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مع سرية األستاذ الدكتور عبد اهلل واثق شَيد
د .مازن ادبارك
عضو جمؿع الؾغة العربقة بدمشق
َر ِطم َؿ اهللُ اًمٕم٤ممل اعمجٛمٕمل ،اًمديمتقر قمٌد اهلل واصمؼ ؿمٝمٞمد ،وم٘مد يمت٥م ؾمػمشمف سمٜمٗمًف،
َ
أصدق ُمٜمٝم٤م ذم احلدي٨م قمـ ص٤مطمٌٝم٤م ذم مجٞمع ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف،
ىمرأت
ومٙم٤مٟم٧م صقر ًة ُم٤م
ُ
وذم مجٞمع صٗم٤مشمف 9مل يْمع ٟمٗمًف ومقق ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ،وٓ ومقق ُم٤م يم٤من يراه٤م ،ومل يؽمك
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأٟم٤مة
وساطم٦م ذم اًم٘مقل،
وووم٤مء ذم اخل ُٚمؼ،
صدق ذم احلدي٨م،
ومٞمٝم٤م ُم٤م ُقمرف قمٜمف ُمـ
ٍ
ٍ
وؾمداد ذم اًمرأي ،وطمًؿ ذم إُمر ،وطمزم ذم احلُٙمْؿ.
وأدب ذم اًمٕمرض،
ذم اًمدرس،
ًم٘مد يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م اًمّمٗم٤مت اًمتل قمرومتٝم٤م ومٞمف وقمرومتُف ُمتّم ًٗم٤م هب٤م.
ًم٘مد قمروم ُتف رمحف اهلل ذم أول قمٝمدي سم٤مًمتدريس اجل٤مُمٕمل ،مجٕمتٜم٤م جلٜم ٌ٦م مت ِّثؾ اهلٞمئ٦م
اًمتدريًٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمقوع ُمذيمِّرة قمام ُيّمٚمح أوو٤مقمٝم٤م وقمام ٟمحت٤مج إًمٞمف ،صمؿ قمرومتف
زُمٞم ً
ُمٕم٤مرا إمم ضم٤مُمٕم٦م اًمري٤مض ،وصحٌتف قمـ ُىمرب واؾمتٛمرت صٚمتٜم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء
ال ً
ومرئٞمً٤م ًمٚمج٤مُمٕم٦م
يمٜم٧م أؾمت٤م ًذا ذم اجل٤مُمٕم٦م ويم٤من قمٛمٞمدً ا ًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
اإلقم٤مرة طملم ُ
ً
ٍ
رأؾمٝم٤م
ويمٜم٧م
ووزيرا ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،صمؿ ًم٘مٞمتُف ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،
ُ
ً
قمْمقا ذم جلٜم٦م َ
ً
ويمٜم٧م
واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ؾمٜمقات ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمقى اصمٜملم مه٤م رئٞمًٝم٤م اًمديمتقر ؿمٝمٞمد
ُ
يمٜم٧م أقمرف ،ومٝمق ُمـ اًمرضم٤مل
ُمٕمف ومٞمٝم٤م قمْمقه٤م اًمقطمٞمد .وًم٘مد
قمروم٧م قمٜمف أيمثر مم٤م ُ
ُ
وشم٘مديرا ًمًٚمقيمف وأظمالىمف.
اًمذيـ يمٚمام ازددت ىمر ًسم٤م ُمٜمف ازددت إقمج٤م ًسم٤م سمف ،وطم ًٌّ٤م ًمف،
ً
8

يًجؾ أطمداصمٝم٤م ذم أزُم٤من وىمققمٝم٤م،
ويٌدو ًم٘م٤مرئ هذه اًمًػمة أن ص٤مطمٌٝم٤م مل يٙمـ ِّ
ُ
طمدي٨م ذيمري٤مت سم٘مٞم٧م
وإٟمام اٟمٍمف إمم يمت٤مسمتٝم٤م ذم أواظمر أطمداصمٝم٤م وأزُم٤مهن٤م ،وأهن٤م
ٌ
وشم٠مريخ ًمًٜمقات شمت٤مسمٕم٧م أطمداصمٝم٤م وشمالطم٘م٧م ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف
طمٞم ً٦م ذم ٟمٗمس ص٤مطمٌٝم٤م،
قمزيزا ُمـ طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م وطمٞم٤مة سمٞمئتف اًمتل قمِم٘مٝم٤م ووـمٜمف اًمذي
ومٞمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م ضمز ًءا ً
أطمٌف وأظمٚمص ًمفّ .
يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف طمٞمٜمً٤م" :ويٌدو مم٤م شمٌ٘مك ذم ذايمريت قمـ ُمرطمٚم٦م
أهؿ ُم٤م سم٘مل ذم ذايمريت."...
اًمٓمٗمقًم٦م ،"...وىمقًمف طمٞمٜمً٤م آظمر" :وهق ّ
ٍ
قمغم أن ُم٤م سم٘مل ذم ذايمرشمف ّ
أُمقر يمثػمةُ 9مٜمٝم٤م :أن ذايمر َشمف ذهٌٞم ٌ٦م ىمقي ٌ٦م
يدل قمغم
طم٤مومٔم٦م ،وُمٜمٝم٤م :أٟمف أطم٥م طمٞم٤مشمف وسمٞمئتف وأهٚمٝم٤م ،ومٙم٤من ص٤مدق اًمق ّد هل٤م ،ووم ًّٞم٤م ًمذيمراه٤م9
ويٗمّمؾ اًمٙمالم قمغم ضمٖمراومٞمتٝم٤م ،وأروٝم٤م
يّمقره٤م
ِّ
واؾمٛمٕمف طملم يتحدث قمـ سمٞمئتف ِّ
وؾمامئٝم٤م ،وإٟمً٤مهن٤م وطمٞم٤مشمف ومٞمٝم٤م .إهن٤م ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهد قمغم اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف،
واظمتزن ذم ذايمرشمف اًمقومٞم٦م أدق اًمتٗم٤مصٞمؾ واجلزئٞم٤مت قمـ (طم٤مرم) وسمٞمئتٝم٤م وسمٞمقهت٤م
وـمرىم٤مهت٤م ويمؾ ُم٤م يتّمؾ هب٤م وسم٤محلٞم٤مة ومٞمٝم٤م.
ُّ
اإلٟمً٤مين
شمّمقر ُقمٛمؼ ؿمٕمقره
ًمٗمت٤مت
وشمٓمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم أطم٤مدي٨م اًمديمتقر ؿمٝمٞمد
ٌ
ِّ
ّ
اًمٜمٌٞمؾ ،يمام ذم طمديثف قمـ احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ،وقمـ اًمٗم٘مراء وأؾم٤مًمٞم٥م
قمٞمِمٝمؿ وارشمزاىمٝمؿ .ويمام ذم طمديثف قمـ أسمقيف وأهٚمف ،وقمـ أ ُِّمف وقم٤مداهت٤م ووداقمٝم٤م،
وطمديثف قمـ شمٜم٤موًمف اًمٖمداء ُمع اًمٓمالب ُمرة ،وُمع اًمٕمامل ُمر ًة أظمرى ذم اعمريمز اًمقـمٜمل
ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،سمؾ ذم طمديثف قمـ (أيب حمٛمد) اًمذي يم٤من ُي ِٕمدّ اًمِم٤مي واًم٘مٝمقة
ٍ
ُٓمرأة
ًمألؾم٤مشمذة ،وزي٤مرشمف ًمف ذم سمٞمتف سمٕمد أن أصٌح أسمق حمٛمد ُمت٘م٤مقمدً ا! واؾمت٘مٌ٤مًمف
ىم ٍ
روي٦م ُأسمٕمدت قمـ ُمٙمتٌف ،وآظمر ُأسمٕمد ًمزرايتف وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمام وهق وزير ذم ُمٙمتٌف واؾمتٛمع
إًمٞمٝمام ...ومل يٙمـ ممـ سومٝمؿ اهلل قمـ آي٤مشمف ٓؾمتٙمٌ٤مرهؿ ذم إرض سمٖمػم احلؼ...
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ىمًٌ٤م ُمـ ٟمقره هيديف إمم احل٘مٞم٘م٦م ،وهق
وًمٙمٜمف يم٤من يمام ىم٤مل" :إن اهلل ىمد أودع اإلٟمً٤من ً
احل٥م يٜمٗمع ذم ِّ
يمؾ ُمقـمـ".
ىمٌس ُمـ ّ
يّمقر احلٞم٤مة اًمتل
ًمـ أؾمتٓمٞمع أن أشم٤مسمع اًمديمتقر ؿمٝمٞمد وهق يند ؾمػمشمف ،سمؾ
ِّ
قم٤مؿمٝم٤م ،سمؾ يٚم٘مل وق ًءا قمغم شم٤مريخ وـمٜمف (ؾمقري٦م) وُم٤م ُمرت سمف ُمـ أطمداث وـمٜمٞم٦م
ٍ
ص٤مف
إٟمً٤مين ص٤مدق
وصم٘م٤مومٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ...إهن٤م صقر ٌة ًمٙمؾ ذًمؽ ُمـ ُمٜمٔمقر
ّ
ٟمٌ٧م ذم (دارة قمزة) وٟمِم٠م ذم (طم٤مرم) وشمٕمٚمؿ ذم طمٚم٥م صمؿ ذم دُمِمؼ ...وشمٜم٘مؾ ُمـ
ٍ
ٍ
ُمدرس وم٠مؾمت٤مذ ومٕمٛمٞمد ومٛمدير ًمٚمج٤مُمٕم٦م ومٜم٤مئ٥م ووزير
ُمقفمػ وُمٕمٞمد ذم اجل٤مُمٕم٦م إمم ِّ
ٍ
ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ...ومٙم٤مٟم٧م ًمف ذم ِّ
ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف ؿمخّمٞمتف اًمث٤مسمت٦م وٟمٔمرشمف
يمؾ
اًمث٤مىمٌ٦م وآراؤه اًمقاوح٦م.
وهق اًمذي رأى أن دظمقًمف يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سم٤مجل٤مُمٕم٦م ىمد طم٘مؼ أُمٜمٞمتف وووٕمف قمغم
يمثػما ُمـ
يمثػما ُمـ اًمتج٤مرب ،وقمرف ً
قمتٌ٤مت سمٞم٧م احلٙمٛم٦م ،وهق اًمذي ظم٤مض ً
يمثػما ُمـ اعمٜم٤مص٥م ،ويم٤من ي٘مقل إٟمف ُم٤م
يمثػما ُمـ إقمامل ،وشمٌقأ ً
اًمرضم٤مل ،وُم٤مرس ً
ؼما أو يمٚمٞم٦م إٓ أوم٤مد ُمٜمٝم٤م ،وأٟمف ُم٤م رأى ذم اًمٖمرب ؿمٞم ًئ٤م ُمٗمٞمدً ا إٓ
دظمؾ ُمٕمٝمدً ا أو خم ً
طمٗمٔمف ًمٞمٓم ٌِّؼ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ُمٜمف ذم اًمقـمـ ...إٟمف أطم٥م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م وآوم٤مىمٝمام 9ىم٤مل:
أطم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ ٕٟمٜمل أؿمٕمر سم٤محلري٦م ذم آوم٤مىمف اًمرطمٌ٦م ،طمري٦م اًمٗمٙمر وطمري٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم
" ُّ
آوم٤مق اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أضمقب ؾمٝمقهل٤م اخلّمٌ٦م وؾمٝمقب ومٚمقاهت٤م وأهمقص ذم
أقمامىمٝم٤م ،وُمٝمام أُمٕمٜم٧م ذم اًمٖمقص ٓ ُأدرك ًمٚمٗمٙمر طمدو ًدإ ،ن طمدود اعمٕمروم٦م ٓ حتدّ
طمري٦م اًمٗمٙمر ،سمؾ ّ
اًمتقؾمع 9طمدو ُده٤م هل دقمقة ًمٚمتحدِّ ي ،دقمقة
اًمٗمٙمر قمغم
حت٨م اعمٕمروم ُ٦م
ُّ
َ
ِّ
ًمٚمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم إقمامق ومٞمام وراء شمٚمؽ احلدود ،إهن٤م حتدٍّ ًمدومع طمدود اعمٕمروم٦م
وشمقؾمٞمع آوم٤مىمٝم٤م.
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اًمتخّميص اًمٕمٚمٛمل همر ًىم٤م أسمٕمده قمـ اًمٖمرق ذم اًمًٞم٤مؾم٦م
وىمد همرق ذم قمٛمٚمف
ُّ
وشمٌٕم٤مهت٤م اًمتل محك ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م ـمقال طمٞم٤مشمف.
وًم٘مد فمٝمرت يمٗم٤مءشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلداري٦م ُم ًٕم٤م طملم شمقمم اعمٜم٤مص٥م اًمتل دمغم ومٞمٝم٤م
ومٙمره وقمٚمٛمف ودىمتف وشمٜمٔمٞمٛمف ،يمام ذم رئ٤مؾمتف عمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وذم
شمق ًِّمٞمف وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،وقمٛمٚمف أُمٞمٜمً٤م عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .يمام فمٝمرت سمراقمتف ذم
ووٕمف وشمٕمديٚمف ًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقاٟملم طملم ّ
شمقمم شمٚمؽ اعمٜم٤مص٥م.
وفمٝمر صدىمف ذم قمٛمٚمف ووٓؤه ُٕمتف ووـمٜمف طملم قمرف اًمٕمٚمقم احلديث٦م واًمت٘مٜمٞم٤مت
اعمٕم٤مسة ،واـمٚمع قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٖمرب ...ومراح ي٘متٌس ُمٜمٝم٤م ُم٤م
ً
أصٞمال ووم ًّٞم٤م ُٕمتف وشمراصمٝم٤م وًمٖمتٝم٤م وىمٞمٛمٝم٤م.
يٜم٤مؾم٥م جمتٛمٕمف ووـمٜمف ،وسم٘مل ذم يمؾ ُم٤م قمٛمٚمف
يم٤من اؾمٛمف ُمٜمٓمٌ ً٘م٤م قمغم ُمًامه 9وم٘مد يم٤من  -رمحف اهلل  -واصم٘مًا ٤م ُماـ قمٛمٚماف ورؾما٤مًمتف
شمقضمٝمااف ،طم٤مز ًُما٤م ذم ىمراراشمااف ،أُمٞمٜمًاا٤م قمااغم يما ّاؾ ُماا٤م ائاتُٛمـ قمٚمٞماافً .م٘مااد هٞما٠م اهلل
وصاادق ُّ
ٍ
ُمرطمٚما٦م ُماـ ُمراطماؾ
ىما٤مدرا قماغم أن يًاتققم٥م يماؾ
ًمٚمديمتقر واصماؼ أن يٙماقن إٟمًا٤مٟمً٤م
ً
ـمٗمال إمم أن همدا ً
طمٞم٤مشمفُ ،مٜمذ يم٤من ً
يمٝمال ،وأن خيارج ُمٜمٝما٤م سم٠مطمًاـ ُما٤م يما٤من ومٞمٝما٤م ُماـ
ِقمٔم٤مت ِ
وقمؼم ودم٤مرب.
وسمذًمؽ اٟمتٝمك إمم أن قمرومٜم٤م ومٞمف إٟمً٤مٟمً٤م ىمؾ ٟمٔمػمه ذم هذه إي٤مم سمام وقمك ىمٚمٌف ُمـ
إيامن وُم٤م اُمتألت سمف ٟمٗمًف ُمـ ُمِم٤مقمر إٟمً٤مٟمٞم٦م رىمٞم٘م٦م ،وسمام شمٕمٚمؼ سمف ومٙمره ُمـ قمٚمؿ
وؾمٕم٦م ورطم٤مسم٦م ذم آوم٤مىمف ،وُم٤م اشمّمػ سمف ؾمٚمقيمف ُمـ اؾمت٘م٤مُم٦م وأُم٤مٟم٦م.
َ
وإن اًمذي ي٘مرأ ؾمػمة اًمديمتقر ؿمٝمٞمدُ ،متٜم ِّ٘م ًال ُمٕمف ومٞمٝم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م إمم ُمرطمٚم٦م
ويًتٛمع ومٞمٝم٤م إمم آرائف وأطمٙم٤مُمف وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف خيرج ُمٜمٝم٤م سمّمقرة ص٤مدىم٦م قمـ رضمؾ يم٤من
ضمديرا سمتٚمؽ اهل٤مًم٦م اًمتل أطم٤مـم٧م اؾمٛمف يمٚمام ذيمر سم٤مًمت٘مدير واإلقمج٤مب وآطمؽمام.
ً
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وإن اًمذيـ زاُمٚمقه وراوم٘مقه وقمٛمٚمقا ُمٕمف ىم٤مُم٧م ًمف ذم أٟمٗمًٝمؿ صقرة ٓ ُمتحك قمـ
ٍ
رضمؾ مجع سملم اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ذم آظمتّم٤مص ،واًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمكم ذم اإلدارة اعمُ ْحٙمٛم٦م،
قمٚمام ٟمٔمر ًّي٤م ًمٚمٕمرض واًمٙمالم واًمتٜمٔمػم ،سمؾ يم٤من اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ ُي٘مّمد
ومل يٙمـ قمٚمٛمف ً
إٓ ًمتٓمٌٞم٘مف ومٞمام ُوضمد ُمـ أضمٚمف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف وشمًخػمه خلدُم٦م أُمتف ووـمٜمف.
رطمؿ اهلل اًمديمتقر قمٌد اهلل واصمؼ ؿمٝمٞمد ،اًمٕم٤ممل اًمقاقمل اًمٜمِمٞمط ،واعمٗمٙمِّر اعمٌدع ،ومام
طمي ضمٚمً ً٦م إٓ ويم٤من ًمف ذم ُمقوقع سمحثٝم٤م رأي ضمديد ُمٗمٞمد .وُم٤م رأى ُمٜم٤مؾمٌ٦م
يِمجع اًمِمٌ٤من واًمٜم٤مسمٖملم ُمـ ـمالسمف إٓ اهمتٜمٛمٝم٤م ًمٞمدومع هبؿ إًمٞمٝم٤م
يًتٓمٞمع ومٞمٝم٤م أن
ِّ
ويقضمٝمٝمؿ ٟمحق ُمًت٘مٌٚمٝمؿ سمحٙمٛم٦م وصدق ،وُم٤م قمرف يمٚمٛم٦م ووم٤مء إٓ ىم٤مهل٤م ذم
ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ُمقضمٝم ً٦م إمم َُمـ يًتح ّ٘مٝم٤م ُمـ أومراد أهشمف أو أصدىم٤مئف أو أطمد رضم٤مل وـمٜمف.
ورمحف اهلل ُم٤م يم٤من أقمغم مهتف وأىمقاه٤م ،وُم٤م يم٤من أؿمدّ صؼمه طملم شم٘مدم سمف اًمٕمٛمر
وأدريم ْتف ؾمٜمقات اًمٕمجز ،وأص٤مسم٧م ُمـ طمريمتف وًمً٤مٟمف ،ومٙم٤من ٓ يٜم٘مٓمع قمـ
وهمػمه يٕمتذر ُمتٕم ِّٚم ًال ًمٖمٞم٤مسمف سمام هق
اجلٚمً٤مت ،وحييه٤م ُمًتٕمٞمٜمً٤م سمٕمٙم٤مزه وسمٛمراوم٘مف،
ُ
ّ
أىمؾ ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم!!
أسم٧م إٓ أن شمٙمقن ص٤مدىم٦م يمؾ اًمّمدق ذم شمّمقيره٤م ًمًػمشمف
ويم٠مين سمًػمشمف اعمٙمتقسم٦م ْ
وطمٞم٤مشمف اًمتل قم٤مؿمٝم٤م 9ومٙم٤مٟم٧م هن٤ميتٝم٤م ُمٗم٤مضمئ٦م ًم٘م٤مرئٝم٤م ،إذ هل ُمٌتقر ٌة سمال هن٤مي٦م
وٓ ظم٤ممت٦م ،وٓ ُم٤م يِمٌف اخل٤ممت٦م! إهن٤م صقرة حتٙمل اٟمتٝم٤مء طمٞم٤مة ص٤مطمٌٝم٤م  -رمحف اهلل -
اًمذي طمؾ سمف اًمٕمجز ومج٠مة ،ومٛمٜمٕمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمالم ،وطمرُمف ُمـ أن يٛمًؽ اًم٘مٚمؿ...
ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٝم٤ميت٤من ُمتِم٤مهبتلمً ،مٞمٙمتٛمؾ سمذًمؽ صدىمف ذم ِّ
يمؾ ُم٤م يرويف أو يٗمٕمٚمف.
رطمؿ اهلل اًمديمتقر قمٌد اهلل واصمؼ ؿمٝمٞمد ،وأصم٤مسمف يمٗم٤مء ُم٤م ىمدم ذم طمٞم٤مشمف ُمـ قمٚمؿ ٟم٤مومع
وقمٛمؾ ُمثٛمر.
02
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البيئةُ اليت ىشأتُ فيَا
ُمٔم٤مهر قمدّ ة 9ومٝمل جمٛمقع اًمٌٞمئ٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م
ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م
ًمٚمٌٞمئ٦م اًمتل
ُ
ُ
وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م .إٓ أن اًمٌٞمئ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم أي٤مم ـمٗمقًمتل وٕمٞمٗم٦م اًمت٠مصمػم ذم ُىمراٟم٤م.
ٟم٘مػ قمغم سمٕمض ُم٤م يذ ِّيمر هب٤م ذم صمٜم٤مي٤م قمرض اًمٌٞمئ٤مت إظمرى .أُم٤م اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ومٝمل
شم٠مصمػما ،مم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمرد ذم قمرض مجٞمع ُمٔم٤مهر اًمٌٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م :اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م
أوؾمٕمٝم٤م مجٞم ًٕم٤م وأىمقاه٤م ً
وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م .وٓ سمد ٓؾمتٙمامل صقرهت٤م ُمـ قمرض أهؿ اًمٕم٤مدات آضمتامقمٞم٦م ذم
اًم٘مري٦م واًمتل يٛمٙمـ مجٕمٝم٤م ذم قم٤مدات جمتٛمٕمٝم٤م ذم إقمٞم٤مد وإقمراس وآطمتٗم٤مٓت
وإًمٕم٤مب أو اًمٚمٝمق .وهذا ُم٤م ضمٕمٚمٜمل أظمتتؿ احلدي٨م قمـ اًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م ذم ٍّ
يمؾ ُمـ
دارة قمزة وطم٤مرم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٕم٤مدات آضمتامقمٞم٦م شمٚمؽ ذم اًمٌٚمدشملم.

 .6دارة عزة حتى أواخر العؼد الثاين من العؿر 6232-6291
ؿمٓمرا أيمؼم ُمـ احلٞم٤مة ُمع إهؾ ،ومٗمٞمٝم٤م
ُو ُ
ًمدت ذم طم٤مرم إٓ أٟمٜمل ىمْمٞم٧م ذم دارة َقمزة ً
يم٤من جيتٛمع اًمِمٛمؾ .شم٘مع دارة قمزة قمغم اًم ِّٚم ْحػ اًمنمىمل جلٌؾ ؾمٛمٕم٤من .و ُي ّ
ٓمؾ اجلٌؾ قمغم
ؾمٝمقل اًمٕمٛمؼ ُمـ اًمنمق ،وهق أقمغم اجلٌ٤مل اعمٓمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلٜمقب وُمـ اًمنمق.
قمزة ىمديٛم٦م ورد ذيمره٤م ذم أؿمٕم٤مر اًمّمٜمقسمري اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري
ودارة ّ
ذم طمٚم٥م ،إذ ىم٤مل خي٤مـم٥م صدي ً٘م٤م ًمف:
يااااا٤م أسمااااا٤م اًم٘م٤مؾماااااؿ زا

