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	 ������ا���  
 

  درا� ح�ل �
�د �����
	
� ح�ارات �� ���� ��� �� ���  

  
�   ا�#��ان"%ت#"�! 

  
دة و����� ����� ��� �����ن 	 آ�� ��������! إ����   '+���� آ�� �$+ل أي '�&% �$#و�! �"�

ا��$#ول �% آ�� �"� أن ���ث ان$�ن ا��اء �0 دون ا����� إ�1 �0 �$+�!، �$+�� ن.$� إن آ�ن�ا 
�0 �5�ا أن! '�$��4 إ���� ���  4��� ح��� إ�1 �0 �$+��� و��0 ا	���� آ�ن� أن�� ت����ا �"6� 

  .��6% 6�ت�� إ�1 ����4 أح=�> ;ن! ����:�� و���! ���95
��� ح��� ه� ا�@:� ا��9=� �% زادوا �:="�0 أن�� �� B��$�� �:C و ��=�� �9:��� أم=�ن أن ت=

ا���M" ا�Lي �Iن1 ا��9K �+ن�اI! ��ا�! ا��:�ي ا��$�:�" �J�ة، و19I "=6 أذى أ���&! �F=�ت 
  .وح���

ر��� �J"أ ا��Jرئ ن���� هL> ا���ارات ��M% إ�1 ن���� أت��1 أ	 أ��9�C أن� وحي ;ن�� ه�� �$� 
� �ًJQن� ��R:� 4SJ0 ان� ا��$�ر ��0 ��% B�� 19I أ��اب ��9:�رف و�Iو %Vأن� ن� %� M�ت أح

 ا��$��ة �J:ا�� �رت! '��'�6 ��� "�F�� %�'أ "��W:� 0، �9"��� اآ�@.�ا ���:ً� أن ا;
  .وأ'�����Q) ا�$��'�(�ـ

��� �� ��ب درا'� ت����J ت+6Vارات، و����� أح==� أن أ�0 ح���9J� �9 أد�� ��:� �� ت�$" �� 
�0 ن@">، ��9J أد��  [&�Vد ام �J� �� 0"أو> �:Vو'! أ�� ���	 ��J% ح�ارًا �6.�ً� ت�@"> ��6.� ��
 ����� رأ��! �� أن.�س �0 ت���ا و�� �I�ن�� وح"آ�ت أ� "I�@ر ���[9.��ت وا���M� أردت! أن

��ع ح��ً� و�� ا��R^ ح��� و�� ��:F"�0 �� ا� ���F:9ت�� وت�@Iف أو ا��`ن ح��� وح���ور�ا�[ .  
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  �+ ه(ا ا�)��ب

  

  :V$�� هL> ا���دة a� 19I�� أV$�م ر&�$�، ه�

  

• B�c�وت ��J�.  

  .ه�Lا ت���ا •

  .6ad� وا'������ت •

 19I ��Jا�� <Lه �Iع وأه���!، ووز�c�ا ا��Lري ه���dذآ"ت '=� ا B�c�وا�� ��Jا�� ��

�0 ا�:��و�0، ه� �I����:  

�� ا���  - Jذآ"ت ���� ا�$=�ا��.  

�F% هLا ا���c�ع -  4� %��0 ا�f"Jن ا��"�� أ��0 ��! أه��� ا��:� "M�]� g�=�. 

 .�:W ا�Chرات ا���ر�[�� ت$�% 19I ا��Jرئ �:"�� أ�:�د ا�MJ� و9d.��ت�� - 

�0 ا�iMJ وا�@��دات ا��� ن19I ���9J أ�$�� �0 ت���ا، ) ه�Lا ت���ا(�� ��دة ا����ب  �I����

�I�وه� ا���� iMJ] ت9^ ا�@��دات وا������ �و���� ا��[��رة �0 ا����د ا��9=��0 و�j"ه�، �� 

ة وت���ج ��� إ�1 ا��K" وا�را'� J:���� ��J9رئ و;��B ��� أ��اب ا���Jش �� �$+�� �C&�� وV;

[�Jوا���.  
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  : هL> ا�����I� ا��[��رة ه�

&� ر&�m ��:�� ���د ��=�� �� ر��&�% ��زون ر&�m ا������ ا����د�� ا��9=�� �� ��ن ون� - 

  .ا�:���

  .ر��&�% �aح ا���n ر&�m ��:�� ���د ��=�� - 

ن - �� �� ��J�و ح=�� ���دي ��=� �f.  

 - ����S�p� �رن�.�� �� �وا�:�&9 !��dوأ �ه ��J� �=�� دي�% ا�`روق �����6.  

 - I 0��"> ��ن��ر�� آ�ن$�	ني �$��� إ����S و� �� ��=�� و�Iش ���� إ�1 '0 ا�:@"�0 

�ً=�"Jت.  

  .دان��ل �"��ن وأ��> ا����9� �"��ن، وه�� ���د��ن إ�����Sن �0 أ6�ل ��=�� - 

 - �� .ر��&�% ���ح ���دي ��=� إ����S �� رو

  :و�� ا�[6a� ح�و�� أن أ��% ��دة ا����ب ;i9d إ�1 ا�����

  .ت:"�r ا����دي ا��9=� آ����� •

  .�=���j %9dب ا��:د ا����JF أو ت0I !=��s ا�����4 ا�9 •

ات ر��� ت��ن ���� وت�$" ��J9رئ ��$�هL> ا���دة ا������J� '���ن ��M��� �M�ر وو��&] و

�$+�� ا�J"اءة وا�����:�. 
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  ����� وت�-�,

  

 ح�ار �MV" أ�"��! �4 ا�$� ر��&�% ��زون �� ��6.� :����"I اب"�Va� ��9� أح$$� �I�ة 

�0 آ�ن�  "Fح�1 أت:"ف إ��! أآ ���� !����! ;آ�@r ���د�ً�  ��"�Vار، ا�أو ا�� ����! ا��:9� أر�

 !����ً� ���� ����RJ ا���ار وا	���Jء ا����JF ��0 ا;د��ن وا;I"اق وا����JFت ا��[�9.� إ���نً� �� �ً�=��

�0 ا	'���ع إ�1 اJ� ،"du"ر d�ض ا;6:� ���:9! ا;'�%،  "�F�� %�'م وا��"ب أ�M]ن ا�+�

�0 أ�% ;ن ا���ار ��  4��� [�"Q 0I �ًF�� �ًR:� ��R:� 4�$� 0��9��� 0I رة�=I �ر> ه�Mت

��� وا�=��ء، ه�Lا ��L> ا�$���� �:"ف ا���ار أو ر��� �����>، و���! �=�� ��"ت! ت19I ^9 أن uا����ة ا

�0 د��ر وd$�&" ا��"ب 0�cار أ�ا�� �ن���.  

ة ��% ����J$�� ;ن�� ���4 ���دي أح�ور> �0 أ�% ا�=��ء آ�ن� ا���"�� ����$=� �� � vV m9أ� �

 0� ا�Lي �"� أن �:� V"اءة ن.$! Vا��� �ت ��.$�I ،�:����وا�.��، �:ت إ�����J� 1 وت�ر�[� و

 0�ت ��نً� ره�=ً� ��0 وا4V و���م وأح�ال ن:�@�� �0 ��� و��0 أ�����J� %6 ا����"رة ��� ،��

�0 ��� أd"ى r9]ا�� JI.  

��"رة ا���=JF� 0I د���� ا�Lي �I� ��V %�ة إ�1 ا��"�� وا	نaSق ه� ���J� ���95ه�، ن������J� 0 ا��

�� ��Iز rV���:��� أو  �'��$� ��S19 ر�I أ���ءه�، ;ن�� أ6"رن�.  
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 ���� 0� !��V 19I 1�"ي تLدة إ�1 د��! ا��وا�: <JI 0��6ح� �� ن.$� رj=� ا�F�ري �� ا���"ر 

 ت:��9 د��� J� ،��9$� ��J90 ت�Lا� �]��@� 0���، ت:��9! ��Iي وأ0 �ي رح�! اw و�0 وا��

  .19I أ���� ا�f"Jن ا��"�� وا�s9� وا;دب و���ن ا���ار وأ'���=! ا�"��:�

ت أQ"ق ��ب ��� ر��&�% ��� ���ن Iوا�[="، و �J�J0 ا��I g0 ا�=�ح���ن�J9S �"وح ا��$�9 ا���

�:�� أو �4 أه�9J:� ��9� وJ�"Q� I�نً� �� 19I إن��ز ���F هLا ا�Lي  %�ان=0I [F ح�ارات �� أت:�

  .ا��9J:� %� ،����M� ا�=�حg ا�Lي �"� ت�s� !F�� r�5"ض ا�=��ء وا���ا%6

 gو�� %�I لad 0� ����V %� ، ًa�� أو �9.j أو �ًF=I ا���دة <Lم هVا�"ح�ل، �� أ هLا ه� أن� أح�

�� 0� [Jت� :� ����V ، ٍ 0Rْ�ُ �0 أ�% ' آ% ���ة ا'�S:� أن و�� �F و�: ت+�6% و��

  .أآ�@.��

 {��� ��Iأن� ه�� أ ،m�:19 ا�I %� ،ت�@V�9 ��ب ا��:�9] وا�"د وا����.V:�� أن�� أ� 	ا Lأن ه "�j

Vب ا����وأ'9 Jا�� %�C آ�ن ���� !��=Vو Jا��.  

� ���JFرة ا��و� �رة ا���9�ع ;ن ��c�ا ا��Lر ه���d19 اI ا�:�% أ6"رت [�"Q Ld+أن ت ��

  .�+د���ت وأ'���� ت.�B أ��اب ا���ا6% و	 ت19I "M و��� واحة دآ��ت�ر��

 0�Lد ا��9=��0 ا��0 ا���� ��� 0�����4 ر��&�%  0��4 �`ء  �9� أن ت:�:� "Fوزاد إ6"اري أآ

  .ا���:� ���� �:�K 6.�ت ر��&�% أو ر��� آ��9

4��! ر��&�% �Vد رأ�� ذ�^ �� ح.% '�ه" أI <"Rد ا�:"ب وح�د ا��9=��0 وا����0 ا���� �I���� 

�0 ا��R�ف ��j 0" ا����د وآ�� 0�c ا��R�ف .  
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�0 ا����د ا�:"ب ا��9=��0، ت�F% ذ�^ �� سرأ�� ����I� ت�� أن �:"��� ا��� �I���� أن�� 

 6�رة ه#	ء وه� ا	'�:"ا�cت ا�.��� ا��9=�� وا�:"��� ا����9� ا��� �I$� �� و��0 حR" ا��.%

ون! آ�F"ًاJ�.� يLا� ���Q��  .����ن إ�a� ��=�� 1ده� و

 0� ��:��C:�� ذ�^ d 19I�ض هLا ا����ل �`رت �6=� ر��&�% ن[=� ���� �� إ�����S ����9ور

أ�% ا��:"�� وا���Jرب وا�=�0I g و'�&% ا	ت�Mل وا��:��%؛ �pذا �� أرى د��ع ر��&�% �aح ذ�^ 

S"ا�9$� ا�Lي ذآ" ��=�� وتLآ" Q"ا�m9 ��$� '�! وا����ن ا�:�م ا�Lي ن�m9 ��! ا����دي ا��9=� ا�

�4 ا��Jدة  %���ع و��1، ا��[" ��.$! وه� ���ث 0I ن.$! آ��Jدي ��:���� <���I �Vور"j��
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��زال �� �Cرع �I" ا��[��ر �S"ا�m9 �@�رك �� ا������ت  �ً��C !$.وا�$��'��0، وت[�% ن

ا���ادي، ت�ث 0I ن�دي ا	ت��د و0I ت+'�m ا���دي ا;هQ �� �9"ا�m9، وتLآ" ا�"���c� و�� ���ء 

 ��Qا�رض، ;ن ا���:�0 �9 أ19I "6 ن$=� ن.$! إ���� ر0I �ً�j آ% ��"ارة ا�["وج ا	�=�ري 

!9JIو <> 	 ت���ج إ�1 ا�I"اف ر'�� �0 دو��، �% إن�� روح ت$"ي �� �$�I.  

�4 ر��&�% ��زون �� إ ����� �� 0� ��=�� �9&�I رة�6 m�:ا�`روق وه� ت �9&�I رأ�� ����S�

  .���sزي، ���:�� ا��`اح ا�="يء وح� ا�r�R و���J� ا�����4 ا��9=� �� آ% �Cء

م ا�M�رة آ�� رأ���� Vأن أ aً:� رت"J� "K���� ة"�هLا آ19I ��:�C !9 '=" أj�ار ا����� ا��

و���4����9 ا��9=� وا�����4 ا�:"�� وا�����4 ا� .���c 4�'ا وأن� أLرت ه"V�ً ات�ج ��0 أ6`�� 

ة ت�� ا�=��ء وت$:1 إ�1 ا���ر و��0 أ6�ات ت:�رض ��وء ��$�@V������ �� B� �aJ:ن�� و��0 �#�

ر إز�Iج M� ^�L� ن�ا����ورة ��� �� �j"ت 	و �ا'"C ���� ور��� ���أ6�ات '���ن ه��

�0 ا;6�ات �0 � "�d;ع ا�ا ا��Lوه ،�ة 19I وت�I ان��ن �� ����' %� ��ن �� ��ن� واح

�$����ت �[�9.�، '���ن �� ا���ن� ا�:"�� ا��$�9 و�� ا���ن� ا����دي، و��0 ا;�% آ=�" �� أن 

�0 إaIن ا��$�"  "Fت���ج إ�1 أآ 	ة و"�Fآ "Mت ا��	f ن; "M���' ر�وح� ا�:�% �� ا�� %J:ا�

<"�jا�$��'� و !�I `�I �� [�J���.  

  

 آ9! وg:� <"�j ��~ روح ا	6"ار 19I ا�d�ل إ�1 هLا ا�:���، ���I ا�M"اع ا�"ه�� ا�Lي هLا

 r�:اج ا������J% ��! �@" 	 ����� ا�[aف �����؛ هLا ا�:��� �:��9 أV"ر ا��@��" ��� أت�ى أ

�m وأ��اج ا	ت��م وأ��اج ا��"ب ;��g �� ذ�^ ا�[�C 0I �Rء ا'�! ا���ار أو ا��:��n، و��0 �

 ����$���:�1 ا���ار ا�$��'�، أو ِ'ـ9ـْ� ا��ن� أو ت:��n ا;وه�م؛ �% ��:�1 ح�ار ا���JF�، و

m.19 ا��I ^ذ� Cأ ��  . ا����ور، وت:��n ا��[�0�.9، و
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 ���I �� ع�V�0 ا����� أ�`���I وأن� أ�dف ��� mا���زارت�� آ ���I �$.19 نI ًا�C ^آ�ن ذ� ���

ا�ُ�َ�ر�0�Q وه� �����ن ����I 0 ا�aKم ا���9ء ��"آ�ت ا�[�ف ا�$"�� ا�$��'� وأه"ب �0 أ�ي 

  .�� ���I ا������RVت

 J�9� أن ت�:"ض �s=�� ���Jأه� آ% ان$�ن، وا��"J� أن ��� �ر، ;ن ا���9�19 ا�:�% �� ا��I �"Mِ�أن� ُ

  . وأ'���=!ا��.��ح، وا����ب ��� أن ت�`V! أ�ي ا�=��ء وآ@���ت ا���ر ا��� ت��nV أ���ر>

 <Lا��� ه� ه�:�� آ+ن�� ��ا�� أدd% ��� إ����I 1ٍ  أآ="، إن�� ��ا�� . . � %����د "درا'� d.�.� أت:�

��=��."  

 ���cرون��؛ إ�S�' 0� ��� ���ء ا�S"�] أ��م �Iأ ����J�  ً�$�� ،^C a� ،r�cأن� أ �ا��ا�= <Lء ه��=�

 ����J�’��=�� ‘'و �ا�:"�� ���JFا� ���I %d��I �� ��:V�ا�� ا���JF� ا�:�����'� %���.  

�0 أُ'm تـ�Jِ�َْ]، أIْـ�ـَ=ـُِ"ُ> ت�ر�[�ً�، ��� أ�Cرك �! �� ���ء S�V"ة �J�$�9=% ا�Lي  [9Sت� ���cإ

!�� وا��:Iَ . [�9ّ�َدَن� ا�$�َ��ِ'ّ� 19I ا�[�ف Jـَِ�َ�� إ�1 ا��� !:�� �� rJFا�� ���� �� ����J� ���cإ

 ���� ا��Jرئ ��$�ت V"ا&�� �.��ح� ت�:R� . 0I g�=� !9ً�وا��[�ف وا��"ب أ�� ����J� ���cإ

 ���� ا�=�حg إj"اًء ��	نaSق �� ���I . ح�J9ت ا�$9$9� ��� ���ول ت�=4 ح�J9ت���� ����J� ���cإ

  .ا��."��ت ا�Lي 	 ����� ��"�v '9$9� �� '9$9� أو ��9$9' 4SJ� ��4�M أd"ى

<L0 ه� �:�� �:W ا���س Vءل�$��� ��Jد :  ا���0 ا���� �I���� 4�ه% ت$��] ح�ارات �s6"ة 

  آ% هLا؟

aً&�V ،�$.0 نI 40 . . ن:� : وأن� ه�� أت[�% ن.$� أرد ;د��� �JFن ���ء ا�; ،"Fإن�� ت$��] أآ %�

  .ا����دي وا�:"�� وا��$�9 ه� دd�ل �� �:�� ون�ر تS"ق �$���ـَ�� '��ٌف ور��ٌح و���Vُ% 	 ت"ح�

�0 دون ا�d�ل �� هL> ا���ر وهLا ا�:Lاب؟وه%  �JFوا� %=J�$0 ���ء ا�����  

  . وه�Lا ا'���ا �� أن أ�أ. . . وه�Lا V"رُت . . هLا ه� ردي 
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��+ ����� 4�ن ا�3>م �� ����! إ: 94��8ء ��65 �"�
�د ا�#5ب ������ا �4وره	 ا���3+، 1ن إ"

� و�A"�ا �+ إ�@�د ?�5�� �"��ا6< �� ا���س �+ ا��
�د ا1ور��4� وا�5وس �58وا �"% ا���3

� 5�Bه	� ��8�C��4 ��5#� 5 #5ب أآ�د ا�
  ر��&�% ��زون �� ح�ار �6.� ."ا�8�C��، وا��

  

  

  

" 	
�G"H ������ آ�� �+ ا�5I�8ة ��5��3� إ�% إ��8��� �4أت أ�)5 �+ أI�J�6+ ا�(� L�وأذآ5 4#� ذ

،���
 وه< �رى �� ج��� �ق ا�P>م و���ان ا��"��� وش�رع وراI+، ه< �راه	 ����� أم أ�
� ا��

  ر��&�% ��زون. "�5C ا����Cر وج"����

  

  

  

" T453+ جG� ت ��1+ أ���C��C�����83ن �+ ا"G�ا �
A�#� +��ة ا���#C��4 �ًأ�� أآ 5 ا���س إح�3

L�)آ ���و�+ إ��8 �
  ر���% ��زون. "ه(V ا�C#���ة �+ ����� �J< إ5Hاج�� ��
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 �  ا��W5ن ا�)�5	�

  

 %�ا;حاث وا����RJ ا�و��� ا�$��d� وا���:J9� ���M"اع ا�:"�� اh'"ا&��9 ت�:% أ6�ل ا��:�

ا�@"�I� �� اa'hم ت��s �� أح��م �"ح�9� و�ت�� ت9^ ا����RJ وت�� ���I ا�:اء ا�����د ا�Lي 

  .�$�% إ���د �="رات �!

��Iي اLا� �0 ا�f"Jن ا��"�� ا;6% ا���� وا;ول ور��� ا��ح� 4Q�J��� ه� Jا ا��L�9! �� هI ت

 وا�����% ا�S=�:� ��0 ا;د��ن ا�$��و��J�:ا�� �ح"� ��+$� 4� �9�ذ�^ ;ن ا�f"Jن ا��"�� ه� . ت:�

 196 ا�9I w! و'�9���  .آ��ب اw ا�Lي �:�=" ا�"'��� ا��� ��ء ��� ا��=� 

 وا��:د ا�J�:ا�� �ح"� "Vن ا��"�� أf"J، آ�� ح�رب ا��0 ا;د��ن ا�$��و��� %��$+�� ا���� �Iود ���

  .�"ض ا��0 وإآ"ا> ا���س 19I ا�d�ل ��!

�!، ;ن! ه� ا�Lي �+�" �����hن ������ ��I �� 0�وا�f"Jن ا��"�� ن`ل ����ً� و���aً 6�رة و���ء ا�

 ا���hن ��w وح> رب وا�"'% ا�J=' 0�L�ا ا����ب ا�[�ت� وا�"'�ل ا�[�ت� 196 ا�9I w! و'�9، :�

  .ت9^ ا;د��ن ورب ا���س ���:ً�

�Vل ت:��1 �� ا�f"Jن ا��"�� �� '�رة ا�=J"ة وه� ا�$�رة ا��� �9�C ���4 أرآ�ن ا	'aم، ورآ`ت 

��J:ت ا�a�  :19I ا��:�

ه ومآلئكَته وكُتبِه ورسله الَ آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللّ

 ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو هلسن رم دأَح نيب قفَرن  
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�0 آ�� '��و�� V�ل اw ت:��1 �� '�رة ا���&ة !J=' ��� ا����� �ن ا��"�� هf"J19 أن ا�I ل� ��  :و

نا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ للَّذين هادواْ إِ

والربانِيونَ واَألحبار بِما استحفظُواْ من كتابِ اللّه وكَانواْ علَيه شهداء فَالَ تخشواْ 

شاخو اسالن كلَـئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمميالً وا قَلني ثَماتواْ بِآيرتشالَ تو نو

  هم الْكَافرونَ 

 اُألذُنَ بِاُألذُنو بِاَألنف اَألنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو

السلَ وا أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وفَه بِه قدصن تفَم اصصق وحرالْجو نبِالس ن

  اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ 

روالت نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم ميرنِ مى ابيسم بِعلَى آثَارِها عنقَفَّيو يهيلَ فاِإلجن اهنيآتو اة

 نيقتظَةً لِّلْمعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى وده  
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ه كلَـئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو يهف لَ اللّها أَنزيلِ بِملُ اِإلجنأَه كُمحلْيو م

  الْفَاسقُونَ 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم 

نكُما ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءكا جمع ماءهوأَه بِعتالَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيةً بعرش 

ومنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُوكُم في مآ آتاكُم فَاستبِقُوا 

  اخلَيرات إِلَى اهللا مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

 0�  :ا�"ازي �� ا��.$�" ا��=�"�� ا�u� ا;�d"ة �J�ل �[" ا�

"!��J� ،�9'�9! وI w196 ا ��� 4�أي آ% آ��ب ن`ل ) إن� أن`��� إ��^ ا����ب ����]: (وهLا �Sdب 

�0 ا�$��ء '�ى ا�f"Jن.  

!��V�9!: (وI �ً������$�&%) و !��:  

  –  �� ا�����V 0�	ن - ا;و�1 

 ه��0 ا�"�% ����0 إذا آ�ن ر19I �ً=�V ا�/ ا;ول •V ل�J��ًK�9! ح��I ًا  .@�ء و�Cه

�#أ�0، ���`ت�9V �� ،0=� / ا��Fن� • ��� 0��0 إ���نً� ه� أأ�0 �#أ#� 0�f ����V �� %6;ا ا���V

ه�ء آ�� �� ه"�V وأر�V، وه��ك وإ��ك، و9V=� ا��Fن�� ��ء ��Mر ������ �L�9ا �Vل 

!9=V 19 ا���� ا���I �ً��� .ا��.$"ون أي أ
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��$�dً� ا�=��، و	 ��S"ق إ��!  إن�� آ�ن ا�f"Jن �- ا��Fن��  "�M� 	 يL19 ا���� ;ن! ا����ب ا�I �ً����

�� �Vل ت:��1 19I r�"وا��� %�، وإذا آ�ن /ا���") /إن� ن�0 ن`��� ا�Lآ" وإن� �! ����S�ن: (ا��=

 <Lه �J�Jًا، ���ن� حآ�L^ آ�ن� ��Cدة ا�f"Jن 19I أن ا���راة واhن��% وا�`��ر ح] 6ق ���V� أ�

�� أ�ًاا��9:� ���.  

 �F��Fل �6ح� ا��@�ف- ا��V  : ئ"V) ت:��1 �+ن wا �I 0� !�9I د��@�َوُ�َ�ْ�َ��ً� �9I!؛ �.�B ا���� ;ن! 

%��0 ا��=�"15ص). �M�ن! 0I ا���"�r وا��= "@I ن��F0 ا��`ء ا��   

أه% (وا���Mرى �ــوأآ=" �Cه 19I أن ا�f"Jن �J" ذ�^ ا��:د �4 ا�J�hء �9I! ه� أن! �$�� ا����د 

�V 0=% ا��$0��9 تM% إ�1 در�� ��Mه"ت�� وأآ% ذ������ )ا����ب �6�d �9��:�، وه#	ء ��� 

������$�  .و�:�هت�� و

�0 ا��M"ان��  B�Lا� �J�"Q �� ��9�:ا� �0 ا���ح��و�� ز���� هLا �6رت ذ���� ا����دي أV"ب إ���� 

  .ا��� دW:� ���9I �9d ا����s"ات

�0 '�رة ا����"ون وإذا أردن� أن %Rأ� ����� ن=�g أآJ� ��I "F" ا��:د �� ا�f"Jن ا��"�� �09 ن� أ

���� wل ا�J� ا���  

 مدتبا عم ابِدا علَا أَنو دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتونَ ودبعا تم دبونَ لَا أَعرا الْكَافها أَيقُلْ ي  

ابِدع ملَا أَنتينِود يلو كُميند لَكُم دبا أَعونَ م  

��ن هL> ا�$�رة �� ���ل ا��	ء وا�="اء وإ��5ر ا��:�داة، J� 0 ا���س��0 أن آ�F"ًا  �j"19 ا�I

  .�j" أن ا�$��ق �� ا�$�رة ��"�� �� ��ن� m�I "df ذ�^
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آ% �! د��! وإذا آ�ن ا��ا�Sd ��� : %dب ����9"�0 �+ن ��� د���� وأن�� ��� د����، وآ+ن ا�$��ق �J�ل

�ً� �+ن ���ن ��% د��! و�9I! أن �J=% �+ن a' n�:أن ن �ً:��� ��� %R�;ن اp� �V".ا��"ب وا� �=$�'

�0 �! د��! ا��[�r9، ��ح�"ام <"�j ه��ك.  

 ا��$0��9، وه�� ��� ا��K" �� أ'=�ب ن`ول c دي�اء ا���وه��ك ��fت ت=�0 �� �5ه"ه� �$+�� ا�:

ت9^، و��0 إذا ا�I="ن� ا���ر�� ���ن� �� ���J% ذ�^ C�اه ح�J�J� تل 19I أن ا��M"ان�� ا��uت 

��=�9M0 ا��"وب ا�� Bcا واLاوة ��9$0��9، وهI Cآ�ن� أ . ،��uا <L�� ه�L0 إذن ������ أن ن�+�

ه� ا�"'�ل 196 ا�9I w! و'�9 �4 ا���JI ة ا����د �� وآ�r ������ أن ن:"ف إن آ�ن� ا��:�ه

�:�ن� ا�$��ق ا���ر�[�  �� "K0 دون ا����9 أم هL> ا�u� ه� ا;و�1 ��	ت=�ع J���� 1ه� ا;و� ���ا��

  وا����'=�؟

�0 ا;���ر ا���=��ة وا��:�="ة أن ا����ر'� ا�$��'�� �� ا���ر�� ه� أ�" 4c�d �9=@" وت9J=�ت 

ًاأح�ا��� وت.��"ه�، آ�� أن ا'�[ام ا��0 �� �"ض ا��S9$ن � Bcوا �ا���ر�� ه "=I لaح�	وا.  

 4V4 وا� %���ء وا�["اب، �j" أن! ت:�ًا 0I ا��:� �Jم ا��a'	م ��� اV نf"Jن ا�p� ^ذ� %��J� ��

  .آ�ن �:�@ً� و�V ن`و�!

وه��ك �0 ا�f"Jن ��ه� ت�ر�[� ��W ��ء ر��� �� iMV %�C أو أح��م �s"ض ا�:="ة وا�رس، 

S0 ت��� 	ان� �ا�� <Lوه���V �� �Sر ا�������0 ا�I=�ر ا�K"وف وا���ل وا; �����"�� ��J�=.  

 0� n��:وا�� �ر ا��$����:C 1J=� ،�=&�6 "�j ا�.�"ة <Lأن ه 	ً� ��c"� �� 119 آ% ح�ل ح�Iو

أ�% ا�=��ء وا�����% ه� ا;19I وا;V�ى، �% إن ذآ" هL> ا�$9=��ت ��:% ا;�" أد1I اآF" إ���حً� 

[�"Q �� "�$�9م وا�=��ء�a$ا� .  

  .آ��I ^�L} ا�f"Jن ا��"�� �$�&% ت�:9] �����ا�Q�، وا��uت �� df" '�رة ا;ن.�ل وا�c� �� ذ�^

  : �Vل ت:��1
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...) إِنواْ واجِرهى يتٍء حين شهِم متالَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذو

   ...)نِ فَعلَيكُم النصر إِالَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق استنصروكُم في الدي

��Qا�� ���ن ���Fق Vو B96و �I ق�F�� ���ن V ق�Fا ا���Lوه.  

�0 �6ح� ا��0 ن.$! ا�Lي �dرج '��ق  "Fأآ !�Iاد��وا	'aم أV" أن ا���ا0Q ت�� ��ا	ت! و

�� ا�و���K��.  

اء 19I ا�وام، 	 ���0 �� ���J% ذ�^ ن�"ان أن ا��`ام ح�1 �� '���9 Iد أ�ن إن ا������J� 0�L9�

 ،��9=V ��� �9����0 ا���Mرى �����، آ�� أن ا�f"Jن ا��"�� ا�I=" ا��$����  "Fأآ ����ا����د �

��، ا���راةJا�  ا�Lي ��ء �: ا�:��  .ا	ن��% ه� ا�:� ا��

 آ�ن�ا ��I"'  0� دd�ل أه% �F"ب إ�1 ا	'aم ه� أن ا����دو�0 أه% ا�"أي �0 �"ى أن '=�

ه�أ�5"ه� و��:��9�ن �4 أ�I ر ا�$��ء ا����=d.  

 ��Jا�� <Lوه �ً�I"C �ًF�� m�� و��0 ا����ب ،�I"@ا���ن� ا� �Ss0 أن ت��� 	 �ا�:��� <L�9 أن هIأ

0��! �� هLا ا����ب Vأ �� ��ان� �� ت�ر�� 	 ��=a� vJ� �s�"اء و��B أ��اب ا��K"، و��="�" 

"F�9! أآI ت�ا�$�.  

 ���I 1إ� ���Jو� ��M9]�$و� ���I g�=رس و�� 0�ا�f"Jن ا��"�� ه� آ��ب ا���J ا��� ت���ج إ�1 

 ��V 0� %Rن أ����' ��J� ت��� �و'��'� ��Iا���� ���K��ا�$��'� وا	�M�Vد وا	����ع، آ� ن��} 

���s9، آ�� أن�� �0 ت�رة ا�."ن$��Fا�.  

�0 ���� ��� ����$=� �� أ�" ��ن�ي ����Q أن ا���J ه� ا��� ن=�� 19I أ'�'��  ��RV �� ��أ

����:�ت�� و�����I، ��	ن$�ن ����ج دا&�ً� إ�1 ���ه} ���V� �[��ر 19I أ'�'�� �0 �$�س أ��ر> 

��ر�����ء وا��J% وا�ًا 0I ا��:� %�  .��K ا��"آ� ا	�����I� وت��! ن�� ا�=��ء وا����
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�" ا�:M�ر وت��  19I دًا�����0 ه�� ه% ��� ا��K" �� ح"آ� ا���ر�� ��"ى ه% آ�ن ا�:اء 

�� ����:M�ر ا��[�9.�؟a'	ا���� ا  

 ����I 0��V 0=% ا�=�ح0�F وا��#ر0�d ��:� ا�.�&ة، و��0 	 �+س  !Jع ح�c�ا�� Ld+� أت��1 أن

!� "df ��Jا آ�Lه �j�c��  .ت:��} 
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��� �+ ا�#��	 ا�#45+ وا:>�+ ا�Cة ا:ج�����ح�%+��C #�م ا�P��ا   

  

4 �ا�� � "Fوت+زم أآ �ن����Mا� �دة ا��"آ	و L��ا�:اء ا��$���� ��0 ا�:"ب وا����د �أت �Lور> 

  .ا�M"اع ا�:"�� اh'"ا&��9 و��Vم دو�� إ'"ا&�%

Mا� �ا��"آ �ن� !������ن�� 19I أ'�س أن�� ه� ا;'�س �� وا	ت��م داd% ا�����4 ا�:"�� دا&�� 

  .��Vم دو�� إ'"ا&�%

�0 ا��K" و�� '"�:ً� �� ا����ة ا	�����I� وو4c ا����د ح�1 ن����ت ا�و��  ��Lا C:"ت أن! 	�

��=�9� ���S�	'�:��ر ا	ا��ت ا  .ا�:��Fن�� و�

�4 ا;��9Vت، و� %��$+�� ا��:� �� <"�j [=' �J�Jا�� �� ��a'	ر ا����} ا�M:ا� "=I %��0 ا��:�

Kط، ��$� ا��د وه=�6: �� �Jه��"�jو ��I����	وا �وف ا�$��'�".  

- 1835 ��=�� –���د �� أرض I"��� (ا��#رخ ا���S�h ر��`و د�.�n�9 أ�Cر �� آ���! ا��:"وف 

1970 ( 1S'�ر ا��M:ل ��"ة ا�ad 0�=19 ا���نI ةإ�1 أن ا�:�Vaت ��0 ا�:"ب وا����د آ�ن� ��

����وa'	ر ا��� آ�ن� ��"ة ازده�ر �� ا�:��� ا�M:1 ه� ا�S'�ر ا��M:��� د�MJ��9، وا��=V .  

و����$=� ;و�cع ا����د �� c�ء ا	a6ح�ت ا�:��Fن�� �J�ل '���9ن �Sdب '���" �� آ���! 

���S�h'�:��ر ا	ت�� ا �V"� ��9Vإ �� �د��ا��� �ا�����:  

ه� ا��Fن� ت`ا��� ا�$�S"ة ا�:��Fن�� 19I و	��"�I �� �V"ب و�"sا� m9ا�"Q )1835 -1911 ( 4�

ا�� اa6hح�ت ا��� ا���R�V ا�K"وف ا�و��� وا�ا�9d� 19I ح '�اء، وآ�ن ا��ف ���� إح��م �

  .ا�$�S"ة 19I ر���I ا�و�� ا�:��Fن��
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) 1830- 1808(ت��F% ��ادر اa6hح ا��� ن� ���� ذآ"ًا ���9�د �� �"'�م ��S9$9ن ����د ا��Fن� 

أن� أ��" ��0 ر���I، ا��$0��9 �� ا��$��، وا��$����0 �� ا����&J� ،] : ،m�ل�1830:�د إ�1 '�� 

 �"ق ����� �+ي �C%، وه� ��$�وون، و���:�� ���.:% أ���&���� 	 ،ص ]"(وا����د �� ا��:��

18.(  

  :�� �J�ل '���" �� آ���!

