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ملح االرض :االتحاد هو الح ّل – االستاذ عباس خلف
الندوات:
 71 تشرٌن االول " 7191البعد الروحانً والصوفً فً شعر كمال جنبالط ومقدماته الفلسفٌة"
 الدكتور محمد ابو علً الدكتورة ناتالً الخوري الغرٌب الدكتور محمد شٌا 8 كانون االول " 7191ندوة اذاعٌة فً برنامج "المغازٌن السٌاسً" فً اذاعة الشرق بمناسبة
مئوٌة كمال جنبالط"  ،أدارها الدكتور ٌقظان التقً
المداخالت:
-

االستاذ عباس خلف
البروفسور شبلً مالط
الدكتور محمد شٌا
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الدكتور انطوان سٌف
االستاذ ظافر ناصر
االستاذ سعٌد الغز

المقاالت:
 فً ذكرى مٌالد كمال جنبالط – االستاذ كرٌم مروة مئوٌة المعلم – عامر مشموشً دروس وعبر من تجربة كمال جنبالط الصعبة ..والرائدة – د .كمال حمدان البد من اعتذار من كمال جنبالط ،مكتشفا من جدٌد – دٌ .قظان التقً كمال جنبالط آمن باالنسان وبالتطور ولكن ماذا كان سٌقول حول ما ٌتجه الٌه العالم الٌوم؟ – االستاذسعٌد الغز
 -الهندوسٌة وروح كمال جنبالط فً ذكراها الـ – 011المحامً فإاد ناصٌف
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الشهادات:
-

كمال جنبالط :ماذا ٌقول وٌفعل لو كان بٌننا اآلن – د .عصام نعمان
جنبالط الشاهد والشهٌد ال ٌحتاج الى شهادة احد – االستاذ امٌل خوري
مئوٌة كمال جنبالط – االستاذ سمٌر عطاهلل
كمال جنبالط :الفارس العمالق – النائب محمد قبانً
كمال جنبالط فً قراءة المختلف – د .بهاء ابو كروم
الحاضر الثابت فً الغٌاب – االستاذ عزت صافً
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ٍِخ األسع – االعزبر ػجبط خٍف
"اإلرذبد ٘ ٛاٌذ ًّ"
ٓٞف أٍ ًِّ ك ٌٙٛ ٢حُؼـخُش ػًِٔ " ٠خٍ ؿ٘ز ١٬حُؼَرٝ ٢حُلِٔط ٞٛٝ ،"٢٘٤حٌُ ًَّّ ١هٔٔخ ًزَ٤ح ٖٓ
ٝهظٝ ٚؿٜي٠ٗٝ ٙخُ ٖٓ ٚأؿَ طلَ َ٣كِٔط ٖٓ ٖ٤ح٩ؿظٜخد حُٝ ،٢ٗٞ٤ٜٜاهخٓش ىُٝش ٓٔظوِّش ك ٢كِٔطٖ٤
ػخٔٛظٜخ حُويّ.
ُوي آٖٓ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬رخُويٍس حُؼَر٤ش ٞ١حٍ َٓٔ٤ط ٚحُ٘٠خُ٤ش حُطِ٣ٞش .كوي ىأد ػِ ٠طٌَحٍ حُ٘يحءحص حُ٠
طٞك٤ي حُـٜٞى حُؼَر٤ش كٓ ٢ز َ٤حُِٜٔلش حُو٤ٓٞشٝ .ىػْ ًَ حُٔلخ٫ٝص حُظ ٢كِٜض كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ٖٓ
كًَش ؿٔخٍ ػزي حُ٘خ َٛحُ٠ٗ ٠خٍ حُٔٝ ٖ٤٣ٍٞحُؼَحهٝ ٖ٤٤حُـِحثَٝ ٖ٤٣حُٔـخٍرش ٝحُٝ ٖ٤٤٘ٔ٤حُِ٤زٖ٤٤
ٝحُظٝ .ٖ٤٤ٔٗٞطؤُْ ًؼَ٤حً ٖٓ ٌٗٔخص حُؼَد حُٔظظخُ٤ش ك ٢كَٝد  ٖٓٝ ،1967 ٝ 1956 ٝ 1948حٗلَح١
حُٞكيس حُٔ٣ٍٞش – حُٔ٣َٜش.
ػخًٍٔ ٝخٍ ؿ٘ز ١٬ر٘يس "كِق رـيحى" ٝحػظزَٞٓ ٙؿّٜخ ً ٟي ٜٓخُق حُؼخُْ حُؼَرٗٝ ٢ؼٞر٘ٓ( ٚش
ًٔ )1955خ ػخٍَٝ٘ٓ ٝع حِٜٗ٣خ٤ُِٔ ٍٝطَس ػِ ٠حَُ٘م ح٘ٓ( ٢ٓٝ٫ش .)1957
ُٝؼَ حرَُ ٓـخ٫ص ٗ٠خٍ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ػِ ٠حُٜؼ٤ي حُؼَرً ،٢خٕ ىػٔ ٚحُيحثْ ُِلن حُلِٔطُِٝ ،٢٘٤ؼٍٞس
حُلِٔط٤٘٤ش رٌَ ٓخ أٝط ٖٓ ٢ػِّ ٝطٚ .ْ٤ٜٔر ّٛط ٔؼبٌٗ ِٓ اجً اٌذك اٌفٍغط ٟٕ١ثبٔزخبثٗ إِ١ب ً ػبِب ً
ٌٍججٙخ اٌؼشث١خ اٌّشبسوخ ف ٟاٌضٛسح اٌفٍغط١ٕ١خ عٕخ ٝ ،1970حهخٓظ ٚحٍطزخ١خ ً ٝػ٤وخ ً ر ٌٙٛ ٖ٤حُـزٜشٝ ،رٖ٤
حُلًَش حُ٤٘١ٞش حُِز٘خٗ٤ش حُظ ٢هخىٛخ ك ٢ػوي حُٔزؼ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٝ ،٢ٟكظ ٠طخٍ٣ن حٓظٜ٘خى ٖٓ ٙحؿَ
ُز٘خٕ ٝكِٔطٝ ٖ٤حُؼَٝرش ك 16 ٢آًحٍ .1977
ف ٟاٌج١بْ اٌشئبع ٟعٕخ  ،1955دذّد وّبي جٕجالؽ اٌغ١بعخ اٌخبسج١خ ٌٍذضة اٌزمذِّ ٟاإلشزشاو ٟثب٢ر:ٟ
 طؤ٤٣ي روخء ٟٝغ حُي ٍٝحُؼَر٤ش حُوخثْ ك ٢حَُ٘م حُؼَر ٕ٧ ، ٢كًُ ٢ي ٟٔخٕ ُؼيّ طلٌي ُػَ ٟحُـخٓؼشحُؼَر٤ش ٝحٗ٤ٜخٍٛخ ٝحُظٜخىّ ر ٖ٤حػ٠خثٜخٝ ،كًُ ٢ي ح٠٣خ ً ٟٔخٕ ٓ٫ظوٝ ٍ٬روخء ً٤خٕ ُز٘خٕ.
-

اٌذشص ػٍ ٝاْ رى ْٛع١بعخ ٌجٕبْ ع١بعخ ػشث١خ اعزمالٌ١خ ٠ؤ٠ذ٘ب اٌٍجٕبٔ ْٛ١وبفخ ال فش٠ك دْٚ

فش٠ك.
-

ػيّ حٍ٫طزخ ١حُؼٌَٔٝ ١حُٔ٤خٓ ٢رخُٔؼٌَٔ ٖ٣حُوخثٔ.ٖ٤
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ًٔخ ٍ ًِّ ػِ ٠ى ٍٝحُـخٓؼش حُؼَر٤ش ٝحّ٣ي حُٔزخىة حُظ ٢هخٓض ػِ ٠حٓخٜٓخ حُـخٓؼش ٝكٌَطٜخ ٤ٓٝؼخهٜخ
ٝحَُحرطش حُو٤ٓٞش حُظُّٝ ٢يطٜخٝ .حٗطِن ٖٓ  ٌٙٛحُِٔٔٔخص ُ٤يػ ٞحُ ٠طيػ ْ٤ؿخٓؼش حُي ٍٝحُؼَر٤ش رؼ٬ػش
ٓ٘خٍ٣غ ٍث٤ٔ٤ش:
-

َٓ٘ٝع حَُٜٔف حُي ٢ُٝحُؼَرٜٗ٫ ٢خ ٝحُزِيحٕ حُؼَر٤ش حُٔظوِلش حهظٜخى٣خ ً ح ٝػِٔ٤خً.

-

ٓ٘خٍ٣غ حٝ٫طٓٞظَحىحص حُؼَر٤ش حٌُزٌَٓٝ ٟي حُلي٣ي  ٕ٫حُٔٞح٬ٛص طوَّد حًؼَ ٓٔخ ٣ظٍٜٙٞ

حٔٗ٫خٕ.
-

َٓ٘ٝع ح٫طلخى حُـًَٔ ٢حُؼَر.٢

-

َٓ٘ٝع حُـ ٖ٤حُي ٢ُٝحُؼَر ٢ػِٗ ٠خًِش ؿ٘ٓ ٖ٤ظٔش حُيكخع حٍٝٝ٧ر٤ش.

ُوي حكظِض حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش كِّ٤حً ًزَ٤حً ك ٢كٌَ ًٔخٍ ؿ٘زٝ ١٬حٛظٔخٓخطٝ ،ٚك ٢ه٘خػخط ٚرٍَٝ٠س حُ٘٠خٍ
ٖٓ حؿَ حٓظؼخىس حٌَُحٓش حُؼَر٤شٗٝ .ظَ حُ ٠ه٤٠ش كِٔط ٖ٤ػِ ٠حٜٗخ "ُٔ٤ض كو ٢ه٤٠ش حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤
حٌُٝ ١هغ ٟل٤ش حُظٞح١ئ حُزَ٣طخٗ – ٢حُ ٢ٗٞ٤ٜٜك ٢ظَ كخٍ حُظوِق ٝحٗ٫لطخٝ ١حُظلٌي حُؼَر ،٢رَ
حػظزَٛخ ه٤٠ش حٔٗ٫خٕ حُؼَر ٢حُظٞحم حُ ٠حُظلٍَ ٝحُظويّ ٝحُٞكيس حُو٤ٓٞش ٌٓٚ .رزذشس فٍغط ٓ١اال
ثّغبّ٘خ اثٕبئٙب اٌفؼبٌخ ف ٟرذش٠ش٘ب .حٕ حُلَ حُٜ٘خث ٢حَُُِِٜٔ ْ٤حع حُوخثْ ك ٢كِٔط ٞٛ ٖ٤ك ٢حُؼٞىس حُ٠
حُ٘طخم حُظخٍ٣وٝ ٢حُظَحػُ ٢لِٔطًٔ ،ٖ٤خ ًخٕ هخثٔخ ً هزَ ٝحرّخٕ حٗ٫ظيحد حُزَ٣طخٗٚ ،٢اٌغبء ٔظبَ اٌذٌٚخ
ِٛدذح رؼّٓ اٌؼ١ش اٌّشزشن ٌٍّى ّ ٓ١ٔٛاٌٛٙ١دٚ ٞاٌؼشث" .ٟ
اٌؼٕظش٠خ االعشائ١ٍ١خٌ ،ظبٌخ دٌٚخ
ّ
ك ٢ه ّْ ٠حُلٝ ٠ٟٞحُظ٘خه٠خص ٝحُظوخًٍ ك ٢حُٔٞحهق حُؼَر٤ش رٔٞحؿٜش ح٩ػظَحف ح ٢ًَ٤ٓ٧رخُويّ
ػخٔٛش َٓ٩حثٗ ،َ٤لظوي ٍؿخكش حُؼوَ ٝحُلٌٔش ٝح٩طِحٕ ٝحَُإ٣خ حُٔٔظوزِ٤ش حُظ ٢حطّٜق رٜخ ًٔخٍ ؿ٘ز،١٬
ٗٝيػ ٞحُ ٠طٞك٤ي حَُإ٣خ ُٟٞغ هطّش ػَر٤ش ٝحكيس ،ط٘ ٌَّ ٓٞهلخ ِٛزخ ٝهخرُِ ٬لؼَ ٝحُظ٘ل٣ ،ٌ٤ئًي ُِ٣٫ٞخص
حُٔظليس ٝآَحثٓٝ َ٤خثَ حُؼخُْ ،حٕ حُٔٞهق حُؼَر ٢حُٔٞكّي ؿخ ّى  ٌٙٛحَُّٔس ك ٢حُظّ ٜئُِ ١ئحَٓس ح٤ًَ٤ٓ٧ش
– حَٓ٩حث٤ِ٤ش ٝاكزخٜ١خ.
ُلظ٘ٗ ٢ؼخٍ أِ١وظ ٚر٘ظخّ حُـٔخ َ٤ٛحُٔظظخَٛس ك ٢حُ٠لش حُـَر٤ش ٜٗخٍ حُؼ٬ػخء كّ ِ٣ ، 2017/12/12 ٢وٚ
ٓٞهلخ ٓٝطِزخ ٗؼز٤خ كِٔط٤٘٤خ ٝػَر٤خ ِٓلّخ " ٞٛٝاإلرذبد ٘ ٛاٌذ ًّ" .حٗ ٚحُل َّ ُو٤٠ش حُويّ ُٝو٤خّ حُيُٝش
حُلِٔط٤٘٤ش حُٔٔظوِّشًٔ ،خ  ٞٛحُل َّ حُٞك٤ي ٩ػخىس طٞك٤ي حُؼَد ٝه ٖٓ ْٜٛ٬كخٍ حُظًَّ٘ ٝحُظ٘خكَ
ٝحِٜٗ٩حّ.
طل٤ش اًزخٍ ٓٝلزش ُِٔ٘خٝ ٖ٤ِٟحُٔ٘خ٬ٟص ك ٢كِٔط ،ٖ٤رخًٍ ْٜهللا ّ ٓٝيى هطخ.ْٛ
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إٌذٚاد:
ٔ ذٚح  23رشش ٓ٠االٚي " 2017اٌجؼذ اٌشٚدبٔٚ ٟاٌظٛف ٟف ٟشؼش وّبي جٕجالؽ ِٚمذِبرٗ
اٌفٍغف١خ"

ٗظٔض ٍحرطش حٛيهخء ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كًَِٛٓ ٢خ ك ٢رَٝ٤ص ػ٘ي حُٔخػش حُوخٓٔش ٖٓ رؼي ظ ّٞ٣ َٜحٍ٫رؼخء
حُٔٞحكن  25طَ٘ ٖ٣حٗ 2017 ٍٝ٫يٝس كٌَ٣ش رؼ٘ٞحٕ " :حُزؼي حَُٝكخٗٝ ٢حُٜٞك ٢كٗ ٢ؼَ ًٔخٍ ؿ٘ز١٬
ٓٝويٓخط ٚحُلِٔل٤ش"ٗ .خٍى كٜ٤خ حُيًظٓ ٍٞلٔي ٗ٤خ حُؼٔ٤ي حُٔخرن ُٔؼٜي حُؼِ ّٞح٫ؿظٔخػ٤ش ك ٢حُـخٓؼش حُِز٘خٗ٤ش
ٝحُيًظٍٞس ٗخطخُ ٢حُو ١ٍٞؿَ٣ذ ٓئُلش ًظخد "رٓ ٖ٤وخثٗ َ٤ؼٔ٤ش ًٔٝخٍ ؿ٘زٗ :١٬خػَحٕ كٓ ٢ؼَحؽ
حُٜٞك٤ش" ٝحىحٍٛخ حُيًظٓ ٍٞلٔي حر ٞػِ ٢حٓ٫ظخً حُـخٓؼٝ ٢حُؼٔ٤ي حُٔخرن ٌُِ٤ش ح٥ىحد ك ٢حُـخٓؼش حُِز٘خٗ٤ش.
ك َ٠حُ٘يٝس ك٘ي ٖٓ حُٜٔظٔ ٖ٤رخُٟٔٞٞع.
وٍّخ اٌذوزٛس ِذّذ اث ٛػٍ:ٟ
هزَ طوي ٚٔ٣حُٔ٘خًٍ ٖ٤ك ٢حُ٘يٝس هخ١ذ حُيًظٓ ٍٞلٔي حر ٞػِ ٢حُٔؼِْ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬رخُو:ٍٞ
"ًٔخٍ ؿ٘زٓ ١٬خ أكٞؿ٘خ حُ٤ي ،كٌٛ ٢ح حُِٖٓ حُٜخ٣ٝشُٜ٘ ،ؼي ري ّٓ٘خ حُ٘٤خ ،ك ٢حٍطوخء طٜز ٞحُ ٚ٤حُ٘لّٞ
حُ٘ل٤لش.
ٝكٔز ٢كٌٛ ٢ح حُٔوخّ ح٠٣خ ً ٣ ،خ ٓؼِْ ،حٕ حٗخؿ٤ي رو:٢ُٞ
ص ٓغ حُلـَ ه َّ حَُ٣ق كٛ ٢وذ
آ ٍ
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رٞف ح٫هخ ٢ٛهطخٞٓ ...ٙػي حُٔلذ
ص ؿيحً ُـل ٕٞحُْ٘ٔ ٍِ٣ػٜخ
آ ٍ
ٍٗٞحً ٞ٣ٝهع ٜٓ٘خ ٛـؼش ح٫ىد
ص ك٤خ ٝحكش حُؼ٘خم  ٫ط٢ٜ٘
آ ٍ
ٓلزٞري حُٜذّ ُْ ٣ ُْٝ َّٜ٣ـذ
ٌُ٘ ٚكُٓ ٢خٕ حُٞػي ٓلظ٘ي
ػ٘ي حُ٘٤خر٤غ  ١َٝ٣ؿٌٝس حُِٜذ

ٝرؼي ،كخٌُ ّ٬ػِ ٠حُٔؼِْ ٣ظّوٌ ٓ٤خه ٚحُِٔ ،ْ٤ك٣ ٖ٤ظ ٙ٫ٞح ٖٓٝ ،ِٚٛحٌٛ ٖٓ ٠ُٝح حٌُ ٖٓ ّ٬حٓظخً ١حُؼٔ٤ي
حٓ٫ظخً حُيًظٓ ٍٞلٔي ٗ٤خِ٤ُٓٝ ،ظ ٢حُٔزيػش حُيًظٍٞس ٗخطخُ ٢حُو.١ٍٞ
٣ َٛٝلظخؽ حُؼٔ٤ي ٗ٤خ حُ ٖٓ ٠طٌِٔ ُ٣ ٢ً ٚويّٓ ٫ !ٚ
حظٖ ٍٝؿْ ٌٛح ،كؤٗخ حٔ١ق رظوي ٢ٔ٣ح٣خ ٙحٕ حىهَ رٚ
ىحثَس حُٞ٠ء .حٕ طـَرش حُؼٔ٤ي ٗ٤خ ٓغ حُٔؼِْ ٓظَحٓ٤ش ح٫رؼخىٝ ،كٔز ٢حٕ حطٔخءٍ ٓغ حٓ٫ظخً حُيًظ ٍٞػزيهللا
ٓؼ٤ئُ ،خًح ٣ ٫يٍّّ كٌَ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ك ٢هْٔ حُلِٔلش ك ٢حُـخٓؼش حُِز٘خٗ٤ش  ٖٓ ،هً ٍ٬ظخد حُؼٔ٤ي ٗ٤خ:
"ًٔخٍ ؿ٘ز ُِٖٓ ١٬آهَ"
حٓخ حُِِٓ٤ش حُٔزيػش ىٗ .خطخُ ٢حُو ،١ٍٞك – ٢ٜك ً٬٠ػٖ ًَ حريحػخطٜخ ٛخكزش ًظخد "ٓ٤وخثٗ َ٤ؼٔ٤ش ًٔٝخٍ
ؿ٘زٗ :١٬خػَحٕ كٓ ٢ؼَحؽ حُٜٞك٤ش" ٔٛٝخ ػِ ٠كي طؼزَٛ٤خ" :ه٬ىطخٕ ٖٓ كٌَ ػِ ٠ؿ٤ي حُ٘ؼَ" ،كِ٘لٔق
ُ ٌٜٙحُٔزيػش حٕ طٌ٘ق حُِؼخّ ػٖ ه٬ىط٘خ حُظ ٢طِ ّٖ٣ؿ٤ي  ٌٙٛحُِلظش ٢ٛٝ ،حٌُٔٔٔش ُٓخّ حٌُِٔش حُيحُش رِٛٞش
ٗل ٞحُ٤و.ٖ٤
رًٔ ٖ٤خٍ ؿ٘زٝ ١٬حُزؼي حَُٝكخٗ ٢حُٜٞكٗٝ ،٢خثؾ هَر٬ٛٝ ٠ص ٍكْ ،كٌؤٕ حٗ ٍٝ٫خٛي ٣لظ ّؾ ر ٚػِ٠
ٛلش حُؼخٗ ،٢حً ١خٕ حُزؼي حَُٝكخٗ ٢حُٜٞكٔٓ ٢ؤُش ٗظَ٣شٗٝ ،خٛيٛخ ًٔخٍ ؿ٘زٝ .١٬حُ٘خٛي ك ٢حُِـش ٞٛ
حٌُ ١ر ٚطئّ٣ي ٓٔؤُش ٓخ ح ٝطيكٜ٠خ ،كٌخٕ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كَ٤ٔٓ ٢ط ٚكـّش ًُي حُزؼيٓٝ ،ـ.ٙ٬
ٝحُ٘ؼَ ًخٕ ٍك٤ن ىٍر٣ ،ٚؼ ٚ٘٤ػِ ٠حُزٞف حُٔظٔطخع.
ٝحُ٘ؼَ كخٍ هزَ حٕ ُ ٌٕٞ٣لظخ ً حُٗٝ ٝخ ً ح ٝى٣زخؿش طؼزٝ ،َ٤حُٜٞك٤ش حػخىس ٞٛؽ ُل٤خس ؿِحٛخ حُظ٘ٔٝ ،٢٤حكٔي
ى٘ٛظٜخ حَُطٞد.
ٝحُٜٞك٤ش ِٓٞى ٣ل ٢٠رٔخٌُ ٚحُ ٠طٔخّٜ٣ ،ؼي ر ٖٓ ٚحُط ٖ٤حُ ٠حُ٘ٝٝ ،ٍٞكن  ٌٙٛحُٔؼ٤خٍ٣ش  ،كخٗ٘ٝ – ٢حٗخ
حُؼَ ٢ٟٝحُٔظَّّٔ رخُؼَٝ ٝٝحكٞحُ – ٚحٍ ٟحٕ ًظخد "حىد حُل٤خس" ىٞ٣حٕ ٞٛك ٢ػِ ٠حًَٔ ٍٞٛس
ٝحرٜخٛخ.
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ٝحؿي طـَرش حُٔؼِْ ًٔخٍ ؿ٘ز ،١٬ك ٢حرؼخىٛخ ًخكشً ،خٗض ط٠خٍع ك ٢ؿٔخُ٤ش ٗلؼٜخ حُٔخىٝ ١حُٔـَّى/
ٍهٜخص حُيٍح ٖ٣ٝك ٢حُظٌخ٣خ ٝحُِٝح٣خ.
ٝحٓخ ػٖ ٗؼَ ٙحُٜٞكٝ ،٢كن حُظ٤ٜ٘لخص حُ٘وي٣ش ٝح٫ىر٤ش كوي حٗظَٔ ػِٜ٤خ ىٞ٣حٗخ" ٙكَف" ٓ" ٝؼخىس حَُٝف"
ك ً٬٠ػٔخ ٍٝى ك ٢ىٞ٣حٗ ٚحُٔظَؿْ "حٗخٗيح حُٔ٠ٓٝ ٖٓ ،"ّ٬خص ٞٛك٤ش َٓ٘هش ٫ ،طظّٔغ ُٜخ  ٌٙٛحُؼـخُش ،
ٝطلظخؽ حُ ٠ىٍحٓخص ٓؼٔوش ٝكٔز ٢كٌٛ ٢ح حُٔوخّ حٕ حه" :ٍٞحٕ ًٔخٍ ؿ٘زٝ ١٬حٍع حُلٌٔش َ٤ِٓٝ
ن ٣ـزٌٙٛ ٚ
حُل٠خٍحصِٓٝ ،ظوخٛخ ،حٓظطخع كٗ ٢ؼَ ٙحٕ ٣ؼزَّ ػٖ ٛلخء حُلٌٔش ٝؿٔخُّ٤ش حُل٠خٍس ،كٍ ٔٗ ٢
حُؼُٔٞش حُٔلظَٓش حُظ ٢طٌخى طـؼَ ٖٓ رَحءس حُ٘ؼٞد ٓخثيس ُٜخ".

وٍّخ اٌذوزٛسح ٔبربٌ ٟاٌخٛس ٞغش٠ت
أطٞهّق حُ ّٞ٤ػ٘ي ىٞ٣حٌُٗٔ ٖ٤خٍ ؿ٘ز:١٬
كَفٝ ،ر٬ؿش ح٣٩ـخُ ك ٢حُظؼز َ٤ػٖ حَُٝف حُٜٞك ٢ك ٢ك٠خء ٣ظـخ ُٝحُٔظٝ ٠ح.ٖ٣٧
حُٔٝ ،ّ٬أُلش حُزخٝ ٖ١حُظخ َٛك ٢حُظؼز َ٤ػٖ حُٔطِن ك ٢حٗ٧خ حُـ٣َٛٞش ،ك ٢حٔٗ٩خٕ
رٕمغُ وٍّز ٟاٌ َٛ١إٌ ٝأسثؼخ ِذبٚس:
-1أّ٤ٔٛش ح٧ىد حُٜٞك ٢رٌَ٘ ػخ ّّٗٝ ،ؼَ ؿ٘ز ١٬حُٜٞك ٢رٌَ٘ هخ ّٙكٔٓ ٢ؼ ٠كٞحٍ حُل٠خٍحص.
ٗ-2ؼَ ؿ٘ز ١٬كٟٞ ٢ء حَُٝكخٗ٤ش حُؼِٔخٗ٤ش.
-3ىٗ ٍٝؼَ ؿ٘ز ١٬حُٜٞك ٢كٗ ٢وَ كٌَ ى٣خٗخص حَُ٘م ح٧ه ٠ٜاُ ٠حُؼخُْ حُؼَر.٢
-4أ٤ٔٛش ٗؼَ ؿ٘ز ١٬حُٜٞك ٢ك ٢ظ َّ ٓٞؿش حُظٜٞف حُٔؼخ َٛحُٔ٘ ّٛٞش ُِظّٞ ٜف.
ٓو ّيٓش:
-1شؼش جٕجالؽ اٌظٛفٚ ٟأّ٘١زٗ ف ٟدٛاس اٌذؼبساد:
٣طَف حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔظ٘ ّ ٖ٣ٍٞك ْٜى ٍٝحُٜٞك٤ش ٖٓ رخد كٞحٍ حُل٠خٍحصٝ ،ى ٍٝحُٜٞك٤ش "ك ٢ط٤ُٞي كْٜ
حُظوخ١غ ر ٖ٤ح٧ى٣خٕ ،اٟخكش اُ ٠ىٍٛٝخ حُٔل ١ٍٞك ٢اطخكش حُطَ٣ن حَُٝكٝ ٢ح٘٘٣ ٖ٣ٌُِ َ٤ٛ٧ي ٕٝحٍُٞٛٞ
ن"ًُ .1ي ّ
ك ٌٙٛ ٢حُل٤خس اُ ٠ؿّ٘ش حُل ّ
إٔ حُٜٞك٤ش طظٞؿّ ٚاُ٣ ٠ظٞه ٕٞك ٢أػٔخه ْٜاُ ٠حًظ٘خف ٣ٞٛظ ْٜحُلو٤و٤ش
حُظٟ ٢خػض ك ٢ظ َّ حُ٘ٔ٤ٜش حُٔخى٣ش ػِ ٠حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ًٌُي حُلٌَ٣ش.
أّ٤ٔٛش ٗؼَ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كٌٛ ٢ح حُٔ٤خم ،أّٗ ٚه ّيّ ٗ ًّ
ٜخ ٞٛكًّ٤خ طـخ ُٝك ٚ٤حُ٫ظِحّ حُطؤ ٢ريٓ ٖ٣ؼ ،ّٖ٤رَ
ؿؼِٓ ٚلظٞكًخ ػِ ٠حهظزخٍحص ػَكخٗ٤ش ٖٓ ٓ٘خٍد ٓظؼ ّيىسًُٝ ،ي ػزَ حٓظويحّ حُظ٘خ ٙحٗ٩ـِٝ ٢ِ٤حُوَآٗ٢
ٍٓٝخثَ حُلٌٔش ًٌُي حُظ٘خ ٙحُٜ٘يٝ ٢ٓٝحُزٓ ،١ًٞخ ٣لظق أٓخٓ٘خ أرٞحد حٌُ٘ق ػٖ آٌخٕ ط٤ُٞي ٗٔ٤ؾ
Sayyed Hossein Naser, The Garden of Truth, Harper ONE, 2008, P 6 -1
7