قماااازا
قماااازك
د اهلل ذم
ّ
ّ

قمز اًمٜمارضمس اعمْماا
سمؽ ّ

اااازا
اااااإمػ ذم دارة قما ّ

وٓ يزال ًمٜمرضمًٝم٤م اعمْمٕمػ اًمّمدارة ذم اًمٌٞمقت احلٚمٌٞم٦م ،وأظمذت دُمِمؼ شمرطم٥م سمف
أيْم٤مُ ،مٜمٝم٤م:
ُمٜمذ قمدة قم٘مقد .إهن٤م قمرسمٞم٦م آؾمؿ ،وأؾمامء هم٤مًمٌٞم٦م اًم٘مر ّي٤مت اًمتل طمقهل٤م قمرسمٞم٦م ً
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ومدرة وروم٤مدة واعمِمٝمد واًمرطم٤مب واعمِم ٌّؽ ودير ؾمٛمٕم٤من اًمِمٝمػم .ويتٛمٞمز ؾمٙم٤مهن٤م مجٞم ًٕم٤م
يمثػما قمـ هلج٦م ضمػماهن٤م أو هلج٤مهتؿ اعمت٘م٤مرسم٦م.
سمٚمٝمج٦م ؿمديدة اإلُم٤مًم٦م ختتٚمػ ً
شم٘مع دارة َقمزة ذم اًمقؿم٤مح اعمٛمتد قمغم صدر ؾمقري٦م همر ًسم٤م ُمـ ؿمامل ىمٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من إمم
واعمرصع سمام ُؾم ّٛمل اعمدن اعم ّٞمت٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اًمٌٞمزٟمٓمٞم٦م .يم٤مٟم٧م ُمريمز
ضمٜمقب أوم٤مُمٞم٤م،
ّ
ىمْم٤مء (ُمٜمٓم٘م٦م) ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من ،ومٞمٝم٤م ىم٤مئٛم٘م٤مم (ُمدير ُمٜمٓم٘م٦م) يتٌع وازم طمٚم٥م ،وٓ يزال
ُمريمزه ومٞمٝم٤م ُمٕمرو ًوم٤م يٛمٞمزه احلجر اًمّم٘مٞمؾ اًمذي رصٗم٧م سمف أرض دار اعمريمز.
أؿمج٤مر اًمًٜمدي٤من واًم ٌُ ْٓمؿ اًمتل شمِمتد
هقاؤه٤م قمٚمٞمؾ ٟم٘مل ،ؾم٤مقمدت قمغم صٗم٤مئف وـمٞمٌف
ُ
يمث٤مومتٝم٤م ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمٜمٝم٤م ومتّمٌح هم٤مسم ً٦م وؾمٛمٞم٧م هٜم٤مك "اًمٖم٤مسم٦م" .وىمد همرس اًمًٙم٤من
ومٞمام اؾمتُّمٚمح ُمـ إرض سملم أؿمج٤مر اًمًٜمدي٤من واًم ٌُ ْٓمؿ شمٞمٜمً٤م وزيتق ًٟم٤م ويمرُم ً٦مُ .مٞم٤مهٝم٤م
ىمٚمٞمٚم٦م ُدمٛمع ُمـ إُمٓم٤مر ذم صٝم٤مري٩م صخري٦م.
إهن٤م يم٠مهمٚم٥م ىمرى ؾمقري٦م ذم شمٚمؽ إي٤مم (اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ) ،إذا مل
ٍ
ٍ
هنر أو ٍ
شمٙمـ اًم٘مري٦م قمغم ٍ
ظمًػ"
ضم٤مري٦م ،وم٢مهن٤م شمٕمٛمد إمم مجع إُمٓم٤مر ذم صٝم٤مري٩م "
قملم
أيْم٤م ،ويًتٗم٤مد ُمـ ُمٞم٤مه صٝم٤مري٩م اًمٙمروم ًمٚمنمب ذم
صخري٦م ذم اًم٘مري٦م وذم يمروُمٝم٤م ً
وؿمح إُمٓم٤مر ًمٚم ُٖمًؾ واًمٖمًٞمؾ ذم ُمٕمٔمؿ أي٤مم
ُمقاؾمؿ اًمتلم واًمزيتقن ،وذم أي٤مم اًمِمدة
ّ
اًمًٜم٦م اًمداومئ٦م.
ؿمح إُمٓم٤مر ،اًمتل يم٤من يذه٥م ذم أصمٜم٤مئٝم٤م
وٓ أزال أذيمر أي٤مم "اًمقريد" ذم ؾمٜمقات ّ
ٍ
دواهبؿ ُمـ ٍ
قملم شمٌٕمد قمـ
يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس مج٤مقم٤مت ًمٜم٘مؾ ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ اعم٤مء قمغم ّ
ؽما.
اًم٘مري٦م زه٤مء مخً٦م قمنم يمٞمٚمقُم ً
يمام ٓ أزال أذيمر ذًمؽ اًمرضمؾ اًمت٘م٤مين (اًمتٙمٜمقًمقضمل) اًمٌ٤مرع اًمذي أشم٘مـ ذم ىم ٌّتف
اعمتقاوٕم٦م وسمت٘م٤مٟمتف اخل٤مص٦م شم٘مٚمٞمد صٜم٤مقم٦م احلٚمقى اًمتل شمٌ٤مع ذم طمٚم٥م :ديٙم ً٦م صٖمػم ًة ُمـ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ضم٥م"
احلٚمقى وُمٕمٞمٜم٤مت ُمٜمٝم٤م سم٠مًمقان زاهٞم٦م خمتٚمٗم٦مُ ،مّمٜمققم٦م مجٞمٕمٝم٤م سمٛمٞم٤مه صٝمري٩م " ٍّ
يب إًمٞمف ُمـ روث احلٞمقاٟم٤مت صمؿ شمٜمحدر ًمتٛمأل
متٚم١مه إُمٓم٤مر اًمتل شمٖمًؾ اًمٓمريؼ اًمؽما ّ
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اًمت٘م٤مين اًمٌ٤مرع اًمذي يرى أن همٚمٞم٤من اعم٤مء ذم أصمٜم٤مء ـمٌخ احلٚمقى جيٕمؾ ُم٤مء
صٝمري٩م ذًمؽ
ّ
ُمي ومٞمف.
اًمّمٝمري٩م ؾم٤مئ ًٖم٤م وخي ّٚمّمف ُمـ يمؾ ٍّ
أيْم٤م قمذب اًمّمقت ،يرشمؾ اًم٘مرآن ذم ىم ٌّتف ُمع اًمٗمجر وذم
هذا اًمت٘م٤مين اًمٌ٤مرع يم٤من ً
رُمْم٤من وإقمٞم٤مد ،ويًٛمٕمف اعم٤مرة ذم ـمري٘مٝمؿ إمم اجل٤مُمع واًمٌ٤مزار ،وي٘مرأ ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس
ٍ
ٍ
سمّمقت ٍ
وحلـ يّمٚمح أن شمراوم٘مف رسم٤مسم٦م .إٟمف ىمٓم٥م
مجٞمؾ
شمٖمريٌ٦م سمٜمل هالل وؾمػمة قمٜمؽمة...
اًمث٘م٤موم٦م ذم اًم٘مري٦م ٓ يٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م احلالىمقن.
واًمٌ٤مرع ضم٤مرٟم٤م ذم اًمدار اًم٘مديٛم٦م ،وًمف وًمد أؾمٛمر ُمـ ضمٞمكم ،يمٜم٧م يمٚمام دظمٚم٧م ىم ٌّتف
أرو٤م ،إٓ أٟمٜمل ايمتًٌ٧م سمٕمض
حيرض اسمٜمف هذا قمغم ُمّم٤مرقمتل ومٞمٖمٚمٌٜمل ويٓمرطمٜمل ً
ّ
اخلؼمة اًمتل أـم٤مًم٧م ؿمقط اعمّم٤مرقم٦م دون مت ّٙمٜمل ُمـ اًمتٖم ّٚم٥م قمٚمٞمف.
قمكم وم٘م٤مم واًمده اًمٌ٤مرع وومّمؾ
وآظمر ّ
يمثػما ومل يتٛمٙمـ ُمـ اًمتٖم ّٚم٥م ّ
ُمرة ـم٤مل اًمِمقط ً
سمٞمٜمٜم٤م وأهنك اًمِمقط ،وظمرضم٧م ُمـ اًم٘م ٌّ٦م إمم دارٟم٤م اجلديدة ومالطم٘مٜمل يرمجٜمل سم٤محلج٤مرة
طمجر َومدَ غ اجلٛمجٛم٦م ذم أقمغم ضمٌٝمتل ُمـ
وم٤مًمتٗم٧م وم٠مص٤مسمٜمل
أيْم٤م،
ُّ
يًتحثٜمل قمغم رمجف ً
ٌ
اًمٞمً٤مر ،وٓ يزال أصمره سم ّٞمٜمً٤م إمم اًمٞمقم ،وىمد قم٤مجل٧م أُمل اًمٗمدغ قمغم ـمري٘متٝم٤م اًمٜم٤مضمح٦م.
ٍ
زاوي٦م همرب اًمدار
شم٘مع ىم ٌّ٦م اًمٌ٤مرع ضمٜمقيب دارٟم٤م ،يٗمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م اًمٓمريؼ إمم اًمٌ٤مزار .وذم
ٍ
ٍ
ٍ
ممتدة سم٤مٟمحدار إمم اًمِماملُ .م٤م إن يٌدأ
ُمتٓم٤موًم٦م
ُمٖم٤مرة
إمم اًمِمامل شم٘مع (ُمٕمٍمة ضمؼمان) ذم
ُمقؾمؿ قمٍم اًمزيتقن طمتك ُيرى إـمٗم٤مل يم٤مًمٜمحؾ ،يمؾ ُمٜمٝمؿ يدظمؾ اعمٕمٍمة اعمٕمتٛم٦م
ُمت٠م ِّسم ًٓم٤م رهمٞم ًٗم٤م ُمـ اخلٌز ،وخيرج سمف وىمد همٛمر سم٤مًمزي٧م ويتْم٤مطمؽ إـمٗم٤مل ومرطملم قمغم
ُمٜمٔمرهؿ وهؿ يٜمْمحقن زي ًت٤م ،وم٢مذا ُم٤م اٟمتٝمك اعمقؾمؿ أهمٚمؼ سم٤مب اعمٕمٍمة ومٞمٌتٕمد إوٓد
ٍ
سمٕمروس ُمـ اجلـ.
قمٜمف ظمق ًوم٤م مم٤م يِم٤مع ىمّمدً ا أن اعمٕمٍمة ُمًٙمقٟم٦م
هذا ُم٤م ٓ أزال أذيمره مم٤م اٟمٓمٌع ذم ذايمريت ذم أوائؾ اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت .وًم٘مد شمٖمػم اعمِمٝمد ذم
همزيرا.
أواظمره٤م وذم إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ،وم٘مد أصٌح اًمؼمد أؿمد ذم اًمِمت٤مء واًمثٚم٩م ً
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ويمؿ يم٤مٟم٧م شمقىمٔمٜم٤م أُمل ذم اًمٚمٞمؾ ،إذا ُم٤م ه٤مضمؿ اًمْمٌع اًمدار  -ويم٤مٟم٧م ُمتٓمروم٦م -
سمرؿم٘مٝم٤م سمٙمتؾ ُمـ اًمثٚم٩م اعمٚمٞمئ٦م سم٤محلج٤مرة اًمتل يّمٞم٥م سمٕمْمٝم٤م اًمٌ٤مب ،ىم٤مئٚم ً٦م إن اًمْمٌع
صٌ٤مطم٤م ٟمرى ُمقاىمع ىمقائٛمف اعمٖمروؾم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت
هي٤مضمؿ اًم٘مري٦م ٕٟمف ضم٤مئع .وقمٜمدُم٤م ٟمٜمٝمض
ً
اًمثٚم٩م اعمؽمايمٛم٦م ،وهذا اعمِمٝمد يمثػما ُم٤م يم٤من يتٙمرر ذم ٍ
ؿمت٤مء واطمد.
ً
يمٜم٤م ٟمًتٞم٘مظ أطمٞم٤م ًٟم٤م ذم اًمّمٌ٤مح ُمع اًمٗمجر قمغم أصقات اًمٜمً٤مء اًمتل ٟمًتِمٕمر ومٞمٝم٤م
اخلقف وآؾمتٜمج٤مد ذم هدير ؿمديد هتت ّز ُمٜمف إرض حتتٜم٤م وهتٚمع ُمٜمف اًم٘مٚمقب ،وشمتٙمرر
ذم شمٚمؽ إصقات وذًمؽ اًمٍماخ يمٚمٛم٦م "اعمدّ " وومٝمٛمٜم٤م ُمـ ُأُمٜم٤م أن (وادي قمٌده) ىمد
يمثػما ُمـ
وم٤مض سمٛمٞم٤مه إُمٓم٤مر ذم اًمٚمٞمؾ ،وأن ُمًتقى اعم٤مء ومٞمف ٓ يزال يٕمٚمق وهيدد ً
اًمٌٞمقت إذا ُم٤م همٛمره٤م ودامهٝم٤م ،إذ يذه٥م سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم١موٟم٦م وأصم٤مث وطمٞمقاٟم٤مت
يمثػما ذم اًمٍماخ ،إٟمف اًمًٞمؾ.
وسمنم ،وهذا هق "اعمدّ " اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل شمؽمدد ً
يمٌػما ـمرأ قمغم اًمٓم٘مس ،وًمٙم ّـ اًمذي ـمرأ هق
شمٖمػما ً
يمام ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ٓ ،أقمت٘مد أن ً
واًمًـ .وم٘مد يمٜم٧م ذم دارٟم٤م اًم٘مديٛم٦م ذم وؾمط اًم٘مري٦م ويم٤مٟم٧م ؾمٜمّل ٓ شمًٛمح
ُمقىمع اًمدار ّ
ٍ
ُمِمٛمس ذم اًمِمت٤مء وم٢ممم سمٞم٧م قمٛمل
زم سم٤مخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م ذم اًمِمت٤مء وإذا ظمرضم٧م ذم يق ٍم
اعمالصؼ ًمٌٞمتٜم٤م أو إمم ىم ٌّ٦م ضم٤مرٟم٤م اًمٌ٤مرع ،ومال أرى وٌ ًٕم٤م وٓ أؾمٛمع هدير ُمدٍّ .
يم٤مٟم٧م سمٞمقت اًم٘مري٦م (وىمد شمٙمقن أيمثر ىمراٟم٤م ذم شمٚمؽ إي٤مم) ُمتالص٘م٦م ،يٛمٙمـ آٟمت٘م٤مل
سمٞم٧م ٍ
سمٞم٧م ذم أول احل٤مرة إمم ٍ
ُمـ قمغم أؾمٓمحٝم٤م ُمـ ٍ
سمٕمٞمد قمٜمفّ .
إن ـمٚم٥م إُم٤من واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
هق اًمذي أجل٠م اًمًٙم٤من إمم هذا احلؾ اًمذي يّمٌح ومٞمف فمٝمر اًمٌٞم٧م حمٛم ًّٞم٤م سمجٕمٚمف ُمالص ً٘م٤م
ويمثػما ُم٤م ٟمجد ومتح ً٦م صٖمػمة "ـم٤مىم٦م" ،ذم أؾمٗمؾ
ًمٔمٝمر سمٞم٧م آظمر أو ًمٌٕمض ضمقاٟمٌف.
ً
اجلدار اعمِمؽمك ،شمتٞمح ٍّ
ًمٙمؾ ُمـ اًمٌٞم َت ْلم ذم طم٤مٓت احلّم٤مر آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٌٞم٧م أظمر
ٍ
طم٤مٓت سم٤مًمًالح ،وأسمٕم٤مد اًمٓم٤مىم٦م ٓ شمًٛمح سمٛمرور
إلؾمٕم٤مومف سم٤مًمٓمٕم٤مم واعم٤مء ،وذم
إؿمخ٤مص .ويم٤مٟم٧م سمٕمض إه شمٕمٞمش ُمع طمٞمقاٟم٤مهت٤م ذم همروم٦م واطمدة.
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يّمؾ اًم٘مري٦م سمحٚم٥م ـمريؼ شمرايب مل يٙمـ ذم اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت ُُمٕمٌدً ا ،ويم٤من هق ُمٜمٗمذ
ُمتجٝم٤م همر ًسم٤م إمم دارة َقمزة ،وُمٜمٝم٤م إمم ىمٚمٕم٦م
اًمًٞم٤مرات اًمقطمٞمد إًمٞمٝم٤م ،يٛمتد ُمـ طمٚم٥م
ً
يمثػما سم٤مًمٓمريؼ اًمذي
ؾمٛمٕم٤من ،وىم ّٚمام يم٤مٟم٧م شمًٚمٙمف اًمًٞم٤مرات ،طمتك اًم٘مقي٦م ُمٜمٝم٤م ،وخيتٚمط ً
يم٤من يًٚمٙمف اعمِم٤مة ودواهبؿ ،ودرضم٧م شمًٛمٞمتف (اًمٓمريؼ اًمنمىمل)ٟٕ ،مف يدظمؾ اًم٘مري٦م ُمـ
اجلٜمقب اًمنمىمل .صمؿ اشمّمٚم٧م ذم أواظمر اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت سمٓمريؼ شمرايب ُقم ٌِّد ًمتًٚمٙمف اًمًٞم٤مرات
ذم همػم ومّمؾ إُمٓم٤مر يٛمتد ُمـ دارة قمزة إمم شمرُم٤مٟملم وم٤مًمداٟم٤م ،صمؿ ُمٜمٝم٤م ذم ٍّ
ظمط ُمًت٘مٞم ٍؿ
قمٛمقدي قمغم ـمريؼ طمٚم٥م أٟمٓم٤ميمٞم٦م ذم ٟم٘مٓم٦م اًمت٘م٤مئٝمام.
ٍّ
ًم٘مد أصٌح سم٤مإلُمٙم٤من اؾمتخدام اًمًٞم٤مرات ذم ُمٕمٔمؿ أي٤مم اًمًٜم٦م .وًمٙمـ أصٌح ـمقل
قمقو٤م قمـ صمالصملم ،ودرضم٧م شمًٛمٞم٦م هذا اًمٓمريؼ (اًمٓمريؼ
ؽما
ً
اًمٓمريؼ ؾمتلم يمٞمٚمقُم ً
اًمٖمريب)ٟٕ ،مف يدظمؾ اًم٘مري٦م ُمـ اجلٜمقب اًمٖمريب .ودظمٚم٧م اًمًٞم٤مرة ذم ظمدُم٦م اًم٘مري٦م ،إذ
يمؾ جمٛمققم٦م ؾمٞم٤مرة ٍ
شم٠مًمٗم٧م قمدة جمٛمققم٤مت ُمـ اًمنميم٤مء واؿمؽمت ُّ
ٟم٘مؾ اؾمتخدُم٧م ذم ٍّ
ظمط
ٍ
وطمٞمد ُم٤م سملم دارة قمزة وطمٚم٥م ذم همػم ومّمؾ اًمِمت٤مءُ .قم ٌِّد هذا اًمٓمريؼ ذم أوائؾ
ُم٤مرا سمدير ؾمٛمٕم٤من اعمالصؼ ًم٘مٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من،
إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت واُمتد ُمٕمٌدً ا إمم ُمديٜم٦م قمٗمريـ ًّ
ضورات احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
وىمد أ ُْم َٚم٧م شمٕمٌٞمدَ ه
ُ

ٟم٘مؾ ضمديد ٍ
واشمّمٚم٧م دارة قمزة سمٛمديٜم٦م قمٗمريـ سمخط ٍ
صم٤من ،فمٝمرت ومٞمف سمٕمض ُمٔم٤مهر

اوٓمراب إُمـ 9وم٘مد شمٕمرو٧م ؾمٞم٤مرات اًم٘مري٦م قمغم هذا اخلط  -وهل اًمقطمٞمدة قمٚمٞمف -
ُمرارا قمغم ُم٤م ذم ضمٞمقب اًمريم٤مب ُمـ اًمٜم٘مقد ...صمؿ اُمتد اًمًٓمق إمم ظمط
ًمٕمّم٤مسم٤مت ؾمٓم٧م ً
دارة قمزة طمٚم٥م وذم ُمقاىمع ٓ شمٌٕمد قمـ اًم٘مري٦م أيمثر ُمـ صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م يمٞمٚمقُمؽمات .ومل
يًتت٥م إُمـ قمغم اخلٓملم إٓ ذم أوائؾ اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض.
ّ
يمثػما ذم
أُم٤م اًمٓمريؼ اًمنمىمل ومٚمؿ يٕمٌد إٓ ذم أوائؾ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت وؾم٤مهؿ سمٕمد شمٕمٌٞمدهً ،

حتًلم إطمقال آىمتّم٤مدي٦م ًمدارة قمزة وُم٤م طمقهل٤م .وىمد ُأٟمِمئ ذم أوائؾ هذا اًم٘مرن ـمريؼ
ُمٕمٌد يّمؾ دارة قمزة سم٘مٛم٦م ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من 9أي سم٤مًمِمٞمخ سمريم٤مت.
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ُمر سمِدُ ور ىمريتٜم٤م ذم
يم٤مٟم٧م دارة ّ
قمزة ذم شمٚمؽ إي٤مم ىمري ً٦م وم٘مػمةً .يمٙمثػم ُمـ ىمراٟم٤م ،ومٙمؿ ّ
قمام هيدِّ ئ صمقرة ضمققمف ،وىمد ووع
اخلػمة ُمـ يٌح٨م ّ
أي٤مم اًمرسمٞمع واًمّمٞمػ ،أي٤مم اعمقاؾمؿ ّ
ٍ
صمٕمٚم٥م أو همػمه ،يرىمص ويٖمٜمل ومٞمتٓم٤مير اًمذٟم٥م ذم اهلقاء ومقق
قمغم رأؾمف ىمٌ ًٕم٤م يٜمتٝمل سمذٟم٥م
ومٞمن اًمٜم٤مفمريـ ويْمحؽ إوٓد ويًتٕمٓمػ اجلٛمقع ،ويمؿ ـمٚم٥م هق وأُمث٤مًمف ذم
رأؾمف ّ
ُمر سمٜم٤م ُمـ يِمؽمي اًمزضم٤مج اعمٝمِمؿ ًمٞمٕمقد سمف إمم
أهمٜمٞم٤مهتؿ ـمٕم٤م ًُم٤م وؿمٙمقا ضمققمٝمؿ .ويمؿ ّ
اًمزضم٤مضملم ًمٞمّمٜمٕمقا ُمٜمف إوقمٞم٦م اًمزضم٤مضمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس ،إهن٤م طمرومتٝمؿ اًم٘مديٛم٦م،
أرُمٜم٤مز ،إمم ّ
سمٙمؿ يِمؽمي اًمزضم٤مج اعمٝمِمؿ ،ويمؿ يٙمً٥م هذا اًمرضمؾ اًمّم٤مسمر ،اًمذي ضم٤مء قمغم مح٤مره
ؽما ُمـ دارة قمزة ،هؾ يًدّ
اًمْمئٞمؾ اًمٕمٚمٞمؾ ُمـ أرُمٜم٤مز ،وهل قمغم سمٕمد ٟمحق ؾمتلم يمٞمٚمقُم ً
رُم٘مف ُمـ اخلٌز سمام يٙمً٥م؟ أًمٞمس هذا هق اًمٗم٘مر! أًمٞمس ُمـ جيقب اًم٘مرى ًمٞمِمؽمي سمذور
اعمِمٛمش صمؿ يٌٞمٕمٝم٤م ًمٞمٙمً٥م ُم٤م ير ّده قمغم قمٞم٤مًمف ،أًمٞمس هذا ذم ٍ
وم٘مر ُمدىم ٍع ،أًمٞمً٧م هذه
وشمٚمؽ دم٤مرة اًمٗم٘مراء؟
يمثػما ُمـ أصح٤مب اًمٙمروم يٜمت٘مٚمقن إمم يمروُمٝمؿ ذم
يم٤من ُمـ ُمٔم٤مهر وم٘مر ىمريتٜم٤م أن ً
ُمقؾمؿ اًمتلم ،يٜم٤مُمقن ومٞمٝم٤م ويٓمٌخقن ويٖمًٚمقن صمٞم٤مهبؿ ويٖمتًٚمقن وحيرؾمقن اًمثامر ُمـ
اًمٕمٌ٨م هب٤م ٕهن٤م زادهؿ إؾم٤مد ذم اعمقؾمؿ قمغم إىمؾ ،وشمٜمِم٠م صداىم٤مت سملم اجلػمان ذم
اًمٙمروم وٓؾمٞمام سملم إوٓد.
وُمـ ُمٔم٤مهر اًمٗم٘مر واًمتٕم٤مون ومٞمف ،أن إُمٝم٤مت يم ّـ يرؾمٚمـ أسمٜم٤مءهـ ذم طم٤مرشمٜم٤م إمم
اُمرأة قمجقز ًمٞمس هل٤م ُمٕمٞمؾ عمداواة "اًمٕم ّٓم٤مؿم٦م" ذم اًمقضمف ،وُمع اعمريض ىمرص ضم ّٚم ٍ٦م ُمـ
روث اًمٌ٘مر يٕمٓمٞمف ًمٚمٕمجقز ًمتًتخدُمف سمحرىمف ًمٚمٓمٌخ واًمتدومئ٦م ًم٘م٤مء ُمداواهت٤م اًمٕم ّٓم٤مؿم٦م،
ويم٤من اًمدواء أن ّ
شمٌؾ أصٌٕمٝم٤م سمري٘مٝم٤م ومتًح اًمٕمٓم٤مؿم٦م هب٤م ومتختٗمل ذم اًمّمٌ٤مح قمٜمدُم٤م
يًتٞم٘مظ اعمريض ُمـ اًمٜمقم ويؼمأ (وىمد يٙمقن شمٗمًػم هذه اًمٔم٤مهرة أن اعمرض واًمؼمء ُمٜمف
ٟمٗمز) .وىمد شمٚمج٠م ؾمٞمدة ًمٚمؽمطمٞم٥م سمٛمـ خيٌز قمغم شمٜمّقره٤م وشمً٤مقمده ومتخٌز ُمٕمفٕ ،هن٤م
ؾمتتٚم٘مك ُمٜمف دون أن شمٓمٚم٥م سمْمع أرهمٗم٦م شمًدّ هب٤م سمٕمض طم٤مضم٦م يقُمٝم٤م.
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ويًٛمك ؾمقق اًم٘مري٦م اًمٌ٤مزار ًمٖمٚمٌ٦م هذه اًمتًٛمٞم٦م قمٚمٞمفٕ ،ن أمهٞمتف شم٘متٍم قمغم اًمٌ٤مزار
يٕمؼم قمـ ُمًتقى اًمروم٤مه واًمٗم٘مر ذم اًم٘مري٦م .إٟمف ذم أهمٚم٥م
اًمذي ي٘مقم ومٞمف يقم اجلٛمٕم٦م ،وهق ّ
أي٤مم إؾمٌقع ٍ
اًمٚمح٤مُمقن سمٕمض اخلراف وشمٓمرح ذم اًم٘مري٦م
ظم٤مو ،وذم يقم اجلٛمٕم٦م يذسمح ّ
سمٕمض ىمرى إيمراد ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م قمٗمريـ ظمْم٤مره٤م وومقايمٝمٝم٤مٕ ،ن دارة قمزة أىمرب إمم شمٚمؽ
ُ
اًم٘مرى ُمـ ُمديٜم٦م قمٗمريـ وُمـ طمٚم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م اًمٓمرق إًمٞمٝم٤م همػم ُمٕمٌدة .ويتً٤مسمؼ
اعمٞمًقرون قمغم ذاء طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمٚمحقم واخلْم٤مر واًمٗمقايمف ،ويتٗم٤مظمرون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ
سمام ؾمٞمٝم ِّٞمئقن ُمـ اعمآيمؾ.
اًمٚمح٤مم ُخي ِّٗمض إؾمٕم٤مر قمغم
أُم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٞمٜمتٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم ُم٤م سمٕمد اًمٕمٍم ًمٕمؾ ّ
ُم٤م شمٌ٘مك ًمديف ُمـ حلؿ ًمٞمس ومٞمف ظمػم ،ومٞمِمؽمي قمٔم٤م ًُم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٘م٤مي٤م حلؿ .وأُم٤م أيمثرهؿ
ومٞمٙمتٗمقن سمِمؿ روائح اًمٓمٞمٌ٤مت اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمـ ُمداظمـ سمٕمض اًمٌٞمقت وسمام يٓمٌخ ُمـ
واحلٛمص ُمع سمٕمض اًمرظمٞمص ُمـ ظمْم٤مر اًمٗمّمؾ ُمـ اًمًٜم٦م.
اًمؼمهمؾ واًمٕمدس
ّ
وي٘مت٤مت اًمٜم٤مس ذم اًم٘مري٦م قم٤مُم ً٦م ،يمٖمػمهؿ ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘مرى وإري٤مف ،سمام شمٜمٌ٧م
إرض ذم أوائؾ ومّمؾ اًمِمت٤مء ُمـ ٍ
ٟمٌ٤مت ي١ميمؾ ،إٓ أهنؿ ُظم ّّمقا سمٌٕمض اًمٜمٌ٤مشم٤مت يما
"اًم ّٚمقف واجلٕمدة" ومٓمٌخقا ُمٜمٝم٤م ـمٕم٤م ًُم٤م ذم أي٤مم اًمِمدّ ة واًمٗم٘مر ،واًمٚمذيـ مل يٌؼ هلام اًمٞمقم
أيمثر ُمـ ذيمرى سمٕمٞمدة شمٙم٤مد شمٜمًك.
احلٛمٞمض" (احلامض) اًمذي يٜمٌ٧م ذم إرايض اًمققمرة ،وم٘مد اطمتؾ ُمقىمٕمف سملم
أُم٤م " ّ
أصٜم٤مف اًمٓمٕم٤مم ذم اًم٘مرى اعمج٤مورة طمتك دظمؾ طمٚم٥م ،ويّمٜمٕمقن ُمٜمف ؾمٚمٓم٤مت ُمع
اًمٌّمؾ واًمزي٧م وسمٕمض اًمتقاسمؾ ،يمام يّمٜمٕمقن ُمٜمف ومٓم٤مئر خمتٚمٗم٦م.
واحلٛمٞمض ُمٕمروف ذم أور ّسم٦م ويدظمؾ ذم ومرٟمً٤م ذم صٜمع أٟمقاع ُمـ احلً٤مء ،ويزرع
ّ
هٜم٤مك ويً٘مك ومتّمٌح محقوتف أًمٓمػ .أُم٤م "اًمٙمِمؽ" ومٞمّمٜمع ُمـ اًمؼمهمؾ واًمٚمٌـ
شمٌلم زم أٟمف ُمٕمروف ذم ؾمقري٦م اجلٜمقسمٞم٦م ،وىمد خيتٚمػ صٜمٕمف هٜم٤مك ً
ىمٚمٞمال ،يمام
اًمرائ٥م ،وىمد ّ
يمثػما أو ً
ىمٚمٞمال.
ىمد خيتٚمػ شمٜمقع ـمٌخف وهمٜم٤مه ً
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وعم٤م يم٤مٟم٧م إرايض اًمزراقمٞم٦م سم٘م ًٕم٤م ُمتٜم٤مصمر ًة وٞم٘م ً٦م وحمدودة ،وم٢من اًم٘مري٦م ٓ ُشم َٕم ِّقل ذم
ٍ
دم٤مري٦م ُمع ضمػماهنؿ
ُمٕمٞمِم٦م ؾمٙم٤مهن٤م قمغم اًمزراقم٦م .شمٜمتٗمع ىم ّٚم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ قمالىم٤مت ؿمٌف
إيمراد ،وُمـ هذه اًم٘م ّٚم٦م ٟمِم٠مت هم٤مًمٌٞم٦م اًمٗمئ٦م اعمٞمًقرة ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م (هن٤مي٦م
اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت) ،وىمد شمٕمٚمٛم٧م هذه اًمٗمئ٦م اًمٚمٖم٦م اًمٙمردي٦م سم٤معمامرؾم٦م.
أُم٤م ذم أواظمر إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت وم٘مد سمدأت شمتٙمقن ومئ٦م ُمـ اعمٞمًقريـ سم٤مًمٕمٛمؾ واًمتج٤مرة
اعمتقاوٕم٦م ذم طمٚم٥م ودُمِمؼ وهمػممه٤م ،وهم ّٓم٧م قمغم اًمٗمئ٦م اعمٜمتٗمٕم٦م ُمـ قمالىم٤مهت٤م ُمع ضمػماهن٤م
إيمراد واٟمدصمرت شمٚمؽ اًمٗمئ٦م شم٘مري ًٌ٤م ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت .إٓ أن ىمدم قمالىم٤مت اجلقار
وشمٖمػمات إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م أدى إمم اٟمت٘م٤مل أيمراد إمم دارة قمزة وىمد يٙمقن أدى ذم
ٍ
وىم٧م آظمر إمم اٟمت٘م٤مل سمٕمض ؾمٙم٤من دارة قمزة ًمٚمٕمٞمش ذم ىمْم٤مء (ُمٜمٓم٘م٦م) قمٗمريـ .أُم٤م اًمذيـ
اؾمتقـمٜمقا دارة قمزة ُمـ إيمراد وم٘مد اؾمتٕمرسمقا وٓ شمدل قمٚمٞمٝمؿ إّٓ أؾمامء أههؿ وم٘مط،
مح٤مُمق وهرديٙمق ...وٓ يِمؽ أطمد ُمـ ه١مٓء ذم قمروسمتف.
يمحٛمٞمٙمق ودقمدو وىمرضمق و ّ
ّ
شمٕمٛمؾ هم٤مًمٌٞم٦م اًمًٙم٤من ذم احلٞم٤ميم٦م 9ومٗمل يمؾ سمٞم٧م شم٘مريًٌ٤م ٟمقل يدوي أو أيمثر يٕمٛمؾ ومٞمف
أومراد إهة يمٚمٝمؿ ُمتٕم٤موٟملم ،سمٕمْمٝمؿ ذم احلٞم٤ميم٦م وسمٕمْمٝمؿ يم٤مٕوٓد واًمٜمًقة ذم
ٍ
ٍ
ٍ
ُمٙمٛمٚم٦م .ويم٤من شمِمٖمٞمؾ إوٓد ذم إقمامل اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م ًمٚمٜمقل ،وصٕمقسم٦م
ُمً٤مٟمدة
أقمامل
شمقومػم ٟمٗم٘م٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم شمقاوٕمٝم٤م ،اًمًٌ٥م ذم قمدم طمْمقر إوٓد إمم اعمدارس،
ومٙم٤من ُمٕمٚمؿ اًم٘مري٦م اًمقطمٞمد يًتٕملم سمٛمخٗمر اًمدرك ًمتجٛمٞمع اًمتالُمٞمذ عمدرؾمتف ،وًمٙمـ
هقم٤من ُم٤م يم٤مٟمقا خيتٗمقن.
ويْم٤مقمػ احل٤ميم٦م أوىم٤مت احلٞم٤ميم٦م قمغم اًمٜمقل يمٚمام حتًـ اًمٓمٚم٥م قمغم ُمٜمًقضم٤مهتؿ
اًم٘مٓمٜمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م ومتٛمتد ُمـ اًمٗمجر إمم ؾم٤مقم٤مت ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ ،ومال شمٙم٤مد شمتقىمػ دىم٤مت
اًمٜمقل اًمراشمٌ٦م اًمتل شم١مٟمس اًمً٤مري ذم ًمٞم٤مزم اًمِمت٤مء اعمقطمِم٦م .شمٕمٚمٛم٧م اًمٜمً٤مء احلٞم٤ميم٦م
ويمثػما ُم٤م يٜمّم٥م ٟمقٓن ذم اًمٌٞم٧م اًمقاطمد.
عمً٤مقمدة أزواضمٝمـ وآسم٤مئٝمـ،
ً
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وذم ؾمٜمقات احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ظمٞمقط اًم٘مٓمـ شمًتقرد ُمـ اهلٜمد ،إٓ أهن٤م
يم٤مٟم٧م شمتٕمرض ًمالٟم٘مٓم٤مع ُمد ًدا ـمقيٚم٦م ،ومٚمج٠مت اًمٜمًقة إمم همزل اًم٘مٓمـ قمغم دواًمٞمٌٝم ّـ
اًمًٌٞمٓم٦م ً
همزٓ رومٞم ًٕم٤م ؾمق ًّي٤م ،يمام ىم٤مم احل٤ميم٦م سمتٓمقير صٜم٤مقمتٝمؿ ومّمٌٖمقا ظمٞمقط اًم٘مٓمـ أًمقاٟمً٤م
وؾمٛمقه٤م سم٠مؾمامء اظمت٤مروه٤م هل٤م.
وطم٤ميمقه٤م ظمٓمق ًـم٤م ُمٚمقٟم ً٦م ُمتقازي٦م أو ُمرسمٕم٤مت ُمتٜمققم٦م
ّ
وشمٗمٜمٜمقا ذم طمٞم٤ميم٦م ظمٞمقط اًمّمقف اًمتل همزًمتٝم٤م ٟمً٤مؤهؿ ً
همزٓ رومٞم ًٕم٤م ُمت٘مٜمً٤م وصٜمٕمقا ُمٜمٝم٤م
وشمٕمٌػما قمـ راطمتٝمؿ اًمٜمٗمًٞم٦م إذا ُم٤م راضم٧م
وصدَ ٍر وُمِمدّ ات...
أًمًٌ ً٦م ؿمتقي ً٦م ،هاويؾ ُ
ً
سمْم٤مقمتٝمؿ ،شمتٌ٤مرى جمٛمققم٤مت ُمـ اًمِمٌ٤مب ذم اًمٌ٤مزار ذم ىمذف اًمٌّمؾ أو اًمّمٖمػم ُمـ
اًمٌٓمٞمخ إصٗمر إمم ُم٤م ومقق ُمئذٟم٦م اجل٤مُمع اًمٙمٌػم أي "شم٘مٚمٞمٌف" قمٜمٝم٤م.
أُم٤م إذا يمًدت سمْم٤مقمتٝمؿ وأهمٚم٘م٧م دوهن٤م أؾمقاق اًمٕمراق أو شمريمٞم٤م أو أؾمقاىمٝمام ومتّمٌح
ضمحٞمام ،وشمٙمٗمل أؾمٌ٤مب شم٤مومٝم٦م ًمتٗمجػم سمريم٤من اًمٖمْم٥م ً
ىمت٤مٓ قمٜمٞم ًٗم٤م سملم جمٛمققم٤مت
طمٞم٤مهتؿ
ً
يمٌػمة ُمٜمٝمؿ ،ومٞمنع رضم٤مل اًمدرك قمغم ظمٞمقهلؿ ًمتٗمريؼ دمٛمٕم٤مهتؿ وإمخ٤مد ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م.
أُم٤م أهؿ قم٤مداهتؿ آضمتامقمٞم٦م ومٝمل ،ذم إقمراس :إيّم٤مل اًمٕمروس ُمـ سمٞم٧م أهٚمٝم٤م إمم سمٞم٧م
اًمٕمريس ذم اطمتٗم ٍ
٤مل ظم٤مص يًٛمقٟمف "اًمٗمـ" ،وىمد َحيقل أظمقه٤م أو همػمه ُمـ إىمرسم٤مء دون