�m�a ا��$0��9، وأ��s ا�و�� ا�:��Fن�� ا�J�ان�0 ا��� آ�ن�" 0I r9�]ت m�a� ت9`م ا����د ��رتاء 

�� أ���� �Cءوا�Vh�� ��� ���'ًا �@�رع . و=:� ا����د �� ���sزي �C ا���ا�� <Lر ه�Qو�� إ

����Iوي، ��=�درة و��ا�J�  ا����دي رح��0 �"�ا��� 19I ل�Mا�� �ن أح '��ن ا����� وذ�^ �:

  )19ص".(ا������ ا�:��Fن��

أن ت�+زم ا��@�آ% آ9! �ل إ�1 ح آ=�" 19I أن ا��4 �� ات��> ا��:��n آ�ن ����دًا �V 0=% هLا 

ا��� L��  . ا	'�:��ر ا;ورو�� وا�:M" ا���gا�و��� 

 !�aI ��.ود> وآ��@�آ% ا�M"اع وح �� g�=9� �ا�هL> ا���ارات وت�����J أر�� أن ت��ن �

  . و���	ت ا�:aج
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� أح�اث �@C< �� و� �J)1945-1967(  

  

 ا����د c ��=�� �� 4Vو �� %����ad 0ل ا���ارات وا�$"د ا��.MV %�� �9�M� 19I حة ���ن 

  :ا��9=��0 آ�uت�

 ه�� ��1945 ن���=" ��I 0م J� ،m9ا�"Q �� �ً6�Mdه"ة �� ��=��، و�K� آ�ن� ه��ك 

�sMد �� ا���رة ا��=�"ة وا���رة ا��19 ا���I ه"ون�Kات ا���"@I م�ا��� �� %�Vو ،m9ا�"Q �� ة"

�0 ا����د وأ��6 ا����ت.  

 ،0� آ�ن� ا���Kه"ات �� حR�ر ا	ن��9` ا�Lي آ�ن دوره� ا��.�"ض ه� ح���� ا�=9 وإحaل ا;Vو

19�Vإ���6ت و �:Vأن و   .�j" أن�� �� ��9d�ا إ	 �:

آ�ن�ا �"�ون ا����د أن ����"وا و�:`و �:W ا���س، و�����c 0 ���د، هLا ا;�" إ�1 أن ا	ن��9` 

  .إ�1 إ'"ا&�%

������I ��19480م  19I د�0 ا����  : و4V ه��م df" أآ=" �J��' 0! وه��" �$=� ذ�^ f	ف 

�� / ا;و�1�I 0��19451948 و  

�� / وا��Fن���I 0��19481952 و  

 ا���س و'=�  وآ�ن� �: ا	ح�aل اh'"ا&��9 ا�Lي أ��ر ح�]1967ا���"ة ا����&�� آ�ن� �Iم 

ا����د � ا����د�� �� ��=��، وه�� اSc" ه����ت أح�� ح"ا&] وأو19�V �:V �� 6.�ف ا�����

���:ً� إ�1 ا���"ة، و�� ت� ا�و�� ا��=�9� J�"Q� ت����� ��� إ	 أن ت$�% ��� أ�" ا�["وج وا���"ة 

�0 ا�=9.  
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�M"اع ا�:"�� اh'"ا&��9 ��L ا���.] �9I! إ�1 ح آ=�" أن ت9^ ا��@�آ% ����:� آ�ن� �$=� ا

، 1967ا;ر�:���ت؛ �j" أن ه��ك �v�"� 0 ت9^ ا;حاث ��$�&% دا�9d� �� ��Md ،��=�6ً� أحاث 

 1c�.ث ا��`�I أن ه��ك �����Iت �0 ا�R=�ط �� ا���n ا��9=� رت=� ��9^ ا;حاث ��� ت�

  .ا����'=� �0 أ�% اhنaJب 19I ن�Kم ا����

0 �أوا ��'�.`از �=1J ا�[aف �� أ'=��Lد ا��9=��0 ه� ا��ل إن ا����J� 0� �ًRب ا��@�آ%، ����ك أ�

 ���c د ه��ل إن ا����J� 0� ����� ،�I`ا ا�Lه W�"0 ح�ورت�� ت�L0 ا��ا���س، �j" أن هL> ا�.�� 

����  .أحاث آ�ن� أآ=" 

� �� ���� ���V! هL> ا�.��، �: ح�ارات دا %Jأن vJ� ا���دة <Lوأن� أن� ه�� �� ه ،"�Cأ �19 '�I �`

م هL> ا�@��دات وا��M"���ت ����ن 9��V� ����V@��� وا;Ld وا�:�Sء �� ح���Fت��Vأ.  

 r9�]�� %��� آ�ن �:�a$� nم وأ�0 وو&�م وت���I �=�9ا� ��:����آ�� أن�� أردت أن أm�I 6�رة 

  .�B9 �� ا�S:�مأ���C!، ��� ���� 6�رة هL> ا;�9V� ا��� �M�ره� أح ه#	ء ا����د ���

 0� �:Vارًا و"cأن ه��ك أ J�Iو��0 أ ،���ad ��+$�أ�� ���� ��::���� [9���Rت ��� ����$=� �� 

�JV�  . adل �� رأ�� و'�:�، و��� أن ��K" �� هL> ا��$+�� �:�0 ���"دة ووا�I� و�Iد�� و
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� >H��  

م �� ر��&�% Vزون�ح�ً� �� ا�� aً��$ت aً�$� �ًS�"C  ت���"ه� %=V زي�s�� د���� ��Vي أLا� ��]�

و'� ا����" ا����دي ا��:"وف �� � �dا�0 أ �و'� وهإ��d 1رج ��=��، هLا ا�@"�v '�9! ر��&�% �

 ح�9I %M! ��زون �0 ا�$�ة دو��9 ��� �و'� وه� زو�� ���" ا�`روقVزي، و�s��.  

 ،v�"@ا� %�' ���I و'� �� ا�:@"���ت�! ه�� آ�ن �I" ر��&�% �Vًا، أ� "�MV %��$ت �وه

  .آ���J� �:�'� �Cهة 19I ا��ث

�! �9"اد�� �J�لJ� !وآ+ن �ت��Mا� �ب ا��"ا'9�و'� �+'9ث ر��&�% ���� v�"@ا� ��:  

 ��� ن�0 ���د ���sزي �: 1967 ��ن�� 5ن�0 ا���م �� ت�ر�� "Iي أLدون �� ا��[�� ا����� ون�0 

�0 ����� �� '��رة ���، و�� ا�S"�] ا����م ا�Lي ت� ���9I، أت��� �Q"@ت�� ا�Ldأ gت، ح��I�' L�� 

���4V، ح�g رأ�� ا��"ا&] وا���ر وا��dن ��  "�jو r9�]�و�ad 0ل ا�@=�ك رأ�� ���sزي �@�% 

 ا����د �� ا�@�ارعc rه"ة ت���K���aت ا����د، و.  

:�ن� 19I '��رات ��"آ`، وو��c ا���Kه"ة أن ت���� او�: أن أLdون� إ�1 �"آ`ا�=���m، ح�و

  .آ=�"ة وأحR"ون� إ�1 ا��[��

�� ���د ���sزي آ��9، و�: ا�"�I وا�[�ف �6ر ه��ك ن�ع �0 ا��S+ن��� ���� ا��[�� اuن أرى أ

�ً=�"Jد ت�J.�   ."و�"ح�� ;ن! �� ��0 ه��ك أح

  :و��4SJ ا��aم ��=أ آaم J� ،"df�ل ��! ر��&�% �و'�

"F��� ���د ��=�� وه� 20 ��ن�� اuن ن�0 �� ��م ��5 ��م آ�� تLآ"ون �� ح�� ��ن�� وأن� أرى أ

و��ن و�d&.�ن �0 ا��$�J=% ا�Lي ���K"ه�M�  .�$�J=9�ن ن=+ أن�� ��� أن ��"آ�ا ��=��، وآ��9 

��  :واuن '+'+ل �:W ا���س C 0I:�ره� ورأ��� و0I ا��$�J=% وآ��� r�V:�ن! �� ا;'���4 ا��Jد
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اuن '�$��" إ�1 إ�����S ;ن�� ه� ا;V"ب ��� �s� ):  وه� �� ا;ر�:���ت ��I 0">(أ��ب ا;ول 

��ذا ��ث، �9"��� ن� �"6� ن:�د آ�� آ�� إ��s�� 1زي "Kن� ����  . و�9JI�، و

ي أي �"ن��}، و	 أدري ��ذا '��ث، أن� ن.$� ): وه� أ�Rً� �� ا;ر�:���ت(أ��ب ا��Fن� � m�� أن�

  .�:%، وهLا ا�Lي حث هL> ا;��م �� هLا ا��[�� �F% ا���9 ا��"�I	 أدري ��ذا '+

<"�I 0� أن�� '+'�0 �� رو��، و'+���V : �� %�I 0I gل ا�g��F وه� �� ا�:@"���ت J�Iأن� أ

  ".I"�! اuنه� ا�@�ء ا��ح� ا�Lي ���0 أن أ���� آ��r5، هLا 

  .�� ان4SJ ا��$��%

d v�"@0 ا�� <��:�' ��  :M�6ُ� أن! �Lآ" ذ�^ ا��[�� وت9^ ا;حاثرأي ��زون �� 

" �� 0���� أC:" �! اuن ه� ا�[�ف وا�aKم ا�Lي آ�ن �:� ا����ن وآ% �Cء، وا��aح� أن ا����

�� ،V�ن أن�� '��"آ�ن ��=�� إ�1 ا;�M� ا�ن�19 أ'�س أن�� �� ��I ،����Sه�ب إ�1 إ�L0 ا�I 	ا إ���

vV %�&آ"وا إ'"اL� و��."  

  ).ه�Lا ت���ا(دة ا������J� أح==� أن أ�أ ��� آ�d% ���دة ا����ب هL> ا���
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 m�a����ه"ات و���9Jت ��=��   
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  �cJ ر���I< ��زون

 0���� ���sزي ا����9� �� ��V:�� و������ و� ر��&�% ��زون و�Iش ح�a� �9� 1ث I@"ة '�� � ��

<"�I ."I يLزي و������ ا��s�� rM� %�&0 ذاآ"ت! ر��� %��� ،�cن ا���"J0 ا���! �� ا�$�����ت 

ة �aث I@"ة '�� أQ�ل ��I 0"> آ9!، �% �ا��� ��:� �� أر�.�� 6.��ت ��ت روح! ��:�9 

  .أQ�ل �0 ا����ة �+'"ه�

 !� �9�� %5 ���I 1ت ا�"ح�% إ���aI !19 و��I وث ر��&�% 0I ح��ت! �� ���sزي ��=���

Sا� ���I ،!دة إ���ت ت�:% ا��$��4 إ�1 و���:��a:؛ ت9^ ا��ا����9 !����.��� ا����9� ا���`و�� �:��� 

 4� %Sع ا��� ت���"ه.ً� �"ى �V� ت:=�"> و�$�:!، �"ى ا�@�ق وا����0 �� ا� �ً�.Q�I �ًر��&�% ان$�ن

ث ر��&�% ��� ��"��. ��:�ن ���I!، و�$�4 '���� ا	ن$�ن ا��9=� �� ن�s� 6�ت! ودفء أن.�'!��� 

�:�ن� ا�:��ب ا������ إ�1 ا�`�0 وإ�1 ا���س وإ�1 ا����ن 4�  .ا�$�

�0 ا�s"�� ��"اح�� ا�$�آ�� �� ��:S.�ت ن.$! وأوه�م 9V=!، وه�Lا أ���4  B�a�ه�Lا ت���4 �aح� و

!:��� رأ��!  r6��9 أJ� !:� %I�.ل وأت�J� �� �J�Jي ��� أت[�% ح"I�@�� %�&4 ر���.  
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�0 ن�ح�� �Cرع ح��� ر��&�% 0I ا����ن ا ��ان ا�=9�� �JS���V 0=9! أ��>،  !�� �Lي و� ��! وو�

ا �� �Cرع ا�=�رك ا�@"�r ا�Lي ����� إ��C 1رع �I" ا��[��ر �0 ن�ح�� ��I" ا��[��ر، وت�

  .وإ�1 '�ق ا�[R"ة و�Cرع ا���وي �0 ن�ح�� أd"ى

  

  ��Cدة ��aد ر��&�% ��زون
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ان ا�=9�� �=��sزي �� �JS��  ح�g و� ر��&�% ��زون و�Iش

 [�Iا����ن و [�I �� �ر��Rور> ا�L� 0�=� ��� !��; <� 0I ثو��0 ر��&�% أ19I "6 أن ���

��! ا'�! ه� أ��R ر��&�% ��زون ا�Lي آ�ن �:"و�ً� ��J9 . ا�`��ن Ldي أLا� <��C ���د (�

�M"ات�)�M"ات� 0�  .، ;ن! أ'�'ً� آ�ن 

!:� 0� ا���9Sن إ�1 ��ن� ر��Rن ا�$����9، �� اSc"ت! ر��&�% ا�� �Cرك ه� وc ا��"ب �� 

<:� 0� !�9&�I !�� ت"J�'ي اLزي، ا����ن ا��s�� 1إ� �ًV"C وف إ�1 ا���"ة"Kا�.  

0 �>، ذآ" ر��&�% �.�ر�Vت =��I� 0I ا�C"اك �> وا����د ا��9=��0 �� I !F��:"ض ح ��

 ا���9Sن، ���� أن ا����د ا��9=��0 c ��9ن ا��:�ركSد ا��ف ا��9=��0 وا����ن �� 6.�ا ���ر��آ�ن

 � 19I %�J9� ا�c":��9ن تSد ا��0 أن ا���� �j"19 ا�I ��9نSف ا��ن �� 6.�ا �@�رآ�آ�ن

19 � تL��9> ه��j ،"9" أن هLا دّل 19I أن ان���ء ا����د ا��9=��0 آ�ن I ث��'����� ت���� آ�� ح

"df ء�C 0 أي� "Fان���ء ��=�ً� أآ.  
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 <"�Iزون و�ر��&�% � ��س وا��� 5ا�M�رة ا�:9��� �"��&�% ��زون ا�� وت���� 6�رة �I&9� ا�� و�=و 19I �$�ر ا�M�رة 
�=�"Jات ت��'  

  

وا��.�رV� ا;d"ى ا�:��=� ه� أن ا����د ا���9Sن آ�ن�ا ��K"ون إ�1 ا����د ا�19I 0��=�9 أن�� ��[9.�ن 

� ا����J% آ�ن ا����د ا��9=��ن �"دون ���9I �+ن ��=�� ه� �9ه� و	 �.���ن و�.�J"ون إ�1 ا��ن��، و�

���� �"ى !�I ا�ي �0 ����ز�Lا� ���Qاء ���� وه� وآ�ن هLا ا��ل ��0 ا����د ا��9=��0 . وأن�� ':

اًءI 0�� �� !و��� �ً�a�d��9ن ���% اSد ا��وا���.  
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�� aً�5" �� و6.! أن! آ�ن ر� <� 0I %�&ث ر���� ت��I �� �ً�=�� آ�� أن! آ�ن ،�ً�Iوا���� �ً��

�����ت! �� ت"��� أ���&!، ��Lا آ�ن� ا�:�&9� Cو !��  .Q�I.�! ا	�����I� وV�ة 6="> و6"ا

 <�9�0I g وا�� �ً�:�=Q 	ً�Jر��&�% ان� %Jان� ،!��; <� 0I !F���س(�: ح��ا��� ) آ�������)أو ( 

�0 ا���0 وا����ة ا��9=�� ا���د&�ا�Lي ن@+ �� ��ت:�� ا�[��m أو �d�س  .  

��س �أ ح��ت! ا�:��9� ��@�رآ� أ���9� �"��ن ��وه� أح ا�0�L أ�"�� �:�� ح�ارًا �� هLا (

، وآ�ن ��9^ أر�:� �[�زن، ���� ا���ن �� ���ل ت�ز�4 ا;دو�� �����9� �� �6ر �:�% ��.$!) ا����ب

C �� وا���ن ،r�"@رك ا��=���JS� ت�� ����� �� �Cرع ا �Ss� س�����رع �I" ا��[��ر، وآ�ن 

م، d ��=ا� �� ����"V� آ�L� ،��9^ آ�ن ��jً� وا'��Sع أن ��:% �I&�9! ت:�n �� ر�dء، وآ�ن �

 !��dر��&�% وأ �19 ت"��I ا��� آ�ن� ت@"ف �ز��� ا�.`ان� ����  ).���� ور���(

�4 ا�[م �J�"S� ح$�� وآ�ن�ا ه� ��=�ن! ; %���س آ�ن ��:���ن! آ�ن �:���S حJ���V وا��� 

�0 ا;ح��ن، وآ�ن�ا ���دون! �ـ "�F���9 �� آI ه�  ).I"��(و�`�

�� '��" إ�1 إ��I �� ����Sم �I < �s"ض 1963�0 ا;��Cء ا����9� ا��� �Lآ"ه� ر��&�% أن وا�

�� ر�4 �:�I�9!، وI �ً��d ن�د�:! وه� �=��م �� ت �C"�0 إ�"اء �9�I� 19I آ��9! آ�ن ه#	ء ا�[

�"ح�ا �:�دت! و����ح ا�:��9� ا�M:=� واح�.9�ا ��L^ ح�W:� 05 1 ا���"ان �0 ا���Mرى أن 

�0 ا��} &�I !س أ'�9 وأن����.  
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����I� 6�ر ت��4 ا�:�&9� و�� ا�M�رة ا��� 19I ا��$�ر �0 أ'.% ت=و ���� ز��� ا��� آ�ن� ت:�% �� ��� ��زون 

  

��س ه� اdu" آ�ن ���V 0دات ا������د ا��9=��0 �F% وا�>، �$=� ت��! و'�"ت! ا��$�� ��0 ا���س 

�ً� و�4 ا;��Iن، ��I 4 ا���س� ���V ت�VaI !� آ�ن� J� ،زي�s�� �� �I����	آ`> ا"�و�$=� 
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��س �"ت��s�� �� 0زي �� �c"ا��$0 ا�  زار و�� ا�:�J� ،�V�ذ�^ ا� �� �ا����� �ا�:�&9 ����و

!���W:� 4 ا��زراء وا�@[��Mت ا����� . �M�9�ل 19I أدو��  �=�Q ت�VaI س��آ�L^ آ�ن� ���

�V�ا��[��"ات �� ذ�^ ا� m�&اد، ر�ا�� =I ض�I ��'19 رأIو m���=دات ا���V ����  .ا;d"ى، 

 !��9�0I g أ� %Jًا ���� آ�� �.[" ا��9=� ����&! وأه9!، �� ان�"]�.� <� 0Iو <ت�ث ر��&�% 0I وا�

�:! وا ��J� ا��� �.Q�:� ���I ث�:! �� رحaت! آ��9 �0 رو�� إ�1 إ'"ا&�% �� إ�1 ��ن، ت� �9Jن�

م �� 6�رة أ�! أ��م J� �زي، وه�s�� ًا�د��V� ت�:% د��I! ت���" وه� �Lآ" ح����� إ�1 ��=�� وت�

�0 ��رات�� �� ���sزي W:� �=�6 �=�9ي ا�"داء ا�  .C=���� وه� ت"ت

  

 19I %�&رة راح�% أم ر���6��ان ا�=9�� 19I %S� ن���  ا����0 و�:�� V"�=�ت�� �� ���sزي �� 



 33 

راح�% رو��ن�، أم ر��&�%، آ�ن� �� و6.! إ��ه� ��Fً	 ��9"أة ا��9=��، ��� ر�� ��� ن���� و�� ت�0 

ت:�% �dرج ا�=�� و�� ت�0 ت["ج إ	 �R"ورة ا�����I� أو أ'=�ب ت$�d �I"وج ا��"أة ا��9=�� �� 

�V�وآ. ذ�^ ا��9��� �=�Q �VaI 4 ا���"ان�  .�ن� �VaIت�� 

 ا�:�n 	 ���0 �"��&�% أن ��$�ه� أو ��1$ jوء ورح��ة ا�:�&9� ا��� آ�ن� ت�:� ��	'�J"ار وا��

 <��dوأ �ه �ر'ذآ"��ت�� ا����9�، �0 ت9^ ا�Lآ"��ت ا����9� ا��� 	 ��$�ه� آ�r آ�ن �Lه� إ�1 ا��

، و�Lآ" ر��&�% ا�@[0�M )ا��"و'�( ا�:"�� ا���"ورة �����Mن ، آ�ن�ا �Lه=�ن 19I)���� ور���(

�0 ا��ر'�  "�Kا� اw، و�Lآ" و�V ا�:�دة إ�1 ا�=�� �:=Iر و�C�I ���9 وه��I نa�:� 0 آ�ن��L9ا�

اء ��m9 ا;Q.�ل ا�aF�� �:�% ا��ا�=�ت ا��ر'��sا� اء، و�:s��� �ً:��� ه�"Kوا;م راح�% ت�� .

أL� <��dه=�ن إ�1 ا��ر'� ا���S�h� ا��$���� ��:�9�ن ���� ا���اد ا;'�'�� ��� ���� آ�ن ر��&�% و

 !�ا�s9� ا�:"���، وآ�ن �:�9 ا�s9� ا�:"��� ه� ا;'��ذ أح� ا�@"�r ا�Lي آ�ن ��=! ر��&�% و���"

%M.ا� �� !��M]C ة�Vت! وC 0� �j"19 ا�I ًا"�Fه� . آL� %�&آ�ن ر�� �إ�1 و�� ا�.�"ة ا��$�&�

�4 )ا�����(ا��ر'� ا�:="��  �:9� �ً�Vو ، ��L^ آ�ن ا�را'� V�C� �9I! و��0 �4 هLا آ9! آ�ن ��

�0 أن ا��� ا�Lي آ�ن�ا ��! ��  �j"19 ا�I ،��:��� ���9 أو$� ��أ���ء ا���"ان و�@�رآ��� �� آ% 

� ،0�S9�]���� ���د و���� ��6�d 0ً� ������د آ�� آ�ن� ا���رة �� Q"ا�m9، �% آ�ن ا���"ان 

 "�j ن�ن��0؛�0 وا����S0 ا������:�K ا���"ان آ�ن�ا �0 ا����د، أن �$�9�ن I"ب و���� ن�Mرى 

�" ا���Jد�� �I 0� ى�" وه� وا� ه�I 0� 0�و�Lآ" �0 ا�:�&aت ا�:"��� ا���9$� 9&�I� I`ا�

��� ���sزي�، وآ% ����� ت���ن �0 آ�ن ا�@�رع I=�رة m�d 0I �����ت تJ"�=ً�. ا��:"و�� ا���م �� 

  .��a� Q�ا�]

 ����:Qp� ���� %�&وآ�ن ر�� ،vSJ��� �ً��9��0 ا�Lآ"��ت ا��S9.� ا��� 	 ��$�ه� ر��&�% أن ا�@�رع آ�ن 

 I�دت! إ�1 �I !�+$� آ�ن <�� آ�ن ��m �! وا��Iو ،vSJ9� !�J�� !��:Q 0I ح�1 أن! آ�ن ����زل
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�! ا�Lي آ�ن ��=�s أن ��:Q 0I ��=م �6ر ا��:Sزال ��&:ً� ;ن ا������و�! �� ا��ر'�، ��:"ف أن! 

vSJا� ��M0 ن�.  

و�0 ا�Lآ"��ت ا����9� ا��� �Lآ"ه� ر��&�% دا&�ً�، �C" ر��Rن، و�:� ا��"ة �� ذ�^ ا�@�رع 

�4 أQ.�ل ا���"ان، وا����% �� ذ�^ أن ذ�^ ا�@�" آ�ن ���4 ا���س و�J"��� أآF"، ���ن  "�sMا�

ن �� ا�9:�، �$�9�ن و���د ون�Mرى، و�: ا��s"ب ���ن ا��وء أآF" �$=� و�V ا����4 �@�رآ�

 �� B��Rد ا����ن ��ل �."ح�.Q;آ�ن ا ^�L� ،%�9ذ�^ �["ج ا���س �9$�" �� ا� ا�S�hر، �� �:

�@�9� أآ=" �0 ا��:��د . ا�%�9 ��ح�1 ا��@�آ% ا��� آ�ن� ��0 ا;Q.�ل آ�ن� �Iد�� وQ.����، وإذا ح

اتآ�ن ا�J:ت �0 دون أ��  .��=�ر ��9d�ن و�:����ن�� ود�ً� 

  

  6�رة �I&�9� ���� وا� ووا�ة ر��&�% و�=و ر��&�% ���'Sً� أ��d! ���� ور���

 	 �9&�I �� %�&ن@+ ر�� n�:ا� jوء ور�� ت9^ ا;��اء ا��.:�� ���فء وا����9� ��:�ن� ا�$aم وا��

"�Vا ����ب ���� أي �Cء ��:��9 ت[�0I r9 ا�����4 ا��9=�؛ ا�."ق ���0 أن �"ى ���� ا	ن$�ن 
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، و��0 هLا ا�."ق �� ��0 �$=� أ�� �@�9� )ا��0(ا��ح� ��0 ا����دي وا�:"�� �� ذ�^ ا�����4 آ�ن 

;ي ��ن�، '�اء أآ�ن ا���ن� ا�:"�� أم ا���ن� ا����دي، آ�L^ آ�ن� ه��ك �:W ا��J�ق ا��ن�� 

�0 ت9^ ا ،������J�ق، ا��] �� ا��"B�C وا	ن�[�ب وا�:�% �� ا���n أو �� ا�����6 ح"م ا����د 

ا����� �� ا������ �� ذ�^ ا���V، و�� ��0 �0 ح��J ا�C"اء أ�� �JIرات إ	 �I ^�"C 4"��، و�� 

 ���9I �ًcو".���"ة �� آ�ن ����19I �ًI ا�:�&9� ا����د�� أن ت$��" �dرج ا�=9 ����4 أ�"اده� وآ�ن 

19I أن ت�"ك �ت��=ً� ;� ^�L� ن�9=J� د�ا آ9! آ�ن ا���L0 ه� �j"19 ا�I 0أ�"اده�، و��  ا;V% أح

�0 إ�����S ت�:"ض ���V"9� و�J�م . �@�آ% %Mا��� آ�ن� ت r�Mأن ا� ��R:� ح�a� آ�� آ�ن

 0I ثا��"اV=�ن �4SJ 6.��ت ����، ���ن ا����د ��$�ن أن ا�M.��ت ا��SJ�I� آ�ن� ت��

��. إ'"ا&�%�Iن و�Kحa� ا�آ�ن  آ�ن ا����د �"'9�ن إ�1 ا�[�رج �� �9Q آ�� د���� �0 أ�% ا��:=

9ون . أن ا�"��V� ت��� ن��� داوود ا�$ا'��J�� 0�و��0 �� ���J% هLا آ�ن ه��ك �:W ا����د 

 �ً�������6 ح$�'� �ًا �� ا�و�� ���� 19I '=�% ا���Fل ا������ ��'r ح=�� ا�Lي آ�ن �$�@�رًا 

���M]C 4ت �� '9 ��9�Iو ���� �VaI 19I ي آ�نLح ا�a� %�&ر�� ^�L0 وا��[��"ات، وآ�^ ا;

���� �� ا�=9 �$=� ا�:�%، وا;�9F� آ�F"ة.  

ت9^ ا����ة وت9^ ا��@+ة j"'� �� ر��&�% I@] ا�$aم وا���ار وا	ن.��ح 19I اdu"، ;ن ر��&�% 

��، و���! ت:�9 هLا آ9! وه� �:�9&�I �� n� 0�c ت:�9 د��! ��I 0&�9! ا������ و�0 ا��ر'� ا�:="

�! �� 6�رة وروح ا�����4 ا��9=� ا�Lي ���$�9، �"أى ا	'aم ���F% أ 4����أ�9V� ���د�� �� 

 ا��$�:�" ا���9Sن�، ���ن� �M]C� �I" ا��[��ر C[�M� ت:9] ��� c ���Rر�[! ا����� v=ارت

�"ات آ% ��م ��Mر  ذ�^ زادًا �! ر��&�%، وارت=v حm ر��&�% �0 ��ن� df" �$��ع m�d ا;ذان 

�JF� 0��9$4 ا��� %��0��S� !9:� �9$ إ�1 ا��:� 4����هLا آ9! . ���:� ����ة ا�فء، آ�� رأى أadق 

�:"�� ��;د��ن ا�aF�� ��زداد �J� و���Jً� �+ن  <�I ن�آ �ا��$��� �ر'إ�1 ��ن� ت:�9 ر��&�% �� ا��
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0� ا���ادI� وا���ار ��$� 

.ا��$���aت
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ر'� 	'���� 0�ر'�� ت��4 ر��&�% وز�aء> �   �� ا��"ح9� ا	��ا&��6�رة 



 38 

  

اد��I	ا �ر'��� �� ا����ر'�� �=و ���� ر��&�% و'v ز�a&! وأ� 6�رة 

  

زد 19I ذ�^ ا�."6� ا��� ت�$"ت �"��&�% �0 وراء ذ�^ وه� ت:a� !�9ث ��sت �@�% ���اٍز وه� 

 ر��&�% ��9� أ���ر �� أ��% ���V@�! ����، ا�s9� ا�:"��� و�I ن��؛ �������S�	ا �s9وا� �ا�:="� �s9ا�

 ����$��� v=ت"ت ���RV م، إن���ا�� ���I �� ��'�$ح ���RJا� C0 أ�أ���ر �"ن� ت�:9] ��$�&% 

���� [9:�� ��  .وا���M�ن�� و

� ر��&�% ه� I"ق و��$� د��ً�، ��:�1 أن �B9SM ا�$��I ���) '�م �0 ن�ح(�� ��ء �0 ا'� ا�$�

، وإ�"اه�� ه� � ��� إ'"ا&�% و� ا�:"ب، �� )ا�"اه�م/إ�"اه��(وه� ا�Lي ���ر ��! أ�� ا;ن=��ء 

���ن�' �ًRأ� �أن ا�:"ب ه ��:�.  
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أ�� ا���M�ن�� ��� ح"آ� '��'��، و���� ت� ا���@د وت� ا	'���Sن� وت� ا�Lي ��� ا�$aم 

�� اً	 وتS"�ً�؛ �p� ^�Lن ر��&�% �"ى أن �0 ا;�Sdء وا��:��n، آ�� ت��I0 وا�:��9ن�، ا��� ا���

  .ا���ر�[�� ا�I=�ر ا��"آ� ا���M�ن�� �9JI� واحة

 ��آ�� �#آ أن ا����د�� ��$� ه� ا���M�ن�� ;ن ا����د�� د�0 وأت=���I آ% ����ن ������د��، أ

 "�j ���� ن�ر��� �� �'��'� �ح"آ ��� �ن����Mا� �ن����Mا� �ن ا��"آ�وأ'�س ت� ،�ُRدي أ��ا���

  .ه� أن�� �أت 19I أن�� ح"آ� ت�"ر ا����د

 ��I����	وا �ت �� ا��"آ�ت ا�$��'��������و�� ���J% هLا آp� !9ن ر��&�% 	 �4R أ��6ب ا;د�

��0�J أن ا��[�9.� �� '9� واحة، ��aًF ه� 	 ���� 19I ا��0��9$ ����@د وا��S"ف، �% �:�9I �9 ا

 ا��0��9$�I 4'ا;آ=" وا;و �ا�@"�� �I د������ وه� a'	0 ا�ال ه� ا;'�س �� ا��I	ا.  

�0 ا����د ��9F�ن أ���ن�� �+ي ح�ل، ��L^ ه� 	 ����  0��aا ا���9�V 0�L"ى أن ا���ز��0 ا�� 	آ�� أن! 

  . ح"آ� '��'��19I ا;���ن ���:ً� �����ز��، ��;���ن�� I"ق أو أI"اق وا���ز��

������� �pن ا��"آ� ا���M�ن�� آ�� �"اه� ر��&�% و�j"> ه� �F% ا��"آ�ت ا�$��'�� ا;d"ى �� 

  .ا�:���، و�� آ% ح"آ� ��� ا��$��B وا��@د

 "df 0 ��ن��ا����د ا�0�L د9d�ا و�Cرآ�ا �� ���زر آ��`رة د�" ��'�0 ت� إن �r�R ر��&�% 

�� حث �� 6="ا ا���� ���9I ���["وج �0 ا��9� ا� ^�Lر���0 ور��ل د�0 آ=�ر، آ %=V 0����د�� 

دًا �ًا و��0 �: ا���`رة ��ذا حث؟ @��و�Cت�a، ا�Lي آ�ن وز�" ا���ع و���V ه� �Cرون وآ�ن 

ة � �Jو� !=M�� 0� <���Vا �[="20أLه %��J� �� ،�ً=M�� 9J�� و�� �ً��C %:.� �� �ً��I < حa� %�&ر�� 

LJي زار ا�Lم ا��I �� ��9+ن  1993ا����"Jا� �آ����، ا�Lي �V% ا�LJا�� d@� أن �:09 أن! ت�� 

 m9ا�"Q �� �د��ت ا���a&�:0 ا�� 0��9&�I) �� %�M.���� ��� ا�:�&0��9 '��:"ض %�V�9 و��"Jا� �MV

�0 ا���س �:�"c�ن 19I ا�LJا�� �dف  ;ن ،)ا�M.��ت ا������ �ً=Rj !ا��09 ذ�^ �"��� �Iإذا أ



 40 

=V�:�د �0 ا�R=�ط Iرون و�C ���Vت�� إ aت��Cرة 6="ا و`�� �� ����� ،�9��"Jا� %F��Lن�  �

  .ا��=�ر

�� و�J�ل ر��&�% إن! ��I "آL� 4آ�ن��"ي ح�ارًا �4  ا��9.`��ن ا9Q ���S�h=�ا ��! أن �:�% 

��K��س وه� ر�% ت�.�Lي �� Jًا �� ا�� 0����� أراد���دي �Iو ،����S$9.ر��&�%  ا���"�" ا� 

<إذن �0 هLا آ9! ). ر��ي ه�"ش ��m ��6�ن�ً�(  �����ً� �9I! ا'�! أن �19I vsR ا��"س و�

��� ا��."�] ��0 ا����د�� آ�0 و��0 ا��"آ� ا���M�ن�� وا����ر'�ت ا��� �J�م ��� '��'��ن أو 

  .أC[�ص ���د

��! �� أو'�ط ا����د، وMd�6ً� ���د  ا�ول ا�:"���، آ�F"؛ �% ر��&�% ��زون ه�� ه� ن��ذج ���

إن ر��&�% �#آ أن ا����د ا��9=��0، آ���ذج ���9�د �� ا�ول ا�:"��� �� ���ن�ا ح�c"�0 �� أ��ات 

 %=V ر�9.� Iو %F�، و������� �� ��0 ا����د ا��9=��ن �.�"ون �� ا�["وج �0 1948و�[�SSت 

  ).��=��(�aده� 

=�� 0��"اح%  19I د�وج ا���"d ��9�I ^�Lم آ�I 1ا;ر�:���ت وح� L���0 � آ�ن��1967  v�S]�� 

�0 ا	ن��L� ،`�9^ آ�ن �:�K ا����د ا�0�L ذه=�ا إ�1 إ'"ا&�% �: ذ�^ �"�ون  "�����ت أ��=�� و��

 �I��Jذه=� إ�1 إ'"ا&�% و�� ن���� ا� ������Cً� واحا ه� ا;�0 وا;��ن؛ هLا �4 و��د ن$=� 

�Mف ا�  .��ن� �0 أ�% دو�� إ'"ا&�%ا;�و����� ����J] ا��

 ��� %�و��0 �: ��Vم دو�� إ'"ا&�% �6ر ا����J�ن ���� �:�="ون أن إ'"ا&�% ه� �����Q ا�Lي 	 �

  .�I!، و�0 ه#	ء ��� ا���@د وا���:�M، و���� آ�L^ أ��Fل ر��&�% ��زون ور��&�% �aح

ون أن اw ه� رب ���4 ا;د��ن J�:� !9F� 0�;ن! ه� ا��Jدر 19I أن �:=" 0I ن.$! ر��&�% ��زون و

����ad 0 ���:ً�، وهLا �� رأي ر��&�% �$�% �9�I� ا���Jرب وا��.�ه� وا���ار؛ وه� �"�v ��0 هLا 
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 �:Vو���ذا و ��� vSd 0� ��":�� �� 0�و��d 0"وج ا����د ���Q ��=�� 0=ً� إ�Iدة وإح$�ن V"اءت�� 

  . و�� ن��&��� و�� ��=�s أن ���ن

  

   5Hج�ا �� �����؟��Cذا

  

�0I g ح��ة ا����د �� Q"ا�m9 و���sزي، �� ���� �ً&�=� ��=�� 0�ث ر��&�% MV 0I� ا�["وج ���

  :، أي ��V L=% و	دت!، ��J�لMV1945� ا���Kه"ات ا��� �أت ���I Lم 

ن� أ�Vرب �$���ن �� �Cرع ا	'�aJل، و�� �Cرع آ�ن ا'�! �Cرع ا'��=�ل، "�I آ�ن m9ا�"Q ��

 �JS�����، آ�� نLه� �� ا�r�M و�� �:W ا����'=�ت �`��رت��، وآ�� نLه� إ�1 Jا� ���V"ب ا��

  .�� Q"ا�m9 ا'��� ا��دان وا��9و، ;ن �:�K ا����د آ�ن�ا �Lه=�ن إ�1 ا�=�" ه��ك

آ�ن� ح��ت�� �� ���sزي وح��ة �:�ر��� �� Q"ا��Q m9=� وآ�� ن�m ���:� ا�$." وا�`��رات ا��� 

ت�:% ا����ة أ��%، وأذآ" آ�r آ�� ن��.% �"ت�0 �� ا�:�م ونLه� �� ن`ه�ت وإ�1 ا�$����، �� آ�ن� 

���sزي آ�� نLه� إ�1 '���� ر��m وا��"�� و�� Q"ا�m9 إ�1 '���� ا��دان، وآ�� نLه� إ�1 

 ا����9 و6=�ح=Iم و�F9أم آ %F��� �+ت� ���ن�ن I"ب آ=�ر �I �ً6�Md ��&��sت ا�a.ا��.  