ٍٝكخٜٗ٣ ٢يف حُ ٠حُظ٘خؿْ حٌُ ٢ٗٞػزَ حٔٗ٩خٗٝ ،٢طٞم حُزلغ ػٖ ح ٢ُٜ٩ػزَ حٔٗ٩خٗ ٢أً٠٣خِ٤ٓٝ ،ش ٖٓ
ٓٝخثَ حُؼز ٍٞاُ ٠حُ٘ ،ٍٞأ ٝحُٔطِن.
ٓٝخ رخص ٓؼًِٓ ٞخ رؼي حًظ٘خكخص ًؼَ٤س ػٖ طيحهَ حُل٠خٍحص ،أّٜٗخ ط٘ٔ ٞك ٢أك٠خٕ ٍٓٝٞػخطٜخّ ،
ٝإٔ ًَ ط٤ُٞلش
ك٠خٍ٣ش ٣ِٓ ٢ٛؾ ٖٓ حُل٠خٍس ٗٝوٜ٠٤خ ٢ٛٝ ،حُـيُ٤ش حُظ٣ ٢ئٖٓ رٜخ ؿ٘ز ١٬ك َٟٔٓ ٢حُظط ّ ٍٞحُل٤خط،٢
١ٝزؼخ حُلًّ٘ٔ ٢خ َّٛف رٌُي ك ٢اكيٓ ٟوخر٬ط.ٚ
فشح ص 111ف ٟلظ١ذح ف"فِ ٟؼشاط ٘شِظ" ":ف ٟسأط ِغٍّخ اٌز٘ت /ف ٟاٌشؼبع اٌّزجّذ طخشا/
ٚف١٘ ٟىً اٌٙشَ اٌمذٚط /اٌّذسط األٚي ،ف ٟعمّبسح اٌجٕبْ َٛ٠ /وبٔذ لجٍخ رٛد١ذ اٌذٔ١ب /أثظشٔب اٌطفً/
ؽفً اٌٛجٛد اٌفبسد /رزجذّد ٚالدرٗ /ػٕذ ثضٚؽ وً شّظٚ /سإٔ٠ب اٌؼٕمبء /ؽبئش اٌجٓ ثٓ/سٚح لذط االسٚاح/
اٌّزٕ ّضٌخ ػٍ ٝاٌغ١ذ اٌّظ/ْٛفٙٔ ٟش االسسدْ /رظٙش ثؼذ اٌطفً/ف ٟاسجٛدخ اشؼخ اٌشّظ ٚاٌّغٍخ /.وبْ
رٌه لجً اْ رش/ٞٚػٓ اٌزٛد١ذ /طذف ف ٟأٌٛ١بْ/أ ٚاٌٛٙ١د٠خ ٚإٌظشأ١خٚ /دىّخ أششاق اٌؼشة /رجٍٝ
اٌٛادذ األدذ إلٔغبٔ١زٕب ،فِ ٟجذٖ /لجً اْ ٠جشش ثٗ اثشا٘٠ٚ/ُ١أخز فذٛاٖ/ػٓ ٍِى ٟطبدق اٌىٕؼبٔ٠ٚ/ٓ١١ؼٍٕٗ
ِٛع ٝفشػ٠ٚ/ْٛشر ِٕٗ ٞٛػ١غ٠ٚ /ٝشفغ ٌٛاءٖ ثؼذ االدٕبف ٚاٌظبئجخِ/،ذّذ .فشح ،ص .112
ك ٢ىحثَس حُل٠خٍس حُ٘لؼ٤ش حُظٗ ٢ؼٜ٘٤خ كٝ ٢حهؼ٘خ حُٝ ،ّٞ٤ك ٢ظَ حُظوخطَ ر ٖ٤حُؼوخكخص ٝحُي٣خٗخص ػ٘ي طؼخٍٝ
حُٜٔخُقٝ ،ك ٢ظَ حٓظل٠خٍ حُظخٍ٣ن ك ٢طـِ٤خط ٚحُٔٞىٝ ،ك ٢ظَ حٓظؼ٬ء ك٠خٍس ػِ ٠أهَ ٟحٓظؼ٬ء ٘٣ظؾ
ػ٘ ٚحٓظـ٘ٔ٤ٛٝ ٍ٬شٗ ،وَأ ٗ ّٚؿ٘ز ١٬حُٜٞك ٢حٓظل٠خٍح ُظٞحُي حُل٠خٍحص رؼٜ٠خ ٖٓ رؼٜٗ ،ٞخ
ُظوخٍد حُي٣خٗخص كٓ ٢ؼٜ٤خ حُ ٠حُو ٚٗ .ٙ٬ؿ٘ز ١٬حُٜٞك٣ ٫ ٢و ّٞػِ ٠ىؿيؿش حُٔ٘خػَ ُِظوخٍد
حُل٠خٍٓ ١طلًّ٤خ٣ ّٚٗ ٞٛ ،و ّٞػِ ٠حهظزخٍ ػَكخٗ٘٣ ٫ ٢ل َٜػٖ أ ١ك٠خٍس ٞ٘٣ؿي كٜ٤خ٤ُ ،ئّْٓ كٜ٤خ
ر٘٤ش ً٤٘ٛش ط٘طِن ٖٓ ٝػ٘٤خ حُؼخُْ كُ٘ٞخ ،حٗط٬هخ ٖٓ ٝػ٘٤خ أٗل َٔ٘خ ٌٙٛ .حُز٘٤ش حٌُ٤٘ٛش طئْٓ ُو ْ٤طَر ٢ؿٍٔٞ
حُلٞحٍ ٓغ حُٔٝ ،ٟٞطخًُ٤خ حُٞكيس ٢ٛ .ر٘٤ش طئٖٓ رخُظؼيى٣ش ك ٢ظٞح َٛطـِ٤خطٜخ ُٓ ٖٟٔخٕ ٌٓٝخٕ ٓؼ،ٖ٤٘٤
ٌُٜ٘خ ك ٢ؿَٛٛٞخ ٝحكيسٝ .ػٌٛ ٢ح حُـٍٓ ٞٛ َٛٞخُش حُ٘ ٚحُٜٞك ٢حُـ٘ز.٢١٬
ٝحُٔئحٍ حٌُ٣ ١طَف ٘ٛخٝ َٛ ،ػٌٛ ٢ح حُـ٣ َٛٞظلوّن ُِـٔ٤غ؟ ٣ظلوّن ٌُ َّ ٖٓ ٣وَأ ٜٗخ ٞٛكًّ٤ؤ؟ ٘ٛخ ٌٖٔ٣
ى ٍٝحُٔؼ ٢حُلَىٝ ١حُظٞم حُلَى ١ك ٢طٌ٘٣ذ حُطَ٣ن ُِلخٝ َٟطخًُ٤خ ُ٦ط .٢حُ٘ ٚحُٜٞك ٢حُـ٘زْ٤ُ ٢١٬
أؿ٘٤ش ؿِٔ٤ش طـّ٘ ٠ك ٢كخُش حٌَُٔ٣ ٫ ٚٗ ّٚٗ٧ ،ؼٍِ حُٞحه َغ ػٖ حُلٌٌَ٘٣ ٚٗ ٞٛ .ق ٍَٟٝس حُٔؼ ٢حُيحثْ
ُظلَّ ٟحُلو٤وش ٖٓ أؿَ طوئٜ٣خ ّٚٗ ،طٔظ٘ي آُّ٤خطُ ٚحُٔؼَكّ٤ش ػِ ٠أكٌخّ حُٔ٘طن ًٌُي ح٫هظزخٍ حُؼَكخٖٗٓ ٢
ى ٕٝطؼخٍ ٝرٜٔ٘٤خٔٓ .ؼٌٛ ٠ح حُ٘ؼَ حُٜٞك ٢هِن ك٠خء أ٘ٓ ٝخم ٛخىة  ٫ ،ٖ٤ٍٛٝاهٜخء ك ٫ٝ ٚ٤اُـخء،
ّ
رخُٔطِن ٕ٧(.حٔٗ٫خٕ ك٢
رَ أ٣خٕ رؤًؼَ ٖٓ ح٧هٞس حٔٗ٩خٗ٤ش ،أ٣خٗخ رخُٞكيس حٔٗ٩خٗ٤ش ٓز ٬٤حُ ٠ح٫طلخى
طـَ ٖٓ طـِ٤خص هللا.
حُٜ٘خ٣ش ٍ ٞٛ
"أٔذ أٔب ٠ب اخ/ٟأٔذ ٘زا اٌى ْٛف ٟدم١مزٗ /أٔذ االٔغبْ  /أٔذ ٚجٗ اٌشدّٓ /فشح ص 103
ارا اٌزظ ّٛف ثّب ٘ ٛلّ١خ دؼبسّ٠خ رؼشف االٔغبْ ثّب ٠جش ٞفٔ ٟظبَ ٚجٛدٖ ٚرش ّىالرٗ اٌّ١زبف١ض٠م١خ
ٚاٌٛجٛد٠خ ٠مذَ ٚج ًٛدا دشا ٠ٚ ،ؼط ٟثؼذًا و١ٔٛب إٔغبًٔ١بٚ ،أؼطبفًب ِزغبًِ١ب ٕ٠بد ٞثئػبدح رش ّىً اإلٔغبْ
ٚفك ِمٛالد جبِؼخ ِٓ د ْٚأْ رٕف ٟاٌخظٛط١خ ٛ٘.لّ١خ دؼبس٠خ ثٕشش أخاللٗ ٚثش صمبفخ اٌّذجخ ؽش٠مب
اٌ ٝاٌخالص ِٓ اٌظشاػبد ٚاٌزٕبدشاد ٚاٌفزٓٚ .ثزٌه٠ ،ى ْٛاٌخطبة اٌظٛف ٟاٌجٕجالؽ ٟغ١ش ِىزف
ثبالػالْ ػٓ االخالق اٌظٛف١خ ِٚجبدئٙب ثً ٠ذػ ٛاٌ ٝرفؼٍٙ١ب ٚرجز٠ش٘ب.
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-2ف ٟػٛء اٌشٚدبٔ١خ اٌؼٍّبٔ١خ:
ً٤ق ٗوَأ هٜخثي ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كٟٞ ٢ء حَُٝكخٗ٤ش حُؼِٔخٗ٤ش ٖٓ( :ه ٍ٬رؼ ٞحُو ْ٤حُ٘خثؼش):
ؿخء كٓ ٢وخٍ ُز ٍٞرٞؿ": 2ٍٞرخهظٜخٍُ٣ ،ظوزََّ حُ٘وخء ،ػْ ٣و َّيّ ٝط٠ل ٠ػِ ٚ٤هٔ٤ش أه٬ه٤ش ػظٔ٤ش،ٌُٖٝ .
ٓ َٟٗ َٛخ ٗلٖ كخػِ٣ ٕٞخ طَٟ؟  َٛطَحٗخ َٗ٫ ٟأه٬ه٤ش ٓٞهق ًٌٜح؟! ٌٛ..ح حُٜ٘ق ٖٓ حُٔٞحهق ٗٔط٢
ك ٢اَٗحٓ ١ـظٔؼ٘خ٘ٛ :خى ٗ٢ء ؿ ٫ ،١ٞٓ َ٤طِزغ كـؾ ٓوظَِوش إٔ طـؼِٓ ٚز ًٍََّح ٓٝوز ،ً٫ٞكظ ٠إ حَٓ٧
ٓٔظلذ ،رل٤غ َ٣ ٫حى ٖٓ رؼ ُي ٟٝغ ك ٍّي ُِ٘وخء ،رَ طُزظيَع ُٚ
 َٜ٣رخُو ّٞاُ ٠حُو ٍٞرؤٗٓ ٚل٤ي ُِـخ٣شٝ ،كظ٠
َ
ِٓح٣خ ٖٓٝ ،ػْ  ٠ٛٞ٣حُ٘خّ ػًِّٔ٤خ رؤٕ ٘٣وٞح! كٌٛ َٟٗ َٜح حٗ٫و٬د حُٔظ٘خه ٞك ٢حُٔٞهق؟ رٌح طُؼظَّْ
حٌُِٔ٘شُ ري ٖٓ ً٫إٔ طُلٌَٛٝ ".ح ٓخ ٣ظوخ١غ ٓغ كٌَ ؿ٘ز ١٬حَُٝكخٗ ٢كٍ ٢كغ حُ٘وخء ٝحٓظزيحُٚ
رخُلَفٝ...روخٛش ٌٛح ٓخ ؿخء كٓ ٢و ّيٓش ىٞ٣حٗ ٚفشح ":ثؼؼ٠ ُٙغزجذ ٞاألٌُّ٠ٚ ،زّغ ٔفغٗ ثبٌشمبء ٌىٟ
٠ظًٌ ،ىّٓ ؽش٠ك اٌفشح ٘ ٟأوًّ ٚأجذ.."ٜفشح ص ٣ ٌُٚ٘.14ظـخٓ ُٝخ  ٠ٔٔ٣رخَُٝكخٗ٤ش حُؼِِٔ٘٤ش ر٘ظَطٚ
حُ ٠حُلَف ػِ ٠حًٗ" ٚحص ؿ٣َٛٞش ٓ٘ؼش ك ٢حُٞؿٞى حُظخ "َٛكَف 14 ٙ
ٝك َٜحُؼ٬ه ِش حٔ٣٫خٗ٤ش ػٔٞى٣خ،
ًٌُي طيػ ٞحَُٝكخٗ٤شُ حُؼِٔخٗ٤ش حُ ٠حُظلٍَّ ٖٓ ًَ حَٗ٫ح١خص ح٫ؿظٔخػ٤ش،
ِ
ٌٛٝح ٓخ ٗـي ؿ٘ز٣ ١٬ؼزَ ػ٘ ٚكٗ ٢ؼَ":ٙأدجه ِٛال ،ٞدجّب ٠ذطُّ /ل١ذ اإلٌٗ ٚل١ذ اٌؼج١ذ" فشح ص .15
حكظلع ر٘يحء ٍرّ ١٫ٞٓ ٚىٍرًخ حُ ٠كَ٣ش طوِغ ً ََّ أٗٞحع حُوٞ٤ى ر ٖ٤حٔٗ٩خٗٝ ٢ح.٢ُٜ٩ف"  ٫ر َّي ُِٔٔؼ٠
حَُٝك ٢ح ٖٓ َ٤ٛ٧إٔ  ٌٕٞ٣ػَِٔخًّٗ٤خ رلظًخ ،أ ١ك ًَّح ٖٓ ؿٔ٤غ حُظ٘ظٔ٤خص أ ٝحَُٔؿؼ٤خص حُي٤٘٣ش .اّٗٚ
كًَش حًظ٘خف  ٫طٞؿي ا ٫ك ٢كَ٣ش طخٓش ٌٙٛٝ ،حُلَ٣ش اّٗٔخ  ٢ٛؿ َٛٞحُيٗ ٖ٣لٔٝ .ٚكيٛخ  ٌٙٛحُلَ٣ش طظ٤ق
ٌُِ ٖٛإٔ ٣ظلٍَّ ٖٓ اَٗح١خط ٚطلًٍَح ًًِّ٤خ ٝػٔ٤وًخ .اً ًحى ٔ٣ظ٘ َ٤حٌُ٘٣ٝ ٖٛؼيّ حُ٘وخءٓ ٖٓ(" .وخُش رٍٞ
رٞؿ،)ٍٞ
ٝحُٔٔؼ ٠حَُٝك ٢رٔخ طظليع ر ٚحَُٝكخٗ٤ش حُؼِٔخٗ٤ش ٢ٛ ،حُظٞهق ػٖ حُظو٤ي رٔخ ٍٓٔ ٚح٥هَ ٕٝك ٢هُٞزش
ح٫هظزخٍ حَُٝكخٗٝ ٢ط٘ٔ٤طٝ ٚطؼِ٤زُ٣ " ٫ ٢ً ،ٚوزَ َُ اَٗحٓ ٌ١خ أ٣خًٗخ ،ػْ طُؼخٕ “ٝحهؼ٤ش” ٌٛح حٔ٣٩خٕ حهظزخًٍح".
(ر ٍٞرٞؿٌٛٝ ،)ٍٞح ٓخ ػزَّ ػ٘ ٚؿ٘ز ١٬ك ٢ه٤ٜيط"ٚاٌطش٠ك إٌ ٛ٘ ٗ١أْ رٕغ ٝاٌطش٠ك"ٕ٠ٚ" ،غ ٝاٌذجبة
عٛس اٌؼذَ /فٕ١غ ٝاٌّغبفش ٕ٠ٚغ ٝاٌطش٠ك٠ٚ/غزذُ ف ٟإٌٛس /ثؼذ
اٌشل١ك(اٌزٛدذ اٌخبؽئ ثبٌفىش)٠ٚ /جزب ُص
َ
اٌمُّ٠ٚ/غزذُ إٌٛس ف ٟإٌٛس ثؼذ اٌمُّ /فشح .24
"ٌٌٛح ٣ظلَى حٔٗ٩خٕ ،ك٣ ٬وزَ ٗ٤جًخ ٓٔخ ٣وخٍ ُٗ ،ٚخظًَح ر٘لٔ ٚك٢ٗ ًَ ٢ء ٓٝظللًٜخ ٛلظَ .ٚك َٜطٞؿي ك٢
حٔٗ٩خٕ ٓويٍس ٌػِ ٠حًظ٘خف حُلن ،ػِ ٠كَُ حُلو٤و ٖٓ ٢حُِحثق ٝػٍِ ٠إ٣ش حُِحثق رٛٞلُ ٚحثلًخ؟ كظ٠
ُؼَف اًح ًخٕ ًحى ٓٞؿٞىًح  ٫ر َّي ٖٓ ك٤ً ْٜل٤ش حٗظـخُ٘خٓٝ ،خ  ٢ٛآُ٤ش ػَٔ حُلٌَ ٝحٌُحًَس٤ًٝ ،ق طُٞي
َ ٣
حُؼٞح١ق ٝحُٔ٘خػَ .اًح ُْ ٌٖٗ ٗيٍى ح٤ٗ٧خء اىٍح ًًخ ٝحٟلًخ كٔخ حٌٍُ ٕٞ٘٣ ١إ٣ظ٘خ؟ ٝرؼزخٍس ٗؼَ٣شٓ ،خ ٞٛ
ٌٛح “حُلـخد” حٌُ٣ ١لـذ حُ٘ ٍٞػٖ حٌُٖٛ؟ (ر ٍٞرٞؿ،)ٍٞ
ٝكًُ ٢ي ٣و ٍٞؿ٘ز ":١٬كَف :70 ٙ
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"٠ٚب عبئٍ ٟإْ سِ١ذَ اٌخذاع ،فال ِٛد فٙ١ب ٚال ِٓ ٠ذضٔ٠ٚ /!ْٛمظخ دٍّ ٟػٍِٛ ٝلظ /ٟرُج١ذ اٌفٕبء
دظ أخزرُ ثٙب /ف١بِٓ١
خٍك ٘ ٜٛاٌٙبئّ.../ْٛأالػ١ت
ٚرجٍ ٟاٌمش /ْٚفف ٟاصي ٍوبْ ٠جذٌ ٚزارٚ /ٟفُ٘ٚ ٟ
ٍّ
ٍ
عذش ثٙب ُ٠فزٕ /ْٛص.70

-3جٕجالؽ ٚو١ف١خ رمذ ُ٠أد٠بْ اٌششق األلظ ِٓ ٝخالي لظبئذٖ:
ٖٓ أ٤ٔٛش اىهخٍ أى٣خٕ حَُ٘م ح٧ه ،٠ٜحُظؼَّف اُ ٠ى ٖ٣ؿ َ٤طٞك٤ي ١رطَ٣وش طـؼِ٘خ ٗؼظَف رؼيّ ك٣َٜش
ح٫ى٣خٕ حُظٞك٤ي٣ش ُِلو٤وش أ ٝحُوٓ ،ٙ٬خ أ ّى ٟاُ ٠حٓظؼ٬ثٜخًُٝ ،ي حٗط٬هخ ٖٓ ٓزيأ حَُكٔش ح٤ُٜ٩ش حُظ ٢ططخٍ
حُـٔ٤غ.
ُْ ٣و ّيّ ُ٘خ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬أى٣خٕ حَُ٘م ح٫ه ٠ٜرطَ٣وش ٓ٘لِٜش ػٖ آٌخٕ ػ ٚ٘٤ك ٢ك٤خط٘خ ُٞٝ ،أّٗ ٚحٓظويّ
ٜٓطِلخص طظؼِّن رخُٜ٘ي٤ٓٝش كًَٜح ٌُّٚ٘ ،ه ّيٜٓخ رٔخ ٣وخرِٜخ ٖٓ طلٔٝ َ٤ط٤ٟٞق ك٤ٓ ٢خم ك٤خطٝ ٢كٌَ.١
(طوخ١غ ٓغ ٓخ أىهِٗ ٚؼٝ ٚٔ٤ؿزَحٕ ٝػيّ طـَإ أ ١أى٣ذ آهَ حُـ ٙٞكٌٛ ٢ح حُٟٔٞٞع).
ٝأّ٤ٔٛش ٌٛح حُلٌَ أّٗ ٚكٍَّ حٗٔخٕ حُي٣خٗخص ح٫هَ ٖٓ ،ٟهٞ٤ى هَحءس حُ٘ ٚحُي ٢٘٣رطَ٣وش  ٫ط٘ل َٜػٖ
ٓ٤خهخطٜخ حُظخٍ٣وّ٤ش ٝحُل٠خٍ٣شًٌُ .ي ،ك ٢طؼَ٣ق حُوخٍة حُؼَرُِٜ٘ ٢ي٤ٓٝش ٓؼ،٬
"ٚإْ لٍذَ ثبإلصجبدٚ /أعّ١زٗ هللا أ ٚثشّ٘ب/أ٘ ٚزا اإلٌٗ أ ٚران/ف ٟجّ١غ اٌٍغبد ٚاألِىٕخ/فأٔذ رششن
رٛجٗ إٌ ٝلجٍخ اٌذكّ /فٟ
ثبألعّبءٚ/رجذّف ػٍ ٝهللا ثبٌظفبد....فذع ػٕه األٚطبف ٚاألعّبء ٚاٌظٛس/ثً ّ
راره//فشح 107
ٍ َٟ٣حٓخ ًَ٘٘٣خ"حٕ ًَ ح٫ى٣خٕ ٛل٤لش رٔويحٍ ٓخ طٔ ْٜكٔٓ ٢خػيس حٔٗ٫خٕ حُـِث ٢ػِ ٠ح٫طلخى رخُٔطِن.
كخ٫طلخى رخُٔطِن ؿخ٣ش حُـِث...٢كٌَ حَُ٘حثغ ٝحكيس رٔويحٍ ٓخ طٌِ٤ٓٝ ٕٞش ٣َ١ٝوخ ٜ٘ٓٝـخ ُ٬طلخى
رخُزَٓ("ٖٔٛؼخى حُلٌٝ ،ْ٤كيس حُٞؿٞى ،حُٔٞٓٞػ٤ش حُلِٔل٤ش حُؼَر٤ش).
"حُو ٞٛ ٙ٬ك ٢حُٔؼَكش ،كٓ ٢ؼَكش حٗ٘خ ٝرَحٔٛخٕ ٝحكي"(حُٔٞٓٞػش حُلِٔل٤ش)
ّ
حُل٤يحٗظخ":حٕ ٣َ١ن حُ٘ـخس ُ ْ٤ك ٢حُِٛي ٝحُظؼزّي كو ،٢اّٗٔخ حُو ٞٛ ٙ٬ك ٢حُٔؼَكش .ك ٢إٔ ٣ؼَف
ػٖ ٌٓٛذ
حٔٗ٫خٕ ّ
إٔ رَحٔٛخٕ  ٞٛك٢ٗ ًَ ٢ءٝ ،حٕ ًَ ٗ٢ء  ٝرَحٔٛخٕ(ٓلٔي ٜٓطل ٠كِٔ ،٢حُل٤خس حُٞك٤ش ك٢
ح.)35 ٙ ّ٬ٓ٫
"أٔذَ أٔب ف ٟف ٟاٌذٛاس /أٔذَ أٔب ف ٟاٌطٍت/أٔذ أٔب ف ٟاٌغضي /أٔذَ أٔب ف ٟاٌٍؼت/أٔذ أٔب ف ٟاٌٍمبء /أٔذ أٔب
ف ٟاٌؼجت /فشح ص .59
"٣ؤهٌ حُوٍٞٛ ٙ٬س آطٔخٕ٣ ،ـ٤ذ ػٖ ح٫كٔخّ رٌحطٝ ٚكَى٣ظ٣ٝ ٚظ ٠ٗ٬ك ٢حُٔطِن طً٤ٗ٬خ  ٫طٔظط٤غ
ن ّ
ًِٔخص حُزَحٔٛش حُظؼز َ٤ػٖ ٓخ٤ٛظٝ..ٚحُل ّ
إٔ حُو ٞٛ ٙ٬أٗز ٚرظ ٢ٗ٬حُٞؿٞى حٔٗ٩خٗٝ ٢رؼؼَط ٚك٢
حُٓ٬ليٝى"(حُٔٞٓٞػش حُلِٔل٤ش )1521 ٙ
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"دز ٝسدائ ٟاٌز ٞاسرذٌ ٛ٘ ٞه/أٗ ٌ١ظ ٌ٠ ٟب ع١ذٌ/ٞغذُ أٔب إالن/سٚح ٔم/ٟدز ٌٛ ٝإٔ ٟفُ٘ٚ ٟ
اٌزّظٙش/ثبٌجغذ ٚاٌفىش/و ًّ ٘زٖ أؽشدٙب فٛٔ ٟس ٚػ١هٌ/زذزشقِ/ضً ججً ٘ش/ُ١ال ٠زشن سِبدًاٚ /أجذ أّٟٔ
أٔذَ " اٌغالَ ص .90
"حُ ٍٞٛٞحُ ٠حُزَحٔٛخٕ ،ح ١حُ ٠حُ٘ؼ ْ٤حُوخُي حُٔو ٞٛ ،ْ٤حهظ٤خٍ رََ٘ٝ٘ٓٝ ١ع حٗٔخٗ ٢رلض ٫ ،طي ّهَ
ُِزَٔٛخٕ ك .ٚ٤حٕ حُزَٔٛخٕ ٘ٛخ ،رو٬ف ط ٍّٞ ٜح٤ُٛٞ٫ش ك ٢ح٫ى٣خٕ حُٔٔخ٣ٝش ٓخًٖ ٣ ٫وَّد حُ ٚ٤حُطخُز.ٖ٤
حٔٗ٫خٕ  ٞٛحٌُٔ٣ ١ؼ٬ُ ٠طلخى ر("ٚحُٔٞٓٞػش حُلِٔل٤ش .)1520
"ح٥طٔخٕ  ٞٛحُٞؿٞى حَُٜف حٌُ ١ط٘وٞٗ ٖٓ ٠حثذ حَُؿزخص ٝحُؼٞح١ق ٝحُٜلخص ٝح٫كٞحٍٝ ،حُزَٔٛخٕ ٞٛ
ؿ َٛٞحُٞؿٞى ٍٍٝٝف حُٞؿٞى حٌُ ١طٜل ٍٞٛ ٖٓ ٠حُٔؼو٫ٞص ٝطـِّٝ ٠ؿٞىح ٓلً٠خ ٖٓ ىٛ ٕٝلش حٝ
ٍٞٛس ٌُٚ٘ ،ك ٢حُٞهض ػ٣ ٚ٘٤ل ًَ ١ٞحُٔٞؿٞىحص  ٫ٝطيًٍٛ ٚلخص"(حُٔٞٓٞػش حُلِٔل٤ش.)1520 ٙ ،
اٌذتّّ ١ٌٚ /خ إٌغ١بْ /وّظٙش ِذغٕ٠ /ذً /ف ٟشفبف١خ
 ٞشىً/فٍ١غطغ
ّ
ٌ١أد إٌغ١بْ/فأٔب ٌُ ٠ؼذ ٌذ ّ
خبٌظخ /اٌغالَ ص 78
"ح٫طٔخٕ  ٞٛكو٤وظ٘خ ٝؿَٗٛٞخ حُؼخرض ك٘٤خ ٍٝحء كـذ حُٝ ْٛٞحٌُؼَس حُظؼي٣ش حُظخَٛس ٌٛح ح٫طٔخٕ حٌُخٖٓ ك٢
االوزّبي٠/زٛدذ ؽشفب
حػٔخه٘خ ُْ ُٞ٣ي ٣ ٫ ٞٛٝظلَِ ٞٔ٣ ٫ٝص"اٌغالَ :ص ٔ ِٓ :56مطخ اٌجذء أٌ ٝمطخ
ّ
اٌطشق وّب ف ٟاٌغبثكٚ/ػٕذِب ٕ٠ز ٟٙاٌضِبْ ِٓ د ًّ خٛ١ؽ دٍّٕب٠ ٌٓ/ىٕ٘ ْٛبن ِذطّخ ٚال أد١بء/رٕجؼش
اٌذ١بح ػٍٚ ٝر١شح األصيٚ /ف ٟأزظبس اٌّغبء ِٕز اٌفجش األ ّٚي٠/طٍغ اٌ ُ٘ٛاٌز٠ ٞذججٗ اٌذت االصٌ٠ٚ/ٟشغ
ثٛج ٗٙإٌّطفئ.
"٠ذج ٟٕٔٛاٙ٠ب اٌّ /ٌٝٛالٔ٠ ُٙش ْٚف ّ ٟش١ئب ِٕهٍ٠ /زّغ ِٓ خالي ٚج٠ /ٟٙذجٌ ٌٟٕ /ٟٕٔٛغذ /فٟ
اٌذم١مخ٠/ب ِٛال /ٞع ٜٛعشاثه ثبٌزاد /اٌغالَ ص 37
ٗؼَ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ك ٢كَف ،كخٍ ٝؿيحّٗ٤ش ٝحػ٤ش ،طظّ٠ق كٜ٤خ أُلش حُؼوَ ٝحُوِذ ٝحُ٘ ،ٍٞحُوٜخثي  ٢ٛحهظزخٍ
ػَكخٗٗ ًَٝ ،٢ؼَ ٞٛك ٞٛ ٢حهظزخٍ ػَكخٗ.٢
ُٔخًح ُـؤ حُ ٠حُ٘ؼَ؟
أًًَ ٘ٛخ أؿخرظٝ ٚكٓ ٖ٤جَ ك ٢اكيٓ ٟوخر٬ط ٚػٖ ٗؼَ ":ٙاٌفّٓ ٘ ٛاٌزؼج١ش اٌظبدق ػٓ عٕٓ اٌىٚ ْٛو ًّ
شٟء آخش ٘ ٛأػغبس أدالَ .وً شخض ٠زّشّ ٝػٍ ٝاٌجذٌّ١خ ٘ ٛف ٟإٌٙب٠خ فّٕبْ ٚالؼ... .ٟال ٚد.ٟوً ِب
رٛدذٖ ِغ اصٚاط اٌّّزٕبلؼبد ٠ٚزشثغ
ف ٟاألِش أّْ اٌؼمً اٌجشش ٞػٕذِب ٠زجشد ٌٛٚ ،اٌ ٝدٚ ِٓ ،ٓ١ؽأح ّ
ػٍ ٝلّخ اٌزفى١ش٠ ،ذظً ٘زا اٌغى ْٛاٌز٠ ٞذسن ف ٗ١األش١بء .اإلٔغبْ ٠غزط١غ أْ ٠زج ّشد ِٓ اٌؼاللبد
ثٛاعطخ اٌؼمً أ ٞثٛاعطخ اٌٛػٚ..ٟثٛاعطخ إٌٛس اٌذاخٍ.3"ٟ
-4أ٤ٔٛش ٗؼَ ؿ٘ز ١٬حُٜٞك ٢ك ٢ظ َّ ٓٞؿش حُظٜٞف حُٔؼخ َٛحُٔ٘ ّٛٞش ُِظّٞ ٜف

 .3" -3ص  -28-28من كتاب مرآة الروح .مقابمة وضاح الحمو مع جنبالط حول فرح.نيسان .76
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ػَ ٝطٔظَٜحص ح٫ىد حُٜٞك ٢حُٔؼخٝ َٛهطٍٞط ٚكٍ ٢ر ٢ح٫رخك٤ش حُـ٘ٔ٤ش رخُظٜٞف طلض ؿطخء
ٍٝكخٗ(٢أٝ ٞٗٝرخًٞٔٗ ِِٞ٣ًٞ ُٞٝؿخ).
اٌخبرّخُِ :ظّٞ ٜف هٔ٤ش ًّ٤ٗٞش ػِ٘٤خ حُ٫ظلخص ؿيًّ٣خ اُٜ٤خٝ .ػِ٘٤خ حٓظٌ٘خ ٙحٓ٧جِش حُٔؼخَٛس حُظُِ ٌٖٔ٣ ٢ظَحع
ٝحُٜٞك ٢إٔ  ْٜٔ٣ك ٢حُظـخٝد حُلؼخٍ ٓؼٜخٝ ،روخّٛش ،حُوطخد حُٜٞك ٢حٌُ٣ ١ظؤّْٓ ػِٜٓ ٠خىٍ
٘ٓٝخٍد ٓظ٘ٞػش كٍ ٢إحٔٓٝ ٙخٍحط ٚحُل٠خٍ٣ش .ػِ٘٤خ حٕ ٗ٘ظَ حُ ٠حُظٜٞف ػِ ٠حٗٓ" ٚيٍٓش طٌ٤٘٣ٞش
طَر٣ٞش" ٗ ْ٤ُٝطلخص ٘ٓ ٫طن كٜ٤خ.
ٝك ٢حُوظخّ أهّ ٍٞ
إ حُو٤ٜيس حُٜٞك٤ش حُـ٘ز٤١٬ش ٓلظٞكش ىحثٔخ ػِ ٠هَحءحص ؿي٣يسٜٗ٫ ،خ ًظزض رِـش طَكغ حُ٠
حُلٞمٝ ،طـؼَ حُٔ٘ ٢أػِ ٖٓ ٠ح ٍٝ٫هٌِٛٝ ،٬٤ح ٗؤٕ ًَ ٗٞٛ ٚكٌ٣ ٫ ٢ظَٔ ح ٫روخٍة ٣ـّٔي ٙطلخػ٬
ٝػٔٝ ٬طؼخ٘٣خ ٢ٛ ٌٙٛ .حُظٞك٤و٤ش حُو٬هش كٔٗ ٢ؾ ُٞكش طٔظويّ ًَ حُٞحٕ حُلٌَ حُزَ٘.١

