا٥ٞ بْراى ن ٕ  ٬ُ دقٝك  ق ط    يطدس١ٜ اٝدك مل ٜهدٔ ٖهٓد      

يهٔ ايؿذل٠ ايدَ قكدٝٓ ٖ   ٗ َدٜٓد١   ددٕ      .جملُٛ ١ ؾدا١ٝ٥ إ اتعسف  ٢ً ا٭صس٣

٥ٞ قد  عًتي ااعسٸف   ٢ً  ددد َدٔ ايؿددا٥ٌٝ ٗ فُٛ د ا     ٚأ ٌ ٗ ايكڀ ع ايؿدا

أصدس٣ اٝدك أادرنس  ددد َدٔ ايػ ؿددٝ ا ايدَ ق  ًتٗد  َ دٌ: قُدد ؾد حل َڀٝددحل.           

إكبًدٞخ ٚاْدٛز ص يددخ قُدد       بد اهلل اـ َسٟخ  بدد إًدو ازل  ٝدٌخ  د دٍ صًٝؿد٘خ     

 بددد ايددٛاز  ضددعٝد  بددد اهلل قطددٔخ  بددد ايعصٜددص  بددد ايددٛيٞخ ضدد مل  بددد اهلل ٜ ضددٌخ   

 بدٛدخ  بددد ايدٓيب َددزّخ ا َددد َدزّخاطدٌ  بدد اؿبٝدد        اٱ ٸدٞخ أٓدد ؾدد حل  بددٙخ   

 بددد ايددس   ًددٞ َؿددڀؿ٢خ  ًددٞ ضدد مل       ٚاؿدد ع ؾدد حل  دد قٝظخ  بددد ايددسٓٔ ٖددصاعخ     

 اـكس َطٛدٟخ  َِٓٗ َٔ أضتػٗد َِٚٓٗ  َٔ ٫شاٍ  ٢ً قٝد اؿٝ ٠. خٜ ؾعٞ

 

 

 

 

 

 

 

 ا ايؿدا٥ٝدد١ ايدَ ن ْدت آؿددر ٗ َدٜٓد١  دددٕ    إٔ  ايعًُٝد  آٍٖدد   غد ز٠ ٚػددز اٱ 

أصددس٣خ َدد ٬ ٖٓدد ى  ًُٝدد ا ؾدا٥ٝدد١     اٍؽتًددـ ٗ َكددُْٛٗ  ٚأٖددداؾٗ  َددٔ  ًُٝدد١    

ٜكددد ع اـطددد ٥س ايبػدددس١ٜ ٚإ دٜددد١ ٗ ؾدددؿٛف  دددٝؼ    انددد ٕ ٜدددتِ آؿٝدددرٖ  َدددٔ أ دددٌ    

اددت٬ٍ  ٱ بدد زٙ  ًدد٢ ايساٝددٌخ ٚ ًُٝدد ا ن ْددت آؿددر َددٔ أ ددٌ ا٫ضددت٤٬ٝ   ًدد٢       ا٫

ٛٸاز  دددريوخ ٖٚٓددد ى  ًُٝددد ا أٜكددد ڄ ْؿدددرٸا يػدددسض ادددٛؾرل إددد ٍ         ايطددد٬ه يتصٚ ٜدددد اي ددد

 ٚايتٌُٜٛ يكٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.

ْ٘  ٓدَ   ًؼ قٝ د٠ ايعٌُ ايؿددا٥ٞ ٗ َدٜٓد١   ددٕ إٔ    أٚ ٗرا اـؿٛف أارنس  

اؿه١َٛ إؿس١ٜ قڀعت د ُٗ  يكٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايڀد٬  ايدازضدٌ ٗ َؿدس    

١ ايكَٛٝدددد١  طددددب   دددددّ ايدددد٤٫ٛ يًكٝدددد د٠ إؿددددس١ٜخ قددددسزٚا    إٓددددتٌُ يعكدددد١ٜٛ اؾبٗدددد 

ايت ڀدددٝ٘ يًدددٗ ّٛ  ًددد٢ أادددد ايبٓدددٛى ايت  عددد١ يًجلهَٛددد١ ايدلٜڀ ْٝددد١ ٗ َٓڀكددد١       

ايػٝ    ُ ٕخ ٚن ْت ٖرٙ ايعًُٝد١  كٝد د٠ ضد ٌٕ ٚؾد حل ًَكد ٙ ٚ ًدٞ َكبدٌ. أَد          

    ٓ ؿٝدر  أْ   ن ْت ََُٗ ٗ ٖرٙ ايع١ًُٝ ٓ ١ٜ اجملُٛ د١ إٗ ْد١ يًبٓدو  ٚ دس٣ ا

ٖرٙ ايع١ًُٝ ٗ ٚقو ايٓٗ ز ٗ ايط  ١ ايع غدس٠ ؾدب ا ڄ. ٚ ٓدد  دد٤ اشل دّٛ قد ّ أادد        
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اساع ايبٓو  د ط٬م ايٓد ز ٗ اشلدٛا٤ طًبد  يٓ دد٠ أؾدساد ايدٚزٜد١ اٱلًٝصٜد١ ايدرٜٔ          

أڂؾدبت ٗ ٜددٟخ يهدي    ؾٚاب ديدت َعٗدِ اطد٬م ايٓد زخ      خٓدو ن ْٛا  ًد٢ َكس د١ َدٔ ايب   

 ١  دددٝدددا٥ددددد١ ايؿدددا٭مل ْٚصٜـ ايدّخ يهٞ اتُهٔ اجملُٛ اضتُسٜت ٗ اط٬م ايٓ زخ زغِ 

ايددَ دصًددت ايبٓددو  َددٔ أصددر إبدد يؼ إٛ ددٛد٠ ؾٝدد٘ ٚاـددسٚع       

ْٴ  ؿدددددرٸا اـڀددددد١  ٓ دددد هخ ٚصدددددسع إٗددددد ْٕٛ يًبٓدددددو    أَدددد ٕ. 

يٝطٓدٚا زؾ قِٗ ٗ اط٬م ايٓ ز  ٢ً ايدٚز١ٜ اٱلًٝص١ٜ اتد٢  

   ٌ ايؿددا٥ٞ ٗ  ددٕ َدٔ     ٫ذٚا   يؿساز. ٖٚهرا ُهچدٔ قڀد ع ايعُد

اكدددِٜ ايددد ِ يًكٝدد د٠ ايع َدد١ ٚايڀدد٬  ايدازضددٌ ٗ ايكدد ٖس٠   

اٝك أڂزضًت شلِ  إب يؼ َحل أاد قٝ داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ٖدٛ    

 . ا٭مح  بد ايك دز أٌَ

ٞٳٸ أٜكدد ڄ       اٍأْدد٘ اقدد ؾ١   آٍٖدد   غدد ز٠ػدددز اٱ آؿٝددر ايعًُٝدد ا ؾكددد أٚنًددت ايدد

 ٜ ٓدد١  دددٕخ اٝددك نًؿددي ق ٥ددد ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ   َُٗدد١ اؿددس كدد شٕ يٮضددًجل١ ٗ َد

ضد مل ز ٝدحل  ًددٞ   ٱغدساف  ًدد٢ ذيدو ْتٝ د١ يً كدد١ ٚايع٬قد١ ايٛطٝددد٠ ايدَ ن ْددت         

اددس ڀي  دد٘خ ٚ٭ٕ يدددٟ صدددل٠ ضدد  ك١ ٗ ايبٓدد ٤ ٚٗ مددت ايؿدد سخ شلددرا مت اهًٝؿددٞ           

   ٱغساف  ٢ً اؿس ك  ٧ يًط٬ه ٚايرصرل٠ ٗ  دد َٔ ا٭َ نٔ ٗ َد١ٜٓ  دٕخ  

ااؿكٓدد   ًدد٢ اؿددس كددصٕ ؼددت ا٭زض ٗ َٓددصٍ     اٝددك 

أاد أ ك ٤ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ إٛثٛقٌ ٗ َٓڀك١ ايكًٛ د١خ   

ٌ  َٚٚٔ أ ٌ ٖرا ايػسض  ٕطد  داٞ    د ٤   تهًٝـ َدٔ ضد ٕ

أٜكد ڄ قُددد ضددعٝد  بدداهلل قطددٔ َٚعدد٘   َدٌ ٜبدددٚ أْدد٘     

َددددٔ ايكڀدددد ع ايؿدددددا٥ٞ.   دددددأْ   دددد ؿؿس ٗ أزقدددد١ٝ إٓددددصٍ      

 اذا٫ضدددتُساز   زؾٝكددد ٟ مل ٜطدددتڀحلٚ خٚنددد ٕ ايؿددد س قٜٛددد ڄ

 ُ ؾًدددِ ٜهدددٔ أَددد َٞ ضددد٣ٛ   خ غدددعسا   يتعددد  ٚاؿڀدددسا أٜددددٜٗ

 سددا٫ضتُساز ٗ ٖرٙ ا١ُٕٗ َٓؿسداڄخ َٚه ت أمت ٗ ايؿ 

 عددددٖ  قُدددت   اكددد ز اٱزلٓدددت ٚايددددلدٜٔ ٚاـػددد  يتػڀٝددد١ ُٜٚٛددد٘   خ دددد٠ أضددد  ٝحل

ٝ   د ٤ إ بدأخ ٚ ٓدددَ  ألدصا ذيددو    ػدسف  ًدد٢  ًُٝدد١  ضدد ٌٕ يددرل٣ ايعُدٌ  ٓؿطدد٘ ٚي

. ٚ ٓدد اْتٗد ٤ اـدصٕ قُدت  ؿد       "اْدؼ ٚغرلٖد    3"اـصٕ يعدد َٔ إداؾحل ٚايكرا٥ـ 

يًتٜٗٛدد١خ اتددد٢ ٫   أْبددٛ  ايػڀدد ٤ ٚاسؾددت  ًدد٢  كدد ٤ ؾتجلدد١ غدددرل َس٥ٝدد١  بدد ز٠  ددٔ         

 آؿ س ايكرا٥ـ  ؿعٌ دز ١ اؿساز٠ إساؿع١ ٗ  دٕ. 

ٗ َٓڀكد١ ايػددٝ    عدد الد ش ٖدرا ايعُدٌ اٛ ٗدت يبٓدد ٤ كدصٕ بصدس ؼدت ا٭زض         

  ُ ٕخ ٗ ايط١ًٝخ داصٌ ااد٣ ايعػدؼ ايدَ ًّهٗد  أادد أ ٓد ٤ ٜد ؾحلخ ٖدٛ ا٭مح ْ ؾدس         

 
 دمحم ععٛذ عجذهللا 
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٘  ٛاضڀ١ ا٭مح ض مل ايٓ صيب. َٚٔ اطٔ اٛدٞ إ اؿدس   اقٓ  أٓد إڀسٟخ ٚقد مت 

ٖدددرا إ بدددأ نددد ٕ أضدددٌٗ  هددد رل َدددٔ ا٭ٍٚخ ندددٕٛ أزقدددٝت٘ ن ْدددت طٝٓٝددد١ ٚيٝطدددت          

صد٠ٛ ضد مل ايٓد صيب ٚاطدٔ أصدٛٙ ٚاؿد ع ْ ؾددس       ؾد س١ٜخ ٚقدد غد زني ٗ اؿؿدس ا٭    

 بدايكٟٛ ايطًؿٞخ ٚمت ؾٝ٘ صصٕ ا٭ضًجل١ إط١ًُ يٞ يً صٕخ ٚ عدد ا٫ْتٗد ٤ ضدًُت    

إ بددأ يًسؾٝددل ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞ  ايددرٟ ندد ٕ  سؾكتدد٘ قُددد ضددعٝد  بددد اهلل قطددٔ    

ٓ   غ ز٠ٚض مل ايٓ صيبخ ٖٚٓ  ػدز اٱ ؿٝدر  اْ٘ َٔ ٖرا ايط٬ه إ صٕٚ ٖٓد  مت ٫اكد  ا

  دد َٔ ايعًُٝ ا ايعطهس١ٜ.

 ضابط فً لٌادة الشرق األوسط استهدافعملٌة 

ن ْدت قٝد د٠ ايكدٛاا ايدلٜڀ ْٝد١ ٗ ايػدسم ا٭ٚضد٘ اٴدداز َدٔ  دددٕخ          1966ٗ  د ّ  

ْٛدددسا ٕه ْتٗددد  ا٫ضدددذلااٝ ١ٝ إتُ ًددد١   غدددساؾٗ   ًددد٢ أٖدددِ ٖدددس ي٬ًُاددد١ ايدٚيٝددد١خ    

ٜطدُو يسضدٛ   ٗد  إتُٝدص ايدرٟ    ٥خ َٚٝٓ َٚٛقعٗ  اؾػساٗ ايرٟ ٜس ٘ ايػدسم  د يػس    

 َٚددحل ذيددو اسَددت  سٜڀ ْٝدد   َددٔ أَدد نٔ ايتددصٚد  دد يٓؿ٘ ٚايؿجلددِ.      دد يكس ايطددؿٔ 

ؾكد٬  ايتعًِٝ ٚايؿجل١ ٚايعٌُخ   ال َٔٚص ؾ١ ٗ إٓ طل ايسٜؿ١ٝخ غع  اؾٓٛ خ 

ًُٛ ٖساا ايط١ًُٝ ٚنبت اسٜد١ ا٭ؾدٛاا إڀ يبد١   ؿسٜد١ ٬َٚاكد١      ي ٗ قُع  ٔ 

ايعٓ ؾس ايَ بَٓدت  دإٔ ايٛضد١ًٝ ايٛاٝدد٠ ٫ْتدصاع اؿسٜد١ ٖدٛ ايهؿد ه          ٚا تك ٍ ٚقتٌ

 إطًو.

ايعٓ ؾددس ايٛطٓٝدد١ ايػددسٜؿ١ ايددَ  ٗ نطدد  ن ْددت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ قددد لجلددت  

١ٜخ َ  ٗ ذيو َهت  ق ٥د ايكدٛاا  ضتعُ زاعٌُ ٗ إ٪ضط ا ايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ ا٫

ٔ  بٗد١ ايكَٛٝد١   ايدلٜڀ ١ْٝ ٗ ايػسم ا٭ٚض٘. اضتًُت قٝد د٠ اؾ  ايعٓ ؾدس   اكسٜدساڄ َد

رلاا ضتجلؿدددٌ ٗ ايذلنٝبدددد١  ٝإصزٚ ددد١ ٗ قًددد  ذيدددو إهتدددد خ ٜؿٝدددد  دددإٔ مثدددد١ اػددد      

ايكٝ د١ٜخ  طدب  ؾػدٌ ايكٝد داا ايعطدهس١ٜ اؿ يٝد١ ٗ أد د  بٗد١ زدؾد ٕ ٚاؾبٗد ا          

ٜٳؿٹددؿِٗ ا٫  ٚإٔ  خ  يتُٓٛٝدد ا ا٫زٖ  ٝدد١ ٗ  دددٕ ضددتعُ زا٭صددس٣خ ٚايككدد ٤  ًدد٢ َددٔ 

 ؿٓهدد١ ايكٝ دٜدد١ ٚاؿطددِ ايعطددهسٟ  ق ٥ددد الًٝددصٟ  ٴدسف  اعددٌٝ  اٍ دد٘ ا٫ْٛد ز ات 

٘  ْ ٥ب ڄ يك ٥دد ايكدٛاا ا٫لًٝصٜد١ ٗ ايػدسم ا٭ٚضد٘خ       يٝهٕٛ إُٗد١ ايدَ    ٚضدتعٗد ايٝد

ؾػدددٌ ٗ آؿٝدددرٖ  ايكددد د٠ ا٫لًٝدددص ٚااًدددٌٝخ إتُ ًددد١   ٔددد د اؾبٗددد ا ايطددد ص١ٓ    

٬َاكد١ ٚقتددٌ ايعٓ ؾددس  ٚ دددٕخ  اٍ زضدتكسا ٚاطدِ ا٭َددٛز  طدهسٜ  ٱ دد د٠ ا٭َددٔ ٚا٫  

 .ضتعُ زا٫ٜك ّٚ َٔ نٌ ايؿدا١ٝ٥ ايت  ع١ ؾبَٗ ايتجلسٜس ٚايك١َٝٛ ٚ
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زأا ايكٝ د٠ إٔ أ ًؼ زد  ٢ً اًو ايتٛ ٗ ا ٚاـڀ٘ ايعطهس١ٜ ٖٛ اٛ ٝ٘ قدس ١  

نًؿدددت اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ق ٥دددد ايكڀدددد ع      يدددريو ٗ َٗددددٖ .   ٗ اضدددتب ق١ٝ ٱ ٗ قددد  

َعٗدددِ مت  ٚ   يًكددد ٤ َدددحل   ددددد َدددٔ ايعٓ ؾدددس ايؿدا٥ٝددد١.  ايؿددددا٥ٞخ ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞخ  

ٛٸٜٔ      َٓ قػدد١ ٚٚقددحل   ٖددرا  اٍاـڀدد١ َٛقددحل ايتٓؿٝددرخ ٚنٓددت أاددد ايؿدددا٥ٌٝ إددد 

ٕ  ضدد ٌٕ ا٫ تُدد ع إٗددِ ٚايطددسٸٟخ ايددرٟ د  ْدد  ايٝدد٘      خٗ أاددد إٓدد شٍ ٗ ايػددٝ    ُدد 

ٗ  ٖددرٙ ٚغددسه يٓدد  أُٖٝدد١    َٓڀكدد١ ايعًُٝدد١ ٚدقتٗدد  ٚصڀددٛز٠ آؿٝددرٖ خ نْٛٗدد  ضددتتِ 

إڀددد ز إددددْٞ ٚايعطدددهسٟخ    اٝدددكقًددد  ايك  دددد٠ ايدلٜڀ ْٝددد١ ٗ  ددددٕخ     خصدددٛز َهطدددس 

طهساا اؾٝؼ ٚا٭َٔ ٚايك٣ٛ اؾ١ٜٛ َٚط نٔ ايكدب ٙ ا٫لًٝدص..اخلخ ؾكد٬    عَٚ

ٚيددريو ؾكددد   ددٔ نددٕٛ شٜدد ز٠ ايك ٥ددد إطددتٗدف ضددتهٕٛ َ٪َٓدد١ عساضدد ا َػدددد٠خ       

ضددددتهٕٛ -ضدددد ٌٕؾددددـ اطدددد  ٚ -يكددددُ ٕ ايٓ دددد هخ يهٓٗدددد    يػدددد١  دقدددد١ زٴزلددددت 

اضتػددٗ د١ٜخ ٭ٕ ايعٓ ؾددس إطددد ْد٠ يًُٓؿددرٜٔ قدددد ٫ ٜتُهٓددٛا َدددٔ ايكٝدد ّ َٗددد َِٗ      

 طب  ايتٛا د ايعطهسٟ ايه ٝـ ٗ صٛز َهطس ٚاْتػ ز  ز  ٍ ا٫ضت ب زاا ٚا٭َٔ. 

ڀٛز٠ ٖرٙ ايع١ًُٝ ا٫ْتجل ز١ٜ  قسزا قٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ اط٬م ا٭زل ٤ ْٛسا ـٚ

  ٢ً ايػٛازع ايكسٜب١ َٔ َطسه ايع١ًُٝ. ٗ ٜاؿسن١ٝ ٕٓؿر

ْٚعتددددل إٔ ايؿدا٥ٝددد١خ نٓددد  ٗ ايكڀددد ع ايؿددددا٥ٞ ْتطددد  ل   ًددد٢ آؿٝدددر ايعًُٝددد ا   

اصتٝدددد ز ايكٝدددد د٠ يٓدددد  ٗ آؿٝددددر َ ددددٌ اًددددو ايعًُٝدددد١ ا٫ْتجل زٜدددد١ إُٗدددد١ ٚايؿددددعب١      

ٚ    ٚ تجلسٜددس ا٭زض َددٔ  يضدد ّ غددسف  ٚااؿٛؾدد١   ٕ دد طس ديٝددٌ ثكدد١ ٚ سؾدد ٕ   ؾددداز٠ 

ٚصػ١ٝ إٔ ٜطبكي اٯصسٕٚخ ْٗكت َٔ َه ْٞ دٕٚ غعٛز ٚطًبت  خايػ ؾ إطتعُس 

اؿ ؾٌٝ ايع١ًُٝ إٔ ٜعتُدْٞ قُٔ ا٫ْتجل زٌٜ   ٔإٔ ٜهٌُ ادٜ ٘ ض ٌٕ قبٌ  َٔ

ٞٳٸ     ؾإهًؿٌ  ٗرٙ ايع١ًُٝ. نٓت أاٛقحل اساٝب٘ ايه ٌَ َٚٛاؾكت٘خ  ؿٛ ٦دت  د٘ ٜدسد  ًد

أاططددت  عدددّ ايسقدد خ    .   أدٚع"  يًٗ دد١ ايػددعب١ٝ ٚ  ٭ضددًٛ  اٯَددس:" اْددت أ ًددظ ٜدد     

ٚٳع أَددد ّ اؿ قدددسٜٔخ ؾ يطدددٓٛاا ايدددَ  ػدددتٗ  ٗ أ دددٌ      يدددٝظ  طدددب  ٚؾدددؿ٘ يدددٞ  ددد ٭د

 ًُتي إع ْٞ ايكسٜب١ ٚايبعٝد٠ يتو ايؿدؿ١. ؾد ٭دٚع  ًٗ د١ َٓڀكد١ أ دٌ  ؼُدٌ       

ٚؾك ڄ يطٝ م اؿدٜك. ؾؿدٞ إعٓد٢ ايطدًيب     خ َٓٗ  ايطًيب ٚاٱه  ٞخ أن س َٔ َع٢ٓ

إعتددٛٙخ أَدد  ٗ إعٓدد٢ اٱهدد  ٞ ؾتٴڀًددل  ًدد٢ ايػدد  ع ٚإكددداّ ايددرٟ ٫         اٴڀًددل  ًدد٢ 

ٌ      ًٜكٞ   ٫ڄ ٕ  قد ًٜجلل  ٘  سا٤ َ  أقدّ  ًٝ٘  كٓ  ت٘ . ٖٚدرا َد  ند ٕ ٜكؿددٙ ضد ٕ

ادسَي  أ ٞ َٚدٔ ثدِ    ؾ  تدلا أْ٘ ٫ ٜ لب دزاٞ ٕزؾك٘ ن ٕ  طب  يهٔ  دّ زق ٟ 

ٝٳٸدٌ يدٞ     َٔ غسف إػ زن١  ع١ًُٝ ٖ ١َ اطتٗدف ق ٥ دا  طهسٜ   سٜڀ ْٝد  زؾٝعد خ ٚصٴ

ٔ اس٣ ؾدِٝٗ ايهؿد ٠٤   ٖإٔ ا٫ تُ ع َطأي١ غه١ًٝخ ٚإٔ ايكٝ د٠ قد اطُت اصتٝ زٖ  

 ٚاؾسأ٠.
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َددٔ ٚاؾددٌ ضدد ٌٕ غددسه ايتؿ ؾددٌٝ  ايع َدد١ إتعًكدد١  ٗددرٙ ايعًُٝدد١ ٚأْٗدد  اتڀًدد      

٣ َددٔ ٜطدد ْدٙ إٗدد ز٠ ٗ ايسَ ٜدد١ ٚايدقدد١ ٗ ايتؿددٜٛ  َددٔ  ٴعدددخ ٚإٔ اهددٕٛ يددد إتڀددٛع 

د ازلدد ٤ إهًؿددٌخ  ٜددٖدددؾٗ .  اْتٗدد٢ ا٫ تُدد ع دٕٚ ؼد   اٍاـدددل٠ ٗ زَددٞ ايكٓ  ددٌ   

 ٗ ا٭َددس اتدد٢ ايٝددّٛ اي دد ْٞخ ٚأْدد٘ ٜسٜددد اثددٌٓ َتڀددٛ ٌ    رلؿه  ايددتٚطًدد  ضدد ٌٕ َٓدد 

َدددٔ   ْبددد٘  كٝددد١   ؾُٝددد  ضدددٝ ت ز يتٓؿٝدددر إُٗددد١ ايس٥ٝطددد١ٝ ٗ ٖدددرٙ ايعًُٝددد١خ    ؾكددد٘ 

 ٍٛ ْكًُٗ  اذا ُهٓ  َٔ ايٓؿ ذ  ط٬ّ  عد ايع١ًُٝ.ايعٓ ؾس إط  د٠ ايَ ضتت

 عد صسٚ ٓ  َدٔ ا٫ تُد ع  د ٤ْٞ َب غدس٠ اطدٔ  ًدٞ ايؿدػرل " ددز" يٝ دلْدٞ            

 أْدد٘ ٖددٛ اٯصددس ٜسغدد  إٔ ٜػدد زى ٗ آؿٝددر ٖددرٙ ايعًُٝدد١خ ٚاقددذله إٔ أنددٕٛ أْدد  َددٔ          

 ابًددؼ ٜتددٍٛ َُٗدد١ ايكددٓـ ٖٚددٛ َددٔ ٜكددّٛ  سَددٞ ايكٓبًدد١. قًددت يدد٘ َع ابدد ڄ:" ٕدد ذا مل        

ثٓددد ٤ ا٫ تُددد ع !". ؾدددسد  ددددز ٖ شاددد :" صػدددٝت إٔ ٜؿدددؿي   أضددد ٌٕ  كٓ  تدددو ٖدددرٙ 

ٚقدجلهٓ  أْد     . غد زع  ددز"   ٚأ  ٭دٚعخ ٚ ٓدٖ  ضٝهٕٛ َٔ ايؿدع  اطد١ُٝ غد زع ا٭دٚع    

  .ات٢ ايّٝٛ اي  ْٞ ٱ ٬غ٘  سغبتٓ  اًو ٚاْتٛسْ  تٛ ٝٗ ا ض ٌٕ  ٚايتصَٓ ٚ دز.  

ل  إٔ اٛندٌ يدٞ   ؾايًك ٤ ٚطسآ  ا٭َس  ٢ً ض ٌٕ ؾٛا اٍٚٗ ايّٝٛ ايت يٞ  دْ  

   ٚ زَدٞ  ايكٓبًد١ َب غدس٠  عدد زلد ع       بددز َُٗد١  ي١َُٗ قٓـ ٚزَدٞ ايك ٥دد ا٫لًٝدصٟخ 

ايڀًكدددد١ ا٭ٍٚ  ًدددد٢ ايدٚزٜدددد١ ا٫لًٝصٜدددد١ إساؾكدددد١ أٚ أٟ ٖدددددف الًٝددددصٟ  ٗددددددف        

 از  نِٗ ٚاػتٝتِٗ.

كدددد ٤ ًطًدددد  َٓدددد  ضدددد ٌٕ  اي 

 ددددددددد ٭صٜٛٔ ضددددددددد مل ايٓددددددددد صيب  

ٚقُددد ْدد  ٞخ ٚن ْدد  ٜعُدد٬ٕ  

ٗ  ٗددددددددددددددددد ش ا٫ضدددددددددددددددددت ب زاا  

ايدلٜڀ ْٝدددددددددددددددددددد١ ٗ  دددددددددددددددددددددٕخ  

ٚ ٛاضددڀتُٗ  ُهچٓدد  َددٔ َعسؾدد١   

َ ددددٌ شَددددٔ  اشل َدددد١خايتؿ ؾددددٌٝ 

 ل ايَددسٜدددصٜ ز٠ ٚايڀددده ٕ ايددَٚ

 َه ٕ ايًك ٤ َحل ايكب ٙ اٱلًٝص ٚشَٔ ايٛؾٍٛ   يتجلدٜد. اٍضٝطًهٗ  يًٛؾٍٛ  

 ػددس ٚٗددساڄخ ٚندد ٕ  ًدد٢ ايك ٥ددد ا٫لًٝددصٟ إٔ   ندد ٕ َٛ ددد ا٫ تُدد ع ٗ اي  ْٝدد١  

اددددد ؾٕٛ    ػدددد ٙ صٛزَهطدددددس ٚضددددُٝس َٛنبددددد٘  أَدددد ّ َعطدددددهس     -ٜددددأاٞ َدددددٔ إعدددد٬  

َطتػدددؿ٢ إًهددد١ ايٝصا ددددكخ    ٠ٜٚتٛقدددـ أَددد ّ ايبٓ ٜدددد١ ايٛاقعددد١ َجلددد ذا     "ا يٝددد  "طددد زم 

خ ٚند ٕ  ًد٢   "ا يٝد ڄ "َطتػؿ٢ اؾُٗٛزٜد١  -ٚايه ١ٓ٥ ٗ شا١ٜٚ اْعڀ ف طسٜل ط زم
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َهددد ٕ ا٫ تُددد ع ٗ ايڀددد  ل اي  يدددكخ    اٍكٝددد٘ إٔ ٜؿدددعدٚا ضدددًِ ايددددزع   ايك ٥دددد َٚساؾ

ا٭زاقددٞ ااٝڀدد١   ٕطتػددؿ٢   زٜدد١   ٚ خ اـدد زع اٍ ددص٤ َددٔ ايدددزع َهػددٛؾ    ٚندد ٕ 

َٚهػٛؾ١ ـًٖٛ  َٔ أٟ اٛضحل ٗ إبد ْٞ أٚ اضدتجلدا  ايطدٛز َٓدر اؾتتد ه إطتػدؿ٢       

ٓ ٜدددد ا إطتػددددؿ٢ ّخ ٚن ْددددت اًددددو إطدددد ا ا ايؿ زغدددد١ اؿؿددددٌ َدددد   ددددٌ   1958 دددد ّ 

ا٭غدد  ز إٓتػدس٠ ظ ْدد   ٓ ٜد ا إطتػددؿ٢ ذاا ايڀدد  ل    تٚإٓد طل ايطدده١ٝٓ. ٚن ْد  

أقدددس  َهددد ٕ غدددرل َهػدددٛف   ٖدددٞ ايٛااددددخ إ ؿؿددد١ يٮقطددد ّ ٚايعٝددد داا اـ ز ٝددد١خ   

َػدد ٖد٠ اسندد١ ٚطًددٛع  طدد نس ا٫لًٝددص ٗ     ّٚهددٓي َٓدد٘ زؾددد ٚؾددٍٛ إٛندد      

 اًو ايبٓ ١ٜ.  

ًځُد ٕ"        قبٌ ض  ١ َٔ ايتٓؿٝدر ؾكد   ٝٵ ٘ أصدلْدٞ ضد ٌٕ  دأْي ضدأ د  ٓدقٝد١ ْدٛع " ٳ

َحل  ػس طًك ا زؾ ف كؿ١ٝ ٗ ٚاادد٠ َدٔ ْكد ٫ا اضدع ف إسقد٢خ صًدـ اادد٣        

 ٓ ٜ ا إطتػؿ٢ اـ ز ٝد١ قسٜبد  َدٔ إهد ٕ ايدرٟ ضدأزاق  َٓد٘ اؾدص٤ إهػدٛف َدٔ           

ٜد١خ ٚند دا   ضًِ ايعُد ز٠. َٚدحل ايطد  ١ اي  ْٝد١  ػدس٠  ٚقؿدت ضدٝ ز٠ ايك ٥دد أَد ّ ايبٓ          

ٓ     ِش١ٓ إساؾكٌ ي٘ ٚاسنتٗ ٗ ايڀد  ل اي د ْٞ    ِٗايطسٜع١ إٔ اؿدعٸ  َُٗدَخ يهد

أصددرٚا ٜؿددعدٕٚ ايٛااددد  عددد اٯصددس عسندد١  ڀ٦ٝدد١  عددة ايػدد٤ٞخ ن ْددت ن ؾٝدد١       

ّ   يٓطدب١ يددٞ   طددك٘ ؾايتطدددٜد  دقدد١  ًد٢ اشلدددفخ ؾأطًكدت ايسؾ ؾدد١ ا٭ٍٚ    ٱاهد 

 ٜ   طًكدتٌ  ًد٢ َدٔ اضدتڀعت َػد ٖدا٘       ٢ً اثسٖ  قت٬ٝڄ َب غس٠خ ثِ أ كبت  تؿدٛ

دٟٚ  اْؿ دد ز  ايكٓبًدد١ ٚ سؾددت ؿٛتٗدد  إٔ  دددز   ٗ ذاا ايٛقددت زلعددت َٚددٔ َساؾكٝدد٘خ 

قد لو أٜكد ڄ ٗ آؿٝدر َُٗتد٘خ ؾأز دو  دريو ا٫لًٝدص َٚدٓجلي ايؿسؾد١ ٚايدصَٔ          

ايهد ٗ ٱصؿدد ٤ ايبٓدقٝدد١ ٗ ْؿددظ ايٓك يدد١خ َٚددٔ ثدِ اشلددسٚ   طددس ١ ؾ ٥كدد١ َددٔ َٛقددحل     

 ايتٓؿٝر.

 دد ا ٌ  خَددٔ اػدد ٙ أن ددسٗ  ؿددٛز٠  ػددٛا١ٝ٥ زد ا٫لًٝددص  ڀًكدد ا ْ زٜدد١ َه ؿدد١  

 ددٔ َؿدددز ايكددٓـخ ٚضددس  ٕ َدد  اكددسا ايدددٚزٜ ا ايعطددهس١ٜ ٚٚاددد٠ َددٔ اؾددٝؼ           

يتڀٜٛددل إطتػددؿ٢ ٚإٓدد طل ايكسٜبدد١ َٓدد٘.  زنكددت  ددٌ ايٓدد ع اشلدد ز ٌخ ٚن ْددت        

ط١ٝ ايكسٜب١ َٔ ايعٝد داا  اهُت ايطٝڀس٠  ٢ً ايبٛا ١ ايس٥ٝأايدٚز١ٜ ا٫لًٝص١ٜ قد 

ايبٓ ٜددد١ ايس٥ٝطددد١ٝ   اٍكدددسزا اشلدددسٚ   ؾاعتكدددٌ اـددد ز ٌ َٓٗددد خ   أصدددرا اـ ز ٝددد١ ٚ

  ٢ً أٌَ إٔ أ د ؾٝٗ  َه ْ  أصتؿٞ ؾٝ٘.    خيًُطتػؿ٢

ن ْت أقس   ٛا ١ يٞ ٖٞ ايبٛا ١ اـًؿ١ٝخ ايٛاقع١ ٗ اؾ١ٗ ايػدُ ي١ٝ يًبٓد ٜتٌ   

غهٌ ؾًٝ خ يهٓي ٚ دا ْؿطٞ ؾ دأ٠ ٗ  ايس٥ٝطٝتٌ يًُطتػؿ٢ إتك طعتٌ  ٢ً 

ًچدت  ٓٗد  أغڀٝتٗد  يًتدٛ  يتهػدـ  ُد   داصًدٗ            إڀب . ن ْت  قدٚز ايڀب صد١ قدد اٴ

ٜٚبدٚ إٔ ايڀب صٌ ند ْٛا  ًد٢ ٚغدو ايبدد٤  تٛشٜدحل ٚ بد١ ايػددا٤         خَٔ ايًجلِ ٚايسش
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يًُسقدد٢خ يهددٔ أؾددٛاا ايڀًكدد ا ايٓ زٜدد١ ٚدٟٚ اْؿ دد ز ايكٓبًدد١ إطددُٛع َٚدد  أ كدد          

ٔ اڀٜٛدددل َٚداُٖددد١ ٕبددد ْٞ إطتػدددؿ٢خ قدددد  عًدددِٗ ٜذلندددٕٛ َددد   أٜددددِٜٗ     ذيدددو َددد

 ُٜٕٚٗٝٛ َ ٌ غرلِٖ ع    ٔ َه ٕ بَٔ.

  ٚ غددب٘ ايه َددٌ يًعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ  عًددت     أاٝ ْدد ڄأ ددذلف إٔ ٚددسٚف ايتؿددسٴٸؽ اؾص٥ددٞ 

اَه ْٝ آدد  إ دٜدد١ غددجلٝجل١خ  ٚندد ٕ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ٚ بدد١ َددحل ايًجلددِ ٜعددد اًُدد ڄ ٚإٔ       

ٔ ايددذلف. ٖٚٓدد  اٝددك ٚ دددا ْؿطددٞ ؾ ددأ٠  ددٌ ٖددرٙ ايكدددٚز       ؼكددل ْدد دز ؾٗددٛ ْددٛع َدد   

أْطتي زٚا٥جلٗ  يًجلٛ ا َد  أْد  ؾٝد٘     خايعدٜد٠ ااػ٠ٛ َ  ير ٚط   َٔ ايًجلِ ٚايسش

َٔ اٛاس ٚقًلخ ٚاسٸنت ايؿ ق١ ٕ ٌ ٖرٙ ايٛ ب١ ايدزل١ ايػ١ٝٗ ٚايسغبد١ ٗ داصًدٞخ   

ا١ٖ َڀًك١خ  أصٴر َدٔ  ؾ ْدؾعت  دٕٚ اؿهرل َٓكك ڄ  ٢ً ٖرٙ ايكدٚزخ بنڂٌ َٓٗ   ػس

ٝٴُٓد٢  ٚايدسش   يٝطدس٣خ ٚأآكدٌ  طدس ١ َدٔ قٹددزڈ           بصدس يعًچدٞ    اٍأادٖ  ايًجلدِ   يٝدد اي

أ د أؾكٌ َراق   أٚ أ سد ٖ  ضبلخ اذ ن ٕ ايڀع ّ ضد صٓ ڄ ٦ًَٝٚد ڄ   يػدجلِ ٚايصٜدت.     

نٓددت أ ًددؼ َدد  أآ ٚيدد٘ َددٔ ايًجلددِ دٕٚ َكددؼ اكٝكددٞخ ٚأصددسع َددٔ ؾُددٞ َدد  ٫ أاكبددٌ     

ٜٳدددٳاٟ ٚٚ ٗددٞ ٬َٚ طددٞ َهتطدد١ٝ  بك ٜدد  ٚبثدد ز ايصٜددت   ضد ْٛت٘خ ٖٚددرا  ايتؿددسف  عددٌ 

ٚايدسش ٚايػددجلِخ ٚغدد دزا إڀددب   َٚدد  شايددت ٗ ٜدددٟ قڀعدد١  ٛددِ مل اضددتڀحل أنددٌ َدد     

ٜهطددٖٛ  َددٔ ايًجلددِ يطددد ْٛت٘. ٖسٚيددت َددحل َددٛٚؿٞ إطتػدددؿ٢ ٚايددصٚاز ٖ ٥ُدد ڄ  دددٌ         

سندد١ ٚٚ ٗدد١  أقطدد ّ إطتػددؿ٢خ اتدد٢ قدد داي قدددَ ٟ إتعبتدد ٕخ ٚدٕ اؿهددرل َددي ع      

ايبٛا ددد١ اا ذٜددد١ يكطدددِ اؿدددٛاد  ايؿ  ٥ٝددد١خ َٚدددٔ ٖٓددد ى      اٍاشلددد ز ٌ َدددٔ ايٓددد عخ  

 صس ت.

ن ٕ ا٫لًٝص قد اْتػسٚا ٗ نٌ َٓ ؾدر إطتػدؿ٢ ٱٜكد ف اشلد ز ٌ ٚاؿتٝػدِٗ      

ٚا ددص إػددتب٘  ٗددِخ يهددٓي نٓددت قٛٛٚدد ڄ ؾًددِ ٜعذلقددي أٚ ٜددٛقؿي أادددخ زَدد           

ًٕٛثد١   يصٜدت ٚايػدجلّٛ ٚ ك ٜد  ا٭ندٌ   ٱقد ؾ١       ن ٕ ايطدب  إٔ ٬َ طدٞ ايكدّد١ ا   

 اًو ايع١ُٛ ايَ َ  شايت ٗ ٜدٟ ايُٝي  عًِٗ ٜٕٛٓٛ أْي َعتٖٛ ڄ.   اٍ

ٚاؾًت ايطرل   ػد ٙ إٓد شٍ إ ؿؿد١ يطدهٔ ا٭طبد ٤خ       

ايٛاقع١ صًدـ ايبٓ ٜد١ ايس٥ٝطد١ٝ يًُطتػدؿ٢خ ٚإػدسؾ١  ًد٢       

اكدحل ؾٝٗد  غدك١    ايبٓ ١ٜ ايدَ   اٍض اٌ أ ٌ. ٖٚٓ ى اػٗت 

ايددددنتٛز ضددد مل أٓدددد ايدددٛايٞ ٖٚدددٛ  ؾددددٜل يدددٞ ٚ كدددٛ ٗ   

اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١.  ددد يكس  َدددٔ ايبٓ ٜددد١ غدددعسا  ػددد٤ٞ َدددٔ      

ايعُٛد١ ايددَ َدد  شايددت ٗ   اٍا٭َد ٕخ ٚ ٓدددٖ  ؾكدد٘ آبٗددت  

  ٜدٟخ ؾأنًت َ  ابك٢ ؾٝٗ  َٔ ؿِ ٚزَٝت ايعِٛ   ْب ڄ. 
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ٕٛ ؾددٜكٞ َٛ دٛداڄخ ٭ْدي ٫    اهلل إٔ ٜهد  اٍطسقت     غدكت٘ ٚأْد  أ تٗدٌ ٚأاٛضدٌ     

ٛٸم  كددٛاا ا٫لًٝددص. ٚ ٓدددَ  ؾددتو          ٕڂڀځدد أ ددسف َه ْدد ڄ بصددس أؾددأ ايٝدد٘ ٗ ذيددو اؿددٞ ا

ٞ    ايب   اْدٖؼ ٕٓٛسٟ ٚ  د ُٸد   دس٣ يد ٖٚدٌ    ٚنٝدـ ٕٚد ذا  خ زْٞ  طٌٝ َٔ ا٭ضد١ً٦  

َدٔ أضدب   يدريو . دصًدت ايػدك١ ٚ عدد إٔ اضدتعدا أْؿ ضدٞ أصدلاد٘ أْدي نٓدت ٗ            

  اد  اط٬م ْ ز ٚاْؿ  ز قٓبًد١ ثدِ أصدر اؾٓدٛد ا٫لًٝدص ٜعتكًدٕٛ       إطتػؿ٢  ٓدَ

ٚ مل ٜكتٓدحل  ٖٓ . ٜبدٚ إٔ  ٛا ٞ مل ٜسم يد٘ أ  اٍ ػٛا٥ٞ ؾكسزا اشلسٚ    ػهٌ ايٓ ع

َدٔ ايكڀد ع ايؿددا٥ٞخ ٚأْدي مل أؾدأ ايٝد٘ ا٫چ  طدب  اي كد١           ؿجلت٘خ ٖٚٛ ٜعسف  أْي

     ٌ أْدو ٖس دت َ ًدو َ دٌ  كٝد١ ايٓد عخ        ايع ي١ٝ ؾٝ٘. شلدرا  د د ٜطدأيي قد ٬٥ڄ: يٓتكبد

ؾأٜٔ اًٛ  ٚ ٗدو ٬َٚ طدو ٚأطساؾدو  ٗدرٙ ايڀسٜكد١ . قًدت يد٘  ػد٤ٞ َدٔ إدصه           

ات٢ ٫ وظ  دز ١ اٛاسٟ: َڀب هِ ٜ  دنتٛز. ق ٍ: اذاڄ اع زنت َحل ايڀب صٌ. 

قٌ ي٘:  ٌ َحل ايدضٛا ٗ إڀب . قجلو    تط ١َ صؿٝؿ١ ق ٬٥ڄ: أنٝدد  ًُتٗد  ٜد     

ٚ ٗددٞ ٚأطددساٗخ ٚ دد دز  ددإٔ أصددسع يددٞ َددٔ د٫ٚ دد٘ قُٝؿدد ڄ ٚؾٛطدد١        ؾدد حل. ثددِ غطددًت 

 ٚطً  َي ايبك ٤ ٗ َطهٓ٘ ات٢ ٜساؿحل اؿؿ ز  ٔ اؿٞ. خيتػٝرل ٬َ طٞ

ٚشلددرا مل ٜڀددٌ  ددٞ إكدد ّخ ؾبعددد       خندد ٕ ٜكًكددي اٝٓٗدد  ٖددٛ َؿددرل زؾٝكددٞ " دددز"     

كسٜبد ڄ  ْؿـ ض  ١ ؾك٘ صس ت َٔ ايػك١ ضرلاڄ  ًد٢ ا٭قدداّخ ٚ ًد٢  ٴعدد َ ٥د١ َدذل ا      

ٚاذا   يساندد  ٗ ايهسضددٞ اـًؿددٞ ٜٓدد دٜي     خاٛقؿددت ظدد ْيب  ؿددٛز٠ َؿ  ٦دد١ ضددٝ ز٠   

ٕ   زلٞ اؿسنٞ :"اطځًحل ٜد    ُٵدسٳا "خ ٫ أادرنس ازلد٘ اٯٕخ يهدٔ ضد ٥ل ايطدٝ ز٠ ند ٕ        ٹ

ٛٳدٟخ ضددأيت  ددٔ " دددز" ؾعًُددت أْٗددِ ْكًددٛٙ   َٳطٵدد ٚإٔ ضدد ٌٕ طًدد   خنددسٜذل اٍاـكددس 

 . دٕ آٍَِٗ ايبجلك  ٓٸٞ ْٚكًٞ 

صس ٓدد  َددٔ صٛزَهطددس   ػدد ٙ  دددٕخ ٚٗ ْكڀدد١ اؿتددٝؼ ظ ْدد  قڀدد١ ايع قددٌ          

َدٜٓد١   اٍاعسقٓ  يًتؿتٝؼ مٔ ٚايطٝ ز٠خ ٚاٌ مل هدٚا غ٦ٝ ڄ زلجلٛا يٓ    ٕسٚز 

 دٕخ ٖٚٓ ى ٚ دْ  ض ٌٕ ٗ اْتٛ زْ خ أَ ّ ضُٝٓ "ٖسٜهٔ".  ند ٕ ؾساد ڄ    -نسٜذل

هسّٓدد   ٛ بدد١ طعدد ّ ٗ َڀعددِ ايبجلددس      عٛدآدد  ٚ ٓ دد ه َُٗتٓدد خ ٚا ًػٓدد  أْدد٘ اكددسز ا     

ا٭ٓسخ ايرٟ ن ٕ اٝٓٗد  َدٔ أؾكدٌ َڀد  ِ  ددٕ. ٖٚٓد ى ادرٚقت ٭ٍٚ َدس٠ ٚ بد١          

"اؿځسٳقٳ١" ايدزل١ ٚايًرٜر٠ ايَ اكدّ ؾٛاز٠ َحل اـبص ايط صٔخ ٖٚٛ َ  ن ٕ ٜتُٝدص  

 دد٘ ٖددرا ايڀعددِخ َٚدد  شيددت اتدد٢ اٯٕ أادد  آدد ٍٚ ٖددرٙ ايٛ بدد١خ يددٝظ  طددب  َددراقٗ          

ْٛتٗ  ٚطسٜكد١ اكدددّٗ  ؾجلطد خ  دٌ ٚ٭ْٗدد  ادرنسْٞ  سؾد م اكٝكددٌٝخ      ايػدٗٞ ٚضد   

زلددٛا ٚاعدد يٛا  ًدد٢ إؿدد حل ايدْٜٝٛدد١ ايكددٝك١خ ٚاددرنسْٞ  ًجلٛدد ا ْػدد٠ٛ ا٫ْتؿدد ز    

 ٚايٓ  ه.  
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إدرٜ عخ زلعٓد  ْبدأ َكتدٌ ايكد  ٘  َدٔ اذا د١         اٍٚٗ إط ٤خ  ُٝٓ  نٓ  ْطدتُحل   

جلدد١.  نٓددت نبػددس أغددعس  دد ٕساز٠   يددٞ   يؿعددٌ إ ايعًُٝدد١ ن ْددت ْ    أنددديٓدددٕخ ؾت

 ٓدَ  اڂقدّ  ًد٢ آؿٝدر  ًُٝد١ ؾدا٥ٝد١ ٜٚدرٖ  ؾٝٗد  قدجل ٜ  َدٔ اٱلًٝدصخ  ندِْٛٗ           

 ػس َ ًٓ خ ٫ٚ أزٜد إٔ أنٕٛ ضبب ڄ ٗ قتٌ ايٓؿظ ايبػدس١ٜ. يهدٔ َد  ند ٕ ٜػدؿحل يٓد        

ٚىؿدـ َدٔ ب٫ّ ايدٓؿظ ٚاأْٝد  ايكدُرلخ آْدد  نٓد  ْؿدٛ   ٓ دقٓد  ْٚدرلإ أضددًجلتٓ           

 دٚ مل ٜذلى أَ َٓ  َٔ صٝ ز بصس يًتع ٌَ َع٘خ ؾكد ااتٌ أزقدٓ  ٚضدٝڀس   ؾدز  اٍ

 ٢ً ثسٚاآ  َٚدصساآ  ٚؾسض ايطٝ د٠  ٢ً أًٖٓ  ْٚ ضٓ خ ٚ  ْٝٓ  َٓ٘ طدٛاٍ َساادٌ   

ٚؽتددصٕ ذانسآدد  ؾٛ  دد١ ايدددَ ز ايددرٟ صًؿدد٘     خاٝ آدد  ؾددٓٛؾ  َددٔ ايًٛددِ ٚايتُٝٝددص  

ٚغدددسد ؾٝٗددد   ددددٕٚ ُٝٝدددص  ٟ يكدددس٣ َٚٓددد شٍ نددد رل٠ قتدددٌ  ضدددتعُ زقؿدددـ ايڀدددرلإ ا٫

ايطده ٕ اٯَددٌٓ َددٔ ايس دد ٍ ٚايٓطدد ٤ ٚايػددٝٛمح ٚا٭طؿدد ٍ ٚمل اطددًِ َٓدد٘ ايػدد س ٫ٚ   

ْ اؿ سخ ٫ٚ ات٢ اٝٛاْد اِٗ. كًؿد ڄ  دريو ندٛاز       ١ٝ ؾٛٝعد١ اٛدٌ كصْٚد١    اْطد 

ٗ  ُدل ذانسآد خ ٚاأاٝٓد  َدٔ ادٌ ٯصدسخ نٓٛ د ا َ٪ٕد١ اطدذل حل ٗ أذٖد ٕ غددسٜ٘           

ٚاعٝد  ٢ً َط َعٓ   ٌٜٛ ايٓط ٤ ٚؾٝجل ا  ه ٤ ا٭طؿد ٍ   ١ٝخْط ْاًو ايؿ  ٥حل اٱ

.  ٌ ْٚترنس أْ٘ يٝظ شلِ َٔ ذْ  ض٣ٛ إٔ  عدة ز د شلِ ا٭ادساز    .ٚآٗداا ايػٝٛمح

قد ضبكْٛ  ٗ ايتعبرل ٚإُ زض١ ايٓك ي١ٝ ؾجلًُٛا ايط٬ه َٔ أ ٌ اؿسٜد١ ٚايهساَد١   

 ْطددد ٕٚاٱ يدددٝظ ٭غ  ؾدددِٗ أٚ َٓددد طكِٗ ؾكددد٘خ ٚاِددد  َدددٔ أ دددٌ ا٭زض اؾٓٛ ٝددد١   

 اؾٓٛ ٞ َٚٔ أ ٌ ايهسا١َ ٚايطٝ د٠ ايٛط١ٝٓ.

نٌ ٖرا هعًٓ  دا٥ُ  ْعتص  إٔ أغسف ٚأقدع  ُدٌ ٗ اٝ آد  ٖدٛ َػد زنتٓ  ٗ     

ايهؿدد ه َددٔ أ ددٌ اضددتع د٠ ايددٛطٔ إطددًٛ  ٚاسٜدد١ ٚنساَدد١ ايػددع  ٚازغدد ّ إطددتعُس     

ا٭ضدددًٛ  ٚازٖ  دد٘  ددراا ا٭ضددًٛ  ايدددرٟ ٜتبعدد٘ ٱزٖدد   غددعبٓ  ٚأادددساز ٚطٓٓدد خ ٖٚددرا         

ايٓكد يٞ اددلزٙ نددٌ ايكدٛاٌْ ٚا٭ ددساف ايدٚيٝد١ ٚايػددسا٥حل ٚا٭دٜد ٕ ايطددُ ١ٜٚ..نٌ      

اًددو ايعٛاَددٌ ٚايدددٚاؾحل ٚا٭ضددب   ادددصٌ ايطدده١ٓٝ ٚايڀُأْٝٓدد١ ٗ قًددٛ  ايؿدددا٥ٌٝ     

اُٝٓ  ٜكدَٕٛ  ٢ً  ًُٝ اِٗ ايبڀٛي١ٝخ ٜٚػعس نٌ َِٓٗ  إٔ َد  ٜكدّٛ  د٘ ٗ قتد ٍ     

 ع  دٔ ايدٓؿظ ٚ دٔ ا٭زض ٚايهساَد١خ  دٌ ٖدٛ ؾدسض        إطتعُس ايدصٌٝ ٚايػ غِ ٖٛ دؾد 

  ٌخ ٚ ٌُ ٜ٪ٜدٙ اهلل ٜٚٓؿسٙ.   
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 ضرب الملهى اللٌلًعملٌة 

اضدتڀ  ت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  دددل  بٗ اٗدد  إ تًؿد١خ ٚأُٖٗدد   بٗدد١  دددٕخ زدؾدد ٕخ     

دزٚضددد ڄ ٗ اٱزاد٠ اي ٛزٜددد١   ضدددتعُ زايكددد يحلخ ايس ٝدددصٟخ ؾجلُددد ٕخ ٚاددد ٌٕخ إٔ اًكدددٔ ا٫   

١ُٛٓ ٚاشل دؾ١خ ٚأثبتت  أْٗ  ُ ٌ غع  اٞ ٚاس اٛام يًطٝ د٠ ايٛط١ٝٓ ايتجلسز١ٜ إ

 تُ دٖدد   ًدد٢   غددرل إٓكٛؾدد١  ًدد٢ ن َددٌ أزض اؾٓددٛ  ايعس ددٞخ   ددٌ ٚاضددتڀ  ت       

َِٗ إ اددصزع اـدددٛف ٚاشلًددحل ٚضدد٘ ضدددساٜ     اٝٗ  ٚاڇقدددٳ ٜٝٝدددٙ ٚ بطدد ي١ ؾددددا٥  أايػددع  ٚا 

ايدددسغِ َدددٔ  طددد ط١ ٚضددد ٥ٌ    ٚزنددد ٥صٙخ ضدددٛا٤ ٗ إدٜٓددد١ أٚ ايسٜدددـخ  ًددد٢      ضدددتعُ زا٫

إك َٚددد١ ٚغدددجل١ ايتددددزٜ  ٚقًددد١ ايعددددد. ؾعًددد٢ أزض اًدددو اؾبٗددد ا ايطددد ص١ٓ اٖتدددص     

ندلٜ ٤ ا٫َدلاطٛزٜد١ ايدلٜڀ ْٝد١ ٗ ٚاادد٠ َدٔ أٖدِ َطدتعُسااٗ  ٗ ايعد ملخ اًدو         

ايدَ ن ْددت ادس٣ الًددذلا ؾٝٗد  ايكًدد  ايٓدد  ة ايدرٟ ّددد غدسٜ ٕ اؿٝدد ٠ ٚ ٓ ؾددسٖ        

ٚ  ٕطدددتعُسااٗ  ٗ ايػدددسم ا٫   ا يددد١ ٖدددرا ايكًددد  ن ْددددت ٗ     اضددددتكسازٚضددد٘خ ٚضددد١َ٬ 

ٱدزانٗددد  إ أٟ اقددڀسا  ا ٗ آددد غِ   أٚيٜٛدد ا َٗدد ّ ٚشاز٠ إطدددتعُساا ايدلٜڀ ْٝدد١خ   

ايتددأثرل ا٫ْعه ضددٞ  ًدد٢ ا كدد ٤  طددِ إطددتعُس٠       اٍأدا٥دد٘ ٚٚٚ ٥ؿدد٘ ضددٝكٛد اتُدد ڄ    

ٓڀؿد٧ ؾٝد٘   َ ّ  ٗد  دٜدد ا أإعتُد٠  ًٝ٘خ ٚ ٗرا ضٓ د اًو ا٫َدلاطٛز١ٜ ْؿطٗ  

 سلطٗ  ايَ ن ْت ٫ ا٪َٔ َٜٛ ڄ  ػسٚ ٗ .                      

ّٷ ّڈ ٜٛ ٚ   ن ْدت   عد ٜٛ دزضد ڄ  ات دسع اب  د ڄ   ٝد١ ا٫لًٝصٜد١   ا٭َٓإ٪ضطد ا ايعطدهس١ٜ 

د اؿسنددد ا اؾبٜٗٛددد١   ٚأصدددسخ ٖٚصّددد١ڄ  عدددد أصدددس٣ أثٓددد ٤ ق ٫ٚاٗددد        ب عدددد   ٝ ڄق ضددد 

١َٛ ا٫ؼ د ابًحل نأع اؿكٝك١ إسٸ٠ ايتجلسز١ٜخ نٌ ٖرٙ إع ْ ٠ اي١َٝٛٝ  عًت اه

ْٻُددد  ودددد   ًددد٢ ا٭زض يدددٝظ ُدددسداڄ قبًٝددد ڄ غدددرل َدددِٓٛ ٗ  عدددة إٓددد طل        ٚاددددزى ا

ايسٜؿ١ٝخ أٚ  ؿ   ا ازٖ  ١ٝ ْػأا ٗ َد١ٜٓ  دٕخ نُ  ن ٕ وًٛ ؿهَٛد١ ا٫ؼد د   

َٔ اكسٜس ات٢ ىًكٛا ا يد١ َدٔ ايڀُأْٝٓد١     أن سَٔ َٓ ضب١ ٚٗ  أن سٚؾؿٗ  ٗ 

ؿه١َٛ ايدلٜڀ ١ْٝخ َتٛ ٖسٜٔ   ِْٗ وهُٕٛ ضٝڀساِٗ  ًد٢ ايدب٬د ٚايعبد د    يد٣ ا

 ٗ اًو إطتعُس٠.  

ْكددٌ  عددة َددٔ    اٍأدٸا اڀددٛزاا اؿ يدد١ ايعطددهس١ٜ  ًدد٢ اؾبٗدد ا   ٕطددتعُسٜٔ      

يًُطد ْد٠ ٗ أد د اًدو    ق  داِٗ ايعطهس١ٜ ٗ  دٕ  اٍقٛااِٗ ٗ ايػسم ا٫ٚض٘ 

ٗددٕٛ  ُدد٬ڄ َُٓٛدد ڄ ادددٜسٙ قٝدد د٠ ضٝ ضدد١ٝ ٚ طددهس١ٜ        ددأِْٗ ٜٛا  ٚأدزنددٛااؾبٗدد اخ  

عٓه١ ٚاقتدازخ ٚن ٕ ٜد٪زقِٗ عدل ا٫ دذلاف  تًدو اؿكٝكد١ ايدَ ؾكدجلت قدعـ         

ضدددٝڀساِٗ ٚندددر  اكددد زٜسِٖ. يكدددد  س دددٛا ا٭زض َٜٛددد ڄ ؾت س دددٛا اشلدددصا٥ِخ  ٚٓدددٌ   

 ٓٛدِٖ ذنسٜ ا َ٪زق١ َٔ اـٛف ٚاشلًحل ٗ َٛا ٘ َٔ ٚؾدؿِٖٛ   يدر٥   اؿُدس.    
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اؿددددس  َددددٔ اؾددددٛخ َطددددت دٌَ ضدددد٬ه ايڀددددرلإ إًهددددٞ       ػسٜدددد زادٚ اٯٕ ٚشلددددرا أ

ايدلٜڀ ْٞ يكؿـ  اًو إٓ طل ايسٜؿ١ٝ ايط ص١ٓخ َطدتٗدؾٌ إكد اًٌ ا٭ادساز ٗ    

اؾب ٍ ٚايٛدٜ ٕ ٚقؿـ ادَرل َٓ شٍ اي دٛاز ٚندريو ايكدس٣ إٓ ؾدس٠ شلدِ أٚ اًدو       

 ايَ اأِٜٚٗ.

ْ نػـ ٖرا ايعٌُ ايٓص د١ ايد٬    ايدرٟ ٚٚدـ ضد٬ه     ضدتعُ ز يٛاػد١ٝ ي٬ ١ٝ ٚااْطد 

ايڀدددرلإ اؿس دددٞ يٛاادددد٠ َدددٔ أقددد٣ٛ اَدلاطٛزٜددد ا ايعددد مل يكتدددٌ ايس ددد ٍ ٚايٓطددد ٤       

ٚا٫طؿ ٍ ٚاػسٜدِٖ َٔ َط نِٓٗ ٚقساِٖخ  ٚيٝظ شلدِ َدٔ ذْد  ا٫ډ أْٗدِ ٜعػدكٕٛ      

 اؿس١ٜ ٚايطٝ د٠  ٢ً أزقِٗ.

ُٸددددٚا قدددس  ٚقؿدددـ ايكدددس٣ ٚاؾبددد ٍ ايدددَ وتُدددٞ ؾٝٗددد  ايؿددددا٥ٕٝٛ            ػدددهٌ  اع

ٖطترلٟ َٚؿسٙخ َسآٌٖ  ٢ً إٔ اؿدٜس إٛا ٚايدَ ز ضدرلٖ  ايٓد ع َدٔ  ددلٚا     

ٗدد  ٗ َٓدد طكِٗخ ّٚتٓعددٕٛ   ٛاْٚقدد٠ٛ اَدلاطددٛزٜتِٗخ ٜٚددسغُِٗ  ًدد٢ اٱذ دد ٕ شلدد  ٚ٭  

خ  ددٌ  ٜٚتٓؿددًٕٛ  ددٔ أٟ ايتصاَدد ا   ضددتعُ ز ددٔ د ددِ َٚٓ ؾددس٠ اؾبٗدد ا إٓ ٖكدد١ ي٬  

 ا٫زل٢ ٖٚٛ ؼسٜس ا٭زض. ٜؿسقٖٛ  ايدٿٜٔ ٚايٛا   َٔ أ ٌ اشلدف

يهٔ غڀسض١ ُٖٚ ١ٝ ٚغساض١ ايعدٚ مل اػسع ٗ ْؿٛع اي ٛاز ا٭اساز ا٫ إصٜدد  

َددٔ ايتؿددُِٝ ٚا٫ؾددساز ٚاٱزاد٠  ًدد٢ َٛاؾدد١ً ايٓكدد ٍخ َتطددًجلٌ    ٱّدد ٕ ايددرٟ        

ٜطددتُدْٚ٘ َددٔ قداضدد١ َٚػددسٚ ١ٝ ايككدد١ٝ ٚاشلدددفخ ؾ يهددٌ أؾددبو ٜدد٪َٔ  دد ٕ ا٭زض   

خ ٖٞ أزقدٓ خ ٖٚدٞ أزض   ضتعُ زقجلت  ٖدؾ ڄ يڀرلإ ٚؾٝؼ ا٫ايَ ٜطهٓٗ خ ٚايَ أ

 س ٝدد١خ ٚيددٝظ أزقددِٗ ٚآْدد  مل ْهددٔ مددٔ غددصا٠ أٚ َعتدددٜٔخ يهددِٓٗ ٖددِ َددٔ قڀعددٛا           

. اذاڄ أؾدددبو ا٭غًبٝددد١ ٜ٪َٓدددٕٛ  دددإٔ اهلل ضدددٝب زى  ْطددد ٕايبجلددد ز يٝطدددتعُسٚا ا٭زض ٚاٱ

 ؾُٛدْ  ٚنؿ آ  َٔ أ ٌ ا٭زض ٚايدٜٔ ٚايهسا١َ.

 ٓددددَ  اأاٝٓددد  أصبددد ز ايددددَ ز ايدددرٟ اؿكددد٘ ايڀدددرلإ اؿس دددٞ     نٓددد  ْتدددأمل  عُدددل 

 زٜد ف ٫ اساز اؾٓٛ  ٗ ا٭إٔ أا٫لًٝصٟ ٗ اًو إٓ طلخ ٚنٓ  ْػعس   ؿطس٠ ٗ 

ٚا٭ٖد شٜ  يسؾدحل ايدسٚه    ٚنٌ َ  ًِه٘ ٖٛ اسدٜد ايصٚاَدٌ   خّتًهٕٛ َك داا ايڀرلإ

  سِٖ َتٗهُدد  اُٝٓدد  مت ايػددٗرل ايددرٟ ق يدد٘ غدد   ز ٝددصنياْتؿ قدد١ َ ددٌ شاَددٌ إعٜٓٛدد١ 

 اضك ٙ  دد َٔ ايڀ ٥ساا   ٭ضًجل١ ايػ ؿ١ٝ أثٓ ٤ قؿؿٗ  يًُٓ طل:

 

ْٙ ثغُؾاااااااابَؼ اااااااا  ٚااااااااب غاااااااابئشِ َعه ِ

 

ْس ال ٚصااااااٛجَٕؼ  َٕ  يااااااٍ لاااااإو َيْعاااااا

 ال خااااابنٙثاااااب ٚااااازنؾَٕؼ فاااااٙ َخااااا 

 

 يااااااب ؽااااااذ رخاااااابرش ثااااااب ٚااااااذأَٔؼ 
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 ى ٗ ْٚػددعس  أْٓدد    صتٝ زْدد  ايهؿدد ه إطددًو قددد نٓدد  ايطددب  أٚ  ددص٤ َٓدد٘خ ؾٗٓدد      

ْكُ َِٗ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ أٚ َٓ ؾساِٗ ايع١ًٝٓ ٭ٖدداؾٗ   اايسٜـ ٜدؾحل ايٓ ع مثٔ 

ٚصٝ زااٗددد  ٚؾدددتو  بٗددد ا َطدددًجل١ َُٚٓٛددد١ ٖٓددد  ٖٚٓددد ى ٗ ا٫زٜددد ف.  ٚنددد ٕ  ًددد٢        

اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ إٔ ا بدددت  أْٗددد  يدددٔ اكدددـ َهتٛؾددد١ ا٭ٜددددٟ أَددد ّ ُٖ ٝددد١ ٚٚاػددد١ٝ    

  ْ ِٗخ ٚاادددد٠ َدددٔ أٖدددِ غ ٜ آددد خ ٚإٔ  ايكدددس  ا اؾٜٛددد١خ ؾدددأَٔ ايٓددد ع ٗ قدددساِٖ ٚٚدٜددد 

ٜعدددٝؼ ايٓددد ع اٝددد ٠ اٴؿددد ٕ ؾٝٗددد  ادددسٜتِٗ ٚندددساَتِٗ ٚضدددٝ داِٗ  ًددد٢ أزقدددِٗ ٚإ    

وؿدًٛا  ًد٢ ؾدسف َتطد ١ٜٚ ٗ ايعُدٌ ٚايدزاضد١ ٚاؿٝد ٠ ٖدٛ اشلددف ايٓٗد ٥ٞ ايددرٟ           

 َٔ أ ً٘ ًٓٓ  ايط٬ه.                             

ضدتٗداف إب غدس يًڀٝد زٜٔ ا٫لًٝدص ٖدٛ      ٖٚهرا زأا قٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ  إٔ ا٫

ايددسٸد ا٭ ًددؼ  ًدد٢ اًددو اشل ُدد اخ َٚددٔ أ ددٌ ٖددرا اشلدددف طًدد  َددي ضدد ٌٕ ٚ بددداهلل   

اـددد َسٟ  دددإٔ أقدددّٛ  تٓؿٝدددر  دددص٤ َدددٔ اًدددو ايعًُٝددد١خ إٛ ٗددد١ أض ضددد ڄ قدددد قدددب ٙ   

ٚطٝدد زٟ ايكدد٣ٛ اؾٜٛدد١خ َددٔ صدد٬ٍ اضددتٗداؾِٗ ٗ ًَددٗ ِٖ ايًًٝددٞخ ايٛاقددحل ٗ ايًددٛا٤     

أَد ّ َهتد  طدرلإ ايُٝٓٝد١ ا يٝد ڄخ ٚقدد دَدس ٖدرا إًدٗٞ ؾُٝد             "غٛز َهطدس  ايط دعخ

 ." عد ٚ ٴٓٝت  ٢ً أزق١ َط نٔ غعب١ٝ َٚط داڄ

ٚٴاددد يتٓؿٝدرٙ ٜدّٛ ا٫اتؿدد ٍ     صتٝد ز اٛقٝدت َٚهد ٕ ٖدرا اشل دّٛ  دقد١   يػد١       امت  

 عٝد ٬َٝد إطٝو "ي١ًٝ ايهسٜطُظ" ات٢ ْتُهٔ َٔ اؿ م أنددل صطد ٥س  ٗدِخ زداڄ    

 ًد٢ قددس  اِٗ اؾٜٛدد١ ايددَ غددسٸدا ا٭ضددس ٚقتًددت دٕٚ ُٝددص نددٌ غدد٤ٞ ٜتجلددسى  ًدد٢    

ا٭زض.  مل أ ددد أاددرنس َددٔ إػدد زنٌ ٗ ٖددرٙ ايعًُٝدد١ ا٫ډ ايػدد ـ ايددرٟ زاؾكددي  

ٛٳدٟخ زَدد      َٳطٵدد صڀد٠ٛ غڀدد٠ٛ  تٓؿٝددر ٗ ْٝددحل َسااددٌ اًددو ايعًُٝدد١ ٖٚددٛ  اـكددس 

َدٔ ا٫زػد ع ايدرٟ أؾد   زأضدٞ      ـر٫ٕ ايدرانس٠ أٚ  طدب  َد    ْٝتد٘  عدد ايتٓؿٝدر       

ٛٸؽ ذانساٞ اٝٓٗ . ؾك٬ڄ  دٔ ندٕٛ ضدس١ٜ ايعُدٌ ايؿددا٥ٞ اككدٞ         ٗص٠  ٓٝؿ١خ  ٚغٳ

اٝٓٗدد  إٔ ٫ ٜعددسف ايؿدددا٥ٞ ا٫ َددٔ ٜػدد زن٘ إُٗدد١ ؾكدد٘خ  دٕٚ إٔ ٜعددسف أزلدد ٤ أٚ      

 دد اٯصسٜٔ أٚ طبٝع١ دٚزِٖ. يهٓي أقٍٛ   كد١ ٜٚكدٌ  أْد٘ ند ٕ ٖٓد ى َػد زنٕٛ       

 ايع١ًُٝخ  قد ٜهٕٛ دٚزِٖ ىتًـ  ٔ دٚزْ .بصسٕٚ ٗ اًو 

ٛٳدٟ ٗ ٖددرٙ ايعًُٝد١ إٔ ٜكددّٛ  سَدٞ قٓبًدد١        َٳطٵدد اًبدد١  اٍند ٕ دٚز زؾٝكددٞ صكدس 

ايبٛا دد١ ايس٥ٝطدد١ٝخ ٚأنددٕٛ أْدد  َساؾكدد  يدد٘خ ٚنٓددت َطددًجل ڄ     اٍإددسقـ ادد ٍ ٚؾددٛي٘  

طًكد١   32ًَدِخ ؾدٓحل الًٝدصٟخ "اضدً  د ٕ" وُدٌ كصْد١         9 ط٬ه ؾسمح زغد ؽ  ٝد ز  

 ٛا ١ ايٓ دٟخ ٖٚٓد ى   اٍ.  ن ْت ََُٗ ا٫ٚڄ ٓ ٜت٘ َٔ اـًـ ات٢ ٜؿٌ زؾ ف

أندٕٛ  دد ٖصا ٕٛا ٗد١ أٟ اساضدد١ ُٓعد٘ َددٔ ايددصٍٛ يتٓؿٝددر َُٗتد٘. ٚ ٓددد ٚؾددٛي٘       

ضددٝ ز٠   اٍاًبدد١ إددسقـ ثددِ ٜٓطددجل     اٍايبٛا دد١ ندد ٕ  ًٝدد٘ إٔ ٜسَددٞ ايكٓبًدد١    اٍ
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ٌ     "ؾٛيهطدددٛهٌ" ٖسٚ ٓددد   ٗددد  َدددٔ َطدددسه     ن ْدددت ايكٝددد د٠ قدددد ضدددًُتٗ  يٓددد  يتطدددٗٝ

ٞٻ إٔ أضدد زؾ ف  ٓدقَٝ يكس  ايٓ  ٌ ؿ١ٛ ا٫ْؿ  ز.  ايع١ًُٝخ  ٚن ٕ  ً

ر ايع١ًُٝ  ٓ  ه َٓكڀدحل ايدٓٛرلخ نُد  صڀد٘ شلد خ ٚمل ْٛا د٘ أٟ       ٝ آؿمتؾع٬ڄ  

أصدراِٗ ْػدد٠ٛ  ٚقدد  ٕٛ ند ْٛا مثًدٌ   ًؿت ٛا د١ إًد٢ٗخ ؾدد ا   اٍؾدعٛ  ا ٗ ايٛؾدٍٛ   

١   يساقؿدٌ.  ند ٕ اْؿ د ز    ٛد ؾد صب١خ ٚاًبد١ ايدسقـ َهت   غٴس  اـُدسخ ٚإٛضدٝك٢   

ايكٓبًد١ ٗ اًدو ايؿدد ي١ إػًكد١ َسٚ دد ڄ  دداڄخ  أزٖدد  ٚأذٖدٌ ااددتؿًٌ.  ٖدرا ايٛقددحل        

  ٝ ٞٻ اؿسٜؼ كصٕ ايسؾد ف ايًؿد ٗٻٌ  ً   يبٓدقٝد١   لإس و شلِ َٔ ٍٖٛ ا٫ْؿ  ز ض

ع إدسقـ ٖٚٓد ى   صد ز  اٍاتٝ طٞخ ثِ زنكدت َطدس  ڄ   َٔ إ صٕ ا٫ اڄن ٬َڄ ٚ ص٤

اـكس َطٛدٟ ٜٓتٛسْٞ ٗ ايطٝ ز٠ أَ ّ إسقـ َب غس٠خ  ٚؿطٔ اؿٜ مل  اٚ د

ٞ "ٜعذلقدٓ  أاددد أثٓد ٤ اشلددسٚ  َدٔ إًددٗٞخ يدرا أصؿٝددت   ٓددقَٝ       ٗ إ بددأ  "اضددً  د

 إ ؿـ ي٘ ٗ اؾص٤ ايداصًٞ يب   ايسان .

       ْ ٞخ   ػد ٙ ايڀسٜدل   أصر اـكس ٜكدٛد ايطدٝ ز٠  أقؿد٢ ضدس تٗ    ػد ٙ إڀد ز إدد

نددسٜذل. نٓدد  قددد     – دددٕ   اٍايبجلددسٟ اادد ذٟ يطدد اٌ أ ددٌ يٓددتُهٔ َددٔ اشلددسٚ         

ػ ٚشْدد  اكسٜبدد ڄ ٚن يدد١ ٚشاز٠ ايؿددجل١ ا يٝدد ڄخ  ٓدددٖ  ؾٛ ٦ٓدد    ْعڀدد ف ْ قًدد١  ٓددٛد        

ق دَت ٕ  نُ  ٜبدٚ َدٔ اي هٓد١ ايعطدهس١ٜ إسا ڀد١ ٗ َٓڀكد١       خَدز ٘ اتعكبٗ  د   ١

" 180َطٛدٟ ٜعهظ اػ ٙ ايطدٝ ز٠ ؾ دأ٠  د داز٠ َكٛدٖد  "    ايعسٜؼخ ؾؿٛ ٦ت   ـكس 

دٕٚ إ ىؿددة ضددس تٗ خ ٚ ًدد٢ اثددس ذيدددو اْكًبددت ايطددٝ ز٠ ثدد٬  قًبدد اخ ٗ ايكځًبددد١         

ص ز ٗ  قبٌ إٔ اهتٌُ ايكًب١  اٍاي  ١ْٝ اْؿتو ايب   ايرٟ ظ ْٞ ؾكرؾتي ايطٝ ز٠ 

       ٖ    در٫ّ غدددٜد٠ ٗ  اي  ي د١ ؾد زاڀِ ٚ ٗدٞ ٚأطدساٗ   دد ٭زض اٱضدؿًت١ٝخ  غدعسا  عدد

ا٫طدددساف ٚؾدددداع ؾكدددٝحلخ ثدددِ أاططدددت  ددددلٚد٠ ٚيصٚ ددد١ ايددددّ إٓطددد    ًددد٢ ٚ ٗدددٞ     

 ٚؾدزٟخ ا كب٘ غ٤ٞ َٔ ايؿتٛز.

 ٢ً زغِ َٔ نٌ ٖرا ٖٚ  أادثت٘ اًو اٱؾ   ا َٔ اػٛؽ ذانساٞ اٝٓٗد خ   

ا٫ډ اْي أارنس  أْي زأٜت     ايطٝ ز٠ َ  ٜصاٍ َؿتٛا ڄ ٚقد اْكػدحل غ٬ؾد٘ ايدداصًٞ    

 ٞ يٝهػددـ  ددٔ ٚ دددٚد ايطدد٬ه ٗ كب٦دد١خ ايددرٟ ؾٴددُِ قًٝدد ڄ يػددسض          ٤ عددة ايػدد

اطٌٗٝ ْكٌ ايط٬ه ؾػرل اؿ دِ. ٚ ًد٢ ايدسغِ َدٔ قدب  ١ٝ أؾهد زٟ  ؿعدٌ ايؿدد١َ         

ايددَ اعسقدددت شلددد ٺخ ا٫ډ أْدددي نٓدددت أ دددٞ أْٗددِ اذا َددد  نػدددؿٛا ذيدددو ايطددد٬ه ؾدددأِْٗ     

 َٔ ْؿر اًو ايع١ًُٝ.ٜهْٕٛٛ  ريو قد اؿًٛا  ٢ً ايديٌٝ ايك طحل ٗ أْٓ   مٔ 

 اٍندد ٕ ٜؿؿددًي  ددٔ ايطددٝ ز٠ اددٛايٞ َددذل ْٚؿددـخ شلددرا ضددجلبت ْؿطددٞ  كدد٠ٛ           

قدد ذاا ايبدد  خ ٚ ُٝٓدد  أادد ٍٚ قددػ٘ ايػدد٬ف ايددداصًٞ يًبدد   اتدد٢ أڂصؿددٞ ايطدد٬هخ      
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ٛٻٜت  ٓدد ٤       يهددي مل ازلددحل ؾددٛا٘خ ؾسؾعددت     .ضددأيت إطددٛدٟ  ؿددٛا َتعدد  نٝددـ ضدد

ٝٓٗدد  زأٜدددت َٓٛددساڄ ؾكدددٝع ڄ َدد  شيدددت    َدددٔ ضدد٬َت٘. ا  أنددد ًًتزاضددٞ  ؿددعٛ ١ مدددٛٙ ي  

ٔڈ       َٴدٓجل ا٭َد ّ دٕٚ ادساى.    اٍأارنسٙ ات٢ اٯٕ... يكدد غد ٖدا٘ ٗ َكعدد٠ ٚ طدُ٘ 

ٚن ٕ زأض٘ َطتٓداڄ  ًد٢ َكدٛد ايطدٝ ز٠ ٚٚ ٗد٘ ككدب ڄ   يددَ ٤خ ٚاادد٣  ٝٓٝد٘ قدد          

قد ع   اٍؾكد٘  أٚاد دٷ صؿٝؿد١     صس ت َٔ ق سٖد  ٚأصدرا اتدديډ٢ ٗ اشلدٛا٤خ اس ڀٗد      

 أاصْي ٚبٕي ذيو إٓٛسخ ٚٚٓٓت إٔ زؾٝكٞ قد ؾ زم اؿٝ ٠. ق سٖ .

َ  اد   عد ذيو مل أ د أارنس َٓد٘ غد٦ٝ ڄخ اتد٢ ٖدٌ ٚؾكدت ٗ ااهد ّ ايػد٬ف         

ٞٸ ٚؾكددا اطٸدٞ اثدس ايٓصٜدـ اؿد د أٚ  طدب  ايؿدداع         ايداصًٞ يًب  خ ؾسَ  أغُٞ  ً

 ددددد ْؿطددددٞ ٗ  ٚا٭مل ايػدددددٜدٜٔخ ٚنًُدددد  أ سؾدددد٘ أْددددي أؾكددددت ٗ ايٝددددّٛ اي دددد ْٞ ٭      

إطتػؿ٢ ايعطهسٟخ ايرٟ ند ٕ َٛقعد١ اكسٜبد ڄ ٗ  دص٤ َدٔ ايبٓ ٜد ا اؿ يٝد١ يهًٝد١         

ٚأضدددعدْٞ نددد رلاڄ اٝٓٗدد  إٔ إدددسٜة إطدددتًكٞ  ًددد٢ ايطدددسٜس    .ايڀدد  ٗ صدددٛز َهطدددس 

اٯصددس ظدد ْيب ٖددٛ ذاادد٘ زؾٝكددٞ إطددٛدٟ. ندد ٕ ْؿددـ ٚ ٗدد٘ َػڀدد٢   يكددُ داا ٫ٚ      

بدٚ اِْٗ قد ق  ؿٛا ي٘ اٴكٔ ايت ددٜس اتد٢   ٜتجلسىخ يهٔ ا٭ِٖ أْ٘ ن ٕ ٜتٓؿظ. ٜ

 ٜطهٓٛا ٚىؿؿٛا َٔ ب٫َ٘ ايؿٛٝع١.

ن ٕ َٔ أِٖ ايٓت ٥  ايڀبٝع١ٝ ٗ ٖ زض١ ايعٌُ ايؿددا٥ٞ  ٖدٛ اعُٝدل ايع٬قد ا     

١ٝ ايسؾٝع١ ٗ َػ  س ٚ كٍٛ ايؿدا٥ٌٝ.  ؾت د إٔ ايؿدا٥ٞ ٜؿُد ٜٚطتبطدٌ   ْط ْاٱ

أضٛأ ايؿ د ٥حل ايدَ اطدجلل َػد  سٙ ٖدٛ       ٜٚطتعد يتكدِٜ زٚا١ ؿُ ١ٜ زؾٝك٘خ ٚاهٕٛ

ٜٴكتٌ زؾٝك٘خ شلرا َد  إٔ غد ٖدا ؾددز زؾٝكدٞ ٜساؿدحل ٜٚدٓ ؿةخ اتد٢ غدعسا  دإٔ           إٔ 

اهلل قد يڀـ  ٞخ ؾ ٓبي َع ْ ٠ ٚأاصإ ؾكد زؾٝل دز ٞ. يهٔ َد  ند ٕ ٜدص  ي ٖدٛ     

أْٓ  نٓ  ٗ غسؾ١ ص ؾ١ ؼت اساض١ أز ع١ َٔ اؾٓٛد ا٫لًٝص.  إ  ٖرا ٜددٍ  ًد٢   

 َسْ  قد اْهػـخ ٚآْ  َٛ ٛدٕٚ َع ْ ٠ ق ض١ٝ َٔ ايط ٔ ٚايتعرٜ .إٔ أ

ٗ ايٝددّٛ اي  يدددك  ددد ٤ ايٝٓدد  أز عددد١ ٜبددددٚ َدددٔ ٬َ طددِٗ ايڀبٝددد١ ايعطدددهس١ٜ أْٗدددِ      

  ْٜٓٛعًُددٕٛ قددُٔ ايڀدد قِ ايڀدديبخ ندد ْٛا وًُددٕٛ ْكډدد يتٌخ أصدلْٚدد   ددأِْٗ ضددٝٓكً   

يددٞ إٔ  اأٚقددجلٛٚ  خ زادد١قطددِ ايهػدد ؾ١خ ؾأٚقددجلت شلددِ أْٗددِ قددد أصددرْٚ  يًٝدد١ ايب    اٍ

اهطټددس ث٬ثدد١ َددٔ أضددٓ ْٞ ا٭َ َٝدد١ ٚإٔ     اٍ ٓدددٟ نطددٛز ٗ  ٛددِ ا٭ْددـ   ٱقدد ؾ١    

ؾكددد طعي  ٠.إػدددسف  ًددد٢  ٬ دددٞ قدددسز اضت٦ؿددد ٍ  دددرٚز ا٭ضدددٓ ٕ ا٭َ َٝددد١ إهطدددٛز  

نػددد ؾ١ ث ْٝددد١. ثدددِ ؼدددد  أاددددِٖ     ُدددٌ  يدددريو قدددسزأاددددِٖ قددد ٬٥ڄ: إ ايڀبٝددد    

ُدد   أْٓدد   ًدد٢ َٛ ددد ٭صددر ؾددٛز أغددع١  دٜددد٠.       صدلٖٚأ  ٱلًٝصٜدد١ َددحل اؿ زضددٌ   

ْ قًد١   اٍؾٛ ٦ٓد   ٗدِ ىس ْٛٓد  َدٔ إطتٛؾدـ ايعطدهسٟ       ٚأصدرْٚ   ًد٢ ايٓكډد ٫ا.    

   ٓصرْٚأأٜددٔ ضددت  اٍ ٓددٛد َدز دد١. ندد ْٛا ٜتجلدددثٕٛ  ًٗ دد١ أ ٓدد ٤ دثٝٓدد١. ضددأيتِٗ     
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 دٔ  ًٝدٛ ايٝد ؾعٞخ اڀُٓدٛا ضدٓأصرنِ      قُدد ق ضدِ   ق يٛا: مٔ َٔ ْ  د١ ايك ٥دد   

َهدد ٕ بَددٔ.  مل ُددس ا٫ډ ْؿددـ ضدد  ١ اتدد٢ اٛقؿددٛا  ٓدد خ ؾٛ دددْ  أْؿطددٓ  ٗ اددٛؽ    اٍ

                                          اؿُ دٟ   يػٝ    ُ ٕخ ٚن ٕ ٗ اْتٛ زْ  ض ٌٕ ٚ بداهلل اـ َسٟ ٚاؿُ دٟ.                                                     

اطددتد ٞ َٛاؾددد١ً ايعدد٬ع  ٚصًددحل  دددرٚز أضددٓ ٕ ايؿدددو     ن ْددت ادد يَ ايؿدددجل١ٝ   

يًؿددو ا٭ضددؿٌ ايددَ أؾدد  ٗ   ١ايعًددٟٛ ايددَ اهطددساخ ٚنددرا اددد ِٝ ا٭ضددٓ ٕ ا٭َ َٝدد 

ايددٖٛٔ  طددب  اؿ دثدد١خ ْ ٖٝددو  ددٔ ايسقددٛض ٗ ا٭طددساف ايعًٜٛدد١ ٚايطددؿ١ًٝ. يهددٔ   

 ا ي١ ؾ ايب ن ْت أضٛأ  ه رل َي.

ز  ٍ ا٭َٔ ئ ٜهؿٛا  ٔ ايبجلدك  ٓد .   اقذلاٛا  ًٝٓ  ؾهس٠ ايع٬ع ٗ اـ زعخ ٭ٕ 

ٜد ؾحلخ   اٍٚأقٓعدتِٗ  دسغبَ ٗ ايطدؿس     خاـد زع  اٍيهٓي ا ذلقت  ٢ً ؾهس٠ ضدؿسٟ  

ٖٚٓ ى اًكٝت ايع٬ع اي٬شّ ؼت اغدساف اؿهدِٝ  بدداهلل أٓدد  دٔ كد زؽ. َه دت        

 أ ٌخ ٖٚٓ ى ايتكٝت   طد ٌٕ ٚأ ًػتد٘ أْدي    اٍثِ  ٴدا  خٖٓ ى اٛايٞ مث ١ْٝ أض  ٝحل

ادد يَ ايڀبٝعٝدد١خ يهددٓي ع  دد١ ؾكدد٘ ٫ضتػدد ز٠ طبٝدد  أضددٓ ٕ يًٓٛددس ٗ     اٍ ٴدددا 

اَه ْٝدد١ اددد ِٝ أضددٓ ٕ ايؿددو ا٭ضددؿٌ ٚاسنٝدد  طكددِ ٜػڀددٞ َدد  صًؿتدد٘ ايهطددٛز ٗ     

 ا٭ضٓ ٕ ا٭َ ١َٝ يًؿو ايعًٟٛ.

 دددٕ يًعدد٬ع َددحل  عددة ايٓؿدد ٥و  تددٛصٞ اؿٝڀدد١      اٍٚاؾددل ضدد ٌٕ  ًدد٢  ددٛداٞ   

ايعدد٬ع ايدد٬شّ ؼددت اغددساف اهددِٝ ا٭ضددٓ ٕ قُددد ق ضددِ ٗ    ٚاؿددرز.  ٚؾعدد٬ڄ اًكٝددت  

  دٕ.– ٝ دا٘ ايَ ن ْت اكحل ظ ْ  ضٛم اـك ز ٚايؿ ن١ٗ ٗ  نسٜذل 

يكدد صًډدـ لدد ه آؿٝدر اًدو ايعًُٝدد١ ايٓٛ ٝد١ بثد زاڄ َس بدد١ ٗ ْؿدٛع ااددتؿًٌ        

ي ددٛاز. َددٔ أؾددساد ايكدد٣ٛ اؾٜٛدد١ إًهٝدد١خ ٚأدزنددٛا أْٗددِ اٯٕ ٖدددؾ ڄ ز٥ٝطددٝ ڄ يكددس  ا ا     

ؾبددد يسغِ إٔ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٫ ًُدددو غددد٦ٝ ڄ يؿدددد ايڀدددرلإ اؿس دددٞ  دددٔ ؼكٝدددل    

أٖداؾ٘خ ؾ ْٗ  قد ٚ ٗدت ايدِٝٗ زضد ي١  ًٝػد١ ايد٫يد١خ َؿ دٖد  إٔ ايدسد  ًدٝهِ ضدٝهٕٛ          

ٛٿٍ اٝ اهِ اشل١ٝٓ  أ ٓد ٤   ِ دتٴ ٚٻ جلِٝ ٫ ٜڀ مخ ْٚسٚ هِ نُد  زٳ  اٍٗ ا٭زضخ ٚضٓجل

ٚض٬ٓاكهِ أُٜٓ  نٓتٛا  ٢ً ا٭زض. ٚضتهٕٛ ٬َٖدٝهِ  غعبٓ  اٯٌَٓ ٗ ا٭زٜ فخ 

ٚ ٝٛاهِ َٚعطهسااهِ أٖدداؾ ځٶ يٓد خ ؾدأْتِ يدٔ اًٛدٛا قًكدٌ ٗ ايطدُ ٤خ َٚؿدرلنِ         

 ا٭زض ٖٚٓ  ضتًكٕٛ ْٗ ٜتهِ اؿت١ُٝ ٚضتدؾٕٓٛ. اٍايٓصٍٚ 
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 الجمٌل د  و ورَ ٌْ لَ سجن بن عِ 

ازاددب٘ اضددِ قُددد ق ضددِ  ددٔ  ًٝددٛ ٗ ذانساددٞ  

طدددد ٙ َدددد  اٝٝددددتخ ُ ددددٌ   ْكدددد ذٙ    أْ ٔظُٝددددٌ يدددد 

َٳطٳدددددٛدٟ      ٚفُٛ تددددد٘ يدددددٞ ٚيسؾٝكدددددٞ اـكدددددس 

ٚػٓٝبٓ  َرضدٞ ايطد ٔ إ٪ندد ٚب٫ّ ايتعدرٜ      

ٚزَددددد  اٱ دددددداّ ؾُٝددددد  اذا  كٝٓددددد  ؼدددددت قبكددددد١   

ا٫لًٝدددص ٚاضدددت ٛا  اِٗ ٚؼسٜددد اِٗ ايدددَ قدددد     

َعددسؾتِٗ اكٝكد١ آْدد  مدٔ َٓؿددرٟ    اٍاؿكدٞ  

ػدؿ٢  اًو ايع١ًُٝخ إ مل ٜتِ اٗسٜبٓ  َٔ إطت

  تد رل ٚؽڀٝ٘ َٔ  ٔ  ًٝٛ ٚفُٛ ت٘.

ٜٴددرنس  ٕچدد  ندد ٕ ايػٸدد٤ٞٴ   يػٸدد٤ٞ  َددٔ إٔ اؿدددٜك ٖٓدد  ٜبدددٚ ص ز دد ڄ  ًدد٢ ايددسٻغڃِ ٚ خ ٚ

ادٌ  ٗدرا إٓ قدٌ ؾُٝد       تٛقدٝو َد    أ د ْؿطٞ ًَصَد    ٔ ضٝ ق٘ ايت زىٞخ ا٫ډ أْي 

 ضدِ  دٔ    تك ٍ قُدد ق اَسا ا٭ ٛاّ ضسٜع . ٚٗ َٓتؿـ ايطبعٝٓ ا مت   عد.. ؾكد

 ًٝددٛخ ٖٚدد  قدددد ادد ٕ زد اؾُٝددٌ يددد٘ ٗ قٓتدد٘ ٖددرٙ.  ق  ًدددت قُددد ضددعٝد  بدددداهلل         

"قطددٔ" ايددرٟ ندد ٕ اٝٓٗدد  ٚشٜددس أَددٔ ايدٚيدد١ ٚع ددت َعدد٘ نٝددـ ّهددٔ إٔ ْطدد  د    

يددٞ  ددإٔ ؾكددٌ قطددٔ  بددداهلل قددد اقٓعدد٘  ددإٔ َددٔ    أنددد٘ َددٔ ايطدد ٔخ ؾاصسا دد ًدد٢ 

ٜڀد يبٕٛ ايدس٥ٝظ إٔ ٜٛاؾدل     اٱؾساع  ٓد٘خ ٚأْٗدِ قدد نتبدٛا زضد ي١ ْ  ٝد١       ْؿ فاٱ

 ًدد٢ اطدد٬م ضددساه  ددٔ  ًٝددٛخ ٚندد ٕ قددد ٚقعٗدد : قُددد ؾدد حل َڀٝددحل ٚ بددددايعصٜص            

قطددٔ ٚؾكددٌ قطددٔ. ٖٚدد  قددد َددس َدد  ٜصٜددد  ًدد٢ ث٬ثدد١       اٍ بدددايٛيٞخ    ٱقدد ؾ١  

 ٚ يددٞ قطددٔ  ددإٔ ايددس٥ٝظ ٖددٛ ايعكبدد١ أَدد ّ    أندددأغددٗس دٕٚ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ َٛاؾكتدد٘. 

ُٸطددي ذيددو ٕك       ٘      اٱؾددساع  ٓدد٘. ؾجل ؾدددأصدلا  خًدد١ ايددس٥ٝظ اتدد٢ أ ددسف ضددس اَتٓ  دد

قطددٔ  كددسازٟ ٖددرا ٚأْددي يددٔ أصددسع َددٔ َهتدد  ايددس٥ٝظ ا٫چ  طددب  َكٓددحل أٚ  سضدد ي١   

 إٛاؾك١  ٢ً اٱؾساع  ٔ  ٔ  ًٝٛ.

ق  ًت ض ٌٕ ٚأصدلا٘ عددٜك قطدٔ ٚقٓ  تد٘ َدحل اٯصدسٜٔ ٗ اٱؾدساع ايؿدٛزٟ         

د  ًدد٢ ذيدوخ ٚضددأيت٘:" ٕدد ذا  ٖددٛ إعدذلض ايٛاٝدد  -أٟ ايددس٥ٝظ– دٔ  ددٔ  ًٝددٛخ ٚأْد٘   

ٓټددحل  ًد٢ ايددسغِ َددٔ قٓ  د١ أز عدد١ َدٔ ايددٛشزا٤خ ث٬ثدد١ َدِٓٗ أ كدد ٤ ٗ إهتدد         ٖدرا ايتٸُ

يٞ أْ٘ ٫ ٜعذلض  ًد٢ اطد٬م ضدساا٘خ يهدٔ  بددايؿت ه ازل  ٝدٌ        أندايطٝ ضٞ".  ؾ

ٜٴكدٻّ ٖرا ايڀً  قُٔ ق ١ُ٥ َدٔ ايطد ٓ ٤خ ٫ؽد ذ قدساز ضٝ ضدٞ ٜعتُددٙ        اقذله  إٔ 

اذٖدد   خ ًٝدد٘ إهتدد  ايطٝ ضددٞ ٗ دٚزادد٘ ايك دَدد١. ٚأقدد ف :" اذا مل اؿدددقي  ٜٚؿدد دم
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ٕك  ًدد١  بدددايؿت ه ٚضدددٝ٪ند يددو ذيددو  ٓؿطددد٘". قًددت يدد٘:" اذاڄ أنتددد  يددٞ زضددد ي١        

ا٪ند َٛاؾكتو  ٢ً اط٬م ضساا٘". ق طعي قد ٬٥:" ٜد  ؾد حل أْدتٳ اعدسؾي  دأْي       

 َو   ٱؾساع ايؿٛزٟ  ٓ٘خ َد   ٫ أقٍٛ غ٦ٝ ڄ ٚأقؿد غرلٙ. يهٔ قٌ يٞ: أٜؼ ضس اٖتُ

داّ دٚز٠  إهتدد  ايطٝ ضددٞ ضددتٓعكد صدد٬ٍ ايػددٗسٜٔ ايكدد دٌَخ ٖددٌ  ٬قتددو ؾٝددو      

 ٚطٝد٠ !".  

قددد ذٳنځددسٙ أؾددسادٴ اؾددٝؼ إهًؿددٌ    ْطدد ٕقًددت يطدد ٌٕ:" ٜهؿددٝي  ددإٔ اضددِ ٖددرا اٱ  

ٛٳدٟ َددٔ َطتٛؾدددـ اؾدددٝؼ ٗ طدد زم اتددد٢ ادددٛؽ       ٕځطٵددد  ٓكًددٞ َدددحل زؾٝكددٞ اـكدددس ا

ت اترنډس ذيو  ٝٸداڄخ ؾ ذا ند ٕ قدد  ٓٻبٓد  َطد  دا٘ ايطد ٔ ااكدل       اؿُ دٟ ٚأْ

ٚزَدد  اٱ ددداّخ ؾأقددٌ غدد٤ٞ إٔ أضدد  دٙ ٗ اـددسٚع َددٔ ضدد ٓ٘".  ٚدٕٚ إٔ ٜعكِّدد خ أصددر     

ؾٝٗد  قٓ  تد٘  د ط٬م ضدساه  دٔ       أندايس٥ٝظ ٚزق١ ٚنت  زض ي١ َٛ ١ٗ يعبدايؿت ه 

  تُ ع إهت  ايطٝ ضٞ. ًٝٛ دٕٚ ا٫ْتٛ ز ٫

س ضد٣ٛ ضد  تٌ َدٔ ايًجلٛد١ ايدَ غد دزا ؾٝٗد  َهتد  قطدٔ اتد٢ ؿٛد١            مل ُ

ٱؾدساع  ا  ٜعد زض  ٛداٞ ايٝ٘ ٗ ٚشاز٠ أَٔ ايدٚي١خ ٚأغعسا٘ َ  داز َحل ايدس٥ٝظ ٚأْد٘ ٫  

ايؿٛزٟ  دٔ  دٔ  ًٝدٛخ ٚإٔ  بددايؿت ه ٖدٛ َدٔ أ ٸدٌ اٱؾدساع  ٓد٘ اتد٢ ا تُد ع إهتد              

 ٞ ه ٚأْدددي ضأضدددع٢ ٕك  ًتددد٘ اتدددد٢    ٚأصدلاددد٘   يسضددد ي١ إٛ ٗددد١ يعبدددددايؿت     خايطٝ ضددد

اؿؿددٍٛ  ًدد٢ إٛاؾكدد١ ايؿٛزٜدد١ يٲؾددساع  ددٔ  ددٔ  ًٝددٛخ ٭ٕ ا٫ْتٛدد ز اتدد٢ ا تُدد ع          

َددحل َددٔ غددٗسٜٔ ٚقددد وؿددٌ اأ ٝددٌ يدد٘ أٚ اساٝددٌ    أن ددسإهتدد  ايطٝ ضددٞ قددد ٜأصددر  

 بصس. اٍ تُ ع ا عة ايكك ٜ  َٔ 

ٖٚددٛ ؾأصددر ايسضدد ي١   خاع ٻدد  قطددٔ َددٔ ضددس ١ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ َٛاؾكدد١ ايددس٥ٝظ     

 بددايؿت ه"..   اقٓد ع ٚأْ  ضأاٍٛ  خٜكٍٛ يٞ:" أْت  ًُت ايرٟ  ًٝو ٚأقٓعت ايس٥ٝظ

 .ٖٚهرا مت اط٬م ضساه ايك ٥د قُد ق ضِ  ٔ  ًٝٛ

٘  نتدد   ٚٗ  داز   َعدد١  ددددٕ  " ]٭ٖددداف ايطددد ١َٝ ٚا٭ادددا  ايداَٝدد١   ا" َرنساادد

ضدد ٓ٘ أضددب    ددٔ  ًٝددٛ ايًددٛا٤ قُددد ق ضددِ ذنددس [ 435ّخ ف2010يًڀب  د١ ٚايٓػددسخ  

 طددؿ زآ  ٗ َؿددسخ ٚدؾددحل مثٓٗدد  ثدد٬  ضددٓٛاا    طددهسٜ ڄ ايهٝدٜدد١ اُٝٓدد  ندد ٕ قًكدد ڄ

ْٚددـ  ددٌ ضدد ٔ ايؿددتو ٚضدد ٔ إٓؿددٛز٠خ دٕٚ اُٗدد١ أٚ ق نُدد١خ اتدد٢ مت ا٫ؾددساع     

 ٓدد٘خ ٚقدد ٍ :"إ ايؿددساع ايددرٟ ندد ٕ ْ غددب ڄ  ددٌ ايددس٥ٝظ ضدد ٌٕ ٚأَددٌ  دد ّ اؿدددص             

د إٔ طدسه ا٭مح ايعصٜدص ؾد حل ؾ قدٌ      بدايؿت ه ازل  ٌٝ  عٌ صسٚ ٞ قدت٬ُڄ.  عد  

يًددس٥ٝظ ضدد ٌٕ ايددرٟ ن ْددت اس ڀدد٘  دد٘  ٬قدد١ قٜٛدد١خ إٔ اطدد٬م ضددساه  ددٔ  ًٝددٛ َددٔ      

ٚن ٕ ايس٥ٝظ ض ٌٕ قد أ ڀد٢   .غأْ٘ إٔ ٜعصش َٛقـ ايس٥ٝظ ض ٌٕ يد٣ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل
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 ددددّ ا٭مح ؾددد حل ؾ قدددٌ زضددد ي١ اٍ  بددددايؿت ه ٚ ًدددٞ ْ ؾدددس قُدددد خ ٜ٪ندددد ؾٝٗددد       

أادددا  ًٝدٛخ ٚٚقددحل  ًٝٗد  ا٫ثٓد ٕ. ند ٕ ذيدو قبدٌ       ٬م ضدساه  دٔ    ا ذلاقد٘  ًد٢ اطد   

   .  "ّ  أضبٛع1978ْٜٛٝٛ 26

 ضرب مبنى المجلس التشرٌعً والثكنة العسكرٌة

ّ  1947 ددد ّ  ّٚٗخ 1871 ددد ّ  اٍنٓٝطددد١ ايكدٜطددد١ َ زٜددد خ ٗ ندددسٜذل    ٤ٜعدددٛد  ٓددد  

تدد٘  ددريو ٚٚٝؿ اَكددس يًُ ًددظ ايتػددسٜعٞ ؾددتػرل  اٍايهٓٝطدد١  اًددو ؼددٍٛ َبٓدد٢

١ٜخ ٚ ٗددرا أقددجلت  ٓ ٜددد١   ضددتعُ ز َسنددص اٴػددسع ؾٝددد٘ ايكددٛاٌْ ا٫    اٍَددٔ داز يًعبدد د٠   

١ٜ. ؾؿددٞ أزٚقتٗدد خ اٛش ددت َه ادد     ضددتعُ زايهٓٝطدد١ ٚااددداڄ َددٔ أٖددِ زَددٛش اشلُٝٓدد١ ا٫    

 تُ   اٗدد  اِٗ ااًددٌٝخ ٚٗ ق  دد ا أ ددٛاْلًٝددص ٚايعكددٍٛ ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ يٲ 

ُٸددد ايكددسازاا اشل دؾدد١   اددد ِٝ ايكبكدد١ اؿدٜدٜدد١  ًدد٢ إطددتعُس٠  دددٕ    ٍااٴؿدد ؽ ٚاٴع

١ٜ  دٜددد٠ ٗ إٓدد طل ايددَ اضددتعُ زٚااُٝدد ا ايت  عدد١ شلدد خ ٚآؿددٝ  ٚاْػدد ٤ زندد ٥ص  

زؾكدددت اـكدددٛع ٚا٫ْكدددٛا٤ ؼدددت َعڀدددـ اهَٛددد١ ا٫ؼددد دخ اتددد٢ اكدددُٔ ايبكددد ٤       

 ا٭طٍٛ ٚا٭َٔ يًُطتعُس ايدلٜڀ ْٞ.

صتٝ ز َبٓد٢ ايهٓٝطد١ َدٔ    امل ٜهٔ 

ايطٝ ضدددد١ٝ ٚايعطددددهس١ٜ   قبددددٌ ايكٝدددد د٠ 

ا٫لًٝص١ٜ َكساڄ يًُ ًدظ ايتػدسٜعٞ   

 تب طدددد ڄخ يهددددِٓٗ قددددد ٚ دددددٚاخ نُدددد     ا

ٜبدٚخ إٔ ايڀبٝع١ قد ٚؾچسا ي٘ اؿ ١ْ 

ٓٳعٳددددددد١ڄخ ؾطًطدددددددد١ً  بددددددد ٍ نددددددددسٜذل    َٳ ٚ

 ٌ دد ددُددسخ اددددددايدلن ١ْٝ إڀٛق١   يبجل

قددد ٤ اصاَدد ڄ أَٓٝددد ڄ ٜدددد ِ دٕٚ غدددو اساضددد ا ايبػددس. نُددد  إٔ أَدددٛاع عدددس  ددددٕ ايصز   

 كٝدد د٠ اؾٓددساٍ ضددت ؾٛزد   ٕ قددٞخ  ٓدددَ  زضددت ضددؿِٓٗ اؿس ٝدد١  اددرنسِٖ   أفدد د ا 

ّ قككددٌ ا٫ْتؿدد ز  ًدد٢ ا ٓدد ٤  دددٕ ايبٛاضددٌخ ٚأ ٬ْدد٘ أْدد٘  1839ٜٓدد ٜس  19ٖٝدٓظ ٗ  

   ٫ضت٤٬ٝ  ٢ً  دٕ قد اق ف  ٖٛس٠ ْ دز٠ ٜتصٜٔ  ٗ  ايت ع ايدلٜڀ ْٞ.

ايدلٜڀددد ْٞخ ؾعًددد٢   ضدددتعُ زا٫اددددٜك إك َٚددد١ ٚايهؿددد ه إطدددًو قدددد    اٍٚ دددٛد٠ 

ايسغِ إٔ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚاؾٓ ه إطًو ؾبٗد١ ايتجلسٜدس قدد أقكٸدٛا َكد  حل  ٓدٛد       

 ض١ٝ ٚايعطهس١ٜ ايدلٜڀ ٌْٝخ ن ْٛا ٜعٝػدٕٛ أٖٚد ّ   ٝخ ا٫ إٔ ايكٝ داا ايطضتعُ زا٫

ٝٿ١خ ٜٚػد      ٓٳطد ُٕٛ اْتؿ زاا إ قٞخ ٫ ضٝٸُ  اُٝٓ  ٜڀٹًڊٕٛ َٔ ْٛاؾدر اًدو ايبٓ ٜد١ ايهځ

زٚا٥و عس  دٕخ ؾٝطتػسقٕٛ ٗ أٖٚ ّ إٔ َ  وؿٌ َٔ َك ١َٚ َطًجل١ يٝطدت ضد٣ٛ   
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ُسداا غرل ١َُٛٓ غب١ٗٝ   يتُسداا ايَ ُٝصا  ٗد  ايعكدٛد اي ٬ثد١ ايدَ ضدبكتٗ خ      

خ ٚشلددرا ندد ٕ يصاَدد ڄ  ًدد٢ اؾبٗدد١   "َدد  اغددب٘ ايًًٝدد١   يب زادد١  "ؾددرلددٕٚ  ايكددٍٛ إددأثٛز  

اتد٢ ادٝكِٛٗ  َدٔ أا٬َٗدِ ايٛزدٜد١ يٝطدتؿٝكٛا        خايك١َٝٛ إٔ اطتٗدف ذيو ايسَدص 

 ًدد٢ اكٝكدد١ ٚٚاقدددحل إٔ ايًًٝدد١ يٝطددت َڀًكددد ڄ غددب١ٗٝ   يب زادد١خ  ؾ يػدددع  اؿڂددسٸ قدددد        

 آِٛخ ٚٚض ٥ٌ ايٓك ٍ قد اڀٛزا ٚآٛ ت.

َدددحل ٚ دددٛد قددد٠ٛ  طدددهس١ٜ    َتٛاؾكددد ڄنددد ٕ ايت ڀدددٝ٘ يكدددس  اجملًدددظ ايتػدددسٜعٞ   

قِ ايعًُٝدد ا ايؿدا٥ٝدد١ ٗ  دددٕخ  الًٝصٜدد١ ٚؾددًت ادددٜ  ڄ يددد ِ  ا٫لًٝددص  طددب  اؿدد  

ٝٸُت اًو ايك٠ٛ اؾدٜدد٠   ٗٚ دّ ايكدز٠  ٢ً ايطٝڀس٠   بٗ ا زدؾ ٕ ٚايك يحلخ  ٚصٳ

ٗ إط ا١ ايٛاقع١  ٌ َدزضد١ ايبد دزٟ اتد٢ أضدؿٌ ايتًد١ ايدَ ٜكدحل ٗ أ ٬ٖد  َبٓد٢          

 ايعكب١.-اجملًظ ايتػسٜعٞخ ٜٚؿؿًٗ   ٔ ايبٓو ا٭ًٖٞ ايُٝي طسٜل  دٕ

أؾساد ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ إهًؿٌ  تٓؿٝر اًو ايعًُٝد١خ يهدٔ غد ٤ا    مل أنٔ قُٔ 

ايؿدف إٔ أيتكٞ ٗ ّٜٛ آؿٝر ايع١ًُٝ   ٭مح  بدايسٓٔ ٖصاعخ ٚن ْت ادس ڀي  د٘   

 ٬قدد١ ؾددداق١ َٓددر إٔ  ددسٸؾي  ًٝدد٘ اطددٔ  ًددٞ ايؿددػرل " دددز"خ ٚ ُددداٗ  ؾُٝدد   عددد        

ٝددد١ إعسٚؾددد١خ ٚغ ؿددد١ٝ  ايطدددٓٛاا ا٭ٍٚ يًهؿددد ه إطدددًوخ ٖٚدددٛ أادددد ايعٓ ؾدددس ايؿدا٥  

ا تُ  ٝد١ َسادد١خ ٚودد  ايػٓدد ٤. ٚنٓددت اذا ؾدد دؾت٘ أادد  إٔ لًددظ َعدد ڄخ ْكددجلو   

ٝٸؿو ؾكًت ي٘: اع ٍ أ خْٚػي. ن ْت ايؿدؾ١ قد ْعتي  ٘ أصرلاڄ ٗ إع٬  ًد٢   قد

ايػ ٟ ْٚدْدٕ ق٬ًٝڄ. ؾأ   : ضٓػس  ايػ ٟ َع ڄخ يهٔ  ددٕٚ دْدْد١خ يهدٔ اعد ٍ َعدٞ      

  ١. ثِ أصدلْٞ   طس اؿ ؾٌٝ ايع١ًُٝخ ٚأْ٘ قد نڂًچـ  كٝ د٠ ْدْٗ   ٢ً ز٩ٚع اؾُ

ؾسٜدددل َدددٔ ايػدددسط١ إطدددًجل١ يكدددس  اجملًدددظ ايتػدددسٜعٞ ٚايٛادددد٠ ايعطدددهس١ٜ ايدددَ       

خ ٚذنس إٔ اًو ايع١ًُٝ قؿٛؾ١   ٕ  طس  طب  "اْؼ2-اٖٛٓؼ "ؼُٝ٘خ َدؾحل

 ايدٚزٜ ا إه ؿ١خ ٚنرا ٚ ٛد ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ اؿدٜ ١.

ى يـ ٜٚٓ قة ق  دد٠ ايطدس١ٜ إڀًكد١ ايدَ ٜٓبػدٞ إٔ ؼدٝ٘        ن ٕ ادٜ ٘ َعٞ

 هٌ َسااٌ ايعًُٝ ا ايؿدا١ٝ٥خ ا تدا٤ٶ َٔ ايت ڀٝ٘ ٚاْتٗ ٤ٶ   يتٓؿٝدر ٚا٫ْطدجل  .   

ص٬ٜد  ضدس١ٜ ٚؾدسم أصدس٣خ ٫ ودل يدٞخ أٚ يد٘خ إٔ ْتددصٌ          اٍٚ ٢ً ايسغِ أْدي أْتُدٞ   

كٝددد د٠ إعٓٝددد١ قدددسٚز٠ َػددد زن١ ٗ  ًُٝددد ا ايؿدددسم أٚ اـ٬ٜددد  ا٭صدددس٣خ ا٫چ اذا زأا اي

 ٓ ؾددس َددٔ ايؿددسم ا٭صددس٣ َددٔ ْؿددظ إدٜٓدد١ أٚ َددٔ ص ز ٗدد خ شلددرا ااذلَددت َػدد  س    

 ثكت٘ ايهبرل٠  ٞخ ٚنْٛ٘ َهچٓي َٔ غسف إػ زن١ ٗ  ١ًُٝ ٖ ١َ نٗرٙ.

ٝٸؿت٘ ٔ  قدد ٝٸؿيايػدد ٟخ ؾهدد ٕ أنددسّ َدديخ اذ     هدد ع َدد  ًدد٢  ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١خ ٗ   قٳدد

 ٛ ٕ ؾٝددد٘  ًددد٢ غدددسف إػددد زن١ ٗ آؿٝدددر َ دددٌ اًدددو   شَدددٔ نددد ٕ ايؿددددا٥ٕٝٛ ٜتطددد  ك
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. ند ٕ ٖٓد ى   ْط ٕازٖ   ٚقس  إطتعُس ايػ ؾ  يٮزض ٚاٱ اٍايعًُٝ ا اشل دؾ١ 

ْٛ دد ٕ َددٔ ايتٓدد ؾظ ٗ آؿٝددر  ًُٝدد ا ْٛ ٝدد١خ ا٭ٍٚ: ندد ٕ  ًدد٢ َطددت٣ٛ اؾبٗدد ا        

ايب زش٠خ َ ٌ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايتٓٛدِٝ ايػدعيب ؾبٗد١ ايتجلسٜدسخ ٚندٌ َُٓٗد  اسٜدد        

أٜكدد  أْٗدد  ؾدد اب١ ايسٜدد د٠ ٚأْٗدد  ٖددٞ دٕٚ غرلٖدد  َددٔ         ضددتعُ ز إٔ ا بددت يًػددع  ٚي٬ 

ُسخ  دٌ ند ٕ ٖٓد ى آد ؾظ ٗ ا٭دا٤ ٚٗ ايكد٠ٛ      عاٛ ٘ اًو ايكس  ا إٛ ع١ يًُطت

 ٚٗ زٚه ا٫ضتبط ٍ  ٌ أؾساد اؾب١ٗ ايٛااد٠.

ٜٸ ڄ    آٍَڀكدد١ اـطدد فخ ٚدصًٓدد  َعدد ڄ    اٍنددسٜذل  دددٕخ ٚؼدٜددداڄ   اٍاػٗٓدد  ضددٛ

أاددد إطددتٛد  اخ ندد ٕ ؾٝدد٘ كبددأ يًطدد٬ه ٚبيدد١ يٓطدد  َٓػددٛزاا اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ        

ٚاادرنس أْد٘ ندد ٕ َٛ دٛداڄ اٝٓٗدد  ٖٓد ى ضددعٝد قُدد ا٭ ٸددٞخ شٚع إٓ قد١ً ايعدْٝدد١        

لدد٣ٛ َهدد ٟٚخ ٜٓطدد   عددة إٓػددٛزاا. ٚندد ٕ ٖٓدد ى أٜكدد ڄ اطددٌ  ددٛض  ددٔ وٝدد٢    

ٚا٭ضدددًجل١  طدددٝ ز٠ ا  عدددد١    "اْددددؼ2""ايسقدددٝحل".  إٗدددِ أْددد٘ مت ْكددددٌ إددددؾحل ايتدددٖٛٓؼ     

 ."َعطهس  ػسٜٔ ا يٝ ڄ"يًبٛيٝظ إطًو "بزّ  ٛيٝظ" 

َٴ ددددِٝ ايكدددد٠ٛ           ًچؿدددد ڄ  كددددس  اجملًددددظ ايتػددددسٜعٞ ٚ َٴهځ ندددد ٕ  بدددددايسٓٔ  ٖددددصاع 

ايعطددهس١ٜ ادٜ دد١ ايٛؾدددٍٛ   ٕدددؾحلخ ٚنددد ٕ َعدد٘ أز عددد١ َددٔ أؾدددساد اؾبٗدد١ ايكَٛٝددد١        

ٗ  كع١ اسا ١ٝخ   يكڂس  َدٔ قڀد١    ايت  عٌ يد"أزّ  ٛيٝظ". ٚقد ْؿبٛا ق  د٠ إدؾحل

ايددبذلٍٚ اجملدد ٚز٠ يًُعطددهسخ ٚاغددذلى ٗ اًددو ايعًُٝدد١  ٓ ؾددس ندد رل٠ َددٔ أ كدد ٤         

 اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ ايبٛيٝظ إطًو  كٝ د٠ ايك  ٘ إكبًٞ.

ُ دددٌ دٚزٟ ٚا٭مح قُدددد سلددد مح ٗ ٓ ٜددد١ ؾسقددد١ إددددؾحل ٚقدددٓـ أؾدددساد ايٛادددد٠        

ايتػدسٜعٞ ٚايبٓدو ا٭ًٖدٞخ ٚندرا اضدتٗداف       ايعطهس١ٜ إ ١ُٝ   يكس  َٔ اجملًدظ 

أٟ دٚزٜدد ا  طددهس١ٜ ق دَدد١ ضددٛا٤ َددٔ  ٗدد١  كبدد١  دددٕ أٚ اػدد ٙ ايبٓددوخ اتدد٢ ْعٝددل     

ُٳهچددٔ ؾسقدد١ ٖدصاع َددٔ اضددتٗداف اجملًددظ ٚاي هٓدد١ ايعطددهس١ٜ     ْٴ ٚؾدٛشلِ ايٝٓدد خ ٚ ددريو 

 أندل  ددد ٖهدٔ َدٔ ايكدرا٥ـ.  ُٛقدعت أْد   ًد٢ أادد ايدت٬ٍ إڀًد١  ًد٢ َٛقدحل             

ٚاا ذ١ٜ يًُجلڀ١خ عٝك أُهٔ َٔ قس  ايك٠ٛ ا٫لًٝص١ٜ إتُسنص٠ صًـ  إدؾحل

َدزضددد١ ايبددد دزٟخ ٚندددرا إػددد زن١ ٗ قدددس  أٟ دٚزٜددد ا ق دَددد١.  َٚددد  شيدددت أادددرنس      

اؿ ؾٌٝ اًو ايتًچ١ ٚؾ ٛزٖ  ايَ ٚؾچسا يٞ اؿُ ١ٜ. مل ٜعد شل  اٯٕ أثسخ  ؾكدد مت  

  ٓ ١ٜ ضه١ٝٓ ػ ز١ٜ ادٜ ١.اط١ٜٛ اؾص٤ ا٭ ٢ً َٓٗ  يتٓتؿ   ًٝٗ  اٯٕ 

-9اضدتڀ ع ايؿسٜدل إهًدـ   ضدتٗداف َبٓدد٢ اجملًدظ ايتػدسٜعٞ اطد٬م اددٛايٞ        

َٚددحل اْڀ٬قدد١ ايكرٜؿدد١ ا٭ٍٚ ن ؿٓدد  ايسَ ٜدد١ َطددتٗدؾٌ أؾددساد كددِٝ       .قرٜؿدد١ 11

ػد ٙ ايبٓدو   اٚ عدٖ  اغدتبهٓ  َدحل دٚزٜد١  طدهس١ٜ ا ٚيدت ايتكددّ ايٝٓد  َدٔ          خاؾٝؼ

 ا٭ًٖٞ.
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إٔ ٫ أؼددسى َدٔ َددٛقعٞخ اتد٢ أٓددٞ    س   ٫ْطدجل  . يهددي بثدسا   ٓد  ا٭َدد أڂ ڀدٞ ي 

ٌٸ ؾٝٗد  ايذلنٝدص.       ٖصاع ٚزؾ ق٘ ٫ضتهُ ٍ صڀ١ ا٫ْطجل   ايَ  سا  ػدهٌ ضدسٜحلخ قځد

ن ْت ضٝ ز٠ ايػدسط١ إطد٦ٛي١  دٔ ْكدٌ إددؾحل قدد اقذل دت َدٔ َٛقدحل إددؾحلخ ٚند ٕ            

كؿؿدد١ يددريوخ   ًد٢ اؾددساد ايػددسط١ إٔ ٜتٛيددٛا اصؿدد ٤ إددؾحل ٚق  دادد٘ ٗ أنٝدد ع   

يهٔ َ  اد  ٖدٛ إٔ ايػدسطٞ إهًدـ  سؾدحل  إددؾحل  قدد ًٓد٘ َدٔ ؾٖٛتد٘ ٚن ْدت َد             

اصاٍ ضد ص١ٓ  دداڄخ ؾؿد ه َدٔ غدد٠ ا٭ّ ٫ ٓد ڄ إددؾحلخ ٚزَد ٙ ٗ ا٭زض. ٚ طدب  ذيدو           

ؾتجل غددٛا ؾٖٛدد١ إدددؾحل  خاقدڀس اٯصددسٕٚ يددذلى َدد   أٜدددِٜٗ يٝطدد  دٚٙ ٗ زؾددحل إدددؾحل  

  ٘ ٚأصؿددٛٙ ٗ أاددد ا٭نٝد عخ ٚمل هدددٚا ايٛقددت ايهدد ٗ    ايطد ص١ٓ ًٚٓددٛٙ َددٔ َ٪صساد

َددد٪صس٠  اٍٱصؿددد ٤ ق  دددد٠ إددددؾحل ٗ ايهدددٝظ إ ؿدددـ شلددد خ ٚشلدددرا زَٖٛددد   طدددس ١     

ٚاْطددجلبٓ  مددٔ اٯصددسٜٔ  عددد إٔ زَٝٓدد      خايطددٝ ز٠  دددٕٚ اػڀٝتٗدد .  اْڀًكددت ايطددٝ ز٠   

 أضًجلتٓ  ٗ ضٝ ز٠  طهس١ٜ أصس٣.

 ْ ٗدد  قددد اػددرل َددٔ َطدد ز ايعًُٝدد١ ٚاكًدد    إ اًددو ا٭صڀدد ٤خ ٚإ  دددا ؾددػرل٠خ ا٫ أ

ْهط ز ٚؾػٌخ َٚٔ إِٗ ٗ َ ٌ ٖرٙ ايعًُٝ ا ايؿدا١ٝ٥ ايدق١ ٚايذلنٝص ا اٍايٓ  ه 

ٚايطب م َحل ايدصَٔخ ؾ يٓ د ه ايه َدٌ يًعًُٝد ا ايؿدا٥ٝد١ ودددٙ ايت ڀدٝ٘ ايطدًِٝ         

  ٫ ٚنرا ايكدز٠  ٢ً إب غت١ ٚاادا  ايؿد١َ ٚايذلٜٚحل ٱز  ى ايعدٚ ٚاػتٝت٘خ ٖٚٓ

ٖٚددٞ يٝطدت ا٫ دقد ٥ل ؾكدد٘خ ٗ َكٝد ع ايددصَٔخ     خ دد َدٔ اضددتػ٬ٍ ايًجلٛد ا ايكًًٝد١    

  ٚ ضدد ٥ٌ ايتٓؿٝددر ؾ ُٕٗدد١ قدددد٠خ  ًدد٢ ق  ددد٠ "أقددس  ٚأٖددس "خ ٚهدد  ص٬شلدد  اصؿدد ٤ 

 ْطجل   اٯَٔ.ا٫ ٕٚقُ 

اككدددت ٖدددرٙ ايعًُٝددد١ ايؿدا٥ٝددد١ اؾس٦ٜددد١ ٖددددؾٗ خ ٗ اضدددتٗداف زَدددص ايطدددٝڀس٠         

عطددهس١ٜ ايدَ ؼُٝدد٘ ٚنددرا قدس  ايدددٚزٜ اخ ٚصًكددت ا يدد١    ١ٜ ٚايٛاددد٠ ايضدتعُ ز ا٫

َددٔ اٱز دد ى ٚايددرٍٖٛ ٗ ؾددؿٛف ايعدددٚ. ٚضدد  دٗ ٖددرا ايٓ دد ه إػدد زن١ إُٓٛدد١         

ٚايكدس  َدٔ َعطدهس  ػدسٜٔ      خ٭ؾساد ايبٛيٝظ إطًوخ ٚاضت داّ ايطدٝ زاا ايعطدهس١ٜ  

 "بزّ  ٛيٝظ ض  ك ڄ"  ايرٟ ٜه س ؾٝ٘ إٓ ؾسٕٚ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ اٝٓٗ .

نٓددت أدزى إٔ َػددد زنَ ٗ ٖددرٙ ايعًُٝددد١خ أَددسٷ ٜتٓددد قة ٚىددسع  دددٔ ايكٛا دددد      

    ِ  دٌ ٚؾٛقدٟٛ.    خايع ١َ يطس١ٜ ايعٌُ ايؿدا٥ٞخ ٜٚعد ٗ ْٛس ايكٝد د٠  ُد٬ڄ غدرل َدٓٛ

اذ  ؼددسف ايكٝددد د٠ غ ٜدد١ اؿدددسف  ًدد٢ اذنددد ٤ ا٫ْكددب ٙ ايػددددٜد ٚا٫يتددصاّ  دددأدم       

يعًُٝددد١ ايدددَ غًبدددت  ًٝٗددد   اؿ ؾدددٌٝ ايعًُٝددد١ ايؿدا٥ٝددد١. َٚ دددٌ َػددد زنَ ٗ ٖدددرٙ ا  

١ غددرل َكبٛيدد١. ٚندد ٕ ضدد ٌٕ قددد ْددبٗي ٗ إ قددٞخ  عددد        ؾٚايؿددد  ٛاَددٌ ايؿددداق١  

َػدددد زنَ ٗ  ًُٝددددتٌ ضدددد  كتٌخ اتػدددد  ٗ ٕ  عددددة ايػدددد٤ٞ َددددحل أضددددًٛ  ٚطسٜكدددد١    
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ٞٻ ٚ ًد٢ اٯصددسٜٔخ         َػد زنَ ٖٓدد . ٚأصدلْدٞ اٝٓٗدد   دإٔ ٖددرا ايتؿدسف ؾٝدد٘ صڀدس  ًدد

 أ ٌ. اٍ  ٤ اهًٝؿٞ   ٫ْتك ٍ  ٖٚٛ أَس غرل َكبٍٛ. ٚشلرا ايطب 

مل أنددٔ  .مل ّدة ضدد٣ٛ ٜددٌَٛ  ًد٢ ٖددرٙ ايعًُٝدد١خ اتدد٢ أزضدٌ ضدد ٌٕ ٗ طًدديب    

أاؿددٛز أْدد٘ قددد  ددسف  ددٔ َػدد زنَ اًددوخ ٚٚٓٓددت أْدد٘ ٜڀًددبي ن يعدد د٠ يٓٓدد قؼ          

آؿٝر  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥. ق  ًت٘ ٗ أادد َه اد  اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ ايػدٝ    ُد ٕخ ٜكدحل        

يهدٓي ؾٛ ٦دت  د٘ ٚ ددٕٚ َكددَ ا ٜبددأ ادٜ د٘  ًٗ د١ غكد            خ  يكس  َٔ ؾسش٠ أ ٌ

ٚاٛ ٝ  ق ٬٥ڄ:" غٛ ٜ  ؾ حل ز عدت يدٞ َ دٌ َكسَد١  ٓدت اؾدرلإخ َدٔ ق َدت  ٛا د           

شٜددد ز٠ اضدددتًؿتٗ  َٓٗددد ". أدزندددت أْددد٘ ٜكؿدددد  دددريو َػددد زنَ ٗ اًدددو ايعًُٝددد١        

 دٔ   ٚض  ك اٗ خ يهٓي مل اضتًڀؿت ٖرا ايتػبٝ٘ ايدرٟ أغكدبيخ ؾعددلا يد٘ ؾدساا١     

اْص   ٞ َٔ اػبٝٗٞ َكس١َ  ٓدت اؾدرلإ ٚأْدي ٫ أاد  ٖدرٙ ا٭ٚؾد ف ٚقًدت:" ٗ        

إ قددٞ قبًددت إٔ اؿددؿي ٚأَدد ّ اٯصددسٜٔ  دد ٭دٚعخ ٭ٕ  كدد٤٬ ايطٝ ضدد١ قددد ٚؾددؿْٛ          

ْٝعدددد  دٕٚ اضددددت ٓ ٤   جملدددد ٌْ ٚايدددددزاٜٚؼخ  ٓددددد َدددد  غددددس ٓ  ٗ َٛا ٗدددد١  ددددٝؼ         

ٖ  آجلٝدددت   ْبددد ڄ قددد ٫ٚڄ اٗد٥ددد١ اٱَدلاطٛزٜددد١ ايعُٛددد٢   يكٓبًددد١ ٚإطددددع".  عدددد 

 ْؿطٞ ٚ ًحل ٖرا ايٛؾـ ايرٟ مل اضتطٝػ٘.

ٕ  إتُٝص٠  ٗدرا اٱ َإ ضس  ٬ق ٖدٛ قدزاد٘  ًد٢ ايتع َدٌ َدحل زؾ قد٘خ ؾٗدٛ ٚإ         ْطد 

ن ٕ ايك ٥دخ ا٫ډ أْ٘ ٜذلؾحل ٜٚطُٛ دا٥ُ ڄ   ٔ أض يٝ  اشل١ُٓٝ ٚؾسض ايسأٟ أٚ ايعٓ دخ 

تطدً٘خ هدد ْؿطد٘ ٗ ْٗ ٜد١ إڀد ف ٫ ٜكدٛد ا٫چ       اًو ا٭ض يٝ  ايَ ػعٌ ايك ٥د إ

قڀٝع ڄ َدٔ إٓد ؾكٌ ٚإتدصيؿٌ ٚا٫ْتٗد شٌٜخ أَد  ايعٓ ؾدس ايػدسٜؿ١ ٚايػد   ١ ؾًدٔ          

 ٍ يددرا ػدددٙ  ٓدددَ  هدددى غ قددب ڄخ ًٜڀددـ ادٜ دد٘   خاكبدٌ أٟ ْددٛع َددٔ ايتبعٝدد١ ٚاٱذ٫

ٗ و قٓ  ددٜٚٗددد٨ أ ؿدد  وخ اتدد٢ ّددتـ ايػكدد خ ثددِ ٜكدددّ ايبٝ ْدد ا ٚاؿ دد  ٱ   

 ؾجل١ زأٜ٘خ ٚاذا َ  ٚ د يدٜو اؿ ١ ٚايديٌٝ ا٭ق٣ٛ ؾ ْ٘ ٜتكبٌ زأٜو.

ٖهرا ٚ دا٘  ٓدَ  ؾطٸس يٞ إ ٌ اؾدٜد   يٓطب١ يٞخ يٝكدٍٛ يدٞ ٖٚدٛ ٜبتطدِ:"ٜ      

قبًٝددٞ  ًٝددو إٔ ٫ اأصددر ٖددرا إ ددٌ اسؾٝدد ڄخ ٭ٕ َدد  قؿدددا٘ ٖددٛ أْددي َٝصاددو  ٗددرا     

َڀًٛ دد ڄ َددٔ اٯصددسٜٔخ ؾدد ذا    ايٛؾددـخ ؾأْددت ؾدددا٥ٞ َٛثددٛم ٚفددس خ ٚشلددرا أؾددبجلت      

ٖٓدد ى َددٔ ضٝػكدد  َددٔ ٖددرا إ ددٌ ؾٗددِ َددٔ ًٜ ددأ ايٝددو يڀًبددو َددٔ ايؿدددا٥ٌٝ            

 اٯصسٜٔخ ٭ِْٗ اط  ٖرا إ ٌ ّ ًٕٛ ْط ٤ اؿٞ".

قجلهت َٔ   ْيبخ ٚقًت ي٘  ٓؿظ أضًٛ ٘:" ااؿكٓ  اذاڄخ  كٞ  ًٝدو إٔ اكدٍٛ يدٞ    

س قًد٬ٝڄ ثدِ قد ٍ قد اه ڄ:"     ؾهچد  َٔ ٖٞ  ٓدت اؾدرلإ ايدَ ٚؾدؿتي َكسَد١ زأضدٗ  !".      

ٚٳع". قًدت  ّهٔ أطًحل أْ .. ٌٖ : ْعدِ اؿد ؾٝٓ  ٚااؿكٓد   ًد٢ أْٓد       ااؿكٓ  ٚاؿ ؾٝٓ  ٜ  أد

 ْٝع ڄ دٚ  ٕخ ٚا٫چ ؾًٓجلهِِّ  بداهلل  ا٭ؾٓ ". ثِ ضٝڀس  ًٝٓ  ايكجلو اًك ٥ٝ ڄ.
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إ اٜددساد َ ددٌ ٖددرٙ ا٭َ ًدد١خ ٚ عددة َدد  أاددرنسٙ َددٔ ا٭ا دٜددك ٚايددرنسٜ ا ايددَ      

خ ٗ أش١َٓ ٚأَد نٔ ٚٚدسٚف كتًؿد١خ  يدٝظ شلد  َدٔ غدسض        ْط َٕحل ٖرا اٱ ْعتي

ؾكد  سؾ٘ ايٓ ع ؾدا٥ٝ ڄ غسض ڄخ ٚق ٥داڄ قٓهد ڄخ ثدِ ز٥ٝطد ڄ يًدٚيد١خ يهدٔ       خ٘اْؿ ؾض٣ٛ 

ٝت٘ ْٚكدد ٤ ٚطٝدد  ضددسٜسا٘ ٚاٛاقددع٘ ٚيڀؿدد٘ َددحل زؾ قدد٘خ     اْطدد ٫ْ ٜعسؾددٕٛ ندد رلاڄ  ددٔ  

ٌ أؾدبو ز٥ٝطد ڄ يًدٚيد١. ؾعٓدد اؿطدرلٙ      ضٛا٤ اٌ ند ٕ ؾددا٥ٝ ڄ ٚق ٥دداڄ َٝدداْٝ خ أٚ اد     

يًُ ٌ ايط  لخ اٛاقحل ٚٚؾـ ْؿط٘  بٓت اؾدرلإخ اتد٢ ٜبددٟ ا٫ تدراز اشا٤  ٳساٹد٘      

غدرل إكؿدٛد يهدلٜد ٤ "ايكبًٝددٞ"خ ٭ْد٘ ٜددزى إٔ ثك ؾد١ اجملتُددحل ايكبًدٞ ٚايب٦ٝد١ ايددَ         

ٍ  ػٓ  ؾٝٗ  ػعٌ ٚؾؿ ڄ نٗرا ّظ ندلٜ ٤ ايس ٌ ٚنساَت٘خ ٚشلرا اعُد إٔ ٜكٛ

٘    خأْد٘ " ٓدت اؾددرلإ"   يهٓدد٘ مل ٜدٓظ  عدددٖ  دٚزٙ   خؾكددّ  ددريو ا تدرازاڄ َبڀٓدد ڄ يسؾٝكد

إٔ ٖددرا ايٓددٛع َددٔ إػدد زن ا ايددرٟ أقدددَت  ًٝدد٘خ ٚإ ندد ٕ اشلدددف    أندددنك ٥دددخ ؾ

َٓدد٘ ٖددٛ ا٫ضتبطدد ٍ َددٔ أ ددٌ ؼسٜددس ايددٛطٔخ ا٫چ أْدد٘ غددرل َسادد   دد٘ ٭ْدد٘ ىددسع  ددٔ      

 ٟ ُٝددصا  دد٘ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٚأاددد أٖددِ   اعدد يِٝ  ٚأضددظ ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ إددِٓٛ ايددر

  ٛاٌَ ل اٗ .   

  ٔ ض  كٝد١ أٖدِ ايعًُٝد ا ايؿدا٥ٝدد١ ايدَ غد زنت ؾٝٗد   قدد  ٓددٛد        اضدتعس ا ّٚهد

 : ايت يٞ ايٓجلٛ  ػهٌ كتؿس ٚ ّ 1٦٩١ ات٢ 1٦٩١َّٓر ا٫ات٬ٍ  ٗ  دٕ 

عَال  حافون  عملٌة الم 

    َ  دٌ ضدد  ك اٗ خ يهدٔ َدد    ٖدرٙ ايعًُٝد١ ايؿدا٥ٝدد١ أٜكد ڄ  اڀچًبددت آطدٝك  ٚؽڀٝڀدد  

ٝٸص قُ ٕ ل اٗ  ٚدقتٗ  ٖٛ إٔ ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ ند ٕ قدد ُهچدٔ َدٔ اصدذلام  ٗد ش        َ

ا٭َددٔ ايدلٜڀدد ْٞخ ٚمت اضددتكڀ   ايعدٜددد َددٔ  ٓددٛد ايػددسط١ ايدلٜڀ ْٝدد١نيايبٛيٝظ   

دْبددددحل  أٓددددد قُددددد َدددٔ أ ٓدددد ٤ ايبًددددد. ٚأادددرنس َددددٔ إػدددد زنٌ ٗ ٖددددرٙ ايعًُٝددد١    

ٞٸ ٚق  ٘ ايبٛيٝظ ؾ   حل ايعُسٟ إًك  "ايب ْٗٝظ". ٚايؿ طُ

ٚٻز ايٛاقددحل ٗ "ادد ؾٕٛ"    ندد ٕ اشلدددف ايس٥ٝطددٞ َددٔ ٖددرٙ ايعًُٝدد١ قددس  إددذلع إددد

 دد ٕع٬  دد يكس  َددٔ َبٓدد٢ دا٥ددس٠ ا٫ضددت ب زاا ا٫لًٝصٜدد١خ ٚنددرا إددذلع ايٛاقددحل ٗ        

 كبدد١  دددٕخ  –دندد١خ ٚإعدد٬  - داٜدد١ غدد زع إعدد٬ ٚإػددسف  ًدد٢ َؿددسم طسٜددل إعدد٬     

ؾحل اشلدد ٕٚ. ٚقكدددت اـڀددد١  تٛشٜددحل ايكٓ ؾدددٌ ٗ أَدد نٔ ُهدددِٓٗ َدددٔ      ٛاضددڀ١ َدددد 

ْٴؿددد  إددددؾحل ٗ أزض إكددددل٠     ٓ ٜددد١ طددد قِ إددددؾحل ٚا  قددد١ أٟ دٚزٜددد ا ق دَددد١. ٚقدددد 
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ايٛاقعددد١ ٗ اؾٗددد١ اـًؿٝددد١ يًػددد زع ايس٥ٝطدددٞخ  ددد يكس  َدددٔ ضدددٛم اـكددد زخ ٚنددد ٕ       

 َٛقعٞ ٗ ايڀسف اٯصس يًُكدل٠.  

اشلد ٕٚ ٚ دقد١خ ؾٗس دت ايددٚزٜ ا ابجلدك  دٔ َؿددز        مت اضتٗداف إذلضٌ َددؾحل  

ايدددٓرلإخ ؾ غدددتبهٓ  َعٗدددِ  دددٓرلإ ا٭ضدددًجل١ ايػ ؿددد١ٝ  ػدددسض ا ددد قتِٗخ ٚٗ اًدددو    

ا٭ثٓدد ٤ اقذل ددت َددٔ َٛقددحل إدددؾحل ضددٝ ز٠ نيؾددٛيهظ ؾدد  ٔ  ٜكٛدٖدد  قدد  ٘ ايبددٛيٝظ         

ايعُددسٟ "ايبدد ْٗٝظ"  بصادد٘ ايعطددهس١ٜخ ٚقددد ندد ٕ إطدد٦ٍٛ  ددٔ ْكددٌ ٚاصؿدد ٤ إدددؾحل          

ٚٳٍ ط قِ إدؾحل  ٘   ػ ٙ ايطٝ ز٠خ ٚ ٓدَ  غ ٖدا ايعٳُسٟ ٚاضًجلت ٖٳس ٓ  ايػ ؿ١ٝ. 

ٜؿتو ايػڀ ٤ ا٭َ َٞ يًطٝ ز٠ ٚٓٓت أْٗ  قد اعڀًتخ  ؾه ؿت اط٬م ايٓرلإ   ػد ٙ  

 ايدٚز١ٜ دٕٚ إٔ أْطجل خ ٚايتؿت  عد دق ٥ل ٭ د إٔ ايطٝ ز٠ قد ؼسنت.

  ٚ ٛٻه يدددٞ طددد قِ إددددؾحل  طدددس ١ ا٫ْطدددجل  خ  ٞٸ اطددد  اـڀددد١ إٔ أڂ نددد ٕ  يځددد ًچِ ضٳدددًددد

اٗسٜ  إددؾحلخ   اٍايط٬ه يؿ حل ايعٳُسٟخ يهٔ  طب  اأصسٟ ٗ ا٫ْطجل   اقڀسٚا 

ند ٕ  ٚاادد٣ ايعُد زاا ايكسٜبد١ َدٔ إهد ٕخ       اٍايدرٖ    ضد٣ٛ  هٔ أَ َٞ اٝٓٗد   مل ٜٚ

ٜطهٔ ٗ ط  كٗ  ايسا حل  دد َٔ ايػب    إٓ ؾسٜٔ يً ب١ٗ ايك١َٝٛخ أارنس َدِٓٗ:  

 ٛض ط ٖس ٚاطٌ قطٔ  طهسخ ٖٚٓ ى أصؿٝت ايبٓدق١ٝ. بداهلل  

مل ٜطتجلطٔ َٔ انتػؿي َٔ ضه ٕ ايعُ ز٠ ٖرا ايعُدٌ ٚقددٸزا قًكٗدِ اٝٓٗد .     

طًبددت َٓددد٘ إٔ  َطددد٦ٍٛ ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ ٗ إعدد٬     دد ٭مح دْبددحل    اددٌ ايتكٝددت َطدد ٤ٶ   ٚ

يٓد   ٜتد س ْكٌ ايبٓدق١ٝ َٔ اًو ايػك١خ ات٢ ٫ ٜتعسض ضده ٕ ايعُد ز٠ ٚإٓ ؾدسٕٚ    

 َه ٕ بَٔ.   اٍٚ  يؿعٌ مت ْكٌ ايبٓدق١ٝ ٗ ايًٌٝ  خٕداُٖ ا قٛاا ا٫لًٝص

ؾُٝددد   عدددد أدزندددت إٔ ضدددب  ازابددد نٞ ٗ ٖدددرٙ ايعًُٝددد١ ٚادددأصس اْطدددجل  ٞ ٚ ددددّ    

ُٸِ ا٭ٕد ٕ ؾٝٗد  اًدو           اطًِٝ  ٓدقَٝ يًعُسٟ ند ٕ  طدب   ًٗدٞ يًڀسٜكد١ ايدَ ؾد

ايٝدّٛ اي  يدك إٔ ٜؿطدس يدٞ  نٝدـ      ايطٝ ز٠خ ٚشلرا طًبت َٔ ايعُسٟ اٌ ايتكٝت٘ ٗ 

ٝٸٔ يٞ  إٔ َهٝٓد١   ٛٸزْٞ ٜٚب ُهٔ َٔ اصؿ ٤ إدؾحل ٗ َكد١َ ايطٝ ز٠. قجلو ٖٚٛ ٜٓ

 ايطٝ ز٠ اكحل ٗ صًؿٗ .

 عملٌة الشٌخ عثمان

ْؿددرْ  ٖددرٙ ايعًُٝدد١ قددد دٚزٜدد١ ؾٓددٛد ا٫اددت٬ٍ  ٗ َدٜٓدد١ ايػددٝ    ُدد ٕخ ٚقددد     

ٝٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ إٗد ْٕٛ ؾكدد   قتٌ ٚ سه  دد َِٓٗخ أَ  فُٛ ١ ؾدا٥ اٍأدا 

خ "قطددٔ" ددسه َددِٓٗ ايؿدددا٥ٞ قُددد ضددعٝد  بددد اهللخ ايددرٟ ندد ٕ ازلدد٘ اؿسنددٞ   

أاددددد ا٭اددددٛاؽ ٗ َٓڀكدددد١  داز ضددددعدخ ٜٚددددد ٢ اددددٛؽ      اٍاٝددددك مت ْكًدددد٘  سودددد ڄ   

اؿُدد دٟخ ٱصؿ ٥دد٘  عٝدددا  ددٔ أْٛدد ز اٱلًٝددص.   عدددٖ  ُهچددٔ ايؿدددا٥ٕٝٛ َددٔ ْكًدد٘          
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ند ٕ ضد ٥كٗ  َدٔ َٓ ؾدسٟ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ٚ دريو قدُٓٛا          طٝ ز٠ ا  عد١ يًدلٜددخ   

َٓڀك١ اعص سل ٍ ايُٝٔ يًع٬عخ دٕٚ إٔ اتعسض ايطٝ ز٠ يًتؿتٝؼخ  اٍْكٌ اؾسٜو 

 ٚقد ن ْت ٖرٙ ايع١ًُٝ ايؿدا١ٝ٥  كٝ د٠  ايؿدا٥ٞ ؾ حل ًَك ٙ.                                                 

 عملٌة المنصورة

قس  ا ايؿددا٥ٌٝ قدد  قدٛاا ا٫ادت٬ٍ  ايدلٜڀد ْٞخ  ٚيچددا يددِٜٗ         ٓدَ  اٛايت 

خ ٚمل ٜعددد   َهدد ِْٗ اطددٝرل دٚزٜد ا زا ًدد١ أٚ  ًدد٢ َددً ايطددٝ زااخ  ددٌ   ٚاـددٛف ايس د  

اضددت داّ ايدددٸ    ا ايددَ ن ْددت اتجلددسى ق ٚيدد١ ؾددد أٟ ٖ ددّٛ قتُددٌ    اٍؾددأٚا 

كدد ٤ ٗ  دددٕ. يهددٔ   َددٔ ايؿدددا٥ٌٝخ يهددٞ ٜ بتددٛا أْٗددِ قدد دزٕٚ  ًدد٢ اؿددٜ ا٭َددٔ ٚايب       

ٛٸزٚا َددٔ اضدد يٝ   ًُددِٗ ندد ْٛا قددد ُهٓددٛا َددٔ ا ددداد صڀدد٘            ايؿدددا٥ٌٝ ايددرٜٔ طدد

ٚٸِٖ. ٚ  يؿعدددٌ أؾدددبو ايؿددددا٥ٕٝٛ  ٗ  دددددٕ          ٚٚضددد ٥ٌ َكددد دٸ٠ ٱؿددد م اـطددد ٥س  عدددد

ُٸ٢   ." ًٓد ضٝد"ًّهٕٛ إدؾحل ااٍُٛ إك د يًد ٸ   ا ٚإط

  اؿُ ٜدد١ ٚاطدد٬م ايٓدد ز دؾ  دد  ٖٚهددرا ؾدد ٕ  ًُٝدد١ إٓؿددٛز٠ ايددَ ندد ٕ دٚزٟ ؾٝٗدد  

 دددٔ زؾٝكدددٞ ايؿددددا٥ٞ ؾددد حل  ًدددٔخ ايدددرٟ زَددد٢ اادددد٣ ايدددد  چ  ا ٗ َدٜٓددد١ إٓؿدددٛز٠    

ٕٸ  " ًٓددد ضددٝد"  ٕددؾحل ايددد  خ ٖددرٙ ايعًُٝدد١ يكچٓددت  ٓددٛد ا٫اددت٬ٍ  دزضدد ڄ  دٜددداڄخ َؿدد دٙ أ

ايؿددا٥ٌٝ نددٌ ٜددّٛ ٜددصدادٕٚ  ددسأ٠ ٚاقدداَ ڄ  ًدد٢ ايتكددجل١ٝ ٚإٛا ٗدد١ إدزٚضدد١. يكددد    

را ٖدددرٙ ايعًُٝددد١  ٓ ددد ه اٝدددك ااذلقدددت ايد ٸ  ددد١ ٚقتدددٌ َدددٔ ؾٝٗددد خ ُٚهٓددد  َدددٔ         ْؿچددد

 ا٫ْطجل    ط٬ّ.

 التواهًتان فً عملٌ

 ددس٣ ايت ڀددٝ٘  ٚايتٓؿٝددر يعًُٝددتٌ  قددد َسنددصٜٔ ؾٓددٛد ا٫اددت٬ٍ ٖٓدد ى.      

ايع١ًُٝ ا٭ٍٚخ ظ ْ  ادٜكد١ ايتدٛاٖٞ. ٚاي  ْٝد١خ ظ ْد  اٱذا د١ إسنصٜد١ ايٛاقعد١        

ْٴؿدرٸا ٖ اد ٕ ايعًُٝتد ٕ  كٝد د٠ إٓ قدٌ قُدد ؾد حل َڀٝدحل ايدرٟ          ٗ ايتٛاٖٞ. ٚق د 

 ١ؾڀًددددبي يًُػدددد زن  تٌايعًُٝدددد  اٌيكٝدددد د٠ ٖدددد  ٠مت اهًٝؿدددد٘ ٗ ايًجلٛدددد ا ا٭صددددرل 

ٚمت آؿٝر ايعًُٝتٌ  ٓ  هخ ٚ س٣ ا٫ْطدجل    طد٬ّخ ٚمل    .ؿُ ٜت٘  ٓد ا٫ْطجل  

يعددّ ادرنچسٟ ٭زلد ٤     اٴعسف اـط ٥س ايَ ؿكت ظٓٛد ا٫ات٬ٍ  بْدراىخ  ٚأ تدرز  

اجملُٛ ١ إػ زن١خ اٝك ٫ وكسْٞ اٯٕ ض٣ٛ اضِ غ ـ ٚااددخ ٖدٛ    ْٝحل أؾساد

 ايؿدا٥ٞ ؾ حل قُد ايػعيب.   
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 عملٌة البرٌما  

اعتدل ٖرٙ ايع١ًُٝ ايؿدا١ٝ٥ َٔ ايعًُٝ ا ايٓٛ ٸ١ٝ ايَ ْؿچرا  ت ڀٝ٘ ٚآؿٝدر  

ُٛ دد١ إٓؿددر٠ يًددٗ ّٛخ  ق ٥ددد ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ ضدد مل ز ٝددحلخ ايددرٟ ندد ٕ  ًدد٢ زأع اجمل    

ٍ ايعُدٌ ايؿدددا٥ٞ ٗ ايدلٜكدد  بْدراى ٚازلدد٘ أَدرزٟٚ.  ن ْددت ٖددرٙ     َطدد٦َٛٚػد زن١  

ايعًُٝددد١ َدددٔ اصتؿددد ف قڀددد ع ايعُدددٌ ايؿددددا٥ٞ ٗ ايدلٜكددد خ ا٫چ أْددد٘ ٚأثٓددد ٤ اكددددِٜ        

 ً ٛ صڀتٗدد  ي ٍ ا٭ٍٚ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ  زأ٣ قددسٚز٠ اكدددِٜ إطدد  د٠ شلددِخ ْٛدددسا        ُطدد٦

ك اڀًبدددت ا دددداد فُٛ ددد١ يًدددٗ ّٛ ٚفُٛ ددد١ يًددددؾ ع     ٭ُٖٝتٗددد  ٚصڀٛزاٗددد خ اٝددد  

َٛقدحل ايعًُٝد١خ ؼطدب  يًتعصٜدصاا ايدَ ضدتأاٞ        اٍٚفُٛ ١ يكڀحل ايڀسٜدل إ٪دٜد١   

َددٔ قبددٌ اؾٓددٛد اٱلًٝددص َددٔ اؾٗدد١ ا٭صددس٣ يًُدٜٓدد١. يددرا  ددس٣ اٛقٝددت ايعًُٝدد١        

 ٚاٛشٜحل إٗ ّ  دق١.

إٓ ؾس يً ب١ٗ ايكَٛٝد١خ  اٛؽ ا٭مح  اٍٚٗ إط ٤ ٚقبٌ َٛ د ايع١ًُٝخ اٛ ٗت  

قُد ق ضِ  ٔ  ًٞ  بٝد َٔ أ ٓ ٤ ٜد ؾحل ٗ َٓڀكد١ ايدلٜكد خ يٓأصدر  عدة ايكٓ  دٌ       

ٚا٭ضدددًجل١ إ ؿٝددد١ ٖٓددد ىخ ٚايدددَ نددد ٕ ضددد ٌٕ قدددد نًؿٓددد  أْددد  ٚايؿددددا٥ٌٝ ضددد مل         

ايٓ صيب ٚقُد ْ  ٞ  ٔ غ  ع   صؿ ٥ٗ  ضًؿ ڄ قبدٌ َٛ دد ايعًُٝد١.   عددٖ  ؾد زا      

 ٚ  ٖص٠ ٗ إٛاقحل اادد٠ يتٓؿٝر ايع١ًُٝ إٛ ٸ١ٗ قدنٌ اجملُٛ ١  َطًجل١ 

َسندص ايػدسط١ ٚايدٚزٜدد١ ايعطدهس١ٜ إت ٛيدد١  د د٠ ٗ َددداصٌ      

إدٜٓددد١ ٚادددٍٛ ٖدددرا إسندددصخ ٚقدددد غٴدددهًت ثددد٬  ؾدددسمخ  ا٭ٍٚ         

 كٝ د٠ ض ٌٕ َُٚٗتٗ  اشل ّٛ  ًد٢ َسندص ايػدسط١ ٚايدٚزٜد١خ     

ٜدددل َدددٔ اػددد ٙ  ٚاي  ْٝددد١ ٜكٛدٖددد  اَدددرزٟٚ َُٚٗتٗددد  قڀدددحل ايڀس 

َعطهس ضبأخ ٚاي  ي ١ ٜكٛدٖد  ضد مل ايٓد صيب  ٚغد زى ٗ ؾسقتد٘      

    ٙ  َعطدهس  قُد ض مل ايهٗ يٞ َُٗتٗ  قڀدحل ايڀسٜدل َدٔ اػد 

 ؾ٬ه ايدٜٔ.  

 دددس٣ ندددٌ ذيدددو يتٓؿٝدددر ايعًُٝددد١   اهددد ّ َٚٛا ٗددد١ أٟ اعصٜدددصاا   ػددد ٙ َكدددس    

ْٴؿچرا ايع١ًُٝ  ٓ د هخ ٚقدد أؾدٝ  ث٬ثد١ ٚقتدٌ أثٓد ٕ َدٔ          ٓدٛد ا٫ادت٬ٍ   ايػسط١. ٚ

ايدلٜڀ ْٞخ ؾُٝ  ُهچٓت اجملُٛ د١ ايؿدا٥ٝد١ َدٔ ا٫ْطدجل    طد٬ّ. ٚٗ ايٝدّٛ ايتد يٞ        

 غ ز٠ ٴكٸ صدل ٖرٙ ايع١ًُٝ َٔ اذا  ا يٓدٕ ٚايك ٖس٠ ٚاعصٸ ٗ سل ٍ ايُٝٔ.  ػدز اٱ

أْدددي  كٝدددت َت ؿٝددد  ٗ ايدلٜكددد   عدددد ٖدددرٙ ايعًُٝددد١ ٗ َٓدددصٍ  إٓ ؾدددس يً بٗددد١      اٍ

 ضدِ  ًدٞ  بٝددخ ٚمل أغد دز إٓڀكد١ اطد  ايتعًُٝد اخ اٝدك  كٝدت          ايك١َٝٛ قُدد ق 

 عٛشاٞ قٓب١ً ٜد١ٜٚ.  

 دمحم عبنى انكٓبنٙ 
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ٖٚهرا ؾ ْ٘  ٚ عد ث٬ث١ أٜ ّ َدٔ اصتؿد ٥ٞ ٖٓد ىخ نٓدت قدد اددٸثت ْؿطدٞ قد ٬٥:         

ايكٝ د٠. ؾهچدسا ٚقدسٸزا    إٍ ذا ٫ أ س  ٖرٙ إس٠ إٔ أْؿچر  ١ًُٝ  ٓؿطٞ دٕٚ ايس  ٛع 

بك١ٝ  ٢ً دٚز١ٜ َٔ  ٓٛد ا٫ات٬ٍ  ايدلٜڀ ْٞ ٗ ايدلٜك خ ايك ٤ ايكٓب١ً ايٝد١ٜٚ إت

ٚ  يؿعٌ زَٝتٗ  ٚأادثت اؾد   ا  دٌ أٚضد ٙ اؾٓدٛدخ ُٚهٓدت َدٔ ا٫صتؿد ٤ دٕٚ إٔ        

ًٜجلكدددي أذ٣. يهدددٔ إ٪ضدددـ إ َٛقدددحل آؿٝدددر ايعًُٝددد١ نددد ٕ  ًددد٢ َكس ددد١ َدددٔ َهددد ٕ   

ا تكدد ٫ا   اسندد١ إددٛاطٌٓخ يددرا قدد ّ  ٓددٛد ا٫اددت٬ٍ   ًدد٢ اثسٖدد  َب غددس٠ عًُدد١         

  ػٛا١ٝ٥ يًُٛاطٌٓ.

ٛ  ٓددَ   ًدؼ اـددل     ٍ ايعُدٌ ايؿددا٥ٞ ضد مل ز ٝدحلخ  غكد  َدٔ ٖدرا ايتؿددسٸف        َطد٦

 ٓدد   ١ٝٛؾس يٞ اؿُ ٜيٟ َٔ ايؿدا٥ٌٝ أمل أْطل َحل ات٢ ْي خ ٫َٚي ٭ا٫زػ يٞ

نْٛ٘ صػٞ أ٫ٚ  ٢ً اٝ اٞخ نُ  صػدٞ َدٔ اعسقدٞ ي٬ تكد ٍ   طدب        خا٫ْطجل  

اؾػدد ٤ أضددساز ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ  نُدد  صػددٞ   اٍايتعددرٜ  زَدد  ايددرٟ قددد ٜدد٪دٟ ؼددت  

 ًددد٢ اٝددد ٠ إدددٛاطٌٓخ ندددٕٛ ايعًُٝددد١ ْؿدددرٸا  ڀسٜكددد١ غدددرل َدزٚضددد١. يدددرا أ ڀددد ْٞ       

َدس٠ أصدس٣خ نُد  ٚاضتجلطدٔ  ددّ       ايٝٗد  اعًُٝ ا   ـسٚع َٔ ايدلٜكد خ ٚ ددّ ايعدٛد٠    

  ٜؿدد دؾي  كد ٥ٞ ٗ َدٜٓدد١  دددٕخ ٚٓد  َٓدد٘ أْدد٘ زَد   ددس٣ ايتكدد ٙ ؾدٛز٠ يددٞخ أٚ زَدد     

ا تك يٞخ ٚ  يتد يٞ قدد ٜد٪ثس ذيدو      اٍأاد َٔ أؾساد ايدٚز١ٜ ٜٚتعسٸف  ًٞ ٖ  ٜ٪دٟ 

  ٢ً ضس١ٜ ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ٗ  دٕ. 

َٓڀكدددد١ أ ددددٌ اجملدددد ٚز٠  اٍادددددٳٸد ضدددد مل ز ٝددددحل ْكًددددٞ  

ٕدٜٓددد١  ددددٕخ ٚطًددد  َدددي إٔ أَددد زع َٗٓددد١ ايبٓددد ٤ ايدددَ     

   ٘  ٜعددسف أْددي أ ٝدددٖ . أزاد َددي إٔ أ ُددٌ ذيددو نتُٜٛدد

ات٢ أضتڀٝحل آؿٝر إٗ ّ ايَ ضتٛنٌ ايدٞ ٗ َٓڀكد١   

أ ٌ. ٖٚٓ ى قُت  تٓؿٝر  دد َدٔ إٗد ّ إتُ ًد١ ظُدحل     

ٜؿدددد ٍ زضدددد ٥ٌ اٱْددددراز يعُدددد٤٬ ا٫اددددت٬ٍ      اإعًَٛدددد ا ٚ

ايدلٜڀدددد ْٞخ ٚاأدٜدددد  َددددٔ مل ٜتددددٛزٸع َددددِٓٗخ ٚقددددد ندددد ٕ    

زؾٝكدددٞ ايددددا٥ِ ٗ ٖدددرٙ إٗددد ّ ٗ ايكڀددد ع ايؿددددا٥ٞ  ٖدددٛ       

 بداؿبٝ .إٓ قٌ اطٌ  
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 "م3621إبرٌل"

ٗ آؿٝدددر ايعًُٝددد ا ايؿدا٥ٝددد١  دددٌ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١        تٓددد ؾظ قَُٛددد اينددد ٕ 

َد  قبدٌ    اٍ اذا  ٴددْ  . ٚي ٛزٜد١ إٓب دل  دٔ  بٗد١ ايتجلسٜدس     ٚايتِٓٛٝ ايػدعيب يًكد٣ٛ ا  

 ٍ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ايدَ    ِٖ ؾددا٥ٝٛ ٚأ ڀد  ؾإٔ أ ك ٤  ب١ٗ ايتجلسٜس  ايدَ  ايكطسٟ

قبًٛا ايدَ  ٚ عد إٔ ٓ  َعِٗ اؾب١ٗ ايٛااد٠ ٚإذلع ايٛااد ٚاشلدف ايٛاادخ اٚاد

اْطددً ٛا  ددٔ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ يهددِٓٗ مل ٜٓطددً ٛا  ددٔ َبدددأ اددبي ايهؿدد ه إطددًو           

 نٛض١ًٝ أض ض١ٝ ٫ْتصاع اؿس١ٜ ٚا٫ضتك٬ٍ.

ٓ ؾطددٓ  ٗ ايٓكدد ٍ َددٔ أ ددٌ      عددد ايدددَ  مل ٜعددد ٜٛادددْ  إددذلع ايٛاادددخ يددرا ا       

         ٕ ٔ  اؿس١ٜخ ٚن ٕ ذيدو أَدساڄ َػدسٚ  ڄ َٚكبد٫ٛڄخ ٭ٕ  ددٚ اؿسٜد١ ٚاادد. يهدٔ ند   َد

كبٍٛ إٔ اٴٓط   عة ايعًُٝ ا ايٓ  جل١ ايَ ٜٓؿرٖ  ؾدا٥ٝٛ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١   إغرل 

صٌ ايطددد ؾس ؾٗددد ش إ ددد  ساا إؿدددس١ٜ ٗ   ٗت ْددد  ؾبٗددد١ ايتجلسٜدددسخ  دددسٸا٤ ايتدددد  شٚزاڄ ٚ 

إطددُٛعخ إتُ ددٌ اٝٓٗدد  ٗ اذا ددَ اعددص ٚؾددٓع ٤ ٚنددرا اذا دد١ ؾددٛا ايعددس .     اٱ دد٬ّ

     ٛ ٗ ايكدس٣ ايسٜؿٝد١ ا٭َدس     "إدرٜ ع "ٚن ٕ اٱ ٬ّ إطدُٛع َد٪ثساڄ يتدٛؾس أ ٗدص٠ ايسادٜد

ٍ ايرٟ  عٌ َٓٗ  ايٛضد١ًٝ ايٛاٝدد٠ ايٓ  جلد١ ٚايطدسٜع١ ٗ اٛؾدٌٝ اؿ ؾدٌٝ ا٭         ُد 

أَد  ا٫ د٬ّ إكدس٤ٚ ؾُجلددٚد ايتدأثرل ٗ      ايؿدا١ٝ٥ ٗ كتًـ اؾبٗد ا ٚأُٖٗد   ددٕ.    

ٚؾدددٛي٘ َتدددأصساڄ. ٚن ْدددت ٖدددرٙ   ؾكددد٬ڄ  دددٔ  إٓددد طل ايسٜؿٝددد١  طدددب  اؿػدددٞ ا٫َٝددد١خ   

اؾبٗدد١ أٚ اًددو ؼؿددٌ  ًدد٢ غددٗس٠ ٚادد  َٚٓ ؾددس٠ اؾُدد ٖرل شلدد  ٚؾكدد ڄ ٕدد  ٜطددُعٛٙ    

 .ضتعُ ز ٓٗ  َٔ ل ا ا ؾدا٥ٝٝٗ  ٗ اٛ ٝ٘ ايكس  ا إٛ ع١ ي٬

ٟ أغددٗ ز اإؿددس١ٜ إٔ يٲ دد٬ّ إطددُٛع دٚزٷ نددبرل ٖٚدد ّ ٗ      أدزىځ  ٗدد ش إ دد  ساا 

 بٗد١خ يهدِٓٗ أدزندٛا أٜكد ڄ إٔ ايطددس ٚزا٤ غدٗس٠ ٚزٚاع زلعد١ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٚضدد٘         

غع  اؾٓٛ خ ٗ إد١ٜٓ ٚايسٜـخ ٚاّ ٕ ايٓ ع  أْٗد  زا٥دد٠ ايهؿد ه إػدسٚع َدٔ أ دٌ       

٠ ٚٗ  دددسأ٠ ٚاقدددداّ   اؿسٜددد١خ ٜهُدددٔ ٗ  دددص٤ٺ ندددبرل َٓددد٘ ٗ آهددد١ ؽڀدددٝ٘ ايكٝددد د        

ايؿددددا٥ٌٝ يتٓؿٝدددر  ًُٝددد ا ْٛ ٝددد١   عًدددت ايٓددد ع ٗ إدٜٓددد١ ٚايسٜدددـ ٜدددسددٕٚ  ًددد٢   

َ دٌ:  ددزخ  دٓذلخ ضد ٌٕخ     ٤ أ ڀد ٍ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٚزَٛشٖد      أيطٓتِٗ  هٌ ؾ دس أزلد   

ايٛاٝػددٞ..اخل. ٚفځٸدددا ايكؿدد ٥د ٚا٭غددع ز أ ڀدد ٍ      َدددزّخ  بددٛدخ َؿددڀؿ٢خ  خَڀٝحل

  ا٭ ددسازخ ٚاكددسع ايٓدد ع هلل   يددد  ٤ ٗ إٔ ٜٓؿددس اؾبٗدد١  اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  ٚغددٗدا٤ٖ

ـڂڀدد  إٓ ؾددس٠ ٚايدا ُدد١ يً بٗدد١           ٚځٸددـ أ٥ُدد١ إطدد  د إٓدد  س ٱيكدد ٤ ا ايكَٛٝدد١خ ٚٚ

 ايك١َٝٛخ ٚا تدلٚا  إٔ د ُٗ  ٖٛ ؾسض  ٌ.
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َٚدددددحل غدددددعٛز إ ددددد  ساا إؿدددددس١ٜ   يؿػدددددٌ ٗ اُٗدددددٝؼ دٚز اؾبٗددددد١ ايكَٛٝددددد١ أٚ   

ايطدد ا١خ  دددل نددٌ اـڀددٛاا ايددَ اقدددَت  ًٝٗدد   ددد٤اڄ ٗ     اصكدد  ٗ  أٚ اْٗ ٤ٖدد  َددٔ  

ايدددَ  ايكطددسٟ َٚدد  اسادد   ًٝدد٘ َددٔ اْطدد٬مح ايهدد رلٜٔ َددٔ قٝدد داا ٚقٛا ددد اؾبٗدد١        

ايك١َٝٛ يُٝٓٛٛا ؾب١ٗ ايتجلسٜسخ ثِ اٱقداّ  ًد٢ ا دص ايكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ يً بٗد١      

زضدد١  ايكَٛٝدد١خ قجلڀدد ٕ ايػددعيب ٚؾٝؿددٌ  بدددايًڀٝـ ٗ ايكدد ٖس٠ َٚٓعُٗدد  َددٔ ٖ        

ايعٌُ ايطٝ ضٞخ ثِ قڀحل نٌ إط  داا ايعطهس١ٜ ٚإ يٝد١ ٚاٱ ٬َٝد١ ايدَ ن ْدت     

اٴُدٓو  يً بٗد١  ايكَٛٝد١ ٗ ايؿدذل٠ ايدَ ضددبكت ايددَ  ايكطدسٟ ٚؼٜٛدٌ ندٌ اًددو          

إط  داا  ٕط ْد٠  ب١ٗ ايتجلسٜس.  عد نٌ ذيو مل ٜبل أَ ّ إ   ساا إؿس١ٜ ا٫ 

دزانٗد  يًددٚز اشلد ّ ايدرٟ ًٜعبد٘ اٱ د٬ّ إطدُٛعخ        ايتكٝٝل اٱ ٬َٞخ اْڀ٬قد  َدٔ ا  

ٚشلددرا  ُددٌ  ٗدد ش ا٫ضددت ب زاا  ًدد٢ ايتدددصٌ إب غددس يتٛ ٝدد٘ اٱ دد٬ّخ ٚمل ٜهتؿددٛا        

ايعًُٝدد ا  أاٝ ْدد ڄ ؿددسض اؿدد ز ا ٬َددٞ  ًدد٢ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ  ددٌ ندد ْٛا ٜٓطددبٕٛ     

عددٛا َددٔ  بٗدد١ ايتجلسٜدس اتدد٢ ٜسؾ  اٍايٓٛ ٝد١ ايددَ ٜٓؿددرٖ  ؾددا٥ٝٛ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١   

دٚز َٚه ْددد١  بٗددد١ ايتجلسٜدددسخ ٚ ٗدددرا ؼؿدددٌخ اطددد  ا تكددد دِٖخ  ًددد٢ ٤٫ٚ َٚٓ ؾدددس٠    

 غعب١ٝ ٗ ا٭زٜ ف ٚإد١ٜٓخ  ٢ً اط   امط ز ٚاسا حل غٗس٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.

ن ْددددت اساٚدْدددد  قٓ  دددد ا  ددددإٔ ايددددص ِٝ ْدددد ٍ  بددددد ايٓ ؾددددس  ددددس٤ٟٷ َددددٔ اًددددو          

و طًبت قٝ د٠ اؾبٗد١  ايطًٛنٝ اخ ٚإٔ َ  وؿٌ ٖٛ َٔ ؾٓحل ا٫ضت ب زااخ ٚيري

ايكَٛٝد١ َدٔ قدد د٠ اسند١ ايكدٌَٛٝ ايعددس خ  دإٔ ٜكددَٛا يًددص ِٝ  بدايٓ ؾدس اكسٜددساڄ        

ٍ  ٔ اًو ايت  ٚشاا اٱ ١َٝ٬ ٚادصٌ إ   ساا ٗ قً  اكد ٥ل َد  ٜددٚز َدٔ       أ ُد 

ؾدا١ٝ٥ ٗ  ددٕخ ٜٚ٪نددٚا يد٘  دإٔ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١  ًد٢ ايدسغِ َدٔ قڀدحل َؿدس ندٌ             

ا٫ أْٗ  ًٚدت زا٥دد٠ يًهؿد ه إطدًوخ َعتُدد٠  ًد٢ اهللخ ثدِ  ًد٢          أْٛاع ايد ِ ٚإعْٛ ا

غددعبٗ  ٚ ًدد٢ ْؿطددٗ . ٚشلددرا ٚ ددد ايددص ِٝ  بددد ايٓ ؾددس   زضدد ٍ ؾددجلؿٌٝ َؿددسٌٜ         

 ق ٜدٜٔ يٝجلكسٚا ٜٚتكؿٛا اك ٥ل َ  ٜدٚز َٔ  ًُٝ ا ؾدا١ٝ٥. 

َهتبد٘خ ٗ َدٜٓد١  عد زخ     اٍٗ أاد اًو ا٭ٜ ّ اضدتد  ْٞ  بدد إًدو ازل  ٝدٌ     

كدددّ يدددٞ غ ؿدددٌ فٗدددصٜٔ  دددأدٚاا اؿددٜٛسخ َٛقدددجل ڄ أُْٗددد  ؾدددجلؿٝ ٕ َؿدددسٜ ٕ    يٝ

ق ٜدددإ َُٗتُٗددد  َساقبددد١ ْٚكدددٌ ٚقددد ٥حل أادددا  ايعًُٝددد ا ايؿدا٥ٝددد١ ايدددَ آؿدددرٖ     

اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ  ددٕخ ٚنٝؿٝد١ َٛا ٗد١ كد طس ايتٓكدٌ  دٌ إددٕ ٚايتع َدٌ َدحل          

َددٔ صدد٬ٍ ايٓكدد ٙ   ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼخ ٚن ْدد  قددد نٛٸْدد  ؾهددس٠  ددٔ ايدقدد١ ٗ ايتؿتددٝؼ  

 عدد ز.. ٚنًؿددي َساؾكتُٗدد    اٍزدؾدد ٕ ٚاتدد٢ ٚؾددٛشلُ    اٍايددَ  دلٖٚدد  َددٔ اعددص  

 َد١ٜٓ  دٕ دٕٚ أٟ  ساقٌٝ. اٍٚ ٌُ ايذلاٝب ا اي٬ش١َ يتأٌَ دصٛشل  
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ن ٕ اكدٛز ايؿدجلؿٌٝ إؿدسٌٜ اا ٜددٜٔ   يٓطدب١ يٓد  ؾسؾد١ ذٖبٝد١ يؿكدو           

ٗدف ا   اؿكٝك١ ٚا ٗ ا دٚز اؾبٗد١  ذيو ايتصٜٚس اٱ ٬َٞ ايڂُطٝظ ايرٟ اضت

 اٍايك١َٝٛ ايسٜ دٟ ٗ ايهؿد ه إطدًوخ ٚنػدـ ٚاٚٗد ز اؿكد ٥لخ نُد  ٖدٞخ يتؿدٌ         

 أزل ع ايك ٥د ايعس ٞ  بد ايٓ ؾس.

ق  ًت ق  ٘ ا٭َٔ اطٌ  بدخ ٖٚٛ  كٛ ضدسٟ ٗ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ  ؾأٚقدجلت     

رلْدددٞ  ديتددد٘ ايعطدددهس١ٜ  يددد٘ طبٝعددد١ إُٗددد١ إهًدددـ  ٗددد  ٚأُٖٝتٗددد خ ٚطًبدددت َٓددد٘ إٔ ٜع  

ٚضددٝ ز٠ ا٭َددٔ ايددَ ٗ  ٗدادد٘. ٚاؾددل  ًدد٢ ذيددو ٚضددًُي أٜكدد ڄ  ڀ قدد١ صدد٘ اسندد١    

  دٕ ثِ ايعٛد٠ ن١ُُٗ أ١َٝٓ. اٍايطٝ ز٠ ٚنت   ًٝٗ  زا١ً َٔ  ع ز 

ٝٳٸ    اْ ٭ٕ غدهًٞ   يبديد١ ايعطدهس١ٜ     ؾأقدجلهِٗ  ٕخ  ڀًكٓ   بدد إًدو ٚأْد  ٚايؿدجلؿ

ِٗ  دإٔ  بٛزْد  ْكد ٙ ايتؿتدٝؼ  بديد١  طدهس١ٜ       خ ؾأصدلاٚط٬ٜٛڄ ڄ ٚاضع ايطسٚاٍ ن ٕ

ٚاضع١ َحل أضًجلتٓ  َػ َس٠ أقٌ صڀٛز٠ َٔ ايددصٍٛ  بديد١ َدْٝد١ َدحل ايطد٬ه. ٖٚدرا       

َ  اد  ؾع٬ڄخ ؾكد ض  دآ  ايطدٝ ز٠ ايعطدهس١ٜ ٚ ديد١ ايكد  ٘ اطدٌ  بدد ٗ  بدٛز        

ايٓك ٙ ايعطهس١ٜ دٕٚ اؿتٝؼ. نٓت قد اعًُت َٔ دزٚع َػ َسااٞ إ ق١ٝ نٝدـ  

إٔ أزد ايتجلٝد١ ايعطدهس١ٜ ٚإٔ أَ ٸدٌ دٚز ايكد  ٘ ايدرٟ ٜؿكد٘ ّٚد زع ايكدب٘          بػٜٞٓ

 اٍايتجلٝدد١ ايعطددهس١ٜ ٕددٔ ٖددِ أ ًدد٢ زابدد١ َددي. اػٗٓدد  أ٫ٚڄ     ٚأدا٤ٚايددس ٘ ايعطددهسٟ 

َدٜٓد١ ايػددٝ    ُدد ٕخ ٖٚٓدد ى ايتكٝٓدد   طدد ٌٕخ َكبددٌخ اـدد َسٟخ  ًددٞ َكبددٌ ٚأٓددد    

إؿس١ٜ إهًؿ١  تكؿٞ اؿك ٥ل  ٔ َ  ا    ٚأصدلْ ِٖ  ١َُٗ ايبع ١ ايؿجلؿ١ٝ 

 ٜدٚز  ٢ً أزض  دٕ َٔ  ًُٝ ا ؾدا١ٝ٥. 

َدحل  عدة ايكٝد داا ايعطدهس١ٜ يًبدٛيٝظ       ٝٓطدل ضا تُحل  ٓ  ضد ٌٕ ٚأصدلْد   أْد٘    

إطدددددًو ٗ ندددددسٜذل يذلاٝددددد   ًُٝددددد١ ؾدا٥ٝددددد١ ازػ يٝددددد١خ ٚضٓػدددددسى ايؿدددددجلؿٌٝ ٗ   

ا٫اؿددد م  ًددد٢ قدددس    . مت يتطدددٌٗٝ َُٗتُٗددد  اؿ ؾدددًٝٗ  ْٚدددٛؾس شلُددد  أَددد نٔ بَٓددد١     

 أڂْددصٍ  كبدد١  دددٕ.  اٍايددٚزٜ ا اٱلًٝصٜدد١ ايسا ًدد١ ايددَ اتجلددسى ٗ ايڀسٜدل إدد٪دٟ    

ايبدددٛيٝظ ني ْٜٛٝددد20ٕٛ ٗ  ُددد ز٠ ضددد مل  ًدددٞ  بددددٙخ ايٛاقعددد١ أَددد ّ َعطدددهس     ايؿدددجلؿٝ

ٝتُهٓدد  َددٔ زؾددد ٚاؿددٜٛس أادددا   يٗ غددك١ ٜطددهٓٗ  قُددد   سلدد محخ    إطددًو ضدد  ك 

ضدد  ١  24ٝ٘ ٚاٱ ددداد شلدد   ًدد٢ ٚ دد٘ ايطددس ١ صدد٬ٍ   اًددو ايعًُٝدد١ ايددَ مت ايت ڀدد 

 ٓ ؾددس ايبددٛيٝظ إطددًو ٗ اًددو ايعًُٝدد١ اتدد٢ ٜعددسف ايعدد مل        ٚقددد اغددذلى ؾكدد٘. 

ٚايٓٛدد ّ إؿددسٟ  ددإٔ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ َ ًُدد  ضددهٓت قًددٛ  ا٭اددساز َددٔ أ ٓدد ٤ غددع        

ا ١ٜ ٚاضدتأثس ضدتعُ ز اؾٓٛ  ؾأْٗ  أٜك ڄ قد اصذلقت ا٭ ٗص٠ ا٭َٓٝد١ ٚايعطدهس١ٜ ا٫  

 كٓ  دد ا ايهدد رل َددٔ ايكددب ٙ ٚؾددـ ايكددب ٙ ٚاؾٓددٛد ٖٚدد ِٖ ايٝددّٛ ٜطدد  دٕٚ ٗ          

ؼدٜد اشلدفخ  ٌ ٜٚبًػٕٛ ق د٠ ايع١ًُٝ ٖرٙ  ٔ َٛ د ؼسى ايدٚزٜد١ ٜٚكددَٕٛ يٓد     
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َطسه ايعًُٝ ا ثِ  اٍايط٬ه اي٬شّ ٚايطٝ زاا ايَ اتٍٛ ْكٌ ايط٬ه َٔ ك  ٦٘ 

 .ا  دا٘ ٚنرا ْكٌ أٟ َؿ   َٔ ايؿدا٥ٌٝ

قبٌ آؿٝر ايع١ًُٝ عٛايٞ ض  ١ أات ضٝ ز٠  طهس١ٜ " ٛيٝظ َطدًو" ند ٕ ؾٝٗد     

٫ أادرنس أزلُٝٗد . ند ٕ ٗ    ٗ ايبدٛيٝظ إطدًو   إكبًٞ ٚغ ؿ ٕ َدٔ أ ٓد ٤ دثٝٓد١    

ايطددٝ ز٠ اكسٜبدد ڄ ضدددت  ٓدددقٝ ا ْدددٛع "نٓدد د" ٚث٬ثددد١ زغ غدد ا صؿٝؿددد١ ايددٛشٕخ ٚنددد ٕ        

ًددددو ايعًُٝدددد١. ٚأاددددرنس َددددٔ  ضدددد ٌٕ ٚاـدددد َسٟ ُٖدددد  َددددٔ صڀدددد٘ ٚقدددد د َٝددددداْٝ ڄ ا 

: قُد   سل محخ أٓد ؾ حل  بدٙ قد يعٞخ  أٜك ڄ إػ زنٌ َعٓ  ٗ آؿٝر ايع١ًُٝ

إكبًٞ ٚنرا ايػ ؿ ٕ ايط  ل ذنسُٖ  َٔ أ ٓ ٤ دث١ٓٝ ٚقد ُهٔ ايؿجلؿٝ ٕ َٔ 

ايتك ٙ ايؿٛز ٭َ نٔ اٳجلؿٴٸٓ   ٔ  عد اتد٢ ٫ اٛٗدس ٬َقٓد . ٚ ٓدد قددّٚ دٚزٜد١       

ايعكبدد١ ؿٛدد١  أٍ ضددت١ أؾددساد مت َبدد غتتِٗ ٗ ايڀسٜددل إ٪دٜدد١   الًٝصٜدد١ َهْٛدد١ َدد 

ٚؾٛشلِ ايبكع١ إهػٛؾ١ يًؿدجلؿٌٝ ؾكڂتدٌ َدِٓٗ ث٬ثد١ ٚ دسه اٯصدسٕٚخ ٚن يعد د٠        

أْصيت اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٓػدٛزاڄ اتبٓد٢ ؾٝد٘ إطد٦ٛي١ٝ  دٔ آؿٝدر اًدو ايعًُٝد١. يهدٔ          

ا د١ ؾدٓع ٤ ٚؾدٛا ايعدس      ٗ َط ٤ اًو اي١ًًٝ أ ًٓت اذا ١ اعصخ ٚ عدٖ  نٌ َدٔ اذ 

 "ايك ٖس٠"  إٔ اًو ايع١ًُٝ قد ْؿرٖ  أ ڀ ٍ  ب١ٗ ايتجلسٜس.

ًځٸددرٳ      اٍقبددٌ ايعددٛد٠   ٜٔ  عدد ز زاؾكددت  بددد إًددو ازل  ٝددٌ يتٛدٜددحل ايؿددجلؿٌٝ اي

ٜٳ    ا    ُٗدددد  ظددددسأ٠ ؾدددددا٥ٝٞ اؾبٗدددد١ ايكَٛٝددد١ ٚقدددد٠ٛ اأثرلٖدددد   ًدددد٢ إ٪ضطدددد ا    أ ددددٳ

هتب ٕ  ٔ نٌ ؿٛد١   غد ٖ  َدحل قٝد داا     ايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ ٚأُْٗ  غ ٖدا  ٝ ٕ ضٝ

ٚؾددددا٥ٝٞ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٚضدددٝد ُ ٕ ذيدددو   يؿدددٛز ٚضٝؿكدددجل ٕ اٱ ددد٬ّ إٛ ددد٘   

ٚايٛ مل ايرٟ اقتٓع   إٔ يًُ د  ساا إؿدس١ٜ ٚؾد٬ه ْؿدس ايددٚز ايس٥ٝطدٞ ٗ ذيدو        

 ايتٛ ٝ٘ ٚايتجلسٜـ يًجلك ٥ل.

 م3621عملٌة ضرب األبراج فً عام 

َٴدٕ قدٛااٞ  ددٕخ َ دٌ     َٓڀكد١ ايػدٝ    ُد ٕخ إٓؿدٛز٠خ َدٜٓد١ ايػدع        ن ْت 

خ  بدد ز٠  دٔ َدددٕ  " دددٕ ايهددل٣   "ٚايدلٜكد١ ايددَ اػدهٌ َددحل ندسٜذلخ إعدد٬خ ٚايتدٛاٖٞ     

َتٓد ثس٠ ٚؾددػرل٠ ٚ ٓ ٜ اٗدد  َتٛاقدع١خ  ٝددد إٔ غددٛاز ٗ  ايس٥ٝطد١ٝ كڀڀدد١ َُٚٓٛدد١     

 ٚغرل َصد١ٓخ ٚن ْت اؿؿدٌ  دٌ اًدو إددٕ ايؿدػرل٠ ٚإتٛاقدع١ َطد ا ا زًَٝد١        

 اطدرل قٓدٛاا َ ٥ٝد١    ايٝٗد  غ ضع١ َٔ إٓ طل اـ ي١ٝ ٚنرا أاٛاض إًوخ ايَ ُتد 

 ٗ  ايعب زاا إ ؿؿ١ يٓكٌ إًو. ؾٝ
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 خاؾبٗدد ا إ تًؿدد١إددِٓٛ ٚايٓددٛ ٞ ٗ َددحل اڀددٛز ٚاشدٜدد د ٚاددرل٠ ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ   ٚ

ؾُددٔ خ ا٭َٓٝدد١ ت٘اددد ِٝ قبكدد ػٝدد١ ٗ  ٓدد ٤ أ ددساع يًُساقبدد١ ا٭َٓٝدد١   ضددتعُ زغددسع ا٫

ٚ  ٜاًددو ا٭ ددساع   ٚ ٚطددتڀٝحل َساقبدد١ اسندد١ ايٓدد ع  اًددو إدددٕ   اٍضدد ٥ٌ ايٓكددٌ َددٔ 

غدهًت  ٚاذا اقتكدت اؿ يد١ ا٭َٓٝد١ ذيدو.      ٖ ٚا٭اٝ ٤ ٚااهد ّ ايطدٝڀس٠  ًد٢ َٓ ؾدر    

ٗ اًدو   ١ٜتؿدعٝد اي  أ ُ شلد خ ص ؾد١ َدحل   اًو ا٭ ساع َؿدز قًدل يً بٗد١ ايكَٛٝد١   

ٝ ًيا ُت  عدة ايػد٤ٞ ايتدٓك٬ا اٯَٓد١     اذ  خإدٕ ِ    ٌخؿددا٥  خَدٔ أٟ  بٗد١ أٚ آٛدٝ

 ص ؾ١  عد آؿٝر أٟ  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ ٗ اًو إٓ طل.

ٚشلدرا ايطدب  قدسزا قٝدد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ زضدِ صڀدد١ يكدس  ا٭ دساع اي ٬ثدد١ ٗ         

ايدرٟ نٓدت قدد     "7"ٚقت ٚااد. طً  َي ض ٌٕ ؼكرل ٚػٗٝص ايًػِ ا٭زقٞ زقِ 

ايتجلسٜددس ؾدد حل أٓددد  ددٔ  دد طـ   اؿددًت  ًٝدد٘ َددٔ  كددٛ ايتٓٛددِٝ ايػددعيب ؾبٗدد١ 

 دد  سخ ٚإ ددصٕٚ ٗ أاددد إ دد  ٧ ا٭زقدد١ٝ. ٖٚدد  ٫غددو ؾٝدد٘ إٔ قددس  ٖددرٙ ا٭ ددساع        

َٛاقدددحل  اٍاي ٬ثددد١ ٗ ٚقدددت ٚاادددد ضدددرل و ايددددٚزٜ ا ايعطدددهس١ٜ ٜٚددددؾعٗ  يًتطددد  ل  

ا٭ ساع يتكدِٜ ايد ِ ٚاؿُ ١ٜخ َٚٔ ٖٓ    ٤ا ؾهس٠ شزا ١ ايًػِ ٗ ٚااد٠ َدٔ أٖدِ   

ٚنددأٟ  ًُٝدد١ نددبرل٠خ مت أٜكدد ڄ       أاددد ٖددرٙ ا٭ ددساع.   اٍٝطدد١ٝ إٛؾدد١ً   ايڀددسم ايس٥

اساٝدد  ٚاٛشٜددحل ايكٓ ؾددٌ ٗ ا٭َدد نٔ إٓ ضددب١ ٫ضددتٗداف ٚا  قدد١ ٚؾددٍٛ ايدددٚزٜ ا     

  ات٢ ٜتُهٔ إهًؿٕٛ َٔ آؿٝر َُٗتِٗ  ٓ  ه ٚقُ ٕ اْطجل  ِٗ  أَ ٕ.

      ُ   ايػدددٝ  ن ْددت ا٭ ددساع َتب  دددد٠  ددٔ  عكدددٗ خ ؾدد يدلع ا٭ٍٚ ٜكددحل ظ ْددد  ضددٝٓ

خ ٚايدددلع اي د ْٞ ٗ َعطددهس  بدد ايكددٟٛ " ٫ى   "َؿددٓحل ايػدصٍ ٚايٓطددٝ  ا يٝد ڄ  "  ُد ٕ  

 د زٜظخ   يػدٝ    ُد ٕخ ٚ طدب  اب  دد ا٭ دساع  دٔ        –٫ٜٔ" ٚايدلع اي  يدك ٗ ايطد١ًٝ   

 عكددٗ  ٚآددٛع اشلدددف َددٔ ٖددرٙ ايعًُٝدد١ غدد زنت ؾٝٗدد  ايهدد رل َددٔ ايؿددسم ٚاـ٬ٜدد           

َػدد زن١  عددة  ٓ ؾددس اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ َددٔ     ٍاايطددس١ٜ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ اقدد ؾ١   

 ٓ ؾددس اؾددٝؼ ٚا٭َددٔ ٚايبددٛيٝظ إطددًو ضددٛا٤ ٗ قددس  ا٭ ددساع أٚ ٗ إطدد  د٠ ٗ       

 ْكٌ ايط٬ه ٚايؿدا٥ٌٝ قبٌ ٚ عد ايع١ًُٝ ٗ ايطٝ زاا ايعطهس١ٜ.

اعًُٓ  ٗ ايعٌُ ايؿددا٥ٞ اؿؿد ٚ  ًد٢ ايطدس١ٜخ ؾعًد٢ ايؿددا٥ٞ إٔ ٜطدأٍ ايكٝد د٠         

 ٔ اؿ ؾٌٝ دٚزٙ ايػ ؿٞ ؾك٘ ٗ ٖدرٙ ايعًُٝد١ أٚ    تٓؿٝر أٟ  ١ًُٝايَ نًؿت٘  

ٕ  خاًدوخ َدد ٬ڄ َدٔ أٜددٔ ضٝجلؿدٌ  ًدد٢ ايطد٬ه     َٚدٔ ٖددٛ ق ٥دددٙ   خَٚعسؾدد١ إهد ٕ ٚايصَدد 

إب غددددسخ َٚددددٔ ضددددٝهْٕٛٛ ؼددددت قٝ دادددد٘خ َٚددددٔ ٖددددٞ ايعٓ ؾددددس ايددددَ ضددددتجلُٝ٘  ٓددددد       

ٚ   خا٫ْطجل   أٜدٔ ضدٝعٝد    اٍَٚٔ ضٝط  دٙ ٗ ْكً٘ َٔ َطسه ايع١ًُٝ  عدد ايتٓؿٝدر 

ايطدد٬ه.  ٚيددٝظ َددٔ اكدد٘ إٔ ٜطددأٍ  ددٔ ايتؿ ؾددٌٝ إتعًكدد١  دد يؿسم ا٭صددس٣ إهًؿدد١     

 تٓؿٝر  ٛاْ  أصس٣ َٔ ٖرٙ ايع١ًُٝ أٚ  أزل ٤ إٓؿرٜٔخ ٭ْ٘  دريو قدد ٜعسقدِٗ    
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ي٬ًُاك ا أٚ ا٫ تك ٫ا ٗ ا ي١ ايكبة  ًٝد٘ ٚاعسقد٘ يًتعدرٜ خ ٚ ٗدرا يدٔ اهدٕٛ       

ٖددد  ٚأؾسادٖددد خ  دددٌ أٜكدد ڄ ايؿدددسم ا٭صدددس٣. ٚشلدددرا   ٖدددٞ َدددٔ ضٝٓهػددـ أَس ؾكددد٘ ؾسقتدد٘  

ؾًٝعرزْٞ َٔ ن ٕ ي٘ غسف إط ١ُٖ ٗ ٖرٙ ايع١ًُٝ ٚمل أذنس ازلد٘خ يدٝظ  طدب     

نبددد٠ٛ ايدددرانس٠خ ٚاِددد   طدددب  َددد  أضدددًؿت ذندددسٙ َدددٔ ضدددس١ٜ ايعُدددٌ ايؿددددا٥ٞخ ايدددَ   

 عًدتي ٫ أ دسف ايهد رل َددٔ ايتؿ ؾدٌٝ ايدقٝكد١ ٚازلد ٤  كٝدد١ ايعٓ ؾدس ايدَ ق َددت         

 نٌ  سع.  كس 

يهدددٓي  سؾدددت ٫اكددد  َدددٔ ا٭صدددٜٛٔ قُدددد ْددد  ٞ ٚضددد مل ايٓددد صيب إٔ َدددٔ  دددٌ      

إػدد زنٌ ٗ اًددو ايعًُٝدد١: قُددد ضددعٝد  بددد اهلل " قطددٔ"خ  ًددٟٛ اطددٔ  ُددس"   

َٴػددبل خؾسادد ٕ" ضددعٝد ؾدد حل" أ ددٛ  ددسِٜ"خ  ُددس أَعبدددخ قُددد ْدد  ٞخ ضدد مل     خْٝددٌ 

 :١َُٗ قس  ا٭ ساع ِٖ ٚإٔ ق د٠ ايؿسم ايَ اٛيت  ُس ايٛاٝػٞخ  ًٞ   اـ.

 ."ؾ حل ًَك ٙخ نًـ  كٝ د٠ ؾسق١ قس   سع "٫ى ٫ٜٔ -1

 ."ض مل ايٓ صيب نًـ  كٝ د٠ ؾسق١ قس   سع ايط١ًٝ "  زٜظ -2

  إٓؿٛز٠. قُد ؾ حل َڀٝحل نڂًچـ  كٝ د٠ ؾسق١ قس   سع   -3

 . ايٝٗ ايؿسق١ ايسا ع١ ايَ نٓت أْتُٞ  د٥ض ٌٕ ق  -4

ٗ ايڀسٜدل ايٛاقعد١ ع ؾد١ اشلد سلٞخ      "7"زقٞ زقِ ن ٕ دٚز ؾسقتٓ  شزع ايًػِ ا٭ 

أَد ّ  ُدد ز٠ ايهٗد يٞخ َٚدد  إٔ ايعًُٝد١ ُددت   ػد٤ٞ َددٔ ايع  يد١خ ٚ طددب  ؾددعٛ ١ شزع       

ٚقدددع٘  ًددد٢ ايڀسٜددددل    اٍايًػدددِ ٗ  ددد طٔ ا٭زض إطدددؿًت١خ ؾكدددد اقددددڀس إهًچؿدددٕٛ      

 ػٝد١  ُٜٚٛٗ٘  ٓ س ايكُ ١َ ٚاؿ  ز ايؿػرل٠  ًٝ٘ ٚ ٢ً َد  ودٝ٘  د٘ َدٔ ايڀسٜدل      

اصؿ ٥٘   يه ٌَ ٚاكًٌٝ ض ٥كٞ اٯيٝ ا ايعطهس١ٜخ ٚٗ ايٛقت ذاا٘ مت قڀدحل ايڀسٜدل   

ايؿس ١ٝ اا ٜد٠ ات٢ ٜسغُٛا أٟ دٚز١ٜ ق د١َ  ٢ً إسٚز ٗ ايڀسٜل إًػ١َٛخ طسٜدل  

 ا ؾ١ اشل سلٞ.  

ن ْت ََُٗ قدٓـ أٟ دٚزٜد ا الًٝصٜد١ ق دَد١خ ٚٗ ا يد١ اْؿ د ز ايًػدِ ٜٓبػدٞ         

٥دددٞ اٯصدددسٜٔ ٗ ؾسقددد١ ضددد ٌٕ ٗ ا٫غدددتب ى َدددحل  طددد نس اٱلًٝددددص        إٔ أضددد  د ش٬َ 

ايٓدد  ٌ َددٔ اْؿ دد ز ايًػددِ. ٚيتأدٜدد١ اًددو إُٗدد١ اصددذلا َٛقعدد  ٥٬َُدد  ٗ ايڀدد  ل       

اي  ْٞ ٭اد ايبٝٛا إتٛاقع١ ايبٓٝ ٕ ايٛاقحل ٗ إٓتؿـ  ٌ  ٛي١ إٓؿدٛز٠ ٚ ٛيد١   

ع َٚػددد ٖد٠ ايڀسٜدددل   بدددد ايكدددٟٛ ا يٝددد ڄخ ٚنددد ٕ   َهددد ْٞ َٓددد٘ زؾدددد اسنددد١ ايٓددد     

ٍڈ َٔ ضد نٓٝ٘خ ؾ ٭ضدس٠ ايدَ ن ْدت اطدهٔ       إًػ١َٛ. نٓ  ْدزى ضًؿ ڄ  إٔ إٓصٍ ص 

ايسٜـ  طب  اؿ قِ ايعًُٝد ا ايكت يٝد١ ايدَ ن ْدت اكدّٛ  ٗد         اٍؾٝ٘ ؾكًت ايٓصٚه 

  ػهٌ أض ضٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايؿؿٌٝ ايعطهسٟ ؾب١ٗ ايتجلسٜس.
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ٚ طدب  َدٛقعٞ  دٌ ايددل ٌ ٜٚؿؿدًي       ن ٕ ض٬اٞ ٖٛ  ٓدقٝد١خ ْدٛع  ً ٝهدٞخ    

أقددٌ َددٔ ْؿددـ نًٝددٛ َددذل  ددٔ َٛقددحل ايًػددِ ا٫ إٔ اًددو ايٓ ؾددر٠ مل ُهددي ا٫ڄ َددٔ          

َػدد ٖد٠ غدد زع اشلدد سلٞ اڇذ ندد ٕ َددٔ ايؿددع   ًددٞ َػدد ٖد٠ ايدددٚزٜ ا ايك دَدد١ َددٔ        

إ قُدد أٓدد   ٛٳصٳد ا٭  را ن ٕ دٚز أ ك ٤ ؾدسقَ ُٖٚد  شلٚ خايبعٝد٠ ايػٛازع ا٫صس٣

س  ًدد٢ ايبكدد ٤ ٗ أَدد نٔ ُهددِٓٗ َددٔ َساقبدد١  تؿددٜك ٝددد  ددٛض إٝطددسٟ ايبجلدد ه ٚ ب

  ٱغددد زاا اتددد٢ أضدددتعد  تٛ ٝدددد٘    ا ٬غدددٞ  ٚ خقبدددٌ اقذلا ٗددد  َٓددد     خايددددٚزٜ ا ايك دَددد١  

 ١ٗ ايك د١َ َٓٗ .  ٗ اؾايدٚز١ٜ ايعطهس١ٜ  اٍَٝ ق ٓد

 دٚزٜد١ اكٌ اْؿ  ز ذيو ايًػِ َدز ١  ٳسٻا٤ عٓٝـ ا ؾ١ اشل سلٞ ايْؿ  ز ا٫ٖص 

 أؾسادٖد   ْ قًد١ اؾٓدٛد ٚقتدٌ  عدة    اؾ  ١ مل ٜكتؿس ايدَ ز  ٢ً ٚ خ طهس١ٜ الًٝص١ٜ

ا٭قدددساز ايدددَ أؾددد  ت إٓددد شٍ ايكسٜبددد١ َدددٔ َهددد ٕ   أؿدددل  عدددة   دددٌ خبصدددسٜٔ ٚاؾددد  ١

عُدد ز٠ يايس٥ٝطدد١ٝ  ١ٛا دد يب ايددَ ؿكددت بًٝػدد١ ايقددساز ا٭شيددت أاددرنس   َٚددا٫ْؿ دد زخ 

ايٓٛاؾددر ايص   ٝدد١ يًُٓدد شٍ  نددرا ؾددرٖ  ٖٚػددُتٗ  ايػددٛ ٜ  ٚاهطددسا ْٛا خ اذ ايهٗدد يٞ

ٙ  ضد ٗ أٚٚاشلًدحل  ايس د   ا٫ْؿ د ز ا يد١ َدٔ    ذيدو   أثد ز  خ نُد  ايكسٜب١ َٔ ا٫ْؿ  ز

اب ديٓدد  اطدد٬م ايٓدد ز َددحل ايٓدد  ٌ َددٔ اْؿ دد ز إدز دد١ َٚددحل     . نُدد  ايطدد نٌٓ ٖٓدد ى

 ٗ ا٭ ساع.ن ْٛا ايدٚزٜ ا ايَ اٛاؾدا يٓ د٠ َٔ 

 ا٬ٍثتٓ   أْ  ٚ بٝد  ٛض ٚقُد أٓد ايبجل ه  عد آؿٝر  ايع١ًُٝ اْطجلبٓ  ث

إه ٕ اادد يٓ خ اط  اـڀ١خ إٔ ْت ٘ ايٝ٘. مل لد ايطٝ ز٠ ايعطدهس١ٜ ايدَ ند ٕ    

ؾڀًد    َتؿك ڄ إٔ آتٛسْ  ٖٓ ىخ يهٓٓ  ٚ دْ  ا َدد َددزّ ٜٓتٛسْد   طدٝ ز٠  ٝ دٛاخ      

 ٘ ساضددددٞ  ددددٛد أدٚاا َٛضددددٝك١ٝ ٗ ايهٚٚيؿددددت اْتبدددد ٖٞ  خَددددي ٚزؾدددد قٞ ايسنددددٛ  َعدددد

 ." ٛد ٚز   ١ ٚدز ٛ ١"اـًؿ١ٝ يًطٝ ز٠ 

نٓ  ْٝع ڄ ْػعس   يكًل ؾُ  شيٓ  قسٜبٌ َٔ َطسه ايع١ًُٝ َٚ  شايت ايبٓدقٝد١   

َعدددٞ ٗ ايطدددٝ ز٠خ ٚشلدددرا ا ٚيدددت اًڀٝدددـ ا٭ دددٛا٤ ٱشايددد١  دددص٤اڄ َدددٔ َػددد  س ايكًدددل       

ٚاـددٛف َُ شادد١ َدددزّ ايددرٟ نٓددت أ سؾدد٘ اددل إعسؾدد١خ ٚأ ددسف أْدد٘ َددٔ ايعٓ ؾددس        

يؿدا٥ٝد١ اؾس٦ٜدد١ ايددَ ٫ اهدذل  يًعٛاقدد خ ؾكًددت يدد٘ َ شاد ڄ:"نٓٿٞ  ػددٛف  ددٔ َدددزّ     ا

 ٳدددٻٍ  بٓدقٝدد١  دز ٛ دد١!".  قددجلو ٚق ٍ:"ٜدد  ؾدد حل صددٟٛ اؿكٝكدد١ اْهددِ اضددته ساٛا   

ٞٻ ؾددسه يًٝدد١   يطدد١ٓ". ٚذنددس  أْدد٘ ندد ٕ ٜطدد  د ا٭ٖددٌ ٗ ايت ٗٝددص ؿؿددٌ ايددصٚاعخ     ًدد

ؿٓد ٕ ايػدعٟٛخ ٚيهدٔ ايكٝد د٠ طًبدٛا َٓد٘  دإٔ        ٖٚرا ٖٛ ضس ٚ ٛد ا٭دٚاا إٛضدٝك١ٝ يً 

ًچددـ  ٓكددٌ فُددٛ َ مل وكددس ٭ضددب              ٜددأاٞ ايٝٓدد   ًدد٢ ٚ دد٘ ايطددس ١ ٭ٕ َددٔ نڂ

 هًٖٗٛ .
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غد زع بصدسخ ٖٚٓد ى ن ْدت آتٛسْد  ضدٝ ز٠ غدسط١خ ْدٛع ٫ْدد           اٍض زا  ٓ  ايطدٝ ز٠  

 ٝ ًځ  َي ا َد ايط٬ه ٚأصس ٘ َٔ ضد  زا٘ زٚؾسخ ٚاقؿ١ ظٛاز َٓصٍ ؾ حل ًَك ٙ. طځ

يٝكع٘ ٗ ايطٝ ز٠ ايعطهس١ٜخ ٚق ٍ: نُ  اسٕٚ إٔ أغً  إٓد شٍ ٖٓد  ٖدٞ ا  عد١ ٭ؾدساد      

ايػسط١خ يرا أْؿدجلهِ  دإٔ ؽس دٛا َٓؿدسدٜٔ ٚادرٖبٕٛ ضدرلاڄ  ًد٢ ا٭قدداّخ ٚاطدًهٛا          

طسق ڄ كتًؿ١. اػٗت أْ    ػد ٙ إػطد١ً "ايددٚ ٞ" ٖٚدٛ إهد ٕ ايڂُجلددد يكد د٠ ايؿدسم         

يتٓؿٝر  ػ١ٝ اكدِٜ اك زٜس َكتكب١  ٔ ايٓت ٥  ا٭صرل٠ يتٓؿٝدر  ٕك  ١ً ايكٝ د٠  عد ا

ايعًُٝد١ ٚا ٬غٗدِ  دٔ أٟ صطد ٥س  د ٭زٚاه أٚ اؾد   ا أٚ ا تكد ٫ا ٭ٟ َدٔ  ٓ ؾدسْ           

 ايؿدا١ٝ٥ ات٢ اتُهٔ ايكٝ د٠ َٔ ٚقحل اـڀ٘ ٚايتدا رل اي٬ش١َ ٚايطسٜع١. 

ُددد ضدعٝد  بددداهلل  مل ٜهدٔ ضد ٌٕ َٛ ددٛداڄ ٖٓد ى أَدد ّ إػطد١ًخ يهددٓي ٚ ددا ق     

َٴجلطٔ" ؾأصدلا٘ إٔ ٜبًؼ ض ٌٕ  أْٞ ٚؾسقَ قد اْطجلبٓ   طد٬ّخ ٚإٔ ا َدد َددزّ      "

 ٖٛ َٔ ْكًٓ  ٚمت اصؿ ٤ ايط٬ه ٗ ضٝ ز٠ ايػسط١.

ن ْدددت ؾهدددس٠ اضدددتٗداف اًدددو ا٭ دددساع ٚايٓ ددد ه ايهدددبرل ٗ قدددس ٗ  زضددد ي١ قٜٛددد١       

ًدد٢ ايٛؾددٍٛ ايددٝهِ ٗ  يًُطددتعُسٜٔخ َؿ دٖدد   ددإٔ ؾدددا٥ٝٞ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ قدد دزٕٚ    

أ ددسا هِخ ٚيدددٔ اهدددٕٛ اًدددو ا٭ دددساع  عدددد ايٝددّٛ أَددد نٔ بَٓددد١ يهدددِخ أٚ َؿددددز ا  قددد١     

 ١ٜ.ضتعُ زيً ب١ٗ ايك١َٝٛ يتٓؿٝر  ًُٝ اٗ  ايؿدا١ٝ٥ قد قٛااهِ ا٫

    ٚ َدٔ  اْؿ د ز ايًػدِ   ٘ َد  صًؿد   طدب     عد ٖرٙ ايعًُٝد١ مت ايٛقدٛف أَد ّ ْت ٥ ٗد خ 

ايطدددد نٌٓ ٗ اددددٞ  ٗ ؾددددؿٛف ًددددحل ٚايذلٜٚددددحل ا يدددد١ اشلٚأقددددساز ٗ إٓدددد شٍ ايكسٜبدددد١  

 طدب  قٓ  تٗد     خقسزا اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ؼ غٞ شزع ا٭يػ ّ ٗ أاٝ ٤ إدٜٓد١  خاشل سلٞ

تجلهِ  ٓتدددد ٥  إٔ ادددداطددددتڀٝحل  ن ْددددت ا ددددسا٤اا ا٫اددددذلاش ٚاؿٝڀدددد١خ ٫    ْدددد٘ َُٗدددد   

ٯيٝددد ا ايعطدددهس١ٜ ٖدددٛ ا ١ ٖدددرٙ ا٭يػددد ّإ نددد ٕ اشلددددف َدددٔ شزا ددد اتددد٢ ٚٚ خا٫ْؿ ددد ز

 ًل ا يد١ َدٔ   ٝاسٜٚحل ايطه ٕ اٯٌَٓ ٚاٗدِٜ َٓ ششلِ إتٛاقع١ ضؾإٔ  خڀ ١ْٝايدلٜ

ٕ َٔ إُٓٛ ا ايطٝ ض١ٝ ا٭صس٣  دّ زقد   ٛإٓ ؾطخ ٚقد ٜطتػٌ ايػك  ٚا٫ضتٓه ز

ٌ َدٔ زلعد١ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ايدَ ن ْدت ؼدسف ٗ        ًٓٝد ي ذيو ْٚ٘طت ُسٜٚايٓ ع 

اشلددددف ا٭زلددد٢ ٖدددٛ اسنٝدددحل   ًددد٢ إٔ اٴ طدددد اكٝكددد١ إ   ًُٝددد١ اكددددّ  ًٝٗددد  ندددٌ 

اؿددددد م ا٭قدددددساز إب غدددددس٠   ٚؼ غدددددٞ  خٚازٖ  ددددد٘  هدددددٌ ايٛضددددد ٥ٌ إت اددددد١   ضدددددتعُ زا٫

   دٕ. اٯٌَٓ ٗ َٓ طل يط نٌٓ  
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ن ْددت ايعًُٝدد ا ايكت يٝدد١ اته ددـ ٚاتٓددٛع أٖددداؾٗ  َٜٛدد ڄ  عددد ٜددّٛخ ٚأؾددبو نددٌ       

َدٔ أٖددداؾٓ خ ٚايػدسض َددٔ ٖددرا   َٚ٪ضطدد ا٘ ٖدددؾ ڄ  ضدتعُ ز غد٤ٞ يدد٘  ٬قد١ عُ ٜدد١ ا٫  

ٚازغ َددد٘  ًدد٢ ا٫ دددذلاف  ددإٔ ا٭َدددٛز قدددد    ضددتعُ ز ايته ٝددـ اكدددٝٝل اـٓدد م  ًددد٢ ا٫  

صس ت  ٔ ضٝڀس٠ َ٪ضط ا٘ ايعطهس١ٜ ٚا٭َٓٝد١خ ٚند ٕ اضدتٗداف اؾبٗد١ ايكَٛٝد١      

يًٓكد ٙ ايعطددهس١ٜ ايددَ ٚ دددا ٖٓدد  أٚ ٖٓدد ى ٗ أاٝدد ٤  دددٕ أَددساڄ ٖ َدد  ٚاتُٝدد ڄخ ٭ٕ    

َٴؿددػس٠  َٚتكدَدد١خ     اًددو ايٓكدد ٙ ايعطدده   س١ٜ ٚإتدد زع اٴػددهٌِّ ٚاددداا أَددٔ  طددهسٟ 

ٚٚٝؿتٗ  غٌ اسن١ ايؿدا٥ٌٝ ٚايتع ٌَ إب غس َحل أٟ ٖ ّٛ ٜػٓٸ٘ ايؿدا٥ٕٝٛ  ًد٢  

 ا١ٍٜخ ٚاغ٬م َٓ ؾر ا٭اٝد ٤ ايكسٜبد١ َدٔ َطدسه ايعًُٝد١خ      ضتعُ زأٟ َٔ إٓػرا ا٫

د اضدتٗداف أٟ ْكڀدد١  ادٌ ٚؾدٍٛ ايتعصٜدصاا َدٔ َساندص ا٭َددٔ ايهددل٣. ٚشلدرا ؾعٓد        

ندد ٕ  ًدد٢ ايؿدددا٥ٌٝ أٜكدد ڄ اضددتٗداف ز دد ٍ ا٭َددٔ ٗ ْٝددحل ايٓكدد ٙ ايكسٜبدد١ َددٔ         

َٛقحل ايع١ًُٝ ٚ ددّ   اٍَٛقحل ايتٓؿٝر ٚاز  نِٗ ٚاػتٝتِٗ َٚٓحل ؼسنِٗ ايطسٜحل 

ُهٝددِٓٗ َددٔ اغدد٬م إٓ ؾددر ااتًُدد١ جملُٛ دد١ َٓؿددرٟ ايعًُٝدد١خ ٚقددُ ٕ ٓدد ٜتِٗ       

 ِ اٯَٔ.ْطجل  ٗاات٢ اْتٗ ٤ َُٗتِٗ ٚ

ٗ ٖرٙ ايع١ًُٝ  ن ٕ دٚز ؾد حل  بدداهلل  د  قدٝظ      

"اؿدددددد ع  دددددد قٝظ" ٚفُٛ تدددددد٘ اضددددددتٗداف  طدددددد نس   

ٗ ايٓكڀدد١ ايٛاقعدد١ ؾدٛم اداز٠ إٝدد ٙخ  دد يكس    خا٫لًٝدص 

َددددددٔ َؿدددددددٓحل ايٓ ددددددد ز٠خ ٚنددددددرا اضدددددددتٗداف َسندددددددص   

 ٛاضددڀ١ زغدد ؽ " ددسٕ".  "ادد ؾٕٛ"ا٫ضددت ب زاا ٗ اددٞ 

اؿُ ١ٜ يبد قٝظ   ٚن ٕ دٚز اؾځدل٠ ٚفُٛ ت٘ اأٌَ

 كس  أٟ  دٚزٜ ا ق د١َخ ٚقدد ُٛقدعٛا شلدرا ايػدسض     

ٗ اادددددد٣ ايدددددت٬ٍ إڀًددددد١  ًددددد٢ ايكًٛ ددددد١خ ٗ اؾٗددددد١  

إك  ًدددد١ ٕبٓدددد٢ ا٫ؼدددد د ايٝدددد ؾعٞ اٝٓٗدددد خ ٚ ًدددد٢  عددددد   

َددددذلاڄ اكسٜبدددد  َددددٔ ايٓؿدددددل اؿدددد يٞ ايددددرٟ ٜدددددس ٘      200

 ." ٛيد َٛز"ايكًٛ ١   يػ ط٧ ايرٖيب 

ٞ قٓب١ً  ٢ً  ط نس ا٫لًٝص إدسا ڀٌ ٗ أضدؿٌ   ن ٕ دٚزٟ ٗ ٖرٙ ايع١ًُٝ زَ

 بددددٌ ايصٜتْٛدددد١   يكًٛ دددد١خ  ػددددسض از دددد نِٗ  ٚغددددٌ اددددسنتِٗ ٚ عًددددِٗ ٜٓػددددػًٕٛ   

  ِ ُٚهدددٌ ؾدد حل  ددد قٝظ ٚؾسٜكدد٘ َددٔ ا٫ْطدددجل   اٯَددٔ.  نددد ٕ      خ كددت٬ِٖ ٚ سادد ٖ

ايٛقت إتبكٞ  ٢ً َٛ د آؿٝر ايع١ًُٝ ادٛايٞ ثد٬  ضد   اخ ؾكدسزا إٔ أقكدٝٗ  ٗ      
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مح قُددد ق ضددِ ايؿدد٬اٞخ ايهدد ٥ٔ ٗ اددٞ ايصٜتْٛدد١خ ٖٚددٛ َددٔ أ ٓدد ٤ قددسَٜ       َٓددصٍ ا٭

ُٸٞخ ؾه ٕ إه ٕ ا٭ْط  يٞ ٭صر قطد٘   ٚاس ڀي  ٘  ٬ق١ ؾٗ ز٠خ ؾٗٛ َتصٚع  ٓت  

نددٕٛ إٓددصٍ قسٜدد  َددٔ اشلدددف ٫ٚ    اٍَددٔ ايساادد١خ ٚػٗٝددص ْؿطددٞ يًعًُٝدد١خ اقدد ؾ١   

 َذلاڄ.   150ٜبعد  ٓ٘ ض٣ٛ اٛايٞ 

ا ؾٗسٟ قُد ق ضدِ ٚأصٝد٘  دٛض ق ضدِخ ؾطدًُت  ًُٝٗد خ       دصًت ايبٝت ؾٛ د

ثدددِ أصدلاُٗددد   دددأْي أغدددعس   ػددد٤ٞ َدددٔ اٱزٖددد م ٚأزغددد    ٫ضدددذلص ٤  ًددد٢ ايؿدددساؽخ   

ؾبطد٘ يدٞ ؾدٗسٟ ايؿددساؽ ٗ "ايدداز٠" ايدَ اتُٝدص  ٗدد  ايػدكل ا٭زقد١ٝ ٗ ايكًٛ دد١خ         

ساؽ ٚغدد دز ٚ كددٞ َعددٞ ٗ ايدددٸاز٠ ا٭مح  ددٛض ق ضددِخ ٚ ًدد٢ ايؿددٛز اضددتًكٝت  ًدد٢ ايؿدد        

خ ٚعدرز غددٜد أصس دت ايكٓبًد١ ٚأصؿٝتٗد       "طڂسااد١ "ٚغڀٝدت  طدُٞ ٬َٜد١ صؿٝؿد١     

دقٝكد١ ْٗكدتخ ٚاٝٓٗد  مل ٜهدٔ أادد       15ؼت ايؿساؽ.  ٚقبٌ َٛ د ايع١ًُٝ عدٛايٞ  

ٗ ايددداز٠خ ٚ ددٓؿظ دز دد١ اؿددرز ٚايعٓ ٜدد١ ايكؿدد٣ٛ أصددرا ايكٓبًدد١ ٚأصؿٝتٗدد  ؼددت           

ُٸٞخ ؾ ذا  ٗ   ٦ي أَ ّ شٚ ٗ  ق ١ً٥:" ٜد  ا دٔ   ؿ  ااؿصاّ. ٚذٖبت ٭ٚدع ؾٗسٟ ٚ ٓت  

ْددت اعددسف  ددإٔ  ٓدددْ  أ٫ٚد ؾددػ ز ْٚسٜددد إٔ ْعددٝؼ َعٗددِ  أَدد ٕ". أدزنددت َددٔ   أ ُددٞ 

شل تٗ  إٔ أَسٟ قد اْهػـخ ؾجل ٚيت َك طعتٗ   كدٛيٞ:" نًٓد   ٓددْ  أ٫ٚدخ ٚنًٓد      

م  ٭٫ٚدْ  اـرل ٚا٭َ ٕخ يهٔ قٛيٞ: يٞ ٌٖ أادد ٜكد ٜكهِ  أٚ ٜكد ٜل ا٭٫ٚد ".    

ؾددسدا  كٛشلدد  يددٞ:" أْددت ا ددٔ  ُددٞ ٚ ٝتٓدد  َؿتددٛه يددوخ يهددٔ  ٓددد اهلل ٚ ٓدددى اهددٕٛ        

 اصٚزْ   دٕٚ قٓ  ٌ".        

ؾكًچت  دّ اـٛض أٚ ايٓك ؽ أٚ ا٫ْهد ز ٚايكٓبًد١ َد  ادصاٍ ؼدت اؿدصاّ ٚايٛقدت        

أ دددسف  دددٔ َددد ذا اتجلددددثٕٛ  ٫ ٫ ٜطدددُو يٮصدددر ٚايدددسدخ ؾكًدددت  ًٗ ددد١ ايػ قددد :" أْددد  

ُٸجلٕٛ". ٚصس ت َ ٔ ايبٝت ٗ اػ ٙ إٓد شٍ ايكسٜبد١ َدٔ إدذلع. ٖٚٓد ى اْتٛدسا       ٚاً

أقددس   اٍَدددٜٚ ڄخ  ٓدددٖ  زنكددت غؿدد١ ايػددب     "ايدددلٕ"زغدد ؽ اتدد٢ زلعددت ؾددٛا 

َهد ٕ أضددتڀٝحل  َٓدد٘ ايكدد ٤ ايكٓبًد١خ ثددِ زَٝتٗدد   ًدد٢ اشلددف اادددد إتُ ددٌ  دد ٕذلعخ     

 د٘خ ص ؾد١  عدد    ٚٗ ؿ١ٛ اْطجل  ٞ ارنسا إٔ  ٛداٞ ٕٓصٍ ؾٗسٟ أَسٷ غرل َساد   

ن َدددد  "َطددد نٔ  ُددد ٍ إساؾددد٧ إعدددسٚف  دددد      اٍا٫ْؿ ددد ز إددددٟٚخ ؾ ػٗدددت اددد ٫     

 ٚن ٕ أغًبِٗ َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل ٚأ سف  دداڄ نبرلاڄ َِٓٗ. "ايكًٛ ١

ٛٸقددت ايدددٚزٜ ا ا٫لًٝصٜدد١ َٓ ؾددر ايكًٛ دد١خ ٚق َددت           عددد لدد ه اًددو ايعًُٝدد١ ط

ٌٸ كددددلِٜٗ   َداُٖددد١ ٚاؿتدددٝؼ إٓددد شٍ ٚضدددجل  ايس ددد ٍ ٚػُدددٝعِٗ ٗ     إٝددددإ يعددد

ٚ ٛاضٝطِٗ ٜتعسؾٕٛ  ٢ً أٟ غ ـ ي٘  ٬ق١   ؾب١ٗ ايك١َٝٛ أٚ  ب١ٗ ايتجلسٜدسخ  

 أَ نٔ ب١َٓ.     اٍيهٔ ْٝحل أؾساد ايؿسم إهًؿ١  تٓؿٝر ٖرٙ ايع١ًُٝ قد اْطجلبٛا 
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 تممُّص شخصٌة السلطان لتنفٌذ عملٌة فدائٌة 

ايك١َٝٛ ٗ ايٓؿدـ ا٭ٍٚ َدٔ    اضتكسٜت ٗ أ ٌ ات٢ ضكٛٙ إٓ طل  ٝد اؾب١ٗ

يهي صسقت ا٫اؿ م َحل ض مل ز ٝحل  ٓددَ  ذٖبدت نجلُ ٜد١ َدحل ايكٝد دٟ ٗ      1967  ّ 

اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١  بدددد إًدددو ازل  ٝدددٌ ايدددرٟ نددد ٕ اٝٓٗددد  ٗ َُٗددد١ ٗ أ دددٌخ أٚزد   

                            اؿ ؾًٝٗ   ٢ً ايٓجلٛ اٯاٞ :                                                              

ن ْددت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ قددد قدد  ؿت َددٔ ْػدد طٗ  ايطٝ ضددٞ    1967ٗ َڀًددحل  دد ّ 

ٚايعطددهسٟ ٚ ددددأا اعدددٌ قدد د٠ ضٝ ضدددٌٝ ٗ ندددٌ َٓڀكددد١خ نددٕٛ ايٓؿدددس نددد ٕ قددد       

قٛضددٌ أٚ أدْددٞخ ٚإٓ ؾطدد١ ٫ضددت٬ّ ايطددًڀ١ َددحل  بٗدد١ ايتجلسٜددس ن ْددت  ًدد٢ أٚ ٗدد .    

و ازل  ٝددٌ َتٛا ددداڄ ٗ اًددو ايؿددذل٠ نُطدد٦ٍٛ   يددرا ؾكددد ندد ٕ إٓ قددٌ  بددد إًدد   

 يًتِٓٛٝ ايطٝ ضٞ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ  ٔ َٓڀك١ أ ٌ ٚيهٔ يٝظ  ڀسٜك٘  ١ًٝٓ.