�0 ا��@�آ% ا��� آ�ن� ����دة ��L ن����ت ا��"ب ا�:����� ا��Fن�� آ�� ن: �j"19 ا�I ت9^ ا����ة n�

  .و���ء ا	ن��9` إ�V ��=�� 1"ب ا	'�aJل

 ت+'m دو�� :� �ً6�Md ،���'"ا� "�j `�9ن�	م ا��� 0�c 0�و�=و أن ا�ور ا���� �j" ا�"'�� 

���:�ون �4 ا����د ا�0�L آ�ن�ا �:�9�ن 19I ذ�^ إ'"ا&�%، ه� ت$��% ه�"ة ا����د إ�1 إ'"ا&�% �

، ;ن�� �J���ن إن �0�S$9 ه� ��0Q ا����د ��L أ�.� �Iم؛ )ا�����M�(ا;�"، وه#	ء آ�� ن$���� 

�0 أن��  �j"19 ا�I ��=�� ى�' �ً�Q��و��0 �� ا����J% آ�ن �:�K ا����د ا��9=��0 	 �:�="ون أن ��� 
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��9� 0Q���� �"ون أن إ'"ا&�% ه�  L�� �Iم، 2300 ��J� 4"ب�د، و�J���ن إن�� آ�ن�ا �:�@�ن ���� 

���� آ�ن ����  .��L^ ه� �� �.�"وا �� ا�["وج 

ه��� ا���Kه"ة .  آ�ن� ه��ك ��Kه"ة �� ��=�� وMd�Q �� �ً6"ا���1945m9 ن���=" ��I 0م 

 0��� �J"ب  %�Vة و"�sM19 ا���رة ا��=�"ة وا���رة ا�I250 �� J�3000"ب �0  ���د�ً� و�"ح 

 ح�1 �� أن�س ��0 حR"وا ذ�^ ا��ث أن ا���Kه"ات آ�ن� ت�� 0�I ا����د V؛ وi]C

 0� �j"19 ا�I ن�ا ��."��.Vوو "��� حR"وا ه��ك �� �.:9�ا ��Cً�، �% ت��ه9�ا ا;�I ن��9` ;ن��	ا

h %d  .��Jف ا���Kه"اتا'����د �:W ا���س ���، و��0 �4 ا�V"اب ا�%�9 �أ ا����د ا	ن��9` �� ا��

�I��6 0� ا	ن��9` ��� ��:9�ا ا����د �[���ن و�.�"ون ��  "�هLا أ�Cر إ�Cرة وا�c� إ�1 أن ا;

ا���"ة �dرج ��=�� ح�1 �+���ا 19I أن.$�� �0 أ�� ه����ت أd"ى، Md�6ً� أن ذ�^ ا����م حث 

 ا	'�aJل وd"وج �� و�V و��د ا	ن��9` وأن ا;�" '�`داد Sd�رة إذا حث �"ات أd"ى �:

 إذا d"�� ا������ ا	ن��`�9��L� ،^ أراد ا	ن��9` أن �=:F�ا Cن أ���' "�ا	ن��9` �0 ��=��، ;ن ا;

ا�[�ف �� 9V�ب ا����د ��["��ا �0 ��=��، و���0 ح���� �aن��9` أن �"'[�ا ا�:اء ��0 ا����د و��0 

  ".ا�:"ب

 ��ز�ً� أن . �"ة، و��0 �� �["ج ا����د آ��9و���.:% �أ ا��.��" �� ا��: "و����4 ر��&�%J�Iوأن� أ

�0 ا�=�Jء وا��:"ض  �I"ف وا��ا�4 ا�[ا�Lي حث �� ��0 رj=� �� ا�["وج �0 ��=��، �% آ�ن �

 وأr�I؛ هLا �4 ا	�I"اف ���Cن أ�ت� V ى"dت أ���د ن$=� �0 ا����د d"��ا ;'=�ب ����

�������، آ�� ذآ"ت،أ� J� ��=9j;ا �� آ�ن� ت=�0I g ا;��ن وا	'�J"ارأ .  

 ���I 0�� ��0 .  �أت د�:�ت �0 ا����د ت���" إ�1 إ'"ا&�% �� ��اd"1948 و 1945�ت9^ آ�ن� 

 ��� حJ� ،���م ���ت� ا���"ة �� ��=�� ا��� '��9 ا�:��9�، وآ+ن ا�:��9� آ�ن� ��=�آ� �@�% ��
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��� وا�ي أن! حR" ا;حاث وآ�ن ��Cً� �� ا�:@"�0 �I ^�L� ،%�Jوا� B�Lرأى ا� ،�ً=�"Jت <"�I 0

�0 ن.$�ً� ���9"ة:�$�  .��ءت ���ت� ا��$��% وا���"ة آ�ن ا����د 

 0� ���� "�C �� %�&إ'"ا �ن دو�aIت� إ ���I1948 ث ��ءت ا;d=�ر أن ه���ً� df" أآ=" '��

أ� ^�L� ،س�ا��. �� �ا���] وا��"اه�  ا����د �� ��=�� �$�:ون ;ن إaIن دو�� إ'"ا&�% '�`�

  .���ا��� أي ه��م �9��ع 0I أن.$��

 ���I 0��1945 0 1952 و��� �J"ب  ��=�� 0� ���دي �� �����0، ا����� ا;و�d 36000 1"ج 

�� حث ا	'�aJل �� ��=�� �� �Iم . 1952 و1948 وا����� ا��Fن�� ��0 1948 و 0��1945 �Iو

ة1951����ت� ا���"ة ت9^  ��J�  ت�����4 ا�:�9 أن ا����ت� ت9^ آ�ن�  ،�ً=�"J0 ت�"�Cو ��' 

آ�ن� ه��ك  1948و�� �Iم . ��6�ن��، وت��% �9I إ'"ا&�%، ت"ت� ;�" ه�"ة ا����د إ�1 إ'"ا&�%

�0 ا�:"ب و�0 ا����د، و��J ا;�" ه�Lا ح�1 تd% آ=�ر ��Kه"ة أd"ى ،0��"S0 ا�� 19�V 4Vوو ،

d="ن� وا�ي أن ا	ن��9` آ�ن�ا ��."��ن و���R�ن �0 ا���Jل �ً	 أ. ا�J�م �0 ا�:"ب و�0 ا����د

�0 ا��d% ��% ا��@�9�.  

ه� ��Jًء آ=�"ًا ان��� ا��@�9� و�Q+ن ا�:"ب ا����د �+ن�� '���ن�ن �� JIم و�Jآ=�ر ا� %d ت:�

�ًRن أ��� . أ��ن، و�0 أراد أن �=1J=�' 1J �� أ��ن و�0 أراد أن ����" '����" �� أ:� ���V ^ذ�

�� �J"ب �ajp� 0ق ا����ت� و��:�ا ا�$." �:ه�ا����:� ا�:"���  �J� ^�L5000، و� �ً=�"Jدي ت��� 

  .��1967 ��=�� ح��I 1م 

 �ً6�Md �9��� ح��ة �� 0� إajق ا����ت� و��Jء هLا ا�:د �0 ا����د �� ��=�� �Iدت ا����ة :�

�V	اآ�@�ف ا�=�"ول وت�$0 ا����ة ا �ا�� 4�أ ا����د �@�رآ�ن �� ���	ت � J� ،�Mد�� �� ا�=9

ا�:�% ا��[�9.� ��� تM% ��=�� إ�1 أح0$ �$����ت ا����ء وا�"�dء، �p� ^�Lن ه#	ء ا����د ا�J� 0�L�ا 
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�� 1967ح��I 1م �I 0�� �� ���� ���، 1967 و1952 ����ن دا&�ً� إ�1 ��=�� ا��� C�I�ا أ��% أ��

 و'jش ���9 ح��ة ر�I J0 أن ن�$�ه����� 	دة �:."  

  

�� ا1ح�اث ��م �c1967ت  

  

��J% ا���0 �� ا���Kه"ات ا���aS�، �� ذ�^ 1965ا��@�آ% �أت ���I Lم : "�J�ل ر��&�% L�� و

 ا���Kم c ه"ة آ�ن��K0 أن ا��� �j"19 ا�I د�ا��� c ه"�0 �����"ك�Kا��� W:� أ� �V�ا�

  ."��S�$� �� 0:�ا �:% �Cء ���9��� ات���ا إ�1 ا����دا���آ� �� ذ�^ ا���V، و��0 ;ن ا����Kه

�� آ�ن ��ث ����V Lم دو�� إ'"ا&�% ���I Lم  �Rd �� �ث ه؛ أ�� V=% ذ�^ ��9 1948هLا ا�Lي ح

  .ت�0 ه��ك �@�آ% ��0 ا����د وا�:"ب �� ا�=aد ا�:"���

ا�� �Iم � L���V ، "�j 0=% ا��"ب، أذآ" أن �:W أ6�Vء وا�ي و�0 آ�ن�ا1967و !:��9�ن �:�� 

�$+�� أن ا����د  0I ن��ا����د وآ�L^ أ6�Vء و�:�رف �:W ا����د ا��9=��0 اdu"�0 آ�ن�ا ���

  .'�9�J�ن ��L^ آ�ن ا;6�Vء ���M�ن وا�ي ���["وج V=% ا;حاث

���� أ��V أ'=�ع �0�S$9 وآ�ن ه��ك ت���4 ت="�Iت ����K� ا���"�" ا�.���S$9� و�Vم ا�� "�C �� د��

�0 أن�� آ�ن�ا ��$�ن أن�� �:S�ن  �j"19 ا�I ،0��=�90 ا��ا��9=��ن ��	�C"اك �� ذ�^ ��j %F"ه� 

  .ت="�Iت ;ن�س ر��� �9�J�ن�� �� و�V 	ح]

> رأ'�، وآ�ن ا'�! C.�]، وآ�� �s6"ًا، وآ�ن �I [9ي أحLق ا�a�9� �=ة أذآ" أن�� ذه"�

 '�+ت� ��م ���9�J ��!؛ آ�L^ آ�ن ��ث ا�@�ء ن.$! �:�="ن� 6�m��� ،!J �� �� أذن� aً&�V إن!

���ت ا��� ��:��% أ�����6 �4 وا�ي وآ�ن�ا ��دون�� وآ�� �Mا� W:� 1آ�� أذه� إ� ���I

^�L� ي   .أd=" وا�
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ن� 0I ا����ء؛ وأذآ" أن 4وأذآ" أن! �V 0=% ��م �I %�:9� ن�ا �+ت�0 آ�ن�Lم ا� ��ن�� ان4SJ ا�[

ون�� �$+���ه� 0I ا�Lي ��"ي ح���� �$��� و�� ت�� �"����� ز��� ��ءI��� آ�ن ا���س �Vت�� �� و

���9I �J.C ��=ت vJ� آ%، وآ�ن��@�  .ت��=ً� ;�� 

 أن ��حث ��� �� J�Iأ <"�sآ9! و� ^�L�67 أن�� J�I0، وأ�S$9� ة ��"ب"C�=� �VaI !� 0ت� �� 

"Fأآ �ا�:��9 ��ات آ�ن� V=% ا��"ب أ'�'ً�آ�ن� �"ت=� �$=�j �ًJ" أن ا��"ب أز�  .؛ ;ن ا���

�0 هLا ا�Lي حث، ن�0 	 نJ�ل إن ا��9=��0 �� ��=�� ه� ا�0�L أرادوا هLا �% إن! حث  �j"19 ا�I

�0 ن�ح�� د���� ���0 ن:�="  ���0 ���ت أd"ى، �����ا �� ت���" ا����د �0 ��=��، أ v�S]وت "����

:Cآ�� أن إ �ً�ن� ح"ام ��م ا�$=�أن هLا ا�:�r ح"ام ت���I ل ا���ر�.  

 1c�.ث ا�وه��ك �0 آ�ن �J�ل إن ذ�^ ا;�" آ�ن �"ت=ً� �! �c %=V 0=�ط �� ا���n ا��9=� ��� ت�

��! ه� أن ا;�" ت� ��"ت�� . ا����'=� �0 أ�% ا	نaJب 19I ا���Kم ا����9 0�و��0 ا�Lي آ�� ��+آ

vJ� ث �$=� ا��"ب�:�0 و�� �� .  

�0 ن��Lة r&3 أن أ��d ا��sM"ة ر��� وآ�ن �I"ه� أذآ" �0 ا�S"ا �9S� rJوآ�ن� ت �ً=�"Jات ت��' 

���د�� إ��ه� �ـ  ��9�� ����Cو i]C "��"دت �9I! ا�@���� ن.$�� ) �� ���د��(����� 19I ا�@�رع، 

�0 أن! �� ��0 ���د�ً�) أن� �� ���دي(���د�� إ��> �ـ  �j"19 ا�I ."  

  

 ���  ��Aه� �5

  

ر'��� 1967 ��ن�� �5�م : "�J�ل ر��&�%�ر'� 	'���( آ�ن أول ��م �� ا����ن�ت �اد�� ) I	ا

�ً� تJ"�=13�ًا����&�� وآ�ن �I"ي �I  . 0�ات ا��� ذآ"ت�� �$��"ة ت+ت��� ��� ت9^ ا;��م آ�ن� ا���

  .أ�����6 و�0 ن:"��� و�0 ا���"ان
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�� ���9I %d" ا��ر'� وه� إ����S ور�% د�0 �� ا�M=�ح آ�� �� ا��ر'� داd% ا�.M�ل، �

�$��� وآ�ن �"I��ً�، وآ�� ن$�4 ا���R} وا;6�ات ا��� آ�ن� ت��دي �B�L ا����د �� ا�@�رع، 

و�Vل ��� إن! �"� ا�9S=� ا����د أن ��`��ا �:! إ�1 اhدارة، �@:"ن� �+ن ه��ك j �ً��C"�=ً� آ�ن ��ث 

ًا�   .���9�د ت�

 آ=�"ة ح�� ��0 ا�:"ب وإ'"ا&�% �["�� �� ��=�� ��Kه"ات V��� �� اhدارة �Vل ��� إن �:"آ�

 ا����د ا��9=��0 �� ��=��c إ'"ا&�% و������� c . 0 ;ن ا��"ب�=�:��و��0 وM�ن�0 آ�� ن4�$ 

ن� هL> ا��@�آ% و�� ذن=�� ن�0�I ث  .�� ت�0 �� ��=�� ���9ذا ت�

  

�" ا��ر'� وا�"�  �% اdu" آ�ن ا�M�J% ا	����S �� ��=��ر��&�% �� ا�.M% و19I ا�@��ل 

0 ��! ه�اتr ���ت�� ��+ت�ا و��:�ون�ا �� إ�����M إ�1 ���ت�� وح������ �Lا���س ا� W:=� %Mات "�ا��

 0� �0 ا��ر'� �� إ��Mل �0 �� �+ت�� أح 0����0 ا��� W:� ء	4 ه#��0 أي ه��م، وت:�ون 
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�� �+Ldن� أح ;ن�� ات9M�ا �+�� �� دآ�ن! ��9 ) ����( وأ��d أه���9 إ�1 ���ت�� '����0، و����J� 0 أن�

��ً� آ�ن �:�% �� �� �ًM]C أن�� رأ��� "�j ،��=إ�1 ا� �����"د ;ن ا���س ه���ا �9I! �� دآ�ن! �." 

و )�d�س(ا����m ا����دي وآ�� ن:"�! وآ�ن� �! ���� وآ�ن ا'�! =� 	 !9�C د���> و��ءن� وآ�ن��� ،

 و���Q� �9I! أن! ������دي ��Jل ��� إن! ���9I أن ن�=:! وأ	 ن���9 إ	 �����9� ا��9=�� وأن ن�I أن�� 

و�$�� ر��&�% و���� ون���M أن ن���� ا���g ن��&�ً� �� ا�@�رع ت��=ً� ;�� �@�آ%، أLdن� و�"رن� 

  .�� Ld+�� ��J�"Q أ��d ا�sM"ى ر���

J�'	ان ا��ان ا'�! ��و��! �[`ن آ=�" �ًا �:�&9� ) ���ت$� آ�ن�(aل d"�� ا���Kه"ة �� 

وه� ���دي �C 0"ق ا�=aد وه� آ�ن �V 0=�9� ا�:�ا�V" ا��� ت=��! V=% ذ�^ �$��0 وه� ) �و'�(

�@��ر �ًا و��j، ه�� ا���س 19I ا��[�زن ت9^ وأح"V�ه� �����ر �@�% �[�r، آ�� ن�0 ا;Q.�ل 

0���I"�.  

S� ،��:������ آ� 	 ن[�ف، وآ�� ن$�4 �� ا���Kه"ات ه����ت آ=�"ة �0 آ�ن �d�س، ا�"�% ا�Lي 

�0 هLا  0�=�:��ا���6" وا���ت ���9�د، وآ�� ن�0 آ+Q.�ل =I ة ���ل���� rت ت���Mات ا�"=��

 0I 0 ا��"ب، وآ�� ن�$�ءلI 	0 إ'"ا&�% وI �ً��C و�� ن�0 ن:"ف �آ9! ���0 �� ن�0 ن:"ف ا�$��'

  .هLا

 V"ب و6���� إ�1 ا��I س إن آ�ن��d د�ً� و'+ل��� m�� �س وه��d !�":� �ًM]C ن�=�� و�

ه�ر�ً� �0 ا���س، �+���! �+ن! �� ��0 ه�ر�ً� و���! آ�ن �"� ت���9�6 إ�1 �����، �"د ا�"�% aً&�V إن هLا 

�����9M أن �=J�ا �� ا�@�رع 0� m�� م�د �� ذ�^ ا���س ;ن ا����و�[� ��� %Rأ�.  

C �� ��=ه"�0 وه� و��96 إ�1 ا��K����� �ً��9� ��ان ا�=9���ر�C ،��Iرع ا�=�رك ا�@"�r، وآ�ن 

�[�زن وا�ي  ������ �J"ب �0 ���ن�� �[�زن ���9�د و �JSآ�ن ه��ك �� ا��� J� ن��"Rن و��V"��

ا�0I ��� 4 ن.$! إذا ه���! ا���س�� �K�9j �MI Ld+� س��d ، ورأ����ا;ر�:.  
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 و���96 إ��C 1ر��I، �� ا�K�9� ا��� و��96 ���� إV ه"ات�Kا�=�ب وراءن� آ�ن� ا�� ��J9j1 ا�=�� وأ�

�0 أن! آ�ن ���ً� �Iد�ً�  �j"19 ا�I !��� 0�ا�@�ء ا�Lي ت:�=�� �! أن ��ب ����� �� ����0 ا����Kه"ون 

 �:� أن ذ�^ آ�ن ح���� �0 اw ;ن ا�=�ب آ�ن ���0 ���! �J�Iوأن� أ ،!��� %�$� �=�� ��� ��

"�s6ة.  

 ذ�^ �أ ا����Kه"ون ��"V�ن �[�زن أ�� ا��� آ�ن� ت���ي 19I أدو�� و��اد ت���% وSI�ر �I

و���� 9��V �9I� ��Ca:�ل وا	ن.��ر؛ �� أ���ء ا��"�] '�:�� أ6�ات ان.��رات �� ا��[�زن؛ وآ�ن 

���9I %d د�dن � Lا��اب وا���9] ا;�sا��[�زن ت�� ����� ون�0 آ�� �� ا�=�� ون أ'�د و�� أح

 19I ح�S=ن	ن� أ�� ��"��0 ا����Kه"��L� ،0^ أ �ً��d ن�d�0 ا� i9]ن� ��� Lا��ا�� B�� 4S�$ن

 إ�1 ا;19I ،19I ا;V% �.�"ة ر��� I�M�� ن آ�ن�d�0 ا���ت اV���dً� ;ن ا� ���9I �ً��d ا;رض

[Jت ا����ا ا��L0 ه��� ��LJن�  ���� ��دي df" ا'�! آ�L^ أح"ق ا����Kه"ون �[�زن �. ن�

�ًRزن! أ��]�  .ا�`روق وآ�ن ����" �� ا�:S�ر و��اد ا�`��� ���� ان.��رات �� 

�I ا�"�I �� أو'�ط ا����د ا��9=��0 وآ�ن ا�=��ء وا�[�ف وا��49 �:� آ% ���ن �$=� هL> ا;حاث 

�0 ا�[�ف وا�"�I. ا��"=I� Md�6ً� ��0 ا��$�ء وا;Q.�ل +�Jر�� ت�Vأ   .أذآ" أن أح

�" ا���س �� c"ب ��ب ����� ح�1 ���5 أن ا����Kه"�9�J�' 0�ن�� 	 �����، و��J ا���ل آ�L^ ا'�

ح�1 و�96 ا�J�ة ا����"آ� ت�4 ا���س 19I �ًV"Q ��:�' �� ،��I ا�=�ب و����� �� ن"د و�� ن.�B ا�=�ب 

v��c آ=�" d��19I �ً أن.$�� و�� ن��"أ ح�19I 1 ا	�V"اب �0 ا�=�ب، �$�:�� 6�ت ا�v��R، وه� 

  .�:"ف وا�ي، آ�ن �:"ف ��.$! و�0��S أ�� ��.�B �! ا�=�ب �: أن أ�:وا ا����Kه"�0

d% و6: إ���� � !$.�� %d�0 ا�v��R أن �.�B ا�=�ب و� �9S� ا�=�ب B�� 4S�$� ف و���d يوا�

ادًا آ=�"ة �0 ا�@"Q� ا��� ��ءIة ��"ى أL0 ا����� "Kأن ت� ���0 أ �9Qو �����S� �ت �������� وه
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 ذ�^ أن ا��9^ أر'% ا�J�ة ا����"آ� ������ ا����د �0 دون :� ���"Iد ���:ً�؛ و�ذن� ن�0 وا����Jوإن

 ا����Kه"�0؛ وأرادوا  ح������ �dp"ا��� �0 ه��كc r�I �'ر���.  

 أ�dه� I�$� أن v��R0 ا�� ����� ا�v��R أن ن["ج ���:ً� �9S=� أ �9Q)���d ( آ�ن� <;ن �

I�SJ��0 أ��م ا���9Sن، ��ا�] ا�19I v��R ذ�^ � . �ً��C ورأ��� ��ان ا�=9��أd"��� ا�v��R إ�1 

�I=ً�، رأ��� ا�@"Q� ت��6"ن� �0 آ% ���ن، وآ�ن �0 ورا&�� ا����Kه"ون �@���ن�� و�:�"ون�� �+ن�� 

اد ا����Kه"�0 ت=f �9	�ً� ح$� تM�ري �� ذ�^ ا���V، وآ+ن اIذ�^؛ آ�ن� أ "�jد و�آ��9 �� 9=�

  .ا���:� ه��ك

���ن ا�:=�دة  19I 0 ه���. وأح"V�>) ا����m(أذآ" أ���ء ا����م ���9I و19I ا��[�زن أن ه��ك 

 ا���M"ي ا�Lي �أ ������9ر��، أذآ" أن ه��ك أن�'ً� آ�ن�ا ��Fً	 ��9=��0 ا��S=�0 و19I رأ'�� ا���ج 

و�B�M �� و��ه�� و����ه� 0I إح"اق ��4 ا���س 0I ا����ن وه� �J�ل ��� إن هLا 	 ���ز 

ا����ن ;ن! ���ن I=�دة، آ�� آ�ن ����ه� 0I ت[��.�� ;ن�� a&�Iت وأQ.�ل، آ�ن ذ�^ V=% حR�ر 

  .ا�J�ة ا����"آ�

  

��S=V �$ذ�^ إ�1 آ��   ا�aMة ا��=�"ة �0 دا�s�� �� ��9dزي وت���� �:
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أت ا�J�ة ا����"آ� ت���9J إ�1 ا�$� ��ان ا�=9�� �� 0���رات ا��=�"ة ��["��ا ��� �0 ذ�^ ا����ن و

م ��B أو ر�4 :� �Q"@ن� ا�"����sزي آ��9؛ آ�ن� ا�$��رات ا��=�"ة ��Ssة وآ�� ن�0 �� دا��9d وأ

  .ا��Ssء ح�1 	 ت�M=�� ح��رة أو ����C! ذ�^

�:�� ��Cً� وآ�� ن�0 Ld+و�� ن vJ� ��� ا;Q.�ل نM" رآ=�� �� ت9^ ا�$��رات ���a$�� ا��� آ�� ن"ت

 Vذا آ�ن ��"ي �� ا�[�رج، �"أ��� ���4 ا��[�زن ا��� ن:"ف أ�����6 و�� "K��� ء�Ss19 ر�4 ا�I

 0�  %.99اح�"�V، أح"V�ا �0 ا��[�زن �� �J"ب 

�9� �Q=� و��S.� وأSI�ن� ا�@�ي وا��J�ة، �:��9�ن� �Iزي و�s�� �� �Q"C `آ"� �� �ً�V#�وc:�ن� 

�� و�96 ا���Kه"ة و��0 �: ذ�^ '�:�� أ6�ات �I ى؛"dة أ"�ا����Kه"�0 وه� �9M�ن إ���� 

�0 أن��  �j"19 ا�I �ًR0 أ��.&�d ط�=Rت�� ;ن�� رأ��� ا��آ�� �� �� ���I ����d 0�"Fأآ ��=Iر �Cا

ه� �I آ�ن� �Q"@أن ا� �ه"ة آ�ن� آ=�"ة وا��@�9�Kع، و��0 ا����آ�ن�ا ���9�ن ا�$aح وو'�&% ا�

aQم إ:� "�  .ق ا���رأوا

دن� I وآ�ن ،W��;ح اa$وا����رة وا� �M:ا� W:� ى�' �أ'�9 �ن أ��ه"ون ���9�K0 ا����� ��

 i]C تJ"�=ً� �� ا��"آ` �+�"ن� ا�R=�ط ���M:�د �"ة أd"ى إ�1 ا�$��رات ا��=�"ة وd"��ا 400

��=�� ��"�$I ةI�V �� ��]�، و��V�ا ��� إن ��� �$"I� ��."�] ا���س وا��"وب ��� وات���ا ��� إ�1 

 �j"19 ا�I vJ� ��9ة وا�@�ي وا����Jوا ��� ا�"Rة وأح�ا����ن أآF" أ��ن� وأحR"وا ��� أ'"ة �

 19I ن�ه"ات �:�9�K���� 0���s@��0 أن�� �� ن+آ% Q �ً��C�ال ا���م، و��LI 0ره� أن�� آ�ن�ا 

ون� Iم ا����'� وو�:Sا ��� ا���J� �� روا ��� ;ن��L�Iوا ،��J�".م ا�����ت�ا ذ�^ �� ا���ن �.:9+�."  
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  �+ ا���C	 �+ ا�����ةا�3#)��5

  

���� ت9^ ا�9�9� و�� ��� ��� أح، ��% واح آ�ن �"� أن �:"ف ��ذا �"ى و�� ا�Lي : "��ا6% ر��&�%

دن� آ�ن I 0 أن� �j"19 ا�I1 '�$��" ا���ل، و�� ت�j �ً=�"J" أن 400'��"ي �: ذ�^ وإ�1 

S�$��� وا�[�ف، وآ�ن� ه��ك �C&:�ت ���� أن�� ��:�ن� �� هLا ا��وء آ�ن M���9 �$=� ا�I ًا"

�ً:��� ���9I ا�RJ� ن� آ�  .ا����ن وح

 %���$� !=C زي �6ر�s�� 1ع إ��ا ��� إن ا�"����Vط ا��=�ر و�=R0 ا�� �I������ ا�M=�ح أت�ن� 

����� وأن ن=1J ح�1 ن"ى `9� �� �� ا;��روا�V"ح�ا ���9I أن ��R"وا ��� آ% �� .  

�Q 0:�م  ���`9� ���9� ) أرز ود�V] وd=` و�j" ذ�^(�: '�0��I تJ"�=ً� أحR"وا ��� �:��9�ن� �Iو

اد Iأ ا��$�ء �� إت�� ��% �� �$��S:�ن؛ �� �أت ا;��ر ت$���C "Jً� �@��ً� و�I�$��Q=� وح�و��ا 

�$�J"ة �@�% آ��%، �����"ة و "�j رن���ا�[�ف آ�ن� �$�19I 0�"S ا���س؛ ا�S:�م، و����J� 0 أ

ة �� ��� a� �ً��:Q %ن+آ ���Jا�"��ل إن 4 أو 3و� �����+� �ً���  أ��م ;ن ا�R=�ط '+��ن� إن آ�� ن"�

ن� ر�� ����! )آ�C"(ا���9 	� أن ���ن ��L�حً� 19I ا�J�"S� ا����د�� �I ط إن آ�ن�=R؛ �$+ل ا�

  . ��� د���ً� ح�ً� �: ذ�^ و�6ر ا�"�� �B�L ��� ���:ً�أن �B�L �+���! ا�"��ل �����hب ��9=�ا

 0��"ة �s�آ�ن ا���ل �@�% �Iم ح�ً	 '��ً�، و��0 ����$=� ��� آ+Q.�ل آ�� ن@:" وآ+ن�� �� رح9� أو 

�0 أن ا��=�ر آ�ن�ا �� ه�  �j"19 ا�I �� �ً��C اء:' ���� ،iMJا� �� ���I أ"Jات ا��� ن"��sا��

  .وح`ن وd�ف آ=�"

��J� 0��ً� �� ��ءن� �:W ا�R=�ط و��V�ا ��� إن ا�"��ع إ��s�� 1زي �6ر �20 ه��ك �� �J"ب �� 

6:=ً� ;ن ا���Kه"ات '�:�د ح��ً� إذا ر�4 ا����د �"ة أd"ى، و�Vل ا�R=�ط إن�� ��S�$� 0:�ا 

 �ًF�� ��=�� رج�d 1���9 أن ن���" إ�I ا�ح"�Vوا ،�� 0�0I ح������ إذا ه�� ���9I ا����Kه"ون 
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�m�a واحة  �=�Jح ��� ا;��ن، ��ت.] �:�K ا���س 19I ا�["وج إ�1 إ�����S؛ وأSI�ا آ% واح

vJ� �ً���� 0�"@Iو.  

 ���0 ا�����9 أLdوا �0 آ% 9&�I� M]Cً� واحًا وح�9�ه� إ�1 ا�=��ت �� ���sزي ����:�ا  �9�� ��

�m�a وح����ت �9:�&9� آ��9 ور�:�ا �� ا�M=�ح 0�ذ�^ ا�M=�ح آ�ن ���! ح`��ً� . ���0 ��:! 

%V+� vJ� ا�ن ��["���9�� ���0 آ��=ً� ;ن ا���س C:"وا �:aً �+ن�� ت[9�ا 0I آ%  0��� �� 

  .ا�R"ور��ت ا�����

�W:� 0 ا���س ا�0�L ذه=�ا ت9^ ا�9�9� ���4 ا������ت أن �.���ا ا��[`ن وأن  �9Q يأذآ" أن وا�

�0 ������ن إ�1 دواء��R"وا ��! آ% �� �$��S:�ن! �0 أدو�� � ��� I�$� ��.  