وٍّخ اٌذوزٛس ِذّذ ش١ب:
ط٘خ ٍٝحُيًظٓ ٍٞلٔي ٗ٤خ كٓ ٢يحهِظٟٞٞٓ ٚع حُٔويٓخص حُلِٔل٤ش ُِزؼي حَُٝكخٗٝ ٢حُٜٞكُ٘ ٢ؼَ ًٔخٍ
ؿ٘ز ١٬رؼَ ٟٚػ٬ػش ػ٘خ:ٖ٣ٝ
ٝ -1ظ٤لش حُ٘ؼَ ٝحُلٖ رؼخٓش ػ٘ي ًٔخٍ ؿ٘ز١٬
ٓ -2خ حٌُ٣ ١ـٔغ حُظٜٞف حُ ٠حُلِٔلشُٔٝ ،خًح ٣زي ٝحُظٜٞف كِٔل٤خ ً رخٍَُٝ٠س ػ٘ي ًٔخٍ ؿ٘زٝ ،١٬ح٣خ
ُٓ ٌٖ٣خٌٗٓٝ ٚخٗٚ؟
٤ً -3ق ١زّن ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬طَحر ٢حُظٜٞف رخُلِٔلش كٗ ٢ؼَ ٙحُٜٞكٝ ،٢ك ٢حُٔخػخص هخ١لش ٓ٘٫ ٚ
حًؼَ؟ ٝهخٍ" :ػ٬ع حٌٗخُ٤خص ٓلٌٔش حُظَحر ٢ك ٢كٌَ ًٔخٍ ؿ٘زٗٝ ١٬ظخؿ ٚحُلِٔل ، ٢ػْ ح٫ىر٢
حُٜٞك ٖٓٝ ،٢ح٤ٔٛ٫ش رٌٔخٕٝ ،رٌَ حُٔؼخ ،َ٤٣حُظؼَف حُٜٗٞٔ٠ٓ ٠خٝ ،حُ ٠حٌٗخٍ كٍٛٞ٠خ ،ك٢
طخٍ٣ن حُظٜٞف ٝحُلِٔلش ٓؼخً٘ٓٝ .ـي رؼي هِ َ٤حٕ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ه ّيّ حكي ٟح٫ؿخرخص حً٫ؼَ ح٤ٔٛش
ػِ ٠حٌٗ٫خُ٤ظ ٖ٤حٝ ٠ُٝ٫حُؼخٗ٤ش ٓؼخًٔٓ ،خ ٔٔ٣ق ُ٘خ ك ْٜهٞس طَحر ٢حُظٜٞف رخُلِٔلش ػ٘يٝ ،ٙهزَ
حٗ٫ظوخٍ ٖٓ ػٔش حُٗ ٠ؼَ ٙحُٜٞك ٢ؿ َ٤حُٔ٘ل َٜػِ ٠ح٬١٫م ػٖ كِٔلظ".ٚ
ػْ حٟخف ك ٍٞه٤ٜٛٞش حُ٘ؼَ حُظ ٢ؿؼِظ ٚحىحس ٓؼُِ ٠ي ٟحُٔظٜٞه ٖ٤حُٔظلووٝ ٖ٤حُٞح" :ٖ٤ِٛك٢
ٍأ ١ؿ٘ز٨ُ ١٬ىد ٝحُ٘ؼَ ٝحُلٖ ػٔٓٞخ ً ٝظ٤لظخٕ ،حٓ ٠ُٝ٫ؼَك٤ش كِٔل٤شٝ ،حُؼخٗ٤ش حه٬ه٤ش ٛخٍٓش.
ٝػِ ٚ٤كؤ٤ش ح ١كٖ (ٖٓ ًَ ٗٞع) طظليى ،ك٤ـَ ١طو ،ٚٔ٤٤هز ُٚٞحٍ ٝك ،ٚ٠كٔذ ٗـخك ٚح ٝحهلخه ٚك٢
حُو٤خّ رٞظ٤لظ ٚ٤حُلِٔل٤ش ٝح٫ه٬ه٤ش".
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ٔ ذٚح  8وبٔ ْٛاالٚي ٔ" 2017ذٚح اراػ١خ ف ٟاراػخ اٌششق ِزؼذدح االطٛاد ػٓ وّبي جٕجالؽ"
الدكتور ٌقظان التقً:
المغازٌن السٌاسً الٌوم هو ندوة اذاعٌة متعددة االصوات اردناها محطة اولى فً سلسلة محطات .تحٌة
لرجاالت كبار من لبنان تركوا افكارا فٌها تحٌة للمستقبل وفٌها تحٌة لما قدموه من افكار لبناء االنسان وفً
بناء المستقبل.
التحٌة والمحطة االولى :بمناسبة مرور مائة عام على والدة كمال جنبالط واربعٌن عاما على استشهاده
وٌصادف الٌوم اٌضا ٌوم الغضب الفلسطٌنً .وكان كمال جنبالط صدٌق القضٌة الفلسطٌنٌة على امل ان
نفرد فً محطات اخرى لمطالت على رجاالت اساسٌة فً البلد ،على الرئٌس فإاد شهاب ،مٌشال شٌحا ،
غسان توٌنً ،فإاد بطرس ،رٌاض الصلح وشخصٌات اخرى.
اما وقد انتهى زمن الـ Talk showالسٌاسً فً ظل عالم ال ٌملك اال اجوبة معلّبة ،حان الوقت إللقاء
الضوء على مجموعة رجال ٌملكون افكارا واسئلة كثٌرة تساعد على بناء مستقبل افضل لالنسان.
ٌسعدنً وٌشرفنً فً ندوتنا الٌوم ان نستقبل صدٌق كمال جنبالط ،وصدٌق المسٌرة المشتركة االستاذ عباس
خلف والبروفسور شبلً مالط والدكتور محمد شٌا على ان تكون فً سٌاق المغازٌن السٌاسً سلسلة
مداخالت هاتفٌة مع الدكتور شارل رزق ،النقٌب رشٌد درباس ،االستاذ ظافر ناصر والمحامٌة غادة
جنبالط.
مداخلة االستاذ عباس خلف
سوف اتحدث باختصار عن مسٌرتً المشتركة مع المعلم كمال جنبالط .ثم انتقل للحدٌث عن كمال جنبالط
العربً والفلسطٌنً .بدأت مسٌرتً مع المعلم عام  0841ودامت ربع قرن لتارٌخ استشهاده فً آذار
 .0866لقد رافقته فً كل ظروف النضال وفً أسفاره ولقاءاته مع الملوك والرإساء والقادة فً العالم
العربً مشرقه ومغربه ،وفً اوروبا وآسٌا ،وخاصة روسٌا وفرنسا .شهدت على شجاعته وجرأته فً قول
كلمة الحق والصدق والتحدي البطولً للظلم واالستبداد .بكلمة مختصرة :كمال جنبالط قائد وقدوة ومعلم
وانسانٌ ،مارس على ارض الواقع ما ٌبشر به وٌن ّفذ ما ٌتعهد به بكل شفافٌة وصدق ورجولة .لقد كان
ولم ٌزل وسٌبقى مثلً االعلى الذي تؤثرت به وحاولت جاهدا وعلى الدوام السٌر على خطاه فً مسٌرة
حٌاتً.
انتقل الى مواقفه العربٌة ،ألقول ان كمال جنبالط آمن رخُويٍس حُؼَر٤ش ٞ١حٍ َٓٔ٤ط ٚحُؼَر٤ش حُ٘٠خُ٤ش
حُطِ٣ٞش .كوي ىأد ػِ ٠طٌَحٍ حُ٘يحءحص حُ ٠طٞك٤ي حُـٜٞى حُؼَر٤ش كٓ ٢ز َ٤حُِٜٔلش حُو٤ٓٞشٝ .ىػْ ًَ
حُٔلخ٫ٝص حُظ ٢كِٜض كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ٖٓ كًَش ؿٔخٍ ػزي حُ٘خ َٛحُ٠ٗ ٠خٍ حُٔٝ ٖ٤٣ٍٞحُؼَحهٖ٤٤
ٝحُـِحثَٝ ٖ٤٣حُٔـخٍرش ٝحُٝ ٖ٤٤٘ٔ٤حُِ٤زٝ ٖ٤٤حُظٝ .ٖ٤٤ٔٗٞطؤُْ ًؼَ٤حً ٖٓ ٌٗٔخص حُؼَد حُٔظظخُ٤ش ك ٢كَٝد
 ٖٓٝ ،1967 ٝ 1956 ٝ 1948حٗلَح ١حُٞكيس حُٔ٣ٍٞش – حُٔ٣َٜش.
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ػخًٍٔ ٝخٍ ؿ٘ز ١٬ر٘يس "كِق رـيحى" ٝحػظزَٞٓ ٙؿّٜخ ً ٟي ٜٓخُق حُؼخُْ حُؼَرٗٝ ٢ؼٞر٘ٓ( ٚش
ًٔ )1955خ ػخٍَٝ٘ٓ ٝع حِٜٗ٣خ٤ُِٔ ٍٝطَس ػِ ٠حَُ٘م ح٘ٓ( ٢ٓٝ٫ش .)1957
ُٝؼَ حرَُ ٓـخ٫ص ٗ٠خُ ٚػِ ٠حُٜؼ٤ي حُؼَرً ،٢خٕ ىػٔ ٚحُيحثْ ُِلن حُلِٔطُِٝ ،٢٘٤ؼٍٞس حُلِٔط٤٘٤ش
رٌَ ٓخ أٝط ٖٓ ٢ػِّ ٝطٝ .ْ٤ٜٔط ّٞؽ ًٔخٍ ؿ٘ز٠ٗ ١٬خُ ٖٓ ٚحؿَ حُلن حُلِٔط ٢٘٤رخٗظوخر ٚإِ١ب ً ػبِب ً
ٌٍججٙخ اٌؼشث١خ اٌّشبسوخ ف ٟاٌضٛسح اٌفٍغط١ٕ١خ عٕخ ٝ ،1970حهخٓظ ٚحٍطزخ١خ ً ٝػ٤وخ ً ر ٌٙٛ ٖ٤حُـزٜش،
ٝر ٖ٤حُلًَش حُ٤٘١ٞش حُِز٘خٗ٤ش حُظ ٢هخىٛخ ك ٢ػوي حُٔزؼ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٝ ،٢ٟكظ ٠طخٍ٣ن حٓظٜ٘خىٙ
ٖٓ حؿَ ُز٘خٕ ٝكِٔطٝ ٖ٤حُؼَٝرش ك 16 ٢آًحٍ .1977
فً البٌان الرئاسً للحزب التقدمً االشتراكً سنة  ،9111حدّ د السٌاسة الخارجٌة للحزب
باآلتً:
 تؤٌٌد بقاء وضع الدول العربٌة القائم فً الشرق العربً  ،ألن فً ذلك ضمان لعدم تفكك عُرىالجامعة العربٌة وانهٌارها والتصادم بٌن اعضائها ،وفً ذلك اٌضا ضمان الستقالل وبقاء كٌان
لبنان.
-

الحرص على ان تكون سٌاسة لبنان سٌاسة عربٌة استقاللٌة ٌإٌدها اللبنانٌون كافة ال فرٌق

دون فرٌق.
-

عدم االرتباط العسكري والسٌاسً بالمعسكرٌن القائمٌن.

كما ر ّكز على دور الجامعة العربٌة ٝحّ٣ي حُٔزخىة حُظ ٢هخٓض ػِ ٠حٓخٜٓخ حُـخٓؼش ٝكٌَطٜخ
٤ٓٝؼخهٜخ ٝحَُحرطش حُو٤ٓٞش حُظُّٝ ٢يطٜخٝ .حٗطِن ٖٓ  ٌٙٛحُِٔٔٔخص ُ٤يػ ٞحُ ٠طيػ ْ٤ؿخٓؼش حُيٍٝ
حُؼَر٤ش رؼ٬ػش ٓ٘خٍ٣غ ٍث٤ٔ٤ش:
-

َٓ٘ٝع حَُٜٔف حُي ٢ُٝحُؼَرٜٗ٫ ٢خ ٝحُزِيحٕ حُؼَر٤ش حُٔظوِلش حهظٜخى٣خ ً ح ٝػِٔ٤خً.

-

ٓ٘خٍ٣غ حٝ٫طٓٞظَحىحص حُؼَر٤ش حٌُزٌَٓٝ ٟي حُلي٣ي  ٕ٫حُٔٞح٬ٛص طوَّد حًؼَ ٓٔخ

٣ظ ٍٜٙٞحٔٗ٫خٕ.
-

َٓ٘ٝع ح٫طلخى حُـًَٔ ٢حُؼَر.٢

-

َٓ٘ٝع حُـ ٖ٤حُي ٢ُٝحُؼَر ٢ػِٗ ٠خًِش ؿ٘ٓ ٖ٤ظٔش حُيكخع حٍٝٝ٫ر٤ش.

ٝكٓ ٢وخٍ ُـَ٣يس حٗ٧زخء ك 1961/07/29 ٢هخٍ:
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قوى الرجعٌة واالستعمار ستتجمع وستتضافر للمعركة التً اضحت معركة الجماهٌر فً كل مكان من بالد
العرب ،من اجل ان ترتفع اعالم القومٌة العربٌة العلمانٌة ،اعالم الدولة المدنٌة التً تخطت مفاهٌم الطائفٌة
السٌاسٌة وحواجز االقطاع الدٌنً واالستغالل الرأسمالً والطبقٌة الرخٌصة .فاللبنانٌة بدون تفتح للعروبة
وروح العروبة ،ضٌق وانعزال ،والعروبة بدون هذه الروح االنسانٌة التً تنعكس فٌها حقٌقة وحدة االسالم
والنصرانٌة الجوهرٌة عزلة وبوار.
ُٝوي حكظِض حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش كِّ٤حً ًزَ٤حً ك ٢كٌَ ًٔخٍ ؿ٘زٝ ١٬حٛظٔخٓخطٝ ،ٚك ٢ه٘خػخط ٚرٍَٝ٠س حُ٘٠خٍ
ٖٓ حؿَ حٓظؼخىس حٌَُحٓش حُؼَر٤شٔٚ .ظش اٌ ٝلؼ١خ فٍغط" ٓ١ػٍ ٝأٙب ٌ١غذ فمؾ لؼ١خ اٌشؼت اٌفٍغطٟٕ١
اٌزٚ ٞلغ ػذ١خ اٌزٛاؽؤ اٌجش٠طبٔ – ٟاٌظ ٟٔٛ١ٙف ٟظً دبي اٌزخٍف ٚاالٔذطبؽ ٚاٌزفىه اٌؼشث ،ٟثً
اػزجش٘ب لؼ١خ االٔغبْ اٌؼشث ٟاٌزٛاق اٌ ٝاٌزذشس ٚاٌزمذَ ٚاٌٛدذح اٌم١ِٛخ ٌٓٚ .رزذشس فٍغط ٓ١اال
ثّغبّ٘خ اثٕبئٙب اٌفؼبٌخ ف ٟرذش٠ش٘ب".
حٕ حُوَحٍ حٌُ ١أػِ٘ ٚحَُث ْ٤ح ٢ًَ٤ٓ٧ىٗٝخُي طَحٓذ ك ٍٞاػ ٕ٬حُويّ ػخٔٛش أري٣ش َٓ٩حثٗٝ َ٤وَ
ٓلخٍطٜخ حُ ٠حُويّ ٘٣يٍؽ ك٤ٓ ٢خم حُٔ٤خٓش ح٤ًَ٤ٓ٧ش حُٔؼظٔيس ٌٓ٘ ه٤خّ آَحثٝ ،َ٤حُظ ٢هخٍ ػٜ٘خ ًٔخٍ
ؿ٘ز ١٬كٓ ٢طِغ ٓزؼ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ":٢ٟطو ّٞحُٔ٤خٓش ح٤ًَ٤ٓ٧ش ػِ ٠حكظؼخٍ حُظـِثش حُؼَر٤شٝ ،ػِ٠
حُظَ٣ٝؾ ُ٘ظ ٠حُو٬كخص ٝحُ٘خثؼخصٝ ،طؼ َ٤حُـيٍ ك ٍٞحُلِ ٍٞحُـِث٤ش ٝحٌُخِٓش ٝحُِٔٔ٤ش ٝحُؼٌَٔ٣ش
ٝحٓ٩ظٔ٤ٓ٬شٝ ،حٗ٩وَح ١أ ٝػيّ حٗ٩وَحٝ ،١حُلَ حُٔ٤خٓ ٢ح ٢ًَ٤ٓ٧هطٞس هطٞسٝ ،طٍِع حٌُ٘ٞى
ٝحُلٌٍ رخُ٘ٔزش ُِو٤خىحص حُؼَر٤ش ،كظِ ٢ٜحُؼَد رخُٔ٘خه٘خص حُزِٗ٤ط٤ش حُظ١ ٫ ٢خثَ ٜٓ٘خ".
ُوي ٛيم ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ػ٘يٓخ هخٍ ػٖ حُؼَد ك ٢ػخّ ٓ" :1970خًح ى ٠ٛحُؼخُْ حُؼَر٢؟ ٓخًح ى ٠ٛحُؼَد؟
ُوي رخطض حُو٤٠ش اٗوخً حُؼَد ٖٓ أٗلٔ."ْٜ
مداخلة البروفسور شبلً مالط:
سوف ٌصدر لً كتاب عن كمال جنبالط فً االسبوع القادم وقد ساعدنً على اعادة النظر فً هذه المشاكل
التً نصطدم بها الٌوم فً الشرق بنظرة مختلفة ،بنظرة اشراقٌة التً كان ٌتمٌز بها كمال جنبالط وبفضلها
ٌستطٌع االنسان ان ٌواجه مشاكل كالتً تحصل الٌوم فً فلسطٌن بتروٍّ وبؤسالٌب غٌر معتادة.
كمال جنبالط كان رجل التناقضات فً فكره ،فً حٌاته ،فً كتابته .كان لدٌه القدرة على فك اللغز الكونٌة
والسٌاسٌة.
على صعٌد التطور الناجم عن قرار ترامب االخٌر حول فلسطٌن ،فؤنا ال انتظر شٌئا من مجلس االمن وذلك
لوجود الفٌتو .فاذا كان هناك حدٌث ما او محاولة تثبٌت القرارات السابقة بوجه ما اعلنه ترامب بشكل
رسمً حول القدس ،فؤظن ان الوالٌات المتحدة ستضع فٌتو وسٌكون هناك بالطبع ردة فعل .ولكن
بتصوريٌ ،جب التفكٌر فً هذا الموضوع على مدى اطول  ،على مدى ما بعد ترامب .والمعالجة مهمة.
فعندما نرى مواقف السوٌد وفرنسا مثال ُ ٌركن الٌها على مدى متوسطً طوٌل انما اظن ان ردة الفعل
االساسٌة هً فلسطٌنٌة .والسإال الٌوم " :ماذا باستطاعة الفلسطٌنٌٌن القٌام به؟"
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الٌوم ،الوضع العربً هش اكثر مما كان علٌه سابقا .ومن االمور االساسٌة التً طرحها كمال جنبالط ولم
ٌتوصل الى نهاٌة لها ألنه حافظ على عالقات عربٌة ممٌزة .والتصور العام الذي كان ٌطرحه كان" :هل
ممكن للعالم العربً ان ٌنتصر على اسرائٌل من دون دٌموقراطٌة؟"
مشكلة العالم العربً غٌاب الدٌموقراطٌة كما ٌظهر فً حدٌثه الشهٌر عن "السجن الكبٌر" وبشكل خاص
سورٌا – حافظ االسد والتً كانت سبب مقتله .طالما الدول العربٌة لٌس لدٌها نظام دٌموقراطً وهذا ٌشمل
السعودٌة ومصر والمغرب ولبنان – اي حدٌث عن توافق عربً غٌر ممكن الٌوم.
اذا كان البد من انتفاضة فعلٌها ان تكون سلمٌة .لألسف حتى اذا كانت سلمٌة سٌكون هنالك فرٌضة كبٌرة
للدم الفلسطٌنً بسبب وحشٌة حكومة نتانٌاهو.
ان الذي قام به ترامب هو تحقٌر واهانة لمستقبل المنطقة .كٌف اذا على الفرد ان ٌرد بشكل حضاري على
تدبٌر اعتباطً وغٌر حضاري؟ الجواب هو الالعنف وهو مستوى مختلف من الحضارة .وهنا تظهر اهمٌة
كمال جنبالط وتناقضات كمال جنبالط النه رغم احترامه لغاندي ،كان العنف المعنوي عند كمال جنبالط
ٌسمح له بتخطً المعضلة
الربٌع العربً الذي قام الشعب بنفسه بطرٌقة سلمٌة ضد حكامه المستبدٌن ٌجب تطبٌقها فً فلسطٌن.
سٌاسٌا ،هناك طرحان .الطرح االول هو االنتفاضة السلمٌة واذا كان البد من انتفاضة ٌجب ان تتحضّر
بشكل عقالنً من قبل القٌادات الفلسطٌنٌة .ان القٌادات الفلسطٌنٌة ٌغٌب عنها شًء اساسً وهو العنصر
الفلسطٌنً العربً داخل  .37الفرق النوعً الٌوم هو قٌادة اٌمن عودة والفصٌل العربً داخل اسرائٌل
النتفاضة القدس.
ٌجب ان ٌكون هناك ردة فعل ٌهودٌة اسرائٌلٌة من اشخاص ال ٌسؤل عنهم وٌتفقون مع فلسطٌنًٌ الداخل
فٌنتفضون على التصرف االخٌر لترامب .لدي ثقة كبٌرة فً اٌمن عودة .فهو اول نائب عربً فً اسرائٌل
جمع عرب اسرائٌل .فهو ٌشكل بقٌادته الٌوم ثانً اكبر كتلة فً الكنٌست .والشخص الوحٌد الذي رأى اهمٌة
اٌمن عودة هو االستاذ ولٌد جنبالط.
مداخلة الدكتور محمد شٌا:
ال شك ان كمال جنبالط لم ٌكن شخصا عادٌا اما لتكوٌنه الثقافً الخاص ،اما للدور الذي كان ٌنتظر اما
ألسباب اخرى.
ٌستغرب االنسان الذي ٌراجع تراث كمال جنبالط المنقطع النظٌر بضخامته وتنوّ عه ،وقد ترك على 48سنة
بثبات علمً دقٌق ومتقن اكثر من  3511فقرة ثقفاٌة كاملة بثالث لغات على االقل (العربٌة – الفرنسٌة -
االنكلٌزٌة) منها  61مإلف.
كمال جنبالط كان ٌشبه الى حد كبٌر االنبٌاء بعالقته بالثقافة والفكر والقٌم.
كما ٌقول امٌن مكتبة السوربون "كمال جنبالط فً السنوات التً قضاها فً السوربون قبل ان تجبره الحرب
على العودة ،كان آخر من ٌخرج من المكتبة و رغم الشتاءات البارٌسٌة القاسٌة".
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وكما اشار البروفسور مالط على التناقضات المثٌرة التً كانت فً حٌاة كمال جنبالط الذي قد جمعها وكان
لدٌه القدرة على حلها .العالم كان مسرحه .كان ٌختبر وٌقوم بالتجارب الخاصة به .لذلك تشعر انه ٌنتمً الى
عصر االسئلة اكثر من االجوبة .عالم الٌوم هو عالم العولمة والصور واالجوبة ،لذلك هو عالم مجنون
وعالم مرٌض ،منحرف وغٌر سوي وغٌر عقالنً ال ٌترك مجاال للسإال وللتجربة واالختبار.
والالفت فً ثقافة كمال جنبالط انها كانت تتوسع افقٌا خاصة فً مطلع الخمسٌنات عندما تعرّ ف على
الهندوسٌة .والغرٌب ان المحاور االساسٌة ظلت كما هً .عندما تقرأ كمال جنبالط فً بداٌات محاضراته
حول الدٌمقراطٌة وتقرأ آخر اعماله فتجد ان كمال جنبالط هو نفسه اي ان خٌاراته محسومة وكؤنك تقرأ فً
كتاب واحد.
عناوٌن كمال جنبالط ال تنتهً الرإٌوي – االستشرافً – المناضل – العروبً – الحضاري –
االشتراكً ...انما انا بتقدٌري ال ٌجوز ان ال نضًء على جوهر وتعرٌف هوٌة كمال جنبالط.
قبل وبعد كل التوصٌفات ،كمال جنبالط هو فٌلسوف االنسان وكل شًء آخر ٌلً بعد هذه المقدمة .لم ٌقتنع
باالشتراكٌة العربٌة وال باالنظمة الشٌوعٌة لسبب بسٌط هو ان االنسان لم ٌكن موجودا فٌها.
ٌقول كمال جنبالط" :فً العالم العربً  ،بكل اسف ،تجاربنا االشتراكٌة بمعظمها قد فشلت ،ان لم تكن كلها،
النها جاءت من فوق لم تحترم االسس الحقٌقٌة للدٌموقراطٌة ،لم تحترم االنسان بالمعنى الصحٌح للكلمة .كل
من ال ٌحترم االنسان وحقوقه الحقٌقٌة ال ٌمكن ان ٌدعً انه ٌصل وٌعمل ألجل هذا االنسان مهما حقق له
من انظمة اشتراكٌة .فاالشتراكٌة تبدأ باحترام االنسان .فكل اشتراكٌة سواء كانت ماركسٌة ام غٌر ماركسٌة
تتنكر لحقٌقة االنسان ال تعود اشتراكٌة .فالمهم هو االنسان اوال .اذا بدون انسان ال توجد اشتراكٌة .االنسان
لم ٌولد من اجل االشتراكٌة ،بل االشتراكٌة من اجل االنسان .واالنسان لم ٌوجد من اجل الدٌن بل الدٌن
ألجل االنسان".
القرن  10هو قرن صراع االثنٌات والدٌانات وقد ص ّح توقعه ان الرأسمالٌة المتوحشة التً مسكت العالم
ابتداء من اواخر الثمانٌنات لن توصل الى اللٌبرالٌة االنسانٌة كما كانت الرأسمالٌة المعقولة بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة والتً اعطت العالم هذا االنفراج االقتصادي والنمو فً الثروة وتضاعف حجم االقتصاد
العالمً  3مرات بسبب هذه اللٌبرالٌة االنسانٌة نسبٌا التً شٌّعتها الرأسمالٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة مع
انهٌار التنافس وانهٌار جدار الحرب الباردة واعادة امساك الرأسمالٌة المتوحشة .النتٌجة المنطقٌة كانت
اطالق كل الغرائز والنوازع المكبوتة والدخول فً القرن الـ  10مفتوح على كل االثنٌات والطائفٌات
والدٌانات والموروثات والتً تقود العالم الٌوم شرقا وغربا .الكلمة الٌوم لٌست للمعتدلٌن وللدٌموقراطٌٌن
وألنصار حقوق االنسان بل لالكثر تطرفا.
العلماء هم قادة االمة .اذا انحرفت االنتفاضة عن طرٌقها واخذت اتجاه غٌر علمانً وغٌر مدنً وغٌر
دٌموقراطً بسهولة ٌكون قرار ترامب هو قرار بطولً وانتصار.
للتص ّدي حقٌقة لقرار ترامب ٌكون عن طرٌق مقدمات العلمنة ومقدمات حقوق االنسان ومقدمات
الدٌموقراطٌة ومقدمات القانون الدولً .هذه هً المعاٌٌر والممرات للتصدي لقرار ترامب.
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مداخلة النقٌب رشٌد درباس:
ٌحزننً اننا فً هذا الٌوم نعٌش فً المؤساة الفلسطٌنٌة المستمرة وهذا ٌذكرنً بما قاله مظفر النواس":فلو
كانت القدس عروس عروبتكم ..فلماذا ادخلتم كل زناة اللٌل الى حجرتها"
ان نظم االستبداد التً رفعت شعار تحرٌر فلسطٌن تقمع شعوبها وقد تحولت الى خدم لتنفٌذ المآرب
االسرائٌلٌة دون ان ٌكلف ذلك اسرائٌل نقطة دم واحدة .فنحن كفٌلون بإهراق الدماء العربٌة تحت شعار
فلسطٌن وهو شعار كاذب ألن المستبدٌن ال ٌمكن ان ٌسعوا الى خٌر شعوبهم.
ولقد كان كمال جنبالط ٌعرف تماما ان سد العروبة بدأ ٌنهار منذ وفاة الزعٌم جمال عبد الناصر ،فؤراد ان
ٌجعل من ضعفه نقطة قوة .هذا ما استهل به كالمً ولكننً ابدأ بؤن اشكر الصدٌق الكبٌر والوطنً الوقور
واالشتراكً المقٌم على مبادئ كمال جنبالط معالً االستاذ عباس خلف الذي طلب منً ان اكون متكلما فً
مئوٌة المعلم وقد اعتبرت طلبه امتٌازا .ال استطٌع ان اغفل ما حدث معً فً العام  0861عندما حضر
شخصٌا الى دار سٌنما روكسً فً طرابلس لٌشارك فً مهرجانات المرحوم نقوال الشاوي وكنت رفٌقا له
فً القائمة االنتخابٌة ولم ٌتعد عمري حٌنها الـ ،20فلم أتمالك نفسً عجبا بؤن تلك القامة التارٌخٌة قد
ادخلتنً الى عباءة تؤٌٌدها.
وبسبب الظروف السٌاسٌة التً نعٌشها الٌوم ،ارتؤى منظمو االحتفال العزوف عنه وقررت ان تكون
مداخلتً مكتوبة ،فنظمت مقالة فً جرٌدة النهار تنشر االسبوع القادم وأكتب فً هذه المناسبة ألقتطف بعضا
مما كان ٌدور فً ذهنً ،فعدت الى صدٌق كمال جنبالط ابً العالء المعرّ ي الذي رفع الفلسفة الى مصافً
الشعر فقال" :فما هطلت علً وال بؤرضً سحائب لٌست تنتظم البالد" .هكذا كان كمال جنبالط ،ذلك
االقطاعً فً المفترض ،الورٌث المفترض لزعامة طائفة مجٌدة ،لكنه خرج من هذا االطار الى المجال
االنسانً االكبر وذهب لٌشكل حزب من مجموعة ق ّل نظٌرها واذكر على سبٌل المثال :العالّمة الشٌخ عبدهللا
العالٌلً ،العالّمة فإاد رزق  ،المرحوم فرٌد جبران وسواهم من متنوعً االنتماءات المذهبٌة والمناطقٌة.
فجنبالط لم ٌكن اسٌر منطقته وال اسٌر مذهبه وكان رجال لكل لبنان ذو نفس انسانً ودٌموقراطً .وربما
هذا السر هو سر اشتباك كمال جنبالط مع الزعماء العرب النه كان دٌموقراطً وكانوا هم مستبدٌن.
فً هذه المناسبة  ،اذكر ما قاله لً الصدٌق العرٌق توفٌق سلطان عندما ذهب وفد الحزب االشتراكً لمقابلة
الرئٌس االسد وٌُفاجؤ كمال جنبالط بؤن البٌان المشترك ٌذكر بؤن الحزب ٌشٌد بالحركة التصحٌحٌة وقال
لألسد بؤنه لم ٌقل هذا ،لقد كان اسالفكم طٌبٌن معنا وٌعاملوننا بطرٌقة جٌدة فوافق االسد حٌنها على شطب
العبارة .وفً مرة اخرى قال له "لن ادخل سجنك الذهبً الكبٌر" هذا ما كان علٌه كمال جنبالط.
واردت ان اتناول فً مداخلتً بعٌدا عن السٌاسة روحه العظٌمة وهً "المهاتما" وهذا لقب غاندي.
ان اوجه الشبه مع المهاتما تتعدى الشكل الى الجوهر وهو الذي كان ٌراه فً رحالته الى الهند مظهرا ٌلوذ
به كلما علقت اوساخ السٌاسة بحذائه.
قبل قرن ولد كمال جنبالط وفً عنقه قدره ولقد سار مع هذا القدر الى نهاٌته وكان ٌعلم مصٌره وكان ٌعلم
ان حلفاءه سٌتخلون عنه ولكنه بقً سائرا وذهب فً عز الشباب ولكن العروبة لم تكن فً ّ
عزها فً ذلك
الوقت.
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مداخلة الدكتور شارل رزق:
هناك توأمة بٌن الرئٌس فإاد شهاب وكمال جنبالط.
ما كان استطاع الرئٌس شهاب النجاح من دون تؤٌٌد كمال جنبالط.
ان التجربة الشهابٌة تختزل بثالث نقاط بٌن الفترتٌن 0853 – 0847
 -0اعتماد سٌاسة خارجٌة اقلٌمٌا ودولٌا تنطلق بفهم تعددٌة المجتمع اللبنانً وحساسٌة كل فئة من فئاته
ازاء العوامل الخارجٌة .تٌقّن فإاد شهاب ان تركٌبة المجتمع اللبنانً تملً على حكامه تجنب
االرتباطات الخارجٌة واالكتفاء بالجامعة العربٌة وترجم ذلك بلقاء فإاد شهاب بجمال عبد الناصر
على الحدود اللبنانٌة السورٌة.
 -1اما على الصعٌد الدٌبلوماسً الخارجً ،فقد انتهج شهاب سٌاسة الوقوف على مسافة واحدة من
الجهتٌن الذي عرف فٌما بعد بعدم االنحٌاز.
فً هذٌن النهجٌن االقلٌمً والدولً  ،كان شهاب على توافق مطلق مع كمال جنبالط الذي كان نجما
من نجوم عدم االنحٌاز على النطاق العربً والدولً وبنى شبكة عالقات متٌنة مع زعماء االحزاب
االشتراكٌة العربٌة وفً الدول الغربٌة واالسٌوٌة .استفاد شهاب تماما من دعم جنبالط فً هذه
المرحلة.
 -2على الصعٌد الداخلً ،استطاع شهاب بشروع بناء المإسسات اللبنانٌة وذلك بعد الصدقٌة التً
اكتسبها بلقائه مع عبد الناصر .وقد ّ
تمثل انجازه االول فً التوفٌق بٌن احترام التعددٌة الطائفٌة من
جهة وبٌن جمع القوى السٌاسٌة بكتلتٌن عابرتٌن للطوائف .فاستقر العمل الحكومً واستقامت الحٌاة
البرلمانٌة وتمكنت الحكومة من انشاء المإسسات االدارٌة التً التزال تعمل حتى الٌوم كالبنك
المركزي والضمان االجتماعً  ..وقد شرع شهاب منذ بداٌات عهده بوضع خطة االنماء المتوازن
النتشال بعض المناطق اللبنانٌة فؤنشؤ وزارة التصمٌم والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً وكلّف
مجموعة من الخبراء االنمائٌٌن بإعداد مخطط لنشر شبكات الكهرباء والمٌاه واالتصاالت لتصل الى
المناطق وقد اثار ذلك حفٌظة بعض البرجوازٌٌن حدٌثً الثراء فً بٌروت وقد اتهم شهاب بالنزعة
االشتراكٌة .فاالشتراكٌة المعتدلة هً الطرٌقة الوحٌدة للمحافظة على النظام الرأسمالً.