َٓصيدد٘  اٍٚقددد اؿددٌ ذاا َددس٠ إ  بددد إًددو ازل  ٝددٌ أزاد إٔ ٜددرٖ  َددٔ أ ددٌ     

ايهدد ٥ٔ ٗ َدٜٓدد١  دددٕ ايتددٛاٖٞخ ٚ٭ْدد٘ قٝدد دٟ َطددتٗدف ٚغ ؿدد١ٝ َعسٚؾدد١خ ندد ٕ          

ٛٸٙ ٜٚػرل ٬َق٘ ٜٚأصر َع٘ َساؾكد ڄ  طدهسٜ ڄ َدٔ ز د ٍ     يصاَ ڄ  ًٝ٘ ق بٌ ايطؿس إ ّ

اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١خ َٚددٔ أ ددٌ ذيددو اضدتد  ْٞ ٕساؾكتدد٘ ٚٓ ٜتدد٘ ٚقددت ايكددسٚز٠خ ٚقددد    

اٛ ٗٓدد  َعدد  ؾددٛ  َدٜٓدد١  دددٕخ ُٚهٓدد  َددٔ ا تٝدد ش نددٌ ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼخ دٕٚ إٔ           

    ٚ ؾددٛيٓ   دددٕخ َٚدد  إٔ  ٜتعددسف  ًٝٓدد  أاددد أٚ ًٜجلكٓدد  أذ٣خ يهددٔ ٚيطدد٤ٛ اؿددٜخ ؾعٓددد 

ؾتجلٓ      إٓصٍخ ات٢ مت اط٬م ايٓ ز  ٢ً َسنص  ٓٛد اٱلًٝص ايٛاقحل ٗ ادٜكد١  

 ايتٛاٖٞخ َٔ قبٌ فٗٛيٌ.

ٚ ًدددد٢ اثددددس ذيددددو اْتػددددس اؾٓددددٛد اٱلًٝددددص ٗ نددددٌ ا٫ػ ٖدددد اخ يًبجلددددك  ددددٔ      

إٓؿددرٜٔ.  ٚندد ٕ َٓددصٍ  بددد إًددو ازل  ٝددٌ َددٔ قددُٔ ا٭َدد نٔ ايددَ اضددتٗدؾٗ      

خ نْٛ٘ َك  ٬ يتًو اؿدٜك١خ ٚقد طٛقٛا إٓصٍخ ٚ ٓد ٖ  أٜكٓ  أْ٘ ضدٝتِ  ايتؿتٝؼ

ا تك يٓ  ٫ق ي١خ ٚشلرا زنكت  طس ١ ص طؿد١ ٱصؿد ٤ إطددع ٗ ايػسؾد١خ ٚ ددا       

ايبدد   ٚطًبددٛا َٓدد      اٍ دد   إٓددصٍ فددسداڄ َددٔ ايطدد٬ه. ٚؾددٌ اؾٓددٛد اٱلًٝددص         اٍ

 داز أادد إبد ْٞ    اٍا٭ ٢ً يٝكت دْٚ   ٍااـسٚع َٔ إٓصٍخ ثِ أَسْٚ   سؾحل أٜدٜٓ  

قدُٔ فُٛ دد١ َددٔ إدٛاطٌٓ إعددتكًٌخ ٖٚٓدد ى زأٜدت نٝددـ ندد ٕ ٜدتِ زنددٌ نددٌ      

اات ددصٜٔخ  ددٌ قددس ِٗ  أ كدد   ايبٓدد دم يٓددصع ا ذلاؾدد ا َددِٓٗ. ٚقددد  كددٞ اؾُٝددحل          

َؿدددًٛ ٌ  ًددد٢ اؾدددداز ٕدددد٠ ضددد  ١ مت ص٬شلددد  اؿتدددٝؼ ايهدددٌخ ٚاْددد  ٚ بددددإًو َدددٔ     

   أڂطًل ضساآ  دٕٚ إٔ ٜتُهٓٛا َٔ ايتعسف  ٢ً ١ٜٖٛ إٗ ٌْ.قُِٓٗخ  عدٖ
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َٓڀكد١ أ دٌ غ قدب خ     آٍَصي٘خ أَ  أْ  ؾكدد  ٴددا    اٍز حل  بد إًو ازل  ٌٝ  

ٚٗ ذٖي ؾهس٠ ا٫ْتكد ّ َدٔ أٚي٦دو اؾٓدٛد اٱلًٝدص إدسا ڀٌ ٗ ادٜكد١ ايتدٛاٖٞخ         

َٚعدٞ ؾددٜكٞ  دٛض قُدد      ٚٗ  ؾب ه ايّٝٛ ايت يٞ صس ت أَػٞ ٗ َد١ٜٓ  عد ز  

إًك  اشلسّخ  ايرٟ نٓت أقـ  ًٝ٘ َ  اؿٌ يٓ  َٔ قبٌ  ٓٛد ا٫ات٬ٍ  ٗ ايٝدّٛ  

 دٕخ  ٚ ُٝٓ  مٔ ِػٞ  ًد٢ زؾدٝـ أادد غدٛازع إدٜٓد١       –ا٭ٍٚ ٗ َد١ٜٓ ايتٛاٖٞ 

ااڀ١ ٚاذا  دٞ أز٣ ضدٝ ز٠ ايطدًڀ ٕ     اٍأَ ّ ااد٣ قڀ ا صد١َ ايطٝ زااخ ايتؿت 

ايدددرٟ أ سؾددد٘ غ ؿدددٝ ڄخ ٚازلددد٘  ُدددس      خخ ٚظ ْبٗددد  ضددد ٥ل ايطدددٝ ز٠  قُدددٛد  ٝددددزٚع 

 اٍايعٝ غددٞخ طًعددت ؾهددس٠ ٗ زأضددٞ ٗ اًددو ايًجلٛدد١ ٭ دددل ايطدد ٥ل  ًدد٢ ايتٛ دد٘        

 دددٕ  طددٝ ز٠ ايطددًڀ ٕخ نددٞ أْؿددر  ٗدد   ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١ قددد  ٓددٛد ا٫اددت٬ٍخ يهددٓي         

ٞ ايتُٜٛدد٘خ نددٞ ا تدد ش ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼخ ٚشلددرا ص طبددت زؾٝكددد        اٍأدزنددت ادد  َ   

 عًو َك ّ ايطًڀ ٕ. ؾدسد  ًدٞ   أ ٛض اشلسّ ق ٬٥ ي٘ : َ  زأٜو أْي ٖرا ايّٝٛ ض

 ٛض ق اه : نٝـ ّهٔ ذيو .  قًت: اْٛس اًو ٖدٞ ضدٝ ز٠ ايطدًڀ ٕ ٚضد ٥كٗ      

ٜعسف أْي أادد ؾددا٥ٝٞ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٖٚدٛ َدٔ َٓڀكتٓد  َدٔ ٜد ؾحل ضدأ دلٙ  ًد٢            

 ن ٯاٞ : صساع دٕ ٚضٓعٌُ اٱ اٍايتٛ ٘ 

ضدددت ًظ  ًددد٢ إكعدددد اـًؿدددٞ    تبددد ز اْدددو ايطدددًڀ ٕخ ٫ٚ اتجلدددد   ٓدددد    اْدددت  

ٚأْدد  ضددأقّٛ  دددٚز ايكدد  ٘ إساؾددل يددوخ   خٚؾددٛيٓ  ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼخ ا٫چ  ٓددد ايكددسٚز٠ 

َٓددصٍ أاددد قددب ٙ ا٭َددٔخ ازلدد٘    اٍايطددٝ ز٠ د ٓدد  ْتٛ دد٘   اٍٚاٯٕ ٚقبددٌ إ ْددرٖ   

٘ قسٜد  َدٔ َهد ٕ ٖدرٙ     َٚٓصيد  "زؾدد "اطٌ  بددخ  ٖٚدٛ َدٔ أ ٓد ٤ َٓڀكتٓد  َدٔ ٜد ؾحل        

 ااڀ١.

َٓدددصٍ ايكددد  ٘خ ٚطًبدددت َٓددد٘  ديددد١ َدددٔ  د٫اددد٘    اٍذٖبدددت  َٚعدددٞ  دددٛض اشلدددسّ  

 ًٝد٘    زٳدٳدٵاٴ ايعطهس١ٜخ يهٔ ايكد  ٘ ايدرٟ ٜعدسؾي  ٝددا ضدأيي ٕد ذا اسٜدد ايبديد١ .         

ا ڀي ايبدي١ ٚا تدلٖ  ٗ إػط١ًخ  سف ايكد  ٘ إ ٚزا٥دٞ قؿد١ َد . ٚ٭ٕ ايكد  ٘      

ٙ َٔ َٓ ؾسٟ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ؾكدد ا ڀد ْٞ ايبديد١ ايعطدهس١ٜ قد ٬٥:         إرنٛز أ ٬

ارازٟ إ نڂػـ أَسى إٔ اتجلد  َٔ أٜٔ اؿًت  ٢ً ٖدرٙ ايبديد١. ٚ داد٘  دريو     

ٚقُدت    زاددا٥ٗ  ٗ ْؿددظ إٓدصٍخ يهدٔ ايطددسٚاٍ ند ٕ ٚاضدع  مل ٜتٓ ضدد  َدحل  طددُٞ        

ضدسٚايٞ إددْٞ ايدرٟ    ايٓجلٌٝخ  شلرا انتؿٝت   يكُٝـ َحل ايساب١ ٚايكبعد١خ ٚأ كٝدت   

َه ٕ ايطٝ ز٠خ ٚطًبت َٔ ضد ٥كٗ  ايتٛ د٘    اٍؾ دف إٔ يْٛ٘ زَ دٟ.   عدٖ  اٛ ٗت 

 دددٕخ يهددٔ ايطدد ٥ل قدد ٍ يددٞ: نٝددـ ّهددٓي ايطددؿس دٕٚ َعسؾدد١ ايطددًڀ ٕ ؾأْددت         اٍ

ْسٜد إٔ ْكّٛ  : ًٝ٘ زٳدٳدٵاٴ  دٕ .  اٍضتطب  يٞ َػه١ًخ َع٘ ثِ ٕ ذا اسٜد إٔ ارٖ  
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ٞٳٸ ؾسبْددٞ    ساًدد١ يٓتؿطددو ٖ ٓدد ى أْدد  ٚشًَٝددٞ َٚدد   ًٝددو ا٫چ إٔ آؿددر. ْٛددس ايطدد ٥ل ايدد

 دد ٖص َددحل ضدد٬اٞ ٫ٚ طدد ڄ يًبديدد١  طددهس١ٜ ٖٚددٛ ٜعددسف  ٝددداڄ أْددي يطددت قدد  ڀ ڄ ٗ       

ا٭َددٔخ ٚ ددسف ضدد  تٗ  إٔ ا٭َددس  دد دخ ٚاْدد٘ اذا مل ٜٓؿددر زَدد  ضددًٝجلك٘ َهددسٚٙخ يددرا زد     

سّ  ايطدٝ ز٠ ايدَ ن ْدت     ًٞ ق ٬٥: َٛاؾل. ٚ ٓدٖ   ؾعدا  َٚعٞ زؾٝكٞ  دٛض اشلد  

 . "زٚش زٜص"َٔ ْٛع 

 دددأا ايساًدد١  طددٝ ز٠ ايطددًڀ ٕ ايددَ ٜكٛدٖدد   بددد اهلل  ُددس ايعٝ غددٞخ ٚٗ إكعددد      

اـًؿددٞ ندد ٕ هًددظ  ددٛض اشلددسّ ايددرٟ َ ددٌ دٚز ايطددًڀ ٕ ٗ ٖددرٙ ايساًدد١خ أَدد  أْدد     

ايددرٟ َ ًددت دٚز ايكدد  ٘ إساؾددل يًطددًڀ ٕ ؾكددد نٓددت زانبدد ڄ ٗ إكعددد ا٭َدد َٞ.          

أٍٚ ْكڀدددد٘ َددددٔ ْكدددد ٙ ايتؿتددددٝؼ ٗ َٓڀكدددد١ ايعًددددِخ ٚاٛقؿددددت     اٍؾددددًت ايطددددٝ ز٠ ٚ

يًتؿتٝؼ يهٔ اؾٓدٟ إٓ ٚ  َ  إ زبْٞ  ساب١  طهس١ٜ   يطٝ ز٠ ايؿ ١ُ  ات٢ أدٳٸ٣ 

يٞ ايتجل١ٝ ايعطهس١ٜ ٚزلو يٓ    ٫ْؿسافخ أَ  أْ  ؾًدِ اطدعؿي ايدرانس٠ أْد٘ ند ٕ       

ايعدسف ايعطدهسٟ. اضدتُسا ايساًد١خ ٚضٴدُو      يصاَ  إٔ أزٴدٸ ي٘ ايتجل١ٝ ايعطدهس١ٜخ اطد    

 يٓ    ٕسٚز َٔ  ك١ٝ ْك ٙ ايتؿتٝؼ.

َدٜٓدد١ ايتدددٛاٖٞ ٗ  دددٕ اٛقؿددت  ٓدد  ايطدددٝ ز٠ أَدد ّ َٓددصٍ  بدددد        اٍ ٓددد ٚؾددٛيٓ    

إًدددو ازل  ٝدددٌ. طسقٓددد   ددد   دازٙ ؾ دددسع   يٝ ددددْٞ أَ َددد٘  بديددد١  طدددهس١ٜ ٚزابددد١      

: ٖٝددد   ٓددد  ٖدددرٙ ٖدددٞ ضدددٝ ز٠  قددد  ٘خ  ؾكددد ٍ يدددٞ: َددد ذا ٚزا٤ى  َددد  ٖدددرا . أ بتددد٘ قددد ٬٥ڄ 

ايطًڀ ٕ قُٛد  ٝدزٚع ضٓرٖ  ايّٝٛ يٓٓؿر  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ ٗ أٖدِ َهد ٕ يتٛا دد    

اؾٓددٛد اٱلًٝددصخ  ٚإ مل ْددتُهٔ ؾعًدد٢ ا٭قددٌ ْٓددتكِ َددٔ  ٓددٛد ا٫اددت٬ٍ  ٗ ٖددرا          

إسندص ايدرٜٔ أٖ ْْٛد  ٜدّٛ أَددظ.  يهدٔ  بدد إًدو ازل  ٝدٌ قدد ٍ يدٞ: ٜد  أصدٞ اْدد  ٫            

ٕ َعو  ٗرٙ ايڀسٜكد١خ أْدت    أضتڀٝحل إٔ أذٖ  َػد َس ٚقدد ٚؾدؿو ضد مل ز ٝدحل       اْطد 

 ٫ ؼط  اط   ڄ يًعٛاق .  "أدٚع" أْو 

ايطٝ ز٠  اٍغ دزا َٓصي٘ غ قب خ ٚقًت ي٘ ا ك٢ ٚضأذٖ  ٚأْؿر  ٓؿطٞ. ثِ  دا  

قُدد١ اؾبددٌ إڀددٌ  ًدد٢ ايتددٛاٖٞخ ايددرٟ ٜكددحل ٗ قُتدد٘       اٍٚأَددسا ايطدد ٥ل  دد يتجلسى  

  ْ ٝدد١خ ٚ ٓددد ٚؾددٛيٓ  ايبٛا دد١ ايس٥ٝطدد١ٝخ أٚقؿتٓدد  اؿساضدد١        َطتػددؿ٢ ايكددٛاا ايدلٜڀ 

ٚؾد دؾت اٝٓٗد  قدد  ڀ  َدٔ اؾددٝؼ ايعس دٞ وُدٌ زابدد٘  طدهس١ٜ أندددل َدٔ ايسابدد١         

ايعطددهس١ٜ ايددَ  ًدد٢ نتؿددٞخ ؾهدد ٕ َددٔ ٚا دديب إ أ٩دٟ ايتجلٝدد١ ايعطددهس١ٜ َب غددس٠         

ٜ  يًك  ٘ إٓ ٚ  قبٌ إٔ أؼد  ايٝ٘خ يهٓي مل أؾعٌ ذيوخ  نْٛٞ مل أنٔ  طهس

٫ٚ أ دددسف ايدددِٓٛ ايعطدددهس١ٜخ ؾ قدددڀس ذيدددو ايكددد  ٘ ٭دا٤ ايتجلٝددد١ يدددٞخ ثدددِ طًددد     

قدٟ يعددّ أدا٥دٞ ٚا د      ١َعسؾ١ ازلٞ ٚزقُٞ ٚٚاداٞخ  ق ؾدا  ريو اؽ ذ  كٛ 

٘ قًدت  ايتجل١ٝ ايعطهس١ٜخ  ٚ ًد٢ ايؿدٛز    ّ   اٍ  ٚأْد  أغدرل   يًكد   َعدو   :ؾددٜكٞ اشلدس
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طددهس١ٜ ث ْٝدد١خ يهٓدد٘  دد د  يعايطددًڀ ٕ قُددٛد  ددٔ  ٝدددزٚع.  ؾددأد٣ ايكدد  ٘ ايتجلٝدد١ ا 

ازلددٞ ٚزقُددٞ ٚٚاددداٞخ ؾُدد  ندد ٕ أَدد َٞ َددٔ صٝدد ز ضدد٣ٛ إٔ           ٘إ أ ڀٝدد  ٢ٚأيځددوٸ  ًدد 

أقددبة  ٓدددقَٝ ٚاْدد  َطددتعد يًُٛا ٗدد١خ ٚ عددد إ قددس ت  ٝدددٟ  ًدد٢ كددصٕ ذصددرل٠       

 ايبٓدق١ٝ قًت يًك  ٘ إٓ ٚ :  ازلٞ ٚزقُٞ  ب١ٗ ق١َٝٛ.

ايدددٛزا٤ قددد ٬٥: ا دددل ٗ   اٍ دددحل  ٓددددٖ  أدزى ايكددد  ٘ إٔ ا٭َدددس صڀدددرلخ  شلدددرا اسا  

ايطدٝ ز٠..أْت اعددسف إ  ٝٓٓدد  ٚ ددٌ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ااؿدد م  ددإٔ ٫ ٜ٪ذْٚدد  ٫ٚ ْدد٪ذِٜٗخ   

 ٖرا إه ٕ َٚ   ًٝو ا٫چ إٔ اعٛد. اٍنُ  ٫ ول يو ايدصٍٛ 

 سؾت إٔ  ١ًُٝ ايدصٍٛ ؾ زا ؾدعب١خ ٚإهد ٕ قدٝك ڄ َٚػًكد ڄ ٫ ّهٓٓد  ايعبدٛز أٚ       

أادددد إڀددد  ِ يتٓددد ٍٚ ٚ بددد١   اٍايتدددٛاٖٞخ َتٛ ٗددد   اٍزا ايعدددٛد٠ إٛا ٗددد١خ يدددرا قدددس

ايػدا٤ َحل زؾ قٞخ  عدٖ  ؾعدْ  ايطٝ ز٠خ ٚ ُٝٓ  مدٔ ِػدٞ أَدسا ايطد ٥ل  د يٛقٛف      

ٗ ااد٣ شٚاٜ  ايػ زع إك  ٌ يًجلدٜك١خ ايَ اٛ د ؾٝٗد  ْكڀد١ اؿتدٝؼ ا  عد١ ؾٓدٛد      

٠ طًكد ا َدٔ   ْد  اادد٣     ا٫ادت٬ٍ ايدلٜڀد ْٞخ  ٖٚٓد ى ْصيدتخ ٚأطًكدت  ًدِٝٗ  دد       

ايعُدد زااخ ٚؾددعدا ايطددٝ ز٠ ٚؼسنٓدد  ضددسٜع خ ٚ ٓددد ٚؾددٛيٓ  ايٓكڀدد١ ايددَ ْؿددبٗ          

اؾٓٛد اٱلًٝص يًتؿتٝؼ زلجلٛا يٓ    يعبٛز دٕٚ غرلْ  نْٛٗ  ضٝ ز٠ ايطًڀ ٕخ أٟ 

 اْٗ  غرل َػب١ٖٛ.   

ٝٸددس ْدد  َطدد ز ايطددٝ ز٠    ػدد ٙ َدٜٓدد١ نددسٜذل          دددٕ -ٚؼطددب  ٭ٟ  دد٬ؽ قدددْ  غ

ِ   نيايكدد اخٚؾددًٓ  ضددٛم ايك ا اتدد٢  خ ٖٚٓدد ى زأٜددت    ػدد  أصكددس َٓبدد٘ ّكددؼ ٗ ايؿدد

 دد ٥حل قدد ا أ سؾدد٘خ ازلدد٘ ايڀٜٛددٌخ ْ دٜتدد٘ َددٔ ايطددٝ ز٠: ٜدد  طٜٛددٌ أ ڀٓدد  قدد ا.  ايتؿددت     

يرلاْٞ  ٢ً ضٝ ز٠ ؾ ١ُ ٫ ط   دي١  طدهس١ٜخ  دسف إٔ ٗ ا٭َدس غد٤ٞ َد خ  ؾأ ڀد ْٞ       

ٛع   دزْٞ  د يكٍٛ: ضدأنت    ن١ُٝ َٔ ايك ا  ػهٌ َطتع ٌخ ٚقبٌ إٔ أ ڀٝ٘ ايؿً

ذيو ؾٛم اؿط   ايرٟ  دٝي ٚ ٝٓدو ٜد  اكدس٠ ايكد  ٘ َدحل ايطد١َ٬. ق شلد  ٚ د د          

  طس ٘ يُٝٛٙ أَ ّ اٯصسٜٔخ يهٔ ٗ اؿكٝك١ مل ٜهٔ  ٝي ٚ ٝٓ٘ أٟ اط  .

 اٍأ دددٌ  عدددد إٔ ْؿدددر ا َُٗدددَخ أَددد  ضددد ٥ل ايطدددٝ ز٠ ؾكدددد  ددد د    اٍٖٚهدددرا  ددددا 

زغددِ  دد يتجلسى َددٔ قبددٌ فُٛ دد١ َددٔ ايؿدددا٥ٌٝ       ايطددًڀ ٕ يٝ دددلٙ أْدد٘ ندد ٕ قددد أڂ    

  دٕ ٚايعٛد٠. اٍٜعسؾِٗ أ دلٚٙ  ٢ً ايرٖ    ن ْٛا ًَ ٌُ ٫
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 (1)عملٌة لصف دار المندوب السامً

ّ  ا٭ثس ايطًيب ايهبرلخ يٝظ ؾكد٘  ًد٢ َؿدس    1967ْٜٛٝٛ  5ن ٕ يٓهط١ اصٜسإ ني

     ٓ ُٝددددد١ ٚايعدايدددددد١  ٚاـٝددددد زاا ايٓ ؾدددددس١ٜ ٗ ؼكٝدددددل ايٛاددددددد٠ ايعس ٝددددد١خ ٚادددددأٌَ ايت

ا٫ تُ  ١ٝخ  ٌ ٚ ٢ً د ِ اسن ا ايتجلسز ايعس ١ٝ ْٚك ٍ ايػعٛ  ايعس ١ٝ ايتٛاقد١  

 ا٭ ٓيب. ضتعُ زيًجلس١ٜ  َٔ ا٫

نددد ٕ إطدددتعُس ايدلٜڀددد ْٞ ٜٓٛدددس يٓتددد ٥  اًدددو اشلصّددد١  ػددد٤ٞ َدددٔ ايڀُأْٝٓددد١   

 ٚا٫زاٝ هخ ٭ْٗ  ؾتجلت أَ َ٘ ف ٫ا زاب١ يًتٓؿٌ  دٔ أٟ ايتصاَد ا ٫ ٜسغد  ؾٝٗد     

ػ ٙ غسٚٙ ا٫ضتك٬ٍ ايٛطي يدٮزض اؾٓٛ ٝد١. ؾ يدٚيد١ ايعس ٝد١ ايدا ُد١ ؿسٜد١       

ايعس دٞ ٚضدٝ دا٘    ْط ٕٚقً  ز٥ٝطٗ  ايٓ  ة عس١ٜ اٱ خايػعٛ  ٚٚاداٗ  قد اْٗصَت

 ًددد٢ أزقددد٘ قدددد اْددددٌَ. ٖدددرا ايٛقدددحل اؾدٜدددد  عدددٌ َؿدددس  بدايٓ ؾدددس اػدددرل ق ٥ُددد١    

ٝدد  ا٭ٚقدد ع ايداصًٝدد١ ٚا دد د٠  ٓدد ٤  أٚيٜٛدد ا َٗ َٗدد خ ؾأؾددبو اـٝدد ز ايؿدد ٥  شلدد  اسا 

 اؾٝؼ ٚزؾحل َعٜٓٛت٘.   

ٚٗ غُس٠ ْػ٠ٛ اؿهَٛد١ ايدلٜڀ ْٝد١ ٗ  ندٕٛ َؿدسخ ٖٚدٞ زا٥دد٠ ايتجلدسز ايعس دٞخ         

قددد اْهطددساخ  أقدددّ ٚشٜددس ص ز ٝتٗدد  ٗ صڀدد   أَدد ّ فًددظ ايعُددّٛ ايدلٜڀدد ْٞ  ًدد٢   

كددد ٤  دددٌ   ايتٓؿٻدددٌ ؾدددساا١  دددٔ  عدددة ايتصاَددد ا  سٜڀ ْٝددد  ايطددد  ك١خ َڀ٦ُٓددد ڄ ا٭        

َٚ٪نددا شلدِ  دإٔ  سٜڀ ْٝدد  ٖدٞ ٚاددٖ  ؾكد٘ َددٔ ضدتجلدد غدسٚٙ ٚطسٜكد١ ٚأضددًٛ           

ؿُ ٜد١  ّخ ٚأْٗد  ضدتٛؾس ا  1968َٓو اؾٓٛ  ايعس ٞ ا٫ضتك٬ٍ إصَحل آؿٝرٙ ٗ ٜٓ ٜس 

سض ضٝ داٗ   ٢ً اؾصز اا ذ١ٜ ٚايت  ع١ يعدٕخ َدٔ صد٬ٍ   اي٬ش١َ يًدٚي١ ايؿت١ٝ  ؿ

اٱغساف إب غس  ٢ً  دٝؼ اؾٓدٛ     اٍخ   ٱق ؾ١ ا ك ٤ ق٠ٛ  طهس١ٜخ عس١ٜ ٚ ١ٜٛ

 ايعس ٞ  ٛاضڀ١ اـدلا٤ ا٫لًٝص.

يًددٚز    ْس٣ ٗ اًو ايتؿسو ا اْهد زاڄ ٚػد ٬ٖڄ ؾدسو ڄ   نٓ  ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ 

ايؿ  ٌ يً ب١ٗ ايك١َٝٛخ نك٠ٛ ضٝ ض١ٝ ٚ طدهس١ٜ ؾ  ًد١خ ضدڀحل لُٗد  يدٝظ ؾكد٘       

                                                
و، عٍ ْزِ 0957أغغطظ 08( انصبدسح فٙ ٕٚو انغًعخ 1280ٔسد فٙ "فزبح انغضٚشح" انعذد) ((0

هٕعخ ثبنٓغٕو انز٘ ؽُّ انضٕاس يٍ انم  انعًهٛخ يب ٚهٙ:"أْزًذ انغهطبد انعغكشٚخ ٔٔكبالد األَجبء

عهٗ انمبعذح انجشٚطبَٛخ فٙ انزٕاْٙ )انمهعخ( يًب أٔصم لزائف انٓبٌٔ إنٗ يمشثخ يٍ داس انًُذٔة 

ٔلذ ٔلع انٓغٕو ثبنٓبٌٔ  انغبيٙ ٔانمٛبدح انعغكشٚخ انشئٛغٛخ نهمٕاد انجشٚطبَٛخ فٙ انؾشق األٔعػ.

ثعذ يٛم ٔاؽذ يٍ فٙ انغبعخ انشاثعخ ظٓش ٕٚو األسثعبء، ٔٔلعذ يعظى انمزائف  فٙ انجؾش عهٗ 

ٔلذ  انمهٕعخ. ٔركشد انًصبدس انعغكشٚخ أٌ يغكٍ انًُذٔة انغبيٙ كبٌ انٓذف يٍ انٓغٌٕ انغشئ. 

عبسعذ عهطبد األيٍ إنٗ فشض ؽظش انزغٕل عهٗ انمهٕعخ غٛهخ انهٛم ٔؽزٗ يغبء أيظ نهجؾش عٍ 

 ."انًذفع انز٘ أعزعًم فٙ ْزا انٓغٕو
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ٛ خ ٚأْدد٘ غڀ  دد٘ ٖددرا قددد بَددٔ أْدد٘  عددد       ٗ زلدد ٤ َدٜٓدد١  دددٕخ  ددٌ ٚٗ أزٜدد ف اؾٓدد     

 ٖص١ّ َؿس  ضتٓهطس ٚات٬غ٢ نٌ اؿسن ا ايتجلسز١ٜ ايعس ١ٝ.

ايؿدا٥ٝددد١ اؾس٦ٜددد١   ُددد ٍن ْددت ا٫ضدددتٓت   ا  ايدلٜڀ ْٝددد١ اـ ط٦ددد١ ادددس٣ إٔ ا٭ 

ٚايؿ  ١ً ٖٞ َ  اكّٛ  ٘  ب١ٗ ايتجلسٜدس إد َٛد١  طد  ٤   ٕد ٍ ٚايطد٬ه َدٔ ايٓٛد ّ        

ايػًٌ ايرٟ أؾد    طدد ايدٚيد١ إؿدس١ٜ  دسا٤ ْهطد١ اصٜدسإ        إؿسٟخ ٚ  يت يٞ ؾإٔ 

ٚٗ قد٤ٛ اًدو ايتكددٜساا ؾد ٕ      .ايػدًٌ ايه َدٌ يٮطدساف ايبعٝدد٠     اٍضدٝ٪دٟ اتُد    

غًٌ دٚز  ب١ٗ ايتجلسٜس َعٓ ٙ ْٗ ١ٜ إك ١َٚ إطًجل١خ ٖٚرا ٜعي   يٓطب١ يدلٜڀ ْٝد   

يًت٬غدٞخ ٚمل ٜتبدل   إٔ ايك٠ٛ ٚايكػ٘ ايٛطي يًجلؿٍٛ  ٢ً ا٫ضتك٬ٍ ٗ ايڀسٜل 

ا٫چ ايكددػ٘ ايدددٚيٞ ايددرٟ ن ْددت ُ زضدد٘ ا٭َددِ إتجلددد٠خ ؼددت غددع زخ إٔ يهددٌ غددع     

 اؿل ٗ إٔ ٜعٝؼ اساڄ َٚطتك٬ڄ  ٢ً أزق٘.

أزادا  سٜڀ ْٝ  إٔ اسقٞ ايػس ١ٝ ايدٚي١ٝ َٓو اؾٓٛ  ايعس ٞ اضتك٫٬ڄ غدهًٝ خ  

قددد َددظٸ ندلٜدد ٤    ٚندد ٕ ػ ٖددٌ ايددٛشٜس ايدلٜڀدد ْٞ ؿكٝكدد١ َدد  ٜدددٚز  ًدد٢ ا٭زض       

ٚشلدددرا ايطدددب  نددد ٕ  ًٝٗددد  إٔ ابجلدددك  ًددد٢ ايٛضددد١ًٝ ٚا٭ضددددًٛ          خاؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١  

إٓ ضددبٌ يًددسد  ًدد٢ ذيددو ايتُٗددٝؼخ ٚٚقددحل صڀدد١ يًددسد ايعًُددٞ ٚإطددُٛع ٚإصيددصٍخ    

 ؾه ْت ؾهس٠ اضتٗداف  ٝت إٓدٚ  ايط َٞ ٗ َٓڀك١ ايتٛاٖٞ.

  ْٞ ضد ٌٕ يٝ دلْدٞ  دإٔ    أَ  ضب  َػ زنَ ٗ ٖرٙ ايع١ًُٝ ؾه ٕ  ٓددَ  اضدتد  

اٞ ايؿتو  –صڀ١ قس   ٝت إٓدٚ  ايط َٞ  "ايبٝت ايبٝك ٟٚ" ٗ َد١ٜٓ ايتٛاٖٞ 

قددد مت ٚقددعٗ خ يهددٔ  اضددتٗداؾ٘ َددٔ َٓڀكدد١ ايتددٛاٖٞ ّ ددٌ ف شؾدد١ نددبرل٠  طددب         

ٚ دٛد إعطدهساا ااٝڀد١  د٘خ يدرا ند ٕ ايكدساز إٔ ٜدتِ قدس ٘ َدٔ  ٴعددخ ٚؼدٜدداڄ َدٔ              

اضڀ١ َدؾحل اشل ٕٚخ َٚٔ ٚزا٤  بٌ ايكًٛ ١خ ٖٚٛ َ  ٜتڀً  َٗد ز٠  َد١ٜٓ ايكًٛ ١خ  ٛ

 طددهس١ٜ ٚصدددل٠ ٚدقدد١ ٗ قددب٘ َعدد ٜرل ٚااددداثٝ ا إدددؾحلخ اتدد٢ ٜددتِ ايددتُهٔ َددٔ           

اؾ  ١ اشلدف.  ٚشلدرا ايطدب  مت اصتٝد ز  ٓ ؾدس   يٝد١ ايتددزٜ  َدٔ ايكدٛاا إطدًجل١          

ؾحل اشلدد ٕٚ. ٖٚٓدد ى إٓتُٝدد١ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ اتدد٢ ٜتٛيددٛا َُٗدد١ آؿٝددر ايكددس  َددد 

 ضتتٛشع  ٓ ؾس َٔ ايكٓ ؾ١ ٫ضتٗداف أٟ دٚزٜ ا ق د١َ.

ًچٌ أٟ           أَد  دٚزٟ ٗ ٖدرٙ ايعًُٝد١ ؾهد ٕ ٓ ٜد١ ؾسٜددل اؾدٝؼ  دٔ قڂدس  ٗ ا يد١ اطدد

َٛقدحل إددؾحلخ أٚ َدٔ أٟ  ٓ ؾدس  طدهس١ٜ       أٍَ  ٓ ؾس ا٭َٔ أٚ اؾٝؼ ا٫لًٝصٟ 

ْٴؿ  إ  دؾحل ظ ْب٘.أٚ أ١َٝٓ َتٛا د٠ ٗ اؿٞ ايطهي ايرٟ 

إ َٔ  ٛاٌَ اطٌٗٝ ل ه أٟ  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ ٖٛ اٛؾس إ د  ٧ اٯَٓد١ يٮضدًجل١ ٗ    

اؿددٞ أٚ إدٜٓدد١ ايددَ ضددتٴٓؿچر ؾٝٗدد  أٚ َٓٗدد  ايعًُٝدد١. ٚاهددٕٛ اًددو إ دد  ٧  دد د٠ ٗ          
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ٗ  ٝددٛا أ كدد ٤ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ أٚ إٓ ؾددسٜٔ شلدد .    أاٝ ْدد ڄا٭اددٛاؽ ٚإطددتٛد  اخ ٚ

ٗٸٌ  ًدد٢ ايؿدددا٥ٌٝ اؿؿددٍٛ    ؾٛ ددٛد كددصٕ ايطدد٬ه  ٜٴطدد  دد يكس  َددٔ َطددسه ايعًُٝدد١ 

ٜٴكًچدٌ إ د طس  ا٭َٓٝد١ ااتًُد١ ٗ ا يد١ ْكًد٘ َدٔ َدٜٓد١           أصدس٣خ   اٍ ٢ً ايطد٬هخ ٚ

َٚ ٌ ٖدرا  إ   ٧ ٗ اؿٞ أٚ إد١ٜٓ.    قبٌ ٚ عد ايع١ًُٝخ ٗ ا ي١ اْعداّ َ ٌ اًو

ٜدد٠خ ؾُددؾحل اشلد ٕٚ ٚقرا٥ؿد٘ َدحل      ايع ٌَ ن ٕ َتدٛؾساڄ ٗ ٖدرٙ ايعًُٝد١ ايٓٛ ٝد١ اؾد    

َه١ٓٝ  سٕ َٛ ٛد٠ ٗ أاد إ  شٕ اٯ١َٓ ٗ أزق١ٝ ؾد س١ٜ ٭ادد َٓد شٍ ايكًٛ د١..     

ٜٴكدد ٍخ ؾكدد أضددُٗت ظٗددٟ ٗ اؿددس ٖدرا إ بددأخ         ٜٴددرنسخ نُد   ٚ٭ٕ ايػد٤ٞ   يػد٤ٞ 

  ٓدَ  نًؿي ض ٌٕ َٚعٞ قطٔ ٚغ ـ ث يك ٫ اذنس ازل٘ عؿسٙ.

ٚندد ٕ   دد ؿؿس  ٚ دددْ  أَ َٓدد  أزقدد ڄ ؾدد س١ٜ ؾددًب١خ      ٓدددَ  غددس ٓ   أاددرنس آْدد  

ٓ  : إڀدد زم ٚايصټ ٳددس ٚايػټددسْٞ.  دٜ  يٛضدد ٥ٌ ايبطددٝڀ١ إتددٛؾس٠ يدد ؾٝٗدد   جلددت  إٔ ْٓ ًٝٓدد

اساددد  ددٓؿظ قدد٠ٛ ايڀددسم  طددب  ؾدد٬ ١ ايؿدد سخ ٚضددس  ٕ َدد  نًددت       ١ن ْددت إڀسقدد 

  يددك أٜدددٜٓ  ٚاؿڀددسا أنؿٓدد خ ٚ طددب  ذيددو ٚ عددد ٜددٌَٛ ا تددرز قطددٔ  ٚزؾٝكٓدد  اي  

ًځددخ ذيدو إٔ            ٔ َٛاؾ١ً ايعُدٌخ ؾدرثسا غ ؿدٝ  َٛاؾد١ً ايعُدٌ يٛاددٟ  ؿددل ٚ ٳ

ٗٸٌ   ٢ً أ١ُٖٝ ال ش ذيدو ايعُدٌ ايدرٟ     أندض ٌٕ قد  ايكٝد ّ  عًُٝد ا ٖ َد١    ضٝطد

اضدددتػسم َدددي ايٓجلددت قسا ددد١ غدددٗسٜٔ َدددٔ ايعُددٌ إتٛاؾدددٌخ يٝدددٌ ْٚٗددد زخ    ٗ إٓڀكدد١.  

نددد ٕ ٖٓددد ى  ضدددبب ٕ يؿددددلٟ     ؽًًتددد٘ اضدددذلاا ا قؿدددرل٠ ؾكددد٘ يٮندددٌ ٚايٓدددّٛ.      

ٚاؾددسازٟ  ًدد٢ الدد ش ٖددرا إ بددأ ايؿدد سٟ ٚاٝددداڄ. ايطددب  ا٭ٍٚخ أْددي ٫ أادد  إٔ          

أصددرٍ ق ٥ددد ايعُددٌ ايعطددهسٟ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٖٚددٛ ٗ ٖددرٙ إددس٠ مل ٜڀًدد  َددي إٔ     

ٚضدد٬ََ ٗ ٖددرٙ إُٗدد١ غددب٘     خاضتبطددٌ ٗ  ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١خ  ددٌ إٔ أمددت ٗ ايؿدد س     

ٕ  َك١ُْٛخ ؾك٬ڄ  ٔ ا  د د  ٧ ٗ اكًٝدٌ إ د طس  ٓد    دزانٞ ٭ُٖٝت٘ َ ٌ غدرلٙ َدٔ ا

آؿٝددر  ًُٝدد ا ؾدا٥ٝدد١ ٗ إٓڀكدد١ ااٝڀدد١  دد٘. ٚايطددب  اي دد ْٞخ ٖددٛ  إٔ َٗددَٓ ٗ           

ايبٓدد ٤ إعُدد زٟ قددد  ًچُددتي ايتع َددٌ  ؿدددل َددحل ايؿدد ٛز اؾساْٝتٝدد١ ايؿددًب١ ايددَ        

 َٓ طل ٜ ؾحل.  اتُٝص  ٗ   ب ٍ ٚؾ ٛز ٜ ؾحل  ايَ غٴٝدٸا  ٗ  اؿٕٛ ٚقس٣ 

ذاا إٓدصٍخ َٚدٔ إ بدأ إ دصٕٚ ٗ قًد        اٍ ٓد َٛ د ايع١ًُٝ ذٖبدت أْد  ٚضد ٌٕ    

ـٹ ضدد ٌٕ ا    دد٘ ؾكدد ٍ يددٞ: ايٝددّٛ    ايؿدد س أصس ٓدد  إدددؾحل ٚايكددرا٥ـ. اٝٓٗدد  مل ىدد

ثِ اٛيچت ايؿسق١ ايعطهس١ٜ ْؿ  إدؾحل ٗ َه ٕ اسا ٞخ  .مثس٠ متو ٗ ٖرا ايؿ س

 ٢ً ق١ُ اؾبٌ زنص  ٓٛد ؾسق١ إدؾحل ا٭ ٬ّ ٚايػ زاا ايَ أضؿٌ  بٌ ايكًٛ ١خ ٚ

 اسغد ٚاط  د ؾسٜل ايتٗدٜـ   ػسض اؾ  ١ ا٭ٖداف.
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 اٍقرٜؿ١خ ٚ عدٖ  قُٓ      د٠ إدؾحل َب غدس٠   12مت ص٬ٍ ايع١ًُٝ اط٬م اٛايٞ 

َٛقعدد١خ ؾُٝدد  ضدد  دا ايؿددسم ا٭صددس٣ ٗ از دد ى َٚٓددحل ايدددٚزٜ ا َددٔ ايٛؾددٍٛ ايٝٓدد خ         

    ط٬ّ.ٚاْطجلبٓ

أڂؾدٝ   ٝددت إٓدددٚ  ايطدد َٞ  عدددد َدٔ ايكددرا٥ـخ ٚأصددس٣ ضددكڀت  ًدد٢ إعطددهساا    

ااٝڀ١ اٛي٘خ ٚأ ًٓت اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َطد٦ٛيٝتٗ   دٔ اًدو ايعًُٝد١خ ايدَ ن ْدت       

َساًدد١   اٍا اؿددُُٝٓ   ًدد٢ ْكددٌ ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ     أنددد بدد ز٠  ددٔ ؾددسص١ َدٜٚدد١خ    

خ  ددٌ ايكٝدد داا ايطٝ ضدد١ٝ  َتكدَدد١ اطددتٗدف يددٝظ ؾكدد٘ قددب ٙ ٚ طدد نس ا٫لًٝددص    

 رااٗ  َٚه ابٗ  ٚ ٝٛاٗ خ َ٪ندٜٔ شلِ  أْ٘ ٫ ٜٛ د شلِ ٗ أزض اؾٓٛ  اؿس َد٬ذ  

بَٔخ ات٢  ٚإ ضهٓٛا ايكؿٛز ٚٓدتِٗ اؾٝدٛؽخ ٚإ  ًد٢ ٚشٜدس صد ز ٝتِٗ إٔ ٜهدـ       

 ددٔ اُٗددٝؼ ايدددٚز ايسا٥ددد يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚإٔ ٫ صٝدد ز أَدد َِٗ ا٫ إٔ ٜتعدد ًَٛا َددحل   

ايطٝ ض١ٝ يً ب١ٗ ايك١َٝٛخ ايَ بَٓت   إٔ ثٛزاا ا٭اساز اٴؿدٓحل ٗ ايدداصٌ   ايكٝ د٠  

٫ٚ اطتٛزد َٔ اـ زعخ ٚإٔ ٖدرٙ اؾبٗد١ قدد اضدتٛ بت ٚبَٓدت  عكٝكد١ ذيدو إبددأخ         

ؾؿٓعت اي ٛز٠ َعتُد٠  ٢ً اهلل ٚ ٢ً ايػع   طدٛادٙ ا٭ ٛدِ ٚ ًد٢ ثكتٗد    ْتؿد ز      

ٙ    قكٝتٗ خ ٖٚرا َ  ٜصٜدٖ  ؾُٛداڄ ٚقدز٠  ٢ً ٖٚدٞ   خاز    إطدتعُس ٚاسٜٚدحل  طد نس

اٯٕ َدٔ اضدتٗدؾت َٓددٚ ِٗ ايطد َٞ ٗ َكدسٙ. ٖٚدٞ َدٔ ُ دٌ ايػدع  َٚؿدد ؿ٘ ٗ          

َددٔ ضددتؿسض غددسٚٙ اٱضددتك٬ٍ ٚيددٝظ      ايتجلددسز ٚ ٓدد ٤ دٚيتدد٘ إطددتك١ًخ ٖٚددٞ أٜكدد ڄ      

  إطتعُس.

 كسب األنصار وتوفٌر المال والسالح

ٝٸر ايعًُٝ  ا ؾجلط خ يهٓٓ  أٜك ڄ نٓد  ِد زع   مل ٜكتؿس  ًُٓ  ايؿدا٥ٞ  ٢ً آؿ

ايعٌُ ايطٝ ضٞ ٫ضتكڀ   إصٜد َٔ ايس  ٍ إ٪ثسٜٔ ٚايؿ  ًٌخ ٚندرا ادٛؾرل إد ٍ    

ٚايط٬ه. ٚٗ َعِٛ ايٛسٚف ايؿعب١ ايَ َسا  ٗ  اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ضعٝٓ  يت ُٝدحل  

د٠ َٔ َٓڀك١ ٜ ؾحل ٚازض شل  يًُٓ قًٌ إػدسٸدٜٔ ٗ ايكد يحلخ  كٝد     "ادل  ا"ا٭َٛاٍ 

ض ٌٕخ اٝك ُهٓ  َدٔ اصٜٚددِٖ َد  ٜكد ز  ث٬ثدٌ أيدـ غدًٔ بْدراىخ ٚابعٗد  ازضد ٍ           

َبدد يؼ َ يٝدد١ ٬َٚ ددظ يًُٓ قددًٌ ٗ ايكدد يحلخ َددٔ صدد٬ٍ ا٫ؿدد ه  ًدد٢  بددد ايؿتٸدد ه     

ازل  ٌٝ ايكٝ دٟ ايب زش ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايرٟ ق  ًت٘ ٗ  دٕ شلرا ايػدسضخ ٖٚدرا   

 ؿؿٌ اي٬ال َٔ ٖرا ايهت  .َ  ضٓأاٞ  ٢ً ذنس اؿ ؾًٝ٘ ٗ اي
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أاد ايُٓ ذع ايداي١  ٢ً َد٣ اأثرل  ١ًُٝ ا٫ضدتكڀ     اٍّٚهٓٓ  إٔ ْػرل ٖٓ   

 ٢ً  دد َٔ ا٭ؾدق ٤ ٱؿ قِٗ   ؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚاكددِٜ ايدد ِ شلد خ ْٚدرنس ٖٓد       

 ًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ : إساددّٛ  بددد ايكدد دز ايعؿٝؿددٞ ايددرٟ ندد ٕ ٜعُددٌ ْ ٥بدد  يًكدد  ٘       

ّخ يٝهدٕٛ أادد   1965ٜڀ ْٞ ٗ  ددٕ ٚايدرٟ اضدتڀعٓ  اضدتكڀ  ٘ ٗ  د ّ      ايطٝ ضٞ ايدل

 ٓ ؾس اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايطسٸٌٜ يتكدِٜ ايد ِ ٚإعًَٛد اخ  عدد إ غسضدٓ  ٗ ْؿطد٘     

اي كدد١ ٚادد  ايددٛطٔ ٚأقٓعٓدد ٙ  ًكدد ٤ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ ق ٥ددد ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ ٚايددرٟ          

 ٝأصر َٓ٘ ايكطِ.إٓ قٌ ايكٝ دٟ  عبٌ ايػٸعٟٛخ ي اٍ دٚزٙ أا ي٘ 

 عددددددددٖ  ؾددددددد ز  بدددددددد ايكددددددد دز    

ٜٸ  ٗ اؾبٗددد١    ايعؿٝؿدددٞ  كدددٛاڄ ضدددس

ايكَٛٝددددددد١ ؾُٝددددددد   كدددددددٞ نٓ ٥ددددددد     

يًكددددد  ٘ ايطٝ ضدددددٞ ايدلٜڀددددد ْٞخ   

ٚقددد اددددا  ٬قدد١ ايتٛاؾددٌ َعدد٘      

٘ اقٓ  دد دددلٟخ  عدددٖ   ُهٓددت َددٔ  

 تكددددِٜ ايدددد ِ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١   

ؿ  ددد١    يطددد٬ه ٚايدددرصرل٠ ْٛدددساڄ  

ٛٸاز يددريو بْددراى. ٚقددد   ػدد ٚ  اي دد

 ٞ إٔ ددددد ڄ يدددد دز َٛقجلددددا٭مح  بد ايك

قٓبًدد١ َٚدددؾحل  50اددٛايٞ  ؾٝدد٘ٚؾددٓدٚم قٓ  ددٌ ٜدٜٚدد١  "نٓدددا"يدٜدد٘ ضددت١  ٓدد دم ْددٛع  

ٛ . ددٞ.بز د٣ أاددد أؾدددق ٥٘ ٗ دثٝٓدد١. ؾدد ؽ يددٞ زضدد ي١  ددريو ٚقددسزا       د٠ يدد ددٞ َٛ دد

   دث١ٓٝ شلرا ايػسض. اٍايتٛ ٘ 

  ٚ  ١ٍ يً بٗدددٛٻايعؿٝؿدددٞ قدددد اٳددد  ٕأصدلاددد٘  ددد أايتكٝدددت ٗ شلبددد ز ظعبدددٌ ايػدددعٟٛ 

َطد  دا٘ ٗ اؿؿدٍٛ  ًد٢ ايطد٬ه      ٚطًبدت َٔ ايط٬ه  ٠ايهبرل ١ٖرٙ ايهُٝ ١ايكَٛٝ

ٍ  ١خٗ ؾدددجل١ ايهُٝددد  ٫ٚڄأو ؾػدددهډ ١ايسضددد ي  أَعسؾتددد٘ يًُٓڀكددد١. قدددس   عڂهدددِ ذا ا :ٚقددد 

ٕ اٱذيدو   اٍإ ٜساؾكو  ٫ډا ًٝو ؾُ   ًٝ٘   ڄَعو ٚاسٜؿ  ڄايعؿٝؿٞ ؾ دق  ْطد 

ٓٳأَٚٔ أغسع  ٭ْ٘  .  نًوأٜ نًي ٚ  أٜ    ْط ٕٖرا اٱ: ٚأق ف .د ايٓ ع 

ع ددت  ددٔ ضددٝ ز٠ ٜهددٕٛ ضدد ٥كٗ  َددٔ َٓ ؾددسٟ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ّهددٔ ا٫ تُدد د         

 ًٝددد٘ ٗ ندددتِ ايطدددسخ ؾٛ ددددا  ا٭مح أٓدددد  بدددد اهلل  ًدددٞ ضدددك فخ ٚأصدلاددد٘   ُٕٗددد١    

ُٸدد ق ضدِ  ًدٞ َدٔ ٜد ؾحل       زاؾكيؾأ د٣ اضتعدادٙخ  ٚ ٓد ايطؿس  َٴجل ٚ دٛض   ا٭صدٜٛٔ 

ٕ   نددرا  ٘ ٚاؾجلُدد  َددٔ دثٝٓدد    دد يڀسٜلخ أَدد    عسؾتدد٘ اٝدددزٙ اَؿدد٬اٞ َددٔ اَٛقددٝحل  

 ٓرٖ  ايٝ٘ ؾ زل٘ ايع قٌ اط  َ  ٖٛ ٗ ايسض ي١.  ضايػ ـ ايرٟ 
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َٓڀك١ ايٛقٝحل ثِ آ ٚيٓ  ٚ ب١ ايػدا٤ ٗ َٓڀكد١ إع ًد١خ ٖٚٓد ى     اٍؼسنچٓ  

ايتجلدرٜساا ايدَ قددَٗ      كٝٓ  ات٢ أذإ إػس  يهٞ اهٕٛ اسنتٓ  ٗ اي٬ّٛ  طب  

 ٝت ايع قٌخ ٚ ٓد ٚؾٛيٓ  طسقٓ  ايب  خ يهٓ٘  اٍ عدٖ  اٛ ٗٓ   .يٞ   عبٌ ايػعٟٛ

مل ٜؿددتو ا٫ځٸ  عددد إ  ددسف ؾددٛا   ددٛض اؾجلُدد  ايددرٟ ندد ٕ ٜعسؾدد٘. ضددًُٓ   ًٝدد٘خ        

ٚضدًُت٘ ايسضدد ي١خ ٚ عددد إ  ددسف َكددُْٛٗ  زد  ًددٞ قدد ٬٥: ايٛقددت  اٯٕ يٝددٌ ٚايطدد٬ه   

 كٛا ات٢ ايؿب ه.  يهٓي أؾسٳٸٜت  ًٝ٘ إ ْأصر ايط٬ه  ٗ ايًٌٝ كؿٞ ٗ ايٛادٟ ا

َٴ بٳدأڄ ٗ    اٍن اتٝ ٙ أَيخ ٚشلرا اقڀس يًرٖ   َعٓ   ايٛادٟ اٝك ن ٕ ايطد٬ه 

َصز ١ ؼت ن١ُٝ َٔ ايكؿ خ أصرْ  ايط٬ه ٚؼسنٓ   عد إ ا ترزْ  يد٘  نْٛٓد    

ٜ  اٍمل ْددتُهٔ َددٔ ا  دادد٘  ٓؿدد  يٓدد  اذا  دددْ   ددٓؿظ   ٝتدد٘ صٛؾدد ڄ َددٔ أٟ نُددٌ قددد 

أَددد  ايطددد٬ه ؾكدددد ٚقدددعٓ ٙ ٗ قددد ع ايطدددٝ ز٠ ٚغڀٝٓددد ٙ  ػدددت٬ا َدددٔ غدددسع          خايڀسٜدددل

ايدلاكدد ٍ يٓت ٓدد  ايتؿتددٝؼ ٗ ايٓكدد ٙ ا٭َٓٝدد١ إٛ ددٛد٠ ٗ ايڀسٜددل. ٖٚهددرا ُهٓدد    

 ق ٥د ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ض ٌٕ. أٍَ اٜؿ ٍ ايط٬ه ٚاطًُٝ٘ 

ـ   ٜٴه ؾددأ ددد٫ڄ َددٔ  دازا ا٭ٜدد ّ ٚؼكددل ا٫ضددتك٬ٍخ يهددٔ يٮضدد ا٭مح  بددد ايكدد دز   إٔ 

ْد٘ ند ٕ  ُد٬ٝڄ ْٚ ٥بد ڄ يًكد  ٘ ايطٝ ضدٞخ اؿدٌ        أايط ٔخ ع د١  ٗ ايعؿٝؿٞ  أڂٚدع 

ذيو دٕٚ  ًُدٞخ ٗ ٚقدت اغدتدٸا ؾٝد٘ شٓد١ إٓ قدًٌ ٚإصاٜدد٠خ ٚقدد اد ٍٚ ايدبعة           

ٓٸدٞ ُهٓدت َدٔ      ٕ زابدت يد٘   أاـد زع  عدد    اٍ٘ َدٔ ايطد ٔ ٚاٗسٜبد٘    اصسا د ا داَد٘خ يه

 ٛاش ضؿس َٚبًؼ َٔ إ ٍ اؿ ٚ ڄ  ٢ً اٝ ا٘. 

ايكَٛٝد١ ٚاددٛؾرل   اًهدِ ِد ذع ؾكدد٘ َدٔ دٚزْدد  إتٛاقدحل ٗ اٛضددٝحل ْػد ٙ اؾبٗدد١      

١ ايتجلدددسز َدددٔ ا٫ضدددتبداد  اٱصددد٬ف ٚايٛؾددد ٤ يًدددٛطٔخ ْٚص ددد  خ  دددداؾحل اٱَه ْٝددد ا شلددد  

را ؾددٓحل إٓ قددًٕٛ ٬َاددِ  ڀٛيٝدد١ ٗ    شلددٚ دَٓدد خ ٌٜااطددسٟ ٗ غددس ايددَ  ٚا٫اددت٬ٍ

ااخ ْٚتُٓددد٢  ًددد٢ أ ٝ يٓددد  إٔ ادددتعًِ َدددٔ  ٖدددر ايتددد زٜ     ذؿددددا٤ ٚايتكدددجل١ٝ  ٓهدددسإ  اي

ايؿدل ٚاي ب ا ٚايعصّد١ ٚا٫صد٬ف ٚايبطد ط١ ٚايٓكد ٤ يهدٞ ٜهدٕٛ ايدٛطٔ ادساڄ بَٓد           

 َطتك٬ َصدٖساڄ.

ن ْددت ؾدددذل٠ ايهؿددد ه إطدددًو ؾدددذل٠ ؾدددعب١  دددداڄخ قؿٛؾددد١   ٕ ددد طسخ يهدددٔ اٱزاد٠   

عُد ع ٚاْكدب ٙ غددٜدٜٔخ مد ؾٜ  ًد٢ ضدس١ٜ       ٚاٱص٬ف يًدٛطٔ  عًتٓد  ْٓ قدٌ    

ايعٌُ ْٚتط  ل  ٢ً ايتكجل١ٝخ غرل َٓتٛسٜٔ اي ٓ ٤ أٚ ايعڀ ٤ َٔ أاد. َدٔ ٜؿددم   

إ إه ؾأ٠ ٕٔ ٜٓؿر  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ ن ْت نٛ  ڄ َٔ  ؿرل ايًُٝدٕٛ أٚ ٚ بد١ غددا٤ ٗ    

 َڀعِ غعيب.  
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يعُدٌ  إٔ إسأ٠ أٜكد ڄ يعبدت دٚزاڄ  ٝدداڄ ٗ ا    اٍ غ ز٠نُ  أٚد اٱ

ايؿدا٥ٞ ٚٗ اٱ ٬ّ ٚإٛ ٖساا قد ا٫ات٬ٍ. ٚأادرنس أْدي   

ذاا َس٠ نًؿت عُ ١ٜ إٓ ق١ً ل٣ٛ َه ٟٚ  ٓددَ  ن ْدت   

اٛشع إٓػٛزاا ايؿ دز٠  دٔ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ ايػد زعخ اٝدك      

أاد اؾٓٛد اٱلًٝص ٚٚقعت إٓػٛز ٗ ؾُ٘خ ٚقد  اٍٖسٚيت 

 اٍت دددددبدددَ  ذٖ ٓاا سإد٣ دزاؾكتٗ  ؿُ ٜتٗ  أٜك ڄ ٗ اا

ػٝ    ُددد ٕ يڀب  ددد١ إٓػدددٛزاا ٖٚٓددد ى ايعدٜدددد َدددٔ ايٓطددد ٤ إٓ قددد٬ا    د١ ايددددَٓڀكددد

 ٚإٓ ؾساا ٫ ٜتطحل اجمل ٍ يرنسٖٔ ْٝع .

        ِ ٜٔ َدد  شايددٛا   ٚبصددس  خٖٓدد ى ذنسٜدد ا  دٜددد٠  ددٔ اًددو إساًدد١خ ٚ ددٔ زؾدد م ؾكدددْ ٖ

خ ٖٚددرا َدد  ٜػددؿحل يددٞ إٔ    ْددٞ مل اعددد اطددعؿيخ عهددِ ندددل ضددي     أاٝدد ٤خ ا٫چ إٔ ذانس

ْطٝت  عة إعًَٛ ا أٚ أغؿًدت دٕٚ قؿدد ند رل َدٔ ا٭زلد ٤خ يهدٓي ٖٓد  ضدأا ٍٚ         

 حل  ًٞخ   ددددد مل ز ٝددددإ أارنس  عة َٔ ايكٝ داا ٚايؿدا٥ٌٝ َ ٌ:  قجلڀ ٕ ايػعيبخ ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًٞ  ٓذلخ  ًدٞ ْ ؾدس قُددخ  ؾد حل َؿدًوخ  ًدٞ غد ٥حلخ  بدد          بدايًڀٝـخ   ؾٝؿٌ

ّ   خيؿت ها  دٛض   خ ًٞ ؾ حل  ب د َكبٌخ قُد ضعٝد  بداهلل " قطٔ"خ اطدٔ  د  ٛ

اؿ ع ؾ حل   قٝظخ  ًٞ ض مل ايبٝةخ قُد ايبٝػدٞخ  د دٍ صًٝؿد٘خ  بدد      خاؿ َد

ايدددس   ًدددٞ َؿدددڀؿٞخ قُدددد ْددد  ٞخ ضددد مل ايٓددد صيبخ قُدددد ؾددد حل َڀٝدددحلخ ؾكدددٌ    

ٞ قطٔ  ب ٓ    أ خد اهللخ ق ضِ اؾد م ٔ ايٝصٜددٟخ اطدٌ   َٗٝ ُدٞخ  بدد اهلل  بدد ايدس

     ٞ َدددد ي  طددددهسخ  قُددددد أٓددددد     خ بددددد اؾٝدددد خ  ًددددٞ َكبددددٌخ ايعبٝدددددٟخ   ُددددس  ًدددد

 

 
 و0954 عزعًبسثعط صٕاس انغجٓخ انمٕيٛخ ظذ اال
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 ٚ ٸبددٛدخ ٚايٛاٝػددٞخ ٚأٓددد   خٚآد قُددد غددٛقٞ ٚاجملجلؿدد٘ ٚؾدد حل  ًددٔخ    خضددًُ ٕ

ا  دد خ ٚأٓددد ؾدد حل  بدددٙخ ٚإكبًددٞخ ٚقُددد اٝدددزٙ َطدددٚعخ ٚقُدددد          قُددد 

      ٚ ق ٥ددد ايػصايددٞ ٚؾدد حل   ضدد مل  هددٛؽخ ٚضددعٝد  طددهسٟخ ٚضددعٝد ؾدد حلخ ٚايصٚقددٞخ 

ايػصايٞخ ٚآؼ ث  تخ ٚايكؿٝؼخ ٚ بد إًو ازل  ٌٝخ ٚأٓد ايعبدخ ٚأٓدد ضد مل   

 بٝدخ ٚق ٥د ؾ حلخ ٚق ٥د َ ٢ٓخ ٚؾكٌ  بدداهللخ ٚ بدداهلل أٓدد اطدٔخ ٚاطدٔ  ًدٞ       

ايصغرلخ َٚٗٝٛ   ًٞ غ يد خ ٚ بددايٓيب قُدد َددزّخ ٚأٓدد ؾد حل طٛادٌخ ٚ ًدٟٛ         

اؿددددادخ ْٚ ؾدددس  دددٛض أٓدددد ايطدددعدٟخ ٚأٓدددد  ًدددٞ   اطددٌ  ُدددسخ ْٚ ؾدددس  بدددداهلل 

ايعًددٛاْٞخ ٚأٓددد ْ ؾددس اـدد دّخ ٚ ًددٞ  ددٛض اؿددداد ٚ ُددس قُددد اؿددداد ٚضدد مل         

 بداهلل ٜ ضدٌخ  عبدٌ ايػدعٟٛخ ضدًُٝ ٕ ْ ؾدسخ  بدداهلل ْ ؾدسخ  ًدٞ ضد مل ق دٛثٞخ           

 ًددٞ  دد اـخ  دد  ِ ؾدد حلخ ٜٛضددـ  ًددٞ  ددٔ  ًددٞخ  بددداهلل أٓددد اـدد َسٟخ زقددٛإ   

 ٓ ٔخ ٚ بدددددايهسِٜ ضدددد٬ّخ ؾددد حل  بدددد دٟ  بدددددايهسِٜخ ص يدددد أٓددددد ضددددعٝد     بددددايس

 َؿًجلٞخ قُد  ًٞ   سل محخ زاغد قُد ث  تخ أٓد قُد ضعٝدخ 

 

 

 

 

 

 

 ددٛض قُدددد ايطدددعدٟخ ؾددد حل ؾٗدددد  ًددٞخ اـكدددس ْ ؾدددس اطدددٛدٟخ ؾددد حل قُدددد    

ايط سخ قُد أٓد ايصٚادخ ؾد حل  بدداهلل ايعدٓذلٟخ ضد مل  بدداهلل ضد ملخ  بددايس         

 ٔ  بدايس خ قُد ْ ؾس    سخ قُد  ًٞ  سِٜخ  بداهلل قُد نُساْٞخ ا دٛ هس  

 بددداهلل غددؿٝلخ قُددد  بددداهلل ايڀٝڀددٞخ اطددٌ  بدددٙ  بددداهللخ ْ ؾددس  ُددس ؾساددٛاخ    

ؾ زع ض مل أٓدخ  ًٞ ث  ت اطٌخ أٓدد قُدد َددزّخ  بددايه ٗ قُدد   ُد ٕخ       

خ قُددد أٓددد  ًددٞخ  ًددٞ  قددٞ ايدددٜٔ أٓددد ضددعٝدخ  بدددٙ ٖددصاعخ ق ٥ددد ق ضددِ ضددعٝد  

ؾدددسعخ َٓؿدددٛز َڀددد٤٬خ  ُدددس أَعبددددخ ؾددد زٚم َهددد ٟٚخ ؾددد حل ضدددعٝدخ  بدددداهلل اطدددٌ        

َط ٟٚخ قُد ٖٝ ِ ٜد ؾعٞخ  بدداهلل قُدد   ٖد زٕٚخ   ُد ٕ ٜٛضدـخ  دٛض قُدد         

 عؿدسخ ٓددٛد أٓدد ْعُدد ٕخ  بدداهلل ؾدد زع ايٓ د د٠خ  بددداهلل قؿدٛٚخ  ددٛض  بددداهلل       

   ٌ َػددددبلخ  ُددددس ايعًددددٛاْٞخ أٓددددد ْ ؾددددس     َٝطددددسٟخ قُددددد اٝدددددز٠ اؾُٝددددٌخ ْٝدددد

اؿُدد طٞخ ؾددد حل شٜصٜددد٘خ قُددد  ًدددٞ اشلُدددٝؼخ ضددد مل  ُددس ؾددد حلخ ؾددد حل قُدددد     
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ٖٝدد ِخ َٓؿددٛز أٓددد ٖدد دٟخ ؾدد حل أٓددد ًَكدد ٙخ اؾبددٌخ قُددد ضددسا ٕخ قُددد       

 بددداـ يلخ  ًددٞ ضدد مل ٜدد ؾعٞخ  ًددٞ ضدد مل َكبددٌخ ؾدد حل ايؿدد طُٞخ ؾدد حل  بددداهلل       

 ًددٞ قُدددد ايدددٚهخ  ًدددٞ قُددد أَسٖدددٛٙخ     "دٚهايددد"ايطددك فخ أٓددد  ًدددٟٛ ايػددٝٓ٘خ    

 بدددداهلل أٓدددد  ُدددسخ ايطدددٝد اطدددٌ ؾددد حلخ قُدددد ضددد مل   ٖدًٜددد٘خ أٓدددد اطدددٌ       

خ  ًٞ غٝ   ُدسخ  ًدٞ ؾد حل ايبٝكد ْٞخ  ًدٞ ايػدٛظٞخ       "إُ ٌ"إسايخ أٓد ؾكٌ 

قُددد  ًددٟٛ  ددٛذيٞخ  بدددٙ  ًددٞ  بدددايسٓٔخ  ًددٞ قُددد ايددد٫يٞخ أٓددد قُددد     

 سخدد ٖدِ طددد ي خ ق ضِ  ًٞ ْػؿ٘خ قُد أٓد ضعٝدخ ث  ت ق ضدْبحلخ قُد  ًٞ ط

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ضددعٝد ؾدد زع ث  ددتخ  ًددٞ قُددد ايؿدد طُٞخ ق ضددِ  بددداهلل اؾدددٍخ  بددداؾب ز ؾكددٌخ       

ايطددٝد ؾدد حل  ٝدددزٚعخ  ًددٞ  بددداهلل َػدددمخ قُددد ضدد مل َدددزّخ ؾدد حل ا٭ٚؾدد  ٞخ   

بدددداهلل ايعٜٛڀددد ْٞخ    ُددد ٕ  ًدددٞ ضدددٝـ َعُدددسٟخ أٓدددد ؾددد حل ايعبٝددددٟخ قُدددد       

خ ايبؿددرلخ ؾد حل  بددداهلل  "ندٜٛظ "ازل  ٝدٌ قُدد سلطدد ٕ شزٜكدٞخ  ًددٞ  بددايٓيب     

قػددد ؽخ  ًدددٞ ضددد٬ّ ؾدددٛشخ اطدددٌ  دددٛض ايسقدددٝحلخ  دددٛض اطدددٌ ٜددد ؾعٞخ ازل  ٝدددٌ       

غٝب ْٞخ ا ساِٖٝ ضعٝد ط ٖسخ  بداؾًٌٝ قُد ا ساِٖٝخ غدهٝ  قُدد ازل  ٝدٌخ    

شّخ قُد ْ ؾدس ضدعٝدخ  بددايعصٜص    ص يد ٖٓدٟخ أٓد  بدٙ ط ٖسخ قُد أٓد   

ضددد٬ّخ قُدددد  دددٛض َددددزازخ ضددد مل قُدددد ؿدددٛعخ أٓدددد قُدددد ْ ؾدددسخ قُدددد         

ايسٖٟٛخ ْ  ٞ ايدلطٞخ  بداهلل ؾد حل ٖددٌٜ  دٛديٞخ قُدد  ُدس ايعدٓذلٟخ  بدداهلل        

قُد ضٝـخ  ًٞ ض مل َكبٌ غدعيبخ ؾد حل ث  دتخ ضد مل  ًدٞ قُددخ أٓدد ؾد حل         
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ايعبٝددٟخ اؾعدسٟخ إكبًدٞخ َٓؿدٛز ضدٝـ َػدعٌخ       ايػٝ   خاٝدزٙخ َ ٢ٓ ض مل  طهس

هلل اؾكددٌ  بددداهللخ  ددص  قُددد ؾكددٌخ اطددٌ  بدددايٓيبخ ا ددساِٖٝ  ًددٞ ايددصغرلخ  بددد    

 ٚغرلِٖ. قؿٛٚخ ايطٝد  ًٞخ

 

 

 

 

 

 

ضددبل ايكددٍٛ أْددي اضدددتكسٜت ٗ أ ددٌخ ٚشلددرا ؾكبددٌ ضدددكٛٙ إٓدد طل  ٝددد اؾبٗددد١         

     ٕ  صددساعصٜدد َددٔ ايطد٬ه ٚايس د ٍ ٱ   ايكَٛٝد١ ن ْدت أَ َٓدد  َُٗد١ ؾدعب١خ ٖددٞ ادٛؾرل ا

ٚنددرا ػٓدد  ا٫ؾددڀداّ  دد ؾٝؼ ايعس ددٞخ ايددرٟ ىدددّ َددحل قددٛاا ا٫اددت٬ٍخ      خااتٌ

ٚنددريو اؿدد دٟ اؿددس  ا٫ًٖٝدد١ َددحل اصٛآْدد  ٗ  بٗدد١ ايتجلسٜددسخ ايؿؿددٌٝ إطدددًو          

 .ايرٟ اصتًؿت َع٘ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انعمٛذ صذٚك  
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 عدن إلىكٌفٌة الحصول على السالح ونمله 

 

 "ةمجهولة الهوٌ اإحداهم"ة اللغم والمنبلتٌن  لص

ٜٓد ٜس   13إ ايٛسٚف ايدَ ؾدٓعتٗ  إ د  ساا ايعس ٝد١ إؿدس١ٜ  ؿدسض ايددَ  ٗ         

ّ َٚدد  أ كبدد٘ َددٔ ا تكدد ٫ا ٬َٚاكدد ا يًعٓ ؾددس ايكٝ دٜدد١ ٗ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١       1966

 اٍايددَ زؾكدددت ايددددَ  ٚؾكدددجلت أٖداؾددد٘خ ن ْددت ؾدددعب١ ٚغددد ٥ه١ أدا يدددٝظ ؾكددد٘    

ز ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ ٚاِدد  ندد دا اٗددددٙ   يػددًٌ  طددب  اْكطدد ّ قٝدد داا اؾبٗدد١    امطدد 

ايكَٛٝدد١  ددٌ َ٪ٜددد َٚعدد زض َٚتر ددر خ ٚشلددرا اػدد٘ ايعُددٌ ٗ ايبددد٤ ٱ دد د٠ اشلٝهددٌ    

ايطٝ ضددددٞ ٚايتُٓٛٝددددٞ يً بٗدددد١ ايكَٛٝدددد١خ ٚااٝدددد ٤ َعٜٓٛدددد ا ايكٝدددد داا إتر ر دددد١خ       

    ٓ  ١ٝ٥خ ؾهدد ٕ إدد٪ُس اي دد ْٞ   ٚات  عددت ا٫ تُ  دد ا ايتجلكددرل١ٜ يعكددد َدد٪ُساا اضددت 

ّ ٚمت ؾٝدد٘ اْت دد   قٝدد د٠   1966ْٜٛٝددٛ  11-7يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ إٓعكددد ٗ  بًدد١ َددٔ    

 دٜدددد٠ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١خ ٚاصتٝددد ز ٚؾدددد ٕك  ًددد١ ايدددس٥ٝظ ْددد ٍ  بدايٓ ؾدددس يػدددسه    

 اٍٚاٛقدددٝو ٚ ٗددد١ ْٛدددس اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ادددٍٛ ٚادددد٠ ٚطٓٝددد١ اكٝكٝددد١ ٫ اٗددددف     

  غٴدددهًت ؾددد ٕ أصدددس٣ يًتٛاؾدددٌ َدددحل قٝددد د٠  بٗددد١       اُٗدددٝؼ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١خ نُددد   

ايتجلسٜس ٚإ   ساا إؿس١ٜ ٗ ايُٝٔخ ٚاددد إد٪ُس ؾدذل٠ ث٬ثد١ أغدٗس ٱلد ه اًدو        

إطددد  ٞخ ٚٗ قددد٤ٛ ْت ٥ ٗددد  ٜتبًدددٛز ايكدددساز اؿ ضدددِ. يهدددٔ يٮضدددـ مل ؼكدددل اًدددو   

ّ 66أنتدددٛ س  14إطددد  ٞ ا٭ٖدددداف إس ددد٠ٛ َٓٗددد خ ٚشلدددرا  ددددأا اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٗ    

ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ٗ  دٕ   َه ْٝ اٗد  ايرااٝد١خ  ٚأ ڀد٢ ل اد٘ شٔد ڄ َٚعٜٓٛد ا   يٝد١        

يًكٛا د ٚنرا يًكٝ داا ايطٝ ض١ٝ ايَ ن ْت َتر ر ١خ ؾجلددا َٛقؿ ڄ ٚاقجل ڄ َٔ 

ايدددَ   دددلا  ٓدد٘ ْتدد ٥  إدد٪ُس اي  يددك يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ إٓعكددد صدد٬ٍ ايؿددذل٠ َددٔ    

 س"  ايرٟ أ ًٔ ا٫ْطجل   َٔ ايدَ .ّ ٗ "1966ٓدٜطُدل 3-ْٛؾُدل 29

اًو ايٛسٚف  ًُتٓ  إٔ إد ٍ ٚايطد٬ه ُٖد  َد  ٜدٓكـ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٕٛاؾد١ً         

ٚٗ اًو ايٛسٚف ن ٕ قد اٛقـ َ   ٴدسف  د يتؿسؽ يًعُدٌ ايؿددا٥ٞ      خايعٌُ ايؿدا٥ٞ

ايرٟ ن ٕ َتبع  قبٌ ايدَ خ ٚن ٕ  ٢ً نٌ ؾددا٥ٞ ٗ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ إٔ ّد زع     

تٝ د١ٜ نُٛاطٔ ؾ حل َِٚٗ ٗ اجملتُحلخ ٚ ًٝد٘ إٔ ٜعتُدد  ًد٢ ْؿطد٘ ٗ     اٝ ا٘ ا٫ 

اددٛؾرل َؿدددز زشم يدد٘ ٚ٭ضددسا٘ يًعددٝؼ ٗ اٝدد ٠ طبٝعٝدد١خ ٚ ًٝدد٘ أٜكدد  إٔ ٜدددؾحل زضددّٛ   

 كٜٛت٘ ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ غٗسٜ خ ٚإط  د٠  ٓد إكدز٠ ٗ غدسا٤ ايطد٬ه ٖٚ زضد١    
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  ُ ًٝدد ا ايٓٛ ٝدد١ ايددَ ؽڀدد٘ شلدد    ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ َددٔ صدد٬ٍ إػدد زن١ ٗ آؿٝددر ايع

اؿ م قدس  ا   اٍقٝ د٠ ايعٌُ ايؿدا٥ٞ  دق١ ٚ ٓ ١ٜ ؾ ٥كتٌ ٚؼدد أٖداؾٗ  ٚؾ٫ٛ 

َٛ عددد١ قدددد إطدددتعُسخ أٟ إٔ ايٛدددسٚف اؾدٜدددد٠ َٚددد  ْدددت   ٓٗددد  َدددٔ غدددجل١ ٚضددد ٥ٌ    

ايتٓؿٝر قد  عًت ايهٌ ٜذلؾحل  ٔ َد  ّهدٔ اطدُٝت٘ ايتٓؿٝدر ؾكد٘ يػدسض ايتٓؿٝدر        

اؿهُدد١ ٗ ايت ڀددٝ٘ ٚايدقدد١ ٗ   اٍيٛاددداا ايؿدا٥ٝدد١خ ٚ دددأ إٝددٌ  أٚ إٓ ؾطدد١  ددٌ ا

 ايتٓؿٝر يكُ ٕ ؼكٝل اشلدف ٚايٓت ٥  إس ٠ٛ.

ٖ زضدد١  ًُددِٗ ٚاٝدد اِٗ ا٫ تٝ دٜدد١ قددد    اٍإ  ددٛد٠ إتؿددسغٌ يًعُددٌ ايؿدددا٥ٞ  

١ٜ.  ٚ  يٓطدب١  ضدتعُ ز أ عداِٗ  عة ايػ٤ٞ  ٔ دا٥س٠ غو أ ٗدص٠ أَدٔ ايطدًڀ ا ا٫   

٫اك ْٞ ١َٓٗ ايبٓ ٤ إڀًٛ ١ ٗ نٌ شَ ٕ َٚهد ٕ ْٛدسا ؿ  د١ ايٓد ع      يٞ ؾكد ن ٕ

َدٔ   أن دس إطتُس٠ يبٓد ٤ إطد نٔ اؾدٜدد٠خ إٔ ضدًٗت يدٞ اؿؿدٍٛ  ًد٢ ايعُدٌ ٗ         

َه ٕخ ٜٚطسٸا يٞ ايتٓكدٌ  دٌ إددٕ اطد  طًد  قٝد د٠ ايعُدٌ ايؿددا٥ٞخ ٚند ٕ ٜٓٛدس           

ٕ  اٍ ٗٓد١ ايدَ أشاٚشلد خ نُد  إٔ َد       ٖرٙ ايتٓك٬ا  ٢ً أْٗ  أَس اكتكٝ٘ طبٝع١ ٖدرٙ ا

ّٝددص اًددو إٗٓدد١ ٖددٛ ا٭ ددٛز ايع يٝدد١ ٚإػسٜدد١ َك زْدد١  ػرلٖدد  َددٔ إٗددٔخ ٖٚددٛ ا٭َددس       

ايدرٟ َهدٓي َدٔ دؾددحل ا٫غدذلان ا ٚإطد ١ُٖ ٗ غدسا٤ ايطدد٬ه َٚطد  د٠  عدة َددٔ         

 ن ْٛا ع  ١ يًد ِ َٔ ؾدا٥ٝٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.

ٍ بٓ ٤خ َهٓتي َدٔ إػد زن١ ٗ ا٭  اًو ايٛسٚف إتعًك١ َُ زضَ ١ٕٓٗ اي   ُد 

ايؿدا١ٝ٥ ٗ  دٕخ ٚأعدك  دٔ ؾدسف  ُدٌ َٛااٝد١ ٗ  ددٕ أٚ أ دٌخ يهدٔ ؾدسف ايبٓد ٤           

ٗ َٓڀكدد١ أ ددٌ. ٖٚٓدد  ضددأؼد   ددٔ ؾسؾدد١  ُددٌ  ٗ أ ددٌ ٚؾددسٸا يددٞ         أن ددسن ْددت 

 اؿؿٍٛ  ٢ً يػِ ٚقٓبًتٌخ ٚاضتٌٗ ذيو عدٜك ٚ ٝص  َٔ  ا زٜ  أ ٌ.

 ل إ ا٭ؾه ز ايك١َٝٛ ايَ ن ْت اتبٓ ٖ  اسن١ ايكٌَٛٝ نُ  أضًؿت ٗ ايط 

خ ند ٕ  ضدتعُ ز ايعدس خ ٚا٭ؾهد ز ايٓ ؾدس١ٜ ايدا ُد١ ؿسٜد١ ٚاضدتك٬ٍ ايػدعٛ  َدٔ ا٫        

 اٍٚضدًٛنٝ ا٘ اشل دؾد١    ضدتعُ ز ثرلٖ  ٗ نػـ ايٓكد    دٔ ايٛ د٘ ايبػدحل ي٬    أشل  ا

 .اط رل ا٭زض َٚ   ًٝٗ  َٔ  ػس ـد١َ َؿ حل ايت ع ايدلٜڀ ْٞ

ٚٗ َٓڀك١ أ ٌ ٚٗس ذيو ايتأثرل ٗ أْؿدحل ؾدٛز٠خ  ٓددَ   ددأ ايطدًڀ ٕ قُدد       

ايدلٜڀدد ْٞ ٗ اطددٝرل أَددس ضددًڀ١ٓ    ضددتعُ ز ددٔ  ٝدددزٚع ٜددسؾة ايتدددصٌ ايطدد ؾس ي٬  

ايعؿٝؿددٞخ ؾددسؾة اددبي أٚاَددس ٚأؾهدد ز إطتػدد زٜٔ ا٫لًٝددص أٚ َددٔ ٜٓددٛ ِٗ ٗ ا٭َددٛز      

 اٍُ ّ كددْؾهددس٠ ايكبددٍٛ   ٫ايطٝ ضدد١ٝ ٚايكبًٝدد١ ايددَ ؽددـ ضددًڀٓت٘خ نُدد  زؾددة   

اه١َٛ ا٫ؼ د ايؿٝدزايٞ. ٖرا ايسؾة أش   ا٫لًٝص ؾٛؾدؿٛٙ  د ٕتُسد  ًد٢ ط  د١     
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ٗ  ضددتعُ زا٫لًٝددصخ ٚع ددٛا  ددٔ ايبدددٌٜ ايددرٟ ضددٝكدّ ايدد٤٫ٛ ٚايڀ  دد١ ٭ٖددداف ا٫    

 إٓڀك١.

 بددد ٍ ٜددد ؾحل ٚأ ًدددٔ اي دددٛز٠ قدددد ا٫لًٝدددص       اٍؾدددأ ايطدددًڀ ٕ قُدددد  ٝددددزٚع    

ٗ أ ددٌخ اْتك َدد  يكددس  ا ضدد٬ه اؾددٛ ايدلٜڀدد ْٞ  ًدد٢    ضددتعُ زت  عدد١ ي٬ٚإسانددص اي

إٔ ٜؿددسض ا٫لًٝددص  دد ّ  اٍايكد ز٠ َٚٓدد طل أصددس٣ َددٔ ٜدد ؾحلخ  ٚأدا اًددو ايتڀددٛزاا   

ّ  ٢ً فًظ ضًڀ١ٓ ايعؿٝؿٞ ٗ أ ٌ  صٍ ايطدًڀ ٕ قُدد  دٔ  ٝددزٚع َدٔ      1959

٘ قُدددٛد  دددٔ َسابتدد٘ نٓ ٥ددد  يٛايددددٙ ايطددًڀ ٕ  ٝددددزٚع  دددٔ قطدددٔ ٚاعددٌٝ أصٝددد    

  ٝدزٚع ٚاٝدزٙ َٓؿٛز ايعڀٟٛ ْٛا  ڄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ طًبي اطدٌ اؿد ع ٕع ْٚتد٘ ٗ  ٓد ٤  ٝدت ايػدٝ  اٝددز٠        1966ٗ أاد أٜ ّ ض١ٓ 

َٓؿددٛزخ ٚأصدلْددٞ  ددإٔ ايػددٝ  قددد ٚ دددٙ  دددؾحل أ ددٛز َػسٜدد١خ يهٓدد٘ ٜسٜددد  ُدد٬ڄ َتكٓدد ڄ     

ع يًُد ٍخ  دٌ ٚؼتد ع    ٖٚٝصاڄ.  ٖرا اـدل أضعدْٞ ند رلاڄخ ؾًطدت أْد  ؾكد٘ َدٔ وتد       

اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايَ ن ْت اٝٓٗ  ُس  ٛسٚف َ   عد ايدَ خ ٚأؾدبجلت   أن سايٝ٘ 

 اعتُد  ٢ً د ِ أ ك ٥ٗ  َٚٓ ؾسٜٗ .

فًظ ايػٝ خ ٚنٓدت ا قدسا ؾٝد٘خ فُٛ د١ َدٔ       اٍٚٗ ااد٣ ا٭َطٝ ا   ٤  

َٴجلُددد  دددز ٚطدد ٖس    ُٸددد غددٝ  "قسٜدد١ اجملددصع"خ ٚ َٴجل اددٓؼخ  أ ٓدد ٤ زٴؾٴددد أاددرنس َددِٓٗ:  

ٚقٓبًدددتٌخ اادددداُٖ  الًٝصٜددد١خ أَددد  اي  ْٝددد١   "7"ٚضدددًُٛا ايػدددٝ  يػدددِ الًٝدددصٟ زقدددِ  

ؾه ْددت غددب١ٗٝ  عًبدد١ ايؿددٍٛ ٚشلدد  َكددبة ٚؾسقدد١ مل أغدد ٖد َ ًددٗ  َددٔ قبددٌخ ٚقدد يٛا       

  أِْٗ اؿًٛا  ًٝٗ  َٔ إؿسٌٜ  دل  ب١ٗ ايتجلسٜس.

أ دسف  ن ٕ ا٭مح ؾ حل  دٔ أٓدد  د طـ  د  س ٜعُدٌ ن ابد ڄ َدحل ايػدٝ خ ٚنٓدت          

- أْ٘ َٚع٘ اطٌ اٝدزٙ َٓؿٛزخ ا ٔ ايػدٝ خ قدد مت اأطرلُٖد  ٗ  بٗد١ ايتجلسٜدس     

ايتِٓٛٝ ايػعيب. ن ْدت َٚد  شايدت ادس ڀي  ؿد حل أٓدد  ٬قد١ ؾدداق١ ٚثكد١خ ٖدٞ           
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اَتددداد يع٬قدد١ َتُٝددص٠ ن ْددت اددس ٘ ٚايدددٟ  عُدد٘ ايػددٝ   بدددايسٓٔ قُددد  ددٔ        

  يكٓ  دٌ ٚايًػدِ ٚأْد  أ دسف        طـ    س.  بٸسا ي٘  ٔ اْدٖ غٞ َٔ ااتؿ ٚ ايػدٝ  

أْدد٘ ندد ٕ َطدد ٕ ڄ. ٚضددأيت٘ ٖددٌ ٜسغدد  ٗ  ٝعٗدد . ؾأ دد    دد يٓؿٞخ ٚأٚقددو إٔ ايػددٝ  ٫    

 ٜت  س   يط٬هخ ٚنًُ  ٗ ا٭َس أْٗ  قڂدَت ي٘ نٗد١ٜخ َٚ   ًٝ٘ ا٫چ إٔ ٜكبًٗ .

مل ّس ض٣ٛ أضبٛ ٌخ اتد٢ أصدلْدٞ ا٭مح ؾد حل أٓدد  دإٔ اًدو إتؿ دساا قدد         

َػدده١ً   ٥ًٝدد١خ ٚإٔ ايػددٝ  اٝدددز٠ َٓؿددٛز طًدد  َٓدد٘ قبددٌ أضددبٛع إٔ  اطدببت عدددٚ   

وؿددددس شلددددٔ ٚىؿددددٝٗٔ ٗ أاددددد أنددددٛامح ا٭زض ايددددَ ًّهٗدددد خ يهددددٔ ااددددد٣ شٚ  ادددد٘   

انتػدؿت ايٝددّٛ أَدس اًددو إتؿ دساا إدؾْٛدد١ ٗ ا٭زض ؾ دٔ  ْٓٛٗدد       "اؿٛغدب١ٝ "

خ ٚشلددرا ٚااُٗددت ايػددٝ   أْدد٘  ٗددرا ايعُددٌ نأِدد  ٜسٜددد ايددت ًـ َٓٗدد  َٚددٔ أ٫ٚدٖدد       

 طً  َٓ٘ إٔ ٜت ًـ َٔ ايًػِ ٚايكٓ  ٌ ايّٝٛ ٚ ٢ً ٚ ٘ ايطس ١.

مل أؾدددم َدد  زلعتدد٘ َٓدد٘خ ؾك طعتدد٘ قدد ٬٥:" أْدد  ضأصًؿددو ٚأصًؿددِٗ َددٔ ٖددرٙ   

إتؿ ددسااخ ٚضددٛف أضددًُٗٔ يػدد ـ َددٔ أ كدد ٤ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚضددأصدلٙ  ددأْٗٔ    

ٜٴط ٌ  يو َٛقدـ".  قد ٍ يدٞ:" أْد  ضدٛف اضدًُٗٔ يدو أْدت          غ ؿدٝ ڄخ  َٓوخ  ات٢ 

ؾكدد  عًدي اٖتُ َددو  دأَسٖٔ أ دسف  أْددو اسٜددٖٔخ أَد  اؾبٗدد١ ايكَٛٝد١ ؾأْد  ٜدد          

   ٌ ٞ "ؾدددٜكٞ ٫ أابٗدد خ صٴددرٖٔ ٚا عدد ؾدد ابو ٜطدد ٌ يددو َٛقددـ". ندد ٕ      "ايكددَٛ

اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١. أصددرا إتؿ ددساا ٚأصؿٝتٗدد  ٗ     اٍاٝٓٗدد  ٫ ٜعددسف  ددأْي أْتُددٞ   

 ايؿ٬اٞ.َد١ٜٓ  ع زخ ٗ اٛؽ ًّه٘ ا٭مح اطٌ  بد أٓد 

ٗ اًدو ايؿددذل٠ ن ْددت ايعًُٝد ا ايعطددهس١ٜ ٗ  دددٕ ادصداد قددسا٠ٚڄخ ٚاتٓددٛع  تٓددٛع     

ٚض ٥ٌ ٚاضًجل١ ايتٓؿٝرخ ؾًِ اعد ايكٓب١ً أٚ إطدع ُٖد  ايٛضدًٝتٌ ايٛاٝدداٌخ  دٌ     

.  ٚندد ٕ نددٌ َٓدد   "ايب شٚندد "دصًددت زغ غدد ا ايدددلٕخ ٫ْهطددذلخ َٚدددؾحل ايب٬ْددد ضددٝد  

ٟٸ ٚضددد ٥ٌ   دٜدددد٠خ ٭ٕ اه ٝدددـ ايعًُٝددد ا ايؿدا٥ٝددد١ ٚآٛ ٗددد   ٜطدددع٢   ٖدددداڄ ٱهددد د أ

١ٜخ ضددتعُ ز ٚاعدددد ٚضدد ٥ًٗ  ىًددل ا يدد١ َددٔ ايس دد  ٚاـددٛف يددد٣ أ ٗددص٠ ا٭َددٔ ا٫         

ػعًدِٗ ٜعذلؾدٕٛ أْٗددِ أَد ّ  بٗدد١ ٫ اتُٝدص ؾكدد٘ ظدسأ٠ َك اًٝٗدد  ٚاضتبطد شلِخ  ددٌ        

 ٚاؿ  ٦ِٗ أٜك ڄ َٜٛ   ٔ ّٜٛ   ؾدٜد َٔ ٚض ٥ٌ ايتٓؿٝر.

يؿددسه ٗ اؿددٛيٞ  ًدد٢ ٖددرا ايًػددِ  ػددهٌ صدد فخ ٭ْٓدد  اذا    ٚشلددرا نٓددت ٗ غ ٜدد١ ا 

ٓٻ  اضددت داَ٘خ ٚاٛؾكٓدد   ددتؿ رل بيٝدد١  طددهس١ٜ َددٔ ْدد ق٬ا اؾٓددٛد أٚ إدددز  ا         أاطدد

 ضٝ عًِٗ ٜػعسٕٚ  إٔ ٫ غ٤ٞ وؿِٓٗ َٓ .

ق  ًت ض ٌٕ ٗ شلب زخ ٚأصدلاد٘  دٔ ايًػدِ ٚ دٔ ايكٓبًدتٌخ ٚٚؾدؿت يد٘ ايكٓبًد١         

قبدٌ. ؾكد ٍ يدٞ:" ضأزضدٌ غ ؿد ڄ ٜؿٗدِ ٗ إتؿ دسااخ ٭ْد٘         ايَ مل أغ ٖد َ ًٗ  َٔ 
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يٝظ َٔ اؿه١ُ إٔ نڀ٘ يع١ًُٝ  كٓب١ً ٫ ْعسف ؾ  ًٝتٗ خ أَ  ايًػِ ؾطٓجلت  ٘ 

 قسٜب ڄ".

 عددد أضددبٛعخ ٚ تهًٝددـ َددٔ ضدد ٌٕخ شازْددٞ قُددد ْدد  ٞ  ددٔ غدد  ع ٚضدد مل قُددد      

ٖدٛ اٯصدس    أند ايٓ صيب ٚ سؾكتُٗ  صبرل إتؿ سااخ ازل٘ اطٔ ايؿًطڀٝيخ ايرٟ

 أْددد٘ مل ٜػددد ٖد َدددٔ قبدددٌ َ دددٌ اًدددو ايكٓبًددد١خ ٚأْددد٘ ٫ ٜطدددتڀٝحل ا ڀددد ٤  زأٟ ادددٍٛ      

 ؾ٬ا١ٝ اضتعُ شل  ٗ  ١ًُٝ  طهس١ٜ.

يكد اعًُٓ  ص٬ٍ ا٭ ٛاّ ا٭ٍٚ يًهؿ ه إطدًو إٔ َدٔ أظددٜ ا ايعُدٌ ايؿددا٥ٞخ      

فدد ٍ اصتٝد ز ايٛضد١ًٝ ايدَ ضدتٓؿر  ٗد  أٟ  ًُٝدد١  طدهس١ٜخ أٟ أْد٘ يدٝظ ٖٓد ى َدٔ           

يًت ڀدددٝ٘ يعًُٝددد ا ٗ  ددددٕ اهدددٕٛ ؾٝٗددد  ٚضددد١ًٝ ايتٓؿٝدددر ص قدددع١ ي٬صتبددد زخ ٭ٕ       

ايٓتدد ٥  ضددتهٕٛ ن زثٝدد١خ  طددب  إٔ ايعًُٝدد ا ايؿدا٥ٝدد١ اعتُددد  ًدد٢  ٓؿددس إب غتدد١      

ٚايذلٜٚددحل ؿٛدد١ ا٫ْؿ دد ز ٚٗ ايدددق ٥ل ا٭ٍٚ ايددَ اعكبٗدد خ ٚصدد٬ٍ اًددو ايًجلٛدد ا  

ؾجلٝٓٗد  يدٔ    خصدريتو ٚضد١ًٝ ايتٓؿٝدر    يهدٔ اذا  خٜٓطجل  إٓؿرٕٚ َٔ َطسه ايعًُٝد١ 

 ػد ايٛقت ايه ٗ ي٬ْطجل    ط٬ّ.

ٚٗ ق٤ٛ ذيوخ نٓت  ٢ً ٜكٌ  إٔ ايكٝ د٠ ٗ  ددٕ ضدتع زض اضدت داّ اًدو       

 ددٕخ ٭ٕ   اٍايكٓب١ً فٗٛي١ اشل١ٜٛ ٚايكدز٠ ايتؿ رل١ٜخ ٚشلرا مل أزٳ قدسٚز٠ يٓكًدٗ    

اتؿٛدت  ٗد  ٗ  عد ز. ٚٗ ذاا     ؾ ك طس ْكًٗ  اؿدٛم  هد رل ؾ  ًٝتٗد  غدرل إعسٚؾد١خ     

ّٜٛ غ ٖدا ضٝ ز٠  طهس١ٜ اكٌ فُٛ ١ َٔ ايكب ٙ ٚاؾٓدٛد ا٫لًٝدصخ اكدـ أَد ّ     

َهتدد  ايكدد  ٘ ايطٝ ضددٞ ٗ َدٜٓدد١  عدد زخ ؾ ؽددرا قددسازاڄ  ددإٔ أ ددسٸ  ٖددرٙ ايكٓبًدد١خ        

َٴتٳجلٳدددددٿٜٔ ٕػدددد  سْ . ٖس ددددت َطددددس        اٍا ٤ٚٚغددددعسا اٝٓٗدددد  نأِدددد   دددد     َدددددَٜٓ 

َددٔ كب٦ٗدد خ ٚاْتٛددسا  ؿدد زؽ ؾدددل ؿٛدد ا صددسٚ ِٗ َددٔ اداز٠        ٚأاكددسا ايكٓبًدد١  

ايك  ٘ ايطٝ ضٞخ ٚاٝٓٗ  زَٝت   يكٓب١ً  ًِٝٗخ ؾه ٕ ٚقحل اْؿ  زٖ  غدٜداڄخ يهٓٗد   

 َٔ نْٛٗ  قٓب١ً دص ١ْٝخ ٚمل اٴؿ  أاداڄ  أذ٣. أن سمل اهٔ 

  ِ ٚشادا ارلاٗددِ ن  ؾدد١ ايدددص ٕ ايددرٟ   خَٚددحل ذيددو ؾدد ٕ دٟٚ ا٫ْؿ دد ز قددد أز هٗدد

ٞٻ         اايكٓب١ً ٚؽٛؾٛا َدٔ  صًؿت٘  ٗٸٌ  ًد اتُد ٍ َٗ ْد١ ؾددا٥ٌٝ شلدِ. ٖدرا اٱز د ى ضد

اشلسٚ  َٔ َطسه اشل ّٛ  ط٬ّخ ٭ْي نُ  اضًؿت أقدَت  ٢ً ٖرٙ إُٗد١ َٓؿدسداڄ   

 دٕٚ أٟ صڀ١ َطبك١ أٚ آطٝل َحل غ ـ بصس ٜٛؾس يٞ اؿُ ١ٜ  ٓد ا٫ْطجل  .
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 سالمٌن والرشاش البرن

 دِ اؿهَٛد١ إؿدس١ٜ يً بٗد١ ايكَٛٝد١  عدد ؼًٜٛد٘         طب  اْكڀ ع ندٌ أغده ٍ د  

ّ 1966يؿددد حل  بٗددد١ ايتجلسٜدددسخ غدددٗدا إساًددد١ إُتدددد٠ َدددٔ ٜٓددد ٜس ٚاتددد٢ أنتدددٛ س    

امطددد زاڄ ندددبرلاڄ ٗ ايعًُٝددد ا ايؿدا٥ٝددد١ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٗ  ددددٕخ ا٫چ َدددٔ  عدددة         

        ٌ  ايعًُٝدد ا ايددَ نٓدد  ْٓؿددرٖ    َه ْ آدد  ايبطددٝڀ١  أٚ َدد  مؿددٌ  ًٝدد٘ َددٔ ٚضدد ٥

ايتٓؿٝر َٔ ص٬ٍ  ٬ق آ  ايػ ؿ١ٝ َدحل زؾد م ا٭َدظ ٗ اؾٓد ه ايعطدهسٟ ؾبٗد١       

قٓدد  تِٗ  أْٓدد  ٚإ اصتًؿٓدد  ٗ   اٍايتجلسٜددس. ندد ٕ ذيددو ايتعدد ٕٚ َددٔ قبًددِٗ ٜس ددحل    

اٯزا٤ ٚاي٤٫ٛااخ ا٫ أْٓ  ْتؿل اٍٛ ايكك١ٝ إكدض١ إتُ ًد١  تجلسٜدس ايدٛطٔ ٚإ َد      

ٜٴطذلد ا٫ډ   يك  ٠ٛ. أڂصر   يك٠ٛ ٫ 

ٚيًٛقٛف أَ ّ ٖرا ايذلا حل ٗ أدا٤ ايكڀد ع ايؿددا٥ٞ  ايدرٟ ؾسقدت٘ اًدو إساًد١       

ا تُ ع اضت ٓ ٥ٞ  اٍ تعكٝدااٗ  د   ض ٌٕ َٚكبٌ ٚ دد َٔ قٝ داا ايعٌُ ايؿدا٥ٞ 

يتكٝددِٝ ايٛقددحل ايعدد ّ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚأ ددد٣ ضدد ٌٕ ؽٛؾدد٘  ًدد٢ َؿددرلٖ   طددب       

يطٝ ض١ٝ ٚقڀدحل اٱَدداداا ٚامطد ز ا٭دا٤ ايؿ  دٌ     ا ص إ   ساا إؿس١ٜ يكٝ دآ  ا

يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٗ َٝدد دٜٔ ايػددسف. ٚاطدد ٤ٍ ايهددٌ  ُدد   ٛضددعٓ  إٔ ْعًُدد٘ ٗ ٖددرٙ          

ايٛددددسٚفخ ٚ عددددد َػدددد ٚزاا َطتؿٝكدددد١ ااؿكٓدددد   ددددإٔ  ًدددد٢ نددددٌ ؾددددسد َٓدددد  إٔ ٜطددددع٢   

يًجلؿدٍٛ  ًد٢ ايطدد٬ه ْٚدحل ايتدل دد ا ٚايبجلدك  دٔ إٓ ؾددسٜٔ إطدتعدٜٔ يتكدددِٜ        

غدٗس  ايط٬ه َٔ أؾساد ايػع   ؿسف ايٓٛس  ٔ اْتُد ٤ااِٗ ايڀبكٝد١خ ٚادددْ     إ ٍ ٚ

 اصآَدد  َدددحل  اؿددعٝد نؿ آددد  قددد إطددتعُس   ٫ٚضددتهُ ٍ   ٖصٜتٓدد    ّ 1966أنتددٛ س  

يًعددد مل ٚيهددٌ َددٔ زاٖدددٔ  ًدد٢ اُٗٝػدددٓ   ددإٔ أ ڀددد ٍ      بددت  يٓ خذنددس٣ أنتددٛ س اي دددٛز٠  

     أنتٛ س ِٖ أ ڀ ٍ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ِٖٚ َٔ ضٝهتبٕٛ ايت زٜ .

ٞ .اّ. اّ"أصدلا ضد ٌٕ ٗ ْٗ ٜد١ ايًكد ٤ أْدي أًَدو زغد ؽ  دسٕ         اغدذلٜت٘  َدحل    " د

ٚذيدو  كُٝد١ ا٭ دٛز ايدَ      "غدب٠ٛ -ْؿد   " ٗطًك١ زؾ ف َدٔ ضدٛم ايطد٬ه     500

 ٓددد ٤ َٓدددصٍ ايكددد  ٘ ايعطدددهسٟ  ٗ ايًٝدددٟٛ  بدددداهلل ؾددد حل   ٞ ًٗدددصددد٬ٍ  ُٚؾساٗددد  

س. بٳ خ  دد يكس  َددٔ َعطددهس غٳدد ْؿدد -دقدد زٟخ َددٔ قسٜدد١ دقدد ز ٗ َٓڀكدد١ ازلٗدد  ايهددس٠  

ٛٳإ  بدددايسٓٔ ؾدد حل اطددٌ ٚ ًددٞ  بدددايسٓٔ       ٚغدد زني ٗ ايبٓدد ٤ اٝٓٗدد  ا٭صدد

ٝٸدد ز. ٚؾ ددأ٠  عددد إٔ زلددحل ضدد ٌٕ ٖددرا ايهدد٬ّخ غدد دزا  ٬َدد ا  ايػكدد  ٚاؿددصٕ           ايڀ

ضددجلٓت٘ يتجلددٌ قًددٗ   ػدد ٥س ايؿددسه ٚاٛضددعت  ٝٓدد ٙ يتهػددؿ ٕ ا ُُٗدد  اؿكٝكددٞ        

٘  أن ددس ٚقددجلو اتدد٢  ددسشا     ٚٳع ..  ٓددددى       أضددٓ ْ خ ٚقدد ٍ يددٞ َ شادد :" غٴددٛ قًددت ٜدد  أځد
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َه١ٓٝ  ٹسڇٕ  ٝ ؾحل !  غٛ    اؿِّو  ٗ   ٝ ؾحل !". قًدت يد٘:" ٜد   دٔ ز ٝدحل يٮضدـ ـدَد١        

ايػدددٝڀ ٕ". ؾكددد طعي:" اذا أځاكدددسٖ  ٚضٓطددد  دى ٗ اٛٚٝؿٗددد  ـدَددد١ ايدددسٓٔ".        

 ٚقجلو ٖٚٛ ٜٛاؾٌ ادٜ ٘:"ٖهرا قًتٗ  يٞ َٜٛ ڄ".

ُٸددو  ددريو    ٓٸددٞ ٗ ايطدد  ل ٚأْدد  أقددـ يدد٘  ددٔ َرضددٞ         اٍندد ٕ ًٜ بدد ز٠ زلعٗدد  َ

ٮمح خ ٚنٝدـ ضددعٝت ٗ ايبدد٤ يتكدددِٜ إد ٍ يدد   "بٍ  دٔ ؾدد٬ه "ايؿتٓد١ ٗ َطدك٘ زأضددٞ   

ٝٴجلكچل زغبَ ٗ ٚأد ؾت١ٓ ا٭ٌٖ اًو ٗ َٗددٖ خ يهدٔ  عدد    ا اكسٜبد    د ّ  َدسٚز  ٕؿًٞ ي

غُددد ڄ  َس تألسؾددد ؾغددد ٤ا ا٭قدددداز ٚيٮضدددـ ايػددددٜد إٔ ٜٓتؿدددس ايػدددس  ًددد٢ اـدددرلخ        

يًُػدد زن١ ؾٝٗددد خ ٚ ٓددددٖ  ذٖبددت يًُؿدددًٞ ايدددرٟ ندد ٕ ًّدددو ايطددد٬ه ٚايدددرصرل٠خ     

ؾكًت ي٘:"يكد ضًُتو إ ٍ َٜٛ ځٶ يتط  دْٞ  ٢ً صد١َ ايسٓٔخ يهٔ ايّٝٛ  ًٝو 

 إٔ اطًُي َك  ً٘ ايرصرل٠ ات٢ ندّ ايػٝڀ ٕ".

ٚنُ  أضدًؿت ند ٕ ـددل اَت٬ندٞ  ٕهٝٓد١  دسٕ ٚاضدتعدادٟ يتكددّٗ  يً بٗد١          

١َٝٛ ٚقع ڄ ٬ْٝڄ ٗ ْؿٛع ندٌ اؿ قدسٜٔخ ٗ شَدٔ هدد إدس٤ ؾٝد٘ ؾدعٛ ١  دداڄ         ايك

ٗ اؿؿٍٛ  ٢ً ض٬ه أا دٟ ايڀًك اخ ٚٗ ؿٛ ا ٜطدٛد ؾٝٗد  ايػدعٛز  دإٔ َؿد دز      

أ ددٌخ ثددِ   اٍايتُددٜٛٔ اتٛقددـ أٚ اهدد د. ٚطًدد  ضدد ٌٕ إٔ اضددتع ٌ ٗ ااكدد زٖ  أ٫ٚڄ      

أ ٌخ يهٞ ٜط  دْ  ٗ  ُدٌ ايذلاٝبد ا    اٍطً  َي إٔ ا ًػ٘ ا ٍ ٚؾٛيٓ  َحل ايدلٕ 

  دٕ ٚاصؿ ٥ٗ .  اٍاي٬ش١َ ٱٜؿ شل  

ٜدد ؾحلخ ٖٚٓدد ى أصدددلا أ ٓدد ٤ َددٓڀكَ  ددرصس    اٍأ ددٌخ ثددِ  اٍ  يؿعددٌ ضدد ؾسا أ٫ٚڄ 

ايتڀددٛزاا ايددَ أ كبددت ايدددَ  ايكطددسٟخ ٚايٛدددسٚف ايؿددعب١ ايددَ ُددس  ٗدد  اؾبٗددد١          

ه. أصدلا أصٞ ق ضِ ٚا ٓ ٤  ُدََٛ  ايك١َٝٛ ٚا  تٗ  يًد ِ   يس  ٍ ٚإ ٍ ٚايط٬

 أْدددد٘ ٚ طددددب  ا  دددد١ اؾبٗدددد١ ايكَٛٝدددد١ ٱثبدددد ا زٜ دآدددد   ًدددد٢ أزض  دددددٕ ٗ آؿٝددددر    

ايددَ أًَهٗدد  يؿدد حل    "ايدددلٕ"ايعًُٝدد ا ايؿدا٥ٝدد١خ ؾددأْي قددد ٚ دددا إٔ أڂقدددٿّ َهٝٓدد١       

أ دٌخ ثددِ   اٍاؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ٚإٔ  ًدِٝٗ َطد  داٞ ٗ ْكًددٗ  ٚٓ ٜتٗد  اتد٢ ْؿدٌ        

خ ْٚؿددجلتِٗ أٜكدد ڄ ٗ إٔ ٫ ٜددذلددٚا ٗ د ددِ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ َهٝٓدد١ ايدددلٕ     دددٕ اٍ

ايدَ نٓد  ِتًهٗد  أْد  ٚأ٫ٚد  ُدٞ أٖدٌ صكدس. ٚؾعد٬ قد ّ           "غٝهٞ أ ٛ ؾجلٔ"اي  ١ْٝ 

ا ددٔ  ُددٞ ضدد مل قُددد ٚأصددٞ ق ضددِ  تطددًُٝٗ  ٗ ٚقددت ٫اددل يددٮمح ؾكددٌ قطددٔ           

  بداهلل.

 دد اٝظخ  ًدد٢ ٚٗددٛز   اٍٗدد  طًكدد١ زؾدد ف ص ؾدد١    500مت ْكددٌ َهٝٓدد١ ايدددلٕ َددحل  

ُٹرل ن ٕ ّتًهٗ  ٜٚ٪ سٖ  ا٭مح اطٌ ضعٝد إؿدًٞخ ايدرٟ ٜطدهٔ  د اٝظ. ٚنٓد        اٳ

أْ  ٚأصٞ ق ضِ ٚا ٔ  ُٞ ض مل قُدد صكدس َدحل اضدًجلتٓ  ايػ ؿد١ٝ  ْساؾدل اًدو        

اؿُٛيدد١ ضددرلاڄ  ًدد٢ ا٭قددداّخ ْٚدد٪َٔ شلدد  اؿُ ٜدد١  ًدد٢ طددٍٛ ايڀسٜددلخ ؾعدلْدد  ضٴددً       
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ُٸد١خ ثدِ ٜدساَظخ ثددِ ا    ٖٚٓد ى ؾأْدد    .بٝدٌ ايددلمخ اتد٢ اڀڀٓدد  ايساد ٍ ٗ  د اٝظ     اٴ

يػسا٤ ن١ُٝ َٔ أ ٬ف اؿػٝؼ ايٝ  ط١خ اهؿٞ ؿُٛي١ ضٝ ز٠خ ؾؿههٓد  أ دصا٤ َدٔ    

 َٔ ا٭ ٬ف. " ٴٓداٌ"َهْٛ ا ايدلٕ ٚأصؿٝٓ ٖ   ٝداڄ ٗ ٚض٘ اٴصَتٌ 

 كددٞ  ًٝٓدد  إٔ ْبجلددك  ددٔ ؾدد ا   ضددٝ ز٠ َٛثددٛمخ ؾأغددعسا  ا٭مح ؾدد حل قطددٔ        

ٟخ ٚن ٕ َٔ ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ يً ب١ٗ ايك١َٝٛخ  طس اًو اؿُٛيد١خ ٚطًبدت   ايبؿرل

َط  دا٘ يٓ  يًجلؿٍٛ  ٢ً ايطٝ ز٠ إٓ ضب١خ ٚنرا ٗ زف اؿػٝؼخ عهدِ صدلاد٘   

ٚػس ت٘خ ٭ْ٘ ٜعٌُ اٝٓٗ  َدحل ايعدٛادٟ ايدرٟ ًّدو ضدٝ ز٠ ٓدٍٛ كؿؿد١ يٓكدٌ         

ب١  دٌ ا ؾد١ ايؿدسع    ضٛم اؿػٝؼ ٚا٭ ٬ف ٗ  دٕ ايٛاقدحل  ًد٢ ٖكد    اٍا٭ ٬ف 

 ٚا ؾ١ ايعٝدزٚع َجل ذاا َسنص غسط١  دٕ.

 ٌ  َٔ   ٛ ٕ ؾد حل ايعدٛدٟ ٚقُدد  دٔ َكبدٌ      ا ض ٥كٞ ا٭ ٬فخ ند ٕ ٖٓد ى ا٭صد

ُٖٚدددد  َددددٔ أقس دددد ٤ ا٭مح اطددددٌ  بددددداؿبٝ   ًددددٞ إٓؿددددٛزٟخ شلددددرا اددددٍٛ اطددددٌ          

 بددداؿبٝ  ٚؾددد حل ايبؿدددرلٟ َساؾكدد١ اؿُٛيددد١خ ٚأْددد  ٚأصددٞ ق ضدددِ ٚضددد مل قُدددد     

 ْتتبعِٗ  طٝ ز٠ أ س٠ أصس٣خ ات٢ ْڀ٦ُٔ  ٢ً  بٛزِٖ ْك ٙ ايتؿتٝؼ.صكس 

ايػددددٝ    ُددد ٕ ٭ ػٿددددس ضدددد ٌٕ   ٛؾددددٍٛ   اٍ عدددد ا تٝدددد ش ْكڀدددد١ ايعًدددِ أضددددس ٓ    

 دددٕخ ٚدصددٌ ضدد ٌٕ َعطددهس  ػددسٜٔ "بزّ  ددٛيٝظ    اٍاؿُٛيدد١  طدد٬ّخ  عدددٖ  زاؾكٓدد   

       ٚ ٕڂكبًدددٞ ٚ بددددايسٓٔ صًٝؿددد١خ  ُٖددد  قددد  ڀ ٕ ٗ   ضددد  ك ڄ"خ  ثدددِ صدددسع َٓددد٘  سؾكددد١  ا

ايبدددٛيٝظ إطدددًوخ يهُٓٗددد  أٜكددد ڄ َدددٔ ْػدددڀ ٤ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١خ ٚنددد ٕ  سؾكتُٗددد           

ٓٳدد      ٝهدٌ ايتؿ ؾد    ٓدٜ ٕ ٫ أ سؾُٗد . أصدلْد ِٖ    َٴٛقدحل ايبٴ ٌ  دٔ ايطدٝ ز٠ ٚاؿُٛيد١ ٚ

َٛقدحل ايطدٝ ز٠ ٗ ضدٛم ا٭ د٬فخ ٚقد َٛا       اٍايَ  داصًٗ  ايدلٕ ٚايرصرل٠. ؼسنٛا 

ا٭ د٬فخ ٚطًبدٛا َػد دز٠ اؾُٝدحل ادَ ٜدتِ اصد٤٬ ايطدٛم          ع١ًُ ا تك ٍ يهٌ   ٥عٞ

ضدٝ ز٠ ايػدسط١ اتد٢ ٜكدُٓٛا ْكًدٗ        اٍٚاؿتٝؼ اؿُٛي١خ ثِ اصرٚا ايبٴٓد إڀًٛ د١  

إه ٕ إكسز اصؿ ٥ٗ  ؾٝ٘ دٕٚ اعسقٗ  ٭ٟ اؿتدٝؼ.  ٚ عدد َدسٚز ضد  ١      اٍٚاٛؾًٝٗ  

أ ددٌخ  اٍا  عدددٖ   ًدد٢ ذيددو مت اٱؾددساع  ددٔ اات ددصٜٔ َددٔ  دد ٥عٞ ا٭ دد٬ف.   ددد    

ٜ ؾحل. ٫ٚاك ڄ اضدت دّ ايؿددا٥ٕٝٛ ٖدرا     اٍؾُٝ    د  أصٞ ق ضِ ٚض مل قُد صكس 

ٚچؿددت          ٚٴ ايدددلٕ ٗ  ددد٠  ًُٝدد ا ندد ٕ بصسٖدد  قددس  إڀدد ز ٚايًددٛا٤ ايطدد دعخ أٟ أْٗدد  

 ٚعل ـد١َ ايسٓٔ.
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د أٓدددد ايؿددد٬اٞخ ٗ شزا ا٭مح اطدددٌ  بدددّ 1966َدددٔ  ددد ّ ٗ اادددد٣ ا٭َطدددٝ ا 

ُٸكٗدد  ا٭ؾددٌ ايٛااددد            َٓصيدد٘خ َدٜٓدد١  عدد زخ ن ْددت اددس ڀي ؾٝدد٘  ٬قدد١ ُٓٝدد١خ  

ٓٻدد ٤اڄ َدد ٖساڄ َٚكدد ٍٚ  ٓدد ٤ َعسٚؾدد ڄ ٗ َٓڀكدد١       ٚإٗٓدد١ ايٛااددد٠خ ؾكددد ندد ٕ ٖددٛ اٯصددس  ٳ

أ ٌ. ن ْت يك ٤اآ  غب٘ دا٥ُد١خ ٫ آكڀدحلخ اثٓد ٤ ؾدذل٠  كد ٥ٞ ٚ ًُدٞ ٗ أ دٌ.  يهدٔ         

 تًو ا٭َط١ٝ أْ٘ أ ٗسْٞ عٝ شا٘ ٕطدع  دٜدخ ندبرل اؿ دِخ وُدٌ     َ  ذنچسْٞ

ٚأ ًػددي أْددد٘ ٜسغدد  ٗ  ٝددحل ٖدددرا إطدددعخ ٚيهٓدد٘ ىددد ف َددٔ  سقدد٘  ًددد٢         خطًكدد١  14

 ايٓ ع يعدّ اَت٬ن٘ زصؿ١ اٝ ش٠ ٖرا ايط٬ه.

طًبدددت َٓددد٘ إٔ ٜطدددًُي إطددددع َدددحل نُٝددد١ ايدددرصرل٠ ٚضدددأاٛيچ٢  سقددد٘ ٚ ٝعددد٘خ     

 تدٛقٞ اؿدرز  ٓددَ  أآكدٌ  د٘ أٚ  ٓدد  سقد٘ يًبٝدحلخ ٭ْد٘ ٗ          ؾطًُي اٜد ٙخ ٚأٚؾد ْٞ   

ٞٸ َدٔ قبدٌ ايػدسط١     ِ ا ي١ مت ايكبة  ً ٗٳ  دأْٞ َدٔ ؾددا٥ٝٞ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ أٚ       ضدأڂاٻ

 بٗددد١ ايتجلسٜدددسخ ٚضدددأاعسض يًطددد ٔ ٚايتعدددرٜ . ٚنددد ٕ  دددريو ٜدددرنسْٞ عددد د       

   ٍ  ٖ ثددٌ ضددبل إٔ اعددسض يدد٘ ٖددٛ غ ؿددٝ خ ٚز٣ٚ اؿ ؾددٌٝ قؿدد١ ااؿ قدد٘ َددحل أاددد ز دد 

ا٭َٔ َٔ أٖدٌ ؾكدٌ  دإٔ ٜبٝعد٘ قٓ  دٌ َٚطدضد ا. ٚٗ أادد ا٭ٜد ّ أ ًػد٘ ز دٌ ا٭َدٔ            

 أْ٘ ضٝبٝع٘ قٓب١ًخ ٜٚبدٚ إٔ ا٭َٛز ن ْت اطرل  ت ڀٝ٘ َٔ ز  ٍ ا٭َٔخ شلدرا مت  

ايكددبة  ًٝدد٘ َٚعدد٘ ايكٓبًدد١ ٗ ايػددٝ    ُدد ٕخ ٚاٴهددِ  ًٝدد٘   يطدد ٔخ َٚهددك ؾٝدد٘ َدد    

 ْ أٓددد ايطددًڀ ٕ  ؾددس  بددداهلل ايؿكددًٞ ٜٚكدد ز  ضددت١ أغددٗسخ ادددصٌ  عدددٖ  ايطددًڀ ٕ 

طدد٬م ضددساا٘خ  طددب   ٬قتدد٘ ايڀٝبدد١  ُٗدد خ ٕٚعسؾتُٗدد  اؾٝددد٠    بددداهلل ايؿكددًٞ  ٱ

  أْ٘ ز ٌ َط مل ؾأصًٞ ضبًٝ٘.

َٓڀكد١ ص يٝد١خ ٖٚٓد ى زَٝدت ثد٬  طًكد ا  د٘خ         اٍأصرا َعٞ إطددع ٚاػٗدت   

ىدريي أٚ ىدرٍ   اتد٢ ٫   خ٭صتدل   ٖصٜت٘ ٚدقت٘ ٗ ايتؿدٜٛ  ٚؾد٬ا١ٝ ايدرصرل٠   

 غرلٟ  ٓد آؿٝر أٟ  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ قد ا٫لًٝص ٗ  دٕ.

ن ٕ ؾسادٞ عؿدٛيٞ  ًد٢ ٖدرا إطددع ٫ ٜٛؾدـخ ٚقًدت ٗ ْؿطدٞ: ضدأدصٌ  د٘           

 دٕ ٭صدل قٝ د٠ ايعٌُ ايؿدا٥ٞ  أْي   ٖص َحل ض٬اٞ يتٓؿٝدر أٟ  ًُٝد١ ؾدا٥ٝد١خ    

ه.  ٖددرا ايؿددسه ٚأنددٕٛ  ددريو قددد ٚؾچددسا  ًددِٝٗ َت  دد  ٚاهدد يٝـ ايبجلددك  ددٔ ايطدد٬  

َدٜٓددد١  اٍ ددددا  . ددددٕ اٍٞ اتددد٢ فدددسد ايدددتؿهرل َ ددد طس ادص يددد٘  اْطددد ْايػددد َس 

زنبدددت ٗ إكعدددد ا٭َددد َٞ ظ ْددد    "ؾدددسش٠  ددددٕ" عددد زخ ٚٗ قڀددد١ ضدددٝ زاا ا٭ دددس٠  

ٜد ؾحلخ   -ايط ٥لخ  ايرٟ ن ٕ َ يهٗ  أٜك خ ٚازل٘ أٓد  ًٞ  ٔ  ًٛإخ َٔ يبعدٛع 

ايػدٝ    ُد ٕ ٚايعهدظ.  كدٞ      أٍ  عد ز  ٚند ٕ  ًُد٘ ٜكتؿدس  ًد٢ ْكدٌ ايسند   َد       
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اٛايٞ ٌَٝ ٚااد ٜؿؿًٓ   ٔ أٍٚ ْكڀ١ اؿتٝؼخ ٜتُسنص ؾٝٗ   ط نس أٖدٌ ؾكدٌخ   

ٜٚٓؿجلٕٛ ايسن    إٔ ٜذلنٛا أٟ ضد٬ه ٗ ٖدرٙ ايٓكڀد١ َك  دٌ ٚؾدٌ أَ ْد١خ ٚ ٓدد        

 ايعٛد٠ ٜتِ اطًُِٝٗ ايط٬ه إسصـخ أَ  غرلٙ ؾٝهٕٛ  سق١ يًتؿتٝؼ.

 ٕ ٛ    أٚقددـ ايطدد ٥ل  ددٔ  ًددٛا ايٓكڀدد١خ  ؽايطددٝ ز٠ ؾ ددأ٠  ًدد٢   ْدد  ايڀسٜددلخ قبددٌ  ًدد

َتعرزاڄ  إٔ ادساز٠ ايطدٝ ز٠ قدد ازاؿعدت ٚؼتد ع يًتدلٜددخ ٚطًد  َدٔ ايسند   ايٓدصٍٚ           

َٔ ايطٝ ز٠ ي٬ضدذلاا١. أصدرْٞ   ْبد ڄ ٚقد ٍ يدٞ:" ٕد ذا ؽد طس عُدٌ ايطد٬هخ أ دسف           

ْكڀددتٌ يًتؿتددٝؼخ    ددإٔ ٚزا٤ ٖددرٙ اجمل شؾدد١ أَددس ٖدد ّ  ددداڄخ يهددٔ أ٫ ادددزٟ  ددإٔ أَ َٓدد     

ٚأْٗدِ ٫ ق يدد١ ضٝهتػددؿٕٛ  أَدس ٖددرا إطدددعخ ايددرٟ انتػدؿت ٚ ددٛدٙ َعددو  هددٌ     

ضددٗٛي١ ٜٚطددس َددٔ ايٓٛددس٠ ا٭ٍٚخ ؾجل ُدد٘ ايهددبرل َك زْدد١ ظطددُو ايٓجلٝددٌخ هعددٌ   

انتػددد ؾ٘  دددٔ  عدددد أَدددساڄ ضددد٬ٗڄ". ثدددِ طًددد  َدددي إٔ اضدددًُ٘ ٖدددرا إطددددع ٚضدددٝتٍٛ    

ز٠خ  ًددد٢ إٔ ٜطدددًُي اٜددد ٙ ٗ َٓڀكددد١   ڀسٜكتددد٘ أَدددس اصؿ ٥ددد٘ ٗ  ڀدددٔ نسضدددٞ ايطدددٝ   

ٗ َطددد  داٞ ٗ ادصددد ٍ   ١ايػدددٝ    ُددد ٕ. غدددعسا  ؿدددجل١ ن٬َددد٘ ٚ سغبتددد٘ ايؿددد دق  

 إطدع دٕٚ َػ نٌ.

ا تصْدد  ايٓكڀدد١ ا٭ٍٚ دٕٚ اؿتددٝؼ اكٝكددٞخ يهددٔ َدد  إٔ ٚؾددًٓ  ْكڀدد١ ا٫لًٝددصخ    

ااددد٣ اـدددِٝ   اٍاتدد٢ طًبددٛا َٓدد  ايٓددصٍٚ ْٝعدد ڄ َدددٔ ايطددٝ ز٠خ ٚأَسْٚدد    يدددصٍٛ         

ٕ ؿؿدد١ يتؿتددٝؼ ايسندد  خ ؾُٝدد  ٜتٛيددٕٛ ٗ ْؿددظ ايٛقددت َُٗدد١ اؿتددٝؼ ايطددٝ ز٠.    ا

نٓت أصتًظ ايٓٛس َٔ اـ١ُٝ  ٢ً نٝؿ١ٝ اؿتٝؼ ايطٝ ز٠خ ٚايكًدل ٜطدٝڀس  ًد٢    

ٕ نٝ ْٞخ َٔ اْهػ ف أَس إطدعخ ٚاـٛف ٖد  قدد ٜتعدسض يد٘ ٖدرا اٱ      ايڀٝد    ْطد 

ايطدددٝ ز٠  دقددد١..   طدددب  اع ْٚددد٘ َعدددٞ ٚق ٚيتددد٘ ػٓدددٝيب َػددد نٌ ندددبرل٠. ؾتػدددٛا      

ايهساضددٞ ا٭َٝدد١.. ٚؾتجلددٛا غڀدد ٤ إهٝٓدد١خ ٚقًبددٛا اكٝبدد١ َؿهدد ا ايطددٝ ز٠خ يهددِٓٗ مل      

 هدٚا غ٦ٝ ڄخ ؾجلُدا اهلل ن رلا.

ٚاؾددًٓ  ايطددؿس اتدد٢ اٛقؿٓدد  ٗ قڀدد١ أ ددٌ ٗ ايػددٝ    ُدد ٕخ ٚن ْددت ًَتكدد٢         

ٞٸ       يبعة قٝ داا اؾب١ٗ ايك١َٝٛخ يهٔ مل أ د أادا َدِٓٗ اٝٓٗد  ٖٓد ىخ  ؾعدسض  ًد

أَد ّ َػدس     اٍأٟ َه ٕ أزٜدٙ. ؾڀًبت َٓ٘ إٔ ٜٛؾدًي   اٍايط ٥ل اضتعدادٙ يٓكًٞ 

ؾػدهسا٘ ٚقًدت يد٘  دأْي يدٔ       خاؿُ دٟخ ٖٚٓ ى ضًُي إطدعخ ٚد   اهلل إٔ وؿٛي

 أْط٢ ي٘ ٖرا اؾٌُٝ َ  اٝٝت.

ن ٕ َػس  اؿُ دٟخ ًَتك٢ يًؿدا٥ٌٝخ ٚظٛازٙ َسنص يًكٝ د٠.  كٝت َٓتٛدسا  

  اددٛايٞ ضدد  ١خ اتدد٢  دد ٤ ضدد ٌٕ ٚأصدلادد٘  كؿدد١ اؿددٛيٞ  ًدد٢ إطدددعخ      ٗ إػددس

   ٘ ٚا ددددٜت  ددد ٖصَٜ أْددد     خٚغدددٗ ١َ ٚذنددد ٤ ايطددد ٥ل ٗ اصؿ ٥ددد٘خ ٚف شؾتددد٘ ٗ اٜؿددد ي
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َٚطدضدددٞ يتٓؿٝدددر أٟ  ًُٝددد١خ َ٪ندددداڄ أْدددي قدددد  س دددت اضدددت داَ٘ ٗ  عددد ز. أصدددر     

إطددع ًٜٝدل   إطدع ؾسا خ ؾك ٍ يٞ: " غهسا ٜ  ؾ حلخ نؿٝت ٚٚؾٝتخ ٚا ِ  ٖرا 

ٖٚددرا َدد  ندد ٕ ٜٓكؿددي عددل ٚقددد ٚؾسادد٘ ٚأزٜددد اضددت داَ٘ ٗ  ًُٝدد١ ضأغدد زى       خ ددٞ

 ؾٝٗ خ ٚاتُ  ضٓجلت  و ٗ ا٭ٜ ّ ايك د١َ".

 عد ايدَ  ايكطسٟخ ٚ طب  اؿ  ١ إ ضد١ يًطد٬ه أ ًدؼ ا٭مح اطدٌ ْ ؾدس  ٴُدرل       

د ا٭مح ضدد ٌٕ  ددٔ ٚ ددٛد َت ددس َددسصـ يبٝددحل ايطدد٬ه ٗ َدٜٓدد١ غددكسٙ ًّهدد٘ قُدد       

أٓدد  ددٔ  ًدٛإخ أصددٛ ايطدد ٥ل ايػدِٗ  ًددٞ أٓدد  ددٔ  ًددٛإخ ٚأغًد  َبٝع ادد٘ ن ْددت       

َطدضدد ا ٚذصدد ٥س كتًؿدد١. ٚن ْددت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ اٝٓٗدد  ٫ ًُددو إدد ٍ يػددسا٤    

ايطد٬هخ شلدرا قدسز ضد ٌٕ ٚفُٛ د١ َدٔ ايؿددا٥ٌٝ ا٫ضدت٤٬ٝ  ًد٢ ايطد٬ه ٗ ذيدو            

   ٕ ٌ ٫ ددٔ  ًددٛإ  أْدد٘ ضٝعٛقدد٘ ٗ   إت ددس. ٚمت ايتطددًِٝ  ٗددد٤ٚ  طددب  اڀُٝٓدد ا ضدد 

إطتكبٌ. ٚزغِ ٚ ٛدٟ ٗ  ع ز اٝٓٗ  ؾأْي مل أ سف  ٔ ٖرا ا٭َسخ ا٫چ َدٔ ضد ٌٕ   

ْؿط٘  ٓدَ  أصدلْٞ أْ٘ اعُد ا ؿ ٥ٞ َٔ ٖدرٙ إُٗد١  طدب  إٔ إ يدو َدٔ َٓڀكد١       

ٔٷ ٭صٝ٘ َط  داٞ ٗ اصؿ ٤ إطدع. َٳدٜ  ٜ ؾحلخ ؾك٬  ٔ ادزان٘  أْي 

  ّ ٚاطددًُت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١     خايهؿدد ه إطددًوخ ٚاٴددٛع ايٓكدد ٍ   يٓؿددس      أْككددت أٜدد 

ّ. يهددٔ 1969ْٜٛٝددٛ  22ز٥ ضدد١ ايدٚيدد١ ٗ   اٍايطددًڀ١خ ٚٚؾددٌ زؾٝكددٞ ايؿدددا٥ٞ ضدد ٌٕ   

ٛڂددس يًُ تُددحل             ٖٓدد ى َددٔ زندد  َٛ دد١ اي ددٛز٠ ٚاطددًل ايڀډؿددس٠ ا٫ٜديٛ ٝدد١ ايددَ آ

ؾ ؾدبجلت   خكٞ يًُ تُحل   تب زٙ طبك ا َتٓ اس٠خ ؾب يػٛا َ  أزلٛٙ ايت رٜس ايڀب

 ٓ ؾس ايڀبك١ ايدل ٛاش١ٜ ايؿػرل٠خ اط  ٚؾدؿِٗخ  ٖدٞ إذل ؿد١  ددٚيتٓ  ايؿتٝد١خ      

دٚي١ ايعُ ٍ ٚايؿ٬اٌخ ٚأصرٚا ٜكٝٸكٕٛ  ًٝٗ  اـٓد مخ ٚأؾدبجلت ٖدرٙ ايػدسو١ ٫     

     ٚ  ًدددد٢ اٝ اٗدددد . ٚايطددددب  إٔ إصاٜدددددٜٔ      أاٝ ْدددد ڄ ؽدددد ف  ًدددد٢ أ٬َنٗدددد  ؾكدددد٘خ  ددددٌ 

ٛٸقددددٛا اٱزٖدددد   ايؿهددددسٟ     ا٭ٜددددديٛ ٌٝ ٖددددٔ ٫ ادددد زٜ   شلددددِ ٗ ؾددددٓحل اي ددددٛز٠خ قددددد ؾ

 تڀددسؾِٗ يًٓٛدد ّ ٚقٝ داادد٘خ ٚأَ دد ٍ  ٤ٚا يًتعددٜٛة  ددٔ َسنډدد  ايددٓكـ يدددِٜٗخ ٚأضدد  

ٖدد٪٤٫ مل ٜعٝػددٛا ٚددسٚف اي ددٛز٠ ٚمل ٜهتددٛٚا  ددٓرلإ َٚعُعدد١ َعدد زى ايهؿدد ه إطددًوخ     

         ٔ ٗٵدِ  ٓ ؾدس َٚهْٛد ا لد ه اي دٛز٠خ ؾؿدػ ز إد٬ىخ ٖد أطًكدٛا   ٚشلرا ؾع   ًدِٝٗ ؾځ

 ًِٝٗ " س ٛاش١ٜ ؾدػرل٠" ند ْٛا أٜكد ڄ قدد د ُدٛا اي دٛز٠   ٕد ٍ ٚايطد٬ه ٚأضدُٗٛا ٗ          

 ٓ ١ٜ ايؿدا٥ٌٝ.

أٟ َددٔ اؾبٗدد ا أْتُددٞخ ندد ٕ قددد    اٍايددرٟ ؼ غدد٢ إٔ ٜطدد يي   ْطدد ٕٚذيددو اٱ

اذاڄ ٫ ؾدسم   خاقتٓحل  أْي اَ  إٔ أنٕٛ  كٛا ٗ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ أٚ ٗ  بٗد١ ايتجلسٜدس    

ُددد خ اطددد  ٚ ٗددد١ ْٛدددسٙخ ؾه٬ُٖددد  اك َٚددد ٕ إطدددتعُس َٚدددٔ أ دددٌ اسٜددد١        يدٜددد٘  ٝٓٗ

ٚنساَددد١ ايدددٛطٔخ ؾػدددعس  دددإٔ  ًٝددد٘ ٖدددٛ اٯصدددس إٔ ٜطددد  د  ػددد٤ٞ  َدددٔ أ دددٌ اطدددٌٗٝ      
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اشلددددفخ إتُ ددددٌ    ٫ضدددتك٬ٍخ  ًدددد٢ ايدددسغِ أْددد٘ ٗ ٖددددرا إ ددد ٍ ّ ددددٌ       اٍايٛؾدددٍٛ  

رنس ايدل ٛاشٜددد١ ايؿدددػرل٠. ٚنددد ٕ  ًٝٓددد  ٚ ًددد٢ َدددٔ زنبدددٛا َٛ ددد١ ايطدددًڀ١ إٔ ْتددد   

أٖددداؾٓ  ا٫چ َطدد  د٠ َددٔ ؾتجلددٛا  ٝددٛاِٗ ٱصؿدد ٤ ٚٓ ٜدد١   اٍْٝعدد ڄ  أْٓدد  مل ْؿددٌ 

ايؿدا٥ٌٝخ َٚٔ ْكًٛا ٚض ٥ٌ ايٓك ٍ َٔ ا٭ضًجل١ ٚإتؿ ساا ٚإٓػٛزاا  طدٝ زااِٗ  

 أٚ أصؿٖٛ  ٗ أاٛاؽ َٓ ششلِ.

 أؾددع ايددرٟ ضدد  دْٞ َٜٛدد  ٗ   ْطدد ٕ ٝددد إٔ َدد  ٜدد رل ا٭مل ٚاؿطددس٠ إ ذيددو اٱ 

سٚفخ ٚ  شف عٝ ا٘ َٚ ي٘خ اُٝٓد  أصؿد٢ إطددع ٗ داصدٌ نسضدٞ ضدٝ زا٘خ قدد        ايٛ

  ٤ْٞ  عد اـڀ٠ٛ ايتؿجلٝجل١ٝ غ نٝ ڄ أِْٗ قد ؾ دزٚا ضٝ زا٘ ٚنرا اسٸاز٠ ن ٕ 

ٜ٪ سٖددد  ٗ غدددل ايڀسقددد اخ ٚأْددد٘ صددد ٥ـ ٖددد  قدددد ٜٓتٛدددسٙ ٭ْٗدددِ ؾدددٓؿٛٙ ٚ  ٥ًتدددد٘           

٘  ددددإٔ َ ددددٌ اًددددو    دددد يدل ٛاشٌٜ أ دددددا٤ اي ددددٛز٠. ٚ ًدددد٢ ايددددسغِ َددددٔ اڀُٝٓدددد اٞ يدددد      

ايطًٛنٝ ا ٖٞ فسد اؿسؾ ا ؾسد١ٜ ٫ اعهظ ايتٛ ٘ اؿكٝكٞ يً ٛز٠خ ٚإٔ ز٥ ضد١  

ايدٚيددد١ ٚقٝددد د٠ ايتٓٛدددِٝ يدددٔ اٛاؾدددل  ًددد٢ َ دددٌ اًدددو ايػدددڀجل اخ ٚأْددد٘ ٚأَ  يددد٘ قدددد     

ُٻٔ ند رلاڄخ اتد٢ ق  ًتد٘  عدد            ض ُٖٛا ٗ د ِ اي دٛز٠خ َٚدحل ذيدو غدعسا  أْد٘ مل ٜدتڀ

قُدددد  ُدددس ؾددد حل َطددد٦ٍٛ   اٍ ٌٕ َٛ ٗددد١ أضدددبٛع َٚعدددٞ زضددد ي١ َدددٔ ايدددس٥ٝظ ضددد  

 ايصزا ٞ اٝٓٗ  ٗ ٜ ؾحل  تطًُٝ٘ َ  ا صٚا  ًٝ٘. ؾ٬هاٱ

ٚ عددد اددٛايٞ غددٗسٜٔ  دد ٤ْٞ ْؿددظ ايػدد ـ أٓددد  ددٔ  ًددٛإ  ؿددجلب١ قُددد          

أصٝ٘خ ٚطًب  َي إٔ أزا  شلِ َك  ١ً َحل ايدس٥ٝظ ضد ٌٕ عكدٛزٟ غ ؿدٝ  َعُٗد خ      

    ٟ –ند ٕ ًّهد٘ قُدد ٚأصدٛٙخ ٚايدرٟ       يترنرلٙ  كؿ١ َت دس ايطد٬ه ٗ غدكسٙ ايدر

ٖ ْددد٘ ضددد ٌٕ ٚفُٛ تددد٘ َدددٔ ايؿددددا٥ٌٝ ؿ  ددد١ اي دددٛز٠ اٝٓٗددد     -نُددد  أضدددًؿٓ 

يًط٬ه ٚٚ دد ؾد اب٘  د يتعٜٛة ٫اكد . ٚأٚقدجل  أْد٘ ٜؿدع   ًُٝٗد  َك  ًتد٘  عدد           

إٔ أؾبو  ز٥ٝطد ڄخ ٚاتد٢ ٚإٔ ضٴدُو شلُد  َك  ًتد٘ ؾطدٝهٕٛ أَدس قدسع   يٓطدب١ شلُد            

 أَ َ٘ ٖٚٛ ز٥ٝظ ايدٚي١خ ٚنأِ  ٜتُٗ ْ٘  إٔ ي٘ ضٛا ل ضڀٛ.اث ز٠ ٖرٙ إطأي١ 

ُٸٓتُٗ   إٔ ض ٌٕ ٚإ ند ٕ قدد قبدٌ ثكد١ زؾ قد٘ ٗ اهًٝؿد٘        ٓؿد   ََٔ   ْيب ط

ػددرل غدد٦ٝ ڄ ٗ ضددًٛنٝ ا٘خ   ٜ ٔز٥ددٝظ ايدٚيدد١خ ا٫ إٔ ذيددو اؾدد ٙ ٚايطددًڀ١ ٚايػددٗس٠ يدد    

ىًددـ  ٛ دددٙ.  ؾ يتٛاقددحل ٚايبطدد ط١ ٚايٛؾدد ٤ ٖددٞ َددٔ زل ادد٘خ َٚدد  داّ ٚ دددنِ ؾًددٔ     

ٚقًددت شلُدد  أْدد٘ ٫ اددسع ٗ اددرنرلٙ  ٗددرٙ اؿ دثدد١ ط ٕدد  أْدد٘ اددٌ دصددٌ  ًدد٢ إت ددس        

 داؾحل قسٚز٠ اؿؿٍٛ  ًد٢ ايطد٬ه يً دٛز٠خ قدد  دسٸف  ٓؿطد٘ ٚاضدِ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١          

 ٚايتصّ   يتعٜٛة ٗ ايٛقت إٓ ض .
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 ػدددس داز  ايس٥ ضددد١خ ٚطًبدددت َدددٔ ايدددس٥ٝظ إٔ أق  ًددد٘ ٕدددد٠    اٍأصدددراُٗ   ؿدددجلبَ 

ٕٳ يدددٞ   يدددددصٍٛ َب غدددس٠ دٕٚ أٟ اْتٛددد زخ ؾددددصًت ٚؾدددد ؾجلت٘ أ٫ٚڄخ        دقددد ٥ل ؾكددد٘. أذٹ

ٚابعي ا٭مح أٓد  ًدٛإخ ٚأصدرلاڄ قُدد  دٔ  ًدٛإ. ٚند ٕ َعدسٚف  دٔ ا٭مح قُدد          

 ٔ  ًٛإ أْ٘  ٓدَ  ٜعدل  ٔ اب٘ ٚااذلاَ٘ يػ ـ َد خ ٜبد يؼ ٗ ااتكد ْ٘ ٚ ٓ قد٘     

ُددٌ َددحل ايدس٥ٝظ ضدد ٌٕخ ايدرٟ ؾٛ ٦ددت  دد٘    خ ٖٚهدرا   ١اَڀد زٙ  كڂددب٬ا اد ز٠ َٚت٬اكدد  

ٍڈ:" غٴدٛ ٜدد             ٜددٜس زأضد٘   ػد ٖٞ َٚد  شاٍ ا٭مح قُددد ًَتؿدك ڄ  د٘خ ٚقد ٍ يددٞ  ؿدٛا  د 

ؾ حل  بت يٞ َعو   غل". غعسا  د ؿسع َدٔ ٖدرا ايتؿدسفخ  َٚدٔ أ دٌ اًڀٝدـ        

ٝٸدحلخ أْد٘ ود ٍٚ إٔ ٜعددل  دٔ ابد٘ ٚاكددٜسٙ يدو  َٓدر           ا٭ ٛا٤ قًت يًس٥ٝظ:" ٜ   ٔ زٴ 

 ٘ ٗ اطًُٝو قتٜٛ ا َت سٙ َٔ ايطد٬ه ٗ غدكس٠خ ٖٚدٛ ٜػدعس اٯٕ أْد٘ قدد       قتٓ ا

صدّ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايدٛطٔ  ؿكدًو". قدجلو ايدس٥ٝظ ٚادرنس اؿ دثد١خ ؾكد ٍ:        

قُدد قد ٬٥ڄ: اذاڄ أْدت َدٔ أصددرْ       اٍ"َؿٗدّٛ ٜد  ؾد حل"خ ثدِ  ًدظ ٗ َكعددٙ ٚاٛ د٘        

اكددِٜ زضد ي١  كُٝد١ اْد يٞ     َٓ٘ ايط٬هخ ٚٚ دْ ٙ   يتعٜٛةخ ٚاٯٕ َ   ًٝهِ ض٣ٛ 

إبًددؼ َكدد ؾ  ايٝدد٘ َبًددؼ  تعددٜٛة نددٌ اـطدد ٥س إذلابدد١  ددٔ َدد  أصددرْ ٙ َددٔ ضدد٬ه.    

ٚ ًدد٢ ايؿددٛز قدددَٛا يدد٘ زضدد ي١ ضددبل شلددِ ػٗٝصٖدد  َددٔ قبددٌ شلددرا ايػددسض. ٚٗ ْؿددظ       

ايدددا٥س٠ إ يٝدد١ ٗ ايس٥ ضدد١  ؿددسف إبًددؼ   اٍايًجلٛدد١ اددسز ايددس٥ٝظ َددرنس٠ َٛ ٗدد١  

أْدد٘ اعددٜٛةٷ اُددد  ًدٞ  ددٔ  ًددٛإ   ددٔ قُٝدد١ ضدد٬ه أصرادد٘    اٍ ٠غدد زند ٬َڄخ َددحل اٱ 

 َٓ٘ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ أثٓ ٤ ايهؿ ه إطًو.        

 لطعة سالح 452لٌادة عملٌة االستٌالء على 

ّ ؾٳددعٳٸدا اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١خ قٝد د٠ ٚقٛا دددخ   1967ٗ  داٜد١ ايٓؿددـ اي د ْٞ َددٔ  د ّ    

ضدك ٙ َدٜٓد١  ددٕ ٚقدٛااٝٗ  ٚؼسٜسٖد       َٔ  ًُٝ اٗ  ايؿدا١ٝ٥ ا١ُٕٛٓ ٚاشل دؾد١ ٱ 

ايدلٜڀدد ْٞ ٚنددرا اضددك ٙ ايطددًڀٓ ا ٚإػددٝ  ا ٚإٓدد طل        ضددتعُ ز ايه َددٌ َددٔ ا٫  

ايعٛايدددلخ   خا٭صدددس٣ ايدددَ مل اطدددك٘  عدددد ٗ ٜدددد اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ َ دددٌ اكدددسَٛا        

ايٛاادٟخ إٗس٠ ٱثب ا ٚاأٌَ ايدٚز ايسٜ دٟ ايؿع ٍ ٚإتؿٛم  ٢ً ايؿؿ ٥ٌ ا٭صس٣ 

ِٗ  ب١ٗ ايتجلسٜس. ن ْت اؾب١ٗ ايك١َٝٛ اٝٓٗ  قد ُهٓدت َدٔ اضدك ٙ    ٚٗ َكدَت

ايػعٝ خ إؿًجلٞخ ؿ  ٚدث١ٓٝ. ٖرا ايٛقحل ٚاًو ايكٓ   ا  عًتي أعدك   خايك يحل

 َ ٌ غرلٟ  ٔ أٟ ٚض١ًٝ اكُٔ ؼكٝل أٖداف اؾب١ٗ ٚغ ٜ اٗ .

ن ْدددت اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ صددد٬ٍ ايددد ٬  ايطدددٓٛاا إ قددد١ٝ قدددد ازاؿدددحل زؾدددٝدٖ        

غدددٗساٗ  ٚضدددد٘ ايػدددع خ ٚاٛٝددددت  تأٜٝددددد ٚاضدددحل َددددٔ كتًدددـ قڀ   ادددد٘ ٗ إدددددٕ      ٚ

 ٚا٭زٜ ف ٭ْٗ :
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أ٫ٚڄ: اْب كت َٔ ايػع  ٚا تُددا  ًٝد٘ ٗ إد ٍ ٚايطد٬هخ أٟ أْٗد  ن ْدت ٚطٓٝد١        

   َتٝ ش دٕٚ أٟ ٚؾ ١ٜ أٚ َط  داا ص ز ١ٝ.

ث ْٝددددد ڄ:  طٳٸددددددا ايتڀًعددددد ا اؿكٝكٝددددد١ شلدددددرا ايػدددددع   هدددددٌ طبك اددددد٘ ٚغدددددسا٥جل٘   

  تُ  ١ٝ.ا٫

 .ث ي  ڄ: بَٓت َٚ زضت إبدأ ايك ٥ٌ "إ َ  أڂصر   يك٠ٛ ئ ٜطذلد ا٫   يك٠ٛ"

ن ٕ َ  ٜٓكؿٓ  علخ َٚ  ٫ ٜدٓكـ غرلْد خ ٖدٛ ايطد٬ه ؾكد٘خ يدرا ند ٕ ايبجلدك         

 ٔ َؿ دزٙ َٚٔ ثِ اؿؿٍٛ  ًٝ٘   يٓطب١ يٞ ٖ  ط ڄ ٖٚدؾ ڄ َٜٛٝد ڄخ ٚٗ أادد ا٭ٜد ّ    

ؿٞ ايرٟ ن ٕ ٜػػٌ اٝٓٗ  َٗ ّ "ايكد  ٘ ايطٝ ضدٞ"   ايتكٝت   ٭مح  بد ايك دز  ؿٝ

أٜددد ّ اهَٛددد١ ا٫ؼددد دخ ٗ َٓصيددد٘ ٗ  عددد زخ ٚطًبدددت َٓددد٘ إطددد  د٠ ٗ اؿؿدددٍٛ  ًددد٢    

ايط٬هخ ص ؾ١ ٚقد ضبل إٔ  س تد٘ َدٔ قبدٌ  ڀًد  نٗدرا ٚاؿدًت َطد  دا٘  ًد٢         

ٞ  "ؾٓدٚم قٓ  ٌ ٚضت قڀدحل ضد٬ه "نٓد د" ٚقد ذف      خ َٛقدجل ڄ يد٘  دإٔ ا  د١     "بز  دٞ  د

١ ايكَٛٝد١ ٗ ٖدرٙ إساًد١ اؿدٛم َد  ند ٕ قدد ضد  دْ  ؾٝد٘ ٗ ايطد  لخ ٭ْٓد  ٗ            اؾبٗ

َسا١ً قسٜب١  دداڄ َدٔ شَدٔ اؿطدِخ ٫ٚ غد٤ٞ ّهٓد٘ إٔ ٜٛقدـ اؾبٗد١  ايكَٛٝد١  دٔ           

ؼكٝل ايٓؿدس ا٭نٝددخ ص ؾد١ ٚآْد  ْتطد  ل َدحل ايدصَٔخ ٫ٚ غٓد٢ يٓد   دٔ َطد  دا٘            

  ٚ ١ٜخ ٖدٔ  ددلٚا  دٔ    ضدتعُ ز ا٭َٓٝد١ ا٫ ٚأَ  ي٘ َٔ ايع ًٌَ ٗ إ٪ضطد ا ايعطدهس١ٜ 

َٓ ؾساِٗ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ َٚ زضٛا ايد ِ  ػهٌ ضسٟخ ٚ ٓد ايٓؿدس ضتٴجلطد  شلدِ    

 ٚإٛاقـ. ؾع ٍٖرٙ ا٭

قڀعددد١ ضددد٬ه ْدددٛع " ًُٝددد ٕخ ٚ "نٓددددا" ٗ صصٜٓددد١    "250"أصدلْدددٞ  دددٔ ضدددس ٚ دددٛد  

  عددد زخ ٖٚدددٞ َكدَددد١ َدددٔ إعتُدددد ايدلٜڀددد ْٞخ ٖدٜددد١ڄ      -ايطددد٬ه ٗ َعطدددهس صٓؿدددس  

يًط٬طٌ ٚإػ ٜ  إُ ًٌ ٗ اه١َٛ ا٫ؼ د.. يهِٓٗ اصتًؿٛا اٍٛ طسٜكد١ ْٚطد    

اٛشٜعٗد   ٝدِٓٗخ يددرا مت ا٫اتؿد ٚ  ٗد  ن ًَدد١ ٗ اـصٜٓد١ اتد٢ ٜٓٛددس ٫اكد ڄ ٗ أَددس        

اٛشٜعٗدد   ٓطددد  اسقدددٞ نددٌ إطدددتؿٝدٜٔ َٓٗددد . ق طعتدد٘ قددد ٬٥ڄ :"اذاڄ َددد ذا آتٛدددس ..     

 دإٔ ٜؿدسف يٓد  ٖدرا ايطد٬ه".  قدجلو ايعؿٝؿدٞ        قٝ د٠ إعطهس  اٍانت  يٞ زض ي١ 

ٚقدد ٍ:" َددٔ أنددٕٛ اتدد٢ أؾددسف ٚدٜعدد١ ضدد٬ه يٝطددت ؼددت اؿددسٗ ٫ٚ اتدد٢ َددٔ أَددس     

أْٗدد    ضددِ ايطدد٬طٌ ٚإػدد ٜ خ ٚأْددت ٫      اٍٗ  ٚيطددت إطدد٦ٍٛ  ٓٗدد خ اقدد ؾ١     ٜدددا  

يهٓي أزٜدددد اضدددت داّ ايسضددد ي١ خضدددًڀ ٕ ٫ٚ غدددٝ ". أٚقدددجلت يددد٘  دددأْي أ دددسف ذيدددو 

إعطهس ٕك  ١ً ايكٝ د٠  طٗٛي١ ٚدٕٚ أٟ ا ذلاض  ا١ٍ ؾك٘ يًدصٍٛ نٛض١ًٝ ٚا 

يٓد خ أْدد  َٚدٔ َعددٞخ ٖٚٓد ى ضددٓدصٌ  ًدِٝٗ  أضددًجلتٓ  ٚضدٓعًٓٗ  ؾددساا١ أْد٘ ٫ لدد ٠        

شلِ ٚيٓ  ا٫ځٸ  تطًُٝٓ  ايط٬هخ ٚ ٓدٖ  يعًِٗ هدٚا ٗ ٖرٙ ايسضد ي١ إ دسع شلدِ َدٔ     
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ٚ ٖرٙ اا١ٓخ ؾٝطًُْٛ  ايط٬ه ٚهٓبْٛ  ٚهٓ ا يد٘  أْد٘   أندد بٕٛ أْؿطِٗ ا٫قتتد ٍ. 

 هت  ١ ٖرٙ ايسضد ي١ ٚاٛقٝعٗد  ٜهدٕٛ قدد قددّ صدَد١ ندبرل٠ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ اكد ف           

زؾٝدٙ ايطد  ل َٚٛاقؿد٘ ايعًُٝد١ يٓؿدس٠ صٝد زاا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ٚإٔ اؿدٛيٓ           اٍ

 ًد٢ ٖددرا ايهددِ َددٔ ايطدد٬ه ضٝطددٌٗ  ًٝٓد  اضددك ٙ  دددٕ ٚنددرا إٓدد طل ا٭صددس٣ ٭ٕ     

ؾددددا٥ٝ ڄ َطدددًجل ڄخ ٫ضدددُٝ  إٔ   "250"قڀعددد١ ضددد٬ه َعٓددد ٙ اقددد ؾ١    "250"ًددد٢اؿؿدددٍٛ  

ايبػس   ٖصٕٚخ يهٔ ٜٓكؿِٗ ايط٬هخ ٫ٚ غو  آْ   ٗرا ايهدِ َدٔ ايطد٬ه ضدٓجلسم     

         ٘  .ا٭زض ؼددت أقددداّ أ دددا٤ اهلل ٚأ دددا٤ ايددٛطٔ..  ٖهددرا نٓددت أ٩َددٔ ٖٚهددرا ادثتدد

ٓددد   ٛاضدددڀتٗ  َدددٔ   ٚذنساددد٘ َدددس٠ أصدددس٣   يسضددد ي١ ايطددد  ك١ ايدددَ نتبٗددد  يٓددد  ُٚه      

اؿؿددٍٛ  ًددد٢ ايطددد٬هخ َٚدد   ًٝددد٘ ا٫ إٔ ٜهتددد  ا٭َدددس ٖددرٙ إدددس٠ ٚضدددٝتهؿٌ   يبددد قٞ     

 ؾدا٥ٝٛ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.

ا٭صد٠ٛ قٝد د٠ َعطدهس غددل ٚايًٝدٟٛ ٗ َعطدهس        اٍأَطو   يكًِ ٚنتد  زضد ي١   

صٓؿس ؾجلٛاٖ  اؾسؾٛا يٮمح ؾد حل ؾ قدٌ ضد٬ه ايطد٬طٌ ٚإػد ٜ  إٛ دٛد٠ يددٜهِ        

قڀعددد١ ضددد٬هخ  ثدددِ ٚقعٗددد  ٚقسأٖددد  يدددٞ.. ٚ عدددد إٔ   "250"١ ايطددد٬ه ٚإكددددز٠  ددددٗ صصٜٓددد

ضًُٗ  يٞخ ٚ ًٗ ١ ٫ ؽًٛ َٔ  ايتع طـ ٚيؿت ا٫ٖتُ ّ ق ٍ:" ؾجلٝو يكدد نتبدت   

يو ٗ إ قٞ زضد ي١ يع قدٌ دثٝٓد١خ ٚاٝٓٗد  نٓدت أ دسف  أْد٘ اذا ٚا ٗدت ؾدعٛ ١ أٚ          

  ٛ ا ٗد١ غدب٘ َته ؾ٦د١خ يهدٔ     َك ١َٚ ضتهٕٛ َحل غ ـ أٚ أغ  فخ أٟ أْٗد  ضدتهٕٛ َ

ٖدددرٙ إدددس٠  ًدددٝهِ أْدددت ٚأؾدددجل  و إٔ ؼطدددبٖٛ   ٝدددداڄ ؾطدددتٛا ٕٗٛ أؾدددساد اؾدددٝؼ    

٫ٚ أزٜدددد يهدددِخ  أْدددت ٚز ددد ٍ     خٚا٭َدددٔ إددددز ٌ ٚأ ددددادِٖ نددد رل٠ ٚ تددد دِٖ َتڀدددٛز    

ايتًٗه١خ ٚأصػ٢ إٔ أنٕٛ  ٓصٚيٞ  ٓد زغبتو ٖرٙخ  اٍاؾب١ٗخ إٔ اًكٕٛ  أْؿطهِ 

قد ضًٗت اتؿهِخ ٚ  يت يٞ ئ اهدٕٛ قٝد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١     ٚنت  َ شلرٙ ايسض ي١خ 

 زاق١ٝ  ٔ اؿسٗ ٖراخ ٫ٚ قٝ د٠ اؾٝؼ ٚا٭َٔ".

أصرا ايسض ي١ َٔ  بدايك دز ايعؿٝؿٞ ٚقًت ي٘ ٚأْ  أٚد ٘: اذا لجلٓد  ؾًدٔ أْطد٢    

يدددو ٖدددرا اؾُٝدددٌ ٚإ اضتػدددٗدا ٗ إعطدددهس ٚاعسقدددت أْدددت  عددددٖ  ٭ٟ َطددد ٤ي١        

ْٓدد  اؿددًٓ  َٓددو  ًدد٢ ٖددرا ايسضدد ي١ ؼددت ايتٗدٜدددخ ٚأْدد            َه ْددو إٔ ؽدددلِٖ  أ 

أقددُٔ يددو  ددأِْٗ ضٝؿدددقْٛو. أ دد   َ شادد ڄ: ٫ اعڀددٝي قددُ ْ ا  عددد َٛاددوخ       

يهٔ أٟ قُ ْ ا َڀًٛ ١ َٓهِ اذا ٓ نِ اهلل ٚنت  يهِ ايط١َ٬. ٚد ت٘ غ نسا 

 ي٘ ٖرا ايؿٓٝحل. 

     ٌ اطدددٌ  بدددد  أٍٚ  ُددٌ قُدددت  دد٘ ٗ ذيدددو إطددد ٤ ايًكدد ٤  سؾٝكدددٞ ايددددا٥ِ ٗ أ دد

اؿبٝ  "غعٝؿ ٕ" ؾأ ًػتد٘  دريو اـددل ايطد ز ايدرٟ ٚؾدؿ٘   ٫نتػد ف ايعٛدِٝ.         

نددد ٕ نع داددد٘  ددد ٖصاڄ يتٓؿٝدددر أٟ  ُدددٌ ىددددّ اڀًعددد ا ٚأٖدددداف اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١     
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٘خ ٚااؿكٓد   ًد٢  إٔ ْهتؿدٞ   يتػد ٚز ؾكد٘ َدحل       اقٓ  ايتجلسز١ٜخ مل أ د أٟ ؾعٛ ١ ٗ 

يكَٛٝدد١ ايددرٟ ْعددسف  ددإٔ  ٓدددِٖ ايكدددز٠   أ كدد ٤ ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ ٚأ كدد ٤ اؾبٗدد١ ا  

ٚايكٓ  دد١ ٗ آؿٝددر صڀددد١ اقتجلدد ّ إعطدددهس دٕٚ إٔ ْبًددؼ ايكٝددد د٠ ايع َدد١خ    تبددد ز إٔ      

َٛقدددحل إعطدددهس ٜكدددحل ٗ اؿددددٚد اؾػساؾٝددد١ ٕطددد٦ٛيٝ آ  ٗ ايكڀددد ع ايؿددددا٥ٞ. نٓددد        

ْت ددٛف اذا َدد   ًػٓدد  ايكٝدد د٠ إٔ اددسؾة ؾهددس٠ َٗ ْدد١ إعطددهسخ ٚإ ٚاؾكددت ؾطددٝهٕٛ   

عددد طددٍٛ اْتٛدد زخ ٚاٝٓٗدد  ٜهددٕٛ قددد مت اٛشٜددحل ايطدد٬ه يًطدد٬طٌ ٚإػدد ٜ خ ن ْددت        

ؾساتٓدد  نددبرل٠   نتػدد ف ضددس ٚ ددٛد ٖددرا ايهددِ َددٔ ايطدد٬ه ٗ َٓڀكدد١ ن ددس ؾٝٗدد        

 إٓ ؾسٕٚ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ.

ايتكٝٓ  ؾُٝ   عد  أؾساد ْٚ   ا ْتػ ٚز ْٚٓطل ْٚسضدِ اـڀد٘ ايدَ ضدتُهٓٓ      

ايتهد يٝـ ٚاـطد ٥س إ دٜد١ ٚايبػدس١ٜخ ٭ٕ اشلددف ٖدٛ       َٔ ؼكٝل ذيو اشلددف  أقدٌ   

اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ايطدد٬ه ٚيددٝظ اؿددد أزٚاه ايٓدد عخ  ٭ْٓدد   ًدد٢ ٜكددٌ إٔ نددٌ أؾدددساد           

 إعطهس ِٖ أصٛآ  ٗ ايدٜٔ ٚايعسٚ ١خ ٚ عد ذيو مت ا٫اؿ م  ٢ً َ  ًٜٞ:

أ٫ٚڄ:  ػٝددد١ ػٓددد  ايؿدددداّ إطدددًو َدددحل أؾدددساد إعطدددهس  ًٝٓددد  إٔ ْڀًددد  َػددد زن١   

يعطددهسٌٜ ايددرٟ صدلْدد   ددِٓٗ إٓ ؾددس٠ اؿكٝكٝدد١ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ َددٔ ايكددب ٙ        ا

ٚاؾٓدددٛد داصدددٌ إعطدددهسخ ٜٚهدددٕٛ دٚزٖدددِ ق ٚيددد١ اساٝددد  اساضددد١  ٛا ددد١ إعطدددهس َدددٔ   

ايعٓ ؾس إتع طؿ١ َحل ايػع  ٚصٝ زاا اؾب١ٗ ايك١َٝٛ أٚ ايعٓ ؾدس غدرل ايؿددا١َٝخ    

 ٕ ٚ ًددِٝٗ اٱودد ٤ يٓدد   ددٔ   خعطددهساتدد٢ ْت ٓدد  أٟ َٛا ٗدد١ أٚ ا  قدد١ ؿٛدد١ دصًْٛدد  ا

أَدد نٔ َه ادد  ايكٝدد د٠ ٚقددٌ اٛا دددِٖ ٗ ؿٛدد١ اشل ددّٛ اتدد٢ ْددتُهٔ مددٔ َددٔ       

ا دددص  ايكٝددد د٠ ٗ َهتددد  ٚاادددد ٱاهددد ّ ضدددٝڀسآ   ًدددِٝٗ ٚ دددصشلِ  دددٔ  كٝددد١ أؾدددساد     

إعطهسخ ٚ ًِٝٗ أٜك ڄ اٗد١٥ أؾساد إعطدهس ؼدت غدع ز قدب٘ ايدٓؿظ ع د١ ضد١َ٬        

 .ذاا ايٛقت ٜديْٛ   ٢ً َه ٕ صص١ٜٓ ايط٬ه ٚٗ خايكٝ د٠ اات صٜٔ

ث ْٝدد ڄ: يكددُ ٕ ضدددس١ٜ ايعًُٝدد١  ًٝٓدد  إٔ ْڀًددد  َددٔ ايعٓ ؾددس غدددرل ايؿدا٥ٝدد١ َدددٔ        

إدزضٌخ ايڀ٬ خ ايعُد ٍخ ايؿ٬ادٌ ٚؾدػ ز ايت د ز َدٔ أ كد ٤ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ أٚ         

إٓ ؾددسٜٔ شلدد  إٔ ٜطدد  دْٚ  ٗ ػٗٝددص َطددرل٠ غددعب١ٝ وػدددٕٚ ؾٝٗدد  نددٌ َهْٛدد ا         

ُٸحل ٗ غددٛازع  عدد ز ٚات دد٘  اجمل إعطددهسخ  ًدد٢ إٔ ٜسؾعددٛا ٜٚددسددٚا   اٍتُددحل ابدددأ  دد يت 

١ٜ ٜٚڀددد يبٕٛ ؾدددساا١ قٝددد د٠ إعطدددهس   ضدددتعُ زٚإٛددد ٖس ا٫ ضدددتعُ زغدددع زاا قدددد ا٫ 

 ؿسف ض٬ه إػ ٜ  ٚايطد٬طٌ يً بٗد١ ايكَٛٝد١.. ٜٚهدٕٛ  ًد٢ ندٌ إطدًجلٌ َدٔ         

 ٛا دد١ إعطددهسخ ٖٚٓدد ى     اٍٛؾددٍٛ  ؾدددا٥ٝٞ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٓ ٜدد١ إطددرل٠ اتدد٢ اي     

ٜٓؿؿددٌ ايؿدددا٥ٕٝٛ إهًؿددٕٛ   قتجلدد ّ إعطددهسخ ٜٚبكدد٢ اؾددص٤ اٯصددس ٕٛاؾدد١ً ٓ ٜدد١    
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اًو إطرل٠خ ٚإٔ اٌٛ إطرل٠ ا غد٠ ٚؾ صب١ ٫ٚ ٜػ دز إػ زنٕٛ ؾٝٗ  ا٫  عدد إٔ  

نددسع   يطدد٬هخ أٚ ٗ ا يدد١ زلدد  ِٗ طًكدد ا ْ زٜدد١ آددرز   ٫غددتب ى داصددٌ إعطددهس        

 ٬َتِٗ ٖٞ ا٭ِٖ. ؾط

ٚ طب  شٜ د٠ أ داد إتڀٛ ٌ ايٛاؾدٜٔ ؿٌُ ايط٬ه اقدڀسزا إ أضدتعرل  ددداڄ    

َٔ ا٭مح  ٛض  بد ايؿُد ايرٟ ند ٕ ًّدو َت دس     "نٓ د ٚ ًُٝ ٕ"َٔ ا٫ضًجل١ 

 َٚعٌُ صساط١ ٗ َد١ٜٓ  ع زخ ٚاع ٕٚ َعٓ .  

س٠ َددٔ أزلدد ٤  ٖٚٓدد  اًددصَي ا٭َ ْدد١ ايت زىٝدد١ إٔ أٚثددل َدد  أضددعؿتي  دد٘ ايددران        

ايعٓ ؾدددس ايؿ  ًددد١ ٖدددٔ غددد زنٛا ٗ اقتجلددد ّ إعطدددهس  أٚ َدددٔ ادددسض أٚ قددد د إطدددرل٠    

ٚ  ايطدد١ًُٝ ايػددعب١ٝ أٚ  َددٔ ٓددٛا إطددرل٠خ ٚأطًدد    مل إعددرز٠ ٖددٔ صدد ْتي ايددرانس٠ 

 رنس أزل ٤ِٖ :ٗ اؿي عاط

 ايعٓٛإ ايعٌُ ا٫ضِ ّ

 ٜ ؾحل بٍ َٓؿٛز ؾدا٥ٞ اطٌ  بد اؿبٝ   ًٞ   1

 أ ٌ بٍ ؾكٌ ؾدا٥ٞ س ًَجلٛع ايؿكًٞصك   2

 ٜ ؾحل بٍ ٜصٜدٟ ؾدا٥ٞ  بد اهلل  بد ايسٓٔ ايٝصٜدٟ   3

 ٜ ؾحل ١َٛٓ ؾدا٥ٞ قُٛد ضبع١   4

ٜدددددددددددد ؾحل يبعددددددددددددٛع   ؾدا٥ٞ قُد  بد اهلل اؿدٟ   5

 إػسا٤

 أ ٌ بٍ ؾكٌ ؾدا٥ٞ ض مل  ًٞ ايؿكًٞ   6

َددددددد ّ أَٓصيددددددد٘ "  بدددددددد اهلل أَددددددددٚ حل    7

 ١ُ ٜتٓدد  َهٝٓدد ع نًددـ –إعطددهس 

 ددددددسٕ َددددددٔ َٓصيدددددد٘ ٗ ادددددد ٍ اؿ ددددددس  

 " ايٛقحل

 ؾدا٥ٞ

 

 أ ٌ  ع ز

 ٜ ؾحل بٍ ضًؿ١ ؾدا٥ٞ ق ضِ  ًٞ ايطًؿٞ   8

 ايػددددددٝ  وٝدددددد٢  بددددددد اهلل قجلڀدددددد ٕ  9

ٍ آُٛٝدددددٞ غدددددٝ  ٚ ٬َددددد١   ٦َٛطددددد"

 "دٜٔ

ضدد  د ٚغدد زى ٗ 

 ٠آِٛٝ إطرل

 ٜ ؾحل اؾس ١

 ٜ ؾحل بٍ ضًؿ١ ؾدا٥ٞ  ْ ؾس  بد ايكٟٛ ايطًؿٞ 10

ض ٥ل َحل  ًدٞ  د طـ   "كٌ اطٌ ؾ 11

  . "ايهًدٟ

غدددددددددددد زى َددددددددددددحل  

 إطًجلٌ

 ٜ ؾحل زؾد
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 كٛ  ب١ٗ "ْؿس  ٔ ْؿس  ٔ ضبع٘  12

 "ايتجلسٜس 

غدددددددددددد زى َددددددددددددحل  

 إطًجلٌ

 ٜ ؾحل زؾد

 أ ٌ دث١ٓٝ ؾدا٥ٞ اـكس أ ٛ ضت اؾبحل 13

 ٜ ؾحل ذٟ ْ ص  ؾدا٥ٞ  ًٞ ض مل ايٓ صيب 14

 ١ كدددٛ  بٗددد " دددٛض قُدددد اشلدددسّ    15

 "١قَٛٝ

 

 ٜ ؾحل اا ب١ ٠ إطرلغ زى ٗ

 ٜ ؾحل بٍ ضعد ؾدا٥ٞ شٜد أٓد ضًُٝ ٕ 16

  َدددددددٌ ٗ ديتددددددد    ق ضِ قُد إٓؿٛزٟ 17

  ا ٌ

 ٜ ؾحل بٍ َٓؿٛز

غدد زى ٗ آٛددِٝ  "غٝ   ع ز "ايػٝ  إٓؿ  18

 إطرل٠

 أ ٌ  ع ز

 ٜ ؾحل بٍ  ٔ ؾ٬ه ؾدا٥ٞ قُد ق ضِ  ًٞ 19

 ؾ٬هٜ ؾحل بٍ  ٔ  ؾدا٥ٞ ؾ قٌ ؾ حل إعصٚ  20

 ٜ ؾحل بٍ  ٔ ؾ٬ه  ؾدا٥ٞ اؿ ع ْ  ٞ  ٛض 21

 أ ٌ ايدز  ع  ق ٥د ضٝ ضٞ ؾ حل ايٓٝٓٛ 22

َطدددددددد٦ٍٛ ادازٟ ٗ  " بددددددددد ايػؿددددددددٛز    23

 "ايديت 

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ 

  إطرل٠

 ديت  أ ٌ

ِ  "ضعٝد ؾ حل  دٔ ٜسَدو    24  "أ دٛ  دسٜ

 ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ ٗ  دٕ َٔ 

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ 

 ٠إطرل

 أ ٌ ايدز  ع

 ٜ ؾحل بٍ ضًؿ١ ط ي  ايس  ايطًؿٞ ق ضِ  بد 25

  د٠ٜٛ ط ي   بد اهلل  ٛض ط ٖس 26

 ٜ ؾحل بٍ ضًؿ١ ط ي   بد ايس   ًٞ ايطًؿٞ 27

  ع ز   ط ي   ضعٝد ايص ٝدٟ 28

  ع ز ط ي   ايٛايٞ 29

 أ ٌ بٍ ؾكٌ ؾدا٥ٞ  بد ايب زٟ ايؿكًٞ 30

 أ ٌ بٍ ؾكٌ ؾدا٥ٞ ٓص٠ ايؿكًٞ 31
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 ٜ ؾحل بٍ ضًؿ١ ٞؾدا٥  ٛض اطٌ ايطًؿٞ 32

غدددددددددددددددددددددددددد زى ٗ   "ا  س"أٓد  بد اهلل ايطك ف 33

 إطرل٠

 ٜ ؾحل بٍ َٓؿٛز

غددددددددددددددددددددددددددددد زى ٗ  "ا  س" ًٞ قطٔ إٓؿٛزٟ  34

  ٠إطرل

 ٜ ؾحل بٍ َٓؿٛز 

 ٜ ؾحل ؾدا٥ٞ ؾ حل قطٔ ايبؿرلٟ 35

غدددددددددددددددددددددددددد زى ٗ   أٓد ضعٝد 36

  إطرل٠

 ٜ ؾحل زؾد

غدددددددددددددددددددددددددد زى ٗ   "ط ي " ًٞ ضعٝد 37

  إطرل٠

 ع ز -أ ٌ 

 "ا  س" ؾ٬ه  ٔ ضعد 38

 

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ 

 إطرل٠

 ٜ ؾحل أٌٖ َٓؿٛز

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ  "ا  س"  بدايسٓٔ ايعٛادٟ 39

 إطرلٙ

 ايعٛادٟ ٜ ؾحل

 

ٓٳ ٤" اطٌ قُد اؿ ع 40   "  ٌَ  ٹ

 

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ 

 إطرلٙ

  ايدٜٛإ ٜ ؾحل 

ٓٳ ٤" بداٱي٘ قُد اؿ ع 41 َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ   "  ٌَ  ٹ

 إطرل٠

  ايدٜٛإ ٜ ؾحل

  َددٌ  " اطددٌ  بدددايسٓٔ ؾدد حل   42

ٓٳ ٤   " ٹ

َػدددددددددددددددددددددددد زى ٗ 

 إطرل٠

اٍ  ددٔ  -ايطددجلً٘ 

  ؾ٬ه

 

نددد ٕ ٖٓددد ى ػددد ٚ  َٓكڀدددحل ايدددٓٛرل ٗ َػددد زن١ ايڀددد٬  ٚإدزضدددٌ ٚن ؾددد١       

 ٛا د١ إعطدهسخ ثدِ     اٍقڀ   ا ايػع  ٗ ٖرٙ إطرل٠. زاؾكتٓ  إطرل٠ ات٢ ايٛؾٍٛ 

  ٔ اساضدد١ ايبٛا دد١   ػدد ٙ  ٓ ٜدد ا إعطددهسخ    اْؿؿددًٓ   ددِٓٗ َٓدددؾعٌ دٕٚ أٟ ا  قدد١ َدد

 ث٬  ؾسم. اٍٖٚٓ ى اٛش ٓ  

ايؿسقددددد١  ا٭ٍٚ: َُٗتٗددددد  َؿ  دددددأ٠ ٚا دددددص قٝددددد د٠ إعطدددددهس ٚؾددددد دف إ نددددد ْٛا   

فددتُعٌ ٗ إهتدد  ايس٥ٝطددٞ  ٖدد  ضددٌٗ  ًٝٓدد  إٔ ْؿددسض  ًددِٝٗ اطددًُٝٓ  ايطدد٬هخ    

 ٚن ْت ٖرٙ ايؿسق١  كٝ داٞ ْٚ ٥يب اطٌ  بد اؿبٝ .

كدددصٕ ايطددد٬ه يٝٓتٛدددسٚا أٚاَدددس ايكٝددد د٠      اٍاي  ْٝددد١: َُٗتٗددد  ا٫ػددد ٙ   ايؿسقددد١ 

   ضت٬ّ ايط٬ه أٚ أٚاَسْ   هطس إ صٕ. 
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ايؿسقددد١ اي  ي ددد١ : َُٗتٗددد  ايتُسندددص ٗ إددددصٌ يتدددأٌَ اؿُ ٜددد١ يٓددد  ٚيًؿسقددد١        

 اي  ١ْٝ َٔ أٟ ٖ ّٛ َٔ  أؾساد إعطهس. 

أضًجلتٓ  ايدَ ن ْدت  بد ز٠     َهت  ا تُ ع ايكٝ د٠ َحل اٍن ْت َؿ  أ٠ دصٛيٓ  

 . ٔ  ٓدقٝ ا "نٓداخ  ًُٝ ٕ   قٓ  ٌخ َطدض ا ٚٚااد ْؿـ بيٞخ  ٚقڀع١ ض٬ه اف

خ قدد أز هدتِٗ ٚد ٌْ إٔ ٖددؾٓ  ٖدٛ ايككد ٤  ًدِٝٗخ        "وًُٗ  ايؿدا٥ٞ  بد ايب زٟ "إ 

ٚٗ ذاا ايًجل١ٛ ٫ ٜعسؾٕٛ َ ذا اٌ   ٕعطهسخ ٚضس  ٕ َ  قڀعت ارلاِٗ ٚأصدلاِٗ 

ٓد   ًد٢ ٖدرا ايٓجلدٛ اتدد٢ ْكدُٔ ؼكٝدل َڀًد  ايػدع  ٗ اطدًِٝ اؾبٗدد١           أْٓد  دصً 

ايكَٛٝدد١ ضدد٬ه إػدد ٜ  ٚايطدد٬طٌ ٚمددٔ ٖٓدد  ِ ددٌ اًددو اؾبٗدد١ ايددَ َددٔ أ ًددٗ       

طددٛم ايػددع  َعطددهسنِخ ٚيددٔ نددسع اتدد٢ ٜطددتًِ َددٔ ٖددِ أَدد ّ كددصٕ ايطدد٬ه َددٔ   

 أؾساد ؾسقتٓ  ن ٌَ ايط٬ه.

صٍٛ  ًدددِٝٗ  أضدددًجلتٓ خ قدددد اْتٗهٓددد     قددد يٛا يٓددد  آْددد    قتجل َٓددد  يًُعطدددهس ٚايدددد     

قس ٓ   سض اؿ ٥٘   زاد٠ ٚا٫اؿ م  ٌ قٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚقٝ د٠ غدل ٚايًٟٝٛ 

ٚزغب ا قٝ دآ  ٚقٝ داِٗخ ٚارزْٚ   أْٓد  َڀٛقدٕٛ َعطدهس ن َدٌ ٚآْد   عًُٓد  ٖدرا        

٘ ِٗ  أْدداقٓد   أْؿطدٓ  ي٬ْتجلدد ز.  ٓددٖ  قدددَت شلدِ زضدد ي١ ايعؿٝؿدٞخ قدد ٫ٚڄ     ْعدسٿض  

أؾكٌ صٝ ز يط٬َتٓ  ٚض٬َتِٗ إٔ ٜعتُدٚا ٖرٙ ايسض ي١. ق يٛا: يدٔ ْطدتڀٝحل قبدٍٛ    

اًددو ايسضدد ي١خ ٭ْٓدد  مل ْطددتًِ ايطدد٬ه َددٔ ايعؿٝؿددٞخ يهددٔ أ ڀْٛدد  ايؿسؾدد١ يٓسضددٌ    

 سقٝد١ ْبًددؼ ؾٝٗدد  قٝ دآدد  ٗ  ددٕ  ددٔ ٚقددعٓ  ٚ ددٔ طًدبهِ اتدد٢ ٜطدد  دْٚ  ٗ اؽدد ذ     

ٕ ٜهددٕٛ ايددسد ضددسٜع ڄ ٭ْٓدد  مل ْدددصٌ      قددساز نددبرل نٗددرا. ٚاؾكٓدد   ًدد٢ ٖددرا  ػددسٙ أ       

 يٓتؿ ٚضخ ٚاِ  يًجلؿٍٛ   ٢ً ايط٬هخ َحل اسؾٓ   ٢ً  دّ ازاق١ أٟ قڀس٠ دّ. 

ْؿ ددد زخ   ٝدددد إٔ نددد ٕ إعطدددهس ٗ ا يددد١ اضدددتٓؿ ز قؿددد٣ٛ ٚادددٛاس غددددٜد ٜٓدددرز   ٫ 

 عٌ  ك١ٝ ا٭ؾساد ٚايكب ٙ َٓؿؿًٌ  دٔ  قٝد داِٗخ ٚشلدرا يعد       داات  ش ايكٝ د٠ ق

 اقٓ عؾسٚ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ ايكب ٙ ٚاؾٓٛد دٚزاڄ ٗ اٗد١٥ ا٭ ٛا٤ ٚأ ك ٤ َٚٓ 

ايعٓ ؾددس ايؿدددا١َٝ  ددإٔ وهُددٛا ايعكددٌ َددٔ أ ددٌ ضدد١َ٬ ايكٝدد د٠ ٚضدد١َ٬ اؾُٝددحل        

 ات٢ ٚإ اقڀسٚا يتطًُٝٓ  ايط٬ه.

َ  إ اضتًُت قٝ د٠ غدل ٚايًٟٝٛ ايدلقٝ ا ات٢ ق َٛا   ٫اؿد ٍ  كٝد د٠ اؾبٗد١    

َددٔ إٔ ٖددرا ايعُددٌ َٚدد  ٜذلاد   ًٝدد٘ َددٔ ْتدد ٥  ضددٝ ًل أشَدد١ ثكدد١    ايكَٛٝد١ قددرزٜٔ  

 "غٳدبٳس "اكٝك١ٝ  ُٝٓٗ .. ٚن ٕ أٍٚ زد اضتًُٓ ٙ  ًد٢  سقٝد١ قٝد د٠ إعطدهس َدٔ قٝد د٠       

ٚ" ٟ ٜؿٝدد إٔ قٝد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ اطدتٓهس  ٖدرا ايعُدٌ ٚإٔ  ًٝٓد  ٚ دأَس َدٔ            "ايًٝدٛ

ـدسٚع َدٔ إعطدهس.  غدعسْ  مدٔ      قٝ د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ إٔ ْڀًل ؾدٛزاڄ اات دصٜٔ ٚا  
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ـٷ َٚدددٔ ؾدددٓحل قٝددد داِٗخ ٚايػدددسض َٓددد٘ نطددد  ايٛقدددت ٚقدددُ ٕ           دددإٔ ٖدددرا ايدددسد َصٜددد

َ٪ندٜٔ شلِ آْ  مل ْطتًِ قد٘ أٚاَدس قٝ دآد      خاْطجل  ٓ   دٕٚ ض٬هخ ٚشلرا زؾكٓ ٙ

١ٜخ ٚطًبٓددد ِٖ إٔ ٜبًػدددِٖٛ ضدددتعُ زٗ اؾبٗددد١  ددددل قٝددد داا إ٪ضطددد ا ايعطدددهس١ٜ ا٫ 

٘ ٫ ٜٛ ددد يدددٜٓ  َصٜددد َددٔ ايٛقددت يًُؿ ٚقدد اخ ؾددٓجلٔ َددٔ ضددٝعڀٞ    سقٝدد ڄ  ٗددراخ ٚأْدد

ا٭َدددس  هطدددس اـصٜٓددد١ ٚأصدددر ايطددد٬هخ ٚمدددٔ  ددد ٖصٕٚ يتجلُدددٌ ْتددد ٥   ًُٓددد  ٖدددرا.         

ٓٴدؾٔ ْٝعٓدد  ٗ إعطددهسخ يهددٔ        ٚأٚقددجلٓ  يكٝدد د٠ إعطددهس  ددإٔ أضددٛأ ايٓتدد ٥   آْدد  ضٳدد

َدددٔ  ْطددد ٕمدددٔ َدددٔ ضدددٝرنسْ  ايتددد زٜ   أْٓددد  غدددٗدا٤ َدددٔ أ دددٌ ؼسٜدددس ايدددٛطٔ ٚاٱ   

 .ضتعُ زا٭ ٓيبخ أَ  أْتِ ؾطتٴرنسٕٚ  أْهِ َٔ ٓ ٠ ٖرا ا٫ ضتعُ زا٫

ن ٕ ايسد اي  ْٞ َٔ قٝ داِٗ  سقٝ ڄ إٔ  ٢ً اؾُٝحل َٔ ايڀسؾٌ ا٫يتصاّ  كب٘ 

ايدٓؿظ ٚأْٗدِ ااؿكدٛا َدحل  عدة َددٔ أؾدساد ايكٝد د٠ ايع َد١ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ يًٛؾددٍٛ           

ٗ َهتددد   إٛ دددٛد 906ٜل  دددل  ٗددد ش  ايٝٓدد . أ كددد  ذيدددو ااؿدد ٍ َب غدددس َدددٔ ايؿددددٹٸ   

ايكٝ د٠ طُأځٕ قٝ د٠ إعطهس  أِْٗ ٗ ايڀسٜل ايِٝٗخ ثِ طًد  ايتجلدد  َعدٞخ ٚند ٕ      

ؾڀًد  َدي ايذلٜدك اتد٢      "اؾڂؿچد١ "ٜعسف  ي ند رلاڄخ نُد  قد ٍخ َدٔ أصٝد٘ إكًد   دد       

إٔ نٌ َ  اضتًُٓ ٙ َدٔ  سقٝد ا ند ٕ ؾدجلٝجل ڄخ ٚأْٗدِ ؾعد٬ڄ        أندوكسٚا ْٝع ڄخ ٚ

   ٚ ْؿددظ ن٬َدد٘ أٜكدد  قُددد ضددعٝد  ددٔ    أندددًدد٢ ااؿدد ٍ  كٝدد د٠ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ 

غددٓڀٛز ايٝدد ؾعٞ ايددرٟ ندد ٕ ظ ْبدد٘ ْٚؿددجلٓ  ٖددٛ اٯصددس   يتٗد٥دد١ ٚقددب٘ ايددٓؿظ        

 ات٢ ٚؾٍٛ ايكٝ د٠ ٚايًك ٤  ٓ  ٗ ْؿظ إعطهس ٚإهت . 

 ز ٚٳقٳعي اأنٝد ايؿٹٸدٜل  أِْٗ  ٢ً ااؿ ٍ اكٝكٞ  كٝ دآ  ٗ دٚا١َ َٔ ا٭ؾهد 

ٓٸدد     إتصآدد١ ٚإكددڀس ١ ٗ زأضددٞخ نڂٓددت أؾهددس  ٗ نٝؿٝدد١ ايتع َددٌ ؾُٝدد  اذا طځًدد ٳ َ

أ ك ٤ قٝ دآ  ايك دٌَ ا٫ْطجل   دٕٚ ايط٬ه ٚايعٛد٠ َدٔ اٝدك أاٝٓد خ  دٌ اْٗدِ قدد       

ٜعسقددْٛ  يًُطدد ٤ي١خ ٚنٝددـ يٓدد  إٔ ْكددّٛ  عُددٌ نٗددرا دٕٚ ا ٬غٗددِخ يكددد أش  ددتي   

َٴڀدأط٧ ايدس٩ٚع.. ندٌ    اًو ايدلق١ٝ ايًع١ٓٝ ن رلاڄخ ؾٗ ٌ ضٓ سع أَ ّ إتٛ ٖسٜٔ 

ذيدو ند ٕ   يٓطدب١ يدٞ غدرل َكبدٍٛخ  دٌ ٫ٚ ّهدٔ إٔ ٜكبًد٘ أادد َدٔ إػدد زنٌ ٗ            

ايػ زع  كٓ  ١ زاؾع ڄ َٚسدداڄ ايڀًد    اٍال ه ٖرا إ ڀ٘خ َٔ أؾػس َتٛ ٖس صسع 

٘ يتجلكٝل ايؿدا٥ٞ ايرٟ اضتعد إٔ ٜكدّ اٝ ا اٍٗ اطًِٝ ايط٬ه يً ب١ٗ ايك١َٝٛ 

ٚأٟ ؾػدددٌ أٚ ؽددد ذٍ   خاًدددو ايػ ٜددد١ ٚاشلددددفخ اذا ؾ يددددٚز ٜكدددحل  ًٝٓددد  مدددٔ ٗ إهتددد    

ضددٝهٕٛ  طددببٓ  مددٔ ٫ غرلْدد خ ؾ ٕػدد زنٕٛ ٗ إطددرل٠ َددٔ َدزضددٌ ٚطدد٬  ٚػدد ز         

ٚ ُددد ٍ ٚؾ٬ادددٌ قدددد قددد َٛا  ددددٚزِٖ  ًددد٢ أنُدددٌ ٚ ددد٘خ ٚإهًؿدددٕٛ عُ ٜددد١ إطدددرل٠    

دٚزٖدِ. ٚايكدب ٙ ٚؾدـ ايكدب ٙ ٚاؾٓدٛدخ      ٚادأٌَ ضد١َ٬ ايٓد ع ند ْٛا قدد أاكٓدٛا       

ٓٸٛا يٓ  ايددصٍٛ   إعطدهس ٚادددٚا أَد نٔ     اٍأ ك ٤ َٚٓ ؾسٚ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ قد أَ
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اٛا د ايكٝ د٠ َٚٛقحل اـص١ٜٓ ٚ ًُٛا َد  ٗ ٚضدعِٗ يتًڀٝدـ ٚاٗد٥د١ ا٭ دٛا٤ اكٓد ڄ       

    ٛ يٌ يًدددَ ٤خ ٚمل ٜتبددل أَ َٓدد  ا٫ إساًدد١ ا٭صددرل٠ ٖٚددٞ َساًدد١ اؿطددِ ٚمددٔ إطدد٦

  ٔ آؿٝرٖ  ٚيٝظ غرلْ .

ٗ ٌٚ اصااِ ٖرٙ ا٭ؾهد زخ  اقتٓعدت  دإٔ ايذلا دحل أٚ ايدذلدد ٗ ا٭َدٛز ٚضد٘ ٖدرا          

ايصصِ اي ٛزٟ ئ هدٟ ْؿع ڄخ ٚإٔ أٟ قساز غدرل اؿؿدٍٛ  ًد٢ ايطد٬ه ضدٝهٕٛ  بد ز٠       

 دددٔ د ًَٛ ضددد١ٝ ْ  ُددد١ ٚص ضدددس٠ ٗ ؿٛددد١ اطدددِ ؾٝٗددد  ايػدددع  صٝ زااددد٘ ٚ ددددل  دددٔ      

ؾددسْٚ  ٚضدد٘ إعطددهس ٥٫ٚٗددِ ٚثبدد اِٗخ  ٫ٚ ٜؿؿددًٓ   ددٔ صصٜٓدد١       َٛقؿدد٘خ ٚأثبددت َٓ  

ايط٬ه ا٫  كع١ أَتد ز. ٚنٓدت أضدأٍ ْؿطدٞ َدسازاڄ ؾُٝد  اذا أؾدسا ايكٝد د٠  ًد٢ زأٟ          

ا٫ْطجل  خ ٌٖ ضٓدلز يهٌ َٔ ٜطأيٓ  َٔ إػ زنٌ  إٔ ايكٝ د٠ قد صريتٓ خ ٚنٓت 

آددد  دٕٚ ايس دددٛع أٚ أز٣ ذيدددو  " دددرزاڄ أقدددبو َدددٔ ذْددد " ٭ْٓددد  صڀڀٓددد  ٚاطدددُٓ  صٝ ز  

ايتػ ٚز َحل ايكٝ د٠ ٗ  دٕخ ٚٚ دْ  ايهٌ  أْٓ  ضٓجلتٌُ ْت ٥   ًُٓ  ٖرا ٚ أْٓ  أٖدٌ  

 شلرٙ ا١ُٕٗ.

 ٢ً إطت٣ٛ ايػ ؿٞخ ٚعهِ أْي ؾ ا  ايؿهس٠ ٚق ٥د اًو ايع١ًُٝ ٚأقٓعدت  

اٯصددسٜٔ  تبٓٝٗدد  ٚايطدددعٞ يتٓؿٝددرٖ خ أٜكٓدددت إٔ ايكبددٍٛ  ددد ـسٚع دٕٚ ايطدد٬ه ٜعدددد      

ٜٴكدجلٞ   "ؾط ي١ " ٖٚص١ّخ  ٌ ٚصر٫ٕ يهٌ َٔ ض ِٖ  دٚزٙ ٗ ٖرا اؿد  ٚاضدتعد إٔ 

 سٚا٘ َٔ أ ٌ ؼكٝل ٖرا اشلدفخ ٚشلرا ٚات٢ اذا َ  إٔ أاٛا ايٝٓ  ؾًٔ ٜهٕٛ صٝ زْ  

أ٫ځٸ اـدددسٚع   يطددد٬هخ ٖٚدددٛ  إٛقدددـ ايدددرٟ ٜػددد طسْٞ ؾٝددد٘ ْٝدددحل ش٥٬َدددٞ ايؿددددا٥ٌٝ   

 ْهٌُ َ   دأْ ٙ َُٗ  ن ٕ اي ُٔ.  ٚيدِٜٗ ْؿظ دز ١ اٱؾساز ٚايتؿُِٝ ٗ إٔ

 عد اٛايٞ ث٬  ض   ا َٔ ا٫ْتٛ ز َٚٔ اشلٛا ظ ٚايتدٛاس  ددأ اٛاؾدد ايكٝد داا     

 ايٝٓ  َٔ ايڀسؾٌخ ٖٚٓ  أارنس َِٓٗ:

  َٔ ايكٝ داا ايعطهس١ٜ يػدل ايًٟٝٛ:  1ني

 ًٞ  بدداهلل  -ايؿدٜل أٓد -  بد اهلل ؾ حل ضبع١- ُد ضعٝد غٓٛٛزق

 .إٝطسٟ

  ؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚ ٓ ؾسٖ  ايؿع ي١:َٔ قٝ د٠ ا  2ني

ٞ - قجلڀدددد ٕ قُددددد ايػددددعيب ٌ -ضدددد مل ز ٝددددحل  ًدددد - ًددددٞ ؾدددد حل  بدددد د َكبدددد

  بداهلل اـ َسٟ- بدإًو ازل  ٌٝ

أ دا ايكٝ د٠ ايعطهس١ٜ  دّ زق ٖ خ  ٌ ٚغكبٗ   ٢ً َ  أقدَٓ   ًٝ٘ َدٔ اقتجلد ّ   

     ٝ ٓدد  إعطددهس ٚا ددص ايكٝدد د٠ َددٔ أ ددٌ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ايطدد٬هخ  دددٕٚ ٚ دد٘ اددل ٚإٔ  ً
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ا٫ْطجل   ٚإٔ نكحل أَس ايط٬ه يًتؿ ٚض.  يهٔ مٔ ايؿدا٥ٌٝ قڀعٓد   ًد٢ ايهدٌ    

  أْٓ  مل ْدصٌ ٖٓ  يٓ سع  دٕٚ ايط٬ه. 

أَدد ّ اؾددسازْ   دد دز نددٌ َددٔ ضدد ٌٕخ ايك ٥ددد ايعطددهسٟ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ َٚكبددٌ        

 إط٦ٍٛ ايتُٓٛٝٞ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ ؾسع ايكدٛاا إطدًجل١ ٚيد٘ ادأثرلٙ ٚضد٘ ايكٝد داا      

ايعطدددهس١ٜخ  ڀساُٗددد  إٔ ايػدددع  ٜڀ يددد   ؿدددسف ايطددد٬ه يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٚيدددٝظ    

يًط٬طٌ ٚإػ ٜ خ ٚإٔ اقتجل ّ إعطهس َٔ قبٌ ؾدا٥ٝٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ   ٤  ڀً  

ٚقددػ٘ غددعيب. ٚددٌ اؿددٛاز ٜطددرل ؾُٝدد  مددٔ َؿددسٜٔ  ًدد٢ َٛقؿٓدد . ٚأصددرلاڄ زأٚا إٔ        

        ٔ ايكد د٠ ايعطدهسٌٜ ؼ  دٛا     اؿدٌ ا٭ضدًِ يت ٓد  ا٫قتتد ٍ ٖدٛ ؾدسف ايطد٬ه. يهد

ِځٸددد  َدددحل   "قڀعددد١ 250 " ددإٔ َؿددد اٝو صصْددد١ ايطددد٬ه إٛدٚ دد١ ؾٝٗددد  ايدددد    يددٝظ َعٗدددِخ  ٚا

ايكدد  ٘ ايطٝ ضددٞ ٚضرلضددًٕٛ ٗ طًبدد٘. يهٓٓدد  أؾددسٜٓ   ًدد٢ نطددس ا٭قؿدد ٍ َب غددس٠   

 َٔ ٚ ٛد ن ٌَ قڀحل ا٭ضًجل١ َٚٔ ثِ اطًُٝٗ   ٛ ٛد ايكٝ داٌ. أندات٢ ْت

بٗددد١ ايكَٛٝددد١  ًددد٢ ٖدددرا ايهدددِ َدددٔ ايطددد٬هخ ايدددرٟ      ًددد٢ ايدددسغِ َدددٔ اؿدددٍٛ اؾ  

   ٕ غدب٠ٛ ٚاكدسَٛاخ  ا٫ إٔ ٖٓد ى َدٔ      خاضت دّ ٗ اضك ٙ  عة إٓد طل ٚا٭ٖدِ  دد

أ كدد ٤ ايكٝدد د٠ ايع َدد١ َددٔ اْتكددد  ػددد٠ أضددًٛ  ٚطسٜكدد١ ٖددرٙ ايعًُٝدد١ ايددَ مت ؾٝٗدد    

خ  دٌ  اؿؿٍٛ  ٢ً ايط٬هخ  ٚا تدلٖٚ  غرل ض١ًُٝ ٚؾٝٗ  ايه رل َدٔ اجمل شؾد١ ٚايتٗدٛز   

 دددٸٖٚ  ُددسداڄ ٚاُٗٝػدد ڄ يدددٚز ايكٝدد د٠خ ٚأٟ َب زندد١ شلدد  أٚ اغدد د٠ َٓؿددرٜٗ  ضددٝدؾحل         

بصدددسٜٔ يتٓؿٝدددر  ًُٝددد ا ٖ ثًددد١ دٕٚ ايس دددٛع يًكٝددد د٠.  ٖٚهدددراخ ٚاتددد٢ ٫ اتهدددسز أٟ   

 بدددإًو ازل  ٝددٌ اهًٝددـ   اٍ ًُٝدد ا نددبرل٠ دٕٚ اغددساى ايكٝدد د٠خ أڂقددس   ٱقدد ؾ١  

َُٗتدد٘ ٗ  اٍايكٝدد د٠ ايع َدد١ ٗ أ ددٌ   ٱقدد ؾ١    ًددٞ ؾدد حل  بدد د َكبددٌ ٖدد ٬ڄ  ددٔ    

 ايكٛاا إطًجل١ نُط٦ٍٛ آُٛٝٞ.

غ ؿدٝ ڄ  دددلا يدٮمح ضدد ٌٕ  ددٔ اضدتٝ ٥ٞ َددٔ ق ٚيدد١  كًٓد١ اي ددٛز٠ ٖٚددٞ ٗ أٚع      

اغددتع شل خ  َ٪نددداڄ  ًدد٢ قددسٚز٠ ٚأُٖٝدد١ ا ڀدد ٤ قٝدد داا ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ إٝداْٝدد١ ٗ    

اؿسن١ ٚاؽ ذ ايكساز يٝكَٛٛا  ددٚزِٖ ٗ   إدٕ ٚإٓ طل ص زع  دٕ اٝصاڄ َٔ اس١ٜ

إبددد دز٠ ٚاؿطدددِ ايطدددسٜحل ادددٌ ٜتڀًددد  ا٭َدددس ذيدددوخ ٭ٕ ز ددد٘ ندددٌ غددد زد٠ ٚٚازد٠         

َٛاؾكدد١ ايكٝدد د٠ ايع َدد١ ٗ  دددٕ  ؾٝدد٘ اكٝٝددد ٚؼ ددِٝ  يكٝدد د٠ ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ ٗ       

  ٟ ٗڇصٸ غعٛز اي ك١   يكدز٠  ٢ً ايكٝ د٠ ٚاٱ دداع ٕٛا ٗد١ أ ٜٴ اڀدٛزاا   إدٕ ص زع  دٕخ ٚ

 َؿ  ١٦ اتڀً  اؿطِ ايطسٜحل ٚاٯْٞ. 

اؿٗددِ ضدد ٌٕ نددٌ َدد  أؾكددٝت  دد٘ ايٝدد٘خ ثددِ قدد ٍ يددٞ:"إ َدد  قُددتِ  دد٘ ٜعددد اطدد         

ايتؿددٓٝـ ايعطدددهسٟ ٚاي ددٛزٟ  ُددد٬ڄ ثٛزٜددد ڄ دقٝكدد ڄ َُٚٓٛددد ڄخ ضتطددٌٗ  ًٝٓددد  ْت ٥ ددد٘      

ايعُٛٝدد١ اؿعٝددٌ  ًُٝ آدد  ايؿدا٥ٝدد١. يهددٔ نُدد  اعددسف إٔ َددٔ أضددساز لدد ه اؾبٗدد١        
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ٝد١ ٖددٛ  ٚ ددٛد ايتددٛاشٕ  ددٌ ايعكدٍٛ ايكٝ دٜدد١ ايعطددهس١ٜ ٚايطٝ ضدد١ٝخ شلددرا  ًٝٓدد     ايكَٛ

 بددد إًددو ازل  ٝددٌ    اٍأٜكدد ڄ إٔ ٫ ُْٗددٌ بزا٤  كٛيٓدد  ايطٝ ضدد١ٝخ ؾ قدد ؾ١ َكبددٌ      

يكٝدد د٠ ايعُددٌ ايطٝ ضددٞ ضٝطددٌٗ  ًددٝهِ ا٫ضددت٦ٓ ع  سأُٜٗدد  ٗ أٟ  ًُٝدد ا ؾدا٥ٝدد١     

 اٍ  بٗد١  ددٕخ ٚأْدت اٯصدس   ٱقد ؾ١      ايعطهس١ٜ ٗ  ُ ٍق د١َخ أَ  أْ  ؾطأٖتِ   ٭

 ٚ ٛدى ٗ قٝ د٠ ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ ٗ أ ٌ ضتهٕٛ َڀًٛ  ڄ ن رلاڄ ٗ  دٕ". 

ٖٚهدددددرا  أصدددددرْ  ٖدددددرٙ ا٭ضدددددًجل١ ٚٚش دددددت ؾُٝددددد   عدددددد  ٗ  ددددددٕ ٚغدددددب٠ٛ ُٗٝدددددداڄ    

ازاٝدد ه ايكٝدد د٠ ايع َدد١ يً بٗدد١     ضددًؿت مل ًٜددلٳ أ . يهددٔ  ًُددٞ ٖددرا نُدد     ُٱضددك طٗ

ْدد٘ مل وؿددٌ أٟ أغدرل َدددزٚعخ ٚاكبًددت ذيدو ايٓكددد  ًدد٢ ايدسغِ     ٚا تدددلٚٙايكَٛٝد١  

 ؾداّ َحل اؾٝؼ ٗ أ ٌ اٝٓٗ .    

يكددد ن ْددت اًددو إساًدد١ اس دد١ َٚعكددد٠ اغددتدا ؾٝٗدد  ايؿددسا  ا  ددٌ كتًددـ   

ايكد٣ٛ ايطٝ ضد١ٝ ٫ضدت٬ّ ايطدًڀ١خ َدحل قدس  ا٫ضدتجلك م ٚزاٝدٌ إطدتعُسخ ٚٗ ٖددرٙ          

َدٔ َُٗد١     ٤  أصدس٣خ ٖٚهدرا ؾبعدد ا٫ْتٗد     اٞ يٓد أٗٞ ١َُٗ اتد٢ اد  تايٛسٚف مل ْهد ْٓ

أادددر ايطددد٬ه َدددٔ َعطدددهس أ دددٌخ  ًػٓددد  صددددل ا تكددد ٍ  عدددة قددد د٠ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١       

َٚساؾكِٝٗ َٔ قبٌ ف َٝحل َٔ  ب١ٗ ايتجلسٜسخ ٚذيو ٗ َٓڀك١ إطُٝرل. ٚايك د٠ 

قُددد أٓددد ايبٝػدٞخ  ًددٞ  بددد  خ ايدرٜٔ ا تكًددٛا ٖددِ: ؾٝؿدٌ  بددد ايًڀٝددـ ايػدعيب   

ؿ٢  بدددد اـددد يل ٚفُٛ ددد١ َدددٔ ايػدددب   إدددساؾكٌخ أادددرنس َدددِٓٗ       ايعًدددِٝخ َؿدددڀ 

 غ ـ ازل٘ ايس    َٔ ايك يحل.

ٜدد ؾحل ٚ٭ٕ إُٗد١    ًدد١ ا تُعددت  ػدهٌ ضددسٜحل َددحل     اٍ ًد٢ اثددس ذيدو ؼسنددت   

أ ٓ ٤ َٓڀكَ بٍ  ٔ ؾ٬ه ٚ دد  َٔ أ ٓ ٤ ايكدس٣ ا٭صدس٣ ٗ ٜد ؾحل ٖدٔ ُهٓدت َدٔ       

إطددُٝرل  اٍايع  ًدد١ ٖٚددٞ ايتٛ دد٘   ْعٗددِ اٝٓٗدد خ  عدددٖ  طساددت َٛقددٛع إُٗدد١     

 اٍٱْك ذ  ددد َدٔ قد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ إعدتكًٌ ٖٓد ى. ٚاؾدل اؾُٝدحل ٚؼسنٓد            

َكدد ا٬ڄخ  اٝددك ايتكٝٓدد    ٕٓ قددٌ ايػددعٟٛ ايددرٟ ن ْددت َعدد٘      60أ ددٌ  ؿسقدد١ قٛاَٗدد   

ؾسقددد١ َك اًددد١ أٜكددد ڄ ذاٖبددد١ يدددٓؿظ إُٗددد١. ٖٚهدددرا ؾدددسْ  ؾدددسقتٌ أاددددٖ   كٝددد داٞ          

َعُٛٗدِ   "َكد ا٬ڄ  60" كٝد د٠ إٓ قدٌ  عبدٌ ايػدعٟٛ ٚ دٓؿظ ايعددد أٜكد         ٚا٭صس٣ 

َٔ دثٝٓ٘ ٚأٌٖ ؾكٌخ َ  دا زَ  اثدٌٓ ُٖد : ؾد حل  بدداهلل  د ٓٝؼ ٚقُدد  بدد        

مل  "َددِ 75 "ٕ  عبددٌ أاكددس َعدد٘ َدددؾحل َب غددسخ  ٝدد ز    أايددسٓٔ ايعبدد دٟ.  ٚأاددرنس  

ٝ   َددٔ قبددٌ ا٫ډ  زأٜتدد٘ ٜطددبل يددٞ إٔ    شآدد  ٕ ددٌ ٖددرا ايٓددٛع َددٔ   َددحل  ًددٞ  ددٓذلخ ٚندد ٕ ا

ايطددد٬ه اددد ؾصاڄ قٜٛدددد ڄ ٚ    ددد  يًػددددعٛز  ددد يك٠ٛ ٚنأْٓدددد  نٓددد  ًِددددو ؾددد زٚص ڄ. أَدددد         

فُدددٛ َ  ؾكدددد نددد ٕ َعُٛٗدددِ َدددٔ ٜددد ؾحل ٚ٭ْدددي ٫ أادددرنس ازلددد ٤ ندددٌ أؾدددساد        
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اجملُٛ دد١ أٚ غدد يبٝتِٗخ  عددد اْككدد ٤ شَددٔ طٜٛددٌ ٚبؾدد١ ايٓطددٝ ٕ ايددَ اؿددٝ  ذانددس٠      

 ددّ ذندس أٟ اضددِ قددد دٕٚ غدرلٙخ ااذلاَد  يدددٚز      نبد ز ايطدٔ َ ًدٞخ ؾددأْي أؾكٸدٌ     

 اؾُٝحل.

خ ٚقؿٓد  ٗ ٚادٟ ايعدسا٥ظ ايكسٜد  َٓٗد      ايٝٗد  إطُٝسخ ٚقبدٌ دصٛيٓد     اٍؼسنٓ  

 كدددحل ضددد   اخ اتددد٢ مت اضددددتڀ٬ع إٛقدددـ َدددٔ قبددددٌ  ٓ ؾدددسْ  ايطدددس١ٜ إصزٚ دددد١ ٗ        

 قٝدٌ  اؾٝؼخ اٝك ن ْت فُٛ ١ َِٓٗ َسا ڀ٘ ٗ ايعٓد.  ٚ ٓد ٚؾٛيٓ  إطدُٝرل 

يٓ  اْ٘ مت أصرِٖ   ػد ٙ ندسؽخ ؾٛاؾدًٓ  إػدٛاز اتد٢ ندسؽخ يهٓٓد  ٚ ددْ  أْد٘ مت          

ايكددد ٖس٠ ؾُٝددد   عدددد.  اٍاعدددصخ َٚٓٗددد  ْكًدددتِٗ إ ددد  ساا إؿدددس١ٜ   اٍْكدددٌ إعدددتكًٌ 

ايعٓددد اٝددك ا ذلقددتٓ  فدد َٝحل َددٔ  بٗدد١ ايتجلسٜددسخ ؾٛا ٗٓدد ِٖ        اٍٖٚهددرا  دددْ   

 ٖ .  ٚدازا َعسن٘ صؿٝؿ١ اْطجلبٛا  ٢ً اثس

 نفوذ الجبهة المومٌة فرضت العملٌات والمظاهرات التً 

 ضدددتعُ زن ٸؿدددت اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ َدددٔ  ًُٝ اٗددد  قدددد ا٫   1967ٗ َٓتؿدددـ  ددد ّ 

 اٍايدلٜڀددد ْٞ ٚقدددد ؼٛيدددت اًدددو ايعًُٝددد ا ايؿدا٥ٝددد١ ايطدددس١ٜ إب غتددد١ يًُجلتدددٌ        

ل َٛا ١ٗ َطدًجل١   يدراا  ٓدد ٚؾدٍٛ  ع د١ ا٭َدِ إتجلدد٠ اـ ؾد١  تكؿدٞ اؿكد ٥          

اٍٛ طبٝع١ ايؿساع ايدا٥س ٗ  دٕ ٚنٌ اؾٓٛ . ٚشلرا ؾد ٕ قٝد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١     

 اٍن ْت قد اضتٓؿسا قٛاٖ  ٚف َٝعٗ  ٗ ايسٜـ ٚإد١ٜٓ ٚش ت  أؾكٌ إكد اًٌ  

 دددٕخ يتكددٛد َعدد زى غسضدد١ قددد َعطددهساا اؾددٝؼ اٱلًٝددصٟ ٚايعس ددٞ إددٛايٞ يدد٘خ      

  ُدد ٕ ٚ ددد َددٔ إساندص ايكسٜبدد١    ٚذيدو ٗ نددٌ َدٔ نددسٜذل ٚصدٛز َهطددس ٚايػدٝ     

 َٔ َه ٕ اٛا د ايبع ١ ايدٚي١ٝ يٮَِ إتجلد٠ ٗ َد١ٜٓ  دٕ.  

 ٓ ؾدس اؾبٗدد١ ايكَٛٝد١خ ايطددس١ٜ    أ ددسشؾعٓدد فد٤ٞ ٚؾددد ا٭َدِ إتجلددد٠ ايتجلُدت     

ٚايعًٓٝددد١خ ٗ ايسٜدددـ ٚإدٜٓددد١خ َددد  ٗ ذيدددو  ٓ ؾدددسْ  ايدددَ اعُدددٌ ٗ اطددد ز اؾدددٝؼ     

ثٛز٠   ز١َ اٝك ٖ ْٓ   دد َدٔ   اٍٛيت  دٕ اٝٓٗ  ٚا٭َٔ ايدلٜڀ ْٞ. ٖٚهرا ؼ

ٖددد  اشل دددّٛ  ًددد٢ إڀددد ز ٚايًدددٛا٤ ايطددد دع ٗ ايٝدددّٛ ا٭ٍٚ. ٚٗ ايٝدددّٛ    أ سشإعطدددهسااخ 

ٔ اي ددد ْٞ مت  اشل دددّٛ  ًددد٢  َعطددددهس قدددٛاا      َعطددددهس "ايعدددد ّ ايدددرٟ ٜطددد٢ُ اٯٕ    ا٭َددد

ْ       "ايٓؿدددس ؿطددد٘ . ذيدددو اشل دددّٛ ايدددرٟ ابٓددد ٙ ايؿددددا٥ٕٝٛ َدددٔ أؾدددساد قدددب ٙ إعطدددهس 

ٚأارنس َِٓٗ: أٓد  ٛض دثٝٓ٘خ ٚايؿد ٜل َٔ بٍ ؾكٌخ ٚ ًٞ ؾ حل ايعُسٟ َٔ 

ٜ ؾحلخ ٚ ًٞ أٓد  ٔ اڀبٌ َٔ ٜ ؾحلخ ٚؾد حل  بدد اهلل  د  ٓدٝؼ َدٔ ٜد ؾحلخ ٚضد مل        

 ًٞ ايؿكدًٞ َدٔ اٍ ؾكدٌخ ٚأٓدد قُدد اؾبدٛاْٞ َدٔ ْؿد  خ ٚوٝد٢  بددايكٟٛ           

بددددايسٓٔ ايعبددد دٟخ ٚؾددد حل ْ غددس َدددٔ ايكددد يحلخ ٚ ًدددٞ ؾددد حل ايهٗددد يٞخ ٚ بدددداهلل    
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أٓدددد ايعبددد دٟخ غدددعؿٌ ايكدددب  ٞخ ٚقددد ه اَب صػدددٞخ ْددد  ٞ   ُددد ٕخ  بددددايس   دددٔ        

 بدايس خ قُد ؾ حل ايٛايٞخ  ايعٓذلٟخ قُد  ًٞ ا دٛ هسخ  أٓدد قُدد غدٛقٞخ     

ايٓطددٞخ  بددداي٬ٙ  بددداهلل  بدز دد٘خ اطددٌ قُددد  ددٔ  ًددٞ  دد  سخ  ايددٛارلٟخ  بددداهلل   

ادرنس ازلد ٤ِٖخ ؾًدِٗ    ٫ أدد َٔ ايكب ٙ ٚاؾٓدٛد ايدرٜٔ     اٍ بدايهسِٜخ  اق ؾ١ 

 نٌ  ايتكدٜس ٚايعسؾ ٕ أاٝ ٤ٶ أٚ أَٛاا ڄ. 

أْددددي ٚزؾدددد قٞ اضددددتُسٜٓ  ٗ  اٍ غدددد ز٠ايعًُٝدددد ا اشل َٛٝدددد١ ػدددددز اٱ اٍٚ ددددٛد٠ 

إػدد زن١   يعًُٝدد ا ايؿدا٥ٝدد١خ ؾؿددٞ ايٝددّٛ اي  يددك غدد زنٓ   عًُٝدد١ ٖ َٛٝدد٘ قددد         

دؾ ٕ ٚايؿٛيب ٕ.  أَد  ايٝدّٛ ايسا دحل ؾكدد نٓدت َػد زن        ايكٛاا إسا ڀ١ ٗ َعطهس ز

قدددُٔ فُٛ ددد١ ايؿددددا٥ٌٝ ٚايعطدددهسٌٜ ٱضدددك ٙ َٓڀكددد١ ندددسٜذل  ددددٕ اٝدددك مت     

ا٫ضددت٤٬ٝ  ًدد٢  اٍخ اقدد ؾ١ "َعطددهس  ػددسٜٔ ا يٝدد ڄ"ا٫ضددت٤٬ٝ  ًدد٢ َعطددهس ا٭َددٔ  

ايطد ٔ ٚؼسٜدس ايطد ٓ ٤خ ٚ عددٖ  مت قڀدحل ايڀسٜدل َدٔ  كبد١  ددٕ ٚااهُد١ اٝددك           

ايكدد د٠ ايدرٜٔ صڀڀددٛا ٚقد دٚا  ًُٝدد١    أ دسش إٓ قددٌ إكبًدٞخ َددٔ أ ٓد ٤ ايكدد يحلخ    ند ٕ  

ض مل ز ٝدحل  ًدٞ ايدرٟ     اٍٚاضك ط٘  ٝد اي ٛازخ   ٱق ؾ١  "20"ا٫ضت٤٬ٝ  ٢ً َعطهس

ن ٕ َهًؿ  َٔ قبٌ ايكٝ د٠ ايع ١َ ٗ قٝد د٠  ًُٝد ا اضدك ٙ  ددٕ. ٖٚٓد ى  ددد َدٔ        

َدددٌْٝ أٚ  طددهسٌٜ أاددرنس َددِٓٗ: ضدد مل    أؾددساد ايكڀدد ع ايؿدددا٥ٞ إػدد زنٌ ضددٛا٤   

  بداهلل ٜ ضٌ ٚايب صػٞ ٚإدلقٞ  ٚغرلِٖ. 

َدٜٓددد١  اٍ عدددٖ  ُهٓدددت اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ َدددٔ َٓدددحل دصدددٍٛ ايكدددٛاا اٱْهًٝصٜددد١   

ندسٜذل ٕددد٠  ػدسٜٔ َٜٛدد ڄخ ٚقددد اضتػدٗد ٗ ٖددرٙ إٛا ٗدد ا أادد ايؿدددا٥ٌٝ ٗ  دددٕخ      

ٕ اٝٓٗ  َط٫ٛ٦ڄ  دٔ ْكڀد١  كبد١  ددٕ.     ٖٛ  ايػٗٝد  ًٞ ض مل ايدلٟ َٔ ٜ ؾحلخ ٚن 

نُدد  اضتػددٗد ايؿدددا٥ٞ  بددد ايددٓيب َدددزّ َددٔ َٓڀكدد١ اَػددع٘ ٗ أ ددٌ ايددرٟ ندد ٕ           

 َط٫ٛ٦  ٔ ايؿدا٥ٌٝ ٗ نسٜذل  دٕ أثٓ ٤ ايؿذل٠ ا٭صرل٠ َٔ ايهؿ ه إطًو.  