 �ً:���JS� ���sزي، و��0 ا��@�9� أن ا���س �6روا �:�@�ن  0��[�� ���sزي آ�� �vJ ���د  ��

 %�I a� ،��]% آ�ن� ح��ة ح�` �� ا��� �د��I ت ا����ر وا��9% ;ن ا����ة �� ت�0 ح��ة�I�' ال�Q

 �$=� ا��R] وا��R"؛ �� ���J% ذ�^، �:% و	 ان@�sل �@�ء، ��Lا آ�ن� ت�ث �@�آ% ��0 ا���س

"Fت أآa&�:ر�� ا��Jوت %Rأ� %�@� �ًR:� ��R:� 0�  .ا��[�� ا���س ��J"��ن 

 �ً��Iن.$� ز �=Mون �ًJ�"� ن��=M0 ا�� �I���� 4�أذآ" �� ذ�^ ا���V وأن� 6=� أن�� رت=� 

دن� I ���9 وآ�نI15 أن �I�0 ا����� �0 آ% واح �=9Q ً�؛=�"Jع،  6=�ً� ت�c��� �� ����

 تS�رت �:W ا�:�Vaت إ�1 Vت ����� و�VaI أوا �� ���ء� �ً�' ������@=�ب وا�.���ت ا�0�L ه� أآ=" 

���� ��"اV=� ه#	ء ا�@=�ب وا�.���ت ��:"��  �0 ا�����I� أن �J�م آ% واح �9Qزواج؛ ���� أن� أ

�0 ن�$^ ���9I أ'"ارًا وأهده� أن�� أ'"اره� وآ�J�9� r�ن، �� أذه� أن� �: ��4 ا��:9���ت إ�1 

���J% آ���ن أ'"اره�، و�S=�:� ا���ل �� ت�0 �ى أح أ��ال، ����  �ً��C ن��S:� �� إذا ���I "=d+'

  .ن�9S أ��Cء أd"ى ��د�� ���J% ا�����ن
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 [�R0 ا��آ�� أذآ" أن ا��@��"ات آ�ن� ت�ث ��0 ا�"��ل �@�% واBc وذ�^ آ�� ذآ"ت 

 و����as�'�� ��Iل ذ�^؛ ��aًF �� آ% ��م أو ����0 آ�ن� ت�ث �@��"ة ��0 وا���J� ،"�R أن�

�0 '���ن ا���@��"�0 �� ا���م  19I 0ون�"اه ��I����ا���0 أو أآ�L� ،"F^ آ�� أ�m9 أن� و

 �S:� �9! أن:� m�:ث ��$� ا�"ه�ن وإذا آ�ن ا��� ��ا�����، �pذا أ��ب i]C إ���� ت�ا�[ 

  .ا�"ه�ن �9.�&`

���ن ��ا�ي �+��ال و�j"ه� ��ءوا �"ة و��ت.�ق �4 ا��$#و��0 �� ا��:$�" آ�ن �ه��ك أن�س 

��V 0ل إن! �0 ����C 4ً� ;ن ا����د d"��ا �0 ��=�� و�� �: ��� �Cء  ����وت���ا 0I ا���ن؛ 

��V 0ل إن! '��4 وإن! �:�"ف �+ن �9I! د�0 �"� أن ��:!؛ �:�K ه#	ء آ�ن ���� وا�ي �+Ldون!، و

���9I ��  .��زع ��� ��R&4 وأآF"ه� د�:�ا 

��� ا�=��Rء ا'�! ا���ج ��Iد ��رو�0 وآ�ن ��9^ � 0��0 ا�0�L أت�ا إ�1 ا��[�� ��9��J� وا�ي ر�% 

�0 وا�ي؛ هLا ا�"�% ��ء �:"ض 19I وا�ي �:�ن�! ���I=�ر أن وا�ي آ�ن  !�I�R� Ld+و� ����6

�+' ���Iو ،�ً.�Kون �ً.�"C !:�! أ�� 0I آ�.�� �:�ن�! �! �Vل إن! �"� أن �@�"ي �I% وا�ي 

 '."ن� إ����، و���.:% ��ءن� ��@�"ي :� �� �+ن! '�+ت� إ�1 روIن�، وو".' %=V اLآ!، وآ�ن هa�وأ

 آ% �Cء؛ ود�4 ا�"�% J.� 	 1ًا ح�"SR��0 وا�ي أ�aآ! �������V rM ��ا�] وا�ي 19I ذ�^ 

ً��0 ا��=�9 % �10�ا�ي VaQذ�^ إ هLا آ9! �4 . ا��$��] �� ذه� وأLd آ% �Cء و�� ن"> �:

  .ا;حاث ��"اآ�� �: ذ�^ �� رو�� '=� ا��"ض ��ا�ي 

 ��:�' ���I ل�.Q+ات، ن�0 آ"&�Sا�["وج إ�1 ا� I��� ن��s9أ� ���� ت� ا'�:ادن� �9$." إ�1 رو�I

ن ا��`ن �0 ح���� �19I 1sS آ% �Cء؛ و�أ أن�� '�Lه� إ�1 إ�����S ���5 أن�� �vJ ن`ه�، و��0 آ�

�:�ر��� �� Q"ا�m9 و��I �"ى ��� وآ�ن ا�R=�ط ���=�ن �+ن Q"ا�m9 حث  0I ن�ا���س �$+�
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 d�ف ا���س ا�0�L ��� أ�Vرب �� �C�� ،%Rزي آ�ن أ��s�� �� د وأن ا���ل�ا��� W:� %�V ����

��� m9ا�"Q �� !�  .ن �@s�ً	 ���$#ال Q���I"ا�m9، وآ�ن ��ا�ي أd�ان وأ��dن وأ

ا �9�V 0�ا ��� وآ�ن� ه��ك ا�"أة �0 أ�Vر��� ت`و�� �"�% �V �9$"رت ا�=�JءI ��  ".'��"ن� ���:ً� 

  

	��C�ا �cJو ���% إ��8��6ل إ��ا  

  

ه% '+I�د إ��s�� 1زي �� ا��S&"ة وه� ت�S" ��� �� ا��� ذاه=� إ�1 رو�� آ�� أ��" : "�J�ل ر��&�%

�� ه. .  أd"ى �"ة���L،!�ad 0ا ا�@:�ر ا�s"�� ا�Lي ��`ج �� ن.$� ��0  %=J�$أرى ا�� 	ل �� 

    ؟ى �V �ًJ�"Q !�ad 0"�=� �9:�دة و��0 ح`ن 19I �"اٍق 	 أر

 0�> ا�"ا�4 JI �� دي آ�ن��� ������ رو�� ا'�J=��9 �� ا���Sر ���د ��=��ن و96�ا V=��9 وآ�ن 

 ذ:� ،m9ا�"Q 0�����"��I �� 0"> ا'�! ر��&�% �aح  ��]��^ ن9J�ن� �0 ا���Sر �� ح��aت إ�1 

���� �@�% أو'4  ���"Iو m9ا�"Q 0��4 ا����د ا�0�L أت�ا  ���J؛ �� ذ�^ ا��[�� ا�����ب ن��"V ����Sإ�

ًا�  .ا;d=�ر و��حث �� Q"ا�m9 ت�

��0 ن�����؛  �=�"V �JS��@�9� هLا ا��[�� ا��[�� �� إ�����S آ�ن �[��ً� 6�dً� �������"�0 وه� �� 

�0 أورو�� ا�@"�V� و�0 ا�:���  0�"���� aًF� !�� ��� ،�.9�]��0 ��$��ت  �ًS9�]� �ً��]�أن! آ�ن 

 ،�ً:cا���ا�g��F؛ هLا ا��[�� آ�ن� ��! �@�آ% ;ن ا��$��ى ا�:�م �� ا��.��" و�� ا����ة آ�ن �$��ى 

I إ�1 ��ن� �ق '��"S� %��aًF '�ء ا;adق وا��:� م ا	ه���م ������K�، آ�� أن^ ت� �� هLا ���

ا��[�� �0 �@"��ن ا�[�" وت� ا��:�رك ا��� ت�ث ��0 ا���س، ��:=�� �0 هLا ا��� ا��9�ث ا�Lي �� 

  .ن�:�د> �� ح��ت�� آ��9 و�� ن�0 ن��4V أن ن:�@! �� ��م �0 ا;��م
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�� و�ن� أن.$�� �� هLا ا��[�� ون:�n ��9^ ا�J�"S� 6"ن� ن���1�I !�� ي آ��Lدة إ�1 ا��[�� ا��ا�: 

ه��ك ��J� 0 �� هLا . �� ��=��، ;ن�� �����Jرن� و�ن� أن ذ�^ ا��[�� آ�ن ��� �� ���J% هLا ا��[��

ة ت:�=" Q��9� و��:=�، و�� ا����J% ه��ك ��J� 0 5 إ�1 4ا��[�� �0 ا����د ا��9=��0 � أ�C"، وه� 

0�I�='أ vJ�.  

C 0��0 ا;آ% ا�Lي �� أآ0 أ�] �� ن���K!، وا��@�9� أن ا�S:�م أن� �M]Cً� آ�� أ�Iن�  r.:ة ا��

�ً� �j" نr�K و���@" ��V! ا���Lب، �����:� 0I ا;آ% آ9! �:Q م ��� �� ذ�^ ا��[�� آ�نJ� ي آ�نLا�

�0 ا��"ض أو ر��� ا���ت، ��L^ ا�V"ح� أ�� 19I أ�� أن ن["ج  �ّ9I أ'"ت� ���d 1ح� ،�ً=�"Jت

�" أ�"ن� �+�� J�"Q�، �["��� إ�1 رو�� و'��� �� ��ق �s6" ����'� وإ���ن��ت�� إ�1 رو�� ون�

 �='���ن� �:W ا���س �: ذ�^ �� ا��M�ل JC 19I� �s6"ة �s"�� واحة I�' Vو ،�:cا�ا���

�� �ً��C.  

 أ�C" تJ"�=ً�، آ�ن� �0 أ6:� ا�.�"ات ون�0 ��ز��� ن:�ن� �0 أ�"ه� 19I 6ا�.�"ة ا;و�1، وه� 

ن.$��، هLا ��ق �� آ�� ن:�ن�! �0 أ�" إd"ا��� �a� 0دن� وإ�=�رن� 19I ت"ك أ��ا��� وأ�aآ��؛ وأذآ" أ

 0��0��a ���! ��=� �� 7أن �"وة وا�ي ��0 أ�aك وأ��ال آ�ن� ت���6ad �� %M إ�1 �� �J"ب  

�V�ذ�^ ا�.  

�0 ذ�^ أن ا��[�� �$=� ،��Vadر أ�� ا	a�dط ��! ���$��ت �[�9.� ا��[�� �� إ�����S ح�� ��! أ

 �ً��d 0����0 ا	�V"اب  ����=C ن�:��� ���I��� ى، وآ�ن�1 دول ا�:��� آ�ن ��! ��&:�ت ا���C 0�

�0 ا;�"اض وا	ن�"اف ا;�Vad؛ وأذآ" آ�L^ أن ا��[�� آ�ن ��! �0 �$��ن�� �ـ  ���9I) اءIأ

����0 رو'�� و����ا، ���ن� ه��ك �) ا�$� �ً=��j دا&�ً� وه� �Q"@وآ�ن� ا� ��"M�:آ% �$=� ا��@

%d  .ت�
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 ��� �J�9ًا، �� ن�0 ن"�Fآ m9ا�"Q 0� 0�Lد ا������� �J�9أن�� �� ��=�� �� ن�0 ن �أذآ">، وه "df ء�C

إ	 �� ا����'=�ت إذا ذه=�� إ�Q 1"ا�m9 أو إذا ��ءوا ه� إ��s�� 1زي �� ا����'=�ت، �� ا��[�� �� 

 إ�����S 	ح�K ا�."ق ��0���Jدات وت�I %زي آ�� ن���s�� 0� ���د ���sزي و���د Q"ا�m9، ون�0 

 �� m9ا�"Q 0� ح��aت ت� �ً=�"J����� ���Mح�� 5ا�J"و���L� ،0^ أذآ" ��م أن و6% ���د ا���رة 

m9ا�"Q 0� ا��6�ل، ��:�=�� وت$�ء��� �J� ���I% ��� إن ه#	ء �I �����cو.  

ر�� آ=�"ة �ًا، ��9 ت:�=�� �:W أ��Vad ن�0 ت��J��R ;ن�� C:"ن� أن ه#	ء� ��I ن�9.�]� 

 ��Vadآ�ن� أ m9ا�"Q 0� 0�"df د�ذ�^ ت:"��� إ�1 �� وتM"��ت�� و��0 �� ���J% هLا أذآ" أن�� �:

��  .وتM"��ت�� ����زة، و��0 أو��^ �� ���J�ا �� ا��[�� وإن�� '���ا �� رو

�L�� 0ب ������I 0�ب ���د ا���رة أن�� آ�ن  �����0  و <L، وه�ل ا��@����I;0 �:% اI رع��� 	

 �ّ9I ض"I ����ة ���9I و	 ن:"��� �aًF�� ،%=V 0 أذآ" أن واحًا �ا;adق وا����ر'�ت ت:�=" �

أن نLه� ون�K" إ�1 ��&:�ت ا���ى ��"ى آ�r �.:09 ون���M �+ن أآLب 19I وا�ّي وأV�ل ���� 

  .إن هLا ا���ع �0 ا��Lب ه� آLب أ��Wإن�� ذاه� إ�1 �:� ا��"ة و�Vل �� 

ن� �I ت آ�ن��Va:زي، ;ن ا��s�� �� !��"I يL0 ا�:��� ا�I r9�]� ���I �� �$.ت ن��L^ و�

�� ��9 أر �s�� �� �ً��Cزي '�ى ا�����4 ا��r�K وا����"م"���.  

  

e"45ا? +� f�"I���C+ و >��� �cJ  

  

إن�� �� �6� ��ة و�� ت�M �+ذى، �� ��ءت �ت� و�ن� أ�Vر��� و'+��� وا�ي 0I أ�! ���J�ا �! 

��ا ��!، �Lه=�� �0 ا��[�� �`��رت�� �� �Vوأ "df �ًن���و�:�� �I&9� و�� ��`��ا �� ا��[�� �% أ�"وا 
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 0I ��R:� و�$+ل �ًR:� ��R:� [ن و�:�ن�وه� �=� ���� �� رو��، وه��ك رأ�� ا��@��Vإ %��

W:� ح�ل.  

�I 0I !� م� ��C�وا�ي '+ل أ�I �ً�=�]� و���J� !�9&�I إن�� 	 ت:"ف ��C ���Iً� وإن! ر��� ���ن 

m9ا�"Q �� 0 ا�:"ب��:�ر���  W:� . يأ وا�=� ،!�9&�Iو ��I 0I �ً��C 4�$ت أ'���4 و�� ن"�

��0 تJ"�=ً� و	 �I ة� 0�.�]� !�9&�Iو ��I �Jو� ،���I ل+$� ���Lه� إ�1 ا�$.�رة ا��9=�� �� رو

�ً��C ���I تن:"ف���9:��0 ا�$.�رة 19I أ��  %Mو�� ن� .  

 0Iو ��I 0I ���+$� <ورأ �:W ا��9=��0 ��0 �:"��ن أ�� �� ��=�� �`ورون�� وآ�ن ه� �� ��

��ت أن S��cً� ��=�ً� أLdه� ه� و��"ان�� �� ا;حاث وح���9 �� �9:��I&�9!؛ وه�Lا ح�1 و���96 

�وح." ��� �� ��JS� '�ان� �0 ��دم ��� Q"ا�m9 '��رة آ=�"ة ه� و���د> و�d �ً:��� ��9�Vرج 

�ًRد أ��و��"ان�� وه� �� �وزو��! وأ���ء> ا�$� ��I ���� 0ح."ة آ=�"ة ود�.  
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�0 ا�M�ر �:�&9� ��C�م ��زون �I ر��&�% ا��� Q �� �9�V"ا��I m9م  �I����1967  
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Rد ر��ا�:�&0��9 ���"�6ص و��0 ا��� %�J� د�ا��� "��ا ��Jم ه� ���9�J ��.$!، و�V% إن ا�v��R أ

0�> ا����د �� ا�I�'و.  

و> �� �:"�� ا;d=�ر I�$� أن ���� �9Qو �ى ذه� إ�1 ا�$.�رة ا�."ن$�"d;ا �رب ا�:�&9�Vأ أح

 �0I أ�Vر�! ه#	ء �+�s9�ه� �: ذ�^ ��I ��� 1Cي وLا� �ان�� ه"�� ��9�J، وه��ك �J� 0�ل إن أح

�0 ا����د=� ا�Lي ��9�V، وه� ��I 0&9�ا�v��R؛ و��Jل إن ا�v��R ا��9 �I���� !:�  ا�J"���9، ��ء و

و���1 �0 ��ن� df" أن أح .  و��9�V �� د���� V"ب �J="ة ا����د �� ح."ة ����I����:�&0��9وذه� 

�#آة "�j �ا�"وا� <L�9ً�، و��0 ه$��$�9� ور��! و�6ر  �9&�I !تLdه"ب وأ %� %�J� �� ��I أ���ء.  

� ���د آ=�"ة �0 ا�=�g هL> ا��:9�:� �cن ا���"J0 ا���4��S ا�$=:���ت  �� ��9Mأت ت�ت �

�� �"ى، وذه=� إ�1 ر���0  0���ا����R وا;'�9�، ح�1 أن �ت� ذه=� إ�I 1"ا��ت ��:"ف 

��زال  vJ� ا ا����I �� �9�V ��9آ �وه� أن ا�:�&9 �ً=�"Jة تو'�"ة وا�:��� أن ا	���� آ�ن� ��ح

�  .$�9ً� و	 �ري �+ن! أa6 ���ديح�ً� و�6ر 

 �9I ���I ا��LJًا أن ا�"d#� ���9I Vو ،���ا�Lي ت+آن� ��! أن 9&�I� �j �9�V ��I" أن�� �� ن" أ�$�

 ����� �� !�9I �9 وأن! ت� ا������"Jا� v��R4 ا�� ��Vم ا�F�رة �أ ت�J�Jً� ح�ل ا���c�ع :� "�;��

  .�LJا�� وc:! �� ا�$�0 و��ت �� ا�$�0ن اتJ�ل إI$�"��، وه��ك روا�� أd"ى 
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m9ا�"Q �� �9�V ر��&�% ا��� �I �9&�:� ى"dر أ�6 �I����  
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 ا��1J ر��&�% �aح �:�" ا�LJا�� �� Q"ا�m9 وأذآ" أن �aح ه�ت.�� �Q 0"ا��I ��1993 m9م 

��! أن  �9Q ا��LJأن ا� �ح �� �! وه�أن �= �=��s9 أن� و���+ن� ��L^، وأ���s9 أن ه��ك '"ًا �"�

���I %�J و�I&�9! وأن!  �MJ� ف"I !��9 �+ن&�Iا��(وLJا�� ) أي ا�LJ�9 وح�آ�!، وأن ا���"Jا� Ldأ

 4Vو ���r9 ا��:���Rت �pن! '�ف �=أ أوً	 ��:���I W&9� ��زون �$=�  �ً��� B�� ن! إذا+� Iو

��V 0% ون�� وا�M�jب ���9I.  

6� ��$+ل 0I ا����ن ا�Lي د��� ��! ا�:�&9�، وI"��ا أن �aح ا��1J ا�LJا�� �aث �"ات وا���j ا�."

�J="ة ا����د وV"ب �4�M ا	'���؛ هL> ا��:9���ت ��$� ���J� و����� ر'���؛  r9d �ا����ن ه

�0 ا�LJا�� و'+��ن� W:� 0I ا��.��6% وأآوا ��  �=�"V ت��M]C 0� �ً�M]C ��9 أن�I ^ذ� و�:

�� ���، ��Lا ا;�" وc"I�ا 9Iّ� أن�� '���J�ن ���� ا�[J0 ��ب ت� ��=�� �� �Q"@وا� n����� زة�

�0 أ�Vر��� ��  i]C ���I �9ت� J� ى"d;ا �ا�:�&9 �� أن�� �:aً �:"��ن ا����ن ���v=R؛ أJ�Iأن� أ

��س أن�9�س و�Vل إن ه�ت�0 ا�:�&0��9 ت� �V% أ�"اده�� �م ��رد، آ�� �V% ���د df"ون �� أ��م 

 ��� ن:"ف ا�MJ� m9� .ا���Kه"ات �� Q"ا�� 0� ��RJا� �� [�Jا��� B�� ��� أن� أت��1 أن ^�L�

 ا����ة�V 19I `ال� 	0 � ������ ���+آ إن آ�ن ه��ك  �J�"Q   .و��حث، آ�� أت��1 أن ن�

�0 أن ا��"���  �j"19 ا�I ��=�9ا� �و��$#و��� ا� 0� أن ا�=�g �� هL> ا��@�9� وح��9 ه� J�:ن�0 ن

� �:Vت$:1 و �أن�� دو� �ًJ�Jت�"�� ح ��� �ا��9=� �و�� ا�:� ا�$��]، وهLا ����$=� ��� �:�=" ا����نً� �9

�:�� ا�و�� وأن ت���9  %�وراء ا	ن.��ح وح% ���4 ا��@�آ% ا�"اه��، وهL> ا��@�9� ��� أن ت�:�

�����ad 0 أن�� ت$:1 إ�1 أن ت��ن ���� C.���� وحJ�ق ان$�ن وأ �ن، ون�0 ن:�=" أن �J�"S� ن�+آ

���� ت�% هLا ا��@�9� أوً	 	ً�=J�  ".ح% أ�� �@�9� ت�:9] ������د ا��9=��0 	 ���0 أن ���ن 
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�9&�I %�J� ��C�م ��زون �� ��6.� ا��:�ت اح"ون�ت ا	'"ا&�9� �MV 0�  6�رة 
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  �	 ا���"�� إ�% رو��       

  

ي ا�$����ت آ�ن� حJ% ن�Jء ون��K� و�� ت�0 ه��ك �ا��، ��J�9رن�، أذآ" أن ���sز: "و�$��" ر��&�%

 aً��� 4وآ�ن ا����� ،����.C !حً� و����.��@�آ% ا�����I� آ=�"ة، وآ�ن ا���س وا�����4 آ���ً� 

 ���I %��Jن؛ و��0 �� ا������:�ونً� ���Jر�ً� ��"ا�F� ،�ًS] ا���س ��! �:W:=� ��R و�:�@�ن �� أ

 و��! �@�آ% آ=�"ة، هLا ر��� آ�ن �I=ً�، و��0 آ�� �� ���sزي �� ُنِ:ّ أن.$�J:� 4����� ����ة 6:=� و

��! ��+ة و�I�ة ��� أن.$�� ��  ��Ia�Vو��� ا ��:���� 0��� ا��J�J� �� �S]" �=���� أن�� '�["ج 

��  .رو

  

��� ���sزي�  
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�I 1إ� ����1، وأن�� ت�.�dا V زي�s�� �� %اآ�@.� أن ذ�^ ا�:��� ا���� ���� �� رو�I ^�L� ،"df ��

����:�� ا�Lي آ�� ��!،  %F� �ً:���� آ�� �� ا��S&"ة وه� ت��! ��� إ�1 رو�� آ�� أ��" ه% '+�

��Sر رو�� I"�� أن ا	���� 19I ت$�ؤ	ت� آ�ن� ����.� وI"�� أن  ��J� ��Qو��0 ���"د أن و

]� ا�d.1 وأن�� داd% ح��ة أd"ى =�"j� ��I وV !�� �@I يLً�ا�����4 ا��  .�9.� ت��

�� ا���R} وا�@"ا'� وا����> ا�=�"s� �� J�"Q� ت:=�"ه� و�� ���� رأ�� أ�I ����	ت9^ ا ��"I

ا��M"��ت ا��� �� أت:�د ���9I؛ �� ت9^ ا��K�9ت ان����� C:�ر j"�� وه� أن�� �0 أI�د V"�=ً� إ�1 

Jإذا ا�� m9ا�"Q 0��ا �����ن 0I ��=�� و�s�� 0Iزي، و��Lا ت� ���د ��=�� '�اء ��s�� 0زي أو 

ذآ"��ت�� ���� و0I ح=�� إ��ه�؛ و��J هLا ا���ل ح�1 ����� هLا �: أر�:�0 '��، �% إن ا���% ا��Fن� 

 ���' ���I ^�L� ؛���I ا��=�ر g0 أح�د�� vJ� ��=�� 1ن إ��رج ��=�� ����d وا��0 و� g��Fور��� ا�

ذ�^ أن�� �$=� هLا ا	ن��Jل ا��.��¡ �� ن$�4S أن �� رو�� ت��:�� آ���د ��=��0 �� ��JS� واحة، و

��=�� �� !�9I د�ي �� ن�:Lم ا�Jوا�� �ن��[�r9 ��! ا��ا�� وا�� ��"j 4���� �� {�  .ن�
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                    ����� رو� 6�رة 

  

ا��=�ن� �� إ�����S آ�ن� ا��"ة ا;و�1 ا��� أرى ���� ا��9.`��ن وا	�Cرات ا�R�&�� وا�S"ق ا���F� و

�."دات! وح��ت!؛ C:�ري  4� %���S�ر ���9S أن ن�رب 19I ا��:� 4����ا��[�9.� و�j"ه�، إن! 

 4����آ�ن ��`و�ً� ��0 ':�دة ����ة ��S�رة '+ت:�9 ���� أ��Cء �� أآ0 ;ت:���9 �� ��=��، آ�L^ ه� 

 ���د أو I"ب، و��V !�� �� 0�ان�0 ت��4 ا�:�M"�� و	 ���0 أن ��:"ض ��� ��! ان$�ن و������ ;ن��

ا��C %��J:"ت ����:� �$=� اa�dف ����9JI و�9JI� ا���س �� إ�����S ���ن ت.�ه��� �:�� وت.�ه��� 

 آ�� ن���9 ا�s9� �VaS� و��0 آ�ن �$=� ا�:�9J� ا��[�.9��L� ،^ آ�� J� �s9ا� �=$� m�� �ً=:6 ��:�

 ��=��، و�dرج ا�=�� ن�:��% �J�"S� إ����S� آM=��ن ن@:" ��زدوا���، �.� ا�=�� ن�0 أ���ء a&�Iت

�4 ا�����4 �ً�jت��.  
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ة وأ�.���، � ذ�^ ت:�دت 19I ا����ة ا��:� �� ،[�Rا� ���j �� 0 ا;و��0 أذآ" أن�� آ������ ا�:�

وآ�ن وا�ي وأ�� ح"�19I 0�M تLآ�"ن� �+ن�� ��� أن ن���� 19I أ��Vad، �� إن J�"Q� ت:���9 �� 

ر'� ا	����S� ���J �� ن.�'�� ���� ن$�4�S ا�����` و��� �� ��.:�� و�� 	 ��.:��، هLا إ�1 ��=�� �� ا��

����د دا&�ً� �����،  �JFا� %��I أن "�j ن��"ف 	ن�� ��'��"ار ح�1 ����آ�ن� � ����ن� أن وا�ي وأ

���� �@I أن �V 0=% أن أذه� إ�1 إ�����S وح�1 �: �ً����  .�� إن�� آ�� 

 آ�ن �� أ�� واJ� ،�.9�]��[�r9 و�K"وف  4���� �� n�:� !$.ن  ت:� ن.$�ً� �$=� أن! و�J� ي�

 L�� ،!�9Iا �� ���I �� %�@ا ا�Lل ح��! إ�1 ه�ت� �� !�Qت�حً� �� و"����sزي ���j، آ�� ذآ"ت، و

ا�Lي أLd> �� �:�% أي df %�I" �� إ�����S ;ن! �� ��:�د أن ���ن ��5.ً� آ�� أن! تM"ف �� ا��=�9 

ة � آ.�ن� هLا ا��=�9 Vد ���"و�0، و��I 0 ا���ج�  . '��ات6 إ�5 1

 ������ ا�.@% ا��9�ي وا����� و�j"ه��، وآ�ن� أ �.9�]�هL> ا;��ر �:�9 أ�� ��Mب �+�"اض 

 �� �J4 و�S�$� �� !19 أن ��$1 ��=��، و���Iة و���ج �� ا����ة ا��ت�19I !F ا�:�% و19I ا	ن

j ة اآ���ب؛� %s�Cوا ���� �� �ً='��� '��ات �4" أن! اV 4��V=% و��ت! �$��ات �+ن �:�% �:�% 

  .1994و�:ه� دj �� %d$�% ا��19 وت��� �Iم 

 ،�ً:��� ���9I آ�ن� آ=�"ة ��Mي ;ن ا�إ�1 ��ن� هLا ن�0 أ�Rً� ت:=�� ن.$�ً� آ�� حث ��ا�

م Md�6ً� أن�� آ�� ن"ى أ��، ذ�^ ا�"�% ا�Lي آ�ن �:`زًاd 0� !�� 0� "��ً� �� �aد> �+"�� 

 "�.� �� ��"C 19 ����نI ل�M0 أ�% ا��� 0���aا��" ا��Q �� rJ� <ح�"ام، 6"ن� ن"ا�� n�:و�

�ً� واحًا أو '�I� �� أن �:�"> أدن1 اه���م ;ن�� C"�� ���م ح���� ا���Lب وت[�19I r9 ����ن�� ��

19I ل�M�9� ر���Sا� �� �ًRأ� rJي، و��#ون� ا�=�� �: أن ا;� 19I ��� %M��� م�:Sا� �V�S� 

  .آ�ن� �[�زن! ��9�ءة ���[�"ات
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هLا ا����ل ا�:��� أ�" 'aًF�� ،���9I �ً=9 أن� وأ��dي �: أن آ�� ن:�n �� ن:�� �� ��=�� ون$��" آ% 

:� 0���	  أن آ�� '�� �� '��ح� إ�1 رو�� أو '��$"ا أو Q"ا�m9 و�j"ه� و�ن� أن.$�� �� هLا ا�=9

���I %�J وQ �� !�9&�I"ا�Md ،m9�6ً� . ن+ت�! '��ح� "=d '��ع �ًا ه�J:ي زاد ا���ل تLا� "�وا;

!���Iأ �� !��"C �ًRآ�ن أ� %� vJ� <�dي �� ��0 أL19 أ�� ا�I.  

�0 آ% هLا  �j"19 ا�I 0و�� ،������� آ�ن� ت"ا> أ �=$� ^�Lآ �آ�ن� '�� J� ��$.ا�� ��أ�� ح��� أ

�ً� '��ً� 0I ��=���� أ'�:aآ �ً��� ا��J�J� آ�� ���:ً� 	 نLآ" ��=�� إ	 ���[�" وآ�� ن:"ف . �� تJ�ل ��

�+ن ا�Lي حث ��� ه� أ��Iل �V �sCم ��� أن�س 	 ���0 أن ��9F�ا ا�@:� ا��9=� ا���S ا��"�� ا�Lي 

 آ�ن رأي أ�� أن هL> ا;�aك 'J� ي�:! وC�I"ن�>؛ أ�� 0I أ�aك وا� ��@I د إ�����م وت:�ت� �+�

0����� �Qل �9I! ا�` 4�R� 	 [ن ا��;.  

��0 أ�� �$=� �9�'�� �� ا�=�� آ�ن� ت:�ن� ن.$�ً� ;ن�� ت�Lآ" ����� ا�Lي ت"آ�! �� ���sزي وت�Lآ" 

ًا ���9I أن ت�"ك ذ�^ ا�[�" آn�:�� !9 ح��ة ��&$� �� ��� �� ت[�"> �C أ����� وآ% رآ0 ��! وآ�ن

>؛ آ�� أن�� ت�Lآ" ا�."ق ��0 ح��ت�� ا�$��J� �� ��=�� وه� ت+�" ا�[م وت@"ف ���9I �� و�9 �� ت[�"

�� �����! إ�1 ان$�ن M4 ر�% أ���6! ا��ت"ت�� ا�=�� و��0 ح��ت�� ا��� �6رت إ���� وه� وح�ة 

!Q�@! ون���و�� ���":�  .0I %Q�I ا�:�% و���m �� ا�=�� �: أن آ�ن 

�0 هLا ;ن�� آ�� �� آ% ��م ن:�د إ�1 ا�=�� �0 ا��ر'� ن� أ��� وأ��ن� ا�0�L9 أن� وأ��dي ت:=�� آ�F"ًا 

����J . آ�ن� ن@�0�S ��������� ����	ن إ�1 ان$�ن�0 ��9$�ن �� ا�=�� �����Ss ا��`ن وا;�� وا��$"ة

�� أن��� أن� وأ��d ا�را'� و��I ^وذ� �0 ت��% ا��$#و��' ��s9ا ح�1 آ="ن� و�Lأن� ن:�ه� %

�M"وف ا�=�� �� I�$�� دي�ت��ري ��� %�� �� �ً:&�� �9�I ،�:�؛ آ�� أ�I% وأدرس �� ا���

��% آ=�"  �� �9�I ^ذ� ة �C"�0 أو �a�� ود�4 �� ��C %��J" واح �vJ، و�:� m9ا�"Q 0�
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ت �! �� I�' �ً=ت"���9�I 0 هLا  1J9ًا ���9% وآ�� أت"���m�a�9 و���J ��! ح�1 6"ت 

�m�a ����دي�M"وف ا� %�� �9�I '�"ت�"ة �� J� ��dأ ��  .=��، أ

���ل ا�:9�م ا�$��'�� وآ�ن اه����� �� ��g ا��["ج �I ��1977م  �� ��:� أآ��9 درا'�� ا���

 ^�Lوآ �� ذ�^ �� ���� ��Va:9ت ا�:�:� �9�I �� ؛�ن��Fا� �ل ا��"ب ا�:�����ع أ'=�ب وأ6�c���

���J% وr�6 إ'"ا&��9� ان@�9s ��	ه�����ت ا�$��'�� وآ a� ����Sإ� �د���� r�6 �� أآ�� ��

  .وآ�� أآ�� ���0��s9 ا���S�h� وا�:="��

ا��@�9� ا;d"ى أن�� �� أ���ء و��دن� �� ا��ر'� �� إ�����S آ�ن �:K�� ��R" إ���� 19I  أن�� 

�� أ�Vرن هLا ����ت�� �� ��=�� أرى ا�."�I ، وآ���ن��Fا� �ر���ا�Q�ن �0 ا� �j"19 ا�I �ً�cق وا

 ا��$0��9 آ�ن ا;Q.�ل �["��ن �I ي�ا��= �� ت��ن ��9� ا�����I ��=�� �� "أذآ aًF�� ،ء�C %0 آ�

وآ�� ن"د ���9I �"ش ا���ء ���9I وآ�ن�ا �"دون )  ح"�� '�دة ����I�د–�����9 ��9� ��9�د (و��s�ن 

 "��4 ا; %��0 آ% هLا آ�� ن�:� �j"19 ا�I 0���9، و��I ل و�� ن�0 ن@:" �+ن���.Q19 أن! �:� أI

��ا�Q�ن �0 ا�ر�� ا��Fن��، وآ�� �� ��=�� ن.[" ���ن�� ��=��0 وآ�ن أ�� �.[" ��L^ و�:�` ���از 

 0� �j"19 ا�Iن$�ن و	ق ا�J0 اح�"ام ح� �j"19 ا�I ����"s� ن�":C J� ����Sإ� �� ��'."> ا��9=�؛ أ

م ا���Rري وا��ن��Jا��.  

d"ى، إذا �Vرن� ��=�� ���ول ا�:"��� ن� أن ا����دي ا��9=� آ�ن ����! أن ���% ��از '." �0 ن�ح�� أ

�F% أي ��از '." ��=�، 	 �"ق 19I اaQhق، ����� �� ا�ول ا�:"��� ا;d"ى ���ن ��از  �=��

 !�9I �ً�������'�ي(ا�$." ���9�دي  (1'���0 أت=�ع  ��:�.  

��0 آ�ن�ا �$�J=9�ن ت��ن� �� ا����'=�ت ا�����، ��� ���� ا;��Iد �� ��=�� أذآ" أن ا����د ا��9=

���، وآ�ن ا��J�$� ^9=% ا����د، وأذآ" أن وا�ي �Vل �� إن! رأى ا��9^ �"ت�0، وأذآ" أن a'	ا

 W:� ^�Lي وآ�4 ا�:�&9� ا������ آ�ن� ����زة، ح�1 أن�� آ�ن�ا �@�"ون أدو�� �0 وا� �Va:ا�
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 ا���اد ا�Lي آ�ن ر&�m ا;�0 �� ا�@[��Mت ا��=�"ة=I ض�I %F� ،�V�ذ�^ ا� �� �و� �� ا�

�Q"@ا� m�&0 ر�S��V�� ^�Lوآ ،��=��.  

إذن ا�."ق ��0 ح��ت�� �� ��=�� وح��ت�� �� رو�� آ�ن آ=�"ًا، ��Lا رآ` أ�� �VaIت! �4 ا��9=��0 

�4 ا���9Sن، ذ�^ أن! �� �$� aً�9Vأ'�'� و %�@� ��4S أن �=�� �4 ا���9Sن �VaIت ا�����د�0 �� رو

 aًF� ،%� آ�ن�ا �$["ون �J�"Q 0� أ�� ت9^ �� ا��:�Vو ،��=�� �J�"S� ��:� %��$���� ;ن! آ�ن ��:�

��، آ�ن ���زح ا����ر و���V@�� �� ا�$:"  %�� 0��0 ا�$�ق أو  �ً��C أذآ" أن! إذا أراد أن �@�"ي

 أن ���nV �� ا;':�ر ;ن�� ������ 19I ا�$49 و���J�، ���ن�ا ��:�=�ن ��! و�J���ن �! إن! 	 ����!

ن! ��L^ آ�ن�ا �$+��ن! 0I أ96! و�0 أ�0 أت1، وه� �� ��V��� 0@�� �$=� أن! �� ا����j 49$� و��0 ;

 0�ت:�د �� ��=�� أن ا���س ���V@�ن �� ا�$:" و��`ح�ن �� أ���ء ذ�^، وت9^ ه� ا�:�9J� ا��� �����9 

 �J�"S��� �ًآ�ن ���� ن�� ^�Lا��� ��ء ���، آ ���9ن ا��=�� وا�[9.�Sذ�^ ��9 ��0 ا� "�j0 ��� وI ��=�9�

�0 أن! آ�ن ���ث �:�� �.���ن! و	 ���R�ن، �% آ�ن�ا ��:�=�ن ��! و�0 ن��! ت19I ،^9 ا� �j"

^�Lآ ��=�� ���JFوا� �و��0 آ�ن� ا�"وح ��=� �VaS� ����S�	��.  