ِذاخٍخ اٌّذبِ١خ غبدح جٕجالؽ
ط٘طِن ٗظَس ًٔخٍ ؿ٘زَُِٔ ١٬أس ٝه٠خ٣خٛخٗ ٖٓ ،ظَطٔٗ٪ُ ٚخٕ ك ِّ٤ٔ٣ ٫ ٜٞك ٌٙٛ ٢حُ٘ظَس ر ٖ٤حَُؿَ
ٝحَُٔأس ،كٔخ ٣طِزٔٗ٪ُ ٚخٕ  ٖٓٝحٔٗ٩خٕ ٝحكي .ا ّ٫أٗ٣ ٚؼطَُِٔ ٢أس رؼ ٞحُٜلخص حُظ ٫ ٢طظٞكَ ُيٟ
حَُؿخٍ.
 ٖٓٝىٍحٓش ُ ٚػٖ حُئ٣وَح٤١ش ٝحكظَحّ حُوخٗٝ ٕٞحُيٓظٝ ٍٞح٧ه٬مٛ .يٍص ك ٢ؿَ٣يس حٗ٧زخء رظخٍ٣ن
ٍٝٝ ،1974/8/3ىص ك ٢حُٜللش ً ٖٓ 82ظخد ُ ٚػ٘ٞحٗ" ٚحٔٗ٩خٕ ٝحُل٠خٍس" ٗٔظؼٌٛ َ٤ح حُو:ٍٞ
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"أػظوي ر٘ظَط ٢حُوخٛش إٔ ػ٘ي حُ٘ٔخء ٛلخص ؿٞٓ َ٤ؿٞىس ػ٘ي حَُؿخٍ ،كَٝف حُظ٠ل٤ش ٝحُٜزَ ٝحٛ٫ظٔخّ
رخُٔٔخثَ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓٞؿٞىس ػ٘ي حُ٘ٔخء أًزَ ٓٔخ  ٢ٛػ٘ي حَُؿخٍ .ك٘ٔخء ػ ّيس كٌٖٔ ،كٌخٗض ػ٘ي ٖٛؿَأس
ٗٝـخػش أًؼَ ٖٓ حَُؿَٗ ٫ٝ .ي ك ٢إٔ ٘ٛخى ُٝحٍحص ك ٢حُيُٝش ط٘ـق كٜ٤خ حَُٔأس أًؼَ ٖٓ حَُؿٌَٖٔ٣ٝ ،
إٔ طٌ ٕٞك ٢كوَ حُو٠خء أهَ ػَٟش ُِظآػَ رخُ٘لخػخص ٖٓ حَُؿَٝ .ػِ٘٤خ إٔ ٗٔ َّٜحُطَم َُِٔأس ك ٢حُ٘٠خٍ
ٝحُؼَٔ ح٫ؿظٔخػٝ ٢حُويٓش حُؼخٓشٝ .حُ ّٞ٤حُٔ٤يس ٗ( َٜٝأٗيَ٣ح ؿخٗيُ )١ؼزض ىٍٝحً أٝ ْٛأٛؼذ ٖٓ ىٍٝ
ٝحُيٛخ رخَُؿْ ٖٓ أًٗ ٚخٕ ػزوَ٣خ ً ًٌُٝي ًخٕ حٓ َٓ٧غ حُٔ٤يس ر٘يٍحٗخ ٌٚ٣كٌِ٘٣َ٤ٓ ٢خٝ ،ؿُٞيح ٓخثٍ َ٤ؿْ
ر٘خػظٜخٌُٝ.ح ٣ـذ اكٔخف حُٔـخٍ ُِ٘وزش حُ٘ٔخث٤ش رؤٕ طِؼذ ىٍٛٝخ أ٠٣خ ً ًخَُؿَ".
ٌٛح حُٔ٘طنٌٛٝ ،ح حُٔٞهق ٖٓ حَُٔأس ٝكوٞهٜخ ًخٕ هي ؿّٔئً ٙخٍ ؿ٘ز ٌ٘ٓ ،١٬حُؼخّ  ،1951رَٔ٘ٝع هخٕٗٞ
رٔخىس ٝك٤يس ٌٛح ٗ" :ٜٚأػط٤ض حَُٔأس حُِز٘خٗ٤ش حُلن إٔ طٌٗ ٕٞخهزش ٘ٓٝظوزش ُِ٤ٜجخص ح٫هظ٤خٍ٣ش ٝحُزِي٣ش
ٝحُ٘٤خر٤ش ،ػِ ٠إٔ طظٞكَ كٜ٤خ حَُ٘ ١ٝحُٔلَٟٝش ًٌُِ ،ٍٞط٠خف حُ ٠حُوٞحثْ حٗ٫ظوخر٤ش أٓٔخء حُِٞحط ٢طظٞكَ
ك ٖٜ٤حَُ٘ ١ٝحُوخٗ٤ٗٞش ،ػ٘ي ط٘ظ ٌٙٛ ْ٤حُوٞحثْ رٔوظ ٠٠حُ٘ ٜٙٞحَُٔػ٤ش( ".ؿَ٣يس حٗ٧زخء ك٢
ٝ .)1951/11/12رخُلؼَٝ ،ريكغ ٖٓ ًٔخٍ ؿ٘زّ ٛ ١٬يم ٓـِْ حُ٘ٞحد ػٌِٛ ٠ح حَُٔ٘ٝع ك ٢حُؼخّ حُظخُ٢
ٓ٘ش ًٝ .1952خٕ ُز٘خٕ ٓزّخهخ ً ك ٢حُٔ٘طوش حُؼَر٤ش ،ك٘ٓ ٢ق حَُٔأس حُِز٘خٗ٤ش كوٞهٜخ حُٔ٤خٓ٤ش.
أٓخ ػِ ٠حُٜؼ٤ي ح٫ؿظٔخػٝ ٢ح٧ه٬ه ،٢كوي ىػخ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حُ ٠حُظؼخَٓ ٓغ حَُٔأس رٌَ ٓظخ َٛح٫كظَحّ
ٝحُظوي َ٣ك ٢ٜرَأ ٚ٣حَُ٘٣ي حٌُخَٓ حَُ٘حًش ك ٢حُٔٔئ٤ُٝخص ٝحُٞحؿزخص ٝحُلوٞم ٢ٛٝ .حُلز٤زش ٝحُِٝؿش ٝحّ٧
ٝح٧هضٝ ،رٔٔخٍٓظٜخ ٌَُ  ٌٙٛح٧ىٝحٍ طٔظٞؿذ ٖٓ حَُؿَ ح٫كظَحّ ٝحُظوي.َ٣
 ٖٓٝأؿَ إٔ طظٌٖٔ حَُٔأس ٖٓ طؤى٣ش أىٝحٍٛخ حُٔوظِلش ر٘ـخف ٓؼ٣ ٕ٧ ٠لظق أٓخٜٓخ كَ ٙحُل ٍٜٞػِ ٠حُؼِْ
رؼي إٔ َٗ٘ ٙكٓ ٢طِغ حُٔظ٘٤خص رظ٤ٓٞغ حُظؼِ ْ٤حَُٓٔ ٢كٓ ٢وظِق َٓحكِ ٚح٫رظيحث٤ش ٝحُؼخٗ٣ٞش ٝحُـخٓؼ٤ش ٞٛٝ
حٌُ ١كَ ٝحٛ٫ظٔخّ رخُـخٓؼش حُِز٘خٗ٤ش ٝط٤ٓٞؼٜخ ٣ُٝخىس كَٝػٜخ ٝحهظٜخٛخطٜخ ،ح َٓ٧حٌُ ١أكٔق ك ٢حُٔـخٍ
ٝحٓؼخ ً أٓخّ حَُٔأس ُِظؼِّْ ٝحًظٔخد حُٔؼَكش ٝحُوزَس.
ًٝخٕ  َٟ٣إٔ أ ْٛىَُِٔ ٍٝأس  ٞٛىٍٛٝخ ًؤّ َٓٝرّ٤ش ُ٨ؿ٤خٍ حُـي٣يس.
ٓ ٖٓٝوخرِش ُٓ ٚغ ُـ٘ش كوٞم حَُٔأس ك ٢حُ٘ٞف ُحٍط ٚك ٢حُٔوظخٍس ٗوظطق:
"طٔظط٤غ حَُٔأس حُِز٘خٗ٤ش إٔ طَٗق ٗلٜٔخ َُثخٓش حُـٔ٣ٍٜٞش ٝطٔخٍّ ؿٔ٤غ حُٔ ٖٜحُلَّسٝ .رخد حُـخٓؼخص
ٓلظٞف أٓخٜٓخ ،ػِٜ٤خ إٔ طٔخٍّ كوٞهٜخ ى ٕٝإٔ ٣ل ٖٓ َٜؿَحء ًُي أ ١أًُِ ٟؼخثِش حُظ ٢ط٘ظٔ ٢اُٜ٤خ ،أ١
ى ٕٝإٔ ط َٜٔأ٫ٝىٛخ ...أطَُِّٔ٘ٔ ٠أس إٔ طٔخٍّ كوٞهٜخ ٝكَ٣خطٜخ ك ٢حُٔـظٔغ حُِز٘خٗ ٢ر٘ؼ ٍٞػٔ٤ن
رخُٔٔئ٤ُٝش ًٔ ٚٗ٧خ طٌ ٕٞحَُٔأس  ٌٕٞ٣حُٔـظٔغ اًح ًخٗض حَُٔأس كخِٟش  ٌٕٞ٣حُٔـظٔغ كخ".ً٬ٟ
ٓٞحهق ًٔخٍ ؿ٘ز:ٖٓ ١٬
حُلًَش حُ٘ٔخث٤ش حُِز٘خٗ٤ش ك ٢حُؼخّ 1950رٔ٘خٓزش حٗؼوخى حُٔئطَٔ حُ٘ٔخث ٢ك ٢رَٝ٤ص (كَِ٣حٕ  ، )1950ؿَص حطٜخ٫ص ُٝوخءحص ٓغ حُلًَش حُ٘ٔخث٤ش،
ٝطويّ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬رٜلظٍ ٚثٔ٤خ ً ُِلِد حُظويٓ ٢حٗ٫ظَحً ٢رخ٫هظَحكخص ٝحُظ٤ٛٞخص حُظخُ٤ش ُِٔئطَٔ:
1-

ٓٔخٝحس حَُٔأس ٝحَُؿَ ك ٢حُلوٞم حُٔيٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش.
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طٔؼ َ٤حُ٘وزش ٝحُ٤ٜجخص حُٔ٤ٜ٘ش ٝح٫هظٜخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ٜ٘ٓٝخ حُـٔؼ٤خص حُ٘ٔخث٤ش طٔؼٞٓ ً٬٤حكوخ ً ك٢
2حُٔـخُْ.
3-

حكٔخف حُٔـخٍ ُِٔ٤يحص ُظ ٢ُٞحُٞظخثق حُؼخٓش ك ٢ح٫ىحٍس ٝك ٢حُو٠خء ٝك ٢حُ٤ٜجخص حُزِي٣ش.

4حُط٬م.

ٖٓ طَ٘٣غ رظ٘ـ٤غ ٝطٌٔ ٖ٤حُِٝحؽ حُزخًَ ٝحكظَحّ هيٓ٤ش ٝكيط – ٚػيّ طؼيى حُِٝؿخص ٝط٘ظ ْ٤حكٞحٍ

حُٔلخكظش ػِٓ٬ٓ ٠ش حَُ٘ٔ هخٛش رٞحٓطش َٗ ١حُِٝحؽ رٞػ٤وش ٛل٤ش ٌٓٝخكلش ٓ٘ظٔش ٗٝخِٓش
5ٓٝـخٗ٤ش ٝحؿزخٍ٣ش ُِؼخٛخص ٝحَٓ٫ح ٝحٍُٞحػ٤ش ٝحٝ٫رجش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حَٓ٫ح.ٝ
6ٝحُؼخُ٤ش.

ؿؼَ حُؼِْ ك ٢حُيُٝش رٔظ٘خ ٍٝحُـٔ٤غ ًًٍٞحً ٝحٗخػخ ً ٝؿؼِٓ ٚـخٗ٤خ ً كَٓ ٢حكِ ٚح٫رظيحث٤ش ٝحُؼخٗ٣ٞش

(ًظخد ًٔخٍ ؿ٘زٍ :١٬رغ هَٕ ٖٓ حُ٘٠خٍ – ٛللش )137
-

ٖٓ حُِٝحؽ حُٔيٗ:٢

" حٗخ ٓغ حُِٝحؽ حُٔيٗ ٚٗ٫ ٢حُطَ٣ن حُُِٔ٫ ْ٤ـخء حُطخثل٤ش .حُوَإٓ حٌَُ٘ٔ٣ ُْ ْ٣غ ُٝحؽ حُِٔٔٔش ٖٓ ٓٔ٤ل،٢
رَ ٓ٘غ ُٝحؽ حُٔئٖٓ رـ َ٤حُٔئٓ٘شَٝ٘ٓ .ع حُِٝحؽ حُٔيٗ ٢حٗخ ٓؼٟ ْ٤ُ ٚٗ٫ ٚي حُيٝ .ٖ٣حٗخ طِٝؿض ٓيٗ٤خ
كَٔ٣ٞٓ ٢ح ،ػْ ٓـِض حُِٝحؽ ُي ٟحُيٝحثَ حُٔٔئُٝش كُ ٢ز٘خٕ ٓ٘ش ." 1948
(ٖٓ ًظخد :كٞحٍحص ٓغ حُٜلخكش – ٛللش ) 134-
-

ٖٓ ٓ٘خًٍش حَُٔأس ك ٢حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢كُ ٢ز٘خٕ

"حٕ حُو٠خ٣خ حُظ ٢ط ْٜحَُٔأس  ٢ٛك ٢حُٜ٘خ٣ش ًحص حُو٠خ٣خ حُظ ٢ط ْٜؿٔ٤غ حُلجخص حُؼخِٓش ك ٢حُز٬ى ،ػِ ٠حُٜؼ٤ي
حُ٤يٝ ١ٝح٫ؿظٔخػٝ ٢حُؼَٔ حُؼوخك .٢ؿ َ٤حٕ ه٤٠ش ٓ٘خًٍش حَُٔأس ك ٢حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٖٓ ٢ٛ ٢حٍٞٓ٫
حُـ٣َٛٞش ػِ ًَ ٠حُٔٔظ٣ٞخص".
(ٖٓ ؿَ٣يس حٗ٫زخء رظخٍ٣ن )1971/10/22

مداخلة الدكتور انطوان سٌف:
كمال جنبالط هو شخصٌة ثابتة فً تارٌخنا الذي كان ال ٌزال ٌضج بالحٌاة وقد رحل عنا بجرٌمة كبرى.
وكما قال الشاعر شوقً بزٌع ان الرصاصات التً توجهت الٌه لو علمت الى من تتجه لكانت خجلت خجال
تارٌخٌا.
كمال جنبالط فرادة فً تارٌخنا السٌاسً المعاصر خاصة فً لبنان الذي طبع حضوره فً السٌاسة اللبنانٌة
فكان جامعا لكل شًء فً وقت كانت االمور تسعى الى التباعد واالختالف واالنفراد.
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لقد تجاوز كمال جنبالط نوع من االستبداد بنوع من الدٌموقراطٌة رغم التنوع والتعدد الذي لم ٌر فٌها اال
نوع من االثراء ،لذلك فصل التركٌبة اللبنانٌة القائمة على تعدد الطوائف عن السٌاسة  ،وهذا الفصل ال ٌنجح
اال بعلمانٌة واسعة جدا .فكان جنبالط رائدا فً تبشٌره لوحدة كبرى قائمة على الحرٌة وعلى العلمانٌة.
اذا اردنا ان نفهم كمال جنبالط السٌاسً فعلٌنا ان نفهم كمال جنبالط المفكر والفٌلسوف .فهو شخص كان
ٌقوم على ترجمة مبادئه ومعتقداته الكبرى بطرٌق السٌاسة وهو سٌاسً محترف.
السٌاسة بالنسبة لجنبالط هً آداة انسانٌة مهمة جدا ولكنها خطرة جدا.
تعدد الطوائف والمذاهب ٌنتج برأي كمال جنبالط كٌنونة منفتحة على النقاش الحر .وهذا ٌعنً ان النقاش
الحر والحرٌة هً جزء من تركٌبة لبنان.

مداخلة االستاذ ظافر ناصر:
الشك ان ذكرى مئوٌة كمال جنبالط تعنً الكثٌر على جمٌع المستوٌات .فشخص كمال جنبالط الذي هو
رجل الفكر والسٌاسة  ،رجل التغٌٌر الحقٌقً فً المجتمع وعلى المستوى اللبنانً وعلى المستوى العربً
بما طرحه من افكار تحمل صدقٌة كبٌرة جدا .هً ذكرى لشخص جسّد الحلم الحقٌقً الفعلً  ،الحلم الذي
ٌكاد ان ٌكون فً تارٌخنا المعاصر على المستوى الوطنً اقله ان ننتقل من مرحلة الى مرحلة مختلفة
اجتماعٌا وسٌاسٌا واقتصادٌا وفكرٌا .وبالتالً تؤتً هذه الذكرى الٌوم لتش ّكل محطة تج ّدد على مستوى
الحزب االشتراكً ومحطة استقطاب ومحورٌة من جدٌد للشباب الذي لم ٌعش مرحلة كمال جنبالط ولكن
عاش فكره وقرأ وتابع وٌعٌش على مستوى الحزب االشتراكً ،هذا هو االرث الذي تركه كمال جنبالط.
وبالتالً تؤتً هذه الذكرى الٌوم لتشكل بوصلة من جدٌد لهذا الجٌل الشاب بؤن هذا الفكر ،الحداثة ،الفلسفة
والرإٌة التً تركها كمال جنبالط ستبقى هً بوصلة العمل السٌاسً بالنسبة لنا على المستوى اللبنانً
والمرشد على المستوى العربً وما ادراك ما الواقع العربً الذي نعٌشه لٌثبت ان كل ما طرحه كمال
جنبالط كان محقا به وكان استشرافا لمستقبل البلدان العربٌة الى اٌن تتجه.
ذكرى مٌالد كمال جنبالط وذكرى استشهاده هو ٌوم فلسطٌن والشعب الفلسطٌنً  ،هو ٌوم من ناصر
الشعب الفلسطٌنً وٌوم من استشهد من اجل الشعب الفلسطٌنً والقضٌة الفلسطٌنٌة لتبقى القدس عاصمة
فلسطٌن.
الكل ٌعلم كٌف حمل كمال جنبالط مشعل فلسطٌن وكم ق ّدم ودعم وناضل للقضٌة الفلسطٌنٌة بكل مسٌرته
السٌاسٌة .وفً ذكرى اربعٌن عام على استشهاده ،سلم ولٌد جنبالط الكوفٌة الفلسطٌنٌة البنه تٌمور.
مداخلة االستاذ سعٌد الغز
فً سٌاق التعلٌق على قرار الرئٌس االمٌركً دونالد ترامب نقل السفارة االمٌركٌة الى القدس التً اعتبرها
عاصمة السرائٌل ،وردود الفعل على هذا القرار عربٌا ودولٌا ،تحدث االستاذ سعٌد الغز عن المواقف
الممٌزة للمعلم كمال جنبالط من القضٌة الفلسطٌنٌة والحل االمثل لهذه القضٌة ،وتال هذا النص الذي ورد فً
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مقال لكمال جنبالط نشرته جرٌدة المحرر اللبنانً بتارٌه  0858/11/15تحت عنوان "الحل النهائً السلٌم
للقضٌة الفلسطٌنٌة" جاء فٌه:
" ال ٌمكن اٌجاد حل نهائً سلٌم للصراع القائم بٌن الٌهود والفلسطٌنٌٌن ،وهذا اللون من االستعمار
الصهٌونً ،اال فً نطاق العودة الى الواقع التارٌخً الذي كانت تقوم على أساسه فلسطٌن العربٌة .ولكن هذا
الحل ٌلقى رفضا من الصهٌونٌة الرعناء التً ال تدرك أنه من السهل أن تجد أٌة فئة من الناس وطنا معنوٌا
وتراثٌا على هذا الشاطىء ،ولكن ٌصعب علٌها بل ٌستحٌل أن تقٌم وطنا قومٌا ،ذا طابع عنصري ،ودولة
تتناقض قومٌتها مع واقع الجوار .هذه هً أمثولة التارٌخ .فإذا كان الٌهود فً إسرائٌل ال ٌرٌدون أن ٌكون
مصٌرهم على مدى قصٌر أم بعٌد ،كمصٌر الصلٌبٌٌن ،فان العقل والشعور السلٌم ٌملٌان علٌهم بالقبول
بدولة فلسطٌنٌة موحّ دة ،وبؤن ٌتخلوا عن الفكرة الصهٌونٌة التً ترتكز علٌها دولتهم الٌوم.
هذا الحل الذي نقترحه ال ٌبعد كثٌرا عن الصٌغة اللبنانٌة للتعاٌش المشترك .فما ضرّ هذه الدولة الموحدة أن
ٌكون رئٌس جمهورٌتها عربٌا ،كما كان ٌفكر هرتزل ذاته ،ورئٌس حكومتها ٌهودٌا ،أو أن ٌكون أحدهما
مكان اآلخر؟
هذا هو الحل االنسانً والعملً الوحٌد للمشكلة الفلسطٌنٌة ،وهو لصالح العرب والٌهود على السواء.
ان إصرار حكام إسرائٌل على البقاء ضمن القوقعة العنصرٌةٌ ،فرض استمرار وتصاعد العمل الفدائً ،كما
استمر العمل العربً ذاته فً وجه االحتالل الصلٌبً .وفً النهاٌة ،ال بد من حتمٌة انتصار الشعوب التً
تكافح من أجل حقها الطبٌعً فً تقرٌر المصٌر وفً الحٌاة على أرض قد حرمت منها".
وفً سٌاق الحدٌث عن المنظمات االقلٌمٌة والدولٌة وقراءاتها التً تبقى حبرا على ورق ،علّق االستاذ سعٌد
الغز على هذا الموضوع بؤن اورد نصا لكمال جنبالط ورد فً افتتاحٌة له لجرٌدة االنباء بتارٌخ
 0854/11/11تحت عنوان "سٌاسة تخرٌب االمم المتحدة" ٌبٌّن اسباب فشل منظمة االمم المتحدة فً فرض
تطبٌق قراءاتها ،جاء فٌه:
"فً هذه االٌام ٌكثر التحدث عن جمعٌة االمم المتحدة وما تلقاه من عقبات وصعوبات معنوٌة ومادٌة فً
سبٌل بقائها واستمرارها .وسبب ازمة االمم المتحدة الٌوم ،هو محاولة الدول الكبرى جعل المنظمة مطٌّة
ألغراضها واداة لمصالحها ومٌدانا للصراع فٌما بٌنها ،او لالتفاق على تقاسم المصالح ومناطق النفوذ.
ولذلك تتحمل هذه الدول مسإولٌة انهٌار منظمة االمم المتحدة .اننا نشعر بالخطر ٌقترب ،خطر انهٌار االمم
المتحدة على رإوس شمشون االمٌركً واعوانه وتابعٌه .هذا ما بدأ ٌدركه عمالء العالم الغربً واالمٌركً
وٌعلنونه فً كل مناسبة .فالحذر من االستمرار باللعب بالنار ومن االنسٌاق فً سٌاسة الصهٌونٌة التدمٌرٌة
العالمٌة التً ترمً فً تشاإمها الٌهودي التارٌخً الى تقوٌض اركان الحضارة وتخرٌب معالم الدول،
والحذر من تقوٌض صرح االمم المتحدة ،فبعد ذلك لن ٌبقى اال الحرب والحرب لٌست كلمة تلفظ وال
ٌعرف مدلولها".
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اٌّمبالد:
ف ٟروش١ِ ٜالد وّبي جٕجالؽ – االعزبر وشِ ُ٠شٚح
ٗظًٌَ حًُٔ ّٞ٤خٍ ؿ٘زٓ ١٬لٌَحً ٝهخثيحً ٤ٜٗٝي أكٌخٍٞٓٝ ٙحهل ٚحُ٘ـخػش حُلَسٝ .ػِ٘٤خ إٔ ٗظًٌَ ٙىحثٔخ ً رٔؼٍِ
ػٖ حُٔ٘خٓزخص حُٔظِٜش ر٫ٞىطٝ ٚرخٓظٜ٘خىٗ .ٙظًٌَٔٗ ٢ٌُ ٙظل َ٠حُـٞحٗذ حٓ٧خٓ٤ش كٗ ٢و٤ٜظٝ ٚك٢
طَحػٌُ٘٘ .ٚخ اً ٗظًٌَ ٙحُٔٗٝ ّٞ٤ظلٗ َ٠و٤ٜظٝ ٚطَحػ ٚك ٌٙٛ ٢حُلوزش حُٜؼزش ٖٓ طخٍ٣ن رِيٗخ ،ك٘ٗ٨خ ٗلظوي
كٝ ٚ٤حكيحً ٖٓ ًزخٍٗخ حًٌُ ُٞ ٖ٣خٗٞح ػِ ٠ه٤ي حُل٤خس ٍرٔخ ً٘خ ك ٢ؿٓ َ٤خ ٗلٖ ػِ ٚ٤حُٓ ٖٓ ّٞ٤ؤٓخس ُؿِّ٤زض ك٢
ظِٜخ حُؼ٘خ َٛحٓ٧خٓ٤ش حُظ ٢طظٌَ٘ ٜٓ٘خ ٝطظٔ ِّ٤حُ٘و٤ٜش حُِز٘خٗ٤ش ٌُٜٙٝ .حُ٘و٤ٜش حُِز٘خٗ٤ش ٓٔخص أٓخٓ٤ش
طظٔؼَ رخُظؼيى ٝحُظ٘ٞع ٖٓ ٌٓٗٞخص ُز٘خٕ ٝحُِز٘خٗ ٖ٤٤حُظ ٢كٝ ٢كيطٜخ طؼزَّ ػٔخ طٔ ِّ٤رُ ٚز٘خٕ ك ٢ظَٝف
طخٍ٣و٤ش ٓؼّ٘٤ش ٌُٖ .طِي حُ٘و٤ٜش طؼَّٟض ه ٍ٬حُؼوٞى حُٔخروش ٖٓ حُيحهَ ٝحُوخٍؽ ُِّ ٜحص طًَض آػخٍٛخ
حُِٔز٤ش ػِ ٠حُظٔ ِّ٤ك ٢طؼيى ٌٓ ّٗٞخطٜخ ٝط٘ ّٞػٜخ ٝأكويطٜخ ٓؼ٘خٛخ ٝى٫٫طٜخ حُظخٍ٣و٤ش ُ ُٞٝلظَس ٖٓ حُِٖٓ.
ؿ َ٤أٗ٘ٝ ،٢أٗخ أٓظل َ٠ك ٌٙٛ ٢حُِلظش رؼ ٞحُـٞحٗذ حٓ٧خٓ٤ش كٗ ٢و٤ٜش ًٔخٍ ؿ٘ز ٖٓ ١٬حُٔٞهغ حٌُ١
أٗخ ك ٚ٤حًٌُ ّٞ٤خطذ ٘ٓٝخٔ٣ َٟخٍُ ١ز٘خٗٔٓ ٢ظوَٓ ،ؤطٞهق ػ٘ي ػ٬ع ؿٞحٗذ ٖٓ  ٌٙٛحُ٘و٤ٜش رلَ٣ش
ًخِٓش ٝرظوٟٞٞٓ ْ٤٤ػ ٢رؼ٤يحً ٖٓ حُٔزخُـش ك ٢أ ١حطـخ ٢ٜ٘ٔ٣ٝ .ٙك ٢حُزيء ٝهزَ ًَ ٗ٢ء إٔ أطٞهق ػ٘ي
حُـخٗذ حُٔظؼِن رلٌَ ًٔخٍ ؿ٘زًُ .١٬ي إٔ حَُؿَ ًخٕ ٛخكذ كٌَ ًٝخٕ كٌَِ٤ٔٓ ٙحًٝ .أً ًَّ ٖٓ ٣ ٫ؼَف
إٔ كٌَ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬هي ريأ ٣ظٌ ّ ٕٞك ٢ػ٬ػ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٢ٟػ٘يٓخ ًخٕ ٣ظخرغ ىٍحٓظ ٚك ٢كَٗٔخ .كًُ ٢ي
حُظخٍ٣ن ٝروَحٍ ك َّ ٗٝـخع طـخ ُٝك ٚ٤طخٍ٣ن ػخثِظ ٚىهَ ؿ٘ز ١٬ك ٢ػ٬هش ٓزخَٗس رخُلٌَ حٗ٫ظَحًٖٓ ٢
ه ٍ٬ػ٬هش أهخٜٓخ ٓغ حُلِر ٖ٤حُلَٗٔ ٖ٤٤حٗ٫ظَحً ٢حُئ٣وَحٝ ٢١حُ٘ٞ٤ػٝ .٢هَأ ك ٢حً ٕ٥حط ٚرؼٞ
ًظخرخص ً ٢٤ٌ٤ٓ٬حُٔخًٍٔ٤شٝ .هخىط ٚؿَأط ٚك ٢حهظلخّ ًُي حُلٌَ ٝطِي حُظـَرش اُ ٠حُظلٌ٤ِٓ َ٤خ ً رخُ٤ٜـش حُظ٢
أٍحى إٔ ٣ؼطٜ٤خ رخُظيٍ٣ؾ ٛلش حٗظَحً٤ظٓٝ .ٚغ حُٞهض ٝرؼي ػٞىط ٖٓ ٚرخٍٝ ْ٣طِّٔٔ٘ٓ ٚخٛذ ٗ٤خر٤ش
ُٝٝحٍ٣ش أّْٓ ك ٢ػخّ ٓ 1949غ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘وذ حُؼوخك٤ش حُِز٘خٗ٤ش حُلِد حُظويٓ ٢حٗ٫ظَحًًٝ .٢خٕ
كَٜ٣خ ً ٓغ ٍكخه ٚك ٢حُظؤٓ ْ٤إٔ ٣ؼطٌُٜ ٢ح حُلِد ٓٔش هخٛش حهظِق كٜ٤خ ػٖ حًُ٘ٔٞؿ ٖ٤حٗ٫ظَحًٖ٤٤
حٗ٥ل ٢حًًٌَُٝ .خٕ أرَُ ٓخ طٔ ِّ٤ر ٚرَٗخٓؾ حُلِد أَٓحٕ ّ
ظ٣ ٬ظزٍِٞحٕ اُ ٠إٔ أٛزلخ ٝحٟلٓ ٖ٤ؼَ
حُْ٘ٔ .ح َٓ٧ح ٞٛ ٍٝ٧إٔ حٗ٫ظَحً٤ش رخُ٘ٔزش اُ ٢ٛ ٚ٤اٗٔخٗ٤ش رخُيٍؿش حٝ .٠ُٝ٧رخُظًَ ِ٤ػِ ٠حُطخرغ
حٔٗ٩خٗٗ٪ُ ٢ظَحً٤ش ٖٓ ٓ٘ظً ٍٙٞخٕ ٔ٣خٍّ ك٤ٛ ٢ـش ٖٓ حُ٤ٜؾ ٗويحً ُِظـَرش حٗ٫ظَحً٤ش حُظً ٢خٗض ك٢
ُٖٓ حُٔظخُ٤٘٤ش رؼ٤يس ًَ حُزؼي ػٖ هٜٔ٤خ ح٤ِٛ٧ش حُظٛ ٢خؿٜخ ٓخًٍْ ػِ ٠أٓخّ إٔ حٔٗ٩خٕ  ٞٛحُؤ٤ش
حٓ٧خٓ٤ش ك ٢حُٞؿٞىٝ .أًًَ ٘ٛخ كٌٛ ٢ح حُٔ٤خم اُ ٠ؿخٗذ ٓخ هَأط ٚك ٢رؼً ٞظذ ؿ٘ز ١٬ك ٍٞحُطخرغ
حٔٗ٩خٗٗ٬ُ ٢ظَحً ٤ش هطخر ٖ٤أٓخٓ ُٚ ٖ٤٤ك٘ٓ ٢خٓزظُِ ٖ٤لِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حُِز٘خٗ .٢حُوطخد ح ٍٝ٧ك ٢حُٔئطَٔ
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حُؼخُغ ُِلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حُِز٘خٗ ٢حٌُ ١ػوي كً َٜٗ ٢خٗ ٕٞحُؼخٗ ٖٓ ٢ػخّ  1972ك ٢ك٘يم ًخٍُظ .ٕٞحُوطخد
حُؼخٗ ٢ك ٢ح٫كظلخٍ حُـٔخ ١َ٤ٛحٌُ ١أهخٓ ٚحُلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حُِز٘خٗ ٢ك ٢ػخّ  1974كٓ ٢و ٠ٜػَ ّٝحُزلَ
رٔ٘خٓزش حًٌَُ ٟحُؤُٔ ٖ٤ظؤٓ ْ٤حُلِد رل ٍٞ٠ك٘ي ًز ٖٓ َ٤حُٔ٤خٓٝ ٖ٤٤حُٔؼول ٖ٤حُِز٘خٗٝ ٖ٤٤حُؼَد
ٝح٧ؿخٗذ .كل ٖ٣ٌٛ ٢حُوطخرٗ ٖ٤يى ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ػِ ٠حُطخرغ حٔٗ٩خٗٗ٬ُ ٢ظَحً٤ش.
ًُي  ٞٛح َٓ٧ح .ٍٝ٧أٓخ ح َٓ٧حُؼخٗ ٢ك٤ظٔؼَ ربَٛحٍ ٙػِ ٠حُئ٣وَح٤١ش ٝحُلَ٣ش ك ٢حُٔطِنٝ ،ػِٝ ٠ؿٚ
حُو ٜٙٞك ٢حُ٘ظخّ حُِز٘خٗ .٢اً حػظزَ ك ٢أٓخّ رَٗخٓؾ كِرٝ ٚك ٢حُؼي٣ي ٖٓ ًظخرخطًٝ ٚظز ٚأٗ ٫ ٚه٤خٍ
ُِز٘خٕ ٌُٔ٣ ٢خٍّ حُٔٔخص حُٔظؼيىس حُظ ٢طٔٗ ِّ٤و٤ٜظ ٚا ٫ك ٢اهخٓش ٗظخّ ىٔ٣وَح ٢١طؼيى ٫ ١طٔ ِ٤٤ك ٚ٤رٖ٤
أًؼَ٣ش ٝأهِ٤ش أ ٝى٤٘٣ش ٘ٛخ ٝى٤ ٘٣ش ٘ٛخى أًُ ٟٞٓ ٝي ٖٓ ػ٘خ َٛحُظٔٝ ِ٤٤حُظٔخًٝ .ِ٣خٕ رٌُي ٘٣ظوي حُطخرغ
حُطخثلُِ٘ ٢ظخّ حُِز٘خٗ َّ ٜ٣ٝ ٢ػِ ٠اهخٓش ريٌُُ َ٣ي حُ٘ظخّ ٣ظٔؼَ ر٘ظخّ ىٔ٣وَح ٢١طؼيىٝ ١ىُٝش ٓيٗ٤ش كي٣ؼش
طو ّٞك ٚ٤رٌخَٓ ٝظخثلٜخ ٘٣ٝخٍى كٜ٤خ ٖٓ ى ٕٝأ ١طٔ ِ٤٤أٛلخد حُٔٞحهق ٝحُٔٞحهغ حٌُ ٖ٣رظ٘ٞػ٣ ْٜؼظٕٔٞ
حُـٞحٗذ حٓ٧خٓ٤ش كٗ ٢و٤ٜش ُز٘خٕ ًـِء ٖٓ حُؼخُْ حُؼَر ُٚ ٢ى ٍٝك ُٚٝ ٚ٤ى ٍٝآهَ ٣ظٔؼَ رٌِٛ ٚٗٞش
حُ َٛٞر ٖ٤حُـَد رخَُ٘م.
ا ٫إٔ ح ُْ ٍٞٓ٧طَٔ ًٔخ ٣لذ ٣َ٣ٝي ٣ٝؼَٔ حٌُزخٍ ٖٓ أٛلخد حُوَحٍحص حُٜؼزش ٖٓ أٓؼخٍ ًٔخٍ ؿ٘ز.١٬
ٌُُي أؿيٗ ٢ح ٕ٥ك ٌٙٛ ٢حُِلظش ٖٓ ٓيحهِظ ٢أٗظوَ اُ ٠حُـخٗذ حُٔظؼِن ريً ٍٙٝوخثي ٓ٤خٓ ٢كٌٔٓ ٖٓٝ .خطٚ
رٜلظ ٚهخثيحً كٌحً أًٗ ٚخٕ ؿَ٣جخ ً ك ٢حُظؼز َ٤ػٖ ٓٞحهل ٚؿ َ٤ػخرت رؤ ١حٍطيحى ِٓز٘ٛ ٖٓ ٢خ أ٘ٛ ٖٓ ٝخى ػِ٠
طِي حُٔٞحهقٝ .أًًَ ٖٓ ر ٖ٤طِي حُٔٞحهق حُـَ٣جش حطوخًُِ َ٣ُٝ ٞٛٝ ،ٙيحهِ٤ش ك ٢ػخّ  ،1970هَحٍحً ربػطخء
طَحهُ ٚ٤ـٔ٤غ ح٧كِحد ٝحُـٔؼ٤خص٣ ُْٝ ،ؤهٌ رؼ ٖ٤ح٫ػظزخٍ حػظَحٟخص ٖٓ ٘ٛخ ٍٝىٝىحً ِٓز٤ش ٖٓ ٘ٛخى.
ٓٝخ أًؼَ طِي حُٔٞحهق ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع حٌُ ١أَٗص اٌٌُٛٝ .ٚ٤حٝ ،حٓظ٘خىحً اُ ٠ؿَأطٝ ٚاٍُ ٠إ٣ظ ٚحُؼخهزش ُٔٔظوزَ
ُز٘خٕ ًٔخ طُ ٍّٙٞ ٜز٘خٕ حُئ٣وَح ٢١حُٔ٤ي حُلَ حُٔٔظوَ رٜلظ ٚؿِءحً ٌٓ ّٗٞخ ً ٖٓ حُؼخُْ حُؼَر ،٢رخىٍ ؿ٘ز١٬
ك ٢أٝحٓ ٢حُٔظ٘٤خص اُ ٠طؤٓ ْ٤ؿزٜش ح٧كِحد ٝحُ٘و٤ٜخص حُ٤٘١ٞش رخٗ٫ظَحى ٓغ حُلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حُِز٘خٗ٢
ٝكًَش حُو ٖ٤٤ٓٞحُؼَد ٝػ٬ع ٗو٤ٜخص  ْٛحُ٘خثذ حُـَ٘حٍ ؿُٔ َ٤لٞى ٝحُ٘خثذ ٓؼَٝف ٓؼي ٜٗٝخى ٓؼ٤ي
ُٝؿش حُ٘خثذ حُٔخرن ٝٝحُيس كخٍّ ٓؼ٤ي حٌُ ١أٛزق كٔ٤خ رؼي ٗخثزخ ً ك ٢حُزَُٔخًٕٝ .خٕ ُٓ ٢غ ٍك٤و ٢ؿٍٞؽ
كخَٗ ١ٝف طٔؼ َ٤حُلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢ك ٢طؤٓ ْ٤طِي حُـزٜش ٝك ٢حُ٘٘خ ١رخٜٓٔخ طلض ه٤خىس ًٔخٍ ؿ٘ز.١٬
ًٝخٕ ٌَٗ٘٣خ رخُظؤٓ ْ٤رخْٓ كًَش حُو ٖ٤٤ٓٞحُؼَد ٓلٖٔ حرَح .ْ٤ٛأ٤ٔٛش طِي حُـزٜش أٜٗخ ٗ ٌِّض ػ٘ٞحٗخ ً
َُٔكِش هخىٓش َٓػخٕ ٓخ طل ُّٞض ك ٢أٝحثَ حُٔزؼ٘٤خص آُ ٠خ أٛزق ٓؼَٝكخ ً رخْٓ حُلًَش حُ٤٘١ٞشًٝ .خٕ ُظِي
حُلًَش ر٤ٜـظٜ٤خ ٔ٤ٓ ٫خ ك٤ٛ ٢ـظٜخ حُؼخٗ٤ش ىً ٍٝز َ٤ك ٢حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ك ٢حُز٬ى .اً
حٓظوطزض ه ٟٞػي٣يس ٖٓ ًَ ح٫طـخٛخص ًخٕ ػٍِ ٠أٜٓخ ػِ ٠حُيٝحّ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬رٌَ ٓخ طٔ ِّ٤ر ٖٓ ٚؿَأس
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ك ٢حُظؼز َ٤ػٖ ٓٞحهل ٖٓ ٚؿٜش٘ٓ ٖٓٝ ،خًٍظٓ ٚغ هخىس ح٧كِحد ٝحُ٘و٤ٜخص حٌُٔ ّٗٞش ُِلًَش حُ٤٘١ٞش ٖٓ
ؿٜش ػخٗ٤شًٝ .خٕ أهَد حػ٘ ٖ٤اُ ،ٚ٤اُ ٠ؿخٗذ آهًَ ٖ٣ؼَ ٖٓ أًٍخٕ حُلًَش ،ؿٍٞؽ كخٓٝ ١ٝلٖٔ ارَح. ْ٤ٛ
ٌُٖ طِي حُلًَش ٖٓٝ ،حُٔٞهغ حٌُ ١حطوٌط ٚك ٢حُ٘٠خٍ ػِ ٠ؿٔ٤غ حُـزٜخصَٓ ،ػخٕ ٓخ حٍطٌزض ٓخ حػظزَطٚ
ٓخروخ ً ٍٝح٘ٛخ ً هطؤ ٖ٣كخىكُِٔٝ .ٖ٤لخٍهش كبٕ ػٔش ك ٢أٓخّ  ٖ٣ٌٛحُوطؤٓ ٖ٣خ أػظزَٞٓ ٙهلخ ً ٛل٤لخ ً ٖٓ ك٤غ
حُٔزيأٝ .أػ٘ ٢رٌُي حُظؤ٤٣ي ٝحُظ٠خٖٓ ٓغ حُ٘ؼذ حُلِٔطٓٝ ٢٘٤وخٓٝظ ٚكٗ ٢ظ ٠حُٓٞخثَ ٖٓ أؿَ طلَ َ٣أٍٟٚ
ٝاهخٓش ىُٝظ ٚحُٔٔظوِش ػِ ٠أٍٝ ٚ٘١ٝ ٝػخٔٛظٜخ حُويّ حَُ٘ه٤شٝ .ك ٢أٓخّ ٌٛح حُٔٞهق ٓخ ٛخٍ ٓؼَٝكخ ً
كًُ ٢ي حُِٖٓ رؤٕ حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش حػظزَص حُو٤٠ش ح ًَُِٔ٣ش ك ٢حُ٘٠خٍ حُؼَر ٢حُؼخّ .اٗط٬هخ ً ٖٓ ٌٛح
حُٔٞهق حُٜل٤ق حطوٌٗخ ٓٞحهق ٓزخُؾ كٜ٤خ ػِ ٠كٔخد حُو٤٠ش حُ٤٘١ٞش حُِز٘خٗ٤ش طٔؼِض أ ً٫ٝك ٢حُظٔخَٛ
ٝحُظٔخٓق ٓغ ه٤خّ ىُٝش كِٔط٤٘٤ش ًخِٓش حٛٝ٧خف ىحهَ حُيُٝش حُِز٘خٗ٤شٝ .أهخٓض حُلًَش حُ٤٘١ٞش رو٤خىس ًٔخٍ
ؿ٘ز ١٬طلخُلخ ً ٝػ٤وخ ً ٓغ حُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش ٝىُٝظٜخ رَثخٓش ٣خَٓ ػَكخصٝ .ػِ ٠هخػيس ٌٛح حُوطؤ حٍطٌز٘خ
كٔ٤خ ٘٣ز ٚحُٔـخَٓس هطؤ .ٖ٣ح ٍٝ٧حُوَحٍ ،حٌُ ١حطوٌٗخ ٙرخْٓ حُظلخُق ر ٖ٤حُلًَش حُ٤٘١ٞش ٝحُٔوخٓٝش
حُلِٔط٤٘٤ش ك ٢حُٔ٘ش حُؼخٗ٤ش ٖٓ حُلَد ح٤ِٛ٧ش ،ك ٢حُيه ٍٞك ٢هٓ ٝٞؼًَش ٓ٫ظؼخىس حُـزَ حُٔٔ٤ل ٢ك٢
ٓٞحؿٜش هٜ٘ٓٞخ كًُ ٢ي حُِٖٓ أكِحد حُـزٜش حُِز٘خٗ٤ش .ح َٓ٧حٌُ ١ىػخ أًٍخٕ حُـزٜش حُِز٘خٗ٤ش ٌُِٛخد اُ٠
حَُث ْ٤حُٔ ١ٍٞكخكع حٓ٧ي ١خُز ٚ٘ٓ ٖ٤حُظيهَ حُؼٌَٔ ١كُ ٢ز٘خٕ ُٟٞغ كي ُلَر٘خ ك ٢حُـزَٝ .حٓظـخد
حَُث ْ٤حٓ٧ي ٌُُي حُطِذ ط٘لٌ٤حّ ٝطلو٤وخ ً ٧ؿَحُٜ ٝخ ِٛش أٓخٓ٤ش رٟٞغ ُز٘خٕ طلض حُلٔخ٣ش حُٔ٣ٍٞش.
ٝىهَ حُـ  ٖ٤حُٔ ١ٍٞرؼي ٓٞحكوش طِوخٛخ حَُث ْ٤حٓ٧ي ٖٓ ٓوظِق حُزِيحٕ حُؼَر٤ش ٝأًَٓ٤خ ٝأٍٝٝرخ ٝآَحثَ٤
رخٌُحصُِٜٔ َّ ً ،لش طؼٞى ُ .ٚحُوطؤ حُؼخٗ ٞٛ ٢هطؤ طٌظ ٢ٌ٤طٔؼَ رخُوَحٍ حُٔ٘ظَى ر ٖ٤حُلًَش حُ٤٘١ٞش
ٝحُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش رظلخُلٜٔخ كٞٓ ٢حؿٜش حُظيهَ حُؼٌَٔ ١حُٔ .١ٍٞأه ٍٞهطؤ ً طٌظ٤ٌ٤خ ً ٘ٗ٧خ ُْ ٗؤهٌ ك٢
ح٫ػظزخٍ روَحٍٗخٍ ،ؿْ أكو٤ش ٓٞهل٘خ كٞٓ ٢حؿٜش ًُي حُظيهَ ،أٗ٘خ ِٔٗ ٫ي حُويٍس ػِٞٓ ٠حؿٜش ًُي حُظيهَ
ٝأٗ٘خ ٓلٌ ٕٞٓٞرخُٔ٣ِٜشٌٌٛٝ .ح ِ٘ٓٛخ كٓ ٢ؼًَظً ٖ٤خٗظخ ٖٓ ك٤غ حٓ٧خّ هطؤ.ٖ٣
طٞهلض ػ٘ي  ٖ٣ٌٛحُوطؤُ ْ٤ُ ٖ٣ظلٔ َ٤حُٔٔئ٤ُٝش ٌُٔخٍ ؿ٘زُٞ ١٬كي ،ٙرَ ٌُ٘ٗٞخ ؿٔ٤ؼ٘خ ،رٔخ كًُ ٢ي كِر٘خ
حُ٘ٞ٤ػً٘ ،٢خ أَٓ ٟأٛٝخّ ك ٢آٌخٗ٤ش طلو٤ن رَٗخٓؾ حُلًَش حُ٤٘١ٞش ،رَٗخٓؾ حَُٔكِش ُِظـ َ٤٤حُئ٣وَح٢١
ك ٢ظَٝف ُْ طٌٖ ٓئحط٤ش ُ ٫ز٘خٗ٤خ ً  ٫ٝػَر٤خ ً  ٫ٝػخُٔ٤خًٝ .أًًَ إٔ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬هز َ٤حٓظٜ٘خى ٙػِ٣ ٠ي
حُ٘ظخّ حُٔ ١ٍٞأػِٖ ٓٞهل .ٖ٤ح ٍٝ٧رؼي ُوخث ٚحُؼخٛق ٓغ حَُث ْ٤كخكع حٓ٧ي رؤٗ٣ ُٖ ٚيهَ ُز٘خٕ كٓ ٢ـٖ
ًزٍ َ٤ىحً ػِ ٠ىػٞس حٓ٧ي ُُِ ٚؼَٔ ُظٞك٤ي حُزِي .ٖ٣حُؼخٗ ٢أػُِ٘ ٚـٍٞؽ كخ ١ٝهخٍ ُ ٚكٔ٤خ ٘٣ز ٚح٫ػظَحف
حٌُ٣ ٫ ١و ّٞر ٚا ٫حٌُزخٍ ٖٓ أٓؼخٍ ًٔخٍ ؿ٘ز ،١٬هخٍ ُ ٚرٔخ ٓؼ٘خ ٙأٗ٘خ ىهِ٘خ كَٝ٘ٓ ٢ع  ٞٛأًزَ ٓ٘خ ٖٓٝ
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اٍحىط٘خ ٍ ٖٓٝؿزظ٘خ ك ٢حُظـٍٝ َ٤٤رٔخ ًخٕ ػِ٘٤خ إٔ ٗؤهٌ حُظَٝف حُظً٘ ٢خ كٜ٤خ ٓلِ٤خ ً ٝػَر٤خ ً ٝى٤ُٝخ ً ك٢
ح٫ػظزخٍٝ ،أٔٗ ٫ظؼـَ هخٍؽ حَُ٘ ١ٝحُٟٔٞٞػ٤ش حٌُٛخد ُظلو٤ن َٓ٘ٝػ٘خ ُِظـ َ٤٤حُئ٣وَح.٢١
طٞهلض ػ٘ي  ٌٙٛحُـٞحٗذ ٖٓ ٗو٤ٜش حُٔلٌَ ٝحُوخثي ًٔخٍ ؿ٘زٜٗ٧ ١٬خ  ٢ٛحُظ ٢طؼزَّ ػٖ ٗو٤ٜظ٢ٌُ٘٘ .ٚ
أًِٗٔ ٢ٜظ ٢ك ٢حٗ٩خٍس اُ ٠ؿخٗز ٖ٤أٓخٓ ٖ٤٤كٗ ٢و٤ٜظ .ٚح٣ ٍٝ٧ظٔؼَ رـَأط ٚػ٘يٓخ حُظو ٠حَُث ْ٤ؿٔخٍ
ػزي حُ٘خٓ َٛؼظَٟخ ً ػِ ٠ح٫ػظوخ٫ص حُظِٔٗ ٢ض ك ٢حُؤٔ٘٤خص ٝحُٔظ٘٤خص حُؼي٣ي ٖٓ ًزخٍ حُٔؼولٖ٤
ٝحُٔ٤خٓ ًَ ٖٓ ٖ٤٤ح٫طـخٛخص .هخُٜخ َُِث ْ٤ػزي حُ٘خٞٓ ٖٓ َٛهغ ح٫كظَحّ ُُٝ ٚزَٗخٓـٓ ،ٚؼظزَحً إٔ ًُي
٣ظ٘خهٓ ٞغ ٗو٤ٜش حَُؿَ ٓٝغ رَٗخٓـ٩ ٚكيحع حُظـ َ٤٤ك .َٜٓ ٢حُـخٗذ حُؼخٗ٣ ٢ظٔؼَ ك ٢إٔ ًٔخٍ
ؿ٘ز ١٬هي طل ّ ٍٞكٓ ًَ ٢خ حطٜلض رٗ ٚو٤ٜظ ٚاُٗ ٠و٤ٜش ػَر٤ش َٓٓٞهش ٝاُٗ ٠و٤ٜش ػخُٔ٤شٝ .كَٜ
كٓ ٢طِغ حُٔزؼ٘٤خص حٓظ٘خىحً اُ ٌٙٛ ٠حُ٘و٤ٜش ػِ ٠ؿخثِس ُ ٖ٤٘٤حُؼخُٔ٤ش ُِِْٔ اُ ٠ؿخٗذ حٌُزخٍ ٖٓ
حُ٘و٤ٜخص حٌُزَ٤س ك ٢حُؼخُْ ٖٓ حُٔ٤خٓٝ ٖ٤٤حُٔؼول ٖ٤حٌُ ٖ٣كِٜٞح ػِٜ٤خ.
ٓخ ػَٟظ ٚك ٌٙٛ ٢حُٔط ٞٛ ٍٞحهظٜخٍ ٝحرظٔخٍ ُ ٌٜٙحُ٘و٤ٜش حُلٌس حُظ ٢طلَٔ حْٓ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حُظ٢
حٓظ٘يص كٜ٤خ آُ ٠ؼَكظ ٢ُ ٖ٤رٓ ،ٚؼَكش ٗو٤ٜش ٓٝؼَكش رظَحػ ٚحُلٌَٝ ١حُٔ٤خٓٝ .٢أًٍَ رؤٕ ػِ٘٤خ إٔ
ٗظَ ٗظًٌَٔٗٝ ٙظلٗ َ٠و٤ٜظٗٝ ٚو٤ٜش حٌُزخٍ ٖٓ أٓؼخُ ٚحٌُٗ ٖ٣لظوي ْٛك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش حُٜؼزش ٖٓ طخٍ٣ن
رِيٗخ.