ٚقُٔ ايطب م ااُّٛ ي٬ضت٤٬ٝ  ٢ً  دٕ ٚق ٚي١ نٌ طسف إ ٜ بت ٚ دٛدٙ  

ع ١ ا٭َِ إتجلد٠خ ٚقعدت َؿد دَ ا َطدًجل١  دٌ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١        ٢ً ا٭زض أَ ّ  

ٚ ب١ٗ ايتجلسٜس. يهٔ ايػًب١  ٗ ا٭صرل ن ْت يً بٗد١ ايكَٛٝد١ ايدَ ند ٕ شلد  ثكدٌ       

ضددٝڀساٗ   ًدد٢ ايٛقددحل.   اٍداصددٌ اؾددٝؼ ٚا٭َددٔ ٖدد  اد٣ ٗ ْٗ ٜدد١ إڀدد ف     أن ددس

 ضدتعُ ز ذل٠ آددد   ٫ ٖٚهرا اؿ ٍ أٜك ڄ   يٓطب١ يً ُ ٖرل ايَ صس ت ٗ اًو ايؿ

ايدلٜڀددد ْٞخ ن ْدددت ٖدددٞ ا٭صدددس٣خ  قدددد ْ يدددت ْؿدددٝبٗ  َدددٔ إؿددد دَ ا ٗ إطدددرلاا         

ٚإطرلاا إك د٠ ٱثب ا ايٛ ٛد أٜك ڄ.ٚٗ ايٓٗ ١ٜ ُهٓت اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ اثبد ا  
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ٺا ددذلاف   اٍضددٝڀساٗ   ًدد٢ ا٭زض أَدد ّ ٚؾددد ا٭َددِ إتجلددد٠ ٚايؿددجلؿٌٝخ ٖدد  أد٣       

  خ  ددددجلدددددطدددش١َ ايطٝ ض١ٝ ٗ اؾٓٛ خ ٚ ٢ً اثسٖ  أ ًٓت أْٗ  ضتٓ سٜڀ ْٞ  ٛ ٛد ا٭

ٚ ددددأا  ٺددد  سا٤ ايذلاٝبددد ا ايطدددس١ٜ   

يددددريوخ اتدددد٢ أ ًٓددددت ا٫ْطددددجل    

ايٓٗدد ٥ٞ ٗ ٜددّٛ ايت ضددحل ٚايعػددسٜٔ   

يٝهددددددٕٛ ٜددددددّٛ   1967َددددددٔ ْددددددٛؾُدل  

ٖدٛ ٜدّٛ    1967اي ٬ثٌ َٔ ْدٛؾُدل  

ا٫ضددددتك٬ٍ يً ٓددددٛ  ايعس ددددٞ َددددٔ 

ْٞ ايدددددرٟ داّ ايدلٜڀددددد  ضدددددتعُ زا٫

   َ ڄ.         129

 

 "المومٌة والتحرٌر "اسماط المناطك وصراع الجبهتٌن

ؾجلٝو آْ  ٖٓ   ؿدد ضسد دٚزٟ ٗ ٖرٙ إسا١ًخ يهٓي أز٣ يصاَ   ًد٢ٳٸ ايتٛط٦د١    

شلدرا ايدددٚزخ نددٞ ٜتعددسف ايكدد ز٨ ايهددسِٜ  ًد٢ صًؿٝدد١ ٚادد زٜ  ايؿددساع ايددرٟ ْػددأ  ددٌ     

١ ٫ ضُٝ  ٚإٔ اؾٝدٌ ايدرٟ مل ٜع ؾدس اًدو إساًد     اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚ ب١ٗ ايتجلسٜسخ 

 ٢ ي٘ َعسؾ١ أاداثٗ .  ٓطع  ١ ٕصٜد َٔ ا٫ٜك ه ات٢ ٜت

ّخ 1963اأضطددت اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ يتجلسٜددس  ٓدددٛ  ايدددُٝٔ ٗ غددٗس اغطدددڀظ  ددد ّ     

 كٝ د٠ زَٛش َٔ اسن١ ايكٌَٛٝ ايعدس خ ٚايكدب ٙ ا٭ادسازخ َُٚٓٛد١ أ ٓد ٤ اؾٓدٛ        

ٚ دد ِ َدٔ   خايٝ ؾع١ٝخ ٚاؾُعٝ ا ؾ٬هٚايكب ٥ٌخ ٚ ب١ٗ اٱ ااتٌخ ٚاؼ د ايٓك   اخ

ايدس٥ٝظ ْدد ٍ  بدد ايٓ ؾددس ايدرٟ ندد ٕ ز٥ٝطدد  ؾُٗٛزٜد١ َؿددس بْدراى ايددَ ن ْددت       

اطدد٢ُ   ؾُٗٛزٜدد١ ايعس ٝدد١ إتجلددد٠خ ٚيػددسض اٱضددساع ٗ ؼكٝددل َه ضدد  ضٝ ضدد١ٝ       

د ايدرٟ  إٔ ٜتٍٛ  بد ايكٟٛ َه ٟٚ ز٥ ضد١ ايٛؾد   1966يً ٓٛ خ اقذلات َؿس ٗ   ّ 

ٗ اؾبٗدد١   دسش ضدٝٓ قؼ قكد١ٝ اؾٓدٛ  ااتددٌ َدحل  ا٭َدِ إتجلدد٠. يهددٔ ايكٝد دٟ ا٭       

ايك١َٝٛ قجلڀد ٕ ايػدعيب زؾدة ذيدو ع د١ إ ايدرٟ ودل شلدِ ايتؿد ٚض ٖدِ قد د٠            

ٜٴؿٓحل ؾٝ٘ ٚيٝظ ٗ ا٭َِ إتجلد٠. شلدرا ؾهدسا ايكٝد د٠ ٗ َؿدس      خإٝدإخ ٚإ ايت زٜ  

 ب١ٗ أصس٣ أزلتٗ   ب١ٗ ؼسٜس  ٓدٛ  ايدُٝٔ    سد ؾعٌ  ٢ً ذيو ايسؾة  تػهٌٝ 

ااتدددٌخ يتجلدددٌ قدددٌ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ايساؾكددد١ يًتٛ ٝٗددد اخ ٚشلدددرا ايػدددسض  دددسا   

ق دث ا ضس١ٜ  ٌ نٌ َٔ  ًدٞ أٓدد ْ ؾدس ايطد٬َٞ نُُ دٌ يً بٗد١ ايكَٛٝد١خ        

ٚ بددد اهلل  ا٭ؾددٓ  نُُ ددٌ ؾبٗدد١ ايتجلسٜددسخ ٖددرٙ اا دثدد ا ن ْددت ؼددت اغددساف        
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ؿس١ٜخ ٚذيو ٗ َدٜٓد١ "اعدص" ٗ اؾُٗٛزٜد١ ايعس ٝد١ ايُٝٓٝد١ ٚ دسا       ا٫ضت ب زاا إ

مت ا دد٬ٕ َد  ٜطدد٢ُ   1966ٜٓد ٜس   13دٕٚ  ًدِ َعٛدِ قدد د٠ اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١. ؾؿدٞ ٜددّٛ     

  ٫ْدَ ع ٗ آِٛٝ ٚااد ازل٘  بٗد١ ؼسٜدس  ٓدٛ  ايدُٝٔ ااتدٌخ َدٔ صد٬ٍ  ٝد ٕ         

ٓ خ ٖد  أثد ز زدٚد ؾعددٌ   أذٜدحل َدٔ اذا د١ اعدصخ َٛقچدحل َدٔ قبددٌ ندٌ َدٔ ايطد٬َٞ ٚا٭ؾد          

غ قب١ يد٣ ق د٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚأ ك ٥ٗ   ايرٜٔ ا تدلٚا ذيو  ٬ُ قطدسٜ  ٚغدرل   

ٚٗددٛز صدد٬ف ؾددسٜو  ددٌ ؾؿددًٌٝ     اٍغددس ٞ ٚاْدد٘ مت  كددػٛٙ َددٔ َؿددسخ ٖدد  اد٣    

ا٭ٍٚ اؾب١ٗ ايكَٛٝد١ ايدَ ن ْدت ادس٣ ٗ ايهؿد ه إطدًو ٚضد١ًٝ َ ًد٢ يًٓكد ٍ َدٔ           

ُٓدد  ندد ٕ ايؿؿددٌٝ اي دد ْٞ إطدد٢ُ  بٗدد١ ايتجلسٜددس ٜؿكددٌ     ا٫اددت٬ٍ   ٝ اصددساعأ ددٌ 

 َٔ ايعٌُ إطًو.                                                                              أن سايعٌُ ايطٝ ضٞ 

ّ َدٔ اساٝد  ٚقدعٗ  ايدرٟ     1966ٖٚهرا ؾكد ُهٓدت اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ دٜطدُدل      

ط  داا ٚايط٬ه ٚايرص ٥س  ٢ً اؾب١ٗ ايك١َٝٛخ اٝك اأثس  كڀحل إؿسٌٜ يه ؾ١ إ

قددسزا ا٫ تُدد د  ًدد٢ ايددرااخ  عددد إ قددسزا اـددسٚع  ززلٝدد  َددٔ أٟ  ٬قدد٘ َددحل  بٗدد١       

 اٍْدٛؾُدل   29ايتجلسٜس ٗ َ٪ُس ٓس ٖٚٛ إ٪ُس اي  يدك ايدرٟ  كدد ٗ ايؿدذل٠ َدٔ      

ايػددُ ي١ٝ ّخ ٚٓددس ٖددٛ اضددِ قسٜدد١ اكددحل ٗ َٓڀكدد١ قعڀبدد١ ايُٝٓٝدد١      1966دٜطددُدل   2

ايػدع  َه ؿد١    اٍاا ذ١ٜ ٕٓڀك١ ايك يحل اؾٓٛ ١ٝ. ٖٚهرا ؾأا اؾب١ٗ ايك١َٝٛ  

ْػ طٗ  ٚاٛا دٖ  ٗ نٌ َٓ طل اؾٓٛ  ٚ ٌ أٚض ٙ اؾٝؼ ٚايػدسط١ ٚايٓك  د ا   

ٚإ كؿٌخ ٚقد شاد َٔ غعبٝتٗ  ابٓٝٗ  يًهؿ ه إطدًو ٚاه ٝؿٗد  يًعًُٝد ا اشل َٛٝد١     

 ٚايسٜـ.     قد ا٫ات٬ٍ  ٗ إد١ٜٓ

ٚ ٢ً ايسغِ َٔ إ  ب١ٗ ايتجلسٜس ن ْدت اكدّٛ أٜكد ڄ   يهؿد ه إطدًوخ ا٫چ أْٗد  مل       

اهٔ  ٓؿظ ايتأثرل ايرٟ أادثت٘ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ ْٚتٝ د١ يدريو ن ْدت  سٜڀ ْٝد        

ّخ ا٫چ أْٗد   1968قد ايتصَت يٮَِ إتجلد٠   ـسٚع َٔ  دٕ ٗ ايت ضحل َدٔ ٜٓد ٜس  د ّ    

 ٕ اطد زع ا٭اددا  ٚايدَ     اٍٛ عد١ يً بٗد١ ايكَٛٝد١خ  ايدَ أدا     ؼت ٚطأ٠ ايكدس  ا ا

اؿهو ايٓٛ ّ ا٫ؼد دٟ صؿٛؾد ڄ  عدد ُدسد أؾدساد ايػدسط١ ٗ  ددٕ         اٍ دٚزٖ  أدا 

اكددِٜ ايساٝدٌ َدٔ     اٍ" اقڀسا  سٜڀ ْٝ   1967ْٜٛٝٛ  20عسن١ زلٝت " اسن١ 

 ّ.1968ٜٓ ٜس  9 د٫ َٔ 1967ْٛؾُدل  30اؾٓٛ  ٚؼكل  اؾ٤٬ ّٜٛ 

ٚن ْت اؾب١ٗ ايك١َٝٛ قد  ددأا َٚٓدر  ٚقدت َبهدس ٗ أضدك ٙ إٓد طل ايٛاادد٠         

اًٛ ا٭صس٣  دأ َػٝ ١ ص١ً ٗ ايك يحل ايَ ن ْت أٍٚ َٓڀك١ اطك٘  ٝد اؾب١ٗ 

اؾُد ٖرلخ ا٫چ أْد٘    اٍايك١َٝٛ  ٢ً َطت٣ٛ اؾٓٛ  َٚد  ا٬ٖد  َدٔ َٓد طلخ َطدتٓد٠      

ٗ ا٫ؾل ؾ ٕ ايؿساع  ٌ نٌ َٔ اؾبٗد١   ٗ ايٛقت ايرٟ ن ْت اب غرل ايٓؿس اًٛه
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ايك١َٝٛ ٚ ب١ٗ ايتجلسٜس قد  هس ؾؿٛ اًو ا٫ْتؿد زاا ٚايٓ  اد اخ ٚيٮضدـ ؾكدد     

داز ؾددساع َطددًو ٗ  دددد َددٔ إٓدد طل ايددَ ن ْددت فدد َٝحل  بٗدد١ ايتجلسٜددس ؼدد ٍٚ        

ا٫ضددت٤٬ٝ  ًٝٗددد  ُٗٝددددا يددددصٛشل   ددددٕ ٫ضددت٬ّ ايطدددًڀ١خ ٚٗ ٖدددرٙ إساًددد١ أٜكددد ڄ    

زن  قدددُٔ فُٛ دد١ َدددٔ زؾددد قٞ إٓ قددًٌ ٗ اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١خ ٚ ًددد٢    نٓددت َػددد  

ااؿ ٍ ٚآطٝل دا٥ِ َحل ايكٝ د٠ يتٓؿٝدر ايتٛ ٝٗد ا اـ ؾد١   ضدك ٙ إٓد طل ٚؾدد       

فد َٝحل  بٗد١ ايتجلسٜددس َدٔ ايطددٝڀس٠  ًد٢ ايطدًڀ١ ايددَ  أزادا إ ؽڀدـ ايٓؿددس.       

 ًٞخ َحل  دد َدٔ   َٓڀك١ ا ٌٕ  ؿجلب١ ايك ٥د إعسٚف ض مل ز ٝحل اٍؾكد اٛ ٗت 

خ َك ا٬ڄخ  ٚذيو ٱضدك ٙ إٓڀكد١  ٝدد اؾبٗد١ ايكَٛٝد١      150إك اًٌخ ن ْٛا عدٚد 

ٞ ني  ؿ  ق ؾ١ٛ ٗ َٔا٭ ق ٥د َساؾكٝٓ  ُٔق ٚن ٕ ٘ أ  سادرنډ خ ٚأ  ايكؿعد ٕ  ْد  ند 

ؾددداقت٘ ٚشَ يتدد٘ يًددس٥ٝظ َعُددس ايكددراٗ ٗ  سٜڀ ْٝدد  ٚاْدد٘     زاًتٓدد  ثٓدد ٤أ يٓدد   ٜددسٟٚ

ند ٕ اشلددف َدٔ َساؾكد١     خ ٚ  يصٜ زا٘ اٚ اتد٢ ا٫ضدتكساز ٖٓد ى   يٝبٝ ٜڀًب٘ يًطؿس اٍ

ٚؾٛز ٚؾٛيٓ  مل  . ٝد اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ا يُٝٔ َٔ اا ؾ١ٛ  اضك ٙأ دد َٔ ز  ٍ 

َك ١َٚ  ٌ اساٝب ڄ َٔ قبدٌ ايك ٥دد ايبد زش ٗ  بٗد١ ايتجلسٜدس بْدراى  بدد اهلل        أ١ٜ لد 

يؿتدد ه َددٔ نًؿٓدد    يبكدد ٤  ًدد٢  ايددرٟ قدد ٍ يًك ٥ددد ضدد مل ز ٝددحل:" أْددت ٚ بددد ا    خَڀًددل

َددٔ اٛشٜددحل ا٭دٚازخ يهدٔ  ًددٞ  ددٓذل ٚؾدد حل    ن ددص٤ٺ ٬قد١   ٕؿددسٌٜ ٫ضددت٬ّ ايدد ِ   

ْ  ضًُت يهدِ  أَؿًو  عًْٛٞ  دٚاڄخ ٖٚرا ٫ هٛشخ نُ  ٫ هٛش إٔ ْتك اٌ اٯٕ ٖٚ  

اٯٕ ضٓتع ٕٚ ْٝع ڄ  ٢ً ادٌ ندٌ   ". ٚقد زد  ًٝ٘ ض مل ز ٝحل   يكٍٛ:إٓڀك١ طٛ  ڄ"

ٔ      ٖرٙ .  عددٖ  أڂضدٓدا يدٞ    "اٱغه يٝ ا يٓطتعد ْٝع ڄ َدٔ أ دٌ  ٓد ٤ ايدٛطٔ َٛاددٜ

قددس٣ ايدد ُرل ٚإدد٬ه ٚايساادد١ ٚاؿددسٚز ٗ      اٍٚيددٮمح  عبددٌ ايػددعٟٛ َُٗدد١  ايتٛ دد٘     

  قٓددد عَكبدددٌخ اٝدددك ن ْدددت ايتٛ ٝٗددد ا اككدددٞ      ٚ ضددد ٌَٕٓڀكددد١ زدؾددد ٕ َدددٔ قبدددٌ    

 ا٬ٍه ٚايسااد١  د يعٛد٠   ف َٝحل  ب١ٗ ايتجلسٜدس إتٛا ددٜٔ ٗ ندٌ َدٔ ايد ُرل ٚإد      

ٝتِ ا تكد شلِ أٚ َدٛا ٗتِٗخ يهدٔ ٚؿطدٔ     ضد ايػدُ ٍخ َد مل    اٍص زع اددٚد اؾٓدٛ    

ِ اؿٜ  َ دسد زلد  ِٗ  ٛؾدٍٛ فد َٝحل اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ؾكدًٛا ا٫ْطدجل            ؾدأْٗ

  ٢ً إٛا ١ٗخ ايَ زَ  قدٳٸزٚا أْٗ  غرل َته ؾ١٦. 

َٓڀك١  عٝٓٗ . ؾعٓد  ٛدآد   َدٔ   ا٫چ إٔ ق ٫ٚا  ب١ٗ ايتجلسٜس مل اكتؿس  ٢ً 

 دٕ ن ْدت فُٛ د١ َدٔ  بٗد١ ايتجلسٜدس أٜكد ڄ َسا ڀد١ ٗ ؿد خ َٓڀكد١           اٍزدؾ ٕ 

 ددٕخ ٖد     اٍايعصٜب١خ ؼ ٍٚ َٓعٓ  ٚغرلْ  َٔ أ ك ٤ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َٔ ايددصٍٛ  

اقددڀسْ  يًُٛا ٗدد١ اٝددك دازا َعددد زى  ٓٝؿدد١ ضدد ْدآ  ؾٝٗددد  فُٛ دد١  ًددٞ ضددد مل        

   َ تٛا دددا  ًد٢ زأع فُٛ د١ قت يٝدد١ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ ٜك اددٌ ٗ     ايبدٝة ايدرٟ ند ٕ 

اؾدٝؼ  "ضدس١ٜ َدٔ  دٝؼ ايًٝدٟٛ      آٍَڀك١ داز ضعد  ٢ً َكس د١ َدٔ  ددٕخ اقد ؾ١     
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ٜكد ز    خ ايرٟ ند ٕ َطد ْدا يً بٗد١ ايكَٛٝد١. ٚقدد قتدٌ ٗ ٖدرٙ إعسند١ َد          "ايعس ٞ

  ؾدددزا ؾددسداڄ. ٚ عددد إٔ ُهٓددت اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ َددٔ ايطددٝڀس٠  ًدد٢ َٓڀكدد١ ؿدد     70

اعًُٝ ا ق ٥د ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ ض ٌٕ  ايَ اككٞ  تُسنصٟ ٗ ؾدل َٓڀك١ ؿد خ  

 ات٢ ٜٗدأ ايٛقحل ٜٚطتكس ا٭َٔ.

ي٬يتجلدد م   جملُٛ دد١ ايددَ   أْدد  ٚؾددسقَ  َٚدد ٖٞ ا٫ځٸ أٜدد ّ اتدد٢ اضددتد  ْٞ ضدد ٌٕ      

ن ْددت اطددتعد يًتجلدددسى ٱضددك ٙ َٓڀكددد١ يددٛدز ٚايٛقددٝحل  كٝددد د٠ ايػددعٟٛ ٚ ػددد ٍ       

تجلكددت  ٗددرٙ اجملُٛ دد١ ٚمت   يؿعددٌ اضددك ٙ ٖدد اٌ إٓڀكددتٌ ؾؿدد زا      ٚايكؿددٝؼ ؾ ي

ؼت ضٝڀس٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ثِ ٚاؾًت َػٛازٟ ايٓك يٞ َحل ْؿدظ اجملُٛ د١ ايدَ    

. ٚ عددٖ   اضتًِ قٝ داٗ   ًٞ ض مل ايبٝةخ ٱضك ٙ نٌ َٔ  َٓد طل غدكسٙ ٚشلبد ز   

ٚٻا٤. ٝظ  عدد ز ٚاؿؿددٔ ٚ دد ا نًؿددي ضدد ٌٕ َٚكبددٌ  كٝدد د٠ فُٛ دد١ ٫ضددك ٙ     ٚايددس

ٚ طددب  شٜدد د٠  دددد إػدد زنٌ طًبددت َددٔ َدددٜس ايڀسقدد ا ا٭مح اطددٌ  بدددايسٓٔ         

   .ايطًؿٞ َدٸْ   طبحل ضٝ زاا َٔ "ن َ  غكس٠"

َٚ  إ صًؿٓ  َٔ ال ش ٖرٙ ا١ُٕٗ ات٢  سشا أَ َٓ  ١َُٗ أصس٣خ ؾكد أا٢ نٌ 

 داا َٔ  ًٞ ض مل ايبٝة ٚاؿ ع ؾ حل    قدٝظ ٚؾٝؿدٌ ايعڀد ع ْدٝعِٗ َدٔ قٝد      

اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ِٖٚ َدٔ أ ٓد ٤ اكدسَٛاخ ن ْدت َُٗدتِٗ اٝٓٗد  ايدرٖ   ٱضدك ٙ         

َٓڀك١ اكسَٛاخ َٚ  إ  ايطًڀ ٕ ايكعٝڀٞ ضًڀ ٕ اكدسَٛا ٜد ؾعٞ ا٭ؾدٌخ شد    

        ٚ ضددتكسٚا ٗ ا ًدد٢ ذيددو إٔ ٖٓدد ى زٚا دد٘ أضددس١ٜ ٚقبًٝدد١  ددٌ َددٔ ٖدد  سٚا َددٔ ٜدد ؾحل 

 ٕ فدد٤ٞ نددٌ َددٔ ايبددٝة  اكددسَٛا ٚ ددٌ أٖدد يٞ ٜدد ؾحل إكددٌُٝ ؾٝدد٘خ يددرا ؾكددد ندد  

قُدد ؾدد حل َڀٝدحل ٚضد مل ؾد حل قُددد ٚضد مل ز ٝدحل  ًددٞ        اٍٚ د قٝظ ٚايعڀد ع   

ٚؾدد حل َٓؿددس ايطددًٝٞخ يػددسض ا٫ضددتع ١ْ   ٗددِ َٚددٔ ٜددسٚٙ َٓ ضددب  َددٔ ايػ ؿددٝ ا      

ايطددددًڀ ٕ  قٓدددد عاكددددسَٛاخ ٱ اٍايطٝ ضدددد١ٝ ٚا٫ تُ  ٝدددد١ ٗ ٜدددد ؾحلخ يًددددرٖ   َعدددد    

  ٤  دددددد َددددٔ ايػ ؿددددٝ ا ايطٝ ضدددد١ٝ  ايكعٝڀددددٞ   ٕػدددد دز٠ ضددددًُٝ خ اٝددددك مت اضددددتد  

 طددٔٚايٛ  ٖدد ا ا٫ تُ  ٝدد١ َددٔ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحلخ ٖٚددِ  قُددد  بدددايكٟٛ ايطددًؿٞ ٚق    

اطدٌ ايٝصٜدددٟ ٚ ًددٞ أٓددد  ددٔ اڀددبٌ ٚأٓدد قُددد ا  دد  ايددرٜٔ غددساٛا شلددِ     

ايٛقحل ٚا١ُٕٗ إساد ال شٖد خ  ٓددٖ  ٚاؾدل اؾُٝدحل ٚمت ايًكد ٤ ا٭صدرل قبدٌ ايتجلدسى         

١ نٝؿٝدد١ آؿٝددر اـڀدد١خ َٚدد  أْددي نٓددت إطدد٦ٍٛ ا٭ٍٚ  ددٔ    اكددسَٛاخ ٕٓ قػدد اٍ

اؿددسع ايػددعيب ٗ  عدد ز ٚشلبدد ز ٗ أ ددٌخ يًجلؿدد ٚ  ًدد٢  ضددٝڀس٠ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١     

اكدددسَٛا نددد ٕ قدددسٚز٠ ؾكدددد  دددس٣     آٍٖددد ى ٚاضدددتتب   ا٭َدددٔخ  َٚددد  إٔ ذٖددد  ٞ    

اؿددد م  ًددد٢  كددد ٤ اؿددد ع ؾددد حل  ددد قٝظ ٗ أ دددٌخ يٝجلدددٌ قًدددٞ ٗ قٝددد د٠ اؿدددسع     ا٫
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ايػعيبخ ات٢ الد ش إُٗد١ ٗ اكدسَٛا. ٖٚهدرا ؼسنٓد  قدُٔ اجملُٛ د١  ؿدجلب١         

اكددسَٛاخ ٚؾددٛز ٚؾددٛيٓ  ٖٓدد ى   اٍإٓ قددًٌ  ًددٞ ضدد مل ايبددٝة ٚؾٝؿددٌ ايعڀدد ع  

قُٓدد   عًُٝدد١ َطددو  أزلدد ٤ ايكددب ٙ ايددرٜٔ ندد ْٛا ٜعًُددٕٛ قددُٔ َدد  ندد ٕ ٜطدد٢ُ      

خ اٝك مت  كد   ؾٝؼ ايكعٝڀٞ ٚايه رلٟخ ايرٜٔ ن ٕ َعُِٛٗ َٔ أؾٍٛ ٜ ؾع١ٝ

ِٗ  عددّ إٛا ٗد١خ ندٕٛ َعٛدِ َٓد طل اؾٓدٛ  ؾد زا        قٓ  يك ٤اا َٓؿسد٠ َعِٗ ٱ

ايدلٜڀد ْٞ ضدرلاٌ قسٜبد ڄخ َٚد   ًدِٝٗ       ضدتعُ ز ؼت ضٝڀس٠ اؾب١ٗ ايكَٛٝد١خ ٚإٔ ا٫ 

      ٚ ايطددًڀ ٕ  ددد ـسٚع   اقٓدد ع ا٫چ ايتعدد ٕٚ َددحل قٝدد د٠ اؾبٗدد١ ايكَٛٝددد١ إتٛا ددد٠ ٖٓدد ى 

اؾددٜس   يددرنس إٔ ايطدًڀ ٕ اٝٓٗدد خ قدد مت اٜك ؾدد٘      ٚضٝكدُٕٓٛ يدد٘ صسٚ د  َػددسؾ .  

اكدددسَٛاخ  اٍٗ ايػدد ط٧خ  ًددد٢ َدددً ايطددؿ١ٓٝ ايدددَ نددد ٕ ق دَددد   ٗدد  َدددٔ اـددد زع     

٘  دد  إػدد دز٠ ٚ ددصف يدد٘ ايٓػددٝد ايطددًڀ ْٞ يتٛدٜعدد٘ ٗ ايػدد ط٧خ       اقٓ  ددٚ  يؿعددٌ مت   

  ٚصسع  ڀسٜك١ َػسؾ١. ٖٚهرا أؾبجلت اكسَٛا ؼت ضٝڀس٠ اؾب١ٗ ايك١َٝٛخ أَد 

 أ ٌ ٚ كٝت َط٫ٛ٦  ٔ اؿسع ايػعيب ٖٓ ى ات٢ ا٫ضتك٬ٍ. اٍأْ  ؾكد  دا 

 ٌافع إلىالسٌلة البٌضا" فكرة شك طرٌك

  عددد إ ضددكڀت  عدد ز ٚشلبدد ز ٗ أ ددٌ  ٝددد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ  ٝٓددت ؾٝٗدد  ق ٥ددداڄ       

يًجلسع ايػعيبخ ٗ ايٛقت ايرٟ َ  اصاٍ ايكٛاا ايدلٜڀ ١ْٝ ٗ  دٕخ ٚ  يسغِ َٔ إٔ 

ڀس٠ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ن ْددت غددرل َهتًُدد١خ ٚمل اطددتًِ ايطددًڀ١ ٗ  دددٕ. ا٫چ إٔ         ضددٝ

َطدددك٘  اٍاًُددٞ طدددٛاٍ ايطدددٓٛاا إ قددد١ٝ  ٛؾدددٍٛ ايڀسٜدددل ٚإدزضددد١ ٚإطتػدددؿ٢   

 ٚ ندددٌ َٓڀكددد١ ٗ اؾٓدددٛ  ندد ٕ اددد ؾصا يدددٞ يًبدددد٤ ٗ غدددل ايڀسٜدددل    اٍزأضددٞ ٜددد ؾحل 

ً    اٍن ڀدد٠ٛ أٍٚ َددٔ  عدد ز    ١ ايبٝكدد ٤خ ْكٝددٌ  ابٝددٌ ايدددلمخ ٜددساَظ إ  ددٌخ ايطددٝ

 ٚذٟ ْ ص  ٚيبعٛع.  لٸػٳَٵاٹايدقٝلخ أٌٖ 

اٝددز٠ َٓؿدٛز   ايػدٝ   نٌ َٔ ا٭صٜٛٔ  اٍاصتُسا ايؿهس٠ ٗ  زأضٞخ  ٚاٛ ٗت 

مت غدسا٩ٖ    " D6 "ٚؾ حل  بد ايس   ٔ طٗٝـخ يعًُٞ إٔ يددُٜٗ  بيد١ يًػدل َدٔ ْدٛع      

٤ ٗ غدددل   ًددد٢ اطددد   ديتددد  أ دددٌ ٱْتددد ع ايكڀدددٔ ٚأقٓعتُٗددد   تطدددًُٝٗ  يٝدددتِ ايبدددد        

ايڀسٜدلخ ٚ عددد إٔ ٚاؾكد  اضددتعٓت  ػ ؿددٌ شلُد  صدددل٠ َ د ٍ ايڀسقدد اخ ُٖدد   ا٭مح      

ق ضِ  ًٞ ايطًؿٞ  ايرٟ ن ٕ ٜعٌُ َٗٓدض  ٗ طسق ا ديت  أ ٌخ ٚغ ـ بصدس ٖدٛ   

يٲغساف  ٢ً ايعٌُخ ٚيهٔ اؾساز٠ ٚادٖ  ٫ اهؿٞ ٫ٚ دد  َٔ ذٟ ْ ص  ا٭مح ايع قٌ 

    ٔ  اٍأَدد َٞ  ضدد٣ٛ ايً دد٤ٛ ٗ َٓڀكدد١ ؾدددل       َددٔ اددٛؾس َعددداا ايعُددٌخ ٖٚٓدد  مل ٜهدد

ااًُددد١   يددددٜصٍ ايت  عددد١  يًكدددٛاا     "ايؿدددٗسٜ "ا٫ضدددت٤٬ٝ  ًددد٢ اادددد٣ ايػددد آ ا    

ايدلٜڀ ْٝد١   ٚذيددو  دإٔ أ دلْدد  ضدد ٥كٗ   تطدًِٝ إؿدد اٝو يٝطدًُٗ  يصًَٝددٞ ايكدددِٜ      
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ٌ  "اؾدٜد قُد  بداهلل إًك   ـٸ ايًٝد ٗ ٖٚدٛ إساؾدل ايددا٥ِ ايدرٟ اضدتعٌ  د٘         "ْٴد

َ ٌ ٖدرٙ إٗد ّخ ؾدجلٝو إٔ يكبد٘ ْؿدـ ايًٝدٌ ٜعددل  دٔ ايٛد٬ّ ايدداَظ ايدرٟ ودٌ             

َٓتؿـ ايًٌٝخ ا٫چ أْ٘ ند ٕ   يٓطدب١ يدٞ صٝڀد  َدٔ صٝدٛٙ ايٓدٛزخ ؾٗدٛ زؾٝكدٞ ايدٛٗ           

 اٍايرٟ ٬ٜشَي ٗ ا٭ٚق ا ايؿعب١. يكد ْؿچر ْؿـ ايًٌٝ إُٗد١ ٚأٚؾدٌ ايػد ا١ٓ    

 اٍاڀددبٌخ غددكٝل ْؿددـ ايًٝددٌخ يٝٛؾددًٗ      مح  ًددٞ  بددد اهلل  ددٔ    عدد زخ ٚضددًُٗ  يددٮ  

 ايط١ًٝ ايبٝك ٤.

ضددٝ ز٠ أصددس٣    اٍٗ ٖددرٙ إددس٠ قددُٓت ايػدد ا١ٓ ٚايدددٜصٍخ يهددٓي مل أشٍ ع  دد١       

يتؿ رل  "دٜٓ َٝت"َٚٛاد َتؿ س٠  "ػُٔدلٜنڂ"بي١ يتهطرل ايؿ ٛز  اٍيًجلسن١خ ٚ

 أ ددٌ َدددٜس ايڀسقدد ا ٗ اٍايؿدد ٛز ايهددبرل٠. َٚددٔ أ ددٌ اددٛؾرل ذيددو قددسزا ايددرٖ     

ا٭مح اطددٌ  بددد ايددسٓٔ ايطددًؿٞ ايددرٟ ٚاؾددل  ًدد٢ اكدددِٜ ايددد ِ  ٗددرٙ إددٛادخ يهددٔ      

ايطٝ ز٠  عًتي أعدك  دٔ غد ـ بصدس يًُطد  د٠خ ٚ ٓددٖ  ادرنسا إٔ         اٍا  َ 

َٓڀكدد١ َهدرلاعخ ٖددٛ َددٔ َٓڀكدد١   اٍَدٔ ٜعُددٌ َػددسؾ   ًد٢ غددل طسٜددل ثدسٙ إ٪دٜدد١     

ٖٚدٛ ا٭مح قُدد  بدداهلل ايؿد٬اٞخ     خ ايٝٗد  ٜ ؾحل َٚٔ أضس٠ بٍ  دٔ ؾد٬ه ايدَ اْتُدٞ     

يرا اٛ ٗت ايٝ٘ ٚق  ًت٘ ٚغسات يد٘  دٔ َػدسٚع طسٜدل ٜد ؾحل َٚتڀًب اد٘خ ط يبد  َٓد٘         

إط  د٠ ٗ اؿؿٍٛ  ٢ً ضٝ ز٠ َٔ َػسٚع طسٜل ثسٙ أٚ غرلٖد خ نُد  طسادت  ًٝد٘     

ؾهس٠ اْتك يد٘ يٲغدساف  ًد٢ غدل ايڀسٜدلخ ٚاؾدل ا٭مح قُدد  بدداهلل ايؿد٬اٞ  ًد٢           

اٛ ٝٗدد ا َددٔ َدددٜس ايڀسقدد ا ٗ َٓڀكدد١ أ ددٌ ا٭مح اطددٌ   اصددساعًدد  ذيددوخ يهٓدد٘ ط

ايطدددًؿٞ ٭ ًػددد٘ َددد  اٛؾدددًت ايٝددد٘ َدددحل قُدددد  بدددداهلل       اٍايطدددًؿٞخ  ٓددددٖ   ددددا  

ايؿد٬اٞ ؾدسد  ًدٞ   ٕٛاؾكد١  ًد٢ ايتؿددسؽ يًعُدٌ ٗ طسٜدل ٜد ؾحلخ ٚيهدٔ يدٝظ  ػددهٌ           

ٍ ؼدت ايطددٝڀس٠  ززلدٞ ٭ْٗدِ ٫شايدٛا َدسابڀٌ  د ٱداز٠ ايع َدد١ ٗ  ددٕخ ايدَ مل ادص        

ايدلٜڀ ْٝدد١خ أَدد  َٛقددٛع ايطددٝ ز٠ ؾكددد أ ًػدد٘  ٛ ددٛد ضددٝ زاا ص ؾدد١   شايدد١  ا٭يػدد ّخ      

ٚادد َه ٕ اٛا دٖٔ ٗ َد١ٜٓ ايػدع  ٗ  ددٕخ ٚغدسه يدٞ ايڀسٜكد١ ايدَ ّهدٔ َدٔ         

ايطددٝ ز٠خ اْؿددسؾت  ثددِ  ًددٛزا ايؿهددس٠  ْٚؿددراٗ  اٝددك أاكددسا يبدد ع      اصددساعص٬شلدد  

٘ ٜطدددٌٗ يدددٞ ايعبدددٛزخ ُٚسٜدددس ايطدددٝ ز٠ َدددٔ ْكددد ٙ     ٭زاددددٜٗ  نتُٜٛددد  " ديددد١"قددد  ٘  

ايتؿتدددٝؼخ يهدددي نٓدددت ع  ددد٘ يسؾٝكدددٞ قُدددد  بدددد اهلل  ًدددٟٛ  ايدددرٟ اضدددتد ٝت٘    

إٛقددحل طًبددت   اٍَدٜٓدد١ ايػددع  اٝددك اٛ ددد ايطددٝ زااخ ٚ ٓددد ٚؾددٛيٓ      إٍددساؾكَ 

ا٭مح  بٝدد   آٍَ٘ إٔ ودد ايطٝ ز٠ ايَ ٜسٜد ٚوؿٜ زقُٗ  يٝتِ  عد ذيو ذٖ  ٓ  

ض إٝطسٟخ ايرٟ ن ٕ ٜعٌُ ٗ ايڀسق ا ٗ َٓڀك١ غدكسٙ ٗ أ دٌ ٚايدرٟ  ددٚزٙ      ٛ

َدٜٓدد١ ايػددع خ  عددد إٔ اضددتٛ   ايؿهددس٠خ اٝددك طًددد         اٍٚاؾددل  ًدد٢ ايددرٖ   َعددٞ     
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 اصددساعايطدٝ ز٠ ع د١ ايعُدٌ  ٗدد  ٗ طسٜدل غدكس٠خ ٖٚهدرا ٚاؾكددٛا يد٘  ًد٢ ذيدوخ ٚمت          

ع١  ٌ شلب ز ٚ عد زخ َؿدسم ايڀدسم     اؾٛي١ ايٛاق اٍإٔ  ٚؾًٓ   اٍايطٝ ز٠ ٚقٝ داٗ  

ايط١ًٝ ايبٝك ٤خ أَ  ا٭مح  بٝدد ؾكدد  د د     اٍاٝك مت اْصاي٘خ َٔ ايطٝ ز٠ يٓتٛ ٘  ٗ  

 غكسٙ ٚأځ ًؼ  إٔ َطًجلٌ صڀؿٛا ايطٝ ز٠. اٍ

اددٛؾسا  عددة َعددداا ايعُددٌ ٗ ايڀسٜددلخ ا٫چ إٔ اضددتُسازٜت٘ ن ْددت اتڀًدد   ددرٍ    

اد  ايعُد ٍخ شلدرا ٚاؾدًت ايطدعٞ يتٛضدٝحل دا٥دس٠        إصٜد َٔ اؾٗد يتدٛؾرل ايددٜصٍ ٚزٚا  

إطدد ١ُٖ ٗ ٖددرا إػددسٚعخ اٝددك ُهٓددت َددٔ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ايتددصاّ َددٔ قٝدد د٠ ْعٝدد١   

 ٕ ٚأادرنس أزلد ٤ ث٬ثد١ أؾدساد      خأ ٓ ٤ ٜ ؾحلخ ايرٜٔ ذٖبت ٕك  ًتِٗ شلرا ايػسض ٗ  دد

 َددِٓٗ ٖٚددِ ا٭صدد٠ٛ قُددد ْدد  ٞخ  ُددس ا٭ؾددبجلٞخ ٚ ًددٞ ؾدد حلخ ايددرٜٔ ٚاؾكددٛا  ًدد٢    

ايدد ِ ايدرٟ    اٍد ِ إػسٚع  أز ع١ ب٫ف غًٔ غٗسٜ ڄ  اكسٜبد  بْدراىخ ٖدرا   ٱقد ؾ١     

اضتڀعت اٛؾرلٙ يًُػسٚع َٔ َٝصاْٝد١ اؿدسع ايػدعيب ايدرٟ نٓدت َطد٫ٛ٦  ٓد٘ ٗ        

أ ددٌخ َٛاؾكدد١ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞ ٚ ًددٞ ؾدد حل  بدد د َكبددٌ. صدد٬ٍ اًددو ايؿددذل٠ ايددَ        

ٔ   ن ْت  ؾذل٠ ؾساع  ٌ ٜط ز اؾبٗد١ ايكَٛٝد   ُهٓدت اٝٓٗد     خ١ ٚقٝد د٠ اؾدٝؼ ٚا٭َد

إ أقٓدددحل   عدددة َدددٔ قدددب ٙ ا٭َدددٔ َددددٔ أ ٓددد ٤ ٜددد ؾحل ٖٚدددِ ا٭صددد٠ٛ اؿددد ع  بددددد اهلل           

اؾجلددصزٟ ٚقُددد  ًددٞ  ٛ ددو َددٔ أ٫ٚد ضدد مل  ُددس    ڀدد ٤  ٗدد ش ٫ضددًهٞ ٚ  َددٌ     

٫ضددًهٞ ٚصُٝدد١ يًُػددسٚعخ َددٔ أ ددٌ اددأٌَ ا٫اؿدد ٍ ٚقددت ايكددسٚز٠. أزداٗدد  نددريو   

يرٟ ٚقدحل ٗ َهد ٕ بَدٔ ٗ ايطد١ًٝ ايبٝكد ٤  بد ز٠  دٔ  ٗد ش         نٞ ٜهٕٛ ٖرا اؾٗ ش ا

ااؿدد ٍ ادد  حل ٭ؾددساد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ يًتٛاؾددٌ اددٍٛ أٟ  دٜدددخ ٖٚهددرا ؾ ْدد٘  ؿعددٌ           

ٛٸٍ اؿًدددِ   اكٝكددد١خ  تٛددد ؾس  ٗدددٛد ندددٌ ايڀٝدددبٌ أَ ددد ٍ     اٍايتؿدددُِٝ ٚاٱزاد٠ ؼددد

ٔ ا٭صدد٠ٛ ْ ؾددس شٜدد د ٚث  ددت قُددد صكددس ٚق ضددِ قُددد ايطددعدٟ ٚ ًددٞ  بددد اهلل  دد      

اڀددبٌ ٚبصددسٜٔخ ٖددٔ ندد ْٛا ٜعًُددٕٛ  ًدد٢ اؿ ددرل ايؿدد ٛز ٚغددرل ذيددو. ٖٚٓدد ى          

 ٗدٛد ندبرل٠  ددريت ؾُٝد   عددد َدٔ قبددٌ ند رل َددٔ أ ٓد ٤ ٜدد ؾحل. شلدرا ا تددرز  دٔ  دددّ          

ُهي َٔ ارنچس  عدة ا٭زلد ٤ ايدَ غد زنت ٚضد ُٖت ٗ ٖدرا ايعُدٌخ ايدرٟ ز د٘          

ٜ خ  عدد إٔ ن ْدت اؾُد ٍ    ٜ ؾحل   ا ؾٛ ا ا٭صس٣ َٚد١ٜٓ  دٕ ٭ٍٚ َس٠ ٗ ايتد ز 

 ٚاؿُرل ٖٞ ايٛض١ًٝ ايٛاٝد٠ يًٓكٌ ٚايتٛاؾٌ  ٌ ٜ ؾحل ٚ ك١ٝ إٓ طل.   
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 ايؿؿٌ اي  يك

 مرحلة االستمالل الوطنً

 وبناء الدولة الجدٌدة
 

َدددٔ ا٫ادددت٬ٍ  ايدلٜڀددد ْٞ  ّ 1967ْدددٛؾُدل  30نددد ٕ اضدددتك٬ٍ  ٓدددٛ  ايدددُٝٔ ٗ   

ز دحل ضدٓٛاا َٓدر اْڀ٬قد١     أْتٝ د١ اتُٝد١ يهؿد ه َطدًو ص قد٘ غدع  اؾٓدٛ  صد٬ٍ         

 ّخ  ذيو ا٫ات٬ٍ  ايرٟ  دأ  دصٍٛ ايكٛاا ايدلٜڀ ١ْٝ 1963ٗأنتٛ س  14ثٛز٠  

ّخ  كٝ د٠ ايه  ً ٖٓظ ٚاْتٗد٢ غدسٚع   1839ٜٓ ٜس  19 

داٟ "دّ بصس ق  ٘  سٜڀ ْٞ َٔ َد١ٜٓ  دٕخ ٖٛ إكد 

َٔ ْدٛؾُدل   30. ٚٗ ّٜٛ 1967ْٛؾُدل 29ّٜٛ  "َٛزغ ٕ

مت ا دد٬ٕ ا٫ضددتك٬ٍخ ٖٚددٛ ايٝددّٛ ايددرٟ اضددتًُت ؾٝدد٘    

اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ايطدددًڀ١خ ٚأ ًٓدددت اػدددهٌٝ اهَٛددد١    

ٚطٓٝدد١  س٥ ضدد١ قجلڀدد ٕ ايػددعيبخ ضٴددُٝت ظُٗٛزٜددد١      

 ايُٝٔ اؾٓٛ ١ٝ ايػعب١ٝ ٚ  ؾُتٗ   دٕ.
 ايس٥ٝظ قجلڀ ٕ ايػعيب    

 لٌادة الجٌش ونتائجه  الصراع مع

َ  إٔ اؿه١َٛ إػه١ً ن ْدت ادٜ د١ ايعٗددخ ؾكدد ازادأا ايتع َدٌ َدحل إ٪ضطد ا         

ٝٹٸُ   ضتعُ زإٛزٚث١ َٔ ا٫ ٚڈخ ٫ض َ٪ضطَ اؾدٝؼ ٚا٭َدٔ   َحل ايدلٜڀ ْٞ عه١ُ ٚاس

ايًتددد ٕ أ ًٓتددد  ٤٫ُٖٚددد  يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١. يهدددٔ ْػددد٠ٛ ايٓؿدددس  أؾدددسشا  عدددة اٯزا٤       

 عٓ ؾددس   ١ قٝدد د٠ اؾددٝؼ ٚا٭َددٔخ ٚاضددتبداشل اؿددؿٝ اٍطددس ١ ايدا ٝدد١ إتػدددٸد٠ ٚإت

خ  ٖٚددرا َدد  أثدد ز اؿٝٛدد١ قٝدد د٠ اؾددٝؼ       ددٝؼ ايتجلسٜددس َٚددٓجلِٗ زابدد ڄ  طددهس١ٜ    َددٔ 

ٚا٭َٔخ نُ  مل ٌٜٓ اضتجلط ٕ ايس٥ٝظ قجلڀ ٕ ٚ دد َٔ ايكٝ د٠  ايع ١َ إعتديٌخ 

حل ايكدددٛاا إطدددًجل١خ ٗ ايدددرٜٔ زأٚا ٗ اؽددد ذ قدددساز نٗدددرا  داٜددد١ ايددددصٍٛ ٗ ؾدددساع َددد 

 ايٛقت ايرٟ مل اتُهٔ  ؾٝ٘ اه١َٛ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ  عد َٔ ا بٝت أقداَٗ .
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ا٫چ إٔ اـدد٬ف ندد ٕ قددد اغددتد  ٗددرا اـؿددٛف داصددٌ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ  طددب         

َػدده١ً ايكددٛاا إطددًجل١ ٚنٝؿٝدد١ اضددتُساز ايع٬قدد١ َددحل  سٜڀ ْٝدد   عددد ا٫ضددتك٬ٍخ          

رٟ ن ْدددت فُٛ ددد١  كٝددد د٠  بدددد ايؿتددد ه    ٚندددريو َكدددُٕٛ إٝ ددد م ايدددٛطيخ ايددد   

ازل  ٝددٌ اڀ يدد   تػددٝرلٙخ ع دد١ إٔ ؾدد٬اٝت٘ اْتٗددت   ْتٗدد ٤ ايهؿدد ه إطددًو. نددٌ   

ايد ٠ٛ يعكد إ٪ُس ايع ّ ايسا دحل يً بٗد١ ايكَٛٝد١خ ايدرٟ  كدد       اٍٖرٙ ايكك ٜ  أدٳٸا 

ّخ َٚددد  أْدددٞ نٓدددت أادددد َٓددددٚ ٞ إددد٪ُس اٝٓٗددد خ ْٚٛدددسا يع٬قدددَ        1968ٗ شلبددد ز 

ٓكددد ي١ٝ َدددحل ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞ ٚ ًدددٞ  دددٓذل إهًؿدددٌ َدددٔ ايكٝددد د٠ ايع َددد١  تجلُدددٌ       اي

َطدد٦ٛي١ٝ اددأٌَ إددد٪ُسخ ؾكددد نًؿددد ْٞ   اكدد ز ضدددس١ٜ َددٔ إكددد اًٌ يتددأٌَ ق  ددد١        

  ٚ خ اٝددك أن ددسإدد٪ُس ايددَ ن ْددت ق طدد١   دد ؾٝؼخ يددرا أاكددسا َدد  ٜكدد ز  ضددس١ٜ 

ا ؾ زا ق  ١ إ٪ُس ٚضدس١ٜ  قُٓ   تڀٜٛل ضس١ٜ اؾٝؼ ااٝڀ١  ك  ١ إ٪ُسخ ٖٚهر

اؾٝؼ ق طت ٕ ٚق ؾسا ٕ َ  َٝحل إك اًٌ إٛايٌ ٕ  ٜط٢ُ   يتٝ ز ايٝطد زٟ  

 ْطجل   ضس١ٜ اؾٝؼ.ا اٍيً ب١ٗ ايك١َٝٛخ ٖ  أد٣ 

ٔ   يتٝد ز ايٝطد زٟ إتػٸددد     ُٞٸضٴد ٚن ٕ اـ٬ف قد أاتدّ  ٌ اٝد زٜٔخ ا٭ٍٚ     َٚد

ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ  ًددٞ أٓددد  ددٓذلخ  ًددٞ ْ ؾددس        بددد ايؿتدد ه ازل  ٝددٌخ    :زَددٛشٙ أ ددسش

قُدددخ  ًددٞ ؾدد حل  بدد د َكبددٌخ قُددد ؾدد حل َڀٝددحلخ ؾكددٌ قطددٔ  بددداهللخ  ًددٞ    

ضددد مل ايبدددٝة ٚأٓدددد  دددٛض ايصاَهدددٞ ٚ بدددد اهلل ا٭غدددڀٌخ قُدددد ضدددعٝد  بدددد اهلل    

ُٞ قطدددٔخ ؾٝؿدددٌ ايعڀددد عخ ضدددعٝد ؾددد حل ٚايصٚقدددٞ ٚبصدددسٕٚ.  أَددد   اي ددد ْٞ ؾطٴددد    

زَٛشٙ ايس٥ٝط١ٝ قجلڀ ٕ ايػعيب ٚؾٝؿٌ  بد ايًڀٝـ  أ سشٚ "ٍإعتد"  يتٝ ز ايُٝٝي

ايػددعيب ٚقُددد ايبٝػددٞ ٚضددٝـ ايكدد يعٞ ٚ ًددٞ  بددد ايعًددِٝ ٚقُددد  ًددٞ ٖٝدد ِ           

قدد د٠ اؾدددٝؼخ َ ددٌ اطدددٌ   ُددد ٕ  ػدد ٍ ٚأ دددٛ شلبًٝدد١ ٚ ًدددٞ قُدددد       أ دددسشَٚعٗددِ  

       ٛ ٍ ايكؿٝؼ ٚإدلقٞ. يهٔ اؾٓ اٌ إتؿد ز ٌ داصدٌ إد٪ُس ُهٓد  َدٔ ٚقدحل اؿًد

يًككدد ٜ  إ تًدددـ  ًٝٗدد خ اٝدددك أقددس دصدددٍٛ َدددٔ ٜسغدد  َدددٔ  ددٝؼ ايتجلسٜدددس ايتددد  حل       

ايكددٛاا إطددًجل١ ٚا٭َددٔ ايعدد ّ نكدد  ٘خ غددسٜڀ١ إٔ ًٜتجلدددل        اٍيً بٗدد١ ايكَٛٝدد١   

   يه١ًٝ ايعطهس١ٜ يتًكٞ ايتدزٜ  ايعطهسٟ ٚايت سع َٓٗ   ساب١ ق  ٘.

كٝد د٠ َعطدهس   يهٔ قٝ د٠ اؾٝؼ ٚا٭َٔ ْه دت   يعٗدد اٝدك أ ڀٝدت اٛ ٝٗد ا ي      

ايتدزٜ  ٗ َد١ٜٓ ايػع  "َعطهس ايػٗٝد  ًٞ   اـ" ايدرٟ اددز  ؾٝد٘ فُٛ د١     

َدٔ َٓ قدًٞ اددس  ايتجلسٜدس يٝت س دٛا  سابدد١ قد  ٘  اًدو ايتٛ ٝٗدد ا ْؿدت  ًدد٢        

ّ  ٓددددَ  اضدددتد  ِٖ ق ٥ددددد   1968َددد ٜٛ   4ؾؿدددًِٗ ٚأصدددر أضدددًجلتِٗخ نددد ٕ ذيدددو ٗ      

ٟ طً  َِٓٗ اطدًِٝ ا٭ضدًجل١   ايتدزٜ  ٗ إعطهسخ ٚازل٘ أٓد  ٛض ايصاَهٞخ اير

خ يهٔ إٓ قٌ ٚايكٝ دٟ إعسٚف  ضعٝد ؾد حل ضد مل ند ٕ قدد زؾدة اطدًِٝ       |ٚإػ دز٠



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
110 

َٛا ٗد١   اٍايط٬هخ ٚ ٓدَ  أڂ دل  ًد٢ ذيدو قد ّ  كتدٌ ايكد  ٘ ايصاَهدٞخ ٖد  أد٣        

  ٌ ايڀسؾٌخ ؾتٛاس ايٛقحل ٗ َد١ٜٓ ايػع  ٚٗ َد١ٜٓ  دٕ  ػهٌ   ّ.

٘ إٔ   ددددداڄ َدددٔ طددد٬  ث ْٜٛددد١ َدٜٓددد١ ايػدددع  اجملددد ٚزٜٔ     ايٝددد غددد ز٠َددد  ٜٓبػدددٞ اٱ 

ٜطددد ز اؾبٗددد١   "يًُعطدددهس نددد ْٛا َدددٌُٓٛ  ػدددهٌ ص٬ٜددد  ا  عددد١ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١         

صص١ْ ايط٬ه ٗ ذيدو إعطدهس يًتطدًو     اٍ َٔ قٝ داِٗ ذٖبٛا ةٜجلس تٚ. "ايك١َٝٛ

ز٠ ٚايطددددٝڀس٠  ًدددد٢ إ٪ضطدددد ا اشل َدددد١ ٗ َدٜٓدددد١ ايػددددع خ َ ددددٌ ٚشاز٠ اـ ز ٝدددد١ ٚٚشا  

: قُدد  بدد ايدسٓٔ ايعبد دٟ     أذنسايكٝ داا ايڀ٬ ١ٝ  أ سش. َٚٔ ايداص١ًٝ ٚغرلٖ 

ٚق ضددِ  بدددايس  ٚ دد  ِ ؾدد حل ٚؾدد حل ايػددعًُٞ ٖٚدد دٟ أٓددد ْ ؾددس ٚاطددٌ  ًددٞ   

 ًٝدددٛٙ ٚاٝددددزٙ قُدددد اٝددددزٙ. أٚي٦دددو ايدددرٜٔ مت ا تكددد شلِ  عدددد إٔ طدددٛم اؾدددٝؼ   

 اٍرٟ َه دٛا ؾٝد٘ َدد٠  د ّ     ايط ٔ ايد  اٍَد١ٜٓ ايػع  ٚاسزٖ خ اٝك مت اقتٝ دِٖ 

ّخ ايددددَ ق دٖدددد  ٜطدددد ز اؾبٗدددد١  1969ْٜٛٝددددٛ ايتؿددددجلٝجل١ٝ  دددد ّ  22إٔ  ق َددددت اسندددد١ 

ّ 1968َد ٜٛ  د ّ    4ايك١َٝٛ ؾأطًل ضسااِٗخ نُد  مت ا تكد ٍ  ددد َدٔ إٓ قدًٌ ٗ      

َِٚٓٗ اطٌ  بداهلل  ٔ  ًٞ    س ايعُسٟ ٚ بداي٬ٙ  بدد اهلل  بدد ز د٘ ٚضد مل  بدد      

دٟ أٓددد ْ ؾددس ٚايهدددِٜ ٚقس دد٘ َٚ ٓدد٢ ضدد مل  طددهس ٚغرلٖددِ َددٔ     اهلل  بددد ز دد٘ ٖٚدد  

 ا٭زل ٤ ايَ مل أ د أارنسٖ .

ؾُٝ  ٜتعًل   ٕٝ  م ايٛطي ؾكد مت اْت    ؾ١ٓ ؾٝ غ١ َٔ ايڀدسؾٌ يًتعددٌٜ   

يهددٔ ايكٝدد دٟ  بددد ايؿتدد ه ازل  ٝددٌ ايددرٟ ندد ٕ ًّددو قدددزا َددٔ اي ك ؾدد١خ  ُهددٔ          

ْددد َ  اضدددتهُ ٍ َساًددد١ ايتجلددددسز    ٚفُٛ تددد٘ َدددٔ ؾدددسض ٚثٝكددد١ زلٝددددت َػدددسٚع  س     

ايددٛطيخ اًددو ايٛثٝكدد١ ايددَ اكددُٓت ْؿٛؾدد    يػدد ٤ نددٌ ايسَددٛش ايددَ  ًدد٢ زأع          

ايدلٜڀ ْٞخ ٖٚرا َد  أثد ز اؿٝٛد١ اؾدٝؼخ ٚمل ٜٓدٌ       ضتعُ زإ٪ضط ا إٛزٚث١ َٔ ا٫

ٺاضتجلطدد ٕ ايددس٥ٝظ قجلڀدد ٕ ايػددعيب ْٚ  تدد٘خ ٚشلددرا قدد ّ اؾددٝؼ عسنتدد٘ ايدددَ          

ٚزلٝت اًدو اؿسند١    1968َ زع  20اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ّٜٛ  ا ٍٚ ؾٝٗ  ا تك ٍ زَٛش

عسندد١ َدد زعخ أ تكددٌ ؾٝٗدد    بددد ايؿتدد ه ازل  ٝددٌ ٚ بددداهلل اـدد َسٟ ٚ دددد َددٔ          

قٝ دااٗددد  ايٝطددد زٌٜخ يهٓٓددد  ُهٓددد  َدددٔ ؽًدددٝـ إعدددتكًٌ ٚايطدددٝڀس٠  ًددد٢ َعٛدددِ        

٥ٝظ أ ًٓ  ايكت ٍ ٱضك ٙ ايطًڀ١خ ٚقد ٚؾـ ايدس  1968َ ٜٛ  14َٓ طل ايسٜـ. ٚٗ 

 قجلڀ ٕ ايػعيب اًو اؿسن١   يتُسد. َٚعِٛ أادا  ٖدرٙ إساًد١ نٓدت ا قدساڄ    

 ؾٝٗ .
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 م االنمالبٌة3621 مارس42المولف من حركة 

 ٝدددد ا٭قدددجل٢ إبددد زى  دددٌ أٖدددٌ َدددٓڀكَ بٍ  دددٔ        أؾدددساهنٓدددت اٝٓٗددد  أقكدددٞ   

ٜ ؾحلخ ن ٕ َ  ّٝص اًو إٓ ضب١  ٔ غرلٖ  ٖٛ إٔ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٖ ًد١   -ؾ٬ه

ايٝ ؾعٝد١" قدد لجلدت     ؾد٬ه ٠ َٔ أِٖ اػه٬ٝاٗ  ا٭ض ض١ٝ ايطبع١. " بٗد١ اٱ  ٛااد

ٗ ؼكٝدل َد    دصا  ٓد٘ قبًدٗ  َطد  ٞ  بٗد١ ايتجلسٜدسخ اٝدك ؾسقدت ٖدْد١ اهًًدت             

 تٛقٝحل ااؿ ق١ٝ ؾدًو  دٌ ايكب ٥دٌخ إساندص ٚايؿ  ٥در إتٓد اس٠ ؾ ْڀؿدأ َعٗد  شلٝد           

ٗ خ َٚد  شاٍ ْٝدحل ايٓد ع ٗ    نٌ ايؿً ايدَ أاسقدت ٜد ؾحل ٚأاصْتٗد  ٚأقدعؿت ٚاددا      

ٞ زؾٝدددحلخ لدددو ٗ ؾدددٓع٘ أؾدددساد  بٗددد١    اْطددد ْٜددد ؾحل ٜتدددرنسٕٚ ٖدددرا ايؿدددًو نعُدددٌ    

ايٝ ؾعٝدد١ ظددداز٠   يٝدد١ َٚ ددٌ ؼكٝكدد ڄ ص٬قدد ڄ يتڀًعدد ا ٚأٖددداف اؾبٗدد١          ؾدد٬هاٱ

 .اضتكسازايك١َٝٛ ٗ إٔ ٜعٝؼ ايٓ ع  ٢ً أزقِٗ عس١ٜ ٚنسا١َ ٚأَٔ ٚ

  ٌ ايعٝدد ٚنًدٞ طُدٛه     أؾدساه ٚأ ٓد ٤ إٓڀكد١     دا َٔ َٓڀك١ أ ٌ ٕػد زن١ ا٭ٖد

ٚزغبدد١ ٚاؾددساز  ددإٔ أ ُددٌ  ًدد٢ اددد ِٝ ٚاددأٌَ اضددتُساز١ٜ ذيددو ايؿددًوخ ٚإٔ أضددتػٌ      

ؾسؾدد١ اٛا دددٟ ٗ إٓڀكدد١ يًددِ سلددٌ ايٓدد ع ٚااٝدد ٤ ايتٛاؾددٌ  ٝددِٓٗ ٚ ٓدد ٤  طددٛز        

ااب١ ٚاٱص ٤ ٚذيو َٔ ص٬ٍ اه ٝـ ايًك ٤اا ايٛد١ٜ  ٝٓٓ  ٚايتٓكٝ   دٔ َػد زٜحل   

ٚقددسٚز١ٜ اٛادددْ  ؾٝٗدد  إؿدد حل إػددذلن١.  ددسشا ٗ ذٖددي ؾهددس٠ َػددسٚع  ٓدد ٤    ًَجلدد١

َدزضددد١ ا تدا٥ٝددد١خ ٚيڀدددسه َٚٓ قػددد١ ٖدددرٙ ايؿهدددس٠ دٳ ٳدددٛا ندددٌ ز ددد ٍ بٍ  دددٔ ؾددد٬ه        

يًجلكدددٛز ٚإػددد زن١ ٗ ا٫اتؿددد ٍ َٓ ضدددب١  ٝدددد ا٭قدددجل٢ ٗ  كعددد١ اطددد٢ُ " ادددٞ          

قدددَٗ  أؾددساد َددٔ  ايٓكدددٜٔ" ٚمت ا ددداد  سْدد َ  اسؾٝٗددٞ ؽًًتدد٘ َطددساٝ ا َتٛاقددع١ 

 .ايكس٣ إ تًؿ١ ٯٍ  ٔ ؾ٬ه

نٓدددت ضدددعٝداڄ  دددداڄ يت ددد ٚ  ايٓددد ع ٗ اؿكدددٛز. ٚنددد ٕ ا٭زٚع ٚا٭ْدددٌ إٔ أز٣  

أ ٓدد ٤ ايكبًٝدد١ ايٛااددد٠ ايددرٜٔ ن ْددت اؿؿددًِٗ إطدد ؾ ا ٚاؿددسقِٗ إتدد زع ًٜتكددٕٛ          

بدددٌ ايٝدددّٛ ٗ  كعددد١ ٚاادددد٠ ٚٗ أ دددٛا٤ غددد َس٠  ددد ٕٛد٠ ٚا٭يؿددد١ ٜتبددد ديٕٛ ايتٗددد ْٞ ٚايك   

 ٛق ڄ  ٔ اب دٍ ايڀًك ا ايٓ ز١ٜ ايَ ن ٕ ٜؿٛ ٗ  نٌ طسف قدد   خ طع د٠ نبرل٠

 اٯصس.

ا٫چ َٔ   ؽ ضدٓٛاا   خ٫ ٜدزى ْ ٍ ٚزٚ ١ ٖرا إٓٛس ٚ ١ُٛ ايطًِ ٚايڀُأ١ْٓٝ

خ ٚٓددا اهلل ند رلا إٔ   ضدتكساز ايؿً ٚاؿس  َٚد  اساد   ٓٗد  َدٔ اْعدداّ ا٭َدٔ ٚا٫      

 زاد٠ ا٭صٝدد ز َددٔ ايبػددس. ٚصدد٬ٍ ٖددرا ايًكدد ٤       ػددت ٖددرٙ ايًجلٛدد ا ايددَ ؼككددت  دد     

ؼدثت ايِٝٗ  دٔ أُٖٝد١ ايعًدِ َكددَ ڄ ْؿطدٞ نُٓدٛذع ؾٝدٌ أ ٓد ٤ اؾٓدٛ  ايدرٜٔ           

اسَدددٛا َدددٔ ادددل ايتعًدددِٝ ٚنٝدددـ إٔ ٖدددرا اؿسَددد ٕ  عدددٌ ؾدددسف ايٓ ددد ه أَ َٓددد  ٗ   
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إٔ ايتعًددِٝ ايددرٟ ادد ٍٚ ب  ٩ْدد  إٔ ٜكددُٓٛٙ يٓدد  ٚمل   اٍاؿٝدد ٠ قدددٚد٠  ددداڄ. َػددرلاڄ  

ٚٚسٚف اؿٝ ٠ ايؿعب١خ ٜٓبػٞ  ًٝٓ  ايّٝٛ إٔ ْطع٢  ضتعُ زكٛا  طب  قٛاٌْ ا٫ٜٛؾ

يتجلكٝكدد٘ ٭ ٓ ٥ٓدد  ٚ٭اؿ دْدد ; ص ؾدد١ ٚإٔ ايٛددسٚف َٗٝددأ٠ ٚا٭َددس  ٝدددْ خ ٚ ًٝٓدد  إٔ         

ْتؿدل ؾكد٘ ٗ ٖددرا ايٝدّٛ  ًد٢ ؾهددس٠  ٓد ٤ َدزضد١ اتبٓدد٢ إٓد ٖ  ايذل ٜٛد١ ٚايدزاضدد١ٝ         

 اغساف ٚآؿٝر شلرا إػسٚع. اؿدٜ ١خ ٚؼدٜد َٛقعٗ  ٚاػهٌٝ ؾ١ٓ

ٚٗ اؿكٝكد١ ؾكددد  ند ٕ ايت دد ٚ  َددحل ؾهدس٠  ٓدد ٤ إدزضدد١ اه  ٝد ڄ يًػ ٜدد١خ ٚأ ددد٣      

اؾُٝددحل اضدددتعداداڄ َٓكڀددحل ايدددٓٛرل يتكددددِٜ إدد ٍ ٚايٛقدددت ٚاؾٗددد إتُ دددٌ   يعُدددٌ      

ايڀٛ ٞ ٗ  ٓ ٤ إدزض١. ٚااؿل ايهٌ  ٢ً إٔ اب٢ٓ ٗ َٓڀك١ " اًجلٌ" ٖٚدٞ إٓڀكد١   

 ١ يكس٣ بٍ  ٔ ؾ٬ه  ْٝع .إتٛضڀ

 ُدددٌ قسزْددد  إٔ ًْتكدددٞ ٗ ٜدددّٛ     اٍَٚدددٔ أ دددٌ اٱضدددساع ٗ ؼٜٛدددٌ اًدددو ايؿهدددس٠      

ّ    تب ز إٔ  ػدس٠ أٜد ّ ن ؾٝد١ يًتػد ٚز ٗ اصتٝد ز أ كد ٤ ايً ٓد١ ْٚدحل         21/3/1968

 ايتدل  ا ٚا داد كڀ٘ ايبٓ ٤ ٚاه يٝـ ايتٓؿٝر.

بدد دٍ اٯزا٤ ٗ اق َدد١ إػدد زٜحل   ُٝٓدد  نٓدد  ٗ اًددو إٓڀكدد١ ايسٜؿٝدد١ إتٛاقددع١ ْت  

ايطددد١ًُٝ ٚشزع  دددرٚز اابددد١ ٚاٱصددد ٤  دددٌ ايٓددد ع ٚاٛاٝدددد ؾدددؿٛؾِٗخ ن ْدددت ٖٓددد ى       

يٮضددـ ٗ  دددٕ  كددٍٛ ضٝ ضدد١ٝ ٚ طددهس١ٜ َُٓٗهدد١ ٗ ايت ڀددٝ٘ ٕػدد زٜحل اْك٬ ٝدد١      

 طهس١ٜ اؿتو ؾؿجل١  دٜد٠ َٔ ايعٓـ ٖدؾٗ  اٱقؿ ٤ أٚ ايككد ٤  ًد٢ طدسف بصدس     

. شلددرا ؾٛ ٦ددت  ٓدددَ    ضددتكسازا يدد١ َددٔ ايعدددا٤ ٚ دددّ ا٫  ٫ ٜػدد طسِٖ ايددسأٟ ٚصًددل  

. ندد ٕ ٚقددحل ذيددو اـدددل  .َدد زع ا٫ْك٬ ٝدد20١زلعددت اذا دد١  دددٕ اعًددٔ  ددٔ اسندد١  

ضدددد٦ٝ ڄ ٗ ْؿطددددٞ ٚأغكددددبي ندددد رلاڄ ٚأاددددصْي ٭ْددددي ٫ أ ددددسف َؿددددرل زؾدددد م دز ددددٞ.     

١ إٔ َ  أقدَت  ًٝ٘ قٝ د٠ اؾٝؼ ٚأؾساد َدٔ ايكٝد د٠ ايت زىٝد١ يً بٗد     اٍ  ٱق ؾ١ 

ايكٝ دٜددد١ ٖدددٛ  ٓدددٛه مدددٛ ايتڀدددسف ايك ادددٌ ٗ اطدددِ ايتب ٜٓددد ا ايطٝ ضددد١ٝ  طدددهسٜ ڄ      

ٱقؿ ٤ ٚاْٗ ٤ َٔ ىتًؿٕٛ َعِٗ ضٝ ضٝ ڄ َدٔ أ دٌ ا٫ضدتجلٛاذ ايهًدٞ  ًد٢ َؿ ؾدٌ       

ايطددًڀ١ ؾٗددرا ايتڀددسف يددٔ ٜٛيددد ا٫ اڀسؾدد ڄ ٖدد ث٬ڄخ ٖٚددرا ٜعددي  داٜدد١ ايٓٗ ٜدد١ شلددرٙ     

 اي ٛز٠ َٚب د٥ٗ .

ٌ غددرلٙ َددٔ ايبٝ ْدد ا ايددَ اؿددـ ا٫ْك٬ ددٌٝ  دد يدلا٠٤    ندد ٕ ايبٝدد ٕ َكتكددب ڄ َ دد  

ٕڂعتد٣  ًِٝٗ ؾُٝ  ٜؿؿٕٛ قجل ٜ  اْك٬ ٗدِ  د ٕتُسدٜٔ  ًد٢ ايطدًڀ١      خٚاٛٗسِٖ    

ٚايك ْٕٛ ٚأِْٗ قد يكٛا  صا٤ِٖ ايع دٍخ ٖٚدرا اؾدصا٤ ٜهدٕٛ  د د٠ ايطد ٔ أٚ اٱ دداّ       

 ايؿٛزٟ.
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ّ ايسا دددحل ٚ ًطدددد ا٘  اضتجلكدددسا ذانسادددٞ ايكسٜبددد١ اؿ ؾدددٌٝ ٚقددد ٥حل إددد٪ُس ايعددد        

إػدددددددجل١ْٛ   يتبددددددد ٜٔ ٚاـددددددد٬ف ادددددددٍٛ َطددددددد ز ايطدددددددًڀ١ ايطٝ ضدددددددٞ ا٫قتؿددددددد دٟخ  

قٝد داا   اٍٚاٱٜدٜٛيٛ ٞخ ٚاْكط ّ ايكٝ د٠ ايت زىٝد١ يً بٗد١ ايكَٛٝد١ ابعد ڄ يدريو      

يهددٓي َددحل ذيددو مل أنددٔ َ٪َٓدد ڄ  ددإٔ ٫ ٚضدد١ًٝ أَدد ّ قٝدد د٠    .ٜطدد ز١ٜ ٚقٝدد داا ّٝٓٝدد١

د يتدريٌٝ اًدو اـ٬ؾد ا أٚ اطدُٗ  ا٫ قد٠ٛ ايطد٬ه.       اؾب١ٗ ايٛااد٠ ٚاشلدف ايٛاا

ٚ طب  اّ ْٞ ٖرا نٓت أضأٍ ْؿطٞ: ٌٖ ٜعكدٌ يًك ٥دد ايتد زىٞ يً بٗد١ ايكَٛٝد١      

قجلڀدد ٕ قُددد ايػددعيب أٚ  كددٌ اي ددٛز٠ ؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـ ايػددعيب أٚ ايبٝػددٞخ أٚ    

قُددد  ًدددٞ ٖٝدد ِخ أٚ ضدددٝـ ايكدد يعٞ أٚ  ًدددٞ  بدددايعًِٝ... إٔ ٜبددد زنٕٛ يكٝددد داا      

اؾددٝؼ ٗ آؿٝددر ذيددو ا٫ْكدد٬  !.. أّ إٔ اؾددٝؼ قددد اطددِ ا٭َددس ٚمل ٜهددٔ أَدد ّ         

 اًو ايكٝ د٠ ا٫ إٔ اكبٌ  طٝ ض١ ا٭َس ايٛاقحل !.

ايط٪اٍ اٯصس ايرٟ ن ٕ ورلْٞ ٚأْد  أضدتعسض ذنسٜد ا ا٭ٜد ّ ا٭ٍٚ يٓدٛؾُدل      

67        َ ٝدد١  ّ  ٓدددَ  اْددديعت اؿددس  ا٭ًٖٝدد١ اي  ْٝدد١  ددٌ  بٗدد١ ايتجلسٜددس ٚاؾبٗدد١ ايكٛ

 ٓددددَ  ضددد ْد  دددٝؼ اؾٓدددٛ  ايعس دددٞ  هدددٌ ثكًددد٘ ايعطدددهسٟ ؿطدددِ ايؿدددساع ضدددسٜع ڄ      

يؿددد حل اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١.. ٖدددٌ نددد ٕ ذيدددو  دددٛاشع َدددٔ ايددد٤٫ٛ اؿكٝكدددٞ يً بٗددد١         

ايكَٛٝدددد١ خ أّ َددددٔ أ ددددٌ اشايدددد١ غددددٛن١ َددددٔ  ًدددد٢ ايڀسٜددددل ٚاْتٛدددد ز ؾسؾدددد١ أصددددس٣       

ٕ قدد ضدٓجلت   ٚا٫ْكك ض  ٢ً اؾب١ٗ ا٭صس٣ "اؾب١ٗ ايك١َٝٛ" خ ٌٖٚ ايؿسؾد١ اٯ 

ي٘    ن ْت اًو فدسد اطد ٫٩ا اػد ١َٝ٩ أاد ٍٚ ؾٝٗد  إٔ أؾطدس  دٔ  عدد َد  ادد            

إٔ اعدددٝؼ  ُدددل اؿدددد    أاٝ ْددد ڄٗ  ددددٕ.. يكدددد ُٓٝدددت يدددٛ أْدددي اٝٓٗددد  ٗ  ددددٕ.. ؾ   

أٖددٕٛ أيددـ َددس٠ َددٔ إٔ اعددٝؼ  عٝددداڄ  ٓدد٘ ؾٝطددتًٗو    خٚاتؿ  ددٌ َعدد٘ ٚاٛا دد٘ ْت ٥ دد٘

َؿددرل اي ددٛز٠ ايددَ بَٓددت غٝ زااٗدد    كًددو ايػكدد  ٚا٭ٖٚدد ّ َٚػدد  س اـددٛف  ًدد٢   

 ٚ ٢ً ايسؾ م ايرٜٔ  ػت َعِٗ ضٓٛاا اي ٛز٠ ايتجلسٜس١ٜ.

ٗ ايّٝٛ اي  ْٞ ي٬ْك٬  ن ٕ َٛ د ايًك ٤ ٗ َٓڀك١ "اًجلٌ" ٚٗ ايبكع١ ايَ  

نددد ٕ اؿكدددٛز َٓكڀدددحل ايدددٓٛرل يطدددببٌخ أ٫ٚڄ:   .ٚاؾددل ايهدددٌ إٔ ابٓددد٢  ًٝٗددد  إدزضددد١ 

ٱغدساف ٚايتٓؿٝدر. ٚث ْٝد ڄ: ادسف اؾُٝدحل  ًد٢  ددّ        يتػهٌٝ ايً ١ٓ ايدَ ضدتتٍٛ ا  

ايت ًددـ ٚاؿكددٛز يطددُ  ِٗ  ٝدد ٕ ا٫ْكدد٬  ايددرٟ ندد ٕ َؿ  ددأ٠ شلددِ ٚأ دددٚا  دددّ          

 زق ِٖ  ريو. ٚشلرا ا ٚيت ايذلنٝص أ٫ٚڄ  ٢ً ايتؿ ؾٌٝ إتعًك١  بٓ ٤ إدزض١.  

ااؿكٓ   ٢ً اػدهٌٝ ؾٓد١ ٜسأضدٗ  قُدد ؾ قدٌ  بدد اهلل ٚ كد١ٜٛ ندٌ َدٔ  بدد           

س  ؾد حلخ  ددٛض ضد مل ايسضد  ٞخ اطددٌ ايڀُد زٟخ  بدد اهلل  ًددٞ  دٔ َطدعدخ  ًددٞ        ايد 

قُد  ٔ غٝ خ ض مل قُد اـكدسخ  ًدٞ  بٝددخ ق ضدِ ؾ قدٌ اطدٌخ  بدد ايهدسِٜ         

 ٔ غ ٥ـ. َُٗتٗ  ْحل ايتدل  اخ ٚاٱغساف  ٢ً ايعُدٌ ٚآٛدِٝ ايعُدٌ ايتڀدٛ ٞ.     
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يذل ٝدددد١ ٚا تُ دٖدددد   ٚٚ دددددا َددددٔ  ٗددددَ   يطددددعٞ ٫ تُدددد د اًددددو إدزضدددد١ ٗ ٚشاز٠ ا   

  ٕدزضددٌ َٚددٛاد إددٓٗ  ايذل ددٟٛخ ٚقدددَت َبدد دز٠   ضددِ بٍ  ددٔ ؾدد٬ه ايعًٝدد ٕ ٗ إٔ         

اهٕٛ ايبكحل اؿدٚد١ٜ ايَ  ٓٝت  ًٝٗ  إت زع ًَه ڄ َٔ أ٬َى إدزض١ اب ع ا  زٖ  

ٚچددـ ايبكددحل ايددَ ن ْددت َتدد زع يًكتدد ٍ ٚاؿددس        ٚأزقددٗ  يتڀددٜٛس إدزضدد١خ ٚ ٗددرا ْٛ

 حل اـرل ٚايؿ٬ه ايّٝٛ إتُ دٌ   ٕدزضد١خ ٚ  ٕ دٌ  د دز اصٛآْد  بٍ       ٝٓٓ  نأص٠ٛ يؿ

 ٔ ؾ٬ه َٔ اـ٠ًٛخ ٚايكٓددٍٚ ٗ اكددِٜ ايبكدحل ايدَ  ٓٝدت  ًٝٗد  َت زضدِٗ يؿد حل         

 إدزض١.

 عد ذيدو ؼددثت ايدِٝٗ  دٔ اشلدِ ا٭نددلخ ٖٚدٛ ذيدو ا٫ْكد٬  ايعطدهسٟ  ًد٢            

ايٛا د   ًٝٓد  يًُػد زن١ ٗ اٜكد ف     أغً  ايكٝد د٠ ايع َد١ يً بٗد١ ايكَٛٝد١خ َٚد  ٖدٛ       

فدصز٠ قتًُدد١خ إ مل اهددٔ قددد ُددت ٭غًبٝد١ ايكٝدد د٠ ايع َدد١خ ٫ يػدد٤ٞ ا٫ َددٔ أ ددٌ    

ايرٟ ْٓعِ  ٘ ايّٝٛ ٖدٛ مثدس٠    ضتكسازا٫ضتجلٛاذ  ٢ً ايطًڀ١خ َرنساڄ  إٔ ا٭َٔ ٚا٫

َٔ مثساا ْك ٍ قٝ داا ٚؾدا٥ٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايرٜٔ  طب  ٖدرا ا٫ْكد٬  ضدتهٕٛ    

ٝدد ٠ اؾددص٤ ا٭ندددل َددِٓٗ ٗ صڀددسخ ؾدد ذا ؾكددٌ  نددٌ اددس َٓدد   ايؿددُت ٚايٛقددٛف          ا

َٛقـ إتؿسع ؾطٝهت   ٢ً ثٛزآ  ايصٚاٍ.. ٚ  ْته ضد١ ٖدرٙ اي دٛز٠ ضتٓػدأ ا يد١ َدٔ       

اـًددـ ٚاسغُٓدد   اٍايؿددساؽ ا٭َددي ٚا٫قددڀسا  ا ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ قددد اعٝدددْ    

   ٝٓٓددد خ ٭ٕ َدددٔ ؾدددٓعٛا أَٓٓددد     ًددد٢ ا ددد د٠ اًدددو إتددد زع ٚاضدددت٦ٓ ف ا٫قتتددد ٍ ؾُٝددد    

ْ  ضدٝهْٕٛٛ ٬َاكدٌخ ٚضدتهٕٛ ايدب٬د َٛ دٛد٠   ْك٬ د ا  دٜدد٠ َدٔ أ دٌ          اضدتكساز ٚ

ٜٴعڀد٢ ؾٝٗد  أٟ ٚشٕ أٚ أُٖٝد١      ايطًڀ١ ٚاؾ ٙخ َ ٌ ذيو ايرٟ اؿٌ ّٜٛ أَظخ ٚيدٔ 

يتدد زٜ  ايٓدد ع َٚبدد د٥ِٗ ٚاكددجلٝ اِٗ ٚدز دد١ ٥٫ٚٗددِ يًددٛطٔخ َ٪نددداڄ  ددإٔ ايطددهٛا      

 آٍ  ْػعس  رْ  ا زىٞ ٭ْٓ  ْهٕٛ  دريو قدد غد عٓ  ايً د٤ٛ      ُ  وؿٌ ضٝ عً

  .ايط٬ه ؿطِ اـ٬ؾ ا

ن ٕ ض٪اٍ ايه رلٜٔ ٖٛ  َ ذا  ًٝٓ  إٔ ْعٌُ . أصدلاِٗ  هٌ غؿ ؾ١ٝ ٚؾدم  دٔ  

َٛقؿٞ َٔ ذيو اؿد  ٚإٔ اي ٛز٠   يٓطب١ يٞ ٖٞ ايػسف ايرٟ وتِ ايٛا    ًٞ 

ِ ٚددسٚف ٚقددٔ ضددٓٛاا ايهؿدد ه إطددًوخ  ايدددؾ ع  ٓٗدد  ٚ ددٔ ايسؾدد م ايددرٜٔ  ػددت َعٗدد 

ٚغ زنتِٗ اـٓدم ايٛااد ٚإؿرل ايٛااددخ ٚاعًُدت َعٗدِ ٗ َدزضد١ ايٓكد ٍ َد ذا       

ٚايددٛطٔ.  ْطدد ٕٜعدي إٔ اهددٕٛ زؾٝددل ا٫ضتبطدد ٍ ٚايؿدددا٤ َدٔ أ ددٌ نساَدد١ ٚاسٜدد١ اٱ   

ٖ٪٤٫ أؾبجلٛا ٜػهًٕٛ اؾص٤ ا٭ندل َٔ َٖٜٛ ٚاد زىٞخ شلدرا ٫ أاؿدٛز إٔ أ دٝؼ     

ّدد١ ٖٚدددِ ٜكتًددٕٛ أٚ ٜكبعدددٕٛ ٗ ايطدد ٕٛ أٚ ٜعٝػدددٕٛ َػددسدٜٔ ٗ ٖددد َؼ     اٝدد ٠ نس 

ايتدد زٜ خ ٖٚددِ ايؿددٓ ع اؿكٝكٝددٕٛ يً ددٛز٠ ٜٚطددتجلكٕٛ َٓدد  َٚددٔ نددٌ ٚطددي اددس إٔ         
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ْؿدددٕٛ اٝددد اِٗ ٚمؿدددٜ ندلٜددد ٥ِٗخ َ ًُددد   ًُدددٛا  ددد ص٬ف ٚاضتبطددد ٍ يتجلكٝدددل    

  َ ٓدٕٛ  دإٔ   اضتك٬ٍ اؾٓٛ  ٚؾ ْٛا ندلٜ ٤ أزق٘ ٚغعب٘خ يرا  ٢ً ايس د ٍ ايدرٜٔ ٜ٪

ض١َ٬ أغًب١ٝ ايكٝد د٠ ايع َد١ اُٗٗدِ ٚإٔ  كد ٤ِٖ ٗ ايطدًڀ١ ٖدٛ ايكدُ ١ْ اؿكٝكد١         

يبكد ٤ ٚاْتؿدد ز ٖددرٙ اي ددٛز٠ ٚايطددًڀ١ ايٛيٝددد٠ َٚكتددٓعٌ ؿُددٌ ايطدد٬ه ٚايكتدد ٍ َددٔ    

أ ٌ اْك ذ َٔ ابك٢ َِٓٗ ؾًٝتبعْٛٞ غداڄ. ٚاددا إٔ ٜهٕٛ َٛ د ايًكد ٤ ٗ ايع غدس٠   

قڀد١ ايًكد ٤ ٚايت ُدحل    تب زٖد  بصدس ْكڀد١       "ٔ اڀبٌأٌٖ  "ؾب ا ڄخ ٚاهٕٛ قس١ٜ 

طسٜددل ايطددٝ زاا ايددَ اددس ٘ أ ددٌ  ٝدد ؾحل اٝٓٗدد خ ٖٚٓدد ى ضددٓبجلك  ددٔ         ايٝٗدد ٚؾددًت 

ٚضدد ٥ٌ ْكددٌخ ٚااؿكٓدد  إٔ مكددس َعٓدد  ا٭ضددًجل١ ايػ ؿدد١ٝ ٚايددرصرل٠ ٚايػددرا٤ ٚنددرا   

َ ددٌ ايدلْدد اخ ايب٬ْدضددٝتخ ٚايكٓ  ددٌ    "ػٗٝددص ٚٓددٌ َدد  ًِهدد٘ َددٔ اضددًجل١ أصددس٣       

ٚنٌ ا٭ضًجل١ إتٛؾس٠ يدٜٓ  ٗ إٓڀكد١خ َدرنساڄ اٜد ِٖ     "يبٛاشٜو َٚداؾحل اٛ ْؼٚا

 ددإٔ َُٗتٓدد  قؿٛؾدد١   ٕ دد طس أ٫ٚڄخ ٭ْددي ٫ أ ددسف َدد  ٖددٛ ٚقددحل َٓڀكدد١ أ ددٌ  عددد     

ا٫ْك٬  ٌٖٚ اؾٝؼ قد أاهِ ضٝڀسا٘  ًٝٗ  أّ إٔ ا٫ْكد٬  قدد امؿدس ٗ َدٜٓد١     

ذيو ا٫ْك٬  ٖٛ أ٫ٚڄ دصٍٛ َٓڀكد١ أ دٌ     دٕ. َ٪نداڄ شلِ  إٔ َؿت ه اػٝرل َط ز

ٖٚٓد ى ضٓػدهٌ َدحل ايكدٛاا ايػدعب١ٝ ٚاؿدسع ايػدعيب ٚايعٓ ؾدس ايدَ ضدتتٛاؾد َدٔ            

 .إٓ طل ا٭صس٣ ق٠ٛ ْطتڀٝحل  عدٖ  إٔ ْدصٌ  دٕ أقٜٛ ٤

ن ٕ وددٴْٚٞ أَدٌ ندبرل ٗ إٔ ضد ٌٕ مل ٜؿد   دأٟ أذ٣ ٚإٔ ٜهدٕٛ َتٛا دداڄ ٗ          

أْد٘   آٍ  ٗ مل سلٌ ايٓ ع ؼت قٝ دا٘خ ؾب ٱق ؾ١ َٓڀك١ أ ٌ ات٢ اتطٌٗ َُٗت

ا تدددا٫ڄ ٚٚاقعٝدد١ ٗ اؿددسؾ ا٘ َٚٛاقؿدد٘ ؾٗددٛ أٜكدد ڄ        ن ددس أاددد ايعٓ ؾددس ايكٝ دٜدد١ ا٭  

ٜتُتحل عٓه١  طهس١ٜ   ي١ٝ أثبتٗ  ٗ ايؿذل٠ ايَ ق د ؾٝٗ  ايعٌُ ايؿددا٥ٞخ ٚ عًتد٘   

ٝؼ ٚا٭َٔخ ٚعهدِ  ق٘ اكدٜس ٚااذلاّ   يٌٝ َٔ قبٌ ايكٝ داا ايعطهس١ٜ ٗ اؾ

ؾأْ  أ سف  أْ٘ ئ ٜط ّٚ أٚ ٜتٓ شٍ  ٔ ايسؾد م َدٔ أ دٌ     ْط ٕ ٬قَ إُٝص٠  ٗرا اٱ

اؾد ٙ ٚايطددًڀ١. ٚشلددرا ؾدإٔ ٚ ددٛدٙ طًٝكدد ڄخ ؾكد٬  ددٔ  ٬ق ادد٘ ٚادأثرلٙخ ضددٝ عٌ َددٔ      

 ١َُٗ اْك ذ زؾ م ايدز  اتِ  أقٌ اكجل١ٝ.

٠ ٯٍ  ددٔ ؾدد٬ه أؾددساداڄ   ايكددس٣ اجملدد ٚز  اٍنٓددت ٗ ْؿددظ ٜددّٛ ايًكدد ٤ قددد أزضددًت     

ٜبًػددِْٛٗ  ددأْي أطًدد  َتڀددٛ ٌ يٓؿددس٠ اي ددٛز٠خ ٭ْدد٘ مل ٜهددٔ يدددٟ ايٛقددت ايهدد ٗ            

يًتٓكددٌ ٗ قددس٣ ٜدد ؾحل إ تًؿدد١  ددٌ ا ٚيددت اٛٚٝددـ ٚقددَ ٗ ايبجلددك  ددٔ أٟ أضددًجل١       

أ دٌ ٗ   اٍثك١ًٝ ٗ إٓڀك١ ٚأٜك ڄ غسا٤ ايرصرل٠ ايه ؾ١ٝ ٚايت ٗٝص ايطدسٜحل يًطدؿس   

 ٚ ّ ؼسنددت َددحل فُٛ دد١ َددٔ أ ٓدد ٤ قددسَٜ    22/3/1968ؼدٜددداڄ ٗ ايؿددب ه ايبدد نس 

قسٜدد١ بٍ َٓؿددٛزخ ٖٚٓدد ى ندد ٕ اطددٌ  بددد   اٍَػددٝ ڄ  ًدد٢ ا٭قددداّ اتدد٢ ٚؾددًٓ  أ٫ٚڄ  

 اٍ ٙ قدد ػُعدٛاخ ذٖبٓد  أ٫ٚڄ    بٳد اؿبٝ  َحل  دد َدٔ أ ٓد ٤ قسٜتد٘ ٚقسٜد١ ايددٜٛإ ٚاٴ     
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َددٔ ضدد٬ه ٚ عدددٖ  ٚاؾددًٓ     ٕ" أصددرْ  َدد  ٜٛ ددد ؾٝٗدد    ٝددَبٓدد٢ ايكٝدد د٠ ااًٝدد١ ٗ "إع 

َٓڀكدد١ " أٖددٌ  ددٔ اڀددبٌ". ندد ٕ ٚؾددٛيٓ  ٖٓدد ى ٗ اددٛايٞ    اٍإطددرل اتدد٢ ٚؾددًٓ  

َٚدٔ ق ضدٔ ايؿٴددف آْد  ٚ ددْ  ٖٓد ى غد آتٌ يٓكدٌ اؿُددٍٛخ          .ايع غدس٠ ؾدب ا   

ْٛع ؾٝ اخ اعٛد ًَه١ٝ ااداُٖ  يٮصٜٛٔ شٜد ٚ بدايسٓٔ ايعدٛادٟ ٚا٭صدس٣ ٭ ٓد ٤    

ُدد أٓدد ٚاصدٛاِْٗ. أصددلاِٗ  ڀبٝعد١ َُٗتٓد  ٚع  تٓد         ايٛايٞ اؿد ع ؾد حل ٚق  

 َد١ٜٓ  ع ز.. ؾًِ لد َِٓٗ أٟ ا ذلاض.. اٍإ ض١ يٓكًٓ  

اٛاؾددد ايٓدد ع أؾددساداڄ ْٚ  دد اخ ن ْددت ٚ ددِٖٛٗ اػددحل  دد ٱزاد٠ ٚايتؿددُِٝخ ٚقددد          

اد  ٛا  أضًجلتِٗ ُٚٓڀكٛا  أغسط١ ايسؾ ف إػدٚد٠ اٍٛ صٛاؾسِٖ ٚ ددٚا ٗ  

ٗ ايع غدس٠  ٚ ايه نٞخ ن ٕ قد اأٖد   ٝدداڄ ٚاضدتعد يتٓؿٝدر إُٗد١.     شٟ َٛاد  ًْٛ٘ 

ؾب ا ڄ ن ٕ  دد َٔ ٚؾًٛا قد ق ز  إ ٥تٌخ ٚ طب   دّ اٛؾس ضٝ زاا أصس٣ يٓكدٌ  

ٖددرٙ ا٭ دددادخ زأٜددت إٔ أؼددد  ايددِٝٗ َددس٠ أصددس٣ غدد نساڄ شلددِ اًبٝددتِٗ يٓدددا٤ اي ددٛز٠       

آطدد ٙ شلدِ ٖدرٙ اي ددٛز٠خ   ٚايدٛطٔخ ٚإٔ اكدٛزِٖ  أضدًجلتِٗ ٚذصرلاٗددِ ٖدٛ َٛقدـ يدٔ       

ٝٳٸ زٳاٞ ْكدٌخ      َٛقجل ڄ أْ٘ يٝظ َٔ اؿه١ُ ايعطهس١ٜ إٔ مػس ٖرا ايعددد ايهدبرل ٗ ضٳد

٭ٕ ٚقٛ ٓد   دأٟ نُدٌ ضدٝ عًٓ  أٖددداف ضد١ًٗ ٚضدٝهًؿٓ  ايهد رل َدٔ ا٭زٚاهخ ٚشلددرا         

طًبددت َددٔ ايػددب   ٖددٔ مل ٜبًػددٛا ضددٔ اي  َٓدد١  ػددس٠ ٚنددرا َددٔ ػدد ٚشا أ ُدد زِٖ    

قددساِٖخ  اٍأٚ َددٔ ندد ٕ ٚاٝددد ا٭ضددس٠خ أٚ أاددد ا٭صددٜٛٔ إٔ ٜعددٛدٚا     اـُطددٌ   َدد ڄخ  

ِخ ٗأ ددٌ اذا ٚ ددْ  قددسٚز٠ يٓدصٚشلِ ؾطٓسضددٌ شلدِ ٚضدد ٥ٌ يٓكًدد     اٍٚأْد٘  عددد ٚؾدٛيٓ    

يهٔ ايهٌ زؾة ؾهس٠ ايعٛد٠ َ٪ندٜٔ أِْٗ  د ٩ٚا  كٓد  تِٗ يٓؿدس٠ اؿدل ٚؿُ ٜد١      

 ٚ ٠ َدٔ غددس ْؿطدٗ خ ٚ دددأٚا   وُددٛا ٖدرٙ اي ددٛز اتد٢  ْ  َٚكتدٓعٌ يًكتدد ٍ  اضددتكسازأَٓٓد  

ٜتددداؾعٕٛ يؿددعٛد ايٓدد قًتٌخ ٚ ااتػددسا أ ددداد نددبرل٠ َددِٓٗ ٗ َدد٪صساٞ ايٓدد قًتٌ    

 ٚٗ  ٛاْ  ا٭ ٛا . "ايهي"ٚاعًل ايبك١ٝ  ٢ً اؾٛاْ  ٚٗ أ ٢ً إكد١َ

َددد  شيدددت أادددرنس اًدددو ايساًددد١ ايدددَ مل اطدددتڀحل ٚ دددٛز٠ ٚايتدددٛا٤ طسٜدددل ايطددد١ًٝ      

 َ ِ ايبٝكدد ٤ ٚؾددعٛ تٗ  إٔ ادد٪ثس  ًدد٢  ؾُٝدد  اؿددده  خعٜٓٛدد اِٗ ايع يٝدد١ أٚ ادد٪صس ضددرلٖ

خ أاددرنس َٓٗدد  ٖددرا    آدد  سِٖ ٚ أؾددٛاا ٓ ضدد١ٝ   يٝدد١  صٚاَددٌ ايتؿددُِٝ ٚاٱزاد٠     

 : بدايسٓٔ  ٔ اطٌ  ًٟٛ ايؿ٬اٞايصاٌَ يًػ  س 

 ِ   ايبٝكدد ٤ ١ًٝيطٻددا ٜدد  ضدد٣ٛ ْطدد
 

 

ٟ ّػٞ  ٢ً ايذلاٝ    يً ٝؼ ذ
  

 
 يٝددددّٛ َدددد  ٜسقدددد٢  اغددددب  ٓ  َدددد   

 
 

 ػدددددٞ   يت سٜددددد   يٝدددددد ذٟ ُ 
 

 
 ٚن ْت اؾب ٍ ااٝڀ١ اسدد أؾدا٤ ذيو ايٓػٝد اي ٛزٟ.
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٫ غدد٤ٞ أْددٌ ٚأزٚع َددٔ إٔ ػددد ْؿطددو ٗ قددٝ٘ َددٔ ايس دد ٍ إٝدد ٌَ ٖددٔ       

ٜعددددلٕٚ  ڀدددسٜكتِٗ اًدددو  دددٔ اؿدددُُِٝٗ ٚقددد٠ٛ ازاداٗدددِ يتجلكٝدددل اشلددددفخ ٚاتددد٢        

 ايڀبٝع١ اسدد َعِٗ ْػٝد ايٛؾ ٤ يً ٛز٠ ٚصٝ زااٗ .

ٚ ددصّتِٗ  ُددل ثكددَ  ددإٔ ٫ غدد٤ٞ ضددٝٛقؿٓ   ددٔ اؿددجلٝو َطدد ز   اؾددساز ايس دد ٍ  

اي ٛز٠خ ٚغدعسا  ٓػد٠ٛ ا٫ تدصاش ٚايؿ دس  ٗد٪٤٫ ايس د ٍ ايدرٜٔ ٜٓتؿدسٕٚ يًجلدل  ٓدد           

اقتٓ  ِٗ  عداي١ ايكك١ٝ ٚاشلدف. َٚحل ذيو ؾإٔ َ  ند ٕ ٜد٪زقي ٚهعدٌ َطد٦ٛي١ٝ     

 ًٝٗد خ  يدٔ   اؽ ذ قساز  طهسٟ نبرل٠ ٚؾعب١ ٖدٛ إٔ مثدٔ أٟ َػد َس٠  طدهس١ٜ ْكددّ      

أدؾع٘ ؾك٘ أْ   ٌ َ ٥تٌ َٔ صرل٠ أ ٓ ٤ إٓڀك١خ يهٔ مل ٜهٔ أَ َٓ  َدٔ صٝد ز بصدسخ    

ؾٗرا ا٫ْك٬  قد ؾسض  ًٝٓ  ا٫ضتعداد يًجلدس  نڀسٜدل يًطد٬ّخ ٚ تجلسنٓد  ٖدرا      

ٚؼددسى أ ٓدد ٤ إٓدد طل ا٭صددس٣ ضددٝ عٌ َددٔ صڀڀددٛا ي٬ْكدد٬  َددٔ قٝدد داا اؾددٝؼ     

ص ضدددس ٫ ق يددد١خ ٭ٕ ازاد٠ ايػدددع  يدددٔ اددد ي أٚ   ٜددددزنٕٛ  دددإٔ إٓتؿدددس ٗ ا٫ْكددد٬ 

اكعـخ ٚاهلل ْ ؾسٖ خ ٚأ ًؼ ٚأق٣ٛ اعدبرل  دٔ ٖدرٙ اٱزاد٠ ٖدٛ إٔ وُدٌ أ ٓد ٤ ايػدع         

ايطدد٬ه طٛا ٝدد١ ٜٚطددتعدٕٚ يًُددٛاخ ؾ يػددع  إطددًو   يكٓ  دد ا أ٫ٚڄ ٚايطدد٬ه ث ْٝدد ڄ       

ؾٓدٛه  اتُ ڄ ضٝهٕٛ ايٓؿس ا٭نٝد اًٝؿ٘خ ؾًٝظ َدٔ ؾدؿ ا غدع  اؾٓدٛ  اؿدس ا     

  ٫ ٜددددع يًؿدددُت أٚ اي٬َبددد ٠٫ اشا٤ قكددد ٜ ٙ إؿدددرل١ٜخ ٚايتددد زٜ  ايكسٜددد  ٜ٪ندددد َددد   

فدد ٫ڄ يًػددو  ددإٔ أ ٓدد ٤ اؾٓددٛ  قددد اْتص ددٛا اددسٜتِٗ  هؿدد اِٗ ايبڀددٛيٞخ ٚ كدد٠ٛ          

 اؿدٜد ٚايٓ ز غٝبٛا سلظ اٱَدلاطٛز١ٜ ايدلٜڀ ١ْٝ.  

    ٕ أ ٓد ٤  َدحل  كٝد١    ن ْت اساٚدْٞ َػ  س  أْٓ   ٓدَ  ْدصٌ إددٕ ايكسٜبد١ َدٔ  دد

إٓدد طل ا٭صددس٣ ٚمددٔ ٗ   ٖصٜدد١  طددهس١ٜ يًُك َٚدد١ ضددٓ عٌ قٝدد د٠ اؾددٝؼ اعٝددد    

ٚڈ َٚط٦ٛي١ٝ َحل َدٔ ابكد٢ َدٔ أؾدساد ايكٝد د٠       ايٓٛس ٗ اط   ا اْك٬ ٗ  ٚايتع ٌَ  ذل

 .ايع ١َ ات٢ ٜتجل غٛا ا٫ؾڀداّ إطًو َحل ايػع 

ٓد١ ايس د ٍ. نٓد     ن ْت  داٜد١ ايساًد١ ؾدعب١ َٚتعبد١  طدب  ٚ دٛز٠ ايڀسٜدل ٚش       

ْأٌَ إٔ ْؿ دف ٗ ايڀسٜل أ١ٜ ضدٝ زاا يٓ ؿدـ َدٔ ا٫شداد ّ ٗ ضدٝ زاٝٓ خ يهٓٓد  مل       

ٌ    ايعسقددٛ   كبدد١ اٍلددد أٜدد١ ضددٝ ز٠ اتدد٢ ٚؾددًٓ       خ ٖٚٓدد ى  ايكسٜبدد١ َددٔ قسٜدد١ أَعدد

ن ْت قڀ١ ا٭غػ ٍ ايع َد١ ؾٛ ددْ  ؾٝٗد  َد  نٓد  ْبجلدك  ٓد٘. اذ ن ْدت ااڀد١          

 ػسٚع غل ايڀسق ا.١٦ًَٝ   يطٝ زاا ايت  ع١ ٕ

طًبت َٔ إساؾكٌ إٔ ٜتبعي أٟ غ ـ يدٜ٘ صدل٠ ٗ ضٝ ق١ ايطدٝ زااخ ٖٚٓد ى   

ااڀ١ ٚق  ًٓ  ايك ٥ٌُ  ًٝٗ  ٚأصددلاِٗ  ؿدساا١  دٔ ٚ ٗتٓد  ٚأضدب  ٗ خ       اٍدصًٓ  

ٚإٔ أقٌ َ  ّهٔ اكدّ٘ ٖٛ د ُٓ    يطٝ زاا. ن ٕ ٖٓ ى اسدد َٔ  عدة إطد٦ٛيٌ   

يدٜٓ  ٚقت يًتؿ ٚضخ ؾڀًبت َٔ أاد أؾساد إػسٚع ايدرٟ أٚٗدس   ٗ ااڀ١خ ٚمل ٜهٔ 
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اع طؿ٘ َحل اي ٛز٠ إٔ ٜديٓ   ٢ً إه ٕ ايرٟ وؿٕٛٛ ؾٝ٘ َؿ اٝو اػدػٌٝ ايطدٝ زااخ   

أاددد ايؿددٓ دٜل َٚددٔ ٖٓددد ى أصددرا إؿدد اٝو ٚطًبددت َٓدد٘ إٔ ٜطددد  دْ  ٗ         اٍؾأغدد ز  

 "15"صددرْ ٙ اددٛايٞ  ايطددٝ زاا ؾدد٬ا١ٝ ٚػٗٝصٖدد   دد يٛقٛد. ندد ٕ َدد  أ    أن ددساْتكدد ٤ 

 َد١ٜٓ  ع ز  أٟ مثٔ. اٍٚن ٕ ٖدؾٓ  ايٛؾٍٛ أ٫ٚڄ  خضٝ ز٠

عؿٛيٓ   ٢ً ٚض ٥ٌ ايٓكٌ ايه ؾ١ٝ  عًدي أغدعس  دإٔ صطد ٥سْ  ايبػدس١ٜ ضدتهٕٛ       

أقددٌ ٗ ا يدد١ أٟ َٛا ٗدد ا ق دَدد١ ضددٛا٤ ٗ ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼ إعسٚؾدد١ أٚ ٗ أٟ ْكدد ٙ      

  ٛ شٜدحل ايكد٠ٛ َدحل اعدٌٝ ق ٥دد يهدٌ       َطتجلدث١ َٔ اؾٝؼ  طب  ذيدو ا٫ْكد٬ . ٚمت ا

ضددٝ ز٠ ٚنددرا ق ٥ددد ثدد ْٞ ٚث يددكخ ٚأصدددلاِٗ  أْٓدد  ضددُٓس ٗ  دددد َددٔ ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼ   

ٚٚٝؿ١ أؾساد ا٭َٔ ا٭ض ض١ٝ ؾٝٗ  اؿتٝؼ ايطٝ زاا ٚإط ؾسٜٔ ٕٓدحل دصدٍٛ ا٭ضدًجل١    

إدٕخ ٚيريو ؾإٔ ايٛقٛف ٗ اًو ايٓك ٙ َكٝع١ يًٛقدتخ ٗ ٚدسف ند ٕ يهدٌ      اٍ

ٚٴ دد  ض  ١ َٔ ايص َٔ مثٓ٘. أٟ أْ٘ ٫ ٜٛ د ٚقت يًتؿ ٚض َحل َط٦ٛيٞ ايٓك ٙخ ٚإ 

ؾُددٔ إ٪نددد أْٗددِ يددٔ ٜطددُجلٛا يٓدد  ٚمددٔ َددد  ٌ  هددٌ أْددٛاع ا٭ضددًجل١خ ٚشلددرا مل     

ٜهددٔ أَ َٓدد  ا٫ صٝدد ز ٚاادددخ ٖددٛ  دددّ ايتٛقددـ ٗ أٟ َددٔ ايٓكدد ٙخ ٚ ًدد٢ نددٌ َٓدد  إٔ     

   ٜ عددد اضددتؿصاشاڄ يس دد ٍ  وددسف ؿٛدد١  بددٛز ايٓكدد ٙ  ًدد٢ اصؿدد ٤ ايطدد٬ه ٭ٕ اٚٗدد زٙ 

اطدد٬م ايٓدد ز  ًٝٓدد  أٚ ْكددڀس ي٬ؾددڀداّ َعٗددِ ٖٚددِ يٝطددٛا    اٍا٭َددٔ ٚقددد ٜدددؾعِٗ 

قڀتٓ  ا٭ٍٚ َد١ٜٓ  عد زخ   اٍأٟ ا  ق ا ضت٪صس ٚؾٛيٓ   ؾك٬ڄ  ٔ نٕٖٛدؾٓ خ 

ٚ  يتدد يٞ دصددٍٛ  دددٕ. طًبددت َددٔ ضدد ٥كٞ ايطددٝ زاا إٔ ودد ؾٛٛا  ًدد٢ ؼدٜددد ضددس ١    

َ ن ْددت ٗ َكدَد١ ايك ؾًدد١ ٚإٔ اؿؿدٌ  ددٌ ندٌ ضددٝ ز٠    ضدٝ زااِٗ ٚؾكد ڄ يطددٝ زاٞ ايد   

 َذلاڄ.   50ٚأصس٣ َط ؾ١ 

 دلْددد  ْكڀددد١ اؿتدددٝؼ َدٜٓددد١ غدددكس٠خ ٚثدددِ ا٭صدددس٣ ٗ اؿدددصاّ ٗ أطدددساف َدٜٓددد١     

شلبدد زخ ٚادد ٍٚ َددٔ ٗ ٖدد اٌ ايٓكڀددتٌ اٜك ؾٓدد خ يهٓٓدد  مل ْٓؿدد ع ٭ٚاَددسِٖخ ؾُسزْدد    

شلبد ز ٚؼدٜدداڄ ٗ  ٛيد١ َؿدسم     ايٓك ٙ  طس ١   ي١ٝخ يهٔ َ  إٔ صس ٓ  َٔ َد١ٜٓ 

ايهٛدخ ات٢ ند ٕ  ًٝٓد  إٔ ْٗدد٨ َدٔ ضدس تٓ   طدب  دز د١         - ع ز -طسم شلب ز

ا٫ْعڀ ف اؿ دخ ؾٛ ٦ٓ  ٖٓ ى  ٛ ٛد ضس١ٜ َٔ ز  ٍ ا٭َدٔ ق ٥ددٖ  أٓدد  بدد اهلل     

قٝدد د٠ أَددٔ   اٍاؾجلددصزٟخ ٫ٚ أ ددسف ٖددٌ ندد ٕ اٛا دددِٖ ٖددٛ  طددب   ٬غدد ا ٚؾددًت     

اٛقدددـخ أّ أْددد٘  طدددب  ٚددددسٚف     ٟايٓكڀدددتٌ ايطددد  كتٌ دٕٚ أ   بٛزْددد   اا ؾٛددد١  دددٔ   

     ٌ يدرا أصدلْدٞ  أْد٘ يدٔ ٜطدُو يٓد         خا٫ْك٬ . ن ٕ ٚاقدجل ڄ شلدِ  دإٔ اؾُٝدحل َطدًجل

َسندددص قٝددد د٠ أَدددٔ    اٍَدٜٓددد١  عددد ز َدددحل أضدددًجلتٓ  ٚإٔ  ًٝٓددد  إٔ ْعدددٛد      اٍ ددد يعبٛز 

اڄ  أْد٘  اا ؾ١ٛ ٗ َدٜٓد١ شلبد ز يًجلؿدٍٛ  ًد٢ اؿدسٜو َسٚزْد  َدحل ايطد٬هخ َ٪ندد         
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ٜتٛا ددد ٖٓدد ى قُددد  بددد اهلل ايبڀدد ْٞ ق ٥ددد أَددٔ اا ؾٛدد١ ْٚ ٥بدد٘ قُددد قطددٔ   

 ايعُسٟ.

أصدلادد٘  أْٓدد   دلْدد  ايٓكدد ٙ ايطدد  ك١ دٕٚ أٟ ا ددذلاضخ َٛقددجل ڄ يدد٘ ؾددساا١  ددإٔ    

ٚدسٚف ا٫ْكد٬  قدد اقدڀسآ  ؿُدٌ ايطد٬ه اتد٢ ْٓكدر ٖدرٙ اي دٛز٠ ٚاؿؿد ٚ  ًد٢             

ا ي٘  أْ٘ ٚضسٜت٘ يٝطٛا ٖدؾٓ خ ٚأْ٘ يٝظ أندٚ َٔ ابك٢ َٔ أغًب١ٝ ايكٝ د٠ ايع ١َخ

َٔ َؿًجلتٓ  أٚ َٔ َؿًجلتِٗ إٔ ْتك ادٌ ٖٓد . ٚ عدد إػد داا ٚا٭صدر ٚايدسد ااؿكٓد         

قٝد د٠   اٍَد١ٜٓ  ع زخ  ٢ً إٔ أ ٛد أْد    اٍَحل اؾجلصزٟ  ٢ً ايطُ ه يًك٠ٛ   يعبٛز 

َٴٓؿدددؿ ڄ ٚ ٓبٓددد     ا٫قتتددد ٍ اا ؾٛدد١ ٕك  ًددد١ ايبڀددد ْٞ ٚايعُدددسٟ. نددد ٕ ذيدددو اؿدددٌ 

َب٢ٓ أَٔ اا ؾ١ٛ َحل َدٔ ند ٕ    اٍذٖبت  .َٚهٓي َٔ َك  ١ً قٝ د٠ ا٭َٔ ٗ أ ٌ

ٜددساؾكي ايطددؿس  طدددٝ زاٞ ٖٚٓدد  ٚ ددددا اساضدد١ إبٓدد٢ َدددٔ أ ٓدد ٤ ٜددد ؾحل  ٚأٖددٌ ؾكدددٌ         

ايبٛا ١ َحل فُٛ َ ٚضأيتِٗ إٔ ٜدديْٛٞ   اٍٚن ْٛا ٜعسؾْٛيخ ٭ْي َ  إٔ ٚؾًت 

ايڀدددد  ل ا٭ ًدددد٢خ  اٍكدددد طبٌ  دددد زلٞ ٚأغدددد زٚا  ًددد٢ َهتدددد  ايبڀدددد ْٞ اتدددد٢ زدٚا  

ٚضأيْٛٞ  ٔ أصب ز ض ٌٕ ٚأغًب١ٝ ايكٝ د٠ ايع ١َ. قًت شلِ ٖرا َ  أاٝدت َدٔ أ دٌ إٔ    

أ سؾدد٘ َددٔ قٝدد داهِ.  ٓددد ذيددو أٚقددجلٛا أْدد٘ مت ا ددص  عددة ايعٓ ؾددس  طددب  أْٗددِ       

اِٗ. اؿٖٛٛا  أِْٗ قد ٖرا ا٫ْك٬ . قًت شلِ: اذا َ ذا ْٓتٛدس  ًٝٓد  إٔ ْڀًدل ضدسا    

ِٗ َٔ ايط ٔخ  عدٖ  ٚش ت َساؾكٞ ٗ أَ نٔ كتًؿد١  صسا ٚؾع٬ڄ اع ْٚٛا َعٞ ٱ

 َٔ ايبٓ ١ٜ ٕصٜد َٔ اؿٝڀ١.

أاططددت  ددإٔ ا ددص ايعٓ ؾددس ايساؾكدد١ ٖددٛ قبددٍٛ ا٫ْكدد٬ خ ٚاسْددت إٔ َبدد دز٠         

اؿساض١ ٗ اٱؾػ ٤  ٔ ضس اٛا د قت صٜٔ  طب  َٛاقؿِٗ َٔ ا٫ْك٬  اِد  ٖدٛ   

س ٜؿددسض  ًددٞ َصٜددد َددٔ اؿٝڀدد١ ٚاؿددرزخ ؾ يكٝدد د٠ اذاڄ يددٔ اهددٕٛ         اودد ٤ غددرل َب غدد  

ند ٕ ٖدرا فدسد اضدتٓت ع  طدب        .َطسٚز٠  ٓدَ  ٜعسؾدٕٛ َدٛقؿٞ َدٔ ٖدرا ا٫ْكد٬      

َهتدد   اٍإٔ اؿساضدد١ ندد ْٛا َددتجلؿٌٛ ٗ ن٬َٗددِ  ددٔ َٛاقددـ ايكٝدد د٠. دصًددت      

   ٗ ُد   دأْي   ايكٝ د٠خ ٚٚ دا ايبڀ ْٞ ٚايعُسٟ ٜػس  ٕ ايػد ٟ. ضدًُت  ًُٝٗد  ٚأصدلا

قدد قدددَت  ًد٢ زأع فُٛ دد١ نددبرل٠ َدٔ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل قڀتٓد  ا٭ٍٚ َدٜٓدد١  عدد زخ      

أٓدددد اؾجلدددصزٟ  أْهُددد  َٛ دددٛدإ ٖٓددد  ؾجلبٝدددت إٔ   أصدلْدددٞ  ددددٕخ ٚقدددد  اٍَٚٓٗددد  

أضتأْظ  سأٜهُ  ادٍٛ َد  وؿدٌ ٗ  ددٕ. يهدٔ ايبڀد ْٞ قد طعي  أضدًٛ  ؾٝد٘ ادصّ           

  ُت ًدددٕٛ يًكددد ْٕٛ ٚقڀعتدددٛا   ايعطددد نس قددد ٬٥ڄ :"اذا ٖدددٛ اْتددد٘ ٚفُٛ تدددو َدددٔ مل    

ايٓكدد ٙ دٕٚ اٛقدددـ ٚدصًتدددٛا إدٜٓددد١ َدددحل ايطدد٬ه  ددددٕٚ أصدددر أٟ اذٕ ززلدددٞ ٚاددددصٌ    

 ًٝ٘:" ؾجلٝو َ  اكٛيد٘ ؾأْد  َٚد  ٜكد ز       زٳدٳدٵاٴ َهتيب  دٕٚ اذٕ َٚحل ايط٬ه أٜك ڄ ". 

َ ٥تٌ َك اٌ دصًٓ  َحل أضًجلتٓ  ٚ ت دْ  ٚقددٜٔ َٛقؿٓ خ ٖٚٛ َحل أغًبٝد١ ايكٝد د٠   
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 َدد١خ ٚ دد ٖصٜٔ يًكتدد ٍ ٗ َعسندد١ ندد ٕ قددد ؾسقددٗ   ًٝٓدد  ذيددو ا٫ْكدد٬ خ َٚددٔ   ايع

ضد ا١ إعسند١ َٚطدتعد يًُدٛا يدٔ ٜڀًد  أٟ زصؿد١ َدٔ أاددخ           اٍاقتٓدحل   يددصٍٛ   

 ٖٓ  ا٫ َٔ أ ٌ إٔ أ سف َٛقؿهِ ٖ  وؿٌ".  اٍٚأْ  مل باٹ 

ادصٌ قُد قطدٔ ايدرٟ مل أندٔ أ سؾد٘ ند رلاڄخ يهدٔ ن ْدت ادس ڀي  ٛايددٙ          

ؾك ٍ  ػ٤ٞ َدٔ اشلدد٤ٚ ٚايسشاْد١:" ٜبددٚ ٜد  ؾد حل  أْدو َتعد           خ ٬ق١ ؾداق١ ٚٚؾ ٤

نددد رلاڄ َدددٔ ايطدددؿسخ اؿكدددٌ ا ًدددظ يٓػدددس  ايػددد ٟ َعددد ڄ". ٚ ٓددددٖ  أااكدددو يددددٞ إٔ           

َٛقؿُٗدددد  ٫ ىتًددددـ  ددددٔ َددددٛقؿٞخ ٚطُْٓٛدددد   أْٗدددد  مل اددددتِ أٟ اؿددددؿٝ ا  طددددد١ٜ      

 بجلك   زٜ ڄ  ِٓٗ.  يكٝ داآ خ يهٔ  عكِٗ أٚد ٛا ايط ٕٛ ٚاٯصسٜٔ َ  ٜصاٍ اي

ضددأيتُٗ : اذاڄ أٜددٔ ضدد ٌٕ. ؾأٚقددجل  إٔ إعًَٛدد ا ا٪نددد أْدد٘ َدد  شاٍ اددساڄ طًٝكدد ڄ         

ٜٴعسف أٜٔ ٖٛخ ٚٚ دا   يبجلك  ٓ٘ ٚا ٬غ٘  كدَٚٓ ..  عددٖ    ٚيهٓ٘ َٔ ا٬ٕاكٌخ ٫ٚ 

َد١ٜٓ  ع ز.. ٚٗ ٚقت َتأصس َٔ ايًٝدٌ أا ْد  ضد ٌٕخ ؾت ُدحل  ددد       اٍغ دزا إهت  

ايك دٌَ اٛي٘خ ؾعدل  ٔ ضسٚزٙ ايب يؼ يٛؾٛيٓ  قد ٬٥ڄ:" أْد٘ يػد٤ٞ  ٛدِٝ     نبرل َٔ 

ٗ ٖرٙ اآد١ ايت زىٝد١ ايدَ ؾسقدتٗ  غد١ً َدٔ  كددا٤ اؾدٝؼ  د يتٛاط٪ َدحل  عدة            

َٔ ايكٝ داا ايت زى١ٝ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ إٔ أ د ْؿطٞ قد ٙ َٚدد ّٛ  س د ٍ ٜد ؾحل     

س د ٍ ؾتد زىهِ َػدسف اذ أْد٘     ا٭غددا٤خ ز د ٍ ايطد٬ه ٚاؾبد ٍخ ؾٝد ؾحل ٖدٞ كدصٕ اي       

ًچو        ا زىٝ  ٫ ٜٛ د ؾؿٌٝ أٚ  ب١ٗ أٚ َُٓٛد١ أٚ اػدهٌٝ ٜد٪َٔ ا زىٝد ڄ   يهؿد ه إطد

ٚاؿس١ٜ ٚايهسا١َ ا٫ ٚأْتِ ؾٝ٘خ ٚأزقهِ ٖٞ ٬َذ َٚساحل ا٭اساز َٚتدٓؿظ يً بٗد ا   

إ تًؿد١ أثٓدد ٤ َساًدد١ ايهؿدد ه إطددًو ٚايٝددّٛ أاٝددتِ  أضددًجلتهِ ٚذصرلاهددِ يت٪ندددٚا   

اهِ شلددرٙ اي ددٛز٠ ٗ أصڀددس َٓعڀددـ شلدد خ َددٓهِ ضٓطددتُد قٛآدد  ٚؾددُٛدْ  قددد        ْؿددس

 ٟ".ضتعُ زاٯي١ ايعطهس١ٜ ذاا إٛزٚ  ا٫

ند ٕ يهد٬ّ ضد ٌٕ ادأثرل  ٛدِٝ ٗ أٚضد ٙ إكد اًٌخ ؾؿدٞ َ دٌ اًدو ايًجلٛد ا             

اؿس ددد١ ايدددَ ٜطدددٛد ايػدددعٛز ايدددداصًٞ   شلصّددد١ ٚا٫ْهطددد زخ  ًددد٢ ايك ٥دددد إٔ ٜكددددّ        

 ٟ إػددبحل  دد ٱزاد٠ ٚايتؿددُِٝ ٚاٚٗدد ز  ٛاْدد  اؿددل ٗ قكددٝت٘ اتدد٢         اـڀدد   ايكددٛ

ٜتطًو ز  ي٘  ك٠ٛ اؿلخ ؾ يكك١ٝ ايَ ٜ٪َٔ َٔ ابٓ ٖ   عدايتٗ  ٖٞ قك١ٝ ضد ١َٝ  

 ٭ٕ ٜد اهلل َحل اؿل.   زاداِٗ ٚضٝجلطِ صٝ زااٗ  ايس  ٍ

ضدد  دْٞ ضدد ٌٕ ٗ اساٝدد  ايطددهٔ ٭ؾددساد ايكدد٠ٛ. اؾددص٤ ا٭ندددل ٗ  بددٌ صٓؿددس         

صددسٕٚ مت اددساٝبِٗ ٗ َطددد نٔ إددٛاطٌٓخ ٚأصدلْدددٞ  أْدد٘ قددد طًددد  َددٔ َڀعدددِ       ٚاٯ

ٕڂٗددت ظ  ٗ إٔ هٗددص ثدد٬  ٚ بدد ا َٜٛٝدد ڄ طددٛاٍ ؾددذل٠  كدد ٥ِٗ ٗ  عدد ز ٚإٔ ضدد ٌٕ        ا

 ضٝتٍٛ دؾحل ايؿٛاارل ْٗ ١ٜ ا٭ضبٛع.
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ٔ     30"  ديد١  طدهس١ٜ َدحل    30ٗ ايّٝٛ اي  ْٞ ضًُي ض ٌٕ "  "قڀعد١ ضد٬ه  بد ز٠  د

 ددٕ   اٍخ ٚطً  َي اػهٌٝ ؾسم  طهس١ٜ ٚٚٝؿتٗد  ايددصٍٛ   "َطدض ااضتٓٝ  ا ٚ

 طٝ زاا  طهس١ٜ ٕط  د٠ إٓ ؾسٜٔ يٓ  َدٔ اؾدٝؼ ٚا٭َدٔ َدٔ إعدتكًٌ ٗ َدٜٓد١       

َٓڀكدد١ أ ددٌخ  عددد ؽًددٝـ  دددد َددٔ ايكٝدد د٠     اٍايػددع  ٚٓدد ٜتِٗ اتدد٢ ايٛؾددٍٛ   

 ٕ دٜد١ إطددتٗدؾ١خ ايددَ  ٚايٓ د ه ٗ اٗددسٜبِٗ ٚاٗسٜد  ايعٓ ؾددس ايكٝ    خاات دص٠ ٗ  ددد

ن ْددت َت ؿٝدد١ ٗ أاٝددد ٤ َدٜٓدد١  ددددٕ ٚػُددٝعِٗ ٗ َٓڀكدد١ أ دددٌخ ٚشلددرا ايطدددب        

أؾددبجلت أ ددٌ ٖدددؾ ڄ أض ضددٝ ڄ يً ددٝؼ ٱضددك ٙ َدددْٗ  ايس٥ٝطدد١ٝخ ٚؼدٜددداڄ َدددَٜٓ        

 شلب ز ٚ ع ز ايَ ػُعت ؾُٝٗ  ايكٝ داا ٚايكٛا د إٓ ٖك١ ي٬ْك٬ . 

اطددٌ  بددد اؿبٝدد  اساٝدد  قدد٠ٛ  طددهس١ٜ     ٚشلددرا ايطددب  طًدد  ضدد ٌٕ َددي َٚددٔ    

ٕڂڀځًډحلَتكد١َ ٗ َٓڀك١  ٜتِ اْتك ٤ أؾسادٖ  َٔ ايكدٛاا ايػدعب١ٝخ اؿدسع ايػدعيب      خا

َٚددٔ ايكدد٠ٛ ايٛاؾددد٠ َددٔ ٜدد ؾحلخ   ن ْددت ٚٚٝؿدد١ اًددو ايٓكڀدد١ ٖددٞ َك َٚدد١ ٚداددس أٟ     

ٚاددداا  طددهس١ٜ ؼدد ٍٚ دصددٍٛ أ ددٌخ ْٚؿدد  نُدد ٥ٔ ا ٚيدد١ أضددس أٟ  ٓ ؾددس َددٔ           

ٝؼ ات٢ ْك ٜة  ِٗ َحل قٝ داا اؾٝؼ ٱط٬م ضدساه إعدتكًٌ يددِٜٗ    قٝ داا اؾ

ًډحل َٔ ايكٝ داا ايٝط ز١ٜ. نٓت أدزى  إٔ اهًٝـ ض ٌٕ يٞ  كٝ د٠ ؾسق١  ٕڂڀځ إ٪يؿد١   ا

َكددد ا٬ڄخ أغًدددبِٗ مل وؿدددًٛا  ًددد٢ اددددزٜب ا  طدددهس١ٜ اكٝكٝددد١خ ٖدددٞ َُٗددد١    250َدددٔ 

ٜٴعكدد ذيدو    خؾعب١ َٚط٦ٛي١ٝ نبرل٠   ضدٓٛا ٘ قد٠ٛ  طدهس١ٜ َُٓٛد١     خ أْٓد أن دس َٚ  

 .ٚ  ي١ٝ ايتدزٜ  ًُٚو أضًجل١ ايدزٚع ٚإدؾع١ٝخ ؾُٝ  مٔ ٫ ًِو غ٦ٝ ڄ َٓٗ 

 دأا اًٛه َٔ  عٝد أْدٛاز أزاد ٍ ضدٝ زاا ْٚد ق٬ا اؾدٝؼخ       1968َّ ٜٛ 13 ٗ َط ٤

أدزنٓدد   أْٓدد  َٛ ددٛدٕٚ َعسندد١ غددرل َته ؾ٦دد١خ ٚشلددرا زأٜٓدد  قددسٚز٠ ايتكدددّ ايددِٝٗ           

 ٚ  خض َعٗددِ ٚا٫ضددتڀ٬عخ ٚزاؾكددي اطددٌ  بددداؿبٝ خ َدددلؽخ ايددد      يػددسض ايتؿدد 

ؾ قٌ ؾ حل " إعدصٚ "خ قڂُدد ق ضدِ  ًدٞ. اٛقدـ زادٌ اؾدٝؼ  ٓددَ  زأْٚد  قد دٌَ           

ايِٝٗخ ٚطًبٓ  اؿدٜك َحل قٝ داِٗخ ٚأٚقجلت شلدِ  دإٔ  ًٝٓد  ْٝعد ڄ إٔ ْتدرنس  دإٔ       

      ٔ ايٛااددد ٚايتدد زٜ     ٛاَددٌ ندد رل٠ ػُعٓدد  ُٚٓعٓدد  َددٔ ايكتدد ٍ َٓٗدد  ايدددٜٔ ٚايددٛط

ايٓك يٞ ايٛااد ٗ اط ز اؾب١ٗ ايك١َٝٛخ ٚايدَ َد  ند ٕ شلد  إٔ آتؿدس يد٫ٛ َد٪اشز٠        

ِٗ  دأِْٗ  كت يٓد  ضدرلاهبٕٛ صڀدأڄ ا زىٝد ڄ ؾ داد ڄ       اقٓد   اؾٝؼ ايعس دٞ شلد خ قد ٫ٚڄ    

٭ْٓددد  مدددٔ ٖٚدددِ ضدددٓهٕٛ ٚقدددٛد ٚقدددجل ٜ  ٖدددرٙ اؿدددس  ايك ٥ُددد١  ًددد٢ أضددد ع   طدددٌخ        

ا٫ْؿددساد   يطددًڀ١خ َٚٛقددجل  شلددِ أْدد٘ يددٝظ َددٔ ايعدددٍ إٔ      ٚضددت ًٛ ايطدد ا١ يعػدد م 

 ْط  دِٖ  ٢ً اْه ز دٚز اٯصسٜٔ ٗ ؼكٝل ا٫ضتك٬ٍ ايٛطي.

ٍڈ َدٔ  عدة إتجلددثٌ ٚقٝدٌ           يٮضـ إٔ يػ١ ايتؿ ِٖ ايٛدٜد١ ٖدرٙ قدد قڂٛ ًدت  تعد 

يٓد :" َدٔ أْدتِ اتد٢ ا ْٓٛدد   دٔ َٗ َٓد  ٚات د طبٕٛ َعٓدد  ٚندأْهِ ايٓدد يٓد  أْطددٝتِ           
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اؾٝؼ ايعس ٞ". ٖرا اـڀ   إتع يٞ  عًي أاهًدِ  ًػد١ ايٛاثدلخ َ٪ندداڄ شلدِ        أْٓ 

 أْٓدد  أاٝٓدد  ْٓػددد ايطددًِ ٚمددٔ  ًدد٢ اضددتعداد يًجلددس خ ؾُٓڀكدد١ أ ددٌ اهددتٜ  أ ڀدد ٍ    

ايعٌُ ايؿددا٥ٞ ٖٚٓد ى ب٫ف إتڀدٛ ٌ َدٔ أ ٓد ٤ ايػدع خ ْ ؾدجل ڄ اٜد ِٖ إٔ ّ زضدٛا          

يطٝ ضدد١ٝ ٜٚبٝٓددٕٛ يًكٝدد د٠  ددإٔ اًددو     غدد٦ٝ ڄ َددٔ ايكددػ٘  ًدد٢ ايكٝدد د٠ ايعطددهس١ٜ ٚا     

 اؿس   ب ١ٝ ٚغرل   دي١ ٚإٓتؿس ؾٝٗ  ص ضس..

نٌ اًو إؿ ٚقد ا مل اعد٘ ْتد ٥  اه  ٝد١ يٮضدـخ ٚااكدو إٔ قد د٠  ايٛادداا         

ايعطهس١ٜ يٝظ أَ َِٗ َٔ صٝ ز ض٣ٛ ايتٓؿٝر ايؿ زّ ٭ٚاَدس ايكٝد د٠ ايعًٝد خ ٖٚهدرا     

ٚا ايتكددددّ   ػددد ٙ قٛاآددد خ يهدددِٓٗ ٚا ٗدددٛا   ؾُددد  إٔ أادددتِٗ ا٭ٚاَدددس  ددد شل ّٛ اتددد٢  ددددأ  

ندد ٕ  ًدد٢  .َك َٚد١ غسضدد١ اقددڀساِٗ يًتٛقددـ يًجلؿددٍٛ  ًدد٢ َصٜددد َددٔ ايتعصٜددصاا  

ضدد مل ايبددٝةخ ايددرٟ غددػٌ َٓؿدد  ٚشٜددس ايدددؾ ع ٗ أٍٚ اهَٛدد١  عددد ا٫ضددتك٬ٍخ اځصددس   

أ ٌخ ٚعهِ  ٬قتد٘  د ؾٝؼ ٚقٝ دااد٘ ند ٕ      اٍايعٓ ؾس ايكٝ د١ٜ ايَ غ دزا  دٕ 

ع  ٢ً ايت ٗٝدصاا ايعطدهس١ٜ ايدَ ضذلضدًٗ  قٝد د٠ اؾدٝؼ َدٔ  ػدس ٚ تد د           ٢ً اط٬

ٱضك ٙ أ ٌخ ٚن ٕ ٜدزى َد٣ ا  تٓ  ٗ أ ٌ يًط٬ه ٚشلرا طً  َدٔ اطدٔ  ًدٞ    

ايؿػرل " دز" إٔ ٜبجلك  دٔ ٚضد١ًٝ يٝٓكدٌ ايٝٓد   ػدس قڀدحل زغ غد ا "ن٬غدٝٓهٛف"         

س ٗ أاددد قددٛاز   َددحل ؾددٓ دٜل ايددرصرل٠. ندد ٕ  دددز َٚددٔ َعدد٘ قددد بثددسٚا زنددٛ  ايبجلدد      

ايؿٝد  طب  إٔ ٚاداا اؾٝؼ قدد أاهُدت اٛا ددٖ  ٗ ندٌ إٓ ؾدر ايدلٜد١ إ٪دٜد١        

أ ٌ. ٚأْصٍ  دز ا٭ضًجل١ ٚايرصرل٠ ٗ َٓڀك١ ايػٝ   بداهلل "أٌٖ غداد" ٖٚٓد ى   اٍ

ًډحل ق  ٌ ض ٌٕ َٚڀٝحل ؾأصدلاٙ  ٔ  ب١ٗ  ٕڂڀځ  .ٚ ٔ ٚ ٛدٟ ٖٓ ى ا

   ٕ عسندددد١ اؿ زلدددد١ يٝ دلْددددٞ  دددد يت ٗٝصاا      ٤ْدددد   دددددز ٗ ايٝددددّٛ ايددددرٟ ضددددبل ا

ايعطهس١ٜ ايَ ٚٚؿٗ  اؾٝؼ  ٗدف اضك ٙ أ ٌ ٗ شَٔ قؿرل ق ٬٥ڄ:" يكد أدزنت 

صڀٛز٠ َُٗتو َٚدٔ َعدو ٖٓد  ؾكدسزا إٔ بادٞ ٭ٕ ايسؾٝدل ٖدٛ زؾٝدل اادٔخ ٚأْد  ٫           

أزٜد إٔ أصطسى ٗ اًو إعسن١ غرل إته ؾ١٦خ يرا د ٓ  ْهط  ايٛقت اتد٢ مؿدٌ   

َٔ ايس د ٍ ٚايطد٬هخ ٚضدأعك َدحل قٝد د٠ ايهت ٥د   دٔ أٟ اًدٍٛ          أن سداداا  ٢ً اَ

اصدلادد٘  ددأْي قددد  س ددت ذيددو َعٗددِ ٚمل أؾًددوخ  ٖٚدد      .أقددٌ اهًؿدد٘ َددٔ ٖددرٙ اؿددس " 

مٔ ٗ َع زى نس ٚؾسخ ؾ يتؿ ٚض ٗ أزض إعسن١ َٚدحل  دٝؼ ْٛد َٞ يدٔ هددٟ      

َٴدددتًكٌ ٭ٚاَدددس ايكٝددد د٠      هدددس  ايتؿددد ٚض َدددحل   يهٓددد٘ أؾدددس إٔ    خْؿعددد ڄخ ٭ْٗدددِ فدددسد 

ايكٝدد داا ايعطددهس١ٜ ايددَ قدد ٍ  أْٗدد  اس ڀدد٘  بعكددِٗ  ٬قدد ا ْكدد ي١ٝ نددبرل٠. قًددت     

ٖ شادد ڄ:" ضددبجل ٕ اهلل ايددرٟ أ ڀدد٢  دددز ايعكددٌ ايددسشٜٔ". أ دد   ٚ ػددهٌ اًكدد ٥ٞ: َددٔ        

اكو إٔ اتع   ؾأْ  ٖٛ َٔ مت َٓجلٞ غٗ د٠ ٚأَ ّ ايهدٌ  دأْي "أدٚع". ند ٕ ًُٜدو     



  .............................صفحات من تاريخ اجلنوب العربي احلديث...........................
 

 103 

 َد١ ايدَ طًبٓد  ضد ٌٕ يتٓؿٝدرٖ  أْد  ٚ ددز ٚ ددد َدٔ          اادد٣ ايعًُٝد ا اشل   اٍ ريو 

 أؾساد ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ.

ٗ ايًكدد ٤ أصددر ضدد ٌٕ ٜػددسه أُٖٝدد١ آؿٝددر اًددو ايعًُٝدد١ ٚصڀٛزاٗدد     تب زٖدد        

 ١ًُٝ اْتجل ز١ٜ ٚإٔ ايكٝ د٠ قسزا إٔ اڀًل ا٭زل ٤ اؿسن١ٝ ٕٓؿرٜٗ   ٢ً ايػٛازع 

. ق طعددت ضدد ٌٕ قبددٌ إٔ ٜهُددٌ  .ٗدٚاايكسٜبدد١ َددٔ َطددسه ايعًُٝدد١ اتدد٢ ٚإ مل ٜطتػدد 

 دٔ ايعًُٝد١ قد ٬٥ڄ: ا تدلْدٞ ٚاادداڄ َدٔ ا٫ْتجلد زٌٜ.         أن سادٜ ٘ ٜٚعڀٞ اؿ ؾٌٝ 

يهٓدد٘ زد  ًددٞ َب غددس٠  كٛيدد٘:" أْددت أ ًددظ ٜدد  أدٚع". ٚؾُٝدد   عددد ٚاؾددل ضدد ٌٕ  ًدد٢ إٔ     

 ْهٕٛ أْ  ٚ دز َٔ ٜٓؿر اًو ايع١ًُٝ.

 استشهاد بدر

ًډدددأاددددا   اٍٚ ددد يعٛد٠  ٕڂڀځ اسندددت  ددددز ٜبجلدددك  حل ا

 ددٔ ٚضدد١ًٝ ا٫اؿدد ٍ اتدد٢ اددتِ  ًُٝدد١ ايتؿدد ٚضخ     

ٚذٖبدددددت ٭اؿكدددددد اجملددددد َٝحل ا٭صدددددس٣ إتٛش ددددد١ ٗ  

إتددد زع ايدددَ أْػدددأْ ٖ  صددد٬ٍ ا٭ضددد  ٝحل إ قددد١ٝخ   

قٝدد د٠ اؾددٝؼ  تػ ٚ ددٚ .ٓ   ًدد٢ ايؿددُٛداٚضدد  د

ًډحل ٗ  ٕڂڀځ َٓد٘   تَحل طً   دز ٗ ايتؿ ٚضخ ٚطًبد  ا

ٔ ّ ٚنددددرا اكدددددټايتكددددټ  ضددددٝك  ًْٛ٘ ٗ َدز دددد١  ّ َددد

 ٓدددٛد ؼُدددٌ ٗ أ ٬ٖددد  ضددد٬ه "قسْدددٛف"خ اقذل دددت  

إدز ددد١ َٓددد٘. نددد ٕ ٚاثكددد ڄخ نُددد  قددد ٍخ  دددإٔ َدددٔ        

ن ْدددت اس ڀددد٘  ٗدددِ  ٬قددد ا ْكددد ي١ٝ ندددبرل٠ يدددٔ  

أْدد٘ ندد ٕ َذلؾعدد ڄ  َددٔ ذيددو  ن ددسٜػدددزٚا  دد٘خ ٚا٭

 ٔدحل أ ٓدددد ٤ ايٛطددددَدددددصٍٛ عددددس    ايدددد يٝ دددٔ أضدددد 

 ايٛااد ٚايدٜٔ ايٛااد.

 ايطد٬ّخ ٖدٛ ْؿطد٘ َدٔ دٚمح اٱلًٝدص     رٟ اد ٍٚ إٔ ًٜعد  دٚز زضدٍٛ    اي ْط ٕٖرا اٱ

َدٔ أٖدِ  ٓ ؾدس اؾبٗد١ ايكَٛٝد١       ضدتعُ ز  عًُٝ ا٘ اؾس١٦ٜ ات٢ أؾبو   يٓطدب١ ي٬ 

إڀًٛ  اؿؿٝتٗ خ ص ؾ١  عد قتًد٘ ٗ ندسٜذل  ددٕ يدس٥ٝظ اجملًدظ ايتػدسٜعٞ بزثدس        

ًځٸددحلّ. يهددٔ ٖٓدد  1965ٗٗ ضددبتُدل  " Sir.Arthur.Charles "اػدد زيص  ٕڂڀځ أ ددٌ ق  ًدد٘ - ا

زؾ م ا٭َظ  ق ز ٌ   يع٬قد ا ايٓكد ي١ٝ  دسض اؿد ٥٘خ ٚنًُد  ٜددٚز ٗ ز٩ٚضدِٗ        

ٖٛ نٝـ ٜتكٕٓٛ آؿٝر أٚاَس ق داِٗ  كتً٘ غدزاخ ؾًًطدًڀ١ مثدٔخ ٚمثدٔ ا٫ْؿدساد ٗ     

ايطددًڀ١ ٖددٛ ايككدد ٤  ًدد٢ أ ڀدد ٍ َساًدد١ ايهؿدد ه إطددًو. مل أنددٔ ؿٛتٗدد  ا قددساڄ     
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حل اؾسّد١ ادٛايٞ نًٝدٛ َدذلخ يهدٔ َد  إٔ  ًػدي اـددل اتد٢          ن ٕ ٜؿؿًي  ٔ َٛق

َٴطس  ڄ ٭ د زؾٝل اـ١ًٝ ايطدس١ٜ ا٭ٍٚ َكدس  ڄ   يددَ ٤. ن ْدت قدد أؾد  ت٘         دا 

 د٠ طًك ا َٔ "ايكسْٛف". َٚحل َعسؾَ إٔ إٛا٢ ٫ ٜطُعٕٛخ يهي قًت ٚأْ  أ دٝؼ  

 اٍ دددز مل اددأا  ؿٛدد ا  َددٔ اٱْهدد ز ٚايػكدد  ٕدد  اددد  ٚ ددأ ٢ً ؾددٛاٞ:" يٝتددو ٜدد       

ٖٓ ". غعسا اٝٓٗ  ٚنإٔ اصٕ ايدْٝ  نًٗ  قد ضهٓي ٚأْ  أز٣  طدد ايسؾٝدل ايدرٟ    

 أن دس   صا  ٔ قتً٘ قٛاا اٱلًٝص أزاٙ اٯٕ   ١ ٖ َد٠. ٚن ٕ َد  ٜ٪ْد  قدُرلٟ    

ًډددحل   بٗدد١  اٍإٔ ضددب  قدَٚدد٘   ٕڂڀځ نُدد  قدد ٍ ق ٚيدد١ ػٓددٝيب إددٛا ااكددلخ يهددٔ        ا

 ٝت٘ غرل إعٗٛد٠ ٜطبكي ايٝ٘.يٮضـ ٖ  أْ  أزاٙ ٚ طًُ

َدٔ غدٗس    أن دس كدداُٗ  َٓدر   تْعِ.. أا٢ ايٝٓ   دز يُٝ ٌ ايعكدٌ ٚإٓڀدل ايدرٟ اؾ   

 طب  ايتٛاس ٚايذلق  َٚع زى ايٌَٝٛ ا٭صرلٜٔ  َحل ٚاداا اؾٝؼخ  ٌ ندس ٚؾدسخ   

ٖٚد  ٖددٛ قدد اضتػددٗد.. يهددٔ يٮضدـ  ًدد٢ ٜدد  ٓ ؾددس قًٝدد١خ يٝدرنسْٞ نٝددـ قتددٌ       

 ٚ بٛد ٚغرلِٖ.َدزّخ ٚ بد ايكٟٛ 

 عد ؿٛد ا َدٔ اؿدصٕ ٚا٭مل ايٓؿطدٞخ اْتد  تي ْٛ د١ غكد  ٚزغبد١ ٗ ا٫ْتكد ّخ          

يصزع ا٭يػ ّ ؼت ٓ ٜتٓ خ    يتكدّؾ غتبهٓ  َحل ٚاداا اؾٝؼخ ٚأَسا أؾساد ايك٠ٛ 

    ٚ َدٔ  اهلل إٔ اددٚع اًدو إدز د١     د دٛا ق ٬٥ڄ شلِ: ؾًٝدؾحل ايكتًد١  دص٤اڄ َدٔ ايد ُٔخ 

ػ ّ ا٭زق١ٝخ يتبذل ايٝد ايَ قتًت  ڀ٬   ص اٱلًٝص  دٔ قًتد٘خ    ٢ً أاد ا٭يؾٝٗ  

 ٚيتجلسم ْرلإ ايًػِ قً  ٚ كٌ َٔ صڀ٘ ٖٚٓدع ٖرا ا٭ضًٛ  ايبػحل يًكتٌ.

ًډدحل  َٔ   ْب٘ ن ٕ ض ٌٕ ٜت  حل  ٔ قس  أادا  َعد زى   ٕڂڀځ ٜٚتٓكدٌ  دٌ شلبد ز     ا

ًػد٘ ْبدأ َكتدٌ  ددزخ ٜٚبددٚ      ٚايهٛد ٜٚسضٌ ايٝٓ  ايط٬ه ٚايدرصرل٠ ٚايػدرا٤ ٚايس د ٍخ ٚ    

أٜكدد ڄ إٔ ٖٓددد ى َددٔ أصددددلٙ  دددسغبَ ٗ ا٫ْتكدد ّ ٚأْددد٘ اذا مل ٜتددددصٌ ؾدد ْي قدددد أقدددٛد      

ًډددحل   اٍايتًٗهدد١خ ٚشلددرا  دد ٤ َطددس  ڄ     اٍايٓدد ع  ٕڂڀځ ي٬طدد٬ع  ًدد٢ أاٛايٓدد . ن ْددت     ا

إعسن١ ٗ أٚ ٗ خ طًبت َٓد٘ اَددادْ    يدرصرل٠ ٚ  ٕصٜدد َدٔ ايس د ٍ. ٚأثٓد ٤ اؿكددٙ         

 ؾسْ  ٚ د إٔ أغً  ا٭ؾساد ايرٜٔ أزضًِٗ ٕط ْدآ  مل ٜهْٛٛا َتٛا دٜٔ ٖٓد ى.  يعٓ

أ ًػددي  ددإٔ أصبدد ز اؾبٗدد١ اأاٝدد٘ أ٫ٚڄ  ددأٍٚ  تؿ ؾددًٝٗ  ايدقٝكدد١ ٚأْدد٘  ًدد٢  ًددِ  ددإٔ          

َكدد ا٬ڄخ يهددٔ ٗ اكٝكدد١  150إٛا ٗد١ غددرل َته ؾ٦دد١خ ٚأٚقددو  أْدد٘ أزضدٌ ايٝٓدد  اددٛايٞ    

شلبد ز غ قدب ڄ ٜبجلدك  دٔ َؿدرل       اٍغ ؿد ڄخ ؾعد د    20ا٭َس مل ٜؿٌ ايٝٓ  َدِٓٗ ا٫  

ا٭ؾددساد اٯصددسٜٔ ايددرٜٔ ضددبل يدد٘ إٔ ضددًجلِٗ ٕطدد  دآ  ٗ َٛا ٗدد١ اؾددٝؼ.  ٝددد أْدد٘   

انتػـ  إٔ ٖٓ ى  ٓ ؾس ٗ أ ٌ اعٌُ يؿد حل اؾدٝؼخ ٜٚتُ دٌ دٚزٖد  ٗ ق ٚيد١      

ٕ      اٍاثٓ ٤ إتڀٛ ٌ َٔ ايٛؾدٍٛ   ٚادداا   اؾبٗد١  رزٜعد١ إٔ ايكد٠ٛ غدرل َته ؾ٦د١خ ٚأ
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ًډدحل  اؾٝؼ ا١ُٕٛٓ ٚإصٚد٠   يدزٚع ٚإدؾعٝد١  اي كًٝد١ ضتطدجلل  بٗد١      ٕڂڀځ ٚاطدك٘   ا

أ ٌ ٚاعتكٌ أ ك ٤ ايكٝ د٠ ايع ١َخ ٚإٔ إػ زن١ ٗ ايكت ٍ قد اؾدٝؼ ايعس دٞ ٖدٛ    

اْتجلدددد زخ نُدددد  ندددد ْٛا ُٜٖٛددددِْٛٗ   يبدددددٌٜ ا٭ؾكددددٌ ٚقڀددددحل ايٛ ددددٛد شلددددِ  ددددأِْٗ           

   َ ٓٝد١ ٚايعطددهس١ٜ اد ٍ انتطد ه اؾدٝؼ يٓكڀدد١     ضدًٝجلكِْٛٗ ٗ ؾدؿٛف ا٭ ٗدص٠ ا٭

ًډحل  ٕڂڀځ  ٚضكٛٙ أ ٌ ٗ أٜدِٜٗ. ا

٫ غددو إٔ شزع ا٭يػدد ّ أ ڀدد٢ مثدد زٙخ ٚأ دد م َددٔ ايتكدددّ اٯَددٔ يً ددٝؼ  ريٝ ادد٘         

ڀًبددٛا َددٔ قدد د٠ ٚادددااِٗ ايعطدهس١ٜ ٗ َهددرلاع ٚيددٛدز ايتكدددّ يتڀٜٛددل   ؾايعطدهس١ٜخ  

نُ غ١  طهس١ٜ ا ؾس٠ أ دٌ   اؾب١ٗ َٔ اؾ١ٗ ا٭صس٣ يصلب زخ ؾٝ ًكٛا  ريو

ٗ ايٝدّٛ اي د ْٞ قددّ ايٝٓد  ضد ٌٕ      ٚ َٔ  ٗتٌخ ٜٚط  دِٖ ايبجلس َٔ اؾٗد١ اي  ي د١.  

َد  أغكد  ضدد ٌٕ    أن دس َٚڀٝدحل ٚ ددا  ًُٝٗد   ٬َد ا اٱزٖد م ٚ ددّ ايسقد . ند ٕ         

ٖٛ اطًِٝ إط٦ٛيٌ  دٔ كدصٕ ايطد٬ه ٗ " ايكدسٚ" ايتد  حل يًكدٛاا ايػدعب١ٝ ندٌ َد           

 َٔ ض٬ه ٚذصرل٠ يس  ٍ ا٭َٔ إ٪ٜدٜٔ ي٬ْك٬  ايعطهسٟ. نٓ  ًِه٘

ٕڂڀځًډحل ن ٕ ض ٌٕ قبٌ أادا   ٜ٪َٔ  إٔ أ ٌ ٖٞ ايكًع١ اٯَٓد١ ايدَ ضدتجلتُٞ     ا

 ٗ  ايكٝ داا ٚايكٛا د ايساؾك١ ي٬ْك٬ خ يهٓ٘ انتػدـ ٗ اًدو ايٛدسٚف ايؿدعب١     

ٜٓؿځكٴٸدٕٛ َددٔ اٛيدد٘خ  إٔ اـدٛف َددٔ قد٠ٛ ٚ ڀددؼ اؾدٝؼ قددد  عدٌ ايهدد رل َدٔ ايٓدد ع       

َٳسٸ َٔ ذيو إٔ ايبعة ٖدٔ ند ٕ ٫ ٜػدو  د٥٫ِٛٗ قدد َد يٛا يً دٝؼخ َٚدِٓٗ          ٚا٭ځ

َدٜٓدد١  اٍَددٔ ػددسأ ٚضددًِ َدد  نٓدد  ًِددو َددٔ ضدد٬هخ ٚشلددرا طًدد  َٓٓدد  ا٫ْطددجل      

ٖٴدِخ ؾٗدِ َدٔ      ع زخ ق ٬٥ڄ يٓ :" د ْٛ  م ؾٜ  ٢ً ايس  ٍ ايرٟ اصتدلْ  ٚ س ٓ  ٤٫ٚٳ

داا اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ا٬ٕاكددٌ ٚاٗسٜدد  إطدد ٌْٛخ ٖٚددِ َددٔ      ضدد  دْ  ٗ اْكدد ذ قٝدد   

ًډدحل ثبتٛا ٚأثبتٛا اضتعدادِٖ ٕٛا ١ٗ إٛا َعٓ  ٗ  بٗد١   ٕڂڀځ ٖد٪٤٫ ضدٝهْٕٛٛ  دص٤اڄ     خا

نبرلاڄ َٔ قٛآ  ٚضٓدْ  ٗ ا٭ٜ ّ ايؿعب١ ايك دَد١خ ؾ ٕددٕ مل اعدد بَٓد١خ ٚشلدرا يدٝظ       

 َعهِ ٖٓ  ٗ أغًبِٗ ز  ٍ اؾب ٍ".  أَ َٓ  َٔ صٝ ز ض٣ٛ ا٫اتُ ٤   ؾب ٍخ َٚٔ

اؾددٍٛ ٖٚٓدد ى ايتجلددل  ٓدد      آٍَڀكدد١ ايهددٛدخ َٚٓٗدد     اٍاْطددجلبٓ  ادددزهٝ ڄ أ٫ٚڄ  

يهٔ اْطجل  ٓ  ٖرا مل ٜهٔ بَٓد ڄخ ؾكدد اعسقدٓ  ص٬يد٘      خَك ا٬ڄ 15َڀٝحل َٚع٘ اٛايٞ 

َددددٔ َٛقددددحلخ اقددددڀسزْ  ؾٝٗدددد    أن ددددسيعددددد٠ نُدددد ٥ٔ ْؿددددبٗ  إٓ ؾددددسٕٚ يً ددددٝؼ ٗ  

ٚندد ٕ بصسٖد  إٛا ٗدد١ َددحل  ددد نددبرل َددِٓٗ ٗ َٓڀكد١ إ ددصٕخ ٚ طددب      يًُٛا ٗد١خ  

ن ساِٗ ٚغد٠ إٛا ٗد١ ااتُٝٓد  ٗ اادد٣ ايبٓ ٜد ا ايكسٜبد١ َدٔ ايڀسٜدل ٚاضدتُسا         

إعسندد١ اددٛايٞ ضدد  تٌخ ٚاضتػددٗد ؾٝٗدد  شًَٝددٞ ٚضدد ٥كٞ ايػ ؿددٞ  ًددٞ  بددد اهلل        

ٓ ٩ٖد خ َٚدحل اغدتداد    "ْؿـ ايًٌٝ " ايرٟ ُذلع ٚزا٤ اادد٣ ايبٝدٛا ايدَ مل ٜهتُدٌ      
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إعسنددد١ اقدددڀس ٫ضدددت داّ ايددددلٕ َدددٔ ايٓٛاؾدددر ايٛاضدددع١ ٚإهػدددٛؾ١خ أٟ إٔ ْؿدددؿ٘       

 ا٭ ٢ً ن ٕ ٚ ٖساڄخ ٖٚٓ ى اضتػٗدخ ٚاصْت ن رلا يريو. 

َد١ٜٓ  ع زخ ٚايتكٝٓ    يكٝد د٠ ٗ  بدٌ صٓؿدسخ ٚ سؾٓد  َدٔ       اٍأنًُٓ  اْطجل  ٓ  

ايك يحل ٚايػعٝ  ايرٜٔ أزضًِٗ  ًدٞ  ض ٌٕ َٚڀٝحل  إٔ  دداڄ َٔ إطًجلٌ َٔ أ ٓ ٤ 

 ٓذل ٚشٚدِٖ َدؾحل قد ٚؾًٛا ايٝٓ خ ٚطڂً  َٓ  آِٛٝ ؾؿٛف إك اًٌ ٭ٟ َب غتد١  

ند ٕ أٍٚ َد  قُدت  د٘      اؾب ٍ. اٍَطًجل١ ات٢ اتُهٔ ايكٝ د٠ َٔ ايت ٗٝص يًٗسٚ  

ٖٛ ا٫ػ ٙ يؿسٜل إدؾحل ٫صتب ز َداٙ ٚدق١ اؿٜٛب٘. نٓدت ٗ اكٝكد١ ا٭َدس ضدعٝداڄ     

ٗ اَت٬نٓدد  يًُدددؾحلخ ٭ْٓدد  ضددٓس و أؾددساد اؾددٝؼ  ٓدددَ  اطددك٘  ًددِٝٗ قددرا٥ـ         

ٕڂڀځًډحلَدؾع١ٝ مل ٜهٔ قد صدلٖٚ   ٓ  ٗ َٛا ٗتٓ  ا٭ٍٚ َعِٗ ٗ   .ا

ن ْددت اكدددٜسااٞ  ددإٔ ا٭زادد ٍ ا٭ٍٚ يً ددٝؼ ضددتهٕٛ  ًدد٢ ايڀسٜددل ايكسٜبدد١ َددٔ     

را٥ـ يٮضددـ ڀًبددت َددٔ طدد قِ إدددؾحل اضددتٗداف اًددو ايڀسٜددلخ يهددٔ ايكدد      ؾاؾددٍٛخ 

اشلددددفخ  دددٌ ضدددكڀت ٗ إٓڀكددد١ ايٛاقعددد١  دددٌ  عددد ز ٚإ دددصٕخ    اٍايػددددٜد مل اؿدددٌ 

إٔ ااددد٣ ٖددرٙ ايكددرا٥ـ أؾدد  ت أاددد أنددٛامح ايؿ٬اددٌخ ؾأؾدد  ي         أن ددس ٚإ٪ضددـ 

 ذيو غٝب١ أٌَ  عًتي أقًٌ َٔ ا٫ تُ د  ٢ً إدؾحل ٗ قس  ا٭ٖداف ايبعٝد٠.

ڀددسؾٌ ؾددأا فُددٛ َ ي٬ْطددجل     ضددًؿت ذنددسٙ  يعدددّ ايتهدد ؾ٪  ددٌ اي   أنُدد  

ًډددحل  ٗ ْكڀدد١   ٝٓٓدد  ٚ ددٌ اؾددٝؼ ايعس ددٞ      إٛا ٗدد١  ٕأاددرنس  دد  أايتهتٝهددٞ ٖٚٓدد     ٕڂڀځ  ا

ضدددكٛٙ قتًددد٢ ٚ ساددد٢ َدددٔ ايڀدددسؾٌ.      اٍٖددد  أد٣  ٘ طدددب  اكدَددد ن ْدددت  ٓٝؿددد١  

قُد اطدٌ ايطدًُٞخ قطدٔ    : اطٔ  ًٞ ايؿػرل " دز"خ ايػٗدا٤َٔ ٚأارنس ٖٓ  

َدٔ   غدٝ  ؾد حل   إٓ قٌ اطٌ  أذنس اؾسا٢ َٔ   ْبٓ  . َٚٔ  ٌ ؾ حل ايعٛدٟ

 ٗ.ػسايهٛدخ  ٴسه  إٓ قٌ أٓد ؾ حل اي اٍٚأثٓ ٤ ا٫ْطجل    خأٌٖ  ٝ ؽ

َٓڀك١ إ صٕ دازا َعسن٘  ٝٓٓد  ٚ دٌ بٍ ايػددادٟ إدٛايٌ      اٍٚ ٓد ؼسنٓ   

  ٕ ٓ قددٌ يً دٝؼخ ٚاضتػددٗد َددٔ   ْبٓدد  إٓ قددٌ  ًددٞ  بددداهلل "ْؿددـ ايًٝددٌ" ٚ ددسه  ا

َددٔ ؾدد حل قُددد  ددٔ ادددٟ إٓؿددٛزٟخ   ًددٞ غٓددِٝخ ٚٗ  بددٌ صٓؿددس  عدد ز اضتػددٗد   

ٜدد ؾحل قسٜدد١ أٖددٌ َٓؿددٛزخ نُدد  اضتػددٗد غ ؿدد ٕ َددٔ بٍ ايكعٝڀددٞ ٗ غددكس٠  ٓدددَ     

ندد ْٛا قددُٔ اجملُٛ دد١ ايددَ ق َددت َٛا ٗدد١ اؾددٝؼ ايكدد دّ َددٔ َهددرلاع ٚيددٛدز ٗ     

 بداهلل ق ضدِ  ٟ ٚايػٗٝد زٿدٳعٳاي ضك ف  بدايكٟٛ  عؿس َٓڀك١ غكس٠خ ِٖٚ  ايػٗٝد

ًډددحلايبعدد يٞ.  دد ٤ا  ٖددرٙ إعسندد١ َتصآَدد١ َددحل َعسندد١      ؾدد حل  ٕڂڀځ ٚندد ٕ َعٛددِ   خا

أؾسادٖددد  َدددٔ أ ٓددد ٤ ٜددد ؾحل  كٝددد د٠ ا٭صددد٠ٛ إٓ قدددًٌ ؾكدددٌ قطدددٔ  بدددداهلل ٜٚٛضدددـ       

  بداهلل ضعد ْٚ  ٞ  ٔ ْ  ٞ ٚغرلِٖ.
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ندد ْٛا قدددُٔ   ٖدددٔ ٓ ؾددس اؾبٗددد١ ايكَٛٝدد١    أ دددسش آٍٖدد    غددد ز٫ٚ٠ ٜؿددٛاي اٱ  

ٕڂڀځًډحل فُٛ تٓ  ٗ َعسن١  ٜد ؾحلخ   اطٌ  بد اؿبٝ  َٔ :ِٖٚ اط  َ  أارنس  ا

ٌ -َٚدددلؽ َددٔ ايعٛايددل ٚايددد   َددٔ بٍ ؾكددٌ     ٚقُددد  ؾدد حل إعددصٚ   أ ددٌ ٚؾ قدد

ٚ بدددايسٓٔ قُددد  ًددٞ  عسإنيايدددٜٛإ  َددٔ أؾددساد اؿددسع   خق ضدِ  ًددٞ َددٔ ٜدد ؾحل 

ًچددحل   ضدددًجلتِٗ ايػ ؿددد١ٝ  اٍَٚدددٔ إػددد زنٌ ايددرٜٔ اكدددسٚا   ايػددعيبخ  ٕڂڀځ   بٗددد١ ا

: قُدددد اطدددٌ  دددٛض ايددددٜٛاْٞخ  بدددداهلل  صايددددٜٔ ايبهدددسٟخ أٓدددد ؾددد حل   أادددرنس

    ٟ ٟ  ايػدددسٗخ َٛضددد٢ قُدددد اطدددٌ اـكدددرل ٞ   ايسٸٜدددٛ  خ ضدددك ف  دددٔ غددد ٥ـ ايؿددد٬ا

ٚ   ٞ َٓڀكدد١ اطدد٢ُ ابٝددٌ    اٍ عدد ز   َددٔا٫ْطددجل     مت. اطددٌ غددٝ  ؾدد حل ايعٝ غدد

ُٸد١خ  ٖٚٓد ى     ٗ قسٜد١ ازلٗد  ايعدْد١ أضدؿٌ َٓڀكد١ ايكد ز٠خ       ايدلم ٚطسٜل اڀد ٙ  ٚاٴ

ٕڂ٬اك١ ٚاجمل َٝحل إك ا١ً يتدازع ايٛقحل ٚاؽ ذ ايكدساز إٓ ضد .    اضتكسا ايكٝ داا ا

إٓدد طل اؾبًٝدد١ اٯَٓدد١ اتدد٢ ٜتُهٓددٛا َددٔ اٱ ددداد    اٍٚااؿددل اؾُٝددحل  ًدد٢ ايٓددصٚه  

 اؾٝد يًُٛا ١ٗخ نٕٛ ايٛقحل ايك ٥ِ بْراى ن ٕ غرل َته ؾ٧.

 احتمٌنا بالجبال؟لماذا 

  ايتؿجلٝجل١ٝ ٠اـڀٛ ات٢ َ ٜٛ ٤١ادا  ايؿ ؾ١ً َٔ نياٛثٝل ا٭

 
نُددد  أغدددسا ضددد  ك ڄ  ْػدددأ  ٝٓٓددد  ٚ دددٌ ايكٝددد د٠ ايطٝ ضددد١ٝ ٚايعطدددهس١ٜ  ٗ ايبدددد٤        

ايطددڀو  ٗ ٚقدد ٥حل إدد٪ُس  اٍ دددأا  ددٛادزٙ اٛٗددس  خاصددت٬فٷ ٚابدد ٜٔ ٗ ٚ ٗدد ا ايٓٛددس

ٖددر ا٫صددت٬ف ٗ ٚ ٗدد ا ايٓٛددس مل ٜددتِ    خايعدد ّ ايسا ددحل َٚدد  ُ ددة  ٓدد٘ َددٔ قددسازاا  

صد٬ف َبددأٟ    اٍااتٛا٩ٙ بْراىخ  يرا اعُكت غكت٘  ٚؼدٍٛ  طدب  اعٓدت اؾد ْبٌ     

ٚأض ضدددٞ  ُٝدددل ثدددِ آددد اسٟ. ؾعًددد٢ ايٛاقدددحل َ زضدددت ايكٝددد داا ايعطدددهس١ٜ ٚا٭َٓٝددد١       

ّ ١ًٓ َداُٖ ا ٚاضع١ ٗ  ددٕ متٻ  ًد٢ اثسٖد     1968َ زع  20إطتأثس٠   يطًڀ١ ٗ 

ٚاعرٜ   عة ايكٝ داا ايعطهس١ٜ ٚايطٝ ضد١ٝ ٚقٝد داا ايكڀد ع ايڀ٬ دٞ َدٔ       ا تك ٍ

  ٟ ٗدد  ٬َاكدد١ ايٓدد  ٌ َددٔ ايكٝدد داا    يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ ثددِ أ كب   أؾددساد ايتٝدد ز ايٝطدد ز

اؾب١ٗ ايكَٛٝد١ ٗ َٓڀكد١ أ دٌ ٚايدَ اْتٗدت   ٕٛا ٗد١ إطدًجل١         ٞايطٝ ض١ٝ ٚؾدا٥ٝ

-َٔ َٓڀك١ ايهٛد أ ٌ  ٚ بٗد١ غدكس٠   ٗ  بَٗ  إڀًحل  ايكسٜب١ 1968َ ٜٛ  14ٗ 

  .ايعسقٛ 

 أؾدددساداڄ قٛاآددد   ًددد٢ إطدددًجل١ ايكدددٛاا اؿدددٛم ٚ طدددب  1968َّددد ٤١ٜٛ عدددد اسنددد١  

ايط   ا ايَ نٓ  مدٔ    َٗد١ٜٓ  ع ز. ٚ أٍَ اؾبٗتٌ  ا٫ْطجل   قسزْ  ٚ ت داڄخ

 ْكددد ّٚ ايڀ٥٬دددحل إتكدَددد١ َدددٔ اؾدددٝؼ ٱ  قددد١ اكددددَُٗ  ن ْدددت ايكٝددد د٠ ايطٝ ضددد١ٝ  
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نيايكٝد د٠ ايع َدد١  اعكددد يٹكځدد ٤اڄ ط ز٥دد ڄ  ٚاضدت ٓ ٥ٝ ڄ ٗ أاددد َبدد ْٞ  بددٌ صٓؿددس يًٛقددٛف    

ٚايبجلددك ؾُٝد  ٜٓبػدٞ  ًٝٓدد  ايكٝد ّ  دد٘     خڀدٛزاا ا٭ٚقدد ع ايعطدهس١ٜ ٚايطٝ ضد١ٝ   اأَد ّ   

 اؾٝؼ ايصااـ ات٢ ٫ وكل َ  ٜڀُو ايٝ٘ َٔ اْتؿ ز ض ال ٚا ضِ.   ٱ  ق١

 إٔ َك ١َٚ اؾٝؼ إدصٚد   ٕدؾعٝد١ ٚايددزٚع     ص٬ٍ ٖرا ا٫ تُ ع اقتٓعت ايكٝ د٠

      ٘ را مت ايتؿددٜٛت ٚإٛاؾكدد١  شلدد خٗ َدددٕ ٚضددٍٗٛ أ ددٌ اِدد  ٖددٛ ا٫ْتجلدد ز  دَدد٘ ٚؿُدد

 َٓڀك١ "زٴؾٴد".  اٍٚؼدٜداڄ  - ب ٍ  ٜ ؾحل  اٍ  ٱْ ع  ٢ً قساز ا٫ْطجل   

  ٛاٌَ ن ْت ٚزا٤ ذيو ايكسازخ أذنس َٓٗ :ٖٓ ى  د٠ 

ٖٓددد ى ٗ ا٭زٜددد ف ايهددد رل َدددٔ إٓ ؾدددسٜٔ ٚإتعددد طؿٌ َدددحل      ادزانٓددد    دددإٔ يٓددد   -1

قكددٝتٓ  ٚأٖددداؾٓ . ٚايتدد زٜ  ايكسٜدد  ٜ٪نددد نٝددـ اطدد  ل ايٓدد ع َددٔ اًددو ايكددس٣      

ٚٚقؿددٛا َعٓدد  ٗ صڀددٛٙ  ّ 1968َدد زع  20اؾبًٝدد١  ٚيبددٛا ْدددا٤ْ   يًتؿدددٟ ؿسندد١  

     ٍ  ٗ إٛا ٗددد١ ا٭َ َٝددد١خ اتدددد٢ إٔ  ددددداڄ ندددبرلاڄ َددددٔ إػددد زنٌ ٗ اـڀددددٛٙ ا٭ٚ

ايعسقددٛ  - دبَٗ إڀًچددحل ني بٗدد١ َٛا ٗدد١ اؾددٝؼ ايكد دّ َددٔ  دددٕ  ٚ بٗدد١  غددكس٠   

 اٍَدٜٓدد١ َهددرلاع   -ٕٛا ٗدد١ ايٛاددداا ايعطددهس١ٜ ايك دَدد١ َددٔ َٓڀكدد١ ايعددٛاذٍ     

ْطدجل   ٖدِ ٗ أغًدبِٗ َدٔ أ ٓد ٤  بد ٍ ٜد ؾحل  ٚٚا ٗدٛا َعٓد   ددداڄ َدٔ            ؿ١ٛ قساز ا٫

 .ايهُ ٥ٔ ايَ ْؿبت يٓ  ٗ ض   ا ا٫ْطجل  

صدلآ  ايهبرل٠ َٚساؾكٝٓ  َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل   يتك زٜظ اؾب١ًٝ َٚطد يو ٚطدسم    -2

  .ٚغع   ٚ ب ٍ إٓڀك١

 ٯيٝد ا  ادزانٓ   إٔ ايڀبٝع١ اؾػساؾ١ٝ يًُٓڀك١ ضتعٝل اؾٝؼ َٔ ايتكدّ   -3

ٖٚدٞ ذاا ا٭ضدًجل١ ايدَ  عًدت َٛا ٗتٓد        خ ك١ًٝ ٚص ؾ١ ض٬اٞ إدؾع١ٝ ٚايددزٚع اي

   .ٚؾسقت  ًٝٓ  ا٫ْطجل    شلِ غرل َته ؾ١٦

نٓدد  ْٝعدد ڄ ْدد٪َٔ   ددإٔ اًددو ايعٛاَددٌ فتُعدد١ ٚغرلٖدد  ضتطدد  دْ  ندد رلٶا ٗ      

إك ١َٚ ٚايؿُٛد ؾُٝ  اذا قسز اؾٝؼ ٬َاكتٓ خ ْ ٖٝدو  دٔ إٔ صسٚ ٓد  َدٔ إددٕ      

ٚضدٓتُهٔ أن دس    خا٭زٜ ف ضُٝهٓٓ  َٔ اضتع د٠ ا٭ْؿ ع ٚا  د٠ آِٛٝ ايؿؿٛف اٍ

ٚا٫ضدددددتؿ د٠ َدددددٔ أصڀ ٥ٓددددد   اه  ٝ اٗددددد ايطددددد  ك١  طدددددًبٝ اٗ  َٚدددددٔ اكٝدددددِٝ إساًددددد١ 

ذيو ضُٝٓجلٓ  ايصَد ٕ   اٍاق ؾ١  خايتهتٝه١ٝخ ٚأصرلاڄ زضِ أٖداؾٓ  ايكسٜب١ ٚايبعٝد٠

ٚإهددد ٕ ؾسؾددد١ اه ٝدددـ ايعُدددٌ ايطٝ ضدددٞ اشلددد دف ٚضددد٘ ْددد ٖرل ا٭زٜددد ف ٚنطددد        

 ٜ ٕٸ ايت زٜ  ايكسٜد   ٪ندد  دإٔ ايػدساز٠    قٓ   اِٗ َب د٥ٓ  اي ٛز١ٜ ٚقُٝٓ خ َدزنٌ  أ

 ايػددُ ٤ زدؾدد ٕ  بدد ٍ َٚددٔ ايسٜددـ َددٔ  ن ْددت أنتددٛ س ٤١ا٭ٍٚ ايددَ ؾ ددسا ثددٛز٠  

ٓٸ  ٖهرا اؿُسخ اير٥    ن ْٛا ْ زٖ  ٚٚقٛد ٌ  نڂ ٕ  َكتدٓع ايك دَد١ قدد َدٔ     اي دٛز٠   دأ
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اضددتأثسٚا   يطددًڀ١ ٚآهددسٚا يتدد زٜ  زؾدد قِٗ ضددتهٕٛ َددس٠ أصددس٣ َددٔ إٓدد طل ايسٜؿٝدد١     

     .يتڀًع آ  إػسٚ ١ ٚإٔ ايٓؿس إ٪شز ضٝهٕٛ اًٝؿٓ ٚذيو َ٪اشز٠ ض نٓٝٗ  

اْطجلبت ن ٌَ ايك٠ٛ َحل زاٌ َدٔ ايطدٝ زاا ايدَ اضدتػًٝٓ   عكدٗ  يٓكدٌ ا٭ؾدساد        

ٓډًٓ  ايطٝ زاا ا٭صس٣ َ  اضتڀعٓ  أصرٙ َعٓ  َٔ ايط٬ه ٚ. 

َٚٓٗد    "اؿدٔ  دٔ  ڀٝد١   "اؿؿدٔ   اٍا تدأا ايسا١ً اؾُ  ١ٝ َٔ َدٜٓد١  عد ز   

ٝ  اٍ ٟ  "ظ  ددد ا  اٍخ ٖٚٓددد ى  قسزْددد  إٔ ْٓكطددددِ    "ابٝددددٌ ايددددلم " اٍثدددِ   "أٖدددٌ ايسٖدددٛ

 ٌ ٜٸ١ ٗ ا يددد١ اعسقدددٓ  يكؿدددـ  دددٟٛ أٚ أٟ    خؾددسقت اتددد٢  ْكًدددٌ َدددٔ اـطددد ٥س ايبػددس

ااڀد١ ا٭ٍٚ   اٍنُ ٥ٔ اعذلض اْطجل  ٓ  ٗ ايڀسم ايَ ضٓطًهٗ  ات٢ ٚؾٛيٓ  

 ١ "زٴؾٴد".ايَ ضتت ُحل ؾٝٗ  ن ٌَ ايك٠ٛخ أضؿٌ قس١ٜ ايك ز٠ ٗ َٓڀك

ايؿسقد١ ا٭ٍٚ ن ْدت  كٝد د٠ ضد ٌٕ ٚنٓدت أْد  أادد َساؾكٝد٘. ن ْدت اْڀ٬قتٓد            

ُٻدد١خ ٚن ْددت   اٍضدد١ًٝ ٜددساَظ َٚٓٗدد   اٍَدٔ ابٝددٌ ايدددلم اتدد٢ ٚؾدًٓ     ًڂ  اٴ ٖددٞ ضٴد

ٚندد ٕ  ًٝٓدد   عددد ذيددو  خ  ايٝٗدد ااڀدد١ ا٭صددرل٠ ايددَ اضددتڀ  ت ايطددٝ زاا ايٛؾددٍٛ  

   .ايعد١ْ ٗ َٓڀك١ "زٴؾٴد" اٍيٓ  ٛت٢ ٚؾايطرل َػٝ ڄ  ٢ً ا٭قداّ ا َٛاؾ١ً

َٴكبددٌ ني ًددٞ ؾدد حل  بددد د  ٚندد ٕ صدد٘ ضدددرلٖ           ٚايؿسقدد١ ا٭صددس٣ ن ْددت  كٝددد د٠ 

 .َٓڀك١ "زٴؾٴد"  اٍابٌٝ ايدلم ثِ اڀ ٙ ثِ ضساز َٚٓٗ  

ن ْددت طدددسم ايطدددٝ زاا إعبدددد٠ بْدددراى  آتٗدددٞ ٗ َددددصٌ ابٝدددٌ ايددددلمخ ٚ طدددب    

ايعُدٌ  ٢ٚ أؾدساد ايؿدسٜكٌ اطد١ٜٛ ايڀسٜدل     ا  تٓ  يٓكٌ ايطد٬ه   يطدٝ زاا ند ٕ  ًد    

 ًددد٢ اشايددد١ ايعٛا٥دددل َددددٔ ايؿددد ٛز ٚا٭ا ددد ز ايددددَ اعدددذلض طسٜدددل ايطددددٝ زاا ٚزدّ        

أقددس  َٓڀكددد١ ٖهٓدد١ َدددٔ    اٍايؿ ددٛاا اتدد٢ ادددتُهٔ ايطددٝ زاا َددٔ ايعبدددٛز  أَدد ٕ       

 ٚ  خْكٝددٌ "زٳندد ٵ اڀددد ٙ"   اٍٚؾددًت ضددٝ زاا ؾسٜددل َكبدددٌ     عددد  ٗددد  ٗٝدددد   ايكدد ز٠خ 

ُٻدد١". ٚضدد  د ٗ ايتعبٝددد اؾص٥ددٞ ٚإ٪قددت       اٍضدد ٌٕ ضددٝ زاا ؾسٜددل  نددرا ٚ ًڂ  اٴ "ضٴدد

يًڀسٜدددل ايعددددد ايهدددبرل ٭ؾدددساد  ايؿدددسٜكٌ ايدددرٜٔ ٜت ددد ٚش  دددددِٖ ث٬مث ٥ددد١ َك ادددٌ      

 َؿعٌُ   زاد٠ ٚاؿُِٝ نبرلٜٔ. 

ُټددحل  ٜدد ؾحل  ددي     ٗاڀڀٓدد  زا يٓدد  ٗ "زٴؾٴددد"خ    كعدد١ ن ْددت ٗ ايطدد  ل َه ْدد ڄ يتٳ ٳ

ْٳ ١"خ  ٚاكحل أضؿٌ  بٌ ايك ز٠خ ٖٚٞ  ب ز٠  ٔ أط٬ٍ  ٝٛا  تٝكد١خ  ق ؾدخ ازلٗ  "ايعٳدٳ

ٖ سٖ  ايبػسخ  يهٔ اأ ٚإؿ ٥  ايطٝ ض١ٝ ٚايعطدهس١ٜ ؾسقدت  ًٝٓد  ايكبدٍٛ  ٗد       

 ًٖٗ  ٜٓ ؾسٕٚ اڀًع آ .   خ ٚاؿصْ  أن س إٔ أايٝٗ ٚا  د٠ اؿٝ ٠ 

   ٛ ز مت اْػدد ٤ ٖٓدد ى  ٓٝٓدد  ضٴددٛزاڄ َتٛاقددع ڄ َددٔ ا دد ز٠ ايبٝددٛا إٗدَدد١خ ٚداصددٌ ايطدد

أزلٝٓددد ٙ َعطدددهس "ايعدْددد١". ٖٚٓددد ى َه دددت ايكددد٠ٛ َددد  ٜكددد ز  أز عددد١ أغدددٗسخ          َعطدددهسڈ

ايددسش "ا تُدددْ  ص٬شلدد   ػددهٌ أض ضددٞ  ًدد٢ أْؿطددٓ  ٗ طددب  َدد  اددٛؾس يٓدد  َددٔ ايػددرا٤       
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 ٚنددريو  ًدد٢ نددسّ إدٛاطٌٓ ايددرٜٔ ندد ْٛا ٜكدددَٕٛ يٓد   ددٌ اددٌ ٚبصددس    "خٚاـبدص 

 ايػرا٤ اؾ ٖص َٔ  ٝٛاِٗ.ٚ ط  ٤ 

آ  ٚاَه ْٝ ا َٛاطي إٓڀكد١ ْٚددز٠ كدصٕٚ    ٝ ب   ددْ  ايهبرل ٚغجل١ اَه ْٚ ط

 اٍإعطدددهس َدددٔ ايدددسش ٚايددددقٝل ٚاْعدددداّ ايددددٚا٤ اقدددڀسزْ  مدددٔ أ ٓددد ٤ َٓددد طل ٜددد ؾحل   

 اٍقساْدد خ ٚقددد اؾددڀجلبت َعددٞ  ًددٞ ؾدد حل  ٴبٳدد د َكبددٌ   اٍَػدد دز٠ إعطددهس ٚايعددٛد٠ 

 ٚ ٌٻ قددٝؿ ڄ ٗ  ددَٝ  َٓڀكتٓدد  "بٍ  ددٔ ؾدد٬ه"  خ ثددِ اْتكددٌ  ٗ قسٜدد١ "ايبٴعًطدد١ٝ"  ٭ٜدد ّادد

"ايعدْد١"   اٍخ ثِ   د  عدد أضد  ٝحل   "إعٝ ٕ" يًبك ٤ ٗ َب٢ٓ ايكٝ د٠ اا١ًٝ ٗ يبعٛع

 ٚ  اٍساْدد  قُٓدد  ظُدحل ايتدل دد ا َدٔ ايٓدد ع ٚاٜؿدد شل     ٗ قڂصدد٬ٍ اٛا ددْ   ٗ "زٴؾٴدد". 

 ٤ ٚإًبظ.غسا٤ ايػرا٤ ٚايدٚاتػڀ١ٝ ٗ إعطهس يَع٘ "ض ٌٕ" يد ِ َٔ  كٞ 

 ٚ  ًدٞ  دٓذل ايدرٟ ند ٕ ق ٥دداڄ       دٌ  ٗ اًو ايؿذل٠ ن ٕ ٖٓ ى اٛاؾٌ  ٌ ضد ٌٕ 

َحل  بدايؿت ه ازل  ٌٝ َٚحل  ًدٞ ْ ؾدس قُدد ايدرٟ     نريو ٚ خٗ ايكٛاا إطًجل١

ٚيعددد  ٖددد٪٤٫ اي ٬ثددد١ دٚز ايٛضدددٝ٘ يدددسأ      غدددػٌ اٝٓٗددد   نيقددد ؾٜ ق ؾٛددد١ ؿددد   

  ٝ  ٚٗددساٚايددرٟ  خ١ ٚايعطددهس١ٜ ٗ  دددٕايؿدددع ايددرٟ ْػددأ  ٝٓٓدد  ٚ ددٌ ايكٝدد د٠ ايطٝ ضدد

 .ايسا حل َٚ  ُ ة  ٓ٘ َٔ قسازااايطڀو  ٗ ٚق ٥حل إ٪ُس ايع ّ  اٍ ٛادزٙ 

اٝدددك  خايكددد يحل اٍن ْدددت ْؿدددٝجل١  ًدددٞ  دددٓذل إٔ ْسادددٌ َدددٔ َٓڀكددد١ "زٴؾٴدددد"       

 1968َدد زع ٠٢غددعبٝت٘ ٚقدد٠ٛ اددأثرلٙ ٚاٛا ددد  ٓ ؾددس ندد رل٠ ادد٪َٔ  ددإٔ َدد  اؿددٌ ٗ   

ٝد ُٕٛ ض ؾِٗ يريو خايك١َٝٛ اؾب١ٗ  ٗ  ا٪َٔ ايَ ايكِٝ زٚه  ٢ً اْك٬  ڄ ٜعتدل

اٛ ٗ آ  ٚ  ٖصٕٚ ٕ٪اشزآ خ ٖٚٓ ى ضٝهٕٛ َٔ ايطٌٗ  ًٝ٘ اأٌَ ايبكد ٤ اٯَدٔ يٓد خ    

اؾدٝؼ ٗ قدٛااٞ َدٜٓد١ ايكد يحل     َدٔ  أْ٘  ٢ً ايسغِ َٔ ٚ ٛد نتٝب١  ٚأٚقو يٓ  

ٕ ْٛ  ٚإٛايددٚرا َٓ ؾددسإٔ ٜعددٝؼ أؾددساد نتٝبد١ اؾددٝؼ ٚندد  ًدد٢ ا٫ډ إٔ ٖٓد ى ااؿ قدد ڄ  

ٕ اٯصدس  ٦ٛيٓ  َٔ أ ٓد  ايكد يحل  ٗ أَدٔ ٚضد٬ّخ ٚإٔ ٫ ٜتددصٌ أٟ َدٔ ايؿدسٜكٌ ٗ غد        

اكددددِٜ ايتڀُٝٓدد ا  دددإٔ  دددداڄ َدددٔ ايكددب ٙ ٚاؾٓدددٛد ٗ إعطددهس ٖدددِ       اٍ  ٱقدد ؾ١  

أْٗدددِ ضددرلابٕٛ يٓدد  َعطددهساڄ َتٛاقدددع ڄ ٗ     أٍ َتعدد طؿٕٛ َعٓدد خ   ٱقدد ؾ١    ٜاٯصددس 

أٚ  بددٛز ؾٝٗدد  ٞ َٓڀكدد١ ادٚدٜدد١ ٜطددٌٗ يٓدد  ايتدددزٜ  أٚ اؿسندد١    ٖٚدد خَٓڀكدد١ ضددٓ ه 

  .ٗ ا ي١ اضتػع ز أٟ صڀس أٚ ٬َاكتٓ  َٔ قبٌ اؾٝؼايػُ ٍ  آٍَٗ  اؿدٚد 

ٖٚٓ ى مت ا ٬غٓد  ادٍٛ ؾهدس٠ ايساٝدٌ      خإعطهس اٍأزضٌ ض ٌٕ ٗ طًبٓ    يعٛد٠ 

ْتكد ٍ ايطددسڈٟ ٚاٯَددٔ  َٓڀكد١ ايكدد يحلخ ٚادداٚيٓ  إػددٛز٠ اددٍٛ نٝؿٝد١ قددُ ٕ ا٫    اٍ

يًس د ٍ ٚايطدد٬ه. ٚٗ ايبدد٤ مت ا٫اؿدد م  ًد٢ إٔ آتكددٌ ْؿدـ ايكدد٠ٛ  كٝد د٠ "ضدد ٌٕ"       

٘ َحل أصر ْؿـ نُٝد١ ايطد٬ه ايدرٟ اضدتڀعٓ       َعٓد   ٓدد ا٫ْطدجل   َدٔ أ دٌخ        ًٓد
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ٚإٔ ٜبك٢ ٗ إعطهس  خنٓ  ًِه٘ َٔ ض٬ه ايكٛاا ايػعب١ٝ ٚاؿسع ايػعيب ٖٚٛ َ 

دد ايك٠ٛ  كٝ د٠ "َكبٌ" ْٚذلى شلِ ْؿـ نُٝد١ ايطد٬ه. ٚ ٓدد    ايٓؿـ اٯصس َٔ  

ٚؾددٍٛ ايؿسقدد١  ا٭ٍٚ ٚاساٝدد  أٚقدد  ٗ  ٗ َٓڀكدد١ ايكدد يحل ضددٝتِ أغددع زِٖ يًجلدد م     

ٓٳدد خ  يهٓٓدد  أ ٓدد ٤ َٓڀكدد١ ٜدد ؾحل اصتًؿٓدد  اددٍٛ َدد  ٖددٞ ايڀددسم اٯَٓدد١  ايددَ  ًٝٓدد  إٔ          ٹ

 َٓڀك١ ايك يحل. اٍْطًهٗ  ات٢ ايٛؾٍٛ 

يبعددٛع ثددِ  اٍايڀسٜددل ايددَ أ ددسف  ٝددداڄ  أْٗدد  بَٓدد١   ندد ٕ َكذلاددٞ إ ْطددًو

ايك يحلخ  يهٔ  عة َٔ زؾ قٓ  ٚايرٜٔ ِٖ أٜك ڄ َٔ أ ٓ   اٍاڀٝ  ثِ ا ٌٕ َٚٓٗ  

ايكد يحل  ددل َٓڀكد١ ٜٗدس      آٍَڀك١ ٜ ؾحل ن ٕ شلِ زأٟ بصس ٖٚٛ  إٔ اهدٕٛ ايڀسٜدل   

ٓٳ . ات٢ أْي أارنس  إٔ أاد أؾجل    ذيو إكذله  ق ّ  ى طبي   أضدًٛ   ٚٚادٟ  ٹ

ڀدد٬ٕ َكذلادٞ قدد ٬٥ڄ:" إ َ ًدو ٖددٛ   ٚ ٴ ٘ؾٝد٘ غدد٤ٞ َدٔ اي كدد١  ؿدجل١ اصتٝدد ز طسٜكد    

ذْدددو ايكسٜبددد١خ ؾكددد ٍ ٖدددرٙ". ٚيهدددٞ ٜٛؾدددٌ ايؿهدددس٠ يطددد ٌٕ       أڂَ دددٌ َدددٔ ضدددأيٛٙ أٜدددٔ    

ضدد٘ اتدد٢  أٌ ايدددٚز ٚذيددو  ددإٔ يدد٣ٛ ٜدددٙ ايددُٝي صًددـ ز     ٚيٰصددسٜٔ قدد ّ أَدد َِٗ ّ ٻدد  

ذٕ ايكسٜبددد١خ ٚاضتجلكدددس  دددريو إ دددٌ    ٞ ا٭ڂٜٚكدددٍٛ: ٖدددرٙ ٖددد   خايٝطدددس٣ ٘ذْددد٫َطدددت أڂ

ٜٴبعٻد َ  ٖٛ قسٜ  َٓ٘ ّٚهٔ ايٛؾٍٛ ايٝ٘  طٗٛي١. ٜٴكس  ؾُٝٔ   ايػعيب  ايرٟ 

       ٍ  ْد٘ ٜعدسف أْٗد    ٭ خن ٕ "َڀٝدحل" ٜٓ ؾدس َكذلادٞخ اتد٢ ٚإ ن ْدت إطد ؾ١ أطدٛ

ٕ أن ددس أَ ْدد ڄخ   َعسؾتٓدد  يًٓدد ع ٗ اًددو إٓدد طل ايددَ اقذلآدد   بٛزٖدد       ؾكدد٬ڄ  ددٔ أ

 ٔ ٓٳد  ٚإػدد زن١ ٗ ٓ ٜتٓد  ٚ اددأٌَ     ٤َدد٪اشز٠ ٚاساٝد  أ ٓد    يٓد   ضتكدُ اًددو ايكدس٣  ٹ

ايڀسٜل ات٢ ْعدلٖ   طد٬ّخ ٚ طدب  ذيدو اـد٬ف ادٍٛ أٟ ايڀدسم ايدَ ضٓطدًهٗ          

   ٛ ؾددسقتٌخ ااددداُٖ     اٍايددرٜٔ  ًددِٝٗ إٔ ٜػدد دزٚا إعطددهس     ٠اْكطددِ ْؿددـ أؾددساد ايكدد

ٌٕخ ٚا٭صددس٣  كٝدد د٠ َڀٝددحل  ضتطددًو َٓڀكدد١ ٜٗددس ٚادٟ  ٓدد  ثددِ ادد    ٚ كٝدد د٠ ضدد ٌٕ  

  .ا ٌٕ  اٍضتطًو َٓڀك١ ايؿعٝد ثِ ذٟ ْ ص  ثِ يبعٛع ثِ اڀٝ  ٚؾ٫ٛڄ ٚ

ٚ  20نأٟ اد  ا زىٞ  اب ٜٓت بزا٤ ايٓ ع َٚٛاقؿِٗ َٔ أاددا    َد ٜٛ   14َد زع 

ّخ يريو ؾٛ ٦ٓ   إٔ  عة ايعٓ ؾس إٛاي١ٝ ٕٔ اضدتأثسٚا ٗ ايطدًڀ١ قدد قد َٛا     1968

ٜٻ١ً   ضدِ ايكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ ٚايعطدهس١ٜ ٗ      تٛشٜحل  َٓػٛزاا  ٗ نٌ َٓ طل ٜ ؾحل َر

ٕ  ًدد٢ ٚ ددٕ اڀًدد  َددٔ ايٓدد ع  دددّ اٜٛا٥ٓدد  ْٚبدرْ  ٚق ز تٓدد  ٚاتُٗٓدد   أْٓدد  َتُددسد   

ٕ  ٔ ايكد ْٕٛ. ٚن ْدت إٓػدٛزاا ايٛزقٝد١ ٗ ذيدو ايدصَٔ       ٛايطًڀ١ ايػس ١ٝ ٚص ز 

ايسٜدددـ ٚاضدددتُ يتِٗ   ١  عدددد اٱذا ددد١ ٗ ك طبددد١ ْددد ٖرل     ٝددد ؾ  ًا٭ن دددس  ايٛضددد١ًٝ  

َٓڀك١ يبعٛع قبٌ ؾسقد١   اٍ عٌ ؾسقتٓ   اػ دز إعطهس  ٚنط  َٛاقؿِٗخ ٖٚرا َ 

ٜٸ ّ ات٢ ْكُٔ ايعبٛز اٯَدٔ يًكد٠ٛخ ًْٚتكدٞ   يٓد ع ْٚٛقدو       ض ٌٕ عٛايٞ ٔط١ أ

       ٜ  تٛ ٗٓد خ ٚندرا َٛا ٗد١     ٘شلِ  دّ ٚاقع١ٝخ  دٌ ًٚٚدِ َد  ااتدٛاٙ إٓػدٛز َدٔ ايتػدٛ
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ٚزاؾكٓد  ٗ ٖدرٙ ايساًد١ ٚإُٗد١  ًددٞ      خايٓد ع ٚؼسقدِٗ قدددْ   ايعٓ ؾدس ايدَ ؼػدد    

ٜٸ ّ يٝٓكٌ  اٍؾ حل  ٴبٳ د َكبٌخ ٚقد   د  ضد ٌٕ  َد     اٍَعطهس "ايعد١ْ"  عد ث٬ث١ أ

  ايتُطد٘  َد ْكّٛ  ٘ َٔ  ٌُ د  ٥ٞ ىددّ أ ٓددآ  ٜٚڀ٦ُٓد٘ ٚأؾدساد ايكٝد د٠ ايع َد١       

 اع طؿِٗ َعٓ . َٔ قٓ   ا ايٓ ع اٱه  ١ٝ ٚدز ١ٗ أزض ايٛاقحل 

 فرح وتفاؤل إلىنكسار الحزن واال ترموالف غٌ  

يع َدد١ ٗ  ا  ْتٛدد ز  بددٛز أ كدد ٤ ايكٝدد د٠     خيبعددٛع –صدد٬ٍ ؾددذل٠ َهٛثٓدد  ٗ ٜدد ؾحل    

ْ ن ٕ ٚقتٓ  َٛش  ڄ  ٢ً ن رل َدٔ ا٭َدٛز اٱ   خادٚد َٓ طكٓ  ١ٝ ٚاي ٛزٜد١ اشل َد١خ   ْطد 

   ٚ ٕڂڀًډدحل  ٗٳ  ايكٝ ّ   ٛا   ايعصا٤ يػدٗدا٤  بٗد١ ا ٚغدٗدا٤    خايعسقدٛ  – بٗد١ غدكس٠   َٓ

َدٜٓد١   اٍايهُ ٥ٔ ايدَ ْؿدبٗ  َٓ ؾدسٚ  دٝؼ اؾٓدٛ  ايعس دٞ يٓد  أثٓد ٤ اْطدجل  ٓ           

. اًو ايتجلسن ا ن ْت ُٓجلٓ  ؾسؾد١ ايًكد ٤   يٓد ع    .اؾسا٢ ٠ٚنرا شٜ ز خ ع ز

ٚآٜٛسِٖ اٍٛ اكٝك١ أٖداؾٓ  ايكسٜب١ ٚايبعٝد٠ ْٚٛقو شلِ أن س ًٚدِ َد  ااتٛاد٘    

ايدز دد١  اٍا ايددَ ؼُددٌ ٗ أؾهدد ز ضددڀٛزٖ  ْككدد ڄ ؾددسو ڄ يًجلكدد ٥ل  اًددو إٓػددٛزا

 ايَ اٛٗس ايكجل١ٝ  ٚنأِ  ٖٛ اؾ٬د.  

ٚؾددًتٓ  أصبدد ز ٚقددٛع  ددص٤ َددٔ  اٝددك يٮضددـ اؿددٌ َدد  نٓدد  نػدد٢ َددٔ ٚقٛ دد٘خ    

ؾسق١ ض ٌٕ  ٗ نٌُخ ٚاًو اجملُٛ ١ ن ْت قد اؽرا ايڀسم ايطد١ًٗ ٚايطد يه١   

ٚقددد اعسقددت يددريو    خٚا  ااًُدد١   ٭ضددًجل١ ٚايددرصرل٠  ٕساؾكدد١ ٚؼُٝددٌ ق ؾًدد١ ايددد   

ايهُددٌ إددد س ٗ َٓڀكدد١ ٚادٟ  ٓدد خ ٖٚددٞ َٓڀكدد١  اًتكددٞ ؾٝٗدد  ادددٚد ثدد٬  َٓدد طل        

 ز٥ٝط١ٝ زدؾ ٕ ٚا ٌٕ  ٜٚ ؾحل.

 إساؾدددلن ْدددت ايٓتٝ ددد١ اؿصٜٓددد١ ٚإ٪ضدددؿ١ اضتػدددٗ د ضدددت١ َدددٔ ايؿسٜدددل إطدددًو     

اسى ا٭ضًجل١ اا١ًُ  ٢ً ايددٚا     اًٍك ؾ١ًخ ٚاقڀس ايٓ  ٕٛ َٔ اًو اجملُٛ ١ ي

ايػددع   ٚاؾبدد ٍ اجملدد ٚز٠ يددٛادٟ  ٓدد  اتدد٢ ػُعددٛا أصددرلاڄ ٗ ااددد٣     اٍْطددجل   ٚا٫

قس٣ َػأي١خ  ٖٚهرا مت اضدت٤٬ٝ إٗد ٌْ  ًد٢ ندٌ ا٭ضدًجل١ ٚايدرصرل٠. ٚنٓد  قدد         

ٞ اٱضساع   ػ ِٖٗ  اٍاقڀسزْ  ؿ١ٛ زل  ٓ  اـدل  ٔ  ًدِٝٗ  ٦ْد٪اشزِٖ ْٚڀُد   يهد

 َعِٗ أٟ نٌُ بصس قتٌُ.  ْٚٛا ٘

مل  ٜطُو يٓ  ايٛقت   د يٓصٍٚ  ٳًد٢ ندٌ ايكدس٣ ايكسٜبد١ َدٔ قساْد خ يدرا انتؿٝٓد           

 ٓد ٤ إٓڀكد١ ايدرٜٔ    أن ٕ  دد إدساؾكٌ يٓد  َدٔ     .ايٓ ع ايكسٜبٌ َٓ   اقٓ ععػد ٚ

خ ٚٗ َكددَتٓ  ند ٕ   اضتڀعٓ  ا ٬غِٗ َ  اؿٌ يسؾ قٓ  قدد ػد ٚش ايد ٬ثٌ َكد ا٬ڄ    
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ٝ  ايكٝد   اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١ إعدسٚؾٌ ٗ ايكڀدد ع    ٞدٟ قُددد  ؾد حل َڀٝددحلخ  َٚدٔ ؾدددا٥

     ٟ ٚقطددٔ اًددٝظ نيذٟ   خايؿدددا٥ٞ:  اطددٌ  بددداؿبٝ   ًددٞخ ٚقُددد ؾدد حل ايعددٛد

ٜٚٛضددـ  بددداهلل ضددعدخ ْٚدد  ٞ  ددٔ ْدد  ٞ ٚقُددد َٛضدد٢ ايكعٝڀددٞخ ٚ ًددٞ           خ ؾددسا٤

ايدرانس٠ ٗ   مل اطعؿي ٖٔقُد إٓؿٛزٟ ٚ دد َٔ إٓ ؾسٜٔ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ 

ٖدٔ  اضتجلك ز أزل ٤ِٖ  ٚايرٜٔ ػد ٚ ٛا ضدسٜع ڄ َدحل ْددا٥ٓ خ ٚطًبٓد  َدٔ إدٛاطٌٓ         

ٕ ٜبًػدٛا اٯصدسٜٔ  تًدو ايتڀدٛزاا إأضد ١ٜٚ      أْعدسف ادبِٗ ٚاعد طؿِٗ َدحل صٝ زاآد       

 .ٚإٔ ٜهْٛٛا  ٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد

ٖ  ؿسه ن رلاڄ ؾايتكٝٓ   ط ٌٕ َٚساؾكٝ٘ ٗ قس١ٜ َػأي١   ػد٘ ٚؾدٍٛ    ٛؾدٛيٓ  ٚأد

 مدٔ أ٫ٚڄ ٚأصدرلاڄ  ػدسٷ      ٚ تًدو ايطدس ١ ايع ٝبد١.   ٌذيو ايعدد َٔ ايس  ٍ إطدًجل 

ٚٗ  خْطددد ٕؾدددًت ٕ ٗ ٚ ددددإ اٱأٚايؿدددسه ٚاؿدددصٕ ؾدددؿت ٕ َت  .ادددتجلهِ ؾٝٓددد  إػددد  س

ٚايددَ  خؿٛد ا إؿد ٥  ٚايٛدسٚف اؿصٜٓدد١ ايدَ اٛا ٗٓد  ٗ َطددرل٠ اؿٝد ٠ ٚايهؿد ه       

ٕٛاضدددد او ٗ  ٕٜتكدددددَٖٛددددٔ ٓدددد ى أْددددٌ يددددٝظ ٖ خطددددجلل ايددددٓؿظٜ عكددددٗ   ٜهدددد د

ٚ ٜٚ خقٓتددو  ٖدددِ  ٗددرا ايعُدددٌ  ٚ خػددسٚٙ  ٕ٪اشزاددو  إا٫ضدددتعداد إڀًددل ٚغدددرل   ٕبددد

ٞ ايددٛا ٞ ٚاشلدد دف ٚاؾُٝددٌ اِدد  ٬َٜطددٕٛ إػدد  س ٜٚػددرلٕٚ ا يدد١ ا٫ْهطدد ز    ْطدد ْاٱ

ٜٚبع دددٕٛ ٗ ايدددٓؿظ ايطددده١ٓٝ ٚا٭َدددٌ ٚاتعُدددل   خضددد١َ٬ اٍايٓؿطدددٞ ايدددَ اؿدددٝبو 

ّٷيدٜو ايڀُأ  . ١ْٓٝ ٚاٱّ ٕ ايؿ دم  إٔ اهلل نسِٜ ٚإٔ ايؿسع ق د

ايٓدد ع ٚدز دد١ أُٖٝتٗدد   تٓددٛع إؿدد ٥  ٚايٓهبدد ا ايددَ ْٛا ٗٗدد  ٗ      ٠اتٓددٛع َدد٪اشز 

 ا٤ضددٛ خٚ ٖدددفإٔ  ككدد١ٝ ٛؾعًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ  ٓدددَ  ٜتعددسض إًتصَدد  خاؿٝدد ٠ ٠َطددرل

َ  خاطجلل ايدٓؿظ  يًؿ  ٥حل ٚإؿ    ٚا٫ْته ض ا ايَ   ڄاٚ آُٛٝ أؾساداڄن ْٛا   ٚايد

 اٍيتڀسف  طب  اؿ دّ ايكٓ   ا ٚإٛاقـ ايطٝ ض١ٝ ٚؼًٜٛدٗ   اغًبٗ  ْت ع أٗ  ٖٞ

اهلل  ًٝد٘   ٪اشز٠ ايس  ٍ إد٪ٌَٓ ٚايؿد دقٌ ٕد    ٖددٚا    ٕٖٓ  ٜهٕٛ   خص٬ؾ ا  آ اس١ٜ

ط ق١ ص٬ق١ اًو إ٪اشز٠ ٓجلِٗ ُٚ خِٗ ايكسا٭ثس ايهبرل ٚايعُٝل ٗ ْؿٛع َٔ َطٻ

اضدتع د٠ زٚه ايتؿد ٩ٍ   ٕطدتكبٌ    ٚايككد١ٝ ٚاشلددف    ١ايػعٛز ايكٟٛ   ي كد١  عدايد   َٔ

 ؾساز  ٢ً ايؿُٛد.ٚاٱ

ٞ       ٘اُٝٓ  غ ٖد ض ٌٕ ٚؾسقتٚ ؾدِٝٗ ٜٓڀدل    ٤ذيدو اؿػدد َدٔ ايس د ٍ ٚندٌ غد

 دزا ْؿٛضددددِٗ غدددد  ؾ ٖصٜدددد١ ٚايعصّدددد١ ٚاي كدددد١  دددد يٓؿظ ٚاٱؾددددساز  ًدددد٢ إٛا ٗدددد١     

ٕ رٚٚ دددِٖٛٗ زلددد ا ايه  يًؿدددد١َ ايٓؿطددد١ٝ    ڄطبٝعٝددد  ڄَ ن ْدددت ْت  ددد ايددد خ ددد١ ٚاؿدددص

َ ٕ ٚا٫ تك د  إٔ اؾٝؼ ٚزؾ م شَٔ اؾُس َٚعِٗ ا٭زض ٚايػعٛز ايعُٝل  عدّ ا٭

ٓٳٸد ع قدد ااؿكدٛا  ًد٢ اكدٝٝل اـٓد م  ًٝد٘ ٚ ًد٢ زؾ قد          ْدد٘ أسٜبد ڄ  غرا مل ٜهدٔ  شلد ٚ .٘ٚاي

ْ  تصدد٬ٍ ايطدد   ا ايددَ ضددبك  ٘ٚؾسقتدد قددد  ددإٔ ا٭زض  ٛا ٜػددعسٕٚٚؾددٛيٓ  ايددِٝٗ ندد 
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تٳددددسنِٗ  يًُدددددٕ إٔ ٜهْٛددددٛا قددددد اصڀددددأٚا  ٗ  ًددددِٝٗ ايددددِٖٛ ٚضددددٝڀس  خقدددد قت  ٗددددِ

 .َٔ ٚا٭َ ٕٮطًب ڄ يِٖ   ؾب ٍ ٤ٚااتُ 

ٍ  أٚي٦دو زاؾكٓ   ندٌ   ٠ٚادصٜٔ ص ؾدس   خٖٚدِ وًُدٕٛ أضدًجلتِٗ ايػ ؿد١ٝ     خايس د 

َدٔ زلد ا ز د ٍ     ١و ايدصَٔ زلد  يد ايَ ن ْدت ٗ ذ  خَِٓٗ أاص١َ ايسؾ ف نيايػه١ 

  ْبٓددد   اٍػدددسٚٙ  يًكتددد ٍ إريو اؿكدددٛز اضدددتعدادِٖ غدددرل   دددٚا أنددددٚ خايكب ٥دددٌ

ٚ     ٘يط ٌٕ َٚساؾكٝ ١ كٓ  ١ ٚاٛؾرل اؿُ ٜ ٝٸد١  يٓكد ٍ َدٔ   اَدٔ قٝد داا اؾبٗد١ ايكَٛ

 .  ١إػسٚ  ٓ أ ٌ ؼكٝل اڀًع ا

ايعددد  ٖدرا  ٚ ؾد دف  إٔ اعدسف  أؾًِ وؿٌ يد٘   خٜعسف ايه رل َِٓٗ ٫ض ٌٕ ن ٕ 

ايؿدبػ١ اؾبًٝد١ ايدلْٚصٜد١       اتٗ  ايػُظ َٚٓجلتٗد ايٛ ٛٙ ايَ يٛ َٔ اًو رلايهب

ٖ أايددَ ندد دا   اًددو  خ ٚٚآطدد ِ َددحل اؿ ؾددٌٝ ايڀبٝعدد١ ايددٛ س٠ ٚايك ضدد١ٝ      ٢ٕ اتُدد 

 ؾًبٗ  ايتع َدٌ ايٝدَٛٞ َدحل ايؿد ٛز ٚاؾبد ٍ ٚقطد٠ٛ اؿٝد ٠.       ايَ ايطٛا د إؿتٛي١ 

ايس  ٍ ٚ  ٖصٜتِٗ  ٗ ٖرا ايٛسف ايعؿٝ  ٖ٪٤٫ ٛز كا إٔٚا٭ِٖ َٔ نٌ ذيو 

َٛاقدـ ايس د ٍ ايٛاقدجل١ َدٔ ذيدو      يد٘ دٕٚ غدو   ٚإٓعڀـ ايت زىٞ اؿ د ٜ٪ندد  

ٜكددددّ زضددد ي١ َعددددل٠ ٚٚاقدددجل١  دددإٔ اڀًع آددد  ٚاقعٝددد١ ٚا٬َدددظ َػددد  س        ٚ خا٫ْكددد٬ 

ايدز ١ ايَ أؾدبجلت  دص٤اڄ ٫ ٜت دصأ َدٔ اڀًعد ا ٚأٖدداف اؾُد ٖرل         اٍاؾُ ٖرل 

 ؾدٌٝ ايؿدسا  ا ايداصًٝد١    ايدرٜٔ مل  ٜطد ُٖٛا أٚ ٜهْٛدٛا  دص٤اڄ َدٔ اؿ      أٚي٦دو ات٢ 

   .ٚيځِ ٜهتٛٚا َٜٛ ڄ  ٓ زٖ 

ٕ  دلض ٌٕ  ٔ اَتٓ ْ٘ ٚاكدٜسٙ يًك دٌَ َعٓ   ٕ  ق ٬٥ڄ شلدِ:"ا شزآد  ٗ  ٪اَدٛقؿهِ 

زؾددد قٞ  ٠َ ددٌ ٖدددرٙ ايٛدددسٚف اؿس ددد١ ٚايك ضددد١ٝ ضدددٌٝٛ زاضددد  ڄ ٗ ذانسادددٞ ٚذاندددس  

ٚٻ أَ دد يهِ اتُدد ڄ ْتِ َددٔ ّٓجلٓدد  ايكدد٠ٛ ٚايؿددُٛد ٚ هددِ ٚ  إٔ ٗ ادد زٜ  اي ددٛز٠ ؾدد ٚضددٝد

 .ضٓٓتؿس"

ْٳ    يدد٘ ْ  أندددَددٔ   ْبٓدد    اِٗ ٚشاد ٛٳ ٵدد ددإٔ َدد  اؿددٌ قددد ٖددص َػدد  س نددٌ ايٓدد ع ٚ

نددبرل٠ َددٔ إكدد اًٌ إدد٪ٌَٓ  عدايدد١     اڄ دددادأٚإٔ ٖٓدد ى  خأن ددس َددٔ اعدد طؿِٗ َعٓدد   

ٓٳد  يتعكدد  ايكتًد١   اٍْ  َٛددِٓٗ َدٔ ضددبك خ قكدٝتٓ   ؾُٝدد   عددد طد ٌٕ  ٚذنسْدد  ي خٚادٟ  ٹ

َٴٛضٳدد أنٝددـ  ٞ  –٢ ٚ ددٔ َكٝددده َددٔ قسٜدد١ ايًددِ     ٕ قُددد  َددٔ  بصددس   اڄدد ددٚ خايكعٝڀدد

ٚ  اٍإك اًٌ ن ْٛا أٍٚ َٔ ٚؾدٌ   ٛا ايٓد ز   ػد ٙ َدٔ ضد ٚزِٖ ايػدو  دإٔ       أطًكد  ٓد  

 .شايٛا ٜت ٗصٕٚ يًجل م  ٓ   َشلِ  ٬ق١ ٗ ايكتٌ ٚط٦ُٓ ِٖ  إٔ ايس  ٍ 

      ٌ  نددد ٕ ضددد ٌٕ ٗ ا يددد١ ادددأثس ندددبرل  ًددد٢ َدددٔ اضتػدددٗد َدددٔ زؾ قددد٘ ٚأق ز ددد٘ ؾهددد

َدٔ  ٖٚدٛ  َكدَتِٗ اطٌ  بدداهلل ايؿكدًٞ نيْد  ٞ      ٗايػٗدا٤ ايطت١ َٔ بٍ ؾكٌ ٚ
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ٕ ٜتؿددز   ٚنٓت عهِ  ٬قَ  ِٗ ْٝعد ڄ  أ دسف  أْد٘ ند     خؾػس إساؾكٌ يٓ  ضٓ ڄأ

ايكدٍٛ  ددإٔ  ًددٞ ؾدد حل   ّهددٓي  ددٌ إساندص  ا٭ٍٚ ٗ ق ٥ُدد١ إكددس ٌ  دداڄ  يطدد ٌٕ.  

 ددٌ  أ ٤ ٓدد أَددٔ  ت٬ٕ إساادد  ا٭ٍٚ يسؾ قٓدد  ودد   ٴبدد د َكبددٌ  ٚاطددٌ  بددداهلل  ن ْدد    

    ٚ   ٜتُتعدد ٕ  دد٘ َددٔ آهدد٘ ثك ؾٝدد١    ٕددإكددس ٌ  ددداڄ يطدد ٌٕ  طددب  ٥٫ٚٗددِ إڀًددل يدد٘ 

 ٚضٝ ضٝ٘ ٚ طهس١ٜ.

ٚػس ٓ  َعد٘  ض ٌٕ  عٕ ذيو ايهٌُ ٚاًو اـط ز٠ ايبػس١ٜ ايهبرل٠ ايَ ػسٻا

مل اهٔ بث زٖ  ْٚت ٥ ٗد  ايطدًب١ٝ   ٚ .ْط ٕ  ٭زض ٚاٱ َ٘ٔ ثكت ٦ ڄَسازاٗ  قد ٖصا غٝ

ْٓدد  صطددسْ  ٗ أذ ا خحلٛددؾأثسٖدد  إدد دٟ ندد ٕ  أيهددٔ  خاكتؿددس ؾكدد٘  ًدد٢ ضددجلل إػدد  س 

 نُدد  خاِٗأَدٔ زؾدد م ايطدد٬ه اجملددس ٌ   ص٬ؾدِٗ ٥٫ٚٚٗددِ ٚ ددس    اڄ دددد ٠ؿٛد١ ٚااددد 

دزى  د يتجلسٟ  أضدس  ٕ َد     ٘صطسْ  ايط٬ه ايدرٟ  ند ٕ ٜطد  دْ   ًد٢ ايؿدُٛد. يهٓد      

 خ ٚا تدلٖد  ٦ٌ َدٔ اًدو ايؿعًد١ ايػدٓع ٤    ٜ ب ٍ ٜ ؾحل   س ٤ ٓ أطحل   إٔ ٚ  يديٌٝ ايك 

  .َس َٔ  عة ايسؾ مريًٛغ ١ٜ ٚايت ْت   ڄ

صددرا أْٗدد  إٔ ْؿددـ قؿدد١ً ايٓتٝ دد١   ـطدد ز٠ ايهددبرل٠  طددب     أوددل يٓدد    خْعددِ

 خاٝصٖدد  ايددصَي ٗ اًددو ايٛددسٚف اؿس دد١ ايددَ ٚقددعتٓ  ؾٝٗدد  اـ٬ؾدد ا ايطٝ ضدد١ٝ   

 خ قڀ   ايؿدساع ايطٝ ضدٞ ٚايعطدهسٟ ٚا٭ٜددٜٛيٛ ٞ قٛزٜد١     أ داا ٚايَ ا تدلاٗ  قٝ

ً    خاؿ ٚض اٛشل  ٫ٚ ٟ أ د  ٗ ؾأؾبو ا٫ضتجلٛاذ  ٢ً ايطًڀ١ أٚ ايتُطدو  هدٌ َؿ ؾد

ٜ ايٛضد١ًٝ ايٛاٝدد٠    َٛس  ًد٢ ايسؾد م ٖد   رٚإٔ ند ٕ ايتد  خ اتد٢  مثٔ ٕٓتؿدس  اكدُٔ  يهدٞ 

 .ايبك ٤ ٚؾسض اڀًع ا٘ ايطٝ ض١ٝ ايداص١ًٝ ٚاـ ز ١ٝ

دْ  أْدد  ٚاطددٌ  بددداؿبٝ  ْٚدد  ٞ  ددٔ ْدد  ٞ       دد١ إ ضدد١ يًطدد٬ه  ٴدد   طددب  اؿٚ

 اٍٚقُددد َٛضدد٢ ايكعٝڀددٞ  ٚقُددد ق ضددِ  ًددٞ   ْٟٚ ؾددس  ددٔ شٜدد د ٚقُددد ايعددٛد 

 دٌ قدد  د دٚا    أزاؾكْٛ  َدٔ ا ٓد  َٓڀكد١     ٖٔ اڄٖٚٓ ى ٚ دْ  إٔ  دد "ايعد١ْ"َعطهس 

 . دز٠ ض ٌٕ يًُعطهسػَٓ طكِٗ  عد َ اٍ

ِ   ايتكٝٓدد  َكبددٌ ٚ بددد   ْكًٓدد  شلددِ قًددل ضدد ٌٕ    ٚ خايب زٟ ايؿكددًٞ َٚددٔ ابكدد٢ َعٗدد

َدحل   َساؾكتٓ ٚطًبٓ  َِٓٗ  خ٭ٟ ٖ ّٛ أٚ نٌُ أٜك ڄإٔ ٜتعسقٕٛ ِٖ  ٚصػٝت٘ َٔ

ٚأصددرْ  َعٓدد  َددٔ    خي١أ كٝدد١ ايكدد٠ٛ  يًجلدد م  طدد ٌٕ ٚؾسقتدد٘ ايددرٜٔ ٜٓتٛسْٚدد  ٗ َػدد       

  اؾص٤ اٯصدس  ايط٬ه إتبكٞ َ  اضتڀعٓ  ًٓ٘  ٢ً ٚٗٛز اؾُ ٍ ٚاؿُرل ٚاسنٓ

 . زكاطٌ قُ ط٘ ٚقُد  ًٞ ايكرلاٞ ٚ ًٞ ق َط٦ٛي١ٝؼت  "دؾٴزٴ"ٗ 
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 ؟لماذا اخترنا االحتماء بجبال ٌافع 

يهٔ ٖٓ ى ٗ َطك٘ زأض٘  خاٛايت ُّٖٛ ايهؿ ه ٚاؿٝ ٠  ٢ً ض ٌٕ ؾٗٛ ا ٔ أ ٌ

ٔ  دد َٔ ايسؾ م  ٘ٚاْؿة َٔ اٛي خايبعة ي٘صر أدْد٢ غدو ٗ    ٜٙدساٚد  ند ٕ ٫  ٖد

إٔ ايدبعة  ٚاتد٢   خايطٝ ضد١ٝ ايدَ ٜٓ قدٌ ٖدٛ َدٔ أ ًدٗ        ٨بِٓٝٗ يهدٌ ايكدِٝ ٚإبد د   ا

 ٘ ٕڂ"اددس   أثٓدد ٤ٖٚددرا َدد  ٚٗددس  ًٝدد ڄ   خا ز دد٘ ٚادد ز  زؾ قدد  ٚضدد   ا ا٫ْطددجل  .  "حلًډددڀځا

سؾددٛا ا زىٝدد ڄ  ٴ ٔايددرٜ   دز ضددٍٗٛ أ ددٌ  يٝجلتُددٞ   ؾبدد ٍ اؿؿدد١ٓٝ ٚز  شلدد غددرا شلددٚ

 .ْط ٕؼسٜس ا٭زض ٚاضتع د٠ اس١ٜ ٚنسا١َ اٱ اٍ  ضٗ َ اِٗ اي ٛز١ٜ  اشل دؾ١ 

 عددد  -اسٚٚؾډددقبددٌ ذيددوخ  تاتكددٓاايددَ  ؿدد١ْٓٝٗدد   ذاا اؾبدد ٍ ايؿددًب١ ٚاؿ ا

 ٝددددزٚع َددٔ قدددس  ا ايكددد٣ٛ اؾٜٛددد١   دددٔ قُددد  اي ددد ٥س اؿُ ٜدد١ يًطدددًڀ ٕ   -اهلل

قُدددد ؾدد حل إؿدددًٞ ٚؾددد حل  بدددداي٬ٙ   :إٓ قدددًٌَعددد٘ َددٔ  ٚ خإًهٝدد١ ايدلٜڀ ْٝددد١ 

 بدداهلل قُددد  ٚ    ٚؾد حل  بدددايكٟٛ َدٔ قسٜد١ نياا بدد١   أسقسٜدد١ نيذٟ ؾٴد ايبد دع َدٔ   

 أٚاصددس خ ٚذيددوإٓڀكدد١ ٤ ٓدد أايؿدد٬اٞ َددٔ قسٜدد١ نيإبعددٌ  ٚا٭اددساز ٚإٓ ؾددسٜٔ َددٔ   

  ٞ   خّڇ1963أنتددٛ س 14ثددٛز٠  تايددَ ضددبك  ٠ايؿددذل ٗ ٟأ خاـُطددٝٓٝ ا َددٔ ايكددسٕ إ قدد

ٚايتُدددسداا ي٬ْتؿ قددد ا ٜددد١ َدددٔ ايڀ٥٬دددحل اي ٛز ٠ اًدددوإبهدددس ْتؿ قدددتِٗ  نددد ْٛا ٚ

َٓدد طل أن ددس َددٔ َٓڀكدد١ َددٔ  ٓدد  ٖٚٓدد ى ٗ  ددسشا  عددد ذيددو ٖايكبًٝدد١ ا٭ٍٚ ايددَ 

 د يٓ ٠ٛ ٚ دص٠ ايدٓؿظ     اطد ع ًتٛم يًجلس١ٜ ٚاٱي  ڄاؾٓٛ  ايعس ٞ ٚايَ ن ْت ْت  

ٚ   ٤ٚايتُطدددددو إڀًدددددل   يهدلٜددددد    ٚيًُػددددد زٜحل   ٘أ ٛاْدددددٚ ددددددّ ايسقدددددٛمح يًُطدددددتعُس 

 ڄخ َُٓٛد   ڄثٛزٜد  ٚ ٢ً ايسغِ اْٗد  مل اهدٔ  ُد٬ڄ    خط٘ ايٓؿٛذ  ا١ٍٜ اشل دؾ١ ضتعُ زا٫

ايٓد ع ٚ عدة ايتُٓٛٝد ا ايطٝ ضد١ٝ ٗ ادبي       تقد غ عٗ  ايكٍٛ  أْيهٓٓ  ْطتڀٝحل 

   ُ ضد ع ؾدسه ايعُدٌ    أٗ اػدهٌٝ   تؾهس٠ ايهؿ ه إطًو ٫اك ڄ نٛضد١ًٝ أض ضد١ٝ ضد ٖ

ٚ ٝإٛاددد ٚإددِٓٛ ايددرٟ  ندد ٕ َددٔ مثدد زٙ اػدده       َكدددَتُٗ ٌٗ ندد رل َددٔ اؾبٗدد ا 

 اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚ ب١ٗ ايتجلسٜس.