ٍ
سم٘مٓمٕم٦م ذهٌ ٍٞم٦م أو همػم ذًمؽ ،ويًٛمك ُم٤م يًؽمى سمف "سمٚمّم٦م".
ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م ،وم ُٞمًؽمى

ٍ
ومرس ذم اًمٗمـ ،ويٖمٓمك وضمٝمٝم٤م وصدره٤م سمٜمًٞم٩م رىمٞمؼ أسمٞمض
شمريم٥م اًمٕمروس قمغم
ّ
يم٤مًمِم٤مش ،وي٘مقد اًمٗمرس أسمقه٤م أو أظمقه٤م أو أطمد اعم٘مرسملم احلرم .وهذه هل اعمرة
اًمقطمٞمدة اًمتل شمٖمٓمل ومٞمٝم٤م اعمرأة ذم دارة قمزة وضمٝمٝم٤م .ويت٘مدُمٝم٤م ذم اًمٗمـ ضمٝم٤مزه٤م ،أي ُم٤م
ضمٝمزت سمف ُمـ اعمالسمس اًمتل شمقوع ذم صٜمدوق اًمٕمروس اًمٙمٌػم وُمرآة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ
ِّ
وحتٛمٚمٝمام سمٕمض اًمٜمً٤مء .ويٚمٞمٝم٤م ص ّٗم٤من ُمت٘م٤مسمالن ُمـ اًمرضم٤مل يًػمون ُمٕمٝم٤م وهؿ
طمكم اًمٕمروس وُم٤م ٟم٤مًمتف ُمـ إو٤موم٤مت قمٚمٞمٝم٤م
يرىمّمقن ويّمٗم٘مقن ويٖمٜمّقن
أهم٤مين شمّمػ ّ
َ
شمروٞم ً٦م هل٤م ىمٌؾ ظمروضمٝم٤م ُمـ سمٞم٧م أهٚمٝم٤م.
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وُمـ اعمٕمت٤مد أن شمٌٙمل اًمٕمروس وشمٌٙمٞمٝم٤م أُمٝم٤م ًمدى ومراق إهؾ واخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م
اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف ودظمقل ٍ
سمٞم٧م آظمر همريٌ ً٦م ومٞمف هق سمٞم٧م اًمٕمريس .وذم سمٞم٧م اًمٕمريس حتتٗمؾ
اًمٜمً٤مء سم٤مًمٕمروس ذم طمٗمؾ ظم٤مص هب ّـ يرىمّمـ ومٞمف وشمرىمص اًمٕمروس ويٖمٜمّلم هل٤م.
وُمـ قم٤مداهتؿ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمزارات وإىم٤مُم٦م اطمتٗم٤مٓهتؿ اهل٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ،وهل قم٤مدة ُمٕمرووم٦م ذم
اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م ،وذم دارة قمزة قمدد ُمٜمٝم٤م ،يم٤مًمِمٞمخ قمكم واًمِمٞمخ طمًـ واًمِمٞمخ
حمٛمد وسمٜم٧م زيـ اًمٕم٤مسمديـ ،إٓ أن أؿمٝمره٤م هق ُمزار اًمِمٞمخ سمريم٤مت ،وهق ُمزار ذم ىمٛم٦م
ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من ،قمرف اجلٌؾ ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م سم٤مؾمٛمف :ضمٌؾ اًمِمٞمخ سمريم٤مت ،وٓ شمقضمد
ُمٕمٚمقُم٤مت ه٤مُم٦م ُمقصم٘م٦م قمـ اًمِمٞمخ سمريم٤مت ؾمقى ُم٤م ؿم٤مع أٟمف اسمـ اًمٕمجقز ،وُمـ أوًمٞم٤مء اهلل
اًمّم٤محللم وومرؾم٤مٟمف اعمٞم٤مُملم ،ويم٤مٟم٧م شم٘مقم سمخدُمتف قمدة أه.
ُسمٜمل قمغم ُم٘م٤مُمف همروم٦م ُيّمغم ومٞمٝم٤م شمتقؾمٓمٝم٤م ىم ٌّ٦م ،ويالص٘مٝم٤م ُمـ اًمٖمرب ُمدظمؾ ُمًت٘مؾ
ٍ
سمدرج وٞمؼ يمثػم آًمتقاء إمم ىمؼم اًمِمٞمخ ،وإمم اًمنمق ُمٜمٝم٤م
يٜمزل اًمزائر ُمٜمف حمٜمِ َل اًم٘م٤مُم٦م
همروم٦م ُمًت٘مٚم٦م يمٌػمة ومٞمٝم٤م ِىم َّمع يمثػمة ُمـ اًمٗمخ٤مر يقزع ومٞمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم اًمذي يّمٜمع ذم أصمٜم٤مء
زي٤مراشمف .وذم اًمٗمًح٦م اعمٛمتدة ىمٌ٤مًم٦م اًمٖمرومتلم إمم اًمِمامل ،صٝم٤مري٩م صخري٦م ينمب ُمٜمٝم٤م
اًمزوار ويٓمٌخقن.
ٍ
ظمٓمرة" أي ذم زي٤مرة شمًٌ٘مٝم٤م ىمٌؾ ذوق اًمِمٛمس
ُشمٜمذر اًمٜمذور ،ويقرم اًمٜمذر ذم "
ٍ
ُمٌٙمر ،يٚمٞمٝمؿ ُمع ذوق اًمِمٛمس
احلٞمقاٟم٤مت اعمٜمذورة واًمٓمٌ٤مظمقن واعمنمومقن ذم وىم٧م
قمٔمٞمام ،ويٚمحؼ قم٤مدة
ٟمذرا
ً
أصح٤مب اًمٜمذر واعمدقمقون ،وىمد شمراوم٘مٝمؿ اًمٜمقسم٦م إذا يم٤من ً
حلام .وختتص أهة
سم٤معمدقمقيـ أوٕم٤مومٝمؿ ممـ مل يدقمقا واًمذيـ حل٘مقا سم٤مخلٓمرة ًمٞم٠ميمٚمقا ً
ُمٕمرووم٦م سم٤مًمت٘مقى سمحٗمظ َقم َٚمؿ اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم وُم٤م يراوم٘مف ُمـ صٜمقج وهمػمه٤م ،ويٕمرف
جمٛمقع هذه اًمتجٝمٞمزات سم٤مؾمؿ "اًمٜمقسم٦م".
وأذيمر أٟمٜمل ذم سمداي٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت رأي٧م "اًمٜمقسم٦م" ُمع ُمـ يراوم٘مٝم٤م ُمـ رضم٤مل أدظمٚمقا
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ذم سمٓمقهنؿ وذم أطمٜم٤ميمٝمؿ "اًمِمٞمش" وهق ؾمٞمخ رومٞمع وٓ أذيمر هقي٦م شمٚمؽ اًمٜمقسم٦م ،هؾ
يم٤مٟم٧م ٟمقسم٦م اًمِمٞمخ سمريم٤مت اًمتل شمرقم٤مه٤م وحتٗمٔمٝم٤م إهة اًمتل أذت إًمٞمٝم٤م واعمٕمرووم٦م
سمت٘م٤مه٤م طمتك هذه إي٤مم ،أم أهن٤م يم٤مٟم٧م ٟمقسم٦م أظمرى زائرة؟
وذم إقمٞم٤مد خيرج إوٓد ،دمٛمٕمٝمؿ صداىم٦م احل٤مرة أو اجلػمةُ ،مّمٓمحٌلم ُم٤م
يّمٜمٕمقن ُمٜمف ـمٕم٤مُمٝمؿً ،مٚمتٜمزه سمٕمٞمدً ا قمـ اًم٘مري٦م طمٞم٨م يِم٤مؤون سملم أؿمج٤مر اًم ٌُ ْٓمؿ
واًمًٜمدي٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ صٝمري٩م ُم٤مء ،ويًٛمقن ٟمزهتٝمؿ هذه " ؾمٞمٌ٤مٟم٦م" .أُم٤م اًمِمٌ٤من
ومٞمٜمّمٌقن ُمتٕم٤موٟملم أرضمقطم٦م يٌٚمغ ارشمٗم٤مقمٝم٤م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أُمت٤مر ويتٌ٤مرون ذم ؾمٕم٦م
اعمؽمضمح "ىمٚم٥م
اًمؽمضمح وٓؾمٞمام قمٜمدُم٤م شمٌٚمغ ؾمٕمتف  071درضم٦م أو أيمثر وقمٜمده٤م ي٘م٤مل إن
ّ
ّ
قمـ اًمٜمػم" أي سمٚمغ رأؾمف ُمًتقى أقمغم ُمـ ُمًتقى اًمٜمػم ،واًمٜمػم هق اخلِمٌ٦م اًمتل قمٚم٘م٧م
أيْم٤م حمقر دوران إرضمقطم٦م .وأُم٤م اًمٗمتٞم٤مت ومٞمٜمّمٌـ
ومٞمٝم٤م إرضمقطم٦م ،وهل ً
ٍ
أؿمج٤مر ذم يمروم طمقل اًم٘مري٦م
أراضمٞمحٝم ّـ ،سمٕمٞمدً ا قمـ اًمّمٌٞم٤من ورىم٤مسمتٝمؿ ،ذم أهمّم٤من
ىمريٌ٦م ُمٜمٝم٤م ،يمًٜمدي٤مٟم٤مت اًمِمٞمخ قمكم أو "ُمٞمِم٦م" اعمرج.
وُمـ أًمٕم٤مهبؿ:
قمّم٤م ُطمٜمل أطمد ـمرومٞمٝم٤م
 -0اجلقيٙمٜمف (مجع ضمقيم٤من قمغم ـمري٘متٝمؿ) ،واجلقيم٤من ً
ٍ
ٓقم٥م حيٛمؾ ضمقيم٤م ًٟم٤م حي٤مول سمٓمرومف
وم٠مصٌح٧م يمتٚمؽ اًمتل يتقيم٠م قمٚمٞمٝم٤م يمٌ٤مر اًمًـ .يمؾ
اعمحٜمل أن يدظمؾ يمر ًة ُمـ اخلرق ذم طمّمـ أظمريـ ،ويتقزع اًمالقمٌقن قمغم ومري٘ملم .إهن٤م
شمِمٌف ًمٕمٌ٦م اهلقيمل إُمريٙمٞم٦م وًمٕمٌ ً٦م "سم٤ميمًت٤مٟمٞم٦م" يٙمقن اًمالقم٥م ومٞمٝم٤م قمغم طمّم٤من.
اظمتٗم٧م هذه اًمٚمٕمٌ٦م ذم أوائؾ اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت واظمتٗم٧م شمًٛمٞم٦م اجلقيم٤من ذم إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت.
 -1أٟم٤مضمٞمد :يٚمٕمٌٝم٤م ومري٘م٤من ُمت٘م٤مسمالن ُمـ اًمٗمتٞم٤من يمؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم يتحدى أي
ٍ
ضمر ظمّمٛمف وإظمراضمف
واطمد ُمـ اًمٗمريؼ اًمث٤مين ،وم٢مذا شمّمدى ًمف أطمدهؿ ،طم٤مول يمؾ ُمٜمٝمام ّ
أيْم٤م ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت.
ُمـ ُمٜمٓم٘متف .اظمتٗم٧م هذه اًمٚمٕمٌ٦م ً
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يٛمر ُمـ ُمريمز دائرة
 -2اًمٙمٕم٤مبُ :شم ّ
ّمػ يمٕم٤مب اًمٖمٜمؿ (واعم٤مقمز) ذم ظمط ُمًت٘مٞمؿ ّ
شمًٛمك "اخلقـم٦م" ٟمّمػ ىمٓمره٤م زه٤مء ُمؽم وٟمّمٗمف ،وُمع يمؾ ٓقم٥م يمٕم٥م يث٘مؾ
صػ اًمٙمٕم٤مب ًمٞمخرج ُمٜمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ظم٤مرج
سم٤مًمرص٤مص ويًٛمك "اًمً ّ٘م٦م" ،ييب هب٤م
ّ
اًمدائرة .اظمتٗم٧م هذه اًمٚمٕمٌ٦م ذم أوائؾ إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ّ
وطمؾ حمٚمٝم٤م ًمٕمٌ٦م "اعمقر" وشمت٠مًمػ ُمـ:
يمرات زضم٤مضمٞم٦م صٖمػمة (يمالل أو دطمؾ) شمّمػ ذم ُمثٚم٨م ،ويمٚمٛم٦م ُمقر ومرٟمًٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م
ُم٤مت أو ُمقت ،مم٤م يدقمق ًمٚمٔمـ أن اًمٗمرٟمًٞملم هؿ اًمذيـ أدظمٚمقه٤م إمم اًمقـمـ ،وهل شمِمٌف
ًمٕمٌ٦م اًمٙمٕم٤مب.

 .9حارم حتى أواخر العؼد الثاين من العؿر ()6232-6291
ًمدت ذم طم٤مرم ذم  04متقز ُمـ قم٤مم  ،0816وطم٤مرم ذم اًمت٤مريخ ىمٚمٕم٦م شمدومع اًمٖمزاة
ُو ُ
ومتٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٕمٌقر إمم دي٤مر ُمـ حتٛمٞمٝمؿ ضمٜمق ًسم٤م أو ً
ؿمامٓ .إهن٤م سمقاسم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م شمداوهل٤م
اعمًٚمٛمقن واًمّمٚمٞمٌٞمقن ذم احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ،وُمـ ىمٌؾ ذم احلروب ُمع اًمٌٞمزٟمٓمٞملم.
شم٘مع طم٤مرم قمغم ًمِاح ِ
ػ هْمٌ٦م وٝمر اعمٞمٛمقن (اًمٔمٝمر اعمٞمٛمقن) ُمـ اجلٌؾ إقمغم
ْ
واعمتقضمٝم٦م سم٤مٟمحداره٤م إمم اًمٖمرب ،ومتتجف ُمٕمٔمؿ سمٞمقهت٤م إمم اًمٖمرب .يٛمتد اًمٌٍم ُمٜمٝم٤م إمم
ً
وؿمامٓ وضمٜمق ًسم٤م إمم أن يّمٓمدم سمًٚمًٚم٦م ضمٌ٤مل إؾمٙمٜمدرون.
ؾمٝمؾ اًمٕمٛمؼ اًمٗمًٞمح همر ًسم٤م
إٓ أن اهلْم٤مب اًمتل حتتْمـ طم٤مرم شمؼمز ذم اجلٜمقب ً
ىمٚمٞمال إمم اًمٖمرب ومتحتْمـ ىمٚمٕمتٝم٤م
أيْم٤م ىمٌؾ أن شمٜمتٝمل "سم٤مًمٓم٤مرُم٦م" اعمرشمٗمٕم٦م ً
ومتٝم ِّٞمئ ًمٚمٜمٝمر
ً
ىمٚمٞمال ذم اجلٜمقب اًمٖمريب ُمـ اعمديٜم٦م َ
ُمٜمخٗمْم٤م جيري ومٞمف.
هيرا
سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٜمحدر وٝمر اعمٞمٛمقن
ً
ً
يم٤مٟم٧م سمحػمة اًمٕمٛمؼ وُم٤م طمقهل٤م ُمـ ُمًتٜم٘مٕم٤مت شمقومر حل٤مرم واًم٘مرى واعمدن اعمٜمتنمة
وُمٞم٤مه٤م همزيرة وصمرو ًة ؾمٛمٙمٞم ً٦م صمٛمٞمٜم ً٦م يتّمدره٤م
ذم ؾمٝمؾ اًمٕمٛمؼ وقمغم أـمراومف ،شمرسم ً٦م همٜمٞم ً٦م
ً
ؾمٛمؽ اًمً ّٚمقر اعمٖمذي اًمقومػم اًمذي يم٤من يٖمدق ُمـ ظمػماشمف طمتك قمغم أؾمقاق طمٚم٥م ،إٓ
وهت ِّٞمئ اًمٌٞمئ٦م ٓطمتْم٤من إوسمئ٦م
ومخ٤م ُ
أيْم٤م ،وُمٜمذ اًم٘مدم حتٞمؾ هقاء طم٤مرم ِ ً
أهن٤م يم٤مٟم٧م ً
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يم٤معمالري٤م .همػم أن سمً٤مشملم طم٤مرم مجٞمٚم٦م ممتدة ذم ؾمٝمقهل٤م اًمٖمٜم ّٞم٦م اًمتل شمً٘مك ُمـ ُمٞم٤مهٝم٤م
اًمٖمزيرة مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمًٛمك دُمِمؼ اًمّمٖمرى ،أذيمر ُمـ يٜم٤مسمٞمٕمٝم٤م :اًمٓمٞمٌقط ً
ؿمامٓ وقملم
واًمٗمقار...
ومػمس (وم٤مرس) واًمِمٞم٥م واًمٜمٝمر
ّ
أُم٤م ىمٚمٕم٦م طم٤مرم ومِمٌٞمٝم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اًمٌٞمْمقي سم٘مٚمٕم٦م طمٚم٥م ،ومل يٌؼ ُمـ ظمٜمدىمٝم٤م اعمحٞمط
هب٤م إّٓ اجلزء اًمنمىمل ومٝمق قمٛمٞمؼ وقمريض وُمٜمحقت ذم اًمّمخر ،وىمد طمٗمر ذم أقماله اؾمؿ
اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر هم٤مزي اًمذي رُمؿ اًم٘مٚمٕم٦م .مل أصٕمد إمم أقم٤مًمٞمٝم٤م طمٞم٨م يقضمد سم٘م٤مي٤م ُمدومع
يًتخدم ذم رُمْم٤من إلقمالن وىم٧م اإلومٓم٤مر وُمقاىمٞم٧م اًمّمٞم٤مم إظمرى وإلصمٌ٤مت دظمقل
رُمْم٤من وإقمٞم٤مد.
ُمٞم٤مه يٜم٤مسمٞمع طم٤مرم داومئ٦م ،واهلْم٤مب اًمتل شمتنب ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م آرشمٗم٤مع ،وٓ أذيمر أٟمٜمل
رأي٧م اًمثٚم٩م هيٓمؾ ذم طم٤مرم أو يٙمًقه٤م ،ويم٤مٟم٧م ـمٌ٘م٦م رىمٞم٘م٦م ُمـ اًمٌخ٤مر شمٕمٚمق ُمٞم٤مه اًمٜمٝمر
ذم اًمِمت٤مء .وشمتدرج سمٞمقهت٤م قمغم حلػ وٝمر اعمٞمٛمقن ُمٜمحدر ًة سمِمدة وهل هتٌط إمم اًمًٝمؾ
سمًٌ٤مشمٞمٜمف اًمٌٝمٞمج٦م .وشمٖمٓمل ذم اخلريػ روائح أزه٤مر اإليٙمل دٟمٞم٤م اًمتل شمٗمقح ُمـ شم ّٚم٦م
يب دارٟم٤م قمغم وظمؿ اهلقاء اًمذي شمِمتد
اًمِمٞمخ زي٧م قمغم سمٕمد أيمثر ُمـ مخًٛمئ٦م ُمؽم همر ّ
رائحتف اًمٕمٗمٜم٦م ذم اًمّمٞمػ ُمع ارشمٗم٤مع احلرارة واًمرـمقسم٦م وشمرايمؿ سم٘م٤مي٤م اعمزروقم٤مت ُمـ
اًم٘مٓمـ وخمتٚمػ اخلْم٤مر قمغم إرض اًمرـمٌ٦م واعمًتٜم٘مٕم٤مت.
ي٘مع سمٞمتٜم٤م ذم أواظمر شمدرج اًمٌٞمقت ذم هٌقـمٝم٤م ُم٘مؽمسم٦م ُمـ اًمًٌ٤مشملم .سملم دارٟم٤م
واًمٓمريؼ اًمٕم٤مم اعمالصؼ ًمٚمًٌ٤مشملم دار واطمدة ُمـ صػ ٍ
دور يٜمتٝمل ضمٜمق ًسم٤م سمٕمد صمالث
دور ،أُم٤م اُمتداد هذا اًمّمػ ُمٜمٝم٤م ً
ؿمامٓ سمٛمح٤مذاة اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم واًمًٌ٤مشملم ومٞمًتٛمر ُمع
اُمتداد اًمٌٚمدة طمتك اًمناي٤م (دار احلٙمقُم٦م) واعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م واعمًتقصػ ،وهل أسمٜمٞم٦م
مجٞمٚم٦م ،يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ إي٤مم طمديث٦م أىم٤مُمتٝم٤م اًمدوًم٦م اًمًقري٦م .واًمٓمريؼ اًمٕم٤مم ُمٕمٌد ،وهق
ُمتجٝم٤م إمم اًمِمامل وقمغم يٛمٞمٜمف قمغم أـمراف
اًمذي يّمؾ طم٤مرم سمحٚم٥م ،خيرج ُمـ طم٤مرم
ً
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طم٤مرم ُمٕمٛمؾ أىم٤مُمف اًمٗمرٟمًٞمقن ،شمٌدو قمٚمٞمف ؾمامت اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتٓمقر حتٞمط سمف ؿمٌ٤مك أٟمٞم٘م٦م
ٟمٔمٞمٗم٦م ،ويٕمرف ذم طم٤مرم سم٤مؾمؿ "اًمٗم٤مسمريٙم٦م" ،وسمٕمد ُمً٤موم٦م ىمّمػمة يٜمٕمٓمػ اًمٓمريؼ إمم
ُم٤مرا سمجزء ُمـ أرايض ًمقاء إؾمٙمٜمدرون يٛمتد ُمـ دير اًمرهٌ٤من أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمف إمم
اًمنمقًّ ،
ُمتقضمٝم٤م إمم
اًمرحي٤مٟمٞم٦م (ارشم٤مح) وم٤مًمؼميم٦م (قمؿ)( )1ومٕملم دًمٗم٦م صمؿ يدظمؾ ُمـ سم٤مب اهلقى
ً
طمٚم٥م .ويٛمتد اًمٓمريؼ ضمٜمق ًسم٤م إمم ؾمٚم٘ملم ومٙمٗمر خت٤مريؿ وم٠مرُمٜم٤مز وم٢مدًم٥م ،وذم اًمرسمع إظمػم
ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض شمٗمرع ُمٜمف ـمريؼ سم٤مًم٘مرب ُمـ ؾمٚم٘ملم يٛمتد إمم دريمقش ومجن اًمِمٖمقر.
شمقضمٝمف إمم ؾمٚم٘ملم
أُم٤م اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم اًمذي يٛمتد ذم اًمٌٚمدة ُمـ اًمِمامل إمم اجلٜمقب ذم ّ
ً
ضم٤مقمال اًمًقق وُم٤م طمقًمف واجل٤مُمع
ومٞمٜمٕمٓمػ إمم اًمٖمرب ُمً٤موم٦م أىمؾ ُمـ يمٞمٚمق ُمؽم واطمد،
واًمٓم٤مطمقن واًم٘مٚمٕم٦م واًمٓم٤مرُم٦م قمغم يً٤مره ،وي٘مٓمع اًمٜمٝمر ،سمٕمد ُمروره سم٤مًم٘مرب ُمـ اجل٤مُمع
واًمٓم٤مطمقن ،قمغم ٍ
ُمتجٝم٤م إمم اجلٜمقب ،إمم ؾمٚم٘ملم.
ًمٞمٚمتػ طمقل اًمٓم٤مرُم٦م
ضمن
ّ
ً
أطمد ضم٤مٟمٌل اًمٓمريؼ هق اًمّمػ إظمػم ُمـ اًمٌٞمقت ،أُم٤م اجل٤مٟم٥م أظمر ومٝمق اًمًٌ٤مشملم
ٍ
حتػ هبذا اجل٤مٟم٥م
أُمت٤مر وؾمٓم ًّٞم٤م.
اًمتل شمٜمخٗمض قمـ اًمٓمريؼ صمالصم٦م
ويمثػما ُم٤م يم٤مٟم٧م ّ
ً
أؿمج٤مر احلقر اًمٌ٤مؾم٘م٦م اًمتل حتٞمٚمٝم٤م ـمٞمقر اًمًٜمقٟمق قمٍم يمؾ يق ٍم ُمـ أي٤مم اًمرسمٞمع واًمّمٞمػ
ٍ
ٍ
احلر وشمتاميؾ قمغم أٟمٖم٤مُمٝم٤م ه٤مُم٤مت أؿمج٤مر احلقر إذا ُم٤م
إمم ضمقىم٦م ُمقؾمٞم٘مٞم٦م هتٚمؾ ٟٓمدطم٤مر ّ
داقمٌتٝم٤م ٟمًامت اهلقاء.
يٛمتد اًمًقق ذم طم٤مرم ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب ،وسم٤مًم٘مرب ُمـ ُم٘مٝمك ـمٛمـ ذم اًمٖمرب،
يٜمٕمٓمػ ً
ُمتجٝم٤م إمم اًمٖمرب .يت٠مًمػ اًمًقق
ىمٚمٞمال إمم اجلٜمقب صمؿ يٕمقد سمٕمد دم٤موز اعم٘مٝمك
ً
ضمديرا
اًمّمػ اًمِمامزم ديم٤م ًٟم٤م
ىمٌؾ اعم٘مٝمك ُمـ صٗملم ُمت٘م٤مسمٚملم ُمـ اًمديم٤ميملم ،وٓ أذيمر ُمـ
ّ
ً
سمام حيتقيف هبذه اًمتًٛمٞم٦م ؾمقى اًمد ّيم٤م َٟم ْلم اًمٚمذيـ ذم سمداي٦م اًمًقق وذم هن٤ميتف ،وذم وؾمط
ٍ
ُمٕمريم٦م ُمع اًمروُم٤من .واعمٜمٓم٘م٦م ُمـ طم٤مرم طمتك شمٚمٕمٗمػميـ سمؾ طمتك
( - )0ذم (قمؿ) اٟمٙمن ضمٞمش زٟمقسمٞم٤م ذم
إشم٤مرب ُمٜمٓم٘م٦م ه٤مُم٦م هل ُمٗمت٤مح أو سمقاسم٦م ـمقيٚم٦م سملم آؾمٞم٤م اًمّمٖمرى أو سمٞمزٟمٓم٦م وسمالد اًمِم٤مم.
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هذا اًمّمػ ديم٤من صم٤مًم٨م ًمٌٞمع إىمٛمِم٦م ،وذم ُمٜمتّمػ اًمّمػ اجلٜمقيب يقضمد ديم٤من ًمٌٞمع
اخلْم٤مر واًمٗمقايمف يم٤من ًمِمٞمخ ؿمٌ٤مب طم٤مرم ،وسم٤مًم٘مرب ُمٜمف ومرن طم٤مرم اًمذي ُم٤م يمٜمّ٤م ٟم٘مّمده
إٓ ًمٓمٝمل إـمٕمٛم٦م اخل٤مص٦م سم٤مٕومران ،أو إذا مل يٙمـ ذم اًمدار ُمـ خيٌز قمغم اًمتٜمّقر.
أُم٤م اًمديم٤ميملم إظمرى قمغم اًمّم ّٗملم ومٝمل ؿمٌف ظم٤موي٦م ،وًمٙمٜمّٝم٤م شمّمقر أوو٤مع ُمٕمٞمِم٦م
قمامهل٤م.
قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم طم٤مرم ،إهنؿ ٓ حيت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م ومٞمام شمٜمتجف إرض ُمـ سم٘مقل ومٝمؿ ّ
ٍ
سمديم٤من يمٜم٧م
سمٕمد اعم٘مٝمك ختتٗمل اًمديم٤ميملم ُمـ اًمّمػ اًمِمامزم ،أُم٤م اًمّمػ اجلٜمقيب ومٞمت٤مسمع
أقمدّ ه أيمثر ديم٤ميملم اًمًقق أمهٞم٦م ٕٟمٜم٤م ٟمحـ اًمتالُمٞمذ يمٜم٤م ٟمرى ومٞمف يمؾ ُم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف ُمـ
أيْم٤م اعمً٤مُمػم وإىمٗم٤مل وًمقازم اًمٜمج٤مرة اًمٌٞمتٞم٦م قمغم
اًمٌذور ًمزراقم٦م ُمّم٤مـمٌٜم٤م ،وومٞمف ً
ٍ
ورىم٦م
حل٤مُم٤من أذيمر قمٜمٝمام أهنام يم٤مٟم٤م يْمٕم٤من ُم٤م ٟمِمؽميف ُمـ اًمٚمحؿ سمٕمد ومرُمف قمغم
إىمؾ ،يٚمٞمف ّ
ٍ
يمٌػمة ُمـ ٟمٌ٤مت اًم٘مٚم٘م٤مز اًمذي يٜمٛمق قمغم أـمراف اًمٜمٝمر.
ظمياء
وذم اًمًقق رضمؾ ّ
رث اهلٞمئ٦م ٓ أٟمً٤مه وٓ أذيمر اؾمٛمف احل٘مٞم٘مل ،وم٘مد يم٤من ُي ْٕمرف
سمٙمٚم٥م اًمًقق ،ىمد يٙمقن ٕٟمف يم٤من جيقب اًمًقق ويتجقل ومٞمف ٓ هيدأ ،يتقىمػ ً
ىمٚمٞمال
ظمػما صمؿ يٕمقد ًمتجقاًمف .ويم٤من إذا شم٠مظمر ذم آؾمتج٤مسم٦م ًمٜمداء ُمـ يٜم٤مديف يمٚم٥م
طمٞم٨م يرضمق ً
ومقرا "إإيف" .إٟمف صقرة قمـ ُمًتقى
اًمًقق ،يٕمٞمد اًمٜمداء سم٤مظمتّم٤مر" ،يقيمٚم٥م" ومٞمجٞم٥م ً
احلٞم٤مة اعمتدٟمٞم٦م ًمٌٕمض اًمٜم٤مس وًمِمدة مت٤ميز اًمًٙم٤من؟!
يقم اجلٛمٕم٦م ُمـ يمؾ أؾمٌقع هق يقم اًمٌ٤مزار ،ي١م ّم ومٞمف اًمًقق قمدد ُمـ سم٤مقم٦م إىمٛمِم٦م
يًٌٓمقن سمْم٤مقمتٝمؿ سم٤مًم٘مرب ُمـ اعم٘مٝمك ٓشمً٤مع ؾم٤مطم٦م اًمًقق هٜم٤مك اًمتل شمٔمٚمٚمٝم٤م ؿمجرة
ُمٕمٛمرة ،ويٙمقن ُمـ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مئع أو سم٤مئٕم٤من ُمـ دارة قمزة ،ويٜمتٝمل اًمًقق سمّم ّٗمف اجلٜمقيب
يمٌػما وشمٕمرض ومٞمف اًمدواب
اًمقطمٞمد ُمع إـمالًم٦م اًم٘مٚمٕم٦م ومٞمتًع هٜم٤مك اًمٌ٤مزار اشمً٤م ًقم٤م ً
واعم٤مؿمٞم٦م ًمٚمٌٞمع يمام شمٕمرض إدوات اًمزراقمٞم٦م واعمٜم زًمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م .ويتقاومد اًمزسم٤مئـ قمغم
اًمٌ٤مزار ُمـ اًمٌٚمدة وُمـ اًم٘مرى اعمج٤مورة ذم اجلٌؾ طم٤مُمٚملم ُمٕمٝمؿ ُم٤م يٛمٙمـ سمٞمٕمف ًمًدّ
ٍ
ضمزء ُمـ صمٛمـ ُمِمؽمي٤مهتؿ.
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ُمتجٝم٤م إمم اًمِمامل ،وي٘مع همرب هذا
يٜمحدر اًمٓمريؼ سمٛمـ يٖم٤مدر اًمًقق قمٜمد اعم٘مٝمك
ً
ُم٤مرا سم٤مجل٤مُمع واحلامم وم٤مًمٓم٤مطمقن .وىمد زرت اجل٤مُمع ذم أواظمر اًمٕم٘مد
اًمٓمريؼ هير اًمٜمٝمر ًّ
إول ُمـ هذا اًم٘مرن .ومؽميم٧م اًمزي٤مرة ذم ٟمٗمز اٟمٓمٌ٤م ًقم٤م أن أوو٤مع اجل٤مُمع ىمد شمر ّدت
ً
شمٚمٛمٞمذا ذم ُمدرؾم٦م طم٤مرم .ومٗمل شمٚمؽ إي٤مم يم٤مٟم٧م اعمٞم٤مه شمدظمٚمف
ُم٘م٤مرٟم٦م سم٠موو٤مقمف أي٤مم يمٜم٧م
همزيرة ُمـ اجلٜمقب ،قمرض جمراه٤م ُم٤م سملم ضمدار اجل٤مُمع همر ًسم٤م واعمقو٠م ذ ًىم٤م قمدة أُمت٤مر.
ويمٜمّ٤م ٟمتقو٠م قمغم احل٤موم٤مت اًمنمىمٞم٦م هلذا اعمجرىً ،م٘مد يم٤مٟم٧م ٟمٔمٞمٗم ً٦م ُمرصقوم٦م سمٕمٜم٤مي٦م وٟمّمكم
ٍ
ٍ
ٍ
وضمذابُ ،مٖمٓمك
وسمًٞمط
ٟمٔمٞمػ
ذم ُمّمغم ي٘مع قمغم اُمتداد رصٞمػ اعمقو٠م إمم اًمنمق
در ًءا ًمف ُمـ طمرارة اًمِمٛمس وُمـ شمً٤مىمط اعمٓمر .ويم٤من ذم أىمَم اًمٌ٤مطم٦م ُمـ اجلٝم٦م اًمِمامًمٞم٦م
ومرؿم٤م ُمتقاو ًٕم٤م ٟمٔمٞم ًٗم٤م طمٌم ًّ
همروم٦م واضمٝمتٝم٤م اجلٜمقسمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م قمغم اًمٌ٤مطم٦م ،ومرؿم٧م ً
ىمِم٤م
يٛمتص اًمرـمقسم٦م .ويم٤من واًمدي يتٚم٘مك ومٞمٝم٤م أؾمئٚم٦م اعمّمٚملم ذم ؿم١مون ديٜمٝمؿ ويًتٛمع عم٤م
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٌٞم٧م ًمٚمدراؾم٦م اعمت٠مٟمٞم٦م
يٕمرض قمٚمٞمف ُمـ ُمِمٙمالت يٗمتل ذم سمٕمْمٝم٤م وحيٛمؾ ً
ظم٤مص جيٛمع ومٞمف ومت٤مواه .يمؾ هذا شمٖمػم سمؾ
ويمت٤مسم٦م اًمٗمتقى ظمٓم ًّٞم٤م وشمًجٞمٚمٝم٤م ذم ؾمجؾ
ٍّ
اظمتٗمك ،طمتك اجل٤مُمع أص٤مسمتف يد اًمتٕمًػ  -ىمد يٙمقن سم٘مّمد شمقؾمٞمٕمف  -ومذهٌ٧م ِّ
سمجؾ
أضمقاء اخلِمقع ومٞمف.
أيْم٤م يرشم٤مده اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ذم أوىم٤مت حمددة وخمّمّم٦م ٍّ
ًمٙمؾ
وذم طم٤مرم مح٤مم واطمد ً
ُمـ اجلٜمًلم ،أذيمر أٟمٜمل ارشمدشمف ُمع واًمدي وأٟم٤م ذم اعمدرؾم٦م ،وأذيمر أن ُمآظمذ اعم٤مء ومٞمف
يم٤مٟم٧م ظمِمٌٞم٦م ،شمًد وشمٖمٚمؼ سم٢مدظم٤مل ىمٚمؿ ُمـ اخلِم٥م صمخٜمف ُمٜم٤مؾم٥م ذم اعم٠مظمذ ،وىمد حيت٤مج
ٍ
سمخرىم٦م إلطمٙم٤مم إي٘م٤مف شمنب اعم٤مء ُمـ اعم٠مظمذ.
اًم٘مٚمؿ إمم ًم ّٗمف
وذم اًمٌٚمدة ـم٤مطمقن شمدار رطم٤مه سمٓم٤مىم٦م اعمٞم٤مه اعمٜمحدرة قمٚمٞمف سم٘مقة واًمتل شمّم٥م سمٕمد
ظمروضمٝم٤م ُمٜمف ذم اًمٜمٝمر وىمد شمٙمقن هذه اعمٞم٤مه هل اًمتل شمِمٙمؾ اًمٜمٝمر.
يٓمحـ اًمٜم٤مس ذم طم٤مرم واًم٘مرى طمقهل٤م أىمامطمٝمؿ ذم اًمٓم٤مطمقن وخيٌزون قمغم شمٜم٤مٟمػمهؿ،
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وي٠ميمٚمقن ذم طم٤مرم مم٤م يزرع ذم سمً٤مشملم اًمٌٚمدة ،ويؼمقمقن ذم ـمرائؼ طمٗمظ اخلْم٤مر ٕوىم٤مت
احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اًمِمت٤مء ،ومٞمٜمنمون ذائح اًمٌٜمدورة ذم اًمِمٛمس سمٕمد ٟمثر ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمٚمح
قمٚمٞمٝم٤م ،وجيٕمٚمقن اًمٗمٚمٞمٗمٚم٦م احلٛمراء ذم ىمالئد شمٕم ّٚمؼ قمغم اًمقاضمٝم٤مت اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ اًمٌٞمقت
ٍ
ؾمقري٦م أظمرى وذم إؾمٌ٤مٟمٞم٤م وأُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،إٓ أهنؿ ذم
وهل اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ
أزواضم٤م ُمـ ىمرون اًمٗمٚمٞمٗمٚم٦م ،وًمذًمؽ وم٢مهنؿ يِمؽمون آٓف
طم٤مرم يْمٕمقن ذم اًم٘مالدة
ً
إزواج ُمٜمٝم٤م وًمٞمس أوزا ًٟم٤م حمددة .ودرضم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م ذم ذاء اجلقز ً
ُمثال ومٞمِمؽمون
ُمٜمف آٓ ًوم٤م.
ويٜمدر وضمقد ًمٌـ اًمٖمٜمؿ اًمرائ٥م ذم ؾمقق طم٤مرم ٕن سمً٤مشمٞمٜمٝم٤م ٓ شمًٛمح سمؽمسمٞم٦م ىمٓمٕم٤من
شمريب اعم٤مقمز ذم أراوٞمٝم٤م
اعم٤مؿمٞم٦م ومٞمٝم٤م ،ومٞم٠مشمٞمٝم٤م اًمٚمٌـ وُمِمت٘م٤مشمف ُمـ اًم٘مرى اجلٌٚمٞم٦م اًمتل ّ
اًمققمرة اًمتل ٓ شمّمٚمح ًمٚمزراقم٦م وٓ ًمؽمسمٞم٦م إهمٜم٤مم .وُمِمت٘م٤مت ًمٌـ اعم٤مقمز قم٤مُم٦م ،وأضمٌ٤مهن٤م
سمخ٤مص٦م ُمرهمقسم٦م أيمثر ُمـ ُمِمت٘م٤مت ًمٌـ اًمٖمٜمؿ ،ومٝمل أصٚمح ًمٚمٓمٌخ ومٞمّمٜمٕمقن ُمـ ًمٌـ
اعم٤مقمز اًمرائ٥م "اًمدوسمػميم٦م" سمٖمٚمٞمف قمغم اًمٜم٤مر وإو٤موم٦م اعمٚمح ًمف وحتريٙمف سم٤مؾمتٛمرار إمم أن
يّمٕم٥م حتريٙمف ،ومتزداد يمث٤مومتف وحيٗمظ ذم أوقمٞم٦م زضم٤مضمٞم٦م ويّم٥م قمٚمٞمف ـمٌ٘م٦م رىمٞم٘م٦م ُمـ
يٕمز وضمقد اًمٚمٌـ ومٞمٝم٤م ،وىمد شم٘مدم ًمإلومٓم٤مر ذم
اًمزي٧م حلٗمٔمف ًمٚمٓمٌخ ذم أؿمٝمر اًمِمت٤مء اًمتل ّ
اًمّمٌ٤مح