 ن.$! �� هLا ا�:��� ا�Lي �� ��� <هLا آ9! أ�Rً� أت:� أ�� ن.$�ً� ;ن! ح"م �0 ح��ت! و����:! و�9

�0 آ% ��حث �� �Iم  �j"19 ا�:� ،!:�0، ���ن إذا  ��J أ�� ��� ا��9=���1967.��! و�� ��$�� 

'��V �=�� i]@� 4دم �L� ��=�� 0ه� إ��! و�I�> إ�1 ا�=�� و�$+�! 0I ��=�� و0I أح�ال أه��9، و�� 

 أي ��=�c ���sc أو �آ"اه� �ا��� . ��0 ���% �� ن.$! أ� �ا��9=� ��9J:اع ��0 ا�"Mا آ�ن ا�Lه�

���9I ��9dا��� د ����S�hا ��9J:و��0 ا� ��:�  .���� ��� ن����9 

ر'� ���د�� إ����S� 6�d�، و�� ن�0 ن$�4�S أن ن�4 ر'�م ��� د��9d ا��ر'� �� إ�����S آ�ن� �I

���J% درا'��� وI�0I �ًc د�4  �ًI�Sا�=�� ت �� �ل إدار���I+� ��� م�J� 0 أ�� أن�ا�را'�، �J=9�ا 

���9Sم ا���ا�"'.  
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J� ،�ًRر أ��sMن� ��� ن�0 ا�":C ��"sا� ��+$� آ�ن �:W أQ.�ل ا����د و6=��ن�� 19I آ% ح�ل، 

ن�، وأذآ" أن�� آ�ن�ا �$��ن�� � 4���� 0��0 ا���9Sن �:�"ون�� �+ن�� أت���ه� ���j 0� و�� ن+ت�� 

)aر��j ( "�;ن�� أت�� �0 أ�"���J و���jت�� ح$� ز���I، و��0 �4 ا���V 6"ن� ن:��د ا;

 �� ت:��@��ة �� ا�����4 ا����:!، و�4 ا���V 6"ن� ن���'1 ��=�� و�6رت ��� �VaIت � �

�� ا'� ر��&�% �aح ا�Lي رت� ��ه� �5" أ:� ،�:�وا�:�دة إ����؛ ����J ه�Lا ح�1 ت["�� �0 ا���

;ول �#ت�" ����د ��=�� و�Cرآ� ��! �:!، و��L ذ�^ ا���I �Vدت ذآ"��ت ��=�� و�Iدت �$#و��� 

Jوح �ً�Iوا���� �ً���J� ،�=�9ا� r919 ا��I %�:ً�ا��V�."  

  

�+ �+ إ��8��� �C+ وا:ج���� �ط ا�A��ا   

  

�� ا�:���0 ا;و��0 �: ا��6�ل إ�1 إ�����S �� ��0 ه��ك أي ن@�ط ����J أو : "��ا6% ر��&�%

 �ا�����I ��=� وذ�^ ;ن ا�:�% آ�ن �"آ`ًا 19I آ�.�� إ���د ا	'�J"ار وا��:�د 19I ا��4c ا��

"�.� 0��:!، وآ�ن ه��ك  �9V+ه�ب إ�1 وا��L0 ��" �� ا�� �� ا�:�دة إ�1 ��=�� إن أ��0 ذ�^، وه��ك 

إ'"ا&�%، آ�� أن ا��.��" �� إ���د ا�$�0 ا����'� وو'�9� ا�:�n ا����'=� ه� ا��� ا;ول ��% ���دي 

�V�ذ�^ ا� �� �=��.  

ان �� رو��، وآ�ن ا	����S�ن 	 ��=�� �� �ً=�"Jت �ن آ% ��9�J�9� ن�د ا��9=��ن ذ�^، آ�ن ا����

ادن� آ=�"ة، وآ�ن� ت9^ ا��J9ءات ه� ��S� ا;d=�ر وا��:9���ت، وآ�ن� ه��ك �� ذ�^ Iوآ�ن� أ

�0 ا���Jه� وه��ك ح�J� آ�� ن��@" ���� ون�m9 �� ا���Jه� ن��ث ون$+ل  �I����ا���ان 

  .ون�@�ور �� أ��رن� آ��9
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ا 15�ّ9I '�� و����14$=� �� وأن� �� '0 ��0 ا���ح��  '�� آ�ن ا��� � �� ���� �S�� وآ�ن 

؛ �ا����JF� وا	�����I�، ����ك ا����J ���د Q"ا�m9 �@�% أV"ب و�أت أت:"ف إ����I 1 إ�����S ا��

 0�، و�: أن آ�� أ'�4 ا�f"Jن �� ���I �� ة� ذآ"ت �� ا�=ا�� C:�ري وأن� أ�أ ح��ة �Vو

 m&ات أ�"اس ا�����وا;ذان 6"ت أ'�4 أ6 �[�r9ا��$� 4���� ��.  

أ ا����د ا��9=��ن �"ت=�ن أ��ره� و���K�ن��، وت�"ك �0 آ�ن�ا �� '0 1970و��0 �: �Iم � 

 0� 	ًا	ر�:���ت �F% ر��&�% �aح وV"روا ت���K أن.$�� �� �C% ��:�� أو ���K� ����د ��=�� �

���K� ���د ��=�� و'���  m�'+ت� ت ^�L(ا���"ك ا�."دي ا���:�، و� �د ��=�������� �Iأت ) دو�

اد ن��ذج ����:�ون �4 وزارة ا������ ا	����S� ��:"�� أ�aك ا���س و��� �$�4�S آ% Ip� ���9ا�

  .i]C أن �Lآ" �� ا����ذج آ% �� ت"آ! �� ��=�� �0 أ��ال وأ�aك

 �ً6�Md ء�C %ص وآ�]C;ك واa�ت ا��زارة �� ��4 ا��:9���ت و�:"�� ا;I�' ��Kا��� <Lه

  .! آ�ن ه��ك أن�س 	 �:"��ن ا�J"اءة وا������أن

�0 ا����vC ��� �"ى ا�����4 ا	������J� ���S ا��9=�� وآ� 	  �I���� ���Vp� ���9ا� ���V ^ذ� :�

 vC���ن��� �"ة أd"ى ����[r9 أو ا���% أو �+ن�� آ�� ن:����j �� nت، وآ�ن� ت9^ ا����vC ه� 

�� ����J� vC����#ت�"ات ونوات، وآ�ن هLا آ9! �ا�4 ا��:"�r ����د ��=�� ا�����I� آ��`واج و 

  .وا���JF� ا��9=��

�0 ا���9Sن وآ�L^ ا��$����0؛  0�"duد ا�ا��� !� �I�#ت�" '��ي وآ�� ن JI �� ���9أت ا�و�

 ذ�^ �أ ا	ن@�Jق 0I ت9^ ا���9��J� ،ل �:W ا����د 10وا'��" هLا ��ة :� ، '��ات تJ"�=ً� أو �`�

ة، وت:دت ا�����Kت، ���� إ�� ��K��ن�� 	 �"�ون أن ���ن�ا �4 ر��&�% �aح �Lه=�ا وأ'$�ا 

 ��=�� c �ن��ن�V ات�Sd L]رت أن ت�"V ��K�� ����ا����� و���� ا�:��9ن�� و���� ا��$�ر��، و

�M�9�ل 19I ا��:���Rت؛ وه��ك ���K� أd"ى وه� د���� V"رت ن$��ن ��c�ع ا��:���Rت 
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 آ�ن وV"رVن �9:=�دة، و���ت ا��"آ�` 19I ا�:=�دة وا��vJ� 0، وه#	ء ا�C"وا '���� وح���ه� إ�1 

  .ه��ك أر�:� أ��آI 0=�دة 6�d� ������د ا��9=��0

دن� 15ا����د ا���9Sن V=% ه�"ة ا����د ا��9=��0 آ�ن�ا Iو ���� �� �� 5000 أ�r ���دي �� رو

Lًا وه�ا آF"ت ا���aت ا����ر�� ا����د�� و��aت ا��`ارة ا��� ���دي، و��R�رن� آF" ا�:د �

 آ�ن ه��ك ��% ) ا���C"(آ�ن� ت=�4 J�)"C�وآ�ن �6ح� ا���% ) آ  ������ %=V ��واح �� رو

6:=ً� �ًا، و������� ���� ��aت �`ارة )"C�ه� ) آLJأن m��9ن ;ن ا�����Sد ا��ة �."ح ا�����

ون �S"ق أ'�% �"� ��  .وأ�$" وأرidوو�" ��� 

  

���0 ا������0 �� رو �I����  ر��&�% ��زون أ���ء ا���19I 4�V ت�9$ ���M ن�&� ر&�m ��:�� ���د ��=�� �� حR�ر 
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�� اآ�@.�� أن ا����د ا���9Sن آ�ن�ا �"ت=�ن أن.$�� دا&�ً� ح�M]� 1�ص ا	ن�[���ت �J"ر ا����د 

��[9.�ن أو 	 ن.�� �� ا��ن�� وا���J"ا�Q�، وه�Lا ا��9=��ن أن �.:9�ا ���9F ح� 1	 ��Jل ��I إن�� 

�4��S ا���Fن���ت �6ر  4�أن� ن@�"ك �� ا����ة ا��ن�� وا	�����I� وا����JF� وا�$��'�� �� رو��، و�

 4��4 ا�����4 ا	����S و�@�رآ�0 �� ا����ة ���Mر�.�� ��=ً� إ�1 ���  0�9�����ا����د ا��9=��ن 

  .�4 ا	����Sا����د ا���9Sن وا����

 !J0 ح� "�������$��0 �! ه� ��V.�� ح��ل ا���$��، ��0 ا�S=�:� أن أي  ���J� يLا� ا�@�ء ا��ح�

�0 ا	�0����S أن �:�="ون� �0 ا�ول ا��� آ�ن�  ا��M�ل 19I ا���$�� �: m�d '��ات، وآ�� ن"�

��$�:�"ات إ�����S، ����� آ�ن�ا �c":� vJ�ن ���9I ا���$�� �$=�  0�"ور m�d '��ات آ+ي 

 0�����"�df 0"�0؛ آ�� ن�0 ن"�W هLا ا���ع �0 ا���$�� ;ن�� ن"� ان �:�="ون� �0 دو�� آ�ن� 

 0� �9Sن�� أن ن���p� ن�و�� ����Sإ� [�"Q 0I ت�R��:19 ا��I %Mن� ��� ����Sات إ�"�:�$�

��=�� 4�  .إ�����S أن ت��"ك ن���� ��I �� هLا ا���c�ع 

 1987 ا	ت��> آ�ن ه� ر��&�% �aح �4 ر&�m ا��زراء انروت�، و�� �Iم ا�Lي ت�"ك �� هLا

�0 ه�"ت�� إ�1 إ�����S و����� آ�ن� ��$�� �$=�  �ً��I 0�"@I ت�19I �9M ا���$�� وذ�^ �:

ا���"ة و�� ت�0 �$=� أن�� �0 إحى ا��$�:�"ات ا�$��J�؛ وا�Lي أ�="ن� V 19I=�ل هL> ا���$�� ه� 

  .$�J" وc:�� ون$�4�S ا�$." وا�:�% و�j" ذ�^أن�� اح���� أن �

19I آ% ح�ل ن�0 ح�و��� أن ن�19I %M ا���$�� �4 ا�J�hء 19I آ�ن�� ��=��0 و��0 �� ن$�4S، وآ�� 

ذآ"ت، �pن ا����د ا�0�L ذه=�ا إ�1 إ'"ا&�% وآ�ن�ا أ�.� i]C تJ"�=ً� إن�� ذه=�ا �$=� أن�� 	 

"J� ،وا":C اLأو ه� "df aً�روا أن �Lه=�ا إ�1 �9 ���9M�ن ��! 19I ا���$�� ���"د ��ون �

هLا آ9! �ل 19I ت�$��� ���ن�� ��=��0 و�4 هLا آ�ن ه��ك ���د �أوا ا��"آ� ا���M�ن�� �� . و6����

  .��=�� و����� رآ`وا �� ا�19I ���s ا���ان� ا����JF� وه#	ء '��"وا إ�1 إ'"ا&�%
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�� آ�� �� إ�����S ان���R إ��I أن� ����JFاح� ا��19 ا��I vJ� و����� رآ`ت �ن����Mا� �1 ا��"آ

وا���ار، وآ�ن� ن@��Qت� آ��9 ح�ار�� و����J� وا�����I�، و�� أآ0 '��'�ً� �� ذ�^، �� �: ذ�^ 

 ،[9S�ت"آ� ا��"آ� ا���M�ن�� ;ن�� و�ت �:W ا���س �:�="ون أي �Cء ت.:9! إ'"ا&�% ه� ح] 

Vار�ً� أ�آ�ن ���0 أن وأن� آ�� ان$�نً� ح �����ل رأ�� وأV=% ا�"أي ا��[��r وأ�I=" أن أي ان$�ن 

وي �� تM�ري Iاء، وIا�:"ب أ "=�I؛ آ�� أن�� �� أآ0 أ�أم دو� �I��� اء أآ�ن �"دًا أم�' ¡S]�

ة �Qو �VaI 19I 19 ذ�^ أن��I وًا ��؛ زدI ن�0 أن ����� a� <اI�� ��ه� ا�Lي �"� vJ� �9�V أ

 ا���M�ن��، �% أ��[" ��� ;ن�� أح� أن أرى ���دًا �=:W ا����دc ��$.0 �:�="ون أن�Lا� 

������$�0�9J �� ت.��"ه� و��� fراؤه� وح"����، وهLا ه�  . �J9:�� أن ت��ن إ'"ا&�% c �ًRأن� أ�

 دا&�ً� �+�"��� ;ن إ'"ا&�% ت4J �� ا�@"ق ا;و'v وأ�"��� ت4J �� أj 1MV"ب ا�:���، ��� VaI� هLا

آ�L^ أن� أح�"م �:W ا��.�"�0 �0 ا����د أ��Fل ن:�م ت@��$�� �6ح� اuراء ا��:��� و�! . �Lاك

 J��� �آ�� أح�"م ا��.�" ا�."ن$� �"ن�رد ه�"ي ��.� وه ،����"� ا�$��'� ا;c ��'��' rVا��

  .أ��Cء �� ا��"آ� ا���M�ن�� وه� �:"وف �ًا

 ا���M�ن�� و�����c �$� أن� %��J4 �� ا��� أ�[" �+ن ���ن ه#	ء ا�0�L ذآ"ت�� �0 ا����د، أن� 

 و�� ا	a�dف، و��Lا أن� ح�اريJ�:ا�"أي وا�� �� �ة . ا��"�"�� "Fأن أآ "=�I19 ذ�^ أن�� أI زد

�Iش ���� ا����د وا��$�9�ن �� 'aم �� ا���JS� ه� ��"ة ا���� ا�:��Fن�، آ�� أن أآ=" ا��.�"�0 

ر��ي ���C! �0 (وه� ا�M�dر �ـ) ر�=�(�"ة �0 أ��Fل ا����dم �0 ����ن ا����د �"زوا �� ت9^ ا�.

����ن (<"�jو.  

 0� "Fد ا��9=��0 ه��ك أآ���9� �0 ����50$=� �����0 �� أ�"��� و �����:"و�ً�  �ً.JF��.�"ًا وآ�ت=ً� و 

�.�" �$�ري ���دي ��=� �� رو�� وه� ر�% أآ�د��� ا'�! �. �� إ'"ا&�% وأورو�� �������s و�
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�0 ا'�! ��=�ت؛ آ�� أن ا�0 �� "df i]C ه��ك ^�L، آ�ن����Mا� �ء �� ا��"آ��Cأ J��� �وه

 ���d ن���  . 0I ا�$��'�� وه� ����د �� أ�"�����Fً�آ�� ��ك رو

 4Vو ���0 آ%  �j"19 ا�I آ�ن ���� ��"I أي c ��$م و�a$د ا��9=��0 ن�� ا��ن�0 ا��� ��� �=$����

J�Iوأن� أ ،��� r�:ت��% إ�1 ا� 	م وa$ت�� ا� ��9JI م ه��I %�@� ��=�9ا� ��9J:أن ا� �J�Jا�� �� 

����$�� ��9JI ا ��=�� . وه��0 ا��9=��0 و�� �:"��ح�1 ا;���ل ا��� و�ت و�C�I �� إ'"ا&�% 

�� ���W:� ��@V ا����د �0 ��$��ت أd"ى �J���ن ��� إن�� ��=��ن �Iن إ�1 ��=��، و�ه� ���ت�

  .=�ن أن ���ن�ا ��=��0 ���� آ�نو��

��Kه"ات  �� m9ا�"Q �� <�aًF ر��&�% �aح ا�Lي 9�V�ا وا� Ld1945 ء�J� �.��6 !:� أ�"ت 

 :� <9� 0�ًا 19I ا�:"ب ;ن�� ذ���ا أ��> وQ"دو> ه� Jو'+�! ا����ور إن آ�ن ���% �� ن.$! ح

 ���9I و	 ��"ه�� �% ����1 J�� 	 !�9! إنI ذ�^، �"د !�� ��:�� ،��:� ��=�� �� n�:د و��أن �:

�ً� و��0 هLا 	 : آ�r تا�0I 4 أن�س 9�V�ا أ��ك: ا����ور و�Vل �!"���"د أن! �:�=" أن ا�Lي �V% أ��> 

^�Lأن ا��9=��0 آ��9 آ ��:�."  

  

  أه	 ا���A?�ت ا��+ أTC�J �4��#�ون �� ر���I< �>ح

  :�J�ل ر��&�%

  

• I آ��ب r��+وع ت"@� �I� ���Vرخ#��:"وف 0 ���د ��=�� وه� آ��ب ت�ر�� أ�.!  ���Sإ� 

  . وه� ����د ���s9� ا�:="�� وا�s9� ا	����S� وا�s9� ا	ن��9`��ا'�! رن`و دي ����9@�

•  �� "dfو ���#ت�" �� رو JI د ��=��، وت��و�� �ا��9=� ���JFض ا�":� ���J� "ت�#� J:� ���V

  .أ�"��� وdf" �� إ'"ا&�%
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• 9�دن� Iآ�� أ ،"@I 4'ن ا���"Jا� L���9 ���ث 0I ا����د �� ��=�� وه� �="ز ا����د �� �� �.

  .و��! ت���] ت�ر�[�

س�I ��1993م  •Jا �`��رة ا�����0 ت�Lع ا����ج ا��c��� حa� رت� .  

 1945ت� ���ء ن�M تLآ�ري �� رو�� و�9I! أ'��ء ا����د ا��9=��0 ا�9�V 0�L�ا �� ه��م  •

  .1967 وه��م 1948وه��م 

 ���Q��� ���":� ���0 أ���&��  ��آ�ن ه��� وه��� ا�:�م �0 هL> ا��@��Qت ه� أن ن�رث �����ل ا��Jد

ا;�96 ��� ��:��9�ا �:! و	 ��$�> و��� ����K�ا �����J� 19I و��رو���، ����د ا����د �� ��=�� 

 و�ت �� �:W ا��=S��Iت �� �=�0 أن ا����د آ�ن�ا ����د�0 �Vًا و� ��V %=V 0� ��=�� �

  ".ا�"و��ن

  

V5�B+ و��� �وا +  ا���Aر ا��
�د ا�"����� �+ ا�#��	 وح�iره	 ا:�>�+ وا���3

  

�� : "�$��" ر��&�%�I �� ا��"d 0�Lد ا��ا��� 	�9% 1952 و1948أوVا إ�1 إ'"ا&�% و�ذه= ��K:� 

F�=� vJ� ا�0 ��=�� آ�ن��� d"��ا �I ء	وه# ،����Sدون �� إ����� ���� ��� ���f ���V0 إI ن�

 19I ��ً� و'��'�ً� و�10�ً���Jو;'"ه�، �� �: ا'�J"اره� ��� �`�aIأت ح��ت�� ت�@�% ا  . '��ات �

 أن ا'�J"ت ����I� إ'"ا&�% رت=�ا ���Q] زرا�I� V %�C 19I"ى �s6"ة 6�d� ������د :�

���Cف(ا��9=��0 وهL> ت1�$  ( �� �:����� وت:�� أن ه#	ء ا���س �:�@�ن  ��JS� واحة وآ% واح

 �I��� %�@� �0 إن����� وهL> ا�����I� ت$�.� ���SV ^9:� أرض �:�% ���� و�:�n ���� و�$�.�

 ��I����	ادي ا�وا�� �c��"آ0 ا�����ت ا�:��� ا�R"ور�� �F% ا����=� ا�:��� وأ�W:� 0 ا�[

 ^�Lوآ . ه� ���ح� ��% إن$�ن �� ا�����I�وأ��آ0 ا�:=�دة و�j"ه�؛ وهL> ا��"ا�] ��$� ��9ً� ;ح
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�0 إ'"ا&�% و����� ���@"ة �� أ��آ0  0�:�دة �s"ا��ً� �� �`ء �� "�j ��Iا�`را [Qا���� <Lوه

�0 إ'"ا&�% �.9�]�.  

 0�ن �F% ن�ت�ن�� ��Cل ت% أ��� وأ9��C�ن ���ب ت% أ��� و�j"ه�� �وه��ك df"ون ت"آ`وا �� 

�����Iت ح$� ا����Q] ا��� آ�ن�ا ���� �� ��=��، ��aًF ���د ا��ن ا;d"ى؛ وه#	ء ت��:�ا �� 

�:��� وآ�L^ ���د ا�[�m و���د ا�:�"وص وه�Lا �JS�� �� �:�  .ز���0 ����:�ن 

 ������� وaI	ا ���� �.9�]��ً� إ�1 ����� هLا �6ر ه��ك ��[MM�ن �� ���	ت �I 0�$�d L��

��S وا���'� وا��RJء وا������ة وا�.0 ����	ت! ا�$��'�� و���� ا	�����I� و���� ا������ �F% ا

  .ا��[�9.�

��aًF �� ا�$��'� ه��ك أ�RIء �"���ن �0 أ��Fل ا�"�� �"��� زوارص و9d.�ن ورو��0 ا�Lي آ�ن 

  .ن�&� وز�" ا;��Iل �� ا���Fن���ت، و���C آ�9�ن وه� ن�&� ر&�m ا����$� ا�����

���� ا��@��ر ا�آ��ر ��ر�m رو��ن� وه� �"و��$�ر �� و19I ا��$��ى ا����JF ه��ك أآ�د����ن 

  .ا���ر�� وا�:9�م ا�$��'�� وه� آ�ت� �:"وف آ�� �� ت�ر�� ��=�� وا����د ا�:"ب

وآ�L^ ر&�m ا�=���m ا����� وه� ���C آّ"ادي وه� ��s�� 0زي، وه��ك أ�Rً� أQ=�ء �@��رون 

���� ا�="و��$�ر زاآ�ت ��s�� 0زي و�"و��$�ر �0 �ً����Im9ا�"Q 0�  . ر��&�% 

��� ��ح��^ و�j"ه���9Cزون و�0 ه��ك ا��9 ���"S0 ا���م . وV آ"ة �=I	 �Rوه��ك أ�

�:"و��ن ���� در��m ون���.  

��I ��=�� 0م  ��"d 0�Lا� �� �� ، ��#	ء ��J أ�d ��=9jرج إ'"ا&�% و�@�% �dص �� إ�1967����Sأ

  . �� و�9V% �� أ�"���وه��ك �S�"� �� %�9Vن. رو�� و��.�رن� و��"��$�
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��ن، و�j"ه�����aًF ر�% ا�$aم . وه#	ء ���� آ��ب و���� أآ�د����ن وأQ=�ء و ����ه��ك 

ا��:"وف ا�.��ن ه�"��"ت ���jن�، وه� آ�ن �0 د�Iة ا���ار وا�$aم ��L ا�$=:���ت �� ت��� �$=� 

�"ض أ�� �! ."  

  

  

 و�=و 19I ا��$�ر ����� انر��ت� ر&�m وزراء إ�����S ا;'=] و���ن=! 2003"و�� �Iم �ر��&�% ��زون �� �#ت�" ���د ��=�� 
  ن�&� ر&�m ا�����$� ا	'"ا&��9���C آ�9�ن ا����دي ا��9=� 
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  62005�رة �=و ���� ر��&�% ��زون أ���ء حR�ر> �#ت�" ا;V=�ط ��ا�I 0S�Cم 
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  ر��&�% ��زون �B��M ���� ا�.�ت���ن ا�$��] ��ن ��ل ا��Fن�

  

 �Jا�C�وا ����� ��
�د�� ����� وا�)�j ا��+ �5Aت � k�6ت و<@� ���8��ت ا��ور�� �C�ا

  ا:�)�5و���

  

  :�J�ل ر��&�%

  

د �0 ا��=S��Iت ا����د�� ا��9=�� وه� آ�uت�"I ه��ك ���JFا� ��aI	ا��@�ط ا ��:  
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•  �9��ر �� إ'"ا&�% وه� ���0��s9 ا�:="�� وا	��I (���Sدة(ه��ك Mوه� ت+'$� وه� ت ،�

 �9��ر �� إ'"ا&�%) ���د ��=��(��I L@" '��ات تJ"�=ً�؛ وه��ك Mوت �ا�:="� �s9��� وه�.  

���د �� أرض (ب ا�Lي ذآ"ن�> fن.ً� وه� آ��ب أ�� ا���� ��� آ�F"ة، وا��@��ر ���� ا���� •

���"I (�9�.ا��:"وف رن`و د� ���S�	د ا��9=��0 وأ�.! ا��#رخ ا�0 ت�ر�� ا���I �؛ وه�@�

وه��ك آ��ب . وه��ك �#�.�ت ا�آ��ر رو��ن� أ�.�� 0I ���د ��=�� و0I ا����د ا�:"ب

، وآ�L^ ه��ك آ��ب df" ت� ت+��.! �� ا�[�$���ت )ت�ر�� ���د ��=��(ا;آ�د��� �:J�ب ح��ج 

؛ وآ�L^ ه��ك آ��� ��J� 0I "�s6� ���د ��=�� ا�C"ك �� آ���� )���د ��=��(أ�.! آ�ه�0 

��0 ا����ب��J	ت!  �I���.  

•  �� ����I� �� إ'"&�% و����I� �� إ�����S وواح ����أ�� ا���ا4V ا	���"ون�� ����ك 

�"��Sن�� و����I� �� أ�"���، وه� I=�رة 0I ت$��aت ������ و6�ت�� و�"&�� ت:"ض 

  . أ���رًا ون@��Qت و�j"ه�
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"�M��� ����#ت�" ا;V=�ط ��ا0S�C و���ن=!  0� �SJ�  
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�#ت�" ���د ��=�� �"ز�� ت����V 4دات ا������ ا����د�� ا��9=�� �4 انر��ت� 0� �SJ�  
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  �J9�2003 آ�9� �� �#ت�" ���د ��=�� �="��Sن�� و�19I "�K �$�ر ا�M�رة ا�9�رد ��ن�" �Iم ر��&�% 
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  �cJ ر���I< �>ح

  

��ا�� Q"ا��I m9م  0�ا��ت1935ر��&�% �aح � �V0 '��ن ، �� و� ا��"ب ا�:����� ا��Fن��، 

ا��، �� Q"�] ا�$�ان�، و�:ه� �Cرع �I" ا��[��ر� ���Jا� ���  .ا��

�I 4"ب �� ���ت��، و�� ��0 ه��ك أي ن�ع �J�" : 0�ل ر��&�% �aح ���J� �ن��Fا� �أ��م ا��"ب ا�:����

  .ا�[�ف، �% آ�� ن:�n آ����4 واح ت��> ا�JF� ا���=�د��

ى ا�:"ب أ�Rً�آ�ن وا�ي � �ً��=��آ�ن ت��"ًا I��Cً� و�:�% �� . �:"و�ً� �J�ة ��M]C!، وآ�ن 

  .I��6� ا�$"وج وا�9=�س ا�:"�� وا����آ� و�j"ه�

 ��:� %�أذآ" وأن� �s6" آ�ن ا�:"ب �+ت�ن إ��! ;ن! �:�% �:�� �� ا�`���ن وا�`رع، وآ�ن ��:�

�I ا�ن ��!، ح�1 إن�� آ�ن�JF� ا�0�ْ وآ�ن~�� �"دون ا���ن �J���ن �! ���) B�ّQس و�ا�.9 I 1'�� ��
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�0 ا�ّ0�ْ، وذ�^ �0 دون �"ا�:�! ��! �$=� ) �0 ا��$�ب �Mdا ا���ل واL1 اح$� ه'��أي �� 

�JFا�.  

 0� أْ'َ�ْ�ِن� ر��&�% ;ن أ�� آ�ن� �� ح���9 �� �"�R� وc:�.�، وو�ت�� أن� �: و��ة ��ا��

 ��0 أd�ات� ا�=��ت، ور��&�% ه� ا'� �9^ ا�[�"ات، و��L^ ا��dروا �� ا�Lآ�ر، �� إن�� آ�� ا��ح�

  .هLا ا	'�

 ���S�	ا m���=ا� "J� ��V�� ا�$~"¢اج، وآ�ن �=��� ���=V ،ا��[��ر "�I رع�C �� ����� (آ�ن ���ت� ��

 ذ�^ إ�1 ��S� ا�=���$�� �� إ�1 �"آ` ح`ب ا	'�aJل ���Jدة �@�" ا�$:اوي و����د :�

).���M"ا�
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�" ت@"ت@% ��:�ا  ���I 1ح� ،����� ���=V ثإذن أن� ن@+ت 19I ت�ر�� '��'� ;ن آ% �Cء آ�ن ��
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"Kوأن ��"$� %Qأن أ �:S�'و��0 أن� ا ،Lا��0 ا���وآ�L^ رأ�� ا���n . ا���"ان �0 ا	aQل 

  .ا;���ن� ��" ��I"ًا �0 ا�@�رع أ���ء ا��"ب

 ا;حاث '�ادًا 19I ���د ��=��، وMd�Q �� �ً6"ا�m9  آ�ن� �19450) 6 -  4(أحاث ن���=" Cأ 

��"ت=ً� �! �V 0=% ا	ن��9`. ����� ^C 	ي آ�ن وLد ا��19 ا���I م�اث ا���  .إن�� أح

م، وا'��"ت ��ة �a�� أ��مV راة آ"ة�=� أ ا����م 19I ا����د �� ا�@�ارع . �أت ا;حاث �:�

ي وا�:�M و�j"ه��;�� �ً�"c.  

 ��� 6=�ح ا���م ا����� �أ ا����Kه"ون �9d�ن إ�1 ا�=��ت وا���aت ا����ر�� و�R"��ن ����

اد ������ت و'vJ ا��"ح1I;ت ا���دة، وآ�ن� ا	uوا.  

ا1��C ا����د إ�1 ن�&� �$#ول ا�J�ات ا	ن��`�9� �� Q"ا�m9، ;ن ��=�� آ�ن� ت�� ��Vدة ا	ن��9` 

  .�ك ��&ة �0 ا�@��ى�� ا��Jه"ة، و��0 �� ت�0 ه�

�0 ا����د ��$�SV�ن، وح$� ��9I أن ا�0�L ه���ا �� ���ن�ا ��0 ن:"���  19�Jأ ا��� ��م ا�aF��ء �

0��"���  .;ن ا�I 0�L"���ه� وC�I"ن�ه� �� Q"ا�m9 آ�ن�ا 

�0 ا��="�"ات ا��� أI�C�ه� أن ا����د 9�V�ا ا��.��، و��0 �� ا��J�J� آ�ن ا�������ن �R"��ن 

ى ��� ا�J�ات ا	ن��9`�� أو �j"ه���"M0 دون أن ت��وهLا �ل 19I أن ا;�" آ�ن �[SSً� . �� و

ات، �% �=� �@��دت�� و�C�د ا�:��ن. �! �V 0=% ا	ن��9`��$���� �=F� �� "�  .هLا ا;

�� �J"ب �I�' 150 0� ad ��73 %�Vل  vJ'د�ً�، و�2000 ��B�"� .  

9�V يLم ا��ا�� �ر�:�ء وه	م ا�ي أن �دًا آ=�"ًا، أذآ" أن ه��ك �0 ��ء ��[=" وا�I !�� ا�

ا����Kه"�V"�� 0�ن ا��[�زن �� ��`ران V"ب ��Iرة ا��	�� و��^ رو�� وV"ب ���ن ا���ار ��0 

  .�Cرع ��`ران و�Cرع ا��ادي
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 ���0 ه��م 19I ا��[�زن، وآ�ن �:"و�ً� ��"أت! و�I��C!، �["ج وأ 4�' ��� [��Rي توا�

�:�ر�! �$�d 0��"s"و�! ت"��> أن  0��+Ld حLر>، و���! d"ج �$"I�، و�� ا�S"�] آ�ن ا���س 

 !:���� n��"d �9I �زو� ��"d J� ،n��"d �9&�I ء	0 ه#�ه�Lا وح�و��ا ��:! و���! �� ����، و

 4S�$و�� ت �R�"��0 ا�Lه�ب d��Md ،!�9I �ً�6ً� أن أ�� أرc:� ا���� �$=� أن�� آ�ن� 

 0��� ت�@�d)n"�� ت9^ ا��"أة ت��د�! . دون ��&ةإرI�c!، و��0  1'�� �� 1'��أي 	 ) �� 

  .تLه�، و���! �� �+�! ��� وأ19I "6 ا�["وج

 �� Q:��> ���$��آ�0 آ�� ��� و6% أ�� إ�1 ا�������0 وح�ول ��:�� �"c�19I < رأ'! �����Iو

  .���9I، �� ��ءن� d=" و��ت! ��+�"ًا ��"اح!

9d�ا إ	 .  ا���م ا�g��F، �� ن���� ذ�^ ا���م تd% ا	ن��9` ���4 ا������ت��م ا	ر�:�ء آ�ن ه��� ��

�0 أن�� آ�ن�ا ��."��ن 19I ا;حاث ��L أول ��م �j"19 ا�I g��Fم ا��ا�� �ن��� ��.  

و�0 ا��+و�aت ا��� '�:��ه� أن ا	ن��9` أرادوا أن ��رQ�ا ا�:"ب �� ت9^ ا;حاث ح�1 ���ن�ا �� 

���  .�� وأ��م ا�:���ح"ج أ

ن�B ا	ن��9` �� ت9^ ا�.��� ا��� آ�ن� �0 ت��"ه� وا'�I�S�ا ت���S ا�JF� ��0 ا�:"ب وا����د �� 

 0���=��، Md�6ً� أن ا	ن��9` آ�ن�ا �:"��ن ��ًا أن ا����د آ�ن�ا ه� ا��'�Sء �� إحaل ن�ع 

���S�hل اaح�	��9ن وا�:"ب أ��م اS0 ا��� n��:ا��.  

%s�'آ�� اrQا�ل ا�:as�'�� م�د ود�"وا �:���9ت ا���a=ة �� ا�"@���  ". ا	ن��9` ا;�ّ�� ا��� آ�ن� 

 �C�.ا� ��S��9ن وت�Sوج ا�"d 0��:"آ� –ت�ث �aح آ�F"ًا 0I ا;حاث ا�$��'��،  0Iو �ن�ز� 

Q="ق و�j"ه� �0 أحاث، آ�� ت�ث 0I ا��"ا�4 ا	ن��9`ي وح`ب ا�:��ل وا�����0�K �� ذ�^ 

  .��Vا�
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��c�ع d"و�! ��I ��=�� 0م  0I ًا"�Fح آa� %�&ث ر����� ��1967 <L�� ًا"�Fر��� ;ن! �� ���� آ ،

ر اه����! ����:�ن� ا��� آ�ن� ت����9 ا�MJ� ا����9�، و�=و �� أن ه�! ا;آ=" ه� أن! J� %�6�.ا��

 !��+ن! �0 ����زل ���I ) ������=�� آ�� �$(�=�0I g و'�9�، ���� آ�ن ن�M� ��� ،��I% إ�1 إ��Vع أ

  .و�0 �#�" �� ان���&! إ���� إي إ�"اء �Vن�ن�، '�اء أآ�ن ح"��نً� �0 ��$�� أم '�ا>

�:! ����، '�اء أآ�ن� I=" ا���تr أم �9��J� �M]C�I ،=" �� ��0 آ% ��9�  ���� آ% �"ة ت�

  .� و��C g�ن! إ����و��9� 0I ارت=�Q! ا�"وح� �+�! ا��� �95! أ���ؤه�، و0I إ6"ار> 19I و�96

 و�� �M�رة �[�M"ة و���� �j1967" أن�� أ6"رت أن ���ث �� d 0I"و�! ��I ��=�� 0م 

  :ت"آ�` 19I أه� ا�:��و�0؛ ��Jل

" 0� �j"19 ا�Iء، و�C %ق آajp� ار"J0 ا�� �j"19 ا�I ،ةI�$�� 0 ��=�� آ�ن��J�"Q� d"و�� 

 I`وز ووآ�% وزارة ا�ا�9d� �Vم ا����. ا��@�آ% ا��� آ�ن� ت$�19I "S آ% �Cء��� ��

����� 19I ت+�C"ة  �9Mت� وحI�$دا�["وج��a=درت ا��jو ،."  