ا ٚضد  د  خإٓد طل ايدَ اتد٢ ضدًڀ ْٗ  ند ٕ ثد ٥ساڄ       اٍضدٝهٕٛ  اٌٝ ايسٻَع٢ٓ إٔ 

اك زٜطٗ  اؾب١ًٝ ايٛ س٠ ٚؾعٛ ١ َط يهٗ  ٗ ؾُٛد ا٭اساز َدٔ أًٖدٗ  ٚضد نٓٝٗ     

زض ايؿددُٛد أ ٖٓدد  ٗٚ ِخايددَ اضددتٗدؾت َٓدد ششل ايدلٜڀ ْٝدد١ َدد ّ ايكددس  ا اؾٜٛدد١  أ

 ٚ" وٝٵبٹضٳدد"١ٜ ٗ ضدتعُ ز جلددا اؾبد ٍ ٚايس د ٍ ؾتُدت ٖصّد١ اؿًُد١ ايعطدهس١ٜ ا٫       ااٻ

 ٗ انتدٛ س  ا٫نتط ه ايدلٟ ٚاصكد ع َٓڀكد١ ٜد ؾحل  طدهسٜ ڄ     اٍ تٖدؾَ اي " هبٻضٳ"

1960ّ. 
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إٔ ايتدد زٜ  ايكسٜدد  ٜ٪نددد  ددإٔ ايهدد رل َددٔ أاددساز زدؾدد ٕ  "ايددر٥   اؿُددس"         نُدد 

 ْ ِٗ اي ٛزٜدد١ يًكددس  ا اؾٜٛدد١ ايدلٜڀ ْٝدد١   اػدد طاُٝٓدد  اعسقددت َٓدد ششلِ َٚسانددص 

 أاددرنسٚ خٔ ٚؼُددٞ ا٭اددساز كددؾٗددٞ أزض ؼت  خ٬اِٗ ظبدد ٍ ٜدد ؾحل ٥ دد َددحل ااتُددٛا 

ايصٚقٞ ٚضدعٝد ؾد حل  َٚ ٓد٢ ضد مل  طدهس ٚقُدد ث  دت اـب دٞ ٚادٓؼ           َِٓٗ:

   .ث  ت

 كرم المرأة التً ذبحت عجلها

ضدد ٌٕ ٚ دد دٍ صًٝؿدد١خ فُٛ تٓد  أْدد  َٚڀٝددحل َٚكبددٌ ؼسنٓدد   دددل يبعددٛعخ أَدد    

ٚ بدايعصٜص  بد ايٛيٞ ٚقُد ضعٝد قطٔ ٚفُدٛ تِٗ ؾكدد  كدٛا  كدع١ أٜد ّ ٗ      

ٓٳدد  َددت ٌٗ مددٛ ايكدد يحلخ يهددِٓٗ   اٍقسٜدد١ ايعدْدد١خ  عدددٖ  ؼسنددٛا  دددل ٜٗددس   ٚادٟ  ٳ

ٚقعدددٛا ٗ اادددرٚزخ ؾكدددد ا ذلقدددتِٗ فُٛ ددد١ َدددٔ اؾدددٝؼ ٚا٭َدددٔ ن ْدددت اتددد  حل          

ضكٛٙ ضت١  اٍٚأطًكت  ًِٝٗ ايٓ زخ ٖ  أد٣  ؼسن اِٗخ اٝك ْؿبت شلِ نُٝٓ 

ٚمت اطددددٌ  بددددداهلل ايؿكددددًٞ.   أاددددرنس َددددِٓٗ ايك ٥ددددد ٚإٓ قددددٌ إعددددسٚف   غددددٗدا٤خ 

ا٫ضددت٤٬ٝ  ًدد٢ ا٭ضددًجل١ ايددَ ن ْددت قًُدد١  ًدد٢ اؿُددرل. أَدد  ضدد مل ز ٝددحل ٚ دد دٍ      

صًٝؿدد١ ٚ بددد ايعصٜددص  بددد ايددٛيٞ ٚقُددد ضددعٝد قطددٔ  ٚبصددسٕٚ ؾكددد ُهٓددٛا َددٔ         

 إٔ اٛ ٗٛا مٛ َٓڀك١ َػأي١ ٗ ٜ ؾحل. ايٓ  ٠  عد

يهددٔ زاًددتِٗ اًددو ن ْددت َكدد١ٝٓ نددٕٛ ايڀسٜددل  ايددَ ضددًهٖٛ   بًٝدد١ ٚ ددس٠          

ٝٹٸُ   عدد اعسقدِٗ يًهُدٌ       اٍاق ؾ١  ايٛقحل ا٭َي غرل إسٜو ٗ اًو ايساًد١خ ٫ضد

َٓڀكدد١ َػددأي١ صدد ٥سٟ   اٍٚؾكدددإ  دددد َددٔ زؾدد قِٗ ْٚؿدد ذ ذصرلاٗددِخ ٚشلددرا ٚؾددًٛا    

ًِٝٗ  ٬َد ا اٱزٖد م ٚايتعد  ٚاؾدٛعخ ٚمل ٜهدٔ أَد َِٗ ضد٣ٛ ايتٛ د٘         ايك٣ٛ ابدٚ  

َطدد د ايكسٜدد١ يٝٓدد يٛا قطددڀ  َددٔ ايساادد١خ ٚيٝٓتٛددسٚا َددٔ ضددٝأاِٝٗ َددٔ ضدده ٕ          اٍ

  .ايكس١ٜ  ػ٤ٞ َٔ ايڀع ّ ٚايػسا خ نٞ ٜطدٚا زَل  ٛ ِٗ ٚ ٛز  ڀػِٗ

غدرل  ٚٗ اًو ايًجل١ٛ ن ْت ٖٓد ى اَدسأ٠ َدٔ ْطد ٤ ايكسٜد١ قدد زأا ذيدو ايعددد         

إدددأيٛف ٗ َطددد د ايكسٜددد١ ؾك يدددت ٗ ْؿطدددٗ  ٖددد٪٤٫ غس ددد ٤ ٚ  يتأنٝدددد  ضدددٝهْٕٛٛ       

ذيددو َٚددٔ ايعٝدد  إ ْذلنٗددِ ٖهددرا ٖٚددِ ٗ قسٜتٓدد .    اٍ دد ٥عٌ ٬َٚقٗددِ اػددرل 

ٚشلرا   دا يت دل أٌٖ ايكس١ٜ ٚاڀً  َِٓٗ إ ٜرعٛا ايع ٌ ايرٟ ًُه٘ ؾڀب ت 

 ٕ.  إٓصٍ نٞ ٜأنًٛ اٍايًجلِ ٚاـبص ٚاضتد تِٗ 

اْدٖؼ ض مل ز ٝحل ٚزؾ ق٘ ٕٛقدـ َٚبد دز٠ ٖدرٙ إدسأ٠ ٚاؿٛٗد  ٗ ذانساد٘. ٖٚهدرا        

دازا ا٭ٜددد ّ ٚإدددسأ٠ ٫ اعدددسف إ َدددٔ قددددَت شلدددِ ايڀعددد ّ َٜٛددد  َددد  ضدددٝهْٕٛٛ قددد د٠ ٗ   

ايدٚيدد١.  يهٓٗدد   سؾددت ذيددو  ٓدددَ  ؾدد ز ضدد مل ز ٝددحل ز٥ٝطدد ڄ يًدٚيدد١. ٚ ُٝٓدد  ندد ٕ             
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  ٓ كدد ٍ اددرنس ذيددو إٛقددـ ايددرٟ ندد د إ    ايددس٥ٝظ ٗ أاددد ا٭ٜدد ّ ٜعٝددد ذنسٜدد ا اي

ٜددد٪دٟ عٝ اددد٘ ٚاٝددد ٠ زؾ قددد٘  ٓددددَ  ْؿددد  شلدددِ ايهُدددٌ أثٓددد ٤ اـددد٬ف َدددحل اؾدددٝؼ   

ايعس ددٞخ ؾتددرنس َٛقددـ اًددو إددسأ٠ ايددَ قدددَت شلددِ ايڀعدد ّ ؾكددسز إٔ ٜكددّٛ  صٜدد ز٠          

 َٓصشل  ٗ  بٌ ٜ ؾحل قس١ٜ َػأي١.   اٍص ؾ١ شل  

اًددو ايكسٜدد١ اٝددك ق  ًددٗ    ٍاٚ  يؿعددٌ ؼددسى ضدد ٌٕ َددحل اساضددت٘ اتدد٢ ٚؾددًٛا   

ٖٓدد   صٜدد ز٠ ص ؾدد١ يددو غ ؿددٝ  نددسد يً ُٝددٌ      اٍٚضددًِ  ًٝٗدد  قدد ٬٥: يكددد أاٝددت   

ٞ ايدددرٟ اع ًَدددت  ددد٘ َعٓددد  دٕٚ إ اعدددسٗ َدددٔ مدددٔ. غدددهسٖ     ْطددد ْيدددريو إٛقدددـ اٱ

ٚ دددسض  ًٝٗددد  اكددددِٜ أٟ طًبددد ا يهٓٗددد  مل اڀًددد  ضددد٣ٛ غددد٦ٝ ڄ ٚاادددداخ ٖدددٛ  ا ڀددد ٤     

إًُهددد١ ايعس ٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ يًعُدددٌ ٖٓددد ى ٱ  يددد١   اٍاأغددرل٠ ضدددؿس يٛيددددٖ  يًدددرٖ    

أضدسا٘. ٚقددسز شلدد  ايددس٥ٝظ ضدد ٌٕ زاابدد ڄ غددٗسٜ  نُطدد  د٠خ ٚأ ددد٣ اضددتعدادٙ يتدددزٜظ    

ٚيدددٖ   ًدد٢ اطدد   ايدٚيدد١ ٗ  أٜدد١   َعدد١ ٗ اـدد زع يهٓٗدد  زؾكددت ٚق يددت ٖددرا ٖددٛ         

ٖٓٛ د   طًيب ؾُ  ن ٕ َٔ ايس٥ٝظ ا٫چ إٔ ًٜيب شل  طًبٗ خ ٗ ايٛقت ايرٟ ن ٕ ؾٝ٘ 

إًُهددد١ ايعس ٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ. اًهدددِ ٖدددٞ قؿددد١ إدددسأ٠ ايڀٝبدددد١         اٍاؾدددداز ايتأغدددرلاا   

 ايهس١ّ.

اًو ايسا١ً ايَ اٛقـ ؾٝٗ  إٓ قًٕٛ ٗ قس١ٜ َػأي١خ  عدد اعسقدِٗ    اٍٚ ٛد٠ 

َػدأي١خ صٛؾد     اٍاـڀسخ ؾكد اقدڀسزا أْد  َٚكبدٌ َٚڀٝدحل ٚفُٛ تٓد  ايعدٛد٠        اٍ

ى ٚ  يؿعدٌ ُهٓد  َدٔ ايٛؾدٍٛ ايدِٝٗ ٚاؾدڀجل  ِٗ مدٛ         ٢ً زؾ قٓ  إتٛا ددٜٔ ٖٓد   

َٓڀكدد١ ايكدد يحل ٖٚددٞ ااڀدد١ ا٭صددرل٠     اٍطسٜددل بَددٔ  دددل َٓڀكدد١ اڀٝدد  ادد ٌٕ    

شلرٙ ايسا١ً. ٖٚٓ ى ٗ ايك يحل اضتكبًٓ  قٝ دٜٛ اؾب١ٗ ايكَٛٝد١ َدٔ أ ٓد ٤ إٓڀكد١خ     

ٔ "ٚ دس٣ اساٝد  اق َتٓد  ٗ قسٜدد١     اساٝدد   اادد٣ قدس٣  دد٬د ايػد  سٟخ اتد٢ مت     "ايكدسٜ

بصس قس١ٜ ادٚد١ٜ َحل ايػُ ٍ اؾُٗٛز١ٜ ايعس ١ٝ ايُٝٓٝد١خ ٚازلٗد     اٍٚاأٌَ ْكًٓ  

قسٜدد١ ايعبدد ز٣ ٗ ضددٓ هخ ؼطددب  ٭ٟ طدد ز٨ أٚ َهددسٚٙ قددد ٜڀ يٓدد  َددٔ نتٝبدد١ اؾددٝؼ    

ضددٓ ه  َه ٓدد  ؾددذل٠خ ثددِ اٛ دد٘ ا٭صدد٠ٛ ضدد مل     اٍإسا ڀدد١ ٗ ايكدد يحل. ٚ عددد ا٫ْتكدد ٍ   

ايددٛيٞ ٚ بددد اهلل اـدد َسٟ ٚقُددد ؾدد حل َڀٝددحل َددحل      ز ٝددحل  ًددٞ ٚ بددد ايعصٜددص  بددد    

َٓڀكدد١ اعدصخ ٖٚٓد ى  دد د  عدة إكدد اًٌ     اٍؾدسداڄ   60فُٛ د١ َدٔ إكدد اًٌ عددٚد    

قددساِٖ ٗ اؾٓددٛ خ أَددد   عددة ايكٝددد داا َ ددٌ ضددد مل ز ٝددحل  ًدددٞ َٚڀٝددحل ٚ دددٛض         اٍ

 ايك يحل يٝطتكسٚا ؾٝٗ . اٍاؿ َد ٚ  دٍ صًٝؿ١ ٚغرلِٖ ؾكد ز عٛا فدداڄ 

ْددت ايكدد يحل اٝٓٗدد  ؼددت ضددٝڀس٠ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ايددَ ااؿكددت َددحل قٝدد د٠           ن  

اؾٝؼ إسا ٘ ٗ ايك يحل  عدّ ادصٌ أٟ طسف  ػ٪ٕٚ اٯصدس.  أَد  أْد   عدد ٚؾدٛيٞ      
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اًو ايكس١ٜ اؿدٚد١ٜخ اغتد  دٞ َدسض ايبًٗ زضدٝ . َٚد  اْد٘ ٫ ٜٛ دد        اٍَحل زؾ قٞ 

اقددڀسزا يًددرٖ   َػددٝ   ؾكددد  خ اتدد٢ ٖددسض ٗ اًددو إٓڀكدد١ بْددراى  َطتػددؿ٢ ٫ٚ

َطتػددؿ٢ ايكدد يحل ايددرٟ ٜبعددد اددٛايٞ ثدد٬  ضدد   ا  ددٔ َٓڀكدد١           اٍ ًدد٢ ا٭قددداّ  

ضٓ هخ ٚقد زاؾكدي  أادد ش٥٬َدٞ ٜٚدد ٢ ايبٝجلد ْٞ ايدرٟ ند ٕ َتٛا ددا ٗ ايكد يحلخ          

قبدٌ فدد٤ٞ ضد مل ز ٝددحل ٚزؾ قدد٘خ نْٛد٘  قددد ؾدس   اددد٣ إدددز  ا ايعطدهس١ٜ َددٔ  دددٕ       

ڀبٝ  ٚغدسات يد٘ اد يَ ؾأ ڀد ْٞ ايعد٬ع ٚ ٓددَ        ٚؾٛز ٚؾٛيٓ  إطتػؿ٢ ق  ًت اي

ضددأيي  ددٔ ٖددَٜٛ أ بددت:  مددٔ َددٔ ْ  دد١ ضدد ٌٕ. ٚ ٓدددَ  زلددحل ايڀبٝدد  ذيددو         

ٚ      اٍايتعسٜـخ ْٗة  ٞٳٸ ؾڀًبدٛا َدي  شًَٝدٞ ا٫ْتٛد ز   َدٔ  َدٜس إطتػدؿ٢خ ٚ سٸؾد٘  ًد

 عة ايٛقتخ   عدٖ    د إدٜس َٚع٘  عب١ ؾٝٗ  اضع ؾ ا أٚي١ٝ نت   ًٝٗد  طسٜكد١   

ا٫ضتعُ ٍ ٚق ٍ يٓ  صدرٚ ٖدرٙ ا٭دٜٚد١ َعهدِ ن ضدع ف أٚيدٞ ٚأ ًػدٛا ضد ٌٕ ايتجلٝد١          

 ِ .  ٚن ْددت اؿكددٔ ايعكدد١ًٝ َددٔ  ددٌ اًددو ا٭دٜٚدد١ ٚيعدددّ ٚ ددٛد َددٔ         ٚنددٌ زؾدد قه

 .ٖرٙ ا١ُٕٗ قُد ضعٝد  بداهلل ّتًو اـدل٠ ٗ اكٔ اٱ س ٗ ؾسقتٓ  ؾكد اٍٛ

 خطف سٌارة الجٌش

ٓڀكدد١ ضددٓ هخ ٚ ُٝٓدد  مددٔ  ِػددٞ ٗ ٚادٟ قسٜدد١   َ اٍؼسنددت ٚشًَٝددٞ   ٥دددٜٔ  

اؾ١ًًٝخ ن ْت ااد٣ ضٝ زاا اؾٝؼ إسا ٘ ٗ ايك يحل ٚاقؿ١ ظ ْ  ااد٣ َدصازع  

كدد ا زأٜتٗدد  ؾكًددت: ٜدد   ٝجلدد ْٞ ْ قددًٓ  قددد      اي يػددسا٤ايكدد اخ اسنٗدد  ايطدد ٥ل ٚدصددٌ    

 ايدلٜڀدد ْٞ يٓعدٝؼ  أَدد ٕ ٚاسٜدد١خ ٚايٝدّٛ ؾددسْ  َڀد زدٜٔ ٗ اؾبدد ٍ َددس٠     ضدتعُ ز ا٫

خ "اقؿددد اؾدٝؼ ايعس ددٞ ايددرٟ ند ٕ ا  عدد  يدلٜڀ ْٝدد    "ضددتعُ ز ك ٜد  ا٫   طددب أصدس٣  

ٖٚ  أْ  أ  ْٞ َٔ إسض ٚأَػٞ  ٢ً ا٭قداّ  ُٝٓ  ِٖ ٜسنبدٕٛ ايطدٝ زاا ٜٚتُتعدٕٛ    

  اٍ  ؿٝدد ٠خ ٖٝدد  ٜدد  أصددٞ أْددت ضدد ٥ل َٚٗٓدددع ؾًٓأصددر ٖددرٙ ايطددٝ ز٠ يٓسندد   ًٝٗدد     

ٌٕ  دإٔ ْطدت دَٗ  ٗ اؿد ٫ا إسقد١ٝ.     ضٓ ه ثِ نؿٝٗ   ٌ ا٭غ  زخ ٚضٓكٓحل ضد  

 ايطٝ ز٠ ٚؾتجلٓ ٖ  اٝك ُهٔ ايبٝجل ْٞ َٔ اػػًٝٗ   دٕٚ إؿت ه. اٍاٛ ٗٓ  

ٙ ضددٓ هخ  ٚؾددٛز ٚؾددٛيٓ  قُٓدد       يطددٝ ز٠   ػدد   اضددس ٓ ايطدد ٥ل اتدد٢  آبدد٘ َٚدد  إ  

ضددهٓٓ خ يهددٔ قٝدد د٠ اؾددٝؼ ٗ ايكدد يحل غددهچت إٔ ايددرٟ أصتڀددـ     اٍٚ دددْ   ٥ٗدد   صؿ 

زضدد ي١ غدددٜد٠ ايًٗ دد١  ؾٛ ٗدت  خ"ْ  دد١ ضدد ٌٕ"ز٠ َددٔ أؾددساد اؾبٗد١ ايكَٛٝدد١  ايطدٝ  

 يًكٝ د٠ اا١ًٝ ٗ ايك يحلخ ٚ ٢ً اثسٖ  مت ا ٬ؽ ض ٌٕ  كسٚز٠ ا  د٠ ضٝ ز٠ اؾٝؼ.

اضتػس  ض ٌٕ َٔ ٖرٙ ايسض ي١ نْٛ٘ ٫ ٜعًِ إٔ أاداڄ َٔ فُٛ تد٘ ند ٕ قدد     

ْ٘ ٜعسف َٔ ايرٟ أصر ايطٝ ز٠خ ٫ٚ دد َدٔ   أصر ضٝ ز٠خ ضأٍ اجملُٛ ١ َػدداڄ  ًِٝٗ أ

َٛا ١ٗ َحل اؾٝؼخ  ٓدٖ  ضدسد   اٍَعسؾ١ َه ٕ اصؿ ٥ٗ  نٞ ٫ اتعسض اجملُٛ ١ 
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ايبٝجل ْٞ ايكؿ١ ٚادد َهد ٕ ايطدٝ ز٠خ ٚمل ٜهدٔ أَد َٞ ا٫چ إٔ أٚا د٘ ضد ٌٕ  د يكٍٛ :        

ـ      اٍْعِ يكد أصراٗ  ٚئ اضًُٗ  ٚضأذٖ    اؿبدًٌٝ ٚ ددٕ ٚأقڀدحل ايڀسٜدل ٭صڀد

اؾبدد ٍ َددٔ   اٍَصٜدددا َددٔ ضددٝ زاا اؾددٝؼ ايددرٜٔ أزادٚا اٖ ْدد١ نساَتٓدد  ٚاز   ٓدد        

  دٜد. قًتٗ  عصّ ٚقٗسخ  ٓدٖ  ؾُت ض ٌٕ ٚق ٍ يٞ: اْؿسف د ٓ  ْتد س ا٭َس.

 عدددٖ  زأ٣ ضدد ٌٕ إٔ َدد  قًتدد٘ اكٝكدد١خ يددرا زد يًكٝدد د٠ ااًٝدد١ ٗ ايكدد يحل أْدد٘ ٫      

قٝ د٠ اؾدٝؼ  دريو. ٖٚهدرا  كٝدت      اقٓ عا٫ځٸ  اٛ د يدِٜٗ ضٝ ز٠خ َٚ   ٢ً  ًٞ  ٓذل

ايطددددٝ ز٠ كبددددأ٠ مل ٜعددددد   َهدددد ْٞ ٫ٚ اجملُٛ دددد١ اضددددت داَٗ خ  ٚيهددددٞ أُهددددٔ َددددٔ        

اضت داَٗ  قسزا  اػٝرل غهًٗ  َٔ صد٬ٍ ط٥٬ٗد   ًدٕٛ بصدس ْٚدصع يٛا اٗد خ  ٭ْكًدٗ         

 اٍَهد ٕ بَددٔ ٗ َٓڀكدد١ ٜٗدسخ أضددؿٌ  بددٌ ٜدد ؾحلخ ٭ْد٘ ٫ اٛ ددد طسٜددل يًطددٝ زاا      اٍ

ق١ُ اؾبٌ بْراى. ّٚهٓٓ  ايكٍٛ إ ا٫ضت٤٬ٝ  ٢ً ايطٝ ز٠  اِ  ٖٛ اعبرل  ٔ ا ي١ 

ايط ٘ ٚايسؾة يًٛقحل ايرٟ أزادا إٔ اؿسق٘ قٝ د٠ اؾٝؼ  ٢ً َٓ قدًٞ اؾبٗد١   

ايكَٛٝددد١خ ٖٚدددٞ ٗ ْؿدددظ ايٛقدددت زضددد ي١ شلدددِخ َؿ دٖددد  إ ق ٚيددد١ اقؿددد ٤ إٓ قدددًٌ      

ك  ٌ  دد يسؾة ٚإٛا ٗدد١خ ٚقددد ٚؾددًت     ًدد٢ ثددٛز٠ ايػددع  يددٔ اددٓ و ٚضددت     يتؿدد فٚا٫

ٚ   اٍ  يؿعٌ  دد َٔ زضد ٥ٌ ايدسؾة َدٔ  ٓ ؾدس اؾبٗد١ ايكَٛٝد١         اٍقٝد د٠ اؾدٝؼ 

ايس٥ٝظ قجلڀد ٕ ايػدعيب ايدرٟ ند ٕ ٖدٛ ٚفُٛ تد٘  ًد٢  ٬قد١  ٝدد٠ َدحل اؾدٝؼ            

 ايعس ٞ ايرٟ ن ٕ ٜٓؿر اعًُٝ ا٘. 

٠ َددحل ش٥٬َدددٞ  أْددي  كٝددت صدد٬ٍ اًددو ايؿددذل      أذنددس  ايطددرل٠ ايرااٝدد١خ    اٍٚ ددٛد٠  

إٓ قًٌ إػسدٜٔ ٗ َٓڀك١ ايك يحلخ ٚمل اْكڀحل  ِٓٗ ض٣ٛ أٜد ّ َعددٚداا ٗ  ٝدد    

ا٭قجل٢خ  ٓدَ  قسز ا أْ  ٚزؾٝكٞ ايكٝ دٟ قُد ؾ حل َڀٝحل إػ َس٠   يطؿس َٔ 

ٜدد ؾحل  ًدد٢ َددً ايطددٝ ز٠ إ ڀٛؾدد١خ اٝددك ُهٓدد  َددٔ ايتُٜٛدد٘ ٚإددسٚز َددٔ    اٍايكدد يحل 

َٓڀكدد١ ٜٗددس يٓكددحل ايطددٝ ز٠ ٖٓدد ىخ ِٚػددٞ  ًدد٢       اٍ ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼ اتدد٢ ٚؾددًٓ    

ايك يحل. ٚقد  دْ    يؿعٌ  اٍأقدآَ  ات٢ ق١ُ اؾبٌخ يصٜ ز٠ أضسْ  ٚايعٛد٠ فددا 

ٗ ٜد ؾحل. ٚ٭ٕ قٝد داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١      َػٝ   ٢ً ا٭قداّ  ٔ طسٜل َٓڀكد١ اڀٝد   

   ٕ سْٚدد١ اٝٓٗدد  ن ْددت اعددٝؼ ٚددسٚف ؾددعب١خ ؾكددد قددسزٚا اضددت داّ ايعُددٌ ايطٝ ضددٞ ٚا

  دٕ.  اٍيً سٚع َٔ ٖرٙ ا٭ش١َخ ات٢ ٜتُهٓٛا َٔ ايعٛد٠ 

ند ٕ  ًدٞ  دٓذل ٫ بد ڄ ز٥ٝطدٝ ڄ ؾٝٗد خ       ٚ خاه ٝـ ايعُدٌ ايطٝ ضدٞ ٚايٛضد ط ا     س٣

ثكددٌ يددد٣ ّددٌ اؾبٗدد١   أٜكدد ڄ ندد ٕ يدد٘ ٚنْٛدد٘ ندد ٕ ّ ددٌ ٜطدد ز اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ  

 اٍيحل ٚغرلٖددد  ؾدددأ إٓ قدددًٕٛ ايٓددد شإٛ ٗ ايكددد     ٚقددددايكَٛٝددد١ نك ٥دددد َٝدددداْٞ.   

ايػددع  فددددا يددد ُِٗ ٚايٛقددٛف ظدد ْبِٗخ    تبدد زِٖ َٓ قددًٌ َددٔ أ ددٌ اسٜتدد٘       
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ٜددد ؾحل يًكددد ٤  ددد ٕٛاطٌٓ  اٍٙ. ٚٗ قددد٤ٛ ٖدددرٙ إطدددت داا نًؿدددت  ددد يعٛد٠  اضدددتكسازٚ

 ٚغسه أ ع د إ٪اَس٠ ٚايكٝ ّ ظُحل ايتدل  ا يًُٓ قًٌ إػسدٜٔ   ؾب ٍ.

ٍ  دد٫ٛا ٗ  دددد َددٔ ايكددس٣ ايددَ ُهٓدد   َٔ صدد٬خٗ ٜدد ؾحل  دددأا ظُددحل ايتدل دد ا

أيددـ غددًٔ    20ؾٝٗدد  َددٔ ْددحل َبدد يؼ َ يٝدد١  ٝددد٠خ  ٚمت ازضدد ٍ ايدؾعدد١ ا٭ٍٚ َٓٗدد          

إٓ قًٌ إػسدٜٔ ٗ ايك يحل  كٝ د٠ ضد مل   اٍ ٛاضڀ١ إٓ قٌ اطٌ  بد اؿبٝ  

أيدـ غدًٔ ضدًُتٗ      12ايكد يحل ٚعدٛشاٞ    اٍز ٝحل  ًٞخ ثدِ  ؿكتد٘  عدد أٜد ّ   ٓؿطدٞ      

ٜد ؾحلخ ايدَ  أؾدبجلت ؼدت ضدٝڀس٠        آًٍُ قٌ ض مل ز ٝحل  ًٞخ ٚ ددا َدس٠ أصدس٣    ي

اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ بْددراى ٚاػددهًت ؾٝٗدد  أٍٚ قٝدد د٠ قًٝدد١ يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚنٓددت       

 كدددٛا ؾٝٗددد  يهدددٔ ْػددد طٞ مل ٜتٛقدددـ  ٓدددد ٖدددرٙ ااڀددد١خ ؾكدددد قدددسزا ايدددرٖ   أْددد            

٤ َددٔ ابكدد٢ َددٔ    دددٕ  ددأٟ طسٜكدد١ ن ْددت يًكدد      اٍٚفُٛ دد١ َددٔ زؾدد قٞ ٗ ٜدد ؾحل    

قٝ داا اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٖٓ ىخ ٕعسؾ١ ايٛقحل ايط ٥د ٗ  ددٕخ ٚطدسه َٛقدٛع قٝد داا     

ٚقٛا ددد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ إػددسدٜٔ ٗ اؾبدد ٍخ ٚايبجلددك  ددٔ اؿًددٍٛ ايتٛؾٝكٝدد١ ايددَ   

  دٕ.   اٍضتُهٔ َٔ  ٛد٠ إٓ قًٌ 

ٚٚقدعتٗ  ٗ   أثٓ ٤ ا٫ضتعداد يًطؿس ارنس ا ايطٝ ز٠ ايَ أاٝت  ٗد  َدٔ ايكد يحل   

َٛقددحل ايطددٝ ز٠  اٍٗ  ٚايطدؿس  ٗدد خ ٖٚهددرا ؼسنٓدد  اتد٢ ٚؾددًٓ    اؾدد٬اؾكددسزا  خٜٗدس 

َٚعٓ  أاد إٗٓدضٌ ايرٟ ؾجلـ ايطٝ ز٠خ ؾٛ د إٔ  اط زااٗ  قدد اعڀًدتخ نُد  مل    

اعددد اعُددٌ يتٗ يددو  ڀ زٜدد١ ايتػددػٌٝ ٚغرلٖدد  عهددِ  ك ٤ٖدد  ٗ ايعددسا٤ ؾددذل٠ طًٜٛدد١خ   

ٚ يهٓٓ  ُهٓ  َٔ ااك ز  عة ايك اٱطد زاا ٚ  يتد يٞ مت اػدػٌٝ ايطدٝ ز٠      اؾد٬ه ڀدحل 

 ڀد   عدة اٱطد زاا يتتٛقددـ     اٍٚايطدؿس  ٗد خ يهدٔ ايڀسٜدل ن ْدت ٚ ددس٠ ٖد  أد٣       

ٗ  ي٬ضدتُساز   يساًد١. أْٗد  زاًد١ َكد١ٝٓ      اؾد٬ا ايطٝ ز٠ َٔ  دٜددخ  ٚادتِ ق ٚيد١    

د٠ ااًٝد١   ددٕ أْد  ٚزؾد قٞ ٗ ايكٝد      ا١٦ًٍَٝ   ٕت    ٚإػ َسااخ  ؾؿدٞ زاًدَ ٖدرٙ    

ٗ ٜ ؾحل ِٖٚ ْ  ٞ   ُ ٕ ٚايػٝ  و٢ٝ قجلڀ ٕ ٚاطٌ  بد اؿبٝد  ٚقُدد  بدد    

اهلل ٚقُدددد ق ضدددِ  ًدددٞ ٚقُدددد ؾددد حل ايعدددٛد ٚقطدددٔ اًدددٝظ  ٚضددد ٥ل ايطدددٝ ز٠         

إٗٓدددع قُددد  بددد اهلل  ددٔ اڀددبٌ إًكدد  ْؿددـ ايًٝددٌخ نٓددت قددد ؾددػت زضدد ي١        

ٚزؾدد قٞ  دد يعبٛز ٗ نددٌ    دد زلٞ ؾدد حل ؾ قددٌ  كددٛ ايكٝدد د٠ ااًٝدد١خ   يطددُ ه يددٞ       

ْك ٙ ايتؿتٝؼ ٗ  دٕ دٕٚ ا دذلاض ٚصتُتٗد   تدٛقٝعٞخ ٚاتكدُٔ ايطدُ ه يًكٝد د٠       

ااًٝددد١  ددد يعبٛز ندددٕٛ يددددِٜٗ يكددد ٤ ٗ  ددددٕ يدددسأ  ايؿددددع   دددٌ اؾدددٝؼ ٚاؾبٗددد١       

 ايك١َٝٛ. ٚيهْٛٞ  ٫ أ ٝد ايهت  ١ ؾكد نًؿت أاد ايهتب١  هت  ١ اًو ايسض ي١.

سف أْٗ  غرل َعكٛي١خ يهدي أزداٗد   درزا ؾكد٘خ نْٛٓد       يكد ؾػت ايسض ي١ ٚأْ  أ  

٫ ْعددذلف   يكدد ٥ٌُ  ًددد٢ ٖددرٙ ايٓكدد ٙخ ْٚعتددددل إٔ اٛقٝؿٓدد   أٚ اعسقددٓ  يًتؿتدددٝؼ       
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نُٓ قًٌ ض ُٖٓ  ٗ ؼكٝل ا٫ضتك٬ٍ ٖٛ ْٛع َٔ اٱٖ ١ْخ ٚأَس غرل َكبدٍٛ. ٚٗ  

ز٠ ايطددٝ ز٠خ ايٛقددت ْؿطدد٘ قسزْدد   دددّ ا٫ْؿددٝ ع ٗ ا يدد١ اعسٸقددٓ  ي٬ تكدد ٍ أٚ َؿدد د      

اضددتُسا ايساًدد١ ٚػ ٚشْدد   دددداڄ َددٔ ْكدد ٙ ايتؿتددٝؼ ا تدددا٤ َددٔ اؿبددًٌٝ اتدد٢ داز    

 ضعد َدصٌ َد١ٜٓ  دٕخ اٝك نٓ  ْعسض ايسض ي١ ِٚػٞخ دٕٚ أٟ ا ذلاض.

يهٔ اؿٜ مل و يؿٓ  ٗ بصس ْكڀ١ يًتؿتدٝؼخ ؾكدد ند ٕ إسا ڀدٕٛ ٗ ايٓكڀد١      

   ُ ٔ اجملد َٝحل ايدَ مت ا تك شلد خ َٚدٔ     ٜعسؾْٛٞ غ ؿٝ خ  ٌ إٔ ث٬ث١ َدِٓٗ ند ْٛا قد

ثددِ اطدد٬م ضددسااٗ خ َددٔ قبددٌ فُٛ دد١ َكدد اًٞ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ايددَ نٓددت أاددد          

ق داٗ خ ٚذيو أثٓ ٤ ايؿساع َحل  ب١ٗ ايتجلسٜس ٚاؾٝؼ ٚا٭َدٔ. شلدرا اد ٍٚ أٚي٦دو     

اؾٓددٛد ٗ ايٓكڀدد١ ا تكدد يٞ ٚفُددٛ َخ يهٓٓدد  زؾكددٓ  ٚٚا ٗٓدد خ ؾتددٛاس إٛقددـ ٖدد      

ا٫اؿدد ٍ  ك ٥ددد غددسط١ ايػددٝ    ُدد ٕخ َٚددٔ اطددٔ اؿددٜ ندد ٕ       اٍ اقددڀس اؾٓددٛد 

ق ٥ددد ايػددسط١ ٖددٛ إٓ قددٌ ؾدد حل  ًَكدد ٙخ  أاددد زؾدد قٞ أثٓدد ٤ ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞخ زَدد      

 ددٌ ٭ْدد٘ َددٔ فدد َٝحل ايددس٥ٝظ قجلڀدد ٕ ايػددعيبخ ٚ ٓدددَ   ددسف ازلددٞ أَددس َب غددس٠    

َ   اٍ عددددّ ا ذلاقدددٓ  ٚأ ًػٓددد    ؿكدددٛز    ساؾكددد١ غدددسط١ ايػدددٝ    ُددد ٕ. ٚؼسنٓددد  

 َكس ايػسط١. اٍاؾٓٛد يٓ  

َٚدد  إٔ ٚؾددًت ٚزؾدد قٞ اتددد٢ قٛ ًٓدد    ضددتكب ٍ ادد ز ٚاضتكددد ؾ١ َددٔ قبددٌ ؾددد حل         

ًَك ٙ ٚق  ٘ إب اك قُد ْ  ٞ قُدخ ٚأث ز ٖرا  إٛقـ دٖػ١ اؾٓٛد ايدرٜٔ  

ؿدساؾِٗ.  عددٖ  قد ٍ يدٞ ؾد حل ًَكد ٙ       اْ ا٣ٍ دٻأأاٛا َعٓ  َٔ ْكڀد١ داز ضدعدخ ٖد     

ٞ َ شادد ڄ ايسضدد ي١ ايددَ  سقددتٗ  ٗ ْكڀدد١ داز ضددعدخ ق شلدد  ٖٚددٛ ٜعددسف قؿػدد اٞ          : أزْدد

ايدلٜڀددد ْٞخ ٚ ٓدددَ  قسأٖددد    ضددتعُ ز َٚػدد َسااٞخ  َٓدددر أٜدد ّ ايعُدددٌ ايؿدددا٥ٞ قدددد ا٫   

أْؿ س قجله  ٚق ٍ: أْ  أاٛقدحل َٓدو َ دٌ ذيدو اْد٘ غد٤ٞ ٚسٜدـخ  عددٖ  غدسات يد٘           

ايكَٛٝد١ أْؿطدِٗ    ايٛقحل ايكد ٥ِخ ٚاـڀدٛاا ايدَ ُدت يًتكد ز   دٌ قٝد داا اؾبٗد١        

ٚنرا قٝ داا اؾٝؼ ٚا٭َٔ ٚأِْٗ ٜكدزٕٚ إٔ ايٛقحل ايرٟ ٜعٝػد٘  ددد َدٔ قٝد داا     

اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚز  ٫اٗ  َػدسدٕٚ ٖدٛ ٚقدحل صڀدأخ َدرنساڄ اٜد ٙ  أٜد ّ ايٓكد ٍ قدد          

 اٱلًٝصخ َ٪ندا ايطعٞ يًتك ز .  

ُ  :ٍ نت  ؾ حل ًَكد ٙ  ًد٢ ْؿدظ ايٛزقد١    ط٦ٛ عد ٖرا اؿدٜك ايٛدٟ ٚإ و ٜطد

ٚٚقچددحل  ًٝٗدد  ٚصتُٗدد  غددتِ   . قدد٘ إددسٚز َددحل أضددًجلتِٗ دٕٚ اؿتددٝؼ يؿدد حل ؾ قددٌ ٚزؾ

َدٜٓدد١ نددسٜذل  دددٕخ اٝددك ٜتٛا ددد ايكٝدد دٟ     اٍايػددسط١ ٚٚد ٓدد  يٓٛاؾددٌ َػددٛازْ    

ايب زش ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ  بدد ايؿتد ه ازل  ٝدٌخ ٚ ددد َدٔ قٝد داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١خ         

َطدد  ٞ ؾددًو  ددسا  ددٌ ٜطدد ز ّٚددٌ      ايددرٜٔ ندد ْٛا َتٛا دددٜٔ ٗ  دددٕ  ٓدد ٤ٶ  ًدد٢      
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 دددٕ ٖددٛ َك  ًدد١ قٝدد داا ٜطدد ز      اٍاؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١. ندد ٕ اشلدددف َددٔ ٚزا٤ زاًتٓدد       

اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٕعسؾد١ َدٛقؿِٗ اشا٤ زؾد قِٗ ايٓدد شاٌ صد زع َدٜٓد١  ددٕخ ايدرٜٔ َدد           

شايددٛا  ًدد٢ صدد٬ف ادد د َددحل ايددس٥ٝظ قجلڀدد ٕ ايػددعيب ٚؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـ ٚقٝدد داا   

ٓدد  َددٔ َك  ًدد١ ايكٝدد دٟ  بددد ايؿتدد ه ازل  ٝددٌ ايددرٟ ندد ٕ ٖدد ٬ڄ      اؾددٝؼخ ٚقددد ُه 

يًتٝدد ز ايٝطدد زٟخ ن ْددت اس ڀدد٘  ٬قدد١  ٝددد٠ َددحل ؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـخ َهٓتدد٘ َددٔ         

اؿؿد ٚ  ًد٢ غدعس٠ َع ٜٚد١ َدحل فُٛ د١ َد  ٜطد٢ُ ايتٝد ز ايُٝدٝيخ  كٝد د٠ ايددس٥ٝظ            

 قجلڀ ٕ ايػعيب يٝطتُس ق ٚزا َٔ أ ٌ اٌ اـ٬ف.

  ٝدداڄ أْدي   ددٕخ نْٛد٘ ٜعدسف     اٍف٦ٝٓ  ٚنٝؿ١ٝ ٚؾٛيٓ  اضتػس   بدايؿت ه 

َدددٔ فددد َٝحل ايكٝددد دٟ ايبددد زش ضددد ٌٕ إكدددٌُٝ ٗ َٓڀكددد١ ايكددد يحل. يهٓددد٘ زاٸددد   ٓددد    

نٓدت َػدجلْٛ   د يكٗس ٚايػكد  َدٔ       ؾكدد ٚضأيٓ   ٔ ض ٌٕ ٚ ك١ٝ ايكٝ دااخ أَد  أْد    

 اٍايكدٍٛ: أاٝٓد    ب دزاد٘  ؾايٛقحل ايط ٥د بْراى  ؾًِ أُ يو ْؿطٞ أَ ّ  بد ايؿتد ه  

أَدد نٔ اٛا دددنِ اتدد٢ ْبٝدددنِ نددْٛهِ آ ضددٝتِ ش٤٬َنددِ ٚأاٝددتِ   يٓعددسف ٖٓدد  

اددد ايػددعسا٤  ٭ شاَدد٬ڄ َػددٗٛزاڄٖٓدد  يتعٝػددٛا  دد يٓعِٝ ٚمددٔ ٗ اؾجلددِٝخ ٚضددسدا    اٍ

 :    ق ٬٥ ٖٝ ِ أاد قٝ داا اؾب١ٗ ايك١َٝٛ قُد  ًٞؾٝ٘  ى ط ايػعبٌٝ 

 ددددد١ٜدد  ٔ  ًدددددٞ ٖٝ ددددِ ش ٝدددددِ ايكَٛٝد 

              

 ٜدد ذٟ اطددٟٛ نددٛا ٚايبدددددددٟٚ  دددددددسّ     

       

 
 قد ندددد ٕ ض ٖ   س سٙ َٔ قبًهدددددِ

           

 ٚايٝدددّٛ ٜػجلددددت  دددٌ َهددددددد١ ٚاؿددددددسّ                                        

 

 
ٚاصتتُت قٛيٞ: إ َ  ق ي٘ ايبدٟٚ  ٔ قُد  ًٞ ٖٝ ِ ٜٓڀبل  ًدٝهِ. ٚأزدؾدت   

ٟٳٸ ضٝ ز٠  دٕٚ اسقِٝ ِٚػدٞ َدٔ   ق ٥ ٬: أؾبجلٓ  ص ٥ؿٌ ٗ ٚطٓٓ   عد إٔ اسزْ ٙخ يد

!  "ضٓكددجلو ا ًددٝظ"ْكڀدد١ ٚنأْٓدد  غس دد ٤ اذا مل ٜددتِ اطددِ ٖددرا ايٛقددحل    اٍْكڀدد١ 

قًتٗد    ًدٗ َ. أٟ أْٓد  ضددٓكّٛ  عُدٌ ٜساد ه يد٘ ايػددٝڀ ٕخ ٖٚدٛ إٛا ٗد١  دٌ ا٭صدد٠ٛ          

ٞٳٸ ق ٬٥: ٜبددٚ أْدو َتدٛاس َٚتعد  َدٔ ايطدؿس        ٚزؾ م ايٓك ٍ.  يهٔ  بد ايؿت ه زد  ً

ٚايٛقحل اؿ يٞخ ا ٍٚ اَتؿ ف غكيب ٚٚ دْٞ  إٔ ٜسضٌ َط  د٠ يطد ٌٕ ٚزؾ قد٘خ   

ايكٝدد د٠ ايع َدد١ َددٔ أ ددٌ  ددٛد٠ ضددد ٌٕ       اقٓددد عَ٪ندددا إٔ اؿددٛاز  دد زڈخ ٚأْٗددِ  ؿدددد      

ٚزؾ ق٘خ ط يب  اشلد٤ٚ ات٢ ٜتُهٓدٛا َدٔ نطد  ايكٝد د٠ ايع َد١ ٚ ًد٢ زأضدٗ  ايدس٥ٝظ         

جلڀ ٕ ي٬اؿد م ادٍٛ  دٛد٠ قٝد داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ إػدسدٜٔ صد زع  ددٕ. ٖٚٓد  أٚد           ق

 اٍإٔ  بد ايؿت ه ازل  ٌٝ قدد أٚؾد٢  ٛ ددٙخ ٚأزضدٌ   يؿعدٌ ايكٝد دٟ غدٛقٞ         غ ز٠اٱ

ايكد يحل يصٜدد ز٠ اجملُٛ دد١ اٝددك أٚؾددٌ َبًػدد ڄ َدٔ إدد ٍ ٬َٚ ددظخ ٭ٕ ذٖ  دد٘ ندد ٕ قددد     

                                                                                       ؾ دف ؾذل٠ ايعٝد.                    
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 س والعبروالدر نتعظ منعندما تمسى الظروف 

نٓد  َدحل ندٌ َٛا ٗد١  طدهس١ٜ أٚ ن زثد١        1968َد زع   20 تٗ ايؿذل٠ ايَ أ كبد 

أٚ إددسض   اؾددٛع أٚ ايدددلد  أٚ اتدد٢  ٓدددَ  ٜؿددٝبٓ    خأٚ نُددٌ ٜعذلقددٓ   خؼددٌ  ًٝٓدد  

  ٕ  خْػدددعس   يػكددد  َدددٔ زؾددد م ا٭َدددظ   خٚمدددٔ َػدددسدٕٚ ٗ اؾبددد ٍ ٚايػدددع   ٚايٛدٜددد 

ٝٿ      خٚايسغب١ ٗ ا٫ْتك ّ َِٓٗ ِ ْٗ ٓد  ٚضدًٛنٝ آ    ٚيهٓٓ  أٜكد ڄ ْكدـ َدحل ايدٓؿظ ْٚكد

ٓ  ْْعٝد َعٗ  ذنسٜ ا ايع٬ق ا ايسؾ ق١ٝ اؿ١ُُٝ ايَ ز ڀتٓ  َٜٛ ڄ َحل َٔ ٜڀ زدٚ

 خايٝد٘ ا٭َدٛز   تؾٝتُهٔ َٓ  ايػعٛز   ؿصٕ ٚا٭ضدـ ٕد  بيد    خايّٝٛ ٜٚتعكبْٛ  يٝكتًْٛٓ 

ٓددٛه ؾٓتد ع  نُصٜدل ٚادد٠ ايؿدـ     اٍٚمد ٍٚ دزاضد١ ٚؼًٝدٌ ا٭ضدب   ايدَ قد دا       

ْٚتط ٤ٍ نٝدـ نٓٸد     خاؾب١ٗ ايك١َٝٛ أص٬م عة ايكٝ داا ٗ  دّ ا٫يتصاّ  كِٝ ٚ

ٓٸ  ٗ إ قٞ ايكسٜ  زؾ م ض٬ه. ٚنٝـ أؾبجلٓ      هُعٓ  ايتِٓٛٝ  خأٟ نٝـ نڂ

  ٚاشلدددف ضددتعُ زايٛاادنياؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  ٚإددذلع ايٛااددد قددد ايعدددٚ ايٛااددد نيا٫  

إكدددع ايٛاادددد نيؼسٜددس ايدددٛطٔ  اتدد٢ اككٓددد   ٛادددآ  ٚ ته اؿٓددد  ٚاؿ ٚٓدد   ًددد٢       

ٓٳ  ايدددبعة ٚاكدددجلٝ آ  ذيدددو اشلددددف ٖٚدددٛ ايتجلكٝدددل ايٓددد  ص ٚغدددرل        ػدددسٚٙ إ ٳعكددد

 .ٜڀ ْٞايدل ضتعُ زي٬ضتك٬ٍ ايٛطي َٔ ا٫

رلآد  ٚددسٚف إساًدد١ اؾدٜددد٠ ايدَ أ كبددت َساًدد١ ايهؿدد ه    غٕدد ذا  :ٍ ٤نٓد  ْتطدد  

ٓٿ  ؿٗ ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ إطتك١ً ٚايَ نٓٸ  ْؿٹد  ٤أٟ َسا١ً  ٓ  خ إطًو ؿٗ   أْٗد   ْٚؿد

يهدٔ   خَسا١ً ايبٓ ٤ ٚايتڀٛز أايط٬ه ْٚبدؾٝٗ  ٌَ  أْٓ  ضٓٛدع ٪ٚنٓ  ْ خغ ١ٜ آًُ 

ٚ ا دددأْ  ْعددٝؼ  ُدد  اٝٓ ايعكددٌ   اتدد٢ غدد دز ٚا ب آدد  ػ ٖٗدد   ِدد زع ؿ ؾددٌٝ إساًدد١ 

أٟ  خْكبد ض ايٓؿددٛع اَددٔ  شاداايعٓد ٕ يًتؿددسو ا ايدَ     عددة َدٔ أطًكددٛا ٚإٓڀدل  

 .أْٓ  يځِ ْهٔ اؿٝؿٌ ات٢ ٗ أقٛايٓ  ٚاؿسو آ 

 عػدٛا١ٝ٥ ٚ ددٕٚ    أاٝ ْد ڄ ؾ يهًُ ا ايَ ْڀًكٗ   خاُٝٓ  نتًـ ٜهٕٛ يًه٬ّ اثسٙ

اتددد٢ ٚإٔ  خا ايػكددد  ٚاؿتكدددد يدددسٚه ايسؾددد ١ْ ٚايًب قددد١ ٚإطددد٦ٛي١ٝ   اؿهدددرل ٗ ؿٛددد  

ٚ ٚ ا٫چ إٔ شل  َع ْٝٗ  خن ْت فسد نًُ ا اؿكدد   ٠ثد ز ااأثرلٖ  ايطًيب ٗ اضتػدع ز 

 .ٚايهسا١ٖٝ  ٗ ايٓؿٛع

اْعداّ اي كد١  دٌ زؾد م ا٭َدظ  ٚ ددّ       اٍثِ اڀٛز  خن ٕ ا٫صت٬ف أ٫ٚڄ ٗ ايسأٟ

ٞ ٚا٭ٜدٜٛيٛ ٞ  ٚا٫ تع د  ٔ ايتؿهرل ايعك٬ْدٞ اشلد دف   إط ١َٚ ٗ ايتٛ ٘ ايطٝ ض

.ٖدرا  .صًل أزق١ٝ َػذلن١ اتك طحل  ًٝٗ  َؿ ؿٓ  اتد٢ ْكدـ ْٝعٓد   ًٝٗد       اٍ

ايتؿدد دّ ٚايٓؿددٛز ٗ ايددتؿهرل  ددٌ قٝدد داا ايتٝدد ز ايٝطدد زٟ إتددأثس عسندد١ ايكددٌَٛٝ     
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اًو  خأصس٣ ١ٔ  ٗٚقٝ داا ايكٛاا إطًجل١ َ خايعس  ٚا٭ؾه ز ا٫غذلان١ٝ َٔ  ١ٗ

 َ ايدلٜڀددددد ْٞ  ضدددددتعُ زضطددددد١  طدددددهس١ٜ ؽددددددّ ا٫ ٪ايدددددَ ن ْدددددت قبدددددٌ ا٫ضدددددتك٬ٍ 

أْددت  داصددٌ آٛددِٝ   خايكَٛٝدد١ ٚإتعدد طؿٌ َعٗددِ َددٔ ايكٝدد داا ايُٝٝٓٝدد١ ٗ اؾبٗدد١   

ٕ ابي دٚيد١ ْٛد ّ   أحل ٜٝط زٟ ٜ٪َٔ  أْو ئ اطتڀ  ادُٖأاؾب١ٗ ايك١َٝٛ اٝ زٜٔ 

ؾ يؿدساع ايعد ٕٞ    خٗ  صٜدس٠ َعصٚيد١  دٔ ايعد مل    ٚق ْٕٛ ٚاكُٔ اضتُسازٖ  ٚاڀٛزٖ   

 ١ٝ ضٝ ضدددد١ٝ ٚ طددددهس١ٜ ٚاقتؿدددد د١ٜ  ٝع٬قدددد ا اضددددذلاا  ب٘ إ اددددسأٜؿددددسض  ًٝددددو  

 ٚاقجل١ َحل أٟ َٔ إعطهسٜٔ إتؿ ز ٌ   ٕٝ څ. 

 ايتٝ ز ايٝط زٟ اعدل  ٔ ا٭ؾه ز ايت ي١ٝ : ااآ  ن ٕ  عة َٔ قٝ دا٤ٗ يك 

ٕ  ٫ اْٗددِ -٤   ددٌ   خ١ٜضددتعُ ز ١ٜ  ٚإ٪ضطدد ا ا٫ ضددتعُ ز ٘  ايدددٍٚ ا٫ ؾكدد  ّكتددٛ

 .ضتعُ زصدّ أٚ ي٘  ٬ق١   ٫ ٤ايٓؿٛز َٔ أٟ  غٞ اٍاعداٙ 

بعة قٝ داآدد  ٠ ايبعٝددد٠ يددٓٛددساي ددٌ إٔ  خايكَٛٝدد١ ٜ٪َٓددٕٛ ؾكدد٘   ٭ؾهدد ز ٫  -٠

 ١ٖٝ.اٯؾ م ايساب١ يٮ اٍن ْت ات  ٚش اؿدٚد ايك١َٝٛ 

ٛ  ااَدد ّ اًددو ايكٝدد د  أ ٜهددٔ مل -٣ ١ اددٛؾس يًدٚيدد١ ايؿتٝدد١ اؿُ ٜدد١     ٕٝدد ٠َددٔ قدد

ا٫چ  دٍٚ   اٱَدلٜ يٝد١ ني١ٜ ضدتعُ ز ايعطهس١ٜ ٚا٫قتؿد د١ٜ ٚآد ٖة َعطدهس ايددٍٚ ا٫    

 .ا١َٕٛٛٓ ا٫غذلان١ٝ 

ٌ        ٚاأندددد -١  دددٌ    خ دددإٔ اًدددو ايتڀًچعددد ا مل ٚيدددٔ ٜهدددٕٛ ؼكٝكٗددد   ددد ٭َس اشلددد

ايددرٟ  زضددتعُ نٝددد   ددإٔ ا٫ ٜتڀًدد  صًددل ثددٛز٠ ٗ اي ددٛز٠ ٚؾٝٗدد  ضددٝهٕٛ ايكددُ ٕ ا٭   

 .ث ١ْٝ َٔ ايٓ ؾر٠ ايٝٗ  دز أزقٓ  َٔ ايب   ئ ٜعٛد غ

ٕ أاٍ ٜدد٪زم ذانسآدد  ٜٚددرنسْ  َدد ذا ٜعددي    َدد  شايتدد زٜ  ايكسٜدد   ددداڄ   ندد ٕ -٥

ٛ  ا اكدد ٕ أندد ٕ ا٫زُدد ٤ ٗ   راشلددخ  ٓبٝدد١أ١ٜ اضددتعُ ز ٠طددتعُس أزقددو ٚغددعبو قدد

انٞ ٖدٛ اـٝد ز   إعطدهس ا٫غدذل  إٔ أٟ  خ١ٜضدتعُ ز إعطهس إٓد ٖة ٕعطدهس ايددٍٚ ا٫   

 ددٌ ايٛاٝددد ٗ ْٛددس  ددص٤ َددٔ ايكٝدد د٠ ايٝطدد ز١ٜ إتددأثس٠   ٭ؾهدد ز ايكَٛٝدد١           خا٫ْطدد 

  .  يٓه١ٗ ا٫غذلان١ٝ ١إػبع

ايطٝ ضدد١ٝ ٚا٫قتؿدد د١ٜ   ً٘عٓ ؾددس ايكٝ دٜدد١ ؾٝػددهٌ  تٛ ٗ ادد ييتٝدد ز اٯصددس  اَدد  أ  

ْٛس أصس٣  ٖٚٛ َد ّٛ َٔ قٝ داا ايكٛاا إطًجل١ ٚا٭َٔ ٚي٘ ٚ ١ٗ خايٌُٝ إعتدٍ

 َٗٓٚ:  

ٕٳ  ت  - ضٝظ دٚي١  س ١ٝ ؼدد  ٬قتٗ  َحل ايددٍٚ إؿد حل إػدذلن١ ٚ ددّ     أٜ٪َٓٛ

   .ٕ ايداص٦١ًٝٛايتدصٌ ٗ ايػ

 ااب ع ْٗ  ضٝ ض١ اؿٝ د اٱه  ٞ ٚ دّ ا٫مٝ ش ٗ  ٬ق اٗ  ايدٚي١ٝ. -
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 أغدده ٍ ٚأضدد يٝ    ضددتعُ زٚضدد ٥ٌ ايتجلؿددٌ َددٔ  ددٛد٠ ا٫   ااددد٣ٜ٪َٓددٕٛ  ددإٔ   ٫ -

 إؿد  ١  دٜد٠ ٜعتُد أٜك ڄ  ٢ً ا  د٠ اساٝ  ايبٝدت ايدداصًٞ ٚآكٝتد٘ َدٔ ايعٓ ؾدس      

٘    ي١ َٔ اؿٌٓ  يًصَٔ إ قٞ  طب  ا٫ضتك٬ٍ ايٛطي َٚد  ع َدٔ ٚدسٚف    ْدت   ٓد

ٝٸدد١ اطدد  د ٗ     ا٫ تُدد د  ًدد٢ ايددراا ٚإٔ ذيددو ايتجلؿددٌ قددد ٜتڀًدد  صًددل ثددٛز٠ داصً

 اضتُساز ايدٚي١ ايؿت١ٝ ٚاڀٛزٖ .

ٕ  ن ْددت     ٓٛددس يًُ٪ضطدد ا ايعطددهس١ٜ  ا ٘د٠ شلددرا ايتٛ دد ٪ٜددايكٝدد داا ايعطددهس١ٜ ا

 خز ول ٭ادد إػد زن١ ٗ ٖدرا اٱ    ٫ٚ خٚا٭١َٝٓ ٚنأْٗ  َٛزٚ  غس ٞ شلِ ٚادِٖ

    ٝ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٖددٛ  داٜدد١ ضددجل      ٜٞٚٓٛددسٕٚ  ددإٔ اڀعددِٝ ايكددٛاا إطددًجل١  ؿدددا٥

  . ٌ أْ٘ اْك٬   ًِٝٗ  خقداَِٗأايبط ٙ َٔ ؼت 

ٗ ايب زا١  ا٪ذٟ َط َعٓ   ن ْت نٝـ –مٔ إػسدٕٚ ايّٝٛ  -أٜك ڄ ْترنس

اًو ايتؿسو ا إتڀسؾ١ َٔ قبٌ  عدة ايكٝد داا ايعطدهس١ٜ ٗ اؾدٝؼ ايعس دٞ أٚ      

نٓدد  ْؿددؿِٗ  نيغدد١ً ايعكدددا٤   عبدد زاا ايذلٖٝدد  عطددِ ا٭َددٛز  طددهسٜ ڄ َددحل َددٔ       َدد 

٠ اػر١ٜ اؾدٝؼ  عٓ ؾدس   ى يؿِْٛٗ ايسأٟ ٚايتڀًحل ايطٝ ضٞ أٚ َٔ و ٍٚ ابي ؾهس

 .ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ

ْٓطد٢ أٜكد ڄ َد  ق  ًدٗ  َدٔ ايتڀدسٸف        ٕ ٫أ خيهٔ  ًٝٓ  َٔ أ ٌ اكِٝٝ ْٚكدد ايدراا  

ايدتؿهرل  د يعٓـ دٕٚ إ    اايدَ ؾدعد   خٗ ايكٍٛ َٔ  عة  ٓ ؾدسْ  ايٝطد ز١ٜ ايػد  ١   

يًتڀدسف ٗ ايدسدٚد  ًد٢ قٝد داا اؾدٝؼ       ايدبعة  ٚ ٛاقب٘  ٓدَ   دٓو  ٘ادزى ْت ٥ 

 .  "ضٓ عٌ َٔ ْ  ِ ايعكدا٤ َٓ ؾٌ يًط  ٥س "سٚا غع زاا ايتڀسٸف َٚٓٗ   ْٚػ

ٚ  ٕ  ٓدد ٙخضدد ١ٜٚ يً ٬ؾدد ا َٚدد    ْٝأ  ضتعساقدٓ  يت زىٓدد  ايػدد ٥و ٖددرا ٚايٓتد ٥  ا

ٕ ْتٓد شٍ  أْد٘ ند ٕ َدٔ اؿهُد١  ًٝٓد  ْٝعد ڄ ٜطد زٌٜ ّٚٝٓدٌٝ         أاضدتٓت ع   اٍْؿٌ 

ٌ َطدددتكبٌ ايدددٛطٔ ٚٚادددد٠  ًْٚتكدددٞ ٗ َٓتؿدددـ ايڀسٜدددل َدددٔ أ ددد   يبعكدددٓ  ايدددبعة  

 .ايكٝ د٠ ٚايػع  

ٚايتڀدسف ٚايتصَدت  د يسأٟ      اٖٚ  ٖٞ ايٓت ٥  إ٪ضدؿ١ يتدبي ايڀدسؾٌ ايػدڀجل      

َدددٔ ؾدددٓ ع ايتددد زٜ  اؾٓدددٛ ٞ   اڄٚمدددٔ  دددص٤ خأؾدددبجلٓ ؾكدددد  خٚق ٚيددد١ اقؿددد ٤ اٯصدددس 

ٔ ٗ اؾبددد ٍ ٚ سقددد١ ي٬ًُاكددد ا ٚايهُددد ٥ٔ ٚأؾدددبو إٓتؿدددسٕٚ     َٜػدددسد  خاؿددددٜك

ٗ  دٕ وهُٕٛ ٚيهٔ  كُ ٥س َهطٛز٠  طدب  ايػدعٛز  دأِْٗ ضد ُٖٛا     َساًٝ ڄ ٖٓ ى 

 ضددتكساز ؾدد  ِٗ غددعٛز  عدددّ ا٫  أاتدد٢ أْدد٘   خايٝددّٛ ٤ دددا أ اٍٗ ؼٜٛددٌ زؾدد م ا٭َددظ   

 ٚاـٛف ٖ  ؽب٦٘ شلِ ق دّ ا٭ٜ ّ.
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ندددد ٕ ؿكددددٛزْ  َددددحل ذيددددو ايعدددددد َددددٔ إكدددد اًٌ   خاًددددو ايٛاقعدددد١ اٍٚ دددد يعٛد٠ 

ٌ    ٚاؾدد ٖصٜٔ  أضددًجلتِٗ ٚذصدد ٥سِٖ    ندد ٕ يدد٘ ا٭ثددس     خ عددد ضدد   ا ؾكدد٘ َددٔ ايهُدد

ٚإٔ  خٕٚاٝ  يدِٜٗ اي ك١  إٔ إٓ ؾسٜٔ شلِ ن رلأٚ ٘ايهبرل ٗ ْؿظ ض ٌٕ َٚساؾكٝ

 دددداد ندددبرل٠ َدددٔ إددد٪ٌَٓ ٚإتعددد طؿٌ َدددحل    أاهلل قدددد  ٛقدددِٗ ٗ َؿدددٝبتِٗ ٖدددرٙ   

 ٚأتػدددسد ٗ اؾبددد ٍ  ايٜطدددتجلكٛا  ٌ ٫ٝقكدددٝتِٗ َٚعٗدددِ نبػدددس َٚٓ قدددًٌ اكٝكددد  

   .٤ِٖ ا١ دَ اضتب

ٚعهدِ َعدسؾَ  ٝدداڄ ٕٓڀكد١      خَٓڀكد١ ايكد يحل   اٍاٯَٔ ٚات٢ ْكُٔ ٚؾٛشلِ 

ٜددد ؾحل  ٚن دددس٠ إٓ ؾدددسٜٔ ـٝ زاآددد  ٗ إٓددد طل ٚايكدددس٣ ايدددَ ضدددٓ ت ز ايعبدددٛز ؾٝٗددد    

 ٕ  ًدددٞ ثدددِ َٓڀكدد١ اؾس ددد١ ٚ  ددد ز٠ ثدددِ   ضدددتهٕٛ  دددل اؾبدددٌ ا٭ طسٜكٓددد   أصدددلاِٗ  دددأ

ادٟ  ٓ  ثِ َٓڀك١ ص ي١ٝ اط٢ُ ايٓ  د َٚٓٗ   ايعٝ ض٢ ٚايسٚق١ ثِ  س ١ ايدزع ٗ ٚ

ٗ  َٓڀكد١ ضدٓ ه   اٍ بدٌ اسٜدس ثدِ ايكدسٜٔ َٚٓٗد        آٍَڀك١ ا ٌٕ ثِ  اٍضٓعدل 

 .ايك يحل

ٌ   اساٝبد ٚ ددْ   ْعدلٖ  نٓ  ٗ نٌ َٓڀك١ ٚ  ددلټٚا  ٓد٘   إدٛاطٌٓ    ڄ اد زاڄ َدٔ قبد

ِٻ ا  ٚخ   يػدرا٤ دْ  ٜد صٚٗ اشلدٛا٤ ااتؿد ٤ٶ  ٓد خ ثدِ  ت    ايٓ زٜد١   درل٠  ا٭ ِٗ  ط٬ق شداد َدٔ ثد

 َٔ غب   اًو ايكس٣.    دد َٔ زاؾكْٛ 

 !!الجبال وصعودعادل محفوظ خلٌفة 

َ        ٍ ٚ  شيت أارنس نٝـ طًد  َدي ٚاس د ْٞ ايك ٥دد ايعددْٞ  د د صًٝؿد١   قؿدٛ

ٚ   ٓدد  اتڀً  َػك١  صت ز ايڀسم ايط١ًٗ ايَ ٫إ أ اطدًل ايؿد ٛز    ؾدعٛد اؾبد ٍ أ

َدٔ اعد     ٙ  ْد    ٖد ثِ غده٢   ١   يهُ ٥ٔ".٦ْت ًَٝ"ات٢ ٚإٔ ن ض صسا:أٚ نُ  ق ٍ 

أٟ أزض ٖرٙ ايدَ   َ شا ڄ:"ٚق ٍ  خيً ب ٍ ااٝڀ١  كس١ٜ َػأي١ ٙأثٓ ٤ ؾعٛدَٚػك١ 

اساّ  ًٝهِ َٔ أ دٌ   :"ٖٛ ٜكجلو"خ ثِ أزدف ٚتعٝػٕٛ ؾٝٗ ي داد اصت زٖ  يهِ ا٭

ٜطدت دّ    دَٛكـ نيضدسط ٕ ايبجلدس    أ اٍَدس ايٓد ٖٞ   إب د٨ اٛيتُدْٛٞ َدٔ ايدٛشٜس اٯ   

 . "ايؿ ٛزٖرٙ ٝتطًل ينٌ أطساؾ٘ 

ٕ ٜتطًل اؾبد ٍ  أايٓدل٠ اؾ د٠ ٚأقطِ  يٞ  أْ٘ اقڀس  اٍثِ غرل أضًٛ  ادٜ ١ 

ا٭ز عددد١ اتددد٢ ٗ  عدددة ايڀدددسم ايدددَ    ٘طساؾدددأااٝڀددد١  كسٜددد١ "َػدددأي١" َطدددت دَ ڄ   

س يددٞ ٚ بٻدد خاڀدد  ايٛقددٛدأٓدد ٍ  ٚأٗددٛزٖٔ إدد ٤ ٚاعدلٖدد  ايٓطدد ٤ ٖٚددٔ وًُددٔ  ًدد٢   

نٓددت "٫ٚد ٚغددؿك١ ايٓطدد ٤  ًٝدد٘. ثددِ قدد ٍ:  ندد رلاڄ قددجلو ا٭  ٘ندد ٕ ٜص  دد نٝددـ 

أندددٔ أ دددسف   ذا ..٭ْي ملايكُددد١ ٚأادددظ  دددإٔ اـدددٛف ٜرعي..أاددددزٟ ٕددد  اٍاْٛددس  

َٴ ِ  تؿد    سٖبد١ إساؿعد ا اتد٢ ٚا ٗد      أْي  . ٚدٕٚ إ أطًد  َٓد٘   ايػد ك١"   بد يه
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ٓٸددد يددٞ نٝددـ اضددتڀ ع   ؾددعد أنٓددت  َددٔ اـددٛف :"ٕ ٜػدد ـ ا يتدد٘ قدد ٬٥ڄ أذيددو ؾ

أ أاددددا  إطدددتكبٌ ٫صدددذلا ايبكددد ٤ ٗ  ددددٕ   يدددٛ نٓدددت اقدددس اؾبدددٌ ٚأقدددٍٛ ٗ ْؿطدددٞ  

اتدددد٢ ٚإٔ اؿددددٌ  يددددٞ َدددد  اؿددددٌ   خَعهددددِايطددددؿس َددددٔ َت  دددد  يت ٓدددد  َدددد    ْٝددددت  

اهددسز َدد  ذا اأٚ ٘خ قدد٬ أ أقدد٬ ٞ َ ًُدد  نطددسٚا طددرلها ٚأيعبدددايؿت ه َددٔ ايتعددرٜ  

ٛ أٞ ؾؿد ٍ ا٭َدٔ ٫ تكد يٞ   اِٖ ضهي ز د  ٚد   اؿٌ يعبداهلل اـ َسٟخ ًَُعٞ َ  أضد

ايصقد م   اٍكؿص َدٔ ايٓ ؾدر٠ اـًؿٝد١ يًػدك١     ياشلسٚ  َِٓٗ  د   ٍ٘ٚ َ ً ا٫اٛاٍ ضأا

ٚاتد٢  ازػد ع  زقدٛض أٚ  ٞ  ٚأؼٌُ نٌ َ  ٜٓت   ٔ ٖرا َٔ ًِّاـًؿٞ يًعُ ز٠نياؾځ

يدـ  أٖدٕٛ  أندٌ ذيدو ضدٝهٕٛ     ..ؼٌُ ايكدس   د شلساٚاا  أُهٓٛا َٔ ا تكد يٞ  ضد  اذا 

ٕ  أْٞ َؿ    سٖب١ إساؿعد ا   أز دٛى   ٌٖ اقتٓعت اٯ.. ب يهِ ٖرَٙٔ ؾعٛد  ٠َس

أصس ي َٔ ٖرا اؾب ٍ ايػ ٖك١ ٚإ ٝؿ١  ٚاعك يٞ  ٔ ايطدٍٗٛ ٚايڀدسم ايطد١ًٗ    

ؾددعب١ إساكدد٢ ٖٚددٌ ٗ أزض  ًددٞ  ددٓذل  بدد ٍ   :ثددِ ضددأيي"..ايكدد يحل اٍاتدد٢ ْؿددٌ 

 .نٗرٙ  

ٚٚ دادد٘  ددإٔ ْطددًو    خندد رلاڄ َعدد٘ يهددٔ ن٬َدد٘ ٖددرا  عًددي أاعدد طـ      خمل أ بدد٘

 دإٔ   ٘ٚٚ داد  خٕ اهدٕٛ بَٓد١  َدٔ ذيدو أ  ٚا٭ٖدِ   خٚإٔ ن ْدت طًٜٛد١  اتد٢  أضٌٗ ايڀدسم  

 .ٝ ؿـ  ًٝ٘ َت    إػٞ  ٢ً ا٭قداّي ّتڀٝ٘ أٚ ٬ْڄ اڄْطتأ س ي٘ ٓ ز

َددٔ أ ٓددد ٤ ٜددد ؾحل إٓ ؾدددسٜٔ يٓددد  اتددد٢ مت    ندددبرلٷ  دددددٷ -نُددد  أضدددًؿت –زاؾكٓدد   

 ٛاضددڀ١  ًددٞ  ددٓذل    اٿدد ٳ يٓدد  أاددد "ايبٴساقدد ا"   زٴ ٖٚٓدد ى خَٓڀكدد١ ايكدد يحل  اٍٚؾددٛيٓ  

نٓد   ٚ خايٛاقعد١  دٌ قعڀبد١ ٚايكد يحل     خٗ َٓڀكد١ ضدٓ ه اؿدٚدٜد١   ٚذيو ٚ ًٞ غ ٥حل 

 اعص ٚإٓ طل ايكسٜب١ َٓٗ . اٍ أاٝ ْ ڄْٓتكٌ 

َدد    ْد ٙ  دد دٍ صًٝؿدد١   ٌٿهڂد  أصددلا  ًددٞ  ددٓذل   خايكدد يحل اٍأادرنس  ٓددد ٚؾدٛيٓ    

   ٍ َ ايدٛ س٠    ٗ َٚطد يه  ٜد ؾحل  َٔ َت  د  ايطدؿس ٗ  بد  َدٔ  مل ٜهدٔ َتعدٛداڄ  ًٝٗد      ايد

ٕ تعدسض يًتعدرٜ  َدٔ قد٠ٛ اؾدٝؼ ٚا٭َدٔ ٗ  ددٕ        قبٌخ ات٢ أْد٘ ؾهډدس إٔ اي   ٛٳ َدٔ   أځٖد

كددجلو  ًددٞ  ددٓذل  ًدد٢   ؾ خايددٛ س٠اؾبًٝدد١ ايطددؿس ٗ اًددو ايڀددسم  َػدد م َٚت  دد   

ٗ  َدٔ ا٫ْتكد ٍ يًطدهٔ َعٓد      ٤  د دٍ صًٝؿد١  ٚ تع ٕٚ َٓ٘ مت اضدت ٓ   خاًو ايتُٓٝ ا

 .  ي٘ ايطهٔ يعد٠ أٜ ّ ٗ ؾٓدم ايك يحلَٓڀك١ ضٓ ه اؿدٚد١ٜ  ٚزاٻ
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 كرم أبناء الضالع 

ٚ ًد٢   خنسّ د دِ قٝد داا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٖٓد ى      اٍق ؾ١   ٱٗ ايك يحل ا٭ ١ٝخ 

زؾ قد٘ َدٔ  بٗد١ ايكد يحل      كٝد١  ٚ خ ًٞ  ٓذل  ق ٥دد اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ ايكد يحل    زأضِٗ 

ؾددد حل  بددددٙ ايدددرٟ  ٚأٓدددد خق ٥دددد ؾددد حل خ٥دددد َ دددٝيق  خ ًدددٞ غددد ٥حل:أادددرنس َدددِٓٗٚ

٫ ْٓط٢ أٜك ڄ ٚ خٌ إعسٚؾٌ ٗ  ب١ٗ  دٕٖٝٛ َٔ ايؿدا١٥خ ٚ٘  ٬ق١ زؾ قٝ ي تز ڀ

 .نسّ إٛاطٌٓ إ دٟ ٚإعٟٓٛ

ـ  ٔ  سغِأْد٘  ًد٢ ايد    اع بٓ  ن رلاڄ نٝد ا٫ډ  خايٛدسٚف إعٝػد١ٝ ايؿدعب١ يًٓد ع     َد

نٝددـ  ٚأاددرنس خنسآَدد ا ؾتٓ  ٚكدداضتٗ   ٜٚتطدد  كٕٛ ٗ ايذلاٝدد   ٓددندد ْٛا ٗددِ أْ

عدد٠ أٜد ّ ٗ ايكسٜد١    قٝٛؾ ڄ يًٝٓ  ايبك ٤ ٕ  ٜؿسقٛ اٝ ٕٗ ن رل َٔ ا٭أِْٗ ن ْٛا 

ٌ   اٍَددٔ َٓددصٍ  ص٬شلدد  ايٛااددد٠ ْتٓكددٌ   .. َٚدد  شيددت  بصددس نكددٝٛف َعددصشٜٔ َٚهددسَ

أ ٓ ٤ ايكسٜٔ ٚاؾًًٝد١ ٚقبًٝد١ إؿًجلدٞ    ٚقب١ًٝ ايطكًدٟ ات٢ ايًجل١ٛ أارنس نسّ 

ٚ  ٢قددٝ ؾ١ وٝدد   ص ؾدد١نيقددسَٜ غددهحل ٚصًدد١      ٗ ٗ نددٌ  ٚ . ٘صٛادد ا بدددايكٟٛ ْ غددس 

ْٗدِ   أ ا٣ٍ ذيدو  اعدد خ يهٓد٘  َِٗسٳٛدِٖ ٚنځد  ٢ً  ٴا٭َس ٜكتؿس  اًو ايكٝ ؾ ا ٫

 َٔ أ ٌ ٓ ٜتٓ .  ايًٝ يٞ ٜتٓ ٚ ٕٛ اؿساض١ ٜٚطٗسٕٚ أصرٚا 

ٓ    إ  ٜدد ؾحل  اٍ  ذيددو ايددد ِ إدد دٟ ٚإعٓددٟٛ ايددرٟ قدَدد٘ يٓدد  ايٓدد ع أٜدد ّ اْطددجل  

كًعد١  يضد ع  أ ٠ٌ ا دس إٓڀكد١ اؿدٚدٜد١ غدهډ   اًدو  ْ  ٗ اضتكسازايك يحل ٚ اٍَٚٓٗ  

قكددٝتٓ   عدايدد١ قٓ   آدد  ٚاسضدد ت  دد يٓؿظ  ٚابعدد ڄ يددريو اعُكددت ثكتٓدد   خ ؾددُٛدْ 

ٚإط ٚا٠  دٌ ايٓد ع ٗ ؾدسف ايعُدٌ      ١ايطٝ ض١ٝ ٗ ؼكٝل ايعداي  أٖداؾٓ ُطهٓ  ٚ

ْطدتُدٖ  َدٔ اڀًعد ا ٚأغدٛام     خ ٖٚدٞ أٖدداف    ا ايؿكدرل٠ ٚايدزاض١ ٚا٫ٖتُ ّ   يڀبك

ايػدعيب   يتؿد ف ٖرا ا٫ . ٚن ٕٕ ٫ مٝد  ٓ٘أَٛقـ ٚصٝ ز ٚطي  ًٝٓ  ٚ خاؾُ ٖرل

ٚاي بدد ا ادددٚد شلدد  ٗ َٛاؾدد١ً ايؿددُٛد   يٓدد  ّٚدددْ   عصّدد١ ٫    يٓطددب١ ٜعددي ايهدد رل

إؿددد حل  ٚأايطدددًڀ١  ٚأ ٙؾددد ا ايدددبعة  ػٝددد١َب د٥ٓددد  ٚ ددددّ ايتؿدددسٜ٘   بعكدددٓ    ًدد٢ 

  .ايراا١ٝ ايكٝك١

  ٕ صتًؿٓدد  خ زغددِ أْٓدد  اأاددرنس نٝددـ ن ْددت ايكٝدد د٠ ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ ٗ  ددد

ايت زىٝد١   اٖسّ ايكٝ دا ؾإٔ  ددا َِٓٗ ن ْٛا ٗ ق١ُا زىِٗ  ْؿ فٱيهٔ خ َعِٗ

ٚند ٕ   خؾ يس٥ٝظ قجلڀد ٕ ند ٕ ايك ٥دد ايطٝ ضدٞ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١       خيً ب١ٗ ايك١َٝٛ

كٌ اي ٛز٠ َٚ٪ضظ اسن١ ايكدٌَٛٝ ايعدس  ٗ  ٓدٛ  اؾصٜدس٠     ؾٝؿٌ  بدايًڀٝـ  

ن ْٛا ِٖ قٝ دآ  قبٌ إٔ اؿسقٓ  ص٬ؾ ا إ٪ُس ايع ّ ايسا حل يً بٗد١   ْعِ.. . ايعس ١ٝ

قددددَت ايدددد ِ ٚإٛاقدددـ اي   تددد١ يً بٗددد١   ايدددَ َٚدددٔ ايكٝددد داا ايعطدددهس١ٜ   خايكَٛٝددد١
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ٔ  ٜٕ أأارنس نٝدـ  عدد   ٚ .ايك١َٝٛ ٗ َسا١ً ايهؿ ه إطًو ضد ٌٕ ٗ   اقٓد ع  أضدٛا َد

ِ  اٍاضدتُ يتٓ   ايتٓ شٍ  دٔ قٓ   اد٘ ٚايعدٛد٠ يًُػد زن١ ٗ ايطٴدًڀ١ ٚ ػدسض          د ْبٗ

ايٛ دٛد َٓجلٓد     يٓد    دٕ َكدٌَ اٍيٓ  َٔ ٜط َٚٓ   ٢ً اسى زؾ قٓ  يًعٛد٠ أزضًٛا 

إٓ ؾددد  ايطٝ ضددد١ٝ ٚايعطدددهس١ٜ ايع يٝددد١  ٚؾكددد ڄ ٕددد  ٜعسؾْٛددد٘  دددٔ ندددٌ ؾدددسد َٓددد  َدددٔ     

  ڄٚزؾٝكد   ڄ ٢ً ضبٌٝ إ  ٍ أارنس نٝـ ازضدًٛا َدٔ  ددٕ ؾددٜك     اڀًع ا.اَه ْٝ ا ٚ

ٞٻ ٚ ًدد٢ زؾٝكدٞ اطددٌ  بدداؿبٝ  إٓ ؾدد  ايعطدهس١ٜ ايع يٝدد١       اتدد٢  خيدٞ ٜعددسض  ًد

 .ايسا  ايع ي١ٝ نتؿٝٗ ؼٌُ  ٢ً ٚايعطهس١ٜ  صٸ٠ايب ٘اكس َعأأْ٘ 

َ ًدِٗ أ ٓد ٤   ؾٓجلٔ  خ١ٕ يًٓؿظ٪ن ْت ا٭ٜ ّ ٚا٭غٗس ُس  ًٝٓ  ثك١ًٝ ٚق ٖس٠ َٚ

ِ  ٖدددرا  ايكدددددزاا ايٓكدددد يٞ ٫ٚ آكؿدددٓ   ايتددد زٜ    اٍْؿتكددددس  ٫أٜكددد    ايدددٛطٔ َٚ ًددددٗ

 ايطٝ ض١ٝ  ٚايعطهس١ٜ.

تكسٜد  ٚ ٗد ا ايٓٛدس ٚيځدِ سلدٌ زؾد م ا٭َدظ ا٫ډ        ي  زغِ ْػ ٙ ايٛض ط ا ايددا٥ 

 ٚ  خا٫ضدتُساز ٗ ػ ٖدٌ اكٛقٓد     ٕإٔ  عة َٔ أؾساد ايكٝ د٠ ايعطهس١ٜ ن ْٛا ٜتعُدد

َدٔ ٜد٪اشزِٖ َدٔ ايكٝد د٠     ٚأْٗدِ  غدعسْ   ٚ خ  يًِٛ اط عاٝ  يدٜٓ  اٱأًٛ  ٖٚرا ا٭ض

يكددددد٠ٛ اَددددت٬نِٗ  ٫ُددددد دِٜٗ ٗ ذيددددو نددددد ٕ   ضددددب   ٚإٔ خايطٝ ضدددد١ٝ قددددد ًُْٚٛددددد   

 .  ايعطهس١ٜ

 ًُتٓ  اًو ا٭ٜ ّ  إٔ ْتد ٥  أٟ ادٛاز ضدًُٞ ٗ أٟ قكد١ٝ يدٔ اهدٔ َٓؿدؿ١         كدي

ٍ ك٠ٛ يد ِ َٔ هًطدٕٛ  ٚ  دي١ ا٫چ اذا مت ايت ٗٝص ٚايتًٜٛو   ضت داّ اي ط ٚيد١   ادٛ

 ٚٗ ز ق٠ٛ ٚ  ٖص١ٜ ايڀدسف إؿد ٚض  ًد٢ أزض ايٛاقدحل.    َٔ ص٬ٍ اإؿ ٚق ا ٚذيو 

َسْدد  ْٚتأٖدد  يًتجلددسى   ػدد ٙ  دددٕ  أمددصّ  نٓدد ٚ ُٝٓدد   خٚؼكٝكدد ڄ يتًددو ايكٓ  دد ا

 ٠  يتٓطددٝل َددحل ايكددٛاا ايػددعب١ٝ ٚاؿددسع ايػددعيب َٚٓ ؾددسٜٓ  ٗ اؾددٝؼ ٚا٭ ٗددص       

اػدهٌٝ قد٠ٛ  طدهس١ٜ قد غڀ١ نأضددًٛ       ػٝد١  ايػدع    أؾدساد ٌ َدٔ  ٚإتڀدٛ   َٓٝد١ ا٭

 ٛقددتٜؿ ٚقددٕٛ ضددًُٝ ڄ   زلٓدد خ ٗ ذاا اي ٖ ًٝٓدد  ٖددٔ  ٕ ٜعددصش قدد٠ٛ ٚازاد٠ أْ٘ أَددٔ غدد

ن ْت ٖٓ ى ٗ  دٕ ٚض ط ا َه ؿ١ ٜدٜسٖ   ًٞ  ٓذل ٚ بدايؿت ه ٚ ًدٞ ْ ؾدس َدحل    

اؿدد م َددحل قٝدد داا   مت ا٫ٚايكٝدد د٠ ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ َددٔ أ ددٌ ْددصع ؾتٝددٌ ايتددٛاس.      

ٕ ْػد زى أ٫ٚڄ مدٔ ز د ٍ ايكڀد ع ايؿددا٥ٞ      أ دٕ  ٢ً غسٙ  اٍاؾٝؼ  ٢ً  ٛدآ  

ع د١  خ ٚذيدو  ايعٛايدل –ٚاؿسع ايػعيب ٚايكٛاا ايػعب١ٝ ٗ اطِ ادس  ايؿدعٝد   

يؿدد١ ٚايتؿدد ِٖ  َددٔ ايٛاددد٠ ٚا٭  ١ٕ َػدد زنتٓ  ٗ اطددِ اًددو اؿددس  ضددت ًل ا يدد   أ

ٚقد ا ايطٝ ضد١ٝ يعٛدآد  ْٝعد ڄ يًُػد زن١ ٗ      ؾُٝ   ٝٓٓ  ٖٚدرا ضدٝ دّ ْتد ٥  إؿ    
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ٕ اهدٕٛ ؾسقتٓد   كٝد د٠    أٚاغدذلطٛا   خضط ا ايطًڀ١ ايطٝ ض١ٝ ٚايعطدهس١ٜ ٚا٭َٓٝد١  ٪َ

 قُد ؾ حل  َڀٝحل ٚاساؾكٓ  ؾسق١ أصس٣ َٔ أ ٌ  كٝ د٠  عبٌ ايػعٟٛ.

ٚقدد آٛ دت    1968ن ْت  دا١ٜ اًو اؿس  نياس  ايؿعٝد  اكسٜب ڄ ٗ ٜٛيٝٛ   ّ 

بٍ  خ ًددد٢ اضدددتٗداف ا٭ضدددس٠ اؿ نُددد١  اڄقؿدددٛزٗ  ٗ ايبدددد٤ ن ْدددت ٖددددؾ  أٖدددداؾٗ .

قطٔ  ٔ ؾسٜد نيا٭َدرل  بدداهلل  دٔ قطدٔ  دٔ ؾسٜددخ ْٚ ٥بد٘ ٚغدكٝك٘ ايػدٝ  ؾسٜدد           

ا٭زاقددٞ  اٍا٫ْطددجل     اٍاقددڀسا ا٭ضددس٠ اؿ نُدد١  ٚقددد  ددٔ قطددٔ  ددٔ ؾسٜددد   

 .ايطعٛد١ٜ

ٗددد  اضدددتُسا ٬ٕاكددد١    ْاذ أ خٖدددرا ا٫ْطدددجل   عدددد يهدددٔ اؿدددس  مل ؼددد٘ أٚشازٖددد      

ٗ ايعٛايدددل   طدددب  زؾكدددِٗ  أ ٓددد ٤ اؾٓدددٛ  ايعس دددٞ  زا ڀددد١ ادددص  ٚاضدددتٗداف ش ُددد ٤ 

ف ايكب ٥دٌ ايدَ   ااضدتٗد ندرا  ٚ خٚ عة َٔ قب ٥ًِٗ ا٫ْؿدٝ ع يدٓٗ  اؾبٗد١ ايكَٛٝد١    

 . ؾسٜد  ٔ ٍب -اؼدا َحل قٝ داا ايسا ڀ١  َٔ إتع طؿٌ َحل ا٭ضس٠ اؿ ن١ُ 

ٚزغددِ َػدد زن١ ٚاددداا    دد ّخ َددٔ ٜكدد ز  َدد  َتكڀددحل  ػددهٌ  اؿددس  اًددو اضددتُسا 

 ٜ اطددِ إٛا ٗدد١  اٍادد٪دٟ مل   ا٫ډ أْٗدد ١اؾددٝؼ ٚايڀددرلإ ٗ  اًددو اؿًُدد١ ايعطددهس

شلدددِ  ٙادددٛؾس ٚؼكٝدددل ا٫ْتؿددد ز ايه َدددٌ  ٚذيدددو  طدددب  غساضددد١ ز ددد ٍ ايكب ٥دددٌ َٚددد      

 اٍا٫ْطددجل    اٍايكب ٥ددٌ كددد اقددڀسا خ ؾَٚٓعدد١ ايڀبٝعٝدد١ اؾػساؾٝدد١ َددٔ اؿدد ١ْ 

َدد ّ ايكددس  ا اؾٜٛدد١خ   أٖٚددرا َدد  ضدد  دِٖ ٗ ايؿددُٛد   خٗدد ؾٍٝ ايهددٛز ٚايتجلؿددٔ  بدد 

 أن س َٔ إ ڀ٘ شل .   ڄشَٓ اًو اؿس أصرا ٖٚهرا 

 خ ٖرا ايؿػٌ  ٗ اطدِ ايؿدساع أادسع ايكٝد د٠ ايعطدهس١ٜ  ند رلاڄ ٚأقدعـ َٛقؿٗد        

س  ٓدد  ٗ إػدد زن١ ٗ اًددو اؿددد   ايكٝدد د٠ ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ ٗ  ددددٕ إ ش ٿ    ٚزأا

 َٚٓٗ : ١ تًؿإ ٗ صٝ ز ىدّ أغساق

 ٚاداا اؾٝؼ ٗ اطِ ذيو ايؿساع. ٠َط  د -

اسف َط ز اڀًع آ  ٗ اؿػد يدصٍٛ  ددٕ  ٚاغدػ يٓ  ٗ ادس  يٝطدت ٗ اًدو       -

 إسا١ً اس ٓ .

ٕ ؾؿًٓ   دٔ قٝ دآد  ايطٝ ضد١ٝ ٚازٖ قٓد  ٗ اًدو اؿدس   ضدٝجلكل يًُتٓؿدرٜٔ         ا -

 اه ّ ايكبك١  ٢ً َؿ ؾٌ ايطًڀ١.اٜد َٔ ٚإص ضتكسازٗ ايطًڀ١ ا٫

 شل . ٳعكٓٳ  ا٠٤قس ٢ً ا٭قٌ آ  ٭ٖداف اقجل َٓ  ٗ اًو اؿس  أٚ ٤ٖهرا ن ْت قسا
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 التجهٌز للمشاركة فً حرب الصعٌد 

نٓددد  زغدددِ  . ؿددد  اٍ  ٫اؿددد م َدددحل ضددد ٌٕ ؼسنٓددد  َدددحل أضدددًجلتٓ  َدددٔ ايكددد يحل    

ٕڂاؿطرلْ  غرل  ُٳا ٤يٓد   َٔ ذيدو ٚاؿ   اڄصرلاأًَٓ  أْٓ   ا٫ډ خ٦ٔ ٭ٖداف ذيو ا٫اؿ مڀ

ْٳػٳدأځا  ٝٓٓد        مدٔ   خ إٔ ذيو ايتهًٝـ ضٝهٕٛ  دا١ٜ ا٫ْؿدساع يٮشَد١ ايتٓ اسٜد١ ايدَ 

ٚإٔ  ٤ٶخ ددا أٚأؾبجلٓ  ايّٝٛ  طب  ُطو  ٳعكٓٳ    يطدًڀ١   خٗ ا٭َظ  ڄَٔ نٓ  زؾ ق

 ڄ َساًد١  ْسضِ ْٚٛثل ؾٝٗ  ْٝعد  خقداز ؾؿجل١  ٝك ٤ ْك١ٝ َٔ ايػٛا٥ اؿتو يٓ  ا٭

اٝددد ٤ اٚا٭ٖدددِ  خيػددد١ ايتطددد َو ٚا٭َدددٌ ٚايتؿددد ٩ٍ َطدددتكبٌ َػدددسم    اطدددٛدٖ  دٜدددد٠ 

ايع٬ق ا ايسؾ ق١ٝ ايت زىٝد١ اؿُُٝد١ ٚإتُٝدص٠ ايدَ ن ْدت ادس ٘ اؾدٝؼ ايعس دٞ         

 د ْتصاع اؿسٜد١    تؿدسه اْتؿد زاآ  ايدَ اهًًد    أض ضد ڄ ي  غدهًچت ٚاؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايدَ  

ٙ إ ٚؼكٝدل ا٫ضدتك٬ٍ ايٓد  ص ٚغدرل     ٚ طدب  اًدو ايع٬قد١ ايٛثٝكد١ أؾددبجلت      خػدسٚ

 .اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٖٞ ايؿؿٌٝ ا٭ق٣ٛ ٚايب زش

 عددددد ا٫ضددددتك٬ٍ ايددددٛطي ٚ ٓدددد ٤ ايطددددًڀ١    يهددددٔ ٗ ا٭غددددٗس ا٭ٍٚ ٕساًدددد١ َدددد      

 دددسشا ٚددد ٖس٠  ػدددل ايتُطدددو   يطدددًڀ١ ٚاؾددد ٙ ٚاػدددرلا َعٗددد  ٚ طدددببٗ       خايٛطٓٝددد١

أثدس  خ ٫ ضٝٸُ  ٚإٔ و ايٛ ٛد عرز غدٜدٚشلرا نٓ  ْتع ٌَ َحل اً خَؿ ِٖٝ ايع٬ق ا

 .ٜب زآ  ايػو ٗ ؾدم ٚاطٔ ْٛاٜ ِٖمل ٚ خعأشاٍ   يس  َع أايؿ

ٕ ٜهدٕٛ َڀٝدحل دٕٚ غدرلٙ َػد زن ڄ ٗ قٝد د٠ ادس  مل       أٍ ٕ ذا اغدذلطٛا  ٤نٓ  ْتط 

ٔ اٝٓٗدد  َددٔ ايطددًڀ١ ٗ  ٜتكددسزإاهددٔ ٗ ق ٥ُدد١ أٚيٜٛ آدد  أٚ ؽدددّ َؿدد ؿٓ  مددٔ    

ٕ ْتُطدو  أايٓهد ٚغٛـ ايعٝؼ ايَٝٛٞ  ٚاٝ ٠ ايتػسد  زغِ  يهٔ ن ٕ  ًٝٓ  دٕ.

 ؾسؾ١ اٴُٓو يٓ . ٟ قساز أٚ٭ ٢ً اؾٛاْ  اٱه  ١ٝ  ٚايذلنٝص أٟ   زق١ أٌَ 

نٓددد  ْٓٛدددس شلدددرا ايتهًٝدددـ  أْددد٘ ضدددٝ س ٓ  َدددٔ ا يددد١ ايكٛقعددد١ ٚايطدددهٕٛ ايدددَ      

ٗ   ١ٜٚطٌٗ  ٳًٝٓ  اؿسند  خع دي١ايؾسقتٗ   ًٝٓ  ايٛسٚف غرل  إٓد طل   َدحل أضدًجلتٓ  

َٚٔ ثِ ٗ إٓ طل ايَ ضدٓعدلٖ  ٗ   خاٝ ٤  دٕأ عة ٗ ٚإدٕ ايكسٜب١ َٔ  دٕ أٚ 

َٓڀكدد١ ايؿددعٝد  ٗ غددبٛٙ. ٖٚهددرا  ضددٓتُهٔ  َددٔ ايتددأثرل  ًدد٢ ْدد ٖرل   اٍطسٜكٓدد  

ٚنرا  ٢ً ؾػ ز ايكب ٙ ٚؾـ ايكدب ٙ ٚ ٓدٛد    خإدٕ ٚايكس٣ ايَ ضٓتجلسى ؾٝٗ 

  صرل َدٔ ّ دٌ َؿد ؿِٗ اؿكٝكٝد١ ٚإٔ ْٓكدٌ      نٓ  ْ٪َٔ  أْٖٓٔ ا٭َٔ ٚاؾٝؼ 

ٚاقددجل١ ٚاكٝكٝدد١  ددٔ أضددب   اُٗددٝؼ ايكٝدد د٠ ايعطددهس١ٜ ٚايطٝ ضدد١ٝ يٓدد     ٠شلددِ ؾددٛز

ٛ   ٗ ق ٚيدد١ يٕٚدد ذا اددتِ ٬َاكتٓدد     ا٤ًككدد ٤  ًٝٓدد . أٟ إٔ ْعددسؾِٗ  أُٖٝدد١ دٚزْدد  ضدد

ٕ ْهدٕٛ  أ ِٗ  إٔ َه ْٓ  إٓ ض  ٖٛاقٓ  اتڀًب٘ إسا١ً ايسا١ٖٓ ٚ ايت زىٞ َٓ٘ أٚ َ 
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َػددد زنٌ ؾددد  ًٌ  ٗ زضدددِ اشلٜٛددد١ ايطٝ ضددد١ٝ  ٚا٫قتؿددد د١ٜ ٚايعطدددهس١ٜ ٚٗ ؾدددٓحل     

 . ٓ ٤ ؾسه ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ إطتك١ً  اٍايكسازاا اشل دؾ١ 

 ًٞ  ٓذل ٚ ًٞ ْ ؾدس  دإٔ ايكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ     ات٢ أ ًػٓ  ؿ    اٍَ  إٔ ٚؾًٓ  ٚ

   ٞ    صدلُٖٚددأٖٝدد ِ  قددد  ٖ ًد٘ ٗ قجلڀدد ٕ ايػددعيب ٚؾٝؿددٌ  بدددايًڀٝـ ٚقُدد  ًدد

 ددإٔ قٝدد داا اؾددٝؼ ٜڀًبددٕٛ َڀٝددحل  يًكدد ٤  ٗددِ َددٔ أ ددٌ ؼدٜددد طبٝعدد١ ٚأٖددداف           

ا إ ايكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ قدد    أندإ رًَُٗتٓ .  ٚ تػ ٝحل َٔ  ًٞ  ٓذل ٚ ًٞ ْ ؾس اي

ٕٚڀٝدحل    شلُد  اس بٻد غ ؿٝ ڄ  دٕ.  أٍَ ٕڀٝحل ايتصَت  تٛؾرل ايدصٍٛ ٚاـسٚع اٯ

 خَُٗتٓدد  ن ْددت قددددٙ ٚٚاقددجل١   ٭ٕ  خ دددٕ اٍايدددصٍٛ   ددٔ ا ذلاقددٞ  ًدد٢ ؾهددس٠    

ا٫ډ إٔ  خٖٚرا ايڀً  إؿ  ٧ اسى ٗ ْؿطٞ ايػو أن س ٗ ْٛاٜ  ايكٝد د٠ ايعطدهس١ٜ  

اددد  ص  ددددّ اي كددد١   ١شايدددؾسؾددد١ ٱ ٚا تدلٖددد اًدددو ايدددد ٠ٛ  ١ًبٝدددا ًددد٢  ؾدددسٻأَڀٝدددحل 

ٕ ْطددِٗ أ ؾبدد ٍ  عددد   اددٍٛ َدد ذا ضددٝهٕٛ دٚز َددٔ ٫ذٚا    ٖددرٙ ايكٝدد د٠  ٚايتب اددك َددحل 

ٚااؿكٓ   ٢ً  خَٓڀك١ أ ٌ اٍٚطً  َي قٝ د٠ ايك٠ٛ  خمٔ ٗ اطِ َع زى ايؿعٝد

ٓٳ  ٗ ايّٝٛ اي  ْٞ أ  .َد١ٜٓ  ع ز  إٍ ًٜجلل ٖٛ   ٹ

ٗ ٗ أ ٌ ايتكٝت اْ  ٚاطٌ  بداؿبٝ  ظعبٌ ايػعٟٛ ايدرٟ ند ٕ ٖدٛ اٯصدس     

ٚ  اْتٛدد ز ٚ ٕ ْػددهِّأاؿكٓدد   ًدد٢  اقدددّٚ قٛآدد   ٕ أااددد٠ ٚ ًٝٓدد  ؾكدد٘   ٌ قٝدد د٠  طددهس١ٜ  

 .ْٓتٛس قدّٚ َڀٝحل

   هاستدراج الجٌش لمطٌع واعتمال

 .ٚنٓد  ؾكد٘ ْٓتٛدس قددّٚ َڀٝدحل      خٗ ايّٝٛ اي د ْٞ ن ْدت ايكد٠ٛ  د ٖص٠ يًتجلدسى     

 ٛقعڀد١  أقُد َٛض٢ ايكعٝڀدٞ ٚقُدد ؾد حل    نٌ َٔ ٓ٘   د٫ڄ اكس ايٝٓ  يهٔ 

ٕڂ  ُٖٚددد َطدددًجل١ َدددٔ اؾدددٝؼ   دددإٔ قددد٠ٛ آْددد  صدلٚإٔ َساؾكددد١ ٚاساضددد١ َڀٝدددحل   ؿدددهًډا

ايدرٟ  ٖدرا اـددل إ٪ضدـ     َد١ٜٓ ايػدع .  اٍ ٚاقت دٚٙا ذلقتِٗ ٚمت ا تك ٍ َڀٝحل 

ٝٿد ن ْدت  ادضٓ  ٗ إٔ ايكٝد د٠ ايعطدهس١ٜ    ؾجل١يٓ   أندْصٍ  ًٝٓ  ن يؿ  ك١  ت اب

ْكددة ٚٚا تدلْد  إ ٖدرا ايعُددٌ غدرل غدسٜـ     خ  بٗد١ ايؿددعٝد  اٍازضد يٓ   َددٔ َدساڄ َد    أ

را ايتؿددسف إ٪ضددـ ؾُٝدد   ٝٓٓدد . ٖٚددأشَدد١ اي كدد١ اتُدد ڄ عُددل ٜٚ ٝٓٓدد   يًعٗددد ٚا٫اؿدد م

ؿٛتٗ  ايتكٝت   يك٠ٛ ٚأصدلاِٗ ؾدساا١  أْٓد  نكٝد د٠    ٚأغعٌ ؾٝٓ  ْرلإ ايػك خ 

خ اُٗٓد  ٗ إساًد١ ايسآٖد١   ٭ْٗد  ٫   خٕػد زن١ ٗ ٖدرٙ اؿدس    هٔ ْسغد  ا  طهس١ٜ مل ْ

مدٔ   خ ٖٚد  د٠ ايطٝ ضد١ٝ إػ زن١ اِ  اضدتُدٜٓ ٖ  َدٔ قٓ  د ا ايكٝد      َٚٛاؾكتٓ   ٢ً

ْ  ٗ ٖدرٙ إساًد١ يٝطدٛا َدٔ ٗ  بد ٍ ندٛز ايؿدعٝد        ٤ ددا أأن دس  دإٔ    َكتٓعٌٕ اٯ

ٔ ِْٗ ا خِ  ٗ  دٕاٚ ٍ      أٚي٦و ايدرٜ ٖدِ   ٖٚد   خاقؿدْٛ  َدٔ ايطدًڀ١ ٚغدسدْٚ  ٗ اؾبد 
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ِ  ٖدرٙ  عٝدد٠  دٔ    أؾع شلٕ ضًٛنٝ اِٗ ٚا خات٢ َ  اعٗدٚا  ٘ ايب زا١ ٜؿٛاايّٝٛ مل 

اكسٜدد  ٚ ٗدد ا ايٓٛددس َددٔ أ ددٌ ٚاددد٠ ايؿددـ       اٍٚايؿدد دم ٚاشلدد دف   ايعُددٌ اؾدد د 

 ظ ٖٛ اِ   ٗرٙ ايڀسٜك١ ا تك ٍ َڀٝحل  ا شلِ  إٔأندٚ. ٚٚاد٠ ايػع  اؾٓٛ ٞ

ٞ  خٓدد  أؾع يسدٚد يدددْددبة   كدددد ٜعسقددٛا اٝ اددد٘  ؾ ًدد٢ ٚ ددد٘ ايطددس ١    ٤ؾددد ذا مل ْؿعددٌ غددد

   .أٜك ڄيً ڀس ٚقد ٜطتٗدؾٛا بصسٜٔ 

ٜل ٓدددِٝ مل ايدددتُظ َٓددد٘ ا٫چ ندددٌ ايٛؾددد ٤.  َڀٝدددحل   يٓطدددب١ يدددٞ زؾٝدددل ٚأمح ٚؾدددد 

ٚق ٥ددد َعددسٚف ٗ    ٤ٟنؿدددا٥ٞ غددسع ٚ ددس   ازلدد٘اعسؾددت  ًٝدد٘ ٗ  دددٕ اُٝٓدد  ٕددحل     

  ڄَڀًٛ دددد ٛددددٌؾ خ دقدددد١ ايتٓؿٝددددر ٚايٓ دددد ه ُ٘ٝددددصا  ًُٝ ادددد قڀدددد ع ايعُددددٌ ايؿدددددا٥ٞ.

 ًدد٢ نددٌ   ٚٴشٸ ددتاتدد٢ إٔ ؾددٛزٙ   خ١ٜضددتعُ زَددٔ قبددٌ ايطددًڀ ا ا٭َٓٝدد١ ا٫   ڄ٬َٚاكدد

ٛ ٚ ًد٢ َطدت٣ٛ ايعُدٌ ايتُٓٛٝدٞ       .ايٓك ٙ ايعطدهس١ٜ  ٛ     ؾٗد  اَدٔ ايك٥٬دٌ ايدرٟ ُتعد

 أْد٘   َكتٓعد ڄ نٌ َٔ زاؾك٘   عًت  خأٟ ضٝ ض١ٝ ٚا تُ  ١ٝ خ كدزاا قٝ د١ٜ َته ١ًَ

ِ أغد َد   ضدٝهٕٛ يد٘ َٜٛد ڄ      ١َ  يد٘ َُٗدد أاؿؿد ٚ  ًٝد٘ ٚ ًد٢    يو ا تدلْد   يددرٚ خٕ  ٛدٝ

َ      اقسز خ ٖٚهرا١ٝأص٬قٚ ١ٚطٓٝ   ددّ ايدرٖ     َك دسؾ  ٚاؾدص٤ ا٭نددل َدٔ ايكد٠ٛ ايد

ٍ ٚطًبدت َددٔ أؾدساد ايكد٠ٛ     خيًُػد زن١ ٗ ادس  ايؿدعٝد     أؾساد أضدًجلتِٗ ندد  ا٫ْتكد 

 .٨ٖب١ ا٫ضتعداد ٭ٟ  ٌُ  طهسٟ ط زأ دٕ ٚإٔ ٜهْٛٛا  ٢ً  اٍ

ٖٓ ى  ص٤ َٔ أؾساد ايك٠ٛ ؾكًٛا ايبك ٤ ٗ أ ٌ يػسض ايت ٗٝص يًُػد زن١ َدحل   

 ٟ ِ  خٗ ادددس  ايؿدددعٝد   عبدددٌ ايػدددعٛ  خقُدددٛد ضدددبع١ نيَدددٔ َٓٛددد١     :أادددرنس َدددٓٗ

ٚٓددص٠  خٚقُددد  بددداهلل ؾدد حل نيإًكدد  اؿدددٟ   خ ٚ بددداهلل  بدددايسٓٔ نيايٝصٜدددٟ  

 . ايؿكًٞ نئَ ايٛقٝحل

      َ َٛا ٗدد١   ١ااٝدد١ ٭ٜدد ٛنٓددت أدزى  ٝددداڄ  ددإٔ ايٛددسٚف إٛقددٛ ١ٝ ٚايرااٝدد١ غددرل 

ٛ   خ طهس١ٜ ٗ  دٕ ز ٚإٔ اقجل ّ ايك٠ٛ اادٚد٠ ايعدد ٚايعت د ٗ أٟ  ٌُ  طدهسٟ َتٗد

دٕٚ ػٗٝددص اكٝكدددٞ ْطدددتٗدف ؾٝددد٘ ٚادددداا اؾدددٝؼ ايدددَ ا تكًدددت َڀٝدددحل اِددد  ٖدددٛ    

 ٞ ؾدددػ ز  ً ٓدددٛد أٚي ددإٔ اضدددتٗداؾٓ    طدددتٚ ددٓؿظ ايٛقدددت أاط  خَ   دد١ اْتجلددد ز ْددد  

ٌٷ ِ  ٗدِ  ٭ْ خغدرل  ك٬ْدٞ ٚغدرل ٖد دف     ايكب ٙ   ُ ٍ    ٫ ذْد  شلد  خٗ ؾدٓحل قدساز ا٫ تكد 

ْٸُ  ط١ُ أض ض١ٝ يٛادداا  نسٵف ىكعٕٛ يكٛاٌْ ايكب٘ ٚايس ٘ ايعطهسٟ ايؿٹٸ ٚا

أٚاَدس ايكٝد د٠   آؿٝدر  اؾٝؼ ا١ُٕٛٓ ايَ اًصّ قب ٙ ٚ ٓٛد ايٛاداا ايعطهس١ٜ ٗ 

را طًبدت َدٔ أؾدساد ؾدسقَ     شلد ٚاتد٢ ٚإٔ مل ٜكتٓعدٛا  عددايتٗ خ     خايعطهس١ٜ دٕٚ ْكد ؽ 

ِ    اٍَدٔ   تد رل دصٛشلِ اٯ  ا٫نتؿ ٤ ؾك٘ ل َدحل  ضٓٓطد ٚ عددٖ    خ ددٕ َدحل أضدًجلتٗ

 ٚيهٔ  أضًٛ  أن س آُٛٝ ڄ ٚػٗٝصاڄ. خٕ ْعٌُأْكسز َ  ذٳا  ًٝٓ  ٚزؾ قٓ  ٗ  دٕ 
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 ركوب الخطر من أجل األخ والرفٌك 

ٛچددسٚف إب غتدد١ ٚايٛ ٕدد١ أَدد ّ صٝدد زاا ؾددعب١ َٚطدد زاا  طددرل٠       أاٝ ْدد ڄ اذلنٓدد  اي

 ٚ َٴ    ْٚت ٥  آؿٝر اًو اـٝد زاا أ ؿد١ َٚ٪ٕد١ ٜدتجلرل أَ َٗد      ًِّهځاصتٝد ز إطد يو اهدٕٛ 

 م نًٝدد ڄ ٚزا٤ ْٝطدد ًددٞ ا٫ٖددٌ َتطدد ٬٥ڄ ػعًددو اكددـ َددحل ايددراا    خ ٚعكددٌايكًدد  ٚاي

   .ِ ايعكٌ َحل ا٫لساز ايٓطيب ٚزا٤ ايعٛاطـٝه ًٝو ؼٕ أايعٛاطـ أّ 

 ايكدددد٠ٛ   تجلسٜددددو ٖددددٌ الددددسف ٚزا٤ ايعٛاطددددـ ٱْكدددد ذ َڀٝددددحل       .!.ٖٓدددد  ؼددددرلا   

 ذ ايكدساز  ٔ ايعكٌ َٔ اؽهَِّٳأّ إٔ أڂ خٚاقجل َٗ  يتٓؿٝر  ٌُ  طهسٟ َتٗٛز ايعطهس١ٜ

ٚ       إدزٚع  ٝداڄخايؿ ٥  ٚ  ؿدِٝٗ َدٔ أٟ   أٚإٔ أَ زع إطد٦ٛي١ٝ ػد ٙ َدٔ ٜ كدٕٛ  دٞ 

 ٞ ٚؼكٝكدد ڄ  .ٙ ًٝدد٘ آؿٝددرهدد  ْدد  َددٔ أ  ڄؾسدٜدد  ڄ بدداٚا تدددلٙ ٚ خ ُددٌ اْتجلدد زٟ ْدد  

ٛٳض طدد ٖس    زل  ٝددٌ  كددٛ  اضدد ٥ل  بدددإًو   خيتًددو ايكٓ  دد١ طًبددت َددٔ  بددداهلل  ٹدد

ٕ ٜدٓكًي َدحل ضد٬اٞ ايػ ؿدٞ     أ  ػ٦ٕٛ ا٫ تُ  ٝد١ ايكٝ د٠ ايع ١َ نيٚشٜس ايعٌُ ٚاي

 َٓڀك١ ايس٥ ض١. اٍ بدإًو  َٔ أ ٌ ايدصٍٛ  ٠ طٝ ز

ٗ  ٠ َسػنٓت أدزى  أْي  أَ ّ َ   خِٗد اكٝك١ٝ قد اؿكدْٞ اٝ اٞ ٚاٝ ٠ َدٔ أٚا 

يهدٔ ٗ ذيددو ايعُددٌ زضد ي١ يهددٌ إتٓؿددرٜٔ ٗ ايطددًڀ١ َٚدٔ ضددٝعكبِٗ   ددإٔ ايت دددل     

ٌ بػدس  شٖد م أزٚاه اي اٚايًِٛ ٚ ى ٗ ايٓد ع  ايتُطدو   يطدًڀ١ ٚاؾد ٙ ضدٝجلسٿ     ٗ ضدبٝ

ْ ٖٝدو  دٔ    خد ايسغب١  ٗ اضدتٗداؾِٗ اتد٢ ٚإٔ ضدهٓٛا ايكد٬ع اؿؿد١ٓٝ     ٜٚٛيِّ أ٠اؾس

 ٓصاٖتدد٘ ٗ ذيددو ايعُددٌ ٚؾدد ٤ ٚٓ ٜدد١ يس ددٌ اكٝكددٞ ٚق ٥ددد ٚزؾٝددل َعددسٚف       نددٕٛ

ٚ  ٞ اا إددد٪ثس٠ أْدد٘ َدددٔ ايكٝدد د    طدددب  تكدددٌ ًُٚدد ڄ  ْدد٘ اڂ أٚا٭ٖدددِ  خثددسا٤ ا زىددد٘ ايٓكدد ي

 ٟ. أٚايب زش٠ ايَ ؽ يؿِٗ ايس

  ٓد٘خ ز عد١   ٫ٚ َكبد٫ٛڄ  اڄَسأن ٕ قساز دصٍٛ ايس٥ ض١ ٚااتُ ٍ  دّ اـسٚع َٓٗ  

ٚنٓددت أاددظ  ددأْي قدد دّ  ًٝدد٘  كٓ  دد١ ن ًَدد١  ُكتٗدد  ٗ ايددٓؿظ إع ْدد ٠ ايَٝٛٝدد١      

َددٌ َٓددر  دد ّ ن  أن ددس َددٔايك ضدد١ٝ يددٞ ٚيسؾدد قٞ  طددب  ضٝ ضدد١ اٱقؿدد ٤ ٚايتػددسٜد  

ٗ ايدٓؿظ   تايَ اغعً ٠ا٫چ ايػساز َ٘ٚ  اضتدزاع َڀٝحل يػسض ا تك يخ 1968َ زع20

 أارنس َٔ إٓ ٚ ٌ ٗ اساض١ ايس٥ ض١  بداهلل قطٔ  ٔ  دل.ٚ ْرلإ ايػك .

ا تُددد ع غددد زى ؾٝددد٘ ايدددس٥ٝظ   اْعكددد دَبٓددد٢ ايس٥ ضددد١  اٍؾددد دف اٛقٝدددت دصدددٛيٞ  

 دٓذل ٚاطدٌ   ُد ٕ     قجلڀ ٕ ايػعيب ٚؾٝؿٌ  بدايًڀٝـ ٚقُد  ًٞ ٖٝ ِ ٚ ًٞ

 ػددد ٍ ٚ ًدددٞ ْ ؾدددس ٚ ًدددٞ  بدددداهلل َٝطدددسٟ ٚ عدددة َدددٔ أؾدددساد ايكٝددد د٠ ايطٝ ضددد١ٝ           

ن ْدددت ادددس ڀي   يعددددد ا٭نددددل َدددٔ اؿ قدددسٜٔ  ٬قددد ا ْكددد ي١ٝ ٗ       .ٚايعطدددهس١ٜ

َسا١ً ايهؿ ه إطًو ٚ دد َِٓٗ ٜترنسْٚٞ  ٝداڄ َٔ أادا  َٚٛاقـ إ٪ُس ايعد ّ  
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٘ ايسا ددحل ٗ شلبدد ز ايددرٟ     ٚيهددٔ  ٓددد اػددهٌٝ ايً دد ٕ ايع ًَددد١ ٗ      خٚ نُٓددد  اكددسا

ٔ     ًددد٢ا ايكٝددد داا ايٝطددد ز١ٜ  ؾدددسٻأإددد٪ُس   .اهًٝؿدددٞ  دددأَٔ إددد٪ُس ٚٓ ٜددد١ إددد٪ُسٜ

. ٚٗ صك  ٘ يًٓك ؽ ُٚت إؿ دق١  ًٝ٘ َٔ نٌ ا٭طدساف اٚنأٟ َػسٚع قساز مت 

 خطًبددت اكددٛز ضددس١ٜ َددٔ ايكددٛاا ايػددعب١ٝ ٚاؿددسع ايػددعيب      قدد٤ٛ ذيددو ايتهًٝددـ   

 خ ددٛ ايعدد ّ ايددرٟ صًكتدد٘ ايتجلكددرلاا يًُدد٪ُس ٚإػددجلٕٛ  دد يتٛاس ايػدددٜد      ًي ْٛددساڄٚ

 خٜطُجلٕٛ ٭ٟ َٔ أ ك ٤ إد٪ُس  ضس١ٜ اؿساض١  إٔ ٫ َساٴأض١َ٬ إ٪ُسٜٔ   ػ١ٝٚ

    ٞ ايك  دد١  اٍايدددصٍٛ  خَُٗد  ندد ٕ َسندصٙ ايطٝ ضددٞ أٚ ايعطدهسٟ أٚ ا زىدد٘ ايٓكد ي

ٜٔ ٚا تكد إٔ َٔ ن ْٛا ا قدس  . عد ايتؿتٝؼ ايدقٝل ٚاطًِٝ ايط٬ه ايػ ؿٞ ا٫ډ

ٜتددرنسٕٚ نٝددـ اصتًؿددت َددحل  عددة ايكٝدد داا ايعطددهس١ٜ ؿٛدد ا      اٝٓٗدد  َدد  شايددٛا   

 دصٛشلِ ق  ١ إ٪ُس.

بعة َٔ ايكٝد داا ايعطدهس١ٜ ايعًٝد  َٓدحل اساضد١ إد٪ُس شلدِ َدٔ         ايمل ٜطتًڀـ 

ِ   ا٫ډ ُس٪دصٍٛ إ ٚ   طدب  ذيدو   ٚ خ عد اؿتٝػِٗ ٚاطدًِٝ أضدًجلتٗ  دٌ  اؿدًت  دٝي 

ٕ ٜطدددًِ أ ٝددد٘ؾدددس اؿددد زع  ً أاددددِٖ  ٓددددَ  أاتددد٢ إٔ  خعكدددِٗ َػددد داا ن٬َٝددد١  

 قدد ّ ٘ضدد٬ا اطددًِٝٚ ددد٫ڄ َددٔ  خاهًددِ  ًدد٢ اؿدد زع  ًػدد١ ايتعدد يٞ ٚايت ددسٜو  َ٘طدضدد

ٔ  ٖدرا ايتؿدسف  ٚأَد ّ  . َ٘دٔ ضد٬ا   ٙ ٫ تدا٤  ٢ً اؿ زع ق ٫ٚڄ ػسٜدد   مل  ا٭ز د

ٚإٔ   ٘ى اؿد زع ٚ ٓدقٝتد  ات٢ ٜدذل  ٞ ض٬امٛٙ ٕ أٚ ٘ أ غرلٜهٔ أَ َٞ َٔ صٝ زخ 

 .أض٠ٛ  ػرلٜٙطًِ ض٬ا٘ 

ٚاسؾدٓ   ًد٢ أصدر أٟ     خصكعٓ  ايهٌ دٕٚ اضدت ٓ ٤ يًتؿتدٝؼ  أ ٢ً ايسغِ َٔ أْٓ  

ذيدددو  ا٫ډ إٔ  عكدددِٗ ا تدددل  خأضددًجل١ غ ؿددد١ٝ َٚدد  ؽؿٝددد٘ ا٭اصَدد١ َدددٔ َطدضدد ا    

ِٗ ٗ ق  دد١  يهددْٛ عدددّ ا٭َدد ٕ   اطدد عٚزاٚدٖددِ اٱ  خ ًدد٢ ٖٝبددتِٗ ايعطددهس١ٜ   اڀدد ٫ٚڄ

 يويدر ٚ خٖدِ فدسدٕٚ َدٔ ايطد٬ه     ؾُٝد  سضٗ  اؿدسع ايػدعيب ٚايكدٛاا ايػدعب١ٝ     و

ٜ   اٍطًبٛا َٔ ٚادداا اؾدٝؼ اڀٜٛدل إد٪ُس ٖٚدرا اقدڀسْٞ        أصدس٣   ١اضدتد  ٤ ضدس

ٖددرا ايتدٛاس إطددًو  عدٌ ايكٝدد داا   ندٌ  َدٔ ايكددٛاا ايػدعب١ٝ يتڀددٛم ضدس١ٜ اؾددٝؼخ    

َٛاؾكدد١   إ تدد زٜٔٔ ٕ ْٛاؾددٌ مدد أ ًدد٢ ٚ خْددصع ؾتٝددٌ ايتددٛاس    ًدد٢ ايطٝ ضدد١ٝ اتؿددل  

 طسٗ ايؿساع ٓ ١ٜ إ٪ُس ٚإٔ آطجل  ضس١ٜ اؾٝؼ ٚايطس١ٜ إڀٛق١ شل .       

ٕڂ  تٜٚترنس ايبعة قٝ داٞ يًك٠ٛ ايَ ق َٚ  خحلًډد ڀځأزا ٍ اؾٝؼ ا٭ٍٚ ٗ  بٗد١ ا

   ٕ ٭ْٗدددِ ٚ خأٟ إٔ ندددٌ َدددٛاقؿٞ َدددٔ اًدددو اـ٬ؾددد ا ن ْدددت ث  تددد١  ٚٚاقدددجل١ يًعٝددد 

أ٠ غدرل ضد ز٠   َؿ  د ند ٕ  دصدٛيٞ َدحل ايطد٬ه     ؾإَٔٔ زؾ م ض ٌٕ   أْي  ٝداڄٜعسؾٕٛ 

نسضددد ي١ َؿ دٖددد   دددأِْٗ  دٕٚ غدددوخ  خٖ ٛٚاضدددتكبً ِٗخ مل اهدددٔ ٗ اطدددب ْٚأز هدددتِٗ 
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ٚإٔ إتعد طؿٌ َدحل    خب١ يٝطٛا ٗ أَ ٕ اكٝك٥ٞؿ ايع دي١ ٚغرل ايقسازااِٗ غرل  ٳسٻا٤ 

  ّ  ٠ا٭ ٗدددصٗ ايػدددع  أٚ  ٚضددد٘ ْددد ٖرل ٤ضدددٛا خاٝ زْددد  ايٝطددد زٟ ٜدددصداد َٜٛددد ڄ  عدددد ٜدددٛ

 .ٚات٢ ٗ أٚض ٙ ز  ٍ أَٔ  ٚاساض١ ايس٥ ض١ خا٭١َٝٓ

 ١ابكدد٢ َددٔ  طددٛز اي كدد   ِ َدد ا تكدد ٍ َڀٝددحل قددد اڀډدد  إ اقددداَِٗ  ًدد٢أصدددلاِٗ 

   ِ  خثكدد١ ايٓدد ع  ٛ ددٛدِٖ ايددَ مل ٜؿددٛا  ٗدد        نددريو   ٖٚددص  خايددَ ن ْددت اس ڀٓدد   ٗدد

ٚأ ڀدد ٍ َساًدد١ ايهؿدد ه  ٌ ًٝبٗدد  َددٔ ؾؿدد ٥ٌ ايؿدددا٥  أغ ددإٔ ايكدد٠ٛ ايددَ ٗ  ٚقددجلت ٚأ

 ٛاندد ْٖددٔ زٜدد ف إطددًو َٚعٗدد  قددٛاا اؿددسع ايػددعيب ٚ  دددد نددبرل َددٔ ز دد ٍ ا٭     

 دددٕ  طدددب  ْهدددك ايكٝددد د٠   اٍ ؿدددس  ايؿدددعٝد قددد غدددرلٚا ٖددددؾِٗ ٚشاؿدددٛا   ٜٔ دد ٖص 

 ايعطهس١ٜ  يًعٗٛد ٚا تك ٍ َڀٝحل.

 ٝدد١َه ْ   يد٘   ٖقدددَٛ دد يٛ ٛد ايك طعد١ ايدَ   سِٖ نډد ٚشاد إٔ ذؼدد   ًدٞ  ددٓذل   ٚ 

 ددٕ  طد٬ّ ٚأَد ٕ اتدد٢ ٜبجلدك َدحل ايكٝد د٠ ايعطدهس١ٜ ٚايطٝ ضدد١ٝ          اٍَڀٝدحل   دصدٍٛ  

اساٝ  أٚق ع إػدسدٜٔ   ١ٝأٜك ڄ نٝؿٓ قؼ ٜٚ خاؿ ؾٌٝ ا١ُٕٗ إهًـ  ٗ  ٗ ايؿعٝد

ذا مل ٜددتِ اٱؾددساع اشلددِ  أْدد٘  أندددٚ خٗ اؾبدد ٍ َددٔ قٝدد داا ٚقٛا ددد اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١ 

ـٷ ٖدٛ اٯصددس ضددٝه أْدد٘ ايؿدٛزٟ  ددٔ َڀٝدحل ؾ   ٘ َدٔ ايكٝدد د٠  ٕٛ يد٘ َٛقدد  أنددد خ َٚدٔ   ْبدد

 اٍاؿدٌ َدِٓٗ  ًد٢ اڀُٝٓد ا  طد١َ٬ دصدٍٛ َڀٝدحل        قدد   ًٞ ْ ؾس  أْ٘ ٖٛ اٯصدس  

 َڀٝحل   يدصٍٛ. اقٓ عض ِٖ ٗ يهْٛ٘  دٕ ٚأْ٘ ٜػعس   ٭ضـ 

أَد ّ  ٚ أْ٘ ضٝد ِ ؾهس٠ اط٬م ضدساه َڀٝدحل.    ي٦طً  قجلڀ ٕ َي اشلد٤ٚ ٚطُ 

ٕ إٔ َددٔ أؾددساد ايكٝدد د٠ ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ  ٚسقددنددٌ اًددو ايكددػٛط ا ٚ ددد اؿ 

ٚأصدلْٚد   أْد٘    خاؿٌ ايؿ ٥  ٖٛ اٱؾساع  ٔ َڀٝحل َٔ ايط ٔ ٚاطًُٝ٘ يعًٞ  ٓذل

 .ْٜٛٝٛ  هسٜذل 20ٗ ض ٔ َعطهس  

  نسانالموالف الصعبة تحدد معدن اإل

ٔ  اصددساع ٴػٝدد١ ْدد  ٚ ًددٞ  ددٓذل  اُٝٓدد  اساؾكٓدد  أ  نٝددـ  :ضددأييخ َڀٝددحل َددٔ ايطدد 

 . !ايس٥ ض١ َحل ايه٬غٝٓهٛف اضتڀعت دصٍٛ

. َدسٟ" أ" يكد اٛنًت  ٢ً اهلل ؾطٌٗ يدٞ  :انتؿٝت   يكٍٛٚ  يتؿ ؾٌٝ  ب٘مل أ 

ٍڈ ٘ٚؾؿٚٞ أضًٛ يهٓ٘   ابي  ٢ً  ٚأْد٘   خٚؾٝد٘ يػد١ اٗدٜدد ٚٚ ٝدد     خَٔ إس١ْٚ  أْ٘ ص 

٘ اؿددسف نٗددرا ايددٔ ٜكدددّ  ًدد٢   ٚقددعت٘ ٖددٛ اٯصددس ٗ   ٚقدد ٍ أْددي .٫چ َددٔ نددسٙ اٝ ادد

ٍڈ  ڄ ٚإٔ ودد َٛقؿ خٕ ٜتهًِ  ٓؿظ أضًٛ ٞأٝ ڄ أص٬قًَصَ ڄ ؾٝ٘  َٛقـ ٚ د ْؿط٘  صد 

ٚأْ٘ ي٫ٛ اعكدٌ ايكٝد د٠ ايعطدهس١ٜ ٚاؿساضد١ يهٓد  مدٔ ٚ عكدِٗ         خَٔ إس١ْٚ ٕ٪اشزاٞ

 .  س  ٍ اؿساض١ ٚا٭َٔ ١٦ًَٝ ١ٌٖ ْطٝت  إٔ ايس٥ ض :ٚضأييخ ٗ ايع مل اٯصس
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  ددسٸا٤ا٭غددٗس إ قدد١ٝ  ٠ايعػددسٍ صدد٬   ْٝٓدد ٙيهددٔ َدد   خأ ددسف ذيددو ٘  ددأْي بتددأ

٘   مل ٜدذلى يٓد   كد٬ڄ    خاعؿ  ايكٝ د٠ ايعطهس١ٜ ٚايطٝ ضد١ٝ  َٚد  أضدًٛ ِٗ ٗ    خْؿهدس ؾٝد

ٟ   دؾعدتي ٭ ٫چ بصس اًو ايطًٛنٝ ا ايَ ا تك ي٘ ٫اضتدزاع َڀٝحل   خصدسع  دٔ طدٛز

صدددسع َٓٗددد  ا٫چ  كدددساز أ ددددصٍٛ ايس٥ ضددد١ ٚايتؿدددُِٝ ٗ إٔ ٫ ؾٝٗددد  دز دد١ اقتٓعدددت   اٍ

ْددٛا ِٗٗ اذا مل ْٗددِ ٭ خ ددٔ ا تك يدد٘ ١ساع  ددٔ َڀٝددحل أٚ َٛا ٗدد١ ايكٝدد د٠ إطدد٦ٛي اٱؾدد

 يّٝٛ َڀٝددحل ٚغددداڄ ؾدد خ عددد اٯصددس اڄِ ضٝطددتدز ْٛٓ  ٚاادددأ ُدد شلٚمططددِٗ غڀددٛز٠ 

 ٚ ٗرا ا٭ضًٛ  ضٝت ًؿٕٛ َٔ َع زقِٝٗ ايٛااد  عدد اٯصدس.   خق ١ُ٥ضتڀٍٛ ْت ٚأ

ٝ آدد  ؿُ ٜددد١ زؾ قٓدد  ٚمدددٔ   ع ذا مل ْػددد َس مددٔ    يطدد٪اٍ: ا ثددِ اصتتُددت ن٬َدددٞ   

ٝٴكدّ  ٢ً َ ٌ ٖرا ايعٌُ   .أؾجل   ال  ؾُٔ اذاڄ ض

نٓددت أؼددد  َعدد٘    ثددس ايؿددُت. بٚ ددد٫ڄ َددٔ اٱ   دد١    خيهٓدد٘ مل ٜعًددل  ًدد٢ ذيددو  

 ٛؾددـ دز دد١ ًٚددِ زؾدد م      ڄٚندد ٕ اؿدددٜك َػددبع   خٗ ؾددٛاٞٚدد ٖس٠ اؿٓددل ْدددلاا ٚ

يدددَ اَتجلٓتٓددد   ٗددد  ا٭َددظ يسؾددد قِٗ ٚقطددد٠ٛ ايٛدددسٚف ايدددَ ْع ْٝٗددد   طدددب  ذيدددو ٚا  

ن ٕ و ٍٚ إ ٜتجل غ٢ ايسد أٚ ايتعًٝل  ًد٢ ندٌ ضد٪اٍ أقدَد٘ يد٘ أٚ  ٓدد       ٚ قداز.ا٭

ايددددَ مل اهددددٔ  خضددددسد قٓ  دددد اٞ ايددددَ  ُكتٗدددد  ٗ ايعكددددٌ ٚايددددٓؿظ ا٭ادددددا  إعكددددد٠ 

َٚحل ذيو اقتٓعت ٗ داصًدٞ  أْد٘ اتد٢     ٟ َٓ خأادا ٝ اٗ  ْٚت ٥ ٗ  إ٪١ٕ ٗ اط    

ٜٴػ طسْٞ ايسأٟ ٚايكٓ   ا  ٜٛاٞ يٞٗ ؾُت١ ن ٕ  ٜسٜدد إٔ ٜػد عي    يهٓد٘ ٫  خأْ٘ 

 . ٢ً ا٫ضتُساز ٗ اٌ اـ٬ؾ ا  ٗرا ا٭ضًٛ  إتٗٛز

زؾد م ايدسأٟ  ٚاشلددف    ٗ ضدبٌٝ  آد  ٚاضدتعدادْ  يًتكدجل١ٝ    أسْٓد  ظڂ ا  ڄنٓت َكتٓع

 خأَدد ٕ َڀًددل ٗ ٚأ ددساع قؿدد١ٓ أٛا ٗ ٝطددٜػددعسٕٚ  ددأِْٗ ي أٚي٦ددو ايكدد د٠  ضددٓ عٌ

ايٛطي ٚاٱَه ْٝد ا ايكٝ دٜد١ ايعطدهس١ٜ ٚايطٝ ضد١ٝ      َٔ ذٟٚ ايسؾٝد رلِٖ ٖٚٓ ى غ

ٕ  خٜع ْٕٛ َٜٛٝ ڄ َدٔ اؾدٛع ٚايددلد ٚإدسض    ٚ خَػسدٕٚ ٖٚ ٥ُٕٛ ٗ ٚ ٘ ا٭زض  وطدٛ

  د٠ ايؿٛا  ؾ يٛطٔ  اٍيسَ  َ ٌ ٖرا ايعٌُ ْعٝدِٖ . ٚ  يًِٛ ٚإؿرل اجملٍٗٛ

 .ٜتطحل يً ُٝحل

ٗ إٛاقددـ  أ١ٝ ٖدٞ اًددو ايدَ آػدد  ْطدد ْع٬قد ا اٱ اعًُدت ٗ اٝدد اٞ  دإٔ أقدد٣ٛ اي  

ايؿدددعب١ ايدددَ اتڀًددد  اكددددِٜ ايؿعدددٌ أٚ قدددٍٛ اؿدددل أٚ ؼدٜدددد   ايٛدددسٚف اؿ زلددد١ ٚ

ٝدد١ َُٗددد  نددد ٕ ايددد ُٔ.  ٥ض ضددد١ٝ ٚإبدَٛقددـ ٚاقدددو ٚغدددرل َتر ددر  َدددٔ إطددد ٥ٌ ا٭  

شَددد ا اؿس دد١ ايددَ ْٛا ٗٗدد  ٗ اؿٝدد ٠ اعهدددظ     ؾطددًٛى َٚٛاقددـ ايٓدد ع ٗ ٖددرٙ ا٭    

ؾ ي١ ْٚك ٤ َع دِْٗخ ٖٚٓد  أضدتڀٝحل ايكدٍٛ  دإٔ     أٖٛسِٖ ٚؾؿ ٤ ضسٜساِٗ ٚاكٝك١  
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 خغدهسٙ  ًد٢ َٛقؿد٘ ٖدرا    إٔ أ ذيو إٛقـ قد  ُل أن س  ٬قَ  عًٞ  ٓذل. مل أْظٳ

 ي٘ ات٢ ْٗ ١ٜ ايعُس.  ڄضأٌٚ َدٜٓ ٚٚ دا٘  أْي

 إٍ ٜٓجلددسف أطًدد  َددٔ ايطدد ٥ل   اتدد٢ خإعدد٬ –َدد  إٔ ػ ٚشْدد  ايػدد زع ايس٥ٝطددٞ  

 صٛزَهطددس  ددد٫ڄ َددٔ أصددر طسٜددل ايعكبدد١  دددٕ.    -١طسٜددل ايدندد اٍ ز ٜٚت دد٘ ايٝطدد

 ْ ذا ا :كدد ٍؾ دددٕ. -اددٞ نددسٜذل اٍصددر طسٜددل ايعكبدد١ ؾٗددٞ ا٭قؿددس  أضدأيت٘ ٕدد ذا ٫ 

 .ايط٬ه اذلى إ أ٫ٚڄ  ًٝو ٠٢َعطهس  اٍاسٜد َساؾكَ 

 تُٚاقطد  خْ٘ ٗ ٖرا ايٛدسف ٚاآد١ يدٝظ َدٔ اؿهُد١ ادسى ايطد٬ه       أسا ي٘  بٻ    

ٚإٔ ًٓٞ يًط٬ه  خَ ٌ  ك١ٝ ايبػس أا  ايطًِ ٚأا  اؿٝ ٠ يٞ ٚيٰصسٜٔ ي٘  أْي

َددٔ ٗ َددأَٔ ٕ  أْددو ثددِ ضددأيت٘ َددٔ ٜكددُٔ يددو اٯ  .ًدددؾ ع  ددٔ ايددٓؿظ يٖددٛ ؾكدد٘ 

   .ٜعتكًْٛو ٜٚعتكًْٛٞؾبٛضعِٗ أخ ُ ًُ  ا تكًٛا َڀٝحل ؾا٫ تك ٍخ 

ٛ    خاٛاس اؿدٜك ؾُٝ   ٝٓٓ  ٚازاؿعدت أؾدٛاآ    إٓد شٍ ايٛاقعد١    اٍيٓ  يهدٔ  ٓدد ٚؾد

ٖرا َٓصٍ  إٓصٍ: اٍَ٪غساڄ  اد إٓ شٍ ٚق ٍأأَ ّ  ٓ  ٚقـ ات٢ صًـ َعطهس ط زم 

ٚأزدف  ؿدٛا   أٚ آتٛسْدٞ ٖٓد .  دصٌ َعدٞ  ٕ اذلى ايط٬ه ٚاأَ  ا خأٓد ؾ حل  بدٙ

"مددٔ ْسٜددد اطدد٬م  سشاْدد١ :هددٌ َدد  ٜطددُو  دد٘ ايٛددسف َددٔ اشلددد٤ٚ ٚاي   ص ؾددت ْڀددل  دد٘   

ٚأٟ اؿددعٝد  خثدد ز٠َددٔ اٱ اڄوتُددٌ َصٜددد إٛقددـ َتددٛاس ٫ٚ خاهًؿدد١ قددٌأضددساه َڀٝددحل  

 ."ؾساع ٭ْٓ  غرل   ٖصٜٔ أٟ ايڀسف اـ ضس ٗمٔ ضٓهٕٛ  خأن س ٗ ٖرا ايٛسف

 ١ؾد  تي ا يد  أٚ ٛد١خ رزاڄ ٜٚك عًدي أن دس اد   ا تكد ٍ َڀٝدحل    أضًٛ ا ذلف إٔ     

 ٞ َٝدد١ ٗ ايس٥ ضدد١ أْٗددِ  عددد اًددو إػدد داا ايه٬ اٗٝددأ يددٞ ٚ ٤خَددٔ ايػددو ٗ نددٌ غدد

ْدد  ٚ ًددٞ  ددٓذل ٚاؿ قٓدد  َڀٝحل..ؾ ٕعًَٛدد ا ا٭ٚيٝدد١ إتددٛؾس٠      أىڀڀددٕٛ ٫ تك يٓدد   

ٜسضدًْٛٓ   خ ؾُٝد   اد ايط ٕٛ ٗ َدٜٓد١ ايػدع   أيدٟ ا٪ند   أِْٗ أٚد ٛا َڀٝحل  ٗ 

يدٞ   ٘ٚ دإٔ ْؿدٝجلت   خرا  دلا يعًٞ  ٓذل   ٔ اكٝك١ َػ  سٟشل خ٠٢َعطهس  إٍ اٯ

 ٟ َك ١َٚ ارنس.   أ١ُ إهًؿٌ    تك يٓ  دٕٚ  ذلى ايط٬ه  اطٌٗٝ َٗ

ٞ  ذيوخ ٚأضتڀحل أمل  ييهٓ ٘خاقٓ   ا ٚيت يدو زأٜدو ٚقٓ   ادو     :"صرلاڄ قد ٍ يد

ٞٸ يو  زا٥ٞ ٚقٓ  د اٞ ٗ  بٕ أاذلَٗ  ٚأْت  ًٝو إ ؼذلّ أٗ ا٭َٛز ٚا٭ادا  ٚ ً

َٴ  َٚدد  خايتع َدٌ َددحل ا٭َدٛز   ضدد٬او  ْتٛسْٞ ٚؾدداددذلى ايطد٬ه   ٕ ٫أ ًد٢   اڄسؿٹدددَدت 

 ٕذا مل ًٜتصَدددٛاأٚ ددددى  أْددد٘ :"ثدددِ اعٗدددد يدددٞ قددد ٬٥ڄ  ". ٖٓددد   ٓدددد أٓدددد ؾددد حل  بددددٙ 

َكتٓعددد ڄ عٓددددٖ  ضدددأ ٛد ايٝدددو ٚأندددٕٛ  ؾَڀٝدددحل اطددد  ا٭ٚاَدددس ٚا٫اؿددد م   ٓ  تطدددًُٝ

 ."يًتؿ ِٖ ٠ٌُ ايسغ ؽ نًػ١ ٚاٝدع

يهٓٗددد  ن ْدددت طًٜٛددد١   يٓطدددب١ يدددٞ اتددد٢  ددد د      ؾكددد٘خ مل ُدددس ا٫چ ضددد  ٘ ْٚؿدددـ   

 ٚ سؾكت٘ َڀٝحل.
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 من المخاطر   لم تَْخل   الضالع إلى ةلة العودرح

ٜٳ نْٛدد٘إ أ ت  دد٘ ٗ  ندد رلاڄ  عددٛد٠ َڀٝددحل ضدد ٕ ڄ غ ِدد  ٚيځددِ أْددظٳ    تٴؾسادد  ؼڇؿٵددمل 

ٗ  ٚأ يًٓؿ ٥و. ٔ  ضد  ١  ١٤ٙ صد٬ٍ  ْٛكًد ِ صدلْدٞ  دأْ ٘  َد  ايػدع   َدٜٓد١  ٗ ا٭ٍٚ ضد ٓ

٘ ٖٚٓ ى َهك ضد   ا   ايط دعخ ايًٛا٤ اٍ ْٴكدٌ    خؾكد ٔ َعطدهس    اٍ عددٖ    ثدِ   خػدسٜ

 أْدد٘ ٜعددٝؼ  ت  دد٘ غددعٛزٷٝٓؾٖٚددِ َدد  ٕٛ   يطدد٬ه   ٠ٗ نددٌ َددسند ْٛا ٜددأإٛ ايٝدد٘  ٚ

نٓدت ٗ     يكٍٛ:"ف ًََ أ٢ْٗ ن٬َ٘ ٚ ٢ً ضبٌٝ  ايًجلٛ ا ا٭صرل٠ َٔ اٝ ا٘.

ٛاؾكَ َع زقددتو ٕدد ٓددد صددر  ٓؿدٝجلتو  بْددي مل ٭ٓددّ  أغددعس   ياًدو ايًجلٛدد ا  

ٚؾًت زضد يتو يهدٔ  ًٝدو إ    ا ڄ:ٖ ش. يهٔ  ًٞ  ٓذل ق ٍ " دٕ اٍ ايدصٍٛ  ٢ً

 ًدٞ  دٓذل     ٍؾكد  ٕ أنًُدٗ . أٟ زض ي١ اسٜدْٞ أمل أؾُٗو   :     َڀٝحلؾأ اهًُٗ .

ٞ       ٭ْدَت أْو  ٌ قك طب  َڀٝحل:  خْدو مل اطدُحل ند٬ّ ا دٔ  ُدو ؾد حل ايٝد ؾع

ٖدرا  .. أيٝظ  دٕ اٍْؿٝجل١  ًٞ ايك يعٞ ٗ ايدصٍٛ  تْو زلع٭ْٚدَت أن س 

 . !!ٗ ٚ ٗٞ ذيو اسٜد قٍٛ يهٓو ٫ٚ خض يتو يٓ ً٘ ٗ زٕ اٛؾٿأاسٜد  َ 

أؾدبجلٓ  ٫ ْ دل عطدٔ ْٛاٜد   عدة أؾدساد قٝد د٠        ضبب ڄ ٗ أْٓد   ا تك ٍ َڀٝحل  ن ٕ

 ٕ ٫أاقذلادت  ًد٢ َڀٝددحل    قسزْد   ددّ إػدد زن١ ٗ ادس  ايؿدعٝد.     يويدر ٚ  خايدٚيد١ 

ٕ   ١ًجلٛدد ي ٚيددٛ  ٜبكدد٢   صٜددد ز٠ ٜدد ؾحل ي  اٍَٚٓٗدد   أ ددٌ   اٍ َعدد ڄ  ٚإٔ ْعددٛد  خٚااددد٠ ٗ  ددد

َدٔ  ددٕ   يٓد   َٚدٔ أ دٌ قدُ ٕ صدسٚع بَدٔ       خ عدٖ   سؾ قٓ  ٗ ضٓ هخ ثِ ًْتجلل ا٭ٌٖ

 اٍاجملدد َٝحل إطددًجل١ ايددَ دصًددت َددٔ أ ددٌ   ْؿددظ ٕ اساؾكٓدد  أْتدد٘   ددإٔ ا٭ؾكددٌ  أطُ

ايك يحل.ٚق ٍ َع ابد ڄ يدٞ: ٖدٌ     اٍَڀٝحل َب غس٠  ٘ؾس إٔ ٜساؾكأيهٔ  ًٞ  ٓذل   دٕ.

ضدٝهٕٛ  خ ثدل أْد٘   ًد٢ اٝد ٠ َڀٝدحل   أْ  اٯصدس    اسؾٞغو  عد ٖرا إٛقـ ٗ  يدٜو

يَٝ ٦ٛايكد يحل ٖدٞ َطد    اٍ ٘اتد٢ ٚؾدٛي  ٚٛي١ٝ صسٚ ٘  أَ ٕ َٔ  دٕ ٦ سؾكَ َٚط

 اٍٚأْدت َُٗتدو اـدسٚع َدحل ايكد٠ٛ ايدَ دصًدت  ددٕ         خ ايه ؾٝد١  ١ٚضذلاؾكٓ  اؿساض

 خ  س  د ٫ْؿساع يؿد ؿٓ  بػيهٓٗ  ا خأ ٌ ؾ ٭َٛز ايطٝ ض١ٝ ٚايعطهس١ٜ ٖٓ  َتأش١َ  داڄ

 ىدَٓ .    ٓ ؾسْ  إطًجل١ ٗ  دٕ ٗ ٖرا ايٛقت قد ٫  ك ٤يهٔ ٚ

ٗ "ضد١ًٝ  ًد٘" ايٛاقعد١    ند ْٛا  ٚ ُٝٓد    خايكد يحل  اٍأثٓ ٤  دٛد٠  ًدٞ  دٓذل َٚڀٝدحل     

ِٷ     ١ز عد أاضتػدٗ د   اٍ طدٝ ز٠ اساضد١  ًدٞ  دٓذل ٖد  أد٣        ٌ ؿ  ٚزدؾد ٕ  اْؿ دس يػد

ٖدرٙ اؿ دثد١ َدد س٠ َدٔ قبدٌ       ْدت  ؾدصّ ٖدٌ ن  أؾساد َٔ اؿساض١خ يهي ٫ أضتڀٝحل ا

ٕ ٖٓد ى  أ ًد٢ زؾٝكد٘  ًدٞ  دٓذل أّ      ٚأاؾ١ٗ ايَ أطًكت ضدساه َڀٝدحل يتككدٞ  ًٝد٘     

 .بصس..! اڄاؿطرل
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 ٌونٌو التصحٌحٌة  44 ةة لخطوئالتهٌ

ايكٝ د٠ ايطٝ ض١ٝ ٗ  دٕ اػدعس  دإٔ  ددّ ايٛؾد ٤  د يٛ ٛد ٚاٱقؿد ٤ يسؾد م         أا د 

 ٔ   خ ٚ  ٕك  ددٌٜٚكددعـ ٤٫ٚ ايٓدد ع شلددٗ  غددعبٝت زؾددٝد ا٭َددظ ٜكًددٌ َٜٛدد ڄ  عددد ٜددّٛ َدد

 .ٔ ٗ اؾب ٍٜٜصٜد َٔ اع طـ ايٓ ع َحل زؾ قِٗ إػسد

ذٟٚ َدٔ  َدٔ أؾدساد ايكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ يً بٗد١ ايكَٛٝد١         ددٷ بٸس اساؾل ذيو  إٔ 

 ٜ ِ  ١إٝدٍٛ ايٝطدد ز  دٔ اضددتٝ ٥ِٗ َددٔ ضددًٛنٝ ا   خدٕٚ ؼؿددٜ ددٚ خإػدد زنٌ ٗ اؿهد

 زلدد١ يددبعة اؿؾددساا١ إٛاقددـ غددرل   اْتكدددٚايعطددهس١ٜ ٚإتػددددٜٔ َددٔ ايكٝدد داا ا 

ٖ زضددد١ ضٝ ضددد١ َطدددو   اٍ ت ٓجلدددايعٓ ؾدددس ايدددَ ٟ اًدددو أايكٝددد داا ايطٝ ضددد١ٝخ 

ْطد   ٬قد ا َبد٥ٝد١ َدحل ا٭ادصا  ايٝطد ز١ٜ ا٭صدس٣          ًد٢  دأ ٛاٚ خايعؿ  َٔ ايٓؿـ

ٛ  إعسٚؾدد١ ٗ ايطدد ا١ َ ددٌ ا٫ؼدد د ايػددعيب ايدددّكساطٞ ٚايبعددك.        ا ٚؾعدد٬ڄ اضدددتڀ  

  ٚ ضدًِ ٖدٛ ايعُدٌ  ًد٢     ِٗ  دإٔ اـٝد ز ا٭  اقٓد   نط  أؾٛاا َٚٛاقـ اًدو ا٭ادصا  

د ِ ٚاك١ٜٛ دٚز ايتٝ ز ايٝط زٟ إػد زى ٗ ايطدًڀ١ ايدرٟ ند ٕ اٝٓٗد  قًٝدٌ ايتدأثرل        

أُٖٗدد  قًدد١  دددد ٖ ًددِٝٗ ٗ   ددد٠  ضددب   ٭ٗ ؾددٓحل ايكددسازاا ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ  

ا ايتُٓٛٝٝد١  ا طدب  ا٫ْتُد ٤   خؾُٝ   ِٝٓٗ َسنص ايكساز َٔ ْ ا١ٝ ٚاْعداّ ايتٓطٝل

ٜ     ١ڄَك زْدددد    خَددددٔ ْ اٝدددد١ أصددددس٣    خإ تًؿدددد١  نددددد ْٛا  َُٔ ًددددٞ ايتٝدددد ز ايُٝددددٝي ايددددر

 ٔ أن س ٗ ايسأٟ ٚايكساز. َٜت  ْطٌ َٚٛاد

نؿًٝد١  دإٔ اكد٣ٛ  طدٛز ايع٬قد١ ٚاي كد١       إتت  عد١  اددا   َٚسٚز ا٭ٜ ّ ن ْت ا٭

 ٚ ٜ  اا٭اددصا  ذ ايتٝددد زاا ٚاٖ ًددٞ  كٝددد١   ددٌ ٖ ًٝٓددد    قتٓعٛا ٖدددِ ١خ ؾدددإٝدددٍٛ ايٝطدد ز

سندص ايكدساز   َ ا٫ضت٦  زٚاد٠ ٚاك١ٜٛ ايؿـ َٔ أ ٌ  أٍ ع  تِٗ إ ض١ ٜاٯصس

ٗ  ٠ إٔ ٖرا ئ ٜتجلكل ا٫چ  عٛد٠ نٌ ايكٝ داا ايٝط ز١ٜ إػسدٱدزانِٗ  خايطٝ ضٞ

 .اؾب ٍ

طددد ز١ٜ َدددٔ ا٭ادددصا  ايٝ ١أَددد ّ اًدددو ايتجل يؿددد ا ايػددد ٥ه١ َٚددد  َ زضدددت٘ فُٛ ددد  

مل ٜهٔ أَد ّ ايكٝد د٠    خْػك م بصس أٚ اؿ دّ  دٜدا٫ وؿٌ أٟ يهٞ ٚخ قػ٘ داصًٞ

 ٠ايعطهس١ٜ ٚايطٝ ض١ٝ ذاا ايتٛ ٘ ايُٝٝي َٔ صٝ ز ا٫ډ إٔ ٜڀًبٛا َٓ  ْٝعد ڄ ايعدٛد  

ادددٍٛ ٜدددتِ ؾٝددد٘ ايتب ادددك     ددددٕ ٚإٔ ٜدددتِ  كدددد ا تُددد ع اضدددت ٓ ٥ٞ نيندددْٛؿسْظ    اٍ

 .ٚايعطهس١ٜ اٛشٜحل ا٭دٚاز ايطٝ ض١ٝ ١ٝنٝؿ

َٗٝبدد١ غدد زنت   ١ ٫ضددتكب يٓ  عػددد َطددرلاا غددعب١ٝ  ٦دد دددٕ ٚمت ايتٗٝ اٍ دددْ  

ٝ ٛٛي٦ٚن ٕ إط  خؾٝٗ  نٌ قڀ   ا ايػع  ايتٝد ز   ٕٛ  دٔ آُٛٝٗد  ٖ ًد   ٕٛ ايس٥ٝطد

ٚضد مل   قُدد  ايٝط زٟ ٗ  دٕ َِٚٓٗ  بدايؿت ه ازل  ٌٝ ٚ ًدٞ  دٓذل ٚ ًدٞ ْ ؾدس    
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خ ـٝطدد١اٚ ١ٟٚ ٗ اػددد أ ٓدد ٤ ايدلٜكدد أاددرنس أٜكدد ڄ َػدد زن١ اَددرز  ٚ خؾدد حل قُددد

ازلدددد ٤   كٝدددد١ ٚمل اطددددعؿي ايددددرانس٠  ٗ اضتجلكدددد ز  ٠خإٓؿددددٛز ٗٚؾكددددٌ قطددددٔ  

 .ٌَُٓٛ إطرلاا ايك د١َ َٔ نسٜذل ٚصٛزَهطس ٚايتٛاٖٞ ٚإع٬

َددٔ ؾددٛز ايكٝدد د٠    ١ ؾددٛز٠ٜدد أٗ اًددو إطددرلاا اؾُ ٖرلٜدد١ مل اسؾددحل اؾُدد ٖرل     

زؾحل ٚ ػهٌ ًَجلٛٚ ؾٛز ض ٌٕ ٚازاؿعدت َعٗد    ٓٗ  يه١ٓخ ايطٝ ض١ٝ ٚايعطهس١ٜ يًدٚي

َ دددٌ َكبدددٌ َٚڀٝدددحل ٚقطدددٔ ٚ ددد دٍ صًٝؿددد١       ٠ؾدددٛز يدددبعة َدددٔ ايكٝددد داا ايع ٥دددد    

 .ٜٔٚبصس

  ٕ خ ْدد أاؿ  خ ٚند ٕ ْكڀدد١ ايت ُددحل اؾُدد ٖرلٟ قددد  دددأا ٗ َٓڀكدد١ ايػددٝ    ُدد 

ٍ  ا٭َددظ اتدد٢ ٔ َددٔ نٓدد   مدد ؿدد ٠ٚ ا٫ضددتكب ٍ اؾُدد ٖرلٟ   ع خَػددسدٕٚ  ٗ اؾبدد 

ٚ ٚا٭اٝ ٤ اساٝبد ڄ  َٔ نٌ إدٕ  ااٛاؾدخ ٚاؿػٛد ايَ ايٓٛرلإٓكڀحل  ٖدِ   عٛدآد  

َعٓدد٢ ؾٝدد٘ ِٗ َددٔ ؾددٛز ايع ٥دددٜٔ ٗ شَددٔ ندد ٕ يسؾددحل ايؿددٛز     دٜاددٛؾس يدد  َدد  ٕٜسؾعددٛ

 ٚاعبرل نبرل.

٫شيت أارنس نٝـ  دل قطٔ  ٔ اْدٖ غ٘ اُٝٓ  غ ٖد اؾُد ٖرل اطدتكبًٓ    

ٕ إٔ اؾُدد ٖرل اسٜدددد  أ ددٝيخ ٜبدددٚ   ؾدددم  أ ندد د ٫ أ ٚقدد ٍ: ٖٚددٞ اسؾددحل ايؿددٛز   يٝدد ڄ     

يػدع  صدسع   ايهٓ٘  خمٔ مل ْڀً  ذيو: ٬ڄ ٥د  ًٝ٘ َكبٌ  ق . ؾساؿٓحل َٓ  ش ُ ٤  

   ٘ ؾددٛا ٜعًددٛ ؾددٛم   ٫ٚ خيٝعدددل  ددٔ ازادادد٘ ٚ ددٔ اصتٝدد زٙ يًكٝدد د٠ ايددَ ٜساكددٝٗ  يٓؿطدد

 ؾٛا ايػع .

 السلطة وسٌطرة ٌسار الجبهة المومٌة على ٌونٌو44خطوة

ؾكد ٚدٌ  ًدٞ  دٓذل ايكٝد دٟ ايبد زش ٗ       خٝحل مل ٜتٛقـ اؿٛاز عد اط٬م ضساه َڀ

ٜط ز اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ًٜع  دٚز ايٛضدٝ٘ ٗ ٖدرٙ ا٭شَد١خ اتد٢ ايتأَدت قٝد د٠ اؾبٗد١        

ايكَٛٝدد١. ا٫چ إٔ أشَدد١ اي كدد١ ن ْددت َٛ ددٛد٠خ ٚزٜدد ه اي ددٛز٠ ا٫غددذلان١ٝ ايك دَدد١ َددٔ    

 اٍايس٥ٝطدد١ٝ ايددَ أدا  ا٫ؼدد د ايطددٛؾَٝ ن ْددت َٛ ددٛد٠ أٜكدد ڄخ نُدد  إ إػدده١ً       

ا٫صت٬فخ ٖٚٞ  ك ٤ قٝ داا اؾٝؼ ٚا٭َٔ ايرٜٔ ن ْٛا  ص٤ َٔ ايٓٛد ّ ايطٝ ضدٞ   

 ايدلٜڀ ْٞ ااتٌ يً ٓٛ  ن ْت َ  اصاٍ ق ١ُ٥.

 1969ْٜٛٝدٛ  22اتد٢   1968َد زع   20نٌ ٖدرٙ ا٭َدٛز  عًدت ايؿدذل٠ ايٛاقعد١  دٌ        

٠ ٜطد ز اؾبٗد١ ايكَٛٝد١  ًد٢     ضدٝڀس  اٍأشَد١ ضٝ ضد١ٝ أدٸا    اٍؾذل٠ ااتكد ٕخ اڀدٛزا   

ايطًڀ١ ٚاق ي١ ايس٥ٝظ قجلڀ ٕ ايػعيب ٚٚقع٘ ؼت ا٫څق ١َ اؾدلٜد١ ٚندرا ز٥دٝظ    
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اؿهَٛدد١ ؾٝؿددٌ  بددد ايًڀٝددـخ ايددرٟ قتددٌ ؾُٝدد   عددد داصددٌ ايطدد ٔخ ُٚددت اؿددؿ١ٝ      

ايدلٜڀدد ْٞ ٗ  دددٕ ٚقددد    ضددتعُ زاؾددٝؼ َددٔ ايسَددٛش ايكٝ دٜدد١ ايددَ صدددَت َددحل ا٫     

ّخ ٚمت  ًددد٢ اثسٖددد  1969ْٜٛٝدددٛ ايتؿدددجلٝجل١ٝ  ددد ّ 22زلٝددت ٖدددرٙ اؿسنددد١ عسنددد١  

ٚ بدددد ايؿتددد ه  اػدددهٌٝ اهَٛددد١  دٜدددد٠ ٚفًدددظ ز٥ ضددد١  س٥ ضددد١ ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞ.        

ازل  ٌٝ أَٝٓ    َ  يً ب١ٗ ايك١َٝٛ  ٚ ًٞ ْ ؾس قُدد ز٥ٝطد  يًدٛشزا٤ ٚ ًدٞ  دٓذل       

 ١.داصًٝق ٥دا يً ٝؼ َٚڀٝحل ٚشٜسا يً

 نموذج من محاولة تدعٌم الصف الوطنً

ّ ٗ أاددد   َٴؿددًو ق ضددِ      ّ ٤٧٩٢أٜدد ّ  دد  أ ًػددي ق ٥ددد َعطددهس ايعٓددد ايسا٥ددد ؾدد حل 

ايتدٛاٖٞ  ٗ  كؿدس ايس٥ ضد١     ٘ إٔ ض ٌٕ ٜڀً  َك  ًَ  ٢ً ٚ ٗد٘ ايطدس ١ ٗ َهتبد   

 َس ٖ ّ.   ٭

نٓددت اٝٓٗدد  أاددد إًددتجلكٌ  ٗ دٚز٠ ادزٜبٝدد١ ٗ َعطددهس ايعٓددد يتأٖٝددٌ قددب ٙ    

ؾددد ايكددٛاا إطددًجل١  دددَ ٤  دٜددد٠  ايكدٛاا إطددًجل١ ٚاػددهٌٝ يددٛا٤  طددهسٟ اددٜك يس  

ٚاأٌٖٝ قٝ داا  دٜد٠ يًكٛاا إطًجل١ َٔ ا٭ؾساد إطتٛ بٌ  ٝداڄ ٭ٖداف إساًد١  

ٚصٝ زااٗ ايطٝ ضددد١ٝ ٚا٭ٜدٜٛيٛ ٝددد١ ٚإًتدددصٌَ ا زىٝددد ڄ   يتٛ ددد٘ اي دددٛزٟ اؾدٜدددد       

ٛ  22يتجلٌ قٌ ايكٝ داا ايعطهس١ٜ ايَ غد دزا ايدٛطٔ  عدد صڀد٠ٛ      ٚيتجلكٝدل   .ْٜٛٝد

 يبٝدد١ إػدد زنٌ ٗ اًددو ايدددٚز٠ ايعطددهس١ٜ َددٔ أؾددساد ايكڀدد ع  غاشلدددف ندد ٕ  ذيدو 

 ايؿدا٥ٞ ٕسا١ً ايهؿ ه إطًو.  

ايدددٚز٠ ايتدزٜبٝد١ ا٭ٍٚ يًكدٛاا إطددًجل١    اعتدلاًدو َدٔ اٝدك إه ْدد٘ ايت زىٝد١    

ؾٝٗد   ٖٚدٞ اـڀد٠ٛ ايدَ اكدل      خ1969ْٜٛٝدٛ   22اؾٓٛ ١ٝ ايَ أ كبدت َب غدس٠ڄ صڀد٠ٛ    

ٝٸد١ ْٚدت       ڄٚ طهسٜ  ڄضٝ ضٝ اڄزٟ اْتؿ زايتٝ ز ايٝط   ٢ً ايتٝ ز ايُٝٝي يً بٗد١ ايكَٛ

ص ؾدد١ اًددو ايددَ   خا تكدد ٍ ٚاقؿدد ٤ يًكٝدد داا ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ ٚا٭َٓٝدد١      ٓٗدد

 متٚايدَ   خ"ا٫ْك٬ ٝد١"  1968َد زع   20 ؿع ي١ٝ ٗ ؽڀٝ٘ ٚآؿٝدر اسند١    تغ زن

 زٟ يً بٗددد١ ايكَٛٝددد١ َٚدددٔ    ؾٝٗددد  ا تكددد ٍ ٚاعدددرٜ  ٬َٚاكددد١ قٝددد داا ايتٝددد ز ايٝطددد       

 ْ ؾسِٖ ٗ إدٕ ٚإٓ طل اؾب١ًٝ ايسٜؿ١ٝ.

اًو ايٛسٚف فتُع١ ؾسقت ايتؿهرل ٗ نٝؿ١ٝ  ا  د٠ ٖٝهًد١ ٚاساٝد  ايكدٛاا    

ٍ  خإطًجل١ ايدرٟ  خ ٚشلرا ايػسض ؼككت  ٢ً ايٛاقحل ؾهس٠ اْػ ٤ ايًٛا٤ ايعطدهسٟ ا٭ٚ

ٜٴ ْٜٛٝددٛخ ٠٠ٞ يددٛا٤ ُٿضٴدد ٗدد   ددٝؼ ْٗٛزٜدد١ ايددُٝٔ   َٓهٌ عتدددل عددل ايٓددٛا٠ ايددَ اػدد  ٚ

 ؾؿهدددس٠ خ طددب  إٛقددٛ ١ٝ ايت زىٝدد١     ددد ٤إ اًددو ايتطدد١ُٝ   ا اؾٓٛ ٝدد١ ايػددعب١ٝ.  

 1969ْٜٛٝددددٛ 22اػدددده١ًٝ أصددددرا َه ْٗدددد  ايددددصَي  ٗ إساًدددد١ ايددددَ أ كبددددت اسندددد١     
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 قڀ١ ا زى١ٝ ٖ ١َ َٔ ا زٜ  ايؿساع ايداصًٞ ٕسا١ً َد   دعايَ اٴخ "ايتؿجلٝجل١ٝ"

 ي.    عد ا٫ضتك٬ٍ ايٛط

-اكد زٜس ا٪ندد  دإٔ ٖٓد ى ٗ َٓڀكد١ اؿددد      أطًعدي  ًد٢   ٗ ايًكد ٤ َدحل ضد ٌٕ    

      ٖ ّ    ١ٜدد ؾحل َددٔ مت ااٗدد َِٗ  ٓػدد ط ا ٚازاب طدد ا َػددبٛ ٚأْٗددِ قدددد   خَددحل أ دددا٤ ايٓٛدد 

 دددّ  ٚ ًددؼ  ٗددِ ا٭َددس   ٚايكددٛاٌْخ  ٚ دددّ ا٫يتددصاّ يٮُْٛدد١  ُٕ زضدد١ ايت سٜدد    ؾددأٚا

 ز د ٍ ا٭َدٔ ٚايػدسط٘ َٚطد٦ٛيٞ إٓڀكد١.     ا٫ْؿٝ ع ٭ٚاَدس إهًؿدٌ َدٔ     ٚأايت  ٚ  

ٕ ٚٚإٔ هد ْٛد ّ ؾدٓع ٤ ٚإتكدسز    خإٔ اتؿػ٢ اًو ايٛ ٖس٠ َٔ ٘قًك١ ٚصٛؾأ د٣ ٚ

اًددو إٓڀكدد١  ٤طددس ٫ٜٚدد ؾحل ٚن-ٗ َٓڀكدد١ اؿدددقدد يتِٗ  َددٔ ْٛ َٓدد  ايتكدددَٞ

 .٠ز  شل  ا٭غدا٤ يً ٛز٤٫ٚ ٚ

ٍ ؾدددل ٚاؿددٔ ا ددٔ    ددإٔ   عددة أؾددساد بٍ داٚٚد  ٚب   َدد  ٜػددرل ايتكدد زٜس َددٔ اًددو  ٚ

 ٕ ٚإٔ شلددِ ااؿدد ٫ا َددحل قٝدد داا إسانددص   خش ًددٞ اٚٗددسٚا ُددسدِٖ  ًدد٢ ايٓٛدد ّ ٚايكدد ْٛ

 ٖ  ٚد ُٗددد  َدددٔ قبدددٌ ْٛددد ّ ؾدددٓع ٤ ٗ َٓڀكددد١ ايبٝكددد ٤      ٩ايعطدددهس١ٜ ايدددَ مت اْػددد   

اضددتجلدثٗ  صؿٝؿدد ڄ  ٚايددَ خ ٚإٓدد طل ايػددُ ي١ٝ إت ٔدد١ ٕددٓڀكَ اؿددد َٚهددرلاع     

ْٜٛٝددٛ 22إتكددسزٜٔ َددٔ صڀدد٠ٛ  ٌٚ اؾٓددٛ ٌٝ ايعطددهسْٜٛدد ّ ؾددٓع ٤ يٝجلػددد ؾٝٗدد    

 ددل  دٔ   ٚ خ ٗ ْٗٛزٜتٓد  ايؿتٝد١   ضدتكساز اٛ ِٝٗٗ يتكٜٛة ا٭َدٔ ٚا٫ ٚٚػٝٝػِٗ 

 ٔ اًدددو إٓڀكددد١   عدددة َدددٔ قدددس٣   طٓ طدددس ؾأْددد٘ اذا مل ْتددددصٌ ضدددسٜع ڄ    صػدددٝت٘ َددد

 ايطٝ ضٞ. ٓ اٛ ْٗٛ َٓ  ٚ دا٤ ْٚؿكد ٤٫ٖٚ  يؿ حل أاؿدٚد١ٜ نياؿد   

 ٛيٛاؾ١ً ايٝد٘ اٛقدو ايؿدعٛ  ا ٚايعٛا٥دل ايدَ ٜٛا ٗٗد  َطد٦ٛي       ن ْت ايتك زٜس ا

ا٫ْعددداّ ٖدد  أ سشٚ خٚددسٚف اًددو إٓڀكدد١ ايؿكددرل٠ ٚايٓ ٥ٝدد١ ٚاؿدٚدٜدد١     طددب  ا٭َددٔ 

خ ؾك٬  دٔ  ايڀسم ٚإدازع ٚايعٝ داا ايؿجل١َٝ ٌ  خايهًٞ يً دَ ا ايع ١َ ٚاشل ١َ

خ ًَهٝتد٘ يًدٚيد١  اد٪ٍٚ  َبٓد٢ اهدَٛٞ ٚاادد    ٛ د ٜ ٫خ ات٢ أْ٘ غجل١ اَه ْٝ ا ايدٚي١

ٔ    ٚإٔ َه ا   َٓد شٍ إدٛاطٌٓٝ     عدة  اٱدازاا اؿه١َٝٛ إدْٝد١ ٚايعطدهس١ٜ ات در َد

م شلددِ ايٓٛدد ّ  ٜٚددس ٫ٔ ٖٹددبعة ايددٖدد  أٖددرٙ ايٛددسٚف فتُعدد١ ٜكس خ َٚ ددٌ َكددساڄ شلدد  

اْعهدددد ع شلػ غددد١ ٚقددددعـ ايدٚيدددد١ اؿدٜ دددد٘ َٚددددٔ    ٗدددد  ْٚنأايددددّكساطٞ اؾدٜددددد  

. ًٗ ّ 

 ددإٔ اؿددٌ ا٭َ دددٌ ٖددٛ ػٗٝددص ٚازضددد ٍ قدد٠ٛ  طدددهس١ٜ      سؾٛ ددد١ إ ايتكدد زٜس  تقذلادد ا

اڄخ ٚ ًدؼ  ن دس ُدسد  ن ْدت أ ايدَ   خٕٗ ١ْ إتُسدٜٔ ٗ قساِٖ ٚ ًد٢ ا٭صدـ بٍ داٚٚد  

غدساى ايكد٣ٛ اؾٜٛد١ ٗ  قؿدـ     اَدٔ ايكٝد د٠ ٗ  ددٕ    ا٭َس إٔ طًبت اًدو ايتكد زٜس   

ُدددسد  ًددد٢ قدددٛاٌْ  ايت ٗايدددَ اكدددٛد ٚاػددد حل أ ٓددد ٤ إٓڀكددد١    ٠َٓددد شٍ ايعٓ ؾدددس ايبددد زش 
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َ ًُد  مت ايتع َدٌ َدحل إتُدسدٜٔ ٗ     ٗدِ  ايتع َدٌ َع خ ٕٚٔ ا تدل ٠ٝهْٛٛا  دلخ يايدٚي١

 َٓڀك١ ايؿعٝد ٗ غب٠ٛ. 

إطد٦ٛيٌ َدٔ    عدة   عد اضتعساض قت٣ٛ ايتك زٜس  دل ض ٌٕ  دٔ أضدؿ٘ ٗ إٔ   

        ُ ٓ قدًٌ  أ ك ٤ ايكٝد د٠ ااًٝد١  يًُدٜسٜد١ َدٔ أ ٓد ٤ إٓڀكد١  َٚدٔ ايس ٝدٌ ا٭ٍٚ يً

ٔ ٚن ٕ  خٗ  دٕٚايعٌُ  ضتكسازٚؾكًٛا ا٫قد اٳسٳنڂٛا ٜ ؾحل  أادد   ٙٚ ٗد١ ْٛدس   ٖرا َد

ٖٓد ى َدٔ إطد٦ٛيٌ ٗ      كٞٚأْ٘ ىػ٢  ٢ً َٔ  خَيا٭ ؽؿساايايعٛاٌَ ايَ صًكت 

ايؿددعب١ ايٛددسٚف ٚاعكٝددد ايٛقددحل ا٭َددي  خ  ددسا٤ٔ ضددبكًِٖٜٛتجلكددٛا َددٕ أإٓڀكدد١ 

ٔ اي دَ ا ايع َددد١ ٗ ٚاادددد٠ َدددٔ إٓددد طل اؿدٚدٜددد١     ا٫ْعدددداّ ايهًدددٞ يً ددد   ٓ ػددد١  ددد

 ١ضدتُ ي ٫اًو ايٛدسٚف ايؿدعب١   ٫ غو إٔ ا٭ دا٤ ضٝطتػًٕٛ ٚ خايؿكرل٠ ٚإعصٚي١

 ٞ ٗ َكذله اطِ ا٭َٛز  طهسٜ ڄ.  أٜيي  ٔ زأا٭ٖ يٞ يًتع ٕٚ َعِٗ. ثِ ض

أصدلا ض ٌٕ  أْي أ سف  ٝداڄ َسانص ٚاؿٓٝؿ ا ايٓ ع ايكبًٝد١ ٚا٫ تُ  ٝد١   

ٚيددٔ ٜددتِ ذيددو ا٫چ    خؾددؿٓ  اٍٚإٔ  ًٝٓدد  أ٫ٚڄ إ مدد ٍٚ نطددبِٗ   خسٜكدد١ اؿهرلٖددِٚط

ّ َددد ْٚػدددعسِٖ  أُٖٝددد١ ايددددٚز ايدددرٟ  ًدددِٝٗ إٔ   خٓجلِٗ ا٭َددد ٕ ٚاي كددد١  عدايددد١ ايٓٛددد 

ٕ ٜٛك ٚ    دد٘ َدٛ   ْؿددٕٛ ؾٝٗددڀسٜكد١  ٚإٔ ْتع َدٌ َعٗددِ    خايددٛطٔ اضددتكسازَدٔ أ ددٌ أَدٔ 

 ْهط  ٚدِٖ ٥٫ِٚٚٗ.إٔ ّهٔ ٚ ٗرا ا٭ضًٛ  ؾك٘  خ٤ِٖنساَتِٗ ٚندلٜ 

ٜ ٚإٔ ايتڀدددسٸف ٗ ايعٓدددـ نٓدددت أدزى   ٤ايددد٫ٛعدددصش ا٫ضدددت داّ إؿدددسٙ يًكددد٠ٛ يدددٔ 

 ّ دا٤ اي ددٛز٠ ٚايددٛطٔ    ٓددـ َكدد دخ قددد ٜطددت ُسٙ أ دد      اٍخ  ددٌ ضددٝ٪دٟ   يًددٛطٔ ٚايٓٛدد 

اضدددت داّ ايڀدددرلإ قدددد إدددٛاطٌٓخ نُددد  أزاد     اٍأَددد  إٔ ٜدددتِ ايً ددد٤ٛ   خ يؿددد ؿِٗ

   ٚ ٍ ٭٫ ؾدسم  ٝٓٗد  ٚ دٌ ا   ايبعةخ ؾطدٝهٕٛ ذيدو ٓ قد١خ  اٱزٖ  ٝد١ ايدَ ن ْدت      ُد 

ٗ إ قدددٞ ايڀددد ٥ساا اؿس ٝدددد١ ايت  عددد١ يطددد٬ه اؾدددٛ إًهدددٞ ايدلٜڀدددد ْٞ       اكدددّٛ  ٗددد    

ْ ا٫ْتٗ ند ا اٱ  اًدو ٚ خٗ إٓڀكد١  إٛاطٌٓضتٗدف َٓ شٍ ٚا شايدت  َد    ١ٝ١ إ٪ٕد ْطد 

شيت أارنس   خ َٜٚ ؾحلغرلٖ  َٔ قس٣ اؿد ٚ ١زم أ ٓ ٤ قس٣ َٓڀك٪ث زاٖ  ايٓؿط١ٝ اب

ضدبب ڄ ٗ اعد طـ ز د ٍ ايكب ٥دٌ     قدس  ا ضد٬ه اؾدٛ ايدلٜڀد ْٞ     نٝـ ن ْدت  َٜٛٗ  

ٞ       ٔايرٜاي ٛاز َحل  خ ٚابعد ڄ  ن ْت َٓ ششلِ ٖددؾ ڄ يكدس  ا ضد٬ه اؾدٛ إًهدٞ ايدلٜڀد ْ

 خٚزندددد ٥صٙ ٗ إٓڀكدددد١   ضددددتعُ ز ا٫ أ ددددٛإايٓكُدددد١ اؾُ ٖرلٜدددد١ قددددد     اشاد يددددريو

ٕ ٚاندددددسٙ ايهددددد رل ٚ ايدلٜڀددددد ْٞ  ػدددددهٌ  ددددد ّ     ضدددددتعُ ز ٌ ي٬كددددد ٓ ٖٕ ٗ ؾدددددؿٛف ا

 ١ٜ ٗ إٓڀك١  ػهٌ ص ف.  ضتعُ زا٫تدص٬ا ًيٚ

َدحل َدٔ ٚؾدؿتِٗ اًدو     ر اـُطدٝٓ ا   أْي  ٢ً  ٬ق١  ٝدٙ َٓد  ض ٌٕ طُأْت 

ْٗددِ َددٔ  ٝددٛا   ددسف  ٝددداڄ أٚأ اُٝٓدد  غدد زنت ٗ  ٓدد ٤ َٓددصشلِخ  ايتكدد زٜس  دد ٕتُسدٜٔ

ٕ ْؿدٕٛ ندساَتِٗ   أ ًٝٓد   هد   را ٚشلد  خٚايٛؾد ٤  ١ يهسّ ٚايػد    ٜٚتؿؿٕٛ  د ؾ١ًٝ أ
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ِ إٔ ْطع٢   ٖدٜٔ ٚ هٌ ايڀسم يٚ أضدتػس  َدٔ ن٬َدٞ     يؿدـ ايدٛطي.  ا اٍ هطدبٗ

َ  ٜ٘تٓدد قة ٗ فًُدد ٚ ددٌ  خٜتؿددل ٖددرا ايددرٟ ٫  ايتكدد زٜس َددٔ  اًددو ٘ يدد٘ تددَددحل َدد  قد

إ  يؿ ا ٚايطدًٛنٝ ا ايدَ ضدًهٗ   عدة َدٔ ز د ٍ اًدو         ١ٚؾـ دز َب يػ ا ٗ 

ؾكدددٛيٞ اتدد٢ أ دددسف ٕددد ذا ادددٛدِٖ  ٖددد ّ ٜٚددد رل  ٖددرا   ٕ ن٬َدددواقددد ٍ : ثدددِ ايكددس٣.   

  .ُ ٖٞ طبٝع١ ايع٬ق١ ايَ اس ڀو  ِٗخ ؾن رلاڄ

ثدِ زٜٚددت يدد٘ قؿد١ اعددسٗ  ٗددِ ٚ ٬قدَ إبهددس٠ َعٗددِخ ٚيعًد٘ َددٔ إؿٝددد إٔ أزٜٚٗدد       

ْعدداّ ا٭َدٔ   ٚ طدب  ا  خؿٞ ايٓؿدـ اي د ْٞ َدٔ اـُطدٝٓٝ ا    يهِ  تؿؿٌٝ أدم ٖٓد ..ؾ 

اْعددَت َؿد دز ايدسشم    ٗ قس٣ "بٍ  دٔ ؾد٬ه"   ؾت١ٓ ا٭ٌٖ ايكب١ًٝ  ايٓ ا   ٔٚا٭َ ٕ 

ٔڈ   يٓطددب١ يٓدد     ٓدد ٗ َٓڀكت اٝٓٗدد  ٖ زضدد١ َٗٓتٓدد  َٚؿدددز زشقٓدد      ٚأؾددبو غددرل ٖهدد

ادددس  ٚشاز ددد١  إتُ ًددد١ ٗ  ٓددد ٤ ٚاػدددٝٝد ايبٝدددٛاخ ٚمل ٜعدددد ٖهٓددد  إٔ ْكدددّٛ اتددد٢ ٗ      

 ٌُ  عٝدد٠  دٔ    َ نٔأبجلك  ٔ َؿ دز زشم أصس٣ ٚٗ ٚيريو اقڀسزْ  يً خا٭زض

ّ يٓكددُٔ اؿؿددٍٛ  ًدد٢    خَٓڀكتٓدد  ًدددؾ ع  ددٔ  هِّٓدد  َددٔ غددسا٤ ايطدد٬ه ي   إدد ٍ ايددرٟ 

ِ يتددٛؾرل ايددٓؿظ ٚ ٘ عُددٞ ٚا ٓدد ٖٚهددرا غددددا زادد يٞ َساؾكدد  ي   .٭ضددسْ  ايعددٝؼ ايهددسٜ

بٓدد ٤ َٓددصٍ ايػددٝ   ُددس  بددداهلل ايددداٚٚدٟ ٖٚددٛ غددٝ       ًكٝدد ّ  ي  ػدد ٙ َٓڀكدد١ اؿددد  

٘   ايكب١ًٝ ايَ ٚؾؿت٘ اًو ايتك زٜس  ٕ  ًد٢ ايكد ْٕٛ.  َٚتُدسد   أْ٘ ٖٛ ٚأ ٓد ٤ٙ ٚاصٛاْد

ابد ٜٔ  أض ضد٘    ٌ أ ٓ ٤ اًدو إٓڀكد١  ٬ف ٛادز ص  تتُطٖٓ ى اي ًُٓ  ٚص٬ٍ ؾذل٠ 

ٙخ قددد ّايدلٜڀدد ْٞ أ ضددتعُ زأٚ َددحل ا٫ َٙددحل اٱَدد ّ أٚ قددد  ؾُٝدد   ٝددِٓٗخ ٖددٌ   قددـ اإٛ

  .إٓڀك١اتعُل َٜٛ ڄ  عد ّٜٛ  ٌ أ ٓ ٤ ٚأصرا اًو اـ٬ؾ ا 

ٗ  ٓدد  ًُاضددتُساز طًدد  َٓدد   خ دددٕ اٍ  بددداهلل ايددداٟٚٚ ؾس ايػددٝ   ُس ضددٚاددٌ

أ ٓد ٤ إٓڀكد١ إ دتًؿٌ َدحل      عدة  ايٝٓد    إٓڀك١ ات٢  د ٤  َ  إٔ غ دزاػٝٝد  ٝت٘خ ٚ

قُد  ُس ايداٚٚدٟ  إ ْتٛقدـ  دٔ ايعُدٌ    نيا٭ندل  لًَ٘ٔ  ٜڀًبٕٛايػٝ   ُس 

ِ  ك ١ُ٥اـ٬ؾ ا اي إٔ اٴجلطِ اٍ  ٗد  يهٓ خٗ ٚ ٖسٖد    ٥ًٝد١   ْدت ابددٚ   ايدَ ن  خ ٝدٓٗ

زؾة قُد  ُس طًبِٗ ٗ اٛقٝدـ ايبٓد ٤    ٚ عد إٔ ضٝ ض١ٝ. اڄ ع دأٗ   طٓٗ  ؼٌُ 

أْٗدِ  ؾأٚقدجلت شلدِ     إٔ ْتٛقـ مدٔ  دٔ ايعُدٌ.   ط يبٌ َٓ   خٚ ٗٛا ن٬َِٗ ايٝٓ 

ٚا ايتٛقٝددت ؾ يػددٝ  ؾدد ا  ايعُددٌ ايددرٟ اع قدددْ  َعدد٘ غددرل َٛ ددٛد ٚمددٔ   أصڀدداقدد  

اضددتهُ ٍ  ٓدد ٤ إٓددصٍ ٗ ايٛقددت اادددد ٗ ٚثٝكدد١    اتدد٢ َٛاؾدد١ً ايعُددٌ   ٘يددًَصَددٕٛ 

ذيددو ايػددٝ  َٓدد  ٫چ اذا طًدد  ٚيددٔ ْتٛقددـ ا ٓٛاؾددٌ ايعُددٌريو ؾأْٓدد  ضيددٚ ا٫اؿدد مخ

 اٍٚؼٛيدت  ٚ ٝدِٓٗ  ؾسازِٖ  ًد٢ اٛقٝدـ ايعُدٌ ادٛاسا ا٭َدٛز  ٝٓٓد        . ٚأَ ّ آؿط٘ 
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ٞ  ؼدددٺ  ٜڀًكدددٕٛ ِٚ ضٝطددتٗدؾْٛ   ْٗ ددأ  دز دد١ اٗدٜدددْ     اٍٚ ًددؼ  ٗددِ ا٭َدددس    خغ ؿدد

ٓٳٸ ز   . اذا   غسْ  ايعٌُ ؾُٝ  ًٝٓ  اي

جلذلّ َددٛقؿِٗ اذا ٓضدد  نٓدد  ْٓددْدد ِٖ اأصدلخ ٖٚٚهددرا دصددٌ غددٝڀ ٕ ايتجلدددٟ  ٝٓٓدد  

 ٙعكدٛز أْٗدِ  ساِٗ نٝدـ  ٚذنډ ؾ ا  ايػإٔخكٛز ايػٝ  عن ٕ ايتٛقٝـ قد مت 

ٓد ٤ َدٔ ايدذلا     ْكدٌ َدٛاد ايب  أِْٗ ق َٛا   يعٌُ طٛ ٝ  ٗ  خ  ٌن ْٛا ات٢ ه ًَْٛ٘

 ڀد٬ٕ د دٛاِٖ ٚاؾتكد دِٖ    ادٛقٝتِٗ ٖدرا ٜددٍ  ًد٢     ٚشلرا ؾدإٔ   خ ٚا٭صػ   ٠اؿ  زٚ

 .أ٠ً سي

قطِ أادِٖ  أْد٘ ضدٝ عًي أغد دز    خ ؾأاڀ ٫ٚڄ خأْ  ايػسٜ   ِٓٗخ ا تدلٚا ن٬َٞ 

ٍ  خ أٚ َٓڀكَ اٍإٓڀك١ ذي٬ٝڄ   ٥داڄ  َٿ  ًٗ تد٘ "  نُد  قد   "خ أٟ ٓطد ْ٘ اقٓكد١  َ دٌ ا

 .أًٖٗ  ؼٌُ أغساقٗ  َهطٛز٠ اـ طس اٍ اشٚ ٗ  ؾع دَ أغكبٗ  أ٠ ايَ ٌ إس

ٟ   أطًل     اٜدؼ   :ٚضدأيي   صتؿد ز   خض ٌٕ قجله١ نبرل٠ ٖٚٛ ٜطُحل يػد١ ايتجلدد

 .ن ٕ زدٸى  

ُٿدد  ايس ددٌ ايددرٟ ٜتٗددددْ     ريويدد تقطددُقًددت يدد٘: أ      ٞ  قددد اسنٓدد   أْددي ٚا ددٔ  

ْت ٥ ٗددد   ًٝٓدد   ٚقددد ؾسقددت    خقبًٝتٓدد  أ ٓدد ٤   ْػددبٸت ْرلاْٗدد   دددٌ     ڄاس دد ٖٓدد ى   ْدد  ٤ٚزا

يهددٔ اذا اضددته ساٛا    خَٛاؾددًتٗ   ٌتجل غدد َٖٓدد   اٍاٝٓدد   أٚ خؾٝٗدد   إػدد زن١ ضدد ١ٜٚ أإ

ٕ ْددصٌ ٗ ادس     ٢ً أْٛ  تُايػسٜـ ٚايعٝؼ  ط٬ّ ٚأزغُ ٓ يعًُ ؽايتؿسٖٓ   ًٝٓ  

ضددٓهٕٛ ػدد   ١ ٚآكؿددٓ  اي ؾ كددٛا  ددإٔ يٓدد  َددحل ايطدد٬ه ادد زٜ  طٜٛددٌ ٫ٚ  خ دٜددد٠ ٖٓدد 

ّ    غدٝدٚا قدد  ٫ٚچ يتد يٞ ا مل ْؿل ؾب ه ايّٝٛ اٖٚصٜٔ شل .     إتد زع ٚاٛش دٛا ٗ اٯند 

ايسؾد ف  ؾدب ا ڄ اتد٢ ؾدٛ ٛا مْٛد  طًكد ا       ٓد  َد  إٔ   غدسْ   ًُ  اجمل ٚز٠خ ٚ  يؿعدٌ  

  َ ًُ  ٚ دٚا.

ٌ صدرا َدٔ ٚقدت    أقد  يٖٓ  غعسا  أْ      ١ٜد أ ًٝد٘  إ ند ٕ   ت٘يأٚضد  خايهد رل  ضد ٕ

طًد   يهٓد٘   ٌ.ٜد ڀٕٛ قد أغػًت٘ أٚ أصسا٘  تؿ ؾٌٝ اددٜ ٞ اي خ ات٢ ٫ أنٛايتصاَ ا

 . !دٚع"أٜؼ بصساٗ  ٜ  "أيكد غٛقتي ؾأْ  أزٜد إٔ أ سف  خ ق ٬٥: دٜكَٛاؾ١ً اؿ

ٚ   أ خْ أَٚٔ ٖٓ ى  دد  خَٓصٍ ايػٝ  ايكدِٜخ ٚااتُٝٓ  اْطجلبٓ  لدٌ  ْد  ٚا دٔ  ُدٞ 

اعدسض  يٝدّٛ اي د ْٞ   ٚٗ ا خْتب دٍ َعٗدِ ايڀًكد ا ايٓ زٜد١    خقُد  ُسا٭ندليػٝ  ا

ادددد أٖٚدددٛ ٖٓددد    -يدددبعة ايػدددٛ ٜ  ايدددَ أؾددد  ت٘ ٗ َٓڀكددد١ ايؿددددز    قُدددد  ُدددس  

٘    اٍٚأغدسا   خإڀًٛ ٌ ٗ ٖرا ايتكسٜس ْد  ٚا دٔ   أند ٕ  ًٝٓد    ٚ -ايتكسٜدس ايدرٟ أَ َد

 ٓ .  ٤اڄ ي ُٞ َٛاؾ١ً اب دٍ اط٬م ايٓ ز َحل َٔ أؾبجلٛا ا دا

ٝ أاَسشٚ ١ ايػٝ   ُسخ  أّ قُدخ ن ْت ٖدٛ   ُد١ ٚنسّد١ ٚاعدسف َد     ٠ قٜٛد١ ٚاه

ٕٹجلٓدد١ ٚايٛا دد .  اشزِٖ ٪ندد رلاڄ  ٓدددَ  ٚ دددآ  ْدد  تٵاٳددسڇؾځايددَ ؾڂسقددت  ًٝٓدد  ٗ ٖددرٙ ا



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
149 

ِ  ِْٗٚػدد زن  اٍخ ٚيهٓٓدد  ٚ دددْ  أْؿطددٓ  طسؾدد  ؾٝٗدد   ٗ اددس  ٖددٞ ٗ  ٖٛسٖدد  اددس ٗ

ػكدد  ايددرٟ ضددٝڀس  ًدد٢  اي ١ٚٗ ؿٛددخ اضددتٗداف َددٔ ؾددٛ ٛا ا ٓٗدد  ا ٚيٓدد  ٚ دد ْبِٗ 

 خ يسؾددد ف   ڄ ٦ًَٝددد ڄَت يٓددد  ؾدددٓدٚق آددد   دددإٔ قددددٻ  أا ٓٗددد  ؾ  ؾددد  ١ ا نٝ ْٗددد   طدددب  

  إٔ ٖٓ ى إصٜد َٔ ؾٓ دٜل ايرصرل٠. ٓ ٓتٚطُ

ؾٝٗدد  ايؿكددس إدددقحل ٚاؾددٛع ايٛدد مل     ا تُددحل  ايددَ   خٗ ٚددسٚف اٝ آدد  ايطدد  ك١      

 ًدد٢ ق ٥ُدد١ أٚيٜٛ آدد  ٗ اؿٝدد ٠    أتددٌ ؼ تن ْدد خ ٚايؿددً ايكبًٝدد١ ايداصًٝدد١ ايك ضدد١ٝ   

 دددٌ غددددسا٤   خْدددد ٤ ٓ أٓدددد  إعٝػددد١ٝ ٚايؿددددجل١ٝ أٚ ايدددتؿهرل  تعًدددِٝ    اٛايأيدددٝظ ؼطدددٌ   

ٌ مؿدٌ  ًد٢   يهدٞ  ٖٚهدرا نٓد  ْهدد ْٚهدده ٭غدٗس طدٛاٍ        ٠خ ايبٓدق١ٝ ٚايرصرل  ٚضد ٥

ٞ ٠إددٛا نيايطدد٬ه ٚايددرصرل   ٠ٛ دد يكٚا٫ تددداد َددٔ اي كدد١  ٤  ٚايددَ   قتٓ ٥ٗدد  ْػددعس  ػدد

  ٕ.     َٚا٭ؿ ١ْ ٚاؿ

عٛشآد   ن ْت ايه١ُٝ ايدَ   خدٚم ايرصرل٠ؾٓاكدّ يٓ  شٚ ١ ايػٝ   ُس قبٌ إٔ 

يؿدددُٛد غددرل ن ؾٝددد١ ٚٗ طسٜكٗددد  يًٓؿدد دخ ٚيدددريو ؽٛؾٓددد  َدددٔ  دددّ ايكددددز٠  ًددد٢ ا    

اطد٬م ا٭ درل٠ ايٓ زٜد١  ٓدد     اكدٌٓ  ٗ  ٖٚرا َ   عًٓ  مدسف غ ٜد١ اؿدسف     خ ط٬ٜٛڄ

ٍ  ضٞ ا٭ؾه ز ايطدٛدا١ٜٚ ٚ ٹدتټ أځزڇقڄد    أٗ زاٝٓٗ   تاصآٚ ٢ ايڀسف اٯصسخايسد  ً  طدٛا

ٖدٌ ضدأغ دز ايكسٜد١ َ دٌ َد  قد ٍ        خ ٚا ايدرصرل٠ دْؿد َد   اذا د   ذا ضدٝجل ايٛقت أؾهس َ

يدٔ   ..٫ ..أقدٍٛ يٓؿطدٞ ٫  نٓدتٴ  ٚ"خ َ دٌ آَطد ْ٘ اقٓكد١   َٔ قبدٌ "  يٞذيو ايس ٌ 

 ٖٕٛ. أٜهٕٛ ذيو ؾ ٕٛا 

ٕ  اٍايه٦ٝبدد١ اًددو اشلددٛا ظ   ضددس  ٕ َدد  اػددرلا   يهددٔ   أنسَتٓدد   ثكدد١ َ ددسد أ

 ػددٗٛزإايٓددٛع  ذيددو َٚددٔ خ  يددرصرل٠  ڄ٦ًَٝدد  ڄيٓدد  ؾددٓدٚق  تكدددّٗ  ١  ْطدد ْاٱ اًددو

   ٕصٜد َٔ اًو ايرصرل٠.   ٛ قب١  ٚٚ دآأني اٝٓٗ 

ٞ ٚاددرنسا نًُدد ا َددٔ    خأدٖػددي ندد رلاڄ نسَٗدد     دد ـسٚع َددٔ ايكسٜدد١    اٛ ٻدددْ

ؼدت   أقدجلت  ٭َدٛز اإٔ  كد١ ٫ اددٚد شلد  ٗ    ا٭ٍٚ ايػدعٛز    خٕاْتد  ي غدعٛز  ؾأ خذي٬ٝڄ

ٚأْددد٘ أؾدددبو َكددددٚزْ     خ يدددرصرل٠ٚ  يطددد٬ه   ٦ٝددد ڄ داّ َٓدددصٍ ايػدددٝ  ًَ  َددد  ايطدددٝڀس٠

ٛ اتد٢  ٚ خَدٔ ايددرصرل٠ ايدٛاؾس٠   ١يتًددو ايهُٝد  ٓد    َت٬نايؿدُٛد ٚ  بد ا    ا تُددحل  ٚيد

 ِ  سخؾ يعٓؿدددس ا٭ض ضدددٞ يًكددد٠ٛ ٚايؿدددُٛد َتدددٛؾ  خقددددْ  ندددٌ أ ٓددد ٤ ايكسٜددد١ ؿ ز ٓددد ٖ

ٛٻآ  ٚ ٗرا  ايػدعٛز اٯصدس   . ٚأذ٤٫ٕٓڀكد١  ػ دز اْٗ إٔ  ٘ؼكٝل اًُ   ٢ً َٔ ؼداْؾ

ٝٳٓ  ٗ ؾجلـ ا٭ أْ٘ قد نڂ تٓ قٓ   ُٿد    خهْٕٛقداز  إٔ تبت  ً َػد زنٌ   خٞأْد  ٚا دٔ  

  ؿع ي١ٝ ٗ اس  يٝظ يٓ  ؾٝٗ  ْ ق١ ٫ٚ ٌْ.  
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 ٍ ْٓد  ضٓسضدًو ٖدرٙ    ٭ اڄخًدت ند رل  ْدو َد   ڀډ  اغد ٤ اهلل   ٕا :"قجلو ض ٌٕ ٚقد 

 ."يًؿ٬ه ٠إس

كد٘ اؾد   ا طؿٝؿد١ ٖٓد  ٖٚٓد ى َ دٌ اؾد   ا زؾٝدل إدذلع          ؾ ..٫ق ٬٥ڄ:" ْت١أځطُ

 ".  ا ٔ ايػٝ   ُسنيقُد  ُس ايداٚٚدٟ  

َدددحل ّ أَدددحل إٓ ؾدددسٜٔ يٮَددد ّ   ت ددد هلل  ًٝدددو قدددٌ يدددٞ اؿكٝكددد١ ٖدددٌ ٚقؿددد     :"قددد ٍ

 ."ايدلٜڀ ْٞ ضتعُ زإٓ ؾسٜٔ ي٬

 ."ذاى يهٔ َحل نساََ ٫ َحل ٖرا ٫ٚ:"قًت

ادددزٟ أ :"ثددِ قدد ٍ. حل َددي اًددو اٱ   دد١ ِدد  مل ٜتٛقددأ  ػدد ٖٞ   ْدددٖ ؽ ن تيؿدد

دٚع َٚكسَد١  ٓدت اؾدرلإ    اُٝٓ  ٚؾؿو   ٭َ خ قذله  ٢ً َٔ ش ًو َٜٛ ڄ أض ياْ

 ."ٕ ٜعترز يوأ

ٞٸ ٗ ايطد  ل ٚشلُد    ٚؾؿٌ أطًكُٗ اٍن ٕ  ريو ًُٜو   ٬قد١  تٓؿٝدر     ٖٛ  ً

اطدد٬م ٚاعُددد اضددت داّ ايًٗ دد١ ايػددعب١ٝ ا٭ ٝٓٝدد١ ٗ   خ ًُٝددتٌ ؾدددا٥ٝتٌ  ددس٥ٝتٌ

ٞٸ    َعٓ ٖددد  تؾُٗددد ا٫ډ أْدددي  ڄخنددد ٕ ايكؿدددد َدددٔ ٚزا٥ٗددد  اه  ٝددد  ٚاًدددو ا٭ٚؾددد ف  ًددد

ٞ سٴمل اٳد ٗ  ٭ْ خايكسٜ  ٚايطًيب  ٠ڄعددلا يد٘  دٔ ش ًدٞ ايػددٜد َدٔ ٚؾدؿ٘ يدٞ َدس         ؾ خم يد

٘  ٚٗ ٖرٙ إسٻ٠ قًدت .  َكس١َ  ٓت اؾرلإدنيدٚع  ٚأصس٣  نيا٭د  يكدد ٚؾدٌ    ٖ شاد ڄ:"  يد

  ڄ.ثِ قجلهٓ  ْٝع ".ا ترازى

 ٜ ٚطًدد   خأضددبٛ ٌد٠ ٞ ٕددػددٗ ْٗ ٜدد١ ايًكدد ٤ ااؿددٌ  ؿدد حل َؿددًو ٜڀًدد  َٓدد٘ اؿس

 ذٖدددد   ًدددد٢ ٚ دددد٘ ايطددددس ١ يددددتًُظ أٚقدددد ع إددددٛاطٌٓ ٚإٓڀكدددد١ ٚايًكدددد ٤       إٔ أَددددي 

َته ًَددد١  دددٔ أٚقددد ع إٓڀكدددد١     ٠يٝددد٘ ٭قددددّ يدددد٘ ؾدددٛز   ا دددٛد  أٚإٔ  خ  ٕطددد٦ٛيٌ ٖٓددد ى  

   ا٭َي  ػهٌ ص ف.ٚإٛاطٌٓ ٚإط٦ٛيٌ  ػهٌ   ّ ٚايذلنٝص  ٢ً اؾ ْ

َٴجلُدددد    خٜددد ؾحل اٍٚضددد ؾسا  ٘ٚد تدد  ٚزاؾكدددي ٗ ٖددرٙ إُٗددد١ اطدددٌ  بدددداؿبٝ  ٚ

 ٞ  خجلُدد ْ ؾددس  د  س  كددٛ ايكٝد د٠ ااًٝدد١   َٚٗ َدٜٓد١   ددي  هدس ايتكٝٓدد     خق ضدِ  ًدد

ٚايدددرٟ اٛا ددد ٖٓددد ى ٗ  ددي  هدددس يدددٓؿظ    خايٝ ؾعٝدد١  ؾددد٬هٚأاددد َ٪ضطدددٞ  بٗدد١ اٱ  

إدٜس١ٜ ٚإسندص إتٛا ددٜٔ ٗ َدٜٓد١  دي  هدس       اٚايتكٝت  بعة َٔ قٝ دا خايػسض

 . ضتكسازايٓٛ ّ  ٚا٭َٔ ٚا٫ تٚنرا  أ ٝ ٕ إٓڀك١ َٚٔ ُِٜٗٗ ا بٝ

ا سٳقطدددٔ ضٳددد :َدددِٓٗ خأادددرنس  عدددة َدددٔ نددد ْٛا اٝٓٗددد  َتٛا ددددٜٔ ٗ  دددي  هدددس 

ٔ  خأٓددددد ايعددددٛنيب ٚٚؾدددد حل  بدددددايك دزخ   خٚقُددددد أٓددددد ايٓ دددد ز    ٚ بددددداهلل اطدددد

 بدددايكٟٛ ٚ ًددٞ  بددداهلل  خاـ٬قددٞقُددد ٬اددٞخ ٚؾدد حل ايؿأٓددد خٚؾدد حل قُد

ٕ َدِٓٗ  ددلٚا  دٔ قٓد  تِٗ     ٚن رل. ٚغرلِٖ َٔ إط٦ٛيٌ ٚأ ٝ ٕ إٓڀك١ خاـ٬قٞ

  ُدد ٍقددَٛا  ًدد٢  عدة ا٭  أٖدِ َددٔ   ٘صٛاددأ دإٔ أ ٓد ٤  ُددس  بدداهلل  ايددداٚٚدٟ ٚأ ٓد ٤     



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
150 

ايتٛاط٪ َحل ت١ُٗ  داْتِٗ َِٚٓٗ َٔ ٜد ٞ  إٔ يدِٜٗ ايد٥٫ٌ ايه ؾ١ٝ ٱ خايت سٜب١ٝ

ِ أ دددا٤ اي ددٛز٠   ٕ  ٚ دددّ اَت دد شل ٚا تدددلِٖٚ  طددب  غساضددتِٗ ٚقدد٠ٛ اددأثرلِٖ      خيًكدد ْٛ

صڀدد٘ ؾددسض ٖٝبدد١ ايدٚيدد١   َددٛا ٗتِٗ َٚددٔ أ ددٌ  ٚ خصڀددساڄ  ًدد٢ ايٓٛدد ّ ٗ إٓڀكدد١  

َٚٓد شٍ بٍ   ٣ َدٔ ايٓد ع يتڀٜٛدل ٚقدس  قدس     ٌػد ق٠ٛ  طدهس١ٜ  َٚتڀدٛ   أٚي٦و ؿ

ضدٓ د َدٔ ايكد٣ٛ    ١ ٚايدد ِ َدٔ ايدداصٌ ٚندرا اٱ    إٛاؾكد   ْتٛ ز ؾك٘  ن ْٛاخ ٚٚداٚد

 اؾ١ٜٛ.   

ٕ ٖٓددد ى  أٚٚ دددا   خبٍ داٚٚد ضددأيتِٗ  ددٔ دز ددد١ إ  يؿدد ا ا٭َٓٝددد١ ايددَ ازاهبٗددد     

انتطددد ه  اٍ ٫ٚ خأصددددلاِٗ  أْٓددد  يطدددٓ  ع  ددد١ ٭ٟ قددد٠ٛ  طدددهس١ٜ ٚ .اڄرلبنددد اٗددد٬ٜٛڄ

ٕ     أٚ  يت خ طددهسٟ ٗ  خنٝددد يطددٓ  ع  دد١ يكددس  ا ضدد٬ه ايڀددرلا ِ  ددإٔ  ٚأقذلاددت  ًددٝ

ٖٓ  َٔ أ ٌ اضت ٛا ِٗ ٚ د٫ڄ  اٍاكس ا٭ز ع١ إڀًٛ ٌ ايس٥ٝطٌ ٚأ  ٓؿطٞذٖ  أ

ٕ ػٗدصٚا ٚاكددَٛا اد ٍ ٚؾدٛيٓ  ندٌ ايػدٗٛد       أَٔ اػد قد٠ٛ  طدهس١ٜ  ًدٝهِ ؾكد٘     

 .قدِٖ ايَ يدٜهِٚنٌ ايد٥٫ٌ ٚاٱثب ا ا 

   ِ ٚاذا ذٖبدددت  خمدددٔ ْعددسؾِٗ أن ددس َٓددو ؾٗدددِ أ ٓدد ٤ َٓڀكتٓدد       :"قدد ٍ يددٞ أادددٖ

يعدددّ ْٗدِ ٜهسٖدٕٛ ٜٚعد دٕٚ اؾبٗدد١ ايكَٛٝد١ َٚدٔ ّ ًدٗ        ٭اعدٛد ايٝٓدد    قدد ٫ و ؾ ْد 

 ."ٜتب ٖٕٛ   يتُسد  ٢ً ايك ْٕٛات٢ أِْٗ خ  ٌ أٖداؾٗ  َحل اڀًع اِٗ ااؿ م

شلددِ  أْدد٘  ًدد٢ ايددسغِ َددٔ َعددسؾَ    تأٚقددجل ختِٗ ٗ ايت ٜٛددـػَبدد ي ٚيًجلددد َددٔ

ٚاِددد    ضدددِ اؾبٗددد١    خذٖددد  ايدددِٝٗ  ؿدددؿَ ايػ ؿددد١ٝ  أايكدّددد١  ٗدددِ ا٫ډ أْدددي يدددٔ   

ٞ   ًدد٢ ثكدد١   يايكَٛٝدد١ ٖٚدد ٬ڄ  ٓٗدد  ٚاْدد    خايددِٝٗ  ددأِْٗ ضددٝؿسإٛ ٚوتؿددٕٛ  كدددَٚ

ِ   ذعٛا   إاتع بٛا  ٕ ٫أٚ ًٝهِ   دٛد  أيدٔ   ٚأٚ ددنِ  دأْي   خانساَد ڄ يٛؾدٛيٞ ايدٝٗ

 .ايٝهِ ا٫چ ِٖٚ  سؾكَ

ِٗ ٕعدددددد ٕ ٖددددددرا  رٕ هددددددأصدددددد ف أ ٠:"ضدددددد صس ڀسٜكدددددد١ قددددددجلو أادددددددِٖ ٚقدددددد ٍ  

٘  ايه٬غددٝٓهٛف ا  ٗددِ اذاْا ددصّ أندد د أ  47ٚنٝدد٘  -يددرٟ ؼًُدد١  ًدد٢ نتؿددو نياٜدد

غدرلى َدٔ ٖ ًدٞ اؾبٗد١     ؾكد ذٖ   خطتعٛد ايٝٓ   دْٚ٘خ ؾض ٕ ڄ ٠زلجلٛا يو   يعٛد

 ١ِ وُدددٌ   شٚنددد ٖاددددنددد ٕ أٚ ؾكددد٘خيًُػددد زن١ ٗ أ ساضدددِٗ  َدددٔ قبدددٌ ايكَٛٝددد١ 

خ بٗد١ ايكَٛٝد١  أؾساد اؾ قبٌ َٔشلِ   ڄَبڀٓ اڄاٗدٜد ٜٴعدٖ  اك زإ ابٍ داٚٚد  ؾأ تدل

ٗددد  ا دزغُِْٛٗ  ًددد٢ َػَددد  ضدددرلاٚ اؿددد ٍخ دزٕٚ ايكسٜددد١ ٗ ػدددَددد  إٔ ٜٖدددِ ارا صرلٚشلددد

ِ    ؾ دددد يك٠ٛ ٚ دددددٕٚ ايب شٚندددد١خ    طددددذل اهلل  ًددددِٝٗ ٗ أْٗددددِ  دددد دٚا ايٝٓدددد  َددددحل أضددددًجلتٗ

 ."اطًِ اؾس٠ ٠يهٔ َ  نٌ َس ..ٟ  هساَتِٗأ خ١َٚحل ايب شٚن ايػ ؿ١ٝ
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 ١َُٗدد  ١ٜددأّدد ْٞ  ددإٔ  ٱًددل  ًٝٗدد    ٚمل أايتًُٝجلدد ا  مل اضددتڀحل ٖكددِ اًددو      

 ددإٔ ايؿػددٌ ضددٝهٕٛ ذيدو  ٬ٜعددي ؾؾدعب١ اٛا ٗٓدد  ٗ اؿٝدد ٠ اذا ؾػدًٓ  ٗ ؼكٝكٗدد    

ٜ    خَٔ ْؿدٝ  ندٌ َدٔ ود ٍٚ  عددْ       ٭ضدب   كتًؿد١خ     هدٕٛ َكددٚزِٖخ  ؾٗٓد ى َدٔ 

٘ را شلددٚ خؼكٝددل ايٓ دد ه ايه َددٌ ٗ أَددٛز أصؿكٓدد  مددٔ  ٗ ؼكٝكٗدد         ددٓؿظ   قًددت يدد

ٕ ػٗدص نددٌ  أٚندٌ َدد   ًٝدو ٖدٛ     ٞخادسى أَدس ٓ ٜدد١  ٓددقَٝ يد    ا":أضدًٛ ٘ ايطد صس  

 ."و ٕٛا ٗتِٗيدٜايد٥٫ٌ إ د١ٜ 

ٖٓد  أدصًٓد  مدٔ  دد٫ڄ  دِٓٗ ايطد ٔ ٚااُٗٓد   أْٓد  ؾػدًٓ            اٍاذا ااكساِٗ  :ق ٍ

 ٗ َُٗتٓ .   

ٌ ..٫" : أ بتددد٘ ؾدددٓجلٔ ٫ ْڀًددد  َدددٔ ايٓددد ع إ   خيدددٔ اددددصٌ ايطددد ٔ  طدددب  ايؿػددد

هِ داْدت اٗ اكدِٜ أدي١  تيهٔ ضتدصٌ ايط ٔ اذا ؾػً خزَِٖكدٜٚكدَٛا أن س ٖ  

 .  "رْبٌ ٚ ٓػ طِٗ ايعدا٥ٞ يً ٛز٠ِ ٚاثب ا اك زٜس اؿٓٝؿهِ شلِ   ٕشل

 ٠ىؿددددـ َددددٔ اددددد٠ إػدددد د  نددددٞ خادددددصٌ قُددددد ْ ؾددددس  دددد  سٗ اًددددو ا٭ثٓدددد ٤ 

٘   خايه٬َٝدد١ ِ   ًدد٢   ٓ كدددزا  َعدددلاڄ  ٓدد٘ ثكتدد ٌ  ٚيهددٔ  خااكدد زٖ ا٫اتٝدد ٙ    ًدد٢ ضددبٝ

 خٕ ٜطدُعٛا اطد٬م ْد ز   أاأصسْد  أٚ ٗ ا يد١    اذا َ ْٝعِٗ   ٖصٜٔ يًٗ ّٛ  ٕضٝهْٛٛ

 َُٚٗتدد٘ ا دد٬ؽٗ ايػددسط١  ٕٜٛعًُددٔ ٖددٍ داٚٚد بٖٓدد ى أاددد أ ٓدد ٤   اٍٚأْدد٘ ضرلضددٌ 

ا يد٘  دإٔ ٖٓد ى    أندَٔ   ْيب ٟٚ اڀٛزاا اه  ١ٝ أٚ ضًب١ٝ. أايك٠ٛ ٗ  ي  هس  ٔ 

ايددَ كدّدد١ ايؿددداق١ اي ٬قدد١  عهددِداڄ ٚاْددي أ ددسؾِٗ  ٝدد  خيٮَددٛز اٗدد٬ٜٛڄَب يػدد١ڄ ٚ

  ِ ٗ     ٝدداڄ  ِأ دسف اؿ ؾدٌٝ َٓدصشل   خ نُد   ادس ڀي  ٗد ْٗ ٜد١   خ ؾأْد  َدٔ غد زى ٗ  ٓ ٥د٘ 

  ا.ايٓؿـ اي  ْٞ َٔ  اـُطٝٓ

َٴجلُدددد ق ضدددِ  ًدددٞ.    طدددب  ٚ زاؾكدددي ٗ َُٗدددَ ٖدددرٙ اطدددٌ  بدددداؿبٝ   ًدددٞ ٚ

  ٝ َٴجلُددد    را طًشلدد  خا٭َٓٝدد١  ااتٝ طدد ا٫صددر  أ ٓدد  ْؿدد ٥و إطدد٦ٛيٌ ندد ٕ  ً بددت َددٔ 

ٍ أق ضدددِ  ٝٸ١ يًُٓدددص فًدددظ اٝدددك ٚٗ ايڀددد  ل ا٭ ًددد٢  .ٕ ٜكدددـ  ٓدددد ايبٛا ددد١ ايس٥ٝطددد

نٓددت  .ٕ ٜكددـ اطددٌ  بددداؿبٝ  ٗ ايطددًِ أَدد ّ  ٛا دد١ اجملًددظ    أطًبددت  خايكددٝٛف

أؾهددس ٗ ذاا ايٛقددت  ٚ خِِٗ  ٝددٓسٜدددْٖ َددٔ يعددٌاؿ قددسٜٔ ٗ اجملًددظ اْٛددس ٗ ٚ ددٛٙ 

ػددرل ا٭َدٛز   اذا َد  ضدد زا  ٕ أ َٓٝدد٘ ٗ ا يد١ ا٭اتٝ طد ا  ا٫ٚاًدو ايذلاٝبدد ا   د٣ٚظد 

 أًَٗ .ايڀسٜك١ ايَ ْ

ٟ ٗ ا َٔ ن ٕ   جملًظ   يددصٍٛ ٚايطد٬ه   أؾ     ْدت اٛقعد اٞ إٔ ٜهدٕٛ     ن .ٜدد

ٍ   ڄ٦ًَٝ ٘فًط ؾد حل  ؾكد٘  ايػدٝ   ضد مل     ٘يهدٔ  ًد٢ غدرل ايعد د٠ ند ٕ ؾٝد       .  يس د 

ٌ  ايؿدددلٟ ايددرٟ مل أنددٔ أ سؾدد٘    َددٔ غؿدد١  ٜددٓٗةٕ أ. ادد ٍٚ ايػددٝ   ُددس   َددٔ قبدد
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ؾدد حل ؾ قددٌ ايؿدد٬اٞ   َ٘عدد إٔ ٘أصدلادد ". َددٔ َعددٞ  :"ي  كٛيدد٘يأٜطدد  ًطددت٘ ٖٚددٛ

 ٖ ٌ  ٔ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ.

  خٚأًٖدددٞ" ٞ أ   دددٝٻددد"َددد  اٳ :ٶ٥٬ٜدددسدد بٜددد ا ايذلاٝددد  قددد   َبتطدددُ ڄ ٚؾساددد ڄ ٖٚدددٛ  قددد ّ 

ٞٻ ٠ي عددسازكد اتٚأ  ؾي  ًدد٢ ايػددٝ  ضدد مل ؾدد حل ايؿدددلٟ.  سٻثددِ  ٳد خ  ػددٛم ٚضددًِ  ًدد

ٞ   اؾٛأ ع َٚحل ازاؿ  َٚد   خا ايذلاٝ  دصٌ اطٌ  بداؿبٝ   ٚابع٘ قُدد ق ضدِ  ًد

ٚأ ٝد ٕ إٓڀكد١  يٝت ُعدٛا     ٘ٚأ ٓد ٤  َُٛتد   ٩ٙ ٓد  أٖٞ ا٫چ دق ٥ل َعددٚدٙ اتد٢ اٛاؾدد    

 ٗ اجملًظ.

ندددد شلدددِ  ددإٔ  ٝٓٓددد  َعسؾددد١ قدّددد١   ٪ٜٚ  ٓددد خف اؿ قددسٜٔ  ٜعدددسٿ ُدددس قدد ّ ايػدددٝ   

ٚ أض ضددٗ  اي  ّ اٱٛد ٚايدد ٛؾدد ٤  ٍ   أضددب   اكددٛزْ .   ٢ًدد  ِْٗ أُدد ٚط خاددذلا   ڄن٬َددد ثددِ قدد 

ٞٸأطددس٣ ؾٝدد٘    ڄخٚؾدد دق ْدد٬ٝڄ ٓډ  خ ًدد  اٍايعتدد   اشلدد دف   عددة  يًددٚ ددٓؿظ ايٛقددت 

يهدٔ   ْٓد  ْتد  حل أصبد زى أٍٚ  دأٍٚ ْٚتػدسف  ٗد خ      اا ٔ ؾ قدٌ   ٚاهلل ٜ :"نٝد ؾداقتٓ أا

ْد  ٚز دد يٞ  أهٓدت  يضدٝحل زٜػد١ افددساد٠ خ   نيزضدًت يدٞ زضدد ي١   أيدٞ  ًٝدو  تد   يٝتددو    

 خ دددأ ٌ ٕ ٚنددٌ قبدددًَٝ ْتػدددسف يًٛقددٛف َعدددو ٗ  بٗدد١ إڀچًدددحل   َ َدددو اٯايددرٟ أ 

ٝ     تيهٓددو انتؿٝدد  ؾدددٜكو ايػددٝ    تٗ إٔ ُددٓو غددسف إػدد زن١ يس  يددو ْٚطدد

 : ق ٬٥ڄسٜٔ قثِ ٚ ٘ ن٬َ٘ يًجل  ." ُس ٚقبًٝت٘

يهددٔ إعدد دٕ   خايس دد ٍ َعدد دٕ ٚاتدد٢ ٚإٔ اػددرل ايصَدد ٕ ٚإهدد ٕ ٚٚددسٚف اؿٝدد ٠      -

ٖ  ٛددٌا٭ؾد١ًٝ ا  يس د ٍ يددٔ ادتػرل َبدد د٥ِٗ ٚٚؾدد ٥ِٗ   ؾددًٌٝ َددٔ اهددرا ٖدِ ا٭ أؾد١ًٝ ٚ

  .زغِ اػرل ايصَ ٕ َٚ  اتڀًب٘ ٚسٚف إسااٌ

 اٍقدددـ ؾددد حل  ؾ قدددٌ  اتدددرنس َٜٛ ٖدددٌا٭نددددل قُدددد   ٘ايػدددٝ  ا ٓددد ضدددأٍثدددِ 

  ْبٓدد  ٗ أشَتٓدد  أن ددس َددٔ   اٍْدد٘ ٚقددـ أ ٢ْطددأٚاهلل يددٔ  :" قُدددأ دد   ؾ. ِٗ دد ْب

ثدِ ص طد  ايػدٝ   ُدس      ."ا ز  اس ٞ ٜػٗد اهلل اْ٘ ٚ ٓد اؾ  َ خايه رل َٔ أق ز ٓ 

 :صٛا٘ ق ٬٥ڄ أا ٓ ٥٘ ٚأ ٓ ٤ 

 نساّ ايكٝـ.ااذٖبٛا ٚقَٛٛا  ٛا   -

أاٝٓد نِ   "أٚ د ًَٛ ض١ٝ قد ٍ:  ٟ َكدَ ا أيهٔ زؾٝكٞ اطٌ  بداؿبٝ  ٚ دٕٚ 

كددددد ٍ يدددددٞ ؾ ."ٔ أ دددددٌ ايعدددددصا٥ِأاٹ َدددددَُٗددددد١ ااكددددد ز َدددددٔ صددددد يؿٛا ايكددددد ْٕٛ ٚمل ْددددد  

 . "َعو    ٤ٚاايرٜٔ  ٫٤٪ ٢ً ٖ ؾي سٿ:"ايػٝ 

ٝ    "قًدددت : اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ اطدددٌ  بدددداؿبٝ   ًدددٞ      ٖٞددد٪٤٫ زؾددد قٞ َدددٔ ؾددددا٥

َٴجلُد ق ضِ  ًٞ ٚ". 
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      ٖ ٚٚاؾدددٌ ادٜ ددد١ ٖٚدددٛ ٜ بدددت ْٛدددسٙ  ًددد٢  اطدددٌ      ُٗددد  ثدددِ ادددسف زاضددد١   ػ 

اعسؾددٕٛ دز دد١ ايع٬قدد١ ايددَ اس ڀٓدد   ددسؾٝكهِخ َٓصيددٞ دا٥ُدد ڄ       أْددتِ ٫ :" بددداؿبٝ  

 ددد يهِ  ٓددددَ  ودددٌ قدددٝـ  صٜدددص ٚؾددددٜل      ًكدددٝٛف ٚ ددد  سٟ ايطدددبٌٝ ؾُددد   َؿتدددٛه ي

 ٚ ٓٳددا٭ٖددِ إٔ اكٝكدٞ َددٔ أٜدد ّ ايددصَٔ ايكدددِٜ  قطددِ ". ثددِ أ ددَٝ ٖددرا  ٢ٖددٛ أٜكدد ڄ َددٔ  ٹ

ٓٻدد   :"قدد ٬٥ڄ  أٟ أْدد٘ اذا مل هدددد   "اصس ٗدد  َدددٔ  ڀددٔ اَ دددٛز    ٚاهلل َدد  ؿُددد١  ددٔ ؾ قدددٌ  

 اؾدد٬ه ٗ ايعُددٌ ٚٗ    ًٝدد٘ ندد رلاڄ   ايددرٟ ٜعتُددد   ٘ ؾ ْدد٘ ضددٝر و اي ددٛز    دد ٜكددٝؿٓ  َ 

 ا٭زض ٚاسثٗ  ٚضكٝٗ . 

ق يد٘ زؾٝكدٞ اطدٌ ٚأصدلاد٘  دإٔ ٖدرا        ؾجل١ َد  يًػٝ   ُس دا َٔ   ْيب أنډ    

ٚقددٛه  ددإٔ إڀًددٛ ٌ ٖددِ  هددٌ أصدلادد٘  ٚ خ٠ٖددٛ ايػددسض ا٭ض ضددٞ َددٔ شٜ زآدد  ٖددرٙ إددس 

 .٘ٚأ ٓ ٤ اصٛا ٘ ٓ ٥أ

يدٞ ايؿسؾد١ ٗ َدٓو     ن ٕ اكدٛز ايعددد ايهدبرل َدٔ ايٓد ع ٗ اجملًدظ قدد ٚؾدس            

ٕ أٌَ َٔ ندٌ  َٔ ايتڀُٝٓ ا َ٪نداڄ شلِ  أْٓ  ْڀ ي  ْٚ ٦ ڄٝايٓ ع غ ادسٜـ   اْطد 

ٕ ٜطددددد  د ز دددد ٍ ا٭َدددددٔ ٗ َٓڀكدددد١ اؿدددددد ٗ ؼكٝددددل ا٭َدددددٔ    أ ًدددد٢ ٖدددددرا ايددددٛطٔ   

 ددٌ  ٠ٖددِ أٖددداف اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١  ٖددٛ ؼكٝددل ايعدددٍ ٚإطدد ٚا   أٚإٔ َددٔ  خضددتكسازٚا٫

 يهٌ دٕٚ اضت ٓ ٤ أٚ ُٝٝص. ايٓ ع ٚؾسض ضٝ د٠ ايك ْٕٛ  ٢ً ا

وؿددٌ ٖٓد  ُٜٚٗدد٘   أصددلاِٗ اْد٘ اتدد٢ ز٥دٝظ ايدٚيدد٘ ْؿطد٘ ٜتد  حل اؿ ؾددٌٝ َد           

ِ َٚ يٝ٘ ُّٖٛ ايٓ عان رلاڄ إ ْٓكٌ   طدب  ايدتػرلاا اي ٛزٜد١ إتطد ز ١ ايدَ       ع ْد اٗ

َدحل  ٗ  عة ا٭َدٛز  عدّ اٛاؾكٗ  يؿداثتٗ  أ٫ٚڄ  ٚث ْٝ ڄ  َِٓٗ ٕٚمل ٜطتٛ بٗ  ن رل

ٛ   ز  إْٔٚكدٿ خايط  ك١ َٚٛزٚثٓ  ا٫ تُ  ٞ ٚاي ك ٗ آ قٓ    ايطدب  ٗ  ددّ    ذيدو ٖد

ٗ  ٖٛسٖد  َدٔ أؾهد ز دصًٝد١  ًد٢ فتُعٓدد        ٘ؼًُدد  اضدتٝع   ايدبعة شلد   طدب  َد     

 عدّ ا٫َت  ٍ يتٛ ٝٗ ا ز  ٍ ا٭َٔ. ِ ٜعدل  ٔ ذيو ايسؾة ٖٗٚرا َ  عٌ  عك

يدد١ ق ٚيدد١ اقددڀٗ د ايٓدد ع  ٟ َددٔ ز دد ٍ ايدٚا شلددِ  أْٓدد  يددٔ ْطددُو ٭ أندددٚ    

ٚ ددٓؿظ ايدز دد١  يددٔ    خ٬ٍ ايطددًڀ١ يتؿددؿ١ٝ اطدد   ا قدّدد١  ػ  ضددِ ايكدد ْٕٛ أٚ اضددت  

ٕ ٜعتددل ْؿطد٘ ؾدٛم    أْطُو ٭ٟ ؾدسد َدٔ إدٛاطٌٓ َُٗد  ند ٕ اؿدٓٝؿ٘ ا٫ تُد  ٞ        

 اْطدد ّٕٝددص َٚدد  ٚإٔ إعٝدد زاؿكٝكٞ ايددرٟ ْكددٝظ  ًٝدد٘ إٛاطٓدد١ ايؿدد ؿ١   خايكدد ْٕٛ

ٚإٔ  خضدتكساز يًدٛطٔ ٚا دِ إػد زن١ ٗ ا بٝدت ا٭َدٔ ٚا٫      ٤ دٔ بصدس ٖدٛ دز د١ ايد٫ٛ     

١ ندبرل٠   ٓ ٜد قٝد د٠ ايدٚيد١ اعدرل ٖدرٙ إٓڀكد١ اؿدٚدٜد١ أُٖٝد١ ص ؾد١ ٚادٛيٞ أًٖدٗ            

 ٛ ايَ اتڀًدد  َددٔ ندٌ ؾددسد ٗ اجملتُددحل  خ٘ ٗ ٖددرٙ إساًدد١ ايؿدعب١ ْد يًددٚز ايددرٟ ًٜعب

يٛطٓٝد١  ًد٢ ندٌ    ٚاكدجلٝ ا ندبرل٠ َدٔ أ دٌ ا بٝدت قٛا دد ايطدٝ د٠ ا        اڄنبرل اڄ ٗد

   .غدل َٔ أزض ايٛطٔ
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ٓٳد  َدس        ٤٫ ايٓد ع َدٔ أ ٓد ٤ ايكبًٝد١    ٚٙ ٫ٚ٤ٚ َ٪ندداڄ أصدس٣   ٠ڄق ّ ايػٝ  ٜسا   ٹ

ندد٬ّ َبدد يؼ ؾٝدد٘ ٚغددرل ؾددجلٝو  ٚيددٞ   ٖددٛ نددٌ َدد  ٚؾددٌ ايددٝهِ  ٓدد    " : قدد ٬٥ڄيًددٛطٔ 

  ٌ   خ ٓ ٥ٓدد  ٚ دٌ َددٔ ٜسَدٕٛ ايددتِٗ  صاؾدد ڄ  أا٭ٍٚ ٖددٛ إ اكد  ًٛا  ددٌ   خَدٓهِ آؿٝددر طًدب

ِ     ٚ ًِٝٗ إٔ ٜكدَٛا يهدِ ا  ْد  اؿدل   ٤ ٓ أٚإٔ ُٓجلدٛا   خ٭ديد١ ايدَ  ٓدٛا  ًٝٗد  ااٗ َد اٗ

ايٛؾ ٤  لددقٝٛؾٓ  ات٢  ي١ًًٝاٚايڀً  اي  ْٞ أْتِ  ايه ٌَ ٗ ايدؾ ع  ٔ أْؿطِٗ.