ومتحؾ

حمؾ

"اًمٚمٌٜم٦م".

وُمـ

ُمِمت٘م٤مشمف

يّمٜمٕمقن

"اًمًقريم٦م"

اعمِم٤مهب٦م"ًمٚمِمٜمٙمٚمٞمش".
وشمٜمٛمق ذم اهلْم٤مب اًم٘مريٌ٦م ُمـ طم٤مرم ذ ًىم٤م وضمٜمق ًسم٤م واعمٛمتدة طمقل سمٚمدات ؾمٚم٘ملم
حمٌ٥م ًمف صٚم٦م
ويمٗمر خت٤مريؿٟ ...مٌت ٌ٦م يًٛمقهن٤م "زوسمٕم٦م" ،شمٜمٛمق ُمع اًمًٕمؽم (اًمزقمؽم) ـمٕمٛمٝم٤م ٌ
ظمٌزا سمزوسمٕم٦م (ظمٌز سمزوسمٕم٦م)
سمٓمٕمؿ اًمًٕمؽم ،يْمٞمٗمقهن٤م إمم قمجٞمٜم٦م اخلٌز ومٞمّمٜمٕمقن ُمٜمٝم٤م ً
وأصٜم٤م ًوم٤م أظمرى ُمٜمتنمة مجٞمٕمٝم٤م سمٙمثرة ذم طم٤مرم وؾمٚم٘ملم ...وىمد يم٤من اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك
طمداد ،هيدي إ ّزم ُمٜمٝم٤م مم٤م يّمؾ إًمٞمف ُمـ إهؾ ذم ؾمٚم٘ملم.
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يم٤من أسمق اًمقرد يٜم٘مؾ اعم٤مء ُمـ قملم ومػمس (وم٤مرس) إمم سمٕمض اًمٌٞمقت ،سمٕمد أن يٌٞمع
ً
ُمتجقٓ ذم اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر ،وذم اعمً٤مء يِمٕمؾ اعمّم٤مسمٞمح اًمٖم٤مزي٦م ذم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم.
اًمٙمٕمؽ
وأيمثر ـمرق طم٤مرم اعمٜمحدرة ُمـ أقم٤مزم اًمٌٚمدة إمم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم يمًٞم٧م سم٤مًمٌالط.
ٍ
أوٓد هلؿ ُمـ ضمٞمكم يم٤مٟم٧م ضمٞمدة
وأذيمر أن اًمٕمديد ُمـ سمٞمقت اجلػمان اًمتل دظمٚمتٝم٤م ُمع
ٟمًٌ ًّٞم٤م أو ُم٘مٌقًم٦م ،وأن ُم٤مًمؽ أطمده٤م يم٤من يٕمٛمؾ ً
قم٤مُمال زراقم ًّٞم٤م ذم سمً٤مشملم أطمد أهمقات،
أيْم٤م عم٤م يًتخدم ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ،أي إٟمف ٓ
ويم٤من ذم داره اعمتقاوٕم٦م اصٓمٌؾ ُمتقاوع ً
ٍ
ُمٝمٜمدؾم٤م زراقم ًّٞم٤م ومٞمام
همروم٦م واطمدة ،وىمد شمٕمٚمؿ اسمٜمف اًمقطمٞمد وأصٌح
يٕمٞمش ُمع طمٞمقاٟم٤مشمف ذم
ً
سمٕمد واؾمت٘مر ذم طمٚم٥م.
ٍ
ُمدرؾم٦م ضمديدة ُمٕمتٜمًك ومٞمٝم٤م سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ودمقيده ،وم٢من شمٕمٚمٞمؿ ىمراءة
ُمع وضمقد
ً
اطمتٗم٤مٓ سمختؿ اًم٘مرآن
ؿمٝمدت
ُمزدهرا .وىمد
اًم٘مرآن ذم اًمٙمت٤مشمٞم٥م وحتٗمٞمظ اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م سم٘مل
ُ
ً
ٍ
ومرس ايمتٛمٚم٧م زيٜمتف وزيٜمتٝم٤م ُمٕمف ،وؾم٤مرت أُم٤مُمف قمغم اًمٓمريؼ
ريم٥م ومٞمف اعمحتٗمك سمف قمغم
اًمٕم٤مم جمٛمققم٦م ُمـ روم٤مىمف ذم اًمٙمت٤مب وهؿ يٜمِمدون "ـمٚمع اًمٌدر قمٚمٞمٜم٤م" وشم٘مرع ـمٌقل
وطمدة اًمٙمِم٤موم٦م أُم٤مُمٝمؿُ .مثؾ هذه آطمتٗم٤مٓت ُم٤م يم٤مٟم٧م دمري ذم دارة قمزة.
أقمراؾم٤م ذم طم٤مرم يمتٚمؽ اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مم ذم دارة قمزة ،إٓ أٟمٜمل أذيمر طمٗمٚم٦م
مل أؿمٝمد
ً
أىمٞمٛم٧م ذم دار أهؾ اًمٕمريس ُم٘مّمقرة قمغم اًمٜمً٤مء يمٛمثٞمالهت٤م ذم دارة قمزة طميهت٤م ُمع
أُمل ىمٌؾ دظمقزم اعمدرؾم٦م وىمٞمؾ إن اًمٕمروس يم٤مٟم٧م ُمٍمي٦م.
أُم٤م اعمزارات ومِم٠مهن٤م ذم طم٤مرم يمِم٠مهن٤م ذم مجٞمع اًم٘مرى اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م  -اٟمتٌف ٓ
اجلراح) ،وىمد
ختٚمق ىمراٟم٤م ُمٜمٝم٤م  -وأؿمٝمره٤م ذم طم٤مرم ُمزار اًمِمٞمخ قمٌٞمد (أسمق قمٌٞمدة سمـ ّ
يٙمقن هق اعمزار اهل٤مم اًمقطمٞمد ،ي٘مّمده اًمٜم٤مس ًمٚمتؼمك سمف وًمالؾمتِمٗم٤مء سمقوع أرضمٚمٝمؿ ذم
ُمٞم٤مهف ،ومت٘مؽمب ُمٜمٝم٤م أؾماميمف وشمتٛمرغ هب٤م.
ويمؿ راىمٌ٧م ُمـ سمٕمدُ ،مـ دارٟم٤م اعمٓم ّٚم٦م قمغم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم واًمًٌ٤مشملم ُم٤م يّمح٥م شمٚمؽ
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ٍ
ُمٜم٤مزقم٤مت شمتٓمقر  -إذا يم٤من اًمزوار ُمـ همػم طم٤مرم  -إمم
اًمزي٤مرات ُمـ ظمالوم٤مت شم١مدي إمم
ٍ
ؿمٌ٤مب طم٤مرم َ
ؿمٞمخ اًمِمٌ٤مب سمٕم٘م٤مًمف اًمٖمٚمٞمظ اعمٕم٘مقف قم٘مٗم ً٦م إو٤مومٞم٦م صٖمػم ًة
اىمتت٤مل ي٘مقد ومٞمف
ُ
ومقق ضمٌٞمٜمف ،ومٞمٓم٤مردوهنؿ ذم اًمًٌ٤مشملم ،ويزداد شمٓمٌٞمؾ اًمٓم ٌّ٤مل ؿمد ًة وقمٜم ًٗم٤م ،شم٠ميمٞمدً ا
وإسارا قمغم إٟمٗم٤مذ اًمزي٤مرة ،وإرؿم٤م ًدا عمـ يٛمٙمـ أن ّ
يْمؾ اجلامقم٦م.
ً
أُم٤م إقمٞم٤مد ذم طم٤مرم ومٚمؿ يٌؼ ذم ذايمريت أي اٟمٓمٌ٤مع قمٜمٝم٤م ،وىمد يٙمقن اًمًٌ٥م أٟمٜم٤م يمٜم٤م
ٟم٘ميض أقمٞم٤مدٟم٤م ذم دارة قمزة سم٤مًم٘مرب ُمـ ضمديت ،وًمٙمٜمٜمل أؾمتٌٕمد أن ٟمٙمقن ىمْمٞمٜم٤م أقمٞم٤مدٟم٤م
يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ًمّمٕمقسم٦م اًمتٜم٘مؾ سملم طم٤مرم ودارة قمزة ،ذم شمٚمؽ إي٤مم ،وٓؾمٞمام ذم اًمِمت٤مء .وًم٘مد
يم٤من سمٕمْمٝم٤م ،ذم اًمًٜمقات اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م ذم اًمِمت٤مءٟٕ .مٜمل ىمْمٞم٧م
ؿمٝمر رُمْم٤من أيمثر ُمـ ُمرة ذم اخلريػ ذم طم٤مرم .وهذا يٕمٜمل أن هبج٦م اًمٕمٞمد ذم طم٤مرم
يم٤مٟم٧م ٓ شمْم٤مهل هبجتف ذم دارة قمزة ،وىمد يٙمقن ًمتجٛمع إهؾ ومٞمٝم٤م وسمٕمدهؿ قمٜمّ٤م ذم
إقمٞم٤مد اًمتل ٟم٘مْمٞمٝم٤م ذم طم٤مرم دور ذم مت٤ميز اسمتٝم٤مضمٜم٤م ذم إقمٞم٤مد ذم ٍّ
يمؾ ُمٜمٝمام.
ىمد يدل شمٜمقع إًمٕم٤مب ذم جمتٛمع قمغم طمٞمقيتف وٟمِم٤مـمف ،ويالطمظ أن أًمٕم٤مب اًمٜم٤مس ذم
دارة قمزة أيمثر شمٜمق ًقم٤م 9إذ ٓ أذيمر ذم طم٤مرم ُمٜمٝم٤م ؾمقى ًمٕمٌتلم ًمألـمٗم٤مل ذم ؾمـ اعمدرؾم٦م
آسمتدائٞم٦م ،اضمتذسمتٜم٤م إطمدامه٤م ومٙم٤مٟم٧م ًمٕمٌتٜم٤م اعمٗمْمٚم٦م ،ىمقاُمٝم٤م يمري٤مت زضم٤مضمٞم٦م (دطمؾ،
قمزة ومح ّٚم٧م ومٞمٝم٤م
يمالل) ،وسمخ٤مص٦م ًمٕمٌ٦م اعمقر اًمتل أوًمٕم٧م هب٤م وأشم٘مٜمتٝم٤م وٟم٘مٚمتٝم٤م إمم دارة ّ
حمؾ اًمٚمٕم٥م سمٙمٕم٤مب اخلراف.
إٓ أٟمٜمل ذم طم٤مرم طميت طمٗمٚم ً٦م ُقم ِرض ومٞمٝم٤م ذم ظمٞمٛم٦م "يمريمقز وقمٞمقاظ" سمٕمض
ٍ
ؿم٤مؿم٦م ُُمٜم٤مرة سمٕمٜم٤مي٦م يم٤من ي٘مٚمد
طمقار ؿمخّمٞم٤مهت٤م ،يرويف رضمؾ ذم اخلٞمٛم٦م ٓ ٟمراه وراء
سمٜمج٤مح أصقات ؿمخّمٞم٤مشمف اًمقرىمٞم٦م (اجلٚمدي٦م) اًمتل ٟمرى فمالهل٤م قمغم اًمِم٤مؿم٦م ُمـ اًمٓمرف
أظمر .يم٤مٟم٧م احلٗمٚم٦م ُمًٚمٞم ً٦م ومٞمٝم٤م ومـ ذم شم٘مٚمٞمد أصقات قمدة ؿمخّمٞم٤مت شمتقامم ٍ
سمدىم٦مٓ ،
ّ
قمٜمٍما
يٙم٤مد ئمٝمر ومٞمٝم٤م أن اعمتٙمٚمؿ ؿمخص واطمد .وعم٤م يم٤مٟم٧م سمراقم٦م شمٖمػم ٟمؼمة اًمّمقت
ً
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ه٤م ًُّم٤م ذم ٟمج٤مح هذا اًمٗمـ ،وم٘مد ٟم٘مؾ ومٞمام سمٕمد احلقار سملم شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت قمغم إىمراص
اًمّمقشمٞم٦م اًمًقداء ًمًامقمٝم٤م قمغم إضمٝمزة اخل٤مص٦م سمذًمؽ ،أي قمغم اًمٗمقٟمقهمراف اعمٕمروف
اًمًامقم٦م" وم٠مـم٤مًم٧م طمٞم٤مشمف قم٘مدً ا أو أيمثر ُمـ اًمزُمـ.
سم٤مؾمؿ " ّ
سمٛم٘م٤مرٟم٦م سمًٞمٓم٦م ٟمرى ّ
أن طم٤مرم يم٤مٟم٧م ذم صمالصمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض أيمثر شم٘مد ًُم٤م ُمـ دارة
قمزة ،صم٘م٤موم ًّٞم٤م واضمتامقم ًّٞم٤م واىمتّم٤مد ًّي٤م .أُم٤م صم٘م٤موم ًّٞم٤م واضمتامقم ًّٞم٤م ومٝمذا أُمر ىمد يٙمقن ـمٌٞمٕم ًّٞم٤م ٕن
اًمٕم٤مُمٚملم ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م ،ذم ُمريمز اًم٘مْم٤مء (اعمٜمٓم٘م٦م) ذم طم٤مرم وذم ُمدرؾمتٞمٝم٤م (ًمٚمٌٜملم
واًمٌٜم٤مت) ،يِمٙمٚمقن ٟمقاة شمٓمقر اضمتامقمل وصم٘م٤مذم يم٤مٟم٧م شمٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م دارة قمزة ،يمام شمٗمت٘مر إمم
ـمرق طم٤مرم اعمرصقوم٦م واعمٜم٤مرة وإمم "أسمق اًمقرد" اًمذي يم٤من يٌٞمع ومٞمٝم٤م اًمٙمٕمؽ ويٜم٘مؾ اعم٤مء
ٍ
وًمق ٍ
حمدودة ُمـ اًمًٙم٤من ،أُم٤م دارة قمزة ومٚمؿ يٙمـ ومٞمٝم٤م ُمـ يٌٞمع اًمٙمٕمؽ وٓ ُمـ
ًمٗمئ٦م
يِمؽميف .ويم٤من ذم طم٤مرم ومرن ،ومل شمدظمؾ إومران دارة قمزة إٓ سمٕمد صمالصم٦م قم٘مقد قمغم إىمؾ
ُمـ شم٤مريخ دظمقهل٤م طم٤مرم.
يمٌػما يم٤مًمٙمثػم ُمـ اًم٘مرى اًمًقري٦م
إٓ أن دارة ّ
قمزة أطمرزت ذم اًم٘مرن اعم٤ميض شم٘مد ًُم٤م ً
ومل حترز طم٤مرم ُم٤م يامصمٚمف ٕؾمٌ٤مب قمديدة ُمـ أمهٝم٤م اٟمًالخ ًمقاء إؾمٙمٜمدرون وإو٤مقم٦م
ىمًؿ ٍ
يمٌػم ُمـ إرض اًمتل يم٤مٟم٧م ضمز ًءا ُمـ جم٤مهل٤م احلٞمقي آىمتّم٤مدي واًمزراقمل
وأصٌح ُمزار اًمِمٞمخ قمٌٞمد ٟم٘مٓم٦م طمدودي٦م ،يثػم آىمؽماب ُمٜمٝم٤م طمٗمٞمٔم٦م طمرس احلدود،
أيْم٤م ُمـ
سمٕمد أن يم٤من ُمرشم ًٕم٤م ًمًٙم٤من طم٤مرم ،ومل يٌؼ هل٤م إّٓ ُمتٜمٗمس واطمد ،حمدود ً
اجلٜمقب ،إذ شم٘مػ هٜم٤مك هل٤م سم٤معمرص٤مد ضم٤مرهت٤م ؾمٚم٘ملم اًمتل أطمرزت شم٘مد ًُم٤م ٟمٛمقذضم ًّٞم٤م ذم
اًم٘مرن اعم٤ميض ،سمٕمد أن يم٤من "اًمّم٤مدق" (يمام ؾم٠مذيمر ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ آسمتدائل) ي٘مّمد
ُمـ ؾمٚم٘ملم ُمدرؾم٦م طم٤مرم رايم ًٌ٤م مح٤مره يمؾ يقم.