ِئ٠ٛخ اٌّؼٍُ  -د .ػبِش ِشّٛشٟ
أك٤خ حُِز٘خٗٝ ٕٞ٤حُؼَد ٝحُِٔٔٔ ٕٞحًٌَُ ٟحُٔج٣ٞش ُ٫ٞىس حُٔؼِْ ًٔخٍ ؿ٘زٝ ١٬حًٌَُ ٟحٍ٧رؼٓ٫ ٖ٤ظٜ٘خىٙ
ػِ٣ ٠ي أٗظٔش حُـيٍ ٝه َٜحُ٘ؼٞدٝ ،طظِحٖٓ  ٌٙٛحًٌَُٓ ٟغ هَحٍ حطوٌ ٙحَُث ْ٤ح ٢ًَ٤ٓ٧ىٗٝخُي طَحٓذ رؼي
أهَ ٖٓ ٓ٘ش ػِ ُٚٞٛٝ ٠اُ ٠حُز٤ض ح٧ر ٞ٤كٝ ٢حٗ٘طٖ ربػ ٕ٬حُويّ ػخٔٛش َٓ٩حثٗٝ َ٤وَ حُٔلخٍس
ح٤ًَ٤ٓ٧ش ٖٓ طَ أر٤ذ اُٜ٤خ ٓظلي٣خ ً رٌَ ٝهخكش٘ٓ ،خػَ ًَ حُؼَد ٝحُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٔٔ٤ل ًَٝ ٖ٤٤حَُأ ١حُؼخّ
حُي ًَٝ ٢ُٝحُٔئٓ٘ ٖ٤رويٓ٤ش حُويّ حَُ٘٣ق.
ٗ٘ؤ حُٔؼِْ ٝطَػَع ٝحٓظٜ٘ي ػِ ٠كذ كِٔطٝ ٖ٤حُ٘ؼذ حُلِٔط ٢٘٤حٌُٛ ١ـَط ٚحُٔئحَٓس حُي٤ُٝش ٖٓ أٍٟٚ
حُٔويٓشٝ ،هيّ كٓ ٢زًُ َ٤ي ًَ حُظ٠ل٤خص رٔخ كٜ٤خ ٍٝك ٚحُطخَٛس٣ ُْٝ ،ظٞحٕ ٓٞ٣خ ً ػٖ حُيكخع ػٖ كن ٌٛح
حُ٘ؼذ ،حَُٔ٘ٝع ك ٢أٍٝ ٟٚك ٢اهخٓش ىُٝظ ٚحُلَس حُٔٔظوِش ػًِ ًَ ٠خَٓ حُظَحد حُلِٔط ٢٘٤طٌٕٞ
ػخٔٛظٜخ حُويّ ًَ ،حُويّٝ ،ظَ ِٓظِٓخ ً ٌٛح حُ٘٠خٍ كظ ٠حٓظٜ٘خى ٙػِ٣ ٠ي ٗظخّ ٣ ٫لظَّ كوٞم حٔٗ٩خٕ،
٣ ٫ٝؼَٔ حٔ٠ُ ٫خٕ روخث ٚػِ ٠ػَٕ حُِٔطشً ُٞٝ ،خٕ حُؼٖٔ ٤ٟ ٞٛخع كِٔطٝ ،ٖ٤طَ٘ى أِٜٛخ ح ٖ٤٤ِٛ٧كٔ٤خ
 ٚٗٞٔٔ٣حُ٘ظخص.
ػخٕ حُٔؼِْ حُ٘٤ٜي ،حُلِْ حٌُز ،َ٤كِْ كِٔط ٖ٤حُؼَر٤ش ؿ َ٤حُٔ٘وٛٞش كظ ٠حٓظٜ٘خى ٙحُٔي ١ٝك ٢ظـَ
ظَٝف طؤُزض كٜ٤خ حُيً ٍٝخكش ٟي َٓ٘ٝػ ٚحُؼظ ْ٤ك ٢اهخٓش ىُٝش حُليحػش ٝحُظويٓ٤ش ٝحٗ٫ظَحً٤شٟٝ ،ي
َٓ٘ٝػ ٚاهخٓش حُيُٝش حُلِٔط٤٘٤ش حُٔٞكيس ٝػخٔٛظٜخ حُويّ حَُ٘٣ق٣ ُْٝ ،ؼ٘ ٚػٖ حُ٘٠خٍ ُظلو٤ن ٖ٣ٌٛ
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حَُٔ٘ٝػ ٫ ٖ٤ه٤خٗش حٛ٧يهخء  ٫ٝطآَٓ أُٝجي حُلٌخّ حًٌُ ٖ٣خٕ ٣لظَ ٝر ْٜىػْ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ٝطـ٘٤ي ًَ
حُٔويٍحص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش ٝحُؼٌَٔ٣ش ٗ٫ـخك.ٚ
ًخٕ حُٔؼِْ َ٣ى ػُِ ٠حثَ ٚ٣حٌُزخٍ ٖٓ حٝ ٖ٤٤ًَ٤ٓ٧حٍٝٝ٧ر ٖ٤٤حٌُ٣ ٖ٣ليػ ٚٗٞػٖ حُٔٓ ّ٬غ آَحث٫ َ٤
ط٠لٌٞح ػِ ٠ػوُ٘ٞخ ،كبَٓحث ٫ َ٤طَ٣ي حُٔٓ ّ٬غ حُؼَدٜٗ٧ ،خ ك ٢كٔخرخطٜخ طيٍى حٕ حُٔ٣ ّ٬ؼُ٘ٝ ٢حُٜخ
ٖٓ حُٞؿٞى رؼي ػ ّيس ٌُٓ٘ ٖ٤ح ك ٢ٜطَ٣ي ػخُٔخ ً ػَر٤خ ً ٟؼ٤لخ ً ٓ٘ؤٔخ ً اُ ٠ى ٍٝػَه٤ش ٌٛٓٝز٤ش ١ٝخثل٤ش ٝحػ٘٤ش
طظوخطَ كٔ٤خ رٜ٘٤خ ٝرٌُي ط ٖٔ٠آَحث َ٤روخءٛخ ك ٢هِذ ٌٛح حَُ٘م.
٘ٛخى حٌُؼ َ٤حٌُؼ٫ َ٤ه ُٚٞكًٔ ٢خٍ ؿ٘ز ١٬حٌُ ١حٓظٜ٘ي ٖٓ أؿَ ه٤خّ ىُٝش ٓيٗ٤ش ػخىُش ٝه٣ٞش كُ ٢ز٘خٕٖٓٝ ،
أؿَ ه٤خّ ىُٝش ٓيٗ٤ش ه٣ٞش ٝػخىُش ُِ٘ؼذ حُلِٔط ٢٘٤ك ٢كِٔطٝ ٖ٤طٌ ٕٞػخٔٛظٜخ حُويّ .كً ٜٞخٕ حُٔؼِْ
ٝحُلِٞٔ٤فٝ ،حُٔزيعٛٝ ،خكذ حُزخع حُط َ٣ٞك ٢حُٔخكخص حُي٤ُٝشً ٞٛٝ ،خٕ حُِٜٔق حُٔئٖٓ رلن حُ٘ؼٞد
ك ٢حُلَ٣ش ٝحُٔ٤خىسٝ ،حُؼ ٖ٤حٌَُ ٞٛٝ ،ْ٣حٌُ ١ػَٔ ٞ١حٍ ك٤خطُ ٚظلو٤ن ًَ  ٌٙٛحٛ٧يحف أ٣خٗخ ً ٓ٘ ٚرظِي
حُـيُ٤ش حُؼظٔ٤ش ٓٞح ٖ١كَ ٗٝؼذ ٓؼ٤يًٝ ،خٕ ٣ؼ٘ٓ ٢خ ٣وٜي كظ ٠حٗ ٚهيّ ٍٝك ٚكيحء ُ ٌٜٙحُـيُ٤ش حُظ٢
ىهِض اُ ٠هِٞد ٝػو ٍٞحُ٘ؼٞد حُٔٔظ٠ؼلش ٖٓ رخرٜخ حُٞحٓغ ٝطلُٞض اُٗ ٠ـِش طَكؼٜخ كٝ ٢ؿ ٚحُلٌخّ
حُطـخس حُظخُٔ ٖ٤حٌُ ٖ٣آظزخكٞح ًَ ٗ٢ء ٌُ٣ ٢زوٞح ٓظَرؼ ٖ٤ػِ ٠ػَٝ ْٜٗٝطزوٗ ٠ؼٞر ْٜؿخٍهش ك ٢حُزئّ
ٝحُؼٝ ُٞحُلوَ حُٔيهغ ٓٝلَٓٝش ٖٓ ًَ كوٞهٜخ حُظ ٢كلَٛخ ٌٛح حُٔؼِْ حٌُز َ٤ك ٢هِزَٛ٘ٗٝ ٚخ ػِ ٠حُؼخُْ
ريٓخث ٚحُطخَٛس ٝحًُِ٤ش حُظ ٢آظِٜٔض ٜٓ٘خ حُ٘ؼٞد حُٔوٍٜٞس  ٫ٝطِحٍ حُوٞس ٝحُؼِّ ٝحُ٘٠خٍ حُيحثْ ٓ٫ظؼخىس
كوٜخ ك ٢حُلَ٣ش ٝحُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس ٝطٌخكئ حُلَ.ٙ
ػخ٘٣ض ٗ٠خٍ ٌٛح حُٔؼِْ حُظخٍ٣و ٢حٌُز ٌ٘ٓ َ٤إٔ طلظلض ػِ ٠حُل٤خس ٝطؼِٔض ٓ٘ ٚحُ٘٠خٍ ٝحُلٌٔشًٔ ،خ
طؼِٔض ٓ٘ ٚحٕ حُل٤خس ٬ُ ٢ٛه٣ٞخء كٗ ٢لٔ٤ُٝ ،ْٜٓٞض ُِ٠ؼلخء ،كظُٜ ٌٕٞ٣ ٠خ ٌٛح حُٔؼ٘ ٠حُلِٔلٝ ٢حٔٗ٩خٗ٢
حُؼٔ٤وٝ ،ٖ٤كظ ٠طلون ٗظَ٣ظ ٚطِي ٓٞح ٖ١كَ ٗٝؼذ ٓؼ٤ي كٜٔٔخ هخٍ حُٔلٌَٝ ٕٝحُلٓ٬لش حٌُزخٍ ًٝظزٞح
ٗ٠خُ٘ٗ ٌ٘ٓ ٚؤطٝ ٚطَٔٓ ٚك ٢حُل٤خس حُؼخٓش ٝكظ ٠آظٜ٘خى ،ٙكِٖ ِٜٞ٣ح ا ٫اُ ٠حُوِ َ٤حُؤِٓ َ٤خ رِـٌٛ ٚح
حُٔلٌَ رَ ٌٛٝح حُٔؼِْ حٌُ ١طَى ٌُٓ ٚخٗخ ً ٝحٓؼخ ً ك ٢حُظخٍ٣ن حَُٔ٘ف ُِ٘ؼٞد حُظ ٢ط٘خ ٖٓ َٟأؿَ ؿ ٍي أكَ٠
٣ؼٔ ٚحُٔٔخٝحس ٝحُؼيحُش ٝطٌخكئ حُلَ.ٙ
ك ٢حًٌَُ ٟحُٔج٣ٞش ُ٫ٞىس ٌٛح حُٔؼِْ حٌُزٝ َ٤ك ٢حًٌَُ ٟحٍ٧رؼٓ٩ ٖ٤ظٜ٘خىٔ٣ ٫ ،ٙؼ٘خ ح ٫إٔ ٗ٘ل٘ ٢رو٘ٞع
حُٔظؼزي أٓخّ ٍٝك ٚحُطخَٛس ٝحٓخّ ٓزخىث ٚحٔٗ٩خٗ٤ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش حُؼظٔ٤ش ٝحٓخّ طِي حُٔٔلش حٍُ٘ٞحٗ٤ش حُظ٢
ٓ٨ص حُيٗ٤خ ٗٝـِض حُّ٘خّ ٞ١حٍ ػوٞى ٖٓ ٌٛح حُِٖٓ حُظؼ ْ٤حٌُ ١طؼ ٚ٘٤حُزَ٘٣ش ؿٔؼخء أٓخّ ٗ٠خُ ٖٓ ٚأؿَ
كِٔط ٖ٤ػَر٤ش ،كَس أر٤ش ٖٓٝ ،أؿَ ٗؼذ ُز٘خٕ حُؼَر ٖٓٝ ،٢أؿَ حٔٗ٩خٗ٤ش رٌَ ٓخ طؼ٘ ٌٙٛ ٚ٤حٌُِٔش رٌَ
ٓ٘يٍؿخطٜخ حُلِٔل٤ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش.
ك ٌٙٛ ٢حًٌَُ ٟحُظ ٢طظِحٖٓ ٓغ ًُي حُوَحٍ حُوط َ٤حٌُ ١اطوٌ ٙحَُثْ ح٣ ،٢ًَ٤ٓ٧ظًٌَ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤
ٝحُ٘ؼذ حُِز٘خٗ ًَٝ ،٢حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ًْ  ٢ٛرلخؿش اٌُٛ ٠ح حُٔؼِْ حُٔ٘خ َٟحٌُ ١حؿظخُظ٣ ٚي
حُـيٍ ك ُٖٓ ٢حٗ٫لطخ ١حُؼَرٝ ٢حُظآَٓ حُي.٢ُٝ
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دسٚط ٚػجش ِٓ رجشثخ وّبي جٕجالؽ اٌظؼجخٚ ...اٌشائذح  -وّبي دّذاْ
اًح ٓخ حٌٗذّ حُزخكغ ػٍِٛ ٠ي طـخٍد ح٬ٛ٩ف حُلو٤و٤ش حُظ ٢اهظزَٛخ ُز٘خٕ ٌٓ٘ حٓظو ُٚ٬ػخّ ُٔ ،1943خ
ٝؿي ٓ ٟٞطـَرظٓ ٖ٤ل ّيىط ٌٖٔ٣ ٖ٤إٔ ٘٣طزن ػِٜٔ٤خ ٌٛح حُٛٞق رويٍ ػخٍ ٖٓ حَُٛخٗش ٝحُيهّش :طـَرش
حَُث ْ٤حَُحكَ كئحى ٜٗخد حُظ ٢آظ ّيص ر ٖ٤أٝحهَ حُؤٔ٤٘٤خص ٘ٓٝظٜق حُٔظ٤٘٤خصٝ ،طـَرش ُػ ْ٤حُلًَش
حُ٤٘١ٞش حُِز٘خٗ٤ش حُ٘٤ٜي ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حُظ ٢طَ ًِّص رٍٜٞس أٓخٓ٤ش ه ٍ٬كوزش حُٔظ٤٘٤خص كظ ٠طخٍ٣ن اؿظ٤خُٚ
ػخّ .1976
حُٜ٘خر٤ش ًخٗض ٓلخُٝش ح٬ٛك٤ش ٖٓ ىحهَ حُ٘ظخًّٝ ،خٗض ؿخ٣ظٜخ اػخىس حُِٔطش حُ ٠ك ٖ٠حُيُٝش حُ٘خٗجش ريٍ
اروخثٜخ أَٓ٤س طلخُق ٛـ ٖ٤رُ ٖ٤ػخٓخص ١خثل٤ش ٝكل٘ش ٖٓ ًزخٍ ٍؿخٍ ح٧ػٔخٍ (١زوش حٍ٧رؼش ك ٢حُٔجش
رلٔذ ٓخ هِٜض حُ ٚ٤ىٍحٓش رؼؼش اَ٣كي حُلَٗٔ٤ش ػخّ ٝ .)1960طـّٔيص طِي حُٔلخُٝش ك ٢آظليحع
طَ٘٣ؼخص ٝهٞحٗٓٝ ٖ٤ئٓٔخص ػ٣َٜش ٓٝوخٍرخص اؿظٔخػ٤ش ٗٝزٌخص ٖٓ حَُٔحكن حُؼخٓشً ،خٗض حُـخ٣ش ٜٓ٘خ
حُظؤُٓ ْ٤ز٘خء حُيُٝش حُلي٣ؼش ٝحكظٞحء ٓ٤خٓخص حٓ٫ظجؼخٍ ٝحُِرخث٘٤ش ٝحُظٔٝ ِ٤٤ح٩هٜخء .ر٤ي إٔ حُظلخُق
حًٌُٔ ٍٞطٔ ٌّٖ ٖٓ اك٘خٍ ٓلخُٝش حَُثٜٗ ْ٤خد ح٬ٛ٫ك٤شٔٓ ،ظل٤يح ك ٢حُٞهض ػ ٖٓ ٚ٘٤ػـَحص ّٓٔ ٜش
اػظِٔض ك ٢ػ٘خ٣خٛخ.
أٓخ حُٔلخُٝش ح٬ٛ٫ك٤ش حُـ٘ز٤١٬ش كخٜٗخ ُْ ط٘طِن ٖٓ ىحهَ حُ٘ظخّ ٔٓٝخ ٞ٣كٌَّٛ ٙح حُٔٞهغ ٖٓ ٓٞحٍى ٝكَٙ
ٝهيٍحص ،رَ اٗطِوض "رخُِلْ حُل ّٞٓ ٖٓ "٢هغ ح٩ػظَح ٝحُٝ ٢٘١ٞحُٔ٤خٓٝ ٢ح٫ؿظٔخػّ ٟ ٢ي حُٔ٤خٓخص حُظ٢
ُ ّ ٍٝػزَٛخ ٌٛح حُ٘ظخّ هٞحػي حُظٔؼٝ َ٤ػ ّٔن حُظلخٝص ح٫ؿظٔخػٝ ٢ػ ّْٔ أٝؿ ٚػيّ حُٔٔخٝحسٌِّ ٗٝ .ض حُٔلخُٝش
حُـ٘ز٤١٬ش رٌٜح حُٔؼ٘ ٠أ ّٞٓ ٍٝحؿٜش ٖٓ ٗٞػٜخ ك ٢طخٍ٣ن حُز٬ى ر ٖ٤حٛطلخكٝ ٖ٤حٟل ٢حُٔؼخُْ ،ح٣ ٍٝ٧ـٔغ
رٌَ٘ كٞهٝ( ٢أكو )٢هِ٤طخ ٖٓ ح٤١٧خف ٖٓ ىحهَ أك٘خء حُ٘ظخّ ،رٔ٘٤خ ٔ٣ظوطذ حُؼخٗ ٢ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُوخػي١
هٗ ٟٞؼز٤ش ٝحُٗش طّٗٞ ٌٓ ّْ ٠خص ٓـظٔؼ٤ش ٓظ٘ ّٞػش ٖٓ هخٍؽ طٌ٘٬٤ص حُِٔطش ٛ"ٝلخء" ؿٍٜٔٛٞخ حُطخثل.٢
ٌٛح ٓغ حُؼِْ إٔ حُظَٝف حُؼَر٤ش ٝح٫هِ٤ٔ٤ش حُظ ٢أكخ١ض رخُٔلخُٝش حُٜ٘خر٤ش طِحٓ٘ض ٓغ حُٔ ّي حُٜخػي ُلًَش
حُظلٍَّ حُؼَر٤ش ٝروخٛش ٓلٍٛٞخ حٓ٧خٓ ٢حُٔظٔؼَّ ك َٜٓ ٢ؿٔخٍ ػزي حُ٘خ ،َٛك ٢ك ٖ٤إٔ ٗ٤ٜذ
حُٔلخُٝش حُـ٘ز٤١٬ش ًخٕ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظخٍ أٛؼذ ٝأًؼَ طؼو٤يح رٌؼ ،َ٤اً اٗيٍؽ ك ٢ح١خٍ حٍ٫طيحىحص حُ٘خؿٔش
ػٖ ٔ٣ِٛش حُؼَد حُٔي ّ٣ٝش ػخّ ٝ ،1967روخٛش اٗؼٌخٓخطٜخ ػِ ٠حُٟٞغ حُِز٘خٗ ٢حٌُِ٣ ُْ ١زغ إٔ ٜٗي ه٤خّ
حُلِق حُؼ٬ػ ٢ك ٢حٗظوخرخص ػخّ ٝ 1968ريء ىه ٍٞحُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش حُ ٠حٍ٧ح ٢ٟحُِز٘خٗ٤ش ك ٢حُلظَس ًحطٜخ
هزَ إٔ ٣ظؼ ّْٔ ٌٛح حُيه ٍٞاػَ طٜل٤ش حُٞؿٞى حُلِٔط ٢٘٤حُؼٌَٔ ١ػِ٣ ٠ي حُـ ٖ٤حٍ٧ىٗ ٢ػخّ .1970
ُوي اٗطٞص ظخَٛس ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ك ٢طِي حُلوزشً٘ ،وًٝ ٚظّ٤خٍ ٓ٤خٓ ،٢ػِِ٤ٓ ٠حص طٌخى طٌ ٕٞكَ٣يس ك٢
ٗٞػٜخ– رَ  ٢ٛكؼًٌُ ٬ي – اًح ٓخ هٍٗٞض  ٌٙٛحُوخٓش حُ٤٘١ٞش حُؼخُ٤ش رـَٛ٤خ ٖٓ حُِػخٓخص ٝحُظّ٤خٍحص
حُٔ٤خٓ٤ش حُِز٘خٗ٤شٝ .طٔظٔ ّي  ٌٙٛحُلَحىس ٓو ّٓٞخطٜخ ٖٓ حُؼ٘خ َٛحٓ٧خٓ٤ش حُظخُ٤ش:
ًٔ خٍ ؿ٘زً ١٬خٕ حً٧ؼَ طل ّٞهخ ٝطو ّيٓخ ر ٖ٤أطَحر ٖٓ ٚحُٔ٤خٓ ،ٖ٤٤ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحؿظٜخى ٙحٌُحط ٢حُلٌَ١
حُٔظؼيى ح٧رؼخىٝ ،ططِّؼ ٚحُؼخرض حُ ٠حٓظؼٔخٍ ُحى ٙحُؼوخك ٢حُٔظ٘ ّٞع ك ٢هيٓش حُٜٔخُق حُلؼِ٤ش ُِ٘خّ،
ٝروخٛش ٓ٘ ْٜحُلجخص حُلوَ٤س ٝحُٔظٓٞطش
ًٔ خٍ ؿ٘زً ١٬خٕ حُٞك٤ي ٖٓ "حًٍ٧خٕ حُِ٘ "ٖ٤٤ِٛ٧ظخّ حُٔ٤خٓ ٢حُوخثْ حٌُ ١رِـض ر ٚحُـَأس ك ّي
ٓلخُٝش حُؼٍٞس حُ٣َٜلش ػٌِٛ ٠ح حُ٘ظخّٓ٧ ،زخد طظؼِّن رٔٔؤُش حُظـ َ٤٤حُٔ٤خٓٝ ٢ح٫ؿظٔخػًٌُٝ ٢ي
رخُٔٞهق ٖٓ حُٔٔؤُش حُ٤٘١ٞش،
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ًٔ خٍ ؿ٘ز ٞٛ ١٬حٌُ ١اٗلَى – ٖٓ  ٖٟٔأًٍخٕ حُ٘ظخّ حُوخثْ – ك ٢طوي ْ٣ط٤ٛٞق ىه٤ن ُِؼ٬هش
حُٔؼوّيس ر ٖ٤حُٞحهغ حُطخثلٝ ٢حُٞحهغ حُطزو ٢ك ٢حُز٬ىٓ ،وَّح كً ٢ظخرخط ٚرؤٌٗخٍ ٤ٟ٘ٔش أٗ ٝزٓ ٚؼِ٘ش،
رؤٕ حُزٍٞؿٞحُ٣ش حُِز٘خٗ٤ش طظل َّٔ حُٔٔئ٤ُٝش  -طخٍ٣و٤خ  -ػٖ حٓظويحٜٓخ ُِطخثل٤ش ًؤىحس ُٔٔخٍٓش
ٓ٤طَطٜخ حُطزو٤ش أًٔ ٝظخٍ ٩هلخء  ٌٙٛحُٔ٤طَس،
ًٔ خٍ ؿ٘زٍٝ – ١٬رّٔخ ٌٛح  ٞٛحً - ْٛ٧خٕ حً٧ؼَ ٤ِ١ؼ٤ش ك ٢حُظؤً٤ي ػِ ٠إٔ حُيكخع حُلؼِٝ ٢حُ٘خؿغ
ػٖ ٜٓخُق ح٧هِّ٤خص – ًَ أٗٞحع ح٧هِّ٤خص حُٜـَ٤س ٜٓ٘خ ٝحٌُزَ٤س – ٣ ٫ظلوّن ػزَ حُظوٞهغ ك ٢ح١٫خٍ
حُطخثل ٢حُّ٤٠نٝ ،اٗٔخ  َّ ٔ٣ ٞٛرخٍَُٝ٠س ػزَ حٗ٩وَح ١كَٝ٘ٓ ٢ع ُِ ٢٘١ٝظـ َ٤٤حُئ٣وَح ٢١حٌُ١
 ِّ٤ٔ٣ ٫ر ٖ٤حُ٘خّ ٝح٧كَحى رَ ٣ظؼخَٓ ٓؼًٞٔ ْٜحٓ ٖ٤٘١ظٔخٝ ٖ٣ٝأكَحٍ.
ًْ ٗلظخؽ حُ ٠حٓظِٜخّ حُيٍٝ ّٝحُؼزَ ٖٓ  ٌٙٛحُظـَرش حَُحثيسٗ ًْٝ ،لظوي ك ٌٙٛ ٢ح٣٧خّ حُٜؼزش حُظ ٢ػ ِّ
كٜ٤خ حَُؿخٍ ،حُ ٠هخٓش ٤٘١ٝش ّ
كٌس ًظِي حُظ ٢ؿّٔيٛخ ًٔخٍ ؿ٘ز.١٬