 "M� !، وآ+ن�ه !�J�"S� ثآ��9 ح�و�� �a� 4ح أن أر'� Q"�] ا���ار و�ت! �+�1 إ	 أن ���

�� '+��! 0I ذ�^ أ����� إن! �"�ن� أن أت"�� Iأ19I أن �Iو ،���! و6% ر'��� �� إ�1 ��� 

 �9Qأن أ 	إ �و'�9 �� ا��:�ن� ا��� �"�ه� ��� تM%، آ�� �:=" ه�، إ�1 أ�! وإ�1 زوج أ�!، ��9 أ�

����J� ��9وأن� أ'�% آ% آ �:� g���! ا��.  

�:�" ا�LJا��، C"ح ��  !&�Jو� ،�cن ا���"Jت$:����ت ا� �� m9ا�"Q 1ذه��! إ� �MV 0I ���ح

��ت ا��� �ت �! و����:�ن� ا��� أ19I "6 ت.$�"ه� ��� تM% ا�MJ� ��;�:�د ا��� رfه� ه� و���[9.

  .وإ�1 أ���ء أ�!، آ�� أ6" �� آ% �"ة أن �$����‘ أ�! وزوج أ�!’ر'��� وا�c� �J�"Q 0I إ�1 
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  6�رة �aح �4 ا�LJا��

�I "'�� 4"��ت، �Vل ��ا�:��� أن! �أ !�MJ� 0 ا�`��رةI !F�  : ح

"�VaI ��� ت��"I "'�� 4� ��MV 4S�'أ �� �� [�J��� �6".ت ا�ة ���`��رة، ذ�^ أن�� و��Qو 

ت�J�J! �� ��=�� آ� أح0�S$9� �� !JJ، ;ن I"��ت آ�ن �� ت�نm أ���ء و�: ات.�ق أو'9�، �� ان��Kر 

  .ا�Lه�ب إ�j 1`ة ���$�9 ا����
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6�رة 

  �aح �I 4"��ت

] I"��ت 19I ت:���� �$�@�رًا �� ا����J! وI="ت �! 0I ح=� ورj=�� أن أ�Cرك �� ا�=��ء، ��ا�

  .��9=�ن� �� j`ة)  ����S$9�–إ����S� (وزارة ا�I��M�، وت� ت+'�C m"آ� �@�"آ� 
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 ر'��� ا��:��0

  

أن� أ0I ^� "=I هLا، آ�.�رV� أ�ه� �� ن.$�، ;ن�� ح`�0 و��Mب ��hح=�ط �0 أ�� ��=��، ;ن�� 

C ا�ا�� �"حLJ0 ا�� 0�=�"V ا�0 آ�ن�رون� أو ���"��ا ���دي �0 أ�% اآ�@.� أن J� ري و���:

 ��=��)��  ).أ
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�0 ا����رب ا�$��� وأحاث �V% وا�ي �Iم  �j"19 ا�I 4 �1945+ن�Vي وL�9 ا�K0 ا�� �j"19 ا�Iو 

�0 ا����&} واu��ر ا��.$�� وا��:���� وا���د�� ا��� '==�� آ% �Cء، ه�أنLا آ�� أن�  �j"19 ا�I���9 وI

�ًR�"�  . ��� أ�� وأت��% آ% �Cءأ�I=" ن.$� 

�0 أن ا�Lي حث ��� ��L ا;ر�:����ت آ�ن أ'�'ً� �$=� ا	ن��9`، ت9^  0�J� 19I إ�1 ذ�^ أن�� rcأ

 19I ات أ6"رت��' "@I ي"�I أن آ�ن L��ا;حاث ا��� أن��� ا	ن@�Jق ا���ر�[� �� ��=��، أي 

م وآ"ة ا�9$�، J9:=� آ"ة ا�� ،�c��"ر'� ا��� J� ،ي آ�� أ6" دا&�ً� 19I أن أآ�ن ا���Vو

ًا، &�Vق و"� m�'+19 تI ة"�ًا ���، وآ�� أ�I% �� آ% &�V ��9 ا�"��ق=J� ًا آ��� vSdآ�� أ

�0 ا�M:���ت وا�K"وف �j"19 ا�I ،���$دي وا��$�9 وا���ت��4 ��0 ا��� ��cذ�^  ر�� ��

�V�ا�."  

  :�� a� �� `.Vح V.`ة أd"ى رfه� �"ت=S� �����J� ،%$9$ل

�� ت� اآ�@�ف ا�=�"ول ���I Lم "�I1956=�� أت� ت["ج �0 دا&"ة ا	���Iد 19I � إ�1 ا�$�����ت، و�

أ�"��� �� آ% �Cء ح�1 �� د�4 �"ت=�ت ا���0�.5، �� ذ�^ ا���V ح�و�� ت+'�m أ��Iل ��	�C"اك 

��j 0" ا����د، J�"Q 19I� وا�ي 4 ��=��0�.  

 ا�@�=���� ، وآMV g��+�� ���V ^�L" ا;��" ��  ESSOن� �� ���ء �0 ذ�^ C"اآ�� �4 ا���ج 

m9ا�"S� ��9'�� �JS��  .���sزي و���V �=��ء ا��$�آ0 ا�@:=�� �� 

 ا�@�=�ن� �Vم ������� �Iم ���، و��0 �6ح� ا�.R% ا;آ=" �� ذ�^ 1967و�0 أن$1 أن ا���ج 

=�� �� ��J� آ�ن ���S$9� ��9!، وه&�Iا�"ح�� و =I �9I ��، ;ن! 1�c ون��9J إ�1 ��� آ�ن ا�$�

  ".ا���ج  ا�@�=�ن�

�� ان�a� %Jح إ�1 ا����M�d�� gر 0I إd"اج ا���9Sن و�V 0Iن�ن ت+��� وت:��W أ��ال ا����د 

�0 ا����د�$�1970�  ��:� 0�  .، ��ء ذ�^ �: Q"د ا���9Sن و
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��Jن�ن ا��Lآ�ر،  ��� تJ�م �����:� ا1970�� ت�ث 0I ت���0 ��:�� ���د ��=�� �� رو�� �Iم 

�4 ا��9=��0 �'���9�  .وت�ث 0I آ�ن ا���:�� Sd�ة أو�Q 19I 1"�] ا���ار ا��Jن�ن� وا�

  :و�Vل �aح

�0 ا����و	ت ا��$��"ة �V 0=�9 وا���:�� ��� " �j"19 ا�I �=�90 ا���ن� ا���"ت ��"ة رآ�د  ��

أن ��ء ��c�ع ��آ"��، �=1J ا���ا6% و��� 	 تSd 4�R�ط ا	ت�Mل، و��J ا���ل آ�L^ إ�1 

�0 ا��.�ء، تLآ"وا أن هLا  �j"19 ا�I ��96ا�و� ��=�� !���Lآ"وا �� ��=�� أن ه��ك ان$�نً� ��=�ً� ��� أ

%��J��0 دون  ������ �� !�> إ�1 أ� � 0I �K�� 1ان�ي �0 ��Lح ا�a� %�&ر�� �ا��9=� ه.  

�:�0 ��� ) وه� ا�0 ا�=aد( �aح ��تM% �� ا�$� �I" ا����M" ا�Lي أر'% �� ر'��� تJ�ل إن

 "=I يLا� ��ه� ا�$� '���9ن ا�@��:� ��Jآ"��، �� ا���� �9�@����ن �0 أ�RIء �� ���� ��% 

�0 ت�نm إ�1 ��=�� �"ًا �$� ا���Mر ��."  

�� ��K� ح�I 0I !F=�ر ا��ود a� "=Iح �:�C 0I !�.Q:�ر> ���."ق ��0 ا��"ا��0 ا���ن$� 

اب ��=�� ��"اب أ�! ا�Lي �:9! ��$1 آ% �Cء '�ى أن! ��=ٌ� و��ء ��rJ إ�1 ��ن� وا��9=�، و'�1 ت"

  .أ�! ا��� ت����! �� 5"��� هLا

�0 =��! ه� ا��� �:�9! ���! إ�1 أم أوه�� ح��� 0I أ' �j"19 ا�I ���9اح �� ت"�� ����d"�! أ���ؤه� 

"�c� �� ��=�� أ��م C=��!، تLآ" �Vل إن! 	 ��$1 6�رة ر��&�% ا�Lي ��رس ا�"��. ا�`�0 ا�Lي 

م، وا�Lي آ�ن ر&�$ً� ���9� ا;و���=�� و�$#وً	 Jآ"ة ا� ���I �� رًا��@��$:�د ا�`ن��ت� ا�Lي آ�ن 

�0 ا� �9S� �وه !.V�����[� ا�@=�ب، �Vل إن! 	 ��1$  0I` ��=�� �]��� �� �ً=I	 !9:�� ت� أن�ن�

��Q�I rV.� وان.:��� �� ،�=9S9� .`ل إن ا��Vت� آ�ن ���د�! �ـ�ت� آ�ن )����%(ن��أن رد ا�`ن� "�j ،

�0 ت+آ�> أن �aح آ�ن �$��] ذ�^، و��0 ا�K"وف آ�ن� 6:=� �j"19 ا�I W�"���.  
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ت! I�$�� م�V rن وآ��Q"$��� ت��د ا�`ن��:$��"ض  �MV �� "وذآ ����Sإ� �� !�aI ��� ���

c، ووآ�ن و�99��ت�$�� ح���! �: �C"�0 تJ"�=ً� وأو96! إ��Sd !: 1"ًا، ��9J! إ�1 �$�@.1 '�ن�� 

����S ��� �:�د إ�Q 1"ا�0I m9 ا�S"�] ا�=�".  

 mا��0 هI �� "=:�� �$ن�ا��"اب وا�."ق ���! و��0 ا��"اب ا�� %�C "�sت �K�� �I حa� rJ�

  .و0I أ'=�ب آ�ن� وراء هL> ا�`��رة

!F�  :ا'�+نr ح

أ�� وأ���� �:�� و�4 أه�9 ا�I 0�L"���� �� ��=��، ;ن هLا آ9! آ�ن ��"آً� أ'�'�ً� ��� أذه� إ�1 "

�J�"Sو�� ��9^ ا�"d L���� و���� �� ��"آ�� ��K� واحة ; %�Iري �+ن أ�:C.  

 <�dأ ��� ����� 0��� �I&9� ا�`ن��ت� ��'�J=���، وآ�ن �V ��=�� ���� ت9^ ا��"ة ا;و�1 ا��� زرت ��

  ".وه� v��c آ=�"

0I g��:�" ا�LJا�� ��Jل�� ان�J% إ�1 ا�� !&�J� :  

" r�Rء ا��J� آ�نuف ا��R0 ا���� ��ء �I !و��� ،���� �:! �$�s"ق m�d د�V&] ��% واح 0�"d

ة '�I� 99d (�ن� �4 و� �aدي: (دوري �Vل ����أي دI�ن� وحي �4 ا�0 �9ي، وا'��"ت ا��$9� 

rMون."  

  

��V=% أن �=أ �aح ح�0I !F ا�`��رة وا��J9ء وأ�:�ده �9Q ��� يL0، ا��� ��J% أن أآ�ن ا���V% ا;

�! ا����! إ�1 أم �aح وزوج أ�!، آ�� I=" ه�aآ.  

�Vل �� إن! 	 ��$1 ت9^ ا��9��J� ا���ر�[�� ا;و�1، و	 ��$1 روح ا��J9ء وا�K"وف ا����S� وا��:�ن� 

م ا��$��ن وأن!. ا�:��J� ا��� ارت=�L� �S^ ا��J9ءI ��+$� 19I ًا"�Fد آC ت�K�� 0� �K�� %آ" آL� 

  .ا��J9ء وآ% آ�9� وآ% ح"آ� و'��� آ�ن� �� ذ�^ ا��J9ء
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ت9^ ه� ا��$+�� ا;و�1 ا��� رآ` ���9I وا�I="ه� �0 أ'�'��ت ا��J9ء، وآ+ن! �"� إ�Cرة �Q 0"ف 

�:�" ا�LJا��(ا��J9ء ا��Fن�  ( "duا �آ" هL� ء، وآ+ن! أن�J9��� [9:�� ء�C %:�="آ��ء ه�J9ذ�^ ا�  

�! Q 0I"�] زو���، آ�� �M" أن �$�����+� "C�=�  .��Jء 

!��V ���9 ه�I `ا��� رآ �ن��Fا� �SJا��:  

 '��، و�ت ن.$� V��ً� و�� ���s" �ّ� ا��M�د و��ز�� 72أن� ��Q L.���� إ�1 ����� هLا، و�I"ي "

 ح=� ;��، أؤ�0 ��	����م �4 أ�� وزوج أ��، ذ�^ ا	����م ا�Lي ��زال ����دًا �� ن.$� �$=�

 0� �j"19 ا�I0، و�S$9و� ����S=�� وإ��� �� �9C�.ت� ا�	و����0 اhح=��Qت ا����ا��� و �j"19 ا�I

�0 ا	ن���'�ت  �j"19 ا�Iن �� ت��]، وuوح�1 ا ���=C أ��م L�� ��aوأح Bا����رب ا��� �� ت��

  .ا����ا���

�0 اhره�ق وا� �j"19 ا�I �ً��Vدًا و������زال  ��ة ت��وزت نrM ح=� ;��:� ا��.$� Q�ال 

�ad 0ل زوج أ�� . ا�J"ن، ذ�^ ا��� ا�Lي �� و�0 ��`ح`ح و��زال �� �I.�ان! ��:�ذ�^ ا��J9ء 

��Md ،�=Rj 0�V% �ً6ّ�ى �� روح� ا; �j"19 ا�I ���0 أ 1ًcر ��$� "Kز�� أن���، وأن� 

�� ت=�0 �� أن ه��I ،ت�Q�=ح	4 ازد��د ا��ك �� ��=�� �0 ����"ون ����aم �0 �� ا�$��ات ا;�d"ة 

 أه��� إ�:�دي ����I، ;ن ه#	ء ا�$��'"ة 	 ���j" ا��[0�M9، و�0 ا�0�L �"و��ن ;�� و�`و�

��JJب ت�"V 0Iم وa0 ا;حI ن�.�� 	0 �L�9 ا�F�  ".��=�ن ا��[0�M9 ا;j=��ء 

  :و�� ا��SJ� ا�F��F� �Vل �aح

ن� زوج أ�� وأ'"ن� ���اc:! أذآ" ��ًا ذ�^ ا��� ا�Lي آ�ن �:� ا"C J� ،��]ا���ر� �9��J��

 �J�J:��9 ح� �أ��م ا�@=�ب، ذ�^ ا�� L�� !�"Iت آ+ن�� أ":C ،Bcا�وذآ�&! ا� %�و'����! �� ا��:�

�c"��� ":Cرت��ح، و6.�ت! ت9^ �:���9 أ	�� ":Cأ.  
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،�ً��C ���0 أ �9Q0 أ���9، و�� أآ0 أ� �% ذه=� �"وح هLا �� ��0 �$=� ��9M� �M]C� ذه=� 

����� �ا�:�Sء �� و�V آ�ن� أ�� �� ح��� إ�ّ�، وآ�ن �$�ن ح�� Ldf �� ن��+� �� ���دي أ�� وزوج أ

�ً��C �ً=��Q �$و� %=V 0� �ً��C.  

�� آ�� aآ %J��' يLا�"ح�ل ا� هLا ا�@:�ر ��زال ����دًا �� ن.$� إ�1 ا���م، وأن� أت�ث إ�1 أح�

  ".ه� ;ن! ه� اdu" ا�0 ��=��

��ت! ه�J� <LلJ�  :�� ات�! �aح �� ا��SJ� ا������ إ�1 أ���ء أ�! ا��C 0��=�9رحً� أ'=�ب 

�#ا�"ات '==� ا	ن.�Mل " ����c0�9 و.s���ت آ��9 ;��0 ����ad 0 أن�� ���:ً� آ�� Jا�� <Lه �أه��

$��، ت9^ ا�Lآ"ى ا��@#وم، وأن� ه�� أتLآ" MV� d"وج ا����د أ��م ا�."ا�I� وMV� '���ء وا;ر�:�0 ا�

ا��� ��ز��� ن�Lآ"ه� '���ً� ه� ��=C� ��L^ ا	ن.�Mل ا��@#وم وا���" ا�Lي �ّ"ق ����� ن�0 أ���ء 

 0�I@�� ) ا��s.%(د��ن��0 �0 أب واح ه� إ�"اه�� �9I! ا�$aم، ه�� و�� هLا ا���V و�: ان���ء V"ن 

آ�ن� ا'�:��رًا أ�Rً� وآ�ن� ت:��% ا�:��� ��! ت�� ن�" ا	'�:��ر، �� ت�� ا����6� ا�="��Sن�� ا��� 

 ،�4 �ا�� V"ن �� ن���� ذ�^ ا�J"ن �0 ا���Rع و:� ،ن���1 أن ن�[i9 ��! ن�J�"S� 0� �ّ"ق ت$

�0 أ�"اض ا����c وا�:�9J� ا	'�:��ر�� ا��� زر�I ���� ت9^ ا;�"اض، ���0 ��ز��� ن:�ن� �$=� 

�� ��� ���9I ن�0 آ���د ت��ر ا�$aح أ��6ب ا���9M� �� هLا ا��ر، �d���� V ���I"ن �

�j 0.�ت�� وأن ن�=�1 ا���ءات ا�aF��، ا��$��B وا��S��" ) ��=��(وآ�0��9$ �0 ا;م ن.$��  �J��$أن ن

��V"� يL19 ا���ر�� ا��`ور ا�I "Mا�:�دل ��� ���:ً� و��� ن�� W��:وا��.  

ًا� ��! ا��B��M ا��@�"آ� وا��$�J=% ا��@"ق و�=�دئ ��9^ ا��حة وا��aح� ������ أن نV %d"نً� �

وأن� أ�I=" أن ذ�^ ا��J9ء آ�ن �ا�� ����، و���! ����ج إ�1 . اح�"ام ا���ن�ت ا�$��و�� ا���=�دل

����:�ت."  
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�� �J� 0I "=I! �� أن زوج أ�! '�ف ���ن و��ً� ��J9� ^�Lء ;ن! �:�=" أن I��C� ا���Jدات 	 ت�Jس 

�ad 0ل ا����ر'� �$"I� أLd ا�J"ا �I��@از ا�"�p� �ً�&ا��.�% دا ���9ت! هI�.� ن��رات �% إن ا�`

[�=Sوا�� �M9]ا�� �وا��.��" وا���.  

�! إ�1 ا�LJا��aآ �ً����  :�Vل �aح 

" 0��0 ��� ووا�] ���� وأ�9I أن�� تJF�ن �ّ� و�� ح$0 ن���، وذ�^ #���Lا ا��:=�" ا�B�"M أن� 

 ا��� 0� ����M�9� ��"ارة ت=�د���ه�، و19I ذآ" ا�����M� ا���رة �� ذ�^ ا��J9ء adل �� أذآ"> 

����0، ه�� 0�"�  :ا���ر�[� أن� أر� ا��"آ�` 19I أ

•  �9�@� ا��19I �9s ا���Mر وا�["وج �J�c 0! وإajق �r9 ��آ"�� ��=�s ح% :�

�� أن ��� �J�"S� ا��% �. إ�1 أه��9) أ���(ا��:��W وإر��ع ا��J�ق ا��� ت"آ��ه� �� �aدن� 

  .�Iد�� ووا�c� وذآ��

�� وا�J=�ر ا��� ت� ا	'��aء S]� ���9I+ أو ��%  •�I �.M� "��Jا�� �9�@���=�s ح% وaIج 

 1J=وت <$� 0�وت� ت�����S، ا��% ��=�s أن ���ن ح ¢a	J&ً� وأد��ً�، ;ن ا�Lي ���ت �

'��aء V ���� ��� ���9I=" وا�ي روح! ح�� ت�m ��;�� وا�."ح؛ ���J���� ^�L" ا��� ت� ا	

�@�j=�ت  �� %َ�ِVُ يL=" 7 – 4ا����ه�1945 ن"�  . ��� ا��K" �� أ

 rVا�0 ا���د :� ����I0 إI "=I; �ا����� �I��@ي ا� هLا ا��aم وهL> ا���Jط ا����� أن� �:�  

�0 ا����، ���� نK"�� ا����ب ا;Rd" و �=�"V ن�ت ا��� ���0 أن ت���"Kوا�� �I��Mة ا���" ا�"��

 أ�� ��� أو ت��=!و���� ��"ة ا����زل 0I ا�="ا�} ا���و�� و���� آ@Sd r�رة ا��S"ف ا���� V=% أن 

، أن� �:�� �����اrV ا���ر�[�� ا���=JF� 0I ت.��" ح��� وآ=�" و������ أن  إ������Vدة أd"ى �� ا�:���

Lم هVأ ،��=:� �� �J=ا��� "�d;ح��9 ا �I��@� r�cأ ��> ا	��c� إ�1 أ�� Q 0I"�] زوج أ
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وأ'"ت!، أr�c هLا ا���9 آ��V"اح أت��1 ���� أن ت�:��9�ا �:! �@�����I ا��:"و�� ���I، هLا 

  :ا	�V"اح ه�

�� ��0 أ���ء وأ6�Vء أرض أ�� ا	�"��J� ا��� – ا�@"آ�� ا�$��و�� –ت���0 �#'$� أن� أ'���� ( 

� ،���� �I&�9!، هL> ا��#'$� ت@�% �$�ه��0 ح$� �@�رآ� آ% � �� 0� ����> و� �� 0� ����

  ).ت:�% 19I إر'�ء د�I&� ا��$��B وا��:��n ا�$��9 ��0 أد��ن ر��� آ��9

 ��Iوأن� أ ،��c19 أرI 0� �9Kق إ�1 أه��9 وأن ن"�4 ا��Jد ا���أن ت: �ن هuي ����� اLن ا�;

ا�0�L �95�ا �� ا���Fن���ت �0 ا�J"ن ����J�ق أي ح] �cع �0 أي �9K�م ��� ���� حJ�ق ا���س 

  "ا����c، ا�0�L ن�=� أ��ا��� و9�V�ا و�LI�ا �95ً� و����نً�

�aح آ�ن ��"ر �� آ% �"ة أن ا����د �� ا�����4 ا��9=� ه� آ���B9 �� ا�S:�م، ;ن ا;��9Vت دا&�� 

�$�$�19I �ًj ا�I=�ر أن ا;��9Vت ت �ًVاL�ًا و�� �ً�:Q �S:� ا��� B9ف �� ا�:"ق ه� ا��a�d	ا %F�

���=�� ���C ن�اده� آ� ت����0 ت��ع    .وا���JF�، وا���&ة 	�
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و ح=���f  

و       �f رة�6  

 ن '+�� ر��&�% ��زون 0I ���دي ��=� آ�ن �0 '��ن Q"ا�m9 و�:"���، ���� 19I ا�$��� ��

��ا�� �Iم  0�و ح=�� وه� �f1929��V ���I ، 0��9! ��9"ة ا;و�1 �� ���! �� ا�@��ر ا;�d"ة 

  . آ�ن �� ا�$��:� وا�$=:�0 ��I2006<"�I 0م 

 0I رة�=I ه� �ا�9$�"Q اءj �=و� !��� ��� �� ات�9M �! ;زور> �6=� ر��&�% ا�V"ح أن �:�I

��! ت+��% ذ�^ ��� ���ن ��Jؤن� ا;ول ��Jء ح�ار ��:)ح"ا���(أآ9� '�^  �=9Q ا ، و�����L�� [9

ت! ا�$���� ا�S"ا��$9�&�� 19I ������Jً� �+ن fت�! ���" ��� Ldأن أ   . ا����ب، ��ا�] �:

اد I0 إJ�� !و��.�0 ��!، و�"دد دا&�ً� إن ^�L� "]�.� وآ�ن <اد ا�S:�م ا��9=� ��Iو ��� إ�f) ،`�.$ا�

آ�L^ ا�$=�آ���، وه� ن�ع �0 ا�.�S&" ا��:"و�� �� Q"ا�m9 و��ح���� و�� ت�نm أ�Rً�، و

W�=���   ).وا�@�@�آ�، وه� ت:

 !�s� 0، و���ا��:"و� �د��ا��� �0 ا���9�ا'�J=��9 ور��&�% �"ح=ً� ��� ���9� Q"ا��$9� ��`و�� ���ع 

ن �4 زو��! �� �� ��C�I ح��ت! ا��� �K:� 1RV !، ;ن�ن��9`�	ا��� ت��9 ��� آ�ن� ا �ا;'�'�
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Qا;6% وأ���&! ا��� �ن��9`�	0 ا� �ً��C �.R�� ��$9ا�"Q م آ��9ت0�J ��	ن��9`��، و���! آ�ن �$�[

  .ا�19I rS9 أ��اء ا��J9ء

ان9S] �� ح�F! ��'�"'�ل �� أQ�V:! ��! إ	 aً�9V، وآ�ن �:�K ح�0I !F ا;��Iل ا��� آ�ن� تJ�م 

ًا، و�� أ���ء ذ�^ آ�� Bل ن����Iي آ�ن ر�% أLا� <ن ���ث �I ��� ��=�� 0I&�9! �� ��=�� و0I وا�

ارة �� Mدول ا� �� rJوت ����� ���j ��J��رات ا��=�رة وإ���ن��ت�� ��� تB=M دو�� Jذات ا�

  .ا�:���

و�f ل�V:  

" ��J� يLا� ًا �V %��J"ان ه�ت�%، وأن� و�I&��9 ا��ح����ا�� Q"ا�m9 وت� 0�و ح=��، �f ��'ا

��I 0&9� وا�ي ��ز�r ح=�� ا�Lي آ�ن �0 أ��6m9ا�"Q �� ل ا��=�"ة��I;ب ا .  

���I Lم  �����Iأ �أت ا�:�&9 آ�ن� 9&�I� ��J"ة �ًا، �J"رت أن ت�s" ح��ت�� وأح�ا��� �1911Vو ،

  .��	نaSق �� ���ل ا;��Iل �4 ا�M=" وا�����

ي وإ�1 أن 6"ت ��� �� وV�ة، وا'��" ذ�^ ا���ل �0 ا����F"ة ح�1 �:�� ��Iي و�I% ووا�

م ت��" ا���اa6ت آ�ن . درك، وأذآ" أن وا�ي آ�ن �@�"ي �9�د ا����ان�ت6=�ً� أI �=$و�

وا�ي وa��� ��Iن ا��9�د 19I ا�را�� �0 ا�=�� إ�1 ا�$�ح�، وه� ا����ن ا�Lي �=�:�ن ��! ا��9�د 

��ن �a6pح�� وت�.�.��، وهLا آ�ن 6:=ً� �ًا�Jو�.  

 و�[�9.� وأ��Iل V�C�، وآ�ن ���=�� �+ن ��=�� �9 �s6"، وآ�� أ'+ل وا�ي ���ذا ا���Jم �+��Cء آ�F"ة

�.9�]�0 �"� أن ��9I �ً��j "�M! أن �:�% �� ���	ت ����� ا�����"ة �� . و �.9�]� �Vم �+��Iل J�

  .ا�$��رات إ�Qرات ا�$��رات و��اد ا�=��ء و�9�د ا����ان�ت
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��aً �9$��رات �� ا;ر�:����ت آ�ن وا�ي و��I �"وة ��ة وأ��Iً	 ن���� ���، و�6ر �

 �� ��9�وت[��MM �� أن�اع �0 ا�$��رات و6"ن� ا��آaء �$��رة دودغ ا;�"����، وآ�ن أآF" ت:�

  .ذ�^ ��SV 4ع ا�@"Q� ;ن ت9^ ا�$��رات أآ=" وأV�ى �0 '��رة 	ن رو�"

%�#� 4���ت �d مJو� �JF��� !�&4 ز��� %�ن� آ�ن ا�:�% را&:ً�، وآ�ن وا�ي ��:��I �6ر ^�L� ،

�0 �@�"ي �SJ�رات و'��رات،  �����0 �@�"ي إ�Qرات ا�$��رات وا�@�ح��ت و ���� ،"Fز��&0 آ

 ^�L� 0آ�� ن� ^�L� ،ة��ت ��d �S:� 0�� �� �V�ور�0 ;ن ا�=�^ �� ذ�^ ا�"$�وآ�ن ا�`��&0 

ات �=:W ا�. ا�ور، وهLا آ�ن �� �����9M و��9M� ا���سI�$�م Jآ�� ن ^�Lا آ�0 آ�ن����س 

ة�� ���:�  .�"j=�ن �� ا���Jم ��@�ر�4 

 !��أذآ" أن! آ�ن �:W ا���س ��0 آ�ن�ا �J"اء وآ�ن�ا �+ت�ن �� ا�[�$����ت إ�1 وا�ي �c"�J�ن 

 ���Jا� m�aي آ�ن ����" �� ا���0 �:"ف أن وا� ������ً	 و��V:�ن 19I آ�=��	ت، وآ�L^ آ�ن 

+� ���� ��� و�j"ه�، ���ن ا��احJا� m�a0 ا����0 ا�`��ن �$��رة آ=�"ة ت��% آ���ت  "�C ت� �:

و�j"ه�، �� �: ا�d=�ره� �V 0=% ا�و�� آ�ن وا�ي ��M.�� و�J�م �@���� إ�1 إ�����S، ��$��رده� 

��Sjأ %�C 19I ن���S�"و� ����S0 إ��آ�L^ آ�� ن@�"ي و�" ا	�% وC:" ا����ان�ت . �"ة أd"ى 

�0 أو	&^ ا���س �0 ر��ل . !وا�M�ف �s9"ض ن.$ �$�dأو �ات �6ر أر�:I�$0 ت9^ ا���

  .ا;��Iل ا;���jء

��� وا�M�ف وا�@:" وا���"Jا� m�aا�� ����C 4"آ�ت إ����S� آ�ن� ه� ا��� ت@�"ي  %�  .آ�� ن�:�

 0� �ًs9=�ًا وأ���ً� ���ن إذا ا�V"ض � �ً=�Q آ�ن �JF� ��:�ا���ل �0 أ�� أذآ" أح ا�0�L آ�ن�ا ��:��9�ن 

 !c":ًا و��� �ًs9=� Bي أن! ر��:�% �! ��"��9I B! ر��ً� و��"ًا ���ن إذا ��ء ��"د ا��J� 0�ل ��ا�

19I أ�� ���M"ف ��! و��0 وا�ي آ�ن 	 �+Ld إ	 ا�J"ض ا;'�'� و	 �`� ��C !�9Iً�، ;ن وا�ي 
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ًا آ�ن �:"ف أن ا��:�ون c"وري ��0 ا���س وه� أه� �0 ا���ل، وا�.���% أن ذ�^ ا��:�ون آ�ن �

ًا ��� و�@"آ�ت���.�  .���9س ا�.J"اء ا�0�L أ6=��ا ���� �: أ���jء، و�� ���J% ذ�^ آ�ن 

اد ا�S:�م Iم أح� إ�وأن� إ�1 ا�� ،�ً�=�� �ً��:Q آ�ن ����:S� ،�د��I ��=�� آ�ن� ح��ت�� ح��ة m9ا�"Q ��

:Sا� �م ه�:Sا� %Rأن أ� "=�Iن$�ا��9=�، وأن� أ�م ا���:Sاد . �م ا��9=� وا�I0 إJآ�ن� ت� ��أ

  .ا��$�$� وا��."وم وا��=0S وا�S:�م ا��I %�@� �=�9م

�� ا��Jن�ن وت"'�� 1952وا�ي �� �Iم �Vh �ً�9$� 0�"@Iد و�ة ��"@I 0�c 0� �ً�c�V <���I 

  ".ا�:ا��

 �:Vت ا��� و��و آ�� أح�ول أن أ�"> ��9�0I g ا�����f g�و���! آ�ن �M" دا&�ً� �� أ��� ح

19I ت��� ا���g �� ذ�^ وآ�ن �J�ل دا&�ً� إن ا��Q 0��=�9=�ن و�$����ن، و�4 هLا ذآ" أن أحاث 

، وذآ" إن �:�K 1948 و�Iم 1945ح"ق وc"ب وV:� �� ��`ور وا�[�m و�M"ات� �� �Iم 

 vJ� �Jا و���"d د�م 6000ا����I 1دي ح��1967 ��.  

9� <"� 19I 4 إ6"اري��g ا'�S"د aً&�Vو��0 �:  

19I آ% ح�ل ح��ت�� �� ��=�� آ�ن� را&:� و���9�، ;ن�� آ�ن� ح��ة ا'�J"ار، وه% �$�"�B ا	ن$�ن "

9> ا�Lي و� ��! وو� ��! ��fؤ> وأ�اد>؟� "�j ��  

 ���I 0�� �:SJ�� ا����د ا��9=��0 �� ��"ات c �:Vت ا��� و���0 ا���� �j"19 ا�I1945و 

  . آ�� ن@:" �+ن ح��ت�� 	 ���0 أن ت��ن إ	 �� ��=�� �9ن� �j" أن��1967و

 "df �� وV:� ا;حاث �� ا	ر�:����ت و�:ه� آ�� دا&�ً� أ'+ل وا�ي ���ذا 	 نLه� إ�9� 1�I

!��J� �ً�&9ّ� داI د، و��0 أ�� آ�ن �"د�0 ا����د�0 �� هLا ا�=9 ����J% آ�� حث ��s"ن� �� �����د :

  ).aدي، و�0 ت=��� ن�@� ون$�� �aدي؟�� و�ي هLي �"
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ًا �ًا وا������ 1967و��0 �� أحاث �Iم �C ت9^ ا��"ة آ�ن �� "� �6ر d"و��� ح���ً�، ;ن ا;

  .ن.$�� �� ت$�4S أن ت�rV ا���Kه"ات

 0�و�4 هLا آ9! أن� أ�I=" ن.$� دا&�ً� ���د�ً� ��=�ً� �vJ و	 �Cء df"، وح�1 �: ا��@�آ% وd"و��� 

�� ��="=�Iو��� ا���س، وأن  أ ��Q �:C �=�919 ا�@:� ا�I ����� وه� �ا����9 �ح��=Mا� �ا����

6=�ح ا�[�" ون��رك ح��9 	 ���0 أن أن$1 ������ وأن$��، ا���س ���� �:R:� ��Rً� ح�1 و�� �� 

  .���ن�ا �:�رف

ت ا��d �=$� ،"�F"وجJ� ��=�� ^�L0 ��=��، وآ�ن� ا���F" �["و��� J� 0ن� ،���� ���� �.&�Qأ���&�� و 

ذ�^ ;ن ا����د �� ���sزي وQ"ا�m9 آ�ن�ا ن@0�S وآ�ن�ا �"وات ����ده�، وآ�ن ���0 أن 

  .�@�رآ�ا �� ���ء ا�=aد وتS�ره�

�� '�:� ا��d {��Rرج ����� V"ب �Cرع '�@���9، 1945ا;حاث �� �Iم �I "ة، وأذآ+�� �:Vو 

  ."أ�� ا��"ا&]6:ت إ�BS' 1 ����� ;رى �� ��"ي �

 19I !9�I 1ه� إ�L� يوه� ا�:"�� ا���"ورة �����Mن، وآ�ن �:�% ���9I ) ا��"و'�(آ�ن وا�

�� ��م ا���Kه"ت d"ج أ�� آ:�دت! إ�9�I 1!، و�� . وه� ا�@[i ا�Lي �J�د ا��"و'�) آ"ار'�(

�+'"ع ) ��1ح=�� �� ا��"و'�، ت:: (أ���ء ت���! إ�1 ا��"و'� رi]C <f �:"�!، ���دا> وه� �J�ل

أي أن� أ�Rً� ت@�"ك ) ح�1 أن� �@�"ك �:�ه� �� ه��وة؟: (أ�� ن�� ا��"و'� و6:، و�Vل �9"�%

�4 ا����Kه"�0؟ �[�% ا�"�% �0 ن.$! و�Vل ;���6! "�أي ) هLا ح=�� 99d�> ��@�: (�� هLا ا;

  .دI�L� <ه� �$aم

' ���I !وء، و����4 ورأى ا���R} �`ع و�Iد ح�1 ا���Mن �� ا�=ا�� آ�ن �$�" �=vء وه

!� iM]ا���% ا�� %dإ�1 أن د �ًI"$�.  
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6��J، و��+ة  �I وآ�� أدرس ،"�Kا� ��ء ا����Kه"ون وح�6"وا �����، وآ�ن ��م ا�$=� �:

��ن 19I ����� ا����رة، وآ�ن� ردة "� 0�"�F19 ورأ�� أن�'ً� آI;ت إ�1 ا'�:�� ا���R} و6:

9I !� ء أرد�C 0I �F�� �9 أن:� ���Jأت أ�=� �jر�� "�d ز����ت 	إ �0 أ19I �����، ��9 أ� ���

و�: ذ�^ �.�"ة ا��: ا����Kه"ون، و��0 �: أن ��وا '���9I . ����� BS �� ا�@�رع ح�1 �=�:وا

���9I ه��Jرة ا��� أ�������.  