َٴ  خٚاي كدد١ ايددَ  ٝٓٓدد   ّ ف ًَدد١ يڀٝؿدد١ قدددٻثددِ  ".  دد  ٚغددداڄ ؾددب ا ڄ ضددٝهٕٛ طًددبهِ 

ْ  ٚنٌ أؾدساد ايكبًٝد١   أق ؾ١ يًُڀًٛ ٌ ات٢ يٛ اسٜدْٞ   ٱ ٚٗ ؾب ه ايػد :"ق ٬٥ڄ

 .  "ٌٓ يو ٚمٔ  ٛ ٗو ٦ ي  هس ؾٓجلٔ ْعسؾو  ٝداڄ َٚڀُ آٍجلٛس َعو ض

 ًدد٢ ضددڀٛه   تِ ايددرٸ وٕ ٜددأَٚددٔ  دد دااِٗ    يكددٝ ؾتٓ خذعددٛا   دد٬ڄ ندد ْٛا قددد      

ـددد ز ٞ اير ٝجلددد١ اطدددٌٝ  ًددد٢  ددددزإ ايٛ ددد٘ ا   ٤دَددد ٜذلندددٕٛثدددِ  خبددد  نياؾڂ ٓددد شٍإ

 ٍ ٛد ٚنددسّ ضد ني اًددو  ثدد ز ايددَ ٤ ٚاهسازٖدد  ؼهدٞ ايهد رل  ددٔ  ٴد    بن دس٠  ٚ خيًُٓدص

 اؿؿٕٛ.  

ٕ َدٔ أ كدد ٤ ايكٝدد د٠ ااًٝد١ قددد اػدددٚا   ٚٚاؿ قددس ند ٕ قُددد ْ ؾدس  دد  س      

ٞ ٚأزضٌ َساقبٌ َٔ أ ٓد ٤ اًدو ايكدس٣     خٟ ط ز٨أايس  ٍ ٕٛا ١ٗ  ِٗ  دٔ  ْٛػد ٜبً ند

ٓد    قدد زابدٛا   ايػٝ   ُس ٚقَٛ٘  ايكٝ د٠  إٔ ٓٛاُٻٚط إساقبٕٛ ْت ٥  ٖرا ايًك ٤.   د

 غ ٖدٚا  أ ِٝٓٗ دّ اير ٝجل١.   ٚأِْٗ قد خٚأؾسٚا  ٢ً اضتك ؾتٓ 

 ٞ  ٓ ٥د٘ ٚأ ٓد ٤   أُد  ٚ دد ايػدٝ   ُدس  ٗدص إڀًدٛ ٌ َدٔ        نٚ خٗ ؾب ه ايّٝٛ اي د ْ

ٞٸ  أٚدا دد٘  ٤ثٓدد  أٚ خصٛادد٘أ صددر  عددٌ ا٫ تبدد ز  ددإٔ ٖٓدد ى َددٔ ودد ٍٚ       ا٭صدلْددٞ إٔ  ًدد

٫چخ ٚإٔ َٔ زؾعٛا ايتكد زٜس  ايٝظ  خاذ٫شلِ ٚا٫ْتك ّ َِٓٗ  طب  َه ْتِٗ ا٫ تُ  ١ٝ

اعٗددا يد٘   َٔ   ْيب  ْتك ّ.إ ايٓٛ ّ اؾدٜد ّٓجلِٗ ايك٠ٛ ٚايٛض١ًٝ ي٬ٜعتكدٕٚ 

ٚاذا ٚ ددا   خ ن١ُ   ديد١ ْٚصٜٗد١  ااغسف غ ؿٝ ڄ  ٢ً ايتجلكٝل ٚضتهٕٛ أض  أْي

 داِٗ َعدددصشٜٔ َٚهدددسٌَخ ٚيهدددٔ اذا ُدددت اداْدددتِٗ   سٜددد ٤ ؾأْددد  إطددد٦ٍٛ  دددٔ ا ددد أٗدددِ أْ

 .ؾطٝهٕٛ َؿرلِٖ ايط ٔ ٚآؿٝر ايعكٛ ١ ايك ١ْْٝٛ ايَ اتٛاؾل َحل دز ١ إ  يؿ١

زؾكت  ييهٓ خَب غس٠ ِٗ ايط ٔاٜدا طً  ايبعة َي  خ ٓد ٚؾٛيٓ   ي  هسٚ

ِ ا عدد   ذيدو ا٫ډ  َٹد   خداْدتٗ َٳد   ٔٵٚطًبٓد   ١ ايتكد زٜس  ضدِٗ ٗ نت  د  أّ ايدتِٗ أٚ  قددٻ  ٔٵندٌ 

 خٚاٝ ٝدد ا ١ديددإٔ ٜكددَٛا يٓدد  نددٌ َد  يدددِٜٗ َدٔ    أاؿطدِ ايعطددهسٟ  ٚأؾدجل   ؾهددس٠  

 إٔ ِٓو إتٌُٗ ال ايدؾ ع  ٔ أْؿطِٗ.  ٕك  ٌ ه  ٚ

ّ ٚٗ ذاا ايٛقت مل ٜكدٿ خأْهسٚا نٌ ايتِٗؾ خٖٓ ى ٗ  ي  هس مت ايتجلكٝل َعِٗ

ديد١ ق طعد١ ا بدت ادٛزٙ إدتٌُٗ      أ ١ٜأايتك زٜس  ايهٝد١ٜ ٫ٚ أؾجل  ايب٬غ ا  َٛكدٿَٴ
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 خَعدد قبتِٗ  ًٝٗدد   ٕٛق ْْٛٝدد١ ٜطددتجلك  ١ك يؿدد ١ٜددأٗ أٟ  ُددٌ ّددظ أَددٔ ايددٛطٔ أٚ   

ٚ َدددٔ قبددددٌ ايدددبعة     ڄاددد ٛ دددإٔ ٖٓدددد ى  ٓ ااكدددو  ٚ  ؿطددددِ  ڀ يبددد١  إيتٜٗٛدددٌ ا٭َددددٛز 

 ايعطهسٟ   يڀرلإ.

ٔ    أأِْٗ اصڀ٘ ايٛاٝد ايرٟ ا ذلؾٛا   ٤ٞايػ ندسدٸ٠   ٚا ٗ ايتع َدٌ َدحل ز د ٍ ا٭َد

 ٌ َٹدد٭ خيددٝظ ا٫ډ ؾعد َٳدد  ٔٵٕ ٖٓدد ى  خ ًِٗٹجلٵد  طٳددقدد ٜكِٗ ٖٚدددٻضددبل يد٘ إٔ   ٔٵز د ٍ ا٭َددٔ 

َدٔ  ايدلٜڀ ْٞ.  ضتعُ زأِْٗ َٔ إتٛاط٦ٌ َحل ا٫ش ِ ِْٗ َٔ  ٝت َػٝ ١ ٚأجملسد 

 :ايسٚا١ٜ ٖرٙيٓ  قدَٛا   ْبِٗ 

ٔ  اكدس  ددددٷ إٔ شٚاع  ٓددد بٍ داٚٚد  ٗ َٓ ضدب١  ذاا ٜددّٛاؿدٌ  -  خَدٔ ز دد ٍ ا٭َدد

ـ    ب شٚند١ ض٬ه اي ا ٬َڄُد أادِٖ اؿكٛز ٚاع  خ. يهدٔ بٍ داٚٚد قُٛيد١  ًد٢ ايهتد

 ١ٕػدددد  سِٖ ٚق ٚيدددد  اڄاضددددتؿصاش ذيددددوا تدددددلٚا  خايتٗدٜددددداا ايطدددد  ك١  َددددٔ ٚ طددددب 

اٗدٜددد  اٍن٬َٝدد١ ضدس  ٕ َدد  اڀددٛزا   ٠َػدد د تاؿددً ٚ ًدد٢ اثددس ذيدو  ت دٜٛؿِٗ. ي

ٌ  ًدِٝٗ إٔ ٜػد دزٚا   َدٔ  دإٔ   س  ٍ ا٭يد ٍٚ داٚب عة ز  ٍ  اد ٫ڄ  ايدصٚاع ٚايكسٜد١    اؿد

 ٤اسٜؿددٌ  ًدد٢ اؿؿدد ٚ  ًدد٢ َدد   ندد ْٛا  إ ددي  هددس َٚعٗددِ ايب شٚندد١    اٍ  دد يعٛد٠

 دي   اٍٚايعٛد٠   يك٠ٛ اصسا ِٗ  اٍِْٗ ضٝكڀسٕٚ أ دز٠ ؾػاذا زؾكٛا إأَ   خايٛ ٘

  دٕٚ ايب شٚن١.  هس

ُدِٓٗ  ؾ خاصتًـ بٍ داٚٚد ؾُٝ   ِٝٓٗ ٚاْكطُٛا  ٌ َ٪ٜد َٚع زض شلرا ايتؿسف 

 ٌ  خؾساهأ ٌ إػ زن١ ٗ ا٭ يٝظ َٔايب شٚن١   ف٤ٞ ز  ٍ ا٭َٔ َحل زأ٣ إٔ َٔ 

زضدد ي١ َؿ دٖدد   ددريو ٕٛ ٛ ٗددٜ خبٍ داٚٚدِٗ ٚ ددٌ ايطدد  ل  ٝددٓ ايتددٛاس ٭ضددب  ٚ خأْٗددِ

٣ ْٓدد  ًِددو ايكدد٠ٛ ٚايٛضدد١ًٝ  ايددَ ضٓ كددعهِ  ٗدد . ٚ ًدد٢ ايٓكددٝة َددٔ ذيددو زأ        ا

يددٝظ َددٔ   ٘٭ْددخ غددرل ٥٫ددل ز دد ٍ ا٭َددٔ  َددحل ٕ ذيددو ايتؿددسف  َددٔ بٍ داٚٚد أ بصددسٕٚ

ٌ  ٞؾددجلإٔ ايٝددّٛ اي دد ْٞ  . ٚاددد  ٗ  طددسد ايكددٝٛف ِٗ غددُٝ ايكسٜدد١  ًدد٢ صددسا     أٖدد

ٖددٔ ا ذلقددٛا  ًدد٢ طددسد ز دد ٍ ا٭َددٔخ    ٕددٛاطٌٓ ا ًّهٗدد  أاددد قدد ا غدد س٠ ٔطددٌ 

أ ٓد ٤ ايػدٝ     ٚزَ  إٔ َٔ أقدّ  ٢ً ذيو ايؿعٌ أزاد إٔ ًٜؿدل اُٗد١ ؽسٜد  ايكد ا      

 ٛ ٫ٜٛ ددد ديٝددٌ َدد دٟ    ا ايؿعددٌيهددٔ اتدد٢ ٗ ٖددر  خ اطددٌ ٚ بددداهلل  ٜ٘دد ُددس ٚأ ٓدد ٤ أص

 داْتِٗ. ٱ

ٚاع بدت نٝدـ    خٝٛؾ ڄ  ًد٢ أ ٓد ٤  دي  هدس    َٔ أصرْ ِٖ َعٓد  َدٔ بٍ داٚٚد قد    ٌٸاٳ

   ِ ـ   خأٜدد ّ ١ٚ عددد ث٬ثدد   خآدد ؾظ ايٓدد ع  ًدد٢ قددٝ ؾتٗ َددٔ ٚ ٗددٛا ايددِٝٗ    ٚ طددب  ؽًدد

ٚ    ا٫اٗ ّ  ِ  ِ ٜدت مل ِٗخ  ْدت ديد١ ن ؾٝد١ ٱدا  أ ٔ ااك ز َد  يددِٜٗ َدٔ ٚثد ٥ل   خ   تكد شل

ٌ اّ َ ًد يتصقساِٖ  عد اعٗدِٖ  د ٫  اٍمت ا  داِٗ  ايػٝ   ُسخ اَ ًُ  ٚ دٚ  ِٗ َ د

 َٔ إٓڀك١. أٚاَس إط٦ٛيٌ  ٔ َت  ٍ ٭غرلِٖ َٔ ايٓ ع   يكٛاٌْ اؾدٜد٠ ٚاٱ



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
157 

 سالمٌن وأمن الوطن والمواطنٌن

َه ْٗد  ايدصَي اكسٜبد ڄ ٗ     ارصد أٚايَ  خض ٌٕ ايٝٗ اا ايَ طًبي ٤ٗ أاد ايًك 

ٞ   عد أٟ ٤٧٩٤ّ دا١ٜ  ّ  ادٛاي ـ   د  ٔ  ْٚؿد ٘   َد ًڊُ ٗ اًدو ايؿدذل٠    .ايدٸٚيد١  ز٥ ضد١  اطد

َٔ ايدٚزاا ٚايتددزٜب ا   اڄنًُت َحل زؾ قٞ َٔ أؾساد ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ  ددأنٓت قد 

 ايؿدددٛيب ٕ َعطدددهس ٗ قدددب ٙ َٓٗددد  دٚز٠ ّخ ٤٧٩٧ أنتدددٛ س٤ايعطدددهس١ٜ ا تددددأْ ٖ  ٗ 

ي٬ؼ م  دٚزاا ادزٜبٝد١   ْ ٚ عدٖ  مت اصتٝ ز خ ايػسط٘ ايػعب١ٝنيٮَٔ ايع ّ ايت  حل ي

 اٍثدددِ اْتكًٓددد    خٓڀكددد١ ايدلٜكدددَ خ دددٌ اؾدددبًٌ خأْ ٖ  ٗ َعطدددهس ضدددبأَه ؿددد١ ا تدددد

مت  ٛا٤أٍٚ يددندد َؿددًو ق ضددِخ  ؾدد حل  كٝدد د٠ ْٜٛٝددٛ ٠٠ايعٓددد يتػددهٌٝ يددٛا٤   َعطددهس

 ٝ ٝؼ ْٗٛزٜدد١ ايدُٝٔ ايدّكساطٝدد١  ؾد  ْدٛا٠ڄ  ٚندد ٕ خ عدد ا٫ضددتك٬ٍ ايدٛطي   ٘اػدهً

ٖٚٓدد ى مت اصكدد  ٓ  يًُصٜددد َددٔ ايتأٖٝددٌ ايٓٛددسٟ ٚايتدددزٜب ا ايعطددهس١ٜ     خايػددعب١ٝ

 .كٝ د٠ ايٛاداا ايعطهس١ٜ إ تًؿ١ٚؽس ٓ  نأٍٚ دؾع١  طهس١ٜ َ٪١ًٖ ي

     ٖ ندد ٕ ٜبدددٚ  ٞخ ٚندد ٕ ذيددو ايًكدد ٤ ٗ َهتبدد١ ٗ قؿددس ايس٥ ضدد١ ٗ َدٜٓدد١ ايتددٛا

 . َ٘ٚٗ َ ٜ٘هدز ؾؿٛ اٝ ا٘ ٚ ًُ َ  ايرٟ ٘يتأض ؿصٕ.. ًٝ٘ ايه رل َٔ ايتع  ٚا

ّ  اطدرل  ًد٢ َد     ٫ ايدٚيد١  ٠دازاأَدٛز  :"ق ٍ يدٞ دٕٚ أٜد١ َكددَ ا    ؾجلددٚدْ  غدرل    خٜدسا

٤ ٚٗ ايددداصٌ ٖٓدد ى َددٔ ضددًهٛا  ددٛ ٞ أٚ  دددٕٚ ٚ ددٞ َطددًو ايتػددهٝو   دد٫ٛ      خبَٓدد١

 .  "يًٛطٔ ٚايتٛ ٘ ايطٝ ضٞ ٚا٭ٜدٜٛيٛ ٞايبعة  عكٓ ڄ 

ٚدٔ  دإٔ   أٚنٓدت   خن رلاڄ  ٓددَ  مت اصتٝد زى ز٥ٝطد ڄ يًدٚيد١     تؾسا يكد "قًت ي٘:

يهدٓي   خا ايطعٝد٠رتتصااِ ؾٝٗ  إؿ  َحل اؾ ٙ ٚايطًڀ١ ضتهٕٛ ١ًْٝ ٚضٜ َو أ

ٞ  أايّٝٛ  ٕ أأادرنس   ٫ٚ خؾٝدو ٜٓڀدل  د يكًل ٚايتعد  ٚاٱزٖد م      ٤نتػـ  إٔ ندٌ غد

ايهدد رل َددٔ    ٘ دد ددٛاّ اـُطدد١ إٓؿددس١َ ٚمددٔ ْٛا   ٕ ٗ ا٭ٜتددو َ ددٌ ا يددو اٯ  أز

ٌ ٚاثكدد ڄ ٛد ُٓد ٙ ٖدٛ إ ا  أٟ ؾددٜلخ ندٌ َدد    أؾجل يدو ٖددرا ٫ ٜطدس   ١خ إٛاقدـ ايؿدعب  

 ."َٚتؿ ٬٥ڄ نُ   سؾٓ ى ٗ إ قٞ ؾ يك دّ ضٝهٕٛ ا٭ؾكٌ

ٚاضدتأْؿت  ذانساد١ ايتد زٜ  ايكسٜد      اٍ اد ٹد أځ إٔ  ٌ٘ َٔ َُٖٛقِّأڂٕ أثِ ا ٚيت 

 ڄ َػسٚع غٗ د٠ َٔ أ دٌ  ٓٸ  ْٝعُ  نڂاٝٓ ايٛسٚفخ أؾع نٓت ق ٥دْ  ٗ  :"ايكٍٛ

اتدد٢ اُٝٓدد  اصتًؿٓدد  َددحل   خ ؼسٜددس ايددٛطٔ ٚٚ دددْ ى دا٥ُدد ڄ ؾدد َداڄ ٚث  تدد ڄ َٚتؿدد ٬٥ڄ    

قددددسزٚا  ٓددددد َدددد   زؾ قٓدددد  ٗ اؾددددٝؼ ايعس ددددٞ ٚ عددددة َددددٔ أؾددددساد قٝ دآدددد  ايطٝ ضدددد١ٝ   

   ٌ ٍ   اٝٓٗد  أاططدٓ   دإٔ ايبجلدس     خق ؾدسآ   ٗ َٓڀكد١ أ د قدد قد قت    ٚإددٕ ٚايطدٗٛ

يهٓو نٓت ُٓجلٓد  ْٝعد ڄ ا٭َدٌ     خٗ ٖرٙ ا٭زض ا٫چ اؾب ٍ ؼتكٓ  ٓ  ٚمل لد 
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ٚ  ٚ ١خاڀًع آدد  ٚطٓٝددد١ ٚؾدد دق١ َٚػدددسٚ    تداَددد َدد   هُددد١ ايكٝددد د٠ ؿ عددد ندددٌ ذيددو 

ٕ ايػع   ايتؿ فٚ ٚ  اٍدْ   عدايد١ قكدٝتٓ   ٴد    ٚاٱّد  ٕ  ًٝٓد   ٚاٯ خايطدًڀ١  اٍ ددٕ  

ٕ ْدددتهًِ ٗ مدددٔ اٯ َددد ذا ْسٜدددد أن دددس َدددٔ ذيدددو   ١خٕ مُدددد اهلل  ًددد٢ ٖدددرٙ ايٓعُددد أ

ٚٳٸز نيايبٝك ٟٚ ٝٸ١ يًكؿس إد  ." ايك  ١ ايس٥ٝط

ْدحل ندٌ ايسؾد م  ًد٢     أخ يكدد  !َ ذا اسٜد أن س َٔ ذيو  ثِ قًت ي٘ َتط ٬٥ڄ:" 

ٖددِ َسنددص ٗ ٖددرٙ ايدٚيدد١ ؾأؾددبجلت ز٥ددٝظ   أ دددز ؾ صتدد زٚى َددٔ  ٝددِٓٗ ٗ  أْددو ا٭

اٛيددو ٜٚعتدددلى  ٜصٜددد  ددٔ ايعدد ّ ٚايػددع  َٜٛدد ڄ  عددد ٜددّٛ ًٜتددـ      َٚكدد٢ َدد   ١ايدٚيدد

ايهد داٌ اتد٢     أْدو دٕٚ َٓد ؾظ   ااابٛ خ  ٌ  ْط ٕٚاٱ ١ٝي٪ايك ٥د اؾدٜس   ٕط

  :ِٖٚ ذااِٗ َٔ ٜسددٕٚ   يٝ ڄخ إٔ ؾٛزى أؾبجلت اٴصٜٔ إٓ شٍ ٚايػٛازع ٚإه ا 

 ض ٌٕ مٔ اغب يو ٚأؾه زى يٓ  َؿب ه 

 ٚاغعًٓ ٖ  ثٛزٙ ٓسا  عٓـ ايع ٌَ ٚايؿ٬ه  

ٔ اضتعدادِٖ يتجلٌُ َٚٛا ١ٗ ايؿكس ٚايعٛش   يس ٘  ٢ً ايبڀٕٛ ِْٗ ٜعدلٕٚ  ا

ٜٴ  ْٗددِ َطدتعدٕٚ يًتكددجل١ٝ  دد يسٚه َدٔ أ ددٌ لدد ه    أ ٖددِٚا٭ خٕٛ ب٫ّ اؾدٛع ٓٴهِّطٳدداتد٢ 

ٕ نٌ إط٦ٛيٌ  ٗ ايٛشازاا َٚٛضطد ا ايدٚيد١   أْ ٖٝو  ٔ  خْت َٔ ٜكٛدٖ أػس ١ 

 ٚ ٕ ٕٛتك  طدددددد و ٜٚٓؿددددددرٕٚ أٚاَددددددسى ٚ ددددددراا ايٛقددددددت ٜٗ  ددددددو ا    ْأؾددددددبجلٛا  ٜكدددددددز

 ."ٕٚٚايؿ ضد

ٕٹجلٓدد١ ايددَ     "أ دد  ي : ي١ٝ  ٚ دد ؽ  ٪  اًددو إطدد ٫چ َددٔ  ددسٻ اْدد  ؾٝٗدد   أيددٔ ٜعددسف ا

  ٚ ثدِ   . "ااصْد١  دداڄ   أاٝ ْد ڄ اؿ ؾٌٝ إػ نٌ ٚاشلُّٛ اي١َٝٛٝ ايه رل٠ ٚإعكدد٠  دداڄ 

ْدي  أُٓد٢ يدٛ   أ  أاٝ ْد ڄ ْدي  أ قًدت "ٚاهلل ئ اؿدقي يدٛ  ق ٬٥ڄ: قطِأن٬َ٘  إٔ  أند

ي١ٝ  ٚطدددٔ ٪ٖدددٕٛ  ًددد٢ ايدددٓؿظ ٚايكدددُرل َدددٔ إٔ أؼُدددٌ َطددد    أَدددٌ  ًدٜددد١ ضدددٝهٕٛ    

 .ٚغع "

سا يٮضدددب   ايدددَ  عًتددد٘ وددد ٍٚ اثبددد ا ٚاأنٝدددد َػددد  سٙ  ٗدددرا     ٚؼٝٻددد تاع بددد

ٞ  خَٚعٗ  ْؿر ؾدلٟ ٗ ا٫ْتٛ ز خايكطِ يت٘ َب غدس٠  أرل َطد ز اؿددٜك  ضد   ػد ٜ ٫ ٚند

   ٘.  ي تٚغػً  ٕ٘ ىدلْٞ  ٔ ا٭َٛز ايَ أاعبتأ

 ٜ٘عهدددس ؾدددؿٛ آؿٝدددر َٗ َددد   َددد أٖدددِ  إصدلْدددٞ . أ بطددد ط١ ٚٚقدددٛه  ادٜ ددد٘ أ دددد  

  ٝ أ ددا٤ اي دٛز٠ ٚايتٛ د٘    ؾايدداصًٞ ٚاـد ز ٞ     ٘نس٥ٝظ دٚي١  ٖٛ إًـ ا٭َدي  ػدك

ن رلاڄ ؾكددإ  ددد َدٔ إدٛاطٌٓ ٚايسؾد م   طدب          ٜ٘ٚ٪ٕ خايطٝ ضٞ قد اه يبٛا  ًٝٓ 

 خؾدددٓع ٤ ٗ أن دددس َدددٔ َٓڀكددد١  اػددددِٖ ْٛددد ّ   رٜٔاشل دددّٛ إتهدددسز يًُ دددس ٌ  ايددد  

اضدٗ  ايٛؾدـ   أٚ .ٚأُٖٗ  َعطهس اؿٛ  ٕ  ٗ قٛااٞ َد١ٜٓ اعدص َٚٓڀكد١ ايبٝكد ٤   

ٚډ اٍٛ   ضدتكساز ٚاكدٜٛة ا٭َدٔ ٚا٫   ١ؿِٗ ٚادد ُِٗ ايددٍٚ اجملد ٚز٠ يص ص د    نٝـ ادٛ
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ٚأٜكد ڄ   خزؾ م ٌُٓٝ يٓد   اٍاَتدا ٜ دِٜٗ ايػ دز٠ إٔ أٗ دٚي١ اؾٓٛ  ايؿت١ٝ ات٢ 

 "غددددكس٠" ددددٌ َدددددَٜٓٝ  "ايعسقددددٛ "ؿدددد   ْكدددد ٙ اؿتددددٝؼ ٗ َٓڀكدددد١  اڀدددد ٚشلِ ٗ ْ

ٛ       "س٠ؿَا"ٚ ٙ يًتٓٛدِٝ ايطٝ ضدٞ   ٫ٚ٤ ٕٜؿتػدٕٛ ؾٝٗد  ايطدٝ زاا ٚوت دصٕٚ َدٔ ٜعسؾد

ايتجلكٝدل  َدٔ ثدِ   اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٚايدٚي١  ؾٝجلت صٕٚ ايٓ ع يًتجلكل َٔ ٖٜٛتِٗ ٚ

ك١َٝٛ ٚدز د١  َعِٗ ٚاعرٜبِٗ ي٬ ذلاف  دز ١ ٥٫ِٚٗ يًتِٓٛٝ ايطٝ ضٞ اؾب١ٗ اي

ٚ طب  ا٫ ذلاؾ ا  مت ا داّ ايعٓ ؾدس ايػدسٜؿ١    خاضٗ َ اِٗ ٗ َك ز ١ أ دا٤ ايٓٛ ّ

ثددِ  "يددٛدز"اڀدد ٚيٛا  ًدد٢ قتددٌ طدد قِ ايتُددسٜة ٗ إسنددص ايؿددجلٞ      نُدد  خٚايؿ  ًدد١

 ."ٕٛكتًٜٴٟ ذْ  أ"  :ق ٍ

ٗ  ٙؾدددـ ؼسنددد اِٗ اضدددتٓ داڄ  ًددد٢ ايتكددد زٜس ايدددَ ٜطدددتًُٗ  َدددٔ َؿددد دز        ٚثدددِ 

٘  إط ا١ اؾػساؾ١ٝ ايَ ٜتجلسندٕٛ ؾٝٗد    ٚاؾؿ ڄ خا ايعطهس١ٜا٫ضت ب زا ٕ ا :" كٛيد

آؿٝددر نددٌ ْػدد ط اِٗ ايت سٜبٝدد١  ٖددٛ ازابدد ٙ     َٚدد  ضدد  دِٖ ٗ اطددٌٗٝ ؼددسنِٗ    

ٞ "ٚ "ْؿددب  نطدد د "ايٛاقعدد١  ددٌ   "اقٓددٛ"طسٜددل ايبٝكدد  َٓڀكدد١    ٚ ٗددرا   خ"اٝددد  ًدد

ٌ "ٚ "ايطد١ًٝ ايبٝكد ٤  " أٍَ ايٛؾٍٛ  طدٗٛي١   ٕٜتُهٓٛ ٚأصدرلاڄ   "ٜدساَظ "ثدِ   "اَ  د

ٖٚٞ َٓ طل ٚ س٠ ٚ عكٗ  ص يٝد١  خ "٠غكس"ٚ ٠"سؿاَ"ايٛاقحل  ٌ َٓڀكَ  خ"ايعسقٛ "

 .  "َٔ ايطه ٕ

 . ًو ايتؿ ؾٌْٝٓتٛس َ دَٓ  ْعسف نٌ ا ااذا َ ذ :ق طعت٘ عُ ع

َٓددد  ٖدددرا مل ٜدددتِ زد ٗدددِ ؾ يتكددد زٜس  ْددد٘ اتددد٢ ٜٛإٔ َددد  ٜددد٪ٕي أن دددس ٖدددٛ  ا : ددد  أ

ٟ  عٕٛ ْػدد طِٗ ايت دسٜيبخ ٚا٭اددا  ا٪ندد  ددأِْٗ ٜٛضد    ٜكتؿددس  ًد٢ إٓدد طل   ٫ ايدر

ٌ  اٍ ٜ دِٜٗ ايع   ١أ ت ٌ ات٢ ٚؾً خؾك٘اؿدٚد١ٜ  إٔ اتد٢  خ   ؾ١ُ ق ؾ١ٛ أ د

ٞ     َٿدددأڂ شلددد  ٚ دددداٗ  ابهدددٞ  ٓددددَ      ٞ مل اطدددًِ َدددٔ أذاٖدددِ ْؿطدددٝ ڄخ ؾؿدددٞ اادددد٣ شٜددد زاا

 ٘قدَد ١ اؿساثد١ ؾ طدس   زقٗ  ايصزا ١ٝ َهٝٓد أَٔ ن ٕ ٜط  دٖ  ٗ اس   اضتٗدؾٛا

ٞ ايصزا ٝدد١ ايٛاقعدد١  ددٌ َددٓڀكَ    زاقددٖٓدد ى ٗ ااددد٣ ا٭ زقددٞ شز ددٛٙ  أِ ػدد طددب  ي

ثددِ اصتددتِ ن٬َدد٘   ؿدددٜك  ددٔ اؿ دثدد١    .غددداد" بٍكددصٕ -إ ددصٕ"ٚ "ايدددز  ع"

ايددَ زاه قددجلٝتٗ  ضددت٘ ٚ   ٝدد ؾحل ايددَ اؿددًت ٗ ايڀسٜددل ايٛاقعدد١  ددٌ ضددبٝو ٚضددب ه 

ُٻدد      َٴجلٴ ٞ  أؾددساد َددٔ ٜدد ؾحل َددِٓٗ  اؿهددِٝ  ؿٝددـ   ٚخ ٠ يددو ايطددٝ ز  َ خد اطددٌ ا٭ؾددبجل

ند ايب اـد ف قُدد  ؿٝدـ     َدٔ قدُِٓٗ   ند ٕ  ٚ خ٤عسأَ قس١ٜ ايػٻد  ٘ايعُسٟ ٚا ٓ

 ًد٢   ايكتًد١  ز٣ٚ أاد ايٓ  ٌ ايرٟ اٛ ٖس   ٕٛا نٝـ اط  ل قدَٔ قس١ٜ نيزٜد . ٚ

اتد٢ إٔ   خعدٛش٠ ايكدجل ٜ  إطد ؾسٜٔ أٚ ٗ ايطدٝ ز٠     تْٗ  ا٭غٝ ٤ اي ١ُٓٝ ايدَ ن ْد  

قددد ّ   ٜ ايكددجل أاددد  ٚ ددد ؾدددعٛ ١ ٗ  اْتددصاع صدد مت ذٖدد  َدددٔ اؾددبحل      أادددِٖ  ٓدددَ    
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ايدددرٜٔ  عدددة أؾدددساد ايكٝددد د٠ ٗ ٜددد ؾحل   أٜكددد ڄ ٚمل ٜطدددًِ َدددٔ أذاٖدددِ    بذلٖددد   ػدددؿسا٘. 

 ٛ ٛ   ا شلد اكڀعد  . إدٜسٜد١ ايػس ٝد١ نيٜد ؾحل    َٞدٔ زٚااد  َدٛٚؿ    ِٕ ٚأصدرٚا َ ند ْٛا وًُد

٘  خدث١ٓٝاد  ٗ َ   اٍ نريوغ ز أٚ  ؾُٝد   ١"اَػدع "١ أ ٓد ٤ قسٜد   صدت٬ف ٫ ٚاْصا  د

.ِٗٓٝ  

 ٠ ٗ أز د ٤ ايدب٬د  يهٌ ا٭ادا  ايددا٥س  ٘ ايدقٝك١ض ٌٕ ٗ َت  عتايس٥ٝظ أذًٖي 

 ٘:"ْٝيب  كٛيد أن٬َ٘  إٔ اعُد ا ٢ْٗأثِ  دم ايتؿ ؾٌٝ.أؾػس ٚأات٢ ٗ  ٘ٚاٖتُ َ

ًكدٛا  َٔ ايط ٔ يٝ  ٘ايه ا   ٔ  ؿٝـ ٚايعُسٟ ٚا ٓ صساعْت ٱأاْٛس نٝـ ضعٝت 

 . خ ؾًسَ  ن ْت اٝ اِٗ ٗ َأَٔ ٗ ايط ٔ "مل اڀً  َي ذيو. يٝتو .اتؿِٗ

 ٠ثددد زااُٝٓدد  ذندددس يدددٞ اًددو اؿ دثددد١ ٚذيدددو ا٫ضدددتٓت ع أاططددت  أْددد٘ ٜتعُدددد     

ٚ  ٘غكدديب ٚاصْددٞ ٚإٔددٞ  ًددِٝٗ ٚ ًدد٢ َع ْ ادد      َددٔ ايددٛطٔ  أٍ أٍٚ  ددٔ  َطدد٦ٛنسؾٝددل 

ْد٘  نٛ ٗ ٚ بٸدسا يد٘  دٔ اْدٖ غدٞ      َد .  ٤ٚ راا ايٛقت وؿصْٞ يعٌُ غٞٚإٛاطٌٓ 

ٌ  ْدو  اَد    ٘:"تضأي. ٫ٚ اؿٛا٘ غ زد٠ ٫ٚ ٚازد٠  ؾدٌٝ إتعًكد١   يعٓ ؾدس    ايتؿ ًَدِ  هد

ٕڂ س د١  ِ   َدد  خا  خٗ ذيددو ْػدد طِٗ َٚساندص اٛا دددِٖ ٚ ددددِٖ ٚ تدد دِٖ ٚؼسندد اٗ

ٗڇِ ٚغٌ اسنتِٗ  ٖٓ ى َٔ صڀ٘  طهس١ٜ   ٖص٠ يًسد  ًٌٗ ؾ ٝ"   . 

ٚع يًكدٛاا ايػدعب١ٝ ٚإًٝػدٝ     ص٬ٍ ايع ّ إ قٞ اػهٌٝ ؾس ا ٚيت   ٖداڄ :"ق ٍ  

ايػددددعب١ٝ  ٗ َهددددرلاع ٜٚدددد ؾحل ٚد ُددددت قٝدددد داا اًددددو ايٛاددددداا ايعطددددهس١ٜ   ٕدددد ٍ         

ٖ  ٗ  بدددٌ مثدددس ٚاْتكًدددٛا  أٚا َساندددص اددددزٜ  ا تدددد أٖٚٓددد ى ٗ ٜددد ؾحل اْػددد ٚٚايطددد٬ه.. 

ُ  اٍ عدددٖ   ا٫ډ إٔ أ دددا٤  إب غددس يًكددٛاٌ ٗ َهددرلاع  ٜٚدد ؾحل   ٓدد ايعددس.. يهددٔ زغددِ د 

 ."شايٛا ّ زضٕٛ ْػ طِٗ  ٓؿظ ايٛارل٠  ٌ ات٢ شاد اڀ ٚشلِ  َ ٝ ضْٞٛ َٓ  ايط

ٗ  ١ٜٚ٘ ٚا٫ضدددتٓت ع ايدددرٟ  ددددل  ٓددد أضددد ضدددسدٙ يتًدددو ايٛقددد ٥حل إ  نددد رلاڄيأادددصْ

ٕ ٜػددعس  دد يكٗس أٚ أأزٜددد شلددرا ايسؾٝددل اؿُددِٝ ٚايك ٥ددد ايكددٟٛ   ٫ ٚغ ؿددٝ ڄخ ن٬َدد٘

ٚ  ٠أداز  ًدد٢يكدددز٠ اكددد تاطدد ع  أْدد٘ ٜؿ اٱ صَدد ّ أَددٛز ايدٚيدد١    ى  َطدداٱدؾدد١ اؿهددِ 

 ٚإب دز٠  ٖٚٛ عل اؾدٜس  ريو.  

غدددعس  أْٗدد  ؾدددسص١  أٖدددرا  عًددتي   ٘ايدددَ  دددل  ٓٗددد   أضددًٛ    ٘ا ضٝطدد١ َٚع ْ ادد  أ

ٚؾد دم يهددٌ ايسؾدد م ا٭ٚؾٝد ٤ ٚإدد٪ٌَٓ َبدد د٨    ْ٘صٜدد ز٥ددٝظؾدسو١ ٚ  يٝدد١ ٜٛ ٗٗد    

 اشزٚٙ ٜٚعٝٓدٛٙ. ٪يٝد  َ٘ٔ ايٛطٔ ٚإٛاطٌٓ ٗ إٔ ٜكؿٛا ظ ْبأاي ٛزٙ ٚاؿسٜؿٌ  ٢ً 

ندٌ غد زد٠ ٚٚازد٠خ ٚإٔ ٜػدسى ز٥دٝظ      ٜ٘تجلُدٌ  ًد٢ ن ًٖد    َٔ   ْيب ْؿجلت٘  إٔ ٫

ٚٚشٜس ايدؾ ع ٚٚشٜس ايداص١ًٝ ٗ َ دٌ اًدو ا٭َدٛز ايدَ اتعًدل  ت بٝدت ا٭َدٔ         ٤ايٛشزا

ٔ  ١ش ص د  اٍايداصًٞ َٚك ز ١ ٚؾد ايتدصٌ اـ ز ٞ اشلد دف   "اذا  خ  ًد٢ ق  دد٠  ا٭َد

   أنسّ."  ن ٕ اجملٛٿن ٕ ايب د٨ أًِٚ 
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ٞ    ..ادزٟأ :"ق ٍ يٞ ايطدٝڀس٠  ًد٢ شَد ّ    ادٍٛ نٝؿٝد١ ااهد ّ     إٔ َ  ٜصٜدد َدٔ قًكد

 خَ٘ڀٝدحل قبدٌ ايب زاد١ قددّ اضدتك يت     ٖٛ أٜك  إٔ ا٭َٛز ا٭١َٝٓ ايداص١ًٝ ٚاـ ز ١ٝ  

ثدِ اٛقدـ    ".  ٔ قسازٙ ٖدرا  ٕ٘ط  داٞ ٗ ثٓٝ و ايػ ؿٞأزٜد ادصً ٗ ٖرا ا٭َس ٚ

  ٘زادٜد ڄ ق طعتد   ايهدٓي ٫ يرلٜي اضدتك ي١ َڀٝدحل.   ٜبجلك  ٌ إًؿ ا  ٔ اؿدٜك ٚق ّ 

ض١ً ا٬ُٕٗا ايَ  اٍٚأغسا   ."ٕ ُصقٗ  ٚاسَٝٗ  ٗ اًو ايط١ًأ ًٝو  :"ق ٬٥ڄ ي٘

   ن ْت ظٛاز ط ٚيت٘ ؾأْ  ٫ أزٜد ات٢ إٔ أزاٖ .

 ٘ٚاؾدددٌ ادٜ ددد ٚ َٙكعدددد اٍثدددِ  ددد د   خقدددجلو ؾدددٛا ٞ ايطدددسٜحل ٚايتًكددد ٥ٞ ٖدددرا   

 ايكًل ٖٛ ٜعٝؼ ْؿظ ٚ ٘خ يكد طً  َي إٛاؾك١ ايطسٜع١    ؿ ٥٘ َٔ َٓؿب :"٬ڄ٥ق 

ٝٸ١ أمل ٗ  ظٚو صڀ ٤ ا٭ ٘زق٪ٚأن س َ  ٜ خإٔ اًو ا٭ادا  ادٚز ٖٚٛ ٚشٜس يًداصً

ؾٗددٛ ٜدددزى  ددإٔ  ًٝدد٘ َٛا ٗتٗدد      خايداصًٝدد١ ايددَ ّ زضددٗ  زؾ قٓدد    ٚايت دد ٚشاا إ٪ٕدد١ 

ٝٸد١   ٚنػـ ٚق ضب١ إط٦ٛيٌ  ٓٗ     ت ٕ أّٓعد٘ ٖدٛ    ٚيهدٔ َد     خبد زٙ ٚشٜدساڄ  يًداصً

خ د َدٔ اْكطد ّ ايؿدـ  ٚاؿد دّ ايسؾد م     ايتجلدٜ ا ايداص١ًٝ ٚاـ ز ١ٝ ٫ اطُو َصٜ

ٕ أٚ٭ْدددي أ دددسف  خ١ ٗ ضدددجل  اضدددتك يت٘اقٓ  ددد اضدددتڀحلْددد  اتددد٢ ٖدددرٙ ايًجلٛددد١ مل  أٚ

 ٠س٘  دإٔ ىدسع ؾهد   قٓ  د ٱ إٔ اطدع٢ را أزٜدى شل خَڀٝحل ٜكدزى ن رلاڄ ٚوذلّ بزا٥و

 ."ٕ اتبعٗ  اضتك يَأَ مل ؾ اتُ ٍ  خ٘ضأا٫ضتك ي١ َٔ ز

 خايتُٓٛٝددٞ ٚايػددعيب اددٛشلِ يتؿدد فزغددِ ا٫ ٠خاذا أ ڀدد ٍ ٚقٝدد داا اي ددٛز :"يدد٘ تقًدد

ٚؾٝٗددد  اكددددصِٜ   خٜكدددعؿٕٛ ٗ أٍٚ ػس ددد١ قٝ دٜددد١ َدْٝدددد١ شلدددِ ؾٗدددرٙ ن زثدددد١ ندددبرل٠      

يػددع  ايددرٟ قبڀدد ڄ ٯَدد ٍ اذيددو ايكددساز  َ ددٌضددٝهٕٛ  أضددٛٚا٭ خيت زىٓدد  ايٓكدد يٞ

ٚاصتتُدت   ". بَٔ  عدايد١ قكدٝتٓ  ايٛطٓٝد١ ٚأٖدداف َٚبد د٨ آٛدِٝ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١        

ٛٿإٔ أادٜ ٞ  إٔ ا ٚيت  اادسى   :"٬ڄ٥اشلدِ قد   ٚذيو ايكًل   ٴس ١  ًٝ٘ َٔـ أصؿِّٕٚ ٖ

َد  إ دس ٌ   ٘خ أضد أاًو ايؿهسٙ َٔ ز اصساعٚقٓع٘ أؾأْ  أ سف نٝـ ض يَٞس َڀٝحل أ

اذا ندد ٕ " إ زدْدد   ًددِٝٗ ضددٝهٕٛ  ًدد٢ ق  ددد٠   ددل ُ َدد ڄ ؾ ايكدد دٌَ َددٔ ٚزا٤ اؿدددٚد 

ٍڈ قٛشلدد   ؿددٛاٺ إٔ أاعُدددا   خايبدد د٨ أًٚددِ ندد ٕ اجملددٛ  أنددسّ"   َػددجلٕٛ   ي كدد١    دد 

 .  ٠ إٔ ا٭َٛز ضتهٕٛ ؼت ايطٝڀس  ٘إڀًك١ ات٢ أٚاٞ ي

طًبتددو  ًدد٢ اْؿددساد ٚضددٛف أنًددـ أٜكدد ڄ قُددد ْ ؾددس      ٚشلددرا ..أاطددٓت :"قدد ٍ

  ٚ يهٓٗدد   اؿدد  ٗ ْؿددظ اشلدددف ٚضددٛف ْٓطددل َددحل  ًددٞ ْ ؾددس        دد  س ٗ َُٗدد١ أصددس٣ 

َدد ذا اتُٓدد٢   ضددأيي:". ثددِ اصتددتِ ن٬َدد٘  ددإٔ    "َٚڀٝددحل ٚ ًددٞ  ددٓذل ٚؾدد حل َؿددًو   

خ ْد  ؼكٝكد١  إٔ وككدٛا َد  مل اضدتڀحل    أ :"أ بت٘ ٚ ػهٌ اًك ٥ٞ . !"٭٫ٚدى ٚ ٓ او 

 .ٗ اٝ اٞ"ايػٗ داا اؾ َع١ٝ  َ  أزٜدِٖ إ ٜتعًُٛا ٚوًُٛا َٜٛ ڄ أٟ
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قدددز اهلل  يددٛ  أْدد٘   را أاعٗددد يددو  شلدد  ز صڀددٛز٠ َُٗتددوخ قدددٿ أْدد   أ :"٘ي  كٛيدد أُْددط

 ٓ ٥دددو أايعٓ ٜددد١    ٓؿطدددٞ ادددٍٛأطدددٛف ؾ خُٓددد ٙأٖٚدددرا َددد  ٫ َددد خ اضتػدددٗدا َٜٛددد ڄ ٚ

زاؾكددو ٖددرٙ ايًًٝدد١ يصٜدد زاِٗ ٚايتعددسف  ًددِٝٗ  ٚضأٚؾددٞ  ٚازلددو يددٞ إٔ أ خٚاعًددُِٝٗ

 ."ٗرا اـؿٛفأٜك ڄ ايسؾ م  ًٞ ْ ؾس َٚڀٝحل ٚ   ِ ٚ ًٞ  ٓذل  

 ن نخدم الثورة أالثورة تخدمنا ونحن ٌجب 

أدزنت ٖٚٛ ٜكدّ يٞ اًو ا٫يتصاَ ا ايػ ؿ١ٝ ٚايؿ دق١ دز ١ اأثرل ا٭ٚقد ع  

ا٭ دددا٤  َكدد  حل ةټٚ دادد٘  أْٓدد  ضددٓكٹقًكدد٘ ٚاتدد٢ أصؿددـ َددٔ دز دد١   خا٭َٓٝدد١  ًٝدد٘

 ٌ  ٤ َسنددص ع  د١ ٱْػد    أصدلاد١  أْٓد  ٚٚيدٔ لعًدِٗ ٜؿًتدٕٛ َدٔ ايعكدد  .      ٚإذل ؿد

  ايعددسنيٚضددٝتِ ايتٓطدٝل َددحل قٝد داا َسنددص    خاؿدد - طدهسٟ بصددس ٗ َٓڀكد١ ٜدد ؾحل    

 ٓ ٖ  ؼاؿسٜددطًد   ػدد ٙ ايعطدهسٟ ٚا٭َددي ٗ اؿددد ٚأ يتٛاٝدد اي ٕطدد  داٞ  َِدٔ اصتدد ز

 ايعطددهس١ٜ. ٓدد ٗ َُٗت ٓدد ٝعْٝٓٛا٭َددٔ ٚايكددٛاا إطددًجل١ يز دد ٍ  َددٔ ايعطددهسٌٜ َددٔ

ْ أَٓددد٘  طًبددت ٚ ِ زٜحل اؿٜٝٛدد١ ايدددَ  أٜكددد ڄ  ددد ِ إػددد    ٕ ٜطدد  د َٓددد طل ٜددد ؾحل  َعٛدد

ـ خ ع  دد١ َ ضدد١ شلدد    َ ددٌ  ٓدد ٤ إدددازع ٚإسانددص     خ إٓدد طل اؿدٚدٜدد١  ٚ ًدد٢ ا٭صدد

َ٪نددداڄ يدد٘  ددإٔ ذيددو ضددٝ ًل أ٫ٚڄ َؿ زقدد١       .ايؿددجل١ٝ ٚايتع ْٚٝدد ا ٚغددل ايڀسقدد ا   

مددٔ   ٜ٘كدَدد١ ْٛدد ّ ؾددٓع ٤ ٕٓ طكدد٘ اؿدٚدٜدد١ َٚدد  ْكدَدد    ه  ٝدد١ ًَُٛضدد١  ددٌ َدد   ا

ٚث ْٝددد ڄ ضدددٝعُل ٗ  كدددٍٛ أ ٓددد ٤ إٓددد طل       إٓددد طل ايٓ ٥ٝددد١ ٚاؿدٚدٜددد١.  ٕٛاطٓٝٓددد  ٗ

 ٗدددرا ٚ خق َددد١ إػددد زٜحل إًُٛضددد١  اؾٓٛ ٝددد١ اؿدٚدٜددد١ ايكٓ  ددد ا غٝددد زاا ايدٚيددد١ ٚ   

 ؿع يٝد١   إػد زن١ ٗ ٓ ١ٜ ادٚد ايٛطٔ ٚإط ١ُٖ ضٓهط  ٥٫ِٚٗ ٚاسؾِٗ  ٢ً 

سؾحل ايػع زاا ايَ ا٪ند  دإٔ دٚيتٓد    ْ ٚأْ٘ َ ًُ  . ضتكسازٚقٓ  ١ ٗ د ِ ا٭َٔ ٚا٫

ٟ أ ًٝٓ   خ ٚايػسا٥و إطجلٛق١  ٗ اجملتُحلٖٞ دٚي١ ايعُ ٍ ٚايؿ٬اٌ ٍ  ٕ ْدٛاش  ا٭قدٛا

ٜػدٗد شلد  ٜٚػد ٖدٖ     خ عٝدك  د اكٝكد١ اًدو ايػدع زاا   ٝنيتأ ٢ً ايٛاقحل    ٭ؾع ٍ 

 َٔ صدَ اٗ .   ٕٜطتؿٝدًُٜٚطْٛٗ  ٗ ٚاقعِٗ ِٚٓٗ ٚٝ أايٓ ع  

ٞ  أٚ دددى  : قدد ٍ -  ٚيهددٔ َدد  اطددُو  دد٘ َٝصاْٝدد١    خ ددأْي ضددأ ٌُ نددٌ َدد   ٛضددع

 ايدٚي١.

يد٘   اسٚ بٻد خ ؼتُدٌ ايهد رل َدٔ إػد زٜحل     إٔ  َٝصاْٝد١ ايدٚيد١ ٫   أ سفأصدلا١ أْي 

ٗ اؿؿدددٍٛ  ًددد٢ َدددٛاد ايبٓددد ٤ ا٭ض ضددد١ٝ َدددٔ    ٓددد َٓددد٘ ٖدددٛ د ُ ْسٜددددٗ إٔ ندددٌ َددد  

عُدددٌ ايتڀدددٛ ٞ   ايضٝطدددُٕٗٛ ٗ  ندددبرل٠ ٗ إٔ ايٓددد ع    ٚثكتٓددد   خاـػددد  ٚا٫زلٓدددت 

َ٪نددداڄ يدد٘  ددإٔ   خ َػدد زٜحل اٜٝٛدد١ مل اػددًُٗ  َٝصاْٝدد١ اـڀدد٘ اـُطدد١ٝ   ١ٜددأيتٓؿٝددر 

ٕ ْطدع٢ يدد ِ إػد زٜحل    أرا  ًٝٓد   شلد ٚ خؾع ٍَٔ ن رلاڄ   يٛ ٛد ٚيهٔ   ٭٪ا ايٓ ع ٫
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َػدد  س ايٓدد ع ٚٚدٖددِ هطدد  اًددو إٓدد طل ضٓ اٍٚايددَ   ل شٖدد  ٚاقدد ؾتٗ  خ اشل َدد١

ٖٚرا ضٝطد  دْ  أن دس ٗ اٛاٝدد ايؿدـ ايدداصًٞ ٚا بٝدت       ٚزق ِٖ ٥٫ِٚٚٗ يًٓٛ ّ 

  ِ ٚ دددراا ايٛقددت ْؿدددٛا ايؿسؾدد١  ًددد٢ أ دددا٤ اي دددٛزٙ ٗ     خإبدد د٨ ٚايكٓ  ددد ا ٗ  كددٛشل

خ اقتٓ ف  ٛاْ  اكؿرلْ  ٗ صد١َ إٛاطٌٓ ٚضٓجلؿدٔ ؾدؿٓ  َدٔ اصدذلام ا٭ ددا٤     

ايڀعٓد ا  ٚ خاشلصا٥ِ ٖٛ اؿهو ايؿـ ايداصًٞ ٚاصذلاق٘ َٔ قبٌ  ا٭ دا٤ ٭ٕ أض ع

ٖددٞ اًددو ايددَ اأاٝددو َددٔ ايٛٗددس ٖٚددٞ  أقدد٣ٛ اددأثرلاڄ ٚأن ددس     ٚا٭غددد ؾتهدد ڄ  ايػدد دز٠

 ٬َٜ ڄ َٔ ايكس ١ ايَ اأاٝو َٔ ا٭َ ّ.ا

 ادر ذاكرتًغخطاء الرفاق ودموع سالمٌن التً لم تأ

ٞ   ٗ صتد ّ   ٌ   ايًكد ٤ اعٗدد يد ٚ    ايدس٥ٝظ ضد ٕ ٝٛؾددٞ أْد٘ ض  تكددِٜ ندٌ ايتطد٬ٝٗا 

ٞ      قُدددد  س ز٥دددٝظ ايدددٛشزا٤  ًدددٞ ْ ؾددد      خ  دددإٔ ٜكددددّ ندددٌ غدددٞ ٖهدددٔ يتطدددٌٗٝ َٗدددد َ

َدٔ    ڄؾسٜكد  يإٔ ّدٓجل ايداص١ًٝ نيايٓطٞ   ٠  َٔ ق ٥د ضس١ٜ اي٬ضًهٞ ٗ ٚشازڀًٚضٝ

ايعطدددهسٌٜ   عدددة ؼاؿسٜددد ٚندددراَب غدددس٠   ٘تٛاؾدددٌ َعددديكدددُ ٕ اي ُددد ٍ اي٬ضدددًهٞ 

ٍ ٗ ا٭ايددرٜٔ متدد ع شلددِ    ٚإدددٌْٝ   ؽڀددٝ٘ ٚآؿٝرإػددد زٜحل  ٗ أٚ  خايعطددهس١ٜ   ُدد 

 خٔ ٗ ٜد ؾحل ٚايتع ْٚٝد ا ا٫ضدت٬ٗن١ٝ ا٭صدس٣    إد١ْٝ َ ٌ اْػ ٤ اع ْٚٝد١ اڀدٜٛس ايدبٴ   

 ضدتكساز صًل ا ي١ َٔ ا٫ ػ١ٝ  خٚنرا غل ايڀسق ا ٚ ٓ ٤ إدازع ٚإسانص ايؿجل١ٝ

ايؿدددـ ايدددٛطي ٬َٚاكددد١ إ دددس ٌ   اٍٗ اًدددو إٓڀكددد١ اؿدٚدٜددد١ ٚا ددد د٠ ايٓددد ع  

ِ قس١ٜ ني-ايرٟ اؽرٚا َهرلاع ٚدثٝٓ٘  ْٓد   اٚٚ داد٘   .اَػع١  ٚاؿد ٜ ؾحل أٖداؾ ڄ شلد

 ْ ِ ضدددٓسد  ًٝددد٘ ٚ ِ   خكدددة َكددد  عٗ ات٢ ٜعسؾدددٛا  دددأِْٗ   خٚيهدددٔ ٖٓددد ى ٗ َعطدددهسااٗ

َدٔ ايٓد ع ٚأْٗدِ يدٔ ٜؿًتدٛا      أاِٗ ٗ ايتڀ ٍٚ  ٢ً اس١َ ايٛطٔ ٚأضٝدؾعٕٛ مثٔ  س

 َٔ ايعك  .

 ٗتِ عددٌ أشَدد١ اي كدد١ ايداصًٝدد١ ايددَ  دددأا اٛٗددس    ٝضددَددٔ   ْبدد٘ أٚقددو يددٞ  أْدد٘   

ٜٚد٪زم ٚودسع ند رلاڄ     ٘ٚايدَ ٖدٞ اشلدِ اؾدٜدد ايدرٟ ٜ٪زقد       خ ٌ زؾ م ا٭َدظ  ٛادزٖ  

ٕ  ٚايرٟ صسدلْٞ أن س  ٔ اؿ ؾٌٝ اشلِ اٯطًبت إٔ ىٚ  َڀٝحل.  زؾدحل  ٗ ضدبب ڄ  ند 

 ٗ ٘قٓ  د ٱ اؿ د   ػٗٝدص  أضدتڀٝحل  ات٢  دٚزٙ ايكٝ ّ َٔ َڀٝحل   مأٚ ايكًل دز ١

 .ا٫ضتك ي١ قساز  ٔ ايتٓ شٍ

سا  ددٔ اكٝكدد١ َػدد  سٟ اُٝٓدد   قًددت  ددإٔ ايكددس ١ َددٔ       يكددد  بٻدد  ..زٟادددأ :"قدد ٍ

ّ اي كدد١ شٿإٔ اددأْٗ  أٚبثدد زاڄ  ُٝكدد١ َددٔ غدد   ڄ٬َٜدد ڄ ٚؼُددٌ َعٗدد  ْدددٚ  ا غددداـًددـ ٖددٞ أ
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ادداُٖ   آْ  ْٛا د٘  بٗدتٌ   إي ٪ٜٚ خٚاؿتت ؾؿٓ  ايداصًٞ ايتُٓٛٝٞ ٚا٫ تُ  ٞ

داص١ًٝ يدبعة  ايت  ٚشاا  ياتُ ٌ  ٚا٭صس٣  خٖٞ ايتدصٌ اـ ز ٞ يتكٜٛة ا٭َٔ

 ."ايتِٓٛٝ ايطٝ ضٞ اؾبٗ٘ ايك١َٝٛ أ ك ٤إتڀسؾٌ َٔ زؾ قٓ  

 َٔ اكؿد   :قًت ي٘

ٗ ايًجلٛدد ا ا٭صددرل٠ ؾأؾددبجلٛا ٜػددههٕٛ    ٠قؿددد َددٔ زنبددٛا َٛ دد١ اي ددٛز  :" أقدد ٍ

أضدددتڀٝحل اؿطدددرل  اتددد٢ ٖدددرٙ ايًجلٛددد١ ٫ٚخ ثٛزآددد ايس ٝدددٌ ا٭ٍٚ َدددٔ َٓ قدددًٞ ٤  دد٫ٛ 

ْٗددِ  ودد ٚيٕٛ اقؿدد ٤ ؾددـ ايس ٝددٌ ا٭ٍٚ َددٔ     ا خ٦دد١ ٚ ايك اًدد١ ِ اـ طأ ُدد شلدٚاؾددحل 

َدددٔ طدددسٜكِٗ اتددد٢ ٜتُهٓدددٛا َدددٔ ْطددد   دددص٤ أٚ ندددٌ ايتددد زٜ       ا عددد دِٖإٓ قدددًٌ ٚ

َس إدددبي  ًددد٢  رايٓكددد يٞ ايٓصٜددد١ شلدددِخ ؾؿدددٞ ايعددد ٌَ إ قدددٌٝ صطدددسْ   طدددب  ايتددد       

زنٛا َددٔ زؾدد م اكددٝكٌ غدد    اڄاي ٛزٜدد١  دددد  ٨ايتػددهٝو  دز دد١ ايدد٫ٛ يًٓٛدد ّ ٚإبدد د  

َِٚٓٗ َٔ صدّ أٖداف اؾبٗد١   خضتعُ زايؿدا١ٝ٥ قد ا٫  ُ ٍَػ زن١ ؾع ي١ ٗ ا٭

    ٗ  ٗدددد ش ا٫ضددددت ب زاا ا٫ضددددتعُ ز١ٜ    ايكَٛٝدددد١ ايتجلسزٜدددد١ ندددد رلاڄ عهددددِ  ًُددددِٗ  

ٚعهِ  ٬ق آد  ايطدس١ٜ  ٗدِ ٗ َساًد١ ايهؿد ه إطدًو        خ ٗص٠ ا٭١َٝٓ ٚايعطهس١ٜا٭ٚ

ٗٻ  ٚيددد٫ٛ غددد   تِٗ  خقدددٌ اـطدد ٥س أَٓددد  ايؿدا٥ٝدد١   ًٛا  ًٝٓددد  ايٓ دد ه ٗ آؿٝدددر َٗ  ضدد

َٚددٛاقؿِٗ إػددسؾ٘ ٥٫ٚٚٗددِ ايؿدد دم يً بٗدد١ ايكَٛٝدد١ ٕدد  اككٓدد  ا٫ضددتك٬ٍ ايٓدد  ص    

ٟ زؾٝكدٞ ضد مل ايٓد صيب    خ أذندس َدِٓٗ   ػسٚٙإٚغرل  ٌ قڂ ايدر ًُٚد ڄ  طدب  غدڀجل ا     تد

ْكدد يٞ َددٛزٚ   ؾدد ا ا٫ډ أْدد٘   ڄ ددد يدد٘ ذْبددأمل خ ٚهد يٌٝ َٚددٔ هًٗددٕٛ ايتدد زٜ  ٜايساد

ٕ آڀدل  ٗد  اك ضدِٝ ٚ ٗد١     ن دا أؾ  ت١ َٛ ١ اصٕ َؿ  ١٦ أثِ ؾُت ٚ "..نبرل

 خيكددد قتًددٛا ضدد مل ايٓدد صيب :" ٓدددل٠ ص ؾتدد١ ٚاصٜٓدد١ ٚاضددتأْـ اؿدددٜك  ْٚدددلا ؾددٛا٘.

َٗ ددددٛز٠ ٚكؿؿدددد١ يسَددددٞ   ١ىؿددددٛا  ددددسّتِٗ اسنددددٛٙ ٗ ضددددٝ زا١ ٗ  كعدددد   ٚيهددددٞ

 زٜ  اؿدددٜك  كتًدددِٗ  ؾددٓ ع ايتددد  ٧ٗدددٌ ٖهددرا ْهددد ؾ ..ؾايٓؿ ٜدد ا ٗ َٓڀكدد١ ن يتهظ  

  !". ط دِٖ ايڀ ٖسٙ  ٌ ايٓؿ ٜ ا  أٚزَٞ 

ْدرلإ    ٘ٗ ٚ داْد  أ ٻ دت ن ٕ ذيو ايط٪اٍ اؿ ٥س ٚاًو ايرنسٜ ا إ٪ٕد١ قدد   

ايدز د١ ايدَ مل ٜتُ يدو ادبظ َػد  سٙ       اٍٗ ْؿطد٘  ايػك  يتػعٌ ٖػِٝ اؿصٕ 

اتد٢ ىؿد٢  دي    ود ٍٚ إ ٜػدٝو  ٛ ٗد٘   ْبد ڄ      ٖ٘ٚدرا َد   عًد    خضد٢ َٚعٗ  دَٛع ا٭

 ١ٝ اؿص١ٜٓ.ْط ْاًو ايٓٛ ١ اؿ د٠ يًُػ  س اٱ

ا٭َددس  ٗدد٘خصؿدد ٤ ايٓؿددـ ا٭ٜطددس َددٔ ٚ   ااًددو ا٫چ َددٔ   ٘ ٜهددٔ َٛؾكدد ڄ عسنتدد مل

َتُ ضدده١ نجلبدد١ ايً٪يدد٪٠  اتددداسع ضددسٜع ڄ   نددبرل٠ڄ ١ڄَػدد ٖد٠ دَعدد َهددٓي َددٔ ايددرٟ

َٓددٌٜ   ٕ٘ ّطدو ٚ ٗد  أثِ ا ٍٚ عسن١ صؿٝؿ١ َٔ ٜدٙ اي٢ُٓٝ  خاي٢ُٓٝ َ٘ٔ  ٝٓ

٘ ٚىؿددٞ ٝددهؿددـ  ٝٓ نددٞيًتددٛ َددٔ  ٝدد  قُٝؿدد٘   َ٘ددٔ ايكُدد ؽ ندد ٕ قددد أصس دد  
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َدددس٠ أصدددس٣  ٘ٛ ٗددد ضدددسٜع ڄ  َدددٔ ٚ ٗددد٘ َددد  اسنتددد٘ اًدددو ايددددَٛع َدددٔ بثددد ز.. ثدددِ داز   

ٛاؾدٌ اؿددٜك   ؾ أْي مل انتػـ دَٛع قٗدس ايس دٌ ايؿدً  ٚايك ٥دد.    ٚ ْ ڄ   ػ ٖٞ 

َٚتدددصٕ ٚ ٓددددل٠  ٨ؿدددٛا ٖددد د. ثدددِ  "أ دددسف َدددٔ ضدددٝهٕٛ ايكدددجل١ٝ ايك دَددد١  ٫ "٬ڄ:٥قددد 

ْدت أٜكد ڄ   أق ٬٥ڄ " ًٝو  ص٬فيًٛؾ ٤ ٚاٱ ١َعٗ  ايه رل َٔ إع ْٞ ايط َٝ تاَتص 

 ٕ اتٛص٢ اؿرز".أ

 ُدل ٚا٭قد٣ٛ ٕػد  س    ْصٚشلد  ايتعدبرل ا٭   ًٓدت  ٓدد  ادصْتي اًدو ايدَعد١ ايدَ     أ

ٔ  ِٗاصٕ ٚقٗس ايس  ٍ اؿكٝكٌ  ٢ً ؾكدإ زؾد ق  ِ  مدٔ  دأَظ اؿ  د١    ٗ شَد  ..شلد

 نددٌ َددٔ غدد دز يدَعدد٘  ًدد٢  ااًددو ايٓؿددٝجل١ اـ ؾدد١ ٚاًددو    ٚ  يٓطددب١ يددٞ أٚٗددسا 

ٚاسؾ٘  ًد٢  ٚايك ٥د  ْط ٕٚٚؾ ٤ ٖرا اٱ اص٬فٝ ْ  َٔ ايسؾ م ايه رل َٔ َع ْٞ دْ

ٓ ١ٜ نٌ َٔ غ زنٛٙ شَٔ اؾُس ٚشَٔ ايهؿ ه إطًو ٚإكدع َٔ أ دٌ ا٫ْعتد م   

 ا٭ ٓيب. ضتعُ زَٔ ا٫

 ؟!تمالة من منصبةر مطٌع باالسلماذا فك  

اذ أْد٘ ضدس  ٕ َد  ُ يدو ْؿطد٘ ٚأدزى       خاًو ايٓٛ د١ ايع طؿٝد١ مل اطدتُس طد٬ٜٛڄ    

ٚايدَ ؿدداثتٗ  مل    خاًو ايَ اْٗهتٗد    ؾدؿ١ ايدرنسٜ ا اؿصٜٓد٘ ٚإ٪ٕد١      َٙػ  س

 ٔ ٕڈٺ خىؿددـ َددٔ ٚقعٗدد  ايددصَ ؾعدد د ٜطددتدزى ْؿطدد٘   خز  طدد١  أغدد٘ ٠َعدددٚد ؾٗددصا ي ددٛا

ٍڈٜٚتجلد  َس٠ڄ أصس٣ ٚيهٔ  ؿ ٞ   ٛا َتصٕ َٚٛثٛم ٚ    ٬ڄ :٥مل وؿدٌ قد    ٤ٚندإٔ غد

ٖٚددٞ  ضددب  ز٥ٝطددٞ بصددس  عددٌ    خ٪زقيٜددادددزٟ إ اًددو ايطددًٛنٝ ا ٖددٞ أن ددس َدد    "أ

َٴإٔ اخ ؾٗددٛ ٜدددزى  َ٘ددٔ َٓؿددب َ٘ڀٝددحل ٜؿهددس ٗ ا ؿ ٥دد  إ  ْ٘أٓؿددـ َددٔ غدد ٟ ؼكٝددل 

 ."زؾ م ايدز  ايڀٌٜٛٚا٭صرل٠  ٌ  ١ٜدٜٔ يٝظ ؾك٘ زؾ م ايس حل ايط  

ٟ ؾدسد  ًٝٓد  ق نُتد٘  ٚآؿٝدر     أ ١داْد اايكدسز ٗ ذيدو   اذا ثبتدت    َٚد    :"ضأيت٘

َدد  ْسؾددحل  ٚ ٗددرا ضددٓهٕٛ ؾدد دقٌ   ٓدددخ ايكد ْٕٛ ٚق ضددبت٘  ًدد٢ َدد  اقذلؾدد٘ َددٔ ذْد    

 . "غع ز  أْ٘ ٫ ٜٛ د ٗ ايدٚي١ أاد ؾٛم ايك ْٕٛ

َ أْدي  ا :"ايٞ قد طعي قد ٬٥ڄ  ٪ٕ هٝد   ًد٢ ضد   أٚدٕٚ  ـ قددز  ؾٗدٛ ٜدس٣  أْد٘     خَڀٝدحل  ٛقد

 ٔ ٖٚدٛ ٜددزى    خاْتكد ٤  عدة إ  يؿد ا ايك ْْٛٝد١ ٚاضدت ٓ ٤ ا٭صدس٣       ْؿد ف اٱ يٝظ َد

 خزىٝد١  داْد١ ضدًٛنٝ ا  عدة ايكٝد داا ايت    ا اٍكٛد ٝايتجلكٝك ا ضأٜك ڄ  إٔ اعُِٝ 

 طدب    خِٗٝيإ أؾ  حل ا٫اٗ ّ ضتهٕٛ َٛ ٗ٘ أ اٍ يٮضـٚايَ اػرل  عة ايد٥٫ٌ 

ٗ ٚمدٔ   يٞ َدٔ أ ٓد ٤ َٓد طكِٗ.    ايٓكد  ايسؾدٝد اضتٗداؾِٗ ٕٔ ٜٓ ؾطِٖٛ ٗ دز د١  
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 عدد إ   خجلُد١ ايٛطٓٝد١  تعُٝدل ايًڊ يٕ ْٛٚدـ ندٌ اَه ْٝ آد     أايٛدسٚف اؿ يٝد١ ْسٜدد    

اي كد١ َدحل    ١شَأَٔ  ذيو َٚ  أ ك  خأقعؿتٗ  ايؿداَ ا إطًجل١ َحل  ب١ٗ ايتجلسٜس

ؾجلدٌ ْطدتكس٨   را ايكٝ داا ايطٝ ض١ٝ ايت زى١ٝ ٚقٝ داا اؾدٝؼ ايعس دٞ ٚا٭َدٔ. شلد    

٭ٕ ؾدتو   خمظ  أْٓ  ٗ ٖرٙ إسا١ً   يدراا ٗ قٓد٘ اكٝكد١    خإ قٞ ايكسٜ أشَ ا 

قدد  َٚس  ًد٢ ايسؾد م ضدٝعُل اـد٬ف ؾُٝد   ٝٓٓد        ر    ايتجلكٝل ٚاا ضب١ يهٌ َٔ ا

ذيدو  ادد   ٚاذا  خ ٖٚدٛ َد  ٫ ْس دٛٙخ    ايتؿ دّ  َس٠ أصس٣  دٌ زؾد م ا٭َدظ    اٍ ٜ٪دٟ

 خٛطٓٝدد١ ايدّكساطٝدد١  ٗ َٗددددٖ   ضددتهٕٛ اْته ضدد١ اكٝكدد١ قددد اعؿدددـ  ت س تٓدد  اي     

ٙ  ٜٙتُٓدد ٖٚددرا ؾعدد٬ڄ َدد    َٿٕٔ أ ًٝٓدد  يددريو خ ٚأ دددا٤ اي ددٛز اؿدددٚد َددٔ ا٫صددذلام   ْدد٪

ا  ٗدص٠ ا٭َدٔ ٚايكدٛا   أأزن ٕ ايطًڀ١ ايٛط١ٝٓ ٚاكٜٛد١   تاـ ز ٞ ٚايعٌُ  ٢ً ا بٝ

ٚ ٓدددٖ   خَس  ًدد٢ ايسؾدد م رإطددًجل١ ٚآكٝتٗدد  َددٔ اًددو ايعٓ ؾددس إطددتؿٝد٠ َددٔ ايتدد      

نٝدد يدٔ   أٚ  يت خيٛدسٚف َ٪ااٝد١  ٚضدٝهٕٛ َدٔ إُهدٔ ؾدتو ًَؿد ا ايتجلكٝدل        ضتهٕٛ ا

 . "ٜهٕٛ ٖٓ ى َٔ ٖٛ ؾٛم ايك ْٕٛ

ّ  -ٚاؾددًٓ  اؿدددٜك ٗ ضددٝ زا٘ اتدد٢ ٚؾددًٓ  َٓصيددٞ ٗ صددٛز َهطددس          خاددٞ ايطدد٬

اؿدددٌ أٚٚ داددد٘  ددإٔ  ٘  ٗ ايت ضددع١ ٚايٓؿدددـ َطدد ٤ٶ   تددد ٚ عددد ايتعددسف  ًددد٢ أ ٓدد ٥ٞ ٚدٻ   

 دٔ    ٘اد ٍٚ ثٓٝد  أٚ َع٘ أضب   ٚأضساز اًو ا٫ضدتك ي١خ عك ٭أذٖ  ٕك  ًت٘ ٚڀٝحل َ

ٍ  ايطًب١ٝ.  ٚابٌٝ ْت ٥ ٗ ا٫ضتك ي١ قساز ٞٸ ٗ أٟ ٚقدت      يدٞ:"  قد  اذا أقٓعتد٘ ااؿدٌ  ًد

 ."صس٠ َٔ ايًٌٝأَت ١ضأنٕٛ ٗ َهتيب ات٢ ض  

ثي ٖٛ اٯصدس  دٔ ايهد رل َدٔ ايعٛا٥دل ٚايؿدعٛ  ا ايدَ ُٓعد٘         َڀٝحل ٚادٻ تق  ً

ٌ     ٫ٚايَ  خنٛشٜس يًداص١ًَٝٔ ايكٝ ّ  دٚزٙ   .ؽتًـ  ٔ َد  أضدٗ  ٗ ٚؾدؿٗ  ضد ٕ

ٕ ضد ٌٕ ٜكددز ندٌ اًدو ايؿدعٛ  ا      أ ٘اڀُٝٓد  ذيدو  يهٓٓ   عد ادٜك طٌٜٛ َ  ٗ

ٚ يايَٝٛٞ ندٛشٜس   ٘ٚايعٛا٥ل ايَ ٜٛا ٗٗ  َڀٝحل ٗ  ًُ ُٖٗد  اًدو ايدَ    أًداصًٝد١ 

بٗددد   عدددة ايسؾددد م  ايك ْْٛٝددد١ ايدددَ ٜساه غدددرل ايت ددد ٚشاا  ؿٞ ايت ضدددع١   طدددببؼدددد  

ٕ ايدددس٥ٝظ ٜ دددل   دددإٔ اًدددو إساًددد١ اتڀًددد  إ ٜتُتدددحل      أٚايتأنٝدددد يددد٘    خايكٝددد دٌٜ

ٕسْٚددد١ ايطٝ ضددد١ٝخ ٚإٔ  ٚاغددد ـ ٚشٜدددس ايداصًٝددد١  ٓٛ ؾددد١ ايتددد زٜ  ٚقددد٠ٛ  ايػ ؿددد١ٝ    

 ٜس٣ ٗ ٖرٙ إسا١ً اؿس ١ َٔ ا زىٓ  أؾكٌ َٓ٘ ٗ ٚشاز٠ ايداص١ًٝ. ض ٌٕ  ٫

ع ْٞ َٔ ا يد١  ددّ ايسقد  ٚصٝبد١ ايٛدٔ  طدب  اًدو        إٔ ض ٌٕ ذاا٘ ٜا ي٘ أندٚ

ٛ اسا  ڄ ي٘ ناايت  ٚشاا ايَ ٜطًهٗ  ايبعة َٔ ايسؾ م ٚايَ اطب   ٍ أٍٚ ٗ ُطد٦

  خٖٚدٛ أادد أزند ٕ ايكٝد د٠ اؾُ  ٝد١      خ٫ضدتك ي١ ااكددِٜ  ٙ  ٢ً زاؾساإٔ ٚ خٖرٙ ايدٚي١

ؿدددٌ  ٗدددص ثكددد١ ضددد ٌٕ ؾكددد٘ ٗ ؾدددُٛد ايٓ بددد١ َدددٔ ايسؾددد م اؿكدددٝكٌ ٚإ ً       ٜيدددٔ 

ٞ   ٚ ٚاجملدددس ٌخ َدددٔ ثكتددد١  ٓؿطددد٘   ٤يهدددٔ صڀدددٛز٠ ْت ٥ ٗددد  زَددد  ضدددتٓتٗٞ  ددد ٖتصاش غددد
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اضدتك يت٘ ٖدٛ اٯصدس  َدٔ ز٥ ضد١      ضد ٌٕ  ٕ ٜكددّ  أ اٍٚقدزاا٘ ايكٝ دٜد١ ٚأْٗد  قدد اكدٛد     

ٜٸ١   .نُ  إٔو يٞ  ريواؾُٗٛز

َ  َ٘ٚدٔ َٓصيد   ٢ً ايؿدٛزخ  ٘ اقتٓحل َڀٝحل ٗ إٔ ٜطجل  اضتك يت صس َدٔ  تدأ ٚٗ ٚقدت 

ٚإٔ َڀٝدحل يدٔ ٜت ًد٢  دٔ      خط٦ُٓد٘  دإٔ ايًكد ٤ ند ٕ َ ُدساڄ     ااؿًت  طد ٌٕ ٭   خايًٌٝ

 ا دددِ ص ؾددد١ ٚإٔ ايهدددٌ ٜددددزى  عُدددل   خزؾٝكددد٘ ضددد ٌٕ ٚ دددٔ صدَددد١ ايدددٛطٔ ٚايٓددد ع    

 ٚايتڀسف.   اٚ ٖس٠ ايػڀجلادا ٝ ا 

ٞ  خَ زلعدد٘ َدديضدد ٌٕ مل ٜؿدددم   َددٔ ايػددوخ ٤ٚأاططددت  أْدد٘ اكبددٌ اـدددل  ػدد

ٌ دِٜ تكد يَدي   ١ق ٚيد  ض٣ٛ يٝظ ٚإٔ ذيو ادد٠ ايكدػ٘   َدٔ  ـ ؿد ىقدت  ٪َ اڀُد

طًد  َدي   ٚيكڀدحل دا دس ايػدو    ٗسٖد  ٚ ددل  ٓٗد  ٗ يك ٥ٓد خ     ٚشَ٘ ايٓؿط١ٝ ايَ أٚا٭

اٯصدس قٓ  تد٘   ٖدٛ  يد٘   أندد ٘خ ؾِ ايتًؿدٕٛ ٕڀٝدحل اتد٢ ٜتًكد٢ ذيدو اـددل َٓد       ضِّإٔ أ

 ًداص١ًٝ.  ينٛشٜس  ٘ايه ١ًَ ٗ َٛاؾ١ً  ًُ

 بنائهاأ لن ٌتحمك اال  بوحدةالمناطك من أحماٌة 

ٚاهًٝدـ. نٓددت أدزى   ١ٜد ؾحل ٗ أن ددس َدٔ َُٗدد   اٍضدد ؾسا  خضددًؿت ذندسٙ أنُد   

 ٓ ٥ٗدد  ٚاٛاؾددل  أَددٔ اؿدددٚد ٚإٓڀكدد١ يددٔ ٜتجلكددل ا٫چ  ٛاددد٠   أ ددإٔ ايٓ دد ه ٗ ٓ ٜدد١  

ؼكٝدل   اٍقٓ   اِٗ ٚاّ ِْٗ غٝ زاا ايتِٓٛٝ ايطٝ ضدٞ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ اشل دؾد١     

ايؿكددسا٤ ٚإطددجلٛقٌ ٗ اجملتُددحل ٚاددأٌَ   ت٣ٛ َطدد ددٌ ايٓدد ع ٚزؾددحل    ٠ايعدددٍ ٚإطدد ٚا 

ِ      ض ضد اؿؿٍٛ  ٢ً اـدَ ا ا٭  ١ٝ يتطدٌٗٝ اٝد ٠ ايٓد ع ٚادأٌَ اڀدٛزِٖ ٚاشدٖد زٖ

 ٍ ؿدد حل  ٓدد ٤ إدددازع ٚإطتػددؿٝ ا ٚغددل ايڀسقدد ا ٚإػدد زٜحل اـدَ اٝدد١ ي     َددٔ صدد٬

 ٟ ُٝٝص َٓ طكٞ أٚ اضت ٓ ٤اا.أدٕٚ ٚنٌ أؾساد اجملتُحل 

ٌ  تؾعٝد١ قدد لجلد   ايٝ  ؾ٬هن ْت  ب١ٗ اٱ ٌ  قبد ٗ أد د ايؿدً إػدتع١ً      د َ

ْ ٖٓ  ٖٚٓ ىخ ٖٚرا ايعُدٌ اٱ  ٗٻد   ٠ٚاـد٬م ند ٕ َ   د١ ايك  دد     ْٞطد   ٤ٓد  يب ادايدَ َ

ٚأُٖٝدد١ اضددتُساز  أضددب  ؾددسه ايكًعدد١ اؿؿدد١ٓٝ ايددَ اعهددظ ٗ اؿ ؾددًٝٗ  اؾًُٝدد٘   

  ٗ إٓڀك١. ضتكسازا٭َٔ  ٚا٫

 خػدسف  ًٝٗد   ْٚنٓد  ٗ ايكٝد د٠ ااًٝد١     خ١مت اػهٌٝ ؾ ٕ  ٌُ ذاا َٗ ّ كتًؿ

ع يكد١  دٌ ايكب ٥دٌ    ايؿدٌ إػد نٌ ٚايككد ٜ      ؽٚااد٣ اًو ايً د ٕ َُٗتٗد  ايتؿدس   

 ؾد٬ه قبدٌ إٔ اتددصٌ  بٗد١ اٱ   ١ ؾُٝد   ٝٓٗد خ   ايط  ك  سا٤ ايؿًٚايؿ  ٥ر إتٓ اس٠ 

ٟ إٔٚ َٚ زضدٓ  ايعُدٌ ايددا٥ِ ٚايدد٩ٚ  ؿطدِ ايككد ٜ  ايَٝٛٝد١ اؾدٜدد٠ د         خايٝ ؾع١ٝ
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قس٣ اؿد  اٍيًٛؾٍٛ ؼسن آ   ٚأارنس إٔ ؿ قِ أن سخاتعكد ٚات اأ ٌٝ ات٢ ٫

ٞ     اتِ  ن ْتٜٚ ؾحل إذلا١َٝ ا٭طساف   طدب  اْعدداّ    خَػدٝ ڄ  ًد٢ ا٭قدداّ ٚ ػدهٌ ٜدَٛ

ٚ     نٌ ذيدو  خ ايڀسم ذاا ايدبٌ أٚ َت  عد١    اؾد٬ه َدٔ أ دٌ ادٌ ايككد ٜ  ا٫ تُ  ٝد١ 

ضددتٝع    أٖددداف إساًدد١ ٚغددجلر اشلُددِ يًعُددٌ   ٫ع أٚ يسؾددحل دز دد١  ٚ ددٞ ايٓدد   ٠اؾٓدد 

 .  ..اخلإدازع ٚغل ايڀسق ا ٤ايتع ْٚٞ يبٓ 

٘  اضدتعٝد ٖٓد   ٚأْ   ايدرنسٜ ا ٚأادرنس ايٛدسٚف ايؿدعب١ ٚايك ضد١ٝ ايع َد١        غدسٜ

ّ  أ خ   ًٝٗد  ًډد ػٚنٝدـ نٓد  ْتع َدٌ َعٗد  ْٚڀچٛ ٗد  ْٚت      خَٓٗ  ٚاـ ؾ١  خ أٟقدـ ايٝدٛ

أَ ّ َك ز١ْ ْص١ٜٗ  ٌ اًو إساًد١  ٛسٚؾٗد     خ كٛد َٔ ايصَٔ ١ز عَٔ أ  أن س عد 

ٍ  اْؿد ف ٚ هدٌ   خ  كبٗ  َٔ إسااٌ ات٢ َٜٛٓ  ٖدرا أ ْٚ ضٗ  َٚ  أْد٘  ًد٢ ايدسغِ     خأقدٛ

 ٠َدٔ  عدة ا٭صڀد ٤ ايددَ ااطدُت  ٗد  اًدو إساًدد١ ا٫ډ إٔ اه  ٝ اٗد  ن ْدت ندد رل        

إبدد د٨  ٖددٞ عددل إساًدد١ ا٭ْددٌ ٚا٭ٚقددو ٚا٭ن ددس اڀددٛزاڄ ٚؾٝٗدد   ددسشا  ٚ خَٚتٓٛ دد١

ْ ٚإ دٌ اٱ  غدد ٖدا٘ ٔ صدد٬ٍ َد   ٗ  كًددٞ ٚٚ دداْٞ َد   اسضد ت اؿكٝكد١  ٖددرٙ ٚ خ١ْٝطد 

ٕ ٗ إسااٌ اي٬اكد١ َدٔ اد زٜ  اٱ    ٠اؿُٝد ص٬مَٔ اْٗٝ ز يًكِٝ ٚايٓصا١ٖ ٚا٭  ْطد 

 ٚايٛطٔ.

ّ  ددد يتعًِٝ  مت ا٫ٖتُدددٗ َساًددد١ ايطدددبعٝٓٝ ا ٚاي ُ ْٝٓددد ا َدددٔ ايكدددسٕ إ قدددٞ    

ؿكبد١ َدٔ   ٚٗ اًدو ا  خٞ ايرٟ ٜعتدل أضد ع اؿكد ز٠ ٚايتڀدٛز   اؾٓٛ  ْط ٕاٱ ٤ ٓ ٚ

خ ًْٝد١ ٗ اؿ ؾدًٝٗ    اڄضدًٛنٝ آ  ايَٝٛٝد١ ؾدٛز   َٔ ص٬ٍ ايصَٔ نٓ  ْسضِ   اك ٕ 

ٚ   ػدددهٌ ٫ ا دددسشٚ ١ٝ اؾ قددد١ ْطددد ْاٱزاد٠ اٱغدددٝٛع ْٛدددرل يددد٘ ٚددد ٖس٠ ْهدددسإ ايدددراا 

 ٚايؿًب١ يتجلكٝل نٌ اڀًع ا ٚأغٛام اؾُ ٖرل.

ازاكدددددد٢ اؿددددددظ ايددددددٛطي ٚايٝكٛدددددد١  ٚ خيبطدددددد ط١ ٗ اؿٝدددددد ٠ ػددددددكٓ  ايكٓ  دددددد١ ٚا

ٚلجلٓدددد  ٗ اٛاٝددددد ؾددددؿٛف اؾُدددد ٖرل يتجلكٝددددل      ٣خأقؿدددد٢ َددددد  اٍاؾُ ٖرلٜدددد١ 

نددد ٕ ايعددددد ايهدددبرل َدددٔ ايس ٝدددٌ ا٭ٍٚ َدددٔ      ا٭ٖدددداف ٚايػ ٜددد ا ايكسٜبددد١ ٚايبعٝدددد٠.  

 ؾد٬ه َ٪ضطدٞ  بٗد١ اٱ    ٤ اؾبٗد١ ايكَٛٝد١  كد  أإٓ قًٌ ٗ  بٗ ا ايهؿ ه ٚنرا 

ٕ  ا١ٍ َددٔ أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١  قددد اْتكًددٛا     ايٝ ؾعٝدد ٖٚٓدد ى ابددٛأٚا َٓ ؾدد  ضٝ ضدد١ٝ     خ ددد

قُددد ؾدد حل َڀٝددحلخ ضدد مل ؾدد حل قُدددخ  بدددايس   ًددٞ    : ذنددس َددِٓٗأٚ طددهس١ٜ ٚ

   ٕ قُددٛد  خأٓددد َؿدڀؿ٢خ ؾكددٌ قطددٔ  بددداهللخ قُددد ْ ؾدس  دد  سخ ْدد  ٞ   ُدد 

ا  دد خ  ضددبع١خ ضدد مل  بددداهلل ٜ ضددٌخ ضدد مل  بددداهلل  بدز دد٘خ أٓددد قُددد        اطددٌ 

 .قُد  بدايس   ٔ  دل ٚايك ١ُ٥ اڀٍٛ

 خًدددبِٗ َدددٔ غدددب   إٓڀكددد١    ااًدددٌٝخ ٚأغنددد ٕ ٜساٚدْدددٞ ايدددٝكٌ  دددإٔ إطددد٦ٛيٌ     

ضددد ٌٕ  ايدددس٥ٝظ  ٚٗ َكددددَتِٗ خدز  سؾدد م ايددد  يٓكددد ي١َٝ اضٝطددتؿٝدٕٚ َدددٔ  ٬قددد 
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 ٚ ٚنددرا ايطددعٞ   خُٔ اـڀدد١ اـُطدد١ٝقددقسازٖدد  ايتطددٌٗٝ آؿٝددر إػدد زٜحل إ تًؿدد١ 

 د ِ اضت ٓ ٥ٞ َٔ ايدس٥ٝظ  خ ُ داا اق ؾ١ٝ يتٓؿٝر َػ زٜحل أصس٢ً٣ ا تيًجلؿٍٛ  

 ًٞ ْ ؾس قُد ٚقُد ؾ حل َڀٝدحل ٚ د  ِ ؾد حل قُدد      ٤ض ٌٕ ٚز٥ٝظ ايٛشزا

ٚ بدددايؿت ه ازل  ٝددٌ ٚ ًددٞ ؾدد حل  ٴبدد د "َكبددٌ" ٚ ًددٞ  ددٓذل ٚ ًددٞ غدد ٥حل ٚؾدد حل           

ٞ  ٚ بدداهلل  َؿًو ٚض مل ؾ حل قُد ٚقُد ضدعٝد  بدداهلل ٚ بددايعصٜص  بددايٛي    

ٞ   ٕطددد٦ٛيٌ يكددد ٤ااْٝدددحل ٗ نٓدددت را شلددد. ٚاـددد َسٟ ٚقُدددد  ًدددٞ أٓدددد... اخل 

ٚأطًدد  ازضدد ٤ د دد ٥ِ ا٭َددٔ   اٍاشل دؾدد٘  ٓدد ٚقددو طبٝعدد١ َٗ َأايعطددهسٌٜ ٚإدددٌْٝ 

ٗ اطددٌٗٝ اؿؿددٍٛ  ًدد٢ ا٫ تُدد داا يتٓؿٝددر إػدد زٜحل اشل َدد١ ٚإتٓٛ دد١     َطدد  داِٗ

   ١ َ ض١ شل .ٜ ؾحل ٚاؿد ع َٓ طل ن ْتٚايَ 

ٌ ـ ِّددأٚ ٓددتن ٍ  طددهسٟ ٗ إٓڀكدد١ يتجلكٝددل  ُطدد٦ٛا٭ٍٚ ن خ ًُددٞ ٗ اػدد ٖ

 ٤ ايكٝد د٠  ك أط٦ٛيٌ إ ٕط  د٠ َدْٞ ٍُط٦ٛن صسٚا٫ػ ٙ اٯ خضتكسازا٭َٔ ٚا٫

يدددبعة إػددد زٜحل قددد ٗ اتٓؿٝدددر إػددد زٜحل ٚاؿؿدددٍٛ  ًددد٢ د دددِ  ي ااًٝددد١ ٗ إدٜسٜددد١

ٚيهدٔ نبػدس يهدٌ َٓد       ٠خؾع٬ڄ ن ْت ايبداٜ ا  ٝدد ٚ اـ ز ١  ٔ اـڀ٘ اـُط١ٝ.

قٓ   ا٘ ٗ اؿٝ ٠ ٚايعٌُ ٚأضًٛ  ايتع ٌَ َحل ايٓد ع ٚايدَ قدد اتؿدل أٚ ؽتًدـ َدحل       

 ٔ ٚٗددس  ًٝدد ڄ ٗ طسٜكدد١ ٚأضددًٛ  نددٌ َٓدد  ٗ اطددٝرل أَددٛز       َدد ٖٚددرا  خقٓ  دد ا اٯصددسٜ

 ٞ ّ   ٤إدٜسٜدد١ ٚايددَ غدد  ٗ  غدد َددسٚز َٚددحل  خَددٔ ايتبدد ٜٔ ٗ ٚ ٗدد ا ايٓٛددس َٜٛدد ڄ  عددد ٜددٛ

ٚ ٗدد١ ْٛددس نددٌ َٓدد  ٖ َدد١     َددٔصدد٬ف  ًدد٢ إطدد ٥ٌ ايددَ ن ْددت     اٍايددصَٔ ؼددٍٛ  

 ٚأض ض١ٝ أٚ شل   ٬ق١ َ ًٓ  َٚب د٥ٓ .

اسْدد١ ٚؾٗددِ ايٓٛددد ّ   ا٫صددت٬ف ٗ  ٗ امؿددس   ددص٤ َددٔ أضددب   ذيددو اـدد٬ف      

ايدداصًٞ ٚايدلْدد َ  ايطٝ ضدٞ يًتٓٛددِٝ ايطٝ ضدٞ اؾبٗدد١ ايكَٛٝد١  ٚنددرا ايكددٛاٌْ      

عة ؼُددٌ ايددباؿطددرلاا ٚاددأ٬ٜٚا ٚن ْددت  خأصددس٣ٚ فُٛ دد١  ددٌبصددس ٚٚ ؾددسد  ددٌ 

  ًٝ ڄ ٗ ا٭َٛز ايت ي١ٝ:  ذيو  ٗسخ ْٚٚص ١ ايتڀسٸف ٗ اؾداز ا٭اه ّ ٚآؿٝرٖ 

ٚ   ٧أضددًٛ  ايتع َددٌ اـدد ط   - ِٗ َٚددٔ صدددَٛا ٗ  أ ددٛاَْددحل ايطدد٬طٌ ٚإػدد ٥  

تًهد اِٗ ٬َٚاكدتِٗ   ٖ ٠ٚذيدو َؿد دز   خ١ٜ ايعطدهس١ٜ ٚإدْٝد١  ضدتعُ ز إ٪ضط ا ا٫

 ِ مل اًددو ايطددًٛنٝ ا  ؾددإٔ ٚٗددٛزَددٔ أ ددٌ ايدقدد١  ٚ خٖٚٓدد . ٚضدد ِٓٗ ٚا ددداّ  عكددٗ

 دٌ ن ْدت     اؾبٌ- ٢ً إدٜس١ٜ ايػس ١ٝ َٔ اا ؾ١ٛ اي  ي ١ نيٜ ؾحلٜهٔ َٓجلؿساڄ 

غً  َددٜسٜ ا اؾُٗٛزٜد١. اًدو ايٛد ٖس٠ أؾسشٖد  ٖدٛع       أسلًت  ١ٚ ٖس٠ اڀسف   َ

َددٔ اؿطددِ ؼددت غددع ز َدد     َ٘ٚدد  ٜتڀًبدد خايڀبكددٞايددبعة ٗ اڀبٝددل  أؾهدد ز ايؿددساع  

َدٔ أ دٌ ٓ ٜد١     ٤ن ٕ ايبعة ٜط١ُٝ نيايت رٜس ايڀبكٞ  ايرٟ ٜدلز  ٌُ نٌ غٞ
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ٟ َؿدد حل طددبكَ أ خأؾددجل   إؿد حل اؿكٝكٝدد١ ٗ اي دٛز٠ "  نٓدد  ْڀًدل  ًددِٝٗ  "  َد  

 ايعُ ٍ ٚايؿ٬اٌ ٚنرا ايػسا٥و ا٭صس٣ ايؿكرل٠ ٚإطجلٛق١ ٗ اجملتُحل.   

ايصزا دٞ ٗ إدٜسٜد١ ايػس ٝد١ نيٜد ؾحل  ٚايدَ ٗ       ؾد٬ه ٗ اڀبٝل قد ْٕٛ اٱ  ايتڀسف -

ٔ   ًدد غا ٍ   أزاقددٝٗ  ايصزا ٝدد١  بدد ز٠  دد اٛ ددد  ٟ ٫أ  خَدددز  ا شزا ٝدد١ ٗ  ٴڀڂددٕٛ اؾبدد 

ساز اٱقڀ  ٝدد ا ايصزا ٝدد١ ٗ أ ددٌ ٚؿدد  ٚغرلٖدد  َددٔ    غددؾٝٗدد  اقڀ  ٝدد ا شزا ٝدد١  ًدد٢  

 . عة َٓ طل اؾُٗٛز١ٜ

يتؿددٓٝـ ٚايتٛؾدٝـ ايڀبكدٞ ٕدد٬ى إتد  س ايبطدٝڀ١ أٚ َددٔ     ايتڀدسٸف ٗ دز د١ ا   -

 ا٫ تُ  ٝدد١زٖدد   اًددو ايػددسو١   اَددٔ  َ٘ٚدد  ْددت   ٓدد   خيٝدد اّتًهددٕٛ ايطددٝ زاا ٚاٯ 

  ٕذل ؿ١   ي ٛز٠.ٚٚؾؿٗ   

ٚ دٛدٟ   ٗ َٔ َط٦ٛيٞ إدٜس١ٜ َٔ زأٚا  اڄاذ إٔ  دد خٖٚٓ ى أضب   ص ؾ١ ٚذاا١ٝ -

  ڄٚا ٗ اددد  ڄاُٗٝػددد ٜعتددددلايدٚيددد١ نيزؾددد م ا٭َدددظ     كٝددد د٠ ٠ ٕٓڀكددد١ ٚ ٬قددد اٞ إُٝدددص  

ْٸُدد    ڄخاكٝكٝدد  ڄْكدد يٝزؾددٝداڄ ًهددٕٛ تّ ْٗددِ ٫أَٚددِٓٗ َددٔ ندد ٕ ٜدد٪زقِٗ   خيدددٚزِٖ ٚا

ؿٔ اـڀ  ١ ٚايهد٬ّ ٚايتؿدٛم ٗ  إصاٜدد٠    ياك ِْٗ  ا َسانص قٝ د١ٜ  طب  اٍٚؾًٛا 

ٓددد ٕ اشلدددٛع   عدددة َدددِٓٗ أطًكدددٛا   إٔ دز ددد١  اٍ خ  ضدددِ ايؿهدددس إ زنطدددٞ ايًٝٓدددٝي 

 َ  ق ٍ َ زنظ ٚيٌٝٓ. اٍ أاٝ ْ ڄصرٚا هتٗدٕٚ ٜٚكٝؿٕٛ أايؿهسٟ ؾ

َتڀسؾد١ ٗ أٟ شَد ٕ    أ ُ ٍصڀٛز٠ ٚ ٖس٠ ايػڀجل ا ايؿهس١ٜ َٚ  ٜؿ ابٗ  َٔ  -

صڀٛزاٗد   ؾدإٔ  ٚ ٗ اكبد١ ايطدبعٝٓٝ ا ٚاي ُ ْٝٓٝد ا     خص ؾٝد١  ًد٢ أادد    تَٚه ٕ يٝط

قٓ  دد ا  ٓددد   اٍشلدد  ٛٚايددصَٔ ا ٗ  اًددو ا٭ؾهدد ز  قددد زضدد   طػٝدد ٕنددٕٛ ٗ ُ ًددت 

  ٌ ضددٛا٤ ٗ َدددٜسٜتٓ  أٚ إدددٜسٜ ا ا٭صددس٣ َددٔ َدددٜسٜ ا     خ عددة ا٭ؾددساد َددٔ إطدد٦ٛي

 خ١ا تُ  ٝددددأؾددددساد غددددسا٥و  اضددددتكسازصڀددددس اكٝكددددٞ ٖددددد   اٍؼٛيددددت ٚ خاؾُٗٛزٜددد١ 

ايتڀدددسٸف ٗ زؾدددحل غدددع ز ايت دددرٜس    اٍٚص ؾددد١  ٓددددَ   دددٓو إٗٛٚضدددٕٛ  َُ زضدددتٗ    

تددددلز ْٗ ٗدددِ ٚأضددد يٝ    ياؿطدددرل ايكدددٛاٌْ ٚؼدددٜٛس  عكدددٗ     ايڀبكدددٞ ٚا٫ تٗددد د ٗ  

   .اڀبٝكِٗ يكٓ   اِٗ  ٢ً ايٛاقحل 

طد١ٜٛ ايدَ ّ زضدٗ     ايٚغرل  ١إٔ اًو ايٛسٚف ايَ اؿٓعٗ  ايطًٛنٝ ا اـ ط٦

  ٕ اِدد  ٖددٞ اصتبدد ز يكدددزااو  ًدد٢ ايؿددُٛد    خإتڀسؾددٕٛ َددٔ ايٓدد ع ٗ أٟ شَدد ٕ َٚهدد 

ٚاُٝٓد  اٛٗدس    خز ١ اؿد ١ْ قًعد١ َب د٥دو   ٚؾٝٗ  نػـ يدخ ٖ اأثرلأَ َٗ  ٚاٜك ف 

اصتبد ز يدو َدٔ      ؾدإٔ ذيدو  ايطدًڀ١ ٚاؾد ٙ   غ٤ٞ َٔ ٟ ٜهٕٛ يو ؾٝ٘ رٗ ايصَٔ اي

ٚ   ٚ خز  ايعدددسؽ ٞ اكٝكدددٞ اْطددد ْٞ ٚأص٬قددداٝٓٗددد  ػدددد ْؿطدددو أَددد ّ قدددو دٜدددي 

َد  إٔ اهدٕٛ َدحل ذيدو ايتٝد ز إتػددد       اٖٚٛ   خ هعًو اكـ أَ ّ صٝ زٜٔ ٫ ث يك شلُ

 ضتدؾع٘.    ڄإٔ يهٌ َٛقـ مثٓ  َدزن ڄ خأٚقدٙ
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ايٛقدٛف قدد ايطدًٛنٝ ا     ٓد  ٞ ٜؿسض  ًٝص٬قٗ اًو إسا١ً ن ٕ ايٛا   ا٭

طددتڀٝحل زؾعدد٘ أٚ  ْ ؿددـ َدد  نسؾددحل أٚ ْايددَ ن ْددت ػددٓو يًتڀددسف ٚايذلٖٝدد  اتدد٢     

ضددٝ د أاتدد٢ اضددتڀعٓ  َٓددحل   خٕٚٚقددـ ايهدد رل ٓدد َٚع خؽؿٝؿدد١ َددٔ ًٚددِ ايٓدد ع يًٓدد ع 

 ؿكٹددد اٴ ندد دا إٔ  ايددَ   تٗدد دااِٗ ايؿهسٜدد١ ايڀ ٥ػدد١  ف َددٔ آؿٝددر ا  ايهدد٬ّ ٚايتڀددسټ 

 اٝ اِٗ. أاٝ ْ ڄاٝ اِٗ  أٚ إ ىطسٚا أ٬َنِٗ ٚ اضتكسازايٓ ع 

ٚ  اْدي  ًد٢ ٜكددٌ  دإٔ اًدو ايُٓدد ذع إتڀسؾد١      ٚا  آٛددِٝ أٚ ٛٗدس ٗ نددٌ َساًد١ أ

 خٚأْ  ٖٓد  ادسٜـ  ًد٢ إٔ ٫ أغدرل شلدِ ندأؾساد       خاص  أٚ دٚي١  ٌ ٗ نٌ شَ ٕ َٚه ٕ

ٚ ٚيهددٔ نٛدد  ًٝٓدد  اٴٛ دد  را ٞخ شلدداْطدد ْغددرل  أاٝ ْدد ڄ ٖس٠ َ٪ضددؿ١ ٚضددًٛى غددرل ضددٟٛ 

ا٭َ ْددد١ ايت زىٝددد١ ا٫ دددذلاف  ٛ دددٛد اًدددو ايٛددد ٖس٠  ٗ اًدددو إساًددد١ ٚاػددد ٝـ     

 نٝـ نٓ  ٗ ذاى ايصَٔ ْتع ٌَ َعٗ  ْٚع ؾٗ .   ٚأضب  ٗ   ٚدز ١ اڀسٸؾٗ  

تهسز ٗ أٟ ٝادددٚثٗ  ضدد خ ؾددإٔ  ػددس١ٜ عتدد١  ٖسٛاايٛددٚ َٚدد  إٔ اًددو ايطددًٛنٝ ا 

ٚاٚٗدد ز  ٚ ٛدٖدد  ٗ اًددو إساًد١ َددٔ ايتدد زٜ   اٍ غدد ز٠شَد ٕ َٚهدد ٕ ٚايػددسض َدٔ اٱ  

 ْ ـدَد١ ا قددس  ٓد  ـ ا زىٚٝد ٕ ْٛأإُهدٔ اٚٗد زٙ َدٔ َطد ٥ٚٗ  ٖدٛ ؾكد٘ َدٔ أ دٌ         

صددر أاتدد٢ اددتعًِ ا٭ ٝدد ٍ َددٔ ػ ز ٓدد  ٚػدد ز  َددٔ ضددبكْٛ  ٚاددتعٜ ٚ ا  خ  ٓ َطددتكبًٚ

ٌ  غد٢ ا د د٠ اضتٓطد صٗ     إ قٞ ٚؼ ْٚٛاقـ صڀ ٤أَٔ  ٠ايعدل  ؿددل ٚثبد ا    ٚايعُد

 ًد٢ اـرلٜدٔ دزاضد١ أضدب  ٗ      ؾدإٔ  ٚٗ ا يد١ انتػد ف  ٛادزٖد      خيتأٌَ ايٛق ٜد١ َٓٗد   

اؿدددٝ  ْتددد ٥    اتددد٢ ٫ خٕٓدددحل اضتػدددسا٥ٗ   يً ددد٬ف َٓٗددد  ٗ اٝٓٗددد   ٚايعُدددٌ اؾددد د  

 َك  ؿ اٗ  اجملتُحل   يكعـ ٚاـٛف ٚاشلٛإ.

 حماٌة الناس من ظلم الناس  تمتكٌف 

ٗ اًو إسا١ً ٚ طب  ايصصِ اي ٛزٟ ٚاّ ٕ  دد َٔ ايكٝ داا ايطٝ ض١ٝ ايعًٝد   

أاددد قددٛاٌْ  خٚايددْٝ    يؿًطددؿ١ إ زنطد١ٝ ايًٝٓٝٓٝدد١ ٚقدد ْٕٛ ٚادد٠ ٚؾددساع ا٭قدداد    

٘ ذيددو  ايدبعة   ٚنٝدـ ؾطددس خ  إ دٜد١ اؾديٝد١  نيايدددٜ يهتٝو   ٚ   أْد د ٛ ددٜعددي  ددّ 

ٚنٝددـ  خ آدد قة ٚآدد اسٚاِدد  تُ  ٝدد١ أٚ اٛاؾددل  ددٌ ايڀبكدد ا ا٫   ا تُدد  ٞ ضددًِ

 اٍٍ ايددبعة ؼٜٛددٌ ايؿددساع َددٔ ؾددساع غددرل آدد اسٟ ىدددّ ايتكدددّ ٚايتڀددٛز         ٚادد 

 ؾساع آ اسٟ.

ُټٕ اٳا َدت٬ى  ال اًو ا٭ؾه ز قدد أضدظ َددَ ى ٚد ٖس٠ اضدتٗداف ايٓد ع  طدب         ع

 اِٗ ايع ٥ًٝدددددد١ يًُػدددددد ٜ  ٚايطدددددد٬طٌ  ا٤أٚ  طددددددب  اْتُدددددد   إدددددد ٍ نيايدل ٛاشٜدددددد١ زأع
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ؽٜٛدـ ايٓٛد ّ َدٔ أؾدساد اًدو       اٍاشل دؾد٘   ٙعٓ ٕ ٭ؾه زايٚأطًل ايبعة  خِْٗأ ٛاٚ

   يٓٛدد ّ اتدد٢ ٚإٔ ندد ْٛا ٫  ١ٚإذل ؿدد ١ايػددسو١ ٚاؿددٓٝؿِٗ  ددأِْٗ اـ٬ٜدد  ايٓ ٥ُدد 

 .  ڄْٛٝؿ  ڄٚطٓٝ  ڄوًُٕٛ ا٫چ ا زى

 خاصتًؿدددت َدددحل َدددٔ وددد ٚيٕٛ اكدددٝٝل اـٓددد م  ًددد٢ اًدددو ايػدددسو١ ا٫ تُ  ٝددد١   

 خَددٔ إطدد٦ٛيٌ ٓ ٜدد١ إطددتٗدؾٌ َددٔ ايطددًٛى إتڀددسٸف    ْيب  ددددٷ دد  اٍٚا ٚيددت ٚ

 ٌ َدٔ يدٜد١    اقٓد ع اؿُ ٜد١ يٮؾدساد إطدتٗدؾٌ ٖدٛ      ٚٚ دا إ ٚااد٠ َٔ أؾكٌ ٚضد ٥

ٗٴِ  ٓٵ َٹ  خٗ ٚدسٚف إٓد طل اؿدٚدٜد١ ايك ضد١ٝ     ٓد  ٚايعُدٌ َع  ٓ ا٫يتجل م    ٢ًايكدزٙ  

 ٛسٚؾٗد   اًدو إٓڀكد١ ايٓ ٥ٝد١      ٗ َعٓد   ٗ ايعٌُ   غسانِٗ آْ َطتٛ ب ڄ اكٝك١ 

ٚث ْٝد ڄ   خ ٔ دا٥س٠ ا٬ٕاكد ا ٚإكد ٜك ا   ا تع دِٖأ٫ٚڄ خ ضٓهط  أَسٜٔ اثٌٓايؿعب١ 

اص٬ؾدددِٗ ٗ ايددددؾ ع  ددٔ ايدددٛطٔ ٚايٓٛددد ّ قدد٠ٛ ايدددديٌٝ ٚاؿ ددد١ ٗ ايددددؾ ع      ّٓجلٓدد 

ٗٴِ ٓٵ ٚ ٗرا ضٓؿٛا ايؿسؾ١  ٢ً َٔ ّ زضٕٛ ايتػهٝو   ص٬ؾِٗ َٚٔ ٜ٪َٓدٕٛ    خ ٳ

 ٫ٜٛ د ا٫چ ؾساع طبكٞ آ اسٟ.ْ٘ أ

ٚص ؾددد١ إٗٛٚضدددٕٛ   خمل ٜكتٓدددحل  ددددد َدددٔ قٝددد د٠ ايتٓٛدددِٝ ايطٝ ضدددٞ ٗ إدٜسٜددد١      

  ٞ ٚا تددددلٚا  دددإٔ  ًُدددٞ ٖدددرا ٓ ٜددد١ ٕدددٔ مت ٚؾدددؿِٗ   يعٓ ؾدددس          خ  يت دددرٜس ايڀبكددد

   يٓٛ ّ ايٛطي ايدّكساطٞ ٚايتكدَٞ. ١ايس ع١ٝ إذل ؿ

ٟ  أصددلا ايددس٥ٝظ  ِ   يس دد ٍ ٚإد ٍ ٚايطدد٬ه يتطددٌٗٝ  ايتددصّ يددٞ   يدد   ضد ٌٕخاير

ٕ ٖٓد ى َدٔ ود ٚيٕٛ  دٛ ٞ أٚ  ػدرل ٚ دٞ  ٓد ٤ ايعٛا٥دل ٚٚقدحل ايعساقٝدٌ  ٗ           أ خَٗ َٞ

ٗ َٓد طل اؿددٚد    ضدتكساز ايعطهسٟ ٚإدْٞ َ٪ندداڄ يد٘  دإٔ ا٭َدٔ ٚا٫     ٓ طسٜل  ًُ

اؾ مدد١   ُدد ٍ عٝددداڄ  ددٔ ا٭جلُدد١ ايٛطٓٝدد١ اددد ِٝ ايًڊ دددٕٚ ضددٝهٕٛ غددب٘ َطددتجلٌٝ  

 ٘ايدس٥ٝظ اؿُٗد   ٣أ دد ٚقدد  ٓد  ٚأ ٓ ٥ٓد  أ ددا٤ داصًدٌٝخ     ْل َدٔ اصٛا ًڂايَ ؽف يًتڀس

يتًدددو ااددد ذٜس ٚنًچدددـ  ًدددٞ ؾددد حل  ٴبددد د َكبدددٌ ا٫َدددٌ ايعددد ّ إطددد  د يًتٓٛدددِٝ       

 .   يكٝ د٠ اا١ًٝإدٜس١ٜ يًك ٤  اٍايطٝ ضٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ ايٓصٍٚ 

 اٍغدددسا أ ٴبددد د َكبددٌ   ٗ ا تُدد ع أ كدد ٤ ؾٓددد١ إدٜسٜدد١ ٚعكدددٛز  ًددٞ ؾدد حل      

ْٛدد ّ ؾددٓع ٤    ٓ ؾددس  طددتكس ٗ َٓڀكدد١ اؿددد   طددب  ْػدد ٙ     إغددرل   ايٛقددحل ا٭َددي 

٘ كددٕتٚا ؽددرٚا إٓدد طل اؿدٚدٜدد١ ايػددُ ي١ٝ إت ٔدد١     اٖددٔ  ٓدد  ْٛ َ سزٜٔ َددٔ اٛ دد

ضتهٕٛ اؿد َٚهرلاع إك دخ ٚا تدلٚا إٔ  عطهسٟاي ِٗٓػ طي ٕٓڀك١ اؿد َسانص

٘ بَطتٗدؾ١ ٚغدرل   اٌُٛٓڀك١ اؿد ؾشلرا ٚ خ ٛا تِٗ يتكٜٛة ا٭َٔ  ٘غدب  خ ٭ْٗد  َٓد

خ  ١َٓبٚغرل  أؾع ٚسٚف ايعٌُ ؾٝٗ  ٚيًطٝ زاا  ٠َعصٚي١  طب  اْعداّ ايڀسم إعبد

 يددٝظ يدددِٜٗ َددٔ ٚضدد١ًٝ ْكددٌ ضدد٣ٛ     ٕ ٗ ايعُددٌ ٖٓدد ى َددٔ َددٛٚؿٞ ايدٚيدد١    ٛؿڂددإهًډٚ

ّ  ًددد٢ ا٫ تُدد د   ٣ اؿدٚدٜددد١ ٗ ادددسنتِٗ ٚاددٓك٬اِٗ  دددٌ ايكدددس  ايطدددرل  ًدد٢ ا٭قددددا
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صد٬ٍ  ٚق ز د١ أ ددا٤ ايتٛ د٘ ايطٝ ضدٞ  ٚندرا       ضدتكساز إ تًؿ١ يت بٝدت ا٭َدٔ ٚا٫  

 ددٌ ايٓدد ع ٚايطددعٞ  أايكددس٣ إتب  ددد٠ ا٭طددساف ؿددٌ إػد نٌ ايددَ آػدد   اٍايٓدصٍٚ  

 اؿ ٝك يتٓؿٝر إػ زٜحل اؿ١ٜٛٝ إتٓٛ ١. 

ّ   ْؿدد فٕ اًددو ايٛددسٚف فتُعدد٘ ػعددٌ َددٔ اٱ   ا  ؾٝٗدد  إ ْٓٛددس يهددٌ َددٔ ىددد

ٚأْد٘  دد٫ڄ َدٔ    خ ظًد ٚؾدل ٚاص٬ف  أْ٘ غدٜد اٱصد٬ف يًدٛطٔ ٚايٓٛد ّ ٚايػدع     

د" ؾٵد  ػدسض "زٳ  ت٬َِٗاكد  ٚإٔ ْتِٗ ايٓ ع اؾذلاقٝ ڄ  أِْٗ أ ددا٤ ايتٛ د٘ ايطٝ ضدٞ    

ي٬يتجلد م  ٓد     ٭ؾكدٌ ايتدأثرل  ًدِٝٗ ٚ در ِٗ     ؾاعسٜكِٗ يًطد ٕٛ   ضًٛنٝ اِٗ أٚ

 إدْٝددد١ َٓٗددد  أٚ ا٤دلاِٗ ٚاَهددد ْٝتِٗ ضدددٛٚؾكددد ڄ ـددد خٚايعُدددٌ َعٓددد  ٗ َٓڀكددد١ اؿدددد 

َددٔ ايتجلكددٛا يًعُددٌ    ٤و  دد٫ٛٝػددهٓ   عددد ذيددو ايهددـ  ددٔ ايت  ٚاغددذلط خ ايعطددهس١ٜ

 ٜؿ ز ٕٛ ايٛسٚف ايؿعب١ ٜٚعسقٕٛ أزٚااِٗ يً ڀس.خ َعٓ 

ٜٻدد     ٠أ  بددت اًددو ايؿهددس  ٚأَددس نددٌ   خٚابٓ ٖدد  دٖ   ًٓدد ڄ ًددٞ ؾدد حل  ٴبدد د َكبددٌ ٚأ

اا ايٓد ع  طدب  ايتؿددٓٝـ   ٤ّ ايتػدهٝو  صاؾد ڄ  دد٫ٛ  عددد قٝد د٠ ايتٓٛدِٝ ٗ إدٜسٜد١    

هددِ  ًدد٢ َ ٜكدَدد٘ ا٭غدد  ف  ًدد٢     ددٌ اؿڂ  خايڀبكددٞ أٚإسنددص ا٫ تُدد  ٞ ايطدد  ل  

 .يًٛطٔ ١ايٛاقحل َٔ صدَ

 دد ْيبخ  اٍإٔ ٜهددٕٛ ٚندد ٕ ؾدد حل قُددد اؿددسٜيب َددٔ ايسؾدد م ايددرٟ اغددذلطت      

يتٓٛدددِٝ يؿؿدددً٘ َدددٔ ا ضدددعٛا ٕ ٖٓددد ى َدددٔ  عدددة ايسؾددد م إتڀدددسؾٌ َدددٔ     أطدددب  ٚاي

ٞ  أٚا تك يدد٘ دٕٚ  ٕ صدددَٛا  ٚندد رل  ٖ٘ٚددٛ َٚ ًدد    خْدد٘ ا ددٔ غددٝ   أ خ ضدد٣ٛ ٟ ذْدد  اكٝكدد

ٓٳٸ ع   ص٬ف ٗ   ايٛسٚف ٚأن سٖ  اعكٝداڄ.  أؾع ايٛطٔ ٚاي

ٗ اًدو   ٓد  َدٔ ند ؾجلٛا ٚ ًُدٛا َع   ندٌ  ٫اكد ڄ   ْ أادرنس نٝدـ ضد  د    َٚ  شيت

 ٗ  عددة  ٗ أْدد٘ ندد ٕ  ًٝٓدد  اتدد٢  خ ددِٓٗ  كدد٠ٛإٔ ْددداؾحل  ايٛددسٚف ايػدد ق١ ٚايؿددعب١ 

ِ أ ُد شل   اڄ سد إ ٜكدَٛ أِٗ أَ ّ قٝ د٠ ايدٚي١ َڀ يبتإٛاقـ َٛا ١ٗ إتعؿبٌ 

ايٛطٓٝدددد١ ايددددَ قدددددَٗ  يًددددٛطٔ َددددٔ     ُدددد ٍ  ٭ اڄ ٖدددد ث٬ڄ قدددددّ أْدددد   ددددسد أايٛطٓٝدددد١ ٚ

 .ٜتُِْٗٛٗ   ٕذل ؿٌ
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 ٌافع -من أٌام الحد ٌوم

 ٠ايٛادددددٖ  ٓؿرَددددي قٝدددد د٠ َعطددددهس ايعددددس اكددددٛز َٓدددد ٚز٠  طددددهس١ٜ ضددددت    ت طًبدددد

ّ ٚ خايعطهس١ٜ ادٜ ١ ايت سع َٔ َعطهس ايعدس  ٚ    اطدت د  ًد٢  ؾٝٗد  كتًدـ ا٭ضدًجل١ 

أٜدددٔ ادددٍٛ اُٝٓددد  ع ٓددد  ٗ اؿ ؾدددٌٝ إٓددد ٚز٠ اصتًؿٓددد  نددد رلاڄ    ٚإدؾعٝددد١.  ا٭صدددـ

 ٚنٝـ ضٓكِٝ إٓ ٚز٠.

را ٚشلدد خدا٤  عددة ايكٝدد دااأندد ٕ ضدد ٌٕ قددد  دددل ٗ إ قددٞ  ددٔ  دددّ زقدد ٙ  ًدد٢   

ٝٿ ضٞ ؾهس٠أاصتُسا ٗ ز قددزاا ايكٝد داا ايعطدهس١ٜ    َٔ س اه ٜب ڄ يٛ مت آؿٝرٖ  ضتػ

ند ٕ َكذلادٞ ٖدٛ     خداز  ٝي ٚ ٌ ايدس٥ٝظ   ٔ َ دٕٚ اٱؾؿ ه  َٚٔ ٗ َعطهس ايعس.

أ دا٤ ايٓٛ ّ يػسض اكدٜٛة  أْػأٙ ايرٟ خ ٕ ْب غت أاد َعطهساا َٓڀك١ ذٟ ْ  ِأ

ٍ حل ٜد ؾ -ا٭َٔ ٗ إٓ طل اؾٓٛ ٝد٘ اؿدٚدٜد١ نيَهدرلاع ٚاؿدد        ٚاقذلادت  ٚايعدٛاذ

ٕ أ ًدِٝٗ  دد٫ڄ َدٔ إٔ ْكدٝحل قدرا٥ـ إدؾعٝد١ ٗ ايػدع   ااٝڀد١ ظبدٌ ايعدس  ًٝٓد ڄ            

ٚ ٗدرا ضدٓجلٍٛ     ٚايٓٛد ّخ لعٌ ٖدؾٓ  ذيو إعطهس ايرٟ ٜٓڀًدل َٓد٘ أ ددا٤ اي دٛزٙ     

 ُددٌ  طددهسٟ اكٝكددٞ ٚضددٓ تدل   ٖصٜدد١ ايٛاددد٠ ايعطددهس١ٜ إت س دد١       اٍإٓدد ٚز٠ 

تڀد ٍٚ  ٕٚ   يسٜؿهد ػد زن١ ايٛادد٠ ايعطدهس١ٜ زضد ي١ قٜٛد١ ٕدٔ       ٕ ٢ً ايٛاقدحل ٚضدتهٕٛ   

 َٔ ايٛطٔ.أ ٢ً 

ٜؿتكدد يًُٓڀدل ٚاؿهُد١     ْ٘د أزؾة ق د٠ َعطهس ايتدزٜ  ذيو إكذله ٚا تددلٚا  

ٍ    ڄ دٌ إٔ  عكدِٗ ا تددلٙ قدس      خَدٔ إب يػد١   ٤ايعطهس١ٜ ٚؾٝ٘ غٞ ٚأطًكدٛا  خ َدٔ اـٝد 

نٝـ  ًٝٓد ڄ إ ْٓكدٌ  إددؾحل ٚايعتد د      :أ٫ٚڄَٚٓٗ   خايعٓ ٕ يطٌٝ َٔ ا٭ض١ً٦ ٚاؿ  

٘ ٪اي كٌٝ  طب   عد إعطهس ٚٚ ٛز٠ ايڀسم إ ٞ ٕ اؿهُد١  ا :ٚث ْٝد ڄ خ دٟ ايٝد إ  اكتكد

َٓد ٚزاا   ٗد  ٫ْكجلِ ايك٠ٛ ٗ  ٌُ  طهسٟ اكٝكٞ  دٌ  ًٝٓد  أ٫ٚڄ إ نتددل   ٖصٜت   

 ؾتِٗ َٚعددس صدددلاِٗ ١ٚقًدد طددب  ٚ ددٛز٠ ايڀددسم ٚإطدد يو   :ٚث ي دد ڄخ  طددهس١ٜ ادزٜبٝدد١

ٕ ٭ْٓددد   دد ٭زض   اتددد٢ ٚإٔ اٛؾكٓددد ڄ ٗ ٚ خٗ أزض َعسندد١ يٝطدددت أزقددٓ ڄ  ٖٓددد ى  ضددٓهٛ

 قس  إعطهس ضٝهٕٛ اْطجل   إػ ٙ َحل إدؾع١ٝ قؿٛف   ٕ  طس.  

ٕ أا ٚيدت  َدحل ذيدو   ٚ ١خايتط ٫٩ا ن ْدت َٓڀكٝد١ َٚػدسٚ    ٚاًو اؿ   نٌ 

ْ   ِّددقځأڂ ٕ قدد١ٝ ٚ طددب  ْػدد طٓ    ص٬ٍ ايؿددذلٙ آدد ٌ َددٔ أُٖٝدد١ اادد ذٜس  ددإٔ أصدددلاِٗ  أ

  ًدد٢ ًدد٢  ػساؾٝدد١ إٓڀكدد١ ٚ خ ًدد٢ ايٛاقددحلْتعددسٻفخ ٕٚ أ ٓ ا٭َددي ٚايعطددهسٟ اضددتڀع

ٚيدددٝظ ٚ ؿددددم ايتع َدددٌ ٚايٛؾددد ٤  ددد يعٗٛد   ٚاضدددتڀعٓ    ٕٛا ٗددد١    خَٓددد١إطددد يو اٯ

ٕ ْهطدد  َٓ ؾددسٜٔ اكددٝكٌ يٓدد  َددٔ ز دد ٍ قب ٥ددٌ اًددو إٓدد طل اؿدٚدٜدد١     أ  يػدددز 

َ ِٗ اقٓد   اضتڀعٓ   ٔايرٜ ٚ ٜٕ ٛٓد طكِٗ يدٔ اهدٔ بَٓد١ َد داّ إ س د       دإٔ  َٓٗد    ٕت در



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
184 

ٍ ٭اٚقدَٓ  شلِ ِ ذع َٔ خ شلِاْڀ٬م َسانص  ٗ  تشٖكد أڂايت سٜبٝد١ ايدَ     ُد     طدبب

ض٬َٞ اؿٓٝدـ  أزٚاه ا٭ سٜ ٤ َٔ أ ٓ ٤ إٓ طل اؾٓٛ ١ٝ  ٚايَ اتٓ ؾ٢ َحل ايدٜٔ اٱ

ٖدد٪٤٫ ٚ ؾددؿٓ . اٍِ نطددبُٗهٓدد  َددٔ ٚ ٗددرا خٚيدٔ اتكبًددٗ  أ ددساف إَٓٛٛدد١ ايكب١ًٝ 

َطدتعدٜٔ   ند ْٛا ٚٗ اًدو ايعًُٝد١    خٚؾٝد ٤ ْعدِ ا٭ ِٖ ؾهد ْٛا  ٤إٓ ؾسٜٔ  س ٓد  ٚؾد   

َطددد  دآ  ٗ ادددأٌَ  ٗ ٗ اشل دددّٛ أٚ  ا٤ضدددٛذيدددوخ طًبٓددد  َدددِٓٗ   ًٛقدددٛف َعٓددد  اذا ي

 اْطجل   بَٔ.

     ِ  اٍٚاْتكدددٌ  خٖدددرا اـددد٬ف ٗ ٚ ٗددد ا ايٓٛدددس مت اداٚيددد٘ ٗ إدٜسٜددد١ ٚمل وطددد

ٌ   خاا ؾ١ٛٝ د٠ َطت٣ٛ ق  َدحل ذيدو  ٚ خثِ ادصٌ    ِ ؾ حل  ٚ ًٞ ؾ حل  ٴبد د َكبد

 ض ٌٕ ؾ َس  تؿٝر َكذلاٞ. ايس٥ٝظ اٍ  ٘قساز اطُ ١ا ياتِ ؾمل وطِ اـ٬ف 

 معادنهم وٌام تحدد صنف الرجال محن األ

ايػدددع   ايكسٜبددد١ َدددٔ إعطدددهس    اٍؾهدددسا نددد رلاڄ نٝدددـ  ًٝٓددد  إ ْٓكدددٌ إددددؾحل   

 بدداهلل ْ ؾدس  دٔ     ٘زلد ا شلرا ايػسض ق  ًت ز د٬ڄ ٚه ٕ  نيا٭صب   . ٚاـ ي١ٝ َٔ ايط

ٔ ايبدصٟ  َدٔ  ٝد ٍ ايػدٝ   ًدٞ      نيؾ دم  ـ   َد ٚطًبدت َٓد٘ إ ٜعرلٜدي    خ قسٜد١ اؿد ا

ٖدرا  ٕ ا "كد ٍ يدٞ :  خ ؾٓد ٍ اي كًٝد١   كدزاد٘  ًد٢ ٓدٌ ا٭     ڄايرٟ ند ٕ َٛؾدٛؾ   ًُ٘ٳ ٳ

٘  ًَهدد أٌ ٖددٛ نددٌ َدد     ُٳدد اؾځ  رلٙ أقددّٛ  تدد  أخ ٚٗ اددس  أزقددٞ ٚضددكٝٗ     ٘خ ٚأ تُددد  ًٝدد

ٛ     أاٝ ْ ڄٚ خسضػيٓؿظ اي ٞٻ ٗ      يٓكدٌ ايطدًحل ٚايبكد ٥حل  ؾٗد عدل ٜطد  دْٞ ٜٚطدٌٗ  ًد

 . "ٕ ذا اسٜدٙ   :"ثِ ضأيي ."ًجلؿٍٛ  ٢ً ايسشم يٞ ٚ٭٫ٚدٟيٚسٚٗ ايؿعب١ 

ٔ ٗ ايبد٤  تؼ غٝ     ٌ ي آ ػدسض َدٔ طًد  اضدتع ز    اياؿ ؾدٌٝ   اؿدٜك  د . ً ُد

ٛ  س  ٢ً إٔ ٜعسف َد  ؾٻأيهٓ٘   . !ٕ٘ ٜڀًد  َطد٦ٍٛ ٗ ايدٚيد١ إ ٜطدتعرل ًْد     أضدس   ٖد

 اؿددددٚد".   عددددل  ٗدددْٚ ٝددد١َدؾع ْٓكدددٌ  ًٝددد٘ يهدددٞ":أصدلاددد١ ٚ ددددٕٚ ؼؿدددٜ قددد ٬٥ڄ ثدددِ 

ُٻ :"َ شا٘ ثِ ضأييأقجلو ٚٚٔ  أْي   ."ً٘ إدؾحل ٚاعدل  ٘ اؿدٚد ٕٚ ذا ؼ

ُ   :"قًت ي٘     ْٴطد ٞ سم ؾدٛا إددؾحل   حل إ دس ٌ ٚإعتددٜٔ ٚقڀد ع ايڀڂٸد    اتد٢   خايعد ي

ضددٝدزنٕٛ  أْدد٘ يددٔ ٜكدددّ  ًدد٢  ُددٌ نٗددرا ا٫چ ز دد ٍ     ٜٚعدددل  ددٔ ؾددٛا اؿددل    ٭ْدد٘

ِ  اهُٔ ٚ . اؿل ٚيهدٔ ٖدرٙ إدس٠     خق٠ٛ ايسض ي١ ٗ إٔ ٜهٕٛ ايسد  ًِٝٗ  َٔ  ًد٢ أزقدٗ

ٞ ايطددًِ    اٍايؿددٛا  ٚاؾٓددٛه    اٍيعًٓدد   ددريو ْٗدددِٜٗ ْٚعٝدددِٖ      خ  ٕدؾعٝدد١   ندد

  يتأنٝددد إ زضدد ي١  :"َددٞ َعدد٘  دد يكٍٛثددِ اصتتُددت ن٬ ". ْعددٝؼ مددٔ ٖٚددِ  طدد٬ّ

 .  "إدؾحل أق٣ٛ  ه رل َٔ ايه٬غٝٓهٛف
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   ٍ   ٙأ ددرل  إٔاٞ َددٔ ٜڀًدد    أٚاهلل مل أؾهددس َٜٛدد ڄ إٔ ٜدد   ":أ دد   َدددلزاڄ ؼؿٛدد٘  دد يكٛ

ٚ   ٙٚٗددس ًد٢  اؾُدٌ يٝجلُددٌ   خ يٝطددت أزقددٓ  أزض َٗدؾعٝدد١ ٜٚدصًد٘ ٗ  بٗدد١ ادس  

ي٬ْطددجل   َددٔ طتكددڀسٕٚ ؾِ ا ؾددسٚنِ ٚن ؿددٛا ايٓدد ز  ًددٝهاذا  ٗددِْأصػدد ٙ أَدد  ٚ

ُٳٌ  ً ٕض٬َتهِ ٚقد ٜطتٛيٛ أ ٌ ٘  ٢ اؾځ خ أٟ أٚ ٜكت٠ًٛ  ات٢ وؿًٛا  ٢ً ٓٛيتد

 ".إدؾحل ٚايرصرل٠

أْؿطدٓ   ُ  م ؾٜ  ٢ً اْطجل  ٓ  َ ً ٚأذٖ  ٓ   ٤ثٓ أ ٝ٘أصدلا١  أْٓ  ضٓجل ؾٜ  ً

. يهٓد٘  ؿٝد ٠ اأاد ٚمٔ  ًد٢ قٝدد     ٜطتٛيٞ  ًٝٗ ٓ  َٚٔ ايع ز إٝت٭ْ٘ وٌُ َدؾع

 . !"ًُٞٳنٝـ يٛ قتٌ  ٳ:"ٚييأ  د ٜط

ٚاأٌَ اؿُ ١ٜ ي٘ ئ ٜكدٌ  دٔ ٓ ٜتٓد  يبعكدٓ       أ بت٘  إٔ اؿؿ ٚ  ٢ً اؾٌُ

ُدٌ إددؾحل  ًدد٢   إٔ مزؾ ؾدد١ ضٓكدڀس َدسغٌُ     ٘ؾد  ت أيطدب   طدٝ٘ ٖٚدٛ اْد٘ اذا     

عٛقدددو  دددٔ ٓٚاٝٓٗددد  ض٘خ إ ْٛا ٗددد ٢ْتُٓددد َع ْددد ٠ ٚصڀدددس ٫ٗ ذيدددو ٚخ أنت ؾٓددد 

ٝٸت  ٳ ..َ٘ ًًْو ظٌُ   ًٞ ٚاؿٞ ضٝهٕٛ ًْو ".ُٳقًتٗ  ٖهرا "إ

ضدساو ٚأ٫ٚدى َطدتكسٜٔ ٗ   أڂٕ اأ دسف  خ ٚيكد أاس تي ظٛا و ٖرا :"ق ٍ يٞ

ٖٓ   اٍَحل ذيو أاٝت َٔ ْع ْٞ َٔ إ س ٌ ٖٚٓ  ْ  ٩ٚمٔ ٚأ ٓ  خٗ ايع ؾ١ُ  دٕ

ٞ  قددددٿأتجلددد ز  اس ٓددد  َٚدددٔ أ ًٓددد  ٚأْدددي    ي كدددد ؾ خز ؾدددسااتو ٚؾددددقو ٚثكتدددو  ددد

ٖٛ ايسد  ٢ً َٔ  ا ٚيٛا ٗ  ضساز  اًو ايع١ًُٝ ٚإٔ اشلدف َٓأَٔ  ٤ٺ ٔ  ص ؾؿجلتأ

اادددزٟ  ٚاهلل يددٔ أ ددرلى   خٝٓ أزاقددٗ  ضددتكسازِ ايت سٜبٝدد١ ش ص دد١ ا٭َددٔ ٚا٫ أ ُدد شل 

 ".َ ذا اكؿد   ٘:"ط يتؾ.. ثِ اصت ز إ ٜتٛقـ  ٔ اؿدٜك. "ًْٞ !!

ٔ ضٝػد زا ٍ اؾٌُ ٚأْ  ًْٚٞ ْ  َأٚيهٔ  خؾك٘ قؿد ئ أ رلى ًْٞ:"أق ٍ

 خيو ندد رلاڄ إٔ أضددأٟ َهدد ٕ اسٜددد ٚٗ أٟ شَدد ٕ ؽتدد ز دٕٚ    أ اٍضددٓساؾل صڀٛااددو  

ٝ  ٚضدددأٌٓ ٛٸأٚ ََ ًدددو  ٓددددق ٛٿ ؾددد ضدددعدا َٛقؿددد٘  . "   ٓددددقٝتو ٗ  اٝ ُددد  اؿددد

 .َ  اٝٝتذيو إٛقـ ئ أْط٢ ي٘  ي أْ ٘أصدلاايٛطي ايػٝٛز ٚ

زاؾكٓدد  ٜكددٛد ٚ ً٘ددُٳ ٳٚايكددرا٥ـ  ًدد٢ ٚٗددس  ٝدد١إدؾعايس ددٌ  دٸيًٝدد١ ايعًُٝدد١ غٳددٚٗ 

ٖٚٓدد ى   خقٝلإڀًدد١  ًدد٢ ذٟ ْدد  ِ ٚايدددٻ     صبدد  ا٭نيٚاضددتڀعٓ  ايٛؾددٍٛ  دددل    ًْ٘دد

ااٝڀد١  ٚ ًد٢ إساؿعد ا    خاضدتٗداف إعطدهس   ٘ٗ َٛقحل ْطتڀٝحل َٓد   ١ْٝؿبٓ  إدؾع

َب غتد١  ٟ أٓ ٜتٓد  َدٔ   تدأٌَ  ياٛشع أؾساد اؿُ ٜ٘   يكٓ ؾ ا ٚايسغ غ ا نيايددلٕ    

قُددد اطددٌ   :ٗ ٖددرٙ ايعًُٝدد١  زؾ قٓدد أاددرنس َددٔ  ددٌ  ٚضدد   ا ا٫ْطددجل  .   صدد٬ٍ

ؾدد حل خ ٚنددٌ َددٔ:  ضدد٬ه إدؾعٝدد١  -١ َددٔ ايكددٛاا إطددًجل١   ػددغددٛ ١ ايددرٟ مت اؿسٜ 

ٞ   خ  قُد اؿدسٜيب  خ ٜطدًِ  بدداهلل  خ قُدد  بددايس  ْ ؾدس   خ اطدٔ قُدد  بدايؿدؿ

ٞ خ  ًدددٞ ؾددد حل َهطدددس    ُددد ٕ خ  ًدددٞ  ڀبدددٛؽ خ اطدددٌ إؿدددٝل خ ؾددد حل  ًدددٞ إ ٓكددد
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ٞ   خ  ًددٞ  بدددايٓيب  خ ؾدد حل  ڀبددٛؽ  خ  ڀبددٛؽ أٓددد ؾدد حل   خ اطددٌ  بددداهلل ايعكًٝدد

 .  َب غس ٩٥َٚدؾحل خ 81ٕٚ  ٖ خ َٚدؾحل ٚ دد َٔ إدٌْٝ ٚايعطهسٌٜ غسا١َ

ٕ خ ٱ عددد قددس  إعطددهس قسزْدد  اػددٝرل صڀدد١ ا٫ْطددجل        طددهس١ٜ  فُٛ دد١   ٬غٓدد   ددأ

ٞ   َعطهس  َدز ١ ٚا ٬َا اؾٓٛد صس ت َٔ اساؾكِٗ اكڀدحل  ًٝٓد  طسٜدل     ايعدد يهد

  صبد   ا٭نياػٝرل َط يو ا٫ْطجل   يتهدٕٛ  ددل    ْ را قسزا٫ْطجل  خ شلايعٛد٠ ص٬ٍ 

ً    . ٚ ًُٖٓٚٞ َٓ طل ٚ س٠ ٚص ي١ٝ َٔ ايطه ٕ  تؾُٝ   عد  إٔ اًو إدز ١ قدد ٚؾد

 خػددُ ي١ٝايا٭صددس٣ َددحل ٓٛ ٝدد١ ايددَ اتددداصٌ َٓ ششلدد  اؾدٚدٜدد١  اؿ  ٠قسٜدد١ َطددٛز اٍ

 ٗ ق ٚيددد١قسٜددد١ ؾددددل  اٍ َٓٗددد    يكددس   تك َدددؾ ١ ث  تددد ٝددد١ ؼُدددٌ َدؾعن ْددت  ٚ

 .ضتٗداف َسنص ؾدل ايعطهس٫ٟ

 خا٫ْطدددجل   أثٓددد ٤إهًؿددد١ عُ ٜتٓددد    خايعطدددهس١ُٜٛ ددد ا اجمل ٣اددددانددد ٕ أؾدددساد  

ٕ  خَب غدددس ٩٥ٔ  َددددؾحل  ٝددد ز  َٜدددصٚد  َطدددٛز٠  قسٜددد١ َدددٔ  ددد يكس   ٖٓددد ى ٜٚتُسندددصٚ

َ  يً ڀد١  ٚؾكد ڄ  اٯَٔ يتأٌَ اْطجل  ٓ  دؾ  ١ٝ نٛاد٠ ٌ  ززلٗد   مت ايد  .ايتٓؿٝدر  قبد

ّهددٔ ٚ ضدد٬ٗڄ  ڄيطددب  َدد  مل ٜطددتٗدؾٛا اًددو إدز دد١  ًدد٢ ايددسغِ أْٗدد  ن ْددت ٖدددؾ    ٚ

 ٚيهِٓٗ اسنٖٛ  ٚغأْٗ . خ ادَرلٖ

 اٍإدز ددد١ َٚدددٔ ؾٝٗددد     ايت َدددٔ قددد  ًتِٗ  عدددد ا٫ْطدددجل   ٕددد ذا  ددد د    أ ٓددددَ  ضددد 

ٓ دٕٚ اضتٗداؾٗ  ط٬ّ َعطهسٖ    .ايك ٥دد اَتٓدحل  دٔ ا ڀد ٤ ا٭ٚاَدس      ٕ دأ  ِٗخ  ًُت َد

 ٛاضددددڀ١  ؾٝٗدددد  َٔدددد إدز دددد١ شلددددرا إٛقددددـ   يٓطددددب١ يددددٞخ ٭ٕ ادددددَرل غدددتد غكدددديب  ا

  ٓددددَ  ايتكٝٓددد  ٚ ل آددد  ايعطدددهسٟ أُٖٝددد١ أنددددل.  اٍضٝكدددٝـ نددد ٕ  خٝتٓ َددددؾع

  قد ٬٥:"  ايك ٥د  تيؾطأ خمل أُ يو ْؿطٞخ ايع١ًُٝ ضًب ڄ ٚاه   ڄضرل ْٚت ٥  يتكِٝٝ 

 ذيدو  اطتٗدؾٛا اًو إدز د١ ٚاسنتٖٛد  اطدتٗدف َسندص ؾددل ٚاعدٛد  عدد       ٕ ذا مل 

 ".٘اؾ٬امل ْتُهٔ َٔ ٚ عڀ   تأؾٝب ١ٕٝ إدؾعاأ   :"  ..١"ض ٕ

 خبصسصؿٞ   َسٷأ إٛقـٚأاططت  إٔ َٔ ٚزا٤ ذيو  مل اقتٓحل  ٘خ دلزإيهٔ ذيو 

ٕٛ ٜطدتٛ ب  ملخ ٚٚ ١ٗ ْٛسِٖ َدٔ ؾدسض  ًدِٝٗ إػد زن١  ٗ ٖدرٙ ايعًُٝد١       َٔؾأْ  

س َدددٔ ؾهدددس٠ ضددد ٌٕ ادددٍٛ ْػددد ٙ  عدددة ايكٝددد داا      ٝٿدددْػسٜدددد إٔ ْْٓددد   ٓٛاٜددد  ؾددد دق١   ا

ٕ أندد رلاڄ ٗ ٜدد ؾحل َٚهددرلاع.. نددٌ َدد  أزدادد٘ ٖددٛ     ايعطددهس١ٜ ايددَ ندد ٕ ٜعددٍٛ  ًٝٗدد 

 ؿع يٝد١    ٓؿطدٗ     ٫ضدِ اػد زى   ايٝٗد  ٩ند ي٘ َٚٔ ايٛاقحل  دإٔ ايكٝد داا ايدَ أغد ز     أ

  ٝد ثكت٘  ِٗ.أايتٛ ٘ ايطٝ ضٞ ٚأ دا٤ ٚ ١ قد أ دا٤ ايٛط٦ٔٚ عًُٝ ا  سٜ

يت بٝدت  اؾٗدٛد  اهد اـ   َٔايس٥ٝظ  أؼد   ٔ َ  ٜأًَ٘ ٓ اا٤ؾجلٝو ٗ نٌ يك 

ٓ   ضددتكسازا٭َددٔ ٚا٫ داز  ددٝي نًُدد   مل أؾددؼڇ يَٚٛا ٗدد١ ٚغددٌ اسندد١ ا٭ دددا٤.  يهدد
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 خيًٓػددس ت٭ْٗدد  أ٫ٚڄ  يٝطدد  خ   عددة اًددو ايكٝدد داا رلكؿددت  ٜ٘ددأٚ ددٌ ايددس٥ٝظ اددٍٛ ز 

را  قدسزا  شلد ٚ ختػٗرل َجلدٚد١ٜ أٚ قؿٛز دٚز  عة ايكٝ داا ايعطهس١ٜيعدّ اي ڄ ٚث ْٝ

 .ٚيهٔ   ؿل ٚايؿعٌ  ٢ً ايٛاقحل اًو ايكٝ دااخ ض ٌٕ  ٗ ١ ٝد ثكإٔ أ

ٚدص ٥ددٌ َدد  ٜتبًدٛز ٗ  كددٍٛ  ايٓدد ع   ا٠٤ ْٓد  نبػددس ٫ًِددو ايكددز٠ ٗ قددس  اأدزى 

 خٓٛاٜد  ايڀٝبد١ ٚايؿد دق١ يبعكدٓ     ٫ ْطدتٛ   اي  أاٝ ْد ڄ ٚ خَٔ أؾهد ز ٚقٓ  د ا  ْؿٛضِٗ 

َ خ اهد ّ إطدبك١  ص ؾ١ َب١ٝٓ  ٢ً ايػو ايدرٟ ٜطدٌٗ  ًٝٓد  ا٭    ا٠٤ٖ  قسأ ٌ ْكس  ايد

ا٭ؾكحل ٖٛ  ٓدَ  ْعددل  دٔ  ددّ زقد ْ   دسدٚد      أ ٚيهٔ اـڀ خبٗ  ص ط١٦أغً ٗ اهٕٛ 

ْ  ًد٢ أ  تؾعٓددَ  ؼُطد   خٖٚرا َ  اؿٌ ٖٓد   خ١غرل ؾ ٥ب أؾع ٍ ٗ ٖدرٙ   ٓ ٕ ٜػد زنٛ

سا أَدد ّ َددٔ  قددسأٚا أٖددداؾٗ  ْٚتدد ٥  ل اٗدد   أضددًٛ  صدد ط٧. يددرا  بٻدد   ؾددأِْٗ  ايعًُٝدد١

ريو زاؾكددْٛٞ َدددٔ أ ٓددد ٤ إٓڀكددد١ َٚدددٔ اؾٓدددٛد ٚايكددب ٙ   دددٔ غكددديب  دددإٔ قًدددت يددد    

 ."صر إدؾحل ٚاطتؿٝد َٓ٘ ٗ  ٝتوأ ًٝو  عد ايّٝٛ إ ا :"يك ٥دا

 َ ذا اكؿد  . :ق ٍ

ندر  اذا طًد    أاتد٢ ٫   خّ نيَطدسٜ  يًجلُد    َ ضدٛز٠ إدؾعٝد١   قؿد أ ٌُأ "قًت:

م يد٘ ذيدو ايدسد    مل ٜدسٴ  .."ضدت دَت ذيدو إددؾحل   اض ٌٕ َي إ أاًـ ي٘  أْو قدد  

 ٕ ٗ ذيو اٖ ١ْ ي٘.أٚا تدل 

صڀد ٤  ا٭ خ ؾدإٔ  اؾبٗد ا إُٓٛد١  َع زى ضٛا٤ اس  ايعؿ   ا أٚ خ ٗ شَٔ اؿس 

ٛٿأْٗ  أ١ ٚايت ددد ذٍ ٗ آؿٝدددر إٗددد ّ َدددٔ غددد ايتهتٝهٝددد ٖدددصا٥ِ  اٍزاا ٍ  ا٫ْتؿددد ٕ ؼددد

ٜٛ د ٗ ايكٛا دد ٚايكدٛا ٘ ايعطدهس١ٜ اؿكٝكٝد١      را ٫شلخ ٜٚهٕٛ مثٓٗ  أزٚاه ايبػس

ٜهددٕٛ هدد  إٔ  ٙصڀدد ٤ نٗددر أؾا ددِ ا٭صڀدد ٤.  َددٔ  كًٝددٌا َدآٖدد١ أٚ ٘زلددا ٤غددٞ

 ٗ اأد١ٜ إٗ ّ.  شلِٕ ثبت ؽ ذأٖ   سق١ يًتجلكٝل ٚايعك   ايؿ زّ ٗ ا ي١ َٛساهب

ادددٍٛ آؿٝدددر ايكدددٛاٌْ ٚنٝؿٝددد١ ايتع َدددٌ َدددحل      خ ك١آددد  ايطددد    يهدددٔ  طدددب  ص٬ؾ 

ٌ ػٕ ٜؿُٗدي ٖدٛ أٚ غدرلٙ  دأْي اضدت     إٔ أ ُل غسمح اـد٬ف أٚ  أعت  ٔ اسؾډ خإٛاطٌٓ

ْ َ دددٌ اًدددو ا٭ ٟ أمل أطًددد  ايطدددب  را شلدددٚ خٟأ ايدددسيصڀددد ٤ ٱقدددع ف َدددٔ ىددد يؿٛ

    يه٬ّ. تعٓٝؿ٘ ؼكٝل اق ٗ ٚانتؿٝت  إٔ ؾ سا غكيب 

٘   أڄـ  دص٤ ٚد ٕ اٛأّ  ًد٢  ُدٌ ؼد ٍٚ ؾٝد٘     دٴكڃد اٳ َ٪ضدـ  ٓددَ    ٭َسڈْ٘ ا  َدٔ ْت ٥ د

ٝ ٪ٚادد خٕ اٯصددسٜٔأاٱه  ٝدد١ يسؾددحل غدد  ْددو ا ٖددِٚا٭ ٘خ ُدد  اعًُددَٔ  أْددو  ًدد٢ اددل ؾ

 ًدد٢  ٕ ددٌ ٜعًُددٛ خٜددسٚم شلددِ ذيددو اهتػددـ إ  عددة ايبػددس ٫خ ثددِ ٗ ْٛاٜدد ىؾدد دم ٷ

ا ايعُدٌ  ايدز ١ ايَ ٜع نطٕٛ ؾٝٗ  اكٝك١ أٖداف َٚٓ ؾحل ٖدر  اٍ ٘ٚاؿٓٝؿ ٘اأًٜٚ

 . ٘ ياؾػٚ ٘  ٖدٜٔ  ٢ً اعڀًٝ ٕؾٝعًُٛ
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 ايرٟ ًُ٘ٳظځ  يط٬ه ٚ ٓ َع ٘يريو ايس ٌ ايرٟ زاؾكي ٌْٝ َػ زنت تًٓ

 يً ڀس. َ٘ٚ ي ٌ٘ٓ إدؾع١ٝ ٗ اًو ايع١ًُٝ ايعطهس١ٜ ايٓ  جل١ َعسق ڄ زٚا

 ددٕ    اٍصدٛإ  أاد ْٞ أادد ا٭  ؾ خا  حل  عة َتڀًب ا إٓڀك١أڂنٓت َٜٛ ڄ ٗ  دٕ 

 ًد٢  ا ٘ ٗ ض ٔ َسنص ؾددل. ضد ؾس  اٜدا ًُ ڄ ٚٚڂ  ايبصٟنيٝ دلْٞ  أْ٘ مت ا تك ٍ ي

ً   خاؿدد َسندص   اٍثِ َػدٝ ڄ  ًد٢ ا٭قدداّ      خإدٜس١ٜ اٍٚ ٘ ايطس ١  اٍ  تاتد٢ ٚؾد

 خَدٔ ايتًؿٝدل   ٦ٝ ڄٕ ؾٝٗد  غد  أٚ عد ا٫ط٬ع  ٢ً اٝ ٝ ا ايكك١ٝ ٚ ددا   خَسنص ؾدل

ٗ اًددو ايعًُٝدد١   ٓدد غددرل َ٪اشزادد٘ ي  خٟيًبددص تُٗدد١ اكٝكٝدد١ ي ٫ ٚ ددٛد ٘ٚأاططددت  أْدد 

 ٗ أن س َٔ َٛقـ.   َ  قدَٓ ٠ٙ غ دٗ غرلٖ  ٚاٱ ٓ َٚساؾكت١ ي

ٛ  ١ٗ أٜدد اددٍٛ ايهدد رل َددٔ إطدد ٥ٌ  ٕػس دد١ ٜكددّٛ  ٗدد  ايبػددس ىتًددـ ايٓدد ع ٜٚتؿكدد

ايطددًڀ١ ايٛطٓٝددد١   تا بٝدد  اٍٚا ددذلف ٖٓدد   ددإٔ ػس تٓدد  اشل دؾدد١      خ اشل َدد١ ٚايؿ ؾدد١ً  

ٚ   ايدّكساطٝدددد١ قددددد ن ْددددت   ٗ  تؼٛيددددايددددَ َػددددبع١   يتبدددد ٜٔ ٗ ٚ ٗدددد ا ايٓٛددددس 

 ص٬ؾ ا أض ض١ٝ.  اٍإٓعڀؿ ا ايكٝك١ 

 ًُتٓ  ػس ١ ايطدتٝٓٝ ا ٚايطدبعٝٓٝ ا ٚاي ُ ْٝٓد ا َدٔ ايكدسٕ إ قدٞ  دإٔ مثدس٠         

ٗ  ٚػدد اْعه ضد اٗ   صبٝ د١   ٠ٖدٞ مثدس   ٢ُ ٗ ايكٓ  د ا  اؾٓٛه ُٕ زض١ ايتعؿ  ا٭

ٚاُٝٓدد  ْتجل غدد٢ نددأؾساد ْٚ  دد ا ايٛقددٛف أَدد ّ      .ٜددَّٜٛٛدد ڄ  عددد   ٓدد أؾع يأقٛايٓدد  ٚ

بجلك ٗ أضب   ايتب ٜٔ ٗ ٚ ٗ ا ايٓٛس اي ٚأِٝ ضًٛنٝ آ  ضًب ڄ ٚاه   ڄ ٝكٚاايراا 

ٞ      ندرا  ٚ خاكسٜبٗد    ًد٢ ْعٌُ دٕٚ إٔ   خؼ غد٢ اطدِ ايككد ٜ   أضدًٛ   ك٬ْدٞ ٚضدًُ

ايدَ اؿدبو    ايدز د١  اٍاعكد اـ٬ؾ ا ٚاعُكٗ   ٞ ٓدٖ  اهٕٛ ايٓتٝ ١ اؿت١ُٝ ٖ

 ١ٝ ٚ ٖٛس١ٜ ٫ اكبٌ إط ١َٚ ٚايتٓ شٍ.أض ضٚ ١ٗ ْٛس اجملُٛ تٌ ص٬ؾ ا  َٔ

 خنُددد  ٗ ندددٌ َددددٜسٜ ا ق ؾٛددد ا اؾُٗٛزٜددد١     خٚٗ إدٜسٜددد١ ايػس ٝددد١ نيٜددد ؾحل   

    ٞ  خااؿكٓ  ٗ قٝ د٠ إدٜس١ٜ  ٢ً ايكك ٜ  ايٛط١ٝٓ ٚاـڀدٛٙ ايع َد١ يًتٛ د٘ ايطٝ ضد

    ْ نٝؿٝددد١  ادددٍٛ ٚ خٌ ٚاڀبٝكٗددد   ًددد٢ ايٛاقدددحل  ٚيهٓٓددد  اصتًؿٓددد  ادددٍٛ اؿدددٓٝـ ايكدددٛا

   ّ ٟ أايدددسٗ  ڄ ٓدددايدددرٜٔ ى يؿْٛ أٚي٦دددوَدددحل  ٚص ؾددد١ خايتع َدددٌ َدددحل ايٓددد ع  ػدددهٌ  ددد 

ود ٍٚ ندٌ     اَٚحل اعُل اـ٬ؾد  خنُ  أضًؿت ٗ ايط  ل خرا اصتًؿٓ شل ٚايكٓ   ا.

ٖٚهرا اُٝٓ  ؾع   ًِٝٗ ايدت ًـ   .دٚز ٚأ١ُٖٝ اٯصسٌ َٔ تكًٝايْتك ف ٚا٫َٓ  

ٟ َي أٚ ا َٓٗد   خ اد ٚيٛا  اكدٝٝل اـٓد م  ًد٢ زؾد قٞ  أضد يٝ  كتًؿد١         خقدع ف دٚز

       ٚ  أاٝ ْد ڄ اًؿٝل اِٗ   ط١ً ٚغرل ٚاقعٝد١  ًد٢  عكدِٗ اتد٢ ٜدتِ ا تكد شلِ ٚؽدٜٛؿِٗ 

ًَٕٛ أٜد  ِٙٗ ٖدر  اٖدِ  تؿدسؾ  َٚٓعِٗ َٔ ٖ زض١ اكِٗ نُٛاطٌٓ ٗ ا٫ْت    اخ 
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إطددتٗدؾٌ َددِٓٗ ٚاٝٓٗدد   ٕ ٜؿددٝبي ايتعدد  ٚاٱْٗدد ى ٗ ايدددؾ ع  ددٔ ٖدد٪٤٫ ايٓدد ع أ

 .ضٝٓؿة ايٓ ع َٔ اٛيٞ ٜٚكٌ َعٗ  دٚزٟ ََُٚٗ 

ّهدٔ  ٚ  ٕ َػهًتٓ  اؿكٝك١ٝ َحل  عكٓ   ن ْدت ادٍٛ ايٓد ع َٚدٔ أ دٌ ايٓد ع.      ا

ؾٝٗد   ٚ خقددّ قؿد١ ٚسٜؿد١ ٚٚاقعٝد١    أٚيهٔ ازلجلٛا يدٞ ٖٓد  إ    .يٞ زؾد ٦َ ا ايُٓ ذع

 ِٛذع  طٝ٘ يتًو ايت  ٚشاا.

ادد ٍٚ إ ٜٓؿددو أاددد   خ د ز ددٌ اغددتٗس   ضددِ ني ٓٝددص    ندد ٕ ٖٓدد ى ٗ َٓڀكدد١ اؿدد   

٬َاكد١ إ دس ٌ َدٔ أ ددا٤       ٓدد  ٓد  "  إٔ ٜذلى َساؾكتأقس  ٥٘  "ؾ حل  ًٞ إ ٓكٞ

٘    َ٘ٚؿد ؿ  ٘ٚإٔ  ًٝ٘ إ ٜٗدتِ  عًُد   خايٛطٔ ٕ َساؾكتد٘  ٭ خايػ ؿد١ٝ ٚز  ٜد١ أضدسا

نيإ  ددد ؿسف يددد٘  ٚقددد ٍ   ڄخؾددد ؿ  ڄَٛاطٓددد ٜٛدددٌإٔ ا٭ؾكدددٌ ٚ ٘خ ًددد٢ اٝ اددد يدددٞ صڀدددسٷ

اٛ دد قدُ ١ْ اكٝكٝد١ ٗ اضدتُساز اًددو      ٚأْدد٘ ٫ خ اهَٛد١ ؾد حل ؾ قدٌ يدٔ اؿٝددى     

ٚشا٥ًد١ ٚٚؾدؿٗ   أْٗد  نيَ دٌ اَكد ش٠ اذا غدبٝتٗ         ١ٖٝد ااهَٛ٘ ٫ٚډااؿه١َٛ ؾٗٞ يٝطت 

  ضددس  ٕ َددد  ايدددَ اٗددد    أٟ أْٗدد  َ ددٌ ايػدددُع١ اـ ؾتدد٘ ايكدد٤ٛ    أأٚ غددبتٗ  ايددسٜو أطؿ  

 أٚ ٖبٛ  زٜو صؿٝؿ١.١ ٖٛا٤ َٔ ؾُو جليٓؿ ٗ اعسق ٓد  ٧آڀؿ

 أضددًٛ   طدددٝ٘   ْطددد ٕس ؾٝددد٘ ٖددرا اٱ ٖٓدد ى َددٔ زلدددحل ذيددو اؿددددٜك ايددرٟ  بٻدد      

 إسنددص ايعطددهسٟ ٗ قسٜدد١  ؾدددل.   اٍٙ ٤مت اضددتد  ذيددو طددب  ٚ  ٘خٜددأ ددٔ ز ٤ٟٚ ددس

ٝٸدد١ ايددَ ُٝددص  ٗدد      ٚ ٗ أن ددس َددٔ   ٓدد َساؾكتدد١ يصدد٬ٍ   ايبددصٟنيعهددِ إٛاقددـ ايٛطٓ

ـ  ٜكٓددحل إطدد٦ٛيٌ ٖٓدد ى ٗ إٔ  ٜڀًكددٛا ضددساه       إسنددص اتدد٢   اٍقددسز ايددرٖ      خَٛقدد

٘    ٓٝددصني ٞ ٚاثكدد ڄ  ددإٔ   خأٚ ؽؿٝددـ  كٛ تدد ضددتهٕٛ   ٘ إػددٗٛد٠َٚٛاقؿدد  زؾددٝدٙ ايٓكدد ي

     ٛ  رزا٥دد٘  َٚكذلا ادد٘   ٕقدد٘ اكدددٜس ايهددٌ ٗ ٖددرا إسنددص ايعطددهسٟ  ٚأْٗددِ ضددرلاب

ٖدٛ  ٘ اٜدا د  اٍَس اْت٢ٗ  ٘ ا٭ٚايتجلكٝل َع٘ يٮضـ  يهٔ خٜأصرْٚٗ   عٌ ا٫ تب زٚ

 ايط ٔ. ٗاٯصس 

ٚطًبدت َدٔ    خ َسندص ؾددل   اٍَب غدس٠  ذٖبدت   ٘ا تك يد  ًُت غددل  ٖٚهرا  ٓدَ  

ٟ     خَط٦ٛيٞ إسندص  أضدب   ا تكد شلِ يعٓٝدص    ٛا ٜبٝٓد ٕ أ خَٚدِٓٗ قُدد قطدٔ ايؿددل

ّ   ع دد١ أْدد٘   ٓٝددص  ا تكدد ٍدلزٚا ؾدد ٚايبددصٟ.  خَدد زع ايد  ٜدد١ ايتجلسٜكدد١ٝ قددد ايٓٛدد 

 ٛاٟ ضب  ٜدلز ا دص ايبدصٟ ٚانتؿد   إٔ بٝٓٛٓٸِٗ مل ٜيهٚ خ٘ٚق يٛا  أْ٘ قد ا ذلف  رْب

  ٕ أٚاَددس أاددتِٗ َددٔ قٝدد د٠ َسنددص اؿددد ٗ َدٜٓدد١  ددي  هددس ع صُٖدد       أ اٍ غدد ز٠  ٱ

 اٍٝتِ ْكًددِٗ ضد أزند ٕ ايتجلكٝدل ا٭ٚيددٞ    ٤ٚ ٓدد اضددتٝؿ     ٚايتجلكٝدل ا٭ٚيدٞ َعُٗدد  

 هس ٖٚٓ ى ضٝٛاؾًٕٛ ايتجلكٝل َعِٗ.قٝ د٠ َسنص اؿد ٗ  ي  

زَ  ٚ خ ٚدٕٚ أٟ ضب    ط٬ڄن ٕ  ٘صدلْٞ ايبصٟ  إٔ ا تك يٚأ خ صٜٔاات تق  ً

ِ ٖٛ َ٪اشزا٘ ايدا١ُ٥ يٞ ٚأْ٘ قدد    -نُ  ق ٍ -ايٛاٝد ٘ذْبن ٕ   دإٔ َٛاقدـ     ًد
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ٌ     ددد ْيب ٫  اٍايهددد رلٜٔ  طسٜكددد١  ادددٍٛ   ٘أضدددؿ  ٣ دددد أٚخ ٜساددد   ٗددد   عدددة إطددد٦ٛي

  ٘ ٕڂددسٻ٠:ايطد س١ٜ   ػدد٤ٞ َدٔ  ٚقد ٍ   خاع ًَدِٗ َعد ْهددِ اؾهدس  أْددٞ نٓدت  ا حل " ٚاهلل ٜد  ؾد  ا

 اه١َٛ ٚااد٠".  

يد٘ غدرل أٚاَدس     تا١ُٗ اكٝك١ٝ ٚ ٗإٔ ٫ طب  ٚاي خيدٟ ن ٕ ن٬َ٘ ٖرا َكب٫ٛڄ

قد ٍ   ٘يهٓ .٘ضبًٝ ٤ص٬ ٌُ  ٢ً اأرا طُأْت٘  أْٞ ضشلٚ خاؿد  عة قٝ داا َسنص 

ٚ  اٍاٝدت  أْد   أخ ٫ :"يٞ ا٫چ  دٛد  أيدٔ   أٖدٌ ايكسٜد١ ٚأضدس٠ ٚأ ٓد ٤  ٓٝدص   دأْي       ٚ ددا ٖٓد  

يهٔ يدٝظ  َدٔ    خعك  ٔ َٔ ٜعٝٓي ٗ اـسٚعأأؾبجلت أْ  اٯصس  ٚيٮضـ  سؾكت٘خ

 . "ى َٔ أؾبو زؾٝل ايط ٔ ؿ ي٘اسٴأصسع َؿسدٟ ٚإٔ أ ْؿ فاٱ

 .َ ذا اعي   ي٘:  قًت

 خص٬ٍ ا٭ٜ ّ ايدَ قكدٝتٗ  ٖٓد  اؿكٝكد١     تْ  دصًت ايط ٔ َحل  ٓٝص ٚ سؾأ :ق ٍ

ثددِ صددسع ا٫چ َعدد٘. إٔ ٫ أا را قددسزٻشلدد خضدد ٓ٘ جللٜطددت  ڄَ ًددٞ مل ٜكددذلف ذْبدد  ٘ٴْٻددا ٖٞٚدد

٘  ٓٝددصنيودددثي  ددٔ أصدر   ٚقددو  أْدد٘ ٚأخ ز ددٌ ؾكددرل َٚطدد٦ٍٛ  دٔ   ٥ًدد١ نددبرل٠      ٚأْد

طًددل ضددساا٘  إٔ أٚأْدد٘ ٜأَددٌ َددي    ٙخ ايكسٜدد١ َؿددسد  إٍ ٜعددٛد أعكدد١  يددٝظ ْدد٬ٝ  

ٕ أأطًد  َٓدو    اذا أْت ٚاثل َي ؾأْد  ٞ:" قٓ  ٗ ق ٚي١ ٱٚق ٍ  .َع ڄضساه زؾٝك٘ ٚ

ضٞ ٚقدَُٝ  أبٗرا ضتعٝد يٓ  ا٫ تب ز ايرٟ ْطتجلك١ ٚضذلؾحل زؾ ٘خاڀًل أٜك ڄ ضساا

ٖٚددٛ اددس طًٝددل   ِخ نُدد  اعٗدددا شلدد   دد٘خايددِٝٗ  أ ددٛدٓدد  اُٝٓدد   تأَدد ّ ايٓدد ع ٗ َٓڀك

ِ    اٍٜدساؾكي   ثددِ أٚ دص ن٬َدد٘  ٗددرٙ   ."ايكسٜدد١ ٚأندٕٛ  ددريو قدد ٚؾٝددت  عٗدددٟ شلد

 .َي ؾُه ْٞ ٖٓ  َحل  ٓٝص ٗ ايط ٔ" َ  اذا نٓت غرل ٚاثلأ"٠:ايعب ز

ٌ إ إٔ  ٘أصدلا ادسض ايٓد ع    دإٔ  ٓٝدص  قدد ا دذلف أْد٘       اٚأندد إسندص   ٗ طد٦ٛي

 ٞ ٚيهدٔ أٚ ددى  أْد٘      خٓ ٜد١ اددٚد ايدٛطٔ ٚأَدٔ ايٓد ع     أٚ ٜطدُٗٛا ٗ  ٜٗتُدٛا   ٫ ند

 ذ٣.أٟ أ ٘ئ ٜؿٝب

ٛ  ٠ْدددت   ضدددِ إدددسٚأأْددد  أص طبدددو  :"قددد ٍ     ٕخ يكدددد ٚايػدددٗ ١َ ٚيدددٝظ   ضدددِ ايكددد ْ

ّ  ايؿد دم  ٤ ٚاي٫ٛ َٛ ڄ ؾًِ ػد َي ا٫چ ايٛؾ ٤ يوقؿداي ٜ ٚايٝدّٛ   خيًدٛطٔ ٚايٓٛد 

ٚنٌ ز  يٞ   يٛؾد ٤ ٚايتكدجل١ٝ     ْط ْٕ  ٖٚرا اٱأ دد يو ايعٗد يو أقؿداو ٚ

ٌ  أ َددٔ أ ددٌ ايددٛطٔخ  نددٌ ايبػددس صڀدد ٩ٕٚ ٚصددرل اـڀدد ٥ٌ     خمل ٜكٛيددٛا ٜدد  ا ددٔ ؾ قدد

 ٕ ٗ  ْددو ٫ا .ايتٛا دٛ ّ اًددو ايٓؿدٝجل١  ايددَ ا ددذلف  ْد٘ قدددٻ نٛ اعددسف ندِ ٖددٛ ْدد دّ 

 َد  ق يد٘   يهٓ٘ مل ٜدزى  إٔ ٖٓد ى َدٔ ٜكد ِ     خعطٔ ١ْٝ ًُجلككٌ ٚيٞ   أْ٘ ق شل ي

 ٘ ٛٻ د  ٜدد١ َكدد دٙ  ؽدددّ أ دددا٤ اي ددٛزٙ ٚايددٛطٔ.   ن ٚاأٜٚددٌ قٛيدد ٕخ ٛؾدد٘ ااككدد يكددد ص

 ."يًٓٛ ّ ُٙٔ ٚؾ ٤كٚأْ  َٔ ٜ ٕٙ اط  دأ ًٝو ٚ
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ٟ ٭د ٛٚ دد  قُددد قطددٔ ايؿدددلٟ  أْدد٘ ٫    أصدددلا إطدد٦ٍٛ ٗ َسنددص ؾدددل       

َٚدٔ   خ ات  شٙ ند ٕ  د ط٬ڄ  ؾرا شلٚ خادلز  ك ٥٘ ٗ اؿ ص  يبصٟنيا١ُٗ أٚ قك١ٝ قدا

إ مكددل ْٚع قدد  نددٌ َددٔ ضدد ِٖ ٗ اات دد ش ايٓدد ع  دددٕٚ ذْدد  أٚ  ٓ ٜدد١      ْؿدد فاٱ

ٌڈّ ايٓؿددٝجل١ ٚ ػددهٌ ضددسٿ بطدد ط١ قددٻ  أْدد٘ؾ   ٓٝددصنيَدد  قكدد١ٝ أ ٚاقدجل١.  ٚااددد  ٟ يس دد

ٓؿددٝجل١ ايْدد  ٚاثددل نددٌ اي كدد١  أْدد٘ مل ٚيددٔ ٜكتٓددحل  ؿددجل١ ٖددرٙ  أٖددرا ايس ددٌ ٚ خؾكدد٘

ٚ ٭ا نٝددد ٖددٞ َددٔ اٝددك ايتددأثرل يٝطدددت      أٚ  يت خَددٔ ؾدددٜل يؿدددٜك١   ١ ٦دد دلٜايصٜٛدد١ 

 .ٕ ْؿؿٗ    يد  ١ٜ إك د٠أ  يدز ١ ايَ ّهٔ 

  .ٟ أض ع اقتٓعت  ريو أ ٢ً  :ق ٍ    

 خٝجل١ إٛقددجل١ ٗ ايتجلكٝددلْدد٘ ٚٚؾكدد ڄ يتدد زٜ  ايٓؿدد إٔ َدد  ٜ٪نددد ذيددو ا :قًددت    

 ددد٠ َددساا ٞ ا٭ضدد  ٝحل  ايددَ أ كبددت ٖددرٙ ايٓؿددٝجل١ زاؾكددي ؾدد حل  ًددٞ إ ٓكددٞ  ؾؿد 

ٗ اًددو ايًٝدد يٞ   ٚ خإ ددس ٌ ايع   دد١  ؼسندد اًجلدددٚد َددٔ  ي تٓ  ضددااسأثٓدد ٤  يدد٬ٝڄ 

ٚا تددددل ْٝدددحل َدددٔ ايدددَ مل ٜأصدددرٖ  َأصدددر اؾددددخ  دددٌ  ْؿدددٝجل١  ٓٝدددص ادددٍٛ  ادددثٓ  

ٟ اضتكب ٍ   د أٚ اأثرل ات٢ َٔ أمل ٜهٔ شل   أْٟ٘ أخ ك٘ؾ ١زلعٗ   أْٗ  فسد ْهت

 ايػ ـ إتًكٞ يتًو ايٓؿٝجل١.

  .  ًُ٘ إٔ أاذاڄ َ  اكذله  :ق ٍ    

ٔ  أصدلا٘  أْ٘ اذا ٖٓ ى َدٔ ٜص دٌ َدٔ  ٓٝدص  ؾد ٕؿسٚض           َٓد٘  ٜص دٌ   اْدي أٍٚ َد

ؿدُد أَد ّ   ا ٗب١ ايكعٝؿ٘ "شلب١ ايكد ش٠ " ايدَ ٫  ٭ْ٘ ٚؾـ اه١َٛ ؾ حل ؾ قٌ   يًډ

أٟ أْدددد٘ مل ٜؿددددـ اهَٛدددد١ َددددٔ أ ڀددددٛنِ ا٭ٚاَددددس   شلصًٜدددد١      خزٜددددو  طددددٝڀ١ ْؿ دددد١ 

أزٜدددنِ إ  ٚكٓدد    ددٔ َدد  ق يدد٘ ع   ٚأْدد  ٖٓدد   ؿددؿَ ايػ ؿدد١ٝ َتٓدد شٍ       خٚايكددعٝؿ١ 

اذا اددسٕٚ َٚددحل ذيددو  "ثددِ اْٗٝددت ن٬َددٞ  دد يكٍٛ: ا٫ثددٌٓ َعدد  ٚؾددٛزاڄ.   اڀًكددٛا ضددساه

ٞٻ اكددحل َطددٛي١٦ٝ ؾددتو   َددحل َددٔ أٚدع أٜكدد ڄ ًَددـ ايتجلكٝددل   ددأِْٗ صدد يؿٛا ايكدد ْٕٛ ؾعًدد

 ." يط ٔ  دٕٚ ذْ  ايبصٟ 

٘    أؼ د  ٗ ايبدد٤  دإٔ إطد٦ٛيٌ ايدرٜٔ            ذنددسٚ خؾددزٚا ا٭ٚاَدس ضٝػكدبٕٛ َٓد

ٔٵ ِٖٖٛ أاد إٔ  ٕ أ إٔ  ًٝد٘   ٘أصدلاثِ قؿٛز دٚزٙ ٗ ايتؿدٟ يًُدز ١.  ااْتكد َٳ

   ْ ٞٻ.   طًدل ضدسااِٗ ٚيٝؿدبٛا  د    أْد  َدٔ   أ ي ٜڀًل ضدسااِٗ ٜٚدبًػِٗ  دأ  ّ غكدبِٗ  ًد

إٔ أضدد ٌ أٚاَددس نت  ٝدد١ ٱطدد٬م ضددسااِٗ َٛ ٗدد١       َػددذلط ڄٚاؾددل َطدد٦ٍٛ إسنددص   

 .  خ ٖٚٛ َ  ن ٕيك ٥د إسنص ٚإٔ أذًٜٗ   تٛقٝعٞ

  ؾُٝدٌ ٕدٔ   ٚايعسؾد ٕ  ايٛؾد ٤  ؿٛتٗ   عة أزد   ٚأْخ أاططت  ساا١ ايكُرل    

ٚنُ  ٚ دد مل  ك٘. زؾٝ ٘ َحل ضساا تطًكأي٘ َ  أزاد ٚ تاككخ ٖٚهراٜطتجلل اؾٌُٝ

 يًٛطٔ ٚأَٔ ايٛطٔ.    ٤ا٫چ نٌ ايٛؾ ٤ ٚاي٫ٛ ٘ د َٓ٘ َٚٔ ز  يأ
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ٖٚٓد  ضدأا ٍٚ   ص ؾد١خ   ٚاؿدد   َد١  ٗ ٜد ؾحل   ٓد  ؾدذل٠  ًُ   ٕ ِٖ َٔ زاؾكْٛد ٚن رل

ٚإٔ اعٝددددد ايددددرنس٣ اؾًُٝدددد١  خؽددددريي ندددد رلاڄ ٚأُٓدددد٢ إ ٫ خ ؿددددس ايددددرانس٠أإ 

اددرنس  ًد٢   طددب   ددّ قدددزاٞ   ٘ذندس أزلد  أيس د ٍ اًدو إساًدد١ ٚيٝعدرزْٞ َددٔ مل    

ٟ خ ٖٚددٔ أاددرنسِٖ:  نددٌ ا٭زلدد ٤  ٟ  خقطددٔ ؾدد حل ايعب د  خقُددد  بددداهلل ايعبدد د

قُددٛد خ ضدد مل ؾدد حل اؿڀددٝيب  خؾدد حل قُددد اؿددسٜيب خ ق ضددِ َ ٓدد٢ خضدد مل ْدد  ٞ

٘   خ  بداهلل اؿسٜسٟ  بددايكٟٛ َ ٓد٢   خ قُدد اطدٌ غدٛ ١   خ  بداهلل ؾد حل  دٔ  بدز د

ٞ خ ٙ ايًجل دددٞاٝددددزخ ٜطدددًِ  بدددداهلل خ ايد ٝػدددٞ  دددٛاع أٓدددد  خ اٝددددزٙ ْؿدددس ايكددد يع

ٞ  خ قُدددد  بددددايس  ْ ؾدددس  خ اطدددٌ ٟ  خ  ًدددٞ  بددددايس  ايطدددًُ خ قطدددٔ  ًدددٞ ايعبددد د

 ٞ ٞ  خ  بددددايسٓٔ ايؿدددَٛع ٞ   خ  ًدددٞ غدددٝ  اؿُٝكددد ْ خ  بدددداهلل  ًدددٞ آدددٝؼ اؿبٝػددد

ٞ  خ اطددٌ ْ ؾددس  بدددايس    ٞ خ  ًددٞ ؾدد حل َهطددس  خ ؾدد حل  ًددٞ كٓكدد خ اطددٌ إً ُدد

 ٞ ٟ خ إ ٓكدددٞ ًدددٞ  بددداهلل  خ قُددد إً ُددد خ اطدددٌ ايدددٖٛيبخ ايطدددٝد اطددٌ اؾٓٝدددد

 بدداهلل  خ  ٍ اقٝدد بضد مل أٓدد اـ٬قدٞ ني ًدد     خ ؾ حل أٓد  بد َٛض٢ نيايؿدلٟ 

َددٔ نيؾدد حل أٓددد ايددداٚخ اٍ اقٝددد بَٹجلٹُددد ني ًددد خ ٍ اقٝددد بأٓددد اـ٬قددٞ ني ًددد 

ٙ خ أٓددددد قُددددد ايكددددٛع  خ اادددد  ٞ قُددددد خ  بددددداهلل ايبدددد نٛز٠ خ أٓددددد ايبدددد نٛز

قطدددٔ ٚ بدددداهلل  ٚؾددد حل خ  بدددداي٬ٙ  دددٔ ايػدددٝ   ًدددٞخ  بددددايكٟٛ ايدددد  خ ز٠ايبددد نٛ

٘ . ٚؾددددددًِٗ َددددددٔ َسؾددددددد  أنيايتددددددٝظ اادددددد  ٞ   أٓددددددد  ًددددددٞ   :َددددددٔ زٜػدددددد ٕ اؾبأْدددددد

قُدد ؾد حل دٚ دي      :قسٜد١ اَددز   نيَدٔ   . ٚ بدايك دز  بداهلل  دٔ ؾسٜدد  ٚنياصٛ ػًٞ 

ٚٳه أٓد ؾ حل  بطٛمٚ َٳسٵ   أٓد ايبد زم. اؿ ع ض ملٚ: قُد  ًٟٛ ايب زم . َٚٔ ني

صس د١  نيَدٔ  ٚ اطدٌ  بدداهلل أٓدد  اؿبٝػدٞ.    ٚ  بداهلل أٓدد غساَد١  ١ : قسٜكنئَ ٚ

ٔ . َٚدٔ ني  ًدٞ اؿد ع  ٚ: أٓدد  ًدٞ اؿد ع      أٌٖ  ٖٛس  قُدد أٓدد د دسإ.     اؿؿد

  : زّكد اؿؾد حل. َٚدٔ قسٜد١ ني     بدداهلل قُدد  ٚ: اطٌ ق ضِ اؿدداد   اـًك١َٚٔ ني

ٞ   ٚداهلل ايعكًٝدٞ  اطدٌ  بد  ٚاطٌ اَؿدٝل  ٚ قطٔ اداد٠ .  ًدٞ  بددايس  ايعكًٝد

ؾدددد حل   : زٜػدددد ٕنيَددددٔ َٓڀكدددد١ ". َٚددددسدّ  ٗددددِٓ" بدز دددد٘ ؾدددد حل   : َسداَدددد َٚددددٔ نيا

أٓدددد  بددددداهلل   خ بدددداهلل  دددٔ  بدددداهلل    خاطدددٌ  بدددداهلل  خ اؿؿدددي نيضددد نٔ زٜػددد ٕ    

 بدددداهلل قُدددد خ  ُدددس  ًددٞ  بدددداؿبٝ   بدددداهلل خ  ًٞ  بدددداهلل ايؿڀٝطدددٞخ ڀبددٛؽ 

قُدددد خ اطدددٌ ْ ؾدددس  بددددايس  خ  دددو قُدددد  بدددداؿبٝ   ٛخ  بدددداؿبٝ  ؾساددد ٕ

  ٟ  :  دي  هددس . َٚدٔ ني نيقسٜدد١ َطدٛزٙ  َٔؾد حل َؿددٛز  دٔ ايػدٝ   ًدٞ     . ٚؾد حل اؿسٜدص

ٔ اخ سٳضٳدد بددداهلل قطددٔ  ٔ خ ؾدد حل  بدددايك دزخ  بددداهلل  ددص ايدددٜ . َٚددٔ  ٛ ددو  ددٔ اطدد

ٚ  اؿدد ع بددداهلل ؾدد حل  : ٬قدد١صٴني   بدددايكٟٛ  ًددٞ  بددداهلل خ ق ضددِ اطددٌ اؾػُدد ْٞ 
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ٞ اـ ٕ َٚددٔ نييطددٝد  بددايسٓٔ.    اصًٝدد١نيقسٜد١  َٚددٔ  . ٬قد :قُددد  غددسف ا دٔ  ٛضدد 

ٕ   نئَ . ٚأٓد ؾ حل ايػسٗٚ  ًٞ ايكسادٟ  ًدٟٛ  ٚاطدٌ صت ْد٘    : أٖدٌ  دٖٛس زٜػد 

 ٘ ٟ ٚ صت ْد ٟ ٚ قُددد اطدٌ اؾددٖٛس  ؾسقد١  ًددٞ  ڀبددٛؽ . ٚاطددٌ  بددايس  اؾددٖٛس

 .يب ًٞ  بدايٓٚ ًٞ  ٔ  ًٞ ايعٛاقٞ ٚ ؾ حل  ڀبٛؽٚ   ُ ٕ  ڀبٛؽٚ

هحنٌن لخبز السالمٌن والرئٌس   أ م ِ

 عددد اددٛيٞ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞ ايس٥ ضدد١ ٚعهددِ ايع٬قدد١ ايٓكدد ي١ٝ ايددَ ز ڀددتي  دد٘خ     

نٓددت أق  ًدد٘  ددٌ اؿددٌ ٚاٯصددس نسؾٝددل ٚأْدد قؼ َعدد٘  دددداڄ َددٔ ايككدد ٜ  إتعًكدد١       

 هٝؿٝدد١ ايٓٗددٛض ٗ ايددٛطٔخ ٚأاددرنس أْدد٘ ٗ أاددد ٖددرٙ ايًكدد ٤اا ندد ٕ قددد نًؿددي        

  صزا ت٘.ن رل َٔ أٚدٜتٗ  ع١ٝ يتڀٜٛس شزا ١ ايي ٗ ٜ ؾحل ايَ اػتٗس  تػهٌٝ ْ

خ ٚؿطدٔ  |قؿس ايس٥ ض١ ؾدب ا ڄ  اٍٚٗ اط ز شٜ زااٞ ايػ ؿ١ٝ ي٘ نٓت قد شزا٘ 

اؿددٜ مل ٜهددٔ  سْ فدد٘ ٗ ذيددو ايٝددّٛ َصدٓدد خ دصًددت  ًٝدد٘  عددد إٔ أ ًػدد٘ َدددٜس         

     ٜ كدسأٙ. ضدًُت  ًٝد٘ ؾٛقدحل     َهتب٘  ٛ ٛدٟخ ٚأثٓ ٤ دصدٛيٞ زأٜدت ٗ ٜددٙ نت  د  ند ٕ 

ٞٸ ايتجل١ٝخ ثِ  يٞ   ؾًٛع  ٢ً ايهسضٞ طًد  يٓد  نأضدٌ     أغ زايهت     ْب  ٚزد  ً

َٔ ايػ ٟ ٚ كٝٓ  ْتجلد  اٍٛ  عدة ايككد ٜ  ايدَ اٗدِ ايدٛطٔ ْٚطدتعٝد ذنسٜد ا        

ايعُددٌ ايؿدددا٥ٞ.. اخل.  ٚأثٓدد ٤ اؿدددٜك قدد ٍ يددٞ: ٜدد  ؾدد حل ايٝددّٛ يدددٟ  ؾددساؽ أڂزٜددد إ     

َٹٸددٞ. قًددت َ شادد : ٜدد  ضددٝ د٠   َٓڀ اٍْدرٖ  َعدد    كدد١ أ ددٌ يٓتٓدد ٍٚ ٚ بدد١ ايػدددا٤  ٓددد أڂ

ٞٸ قددد ٬٥:      ايددس٥ٝظ ٖٚدددٌ ٖٓددد ى أْددٌ َدددٔ إٔ ْتٓددد ٍٚ ايػدددا٤ ٗ داز ايس٥ ضددد١ .  زد  ًددد

ايس٥ ض١   يٓطب١ يٞ  د ٤ ثكٝدٌ ٚآُد٢ إ اصدسع َٓٗد  ٗ أٟ ؿٛد١ د ٓد  ندسع َدٔ          

  م شل .  أَٞ ْأنٌ ؾڀرل٠ ايدصٔ أْ  َػت اٍ ٛ ايسزلٝ ا ْٚرٖ  

ذٖبٓددد  ٗ ضددددٝ زا٘ ٚمل ٜهدددٔ َعدددد٘   

 اٍضدد٣ٛ ايطددد ٥ل ٚ ٓددددٌٜ. ٚؾدددًٓ   

َٓدددددصٍ ٚايداددددد٘ ٗ شلبددددد زخ ٚضدددددًُٓ     

 ًٝٗددد خ ثددددِ قعدددددْ  ْتبدددد دٍ اؿدددددٜك  

ٚايددددددرنسٜ ا اتدددددد٢ ٜددددددأاٞ ايػدددددددا٤خ  

نٓت َتٛقع ڄ اْٗد  ضدتر و زأع غدِٓ    

ٝٳٸُ  ٚاْٗد    ٚاكدّ يٓ  ٚ ب٘ دزل١خ ٫ض

ّٸ ايس٥ٝظخ ٚاذا  ٗ  اكدّ يٓ  ٚ ب  ١ أڂ

ٚظ ْبدد٘ ضددت   "ؾڀددرل"َهْٛدد١ َددٔ اـبددص ايٓ غددـ إعُددٍٛ َددٔ ابددٛ  ايدددصٔ ٜطدد٢ُ    

. أَ  َٓصشل  ؾهد ٕ  بد ز٠  دٔ  ٴػٸد١ َتٛاقدع١. قًدت       " ٝدٙ"اب ا زلو ؾػرل ٜط٢ُ 
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يًس٥ٝظ : ٜ  ضٝ د٠ ايس٥ٝظ اتجلد   ٔ ايتػٝرل ٚؼطٌ َعٝػ١ ايػدع  اٹ ددأ  تػدٝرل    

َٸوخ ٚا ي شل   ٝت ڄ.   َعٝػ١ ٚ ٴػٸ١ أڂ

َٸدٞ ٖدٌ اسٜددٜٔ إ أ دي          اٍٖ  اٛ ٘ ايدس٥ٝظ ضد ٌٕ    ٓد َٸد٘   يطد٪اٍ قد ٬٥: ٜد  أڂ أڂ

يو  ٝت   . ق يت: ٫خ ٖرٙ ايعػ١ اصٚ ت ؾٝٗ  ٚالبت  ؾٝٗ  ٚضأَٛا ؾٝٗ خ َد  أزٜددٙ   

َٓو ؾك٘ إٔ ابي يٞ ٓ َ ڄ ظ ْ  ايعػ١.  ٓدٖ  اضتد ٢ أاد اؾدرلإ ٚنًؿد٘   

  ٚ زؾددحل ايؿدد اٛز٠ ايٝدد٘ يٝطددددٖ  َددٔ زاابدد٘ نُدد       اكدد ز أاددد ايبٓدد ٥ٌ يٝكددّٛ   يبٓدد ٤ 

  سؾت ٫اك ڄ.  

 عددددٖ  ضدددأيي ايدددس٥ٝظ قددد ٬٥ڄ ٜددد  ؾددد حل: َددد ٖٞ أڂَٓٝتدددو اٯٕ  عدددد  إٔ اككٓددد         

ا٫ضتك٬ٍ  . قًت: أَٓدَٝ إ اؿدٌ ايڀسٜدل ٚإد ٤ ٚايهٗس د ٤ ٚإددازع ٚإطتػدؿٝ ا        

 اٍٍٛ إٝد ٙ  نٌ َدٜسٜ ا اؾُٗٛز١ٜخ نُد  إ أَٓدَٝ ٚاًُدٞ ؼدٜدداڄ ٖدٛ ٚؾد       اٍ

ٓٳد  ّدس أَدد ّ أ ٝدِٓٗ َددٔ            َدٓڀكَ ٜد ؾحل ايددَ ٜعد ْٞ ضده ْٗ  َددٔ ايعڀدؼ  ُٝٓد  ْٗددس  ٳ

أضؿٌ اؾبدٌ َٓطد   ڄ مدٛ ايبجلدسخ نُد  إٔ أَٓدَٝ إٔ ٜدتِ ايككد ٤  ًد٢ ا٭َٝد١. ؾدسد            

  ًٞ ايس٥ٝظ ق ٬٥: د ٓ  ْتد س نٝؿ١ٝ ايبد٤ َػسٚع إٝ ٙ. 

د ْطدٝت َد  داز  ٝٓٓد خ ٭ٕ اددٜ ٞ ند ٕ       دٕخ ٚٗ ايٝدّٛ اي د ْٞ نٓدت قد     اٍ ٴدْ  

 ب ز٠  ٔ أَٓٝ اخ يهٔ ايس٥ٝظ ض ٌٕ مل ٜٓظٳ ذيوخ ؾكد ااؿٌ   ٕدٜس ايع ّ يًُٝد ٙ  

داز ايس٥ ضدد١.   اٍاٝٓٗدد  ايدددنتٛز ضدد مل  بددد ايددسٓٔ    بدد د ٚطًدد  َٓدد٘ اؿكددٛز        

ٓٳ  ٱ دداد  اٍغسه ي٘ ا١ُٕٗ إساد آؿٝرٖ  ٚطً  َٓ٘ ايٓصٍٚ  ؿجلبَ  دزاضد١   ٚادٟ  ٳ

فدس٣  َٝد ٙ ٚاد٣    اٍ بٌ ٜ ؾحلخ  ٚ  يؿعدٌ مت ايٓدصٍٚ    اٍاٍٛ اَه ١ْٝ اٜؿ ٍ إٝ ٙ 

ز٥ددٝظ اؾُٗٛزٜدد١خ  اٍ ٓدد  َددحل ؾسٜددل َددٔ إٗٓدضددٌخ ٚمت  ًدد٢ اثددسٙ زؾددحل اكسٜددساڄ ؾٓٝدد ڄ   

ايتهًؿد١ ايب ٖٛد١ يًُػدسٚع  طدب  ا٫زاؿد ع       اٍ أغد ز أؾ د ايتكسٜس  تدٛؾس إٝد ٙخ يهٓد٘     

حل َؿدز إٝ ٙ ٚق١ُ اؾب ٍ اٝدك إٓد طل ايطده١ٝٓخ ٚايدَ اكددز َد        ايػ ٖل  ٌ َٛق

غل طسٜل ٱٜؿ ٍ إعداا ٚ ٓ ٤ قڀد١   اٍقدّخ  أٟ إٔ إػسٚع ع  ١  2000ٜك ز  

 يًك  ٚا  د٠ ايك . 

 عدددد اطددد٬ع ايدددس٥ٝظ  ًددد٢ اؿ ؾدددٌٝ ذيدددو ايتكسٜدددسخ ٚ ددد٘ اشل٦ٝددد١ ايع َددد١ يًُٝددد ٙ   

 ٢ً أٟ َٔ إُٓٛد ا ايدٚيٝد١ أٚ ايددٍٚ ايدَ      عسض ايتكسٜس ايؿي اـ ف   ٕػسٚع 

اكددددّ يبًددددْ  قسٚقددد  ٭ْػددد ٤ َػددد زٜحل ٗ فددد ٍ إٝددد ٙ. ٖٚهدددرا  عدددد  ددد ّ أادددت  ع ددد١       

ٓٳدد  ٚقددد   اٍ سٜڀ ْٝدد١ ٱ ددداد ايدزاضدد ا ايتؿؿدد١ًٝٝ اٝددك طًدد  َٓٗدد  ايٓددصٍٚ      ٚادٟ  ٳ

    ٝ ٓٗد   اكُٓت اًو ايدزاض١ اهًؿ١ إػسٚع َٚساادٌ آؿٝدرٙ. ا٫چ إٔ ايتهًؿد١ ن ْدت ا

 صٝ ي١ٝ َك ز١ْ   َه ْٝ ا ايدٚي١ ايَ ن ْت اعٝؼ ٚسٚف اقتؿ د١ٜ ؾعب١. 
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َڀٝحلخ يًبجلك ٗ اَه ١ْٝ ايبد٤ ٗ اٛؾرل َبًدؼ   ٚ  ٚدْ  ايًك ٤   يس٥ٝظ ث ١ْٝ أْ  

أٚيددٞ يتٓؿٝددر إساًدد١ ا٭ٍٚخ ٚقدددَٓ  َكذلادد ڄ ٜككددٞ   ضددت داّ ايٛدٜعدد١ اـ ؾددد١         

ؿددِ ٚااددد دٜٓدد ز غددٗسٜ   ًدد٢ نددٌ َٛٚددـ  ص اٍ تع ْٚٝدد١ ٜدد ؾحل يًُجلسٚقدد اخ اقدد ؾ١ 

َددٔ أ ٓدد ٤ ٜددد ؾحل يؿدد حل إػددسٚعخ ٚقدددد ٫قدد٢ إكددذله اضتجلطددد ٕ ايددس٥ٝظخ ٚندددريو        

اضتجلطد ٕ ايكد د٠ اٯصدسٜٔ َدٔ أ ٓد ٤ ٜدد ؾحل َ دٌ ضد مل ؾد حل ٚؾكدٌ قطدٔ ٚاطددٌ           

 قُ ط١ ٚقُد أٓد ضًُ ٕ ْٚ  ٞ   ُ ٕخ ٚنٌ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل.

      ٌ ايبجلدك  دٔ َؿددز أ دٓيب يًتُٜٛدٌ       ُت  ًُٝد١ ايتدل د ا ٚ ٴُعدت َبد يؼخ ٚٚد

ًچُت          ض زٟ إؿعٍٛخ اٝك طً  َدٔ ايبٓدو ا٫ضد٬َٞ ُٜٛدٌ ٖدرا إػدسٚعخ  عدد إ ضٴد

 1990ّبصدس اتد٢  د ّ     اٍي٘ ايدزاض١ ايدلٜڀ ١ْٝخ يهٓ٘  س٣ اساٌٝ ايتٓؿٝر َٔ   ّ 

 ٓدددَ  اؽددر قددساز ايتٛاٝددد  ددٌ ايدددٚيتٌ ْٗٛزٜدد١ ايددُٝٔ ايدّٛقساطٝدد١ ايػددعب١ٝ     

 اٍز١ٜ ايعس ١ٝ ايُٝٓٝد١خ اٝدك ضدجلبت ايٛدٜعد١ َدٔ ايبٓدو ا٭ًٖدٞ ٗ  ددٕ         ٚاؾُٗٛ

 ايبٓو إسنصٟ ٗ ؾٓع ٤ ٖٚٓ ى اْت٢ٗ أَس ٖرا إبًؼ. 

إٔ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل ن ٕ قد  كد ايعصّ  ٢ً ايبد٤   يتُٓٝد١ يتجلطدٌ َطدت٣ٛ    

ان١ٝخ َعٝػ١ ايػع خ يهٔ ٖرٙ إسا١ً  دأا  كسازاا ثٛز١ٜ َتأثس٠   يت س ١ ا٫غدذل 

 اٍ ٜت٤٬ّ ٚٚاقحل  ًدْ  ايؿكدرل إت ًدـخ ٖد  أد٣    َ  ٫ايَ  س٣ آ ٚشل  ٚاڀبٝكٗ  

ٖددسٚ   ز٩ٚع ا٭َددٛاٍ ايددرٜٔ أٖددت ٖتًهدد اِٗ ايعك زٜدد١خ ٚنددرا أغٓٝدد ٤ ايؿ٬ادددٌ         

ايرٜٔ أٖت أزاقِٝٗ يتتػهٌ  ٢ً أْك قٗ  ايتع ْٚٝد ا ايصزا ٝد١ ٚندريو ايبٓدٛى     

 ايط٬طٌ ٚا٭َسا٤ ايَ أؾبجلت ًَه ڄ يًدٚي١.  ٚايعك زااخ َ  ؾٝٗ  ٖتًه ا 

 ددس٣ صدد٬ف اددٍٛ ؼدٜددد بؾدد م اًددو إساًدد١خ ٚندد ٕ ٖٓدد ى ؾسٜكدد ٕ ٗ ايكٝدد د٠      

و٬ُٕ ز٩ٜتٌ كتًؿتٌخ  ايؿسٜل ا٭ٍٚ ند ٕ ّ ًد٘ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ ٚ ًدٞ ؾد حل        

١  ب د َكبٌ ايرٜٔ أزادٚا إ اهٕٛ اًو إسا١ً  دلْ فٗ  ٖٞ َسا١ً اي ٛز٠ ايٛطٓٝد 

  ٚ زَددٛشٙ  بدددايؿت ه ازل  ٝددٌ ٚ بدددايعصٜص  بددد      أ ددسشايدّكساطٝدد١. ٚايؿسٜددل اي دد ْٞ 

 ايٛيٞ ٚ  ز اهللخ ٚن ْٛا ٜسٕٚ إٔ ٜتِ اڀبٝل   سْ َ  ا٫غذلان١ٝ ايع١ًُٝ.

أاببت إٔ أذندس ٖدرا نُكدَد١ يًددصٍٛ ٗ َٛقدٛع اع ْٚٝد١ اڀدٜٛس شزا د١ ايدبٴٔ           

سا٤اا اي ٛزٜد١ ايددَ ٚ ددا ْؿطددٞ   ايدَ أضطدتٗ خ ٚايددَ ند ٕ اأضٝطدٗ  اْعه ضدد  يٲ د     

ٚغرلٟ َٛ بٗ  ًَصٌَ  تٓؿٝرٖ  ٗ ذيو ايٛسف ايدرٟ ضد د ؾٝد٘ اؿُد ع اي دٛزٟ      

 ايصا٥د  ٔ ادٙ.
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 تكلٌفً بإنشاء تعاونٌة تنمٌة زراعة البن

نًؿي ايس٥ٝظ   ْػ ٤ اع ١ْٝٚ يت١ُٝٓ شزا ١ ايي ٗ ٜ ؾحلخ ٚأ ڀ ْٞ ؾ٬ا١ٝ ٗ 

  ٚ  اٍؿٌخ ضدددٛا٤ َددددْٝ ڄ نددد ٕ أٚ  طدددهسٜ خ يٝهْٛدددٛا   اؿسٜدددؼ َدددٔ أزاٙ َٓ ضدددب  َدددٔ إدددٛ

 دد ْيب ٗ اددبي أْػدد ٤ َصٜددد َددٔ ايتع ْٚٝدد ا. ٚقددد ايتكٝددت أ٫ٚ  دد ٭مح قطددٔ ؾدد حل     

ايعب دٟ ٖٚدٛ َدٔ َٓڀكد١ اڀٝد  ٗ ٜد ؾحلخ إػدٗٛز٠  صزا د١ ايدي ٚادٛؾس إٝد ٙخ ؾأ دد٣            

: ق ضددِ  ِ ٖٚددِأ ُد شل اضدتعدادٙ يًعُددٌخ ٚاددد يددٞ  ددداڄ َددٔ ا٭زلدد ٤ يتؿدسٜػِٗ َددٔ      

َ ٓدد٢ ٚندد ٕ ٜعُددٌ َٛٚؿدد ڄ ٗ أاددٛاض ايطددؿٔخ ٚضدد مل ْدد  ٞ ايددرٟ ندد ٕ ٜعُددٌ ٗ       

 اٍاؾددٝؼخ ٚنددرا أ ددٔ  ُدد٘ قُددد  بددد اهلل ايعبدد دٟخ ٚقددد أزضددًت ٖددرٙ ا٭زلدد ٤           

ِ يًٝتجلكدٛا َعدٞ َدٔ أ دٌ     أ ُد شل ايس٥ٝظ ض ٌٕ ٱ ڀ ٤ ايتٛ ٝٗ ا يتؿدسٜػِٗ َدٔ   

 اأضٝظ ايعٌُ ايتع ْٚٞ ٗ ٜ ؾحل. 

 لعوائك التً واجهتناوان الب   تطوٌر زراعة

 1971ٚٗ  د ّ   خٜد ؾحل –ٖدِ َٓتدٛع شزا دٞ اتُٝدص  د٘ َٓڀكتٓد  اؾبًٝد١        أٔ ٜعتددل  ايبٴ

اٗدتِ   ٔ ٚاْػد ٤ َٛضطد١ اع ْٚٝد١   ضد ٌٕ َُٗد١ اڀدٜٛس شزا د١ ايدبٴ     ايدس٥ٝظ  َدٔ   تؿًِّنڂ

 تػ ٝحل إدصاز ٌ ٗ ايتٛضدحل ٗ شزا د١ ايدي ٚايعُدٌ  ًد٢ اطدٜٛك١ ٚاؿددٜس ايؿد ٥ة          

 ضت٬ٗى ااًٞ. ٔ ا٫

ٔ ٖٞ اًو ايَ ايت س ١ ايع١ًُٝ  ًُتٓ   إٔ إصازع اـؿب١ ٚإٓ ضب١ يصزا ١ ايبٴ

ايعٓ ؾدس ايػرا٥ٝد١ يًذل د١     ايٝٗد  ؼتكٓٗ  اؾب ٍ ٚاددؾ٦ٗ  َدٔ اكًبد ا إٓد مح َكد ؾ ڄ      

ٔ ايٝد ؾعٞ َدٔ اٝدك    هؿًٝد١  دإٔ اعڀدٞ اي ُد ز ا٭ٚؾدس ٚػعدٌ ايدبٴ       ٚايٗ ضؿٛه اؾب ٍ 

 ٔ  ٢ً إطت٣ٛ ايع ٕٞ. ٢ً ق ١ُ٥ ايبٴأاؾٛدٙ ٜتؿدز 

ٜٴُهدٔ  َد   َٓتدٛع ايدي ايٝد ؾعٞ    ن١ُٝ شٜ د٠  ٗ ايعٌُ  ٢ًَ ٍ نبرل٠ ن ْت اٯ

ايدٚيدد١ َددٔ اؿدددٜس ايهُٝدد ا ايؿ ٥كدد١ ٚ ٗددرا ؼؿددٌ دٚيتٓدد  ايؿتٝدد١ ٚايؿكددرل٠  ًدد٢         

خ َددٔ أ ددٌ ؼكٝددل ذيددو  ٤ٟ غددٞأ ُددٌ إٔ أ اڄ نٓددت اٝٓٗدد  َطددتعد  ايعًُدد١ ايؿددعب١.

 خٕ اددٛؾس نددٌ ايٛددسٚف  أ أْدد٘ اتدد٢ اددٓ و ٗ ؼكٝددل اٟ  ُددٌ  ًٝددو     ٚنٓددت أدزى 

 ٢يصَد ٕ ٚإهد ٕ ٚايبػدس ٚايعُدٌ  ًدد    اع٬قد١  عٛاَددٌ  اي ذاا  خإٛقدٛ ١ٝ َٓٗد  ٚايرااٝد١   

   َٔ اًو ايعٛاٌَ.ؿعٻَ  ااڀٜٛحل 
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ٔ   يتڀٜٛس ١مت اصتٝ ز َٓڀك١ اڀٝ  نُٓڀك١ ق  ً قدٌ َدٔ   أ تهد يٝـ   شزا د١ ايدبٴ

ضددٍٝٛ َددٔ أٚ  ايػٝددٍٛ َددٔ َٓدد  حل  ٙ ٝددإاتددٛؾس ٚؾٝٗدد  أٜكدد ڄ  ؾؿٝٗدد  َددصازع ايددي   خغرلٖدد 

 ١ ٓد ٤ ضدد ٜهؿدٞ ـدصٕ ايهُٝد١ ايه ؾٝد       أٚ بتا٫ډ إٔ ؾهس٠ ايتٛضحل ٚايتڀٜٛس  خا٭َڀ ز

ٖٚدرا   خٔ  ٢ً َداز ايع ّات٢ ٜتُهٔ ٬َى اًو إصازع َٔ ضكٞ اكٍٛ ايبٴ ٙ َٝٔ إ

 اقٓد ع ا٭َدس  ٕٓتٛع.. ٚاڀًد   ضٝػ عِٗ  ٢ً ايتٛضحل ٗ شزا ١ ايي ٚؼكٝل شٜ د٠ ٗ ا

ٙ   ١اـ ؾد إُتًهد ا   ص٤ َٔ   ٔايٓ ع ٗ ا٫ضتعداد يًتٓ شٍ    نيا٭زض أٚ َٓد  حل إٝد 

 ًٝٓد   ند ٕ  ٚ خ ٟ َٔ أ ٌ صد١َ َؿ حل نٌ أ ٓد ٤ إٓڀكد١  أ خايع ّ ايؿ حل َٔ أ ٌ

 َٔ َػ زٜحل. ٙص٬ؾ ا قد اعٝكٓ  ٗ اق ١َ َ  ْسٜد ١ٜأاطِ 

 ٤  بٗدد١ كد ٚا  ٛ ػددهٌ أض ضدٞ َ٪ضطد   ٟ٘ ايدرٟ يعبد   ًد٢ ايدسغِ َدٔ ايدددٚز ايسٜد د    

ايٝ ؾعٝدد١ ٗ ازضدد ٤ د دد ٥ِ ا٭َدددٔ ٗ َٓڀكدد١ ٜدد ؾحل ٗ ا٭ ددٛاّ ا٭صددرل٠ َدددٔ         ؾدد٬ه اٱ

ٚ   ِٖٔدددد دٚا خايطددددتٝٓ ا نًددددت ا٭صكددددس أْدددد ز ايؿددددً ايكبًٝدددد١ ايددددَ اْٗهددددت ايٓدددد ع 

دلش اد ٚ خؼ ٗ ْؿٛع ايٓ ععػٿااٝٓٗ   تشاي  َ ٙا٫ډ إٔ  ٛاق  إ قٞ ٚاأثرل خٚايٝ  ظ

ايٓد ع ٚاعد ٬َاِٗ ايَٝٛٝد١     عدة  غده ٍ ٚؾدٛز كتًؿد١ ٗ ضدًٛنٝ ا     أٖٓ  ٖٚٓ ى  

ٚص ؾ١ اًو إتعًك١ َؿ ؿِٗ ٚأ٬َنٗدِ ٖٚدرا ٜتڀًد  اددصًٓ  إطدتُس ٚؾدسض       

 ضًڀ١ ايك ْٕٛ  ٢ً ايٓ ع.

ٝٿ ٭َس انٓ  ْٝع ڄ َطتٛ بٌ  إٔ ؾدسض ضدٝ د٠ ايكد ْٕٛ مل ٜهدٔ  د       ٌ شلد  خٔ ٚايطدٗ

 ددساف ايكبًٝدد١ إتٛازثدد١  ا٭َددظ َتٓدد اساڄ ٚؼهُدد٘ ا٭ اتدد٢ ٕ ص ؾدد١ ٗ فتُددحل ندد  

ًډ    .ٔيكسٕٚ َٔ ايصَ   َدساع  ؾ جملتُحل ايكبًٞ َٚ  ن ٕ ٜعتٌُ ؾٝ٘ َٔ آد اس قدد ؾد

ٞ     ٤اَد٬ اٟ أٚ ٓدـ   ٠ايٓ ع ٚ عًِٗ ٜك َٕٚٛ  ػد  خا ص ز د١  دٔ ْڀد م إؿٗدّٛ ايكبًد

ل َحل طكٛع ٚأ دساف  اتؿ ٕٛ أٚ ٜٗكُٕٛ ا٭ؾه ز اي ٛز١ٜ اؾدٜد٠ ايَ ٫ػ٫ٜٚطتطٝ

ايددَ مل ٜتعًُٗدد   ٠ ددسؾة ايكددٛاٌْ اؾدٜددد ٕ ايكبًٝددٞ ٜتؿددـ ادد ز٠ڄ أؾت ددد  خايكبًٝدد١

 ٞ ٜعدددل  ددٔ   أٚايتُددسد  ًٝٗدد    اٍهددٓو  أصددس٣ ٚادد ز٠ڄ خٚيځددِ ّ زضددٗ  ٗ اجملتُددحل ايكبًدد

 ٜڀبكٗ  ٜٚؿسقٗ   ًٝ٘.إٔ ذيو َٛا ١ٗ َٔ و ٍٚ 

١ ايكَٛٝدد١  ًدد٢  دد اكِٗ َُٗددد١    ٕ ٗ ايكٝدد د٠ ااًٝددد١ يً بٗدد  ٛيددرا ؼُددٌ إطدد٦ٛي   

ايٝ ؾعٝدد١ ٗ ايعدد ٌَ ايطدد  كٌ  ؾدد٬ها بٝدت ٚاضددتُساز ا٭َددٔ ايددَ اككتدد٘  بٗد١ اٱ  

ٖٓددد ى اددد ٍ   ٚأٖٓددد   أٚذيدددو   يعُدددٌ ايددددا٥ِ ٚايدددد٩ٚ  ؿطدددِ اـ٬ؾددد ا ايدددَ آػددد    

ْسضدددِ  سْددد َ  ايعُدددٌ    نٓددد ٚ ُٝٓددد   ٟ قبدددٌ إٔ اتڀدددٛز ٚاتعكدددد ْت ٥ ٗددد .   أ خْػدددٛ ٗ 

 دٌ أ ٓد ٤ َٓڀكد١ اڀٝد خ      ْػد  صد٬فٷ   خٔڀدٜٛس شزا د١ ايدبٴ   ٚنڀ٘ ٕساادٌ َػدسٚع ا  

 ٍ ٕځ   اددٛ ٚاكددحل  دددٌ َٓدد شٍ بٍ    بددد د ٚقسٜدد١ إددد يهٞ.     خ ١ "ًځدددهڃااددد٣ ايػدددع   إطددُ ٠ "ا

ندرايو  ٚ اًو ايػع   اهُدٔ ٗ ادٛؾس ٚدسٚف ايس دٞ ٗ إسا دٞ اـكدسا٤       أ١ُٖٝ ٚ
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ٜٳؿٴدد  يٛ ددٛد ايطددكٞ  ٞ   اٍ  ْبددحل َدد ٤  ٝدد١ ذيددو  ٚن ْددت ًَه خاددٛض ٜطددت دّ يًطددك

 . داٛىنيايػع  اعٛد يس ٌ َعتٓل ايدٜ ١ْ ايٝٗٛد١ٜ أزل١ 

ْٝعِٗ ٜطتؿٝدٕٚ َٔ ذيو ايػع    يذلاقٞ نُس د٢   ٛاٗ اٝ ٠ داٛى ن ْ

 ٜ٘دددٛؾسٕٚ اؿُ ٜددد١ ايه ًَددد١ يددد نددد ْٛا َٚك  دددٌ ذيدددو  خيٮغٓددد ّ ٚاؿؿدددٍٛ  ًددد٢ إددد ٤ 

٠  ددٌ أٖددٌ ؾددٗ ز اٍ ٬قدد١ اؾددٛاز  اايددصَٔ اڀددٛز ٘خ َٚددسٚز٬َنددأٚ٭ؾددساد   ٥ًتدد١ ٚ

ْٗددِ  طددب  اًددو ايؿددٗ ز٠  أأٖددٌ إدد يهٞ  ٢ ددداددٛى ادٻ  ٓدددَ  اددٛٗٚ إدد يهٞ ٚداددٛى.

ايػدع  ْٚبدحل إد ٤. يهدِٓٗ      َد  ٗ ذيدو    خايٛزث١ ايػدس ٌٝ ٕد  ًّهد١ دادٛى     ٜعتدلٕٚ

ٍ    بدد د ٚثٝكدد١ ا٪نددد  ددإٔ داددٛى قددد  دد ع شلددِ ايػددع  قبددٌ إٔ         ب تكدددِٜ  أٚا اؿ  دد

 عكدِٗ ٗ   أايدز د١ ايدَ  دد    اٍ ٝدِٓٗ ٚاڀدٛز ايٓدصاع    صتًؿٛا ؾُٝد    ؾد   أغدٗس.  ٢ٜتٛؾ

  ٓ ٤ إت زع.

نٓت ٗ ايكٝ د٠ اا١ًٝ ٚأادرنس َدٔ اؿ قدسٜٔخ ضد مل  بدداهلل  بدز د٘خ قُدد        

ٖٚددد٪٤٫ ٜعتددددلٕٚ ا زىٝددد ڄ َدددٔ ايعٓ ؾدددس     خ ْ ؾدددس  ددد  سخ قُدددد  بددددايس   دددٔ  ددددل    

ٚندد ٕ ا قدددساڄ  خ 1963ّا سٜدددٌ  13ايٝ ؾعٝدد١ ايدددَ ق َددت ٗ    ؾددد٬هإ٪ضطدد١ ؾبٗدد١ اٱ  

ٌٷ أٜكد ڄ    دد ٤  ٓددَ    ٞاؿد ع  بدددايسٓٔ ايػدعُٛط  ٖدٛ  َدٔ أ ٓد ٤ اڀٝدد     ؾدد حلٷ ز د

َٓدد  ايتدددصٌ ٗ   ٚطًبددٛإ ّ ًددٕٛ أٖددٌ إدد يهٞ  ٚز دد ٍ ّ ًددٕٛ بٍ    بدد د ٚبصددس  ايٝٓدد  

 اطِ ذيو اـ٬ف قبٌ إٔ اػتعٌ ايؿت١ٓ ٚود  ايكتٌ.

 ٞبددايسٓٔ ايػدعُٛط  ٕ اضتُعٓ  ؿ د  ايڀدسؾٌ ٚ ٝ ْد اِٗ  د دز اؿد ع       أ عد 

    ِ ٚإٔ ايهددد رلٜٔ ٗ إ قدددٞ قدددد اددددصًٛا    خىدلْدددٞ  أْددد٘ َڀًدددحل  ًددد٢ اددد زٜ  ص٬ؾددد اٗ

ٔ  ب اٍامد ش  ٚيهٔ يٮضـ ٖٓ ى َدٔ إؿدًجلٌ َدٔ     خ ِٝٓٗ ؾ٬هيٲ  ٍ    بد د ٚبصدسٜ

يبكدد ٤ ٖٓدد ى ٚاإٓڀكدد١  اٍ دد يٓصٍٚ  ٚطًدد  إٔ ٜددتِ ايتدددصٌ   خ إدد يهٞبٍ  اٍ امدد شٚا

 إ ايڀدددسؾٌْٚدددبٗي ايدددَ قدددد آػدددأخ    ايؿتٓددد١ دددٛادز ٓدددبِٗ ٚػاتددد٢ اطدددِ اـددد٬ف  

 ٚ ٚ   بٳعٵؾٳدد  ٓٝدددإ  قددد٠ٛ َددٔ أؾددساد ايكددٛاا ايػددعب١ٝ اتدد٢ ٜهدددٕٛ      هدد  ااكدد ز   إددساع 

 ٖٝب١ يد٣ ايهٌ. ٚادصًٓ  ؿكٛزْ 

ِ  ضدددٝنٓدددت أدزى  دددإٔ ادددٌ اًدددو ايككددد١ٝ     ٚث ْٝددد ڄ  خ ٓبِٗ ا٫قتتددد ٍ ؾُٝددد   ٝدددٓٗ

جلطِ اًو ايكك١ٝ َٚعٗ  أٜك ڄ ادريٌٝ  تكدٜس يدٚزْ  ٚضٓاي ًل يدِٜٗ ا ي١ َٔ ٝض

ٕ ٜطددتؿٝد أٚؾدسض ؾهدس٠    خقدد اعذلقدٓ  ٗ ايعُددٌ  ًد٢ اْػد ٤ ايطدد     أصدس٣   ٛا٥دل   ١ٜد أ

 .  ايتع ١ْٝٚ ٤َٓ٘ نٌ َٔ يدِٜٗ َصازع ايي ٚنرا  ٓ 

ٖٚٓد ى  خ ز ق٠ٛ َٔ أؾدساد ايكدٛاا ايػدعب١ٝ    اكٱ ٠ د قسٚزأيهٔ مل  ِٝٗخذٖبت اي

زاؾكددددي اؿدددد ع اٛيدددد٘خ ٚاـدددد٬ف  ٜدددددٚزصُٝدددد١ َتٛاقددددع١ ٗ ايػددددع  ايددددرٟ  تْؿدددب 
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ٌ ايػدددعُٛطٞخ  بدددايسٓٔ   ْدددتؿجلـ ندددٌ  خَٚه ٓددد  ٖٓددد ى َ ٜصٜدددد  دددٔ غدددٗس ن َددد

ضدد  ٍ أٚ َب ٜعدد ا نت  ٝدد١ ْٚڀًدد  َددٔ أٖددٌ ايعكددد ٚاؿددٌ      أايٛثدد ٥ل ايك ْْٛٝدد١ َددٔ  

ْكبددٌ ايؿددجلٝو َٓٗدد    َٚددٔ ؾددجلتٗ خ   أنددد ٚصدددلا٤ اٱضدد  ٍ ٚايٛثدد ٥ل ايكدّدد١ ايت   

ٚصد٬ٍ اًدو ايؿدذل٠ اقدڀسزْ  يؿدسض ٖٝبد١ ايدٚيد١         ٘.َػدهٛى ؾٝد   ٤ٟ اد  أْٚسؾة 

إت زع أٚ َدٔ  دٓو َدِٓٗ يًػد١ ايتٗدٜدد ٚايٛ ٝدد       غس ٛا  بٓ ٤ ا تك ٍ َٔ ص٬ٍ َٔ 

ٚايؿ ٥دد٠ يًڀدسؾٌ ٚيهدٌ     ْؿد ف ات٢ ايتصّ ايهدٌ  د ؿًٍٛ ايدَ اقتٓعٓد   دإٔ ؾٝٗد  اٱ      

 ٓددد ٤ ِٖ اتددد٢ ْدددتُهٔ ْٝعددد ڄ َدددٔ  اضدددتكسازَدددِٓٗ ٚٚؾٝٗددد  ادددد ِٝ ٭  خأ ٓددد ٤ إٓڀكددد١

إػ زٜحل ايَ اقتٓعٓد   أْٗد  ضدت دّ َٓڀكدتِٗ  ًد٢ إدد٣ ايبعٝدد َ دٌ اٛضدٝحل نيغٝدٌ           

 اكٍٛ ايي ٚاأضٝظ ايتع ١ْٝٚ ٚ ٓ ٤ إدازع. ٟا س  ٚذيو  بٓ ٤ ضد ٜهؿٞ يس

اكدِٜ ا٭ؾه ز أٚ ا٫غدساف أٚ  ٗ ضُٗٛا ٗ ؽڀٝ٘ ايعٌُ أٚ أأارنس َٔ  ٌ َٔ 

ِ  ا٫داز٠  ٝٸدد ٕ : ق ضددِ َ ٓدد٢ايت يٝد١ أزلدد ٩ٖ  خ ًددٞ ؾدد حل ايعبدد دٟ خضدد مل ْدد  ٞ خ ددٔ ا

ؾد حل    خَدٔ  دي  هدس   ني ٛ و ؾدب ه   خقُد  بداهلل ايعب دٟ خقطٔ ؾ حل ايعب دٟ

 .ؾ حل ْ  ٞ نيَدزع خ ض مل ؾ حل اؿڀٝيب خ ًٞ أٓد ايعب دٟ

ٖٚهددرا ؾبعددد اضددتهُ ٍ اٱ ددسا٤اا ا٭ٚيٝدد١خ ن ْددت أٍٚ َُٗدد١ أَ َٓدد  ٖددٞ اددأَِٝ        

يٝهددٕٛ ًَهدد  يًتع ْٚٝدد١  ددد٫ َددٔ   إعددسٚف  دددنيغٌٝ اٳ ٵددس   اؾدد زٟ  فددس٣ َٝدد ٙ ايٓبددحل

نْٛدد٘ ًَهدد  ٭ضددس٠ بٍ    بدد د ٚادددِٖ  ٗ اڀٝدد خ ٚقددد قسزْدد  إٔ إٝدد ٙ اهددٕٛ  دز دد١      

ز٥ٝط١ٝ يطكٞ اييخ َٚ  ؾ ض  ٔ ذيو اٴطك٢  ٘ ا٭زض ايصزا ١ٝ ا٭صس٣خ َد  ؾٝٗد    

٣ اْت دد   فًددظ أزض أضددس٠ بٍ    بدد د. ٖٚهددرا مت اأضددٝظ ايتع ْٚٝدد١ ايصزا ٝدد١ ٚ ددس 

ايتٛضدحل   اٍاداز٠  س٥ ض١  ًٞ ؾ حل ايعب دٟ اٝك ن ْدت ٖدرٙ ايت س د١ ْ  جلد١ أدا     

 ٗ شزا ١ ايي ٚن ْت ايٓت ٥  َ ُس٠. 

 فً ٌافع لٌة حرس الحدودمسئو إلىالموات المسل حة  من

ُٸًددت  دددد َددٔ إٗدد ّ ايددَ ن ْددت اتڀًبٗدد  اًددو إساًدد١خ َٚٓٗدد  نُدد  أغددسا     اڄؼ

ٝ  َٔ قبٌ ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ يتأضدٝظ ايعُدٌ ايتعد ْٚٞ ٗ ٜد ؾحلخ     ضًؿ  اهًٝؿٞ غ ؿ

 دد َٔ ايػ ؿٝ ا ايكٝ د١ٜ ٗ إٓڀك١. ٚص٬ٍ اًو ايؿدذل٠  َحل ايرٟ أضُٗت ؾٝ٘ 

قكدد ٜ  إددٛاطٌٓ إعكددد٠ ٚغرلٖدد  َددٔ إٗدد ّ ايددَ ن ْددت اكتكددٝٗ       اددٌ غدد زنت ٗ 

 َؿًجل١ ايٛطٔ ٚايٓٛ ّ ايرٟ ْػأ ادٜ  .

َٔ ٜط ز اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ن ْت ؼًِ  تأضٝظ  ٝؼ اهٕٛ يهٔ ايكٝ د٠ إٓب ك١ 

   ِ ٚأقددددسا ٦ٖٝدددد١ ز٥ ضدددد١   خْٛاادددد٘ َددددٔ َٓ قددددًٞ اي ددددٛز٠خ ٚضددددعت يتجلكٝددددل ذيددددو اؿًدددد

اؾُٗٛز١ٜ ٚ ٢ً زأضدٗ  ايدس٥ٝظ ضد ٌٕ اضدتد  ٤ َٓ قدًٞ ادس  ايتجلسٜدس ٱؿد قِٗ         
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ٕ وؿددًٛا  ًدد٢ ايتدددزٜ  ايعطددهسٟ ا٭ٚيددٞ يُٝٓجلددٛا زابدد     أٗ اؾددٝؼ ٚا٭َددٔخ  ًدد٢  

 طهس١ٜ ُهِٓٗ َٔ أصر إٓ ؾ  اؿط ض١ ٗ َ٪ضطَ اؾٝؼ ٚا٭َٔ. 