ال ثذ ِٓ اػززاس ِٓ وّبي جٕجالؽ ِ ،ىزشفب ً ِٓ جذ٠ذ – د٠ .مظبْ اٌزمٟ
ًٔخٍ ؿ٘زً ٖٓ ١٬زخٍ حٌُظٌخد  ً٫ٞٛٝحُ ٠حُظؤٓ٬ص حُٞٛ٬ط٤ش ٝحُٔوخٍرخص حُلِٔل٤ش ٝح٫ىر٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُ٘وي٣ش .
 ٫ري ٖٓ ح٧ػظٌحٍ ٖٓ ًٔخٍ ؿ٘زٗ ٚٗ٧ ،١٬و٤ٜش طلظخؽ ىحثٔخ ً حُ ٠حػخىس حُوَحءس ٝػِٔٓ ٠ظ٣ٞخص ٓوظِلش
ٓٝظطٍٞس ٖٓ ٞٛ .حٌُٔ٣ ٖ٣ؼِ ٕٞح٫طـخٛخص حُ٘٤ٌ٤ٓ٬ًٞ٤ش ٝرخُِ٘ػش حُظوي٤ٔ٣ش  ،حُظ ٫ ٢طـخك ٢ح٫طـخٛخص
ٝحُٔيحٍّ حُلٌَ٣ش ٝحُلِٔل٤ش ػِ ٠حهظ٬كٜخ ٞٓ ،حء حُظٓ ٢خىص ك ٢حُوَٕ حُؼَ٘ ، ٖ٣ح ٝطِي حُظ ٢طٔؼَ
ح٫طـخٛخص حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش حُظخٍ٣و٤ش.
ٓغ ًُي ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬أٓخٓ٘خ ٗ ،و٤ٜش ٖٓ حُٞحهغ٣ٝ ،ؼ ٖ٤ك٘٤خ ك ٢حطـخٛخص ػيس ٘ٗ ،ظظَٛخ إٔ طؤطٖٓ ٢
ٓظ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٖٓ ،٢ٟػٔن حُظـَرش ٓٝ ،غ ًَ حُظؼخ١ق ٓغ ٗو٤ٜظش  ٖٓ ٞٛٝ ،حٌُزخٍ .كُ ٜٞز٘خٗ٢
ٝػَرٝ ٢ػخًُٔٞٔٓٞ ، ٢ر٤ُٞظٌ ٢رو ْ٤حُؼخُٔ٤ش حٔٗ٫خٗ٤ش ٝحٗ٫ظَحً٤ش ٓٝئٖٓ رخُؼٔن ٔٓٝ ،خٍّ ُِٔ٤خٓش ك٢
ىٝحػ ٢حُلَ٣ش ٝحٌَُحٓش حٔٗ٫خٗ٤ش ٝ،كَ٣ش حُ٘و ٚك ٢حُٔ٠خٓ ٖ٤حَُٝك٤ش حُ٘زِ٤ش ُِؼِٔ٤ش حُٔ٤خٓش .
ُْ ٣زظؼي ػ٘خ ًؼَ٤ح  ،طزَُ ٍإحٍٓٝ ٙخثِ ٚحُظَٛ٘ٗ ٢خٝ ،طوَأ حُ ّٞ٤رٌخَٓ ٗ٠خٍطٜخ ِ١ٝحؿظٜخ ٓ ،زخَٗسٖٓ ،
ى ٕٝاه٘خع ح٣يُٞٞ٣ؿ ، ٢ح ٝكِرٝ" ٫ٝ ، ٢ػع"َٗ ٫ٝ ،ؿٔ٤ش ٓ٤خٓ٤ش  ٫ٝ ،طٜ٘غ ٝ ،رَى كؼَ ٖٓ حُـظؤَٓ ،
أ ٝحُ٘وي ٜٗ٫ ،خ طٔؼَ حُـٞحٗذ حُظٓ ٢لظَ ٝحٕ طلظَ حُٔٔخكش حُلِر٤ش حُ٘وي٣ش ٝحُلٌَ٣ش ٝحُلِٔل٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش
ٝحُٔ٤خٍ٣ش .ػْ ٔ٤ُ ٢ٛض ٓـَى ٓٝخثَ طؼز ، َ٤رَ حًؼَ طٔؼَ ح٫طـخٛخص حُظٓ ٢خىص هزَ حٓظٜ٘خىٝ ٙطٜ٘غ
أًؼَ ٖٓ َٓكِش ٞٛ .حٌُ ١ىكغ ػٖٔ ٍإح ٙحٓ٫ظَحط٤ـ٤ش ػِٔٓ ٠ظٗ ٟٞو٤ٜظ ، ٚحُظِحٓخطُٔ ، ٚؼخٗ،ٚ
َٝ١كخطٍٓ ،ٚخثِٞٓ ، ٚحؿٜظ َُِ٘ ٚحٓ٫ظزيحى ، ١ػوظ ٚرخُٔ٘طن ٝحُؼوَ ُيٍؿش ٓخٍّ حُٔ٤خٓش حك٤خٗخ رطَ٣وش
ٞٛ٫ط٤ش !
ًٔخٍ ؿ٘ز٠٣ ١٬غ حٓخٓ٘خ أكٌخٍ " ًزَ٤س "  ٢ٛٝ ،حكٌخٍ  ٫طؼو٤ي كٜ٤خ ٜٓ ٫ٝ ،طِلخص ؿخكش  ،رَ كخٟ٘ش
ُ٬طـخٛخص حُـي٣يس رؼي حٍرؼ٘ٓ ٖ٤ش ػِ ٠حؿظ٤خُٝ ،ٚطٌَ٘ ٍٓخثَ حُ ٠حُـ َ٤حُـي٣يٝ ،طِٜق ٓخىس ر٘٣ٞ٤ش
ٝطلِ٤ِ٤ش طلٌي ًِ٤٘٤خص ٗٝظَ٣خص ح٣يُٞٞ٣ؿ٤ش طٔو ٢ػِ ٠حُٞحهغٝ ،طلـَ َٓحكَ ٓ٤خٓ٤ش ٜٓٔش ٝ .طٌظ٘ق
حريحػ٤ش ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حُٔ٤خٓ٤ش ٣ ،ؤط ٖٓ ٢حُوِذ حُ ٠حُوِذ  ٖٓ ،ؿزٜش حكٌخٍ ٓلظٞكش ػٌِٛ ًَ ٠ح حُـي٣ي
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ٝرويٍحص كٌَ٣ش طظلٞم ػِٞٓ ٠حٛخ رؼٌْ ًؼ ٖ٣َ٤ط٘ٗٞض ػِ ْٜ٤حُو٠خ٣خ حٌُزَٝ ٟحُٔخُم حُظخٍ٣و٤ش ،
ٝحٟٝخع حُ٘ؼٞد حُٔوٍٜٞس .
ٍْٓ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ػخُٔٝ ٚػخُٔ٘خ حُلٌَٝ ١حُٔ٤خٓٝ ٢حُؼوخك ٢حُٔلظٞفٝ ،حُظويٓ ٢كٓ ٢ـَٔ ِٗػخط٣ٝ ، ٚزيٝ
حُ ّٞ٤أًؼَ ٖٓ حٓ ْٓ٫زيػخ ً كً ٢ظخرخط٣ ٚلظَ طِي حُٔٔخكش حَُٔٓٞهش ً ٖٓٝزخٍٛخ .
ػٔخٍس كٌَ٣ش ٝحٗٔخٗ٤ش ِ٣ٞ١ش ًٔخٍ ؿ٘زٟ ٢ٛ ًْٝ ١٬لِش حُل٤خس حُٔ٤خٓ٤ش ك ٢ؿ٤خر ، ٚحُظ ٫ ٢طوَؽ ٖٓ
ح٫كو٤ش ٝحٓ٫ظ٤ً٬ٜشً .ؤٜٗخ ىٔ٣وَح٤١ش حُٔٞم !
 ًْٝطزيٝ ٝحٓؼش طِي ح٫كخم ٝ ،حُظ ٢طظٔغ ٌَُ حُ٘وخٗخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُظ َٟٗ ٢ك ٢ظِٜخ حُطَ٣نًُ.ي إٔ ٗظخؿٚ
٣طَ هيٍس ٗخىٍس ك ٢حُظٞؿَ ك ٢حُ َ٤ٔ٠حٔٗ٫خٗ. ٢
ٗلظخؽ حُ ٠هَحءطًُٝ ، ٚي ٔ٣ ٫ظو ْ٤ح ٫روَحءس حُٔخٓٝ ٢ٟغ ػوخكش  ٫طظٞهق  ٫ٝط٘ظ ٫ٝ ،٢ٜط٘ظـٜخ حٌُحص ٌُِحص
ك ٢ػ َٜحَُ٘ؿٔ٤ش حُٔ٤خٓ٤ش  ،رَ طٌٛذ حُ ٠ح٥هَ .
ًٔخٍ ؿ٘زً ١٬خٕ ٣وَأ ًؼَ٤حً ٣ٝ ،ظل ٍٞحٌُظخد ر٣ ٖ٤ي ٚ٣حُ ٠حٌُظخد " حُٔلَ ١حُٔ٘غ "  ،حُٓ ًَ ٠خ ٜ٘٣غ
َٓٔف حُل٤خس .حُٔ َٜحُٔٔظ٘غ  ،ك٤غ ٣لخٟٝ ٍٝغ أكٌخٍ " ًزَ٤س " ٓ ٢ٛ ًْٝ .ظؼش هَحءس ٗظخؽ ٌٛح حُٔؼوق
حُظخَٛس حُظٓ ٢خ طِحٍ طلظَ حُٔٔخكش حُ٘وي٣ش ٝحُلٌَ٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُٜٔٔش ٝ ،هخٍؽ ًَ ٓ٘طن حُؼُٔٞش ٞٛٝ
حٗلظق ػٌِٛ ٠ح حُـي٣ي ك ٢حَُٔٔف حُٔ٤خٓ ٢حُلي٣غٝ ،حُلٌَٝ ،حُز٤جشٝ ،ح٫ىدٝ ،حُ٘ؼَ حُلي٣غ ٖٓٝ ..
ؿٜش حهَ ٟرو ٢هخٍؽ حٗ٫لَحُ ، ١ـٜش طٌَ ْ٣ػوخكش حٓ٫ظ٬ٜى ٝحُٔٞم ػِ ٠كٔخد كَ٣ش حٔٗ٫خٕ ًَٝحٓظٚ
ٝكٞٓ ٢حؿٜش ػٞىس ح٫ؿٞرش حُٔخ٣ٟٞش ،حُظ ٫ ٢طويّ حكٌخٍحً ؿي٣يسٝ ،هخٍؽ ٓلخًخس ح٥هَ .
حَُؿٞع حًُٔ ٠خٍ ؿ٘زٌِٓ ١٬ق ٔ٤ٓ٫ ،خ ك ٢ظَ ٌٛح حُلَحؽ حٌُ٤ٗ ًَ ٞٛ ١ت ح ٫حُٔ٤خٓش .

وّبي جٕجالؽ آِٓ ثبالٔغبْ ٚثبٌزطٛس ٌٚىِٓ ...برا وبْ ع١مٛي دٛي ِب ٠زجٗ اٌ ٗ١اٌؼبٌُ اٌَٛ١؟  -االعزبر
عؼ١ذ اٌغض
ُوي حكظَ حٔٗ٫خٕ ك ٢كٌَ ًٔخٍ ؿ٘زٝ ١٬ك٠ٗ ٢خُ ٚحُـخ٣ش ح.٠ٔٓ٧
ٝػِٟٞ ٠ء ٌٛح ح٫ىٍحى ٗيى ػِٓ٬ٓ ٠ش ٌٛح حٔٗ٫خٕ ؿٔي٣خ ً ٝكٌَ٣خ ً ٝػوِ٤خ ً ٝر٤ج٤خً ٌٙٛٝ .حُٔٓ٬ش كٍ ٢أ،ٚ٣
 ٢ٛحٓ٫خّ ُزوخء حٔٗ٫خٕ ٝ ،ٙٞٔٗٝطط ٍٞحُـٔخػش ٝحُٔيٗ٤ش.
ٝحٔ٣خٕ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬رؤ٤ش حُ٘و٤ٜش حُزَ٘٣شٝ ،رل٤خس ًَ ًخثٖ رَ٘ ١ىكؼ ٚحُ ٠حُؼَٔ ُظلَ َ٣حٔٗ٫خٕ ٖٓ
حُؼزٞى٣ش ٖٓٝ ،حُزئّ ٝحَُٔٝ ٝحُـٞعًٌُٝ ،ي ٖٓ حُوٞف ػِ َ٤ٜٓٝ َٙ٤ٜٓ ٠ػخثِظٔٓٝ ٚظوزَ ح٫ٝى،ٙ
ٝطلٌَٛ َ٣ح حٔٗ٫خٕ ٖٓ حُـ ٖٓٝ َٜحُزطخُشٝ ،ح٠٣خ ً ٖٓ ٟ٘ي ح٫٫ص حَُٔٛوش ٧ؿِٜط ٚحُـٔي٣ش ٝحػٜخرٚ
ٍٝٝك ٖٓٝ .ٚحُٔٞحهق حُظ ٢حطوٌٛخ كٌٛ ٢ح حُٔ٤خم ًٌَٗ:
 -1حُٔلخكظش ػِ ٠حُؼ٘ َٜحُزَ٘ٝ ١هٞطٝ ٚك٣ٞ٤ظ ٖٓ ٚه ٍ٬حُؼ٘خ٣ش حُٜل٤ش ٓ َ٘ٗٝزخىة حُٞهخ٣ش،
ٝحُؼَٔ ُِظوِ ٖٓ ٚحَٓ٫ح ٝحٍُٞحػ٤ش ٝحُؼ٘خ٣ش حُٔ٘ظٔش رخَُ٣خٟش حُـٔي٣ش ٝحَُٝك٤ش.
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 -2حُظؤً٤ي ػِ ٠ح٤ٔٛش حٍطزخ ١حٔٗ٫خٕ رخ ٍٝ٫ك٣ ٜٞل٤خ رخُٔخء ٝحُـٌحء ٝحُٜٞحء ٌُُٝي ٫ري ٖٓ حُٔلخكظش
ػِ ٠حُز٤جش ًؼ٘ َٜحٓخٓ ٢ك ٢ك٤خس حٔٗ٫خٕ (ًظخد حىد حُل٤خس – )18 .ٙ
 -3حُظ٘ي٣ي ػِٓ ٠زيأ حُلَ٣خص ٝحُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٓ ،طخُزخ ً رخُٔٔخٝحس ؿ٣َٛٞخ ً
ٝرخكظَحّ ؿٔ٤غ كَ٣خص حُلَى حُٔليٝىس رلَ٣ش ح٫هَٝ ، ٖ٣رٔوظ٤٠خص حُو َ٤حُؼخّ.
 -4حُٔطخُزش رَ٘٘ ٝطؼٔ ْ٤حُظؼِ ْ٤ػِ ٠حُـٔ٤غ ًًٍٞحً ٝحٗخػخ ً حىٍحًخ ً ٓ٘٤ٔٛ٧ ٚش حُٔؼَكش ٝحُؼوخكش ٝحُظؼِْ٤
ُظط َ٣ٞحٔٗ٫خٕ.
ٝكٗ ٢يٝس ُ ٚك ٢ىحٍ حُظَر٤ش ٝحُظؼِ ْ٤ح٤ٓ٬ٓ٫ش كَ١ ٢حرِْ رظخٍ٣ن  1965/2/16رؼ٘ٞحٕ "حُظَر٤ش ٝحُ٘زخد"
هخٍ " :حٕ حُظَر٤ش  ٫ط٘ل َٜػٖ ًٗٞ٘٤ش حٔٗ٫خٕ ،ح ١ػٖ طلظق ٓويٍٝحطٝ ٚطٗ ٍٜٙٞوٜخ ً