 ���9I �Jا �! إن�� آ�� أ����Vإ�1 أ�� و m���=م ا����� ��ء ا��ا�� ��)�'f (I 0�BS' 19 ا�=��، 

�0 أن �:����ا ا��@�9� �J�"S� ���6� و�:"��ا �0 ه� ا��=�ئ، و���ذا �Vم ��L^ ا�"د 	ً  .وذ�^ �

�+Ld وا�ي �:! ا�=���m إ�1 أ19I ا�$BS و�Vل ��� انK"وا ��ذا ه��ك، و�0 أ�0 ��ءت هL> ا�[��رة 

 أ��Jه� ���9I ه#	ء ا���Vو ،BS$19 ا�I aً:� �و�LJ�س، آ�L^ ��=�0 ��� أن�� �� أآ0 أ��J ا��� ت=و 

 ���9I)�'f (�jر�� "�d ���9 ز����تI �Jآ�� أ� %�.  

��ا �+��Iل �V 0�"ه�Kن ا���+� ��:�' ���I �ً6�Md ،�� �=$���� ًا� ���#�ت9^ ا;حاث آ�ن� 

����، آ�� ���9I، أن ه��ك �0 ا����Kه"�0 ��V 0م �:J" ا�"أة ح��%، وهLا �Cء ره��  ،�:��C

�r�].  

��JS� ا�`او��، �$�ح���  �� �Iر`� ���� �ًRون وآ�ن� 100آ�ن� أ�"�Fل آ��I ���� ه���ر وآ�ن 

ت9^ ا��`رI� ا�C"اه� ا�$� أح� ا�=@�� �0 أ�� وآ�ن ���� I@"ة f	ف . ���9� ���C+ر ا�`���ن

%s�'ا J� ،�M�dاه� ر"�Cا Vت، و�و�� "J� ���� وآ�ن ،���Jف �"ت	f �$�d، و�ن�اث، ز�� ا;ح

  ". ���! �60000vJوأ�SIن� ���ً� ��� 

0����S$9� 0 أو��"M�و إ�I��V �+ن ا����Kه"�0 �� ���ن�ا ��=��0، و�Vل إن�� ر��� آ�ن�ا �f ح�ول.  

و ح�F! إ�1 أحاث �f %Jل1967�� ن�J� :  
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" ��1967 ���Iو ،����"��4 زو��� وQ.9ّ� ا	���V ���� �� 0"ب ا�$.�رة ا; n�Iآ�ن�  آ�� أ

�Q"@��9ً� �����س و����  .ا;حاث أذآ" أن ا�@�رع آ�ن 

زو��� ��5 أن�� '���ن �� أ��ن ���ن�� ان��9`�� و�0 ��ث ��� �Cء، �d ^�L"�� �� ا�M=�ح 

�0 ا�:"ب ���:�دة إ�1 ا�=��، وت"آ� آ"'�  ���M0 ن�آ:�دت�� و�:�� ا�a.Sن، و��0 ه��ك 

  . ا���س 19I ا��"'� وح�S�>ا�S.0�9 ا����"ك ود�9d إ�1 ا�=�� ����

 %M�Jم ا��V J� ،�ن��S�"=ا� ��9M�Jت�� ا�I�' Vو �زو��� ���["وج ;ن�� آ�ن� ان��9`� ���J='

 ��ء إ�1 ا�=�� وأLd ��از '." زو��� �� ر�4 إ���� ��+�C"ة ا�["وج J� ،ةI�$���� !$.ن� ن�S�"=ا�

���S� ه� ا�Lي أLd زو��� إ�1 ا���Sر �`و���، وأذآ" أن 6��J 6=�� ا�"ا�m وزو��! آ�ن� إ�

�=:Mوف ا�"Kت�:"ض ;ي أذًى �� ت9^ ا� 	 ��� . �ح����� ا��.$�� آ�ن� '��� �$=� ا�[�ف ا�@

�0 أن ���� ���9I أح.  

 ا�J"�� ��رن� ح�g آ�� نr9d ��J ا�MJ" ا����9 �� ��� ن� ا�"�% ا���S ا�$�I�' و���"d %=V

ن� ه� وQ!�9&�I"ا�m9، ح�1 �� أ���ء ا��@I�' م�آ% وا����.  

 ����S�	ا �ا����$ r9d ��I 0ا� �JC 1��9 إ�Jات� �� ا�=�� �� ان��dوأ �� ذ�^ ���J أن� ووا�ي وأ:�

و����J ه��ك، �� ���9I أن و��دن� �� ت9^ ا�@J� آ�ن �@�% Sd"ًا ���9I و��m ) ���ت$� آ���را��(�� 

�ً��f.  

 ��� إن�� 	 ���R�ن ��� ا;��ن �� ذ�^ ا����ن، ��L^ آ�ن ���9I أن �� ��ءن� ا�=���m ا��9=� و��V�ا

��ا �Vن و�ت�� ��=�I�$�� م�Vو ،اد> ���9�د أو أن ن$��" �dرج ا�=9Iي ت� إLه� إ�1 ا��[�� ا�Lن

6�Jً� آ�ن �@�"ي ;�� ا���9 �0 ا��`ار  �����dp.�&��، وه� آ�ن�ا أ6�Vءن� و�:�9�ن �:��، وأذآ" 

  .�@�"ي ��� ��9S=�ت ا�=��ا����دي و
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اSc"رن� �9["وج وت"آ�� أ�aآ�� وأ�����I �� ��=��، ����$=� ��ا�ي ت"ك ر�aً إ�J� �ً���S�م �! 

  ، وان��1 ا;�" �["وج ا���9Sن �� ذ�^ ا�:�م،���I+�1969!، و���9�I ^�L� �J �� ��=�� ح��I 1م 

��I;�� �J9:ك وا;وراق ا���a�  .لوت� ا	'��aء 19I ا;

����$=� ��9[�زن ت� إح"ا��V ��� ���� وآ�ن ���� آ% �Cء ��:��I;�� [9ل و���� ا���=��	ت ا���F"ة 

 �ً=�"Jن ���! ت��9� rMدل ن�:� �� d$"ن� ���� Vه�، و"�j0 '��رات و���� ����0�L9 آ�ن�ا �@�"ون 

�V�ذ�^ ا� ��.  

. V:� ا;حاث ا��"=I� 0I ا���رة، ح�g ون�� آ�� �:�ًاأن� �� ا��J�J� �� أر ا;حاث ا��.�:�، ;

 �� �J��$اث ا��0 ت�"�� ا;ح ���9I ى، 1945�� إن��"dة أ"� و�j"ه� أن هL> ا;��ر '���"ر 

^�L� �Sن� ا���Ld+�.  

 �jدر ���4 ا����د ا��9=��ن، وذه� ا�=���m إ�1 ��% ��9�I و�[�زن�� وأLdوا آ% �I ��1969م 

LJا� "�:��0 أ��ال�Cء، و�����9I 0 أن  �����  .ا�� أ�"ه� �+ن ��:�ا ��� ا���=��	ت و

  آ�� �����0 إ�1 حJ� 0ن� ����، و����� '�:�� �0 ا���س، أ��أ�� 0I ا��J%، �+ن� �� أر أحًا ��J�ً	 أ

  .آ=�"

 vJ� ن��SIت���"ن� أ �I ".$��10 ا� ���m�a واحة ��% i]C، وذه=�� إ�1 رو �=�Jت وح����� 

 أ6�Vء ��� إ�0����S، و�: ذ�^ ) ���ت$� و��ن��(�، و�W:� ���J ا;��م �� رو�� V"ب أن� وأ�� وأ��I

 �� %�I 19I �9Mح "�Cأ ��' �+'=�ع ذه=� إ�1 ��ن ح�g زو��� و�6"ي وأو	دي، و�:

ن��.  

� �����Iأ ��Jل، و���Iه��ك وآ�ن ��� ه��ك أ ���V¤� �نa�� ذه=�ا إ�1 J� ات��dوأ ���0 أ�� أ�� وأ

�0 ا���uت وا�$��رات وآ��  �ًIا�ن أن�9=S� ا�آ�ن aًF�� ،ه� ون�0 �� ا�[�رج"�إ�����S و��=��، وآ�� ن

 �[�زن�� �� ��=�� �: 0� �J� ��  . �� ن: ن:"ف 1969�ً��C ���Iن�رده� ��� �0 أ�j ،�����I" أن 
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��j 0" ا����د 19I آ% ح�ل �$�� وحن� �0 تR"ر �0 ن�ح�� ��د�� ;ن ه��ك �0 ا��9=��0 0�"duا 

 ذ�^:� ���9I آ�� آ��a��0 تR"روا ���9F �� أ��ا��� وأ.  

�:��� ���J ��0 ���د ��=��0 و��=��0  �VaI ا��:�رف أن W:� 0� ذ�^ �0 أ6�Vء �� و:� ��9Iو

�ad 0ل  ����ن �+��Iل ��0 ��=�� ورو�J� ا�0 آ�ن���0 أ��6ب ا;��Iل  ����Sد �� إ���� "�j

  ". ا��9=��0ا����د

���ن�� أن ت���" p� ��=�� أن J�:� !و أن�f "آL� ا����رة ��0 ��=�� وا�[�رج �ن������ ان�J% ا���0I g إ

�$��ى ا�=aد  0���اد آ�F"ة، وذآ" أن! ه� ن.$! ����1 أن �@�رك �� ذ�^ ;ن! �"ى أن هLا �"�4  ��

�F% ا�.�ل "�M�9� 4.ًا ت�� ������اد  ���  .وا����> و�j"ه�) ا���آ�و��( ا�$�دان� ;ن ��=�� �

> �!، و�Vل إن! !وح��� 0I ح`ن� ��از '."> ا��9=� و����� ر�R�ا ت�� ;ن! ح�ول ت�� ا�@

�0 آ% �C و4V، وأن! �� ��ن وإ�����S �$+ل دا&�ً� 0I ا��9=��0  �j"19 ا�I ���� 1�"ا��� ت ��=�� ���

���9 6ا�V! ���ن! ��=�ً� Q"اI 0 �"ت=^ و�[�ف و�:"ض��9$�ً�، آ�� أن! 	ح� أن ه��ك �0 ا�0��=�9 

�I��  . �Lآ" �! إن! ��=� Q"ا�9$� و���دي �� ا���V ن.$!

 ،���� n�:�� ��=�� 1ل �! إن�� ت�� أن ت"�4 إ��Jوه� ت ،�' �� �� �I4 إذا�وأd="ن� أن ا���! ت:�% 

��=�� 0I {�  .وت�� آ�L^ أن ت: �"ا

و ح=�� وه�Lا�f �ا هLف ه":�� ���I ا �$�=@" و�."حL4 ه��:�ن�ت! و�:�ن�ة �I&�9!، و 0I ث ت�

�� ا����M� ا��� Jا�9$� ���%، و��� ت"Q �=�� م"�� %�إ�1 أي ��=�، و�J=% ��% ��ارح! و��:�

ة ;���ل �� �رآ�� �� ��=���.�  .�"اه� 

� آ�=� �� ��V! ����"ف �� ح�اري �:! �� ���0I rV ذآ" ���ل ا����ة �� ��=�� وC�V! إ����، و�

 ���0 ا���"ار  %9Vوأن أ !F�	ح��ج ذ�^ إ�1 6.��ت أd"ى آ�F"ة، �j" أن�� ح�و�� أن أ��% ح

�:S�'ا.  
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�� �9I �`��رة ر��&�% �aح إ�Q 1"ا�m9 ا'�=@" �I !رآً� إن�$�وV=% إن��ء ا���ار �:! �Vل �� 

Jح W:� 19I %M�� ح�9! وأن [J��� أن �� %�وأ�Cر . �V! ا��:���� وا���د��و�6ر ��! ا;

�ًR0 �! أ���.��@�رآ�0 �� ا�����4 ا��9=� و aً:� ا�د ا��9=��0 آ�ن�ح إ�1 أن ا����c��. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �I&9� ا�`روق
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��� ��.�رن� �� ��� �9$� أd"ى ��J� 0ءات� ا���:J9� ���دة هLا ا����ب، أLdن� ر��&�% ��زون إ�1 

�� و��96 وا'�J=���9 ا�:�&9� C:"ت ��a�dط �� ا��@�I"، ��9 إ�����S ��� ن`ور �Iا�`روق، و �9&�I
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�0 ا��:9���ت MV 0I� ���د ��=�� أم أن��   أ��` إن آ�ن� ت9^ ا�`��رة ��9�ار و��:"�� ا��`�Iأ

��� ���sزي�  .ت���� إ�1 ز��رة ا�����I� إ�1 أ'"ة ��=�� �a&�I 0ت 

�� ا'�J=��9 ت��ن �ي C:�ر ح�J�J �+ن ت9^�I �ً6�Md ،��I0  ا�`��رة آ�ن� ا����� ��a� ة�d	ا

��I 0&9� ا�`روق  ا	ر�:� ��:�وه� زو�� ا;خ ) �و'�(ا��� ا����" ا����دي ا��:"وف ) دو��9(و

آ�ن� ا	��$��� ت:9� و��ه�� وا��`اح 19I ا�J�"S� ا��=�9� �19I "S�$ أ'9���� �� ). ���"(ا;آ=" 

g�  .ا��

"ح� ��`و�� �@�ء �0 ا��`ن وأن� أنK" إ���� وأ'�4 ح���F وح0$ ����9��J، وآ�ن C:"ت �.

aً&�V ّي ���دي�$�ح�ت ا�$��ع � 1Sj يLت ا��Mا� : �� ��F���=��ن، ه#	ء ��=��ن، و��m �� ح

�9��، و��	 أن�� Jا�� �0 ا���9I �� �ً��C r9�]دي ا��9=� ت�ا��� �د، ;ن ����19 أن�� ��I 1ل ح��

�+'�ت�� آ���د ��� �ا ���9I أن�� �Cء '�ى أن�� ��=��ن 0I ا��وه� �M"ون 19I ����=�� 19I . ت�

���0 آ%  �j"ث ��� ا�  .ح

�� ت����� �: ا	'�J=�ل إ�1 ��� ت�9] ��� ����� �0 أ�9!، وه�� رأ�� �"ة أd"ى J�"Q� ا�:�&9� 

ر 19I ا��aم وا����ورة، ���ن اV;م اJوه� ت �ن� �� ا��"ت�� ا��9=��F% ا;خ ا����6 �ث ه����

"��� أ�d! ا;آ=" :�.  

��ا�� ���sزي �Iم  0����9.� �+ن!  "�j �ز��s�� ���9و� �ف ��.$! �:"��"I % ا�`روق���61945.  

، �� درس �� آ�9� ا	�M�Vد وا����رة �=��sزي�=I ي�� وV:� ا;حاث . درس ا��Fن��� �� '��Iو

  .$�� ا�F��F� V=% ا��["ج، �4S�$� �9 أن ��ا6% درا'�! آ�ن �� ا��I1967م 

��� ا�:"��� ��r6 ا����ة �Jوا� �ا���6"� ���Iت�ث �6��0I % ا����ة ا	�����I� V=% ا�

�0 وV�ع �:W ا��@�آ% �� ���sزي �Iم  �j"19 ا�I �9و��� �ن�� ه�د&��� ��I����	1948ا "�j 

  .f mنLاكأن�� �� ت�0 آ���@�آ% ا��� ح�� �� Q"ا�9
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 "M� وانaJب ا�:"اق، �:ه� �أ �d% ا�=aد I"ب �0 دول 1952)  �����23��رة (�� ��ء انaJب 

 ا����د ا��9=��0 و�j"ه� �� ذ�^ ا���J� �Vل�I ر ا�:�م�% ا�@:���6 rM� ، وه���9.�]� ���"I:  

 �5�ر آ�ن ا���س �� ���sزي �:"ف �:R:� ��Rً� وآ�ن�ا �:�@�ن �� أ��ن وا'�J"ار، و":� 0��

�� ودd�ل ا�:"ب �0 آ% ���ن اv9�d ا;�" و�أت ا��@�آ% آ�� �أت ا;��ر ت$�" �� �Jا� ا��

!�9I ي آ�ن�Lت��> ا�	ا "�j <ا��9=�. ات�� ��:����  ."هLا ا;�" آر ا�:�Vaت ����� و��0 

a'	ت��ه�ت ا	وا �ا�:"�� ����J0 ا��� �رن�Jإ�1 ا�� !F���� ا���@دة aً&�V�� ��+ة ح�ل �6��% ح:  

�0 ا����ل إ�1 " "�F�� أن�� آ�ن� أرح� "�j %آ�@� 0� !�==' ����� و�Jآ�ن �� ا� ��19I آ% 

%=V 0 ذي��" �6ر أآSd "F�ر ;�� ،���  . ا��S"ف وا��:�M ا�

�0 ا����% آ�ن ����دًا �V 0=% ذ�^ �� ��=�� وآ�ن ��ًا ;ن ا���0 �� ح ذات! ��Lب ا	ن$�ن ا��

���� 19I ا�����4 �0 ن�اح� آ�F"ة، و��0 ت�s"ت ا;ح�ال �d�ل ا;6���� ا����� وا��S"ف و�

 �"ة أن أح ��9I J� ،���"I0 آ�� أ�Lا���س ا� W:� �� 1ر ح���وا�:M=��، وأ�"ت هL> ا;

 ت��ل اuن إ�1 ا��:�M وا��S"ف، ح�1 إن! ت"ك 9�I! و�� �:V �'را��L أ��م ا� ��=�� �� �&�V أ6

rات�19 ا��I د"� . �M:أن ت��ر ا�� �و��0 ا��@�9 �ً�����V 0=% وآ�ن  �ً�cآ�ن ر�� i]@ا ا�Lه

!�"� �������د ��F"ة �� ��=��. ا� "�  .وأن� أت��1 أ	 ���ن هLا ا;

�������ن، ح�1 ا���Mرى #��0 أه9! #� ���I �.9�]د��ن! ا��+� �V"@ن� أه% . ا�:��� ا��I ا�@"ق ��

��#�V�ن و�#���ن ��w و�+ن=��&��، و��m آ�� ا���ل �� ا�s"ب، �.� أورو�� ا;د��ن M� ن ;ن���

aً60 أ���#� "�j 0 ه��   ."آ�F"ًا �� ت�

 ذ�^ تLآ" ح�ارن� ا���:9] :� �� ،����a'	وا �ا�:"�� ����J0 ا�I g�ا'�s"ق �6��% �� ا��

aً&�V د ا��9=��0 �:�د������:  
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�� و4V ا����م �� Q"ا�m9 آ�ن �I"ي �aث ��1948 و�I �:Vم أن� أذآ" �0 ا;حاث ا�"�I 

 0���ا �������� �J� ��� ^ات ذه=�� إ�1 ��� ��"ان�� وذ�����9أي '�I 4J� V م أو أذًى�ه� . �:Vو ��

 1967ا;حاث �: ذ�^ 19I ��"ات �[�9.� وآ�ن� أحاث �Iم J� ،ه�"dfاث و أ6:� ا;ح

  .;ن ا�R"ب وا��J% حث �� Q"ا�m9 و���sزي ودرن�ه��"ن� �:ه� �"0��j وذ�^ 

�� ت9^ ا;حاث أح"V�ا �[�زن�� ا�aF�� آ�� أح"V�ا �[�زن �و'� و���4 �[�زن ا����د، و������� �� 

����Sادًا ���9"ة إ�1 إ�  ."��0 ه��ك ��dر ��� '�ى أن نLه� إ�1 ا��[�� ا�Lي ت� ت���4 ا����د ��! ا'�:

 وآ+ن ا;حاث آ�ن� �:"و�� ��% ان$�ن و	 M1967% آ�F"ًا �� MV� 	ح�K أن �6��% �� �.

�0 ا�iMJ ا��@��رة ��  �MV ًا ��� ح�1 آ+ن����+�"ًا � aً:� ت أن! آ�ن":Cو ،%�M.ت���ج إ�1 ت

  .ا���ر�� و�:"��� ا��6�J وا�ان�

��حث، �0 ذ�^ MV� ا��1�J ا�Lي آ�ن �@�"ي  W:� 0I g��9� <�dأ "� g���! ����ن و��0 ا��

 �J� ^ة ا�=��، وذ���V 19I 0 ا;ح��ن� "�F��9 �� آR.و� !���V�ت! آ% 6=�ح، آ�ن �@�"ي �V�ت! 

��! ���� و�� �6ح=��.  

أ��م �� V=% ا;حاث �V �9Q�ت! آ��:�دة ��آ�@JM� r� 19I و�! ا��J�ة �@:" ��م �0 و��0 �� 

  .C:�رًا ح�J�Jً� �+ن ا�["وج �0 ��=�� �6ر V"�=ً� وح���ً�

 ��I�! وت���0 �����:=� أ��ره� �C�خ �M"��ن آ�ن�ا V ب"Rوا� %�Jاث ا�و�Vل �6��% �+ن أح

  .ا���س د���ً�، ���ن�ا ه� أ&�� ا��$�� وآ�ن�ا ���دون �� ا���س �����"ك ��J% ا����د أ���� آ�ن�ا

��j 4"ه� �0 ا����د، وه�� ����4 �6��% ����Sإ�1 إ� �ت� ت���" ا�:�&9 ��:  

إ�1 إ�����S 	���0، ���� إ�1 ه�� ون�0 ن��% �� 9V���� وأرواح�� ��=��، وآ�� ��Fل ا�:�&9� و��96 "

ا��9=�� �:د أ�"اده� ا��=�"، وه�� I@�� ��=��0 وC:"ن� ���ع �0 ا�:�M"�� وأح$$�� �+ن.$�� j"��ء 

��L أول ��م �� ����S�	ا �s90 أن�� آ�� ن���9 ا�� �j"19 ا�I ن��=�� aً:� وأن������Sإ� .  
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أن� اuن أ�I% ه�� وح��ت� ه�� و��C 0:�ري ��9=��� ��زال �$�9I "Sّ� و�I 19I&��9 وإd�ت�، و�� 

أنm ��=�� ا��� �� ���� ذآ"��ت �I"ي ا����9�، أذآ" آ% �Cء ���� وأح0 إ�1 آ% �Cء ���� ح�1 

��� ه��ك �� أ��اء ا�$9=�، وذ�^ ;ن �Lورن� �� ��=�� وأ6���� ه��ك، ����J" أ�ادن� ه��ك وت"�

�:��� 	 ���0 أن تـ1$�ُ.  

ة �ًا، آ�� أن أ�����I 40ن�0 ن:�n ه�� �ة آ���� ��� ��+�9V ا	ن$�ن و����ن ت����ً� ���ً� وه� �I 

آ��9 ه�� �� ��.�رن�، و��0 �4 هLا آ9! �� أت��� ��� �"6� ا�:�دة ���c 4ن ا�:�a$� nم وأ��ن �� 

  . إ�1 ه��ك��=�� �09 ن�"دد �� ا�:�دة

وا;�R% ون���1  ن�0 ن��9 ا���$0 �� ا;و�cع �� ��=�� و��0 ن���1 أن ت��s" ا;��ر إ�1 ا;ح0$

وا���$0 ا�Lي أت���> ه� أن ت���ل ا�=aد إ�1 ا	ن.��ح . أن �:�د ���د ��=�� إ�1 �����Q ا;�96 ��=��

�:�� �"اح� أآF" وا��"�� وا��=�دل ا����ري وا	'�J"ار وا��=�دل ا����JF ��� ن$� %�4�S أن ن�:�

��4V . ون@�رك �� ���&�� وتS�ره� 0����ن���� ا�"ا&:� p� `ا�� ��=�� ت���"s� د '��ن و�"واتI 1إ�

  .Q=�:�� و'��ح�� آ=�"ة �ًا

 و��0 �4 هLا أح�9 �+ن �+ت� ��م أذه� ��! إ�1 ��=�� ��� �"ى I�Jود '0 ا��أ���ؤن� أن� اuن �� ح

ن���� هLا ه� �9ن�، ون�0 ن���1 أن �Lه� أ���ؤن� ��:�@�ا �� ��=�� �"ة � ��و��J�ل ���sزي  �����ن 

��Jول ا�����Mف ا� �� [�� "�Mت ��� "��Sا �� ا�=��ء وا���ى و��@�رآ"dأن أرى وأن� . أ

  .ا������ ا����د�� ا��9=�� ��� أن ت$�� �� تS��" ا�=9

�� در'� ا�M�Vد وت��رة آ�ن�I �ً�M]C آ�� �:% أن� �إدار�ً� �� ا;��`ة ا��9=� %�Iح� أن أ��Q 

�� �&a� 9�I�ا �� ا��زارات وا��"اآ` ا���Jد�� زJ� ،���"]ت :� �:�ًا . ا���� %&�.��و����� 

%=V 0 ذي� !�9I آ�ن� ���  .و�:�ن اw '�"�4 ا;��ر أح0$ 
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���� آ�ن أآ�C "Fء �[�.�� ه� ا��:�M ا���� ;ن! �R" و�.$ ا�����4، وأن�  ��� ا��S"ف ا�c

و�0 أي د�0 آ�ن، ح�1 و�� آ�ن تS"�ً� د���ً� ���د�ً�، و��0 �� ���J% هLا أن� أح�"م ا���0 وا	��`ام 

��"M�:وا� ��=M:ف وا�"S0 ا��I   .ا���� ا�=:�

�� ا;ز��ن ا��� �Iش ���� ا��$�9�ن وا����د �� أ��ن آ�ن� ه��ك ح�Rرة، ��aًF ا����د C�I�ا �� 

  .أ��ن �4 ا��$0��9 �� أ��م ا;ن�m، وآ�L^ ت�� ا�و�� ا�:��Fن��

م ا����د �0 ����نV Cل ا�0 ر�F��0 أ 0�"�.�م ا��$�9�ن �a'.� وV ���I ^�L. آ 	ن ��هLا ا;

 ��"M�:ر ا�M��4 ا��19I 0 أن! w و��19I m أن!  %��� ���ن ا��:��I 	ث إ���0 أن ��

  .وا��S"ف

'aم آ�ن ه��ك ا�@�I" ا��=�" ا�$��أل ��I 0د��ء وه� آ�ن ���د�ً�، وآ�ن �:"و�ُ� ح�V 1=% ا	

 :� !Jآ� �$�"�4 ح <I�$� آ� �ًV�F�� أ�SI> آ�9� وVي، و��ن� وآ�ن �6ح� ا�"ئ ا�m�J ا���;��

!�I د�ً�. أن ت[199 ا���س�ه� آ�ن ��  ".آ=�' ^�L��a�I !ق ا�:"��� و'�

 �� 0� g����� و��0 �6��% وأ�d! ا;آ=" ���" وأ�d! ا;s6" داوود �� حR�ر �� �Iد ا��

��ج ا����د ا��9=��0 ���� ر��&�% ��زون إ�1 ا�Lآ"��ت ا��9=�� وا����ة ا	�����I� و��J�I �� ��=�� وان

[�Iة و�J�.  

 "�j ���'ر �J�"S� ار�د إ�1 ا���Iأن أ �9.�]���"ى ا���g و'9j !�'a=� أن وح�و�� �"ات 

19I %�@� ار�ا�� �� �ا��@�رآ W�"� ي آ�نLا� "��� ا��9$�، و��0 �4 هLا آ% ت�"أت و'+�� 

�� �J�ل !��0 أن ه���! ت�ح� �+ن � �j"19 ا�I ��'ر.  

 !��":� �9.�ر وت���� ���$#ال �@�% �=�C" إ�1 ���" �+ن�" Iع و�c�� 0I ��aFة ا��d	ا ��+'

���زح� �=9.�ر، أن�" �:"��! 	 ;ن! 	 �:"ف �%  �J�"S� <'����ر، وآ�ن رد	ا %�=V 0) �0 ه�

 ��ا�� 0��� أردف �:="ًا أن �� و�V )  وه� ��1 آ�ن و��ذا آ�ن �"�9�1941.�ر هLا، �0 ه�، أن� 
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�� آ�ن ��"ي �� ا�:���، ;ن ا����� ��  ��":�� ��=�� �� �I��$� �9.�ر �� ��0 ه��ك ح�1 أ��`ة Iو

ا���V وآ�ن� ت��د ت��ن �:`و�� 0I ا�:��� وأن ا����د ا��9=��0 آ�ن�ا ��=�� آ�ن� '��� �ا �� ذ�^ 

  .�:�@�ن ا��:�ن�ة ا��� آ�ن �:�@�� ا��9=� ا�:�دي �� ���I! ا�[�ص ا�=:� 0I ا�$��'� وت9J=�ت�� fنLاك

 �C 0I "�=:�9���V إ�1 ��=�� ا��� ت"آ�ه� ��="�0 ح�1 و6% ا;�" أن�� �� 0�و�Iد ا	d�ة 

C 0I وا"=I %0 ح����� إ�1 آI ا��ا���6" �� ذ�^ ا���V، وت�=I دة��Vو ���Jإ�1 ا��"اك ا� ��V�

 W:� ا�[�$����ت �6ر �"دد ��ا�� 0�ر�� أن داوود ا;خ ا;s6" ه� � ^�L� v=ء �"ت�C

�C ا �+ن�=JI �� ،ا����9 ح��� =Iم و�F9ن� أم آ�j+آ �ر��Fن� ا��j;ا ا�ذ�^ �� ��0 ;ن�� آ�ن ��V

�:�=�0 �! و�J�ت! و��ja! �� ا�[�S وت+��"> �� ا��0��a، ن�#�و vJ� ا�ا���6"، �% ;ن�� آ�ن =I 

���� آ�ن �cن$�ن �@��ق دا&�ً� إ�1 ا���	آ"��ت ��Lا� %�=V 0�  .آ�� أن ا�@�ق آ�ن 

ًا �Lًا ح"ر ا�:"ب وه` ا�ن�� �[S=! وأن&�V ا���6" آ�ن �$=� أن! آ�ن =:� !���I% إن إ��ل �6�Vو 

ة����. ��9! ه� ا�Lي 4�6 ا;���ل ا���Jوا� �ر��Fن� ا��j;ا W:� "دد� �ب داوود وه"�Vا ��.  

 0��:! �J�ة وأن �0 ا�:�&aت ا����د��  rQ�:آ�ن ا�� r% آ���ذآ" �6 J� ا��[��ر "�I 0I ��أ

��ن �! ا��:�ن�ت، ;ن ا���9Sن �LI�ا ا�:"ب وآ�ن �0 ا��ا�� نM"ة �0 وV.�ا ��J� ا�و���� آ�ن 

  .و19I رأ'�� آ�ن ا�=�I %S" ا��[��ر

 "��� ا��$�:�" ا	����S، وذآ" c ��=�9ا� ��ة ا���JوI�$�آ�� ت�ث 0I دور ا����د ا�0��=�9 �� 

�ًI��C �9 وآ�ن���ن ا�$�R�  .MV� ر��&�% ��زون � ر��&�% �6ح=�� ا�Lي آ�ن �0 أ��6ب ر

0 �> وا��! ��JلI %�&��"� �MV 1ر: "وح� ًا و�6ر�ً� إن �� �ًK������&�% آ�ن ر�I��C aًً� و

 ��S� <�أ� !�S9� ،����90 ا����س ا��! وه� وا� ر��&�% ��+d"ا �� ��9� ���� ت"��� أ���&!، ��"ة �Iد 

��س آ�ن ��`و�ً� و���V، وآ�ن ذ�^ �� حR�ر ���0 أن  �j"19 ا�I �ًcأر !:V19 و��! ح�1 أوI

  ".زو��!
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�" آ�ن �$=� ا��[�ة ا��9=�� ا��� آ�ن ���199 ��� ا����د ا��9=��ن وأ�cف �� �6 "=I��19I % أن ا;

  :MV� أd"ى ت:=" 0I ا��"وءة و0I آ�ن ا����د ا��9=��0 آ�ن�ا �:aً �`ءًا �0 ا��$�} ا��J� �=�9ل

�:"و��، ه"ب " ��=�� �9&�I ه"ة �آ�ن� ه��ك�I 4� m9ا�"Q 1إ� "s6;ا���� ا �ا�:�&9 !���="أت 

 و�s�� 1 %=Vزي �:"وف �0 ��"ان�� وذه� �� '." �=��I g! ح�1 و�> و�Iد �! إ���d% ���دي

�0 ا�$��رة ذه� ا����دي إ�1  > ا;ب � و�9Q �! ا�$�وا� ا	�0أن ��`ل ا���Iح�1 و ،�c"ح وا�

�:�� �$aم n�:�� !د إ�1 أ'"ت�I ^�L0 ا��!، و�I 1c"� ن+�."  

 0I %���6 ى"dة أ"� "=I ��F�إ���ن�� ا�:�دة إ�1 ��=�� و0I ت���! ا�[�" ��9=�� �9> و�� ��dم ح

�� زار ��=�� �� �I !ل إن�Vو ،��:��� ��J�9 ��=��0 و���ث �I "F0 أآ������ ":@� a:� !ل �+ن�Vو

 =Iو �s9C 0ا�"ح�=I ل�F��W:� 4 ا���Jدات ا��9=�� �0 أ m9ا�"Q �� m9و� ��cا�.�"ة ا���

aً:� !ن+� mي أح ��=� وأن ه��ك أ��Cء ت"���S �+و	&^ ا��9=��0 وأن�� �@�"آ�ن �:�� ا�:��Q ا�:=�

 واحة �� آ% �Cء، �ءًا ���J� 0� ا	ح�"ام ���J���� ،فa�d	ش وح�1 �� ا�Jا��.��" وا�� �J�"Q ��

  .وا�:rS وان���ء �J�"S� ا�:��ب وا��"ح�� و�j" ذ�^
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  ��ن��ر�� آ�ن$�	ني

Giancarlo Consolandi 

  

��ا�� Q"ا��I m9م  0� ���Sإ� �ن��؛ �Iش �� ��=�� 1949ا�$� ��ن��ر�� آ�ن$�	ني �$��� ا�

 <"�I �9� 1م 21ح��I ��=�9ا� �و��� d"ج �4 ا0����S�h ا�0�L أd"���� ا��I ��' 1970.  

ارس 	'���9، �"ع Q"ا�9� �I����� �ا��:"و� ����S�hا �ارس ا��$��� وه� ،mت:�9 �� ا��

����I� ا��ارس ا��� ت:�9 ���� ر��&�%  m.م، وه� ن�9=��ت ا��� m9ا�"Q �'ر� !��ح$� ���� 

  .��زون، �j" أن ��زون درس �� �"ع ���sزي
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 �� !� ���"I يLا� �زون ه�� �� ا�����J ا�$� آ�ن$�	ني، ;ن ا�$��I زون�4 ر��&�% ��آ�� 

&�J� �I ي�0 ا�=$�� ا��� �� ت.�رق و��! وJ�"Q� ا��"ح�� رو��؛ آ�ن '"ور آ�ن$�	ن �ً�cوا ��

I ث��! أن ���ن ��Jؤن� aً��I ;ن! آ�ن �"� أن ��� �=9Q �V�ا� [�R� 0دة ���، و����0 أ��Cء 

 19Iو �s��� �وذات أه����I�c��� آ=�"ة �VaI.  