 .4تـؼؾـا ما بني دارة عزة وحارم
يم٤من اًمًٗمر أو شمٜم٘مؾ إهؾ ُم٤م سملم دارة قمزة وطم٤مرم ذم اًمرسمع اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض
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ؽماُ ،مٜمٝم٤م أيمثر ُمـ  /01/يمٞمٚمقُمؽمات سملم دارة
صٕم ًٌ٤م ،وم٤معمً٤موم٦م سمٞمٜمٝمام زه٤مء  /34/يمٞمٚمقُم ً
قمزة وآؾمؽماطم٦م .ويمثرة إؾمٗم٤مر سمٞمٜمٝمام أٟمِم٠مت سمٞمئ٦م صم٤مٟمقي٦م ذم اُمتداده٤م اًمزُمٜمل ،وه٤مُم ً٦م
ذم آصم٤مره٤م وومٞمام شمًتٙمٛمٚمف ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م .صحٞمح أن اًمقىم٧م اًمذي
ٟم٘مْمٞمف ذم ٍّ
يمؾ ُمـ هذه إؾمٗم٤مر ىم ّٚمام دم٤موز اًمٞمقم اًمقاطمد ،إٓ أن وم٘مد اًمٌٞمئ٦م اًمرطمٌ٦م اًمتل
يمٜم٤م ٟمٕمٞمش ومٞمٝم٤م ،واٟمٙمامش سمٞمئ٦م اًمًٗمر اًمٌديٚم٦م جيٕمٚمٜم٤م ُمرهٗمل احلقاس ،ؿمديدي اًمؽميمٞمز
ٍ
قمغم ُم٤م جيري طمقًمٜم٤مً .مذًمؽ يم٤من ٓ سمدّ ُمـ إومراد ٍ
خمتٍمة عم٤م يٛمٙمـ أن يثريُ ،مـ
وم٘مرة
ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م.
شمٚمؽ اًمتٜم٘مالت ،اًمٌٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل
ُ
سمٕمد شمقزم ضمدي اإلومت٤مء ذم طم٤مرم ،أظمذ يِمٕمر سم٤محل٤مضم٦م إمم ُمـ يً٤مقمده ذم إدارة أُماليمف
ذم دارة قمزة ومٙم ّٚمػ واًمدي إصمر قمقدشمف ُمـ ُمٍم هذه اعمٝمٛم٦م ،وم٤موٓمر واًمدي ًمٚمٌ٘م٤مء ذم دارة
قمزة ،واؿمتٖمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمتج٤مرة إمم أن شم٘م٤مقمد ضمدّ ي ُمـ اإلومت٤مء وقم٤مد إمم دارة قمزة وشمقمم
أيْم٤م سم٤محل٤مضم٦م إمم ُمـ يً٤مقمده ذم إدارة أُماليمف ذم دارة قمزة.
واًمدي اإلومت٤مء ذم طم٤مرم ،ومِمٕمر ً
إٓ أٟمف مل جيد سملم أسمٜم٤مئف ُمـ يٛمٙمـ شمٙمٚمٞمٗمف هذه اعمٝمٛم٦مٕ ،هنؿ مجٞم ًٕم٤م يم٤مٟمقا ـمال ًسم٤م ذم اعمدارس.
ًمذًمؽ يم٤من قمغم أُمل أن شمتحٛمؾ هذه اعمً١موًمٞم٦م ،وأن شمتحٛمؾ إهة ُمٕمٝم٤م هذا اًمتٛمزق:
سمٕمض أظمقيت يت٤مسمع اًمدراؾم٦م ذم طمٚم٥م ،وجيتٛمع ؿمٛمٚمٜم٤م دوهنؿ ذم طم٤مرم ُمٜمذ أواظمر شمنميـ
طمتك أوائؾ اًمرسمٞمع ،صمؿ شمً٤مومر أُمل وُمٕمٝم٤م إظمقيت اًمّمٖم٤مر إمم دارة قمزة ،وأسم٘مك ُمع أيب ذم
طم٤مرم أشم٤مسمع دراؾمتل وشمٌ٘مك ُمٕمٜم٤م أظمتل ُمريؿ إيمؼم ُمٜمل ،ويم٤مٟم٧م ذيمٞم٦م ىمقي٦م اًمذايمرة
واًمِمخّمٞم٦م ،شمٕمٚمٛم٧م اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ُمـ إظمقهت٤م ،إذ مل يٙمـ ذم دارة قمزة ُمدرؾم٦م ًمٚمٌٜم٤مت،
وشمٕمٚمٛم٧م يمؾ ُم٤م خيص احلٞم٤مة اعمٜمزًمٞم٦م ُمـ أ ُِّمٜم٤م وأشم٘مٜمتف ،يمام يم٤مٟم٧م شم٘مرأ يمؾ ُم٤م يم٤من ي٘مع سملم
يدهي٤م ُمـ يمت٥م إظمقهت٤م وهتتؿ سمٙمؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦م سمؽمشمٞم٥م اًمٌٞم٧م وحتًلم ُمٔمٝمره.
إٓ أٟمٜم٤م يمٜمّ٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمٖمرسم٦م ذم همٞم٤مب أ ُِّمٜم٤م وسم٤مًمِمقق ٕظمقشمٜم٤م اًمّمٖم٤مر ،ومام يمٜم٤م ٟمٓمٞمؼ يقم
ؾمٗمرهؿ ُمـ طم٤مرم وٓ يقم ؾمٗمرٟم٤م ذم آظمر اًمّمٞمػ ُمـ دارة قمزة اًمتل يم٤من يٙمتٛمؾ ومٞمٝم٤م
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اضمتامع اًمِمٛمؾ ذم اًمّمٞمػ سمٛمجلء إظمقيت إيمؼم ؾمٜمًّ٤م ُمـ اًمًٚمٓم٤مين سمحٚم٥م .ويًتٛمر
شمقاصٚمٜم٤م هبؿ أي٤مم اًمًٗمر وُم٤م سمٕمده٤م ،سم٤مإليٖم٤مل ذم شمذيمر أي٤مم اضمتامع اًمِمٛمؾ إظمػمة
وإقم٤مدة احلٞم٤مة إًمٞمٝم٤م سم٢مطمٞم٤مء ذيمر ُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م.
ٍ
واطمد ،وم٤معمً٤مومرون ُمٜم٤م إمم طمٚم٥م هلؿ يقم ،وهؿ إظمقيت
وٓ يٙمقن ؾمٗمرٟم٤م هم٤مًم ًٌ٤م ذم يق ٍم
اًمذيـ يدرؾمقن ذم طمٚم٥م ذم اًمًٚمٓم٤مين ودار اعمٕمٚمٛملم ،وًمٜم٤م يقم أٟم٤م وأظمتل ُمريؿ ،وىمد
ٟمٙمقن سمروم٘م٦م أسمٞمٜم٤م وأُمٜم٤م.
ؾمػما قمغم إىمدام أو
ويم٤من اًمًٗمر ُمـ دارة قمزة إمم طمٚم٥م ،طمتك أوائؾ إرسمٕمٞمٜمٞم٤متً ،
سمريمقب دا ّسم ٍ٦م ،أُم٤م اًمًٗمر إمم طم٤مرم ومٌٜمٗمس إؾمٚمقب طمتك ٟم٘مٓم٦م اًمت٘م٤مء اُمتداد ـمريؼ دارة
قمزة اًمداٟم٤م سمٓمريؼ طمٚم٥م أٟمٓم٤ميمٞم٦م ىمري ًٌ٤م ُمـ سم٤مب اهلقى ،وهق ـمريؼ ُمٕمٌد شمًٚمٙمف
اًمًٞم٤مرات ُم٤م سملم طمٚم٥م وأٟمٓم٤ميمٞم٦م ،ويتٗمرع قمٜمف سم٤مًم٘مرب ُمـ دير اًمرهٌ٤من ـمريؼ يٛمر
سمح٤مرم ومًٚم٘ملم ومٙمٗمر خت٤مريؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمريمز اًم٘مْم٤مء (اعمٜمٓم٘م٦م) ؾم٤مسم ً٘م٤م .وذم ٟم٘مٓم٦م اًمت٘م٤مء
اًمٓمري٘ملم ،اًمتل اصٓمٚمحٜم٤م قمغم شمًٛمٞمتٝم٤م "آؾمؽماطم٦م" ،أىمٞمؿ ٟمّم٥م هرُمل صمالصمل
اًمقضمقه ،يمت٥م قمغم ٍّ
يمؾ ُمـ اًمقضمٝملم اعمقازيلم ًمٚمٓمري٘ملم أؾمامء أهؿ اعمدن واًمٌٚمدات
يمؾ ُمٜمٝمام ،وهمػم ٍ
اًمقاىمٕم٦م قمغم ٍّ
سمٕمٞمد قمٜمف ،يم٤من يقضمد ديم٤من سمًٞمط ضمدًّ ا يٕمٞمش ص٤مطمٌف قمغم
ُم٤م يٙمً٥م ُمـ ظمدُم٦م اعمً٤مومريـ ُمـ ىمرى "احلٚم٘م٦م"( )1وُم٤م طمقهل٤م ،وهؿ ىم ّٚم٦م .هٜم٤مك يمٜمّ٤م
ٍ
ٍ
ؾمٞم٤مرة شم٘م ّٚمٜم٤م ذم ـمري٘مٝم٤م إمم طم٤مرم.
ؾم٤مقم٤مت سم٤مٟمتٔم٤مر
ٟم٘ميض
يمٜمّ٤م ٟمٖم٤مدر دارة قمزة ،إذا قمزُمٜم٤م قمغم اًمًٗمر إمم طم٤مرم ،ىمٌؾ ذوق اًمِمٛمس ًمٙمل ٟمّمؾ

( )0احلٚم٘م٦م هل جمٛمققم٦م اًم٘مرى اعمتح ّٚم٘م٦م طمقل ؾمٝمؾ ُمتٓم٤مول حيدّ ه ً
ؿمامٓ ضمٌؾ اًمِمٞمخ سمريم٤مت ،ويٛمتد
ُم٤مرا سمٌ٤مب اهلقى همر ًسم٤م وشمٚمٕمٗمػميـ ذ ًىم٤م وهق وٞمؼ ٟمًٌ ًّٞم٤م وي٘مٓمٕمف ـمريؼ
ضمٜمق ًسم٤م إمم ضمٜمقب هُمدا ومٖمرهب٤م ً
طمٚم٥م أٟمٓم٤ميمٞم٦م ويٛمر سمف ُم٤م شمٌ ّ٘مك ُمـ اًمٓمريؼ اًمروُم٤مين إصمري .وىمد أٟمِم٠م احلٚمٗم٤مء ذم أصمٜم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
ُمٓم٤مرا قمًٙمر ًّي٤م ضمٜمقب اًمٓمريؼ وسمحذائف ،وىمد أزيؾ اعمٓم٤مر سمٕمد احلرب.
اًمث٤مٟمٞم٦م ً
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إمم آؾمؽماطم٦م ،ىمٌؾ ُمرور ؾمٞم٤مرات طم٤مرم قم٤مئدة ُمـ طمٚم٥م ،وًمٜمْمٛمـ ؾمٗمرٟم٤م ذم ذًمؽ
اًمٞمقم ،يمام ٟمْمٛمـ ًمٚمٛمراومؼ اًمٕمقدة إمم ذويف ُمع دا ّسمتف .أُم٤م إذا يمٜم٤م ذم ؾمٗمرٟم٤م ُمع أُمل ومال
ٟمٖم٤مدر ُمٌٙمّريـ سمًٌ٥م ُم٤م يًتٖمرق ُمـ اًمقىم٧م إقمداد إظمقشمٜم٤م اًمّمٖم٤مر ًمٚمًٗمر ،ومٜمّمؾ إمم
آؾمؽماطم٦م ُمت٠مظمريـ .وىمد ٟمٛميض يمؾ ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًمٜمٝم٤مر دون ُمرور ؾمٞم٤مرة ُمتجٝم٦م إمم
طم٤مرم .ومٜمْمٓمر إمم ىمْم٤مء ًمٞمٚمتٜم٤م قمٜمد أهة صدي٘م٦م ذم شمٚمٕم٘مؼميـ (شمؾ قمغم ىمؼميـ) أىمرب
اًم٘مرى إمم آؾمؽماطم٦م ،وٟمٕمقد ذم اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر إًمٞمٝم٤م ٟمٜمتٔمر اًمًٞم٤مرة! وذم شمٚمؽ آؾمؽماطم٦م
شمًتٕمٞمد ُمريؿ ذيمري٤مت اًمّمٞمػ وُمـ هم ّٞمٌٝمؿ قمٜم٤م اومتت٤مح اعمدارس ،وخترج سمٕمض صقر
اعمٛمثالت اًمتل مجٕمتٝم٤م ُمـ أًمقاح اًمِمقيمقٓشمف اًمّمٖمػمة (اًمٗمرٟمًٞم٦م أو اًمًقيني٦م؟).
ًم٘مد طمٗمٔم٧م ُمريؿ أؾمامء ضم ّٚمٝمـ ُمـ أظمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ وأظمذت شمِم ٌّف سمٕمْمٝمـ سمٌٕمض ُمـ
وطمٗمٔم٧م قمٜمٝم٤م ُمـ أؾمامء اعمٛمثالت اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕمجٌ٦م هبـ "همريتّ٤م هم٤مرسمق".
شمٕمرف،
ُ
أيْم٤م قمـ إقمج٤مب إسمراهٞمؿ .وشمتٜم٘مؾ ُمريؿ سمًالؾم٦م سملم ُم٤م
ٓؿمؽ أن إقمج٤مهب٤م ُمٜم٘مقل ً
شمٜمت٘مٞمف ُمـ اًمذيمري٤مت واًمتل شمٜمتٝمل سمٛمحٓم٤مت ذم طم٤مرم :أسمق اًمقرد وضم٤مرشمٜم٤م قمٞمقش وزسمٞمدة
اًمتل ٟمًٛمع اؾمٛمٝم٤م وم٘مط ذم ُمٜم٤مداة أهٚمٝم٤م ُمـ اًمًٌت٤من ...ويًتٛمر هده٤م اًمذيمري٤مت طمتك
ومرطم٤م وهزج
وصقًمٜم٤م إمم طم٤مرم .وقمغم سم٤مب اًمدار يٚم٘م٤مٟم٤م واًمدي ُمرطم ًٌ٤م وىمد هتٚمؾ وضمٝمف ً
ين سمام ٟمحٛمٚمف ُمـ أظمٌ٤مر إهة وإىمرسم٤مء .وٟمجد ٟمحـ ذم ًم٘م٤مئف
ذم شمرطمٞمٌف .ويمؿ يم٤من ّ
قمٛمـ شمريمٜم٤م.
ُمتٕم ً٦م وؾمٚمقى ّ
يم٤من ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يًتحثٜم٤مً ،مٚمخقض ذم ذيمري٤مت أي٤مم اضمتامع ؿمٛمٚمٜم٤م ،سمام
ويمثػما ُم٤م يم٤من يٙمت٥م إًمٞمٝمؿ
يً٠مل ،وي٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م رؾم٤مئؾ إظمقيت سمٕمد قمقدهتؿ إمم اعمدرؾم٦م،
ً
سمٕمد ىمراءة رؾم٤مًم٦م أطمدهؿ إذا رأى ضورة اإلهاع ذم اإلضم٤مسم٦م ،يمتٚمؽ اًمتل أرؾمٚمٝم٤م أظمل
ٍ
سم٘مّمٞمدة يم٤من ي٘مرؤه٤م قمٚمٞمٜم٤م ذم أواظمر اًمّمٞمػ ،سم٘مقًمف:
حمٛمد واًمتل سمدأه٤م
شمنميـ أىمٌؾ ًمٞمتف مل ي٘مٌؾ

ُم٤مذا هي ّٞمئ ُمـ يم١موس احلٜمٔمؾ
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ُمِمػما إمم اومتت٤مح اعمدارس ذم شمنميـ وُم٤م يًٌٌف ُمـ هجر إهؾ وإطمٌ٦م ،ويم٤مٟم٧م
ً
رؾم٤مًمتف شمٓمٗمح سم٤مًمِمٙمقى ُمـ اًمٖمرسم٦م وومراق إهؾ وإطمٌ٦م وُمراشمع اًمّمٌ٤م ذم دارة قمزة.
وُمذيمرا سم٢مىم٤مُمتف هق أيمثر ُمـ قمنم ؾمٜمقات ُمتّمٚم٦م ذم ُمٍم سمٕمٞمدً ا قمـ
ومٙمت٥م إًمٞمف ُمِمج ًٕم٤م
ً
ووٛمـ رؾم٤مًمتف أسمٞم٤م ًشم٤م ُمـ اًمِمٕمر يم٤من
إهؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق ذم ُمثؾ ؾمٜمف سمؾ أصٖمر،
ّ
يمثػما قمغم ُمً٤مُمٕمٜم٤م:
يردده٤م ً
ىمٚم٘ماااااؾ ريم٤مسمااااااؽ ذم اًمٗمااااااال

ودع اًمٖماااااااقاين ًمٚم٘مّماااااااقر

اًم٘ماااااااااا٤مـمٜمقن سم٠مروااااااااااٝمؿ

قمٜمااااادي يمًاااااٙم٤من اًم٘مٌاااااقر

ّ
ٟمًت٘مؾ اًمًٞم٤مرة إمم طمٚم٥م وُمٜمٝم٤م ٟمٕمقد
أُم٤م ـمريؼ قمقدشمٜم٤م ُمـ طم٤مرم إمم دارة قمزة ومٙمٜمّ٤م
إمم دارة قمزة قمغم دا ّسم ٍ٦م ُمع طم٤مج قمكم طمًـ ،وهق صديؼ إهة قمٛمؾ ُمدة ـمقيٚم٦م ُمع
واًمدي ،وشمقمم ُمـ دم٤مرشمف ُم٤م يم٤من حيٛمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٌٖم٤مل ذم اًم٘مقاومؾ اًمتج٤مري٦م ُم٤م سملم
طمٚم٥م وأٟمٓم٤ميمٞم٦م .يم٤مٟم٧م دمٛمٕمف سم٤مٕهة صالت اًمقد واًمّمدق واإلظمالص ،صالت
و ّـمدهت٤م أؾمٌ٤مب اًمٕمٛمؾ وفمروومف ،وطمرصف قمغم إُم٤مٟم٦م اًمتل ووٕم٧م سملم يديفُ .م٤م يم٤من
ين إوٓد ويٗمرطمٝمؿ يمٚمام قم٤مد ُمـ أٟمٓم٤ميمٞم٦م ،ومٞمحٛمؾ ُمٜمٝم٤م إًمٞمٝمؿ سمٕمض اًمٌٜمدق
يٜمًك ُم٤م ّ
ٌ
أوراق ظمياء ُمـ ؿمجرشمف ممًٙم ً٦م سم٤مٕىمامع اعمٚمتّم٘م٦م سمٌٜمدىم٤مهت٤م،
اًمٓم٤مزج اًمذي ٓ شمزال
(اخلروب؟) احلٚمق اعمذاق .ذًمؽ اًمقد وشمٚمؽ اًمٕمالىم٤مت إهي٦م يم٤مٟم٧م
اًم٘مريط
ّ
وىمرون ّ
شمِمٗمع ًمف قمٜمدُم٤م ُم٤م يٗم٤مضمئ واًمدي سمحً٤مسم٤مت ؾمٗمرشمف ً
ىم٤مئال سمّمدق وسمراءةً ،م٘مد ظمنت
يمؾ رء ،ىم٤مُمرت سم٤مًمٖم ّٚم٦م ُمع روم٤مق اًم٘م٤مومٚم٦م وظمنهت٤م يمٚمٝم٤م.
ٓ ؿمؽ أن واًمدي يم٤من يًتِمٞمط همْم ًٌ٤م ،وًمٙمٜمّف ٓ يٚمٌ٨م أن يٕمقد إًمٞمف إذ يًٛمع
إضمش ذم اًمٌٞم٧م ُمع إوٓد ،ومٞم١مٟمٌّف قمغم ُم٤م ومٕمؾ ٍ
ّ
سمؽمو
صقشمف
سمرومؼ وهدوء ويٜمّمحف ٍّ
ُم٘مدرا ومٞمف سمراءة
وجيٝمزه ًمرطمٚم٦م ضمديدة إمم أٟمٓم٤ميمٞم٦م،
سم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ روم٤مق اًمًقء واعم٘م٤مُمرةّ ،
ً
طم٥م إوٓد ًمف.
إـمٗم٤مل واًمّمدق واإلظمالص ،ويِمٗمع ًمف ُمع هذه اخلّم٤مل ّ
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أٟم٤م ٓ أقمرومف ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ طمٞم٤مة واًمدي ،إذ مل أيمـ ىمد وًمدت سمٕمد ،وًمٙمـ هذا
سمٕمض ُم٤م يمٜم٧م أؾمٛمٕمف ُمـ إظمقيت اًمٙمٌ٤مر يمٚمام قمرض ذيمره .قمرومتف أٟم٤م ذم قمقديت ُمر ًة ُمـ
طم٤مرم إمم دارة قمزة قمـ ـمريؼ طمٚم٥م ىمٌؾ دظمقزم اعمدرؾم٦م .يمٜمّ٤م إذا مل ٟمجده ذم طمٚم٥م ؾم٤مقم٦م
قمٛمٜم٤م
وصقًمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ٟم٘مدّ ر أن يٙمقن ذم ـمريؼ قمقدشمف إمم دارة قمزة ،ومٜمٌٞم٧م ًمٞمٚمتٜم٤م ذم دار اسمـ ّ
ؿم ّٚمقح (اسمـ قمؿ واًمدي وهق طمٗمٞمد اًمِمٞمخ ؿمٚمقح اًمذي ؾمػمد ذيمره ذم سمداي٦م اًمٙمالم قمـ
إهؾ) ،وٟمٕمقد ذم اًمٖمد ُمع طم٤مج قمكم طمًـ إمم اًم٘مري٦م.
ًم٘مد يم٤من يً٤مومر يقُم ًّٞم٤م ُمـ دارة قمزة إمم طمٚم٥م ُمع اًمٗمجر ويٕمقد ُمٜمٝم٤م إمم دارة قمزة سمٕمد
اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر ،إٟمف يتٕم ّٞمش ُمـ يمراء داسمتف .يم٤من ّ
أضمش اًمّمقت يِمٌف صقشمف أطمٞم٤م ًٟم٤م رهم٤مء
اإلسمؾُ ٓ ،يِمٞمع إٟمس سمف ٕول وهٚم٦م ،إٓ أن اًمؼماءة شمٜمً٤مب ذم يمالُمف ،طمديثف يؽمضمؿ
قمـ طم٤مًمف ،وشمقطمل مجٞم ًٕم٤م سم٤مًمث٘م٦م وشمِمٞمع إٟمس سمف واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إًمٞمف واًمٕمٓمػ قمٚمٞمف .إٟمف
مجع ذم ؿمٌ٤مسمف ،إٓ
إٟمً٤من سمٛمٕمٔمؿ ُمٕم٤مين اإلٟمً٤مٟمٞم٦م .همػمت اعم٘م٤مُمرة طم٤مًمف ،وظمن يمؾ ُم٤م ّ
أٟمف ٓ يزال ص٤مد ًىم٤م ودو ًدا حم ًٌّ٤م.
أطم ّـ إًمٞمف وإن يمٜم٧م مل ْ
أقمش سمٕمض أي٤مم ؿمٌ٤مسمف ،وأطمؽمُمف وأيمؼم ومٞمف ؿمج٤مقمتف ذم
اؾمتٛمرار ظمقوف همامر احلٞم٤مة وقمدم اؾمتًالُمف سمؾ قمدم آقمؽماف سم٤مهلزيٛم٦م ،إهن٤م مل ختٓمر
سمٌ٤مًمفُ ،مٓمٌقع قمغم قمزة اًمٜمٗمس واًمّمدق وآؾمت٘م٤مُم٦م ٓ ،ي٘مٌؾ ُمً٤مقمد ًة ُمٌ ّٓمٜم ً٦م سم٤مًمٕمٓمػ
قمٚمٞمف .ىمٚم٧م إٟمٜمل قمدت ُمٕمف سمّمحٌ٦م أُمل ُمـ طمٚم٥م إمم دارة قمزة ىمٌؾ دظمقزم اعمدارس ذم
اخلريػ ،ويم٤من اًمٓم٘مس داوم ًئ٤م واًمًامء ص٤مومٞم٦م وأدريمٜم٤م اًمٚمٞمؾ وزيٜم٧م اًمٜمجقم اًمًامء.

ٍ
ىم٤مومٚم٦م ٓ
يمٜم٧م ممد ًدا قمغم اًمداسم٦م أشم٠مُمؾ اًمٜمجقم وي١مٟمًٜمل طمدي٨م أُمل ُمع طم٤مج قمكم ذم