 ددددٕ ٭يتجلدددل   اٍٚ٭ْدددي قدددُٔ ق ٥ُددد١ أٚي٦دددو إٓ قدددًٌ ؾكدددد مت اضدددتد  ٥ٞ    

صكدددعت يًتددددزٜ  ٗ إعطدددهس ايتددد  حل يدددٛشاز٠ أَدددٔ    عدددد إٔ  ددد ٭َٔ ايعددد ّ نكددد  ٘خ 

ب ٙ خ ٚأَكدددٝت ؾٝددد٘ ؼدددت اغدددساف ايكددد  "َعطدددهس ايؿدددٛيب ٕ"ايدٚيددد١ ٗ صدددٛز َهطدددس  

خ يهددٔ اؿهَٛدد١ ايددَ  "َدد٬شّ ثدد ْٞ"ُٴٓجلددت  عدددٖ  زابدد١ قدد  ٘  ؾإدددز ٌ ضددت١ أغددٗسخ  

أزادا اأٌَ َ٪ضط اٗ   عٓ ؾس َٛثٛقد١خ أقدسا ْكدٌ  ددد َدٔ  ايكدب ٙ ايدرٜٔ نٓدت         

ضدت٬ّ ٖدرٙ   اٜدّٛ   اٍْٜٛٝدٛخ ْطدب١    22َِٓٗ يٓهٕٛ قدُٔ يدٛا٤ َطدتجلد  ضٴدُٞ  ًدٛا٤      

ٝٸٔ ق ٥د ي٘ َدٔ ق  ٝد داا  دٝؼ ايتجلسٜدسخ  ٖدٛ إٓ قدٌ ؾد حل       اؿه١َٛ ايطًڀ١خ ٚقد  

َؿًو ق ضِخ اٝك أٚنًدت شلدرا ايًدٛا٤ َُٗد١ اساضد١ ايبٓدٛى ٚايٛند ٫ا ايت  زٜد١         

 ٚإ٪ضط ا اؿه١َٝٛ اشل ١َ َ ٌ داز ايس٥ ض١ ٚاٱذا ١ ٚايتًؿصٜٕٛ ٚغرلٖ .  

صدددد زع َدٜٓدددد١  دددددٕخ   اٍا٫چ أْدددد٘ ٚ عددددد إٔ اضددددتت  ايٛقددددحلخ مت ْكددددٌ ٖددددرا ايًددددٛا٤   

َٓڀكدد١ اطدد٢ُ ايعٓدددخ ايٛاقعدد١ ٗ ق ؾٛدد١ ؿدد خ ٚنٓددت قددد اْتكًددت    يٝتُسنددص  ٗ

أٜك ڄ نأاد قب ٙ  ٖرا ايًٛا٤خ اٝك  كٝت ٖٓ ى ٕد٠  د ّ  عددٖ  اقتكدت ايكدسٚز٠     

َٓڀكدد١ ايكدد يحلخ ٭نددٕٛ قدددُٔ قددب ٙ ايهتٝبدد١ إسا ڀدد١ ٖٓدد ىخ ٚقدددد         اٍاْتكدد يٞ  

ايدس٥ٝظ ضد مل    كٝت ؾٝٗ  َد٠ ضت١ أغٗسخ  عدٖ  ق  ًدت ؾددٜكٞ ٚزؾٝكدٞ ٗ ايٓكد ٍ     

ضدد٬ه ايددددزٚع    تبددد زٙ ضددد٬ا  َتُٝدددصاخ ؾٛاؾدددل    اٍْتكددد ٍ ز ٝددحل  ًدددٞ ط يبددد  َٓددد٘ ا٫ 

ايدس٥ٝظ  ًدد٢ ذيددو ٚيهددٔ مل ّددة ضدد٣ٛ ٚقدت قًٝددٌ ٗ ايتدددزٜ   ًدد٢ ضدد٬ه ايدددزٚع     

اتددد٢ اضدددتًُت اٛ ٝٗددد ا َدددٔ ايدددس٥ٝظ ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞخ اككدددٞ  تهًٝؿدددٞ ٚزؾٝكدددٞ    

 ب ز١ٜخ صد زع اددٚد ايدٚيد١خ ؾهًؿدت      َٗد ّ  طدهس١ٜ اضدت    " د  س "قُد ْ ؾس إًك  

َٓڀكدد١ اعددص.  آٍَڀكدد١ ايبٝكدد ٤خ ٚقُددد ْ ؾددس  دد  س   اٍأْدد  َٛ بٗدد   دد يتجلسى  

ٚن٬ ٖ ا ٕ إٓڀكت ٕ اعتددلإ صد زع اددٚد ايدٚيد١ ٚاكعد ٕ ٗ اطد ز ايدٚيد١ اجملد ٚز٠         

 اؾُٗٛز١ٜ ايعس ١ٝ اي١ُٝٓٝ.

ٖدددرٙ  اٍْصاددت  ندد ٕ ايػددسض َددٔ ٖدددرٙ إُٗدد١ زؾددد ؼسندد ا ايعٓ ؾدددس ايددَ         

خ ٚايَ اصتًؿت َدحل ايٓٛد ّ ايكد ٥ِ بْدراىخ ضدٛا٤  َد  قبدٌ ا٫ضدتك٬ٍ         "ايػُ ٍ"ايدٚي١

َ ٌ  ب١ٗ ايتجلسٜس ٚادص  ايسا ڀد١ ٚغرلٖد خ أٚ  عدد ا٫ضدتك٬ٍ َ دٌ قٝد داا اؾدٝؼ         

ايدرٜٔ ندد ْٛا ىدددَٕٛ َدحل قددٛاا ا٫اددت٬ٍ. اًدو اجملدد َٝحل ايددَ ن ْدت قددد غددس ت      

 بعة اشل ُ ا اي١ًًٝٝ  أاٝ ْ ڄ طل اؿدٚد١ٜخ  ٌ ٚايكٝ ّ   يؿعٌ  صزع ا٫يػ ّ ٗ إٓ

 اٍإب غت١  ًد٢ َساندص ا٭َدٔ اؿدٚدٜد١خ ٚؾد ز يددٜٗ  ص٬ٜد  ضدس١ٜ َُٓٛد١ اتطدًٌ           
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داصددٌ أزاقددٞ اؾُٗٛزٜدد١ يًكٝدد ّ  ددتؿ رل  إٓػددرا ٚغرلٖدد خ نددٌ ٖددرا أد٣   يكددسٚز٠   

َٛاقددحل اْڀ٬قٗدد  ااذلاشٜدد١ َددٔ صدد٬ٍ َعسؾد١ ٖددرٙ ايٓػدد ط ا َددٔ    أ ُدد ٍايكٝد ّ    اٍ

 ٱاب طٗ  قبٌ ٚقٛ ٗ .

َدٜٓد١ ايبٝكد ٤خ ؾكدد ق  ًدت ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل         اٍَٚ  أْي َهًـ    يددصٍٛ   

 ًٞ قبٌ ضؿسٟخ ٭ٚؾٝ٘  أضساٞخ نٕٛ ا١ُٕٗ ن ْت صڀرل٠ ٚقد ا٪دٟ ٫ زلو اهلل 

اعسقددٞ يًكتددٌ أٚ ايطدد ٔ إٔ  ٴددسف أٚ أْهػددـ أَددسٟ. يكددد ن ْددت ؿٛدد١ َدد٪ثس٠      اٍ

ثس٠ أٜكدد ڄ اًددو  ايددَ زلعتٗدد  َددٔ ايددس٥ٝظ ضدد ٌٕخ ٖٚددٛ ٜتؿددسف َعددٞ    ٚنًُدد ا َدد٪

اؿدسف ايك ٥ددد اآددو ٚايسؾٝددل ايددٛٗخ ٜٚػددعسْٞ   يڀُأْٝٓدد١خ ٚوططددي  َهدد َْ   

 اٍايطدٝ ز٠ يٓدرٖ     اٍيدٜ٘ ٜٚعڀٝي د ُ  َعٜٓٛ خ اٝك ق ٍ يدٞ: ٖٝد  أؾدعد َعدٞ     

صيددٞ ٚضددًِ  ًدد٢  َٓ آٍَصيددو نددٞ أز٣ أ٫ٚدى ٭ط٦ُددِٓٗ  ٓؿطددٞ. ٚؾددٌ ايددس٥ٝظ  

ٍڈ َددٔ ا٭ثدد  خ ٜٚؿتكددس         ؾددساؽ  اٍأ٫ٚدٟخ يهٓدد٘ ؾددٛ ٧ َدد  زأ٣ ؾكددد ٚ ددد إٓددصٍ صدد 

ايٓددّٛ ايعدد دٟ نددٕٛ ايٛددسٚف ن ْددت ؾددعب١خ ؾ يساادد  اٝٓٗدد  ندد ٕ قدد٬ٝ٦ َٚؿدد دز      

ايدصٌ قدٚد٠خ اأثس ايس٥ٝظ ٕ  زأ٣ يهٓد٘ ندتِ ذيدو ؾڀُدإٔ ا٭٫ٚدخ ٚأ ڀد٢ ا دي       

  ٛ داز ايس٥ ضدد١. ثددِ ٚدٸ ٓدد    اٍٍ ٗ أٟ ؿٛدد١ ا٭ندددل قُددد زضدد ي١ غدد٘ ٜدددٙ يًدددص

ٚ  د يٝأَس   زضد ٍ أثد   َٓصيٝد١ يٮضدس٠خ  نُد  ٚ د٘ أَدساڄ بصدس ٕددٜس َهتبد٘   ٜؿد ٍ            

 َٓصيٞ.  اٍزاايب  غٗسٜ  

َ  ٜٓبػٞ قٛي٘خ أْ٘ ن ٕ   َهد ْٞ ؼطدٌ ٚدسٚف َعٝػد١ أضدساٞ ٭ عًدٗ  اعدٝؼ        

  ُ ٝددص٠  سؾدد م ايطدد٬ه ٭اؿددٌ  ٗ َطددت٣ٛ  ٝددد ندد ٕ   َهدد ْٞ إ أڂضددتكٌ  ٬قدد اٞ إت

     ٕ يهددٔ  ػددل   .َ ددٌ غددرلٟ  ًدد٢ إسنددص اي٥٬ددل  تدد زىٞ ٚإ اضددتكس ٗ ايع ؾدد١ُ  ددد

 ٤ اجملتُددحلخ قددد  ايددٛطٔ ٚايددسٚه ايٛطٓٝدد١ ايؿٝ قدد١ ٚغددعٛزٟ  كددسٚز٠ إطدد ١ُٖ ٗ  ٓدد      

ٚايٓؿدٛذ ٗ   ١غة ايڀسف  دٔ اًدو ايؿدسف ايدَ ضدتُٓجلي اؾد ٙ ٚايطدًڀ       أ عًي 

َؿددد دز ايددددصٌ إػسٜددد١ ايدددَ أاٝجلدددت يدددٞ  ٗ إًُهددد١    ٚأ٬ٍ كَساًددد١ َددد   عدددد ا٫ضدددت 

ٚطيخ  ػسض ايٓك ٍ َٔ  اٍاٞ   ٥داڄ دايعس ١ٝ ايطعٛد١ٜخ ايَ اسنتٗ  َجلة ازا

 َددحلايٛيٝددد٠خ زاقددٝ ڄ  دد يعٝؼ ايبطددٝ٘   ٗ اطدد ز ايدٚيدد١  ڄأ ددٌ ؼسٜددسٙخ ٚايعُددٌ َٛٚؿدد 

    ٔ غدددٛـ  أضددساٞخ غدددأْٓ  غدددإٔ ايػ يبٝددد١ ايعُٛدد٢ َدددٔ ايػدددع  بْدددراىخ ايددَ   ْدددت َددد

 ايعٝؼ  طب  ايٛسٚف ا٫قتؿ د١ٜ ايؿعب١ ايَ ا٬غت ؾُٝ   عد ادزهٝ ڄ.

َٛقددٛع إُٗدد١ ايددَ نًؿددت  ٗدد  صدد زع ادددٚد اؾُٗٛزٜدد١خ ؾكددد غدد دزا    اٍٚ دٛد٠ڄ  

َدٜٓددد١  ددددٕ  عددددد إٔ ٚدٸ دددت أضددددساٞخ ٚ ددددأا زاًدددَ ايٓكدددد ي١ٝ اؾدٜدددد٠ ااؿٛؾدددد١       

 ٓه١ َع .  ٕ  طسخ ٚايَ اتڀً  ايٝك١ٛ ٚاؿرز ٚاؾسأ٠ ٚاؿ
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ضد ؾسا َدٔ  دددٕ ٚأْد  أٓددٌ َُٗد١  طدهس١ٜخ ٚيهددٞ أْؿدرٖ   ٓ دد ه ند ٕ  ًددٞ إٔ          

ٝٳددٌخ َددٔ أ ددٌ ايٛؾددٍٛ   اشلدددف إڀًددٛ خ ٚ ٓدددَ    اٍأ ٹدددٸ ايعٴدددٸ٠ ٚا تهددس ايٛضدد ٥ٌ ٚاؿٹ

َٓڀك١ ٜ ؾحلخ ٚٗ ااد٣ ايكس٣ ايٛاقع١  كدس  اؿددٚد َدحل ايػدُ ٍ   ػد ٙ       اٍٚؾًت 

ٞٳٸ ٖددرٙ إددس٠ إٔ أقددّٛ        َٓڀكدد١ ايبٝكدد ٤خ قُددت   ٫ضددتعدا     د يً ددسٚعخ ٚندد ٕ يصاَدد ڄ  ًدد

أزاقدٞ ايدٚيد١ اجملد ٚز٠خ ٚيدريو      اٍ  يتُٜٛ٘خ ات٢ أضتڀٝحل  بٛز اؿدٚد ٚايٛؾٍٛ 

خ ٚ ددا يًدبظ  ُد ََ    "اؾٓبٝد١ "اغذلٜت ٓ زاڄ  ٚأصرا  ٓدقَٝ ٚض٬اٞ ا٭ دٝة  

 ڄ ٚنٛاد ڄ  ايكد١ّ ايَ نٓت أيبطٗ  قبٌ إٔ أؾرل ق  ڀ خ ؾ زادٜتٗ  ٚازادٜت قُٝؿد 

 ٚؾٛط١خ نٞ أٚٗس َٛٗس غٝ  قب١ًٝ.

٫ٚضدتهُ ٍ ٖدرٙ إطددسا١ٝخ ْطدكت َدحل أاددد إٛثدٛقٌ يٝهدٕٛ َساؾكدد  يدٞ ٗ ٖددرٙ         

ايسا١ًخ ٖٚٛ ا٭مح  اطٔ  بد ايؿدؿٞ ْ ؾدس ٭ضد ؾس زانبد ڄ  ًد٢ اؿُد ز ايدرٟ ٜكدٛدٙ         

 اٍ ايبٝك ٤خ ٖٚٓ ى ٚدٳٸ ت َساؾكٞ ايرٟ   د َٚع٘ اؿُد ز  اٍَساؾكٞخ ات٢ ٚؾًٓ  

ٜددد ؾحل. أَددد  أْددد  ؾكدددد اضدددتأ سا غسؾددد١ ٗ أادددد إكددد ٖٞخ ٜدددد ٢ َكٗددد٢ أًَٗٝددد١خ نُددد     

اضددتأ سا َه ْدد  يً ًددٛع ٗ ا٭ٚقدد ا ايددَ أزٜددد ؾٝٗدد  َك  ًدد١ أادددخ ندد ٕ ذيددو  ٗ      

َٓصٍ غ ـ ٜد ٢ قُد  دلخ ٚن ٕ ًّدو َڀعُد ڄخ  ؾعًدت ذيدو يًتُٜٛد٘  ًد٢       

أَدد نٔ اٛا ددد ايعٓ ؾددس  َٛقددحل ضددهي ا٭ؾددًٞ ي٬اتٝدد ٙخ  عدددٖ   دددأا ايبجلددك  ددٔ   

 ايؿ ز٠ َٔ اؾٓٛ خ ٚايتعسف  ًِٝٗ ضساڄخ ٚ ٔ طبٝع١ يك ٤ااِٗ.

نٓت أؼسى ؼت اضِ َطتع ز ٚاسن١ َدزٚض١خ ٚنٓدت اسٜؿد ڄ  ًد٢ ايتُٜٛد٘     

يػددهًٞخ ٚصدد٬ٍ ؾددذل٠ ٚ ٝددص٠ نٓددت قددد ُهٓددت َددٔ َعسؾدد١  دددداڄ َددِٓٗ  ڀسٜكدد١ غددرل    

ٕ َب غس٠خ  نُ  اضتڀعت ْط   ٬قد١ طٝبد١ َدحل  ددد َدٔ أ        ٞٓڀكد١ ٖد  ضدٌٗ يد    ٓد ٤ ا

ٚٸدا َعًَٛد ا  ؼددد أَد نٔ ػُعٗدِ         اٍآؿٝر ََُٗ.  عدٖ   دا   ددٕ ٚقدد ادص

خ ٚشلدددرا "اؾٓدددٛ "اددددٚد ايدٚيددد١   اٍٚاْڀ٬قٗدددِ ًُٜٚٛدددِٗ ٚنٝؿٝددد١ َٓدددحل دصدددٛشلِ   

ايػدددسض ايتكٝدددت  دددس٥ٝظ اؾُٗٛزٜددد١ ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞ ايدددرٟ اطًعتددد٘  ًددد٢ اًدددو          

 ٝٗ ا اؾدٜد٠ ي٬ضتُساز ٗ ٖرا ايعٌُ.ايتؿ ؾٌٝخ َٚٛ بٗ  أ ڀ ْٞ ايتٛ 

ٚ٭ْي نٓت ٫ أڂ ٝد ايكسا٠٤ ٚايهت  ١ ؾكد طًبدت َدٔ ايدس٥ٝظ إٔ ٜهدٕٛ ظد ْيب       

أادد ا٭ؾدساد هٝدد ايكددسا٠٤ ٚايهت  د١ َدٔ إٛثدٛقٌ نددٞ أضدتعٌ  د٘ يهت  د١ ايتكدد زٜسخ          

 ًُدو   يهٔ ايس٥ٝظ زد  ًٞ ق ٬٥ : ٫ أزٜد َٓو أٟ اك زٜس أْ  أزٜدد إٔ أزلدحل ْتد ٥    

َددٔ اذا دد١ ؾددٓع ٤ ٚيٓدددٕخ ايٛقددحل صڀددرل ٖٚددرٙ ايعٓ ؾددس اٗدددد أَددٔ ايددٛطٔ ٚاص ددصع        

ايعُددٌ ايددرٟ قُددت  دد٘ زا٥ددحلخ ٚا٭ٕ ضددٝهٕٛ   ضددتڀ  تو َٓددحل ادددٚ  أٟ       خضددتكسازا٫
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  ْبدددو    اٍاصذلاقددد ا ٗ اددددٚدْ    ػددد ٙ َٓڀكددد١ ٜددد ؾحلخ اضدددتعٔ َدددٔ ا دددل  ٗدددِ         

 ايت سٜب١ٝ قبٌ ٚقٛ ٗ .   ُ ٍيتكڀعٛا دا س ا٭

 ايٝٗد  ايبٝك ٤  عد إٔ اعسٸؾت  ٢ً أَد نٔ ايددصٍٛ ٚاـدسٚع     اٍا َٔ  دٜد  د

ٝٸدد٠ َدحل    خ ٚأصدر ا َعدٞ ٖدرٙ     ددد َدٔ إدٛاطٌٓ ٖٓد ى نُد  أضدًؿت      ٚز ڀت  ٬ق١  

إس٠ ث٬ث١ أؾساد ٖٔ أثل  ِٗ ٖٚدِ ا٭صد٠ٛ قُدد  بدد ايدس  ْ ؾدس ٚ ًدٞ  بدد ايدس           

 ٓ  خ اٝدك ُهٓد  َدٔ اابد ٙ     ايطًُٞ ٚقُد اطٌ غٛ ١خ ٚقد اضتڀعٓ  ؼكٝل ٖددؾ

 ايت سٜ . أ ُ ٍ دد َٔ اا ٫ٚا ٫صذلام اؿدٚد ٚادص ٍ إتؿ ساا ٚايكٝ ّ  

ايت سٜبٝددد١ ايدددَ ن ْدددت اكدددّٛ  ٗددد  ٖدددرٙ ايعٓ ؾدددسخ َدددٔ ا٭َددد نٔ     ُددد ٍيهدددٔ ا٭

ا٭صدس٣ ايدَ مل ٜدتِ ايدتُهٔ َدٔ اػڀٝتٗدد خ قدد  عًدتي أ دٛد ٭غدسه يًكٝد د٠ ايعًٝدد            

 ٛ ٣خ ٗ ٚدٌ قدعـ اَه ْٝد١ قٝد د٠ َدٜسٜد١ ٜد ؾحل ااددٚد٠        نٝـ اٛضحل ْػ ٙ ٖرٙ ايكد

اؽد ذ قدساز  تػدهٌٝ     اٍ ٢ً اػڀ١ٝ ذيوخ ٖ  اٳددٳا  دٛشٜس ايددؾ ع اٝٓٗد   ًدٞ  دٓذل       

اددددسع اؿدددددٚد َٚسنددددصٙ َٓڀكدددد١ اؿددددد اا ذٜدددد١ يًُٓدددد طل ايػددددُ ي١ٝخ أٟ ادددددٚد    

ٛ اؾُٗٛزٜد١ ايعس ٝد١ ايُٝٓٝد١ َدحل َٓڀكد١ ٜد ؾحلخ يتهدٕٛ ؼدت          ٝٹٸُ  َطد٦  عددد  يَٝخ ٫ضد

اغ  ١ َؿ دٖد  إٔ َٓڀكد١ اؿدد قدد اطدك٘  ٝدد َد  ٜطدُِْٛٗ   ٕساصقد١خ أٟ ايعٓ ؾدس           

إع زق١ يًٓٛ ّ ايكد ٥ِ ٗ  ٓدٛ  ايدُٝٔخ أٚي٦دو ايدرٜٔ ُهٓدٛا ٗ اادد٣ إدساا َدٔ          

ا تك ٍ َط  د إدأَٛز ٗ َٓڀكد١ ٜد ؾحلخ ا٭مح ق ضدِ  دٛضخ ٚندرا ق ٥دد أَدٔ إدٜسٜد١          

  َ ٜدد ؾحل قدد دٌَ َددٔ  دددٕ  ددٔ طسٜددل     اٍسٚزُٖدد  ٗ ٜدد ؾحل ؾدد حل اطددٌ ايدددلٟخ  ٓددد 

َهددرلاع ثددِ ايبٝكدد ٤ اٝددك  ددس٣ ا تك شلُدد  ٗ ايبٝكدد ٤ ٚعددٛشاِٗ زٚاادد  َددٛٚؿٞ     

ٜٸ ٖدد خ ٚقددد ن ْددت ٖددرٙ ايككدد١ٝ ْكڀدد١ ضددًب١ٝ ٗ اددل         َدٜسٜدد١ ٜدد ؾحل ايددَ ضددًبُٖٛ  ا

ايكٝد د٠ ااًٝد١ ٗ ٜد ؾحل بْدراىخ ٚزغدِ أْد٘ مت اطد٬م ضدسااُٗ   عدد اضدت٬ّ اٗدٜدداا            

 يكٝ د٠ ايعًٝ  ٗ  دٕ.َٔ ا

     ٚ ٍ ؿدددسع َطددد٦ٛ  غدددسا  ًُدددٞ ٗ َٓڀكددد١ اؿدددد ندددسنٔ اضدددتڀ٬ع  طدددهسٟ 

 أ ُددد ٍاؿددددٚد. اٝدددك اضدددتڀعٓ  إٔ ْطدددد ْٝدددحل اي ػدددساا ايدددَ ن ْدددت ادددأاٞ َٓٗددد       

ايت سٜددد خ صؿٛؾددد   عدددد إٔ شٴٚدْددد  َ ُٛ ددد١ َدددٔ إع زقددد١ ايػدددُ ي١ٝ إتٛا دددد٠ ٗ  

ٕكد ٌَٚ اي ددٛزٌٜخ أٚي٦دو ايددرٜٔ   اؾٓدٛ خ ٚايدَ أطًكددت  ًد٢ ْؿطدٗ  اضددِ َُٓٛد١ ا     

اٛغًددٛا ٗ  ُددل إٓدد طل ايػددُ ي١ٝ ٚٚ ٗددٛا قددس  ا َٛ عدد١ شلددرٙ اجملدد َٝحل ٚيٓٛدد ّ         

ٌٸ ٜد ِ َع زق١ اؾٓٛ  ّٚٛشل    يط٬ه ٱق٬م ا٭َٔ.  ؾٓع ٤ ايرٟ ٚ

ٔددددظ  ػددددس   َدددد  قكددددٝتٗ  ق ٥دددددا ؿددددسع اؿدددددٚدخ ن ْددددت ص٬شلدددد  إٓڀكدددد١       

مل ٜكتؿددس ا٭َددس  ا.اضددتكسازاؾُٗٛزٜدد١ أَٓدد  ٚ اؿدٚدٜد١ ٗ ٜدد ؾحل  َددٔ أؾكددٌ َٓدد طل 

 ًد٢ ذيدو  دٌ نٓدت  ًد٢ زأع إكدد اًٌ ايدرٜٔ غد زنٛا ٗ إعد زى ايدَ ْػدبت  ددٌ           
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ٚاؾُٗٛزٜددد١ ايعس ٝددد١ ايُٝٓٝددد١    "اؾٓدددٛ "ْٗٛزٜددد١ ايدددُٝٔ ايدّكساطٝددد١ ايػدددعب١ٝ    

ْػدٛ  ادس     اٍ ٓدَ  اْؿ س ايٛقدحل  دٌ ايددٚيتٌخ ٚأد٣     1972. ؾؿٞ   ّ "ايػُ ٍ"

ٗ ْٝحل  بٗ ا ايكت ٍ ايٛاقع١  ٢ً إٓ طل اؿدٚد١ٜخ ٗ ٖرٙ إعسن١ نٓدت أقدٛد   

 اٍفُٛ د١ َهْٛد١ َددٔ ث٬مث ٥د١ َك اددٌخ ُهٓد   ٗد  َددٔ دادس ايعدددٚإخ  دٌ ٚايتٛغددٌ         

 داصٌ ادٚد ايػُ ٍ ٗ ايبٝك ٤.

ٖٚدرا َدد   ددس٣ أٜكد ڄ ٗ  ُددّٛ اؾبٗدد ا اؾٓٛ ٝدد١ اٝدك ُهٓددت ايكددٛاا إطددًجل١      

ايعُدددل ٚايطدددٝڀس٠  ًددد٢ َعٛدددِ َٓددد طل ا  ٚاسٜددد  ٚاعدددص     اٍايددددصٍٛ ٚا٭َدددٔ َدددٔ 

ٚغرلٖدد  ٗ  ُددل أزاقددٞ اؾُٗٛزٜدد١ ايعس ٝدد١ ايُٝٓٝدد١خ ٚمل ٜ ددِٓٗ  ددٔ ذيددو ايصاددـ     

ادددٚد  دٚيدد١  اٍا٫ْطددجل    اٍضدد٣ٛ اٗدٜددد ٚادددصٌ  عددة ايدددٍٚ ايعس ٝدد١خ ٖدد  أد٣  

 ٕ قد ػدد  د ّ  ْٗٛز١ٜ ايُٝٔ ايدّكساط١ٝ ايػعب١ٝخ يهٔ ايٓصاع  ٌ ايدٚيتٌ ن

ْػددٛ  اؿددس  َددس٠ أصددس٣خ ٚؾٝٗدد  نٓددت ا قددسا أٜكدد ڄخ ٗ  ددبَٗ     اٍٖدد  أد٣  1978

ايكت يٝدد١ ٗ َٓڀكدد١ ٜدد ؾحل َددداؾع   ددٔ ايددٛطٔ.  نطدد  اؾٓددٛ  ٖددرٙ إعسندد١ أٜكدد ڄ     

 ُددل إٓدد طل ايػددُ ي١ٝ ٚمل  ّٓعٗدد  َددٔ ذيددو ضدد٣ٛ   اٍٚاٛغًددت قٛاآدد  َددس٠ أصددس٣ 

 زع يًُس٠ اي  ١ْٝ.ادصٌ  عة ايدٍٚ ايعس ١ٝ ايرٟ َٛ

 الصراع بٌن سالمٌن وجناح عبدالفتاح إسماعٌل

اتد٢  دد ّ   1969ن ْدت ؾدذل٠ اهدِ ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًددٞ ايدَ اَتددا َدٔ  د ّ           

قددد أضطددت  داٜدد١ ْٛدد ّ  دٜدددخ  ٴددسف  تٛ ٗدد٘ ا٫غددذلانٞخ أصددر  ًدد٢   اكدد٘            1978

ت ا٭َدددٔ ادددٛؾرل ايتعًدددِٝ اجملددد ْٞ ٚايؿدددجل١ اجمل ْٝددد١ ٚايككددد ٤  ًددد٢ ايبڀ يددد١ ٚا بٝددد     

ٗ ايبًد.. اخل. نُ  غٗدا ٖرٙ ايؿدذل٠خ ا دسا٤اا ثٛزٜد١ َتدأثس٠  ت س د١        ضتكسازٚا٫

ا٫ؼدد د ايطددٛؾَٝ بْددراىخ ايددرٟ ندد ٕ ّ ددٌ قڀبدد  ز٥ٝطددٝ  ٗ ايؿددساع ايعدد ٕٞ ايددرٟ     

ُجلٛز ٗ اػ ٌٖ أٚ َعطهسٜٔخ  ُٖ  إعطهس ا٫غذلانٞ  كٝ د٠ ا٫ؼ د ايطدٛؾَٝ  

 د٠ اي٫ٜٛدد ا ا٭َسٜهٝدد١خ ُ ًددت اًددو اٱ ددسا٤اا   يككدد ٤    ٚإعطددهس ايسأزلدد يٞ  كٝدد 

ًَهٝددد١ يًدٚيددد١خ نُددد   دددسا اعب٦ددد١     اٍ ًددد٢ ايكڀددد ع اـددد ف ٚؼٜٛدددٌ ندددٌ غددد٤ٞ    

ٗدد   دد  سا٤ ؽؿددٝة ايسٚاادد خ اتدد٢ صس ددت إطددرلاا اؾُ ٖرلٜدد١       اقٓ  اؾُدد ٖرل ٚ

اٗتددـ "ؽؿددٝة ايسٚااددد  ٚا دد ". نددد ٕ ايػددسض َدددٔ ذيددو ٖدددٛ َٛا ٗدد١ ايٛدددسٚف        

 ايدلٜڀ ْٞ.   ضتعُ زايؿعب١ ايَ   ْتٗ  اؿه١َٛ  عد ا٫ضتك٬ٍ َٔ ا٫ا٫قتؿ د١ٜ 
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 دسشا صد٬ٍ اًددو إساًد١ غ ؿد١ٝ ايددس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًددٞ نك ٥دد ْدد ٖرلٟ        

قبٛ خ ٚاشدادا  غعبٝت٘ ْٛدسا ٱص٬ؾد٘ ٚاٛاقدع٘ ٚاصَد٘خ اٝدك غدٗدا ايدٚيد١ ٗ        

  ُ  ٖرلٜد١ يبٓد ٤ إددازع     ٗدٙ ايٓصا١ٖ ٚايػؿ ؾ١ٝ ٚا٫ْكب ٙ ٗ ايعُدٌ ٚإبد دزاا اؾ

ٚإطتػؿٝ ا ٚغل ايڀسق ا ايَ ن ْت غب٘ َعد١َٚ َٔ قبٌ ٗ ند رل َدٔ َٓد طل    

ايددددب٬د. نُدددد  أڂغددددسنت إددددسأ٠ ٗ ايعُددددٌ ايطٝ ضددددٞ ٚاؾُدددد ٖرلٟ ٚاضددددتت  ا٭َددددٔ      

 . ضتكسازٚا٫

 ٝددد إٔ غ ؿددٝ٘ ايددس٥ٝظ ايكٜٛدد١ ْٚػدد ط٘ ايدددا٥ِ  

قدددد  عًددد٘خ نُددد  قٝدددٌخ ٜأصدددر ؾددد٬اٝ ا  ددددد َدددٔ        

اا ٚإ٪ضطددد اخ زَددد  عطدددٔ ْٝددد١خ ؾعًددد٢ ضدددٝبٌ  ايددٛشاز 

ٛٸٍ َ٪ضطد١ ايٓكددٌ ايدددلٟ َدٔ َ٪ضطدد١ ا  عدد١      إ د ٍ ادد

َ٪ضط١ ا  ع١ يًس٥ ض١خ  ٓدَ  أدصدٌ   اٍيٛشاز٠ ايٓكٌ 

ْٛدد ّ ايٓكددٌ   يت نطددٞ ايتدد  حل يًدٚيدد١ يٝجلددٌ قددٌ     

ْػدد ٙ  ايكڀدد ع اـدد فخ ٖٚددٛ َدد   ٴددسف يددد٣ ايػددع     

يػدددد ـ اضددددِ ا اٍْطدددب١   "ايدددددٳٸ  "اٝٓٗددد   طددددٝ زاا  

 س ددد٫  ٔ ٖرٙ إ٪ضط١خ ٚغَٝط٦ٛايرٟ  ٝٓ٘ ايس٥ٝظ 

ذيددو َددٔ إرصددرخ ٚ ًدد٢ ايددسغِ َددٔ أٟ اصؿ قدد ا ادددثتخ ا٫چ إٔ ايتدد زٜ  ٜػددٗد  ًدد٢       

 ْصا١ٖ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل  ًٞ ٚاص٬ؾ٘ ٚاب٘ يػعب٘ ٚٚطٓ٘. 

ند ٕ ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝدحل   يٓطددب١ يددٞ ايك ٥دد اابددٛ  ايددرٟ مل أڂصد يـ يدد٘ أَددساڄخ      

يو ضأاهٞ عٝ دٜد١خ ٚ عٝددا  دٔ  دٛاطؿٞ ايػ ؿد١ٝ اؾٝ غد١ ػد ٙ ضد ٌٕخ         َٚحل ذ

  يًتد زٜ خ ٚ ددل٠   اْؿد ؾ قؿ١ اًو اـ٬ؾ ا ايدَ  ؿدؿت عهَٛد١ ايدس٥ٝظ ضد ٌٕخ      

 ٕٔ ٜعتدل. 

إ ايؿساع ايرٟ داز  ٌ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل  ًٞ ٚفُٛ ت٘ َدٔ  ٗد١خ ٚ دٌ  بدد     

ٕ ٚد ٖسٙ ا٫اٗد ّ يًدس٥ٝظ َجل ٚيد١      ايؿت ه ازل  ٌٝ ٚفُٛ ت٘ َٔ  ١ٗ أصس٣خ ند  

ايت ًٞ  ٔ ايٓٛ ّ ا٫غذلانٞ ايطدٛؾَٝخ ٚاٛ ٗد٘ مدٛ ايؿدٌ َٚػ شيد١ ايطدعٛد١ٜخ       

ٚداصًٝدد  اعصٜددص ؾدد٬اٝ ا ايس٥ ضدد١خ  ًدد٢ اطدد   اكًددٝـ ؾدد٬اٝ ا اؿهَٛدد١. يهددٔ    

ايؿددساع اؿكٝكددٞ اـؿددٞ ٖددٛ اصددت٬ف زؾدد م ا٭َددظ يٝؿددبجلٛا أ دددا٤ ايٝددّٛخ  طددب        

ا ٗدد ا ٚاسا ددحل  اٍغددعب١ٝ ايددس٥ٝظ ايدَ طػددت ٗ ايػدد زعخ ٖدد  أد٣   ايػدرل٠ َددٔ اشدٜدد د  

ايػ ؿددٝ ا ا٭صددس٣ ايددَ ن ْددت اٛاشٜدد٘ ٗ ايطدد  لخ شد  ًدد٢ ذيددو ا٭ْ ْٝدد١ إؿسطدد١   

ٚايتػدددد ٚٚ ددٛد إطتػدد زٜٔ إٓدد طكٌٝ ٚايٓؿعددٌٝ إٓدد ؾكٌ ايددرٜٔ ندد ْٛا ٜكؿددٕٛ       

 ٚزا٤ نٌ طسف يتأ ٝ  ايٓ ز  د٫ َٔ أ دٖ .
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 ف عن إطاره الصحٌحخروج الخال

أصددر اـدد٬ف  ددٌ ايڀددسؾٌ ٜتصاٜددد ادددزهٝ خ اتدد٢ أؾددبجلت َدد  اطدد٢ُ َك ٜددٌ         

ايكد ا ايددَ ًٜتكدٞ ؾٝٗدد  ايكٝد دٜٕٛ ضدد ا١ڄ َٚه ْد ڄ يتبدد دٍ ا٫اٗ َد ا ٚايػددت ٥ِخ اٝددك       

ن ْدت نددٌ فُٛ د١ ػًددظ َٓؿدسد٠ يتُدد زع  ًُٝد١ ايتجلددسٜة قدد ا٭صددس٣خ ٚمل       

١ اؿدٛازخ َٚد  أْدي ٗ اًدو ايؿدذل٠ نٓدت       هًطٛا َٜٛ  ض١ٜٛ َحل  عكِٗ  ٢ً ط ٚي

قطٛ    ٢ً ايس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ ؾكدد ند ٕ ايتع َدٌ َعدٞ ٚاؿددٜك ٜدتِ  ًد٢           

 ٖرا ا٭ض عخ دٕٚ إ ٜهًـ أاد ْؿط٘  ٓ ٤ َعسؾ١ زأٜٞ أٚ ٜطع٢ يًجلٛاز َعٞ.

َددحل فُٛ دد١ َددٔ ايهددٛادز د دد  يدد٘   اكددسا يكدد ٤ٶ أْدديؾعًدد٢ ضددبٌٝ إ دد ٍ أاددرنس  

ٚ ٴكدد  ؾكٌ قطٔ  بدداهلل ٚ بدد ايعصٜدص  بدد ايدٛيٞ خ      اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ايكٝ دٜ ٕ ٗ 

 ذا  دددٞ أزلدددحل ن٬َددد  غسٜبددد  َدددٔ قبدددٌ ايدددس ًٌ   ؾدددخ "ايػدددٗدا٤"ندددسٜذل ٗ  ُددد ز٠  ٗ 

 اٍقتددٛاٙ ايتجلددسٜة قددد ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ قدد ٫ ؾٝدد٘ إ ايددس٥ٝظ ؼددٍٛ         

    ٚ أْد٘ أ ٗدت دٚز ايهدٌخ    ضًڀ ٕ ٚاْ٘ ٜتدصٌ ٗ غد٪ٕٚ ايدٛشازاا ٜٚتددصٌ ٗ ؾد٬اٝ اٗ خ 

نُدد  قٝددٌ اْدد٘ ضددع٢ ٱق َدد١  ٬قدد ا صؿٝدد١ َددحل ايطددعٛد١ٜ ايددَ    خٚؾدد ز اٯَددس ٚايٓ ٖٞ

ن ْدددت اٝٓٗددد   ًددد٢  ددددا٤ َدددحل دٚيددد١ اؾٓدددٛ خ ؾٛ ٦دددت  ٗدددرا ايڀدددسه ٚا ٚيدددت ًُٕددد١     

إٛقدددٛع قددد ٬٥: إ طدددساهِ ٖدددرا يدددٝظ ٗ َه ْددد٘ ٚ ًدددٝهِ إٔ اهْٛدددٛا  ٓدددد َطدددت٣ٛ         

ٛ إ ٭ٕ  "إهتدددد  ايطٝ ضددددٞ"را ايٓددددٛع ٗ اط زٖددد   ي١ٝ يتٓ قػددددٛا أٟ قكدددد ٜ  َدددٔ ٖدددد طددد٦

 اشل ١ٜٚ. اٍاأ ٝ  اـ٬ؾ ا ٚايطرل   يٛطٔ  اٍايػ زع ٫ ٜ٪دٟ ا٫چ  اٍصسٚ ٗ  

ٞٸ قد ٬٥: أْدد  أ دسف اْددو َتدأثس  دد يس٥ٝظ         يهدٔ ا٭مح ؾكددٌ قطدٔ ندد ٕ قدد زد  ًدد

ل إٔ اذٖ  ٚأ ًػ٘ َ  قًٓ ٙ. ق طعت٘   يكٍٛ: أْ  يٝظ َٔ طبعٞ ْكٌ ايهد٬ّخ ٚيهدٔ ثد   

َددٔ  ددٌ اؿ قددسٜٔ َددٔ ضٝٛؾددً٘خ يهددٓي أٚد إٔ أضددأيو إ نٓددت َٓ قدد٬ڄ اسٜؿدد ڄ     

 ٢ً ايٛطٔخ ٕ ذا ٫ اٛا ٘ ايدس٥ٝظ ٚ ٗد  يٛ د٘ ٚاٛ د٘ يد٘ ٖدرٙ ا٫ْتكد دااخ  دد٫ڄ َدٔ          

 آ ٚشل   ٗرٙ ايڀسٜك١.

 اٍأْٗٝت ن٬َٞ ٚاْطجلبت َٔ ذيو ايًك ٤ غ قدب خ ٚاٛ ٗدت  دٓؿظ ايًجلٛد١      

أْ  ٗ ايڀسٜل مل ٜػ دز   يٞ ادٜك ؾكٌ قطٔ ٚ بدد ايعصٜدص   ٚؾُٝ   خَٓڀكَ ٜ ؾحل

 بددد ايددٛيٞخ اذ أاططددت إٔ ٚزا٤ ذيددو غدد٦ٝ ڄ َدد  ٜدددٚز ٗ ايهددٛايٝظخ َدد  داّ قددد ٚؾددٌ      

ٜٸ ڄ ق دَد ڄ قدد ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل       اٍا٭َس  َٴس ٖرا إطت٣ٛخ ٚأٜكٓت إٔ ٖٓ ى  ٬ُڄ اأځ

 ى ضدد٣ٛ  كددع١ أٜدد ّخ اتدد٢ َٓصيددٞ يهددي نٓددت قًكدد ڄخ ٚمل أَهدك ٖٓدد   اٍ ًدٞخ ٚؾددًت  

َدٜٓدد١  دددٕ ٭يتكددٞ  ؿدددٜكٞ ٚزؾٝكددٞ ٗ ايٓكدد ٍ قُددد ؾدد حل       اٍ دددا فدددداڄ  
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َڀٝدحل ايدرٟ ندد ٕ اٝٓٗد  ٚشٜددساڄ يً  ز ٝد١ ٚادس ڀي  دد٘  ٬قد١ ثكدد١ ٚاادذلاّخ ق  ًتدد٘         

ٚدصًت َع٘  َب غس٠   ؿددٜك  ادٍٛ َد  زلعتد٘  دٔ ايدس٥ٝظخ ٚطًبدت زأٜد٘ ٗ ذيدو          

ٞٸ قدد ٬٥ : يدددٛ ُدد     ت اق يدد١ أٚ ْٗ ٜددد١ ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝدددحل  ًددٞ ؾدد ٕ أَٗددد ا      يهٓدد٘ زد  ًدد

    ص٬ؾ٘ ْٚصاٖتد٘ ٗ  ًٝٓد  ٖدرا. ٚاضدتدزى قد ٬٥ :      اْط ْاؾٓٛ  أ تكد ئ ٜٓ ي 

إ يدٜد٘ قددز٠ َٖٚٛبد٘ قٝ دٜد١ ٫ ه زٜد٘ ؾٝٗد  أادد َدٔ ٖد٪٤٫ ايكد د٠خ ؾكدد ْدحل  ددٌ             

ا َدد  اتددٛؾس ٗ  ٝدد١خ اًددو ايؿددؿ ا ايددَ ْدد دز   ص٬قايؿددؿ ا ايطٝ ضدد١ٝ ٚايعطددهس١ٜ ٚا٭ 

 أندد دٚزٙ ٚزؾدٝدٙ ايٓكد يٞ ايطد  ل. ٚٗ صتد ّ ادٜ د٘       اٍق ٥د نٗدراخ ٖدرا اقد ؾ١    

نٞ ٜػدرلٚا   "أ ٢ً ١٦ٖٝ ضٝ ض١ٝ ٗ ايبًد"إهت  ايطٝ ضٞ  اقٓ عَڀٝحل أْ٘ ضٝجل ٍٚ 

َدٔ ٚ ٗد١ ْٛدسِٖ اـ ط٦د١ ادٍٛ ٖددرا ايس دٌخ ٚ دٓؿظ ايٛقدت ضدٛف ٜٓؿدو ايددس٥ٝظ           

ايطٝ ضدددٞخ ا٫چ إٔ َڀٝدددحل أٜكددد ڄ اضدددتدزى  ادٜ ددد٘   ضددد ٌٕ إٔ ٜعڀدددٞ ا تبددد زاڄ يًُهتددد  

 دد يكٍٛ : يهددٔ إػدده١ً اؿكٝكٝدد١ ايددَ ٜددتجل    ٗدد  إهتدد  ايطٝ ضددٞ اددٍٛ اددددصٌ           

ضدد ٌٕ ٗ نددٌ ؾددػرل٠ ٚنددبرل٠ ٚٗ نددٌ ايددٛشازاا اطدد  ش ُٗددِخ ضددببٗ  اهًٝؿدد ا          

إهتددددد  ايطٝ ضدددددٞ ْؿطددددد٘ يًدددددس٥ٝظ ٗ َت  عددددد١ اًدددددو ا٭َدددددٛز  إتعًكددددد١  ددددد يٛشازاا    

 خ ؾهٝـ ٜعتدلٕٚ ذيو ادصٴ٬ڄ.            ٚإ٪ضط ا

َٔ ص٬ٍ ادٜك َڀٝدحل ؾُٗدت  دٖٛس إػده١ً ٚأٜكٓدت إٔ اـد٬ف ضدٝتڀٛزخ ٚقدد         

ًچو  دٌ ا٭صد٠ٛخ ٚ  يؿعدٌ اشدادا ا٭َدٛز ضد٤ٛا اتد٢ أؾدبجل         اٍٜ٪دٟ زَ    تؾساع َطد

ٖددرٙ اـ٬ؾددد ا ٜتٓ ٚيددد٘ اؾُٝدددحل ٗ  ايػددد زع ٚٗ ايكدددٛاا إطدددًجل١ ٚٗ ا٭َدددٔخ ٚندددٌ   

 ش  سأٜ٘ َحل طسف. ٜٓجل 

ٚٗ ايٛقددددت ايددددرٟ ن ْددددت ؾٝدددد٘  ددددٛادز ا٭شَدددد١     

ايطٝ ض١ٝ ٗ اؾٓدٛ  اًدٛه ٗ ا٭ؾدلخ ؾد ٕ ايع٬قد١      

 دددٌ ايػدددُ ٍ ٚاؾٓدددٛ خ  ًددد٢ ايعهدددظ َدددٔ ذيدددوخ   

َطدددت٣ٛ اهددد  ٞ ْتٝ ددد١    اٍن ْدددت قدددد اْتكًدددت   

يً ٗٛد ايَ  رشل  ايس٥ٝطٌ اؾٓدٛ ٞ ضد مل ز ٝدحل    

   ُ ٝددددص  ًددددٞ ٚايػددددُ يٞ ا ددددساِٖٝ اؿُدددددٟ ايددددرٟ 

 ػ ؿددٝت٘ ايكٝ دٜدد١ ٚاضددتڀ ع إٔ ٜطددتًِٗ  عددة     

ايت  ز  اٱه  ١ٝ َٔ اؾٓٛ  ؾُٝد  ٜتعًدل  بٓد ٤    

ايدٚيددددد١ يٝ٪ضدددددظ يبٓددددد ٤ دٚيددددد١ ْٛددددد ّ ٚقددددد ْٕٛ ٗ    

 أن دس ايػدُ ٍ بْدراىخ ندٕٛ ايٛقدحل اٝٓٗد  ند ٕ       

ض٤ٛاڄ ٚؽًؿ ڄ َٔ اؾٓٛ خ نُ  إ اؿُدٟ ن ٕ 

  ت  دددددُددداْط ٚٛ  ددددددددداٛاق  يٛاد٠ اكٝك١ٝ َحل اؾٓ
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اًددو َددحل زغبدد١ ايددس٥ٝظ ضدد ٌٕخ شد  ًدد٢ ذيددو إٔ ايٛددسٚف قددد اٗٝددأا ابٓٗدد       زغبتدد٘

 يًٓٛ ّ ٗ اؾٓٛ  يكٝ ّ ايٛاد٠ ٭ٍٚ َس٠خ

يهددٔ  ُٝٓدد  ندد ٕ ايددس٥ٝظ اؿُدددٟ ٜطددتعد يصٜدد ز٠ اؾٓددٛ خ يػددسض ايتجلكددرل            

يعًُٝدد١ ايٛادددد٠خ ن ْدددت صٝددٛٙ إددد٪اَس٠ ؼددد ى ٱاب طٗددد  َددٔ قبدددٌ  عدددة أزنددد ٕ     

ندد ْٛا ٜددسٕٚ إ ايٛاددد٠ ضددتهٕٛ َٓ قكدد١ ٕؿدد ؿِٗخ نددِْٛٗ ٜسغبددٕٛ   اهُدد٘ ايددرٜٔ 

ايعٝؼ ٗ ٚقحل قبًٞ ٚؾٛق٢ ُهِٓٗ َٔ اٱثسا٤ غدرل إػدسٚعخ ٚ كد ٤ ايػدع   د ٬ٖ      

٫ ٜؿكدد٘ غدد٦ٝ ڄخ ٭ْٗددِ ٜعسؾددٕٛ إٔ ايٛاددد٠ َددحل اؾٓددٛ  ضددتؿسض دٚيدد١ ْٛدد ّ ٚقدد ْٕٛ         

اؿُدددٟ ٚأصٝدد٘خ   ٚضددتٓتٗٞ َؿدد ؿِٗخ ٚشلددرا دٴ ددسا إدد٪اَس٠ يًككدد ٤  ًدد٢ ايددس٥ٝظ     

أاددد إٓدد شٍ  اٍاًددو إدد٪اَس٠ ايػددٗرل٠ ايددَ ُ ًچددت  ددد ٠ٛ نددٌ َُٓٗدد   ًدد٢ اْؿددساد    

غتٝ شلُدد   ڀسٜكددد١ غدد دز٠ ٚ ػدددع١خ  عدددٖ  قددد َٛا    ايتٓدد ٍٚ ٚ بددد١ ايػدددا٤خ ٚ  يتددد يٞ مت   

 د١٦ْٝ يٲ ٬ٕ  ٔ ٚؾ ٠ ايس٥ٝظ اؿُدٟ ٚأصٝ٘. اصساع ع١ًُٝ 

 سالمٌن.. واغتٌال الحمدي

اضتػددع ز ايدددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝدددحل   بػدد  ١ اؾسّددد١     اٍـڀدددرل اد٣ ٖددرا اؿددد  ا   

ايٓهسا٤خ ٚأابڀت اًو إ٪اَس٠ َ  أڂلص َٔ ل ا ا  ٗ ضدبٌٝ اٛاٝدد ايدُٝٔخ ا٫چ إٔ    

ايددس٥ٝظ ضدد ٌٕ نددتِ غٝٛدد٘  ٚمل ٜكددِ  ددسدٸ ؾعددٌخ اتدد٢ ٜددتُهٔ َددٔ اكددٛز َساضددِ           

١خ اٝك  سؾت اْد٘  ؾٓع ٤ ٚنٓت َساؾك  ي٘ ٗ اًو ايساً اٍايدؾٔخ ٚ  يؿعٌ ض ؾس 

قٝددد د٠   اٍ كددد  َكتدددٌ ايدددس٥ٝظ اؿُددددٟ أزضدددٌ ايدددس٥ٝظ ضددد مل ز ٝدددحل  ًدددٞ زضددد ي١         

ٜڀًدد  ؾٝٗد  إٛاؾكدد١ ؿكددٛز َساضددِٝ ايدددؾٔ    "ايػددُ ٍ"اؾُٗٛزٜد١ ايعس ٝدد١ ايُٝٓٝدد١  

 يهِٓٗ مل ٜسدٚا  ٢ً ذيو.

ْٚٛدددسا شلٝبددد١ ٚقددد٠ٛ ايٓٛددد ّ ٗ اؾٓدددٛ  ٚ ٬قتددد٘ اؾٝدددد٠ َدددحل  ددددد َدددٔ ايسَدددٛش       

ايػُ ٍ قسز ايس٥ٝظ ض مل ز ٝدحل  ًدٞ ايدرٖ   دٕٚ اضدت٦رإخ اٝدك ْطٸدل        ايطٝ ض١ٝ ٗ

ٛٸٙ  دٔ َهد ٕ ٚشَد ٕ ايددؾٔ ٚ ٓددَ   دسف          َحل  عة ايكب ٙ َٔ زؾ م اؿُددٟ يٝبًػد

ؾدٓع ٤  دساڄخ  عدد إٔ أصددل قٝد د٠ ؾدٓع ٤        اٍ ريو أَس اساضت٘ ايػ ؿد١ٝ   يتٛ د٘   

يڀسٜلخ يرا مل ٜهٔ أَ َِٗ ٖٚٛ ٗ طسٜك٘ ايِٝٗ  أْ٘ ضٝأاٞخ ٚإٔ اساضت٘  ق د١َ ٗ ا

 ؾٓع ٤  ٢ً ًَ ايڀ ٥س٠. اٍض٣ٛ إٛاؾك١خ ٚغ دز ايس٥ٝظ َٔ  دٕ 

هْٛ٘ مل ٜدتِ اطد١ُٝ ايدس٥ٝظ  عدد     ي ٓد ٚؾٛيٓ  ؾٓع ٤ اضتكبًٓ   دد َٔ ايك د٠خ 

إكدددل٠ ٖٚٓدد ى   اٍ اٛ ٗٓدد  َددٔ ايؿٓدددم ٚخ "ايػددرلاإٛ"ؾٓدددم ْٚصيٓدد  ٖددرا ا٫ْكدد٬ خ  
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أدٜٓ  ايؿ٠٬  ًُٝٗ خ ٚ كد  ا٫ْتٗد ٤ َدٔ ذيدو غد ٖدْ       غ زنٓ  ٗ َساضِٝ ايدؾٔ ٚ

َطرل٠ ْ ٖرل١ٜ غ قب١ ن ْت اكرف قٝد د٠ ؾدٓع ٤  د يبٝة ٚايڀُد طِخ أَد  مدٔ       

  دٕ ٗ ْؿظ ايّٝٛ. اٍؾكد اٛ ٗٓ  َب غس٠ يتٓ ٍٚ ٚ ب١ ايػدا٤ ٚايعٛد٠ 

ايكٝدد د٠ "ٖٚهدرا  عدد  دٛد٠ ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝددحل َدٔ ؾدٓع ٤  كدد إهتد  ايطٝ ضدٞ           

ا تُ  ددد ڄ ٕٓ قػدد١ ايتددددا ٝ ا اؾ زٜدد١ ٗ ايػدددُ ٍخ ٚاددأثرل ذيدددو     "ًٝدد  ٗ اؾٓددٛ   ايع

اؿدد د  اٱ ساَددٞ  ًدد٢ دٚيدد١ اؾٓددٛ خ ٚأقددس زؾددحل اؾ ٖصٜدد١ ايكت يٝدد١  ًدد٢ اؿدددٚدخ          

 ٚعك صًؿ١ٝ ٚأضب   ا٫ْك٬  ايدَٟٛ.

   اغتٌال الغشمًمالبسات 

َهًؿدد  ًَددـ   قٝددٌ إ  ايكٝدد دٟ إعددسٚف ؾدد حل َؿددًو ق ضددِ ايددرٟ ندد ٕ اٝٓٗدد     

ايػددُ ٍ ٚإٓطٸددل ايطددسٟ َددحل ايكدد٣ٛ ايٛطٓٝدد١ ٗ ايػددُ ٍ قددد اٛ ٸددد   ي ددأز يًددس٥ٝظ           

 دٟخ  ددددُدددداؿُدٟ ٚأصٝ٘خ ٚإٔ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل  ًٞ ن ٕ قد اٛ ٸد أٜك ڄ   ي أز يًجل

ؾدددد حل َؿددددًو ق ضددددِ زضددددِ صڀدددد١ ٫غتٝدددد ٍ    قددددسزٚشلددددرا 

ٝٸٔ ز٥ٝط  صًؿ ڄ يًجلُدٟ ٭ْد٘ ند ٕ أاد    د ايػػُٞ ايرٟ  

  إٓؿرٜٔ يع١ًُٝ اغتٝ ٍ ايس٥ٝظ ا ساِٖٝ اؿُدٟ ٚأصٝ٘.

ٖٚهدددرا قددد ّ ؾددد حل َؿدددًو ق ضدددِ   ضدددتد  ٤ غ ؿددد ڄ َدددٔ  

٘  تٓؿٝدر َُٗد١   قٓ  د ايك يحل ٱ-أ ٓ ٤ َٓڀكت٘ ايػعٝ  

اغتٝدد ٍ ايدددس٥ٝظ ايػػددُٞخ ٖٚدددرا ايػدد ـ أزلددد٘ َٗددددٟ    

  اٍ   دددددددداٝك أقٓع٘   يرٖ "دؾ زٜؼ"أٓد ؾ حل إًكچ  

ايدس٥ٝظ   اٍا تب ز أْ٘ َبعٛثد ڄ ززلٝد ڄ َدٔ قبدٌ ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ          ؾٓع ٤  ٢ً

ايػدُ يٞ أٓددد ايػُػددٞ يٝٛؾددٌ يدد٘ زضدد ي١ ٖ َدد١ اتعًددل    يع٬قدد ا  ددٌ ايبًدددٜٔ ٗ    

ق٤ٛ ايتڀٛزاا اؿ ؾد١ً بْدراى. ٚاؾدل َٗددٟ أٓدد ؾد حل  عدد إٔ أٚقدو يد٘ ؾد حل           

تؿ دس٠ ٫ ٜؿتجلٗد  ا٫ځٸ أثٓد ٤    َؿًو ق ضِ  إٔ ا١ُٕٗ  اْتجل ز١ٜخ ٚأْ٘ ضٝجلٌُ اكٝب١ َ

إٔ  َٓؿدر ايعًُٝد١ ند ٕ ٜعد ْٞ َدٔ َدسض        غ ز٠َك  ١ً ايس٥ٝظ ايػػُٞ. اؾدٜس   ٱ

ـڈخ نُ  قٌٝخ ٚإٔ ؾ حل َؿًو ق ٍ ي٘: ضدٝ ًدٸى ايتدأزٜ  نبڀدٌ إٔ أصدرا      َطتع

 اٍ  ي ددأز يًػددٗٝد ا ددساِٖٝ اؿُدددٟ.  ضدد ؾس َٗدددٟ إًكدد  دؾدد زٜؼ ادد ٬َ اكٝبتدد٘   

 ُ بعددٛ  ززلددٞ ٚق  ددٌ ايددس٥ٝظ ايػػددُٞ ٗ َهتبدد٘خ َٚدد  إٔ ؾددتو      ؾددٓع ٤ يٝطددتكبٌ ن

 اؿكٝب١ ات٢ اْؿ سا َب غس٠ ٚأزداُٗ  قتًٌٝ.

داصًٝد  ٚص ز ٝدد خ ٚاددٛاٸس ايٛقدحل  ًدد٢ اؿددٚد  ددٌ ايدددٚيتٌخ      ؾعدد ٍاٛايدت زدٚد ا٭  

ٚاضددت ٤ا  عدددة ايدددٍٚ ايعس ٝددد١ اؿًٝؿددد١ يًػددُ ٍخ ٚٚ ٸٗدددت زضدد ٥ٌ غددددٜد٠ ايًٗ ددد١      
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ؾٓددٛ خ ٚندد ٕ ٚشٜسٖدد  بْددراى قُددد ؾدد حل َڀٝددحل ايددرٟ قدد ّ      يددٛشاز٠ اـ ز ٝدد١ ٗ ا 

   ٬ؽ ذيو إٛقـ يًس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ ٚيًكٝد د٠ ايطٝ ضد١ٝ. ٖٚٓد  ادأشّ ايٛقدحلخ         

ٚاب ديدددت ايكٝددد د٠ ا٫اٗ َددد اخ  ٚٚ ددد٘ ا٭َدددٌ ايعددد ّ يًتٓٛدددِٝ اؿددد نِ  بدددد ايؿتددد ه      

ْ   اٍازل  ٌٝ أؾ  حل ا٫اٗ ّ  ؿد٢  ًُد٘  دريو    ايس٥ٝظ ض مل زٜبحل  ًٞخ ايدرٟ  ددٚزٙ 

َػرلاڄ إٔ إبعٛ  ند ٕ وُدٌ زضد ي١ ؾكد٘ أَد  صڀد١ ا٫غتٝد ٍ ؾد٬  ًدِ يد٘  ٗد . َدٔ             

  ْب٘ ن ٕ ؾ حل َؿًو ق ضِ قدد  دسأ ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞ َدٔ ذيدو ٚزدٸ  ًد٢          

إهت  ايطٝ ضٞ   يكٍٛ: أْ  َهًچـ َٔ قبًهِ ًَـ ايػُ ٍ ٖٚدرا  ايعُدٌ قدد  ًُتد٘     

 بددددد ايؿتدددد ه ازل  ٝددددٌخ ايس ددددٌ ا٭ٍٚ ٗ ايتٓٛددددِٝ    ٓدددد ٤ٶ  ًدددد٢ اهًددددٝؿهِ يددددٞخ يهددددٔ  

ايطٝ ضٞخ زدٸ  ًٞ ؾ حل َؿًو ق ضِ ق ٬٥: َ داّ أْت ايدرٟ ؾعًدت ذيدو َد   ًٝدو      

ا٫چ إٔ ادصٌ ايط ٔ ٭ٕ  ًُو ٖرا  ضٝدصًٓ  ٗ ادس   دٌ ايددٚيتٌ ٚايٛقدحل ا٭ٕ     

ٛٸاس  ًدد٢ اؿدددٚد ٚايدددٍٚ ايعس ٝدد١ قدددٸْ . يهددٔ مل وددد  إٔ دصددٌ ؾدد حل َؿددًو          َتدد

ٛٸز اـد٬ف داصدٌ ايكٝد د٠ يٝؿدٌ      اؽد ذ قدساز   زغد ّ ايدس٥ٝظ ضد مل       اٍايط ٔ  ٌ اڀ

ز ٝددحل  ًدد٢ اكدددِٜ ا٫ضددتك ي١. ٚضددأزٟٚ  اؿ ؾددٌٝ ذيددو اؿددد  ايددرٟ  نٓددت غدد ٖداڄ     

 َٚػ زن  ؾٝ٘  ن يت يٞ:

 اٍنٓدددت ٗ َدٜٓددد١  ددددٕ  ٓددددَ  ادددٛاٸس ايٛقدددحل داصدددٌ ايكٝددد د٠ ايدددَ اْكطدددُت        

٥ٝظ ضددد مل زٜبدددحل  ًدددٞخ ٚفُٛ ددد١ َ٪ٜدددد٠ يعبدددد    فُدددٛ تٌخ فُٛ ددد١ َ٪ٜدددد٠ يًدددس  

ُٸ٢ َع غٝل ٗ َدٜٓد١   ايؿت چه ازل  ٌٝخ ٚ كد ا تُ ع يًُهت  ايطٝ ضٞ ٗ َه ٕ ٜط

    ٟ ٚند ٕ ظد ْيب    خنسٜذل  دٕ ٕٓ قػ١ ا٭ش١َ اؿ ؾ١ًخ اٝٓٗ  نٓدت أزاقد  َد  هدس

شًَٝددٞ  بددد ايكددٟٛ ايد ٝػددٞ ٚنٓدد   دد ٖصٜٔ  أضددًجلتٓ خ ٫ٚاٛٓدد  ٗ ُدد ّ ايطدد  ١         

حل  ًٞ ٚ ؿجلبت٘ فُٛ ١ َٔ ايكٝ دٌٜ َ ٌ  د  ِ  ٝ ع١  ؿساڄ ايس٥ٝظ ض مل ز ايسا

ٌ ؾ حل  ٚ ًٞ ض مل ا٭ ٛز ٜٚتبعِٗ  طٝ زا٘  ًٞ ؾد حل  ٴبٳد   ٚقدد صس دٛا َدٔ     خ د َكبد

     ٚ ٕ أا تُدد ع إهتددد  ايطٝ ضددٞ َطدددس ٌ  طددٝ زااِٗخ  ٓددددٖ  أاططددت أْٗدددِ اصتًؿدددٛا 

 إٛقـ ضٝٓؿ س.

داز ايس٥ ضد١ ٗ َدٜٓد١ ايتدٛاٖٞ  ددٕخ ٚ عدد      ات٢  ؿكت َٛن  ايس٥ٝظ َطس  ڄ 

 خإ دصددٌ َهتبدد٘ طًبددت َددٔ اؿساضدد١ ايدددصٍٛ ايٝدد٘خ ٚاضددتأذْٛا َددٔ ايددس٥ٝظ ؾٛاؾددل          

دصددٌ َددحل ضدد٬اٞ. دصًددت  ًٝدد٘   أيهددِٓٗ أصدددلٚٙ  ددأْي آددٌ ايطدد٬ه ؾٛاؾددل  ًدد٢ إ   

ند ٕ ٜػدػٌ اٝٓٗد  َٓؿد  ضدهسارل ايتٓٛدِٝ       ٚ٭ دٙ غ قدب خ ٚظ ْبد٘  د  ِ ؾد حل     

ٌ ٗ ق ؾٛدد١ أ  طًدد  يٓدد  ايددس٥ٝظ ايػددد ٟ يهددٔ  دد  ِ ؾدد حل ندد ٕ قددد ؾ  دددأْٞ          خ دد
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  يط٪اٍ  ڀسٜك١ َطتؿصٸ٠ ق ٬٥ ادٸد َٛقؿو اٯٕ ٌٖ أْت َحل ا دٔ  ُدو    ٜكؿدد    

 َڀٝحلخ  ايرٟ ن ٕ ٚشٜس يً  ز ٝ٘ اّ َحل ا ٔ  ُٞ ٜكؿد  ض ٌٕ.  

ُٻكدت ٗ  كٛيٓد       "   ِ ٚض ٌٕ"ن ٕ ا٫ثٓ ٕ       ص٤اڄ َدٔ ايكٝد د٠ ايدَ أذندت ٚ 

ْٴ ددددرز ٚاددددد٠ ا٭زض       َٴڀًددددل  ًدددد٢ اي ددددٛز٠ َٚهتطددددب اٗ  ٚإ  إٔ مدددد ؾٜ ٚ دددد ص٬ف 

ّ ْٓدد  ٚقٓ  تٓدد   ٚٱ   تب زٖدد  َددٔ أقدددع َٗ َٓدد  ػدد ٙ ايػددع  ٚايددٛطٔ..       ْطدد ٕٚاٱ

. يهددٔ ايسؾٝددل  دد  ِ ؾدد حل ٖٚددٛ ايسؾددٌ ٗ ن٬َدد٘     .اًددو آهسْدد  يًددراا ٚايكبًٝدد١  

 دد ٖصاڄ  طدد٬اٞ يًٛقددٛف َددحل    ٚا٭ٖددٞ ٗ اڀًع ادد٘ مل ٜطددتٛ    ددأْي أاٝددت اٝٓٗدد      

ضأيي ق ٬٥ڄ:"ٖدٌ ضدتكـ َدحل     اُٝٓ  عٝداڄ ٚٓ٘ ايس٥ٝظ قد َٔ ارَسٚا  ًٝ٘خ ؾرٖ  

ٍ    .ا ٔ  ُو َڀٝحل أّ َحل ا ٔ  ُٞ ض ٌٕ ! ".  غدرل إتٛقدحل   يكد ؾ  دأْٞ  ٗدرا ايطد٪ا

ٍ  اٍٚاٝٸسْددٞ ندد رلاخ شلددرا ايتؿددت   ٝٹٸددس َددٔ ؾددٝػ١ ايطدد٪ا ٜٴػٳ  -ضدد ٌٕ َطددتػس  ڄ يعًدد٘ 

ٌ غ ؿٝ ڄ ٜؿؿي َٔ قبٌ   يكبًٝٞ ٜٚعدسف  دأْي َد  شيدت ذاى ايكبًٝدٞ      ٚن ٕ ض ٕ

ايرٟ زغِ اْؿت ه أ ٛا  ٚؾسف ايٓ  ه  عد ا٫ضتك٬ٍ يًجلؿٍٛ  ٢ً إٓ ؾ  ايعًٝ  

يهٓدددد٘  -ا٫چ اْدددي ؾكدددًت صدَددد١ إٓڀكدددد١  ٚايددددؾ ع  دددٔ ا ٓ ٥ٗدددد  ٚٓ ٜددد١ اددددٚدٖ        

 ؿددٝػ١ ايطدد٪اٍخ ؾُٝدد    ٚيٰضددـ بثددس ايؿددُت ٚا٫ْتٛدد ز يً ددٛا  ٚنأِدد  قددد اقتٓددحل      

نددد ٕ  ددد  ِ ٜعٝدددد ايطددد٪اٍ ًٜٚدددو  ًددد٢ إٔ ٜطدددُحل اؾدددٛا  ٭ٕ ايٛدددسف اطددد  قٛيددد٘     

 ٜطتد ٞ ؼدٜد إٛقـ  ٛقٛه  ٚدٕٚ ار ر .

ٝٵي"ن ٕ    ِ ٜعسف  ٝداڄ  أْي   ُٳ ٓټ  ع "ضٳ يٹ ْٻدي  .ات٢ اي .يهٓ٘ زَ  مل ٜدزى أ

َدٔ أ دٌ ايطدًڀ١ أٚ     أڂ٩َٔ  عُدل   دإٔ َدٔ ٜؿدسٙ   صٛاد٘  ٚأ ٓد ٤  َُٛتد٘ َٚٓڀكتد٘         

  ٘ َٴط٢ُ بصس ٜؿكد أؾدً٘ ٚغدسؾ ٕ .ؾ ٱ.اؾ ٙ أٚ إ ٍ أٚ أٟ ؾٝد أٚ  ايدرٟ ٫ وُدٞ    ْطد 

٫ٚ ٜداؾحل  ٔ أزق٘ ْٚ ض٘ ٫ اتٛقحل َٓ٘ إٔ وُٞ  ايػع  ٚايدٛطٔ َٚدٔ ٜطدٌٗ  ًٝد٘     

ٝٴؿسٿٙ َؿددد حل غدددعب٘ ٚاٴسَددد١ ٚطٓددد٘خ شلدددرا أصدلاددد٘     ايتؿدددسٜ٘  أصٛاددد٘ أٚ  أزقددد٘ ضددد

٘ َٔ اـڀأ إٔ ٜڀً  َي ؼدٜد َٛقؿٞ  ٢ً أڂضظ قبًٝ٘ ٖٚدٛ   ٛقٛه  ٚ كٓ  ٘  أْ

. .َٔ  ًُٓ  إٔ ْذلؾحل  ٔ اي٤٫ٛ يًكب١ًٝ يٝهٕٛ ٩٫ٚٴْ  إڀًل يً ٛز٠ ٚايٛطٔ "   ِ "

ؾأ بت٘ َٓؿع٬ :"َ  دَدت أْدتٳ ٚاقدـ َدحل ا دٔ  ُدو ؾأْد  ضدأقـ َدحل ا دٔ  ُدٞ اتد٢             

 ٚإ ن ٕ اَ ّ ؾ١ٖٛ إدؾحل ". 

 ٌٕ ٚاقؿدددد ڄ َددددٔ َكعدددددٙ ٚ تًك ٥ٝدددد١ قدددد ٍ يددددٞ  ٫شيدددت أاددددرنس نٝددددـ اْددددتؿة ضدددد 

يٝهددٕٛ ذيددو غدد دزا ٚأْدد  غ قددب   .ٚ  قتكدد  :"َٛؾل !! اذٖدد  ٚقددـ َددحل ا ددٔ  ُددو". 

  . دٟ ض ٌٕبصس يك ٤ يٞ  سؾٝكٞ ا٭

ٚٗ ايٝدددّٛ اي ددد ْٞ اضدددتد ٢ إهتددد  ايطٝ ضدددٞ ايً ٓددد١ إسنصٜددد١ ٫ؽددد ذ ايكدددساز       

 تُد ع ٗ َكدس ايً ٓد١ إسنصٜد١ ٗ     ايٓٗ ٥ٞ عل ايس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  ًدٞخ ٚ كدد ا٫    
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َد١ٜٓ ايتٛاٖٞخ ٚؾٝ٘ اب ٜٓت ؾٝ٘ اٯزا٤ اٍٛ أؽ ذ ايكدساز   ق يد١ ايدس٥ٝظخ ؾكدد طدسه      

ا٭مح َڀٝحل ٚشٜس اـ ز ١ٝ َكذلا   إٔ ٜدتِ ػٗٝدص طد ٥س٠ ص ؾد١ يًدس٥ٝظ َٚدٔ َعد٘        

ٚزد ؾٝٗددد   أثٝٛ ٝددد   عدددد إٔ ٜكددددّ اضدددتك يت٘خ ٚقدددد ٚاؾدددل ايدددس٥ٝظ ٚنتددد  زضددد ي١       اٍ

  أارنس:  ٓ ٤  ٢ً طً  ايً ١ٓ إسنص١ٜ ٚإهت  ايطٝ ضٞ ؾأْي أآجل٢  دٔ  اطبُ

ا٫ تُدد ع ٖٚددٛ ٗ داز ايس٥ ضدد١خ  آٍَؿد  ز٥ددٝظ اؾُٗٛزٜدد١. أز ضددٌ ٖدرٙ ا٫ضددتك ي١   

ا٫چ إٔ  دددداڄ َددٔ ايكٝدد داا ٗ ٖددرا ا٫ تُدد ع ندد ْٛا قددد زأٚا ٗ صددسٚع ايددس٥ٝظ صدد زع       

نْٛدد٘ ضددٝتُهٔ َددٔ   ٚغددعب١ٝ ٚاضددع١  ٘ َددٔ ْٛددسا ٕدد  ٜتُتددحل  دد   خايبًدددصڀساڄ قددت٬ُڄخ 

ايطدًڀ١ ٚضٝجل ضد     اٍايعٌُ قدد ايكٝد د٠ اؿ يٝد١ َدٔ اـد زع ٚضدٝعٛد َدس٠ أصدس٣         

َدددٔ طدددسدٙخ ٚشلدددرا أؽدددر قدددساز ايكددد ٤ ايكدددبة  ًٝددد٘ ٚا داَددد٘خ ٚ دددس٣ اساٝددد  اـڀددد١   

ايعطهس١ٜ ٗ إط ٤ يٝبدأ اشل ّٛ  ٢ً داز ايس٥ ض١ ؾ ساخ ٚقدد ند ٕ اشل دّٛ َدٔ قبدٌ      

ايڀددرلإ ٚإػدد ٠ َددٔ ايػددسط١ ايعطددهس١ٜخ ايددرٜٔ ابدد ديٛا اطدد٬م ايٓدد ز َددحل        ايبجلسٜدد١ ٚ

اددددسع ايس٥ ضدددد١  كٝدددد د٠ ايعكٝددددد اَصز دددد١خ نُدددد  اْتػددددسا ٗ ْؿددددظ ايتٛقٝددددت ْكدددد ٙ   

ٕڂعٳ٬چ ٚصٛز َهطس ٚنسٜذل ٚايتٛاٖٞ.. اخل.  اٍايتؿتٝؼ ٗ اك طحل ايڀسٜل إ٪دٟ   ا

  ْؿ د ز إٛقدـ ًٓدت     ٓدَ   دأا إعسن١ نٓدت ٗ َٓصيدٞخ يهدٔ  عدد زلد  ٞ      

ٛ دددا ايڀسٜددل َكڀٛ دد١  ػدد آ ا نددبرل٠  دد يكس  َددٔ  ٛيدد١       ؾضدد٬اٞ ٚصس ددتخ  

ُٸ٢ قڀد١ ايع قدٌ ٗ َٓڀكد١     اٍضُٝٓ  زهٌخ  ٓدٖ  ذٖبت  أَ ّ قڀ١ يًٓؿ٘ اط

ايتددٛاٖٞخ ؾٛ دددا   اٍنددسٜذل ثددِ   اٍصددٛز َهطددس  دددٕخ  طدد٢ إ أ ددد ٖددساڄ يًعبددٛز    

   ٛ هدِْٛٗ ٜعسؾدْٛٞ غ ؿدٝ     يٚ خا ْكڀد١ اؿتدٝؼ  أٜك ڄ  ٓٛد أَٔ ايدٚي١ ٖٓد ى قدد ْؿدب

ٓ   َٓڀك١ اٍؾكد زلجلٛا يٞ   يدصٍٛ  ًچجل١خ يه  ٓد  ٚا ٗ ٓد  نسٜذل َحل فُدٛ َ إطد

َٓڀكددد١   اٍَدددٔ ايددددصٍٛ    أصدددس٣ ٗ  كبددد١  ددددٕ ندددسٜذل يُٝٓعْٛددد     ْكڀددد١ اؿتدددٝؼ 

ٛٸٜ  ڄايتٛاٖٞ ع ١ إٔ ٖٓ ى قؿؿ  ًد٢ ايتدٛاٖٞ َدٔ دٚيد١       ڄعسٜ  ڄ  يڀرلإ ٚقؿؿ  ڄ 

 ص ز ١ٝ.

َدد  إٔ ٚؾددًت إٓددصٍ اتدد٢ ااؿددٌ  ددٞ  ًددٞ  ددٓذل      ٚ خَٓصيددٞ اٍ اڄرا  دددا فدددد شلدد

ايتددٛاٖٞ يًُػد زن١ ٗ إعسندد١.   اٍٚقُدد ؾد حل َڀٝددحل ٜطدأ٫ْٞ ٕدد ذا مل أاٛ د٘     

ٚ ًددد٢ اثدددس ذيدددو أ ًػددد    خ  ددد ٕسٚز طدددُو يدددٞاؾأٚقدددجلت شلُددد  إٔ ْكددد ٙ ايتؿتدددٝؼ مل  

َ ن ْدت اػدٗد َعسند١    َٓڀكد١ ايتدٛاٖٞ ايد    اٍيدٞ   يددصٍٛ    ؾتِ ايطدُ ه ايٓك ٙخ 

 ٌ فُٛ ١ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل  ًٞ َٔ  ١ٗخ ٚا٭َدٌ ايعد ّ  بدد ايؿتد چه ازل  ٝدٌ      

 َٔ  ١ٗ أصس٣.
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ايٛاقددحل ٗ قددٝ٘ داز   "ايؿددتو"َعطددهس  اٍُهٓددت أْدد  ٚفُددٛ َ َددٔ ايٛؾددٍٛ    

ايس٥ ض١ ايت  حل يًػسط١ ايعطهس١ٜخ ٖٚٓ ى ق  ًت إكدٸّ قُٛد ؾ حل ق ٥دد ايػدسط١   

دا٥س٠ ايطٝ ضددد١ٝ ايكٝددد دٟ  ًدددٞ غددد ٥حل ٖددد دٟ َددددٜس ايددد   اٍايدددرٟ أٚؾدددًي ايعطدددهس١ٜ 

 ٚ  ددٔ اطددٕٝٓٛ ز٥ددٝظ ٦ٖٝدد١ أزندد ٕ ايكددٛاا إطددًجل١      ؾدد حل أ ددٛ هس  يًكددٛاا إطددًجل١ 

ٚايصٚقددددٞ قٝدددد دٟ ٗ ايتٓٛددددِٝ ايطٝ ضددددٞ ٖدددد٪٤٫ ندددد ْٛا ٜكددددٛدٕٚ إعسندددد١ قددددد        

فُٛ ددد١ ايدددس٥ٝظ ضدددد مل ز ٝدددحلخ اٝددددك ا ڀدددْٛٞ َُٗددد١ ايتُسنددددص ٗ َٛقدددحل قسٜدددد        

َهػددٛف جملُٛ دد١ ايددس٥ٝظخ يهددي ٚاؿُددد هلل مل أڂؾدد   ددأذ٣خ  عدددٖ  أ ًػددي أاددد          ٚ

أؾساد فُدٛ َ ٖٚدٛ ا٭مح ضد مل ْد  ٞ اؿڀدٝيب قد ٬٥ إ  ًدٞ غد ٥حل ٚا دٔ اطدٕٝٓٛ           

َٓتددصٙ  اٍقدد  ٗدصٚا يددو نُٝد١ َددٔ إدٛاد ايػرا٥ٝد١ ٚايددرص ٥س  ًد٢ غدد آ٘ يٓكًدٗ         

٣ٛ  ددا أَتد زخ ٗ ايٛقدت ايدرٟ َد       ايعسٚض١ ٖٚرا إٛقحل ٫ ٜبعد  ٔ َعطهس ايؿتو ض

شاٍ ؾٝددد٘ ايكؿدددـ َطدددتُساڄ َدددٔ قبدددٌ ايڀدددرلإ ٚايبجلسٜددد٘ ٗ قدددٝ٘ اًدددو إٓڀكددد١     

َٛقحل ايعسٚض١ ٚإعسن١  اٍن ٬َخ  ٓدٖ  قًت يعًٞ غ ٥حل: نٝـ ّهٓي ايرٖ   

 ٗرا ايػهٌخ اْت  طهسٟ ٚأْ   طهسٟخ ٚاعسف أْ٘ ٫  د َٔ اػڀ١ٝ يريو أٚ ْٓتٛدس  

ٞٸ مٔ  ٢ً َسَد٢ ا دس َدٔ فُٛ د١ ايدس٥ٝظخ      ات٢ لد ؾسؾ١ ي ًعبٛزخ يهٓ٘ زد  ً

ِٖٚ َٔ َت زضِٗ ٜتعسؾٕٛ   يٓٛاٚرل ٚ  يعٌ اجملسد٠  ًد٢ غ ؿد١ٝ ندٌ ٚاادد َٓد       

يرا اذٖد  اْدت يدٔ ّطدو أذ٣ َدِٓٗ ٭ْٗدِ َ دسد إ ٜعسؾدٛى ضدٝهؿٕٛ  دٔ ايسَدٞ            

 ف.غ  ع نُ  أ س اْط ٕنِْٛٗ ٜعسؾٕٛ  ٬قتو  ط ٌٕخ شد  ٢ً ذيو أْو 

ؾُٗت إػص٣ ٚ ًعتٗ  ق ٬٥ڄ ضأذٖ  ٚأَسٟ هللخ ٭ْٞ  سؾت ٗ اًو ايًجل١ٛ أْدي  

ٗ دا٥س٠ ايػوخ يرا ؼسندت   يطدٝ ز٠ ٚ طدس ٘ ؾ ٥كد١ ٗ ايٛقدت ايدرٟ ند ٕ اطد٬م         

ٞٸخ يهددٔ اؿُددد هلل ُهٓددت َددٔ ايدددصٍٛ    َٓتددصٙ ايعسٚضدد١ دٕٚ إ  اٍايٓدد ز َطددتُساڄ  ًدد

نٓددت أطًددل ايٓدد ز ٜطدد زا ّٚٝٓدد  نتػڀٝدد١      أؾدد    ددأذ٣. ٚأثٓدد ٤ ْصٚيددٞ َددٔ ايطددٝ ز٠    

   ٞ اتدد٢ دصًددت إبٓد٢  ٓدددٖ  مل أ دد أاددداڄخ ؾدد شداد     خؼطدب  ٭ٟ َب غتدد١ قدد ؼؿددٌ يد

َ  ٚزا٤ َٓتدصٙ   اٍقًكٞ ٚأاططت  عٌُ َ  َد س قدٟخ ٚشلرا ع ت  ٔ كسع بَٔ 

ايعسٚض١ ٖٚٞ َٓ شٍ فد ٚز٠خ يهدي مل أ دد ضد٣ٛ ؾتجلد٘ ٗ  دداز أادد إبد ْٞ دصًدت          

٭ دددد أؾدددساد أَدددٔ ايدٚيددد١ كتبددد٦ٌ ٖٓددد ى.  دددسؾي  عكدددِٗ ؾدددد  اـدددٛف ٗ      َٓٗددد  

ْؿٛضِٗ يهي   دزاِٗ ايكٍٛ يكد أاكسا يهِ َٛاد غرا١ٝ٥ ٚذص ٥س عط  اعًُٝ ا 

ٞٸ: ٫ ْسٜدددد أٟ غدد٤ٞخ ااسنٓددد  ٚغدددأْٓ .  ٓددددٖ  أٜكٓدددت إ      ًددٞ غددد ٥حلخ يهدددِٓٗ زدٚا  ًددد

تؿ ز ٌخ يرا اْطدجلبت  َػ زنَ ٗ ٖرٙ إعسن١ قؿٛؾ١   ـڀس َٔ ايڀسؾٌ إ

 إٓصٍ ٚفُٛ َ أٜك ڄ ن ْت قد اْطجلبت. اٍعرز ٚ دا 
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ٗ ايّٝٛ ايت يٞ ااؿٌ  ٞ ايك ٥دإ إعسٚؾ ٕ  ًٞ  ٓذل َٚڀٝحل َدس٠ أصدس٣ قد ٥ًٌ    

ٕ ذا اْطجلبت َٔ َعطهس ايؿتوخ ؾػسات شلِ ايكؿ١. ؾك ٫: اطٓ  ْسٜددى ٗ َُٗد١   

و ٖٓ ى يؿو اؿؿ ز  دٔ فُٛ د١   أصس٣ قسٚز١ٜ ٗ ق ؾ١ٛ أ ٌ عهِ َعسؾت

َِٓٗ ث  ت  بدد ٚايكرلادٞ    خَٔ زؾ قٓ . ٚذنسٚا يٞ أزل ٤ قٝ دٌٜ ق ؾسٜٔ ٖٓ ى

 ٚغرلِٖ.

أ دٜت اضتعدادٟ ٚٚ دا   ٕ ذيو ايتهًٝـ ٚاقعدٞ  طدب   ٬قدَ  سؾد م ضد ٌٕ      

ٝٴطدٌٗ َدٔ َُٗدَ  ٗ ؾدو اؿؿد ز ٚ أقدٌ اكدجلٝ٘ اذ أْد٘ ٫         اٖٚدر  ٟ ضددب  أٜٛ دد   ض

ضد ٌٕ ٚزؾ قد٘ ند ْٛا قدد اضتػدٗدٚا       ٠ؾك ٥د إطدرل  ٤َصٜد َٔ ايدَ   ك٬ْٞ يطؿو

ٚاؿؿد ٚ  ًد٢ َدٔ ابكد٢ َدٔ زؾد م ضد ٌٕ َدٔ اٟ  ٓ ؾدس           ١ٚ ًٝ  اٜك ڄ اٛؾرل اؿُ ٜ

 .اْتك َٝ٘ ٗ ؿٛ ا ا٫ْؿ٬ا ا٫َي  ٚغٝ   ايك ْٕٛ

 ٚشاز٠ ايداصًٝد١ ٖٚٓد ى   اٍجملُٛ َخ يبٛا طًيب ٚأاد يْٛٞ   ١ضًجلأطًبت ذص ٥س ٚ

ق  ًددت ق ٥ددد أَددٔ ق ؾٛدد١ أ ددٌ ايددرٟ ندد ٕ اٝٓٗدد  َتٛا دددا ٗ  دددٕ يٝٓكددِ َعددٞخ     

ق ؾٛدد١ أ ددٌخ ٚقددد ؼسنٓدد  اتدد٢    اٍٚ ٗصْدد  ضددس١ٜ َددٔ ايػددسط١ أٜكدد ڄ يٓتجلددسى    

ًډدددحلٚؾدددًٓ  َددددصٌ أ دددٌ إطددد٢ُ   ٕڂڀځ  ٓددددٖ  ٚقؿدددت ضدددس١ٜ ايػدددسط١ ٖٓددد ىخ ٚزؾكدددٛا   خا

ضدددتڀ٬ع اكددددّ ٚا ڀٓددد    ايددددصٍٛ قددد ٥ًٌ يدددٔ ْتكددددّ  ا٫چ   ضدددتڀ٬ع ٚأْدددت قددد  ٘ ا     

إعًَٛ ا يٓتكدّ  ًد٢ قد٤ٛ ذيدو. ؾكًدت شلدِ: ٚاذا اؾدڀدَت َدحل فُٛ د١ ضد ٌٕ          

ٌٖ ضتطٓدْٚي  خ ق يٛا ْسٜد اعًُٝ ا ٚشٜس ايداص١ًٝخ ااؿًت فددا َڀٝحل ٭ ًػد٘  

ٞٸ إ ٚشٜدددس ايداصًٝددد١ َٛ دددٛد ظ ْبددد٘ ٚضدددٝعڀٞ اعًُٝددد ا  دددريو    خ دددريو  اٍزد  ًددد

ت أَددسى ٚأْددت ايك ٥دددخ ٚؾعدد٬ ٚؾددًت ايتعًُٝدد ا شلددِ   ضددس١ٜ ايػددسط١ قدد ٬٥: أْٗددِ ؼدد  

َددددصٌ شلبددد زخ ٚن ْدددت اطدددٝڀس  ًٝددد٘    اٍٚدصًدددت أْددد  ٚق ٥دددد أَدددٔ ق ؾٛددد١ أ دددٌ    

ْكڀددد١ ايتؿتدددٝؼ  سؾدددٛا ق ٥دددد أَدددٔ      اٍفُٛ ددد١ ايدددس٥ٝظ ضددد ٌٕ. ٚ ٓدددد ٚؾدددٛيٓ      

 اا ؾ١ٛخ ؾطُجلٛا يٓ    يدصٍٛ.

َدٔ ٜعسؾدْٛي َد  شايدٛا      ٓدٖ  ُهٓت َٔ اؿسن١ داصٌ  ع ز ٚشلب زخ ٭ٕ ندٌ  

  ْدد  ضدد ٌٕخ ْٛددساڄ يع٬قددَ ايػ ؿدد١ٝ إُٝددص٠  دد٘ ايددَ        اٍٜعتكدددٕٚ أْددي َعٗددِ   

ْدد  ٚؾددسقَ  َددس  أٜعسؾٗدد  ندد رلٕٚ. ٚ ُٝٓدد  نٓددت أضددتڀًحل  ا٭َددٛز ٗ َدٜٓدد١ شلبدد ز     

ٌ      خ كٝ د٠   ًٞ َكؿدحل   ١َٛن  َٔ ضٝ زاا ايكٛاا ايػعبٝ   خٖٚدٛ زؾٝكدٞ ٚزؾٝدل ضد ٕ

غددب يو ٚأؾهدد زى يٓدد  َؿددب ه".   أ:" ضدد ٌٕ مددٔ    يٝدد  ٜددسددٕٚ ندد أؾددساد إٛ ندد ٕٚ

ٕ  ت  ًددٞ َكؿددحلا ذلقدت إٛندد   ؾٛا ٗد   ايددس٥ٝظ ضد ٌٕ ٚ دد  ِ ٚا٭ ددٛز   عكٝكد١ أ

ٚ ٜكجلدِ ايكدٛاا   إٔ ٫ ٜتٛزٙ أْٚؿجلت٘   خصٜد َٔ ايدَ ٤ا٫ٕ دا ٞ ٱزاق١ ٚاْتٗٛا قد 
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ا يد٘  دأْي   أندد ٚ ٗ  ددٕخ   عد اطِ ا٭َٛز ٟ َدلز يًكت ٍأٜٛ د  ْ٘ ٫أذ ا ١ايػعبٝ

ن ْت ضٝ زا٘ اتؿددز   . ٌأٗ  ضتكسازيت بٝت ا٭َٔ ٚا٫ ١َطًجل ٠ع قٛأاٝت  ٢ً زأ

٘  ١ دد َٔ ضٝ زاا ايكٛاا ايػعبٝ ؾُٝد    خٚن ٕ ٜتجلد  َعٞ دٕٚ إ ىسع َٔ ضدٝ زا

ٌ فُدٛ َ   ن ٕ أؾساد ؾؿٛ ٦دٛا  دريو ٚمل ٜؿددقٛا    خ  ًد٢  ٛاْد  ايڀسٜدل    َدٛش 

َدرٖٛيٌ   ِٗ ن ْٛايهٓ خايطرل ٖٛ ْٚ  ت٘  ي ٚٚاؾٌاثسٖ  ٚدٻٚ ٢ً   خَ  قًت٘ شلِ

 .ؾ َتٌ

اددٛ ِٗٗ مددٛ  عددة اجملدد َٝحل إٛايٝدد١ يعًددٞ     اٍمل أاٛقددحل إ اْؿددساؾِٗ ضددٝ٪دٟ  

 ٓذل َٚڀٝحل ٱ داَِٗ ٗ ْؿظ ايًجلٛد١خ ٚمل أ دسف ذيدو ا٫چ ؾُٝد   عدد. ٚٗ إطد ٤       

ٝددد١ دصدددٍٛ ضدددس١ٜ ايػدددسط١خ   ُٝٓددد  نٓدددت ٗ قٝددد د٠ أَدددٔ اا ؾٛددد١ أقدددّٛ  ذلاٝددد   ًُ  

ؾٛ ٦ددت  كدددّٚ ا٭مح شٜددد ضدددًُٝ ٕ َدددٜس َهتدد  ايددس٥ٝظ ضددد مل ز ٝددحلخ ايددرٟ ٜعدددسؾي         

ٚأ سؾ٘ ٜٚعسف  ٬قَ  ط ٌٕخ ؾطدأيي قد ٬٥: َد ذا قًدت يعًدٞ َكؿدحل . أ بتد٘: يكدد         

ٕ  ًٝٓد   أ د  ٜكد ڄ أأ ًػت٘ إٔ ض مل ز ٝحل ٚ   ِ ٚا٭ ٛز قد اْتٗدٛا ْٚؿدجلت٘ ٚاْؿدجلو    

يدد٘ ذيددو قد ٍ يددٞ: ضتطددُحل اؾدٜددد  عددد    أندددٚ عدد إٔ ا  .٢كددٕ مد ؾٜ  ًدد٢ َددٔ اب أ

ٕ ذيدو يدٔ ٜعٝدد ايٝٓد  ضد ٌٕ      أصدس٣  د  أ ٠ض  ١ ضٓسا  ٖ ّٛ  ٢ً  دٕ.. ْؿجلت٘ َس

نٓدت  ٚٚد دي   .إصٜدد َدٔ ايسؾد م    صطد ز٠ ٚ ٤َصٜد َٔ ضؿو ايددَ   اٍٚاِ  ضٝ٪دٟ 

َٿ٬ڄ ٪َ  ٘ ٗ    ١ضد    ٖدٞ ا٫ډ  يهدٔ َد    خ أْي قد أقٓعتد شلبد ز  دٌ    اتد٢ اؿدًت إعسند١ 

تٛاؾددًت َدددحل ضددس١ٜ ايػدددسط١   ؾقددٛاا اؾدددٝؼ َددٔ  ٗددد١خ ٚإًٝػددٝ  َدددٔ  ٗدد١ أصدددس٣.     

َٓڀكدددد١ إ ددددصٕ يؿددددو   اٍايدددددصٍٛخ ٚؼسنددددت ٚفُددددٛ َ  ٚ  دددد ٕٛقـٱ ٬غٗددددِ 

    ٚ ٞ قُدد  ًددٞ  اؿؿد ز  ًد٢ ث  دت  بدد  قٝد د٠ أَددٔ   اٍس١ٜ ؾٛؾدًت  أَد  ايطٻد   خايكرلاد

 اا ؾ١ٛ. 

ٝد دٌٜ قُددد  ًدٞ أٓددد ٚ بدد ز دد٘ يؿددٛز    إ ددصٕ ٖٚٓد ى ٚ دددْ  ايك  اٍٚؾدًٓ    

َٔ فُٛ ١  بد ايؿت ه ٚ ًدٞ  دٓذل َٚڀٝدحل ٚ ًدٞ ْ ؾدسخ َتُسندصٜٔ يػدسض ؾدتو         

َدٔ قبدٌ  ًدٞ    أٜكد ڄ  اؿؿ ز  ًد٢ قٝد د٠ إًٝػدٝ خ ٖٚدٞ ْؿدظ إُٗد١ ايدَ نًؿدت  ٗد           

ٓؿدددرْ  إُٗددد١ َعددد ڄ. ٚأثٓددد ٤ ؾدددتو اؿؿددد ز ٚ ددددْ   عدددة أؾدددساد َدددٔ       ؾ خ دددٓذل َٚڀٝدددحل 

ِٗ ايكٝ دٌٜ ث  ت  بد ٚايكرلاٞ أاٝ ٤خ أَ  ا٭مح  ًٞ َكؿدحل إدٛايٞ   اا ؾسٜٔ َٚع

يًدددس٥ٝظ ضددد ٌٕ ؾكدددد ُسندددصا فُٛ تددد٘ ٗ َهددد ٕ ٜدددد ٢ ابٝدددٌ ايددددلمخ يػدددسض       

 َٔ َٓڀك١ ٜ ؾحل.   ايَ ضتٓصٍَٛا ١ٗ فُٛ تٓ  

ٖٚهرا ؾبعد ؾتو اؿؿ ز  ٢ً قٝ د٠ إًٝػٝ خ اٛ ٗٓ  أْ  ٚا٭مح قُد  ًٞ أٓدد  

ٓڀكد١ ايددز  عخ ٫قتجلد ّ َسندص ايكدٛاا ايػدعب١ٝ ايدرٟ ند ٕ ا  عد           َ اٍٚفُٛ ١ 

ٕ أإٛقحل  سف إتُسنصٕٚ ٖٓ ى  إٍٓ ؾسٟ ايس٥ٝظ ض ٌٕخ يهٔ َحل قڂس  ٚؾٛيٓ  



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
207 

فُٛ دد١ ايكددد دٌَ  كٝددد د٠ قُدددد  ًدددٞ أٓددد ٚؾددد حل ؾ قدددٌخ ؾ ْطدددجلبٛا َب غدددس٠    

 ايتجلدسى  عددٖ     ٝدٛاِٗ.  ٓددٖ  ضدٝڀسْ   ًد٢ َكدس ايكدٛاا ايػدعب١ٝخ ٚمت        اٍٚ  دٚا 

قددس  اؿؿددٔخ  ٚؾددٛز ٚؾددٛيٓ  قدد ّ ا٭مح      "ايددسٚا٤ " ًددد٠َؿددٓحل ايددرصرل٠ ايٛاقددحل ٗ    اٍ

قُددد  ًددٞ أٓدددخ  تٛ ٝدد٘ ْدددا٤  دددل َهدددل ايؿددٛا يًُتٛا دددٜٔ  ددداصٌ إؿددٓحلخ        

اؾبددٌ   آٍٜدد دِٜٗ  تطددًِٝ أْؿطددِٗخ  يهددٓي ٚفُددٛ َ نٓدد  قددد طًعٓدد  َب غددس٠        

ٜ      اٍدصًٓ  إڀٌ  ٢ً إؿٓحل ٚقڀعٓ  ايػبو ٚ  ٔإؿدٓحل ٚطًبدت َدٔ إٛ دٛدٜٔ ايدر

َ      ١ ٛ ٛدْد  داصدٌ ايبٓ ٜد    اٚأاؿ   ُٸٛا دٕٚ    ١خاطدًِٝ أْؿطدِٗ ٚقدُٓت شلدِ ايطد٬ ؾطدً

ؾأؾس ٓدد   ددِٓٗخ  عدددٖ  ْ دٜددت    ٢َك َٚدد١. نُدد  ٚ دددْ   دددداڄ َددٔ إعددتكًٌ ٚاؾسادد   

دصٍٛ ا٭مح قُد  ًٞ أٓد ق ٬٥ ي٘: أٚقـ ايٓدا٤ َهدل ايؿٛاخ يكد ُهٓ  َدٔ ايد  

  ٢ً َ  ٜساّ. ٤ٞٚنٌ غ

َسندص  د اٝظخ    اٍفُدٛ َ   َدحل  كد  ا٫ْتٗد ٤ َدٔ ٖدرٙ إُٗد١ ٚاؾدًت إػدٛاز        

ُٚهٓدد  َددٔ ايطددٝڀس٠  ًٝدد٘خ ٚا٫ؾددساع  ددٔ إعددتكًٌ ٖٓدد ى.  عدددٖ   طددب  اضددت٬َٓ         

ز  طً  َي قُدد  ًدٞ   اايعُٛدٟ ٚؾسقت٘ ايك دٌَ َٔ ضسقطٔ اصب ز   ضتػٗ د 

ٝ    ١تُسندص ؾسقد  ا  مٛ ابٝدٌ ايددلم اٝدك     ٘ ٚؾسقَاٻإٔ أٓد أ  ١َدٔ ايكدٛاا ايػدعب

ٟ َدٔ  أٜد ؾحل ٗ   ٤َدٔ ا ٓد    ١صدس٣ ايك دَد  ٟ َدٔ ايؿدسم ا٭  إٔ اكدحل  أصٛؾد  َدٔ     خيداسٖ

 ِ ْٴؿدددبت شلددد ٚؾعددد٬ ا ؾدددسْ ِٖ اتددد٢ اضتطدددًُٛا ٚضدددًُٛا أضدددًجلتِٗ   خايهُددد ٥ٔ ايدددَ 

ٓ ِٖ اَددد  ايؿدددسم ايدددَ أادددت َدددٔ ٜددد ؾحل ؾكدددد اضتكدددؿ        .ٚا تكًٓددد   قٝددد داا  اجملُٛ ددد١  

ٚغددهسْ ِٖ  ًدد٢ اكددٛزِٖ ٚأ ًػٓدد ِٖ إ إٛقددـ قددد اطددِ. ّٚهددٓي ايكددٍٛ أْدد٘ مل         

ٜٴؿدد  أاددد ٗ ٖددرٙ ا٭ادددا  َددٔ فُددٛ َ ايددَ ندد ٕ اعدددادٖ  َدد  ٜكدد ز  َدد ٥َ           

َ أ دددداد َدددٔ خ َدددِٓٗ أَك ادددٌ ٚ أٗ ندددٌ َدٜٓددد٘   ُٛ تٓددد  دددٌ نددد ْٛا قدددد ايتجلكدددٛا 

 ٘ ٜتعسقدددٛا   ٌٕ اتددد٢ ٫َدددٔ زؾددد م ضددد    اڄ دددداد أضدددتٛ   إٔ أٚاعُددددا  خَسندددص ْدصًددد

  .ي٬ًُاك ا

أاددرنسٖ   خًٝٓد  ن يؿد  ك١  إ َد  اضتعسقدت٘ ٗ ٖدرا اؿدد  ٖددٛ َأضد ٠ ْصيدت         

 ددأمل ٚاطددس٠خ ٚأد ددٛ ؾًٝٓدد    شلداٜدد١خ ٚأصددر ايدددزٚع ٚايعدددلخ َددٔ اًددو ايؿددسا  ا        

 َصٜد َٔ ايؿسق١ ٚأقع ف ايٛطٔ ٚاأصرل اكدَ٘ ٚاشدٖ زٙ. اٍا٪دٟ  ٭ْٗ يت ٓبٗ  
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 سالمٌن ئٌساإلطاحة بالر

َٴس      ٜٳدت ؾدؿجل١څ َدٔ اددأزٜ  ايتدر ٛڇ َ طڂ ٝٻدساي أاددداثٗ  ْٚت ٥ ٗد  ند رلاڄخ ٚؾٝٗدد      ايد ا

مل ٜهٔ أَ َٞ َٔ صٝ ز ض٣ٛ ايٛقٛف ٌٚٓ ايط٬ه َحل زؾد قٞ ٗ طدسف  قدد زؾد قٞ     

ٚاصتٝد زااٞ  . بَٓت  إٔ ايعٓ ١ٜ اٱشل١ٝ ٖٞ ؾك٘ َٔ ٚ ٻٗت َط زٟ .ٗ ايڀسف اٯصس

ت ٗ ايًًٝددد١ ايدددَ ضدددبكت ضددد   ا ا٫ْكددد٬   ددد ٖصاڄ    نٓددد ٗ َٛاقدددـ ؾدددعب١ نٗدددرٙ.  

َٴس     ٚعڂهدددِ ايع٬قددد١ ايدددَ ادددس ڀي    خ طددد٬اٞ ٚقددددداڄ َدددٛقؿٞ قدددد َدددٔ اددد ى ايتدددر

 ًددددد٢ أادددددد دصًدددددت َهتبددددد٘ ٚ ًددددد٢ نتؿدددددٞ  ٓدددددددقَٝ         ٫ ؽؿددددد٢ ايدددددَ   خ ددددد يس٥ٝظ 

  يط٬هخ ٭ٕ زؾ م ايٓكد ٍ  َٚع٘   يه٬ّ  ٭ٚاٞ ي٘  أْي "F.N -اف. إ "ا٫َسٜه١ٝ

 ٚ ا ٓ ٜددد١  عكددِٗ  عكددد ڄ   يطددد٬ه دؾ  دد ڄ  دددٔ ايدددٓؿظ ْٚؿددس٠ اؿدددل ٚقدددد     قددد اعدددٛد

َٴ ٴٌ اي ٛز٠ ات٢ ٚإ ن ٕ ا٭مح أٚ ا ٔ ايعِ  .إترَسٜٔ  ٢ً ايٛطٔ َٚب د٨ ٚ

ٌ   ايٝددّٛ ٚ عددد  أقددٍٛ يدد٘ ٚأْدد  أنتدد  َددرنساا     كددٛد َددٔ اضتػددٗ د ايددس٥ٝظ ضدد ٕ

  ٞ س أؾددبو . ؾدد  ٔ  ُددٞ ٖددٛ اٯصدد .اٝدد اٞ  أْددو مل اسضددًي ي٬ؾددڀؿ ف َددحل ا ددٔ  ُدد

قدجل١ٝ ادرَس ٫ادلخ يهٓدو أزضدًتي ٭نددٕٛ ٗ ٓ ٜد١ ايدسٓٔ ٚز  ٜتد٘. يكدد نٓٸدد           

زؾدد م نؿدد ه ٗ ايطددسٸا٤ ٚايكددسٸا٤خ ٓٝددت ٚٗددسٟ َٜٛدد ڄ  ٚٓٝددت ٚٗددسى َٜٛدد ڄ بصددس ٗ   

ٔٷ يو  ٓددَ  اْكدراي َدٔ اٱ دداّ غددزا اُٝٓد         ٕځدٹٜ َع زى ايهسا١َ ٚاؿس١ٜ.. ٚأْي 

ايدَ أ ددٖ  إصاٜددٕٚ َدٔ ايسؾد م ٖدٔ ند ْٛا        انتػؿت ازلٞ قُٔ قٛا٥ِ اٱ دداّ  

دز د١ إب يػد١خ َ ًدٗ  َ دٌ ضدًٛنٝ ا       اٍٞ أ ُ يٜطتكبًْٛي    ٭اك ٕ ّٚ دٕٚ 

َددٔ زأ٣ ازلددٞ  خ عدة َددٔ اددرَسٚا  ًٝدو. ٚنٓددت أْددت ٚاددىخ نُدد  أصدددلاي َٜٛد ڄ     

َدٔ ٖدٛ ؾد حل ؾ قدٌخ ٚأدزندت       أندد ٜتٛض٘ ق ١ُ٥ اٱ داّ  ٚطًبت َٔ    ِ إٔ ٜت

زؾٝكو ٗ صڀدس  ؿعدٌ اڀدسف إصاٜددٜٔ قًًٝدٞ ايت س د١ اي ٛزٜد١ ٚايتد زٜ           اٝٓٗ  إٔ

 ِ يددٝظ َٛا ٗدد٘ أ دددا٤  خايٓكدد يٞخ ٖددٔ أزادٚا إٔ ٜصٜٓددٛا ادد زىِٗ ٜٚسؾعددٛا َددٔ غددأْٗ

ايٛطٔخ  ٌ   يت ًـ َٔ إ ًؿٌ يًٛطٔ ٚايػع خ اتد٢ ٚيدٛ ند ٕ ذيدو  ڀسٜكد١      

ٗ ٚايڀعدددٔ َدددٔ اـًدددـخ  يعًدددِٗ  دددريو و     ايػددددز  ايدددت ًـ ٖدددٔ  ككدددٕٛ َدددرز ِٗ 

نددٌ ٚؾددؿِٖٛ  سَددٛش ايعٗددد ايب ٥ددد َٚددٔ إٓ قددًٌ ٖددٔ داؾعددٛا  ددٔ نساَدد١ ٚاددل       

اؿٝ ٠ ًّٚهٕٛ زؾٝداڄ ْك يٝ ڄ ٜؿدٛم زؾدٝدِٖ  هد رلخ ؾجلٳكډكدت أْدت َعٗدِ       ايٓ ع ٗ 

ٞ أص٬قددٗ ا تُدد ع  ًددي ٚ ػ ؿددو َٚسنددصى  ٳسٻَددت ٖددرا ايطددًٛى ٚا تدلادد٘ ٫     

ْطد٢ يدو ذيدو َد  اٝٝدت. شلدرا أاٝتدو َٜٛٗد          ٚٚ ٻ ت ٚؾځكٳجلت ارَسِٖ.. مل ٚيدٔ أ 

ْٜٛٝددٛ  دد ٖصاڄ ؿُ ٜتددو ٚايكتدد ٍ َعددو ٚا٫ضددتعداد يًُددٛا قبًددوخ يهٓددو         25ٗ 

 .اصذلا ا ؿ ٥ٞ ؾجلُٝتي َساٌ ٚق  ؿت دٜي ؾُ  أنسَو
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يهددٓي  ػددت ٚزأٜددت    يكددد ٓدد ْٞ اهلل ٚاسضددي ٚاؿٛدديخ  عددد زاًٝددو إدد٪مل..     

اي كدد١  بعكدٓ  ؾتؿههٓدد  ٚاؿسقٓدد  غددرز   َرضدٞ اددأَس ايسؾدد م  ًدد٢ ايسؾد م اتدد٢ صطددسْ    

ضددأا ٍٚ   ٖددداڄ إٔ   .صاٍخ ٚأؾددبو ايددٛطٔ ٗ َٗدد  ايددسٜو   َددرز ٚأؾدد  ٓ  ايكددعـ ٚاشلدد   

ٚٸٕ نًُددد  أادددرنسٙ  ٓدددو.. ضدددأزٟٚ  دددٔ ضددد ٌٕ ايؿددددا٥ٞ ٚاٱ         ٕ أْؿدددؿوخ ٚأد خ ْطددد 

ايؿددددٜل ٚايسؾٝدددل ٚايك ٥دددد ٚايدددس٥ٝظ اتددد٢ اددددزى أ ٝ يٓددد  اؾدٜدددد٠ ؾدااددد١ ٚ ُدددل   

اتدد٢ ٫ اتهددسز ؾؿددٍٛ ايتددرَس ٚقتددٌ ٖ َدد ا ٚ ُٛدد ٤ ايتدد زٜ     اـطدد ز٠ يؿكددداْو.. ٚ

 خ ٜٚكٝحل َعٗ  ايٛطٔ.ْط ٕٚاٴٗدز نسا١َ اٱ ص٬مؾتكٝحل ا٭

 لصة إعدام  م طٌع

أثٓ ٤ ؾدذل٠ اهدِ ايدس٥ٝظ  بدد ايؿتد ه ازل  ٝدٌخ ٚايدس٥ٝظ  ًدٞ ْ ؾدس قُددخ مل           

ًد٢  اتٛقـ دٚاَد١ ايؿدسا  ا ايطٝ ضد١ٝ. ؾًدِ ُدة ضد٣ٛ ؾدذل٠ ٜطدرل٠ َٓدر ايككد ٤            

ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ اتدد٢ ْػددأ ؾددساع  دٜدددخ مت  ًدد٢ اثددسٙ اق يدد١  بددد ايؿتدد ه          

َٛضددهٛخ يٝطددتكس ؾٝٗدد  ٫ ٦دد ڄ ضٝ ضددٝ ڄخ ٚقددد اددٌ قًدد٘  ًددٞ      اٍازل  ٝددٌ ٚاساًٝدد٘  

ْ ؾس قُد ايرٟ ؾ ز أَٝٓ    َ  يًجلص  ٚز٥ٝط  يًدٚي١ ٚز٥ٝط  يًٛشزا٤خ ْدحل ندٌ   

اٗ خ ٖٚدرا َد    اع  دٜدد٠ أ ٓدـ َدٔ ضد  ك     إٓ ؾ  ٗ ٜدٙخ ؾه ٕ ذيو  دا١ٜ يدٚز٠ ؾدس 

َدد  ُٜٗٓدد  ٖٓدد  ٖددٛ اطددًٝ٘ ايكدد٤ٛ  ًدد٢ قؿدد١ ا تكدد ٍ ٚا ددداّ     ٚ .ضددٝتِ آ ٚيدد٘ ٫اكدد ڄ 

إٓ قٌ ايكٝ دٟ ايب زش قُد ؾ حل َڀٝحل ايرٟ غػٌ َٓؿ  ٚشٜدس اـ ز ٝد١ أثٓد ٤    

ؾذل٠ اهِ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾسخ ٚنُد  أضدًؿتخ ند ٕ َڀٝدحل زؾٝدل ْكد ٍ   يٓطدب١ يدٞ         

 َٓڀك١ ٜ ؾحل َطك٘ زأض٘. اٍايػ ؿٝ ا ايطٝ ض١ٝ إٓت١ُٝ  أ سشٚأاد 

أارنس عطس٠ ٚأمل ؾكددإ  ددد َدٔ ق دآد  ايطٝ ضدٌٝ      

ٚايس دد ٍ إ ًؿددٌخ ايددرٜٔ زاًددٛا ٗ ٚددسٚف غ َكدد٘ ٚ    

ؾددسا  ا ذااٝدد١خ َدد  ندد ٕ ٜطددتجلل إٔ ىطددسِٖ ايددٛطٔخ  

ٗ ٚددسف نٓدد  ٗ أَددظ اؿ  دد١ يعڀدد ٥ِٗ ٚا٫ضددتؿ د٠       

 ِ خ يهدددٔ ْٛسٜددد١ إددد٪اَس٠ ايدددَ   َدددٔ صددددلاِٗ ٚاَه ْٝددد اٗ

 ػعػددت ٗ  كددٍٛ اًددو ايكٝدد داا ن ْددت قددد اؿدددا   

صددرل٠ ايس دد ٍخ ٚنًُدد  ضددك٘ ٚاادددٷ َددِٓٗ ؾددسْ  ْٓددد    

اٛٓ  ْٚتأٚٙ إٔ ڄ ٚاصْ  يؿكداْ٘خ دٕٚ إٔ ْدتعٜ يٮضدـخ   

  ٔدددٖٚهرا ؾ ٕ َ  اؿٌ يًُٓ قٌ َڀٝحل اِ  ٖٛ  ص٤ َ
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  ٕ دز د١   اٍهتطدب اخ اتد٢ ٚؾدًٓ     َطًطٌ ايتؿؿٝ ا ايَ أقعؿت ثٛزآ  ٚأؾكددآ  ا

 اٍايتؿددسٜ٘  ددد يٛطٔ ايدددرٟ ذٖبٓددد   ددد٘  ددد ا ٌ  دددٔ ٚادددد٠ ُٖٚٝددد١  ػدددٛا١ٝ٥ ق دآددد     

 اجملٍٗٛ ٚصطسْ  ؾٝٗ  نٌ غ٧خ َٚ  شيٓ  ْدؾحل اي ُٔ ات٢ ٖرٙ ايًجل١ٛ.

ن ٕ ل ه َڀٝحل ٗ  ًُ٘خ ٚبزا٩ٙ ايٓ ق ١ ٚاؾس١٦ٜ ضبب ڄ ٗ ْٗ ٜتد٘خ ؾكدد ند ٕ    

ايس ددٌ   خع ايددرٟ ااتدددّ  ددٌ نددٌ َددٔ ٚشٜددس ايدددؾ ع       ؾدد ا  زأٟ ٚاقددو أثٓدد ٤ ايؿددسا   

خ "قطددٔ"ايكددٟٛ اٝٓٗدد   ًددٞ  ددٓذلخ ٚ ددٌ ٚشٜددس أَددٔ ايدٚيدد١ قُددد ضددعٝد  بددد اهلل       

ؾُٝ  ٜتعًل عدٚد ٚؾ٬اٝ ا ٚشاز٠ ايدؾ ع ايَ أزاد قُدد ضدعٝد  بدداهلل إٔ ٜٓتدصع     

ًچجل١خ يٝهددٕٛ ا  عدد ڄ ٭َددٔ ايدٚيدد١خ      َٴتجل  دد ڄ َٓٗدد  ضدد٬ه ايدددزٚع َددٔ قددٛاّ ايكددٛاا إطدد

 ت س ١ إٔ ْٝ  ايػسق١ٝخ ٖٚهرا اؿ ٍ   يٓطب١ يًٛشازاا ا٭صس٣خ ايَ أزاد ندٌ طدسف   

 َٔ ا٭طساف اكٜٛتٗ  أٚ اقع ؾٗ خ ٚؾك ڄ ي٤٫ٛ ايٛشٜس ايكٝ دٟ ٗ ذيو ايؿساع.  

ندد ٕ ٖٓدد ى اػ ٖدد ٕ  ٳددسٳشا  ًٝدد ڄخ ا٭ٍٚ ٜتُ ددٌ  عًددٞ  ددٓذل ٚفُٛ تدد٘خ ٚاي دد ْٞ         

ُدد ضدعٝد  بدد اهلل ٚفُٛ تُٗد خ ٚند ٕ قُدد ؾد حل         عبدد ايؿتد ه ازل  ٝدٌ ٚق   

َڀٝحل ؾ ا  إكذله إتكُٔ اا ي١ نٌ َدٔ قُدد ضدعٝد  بدد اهلل َدٔ ٚشاز٠ أَدٔ       

ايدٚي١ ٚ بد ايعصٜص  بد ايٛيٞ َٔ ٚشاز٠ ا٫قتؿ د ٚؾ حل َؿًو َٔ ٚشاز٠ ايداص١ًٝخ 

ٜ  اٍنُ  ٚأدصٌ َڀٝحل ازل٘ أٜك ڄ ٱا يتِٗ ْٝعد ڄ َدٔ ٚشازااٗدِ     ١ ايً ٓد١  ضدهسا ز

ٚ    خإسنص١ٜ يًجلص  ايكٝد د٠ َدٔ    اصدساع ع ١ اك١ٜٛ دٚز اؿدص  ٗ اؿٝد ٠ ايطٝ ضد١ٝخ 

دا٥س٠ ايؿساع. يهٔ َكذله َڀٝحل ٖرا ؾِٗ َٓ٘  أْ٘ ادرَس  ًد٢  بدد ايؿتد ه ازل  ٝدٌ      

 ٚفُٛ ت٘خ نٕٛ إكذله مل ٜتكُٔ اا ي١  ًٞ  ٓذل َٔ ٚشاز٠ ايدؾ ع. 
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يطٝ ض١ٝ ٚايترَس قد َڀٝدحلخ ٚ دس٣ ايتػدهٝو ؾٝد٘ يدد٣      ٖٚهرا  دأا إه ٜداا ا

نددٌ َدددٔ ايهٜٛدددت   اٍايددس٥ٝظ  ًدددٞ ْ ؾددسخ  تكددددِٜ َعًَٛددد ا َكدد١ًً ادددٍٛ شٜ زاددد٘     

ٚأ دٛٚيب ٚا٫ؼد د ايطددٛؾَٝ ٚإٔ ْٝد  ٚايدَ ندد ٕ َڀٝدحل َساؾكد  يدد٘ ؾٝد٘خ ٚأُٖٚددٛٙ إٔ        

َڀٝحل قد ْطل نٌ غ٤ٞ ضًؿ ڄ َحل اًو ايدٍٚ ٚ ٌُ  ػدهٌ صؿدٞ يهدٞ ٜٗٝد٧ ْؿطد٘      

 جلٌ قٌ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس ٗ ز٥ ض١ ايٛشزا٤. يٝ

 ٓدٖ  د  ايػوخ ٚضسا ْٛس١ٜ إ٪اَس٠ ٗ  ك١ًٝ ايدس٥ٝظ  ًدٞ ْ ؾدسخ ٚمل ٜكدـ     

ايدس٥ٝظ  ًدٞ    اٍا٭َس  ٓد ٖرا اؿدخ  ٌ مت اطسٜ  َعًَٛ ا ٚاكد زٜس َصٜؿد١ أٜكد ڄ    

 ْ ؾدس اؿٝدد  تٓطدٝل قُددد ؾد حل َڀٝدحل ٚشٜدس اـ ز ٝدد١ َدحل قٝد د٠ إًُهد١ ايعس ٝدد١         

ايطددعٛد١ٜ يػددسض ا٫ْكدد٬   ًدد٢ ايٓٛدد ّ ايكدد ٥ِ بْددراىخ ايددرٟ ندد ٕ  ًدد٢  دددا٠ٚ َددحل     

ايطعٛد١ٜخ يهٞ ٜؿرل ْٛ َ ڄ ا  عد ڄ شلد  َدٔ صد٬ٍ ايككد ٤  ًد٢ اًدو ايكٝد داا ٚ ًد٢          

 زأضٗ  ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس قُد. 

اْڀًدددت ٖدددرٙ ايًعبددد١  ًددد٢ ايدددس٥ٝظ  ًدددٞ ْ ؾدددس ٚبصدددسٜٔ ؾكدددسزٚا ا تكددد ٍ َڀٝدددحلخ    

ا ايػددسض طٝبدد١ ْٚصاٖدد١  ًددٞ  ددٓذلخ يُٖٝٛددٛٙ إٔ ٖٓدد ى قكدد١ٝ  ؾ ضددتػًٛا يتجلكٝددل ٖددر

قددد َڀٝددحل اطددتجلل إٔ ّت ددٌ شلدد  أَدد ّ ؾٓدد١ ايتجلكٝددلخ ٚ٭ٕ  ًددٞ  ددٓذل ٚاثددل نددٌ     

اي ك١ َٔ َڀٝحل ؾكد ق ٍ يد٘: اذٖد  اطد  قدساز ايً ٓد١ إسنصٜد١ ٚا ًدظ َدحل ؾٓد١          

ضٝهٕٛ  ايتجلكٝل يتداؾحل  ٔ ْؿطوخ ٚ عدٖ  ضٝأاٞ ايتكسٜس ايٝٓ  ٕٓ قػت٘خ ٚ ٓدٖ 

َعطددهس ايؿددتو  اٍيهددٌ ادد د  ادددٜك.  ٖٚهددرا مت أصددر َڀٝددحل َددٔ َٓددصٍ  ًددٞ  ددٓذل     

 ؿجلب١ ق ٥د ايػسط١ ايعطهس١ٜ قُٛد ؾ حلخ ٚ س٣ ايتجلكٝدل َعد٘خ يهدٔ َدٔ قبدٌ      

ؾ١ٓ ن ْت قد أصرا اٛ ٝٗ اٗ  ٚقٓ   اٗ  َٔ نٌ َٔ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس قُددخ  

يددٛيٞ ٚؾدد حل َؿددًو ق ضددِ  َٚددٔ قُددد ضددعٝد  بددد اهلل قطددٔ ٚ بددد ايعصٜددص  بددد ا  

 أ ك ٤ إهت  ايطٝ ضٞ.

ا٫ؼد د ايطدٛؾَٝخ ؾ ضدتػٌ     اٍٚأثٓ ٤ ؾدذل٠ ايتجلكٝدل ند ٕ  ًدٞ  دٓذل قدد ضد ؾس        

 ًٞ ْ ؾس ذيوخ ٚأَس ايً ١ٓ إهًؿد١  د يتجلكٝل ايدَ ند ٕ  ًد٢ زأضدٗ  ا٭مح ؾساد ٕ        

 ٛ ٍ ا٭َدددٔ اـددد ز ٞ  ددٛشاز٠ أَدددٔ ايدٚيددد١خ ٚندددرا ا٭صدد٠ٛ ْٝدددٌ َػدددبل ٚ دددٛض    َطدد٦

ُدد١ قٝ دٜدد ٕ ٗ أَددٔ ايدٚيددد١خ أَددسِٖ  تجلٜٛددٌ َڀٝددحل َدددٔ َكددس قٝدد د٠ ايػدددسط١         اؾجل

 َعطهس أَٔ ايدٚي١ ٗ ايؿٛيب ٕ ٖٚٓ ى مت ا داَ٘. اٍايعطهس١ٜ 

 عد ٖرٙ اؿ دث١ إ٪ٕد١  د د  ًدٞ  دٓذل َدٔ اـد زعخ ٚأْد  قڀعدت زاًدَ ايع٬ ٝد١           

ب ڄ ٖدد   ددس٣خ   دددٕخ  ٚق  ًددت  ًددٞ  ددٓذل ايددرٟ ندد ٕ اٝٓٗدد  غ قدد    اٍٗ اشلٓددد   ٥ددداڄ 

يٞ إٔ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس طً  َٓ٘ ٗ ٚقدت ضد  ل إٛاؾكد١  ًد٢ ا دداّ َڀٝدحلخ        أندٚ
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يهٓ٘ زؾةخ ٚأْ٘ ق ٍ يعًٞ ْ ؾس: إ َڀٝدحل ز دٌ كًدـ ٫ٚ ّهدٔ إٔ ٜهدٕٛ  ُد٬ٝڄخ       

ايً ٓدد١ إسنصٜدد١خ نُدد  أزدف قدد ٬٥ڄ: أٜددٔ ضددٓأاٞ    اٍٚ ًددٝهِ ا دد د٠ ْتدد ٥  ايتجلكٝددل  

 قدَتِ  ٢ً ذيو.ٖٓ  َٔ أٌٖ ٜ ؾحل إ أٛ ٛ 

يكد ن ْت قك١ٝ ا داّ َڀٝحل  دا١ٜ ايػسمح  ٌ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس ٚٚشٜس ايددؾ ع  

 ًددٞ  ددٓذلخ اٝددك غددعس  ددٓذل إٔ ٖٓدد ى ْٝدد١ يتكًددٝـ دٚزٙ َٚه ْتدد٘خ َددٔ صدد٬ٍ قددـ        

أ ٓجلتدد٘ ايددَ ندد ٕ َڀٝددحل أادددٖ خ ٚ  يٓطددب١ يددٞ غ ؿددٝ ڄ ٚنددرا أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل ؾكددد           

يهٓٓدد  نٓدد  اٝٓٗدد  ٗ اطدد ز دٚيدد١ قٜٛدد١خ       غددعسْ   ددإٔ ٖددرا ٖددٛ اضددتٗداف يٓدد  ْٝعدد ڄخ       

َٔ إٔ ْتبٓ ٖ  مٔخ نْٛٗ  أؾبجلت قك١ٝ ايكٝ داا  أن سٚايكك١ٝ قد أصرا  ٷٴعداڄ 

 إتٛا د٠  ٢ً زأع ايٓٛ ّ بْراى ٫ٚ د إٔ اهٕٛ شل  ْتٝ ١ ق د١َ.

َكددس اداز٠ ايڀددرلإ    اٍٚ ٗددرا اـؿددٛف أاددرنس أْددي ذاا َددس٠ نٓددت َتٛ ٗدد ڄ       

صددٛز َهطددسخ ٚٗ  ٛا دد١ اٱداز٠ نٓددت قددد ٚ دددا ضددٝ زاا ٚاددسع        ٗ  "ايُٝدددا "إدددْٞ 

 سؾت اٝٓٗ  إٔ ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾس قد أا٢ يًك ٤  د داز٠ ايػدسن١خ اْتٛدسا ٗ ايبد  خ     

 اٍٚ ٓدَ  صسع زبْٞ ْٚ داْٞ ق ٬٥ڄ: َساب ڄ ٜد  ؾد حل ؾ قدٌخ أٜدٔ أْدت خ ٕد ذا ٫ ادأاٞ        

أٜ ّ ايهؿ ه إطًوخ يكد ؾسا َهتيب .  ؾكًت ي٘ أْت مل اعد  ًٞ ْ ؾس ايرٟ  سؾت٘ 

ز٥ٝظ ٚيدٜو اسع ٫ٚ ْطتڀٝحل ايدصٍٛ ايٝوخ  ٓدٖ  اضتد ٢ ضدهسارلٙ اـد ف   

 َهتيب.   اٍٚق ٍ ي٘: أغعس اؿساض١ ّٜٛ غد   يطُ ه يؿ حل ؾ قٌ   يدصٍٛ 

داز ايس٥ ضددد١خ ٚق  ًدددت   اٍٚ  يؿعدددٌ ذٖبدددت ٗ ايٝدددّٛ اي ددد ْٞ ٚضٴدددُو يدددٞ   يددددصٍٛ    

قٞ َٔ ٖرٙ إك  ١ًخ اؿدٜك  ٔ قك١ٝ ا داّ َڀٝدحلخ   ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾسخ ٚن ٕ غس

ٚنددرا شًَٝدد٘ ايددرٟ َدد  شاٍ ٗ ايطدد ٔخ ٖٚددٛ َ ٓدد٢  بدددايكٟٛ َددٔ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل أٜكدد ڄخ       

ٚشلرا ؾكد ٚ ٗت ايٝ٘ ض٪ا٫ڄ َب غساڄ: ٕد ذا أ ددَتِ َڀٝدحل .  قد ٍ يدٞ: َڀٝدحل ا دذلف        

      ٓ   ق ٥ُدد١ أْدد٘  ُٝددٌ يًطددعٛد١ٜ ٖددٛ َٚدد ي  بددد ايكددٟٛ ٚؾدد حل اًددٝظخ نُدد  إٔ يدددٜ

 طت١ ٚث٬ثٌ غ ؿ ڄ َٔ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل ن ْٛا ٜد سٕٚ ي٬ْكد٬   ًد٢ ايٓٛد ّ ٚأْدت َدٔ      

 قُِٓٗخ ٚقد ن ٕ ا داّ َڀٝحل  كساز َٔ إهت  ايطٝ ضٞ. 

قًت ي٘: َٛقدٛع ا٫ْكد٬  ٖدرا اؾدذلا٤ ٚندر  ٚايدديٌٝ  ًد٢ ذيدو ٚ دٛد ازلدٞ            

غدد زى ٗ آؿٝددر  قددُٔ اجملُٛ دد١خ  ُٝٓدد  نٓددت غ ؿددٝ ڄ ٗ اشلٓدددخ ؾهٝددـ ٜعكددٌ إٔ أڂ    

ٖرا ا٫ْك٬  َٔ اشلٓدخ ثِ َٔ ق ٍ يو ٖرا ايه٬ّ. قد ٍ:  ًدٞ  دٓذل ٚؾد حل غدٛاز       

ايسدؾ ْٞخ قًت ي٘: قتٌ َڀٝحل  س١ّ ضتٌٛ ٚؾ١ُ   ز ا٬ال َساهبٝٗ  ٚضٓذلنٗ  

    ٟ ٚ يدٔ أصدسع َدٔ     خيًصَٔخ ٚيهٔ َ  ُٜٗي اٯٕ ٖٛ اط٬م ضدساه ا٭مح َ ٓد٢  بدد ايكدٛ

 ٓدد٘.  ٓدددٖ  أ ڀدد ْٞ أَددس اٱؾددساعخ ٚادددد يددٞ َٛ ددداڄ يًكدد ٤  دد٘      ٖٓدد  ا٫ځٸ  ددأَس اٱؾددساع  

  دد َٔ ايكك ٜ  ايَ ؽـ َٓڀك١ ٜ ؾحل ٚغرلٖ خ  ٕٓ قػ١ايّٝٛ اي  ْٞ 
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ٚٗ ايّٝٛ اي  ْٞ اكسا اط  إٛ دخ ٚٗ زأضٞ َػدسٚع طسٜدل ٜد ؾحلخ يهدي أثٓد ٤      

 ز قك١ٝ َڀٝحلخ نُدصٌ اٝدك قًدت إ زد ا٫ تبد    اٍادٜ ٞ َع٘ نٓت قد  دا  ٘ 

ا٭ٚيٞ ٚا٫ تراز يٝ ؾحل   يٓطب١ شلدرٙ ايككد١ٝ ٖدٛ ادٛؾرل ا تُد د ؾدٛزٟ يػدل ايڀسٜدل         

ايّٝٛ ايت يٞ ؿكٛزٟ ٚاكٛز ندٌ   اٍٜ ؾحلخ ٚاؾل  ٢ً ذيو ٚادد َٛ داڄ بصس  اٍ

َدٔ ٚشٜددس ا٭غدػ ٍ ا٭مح اٝدددز ايعڀدد ع ْٚ ٥د  ٚشٜددس إ يٝدد١ ا٭مح قُدد ؾدد حل ايددٛايٞ      

ٕخ ٚٗ ٖدددرا ايًكددد ٤ أ دددد٣ ا٭مح ايعڀددد ع   ٚقددد ؾٜ ق ؾٛددد١  ددددٕ ا٭مح ْددد  ٞ   ُددد   

َٴسٳاٸددٌ ٗ ٚشاز٠ إ يٝدد١ ضددٓعتُدٙ ٱْػدد ٤  طددس ٗ ٚادٟ      اضددتعدادٙ قدد ٬٥ڄ: يدددٜٓ  َبًددؼ 

ٓٳ خ َٚ  ابكٞ َٔ اهًؿ١ ايڀسٜل ضٓتكدّ  ڀً  قدسض َدٔ اهَٛد١ ايؿدٌ ايػدعب١ٝخ        ٳ

حلخ ٚضٓعكد ااؿ ق١ٝ َعِٗ يبٓ ٤ اؾطسخ ٚاْػد ٤ ايڀسٜدل اتد٢ َٓڀكد١ يبعدٛع ٗ ٜد ؾ      

ٖٚهددرا  دددأ ايعُددٌ ٗ  ٓدد ٤ اؾطددسخ أَدد  ايڀسٜددل ؾكددد اددأصسا اتدد٢  دددأ ايعُددٌ ؾٝٗدد          

اًدو   خ٫اك ڄ  ٓد ف٤ٞ قُد أٓد ضدًُ ٕ ندٛشٜس يٲْػد ٤اا  عدد أاددا  ٜٓد ٜس      

 ايڀسٜل ايَ اقذلآ  اطُٝتٗ  طسٜل َڀٝحل.

 م3612ٌناٌر المأساوٌة  35أحداث 

ٝدد د٠ ايطٝ ضدد١ٝ يدٚيدد١ ْٗٛزٜدد١     ًددؼ ايؿددساع ايددداصًٞ ٗ اطدد ز ايك    1986ٗ  دد ّ  

ٚ ددٛد أشَدد١ ضٝ ضدد١ٝ ن ْددت اددصداد   اٍايددُٝٔ ايدّكساطٝدد١ ايػددعب١ٝ ذزٚادد٘خ ٖدد  أد٣  

ا٭ٍٚ ٜكدٛدٙ  ًدٞ ْ ؾدس قُدد      اػدٓ  ڄ َٜٛد   دٔ ٜدّٛخ  دسش ؾٝٗد   ٓ اد ٕ َتؿد ز  ٕ:        

ايرٟ ن ٕ اٝٓٗ  ز٥ٝط  يًدٚيد١ ٚأَٝٓد    َد  يًجلدص  اؿد نِ. ٚاي د ْٞ: ٜكدٛدٙ  ًدٞ         

 دددٓذل ايدددرٟ نددد ٕ ْ ٥بددد  يًدددس٥ٝظ ٜٚتُتدددحل   كدددٌ ْٚؿدددٛذ داصدددٌ ايكدددٛاا   أٓدددد ْ ؾدددس 

 إطًجل١ ٚا٭َٔ ٚنرا ٗ اؿص  اؿ نِ.
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ٜٓدد ٜس إأضدد ١ٜٚ ايدَٜٛدد١خ ن ْددت أضددب  ٗ     13أادددا   اٍإ ٖددرٙ ا٭شَدد١ ايددَ أدا  

ؾددسا  ا ذااٝدد١ ضددًڀ١ٜٛخ اٝددك ن ْددت  ددداٜ اٗ  ق ٚيدد١ اقؿدد ٤ ايس ددٌ ايكددٟٛ  ًددٞ    

 ٚ  اٍضددًب١ٝخ أدا   أؾعدد ٍشاز٠ ايدددؾ عخ ٚقددد مت ذيددو   يؿعددٌ ٖدد  ٚيډددد زدٚد       ددٓذل َددٔ 

اڀدٛز ايؿددساع اتد٢ أصددر طد  حل ا٫ؾددڀؿ ف إٓد طكٞخ ٚقددد اڀدٛز ذيددو ا٫ؾددڀؿ ف       

يٝػددصٚ ايكددٛاا إطددًجل١ ٚا٭َددٔ ٚنددٌ َؿ ؾددٌ ايدٚيدد١. ٚ ٓدددَ  ْكددٍٛ إٓدد طكٞخ ٫          

رٙ ايعد٣ٚ قد سلًدت   ٌ اؾٓٛ   ػهٌ   ّخ نٕٛ ٖ ْكؿد َٓڀكَ ايس٥ٝظ ْٚ ٥ب٘خ

نٌ اا ؾٛ ا ايَ ايتجلل نٌ َٓٗ  َحل طسف َعٌ ٗ ايؿساع. ٚقد ند ٕ يًٛغد ٠   

ٚإصاٜدددٜٔ ٚايٓؿعددٌٝ اٝٓٗدد  دٚز َدد٪ثس ٗ ؾدد  ايصٜددت  ًدد٢ ايٓدد زخ يٝػددعًٛا اؿسا٥ددل     

ٖٓ  ٖٚٓ ىخ ٚ ٢ً ايسغِ َٔ إع ؾ ا إتأصس٠خ ايدَ ُ ًدت  تعدٌٝ  ًدٞ  دٓذل ْ ٥بد        

ٌ  يًدددس٥ٝظخ ٚاز ددد ع  َدددٔ إٓؿددد٢   ا٭َدددٌ ايعددد ّ ايطددد  ل يًجلدددص   بدددد ايؿتددد ه ازل  ٝددد

يٝتطًِ َٓؿ  ضدهسارل ايددا٥س٠ ايع َد١ ٗ اؿدص  ٚ كدٜٛت٘ ٗ إهتد  ايطٝ ضدٞخ ا٫چ        

إٔ ذيدددو مل ٜكدددحل اددددا يًؿدددساع ااتددددّ ٭ٕ أشَددد١ اي كددد١ ن ْدددت قدددد ضدددٝڀس٠  ًددد٢    

 ايڀسؾٌ ٚ ًػت أغدٖ .  

ّ   ددٔ  عددة ؾؿددٍٛ ٖددرٙ   13ٗ ٜددّٛ  أْدد٘ اٍغددرل أڂهددٓي إ إأضدد ٠ َٚددٛقؿٞ َٓٗدد  

٫ تُدد ع إهتدد  ايطٝ ضددٞ يًجلددص  ا٫غددذلانٞ     اٴدددد َٛ دددٷ قددد ّخ ندد ٕ 1986ٜٓدد ٜس 

ٗ َبٓددد٢ ضدددهسا ز١ٜ ايً ٓددد١    "أ ًددد٢ ٦ٖٝددد٘ ضٝ ضددد١ٝ َكدددسز٠ يطٝ ضددد١ ايبًدددد     "ايدددُٝي 

إسنص١ٜ يًجلص  ٗ َد١ٜٓ ايتٛاٖٞ  ددٕخ ٗ ايطد  ١ ايع غدس٠ ؾدب ا خ ٚند ٕ ٜٓبػدٞ       

ٝددحل ذيددو ا٫ تُدد ع يٝددتِ اطددِ اـ٬ؾدد ا ؾٝدد٘ ٚاؽدد ذ قددسازاا اهددٕٛ    إٔ وكددس اؾُ

ًَصَد١ يًهدٌخ ٚشلدرا ؾكدد اكدس ندٌ أ كدد ٤ إهتد  ايطٝ ضدٞ َد  ٜطد٢ُ  ٓد ه  ًددٞ            

يهددٔ  ًددٞ ْ ؾددس ٚفُٛ تدد٘ مل وكددسٚاخ نددِْٛٗ قددد قددسزٚا     ددٓذل ٗ إٛ ددد ااددددخ

تُدد عخ ٚاطدد  ايكٝدد ّ  دد ْك٬  ٜبدددأ   غتٝدد ٍ  ًددٞ  ددٓذل ٚفُٛ تدد٘ داصددٌ ق  دد١ ا٫   

غٗ داا َٔ ن ْٛا ٖٓ ى ٚلٛا َٔ إٛا ٗ ذيو ايّٝٛ إػ٦ّٛخ أْد٘  عدد إ انتُدٌ    

ايك  دد١خ ٚؾددٌ َٛندد  اساضدد١ ايددس٥ٝظ  ًددٞ ْ ؾددس     اٍاكددٛز فُٛ دد١  ًددٞ  ددٓذل  

يٝٛاٞ  إٔ ايس٥ٝظ ق دّخ ْصٍ ق ٥د اساضت٘ َٔ ايطٝ ز٠ ٚ ٝدٙ اكٝب١ ايس٥ٝظ اطد   

ق  د١ ا٫ تُ  د ا ٚؿكد٘ غد ـ      اٍٝددصٌ    دا٘ دا٥ُد   ٓدد اكدٛز ا٫ تُ  د ا ي    

 ٓدددٖ  ٚقددحل إددد ٛ اطدد ٕ اكٝبدد١    بصددس َددٔ اساضدد١ ايددس٥ٝظ يٝكددـ ٗ  دد   ايك  دد١خ   

 ًٞ  ٓذل يٝڀًل ايٓ ز ٗ ٚٗسٙخ ُٚهدٔ َدٔ    صًـ اٍايس٥ٝظ  ٢ً ايڀ ٚي١ ٚاضتداز 

ٜٴكدد ٍ َددٔ قبددٌ  كددٛ       قتًدد٘ َب غددس٠خ يهددٔ اطدد ٕ ندد ٕ قڂتددٌ ٗ ْؿددظ ايًجلٛدد١خ نُدد  

ضدددٞ ؾددد حل َؿدددًوخ ٚيهدددٔ ايكددد  ٘ ايدددرٟ نددد ٕ ٗ  ددد   ايك  ددد١   غدددس   إهتددد  ايطٝ 

اط٬م ايٓ ز  ٢ً ؾ حل َؿًو ٚأزداٙ قت٬ٝخ ٚقد زد  كٛ إهت  ايطٝ ضٞ  ًٞ غد ٥حل  
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  ط٬م ايٓ ز  ٢ً ٖرا ايك  ٘ ؾ زداٙ قت٬ٝخ  ٓدٖ   دأا إعسن١  دٌ أؾدساد اساضد١    

  ٜ حل اـددسٚع َددٔ ايك  دد١ ايددس٥ٝظ ٚاساضدد ا  ًددٞ  ددٓذل ْٚ  تدد٘خ  ٚقددد ادد ٍٚ  ًددٞ غدد 

يسَدددٞ إتدددبكٌ َدددٔ اساضددد١ ايدددس٥ٝظ إتٛا ددددٜٔ ٗ ايددددزع اجملددد ٚز٠ يًك  ددد١خ ايدددرٜٔ    

نددد ْٛا وددد ٚيٕٛ َٓٗددد  ايككددد ٤  ًددد٢  كٝددد١ أ كددد ٤ إهتددد  ايطٝ ضدددٞخ يهدددِٓٗ أثٓددد ٤     

 اؿٝ ٠ ٗ ْؿظ ايًجل١ٛ.ؾؿ زم إٛا ١ٗ َعِٗ أطًكٛا ايٓ ز  ًٝ٘ ٗ زأض٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 نددٌ َهدد ٕ ٚ ددسا اغتٝدد ٫ا ٖ ثًدد١ ٗ  دددد َددٔ إٛاقددحل   عدددٖ  اْؿ ددس ايٛقددحل ٗ

ا تُ  ددد ا ُٖٚٝددد١خ َ ًُددد  اؿدددٌ ٭ كددد ٤   اٍايعطدددهس١ٜ ٚا٭َٓٝددد١خ ع ددد١ ايدددد ٠ٛ  

 ًددد٢ ضدددبٌٝ إ ددد ٍخ مت    إهتددد  ايطٝ ضدددٞ ٚ دددٓؿظ ايتٛقٝدددتخ ٖٚٓددد ى ِددد ذع نددد رل٠خ    

ُهٓدت  ا تُد ع ٗ ٚشاز٠ ايددؾ ع  دٓؿظ ايتٛقٝدت      اٍاضتد  ٤ قٝ داا ايكٛاا إطًجل١ 

ؾٝدد٘ فدد َٝحل  ًددٞ ْ ؾددس َددٔ ا ددداّ َددٔ اكددس َددٔ َ٪ٜدددٟ ايڀددسف اٯصددسخ ٖٚهددرا           

 اؿ ٍ ٗ قٝ د٠ ا٭َٔخ ٚايً ١ٓ إسنص١ٜ ٚ عة ا٭ي١ٜٛ.. اخل.

اذاڄ َدد  أغددب٘ ايًًٝدد١   يب زادد١. َددس٠ أصددس٣ أ ددٝؼ اًكدد١  دٜددد٠ َددٔ اًكدد ا اددرَس       

    ٚ ْت ٥ ٗد  إسٜدس٠..   ايسؾ م  ٢ً ايسؾ مخ ٚأ ٝؼ ٚسٚؾٗد  ٚاؿ ؾدًٝٗ  ٚاعكٝدد أادداثٗ  

ّخ ؾعًدد٢ ايددسغِ َددٔ اْككدد ٤ 1978ْٜٛٝددٛ  26اْٗدد  اددرنسْٞ   ٭ادددا  ايداَٝدد١ ٕدد٪اَس٠  

ٚمل اضدتٛ     خقسا ١ مث ١ْٝ أ ٛاّ  ٢ً اًدو إأضد ٠خ ا٫ أْٗد  َد  شايدت اد٪ٕي ٚاد٪زقي       

ؾكددد صطددس ايددٛطٔ ٚايػددع   طددببٗ    خ عددد أضددب  ٗ  ٚؾٛ  دد١ ٖٚددٍٛ أاددداثٗ  ْٚت ٥ ٗدد  

ايس دد ٍخ  ٴسؾددٛا عددبِٗ ٚاص٬ؾددِٗ يًددٛطٔ ٚيًػددع  ٚغدد زنٛا ٗ    ق ؾًدد١ نددبرل٠ َددٔ

ٕڂػددسٸف يً ٓددٛ . ٚغ ؿددٝ ڂٶ صطددسا ؾٝٗدد  نبدد١ڄ َددٔ زؾدد م            ؾددٓحل ايتدد زٜ  اؿدددٜك ٚا

اٝد اٞ ايٓكد ي١ٝخ ٚٗ َكدددَتِٗ ايدس٥ٝظ ضد ٌٕ. اٝٓٗدد  ن ْدت  إدداُٖ ا إطددًجل١       

ٍٚ يتًو ا٭اددا   ٚا٫ تك ٫ا ٚايتؿؿٝ ا اؾطد١ٜ قد أصرا َه ْٗ  ٗ ا٭ٜ ّ ا٭

 ٚاؿدا صرل٠ ايس  ٍ.
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ٖٚ  ٖٞ اٯٕ اًٛه  ٛادز ن زث١  دٜد٠خ  دأا ؾؿٛشل  إس ب١ اكذل  َٔ ايتٓؿٝدرخ  

ٚقدددد  ًُتٓددد  أاددددا  إددد٪اَس٠ ايد٦ْٝددد١ قدددد ضددد ٌٕ إٔ ْدددتعًِ اؿدددرز ٚأصدددر اؿٝڀددد١    

ٚا٫ضدددتعداد ٭ٟ ااتُددد ٫ا.. ٖٚددد  قدددد  ددددأا إأضددد ٠  أ ػدددحل ؾدددٛزٖ  ٗ ٜدددّٛ ا٭ثدددٌٓ      

 ّ.1986ٜٓ ٜس  13 خداَٞاي

 ٛ . 86خ ٖٚدد  أْدد  َٚددٔ َعددٞ ْعٝددد  ٓ ٤ٖدد  أٜكدد ڄ ٜٓدد ٜس/  78 ٴٓٝددت إتدد زع ايسًَٝدد١ ْٜٛٝدد

َكد ا٬ڄ ٚند ٕ  يهدٌ    30َٓصيدٞ قدد قد ز      اٍن ٕ  دد َٔ ٚؾٌ َٔ ايس  ٍ ا٭ٚؾٝد ٤  

ؾددسد َددِٓٗ قؿدد١ َددحل إٛا ٗدد ا ٚإ دد طسخ ايددَ  ؽتًددـ  ددٌ غدد ـ ٚبصددس. يهددِٓٗ         

   ْيب َٚ٪اشزاٞ. اٍٚاادخ ٖٛ ايٛقٛف  ا تُعٛا ٖٓ   ٢ً ٖدف

ٖدددٞ اًدددو ايدددَ اأصدددر َه ْٗددد  ٗ     خاعًُدددت ٗ اٝددد اٞ إٔ أزٚع ٚأْدددٌ ايًجلٛددد ا  

َٴ دددس ٌ      إٛاقددـ ايعؿدددٝب١ ايدددَ اٛا ٗددو ؾ دددأ٠خ ؾت دددد ْؿطددو َدددد َٛ ڄ  س ددد ٍ 

 ٛؾ ٥ِٗ ٚغ   تِٗ ٥٫ٚٚٗدِ. ٚاعًُدت إٔ اًدو إٛاقدـ ٖدٞ إعٝد ز اؿكٝكدٞ ٕعسؾد١         

ؾدد ٤ ْٚكدد ٤ ايس دد ٍ. ؾُ ُددٌ ايع٬قدد ا ايددَ آػددأ  ددٌ ايٓدد ع اهددٕٛ   َعدددٕ ٚأؾدد ي١ ٚٚ

قعٝؿ١ ٚزنٝه١ اذا مل اذلؾحل  ٔ إؿ حل ٚاجملد ٬َاخ ؾ ٭شَد ا ٚايؿدسا  ا ٚاادٔ     

١ٝ ٚابٝدد ٕ دز دد١  ْطدد ْايددَ اٛا ٗٓدد  ٗ اؿٝدد ٠خ نؿًٝدد١  ددإٔ اهػددـ قدد٠ٛ ايع٬قدد ا اٱ   

 ؾدقٗ .

ٞ أٜكددد ڄ  دددد٠ قٓ  دددٌ.   َٓصيدددٞ نددد ٕ َطدددًجل ڄخ ٚنددد ٕ عدددٛشا    اٍندددٌ َدددٔ ٚؾدددٌ   

ؾأادا  ض ٌٕ قد  ًُتي إٔ أػٗص ٕ ٌ اًو إٛاقـ ايَ ٜطٛد ؾٝٗ  غع ز "ايػ ٜد١  

اددددلز ايٛضددد١ًٝ". ٚايػ ٜددد١ ٖٓددد  ٖددددٞ ا٫ضدددتجلٛاذ  ًددد٢ َؿ ؾدددٌ ايطدددًڀ١خ ٚإ ن ْددددت         

ايٛضدد١ًٝ ٖددٞ ٓددٌ ايطدد٬ه ٚقتددٌ نددٌ كدد يـ ٗ ايددسأٟخ  ػددة ايٓٛددس  ددٔ ايتدد زٜ       

ٔ. ٚٗ اًددو ا٭ٚقدد ع إٓؿًتدد١ أَٓٝدد ڄخ  لددد ٖٓدد ى َددٔ   ايٓكدد يٞ ٚدز دد١ ايدد٤٫ٛ يًددٛط 

 ّ زضٕٛ ايتؿؿٝ ا  ٢ً أض ع  ا٫ْتُ ٤ إٓ طكٞ أٚ ؿط   ا غ ؿ١ٝ.  

َٴػدبٻع١  كدٛاا ايدس٥ٝظ        ن ْت نٌ َٓ ؾر اؿٞ ايرٟ أضهٔ ؾٝد٘خ ٗ صدٛز َهطدسخ 

 ًددٞ ْ ؾددس قُدددخ ؾُبٓدد٢ اداز٠ طددرلإ ايُٝدددا َٚسنددص  بددٛد يً كدد ز ٚايؿٛاندد٘          

 َسانص  طهس١ٜ أض ض١ٝ. اٍقد ؼٛيت ْٝعٗ   ٚإڀ ز

اضتهًُٓ   ٓ ٤ إت زع  ٢ً ضدڀو ٚأَد ّ إٓدصٍ ٚصًؿد٘خ َد  ادٛؾس يددٜٓ  َدٔ َدٛادخ          

ٚنٓدددت اٝٓٗددد  َػدددػ٫ٛڄ   ٫اؿددد ٫ا ايتًؿْٛٝددد١خ أضدددأٍ ٚاطُددد٦ٔ  دددٔ َؿدددرل ايسؾددد م   

ٚا٭ؾددددق ٤. ن ْدددت ااؿددد ٫اٞ  هدددٌ َدددٔ: ٖٝددد ِ ق ضدددِ طددد ٖس ٚقُدددد ْ ؾدددس  ددد  س     

داؿبٝ  ٚبصسٜٔ.  ٝد إٔ ا٭صبد ز مل اهدٔ ضد ز٠خ ٜٚػدٛ ٗ  ايػُدٛض ٚ ددّ       ٚاطٌ  ب

ٚقددٛه َؿددرل ندد رل َددٔ ا٭ؾددسادخ  ًدد٢ ايددسغِ َددٔ اأنٝددد ايددبعة إٔ ندد رلٜٔ قددد        
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اعسقٛا يًكتٌ اؾُ  ٞ ٗ ق   ا صٴؿؿت ٫ تُ  د ا ُٖٚٝد١خ ٚبصدس ٜدٔ مت قتًدِٗ      

  ٥ِٗ.  َٓ ششلِ أٚ َه ٕ اصتؿ اٍأٚ ا تك شلِ َداُٖ ا  ٓ ؾس َطًجل١ 

 ٓدددٖ  ؾٛ ٦ددت  دد ٱص٠ٛ: ايػددٝ  أٓددد  بددداهلل  ڀبددٛؽخ ٚضدد مل قُدددخ ٚث  ددت      

قُد صكس ٜبًػْٛٞ  إٔ ٖٓ ى ث٬  ضٝ زاا يعٓ ؾس َطًجل١خ اكدَت ااداٖ  أَد ّ  

َٓصيٞخ ٚإٔ ق ٥د اجملُٛ ١  أصدلِٖ  أْي َڀًٛ  يًدرٖ   َعٗدِ. ٖدرا ايٛقدحل صًدل      

ٚزا٤ إتدد زع. صس ددت ايددِٝٗ    ا يدد١ َددٔ ايتددٛاس  عًددت َددٔ َعددٞ ٜأصددرٕٚ أَدد نِٓٗ         

ؾؿٛ ٦ددت إٔ َددٔ ٜكددٛد اجملُٛ دد١ إطددًجل١ زؾٝددل أ سؾدد٘ ٚازلدد٘ "طسَددّٛ" ٚازلددحل  ٓدد٘     

أْدد٘ َددٔ ايعٓ ؾددس ايػسضدد١خ ؾأٚقددو يددٞ  أْدد٘  دد ٤  ددأٚاَس َددٔ ضددًُٝ ٕ ْ ؾددس قُددد        

ٚ دٛض اؾجلُد  يهدٞ أاكدس ايُٝٗد  ٗ َهتد  ايُٝدداخ يتؿطدرل أضدب   ٚ دٛد  ٓ ؾددس           

ًچددؼ      َطددًجل١ ٗ َٓصيددٞ. قًددت يدد٘ أ   ْددي ضددأذٖ  َعٗددِ ٚطًبددت َددِٓٗ ا٫ْتٛدد ز اتدد٢ أ 

 ز  يٞ  كسازٟ ٖرا.

ا دذلض ندٌ َددٔ ٗ إٓدصٍ  ًد٢ قددسازٟ ٖدرا َ٪نددٜٔ أْٗددِ مل ٜدأاٛا  ا٫  كٓ  دد١        

ن ١ًَ يٝك اًٛا َعٞ ات٢ بصس ز ٌخ ٚأْ٘ َٛاؾكتِٗ يٞ   يرٖ  خ نأِ  ٜطدًُْٛٞ  

ْ ؾدس  ًدٟٛ ٚضد مل قُدد     يًكتٌخ ٚأْٗ  ضتهٕٛ ٚؾ١ُ   ز   يٓطب١ شلِ. ٚأارنس إٔ 

ٚا ددي  بدددايؿت ه  قددد ا ذلقددٛا صسٚ ددٞ  ٛقددٛؾِٗ أَدد ّ  ٛا دد١ ادٜكدد١ َٓصيددٞ ؾهدد ْٛا    

 ؿعًدددِٗ ٖدددرا قدددد غًچبدددٛا ايع طؿددد١  ًددد٢ ايعكدددٌخ ٚآ ضدددٛا إٔ زؾددد م إ قدددٞ قدددد أ ددددٸٚا    

ايكددٛا٥ِ ٚنًؿددٛا صدددلا٤ اطددٜٛل إددٛا يًتٓؿٝددرخ ٚأْٗددِ يددٔ ٜذلا عددٛا   ددٔ ايتٓؿٝددر          

 ٍ َ   دأٚٙ ٗ ؾ ٫ا ا٫ تُ   ا اي١ُٖٝٛ. ايه ٌَ يً ڀ١ ٚانُ 

ٞ ؾهس٠ مل أؾؿو  ٓٗ  ٕٔ ند ٕ َعدٞ  َدٔ ايس د ٍ ٫ٚ اتد٢      زأضؿٛتٗ  دازا ٗ 

٭ضساٞخ  طدب  قدٝل ايٛقدت ٚ ددّ زغدبَ ٗ اغدسانِٗ ٗ قدساز َؿدرلٟ يدٔ أاسا دحل           

٫ْؿدٝ ع   ٓ٘خ ٭ٕ زؾ م إسااٌ إ ق١ٝ مل ٜذلنٛا يٞ ٖرٙ إس٠ ا٫چ صٝ زاڄ ٚااداڄخ ٖٛ ا

٭ٚاَسِٖ. يهٓي ضأنٕٛ أنسّ َِٓٗ ٚضأَٓجلِٗ صٝ زٜٔخ اَد  ايعدٝؼ َعد ڄخ أٚ إدٛا     

ٗٸص ٕ  ٖٛ اضٛأخ ٚذيو   يتؿهرل  ٛض١ًٝ ػعدٌ َُٗد١ قتًدٞ     ٞٻ إٔ أػ َع ڄ. يرا ن ٕ  ً

 َهًؿ١ ٚؾعب١.

أْ٘ يٝظ َٔ اؿه١ُ ايعطهس١ٜخ ٗ ٖرا إٛقـخ إٔ أ عدٌ َٓصيدٞ    اٍيكد اٖتدٜت 

 ٚ أ ددسٿض ز دد يٞ يًدددصٍٛ ٗ َعسندد١  أضددًجل١ ؾسدٜدد١ ٚذصدد ٥س قدددٚد٠      ضدد ا١ اددس  

ايهُٝددد١خ ٫ٚ ؼُٝٓددد  ضددد٣ٛ َتددد زع زًَٝددد١ ٚ ددددزإ ايبٝدددتخ ؾُٝددد  آعددددّ أٟ َٓ ؾدددر         

ي٬ْطددجل   ٭ٕ اؿددٞ قددد ُددت ايطددٝڀس٠  ًٝدد٘ ٚااهدد ّ َٓ ؾددرٙخ  ددٌ ق ؾٛدد١  دددٕ           

  ه ًَٗ خ َ  ؼتٜٛ٘ َٔ َعطهساا ٚصصا٥ٔ أضًجل١.        
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 ٝداڄخ ٚزأٜت أْ٘ اذا  زؾكت ايرٖ   َعِٗ اْؿٝ   ڄ يكٓ   ا ز  يٞخ قدزا إٛقـ 

َعٓ ٙ ا ڀ ٤  َدلز يًُتٗٛزٜٔ ٗ اڀٜٛل َٚٗ ١ْ إٓصٍخ  دٌ ٚاتد٢ اددَرلٙخ  ٭ْٗدِ     

ًّهدددٕٛ ايعددددد ايهدددبرل َدددٔ ايس ددد ٍ ٚاٱَه ْٝددد ا َدددٔ ا٭ضدددًجل١ ٚايدددرص ٥س ٚٚضددد ٥ٌ         

ٜٴكتددٌ َعددٞ ز دد ي       ٞ ٚأؾددساد أضددساٞخ ٖٚددٛ َدد  ٫    ايتدددَرلخ ٚضددتهٕٛ ايٓتٝ دد١ إٔ أڂقتددٌ ٚ

ٞٻ إٔ أاطددِ أَددسٟخ  َكتٓعدد ڄ إٔ أقددٌ ايتكددجلٝ ا ٖددٛ إٔ ٜكددجلٞ      أُٓدد ٙ.  يددرا ندد ٕ  ًدد

ايؿسد ؿُ ١ٜ اؾُ  د١خ ٚقًدت ٗ ْؿطدٞخ إٔ ٚا ديب ػد ٙ ٖد٪٤٫ ايس د ٍ ايدرٜٔ أ ددٚا          

 دد ْيبخ إٔ أ ُددٌ أْدد  اٯصددس نددٌ غدد٤ٞ َددٔ أ ددٌ        اٍاضددتعدادِٖ ؿُدد َٜ ٚايكتدد ٍ   

 قجلٞ ٗ ضبٌٝ ض٬َتِٗ ٚض١َ٬ أؾساد أضساٞ. ٓ ٜتِٗ ٚإٔ أ

ٚ كددساز ا ضدددِ طًبدددت َددٔ ز ددد يٞ إٔ ٜؿتجلدددٛا ايڀسٜدددل يددٞ ؾؿعًدددٛا. نددد ٕ  ٝددددٟ     

بصدس دز د١خ ٚٗ ايٝدد ا٭صدس٣ قٓبًد١       اٍَكدػٛٙ إُٗد ش    "أ ٛ   ١ً"اي٢ُٓٝ َطدع 

اعُدددا ْددصع اًكتٗدد  أَدد ّ ز دد يٞ ٚأْدد  أقددٍٛ شلددِ: اذا زلعددتِ اْؿ دد ز ٖددرٙ ايكٓبًدد١            

إٔ زؾ م ا٭َظ مل ٜذلندٛا يدٞ أٟ صٝد ز بصدسخ ا٫چ صٝد ز إدٛاخ يهدٔ ٖدرٙ إدس٠           ؾأ سؾٛا

أْدد  ٖٚددِ َعدد ڄ يٮضددـخ ٚ ٓددد ذيددو ٜٓتٗددٞ دٚز َددٔ  دد ٤ ؿُدد َٜ ٚايكتدد ٍ َعددٞخ ٚإٔ       

 ٝدٛاِٗخ ا٫ډ َدٔ زأ٣ َدِٓٗ إٔ ْتٝ د١ اؿدس  اُٗد٘ ٚأْد٘         اٍ ًدِٝٗ  عدد ذيدو ايعدٛد٠     

ٜكددد ڄ إٔ ٜعًُدددٛا  ًددد٢ اساٝدددٌ ا٭ضدددس٠  ضٝٛاؾدددٌ ايكتددد ٍ ؾٗدددرا غدددأْ٘خ ٚطًبدددت َدددِٓٗ أ 

 ايسٜـ. اٍٚا٭٫ٚد 

َهتددد  طدددرلإ  ايُٝددددا غسٚ دددٞ   ٕطددددع ٚ كٓبًددد١    اٍؾدددٛ ٧ إهًؿدددٕٛ  ٓكًدددٞ  

َٓصٚ ددد١ اـسؾددد١خ ٫ ّٓعٗددد  َدددٔ ا٫ْؿ ددد ز ضددد٣ٛ قددددز٠ ٜددددٟ ايٝطدددس٣  ًددد٢ ااهددد ّ     

ايكبك١  ًٝٗ . نٓت  عًُٞ ٖرا قد صًكت ا يد١ َدٔ ايطدٝڀس٠  ًد٢ إٛقدـخ ٚند ٕ       

٢ َددٔ اددٛيٞ إٔ ٜتؿددسؾٕٛ عددرز ٖٚددد٤ٚ. َٚدد  إٔ ٚقؿددت  ٓدد  ايطددٝ ز٠ أَدد ّ َبٓدد٢            ًدد

إٔ ْك  ددٌ ضددًُٝ ٕ ْ ؾددس  اٍايُٝددا اتدد٢ طًبددت َددِٓٗ إٔ ٜساؾكددْٛٞ صڀد٠ٛ غڀدد٠ٛ     

ٚ ددٛض اؾجلُدد . ٖٓدد ى دصًٓدد  إهتدد  ضددٜٛ ڄخ مل ٜهددٔ ضددًُٝ ٕ ْ ؾددس َٛ ددٛداڄخ يهددٔ         

  ٜتجلددد  َددحل قُددد     ددٛض اؾجلُدد  ندد ٕ ق  ددداڄ  ًدد٢ ايهسضددٞ ٚزا٤ ط ٚيدد١ إهتدد        

  سلدد مح  ٚ ددٛض ْ ؾددس َدددٜس اداز٠ اـكدد ز ٚايؿٛاندد٘ َٚعٗددِ َدددٜس ايُٝددداخ ٖٚٓدد ى    

ٓٻدد ف اػددٝهٞ  دٜدددخ َدد  اددصاٍ  ك ٜدد              ظ ْدد  ط ٚيدد١ اؾجلُدد  ٜطددتٓد  ًدد٢ اؾددداز ق

 ايصٜٛا   د١ٜڄ  ًٝ٘.

دصٛيٓدد  إؿدد  ٧ ْٝعدد   ًددِٝٗ  عددٌ  ددٛض اؾجلُدد  ٜؿددٝو  تًك ٥ٝدد١ ك طبدد ڄ       

طدد زم  .  ؾددأصدلٚٙ  ٛ ددٛد   آٍٖدد خ ٕدد ذا مل اأصددرٚٙ   اٍذا اكددسمت إددساؾكٌ يددٞ: ٕدد  

 دددد نددبرل َددٔ إكدد اًٌ ٗ َٓصيددٞ ٚإٔ إتدد زع َػددٝد٠ اددٍٛ ٚؾددٛم ايبٝددتخ ٚإٔ ٖددرٙ    

إٛدد ٖس إطددًجل١ اكًكٗددِ. ٚشلددرا ضددأيي  ددٛض اؾجلُدد   ددٔ َددٛقؿٞ َٚددٔ َعددٞ َددٔ      
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ٖٚٓد  ادرنسا    "ايس  ٍخ َ٪نداڄ إٔ َ  وؿٌ اٯٕ ٜطدتد ٞ ؼدٜدد َٛاقدـ ٚاقدجل١    

 ."   ِ ٚذاا ايط٪اٍ 

أصدلا٘  أْي مل أطُحل َٜٛ   أٟ َٓؿ  ٗ ايطًڀ١ ايعًٝ خ ٖٚرا َ   عٌ ٚهعدٌ  

َددٛاقؿٞ دا٥ُدد ڄ يٓؿددس٠ ٚصدَدد١ إبدد د٨ ٚا٭ٖددداف ايددَ َددٔ أ ًددٗ  ًٓٓدد  ايطدد٬ه أْدد       

خ ٚض ُٖٓ  ٗ  ٓ ٤ دٚيد١ ايٓٛد ّ ٚايكد ْٕٛخ ؾد ٕ ند ٕ َد        ضتعُ زٚأْت ٚ  سل مح قد ا٫

ؿدددٌ ايٝدددّٛ ٖدددٛ ٗ صدَددد١ إبددد د٨ ٚايتڀًعددد ا ايدددَ اضتػدددٗد زؾ قٓددد  َدددٔ أ ًدددٗ خ      و

ٖٚدؾٗ  اؿؿ ٚ  ٢ً َٔ ابك٢ َٔ ايكٝ داا  ايت زى١ٝ ؾطأنٕٛ ٗ إكدَد١خ أَد  اذا   

ن ٕ َ  ود  اٯٕ  ٢ً ايعهظ َٔ ذيو ؾأْ  َٚدٔ َعدٞ قدد َدٔ  ٫ ىددّ أٖدداف       

 اي ٛز٠.

 ٌ ا٭مح قُدددد   سلددد مح ايدددرٟ أصدددر   نددد ٕ اؿددددٜك ٗ طسٜكددد٘ يًتدددٛاسخ يددد٫ٛ اددددص

ٜعددسٸف اؿ قددسٜٔ  تدد زىٞ ٗ ايهؿدد ه إطددًو ٚ ع٬قددَ ايٓكدد ي١ٝ ؾٝدد٘. َٚددٔ   ْبدد٘     

 دٛض اؾجلُد  أٜكد ڄ َد  ق يد٘   سلد مح ٚأقد ف  دإٔ  ًدٞ ْ ؾدس قُدد ٚقُدد              أند

 ًدٞ أٓددد ٚضددًُٝ ٕ ْ ؾددس قُدد ٚقُددد ْ ؾددس  دد  س ٚايهد رلٜٔ  ٜهٓددٕٛ يددٞ نددٌ     

٘ طسَّٛ ق ٬٥ڄ: اذا أْتِ ؼذلَٕٛ ؾد حل َدس٠خ أْد  أاذلَد٘     ايتكدٜس ٚا٫اذلاّ. ؾك طع

أيددـ َدددس٠.  بٸدددسا شلدددِ  دددٔ ضدددسٚزٟ ٗ إٔ اي كدد١ َددد  ادددصاٍ َٛ دددٛد٠  ٝٓٓددد خ ٚطًبدددت إٔ     

ٜؿسؾٛا يٞ ٚيس  يٞ ض٬ا ڄ ٚذصدرل٠خ َٛقدجل ڄ أْد٘ يدٝظ َدٔ ايعددٍ إٔ ٜهدٕٛ ضد٬اٞ         

خ  ُٝٓد   ٗ َ ٌ ٖرٙ ايٛدسٚف َطدضد ڄ  طدت طًكد ا زؾد ف ٚقٓبًد١ َٓصٚ د١ اـسؾد١        

 ق١ًُ   ٭ضًجل١ ٚاقؿ١ ظٛاز َهت  ايُٝدا. "ْٝط ٕ"ضٝ زاا ايٓكٌ 

ا ترز  ٛض اؾجلُ   ٔ اًب١ٝ طًيب َددلزاڄ أْد٘ قدد اضدتًِ أٚاَدس َدٔ  ٗد ا  ًٝد          

ضدددًُٝ ٕ  اٍ أزلدد ٤ َددٔ ٜٓبػددٞ إٔ اٴددٛشع  ًددِٝٗ ا٭ضددًجل١خ ٚيهددٔ ضددُٝٓجلي زضدد ي١          

غدددهسا٘  ًددد٢ ذيدددو  طددد زم يٝؿدددسف يدددٞ طًددديب.    -ْ ؾدددس ٗ َهتددد  قٝددد د٠ ايػدددسط١  

َ٪ندا ي٘ إٔ  ٬ق١ َتُٝص٠ اس ڀي  طًُٝ ٕ ْ ؾس ٚأْ٘ يٝظ ٖٓ ى َدٔ ا  د١ ٭ٟ   

اٛؾدد١ٝخ ٚيهددٔ نُدد  اددس٣ اٯٕ  ؾدد ٕ ٖددرا إطدددع يددٔ ٜؿٝدددْٞ ندد رلاڄ ٗ َ ددٌ ٖددرٙ           

ايٛدددسٚف.. ٚ ُٝٓددد  أْددد  أاهًدددِ اػدددسا إطددددع غ ؾدددساٞخ ٚغؿددد١ أصدددرا ايكٓددد ف       

٘:  ٖرا َد  ضدأات  ٘خ ٚأٚدٓهِ ٫ اسقدٕٛ     اؾدٜد ٚأْ  أص ط   ٛض اؾجلُ  ق ٬٥ڄ ي

ٞٻ ٗ ايعددٛد٠  عددد ٖددرا ايًكدد ٤ ايددرٟ طًبتُددْٛٞ ايٝدد٘ دٕٚ ضدد٬هخ ص ؾدد١ ٚاي كدد١ َدد        ًدد

اصاٍ َٛ ٛد٠. ؾك ٍ  دٛض: أْد  ٫ أًَدو غدرل ٖدرا ايطد٬ه. قًدت يد٘: ؼدت اؿدسؾو           

صدددد زع إبٓدددد٢ ثدددد٬  ضددددٝ زاا ْٝطدددد ٕ ٦ًَٝدددد١   يطدددد٬ه..  ٓددددد ذيددددو قدددد ٍ يٞ:"صٴددددرٙ     

 َٓصيو".  اٍاٯٕ إٔ اعٛد  ٚ  َه ْو 
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َٓصيدٞ ٚ دٓؿظ    اٍايُٝددا إٔ ٜعٝددْٚٞ    اٍقبٌ صسٚ دٞ طًبدت  ٖدٔ أاكدسْٚٞ     

ايطددٝ ز٠خ ؾجلدد ٍٚ  عكددِٗ ا٫ تددراز ع دد١ إ َٓصيددٞ قسٜدد  ٚ  َهدد ْٞ إٔ أ ددٛد َػددٝ ڄ       

 ًدد٢ ا٭قددداّخ ؾددأش  ي ذيددو ندد رلاڄ ٚأصددس ي  ددٔ طددٛزٟخ ٚقًددت شلددِ   شَدد : اذا          

أصسع ٚئ ىسع أاد َٔ ٖرا إهت . ٚاٝٓٗ  اددصٌ  دٛض   زؾكتِ َساؾكَ ؾأْ  ئ 

 ٖٓ   ًٝهِ ا  دا٘. اٍاؾجلُ   ؿٛا غ ق  ق ٬٥ شلِ: َ ًُ  أاكسُٛٙ 

 ٝي ٚ ٌ ايط٬ه   ٬ق١ ا  ٚ ػل ٚاكدٜس ٫ ّهٔ يٞ ٚؾؿٗ  أٚ ايتعبرل  ٓٗ خ 

ؾٛسٚف اٝ اٞ ٚنؿ اٞ  عًدت يًطد٬ه َه ْد١ ص ؾد١ ٗ قًديبخ  دٌ ٚأؾدبو  زؾٝكدٞ         

دا٥ِ ايرٟ مل ىريي أٚ أصري٘ َٜٛ ڄ. ٚنٓت ٫ أاٛا٢ْ ٗ  ٌُ ندٌ َد  ٖدٛ ٖهدٔ     اي

َٚكبددٍٛ يًجلؿددٍٛ  ًدد٢ ايٓٛ ٝدد١ ا٭ؾكددٌ ٚا٭اددد  َٓدد٘خ ٚشلددرا ندد ٕ اؿددٛيٞ  ًدد٢    

قٓ ف  دٜد قد أضعدْٞ ن رلاڄ ٚص ؾ١ ٗ ٚسٚف نٗدرٙخ يهدٔ َد  إٔ ًٓتد٘  ٝددٟ      

 ٚ ا٭ضددًٛ  مل ٜهددٔ ا٫ ايُٝٓدد٢  ضددس  ٕ َدد  انتػددؿت إٔ اؿددٛيٞ  ًٝدد٘  ٗددرا ايٛددسف 

 دددداؾحل ايع طؿددد١ إػدددبٻع١  عػدددكٞ يهدددٌ  دٜدددد ٚؾعددد ٍ َدددٔ ايطددد٬ه ٚيدددٝظ   ؿهُددد١     

 ٚايعكٌ.

َددٔ ذٟ قبددٌخ ؾ ٕطدددع َػددسٚع ٗ     أن ددسيكددد ٚ دددا ْؿطددٞ قدددٚد اؿسندد١     

ايدز ١ ايكؿ٣ٛخ ٚايكٓب١ً أْٗهت ٜدٟ ايٝطدس٣خ ٚاٯٕ   اٍص ؾساٞ َٚطجلٛ  ايصْ د 

ف ع ُ٘ ايڀٌٜٛ. اٝٓٗ  غعسا  أْي قدد صدريت   أغػٳًت ٜدٟ اي٢ُٓٝ عٌُ ايكٓ 

َدددٔ  ؿددد . أٚؾدددًي ْؿدددظ ا٭غددد  ف      أن دددسايطددد٬ه ٭ٍٚ َدددس٠خ ؾٗدددٛ مل ٜعدددد اٯٕ    

َٓصيدددٞ ايكسٜددد  َدددٔ َبٓددد٢ ايُٝدددداخ ٖٚٓددد ى ع دددت َدددحل ز ددد يٞ    اٍٚ دددٓؿظ ايطدددٝ ز٠ 

 اٍٚأ٫ٚدٟ  ٔ اًك١ ايكٓب١ً إؿكٛد٠ ٗ ادٜك١ إٓصٍخ ٚاٌ اؿًٓ   ًٝٗ  أ داٗ  

   ؾأزات ٜدٟ ٚاضذلات.َه ْٗ

 تغيُّر مجرى سير األحداث

ن ْت ضٝڀس٠ َ٪ٜدٟ  ًٞ  ٓذل  ٢ً ض٬ه ايدزٚع ايرٟ ؼسى  ٓؿظ ايٛقتخ 

ٚنريو  دد َٔ ايٛاداا ا٭صس٣ ٚاعڀٌٝ َدزع إڀ ز ٕٓحل اق٬ع ايڀرلإ 

اؿس ٞ ايرٟ ن ٕ ق ٥دٙ َٛايٝ  يعًٞ ْ ؾسخ ْٚصٍٚ إك اًٌ إطًجلٌ َٔ نٌ َٔ 

 دٕ ٚاقتجل ّ ْك ٙ ايتؿتٝؼ  ػهٌ اْتجل زٟخ  اٍٚزدؾ ٕ ٜٚ ؾحل ٚايؿبٝجل١ ايك يحل 

نٌ ذيو أثٸس ٗ اعدٌٜ ٚاػٝرل َٛاشٜٔ إعسن١ يؿ حل َ٪ٜدٟ  ًٞ  ٓذلخ ٚدازا 

 . ١ص٬شل  َٛا ٗ ا ٚاؿؿٝ ا  ڀسٜك١ د١َٜٛ  ٓٝؿ

أٚؾ ٍخ  ٓك ٙ  اٍن ْت َكڀع١ ْٝعٗ  خ يهٔ  دٕ اٝٓٗ  ا ٚيت اـسٚع 

ايَ ضٝڀسا  ٢ً ايٛقحل ٗ  ٌ ف َٝحل ايس٥ٝظ  ًٞ ْ ؾسخ طهس١ٜ َٔ قب
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ٚايتؿؿٝ ا اؾطد١ٜخ اط  ايبڀ ق١  ايًجلٛ ا ا٭ٍٚخ ٚ دأا  ١ًُٝ ا٫غتٝ ٫ا

ايػ ؿ١ٝخ ايَ اٛقو َه ٕ ا٬ٕٝدخ ٚن ٕ ايذلنٝص   يراا  ٢ً نٌ َٔ ٜٓتُٞ 

 ايؿبٝجل١. ايك يحلخ ٜ ؾحل زدؾ ٕخ اٝٓٗ  ق ؾ١ٛ ؿ خ ايَ ن ْت اكِ اٍ

يعًٞ  ٓذلخ َٔ  ٜٔإٓ ؾس ٌ َط ٤ ْؿظ ايّٝٛ ٚؾًت ف َٝحل إك اًٚٗ

َٔ اصذلام نٌ ايٓك ٙ ايعطهس١ٜ ايت  ع١ جمل َٝحل  ًٞ  ٛاق ؾ١ٛ ؿ خ ُٚهٓ

 ٛي١ ن يتهظ ٗ ايػٝ    ُ ٕخ ٚ ٛي١  إٓؿٛزٙخ داز ضعدخ َٔ ْ ؾسخ ٗ نٌ

ٕڂعٳ٬چخ  صٛزَهطسخ ٖٓ ى  طب  ايسَٞ  ٛاٛقؿاثِ َػ زف ايتٛاٖٞخ  اٍ ٚٚؾًٛاٚ ٛي١ ا

اسا عِٗ ٚ ك ٤ِٖ ق ؾسٜٔ ٗ َكس  اٍإب غت  ًِٝٗخ ٚقتٌ  دد َِٓٗخ ٖ  أد٣ 

ايك٣ٛ  اٍنٗس  ٤ ا ٝـ. ٚن ْت قب ٥ٌ  ًٞ ْ ؾس قد أات  دل ايبجلس يتؿٌ 

ايبجلس١ٜخ ٚادصٌ ايتٛاٖٞ يت ٛض َع زى ق زٜ٘ ٖٓ ى َحل ايػسط١ ايعطهس١ٜ 

ٛاٖٞخ َٚحل نتٝب١ ض٬ه ايدزٚع ايَ ُهٓت َٔ إسا ڀ١ ٗ َعطهس ايؿتو ٗ ايت

َٓڀك١ ايتٛاٖٞخ ق د١َ َٔ َٓڀك١ ؾ٬ه ايدٜٔ ٗ ايدلٜك   ٓؿظ  اٍايدصٍٛ 

 ايّٝٛخ ٚاًو ايَ اْتػسا أٜك ڄ ٗ صٛزَهطس. 

ٗ اًو ايًجلٛ ا نٓت  ٢ً ااؿ ٍ َٔ َٓصيٞ   يك ٥د ايعطهسٟ يط٬ه 

ٚشٜساڄ يًدؾ عخ ٚ  زغٝد ْ ٥  ق ٥د إدز  ا ٖٝ ِ ق ضِ ط ٖسخ ايرٟ ؾ ز ؾُٝ   عد 

 ض٬ه ايدزٚعخ َٚحل قُد ْ ؾس    س ايرٟ ن ٕ ْ ٥ب  يٛشٜس ايداص١ًٝخ ن ٕ إٛقـ

ٛٸقٌ ٚقت اؽ ذ قساز ٗ َعكداڄ َٚٔ ايؿع   ًٝٓ   َٓصيٞ أْ   ٗنٓ  ؾٝ٘ َڀ

ؼت ضٝڀس٠  ٘ ٕڀ ز ٚنٌ اؿٞ اجمل ٚز يؾَك ا٬ڄخ  30ٚفُٛ َ إه١ْٛ َٔ 

ٞ ْ ؾسخ َ  ٗ ذيو َٓصيٞ ٖ  قٝدٸ اسنتٓ خ يهٓي ٗ ايّٝٛ ايت يٞ فُٛ ١  ً

 ك ي١  اٍ عة ش٥٬َٞ إطًجلٌ  َحليً سٚع َٔ ايب   اـًؿٞ يًُٓصٍ  اقڀسزا

َٛاد غرا١ٝ٥خ  عد إٔ ْؿد نٌ َ   ػسا٤ا٭مح  بد اهلل  بد ايسٓٔ   زْ  ٗ ايطهٔ ي

    َ  ْأنً٘.يدٜٓ تبلٳيدٜٓ  َٔ َ٪ٕ غرا١ٝ٥خ ٚمل ٜ

 خ طب  َٛقحل َٓصيٞ ظ ْ  إڀ ز خيًجلؿ ز إڀبل  ًٝٓ  ١ٗ ايّٝٛ اي  يك ْٚتٝ 

ٚؾع٬ مت ازض ٍ  دد َٔ ايد    ا ايَ  خاط ْدْ  ١ طهسٜ ٠طًبت َٔ ٖٝ ِ ازض ٍ قٛ

َٴدزع إڀ ز اضتٗدؾت٘ اًو ايد    ا قس   ٍٚ َ أيهٔ يٮضـ ن ٕ  خقڀعت 

ثِ اضتٗدف َٓصيٞ  خااذلاقٗ    يه ٌَ اٍ ٣دأٓصيٞ  ٖ  ٕ اجمل ٚز٠ايعُ ز٠ اـػب١ٝ 

ٜٴخ ٚؿطٔ اؿٜ َٔ ايڀ  ل ايع٤ًٟٛاڄ  كرٜؿ٘ دَسا  ٴص ٗ ذاا . ٚذ٣أ  ادٷأؿ  مل 

 إتُسنص٠ ٗ ايُٝدا.  ٠يكٛاايٛقت نٓٸ  ْتب دٍ اط٬م ايٓ ز َحل َٔ اضتٗدؾْٛ  َٔ 
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ـ  ٔ ٗ ايدد    ا ٕد اؿًت  كٝ د٠ ض٬ه ايددزٚع اتد٢ ٜعڀدٛا أٚاَدس      ا ضدتٗداف  ا يٛقد

إه ٕدد١   ًدد٢ْؿددـ ضدد  ٘   ضدد٣ٛمل ُددس ٚؾؿعًددٛا  ٤خ سٜدد ٕددٛاطٌٓ ا٭آَصيددٞ َٚٓدد شٍ  

ندد ٕ صڀددأ اـػددب١ٝ   ٠ٕ قددس  ايعُدد زٚ ًُددت ؾُٝدد   عددد أاتدد٢ اْطددجلبت ايددد    ا. 

وككدددٛا َدددحل َدددٔ   ٕ أ ددد اٚ ددددٚخ نُددد  َهتددد  ايُٝددددا  ٢قدددس  َبٓددد اشلددددف نددد ٕ   ٚإٔ

ٔ  ٓددٖ  ؾد ز ايٛقدحل غدرل     .أٚاَس َٓصيٞ ٚ أ١ٜ اضتٗدف ايٛدسٚف   َ دٌ ٖدرٙ  ؾؿدٞ    خ بَد

ٕ ْبكددد٢ أ ١َدددٔ اؿهُددديدددٝظ  ْ٘دددأؾأدزندددت  ٚ٭ٟ ضدددب .  خاددددزٟ َدددٔ ٜطدددتٗدؾو  ٫

   .طٌٗ اضتٗداؾٜ٘ دادْ  ايهبرل٠ ٗ َٓصٍ أ 

ايٝدددّٛ اي  يدددك ؼسندددت أْددد  ٚفُدددٛ َ ايدددَ اكددد  ـ  دددددٖ   كددددّٚ     ٤ٗ َطددد 

ٓدد اطدٌخ   أادرنس َدِٓٗ  إطد  د ايڀديب  دٛاع      أځخ ٜد ؾحل  ٤ ٓد  أَٔ  ٠ف َٝحل نبرل

قُددد  ُددس ؾدد حلخ ْ ؾددس  ًددٟٛخ  بدددايكٟٛ ؾدد٬ه صكددسخ  بدددايعصٜص ؾدد حلخ  بددد      

    ٌ ٞ  خ اؿهددِٝ آددد  بددداهللخ  بددد اجملٝددد  بٝددد اطدد خ قطددٔ  بددداهلل  ؾكددٌ  ددٔ  ًدد

مدٛ أاٝد ٤ صدٛز َهطدسخ ٚعدرز قُٓد   عًُٝد١         ؾ ػٗٓد   اؾجلصزٟ ٚاطٌ  ًٟٛ  ًٞخ

اضتػدٗد  "ٛد قٓ ؾد١ ؾٝٗد    ُػٝ٘ داصٌ  عدة اًدو ا٭اٝد ٤ ايدَ نٓد  ْػدو  ٛ د       

  ."قس١ٜ اـًٛٙ -َٔ ؾسقَ ٗ اًو إداُٖ ا ْ ؾس  ًٟٛ ايؿ٬اٞ

َددٔ فدد َٝحل  ًددٞ ْ ؾددسخ   غ ؿدد ڄ 15َددٔ ا تكدد ٍ صدد٬ٍ  ًُٝدد١ ايتُػددٝ٘ ُهٓدد  

  ٌ  ٓدٟ ٚق  ٘خ ظ ْ  صدصإ إٝد ٙ ٗ ادٞ ايطدع د٠خ ٚ طدب   ددّ َكد َٚتِٗ يٓد         

ٚ  اٍأْؿطدِٗ أٚؾدًٓ ِٖ     ٚاطًِٝ  اٍاسنٓد ِٖ  ٖٓد ى يٝدرٖ  ندٌ َدِٓٗ      إٓؿدٛز٠ 

 داَِٗ َٔ قبدٌ بصدسٜٔ  ًد٢ أضد ع َٓد طكٞخ ٭ٕ ايٛقدحل ند ٕ        آَصي٘ ات٢ ٫ ٜتِ 

َتدددٛاساڄ  ددددداڄخ ٚقدددد غدددد زنٓ  ؾُٝدددد   عدددد   قتجلدددد ّ ايُٝدددددا ٚ إڀددد ز ٚضددددٛم اـكدددد ز      

اات ددصٜٔ ٗ ٖددرٙ إسانددص ٚإٛاقددحل ايددَ  ن ْددت  ٝددد    اطدد٬م ضددساه ٚايؿٛاندد٘ ٚمت 

  ؾس.فُٛ ١  ًٞ ْ

ٗ ؾب ه ايّٝٛ ايسا حل ااؿًت   ٭مح  ًٞ ؾ حل قُدخ أاد قب ٙ ا٭َدٔخ غدكٝل   

ايكٝددد دٟ ضددد مل ؾددد حل قُدددد  كدددٛ إهتددد  ايطٝ ضدددٞ ٚضدددأيت٘  دددٔ َؿدددرل أصٝددد٘خ          

ؾأ   ي  أْ٘ ُهٔ َٔ اـسٚع َٔ ق  ١ إهت  ايطٝ ضدٞ ٖدٛ ٚفُٛ د١ َدٔ أ كد ٤      

ٞ ايطد٬َٞ ٚااد ؾٜ ْد  ٞ    إهت  ايطٝ ضٞ ٖٚدِ  د ز اهلل  ُدس ٚايػد َٞ ٚأٓدد  ًد      

  ُ ٕخ ِٖٚ اٯٕ ٗ َدٜٓد١ ايػدع خ أصدرا زقدِ اشلد اـ ُٚهٓدت َدٔ ا٫اؿد ٍ  طد مل          

ؾ حل.  عدٖ  اسنت  ص٤اڄ َٔ فُٛ َ ٗ َٓصيٞخ ٚؼسنت ايِٝٗ ٚ ؿدجلبَ َد    

نددسٜذل  دددٕ يٝتُهٓددٛا َددٔ ايتٛاؾددٌ َددحل   اٍَكدد ا٬ڄ ؿُدد ٜتِٗ ٚا دد داِٗ  30ٜكدد ز  

 دٌٜخ ٫ٚضدتهُ ٍ ايطدٝڀس٠  ًد٢ إٓد طل ايدَ َد  شاٍ ايٛقدحل        َٔ ابكٞ اٝ ڄ َٔ ايكٝ

َٓڀكد١ ندسٜذلخ ؾُه دٛا     اٍؾٝٗ  َتؿ دساخ  ٴددا ٚاٜد ِٖخ يهٓٓد  مل ْطدتڀحل ايددصٍٛ       
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ٗ َٓددصٍ ضدد مل ؾدد حل ٗ صددٛز َهطددسخ ٚٗ ْؿددظ ايٝددّٛ ااؿددٌ  ددٞ ق ٥ددد ضدد٬ه ايدددزٚع      

 اٌٍ أضدسا٘  َٓصيد٘ ٚايبجلدك ٗ نٝؿٝد١ ْكد     اٍٖٝ ِ ق ضِ ٚطً  َي ازض ٍ اساض١ 

َٓدددصٍ ٖٝددد ِ َدددحل فُٛ ددد١خ   آٍَڀكددد١ ؾددد٬ه ايددددٜٔ ٗ ايدلٜكددد١خ  ٓددددٖ  اٛ ٗدددت  

أادرنس َددِٓٗ ايػدٝ  أٓددد  بدد اهلل  ڀبددٛؽ ٚايؿڀٝطدٞ ٚغدد ـ أزلد٘ ايددداٚٚدٟ        

ٚبصس َٔ أٌٖ اقٝد ٫ أارنس أزل٘خ ٚؼدثت َحل ٖٝ ِ َٔ ٖ اـ َٓصي٘  ق ٬٥ يد٘:  

يكٝدد داا ايعطددهس١ٜ َددٔ ايڀددسف   ضأزضددٌ   ٥ًتددو ٚيهددٔ َددحل فُٛ دد١  دد ٬٥ا َددٔ ا    

اٯصدددس َدددٔ أ دددٌ ضددد٬َتِٗ ٚٓ ٜددد١ أ ٓددد ٤ِٖ ْٚطددد ٤ِٖ َدددٔ أٟ  ًُٝددد ا اْتك َٝددد١خ       

َٓددصٍ ا٭مح  اٍٚضددأيت٘ ٖددٌ ضتكددُٔ يددٞ ضدد٬َتِٗ. ٚاؾددل  ًدد٢ ذيددوخ ٚشلددرا ذٖبددت        

قٓـ  َدٜس غعب١ ا٫ضت ب زاا ايعطهس١ٜ  ٖٚٓ ى ايتكٝت  ٛايددٙ ٭صددلٙ  أْد٘ َدٔ     

   ٚ ٛٳض اؾجلُد  ٖٚٝد ِ ٚآدد ضدٝـ ٚأٟ  د ٬٥ا        أ ٌ ضد٬َتِٗ ضدأٚؾس شلدِ  ٭ضدس٠  ٹد

ؾدد٬ه ايدددٜٔ ؼددت ٓ ٜتٓدد خ ٚإٔ ٖٝدد ِ قددد ايتددصّ  أْدد٘ ٗ      اٍٜعسؾٗدد    ؾدد ڄ يٓكًددِٗ  

ادد ٍ ٚؾددٛشلِ َددحل أضددسا٘ ضددٝٛؾس شلددِ نددٌ اؿُ ٜدد١. غددهسْٞ  ًدد٢ ٖددرا ٚٚاؾددل ٚقدد ّ        

ًد٢    غع ز أضس َٔ ٜعسؾِٗ ؾتُدتخ ؼدت ٓ ٜتٓد خ  ًُٝد١ ْكدٌ  د ٬٥ا إتؿد ز ٌ         

 َٓڀك١ ؾ٬ه ايدٜٔ ايَ ن ْت َٓڀك٘ ب١َٓ. اٍايطًڀ١ 

ُدت ايطدٝڀس٠ غدب٘ ايه ًَد١  ًد٢  ددٕ َدٔ قبدٌ فد َٝحل  ًدٞ            ٗ ايٝدّٛ اـد َظ  

َك  ًد١ َدحل ايتًؿصٜدٕٛ نػد ٖد      ا دسا٤  ٓذلخ ٚطً  َدي ضد مل ؾد حل ٚضدعٝد ؾد حل      

طٝ ضددٞ  ٝدد ٕ  ًدد٢ اجملددصز٠ ايددَ زأٜددت بث زٖدد  ٗ ايٝددّٛ اي  يددك داصددٌ ق  دد١ إهتدد  اي        

 ددسض َدد  نٓٸدد  قددد ؾددٛزْ ٙ ؾ ددك         ايتًؿصٜددٕٛ ٚمت  اٍ يً ٓدد١ إسنصٜدد١خ ؼدددثت     

ايػدددٗدا٤ داصدددٌ ايك  ددد١ ٚص ز ٗددد خ  ٛاضدددڀ١ غددد ـ ٜعُدددٌ ٗ دا٥دددس٠ ا٫ضدددت ب زاا        

 ايعطهس١ٜ يدٜ٘ ن َرلا ؾٝدٜٛ أصرْ ٙ َٔ َٓصي٘ يًكٝ ّ اٝٓٗ    يتؿٜٛس.

 "َددددٜس َؿدددٓحل اٱضدددؿٓ  "ا٭مح ضدددًُٝ ٕ ايهددد رلٟ   ددد ٤ ٗ ايٝدددّٛ ايطددد دع اكسٜبددد   

 سؾك١ ا ٓ٘  ُس ٚأصدلْٞ  إٔ  دداڄ َٔ إك اًٌ َٔ قٛاا  ًدٞ ْ ؾدس َدٔ ايطد نٌٓ     

ظٛازٙ  قد ٫ذٚا ؾٝ٘ ٚطًبٛا َط  دا٘ ٚٓ ٜتد٘خ َدِٓٗ َدٔ ند ٕ ٗ َٓصيد٘ ٚ عكدِٗ       

ٕ ايتؿدددؿٝ ا أؾدددبجلت َٓ طكٝددد١  ٚ ددددٕٚ   ٭ خ يددددزٜٔ كدددتؿٌ ٗ َؿدددٓحل اٱضدددؿٓ   

أصس ددت َددٔ ندد ٕ ٗ  ِٚٗ ٚقددُ ٕ ضدد٬َتِٗ.  صددسا ٱطًدد  َطدد  داٞ  ٚق نُدد١خ 

إٓد طل ايددَ اصت زٖٚد  َٚٓجلددتِٗ زضدد ٥ٌ    إٍؿددٓحل ٚأٚؾددًتِٗ   َٓصيد٘ َٚددٔ ند ْٛا   

 ٗ أٟ  ٌُ ا ساَٞ. يعدّ َػ زنتِٗيًعبٛز دٕٚ ا ذلاض 

اك ڄخ ن ْت اًو ا٭ادا  َأض ١ٜٚ ٚن زث١ نبرل٠خ ٚقد قڂڀعت إٝ ٙ ٚايهٗس د ٤  

اؿددس ب دد ز    اٍٝددّٛ ا٭ٍٚ يًُعدد زىخ ٖدد  اقددڀس ايطدده ٕ      ًدد٢ ايع ؾدد١ُ  دددٕ َٓددر اي   
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ظ ْ  ايبٝدٛا يٝطدت س ٛا إد ٤ إد حل ٜٚػدس ٛا َٓد٘خ ًٚٚدٛا  ًد٢ ٖدرٙ اؿ يد١ ث٬ثد١            

أٜ ّ َتٛاؾ١ًخ ات٢ ٚؾًت ايؿٗ زٜ  اا١ًُ   ٕٝ ٙ َٔ َٓڀك١ ايك يحل ايَ ن ْدت  

         ٙ خ ٭ٕ إدددٛاطٌٓ اتٛا ددد ؾٝٗدد  أ ددداد ندد رل٠ َددٔ ايػدد آ ا اجملٗددص٠  ؿددٗ زٜ  إٝدد 

بصدددس يدددسٟ أغددد  ز ايكددد ا. ٚن ْدددت ٖددددرٙ       اٍٜطدددت دَْٛٗ  يٓكدددٌ إٝددد ٙ َدددٔ َهددد ٕ      

ايػ آ ا ايٛض١ًٝ ايٛاٝد٠ ٗ ذيو ايٛقت اؿسع ٱضع ف ضه ٕ َد١ٜٓ  ددٕ َٝد ٙ   

 ايػس  ٭ٕ صڀٛٙ إٝ ٙ ٚاـصاْ ا ن ْت اكسٜب  غب٘ َدَس٠ َٔ  سا٤ اؿس .

 نتائج المأساة..الدروس والعبر

 ؿدٛز٠  اؿدؿٝتٗ    ٕ ؾكدْ  أؾكٌ ايكٝ داا ٚايهٛادز ايَ  دس٣ أت اؿس   عد اْتٗ

ٚايػع  ٚايدٛطٔ   َٔ ايڀسؾٌخ ؾه ٕ إٓتؿس ص ضساڄ ٚإٗصّٚ ص ضساڄ َساٌخاْتك ١َٝ 

إٔ  اٍ غ ز٠ٚػدز اٱ .ايتجلت١ٝ اعڀچًت اؿٝ ٠ ايع ١َ  طب  ادَرل ايب١ٝٓٚايكجل١ٝخ 

اؾُٗٛزٜدد١ ايعس ٝدد١   اٍؾددأٚا ٖددصّتِٗ ايددس٥ٝظ  ًددٞ ْ ؾددس قُددد ْٚ  تدد٘  عددد    

ؾددٓع ٤ يٝبكددٛا ٖٓدد ى اتدد٢ ٜددّٛ ايٛاددد٠. ٚ٭ْٓدد  مل ْطددتٛ      اٍخ "ايػددُ ٍ"ايُٝٓٝدد١ 

صٛآْد  ايدرٜٔ اؿد ز ٓ     اايدزع ؾكد دصًٓ  ايٛادد٠ َدحل ايػدُ ٍ قبدٌ إ ْتؿد حل َدحل       

ٖٚرا َ  أقعؿٓ خ ؾكدد دصًٓد  ايٛادد٠ ٖدصقٌ ٖد  ضدٌٗ ايتٗ َٓد          ٜٓ ٜسخ 13َعِٗ ٗ 

ّ قددد اؾٓددٛ خ ٚشلددرا ندد ٕ 1994 طدٗٛي١ ٗ اؿددس  ايددَ غددٓٗ  ْٛدد ّ ؾددٓع ٤ ؾددٝـ   

َٚد  َٚد    ٜٓد ٜس   13ٗ أاددا   ايػدُ ٍ   اٍايك د٠ ايعطهسٜٕٛ اؾٓٛ ٝدٕٛ ايدرٜٔ ْصادٛا    

 ٢ً زأع ايكٛاا إٗ ١ْ   ػ ٙ اؾٓٛ  ٗ اًو اؿس خ ٚأٚي٦و ٖدِ ايدرٜٔ    قبًٗ 

 ٛا ٚغب٠ٛ ٚؿ  ٚغرلٖ . دٕ ٚايك يحل ٚاكسَ اٍُهٓٛا َٔ ايدصٍٛ 

ٖٚدد  مددٔ ايٝددّٛ َدد  شيٓدد  ْعدد ْٞ ْٚدددؾحل ايدد ُٔ  ددسا٤ أصڀ ٥ٓدد  ايك اًدد١.. ااددت٬ٍ..      

ْٚٗ .. ٚضً .. ٚاػسٜد ٭ ٓد ٤ اؾٓدٛ خ ٚمل ْدتُهٔ  عدد َدٔ اٛاٝدد ؾدؿٛؾٓ   ػدهٌ         

َهتٌُ ٗ اط ز اسانٓ  ايطًُٞ إڀ ي    ضتع د٠ دٚيتٓ  اتد٢ اٯٕخ يدرا أد دٛ أ ٓد ٤     

ٛا  ًد٢ نًُد١ ضدٛا٤ ٚإ ٜأصدرٚا ايددزٚع ٚايعددل َدٔ َرضدٞ إ قدٞ          اؾٓٛ  إ ٜتؿكد 

 إسٜس٠ يعدّ اهسازٖ  ٚات٢ ْتُهٔ َٔ اضتع د٠ اؿل ٚاؿس١ٜ ٚايهسا١َ.
 
 

                                             

 ة األيٍٛ انعبو نهؾض -ى انجٛطعهٙ عبن                                                    

 ُٚبٚش 02ثعذ أؽذاس  انًُٛٙ اكٙاألؽزش                                      
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 سا حلايؿؿٌ اي

 مرحلة البناء والعمل االجتماعً
 

 في يافعوغيرها الطرلات شك بناء المدارس والمستشفيات و

إت ٔددد١  خٜددد ؾحل خ  َددد ڄ قكدددٝتٗ  َطددد٫ٛ٦ڄ  دددٔ ادددسع اؿددددٚد ٗ َٓڀكددد١ اؿدددد 15

ؿدددٚد اؾُٗٛزٜدد١ ايعس ٝدد١ ايُٝٓٝدد١خ ٚصدد٬ٍ ٖددرٙ ايطددٓٛاا مل أنددٔ ق ٥ددداڄ  طددهسٜ       

ُهٓددت َددٔ اددبي  دددد َددٔ   ٚاًٝدد١ يًُٓڀكدد١خ  ؾجلطدد خ  ددٌ  كددٛاڄ ؾدد  ٬ڄ ٗ ايكٝدد د٠ ا  

إػ زٜحل اـد١َٝ يًُٓڀك١ ٚايبجلك  ٔ َؿ دز ٌُٜٛ يتٓؿٝرٖ خ  نُد   ًُدت  ًد٢    

اٛؾرل َٛاد ايبٓد ٤ ٚ عدة إطدتًصَ اخ ٚعهدِ ادأثرلٟ  دٌ أٚضد ٙ إدٛاطٌٓ  ُهٓدت          

 َٞٔ ال ش ٖدرٙ إػد زٜحل  دٔ طسٜدل إبد دزاا اؾُ ٖرلٜد١خ ٚن ْدت ٖدرٙ ايڀسٜكد١ ٖد          

إ ٢ً ٗ ال ش  ددد َدٔ إػد زٜحل ٭ ٓد ٤ إٓڀكد١خ ايدَ نٓدت اغدسف  ًٝٗد  غ ؿدٝ ڄخ           

ى ٗ ايعُددٌ نٛااددد َددٔ أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١ ٭صًددل    أغدد ز ددٌ ٚٗ َعٛددِ إبدد دزاا نٓددت   

ؾِٝٗ زٚه اؿُ ع ٚا  ايعٌُخ ٚقد ُهٓ    يؿعٌ َدٔ الد ش  ددد َدٔ إػد زٜحل ايدَ       

 إ ْطتعسقٗ   ٢ً ايٓجلٛ ايت يٞ: َ  شايت غ ٖد٠ ات٢ اٯٕخ ّٚهٓٓ  ٖٓ 

 . مت  ٓ ٤ از ع١  ػس َدزض١ ا تدا١ٝ٥ َٚدزض١ ا داد١ٜ َحل قطِ داص1ًٞ

 . اْػ ٤ ث٬  اع ْٚٝ ا اضت٬ٗن١ٝ 2

 . اْػ ٤ اع ١ْٝٚ شزا ١ٝ 3

 . اٛؾرل  دد َٔ إك  ا ٚاؿساث ا ايَ مت اضت سا ٗ  ند ِ َٔ ايدٚي١ 4

  .إٝ ٙ َب دزاا ْ ٖرل١ٜ ٚد ِ ايدٚي١ب  ز ايػس  ٚ ٓ ٤ صصاْ ا ٠. اؿس  د5

 . َت  ع١ ا تُ د  ٓ ٤ َطتػؿ٢ ٗ َٓڀك١  ٢ٓ  هس ٗ اؿدخ غٴٝد  د ِ َٔ 6

 دٚي١ ايهٜٛت ايػكٝل. 

 اؿدخ َٔ ص٬ٍ اٛؾرل إٛاد ٚاٯ٫ا ٚاػد إٛاطٌٓ  -. غل طسٜل يبعٛع7

 يًعٌُ ايڀٛ ٞ َٔ ص٬ٍ إب دزاا اؾُ ٖرل١ٜ

 ٔ َؿد دز ايتُٜٛدٌ ٚاٱغدساف  ًد٢ غدل ايڀسٜدل َدٔ  عد ز ٗ          . ايتبي ٚايبجلك8

 َٓڀك١ يبعٛع ٗ ٜ ؾحل اًو ايَ أٚزدْ  اؿ ؾًٝٗ  ضًؿ ڄ ٗ ٖرا ايهت  . اٍأ ٌ 
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 نا بين المهام العسكرية والمدنيةكيف وفم  

قددُٔ ن ْددت  خٔ  طددهس١ٜ َٚدْٝدد١ٝٵتٳؿځ ؿٹددٗ َسنددص اؿدددخ  ٫ڄَطدد٦ٛ عددد اعٝددٝي 

اضددتهُ ٍ ايڀسٜددل ايس٥ٝطددٞ ايددَ اددس ٘ َسنددص يبعددٛع َددحل       َُٗدد١اٖتُ َدد اٞ  أٍٚ

عددل  ٭ْٗدد    خ ايكددس٣ إ تًؿدد١  اٍَسنددص اؿددد ٚ غددل ايڀددسم ايؿس ٝدد١ اتدد٢ اؿددٌ       

ٜٚتجلكدل  ٛ ٛدٖد    خ ايدَ اطدٌٗ اٝد ٠ ايبػدس ا٫قتؿد د١ٜ ٚا٫ تُ  ٝد١       ٠  اؿٝد   ٳؿٳ

ؾددو ايعصيدد١  ددٔ ايكددس٣ ايٓ ٥ٝدد١ ٚضدد نٓٝٗ  ٚذيددو  تددأٌَ ْكددٌ ا٭غدد  ف ْٚكددٌ           

تعبٝدد  ي إٔٚ طب  صؿٛؾ١ٝ إٓڀك١ ا٭١َٝٓ    تب زٖ  َٓڀكد١ ادٚدٜد١ ؾد   خ ك ٥حلايب

 تطٌٗٝ ْكٌ اؾٓٛد ٚايط٬ه.أ١ُٖٝ  طهس١ٜ اتُ ٌ  ايڀسٜل 

ٞ  ٕ َٔ   ؽ اي ٬ث١ ايعكٛد ايَ ضبكت َساًد١ ا٫ضدتك٬ٍ ايدٛطي   ا ْ  خَ ًد  ٢ٚ د 

َدٜٓد١   اٍٜد ّ َتٛاؾد١ً َدٔ  بد ٍ ٜد ؾحل      َػ م ٚصڀٛز٠ ايطٸؿس َػدٝ ڄ  ًد٢ ا٭قدداّ ٭   

حل ْٝطددتڀ  ايددَ ٫  خْٓكددٌ ايبكدد ٥حل ٚنٓدد  ص٬شلدد    خ دددٕ ذٖ  دد ڄ ٚاٜ  دد ڄ يعػددساا إددساا    

ٜد ؾحل ؾٓددؾحل    اٍ ٢ً ٚٗٛز ايدٚا  ٚاؾُ ٍ َٔ  دٕ  خًٓٗ   ٢ً ٚٗٛزْ  ٚانت ؾٓ 

أٚاشلددداٜ  ٚا٫ضددت٬ٗن١ٝ اؿددٛم ايكُٝدد١ إ يٝدد١ يًطددًحل ايػرا٥ٝدد١     َبدد يؼ ددس٠ ْكًددٗ   أ

 أٚ عة َٛاد ايبٓ ٤.

َ ًددٞ ايٓدد ع َددٔ ايس دد ٍ ٚايٓطدد ٤ َددٔ ايتعدد  ايددرٟ ٜؿددع         ٢ٚ دد ْ ت  ْٝدد يكددد

ٚٚا ٗٓددد  َت  دددد  ٚاصڀدددد ز ْكدددٌ َددددٛاد ايبٓددد ٤ ن ٭صػدددد   ايڀًٜٛدددد١      خٚؾددددؿ٘ ٓددد   ًٝ

 ًدد٢ أنت ؾٓدد  ْٚطددرل  ٗدد  ٗ  َددحل  دددد َددٔ ايس دد ٍ ٚاي كًٝدد١ ايددَ نٓدد   دد د٠ مًُددٗ   

اطتڀحل ايدٚا  ٚاؾُ ٍ ٫ إٓجلدزاا اـڀسٙ ٚايڀسم اؾب١ًٝ إًت١ٜٛ ٚايٛ س٠ ايَ 

 طددد٬ّخ ٚنٓددد  ْٓكدددٌ إؿددد  ٌ أٚ إسقددد٢ ٗ ْكددد ٫ا صػدددب١ٝ    ايطدددرل ؾٝٗددد   أٓ شلددد 

ايؿدددعب١ ايدددَ  ػدددتٗ   ايٛدددسٚف ٖٚدددرٙ َٝددد ٍخ َعتُددددٜٔ  ًددد٢ ضدددٛا دْ  يعػدددساا ا٭  

ضددس ٓ ضددٞ ايهددبرل ٗ ايطددعٞ اؿ ٝددك ٚإطدد ١ُٖ ايؿ  ًدد١ ٗ غددل طددسم   ٓؿطددٞ ٖددٞ 

ٝ  ا٤ايطٝ زاا ا تد ٚ     اڄ  ڀسٜدل ايطد  دس ٘   اْتٗد ٤ٶ ١ً ايبٝكد ٤ ايدَ اضدًؿت اؿددٜك  ٓٗد  

 ايڀسٜل ايع ١َ   يڀسم ايداص١ًٝ ٕٓڀك١ ٜ ؾحل ٚاؿد.

 خاَه ْٝد ا ايدٚيد١ ايؿتٝد١    ن ْت طُٛا آ  نُط٦ٛيٌ ٗ إٓڀك١ اؿدٛم ند رلاڄ  

    ٞ ْتطد  ل ؾُٝد   ٝٓٓد  ٗ اكددِٜ ا٭ؾهد ز ٚاـڀد٘       ٚ ٤خٚنٓ  ْطد  ل ايدصَٔ ٗ ندٌ غد

ؾٓتٓد ؾظ ؾُٝد   ٝٓٓد  ٗ     خاْػ ٤ إػ زٜحل اؿ١ٜٛٝ ٚؾك ڄ ٭ُٖٝتُٗ  دٚي١  اٍاشل دؾ١ 

ثددِ ْتٓد ؾظ َددحل َطد٦ٛيٞ إدددٜسٜ ا ا٭صددس٣ ٚذيدو  تكدددِٜ  دسد ضددٟٓٛ ٕدد        خإدٜسٜد١ 

ايً ٓددد١ ايكٝ دٜددد١ ٗ اا ؾٛددد١   اٍ ٘ٚإػددد زٜحل اؿٜٝٛددد١ ْسؾعددد  ُددد ٍألصْددد ٙ َدددٔ ا٭

ٜكتؿددس  ًددد٢   را ايتٓدد ؾظ ٫ ا ٖٚدددخٕػدد زٜحل ايددَ مت آؿٝددرٙ   ا دددد ٚا دددِ   ْ٘ٚددبٌ ؾٝدد  

 اا ؾٛ ا. اٍإدٜسٜ ا  ٌ ٜتعداٙ 
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ا٫ْتٛ ز ات٢ ٜتِ إٛاؾك١  ٢ً ا٫ تُد د   ٚأاعًُٓ  اٝٓٗ   إٔ  ًٝٓ   دّ ايطهٕٛ 

 ددٌ  ًٝٓددد    خإدد يٞ َددٔ قبددٌ ايدٚيدد١ يتٓؿٝددر َدد  ٜدددٓكـ إدٜسٜدد١ َددٔ َػدد زٜحل اٜٝٛدد١          

ثددِ  خص٥ٝدد١ َددٔ ايدٚيدد١  اؿسندد١ ٚإت  عدد١ ايدا٥ُدد١ يًجلؿددٍٛ اتدد٢  ًدد٢ ا تُدد داا       

ْڀ ي  أ ٓ ٤ إٓڀك١ إطتؿٝدٜٔ َب غس٠ َدٔ ذيدو إػدسٚع ٗ اكددِٜ َ ٜطدتڀٝعٕٛ      

اكدّدددد١خ اٟ نٓدددد  ْعتُددددد  ًدددد٢ ازاد٠ اؾُدددد ٖرل ٚدز دددد١ ٓ ضددددِٗ ٚاَه ْٝدددد اِٗ ٗ    

  ٕ ٍ ٚإدٛاد اي٬شَد١ يتٓؿٝدر إػد زٜحل ٚندرا اكددِٜ ايعُدٌ ايتڀدٛ ٞ          ا٤إط ١ُٖ ضٛ

 ٙ.ػسٚإاشل دف ٚغرل 

را ند ٕ  شلد خ ٚاٝٓٗ  َٓڀك١ َعصٚي١ مل اؿًٗ   عد طدسم ايطدٝ زاا    اؿدنين ْت 

ق ٥ُددد١  ٗ ددددل  بًدددٞ ابددد١ ٚايعدددس  اؿددددخ  اٍَدددٔ يبعدددٛع اٛؾدددٌٝ طسٜدددل ايطدددٝ زاا  

إػد زٜحل ايدَ مل اػدًُٗ  إٛاشْد١ ا٫قتؿد د١ٜ       ٚنٓد  ٗ   إػ زٜحل اؿٜٝٛد١ يًُٓڀكد١.  

  ً جلؿدددٍٛ  ًٝٗددد  َعتُددددٜٔ  ًددد٢  ايع َددد١ يً ڀددد٘ اـُطددد١ٝ ْطدددع٢ مدددٔ   ٖددددٜٔ ي

َددٔ ٖددِ ٗ َسنددص ايكددساز ٗ قٝدد د٠    قٓدد عٓ  ٚٗ ؼددسى إطدد٦ٛيٌ ٱ ٚقدددزاا ٓدد اَه ْٝ ا

ايدٚيددد١ ٗ ايع ؾددد١ُ  ددددٕ  ؿدددجل١ ٚأُٖٝددد١ إػدددسٚع ٚاكددددِٜ َددد  ًٜدددصّ َدددٔ ايبٝ ْددد ا       

 ٚاؿ   ايَ ا٪ند ذيو.

  يدددد ِ ٗ أٟ غدددٞ ٜطدددٌٗ   ٓددد ضددد ٌٕ قدددد اعٗدددد ي ايدددس٥ٝظ ٚنُددد  أضدددًؿت نددد ٕ  

ٟ أ اقٓدد عٖٚهددرا ٗ اؿدد ٫ا ايددَ مل أاٛؾددل ٗ   خايعطددهسٟ ٚا٭َددي ٓدد ٗ  ًُ ٓدد ل ا

َددٔ ايدددٛشزا٤ ٗ ايع ؾددد١ُ أٚ َطدد٦ٛيٞ اا ؾٛددد١ ٗ اؿؿدددٍٛ  ًدد٢ ايدددد ِ ٗ أٟ َدددٔ     

اؾٗددد١  قٓددد عضددد ٌٕ ايتددددصٸٌ ٱايدددس٥ٝظ إػددد زٜحل اشل َددد١ ٚإًجلددد١ نٓدددت أطًددد  َدددٔ   

 َٓ٘. اڄإ تؿ١ ٗ ابي ذيو إػسٚع أٚ  ص٤

ااٞ َحل ضد ٌٕ َدٔ أ دٌ اؿؿدٍٛ  ًد٢ َدٛاد  ٓد ٤ ٱادد٣         ٤شيت أارنس أاد يك ٫

اٛ دد   ْٗد  ٫ أأصدلا٘ نٝـ إ ايٛشٜس إعي زؾة ايڀً  ؼت ذزٜعد١   خَدازع اؿد

َٝصا١ْٝ ايٛشاز٠ يً ڀ٘ اـُط١ٝ  ً٘يريو إػسٚع ٚأْٗ  مل اػُ ١َ يٝ ااا تُ د ١ٜأ

ٝٸدد١ ٢ ذيددو ايڀًدد  إتٛاقددحل ضٝطددب  يددٞ  ٚأصدلادد٘ إ  ددٛداٞ دٕٚ اؿددٛيٞ  ًدد خاؿ ي

اعٗدا شلدِ  دد ِ ايدٚيد١ شلدرا إػدسٚع ٗ       كدايه رل َٔ ا٫اساع أَ ّ أ ٓ ٤ إٓڀك١ ؾ

ٚ اَددٔ  َٙددٛاد ايبٓدد ٤ اي٬شَدد١ يتٓؿٝددر    ندد ٕ  ًددٞ     يؿدددؾ١ ٚ خ  ٚادٜددد صػددأزلٓددت 

 ساڄ َعٓ  ٗ ٖرا ايًك ٤.قا  خز٥ٝظ ايٛشزا٤قُدخ ْ ؾس 

 ًدٞ ْ ؾدس    ٤ٚقد ٍ يدس٥ٝظ ايدٛشزا    خاي٬شَد١  ٤ايبٓد  ٛاد َد ؿسف ي اڄَسأنت  ايس٥ٝظ 

ٚإٔ اڀًد  َدٔ ٚشزا٥دو     خٟ طً أاسد يؿ حل ؾ قٌ  ٕ ٫ إٔ اتعٗد يٞ أز ٛ أقُد 

َٴد     خٕ ٜدزنٛا ٚسٚف إٓڀكد١ ايدَ ٜعُدٌ ؾٝٗد     أ دٌٜٓ ٕدٔ  ٚإٔ  ًدِٝٗ إٔ ٜكددٸزٚا  أْٓد  
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ٓكدد يٞ اي دٙسؾددٝؾ ْطدد ٕٚأْدد٘ اذا  ًٝٓدد  إ ْٓؿددـ ٖددرا اٱ  خٖددِ ٗ اؾبٗدد ا ا٭َ َٝدد١

ايڀبٝعٞ َعٓ  ٖٓد  ٗ  ٘ ايه رل َٔ ايٛشزا٤ ٚايكٝ داا ايعطهس١ٜ ٚإٔ َٛقع زؾٝدٜؿٛم 

  دٕ ٗ قٝ د٠ ا٭ ٗص٠ ا٭١َٝٓ ٚايعطهس١ٜ.

ضد ٌٕ ٗ  ايدس٥ٝظ  إٔ أادسدد  ًد٢    غد  أز ؾأْد  ٫  خثً  ؾدزٟأن ٕ ن٬َ٘ ٖرا قد 

ْد٘ ضٝطدٌٗ يددٞ    ًدٞ ْ ؾدس يطد ٌٕ  أ   ٚقدد اعٗدد    خ ايڀًبد ا ندٌ ؾدػرل٠ ٚندبرل٠ َدٔ     

إدٛاطٌٓ   اضدتكساز اؿؿٍٛ  ًد٢  عدة ا٫ تُد داا ايدَ َدٔ غد ْٗ  إ ادد ِ أضد ع         

إٔ  ًدٞ   دذلف  أ ْؿد ف ٖٚٓد  َٚدٔ أ دٌ اٱ    دا٤ ايدٚيد١. أٚاسؾدحل َدٔ دز د١ زقد ِٖ  ًد٢      

٘ ْ ؾس ن ٕ ٚؾٝ ڄ ؾُٝ  اعٗدد   ٗٻ ٚ  د خ يٝد٘ ؾٝٗد   ا أْد  ؾٝٗد   ندٌ ايڀًبد ا ايدَ ؾ   يٓد   ٌ ضد

 ٌٕ.ض ايس٥ٝظ ات٢  عد اضتػٗ د 

ٖٚٓددد   خسندددص اؿددددَْ  ايعُدددٌ ٗ غدددل ايڀسٜدددل ايدددَ ادددس ٘ َسندددص يبعدددٛع  أ دددد

ٍ َطددد٦ٛاطدددٌ  بددددايسٓٔ ايطدددًؿٞ ايدددرٟ نددد ٕ   هدددٌ اكددددٜس َٛقدددـ ا٭مح أادددرنس 

ٟ  ٍ ايع ١َ ٗ اا ؾ١ٛ اي  ي د١  ػايڀسق ا ٚا٫غ ضدٌٗ َُٗتٓد  ٚضد ِٖ  تكددِٜ      ٚايدر

إٗٓدضدٌ ٚ ُد ٍ غدل     ددد َدٔ    ؼُ دٌ  تؿسٜد   خد ِ اضت ٓ ٥ٞ يتجلكٝل ذيو اشلددف 

 ٞ ٖٚددِ َددٔ اضددُٗٛا  ؿع يٝدد١ ٗ ؽڀددٝ٘ َػددسٚع ايڀسٜددل      خايڀسقدد ا  ػددهٌ اضددت ٓ ٥

ٔ  D8ٚآؿٝر ايعٌُ ٚد ُٓ  أٜك ڄ َه١ٓٝ غل ايڀسقد ا   ٜ خ ٚند ٕ  ٚنُدلٜػد ِٗ ػاؿدس

يتٓؿٝدددر  َٗدد ّ أصدددس٣ صدد زع إدٜسٜددد١  ٠خ ٫زابددد طِٗ يًعُددٌ ٗ إدٜسٜددد١ يؿددذل٠ قددددد  

 .َٔ قبٌَػ زٜحل مت ا تُ دٖ  

ٚ طددب  ٚسٚؾٓدد  ٚٚددسٚف َٛضطدد١ ا٭غددػ ٍ ايع َدد١ إ دٜدد١ اادددٚد٠        ٓدد َٚددٔ   ْب

َٹٔ إدٛاد ايػرا٥ٝد١   ٓ ايتصَ أٟ أْٓد    خ تُٜٛٔ َٗٓدضٞ ٚ ُ ٍ ايڀسق ا  ٹُ  وت  ْٛ٘ 

ٌ يًعُدٌ ٗ غدل   غنٓٸ  ْتك ضِ اؿ١ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ َدٔ إدٛاد ايػرا٥ٝد١ َدحل إتؿدس     

ـ  ًٝٓ  ايتكدٌٓ ٚا  ؾسضٖٚرا  خايڀسق ا  دس٠  أَٚدٔ أ دٌ اطدسٜحل ايعُدٌ ٚدؾدحل       خيتكػد

مؿٌ أٜك ڄ  ٢ً د ِ َٔ ا٫ؼد د ايٝد ؾعٞ َٚدٔ إدٛاطٌٓٝ     نٓ  ق ؾٌٝ اٱيعُ ٍ ا

 ًددد٢ قڀددحل غٝددد ز إهدد ٥ٔ ٚإعدددداا َدددٔ    نُدد  اؿدددًٓ   خإٝطددٛزٜٔ َدددٔ أ ٓدد ٤ إٓڀكددد١  

 إػذل ٌ ٗ دٚي١ ايهٜٛت.