ٞٓٝح٘١خ ً ٝػوٓ ً٬ظو٤ٜخ ً ٓٝظلٜٔخ ً ٘ٓٝظٔخ ً ٓٝزيػخ ً ٝهِزخ ً ٘٣ز٣ٝ ٞلّْ رؤٍكغ ٓ٘خػَ حُل٤خس ٝحُٔلزش حُـخٓؼش ُٜخ
ؿٔ٤ؼخً ".ػْ حٟخف ك٤ٓ ٢خم  ٌٙٛحُ٘يٝس "كخَُٔكِش حُظ َّ ٔٗ ٢رٜخ كٔٓ ٢خٍ حُظط ٍٞحُوخثْ طلظَ ٢ٛ ٝح٠٣خ ً
حُؼٞىس حُٞٓ ٠حؿٜش حُظَر٤ش حُٔيٍٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٓٞحؿٜش ؿي٣يس ؿي٣ش ،كٓ ٢خ ٗؼخٗ ٖٓ ٚ٤حٗل٬ص ٓوخْ٤٣
حُٔيٗ٤ش ٝك ٠ٟٞطٞؿٜخطٜخ ٝػٔخٛش ٓخ ٣ٝ َٙ٘٘٣ؼٔٔ ٚح٫هظٜخى حَُأٓٔخُ ٢حُظـخٍ ١حُٔظلٌْ رٔ َ٤ٜحُ٘طَ
حً٫زَ ٖٓ حُؼخَُْٓ ٍٝ٧ٝ .سٍ ،رٔخ ك ٢حُظخٍ٣نٗٝ ،ظ٤ـش ُ ٌٜٙحُٔلخ ْ٤ٛحُوخ١جش ُِلَ٣ش حُلَى٣ش ُِٝل٠خٍس
ُِٝظٔظغ ُِٝؼٜ٘٣ ،ٖ٤ي حٔٗ٫خٕ حُٔؼخٛ َٛيّ حُظوخُ٤ي ٝحٗ٤ٜخٍ ػ٬هخط ٚرخُؼخثِش ٝرخُٔـظٔغ ٝرخُظَحع ٝرخُظخٍ٣ن،
كَٓ ٢ػش ٌِٓٛش ٖٓ حُظزيٍ ٝحُظط ٍٞطلَٔٛخ كؼَ حً٫حػش ٝحُٔٔ٘٤خ ٝحُظِلِٝ ٕٞ٣حٌُظخدٝ ،حٗؼيحّ حُظَر٤ش ك٢
حُٔيٍٓش حُلي٣ؼش ٝطلخهْ حُٔٝ ٢ٛ٬كٔخىٛخٝ ،حرظؼخى حٔٗ٫خٕ ػٖ حُطز٤ؼش٤ٓٝ ،طَس حُ٥ش حُٔظِح٣يس ٝحُيػخ٣ش
حُظـخٍ٣ش ػِ ٠ك٤خطٝ ٚحٗلٜخُ ٚحًؼَ كخًؼَ ػٖ حُظؼخُ ْ٤حُوِو٤ش ٝحُي٤٘٣ش ٝػٖ حُظوِ٤ي حُِٔٝ .ْ٤حُظَر٤ش حُٔيٍٓ٤ش ٫
ط٘ل َٜحريحً ػٖ حُظَر٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔيٗ٤شٝ .حٕ ُْ طظوٌ حُيٝ ٍٝحُ٘ؼٞد حُل٤طش كٓ ٢ؼخُـش ٗئ ٕٝحُظَر٤ش
كخٕ حُؼخُْ ٜٓ٘٤ي حٗ٤ٜخٍحً ٗخُِٓٔ ً٬ـظٔغ ٔٗ٬ُٝخٕ ُِٝل٠خٍسٓٝ ،ظوغ ًخٍػش حهطَ ٝحٗي كظٌخ ً ٖٓ حُلَد
حُ٘٣ٝٞش ًحطٜخ٣ ُٖٝ .ل٤ي حً ًحى حُظِ ٢ٜر٘ظخؽ حُظطز٤وخص حُؼِٔ٤ش ح٫هَ٤س ٝحُظِٔ ٢رٔويٍٝحص حُٔيٗ٤ش حُٔخى٣ش".
ٝك ٢رلغ ٍُٝ ٚى كً ٢ظخد "كَٓ ٢حه ٢ح 47 .ٙ "ْٓ٫طلض ػ٘ٞحٕ "ً٤ق ٗز٘ ٢حُٔـظٔغ حُٔوزَ" ٫كع ًٔخٍ
ؿ٘زُ" :١٬وي ًخٕ ٓ٫ظؼٔخٍ حُ٥ش حػَ ػٔ٤ن ك ٢طط ٍٞحٔٗ٫خٕ ٝحُٔـظٔغ حُزَ٘ .١حً حٕ حٔٗ٫خٕ حٌُ ١حريع
حُ٥ش ّ ٓٝوَ ُٔ٘٤جظ ٚه ٟٞحُْ٘ٔ حُٔيهَس رخُللْ ٝحُِٞ٣ص ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔٞحىٓ ،خ ُزغ حٕ حٗظز ٚحُ ٠حٕ حُ٫ش
هي ٓ ّوَط ٚريٍٛٝخ ٝهِوض ُ ٚكخؿخص ؿي٣يس حٛط٘خػ٤ش طظٌخػَ ًَ ٝ ،ّٞ٣ط٤ٜؾ كٗ ٢لٔ ٚهٍٝ ٟٞؿزخص ٫
طؼَف حُ٘زغ  ٫ٝحُو٘خػش٤٠٣ .غ ُٜخ ػوِ٣ٝ ٚلخٍ كٜ٤خ هِز٤ٜٓٝ .ٚزش حُ٫ش حٌُزَ ٟحٜٗخ حرؼيص ح٘ٓ٫خٕ ػٖ
ح ٍٝ٫حُظٜٓ ٢ٛ ٢يٍ ُٔ٘طوٝ ٚهٞطٓٝ ٚيحٍ ك٤خط ٚحُطز٤ؼ ٌٙٛ .٢حُ٫ش ريُض ًِ٤خ ً حٓخُ٤ذ حُٔؼ٘٤ش حُلي٣ؼش
ٝحٜٓٔخ ٝحٝؿيص ك ٢حٔٗ٫خٕ ٗؼٍٞحً حؿظٔخػ٤خ ً ؿي٣يحًٟٝ ،خػلض حٌٓخٗ٤خص حٔٗ٫خٕ حُ ٠ىٍؿش ٣ ٫ظٍٜٛٞخ
حُؼوَ .ؿ َ٤حٕ ًُي ك ّ ٍٞحُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش حُٔظويٓش ٓ٤يحٗخ ً ٝحٓؼخ ً ُِزطخُش رؼي حٕ حٛزق حُؼَٔ ٌٓ٤خٗ٤ٌ٤خً،
ٝحرؼي ٓخ  ٌٕٞ٣ػٖ ًَ ٗؼ ٍٞرخُل٤خس".
ّ
ٓوخ َ١حَُٜحع ر ٖ٤حٔٗ٫خٕ ٝحُ٫ش حُظ ٢ط٘زُّٜ ٚخ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كٓ ٢ظ٘٤خص حُوَٕ حُٔخٝ ،٢ٟكٌٍ ٖٓ
حٗؼٌخٓخص ٌٛح حَُٜحع ػِٔٓ ٠ظوزَ حٔٗ٫خٕ ٝحُٔـظٔغ ،رَ ٖٛطط ٍٞحٟٝ٫خع ك ٢حُؼخُْ حُ ّٞ٤حٜٗخ ًخٗض ًِٜخ
كٓ ٢لِٜخ.
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كخًٌُخء حٛ٫ط٘خػ ٢حٌُ ١طظط٘ٓ ٍٞظـخط ٚرَٔػش ٌِٓٛش ٖٓ ٗؤٗ ٚحٕ ٣ـؼَ ح٫٫ص حًٌُ٤ش كخَٟس حٔ٘٣خ ًخٕ
ك ٢ك٤خط٘خ حُ٤ٓٞ٤ش ٓٔظوز .ً٬ك٤غ ٓ٘ٔظؼ ٖ٤رخَُٝرٞطخص ك ٢حُٔ٘خٍُ ٝحُ٘ٞحٍع ٝحُٔئٓٔخص ٓغ ٓ٤خٍحص ًحط٤ش
حُو٤خىس ك ٢حُطَهخص ٝحُٔٔظ٘ل٤خصًٔ ،خ كٓ ٢خثَ َٓحكن حُٔي٘٣ش٣ٝ .ظليع حُؼِٔخء ٝحُزخكؼ ٕٞػِ ٠حٕ حُٔٔظوزَ
هي ٜ٘٣ي حهظَحع حؿِٜس حٓظ٘ؼخٍ هخىٍس ػِ ٠حَُإ٣ش ٝحٓ٫ظ٘ظخؽ ٓؼَ حُزَ٘ٝ ،رخٗ٫ظظخٍ طٗٞي حؿِٜس حُٜخطق
حًٌُ ٢حٕ طٜزق ًٍ٘خ ً حٓخٓ٤خ ً ك ٢حُظط ٍٞحٌُز َ٤كٓ ٢ـخٍ ط٘و ٚ٤حَٓ٫ح ٝحُِٔٓ٘شٝ ،حؿِٜس حُظَ٣ٜٞ
حُطز٤ش ٝحٓ٫ظ٘ؼخٍ حُٜٞطَ٠ُ ٢رخص حُوِذ ٝه٤خّ حىحء حَُثظ ،ٖ٤حٓ ٝؼَكش ٗٔزش حٌَُ٣خص حُلَٔحء ك ٢حُيّ
ٝكظ ٠ط٘و ٚ٤طَهن حُؼظخّ.
ٝحُٔئحٍ حٌُز" :َ٤حُ ٠ح٤ٓ ٖ٣ئى ١حًٌُخء حٛ٫ط٘خػ ٢حُ ٠ؿخٗذ حكيحػ١ ٚلَس حٗظخؿ٤ش ًزَ ٟطو ٢٠ػِ٠
حُٞظخثق كظ٘٘ؤ ١زوش ٝحٓؼش ٖٓ حُؼخ ٖ٤ِ١ػٖ حُؼَٔ ٓغ ٘ٔ٤ٛش ٗوزش ٖٓ ٓخٌُ ٢آ٫ص حًٌُخء حٛ٫ط٘خػ٢؟ َٛٝ
ٓ٤ظـِّذ حَُٝرٞص ػِ ٠حٔٗ٫خٕ؟"
ًٔخٍ ؿ٘زً ١٬خٕ حػِٖ ك ٢ر٤خٗ ٚحَُثخُٓ٘ٔ ٢ش ٓ1960لٌٍحً" :حٗ٘خ حُٗ ّٞ٤ؼ ٖ٤كَٓ ٢كِش حٗظوخٍ ػخُٔ٤ش هي ٫
ط٘خرٜٜخ ح٣ش َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُظط ٍٞحُزَ٘ ،١ك٘لٖ كؼٗ ً٬ؼ ٖ٤ػِ ٠كخكش ح٫هظ٤خٍ ر ٖ٤حُيٓخٍ ٝحُل٘خء
حُ٘خَٓ ُِـْ٘ حُزَ٘ٝ ،١ر ٖ٤حٗط٬هش ؿي٣يس ٛخثِش ٣ ٫ظٍٜٛٞخ ػوَ رَ٘ ،١طظـٔغ كٜ٤خ ٝط٘لٖٓ َٜ
حُطخهخص  ٖٓٝػٞحَٓ حُظويّ ٝحَُهٝ ٢حُظزيٍ ٝحُظـٓ َ٤٤خ ُْ ٣ظٞكَ ُِزَ٘٣ش ٌٓ٘ ٗ٘ٞثٜخ ػِٝ ٠ؿ ٚح".ٍٝ٫
ٌٛح ٓخ طٞهّؼٓٝ ٚخ ك٣ٝ َٜل َٜك ٢حُؼخُْ حُ ،ّٞ٤كبُ ٠ح ٖ٣حَُٔ٤ٜ؟
إٌٙذٚع١خ ٚسٚح وّبي جٕجالؽ ف ٟروشا٘ب اٌـ -100اٌّذبِ ٟفؤاد طٔ .بط١ف
ػ٘يٓخ ُٞ٣ي ١لَ ك ٢ػخثِش ٘ٛي٤ٓٝش أٓ ٍٝخ ٣و ّٞر ٚحُٞحُيحٕ ٣ُ ٞٛخٍس حُلٌِ ٢ح ٝحُؼَّحف ( ٞٛٝاهظٜخٙ
ٍٝكخٗ ٢ك ٌٙٛ ٢حُٔـظٔؼخص) ٩ػ ٚٓ٬رٞهض ٌٓٝخٕ حُ٫ٞىس .ػ٘يٛخ ّٕٞ ٌُ٣ ،حُلٌِ ٢حُوَ٣طش حُلٌِ٤ش ُِطلَ
٣ٝ Astrological Chartي ٍُُٜٓخ كٔذ حُظؼخُ ْ٤حُلٌِ٤ش حُٔظ٘ؼزش ُ٣ٝؼِِْ حُٞحُيَ ٖ٣ػٔخ ٓظٌٌٛ ٍٞ٤ٓ ٕٞح حُطلَ
ٝأ١زخػٓٝ ،ٚخ  ٢ٛحُٔلطخص حُزخٍُس ك ٢ك٤خطٓٝ ،ٚخ  ٞٛحُٔطِٞد ٜٓ٘ٔخ ُٔٔخػيط ٚػِ ٠اطٔخّ هيٍ ٙػِ ٠أكَ٠
ٝؿ ،ٚاكظَحٓخ ً ٌُِخٍٓخ ٓٝ Karmaـٔٞػش حٌُٔٔٔخٍُ Samskarasحُظٞٓ ٢ف طٔ( َُّٙ٤حٌُٔٔٔخٍُ ٢ٛ
ٓـٔٞػش حُٔٝ ٍٞ٤حٗ٩طزخػخص حَُه٤وش حُظ ٢طظٌٜ٘ٓ ٕٞخ حُ٘لْ ػ٘ي طـٔيٛخ كٌٛ ٢ح حُؼخُْ حُٔخى.)١
رذبفع روشٚ ٜالدح "اٌشٚح اٌفشد٠خ" ػٍ ٝأّ٘١زٙب ثؼذ اٌٛفبح
ٝطُٜزق ًًَ ٟحُ٫ٞىس ٓ٘خٓزش ُِؼٞىس حُ ٠حٌُحص ٝطٌَ ْ٣حُ٘لْ حُظ ٢هِوٜخ هللا كٌٛ ٢ح حُظخٍ٣ن .كخ ْٛ٧كٔذ
حُظوِ٤ي حَُٝكخٗ ٢حُٜ٘ي ١حُٜ٘ي ٢ٛ ٢ٓٝحُ٘لْ ٝحَُٝف ٫ ،ح٧رؼخى حُٔخى٣ش ٝحُؼخثِ٤ش ٝح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُلٌَ٣ش
حُِحثِ ٖ٤حُظٗ ٢ظٔٔي رٜخ ػخىس رٔزذ ؿِٜ٘خ ٝطؼِّو٘خٌُُ .ي ك ٢حُظوِ٤ي حُٜ٘ي ،٢ٓٝحٌُ ١طـٌ ٚ٘ٓ ٟحُٔؼِْ ًٔخٍ
ؿ٘زٓٝ ١٬خٍٓ ٚربكظَحّ ًِّٝ ٢طؼ ّٔن ك ٚ٤رٍٜٞس ِّٓٔ٤س ٘ٓٝؼّش ،طزو٫ٝ ًًَٟ ٠ىس "حَُٝف حُلَى٣ش" ٓلخكظش
ػِٓ ٠ؼ٘خٛخ ٝأ٤ٔٛظٜخ رؼي حُٞكخسٜٗ٧ ،خ َٓطزطش أ ً٬ٛرخَُٝف  ٫رخُزؼي حُٔخى...١
حُ ،ّٞ٤اًح ٓخ أٍىٗخ كواخ ً طٌاٍَٝ ْ٣ف ًٔاخٍ ؿ٘از ١٬رٔ٘خٓازش ًًاَ ٟطـٔايٛخ ػِا ٠ح٘ٓ ٍٝ٧اٌ ٓجاش ػاخّ ،ػِ٘٤اخ
أ٠٣اخ ً حٗ٩لظاخف ػِاا ٠ػخُ ِٔا ٚحَُٝكاا ٢حُٜ٘يٓٝاٝ ٢طواي َ٣حُٜاايح٣خ حٌُؼ٤اَس ٝحٌَُٔ٣ااش حُاٌ ١طِوخٛاخ ٓااٖ ٛاٌ ٙحُظوخُ٤ااي
ٝهيٜٓخ ُ٘خ ؿٔ٤ؼخ ً ًِز٘خُٗٝ ٖ٤٤ز٘خٗ٤خص ،ك٤ٓ ٢اخى ٖ٣حُٔؼَكاش حَُٝك٤اش حُـّ٘٤اش حُظاً ٢ظاذ ػٜ٘اخ ١ٝزّوٜاخ كا ٢ك٤خطاٚ
َ٤ٔٓٝط.ٚ
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ُْ  ٌَٔ٣حٍ 60ػخٓخ ً ٓؼ٘خ ك ٢ىٗ٤خٗخ ًَٝ ٌُٖ ،ٌٙٛفٗ ،لظلَ حُ ّٞ٤رًٌَ٫ٝ ٟىطٜخ حٍٛ ،100آ ٞاخ ُحٍ ٣ؼخ٘٣ا٘خ
٘٣ٝخًٍ٘خ ً٘ ُٞحُٔؼَكش ٝحَُٝكخٗ٤ش حُظ ٢كِٔظٜخ ٍٝك ٚك ٢هِز٘خ َٗ٤ٟٔٝخ ٍٝٝك٘خ ٫ٝ ،طِحٍ...
ِب ٘ ٛاٌز٠ ٞزم ّّض؟
ٖٓ حُٔظيحُ ٍٝي ٟحُـٔ٤غ إٔ حُظو ّٔٓ ٞٛ ٚاٖ حُٔؼظوايحص حٓ٧خٓا٤ش كا ٢حُٜ٘يٓٝا٤شٌُ .اٖ ٓاخ ٛا ٞحُاٌ٣ ١اظو ّٔٚ؟
حُـٔي؟ ١زؼخ ً  .٫حُ٘و٤ٜش حُِٓ٘٤ش ٝحُلٌَ؟ ح٠٣خ ً  .٫حٌُ٣ ١ظو ّٔ ٞٛ ٚحَُٝفٝ .كا ٢حُٔؼظواي حُٜ٘يٓٝا ٢حُاَٝف
طظؼي ٟحُٔٞص حُِٓ٘ٝ ٢طزو ٠كٗٞ٘٤ً ٢ظٜخ رؼي حُٔٞص ،هزاَ حُاظو ّٔ ٚحُـي٣ايٝ ،أ٠٣اخ ً ها ٍ٬أ ١طو ّٔا٫ ٚكان...
طٌاااَ ْ٣أكاااي ٟحُااا٫ٞىحص حُٔخى٣اااش ُِاااَٝفً ،خُاااًٌَ ٟحٍٛ ،100اااٞطٌَُِ ْ٣اااَٝف أٔ٘٣اااخ ٝؿااايص كااا ٢حَُٔحكاااَ
ٝحُظؤٜخص حُ٬كوش ...كظٌَ٘ٔ٣خ َُٝف ًٔخٍ ؿ٘ز ٖٓ ١٬هٛ ٍ٬اٌ ٙحُاًٌَ ٟحُ٤اٛ ،ّٞا ٞطٌاٍَٝ ْ٣كاخٗ ،٢كؼِا٢
ٝكو٤و ٫ ،٢كخٍم أًخٕ ًلَى ٓخ ُحٍ ٓٞؿٞىحً ؿٔي٣خ ً ٓؼ٘خ ،أ ٞٛ ٝكخٍه٘خ ك ٢آًحٍ ...1977
ُٝيص طِي حُ٘لْ حُِٔ٤٤س ػخّ  ٢ٛٝ 1917طٜز ٞاُ ٠أٍكاغ ٓاخ ٌٔ٣اٖ إٔ طٜاز ٞحُ٤ا ٚحُاَٝف .آظٌ٘الض ػخُٜٔاخ
حُيحهِ ٢كظِٛٝ ٠ض حُ ٠أٍه ٠حُٔ٘خرغ حَُٝك٤ش٘ٛ ٖٓٝ .خى طٟٞلض ٍٓخُظٜخ ٝحُويٍ حُظًَٓ ٢ض ٗلٜٔخ ُ:ٚ
طز ّٞء حُِػخٓش حُؼخثِ٤ش ٝحُو ٝٞكٓ ٢ؼظَى حُٔ٤خٓش ٝحُ٘٘اخ ١حُلِراٝ ٢كظا ٠حُلاَدٝ ...حٓ٩ظ٘اٜخى ،اكظَحٓاخ ً
ُِيحٍٓخ ٌُِٝ Dharmaخٍٓخ ُِٝويٍ ح.٢ُٜ٩
ًٔخٍ ؿ٘ز َُٜٔ٣ ُْ ١٬أريحً حُٔٔخٍٓخص حَُٝك٤ش حُوخٛش ػِٗ ٠اظ ٠أٗٞحػٜاخ ،كطزّان كا ٢ك٤خطا ٚحُوخٛاش هٞحػاي
حُـٌحء حُٔظّزؼش ٖٓ حُٞ٤ؿٓٝ ، Yogis ِ٤خٍّ حُٞ٤ؿخ ٝحُظؤَٓ ربٗظظخّٝ ،أُّاق ٘ٗٝاَ حُؼي٣اي ٓاٖ حٌُظاذ حُظؼو٤ل٤اش
ٍٝك٤خ ً ٝطاَؿْ ٝهايّ حُؼي٣اي ٓاٖ حٌُظخراخص حُٜ٘يٓٝا٤ش حُا ٠حُـٜٔا ٍٞحُِز٘اخٗٝ ٢حُؼَراٝ .٢اهظِا ٠ر٘لٔا٤ُ ٚا ّٞكا٢
حٓ٩زٞعٌ٣ ،ا ٕٞهُ٬ا ٚكاَحً ٓاٖ ه٤اٞى ٓظطِزاخص حُِػخٓاش رٔؼ٘خٛاخ حُ٠اّ٤ن ،هَ٣زاخ ً ٓاٖ حُواخُن٣ ،ظؤٓاَ رؼظٔظا.ٚ
ٝحًؼَ ٖٓ ًُي ٗظْ ٗ٘خ ٚ١رطَ٣وش طٔٔق ُ ٚرِ٣خٍس حُٜ٘ي ربٗظظاخّ ٝحُـِا ّٞحُا ٠ؿخٗاذ ٓؼِٔا ٚحَُٝكاٗ ٢اَ١
أطٔ٘٘يح ُلظَحص ِ٣ٞ١اش .كلظا ٠كا ٢ه٠اْ حُٔٔائ٤ُٝخص حُٔ٤خٓا٤ش ٜ٘ٓ ٝاخ حُُٞحٍ٣اشً ،اخٕ ٣ـ٤اذ كاٍ ٢راٞع ىفء
حَُٝكخٗ٤ش حُٜ٘ي٣ش ُؼيس أٓخر٤غ أك٤خٗخً.
ِخبئٔ ً١ؼّ١خ ػٓ وّبي جٕجالؽ
٣وٓ ٍٞوخثٗ َ٤ؼٔ٤ش ػٖ ٛي٣ؤً ٚخٍ ؿ٘ز ١٬كٓ ٢و ِيٓش ًظخد "كَف":
" ،ٞٛٝ ...كٞم ًُي ،حَُؿَ حُٔظٜٞف حٌُ٣ ١ظؼ٘ن حُلٌٔش ٔ٣ٝظوٜ٤خ ٓاٖ ٜٓاخىٍٛخ حُيٍُ٣اش حُٔزخكاش ُِؼوا٬ء
ٝحُٔلـٞرش ػٖ حُئٛخءٓ ،ؼِٔخ ٔ٣ظوٜ٤خ ٖٓ "رٞح "ٖ١حُٔٔ٤ل٤ش ٝحٝ ،ّ٬ٓ٩روخٛش ٖٓ حُل٤يح حُٜ٘ي٣ش ٓٝخ ٣ظلَع
ػٜ٘خ ٖٓ َٟٝد حُٞ٤ؿخ ٝحُل٤يٗظخ – أىك٤ظخ.
ٝحُٔؼَٝف ػٖ ًٔ خٍ ؿ٘ز ١٬أٗ ٚرَٝكاٌ٣ ،ٚاخى ٌ٣ا ٕٞأٝػان ٛاِش رخُٜ٘اي ٓ٘ا ٚر٘١ٞاُ ٚز٘اخٕ ٝؿ٤آَ ٙاٖ حُاي٣خٍ
حُؼَر٤ش .كؤِخ ٘٣و ٢٠ػخّ  ٍِٝ٣ ٫ك ٚ٤حُٜ٘ي َٓ ُٞٝس ك٤غ ٣ـظٔغ رٞحكي أ ٝأًؼَ ٖٓ كٌٔخثٜخ حُزخٍُ"...ٖ٣
ٌ٘٘ٔ٣خ إٔ ٗٔظوِ ٚإ حٓ٫خّ أٍ ٝأّ حُو ٢٤أ ٝحُوِل٤ش ٌَُ ٗ٘خ١خص ٝارظٌخٍحص ٝاٗـخُحص ًٔخٍ ري حُِػْ٤
حُٔ٤خٓ ٢حُٔٔ ِ٤٤كُ ٢ز٘خٕ ًٔخ ػَك ٚحُـٔ٤غً ،اخٕ ٓ٘زؼا ٚحَُٝكا ٢كا ٢حُٜ٘ايٝ ،حُؼٔان حُ٘اخىٍ حُاٌ ١أظٜاَ ٙكا٢
آظ٤ؼخد أٍكغ ٓزخىٟء حُلٌٔش ٝحُٔؼَكش ٔٓٝخٍٓظٜخ ٝططز٤وٜخ كً ٢خكش ٗ٘اخ١خط ٚحُ٤ٓٞ٤اش حُؼي٣ايس ،كظا ٠حُؼخى٣اش
ٜٓ٘ااخ .كٌااَ ٓااٖ ػااخ ٖ٣حَُؿااَ ٣وزَٗااخ ً٤ااق ًااخٕ ٣طزّاان رؤٗخهااش ِٓلظااش هٞحػااي آىحد حُل٤ااخس٤ًٝ ،ااق ًااخٕ ٣لااخٍٝ
ريرِٓٞخٓ٤ش ٍٝهش اٗٔخٗ٤ش ٝط٣ٌٜذ" ،طَٔ "َ٣رؼ ٞحُٜ٘خثق حُٞ٤ؿّ٤ش ُٖٔ ك ُٚٞطظؼِن رخُظـٌ٣ش حُ٘زخط٤ش ،رخُظ٘لْ
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ّ
آظ٘اق أٗآ ٚل٤ا ٌي ُا٣ٝ ٚظ٘خٓاذ ٓاغ
حُِٔ ،ْ٤رلٞحثي حُظؤَٓ ٝرظٌ ًَّ ٝاكظاَحّ حُوايٍس ح٤ُٜ٩اش ...أهظاخٍ ٌُاَ كاَ ٍى ٓاخ
ؿ٣ُٜٞظٓ٪ُ ٚظ٤ؼخد ٝحٓ٩ظلخىس...
أب ٌغذ اٌجغذ ٌٚغذ اٌذٛاط ٌٚغذ اٌفىش ...أٔب اٌشٚح األثذ٠خ
كً ٢ظخد "كٞحٍ رًٔ ٖ٤خٍ ؿ٘زٝ ١٬حُلٌ٘٘٣ًَ ْ٤خٓ٘ ٕٞك ٢حُٜ٘ي  -حَُكِاش حُٝ٧ا( "٠حُٜاللش  )36-37ػا ّيى
ًٔخٍ ري رؼ ٞحُظ٤ٛٞخص حُ َؼ َِّٔ٤ش ُٓ ٖٓ ٚؼِّٔٝ ،ٚؿخء ك ٢أ٤ٛٝ ٍٝظٓ ٖ٤خ ٗ ٜٚأ ٝكلٞحُٜ٘" :ٙق ٓخػش ك٢
ًَ  ،ّٞ٣ك ٌَِّ أٗي ُٔض حُـٔئُٝ ،ض حُلٞحُّٔٝ ،ض حُلٌَ .اطزغ ٝؿٜش ٗظَ حُ٘خٛي ػًِ ٠اَ ًُاي .ها َّ ىحثٔاخ ً
ُ٘لٔي ٢ٌ٘٘ٔ٣ ٫ :إٔ أً ٕٞحُٔل ٌَّ ٝحُٔظلْٔ ٝحُلخػَ ٝحُٔظٔظِّاغ ٝحُٔظاؤُّْ .أٗاخ حُاٞػ ٢حُ٘اخٛي ػِاً ٠اَ ًُاي".
(أ ١حَُٝف)
ٝؿخء ك ٢حُل َٜح ٖٓ ٍٝ٧حٌُظخد حً ٖٓ ٍٝ٧ظخد "أطٔخ ىٍٗخٕ" ُ٘اَ ١أطٔخٗ٘ايح ٛٝا ٞحُٔؼِاْ حَُٝكأٌُ ٢اخٍ
ؿ٘زٝ( ١٬هي طَؿْ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ر٘لٌٔٛ ٚح حٌُظخد حُو ّْ٤حُ ٠حُؼَر٤ش):
" -1حُ٘ل ّٞحُلَى٣ش ًؤٓٞحؽ حُزلَ ،طؤط ٢حُ ٠حُٞؿٞى ،طؼِ ٞػْ طٜز ،٢طظؼخٍى ٓغ رؼٜ٠خ ،ػْ طٔٞص.
 -2ػ٘يٓخ طَططْ حٞٓ٧حؽ رخُ٘خ١ت ،طٔظِ٘ف ًحطٜخ ،كظؼٞى ٓظؼزشًٜٞ٘ٓ ،ش ط٘٘ي حَُحكش ٝحٌٌُٔٛٝ ،ّ٬ح حُ٘لّٞ
حُلَى٣ش...
 -4حٞٓ٧حؽ طُٞي ٝطٔٞص ك ٢حُزلَٝ ،حُ٘ل ّٞحُلَى٣ش طُٞي ٝطٔٞص ك ٢حُٔ"....٠ُٞ
أٓخ ك ٢حُل َٜح ٖٓ ٍٝ٧حٌُظخد حُؼخٗٗ ٖٓ ٢لْ حُٔئُق ،ك٘وَأ:
" -1إ حُلٌَ حٌُُّٞ٣ ١ي ح٧كٌخٍ ٝحُؼٞح١ق ُ ْ٤أٗخ.
 -2أٗخ ُٔض ؿٔيحً  ٢ُ ْ٤ُٝؿٔي ،أٗخ ُٔض كٌَحً  ٢ُ ْ٤ُٝكٌَ ،أٗخ ُٔض حُٜخٗغ  ٫ٝحُٔظٔظغ ...أٗخ ٝػ٢
١خ٣ ٫ ،َٛؼَف حُظزيٍ ٣ ٫ٝؼَف حُِٝحٍ"...

اٌشٙبداد:
وّبي جٕجالؽِ ..برا ٠مٛي ٠ٚفؼً ٌ ٛوبْ ثٕٕ١ب ا ْ٢؟  -د .ػظبَ ٔؼّبْ
ُ
اهظَحٕ حُٔزيأ رخُٔٔخٍٓش ٝحهظَحٕ حُو ٍٞرخُلؼَ  ٫ .حُىٝحؿ٤ش
ٌُٔخٍ ؿ٘زِٓ ١٬ح٣خ ٓٝـخ٣خ ًؼَ٤س ُ .ؼَ حرَُٛخ
ك٤ًِٞٓ ٢ظ . ٚحُ٫ىٝحؿ٤ش ػ٘يٗ ٙلخم  ٞٛٝ ،أرؼي ٓخ  ٌٕٞ٣ػٖ حُ٘لخم ٝحُٔ٘خكو. ٖ٤
ٓخًح ٣و٣ٝ ٍٞلؼَ ًُ ٞخٕ حُ ّٞ٤ر٘٘٤خ كّ٤خ ً ٗ ،خر٠خ ً ٝ ،كخػ ً٬؟
طيهَ حؿ٘ز، ٢
ك ٢حُٔٔؤُش حُ٤٘١ٞش ٔ٤ٓ٫ٝ ،خ ٓخ ٣ظؼِّن ٜٓ٘خ رخُظيه٬ص ح٫ؿ٘ز٤ش ً ،خٕ ٓ٤ـ َٜرٔؼخٍٟظٌَُ ٚ
ٍ
هٜٛٞخ ً طيه٬ص ى ٍٝحُـَد ح ٢ِٔ١٫حُٔٔئُٝش  ،رخُيٍؿش ح ، ٠ُٝ٫ػٖ ٍُع حٌُ٤خٕ حُ ٢ٗٞ٤ٜٜك ٢هِذ
حَُٔ٘م حُؼَرُ ٢ل ِٜٚػٖ حُٔـَدٌ٤ُ ٌٖ٣ ُْٝ .ظل ٢رٌُي رَ ًخٕ ٓ٤زخىٍ حُ ٠طلَ ٞ٣حُٔٞحٖ٤٘١
ٝحُٔٔئ ٖ٤ُٝػِ ٠حُٞهٞف ٟي حُظيه٬ص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝاهخٓش ؿزٜش ٤٘١ٝش ػَ٠٣ش ٟي حُٔظيهِ ٖ٤حُوخٍؿَٖٓ ٝ ٖ٤٤
٣ظٞح١ؤ ٓؼ٬ًٝ ٖٓ ْٜء ٓٝظؼخِٓٓ ٖ٤لِ.ٖ٤٤
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ك ٢حُٔٔؤُش حُئ٣وَح٤١ش ً ،خٕ ٓ٤وق ٟي حٓ٩ظزيحى ٝحُظل ٌّْ ًٝزض حُلَ٣خص ٝطِ َ٣ٝحٗ٩ظوخرخص ٞٓٝحؿٜش ًُي
رخُؼَٔ ػِ ٠اهَحٍ هخٗٗ٬ُ ٕٞظوخد ٣ئٖٓ ٛلش حُظٔؼ َ٤حُ٘ؼزٝ ٢ػيحُظٝ ٚاهخٓش ؿزٜش ػَ٠٣ش ط ّْ ٠حُو٤خىحص
ٝحُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُ٘ؤٕ حُؼخّ ٖٓٔ ٣ـخٍ ٚٗٝكَٜٗ ٢س حُلَ٣ش ٝح٫كَحٍ ٝحُئ٣وَح٤١ش حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظخػ٤ش .
ك ٢حُٔٔؤُش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٔ٤ٓ ٫ٝ ،خ ٓخ ٣ظؼِّن ٜٓ٘خ رخُٔؼ٘٤ش حُ٬ثوش ٝحُٔ٠خٗخص ح٩ؿظٔخػ٤ش ٓٝوخٓٝش حُلوَ
ٝحَُٔٝ ٝحُزطخُش ً ،خٕ ٓ٤يػْ ح٩طلخىحص حُ٘وخر٤ش ك٠ٗ ٢خُٜخ ٖٓ حؿَ اهَحٍ كوٞهٜخ ٓٝطخُزٜخ  ُٞٝططِّذ ًُي
حُِـئ حُ ٠حَٟ٩حرخص ٝحُظظخَٛحص ٝح٫ػظٜخٓخص حُظً ٢خٕ ٓ٘٤خٍى كٜ٤خ ر ٬طَىى.
ك ٢حُٔٔؤُش حُو٤ٓٞش ً ،خٕ ٓٗ ًَ َٜ٘٤ؼذ ػَر٘٣ ٢خ َٟكٓ ٢ز َ٤كَ٣ظٝ ٚحٓظو٤ٓٝ ُٚ٬خىط ٚػِ ٠حٍٟٚ
ٞٓٝحٍى . ٙأُْ ٣زخىٍ كٓ ٢طخُغ ٓزؼ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٢ٟحُ ٠ىػْ حُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش ٝكٜخثِٜخ حُٔ٘وَ١ش ك٢
ٓ٘ظٔش حُظلَ َ٣حُلِٔط٤٘٤ش ؟ أُْ ٣زِؾ ىػُٜٔ٘ ٚؾ حُٔوخٓٝش كيحً كَٔ ػَ٘حص ح٫ػ٤خٕ حُٝ ٖ٤٤٘١ٞحُٔ٘خٖ٤ِٟ
حُوخىس ك ٍٞ١ ٢حُ ٖ١ٞحُؼَرٝ ٢ػَ ٟٚػِ ٠ح٩ؿظٔخع ك ٢رَٝ٤ص ٩هخٓش "حُـزٜش حُؼَر٤ش حُٔ٘خًٍش ك٢
حُؼٍٞس حُلِٔط٤٘٤ش " ٝحٗظوخر ٚحٓ٘٤خ ً ػخٓخ ً ُٜخ ؟
ًُ ٞخٕ كّ٤خ ً ٗٝخر٠خ ً ك ٢ح٣خٓ٘خ ٌُ ٌٙٛخٕ حُٜٞص حُٔي ّٟ ١ٝي حٍٛ٩خد حُظٌلٝ ١َ٤حُوز٠ش حُٔ٘خًٍش كَٟ ٢رٚ
كُ ٢ز٘خٕ ٓٝخثَ حٛوخع ىٗ٤خ حُؼَدُٝ ،لؼَ حٗ َٓ٫لٔ ٚكٝ ٢ؿ ٚهَحٍ طَحٓذ حُؼيٝحٗ ٢ك ٢ح٩ػظَحف رخُويّ
ػخٔٛش ُـ ِ "حَٓحثٗٝ "َ٤وَ ٓلخٍط ٚحُٜ٤خ ُٝ ،زخىٍ ر ٬حرطخء حُ ٠ىػْ ه ٟٞحُٔوخٓٝش حُؼَر٤ش ك ًَ ٢ح٫هطخٍ
ٝحٜٓ٫خٍ ٟي ٗظَ٣ش طَحٓذ ٝػ٘ـ٤ٜظٟٝ ٚي "حَٓحثٝ "َ٤ػ٘٣َٜظٜخ ٝػيٝحٗ٤ظٜخ حُظٓٞؼ٤ش حٓ٩ظؼٔخٍ٣ش.
ًُ ٞخٕ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كّ٤خ ً ٗٝخر٠خ ً ر٘٘٤خ ٧طوٌ ًَ  ٌٙٛحُٔٞحهق ٝهخّ رٌَ  ٌٙٛح٫كؼخٍ ر ٬طَىى .
ًٔخٍ ؿ٘زً ١٬خٕ ٍؿَ حُٔزيأ ٞٛٝص حُلن ٝحُلو٤وش ً ُٞٝ .خٕ كّ٤خ ً  ٌٙٛح٣٫خّ ُظّٔٔي رخُٔزيأ هٝ ً٫ٞكؼ، ً٬
ُٝل٠ق رٞٛ ٬حىس حُىٝحؿ٤ش رؼ ٞحُٔٔئ ٖ٤ُٝحُِز٘خٗٝ ٖ٤٤حُؼَد حُظ ٢طيّٗض حُ ٠ك ٞ٤٠حُ٘لخم ٝأ٫ػ٤ذ
حُٔ٘خكو.ٖ٤

جٕجالؽ اٌشب٘ذ ٚاٌش١ٙذ ال ٠ذزبط اٌ ٝشٙبدح ادذ – االعزبر اِ ً١خٛسٞ
ٓخًح رٓٞؼ ٢حٕ حه ٍٞػٖ حُِػ ْ٤حُ ٢٘١ٞحٌُزًٔ َ٤خٍ ؿ٘ز ٫ٝ ١٬حًٓ ٕٞوَٜحً  ٫ٝحك ٚ٤كو.ٚ
إ ؿ٘ز ْ٤ُ ١٬ك ٢كخؿش حُٜٗ ٠خىس حكي كٜ٘خىطٝ ٚ٘ٓ ٚك ٚ٤ك ٜٞحُوخثي حُٔ٘ظ َٜك ٢حُٔؼخٍى حُٔ٤خٓ٤ش كٜٞطٚ
ِ٣ ٫حٍ ّ
 َٕ٣ك ٢حًٗ ّ ٢ػ٘يٓخ َٛم ك ٢كٍ٘ ٞى ٗؼز٤ش " :ؿخء ر ْٜح٫ؿ٘ز ٢كٌِٛ٤ذ ر ْٜحُ٘ؼذ" ٝػ٘يٓخ هخٍ
"ٌُٜح ًٖ كٌخٕ ٌُٝحى ُ ٍّ كِحٍ" .حٕ ؿ٘ز ْ٤ُ ١٬ك ٢كخؿش حُٜٗ ٠خىس طِٔ ٞٛٝ ٌ٤حُٔؼِْ  ٫ٝحُٜٗ ٠خىس ؿ٘ي١
 ٞٛٝحُوخثي .حٗ٤ٜٗ ٚي حُٔ٤خىس حُ٤٘١ٞش ٝحُلَ٣ش ٝحٓ٫ظوٗٝ ٍ٬خٛي ػِ ًَ ٠حُل ٍٜٞحُظ َّ ٓ ٢رٜخ ُز٘خٕ حُلِٞس
ٜٓ٘خ ٝحَُّٔس .حٗ ٚحَُؿَ حٌَُحٓش ٝح٩رخءٍ ،ؿَ حَُ٣خىس ٝحُظلٍٍَ ،ؿَ حَُٜحع كٓ ٢ز َ٤حُلن ٝحُلو٤وش،
ٍؿَ حُ٬ٜرش ك ٢حُِٔٔخص حٗ ٚحَُؿَ حٌُ ١طـَأ ٝهخٍ كٝ ٢ؿٍ ٚث ْ٤ىُٝش ػَر٤ش ٜٓخد" :حٗخ حٍك ٞحٕ
ٌ
ٓـٖ ًز."َ٤
حً ٕٞك ٢ىُٝش ٗ ٫ظخّ ىٞٔ٣هَح٤١خ ً كٜ٤خ رَ

36

حٕ ؿ٘ز ٞٛ ١٬ىٞ٣ؿ ٖ٤حُزخكغ ػٖ حُلو٤وش ٝحُلن كظ ٠حًح ٝؿئٛخ ٛخٍف ح٥هَ ٖ٣رٜٔخ ك٤ؼ ٍٞرؼ ْٜ٠ػِ٠
َٛحكظ٣ٝ ٚلخ ُٕٞٝح١لخء كخٗ٣ٝ ٚٓٞظٜ٘ظ ٕٞػِٞٛ ٠حطل ٚػْ ٣وزِ ٕٞر ٚػِّ ٠
"ػ٬ط ."ٚك ٬كخؿش حًحً ٔٔٗ ٕ٧غ
حُ٘خّ ٓخ ٗو ُٚٞػ٘ ٚرَ حٕ ٗٔٔؼٓ ْٜخ هخٍ  ُْٜ ٞٛك٘ٓ ٢خٓزخص ػ ّيس كلٞٓ ٢حٛلخص ٍث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش هخٍ
٣ـذ" :إٔ ٠٣طِغ رٔٔئ٤ُٝش ًزَ٤س ٌُٜ٘خ ؿٓ َ٤زخَٗس ك ٢كوَ حٗظظخّ حُيُٝش ،ك ٍِٓ ٜٞكٗ ٢وٝ ٜٚك٢
طَٜك٣ٝ ٚظـِ ٠ك ٚ٤حُوِن حُ ٢٘١ٞحُوخ ٌَُ ٙأٓش ٓٝخ ٘٣لَى رٗ ٚؼذ  ٌٙٛحٓ٫ش ٖٓ ٛلخص طٔ ِٙ٤ػٖ ٓخثَ
حُ٘ؼٞد ٝحٗ ٚكٔٓ ٢خٍٓظ٬ُٜ ٚك٤خط ٚحُيٓظ٣ٍٞش حٗٔخ ٔ٣خٍّ حُٞظخثق حُؼ٬ع ح٥ط٤ش:

ٝ .1ظ٤لش حُلٌْ حٌَُ٣ ١طلغ كٞم ٓٔظ ٟٞحُلِر٤خص حُّ٤٠وش ٝحُِ٘ػخص حُٔظ٘خه٠ش ٔ٣ٝخٍّ حُظٞؿٚ
ُٜخُق حك َ٠حُؼ٘خ.َٛ
ٝ .2ظ٤لش حُوخ ٢ٟح ٍٝ٫حٌَُ٣ ١حهذ ط٘ل ٌ٤حُوٞحٗٝ ٖ٤حكظَحّ حُيٓظ.ٍٞ
ٝ .3ظ٤لش حُٔٞؿّ ٚرٌَ٘ ؿٓ َ٤زخَٗ ٍ٥حء ٓـِْ حٍُُٞحء ُٔٝوٍَحط٪ُٝ ٚىحٍس حُظ ٞٛ ٢ػِ٠
ٍأٜٓخ.
ٝػٖ ُز٘خٕ هخٍ":اٗ ٖ١ٝ ٚح٫هِ٤خص رَ٘حًٝ ،حً٧ؼَ٣خص ك٠خٍس"ٝ .رَٔحٍس كٗ ٢ل٘ٓٞخ ٗو ":ٍٞحٗ٘خ ٗٗٞي حٕ
ٌَٗٛ ٟح حًُ ٖ١ٞحط٣ ٚظل ٍٞحُ ٠حطلخى كيٍحُُِ ٢طٞحثق ٣ ٫ٝؼٔي ٘٘١ٝخ ٫كي ػِ ٠ح٬١٫م .حٕ ُز٘خٕ  ٞٛحًؼَ
ٖٓ ىُٝش ،حٗ ٚرِي حػظْ ط٘ٞع ػوخكًٝ ،٢خٕ  ٌٖٔ٣حٕ  ٌٕٞ٣حًؼَ ؿ٘ٝ ،٠رٔخ ٣ ٫وخّ ُٞ ،حٗ ٚػَف ٗلًٔ ٚخٕ
رٓٞؼ ٚكوخ ً حٕ ٣ؼط ٢حُؼخُْ حٓؼُٞش ٝحٕ  ٖ١ٝ ٌٕٞ٣حُظٞك٤ن ر ٖ٤حُؼوخكخص ٍِٓٝحً ٓل٤يحً  ٚٗ٫حٗٔخٗ ٢كوخًٌُ٘ٝ ،خ
حػط٘٤خ ٓؼ٘ ٠ؿي٣يحً ُِٔٔخً٘ش حٔٗ٫خٗ٤شٝ ،هيٓ٘خ ُِٔـظٔغ حُلي٣غ ٓؼ ً٬ػٖ ؿٔخػش ٓوظِلشٔ٤ُ ،ض ٓـَىس ك٘ي
ٖٓ ح٫كَحى ػِ ٠حُطَ٣وش حُـَر٤ش رَ طـٔؼخ ً ٖٓ حُؼوخكخص ٝػٜزش حْٓ ٛـَ٤س".
ٝػٖ حُلَ٣ش هخٍٓ ":خ ٗلغ حُوزِ ٖٓ ىٜٗٝخ" ٝحُِ٘حٛش ٝحُظو٘ق هخٍ ":ػ٘يٓخ حِٓي ٓخ ٣ِ٣ي ػِ ٠كخؿظ ٢كبٗ٢
حَٓم ؿ ُٞٝ .١َ٤حٕ ً٘ٓ ً٬خ حًظل ٠رٔخ ٣ئٖٓ ُ ٚحٌُلخ٣ش ُٔخ ػخٗ ٠حُؼخُْ حُزئّ ٝحُلوَ ُٔٝخ ٓخص حكي ؿٞػخً".
ٝػٖ حُيٝ ٖ٣حُيُٝش هخٍ ":حٕ حُظؼز َ٤حُٜل٤ق ُ ْ٤ك َٜحُي ٖ٣ػٖ حُيُٝش رَ ك َٜحُطخثلش ػٖ حُيُٝش ٝكَٜ
حُيُٝش ػٖ حُطخثلش .ك٣ ٬ـ ٖٟٔ ُٞحُ ٖ١ٞحُٞحكي ٝحُٔـظٔغ حُٞحكي حٕ  ٌٕٞ٣ ٫ؿٔ٤غ حُٔٞحٓ ٖ٤٘١ظٔخٖ٣ٝ
رخُلوٞم حُٔيٗ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش .ك ٬طلَ٣ن ٝطٔ ٖٟٔ ِ٤٤حُ ٖ١ٞحُٞحكي ٝرٞٓ ٖ٤حٞٓٝ ٖ١ح ٖ١ػِ٠
حٓخّ ٓظ َٜحُي ٖ٣ح٫ؿظٔخػ ٢حٌُِ٘ ٢ح ١حُطخثلش .كخُطخثلش ُْ طؼي ك ٢حُؼ ٍٜٞحُلي٣ؼش َٓطٌِحً ُو٤خّ حُيُٝش رَ
حٛزلض ٓـٔٞػش حُطٞحثق  ٢ٛحُظ ٢طٌَ٘ حَُٔطٌِٝ ،حٕ ك َٜحُطخثلش ػٖ حُيُٝش ٣ؼ٘ ٢حٕ حُي٣ ٖ٣و ّٞػِ٠
ح٫هظ٤خٍ ٝػِ ٠حُلَ٣ش ك ٢ح٫هظ٤خٍ حٓخ حُيُٝش كظو ّٞكٓ ٢ؼظْ كخ٫طٜخ َٗٝحثؼٜخ ػِ ٠حُ٫ظِحّ .كٌٖٔ٣ َٜ
ُِٔ٤خٓشٜٗ ٢ٛٝ ،ؾ حُيُٝش ِ٤ٓٝٝظٜخ حٕ طظٌَ٘ ُِلو٤وش ٝحُٔ٘خًز٤ش ى ٕٝحٕ طظل ٍٞحُ ٠طيؿ١ٝ َ٤ـ٤خٕ
٤ٌ٤ٓٝخك٤ِ٤ش .حٕ ُز٘خٕ ِ٣ ٫حٍ رخَُؿْ ٖٓ ٌِٗ ٚحُيٓظ ١ٍٞحُطخثل ٢حُيُٝش طظٌَ٘ ُِٔ٘خهز٤شٝ .ىػخ ؿ٘ز١٬
حُ٘خهز ٖ٤حُ ٠حٗظوخد ٖٓ ٣ظؼٜي رظ٘لَٝ٘ٓ ٌ٤ع حُٔ٠خٕ حُٜلُ ٢ـٔ٤غ حُِز٘خَٗٝ٘ٓٝ ٖ٤٤ع طؼ ٞ٣ٞحُؼٔخٍ
حُؼخ ٖ٤ِ١ػٖ حُؼَٔ َٝ٘ٓٝع حُظؼِ ْ٤ح٫رظيحث ٢ح٫ؿزخٍُِ ١ـٔ٤غ ىُ٫شً ُِٞػٗ٫ٝ ٢ظٜخٍ حُؼيحُش كٗ ٢لّٞ
حُ٘ؼذ هزَ حٗظٜخٍ ْٛكٗ ٢ل ّٞحُلٌخّ.
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ِئ٠ٛخ وّبي جٕجالؽ – االعزبر عّ١ش ػطبهلل
ًخٕ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حُطخُذ ،ح ٍٝ٧كُ ٢ز٘خٕ ،ك ٢حُزٌخُ٣ٍٞخ حُؼِٔ٤ش ٝح٧ىر٤شٝ .حٍحى إٔ ٗ ٌٕٞ٣خػَحً ٜ٘ٓٝيٓخ ً
ًٔ٤خث٤خً .أكذ حُلِٔلش ح٫ؿَ٣و٤شٝ ،أكذ حُلِٔلش حُٜ٘ي٣ش .ىٍّ ػ٘ي حُلَِٗٔ١ٝ ٖ٤٤ذ ٓ٘ ْٜاِٗحٍ ػٍِٔٝ ْٜكغ
ػِْ ُز٘خٕ .طـ٘ذ حُٔ٤خٓش ،ػْ هزِٜخ رلؼَ حُويٍ ،ػْ طز ٖ٤إٔ حُٔ٤خٓش هيٍ ه َٜحُٔوظخٍسٝ ،هيٍ حْٓ ؿخٕ ر٫ٞى
ٓٝؼ٘خ" ٙحَُٝف حُل٣ً٫ٞش".
ؿ َ٤حٕ حُٔ٤خٓش ًخٗض ػٔ ،ً٬رٔ٘٤خ حُلِٔلش ٝحُلٌَ ٝحُ٘ؼَ ٝحُؼِٗ ،ّٞـلخ ً ر ٬كيٝىٝ .حُٔ٤خٓش ًخٗض ٓ٘خؿَ
حُٜ٘خٍ ،كٔ٤خ ًخٗض حَُكؼش حُلٌَ٣ش ٛخؿْ حُل٤خس.
كٗ ٢ظ ٠حٗٞحع حُل٤خس ظَ ك١ ٢زوظٝ ،ٚك٤يحً ٜٓٔخ ً حًظظض حُـٔخٗٝ ،َ٤ٛخث٤خ ً ٜٓٔخ ٫كوظ ٚحُظٞحٝ .َٛػ٘يٓخ
ؿخد ُْ ،طؼي حُِػخٓش ػِٔخ.

وّبي جٕجالؽ :اٌفبسط اٌؼّالق – إٌبئت ِذّذ لجبٟٔ
ُ٣خٍط ٢حً ُٚ ٠ُٝ٧خٗض ػخّ ٓ 1961غ ٝكي ه٤خى ٖٓ ١كًَش حُو ٖ٤٤ٓٞحُؼَدٜٓ ْٟ ،طل ٠رٓٝ ٕٞ٠٤لٔي
حُِ٣خص ُْٝ ،أ ًٖ ك ٢حُو٤خىس ٜٓٞ٣خً٘.ض ك ٢حُظخٓؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔ ،١ك٤غ حٓظوزِ٘خ ك ٢ؿَكظ ٚحُوخٛش ك٢
حُطخرن حُؼِ ٖٓ ١ٞحُوًٝ .َٜخٕ كَٜ٣خ ً ػِ ٠حٓ٫ظلٔخٍ ػٖ حُيًظ ٍٞؿٍٞؽ كزٖ حُٔؼظوَ كٓ ٢ـٕٞ
حٗ٫لٜخٍ ك ٢ىٓ٘ن.
ػْ ريأص ػ٬هظ ٢حُٔ٤خٓ٤ش رخُوخثي حُٔؼِْ ٖٓ هٗ ٍ٬خثز ٚك ٢رَٝ٤ص كَ٣ي ؿزَحٕ ٞ١حٍ كظَس حُٔظ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ
حُٔخ.٢ٟ
أًًَ ؿ٤يحً أُٗ ٚحٍٗ ٢ك ٢ر٤ظ ٢ك ٢ػ ٖ٤حَُٔٔ٣ش ػخّ  3 ٖٟٔ ٖٓ ،1968أ٣ُ 4 ٝخٍحص هخّ رٜخ ك ٢رَٝ٤ص
ُٗ٬خٍس اُ ٠إٔ ٛئ٫ء  ْٛحُو٤خىحص حُ٤٘١ٞش حُزَٝ٤ط٤ش حُ٘خرش.
ٝأٓـَ َُِٔس ح ٠ُٝ٧أٗ ٚػَ ٝػِ ٢حُظَٗق ك ٢حٗ٫ظوخرخص حُ٘٤خر٤ش ػخّ  ًٕٞ٧ 1972ػٔخى ٫ثلش ٓٞحؿٜش
َُِثٛ ْ٤خثذ ٓ ّ٬كؤػطٜ٤خ ٌٜٗش ػَر٤ش ٗخ٣َٛشٝ .هي ٛخٍكض حُِػًٞٗ ْ٤ض ٗوٜٓٞ٣ َ٤خ أٗ٘ ٫ ٢أِٓي
ٓخُ ً٫ظٔ َ٣ٞحُ٘لوخص حٗ٫ظوخر٤شًٝ .خٕ ؿٞحر ٚإٔ ٖٓ ٣يػًٔٔ ٚخٍ ؿ٘ز٣ ٫ ١٬لظخؽ آُ ٠خٍ.
ٝهي حػظَٟض ٜٓٞ٣خ حُٔوخرَحص حُٔ٣َٜش ك ٢رَٝ٤ص ٜٗ٧خ ًخٗض طؼظزَ إٔ حُو٤خىحص حُ٘خ٣َٛش ٣ـذ إٔ طَٔ
ػزَٛخٝ ،أٗخ ُْ أًٖ ًٌُي.
ُوي ػ٘ض ٓغ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬كظَس ػوي ٖٓ حُِٖٓ ً٘ض أػظزَٛخ " حُِٖٓ حُـٔ ٕ٧ " َ٤حُؼَٔ حُٔ٤خًٓ ٢خٕ
ٜٓٞ٣خ ٗ٠خ ً٫كو٤و٤خ ً ٣ؼط ٢ك ٚ٤حٔٗ٩خٕ ٖٓ ٗلٔٓٝ ٚخُ٠٣ٝ ٚل ٢ىٓ ٕٝوخرًَُٝ .ي ػٌْ ٓخ رؼي ًٔخٍ ؿ٘ز١٬
ك٤غ حُٔ٤خٓ٣ ٢ؤهٌ ٣ ٫ٝؼط.٢
كٗ ٢ظَس اُ ٠طـَرظ ٢حُٔ٤خٓ٤ش ك ٢حُؼ٬هش ٓغ حُِػٔخء أٓ ِ٤ىحثٔخ ً ر ٖ٤حَُثٝ ْ٤ر ٖ٤حُوخثي حُلو٤و ٢حٌُ ١حػظزَ
إٔ أٛ ْٛلخط ٢ٛ ٚحُلَ٤ٓٝش ٝحُٜ٘خٓشٝ .أػظِ حُ ّٞ٤رؤٍٗ٘ ٢حكوض ػٖ هَد ػٔ٬م حُٜ٘خٓش ٝحُٞكخء ٝحُلَ٤ٓٝش
ًٔخٍ ؿ٘ز.١٬
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ٗخىٍ ر ٖ٤حَُؿخٍ ًٔ ٞٛخٍ ؿ٘زٝ ١٬هي ؿٔغ حُٜ٘خٓش ٝحُلَ٤ٓٝش ٝحُٞكخءٗٝ .خىٍ ر ٖ٤حُوخىس ك٤غ أٓظي ٗلًٙٞ
ػِٔٓ ٠خكش حُ ٖ١ٞحُٜـ َ٤ػخرَحً ُِٔ٘خ١ن ٝحُطٞحثقٝ ،اُ ٠ه٤خىحص حُؼخُْ حُؼخُغ حُ٤٘١ٞش ٝك ٢حُطِ٤ؼش ١زؼخ ً
حُٜيحهش حُٜخىهش ٓغ ػٔ٬م حُؼَٝرش ؿٔخٍ ػزي حُ٘خ.َٛ
رؼي ؿ٤خد ؿٔخٍ ػزي حُ٘خ َٛحهظَكض ػِ ٚ٤طؤُ٤ق ُـ٘ش ػَر٤ش ُظوِ٤ي ,ٙكٞحكن ؿ٘ز ١٬كٍٞحً ٝى ٕٝطَىى ًِٝل٘٢
ٓظخرؼش حٓ َٓ٧غ ػخثِش ػزي حُ٘خ .َٛكظٞؿٜض اُ ٠حُوخَٛس ك٤غ حُظو٤ض كخطْ ٛخىم  َٜٛحَُث ْ٤حٌُٓ ١خ إٔ
ػَف إٔ ًٔخٍ ؿ٘زٍ ٌٕٞ٤ٓ ١٬ثٜٔ٤خ كظٝ ٠حكن كٍٞحً ،ػْ ك َ٠اُُ ٠ز٘خٕ ٗٝخٍى ك٘ٗ ٢خ١خطٜخ.
ٝػ٘يٓخ هخّ أٗ ٍٞحُٔخىحص رخٗو٬د ػِ ٠كَ٣ن ػَٔ ػزي حُ٘خ ،َٛظٝ َٜكخء ًٔخٍ ُـٔخٍ هٓ ٍ٬وخٍ ٓٞؿٚ
ُِٔخىحص ػ٘ٞحٗٓ " ٚطِذ ٖٓ ٛلخء حُوِٞد" ىحكغ ك ٚ٤ػ٘.ْٜ
ٌٌٛح  ٌٕٞ٣كَٓخٕ حُٞكخء.

وّبي جٕجالؽ  ...ف ٟلشاءح اٌّخزٍف! – االعزبر ثٙبء اث ٛوشَٚ
ؿخ ٙك ٢أػٔخم ٝػ٘٤خ ٗٝو٘ ٚرؤكَف ًِٔٝخصُٝ ،حٍ ك٤خط٘خ كٜٔٓ ٢ش طـخُٝص ٞٔ١كخطٜخ ًَ حٌٗ٧خٍ
ٝحَُطخرش حُٔؼٜٞىسٌٌٛ ،ح أهزَ ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬ػِٓ ٠ـظٔغ ١زؼ ٚحُويٍ ر٘ؼٔش حُظٞحٟغ ٝحُ٫ظٜخم رخٍٝ٧
ٝحُزلغ ػٖ ٍٝحكي حُل٤خس حٌَُٔ٣شٝ .ػخىسً ٓخ ٣ؤط ٢ػِ ٠حُ٘خّ كٓ ًَ ٢خثش ػخّ َٖٓ ٞ٣هع كٓ ْٜ٤للِحص ٓ٤خٓ٤ش
ٝكٌَ٣ش ؿي٣يس ط٠خف اُ ٠ؿِٔش ٖٓ حُِٔٔٔخص حُظ ٢آٓ٘ٞح رٜخ ػزَ حُِٖٓٔٓ ٖٓ ٌٙٛٝ ،خص حََُٓ حٌُ٣ ٖ٣وزِٕٞ
ػِ ٌٙٛ ٠حُيٗ٤خ ُٔزذ ٣ظؼِن ري ٖ٣أ ٝرَٓخُش أ ٝرظزِ٤ؾًٔ ٌُٖ .خٍ ؿ٘ز ١٬أط ٌٙٛ ٠حَُٔس ٣ َٓ٧ظؼِّن رو٤٠ش
حُ٘خّ ٝحُٔـظٔغ ٔٓ ًَٝظِِٓخص حُل٠خٍس ً٫ٍٞٓ ٌٖ٣ ُْ .أٗ ٝز٤خ ً رخُطزغ ،اٗٔخ ،رخُ٘ٔزش ُٔؼخٓٝ ٚ٣َٛـظٔؼ،ٚ
هخّ رٔخ ٣و ّٞر ٚحٗ٧ز٤خء!.
ُوي أىًٔ ٟخٍ ؿ٘زٝ ١٬ظ٤لظًًٞٔ٘ ٚؽ ٓ٤خٜٓٗ ًَّ ٢ـخ ً ٣لظَ ٝح٩هظيحء ر ٚكٓ ًَ ٢خ ٣ظؼِّن رؤٓ ٍٞحُل٤خس،
 ًَّّٝىًٔٔ ٍٙٝخٍ اٗٔخٗ ٢طٌِٔ ٚحُـٔخ َ٤ٛرؼي٣ٝ ٙظظخكَ ٓغ ط٤خٍحص حٌُ ٕٞحُلٌَ٣ش ٝطٜظي ١رؤكٌخٍ ٙحُ٘ز٤زش.
ٝأٟخف اُ ٠طِي حُٞظ٤لش هٛ٬خص طـِّض كٝ ٢ػ٘٤خ ٝؿؼِظ٘خ ُٗلخً ٢حُليٝى حُلخِٛش ر ٖ٤حُو٤خٍ حٌُ٣ ١لِْ
ٝحُٞحهغ حٌُٜ٣ ١يُّ .وي كِٔ٘خ ٓؼًٔ ٚخ ٣لِْ حُلوَحء ٝحُـ٤خع كٓ ٢ؼًَش ٞٔٛى ْٛأٓخّ حُٞحهغ حٌُٔ٘٣ ١ق
آٓخُ٣ٝ ْٜؼ٤ي ْٛآَُ ٠رغ حُوزِ حُ٤خرْ ٛٝلخثق حُظ٘يًٝ .خٕ ٌَُ ٓلطش ك ٢ك٤خطٓ ٚخ حهظزَٗخ ٙرخُِّٔٔٞ
ٝحُظـَرشٓٝ ،خ ٣ـذ إٔ ٗؼظزَٜ٘ٓ ٙخ رخُظ٘ظٝ َ٤حُؼَٔ حُٔزخَٗ ػِ ٠كي ٓٞحء .كٌخٕ ٬١٩م حُلِد ًلٌَس ٗٞحس
ٓخ ٣ظوطخٛخ ٖٓ أَٓ ٝطؤٓ ْ٤كٓ ٢خ  ٞٛأَٗٔ ٖٓ حُلِد ًحط ،ٚكخُلِد  ٞٛحُِ٤ٓٞشٝ ،اًح ٝهؼض أٓخٓي
حُو٤خٍحص كٜ٘خى ٓخ  ٞٛأػٔن ٝأَٗٔ ٝأػْ ،كخُلِد ُ ٖٓ ً٬ٌ٤ٛ ْ٤ػٜز٤خص ٗوق ػِ ٠كيٝى ط٘ظ٤خطٜخ ،اٗٔخ
 ٞٛح٤ُ٥ش حُظ ٢طٌَّٔ حُ٤ٜخًَ ٝح٘ٛ٧خّ حُظ ٢ط٘ ٍّٞٛ ٙٞط٘خ ٝططِن ؿَحثِٗخ حُٔلَ١ش.
ًٔخ ًٝخٕ ُ٤ٜخؿش حُزَٗخٓؾ حَُٔكُِِ ٢لًَش حُ٤٘١ٞش ٓخ ٣ظؼيح ٖٓ ٙحٍطزخُٓ ١لٌْ رخَُحكؼش حُٔطِٞرش ُظـَ٤٤
حُٞحهغ حُيحهِ ٢حُِز٘خٗٝ ٢حُؼَر ٢ػِ ٠كي ٓٞحءٍ ،حكؼش أؿٔغ ػًَِٛٔ ٠خ رخٍٗٝخص حَُؿؼ٤ش كًُ ٢ي حُِٖٓ،
ٝؿ٬س حُو٤ٓٞش حٌُ ٖ٣حهظلٔٛٞخ رـِٝ ٞطزخٝ ٙؿي ٛيح ٙحَُّٔ٘ف ػ٘ي أػيحء حٓ٧ش ُٔٝخ ُ .ٍِ٣وي طـخ ُٝكِْ
حَُ٘حًش ٓغ ه٤٠ش كِٔط ٖ٤هط ١ٞحُؼَد حُلَٔحءًٔ .خٍ ؿ٘زٓ ١٬آُ ٚحُزلغ حُيحثْ ػٖ حُوَحٍ حُٔٔظوَ ،ػٖ
كَ٣ش حُٔٞهق ،ػٖ ؿيٝح ٙأٓخّ حهظزخٍ حًُ .َ٤ٔ٠خٕ ؿ َٛٞه٤٠ظ ٚحُلَ٣ش ًٔخ  ٢ٛه٤٠ش كِٔط ٖ٤حُ.ّٞ٤
39

ًٝخٕ ٓ٫ظَ٘حك َ٤ٜٓ ٚحُ٘ٞ٤ػ٤ش ٓخ ٔ٣ظيػ ٢حٓظزخم حُِلظش حُٔلظٓٞش ٤ٜٗ٫خٍٛخ أٓخّ ٞٔ١كخص حُ٘خّ ِْٜ٤ٓٝ
ُِلَ٣ش ،حٓظَ٘حف هخّ ػِ ٠أُخّ ٓزٌَ رؼِْ ح٫ؿظٔخع ٝكًَش حُ٘ؼٞد ِٗٝػخطٜخ حُطز٤ؼ٤ش ٝطٞهٜخ حٌُ١
٣ظٔظ َٜكُ ٢لظخص ٣ليىٛخ حُظخٍ٣ن ،كل ٞ٤حُلَ٣ش  ٫طوق أٓخٓ ٚأػظ ٠حٓ٩زَح٣ٍٞ١خص ٝكٔ٘٤خ طظلَّى حُ٘خّ
ٖٓ ىٝحهِٜخ طظؼطَ أٓخّ ٞٔ١كخطٜخ آُش حٓ٫ظزيحىًٔ .خٍ ؿ٘زً ١٬خٕ ٣ؼَف أًؼًَٝ ،خٕ ٣ظٞم أًؼَ ًٝخٕ
ِٓظٜوخ ً رو٘خػخط ٚأًؼَ!.
ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬أ٣وع ك٘٤خ حُُِّز٘خص ح٤ُٔ ٠ُٝ٧خم أٍحىُ٘ ٙخ ٝأٍىٗخٗ٧ ٙلٔ٘خ ٓوظِلخ ً ػٖ حُظوِ٤يُ ْ٤ُ ،لذ ح٫هظ٬ف
كلٔذ ،اٗٔخ ُٞحؿذ حُظطِغ آُ ٠خ ٣و ْ٤حُظلئ٣ٝ ١ظ٘ز ٢ك٘٤خ ح َٓ٧رخُل٤خس أ٠٣خًً٘ .ض أٓخّ أ ١كيع ،ط٘ظظَ
ٖٓ ًٔخٍ ؿ٘زٓ ١٬خ  ٫ط٘ظظَ ٖٓ ٙؿٞٓ ،َٙ٤هلخ ً أ ٝهطخرخ ً أ ٝهطٞس طؤهٌ ٙاُ ٠ك٤غ ٔ٣ ٫ظط٤غ ح٥هَ.ٕٝ
أٓخ ٣َ١وش حٗٔلخر ٌٙٛ ٖٓ ٚحُل٤خس كوي ًخٗض حُليع حٛ٧يم طؼزَ٤حً ػٖ حُٜٔخثَ حُٔلظٓٞش ُِٔوظِل ٖ٤ػ٘يٗخ.
ُٔخًح هُظَ ًٔخٍ ؿ٘ز١٬؟ ٓ ٚٗ٧ؼَّ ح٫هظ٬ف حُز٘خء ٣ ُْ ُٞٝؤص ٌٛح ُوظِ٧ ،ٚط٫ ٠ؿظ٤خًُ ٚحىٝ !.هي ًظذ حُيَٛ
ػِٓ ٚ٤خ ًظزَُٝ ٚحى حُظـ َ٤٤حُظ٘ٓ ٖٓٝ ٖ٤٣َ٣ٞزوٞح أُٓخٗٝ ْٜحٓظؼـِٞح حُوطٞحص حَُٔٓٓٞش ُِظل ّ ٍٞآُ ٠خ
 ٢َُٟ٣ططِؼخص حُ٘خّ .أٓخ ٓخ طزو ٠ك ٖٓ ٜٞري٤ٜ٣خص حُٔٔئ٤ُٝش حُظ ٢ػِ ٠ػخطن طٌٓ٬طُ ،ٚوي ً٘خ رلخؿش اُ٠
ٓؼِْ كؤطخٗخٗٝ ،لٖ حُ ّٞ٤رلخؿش اُ ٠إٔ ٗظوٖ كٖ حُظظٌِٔ كٓ ٢يٍٓش حُل٤خس ،كِ٘وزَ اُٜ٤خ ٓ ّٔخ كُِٔ٘ ٚخ ًٔخٍ
ؿ٘زُِ٘ٝ ١٬لن ربٍٛخٛخص كٌَٝ ٙأىحثٝ ٚطٞحٟؼُ٘ٝ ،ٚـَف ٍٝ٧حك٘خ ػزوخ ً ٖٓ  ٌٙٛح٣٧وٗٞش.

اٌذبػش اٌضبثذ ف ٟاٌغ١بة – االعزبر ػضد طبفٟ
ُُ٘ ْ٤خ كٓ ًًَٟ ٢ج٣ٞظ ٟٞٓ ٚحَُإ ٟحَُحًيس ك ٢حػٔخم حٌُحًَس ٝحُؼ :ٖ٤هخٓظ ٚحُٔظؼخُ٤ش ٗزٝٝ ،ً٬ؿٜٚ
حٞٛٝ ،ْ٤ٗ٫ط ٚحُٜخىةٝ ،حرظٔخٓظ ٚحَُ٤ٟشٝ ،ؿ٠ز ٚحُٔي ّ ١ٝكوخ ً ٝػِٓخً.
٤١ َٔ٣ٝل ٚك ٢حُو٤خٍ ػخرَحً ػَٔ ٙحُٔ٤خٓٝ ،٢حُ٘٠خُٝ ،٢حُو٤خى ١كظ ٠حُٜ٘خىس.
ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬حْٓ ٍِٗ ك ٢طخٍ٣ن ُز٘خٕ .هيًٍ ٙخٕ هَحٍ ،ٙح ٝهَحًٍ ٙخٕ هيٍٝ .ٙهي طَى َُكخه ُٖٓ ٚحُؼِ حٌُ١
ريأ ر ٚكِر ٚحُظويٓ ٢حٗ٫ظَحًًٝ ،٢خٕ ُِوخػيس حُ٘ؼز٤ش "حُـ٘ز٤١٬ش" حُٞك٤ش ُـ"ىحٍ حُٔوظخٍس" ٗ٤ٜزٜخ ٖٓ ُٖٓ
حُؼًِ ٞٛٝ .خٕ ٣يٍى كو٤وش ري٤ٜ٣ش ،كِ ٫ٞطخٍ٣ن "ىحٍ حُٔوظخٍس" رٔخ ٘٣ط ١ٞػِ ٖٓ ٚ٤ؿٜخى ٝط٠ل٤خص ك٢
ٓز َ٤حُلَ٣ش ٝحٌَُحٓش ُٔخ ًخٕ ؿِْ ػِٓ ٠وؼي حُزَُٔخٕ ٗخثزخ ً ػِ ٠ؿزَ ُز٘خٕ ػخّ  ٞٛٝ ،1943ك ٢حُٔخىٓش
ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حُؼَٔ.
ٌ٘٘ٔ٣خ حٕ ٗوًُ ٍٞيُ٘ ٌُٖ ،ظٞهق ػ٘ي حًِٔ ٠ُٝخط ٚك ٢ح ٍٝهطخد ُ ٚطلض هزش حُزَُٔخٕٜٓٞ٣ ،خ هخٍ" :حٕ ُز٘خٕ
ُْ ٣ؼَف ك ٢طخٍ٣وٞٗ ٚػخ ً ٖٓ حٓ٫ظو ٍ٬ح ٫ك ٢ػٜي ح َ٤ٓ٫كوَ حُي ٖ٣حُٔؼ٘ ٢حُؼخٗ٣ٝ ".٢ظخرغ "حٕ حُؼَٝرش
ٝكيٛخ طٌلَ ُ ٌٜٙحُز٬ى حُٞكيس حُ٤٘١ٞشٝ ،حُو٤ٓٞشٝ ،ط ٕٜٞحٓ٫ظو...ٍ٬حٕ حٓ٫ظو٣ ٍ٬زيأ رخُظوِ ٖٓ ٚهٞ٤ى
حٗ٫ظيحد ك ٢حُيٓظٝ ٍٞك ٢حُوٞحٗ".ٖ٤
ٌٛح حٌُ ّ٬حٌُٔ ٍٝ٫خٍ ؿ٘ز ١٬هخُ ٚك ٢هطخر ٚحٗ ٍٝ٫خثزخ ً ػٖ ؿزَ ُز٘خًٕ ،خٕ ػِ٫ ٠ثلش حٌُظِش حُ٤٘١ٞش
رَثخٓش ػٔ٤يٛخ ح ٍٝ٫حٓ َ٤حىٝ ،ٙهي ٗخٍ ؿ٘ز ١٬ك ٢طِي حٗ٫ظوخرخص حًزَ ػيى ٖٓ حٞٛحص حُ٘خهز. ٖ٤
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ٖٓ ٜٗخىس حُزخٍى كَٜٓ ٢ؿخٕ  8آًحٍ  1951ك٤غ ٓو٘ٓ ٢خ ػ٬ػش ٜٗيحء ؿيٍحً رَٛخِٓ ٙطش ؿخٗٔش
حٗطِوض ٓٞحًز٘خ ك ًَ ٢حطـخ ٙػِٔٓ ٠خكش ُز٘خٍٕ ،حكؼٍ ٖ٤ح٣خط٘خ  ،كٔخ ٛؼذ ػِ٘٤خ ىٍدٗ ٫ٝ ،خف ػ٘خ ؿزَ،
 ٫ٝكخٍ ى٘ٗٝخ ٝػَ ح.َٜٗ ٝ
حٓخ رَٝ٤ص ،كوي كظلض ُ٘خ حُٜيٍ ٝرٔطض حٓخٓ٘خ حُ٘خ١ت٘ٓٝ ،لظ٘خ حُٔ٘خٍس ُ٘و ْ٤كُٜٞخ َٜٓؿخٗ٘خ حٝ ،ٍٝ٫هي
ٓٗ٨خ حُ٠ٜخد كظ ٠كخكش حُزلَ.
ٓٝخ ٗزٌٍ ؿٜيحً ًزَ٤حً ُ٘زِّؾ حَُٓخُش.
ًخٗض ٍٞٛس حُوخثي ًٔخٍ ؿ٘ز ١٬طٔزو٘خ حُ ٠ك٤غ ٗوٜي ،كَ٘كغ ػِْ حُظؼِْ ٝحُٔؼ ٍِٓ ،ٍٞحُؼِْ ٝحُؼَٔ ،ؿخ٣ش
حُوِن.
ط٬ه٘٤خٓ ،ظؼِٔٓٝ ،ٖ٤ظٓٞط،ٖ٤٤
كوَحءٗ ،ز٬ء ،رٔطخءً ،زخٍ حُ٘لْ ٝحُؼِّ،
ؿخٓؼ ، ٖ٤٤ػٜخٓ، ٖ٤٤
٬١رخًٗ ،زخٗخ ً ٛٝزخ٣خ
ٓؼزؤ ٖ٣حٓٞٔ١ٝ ً٬كخ ً
ٓؼولًٝ ٖ٤خىكٖ٤
كَكٝ ٖ٤٤حٍٔ٣ظٞهَحٖ٤٤١
ٓلخٓ ،ٖ٤حٓخطٌس ،حًخى ،ٖ٤٤ٔ٣ح١زخء ٜ٘ٓٝيٖٓ٤
رٌخٝحص٘ٓ ،خ٣ن ٞٗٝحَ٤١
حٛلخد ٓٓٝ ٖ٤٣٬يٖ٤ٗٞ٣
ٝحٛلخد رٔطخص ٝىًخًٖ٤
ً٘خ ٗٔظزن حًُ٘ٝ َٜؤٗ٘خ حٓظٌِ٘خٝ ٙطوط٘٤خٙ
ٖٓ هٔش ىحٍ حُٔوظخٍس حُ ٠هْٔ ًَٔٝحٕ ٝحٍُ٫
ٗ ٖٓٝخ١ت  ٍٞٛؿ٘ٞرخ ً حُ ٠رٞحرش حُؼَ٠٣ش ٗٔخ ً٫ػزَ ؿزٝ َ٤حُزظَٝ ٕٝحٌٍُٞس َ١ٝحرِْ ٝػٌخٍ
 ٖٓٝى َ٣حُؼ٘خ َ٣حُ ٠حُؼخ ٢ٛك ٢حُ ََٜٓػزَ ُكِش ٝرؼِزي
ػٔخٗٓٝ ٕٞظ٘ٓ ٕٞش طٔظؼخى ك ٢حًٌَُ ٟحُٔج٣ٞش ُ٘٤ٜي ُز٘خٕ ٝحُؼَٝرشٝ ،حٓ٫ظوٝ ٍ٬حُلَ٣ش ٝحُٔيٗ٤ش
ٝحُيٓٞهَح٤١ش ٝحُ٘٠خٍ ٖٓ حؿَ كِٔط ٖٓٝ ٖ٤حؿَ ُز٘خٕ حًٌُ ١خٕ ٣ظَحءُ٘ ٟخ ِ٣ ٫ٝحٍ ػِ ٠حٗ ٚحُلِْ حٌُ١
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ٓ٤ظلون كٓ ُٖٓ ٢خٝ ،كخء ُِوخثي ر ٖ٤حُِز٘خٗٝ ، ٖ٤٤رٝ ْٜ٘٤ر ٖ٤حُؼَدٓٝ ،خثَ حُ٘ؼٞد حُ٘خ٠ٛش رخُلَ٣ش ،
ٝحُؼيٍٝ ،حُيٞٔ٣هَ٤١ش ٝحُٔيٗ٤ش حُٔٔخُٔش ٓغ حُٔٔخُٔٝ ،ٖ٤حُٔلخٍرش ٓغ حُٔلخٍرٟ ٖ٤ي ١ـخس ٌٛح حُؼ.َٜ
كَ٠س حَُث، ْ٤
ك ٢ؿ٤خرئً ،خ ك ٢كٍٞ٠ى،
ٗلٖ طٌٓ٬طيٍ ،كخهيِٗ ،ظِّ ٗٝؼَٔ ر٤ٛٞظي :حُل٤خس حٗظٜخٍ ُ٨ه٣ٞخء كٗ ٢ل٠ُِ ٫ ،ْٜٓٞؼلخء.
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