أؾمٛمع مم٤م جيري ومٞمٝم٤م ُمـ أطم٤مدي٨م وطمٙم٤مي٤مت إٓ وىمع طمقاومر اًمدواب ويمٚمامت ُمتٜم٤مصمرة ٓ
شمرسمٓمٝم٤م راسمٓم٦م وًمٙمٜمّٝم٤م شمدور مجٞمٕمٝم٤م طمقل أطمداث يقُمٝمؿ ذم طمٚم٥م .يٗمٙمؽ اًمٜمًٞمؿ إذا
ه٥م رواسمٓمٝم٤م ويذه٥م ذ ًىم٤م ومال ُيًٛمع همػم شمِمقيش خيٗم٧م ويتالؿمك ًمٞمٗمًح اعمج٤مل
ٍ
عمقضم٦م أظمرى ُمـ اًمتِمقيش شمٚم٘مك ٟمٗمس اعمّمػم.
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ّ
إضمش ومٞمٕمٚمق ويّمٛمد أُم٤مم شمِمتٞم٧م اًمٜمًٞمؿ احلٞم٤م َة ذم يمالم
أُم٤م صقت طم٤مج قمكم
اًمٜم٤مس ،ومٞمِمٞمع اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ٟمٗمز ويٓمرد اخلقف ُمـ فمالم اًمٚمٞمؾ وُمـ اؾمتالب اًمٜمًٞمؿ
قمٞمٜمل ،وأٟم٤م ُمقزع سملم اخلقف ُمـ فمٚمٛم٦م
احلٞم٤م َة ُمـ يمالم اًمٜم٤مس .ويتً ّٚمؾ اًمٜمٕم٤مس إمم
ّ
اًمٚمٞمؾ واظمتٗم٤مء اًمٜم٤مس سم٤مظمتٗم٤مء أصقاهتؿ اًمتل ؿمتّتٝم٤م اًمٜمًٞمؿ ،وسملم آؾمتًالم ًمٚمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
قمٞمٜمل طمتك
اًمتل يٖمٛمرين هب٤م صقت أُمل ذم طمديثٝم٤م ُمع طم٤مج قمكم .وُم٤م أن أهمٛمض
ّ
ٍ
ظمقف ،قمغم أصقات اًم٘م٤مومٚم٦م اًمتل شمٕمٚمق ذم ؾمٙمقن اًمٜمًٞمؿ سمٕمد شمالر
شمٜمٗمتح٤مُ ،مع دوم٘م٦م
ٍ
ُمقضم٦م ُمٜمف وىمٌؾ أن شمرد ُمٜمٝم٤م أظمرى.
ويتٜم٤موب اخلقف واًمٜمٕم٤مس قمغم إظمْم٤مقمل إمم أن يًٞمٓمر اًمٜمٕم٤مس وم٠مهمٗمق ُمٖمٚمؼ
ٍ
ُمٌٝمٛم٦م ُمع أُمل وطم٤مج قمكم واًم٘م٤مومٚم٦م ٓ ،أصحق
اًمٕمٞمٜملم ُمًتٜمٗمر إذٟملم ،أهٞمؿ ذم أطمالم
ٟم٤مرا ًمٜمّمٓمكم،
ُمٜمٝم٤م إٓ وأٟم٤م ذم اًمٌٞم٧م ،وىمد أوىمدت أظمتل اًمٙمؼمى اًمتل حتتٗمظ سمٛمٗم٤مشمٞمحف ً
وًمتٜمنم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمدفء ذم سمٞمتٜم٤م اعمٝمجقر ُمٜمذ قمدة أؿمٝمر.
همػم أٟمٜم٤م يمٜم٤م ٟمٕمقد أطمٞم٤م ًٟم٤م ُمـ طم٤مرم إمم دارة قمزة ُمٌ٤مذة قمغم اًمدواب ،إذ يرؾمؾ
ٍ
ؿمخص يًٛمٞمف
قمٛمل ُمع اًمٌ٤مقم٦م اًمذيـ حييون اًمٌ٤مزار ُمـ دارة قمزة ،شمٙمٚمٞمػ
واًمدي إمم ّ
ٍ
طمّم٤من أو دا ّسمتلم ًمٞم٘مقم سمٛمٝمٛم٦م ٟم٘مٚمٜم٤م إمم دارة قمزة.
سم٤محلْمقر إمم طم٤مرم ُمع
أذيمر ُمـ هذه اعمٝمامت إطمداه٤م ،يم٤من اعمٙمٚمػ سم٤معمٝمٛم٦م صٝمرٟم٤م زوج أظمتل اًمٙمؼمى،
ٍ
سمِمخص َص َغم ًمٜم٤م ذم
ويم٤من ؿمج٤م ًقم٤م ىمق ًّي٤م ووطمٞمد أسمقيف .ومٚمام اىمؽمسمٜم٤م ُمـ اًم٘مري٦م ومقضمئٜم٤م
ٍ
قمٞم٤مرا ٟم٤مر ًّي٤م ذم اهلقاء ،وم٠موىمػ صٝمرٟم٤م
طمٔمػمة ًمٚمامقمز ي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمتقىمػ ُمٓمٚم ً٘م٤م ُمـ سمٜمدىمٞمتف ً
اًمدواب وص ّٕمد ُمن ًقم٤م إمم اًمِمخص واشم٘مك أذاه سم٤مًمّمخقر ،ويم٠مٟمف آٟمس صقت أسمٞمف،
ً
ـمقيال وذه٥م قمٜمّ٤م اًمٖمؿ وقمدٟم٤م إمم اًمدار،
ومٚمام اىمؽمب ُمٜمف وصم٥م واًمده ُمـ خمٌئف وشمٕم٤مٟم٘م٤م
إٓ أٟمٜمل ٓ أذيمر هؾ يم٤مٟم٧م هل اًمدار اجلديدة أم اًمدار اًم٘مديٛم٦م ،وًمٙمٜمٜمل مل أيمـ ىمد
دظمٚم٧م ُمدرؾم٦م طم٤مرم.
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إٓ أن أـمرف هذه إؾمٗم٤مر يم٤من ؾمٗمرٟم٤م ُمـ دارة قمزة إمم طم٤مرم ،ىمٌؾ دظمقزم اعمدرؾم٦م،
قمغم داسمتلم ،وىمد يٙمقن إول مم٤م ِ
ٍ
أؾمٗم٤مر سمٞمٜمٝمام .يم٤مٟم٧م دمرى إصالطم٤مت ذم
أقمٞمف ُمـ
ّ
ـمريؼ طمٚم٥م أٟمٓم٤ميمٞم٦م ،يمٜمّ٤م يمٚمام اىمؽمسمٜم٤م ُمـ اًمٓمريؼ سمدت ًمٜم٤م ُمٜمف سم٘مٕم٦م يمثٞمٗم٦م احلريم٦م ،ويمٜمّ٤م
أيْم٤م ،صمؿ فمٝمر ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م آًمٞم٤مت
يمٚمام ازددٟم٤م ىمر ًسم٤م ُمـ اًمٓمريؼ ٟمزداد ىمر ًسم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ً
خمتٚمٗم٦م ،سمٕمْمٝم٤م يدظمؾ اًمٌ٘مٕم٦م وسمٕمض خيرج ُمٜمٝم٤م.
ظمزاٟم٤مت
ٗمرغ ُم٤م حيٛمؾ ُمٜمف ذم سمراُمٞمؾ أو ذم ّ
إهن٤م ؿم٤مطمٜم٤مت سمٕمْمٝم٤م يٜم٘مؾ اعم٤مء إًمٞمٝم٤م وي ّ
وخٛم٦م ،وسمٕمْمٝم٤م يٜم٘مؾ طمج٤مر ًة ويٚم٘مٞمٝم٤م أُم٤مم مج ٍع ُمـ اًمٜم٤مس حمدصم ً٦م وج ً٦م يمٌػم ًة ومٞمً٤مرع
اًمٜم٤مس ذم رصٗمٝم٤م ذم اًمٓمريؼ أو ذم شمٚم٘مٞمٛمٝم٤م ُمدطمٚم ً٦م وخٛم٦م ُمـ احلديد سمٓمٞمئ٦م احلريم٦م،
ٍ
شمٗمرغ ً
وسمٕمض حيٛمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م هق جمٌقل سم٤مًمزوم٧م اعمٓمٌقخ قمغم
وسمحّم٤م،
رُمال
ٌ
ً
وؿم٤مطمٜم٤مت ّ
اًمٜم٤مر اعمقىمدة ًمٞمس سمٕمٞمدً ا قمـ ُمريمز اًمٕمٛمؾ ،واظمتٚمٓم٧م أصقات اًمٜم٤مس وساظمٝمؿ
سمْمجٞم٩م أًمٞم٤مت.
يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدظمؾ هذا اًمٕم٤ممل اًمٖمري٥م اًمّم٤مظم٥م ،إٓ أن إطمدى اًمداسمتلم اًمٚمتلم
ٍ
سمٕمٜم٤مد ظمق ًوم٤م مم٤م ختٌئف هذه اًمٌ٘مٕم٦م هل٤م ُمـ
اصٓمحٌٜم٤ممه٤م ذم ؾمٗمرٟم٤م هذا أسم٧م اًمدظمقل
ٍ
سمقاطمدة ُمٜمٝمام ،يمٜم٧م
وم٤موٓمر ُمراوم٘م٤مٟم٤م إمم شمٕمديؾ اؾمتخدام اًمداسمتلم ودظمٚمٜم٤م
ُمٗم٤مضمآت،
ّ
ٍ
ظمرج حتٛمٚمف ،وأظمتل ُمريؿ ذم ؿم٘متف إظمرى ،وأقمٞمد شمقازن
قمٚمٞمٝم٤م ذم إطمدى ؿم ّ٘متل
اًمِم٘متلم سمتث٘مٞمؾ اًمِم٘م٦م اًمتل يمٜم٧م ومٞمٝم٤م سمام يٜم٤مؾم٥م ُمـ احلج٤مرة.
يمٜم٧م رهمؿ ُم٤م أقم٤مٟمٞمف ُمـ وٞمؼ ذم اخلرج يِمدّ ين اًمِمقق إمم دظمقل قم٤ممل شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م
اجلديدٕ ،ـم ّٚمع قمٚمٞمف ُمـ ىمرب وأشم٠مُمؾ ُم٤م جيري ومٞمف.
أُم٤م أُمل وم٘مد يم٤مٟم٧م قمغم فمٝمر اًمداسم٦م حتتْمـ ً
ـمٗمال وقمغم ضم٤مٟمٌٞمٝم٤م وًمدان ذم اخلرج.
وىمٕم٧م قمٞمٜم٤م اًمٗمرٟمز اًمذي يم٤من ينمف قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ قمغم هذا اعمٜمٔمر اًمٓمريػ وأهع
ٍ
ٍ
ٍ
ظمٗمٞمض ممّ٤م حتٗمظ وشمٜمٗمخ
سمّمقت
صقرة ًمف ،وأدريم٧م أ ُّمل هم٤ميتف وم٠مظمذت شم٘مرأ
ًٓمت٘م٤مط
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ؿمخّم٤م
ذم وضمٝمف قم ّٚمٝم٤م شمٗمٚمح ذم ردقمف قمـ شمّمقيرٟم٤م ُمردد ًة ُم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقًمف إذا رأت
ً
ارشم٤مسم٧م ومٞمف ُمـ ُمٔمٝمره :ؿم٤مه٧م اًمقضمقه ،ؿم٤مه٧م اًمقضمقه ،إٓ أن اًمٗمرٟمز يم٤من ىمد اًمت٘مط
ٍ
ؾمٜمقات
اًمّمقرة" ،وم٘م٤مًم٧م ًم٘مد صقرٟم٤م اخلٜمزير" ،وأصٌح٧م يمٚمٛمتٝم٤م هذه ٟم٤مدرة إهة
ٍ
ٍ
خمتٚمٗم٦م ُمداقمٌ ً٦م ُٕمٜمّ٤م.
وضمقه
قمدّ ة ،يتٜم٤مىمٚمٝم٤م إظمقيت قمغم
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األٍل
ؼم وإري٤مف.
ٟمحـ ٟمٜمتً٥م إمم أهة ضمذوره٤م اًمديٜمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م وىمديٛم٦م ،اٟمتنمت ذم اًم ّ
ويم٤من اًمِمٞمخ ؿمٝمٞمد أول ُمـ دقم٤م ُمـ إضمداد ًمالؾمت٘مرار ذم اعمديٜم٦م ،وىمد ظم٤مـم٥م اسمٜمف
اًمِمٞمخ أمحد حي ّثف قمغم آؾمت٘مرار ذم طمٚم٥م سم٘مّمٞمدة ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
يااا٤م أهيااا٤م اًمقًماااد اًمٕمزياااا

از قمٚمٞمؽ ذم اًمِماٝمٌ٤م اإلىم٤مُماف

وىم٤مل ومٞمٝم٤م:
ذم اًمااااؼم آصماااار ِ
ت اًمًااااالُمف
َ
ّ

ااذرا شمٓمٞماااع اًماااٜمٗمس إن
طما ً

وطم٤مول اًمِمٞمخ أمحد اشمٌ٤مع ُم٤م أوص سمف واًمده ،ومٙم٤من يٙمثر ُمـ زي٤مرة أصدىم٤مئف وحمٌ ّٞمف
ذم طمٚم٥م ،وشمرك ذم زاوي٦م اهلالزم ُم٤م يذيمّر سمحْمقره اعمِمٝمقد ومٞمٝم٤م ،وًمٙمٜمف مل يًت٘مر ومٞمٝم٤م
ومل يؽمك دارة قمزة ،رهمؿ اإلىم٤مُم٦م اًمتل ومروتٝم٤م قمٚمٞمف ُمٝم٤مم اإلومت٤مء ذم طم٤مرم.
ويم٤من ضمده اًمِمٞمخ حمٛمد اًمذي قمرف سم٤مًمِمٞمخ ؿم ّٚمقح ُمـ أئٛم٦م قمٍمه ذم وٓي٦م طمٚم٥م،
طمتك إن أشمٌ٤مقمف وُمريديف يم٤مٟمقا يٗم٤مظمرون سم٤مٟمتامئٝمؿ إًمٞمف ،وؿم٤مقم٧م قمٜمٝمؿ أسمٞم٤مت يم٤مٟمقا
يتٖمٜمقن هب٤م ذم إوراد وطمٚم٘م٤مت اًمذيمر.
وذم يمت٤مب أقمالم اًمٜمٌالء ذم شم٤مريخ طمٚم٥م اًمِمٝمٌ٤مء ًمٚمٓم ٌّ٤مخ شمرمج٦م خمتٍمة ًمٚمِمٞمخ
ؿمٝمٞمد وٓسمٜمف اًمِمٞمخ أمحد.

 .6والدي
ُوًمد واًمدي اًمِمٞمخ ؿمٝمٞمد احلٗمٞمد ،ذم دارة قمزة ذم اًمٞمقم اخل٤مُمس ُمـ آب ُمـ قم٤مم
 ،0764وشمٚم٘مك ُمٌ٤مدئ اًمٕمٚمقم قمـ واًمده اًمِمٞمخ أمحد ؿمٝمٞمد ،ورطمؾ إمم إزهر ذم قم٤مم
 0781وهق ذم اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ُمـ اًمٕمٛمر ،واًمت٘مك ومٞمف اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ اًمٜمٕمً٤مين
واًمِمٞمخ سمِمػم رحي٤موي ،وم٠مىم٤مم صمالصم ُتٝمؿ ذم همروم٦م واطمدة ذم رواق (اًمً٤مدة اًمِمقام)
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سم٤مٕزهر ،وسمٕمد زه٤مء قم٘مد ُمـ اًمزُمـ أشمؿ دراؾمتف ومحؾ اًمِمٝم٤مدة ُمـ ُمِمٞمخ٦م إزهر وقم٤مد
ُم٤مرا سمح٤مرم ،طمٞم٨م يم٤من واًمده اًمِمٞمخ أمحد ُمٗمت ًٞم٤م ذم ىمْم٤مء (ُمٜمٓم٘م٦م)
إمم ُمقـمٜمف دارة قمزة ًّ
ُم٘مٞمام ومٞمٝم٤م ،وشمزوج سمٗمت٤مة ُمٜمٝم٤م ،وآصمر اًمٌ٘م٤مء ىمري ًٌ٤م ُمـ إظمقشمف ذم دارة قمزة ًمػمقم٤مهؿ
طم٤مرم ً
ِ
يٙمػ راشمٌٝم٤م
ُمٕمٚمام ذم ىمري٦م قمٜمج٤مرة اًم٘مريٌ٦م ُمـ دارة قمزة .وعم٤م مل
ومٕملم ً
وهق سمٙمر أسمٞمفِّ ،
ًمإلٟمٗم٤مق قمغم قم٤مئٚمتف اؾمت٘م٤مل ُمٜمٝم٤م وُم٤مرس ً
أقمامٓ دم٤مري٦م طمرة ومٜمٝمض سمٜمٗم٘م٤مشمف.
وىمد ص٘مٚم٧م هذه اعمرطمٚم٦م ؿمخّمٞمتف سمام قم٤مٟم٤مه ًمٚمقىمقف ُمٜمتّم ًٌ٤م راومع اًمرأس سمٕمٚمٛمف
وقمٛمٚمف .إٓ أن ضمذور سمٜم٤مء ؿمخّمٞمتف متتد إمم ٟمِم٠مشمف إومم اًمتل هٞم٠مشمف ًمٚمٜمج٤مح ذم هذه
ػ اخلٞمقل
اعمرطمٚم٦م .وم٘مد يم٤من يتٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ أسمٞمف ويً٤مقمده قمغم إدارة أُماليمف ،وأًمِ َ
وأطمٌ ٝم٤م وُم٤مرس اًمّمٞمد وىمد أطمًـ ومٞمٝمام وٟمجح ،وم٠مرؾمٚمف واًمده إمم إزهر ُمٓمٛمئٜمً٤م قمٚمٞمف
وهق ذم اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره.
وٟمتٚمٛمس ُمالُمح اًمٜمج٤مح ذم هذه اعمرطمٚم٦م ذم ؾمػمشمف ـم٤مًم ًٌ٤م مل يٌٚمغ اًمٕمنميـ ،يِم٤مرك
ٍ
سمٕمٜمػ يٖمذيف يمراهٞمتف ًمٚمٛمحتؾ ومٞمِمتٌؽ
زُمالءه إزهريلم ذم اًمتٔم٤مهرات (اعمٔم٤مهرات)
سمٞمديف ُمع اجلٜمقد اًمؼميٓم٤مٟمٞملم اًمذيـ اهن٤مًمقا قمٚمٞمف ذم إطمدى اًمتٔم٤مهرات ض ًسم٤م سم٠مظم٤مُمص
اًمٌٜم٤مدق وأحل٘مقا سمف أ ًذى ُمزُمٜمً٤م شمٕم٤موده أقمراوف وآُٓمف يمٚمام وهـ .إٓ أٟمف ظمرج ُمـ ظمالل
ً
رضمال ُمـ ٟمق ٍع ٟم٤مدر ،أشم٘مـ ومٝمؿ ؿم١مون ديٜمف وسم٤مذ سمتٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مُمف ومٞمام
هذه اعمرطمٚم٦م
يٕمرض قمٚمٞمف ُمـ ُمِمٙمالت ،ورأى ضورة محؾ اًمًالح ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ومحٛمٚمف وأضم٤مد
اًمرُم٤مي٦م ،وسمف ذاد اعمٕمتديـ ،وأطم٥م اخلٞمقل إصٞمٚم٦م وأطمًـ اٟمت٘م٤مءه٤م وشمرسمٞمتٝم٤م واؾمتٙمٛمؾ
هب٤م ُمتٓمٚمٌ٤مت محؾ اًمًالح.
ًم٘مد يم٤من واًمدي ُمـ رضم٤مل اًمديـ اًمٗمرؾم٤من ي٘مٞمٛمقن دقم٤مئؿ اًمديـ وحيٛمقن اًمذُم٤مر.
ومٕمٜمدُم٤م ّ
اظمتؾ إُمـ ذم زُمـ احلرب وسمٕمد ظمروج اًمٕمثامٟمٞملم سمخ٤مص٦م ،وىمٌؾ اؾمتتٌ٤مب
ذيرة ُمـ إؿم٘مٞم٤مء قمغم اًم٘مري٦م ومر ّدهؿ ُمع
إُمر ًمٚمحٙمقُم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،أهم٤مرت قمّم٤مسم٦م ّ
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َ
ُمدظمكم اًم٘مري٦م ُمـ اجلٜمقب وُمـ اًمِمامل ،وشمّمدى هق ًمٚمٛمٖمػميـ
اصمٜملم را َسمٓم٤م قمغم
اعمنموملم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمرب ،وم٤مقمتغم ُمئذٟم٦م اجل٤مُمع وُمٕمف سمٜمدىمٞمت٤من وُمؾء خمالة ومرؾمف
ذظمػم ًة وُمٜمٔم٤مر يتدمم قمغم صدره ،حيدد سمف هدومف صمؿ يًدد قمٚمٞمف ويرُمل ،وم٤مرشمدّ إؿم٘مٞم٤مء
ووًمقا ه٤مرسملم.
إن ىمًقة احلٞم٤مة ذم شمٚمؽ إي٤مم ،وسمخ٤مص٦م ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمره ،ومهقم شمٜمِمئ٦م
أسمٜم٤مئف ورقم٤مي٦م إظمقشمف وؿم١مون أسمٞمف ذم اًم٘مري٦م وُم٤م طمقهل٤م ،قم ّٚمٛمتف اًمِمدّ ة وأًمِػ اًم٘مًقة،
ومٙم٤من يٌدو ويم٠مٟمف ُمـ ىمً٤مة اًمرضم٤مل اًمذيـ ٓ شمٕمرف اًمٕم٤مـمٗم٦م إمم ىمٚمقهبؿ ً
ؾمٌٞمال.
دارا شم١مويف وأهشمف اجلديدة .وسم٤مًم٘مرب ُمـ
يم٤من قمٚمٞمف أن خيرج ُمـ دار أهٚمف ويٌٜمل ًمف ً
دارا ُمـ ـم٤مسم٘ملم ،إريض ُمٜمٝمام خلٞمٚمف وُم٤م
دار أهٚمف اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م ،ذم زىم٤مق اًمزيتقٟم٦م ،سمٜمك ً
ومقىمف عمٕمٞمِم٦م إهة .وعم٤م أطمٞمؾ واًمده قمغم اًمت٘م٤مقمد ُمـ اإلومت٤مء ويمؼم أظمقاه وشمقمم هق
اإلومت٤مء ذم طم٤مرم سمدأ ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمـ طمٞم٤مشمف.
ذم اإلومت٤مء اٟمتٝم٧م اعمرطمٚم٦م اًمّمٕمٌ٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل وومر ومٞمٝم٤م اعم٤مل ًمٌٜم٤مء داره ،وًمٚمٌدء سمٌٜم٤مء
ٍ
دار أظمرى أيمثر اشمً٤م ًقم٤م ُمـ إومم سمٕمٞمدً ا قمـ زىم٤مق اًمزيتقٟم٦م ،سمٜمك ضمز ًءا ُمٜمٝم٤م وشمقىمػ ٕٟمف
اوٓمر ًمنماء ٍ
دار ذم طم٤مرم سمٕمد أن شمقمم اإلومت٤مء ومٞمٝم٤م ،واٟمت٘مٚم٧م إهة إمم اًمدار اجلديدة

ىمٌؾ ايمتامل اًمٌٜم٤مءَ ،
وظمص أيمؼم إظمقيت أمحد سم٤مًمدار اًم٘مديٛم٦م.
هذه اعمرطمٚم٦م اجلديدة ُمـ طمٞم٤مشمف أظمذت متحق آصم٤مر اعمرطمٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م اًمّمٕمٌ٦م ،ومٓمٛمً٧م
سمٌطء ُم٤م ارشمًؿ ُمٜمٝم٤م قمغم وضمٝمف ،وًمٙمٜمٝم٤م مل شم٘مق قمغم اىمتالقمٝم٤م ُمـ زواي٤م ٟمٗمًف .إٓ أٟمٜم٤م إذا
شم٠مُمٚمٜم٤مه ُمًتٖمر ًىم٤م ذم ؾمامع سمٕمض أهم٤مين اًمًٞمدة ؾمٙمٞمٜم٦م طمًـ اًمتل شمثػم ذم ىمٚمٌف ذيمري٤مت
أي٤م ٍم قم٤مؿمٝم٤م ذم اًم٘م٤مهرة ىمٌؾ قمدّ ة قم٘مقد ،يم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمٞمدً ا قمـ أسمقيف وُمراشمع صٌ٤مه ،وذم قم٤مملٍ
ٍ
ضمديد ّ ٍ
ورواده :اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده وإومٖم٤مين ...واًمًٞمدة
ٟمػم سمٕمٚمٛمف وومٜمقٟمف ،سمحداصمتف ّ
ؾمٙمٞمٜم٦م طمًـ واًمًٞمد درويشٟ ...مً ِّٚمؿ سم٠من ىمٚمٌف ٓ يزال ،يمام يم٤من ،خيٗمؼ ؿمق ًىم٤م وطمٜمٞمٜمً٤م،
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ُمرطم٤م يداقم٥م صٖم٤مره ذم اًمٌٞم٧م سمٕمد قمقدشمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٞمقُمل ُمٜمِمدً ا
أو إذا شم٠مُمٚمٜم٤مه ً
أراضمٞمز طمٗمٔمقه٤م قمٜمف ،يم٠مرضمقزة اًمِمٞمخ سمريم٤مت واًمٜمقسم٦م:
ّ
ًمٗمااااؽ اًمِماااا٤مش وارظمٞمٝماااا٤م

يااا٤م ؿماااٞمخ سمريمااا٤مت هتااادّ هي٤م

وُمٖمػما سم٠مصٌٕمف قمغم ُمقاوع اًمٙمريمرة ُمـ
أو أرضمقزة اًمتٞمس اًمذي هدّ اعمّمٓمٌ٦م،
ً
صدر ُمـ ُيداقمٌف ُمٜمٝمؿ ،أدريمٜم٤م أن ىمٚم٥م هذا اًمٙمٝمؾ اعمٝمٞم٥م يٜمٌض قم٤مـمٗم ً٦م ويٗمٞمض طمٜم٤م ًٟم٤م.
أُم٤م إذا أُمٕمٜمّ٤م اًمٜمٔمر ومٞمام ىم٤مم سمف يقم  18أي٤مر ُمـ قم٤مم  0834طمٞم٨م يم٤من يٗمتل ذم إطمدى
ىمرى طم٤مرم ،يرشمٗمع شمًٚمٞمٛمٜم٤م وإدرايمٜم٤م إمم ُمًتقى اًمٞم٘ملم .هٜم٤مك ،ذم شمٚمؽ اًم٘مري٦م ،قمٚمؿ
وذد ـمالهب٤م وضمرح
ومج٠مة سم٠من اجلٞمش اًمٗمرٟمز دظمؾ اًمتجٝمٞمز اًمًٚمٓم٤مين سمحٚم٥م قمٜمق ًة ّ
سمٕمْمٝمؿ وأهمٚم٘مٝم٤م .ويمٜم٧م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمٚم ًّٞم٤م ذم اًمتجٝمٞمز وذم ؾمٜمتل إظمػمة ومٞمٝم٤م ،ومٕم٤مد أيب ُمن ًقم٤م
ٍ
ومرس إمم طم٤مرم ًمٞمتقضمف ُمٜمٝم٤م إمم طمٚم٥م ومٞمتٗم٘مدين هٜم٤مك،
وهق ذم اًمًٌٕملم ُمـ اًمٕمٛمر قمغم
ٍ
ٍ
ُمنقم٦م قمٜمد ُمٚمت٘مك ـمريؼ اًم٘مري٦م سم٤مًمٓمريؼ اًمٕم٤مم سملم
ؾمٞم٤مرة
إٓ أن اًمٗمرس ضمٗمٚم٧م عمرور
يدي رمحف
ؾمٚم٘ملم وطم٤مرم ،ورُمتف ومتٙمن سمٕمض أوالقمف وشمقذم سمٕمد صمالث ؾمٜمقات سملم ّ
ُمت٠مصمرا سمام أص٤مسمف.
اهلل ً
ًم٘مد يم٤من طملم رطمؾ إمم إزهر سمٕمٞمدً ا ضمدًّ ا قمـ أسمقيف ذم ُمثؾ ؾمٜمل سمؾ أصٖمر ً
ىمٚمٞمال،
أسمقي ،ويم٤مٟم٧م ؾمٌؾ اًمٕمٞمش هٜم٤مك أصٕم٥م وُمًتقى
أُم٤م أٟم٤م ومٙمٜم٧م ذم طمٚم٥م ىمري ًٌ٤م ُمـ
ّ
قمكم وم٠مودت سمحٞم٤مشمف
إُم٤من واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م أدٟمك ،وُمع ذًمؽ وم٘مد قمّمٗم٧م سمف اًمٕم٤مـمٗم٦م ظمق ًوم٤م ّ
وًمق سمٕمد طملم.
وأسمقشمف ٓ يٗمرق سملم أسمٜم٤مئف وسمٜم٤مشمف ،وأذيمر أن أظمتل اًمٙمؼمى يم٤مٟم٧م
يم٤من ذم قمٓمٗمف ّ
ُمقوع صم٘متف ،يًتِمػمه٤م ذم ٍ
أُمقر ه٤مُم٦م ،وٓ أذيمر أٟمف ضب وًمدً ا ُمـ أوٓده وًمق شم٠مدي ًٌ٤م،
يٚمح قمٚمٞمٜم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضمٌ٤مشمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م أو اعمدرؾمٞم٦م ،وًمٙمـ اًمنور يم٤من
يمام أٟمف مل يالطم٘مٜم٤م أو ّ
يٌدو قمغم وضمٝمف إذا ُم٤م رأى أطمدً ا ُمٜم٤م ذم اجل٤مُمع أو ؾمٛمع سمتٗمقىمف ذم اًمدراؾم٦م ،إٓ أٟمف ُم٤م
صػ إمم آظمر.
يم٤من يت٤مسمع شمٜم ّ٘مؾ اعمتٗمقق ُمـ ٍّ
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يم٤من حي٤مومظ قمغم ىمٞمٛمٜم٤م إظمالىمٞم٦م ضمٞمدً ا ،ومتٕمٚم ْٛمٜم٤م ُمـ أومٕم٤مًمف ذم أي٤مم احلرب وذم أي٤مم
ٍ
ًمرضمؾ ىمرع اًمٌ٤مب ُسمٕمٞمد اعمٖمرب،
اًمِمدّ ة اًمٙمثػم .أذيمر أٟمف ظمرج يٗمتح سم٤مب اًمدار ذم طم٤مرم
ويم٤من اعمٓمر ىمد سمدأ سم٤مهلٓمؾ ،ويمٜم٧م أىمػ همػم ٍ
سمٕمٞمد قمٜمف ،أؾمٛمع طمديثٝمام سمّمٕمقسم٦مً .م٘مد يم٤من
اًمٓم٤مرق ً
احلراس
رضمال يرشمدي ًمٌ٤مس اًمرأس اًمؽميمل اًمٕمثامين (ىمٚمٌ ً٘م٤م) ،اًمذي يم٤من يرشمديف ّ
اًمٚمٞمٚم ُّٞمقن ذم ُمدٟمٜم٤م.
رطم٥م واًمدي سم٤مًمرضمؾ اًمذي ىمدّ م ٟمٗمًف ًمقاًمدي ً
ىم٤مئالً :م٘مد ىمّمدت دار اعمٗمتل ،وم٠مقم٤مد
واًمدي اًمؽمطمٞم٥م سمف سمحرارة وأدظمٚمف اًمٌٞم٧م اًمٖمريب اًمذي أصٌح ُمٕمدًّ ا ًمٚمْمٞمقف ،صمؿ شمريمف
ًمٞمًؽميح ً
قمٛمـ يًتْمٞمػ ،وًمٞمً٠مل أُمل أن شمٕمدّ ًمف اًمٕمِم٤مء وىم٤مل:
ىمٚمٞمال وضم٤مءٟم٤م ًم ُٞم ْٕمٚمٛمٜم٤م ّ
"وٞمٗمٙمؿ هق اسمـ اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد ،جي٥م آهتامم سمقوم٤مدشمف واًمؽمطمٞم٥م سمف ،ارمحقا
قمزيز ىمق ٍم ذل".
ذم صٌ٤مح اًمٖمد شمريمٜم٤م اًمْمٞمػ ُمقد ًقم٤م وهق ٓ حيٛمؾ ؾمقى حمٗمٔم٦م يمٛمحٗمٔم٦م ـمالب
ٍ
رضمؾ ؿمٖمؾ
اعمدارس آسمتدائٞم٦مً .م٘مد سم٘مل واًمدي طمزيٜمً٤م ُمدة ،يذيمّرٟم٤م سمف وسمام آل إًمٞمف ُمٚمؽ
ردطم٤م ُمـ اًمزُمـ ،وي٘مقل ًمٜم٤م يمٚمام ذيمره :ظمذوا اًمٕمؼمة مم٤م آل إًمٞمف طم٤مل اًمًٚمٓم٤من
اًمٕم٤ممل ً
وذويف.
يم٤من واًمدي ييب ًمٜم٤م اعمثؾ سمًٚمقيمف ،ومٙمؿ يمٜم٧م أؾمتٞم٘مظ قمغم ىمراءشمف اًم٘مرآن ،ويمؿ
أظم٤م ًذا وصقشمف ً
يم٤من و ْىمع شمرشمٞمٚمف ذم اًمٜمٗمس ّ
مجٞمال ،وُم٤م يمٜم٤م ٟمراه ذم اًمٌٞم٧م إٓ واًمٙمت٤مب سملم
ً
اًمٖمٚمق.
ُمٕمتدٓ ُيٕمٛمؾ اًمٕم٘مؾ ويٙمره
يديف .ويٛمٙمـ اًم٘مقل إٟمف يم٤من
ّ
ٍ
ىمّم٦م ؿمٞمخ ضم٤مء ًمزي٤مرة ضمدِّ ي
ىمص قمٚمٞمٜم٤م ّ
ًم٘مد يم٤من يٌتًؿ اسمتً٤مُم٦م اؾمتخٗم٤مف يمٚمام ّ
واٟمت نم ظمؼم زي٤مرشمف ذم اًم٘مري٦م وأؿم٤مع أٟمف ُمـ أصح٤مب اًمٙمراُم٤مت يِمٗمل اعمرى إذا
متددوا قمغم إرض وُمر ومقىمٝمؿ سمحّم٤مٟمف!
ن إذا ؿم٤مهد أوٓده يٜم٤مىمِمقن ُمقوق ًقم٤م قمٚمٛم ًّٞم٤م أو ًمٖمق ًّي٤م أو صم٘م٤موم ًّٞم٤م أو
يم٤من واًمدي ُي ّ
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يمثػما ُم٤م يتح ّٞمٜمقن اًمٗمرص ًمٕمرض
يمثػما ُم٤م يِم٤مريمٝمؿ ،ويم٤مٟمقا ًمذًمؽ ً
اضمتامقم ًّٞم٤م ،ويم٤من ً
سمْم٤مقمتٝمؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م أُم٤مُمف ويتٌ٤مرون ذم يمً٥م إقمج٤مسمف.
دائام قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أيٜمام وضمد ،واًمٕمٛمؾ قمغم حتًلم إطمقال اعم٤مدي٦م،
يم٤من ُّ
حيْمٜم٤م ً
شمِمجع قمغم ذًمؽ ُمٝمام يم٤مٟم٧م اعمِم ّ٘م٦م ،أذيمر ُمٜمٝم٤م:
وير ِّدد قمغم ُمً٤مُمٕمٜم٤م أسمٞم٤م ًشم٤م ُمـ اًمِمٕمر ِّ
فمٛمئاا٧م وأي اًمٜم ا٤مس شمّمااٗمق ُمِم ا٤مرسمف