ايكددسٚز١ٜ تؿ رل َٝت ٚنبطدد٫ٛا ايدد ٜٓ يًدددؾسٜددل ايعُددٌ   أاددرنس نٝددـ اؾتكددس  

ٕ ا٫ْتٛددد ز ضدددٝڀٍٛ اتددد٢ مؿدددٌ  ًٝٗددد  َدددٔ ٚشاز٠     نددد حل  ًُدددِٗخ ٜٚتطدددٌٗ ٚاطدددس ي

ِ   ٓ ڀًبؾ خا٭غػ ٍ ايع ١َ ٚايڀسق ا ٕ ٚٚاددلع ايهد رل   خَٔ إٛاطٌٓٝ ايتددلع َ يددٜٗ

 ايتؿ رل. ٫ٛاْٞ أنسَٓ   ه١ُٝ نبرل٠ َٔ نبطر بداهلل ض مل ايكٝ إٔ ٚأارنس 

  ٍ يؿسٜددل را اعٗددا  ًِدو ايطدد٬ه ٚايدرصرل٠ شلدد   يهٓٓدد ايًدصّخ   ٫ْٚٓد  ٫ ًِدو إدد 

 ٌ نًُدددٛا َددد  مت ؽڀٝڀدد١ ٗ ايدددصَٔ ااددددد شلدددِ   أٚ ِٗ دددأِْٗ اذا ددددٸٚا ٗ  ًُدد  ايعُدد
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إٔ اضددتهًُٛا  ٖٚددرا َدد  مت ؾعدد٬  عددد  خبٓدقٝدد١ َددحل ايددرصرل٠  ِٗ َددٓنددٌ ؾددسد  ؾطددٓهسٿّ

 .اادد ٛقتٗ اياادد شلِ ٚايعٌُ ٚالصٚا 

اؾُدد ٖرل إتُ ددٌ ٗ ايعُددٌ ايڀددٛ ٞ ٚاشلدد دف     دٛٗددظاهلل َٚددٔ مت  عددٕٛ ٖٚهددرا 

 دي   اٍٚؾدل  اٍٚاٜؿ شل     ؿد ايَ اس ٘ يبعٛعايس٥ٝطٞ ٚإِٓٛ غل ايڀسٜل 

ٚؾُٝدد   عددد اهؿددٌ  بددداهلل  ًددٞ ق ضددِ   . دددل اادد  ٞٚادٟ اڀٝدد   اٍٚص٬قدد١ ٚ هددس 

ً   نيإٓ قٌ اـكرلٟقُد َٚٛض٢  ص    ؿدضهسارل ١َُٛٓ اؿ  ١ٚبصدسٜٔ َٛاؾد

 زٜٛ. اٍ اڀٝ غل ايڀسٜل َٔ 

  ٌ  ًد٢ َٛضد٢ اـكدرلٟ ٭ْٓد  أادرنس اكدٛزٙ         يكد اعُدا اط٬م يكد  نيإٓ قد

ٗ ّ 1967َدد ٜٛ  14 بٗدد١ إڀًددحل ٗ  اٍدٕٚ طًدد  َٓدد  َددٔ َٓڀكدد١ َطددك٘ زأضدد٘ زٜددٛ  

ٟ ايدصَٔ ايدرٟ ؾٝد٘ ؽًد٢  ٓد  ايدبعة  طدب  إٛا ٗد١ غدرل          أ خايصَٔ ايؿع  ٚاؿدسع 

ؾتددددد٘  ًددددد٢ ضددددد ٌٕ  َدٜٓددددد١  عددددد ز  سٻ اٍٚ ٓدددددد اْطدددددجل  ٓ   خته ؾ٦ددددد١ َدددددحل اؾدددددٝؼإ

ٚاؿ قسٜٔ َٔ ايكٝ د٠ ٚقدَت٘ نُٓدٛذع يًُٓ قدًٌ ايؿد دقٌ. نٓدت قدد اعُددا       

ِ  َٛقؿد٘ إػددسف  اغدٗ ز    ٚمدٔ ْٓطددجل    ًٝٓدد كد  قددد ضدٝڀس   ػاي خ ص ؾدد١ ٚإٔأَد َٗ

ٕ َت يطدد ٌٕ َك زْد١  دٌ ؾدددم ٚٚؾد ٤ ٖددرا اٱ   عكدٛز َٛضدد٢ قددٻ  ٚ اٝٓٗد خ  ايددرٟ  ْطد 

ٖٚددٛ ٗ طدسم  بًٝد١ َػدٝ ڄ  ًد٢ ا٭قدداّ      َٝدد ٍ ا٭  ػدساا قڀدحل  َٚدٔ  بد ٍ ٜد ؾحل     د ٤  

 ٓد  ٚ دٌ  عدة َدٔ ن    خ َطدتعد يًُك َٚد١ َعٓد  ٚإدٛا َعٓد      ٚوٌُ ض٬ا٘ ٚذصرلاد١  

  ٌ َِٚٓٗ َدددٔ خيهدددِٓٗ صدددريْٛ  ٗ ضددد   ا إٛا ٗددد١ اؿكٝكٝددد١   خْ دددل  ٗدددِ يدددصَٔ طٜٛددد

ٚ ٜٛدد٘ صصٜٓدد١ ضدد٬ه ايكددٛاا ا  تٚا ٚضددًُٛا َ ن ْددت ؼ أػددس يًكدد٣ٛ   يػددعب١ٝ ٗ نيايكددس

ْعددسف ٖددٌ ضددٓٛا ٘ اؾبٗدد١    إدد٪اشز٠ يً ددٝؼ ؾأقددعؿٛا َٛقؿٓدد  ندد رلاڄ ٚأؾددبجلٓ  ٫    

 ا٭َ ١َٝ أّ اـًؿ١ٝ.

يددٝظ ٖٓدد ى َدد  ٖددٛ  خ اؾبٗدد١ ا٭َ َٝدد١ ايعدددٚ ٗ ٗ اؿددسٚ  ٚٗ ؿٛدد ا َٛا ٗدد١  

َ  َددٕٔ ا٭زض أ٬َٜدد ڄ َددٔ انتػدد ف  اأن ددس  ٝطددجلكو ايػددعٛز  ؾ ١َٓدد٪صًؿددو غددرل 

ٔ اضددُٗٛا ٗ صًددل اًددو ايٛددسٚف ٖددِ َددٔ نٓددت ا ددل  ٗددِ       ٚإدد٪مل إٔ َدد  .  ـددر٫ٕ

اعددسف ٖددٌ ضددتكتًو زؾ ؾدد ا     اٝٓٗدد  ٫  و ايكٓ  دد ا ٚاشلدددف. ْٚ ددأِْٗ ٜػدد زنٛ 

ا ايٛددسف ٖددرَ ددٌ ٚٗ  خدز َددٔ اـًددـػددأّ زؾ ؾدد ا اي خ َدد َّددٔ اٱإتٛقعدد١ إٛا ٗدد١ 

ٓد١ ٚا٭مل دٕٚ اتد٢   َ  ي٘ َٔ إٓ قدًٌ ٜػد زنْٛٓ  اا  أٚ ْط ٕٜ اٝٓ  ٖرا اٱاؿسع 

 . إٓ قٌني ًٝ٘ ؾؿ١  تأطًكَٔ اًو ايًجل١ٛ خ ٚإٔ ْسضٌ ٗ طًبِٗ
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 التعاونيات االستهالكية والزراعية  ءبنا

ٚ طب  ٚسٚؾٓد  إ دٜد١ ايؿدعب١     1969ات٢ ْٜٛٝٛ  1968ٗ ايؿذل٠ إُتد٠ َٔ َ ٜٛ 

     ٌ ٓٸدد  ْعتُددد  ػدهٌ أض ضددٞ  ًدد٢ َد  مؿدد  ًٝدد٘  ٚا  تٓد  يًػددرا٤ ٚايدددٚا٤ ٚايطد٬ه نڂ

ٚشلدرا ايػدسض نٓدت اْد  أادد إهًؿدٌ ظُدحل         خَٔ ْدحل ايتدل د ا إ يٝد١ َدٔ ايٓد ع     

َددٔ  ًددٞ ػ ٚ دد ڄ ٚٗ ايكدد يحل ٚ دددْ  أٜكدد ڄ  ايتدل دد ا إ يٝدد١ َددٔ أ ٓدد ٤ َٓڀكدد١ ٜدد ؾحل. 

ايتع ْٚٝدد١  ٠دازاٚق ٥ددد َ ددٝي ٚايكدد ٥ٌُ  ًدد٢   ٙ ددٓذل ٚ ًددٞ غدد ٥حل ٚأٓددد ؾدد حل  بددد 

ٖٚددرا  خَددٔ إددٛاد ايػرا٥ٝدد١  ١٘ ايكدد يحل َدد  مت  دد ايددد ِ ايطدد ٞ ٚايدددا٥ِ َددٔ اع ْٚٝدد 

خ ٚي٬ضددددتؿ د٠ َددددٔ ػددددس تِٗ ايتع ْٚٝدددد١ ٠دازاٚثددددل  ٬قتٓدددد  أن ددددس   ٕطدددد٦ٛيٌ  ًدددد٢  

ايتع ْٚٝددددد١  ِٗاْػددددد ٥اؿؿدددددًٝٝ ڄ  ددددٔ ٚدددددسٚف َٚسااددددٌ    اڄيٓدددد  ضدددددسد  اقددددددَٛإتكدَدددد١  

ڀددٛاا اأضٝطددٗ  ٚآددٛع اـدددَ ا ايددَ اكدددَٗ  يًُددٛاطٌٓ ٚدز دد١    ٚصا٫ضددت٬ٗن١ٝ 

ٛ ل ا ٝددـ َدد  ػٓٝدد١ َددٔ أز دد ه ٗ اڀددٜٛس ْؿطددٗ  ٚايت ڀددٝ٘ يؿددتو      ٚٗدد  ػ زٜدد ڄ ٚا

 صدَ اٗ  يًٓ ع.ف ٫ا شل  ٚآٜٛحل  دٜد٠ ؾسٚع 

 خَٓڀكددد١ ٜددد ؾحل آٍْكدددٌ اًدددو ايت س ددد١ ايٓ  جلددد١   ٍ أْؿطدددٓ  ٕددد ذا ٫أٚنٓددد  ْطددد

 ددددٌ إٔ إطدددد ا١  خؽتًددددـ  ددددٔ َٓڀكدددد١ ايكدددد يحل ؾٛددددسٚف َٓڀكدددد١ ٜدددد ؾحل ايسٜؿٝدددد١ ٫

ٜعدد  ٖٚدرا   خ ؾ١ ايطه ١ْٝ ٕٓڀك١ ٜد ؾحل اؿدٛم ند رلاڄ َٓڀكد١ ايكد يحل     اؾػساؾ١ٝ ٚايه 

 ١ْ يٓ  ه اًو ايت س ١. اؿصْ  أن س يتبي اًو ايؿهس٠ ٚؾٝ٘ قُٚ  ڄاه  ٝ   ٬َڄ

ايكدددد يحل اع ْٚٝددد١   َٞدددٔ َطدددد٦ٛي  خمددددٔ أ ٓددد ٤ َٓڀكدددد١ ٜددد ؾحل   خاضتٛقدددجلٓ  أن دددس  

َٓڀكدد١   ٍاَٚ٪ضطددٝٗ   ددٔ ايتؿ ؾددٌٝ ايدقٝكدد١ ايددَ اعٝٓٓدد  يٓكددٌ اًددو ايت س دد١         

نٓددت َڀٝددحل ٚقُددد ؾدد حل  ايكٝدد دٟ َددحل يبعددٛع -ٜدد ؾحل  اٍَدد  إٔ  دددْ   ٚ .ٜدد ؾحل

ٔ  سؾكت٘ َحل  ْ  أ دد  اتد٢  اطٌ  بداؿبٝ  ٚبصدسٜ شلدِ َٓد ؾحل    ٛقدو ْ  مؿدص ايٓد ع ٚ

  ُ  خضدددُٗٗ أٗ غدددسا٤ َدددٔ إدددٛاطٌٓ ٕ ٛاأضدددٝظ اع ْٚٝددد١ اضدددت٬ٗن١ٝ ًّهٗددد  إطددد ٖ

ٚأٜكدد ڄ ػس تٓدد  ا٭ٍٚ ٗ   خ يحللدد ه ػس دد١ اع ْٚٝدد١ ايكدد   اؿ ؾددٌْٝٓكددٌ شلددِ  نٓدد  ٚ

اؾبدد ٍ ٚايددَ  اٍاْػدد ٤ َٛضطدد١ ااسٚقدد ا ٗ  عدد ز ٗ ايؿددذلٙ ايددَ ضددبكت ْصٚآدد    

 ن ٕ ٜدٜسٖ   بدايس   ًٞ ايطًؿٞ.

 ٩٢ق ضددِ إٔ ْػددذلٟ اٝٓٗدد    أصددٞ ا٭ندددل   تأقٓعدد  ٠خ يؿهس دد ددٔ قٓدد  َ   ٚاعددبرلاڄ
ّ  اتدد٢ خزغدِ ٚسٚؾٓدد  إ دٜد١ ايؿدعب١   ضدُٗ ڄخ   ػددسا٤ ي ايٓد ع  ؿددص  كٝد١ ٚم ايُٓدٛذع  ْكدد

ٚمت اأضددٝظ  إددٛاطٌٓخَٓكڀددحل ايددٓٛرل َددٔ  ػدد ٚ ٷاددد  ؾعدد٬ڄ ٚ إصٜددد َددٔ ا٭ضددِٗ.

 ٜد ؾحل  اع ْٚٝد١  اٍ ا ٫اكد ڄ ثِ اڀٛزخ نُ  ضٴُٝت ٗ ايبد٤خ اع ١ْٝٚ ٜ ؾحل يًُجلسٚق ا

ع شلد  قُدد  دٔ قُدد     ٚدازاٗد  ٚاڀٜٛسٖد  ٚؾدتو ؾدس    اع أغد زى ٗ ادس  ٚضت٬ٗن١ٝ ا٫

َسنددص "زٴؾٴددد"  اٍْكدٌ ؾهددس٠ اْػدد ٤ ايتع ْٚٝد١ ا٫ضددت٬ٗن١ٝ   ٣ نُدد   ددس ايسغدٝدٟ. 
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ضددٝظ أمت اقُددد ٚقُددد  ًددٞ ايكرلاددٞ ٚاطددٌ ْدد  ٞ    ٚ  ٛاضددڀ١ اطددٌ قُ طدد١ 

 ا٫ضت٬ٗن١ٝ ٗ َسنص "زٴؾٴد". ١ايتع ْٚٝ

اضت٬ٗن١ٝ يًُدٛاد ايػرا٥ٝد١    ١ؾتو اع ْٚٝ ٠از اًو ايٓ  ا ا ًٚت ؾهسسٳغٹٚ ٢ً 

ٞ   ڄ طد ٖ ٗ َسندص اؿدد    ٚااسٚق ا  ضد ُٖت َدحل    ٖٓد ى ٚأثٓد ٤ ؾدذل٠  ًُدٞ     .ٜساٚدْد

 اضدددتعدادْ   ١إطددد٦ٛيٌ اٯصدددسٜٔ ٗ ايذلٜٚددد  ٭ُٖٝددد١ اأضدددٝظ ٚ ٓددد ٤ اًدددو إ٪ضطددد      

ت  عددد١ قٝددد د٠ ايدٚيددد١ ٚايدددٛشازاا إ تؿددد١ ٗ اكددددِٜ ايعدددٕٛ  ٕنُطدد٦ٛيٌ ٗ إٓڀكددد١  

هطدددد  ٚاقدددحل اٍضدددت٬ٗن١ٝ ٫ا ١تع ْٚٝدددايإددد دٟ ٚإطددد  د٠ ٗ ؼٜٛدددٌ ؾهدددس٠ اْػددد ٤  

   ْػ ٥ٗ  ايعٌُ إ٪ضطٞ إبي  ٢ً ا٭ضِٗ.

ٕ    ٜٔندبرل   ڄٚاساٝبد  اقبد ٫ڄ  ؿهدس٠ ت اًو ايٝؾع٬ڄ يكٚ ذل دٌ  ػَدٔ قبدٌ إدٛاطٌٓ ٚا

ٚأادرنس   خلجلٓ  أ٫ٚڄ ٗ اأضدٝظ اع ْٚٝد١ اضدت٬ٗن١ٝ ٗ  دي  هدس     خ ٚٗ َٓڀك١ اؿد

رٟ  ددٌ ززلٝدد ڄ  اؿدد ع اـ٬قددٞ ٚايدد    بددداهلل ؾدد حلٖددٛ ضدد ِٖ ٗ ادازاٗدد    إٔ أٍٚ َددٔ

ٗ قڀٓدد ٕ  ٚ عدددٖ  ؾددتو ؾددسٚع شلدد  ٗ اؿددٔ ا ددٔ ش ًددٞ         ٍتدد اخ ثددِ  َدددٜساڄ يًتع ْٚٝدد١ 

ٚندرا ؾدسٚع ايٛقدٛد ٚااسٚقد ا ايت  عد١ شلد  ٗ  دي  هدس          ٫ٚاك  ٗ ص٬قد١خ ايػٝٛاٞ 

ضدددٝظ اًدددو  أْددد٘ ٗ ؾدددذل٠ ا أ اٍ غددد ز٠ٖٚٓددد   ًٝٓددد  اٱ  ٚأصدددس٣ ٗ اؿدددٔ ا دددٔ ش ًدددٞ.  

 ٔ صدددلاا اٱدازٜددٌ ٗ ايتع ْٚٝدد١ ا٫ضددت٬ٗن١ٝ "ا٫ّ "ٗ   ايتع ْٚٝدد ا مت ا٫ضددتؿ د٠ َدد

 يبعٛع.

َدٓڀكَ   ١ڄَك زْد خ قدٚد١ٜ َط ا ا ا٭زض ايصزا ١ٝ ٚٗ اؾ ْ  ايصزا ٞ ٚزغِ

ا٫ډ أْٓ  ضعٝٓ  يٓكدٌ ػس د١ ايتع ْٚٝد ا ايصزا ٝد١ ٚذيدو  د  ْػد ٤ اع ْٚٝد١          خؿ  ٚأ ٌ

 ا ١ٝ ا  ع٘ يًتع ١ْٝٚ.شزا ١ٝ َؿػس٠ ٗ َٓڀك١ ايؿٝة ٚمت اضتؿ٬ه أزض شز

 نموذج من تشجيع الدولة للعمل التعاوني الطوعي

 اڄٚاادد   ڄيهٔ ٖٓ  ضدأقدّ ِٛذ د   خنت   ٓٗ إٔ أٖٞ ايُٓ ذع ايَ   َه ْٞ  ٠ن رل

 ٜصاٍ ايٓ ع ات٢ َٜٛٓ  ٖرا ٜٓتؿعٕٛ  ٘..  َ

اددددد أاددددسَِٝ ٚاعُٝددددل   خ   ؾدددد١ُ َسنددددص اؿدددددخ  ادددد ٍٚ أ ٓدددد ٤ َدٜٓدددد١  ددددي  هددددس  

ٝٸ١اٯ ٓ    ٝ َٖ ٠  ٚايددَ يػصازاٗدد  ٚٚؾددس  ١ني ددرل اجملًٗدد     زايس٥ٝطدد  ١ٗدد  ٗ نددٌ ؾؿددٍٛ ايطدد

ٚٗ  خا٭زاقدٞ ايصزا ٝدد١ ااٝڀد١  ٗدد    ٟايهد رل َددٔ ا٭ضدس ٜعتُدددٕٚ  ًٝٗد  ٗ ز    ت عًد 

ا٫ډ إٔ ايدددصَٔ خإدٜٓددد١ ضٴددده ٕاؿؿدددٍٛ  ًددد٢ َٝددد ٙ ايػدددس  ايٓكٝددد١ ؾدددص٤ ندددبرل َدددٔ      

 خ١   يتؿدددع ٚايتػدددكل  دددزإ ايب٦ددس اؿ سٜددد١ ايكدّدد    تؾددد  أٚ ٛاَددٌ ايتعسٜدد١ قددد    
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 خ إٝدد ٙ تغددجلخ ٚ طددب  ذيددو َٓٗدد  ٚ دددأا غدد٦ٝ ڄ ؾػددٝ ڄ اتطدد ق٘  دددزاْٗ  ٚازادددّ  ددص٤ٷ  

 ٤إعتُدٜٔ  ًٝٗ  نُؿدز ز٥ٝطدٞ يًجلؿدٍٛ  ًد٢ َد      ا أ دادشاد عد إٔ ٖرا اد  ٚ

اشدٜ د ايعدد ايطه ْٞ يًُدٜٓد١ ٚأٜكد ڄ ااتدٛا٤ إدٜٓد١  ًد٢ َه اد         ؾك٬ڄ  ٔ خ ايػس 

 د إد١ْٝ َٓٗ  ٚايعطهس١ٜ.دازاا َسنص اؿا

ٕ َٓٗدد  ايعُددٌ  ًدد٢ اٛضددٝحل ٚاعُٝددل ٚؾددٝ ١ْ      ٕٚ إب غددسٛٗ ايبددد٤ ادد ٍٚ إٓتؿعدد  

ايب٦س َعتُدٜٔ  ٢ً ايعٌُ ايڀٛ ٞ إِٓٛ ٚإذلاؾدل َدحل ايدد ِ إد يٞ َدٔ إكذل دٌ       

يهدٔ ٚ طدب  غدجل١ اٱَه ْٝد ا ٚقًد١ اـددل٠ مل ٜتُهٓدٛا َدٔ ااكد ٕ           َدٔ أ ٓد ٤ إدٜٓد١.   

را مل ُددس ا٫چ ؾددذلٙ ٚ ٝددص٠ اتدد٢ اٗدد ٚا  عددة  دددزاْٗ  ٚازادددّ  ٍ ٚشلددخايعددِٚاضدتهُ ٍ  

 ٕٙ  ٢ً َٝ ٚ  ذيو اكسز إعتُدطبٻاٚ خ ٚايذلا  ٠اؾص٤ ا٭ندل َٔ ايب٦س   ؿ  ز

ايب٦س يًػس  ٚنريو ٬َى ا٭زاقٞ ايصزا ٝد١ ااٝڀد١  د يب٦س ٚايدَ اعتُدد نًٝد ڄ       

ٛ غدده ٟٚ إددٛا   اتٓددأٗ زٜٗدد   ًدد٢ َدد ٤ ايب٦ددس. ؾ   يًجلؿددٍٛ  ا٤طٌٓ إعتُدددٜٔ  ًٝٗدد  ضدد

 .ٟ ٢ً َ ٤ أيػس  أٚ ايس

ٍ ٦ٛشازْدد   دد  ِ ؾدد حل قُددد  كددٛ إهتدد  ايطٝ ضددٞ ٚإطدد    ّ 1978ٗ ْٗ ٜدد١  دد ّ  

 خايتُٓٛٝٞ ا٭ٍٚ يًُجل ؾ١ٛ يًك ٤  ً ١ٓ إدٜس١ٜ ٚأ كد ٤ ايتٓٛدِٝ أ٫ٚڄ ٗ إدٜسٜد١   

 ٬٠قد ا ْكد ي١ٝ ٖٝدص   ن ْدت ادس ڀي ؾٝد٘      َسندص اؿدد.   اٍثِ  عدٖ  ْصيٓ  ضدٜٛ ڄ  

ندد ٕ ٜعتدددل َددٔ أؾكددٌ ايعكددٍٛ   ْؿدد فٖٚٓدد  َٚددٔ أ ددٌ اٱ خيع٬قددَ  طدد ٌٕ اڄاَتدداد 

ايػ ؿددد١ٝ إٗ  ددد١  ًددد٢ َطدددت٣ٛ   ٜعتددددل ٚنددد ٕ  خ ايطٝ ضددد١ٝ ٚا٫قتؿددد د١ٜ ٚاٱدازٜددد١

٘  ٙٛزٚث١ ايٓكد يٞ ْٚٛ ؾد١ ٜدد   ٕاا ؾ١ٛ    يبطد ط١ ٚايتٛاقدحل    ُٙٝدص خ َدحل  ٚضدًٛنٝ ا

ِ كايٓ ع ؾأاب٘  طڀ ٤ ايٓ ع ٚا ٗ اع ١ًَ ايَٝٛٞ َحل  ٕ ٚإصاٜدد  ٖ٘ٚ  د  خ ٤ ايتٓٛدٝ

 ٕ  ٔ ايعٌُ.ٛٚإتك  ط

ٚ ًد٢ ايٛاقدحل ند ٕ     خٗ ا٫ تُ   ا ايت١ُٝٝٛٓ  أْ٘ قٟٛ إٓڀدل ٚاؿ د١   ٙ سؾٓ 

ٍ ْد دز٠ ٚاطدِ ا٭  ٠٤ ٜٛا ٘   قتدداز ٚظدسا   طد١ٜٛ ايدَ ند ٕ    ايأٚايطدًٛنٝ ا غدرل     ُد 

ٓٳٸد ع   ًد٢   ٖٛسٖ  زٚه إصاٜد٠  ٢ً ايٛاقحل ٚ ايَ ؼٌُ ٗخ أٚ ايبعة َٓ  ّ زضٗ  اي

ٚص ؾ١ اًدو ايدَ ؽًدل ا يد١ َدٔ ايتؿدٓٝـ ٚايتُٝٝدص         ا٭ٜدٜٛيٛ ٞخ  ضِ ايتٛ ٘ 

إػد زن١ ايٛاضدع١    ًد٢   ٌ إٛاطٌٓ. ٚند ٕ ود  ايعُدٌ ٜٚػد حل ايعد ًٌَ ٚودك       

 يًٓ ع ٗ آؿٝر إػ زٜحل اؿ١ٜٛٝ.

 ٕدٜس١ٜ ٚإسندص ٚقٝد د٠ ايتٓٛدِٝ طًبدت     عد إ انٌُ ايًك ٤اا ايسزل١ٝ  كٝ د٠ ا

 ًد٢ إػد زٜحل ايهد رل٠     ٘ٗ  عة قدس٣ اؿدد اتد٢ ْعسؾد     ٛي١ َٝدا١ْٝ ٗ  ايٓصٍٚ َٓ٘

ٚاشل َددد١ ٚإًجلدددد١ ايددددَ مت آؿٝددددرٖ  ظٗددددٛد إدددٛاطٌٓ َٚددددٔ ا٭َددددٛاٍ ايددددَ ْعٗدددد     

٭ٕ ٖٓدددد ى َددددٔ خ ذل ددددٌػ ًدددد٢ دٚز إ أثٓٝددددت اٝٓٗدددد ٚ. ٕ َددددٔ أ ٓدددد ٤ إٓڀكدددد١ٛذل ددددػإ
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ط٦ٛيٌ  ٝٓٓ  َٔ ن ٕ ٜػهو   ص٬ف إٗ  سٜٔ َدٔ أ ٓد ٤ ايدٛطٔ ػد ٙ ٚطدِٓٗ      إ

ٞ أٚأًٖددِٗ ٜٚتُٗددِْٛٗ  ددأِْٗ ىدددَٕٛ أٚطدد ٕ     خ دددا٤ اٛ ٗٓدد  ايطٝ ضددٞ ٚا٭ٜدددٜٛيٛ 

 اٍ غد ز٠ ٚ ٓد َ  اتِ َٛا ٗتِٗ ٱٜك ف ٚارل٠ غڀجل اِٗ ايؿهسٜد١ مل ٜتٛز دٛا ٗ اٱ  

ٚ  ا اًدددوخٛاقعٝدد١  ايإ قٓ  دد اِٗ غددرل    ٗ  َدددٔ قٓ  دد ا ايكٝدد د٠ ايطٝ ضددد١ٝ   ِْدد  ٜطددتُد

 يًدٚي١.

ٕ ٜطدددتٛ بٛا إ ايددٛطٔ ٚاؿدددٌٓ ايٝدد٘ اكدددٌ َتأؾدد١ً ٗ نٝددد ٕ    أاْٗددِ ٫ٜسٜدددٕٚ   

ٔ    ْطدد ٕاٱ ٚإٔ غددجل١ َددٛازد ايددٛطٔ َٚ ٜذلادد   ٓٗدد  َددٔ اٝدد ٙ       خَُٗدد   عددد  ددٔ ايددٛط

اطجلكٗ  ايٛسٚف إعٝػ١ٝ ايؿعب١ ٖٞ َٔ ؾسقت  ٢ً  عكِٗ إ ُٜٕٗٝٛ ٗ ق زاا 

ـ ع دد ڄ ض ٚ ًدددإ ا٭ز َٿ  خ ددٔ َؿدددز زشم غددسٜ ٕٛ يددٝظ ٓٴددؾٝهدددٕٚ ٜٚهدددإٛ اتدد٢ ٜ٪

ِ  ٠ضسِٖ إعتُدؾك٘ اؿٝ ٠ ايهس١ّ ٭ ٛ   خ  ًدٝٗ  ٛا بد اِٗ ػد ٙ    ٕٚيهدٔ أٜكد ڄ ٜكَٛد

   ُػ زٜحل اؿ١ٜٛٝ.يً ِٗد ُ َٔ ص٬ٍايٛطٔ 

اؿ ؾددٌٝ ٚصًؿٝدد ا اـدد٬ف ايدقٝكدد١ ايددَ     هددٌ  ًدد٢ اطدد٬ع   ؾدد حل  دد  ِندد ٕ 

 .ٗ ٜد ؾحل  ٝٓٓ  نُطد٦ٛيٌ آٛدٌُٝ ٚادص ٌٝ ٚ طدهسٌٜ     ن ْت ؼد  ٖٓ  ٖٚٓ ى 

 ددٔ ضددسٚزٙ ٕدد     دد يتعبرلٖددرا ٚأَدد ّ َساؾكٝٓدد  َددٔ إطدد٦ٛيٌ    ن٬َددٞل  ًدد٢ را  ًډددشلدد

ِ ٚإٗددد  س ٜ٘كدَددد  ًددد٢ أُٖٝددد١ إ ْػدددسى ْٚػددد حل إٗددد  سٜٔ ٗ      أندددد ٚ خٕ َدددٔ د ددد

ٚندرا إدد ٍ   خايٝٗد  إطد ١ُٖ ٗ ؼٜٛدٌ ايعًُد١ ايؿددعب١ ايدَ َد  اادٛع دٚيتٓدد  ايؿتٝد١        

ٕ ع  دددد١ َ ضدددد١  ٛإٛاطٓددددندددد ٕ ايددددرٟ ٜطدددد  دْ  ٗ آؿٝددددر إػدددد زٜحل ايع َدددد١ ايددددَ    

 يتٓؿٝرٖ .

 مشروع مياه بني بكر 

ٗ  ا تُ دٖد  اتد٢   أٚ ا٫ْتٛد ز  ّهدٔ اأ ًٝدٗ     إٔ ٖٓ ى َػد زٜحل ٫  ٘ثِ أصدلا    

١  تٛ ٝد ْٚٛدساڄ ٭ُٖٝتٗد  مت ايبدد٤  تٓؿٝدرٖ       خؾدػرل٠ ٚبْٝد١   ٭ْٗد   خاـڀ١ اـُطد١ٝ 

 ٚ ٌ  َددددٔ إطدددد٦ٛيٌ ااًددددٌٝ  يهددددٔ  عددددة اًددددو إػدددد زٜحل مل ٜددددتِ   خ كٓ  دددد١ إددددٛاطٓ

ٚ ػٝد١ اط٬ د٘  ًد٢ ِدٛذع      . اضتهُ شل   طدب  غدجل١ اٱَه ْٝد ا إ دٜد١ ٚقًد١ اـددل٠      

ٕڂ ًٗد١  اًددو ايب٦س اٍ َٓٗد  زاؾكتدد٘ ٗ شٜد ز٠   ايددَ اٛقدـ ايعُددٌ ؾٝٗد   طددب  غددجل١    نيا

ٌ    ؼؿسٜددٚطًبددت َٓدد٘ َطدد  دآ  ٗ ا   خاٱَه ْٝدد ا َددٔ  َٗٓدضددٌ ٚ ُدد ٍ َددٔ ديتدد  أ دد

ٚ   خت ؿؿٌ ٗ اؿس ٚؾٝ ١ْ اٯ  زإ كد ٘  َٚإٔ ٜد ُٓ  أٜك ڄ   ؿدٜدد ٚا٫زلٓدت 

 أ ٓ ٤ َد١ٜٓ  ي  هس.  ازاٛاش١ٜ ات٢ ٜطتؿٝد َٓٗ 
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ٖددرا نددٌ َدد    :"َدددٜس ديتدد  أ ددٌ ٚقدد ٍ ٖٚددٛ ٜكددجلو   اٍؿٛتٗدد  َددٓجلي زضدد ي١  

 ٤ ٓددَدد  إهٝٓدد١ ا٫زاٛاشٜدد١ َٚددٛاد ايب أو َددٔ ق ٥ُدد١ طًب ادد ٘اضددتڀٝحل إ اقدَدد١ ٚأاككدد

 ." ًٝو إ اڀًبٗٔ َب غس٠ َٔ ؾ ابو ٚأْت يطت ع  ١ يتٛؾ١ٝ َي

ؾسٜدل َت ؿدـ ٗ    ؼاؿسٜد   ًد٢ َٔ َدٜس ايديت  إٛاؾكد١   تٗ أ ٌ اؿً ..ٖٓ ى

ايؿسٜل أاد إٗٓدضٌ َٔ أ ٓ ٤ َٓڀك١ اؿدد َدٔ    زأعٚن ٕ  ٢ً  خاؿس ٚ ٓ ٤ اٯ  ز

نُد    ٚاضدسا١ ٗ َٓڀكد١ أ دٌ ٜٚعُدٌ ٗ ديتد  أ دٌ.       ٕ َطدتكساڂ  خ ٚند اؿٔ ا ٔ ش ًٞ

 ًددد٢ اٱزلٓدددت ٚاؿدٜدددد ٚإهٝٓددد١ ا٫زاٛاشٜددد١ قددد٠ٛ "    ٓ ضدددٌٗ ايدددس٥ٝظ ضددد ٌٕ اؿدددٛي 

َػدددد زن١ إددددٛاطٌٓ يؿسٜددددل إٗٓدضددددٌ ٚايعُدددد ٍ اعُٝددددل   مت ٚٚؾعدددد٬ڄ  خ اؿدددد ٕ"24

 ٜد.  ؿدٚ  ضت داّ ايبٓ ٤ إطًو  ٗ ٚاٛضٝحل قڀس ايب٦س ٚ ٓ ٤  دزاْ

إتُ ًدد١  ددد ِ َددٔ إٗدد  سٜٔ ٚإددٛاطٌٓ مت آؿٝددر إساًدد١ اي  ْٝدد١ َددٔ إػددسٚع    ٚ

ٞ  صإاـدددبٓددد ٤   إدٜٓددد١ ٗ  كعددد٘ اطددد٢ُ    زأعٗ اادددد٣ ايبكدددحل إساؿعددد١ ٗ    ايس٥ٝطددد

 اٍ"ايكددد ا١" ٚمت اػدددٝٝدٙ   ؿ ددد ز٠ إد ُددد١   ٱزلٓدددت َٚدددٔ أ دددٌ اٛؾدددٌٝ إددد ٤      

   ٛ ٚمت ذيددو  خاضددڀ١ اْ  ٝدد  طًٜٛدد١ ٚٚاضددع١  اـددصإ مت ز دد٘ َكدد ١ ايب٦ددس  دد ـصإ  

مت ايس٥ٝطددٞ َٚدٔ اـددصإ   َك ٚيد١  بدددايسٓٔ اطدٌ  ًددٟٛ ٚؾدد حل اطدٌ  ًددٟٛ.   

 آتٗددٞ  ؿددٓ  رل َٝدد ٙ. ٚاؿدد زاا إ تًؿدد١ ٕدٜٓدد١  ددي  هددس   اٍايؿس ٝدد١ ْ  ٝدد  ا٭َددد 

٘   صدر شَٓد ڄ  أٚ خ ي  هس" ٚإٔ ن ٕ  طٝڀ ڄ ٖٙرا إػسٚع "َػسٚع َٝ ٚ  خطد٬ٜٛڄ ٫ضدتهُ ي

ٌ  اٍا٫ډ أْ٘  هظ ل ه ايعٌُ اؾُ  ٞ اشل دف  خ ؼطٌ ٚاطٌٗٝ اـد١َ يًُدٛاطٓ

قددٌ َددٔ  أندد رلاڄ  ًدد٢ ا٫ضددس اؿؿددٍٛ  ًدد٢ إدد ٤   اعدد   ٚ ٗددٛد     ٖددرا اٱلدد ش  ضددٌٗ ٚ

 إ قٞ.

غدددساف إب غدددس  ًددد٢ ٖدددرا إػدددسٚع أٚ إطددد ٌُٖ ٗ   أادددرنس َدددٔ إطددد ٌُٖ ٗ اٱ 

ٌ  ؼؿددٌٝ ٔ  ادل دد ا َددٔ إػذل دد ؾدد حل خ   ٛ ددو  ددٔ اطددٔ نيَدددٜس ايبًدٜدد١  : نددٌ َدد

 ٟ ٔ خ  بدددايك دز ايبهددس خ قُددد أٓددد ايٓ دد ز  خ اسٳضٳدد بددداهلل قطددٔ  خ  بددداهلل  صايدددٜ

 ٚبصسٜٔ مل اطعؿي ايرانس٠ ٗ ذنس أزل ٥ِٗ.

نددد  دددإٔ ايٓ دد ه ٗ آؿٝدددر إػدد زٜحل ايعدٜدددد٠ ٚإتٓٛ دد١ ايدددَ مت آؿٝدددرٖ  ٗ      ٩ٚأ

 ّ مل ٜهددٔ ؾكدد٘  طددب  د ددِ ايدٚيدد١    خصدد فَٚسنددص اؿددد  ػددهٌ   خإدٜسٜدد١  ػددهٌ  دد 

اهددد اـ  اٍٗ ذيدددو ٜعدددٛد  دلا٭ندددايكطددد٘ ٚيهدددٔ  خايه َدددٌ أٚ اؾص٥دددٞ أٚاػددد ٝعٗ  

ٚاػ ٝحل نٌ إط٦ٛيٌ ٗ إدٜسٜد١ ٚإسندص يتٓؿٝدر اًدو إػد زٜحل ٚايدد ِ ايطد ٞ        

  ٕ ٌ ػَدددٔ َٝطدددٛزٟ اؿدددد ٍ ٚا ٚا٭ٖدددِ َددددٔ ندددٌ ذيدددو ٖددددٛ إػددد زن١ ايؿ  ًدددد١      خذل ددد

ٍ يًُٛاطٌٓ ٗ نٌ ا٭ ٛ   اضدتكساز  اٍايڀٛ ٝد١ إُٓٛد١ ٚاشل دؾد٘      ُد  ٜس ايٓد ع ٚاڀد

 .اٝ اِٗ
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 المدارس ءبنا

مل ٜكتؿددس  ًُٓدد   ًدد٢  ٓدد ٤ إعطددهساا ٚإسانددص ايعطددهس١ٜ ٗ َٓدد طل اؿددددٚد         

ٚزؾددددحل اؾ ٖصٜدددد١ ٚايكدددددزاا   خؾدددددل  زّخكدددديبعددددٛعخ ايعددددسخ  ددددي  هددددسخ اؿ  :اؾٓٛ ٝدددد١

ًٛ  َددْٞ ٚاكد زٟ َدد  طدٛز اي كد١      ايدؾ  ١ٝ ٭ؾسادٖ  ٚيهٓٓد  أٜكد ڄ اضدتڀعٓ   أضد    

ٍ  ٚذيدو  خ إٓ طل اؿدٚد١ٜ ايػُ ي١ٝ اٍ ٚ  َدٔ صد٬  ١اا ص ؾد ٤آٛدِٝ يكد   ايتٛاؾدٌ 

َ٪ندٜٔ شلِ  أْٓ  ِد أٜددٜٓ  ايدِٝٗ    خٚضس١ٜ َحل ايعٓ ؾس إ٪ثس٠ ٖٓ ى ٗ َٓ طكِٗ

 ٠صددٜٛٔ ٚا٭زاداٗدِ ٜٚس ڀٓد   ٗددِ ايددٿ   آْد  مددذلّ  ٚاٗ إٔ ْعدٝؼ َعٗدِ ٗ ٥ٚدد ّ ٚضد٬ّ    

ِ  أٚا٭زض اؿدٚد١ٜ إتداص١ً ٚأْ٘ ٫ٜٛ د يدٜٓ   ٠ايؿٗ زٚ إ دس ٌ   خ  ددا  ددا٤ َدٓٗ

ٖددٛ  أٟ ندد ٕ َؿدددزٙ   ٕ ايطددهٛا  ددٔ ايب طددٌ    أَددحل ايت نٝددد  ًدد٢ اكٝكدد١      خٚايكتًدد١

 ضًٛى   طٌ.

 

 أٚ خ ذٖ  دددد ڄ ٚاٜ  دددد ڄ  ددددٌ اددددٌ ٚبصددددسخ   ٚ ٝٓدددد  شلددددِ  ددددإٔ إ ددددس ٌ ٜعدددددلٕٚ أزقددددِٗ    

إت د ٚز٠  اتجلٍٛ َٓ طكِٗ َٚٓ طكٓ  اؿدٚد١ٜ  ٚات٢ ٫ خٜطتٗدؾْٛٓ  َٔ َٓ طكِٗ

 خ ضددتكساز ضدد ا ا اددس   ًددِٝٗ إٔ ٜطدد ُٖٛا ٗ اؿؿدد ٚ  ًدد٢ اضددتت   ا٭َددٔ ٚا٫        اٍ

َػدددد زنتِٗ ايؿدددد دق١ ٗ ٓ ٜدددد١ ادددددٚدِٖ ايكبًٝدددد١ َددددٔ     اٍٚإٔ ذيددددو يددددٔ ٜددددتِ  

 ًدِٝٗ َطد٦ٛي١ٝ َٓدحل اًدو      ٚإٔ خِٖاضدتكساز ْ  ٚاضتكسازأ دا٤   ا ٚق ٫ٚااْتٗ ن

ا٭َدٔ ٗ ا٭زاقدٞ اؾٓٛ ٝد١ َدٔ  بدٛز قدساِٖ ٚاددٚدِٖ         ١ش ص د  اٍاشل دؾ١  ايعٓ ؾس

ٕ  ًددِٝٗ ؾكدد٘ ا ٬غٓدد   ددٔ   ؾددأٗ ا يدد١  دددّ انددذلا  إ ددس ٌ يسغبدد اِٗ   خ ٚايكبًٝدد١

  ڄ يدٔ ٜٓطدٖٛ   عًُِٗ دزٚضد ٛقؿِٗ  ٓد ادِٖ ْٚؼسن اِٗ ْٚػ ط اِٗ ٚمٔ َٔ ضٓ

 ال. ٚ ٘اٯصسٜٔ دٕٚ  ٞٗ  ٛاق  اْتٗ ى أزق

 ٌ ٘    َٚددٔ أ دد  ٴددٌ ُٖٓدد  ٖددٛ ٓددٌ ايطدد٬ه ٚااكدد ٕ      خاثبدد ا آْدد  يطددٓ   طدد نس ؾكدد

ِٝدددص اؿدددل  َ ًدددِٗ ٚإٔ  ٖٛسْددد  ٚاكٝكتٓددد   ػدددسٷ خاضدددت دا١َ يتجلكٝدددل اٱْتؿددد زاا

ٚإٔ ٗ  كٛيٓ  ٚقًٛ ٓ  ٜطهٔ اؿدٌٓ يًجلٝد ٠ إدْٝد١ ًِٚدو اطدٔ       خْٚسؾة ايب طٌ

ٚؼطددٌ اٝددد ٠   أزقددٓ   اضددتكساز ْڀُددو ايٝدد٘ َدددٔ أ ددٌ     نًُدد  ٚإٔ  خايٓٛاٜدد  ٚأؾدددقٗ   

ؾُدد   دد يهِ ٖٚددِ    ٓ ٥ٓدد  ْساكددٝ٘ أٜكدد ڄ يػرلْدد  اتدد٢ ٚأْدد  ندد ْٛا صدد زع ادددٚد دٚيتٓدد .   أ

ٚٱثبدد ا ؾدددم إػدد  س ٚايٓٛاٜدد  نٓٸدد  مددسف  ًدد٢ اٛٚٝددـ     ٠ رلآْدد  ا٭قددس  ايٝٓدد .  

ِ    ٤َددٔ يك  اڄ ددص٤ ايعُددٌ  ددٔ ْٚٓكددٌ شلددِ ؾهددس٠    خاآدد  َعٗددِ يًجلدددٜك  ددٔ أُٖٝدد١ ايعًدد

إددددازع  ٤ ٓددد ٤ إػدد زٜحل اؿٜٝٛددد١ ٚٗ َكدددَتٗ   ٓددد    اٍايتعدد ْٚٞ ايتڀدددٛ ٞ اشلدد دف   
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ٓٻدد  ٢ أ ٓدد ٤ قساْدد  اؿدٚدٜدد١ اؾٓٛ ٝدد١ ايعُددٌ ايتڀددٛ ٞ نأضدد ع   ٚ ٝٓٓدد  شلددِ نٝددـ اب

 يٓ  ه ١ًْ َٔ إػ زٜحل اشل ١َ ٚاؿ١ٜٛٝ.

ايعًٝد  نيإطد اس٠     ٠َدزضدتٌ ٗ ٓدس   ٤أمثدسا  بٓد   ٚ خِٗ َتهسز٠َاآ  ٤ن ْت يك 

ٚ دد يڀبحل  ضدُٗٓ   ددد ُِٗ َ دٜد ڄ َٚعٜٓٛد ڄ عهددِ اؾدٛاز.    أٚ ايطدؿ٢ً نيايكٗ  دد١  ٓدس٠  ٚ

َ  اا َٚد  ٤ايًكد  ؾإٔ ذيو ايتٛاؾٌ ٚ ٚد دِ ٕ دٌ اًدو إػد زٜحل      ٘شلدِ َدٔ اٛ ٝد    ٓ ٙقدد

ا دد٬ّ ْٛدد ّ  ٚددٌ  خ ايددرٟا٫ډ أْدد٘ غددرل َددٔ اْڀبدد  ِٗ إػًددٛٙ  ٓدد     اڄ ٚإٔ ندد ٕ قدددٚد 

ٚٿع يدد٘ شٜؿد ڄ   ؾدٓع ٤   اػدٝرل دٜٓٓدد   ٜطددتٗدف ٞ  ددإٔ ْٗد  دٚيتٓد  ايطٝ ضددٞ ٚا٭ٜددٚيٛ    ٜدس

 ٌغدددددٝٛ ٝ ضددددد٣ٛيطدددددٓ  ٗ ْٛدددددس ذيدددددو اٱ ددددد٬ّ إصٜدددددـ   ٓددددد  ٚأْٓددددد  أص٬قٚقُٝٓددددد  ٚ

 يٌٝ. هٜٚزاد

  قد زضٻ ْ ضتُسازايتٛاؾٌ َحل َػ ٥  ٚأ ٝ ٕ ايكس٣ ايػُ ي١ٝ إت ١ٔ ؿدٚإ ا

يٓد  َدٔ اكدٛم َٚد       ز د ٍ ٚقب ٥دٌ َ ًدِٗ ْعدسف َد       أدزندٛا  أْٓد   ٚخ  طٛز اي ك١  ٝٓٓ 

ْػددز   يٓد ع    يهٓٓد  ٫  أ٠خ ْٛا د٘ ا٭ ددا٤ عدصّ ٚاقتدداز ٚ دس     ٚآْد   ٚا ب اخ  ًٝٓ  َٔ 

ْٓ   تكدِٜ إطد  د٠ إعٜٓٛد١ ٚإ دٜد١ ٱْػد ٤ إػد زٜحل      اٚا تدلٚا  خْڀعٔ ٗ ايٛٗس ٫ٚ

١ٝ ايَ اُِٗٗ قد أثبتٓ  ٚ ٢ً ايٛاقحل  أْٓد  قب ٥دٌ ْدداؾحل   ضدتُ ا١  دٔ اؿدل       ْط ْاٱ

ٚإٔ ضددعٝٓ   خْٓدد  َددٔ ايؿددٓـ ايطددب م يً ددرل  اٚ ٘خ ه يْٚددسؾة ايب طددٌ  هددٌ ؾددٛزٙ ٚاغدد  

ْ ٗ َٓد طل اؿددٚد ٖدٛ َػدسٚع      ضدتكساز ايؿ دم ٚاؿ ٝك يتجلكٝدل ا٭َدٔ ٚا٫   ٞ اْطد 

نددٌ اًددو   ذٚ َٓدد ؾحل َػددذلن١ ٚأَدد َِٗ صٝدد ز ٚااددد ٖٚددٛ ايٛقددٛف َعٓدد  يتجلكٝكدد٘.    

 مثددسا َددسٚز ٚأ خٌْٓدد   طددعٝٓ  ؿطددٔ اؾددٛاز نٓدد  ايطددب ق   اثبتددت شلددِ  أايطددًٛنٝ ا 

كٝكٝدد١ اؿَددٔ َؿدد ِٖٝ ايٓدد ع غددرل   اٚ ددٓؿظ ايٛقددت غددرل  خصَٔ ٗ ايتعدد ٕٚ ا٭َدديايدد

 ١ٝ ٚشْ ڄ.ْط ْٜٔ ٚاٱْكِٝ يًدٿ ٗ زْ   أْٓ  ٫ٚا اٍاشل دؾ١ 

ٕ ا  طدب  قدٛاٌْ ايتُٝٝددص    خ٠إبهدس  ٓد  َدٔ ايتعًدِٝ ٗ ضدٓٛاا طؿٛيت     ًٝٓد   ٕ اسَد 

ٔ نٌ  ايٛسٚف ايَ ُهِّايسغب١ ٗ اٛؾرل ٛضٓ   ٗ ْؿ ٻأقد  خضتعُ زايَ ؾٓعٗ  ا٫

را ن ٕ َدٔ ايڀبٝعدٞ إ   شلٚ خ اؿؿٍٛ  ٢ً ايتعًِٝ دٕٚ ُٝٝص أٚاضت ٓ ٤َٔ  ٓ ٥ٓ  أ

ٕ     يد   آد  ٚاَه ْٝ ٓد   هٌ ط ق اْطع٢  خ د ِ ا٭ؾهد ز ٚإػد زٜحل ايذل ٜٛد١ ٗ أٟ شَد ٕ َٚهد 

 ٗدددف يًكدد ٤  دد ٕٛاطٌٓ ٗ أٟ قسٜدد١ أٚ َٓڀكدد١ ٗ ٜدد ؾحل    ٗ ايٓددصٍٚ ٚنددرا إػدد زن١  

ٟخ ٚنددرا اؿكدد زٗ ايتكدددّ ٚ ْطدد ٕاٱ ٤اددٍٛ أُٖٝدد١ ايعًددِ ٗ  ٓدد   ٛ ٞدز دد١ ايدد زؾددحل

 اكددِٜ ايددد ِ ٚؾدل اَه ْٝدد ا ايدٚيد١ َددٔ أ ددٌ  ٓد ٤ إدددازع ٗ ندٌ َٓڀكدد١ اتدد٢ ٫      

  اسَٓ  مٔ َٓ٘.. يرا ن ْت َٔ  دٌ أٍٚ إددازع ايدَ غد زنٓ  ٗ     ٖ أ ٓ ٩ْ وسّ 

 ٌ ايتٛ ٝد١ ٚؼؿٝدص ايٓد ع ٗ أُٖٝد١     أْ  ٚ بدايس   ًٞ َؿڀؿ٢ َٔ أ ايٝٗ ايٓصٍٚ 

 ددد٠  عددة إطدد٦ٛيٌ َددحل  ٓدد مت ْصٚينُد     ٓد ٤ إدددازع ن ْددت ٗ َٓڀكدد١ ايعٝ ضدد٢. 
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ُٝد ٙ ن ڀدٛٙ ٖ َد١ يتڀدٜٛس شزا د١ ايدي       يً ٓ ٤ ضدد   ٗدف َٓڀك١ اڀٝ   اٍ َساا

ٓد ٤     ًد٢ تػد ٝحل إدٛاطٌٓ   يٚ دراا ايٛقدت    خٔ ٗ اڀٝد  ٚنرا اأضٝظ اع ْٚٝد١ ايدبٴ  

ايؿددجل١ٝ ٚمت د ُٗددِ َددٛاد ايبٓدد ٤ اي٬شَدد١ أ٫ٚڄ يبٓدد ٤ ايطددد ٚث ْٝدد     ٠ٛادددإدددازع ٚاي

 ٚاد٠ ؾجل١ٝ. ٤َدزضتٌ ٗ اڀٝ  ٚأصرلاڄ يبٓ  ٤يبٓ 

 الحكومية بتمكابناء ال

داز َددٔ َٓدد شٍ  ٓدددَ  ٚؾددًت إٓڀكدد١ ن ْددت َسانددص اٱدازاا إدْٝدد١ ٚا٭َٓٝدد١ اٴدد   

ا٫ ٛاّ اي ٬ث١ خ ٚص٬ٍ   هساؿ ٍ َٔ أ ٓ ٤ َد١ٜٓ  ي ٕٚ َٚٝطٛزٛاڀٛع  ٗ  إ ًؿ

 دددٕ ايتكددٞ   اٍنٓددت ٗ نددٌ شٜدد زااٞ  ٚ ا٭ٍٚ مت اْػدد ٤ َبدد ْٞ إه ادد  اؿهَٛٝدد١.  

ٚ      قدٿأض ٌٕ ٚايس٥ٝظ  ٚ اّ يد٘ اكد زٜس  دٔ طبٝعد١ ْػد طٓ  ايعطدهسٟ  إػد زٜحل   دٔ  ٕددْٞ 

ٗ  بٗد١ ٜد ؾحل   خ ْٓد  اتٓؿٝدرٖ . ند ٕ ضدعٝداڄ  دداڄ ٗ     ي طدع٢ ايَ ْٓؿرٖ  ٚاًو ايَ ْ

ٔ  ُٓد  ند رلاڄ  اضتڀعٓ  اأٌَ ادٚدْ  َٔ اصذلاق ا ا٭ ددا٤ ٚا ٻ  خب١ٗ َهرلاعٚ   َد

 ٌ  ٘زٚه ايتٓددد ؾظ ؾُٝددد   ٝٓٓددد  نكٝددد داا  طدددهس١ٜ ٗ اٛ ٝددد    خ ٚأغددد د ْػددد ٙ إ دددس 

  دا٤.ايكس  ا ايدؾ  ١ٝ أٚ ايٛق ١ٝ٥ إٛ ع١ يٮ

 أْدددو  ٗددد  ْدددت أٖٓددد ى  ًُٝددد ا ْ  جلددد١ ادددبًػي    ..اددددزٟأ :"يهٓددد٘ قددد ٍ يدددٞ َٜٛددد ڄ 

ٚيهٔ  عد اضت٬َٞ يتك زٜسى ادأاٝي اكد زٜس أصدس٣     خ يو َٔ صڀ٘ شل  ْٚؿرٖ ٚز 

إهًؿدٌ  دأَٔ    ٠ ددادٖ  ٚزؾعٗد  ٗ ا٭ضد ع َدٔ  عدة ايكد د      مت  ا خَٔ قٝ د٠ اا ؾ١ٛ

اٛقو ْػد ط اِٗ   ايطٝ ض١ٝ ٚا٭١َٝٓاا ؾ١ٛ قٝ د٠  اٍاؿدٚد ٗ َٓڀك١ َهرلاع 

قُٔ اًو ايعًُٝ ا ايَ قد َٛا  تٓؿٝدرٖ    ٕ أاْتب ٖٞ  َٚ  يؿتايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ. 

ٜڀد يبٕٛ قٝد د٠ اا ؾٛد١   ٕصٜدد     ٚ  ٕ دٌ   خٗد  تسلًتٗد  ايتكد زٜس ايدَ زؾع    ٖٞ ْؿظ َ 

  ٟ  ٞ آؿٝدددر  ُدددٌ مل ٜٓؿدددرٙ  ٕ ٜددددٻأٟ َدددٓهِ أأزٜدددد  ٫خ َٚدددٔ ايدددد ِ إددد دٟ ٚايعطدددهس

ٛيٌ ٔ إطد٦ ايدَ اؿدٌ ايٝد٘ َد    ايتكد زٜس  ندٌ   ًد٢  َعسٚف إٔ ايس٥ٝظ ٜڀًحل ٚ ."!ؾع٬ڄ

إؿ دق١  ٢ً ايد ِ ايرٟ مت اقذلااد٘ ٚايدرٟ ٜؿدٛم    ؾٝٗ  ٜڀًبٕٛ ٚايَ ٗ اا ؾ١ٛ 

اط  ذيو "ايتػ  ٘ ٗ ايعًُٝ ا " ٖٛ ن رلاڄ  ٙارلغ ز إٔ َ  ٚأ خاَه ْٝ ا اا ؾ١ٛ

 .ايتك زٜس إسؾٛ ١

 ٓددددَ  ْسندددص  ًددد٢ اؾٛاْددد  ايطدددًب١ٝ َدددٔ اؿدددسو ا زؾ قٓددد     ٧نڀددد أاٝ ْددد ڄ    

نُدددٌ أَددد  إٔ ٚ .ٖٚدددرا َددد  اؿدددٌ ٖٓددد   خٞ َٓٗددد  ْٚدددبي  ًٝٗددد  زدٚدْددد  ُْٚٗدددٌ اٱهددد  

ض ٌٕ ن٬َ٘ ات٢  دلا ي٘  ٔ اْص   ٞ َٔ اًدو ايتًُٝجلد ا ايدَ ؾٝٗد      ايس٥ٝظ 
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زؾعدددددد٘ ايٝددددددد٘ َدددددددٔ اكدددددد زٜس  دددددددٔ ْػددددددد طٞ ايعطدددددددهسٟ    أاػددددددهٝو َؿدددددددداق١ٝ َددددددد   

زلعٗددد  أٚص ؾددد١  ٓددددَ   خاش  دددتي نددد رلاڄاًدددو ٘  دددإٔ او ٤ااددد٘ ؾددد زاتٚا٭َي.ٚ

ا يد٘  أندد ٚ. ٞ ٚصؿد يٞ ايٓكد ي١ٝ  أص٬قد َٔ زؾٝدل ٜعدسف أن دس َدٔ غدرلٙ  دٔ       ايّٝٛ 

ؾ ُٝعٓدد ڄ ٗ نددٌ إٓدد طل   خػددهو  دددٚز ايكٝدد داا ايعطددهس١ٜ  ْكًددٌ أٚ ْيددٔ مل ٚ أْٓدد  

ْطدع٢  را ٚشل خأ دا٤ ايٓٛ ّ ٗ أن س َٔ  ب١ٗ َٚٓڀك١ ْٛا ٘اؿدٚد١ٜ يً ُٗٛز١ٜ 

 خ ت بٝددددت د دددد ٥ِ ا٭َددددٔيخ ٗ َهددددرلاع أٚ ٜدددد ؾحل ا٤ضددددٛ خنكٝدددد داا  طددددهس١ٜ  ٖدددددٜٔ 

 ًٝد٘ َددٔ   تايكٝدد ّ  كدس  ا اضددتب ق١ٝ ٚٚق ٥ٝد١خ ٚاقذلادد  ا٭َدس  ٜتڀًد  ذيددو   أاٝ ْد ڄ ٚ

ٕ     أ ْؿددد فأ دددٌ ايعددددٍ ٚاٱ  ٛ ٕ ٜطدددتد ٞ َدددٔ نتبدددٛا اًدددو ايتكددد زٜس َٚعٗدددِ ا ٍ طددد٦

 دٛد   ًد٢ اضدتعداد إٔ ٫ أ   َس ٚأْد  ايتُٓٛٝٞ ٚق ؾٜ اا ؾ١ٛ ٜٚتِ ايتجلكٝل ٗ ا٭

 تهُ ٍ ايتجلكٝل.إٓڀك١ ا٫چ  عد اض اٍ

     ٞ  ".ْ٘دت َدٔ ْطد   ًُٝد ا غدرلى يد      أْدو  اٌ "اْد  مل أقڂد   :يهٓ٘ ق طعي يٝكٍٛ يد

 ."ؾددجلٝو مل اكددٌ ذيددو َب غددس٠ يهددٔ ايسؾ ؾدد١ ايددَ ٫اؿددٝ  ايددسأع ادددٚؽ  قًدت:"  

أادزٟ ٕ ذا اؿٌ ذيو ا٫يتب ع ٕٚ ذا مل ٜهتؿػٛٙ ٗ  :"قجلو  ٢ً ٖرا إ ٌ ٚق ٍ

ٕ ا٫چ ٛ   ١ ايَ ئ اهد ٚدٕٚ إ ٜطُو يٞ   ٱ". ٘ اا ؾ١ٛ ٚإٔ اْ  ؾك٘ َٔ انتػؿ

 ّ يٞ اٱ   ١  ٢ً ٖرٙ ا٭ض١ً٦ ق ٬٥ڄ: ؽ١ُٝٓٝ قدٻ

ٞٻاٚإٔ اسضددٌ  خٕ ٜهددٕٛ اع ًَددو َعددٞ َب غددس٠  أْدد  َددٔ طًدد  َٓددو   أ - اكدد زٜس  يدد

ٖٚدددرٙ ا يددد٘ اضدددت ٓ ١ٝ٥ ؾسقدددتٗ    خَؿؿددد١ً  دددٔ طبٝعددد١ ايٓػددد ٙ ايعطدددهسٟ ٚا٭َدددي  

   َ ٕ ْعددذلف  ددإٔ نددٌ إطدد٦ٛيٌ    أيهددٔ  ًٝٓدد    خؾٝددو  ٚددسٚف إٓڀكدد١ ٚ ٬قددَ ٚثكدد

ٍ طدد٦ٛيتكدد زٜس ٚإٔ إاٗ زؾددحل  ١ايعطددهسٌٜ ٗ اؾُٗٛزٜدد١ ٜتبعددٕٛ ايكٓددٛاا ايؿددجلٝجل 

ْد  َدٔ طًد     أ يايتُٓٛٝٞ يًُجل ؾ١ٛ اي  ي ١ ٚاا ؾٜ ٚايٛشزا٤ إعٌٓٝ ٜعسؾٕٛ  أْ

ٟ      خَٓو ذيو يدٔ  يدٞ  دأِْٗ   أٚقدجلٛا   خٚ ٓدَ  قددَت شلدِ اكد زٜس ْػد طو ايعطدهس

ٟ إٔ ٜػدههٛا ٗ ؾدجل١ ايتكد زٜس ا٭صدس٣ ٭ْٗدِ ٗ اا ؾٛد١ مل ٜطدتًُٛا        أٜطتڀعٕٛ 

 ٞ َددس ؾٓدد١ ؼكٝددل ٗ ٖددرا ا٭ تٚإٔ ْؿددٝجل١  دد  ِ ا٪نددد  أْد٘ اذا اػددهً  خَٓددو ٤غد

ْدددد  ٚأْددددت ضددددٓهٕٛ كدددد يؿٌ يكددددٛاٌْ ايتع َددددٌ ايطددددًِٝ  دددددل ايكٓددددٛاا ا٭َٓٝدددد١          أؾ

ٚشاز٠ ايددددؾ ع ٚأَدددٔ   ا١ٍ َٚٓٗددد  إدٜسٜددد١ ثدددِ اا ؾٛددد  اٍَدددٔ إسندددص   خٚايتُٓٛٝٝددد١

ٚاتد٢ إٔ  عددة إطد٦ٛيٌ ٗ اا ؾٛد١ ٚايددٛشزا٤ ٜٓٛدسٕٚ يتٛاؾدًو إب غددس      خ ايدٚيد١ 

ْدددت أ دددٌ إٔ  عكدددِٗ ذٖددد   عٝدددداڄ يٝكدددٍٛ  أْدددو اتعُدددد       ٘خوبرْٚددد ٫ اڄَعدددٞ ػددد ٚش 

 ٜ ندددٕٚ ٗ أن ددس َددٔ يكدد ٤  ًدد٢ أُٖٝدد١ إ ًٜتددصّ ايهددٌ ٗ زؾددحل     ٪ػدد ٚشِٖخ يددرا ؾٗددِ 

 ايكٓٛاا ايؿجلٝجل١..ايتك زٜس  دل 
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ٟ اكد زٜس  أْد  ٫ أزٜدد إٔ ُدس    أ خأط٦ُٓو  أْ٘ َُٗ  ن ْت ايٓتٝ د١  :"اق ف ق ٬٥ڄ

ايدَ قدد   خ را  دد٫ڄ َدٔ ؾدتو  ٛا د١ ايتجلكٝدل     صڀ ٥ٗ ..شلد أغرل دقٝك١ دٕٚ ايٛقدٛف أَد ّ   

ِ اٛٗسْدد   أْٓدد  ندد يـ قٛا ددد ايتع َددٌ اٱ     ددد٫ڄ َددٔ ذيددو أْدد      خدازٟ ٚا٭َددي ايطددًٝ

َدددددٔ قدددددب ٙ   اڄس ا٫ضدددددت ب زاا ايعطدددددهس١ٜ ني  ؾدددددٗٝ   ٚ ددددددد   ـ َددددددٜضدددددٛف أنِّددددد 

ادددٍٛ أٖدددداف  اڄٕ نددددل أاددددأٜددد ّ دٕٚ َٓڀكددد١ اؿدددد ٭ اٍا٫ضدددت ب زاا ٕساؾكتدددو 

 ."اًو ايصٜ زٙ

 اڄطدتٗدف  ددد  ٜٕ ؽڀد٘ أَد َِٗ يعُدٌ  طدهسٟ     أٖٓ ى  ًٝو : ْٚؿجلي ق ٬٥ڄ

ضدددت ب زاا  و يؿسٜدددل ا٫ٚاٛقٿددد خَٓٓددد أَدددٔ إساندددص ايعطدددهس١ٜ ايٓػدددڀ١ ايدددَ اٗددددد      

  ضددٗ   طبٝعدد١ ايعًُٝدد١ ايعطددهس١ٜ ايددَ ضددتكَٕٛٛ  ٗدد خ َ ددٌ  ددددايك٠ٛ إػدد زن١           

ْٚٛ ١ٝ ا٭ضًجل١ إطدت د١َ َدحل ؼدٜدد أَد نٔ ٚ ددد ا٭ٖدداف إطدتٗدؾ١ ٚايصَد ٕ         

ٚ ٗدددرا ضددٝهٕٛ َدددٜس ا٫ضدددت ب زاا ٚايؿسٜددل إساؾددل يددد٘      خإتٛقددحل يًعًُٝدد١   يدقٝكدد١   

 ٚضددأ تدلِٖ ؾددٌٝ اًددو ايعًُٝدد١ ْٚت ٥ ٗدد   ٖٚددِ َددٔ ضددرلؾعٕٛ يددٞ اؿ   خغدد ٖد  ٝدد ٕ

ٟ طدسف  أ د٢  ٚاذا ادٻ خهدسٟ ٖٓد ى   اكٝك١ َ يٞ ٝٓكٌ ضَٔ  ِٖٚ  ڄث ي  اڄق ٜد  ڄطسؾ

بصدددس ٗ إٔ ذيدددو ايعُدددٌ َدددٔ ؽڀٝڀٝددد١ ٚآؿٝدددرٙ اٝٓٗددد  ضدددٛف أطًدددبِٗ يًجلكدددٛز      

ٚضددأقدّ شلددِ اكدد زٜسِٖ ٚاكسٜددس َدددٜس ا٫ضددت ب زاا ٚاٝٓٗدد  يددٔ ٜؿًتددٛا َددٔ إطددأي١         

 ت٢ ٫ ْػ حل َ ٌ اًو ايٛ ٖس٠.ٚايعك   ا

أادددددرنس َدددددِٓٗ "افدددددراز٠" مت    ٘ٚؾعددددد٬ڄ ٚعكدددددٛز َددددددٜس ا٫ضدددددت ب زاا ٚؾسٜكددددد   

 ػساؾٝددد١  ١ايت ڀددٝ٘ يعًُٝدد١ نددبرل٠ اطددتٗدف أن ددس َددٔ َٛقددحل  طددهسٟ ٗ زقعدد         

ٗ ايدداصٌ   ٓد  غً  ايعٓ ؾدس إٛايٝد١ ي  أمت آؿٝرٖ  ٗ ٚقت ٚااد ٚغ زى ؾٝٗ   ٚاضع٘خ

 ٚاـ زع.

ضبٛع ض٣ٛ أمل ّس ٚاؿؿ١ًٝٝ يًس٥ٝظ  ٔ طبٝع١ ايع١ًُٝ..  زؾحل   ؾٗٝ  اك زٜس

ايتكدٞ    دصا٤ َٓٗد ..  إٔ  أِْٗ َٔ ْؿرٚا ٚات ايتك زٜس ا٭صس٣ ايَ ٜد ٞ اٯصسأات٢ 

 ٕعكٛز ؾسٜل ا٫ضت ب زاا ا ذلؾٛا  أِْٗ ؾعد٬ مل ٜػد زنٛ  ايس٥ٝظ ض ٌٕخ ٚؾِٝٗ 

شلددد  ٚيهدددِٓٗ    ٚأْٗدددِ مل ىڀڀدددٛا  خ أْؿطدددِٗ ٗ آؿٝدددر  عدددة َدددٔ اًدددو ايعًُٝددد ا     

قدد  اًو إعًَٛ ا َٔ  عة  ٓ ؾسِٖ إهًؿٌ ٗ اٛ ٝد٘ قدس  ا ٚق ٥ٝد١     اضتًُٛا

 يعدٚ ٚاعٗدٚا  أِْٗ ضٝتٛصٕٛ ٗ إطتكبٌ ايدق١ ٗ ؾجل١ ايتك زٜس.ا
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َد ذا   ٚضدأيي  خٛز يٝطدتعسض ْتد ٥  ايتجلكٝدل   ك عدٖ  يًجلايس٥ٝظ ض ٌٕ طًبي 

 هددد ثكتد٘  دٞخ   أاططت أْ٘  طد٪اي٘ ٖدرا    ..أن س  ًُٓ  تطٌٗ ٘ يَٕ ٜكدأزٜد َٓ٘ أ

إػدد زٜحل ايددَ ٖددٞ اًُددٞ    دددد َددٔ د ِ يدد  ڄيدد٘ طًبدد ضدد م١ ؾكدددَت ٚٚ ددداٗ  ؾسؾدد١ 

 ط٦ٛيٌ ٚأ ٓ ٤ إٓڀك١ ٗ إٔ اتجلكل.إٚاًِ 

أٟ  خِٖ َٔ ز  ٍ ايكب ٥ٌٗ  ًُٓ  عتُد  ًِٝٗ ْ ًٔ  ايس  ٍ ايرٜأغأصدلا١ إٔ  

ِد  ٖدِ  ٓدٛد ٗ    أٖبٕٛ دا٥ُد ڄ ٚن أ َحل ايدٚي١ يهدِٓٗ  د ٖصٕٚ َٚتد   أِْٗ غرل َٛٚؿٌ

زغددددِ  أصرلخدٕٚ ادددد  سضددددٌ ٗ طًددددبِٗ ٗ أٟ ٚقددددت ٜأاْٛٓددددْ ٓدددددَ  ٚ ايكددددٛاا إطددددًجل١.

ڀًددبِٗ يددٝظ َددٔ أ ددٌ ايتطدد١ًٝ ٚيهددٔ َددٔ أ ددٌ زنددٛ  صڀددس     ْ ٓدددَ   َْٓعددسؾتِٗ ا

دم اؿ ؾدٌٝ  أ٘ ٚقددَت يد   خَڀ زد٠ إتطًًٌ َٔ إ س ٌ ٚإتطذلٜٔ ؼت  ٓو ايًٌٝ

ْ  خ ْػ طٓ  ٞ اتد٢ نٝدـ  ضد   ا طدٛاٍ ٗ ايٛدٜد ٕ ٚايػدع   ٚاٯند ّ ايدَ ٜعددل         ككد

نٝـ ْتؿد٣ شلدِ أٚ ْدس هِٗ  كدس  ا اضدتب ق١ٝ      أاٝ ْ ڄٚ خَٓٓ أَٓٗ  َٔ ٜطتٗدؾٕٛ 

 ٓدددَ  مؿددٌ  ًدد٢ َعًَٛدد ا اضددت ب ز١ٜ  ددٔ ْػدد ط اِٗ ايت سٜبٝدد١ قبددٌ قڀعٗددِ          

 خِٖ ٗ إٓدد طل ايددَ ٜٓڀًكددٕٛ َٓٗدد  يًجلدددٚد ٬ْٚاكٗددِ ٖٓدد ى اتدد٢ َسانددص اٛا ددد  

 اٍ ..ٖٓد ى  اٍٚ ٗرا ايعٌُ ايدا٥ِ اككٓ  ا٭َٔ ٗ َٓ طكٓ  ْٚكًٓ  ض ا١ إعسند١  

ٚ ٗدددرا أؾدددبجلت اددددٚدْ    خٗ ا تٝددد ش اؿددددٚد  ٠يدددـ َدددس أٚأؾدددبجلٛا ٜؿهدددسٕٚ   خأزقدددِٗ

ٚاضتبطددد ٍ ٖددد٪٤٫ ٚغددد   ١ ٕ ٜتجلكدددل ا٫چ  هؿددد ه أنددد ٕ يددد٘  ٖٚدددرا َددد  ١خَٓدددبٚأزقدددٓ  

  ًؿٌ ٭َٔ ايٛطٔ.ايس  ٍ إ

 خات٢ أْدي ذندسا يد٘ نٝدـ ا تُعدت ؾدِٝٗ ؾدؿ ا ايهدسّ ٚايػد   ١ ٚايبطد ط١          

 بٓد دقِٗ ٚذصرلاٗددِ ٚوًُدٕٛ َعٗددِ     اْٛٓد أٜ.. ندد ْٛا ٖٚدرا َد  غدددْٞ ايدِٝٗ ند رلاڄ    

ذندس َد  ابكد٢    أٚضدأٌٚ   خذنسا ي٘ اٝٓٗ . ٚ.ٓ اـبص اؾ ف نيايؿدز٠ ايٝ  ط١ شلِ ٚي

ٞ   ن ٕ ود  يٓ  ٗنٝـ  خَٔ  ُسٟ  خايه رل َٔ إساا ٚ عد ض   ا طٛاٍ َدٔ إػد

لتددد ش اؿددددٚد ٚقدددد ُهدددٔ َٓددد  ايتعددد   اُٝٓددد  ٗ طسٜدددل ايعدددٛد٠ ٠خ ًٝددد يٞ ايبددد زديٗ ا

ٓبجلددك  ددٔ َهدد ٕ غددرل َهػددٛف يٓأصددر  ْ خ ؾادددٚدداصددٌ اقدددآَ   أَٚدد  إٔ اڀدد خٚاؾدٛع 

اـبدص     صساع د ايس د ٍ  أٚي٦دو  َٔ    عة َساؾكٜٝٓؿ  ٦ٓ  ه ٕ ؾ خَٔ ايسٸاا١  ڄقطڀ

 ٓدد ٜٚكدددّ ي ١خ اؾدد ف ايددرٟ أصؿدد ٙ طددٛاٍ ايساًدد١ ٗ ص ؾددسا١ ؼددت  ڀؿدد ا ايؿٛطدد      

ث٬ثدٞ  ٕ ٜٓٗهد١  أأنًدٗ   دِٓٗ ٚ ػد١ٝٗ اؾد ٥حل ايدرٟ ند د       ؾٓ ذيو اـبدص  نطس٠ َٔ

اـدددد ف ٗ َ ددددٌ اًددددو  يدددد٘ اضددددتُت  ٞ َددددراقٗ    تايدددددلد ٚايتعدددد  ٚاؾددددٛع ٚٚؾددددؿ 

 .ايًجلٛ ا ايؿعب١
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ٛٸا    ٢ً اطع َٓد   ِْٕٗ  عًُِٗ ٖرا وسؾٛا ٜٴُطدو ق  ٛ ٓد خ  ٫ّ ٜٚطدهِّٔ ب  ٓد  َد  

 ٛضددٓ ٗ ْؿ ٜٛقدددٕٚ بطدد طتِٗ اًددو  ٚؿعًددِٗ ٖددرا ٜعسؾددٕٛ نددِ ندد ْٛا   ٚيهددِٓٗ ٫

ِ    َػددد  س ٫ اطدددٔ : َٚدددِٓٗ أادددرنس  خ َتٓ ٖٝددد١ َدددٔ ا٫ادددذلاّ ٚايتكددددٜس ٚايٛؾددد ٤ شلددد

 .قُد  بدايؿؿٞ ٚ ًٞ ؾ حل قسٜك١

طدتڀٝحل َطد  داِٗ ا٫چ   ْ أْ٘  طب  ٚدسٚف َٝصاْٝد١ إسندص ايعطدهسٟ ٫     قًت ي٘:"

 ٚ ّ شلددِ إدددٛاد ايػرا٥ٝدد١ ايؿ ٥كددد١  ددٔ ا  ددد١  ٓدددٛد    كددددٿْ أاٝ ْدد ڄ   يطدد٬ه ٚ  يدددرصرل٠ 

  يٝ ڄ اص٬ؾدِٗ   ٕيهٓي أصدلاِٗ  أْو ٚ ك١ٝ أؾساد ايكٝ د٠ ٗ  دٕ ا ُٓٛ إسنص..

أْهددِ أٜكدد ڄ اكدددزٕٚ  أ ًػددتِٗ تِٗ ا٭َٓٝدد١ ٚٛددِ اؾس٥ٝدد١ ٜٚكأؾعدد شل٥٫ٚٚٗددِ يًددٛطٔ ٚ

ايتع ْٚٝدد ا ٚإسانددص  ٤ايتڀٛ ٝدد١ ٗ  ٓدد  إدددازع ٚغددل ايڀسقدد ا ٚ ٓدد    ُدد ٍ  يٝدد ڄ ا٭

قدٍٛ يددو  أٖدرا   يكدب٘ َد  أ ٝدد اهددسازٙ  ًد٢ َطد َعِٗ.. ٚايٝدّٛ ضدٛف         ٚ اي ك ؾٝد١.. 

ٕ ادبي شلدِ   أ إٔ ٖد٪٤٫ ايس د ٍ إ ًؿدٌ ٚايٓد نسٜٔ يًدراا ٜطدتجلكٕٛ َدٔ ايدٚيد١         

ٓٳٸدد ع إدٜسٜدد١ ٚإسنددص َٛطدد٦ٛي ًَ٘ددأٖٚددرا َدد  ٜ خَطتػددؿ٢ ٚقددد زؾعٓدد  مددٔ   خٚنددٌ اي

   تُد د   . يكد د ُتٓد  أ ك ٤ ؾ١ٓ إدٜس١ٜ دزاض١ اٍٛ  د٣ٚ آؿٝر اًو إػ زٜحل.

ٔ  ايڀسقد اخ  ٚغدل  اؿدد  ٗ َدزضد١  ٤١َٔ َٛاد ايبٓ ٤ ايَ ض  دآ  ٗ  ٓ ٤  ٤ٺ ص  ٚيهد

إػ زن١ ٗ إ ٍ َٔ ص٬ٍ ٕ ٛإٛاطٓ ٘ندل ٗ آؿٝر اًو إػ زٜحل ؼًُا٭ ايع ٤

 ٓدددَ  أْدد٘ ٖٚددٞ  خَػدده١ً اس ٜٛدد١  ٖ٘ٓدد ى أؾددبجلٓ  ْٛا دد  .ٚايعُددٌ ايتڀددٛ ٞ ايددٛا ٞ. 

 يويددر خاٛ ددد َدزضدد١ ا دادٜدد١ ٗ َٓڀكدد١ اؿددد  ٜت ددسع ايت٬َٝددر َددٔ ا٫ تدا٥ٝدد١ ٫ 

ٚ  َدزضدد١  ٤ٗ  ٓدد   اطدد  دْ ْأَددٌ إٔ ا تُدد د ا٭ضددس   نددراا دادٜدد١ ٗ َدٜٓدد١  ددي  هددس 

 ."َ ي١ٝ غٗس١ٜ ايؿكرل٠ ٚايػٗدا٤ ٚاؾسا٢  سٚاا  أٚ َط  داا

صدلْٞ أْ٘ ٗ اؾ ْ  ايذل ٟٛ مت ا تُ د َٝصا١ْٝ يبٓ ٤ َدزضد١ ٗ َٓڀكد١ أادٛز    أ

ٕ ن ؾٝدد١ يتٓؿٝددر ٛيهددٔ إطدد٦ٛيٌ ٖٓدد ى ا تدددلٚا  ددإٔ إٓجلدد١ إ يٝدد١ إعتُددد٠ يددٔ اهدد    

ن َدددٌ إػدددسٚع ٚاعُددددٚا  ددددّ ضدددجلبٗ  اتددد٢ ّ زضدددٛا ايكدددػ٘ ٗ اؿؿدددٍٛ  ًددد٢        

ٌ يتٓؿٝدددر إػدددسٚع ٚ٭ْٓددد  أغدددسؾٓ   ًددد٢ ْٗ ٜددد١ ايعددد ّ     ا٫ تُددد د إددد يٞ ايهددد ٗ ٚايه َددد  

ثِ ق ٍ  أضدًٛ  اَتدصع ؾٝد٘ اؾدد      اـص١ٜٓ ايع ١َ يًدٚي١. اٍطتعٛد اًو إٝصا١ْٝ ؾ

 َحل ايط س١ٜ:

يتٓؿٝدر إػد زٜحل اشل َد١  دد ِ قددٚد ٚغدرل        اضدتعداد اد ّ   ا٭ٍٚ :ٕ  أَ َٞ ِٛذ -

 ٙ ٙ    خ َٚػدسٚ ٜٛ دد أَد َٞ َدٔ صٝدد ز ا٫ډ     اڄ ٫ذا .اي د ْٞ ٜؿكٸدٌ ا٫ْتٛد ز ٜٚكدددّ ايػدسٚ

ٚ ًددد٢ ايُٓدددٛذع اي ددد ْٞ إصٜدددد َددددٔ      خٟ اَه ْٝددد ا أإٔ اد دددِ َدددٔ ٜٓؿدددرٕٚ إػددد زٜحل  ددد     

َدد  إٔ انُددٌ اعًٝكددد١   ٚ ٜعسؾدددٕٛ  ددأِْٗ ا٫ٕ ضددٝٓتٛسٕٚ طددد٬ٜٛڄ.   يهددِٓٗ ٫  خا٫ْتٛدد ز 
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ٝد ايُٝٓد٢ اصدر ودسى قدسف     صر  ٝدٙ ايٝطس٣ زل  ١ ايتًؿٕٛ ٚ طب  ١ ايات٢ أٖرا

إ يٝد١ ٗ اا ؾٛد١    ٠ٕ ٜتؿٌ َددٜس ايددا٥س  أ ٌ٘ ظ  ِ ؾ حل ٚطً  َٓااؿايتًؿٕٛ.

َػدسٚع   اٍ ٘ َب غدس٠ اـص١ٜٓ ايع َد١ ٚإٔ وٛيد   ا٫ٍ ٜعٝد ا تُ د َدزض١ أاٛز يهٞ 

 ٜ ؾحل. - ٓ ٤ ا داد١ٜ ٗ  ي  هس اؿد

ٚطًبت َٓ٘   ضِ أ ٓ ٤ إٓڀك١ إ ٜصٚزْ  ات٢ ٜڀًحل  ٢ً ٚسٚف ايٓ ع ٚإٓڀك١ 

ٗ  طٝبد ڄ  اڄثدس أ ذلىٚإٔ شٜ زا٘ ٚاؿكدٙ أٚق ع ايٓ ع ضت خيه رل َٔ اـدَ اٚا  تِٗ 

شاز أٚؾدد٢  ٛ دددٙ ٚٚؾعدد٬ڄ  خيًُٓڀكدد١ ٠ٚ دددْٞ  أْدد٘ ضددٝكّٛ  صٜدد ز  ْؿددٛع أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١.

 َٓڀك١ اؿد َساٌ.

هد رل  ايا ايٓدٛز  أٚ ته اـ إط٦ٛيٌ ٗ إٓڀك١ ٚد ِ ايدٚي١ َٚطد ١ُٖ إدٛاطٌٓ ز  

 :َٓٗ ْرنس خاا كتًؿ١َٔ إػ زٜحل ٗ ؾذل

إ تًؿدددد١خ  ددددد ِ َددددٔ ايدٚيدددد١  اؿدددد  َٓدددد طل ٗ ا تدا٥ٝدددد١ َدزضدددد١ ٤١مت اْػددد ٤   -

  .ايعٌُ ايتڀٛ ٞٚ  ٫ تُ د  ٢ً إب دزاا ٚ

اا ا٫ تُ  ٝد١  ٤ٓ ٤  ددد َدٔ إساندص اي ك ؾٝد١ ايدَ ن ْدت اٛٚدـ يعكدد ايًكد            -

 قٛ أ١َٝ ايهب ز.نرا ٗ ٚايطٝ ض١ٝ ٚايذل ١ٜٛ ٚ

ٓٸ  َك ٍٚ َٔ أ ٌ "ايعسٜؿ١".  ٓ ٤  -  َدزض١ ا داد١ٜ ٗ  ي  هس ٚمت آؿٝر ايب

  ضٞ ٗ  ي  هس.ٝ ٓ ٤ َكس يًتِٓٛٝ ايط -

  ٓ ٤ َهت  ٕط  د إأَٛز اؿد. -

  ٓ ٤ َكس يكٝ د٠ إًٝػٝ  ايػعب١ٝ. -

ٚاغدذلطٓ   ًد٢ إكد ٍٚ    ايػدكٝك١خ  دٚيد١ ايهٜٛدت    د ِ َٔ َطتػؿ٢  ي  هس  ٤ ٓ  -

 ٕ ٜبي دازاڄ يًكٝ ؾ١.ا٭ٓدٟ أ

خ ٚاع ددس ٫اكدد  يٓكددٛ  نُٝدد١ إٝدد ٙ ٗ ايب٦ددس  طددب    ددي  هددس َٙػددسٚع َٝدد الدد ش  -

 اؾؿ ف ٚن س٠ ا٫ضت٬ٗى. 

بعددد ايتجلددسٟ مت زؾددحل ق ٥ُدد٘   يػددٗدا٤ ٚاؾسادد٢ ٚا٭ضددس     خ ؾد ددِ ا٭ضددس ايؿكددرل٠  -

٠ ٗ ٜد ؾحل  أضدس٠ ؾكدرل   ٠٥٢ٜكد ز     َإعد١َ ٚايؿكرل٠ ٗ َٓڀك١ ٜ ؾحل ٚمت زؾحل ق ١ُ٥ 

ِ  خٚاؿددد  ساادد  غددٗسٟ  ؾدد حل ٖٚددرا ا٫ تُدد د مت َٛاؾكدد١ ضدد ٌٕ ٚ ًددٞ ْ ؾددس ٚ دد  

     ِ ٗ ايؿددذلاا ا٭ٍٚ ٚ خٚقُددد  ًددٞ أٓددد ٚمت ا تُدد د اًددو ا٭ضددس ٚا تُدد د زٚااددبٗ

 دل ق ضد  إدٜسٜد١ اطدٌ  بدداؿبٝ  ثدِ  عددٖ   ددل ق ضد          شلِ ن ْت اكدّ 

 س  بٝد.إدٜس١ٜ قُد  بدايسٓٔ ايهسْٞ ْٚ ؾ
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 في منطمة يافع عملنا عوامل نجاح

ٓ    أٚ  ڄخ شاٍ قبًٝ  َن ٕ فتُعٓ  ٚ ٗ صدَد١     ذلف  إٔ َدٔ ايعٛاَدٌ ايدَ ضد  دا

ٔ  خ ٭ْٓد  نط  ثكتِٗ  ًُٓ خ ٖٛايٛطٔ ٚإٛاطٌٓ ٗ َٓڀك١ ٜ ؾحل ٚاؿد ٚضًٗت   َد

١ٝ َ ًددِٗ ٗ أاددٕٛ اؿٝدد ٠ ايكبًٝدد١ ايك ضدد  ْ ٚضددڀِٗ ٚاْؿددٗس ْدد ٚاس س ْ ْػددأ طٝٓددتِٗخ

 ٗدد   كددٛد ا٭ز عٝٓٝدد ا ٚاـُطددٝٓٝ ا ٚايطددتٝٓٝ ا َددٔ ايكددسٕ    اٚايؿددعب١ ايددَ ُٝددص 

ٝٳٸد١ ايدَ ٜ٪َٓدٕٛ  ٗد  ٚايدَ َ زضد       ا٭ اؿٝ ٠  ٝدداڄ   إ قٞخ ٚ ًُتٓ ٖ  ٗ ت  دساف ايكځبٳً

 خايَٝٛٝدد١ َددحل ايٓدد ع  ٓدد ٚاع ٬َا ٓ ؾه ْددت إسغددد ٚايددديٌٝ يطددًٛنٝ ا  خإبهددس٠ ٓدد اٝ ا

 أٜدد١  دلدد ٚاي ُ ْٝٓدد ا ٚأْدد  أاددد إطدد٦ٛيٌ ٗ إٓڀكدد١ مل      ٞ ايطددبعٝٓٝ ا  ؿدد ٖٚهددرا ؾ 

ٗ ايتكدددددس  ٚايتع َدددددٌ َدددددحل ايٓددددد ع ٚؾكددددد ڄ ٕهددددد ْتِٗ ٚاؿدددددٓٝؿ اِٗ     ادددددرنس ؾدددددعٛ ١

 ا٫ تُ  ١ٝ ٚقٓ   اِٗ.

ٌ     ز ددد ٫ڄ ؾٓددد  س  دددٌ  خّٝدددصٕٚ اؿدددل ٜٚعًُدددٕٛ  ًددد٢ ا بٝتددد٘ ٫ٚ ىكدددعٕٛ يًب طددد

 ٛ ٕ أٜتٛقددٕٛ ٚ ٘خٜ ٥ددندل ٕٚوؿٛددٛ ْطدد ٕنساَدد١ اٱ ًٕٜؿْٛٛدد١ َددٔ اٝدد اِٗ ٜٚؿددْٛ

ٍٷ   ٢ٜددٛيچ ٛ   ًددِٝٗ ز دد  نددٌ اًددو ايكددِٝ اؾًُٝدد١ ٚإ ددٌ ٚايعدد داا ايكبًٝدد١        ٕوذلَدد

 ٞ ايعسٜل.ْط ْا٭ؾ١ًٝ ايَ ٖٞ ْت ٥  ٕٛزٚثِٗ اي ك ٗ ٚاٱ

 

ند ّ ٚايٛدٜد ٕ ضدرلاڄ     ِٝٓٗ نٝـ ْكڀحل ايػدع   ٚاٯ أّ أ  إٛاطٕٓٛ  ٓدَ  غ ٖد

ْٚطدٗس ايًٝد يٞ    خ د٘ اـڀدس  كٓ  د١ َڀًكد١    ض ْٚٛاْٚعدلاؿدٚد ْٚتعسٻخ  ٢ً ا٭قداّ

 ٚ ٔ  أَٔ أ ٌ أَدِٓٗ  اد ٚيٛا ايٓٝدٌ َدٔ     أْٚتد  حل َدٔ ؼددٚا ازادآد      ٚ ْذلؾٻدد  خَدٔ ايدٛط

 خ  ٓددددَ  ؼكدددل٘اؾٓدددٛ ٞ  ًددد٢ أزقددد ْطددد ٕاٱاٝددد ٠ ٚاشدٖددد ز  اضدددتكسازأَدددٔ ايدددٛطٔ ٚ

سا٤ ٗ ايطٻدددد  ْبدددد ڄ َدددد٪اشزٜٔ َٚطدددد ْدٜٔ    اٍ دددددْ ِٖ ذيددددو ٚنددددٌ َددددٔ  إٛاطٓددددٕٛ

ٓ  اتد٢ ٗ  ْيًٓٛ ّ ٚزؾ م ض٬ه ؾد دقٌ ٜػد زنٛ   أن س اص٬ؾ ڄٚأؾبجلٛا  خ٤ٚايكسا

ٌ َٚٓٗد  ٬َاكد١ َٚٗ ْد١ َدٔ      خآؿٝر إٗد ّ ا٭َٓٝد١ ٚايعطدهس١ٜ    َدٔ  أ ًد٢   إتڀد ٚي

تٓ  قٛا دد اؿدل ٚاشٖكٓد     ٚ ٗرا ايت٬اِ إهٌ ٚايعص١ّ ايك١ٜٛ ثٳبٻ خايٛطٔ ٚإٛاطٌٓ

 .٘ايب طٌ  هٌ ؾٛزٙ ٚاغه ي

ٞ ٍ اؿٝ ٠ إد١ْٝ ض ُٖٓ  َحل أ ٓ ٤ إٓڀك١   يعٌُ دٕٚ نًٌ أٚ ًَدٌ  ٚٗ ف   يهد

       ٌ ؾدددتِ اْػددد ٤ إددددازع    خوؿدددٌ ندددٌ ؾدددسد ٗ اجملتُدددحل  ًددد٢ ؾدددسف ايدزاضددد١ ٚايعُددد

قٛ ا٭١َٝ ا٭ظد١ٜ يهب ز ايطٔ ز  ٫ڄ ن ْٛا أّ  ٚؾتجلٓ  ؾؿٛفٚإسانص اي ك ؾ١ٝ 

 .ْط ٤ٶ
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ايكدٝك١ ٖٚ زضدتٓ  ايبطد ط١     ٚ طب  اسؾعٓ  نُط٦ٛيٌ  ٔ إؿ حل ايػ ؿد١ٝ 

ْٚهددسإ ايددراا ٚايؿدددم ٗ ايتع َددٌ ٚ دددْ  نددٌ ايددد ِ يددٝظ ؾكدد٘ َددٔ ندد رل َددٔ        

َٚػدد زن١  ز دد ٍ اؿددد ٜٚدد ؾحل ٚيهددٔ اتدد٢ َددٔ أ ٓدد ٤ إٓدد طل اؿدٚدٜدد١ ايػددُ ي١ٝ.       

ٓٸددد  َدددٛؾكٌ ٗ ايدددسد ايطدددسٜحل  ًددد٢ اڀددد ٫ٚا ا٭ ددددا٤     ايس ددد ٍ ا٭ٚؾٝددد ٤ ٚا٭ ڀددد ٍ نڂ

ُٓدد ِٖ ٚاغددعًٓ  ؼددتِٗ ا٭زض ايددَ  ٓددٛا    اتدد٢ ا ٻ  ٗددِٝدد١ ؿدد م ايكددس  ا إتت ي ٚا

  ًٝٗ  َعطهسااِٗ ْ زاڄ ؾأؾبجلت غرل ب١َٓ شلِ.

َٚطدددد٦ٛيٝ اٞ إدْٝدددد١   خن ْددددت َطدددد٦ٛيٝ اٞ ايعطددددهس١ٜ نك ٥ددددد اددددسع اؿدددددٚد    

َٚدحل اٛضدحل   خ َٔ ايدٚي١أٚ عدٖ  ٚشاز٠  خَسابڀ١ َب غس٠   يس٥ ض١ ٚاضت ب زاا اؾٝؼ

   ٓ ُٛد١ إكدد ٌَٚ اي دٛزٌٜ ٚمت ؼدٜدد ث٬ثد١ َسانددص     ايٓػد ٙ ايعطدهسٟ مت اػدهٌٝ َ

ٕ  ٓٗدد  ٛإطدد٦ٛيٚ خا٭ٍٚ ٗ َٓڀكدد١ دَددك ٚبٍ ضددسا ٕ .ز٥ٝطد١ٝ ؽددتـ  ددأَٔ اؿدددٚد 

 يٝ اِٗ ٗ ٚشازاددٞ ايدددؾ ع ٚايداصًٝدد١.  َطدد٦ٛ اٍ ًددٞ  ددٓذل ٚؾدد حل َؿددًو   ٫قدد ؾ١    

ٝٿ -ٚاي  ْٞ ٗ اؿد ٗ   ُٕطد٦ٍٛ  نْد   أٓت ٜ ؾحل ٚ   َسندص  ُٓٛد١ إكد ٌَٚ اي دٛزٌٜ 

ٚاي  يك مت ؼدٜدٙ  .اٞ ايعطهس١ٜ ٚإد١ْٝ ٖٓ ىٝ ي٦َٛط اٍق ؾ١   ٱ خٜ ؾحل–اؿد 

 ٗ َٓڀك١ َهرلاع ٚمت اعٌٝ َط٦ٛيٌ  ٓ٘ أارنس َِٓٗ ؾٝٛع ٚ جل٬ٕ.

 إنصافكلمة 

ضددساز أٖٚددرٙ ايػددٗ دٙ ؼهددٞ   خٖٚددٞ غددٗ د٠ يًتدد زٜ   خاؿكٝكدد١ ايددَ أزٜددد إٔ اقٛشلدد  

عٝٓٝ ا ٚاي ُ ْٝٓد ا ٖٚددٞ  أْٓد  نُطدد٦ٛيٌ اتدد٢   ْد ٍ ٚقدد٠ٛ ٚندلٜد ٤ اكبدد١ ايطددب  

ايكددددٛاٌْ ايع َدددد١ َٓٗدددد  أٚ   ٚاأٜٚددددٌ ا٠٤ٚإٔ اصتًؿٓدددد  َٜٛدددد ڄ ٗ ٚ ٗدددد ا ايٓٛددددس ٚٗ قددددس 

ا٫ډ أْٗد  ن ْدت ػُعٓد  ايككد ٜ  ا٫ضدذلااٝ ١ٝ ا٭ض ضد١ٝ إتعًكد١         خايكٛاٌْ ااًٝد١ 

 ٞ.ْط ْٚايتڀٛز اٱ ضتكساز طٝ د٠ ايٛطٔ أزق ڄ ٚغعب ڄ ٚؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫

ْ٘ زغِ ا٫صت٬ف ٗ نٝؿٝد١ اڀبٝدل ايكدٛاٌْ ٚايتبد ٜٔ ٗ     أ اٍ غ ز٠ٖٓ  ه  اٱ

اس١ْ أؾه ز ايتٛ ٘ ا٫ٜدٜٛيٛ ٞ ٚايطٝ ضٞ يًدٚي١ ؾُٝ   ٝٓٓد  نُطد٦ٛيٌ ا٫ډ أْٓد     

  اٍٛ قكٝتٌ أض ضٝتٌ ٖٚٞ :ٌنٓ  َتؿك

ؾكدد    ّ :َدٔ ايدٛطٔ  ػدهٌ  د    أٜت صأ َٔ  َٔ إٓڀك١  ػهٌ ص ف ن ص ٫: أأ٫ٚڄ

ٓٸ  ْٝع ڄ ٛ خ نڂ ْ    خٕٕٛ َٚٛاطٓد ٛيَطد٦  ٗ ٖدرٙ إطدأي١   ٌدٕٚ اضدت ٓ ٤ كًؿدٌ َٚتؿد 

ٞ  ايؿدددـ قدددد أ ددددا٤ ايدددٛطٔ     ٗ  َٜٔٚٛادددد  ٓٳٸددد  نُطدددد ٚايٓٛددد ّ ايطٝ ضددد ٛيٌ ٦. ٚنڂ

ٚ  خ  طددٝڀٌ ٗ اٝ آدد  ايؿددـ ٚايعصّدد١   َٛاٳٻدددٟ خ ڄاْطدد ْغٝددٛزٜٔ  ًدد٢ ايددٛطٔ أزقدد ڄ 

َدٔ ايٓد ع أٚ إطد ع  طدٝ د٠     أاكدٜٛة   اٍٗددف  ٟ ٚ ٖس٠ داصًٝد١ أٚ ص ز ٝد١ ا  أأَ ّ 

ٚشلددرا اضددتڀعٓ  ا بٝددت   خأٟ أْٓدد  مل ْطدد ّٚ ٗ َٛاقؿٓدد  أٚ نكددعٗ  ـ٬ؾتٓدد   خايددٛطٔ
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    ٕ  خا٭َدددٔ ايدددداصًٞ يًدٚيددد١خ ٚؾسقدددٓ   ًددد٢ ايهدددٌ دٕٚ اضدددت ٓ ٤ اادددذلاّ ضدددٝ د٠ ايكددد ْٛ

   َ ادددد ِ  ٚغددد زنٓ  ٗ ايعُدددٌ ٜدددداڄ  ٝدددد َدددحل إدددٛاطٌٓ ٗ آؿٝدددر إػددد زٜحل اشل َددد١ ايددد

 ؾصاد  ريو اكدٜسخ ؼٌُ ايط٬ه " اعٌُ ٜٚدٷ زاؾعٌ غع ز "ٜدٷ ِٖ ٚاڀٛزِٖاضتكساز

ٓد   أ ُ يقٓعٓد    أٚ خ ٓدِٖ ايكٓ  د٘ ايت َد١  تٛ د٘ ايدٚيد١     اإٛاطٌٓ يًُط٦ٛيٌ ٚشاد

ٓددد  ٚضدددًٛنٓ  ايٝدددَٛٞ ايهددد رلٜٔ َدددٔ َدددٛاطي ايكب ٥دددٌ ٗ َ٪اشزآددد  ٗ اس ٓددد   أص٬قٚ

  دا٤ ايٓٛ ّ.ايع دي١ قد إ س ٌ َٔ أ

ٌ      :ٚث ْٝد ڄ  ا٫ډ أْٓدد   خ ًد٢ ايددسغِ َدٔ اصددت٬ف ايكددزاا ٚايتد زٜ  ايٓكدد يٞ يًُطد٦ٛي

 هدٌ ايڀدسم ٚايٛضد ٥ٌ    ٚ خٚؾل اَه ْٝ ا نٌ َٓ  ٚقد٠ٛ ادأثرلٙ   ًُٓ    ص٬ف ْٝعٓ  

 ايك ١ْْٝٛ  ٢ً اڀٜٛس إٓڀك١ ٚآؿٝر نٌ إػ زٜحل اؿ١ٜٛٝ ٚاشل ١َ.

ٕ ؾُٝد    ٖددٚا اهلل   ٕٛ ٜهدٕٛ يدو زؾد م ؾد دق    أصرلاڄ أقٍٛ يٝظ ٖٓد ى أْدٌ َدٔ أ   

 ًٝ٘خ كًؿٕٛ يًٛطٔ َٚكتٓعٕٛ  عداي١ ايكك١ٝ ايَ اتبٓ ٖ  ٚاشلدف ايرٟ اطدع٢  

ٕٹجلٓد١ ٚإؿدرل ٗ أٟ شَد ٕ َٚهد ٕخ ٜؿدُدٕٚ َعدو ٗ         ٚايٝ٘  َطدتعدٕٚ ٕػد زنتو ا

ِ ٚا٭ خَذلضدددو ٜٚؿدددٛ ٕٛ  ٓددد دقِٗ اٝ ُددد  اؿددددٛ      اْٗدددِ َطدددتعدٕٚ يًتكددددجل١ٝ    ٖددد

ٚإٔ اكًبت ايٛسٚف ؾ ْو ا ز٠ آؿسِٖ ٚا ز٠  ٔيس  ٍ اؿكٝكٕٛ ايرِْٜٗ اا خقبًو

ُٴ  ٛى.ٜٓؿسٚى ٚؼُِٝٗ دا٥ُ  ٚدا٥ُ ڄ و

ايهد رلٜٔ َدٔ إطد٦ٛيٌ ٚإدٛاطٌٓ اككٓد   هؿ آد  ٚاه اؿٓد  ْٝعد ڄ          ١َٚػ زن

 َ  قًت٘ َٜٛ ڄ يط ٌٕ"اذا ن ٕ ايب د٨ أًِٚ ن ٕ اجملٛ  أنسّ."

 زني َدددٔ ايس ددد ٍ ا٭ ڀددد ٍ ٚايهدددساّ ٗ شَدددٔ     صت َددد ڄ أقدددٍٛ غدددهساڄ يهدددٌ َدددٔ غددد     

  ؿدم نٌ اي ك١ ٚنٌ ايٛؾ ٤.    ديْٛ ٖٔايبط ط١ ٚايتٛاقحل ٚايذلؾحل  ٔ ايراا 

 صعوبات وموالف

ٖٓد ى  دددد َددٔ إٛاقددـ ايؿددعب١ ٚإػد نٌ ايددَ ا ذلقددت اٝدد اٞ ايعًُٝدد١ ضددٛا٤    

 ن ْددت ضٝ ضددٝ٘ أٚ ا تُ  ٝدد١خ يهددٔ ذيددو  أَددس طبٝعددٞ ادٚثدد٘ يس ددٌ َ ًددٞ  دد ٜؼ       

أاددداث ڄ ٖ َدد١ َٚؿددرل١ٜ َٚ٪ٕدد١خ ٚنٓددت أصددسع َٓٗدد  َٓتؿددسا  كدد٠ٛ اؿددل. نددٌ ٖددرا       

  يتأنٝدددد ٫  دددد إٔ اساؾكددد٘  عدددة إػددد نٌخ ٚقدددد قٝدددٌ: إ ايٓ ددد ه ٜؿدددٓحل ا ددددا٤ٙ.   

ٚيٮَ ١ْ ؾ ٕ َ  ٚا ٗت َٔ َػ نٌ ن ٕ ضببٗ  غ يب ڄ ض٤ٛ ؾٗدِ اٯصدسٜٔخ أٚ  دداؾحل    

 َٔ ْص ١ ا٭ْ ١ْٝ ٚغسٜص٠ اؿطد.  
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 فتنة األهل

ٚاذا َدد  اضتعسقددت ضًطدد١ً اًددو إػدد نٌ يٛ دددا اصت٬ؾدد  ٗ أُٖٝدد١ ٚطبٝعدد١         

نٌ َٓٗ خ ٚٗ ا٭ضب   ٚايبٛا ك ايَ دؾعتي ٭نٕٛ َٛ ٛداڄ ٗ  َعُعتٗد . ؾُد ٬ڄخ   

 دٌ   ٞاكسٜبد ڄ ٗ َطدك٘ زأضد   1954ايدَ اغدتعًت  د ّ     "ايؿتٓد١ "قكد١ٝ اؿدس  ايكبًٝد١    

دا ْؿطدٞ فددلاڄ يًددصٍٛ طسؾد ڄ ؾٝٗد خ      خ ؾكد ٚ "بٍ  ٔ ؾ٬ه"أ ٓ ٤ ا٭ضس٠ ايٛااد٠ 

اطددبُ  زٜٚددت اؿ ؾددًٝٗ  ٗ اؾددص٤ ا٭ٍٚ َددٔ ٖددرا ايهتدد  . ن ْددت ٖددرٙ ايؿتٓدد١ َددٔ          

 ٚ إػدد نٌ ٗ اٝد اٞخ ٚأادرنسٖ   ددأمل ْٚددّ ٚاطدس٠. ؾكددد صًكدت ٖددرٙ       أؾدع  أقطد٢ 

ايؿتٓدد١  ددداز اڄ َددٔ ايتؿسقدد١ ٚايعدددا٤خ  ددٌ ا٭ٖددٌ ٚا٭قس دد ٤خ ٚاطددببت ٗ اٖددسام دَدد ٤        

ضدد د ص٬شلدد  اـددٛف ٚايكًددل  ًدد٢ َطددتكبٌ اٝ آدد خ ٚاضددتبدٍ ايددٛد   يعدددا٤خ       س٦ٜدد١خ ٚ

ٚا٭َددٔ   يس ددد خ ٚندد ٕ اغدددع ٍ ايٓددٛز ٗ أٟ َٓدددصٍ ٗ ايًٝددٌ ٖٓٛ ددد خ ٭ْدد٘ ضدددٝعكب٘       

اغددع ٍ ْدد ز ايسؾدد فخ ٚاٴسَددت ا٭زض َددٔ اؿساثدد١ ٚايصزا دد١خ ٚايٓطدد ٤ ٚا٭طؿدد ٍ َددٔ   

اؿكددد أٚ ٚقددـ اـددسا  ٚايدددَ ز   ايصٜدد ز٠ ٚايًعدد  َعدد ڄخ ٚمل اعددد ٖٓدد ى اَه ْٝدد١ يهددبو    

إ دٟ ٚايٓؿطدٞ  ايدرٟ ؾد ز ٜذلاندِ غد٦ٝ ڄ ؾػد٦ٝ ڄخ ؾكڀدحل ابدٌ ايدٛد ٚا٭صد٠ٛ  أْٝد              

ايؿتٓددد١ ٚاي دددأزخ َٚصقتددد٘ غدددس ٖدددصم. نددد ٕ أ٫ٚدٟ ٚ ددد ٥ًَ قدددد   غدددٛا ٖدددٍٛ إأضددد ٠      

ٚغددٗدٚا ؾؿددٍٛ اًددو ايؿتٓدد١ ايددَ اَتددد شلٝبٗدد  يٝػددٌُ ايكبًٝدد١ نًددٗ خ ٚأضددتڀٝحل         

يؿت١ٓ قد ضٝڀسا  ٢ً ْٝحل َؿ ؾٌ اؿهرلْ  ٚاٝ آد  ن ًَد١خ َد     ايكٍٛ إ اًو ا

 ٗ ذيو  أنًٓ  َْٚٛٓ  ٚاسنتٓ .

أاددرنس ذاا يًٝدد١ إٔ ا ددي ايدددنتٛز قُدددخ ٚندد ٕ اٝٓٗدد  طؿدد٬خ  قددد ذٖدد  َددٔ      

يكك ٤ اؿ  ١ اط    دا٘ ي٬ٝڄخ ٗ اي٬ّٛ اؿ يدوخ   "إڀٗ ز"إسا ض  اٍغسؾت٘ 

اعسقدد٘ يًسَددٞخ ؾ قددڀس إٔ ٜػددعٌ إؿددب ه داصددٌ      ا٫ٍٕ أٟ اقدد ٠٤ اٝٓٗدد  ضددت٪دٟ   

اـدد زع. يهٓدد٘ مل   اٍاؿُدد ّ َڀ٦ُٓدد ڄ يعدددّ ٚ ددٛد ْ ؾددر٠ ؾٝدد٘ ٜتطددس  َٓٗدد  ايكدد٤ٛ        

 اٍإُتددد٠ اتدد٢ صدد زع اؾددداز ضددت٪دٟ    "إطددسٜ "ٜٓتبدد٘ إ ؾتجلدد١ َٝددصا  دٚز٠ إٝدد ٙ  

ٕڈصسٚع  ٓ  ايك٤ٛخ ٖٚهراخ ؾًِ ُةڇ ض٣ٛ ثٛا  زٜد١  قدٚد٠ ات٢ د٣ٚ ؾٛا ايڀًكد١ اي

ايَ قد ٚقعت ٗ  داز اؿُد ّ اـد ز ٞخ ؾأطؿدأ ايٓدٛز ٚأؾد  ٘ اـدٛفخ ؾُٝد   سٜٓد          

ٝٸدد٘ ْٚٗددد   َددٔ زٚ دد٘. ٚاؿُددد هلل مل ٜؿدد   ددأذ٣خ  ٖٚددرا     ٨َطددس ٌ مددٛٙ يٓڀُدد٦ٔ  ً

  َ  ٍ  طٝ٘ َٔ ذانس٠ ا٭مل.

يكد ٚيدا اًو ايؿت١ٓ ٗ ْؿٛع  ا٭طؿ ٍ اـٛف ٚايكًل اٝٓٗد  ٚأادسَتِٗ َدٔ    

 دلا٤اٗددد  ٚأيع  ٗددد خ ٚنددد ْٛا ٜت ًٝدددٕٛ ايٛقدددحل ايكددد ٥ِ بْدددراى أغدددب٘     َتعددد١ ايڀؿٛيددد١

َعسندد١  ددٌ دٚيددتٌخ ادددٚد ؾ ؾددً٘  ُٝٓٗدد خ ٚأزض َٗ ددٛز٠خ  ٚاطدد٬م ْدد زخ ٚاسَدد ٕ    

َٔ ايتعًدِٝ ٗ غدهً٘ ايبطدٝ٘ بْدراى.  نٓدتخ نػدرلٟ َدٔ ايٓد عخ َكدڀسا يتعًدِٝ           
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ٓٸؿدد"أ٫ٚدٟ ايسَ ٜدد١ ُٚددسِٜٓٗ  ًدد٢ دقدد١ ايتؿددٜٛ   ًدد٢ ا٭ٖددداف      اتدد٢ ٜهْٛددٛا  "حلاي

 ددد ٖصٜٔ َٚددددز ٌ ٕٛا ٗددد١ ٚدددسٚف اؿدددس  إؿسٚقددد١ َٚذلاب اٗددد . َٚدددٔ ايدددرنسٜ ا   

ا٭ي١ُٝ ٚااص١ْ  ٔ اًو ايؿت١ٓ ايبػٝكد١ إٔ ا  د١ ايتدصٚد   يدرصرل٠ ن ْدت اؿدٛم       

ا  ١ ايتصٚد   يػرا٤ ٚإًبظخ أقع ؾ  َك  ؿ١. ٚند ٕ اقتٓد ٤ ايطد٬ه قكد١ٝ ًَجلد١      

 ٫ اكبٌ ايٓك ؽ بْراى.

ٚأٖددِ  أ دسش  كددٛد  ًد٢ ْٗ ٜد١ اًدو ايؿتٓدد١خ أْٗد   ن ْدت        دد٠ عدد اْككد ٤   أ دذلف   

يهدٔ  عدد إ   خ إػ نٌ ايَ   ْٝتٗ  ٗ اٝد اٞ.  ؾدجلٝو آْد  اػًبٓد   ًٝٗد  ؾُٝد   عدد       

ّ قددُٔ  1967ضددبتُدل  3ٚؼدٜددداڄ ٜددّٛ  ؾكدددْ  ا ددص ز  يٓدد  َددٔ ايڀددسؾٌ. اؿدد ؿٓ خ      

ٗ ٜد ؾحل ٚقدُٔ ذيدو ؾتٓد١      ايٝ ؾع١ٝ يٛقحل اد يًؿً ايكبًٝد١  ؾ٬ه ٗٛد  ب١ٗ اٱ

ٚند ٕ ذيددو ايٝدّٛ َٜٛدد  ا زىٝد  ٗ اٝ آدد  ْٝعد خ نُدد  ند ٕ أٜكدد ڄ       خ بٍ  دٔ ؾدد٬ه 

َٜٛددد  ٱطددد٬م ايدددٓرلإخ ٚيهددددٔ ٖدددرٙ إدددس٠ قدددد ايؿتٓدددد١ ايبػٝكددد١ ٱؾددد  تٗ  َكتددددٌ         

ا٫ دددد  ددد ذٕ اهلل. ٚاؿُدددد هلل نتبٓددد  ايؿدددًو ٚاع ْكٓددد   ٓددد م ا٭ابٸددد١خ    اٍٚأ دٖددد  

 دادخ ؾه ْت اًو ايًجلٛ اخ أؾكٌ ٚأٌْ ؿٛ ا اٝ اٞ.يٝ تً٘ ايدَحل   ٕ

 هم ملفمةت  ومكايدات 

ٗ  ْطدد ٕاٱإ ايكددٍٛ إٔ اؿٝدد ٠ ٫ ؽًددٛ َددٔ إػدد نٌ ٚا٫صؿ قدد اخ ط ٕدد      ّهددٔ 

 عددة إػدد نٌ ٚإٛاقددـ ايؿددعب١ ايددَ   ٖٓدد ضددتعسض ٚأاسندد١ ْٚػدد ٙ َطددتُسٜٔخ  

كدد١ ٜدد ؾحلخ ٚنعكددٛ ٗ ٗدد  أثٓدد ٤ ؾددذل٠  ًُددٞ نُطدد٦ٍٛ ؿددسع اؿدددٚد ٗ َٓڀ تٚا ٗ

ايكٝ د٠ اا١ًٝخ َٖٓٛ  أْي ٫ أٚد آ ٚشل  ٖٓ   داؾحل ايتػٗرل  أاد أٚ ق ٚيد١ يٓدبؼ   

إ قٞ ايه٦ٝد . يهدٓي  أز٣ ٗ اضتعساقدٗ  دزضد ڄ يٮ ٝد ٍ اؿ يٝد١ ٚايك دَد١خ ٜٓبػدٞ         

 اضتجلك زٙ  يت ٓ  اًو ا٭صڀ ٤ ٚ دّ اهسازٖ  ٗ إطتكبٌ. 

هددد ٕ َددٔ ايكدددسٚزٟخ أثٓدد ٤ ؾدددذل٠  ًُدددٞ   ؾتعًدددِٝخ أغددسا ضدددًؿ  أْددي اسَدددت َددٔ اي   

ٍ ؿددسع اؿدددٚد ٗ َٓڀكدد١ ٜدد ؾحلخ إٔ ٜهددٕٛ ظدد ْيب َٛٚددـ هٝددد ايكددسا٠٤    ٦ٛنُطدد

ٚايهت  دد١خ ٜكددّٛ  ؿددٝ غ١ ايسضدد ٥ٌ ايددَ أزٜددد ازضدد شل خ ٜٚددبًػي َكددُٕٛ أٟ زضدد ٥ٌ          

ٞٸخ  ٚقددد ندد ٕ َعددٞ غدد ـ َٛثددٛم يًكٝدد ّ  ددريوخ ٖددٛ      َددٔ   ؿٝددـقُددد ق دَدد١ ايدد

ٜٵدددد"   ؿٝدددـ س   يدددرصرل٠ ازلددد٘  يهدددٔ اؿدددٌ ذاا َدددس٠ إٔ أاددد ٙ َدددٛاطٔ ٜتددد      .قسٜددد١ "زڇ

ٜٴد خ اغايعٴُسٟ َٔ قس١ٜ "ايػٻعسا٤" اؿدسٜيب   ٢د ذل٣ ن١ُٝ ايرص ٥س َٔ غ ـ بصس 

 ٝددد اؿددسٜيب اتكددُٔ ايتددصاّ   ٚاٴددسٸزا ٚثٝكدد١ًّددو قُٝتٗدد  اٝٓٗدد خ  ٫  ٯ ددٌخ ٭ْدد٘ 
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 د٠ قُٝد١ ايدرصرل٠خ َٚدٔ     تطدًِٝ أزقد٘ ايصزا ٝد١ اذا مل ٜدتُهٔ َدٔ ا د        ؿٝـ ايعٴُسٟ

خ أْد٘  عددد غدسا٤ اًددو ايدرصرل٠  ؾدددز قدساز َددٔ ايكٝد د٠ ااًٝدد١ ٗ       ُددسٟضد٤ٛ ادٜ ايعٴ  

ايه اد  ايددرٟ   اٍٜد ؾحل ّٓددحل  ٝدحل ايددرصرل٠خ ٖد   عًدد٘ ٗ ٚزطد١ اكٝكٝدد١خ ٚشلدرا ؾددأ       

ٜعٌُ َعٞ ٚ عد إٔ أٚقو ي٘ ا٭َس طً  َٓ٘ ايتع ٕٚ  ؿٝ غ١ زض ي١ ؿسع اؿدٚدخ 

ٔ  "َٓڀك١ ايبٝكد ٤ صد زع اددٚد اؾُٗٛزٜد١      اٍز ُهٓ٘ َٔ ايعبٛ خ ندٞ  "سلد ٍ ايدُٝ

ٜددتُهٔ  َددٔ  ٝددحل ايددرصرل٠ ٖٓدد ىخ ؾكدد ّ ايه ادد   ؿددٝ غ١ اًددو ايسضدد ي١  دد زلٞ دٕٚ       

 ًُددٞخ  ددداؾحل ايتعدد طـ َددحل ايس ددٌ ايددرٟ زأ٣ إٔ أزقدد٘ ضتكددٝحل َٓدد٘ اذا مل ٜتعدد ٕٚ       

ٚٸز اٛقٝعٞ ٚاضتػٌ ثكَ.  َع٘خ يهٔ ايڀسٜك١ ن ْت ص ط١٦ نْٛ٘ ش

عد إ ُهٔ ايعؿٝؿٞ َٔ  ٝدحل اًدو ايهُٝد١ َدٔ ايدرصرل٠ ٗ ايبٝكد ٤ اد ٍٚ إ        ٚ 

ٜطددتأْـ ايطددؿس ث ْٝدد١ يٝبٝددحل َدد  ابكددٞ يدٜدد٘ َددٔ ذصددرل٠خ يهٓدد٘ ذٖدد  َددٔ طسٜددل بصددسخ    

شلِ زض ي١   زلٞ اطُو يد٘  بٝدحل ايدرصرل٠خ ؾأصدرٚا      أ سشؾأڂيكٞ ايكبة  ًٝ٘خ  ٓدٖ  

ٗ ٜد ؾحلخ نٛثٝكد١ اداْد١ قددٟخ ٚمت     َٓ٘ ٖرٙ ايسض ي١خ يتجلدتؿٜ  ٗد  ايكٝد د٠ ااًٝد١     

 ضدتعُ ز ا ٬ؽ ق ؾٜ ق ؾ١ٛ أ ٌ اَرزٟٚخ  ٖٚٛ زؾٝكٞ ٗ َسا١ً ايٓك ٍ قدد ا٫ 

ايدلٜڀد ْٞخ ٚقدد زد  ًدد٢ ايكٝد د٠ ااًٝدد١ ٗ ٜد ؾحل إٔ  ٜعتكًدْٛٞ ٚايػدد ـ ايدرٟ  دد ع       

 ايرصرل٠. يهٔ ايكٝ د٠ اا١ًٝ زدا  ًٝ٘ أْٓ  ٫ ْطتڀٝحل ا تك ٍ ؾ حل ؾ قٌ. 

 ددس٣ ٚأْدد  ٫ أ ًددِ غدد٦ٝ ڄ  ددٔ ٖددرٙ ايككدد١ٝخ ا٫چ  عددد إٔ ٚؾددٌ اادد ؾٜ       نددٌ ٖددرا 

ٜددد ؾحلخ ٚاضدددتد  ْٞ عكدددٛز  عددة أ كددد ٤ ايكٝددد د٠ ااًٝددد١خ ٚأثٓددد ٤    اٍ ٓؿطدد٘ ايٝٓددد   

٫ڄ َطدد٦ٛايًكد ٤ ؾ  ددأْٞ  دد يكٍٛ:" أْددت ابٝددحل ذصد ٥س..  نٝددـ ضددٝهٕٛ ا٭َددس اذا نٓددت    

 ايدٚي١".  ٢ً َؿٓحل يًرصرل٠ ا  حل يًدٚي١خ َع٢ٓ ٖرا اْو ضتبٝحل

ٞٸ            اضددتؿصْٞ  ددداڄ ٖددرا ايهدد٬ّ ايػسٜدد  ٚإؿدد  ٧ ايددرٟ زلعتدد٘خ ٚندد ٕ ٚقعدد٘   ًدد

 ًٗ ١ ايٛاثل َٔ ْؿط٘:" ٖرا مل وؿدٌخ ٚ ًٝدو إٔ    زٳدٳدٵاٴ ن يؿ  ك١خ َٚحل ذيو 

اتددددٛص٢ٸ ايدقدددد١ ٚإٔ ٫ اؿدددددم ايٛغددددد ٠خ مددددٔ زؾدددد م ْكدددد ٍخ َدددددٔ أٜددددٔ أاٝددددت  ٗدددددرٙ         

زضدد ي١ يٝكددٍٛ يددٞ:    صساعًٝدد١ قدد طعي  دد يهددٔ أاددد أ كدد ٤ ايكٝدد د٠ اا   إعًَٛدد ا !".

ٚٸز زضدد ي١     ٖددرٙ زضدد يتو. ٚ ٓدددٖ  ؾكدد٘ ااكددو يددٞ إ ايه ادد  ايددرٟ ٜعُددٌ َعددٞ قددد ش

 دد زلٞخ ٚيهددٔ ادددٜك اادد ؾٜ اؿدد د دؾعددي ٭ٕ أقددٍٛ يدد٘:" أْددت اٯٕ قددٝـ يدددٜٓ           

ٚٸز٠خ َٚدددٔ    ٚ ًٝدددو إٔ اًدددصّ اددددٚدى ٚاعدددٛد  ػدددسؾوخ أْدددت ا تُددددا  ًددد٢ ٚثٝكددد١ َدددص

 ٜ سٜٔ  تجلُددددٌ إطدددد٦ٛي١ٝخ ٜٚسٜدددددٕٚ اؿدددد م ا٭ذ٣  ددددٞ ٚصًددددل   أ ًػددددٛى ٖددددِ غددددرل  ددددد

 إػ نٌ".

ٚ  يؿعٌ   د اا ؾٜ يهٓ٘ ذٖ  ٜػدهٞ َد  اؿدٌ يًدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحلخ ايدرٟ قد ّ         

 ددددٚزٙ  تهًٝدددـ ندددٌ َدددٔ ا٭َدددٌ ايعددد ّ يًتٓٛدددِٝ ايطٝ ضدددٞ  بدددد ايؿتددد ه ازل  ٝدددٌخ   
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 ؾحلخ َٓڀكدددد١ ٜدددد  اٍٚ دددد  ِ ؾدددد حل ضددددهسارل ايتٓٛددددِٝ ٗ ق ؾٛدددد١ أ ددددٌخ  دددد يٓصٍٚ     

يً ًدددٛع َدددحل ايكٝددد د٠ ااًٝددد١ يًتجلكٝدددل ٗ ا٬ٕ طددد ا اؿ ؾددد١ً ٗ ٖدددرٙ ايككددد١ٝ         

 ٚغرلٖ خ ايَ أ ڀت َ٪غساڄ يٛ ٛد ص٬ؾ ا صؿ١ٝ داصٌ ايكٝ د٠ اا١ًٝ ٗ ٜ ؾحل.

يهٓي قبٌ ٚؾٍٛ  بد ايؿت ه ٚ   ِ ايتكٝت   يه ا  ايػ ؿٞ ٕعسؾ١ ٬َ ط ا 

يدددٞ اْددد٘ ضدددبل ٚإ ا دددذلف     أندددد َٓجلددد٘ ذيدددو ايذلصدددٝـ  ددد زلٞ ٚدٕٚ َعدددسؾَخ ؾ    

ٜ ٤ٞ يًُجلككدٌ قبدٌ فدد   أْد٘  ُددٌ اًدو ايسضد ي١ غ ؿددٝ  دٕٚ  ًُدٞخ ٚأْدد٘      خااد ؾ

ُٳٸد   ددز َٓد٘  دداؾحل ايتعد طـ           ٜتجلٌُ إط٦ٛي١ٝ  ٓٗ  يٛادٙخ ٖدرا  عدد إ ا تدرز يدٞ  

 َحل ذيو ايػ ـ يٝظ ا٫چ.

ٔ ضدد  اٍأْدد٘ قددد مت ْكددٌ ايه ادد  ٚ دد ٥حل ايددرصرل٠ َددٔ ضدد ٔ ٜدد ؾحل   غدد ز٠ػددز اٱ  

أ ٌ ٚاٴهِ  ًُٝٗ  ضت١ أغٗس ض ٔخ ٚقبٌ ف٤ٞ  بد ايؿت ه ٚ   ِ ايٝٓد  ن ْد  قدد    

ذٜٔ إددتٌُٗ ٚاهْٛددت  يدددُٜٗ  ؾهددس٠ ن ًَدد٘ اددٍٛ إٛقددٛعخ شلددرا ادد ٫ٚ         ايتكٝدد   ٗدد 

ٝٳ  يًبجلدك  دٔ كدسع          ْعٓ  نكٝ د٠ ق١ًٝ ي٬ تراز يدٞ ٚا د٬ٕ  سا٤ادٞخ نُد  ضٳدعٳ

   ٚ  ٗدد  ايتُٗدد١ يددٞ  صاؾدد ڄخ  ٚايددرٟ ٫ أز٣ دا ٝدد ڄ     يٮصددٌٜٛ ٗ ايكٝدد د٠ ااًٝدد١ ايًددرإ 

 يرنس ازلُٝٗ  ٗ ٖرٙ ايطرل٠.

ٖٚهرا اْتٗت ٖرٙ ايكك١ٝخ يهٓٗد  أٚ ددا  ددّ اي كد١ ؾُٝد   ٝٓٓد  ٫اكد ڄخ ٚؾتجلدت         

ايبدد   ٕػدد نٌ أندددلخ اذ إٔ أٚي٦ددو ا٭صدد٠ٛ ٗ ايكٝدد د٠ ااًٝدد١  عددد ؾػددًِٗ ٗ ٖددرٙ      

كتٗ خ ُ ًدددت  سؾدددحل اكددد زٜس ضدددس١ٜ  طسٜكددد١ أصدددس٣ أضدددٛأ َدددٔ ضددد    اٍايككددد١ٝخ ؾدددأٚا 

ادد ايت دٜٛٔ ٚإڀ يبد١    دداّ  ددد       اٍاؾٗ ا ايكٝ د١ٜ ايعًٝد خ ٚؾدًت    اٍصڀرل٠ 

ٜددد ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞ ايددرٟ   اٍَددٔ ايػ ؿددٝ اخ ٚقددد ٚؾددًت اًددو ايتكدد زٜس  

ٚ ددد ازلددٞ قددُٔ ٖددرٙ ايك ٥ُدد١ ايددَ ٜڀًبددٕٛ ؾٝٗدد  إٛاؾكدد١  ًدد٢ اؿددؿٝتٓ   طدددٜ     

طٔ.  ٚايتؿؿ١ٝ اؾطد١ٜ ٗ ذيو ايٛقت مل اهٔ اتِ َٛ   اهِ  ت١ُٗ صٝ ١ْ ايٛ

ؾددد دز  ددددٔ قهُددد١ ق ْْٛٝدددد١خ ٚاِدددد  اذا اؿدددًٛا  ًدددد٢ إٛاؾكدددد١ َدددٔ ايكٝدددد د٠ ايعًٝدددد       

 ؾطٝٓؿرٕٚ ذيو   غتٝ ٫ا  ٔ طسٜل ايػدز أٚ اٛاد  َد س٠.

ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل اْددٖؼ  ٓددَ  زأ٣ ازلدٞخ ٚأٜكدٔ         اٍ ٓدَ  ٚؾًت ايسضد ي١  

ػددده١ً  ٜٛؿددد١ ٚصڀدددرل٠ ٗ َٓڀكددد١ ٜددد ؾحلخ ٚيدددريو اضدددتد  ْ  نكٝددد د٠       إٔ ٖٓددد ى َ

 دٕخ ٚ ٓد ا تُ  ٘ َعٓ   دأ ادٜ ٘  ٗ ّٛ ن٬َدٞ ٫ذع قددْ  ْٝعد ڄ     اٍق١ًٝ 

ق ٬٥ڄ:"ٜددد  قٝددد د٠ ٜددد ؾحل اْدددتِ َصاٜددددٕٚ ٚاطدددرلٕٚ ٗ ايڀسٜدددل اـڀدددأخ ٚايدددديٌٝ  ًددد٢          

٠  ٔ نساضٞ ضدُٝٓ خ  َصاٜداهِ اْهِ قُتِ  تأَِٝ إدز  ا ٗ اؾب ٍ ايَ ٖٞ  ب ز

  ُ ٫ٍ اتٛاؾل ٚايكسازاا ايؿ دز٠ َٔ قبٌ ايدٚي١ ٚغرلٖ  َٔ ا٭ أ ُ ٍنُ  قُتِ  
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ايػددرل َعكٛيدد٘ ٚأْدد  أزٜددد اٯٕ إٔ أ ددسف َدد  ٖددٛ ضددس إػدد نٌ  ٝددٓهِ ٚ ًدد٢ َدد ذا اْددتِ        

 كتًؿٕٛ ٕٚ ذا اڀبكٕٛ اٱ سا٤اا  ڀسٜك١ ص ط١٦ ".

يدس٥ٝظ اْدٖػدت ٚاْص  دتخ ؾكًدت      عد زل ع ٖرا ايه٬ّ ايك ضدٞ ٚاـڀدرل َدٔ ا    

ي٘ عُ ع:" ٜ  ضٝ د٠ ايس٥ٝظ اذا اس٣  أْٓ  غرل ؾ ؿٌ  ًٝو   ضتبدايٓ ". نٓدت  

أاهًِ  ١ٝٓ ؾ دق١خ ٚأْ  ٫ أدزٟ إٔ يدٜد٘ اكد زٜس َسؾٛ د١خ  كدُٓٗ  ق ٥ُد١    دداّ  ددد        

ُٴت ٫             ٞٸ ايدس٥ٝظ قد ٬٥ڄ :" أْدت اؾد َدٔ ايػ ؿدٝ ا ٚازلدٞ َدٔ قدُِٓٗ. ٚشلدرا زد  ًد

 ًٝددد٘ قددد ٬٥ڄ:" ٜددد  ضددد ٌٕ    سٳدٳدٵاٴ"خ ق شلددد   ػكددد .   ٓددددٖ  أاططدددت   ٱٖ ْددد١ ؾددد   ادددتهًِ

ٜكٛيٕٛ أصسع يًهً  ٚيٝظ يسؾٝل ايٓك ٍ ٫ اؿتهس اْو ز٥ٝظ   َه ْو إ اتهًِ 

ٕ ٫ ؾكٌ ٭ادد  ًد٢ اٯصدسخ نٓدت اػطدٌ ايؿدجلٕٛ       َٓ ق٬ٚأْت  ٗرٙ ايڀسٜك١خ اْ  

 ًُٝدد١ ؾدا٥ٝدد١ ٚداؾعددت  ددي   َددٔ أن ددسٚاْدد  أطددب خ أٚ ايعهددظ ٚقددد داؾعددت  ٓددو ٗ   

ُٳتٴ قًد٬ٝڄ          ٚزٳدٸ أ كد ٤ ايكٝد د٠    خأٜكد ڄخ اقدٍٛ يدو  ؿدساا١ ٫ اٛ دد  ٝٓٓد  َػده١ً". ؾٳد

 اا١ًٝ   ٕ ٌ َ٪ندٜٔ  دّ ٚ ٛد أ١ٜ َػه١ً.   

ًْتكدددددٞ غدددددداڄ :  ٙ غكدددددب ڄخ ٚقددددد ٍ ػدددددتضٚ ٓددددددَ  زلدددددحل ضددددد ٌٕ اددددددٜ ِٗ ٖدددددرا ا 

حل ٚق ؾٜ ق ؾ١ٛ أ دٌ  ٚضأضتد ٞ ضهسارل ايتِٓٛٝ ايطٝ ضٞ ٗ أ ٌ    ِ ؾ 

يهٓد٘ اضدتد ٢ ق ٥دد     . َٚٛ د ايًك ٤ ايسا ع١  ؿساڄ ٗ داز ايس٥ ضد١  خقُد  ًٞ أٓد

قٝد د٠ ايػددسط١ ايعطدهس١ٜ اتد٢ ايٝددّٛ     اٍايػدسط١ ايعطدهس١ٜ ٚأَدسٙ  ددإٔ ٜأصدرْ  َعد٘      

 اي  ْٞ.

ٚ ٓدددٖ خ ٚقبٝددٌ َػ دزآدد خ أغدد ز يددٞ أاددد أؾددساد ايكٝدد د٠ ااًٝدد١ إتددرَسٜٔ قدددٟ          

:" ٜد  ؾد حل َعٓد٢ ٖدرا أْٓد  َعدتكًٌ ٗ ايػدسط١ ايعطدهس١ٜ".  ق شلد  ٖٚدٛ ٜعدسف            ق ٬٥ڄ

أْ٘ ئ ٜت سأ أاد إ ٜهًِ ايس٥ٝظ يٝ ٓٝ٘  ٔ قدسازٙ غدرلٟخ ؾ  طبدت ايدس٥ٝظ ث ْٝد١      

ٚقًددت يدد٘:" ٜدد  ضددٝ د٠ ايددس٥ٝظ مددٔ قٝدد دٌٜخ ٫ٚ اسقدد٢  ًٝٓدد    ٱٖ ْدد١خ ْس ددٛ إٔ ٫        

اطددد  إٛ دددد". يهدددٔ ايدددس٥ٝظ زٳدٸ  ًددد٢  ؼ صْددد    يػدددسط١ ايعطدددهس١ٜ ضٓجلكدددس غدددداڄ  

 كٛيدد٘:" ٜدد  ؾدد حل اْدد  أ ددسف إ فُٛ تددو اذا غدد دزٚا ٖددرا إهدد ٕ يددٔ ٜددأاٛا غددداڄ".             

ؾؿُٗت إ ٗ ا٭َدس غد٤ٞ َد خ  يهدٓي اس ٝتد٘  عددٖ  ؾطدُو يٓد   د ـسٚع ٚمل ْدرٖ            

 ايػسط١ ايعطهس١ٜ. اٍ

ٝد د٠ ااًٝد١خ ُٖٚد     ٗ ايّٝٛ اي  ْٞ  ٴدْ  اطد  إٛ ددخ يهدٔ اثدٌٓ َدٔ أ كد ٤ ايك      

ايسأع ؾٝٗ خ مل وكساخ اذ ذٖ  أادُٖ  يٝطتٓ د   ٭ٌَ ايع ّ يًتِٓٛٝ ايطٝ ضدٞ  

 بد ايؿتد ه ازل  ٝدٌخ ؾُٝد  ذٖد  اٯصدس يٝطدتٓ د  ك ٥دد ايًدٛا٤ اٝٓٗد  ٚايػ ؿد١ٝ           

ايكٝ د١ٜ إعسٚؾ١ ؾ حل َؿًو ق ضِخ ٱدزانُٗ  إٔ ايس٥ٝظ ضٝهػـ ٗ ٖرا ايًكد ٤  

 كو أَسِٖ أَ َٞخ ٜٚتِ ايتجلكٝل َعُٗ  ٗ ذيو.نٌ ايتك زٜسخ ٚضٝٓؿ
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ٚ  يؿعٌ  ٓد اكٛز ضهسارل ايتِٓٛٝ    ِ ؾ حل ٚاا ؾٜ قُد  ًدٞ أٓدد    

أاكددسا َعُٗدد  ايتكدد زٜس يًددس٥ٝظ ؾؿٛ ٦ددت  ك ٥ُدد١ َددٔ طًبددٛا ؾٝٗدد  إٛاؾكدد١  ًدد٢          

ا داَِٗ ٚ كُِٓٗ ازلٞخ ٚقد ن ْت اؿ ١ إؿدلن١   يٓطب١ يٞخ أْي اداؾدحل  دٔ   

ٜ  ٚايطدد٬طٌ ٗ ٜدد ؾحلخ ٚإٔ يددٞ ااؿدد ٫ا َددحل اشلدد ز ٌ ٚنددرا إػدد ٜ  ٗ سلدد ٍ   إػدد 

 ايُٝٔ. ٖٓ  أدزنت غك  ايس٥ٝظ ٚاضه ا٘ يٞ ٚاٗهُ٘  ًٝٓ  ْٝع ڄ.

ؾ قدجل ڄ   زٳدٳدٵاٴ ٗ اًو ايًجل١ٛ اؾتكو أَسِٖ ٚطًبت ايتجلكٝل ايؿدٛزٟخ  عدد إ   

  َ ازاهبٖٛد خ اٝدك قًدت     أض يٝبِٗخ ٚأٚقجلت ايه رل َٔ ْك ٙ اـ٬ف ٚإ  يؿد ا ايد

يًس٥ٝظ: أِْٗ وت صٕٚ إٛاطٌٓ  ددٕٚ ادل َٚصا ٝد١ َٚصاٜدد٠ ٚاٗدِ ٚاٖٝد١ ع د١        

أِْٗ ن ْٛا َػد ٜ  أٚ ٚ  ٖد ا ا تُ  ٝد١خ ٚ  يتد يٞ ٜعددَِْٛٗ دٕٚ ق نُد١خ ؾكدد        

اؿٌ إ ا تكًٛا  دداڄ َٔ ايػ ؿٝ ا َ ٌ ا٭ص٠ٛ: قُد ؾ قٌ  بدد اهلل ٚقُدد   

ايػدددسٗ ٚاؿددد ع  بدددد اهلل اؾجلدددصزٟخ ٚقدددد قًدددت شلدددرٙ   أٓدددد ايدددٛايٞ ٚ بدددد ايدددسٓٔ  

ايكٝدد د٠ ايددَ أَ َددوخ ٚايددرٜٔ مل وكددسٕٚخ أْددتِ اعتكًددٕٛ ايٓدد ع  ڀسٜكدد١ ُٖ ٝدد١     

ٚ  يتددد يٞ ادددرعِْٛٗخ ٚا دددذلف  دددأْي قدددد قًدددت شلدددِ أٟ غددد ـ ادددرعٛٙ  عدددد اٯٕ          

  ُ ِٖٛ َددٔ ضددٓرعهِخ ٜهؿددٞ َدد   ًُتُددٛٙ  عدددد َددٔ إػدد ٜ  ٚايطدد٬طٌ ايددرٜٔ أصددر

ِٖٛ ٗ ايڀسٜددل دٕٚ ق نُدد١خ ٖٚددرا ٖددٛ ضددس اٜددساد ازلددٞ   ُٓؿددٛز٠ ٚأ دددَتضدد ٔ إ

قُٔ ايك ١ُ٥خ ٚضدس ايٓدصاع ٜد  ضدٝ د٠ ايدس٥ٝظخ َػدهًَ َعٗدِ ٖدٞ إدٛاطٌٓ ٚاػدٜٛ٘           

ْددتِ َصاٜدددٜٔ ٚيهددي ٖٓدد  ضأقددڀس ٭ٕ      أزلعدد١ اي ددٛز٠خ ٚقددد أدزنددت اٯٕ ٕدد ذا قًددت       

َعِٗ ٗ ايػدُ ٍخ ٖٚدِ   ا ًػو  أِْٗ ا دَٛا فُٛ ١ َٔ ا٫غ  ف ايرٜٔ ْتع ٌَ 

َعٓدد  َٓ ؾددسٜٔ ٜأاْٛدد    ٕعًَٛدد اخ  ٓدددَ   سؾددت ايكٝدد د٠ ااًٝدد١  ٓ دد اٞ ٗ ٖددرا          

ْت َڀًحل  ًٝ٘ ذٖبٛا ٚقتًِٖٛ ٗ اؿددٚد ايت  عد١ يٓد     أايعٌُ إساب٘  هِ غ ؿٝ ڄ ٚ

 ".غ ٖد٠  ٢ً ذيو   ِٗ َٛاقحل ٚيدٟ اٱثب ا ٚ

ٜدد ؾحل  ؿددجلبَخ  اٍسى  ٓددٖ  نًددـ ايدس٥ٝظ ق ٥ددد اساضددت٘خ  ًدٟٛ  ًددٞخ  د يتجل    

َددٔ ؾددجل١ إعًَٛدد ا ايددَ أٚزداٗدد  غؿددٛف   ددك ايكتًدد٢ ٗ َٓڀكدد١      أنددديهددٞ ٜت

اؿددددخ قدددس  اؿددددٚد َدددحل اؾُٗٛزٜددد١ ايعس ٝددد١ ايُٝٓٝددد١خ ٚقدددد أَدددس اكدددٛز اثدددٌٓ َدددٔ   

َٛقددحل اؿدد د خ ٚ ٓددد اكددٛزُٖ  ٚاكددٛز ق ٥ددد اساضدد١      اٍايكٝدد د٠ ااًٝدد١ ٗ ٜدد ؾحل  

تِٗ  ًد٢   ددك ايكتًد٢خ ٚأاكددسا أؾدساد اؿددسع    اؾبدٌخ ٚأطًعدد  اٍايدس٥ٝظ أصددراِٗ  

ايػدددعيب ايدددرٜٔ نددد ْٛا غدددٗٛداڄ أثٓددد ٤ قتًدددِٗ  دددأَس َدددٔ ايكٝددد د٠ ااًٝددد١خ ٖٚٓددد  ثبتدددت   

 عدددة ايكٝددد داا ايهدددبرل٠ يًتٛضددد٘ شلدددِ      اٍاداْدددتِٗخ ٚمل ٜهدددٔ أَددد َِٗ ا٫چ ايً ددد٤ٛ    
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 اـدد زع يًدزاضدد١خ قبددٌ إ ٜت ددر ايددس٥ٝظ قدددِٖ ا ددسا٤ٶخ     اٍَػدد دز٠ ٜدد ؾحل ٚايددرٖ    

 ٖٚرا ٖٛ َ  اؿٌ   يؿعٌ.

إ ضدسد ٖدرٙ ايكؿدد١خ يدٝظ  دداؾحل ايتػددٗرل  أاددخ ؾأْد  أاسؾددحل  دٔ ذندس ا٫زلدد ٤خ           

ٚاِ  أزدا إ أڂقدّ ِ ذع يٮصڀ ٤ ايؿٛٝع١ ايَ ازاهبت ٗ اًدو ايؿدذل٠  دداؾحل َدٔ     

اؿُدد ع اي دددٛزٟ ايصا٥ددد ٚايتڀبٝدددل اـدد ط٧ يًكدددسازااخ َدد  ؾٝٗددد  ايتددأَِٝ   يٓطدددب١       

ٝد١ اًدو ايكدسازاا ايدَ ْؿدت  ًد٢ ادأَِٝ َد  ٜصٜدد  دٔ ا٫ز عدٌ ؾدداْ ڄ             يٮزض ايصزا 

 عًٝدد١خ  ُٝٓدد  اٱ ددسا٤اا ايددَ اؽددرا ٗ ٜدد ؾحل ٚغرلٖدد  ػدد ٚشا ذيددو ايكددساز ٚ ددسٟ      

ادددأَِٝ َددد  ٜطددد ٟٚ ْؿدددـ ؾددددإ َدددٔ إددددز  ا ايصزا ٝددد١ ايؿدددػرل٠ ٗ اؾبددد ٍخ أٟ إٔ     

 ا ايدَ ُدت قدد  ددد     ؾد٬هخ شد  ًد٢ ذيدو اًدو إُ زضد      اٍايتأَِٝ ٚقدحل َدٔ ؾد٬ه    

 َٔ إٛاطٌٓ عهِ اْتُ ٤ِٖ ايطٝ ضٞخ ٚإتُ ١ً ع ٫ا ايط ٔ ٚايتػسٜد..اخل.

َٜٛٓدد   اٍنددٌ ٖددرٙ ايتؿددسؾ ا اؿكددت قددسزاڄ   يٓٛدد ّخ ٚاسنددت أثسٖدد  ايطددًيب       

ٖراخ نُ  ٫ ؽًٛ ضرل٠ اٝ اٞ َٔ إٛاقـ ايؿعب١ ٚاؿس ١ ايَ اعسقت شلد خ ؾأْد    

ًكددسا٠٤ ٚايهت  دد١ ن ْددت ٚااددد٠ َددٔ إػدد نٌ ااس دد١ ايددَ  أ ددذلف إ  دددّ ا دد داٞ ي

٫شَتي ٗ اٝ اٞ ٚاضتدٍ  ٢ً ذيدو  ككد١ٝ ايتصٜٚدس ايدَ َ زضدٗ  ايه اد   د زلٞخ        

ٚٸٕ قكدد ٜ  ضدددس١ٜ ٚصڀددرل٠  ٓددددَ  نٓددت أ ُدددٌ ٗ إ ددد  ساا        ثددِ اددد  َ يه ادد  ٜدددد

 ايعطهس١ٜ ص زع ادٚد ايدٚي١خ أٟ ٗ إٓ طل ايػُ ي١ٝ.

اسٜؿ ڄ  ٢ً ادزٜظ أ٫ٚدٟ ٚ ٓ ٤ إددازع ٚإػد زن١ ٗ قدٛ    شلرا ايطب  نٓت 

 خإساًدد١ اؾ َعٝدد١  اٍا٭َٝدد١خ ٚقددد ُهٓددت ٚاؿُددد هلل إٔ أٚؾددٌ اثددٌٓ َددٔ أ٫ٚدٟ      

ا٭ٍٚ ايددددنتٛز قُدددد ؾددد حل ايؿددد٬اٞخ أصؿٸددد ٥ٞ  ددد طي َٚطتػددد ز ٗ أَدددساض        

يددددنتٛز  ددد دٍ اؾٗدد ش اشلكدددُٞ ٚايهبدددد  ٗ اي٫ٜٛددد ا إتجلددد٠ ا٭َسٜهٝددد١خ ٚاي ددد ْٞ ا   

اددبي  دددد َددٔ ايهددٛادز    اٍايؿدد٬اٞ أصؿٸدد ٥ٞ أڂذٕ ٚأْددـ ٚآ ددس٠ ٗ  دددٕخ  اقدد ؾ١    

دز دد ا  ًُٝدد١ ٖتدد ش٠ َ ددٌ ايدددنتٛز أٓددد اطددٌ  بددداؿبٝ         اٍايددرٜٔ ٚؾددًٛا  

 ٚإٗٓدع أٓد  بد اهلل ايٛارلٟ ٚايدنتٛز  ًٞ اطٔ   طـ ٚغرلِٖ.  

 مولف في حياتي أصعب

قڀددحل  اٍ اؽدد ذ قددسازاا قددسٚز١ٜ ٚا زلدد١ أدا ٖٓد ى َٛاقددـ ؾددعب١ اڀًبددت َددي 

ٗ  ٚأغدددٖ  إٔدد ڄ ٗ ْؿطددٞ اتدد٢ ايٝددّٛ   أؾددعبايع٬قدد١ َددحل زؾدد م أ ددصا٤ ٗ ايٓكدد ٍ. َددٔ    

ٚٴقعت أَ ّ صٝ ز ؾع  َطدتؿص   ٚقٛٗ ٗ ٚ ٘ زؾٝل دز ٞ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحلخ  ٓدَ  

        ً ٝد١خ  َٔ قبٌ    ِ ؾد حل أَد ّ ايدس٥ٝظخ يٝ دلْدٞ  ًد٢ اـٝد ز ي٬مٝد ش  ڀسٜكد١ قب

خ  أٚ َدحل ا ددٔ  "ٜٚكؿدد َڀٝدحل  " ٓددَ  قد ٍ يدٞ: اددد َٛقؿدو ٖدٌ أْددت َدحل ا دٔ  ُدو         
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خ ٗ ايٛقدت ايدرٟ ند ٕ ايدس٥ٝظ ؾد َت ڄ ٚنأْد٘ َٛاؾدل  ًد٢ َد           "ٜٚكؿد ض ٌٕ" ُٞ 

 ٜكٛي٘    ِ.

ؾدـ ا دٔ َددٓڀكَخ    اٍٖدرا إٛقدـ ايؿدع  اضددتؿصْٞ ٚ عًدي فددلاڄ ي٬مٝدد ش      

نٓدت أابددر إٔ أؾدٌ ايٝدد٘ ٭ْدي نٓددت    ٖٚدٛ َٛقدـ مل أنددٔ أؾهدس ؾٝدد٘ ؿٛتٗد  َٚدد      

ايڀدسف اٯصدس ايدرٟ ند ٕ َڀٝدحل َدٔ        اٍأا  ض ٌٕخ ٚا٭ضٛأ َٔ ذيو أْي ذٖبت 

زَدددٛشٙخ ؾٛ ددددا أْدددي َ ددد ز غدددو  طددد  ٥٫ٚدددٞ إعدددسٚف يًدددس٥ٝظ ضددد ٌٕخ يدددٝظ    أ ددسش 

ايػددو َددٔ قبددٌ َڀٝددحلخ ٚيهددٔ َددٔ قبددٌ قٝدد داا أصددس٣خ ٖٚددٛ َدد  اؿددٌ   يددراا أثٓدد ٤     

َدٔ ايطد  لخ    أؾدع  يس٥ٝظ ض مل ز ٝحلخ ٖ   عًدي ٗ َٛقدـ   إٛا ١ٗ َحل فُٛ ١ ا

ا٫ْطددجل   َددٔ َهدد ٕ إعسندد١  عددد إٔ غددعسا أْددي ٗ ٚقددحل اددسع     اٍاقددڀسزا ؾٝدد٘ 

 َٚطتٗدف َٔ ايڀسؾٌ.

ًځٌ قُدد        ٚٗ ق ١ُ٥ إٛاقـ اؿس ١ ٚايؿعب١ ادأاٞ قكد١ٝ اْؿؿد يٞ  دٔ إٓ قد

ن ْدد  قدددٚاٞ ٗ ايٓكدد ٍ  ؾدد حل إؿددًٞ ٚايطددًڀ ٕ قُددد  ٝدددزٚعخ ٚأ ددذلف أُْٗدد    

 ضدتعُ ز ٚز ڀتي  هٌ َُٓٗ   ٬ق١ َت١ٓٝ ق ١ُ٥  ٢ً زا ڀ١ ايٓك ٍ ايدٛطي قدد ا٫  

ٚ ٥٬ُددد٘. ٚقدددد ُ دددٌ ذيدددو إٛقدددـ ايؿدددع   ٗ اؽددد ذٟ قدددساز ا٫يتجلددد م   ؾبٗددد١        

ايكَٛٝدد١ ص٬ؾدد ڄ ٕٛقددـ ٚزغبدد١ ايددس ًٌ ايًددرإ زؾكدد  ذيددو ع دد١ أُْٗدد  قددد ضددبك           

ك١َٝٛخ ٚإٔ  ٢ً اٯصسٜٔ  ا٫يتجلد م  ٗدِ ٚيدٝظ ايعهدظخ     أٚي٦و إ٪ضطٌ يً ب١ٗ اي

 اؿ ؾٌٝ ذيو ضبل ذنسٖ  ٗ ؾؿٌ ض  ل.

إػدد نٌ ٚإٛاقددـ ايؿددعب١ ايددَ ٚا ٗتٗدد . َٚٓٗدد  ْطددتدٍ  ًدد٢ إٔ    أ ددسشاًهددِ ٖددٞ 

 اٍقددد ٜؿددًٕٛ   أاٝ ْدد ڄإٛاقددـ ٚا٭ادددا  ػعددٌ ايسؾدد م ايطدد ٥سٜٔ ٗ طسٜددل ٚااددد       

اـ٬ف ٫ ٜؿطد يًٛد قك١ٝخ ؾد٬ شيدت أادتؿٜ     َؿذلم ايڀسمخ ٚزَ  ىتًؿٕٛ ٚيهٔ

َػ  س ا٫اذلاّ ٚايٛؾ ٤ يًدس٥ٝظ ايػدٗٝد ضد مل ز ٝدحل ٚ  ٥ًتد٘ اتد٢ ايًجلٛد١خ نُد          

ْعدتي يكدد ٤اا ٚدٜدد١ َددحل شًَٝددٞ ٚزؾٝكدٞ ٗ ايٓكدد ٍ قُددد ؾدد حل إؿددًٞخ ٚ كٝددت    

ٚؾٝ ڄ َع٘ ات٢ ايًجل١ٛخ ٚمل أشٍ ندريو َدحل ندٌ ش٥٬َدٞ ايدرٜٔ ند ْٛا ٗ ايكٝد د٠        

 ١ًٝ ٗ َٓڀك١ ٜ ؾحل بْراى أٚ غرلِٖ.اا

خ أٚ غرلٖددد  ايٝٗددد إ ٖدددرٙ ايكؿدددـ ٚا٭اددددا  إأضددد ١ٜٚ ضدددٛا٤ اًدددو ايدددَ أغدددسا  

ايتُطو  د يكٛاٌْ ٚاڀبٝكٗد   ؿدساَ٘  ًد٢ اؾُٝدحلخ       اٍَد٣ ا  تٓ   اٍاسغدْ  

ٚقسٚز٠ اضتك٬ٍ ايكك ٤ ٚاكٜٛت٘خ يٝهٕٛ قدُ ١ْ دا٥ُد١ ؿٝد ٠ ادس٠ نسّد١خ ٜعدٝؼ       

يػع  بٌَٓ َتط ٜٚٔ ٗ اؿكدٛم ٚايٛا بد اخ اٝد ٠ ص يٝد١ َدٔ ايكدسازاا       ؾٝٗ  أؾساد ا

 ا٫زػ ي١ٝ ٚايت ٜٛٔ ٚاٱقؿ ٤ ٚااته ز اؿكٝك١. 
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نُ  اعًُٓد  ٖدرٙ ا٭صڀد ٤ ٚا٭اددا  إأضد ١ٜٚخ آْد  ع  د١ َ ضد١ يت بٝدت َبددأ           

ايدّكساطٝددد١ ٚاؿسٜددد١ ٚايػدددؿ ؾ١ٝ ٗ اٝ آددد خ نجل  تٓددد  يًُددد ٤ ٚاشلدددٛا٤خ نُددد  إٔ     

 ١ْ ا٫نٝددد٠ أٜكدد ڄ يعدددّ اهددساز أصڀدد ٤ إ قددٞخ ٖددٛ ايتُطددو ٚايتڀبٝددل شلددرٙ   ايكددُ

إبدد د٨ ٗ اؿٝدد ٠ ايَٝٛٝدد١ يهددٞ ْددس٣ َطدد ا١ يًددسأٟ ٚايددسأٟ اٯصددس ٚيتطددتُس دَّٛدد١    

 اؿٝ ٠ دٕٚ َعٛق ا.      

 ية نسانالموالف اإل أبرز

ْ إ ٜعددسف قُٝد١ اؿسٜدد١خ َٚعٓدد٢ اٱ  ْطدد ٫ٕ ٜطدتڀٝحل اٱ    ٜعدد ْٞ ١ٝخ ا٫ځٸ  ٓدددَْطد 

 ا١ٍٝ اٗدددف اْطدد َْددٔ ايكٗددس ٚايًٛددِخ نُدد  إ ايكدددز٠ ٚاٱزاد٠  ًدد٢ اؽدد ذ َٛاقددـ     

َطدد  د٠ اٯصددسٜٔ  ػددة ايٓٛددس  ددٔ ايٓتدد ٥  إذلابدد١  ددٔ ذيددوخ ٫ اتددأاٞ ا٫ځٸ  ٓدددَ      

 ١ٝ ايٓب١ًٝ.  ْط ْذز٠ٚ اسٜت٘خ َتػبع ڄ   يكِٝ اٱ اٍٜؿٌ إس٤ 

  ْدددد   اٍاهللخ بثددددسا ايٛقددددٛف  ٚأقٛشلدددد    كدددد١ ٚزاادددد١ قددددُرلخ أْدددد٘  تٛؾٝددددل َددددٔ    

قؿدد١  اٍااتدد  ٌ ٚايكددعؿ ٤ ٚإًٛددٌَٛخ قدددز ا٫ضددتڀ  ١خ ٚقددد ضددبل ٚإٔ أغددسا      

 بدايك دز  ايعؿٝؿٞ ايرٟ أْكراد٘  ٓددَ  ند ٕ َعسقد ڄ يٲ دداّخ ٚندرا ايعبدد ايدرٟ         

اسزاد٘خ ٚؾددٜكٞ ايسضد  ٞ ايدرٟ ضد  دا٘ اتد٢ ؾد ز َدٔ أغدٗس ػد ز ايدرٖ خ ٖٚٓد ى             

ـ  أاددرنس َٓٗدد  اْدد٘ ذاا َددس٠  دد ٤ا اَددسأ٠ اػددهٞ أْدد٘ مت أصددر       َٛاقددـ ندد رل٠ ٚقؿدد

 صٜدس٠ ضدكڀس٣خ ع د١ أْد٘ قڂدبة       اٍا ٓٗ  ايٛاٝد ٚاؿ ق٘ قطساڄ ٗ اؾدٝؼ ْٚؿٝد٘   

اؾُٗٛزٜدد١ ايعس ٝدد١ ايُٝٓٝدد١ يػددسض    اٍ ًٝدد٘ أثٓدد ٤ ق ٚيتدد٘ اـددسٚع  دددل اؿدددٚد    

 ٓؿطددٞ  ٕك  ًدد١   ا٫غددذلا  ٗ إًُهدد١ ايعس ٝدد١ ايطددعٛد١ٜخ ٚقددد  زثٝددت ؿ شلدد  ٚذٖبددت     

ايددس٥ٝظ ضدد مل ز ٝددحل ٫ضددت ساع أَددس اٱ ؿدد ٤ ٫ ٓٗدد خ ٚشلددرا ايػددسض أٜكدد ڄ ضدد ؾسا ٗ      

 اٍ صٜدس٠ ضدكڀس٣ ٭صدر ايٛيدد َعدٞ اتد٢ أٚؾدًت٘         اٍااد٣ ايڀ ٥ساا ايعطهس١ٜ  

َٓصيدد٘ ٚضددًُت٘ ٭َدد٘خ ٚقددد ؾساددت ؾسادد  غدددٜدا  عددٛد٠ ا ٓٗدد خ نُدد  غددعسا غ ؿددٝ        

 ٝ  ٜسقٞ ايًچ٘.اْط ٬ْ  طع د٠ نبرل٠خ نٕٛ َ  قُت  ٘  ُ

َٓصيدٞ ٖٚدٛ ٜبهدٞخ     اٍٖٚٓ ى قؿ١ أصس٣  أارنسٖ خ ؾراا َدس٠  د ٤ ز دٌ   دٛش     

   ٚ ٜٴددرنسخ ٚؾدد٢ اًددو    اٜدا ددغدد زا ڄ قؿدد١ ا ٓدد٘ ايددرٟ مت ا تك يدد٘  ٘ ايطدد ٔ دٕٚ ضددب  

ا٭ثٓددد ٤ قددد ّ ايس دددٌ  كدددـ ؿٝتددد٘ أَددد َٞ. ٚقدددـ ايًجلٝددد١ َعٓددد ٙ ٗ ايعدددسف ايكبًدددٞ     

. ن ٕ ذيو إٛقـ َ٪ثساڄ  داڄ   يٓطدب١  ٘ٓبػٞ ْؿساٞ أْ٘   ٤ َطتٓ داڄ ْٜٚط ْٚاٱ

ضدد ٔ ق ؾٛدد١ أ ددٌخ    اٍٞخ ؾتٛ ٗددت َب غددس٠  ْطدد ْيددٞخ ٖددص َػدد  سٟ ٚٚ ددداْٞ اٱ   

٭ ددسف اؾٗدد١ ايددَ اات صادد٘خ ٚ عددد إ  سؾددتخ ا  عددت قكددٝت٘خ اتدد٢ أصس تدد٘ َددٔ           

 اٍايطدد ٔ. ٚيهددٔخ نُدد  ٜكدد ٍخ  ٜدد  ؾسادد١ َدد  ُددتخ ؾكددد قڂتددٌ ٗ ايڀسٜددل ٖٚددٛ   ٥ددد    
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يدد٘ قددُٔ فُٛ دد١ ندد ْٛا زانددبٌ ٗ ايطددٝ ز٠خ اٝددك ا ذلقددتِٗ فُٛ دد١ َددٔ    َٓص

 إساصق١ ايك دٌَ َٔ اؿدٚد ايػُ ي١ٝ ٗ ايط١ًٝ ايبٝك ٤.

بصدسخ ند ٕ ٬َاكد ڄ  تُٗد١ ا٫ْتُد ٤ يتٓٛدِٝ ضٝ ضدٞ         ْط ٕٖٚٓ ى قؿ١ أصس٣ ٱ 

غددرل اؿددص  اؿدد نِخ ٖٚددٛ َدد  ندد ٕ غددب٘ قكددٛزخ ٚشلددرا ايطددب  اڂؽڂددر عكدد٘ قددساز       

ٞٳٸخ ط يبدد ڄ    ا ٱ ددداّ َددٔ قبددٌ ايكٝدد د٠ ااًٝدد١ ٗ ٜدد ؾحلخ ٚمل ٜهددٔ أَ َدد٘ ضدد٣ٛ ايً دد٤ٛ ايدد

ٓٹٸٞ اْك ذ اٝ ا٘خ ٚ٭ٕ ايت١ُٗ   ط١ًخ َٚطدأي١  ك ٥د٘ ٗ ٜد ؾحل ؼدت ٓد َٜ ضٝطدب         َ

صدد زع ادددٚد اؾُٗٛزٜدد١خ  عدددٖ    اٍ٘  صسا ددَػدده١ً َددحل ايكٝدد د٠ ااًٝدد١خ يددرا قُددت   

ايتؿسؾ اخ ٚارٳٸزا أ كد ٤ ايكٝد د٠ ااًٝد١ ٗ ٜد ؾحلخ     أ ًٓت َٛقؿٞ إع زض ٕ ٌ ٖرٙ 

 ١ٝ ٚإط١٦ٝ يطُع١ ايدٚي١.ْط ْاٱغرل   ُ ٍَٔ َػب١ ا٫ضتُساز ٗ َ ٌ ٖرٙ ا٭

ايدٛطٔخ ٚنٓدت قدد ْطدٝت٘ ٚمل أ دد أادرنس         اٍ عد َسٚز شَٔ طٜٛدٌ  د د ايس دٌ    

ٚاذا  ؾددٛزا٘خ ٚٗ ذاا ٜددّٛ نٓددت ٚاقؿدد ڄ أَدد ّ َسنددص ؾددساؾ١ ٗ َدٜٓدد١ نددسٜذل  دددٕخ       

ٞٸ قددد ٬٥ڄ:" ٖدددٌ اْدددت ؾددد حل     ػددد ـ وددددم  عٝٓٝددد٘ مدددٟٛ  دددد٠ َدددسااخ ثدددِ اٛ ددد٘ ايددد

ؾ قدددٌ ". قًدددت: ْعدددِ.   ٓددددٖ  مل ٜتُ يددددو ْؿطددد٘ ؾ اتكدددٓي  كددد٠ٛخ قددد ٬٥:" ٖددددٌ         

 ارنسْٞ ".  

قًت ي٘: أ رزْٞ زَ  ؾ ز يٓ  شَٔ طٌٜٛ ؾًِ ا دد أادرنسىخ َدٔ اْدت . قد ٍ: أْد         

  ٫ْتُ ٤ يتِٓٛٝ ضٝ ضٞ بصس غدرل اؿدص     بد اهلل ؾ حل  بدز ٘ ايرٟ نٓت َتِٗ 

ا٫غددذلانٞخ ٚنٓددت ٬َاكدد ڄ َٚڀًٛ دد ڄ يٲ ددداّ ؾً ددأا ايٝددو ٚأ تكددت زقددبَ َددٔ       

ٗٳٸًت ضددؿسٟ   صدد زع اؿدددٚد. ندد ٕ َٓتػددٝ ڄ اٝٓٗدد خ ٚؾدد٢ ٜدددٙ نددٝظ      اٍاٱ ددداّخ ٚضدد

ًَدد٤ٞ  دد يٓكٛد ْدد ٚيي اٜدد ٙ قدد ٬٥ڄ: صٴددر ٖددرٙ ايٓكددٛدخ أْدد  ٗ ا يدد١ َٝطددٛز٠ ٚاؿُددد هللخ    

َدد  ٖددرا  ددص٤ َددٔ زد اؾُٝددٌ ايددرٟ ٫ أضددتڀٝحل إٔ ا  شٜددو  ًدد٢ َدد  قدَتدد٘ َعددٞ.     ز

يهدٓي أ ددا ايٝد٘ ايهددٝظخ ٚغدهسا٘خ ٚقًدت يد٘: اؿُددد هلل ايدرٟ نتد  يدو ايطدد١َ٬          

ٚمل أنددٔ اٝٓٗدد  ضدد٣ٛ ضددبب  ٱْكدد ذ اٝ اددوخ أغددهسى  ًدد٢ َػدد  سى ايڀٝبدد١ ؾأْدد          

ازقدد ٤ٶ هلل ٚيكددُرلٟ.  َٚدد  قُددت  دد٘ اٝٓٗدد  ندد ٕ     خأٜكدد ڄ ادد يَ َٝطددٛز٠ ٚهلل اؿُددد  

ٞٸ  دٖػدد١ ٚقبدد١ ط يبدد ڄ إٔ ًٜتكدد٢  ددٞ َددس٠             غدد دز ا٭مح  بددد اهلل إهدد ٕ ٖٚددٛ ٜٓٛددس ايدد

١ٝ زا٥ع١ ابعك ايسااد١ ٚايسقد٢ ٗ   ْط ْاٱ  ُ ٍأصس٣خ يكد غعسا اٝٓٗ  نِ ٖٞ ا٭

 ايٓؿظ ٚإطس٠ يٮصسٌٜ.

ٝد١خ  ضد ؾس   ٖٚٓ ى قؿ١ أصس٣ اتعًل  أاد إػذل دٌ  ٗ اي٫ٜٛد ا إتجلدد٠ ا٭َسٜه   

يككددد ٤ اٱ ددد ش٠ ٗ َٓڀكتددد٘ ٜددد ؾحلخ  ٗ ؾدددذل٠  ايطدددبعٝٓ اخ ايدددَ ااطدددُت   ؿُددد ع        

اي ٛزٟ ايصا٥د ٚايتعب١٦ قد أَرلن خ ٚن ٕ ٖرا إػذل  ايددل٤ٟخ ٚازلد٘ ؾد حل  بدد     
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ٚ ٢ً ضبٌٝ  "َكٌٝ ايك ا"َه ٕ   ّ ٜط٢ُ  اٍايس  ايعب دٟخ قد ذٖ  ٗ أاد ا٭ٜ ّ 

سٜٔ أْد٘ ز دٌ َٗدِ يد٘  ٬قد ا َدحل غ ؿدٝ ا ضٝ ضدٝ٘         ايدزدغ١ أزاد إٔ ٜٛٗدس يًجل قد  

أَسٜهٝد١ ٚإٔ أَسٜهد   ًدد دّكساطدٞخ ٚأغد ز أْدد٘ ُهدٔ َدٔ َك  ًد١ ايدس٥ٝظ ا٭َسٜهددٞخ          

ٖٚددٛ ٗ اؿكٝكدد١ مل ٜك  ًدد٘خ ٚ ًدد٢ اثددس ذيددو مت ا تك يدد٘ ٚايتجلكٝددل َعدد٘ ٚا تبدد زٙ         

٘  ددٔ   ضٛضد ڄ.  ٚ ٓدددَ   سؾددت  ٗددرٙ ايكؿدد١ ذٖبدت ٕك  ًدد١ ايس ددٌ ٗ ايطدد ٔ ٭ضددأي   

يٞ إٔ نٌ َ  ق ي٘ ن ٕ فسد َصه ٗ  ًط١ قد اخ ٫ٚ اضد ع يد٘ َدٔ      أندقكٝت٘خ ؾ

ايؿددجل١خ ٚأْدد٘ مل ٜهددٔ ٜتٛقددحل إٔ ٜ٪صددر ن٬َدد٘ ٜٚدد٪ٍ  ٗددرٙ ايڀسٜكدد١خ ٚمل ٜدددزٟ اْدد٘      

ضدٝع ق   طددبب٘.  عدددٖ  أصس تدد٘ َددٔ ايطدد ٔخ ٚقددد ٚددٌ ايس ددٌ ٜتددرنس ٖددرا إٛقددـ    

ْ اٱ ا٭صڀدددد ٤ ايددددَ ازاهبددددت  طددددب  ٞ دا٥ُدددد ڄ نًُدددد  ق  ًتدددد٘. ٖٚددددرٙ ٚااددددد٠ َددددٔ  ْطددد 

  يطدددع د٠ ندددْٛي ُهٓدددت َدددٔ    ٚنٓدددت نًُددد  زأٜدددت ٖدددرا ايس دددٌ أغدددعس       إصاٜددددااخ

َطددد  دا٘ ٚاغدددعس  ددد ٭مل ندددْٛي أادددرنس اًدددو ايتؿدددسؾ ا اـ ط٦ددد١ ايدددَ أقدددسا      

  دٚيتٓ  ْٚٛ َٓ .

 لنميل الخالء سالمينافتتاح .وذكرى .لوحة د. الخاللي

رنساا اٝ اٞ ؾٝٗد خ ٚؾُٝد  نٓدت أ ؿدس     ٗ إسااٌ ا٭صرل٠ ٫ضتهُ ٍ نت  ١ َ

ذانساٞ  ؿساڄ يعًٗ  اكدّ يٞ غ٦ٝ ڄ َٔ ا٭ادا  ايَ غ زنت ؾٝٗ  أٚ نٓت غ ٖداڄ 

 ًٝٗدد خ ؾؿٛ ٦ددت  أاددد أ ٓدد ٥ٞ ٜكدددّ يددٞ  ؾددؿجل١ ايدددنتٛز  ًددٞ ؾدد حل اـ٬قددٞ ٗ     

 اُٝٓد  ند ٕ   ززلٗد      ٔ اؾتت ه طسٜل ْكٌٝ اـد٤٬ اعبرل١ٜ ايؿٝطبٛى ٚؾٝٗ  يٛا١ 

يػد٬ف   قبٌ أن دس َدٔ أز عدٌ   َد ڄخ     خأٍٚ َدزض١ ا داد١ٜ  ٢ً َطت٣ٛ ٜ ؾحل ط يب  ٗ

   نياْٛس ايؿٛز٠ أدْ ٠ .ف١ً نيايػب   ٚايڀ٬   ايَ ن ْت اؿدز اٝٓٗ    ٫ضتٓطٌ

ّ ؾادددث ڄ آ ضددت٘ ٚمل أنتدد   ٓدد٘خ    اددٞنساع دا ذضددتؾأ اعًٝكدد ڄ  ٖٓدد  كددسزا إٔ أقددد

ٚ كتؿساڄ اٍٛ ٚسٚف اًو إٓ ضدب١خ يهدٞ  أڂضد  د ٗ     اًدو إساًد١.    اْؿد ف ٚؾدـ 

٫شيت أارنس  ٝداڄ  أْ٘  عد اضتهُ ٍ غل طسٜل ْكٌٝ اـ٤٬ طًبت  ؾ١ٓ إدٜسٜد١  

ايدس٥ٝظ ضد ٌٕ ٗ    قٓد ع  دٕ ٱ اٍيًتِٓٛٝ ايطٝ ضٞ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ َي إٔ أڂض ؾس 

ٜٴػٳدددسٿف أ ٓددد ٤ إدٜسٜددد١ ٗ ٜددد ؾحل ٗ اؾتتددد ه ذيدددو إػدددسٚع. نددد ْٛا         إٔ ٜهدددٕٛ ٖدددٛ َدددٔ 

ٕ ايع٬قدد ا ايسؾ قٝدد١ ايددَ اددس ڀي  دد يس٥ٝظ ضدد مل ز ٝددحل  ًددٞخ ايددَ  ُكتٗدد    ٜدددزنٛ

ضددٓٛاا َساًدد١ ايهؿدد ه إطددًو َٚدد   عدددٖ  ٚشلددرا مت اصتٝدد زٟ شلددرٙ إُٗدد١..  ق  ًتدد٘         

ٚنٓت ادزى   ٕ إػسٚع يٝظ   ؿ ِ  ايرٟ ٜطتد ٞ إ وكس ايدس٥ٝظ  ػ ؿد٘.   

مل اهددٔ ن ؾٝدد٘ يٛاددددٖ  ٗ   يهددٔ أُٖٝدد١ إػددسٚع ندد ٕ  طدددب  إ ا تُدد داا ايدٚيدد١       
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 ٓ ٤ إٓڀك١ إ ٜكدَٛا ِٛذ  ڄ زاقٝ  ٗ ايعٌُ أاضتهُ ٍ غل ايڀسٜل يرا ن ٕ  ٢ً 

 ايڀٛ ٞ إدلَ  ٗ إط  د٠ ٫ضتهُ ٍ آؿٝر إػسٚع.

ٗ ؾذل٠ ايطبعٝٓ ا ن ٕ اص٬ف ايس  ٍ ٚايٓط ٤ َ تًدـ اْتُد ٤ااِٗ ايڀبكٝد١    

ٞ قد  عٌ ن رلاڄ َدٔ إػد زٜحل ايع َد١ ادس٣     َ  ؾٝٗ  ايكڀ ع ايڀ٬ ٞ  يًعٌُ ايڀٛ 

ايٓٛز. شلدرا اقٓعدت ايدس٥ٝظ ضد مل ز ٝدحل  دإٔ قدَٚد٘ َٚػد زنت٘ ايػ ؿد١ٝ   ؿكدٛز           

ضددٝهٕٛ يدد٘ ٚقعددد ڄ ْدد٬ٝڄ ٗ ْؿدددٛع أ ٓدد ٤ إٓڀكددد١ ٚضددُٝٓجلِٗ ٖدددرا ا٫ٖتُدد ّ شٔددد ڄ        

  ٝد ڄ   دٜداڄ ٕصٜد َٔ إػ زن١ ايؿ  ١ً ٗ إػ زٜحل اـدَ ا١ٝ ايك د١َ. ند ٕ زدٙ اه 

َ٪نداڄ أِْٗ ٜطتجلكٕٛ ندٌ ايٛؾد ٤ ٚايتكددٜس ٚإٔ اكدٛزٙ يت٦ٓٗدتِٗ   لد شِٖ ٖدرا        

إٔ ٖٓد ى ضدب  بصدس هعدٌ يصٜ زاد٘ اًدو        اٍٖٛ أقٌ َ  ّهدٔ إٔ ٜكدَد٘خ نُد  أغد ز     

َٳدت قدَٝد٘           َع٢ٓ ٚضع د٠ ٖٚٛ أْ٘ ضدٝكڀحل اًدو ايڀسٜدل  ًد٢ ٚٗدس ضدٝ ز٠  عدد إٔ أد

اٜد١ َساًد١ ايهؿد ه إطدًو. ند ٕ ًُٜددو      ادٌ ند ٕ ٜكڀعٗد  َػدٝ ڄ  ًد٢ ا٭قددداّ ٗ  د     

ـ   ٓددددَ   انتدددٛ س  1١ايؿدددذل٠ ايدددَ أ كبدددت اْڀ٬قددد١ ثدددٛز٠       اٍ دددريو   ٌ  نًددد  عددد

ٌ   ددٌ ْػددبت  ايددَ اـ٬ؾدد ا ٘  ٚندد ٕ زدؾدد ٕخ قب ٥دد  َهتدد   َددٔ ٜطدد ؾس  إٔ اٝٓٗدد   ًٝدد

 اًددو  ق طعدد ڄ ٜدد ؾحل ثددِ ايبٝكدد ٤ ق ؾٛدد١  ٗ ْدد  ِ ذٟ اٍ اعددص ٗ ايكَٛٝدد١ اؾبٗدد١

 .زدؾ ٕ اٍ ٚؾٛي٘ ات٢ ا٭قداّ  ٢ً َػٝ ڄ ايٛ س٠ ايڀسم

ّخ َٜٛددد ڄ َػدددٗٛداڄ ٚعكدددٛز  1974ٜٛيٝدددٛ  20نددد ٕ اؾتتددد ه طسٜدددل ْكٝدددٌ اـددد٤٬ ٗ  

غددعيب َٓكڀددحل ايددٓٛرلخ ػطدددا ؾٝدد٘ َعدد ْٞ ٚاددد٠ ايٓدد ع ٚا٬ٓٗددِ ٚاددبِٗ يك ٥ددد   

 َطرلاِٗ ايس٥ٝظ ض مل ز ٝحل  ًٞ ز١ٓ اهلل  ًٝ٘.

ْڀًل  ًِٝٗ  ٌٝ اي ٛز٠ ايؿد  دخ  ايدنتٛز  ًٞ اـ٬قٞ ّ ٌ ِٛذ  ڄ  ٕ  نٓ  

ذيو اؾٌٝ  ايرٟ ٢ِ ٚاس دسع ٗ نٓدـ ايت س د١ اي ٛزٜد١. ند ٕ اٝٓٗد  غد   ڄ ؾتٝد ڄ         

يهٓددد٘ َتجلدددددث ڄ يبكددد ڄ ٚصڀٝبدددد ڄ   ز ددد  ٚشلددددرا نٓددد  ْٛنددددٌ ايٝددد٘ اكدددددِٜ إٗس  ْدددد ا       

 ٚا٫اتؿ ٫ا ايع ١َخ ٖٚهرا ن ٕ أاد َكدَٞ ذيو إٗس  ٕ.

ل ا ا٘ ا٭ن د١ّٝ ٚ ًُد٘ اضدت ذاڄ    اٍؾب ٱق ؾ١  ًٝٓ  إٔ ْؿت س  ٘ ٚ أَ  ي٘   

ن١ًٝ ايذل ١ٝ ٜ ؾحلخ ؾأْد٘ ٜكدّٛ ظٗدٛد َتُٝدص٠ ٗ اٛثٝدل ٚادأيٝـ        -ٗ   َع١  دٕ 

ْٚػددس  ػددساا إ٪يؿدد ا ٗ ايتدد زٜ  ٚايددذلا  ٚايذلْدد١خ ٚ ًدد٢ ا٭صددـ اٛثٝددل ادد زٜ         

 .ايك د١َٝ٘ ؾًٝٓ  ٚيٮ ٝ ٍ اْط ْٚاسا  ٜ ؾحل ايك ٥حلخ ٜٚكدّ  عًُ٘ ٖرا صد١َ 

ٌڈ  ايّٝٛ أقٍٛ يًدنتٛز  ًٞ  أْ٘ زَصٷ ؾٌٝ  ِٛٝ   ؽ ٚأثٻس ٚادأثٻس ٚاضدتؿ د    ْٝ

ٓٸٛ ّ ٚايك ْٕٛ.  َٔ َسا١ً َ   عد ا٫ضتك٬ٍ ايٛطي ٚ ٓ ٤ دٚي١ اي
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 ةــمـاتــالخ

 عد ؼكٝل ا٫ضدتك٬ٍ ايدٛطي ن ْدت ايؿسؾد١ َت اد١ أَد َٞ ٭ٕ أابدٛأ إٓؿد          

ايعطدهسٟ أٚ اٱدازٟ اي٥٬ددل  ددٚزٟ ٗ َساًدد١ ايهؿد ه إطددًوخ ٚإٔ  أ دٝؼ ٚأضددتكس ٗ      

ٚطي َ ٌ غرلٟ َٔ زؾ م إسا١ً إٓ قًٌخ  ؾدٚزٟ ايٓكد يٞ مل ٜهدٔ  أقدٌ َدٔ دٚز     

  ْ ٗدددِ ٜطدددتجلكٕٛ إساندددص ايعًٝددد  ٗ ايطدددًڀ١خ ضدددٛا٤     نددد رل َدددٔ ايسؾددد م ايدددرٜٔ زأٚا أ

 ايعطهس١ٜ َٓٗ  أٚ إد١ْٝ.

 ٝد إٔ ايب ٚٚؾ ٥ٞ يًدٛطٔ ند ٕ أقد٣ٛ َدٔ زغبد اٞ ايػ ؿد١ٝ ٗ اؿؿدٍٛ  ًد٢         

ٚٚٝؿدد١  طددهس١ٜ أٚ ادازٜددد١ ابعدددْٞ  ددٔ ايدددرٚد  ددٔ اٝدد ض ايدددٛطٔ  ٚؼكٝددل ا٭َدددٔ        

ٌ  ١ٗ إٓدد طل اؿدٚدٜدد ضددتكسازٚا٫ إػدد نٌ ايع يكدد١  أٓددٞ ادددٚدٖ  ٚ أضدد  د ٗ ادد

ايكدّدد١ ٚاؿدٜ دد١  ددٌ إددٛاطٌٓخ ٚأ ُددٌ َددحل إطدد٦ٛيٌ اٯصددسٜٔ  ًدد٢ ا دد د٠  ٴددس٣         

 يًُٛاطٌٓ.     ضتكسازايٛاد٠ ٚا٭يؿ١  ٌ ايٓ ع ٚصًل ا ي١ َٔ ا٭َٔ ٚا٫

ايّٝٛ ٚأْ  أنتد  َدرنسااٞخ أغدعس   يسقد  ايتد ّ ٚايڀُأْٝٓد١ ٗ أْدي مل أضدتػٌ          

 ٕؿددًجل١ ايٓدد ع ٚيًجلؿدد ٚ  ًدد٢ ضدد٬َتِٗ ٚندلٜدد ٤ِٖ.    َٜٛدد ڄ ضددًڀَ أٚ ٖٝددبَخ ا٫چ 

ؾددجلٝو إٔ اؿددٜ مل ٜطدد  دْٞ إٔ أاؿددٌ  ًدد٢ أٟ قطدد٘ َددٔ ايتعًددِٝخ  يهددٔ اؿٝدد ٠   

 ًچُددتي ايهدد رل َددٔ ايدددزٚع ٚايت دد ز  ٚن ْددت َدزضددَ اؿكٝكٝدد١. ؾكددد  ًُددتي        

 كطددٛاٗ  ٚ آٛ ٗدد  ٚاصددت٬ف قڀ اٗدد  ْٚ ضددٗ  نٝددـ أاع َددٌ َددحل ايٓدد ع   ٭ضددًٛ     

 ٜك١ ايَ ٜطتجلكْٛٗ .  ٚايڀس

ْ ن ٕ يهدٌ َساًد١ ٗ اٝد اٞ قطدڀٗ  ٗ اثدسا٤ ٚادسانِ صدلاادٞ اٱ        ١ٝ.  ػدت  ْطد 

 دص٤اڄ َدٔ طؿددٛيَ ٗ  ددٕخ ايددَ أاببتٗد خ ٚ سؾدت ؾٝٗدد  نٝدـ ٜعددٝؼ ا٭طؿد ٍ َددٔ         

أ ٓدد ٤ ايددٛطٔ ادد ٫ا ايتػددسد ٬َٚاكدد ا ايػددسط١ ٚايبًدٜدد١ ٚاؿسَدد ٕ َددٔ ايدزاضدد١.       

َػدد دز٠ ٚطددِٓٗ ٚؾددسام  اٍب   ايددَ ادددؾحل يهدد رلٜٔ  سٸ ددت اٝدد ٠ ايػس دد١ ٚ سؾددت ا٭ضدد 

أًٖدددِٗ ٚأابددد  ِٗ َدددسغٌُخ ٚ ػدددت ٚ ددد ٜؼ َع ْددد ٠  إػذل دددٌ ٚٚدددسٚف َعٝػددددتِٗ         

ٚ ًُددِٗ ايك ضدد١ٝ ٗ  ايػس دد١ اتدد٢ ٜ٪َٓددٛا ٭ًٖددِٗ اؿٝدد ٠ ايهسّدد١. ٚ ػددت اؿٝدد ٠          

ص ايهددسِٜ ٚايعصٜدد ْطدد ٕايكبًٝدد١ ٚاعًُددت قٛاْٝٓٗدد  ٚأ ساؾٗدد  َٚدد ذا ٜعددي إٔ ؼؿددٜ يٲ  

نساَت٘ ٚقدزٙخ ٚ  يكدز ذاا٘ اٹنتٜٛت َرضٞ ايؿدً ايكبًٝد١ ايبػٝكد١ ٚ سؾدت قُٝد١      

 ٚأ١ُٖٝ اـ٬ف َٓٗ  ٚاضت٦ؿ ٍ غأؾتٗ .  

ٚٗ َساًدددد١ ايهؿدددد ه إطددددًو اعًُددددت  ايعُددددٌ ايطددددسٟ إددددِٓٛ ٚاشلدددد دفخ ٚاؿدددد       

ٚاٱص٬ف يًٛطٔ ٚيًػع خ ٚنٝـ آػدأ  ٬قد١ أصٜٛد١ ٜكدجل٢ ايسؾٝدل َ يد٘ ٚدَد٘        
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 ٜدد١ زؾٝكدد٘ ٗ ايهؿدد ه إطددًو َددٔ أ ددٌ ؼسٜددس ايددٛطٔخ ٚضددأٌٚ أؾت ددس       يٓؿددس٠ أٚ ٓ

  أْي ااد إط ٌُٖ ٗ ايهؿ ه إطًو ٚؾٴٓ ع ؾ س ا٫ضتك٬ٍ ايٛطي.

١ٝ فتُعدددد١ أشلُددددتي ؾددددٔ ايتع َددددٌ َددددحل ايٓدددد ع ٚؾكدددد ڄ       ْطدددد ْٖددددرٙ ايت دددد ز  اٱ 

أ ددداڄ يتؿددٓٝؿِٗ ا٫ تُدد  ٞخ ايكبًددٞ ٚا٭ضددسٟ. ؾ ٕعدد دٕ ا٭ؾدد١ًٝ ٚايٓكٝدد١ ؼددتؿٜ      

 أؾددد يتٗ  ْٚك ٥ٗددد خ َُٗددد  اكًبدددت ايٛدددسٚف ٚإساادددٌ. ٚأَ ددد ٍ ٖددد٪٤٫ ٜطدددتجلكٕٛ إٔ      

ْؿددٕٛ نددساَتِٗ ٚمؿددٜ ندلٜدد ٥ِٗ اتدد٢ ٚإ اصتًؿددٛا َعٓدد   دد يسأٟ أٚ ايتٛ ددد٘.         

ٚ ًٝٓدد  دا٥ُدد ڄ إٔ ابجلددك  ددٔ قٛاضددِ ٚقٓ  دد ا َػددذلن١ اهددٕٛ أزقدد١ٝ ّهددٔ إٔ ْكددـ      

 ز. ًٝٗ  َعِٗخ ات٢ ُد ٚاذلض   طٛز اي ك١ ٚاؿٛا

يكد  ًُت نٌ َ  أضتڀٝحل يسؾحل ايًِٛ  ٔ ايٓ ع. أْؿؿت إٗ  س ايدرٟ ند ٕ    

ايبعة ٜٓٛس ي٘ ٚنأْ٘   اد يٛطٓ٘ َٚتٗس  َٔ صدَتد٘ يٝ ددّ أزض ٚطدٔ غدرلٙخ     

َت  ًٌٖ ايٛسٚف ايَ ق دا أ داد نبرل٠ َٔ أ ٓ ٤ اؾٓٛ  ايعس ٞ يًٗ س٠. اًو 

ٗ ٜددّٛ َددٔ ا٭ٜدد ّ  طددببٗ . ايٛدسٚف  ػددتٗ  أْدد  غ ؿددٝ  ٚػس ددت َسازاٗد  ٖٚدد  سا     

يكد أٜكٓت َٓر  دا١ٜ ايطبعٝٓ ا إٔ اعٝٝي نُط٦ٍٛ  طدهسٟ ٗ إٓڀكد١ ٖدٛ  ُدٌ     

ْبٝدٌ اككددت َددٔ ص٬يدد٘ أٖدداؾ  ْبًٝدد١ ضددأٌٚ أؾت ددس  ددٚزٟ ؾٝٗدد  َددحل  كٝدد١ ش٥٬َددٞ.      

ؾ ؾُٗٛزٜددد١ ايؿتٝددد١ ابٓدددت اٝٓٗددد  اٜدٜٛيٛ ٝددد١  دٜدددد٠ أض ضدددٗ  ايؿهدددس إ زنطدددٞ        

رٟ بَددٔ ايٓدد ع  ٓ  ادد١ ٗ ا٫ؼدد د ايطددٛؾَٝ ٚ عددة دٍٚ  ايًٝٓددٝيخ ذيددو ايؿهددس ايدد

َدد  ق يدد٘  اٍأٚزٚ د . شلددرا ؾدد ٕ  أضدٝ د ايهدد٬ّ ٚ عددة إصاٜددٜٔخ ٖددٔ ندد ْٛا ٜكدٝؿٕٛ      

َدد زنظ ٚيٝددٌٓخ قددد أزادٚا إٔ ىًكددٛا ثددٛز٠ ٓددسا٤ ٗ  بدد ٍ ٜدد ؾحلخ ٜڀبكددٕٛ قدد ْٕٛ         

ٗ  ايس٥ٝظ ض ٌٕ ايصزا ٞ  ٢ً إدز  ا ايصزا ١ٝ ايؿػرل٠خ اًو ايَ ٚؾؿ ؾ٬هاٱ

 أْٗدد  أغددب٘  هساضددٞ ايطددُٝٓ خ  ٚايددَ ٫ ٜطددد قؿددٛشل  زَددل  ددٛع ايعدد ٬٥ا إ يهدد١.    

َِٚٓٗ َٔ زأٟ إ ايكُ ١ْ اؿكٝك١ٝ يت بٝت ٖدرا ايٓٛد ّ ٚاسضدٝ  ٖدرٙ ا٫ٜديٛ ٝد١      

يددٔ ٜددأاٞ ا٫چ   يككدد ٤  ًدد٢ أٟ غدد٤ٞ يدد٘ ؾدد١ً   ٕ قددٞخ َدد  ٗ ذيددو  دد داا ٚاك يٝددد     

٬َاكدد١ ٚاذ٫ٍ ٚضدد ٔخ  ددٌ ٚػٗٝددص قددٛا٥ِ    اٌٍ اعدددٸ٣ ذيددو  ْٚددٛاَٝظ اجملتُددحلخ  دد 

ٚايطد٬طٌ   ضدتعُ ز اٱ داّ يهٌ َٔ ي٘ ؾ١ً َ  ن ٕ ٜطد٢ُ   يعٗدد ايب ٥دد  ٗدد ا٫    

 ٚإػ ٜ .

ٞٸ ٚا يب  ايدؾ ع  ٔ ٖ٪٤٫ ايٓ ع ٚٓ ٜتِٗ َٔ اٗٛز ٚغدڀجل ا   ٚن ٕ وتِ   ً

كٝكٝد١ يًٓد ع قبدٌ اي دٛز٠خ     ايسادٜه يٌٝخ ايدرٜٔ مل ٜعٝػدٛا أٚ ٜطدتٛ بٛا ايٛدسٚف اؿ    

ٚمل ٜؿكٗددٛا اؾٛاْدد  اؾًُٝدد١ يًهدد رل َددٔ أ ددساف ٚقددٛاٌْ إَٓٛٛدد١ ايكبًٝدد١. ؾٗددِ         

نددٌ طكددٛع ٚ دد داا ْٚددٛاَٝظ اجملتُددحل ٚأْٗدد خ اطدد  زأٜٗددِخ    آٍٜٛددسٕٚ  طددٛدا١ٜٚ 

ٟ ٜهدددٕٛ َدددٔ ّ زضددد٘ أٚ ٜدددداؾحل  ٓددد٘  سقددد١ ي٬ًُاكددد١خ أٚ ايطددد ٔ    اضدددتعُ زَدددٛزٚ  
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 نُد١.  عدة ٖد٪٤٫ اٜكد ڄ مل ٜهدٔ شلدِ زؾدٝد أٚ دٚز ؾعد ٍ         اٱ داّ  دٕٚ ق أاٝ ْ ڄٚ

ٗ َسا١ً ايهؿ ه إطًوخ ٚقًد١ َدِٓٗ ٖدٔ زنبدٛا قڀد ز اي دٛز٠ ٗ ااڀد ا ا٭صدرل٠خ         

ٓٴٕٛ ايتدٓٛرل ؾكد٘        اٍَِٚٓٗ َٔ اْتٛس  ط٬ٜٛڄ ٚؾٍٛ ايكڀ ز  بصدس َٛقدـ يد٘خ وطٹد

ٝٸ٦ٴٕٛ  ٓدددد ايتڀبٝدددل  ًددد   ٢ ايٛاقدددحلخ ٭ْٗدددِ مل ٚؾكددد ڄ ٕددد  اعًُدددٛٙ َدددٔ ايهتددد خ يهدددِٓٗ ضٳددد

 ٜتعًُٛا َٔ ػ ز  اؿٝ ٠  تعكٝدااٗ  ٚٚسٚؾٗ  ا٫چ ايٓصز ايٝطرل.

زغددِ إٔ َطدد٦ٛيٝ اٞ ايسزلٝدد١ ن ْددت  طددهسٜ٘ ا٫چ اْددي ضدد ُٖت ٗ غددل ايڀسقدد ا   

ٚ ٓددد ٤ إددددازع ٚقٝددد ّ ايتع ْٚٝددد ا ٚاػدددٝٝد ايطددددٚدخ ٚأغًبٗددد  مل اهدددٔ َدز ددد١ قدددُٔ    

 ًددد٢  ٬قدددَ إُٝدددص٠  سؾددد م ايددددز      اـڀددد٘ اـُطددد١ٝ ٕػددد زٜحل إٓڀكددد١خ َعتُدددداڄ   

ايڀٌٜٛ َٔ ايكٝ د٠ ايت زى١ٝ ٚٗ َكدَتِٗ ض مل ز ٝحل  ًٞ.  بدد ايؿتد ه ازل  ٝدٌ.    

 ًددٞ ْ ؾددس قُددد.  ًددٞ ضدد مل ايبددٝة. قُددد ؾدد حل َڀٝددحل.  دد  ِ ؾدد حل.  ًددٞ          

ؾدد حل  بدد د َكبددٌ.  ًددٞ  ددٓذل. ؾدد حل َؿددًو. ضدد مل ؾدد حل قُددد. قُددد ضددعٝد         

 ايٛيٞ..اخل.  بداهلل.  بد ايعصٜص  بد

إ ايع٬قدد١ ايٓكدد ي١ٝ ايددَ اٛادددٖ  ايككدد١ٝ ايٛااددد٠ ٚاشلدددف ايٛااددد ٚإددذلع        

ايٛاادخ ٚاـ ي١ٝ َٔ إؿ حل ايكٝك١خ اتبٌ ؾٝٗ  َع دٕ ايس  ٍ َٚع ٜرلِٖخ ٜٚؿدٌ  

أقؿدد٢ دز دد ا ْهددسإ ايددرااخ ايددَ ٜؿددبو ؾٝٗدد  اكدددِٜ    اٍؾٝٗدد  ايس دد ٍ اؿكٝكٝددٕٛ 

ايسؾد م أَدساڄ ٫ ادسدد ؾٝد٘خ  ٖٚدرا ايٓدٛع ٜعتددل عدل َدٔ          ايسٚه يتجلسٜس ايٛطٔ ٚٓ ١ٜ 

ٞٳٸ   أن س١ٝ ْٚطددد ْأقددد٣ٛ ايع٬قددد ا اٱ ٖددد  اضدددتُساز١ٜخ ٖٚدددٞ ايع٬قددد ا ايدددَ ضدددًٗت  ًددد

َطدد  د٠ ايددبعة ٚايدددؾ ع  ددِٓٗ ٚٓدد ٜتِٗ ٚؽؿٝددـ ايعكٛ دد ا  ًدد٢ ايددبعة ٖددٔ         

 ١ٜ.عُ زضتن ٕ ذْب٘ ؾك٘  ٬قت٘ ايكد١ّ   ٕػ ٜ  ٚايط٬طٌ أٚ َحل إ٪ضط ا ا٫

 ٝد إٔ نٌ َ  اكدّ ذندسٙخ مل ٜدسم ٭ٚي٦دو ايدرٜٔ ند ٕ ٜد٪زقِٗ ْؿطدٝ ڄ اْعدداّ         

أٟ ا زٜ  ْك يٞ اكٝكٞ شلدِ ٚأٟ  ٬قد ا اكٝكٝد١ َدحل قٝد داا ايطدًڀ١ َدٔ ايس ٝدٌ         

ا٭ٍٚ َدددٔ إٓ قدددًٌخ ؾطدددًهٛا َطدددًو اٱزٖددد   ايؿهدددسٟ ٚصًدددل ا يددد١ َدددٔ ايت ددددل      

َٴ   سنددددد  ايدددددٓكـخ ؾ ًكدددددٛا  ٚاشلُٝٓددددد١  ًددددد٢ إدددددٛاطٌٓ اتددددد٢ ٜعٛقدددددٛا غدددددعٛزِٖ 

  تؿسؾ اِٗ اشلٛ  ٤ اًو ا ي١ َٔ اـٛف ٚاير س.  

يكد اسددا ن رلاڄ ٗ ايهت  ١  دٔ أصڀ ٥ٓد  ٗ ايؿدً ايكبًٝد١خ ٚٗ َساًد١ َد   عدد        

ا٫ضددتك٬ٍخ يهددٓي غددعسا إٔ َددٔ ايٛا دد  إٔ انتدد  قؿدد١ ػس دد١ اٝدد اٞ نُدد  ٖددٞ      

ساًتٌ   قتكددد   ٚيدددٝظ نُددد  أاددد  إٔ اهدددٕٛ. ٚقدددد ا ٚيدددت ايهت  ددد١  دددٔ ٖددد اٌ إددد   

ٚ عَُٛٝدد١خ ٭ٕ ايػددسض يددٝظ ؾددتو إًؿدد ا ا نُدد١ ايتدد زٜ   أٚ إػدد زنٌ ؾٝدد٘  أٚ     

اٛ ٝدد٘ أؾددد  حل ا٫اٗددد ّ ٭غددد  ف  عٝدددِٓٗ دٕٚ غرلٖددِخ  ؾ يهدددٌ َٓددد  يددد٘ أصڀددد ٤خ ٚإ    
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اؿ ٚاددت دز دد ا ٚأا دد ّ اًددو ا٭صڀدد ٤. ٚ ددٓؿظ ايٛقددت ٫ أزٜددد إٔ ٜؿٗددِ أٚ ٜذل ددِ      

٨ ْؿطدٞخ َدٔ صد٬ٍ نتد  ٞ إتٛاقدحل ٖدراخ  َدٔ أصڀد ٤         ايبعة  أْي أاد ٍٚ إٔ  أڂ دس  

اًددو إددساًتٌخ  ددٌ أ ددذلف أْددي ٗ اؿٝدد ٠ ايكبًٝدد١ ٚااددداڄ َددٔ أ ٓدد ٤ ايكبًٝدد١ ايددرٜٔ   

  سؾتِٗ نٛاز  ٚ ٛاق  ؾت١ٓ ا٭ٌٖ ٭نٕٛ طسؾ ڄ َط ُٖ ڄ ؾٝٗ .

ٚٗ َساًدد١ َدد   عددد ا٫ضددتك٬ٍ ٚاؾددًت ٓددٌ ايطدد٬ه يًُػدد زن١ ٗ ٓ ٜدد١ أَددٔ   

 ٓ ٛدددد ّخ ٚاقتٓعددددتخ َ ًُدددد  اقتٓدددددحل ايطددددٛاد ا٭ ٛددددِ َددددٔ ايٓدددد عخ   ـٝددددد ز        ٚضددددٝ د٠ اي

ٚايتٛ ٗدددد ا ايطٝ ضدددد١ٝ ٚاٱٜدٜٛيٛ ٝدددد١ يًتٓٛددددِٝ ايطٝ ضددددٞ اؾبٗدددد١ ايكَٛٝدددد١ ثددددِ     

ايتٓٛدددِٝ ايطٝ ضدددٞ إٛادددد اؾبٗددد١ ايكَٛٝددد١ ٚأصدددرلاڄ اؿدددص  ا٫غدددذلانٞ ايدددُٝي         

 ٚداؾعت  ٔ نٌ ٖرٙ اـٝ زاا.

ٙ ا٭زض أٟ اكد ز٠ أٚ ػس د١ أٚ َساًد١    اْي أ٩َٔ عكٝكد١ أْد٘ ٫ اٛ دد  ًد٢ ٖدر     

١ٝخ ا٫چ ٚشلدد  ضددًبٝ اٗ  ٚاه  ٝ اٗدد . ؾ يبػددس ؾددٓ ع ايت دد ز  ٚاؿكدد زاا يٝطددٛا     اْطدد ْ

٥٬َهددد١ َعؿدددَٕٛٛ َدددٔ اـڀدددأخ اتددد٢ ٚإ اؿٛقدددت  كدددٛشلِ ٗ ايتدددٓٛرل ايطٝ ضدددٞ        

ا٫قتؿ دٟ ٚايعًُٞ. يرا ات٢ ٜهٕٛ ْكد ٚق ن١ُ إسااٌ ايط  ك١ ؾد دق ڄ  ٚأَٝٓد ڄ   

 ٜددداڄ ٜٓبػددٞ  ًدد٢ ايددساغبٌ َددٔ ايٓدد ع أٚ ايتُٓٛٝدد ا اؾدٜددد٠ ؼًٝددٌ ٚدزاضدد١          ٚق

ْ ايٛدسٚف ااًٝد١ يتًددو إساًد١ ٚاددأثرل ايت د ز  اٱ     ١ٝ اٱقًُٝٝدد١ ٚايع ٕٝد١  ًدد٢  ْطد 

اددبي صٝدد زاا ايتٛ دد٘ ايطٝ ضددٞ ٚا٫قتؿدد دٟ ٗ ضددٝ قٗ  ايتدد زىٞ. ٭ْدد٘ ٫ ّهددٔ إٔ    

 ڀبٝعت٘ ٜتعًِ َٔ ايت  ز   ْط ٕع مل. ؾ ٱآ و أ١ٜ  ػس ١ ٗ ايبٓ ٤ َعصٍ  ٔ اي

 ١ٝ  ٢ً اصت٬ف َػ ز ٗ . ٚايتأثٴٸس ٚايتأثرل ؾؿ١  ػس١ٜ عت٘.ْط ْاٱ

 عددة ضددًبٝ ا إ قددٞ ٖددٛ ؼؿٝددص   اٍ غدد ز٠إ اشلدددف اؿكٝكددٞ ٚايٛاٝددد َددٔ اٱ 

ا٭ ٝ ٍ اؾدٜد٠ ٭ٕ ادزع َٛقدٛ ١ٝ ػد ز  ٚأاددا  إ قدٞ يتدتعًِ َٓٗد خ اأصدر        

تتبٓ ٖ  ٚاڀٛزٖ خ ٚادزع أٜك ڄ ايٛسٚف ٚايعٛاَدٌ ٚا٭ضدب   ايدَ قد دا     اٱه  ٝ ا ؾ

ا٫ْته ض ا ٚا٫صؿ قد ا ٚا٫مساؾد ا ايطدًب١ٝ ؾتعُدٌ  ًد٢ ا٦ٝٗد١ ندٌ ايٛدسٚف          اٍ

ايَ ا٪َٔ  دّ ابٓٝٗ  أٚ اهسازٖ خ ٭ٕ اجملتُحل ايدرٟ ٫ ٜطدتؿٝد َدٔ صددلاا ٚػد ز       

  ٕ ُ زضد١ ٚاهدساز ْؿدظ أصڀد ٤ إ قدٞخ      َ ق١ٝ َٚٔ ػ ز  ا٭قٛاّ ايَ ضدبكت٘خ ٜٚعدٛد 

ٖٛ فتُحل ٬َٚٞ ضٌٝٛ أؾسادٙ أضدس٣ إ قدٞخ ٚضدتًؿِٛٗ ٚاُٗػدِٗ   ًد١ اد زٜ        

 ٞ نُ  ًٜؿٜ ايبجلس ا٭زل ى إٝت٘ ٚ ٴ ٳك ايػسق٢.ْط ْايتڀٛز اٱ
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"  يةنسان" اإلِعْمَرانشهادة للتاريخ عن موالف 

ٝد ٠ ايٛايدد ؾد حل ؾ قدٌخ ٚؾُٝد  نٓد        لد ش َدرنساا ا  ٚمٔ ٗ ا٭ٜ ّ ا٭صرل٠ ٱ

ْكددؿٞ ايًُطدد ا ا٭صددرل٠  ًدد٢ ايهتدد  خ غدد ٤ا ايؿدددف إٔ ايتكددٞ  دد ٭مح  بددداؿ ؾٜ    

ايٌُٝٓٝ ا٭َسٜهٌٝخ ٜٚكِٝ ٗ َد١ٜٓ   ُ ٍ ًٞ قطٔ ايعب دٟخ ٖٚٛ أاد ز  ٍ ا٭

اٍ ق ٬٥: زلعدت  دإٔ ٚايددى ٜهتد  َرنسااد٘  دٔ       ٪ يط خ ؾب دزْٞ "ْٜٝٛٛزى - ؿًٛ"

طٝ ضددٞ ٚايعطددهسٟ . أ بتدد٘: ؾددجلٝوخ يهددٔ يددٝظ ؾكدد٘ ا زىدد٘ ايطٝ ضددٞ       ا زىدد٘ اي

َددساًَ ايڀؿٛيدد١ ٚايػددب   ٗ ايعٗددد ايكبًددٞ. ؾكدد ٍ: ٖددٌ    اٍٚايعطددهسٟخ  ددٌ اڀددسم  

١ٝ ايددَ ُٝددص  ٗدد  ٖددرا ايس ددٌ ٖٚددٞ ندد رل٠خ      ْطدد ْاسغدد  إٔ أضددسد  عددة اؾٛاْدد  اٱ  

ْ يهدٓي ضدأنتؿٞ   ؿددٜك ؾكد٘  دٔ ٚاقعد١         خ ٚاضددتڀسد ١ٝ نٓدت غد ٖداڄ  ًٝٗد   اْطد 

ٚ    اْطدد ٕقدد ٬٥:" ًٝهِ إٔ ادددزنٛا إٔ َدد  ّٝددص    ٝت٘خ اْطدد ْ ددٔ بصددس ٖددٞ دز دد١ بدَٝتدد٘ 

ٚااو يريو ٖٛ ايصَٔ ايرٟ ٜهٕٛ يًُس٤ ؾٝ٘ اؾ ٙ ٚايطدًڀ١خ ؾ يطدً  ٚاٱهد      

  ُددد ٍٜٛٗدددسإ  ًٝددد ڄ ٗ ٖ زضددد ا٘ ٚضدددًٛنٝ ا٘ َٚٛاقؿددد٘  ػدددهٌ  ددد ّخ ٚاطدددتجلل ا٭     

٤ ايتٛقـ  ٓددٖ  ٚاٛثٝكٗد خ ٭ْٗد  اعهدظ أؾد ي١      ١ٝ ايَ ا٬َظ قًٛ  ايبطڀ ْط ْاٱ

ٖٚدرٙ ايؿدؿ ا ٜٓبػدٞ إٔ     خَٚعدٕ ايس  ٍ ٚدز ١ ابِٗ يً رل ٚزؾكِٗ يًًِٛ ٚايػس

ٞ ايبجلدددتخ اتددد٢ ٚإٔ اػدددرلا َساادددٌ اجملتُدددحل    ْطددد ْاٛدددٌ ِددد ذع أ دٜددد١ يًطدددًٛى اٱ   

 ايبػسٟ ٚابديت ا٭١ُْٛ ٚا٭ٜديٛ ٝ ا ٗ اجملتُع ا ٚايدٍٚ".

اكٛي٘ ن٬ّ ٌْٝخ يهٔ اددثي  دٔ ايكؿد١ ايدَ   ٜػدت       ق طعت٘ ق ٬٥:" نًُ 

 ٚق ٥عٗ  ٚ ٓٝت  ًٝٗ  اًو ايكٓ   ا". ؾأصر ٜطسد اًو ايكؿ١  ٢ً ايٓجلٛ ايت يٞ:

 ملحق خاص
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ٟ "ٖٓدد ى ٗ ٜدد ؾحلخ ٚؼدٜددداڄ ٗ َطددك٘ زأضددٞ قسٜدد١     ن ْددت اعددٝؼ   "ز دد ٙ ايعبدد د

يؿكدسخ  ا يد١ ايعدٛش ٚا   اٍاَسأ٠ قطدت  ًٝٗد  ٚدسٚف اؿٝد ٠ ْٚٛا٥د  ايددٖسخ ؾب ٱقد ؾ١        

ؾڂ عت أٜك ڄ  ٛؾ ٠ شٚ ٗ خ ٚن ْت أّ يٛيد ٚ ٓتٌ. ٚزغدِ إٔ ا ٓٗد  مل ٜت د ٚش اي  َٓد١     

 ػددس٠ َددٔ  ُددسٙ ؾكددد ندد ٕ َتصٚ دد ڄ ٚيدٜدد٘  ٓددتٌ أٜكدد ڄخ  اذ إٔ أ ٜٛدد٘ أابدد  اصٚهدد٘          

ؾػرلا ات٢ ٜٓعُ   ذل ١ٝ ا٭اؿد دخ دا دٌ اهلل إٔ ٜسشقد٘   يس د ٍ يرلثدٛا ازلد٘ ٚاضدِ        

 ايع ١ً٥.

ؼس  ا٭زض ٚاطد  د اٯصدسٜٔ    خد٠ يٮضس٠ٝايٛا ١ًٝا٭ّ ٖٞ إع ٖٚهرا  أؾبجلت

َك  ٌ أ س  شٖٝدد ٫ ٜطدد زَدل  دٛع ا٭ضدس٠. ٚ٭ْٗدِ ٜطدهٕٓٛ ٗ َٓدصٍ  تٝدل َٗدذل٨           

    ٙ ؾد ْتكًٛا يًعدٝؼ ٗ َٓدصٍ ؾدٗسِٖخ ا٭مح      خؾكد اؿدد ت  دزاْد٘ ٚبٍ ضدكؿ٘ يًطدكٛ

 ق ضِ  ًٞخ شٚع  ٓتٗ .

شَدٔ غٳدجلٻت ؾٝد٘ ؾدسف ايعُدٌ ٚاْعددَت          ٖرٙ اؿٝ ٠ ايؿعب١ ٚايؿكس ايسٖٝ خ ٗ

أضب   ايٓ  هخ دؾعت ا ٓٗ  ايٛاٝددخ ايدرٟ ؾد ز ٖدٛ اٯصدس أ د ڄ يبٓدتٌخ ٭ٕ ٜكددّ  ًد٢          

َػد َس٠ ا تٝد ش اؿددٚد  ددٔ طسٜدل ايتٗسٜد خ يًٝتجلدل َددٔ ضدبك٘ َدٔ أ ٓد ٤ َٓڀكتدد٘          

يًعٌُ ٗ إًُه١ ايعس ١ٝ ايطعٛد١ٜخ  ػدسض اؿؿدٍٛ  ًد٢ َؿددز  دٝؼ وطدٔ ؾٝد٘        

ادٛاٍ أضدسا٘ إعٝػد١ٝخ ٚوكدل اؿًدِ ايدرٟ ٜطدڀس  ًد٢  كًد٘ ٚٚ داْد٘ ٗ  ٓد ٤            َٔ أ

 َطهٔ  طٝ٘ ٜأٟٚ أضسا٘ ٜٚٛؾس شل  ايعٝؼ ايهسِٜ اٯَٔ.

–ن ْت ْؿٝجل١ صدلا٤ ايتٗسٜ  إٔ أضدٌٗ َٓڀكد١ ٫ تٝد ش اؿددٚد ٖدٞ ايكد يحل       

ايكد يحلخ يهدٔ يٮضدـ ؾٗٓد ى اغدتب٘ ز د ٍ        اٍقعڀب١خ ؾأصدر  ٗدرٙ ايٓؿدٝجل١ ٚاػد٘     

َٔ ٗ اؿسؾ ا٘خ ٚمت ايكبة  ًٝ٘  طب  ايٓٛاٜ  ؾك٘خ ٚيٝظ ايؿعٌخ ٭ْد٘ مل ٜهدٔ   ا٭

ٜٴٓٛس يد٘   ؾعًٝ  قد ا ٍٚ اشلسٚ . ٚقد ن ٕ  بٛز اؿدٚز اٝٓٗ   دٕٚ اؿسٜو ززلٞخ 

ٚنأْد٘ أغدب٘ غٝ ْد١ يًدٛطٔخ ؾكد٬  دٔ ندٕٛ ايتٛ د٘ يًعُدٌ ٗ  ًدد اٴؿدٓـ             أاٝ ْ ڄ

ٜعتدددل آؿدد٬ َددٔ صدَدد١ ايددٛطٔخ ٚشلددرا مت      ٕع دٜدد١ يً ددٛز٠ ٚيًٓٛدد ّ ايكدد ٥ِ اٝٓٗدد    

أاددد إعطدهساا ٗ  صٜددس٠   اٍايكدبة  ًٝدد٘ ٚضد ٓ٘ ٚاساًٝدد٘ نعكٛ د١ يدد٘ ٚ٭َ  يد٘     

 ضكڀس٣خ ؾٗٓ ى ٚات٢ إٔ ؾهس   شلسٚ  َٔ إعطهس ؾعًٝ٘ إٔ ٜسن  ايبجلس.

َٳسٸ   َ ٕ أٚ ٜصٜد ٚا٭ّ إطه١ٓٝ ٫ اعدسف غد٦ٝ  ٖد  ادد  ٫ ٓٗد  ايٛاٝددخ ًٚٚدت        

ِ ٚقًددل ٚصددٛف  طددب  اْكڀدد ع أصبدد زٙ. ٚؾ ددأ٠   ٤اٗدد  زضدد ي١ َٓدد٘ ٜؿٝددد     اعددٝؼ ٗ ٖدد

 ؾٝٗ  َه ٕ اٛا دٙ ٗ ضكڀس٣ ٜٚٛقو ؾٝٗ  نٌ َ  اد  ي٘ َٓر َػ دزا٘ يًكس١ٜ.

قكدددت ا٭ّ أغدددٗساځ  دٜدددد٠  ٗ َت  عددد١ اصددد٤٬ ضدددبًٝ٘ اتك ذؾٗددد  َه اددد  إطددد٦ٛيٌ   

ضدِ  ًدٞخ ٚٚؾدٌ  ٗد  ا٭َدس      ٜطد  دٖ  ٗ آك٬اٗد  شٚع ا ٓتٗد  ا٭مح ق     خٚايٛشزا٤ ٗ  دٕ

٭ْٗد    خأصرلا ٕك  ١ً ز٥ٝظ ايٛشزا٤  ًٞ ْ ؾس قُد. ن ْت ٗ نٌ َدس٠ اعدٛد ص ٥بد١   
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ؼؿدددٌ ؾكددد٘  ًددد٢ ٚ دددٛد اػددد  ٘  عكدددٗ خ َؿ دٖددد  أْٗدددِ ضٝتٛاؾدددًٕٛ َدددحل اؾٗددد ا        

إطددد٦ٛي١  دددٔ ا دددصٙ ٚاساًٝددد٘ ٚضدددٝٓٛسٕٚ ٗ ا٭َدددس. ٚن ْدددت غدددرل َدددس٠ قدددد اًكدددت        

   ّ دز دد١ صٝ ْد١ ايددٛطٔخ ؾددصاد   اٍ ًٝد٘ ا ٓٗدد  ٜساكدٞ    اًُٝجلد ا ٖٓدد  ٖٚٓد ى  دد ٕ َد  أقددد

 ريو صٛؾٗ   ٢ً َؿرل ا ٓٗ خ ٚغعسا  إٔ َت  ع اٗ  اًو قد اؿدتو أ دٌ ايطدًڀ١    

 ٢ً ا ٓٗد خ ٚقدد اكدس  طد١َ٬ اٝ اد٘خ ؾ ضتطدًُت يًٝدأع أٚ ند داخ ٚانتؿدت           أن س

 ٗد  ايٝ  يد  ٤ هلل ٗ ؾًٛااٗ  ٚٗ ندٌ ادٌخ إٔ ٜٓكدرٖ  َدٔ قٓتٗد  اًدو ٚإٔ ٜعدٛد        

 ا ٓٗ  ض ٕ ڄ غ ِ .

  ٜ عدد طؿٕٛ َعٗدد خ ٜٚسثددٕٛ ؿ شلدد  َٚدد  بيددت ايٝدد٘ ٚددسٚف     تندد ٕ نددٌ أ ٓدد ٤ قسٜتٓدد  

أضدددساٗ  إعٝػددد١ٝخ  طدددب  اْػدددػ شل  ٚاؿسغٗددد  ٕت  عددد١ قكددد١ٝ ا ٓٗددد خ َكددد ؾ  يدددريو        

ٌٸ     ايٓت ٥  غرل إبػس٠ ٚإ ٝب١ يتًو إت  ع ا ايَ اڀُتٗ  ْؿطدٝ . ٚٗ ذاا ٜدّٛ اٳد

ٗ قس١ٜ ايكٓددٍٚخ اجملد ٚز٠    خٝؿ   ٢ً ا٭مح  بٝد اطٌ ايؿ٬اٞا٭مح ؾ حل ؾ قٌ ق

يكسٜتٓ  "ز  ٙ ايعب دٟ". ن ٕ ايٛقدت  ؿدساڄخ ٚن ْدت ا٭ّ اٝٓٗد  َُٓٗهد١ ٗ اساثد١       

 ايٝٗد  ا٭زضخ ٚ٭ٕ َع ْ اٗ  قد أؾبجلت َع ْ ٠ نٌ ؾسد َدٔ أؾدساد قسٜتٓد خ ؾكدد  د ٤      

قدددٌ اٯٕ ٗ قسٜددد١  ا٭مح قُدددد اطدددٌ قُدددد ايعبددد دٟ يٝ دلٖددد   ٛ دددٛد ؾددد حل ؾ     

خ ْٚؿجلٗ   إٔ ادرٖ  يتعدسض  ًٝد٘ قكد١ٝ ا ٓٗد  يعًد٘ ٜطد  د ٗ اًدٗ . ٗ         "ايكٓدٍٚ"

ايبدد٤ اددسددا ٗ ا٭َدسخ َعًًدد١ ذيددو  ؿػدٌ ق ٫ٚاٗدد  ايطدد  ك١ َدحل نبدد ز إطدد٦ٛيٌ      

ي٬ؾددساع  ٓدد٘خ ثددِ إٔ ا تك يدد٘ ندد ٕ ٗ ايكدد يحل ٚيددٝظ ٗ ٜدد ؾحل اٝددك ضددًڀ١ ٚاددأثرل           

ٗ ض ٔ ٜ ؾحل أٚ اا ؾٛد١ ٚاِد  ٗ ضدكڀس٣. يهٓد٘ أحلٸ     ؾ حل ؾ قٌخ ٚإٔ ا ٓٗ  يٝظ 

ٚاذا مل ٜٓؿعٗدد  ؾدد حل ؾ قددٌ   خ ًٝٗدد  إٔ ػددس  اٛٗدد  ٚاددرٖ  ؾٗددٞ يددٔ ؽطددس غدد٦ٝ    

ؾًدددٔ ٜكدددسٖ خ ْٚؿدددجلٗ  أٜكددد ڄ إٔ اأصدددر َعٗددد  اؿٝدددداٝٗ خ ا دددَٓ ٚيددددٖ خ ٚاؿٝددددٖ        

ٗ  ايؿدػرل ايدرٟ ٚيدد  عدد َػد دز٠ ا ٓٗد خ ٚاػدسه يد٘ نٝدـ إٔ ضد ٔ  ا ٓٗد  ٖدرٙ إددد٠            

اؾصٜددس٠ قددد أاسَدد٘ إٔ ٜؿددسه  س٩ٜدد١ ا ٓدد٘ ايؿددػرل ايددرٟ ّ ددٌ اًُدد٘ ٚاًددِ ا٭ضددس٠            

ٚن ٕ ٜٓتٛس ايّٝٛ ايرٟ ٜهجلدٌ ؾٝد٘  ٝٓٝد٘  س٩ٜتد٘خ ٚاٛقدو يد٘ أٜكد ڄ ٚدسٚف ا٭ضدس٠          

ٚا يتٗد  إعٝػد١ٝ ايؿدعب١ ايدَ دؾعدت ا ٓٗدد  ا ٚيد١ اشل دس٠ ٚؾدسام ا٭ضدس٠ ٚايددٛطٔ.          

إطد  د٠ إڀًٛ د١ ٕد  زلعد٘  دٔ ؾد حل ؾ قدٌ         إِٗ أْ٘ أقٓعٗ   أْٗ  قدد ؼؿدٌ  ًد٢   

اعكٝدددا َددٔ َػدده١ً    أن ددسَٚدد   سؾدد٘  ٓدد٘ َددٔ َطدد  د٠ بصددسٜٔ ٗ َػدد نٌ  دٜددد٠      

 ا ٓٗ .             