��I 0">، 21ت�ث آ�ن$�	ني 0I ا����ة �� Q"ا�m9 ا��� و� ���� و�Iش ���� ح�1 '0  ��' 

 !$�� W��0 6ق ان$�ن� I ة"=:� !���I 0� %Sن! وه� ت�ع ت[��آ�ن ���ث 0I ذآ"��ت! وا�

!��=Cو !���.Q ���� ش�Iأ�.! و ��Q��  .آ% ان$�ن ��رق 

  

  :�Vل آ�ن$�	ني

" .  و��ة أ'=�ع واح2004 '�� '��� �� ا�."6� آ� أزور Q"ا�m9، وآ�ن� ا�`��رة �Iم �34:

�  .�آ0 ا��� I@� ���� وا��ر'� ا��� ت:��9 ����زرت ا;
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 �ً�a�dر، رأ�� ا�S19 أرض ا��I ��Q�=ه %=V ة"&�Sوأن� �� ا� m9ا�"Q ���� "K���� رأ�� �I

 ت�s"ت �:��� ا����� �@�% واBc وآ=�"، C:"ت �"I@� ا�@�ق وا��J9ء �: Q�ل ��jب آ=�"ًاJ� ،

 �.Q�:ا� rV�ن.$� وأ�" ا�� ����I ق وح�، ت+��"ًا�Cو�� ��0 �"ح وح`ن و`��=ً�، آ�ن ا�@:�ر 

 	 �ً�Qت ���� وJ� ح$�س ���$��0 ا���	ت�� اJا��� أ� �@I"ي �+�����6 ت^ ا�"I�@� �S9�dا

�0 ا��S&"ة ���ت ��  ��"d ���I "F؛ وت+�"ت أآ�J�Jا�� ��Qأن! و 	إ !�I ل�Vأن أ ������

 ���=J�'ء ا�@=�ب، ��9 أت�ا�V�0 أ6 �ًR:���I���@�I"ي وان��"ت د ^�.  

���!�� �@I يLي ا�9� �� �&�V �I"ي، و���� ;ن�� ح�JJ ح�9 ح��ت�، وه� أن � ;ن�� أرى أ6

ت! �  . '��34أزور Q"ا�m9، ح�JJ هLا ا���9 �: ان�SJع 

 ،����"I ا��� m9ا�"Q 0ًا ;ن�� �� ت�"�Fح`ن� آ ،m9ا�"Q ارع�C �� �&�V�� ن`�� �4 أ6�I

د اI 1ح� ^�L، آ�ن ن$���9��$��ن زاد، �=: أن آ�ن 	 ����وز ��&�� أ�r ن$�� ه� اuن �.�ق 

ة �� أI"���، وآ�ن 6:=ً� أن أرى ا�Lي ت"آ�! وI"��! وأت[�9! �� �� "5���ة و�رأ�� ا��=�ن� ا��

%=V 0� ����"I ا��� m9ا�"Q.  

J�"Q� ا�=��ء وا���R} ا�`ا&؛ ا�@�ء ا�Lي أح`ن�� ت9^ ا�.�1c ا��� رأ���� �� ح"آ� ا�$�" و�� 

0 �أت أتLآ" وأI"ف ا;��ر و�6رت ا��:��� ت�BR �� تر���ً�����   .و��0 �:

9��:� ���=�Iآ�ن ا��"م أ ،m9ا�"Q ��ا�� 0� ���Sا أن�� إ���"I ���I �ً6�Md ،�=�Sا���س ا� �

�� أن19I ���:Q m ا�"�j وا���د وا��"ح�� را&:ً�، وC"�� ا�@�ي وا��J�ة ا�S"ا�9$�� ا��� I"���� و

�Q 0�ل ا�0��$.  

�ad 0ل ا���س  ��9=J�$ت �وا��"�� �=�Sا� �9�زرت �M"ات� و6="ات�، و�� آ% ���ن آ�ن� ا��:�

����د �� ��=�� ���Sن أن�� إ���":� ���I ده��و� ���0 �@� آ"�Lا�.  
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s6 �� ���� ��9:ا��� در'� ���� وت �ر' ���9��V وأ��% �Cء آ�ن ه� ��م أن زرت ا��J� ،ي"

�M.ا� �ن، و'��� �� �"ؤ�uت ا��� �ر'��"ة ا��ر'� ا��� ت���� إ�1 �ل ا��� در'� ���� 

�:��� ا��ر'� '=���J أن� وا;��آ0 ا��� أ 0I �� ا�ا أن �@"ح�ا آ��9 ح�و��، وآ�ن�ر'ذآ"ه� �� ا��

��Vر'��، و� mوأن�� �� أن ���":� 0��ا �� �+ن�� أI"ف 0I ���@"ح وا������I g، وت:�=�ا 

��� �:"��ن، و'+��ن� 0I '=� ذ�^، ��9J ��� �+ن�� �� أت�0I rV ا���9  "Fأآ �ر'ت�ر�� ا��

�0 ا�=9، ��L^ �� أن$�� ��"d L��ود�9d ا�.M% ا�Lي در'� ��! ا�rM . �`��رة هL> ا��ر'� 

 L���� آ�=� ا���ر�� 40ا;ول ا	��ا&� �I �� اتL��9ا�� �J.6و ،�ً��I �919 ا�I ؛�ا�:"�� �s9��� �ح

�� وV.� أ�Iة ذ�^ ��+�"ت و"��0 ن��Lة ا�.M% وأن� أنK" إ�1 '�ح� ا�9:� ����، و	ح�K ا�� %Q

 4��� آ�� aً.Q وأن� أ�:� ا��"ة �� هL> ا�$�ح� �I �$.�9 ��� إن�� أرى نJ� ^0 '=� ذ�I ����+'و

�&�V  .ز�a&� وأ6

 ��.V�� و�� �ت�"آ� ��"� m9ا�"Q �� 0� �j"19 ا�I ،<"�j أو "��M0 ا���أح أو ���:�� ان$�ن 

�0 هLا ��  �ً��C 0ور��� أت:"ض ��ذى، و�� ���Sه�ب ;ن�� إ�L0 ا�� ��أن ه��ك �0 حLرن� �� رو

ث��.  

ت! آ�F"ًا، Jي ا��Lاء ا��9=� ا�:�9% ا��ا�� ،m9ا�"Q �� اء�وأن� أت�@] ا�� r6�ت 	وآ�ن� ':�دت� 

ن�� ذ�^ ا�@�ب ا�Lي ��9 ا�:@"�0 وأن� أت�.m ذ�^ ا���اء ا�:Q �� %�9"ا�m9 ح�1 أن�� C:"ت وآ+

�"ة أd"ى.  

 "5���ًا إ�1 رو��، وذه=� إ�1 ا�$�ق ;�C"ي 6�رًا و&�I ".$9� �� آ�� أ'�:�I 1وأذآ" أن! ح�

��ا�� Q"ا�9 0� ���Sف أن�� إ�"I !ن; �ً���� aً��J� 0� Ld+� ا�=�&4 أن Wر� m9ا�"Q �����m."  

  :�� '+�� آ�ن$�	ني 9�I 0I! �� رو�� و0I ح��ت! ��Jل
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��L ا�$��0�J ا�0�L در'�ا �� "a�9� �Sرا� m�&ن رu، وأن� ا�نa�� �� %�Iوأ ��أن� أn�I �� رو

 �9=� �Sا�"ا� <Lء ه�RIد أI'���9 �� ��=��؛ و	ارس � �I����1000 ���� RI� تJ"�=ً�، و

�$����ن و�$�9�ن و���د؛ و��� � �J�9، ون���ءات '��J3 ا��#ت�"ات <Lه "Rات �� ا�:�م و��"� 

�0 أن�� ���زI�ن 19I رV:� ا�:��� آ9! �j"19 ا�I ،�ً=�"Jء ���:�� ت�RI;ا ���ءات . ا�$��J9ت9^ ا�

����J� ���RV 0I g�  .ه� �"6� 	'�"��ع ا�Lآ"��ت و��9

��ه� �� رو�� وأح��نً� �� ����S، ;ن J:ب إ�1 ��=��، ا��#ت�"ات أح��ن� ن"Vت�:��9 ن@:" �+ن�� أ �S�

وأ��% �Cء ن�m �! دا&�ً� ه� أن�� �9�I ��J=Qً� ��"ة ا���ا6% وا���ار ��0 ا;د��ن وا����JFت، ا���ار 

 0� �j"19 ا�I �=��ا�Lي �����ن! �� ���I ا���م، ون���J=Q 0> حJ�J� �� ��=�� ;ن�� آ�� ن:�n أ�.� و

ات�� و�J�:�ه�، آ��="وت$��ن� وا	ناa�dف أد��ن�� و&�JI فa�d�� ن�ت��، ���� ا��$������J ،0���9ن���

  . ا��S� 0��9$=�:� ا���لو���� ا����د إ�1 ��ن�

 ��Sا�����4 ا��9=� ا� ���J� ة ه��:��� واح ���J� �� 4"ق ����� ;ن�� ن���� 	ة �dpن� آ"I�@�آ�ن� 

ر'� 	'���9 ا��� آ�ن� �.��ح� ;ي� د�0 وأ�� ��$��، و	 نLآ" أن ا�:�M"�� آ�ن� ا����%، و�� 

�0 ا;��Cل %�C دة �+ي����.  

ت9^ ا;d�ة وا���=� ا��� ��:��� و��:� ت9^ ا����JFت وا;د��ن آ�ن� ���9� و'�9� �ًا ����� ه� 

  .ا���م �� ا�:��� �6رت 6:=� وت�ا���� ا�:"ا�V% وا��@�آ%

� JI���� ون.�'�� و������J، وهd <L="ة ������ أن ن:�9 ت9^ ا�[="ة ا�S��9� ����9I أن ن��ن أ���jء �

  .ا�:��� ا���م ����ad 0 آ�.�� ا��:��n ��0 ا;د��ن وا����JFت

أ�RIء هL> ا�"ا�S� ���:�� �����ن و�"��ن أن �:�دوا إ�1 ��=�� �� ز��رات �.��ح� و�:�@�ا ���� 

�Rا6% ح�ارات وت�ح ��=C و���ء �ت ا����9�Va:د ا��Iإ %�;�� 0�  .ر�� ��0 ا���س وا;د��ن 
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 ��=�� v�"ة ا��� ت"S�Jن آ���4 وأن ن��S�$ن ��ون أن ن:�S ��=�� آ% :�$� �Sا�"ا� <Lن�0 �� ه

���؟  %Rور أ�  ���:��� أآF" وأآF"، ;ن�� ن:"ف ��=��، وه% ه��ك �4�S�$� 0 أن �J�م ��Lا ا�

�jو ����J� {��� ��Jءات ونوات و�"ا�Vh :�$��0 أ�% ��B ا;��اب �0 ���4 وأن�  m9ا�"Q �� ه�"

���� آ�ن !�I ��s�$0 أن ن��� 	و ���9 I@�� ��! أ��% أ��� ��9M�. ا����ت، وهLا آ9! ;�% 

����JFا� �0 ا���ح�� ����S�hا �ت ا��9=��Va:��� [9:�� ���� �6�Md .  
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J�9� '���9 وه�	ارس � L��a0 ت� �ًR:� 4ر ت���6 �I���� �d 0"و��� �0 ��=��34�ن �: ��'   

  



 126 

 �9&�Iن��"�  

  

95���9� �"��ن ر�% �=�9 �0 ا�:�" أ �R�J� '�� تJ"�=ً�، و�� ���V 0درًا 19I ا���g إ	 �@�% 

ًا، �$=� '�!، ;ن ا�Lي ح�ورن� ن���� �I! ه� ا��! ا�آ��ر دان��ل �"��ن أ'��ذ � "�MV �V�و�

��  .ا�.�`��ء �� ���:� رو

���ا�� ��=�� دان��ل  19 ��:! 01951I اف"C	�� �ً�M]C �م ه�V يL0 آ��ب أ��! ا�I ث، ت�

و�I�=Q! ن���� 0I أ��!، وهLا ا����ب ���ي �� ا����s '�"ة ذات�� ��ا�> وا�:�&9�، و�:W ا;حاث 

د 	 �+س �! �0 ا�M�ر وا����&] ا�����I إ�1 ��ن�.  

����S �$=� ذآ�&! �� ح19I %M ا���$�� ا���S�h� �"��ن ا;ب ��=� ا;6%، وت�� دI�ت! إ�1 إ�

�ً���Sى . و�6ر إ���$� 19I %R�;و�$=� ذآ�&! و;ن! آ�ن ا ،���Mرس ا������ء �� ا�آ�ن �

����Sو> إ�1 إ�Ldأ !&a������I! وز.  
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 %��Q ى �� ت�ر��"dأ �0 ���ت�ث دان��ل 0I أ6�ل ا�:�&9� ا��"ت=S� �+'=�ن�� �0 ��� و��"آ�� 

، ذ�^ أن أح ا�R=�ط ا�Lي د9d�ا إ�1 ��=�� �� ا	ح�aل )���9�أ(�ـ�� �����> '=� ت$��� وا�> ذآ" 

�hم ا�I ��=�9� ���S19111 أI���9� آ�ن �.  

 !F� ا�MJ� ا��� روت�� أ�! 0I أ����، وه� ��� دان��ل ح=�� � دان��ل، ;ن 19Iدان��ل رآ` �� ح

�Jي ت"�� ا�Lآ�ن ا���"�� ا� !�; <ن�ن ا���S�h �� ��=�� إ�1 ا�:"���، وه� ا�Lي آ�ن ا��"���ن �

امI	ا %=V !ا��[��ر �� زن`ان� "�I ي �6ح�Lا�.  

  :�Vل دان��ل

" 0����S�hًا و�:"ف اي ;�� آ�ن تL��9ًا درس ا�s9� ا�:"��� �� ا��Jه"ة وآ�ن �:"ف ا�:"ب ���

�0 ��� أd"ى، وه� �0 أ6�ل ت�ن$��، ��L^ آ�ن ��0J ا�:"����S�hن! ا�Jإ�1 ��ن� إت �VaS� ���.  

�� ��ء ا���9Sن إ�1 ��=�� أحR"وا �:�� ا��Jن�ن ا���S�h وه� ���s9� ا���S�h� واح����ا إ�1 �I

آ�ن ��"��� ر'��ً� وذ�^ ����� .  ه� �ي ;���ت"���ن ��"��! ��� إ�1 ا�:"���، ���ن ا���"�

�9! �يا0����S�h إ�1 ��"�� �� ذ�^ ا��$��ى ا�Lي I آ�ن.  
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 ���� وت#آ �MV ة ���9ر��، ;ن��"�ي ��I 4" ا��[��ر ه� MV� أح���� ه�� ;ول � �MV

  .�M]C� �I" ا��[��ر ا�=S���� ا��� أح=�� �ي واح�"��� آ�F"ًا

ا���S�h�ن أرادوا ا��I 19I W=J" ا��[��ر hن��ء �@�9� ���9V"I آ�F"ًا، ذ�^ ;ن �I" ا��[��ر آ�ن 

�Jا�  ا;ول وا;Sd" �� ت9^ ا���ا���أح&�Jآ�ن ا� %� ،���S�hوا ��9$�:�" اM0 ت�Lدة ا��9=��0 ا�.  

 !Jي آ�ن �"ا�Lن! آ�ن ا��"���ن ا�; !:�ة �� �VaI 19I ي ا��I 19I W=J" ا��[��ر �6ر �:�

  .���ء ا����J] و�� آ% Sd�ة تJ"�=ً�زن`ان�! Q�ال ��"ة ا��J�I!، و�� أ�� 

 ذ�^ أن �I" ا��[��ر آ�ن ر�I��C aًً� و�aًS ح�J�Jً� و�� ��0 إره���ً� آ�� أراد ا���9Sن �ي ��� �:

 اح�aل أ��=�، . أن �M�رو> ���9سc <دa� 0I 4ا�� aًا��[��ر آ�ن ر� "�I 0 أن�ي � وت+آ

aًS� آ�ن �ه ^�L� .!� �ًJ��0 ا��[��ر و6 �ً�"J�  .و������� �6ر�ي 

V �ة ا����آ�� آ�ن� :� �ًJ�C ا��[��ر "�I امIت� إ �� vJ� 0�I�='ل أad �� ًا، وان����M"ة �

  .ذ�^ ��رًا



 129 

أن�� ت"�ون ا�I=�ري �d&�ً�، آ�r أآ�ن �d&�ً� ����9%، : �� أ���ء ا����آ�� �Vل �I" ا��[��ر ���9S9ن

�:�� ���0 ن[�ن �aدن� ��.Vدن� وإذا وa� ن�أن�� ت��9.  

�� أ09I ا��c�J ا���� 19I ا��[��ر . "و> �d&�ً� او إره���ً�و��L^ ر�W ا��[��ر أن �:�=�Iو

ام، آ�ن �ي ���% �:! نi ا��Jن�ن، وت19I 19 ا��[��ر ا���� وا���دة ا��� ا'�� إ���� Ih��

ا��c�J، وآ�ن �ي �=�� �� أ���ء ذ�^ ;ن! �� V"ارة ن.$! �� ��0 را19I �ً�c ت9^ ا��$"ح�� ا��� 

S� %�V %0 أ�� ���Vآ=�" آ:�" ا��[��ر %.  

ام وأحR"وا ا��[��ر إ�1 ا���M� آ�ن �ي ����دًا ��K� ر�:�ا Ihا �M��اد Iت� إ ���I ��

�ًJ�C !�اIh ���9I ا��[��ر.  

0 �ي �pن ح=% ا��@�J� آ�ن I ��ي ت9^ ا��K�9ت �+ن�� ���Kت ره�=�، وح$� روا�� أ� r6و

�"c0 ا���� "�Fي وآ ت��$" �@��J! �:.1  أو0، ;ن ا�Lي ��4SJ �! ا��=%c:�.ً� ��ن4SJ، �."ح �

ام، و��0 ا;�" ��ء �j 0"ات$��ن� ��Ipدة ا���.�L، وان4SJ ا��=% �"ة أd"ى، ح�1 05 I	0 ح�� ا�

و��0 ا;�" ��ء �"ة . �:��R أن ا�Lي 4�6 ا��=% ت:� c !�I��6:�.ً� ��� ���� ا��[��ر �0 ا����

�Fو�� ا� ،L�.ا��� �ى �����"dام ا��[��رأIت� إ �F�.  

�:! وه� �=��، �"�� ا��[��ر 19I آ�.!  :M� ي آ�ن �:M� آ�ن ا��[��ر ���I �ن��Fا��"ة ا� ��

�� �Vل �+ن . أي ���ذا ت=�� �� ح=�� هLا أ�" اn�9I (w ت=�� �� ح=�� هLا �[=" ر��: (و�Vل �!

�ًJ� �� زن`ان�!  ه� ا�Lي ��Mح=! �: أ، ;ن! آ�نا��[��ر �Q+ن! و�Vل �! �+ن! �:�="> أdً� و6J� ن

������ �VاMن@+ت ا� ^�L� ،0 ا�:"ب�  .أ���6! وأه9! 
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ان��ل ح=�� � دان��ل� ��M]@ا� �V�S=ا�  

  

  

  أ���9� �"��ن وه� ���� ا	هاء ���s9� ا�:"��� ��'� أح� ا�"ح�ل 19I آ���! 

ن ا�Lي �Vم �! ��'�Q 0I ���9"�] ا�Lي �:9! ا���S�h�ن ا�.�C$� �� ��=�� ه� أ�" ره��، ;

�j%F"ات$��ن� ه�  ��L:0 ت� ��=�� �� �$C�.ي �:9! ا�Lن ا�p� ،�'�آ���ي �:9! ه�9" �� ا��Lا� 
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ا��� ا��[��رIا آ9! إ�1 ��ن� إLر، ه�Mق آ% ت�ب وت���% �.�M�j. وا �9&�I ح=�� وه� �9&�I

��J% أ�� ه� �0 ا�:�&aت ا��� ����J ا��9K �$=� ا���ز�� وه�9  ت� ت���" ا�:�&9� �0 أ���ن�� �:J� ،"

رن� ح�� ا��+'�ة ا��� V 0ن� ^�L�9 و�K1 ا��:� ��"I ���0 أV"��ء ا�:�&9�، إذن �I&9� أ W:�

  ".أوV:��� ا�.��C� ��9=��، ا�.��C� ا��� اC �9J�I:=ً� آ��aً �� ا��M"اء و���I! و�V"ت!

��I ��=�� 0م  !�9&�I وج"d �MV 0I ث����، و�Vل إن 1970�� ت� 0����S�hاج ا"dت� إ ���I ،

ا�و�� ا'���� 19I ا�.�a ا��� آ�ن� �9&�:9� �� �Cرع �"اد Q �� �jf"ا�m9 وآ�ن� �#�"ة �9$.�رة 

  .ا;���ن��
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  ر��&�% ���ح

��ا�� Q"ا��I ،m9م  0� "duا �1954ر��&�% ���ح ه����Sارس إ��  . ودرس �� 

I 4��V ��=�� 0=% أحاث ���ح d"ج  !�1967&�9 m9ا�"Q �� ����Sإ� �آ"C �� %�:� آ�ن <، ;ن وا�

  .1965و�"ض �["�� ا�:�&9� �:! إ�1 رو�� �a:9ج �Iم 

 ���� ذه=� ا�:�&9� إ�1 رو�Iو ،v�S]0 دون ت��"ض وا�> وV"ار ا�:aج �� رو�� حث ��+ة و

ة أ'����j ،4" أن وا� ر��&�%�  . ت��� �=��J ا�:�&9� �� رو��آ�ن� �s"ض ا�=�Jء 

  :�J�ل ���ح

�� ت"آ�� ��=�� آ�ن �I"ي "�I10 ^0 ذ�� �j"19 ا�I 0ات، و���ز�� أذآ"  '���أ��م ا��ر'� 

�c��"آ�� ن��رس ا� ���I ���� �&�V�4 ا���"ان ا��� آ�ن� �VaIت . وأ6 ��آ�� أذآ" �VaIت أ

��ن�99 ا���  <"Jا� �9&�I "زة، وأذآ����آ�� أذآ" �VaIت وا�ي ا���ة . آ�ن� 6�J� �9:�&9����9� و

�4 ز�a&! �� ا�:�% ا���5.�.  

 �"ض وا�ي ا�Lي ��ء �=�C"ة �: �ًR0 ��=�� ��+ة، أت:=�� أ�� ��"d أن�� �ًا ه"�Fي أح`ن�� آLا�

m9ا�"Q �� �&�V  .d"و��� �+'���V �� ،4"ار ا�=�Jء ا��.��¡، حث ذ�^ آ9! �0 دون أن أودع أ6

�I اث1967�� ��9I �+ح �J��R���9 أن و تI J� ،m9ا�"Q �� �����6ر��� وأ�V19 أI 0�.&�d آ��

 �ً:�J�أحاث ا��"ا&] وا��J% وا�R"ب آ�ن� �"I=�، ��$�ء�� 0I '=� ذ�^ �0 دون أن أ� ��ا�ً� 

���f ����S�  ".;ن ا����ة �� ��=�� آ�ن� ���9� و
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�� د19I ��9d ���ح �� ���=! ��J" ا��9�Iن�د�ً�، .`��I !��=J�'آ�ن ا ���S�h�9!  اI �Kح	و����� 

 0� "Fا ا����ب، ;ن! أآL19 هI %�I 0��� أV�م �!  �� �JFم ا�I0 ا��="م و� �ًI�0 نI "�=:م ا��I

�� حث �Iم اءات 19I ا����د�J�1967! �� أن ا;و�cع '���0$ �� ��=�� �:�Iه"ات وا�K� 0� . 

  
  

  
  
  

  1967 و1948 و1945ا����د ا��9=��0 ا�9�V 0�L�ا �� ��=�� �� أحاث تLآ�ر �9I! أ'��ء 
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��س وا� ر��&�% ��زون��ر'� ���د�� �� ��=�� و�=و �� ا�M�رة �0 ا��$�ر ا��L��9 ا�"ا�4 � �� %M.� ��I��� رة�6  

  
  

 
 

  ا��>�6 وا:����ج
  

�9:� 0� !�:�� ���0 ح�ارات، و�ad 0ل  !� ��V ����ت أ�"�j ح���9�M �� هLا �ad 0ل 

 4� ��M]C ت	�Mل اتad 0���� ا����د ا��9=��ن، و�Vا��� أ vCا���� W:� لad 0�ا����ب، و

�4 ا�@[�M� ا�"&�$�� �� ا����ب  ��M]@ت� ا�a��ad 0ل ت:� �ً6�Mdو ،���� W:�) %�&ر��

�0 أ��Fل ر��&�% �aح وdf"�0، ا'�S:� ) ��زون <"�j 4� ^�L�9!، وآ&�Iرة و�ن 6�أن أآّ

 %V;19 اI و��0 ه� ،%��M]C� ���9�دي ا��9=�، ر��� ت��ن 6�رة �j" وا�c� ���@�% ا���

�$�ت��a�  .6�رة ا�C"ك �� ت������ �9JI وت.��"> �4 و�ان� وإح$�'! �d 4="ت� و
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�F% أي �6ح� د�0، ه� ��� ا�:�% �0 أ�% !9F� ،0��� "�j أو �ً���� ا����دي ا��9=� ر��� ���ن 

 ���ن V ر ا����� أوJ��� �ً��j ن��� a� �$�� 	 أو "$]� Vو �ً��j "�M�� 	ً�� �$�� Vا��$�، و

  .��J"ًا

�:!، ;ن ا�@[�M� ا��9=�� '�9� �� ا��:��9�، وا�����I�، وت�$� ����"م  %�ه� ��=� �� '���� ا��:�

�C�@=و���.  

�aت� ���� �� أن ا����دي ا��9=� ه��:� ان$�ن ��=� ����:�1 ا����% ���9� ��=�، ;ن ون���� ���F و

�0 ه#	ء ا� i]C %آL !19 أن! ��=�، و�"ى أنI ًا"M��:�� رأ��!  �9��0 ح�ورت�� أو ا�0�L ت:�

�=�� "�j !$.م نJ� �9! أنI ��:0 ا��.  

 ���9I 4Vو �������� ا�:��� أن ه#	ء ���:ً� ات.J�ا �� آ�ن ��=�� أ���، وأ6"وا 19I ان���&�� إ���� 

 �95 0��0 أ���&��.  

وا;��I أن ح� ��=�� ���J% إ�1 أ���&�� ��0 و�وا �dرج ��=�� �0 ا�$��ع إ�1 ح���f g&�� وأ���ت�� 

ت�� ذ�^ ا��� ا�.S"ي �����ارث، ح�1 إن�� . وه� ����ن إ�1 ��=�� أو وه� ��Lآ"ون ا����ة ����

 0�ن ��L ز�� �� n�:� يLو ح=�� ا��f ���9 أن ا��I� ،��=�� ت�� أن ت`ور ،���aIوه� إ ،�:

�� 0I ��=��، وذ�^ �ا�4 ا��� ا�Lي ور��! �0 أ���� aIإ r9�اد I0 أ�% إ�ة �9:�% :�$�وه� 

  .و�0 أ��� ا	ن��9`�� ا��� �C�I �� ��=�� ��"ة �0 ا�`�0 �:���9 ت�@"ب ه� ا;d"ى ح� ��=��

ن�، ه� أن هLا ��m ح�ل ا����C يLا� "duا "�دي ا�vJ� �=�9، �% ه� أ�Rً� ح�ل ا��$��� ا�Lي ا;

�F% ا�$� ��ن��ر�� آ�ن$�	ني، ا�Lي و� و�Iش �� ��=��، و��J ح�  ،���� �Iش �� ��=�� أو و�

�0 أ���9 ��  .��=�� �� 9V=! وه� �=ي ا'�:اد> دا&�ً� �9[
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 ا����د ا��9=��0 ���:�� �� إذن ا����دي ا��9=� ه� ��=� �� 6.�ت! وان���&!، �j" أن هLا 	 �:�� أن

�[�r9، وهLا ه� ح�ل ا�=@"، �j" أن�� �� أ���4  ،^C 0 دون� ،��R:=� ،ت�.Mا� <Lا ا�@�% وهLه

  .�+ّي �0 ه#	ء

 ا����د ا��9=��ن �� ��=�� آ�ن�ا �`ءًا �0 ا��"آ�=� وا��$�} ا	�����I ����، �=$�ا �=�س ا��9=��0 وأآ9�ا

��� وC"��ا ��ءه�، و�Cرآ�ا�:Q�  د�دات ا����I ع�أن ت�� "�� ���ن�� وت"ا���، ح�1 �=�9 ا;

ا��9=��0 ��$� ت:د أ��آ�I 0@��، ������دي ا�Lي �Iش �� Q"ا�m9 ه� Q"ا�9$�، وا�Lي �Iش �� 

�Q 0="ق، وا�Lي �Iش �� ���sزي i]C �ق ه"=Qزي�s�� 0� i]C �و .  ها�Lي �Iش �4 ا�=

ن� �� Q=�:�!و�� ا��M"اء ه� �وي، وا�Lي �Iش �� ا������ ه� .  

ا;آ% ا�S"ا��J�� �$9! ا����د ا�S"ا�9$��ن �� در�� إت�Jن �j" ا����د أو ر��� ت.���V، و�� ا�Lوق 

��c��"ا� ���� ��� ����JFا� �ا�:�م �� ا�9=�س وا��@�رآ.  

 ا�=�ح��J� �� g� ا�@:" ا�@:=� أن ا�@�I" ا����دي ���� آ����9 أر���[="ن� ا;'��ذ ا�$��'� 

�� �Vل �I �ً6�Md ،0 ا�@:"اء���JS� ا��"ج، ��ق نK"اء>  0�ا��:"وف ��'� ��حJ�9�، وه� 

 1�$� �K0 ا����ً� ا�@:"اء �� ن�ع ���)[Sا�: (  

>(�m� ا��+ دورك ��ح  

  ا?�ال اش#< 

  ات��ل ��<

  � �< ا��<

>  ا�"+ ت5

>
�� +"�  

>A� م�Cد� +� f4ش5ا  
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 "Mن�ا���دي �=I "I�@أن ��ء ا� 	�يو�  .اw و�Vل �� ��J=� !� !=9s ��حJ�9� ه� ا�$� �� ا���

�ً���� wا "Mن�ل ��V:  

  ا��+ ش��L ش�ف ��ّ#<

  �CHس ا��<

>q +� r4ار  

>< ��4  

�"�f ا	 ا�ــ  

  و�t ت���<

>("4 �
4  

>
6 �  H ��J>ه� و�

 C�اه أd"ى تل 19I ا��@�رآ� ا����JF� ����د��� ��=��0 �:���9 آ�� أd="ن� ا;'��ذ ا�$��ن$� 

 %�M.ن ا���أن �� %R� �'��$و��0 ا;'��ذ ا� ،!�:�=Qو !���JF� �=�9ا� �I����	0 ا��$�} ا� �J�Jح

��0�c آ���!�� ذ�^ Jن �را'  .، وه� آ��ب ح�ل ا���Jم ا��9=� آ

��� و�Sd"، وا��@�9� أن هLا ا����ل  "� أن ا�=�g �� ا����ة ا	�����I� ا����د�� ا��9=�� أJ�Iأ

!�9I �sQ ن�� ا���ة، ���� ا�$��'�� وأحاث ا�I ب�='; %���.  

�"ا�:� هL> ا��9.�ت �� ��� ن:"�!، أ�� ��.�� ��Fً� ن�0 أو�1 ���ا��� ت�ر�[�� ا�Lي ه���، و���1 ا;

 �� �ًRأ� "Kأن ن� �V�أ�� ��0 ا� ،!���� وت�0I �ً=�J ت�ر�[�� ا�Lي C"���؟ ون�0 ن�:�9  0� ن[�% V

�0 6�ا��� ذآ"> وا�� "Fن� أآ#Sd ن�0 أن ����� 	؟ أ¡S]ن 	ن�؟ أ�$�� �@"ًا؟ أ`.�$� ���g ��! أو 

  �$=� �@"����؟



 139 

 "�Fن��` �� آ واV:�� ا��:�m�:� n ��� 6�رة �� ور���> �0 أ�Sdء ��ر'��ه� �� �����c، و�� ن:

�0 ا;ح��ن ��0 �� ه� �� و�� ه� '�¡.  

 !=��sأو ت ���JFد ا�  ه� �0 ا������hت أم �0 ا�$9=��ت؟ه% ��jب ا��:

�� ���I ا���م، وMI" ا�:����، ا�Lي ��:% ا�ن�� V"�� واحة، ��ث ا���Jرب ��0 ا����JFت، آ�� 

���J% ا����JFت ا;d"ى،  !���JF� "d�.� ��ر J� <"�j ���J� ام، �:"ف آ% ان$�نMاع وا�"Mث ا���

19I "�K� ��ر J� "duل ا�=Vن$��م و	ا ����mوا����� ��"M�:0 ا��  . ا�$BS ن�ع 

 0� I�$� أو �c�J� ب أن"s1 ا�MVأ �� n�:� 0�� 0��� ت�.�، �6ر ا�M"ا�Iت ا	���9V� �� ت:

m�:1 ا�@"ق وا�MVأ �� �ه.  

 �����4 آ������4 ا��9=� أن �"ا�4 �$+�� اa�dف ا����JFت :� �V�ا ا�:���، أ�� ��0 ا�Lه ��

  وا���ن�ت �� ��=��؟

�0 دون ا����RV �� "K!؟ وإن آ�ن �pذا آ !Rل ر��ن ا����دي ا�19I "M� �=�9 ��=��!، ه% �0 ا�:

  هLا ا����دي �[�Sً� ه% �0 ا�:ل أ�Rً� ا�I=�ر �Sd! ه� vd ا������ و	 ���ن ر��ع �:>؟

  ا�J=�ل وا�"�W؟�� �0 �� ا�����4 ا��9=� ��9^ ح] 

 أن ا��aً:� �V ح�ن ��"ا�:� �$+�� ا��:J�Iأ ��9V;ود اد وV=�ل ا;��9Vت ا��� ر��� ت��F% �� ح

  .ا����د��

 !9��J� ل�=J0 ا��ه��ك �0 ���دي ��J�ق ا;��ز�� ا�:"�V� وا�9$�ن�� وا����JF� وا���ر�[��، ه��ك ن�ع 

 0�� n�:ا&] ا�"Q 0�ن�ع �0 ا�"�W، آ�� أن ه��ك ا��a�dت �� ا�����dت وا;��اء و��ان� 

ن و ���� '�اح% . ����، �Q ���� ��=�9�ارق، و���� أ��ز��، و���� I"بC"ق ��=�� وj"��� و��� ����

���	ت. و���� ��6رى و���� �=�ل �� W:� 0I ��R:� r9�]� ��9آ <Lض . وه".� "M:ا ا�Lوه

 n��:وا�� %dا���� أه��� ا�� ،�.9�]��4 أ��ر  n��:و�� %�19I ا�����4 ا��9=� أن ��اd% و����
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�4 ا�� %�r9 ا����دي وا��K" ��!، ;ن ا�:���� ت:�� ت��ل ا�:��� إ�V 1"�� واحة ���� د��ن�ت وا����

  .وأI"اق و����Jت

  .وهLا ه� �ا�� ا�S"�] ��:"�� ا��J�ق ��% Q"ف

 4=Sي انLا� !�م أ��% ن��ذج �9:��� �ad 0ل '����! و�"ون�! وآ"J� 19 أنI در�V �=�9ا�����4 ا�

  .��9=��0، و������� '�$�% ا	���Jء�� ��ان� آ�F"ة 19I ا����د ا

 