ُمرارا قمغم اًم٘مذى
إذا أٟم٧م مل شمِمارب ً
و:
ىمٚم٘مااااااؾ ريم٤مسمااااااؽ ذم اًمٗمااااااال

ودع اًمٖمااااااااقاين ًمٚم٘مّمااااااااقر

اًم٘مااااااااااا٤مـمٜمقن سم٠مرواااااااااااٝمؿ

قمٜماااااادي يمًااااااٙم٤من اًم٘مٌااااااقر

ويم٤من ُمٕمج ًٌ٤م سم٠موٓده خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ احلًد ،وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمٕمف ًمّمالة اًمٕمٞمد أو اجلٛمٕم٦م أو
ًمزي٤مرة ضمدّ يت وأظمٞمف ،ي٘م ِّٚم٥م اًمٜمٔمر ومٞمٜم٤م ُمٖمتٌ ًٓم٤م ،وٟمحـ ؾمت٦م ذيمقر ،وي٘مقل﴿ :وىم٤مل ي٤م َسمٜمِل ٓ
ٍ
واطمد وادظمٚمقا ُمـ أ ٍ
شمدظمٚمقا ُمـ سم ٍ
ُمتٗمرىم٦م﴾ [يقؾمػ  ]56ويدقمق سمٕمْمٜم٤م ًمٞمًٌ٘مف
٤مب
سمقاب ِّ
سمٕمْم٤م آظمر ًم ّٚمح٤مق سمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
و ً
يم٤من واًمدي ُمث ً٤مٓ ًمٜم٤م ذم آقمتامد قمغم اًمذات وُمقاضمٝم٦م اًمّمٕم٤مب وىمٝمره٤م ،ويم٤من ؾمٞمدً ا
ٍ
ُمٝمٞمٌ٤م وىمقرا .ي٘مقل أظمل إسمراهٞمؿ ذم ٍ
خمتٍمة ٕسمٞمٜم٤م:
ؾمػمة
ً
ً
"ومقر شمٕمٞمٞمٜمف ُمٗمت ًٞم٤م اٟمٍمف إمم قمٛمٚمف ،وهنض سمف هنْم٦م رضمؾ واصمؼ سمٜمٗمًف وسمٙمٗم٤ميتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ووٛمػمه احلر ،صمؿ أوٞمٗم٧م إًمٞمف ُمديري٦م أوىم٤مف طم٤مرم ،ومّمٛمد أُم٤مم ـمٛمع اًمٓم٤مُمٕملم سم٠مُمقال
اًمقىمػ ،وٓؾمٞمام سمًٌت٤من اًمقىمػ اًمٙمٌػم سمح٤مرم ،وًم٘مل ُمٜمٝمؿ قمٜم ًت٤م وُمْم٤مي٘م٤مت ،وًمٙمـ مل َشم ِٚم ْـ ًمف
ىمٜم٤مة ذم ُم٘م٤موُمتٝمؿ ،ومل يزطمزطمف قمـ أُم٤مٟمتف وُمٌ٤مدئف هتديدٌ وٓ وقمٞمد ،وقمّمٛمف اهلل وأيده.
ويًٛمل ـم٤مًمٌٝم٤م ،و َيذيمر ؾمٜمده٤م اًمٗم٘مٝمل،
يم٤من ذم يمؾ ومتقى شمّمدر ُمٜمف يٙمت٥م شم٤مرخيٝم٤م،
ِّ
ويًجٚمٝم٤م ويرىمٛمٝم٤م ذم ؾمجالهت٤م ،ويم٤مٟم٧م مخً٦م أضمزاء ،ويم٤من يًٛمٞمٝم٤م (اًمٗمت٤موى اًمِمٝمٞمدي٦م)،
ِّ
وسمٚمغ قمدده٤م ىمٌؾ قمنمة أي٤مم ُمـ ووم٤مشمف ( )2531ومتقى ،وهل همػم ُم٤م وم٤مشمف شمدويٜمف ُمٜمٝم٤م ،ومتٙمقن
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سمٛمٕمدل ( )034ومتقى ذم يمؾ ؾمٜم٦م ُمدة ىمٞم٤مُمف سمقفمٞمٗمتف وهل مخس وقمنمون ؾمٜم٦م ،وًمق ـمٌٕم٧م
هذه اًمٗمت٤موى ذم يمت٤مب ًمٙم٤مٟم٧م أ ًصمرا ىم ًٞمام ُمـ اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل ،وُمرضم ًٕم٤م ُمتٞمٜمً٤م ومٞمف ٓ ي ّ
٘مؾ ؿم٠م ًٟم٤م قمـ
سم٤مىمل يمت٥م اًمٗمت٤موى اعمٕمتٛمدة ،وهل إمم ذًمؽ شمّمقر احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م وُمِم٤ميمٚمٝم٤م احل٘مقىمٞم٦م سملم
إومراد ذم زُمـ صدوره٤م.
ِ
٤مقمرا ،يٙمت٥م اًمرؾم٤مًم٦م سم٠مىمؾ
ُمؽمؾم ًال ؿم ً
ويم٤من إمم ضم٤مٟم٥م اٟمٍماومف سمٙمٚمٞمتف إمم اًمٗم٘مف أدي ًٌ٤م يم٤مشم ًٌ٤م ِّ
اًمٙمٚمامت وأومّمحٝم٤م ،وأيمثر اعمٕم٤مين دًٓم ً٦م وأسمٚمٖمٝم٤م ،وىمد يًتٕمٛمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م أورم
سمت٠مدي٦م اعمٕمٜمك ،يٙمت٥م يمؾ ذًمؽ سمخط مجٞمؾ ىمؾ ُمـ حي٤ميمٞمف ومٞمف ُمـ وم٘مٝم٤مء زُمٜمف .أُم٤م اًمِمٕمر وم٘مٚمام
ُمْمٓمرا إًمٞمف ،أو يم٤من ُمٓمٚمق ًسم٤م ُمٜمف.
يم٤من يٓمرىمف ،ويم٤من ٓ يٜمٔمؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمف إٓ إذا يم٤من
ً
شمقذم سمدارة قمزة ُمً٤مء إرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م إول ُمـ حمرم ؾمٜم٦م  0257ها اعمقاومؼ  3شمنميـ اًمث٤مين
٤مئام سمقفمٞمٗمتف ،ودومـ ومٞمٝم٤م.
0837م وهق ُم٤م يزال ىم ً
وشمرك ُمٙمتٌ ً٦م يمٌػمة زاظمرة سم٠مُمٝم٤مت اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ،وٟمقادر اًمٙمت٥م إدسمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م ُمـ
ُمٓمٌققم٦م وخمٓمقـم٦م وهل ُم٤م شمزال ىم٤مئٛم٦م سمت٤مرخيف ،رمحف اهلل".

 .9والديت
ُوًمدت أ ُِّمل طمٚمٞمٛم٦م ذم طم٤مرم ذم قم٤مم  ،0784ويم٤مٟم٧م راؾمخ٦م اإليامن ُشمٙمثر ُمـ ىمراءة
وؾمػم إٟمٌٞم٤مء وؾمػمة ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمخ٤مص٦مِ ،
ِ
وؾم َػم آل سمٞمتف
اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م َ
ؾمٛمٕم٧م ٕول ُمرة ،وأٟم٤م ذم اًمّمػ اخل٤مُمس ،قمـ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ وأيب
وصح٤مسمتف ،وُمٜمٝم٤م
ُ
اًمدرداء.
يم٤مٟم٧م ٓ شمٖمًؾ يقم ُم٘متؾ احلًلم ُمـ إؾمٌقع ،ويم٤مٟم٧م دمٛمٕمٜم٤م ًمالطمتٗم٤مل سمٚمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ
ىمّمّم٤م ديٜمٞم٦م همػم ُمقصم٘م٦م ،ومٙمؿ ضمرت
شم٘مص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يمتٌٝم٤م
ً
ُمـ ؿمٕمٌ٤من وىمراءة دقم٤مئٝم٤م .ويم٤مٟم٧م ّ
دُمققمٜم٤م ُمٕمٝم٤م قمغم ُي ْتؿ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم 9إذ شمقومٞم٧م أُمف ىمٌؾ وصقًمف ُمع احلِم٤مئش اًمتل
ِ
رواي٦م أن أُمف ُمريؿ يم٤مٟم٧م طم ّٞم ً٦م ذم حمٜم٦م اًمّمٚم٥م
مجٕمٝم٤م ُمـ سملم اًمّمخقر عمداواهت٤م .ومل أـم ّٚمع قمغم
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إٓ سمٕمد أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م قم٘مقد ُمـ اًمزُمـِ .
وُمـ ُيمتٌٝم٤م يٌ٘مك (دٓئؾ اخلػمات) إًمّمؼ هب٤م.
يم٤مٟم٧م قم٤مـمٗمٞم ً٦م ُمرهٗم٦م اإلطمً٤مس شمًت٘مٌؾ أسمٜم٤مءه٤م سمٕمد همٞم ٍ
ٍ
ـمقيؾ سم٤مًمدُمقع ٕهنؿ
٤مب
ؾمٞمق ِّدقمقهن٤م سمٕمد أي٤مم.
وحتّمـ أسمٜم٤مءه٤م ُمـ ذورهؿ سمام شم٘مرأ ُمـ
يم٤مٟم٧م ختِمك اًمٕملم واحلًد واًمًحر واًمًحرةِّ ،
آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وُم٤م شم٘مع قمٚمٞمف ذم يمتٌٝم٤م ُمـ مت٤مئؿ.
يم٤من يدومٕمٝم٤م إقمج٤مهب٤م سم٠موٓده٤م ًمٚمٓمٚم٥م ُمـ احلالق أن جيٛمع سمٕمٜم٤مي٦م ؿمٕمر اسمٜمٝم٤م ذم اًم٘مّم٤مت
ُمرة ُمع اسمٜمٝم٤م ظمق ًوم٤م ُمـ قملم طم ٍ
إومم ويرؾمٚمف ذم يمؾ ٍ
سمٕمض ُمٜمف
٤مؾمد إذا وىمٕم٧م قمٚمٞمف أو وىمع ٌ
سملم يديف .يم٤مٟم٧م خت٤مف ُمـ يمؾ رء ،يم٠من شمرى ً
رضمال ٓ يٕمجٌٝم٤م ُمٔمٝمره ومؽمؿم٘مف سمآي٤مت يمريٛم٦م
وشمًتٜمجد سم٤مخلي وسم٠ميب اًمٕمٌ٤مس وشمٜمٗمخ قمٚمٞمف ُم٤م شم٘مرؤه ُمـ سمٕمد ،أو أن شمدظمؾ ذم ـمريؼ
ُمقطمِم٦م وًمق يم٤من ي١مٟمًٝم٤م ومٞمٝم٤م أطمدُ أوٓده٤م ،أو أن شمريم٥م داسم ً٦م وًمق يم٤من ي٘مقده٤م أطمد
اعمقصمقىملم.
وىمد يٙمقن ًمزواضمٝم٤م اعمٌٙمّر سمٕمٞمدً ا قمـ أهٚمٝم٤م وقمـ سمٞمئتٝم٤م ،وووم٤مة إظمقهت٤م وهل ذم دي٤مر
اًمٖمرسم٦م ،وطمزهن٤م اًمِمديد قمٚمٞمٝمؿ ،وظمقومٝم٤م ُمـ أن شمٗم٘مد أظم٤مه٤م اًمقطمٞمد ً
ضمالٓ ،اًمذي ٓ يزال طم ًّٞم٤م
طمًٝم٤م وضمٕمٚم٧م احلزن واخلقف
ُمـ إهؾ ،ىمد شمٙمقن هذه إُمقر مجٞمٕمٝم٤م هل اًمتل أرهٗم٧م ّ
أيْم٤م
يالزُم٤مهن٤مٕ ،هن٤م ٓ متٚمؽ ُم٤م شمدومٕمٝمام سمف وشمزيح يمقاسمٞمًٝمام قمـ صدره٤م .وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ً
ٍ
أقمامل شم٘متيض شمٚمؽ إومٙم٤مر اًم٘مٞم٤مم هب٤م ،وٓ شمً ّٚمؿ عم٤م
دم٤مدل دوم٤م ًقم٤م قمام شم١مُمـ سمف ُمـ أومٙم ٍ٤مر أو ُمـ

واحلؼ واوح زم ووقح اًمِمٛمس ذم ٍ
ؾمامء ص٤مومٞم٦م.
يراه اعمج٤مدل ،وشم٘مقل يمٞمػ أؾم ّٚمؿ
ّ

وإذا ـم٤مل اجلدل واؾمتٕمَم قمٚمٞمٝم٤م إىمٜم٤مع ُمـ دم٤مدل شمٜمٝمل احلقار واجلدل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م:
ٍ
ٞمؽ ا َ
إن اًمذي َوم َر َض قمٚم َ
ريب أ ْقم َٚم ُؿ َُمـ ضم٤مء سم٤مهلدى و َُمـ هق ذم
ًم٘مرآن ًَمرا ُّد َك إمم َُمٕم٤مدُ ،ىم ْؾ ِّ
َو ٍ
ٍ
صديؼ ،شم٘مػ ذم أي٦م
الل ُُمٌلم[ اًم٘مّمص  ]74وإذا يم٤من احلقار ُمع أطمد أوٓده٤م أو ُمع
قمٜمد :سم٤مهلدى.

41

ًمٓم٥م ضمريئ٦م ذم مم٤مرؾمتف .ويم٤مٟم٧م ُم٤مهر ًة طم ًّ٘م٤م ذم ؿم١مون
وهل ُمع ذًمؽ يمثػمة آهتامم سم٤م ّ
اًمقىم٤مي٦م واإلؾمٕم٤مف وسمٕمض ـمرائؼ اعمداواة احلرضم٦م اًمتل أذيمر ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤مجل٦م ومد ٍغ ُأصٌ٧م سمف ذم
اجلٛمجٛم٦م ،سمحجر رُم٤مين سمف اسمـ ضم٤مرٟم٤م اًمٌ٤مرع ،وم٘مد طمرىم٧م ىمٓمٕم ً٦م ُمـ ٟمًٞم٩م وووٕم٧م رُم٤مده٤م
ُمٓمٝم ًرا ُمـ اجلراصمٞمؿ!
سمٙمث٤موم٦م قمغم اًمٗمدغ ًمٞمٙمقن ُم٤م يالُمًف ِّ
ويم٤مٟم٧م شمًتخدم ًمٌخ٤مت ُمـ إقمِم٤مب يم٤مخلتٛمٞم٦م عمداواة ُم٤م يّمٞم٥م أرضمٚمٜم٤م أصمٜم٤مء اًمٚمٕم٥م
ُمـ ىمروح ،وشمداوي شم٘م ُّٞمح اًمٚمقزشملم سم٤مًمْمٖمط قمٚمٞمٝمام سم٠مصٌٕمٝم٤م اعمٖمٓم٤مة سم٤معمٚمح واًمثقم اعمٝمروس
سمٕمد أن شمٖمًؾ يدهي٤م ضمٞمدً ا سم٤معم٤مء اًمً٤مظمـ واًمّم٤مسمقن.
يم٤مٟم٧م شمِم ّٓم٥م سمٛمقؾمك احلالق ؿمحٛم َتل إذٟملم إلظمراج اًمدم اًمٗم٤مؾمد وإزاًمتف إذا ُم٤م
ووح٧م هل٤م إقمراض ،ويٙمقن ذًمؽ ذم أوائؾ اخلريػ أو اًمرسمٞمع .ويم٤مٟم٧م شمٕمقد ومٞمام يّمٕم٥م
قمٚمٞمٝم٤م ُمداواشمف إمم شمذيمرة داوود إٟمٓم٤ميمل.
وحت٥م أن شمراه٤م
وهل إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ يم ِّٚمف شمت٘مـ ظمدُم٤مت إهة ،حت٥م اًمٜمٔم٤موم٦م ذم اًمٌٞم٧م
ّ
حت٥م إشم٘م٤من يمؾ ُم٤م شم٘مقم سمف ُمـ ـمٕم٤م ٍم أو ًمٌ ٍ
٤مس أو زيٜم٦م وشمٜمٔمٞمؿ .ضمٕمٚم٧م
قمغم أومراد إهة ،يمام ّ
سمٞم َتٜم٤م ُمدرؾم ً٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مت اًمِم١مون اعمٜمزًمٞم٦م ،ومٝمق ٓ خيٚمق أسمدً ا ُمـ سم ٍ
ٜم٧م أو سمٜمتلم ُمـ سمٜم٤مت
ي َن يقُم ًّٞم٤م عمً٤مقمدة أُمل أو أظمتل طمً٥م احل٤مل ذم ؿم١مون
اجلػمان أو إىمرسم٤مء أو إصدىم٤مء َحي ْ
أي ُمٜمٝمـ إٓ إذا ؿمٕمرت أطمداه ّـ ،سم٤مًمرو٤م قمام شمٕمٚمٛمتف ،سمٕمد اظمتٌ٤مر ُم٤م
اًمٌٞم٧م ،وٓ يِمٖمر ُمٙم٤من ٍّ
ومتحؾ حمٚمٝم٤م قم ٍ
ايمتًٌتف سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٗمٕمكم ذم سمٞمتٝم٤مّ ،
ٜمدئذ ومت٤مة أظمرى.
مل شمتٕمٚمؿ أُمل اًمِم١مون اعمٜمزًمٞم٦م ذم اعمدرؾم٦م ،وٓ أقمٚمؿ يمٞمػ شمٕمٚمٛم٧م وم ّـ اخلٞم٤مـم٦م ،وم٘مد يم٤من
ًمدهي٤م آًم٦م (ُم٤ميمٜم٦م) ًمٚمخٞم٤مـم٦م ُمـ صٜمع ؾمٜمجر ،قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع سمٜم٤مهت٤م وصقحيٌ٤مهتـ اعمتدرسم٤مت
ذم اًمِم١مون اعمٜمزًمٞم٦م ،وم ّـ اخلٞم٤مـم٦م قمغم أطمًـ وضمف ُقمرف ذم شمٚمؽ إي٤مم.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م رمحٝم٤م اهلل يمريٛم٦م ضمدًّ ا شمٕمٓمػ قمغم اعمٕمقزيـ وهت٥م اًمً٤مئٚم٦م سمٕمض صمٞم٤مهب٤م إذا مل
٥م اًمٜم٤مس
وطم ُّ
دمد ُم٤م شمٕمٓمٞمف ،وهل خلّم٤مهل٤م هذه يمٚمٝم٤م طمٔمٞم٧م سم٤مطمؽمام اجلٛمٞمع وحمٌتٝمؿُ .
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واطمؽماُمٝمؿ وشم٘مديرهؿ هل٤م ،ضمٕمٚمٝم٤م أىمرب إمم اًمرو٤م قمام شم٘مقم سمف ،وًمٙمٜمف مل يٛمٙمِّٜمٝم٤م ُمـ ىمٝمر
اًمقؾم٤موس وإدظم٤مل اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ،ومٙم٤مٟم٧م يمثػمة اًمٌٙم٤مء شمٜمدب طمٔمٝم٤م اًمذي أسمٕمد قمٜمٝم٤م
أسمٜم٤مءه٤م ذم اعمدارس صمؿ ذم اًمٕمٛمؾ أو ٕهنؿ مل يٜمجٌقا ُمـ اًمٌٜملم ُم٤م حيٌقن وُم٤م حتٌف هلؿ ،ويم٤مٟم٧م
شمر ّدد يمٚمام ُذيمِّرت هبؿ هذه إسمٞم٤مت:

ٍ
اااااقك سمااااااذوره
سماااااالم ؿما

إن طمٔماااااااال يماااااااادىم ٍٞمؼ
صماااااااؿ ىمااااااا٤مًمقا حلٗمااااااا ٍ٤مة

يااااااقم ريا ٍ
اااااح امجٕمااااااقه

يمٞمااااػ أٟمااااتؿ شمًُاااإمدوه
إن ُماااااااـ أؿمااااااا٘م٤مه ريب
ٍ
حتٛمٚمٝم٤م ُمِم٤مق
هذا ُّ
احلس اعمرهػ واًمٕم٤مـمٗم٦م اًمٗم ّٞم٤مو٦م شمراوم٘م٤م ومٞمٝم٤م ُمع إرادة ىمق ّي٦م شمتجغم ذم ّ
اىمتح٤مم اًمّمٕم٤مب واًمّمؼم قمغم اًمِمدّ ة وقمغم ومراق إطم ٌّ٦م ُمـ إهؾ وإوٓد.
ٍ
سمٕمض ُم٤م
يمؿ يمٜم٧م أطم٥م رائح٦م قمرىمٝم٤م! أذيمر أٟمٜمل أظمذت ُمرة أؿمؿ
سمِمقق ُمؾء رئتل َ
ومٚمام عمحتٜمل أهقم٧م واٟم٘مْم٧م قمغم اًمثقب
ٟمزقم٧م قمٜمٝم٤م ُمـ اًمثٞم٤مب اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد ظمرضم٧م هب٤مّ ،
واٟمتازقمتف ُمٜمل ىم٤مئٚم ً٦م ٓ :ي٤م سمٜمل إن رائح٦م اًمٕمرق شمٗمقح ُمٜمف ،وم٘مٚم٧م هل٤م إين أطم٥م هذه اًمرائح٦م،
قمٓمري اعمٗمْمؾ .أدريم٧م ومٞمام سمٕمد عم٤مذا ُيٚم٘مك ذم ىمراٟم٤م قمغم
قمٓمرا ومٞمٙمقن
َ
ًَم ْٞمتٝمؿ يّمٜمٕمقن ُمٜمٝم٤م ً
وضمف اعمريض إذا ُم٤م اؿمتد ُمروف سمٕمض صمٞم٤مب اًمٖم٤مئ٥م ُمـ إطم ٌّ٦م ،وشمذيمرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م :
ِ
ِ
ّمػما[ يقؾمػ .]82
ا ْذ َهٌقا سم٘مٛمٞميص هذا وم٠م ًْم ُ٘مقه قمغم َو ْضمف أيب َي ْ٠مت َسم ً
ومم٤م ٓ أٟمً٤مه أٟمٜمل يقم ضمئ ُتٝم٤م ُمق ِّد ًقم٤م ىمٌؾ ؾمٗمري إمم اًمري٤مض ُمٕم ً٤مرا إمم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد
واقمدً ا إي٤مه٤م سم٤مصٓمح٤مهب٤م ُمع أظمتل اًمٙمؼمى ًمٚمح٩م ،ىم٤مًم٧م زم ٓ شمً٤مومر هذا اًمٕم٤مم ا َسمؼ ُمٕمٜم٤م ،ؾم٤مومر
يٌؼ زم ظمٞم٤مر ذم إُمر،
ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم ،وم٘مٚم٧م ًمٙمٜمٜمل وىمٕم٧م قم٘مدً ا ُمع ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ومل َ
ىمٓمرات ُمـ اًمدُمع ُمـ آُم٤مىمٝم٤م عمٚمٛمتٝم٤م سمٞمدي وهمٌ٧م سملم يدهي٤م ً
ُم٘مٌال .ومل خيٓمر ذم سم٤مزم أن
وم٘مٗمزت
ٌ
وداقمٝم٤م ذاك يم٤من هق اًمقداع إظمػم.
حيريمف ذيمره٤م ومٞمٜمٙم٠م اجلرح اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي
وهذا ُم٤م ضمٕمؾ احلزن ي٘مٞمؿ ذم اًم٘مٚم٥م ٓ يؼمطمفِّ ،
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ؾمٌٌ ْتف همٗمٚمتل ،ومال خيٛمد احلزن وٓ هيدأ اًم٘مٚم٥م ُمٕمف إٓ سمٕمد وىم٧م ـمقيؾ .شمقومٞم٧م رمحٝم٤م اهلل ذم
 11آذار ُمـ قم٤مم  0853ىمٌٞمؾ ُمققمد احل٩م ،و ُدومٜم٧م ذم دارة قمزة.

 .4خايل جالل
أصمرا سم ِّٞمٜمً٤م ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتل أو ذم ص٘مٚمٝم٤مً ،مذًمؽ رأي٧م
شمرك ُ
سمٕمض أومراد إهة ً
قمكم واضمتذا ًسم٤م زم ُمـ ؿمخّمٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ،أو ُمـ
أن أيمت٥م قمـ اجل٤مٟم٥م إيمثر اؾمتحقا ًذا ّ
ؾمػمشمف ٓ .ؿمؽ أن ٕيب وأُمل اعم٘م٤مم إول ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتل .إٓ أن ٍّ
ًمٙمؾ ُمـ ظم٤مزم
ضمالل وأظمل إسمراهٞمؿ اًمٜمّمٞم٥م إورم سمٕمدمه٤م أو ُمٕمٝمام ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتل وص٘مٚمٝم٤م.
هٞم٠مت ًمف أ ُِّمل ُمٙم٤مٟم ً٦م ظم٤مص٦م ذم ٟمٗمزُ ،مذ يمٜم٧م ً
صٖمػما،
ـمٗمال
أُم٤م ظم٤مزم ضمالل ،وم٘مد
ْ
ً
شمٚمٝمػ قمغم إهؾ .شمزداد ؿمق ًىم٤م إًمٞمف إذا ُم٤م
ؿمج ٌـ أو
ٌ
ُمر ذم ظم٤مـمره٤م َ
ذم طمديثٝم٤م قمٜمف يمٚمام ّ
زاره٤م ،وهذا ٟم٤مدر ،أو يمت٥م إًمٞمٝم٤م أو ؾمٛمٕم٧م سمٕمض أظمٌ٤مره .هق إصٖمر ؾمٜمًّ٤م ،وًمد ذم
طم٤مرم ذم قم٤مم ّ ،0811
وشمقذم واًمده وهق ذم اًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمره.
شمٕمٚمؿ ذم اعمدارس آسمتدائٞم٦م واًمرؿمدي٦م ذم طم٤مرم ويمٗمر خت٤مريؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمريمز
اًم٘مْم٤مء عمدة حمدودة ،صمؿ أشمؿ دراؾمتف ذم ُمدارس اًمزراقم٦م ودار اعمٕمٚمٛملم سمحٚم٥م ،و ُىمٌٞمؾ
إمت٤مُمف اًمدراؾم٦م ذم دار اعمٕمٚمٛملم ؾمٞمؼ ،سمًٌ٥م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،جمٜمدً ا إمم ُمدرؾم٦م
وٌ٤مط آطمتٞم٤مط ذم أؾمت٤مٟم٦م (اؾمٓمٜمٌقل) ،وخترج سمرشمٌ٦م ويمٞمؾ و٤مسمط صمؿ ُر ِّىمل إمم رشمٌ٦م
و٤مسمط ،و ُٟم٘مؾ إمم اجلٞمش اخل٤مُمس ذم اًمٗمرىم٦م اعمخّمّم٦م عمالطم٘م٦م قمّم٤مسم٤مت إؿم٘مٞم٤مء
وىمٓمٕم٤مت اجلٞمش اعمٜمِم ّ٘م٦مُ .أرؾمؾ ُمـ أزُمػم إمم سمالد اًمٌٚم٘م٤من ومتٕمٚمؿ ًمٖم٤مهت٤م ،وذم هن٤مي٦م
هح وأرؾمؾ إمم طمٚم٥م .يم٤مٟم٧م طمٚم٥م حت٧م آطمتالل اًمؼميٓم٤مين ،أُم٤م طم٤مرم -
احلرب ُ ِّ
ُمقـمٜمف وطمٞم٨م يم٤مٟم٧م أُمف  -ومٙم٤من ىمد اطمتٚمٝم٤م اجلٞمش اًمٗمرٟمز إمم طملم ،ومل يًت٘مر اًمقوع
ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمٌالد إٓ سمٕمد دظمقل اعمٚمؽ ومٞمّمؾ طمٚم٥م وم٤مٟمْمؿ إًمٞمف.
إن اوٓمراب إوو٤مع ذم سمالد اًمِم٤مم وهقم٦م شم٘مٚمٌ٤مهت٤م ،وخت ٌّط إوو٤مع واظمتالـمٝم٤م
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ُمـ َىمٌؾ ذم أص٘م٤مع اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م إظمرى ،يم٤من اًمٌٞمئ٦م اعمثغم ًمٜمِمقء إومٙم٤مر
وشمالىمحٝم٤م طمقل اعمّمػم ،وًمدظمقل شمٞم٤مرات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وومٚمًٗمٞم٦م ووٓدة أظمرى حمٚمٞم٦م ،رأت
مجٞمٕمٝم٤م ذم احلرب وُم٤م سمٕمده٤م اًمٗمرص٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٗمرض ُم٤م يٛمٚمٞمف يمؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ إٟمٔمٛم٦م
واًمتقضمٝم٤مت ،وهل مجٞم ًٕم٤م صمقري٦م ذم دقمقهت٤م اعمٌ٤مذة ًمٚمتٖمٞمػم.
ُّ
وظم٤مزم ُمث٘مػ يت٘مـ اًمؽميمٞم٦م وشمٕمٚمؿ اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اعمدارس وطمًـ ُمٕمرومتف هب٤م سمجٝمده
وومٝمؿ إومٙم٤مر اًمتل شمً٤مقمد قمغم إجي٤مد اعمخرج اًمّمحٞمح ُمـ
وًمقع سم٤مًم٘مراءة
اًمِمخيص،
ٌ
ُ
هذا اًمتخٌط .سمٞمئ ُتف اًمٕم٤مئٚمٞم٦م اخل٤مص٦م شمدومٕمف دوم ًٕم٤م ًمالٟمْمامم إمم آدم٤مه٤مت اًمثقري٦م وٓؾمٞمام
سمٕمد أن سمٚمٖمف ظمؼم ووم٤مة أُمف .مل يٌؼ ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م يٕمٞمؼ طمريمتف ،وم٠مظمتف ،وهل يمؾ ُم٤م شمٌ٘مك
ًمف ُمـ إهؾ ُمتزوضم٦م وووٕمٝم٤م ُمًت٘مر.
ؿم٤مرك ذم ُمٝم٤مم صمقري٦م ُيم ِّٚمػ شمٜمٗمٞمذه٤م ذم دُمِمؼ وطمٚم٥م ىمٌؾ اؾمتتٌ٤مب طمٙمؿ اًمدوًم٦م
ٍ
ُمديرا
سمٕمدئذ ،وًمقطمؼ ُمـ اًمٗمرٟمًٞملم سمٕمد دظمقهلؿ ،صمؿ ُقم ِّلم
اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م
ً
ًمٜم٤مطمٞم٦م ىمٚمٕم٦م اعمْمٞمؼ ومٚمؿ يٚمتحؼ ،ومًجـ ومل يٗمرج قمٜمف سمٕمد ُمدة ىمْم٤مه٤م ذم اًمًجقن إٓ
سمٙمٗم٤مًم٦م ،وأؿم٤مر قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ هٜم٤مٟمق سم٤مًمًٗمر إمم اًمٕمراق ،ومً٤مومر ،إٓ أٟمف سمٕمد صمالصم٦م أؿمٝمر
ىمْم٤مه٤م ذم دراؾم٦م إوو٤مع هٜم٤مك قم٤مد إمم طمٚم٥م وم٠مىم٤مم ومٞمٝم٤م حت٧م اًمرىم٤مسم٦م إمم أن ُؾمٛمح ًمف
سم٤مإلىم٤مُم٦م ذم سمٚمده طم٤مرم وم٘مط.
طم٤مول اهلجرة إمم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ،وسم٤مع سمٞمتف ذم طم٤مرم ،إّٓ أن اًمقٓي٤مت اعمتحدة
اُمتٜمٕم٧م قمـ اؾمت٘مٌ٤مل ُمٝم٤مضمريـ ُمـ سمالد اًمِم٤مم ،وم٤مؾمت٘مر شمدرجي ًّٞم٤م ُمقفم ًٗم٤م ذم اعم٤مًمٞم٦م ومٛمدير
ٍ
ُم٤مل يتٜم٘مؾ ُم٤م سملم طم٤مرم وإدًم٥م وقمٗمريـ وضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من وطمٚم٥م.
سمٕمد إطم٤مًمتف قمغم اًمت٘م٤مقمد ًمٌٚمقهمف اًمًتلم ُمـ اًمٕمٛمر ،ظمّمص ُمـ يقُمف وىم ًت٤م أـمقل
ومٙمر ِّ ٍ
عمت٤مسمٕم٦م شمٓمقير أومٙم٤مره ،واؾمتٛمر جمدِّ ًدا ٓ هيدأ ،ي٘مرأ ويٜم٤مىمش ويًتٜمػم سمٙمؾ ٍ
ٟمػم ،ويٜمػم
سمام ًمديف يمؾ ُمـ يًتٛمع ًمف ،ىمرأ إلؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر شمرمج٤مشمف ًمٜمٔمري٦م اًمٜمِمقء وآرشم٘م٤مء