ٚقددد زٚا يٓدد   ٖددرٙ ا٭ّ نٝددـ اعدد طـ َعٗدد  ايٓدد عخ ٚضددًٗٛا شلدد  دصددٍٛ فًددظ       

ؾدد حل ؾ قددٌ ٖٚددٞ اكددٍٛ     اٍايس دد ٍخ ٚنٝددـ  قؿٻددت صؿدد١ً َددٔ غددعس ٖدد  ٚزَتٗدد        
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 طب١ اٜ ٙ:" أْٞ  س٠ٚ اهلل ٚ سٚاو ٜد  ؾد حل ؾ قدٌخ اذا أْدت  د دى اعدسف ايعدس٠ٚخ         ك

ٚيهدٔ َدد  أ  ْٝد٘ اٯٕ ٖدٛ ًٚددِ     خٚمل أغدهٞ ا٫چ  ًد٢ اهلل   خٚق ضدٝت ايهدد رل  خيكدد اأزًَدت  

ايبػسخ يكد أصرا اهَٛتو ا ي ايٛاٝد ايرٟ اأزًَت َٔ أ ً٘خ ثِ ا تكًدٛٙ ٚزَدٛٙ   

ٔ ذْدد  ضدد٣ٛ أْدد٘ أزاد إٔ ٜطدد  دْٞ ٗ اددٛؾرل   ٗ ضدد ٔ ظصٜددس٠ ضددكڀس٣خ ٚيددٝظ يدد٘ َدد  

يك١ُ  ٝؼ ْٛٝؿد١ ٚزشم اد٬ٍ يٮضدس٠خ ٚقدد زَدٛا  د٘  عٝدداخ ؾعد قبٛٙ ٚ  قبْٛد   ددٕٚ           

ذْدد خ عٝددك ٫ ْطددتڀٝحل ايٛؾددٍٛ ايٝدد٘ أٚ شٜ زادد٘...ٖٚٛ أًَددٞ ايٛاٝددد ٚأَددٌ ا٭ضدددس٠          

 ددٕ يًتٓكدٌ    اٍنًٗ خ ؾٌٗ ٜسقٝو ٖرا أٚ ٜسقٝو إٔ أُٖدٌ ا٭ضدس٠ ٖٓد  ٚأذٖد      

 َهت   دٕٚ ؾ ٥د٠خ َٚؿرل ا ي فٍٗٛ".. اٍ دٜد َٔ َهت   َٔ

إٗددِ أْٗدد  ضدددسدا ن٬َدد  نددد رلاڄ أثدد ز اعددد طـ اؾُٝددحل َعٗددد خ ٚزلعددت ن٬َددد         

أطٝ  َٔ ؾ حل ؾ قٌخ ايرٟ طُأْٗ   إٔ  ًٝٗ  إٔ اٗتِ  ػ٦ٕٛ ا٭ضس٠ ٚأْد٘ ضدٝت  حل   

اشل ددس٠  ا٭َددس  ٓؿطدد٘خ ٚاذا ن ْددت قكدد١ٝ ا ٓٗدد  ٖددٞ ق ٚيدد١ ا تٝدد ش اؿدددٚد يػددسض    

يًعٌُخ ؾأْ٘ ص٬ٍ أضبٛ ٌ إ غ ٤ اهلل ضٝهٕٛ  ٓدٖ . ٚٗ ايّٝٛ اي د ْٞ أزضدٌ ضدٝ ز٠    

ق١ًُ َٛاد غرا١ٝ٥ يٮضس٠خ مل اهٔ ؼًِ َٜٛ ڄ إٔ ادصٌ  ٝتٗ   تًو ايه١ُٝ دؾع١ 

 ٚااد٠خ ٖٚٞ ايَ   يه د ؼؿٌ  ٢ً َ  ٜطد زَل أؾساد ا٭ضس٠.

ٙخ ؾًدددِ ادددٓكةڇ ؾدددذل٠ ا٭ضدددبٛ ٌ ا٫ډ  ٚن ْدددت إؿ  دددأ٠ ايطددد ز٠خ اُٝٓددد  ٚؾددد٢  ٛ دددد 

ٚن ٕ ا ٓٗ   ٓدٖ  ٗ ايبٝدتخ َٚد  شيدت أادرنس ؾساد١ ايٓد ع ايػد َس٠  عدٛد٠ ا دٔ ٖدرٙ           

١ إه ؾجل١ ٚايبطٝڀ١خ ٚنٝـ ن ْت ا٭ّ اسد  ٢ً اٗ ْٞ ْط ٤ ٚز د ٍ ايكسٜد١   ْط ْاٱ

ٚ    اٍ عددٛد٠ ا ٓٗدد خ   سؾددحل ٜدددٜٗ     إٔ ايطددُ ٤ اددد ٛ اهلل إٔ ٜٓؿددس َددٔ ندد ٕ ٚزا٤  ٛدادد٘ 

 وُٝ٘ َٔ نٌ غسخ ٚزلعتٗ  اكٍٛ:"ضأٌٚ أد ٞ ي٘ ات٢ بصس ّٜٛ َٔ اٝ اٞ".

قًددٛ  إًٛددٌَٛ ٚايؿددٛش  ددد ٛااِٗ   اٍٚاصتددتِ زٚاٜتدد٘  دد يكٍٛ: إ ادصدد ٍ ايطددسٚز  

ايؿد دق١ ٚايٓ  عدد١ َددٔ ايكًدد  ػعددٌ أ ددٛا  ايطددُ ٤ َؿتٛادد١ شلدد خ ٖٚددٞ ايطددس ٗ  كدد ٤    

ٝٸ ڄ َعصشاڄ َٚهسَ ڄ. ٚ ٗرا أ ْط ٕٖرا اٱ  ٢ْٗ ا٭مح ايعب دٟ زٚاٜت٘.ا

ٚ ٓدَ  ضأيت ايٛايد  دٔ ٖدرٙ اؿ دثد١خ اد ٍٚ ٗ ايبدد٤ إٔ ٜكًدٌ َدٔ دٚزٙ ٗ َ دٌ         

ٍ ١ٝخ ق ٬٥ڄ:" يكد نٓدت َطد٫ٛ٦ڄ ٗ إٓڀكد١خ َٚ دٌ اًدو ا٭     ْط ْاٱ  ُ ٍٖرٙ ا٭   ُد 

ٖددٞ  ددص٤ ٫ ٜت ددصأ َددٔ ٚا دديب ايٝددَٛٞخ يددريو ٫ أز٣ قددسٚز٠ يتٛثٝددل اؿ ؾددًٝٗ  ٗ      

ضددد  دا ٚداؾعدددت  دددٔ نددد رل ٖدددٔ ؾڂدددسض  ًدددِٝٗ ايًٛدددِ  طدددب  ضددد٤ٛ     ايهتددد  خ ٚقدددد 

اضددت داّ  عكددٓ   يًطددًڀ١ ااًٝدد١خ ٚندد ٕ َدد  قُددت  دد٘ ٗ اكدددٜسٟ ٚا بدد  ؾسقددت٘           

ٖٓددد ى قدددسٚز٠  را اذا نددد ٕ َطددد٦ٛيٝ اٞ ٗ شَدددٔ ن ْدددت ؾٝددد٘ نًُدددَ َطدددُٛ ١خ شلددد     

 ٚيٝظ أْ . يًتٛثٝل ؾِٗ َٔ ٜهت 
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ؾأْددد  أادددرنس -حل ؾ قدددٌٚاؿددددٜك يًٛايدددد ؾددد  –١ ْطددد ْأَددد   دددٔ قؿددد١ ٖدددرٙ اٱ 

  ڄغدددٝ  ؽ طددد  َؿ  ددأ٠ دصٛشلددد  فًدددظ ايس ددد ٍخ ٚنٝدددـ اؿددسؾت   كددد١خ ٚنأْٗددد    

َٚ دٌ  اًدو إؿد ِٖٝ ٚا٭ دساف ا٬غدت       خخ َطت د١َ إؿّٗٛ ايكبًٞ  ٔ ايعس٠ٚ ڄقبًٝ

ٚذٖبدددت أدزاع ايسٜددد ه  طدددب  اي دددٛز٠ اي ك ؾٝددد١ اؾدٜدددد٠خ ٚؼ غددد٢ ايٓددد ع شلددد  ٚ ددددّ       

   ْ ِٗ ٜتُطددهٕٛ َدد  ندد ٕ ٜڀًددل  ًٝدد٘ ثك ؾدد١ ايعٗددد       ٖ زضددتٗ  صٛؾدد  إٔ ٜٛؾددُٛا  ددأ

 ايكبًٞ ايب ٥د ٚإت ًـ.

نددد ٕ ن٬َٗددد  قدددد أاٝددد   ٓددددٟ ايسغبددد١ ٚايػدددٛم يًتُطدددو   يؿدددؿ ا ايكبًٝددد١     

ايٓب١ًٝخ ايَ نٓت قد اعًُتٗ  َٚ زضتٗ  ٚبَٓت  ٗ  َٚ  شايدت اٝد١ اعدٝؼ ٗ داصًدٞ     

٭ْٗ  ٗ اكٝكتٗ  اٛ ٘ اؿسؾ اٞ ٚضًٛنٝ اٞ اي١َٝٛٝخ ٚأداؾحل  ٔ َٔ ٜتُطو  ٗ  

ا٭ؾدددٌ إتدددٛاز   دددٔ اٯ ددد ٤ ٚا٭ ددددادخ ٚيدددٝظ ايتكًٝدددد ا٭ ُددد٢ ٭ؾهددد ز ٚضدددًٛنٝ ا     

 .دص١ًٝخ ٫ ُت يٛاقعٓ   أٟ ؾ١ً ارنس

ن ٕ ٗ ؾدٛا اًدو إدسأ٠  قؿد١ َدٔ ا٭مل ٚإع ْد ٠خ ٚندٌ غد٤ٞ ؾٝٗد  وهدٞ  دٔ            

ٛٻا     تددد٘ نؿ اٗددد  ٚؾدددسا ٗ  َدددٔ أ دددٌ ايبكددد ٤خ ؾ ػددد١ْٛ ٜددددٜٗ  ٚيدددٕٛ ٚ ٗٗددد  ايدددرٟ ي

   ٌ نددٌ ذيددو  خايػددُظ ٬َٚ طددٗ  ايبطددٝڀ١ إهتطدد١ٝ  ڀبكدد١ صؿٝؿدد١ َددٔ غبدد ز ايعُدد

 وهٞ  ٔ ازاب طٗ  ايٛثٝل ٚايدا٥ِ   ٭زض ٚايػُظ.

ٚزغددِ ق ٚيدد١ اؿ قددسٜٔ اأنٝددد َدد  ن ْددت اكٛيدد٘خ ؾكددد نٓددت قبًددِٗ َكتٓعدد        

 ؿددم َدد  اكددٍٛخ ٚأاددصْتي عددل  قؿددتٗ  ٚايتعدد  ايددرٟ   ْتدد٘ َددٔ إت  عدد ا ٚصٝبدد١    

ًچت إٔ اٛؾدددؿ٘  كٛشلددد   خَدددٔ ايٓٛددد ّأًَدددٗ   اُٝٓددد  ن ْدددت   "اهَٛتدددو"أٚ نُددد  ؾكددد

١ ٚ سا٤اٗد    يتٜٗٛدٌ ٗ ٚؾدـ    ْط ْاضتػ٬ٍ  ط ط١ ٖرٙ اٱ أن سؽ طبيخ ٚض ٤ْٞ 

 صٝ ١ْ ايٛطٔ.   اٍدز ١ إ  يؿ١ ايك ١ْْٝٛ ٫ ٓٗ  ايَ  عًٖٛ  اساكٞ 

ايتڀدسف ٗ آؿٝدر   اْي أَٚٔ إٔ يًٛسٚف أاه َٗ  ٚإٔ ايس١ٓ ؾٛم ايكد ْٕٛخ ٚإٔ  

ايكددٛاٌْ يددٔ ىدددّ ايتٛ دد٘ اؿكٝكددٞ يدٚيدد١ نٓدد  ْدد٪َٔ  ػددهٌ  ُٝددل أْٗدد  ؼُددٞ          

 ٌ  ن ددددسأٟ  طددددڀ ٤ ايكددددّٛ ٚا٭ خاكددددٛم َٚؿدددد حل ايهدددد داٌ َددددٔ ايعُدددد ٍ ٚايؿ٬ادددد

 إطجلٛقٌ َِٓٗخ ٚاؿٕٛ نساَتِٗ ٚندلٜ ٤ِٖ.

ا ٓٗددد  صددد٬ٍ أضدددبٛ ٌخ    ايٝٗددد شلدددرا قڀعدددت  ًددد٢ ْؿطدددٞ  ٗدددداڄ أَ َٗددد  إٔ أ ٝدددد      

 دٕ  ٚق  ًت ايس٥ٝظ ض ٌٕخ ٚن ْت ٖدرٙ ايككد١ٝ ٚاادد٠     اٍط ؾسا شلرا ايػسض ؾ

َددٔ إطدد ٥ٌ ايددَ ع تٗدد  َعدد٘خ ٚؾدد زات٘  ددإٔ ٚدد ٖس٠ ايتڀددسف ٗ اڀبٝددل ايكددٛاٌْ       

ٚايكسازاا قد اضتػدسا ٚإٔ ْت ٥ ٗد  ضدت ًل ا يد١ َدٔ ايػدعٛز  د يًِٛ ٚ ددّ ا٭َد ٕ          

ٌ  يد٣  طدڀ ٤ ايٓد ع ٗ دٚيد١ ْڀًدل  ًٝٗد  ؾدؿ١ دٚيد        ٚقددَت يد٘    خ١ ايعُد ٍ ٚايؿ٬اد
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قؿ١ ٖرٙ إسأ٠ ٚا ٓٗ  نُٓٛذعخ ؾأاد  إٔ ٜطدُحل ندٌ ايتؿ ؾدٌٝخ ٚغدعسا  تع طؿد٘       

َعٗ  ٚغعٛزٙ   ؿصٕ ٚا٭ضـ يهٌ َ   س٣ شل  ٫ٚ ٓٗ خ ٚٚ ددْٞ  أْد٘ ضدٝت  حل  ٓؿطد٘     

َددددحل اؾٗدددد ا ايك ْْٛٝدددد١ اًددددو ايت دددد ٚشاا ٚا٫ؾددددساٙ ايػدددددٜد ٗ آؿٝددددر ايكددددٛاٌْ      

ِٗخ ٚطًبت َٓ٘  إٔ ٜهت  زضد ي١ ٱطد٬م ضدساه    ْؿ ؾٓ ع ٚيٝظ ٱنٛض١ًٝ يًِٛ اي

زغددِ أْددي  خٖددرا ايػدد   ٚاطددًُٝٞ اٜدد ٙ. ؾكدد ٍ يددٞ:" ضددأنت  ا٭َددس  ٓدد ٤  ًدد٢ طًبددو   

 أْو ئ ؼت ع ايٝ٘ ٭ٕ ق ٥د اؿ ١َٝ ٖٛ ؾدٜكو أٓد  ٛض َعسع".  أندَت

ٖٝ  ٕ  ٚشاز٠ ايدؾ ع أعك  ٔ ٚاضڀ١ ْكٌ عسٟخ ؾأصدلْٚٞ أْ٘  طب  اٍذٖبت 

ايبجلدس ٗ ذيددو إٛضددِ ؾد ٕ نددٌ ا٫َددداداا ٚايتٓكدٌ  ددٌ  دددٕ ٚضدكڀس٣ ٜددتِ ؾكدد٘      

 ٛاضڀ١ ايڀرلإخ يهي مل أ د ا٫ ط ٥س٠ ٍٓٛخ َكسزا شل  إٔ اػ دز  عد ٔط١ أٜد ّخ  

ا  ًدد٢ زنٛ ٗدد  ٚاقؿدد  طددٛاٍ   زٚقدد يٛا أْٗدد  يٝطددت كؿؿدد١ يٓكددٌ إطدد ؾسٜٔخ ؾأؾددس    

    ٜ دٜددد١خ اتددد٢ أٚاشٕ ْؿطدددٞ  ٓدددد إڀبددد ا     ايساًددد١ ٚأْددد  أَطدددو  أادددد إكددد  ة اؿد

 اؾ١ٜٛ.

ٗ ضدددكڀس٣ ايتكٝددددت  ؿدددددٜكٞ أٓدددد  ددددٛض َعددددسعخ ٚؾدددسه  صٜدددد زاٞ يًجل َٝدددد١خ     

ٚأصدلْددٞ أْدد٘ ضددرلا  يددٞ  سْ فدد ڄ يصٜدد ز٠ ا٭َدد نٔ اؾًُٝدد١ ايددَ اتُٝددص  ٗدد  ٖددرٙ           

اؾصٜدس٠ ايطد اس٠خ يهٓد٘ أڂؾددٝ  غٝبد١ أَدٌ  ٓددَ  أصدلادد٘ أْدي هد  إٔ أ دٛد ايٝددّٛ          

٢ ْؿظ ايڀ ٥س٠خ ٚأْي أاٝت ؾك٘ َٔ أ ٌ إٔ ٜطدًُي ايػد   قُدد  ًدٞ     ايت يٞ  ً

ايعب دٟ. ق ٍ َع اب :" ٜ٪ضؿي إٔ اك  ٌ ايس٥ٝظ ات٢ ؼؿٌ  ٢ً ٖرٙ ايسض ي١خ ٚإٔ 

اتجلٌُ َت    ٚكد طس زندٛ  طد ٥س٠ ايػدجلٔ ٖدرٙخ ٚند ٕ  ًٝدو ؾكد٘ إٔ اسضدٌ          

ٖددرا ايػدد   طًبدد  غ ؿددٝ  يددٞ ٚنٓددت ضددأٖتِ   زضدد ي٘ ايٝددو. يهددٔ َددٔ ايٛاقددو إٔ    

 أًٖ٘ ص٬ٍ أٜ ّ".  اٍُٜٗو ن رلاڄ". قًت ي٘:" ْعِخ ُٜٚٗي  إٔ أ ٝدٙ 
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 النجم الذي أفل..ولم ٌتالَش ضٌاؤه

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًځدٹٟ ٜٳدٴز ٗ صٳ َٜٛ ڄ إٔ أزٟٚ  أٚ أنت   ٔ زاٌٝ اطٌ  بداؿبٝ   ًٞ  مل 
ٓ ع.. غرل أْٞ مل أاٛقحل يد٘ طدٍٛ ايعٴُدس أٜكد ڄ..     إٓؿٛزٟ نُ  ٜساٌ   ١َ اي
ّ ٗ  عد ز  در٠ٚ ٓد ع ًَتٗبد١خ َتؿ دس٠      1958ؾكد ن ٕ َٓر إٔ  سؾتد٘  د ّ   

ثٛز٠ڄ ٚاقداَ ڄخ ؾٝداڄ ٕدؾحل زغ ؽ الًٝصٟ.. أٚ ٖدؾ ڄ يطِٗ  ٌُٝ أٚ ؼت ٚا ٌ 
َددٔ ايسؾدد ف ايڀدد ٥ؼ ٗ  ًُٝدد١ يًٝٝدد١ أٚ ٗ أضددٛأ ا٭اددٛاٍ   دد١ َسَٝدد١ ٗ        

  ايط ٕٛ ايدلٜڀ ١ْٝ  عد إٔ ًٜك٢  ًٝد٘ ايكدبة ٗ ْكڀد١ اؿتدٝؼ     ااد٣ شٚاٜ
 ٖٚٛ َتًبظ  ط٬ه أٚ قٓ  ٌ أٚ َٓػٛزاا.

ّ ٖٚرا ايس ٌ ٫ ٜٗدأ ي٘  د ٍ ٫ٚ ٜطدتهٌ   1967ّ ٚات٢   ّ 1958ؾُٓر   ّ 
. ؾجلٝٓ ڄ إك اٌ ٗ ؾؿٛف ايؿدا٥ٌٝ ٚا ز٠ .ي٘ ْبةخ ٜٓ قٌ ٗ نٌ ا٫ػ ٖ ا

 أصس٣ إُٕٛ ؾبٗ ا قت شلِ. اٱدازٟ ٕ صْٚ اِٗ ٚا ز٠
ؾُ ذا  ط ٟ أقٍٛ  َٚ ذا اساْدٞ أغدسه   دٔ زؾٝدل  ُدسٟ َٚطد ٜس صڀدٛااٞ        

 اٍاؿددد..  اٍيبعددٛع.. اٍ..ضددب ه اٍَٚدد٬شّ اسندد اٞ ٚضددهٓ اٞ َددٔ  عدد ز  
أٟ  ٗددددددددددد١ ٗ ايدددددددددددٛطٔ.. ق آًددددددددددد  ضٜٛ ڄٚاعسقدددددددددددٓ  يًُدددددددددددٛا   اٍ ددددددددددددٕ..

 ضٜٛ ڄ.. عٓ ..اعبٓ ..ٚؾسآ  ضٜٛ ڄ.

 

هذه املقالة كتبها املىاضل 

صالح فاضل "عمزان"  في 

وداع رفيق دربه وصديقه 

الصدوق حسين عبدالحبيب 

شعيفان" الذي ثىفي في "

 ٤991ديسمبر ٤١
 
شزت م،  وو

يب التأبين الذي حمل 
ّ
ت
 
في ك

 عىىاهه اسم هذه املقالة.
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 بداية المعرفة

ّ  ٴدا ٗ ااد٣ ايًٝ يٞ َٔ  ١ًُٝ ؾدا١ٝ٥ كت زاڄ أاد ضڀٛه 1958ٗ   ّ 
ايدددن نٌ ايددَ ًّهٗدد  إعدد زٜـ ٗ  عدد ز ي٬صتؿدد ٤ ٚ٭قكددٞ َدد  ابكدد٢ َددٔ   
ايًٌٝخ ؾ ذا  ػ ـ َ  ٜٓٗة َٔ ؾساغ٘ ّٚد ٜدٙ يٞ يٝط  دْٞ  ٢ً ايڀًٛع. 

رٟ ند ٕ  ٚ ٓدَ  اطُأْٓت ايٝ٘ طً  َٓٸٞ ض٬اٞ نٞ ىؿٝ٘ ٗ ايدن ٕ ايد 
 ٖٛ  دا١ٜ إػٛاز يتع زؾٓ . -ٚن ٕ ذيو إٛقـ -ٜعٌُ ؾٝ٘

 تواصل المشوار

ٚاضددددتُسا ايع٬قدددد ا ادددددزهٝ ڄ ٚاه غددددؿٓ  ا٭ضددددساز اتدددد٢ أؾددددبو اطددددٌ       
  بداؿبٝ  أاد أؾساد ؾسقَ ايؿدا١ٝ٥..

يًجلًٝٛي١ دٕٚ ؼكٝل أٖدداف   "ضٳبٻ هخ اؿد"ٜ ؾحل  اٍٚاٌ نًؿت   يطؿس 
ٗ اًو إٓ طل ند ٕ اطدٌ  بدداؿبٝ  أادد ا٭ؾدساد      ايدلٜڀ ٌْٝ   يتٛضحل 

ايددرٜٔ ا تُدددْ   ًددِٝٗ ٗ ٓ ٜدد١ إٓڀكدد١. ٚ ٓددد اٛشٜددحل إٗدد ّ ٚاددٌ ن ْددت        
 سٜڀ ْٝدد  اكؿددـ َٓدد طل ٜدد ؾحل ندد ٕ اطددٌ َددٔ قددُٔ اجملُٛ دد١ إطدد ْد٠          

اطدٌ ٗ صد َظ ٜدّٛ     ايٝٗد  "اب١ًٝ اؿبٌٝ" ايدَ  د ٤    اٍيًؿسق١ ايَ ذٖبت 
ٓٸدٞ اٝٓٗد  إٔ ْتبد دٍ إٛاقدحل     َٔ إع زى وٌُ ا يٝٓ  ايرص ٥س ٚايػرا٤خ ٚطً  َ

ايؿسق١ إط ْد٠ ٖٚٛ وٌ قًچٞ نٞ ىؿـ  دي ايعد ٤خ غدرل أْدٞ      اٍؾأ ٛد 
زؾكددت ذيددو ٚبثددسا  ٛدادد٘ ٖددٛ يتٓٛددِٝ قٛاآدد  ا٭صددس٣ اضددتعداداڄ يؿددد أٜدد١        

 ق ٫ٚا َؿ  ١٦.
ٛ     اٍٚ       غدٜد نٓت أْٛس  اٍ اًدو  َٛاقـ ٖدرا ايػدبٌخ ٚا٬شَٓد  طد

ُٹٌ     عدد زخ ٚمل ْؿددذلم ا٫چ اددٌ يبٝددت ْدددا٤    اٍايؿددذل٠ إسٜددس٠ اتدد٢  ٴدددْ  ضٳدد يٹ
أنتدٛ س   14ٚ عدد إٔ اؿ دسا ثدٛز٠     خ1962ّضدبتُدل  26ايٛا   يًدؾ ع  ٔ ثٛز٠ 

آٛددِٝ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١    تبدد زٙ أاددد     اٍّ اْكددِ اطددٌ  بددداؿبٝ   1963
ؿ٬ٝڄ َٔ ؾؿ ٥ٌ اؾب١ٗ ١ٝ ايَ أؾبجلت ؾؾ٬اَ٪ضطٞ  ب١ٗ أ ٓ ٤ ٜ ؾحل اٱ

 ايك١َٝٛ.
ٚندددِ نٓدددت ضدددعٝداڄ ادددٌ ا تددددل اطدددٌ  بدددداؿبٝ  أادددد أؾدددساد ؾدددسقَ   
ايؿدا٥ٝدد١ ٗ آٛددِٝ اؾبٗدد١ ايكَٛٝدد١خ ٚأذنددس َٛقؿدد ڄ غدد    ڄ ؿطددٌ  ٓدددَ      
قسزْدد  اشل ددّٛ  ًدد٢ أاددد إعطددهساا ايددَ ندد ٕ ٜٛ ددد ؾٝٗدد  صصْدد١ يًطدد٬ه ٗ      

نٓ  ايػ زع يًكٝ ّ َٛ ٖس٠ ٗ  ع زخ ٚن ٕ  ًُٓ  اػڀ١ٝ شل َٛٓ  عٝك اس
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اػددد ٙ إعطدددهسخ ٚؼدددت ضدددت زٖ  ؼسنٓددد  ٚطٛقٓددد  غسؾددد١ ايعًُٝددد ا ٚازغُٓددد       
ايكددب ٙ إٓدد ٚ ٌ  ًدد٢ اطددًِٝ ايطدد٬هخ ٚأثٓدد ٤ ذيددو قُددت أْدد  ْٚؿددس َعددٞ ٗ      
اات د ش ايكددب ٙ ٗ غسؾدد١ ايعًُٝد ا  ُٝٓدد  ذٖدد  اطدٌ ٜهطٿددس أقؿدد ٍ اـصْدد١     

حل ا٭ؾساد إهًؿٌ َع٘.. ٖرا ايط٬ه ن ٕ ايط٬ه َٓٗ  َ صساعٱ ايٝٗ ٜٚدصٌ 
 عد ذيو زاؾداڄ نبرلاڄ ٱضك ٙ  ع ز ٚغب٠ٛ ٚ دٕ  عد اٛشٜع٘   غساف ض ٌٕ 

 ٚاـ َسٟ ٚ بدإًو ازل  ٌٝ ٚ ٔ غٓٛٛز ٚإٝطسٟ.
َٚٔ ايبڀ٫ٛا ايَ قد ّ  ٗد  اطدٌ  بدداؿبٝ  أْد٘ اطدٌ اغدذلٜٓ  ضد٬ه         

ٓ  500َددٔ  تددل َددحل    "دٚغدده "    ًدد٢ يػددِ.. ؾهدد ٕ ٜٓبػددٞ    طًكدد١ زؾدد ف ٚاؿددً
 دددٕ.. ٚ ًدد٢ صڀددٛز٠  ُددٌ نٗددرا ؼُددظ اطددٌ َٚعدد٘ ايسؾٝددل        اٍادص يدد٘ 

قُد  بداهلل "ْـ ايًٌٝ" ٚؾ حل قطٔ "َدزّ" ايًرإ لجل  ٗ ادص ي٘  ٌ 
ُٳد١ ٚ دريو ٜهدٕٛ أٍٚ        ٕڂجلهځ ا٭ ٬ف كذلقٌ نٌ ْكد ٙ ايتؿتدٝؼ ايهدبرل٠ ٚا

قس  إڀ ز ٚايڀد ٥ساا ٚضدب     َٔ شٚد اؾب١ٗ  ط٬ه ؾت ى نٗرا أضت دّ ٗ
 ز ب  غدٜداڄ ٗ ْؿٛع ايدلٜڀ ٌْٝ ٚ ٥٬ُِٗ.

ُٸددٌ َطدد٦ٛيٝ ا ايٝٗدد ٚندد ٕ اطددٌ َددٔ ايػ ؿددٝ ا ايددَ ٜددسنٔ   خ ؾكددد ؼ
ٕ ْكدد ي١ٝ  ددد٠   ايهؿدد ه إطددًو َٓٗدد  َطدد٫ٛ٦ڄ  ددٔ ايتطددًٝو َٚطدد٫ٛ٦ڄ  ددٔ         ا ٻدد 

  ضددِ اؾ ْدد  اٱدازٟ يًكددٛاا ايػددعب١ٝ ٗ أ ددٌخ ٚندد ٕ َددٔ أ دددٸ أٍٚ صڀدد         
اؾب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ أ ٌ  ٛق ڄ  ٔ نْٛد٘ ْ ٥بد ڄ يدٞخ ٚند ٕ َدٔ ايعٓ ؾدس ايدَ        

 ؼًُت َط٦ٛي١ٝ ٓ ١ٜ إ٪ُس ايسا حل يً ب١ٗ ايك١َٝٛ ٗ أ ٌ.
ّ نددد ٕ َدددٔ أادددد ايس ددد ٍ ايدددرٜٔ ٓدددٛا ايػ ؿدددٝ ا      1968َددد زع  20ٚٗ 

ُٸٌ َط٦ٛي١ٝ قٝ د1968َٜ 14ٜٛايكٝ د١ٜ ٗ َد١ٜٓ ايػع . أَ  ٗ  ١ ٗ ّ ؾكد ؼ
ٓٶ    أ دٌ ٚأ ًد٢   اٍاأٌَ اْطجل   ايكٝ د٠ ايع ١َ َدٔ  ددٕ    ٗ َعد زى    د٤٬ٶ اٳطٳد

ًډحل.. ٚز ٘ اطٌ َؿرلٙ َؿرل اي ٛز٠ ٚقٝ داٗ  ْ نساڄ يًراا َتٓصٖ ڄ  ٔ  ٕڂڀځ ا
اؾددد ٙ ٚإٓؿددد خ شاٖدددداڄ ٗ ًَدددراا اؿٝددد ٠خ َهسضددد ڄ ندددٌ ٚقتددد٘ يؿددد حل اي دددٛز٠   

اي ٛز٠  َٓدل قٝ د٠ ايب٬د ٌٚ اطدٌ   َٚٓ صااٗ خ ٚ عد ٖد٤ٚ ايع ؾؿ١ ٚا ت٤٬
َٛاؾ٬ڄ َطرل٠ اعصٜص ضًڀ١ ايدٚي١ اؾدٜد٠ َػ زن ڄ ٗ  ٓ ٤ ؾسه ا٫ل شاا 
ٗ َٛاقؿدد٘ إ تًؿدد١ ٗ اطدد ز ايطددًڀ١ ااًٝدد١ ٗ ٜدد ؾحل نُجل ضدد  َدد يٞخ ثددِ      
ضددهسارلاڄ يًُدددأَٛز ٖٓدد ىخ َٚدددأَٛزاڄ ؾٝٗدد خ ثدددِ َدددٜساڄ   َددد ڄ يػددسن١ ا٭قُػددد١      

  ؾ١ٛ ؿ  ات٢ بصس زَل ي٘.ٚايهٗس  ٥ٝ ا ٗ ق
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ٜٚػٗد ؿطدٌ  بدداؿبٝ  ندٌ ايدرٜٔ  سؾدٛٙ أْد٘ ند ٕ دا٥ُد ڄ ٗ َكدَد١          
ايؿؿٛف إداؾع١  ٔ إه ضد  اي ٛزٜد١ ٚذٚاداڄ كًؿد  ٚغد    ڄ َٚكدداَ ڄ  ًد٢       

 أَٔ ايٛطٔ ٚض٬َت٘ ٚزقٝ٘ ٚاشٖ زٙ.
ّ    أ دسش إ بصس َ  ٜط ً٘ يد٘ ايتد زٜ  أْد٘ ند ٕ َدٔ        ايددا ٌ ٚإدٌُٓٛ يكٝد 

اكددٛز َ٪ُسٖدد  ايتأضٝطددٞ ٗ     آٍَُٛدد١ إٓ قددًٌ ايُٝٓددٌٝ ٚايددَ د ددٞ     
 ْػڀ ٥٘. أ سشؾٓع ٤ َ٪صساڄ.. اٝك اكس اطٌ ٖرا ايًك ٤ ٚن ٕ َٔ 

 الفراق المحتوم

َددد ا اطدددٌ ٚضددد ً٘ ايٓكددد يٞ ًَددد٤ٞ  ددد يبڀ٫ٛاخ ًَٚؿددد٘ ايدددٛطي غدددي       
ٛٻاا١ ُٮ  ٛاْو ندٌ َدٔ     سؾد٘  د ـرل     ٕٛاقـ ايبڀٛي١ٝ إػسؾ١خ ٚضرلا٘ ؾ

ٚايعڀدد ٤ ٚايبددرٍ.. ؾهدد ٕ ؾدددٜك ڄ ؾدد دق ڄ يهددٌ َددٔ يدد٘ صددٝ٘ ايع٬قدد١.. ٚز ددٌ         
      ٚ ٝٸدد ڄ يًصَٝددٌ..   ڄ  ڀٛؾدد ڄ اْطدد َْٛاقددـ  ٓددد نددٌ ا  دد١.. أ دد ڄ يًؿددػرل ْٚددداڄ ٚؾ

يًػٝ  ايهبرل.. َكداَ ڄ ٗ ْك ي٘.. ْ  جل ڄ ٗ  ًُ٘..  ُٛٝ ڄ ٗ ٚض٘ أضسا٘.. 
 نبرلاڄ ؾ٢ٝ أٚض ٙ أؾدق ٥٘ َٚع زٜؿ٘.

٘ ٗ ْؿطٞ  أثساڄ نبرلاڄ .    يٓطب١ يٞ ؾٗٛ ؾٛم نٌ ٚؾـأَ . ٚقد اسى ؾساق
اع دص يطد ْٞ  دٔ غدسا٘.. ؾكددا  د٘ زؾٝكد ڄ ُٓٝد ڄ ٚنٓدصاڄ مثٝٓد ڄ ٚضدٓداڄ قٜٛد ڄ             

 ٚؾدٜك ڄ اكٝكٝ ڄ ٫ ّٮ َه ْ٘ ٗ قًيب أاد.
يددو ٜدد  اطددٌ ازلدد٢ بٜدد ا ايعسؾدد ٕ.. يددو اجملددد ٚاـًددٛد.. ٚيددٝظ يددٞ َدد    

دم  ٬ق آ  ا٭ص١ٜٛ ا٫چ إٔ أد ٛ اهلل إٔ هصٜدو ثدٛا    أ صٜو  ٔ ؾؿ ٤ ٚؾ
و ايڀٝبدد١  ؿطدددٝو  ٓ ادد٘ ٚإٔ وٝڀددو  عڀؿددد٘ ٚآ ْدد٘خ اْدد٘ زلٝدددحل      أ ُ يدد 

  ٕ . ٚاْدد  هلل ٚاْدد  ايٝدد٘  .ايددد  ٤ ٚصددرل َددٔ هددصٟ ا٭ٚؾٝدد ٤.. ٚيٓدد  ايؿدددل ٚايطددًٛا
 زا عٕٛ.

  

ُٵسٳإايعكٝد إٓ قٌ: ؾ حل ؾ قٌ "             " ٹ
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 شعٌفانو ِعْمَران

 دمحم حسين دمحم الجياشي  

 مأمور  مديرية يافع                                               
 

ؾددداز ا  ْدد   عددة اٱصددٛإ ٗ اٱغددساف ٚا دددا٤ ايددسأٟ ٗ طسٜكدد١     اٍاػددسؾت 

ٝٿ  ايتأ ٌ ٖرا ايرٟ  ٌ اٜدٜٓ  ٚ ٢ً طبٝع١ إدٛاد إٓػدٛز٠ ؾٝد٘..  ًُد ڄ  دأْٞ مل       نڂتٳ

 ٗ ادأثسٟ   اٍضدبًٝ٘ أٟ  ٗدد ٜطدتجلل ايدرنسخ ا٫چ إٔ َد  دؾعدي يدرنسٙ ٜس دحل          أ درٍ 

ٕ إًكد  "  –ايب يؼ َ  نتب٘ إٓ قٌ اؾطدٛز ؾد حل ؾ قدٌ     ُٵدسٳا "خ  دٔ أصٝد٘ ٚزؾٝدل     ٹ

 ْك ي٘ ٚؾدٜل اٝ ا٘ اطٌ  بداؿبٝ  إًك  "غعٝؿ ٕ".

ٕ ؾجلددٌ اؿددؿجلٸت َدد  نتبددد٘ إٓ قددٌ      ُٵددسٳا ٚ دددا ْؿطدددٞ أَدد ّ  ٛا دد١ َدزضددد١      ٹ

سٜكدد١ اػددحل َٓٗدد  اقدد ٤اا ا زىٝدد١ ٕطددرل٠ نؿدد ه َسٜددس ٚأْػددڀ١ َتعدددد٠ اؾٛاْدد          

 ُٛٝدد١ َددٔ ؾددٓحل ز دد ٍ  ٛدد ّخ ندد دا  ٛاَددٌ اكدددَٗ  إٔ اڀُسٖدد خ ٚغدد ٤ا     ُدد ٍ٭

ايٓؿددٛع إسٜكدد١ ٭ؾددجل   ايس ددحل ايطدد  ١ ا٭صددرل٠ ٗ اي ددٛز٠ ٖددٔ  ٓددٛا مثدد ز ايددصٴزٻاع       

ٗ   اٍاؿكٝكٌٝ ٚ طبل اؾدساز ٚاسؾدد      ٚادرٜٚبٗ  ٗ ثٓ ٜد  إٓعڀؿد ا    اطؿد ٤ َػد  ً

 ."َسا١ً ايهؿ ه إط ه"إسا١ًٝ إتت ي١ٝ ٕ   عد إسا١ً ا٭ض ض١ٝ ا٭ّ 

ٜٻ ٖد  ايدَ  ٴددسف          ٚاٝدك إٔ ندٌ َدد  ضد ً٘ إٓ قدٌ ؾدد حل ؾ قدٌ  ًد٢ ايطدد ١ٝ ا

ٝٿ خ يدرا اقذلآد   ًد٢      ٗ   دٜس٠   ٫ٖتُ ّ ٚا٫ط٬عخ ا٫چ إٔ ف ي٘ يٝظ ٗ ٖرا ايهڂتٳ

ؾدد حل ؾ قددٌ از دد ٤ َعُٛٗدد  ٚا٫نتؿدد ٤ ًَ ددـ َددٛ ص ٚقؿددرل َدد  ٜتٓ ضدد    ا٭مح 

َٚكُٕٛ اؿدد  اٯْدٞ ٚإتؿدٌ  دراا اطدٌ  بدداؿبٝ  ؾكد٘خ ٚن ْدت اؿؿد١ًٝ          

ْٴػس.   َ 

َٚدد  إٔ ادد زٜ  إٓ قددٌ ؾدد حل ؾ قددٌ  ددص٤ ٫ ٜت ددصأ َددٔ ادد زٜ  اي ددٛز٠ ْؿطددٗ خ         

داؿبٝ  ٖددٛ ادد زٜ  يهددٕٛ  ددٔ ؾ قددٌ أاددد زَٛشٖدد  إ كددسٌَخ ؾددإٔ ادد زٜ  اطددٌ  بدد   

دز ١ إٔ ٫ ّهٔ ذنس أادِٖ ا٫   ٯصس.. ؾُ  إٔ اكٍٛ  دٔ ؾد حل    اٍؾ حل ؾ قٌ 

 ؾ قٌ ات٢ ػد ْؿطو ادغِ اطٌ  بداؿبٝ   ٘ ٚايعهظ ؾجلٝو.

ٌ -ٚؾدد حل ؾ قددٌ إٓ قددٌ    . ٚؾدد حل ؾ قددٌ ايك ٥ددد  .ٖددٛ ايددرٟ انتػددـ اطدد

    ٚ ٔٵ اطددٌ  بدداؿبٝ  ؾدددا٥ٝ ڄ..  َٹدد ٔٵ  عدٌ  َٳدد ؾدد حل ؾ قدٌ ايطٝ ضددٞ ٖددٛ  إٝدداْٞ ٖددٛ 

 اٍايتٓٛدِٝ ايطٝ ضدٞ.. ٚؾد حل ؾ قدٌ ٖدٛ ايدرٟ دؾدحل عطدٌ          اٍايرٟ قِ اطدٌ  

ت رأثٍٛ اَ   نفمٛذ  ؾشد فٙ ك زٛ 

ؽغٍٛ عجذانؾجٛت "ؽعٛفبٌ" 

 و.0991 /03/01ٕوٚٙ رٕفانز٘ 
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ْٹعٵدددِ إتجلدددصٸ  ْٚعدددِ إك ادددٌ     ْٹعٵدددِ إٓ قدددٌ ايؿددددا٥ٞ ٚ  بٗددد ا ايكتددد ٍ.. ؾهددد ٕ اطدددٌ 

أْعددد ّ إس دددٞ ٚايك ٥دددد غدددٝ ٘ ٗ اٱقدددداّ ٚايبڀٛيددد١ ٚايس ٛيددد١ ؾددد حل ؾ قدددٌ    "ي ًدددت"

ُٵسٳإ"  ". ٹ

ُٵددسٳي طددٍٛ ايعٴُددس.. يدد٘ ايعسؾدد ٕ ظُٝددٌ ايؿددٓحل ٚاطددٔ ايعُددٌ.. شلددرا ايددٛٗ        إعٹ

 نٌ ابٓ  ٚاكدٜسٜٓ .

 ٚيػعٝؿ ٕ د ٛاآ    يػؿسإ ٚاطٔ اؾصا٤ ٚايرنس٣ ايعڀس٠. 

                     
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 صبنؼ فبظم يع ؽغٍٛ عجذانؾجٛت  ٔدمحم ثٍ أؽًذ صبنؼ
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 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
287 

                                                          

 حفادهأفرحة الجد بنجاح                 

  هم بفضله فً نجاحهمواعتراف           

 
 الصالحي فاضل صالح د.دمحم

 

 َػد ٖد٠   ٕ ن ٕ ايٛقدت  ؿدساڄ  ٓددَ  ا تدرزا ٚاسندت ٚايددٟ ٚٚايدداٞ ٜٛاؾد٬          

ايددَ  خ"اؾٓددٛ  ايعس ددٞ"   ددٔ ايددٛطٔ اؾددسٜو   ١يعس ٝدداز ايددَ آكًددٗ  ايكٓددٛاا   ا٭صبدد 

ٟ  تٚزؾعددد خنددددزا صددد طسٟ غسؾددد١ ْدددَٛٞ ٗ  اٍ اػٗدددت. .دز ددد١ اٴدددصٕ ٚغكددد  ٚايدددد

ٚا٫ضدذلص ٤..  ايطده١ٓٝ     ػٝد١  ًد٢ ؾساغدٞ يددق ٥ل     ٖٚٓد ى اضدتًكٝت  ايڀد  ل ايعًدٟٛ   

ؾددُت ؿٛدد ا  ضدس٠ ٶ اع يددت أؾدٛاا أ ٓدد ٥ٞ أ كبٗدد  أؾدٛاا ٚايددداٞ ٚشٚ ددَ ن    ؾ دأ٠ 

  أْٗدد   ػد ٙ َؿدددز ا٭ؾددٛاا ايددَ أدزنددت   َٗددس٫ٚڄْتؿكددت َددٔ ؾساغددٞ ا. .ايكًٝٛيد١ 

ٞ  اٝددك َدددٔ  ..ٖٓددد ىَددٔ   َدددٔ اتطددد زع .ن ْدددت قدددس  ا قًدديب  .اسندددت ٚايددددٟ ٚٚايدددا

ٚ  خاـدددٛف  خ  َددد ڄ 24 ُدددسإ نيأ ٓددد ٥ٞ  الدددساز ااتُ يٝددد١ضددد٤ٛٶا أقًدددٗ  َتٛقعددد  ا٭ضدددٛأ 

ؾ غدتبهٛا  اي  ْٜٛد١   ساى ضٓٛاا ٚ َٚٗ اساا ١٠ غك َٚس٠ أڂصس٣ ُٕ زض    َ ڄ 23ٚ ُ ز

  ٓٝـ.ٗ  ساى 

ًچِ إػددسف  ًدد٢ ق  دد١    اٍٚؾددًت غؿدد٘    ٓدددَ   اؾُٝددحل .. ؾددُتايكددٝٛفايطٴدد

ا٭ؾددٛاا ايكٛقدد ٤ ٚ ٖددرٙ َتطدد ٬٥ڄ  ددٔ ضددب   زلعددٛا ؾددٛاٞ ايػ قدد   ًدد٢ أ ٓدد ٥ٞ    

 يظ ٗ اؾددخ ؾٛايدددٟ اڄضدد ز اڄأَددسايكدد ٝ   ٖددرإ ٚزا٤ يهددٓي انتػددؿت أ .. ايؿدد صب١

" ُدددسإ ٜٳ ددد  أ ٓددد ٥ٞ  . مل يًػ ٜددد١ ذاا إكعدددد ايدددرٟ اسنتددد٘  ًٝددد٘ نددد ٕ َطتبػدددساڄ   

 ٞ ٟ خ  ددٌ ٚ ُدد ز"  ددٔ ضدد٪اي ًځبٳدد١   ددٔ ضددس  إٔ ىدلْددٞ غ ؿددٝ ڄ   طًبدد  َددٔ ٚايددد ٖددرٙ اؾځ

ٞ  قبٍٛ  ػس٣  ٚايدٟ ٚايكٛق ٤خ ٚدٕٚ َكدَ ا شفٸ خ عُدد اهللخ   ُدسإ ٚ ُد ز   خأ ٓد ٥

 ايڀ . نًٝ ا ٗ

 غددسمنينددل  ُدسإ  ًد٢ زضد ي١ ايكبدٍٛ ٗ نًٝد١ ايڀد          دي ا٭ اند ٕ اؿدٍٛ    

٘  ٜطتجلل أٌْ صدل ٚ   س ٝٓٝؾ  دي  ُد ز ؾًدِ    اأَد   دٔ    .إٔ اساؿحل ا٭ؾٛاا َدٔ أ ًد

 أغدٗسخ قبٛيد٘ قبدٌ ث٬ثد١    ؾكد أ ًػي  ٘  ٓدد  خ  دٜداڄ   يٓطب١ يٞ غ ؿٝ ڄاـدل  ٜهٔ

  خاطرة إنسانية
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ٞٸ ٜبك٢ ضساڄ ٚطٞ ايهتُ ٕخ ٌ إٔ يهٓ٘  ؾكٻ ٭اد  ٘أؾػٝأٚ ٘  ٓإٔ ٫ أ ًٔ ٚاغذلٙ  ً

 .َٔ ا٫اساع ٭صٝ٘ ا٭ندل ٦ ٜطب  غٝ ات٢ ٫

ؼكٝدل ٖدؾد٘   َٔ قؿدـ اٱؾدساز ٚايؿدُٛد َدٔ أ دٌ       ١ ُسإ   يٓطب١ يٞ قؿ

 اٍدزاض١ ايڀ  ايبػسٟ.. يهٔ َ   كچد ٚؾٛي٘   ايرٟ ززل٘ ٚاصت زٙ يٓؿط٘خ إتُ ٌ

ٝٸ١ا٫چ ا٫يتجل م  ٜسٜدْ٘ ٫ ٖدؾ٘ أ َدٔ نًٝد ا    ضدٛاٖ     دٕٚؾس ٝٓٝد  غدسم  نيايڀ    هً

ُٿ١ ايه رل٠خ ايڀ  ا٫َسٜهٝ .. ؾبعدد  إتٓٛ د١ ٚايهد رل٠ ٚإعكدد٠   ٬ڄ غدسٚٙ ايكبدٍٛ   َتجل

 غددٗ د٠ٚاؿدٛي٘  ًد٢     ىْٜٝٛددٛز – ٓطدٝٛ  نيأز دحل ضدٓٛاا َدٔ دزاضدد١ ايعًدّٛ ٗ نًٝد١      

َددددٔ أ ددددٌ ؼكٝددددل بَ يدددد٘ ٚاڀًع ادددد٘ إٔ ٜ ددددسٟ اأزىدددد٘  إٔ  ًٝدددد٘ دزى  خ أٛعزٜددددايبه٬

يًُٓ ؾطد١  ًد٢ َك  دد    يٝتأٌٖ ظدداز٠   ١   ٚغٗ داا  ًُٝعأا٭ن دّٞ ٚايعًُٞ  

   ْٜٗٝٛدٛزى  -زٚاػطذلنييتجلل ٗ ايعٌُ ايتڀٛ ٞ ٗ   َع١ ارا شلٚن١ًٝ ايڀ خ 

قطددِ  ساادد١ ايؿدددزخ ٖٚٓدد ى اؿددسؽ يًُػدد زن١ ٗ أعدد   اذلنددص ٗ نػددـ أضددب       

ٗ  ١َسٜهٝدداددٛع ٖددرا ايعُددٌ ايبجل ددٞ  ٓػددسٙ ٗ ؾددجلٝؿ١ ا٭عدد   ا٭ ٚ .٤ٟضددسط ٕ إددس

َٚٓٗددد    ؿٛزْٝدد  ٝ ٓددٛ  ن ي نييتجلددل  عدددٖ  ٗ   َعدد١    ا.  Surgery 2013ني اؾساادد١ 

  .Global Medicineنياؿٌ  ٢ً غٗ د٠ ٗ ايڀ  ايع ٕٞ 

ٕ ؾبطدب  قٓ   اد٘   ٖٚهراخ  ٚ نًٝد١ طد  ؾس ٝٓٝد  ٖدٞ اشلددف        دأ إؿكدٌ  إسػد٢ 

 ١إسابڀددٚاًددو اؾ َعدد١  ايددَ اكدددَٗ  ١ندد رلاڄ ٗ ايدددلاَ  ايعًُٝد  كٳجلٳدد ٳؾٳددبٳس ٚيد٘خ  

ٔ ٜٿاقدد ؾ١ غددٗ دٙ  ًُٝدد٘ اٴددصٳ    :ا٫ٍٚ خ َتٛصٝدد ڄ أَددسٜٔ اثددٌٓخ  ٗ نًٝدد١ ايڀدد   ٠َب غددس

ًدد٢ ايسضدد ٥ٌ ايدا ُدد١ يدد٘ َددٔ أضدد ار٠      : اؿؿددٍٛأن ددس اأزىدد٘ ا٭ندد دّٞخ ٚث ْٝدد ڄ 

 .اؾ َع١ ْؿطٗ 

 ١ٚاؿدددٌ  ًددد٢ غدددٗ د٠ إ  طدددترل ٗ ايعًدددّٛ ايڀبٝددد    ١َدددٔ ايدزاضددد   ڄأنُدددٌ   َددد 

ٚ    ٠ذلصدد٬ٍ اًددو ايؿدد  ٚ تؿددٛم.  ٛٸز َددٔ أع ثدد٘  ُٻدد أصددراضددتڀ ع إ ٜڀدد ل ٗ دزاضدد١  ٜتع

د إؿدددد  ٌ ٗ ا دددددأٚدددد ٖس٠ ا٫زاؿدددد ع إًجلددددٛٚ ٗ   اٍضددددب   ايددددَ أدا ايعٛاَددددٌ ٚا٭

ٚ دددأ ٜبجلددك    خ٠صددرل ا٭ ١ايعكددٛد اي ٬ثدد    اطددُت ؾٝٗدد اٗ أَسٜهدد  ايددَ    ٤ٟضددسط ٕ إددس 

َٳ ١ايتػرلاا ٗ ايطًٛنٝ ا ايؿجلٝ  ١اًو ايعكٛد اي ٬ثد  اصٝٻيٮؾساد ٚاجملتُحل ايَ 

 ٠ا٭ٓد ض َدحل ايعؿد ز    ٕ اؿ  دٌ ؾد دٻاا  أؾدذلض ؾٝد٘   ا  ڄ ًُٝد   ڄّ ع د كدٻخ ؾ ٔ غرلٖ 

     ٝ  طددسط ٕ اؾددص٤    ١ايددَ اصٜددد َددٔ ا٫ؾدد       ١ايؿددؿسا١ٜٚ   َددٌ َددٔ ايعٛاَددٌ ا٭ض ضدد

 ..٤ٟا٭ضؿٌ َٔ إس

 Frontiers inػس ٗ ااد٣ ايؿجلـ ايع١ًُٝ ايػدٗرل٠  " ْٚٴع ٘ ايؿسٜد  مت قبٍٛ

Oncology "   ددد زا٫ؾدددداز نددد ٕ  ٖدددرا  ّ. 2015ٜٓددد ٜس 9اددد زٜ   ٗ ٗ  دددددٖ  ايؿددد دز َ 

ٗ ايبجلك  ٠ٖتُ ّ ايه رلٜٔ َٔ ايب ا ٌ ٗ ذيو اجمل ٍ يتُٝصٙ ٗ ؾتو بؾ م  دٜدا
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يٮٓد ض ايدَ أضدسف ا٭طبد ٤      ٠ ٚإ ْعد١  دايؿٻد   ١دٜٚد ٗ ايتػرلاا اـ١ًٜٛ  طدب  ا٭ 

ْػس أٟ عك ٗ أٟ ٶ َدٔ اجملد٬ا   ٚ .١ايعكٛد إ قٝ ١اي ٬ث ص٬ٍٗ ٚؾؿٗ  ٕسق ِٖ 

ٌٷ   ٖدٛ   ٠ايػٗرل ١ايڀبٝ ٔ    عدد ذااد٘  ُد  ١ؾد ا  ايبجلدك ٚاؾ َعد    غدإٔ   ٖٝدص ٜسؾدحل َد

 ..ايٝٗ ايَ ٜٓتُٞ 

٦ٝ ڄ زىدد٘ ا٭ندد دّٞ غدد   ا اٍْػددس ذيددو ايبجلددك قددد أقدد ف     إٜٔبدددٚ   ًدد٢ َدد   

ٝٸصاد       يًػ ٜد١خ  ٖ َ ڄ  ٘   ْد ٍ ؾٝد٘ زقد  أضد ارا٘ ٚؾٓد١ ايكبدٍٛ َٚ ًدِ  خ ؾ٘  دٔ  عدة َٓ ؾطدٝ

ٍ  خضدددبٛع ٚاادددد ؾكدد٘ َدددٔ اددد زٜ  ايٓػدددس  أّددس ضددد٣ٛ    اتدد٢ اؿدددٌ  ًددد٢ زضددد ي١ ايكبدددٛ

اؾًُٝد١   ١يد٘ ايٓتٝ د   ١ُ دٌ   يٓطدب   ٭ْٗد   خ ؿ زؽ ايؿٻدل اْتٛسٖ اًو ايَ  إؿسا١

 . ڄص ؾ  ڄَٚراق ١ٍٚ ْهٗيهؿ ه اكٝكٞ  عٌ يًٓ  ه ٗ ؼكٝل ٖدؾ٘ ا٭

ٚ  ػدد٤ٞياْد٘    ػد ز  أ ٓ ٥ددو َددحل   ١ ًجلٛدد ١إٔ اعددٝؼ ؿٛد ٞ ْٚٝدٌ  اْطدد ْزا٥دحل 

ع١  ددز  ا كتًؿد١ َدٔ ايؿدعٛ  ا     ػدبٻ ٚإ ٚايدزاض١  هٌ دق ٥كٗ  ٚاؿ ؾًٝٗ خ ٠اؿٝ 

َدٔ   اؾدبجلت  دص٤ٶ  أػ ز ِٗ قدد  إٔ ٜتصااِ ؾٝٗ  ايؿػٌ َحل ايٓ  ه ؾت د ٚٚايعكب ا 

ِ  أاٝ ْدد ڄ ػس تددوخ اددٓ و  ٓ دد اِٗ ٚآهطددس   ْهطدد زااِٗ..   أاٝ ْدد ڄٚ خاهددٕٛ  ْٛدد ڄ شلدد

ضدد٣ٛ غدد٦ٝ ڄ  اطددتڀٝحل إٔ اكدددّ ْددو ٫أٚأڂٚؾدددا ٕ أ ددٛا  ايٓ دد ه قددد  أأڂصددس٣ اػددعس  دد 

ٚ ٜدددأع أ دددٔ ايٛضددد ٥ٌ ٚاؿًدددٍٛ دٕٚ نًدددٌ   يٛاددددِٖ  ٜبجل دددٕٛ ذلنِٗ ؾدددت ايدددد  ٤..

ٚإ ن ْدت   ٠خ غرل َڀسٚق١خنتػ ف َط يو  دٜداَٚػًك١ ؾٝؿ  ٦ٛى  ؿتو أ ٛا  

 اشلدف إٓػٛد. مٛطًٜٛ٘ ٚغ ق٘ ا٫ڄ اْٗ  اكٛدِٖ 

قددد اؿددٌ  ًدد٢ زضدد ي١ ايكبددٍٛ َددٔ   ندد ٕ  خهُدد  أضددًؿتؾ خ ددي اي دد ْٞ  ُدد ز ا َدد أ

ٝ  ؿدٛز٠  س ٚهِّد َٴبٳ  ٛقت  ا َب  - ٓٛ  ؾًٛزٜدانين١ًٝ ط    ٠. أضدب   ند رل  ١اضدت ٓ ٥

ٞ  َٴبٳهٍّساڄخٖٞ ايَ  عًت ؾ١ٓ ايكبٍٛ ُٓجل٘ ايكساز  اؿدٌ  خ اذ َٓٗ  اؿٛق٘ ا٭ند دّ

ٚ َ  ٜطد٢ُ  دلْد َ    أَٔ  سْ َ  إتؿٛقٌ زٜٛع ٗ ايعًّٛ   َتٝ ش ٬ ٢ً غٗ د٠ ايبه

َتجلددد ٕ ايكبدددٍٛ يهًٝددد ا ايڀددد  ا  تددد شاٚ  خْٜٝٛدددٛزى نٓٝػدددظ نيايػددسف َدددٔ نًٝددد١  

%.  ثددِ اؿددٌ  ًدد٢ إ  طددترل 99 - % 98 ١ ٚ ٓطدب١   دأ ٢ً ايدددز  ا ٗ إددٛاد ايعًُٝدد 

ٚمت اصتٝد زٙ ٚاهسّد٘    تبد زٙ      ا َب  – ٓٛ  ؾًٛزٜدا نئَ   َع١  ١ٗ ايعًّٛ ايڀبٝ

١ َتجل ْد ا إ  طدترل   يع٬َد١ ايه ًَد    ا ْٝدحل ط ي  إ  طترل ايٛاٝد ايرٟ أنٌُ 

100%. 

  اككدددد٘ َددددٔ اؿددددٛم ٚل ادددد ا  َددددٕ ٜؿت ددددس َب غددددس٠ أندددد ٕ َددددٔ اددددل  ُدددد ز   

٬ٕ ل ادد٘  ددٜطدد زع ٗ اا٫ضددت ٓ ٥ٞ ٚإبهددس ٚإ  ٘يكبٛيددٜٓتػددٞ طس دد ڄ ٚإ  ١أن دّٝدد

ٕ ٜهدبو ْد ه   أ ثٳدس ا٫چ بځيهٓد٘   خٌَحل ندٌ ا٭ٖدٌ ٚاادب   ٚاؿٛق٘ ٖرا ٚا٫اتؿ ٤  ريو 
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 اٍاأ ٌٝ ؾسا١ صت ز  ٚٓ ١ٜ ٕػ  س أصٝ٘ ا٭ندلخ ؾ زغب ا ايصٖٛ ٚا٫ؾت  ز ؾْٛ ڄ

        ٘   ايٛقددت إٓ ضدد خ ٚأ ًػددي أْدد  ؾكدد٘  ددريو َػددذلط ڄ إٔ ٜٛددٌ ٖددرا ايطددس  ددٝي ٚ ٝٓدد

 ات٢ ٜطتًِ أصٝ٘ ا٭ندل زض ي١ ايكبٍٛ َُٗ  ط ٍ ا٫ْتٛ ز.   

 ١ٝاْطددد ْ ١ْددد٘ ٜعهدددظ ؾدددؿ قًددديب ٭٫َدددظ غدددػ ف  تؿدددسف ذيدددو اي٫ أصؿدددٞ إٔ 

ٛ ٕػددد  س اٗدددس اؾُددد ٍ اؿكٝكدددٞ   ٜٚٛ ١ٚزاقٝددد ١ًْٝددد ٚقدددب٘ ايدددٓؿظ   ٠يٛؾددد ٤ يٮصددد

 . ١ٚإؿ حل ايرااٝ ١ْ ْٝٚايطُٛ ؾٛم ا٭

 ٔ اي د ْٞ  ٚا٫ ١خ ٔ ا٭ندل عؿٛي٘  ٢ً زض ي١ إٛاؾكٗ ؿٛ ا ْػ٠ٛ ؾسه ا٫

مل خ أغدٗس  ١ث٬ثد طدٛاٍ  اتؿٜ ؾٝ٘ اايرٟ  ٕ ٜعًٔ يهٌ قبٝ٘  ٔ اـدل اؾٌُٝ أٗ 

ُٳتٳ  ُٖ ٕ ٜكبڀ  َػ  سأ   ٜٝٓط ١خ قددٚاِٗ  يهبرل ايع ٥ً ١إڀًك ١َٚ زض  ايڀ   ؾځؿٳ

ؾڀًبدد  َٓدد٘ ْكددٌ ذيددو اـدددل اؾُٝددٌ    خ ؾدد حل ؾ قددٌ  ُٖدٻِددٛذ ِٗ ٚؾ ددسِٖ  ٳددٚ

ٜٓٛد ڄ  ض ضدٌٝ  َ دٜد ڄ َٚع  صٛاٞ ايرٜٔ ن ْٛا ايددا ٌُ ا٭ بك١ٝ أَب غس٠ڄ يٞ ٚي ًط ْ٘ 

ٝٸدد   نددراٚ ١خيددٞ ٗ إسااددٌ ايطدد  ك  ْكددٌ  ثددِ ١خيتٛ ٗدد ا  ُددسإ ٚ ُدد ز ايدزاضدد١ٝ اؿ ي

   .ضعدِٖ زل  ٘أٔ ا٭ٌٖ ٚا٭قس  ٤ ٚا٭ؾدق ٤ ٖاـدل يهٌ 

ٕ يددٞ ذيددو اـدددل    اصؾدد٫ ٕدد ذا   : ُٖدٻَدد ّ   ٳدد أٖ شادد  ٚ   ُددسإ ٚ ُدد ز  ضددأيت

٘  ٠حل  ػ زضًٝصَي  دؾ٭ْ٘ نُ  اعسؾ ٕ  خؾ حلقبٌ  دنُ  َب غس٠   ٍٚ َدٔ  أ يهْٛد

ٜٚؿددسه ٍٚ َددٔ ٜطتبػددس إٔ ٜهددٕٛ  أٌٖ إٔ  دددٟ ؾدد حل ٜطددتا ": ُدد ز أ دد    !ْكًدد٘ يددٞ

ايؿدُٛد يتجلكٝدل   ٚؾساز كد اضتًُٗٓ  َٔ ا زٜ  اٝ ا٘ َع ْٞ اٱخ ؾاؿ دٙأ ٓ  ا ا 

٘   ٠خاٖددداؾٓ   ٗ اؿٝدد    َدد ّ ؾددعٛ  ا ٚأٖددٛاٍ اؿٝدد ٙ     أٚؾددُٛدٙ  اؿ ؾددٌ   ؾتدد زٜ  اٝ ادد

ٞ  خٚاؾدددساز دٺًځدددٚ ٳ دلڈٚا تٝددد شٙ  كب اٗددد   ؿددد    ٚأايسقدددٛمح  اٍٜكدددٛدٙ  ٤ٚزؾكددد٘ ٭ٟ غددد

خ قددٚآ  َٚعًُٓد  ٗ اؿٝد ٠    قبًٓد    ْدتٳ أَ ًُد  ا تدلاد٘    خا٫ضتط٬ّ قدد  عًٓد  ْعتددلٙ   

ندد ٕ ؾددٓجلٔ ْتددرنس نٝددـ    ٚاي بدد ا. يؿددُٛدايددرٟ مترٜدد٘ ٗ ا ُٓددٛذع ا٭ ًدد٢  ٚاي

ٕ    يغدعس  ١خ ثدِ نٝدـ   َدٔ ايدزاضد    ْ٘سَٜس٣ٚ يٓ   أمل ٚاطس٠ قؿ١ ا  طدع د٠ ٗ ندٛ

 ااذأن ددس ضددع د٠ ْدد٘ ضددٝهٕٛ أٚ خ٥٘ددَددٔ اًُدد٘  تعًددِٝ ا ٓ  ٤اڄاهلل قددد  ٛقدد٘ ؾجلكددل  ددص

ٜػد عٓ   ًد٢ ايؿدُٛد يًٓ د ه     َد  شاٍ  ن ٕ ٚخ ٖٚهرا اؿ دٙ  ٗ دزاضتِٗأه  لغٗد 

 ؿددصْدد٘ ندد ٕ إٛ دد٘ ٚايدددا ِ  يددو ٚاا  أ  دا٥ُدد ڄ اددرنسأْددت ٚخ ايتعًُٝٝدد١ ٗدد١ٗ اؾب

". ٚاصتددتِ  ُد ز ادٜ دد٘ اؿُ ضددٞ  دد يكٍٛ:" إ  ًٝٓدد    ١ٓ  ا اددو ايعًُٝدديض ضدٞ  ا٭

ْٚدلاضددٗ    ١ؾٗددٛ أضدد ع ايع ٥ًدد   ًٝٓدد   ؿكددً٘  ٚا ذلاؾڄدد ڄ َدد٘ اكدددٜسٶاڄ سٿٕ ْهځمددٔ ٚأْددت أ 

  ."خ ْ ٖٝو  ُ  قدَ٘ يٛطٓٓ  ٚغعبٓ ٚؾ سٖ 

ٌ   أقدددد ٜبددددٚا يًًٖٛددد١ ا٫ٍٚ    ٕ قدددب٘ ايدددٓؿظ " ٗ ا يددد١  ُددد ز " ٚآددد شٍ ا٫ثدددٓ

  ڄاؿدسؾ  ايطد ز  صف ذيدو اـددل  يٝد  ١خ ا٭  ٚاؾدد ؾد حلخ   ع ٥ًد ايهدبرل  " ُسإ ٚ ُ ز" ي
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ٚٓددا   عٌ ايسق  ٚا٫زاٝ هخ ايتؿسف يو ذ اٍيهٓي نأ  أْٛس ١خ ُٖٝأ غرل ذٟ

أ ٓد ٥ٞ   ٚٚ ددإ  دٜٔ ٗ  كدٌ  ٛايد اي  ٿٚؾكدي  ٗ غدسع اٴد    ٘ قدد ْد ٭ند رلاڄ  ٚغهسا٘ اهلل 

دْ  ايػدسق١ٝ ايدَ اس ٝدت أْد      ٗ   داآ  ٚاك يٝ ١ًُِٝٗ  هڂٌ ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚاؾُٚطه

 . ًٝٗ  َٚ زضتٗ  ٚاقتٓعت  ٗ  ٚ  ٓت ٥ ٗ 

يدددت َددد  شاايػدددسق١ٝ ايعددد داا ضددد١َٝ٬ ٚاٱ٨ بددد دإٕ قًعددد١  ُددد ز ٚ ُدددسإ أ اثبدددت 

ٜكد ز   ػدسٜٔ   َد ڄ ٗ فتُدحل َتكددّ         َد  ٝقدد قكد    ُْٗد أ ٢ً ايسغِ َٔ  خَٴجلؿٓٸ٘

ٕ أا٫چ  خاؿٝدد ٙ ٚفدد ٫ا ْددٛااٞ حل ٝددْٗ ٗ نددٌ َدد  ٜعتُددٌ ؾٝدد٘    ٕ إ ٜٚتددأثساٜدد٪ثس

 ٛاَددٌ ٚأضددب   قددُٛز ٚقددعـ     اؾددسشأقددد ٗ اًددو اجملتُعدد ا  ٚايعؿددس١ْ  ٠اؿكدد ز

 .١ تُ  ٝٚا٫ ١ ٳؿ  ايع٬ق ا ا٭ڂضسٜ

 ٠إٔ ْطدتؿٝد ْٚدتعًِ َدٔ ندٌ غد٤ٞ اكدَد٘ يٓد  اؿكد ز         ٕ  ًٝٓد  أقتٓعت  ايكد  

٢ دٜٓٓددد  ٚيهدددٔ  ًٝٓددد  إٔ مددد ؾٜ  ًددد   خٗ فددد ٫ا ا٫قتؿددد د ٚايعًدددّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝددد   

َؿدز اكٝكٞ  خ دٕٚ أد٢ْ غو خْْ٘ٚؿٕٛ ْٚڀٛز نٌ ٌْٝ ٗ َٛزٚثٓ  ايػسقٞ ٭

ٝ    ٠ٚؾعدددد ٍ يتددددد ِٝ زٚا دددد٘ ا٭ڂضددددس    ١ٚٚاددددد٠ اجملتُددددحل ٚٚااددددد َددددٔ ايعٛاَددددٌ ا٭ض ضدددد

 .ٟ شَ ٕ َٚه ٕأيٓ  ا آ  ٗ اؿٝ ٙ ٗ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 عًبس ٔعًشاٌ ٔثًُٛٓب انغذ ٔاألة
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 غضب اجلنزالأالسؤال الذي 

 

 ٕس دمحم صبنؼ فبظم انصالؽٙانذكز

 َٕٕٛٚسن -سٔرؾغزش 

 م0212/٩/02

 

ن ْددت ا٭ٜددد ّ ٚايػددٗٛز ٚايطددٓٛاا ُدددس ٚمددٔ  عٝدددٕٚ  دددٔ       خٗ ايطددٓٛاا إ قدد١ٝ  

 ٔ . َٚددحل ٖددرا ٜساؾكٓدد  ٗ آًدد  ٚاسا يٓدد  غددٞ ازلدد٘    .ٚطٓٓدد  ا٭ٍٚ دٕٚ إٔ ْػددعس  دد يصَ

ٚ ي  نياؿددددٌٓ   أْددددٌ يٮَدددد نٔ ايددددَ ن ْددددت يٓدددد  ؾٝٗدددد طددددٓٛاا ايڀؿٛيدددد١ ٚايػددددب   

ٕ     .ايدرنسٜ ا  ع ْدد ٠ . ايطددب  ٗ ضدٗٛي١ َددسٚز ايدصَٔ  ط٬ضدد١ ٖدٛ إٔ أٖددٌ ايدٛطٔ زغددِ ا

ؾدد هلل قددد أاددبِٗ    خَددٔ اكٗددِ ٗ اؿٝدد ٠ ٚايتڀددٛز   اڄٚايتُٗددٝؼ ندد ْٛا ّ زضددٕٛ  ددص٤  

ٔٵ ايدِٝٗ ٚاطدأشلِ   .َٚٓجلِٗ ايكٓ  ١ ٚايسق  ُٖٚ  نٓصإ يٝظ شلُ  مثٔ .  ٓدَ  اٳجلٸ

 ِ . ٚايطدددب  اٯصدددس ايدددرٟ  عدددٌ   "ٛز٠ ٚاؿُدددد هللَطدددت"اهدددٕٛ ا   ددد اِٗ   خ دددٔ أادددٛاشل

ايطددٌٓ ُددس  ٗددد٤ٚ ٚدٕٚ قدد ٝ  ٖددٛ أْٓدد  َٓكُطددٕٛ ٗ اڀددٜٛس َع زؾٓدد  ٚقدددزاآ  ٗ     

 خٚإٓ ؾطدد١ ٗ ايعُددٌ ٚؾددسف اؿٝدد ٠ ٚاأدٜدد١ ايٛا بدد ا ػدد ٙ ا٭ضددس٠ ٚاجملتُددحل         ا٤ا٭د

عدد  ٖٚرٙ ايعٛاٌَ ن ْت نؿ١ًٝ ٗ إٔ اكًٌ اٱاط ع  دز ١ ايؿساؽ ايرٟ صًكد٘ ايب 

 .. ٔ ا٭ٌٖ ٚايٛطٔ

ْعدددسف َددد ذا ىؿدددٞ يٓددد  ايكددددز    يدددرا نٓٸددد  ٫  خ٫ٚ ْددد٪َٔ  ددد يتٓ ِٝ خيطدددٓ   دددساؾٌ

 ّ ٚ  خٚا٭ٜد  ِڈ َدٔ  شيٓد  ْعدد ْٞ    َددؾع ْٝٓد    خاؿدٓٔ ٗ اكدّدد٘ غدٝ طٌ اٱْددظ   ؾددٓ  ٍّٞ ًٚد

  ٕ  ددب٤٘ ٚ ددأمل ٜطددجلل   رلأؾددبجلت أٜ َٓدد  اطدد ٚ خؾعػددٓ  ٚددسٚف قٓدد١ ايددٛطٔ ٚاٱْطدد 

ْتأمل َٜٛ ڄ  عدد ٜدّٛ يطدكٛٙ ايػدٗٝد اًدٛ ايػدٗٝد..        ..ؾبٗ اايٓؿظ.. ْت  حل اك زٜس ا

ْتد  حل اكدد زٜس ايً ٓد١ ايڀبٝدد١ ايَٝٛٝد١ ايددَ اعهدظ  ُددل إع ْد ٠ اٱْطدد ١ْٝ يًُٓدد طل       

 خٛا اڀٜٛكٗ  ٚ أغًكدٛا َٓ ؾدرٖ  اٯَٓد١ يً دسٚع    أاهُإٓهٛ ١ ٚٗ َكدَتٗ   دٕ ايَ 

ؾ ًكدٛا  ٦ٝد١ ٥٬َُد١ ٫ْتػدد ز     خ٤ٚ اسَدٛا ايطده ٕ َدٔ إد ٤ ٚايهٗس د ٤ ٚايػددرا٤ ٚايددٚا      

ؾ ْتػددسا ا٬ٕزٜدد  ٚٓدد٢ ايكددٓو ٚايتٝؿ٥ٛٝددد ٚنددٌ ا٭َددساض       خاؿػددساا ٚا٭ٚ ٦دد١ 

  ٕ . نأِددد  يطدد ٕ أ ددددا٤ اٱْطدد ١ْٝ ٜكدددٍٛ اصتدد زٚا ايڀسٜكددد١    .ايٛ  ٥ٝدد١ ؾكتًدددٛا ا٫ْطدد 
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 ؾٛع ٚايعڀدؼ   د ١ ٚإػًؿد١  ػد٬ف ايؿدسص١ أٚ    ايًعٝٓد َ    يكدرا٥ـ  ا خا٭ضٌٗ يًُٛا

 .ٚؾسٚا شل  غسٚٙ ٚأضب   ا٫ْتػ ز اض إعد١ٜ ايَأٚ   ٭َس

 طب  نٌ ذيو أؾبجلٓ  ْبجلك ْٚؿتؼ ٗ نٌ غد٤ٞ ٚ دٔ أٟ غد٤ٞ ٜعٝدد ايٝٓد       

ْس ٛ اهلل إٔ وٌ  ٢ً  ددٕ ا٭َدٔ ٚايطد٬ّ    ٚ. نٓٸ  ْأٌَ . عة َٔ اشلد٤ٚ ٚايطه١ٓٝ

 ِ  إٔٚ خإٔ ٜت٬غدد٢ ٜٚٓجلطددس ؾٝٗدد  قتددٌ ايددٓؿظ ايبػددس١ٜ  دددٕٚ ذْدد     ٚ خٗ ايػددٗس ايهددسٜ

إٔ اقدٓعي  . َد   .ق ز ١ ا٭َدساض إعدٜد١   أدا٤ دٚزٖ  ٜٗٴطُو يً  ٕ اٱغ ث١ ايڀب١ٝ 

ٕ  ذيددو أَددس  ٸ زضددٛيٓ  ايهددسِٜ صدد مت ا٭ْبٝدد ٤ ٚإسضددًٌ قُددد     َعكددٍٛ ايتٓؿٝددر ٖددٛ أ

ٖرٙ ؾ٦د٠ أٌٖ ايُٝٔ   يسق١ ٚايًٌ.. ٛؾـ قًٛ  ٚأ ٓ قد أنسَؾ٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚضًِ 

ٌٖ ايُٝٔ ايتب ٖٞ ؾٝٗد  أَد ّ ا٭قدٛاّ ا٭صس٣..ٚند ٕ     إٓصي١ ايسؾٝع١  عًت َٔ ال أ

اؿدد ٩ٍ  ُٝكدد ٕ  ددإٔ غددٗس زَكدد ٕ ايهددسِٜ غددٗس ايعبدد د٠ ْٚكدد ٤ ايددٓؿظ    ْٚٚٞ أَددٌ دودد

ٜٴًٌ قًٛ  ٚأؾ٦د٠ ايڀػ ٠ ٚايٛ ٌٕ . يهدِٓٗ اصتد زٚا إ ىدريٕٛ    .ايبػس١ٜ نؿٌٝ  إٔ 

عسٜددد١ اتددد٢ عٛاَدددٌ  دٜدددد٠ َدددٔ ايتيؾدددأثبتٛا إٔ قًدددٛ ِٗ قدددد اعسقدددت   خاتددد٢ ا٭ْبٝددد ٤

إه ْدد١ ايسؾٝعدد١ ايددَ َٓجلٗدد      ددٌ ٚ خصطددسٚا ايهدد رل َددٔ ا٭صدد٬م اٱْطدد ١ْٝ ٚايسٓدد١    

 ..اؿبٝ  إؿڀؿ٢ يٮ داد

ٛ   ؾدددٛز ٚؾدددٛشلُ   ٜدددّٛ أَدددظ اضدددتكبًت ٚايددددٟ ٚٚايددددداٞ      ٗ ٚ خَدددٔ َدٜٓددد١ غددددٝه غ

عٛد اٍ قًيب ايطه١ٓٝ ايَ أعك  ٓٗ  ٗ ٚسٚف َع ْ ٠ ايٛطٔ َٚع ْ اٞ ااكٛزِٖ 

 اؿٌٓ يًٛطٔ ٚض نٓٝ٘.ايػٛم َٚٔ  ايٓؿط١ٝ

اكٛز ٚايدٟ ٗ ٖرٙ ايٛسٚف  عًي أضدت ْظ   ُد ٌْ   َد ڄ َدٔ صددل٠ اؾٓدساٍ       

    ٚ ؾبجلكددٛز اؾٓدساٍ وكددس شصددِ   خَدحل اؿٝدد ٙ ٚايهؿد ه ٚايبٓدد ٤.. أغدعس  ددأْي قٛدٛ

 .ساض١ ٚاـدل٠ ٚايت زٜ َٔ ايؿ

ٚ   :"اؾدٜد ٗ أصب ز ايٛطٔ ق ٍ   ه ش ضأيت٘ َ  اشلددّ ٚايكتدٌ   اؼدا قد٣ٛ ايػدس 

  ٕ اٍ اضتػددددسا٤  ذيددددو أد٣ٚ خٚايعدددددٚإ ؾطددددٛقت ٭ًٖٓدددد  ا٭ذ٣ ٚإهددددس ٚايددددرٍ ٚاشلددددٛا

        ٔ أَدد   خٚاعُددِٝ ايًٛددِ  ًدد٢ ايهددٌ ٚايػددعٛز  دد يكٗس َددٔ ػدددل ايػددصا٠ ٗ أز دد ٤ ايددٛط

ٌ  ًددل  ًٝٗد  ا٭ ايدَ أ ايٓتٝ د١ اؾًُٝد١    ٞ  َد قد٣ٛ اـدرل ٚايبٸدس ٚايتكدد٣ٛ     إٔ ٚاددد٠ ؾٗد

ٜ  اڄاْت دت ؾدُٛد  قد ٫ضتك٬ٍ َٔ أ ٌ اؿس١ٜ ٚايهسا١َ ٚا ايدَ  ؾبٗد ا  ٗ ا  ڄأضدڀٛز

 ..أ ٓ ٤ ايٛطٔ ٗ ايداصٌ ٚاـ زع اٚاد

ٗ  ٓٝددـ  خَدد  أغددب٘ ايًًٝدد١   يب زادد١  خٞٓٳددَددٔ ػددس َ َددحل ايهؿدد ه أقددٍٛ يددو ٜدد   ٴ  

أ  دا غرل٠ ٚغك   ٓت  دٕ ذنس٣ ايعساضدٞ اٍ ذانسادٞ إٓ قد١ً ايعدْٝد١ لد٣ٛ      

ٓٝٗ  ٖٚٞ اٛشع َٓػٛزاا اؾبٗد١ ايكَٛٝد١ ٗ َدٜٓد١    . نٓت َٜٛ ڄ أزاؾكٗ  ٭.َه ٟٚ
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..ن ٕ  ًدددٞ إٔ أضدددتعد قدددٗ  قددد  ٘ الًٝدددصٟ ٚإٓػدددٛز  ٝددددٖ  ايػدددٝ    ُددد ٕ.. ا ذل

َٚطدددجلٛ  ايصْددد د َددد  ٜٓكؿدددي ٖدددٛ    ؿُ ٜتٗددد  ؾ ٕطددددع ٗ ص ؾدددساٞ نددد ٕ  ددد ٖصاڄ  

 خاْتٛ ز ايًجل١ٛ ايَ ٜط٤ٞ ايك  ٘ اٱلًٝصٟ ايتؿدسف َعٗد  أٚ ق ٚيد١ ا تك شلد     

ٗ  - ٦ت  ٗ  ٚ طب  ايػعٛز   يكٗس ٚايًِٛ ؾٛٚ   ُد ذاا ايكٗس ٚايًِٛ ايَ أاطدت  

  ٝبدد١ ادددع إٓػددٛز ٗ ؾُدد٘.. ٜبدددٚ أْدد٘ اْتبدد٘ ؿسندد١    ٠ٚظددسأ -ذنددس٣ ايعساضددٞ

ِ اٝ اد٘  ًِّؾؿكٌ إٔ ٜتجلُدٌ اٱٖ ْد١ ؾڂٝطٳد    خاضتعدادٟ ٖٚٛ ٜدزى ْت ٥  ٖتو ايعسض

بٓ ادددددو ؾايعدددددٌ  ٠سٜدددددسق. ٖٓددددد  أقدددددٍٛ يًُٓ قددددد١ً ايعدْٝددددد١ لددددد٣ٛ ْددددد َٞ   .ٚاٝددددد اٞ

يدـ  أأَٗ ا ايدٛطٔ قدد ألدي    ٚ خٚاؿٝدااو ضٝٛاؾًٔ ايٓك ٍ قد إطتعُس اي  ْٞ

 ل٣ٛ ٚأيـ ذنس٣.

ٗ َساًد١ ايهؿد ه إطدًو ٚؼدٜدداڄ  عدد ايددَ  ايكطدسٟ        .نٓٸ  ٗ اؾب١ٗ ايك١َٝٛ

ْعتُددد نًٝددد   ًددد٢ ايتؿدد ف ندددٌ طبكددد ا ٚقڀ  دد ا ايػدددع  ٗ ايدددد ِ     13/01/1966

اتد٢ ْكدُٔ    خ ْٛا أٚ  ُ ٍ أٚ ؾ٬اٌ َٔ أ ٌ غسا٤ ايط٬ه ٚايرصرل٠ن اڄإ يٞ ػ ز

    ٞ ٚ طددب   خا٫ضدتُساز ٚايؿددُٛد يتجلكٝدل أٖددداؾٓ  ايتجلسزٜد١ َددٔ ا٫ضدتعُ ز ايدلٜڀدد ْ

ِ ٚزؾعٓد    يٝد ڄ  ًد    خؾػٝبٓ  سلظ اٱَدلاطٛزٜد١  خذيو ايد ِ اْتؿسْ  يًجلل ٚاؿٝ ٠

ػدد٤ٞ يـ ٚاشلُ ددٞ اي دد ْٞ أْدد٘  خ ٚاٯٕ ٚٗ ٚددٌ ا٫ضددتعُ ز إت ًدد اؿسٜدد١ ٚا٫ضددتك٬ٍ

٘ قددد ْػٻدد ٥دد٘ ٓ أؾدأٌْ ايددٛطٔ َٚع ْدد ٠   خايتدد زٜ  ٜعٝددد ْؿطدد٘ س٣ْدداْطد ْٞ ْٚٝددٌ إٔ  

ؾتٛادددٚا ٗ ايددداصٌ ٚاـدد زع ٚآ ؾطددٛا  ًدد٢ اـددرل      إددٛاطٌٓى  كددٌ ٚقددُرل  ٚاددسٻ

ٗ ايعس ٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ  ٓددد ٤ ٜددد ؾحل ٗ إًُهددد١ أ. ٖٚدددرا َ ػطدددد  ددددٚز .ٚايددددل ٚايتكددد٣ٛ

ؾتجلٝددد١ يًكددد ٥ٌُ  ًددد٢ ْعٝددد١ آدددد  دددٔ  بدددداؿهِٝ    خغددد ثٞ ٚاٱْطددد ْٞايدددد ِ اٱ

 خايطددعدٟ نيزٓدد٘ اهلل  اـرلٜدد١ ٗ اٛاٝددد ٚاٛ ٝدد٘ َطدد  ٞ اـددرل ٚايعُددٌ ايؿددد حل        

ٍ أٌَ َٔ   ؾؿ١ اؿصّ ٚا  د٠ ا٭ٌَ إٔ اد ِ ْٚ ٗ َٝد دٜٔ ايهساَد١ ٚاؿسٜد١     ا٭ ڀد 

ٚ ٓدددٖ  ضددٝعٝد   خه ؾ٦دد١ٕٛ َعدد زى َتيهددٞ ىٛقدد ٚايػددسف   يطدد٬ه ٚايددرصرل٠ ٚإدد ٍ  

نددددد ؾسذإ   ٥ددددددٜٔ اٍ   اؿٛثٝدددددٕٛ ايتددددد زٜ  ْؿطددددد٘ ٚضتػددددد ٖدٕٚ نٝدددددـ ضدددددٝؿس  

 .نٗٛؾِٗ

َٛاقددـ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل إػددسؾ١ ٚثبدد اِٗ ٗ كتًددـ اؾبٗدد ا ٚا٬شَٗدد  َددحل َٛاقددـ          

أ ٓ ٤ ٜ ؾحل َٔ ندٌ  كد ع ا٭زض ٗ د دِ اجملٗدٛد اؿس دٞ ٚاٱْطد ْٞ  طد  ٤ هعًدي         

 ..ايػٗ ١َ ٚايهسّ ٚايس ٛي١ ٚاؿل أؾ س ٗ ا٫ْتُ ٤ ٭زض ز  ٍ

َدد  ق يدد٘ أٜكدد ڄ اددرنس أٚيهددٔ  خَددٔ أاددد ٠أقددٍٛ يهددِ أْددتِ يطددتِ ع  دد٘ ٭ٟ غددٗ د  

 َد زع  ٠٢ عدد اْكد٬       ٓهِ ق ٥د ايكڀ ع ايؿدا٥ٞ يً ب١ٗ ايك١َٝٛ ٚزؾٝكٞ نيض ٌٕ

 ْصيدت  قدد  نٓدت  اٝٓٗد   .يًتٛشٜدحل    ٖص ٖٛ ايرٟ نت  ٞ ٗ ايٝ٘ أغسا َ  ٖٚرا٤٧٩٤
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ًځد   َك اد  ٥تٌ إد   دددٖ  ؾ م  ٜ ؾحل أ ٓ ٤ َٔ ٠ٛق زأع  ٢ً َٴ ٌ ْددا٤  بٿٌ اٍ َٓڀكد١ أ دٌ 

ٌٕ   ٕكد اًٌ  . ٚٗ َد١ٜٓ  ع ز ا تُحل ض .اي ٛز٠ ٚقددٜٔ َٛقؿٓ  قد ا٫ْك٬ ٌٝ

 دددل  ددٔ ضددسٚزٙ ايبدد يؼ يٛؾددٛيٓ  قدد ٬٥ڄ:" أْدد٘ يػدد٤ٞ  ٛددِٝ ٗ ٖددرٙ      خ َٚددٔ أ ٓدد ٤ ٜدد ؾحل 

 س  ٍ ٜ ؾحل ا٭غدا٤خ ز  ٍ ايطد٬ه    ڄَٚد َٛ  ڄطاا١ٓ ايت زى١ٝ إٔ أ د ْؿطٞ ق 

   ٍ ٜٛ ددد ؾؿدٌٝ أٚ  بٗدد١ أٚ   ٫ٚؾتد زىهِ َػدسف    خٚاؾبد ٍخ ؾٝد ؾحل ٖددٞ كدصٕ ايس دد 

ٚأْدتِ ؾٝد٘خ ٚأزقدهِ ٖدٞ      ١َُٛٓ أٚ اػهٌٝ ٜ٪َٔ ا زىٝ ڄ   يهؿ ه إطًچو ٚاؿسٜد١ ا٫ډ 

إطدًو ٚايٝدّٛ    ٬َذ َٚساحل ا٭اساز َٚتٓؿظ يً بٗ ا إ تًؿد١ أثٓد ٤ َساًد١ ايهؿد ه    

أاٝتِ  أضدًجلتهِ ٚذصرلاهدِ يتأنددٚا ْؿدساهِ شلدرٙ اي دٛز٠ ٖٚدٞ ٗ أصڀدس َٓعڀدـ          

 شل خ َٓهِ ضٓطتُد قٛآ  ٚؾُٛدْ  قد اٯي١ ايعطهس١ٜ ذاا إٛزٚ  ا٫ضتعُ زٟ".

َٴجلتٌ ٚايهؿد ه إطدًو قدد َدٔ اغتؿد  ا٭زض       ٝٸ١ ٖٞ قك١ٝ ٚطٔ  قكٝتٓ  اؿ ي

ككددد١ٝ ايدددَ ٜددد٪َٔ َدددٔ ابٓ ٖددد  َدددٔ ايس ددد ٍ       ٚ ًٝٓددد  إٔ ْتدددرنس إٔ اي  خادددل َػدددسٚع 

 ٍ ٭ٕ ٜدد   خ كداضتٗ  ٚ دايتٗ  ٚاكٝكتٗ  ٖٞ قك١ٝ ض ١َٝ ٚضٝجلطِ صٝ زااٗ  ايس د 

  اهٕٛ َحل اؿل ٚازاد٠ ايس  ٍ.اهلل

ضأيت٘ أصرلاڄ َ ذا ضتٓؿو ايكٝ داا ايػس ١ٝ ايَ اسندت ايدٛطٔ ٚاڀدت زا شلد      

. يهدٔ اؾٓددساٍ مل  .ا إ تًؿد١ ٗ إًُهد١ اكدٛد ايعًُٝد ا ٚاؿددز ايتٛ ٝٗد ا يً بٗد       

ٕڂػتؿد         :"ي٘ ض٪ايٞ ؾ ْؿ س غ قب ڄ ق ٬٥ڄٜسم  د ٗدِ ٜهػدؿٕٛ دز د١ ٥٫ٚٗدِ يًدٛطٔ ا

ٛدسٚف اؿدس  نؿًٝد١  دإٔ اهػدـ َعد دٕ ايس د ٍ ٚقددزاِٗ  ًد٢          ؾ خٚايػدع  اؾدسٜو  

 ٢ً ايك ٥د اؿكٝكٞ أاٝ ْ ڄ إٔ ٜتعًِ َٔ صٴڀ٘ ٚاضدذلااٝ ١ٝ  خ ٚايكٝ د٠ٚا٫ضتُساز 

ٝ     ٚاهتٝو اي  ُٔ ضدٝد اؿدٛثٌٝ ٚايدس٥ٝظ إ ًدٛع    عدٚ ؾٝطدأٍ ْؿطد٘ ٕد ذا مل ٜػد دز ايد

  ؾددٝػرل َدددٔ صڀڀدد٘ ٚؾكدد ڄ يدددريو أٚ ودد نٞ اهتٝددو ايعددددٚ. يهددٔ ايك ٥دددد        ؿدد ؽ 

وتُدددٞ  دٚيددد١ أصدددس٣ ؾٝتدددِٖٛ  أْددد٘ ٜكدددٛد   ٚايكدددعٝـ ٖدددٛ َدددٔ ٜدددذلى ٚطٓددد٘ ٚغدددعب٘   

 ."ٞ غعبٜ٘ٚٛٔ  أْ٘ ىدّ ٚطٓ٘ ٚوُ  ٯٜؿٕٛ اؾبٗ ا  ري١ ايتجلهِ  ٔ  عد أٚ 

ٌ     ّ غكب٘ ثِ ؾ   ًٞ   أ٫ اعدسف  دإٔ    :"قد ٬٥ڄ   ٢ً ضده ٕ ايؿٓد دم َدٔ إطد٦ٛي

يدٔ آتؿدس  ٗدِ    ٚ خايؿٓ دم ايؿ زٖد١  ٛض نٓ َِٖٔ ٜتجل غ٢ إٔ اًؿو  بٗت٘ ايػُظ 

 ".ٝدا١ْٝ ٖرٙ اؿكٝك١ايكٝ داا إ إٔ اؿِٗيهٔ َ  أز ٛٙ  خأ داڄ  بٗ ا ايكت ٍ

 .نؿ٢ أض١ً٦ ٚنؿ٢ ٖرٜ ٕ
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 ن مع اجلنزالحوار ساخ

 

 ايدنتٛز قُد ؾ حل ؾ قٌ ايؿ٬اٞ
 ْٜٝٛٛزى-زٚاػطذل

18/05/2015ّ 
 

نٌ غد٤ٞ ْهطدب٘ أٚ مؿدٌ  ًٝد٘ ٗ َطدرل٠ اٝ آد  يد٘          إٔ ًُتٓ  ػ ز  اؿٝ ٙ 

. ٚيهدددٔ ايددد ُٔ ٫ ٜكتؿدددس  ًددد٢ إددد ٍ  دددٌ ٜػدددٌُ أٜكددد ڄ اكددددِٜ ايٛقدددت ٚاؾٗدددد    .مثدددٔ

ٖدص قًعد١ اي كد١  د يٓؿظ      ڄ ٜهدٕٛ ايد ُٔ   ٚأاٝ ْد  ١خٚ ايسٚاٝأ ١اؾطدٜ ٠ٚايهؿ ه ٚإع ْ 

ايط  ل نيايطد٪اٍ ايدرٟ أغكد  اؾٓدساٍ   دإٔ       َك يٞنُ  أغسا ٗ  .ٚ  يكدزاا...اخل

  ٞ ٚؼدٜددداڄ ٗ ٖدددرٙ ايٛددسٚف هعًدددي أضدددتأْظ    خاكددٛز ٚايددددٟ يًطددهٔ ٚايبكددد ٤ َعددد

  ُ ٌْ   َ ڄ َٔ صدل٠ ا٭ خ اٱْط ٕ ٚاؾٓساٍخ َحل اؿٝ ٠ ٚايهؿد ه ٚايبٓد ٤.. ؾأغدعس    

.ؾبجلكددٛز اؾٓددساٍ وكددس شصددِ َددٔ ايؿساضدد١   . ددأْي قٛددٛٚٚا٫ط٦ُٓدد ٕ ٚ يؿسه  دد

 .ٚاـدل٠ ٚايت زٜ 

يهدٓي مل أؼددد   ددٔ ايد ُٔ ايددرٟ ٜٓبػددٞ إٔ أدؾعدد٘ أٚ أؼًُد٘ اتدد٢ ٜهددٕٛ ٖٓدد ى     

ٜٴبط٘ َ   كدا٘ ٚسٚف ٚأضب   ْٚت ٥  ادس  انتطد ه    َس حل اْط ْٞ َٛثٛم وًٌ ٚ

ٓٛ ٝددد١ ٚابطدددٝ٘ ا٭َدددٛز ايػددد ٥ه١ ايدددَ  قدددٛاا ايكتدددٌ ٚايت ًدددـ ٚايؿطددد د يدددٮزض اؾ 

ٞٳٸ ؾُٗٗددد  ٚاضدددتٝع  ٗ   ؾأْددد  نُددد  اعسؾدددٕٛ مل أندددٔ َٜٛددد ڄ ز دددٌ ادددس  أٚ    خٜؿدددع   ًددد

 ٚمل اتٓٛع قڀ ا اٝ اٞ ٚػ ز ٞ نُد  ٖدٛ اؿد ٍ َدحل اؾٓدساٍخ يدرا قدسزا        خضٝ ض١

َددٔ ؾساضددت٘ َٚعٗدد  أ٩نددد اؿكٝكدد٘  ددإٔ يهددٌ     إٔ أْؿددـ ٖددرا اٱْطدد ٕ  تكدددِٜ غدد٧ٝڈ  

 مثٔ. غ٤ٞ ٗ اؿٝ ٠

ٞ غددد زنت ٗ ايهددد رل َدددٔ ٓٳدددضدددأيت اؾٓدددساٍ َددد  زأٜددد٘ ٗ ٖدددرٙ اؿدددس  . ق ٍ:"ٜددد   ٴ 

   ٚ َٗدٍٛ ٜتعد زض َدحل طبٝعد١      أَدسٷ اؿسٚ  ٚاضتٓت ت  إٔ اؿس  ٖدٞ ؾ  عد١ اْطد ١ْٝ 

ٜٴؿد دٳز ادل اٱْطد ٕ ٗ اؿٝد ٠ ٚايعدٝؼ         ايع مل اؿك زٟ ٚاٱْط ْٞ ٚايسٚادٞخ ٚؾٝٗد  

أ ٛدِ ٚأًٚدِ ٭ْٗد  أصدرا َه ْٗد  ٗ ايدصَٔ         هسا١َ. يهٔ َأض ٠ ٖرٙ اؿدس  ؼدٜدداڄ  

ا٫چ إٔ  خاي  يدك  ػدس "ٜكؿدد شَدٔ ايتتد ز"      ٚأايػً٘خ ؾٓجلٔ يطٓ  ٗ ايكسٕ اي  ْٞ  ػس 

ْٓدد  ْعددٝؼ ٗ أ ددٌ ٚأؾٛددحل اذا ا تُدددْ  اؿكٝكدد١ ٗ  خضددًٛنٝ ا ايػددصا٠ ات زٜدد١   َتٝدد ش

ٝ     دٟايكدسٕ اؿدد  يددٝظ  خڀس٠ٚايعػددسٜٔخ أٟ ٗ شَدٔ ٜتٓدد ؾظ ؾٝدد٘ إتٓ ؾطدٕٛ  ًدد٢ ايطدد

 ٢ً إدٕ  ٌ  ٢ً َؿ ؾٌ ا٫قتؿ د ايدٚيٞ ٚايسٜ د٠ ٗ ايعًدّٛ ايڀبٝد١ ٚاٱيهذلْٚٝد١    
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      ٕ .. اخل .ٚاهٓٛيٛ ٝدد  إعًَٛدد ا ٚ ًدد٢ ايؿكدد ٤ ٚايتطدد  ل ٗ انتػدد ف فددساا ايهددٛ

ٔ  ٚا٭ِٖ َٔ ذيو آْ  ٗ شَدٔ أؾدبو يٲْطد     خ . ثدِ د دو َدٔ ندٌ ذيدو     .ٕ ؾٝٗد  مثد

ؾٗدِ   خ١ ٚاتعد زض َدحل دٜٓٓد  اٱضد٬َٞ ايطدُو     ٚ ٗد١ ْٛدسٟ ادس  ٫ أص٬قٝد     َٔؾٗٞ 

ٚيٮضددـ ّ زضددٕٛ ايهبدد ٥س  كتددٌ ا٭ سٜدد ٤ إدد٪ٌَٓ اٯَددٌٓ ٗ  ٝددٛاِٗ َددٔ ا٭طؿدد ٍ      

 ددددٌ ٚٗ أٟ غددددٗس ٜساهبددددٕٛ أؾٛددددحل اجملدددد شز   خ ؾبددددأٟ ذْدددد  قتًددددت  ..ٚايٓطدددد ٤ ٚايػددددٝٛمح

اؾُ  ١ٝ..أِْٗ ٜساهبدٕٛ اًدو اؾدسا٥ِ ٗ غدٗس ايؿدٝ ّ ٚايكٝد ّ ٚايڀ  د ا ٚاڀٗدرل         

 ايٓؿظ َٔ ايرْٛ ".

ٕڈخ يهٓدد٘ ضددٌٗخ ٚأْدد  أ ددسف     ٍڈ ثدد  أ  بددتي ؾًطددؿ١ اؾٓددساٍ ؾكددسزا إٔ أ دد شف  طدد٪ا

ٍ  ا   تٗ  َٔ ايبددٜٗٝ ا اهٕٛ  أْ٘ ٜهسٙ ا٭ض١ً٦ ايَ  َد ذا آؿدجلٓ     :.. ضدأيت اؾٓدسا

إٔ ْعُددٌ ٗ َ ددٌ ٖددرٙ ايٛددسٚف ايددَ أؾددبو ؾٝٗدد  أ ٓدد ٤ ايددٛطٔ َٛش ددٕٛ ٗ اؾبٗدد ا     

ٗ  بٗتددد٘ . ٚ سقدددت  ًٝددد٘ زضددد ي١ ز٥دددٝظ ايً ٓددد١ ايڀبٝددد١       إ تًؿددد١ نددد٬ڄ ٜٛا ددد٘   

 دٕخ ايَ قسأا ؾٝٗ  اٱؾدساز ٚايؿدُٛد ٚيهٓٗد  ُتدصع  ؿدسص ا      –ايػعب١ٝ ايػعبٝ٘ 

غددڀس َددٔ َددحل أ دد     قتكدد   ٚ ػدد٤ٞ َددٔ ايطدد س١ٜ ٚيهددٔ   .اضددتػ ث١   يٝدد١ ٚ ُٝكدد١

ًدد  :" ٜ  ي٘ َٔ ضد٪اٍ مل أاٛقدحل إٔ ٜدأاٞ َدٔ طبٝد  ٜدد ٞ  أْد٘  ددْٞ َدٔ           غعيب َ ٌ

ْكدٍٛ    وعٳد ٝٵ ٹزٳنيا٭ ڀ ٍخ ٚاعسف أْ٘ ٗ  ٴسؾٓ  ات٢ َٔ ؾدأ ايٝدو َدٔ ٚزا٤ اؿددٚد     

ٌٵ ٜٴكتدد . ٖددٌ ؾُٗددت  ثددِ ؾددُت ودددم ٗ ٚ ٗددٞ ٚنأِدد  يطدد ٕ ا يدد٘   .ق اٹددٌ َعدد٘ قبددٌ 

ٜكٍٛ ئ اؿًت َي أٜٗ  ايكد  ٘ ايدرٟ يځدبٵظ َٜٛد ڄ  ديد١ ايػدسف اؾٓدٛ ٞ ٚايدرٟ مل         

 ."اًؿو ٚ ٗ٘ ايػُظ

ّ  ٖدددِ ٖهدددرا  ٓدددسا٫ا   خ صتؿددد ز ٜتهًُدددٕٛ  ػكددد  ٚ خاؿدددس  اؿدددٝؿٕٛ ٗ ايهددد٬

. ٜتهًُدٕٛ  ًػد١ ا٭َدس ٜٚٓتٛدسٕٚ َٓدو ايتٓؿٝدر ٜٚؿكدًٕٛ        .يهِٓٗ ٜعٕٓٛ َ  ٜكٛيٕٛ

. ٚاذا زأٚا  أْددو مل اطددتٛ   قٛا ددد ايٛا دد  ٚ دددأا اًددٛى ايهدد٬ّ يددٔ       .إٔ ٫ آدد قؼ

 ..ٜتٛز ٛا ٗ إٔ ٜكٛيٛا يو نؿ٢ ثسثس٠ ٚنؿ٢ ٖرٜ ْ ڄ

ٕ أ دذلف يهدِ    ٓ    دأ . أادرنس  دأْي ٗ ٖدرٙ إددس٠    .ٗد  ند رلاڄ  ٖٝدرا اؾٓدساٍ قددد أزلع

  كدد١ ٚيدد٘ ًددت قاذ  يػددعيبخٗ اؿٓٝددد َدد  ا تددصأٙ َددٔ إ ٬    َطددٗب ڄأ بتدد٘  ًدد٢ ضدد٪اي٘   

ٖٚٛ إٔ  ًٝٓ  إٔ ْكـ َدحل ش٥٬َٓد     خ"طبع ڄ ٜ  ضٝدٟ يكد ؾُٗت نٌ َ  اكؿدٙ:  ي١ٝ

و ٚايٛادددد٠خ ٚا٭ٖدددِ  أقددد٣ٛ ؾدددٛز ايتُ ضددد  ٚٚش٬َٝآددد  ايدددرٜٔ قددددَٛا يًعددد مل أْدددٌ    

ايس١ٓ اٱْط ١ْٝ نُد  ٚؾدؿٗ  ٚاصتؿدسٖ  ز٥دٝظ ايً ٓد١ ايڀبٝد١ ايػدعب١ٝ ٗ  ددٕ         

ٚاؿؿدد ز  د.  بدايٓ ؾدس ايددٛايٞ  دددنيايؿُٛداـساٗ ٚا٭ضددڀٛزٟ  زغدِ ٚددسٚف اؿددس    

اتدد٢ ْػدد َددٔ أشزٖدِ َٚعٜٓٛدد اِٗ يٝٛاؾدًٛا ذيددو ايؿددُٛد     خ ٚإ د طس إذلابدد١  ٓٗد   
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يعٓ ٜدد١ ايڀبٝدد١ ايٓٛ ٝدد١ ٚايساقٝدد١ ايددَ ٜطددتجلكٗ  يددٝظ      إٓكڀددحل ايددٓٛرل ٗ اكدددِٜ ا  

 ٔ ٘  ؾكدد٘ أ ٓدد ٤ ايددٛط دٕٚ أٟ   سادد٢ ايعدددٚ َددٔ ا٭ضددس٣خ  خ ٚيهددٔ اتدد٢  ٚإددداؾعٌ  ٓدد

ّ ُٝٝددص ٗ  ٖددِ ّ زضددٕٛ ٚ خاؾت ددس  ٗددِ ٔ.. اْٗددِ ش٥٬َددٞ ايددرٜدز دد١ ايعٓ ٜدد١ ٚا٫ٖتُدد 

     ٚ  آْدد  اٍ أادددزٟ ٜدد  ضددٝ د٠ اؾٓددس     .يٝدد ا ايدددَ ز  بايڀدد  ٗ  دددٕ ؼددت قؿددـ إددداؾحل 

ُٳ أْ مددٔ ا٭طبدد ٤خ خأقطدُٓ   ْٴ ٗ صدددَ آ  اٱْطدد ١ْٝ ٚايڀبٝدد١  ددٌ ايؿدددٜل   صٝٸددٓدد  يددٔ 

ؾ ٓددٛدٙ ٜكتًْٛٓدد  ٗ  ٝٛآدد    خ ْٝت٘زغددِ إٔ  دددْٚ  اؿدد يٞ قددد ػددسد َددٔ اْطدد  خ  ٚايعدددٚ

       ٚ  ددس٠ٚ أزقددٓ    َٚدددْٓ   طددب  ُطددهٓ  عكٓدد  إػددسٚع ٗ اؿٝدد ٠ ٚ ٜٗٛتٓدد  اؾٓٛ ٝدد١ 

 ٛ ٕ  ْٚدد ٍ ٚاضددذلااٝ ١ٝ َ .أيددٝظ َددٔ اٱْؿدد ف إٔ ْطددُٝٗ  اددس     .قددحل   ؾددُتٓ   ددد

  ٓٛ ١ٝ . -سل ي١ٝ

 ٔ ا٫ضتؿ قد١ ٗ ؼًًٝدٞ شلدرا إ دٌ إكڀدحل ا٭ٚؾد ٍخ        ٚٓٓت  إٔ اؾٓساٍ زاضڈٺ

 ددٌ إٔ ْػدد٠ٛ اي كدد١  كدددزااٞ ٗ ايتجلًٝددٌ قددد قدد داي يًعدد  دٚز ااًددٌ ايطٝ ضددٞ ٕدد            

أْددد  أنتػدددـ قدددعـ ٚد ٜدددّٛ .يهٓددد٘ ؾ  دددأْٞ  كٛيددد٘:"َٜٛ ڄ  عددد .هدددسٟ ٗ أزض ايدددٛطٔ

 دد ٕع٢ٓ ايكسٜدد  غددرل إكؿددٛد ٚات  ٖددٌ إعدد ْٞ ايبعٝددد٠   دا٥ُدد  .أْددت اٗددتِ .ؾساضددتو

.. يكدددد ْطدددٝت إٗدددِ ٖٚدددٛ أْددد٘  ٓددددَ  اكَٛدددٕٛ   أغدددؿل  ًٝدددوٚإكؿدددٛد٠خ ٚقدددد  ددددأا 

ػعًدِْٛٗ ٜ كدٕٛ  دأِْٗ يٝطدٛا     ؾدأْهِ  ش٥٬َهدِ  ػد ٙ  ٥ٚد٘   دٛا بهِ ػد ٙ ايدٛطٔ ٚأ ٓ    

ِ   َ ً ًدٛا  دِٓٗ   ٜت ملَٔ ٗ صد زع ايدٛطٔ    إٔٚ خاٚاٝدٜٔ ٗ   ٕٓ  ٖر  ُد  ؽًدت  دٓٗ

ايكٝ د٠ ايػس ١ٝ ". ثِ أق ف ٖٚٛ اؿؿٝـ   يه٬ّ:" د و َدٔ ايػدس ١ٝ َٚد  أدزاى    

.. ًٝٓ  ْٝعددد ڄ إٔ ْددددزى  دددإٔ  اؿًكددد٘ ايكدددعٝؿ١ ٗ ندددٌ إع ديددد١  ْٗ ..اػدددس ١ٝايَددد  

ُٳْٛ   ٢ً  ؾداٙؾٛآ  ضٝهٕٛ َطُٛ  ڄ ٚ ٞ أق٣ٛ اذا اسؾعٓ  ٚضٳ ٚأ ددْ    خص٬ؾ ا إ قد

اي كددد١  بٳعكدددٓ  ٚغدددهًٓ  ايكٝددد داا َدددٔ أ ڀددد ٍ اؾبٗددد ا ٚيدددٝظ َدددٔ ق  ددد ا ايؿٓددد دم     

ٕ   خايدددٛثرل٠ ڀًدددل يًدددٛطٔ ٚززلٓددد  صڀڀددد ڄ ٚاقدددجل١    ٚٚاٳٸددددْ  إتددد زع ٚقددددَٓ  ايددد٤٫ٛ ا

ٛٳٸم ل ٠ٚ خٚاضذلااٝ ١ٝ ١ٝاهتٝه ٜٚسضِ ص زط١  خؼكٝل نٌ اًو ايعٛاٌَ ٜػهٌ ط

ثددِ إ خ ؾد ي ٛزاا اٴؿددٓحل ٫ٚ اٴؿددز   ختعُس إت ًددـ ٚايػ ؾد  طسٜدل ا٫ْعتد م َددٔ إطد   

ضدت ٚقتٗد  ٚيعكددٜٔ ْٚؿدـ َدٔ      ٕ ايكد٣ٛ اي٬َٛٝد١ نسٻ  أٜؿك٘ اكٝك١ إٔ  ٢ً ايهٌ 

ادددد زٜ  اـ٬ؾدددد ا ٚاضددددت ُساٗ  ٚاؼدددددا  ًٝٓدددد  ٚدقددددت  ًدددد٢ أٚادددد ز    ضدددد١ دزاايددددصَٔ ٗ

 عًتٓد  اتد٢   ٚايعس دٞ  إٓ طك١ٝ ٚاؿص ١ٝ ؾُصقت أٚا د َؿ ؾٌ ٚاد٠ أ ٓد ٤ اؾٓدٛ    

 نتًـ ْٚتٓ ؾس ؾُٝ   ٝٓٓ  ".

ـٹ ٌ اؾٓساٍ  مل ٜهت ٘  أقد ف   ريوخ  د :"أَ  َدداصًتو ادٍٛ طبٝعد١ ايؿدساع     قٛيد

ٞپ   ا٬َددددظ ا٫چ قػددددٛز اؿكٝكدددد١..  ٗ ؼًًٝددددو ؾأْددددت مل  ؾددددأقٍٛ يددددو أْددددو ضددددڀجل

 عددة َددٔ  ؾدد ٕ  ؾ ٭ضددب   اؿكٝكٝدد١ يًؿددساع أ كددد ٖدد  اتؿددٛزخ ؾؿددٞ ٖددرٙ اؿددس         
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أؾدق ٤ اكٝكٌٝخ ؾع٬قد١ ايؿدداق١ ٚايتجلد يـ يٝطدت      يٝطٛاو ٚاًؿ ٥و ٥أؾدق 

.ٚ عدة َدٔ   .ا٫چ ْطبٝ٘ ؾسقتٗ  إؿ حل ؾكد٘خ ٖٚدِ َدٔ ضدٝكـ قدد اكسٜدس َؿدرلى       

ؾ ٕؿ حل ايداص١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايع ١ٕٝ اڀػٞ  ًد٢   خ ڀًځكٌَ و يٝطٛا أ دا٥٤أ دا

ٖددٌ  .ٚإؿدد حل أٟ أصدد٬م اؿددل ٚايٛا دد  ٚا٭صدد٬م ٖددرا إ ندد ٕ ٖٓدد ى ٗ ايطٝ ضدد١ 

 .ٗ ٚ ٗٞ َس٠ أصس٣  ٓٛساا ث  ت١ثِ ادم ".! ؾُٗت

  ُٻدددٚصٛؾددد ڄ َدددٔ إٔ ٜطدددأيي  ٳ  ."ْعِد" ددد ُتُدددت  دددإٔؼ غدددٝت اٱ   ددد١ ٚانتؿٝدددت  

ٗ   َدددس٠ڄ أصدددس٣   ٝٴددددٳؾچعي ايددد ُٔ   ؾځ ٘ؾُٗتددد ايتجلًٝدددٌ ايعطدددهسٟ    ٜٚٗدددص ثكدددَ  كددددزااٞ 

ٞٳٸ ايرٖ   اٍ إٚ. غ دزا اجملًظ غؿ١ ٚايطٝ ضٞ طتػدؿ٢ يعد٬ع   أْ  أ ترز ي٘  إٔ  ً

ٚٗ ٖددرا  ايبٝكدد ٤ ٕ ٜػؿددس اهلل يددٞ ٖددرٙ ايهر دد١ أٚٗ قًدديب أد ددٛ  خا يدد١ َسقدد١ٝ ط ز٥دد١

ٞٸ ٚددسٚف ٚقددٛٗ أَد ّ  ٓددساٍ ٜدتهًِ نًُدد ا اٛزٜدد١        ايػدٗس ايؿكددٌٝ ايدَ ؾسقددتٗ   ًد

ٕڈٺ ٟ  ٜؿددع   ًدد٢ ٚقسٜبدد١ ٚ عٝددد٠  ؼُددٌ َعدد  ..  كًددٞ ؼًًٝددٗ  ؾؿكددًت ايٓؿددٛذ ظًددد

 ددي ق ٬٥ڄ:"يكدددد  ٚدٻاذ .. ايددد٬ذع ٘أضدددًِ َددٔ ن٬َدد  مل يدد٘  يهددٓي اتدد٢  عدددد ا٫ تددراز    

 ٔ اٱ س ٚ ٌُ إٓ ٚرل"..كڃاأند يٞ أن س  أْو ٫ اتكٔ ا٫چ اٳ

 .أمل أقٌ يهِ  أْهِ قٕٛٛٚٛ ٭ْهِ اطهٕٓٛ ٗ  ٝٛا ص ي١ٝ َٔ اؾٓسا٫ا
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 رسالة وفاء ملناضل يف وعكته الصحية

 

 ايدنتٛز قُد ؾ حل ؾ قٌ ايؿ٬اٞ
 ْٜٝٛٛزى زٚاػطذل 

25/9/2015ّ 
 

. ٚ٭ْي َدٔ إع دبٌ  هت  د ا ؾددٜكٞ ايب ادك ٚايه اد        .ٚأْ  أاؿؿو ايؿٝطبٛى

    ٞ . ؾددد ٕ ؾدددؿجلت٘ َدددٔ أٍٚ ايؿدددؿجل ا ايدددَ     .إبددددع ايددددنتٛز  ًدددٞ ؾددد حل اـ٬قددد

يؿتدت اْتبد ٖٞ يسؾٝدل دز  ٚايددٟخ ايًدٛا٤ أٓدد        أاؿؿجلٗ .. ٚقد غ ٖدا ؾٝٗ  ؾدٛز٠ڄ 

وتكدددٔ ٗ ٜددددٙ ايُٝٓددد٢ نتددد   زؾٝكددد٘ ٗ   ٛ ٖٚددد  نيغدددٛقٞ ايكدددب  ٞ قُدددد اطدددٌ

..يهٓي اصْت ادٌ  ًُدت َدٔ َكدُٕٛ     "ايؿدا٥ٞ ٚا٫ْط ٕ .. ُسإ"ايٓك ٍ ٚايبٓ ٤ 

ٕځسٳقددد١ٝ       كددد ٚ دددد  أْدد٘ ضدددٝكسأ   ؾإكدد ٍ أْدد٘ أڂؾدددٝ  ظًڀدد١ ٗ ايددددَ ؽ. ٚزغددِ ا يتدد٘ ا

 ...غؿ ٙ اهلل ٚ  ؾ ٙنت   زؾٝك٘  ٓد ُ ثً٘ يًػؿ ٤

ٚٳقځعٴد  أ سف  ٝدداڄ  دإٔ ْكدٌ ذيدو اـد      ٟ   دل ضدٝهٕٛ  َٚدٔ ايؿدع     خ٘ َ٪ٕد   ًد٢ ٚايدد

 ًٝ٘ اكبً٘خ ؾكد  سؾت٘ ٚؾٝ ڄ ٚؾ دق ڄ ٗ  ٬ق ا٘ َحل نٌ زؾ م اٝ ا٘خ ٚ ًد٢ ا٭صدـ   

زؾد م شَدٔ اؾُدس ٚايهؿدد هخ اتد٢ أْد٘ ٗ نتدد   ذنسٜ اد٘ ايدرٟ ؾدددز يًتدٛ أندد  ددٔ          

 اًددو ايكٓ  ددد١  ٓددددَ  نتدد  ٜكدددٍٛ:" إ ايع٬قددد١ ايٓكدد ي١ٝ ايدددَ اٛاددددٖ  ايككددد١ٝ    

ايٛااد٠ ٚاشلدف ايٛااد ٚإذلع ايٛاادخ ٚاـ ي١ٝ َٔ إؿ حل ايكدٝك١خ اتدبٌ ؾٝٗد     

َع دٕ ايس  ٍ َٚع ٜرلِٖخ ٜٚؿٌ ؾٝٗ  ايس  ٍ اؿكٝكٝدٕٛ اٍ أقؿد٢ دز د ا ْهدسإ     

ايددرااخ ايددَ ٜؿددبو ؾٝٗدد  اكدددِٜ ايددسٚه يتجلسٜددس ايددٛطٔ ٚٓ ٜدد١ ايسؾدد م أَددساڄ ٫ اددسدد   

 ٣ٛ ايع٬ق ا اٱْط ١ْٝ ٚأن سٖ  اضتُساز١ٜ".ؾٝ٘خ ٖٚرا ايٓٛع ٜعتدل عل َٔ أق

ٚأ دسض  ًٝد٘ ايؿدٛز ٚأقدسأ يد٘       خمل ٜهٔ أَ َٞ َٔ صٝ ز ا٫چ إٔ أڂقددٹٸّ يًٛايدد اـددل   

إك ٍ..ؾجلصٕ ن رلاڄ ٚشاد َٔ اأثسٙ اٌ زأ٣ ؾددٜك٘ غدٛقٞ ٖطده ڄ   يهتد  خ ؾڀًد       

قدٞخ ٖٚدرا   َي إٔ اْكٌ ٖدرٙ ايهًُد ا يسؾٝكد٘ ايعصٜدص غدٛقٞ ٚيًه اد  ايددنتٛز اـ٬       

 ْـ نًُ ا٘:

  ٞ قبدٌ  ػدس ضدٓٛاا اعسقدت أْد  يدٓؿظ ايٛ هد١ ايؿدجل١ٝ          .." ؾدٜكٞ ايعصٜدص غدٛق

قسأ  أْو قد اعسقت شل .. أارنس اٝٓٗ  أْي اضتًُت َٓدو  أايَ وصْي اٯٕ إٔ 

أٜٗ  ا٭مح ٚايسؾٝل زض ي١ َعدل٠ ًْٚٝد١ ٚؾدؿت ؾٝٗد  َدد٣ اصْدو يتعسقدٞ يتًدو        

ٓٸددٞ ن٬َدد    ڄ ْدد٬ٝڄ ٚأْددت اتجلددد   ددٔ َٓدد قيب ن ْطدد ٕ   ايٛ هدد١ ايؿددجل١ٝ ٚنتبددت  
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َٚٓ قٌخ ٚنِ نڂٓت أْت ٚايسؾد م ٚايدٛطٔ ع  د١ يعدٛداٞ ضد ٕ ڄ غ ِد ڄ.. أادرنس إٔ        

َددد  نتبتددد٘ ٜددد  زؾٝكدددٞ اٝٓٗددد  نددد ٕ أْدددٌ َٛاضددد ٠ اضدددتًُٗ  َدددٔ اْطددد ٕ غددد زني       

ٔٴ       ْٳجلد  قڀ ا اٝ اٞ ٗ ايهؿ ه ٚايعٌُ ٚضد  كي  ًد٢ اٱصد٬ف يًدٛطٔ ٚيًػدع .. 

ايڀٌٜٛ ضٌٓٛ أٚؾٝ ٤ يبعكٓ .. ضأ ٛد ٗ ا٭غٗس ايك دَد١ ٚضدأعك  دٌ     زؾ م ايدز 

رنس  ٝددددداڄ  ددددأْي مل  تددددت ا ددددٔ زؾٝكددددٞ غددددٛقٞ.. أْدددد   ؿٛدددد١ ايٛؾددددٍٛ يَطددددتكبًٝ

أصدددددريو.. اٝٓٗددددد  َػددددد١٦ٝ اهلل ٚ دددددد ٛااهِ ٚد ُهدددددِ إعٓدددددٟٛ  ٴددددددا اٍ ايدددددٛطٔ    

ضددأَٓجلو  ٚايتكٝٓدد .. يددرا أ دددْٞ ايٝددّٛ ٗ ْؿددظ إٛقددـ ايددرٟ ٚقؿتدد٘ أْددت اٝٓٗدد ..    

ندددٌ ايدددد  ٤ ٚندددٌ اٱصددد٬ف ٚايٛؾددد ٤خ ٚاتُددد  ضأضدددعد   يًكددد ٤  دددو َدددٔ  دٜددددخ       

 ٚضٓٛاؾٌ نت  ١ َرنساا اٝ آ  صد١َ يٮ ٝ ٍ ٚٚؾ ٤ٶ يًػٗدا٤.

ٚأصددرلاڄ نًُدد١ اددل اكدد ٍ ٚاٛ دد٘ ي٬ ددٔ ايددرٟ ْعتددص ؾٝدد٘ ْٝعدد ڄخ ايدددنتٛز  ًددٞ        

        َ ساًد١ َد   عدد    ؾ حل اـ٬قدٞ    تبد زٙ ِٛذ د ڄ زاقٝد ڄ يً ٝدٌ ايدرٟ اس د٢ ٗ نٓدـ 

ا٫ضدددتك٬ٍ ايدددٛطي.. َساًددد١ ايػدددُٛمح اؾٓدددٛ ٞ ٚايهدلٜددد ٤..ٚأقٍٛ يددد٘: أثبدددت  هدددٌ        

اٴُددد زع ايٛؾددد ٤ يًدددٛطٔ ٚيًػدددع    خأ ُ يدددو ٚنت   ادددو  أْدددو ا دددٔ اؾٓدددٛ  ايبددد ز  

ٚيًت زٜ  ٚاؿددٜك  دٔ ؾدٓ ع ا٫ضدتك٬ٍ ٚ ٓد ٠ ايدٚيد١ اؾٓٛ ٝد١خ ٖدٔ مت اُٗٝػدِٗ          

    ٕ ؾًٝبددد زى اهلل ٗ  .ٛدد ٖس ايتطددً٘ ٚايؿطدد د   ٗ ٚددٌ ايٛاددد٠ إػدددٚز٠  طددب  زؾكدددِٗ 

 ًُددو ٜدد  ا ددٔ اـ٬قددٞ.. ْٚتكددسٸع اٍ اهلل إٔ ٜػددؿٞ ؾدددٜكٞ ايًددٛا٤ نيغددٛقٞ  َددٔ          

 ٚ هت٘خ ٚإٔ ٜطتعٝد ؾجلت٘ ٚ  ؾٝت٘خ أْ٘ زلٝحل فٝ "..

اْتٗددت زضدد ي١ ايٛايددد ؾدد حل ؾ قددٌ ايؿدد٬اٞ ني ُددسإ خ ًٜٚددصَي ايٛؾدد ٤ ْكًددٗ           

ٗڇد ؾدٜكځ٘  ٢ً ايٛؾ ٤  .ٖٓ .. ؾكد  
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 س اجلنزال.. وحكاية التدخني واليقظة األمنية!!أر

 

 ايدنتٛز قُد ؾ حل ؾ قٌ ايؿ٬اٞ
 ْٜٝٛٛزى -زٚاػطذل 

 

اؾٓساٍ وٌُ ا زى ڄ طد٬ٜٛڄ َدحل ايتددصٌخ أٚ نُد  اددثي َٜٛد ڄ  دإٔ  ٝٓد٘ ٚ دٌ          

 ٢ً ايدسغِ َدٔ    .يصَي ٔط٘  كٛد   يٛؾ ٤ ٚايهُ ٍايتدصٌ  ٬ق١ ٚؾ ٤ اَتدادٖ  ا

ٕڂكسٸ٠ ْ٘ قد أقًحل  ٔ اًو ايع د٠ أ َٓر ٔظ ضدٓٛاا َكدت ا٫ډ إ اؿدٌٓ ايٝٗد خ أٚ     ا

 .نُ  ٜطُٝٗ  ايعٛد٠ ُٕ زض١ ايٛؾ ٤ َحل َعػٛقت٘ ايكد١ّ َ  شاٍ ٜعػؼ ٗ داصً٘

َددد  شيدددت أادددرنس نٝدددـ ن ْدددت اددد٪ذٟ َطددد َع٘ ْؿددد ٥جلٞ إتهدددسز٠ يٲقددد٬ع  دددٔ     

ٖدٌ  اتد٢ أْد٘ ضدأيي َٜٛ ڄ:"    خصسة اٯايتدصٌخ ؾه ٕ ٜت  ٌٖ  عكٗ  ٜٚػهو   يبع

ْٻو ا ٔ ز ٌ آؿٻٌ  ٔ ايٛؾ ٤"  .ٜسقٝو إ ٜكٛيٛا ا

قًت ي٘: ٌْٝ  داڄ إٔ ْعٝؼ اٝ آ  ِٚ زع ايٛؾ ٤خ يهدٔ ندٌ ا٭عد   ايعًُٝد١     

ٝٸ١ يٮَدساض ايطددسط ١ْٝ ٚأَددساض       ٜد  أ ددٞ ا٪ندد  ددإٔ ايتدددصٌ أادد ا٫ضددب   ايس٥ٝطدد

  ٓ َ ايڀبٝدد١ ٫اطددُو يددٞ ٗ ٖددرا اؾ ْدد  إ   ايس٥دد١ ٚايكًدد  ٚا٭ٚ ٝدد١ ايدَٜٛدد١ ٚإ َٗدد

أغ عو  ٢ً ٖ زض١ ذيو ايٓدٛع َدٔ ايٛؾد ٤ ايدرٟ ٫ اطدتجلك٘ ٫ٚ ؼدظ  د٘ اًدو         

 إعػٛق١ إكٝت١خ  ٌ هً  يؿ اب٘ ايكسز ؾك٘.

    د غٛق٘ ٚآٝٓ٘ ايٝٗ   عد إٔ شازٙ أادد  شل ايّٝٛ ٚ عد ٔط١ أ ٛاّ َٔ َؿ زقت٘

  ٌ  ٥جلٞ يدد٘ ٗ ٚؾددـ َكددد ز ايتدددصٌخ َٚدددحل    ٚندددسزا فدددداڄ ْؿددد  خأؾدددق ٥٘ إدددصٓ

ْٻدي أػٓد٢  ًٝٗد       اًدو  ذيو ٜتُٗي  أْي أ د يؼ ٗ ٚؾدـ    اطد   -ا٭قدسازخ  دٌ أ

 قٛي٘!!.

ٗ اًدددو ا٭ثٓددد ٤ قڀدددحل اددددٜ ٓ  ااؿددد ٍ َدددٔ  ٓٛ ٓددد  اؿبٝددد  ايدددرٟ مًُددد٘ ٗ          

 ٛامٓدد  ٚٗ ْٝدد ٙ قًٛ ٓدد  َددٔ ايػددٝ   ًدددٞ آددد  ڀبددٛؽ ٜػددهٛ يً ٓددساٍ ا يددد١          

 .ٜ ؾحل   ١َ ٜٚڀً  َٓ٘ ايٓؿٝجل١- عة َٓ طل اؿد  ايتطٝ  ا٭َي ٗ

 ًددد٢ إطدددت٣ٛ ايعددد ّ ايػدددٝ   ًدددٞ آدددد  ڀبدددٛؽ َدددٔ ايٓددد ع ا٭ٚؾٝددد ٤ يًدددٛطٔ       

ٚايٓدد عخ ٚ ًدد٢ إطددت٣ٛ اـدد ف ٖددٛ َددٔ ا٫ٚؾٝدد ٤ ٚاؿسٜؿددٌ  ًدد٢ اضددتُساز اًددو         

ايع٬ق١ ايؿ دق١ ٚاؾًُٝ٘  ٝٓ٘ ٚ ٌ اؾٓدساٍ ن َتدداد يًع٬قد١ ا٭صٜٛد١ اؿُُٝد١      

 ز ڀت اؾٓساٍ  ٛايدٙ إػؿٛز ي٘   ذٕ اهلل ايػٝ  آد  بداهلل  ڀبٛؽ. ايَ
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ُٻدٴ  ٓدَ  ٜتؿدٌ ا٭ؾددق ٤ إٔ أادسى ايتًؿدٕٛ  ًد٢ َهددل ايؿدٛا اتد٢ أزلدحل           ااعٳ

ا تدددأ اؾٓددساٍ ادٜ ددد٘  دد يكٍٛ:" ا ددي قُددد ندد ٕ قبدددٌ        اؿدددٜك ٚاغددذلى َعٗددِ.   

ُٿٌ اًدو  ٚو ٍٚ  خؿٛ ا ٜب يؼ ٗ ٚؾـ أقساز ايتدصٌ  ٢ً ايؿجل١   ٖداڄ إ و

ٙٴ  ددإٔ  دددٝي ٚ ٝٓٗددد  ٚؾدد ٤خ ؾأْددد  أٖدددتِ      ٠ايطدد  ز  ٛٿز ندددٌ   ٖددد ا ايدددْٝ خ ٚا ٚيدددت إٔ أْددد

 ؿسف إ ٍ ٫قتٓ ٥ٗد  ٚأادسف إٔ ٜهدٕٛ َه ْٗد  ٖٓد  ٗ اؾٝد  ا٭ٜطدس َدٔ قُٝؿدٞخ          

أٟ قسٜب١ َٔ ايكً خ يهٓي  ٢ً ايسغِ َٔ ذيو ايتُٝٝص أ ذلف  أْٗد  أن دس نسَد ڄ    

ٓٿدٞ ؾ  ٞ ٚؽؿِّدـ  ٗدٞ ؼدذلم ٚاتجلدٍٛ اٍ دصد ٕ ٚزَد د يتطدعدْٞ ٚاعددٿٍ َصا د        ٚٚؾ ٤ٶ َ

 ّ ٞٻ  عدددة ُٖدددّٛ ا٭ٜ  أن دددس َدددٔ   ..ٖدددٌ غددد ٖدا ٜددد  غدددٝ   ًدددٞ ٗ اٝ ادددو ٚؾددد ٤ٶ    ًددد

 ".ذيو 

يكد ْطٞ ايدنتٛز قُد  أْ٘ َٔ اؾٝدٌ   ..ادزٟأ :"ٚاؾٌ اؾٓساٍ ادٜ ١ ق ٬٥ڄ

َٜٛدد ڄ َدددٔ أ ددٌ ؼسٜدددس    ٓددٌ  ًٝٓدد  ايطددد٬ه   ٟ أ كبٓدد  ٚاس ٻددد٢ ٗ نٓددـ اي دددٛز٠.  ايددر 

ايددٛطٔ أ٫ٚڄ ثددِ ا بٝددت ايطددًڀ١ ايٛطٓٝدد١ ايدّكساطٝدد١خ ٚ ًدد٢ ايددسغِ َددٔ ايٛددسٚف          

ا٫قتؿ د١ٜ ايؿعب١ ايَ ااطُت  ٗد  َساًد١ ايطدبعٝٓٝ ا ٚاي ُ ْٝٓد ا ا٫چ إٔ ايٓٛد ّ      

اابددحل ضٝ ضدد١ ايتكددٌٓ ا٫قتؿدد دٟ ٚغددد ايبڀددٕٛ َددٔ أ ددٌ ايتعًددِٝ اتدد٢ وؿددٌ ٖددٛ      

ؾعد دٚا ٜعًُْٛٓد  قِّد١ ايٛؾ ٤..أْؿدؿي      خ ًد٢ ايدزاضد ا ايعًٝد    َٔ أ ٓد ٤  ًٝد٘    ٘ٚأَ  ي

ضتػدٗد ع دثد١   أ إٔ أقدّ يهِ ايٓؿٝجل١ ا٭١َٝٓ ٚضٖٓ  ٗ أَس ايتدصٌ ٚأْ  أٚ دى 

 اؿًت َعٞ ؾ  تُعت ؾٝٗ   كدز٠ ق دز ايطٝ  ز٠ ٚأَٔ إٓڀك١".

أطًددل ايػددٝ   ڀبددٛؽ قددجله١ طًٜٛدد١  ڀددٍٛ ٖددرٙ إكدَدد١  ددٔ ايطددٝ  ز٠ ٚقدد ٍ         

ساٍ:" ٜ  ِ ؾ حل أْت َٔ  ًچُت ا ٓو قُد ات٢ أؾبو طبٝب ڄخ يرا َ   ًٝٓد   يً ٓ

 ٘ ٚأْددت َ دد ٍ ايٛؾدد ٤ ٗ اٝ اددو نًددٗ  ٚيطددت ع  دد١ اٍ إٔ      خا٫چ إٔ ْطددُحل ٱزغدد داا

ٚغ ؿدٝ ڄ  . ايك ز  ؿجلتو ص ؾ١ ٗ َ ٌ ٖرا إٛقـ خا بت َس٠ أصس٣  أْو ايٛٗ

رل َدٔ ايٛؾد ٤ ػد ٙ     ايهد  ٤ٞايػ ٘ؾٝيو ن ٕ   ڄَ  شيت ات٢ َٜٛٓ  ٖرا أارنس َٛقؿ

 ٞ ٝدت ٚايدددٟ ٗ َٓتؿدـ ايطددبعٝٓٝ ا َدٔ ايكددسٕ     ٻأادرنس نٝددـ اس  ..ٚايددٟ ٚػدد ٖ

ٕ  خَٓصيٓد   ٗإ قٞ ٚأْت َع٘  ٍ ايكطدِ  اإٔ اأصدرْٞ َعدو    ٜد ؾحلخ -  ؿدد  ٗ زٜػد 

. ٚنٝدـ اٛضدٌ   ايتجلل   ٕدزض١ َحل ا ٓو قُدد  نٞايداصًٞ ٗ َد١ٜٓ  ع ز أ ٌ 

٘  ًٝدد٘ ذيددو ايڀًدد خ ٚقدد ٍ  أْددو َجل ٚيتددو ا عدد دٟ  ٓدد   اهددسزايٝددو أ ددٞ ٗ إٔ ٫ 

   ٙ را نٓددت ٚشلدد خايڀدد  ٚايدددٟ.. أْدد  مل ٜعًُددي  وددظ ٚنأِدد  ؼدد ٍٚ إ اهطددس ٚٗددس

خ يهدٔ َدٔ اطدٔ ايڀد يحل     ٕ٘ ّد زع ايٛؾد ٤ َدحل ايطدٝ  ز٠ اتد٢ بصدس أٜ َد       أضأزلو ي٘ 

 ."أْ٘ ٌٚ  ٢ً  ٬ق١  ؿ ٤ َعٗ  ٚمل ٜكس ٗ  ات٢ بصس اٝ ا٘خ زٓ٘ اهلل
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ٖهدرا ٖدٞ اؿٝد ٠ ٚأْدت َدٔ  ًُٓد   دإٔ يهدٌ          :"ق ٬٥ڄ ٘اصتتِ ايػٝ   ًٞ ن٬َ ثِ

 ؿددسضأ غددٗ د٠ ايدددنتٛزا٠ ٗ ايڀدد  ٖددٞ ايٓؿدد ٥و ايددَ  ُٳددٚثٳ ڄخ ٓددُٳغد٤ٞ ٗ اٝ آدد  ثٳ 

. يهددٔ قددٌ يددٞ  . ٗ اٝ اددو إٔ ٫ ُدد زع َ اطددُٝ٘ أْددت   يٛؾدد ٤   ا٭ٍٚ ًٝددو يًُددس٠  

 ٓڀك١ ٚايٓ ع !! ".َ  ٬ق١ ايطٝ  ز٠   ٕٛقٛع إتعًل  أَٔ إ

 ايعٓ ٕ يرانسا٘  ؾس٣ٚ اؿ ؾٌٝ ذيو ق ٬٥ڄ: اؾٓساٍ أطًل

 ٔ ايتدصٌ ٭ن س َٔ ٔدظ ضد   ا    ذاا ي١ًٝ"َ  شيت أارنس نٝـ اَتٓعت  

اٛغًٓدددد  ٗ اؿددددٚد ايػددددُ ي١ٝ يتأدٜددد  َددددٔ اددد ٚيٛا ش ص دددد١ ا٭َدددٔ ٗ َٓڀكدددد١        ٓدددد 

ٍٚ َٓڀكدد١  ٓٛ ٝدد١  ُٓدد ٙ اٝٓٗدد  ٖددٛ إٔ أؾددٌ اٍ أ  أٚنددٌ َدد  نٓددت   خٜدد ؾحل -اؿددد

ٖٚدرا َد     أغعٌ ؾٝٗ  ضٝ  ز٠ ٚااد٠  ٢ً ايؿٛز  أَد ٕ ٚاضدتُتحل  تددصٝٓٗ .   نٞ ب١َٓ 

ٚؼدٜدداڄ   خ١ٝ إػسؾ١  ٢ً َٓڀك١ زٜػد ٕ اؿدد  ؾُ  إٔ  ٴدْ  اٍ اؿدٚد اؾٓٛ  خن ٕ

 خايكسٜ  َٔ إ ٛز ٗ اٝد ٜ ؾحلخ َك  دٌ قسٜد١ ايعكډًٝد١ ٚبٍ غساَد١      ذاف ْٔنيٗ ٚادٟ 

 عددد إٔ  ايتٛقددـ يًٓددتك٘ أْؿ ضددٓ   ساؾكٌإدد٤ ااددد٣ اٯندد ّ طًبددت َددٔ   ٖٓدد ى ٚٚزاٚ

قعددا  ًد٢ اادد٣ ايؿد ٛز ٚأغدعًت أٍٚ ضدٝ  ز٠ ٚؾُٝد         . أؾبجلٓ  ٗ ادٚدْ  بٌَٓ.

ٓٳ  ُٝل ٚطٜٛدٌ ٜعٛقدي اسَد ٕ ٔدظ ضد   ا       ظڈؿځأصرا أَتـ دص ْٗ   ػسا١ٖ ٚ 

        ٚ ازاڀُدت  َٔ ايتٛقـ ايكطدسٟ اتد٢ ؾٛ ٦دت  دأشٜص زؾ ؾد١ ند دا إٔ اؿدٝ  زأضدٞ 

 ؿ ٛز ايت١ً صًؿٞ َب غس٠ڄ ثدِ أ كبتٗد  طًكد ا  ػدٛا١ٝ٥خ ٚاؿُدد هلل إٔ َدٔ أطًدل        

 َ يهٓد٘ لدو ٗ اؾطد د ؿٛد١ اْتػد ٥ٞ ٚدؾعدتي اًدو         خايسؾ ف مل ٜتٛؾل ٗ اؾد  

 . اٝٓٗدد  زادٜدد ڄ يتػددٝرل َهدد ْٞ  ًدد٢ ٚ دد٘ ايطددس ١.     اإب غتدد١ غددرل ايطدد ز٠ اٍ ايكؿددص ٫    

 بدتِٗ  دٓعِخ يهدٔ اًدو ايسؾ ؾد١ "أدٚغدت" زأضدٞ        أ. .ضأيي زؾد قٞ: ٖدٌ أْدت غدرل     

  ٚ خ ْددرلإ ؾدددٜك١  َددٔ ندددا شلددِ  ددإٔ َؿدددز ايسؾ ؾدد١     أٚقددسزا ا٫ْطددجل   ايطددسٜحل 

ند ٕ ذيدو ايٝدّٛ ايٛاٝدد ٗ اد زٜ   ٬قدَ       . َٔ اًو ايكسٜد١ إك  ًد١ يٓد .   ٚؼدٜداڄ 

  يتدصٌ ايرٟ نسٖت ؾٝ٘ ايطٝ  ز٠ ٚدضتٗ   ٓعًٞ ٚ ڀسٜك١ ادٍ  ًد٢ اكدد دؾدٌ    

ٟ ن َٔ  ْدي ٗ ؿٛد١ ايػكد  اًدو     أاتد٢   خٗ داصًٞ ٚنإٔ  ٝي ٚ ٝٓٗ   دا٤ٷ أ دد

ز٠ ايًعٝٓدددد١ يكددددد نػدددؿتي اًددددو ايطدددٝ      عًبدددد١ ايطدددٝ  ز٠ قدددد ٬٥ڄ يسؾددد قٞ:   زَٝدددت 

 .ٚ سقتي يًُٛا ااكل

ٛٵ ٳ١:     ٖددٌ " عدد صڀددٛاا قًًٝدد١ قڀع ْ ٖد  ٗ ضددرلْ  ضددأيي زؾٝكددٞ قُدد اطددٌ غٳدد

د  دريو زَٝدٞ يعًبد١ ايددص ٕ.. ٚضدس  ٕ      ٜٚكؿد  ".أْت َت ند َٔ ؾدجل١ َد  ؾعًتد٘     

َ  ابدد ٚا٬غ٢ غكديب ؾٓددَت  ًد٢ ؾعًدَ اًدو ٚ ٴدداٴ ٫يتكد ٙ ايعًبد١ َٚد  آد ثس           

 .٘ ايٛؾ ٤ ٜ  غٝ   ًٞ!! أْأمل أقڂٌ يو ..َٓٗ  َٔ ض  ٥س َٔ  ٢ً ا٭زض.



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
314 

  ٚ ٔٵ ٖددٛ       ٗ ٴدددْ  اٍ َسنددص اؿكدد زّخ  َٳدد ايٝددّٛ اي دد ْٞ أزضددًت اؾٓددٛد يٝتجلككددٛا 

رٟ أطًل ايسؾ ف ٚإ وكسٚٙ َعٗدِ. ٚاعُددا إ أطًد  اكدٛز     ذيو ايػ ـ اي

 .٘  ٚإ وترأ ُِٝٗٛذع ايرٟ  ً عة أ ٓ ٤ ايكس٣ اؿدٚد١ٜ ات٢ أقدّ شلِ ايٓ

ْد٘  أقًت يد٘: يكدد ٚؾدًي  د٬ؽ      .عِٗ "ايعِ" اطٌ  بداهلل ايعكًٝٞ  د اؾٓٛد َٚ

ِ  اددد  َددٔ أطًددل  ؾٗددٌ أْددت ؾعدد٬ڄ  خٗ ؾ ددس يًٝدد١ ايب زادد١ اطدد٬م زؾدد ف َددٔ َٓدد شيه

 ايسؾ ف ٕٚ ذا 

 ا٪نددد  ًٝٓدد  ٗ نددٌ   ..أملِْعددِ.. يكددد ْؿددرا اٛ ٝٗدد اه   أ دد  ي   كدد١ ٚ دددلا٠٤:  

ايًكددد ٤اا ا٫ تُ  ٝددد١ ٚايػدددعب١ٝ  دددإٔ أَدددٔ اؿددددٚد ٚإٓڀكددد١ ٚقساْددد  يٝطدددت ؾكددد٘        

َطٛي١٦ٝ ز  ٍ ا٭َٔ  ٌ َط٦ٛي١ٝ نٌ إٛاطٌٓ.. ٚٗ ي١ًٝ ايب زا١ ن ٕ ٖٓ ى َدٔ  

ٝٸ١  ٜصز ددٕٛ ا٭ نددًًٞٛا  دددل اؿدددٚد  اطددذلٚا ظددٓو ايًٝددٌ ٚاطدد   نُدد  -يػدد ّ ا٫زقدد

أٚ ٜڀًكددٕٛ ايسؾدد ف أٚ ٜأصددرٕٚ َهدد ٥ٔ َكدد  ا إٝدد ٙ ايددَ      -شز ٖٛدد  ٗ ايطدد  ل 

٫ضدددتكساز يددرا أطًكدددت  ٜذلنٗدد  إٛاطٓددٕٛ ٗ اٯ ددد زخ ٚذيددو  ٗددددف ش ص دد١ ا٭َددٔ ٚا     

 .ايسؾ ف  ًِٝٗ

 ٌٖ أؾبت أاد .. ٘:ضأيت

ًد٢ إٔ أؾدڀ د أاددِٖ اٝدك  عًدت ْدس٠       أْ٘ قٳدسٵ  يٝدٌ يهدٓي اسؾدت       أ   :

  دقدددد١ ٚأابعتٗدددد   ا٭ٍٚضددددٝ  زا٘ ٗ زأع غدددد ٖد ايبٓدقٝدددد١ ثددددِ أطًكددددت ايسؾ ؾدددد١     

اهلل  خ ڀًك ا َتؿسق١ اٍ ْؿظ إه ٕخ يهٔ ي٬ضـ ٜ  "ا ٔ ؾ قٌ" مل أاٛؾل ٖرٙ إدس٠ 

 .نت  شلرا إساصم َٚٔ َع٘ ايط١َ٬

 .  ي٘ ايط٬َ٘ ٚإٔ اهلل قد نت خ٘ َساصم أْ: نٝـ  سؾت ٘يتأض -

ْدد٘ قدد دّ َددٔ ٚزا٤ اؿدددٚد َٚتطددًٌ ٗ ايٛدد٬ّخ أَدد  نٝددـ        أ دد  ي: َساددصم ٭  -

اأنددا َدٔ ضد٬َت٘ ؾُدحل  دصٚم ؾ دس ٖدرا ايٝدّٛ ند ٕ أٍٚ َد  قُدت  د٘ إٔ ذٖبددت اٍ             

ْددي اٛؾكددت ٗ اؾدد  ١ أٟ َددِٓٗخ ثددِ اقتؿٝددت      أهدد ٕ ؾًددِ أ ددد بثدد ز دَدد ٤ ادددٍ  ًدد٢       إ

ضت١ أغ  ف ث٬ث١ َِٓٗ ٜٓتعًٕٛ أارٜد١ ٜبددٚ   بث زِٖ ٚاتبعتٗ  ؾعسؾت أِْٗ ن ْٛا 

 َٔ بث زٖ   أْٗ   طهس١ٜ ٚث٬ث١ اؿ ٠ ا٭قداّ.

ن ْدددت ْب ٖتددد٘ ٗ دقددد١ ٚؾدددؿ٘ يًعددددد ٚؾساضدددت٘ ٗ اقتؿددد ٤ بثددد زِٖ َ ددد ز ا  ددد  ٞ    

ٓٻدد  ؾعدد٬ڄ ضددت١ أغدد  ف أْدد  َٚددساؾكٝي ِٖٚ:قُددد اطددٌ      ٚأثً ددت ؾدددزٟخ ؾكددد نڂ

ٞ  -غددددٛ ١ ؾدددد حل  ًددددٞ -ايػددددٝٛاٞ بددددداهلل آددددد -اطددددٔ قُددددد  بدايؿددددؿ

 .اهلل ٜسِٓٗ ْٝع ڄخ  ًٞ ؾ حل اؿبٝػٞ -إ ٓكٞ
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إ   دٚا ؾًٔ ٜؿًتٛا َٔ ٚاؾٌ ايعِ اطٌ ادٜ ١ ق ٬٥ڄ:" أٚ دى ٗ إس٠ ايك د١َ 

 ٓدددٖ  أصدلادد٘  ددإٔ َددٔ  دددل اؿدددٚد يًٝدد١ ايب زادد١ ٖددٛ أْدد  ٚزؾدد قٞ      ".. ُددو اطددٌ

 يسؾ ؾ او.ٚأْي ذيو ايػ ـ ايرٟ أغعٌ ايط  ز٠ ٚ عًت٘ ٖدؾ  

ازابو ٚاػرل يٕٛ ٚ ٗ٘ ٚٚدٔ  أْد٘ ضدٝهٕٛ  سقد١ڄ يًُطد ٤ي١ ٚايعكد   أٚ ايطٸد ٔ        

ٚأقطِ  أْ٘ مل ٜهٔ ٜعسف  أْٓ  مٔ َٔ قدّ ٗ  دٓو ايٛد٬ّ َدٔ إٓد طل ايػدُ ي١ٝخ      

 ضأيي نٝـ يٞ إٔ أَٝص ٗ اي٬ّٛ  ٌ ايعدٚ ٚايؿدٜل .  إٔثِ اصتتِ ن١َ٬ 

ُٻٓتد٘  ددأْي أقددز       ٔٵَٹد  ٘  د ْيب ط إٔ َد  قد ّ  دد٘ َدٔ  ُدٌ مل ٜهددٔ ا٫     ٚ خيٝد ڄ ٜكٛتدد

 ددداؾحل ٚطددي ٚنٓددت َٚدد  شيددت ٚضددأٌٚ َكتٓعدد ڄ  ددإٔ أٟ أزض يددٔ وددٌ ؾٝٗدد  ا٭َددٔ            

ٚا٫ضتكساز ا٫چ َت٢ َد  ادسف أ ٓ ٩ٖد   ًد٢ ْبدر ص٬ؾد اِٗ ٚاعصٜدص ٚادداِٗ ٚاساضد١          

ادددٚد َٓڀكددتِٗ َددٔ  بددك ايعدد   ٌ ٚاػدد ٝحل أ ٓدد ٤ إٓڀكدد١ ٗ ايعُددٌ  ًدد٢ ازضدد ٤          

ٚأصدلاد١   خ٥ِ ا٭َٔ ٚا٫ضتكساز  ػة ايٓٛس  ٔ قٓ  د اِٗ ٚاْتُ ٥د اِٗ ايطٝ ضد١ٝ   د  

 ددأْي َدد  طًبتدد٘ يًجلكددٛز ا٫چ يتهسّدد١  ًدد٢ اًددو ايڀًكدد ا ايددَ ندد دا إ اؿددٝ       

ٞ  ": أ    أضٞخ ثِ ضأيت٘:"أٟ ض٬ه ًُو  ".ز   ٗؾدؿ ٚٚ ". ٓدق١ٝ قد١ّ ؾدٓحل اػدٝه

ا٘  أْٓ  يٮضـ ٫ ًِو ذصرل٠ شلدرا  ٗ   عٝد٠ إد٣ َ ًٗ  َ ٌ نيايعًُٝ ٕ  ؾأصدل أْ

ايٓٛع َدٔ ايطد٬ه ايكددِٜ ٚيهٓدو  ددٜس إٔ اٴه ؾدأ  بٓدقٝد١  دٜدد٠ ْدٛع "ؾًٓڀد١" َدحل            

ايرصرل٠ ايه ؾ١ٝ ٚ سااد  غدٗسٟ ٚندٌ َد   ًٝدو  ًُد٘ ٖدٛ ٓ ٜد١ اؿددٚد إت ٔد١           

ٔ ٖٜٛدد١ ايعدد  سٜٔ قبددٌ اطدد٬م     يكسٜتددو ٚزؾددد أٟ ؼسندد ا َػددبٖٛ٘ ٚايتأنددد َدد     

 .ايٓ ز

ٗددد  طًبدددت اسغدددٝو اساضددد ا َدددٔ أ ٓددد ٤ ايكدددس٣ يٝكَٛدددٕٛ  دددٓؿظ ايددددٚزخ    َٚدددٔ اٝٓ

َٚك  ٌ ذيو وؿًٛا  ٢ً ايط٬ه ٚايرصرل٠خ ٚأصدلاِٗ  أْي ضأٚنٌ ايدِٝٗ اًدو   

إُٗدد١ ٚضأضددتُس أْدد  ٚزؾدد قٞ ٗ ٬َاكدد١ أ دددا٤ اي ددٛز٠ إددد ٌَٛ َددٔ ْٛدد ّ ؾددٓع ٤        

    ِ ٓدحل ٚؾدٛشلِ اٍ   ٖٓ ى صًـ اؿدٚد ٗ إٓ طل ايَ ٜٓڀًكدٕٛ َٓٗد  اتد٢ مدد أٚ 

ثدددِ ٚ ٗدددت  ..ادددٛزطِٗ ٗ ايت سٜددد  ٗ أزض اؾٓدددٛ ٖٓددد  ٚاأدٜددد  َدددٔ ثبدددت   ٭ديددد١  

ايهدد٬ّ يً ٓددٛد ٚايكددب ٙ اؿ قددسٜٔ ٖٓدد ى ق ٬٥ڄ:ضددٓبجلك أٜٗدد  ايسؾدد م  ددٔ َٓ ؾددر        

ٚٴٚؽ"  سؾ ؾد١ ايعكًٝدٞ        ادٚد١ٜ أصس٣ أثٓ ٤ ايعٛدٙ َٔ ٖٓ ى ؾدسأع  دٔ ؾ قدٌ "إدد

ٚوسؾدٕٛ   ّ ٗ أزض ٜطٗس أ ٓ ٩ٖ   ٢ً اساضتٗ قد اعًِ  إٔ ٫ ٜعدل ٗ  ٓو اي٬ٛ

 . ٢ً أَٔ ٚاضتكساز أًٖٗ 

قدددجلو ايػدددٝ   ًدددٞ آدددد  ڀبدددٛؽ ٚق ٍ:"ؾًٝجلؿٛدددو ز  ايطدددُ ٤ يكدددد      -

 ٚؾًت ايؿهس٠".
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 )عمران(صالح فاضل الصالحًمناضل ال

 وعنار الطبيبني عنزان حفيديه  بنجاحعن فزحته يكتب 

 
ٚطٓد٘ ٜتؿٛقدٕٛ ٗ    ٤أاؿد دٙ ٚأ ٓد    ٤ٙ ٚأ ٓد َ  أْدٌ إٔ ٜؿدسه اٱْطد ٕ اُٝٓد  هدد      

ٗ ؽؿؿد ا طبٝد١   إػسؾ١ دزاضتِٗ ايع١ًُٝ ٚوؿدٕٚ ايدز  ا ايعًٝ  ٚايػٗ داا 

 .َسَٛق١

 خ٤٫ ايػب   اجملتٗددٕٚ ايٓ د ه اًدٛ ايٓ د هخ ضدٛا٤ٶ ٗ اؿٝد ٠ ايع َد١       ٪يكد اكل ٖ

ٛ     خ ٚ ٗ َك  دددد ايدزاضددد١  أ ٜددد١  دددٌ   َٓدددر ضدددٓٛاا ايدزاضددد١ ا٫ تدا٥ٝددد١ ٚإتٛضدددڀ١ ٚاي  ْ

  كبٗ  َٔ ايدزاض ا اؾ َع١ٝ ايعًٝ .أٚايهًٝ ا َٚ  

ٚايددَ   ايعددِ ضدد ّنياْٗددِ ٖٓدد  ٜصآددٕٛ ا٭قٜٛدد ٤ ٗ  ًددد ا٭قٜٛدد ٤ ٚأقؿددد ٖٓدد   ًددد    

  ٴسؾتٵ ا زىٝ ڄ  أْٗ  ض ا١ إٓ ؾط١ ايك١ٜٛ ٚايػسٜؿ١.

ٜطددت دَٕٛ ا٫چ ضدد٬ه   ْعددِ ٖٓدد  ٜتٓدد ؾظ إتٓ ؾطددٕٛ ٗ نددٌ اجملدد ٫ا ٚيهددِٓٗ ٫   

 .ٚإعسؾ١ ايعًِ

ؾٝد٘ ا د٬ٕ ْتد ٥  قبدٍٛ ايددلاَ  ايڀبٝد١       مت ايّٝٛ ن ٕ   يٓطب١ يٞ َٜٛد ڄ ا زىٝد ڄ   

 خا ايددَ اػددذلطٗ  اًددو ايدددلاَ   إددٔ ٚ دددٚا ؾددِٝٗ ايهؿدد ٤   خا٭َسٜهٝدد١ ١ايت ؿؿددٝ

ٚ غرلٖدددد  َددددٔ ايت ؿؿدددد ا  أٚ اؾساادددد١ أضددددٛا٤ ٗ ؽؿؿدددد ا ا٭َددددساض ايب طٓٝدددد١  

ثٌٓ َٔ أاؿ دْد  ٚأ ٓ ٥ٓد  ايدرٜٔ       إٔ ْؿ س  ٚ  يٝتٓ خٚايّٝٛ ول يٓ  مٔ. ايڀب١ٝ.

 .صتٝ زِٖ ٗ  ساَ   ساا١ٝ ؽؿؿ١ٝ غٗرل٠امت 

ٞ   اؿٝدٟ ا٭ندل  :ا٭ٍٚ خ لدٌ ايددنتٛز إتُٝدص قُدد      ُدسإ قُدد ايؿد٬ا

 ٞ مت قبٛيدد٘ ٗ  سْدد َ  اؾساادد١ ٗ ٚااددد٠ َددٔ أ ددسم اؾ َعدد ا ٗ        خؾدد حل ايؿدد٬ا

 ٚٗ َسنددص  ساادد١ َتُٝددص.  University of Virginiaٖٚددٞ   َعدد١ ؾس ٝٓٝدد    خأَسٜهدد 

 .ٚٚؾك ڄ يبٝ ْ ا َٛثك١ ٜعتدل ٖرا ايدلْ َ  َٔ أؾكٌ ايدلاَ  اؾساا١ٝ ٗ اَسٜه 

ٕ  طدرل٠ اؿؿٝددد َٚدسا عَ ي  خأَد ّ ٖدرا اٱلدد ش   أْٗد  قؿدد١  أضدتڀٝحل ايكددٍٛ   خ ُدسا

ٗٵدداڄ  ايدرٟ مل   خشلدرا ايػد   ايڀُدٛه   َٔ قؿـ اٱؾساز ٚايهؿد ه ا٫ْطد ْٞ    ٍٴ  ٳ ٜٳدأڃ خ مل 

َدٔ أ دٌ ؼكٝدل اشلددفخ ٚأُٓد٢  ًد٢ ندٌ أاؿ دْد  ٚأ ٓ ٥ٓد  دزاضد١            ٚمل ٜدصس ٚقت ڄخ 

 .نٌ ايػب   ايتٛام اٍ ايٓ  هٜكتؿٞ أثسٖ  ات٢  خاؿ ؾًٝٗ  ٚأصر ايدزٚع َٓٗ 
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ٞ   -اَ  اؿٝدٟ اي  ْٞ  ُٸد ز قُدد ايؿد٬ا ٖددٗ  "ايدرٟ ٜسؾدحل دا٥ُد ڄ غدع ز      - 

اتدددصااِ  ضدددرلا٘ ؾؿدددٞ خ "ٓ دددّٛنٕٛ ٖٓددد ى  دددٌ ايأؾدددٌ ضدددأٖدددٛ ايكُدددس اتددد٢ ٚإ مل  

ات٢ إٔ  ٗٛدٙ اًو قد ضدًٗت يد٘ ايڀسٜدل َٚهٓتد٘ َدٔ       خايٓ  ا ا ٚايتؿٛم ايعًُٞ

  Michigan State Universityاٝك مت قبٛي٘ ٗ   َعد١ ٫ٜٚد١ َػد ٔ ني   خ ٖدؾ٘ إٓػٛد

ّ قددددأخأصتؿدددس اؿددددٜك  دددٔ اددد زٜ   ُ ز  ٚيهدددٞ  ٗ  سْددد َ   سااددد١ إددد  ٚا٭ ؿددد  .  

 :اؿكٝك١ ايت ي١ٝ

ٗ ٚاادد   ْٙ ؾظ أؾكٌ صسهٞ نًٝد ا ايڀد  ا٫َسٜهٝد١ ٚمت اصتٝد ز      ُ ز قد ٕا

ٚٗ أزقد٢  ًددد    Neurosurgeryني  ايدددلاَ  ايڀبٝد١ اؾسااٝد١  ًدد٢ اٱطد٬م    أؾدع  َدٔ  

ٚايكدددزاا  ٠ٕ ْدددزى ْٝعدد ڄ َطددت٣ٛ ايهؿدد ٤  أٖٓدد   ًٝٓدد   ٚ خٗ فدد ٍ ايڀدد  ٗ ايعدد مل 

 .دٕٚ ايكُس ٜسق٢ َ  ايع١ًُٝ شلرا ايػ   إتجلُظ ايرٟ ٫

 خَددددٔ ا٭ ُدددد م أضددددٛم أاددددس ايتدلٜهدددد ا ٚايتٗدددد ْٞ ٭اؿدددد دٟخ لددددّٛ   َٓدددد  ٖددددرا     

َٳبٵٝٳبٹنڀځ  غ ٤ اهلل. ٔ ٗ إطتكبٌ ايكسٜ  إٝٵٛقځَٴسٵٌ 

ْٚتُٓد٢   خ ًد٢ اًدو ايٓ  اد ا     ُدسإ  ٚ ُد ز   إ إطتكبٌ ٜػسع أ ٛا ٘ يًػد  ٌ  

َ       شلُد  ٖدد  ا  اؾسااٝد١خ ايدَ اصت ز  دٚاّ ايتٛؾٝدل ٚايٓ د ه ٗ ضدٓٛاا اٱق َد١ ٗ ايددلا

 .اًو ايؿسٚه ايڀب١ٝ إسَٛق١  ٕ ؽت زُٖأ عٓ ١ٜخ ٚلجل  ٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
319 

 ٌة لن أنساها إنسانلحظات 

 اؾٓساٍ ؾ حل ؾ قٌ ايؿ٬اٞ
 18/5/2019غٝه غٛ 

 

ُٸد ز     مل ّدس ا٫چ اضدبٛع َدٔ ٜدّٛ ؾسآد  ايهددبرل      قُددد  ٗ َػد زنتٓ  اؿدٌ ؽدسع  

اتدد٢ مت ا دد٬ٕ اؿددٌ    ا َبدد نيَعدد١  ٓددٛ  ؾًٛزٜدددا      خايؿدد٬اٞخ َددٔ نًٝدد١ ايڀدد    

ٕ صتًددـ إهددد ٕ ٚايصَدد ٕ ٚاٱ  ا .2019ّطبدد ٤ دؾعددد١  أؽددسع   ؾددد يّٝٛ مددٔ ٗ ق  ددد١   خْطدد 

ندل ُدسإ  َػ زن١ اؿٝدٟ ا٭ٖٚدف اكٛزْ   خااتؿ ٍ ن١ًٝ ط  غسم ؾس ٝٓٝ 

 . ايدنتٛزنئَ ن١ًٝ ايڀ  َٚٓجل٘ يك  قُد ايؿ٬اٞ ٗ اؿٌ ؽس ٘ 

دصًدت  ٚأاداثٗ  اؾ١ًُٝ أ ٖٞ اًو ايَ  ػٓ  اؿ ؾًٝٗ  ٚا٭ٍٚن ْت ايؿسا١ 

ُٸدد ز   ٚايددَ أصددرا َه ْٗدد  ٚشَ ْٗدد  اثٓدد    خقًٛ ٓدد  اٍايطددسٚز  ٤ اهددسِٜ اؿٝدددٟ اي دد ْٞ  

 .ٗ ا٭ضبٛع إ قٞ َٔ   َع١  ٓٛ  ؾًٛزٜدا خغكٝل  ُسإخ قُد

 ٚ ٜدد١ اددا  ايؿسادد١ اي  ْٝدد١خ ٚيهددٔ ٗ ٫ٚ إٔ اصتًددـ ايصَدد ٕ ٚإهدد ٕ ْعددٝؼ اٚايٝدّٛ 

خ ٖٓدددد  اهددددسزا  ا٭ٍْٚعددددٝؼ اؿ ؾددددٌٝ ٚطكددددٛع َػدددد  ١ٗ يًجلددددد      َٚعٗدددد  خؾس ٝٓٝدددد 

 غب٘ ؾسا١ اي١ًًٝ   يب زا١.أُ  ؾ خٚاك  ؿت ٗ ٚ دآْ  َػ  س ايؿسه

  ٚ ٌ  ادددصٌٜ ٓدددد ٗ ؿٛدد ا ايتهدددسِٜ   يٓ دد ه   ٛقدددحل ٚغدد ه ايت دددسع  ًددد٢   إهددسَ

 تخ اضدتٛطٓ َ ّ  دض ا ن َرلاا إؿٛزٜٔ ٚاؿؿٝل اؾُٗٛزأأ ٓ قِٗ ٚؾدٚزِٖخ ٚ

إٓ ؾطدددد١ ايؿددددعب١ ٖددددرٙ ٓدددد  ٗ ٥ ٓ أؾددددٛش نددددٌ ذز٠ ٗ  ٛازآدددد  ٗ ٫ؾت دددد ز َػدددد  س ا

   ّ ٚ  ِٗاؿدددٛق ٚ خٚايػدددسٜؿ١ ٗ  ًدددد ايعدددِ ضدددد  وؿددددٕٚ ايػدددٗ داا ايعًُٝدددد١   ٖددددِ ايٝدددّٛ 

 .ا٭ٍٚ ٓ ٤ ٚطٓٓ  أٚوككٕٛ ايٓ  ا ا ايَ ْؿت س  ٗ خ  ٌ ٜٚؿت س  ٗ  

َدد  ٚؾكٓدد   دد٘ ز  ايعددسؽ ايهددسِٜخ     ٜٔيكددد ًُهٓدد  غددعٛز ايػددهس ٚا٫َتٓدد ٕ ايهددبرل   

ّ   خ ٕ ْعٝؼ ص٬ٍ ٖرا ايػٗس ايهدسِٜ  أاٝك ضٓجلت ايؿسف  ذاا  خغدٗس ايؿدٝ ّ ٚايكٝد 

ُٸد ز    ٚ .ايؿسا١ َساٌ اذ مت  خٗ َساضِٝ ٖرا اؿؿٌ اهسز َ  غد ٖدْ ٙ ٗ اؿدٌ ؽدسع  

ٖٚددٛ اكًٝدددد ْٝدددٌ   خ Hippocrates Oathؾٝدد٘ قدددسا٠٤ ٚاسدٜددد قطدددِ أ كددساٙ ايڀددديب ني   

اٝد ٤ ذندس٣   ا  د٠ َ  ٜكطِ  ٘ ا٭طب ٤خ قبٌ َصاٚيتِٗ ١ٕٓٗ ايڀد خ ٚؾٝد٘   ٚ خَٚتٛاز 

َددٔ أ ٛددِ أطبدد ٤   دؾدد ا  ؾهددس٠ ٖددرا ايكطددِ ايػددٗرلخ ٚايددرٟ ٜعدد  " أ كددساٙ" ايڀبٝدد 

 ٕ نت  ايت زٜ  اكدَ٘ يٓ   ٛؾؿ٘ "أ ٛ ايڀ ".أ ؿس ايْٝٛ ٕ ايكدِٜخ  ٌ 
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ُ  ؼدد  صد٬ٍ ٖدرا اؿؿددٌ     أصدد٬مٚنًٝد١ ايڀدد   دٔ قدِٝ     ٝدد ز٥دٝظ اؾ َعدد١ ٚ 

ٓ  ه ٚاؿٛم اًو ايدؾع١ َدٔ ا٭طبد ٤      ٔ ايؿ س١ٝ ايساق١ٝخ ْٚط ١َْٓٗ ايڀب١ٝ اٱ

ايبٝ ْ ا ٚاٱاؿ ٥ٝ ا ايَ ا٪نِّدد ايٓطدب١ ايع يٝد١ يٓ  اد ا     َحل اكدِٜ  خإت س ٌ

ٗ ايڀبٝددددد١ َٓٗددددد  ٚاؾسااٝددددد١   ط٬ ٗدددددِ ٗ اؿؿدددددٍٛ  ًددددد٢ َك  دددددد ايت ؿؿددددد ا    

اد إع ٜرل ايس٥ٝط١ٝ أ دٕ ذيو ٜع٭سٜه١ٝخ إطتػؿٝ ا ايتع١ًُٝٝ ٗ اؾ َع ا ا٭َ

 ٝص  ٗ  ن١ًٝ ط   ٔ أصس٣.ايَ اتُ

ْ نددِ ٖددٛ    ٕ وؿدددٌ ايڀبٝدد  ا٭  نيايدددنتٛز قُددد ؾددد حل    أٞ ْٚٝددٌ ٗ  اْطدد 

ضددد ار٠ اؾ َعددد١ ٗ أإٓؿددد١خ ٕػددد زن١  اٍ ًددد٢ د ددد٠ٛ نسّددد١ يًؿدددعٛد   ايؿددد٬اٞ

طبٝدد   اٍطدد خ  ٓ ٥دد٘ نسَددص ايتجلددٍٛ َددٔ ط يدد    أ ٓدد م أٚقددحل ٚغدد ه ايت ددسع  ًدد٢  

 دٜس ٗ اػ ٝـ َٚع ؾ١ أَساض ايبػس ٚؽؿٝـ ب٫َِٗ َٚع ْ اِٗخ أُٜٓ  ٚ دٚا 

 ٚ ُٝٝص.أٚ ؼٝص أٗ   ٕٓ  ٖرا دٕٚ اْتك ٤ 

ٚص ؾدد١ َددٔ َػدد  س َٓجلٛادد٘ ٗ ذانساددٞخ     ضددتٌٛ ؿٛدد ا ايتهددسِٜ َٚدد  زاؾكٗدد     

 ه َ ايڀددد  ٗ ٚقددحل ٚغددد ٝٳٟ نِّدد دٳٝٵدددُٳ  ايڀبٝددد  نيقُددد  يعٳ ؿٛدد ا َػدد زن١ ا٭  

ُٸد ز ٚ ُدسا  أ ٓ ٥٘  ٓ م أايت سع  ٢ً  ٕ ذيدو ايتهدسِٜ مل ٜكتؿدس ؾكد٘     أْٝدٌ  . .ٕ 

٘ أاطدٔ اٛ ٝد٘ ٚاؿدٜٛ  َطد ز     أْ٘ قد سلٌ ا٭  ايدرٟ  أ ٢ً اؿؿٝدخ  ٌ  ٚيكدد   خ ٓ ٥د

اٝٓٗدد   س قددد سلًددي دف٤ ٚنددسّ ذيددو ايتهددسِٜ.    ْدد  اٯصدد أي أْأاططددت ؿٛتٗدد   دد  

ْ ٢ أ دٝؼ اًدو ايًجلٛد ا اٱ   َد  عُسٟ اتأْ٘ قد أٗ  اهللزؾعت ٜدٟ غ نساڄ  ١ٝ ْطد 

 إٛا١ٝ ٚإ٪ثس٠.

ٕ ٗ ل اِٗ اؿ يٞ ٚإطتكبًٞ صدَد١ يدٛطي   أاْي يػدٜد اي ك١  ٌ ٚاٱّ ٕ  

 دد د٠ ازاد٠ غدعب٘ ٚقكدٝت٘ ايع ديد١خ ٗ    ااتُد ڄ  ٚايدرٟ ضتٓتؿدس    خخ ايدٛطٔ اؾدسٜو  ا٭ٍٚ

س٠ يهددٛادز إٗدد  ٖددِ ٚاَ دد شلِ َددٔ ا ٕٚ ٓدد ٤ ايدٚيدد١ ايٛطٓٝدد١ إطددتك١ً. ٚاتُدد ڄ ضددٝعٛد 

 يًُػ زن١ ٗ  ٓ ٤ َ٪ضط اٗ  ٚؾسٚاٗ  ايع١ًُٝ. ذٟٚ ايهؿ ٤با ايع١ًُٝ ايع ي١ٝ

ُٸ ز   َع١  ٔ    ٓٛ  ؾًٛزٜددا يًٝتجلدل ٗ   َعد١   ضٝٛدع ايدنتٛز    ٫ٜٚد١ َٝتػد 

يٲق َدد١ ضددبحل ضددٓٛااخ ٗ  سْدد َ   ساادد١ إدد  ٚا٭ ؿدد  خ ٚايٝددّٛ ضددٝٛدع ايدددنتٛز           

١ ثدددددِ ًتجلدددددل ٗ  سْددددد َ  اؾسااددددد١ ايع َددددد يٝ  ُدددددسإ نًٝددددد١ طددددد  غدددددسم ؾس ٝٓٝددددد   

ضٓت  حل َطدرلاِٗ ٚل اد اِٗ ٗ ا٭ دٛاّ ايك دَد١خ     ٚ ايت ؿؿ١ٝ ٗ   َع١ ؾس ٝٓٝ .

ْٚدددد ٛا اهلل كًؿددددٌ ٗ ٖددددرا ايػدددٗس ايهددددسِٜ إ ٜطدددددد صڀددد ِٖ ٜٚأصددددر  أٜدددددِٜٗ     

 ٜٚٛؾكِٗ ٗ ؽؿؿ اِٗ اؾساا١ٝ ٚاڀًع اِٗ ٗ اؿٝ ٠.

 َٚ  ٌْٝ إڀ ي    يتُي

 ٴ ايدْٝ  غ٬   ٚيهٔ ا٪صر
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 الوطن بني خماوف اآلباء ومحاس األبناء

 

 انذكزٕس دمحم صبنؼ فبظم انصالؽٙ

 َٕٕٛٚسن -سٔرؾغزش

 

نيٚايدٸ ١ٝ ٚ  ٤ َٔ ...ٖهرا ق ٍ يٞ أ ٞ.إ ٤  ٞٵ ٳنيزأع َ  وُأ ااطب٘ د ١ٝ َٔ دٹ

 ايكس ٝ ا اؾ ؾ١ .

نًٝ ا  .. ن٬ُٖ  ط٬  ٗف  ٝي ٚ ٌ أ ٓ ٥ٞ  ُسإ ٚ ُ زااتدّ اـ٬

ايڀ  ايبػسٟ..  ًت أؾٛاآ .. ؾُجل١ٓ ٚطٓٓ   دٕ قد غرلا ْؿٛضٓ  ٚدز ١ ؼًُٓ  

ؿ    عكٓ  ايبعة ٚغرلا أاٛايٓ  ِٚ٘ اٝ آ  ٚاڀًع آ ..ؾكبٌ انتط ه 

ًځ١ ُٳ ١ اٱْط ٕ أ دا٤ اؿك ز٠ ٚط َطٞ اشل١ٜٛ ٚايت زٜ  ٕدٜٓتٓ  ًځتٳَع ٍٚ اشلدّ ٚقځ اٳ

ُ   ٌ ايتجلكرل ايعًُٞ َٚت  ع١ اؾدٜد ٗ ا٭ع   ن ٕ ٚيځدٳاٟ ٜٛش  ٕ ٚقتٗ خ دٕ

 تُ  ٞخ ٚيهٔ   يًػ١ ايتٛاؾٌ ا٫ ١ًُٝ ٚايڀب١ٝ ٚإػ زن١ ٗ ٚض ٥ٌايع

ٚاذا اضتًِ أادُٖ  زض ي١   يعس ١ٝ ؾت دٙ ٜعسض غ غ١ اًؿْٛ٘ ٜٚڀً  ..اٱلًٝص١ٜ

نياذلَ   َي إٔ أاس ِ ي٘ َع٢ٓ ايه١ًُ أٚ ايعب ز٠ ؾٝكٍٛ يٞ  ًػ١ َهطس٠:"ٖهٔ إٔ 

خ طُ  ٞ طسٜك١ يؿِٛٗنٓت أ تطِ ٚ أضتُتحل ي ..يٞ ٖرٙ ايه١ًُ أٚ ٖرٙ ايعب ز٠"

١ ٜٚكدَ ٕ ٜٚ٪صسإ ٗ يؿٜ ؾُٗ   دلا٠٤ ٜهطسإ ايعب زاا ٜٚٗػُ ٕ ايهًُ ا ايعس ٝ

 ..أاسؾٗ 

ٚ طب  ٖرٙ اؿس  ايًع١ٓٝ ؾكد أصرا ٜهسٸض ٕ  ٗداڄ نبرلاڄ ٗ اعًِ ايًػ١ 

 ٌ ٜٚذلْ ٕ َط  داٞ أاٝ ْ  َٔ ايعس ١ٝ  خٛ  ايعس ٞايعس ١ٝ ٜٚكسبٕ ا زٜ  اؾٓ

ٚ ٗرا أاسَتي ٖرٙ اؿس  َ نٓت أضتُتحل  طُ  ٘... ؾُٗ  اٯٕ  خاٍ اٱلًٝص١ٜ

ُْٗ  أ  دا َڀب ا  ٓد قسا٤اُٗ  يً ٌُ ايعس ١ٝ ات٢ أ أ١ٜهٝدإ اؿدٜك ٚ دٕٚ 

٢ يكد اػرلا ات..نُ  ن ٕ ود  َعُٗ أاسؾٗ   ن١ًُ نياذل ِ  دٕٚ صً٘

 سافُٗ  اٱ ١َٝ٬ إؿك١ً ؾت دُٖ  اٯٕ ٜت  ع ٕ ٚ ػػـ َك  ٬ا ٚاؿسو ا 
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 خ ٝدزٚع ايٓكٝ خ آد ايعٛيكٞاؾٓٛ  ايعس ٞ اٱ ١َٝ٬ َ ٌ:د.ٚنت   ا ٖ َ ا 

 خ بدايط٬ّ   طـ خاـ٬قٞخ ؾ٬ه  ٔ يػدل ؾ حل  ًٞايٝ ؾعٞ د.اٱ ٬َٞ   دٍ 

 ..اخل.ٚأٓد  ُس  ٔ ؾسٜد ٚؾ٬ه ايڀؿٞ

ٕ ٚايدٟ ا قساڄ ٜطتُحل ؿڂ   ٚادلٜساا نٌ َٓ  دٕٚ إٔ ٜتدصٌ أٚ ٜؿة ن 

. قد اهٕٛ ثكَ عكٝك١ ٖرا .. ٚنٓت غب٘   شّ  أْ٘ ضٝكـ ٗ ؾؿٞ.اـ٬ف

ايتهٗٔ عهِ أْي أؾؿو َُٓٗ  يط ْ    يعس ١ٝ ٚ  يت يٞ أقدّ اؿ    أضًٛ  

قً  اؿك ٥ل ٚٗ  يػٟٛ أق٣ٛ ٗ شَٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ يً ڀ   اٱ ٬َٞ ايك٠ٛ ا٭ندل ٗ

ايتأثرل. ؾع٢ً ايسغِ َٔ قٓ  َ  إٔ َ  وؿٌ ٗ  دٕ ٖٛ ؾ  ع١  ٌ ن زث١ 

اْط ١ْٝخ ؾأٖداف ؾ ْعٞ ٖرٙ اؿس  ٖٛ َؿ دز٠ ال أ ٓ ٤ اؾٓٛ  ٗ ا٫ضتُساز ٗ 

ُٳ خاؿٝ ٠ ٚايتڀٛز ١ َع ٍٚ اشلدّ  ٌ ْطتُس ٗ اؿٝ ٠ ًځيرا  ًٝٓ  إ ٫ مكل ٖدف اٳ

 ٓ ٥ٞ َتُٗ  اٜ ِٖ أ طب  اغتداد دز ١ اـ٬ف ازاؿحل ؾٛاٞ  ٢ً ٚ. .ٚايبٓ ٤ ٚايعًِ

ايدٟ ٜطأيي  ؿٛا ؾٝ٘ ْدل٠ ادصٌ ٚ ٓد ذيو   يتكؿرل ٗ ايدزاض١خ 

 !.د  ا٭٫ٚ..أٜؼ َػهًتو َحل ايػك 

ا ٚمل ٜعد  ٛضعٞ ايطٝڀس٠  ٢ً اؿسؾ اُٗ  أٚ سٳبٳأ بت٘  إٔ  ُسإ ٚ ُ ز قد نځ

ٌٻأٚ اٛ ٝ٘ اڀًع اٗ اػٝرل قٓ   اُٗ  ايدزاض١   ٢ًايذلنٝص  يدُٜٗ  ُ .. يكد ق

ٚايبجلك ايڀيب ٚاْؿسؾ  َحل أٓد ايعٛيكٞ ٚإه٬ْٞ ٚايعب دٟ ٚ ًعٝد ًَٚتك٢ 

غب   اؾٓٛ  ٗ أَسٜه  ُٜٓٛ ٕ ٜٚػ زن ٕ ٗ إطرلاا أَ ّ َب٢ٓ ا٭َِ إتجلد٠ 

ٚايبٝت ا٭ ٝة ٜٚؿسؾ ٕ ٚقت ڄ أندل أَ ّ ايهُبٝٛاس ٜذلْ ٕ ايتك زٜس ايَ 

 خدُٖ   ٗ  ز٥ٝظ ايً ١ٓ ايڀب١ٝ ايػعب١ٝ ايعًٝ  ٗ  دٕ د.  بدايٓ ؾس ايٛايّٞ

 The Higher دٕ-ٚايَ ٜٛثكٗ  ٗ ؾؿجل١ ايً ١ٓ ايڀب١ٝ ايػعب١ٝ ايعًٝ 

Medical Public Committee  ٜٚتٛاؾ٬ٕ َحل ؾ ٕ َٚ٪ضط ا اٱغ ث١

اڀًع اُٗ   ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ وسف َط ز خاٱْط ١ْٝ ٚايڀب١ٝ ٗ ا٭َِ إتجلد٠

 إٔ ٖد٤ٚ ٚايدٟ ٚاؾػ ٤ٙ يٞ  نٓت أاٛقحلٚضٝ٪ثس  ٢ً ل ا اُٗ  ٗ ف ٍ ايڀ . 

ضبل ايع ؾؿ١خ نُ  يهٓ٘ ن ٕ اشلد٤ٚ ايرٟ  ٚأْ  أْ س اؿ   ٜعي أْ٘ ٜٛاؾكيخ

 ٜك ٍ.

ٜبدٚ أْ٘ مل ٜٗكِ طسٜك١ ٚأضًٛ  اطٜٛكٞ يًجل   ٚمل ٜكتٓحل عكٝكتٗ  يرا َ  

َكعدٙ ق ٬٥ڄ  ؿٛا َساؿحل ٚغ ق : ٜ  ا ي  ن٬َٞ ات٢ اْتؿة َٔ ْٗٝتإٔ أ

..ااطب٘ د ١ٝ َٔ د ٞ إ ٤".. ثِ أق ف: نٓت زأع َ  وُأ" ًٝو إٔ اعسف  إٔ 

ٚقػ٘  ٢ً قًٛ ِٗ  نبظأصػ٢ قبٌ ٖرٙ ايًجل١ٛ إٔ أاؿ دٟ َٛايٝد أَسٜه  قد 

 خايػجلِ  طب  ضٗٛي١ ْٚع١َٛ ٚاسف اؿٝ ٠ ؾ مطسا  ٛاطؿِٗ ػ ٙ  دٕ ٚأًٖٗ 
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ِ ٚئ اتؿ  ٌ َحل ُّٖٛ ْ ضٞ ًٕٛ ز٩ٚض ڄ ئ اٳجل٢ُ  ٢ً ٚطٔ  دٖٚأِْٗ وُ

.. يهٔ ٓ ض١ أاؿ دٟ ٚغرلاِٗ قد أثً ت ؾدزٟ ٚ سؾت  ط ١َ ًُٚٞ شلِ ٚأًٖٞ

أص ؾ٘ ٖٛ إٔ أ ٓ ٥ٞ َٛايٝد  دٕ قد ٚيهٔ َ   دأا أصػ ٙ ايّٝٛ  خٚصڀأ اكدٜسٟ

 ٚضِٗ ٚإٔ زأع نبرلِٖ يٝظ ا٫چ... سدا ز٩

ٜٴؿؿٸٌ ٖرا مل أد ٘ ٜٛاؾٌ ادٜ ٘ ٚ اعُدا َك طعت٘ ات٢ ٫ ٜهٌُ ايعب ز٠ أٚ 

إ ٌ  ٢ً َك ع زأضٞ ؾٝصٜد َٔ ْػ٠ٛ اْتؿ ز أ ٓ ٥ٞ ايرٟ ٫اٛت٘  طب  اػ ٝع٘ 

َٚ٪اشزا٘ شلُ   أُْٗ  قد اْتؿػ  ن يڀٛاٜٚظ.. يرا ا ٚيت اػٝرل َط ز اؿدٜك 

ٜ  أ ٞ ٚاسف اؿهرلٙ   ػ ٙ ايت زٜ  ايرٟ و  إٔ ٜطُع٘ ؾكًت ي٘: أْي أارنس 

 أْو قًت يٞ ذاا ّٜٛ  أْ٘  عد إ اضتٍٛ ايه  ً ضت ؾٛزد ٖٓظ ق ٥د اؿ١ًُ 

نت   إٔ  1839ٜٓ ٜس  19ٗ  يدلٜڀ ١ْٝ  ٢ً َد١ٜٓ  دٕ ايب ض١ًا٫ضتعُ ز١ٜ ا

ايدلٜڀ ْٞ يهٔ  ػت ٜ   اضت٥٬ٝ٘  ٢ً  دٕ قد أق ف  ٖٛس٠ ْ دز٠ ٜتصٜٔ  ٗ  ايت ع

ٚؾؿ٘ شل  ٚن ٕ ٚؾٝ ڄ  ٗ ٚن ٕ َٓؿؿ ڄ ٜ ڄن ٕ اك ز ا٭ٍٚؾ ٕطتعُس خ أ ٞ ٚغؿت

 ًٝ٘ ؾأصڀأا َ ٌ غرلى  أ ًٓتِ اي ٛز٠ 1963أنتٛ س 14ٞ ؿ..َٚحل ٖرا ؾٗ ؾٝ ْتٗ 

 .. ٓدَ  ًٓت ايط٬ه يتك اً٘ ؾع ًتِ  ساٌٝ ا٫ضتعُ ز اؿك زٟ

نٓت  ريو أا ٍٚ إٔ أضتؿص َػ  س أ ٞ ٚأ ٝد اٍ ذانسا٘ ّٜٛ ق  ٌ ٗ 

 قٞ ٚشٜس ايدؾ ع ايُٝي  طب  قڀعِٗ يسااب٘ َٚطتجلك ا٘.. ايتطعٝٓ ا َٔ ايكسٕ إ

ؾأصر ذيو ايٛشٜس ٜطأي٘  ػ٤ٞ َٔ ايتع يٞ ٚأَ ّ  دد َٔ نب ز ايكب ٙ ايرٜٔ 

ب هلل ؾ خاد أ ڀ ٍ أنتٛ سأن ْٛا َتٛا دٜٔ ٗ َهتب٘ ق ٬٥ڄ:" يكد  سؾت  أْو 

يدٟ  ًٝو ! نٝـ زلو يو قًبو إٔ اك اٌ  سٜڀ ْٝ  ايع٢ُٛ  !". ؾأ   ٘ ٚا

 تًك ١ٝ٥ ٚ ؿٛا  س٤ٟ ؾٝ٘ ْدل٠ قٗس ايس  ٍ:" ٚاهلل يٛ أ سف  أْهِ ضتجلهُْٛٓ  

ٕ  ق اًتِٗ". ؾع د أ ٞ دٕٚ إٔ وؿٌ  ٢ً أَس ؾسف ايساا  ٚإطتجلك ا..  ايّٝٛ

ٞٻ   ٕ ٌ ايػعيب خؾ ْتكدا أْ  أضًٛ  زدٙ  ٢ً ايٛشٜس ٜٹ ٵدٴز أذْنييهٓ٘ زدٸ  ً ٖٳ ٵ  ٞخ ذٳ

ٓٿجلٳ ع أاٵطٳٔ  ٜٚكس  إ ٌ يتؿكٌٝ َ  ٫ ٜكس زغِ ْٛ ٝت٘خ  ٢ً َ    َٓٻ٘صٴسٵف اي

 ٜكس ات٢ ٚإٔ ن ٕ ذٖب ڄ.

ٚ  يعٛد٠ ؿدٜ ٓ  أصدلا٘  إٔ إطتعُس اي  ْٞ ٚؾـ  دٕ  أْٗ  ايع ؾ١ُ 

ا٫قتؿ د١ٜ يهٓ٘ أؾكسٖ  ٚصً ًٗ  ٚدَسٖ  ٚاٯٕ ٜكتٌ أ ٓ ٤ٖ  ٚ ٓ اٗ  ات٢ ٜكُٔ 

ٗ . أِْٗ ٫ ٜؿكٕٗٛ ٜ  أ ٞ  إٔ  دٕ زغِ  أْ٘ ٚثع  ٝٓ٘ ضرلثٕٛ ا٭زض َٚ   كٞ  ًٝ

ْصٜـ  سٚاٗ  ا٫ أْٗ  اطتُد اؿٝ ٠ َٔ قًٛ  قبٝٗ  ِٖٚ ن رلٕٚ ث  تٕٛ 

َٚٛش ٕٛ ٗ اؾٓٛ  ايعس ٞ ٚٗ نٌ أؾك ع ا٭زض ؾٗٞ اطهٔ ٗ قً  نٌ  ٓٛ ٞ 
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. ثل ٜ  أ ٞ ات٢ ٚإ  ػٓ   عٝدا  ٓٗ  . س ٞ ٚٗ قًبو ٚٗ قً  أ ٓ ٥و ٚأاؿ دى

 ػكٓ  ا٭ دٟ ٚضٓعٛد َٜٛ  يبٓ ٥ٗ  ٚا  د٠ ايبط١ُ اٍ ثػسٖ  اؾٌُٝ ؾٗٞ ضتٌٛ 

 ٚضٓسُٞ ٗ اكٓٗ  ايداؾ٧.

يهي زغِ اًو اا ٚي١ مل أٚؾل ٗ اػٜٛؼ أٚ اسف ضرل أؾه زٙ ؾٗٛ ٜعسف 

اٗدٜد َٔ اصّ اؾٓسا٫ا: اذا ْدل٠ يرا ق ٍ يٞ ٚ ؿٛا ؾٝ٘  خؾًٗٛاا ا ٓ٘ ا٭ندل

إ ٤ ؾعًٝو إٔ  ٞٵ ٳ٘  ٌ نتؿٝو يٝظنيد ١ٝ َٔ دٹاسٜد إٔ ا بت يٞ  إٔ َ  ؼًُ

. ؾؿدٚزٙ .اع ٿٌ  ڀب  ١ ٚاٛشٜحل َ  نتبت٘  ٔ ػس َ َحل اؿٝ ٠ ٚايهؿ ه ٚايبٓ ٤

ٓٸٛز  ًٝهِ ٚ ٌٝ أ ٓ ٤نِ ٜٚتعًِ أ ڀ ٍ  دٕ َٔ  ٗ ٖرٙ ا٭ش١َ ايت زى١ٝ ضٝ

١   يتٓؿٝر ٕ ٚاد٠ ايكٝ د٠ ٚايتصاّ نٌ ايكٛا د ٚاـ٬ٜ  ايطسٜاا زىٓ  إع ؾس 

ٕڂتكٔ  ٕڂِٓٛ ٚا ايؿسف يهٌ ايتٛ ٝٗ ا إسنص١ٜ ٚا٫يتصاّ  طس١ٜ ايعٌُ ايؿدا٥ٞ ا

ساٌٝ   ه إطًو ايرٟ أد٣ اٍ ايتع ٌٝ أضب   ل ه َسا١ً ايهؿٚ ٛاٌَ أِٖ َٔ 

 .ا٫ضتعُ ز ايدلٜڀ ْٞ َٔ  دٕ

 َٚ  أزٜدٙ َٓو ٖٛ إٔ ٜٛٚـ َسدٚد  ٝحل ٖرا ايهت   يؿ حل أضس ايػٗدا٤ ٚ ٬ع

ز ٖرا ايهت   ٗ ٖرا ايٛقت ضٝعسف ٚؿدٚ  سا٢ اس  َٝ دٜٔ ايهسا١َ ٚايػسف. 

ڀُظ  ٚأْٓ  ئ ْطُو شلِ  خُٖ  ايت زٜ   أْٓ  ئ ْت ٢ً  ٔ ا زىٓ  ٖٜٚٛتٓ 

ايت زٜ  ٚاشل١ٜٛ..ضٝعسؾٕٛ  إٔ ؾدا٥ٝٞ أنتٛ س ايكسٕ ايعػسٜٔ َٚٔ ض ِٖ ٗ 

يت زٜ  ٗ ايكسٕ   آ ١ٜ ادٚد ايٛطٔ َٔ  ب ِٗ ٚاڀ ٚشلِ ُٖٚ ٝتِٗ ٜهت

ٜڀ ْٞ زغِ اك زٜت٘ ٭ْ٘ ٚضأقٍٛ شلِ: ق آً  ا٫ضتعُ ز ايدل ..ايٛااد ٚايعػسٜٔ

ٚاًو ؾؿت ٕ ٗ بٕ ٚاادخ ..ٚضٓك اًهِ يطببٌ ؾأْتِ اضتعُ ز َٚت ًـ اضتعُ ز

ّكتُٗ  اٱْط ٕ اؾٓٛ ٞ ٚئ ٜكبًُٗ   هدلٜ ٥٘ ٚنساَت٘.. ضٓٛا ٘ نٌ  بٗ اهِ 

ٓ  ٥ق ٚي١ طُطهِ يًت زٜ  ٚاشل١ٜٛ اؾٓٛ ١ٝ  تعًِٝ أ ٓ   ك٠ٛ ٚاقتداز ٚضٓٛا ٘

ٕڂػسٿف اذ أْٓ  مل ْهٔ َٜٛ ڄ غصا٠ أٚ ط َعٌ أٚ َطتعُسٜٔ ٖٚ  أْ   خٚأاؿ دْ  ايت زٜ  ا

. إٔ َ  ٜطعدْٞ اٯٕ .ؾٝ٘ غ٤ٞ َٔ ايت زٜ  إع ؾس ٚاشل١ٜٛ اؾٓٛ ١ٝ  ڄأؾدز نت  

يرا أز ٛ إٔ  خٛاد َس٠ أصس٣ٖٛ إٔ ايؿـ اؾٓٛ ٞ  ؿكٌ اس هِ ايٛ ١ٕ قد ا

ٓٸ  َٛادٜٔ  ٓ اترنسٚا  أْ ..اٝٓٗ  ٗ اؾٓٛ ٗ ايطبعٝٓٝ ا َٔ ايكسٕ إ قٞ نڂ

. ئ أاهًِ ٖٓ  ن رلا نٝـ .ا ٚيت  ٝٛغهِ ايػ ش١ٜ إط ع  طٝ د٠ أزض اؾٓٛ 

ؾسزمت ن ؾسذإ يهٔ ضأنتؿٞ  إٔ أطً  َٓهِ إٔ اطأيٛا  ٓسا٫اهِ ؾِٗ 

 .ٕ نٝـ إٔ أ ڀ ٍ أنتٛ س ٗ نٌ اؾبٗ اٜرنسْٚي  ٝداڄ ٜٚرنسٚ

 .٘ ٚ ط ي١ غعب٥٘ئ ٜٓطٖٛ   ٔ  ص٠ اؾٓٛ  ٚندلٜ   ڄ ًُِٖٛ دزٚض
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اؾٓٛ  ايعس ٞ  إٔ ٜتعًُٛا إٔ اْتؿ زْ  َٔ أ ٌ  ٤ ٓ أضأقٍٛ ٭ ٓ ٥ٞ ٚأاؿ دٟ ني

ؾ ؿكٝك١  خاؿل ٚاؿٝ ٠ ئ ٜأاٞ ا٫چ  ٛاد٠ ايكٝ د٠ ٚ تٛاٝد ايؿؿٛف ٚإت زع

قد آ ضٝٓ  ٗ غؿ١ً َٔ ايصَٔ ٗ اؾٓٛ  ٓ  َ  قبٌ ايٛاد٠ إػ١ٖٛ نٓ  إ٪١ٕ  أْ

ٙ ٚ طدْ  ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٤ؾٓعٓ  ق٠ٛ اؾٓٛ  ٚأ سشْ  ندلٜ   أْ٘  ٛاد٠ ؾؿٓ 

أَ    يترَس ؾأقعؿٓ  اؾٓٛ  َٚصقٓ ٙ ٚدصًٓ   خدٚي١ ايٓٛ ّ ٚايك ْٕٛ خٚ ٓٝٓ  دٚيت٘

ٌ ٭ْٓ  مٌُ ا زى ڄ ك ٬ڄ  عدٖ  ايٛاد٠ ٚمٔ َتؿسقٌ َٚتٓ اسٜٔ ٚقعٝؿ

ٖٚرا َ  أغس٣ ايڀ َعٌ ٚقٝ ؾس٠ ايؿط د  خَٔ ايترَس  ٢ً  عكٓ  ٚ ٢ً أؾكًٓ 

 يٝتُ دٚا ٗ أطُ  ِٗ  ٌ ٚيٝطتبٝجلٛا ا٭زض ٚايهسا١َ ٚاشل١ٜٛ ٚايت زٜ  اؾٓٛ ٞ.

ضأنٕٛ زاقٝ   ٓو اذا  ثِ اصتتِ ن٬َ٘ اؿُ ضٞ غڀ   ٖ د٨ ق ٬٥ڄ:

.  ٓدٖ  ضأغعس  أْ٘ .ٚ ٝع٘ يؿ حل غٗدا٤ ٚ سا٢ اؿس    ًت ٗ اؾداز ايهت  

زغِ اؿسٚ  ايَ غ زنت ؾٝٗ  ٚايؿسا  ا إطًجل١ ايداص١ًٝ ٚاـ ز ١ٝ مل أٌْ 

ؾ يسٓٔ قد اؿٛي ٚأط ٍ  ُسٟ ات٢ أصدّ ْ ضٞ  خايػٗ د٠ ٗ ضبٌٝ ايٛطٔ

ٚٚطي ٗ قٓت٘ ايَ مل أنٔ أا  إٔ أ ٝؼ أاداثٗ  ٚأنٕٛ غ ٖدا  ًٝٗ .. 

س عصٕ أ دٟ ٗ أْٓ  ٗ َسا١ً ارَس ايسؾ م  ٢ً ايسؾ م قد اطببٓ   كعؿٓ  أغع

ٚاػسذَٓ  ٚاٯٕ ٚ طب  أصڀ ٤ ايؿساع  ٢ً ايطًڀ١ ٜدؾحل ايٛطٔ َٚع٘ أ ٓ ٩ْ  

ٚأاؿ دْ  مثٔ اًو ا٭صڀ ٤. يهٔ ذيو ٫ ٜعي ْٗ ١ٜ ايع مل َ   ًٝهِ اٯٕ ٖٛ 

  ٚاًؿٕٛٛ نٌ  ٛاْ  ايطً  ؾك٘ إٔ ادزضٛا ايت زٜ  ؾتأصرٚا   ه  ٝ ا ػ ز ٓ

.ؾ جملتُحل ايرٟ هٌٗ َ قٝ٘ ئ ٜطتڀحل ؾٓ  ١ ا قسٙ .ٚأضب   ايكعـ

َٚطتكبً٘. ٚاجملتُحل ايرٟ ٫ ٜطتؿٝد َٔ صدلاا ٚػ ز  َ قٝ٘ ٜٚعٛد ُٕ زض١ 

ٚاهساز ْؿظ أصڀ ٤ إ قٞخ ٖٛ فتُحل ٬َٚٞ ضٌٝٛ أؾسادٙ أضس٣ إ قٞ ٚاتُ  

 .اٱْط ْٞ ضتٗػُ٘ ٚاًؿٛ٘   ١ً ا زٜ  ايتڀٛز

ؿ  أشيٞ يٮزض ايَ ٚيد   ڄؾ دق اڄن ٕ ن٬َ٘ قد أاصْي ٭ٕ ؾٝ٘ اعبرل

ٚ  ؽ ؾٝٗ  ٚض  د ٗ  ٓ ٥ٗ  ٚٓ ٜتٗ  ٚايدؾ ع  ٔ إًٌَٛٛ  طب  أصڀ ٤ ايٓٛ ّ 

را  دأا أؾهس  ؿُت نٝـ ّهٓي إٔ أاكل زغب١ أ ٞ ٗ إ . شل.أٚ غڀجل ا ايبػس

" ذنسٜ ا  ُسإ.. ايؿدا٥ٞ ٚاٱْط ٕ" قد . ؾهت  ٘ .ىدّ اؾٓٛ  ٚغع  اؾٓٛ 

ٞ ًغٗسٜٔ يًدنتٛز ٚإ٪يـ ايػٗرل  أنًُٓ  ادٜٚٓ٘ ٚأ دا ؾٝ غت٘ ٚأزضًت٘ قبٌ 

ؾ حل اـ٬قٞ ات٢ ٜسا ع٘ ٜٚكدَ٘ ٚىس ٘ ٜٚڀبع٘خ ٚزغِ ٚسٚف اؿس   ًُت 

 َٓ٘ إ ايهت   ٜڀبحل اٯٕ ص زع  دٕخ ٚؼدٜداڄ ٗ إه٬خ ٚضٝؿدز قسٜب ڄ.
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ٜٔ ٜكٛدٕٚ ٖرٙ اؿس  ٱْط ١ْٝ ٚاؿك ز٠ ٚايعًِ ٚاي ك ؾ١ ايرإ أ دا٤ ا

هتؿٛا عسم َه ا   دٕ َٚدازع ٚ  َع ا ٚدٚز ايڀب  ١ ٚايؿجل ؾ١ ٜاشلُ ١ٝ مل 

ٚايٓػس يهِٓٗ ات٢ أاسقٛا َهتبَ ٚغٗ دااٞ ايع١ًُٝ ايَ ن ْت اصٜٔ فًظ 

 .أ ٞخ   ٱق ؾ١ اٍ ؾٛز زؾٝكٝ٘ ض ٌٕ َٚڀٝحل

ٟ قد  سف َٔ َٓ  دٿا ي  ُ ز  كٛي٘: اؿُد هلل ٗ إٔ  ٳط ٍ ؾَُ ؾ ضتؿصْٞ 

إ ٤ . ن ٕ  ريو ٜسٜد إٔ ىسع ٚايدٟ َٔ ا ي١ ايػك   ٞٵ ٳنيد ١ٝ َٔ دٹ زأعوٌُ 

ٚاؿصٕ.. يهي مل أاكبًٗ  َٓ٘ ؾڀًبت َٓ٘ إٔ ٫ ٜتدصٌ  ٝي ٚ ٌ أ ٞ.  ٝد إٔ 

ذلف  أْو قد صطسا  ُسإ أق ف اٍ َ  ق ي٘ أصٛٙ: ٫ اص ٌ ٜ  أ ٞ  ًٝو إٔ اع

إب زش٠ ٚ  يكس ١ ايك ق١ٝ. أ بت٘: يكد أصڀأا ؾأْ  نُ  اس٣ زغِ أْي اًكٝت 

ٞٻ ٚ ًٝو إٔ اترن خقس ١ غرل َتٛقع١ َٳ شيٓ  ٗ   َس  أْٓ  يهٔ ٫ شيت ٚاقؿ ڄ  ٢ً قدٳ

. ضأطبحل نت   أ ٞ ٚضٓٛٚـ أؾه ز ٚدزٚع ٚ دل ايهت   َٚسدٚدٙ .ا٭ٍٚاؾٛي١ 

ٚضٓجلكل أْ  نيا ٔ  دٕ  َٚد١ٜٓ  دٕ  .ٚأ ڀ ٍ  دٕ ٚأٌٖ  دٕإ يٞ ـد١َ  دٕ 

 .أ داڄ   ئ وٌُ زأض ڄ   زداڄCrater Adenؾ  ٔ  دٕ ايدلن ٕ ني  ڄاتُٝ اڄاْتؿ ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .املناضل صاحل فاضل الصالحي...............................ذكريات "ِعْمَران"..الفدائي واإلنسان 
 

 

 
307 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجعٕط -صبنؼ فبظم ثغبَت انشئٛظ عهٙ َبصش دمحم فٙ اؽزفبل عًبْٛش٘ فٙ ٚبفع 

 ملحك الصور
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 ؽغٍٛ عجذانؾجٛت )انغبنغبٌ( يع صذٚمّ انصذٔق صبنؼ فبظم 

 و0991َٕفًجش  –دمحم صبنؼ انصالؽٙ ٔدمحم عبنى ؽٓبة )انٕالفبٌ( ٔ
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 صبنؼ فبظم فٙ أؽذ انًٓشعبَبد ٔٚظٓش خهف انًُبظم عبعى صبنؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚبفع–يالئّ فٙ انغهطخ انًؾهٛخ صبنؼ فبظم انضبَٙ يٍ ًٍٚٛ انصٕس يع ثعط ص
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 )انؾمٛك األصغش(لبعى فبظم            و0955 أخّٛ لبعى فبظمصبنؼ فبظم ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽعشيٕد –فٙ صٚبسح ؽجبو 
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 ووسام جرحى الحرب  يونيو  02ميداليت 
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 أكزٕثش 03ٔعبو صٕسح ٔ ٔعبو اإلخالؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبنؼ فبظم                                    مبعى عهٙ انغهفٙ ٔصبنؼ فبظل
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 . صى عمٛذ.فٙ سرجخ سائذ صبنؼ فبظم
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 و0972ٍٛ عٕض  يع انًغزؾشق انشٔعٙ فٛزبنٙ َبؤيكٍٛ ٔدمحم انعجبد٘ ٔؽغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبنؼ فبظم فٙ عبؽخ انؾشٚخ                          يع أؽًذ ثٍ أؽًذ انخهٕح       
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 م0212صالح فاضل مع صديقه المناضل دمحم صالح المصلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔعذد يٍ انًغئٕنٍٛدمحم  و يع عبنى صبنؼ0987فٙ يٓشعبٌ ٚبفع 
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 و0990انطجٛت فٙ يغزؾفٗ ثبصٓٛت  د.دمحمانُمٛت يع َغهّ انعًٛذ صبنؼ فبظم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 عبنى عجذهللا عجذسثّ ٔصبنؼ فبظم انصالؽٙانصذٚمبٌ: انًُبظالٌ 
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 0982  -انكٕٚذ عجذسثّ أؽًذ انصالؽٙ عًبلاثٍ عًّ ٔصذٚمّ انٕفٙ سعم األيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثٍ )ؽًذ عطجٕػ أانؾٛخ عهٙ ، صبنؼ فبظم،ٍ ؽغٍٛ َبعٙ، ؽغٍٛ صبنؼيٍ انًٛٛ

 1102انؾذ ، سٚؾبٌ–فٙ صٚبسح ٔفبء  –عطجٕػ( انؾٛخ أؽًذ  صذٚمّ ٔسفٛمّ
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 ،فبظم دمحم صبنؼد.اؽًذ ؽغٍٛ عجذانؾجٛت، د.يٍ انًٍٛٛ عجذانؾبفع انعجبد٘، 

 1101ؽٛكبغٕ   - ، صبنؼ فبظمانعًٛذ صبنؼ دمحم انغهفٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خهذٌٔ ،صبنؼ فبظم ،انغفٛش دمحم انعجبد٘ :ٌ يٍ انًٍٕٛٛانٕالفٔ .َٔغهّ عًبس )انغبنغبٌ( د. دمحم

 1112يبو انجٛذ األثٛط ٔاؽُطٍ أفعم عجشاٌ ،د.انؾٛخ عجذ انمبدس ْشْشح ،صبنؼ
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ٚؾٙ لبعى  ،٘ عجذانشة يُصشعهٕ ،انؾٛخ لبعى ٚؾٛٗ انًفهؾٙ، صبنؼ فبظم ،ؽغٍٛ صبنؼ :يٍ انًٍٛٛ

 و0991 دٚزشٔٚذ يٛزؾغٍفٙ صٚبسارّ نهمبء ثبنغبنّٛ فٙ  -انًفهؾٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و1104َٕٕٛٚسن  -و.          فٙ يٕعى انضهظ0983يع د.عهٙ ؽغٍٛ عبغف انصالؽٙ، نُذٌ 
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 انٛبفعٙ ليع يزٚع لُبح انعشثٛخ اإلعاليٙ انًعشٔف عبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عهٙ صبنؼ انخاللٙانكبرت ٔانجبؽش د.يع 
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      ٔيع َغهّ د. دمحم        يع َغهّ عجذانفزبػ                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ ٛفانٕ ؽٛبرّصبنؼ فبظم يع ؽشٚكخ 
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 د.دمحم ٚزٕعػ ٔانذِ ٔٔانذرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽغٍٛ عبنًٍٛ ، انٕانذ صبنؼ، دمحم عبنًٍٛ، عبنًٍٛ صبنؼ :ًٍٍٛٛ اني

 يبو انصٕسِ عبدل عبنًٍٛأٔانمبعذ 
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 يٍ األؽفبد(02بئّ خهذٌٔ ٔؽغٍٛ ٔعجذانفزبػ ٔ)أثُيؾبغبً ثصبنؼ فبظم 
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 (َغهّ خهذٌٔ )انًٍٛٛ(  ٔصٓشِ خبنذ دمحم صٔط اثُزّ)انٛغبس ٚزٕعػ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبنؼ ٔانطفم آدو ؽغٍٛٔؽغٍٛ : عهٙ  ءيع اثُّ ؽغٍٛ ٔاثُب
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  صبنؼ فبظمؽغٍٛ  عًبليع َغهّ سعم األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔيع انطجٛت األدٚت َغهّ د.دمحم صبنؼ فبظم 
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 ٚبفع -رذٍٔٚ أؽبدٚش انزكشٚبد يع َغهّ انذكزٕس دمحم فٙ عطؼ يُضنّأصُبء 
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 ؽغٍٛ ،خهذٌٔ ، انٕانذ صبنؼ، يٍ انًٍٛٛ عجذانفزبػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خهذٌٕٔانذ صبنؼ، عًشاٌ ٔفبظم : عبدل عبنًٍٛ، اناألٔلفٙ انصف 

 ٍ، خهذٌٔ صبنؼ فبظم، دمحم عبنًٍٛفٙ انصف انخهفٙ: ؽغٍٛ عبنًٛٔ
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 ٌٔ يؾبغب ثبثُّٛ عبنًٍٛ ٔخهذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبنؼ عًشاٌ دمحم ،صبنؼ فبظم، د.دمحم صبنؼ فبظم ،يٍ انًٍٛٛ: عًبس دمحم صبنؼ
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انغبنغٌٕ: د.دمحم يع ٔانذِ َٔغهّ األصغش ٕٚعف. ٔانمبئًٌٕ: اثُبء د.دمحم: عًشاٌ انُغم األكجش 

 ٚزٕعػ ؽمٛمّٛ عًبس)ٚغبس انصٕسح( ٔعالء)ًٍٚٛ انصٕسح(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخزصبصٙ أَف ٔأرٌ ٔؽُغشح -انذكزٕس عبدل صبنؼ فبظم انصالؽٙ
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 ٚبفع-آل ثٍ صالػ  –رؾٛخ يٍ يغمػ انشأط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔاثزغبيخ يٍ أيبو يُضنّ ٔأٔالدِ فٙ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ
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 ٓبعٓى فٙ ثُبئانزٙ أ ًذسعخانٚغبسِ  إنٗرجذٔ لصش صبنؼ فبظم ٔ

 انؾٓٛذ )ثذس(أغهك عهٛٓب اعى سفٛمّ انفذائٙ انجطم كبٌ ْٕ يٍ ٔ 
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 "ثذس "  ٔثغبَجّ يذسعخ انؾٓٛذانؾذٚش ثًُطّ انًعًبس٘ انٛبفعٙ صبنؼ فبظم لصش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصشِ انؾذٚش ًٍٚٛ انصٕسحعضء يٍ يغمػ سأط صبنؼ فبظم لشٚخ )انج عهغٛخ( ٔٚجذٔ 
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  المـحـتـوٌـات
 ٘ ص ........................................................................اإلهداء
 7 ص .................................................................وعرفان شكر
 9 ص .............................................سناانواإل ِعْمَران..الفدائً :تمدٌم
 7ٔ ص .........................................الكتاب....... هذا فكرة تجاء كٌف

 األول الفصل
 ٕٙ ..ص......................................والشباب.............. الطفولة مرحلة
 ٖٔ ..ص....................................................البسناء مهسنة  تعلمً لصة
 ٖٗ ......ص................................................عدن إلى ًاسنتمال مرحلة
لً ار رة ِاّن   فً األارة مائولٌة تََحمُّ   7ٖ .ص.................................ُمبَّكِ

 ٔٗ .ص..................................الشرٌفٌن....... الحرمٌن بالد إلى الهجرة
 ٗ٘ .ص..................................لمملكة......ا فً عمل أول على الحصول
 7ٗ ......ص...................................الاعودٌة".. "التابعٌة على حصولً
 ٓ٘ ....ص.............................................................زواجً لصة
 ٘ٗ ..ص....................................الزواج.......... بعد الغربة إلى العودة
 7٘ .ص..............................مجوهرات.. محل ألول الراابً شراء لصة
 9٘ .ص...........................................................العبد تهرٌب لصة
 9ٙ ..ص.....................................................صالح أهل فتسنة أاباب
 87 .....ص......................................والصٌاّغ............ دٌّان أهل فتسنة

 8ٔ .......ص....................................................ِحْلٌَن فً مشاركتً
 9ٕ ....ص......................................واباّح ابٌح معركة فً مشاركتً

 انًالث الفصل
 99 ص.............................البرٌطاسنًاتعماراال ضد المالّح الكفاح مرحلة

 99 ...ص.....................................العرب المومٌٌن حركة إلى االسنضمام
 ٓٓٔ ....ص..............................ابتمبر........... ٕٙ ثورة فً كةالمشار

 ٔٓٔ .....ص...........................................ٌةالموم الجبهة فً عضوٌتً
 ٔٓٗ ......ص....م....................9ٌٙٙٔسناٌرٖٔ الماري الدمج مع ذكرٌاتً

 ٔٔٔ ..ص...........................فٌها....... شاركت التً الفدائٌة العملٌات أهم
 ٔٔ٘ ...ص.................األواط...... الشرق لٌادة فً ضابط ااتهداف عملٌة
 ٕٕٔ ...........ص...........................اللٌلً........... الملهى ضرب عملٌة
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ٌْو بن اجن  8ٕٔ ......ص............................الجمٌل............... وَردّ  ِعلَ
 ٖٔٓ ..ص.....................العاكرٌة. والثكسنة التشرٌعً المجلس مبسنى ضرب
 ٖٔ٘ ص.........................................................حافون الُمعَالّ  لٌةعم

 7ٖٔ.........ص.............................المسنصورة وعملٌة عثمان الشٌخ عملٌة
 8ٖٔ ..ص.....................................البرٌما عملٌة و التواهً فً تانعملٌ
 ٔٓٗ ص.........م"..9ٙ7ٔ إبرٌل عدن" عمبة وعملٌة رٌةالمص الصحفٌة البعثة
 ٖٔٗ .ص.....................م..............9ٙ7ٔ عام فً األبراج ضرب عملٌة
 8ٗٔ ..ص................."الملّوعة".......................................... عملٌة
 ٔٓ٘ ..ص..................فدائٌة........... عملٌة لتسنفٌذ الالطان شخصٌة تممُّص
 ٘ٔٗ..........................................صالاامً المسندوب دار لصف عملٌة
 7٘ٔ....ص..........والاالح........................ المال وتوفٌر األسنصار كاب
 ٔٙٗ..ص.............عدن................. إلى وسنمله الاالح على الحصول كٌفٌة
 ٔٙٗ ص...................الهوٌة"....... مجهولة "إحداهما  والمسنبلتٌن لغمال لصة

 9ٔٙ.ص.............البرن....................................... والرشاش االمٌن
 7ٕٔ.ص............جدٌد............................. مادس على الحصول فرحة
 7ٔٙ.....ص...............االح.......... لطعة ٕٓ٘ على االاتٌالء عملٌة لٌادة

 8ٔ8 .ص........المومٌة........ الجبهة سنفوذ فرضت التً والمظاهرات العملٌات
 9ٓٔ ....ص.........والتحرٌر"...... المومٌة الجبهتٌن" وصراع المسناطك ااماط
 9ٔٗ ......ص............ٌافع............... إلىالبٌضا" الاٌلة " طرٌك شك فكرة

 الثالث الفصل
 9ٔ9..........ص...الجدٌدة................ الدولة وبسناء الوطسنً االاتمالل مرحلة
 9ٔ9 ......ص.............وسنتائجه....................... الجٌش لٌادة مع الصراع
 ٕٕٓ ص................االسنمالبٌة........... م9ٙ8ٔمارسٕٓ حركة من المولف
 ٕٔٗ .ص...........................................................بدر..... ااتشهاد
 8ٕٔٓ......................................................صبالجبال؟ احتمٌسنا لماذا

 ٖٕٕ.........................صوتفاؤل فرح إلى واالسنكاار الحزن غٌَّرت موالف
 7ٕٕ.........................................ص.؟ ٌافع بجبال االحتماء اخترسنا لماذا
 8ٕٕ ......ص................عجلها........................ ذبحت التً المرأة كرم

 ٕٖٓ..ص..................الجٌش..................................... اٌارة خطف
 ٖٕ٘ص ..........................والعبر الدروس من سنتعظ الظروف تماى عسندما
 8ٖٕص .....................................الجبال!! وصعود خلٌفة محفوظ عادل
 ٕٓٗ.............................................................صالضالع أبسناء كرم
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 ٖٕٗ.......................................ص الصعٌد حرب فً للمشاركة التجهٌز
 ٕٗٗ.............................................صواعتماله لمطٌع لجٌشا ااتدراج
 ٕٙٗ.......................................صوالرفٌك األخ أجل من الخطر ركوب
 8ٕٗ.......................................صاإلسناان معدن تحدد الصعبة الموالف
  ٕٔ٘..............................صلمخاطرا من تَْخلُ  لم الضالع إلى العودة رحلة
 ٕٕ٘........................................صالتصحٌحٌة ٌوسنٌو ٕٕ لخطوة التهٌئة
 ٖٕ٘................صالالطة على المومٌة الجبهة ٌاار واٌطرة ٌوسنٌوٕٕخطوة
 ٕٗ٘.ص..................................الوطسنً الصف تدعٌم محاولة من سنموذج

 7ٕٙ............................................صوالمواطسنٌن الوطن وأمن االمٌن
 7ٕٕ..................................صالثورة سنخدم أن ٌجب وسنحن تخدمسنا الثورة
 7ٖٕ.......................صذاكرتً تغادر لم التً االمٌن ودموع الرفاق أخطاء
 7ٕ٘....................................صمسنصبة؟! من مالةباالات مطٌع فكَّر لماذا
 77ٕ.............................صأبسنائها بوحدة االّ  ٌتحمك لن المسناطك أمن حماٌة
 8ٕٔ......................................صالسناس ظلم من السناس حماٌة تمت كٌف
 8ٕٗ...............................ص........................ٌافع -الحد أٌام من ٌوم
 8ٕ٘..................................صومعادسنهم الرجال صسنف تحدد األٌام محن

ه......................... لخبز والحسنٌن االمٌن الرئٌس  9ٕٗ.....ص.............أُّمِ
 79ٕ.ص...................البن................ زراعة تسنمٌة تعاوسنٌة بإسنشاء تكلٌفً
 97ٕ..................................صواجهتسنا التً والعوائك البُن زراعة تطوٌر

 ٖٓٓ...................صٌافع فً الحدود حرس مائولٌة إلى المالّحة الموات من
 ٖ٘ٓ ...ص..........إاماعٌل.............. عبدالفتاح وجسناح االمٌن بٌن الصراع
 7ٖٓ ..ص...........الصحٌح........................... ارهإط عن الخالف خروج

 9ٖٓ ..ص......................الحمدي.......................... واغتٌال االمٌن..
 ٖٓٔ .....ص........................الغشمً...................... اغتٌال مالباات
 8ٖٔ ..ص............................االمٌن..................... بالرئٌس اإلطاحة
 9ٖٔ ..ص...........................ُمطٌع.............................  إعدام لصة
 ٖٕٖ ..ص......................م...............98ٙٔ المأااوٌة ٌسناٌر ٖٔ أحداث
 ٖٖٓ....ص.......................األحداث........................ اٌر مجرى تغٌُّر
 ٖٖٗ ..ص................والعبر............................ المأااة..الدروس سنتائج
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 الرابع الفصل
 7ٖٖ ..ص..............................االجتماعً........... والعمل البسناء مرحلة
 7ٕٖ ص.........ٌافع... فً وغٌرها الطرلات وشك والماتشفٌات المدارس بسناء
 8ٖٖ...................................صوالمدسنٌة العاكرٌة المهام بٌن وفمَّسنا ٌفك

 ٕٖٗ.....................................صوالزراعٌة االاتهالكٌة التعاوسنٌات بسناء
 ٖٖٗ..........................صالطوعً التعاوسنً للعمل الدولة تشجٌع من سنموذج
 ٖ٘ٗ..................................................ص..... بكر بسنً مٌاه مشروع

 7ٖٗ.................................................................صالمدارس بسناء
 9ٖٗ.......................................................صالحكومٌة المكاتب بسناء
 ٕٖ٘..................................ص..............االعتذار االمٌن مارس كٌف

 ٖ٘٘..........................................صٌافع مسنطمة فً عملسنا سنجاح عوامل
 ٖٙ٘.................................................................صإسنصاف كلمة

 7ٖ٘..ص....................................وموالف..................... صعوبات
 8ٖ٘ ص...............................األهل.................................... فتسنة

 9ٖ٘ ص....................................ملفمة..................... وتُهم مكاٌدات
 ٖٙٗ.ص..........................حٌاتً.......................... فً مولف أصعب
 ٖٙٙ.ص.................................................... ٌةسنااسناإل الموالف أبرز
 8ٖٙ...ص...الخالء.................... لسنمٌل االمٌن وذكرافتتاح د.الخاللً لوحة

 7ٖٔ..ص................................................................ةالخـــاتــمــ

 خاص ملحك
 7ٖ٘ ص........................ٌة....سنااسناإل "ِعْمَران" موالف عن للتارٌخ دةشها
 8ٖٔ....ص.........................ضٌاؤه............. ٌتالشَ  أفل..ولم الذي السنجم

 8ٖ٘..ص.................................وشعٌفان........................... ِعْمَران
 7ٖ8 ص...................همحسنجا فً بفضله واعترافهم دهحفاأ بسنجاح الجد فرحة
 9ٖٕ................................................صالجسنرال أغضب الذي الاؤال
 9ٖٙ.....................................................صالجسنرال مع ااخن حوار
 ٓٗٓ......................ص..............الصحٌة وعكته فً لمسناضل وفاء راالة
 ٕٓٗ.........................صاألمسنٌة!! والٌمظة التدخٌن وحكاٌة الجسنرال.. رأس
 7ٓٗ........................صوعمار عمران الطبٌبٌن  حفٌدٌه بسنجاح الجد ةفرح

 9ٓٗ...................................................صأسنااها لن إسنااسنٌة لحظات
 ٔٔٗ..................................صاألبسناء وحماس اآلباء مخاوف بٌن لوطنا

 ٕٓٓ.ص...............................................................الصور ملحك