43

ًمدارويـ اًمتل يم٤من ىمد اـمٚمع قمغم ُمٌ٤مدئٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م اًمزراقم٦م ،يمام ىمرأ ًمِمٌكم ؿمٛمٞمؾ واـمٚمع
ضمٞمدً ا قمغم شم٤مريخ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وازداد سمام ىمرأ إيام ًٟم٤م سميورة اًمتٖمٞمػم.
وذم اًمتٖمٞمػم واًمثقرة ُمر ُمتٕم٤مو ًٟم٤م أو ُمٕم٤مدي٤م ،قمغم ٍ
قمدد ٍ
يمٌػم ُمـ إؾمامء اًمتل ىمد يٙمقن
ً
ّ
ُمًتٕم٤مرا :قمٌد اًمرمحـ اًمٞمقؾمػ ،طم٘مل اعمٍمي ،إسمراهٞمؿ هٜم٤مٟمق ،إسمراهٞمؿ
سمٕمْمٝم٤م
ً
اًمِمٖمري ،ؾم٤مُمل احلٜمّ٤مويُ ،مّمٓمٗمك آهم٤م سمرُمدا ،قم٘مٞمؾ ؾم٘م٤مت (أو ؾم٘م٤مط) ،إسمراهٞمؿ
ظماليص ،ضمٕمٗمر سم٤مؿم٤م اًمٕمًٙمري ،ؿمٕمٌ٤من آهم٤م ،قمٌد اًمرمحـ اجلقي ،حمٛمد سمؽ ذيػ،
مح٤مدة أومٜمدي...
شمقومٞمؼ احلٞم٤مينّ ،
صمؿ اٟمٍمف إمم اًمٕمٚمقم دون أن يتخغم قمـ آرائف وىمٜم٤مقم٤مشمف وُمٞمقًمف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل داومع
قمٜمٝم٤م وطم٤مول شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم ؿمٌ٤مسمف ومل يقومؼ .وم٤مهتؿ سم٤مًمتّمقير اًمْمقئل واعمقؾمٞم٘م٤م ،صمؿ
سم٤مٟمتِم٤مر إُمقاج اًمٙمٝمرـمٞمًٞم٦م واًمراديق صمؿ سم٤معمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمدىمٞمؼ وأىم٤مم ًمف ورؿم٦م ذم ىمٌق سمٞمتف،
وشمقصؾ ومٞمف إمم ُمًتقى ُمرُمقق حي٤ميمٞمف ومٞمف ٍ
ه٤مو ُمِمٝمقر آظمر هق قمٌد اًمقه٤مب ص٤مسمقين،
ومل هيٛمؾ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمتل أضت أسمخرهت٤م سمّمحتف ،وىمد شمٙمقن شمًٌٌ٧م سمقوم٤مشمف ذم
0871/00/04قمـ صمامٟملم قم٤م ًُم٤م ودومـ ذم طمٚم٥م.
يتٞمام ُمٜمذ اًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمره .ومل ي٘مػ اًمٞمتؿ قم٘مٌ ً٦م دون
ًم٘مد يم٤من ظم٤مزم قمّم٤مُم ًّٞم٤م قم٤مش ً
ٍ
سمقاضم٥م
شمٗمتحف سمجرأة وإسار ،وصٛمد ًمٚمِمدّ ة وآهمؽماب ،ودومٕمف شمٕم٤مفمؿ اًمِمٕمقر
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومٚمًٗم٦م
ُمٜمِمقد ذم فمؾ
ُمًت٘مٌؾ
ُم٘مدس ٟمحق أُمف وأظمتف إمم اعمزيد ُمـ اًمٌح٨م قمـ
وُمٜمٓمٚم٘م٤مت ومٙمري٦م شمٓمٛمئـ ٟمٗمًف إًمٞمٝم٤م .ومٙم٤مٟم٧م ًمف ذم احلٞم٤مة ٟمٔمرات ُمٜمًجٛم٦م ُمتٜم٤مؾم٘م٦م إن
مل ٟم٘مؾ ومٚمًٗم٦م ،شمٜمقيري٦م إن مل ٟم٘مؾ صمقري٦م ،قمٚمٛمٞم٦م إن مل ٟم٘مؾ قمٚمامٟمٞم٦م ٓ ،يزطمزطمف قمٜمٝم٤م إٓ
ً
ؾمٌٞمالً .م٘مد يم٤من ًمٜم٤م ُمدرؾم٦م ُمتجددة مل شمًٛمح فمروف
احلج٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل مل دمد إًمٞمف
احلٞم٤مة ًمٜم٤م ًمالؾمتٛمت٤مع سم٤معمزيد ُمـ دروؾمٝم٤م ومل شمًٛمح ًمف سم٤مًمتجقال ُمٕمٜم٤م ذم سمٕمض اعمقاىمػ
اًمثقري٦م أو ذم سمٕمض اجلقٓت اًمٗمٙمري٦م.
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 .3أخي إبراﻫقم
أُم٤م أظمل إسمراهٞمؿ ،وم٘مد سمدت قمٚمٞمف ذم وىم٧م ُمٌٙمر دٓئؾ ىمقة اًمِمخّمٞم٦م ذم طمًـ
ٍ
سم٠مقمامل شمتٓمٚم٥م رؤي ً٦م إسمداقمٞم ً٦م وضمرأ ًة ذم
ختٚمّمف ُمـ اعمآزق اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م ،وذم اًم٘مٞم٤مم
اًمتٜمٗمٞمذ ،يم٢مىمالع ـم٤مئرة ٍ
ٍ
ورق قمغم ىمّم٥م ،واؾمٕم٦م اًمًٓمح ٍّ
صٖمػم وإقم٤مدشمف ُمٕمٝم٤م ،وذم
سم٘مط
ٍ
ًمدور ىمٞم٤مدي ذم جمتٛمٕم٤مشمف اًمّمٖمػمة :سملم إظمقشمف وسملم روم٤مىمف ،وشمقـمٞمٜمٝم٤م قمغم
هتٞمئ٦م ٟمٗمًف
اًمتّمدي ًمٚمّمٕم٤مب وحتٛمؾ اعمً١موًمٞم٦م اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م اًمدور اًم٘مٞم٤مدي ،وشمٕمقيد ٟمٗمًف قمغم
حتٛمؾ أٓم واًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ،يمّمؼمه وهق ـمٗمؾ ذم اًمٕم٘مد إول ُمـ قمٛمره ،قمغم ظمٞم٤مـم٦م
سمٖمؾ وظمٞمٓم٧م ٍ
ؿمٗمتف اًمتل ُؿم٘م٧م سمرومً٦م ٍ
سم٢مسمرة قم٤مدي٦م ودون خمدّ ر.
هذا ُم٤م يم٤مٟم٧م شمرويف أُمل ،إٓ أٟمٜمل طميت ومٞمام سمٕمد ،ويمٜم٧م ذم اًمٕم٘مد إول ُمـ
ٍ
ومرس
اًمٕمٛمرِ ،ؾمٌ٤م ًىم٤م ٟمٔمٛمف هق قمغم ىمٛم٦م ضمٌؾ اًمِمٞمخ سمريم٤مت ،وؿم٤مهدشمف يً٘مط قمـ فمٝمر
ٍ
ٍ
ٍ
ويِمؼ طم٤مضمٌف ،ويرومض
يمٌػمة ومػمشمٓمؿ رأؾمف هب٤م
صخرة
سمِمدة قمـ
وهل شم٘مٗمز ُمٜمحدر ًة
ّ
إهن٤مء اجلقًم٦م واًمٕمقدة إمم اًم٘مري٦م ًمتٕم٤مًم٩م أُمٜمّ٤م اجلرح .مل ٟمٕمد إّٓ ُمع همروب اًمِمٛمس ،ويم٤من
أصمرا
ـمقال اًمقىم٧م يقزع آسمتً٤مُم٤مت اعمّمٓمٜمٕم٦م ويروي اًمٓمرائػ .وىمد شمرك اجلرح ً
واوح٤م يٖمٓمٞمف سمِمٕمر احل٤مضم٥م.
ً
وًمد إسمراهٞمؿ ذم دارة قمزة ذم  12أيٚمقل قم٤مم  .0802وأقمد ٟمٗمًف إقمدا ًدا صم٘م٤موم ًّٞم٤م ضمٞمدً ا
ًمدور ىمٞم٤مدي ذم ضمٞمٚمف ،وم٘مد يم٤من يِمؽمك سمٕمدد ُمـ اعمجالت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل أذيمر ُمٜمٝم٤م جمٚم٦م
ٍ
ـم٤مًم٥م
اًمرؾم٤مًم٦م وجمٚم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اعمٍم ّيتلم ،وأٟمِم٠م ُمٙمتٌ ً٦م صم٘م٤مومٞم ً٦م وشم٤مرخيٞم ً٦م وأدسمٞم ً٦م يمٌػم ًة قمغم
ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م ،وأيمثر شمٜمق ًقم٤م وأرومع ُمًتقى مم٤م يٛمٙمـ أن يرٟمق إًمٞمف أُمث٤مًمف ُمـ ـمالب
اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م.
ممٞمزا سملم زُمالئف قمٜمد أؾمت٤مذه اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ اًمٜمٕمً٤مين ،ومل يٍمومف هذا اًمتٛم ّٞمز
يم٤من ً
ذم اًمٚمٖم٦م وإدب قمـ آهتامم سم٘مْم٤مي٤م سمٚمده وأ ُّمتف ،ؾمٞم٤مؾمٞم ً٦م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م أو

45

ُ
شم٤مريخ اًمٕمرب وهنْمتٝمؿ وُمثٚمٝمؿ ،واحلْم٤مرة اًمتل أىم٤مُمقه٤م
اىمتّم٤مدي ً٦م أو اضمتامقمٞم٦م .ومٙم٤من
اًمٜمػمة
َ
ُمقوع إقمج٤مسمف واقمتزازه ،ويم٤من اطمؽما ُُمف وشم٘مديًف ًمٌ٤مين هذه اًمٜمٝمْم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ّ
شمّمقر.
حمٛم ٍد اًمٜمٌل
إُمل ومقق يمؾ ّ
ّ
ومل يٍمومف ذًمؽ اًمتٛم ُّٞمز قمٜمد أؾمت٤مذه اًمِمٞمخ قمـ اًمقوم٤مء سمقاضمٌ٤مت دوره اًم٘مٞم٤مدي ذم
وشمٓمقيرا .وىمد
يٜمس رقم٤مي٦م إظمقشمف إصٖمر ؾمٜمً٤م ،سمؾ زاد رقم٤ميتف قمٜم٤مي ً٦م
إهة ً
أيْم٤م ،ومٚمؿ َ
ً
ُمٔمٝمرا ُمـ ُمٔم٤مهر ىمقة اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م اًمتل ٟمٛم٧م ودمذرت ومٞمف ذم
شمٙمقن هذه اًمرقم٤مي٦م
ً
ٍ
ٍ
ُمقاشمٞم٦م ٟمِم٠مت سمٌٕمدٟم٤م قمـ أسمٞمٜم٤م اًمذي ؿمٖمٚمف اإلومت٤مء قمٜم٤م واطمتجزه ذم طم٤مرم ،وأسمٕمدشمٜم٤م
سمٞمئ٦م
قمٜمف اعمدارس ذم طمٚم٥م ،وظم٤مص٦م ذم اًمّمٞمػ ومّمؾ ُمقاؾمؿ إرض ،طمٞم٨م جيتٛمع ؿمٛمؾ
مجٞمع إوٓد سم٠مُمٝمؿ ذم دارة قمزة .يمٜمّ٤م ٟمحي ومٞمٝم٤م ضمقٓت صم٘م٤مومٞم٦م ُم٤مشمٕم ً٦م حيريمٝم٤م إسمراهٞمؿ
ويتداول ومٞمٝم٤م احلقار ُمع أظمل إيمؼم حمٛمد .يم٤مٟم٤م ُمث٘مٗملم واؾمٕمل اًمث٘م٤موم٦م ،أـم٤مًمع قمٜمد
حمٛمد جمٚم٦م اعم٘متٓمػ ويمت ًٌ٤م ُمٜمٝم٤م ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ...وأـم٤مًمع قمٜمد إسمراهٞمؿ جم ّٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م
ويمت ًٌ٤م يم٤مًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم وقمٍم اعم٠مُمقن ...وىمد شمِمػم ُمٙمتٌت٤ممه٤م إمم ًمقين صم٘م٤مومتٞمٝمام
اعمختٚمٗمتلم رهمؿ شمٜمقع أصٜم٤مومٝمام .يم٤مٟم٤م يتٜم٤موٓن ذم شمٚمؽ اجلقٓت ،اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة
يٕمرضم٤من قمغم اعمقؾمٞم٘م٤م واًمٖمٜم٤مء ،سمؾ ىمد شمٜمتٝمل
واًمٚمٖم٦م وإدب واًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمؿ ،وىمد ِّ
اجلقًم٦م سمٛمحٛمد قمٌد اًمقه٤مب وأم يمٚمثقمّ ،
يمؾ ُمٜمٝمام ذم ـمرف ٓ .خيٗمك قمغم اعمًتٛمع أن
إسمراهٞمؿ يريد إصمٌ٤مت ضمدارشمف سم٤مًم٘مٞم٤مدة وٓؾمٞمام ومٞمام جيري ُمـ شمٚمؽ اجلقٓت سمحْمقر
واًمدي ذم أصمٜم٤مء زي٤مراشمف اًم٘مّمػمة اًم٘مري٦م ذم اًمّمٞمػ.
ٍ
يٕمؼم
إن إيامٟمف سمدوره اًم٘مٞم٤مدي واقمتزازه سمحْم٤مرة أُمتف ُمـ ضمٝم٦م ،وواىمٕمٝم٤م اعم١ممل اًمذي ّ
قمٜمف آطمتالل إضمٜمٌل واًمتخٚمػ ُمـ ٍ
ضمٝم٦م أظمرى ،دومٕم٤مه إمم إٟمِم٤مء احلرس اًمقـمٜمل ًمٌٜمل
إي٤مد 9و َٟم ًَ ٌَ ُف إمم سمٜمل إي٤مد شم٠ميمٞمدً ا ًمٕمروسمتف وإؿم٤مر ًة إمم ُم٤م روي قمـ زي٤مرة ىمس سمـ ؾم٤مقمدة
اإلي٤مدي ًمًٛمٕم٤من ،وشمٚمٌٞم ً٦م ًمدقمقة اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مقد اًمٜمْم٤مل اًمقـمٜمل ذم

46

ؾمقري٦مً .م٘مد أٟمِم٠م إسمراهٞمؿ احلرس اًمقـمٜمل ذم ىمري٦م وم٘مػمة ،طم٤مل اًمٗم٘مر دون إرؾم٤مل أـمٗم٤مهل٤م
إمم اعمدرؾم٦م دوم ًٕم٤م ًمٚمٜمٗم٘م٦م اًمزهٞمدة اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ،وـمٛم ًٕم٤م ذم ُمً٤مقمدهتؿ أههؿ
قمغم يمً٥م زاد يقُمٝمؿ.
ٍ
صٗم٤مت ىمٞم٤مدي٦م ،سم٤مٟٓمْمامم إًمٞمف ذم شمٜمٗمٞمذ
ًم٘مد أىمٜمٕمٝمؿ سم٢ميامٟمف وسمحٜمٙمتف وسمام يتٛمتع سمف ُمـ
هذا اعمنموع اعم٘مدس اًمذي هق درع اًمقـمـ وىمٚمٕم٦م صٛمقده ،وشمقومػم اًمٜمٗم٘م٦م اًمالزُم٦م
ًمتقومػم اًمٚمٌ٤مس اعمقطمد ،وٓىمتٓم٤مع ضمزء ُمـ اًمقىم٧م اًمذي أسم٘متف احلٞم٤ميم٦م ًمراطمتٝمؿ،
وـمٜمل ىمقُمل إمم
وختّمٞمّمف ًمٚمتدري٥م وًمٗمٝمؿ ُمٝمٛمتٝمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م ،وُم٤م شم٘مقم قمٚمٞمف ُمـ شمٓمٚم ٍع
ٍّ
ُمًت٘مٌؾ ٍ
ٍ
ؿم٤مب ذم أوائؾ اًمٕمنميٜمٞم٤مت ُمـ قمٛمره
وو٤مء .وهذا طم ًّ٘م٤م إٟمج٤مز يمٌػم قمغم
زاه ّ
ٍّ
صػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م.
شمرك اعمدرؾم٦م وهق ذم ِّ
اإلقمج٤مب
احلرس اًمقـمٜمل اًمذي أٟمِم٠مه سم٘مٛمّم٤مٟمف احلديدي٦م وقمٌ٤مءاشمف احلٛمر
ًم٘مل
َ
ُ
واًمت٘مدير ذم اؾمت٘مٌ٤مل اًمقومد اًمًقري اعمٗم٤موض .وعم٤م أظمٗم٘م٧م اعمٗم٤موو٤مت ُمع اًمٗمرٟمًٞملم
وطم ّؾ احلرس اًمقـمٜمل ،قم٤مد إسمراهٞمؿ إمم اًمدراؾم٦م ذم اًمًٚمٓم٤مين ،وطمّمؾ قمغم اًمٌٙم٤مًمقري٤م
ُ
اًمث٤مٟمٞم٦م واٟمتً٥م إمم يمٚمٞم٦م احل٘مقق.
وذم يمٚمٞم٦م احل٘مقق طمٔمل سمت٘مدير أؾم٤مشمذشمف ،ويم٤من يراؾمٚمف ُمٜمٝمؿ  -وهق ٓ يزال ـم٤مًم ًٌ٤م -
شم٘مديرا ًمتٗمقىمف واُمتٞم٤مزه .أٟمِم٠م سمٕمد خترضمف ُمـ يمٚمٞم٦م
أؾمت٤م ُذه اًمديمتقر حمًـ اًمؼمازي
ً
احل٘مقق مجٕمٞم٦م إصالح ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من ،ودقم٤م ًمإلصالح ذم ٟمدوات قمرض ومٞمٝم٤م أوو٤مع
اًم٘مْم٤مء (اعمٜمٓم٘م٦م) اعمتخٚمٗم٦م وإمه٤مل ُمٕم٤مجلتٝم٤م.
ورؿمح ٟمٗمًف ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م ذم ىمْم٤مء ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من ذم اٟمتخ٤مسم٤مت قم٤مم  ،0836ويم٤من اًمٗمً٤مد
سمقضمقهف اعمختٚمٗم٦م هق اعم ْٕمٚمؿ اًمرئٞمز ًمتٚمؽ آٟمتخ٤مسم٤مت ومح٤مل ذًمؽ دون ٟمج٤مطمف .ىم٤مد ذم
وأؾمس ًمإلصالح ذم اًمقـمـ يم ّٚمف.
ٟم٘م٤مسم٦م اعمح٤مُملم ذم طمٚم٥م اإلصالح ذم اًمٜم٘م٤مسم٦م ّ
ِ
اعمزة
وقمٜمدُم٤م وىمع اٟم٘مالب طمًٜمل اًمزقمٞمؿ اقمتُ٘مؾ ُمع سمٕمض زُمالئف
وأودقمقا ؾمجـ ّ
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سمدُمِمؼ .وؿمٗمع ًمف وضمقد اًمديمتقر حمًـ اًمؼمازي إمم ضم٤مٟم٥م اًمزقمٞمؿ ،وم٠مـمٚمؼ هاطمف
ُمٕمٝمؿ سمٕمد ٍ
ُمدة ىمْم٤مه٤م ذم اًمًجـ.
دظمؾ طمريم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل وشم٤مسمع ذم اًمٜم٘م٤مسم٦م وُمٜمٝم٤م سمرٟم٤مُم٩م اإلصالح اًمذي رؾمؿ
ُمٕم٤معمف ُمع سمٕمض زُمالئف ،وسمٕمد إظمٗم٤مق احلريم٦م وطم ّٚمٝم٤م شمرك اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد .وقمٜمدُم٤م
ُهدِّ دت ؾمقري٦م سمٕمدوان أُمريٙمل شمريمل ،اؾمتج٤مب ًمٜمداء احلٙمؿ اًمذي أزاح طمريم٦م
اًمتحرير ،اًمتل يم٤من ُمـ رضم٤مٓهت٤م ،واٟمْمؿ إمم اجلٞمش اًمِمٕمٌل ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ،
وأرؾمؾ إ ّزم صقرشمف سم٤مًمٚمٌ٤مس اًمٕمًٙمري وىمد يمت٥م قمغم فمٝمر اًمّمقرة "اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ
واضم٥م ُم٘مدس" .ويمٜم٧م ذم شمٚمؽ إي٤مم ُمٕمٞمدً ا ُمقومدً ا إمم ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس ًمتحْمػم
اًمديمتقراه.
ومل شمٚمؼ اًمقطمدة اًمًقري٦م اعمٍمي٦م ذم ٟمٗمًف ً
ُمٞمال ،ومٚمؿ يٙمـ ُمـ ُم١ميدهي٤م ٕٟمف ،يمام
ي٘مقل ٓ ،ي١ميد قمٌ٤مدة إؿمخ٤مص .واقمتزل اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واٟمٍمف إمم اهتامُم٤مشمف
إظمرى ذم اعمح٤مُم٤مة وإدب واًمت٤مريخ واحلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
إن ؾمٕم٦م ا ّـمالقمف قمغم اًمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل ،واًمٗم٘مٝمل ُمٜمف سمخ٤مص٦م ،وقمٛمؼ
ويمثػما ُم٤م يم٤من اًمتٗمًػم
ُمٕم٤مرومف اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٟم٤م ُمـ أهؿ ُمٞمزات شمٗمقىمف ذم اعمح٤مُم٤مة،
ً
ذقمل ؾمٌ ًٌ٤م ذم هزيٛم٦م ظمّمٛمف وظمً٤مرشمف.
اًمٚمٖمقي اًمذي يٌ ِّٞمٜمف ًمٌٕمض اًمٙمٚمامت ذم طمٙم ٍؿ
ٍّ
ذواىم ً٦م ،وًمٙمٜمف ىمٚمام يٜمنم ذم همػم جم٤مٓت احل٘مقق.
ويم٤من إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ يمٚمف يم٤مشم ًٌ٤م ّ
صقر وومٞمف صقر ىم ّٞمٛم٦م
يم٤من إسمراهٞمؿ ُمـ هقاة اًمتّمقير اًمْمقئل ،حيتٗمظ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ مم٤م ّ
ّ
وهمذيتف سمام ورصمتف ُمـ آٓت
صم٧م قمٜمف اًمقًمع سم٤مًمتّمقير اًمْمقئل
ومٜم ًّٞم٤م واضمتامقم ًّٞم٤مَ .و ِر ُ
شم٘م٤مقمدت قمـ اًمٕمٛمؾ ًمديف ،وهب٤م ؾمجٚم٧م سمٕمض اعمِم٤مهد ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م آضمتامقمٞم٦م ذم دارة
قمزة ،همػم أن ُم٤م ًمديف ُمـ اعمِم٤مهد آضمتامقمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م واخل٤مص٦م سمف وسم٤مٕهة ضمديرة
ّ
سم٤مًمتٜمٔمٞمؿ واحلٗمظ واإلقمداد ًمٚمٜمنم ذم إوضمف اعمٜم٤مؾمٌ٦م.
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يم٤من ًمف ذم دارٟم٤م ذم اًم٘مري٦م صمالث ظمزائـ حيٗمظ ومٞمٝم٤م ُم٤م يؽمك ُمـ يمتٌف ذم اًم٘مري٦م ،ويمٜم٧م
أحتلم ومرص٦م ومتحف شمٚمؽ اخلزائـ ٕمتتع سم٤مٓـمالع ُمٕمف قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،ووىمٕم٧م قمٞمٜمل ُمر ًة
ّ
قمغم يمت٤مسم٦م سمحروف قمرسمٞم٦م قمغم سم٤مب اخلزاٟم٦م ُمـ اًمداظمؾ مل أومٝمٛمٝم٤م ومً٠مًمتف قمـ ًمٖم٦م شمٚمؽ
اًمٙمت٤مسم٦م ،وم٠مقمٚمٛمٜمل سم٠مهن٤م ًمٖم٦م ظم٤مص٦م سمف عم٤م يريد أّٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه .إهن٤م ٟمقع ُمـ اًمتٕمٛمٞم٦م
(اًمِمٞمٗمرة) وم٠مقمجٌٜمل ذًمؽ وىمٚمدشمف ومٞمف.
ًم٘مد سمٚمغ اًمً٤مدؾم٦م واًمتًٕملم ُمـ اًمٕمٛمر وٓ شمزال ذايمرشمف ىمقي٦م ٓ يٕمٙمر صٗمقه٤م ُمرور
إي٤مم وشمرايمؿ أطمداث ىمرن ُمـ اًمزُمـ ،ووقمدين ُمٜمذ ؿمٝمر أن ي٘مرأ ُم٤م أيمت٥م وأطمٔمك ُمٜمف
سمرأيف ومٞمف ،إٓ أٟمٜمل ظمنت رأي ظمٌػم قمزيز سمقوم٤مشمف ذم اًمً٤مقم٦م ُ 11.21مـ صٌ٤مح يقم
إرسمٕم٤مء اًمت٤مؾمع ُمـ أيٚمقل وطميت ووم٤مشمف واعم٠مشمؿ ودومـ ذم طمٚم٥م يقم اجلٛمٕم٦م احل٤مدي
قمنم ُمـ أيٚمقل ؾمٜم٦م  91118أي ذم اًمِمٝمر اًمذي وًمد ومٞمف ،وسمذًمؽ يٙمقن ىمد أشمؿ
اًمً٤مدؾم٦م واًمتًٕملم ،رمحف اهلل وأطمًـ إًمٞمف وسم٤مرك ُمثقاه.
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املرحلة األوىل مً العنر

 .6من بدايات الوعي حتى هناية مرحؾة التعؾقم االبتدائي

ٍ
ُمرطمٚم٦م ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م شمٜمتٝمل ُمع سمداي٦م دظمقزم اعمدرؾم٦م
يٌدو مم٤م شمٌ ّ٘مك ذم ذايمريت قمـ

آسمتدائٞم٦م ذم طم٤مرم ،وىمد متتد أطمٞم٤م ًٟم٤م إمم ؾم ّـ اًمٕم٤مذة ،أن اٟمتٌ٤مهل ىمد اٟمٍمف ومٞمٝم٤م إمم
أُمل سمخ٤مص٦م ُمـ سملم يمؾ ُمـ يٙمقن طمقزم ،ومال أذيمر إذا ُم٤م يمٜم٧م ُمٕمٝم٤م أطمدً ا ُمـ إهؾ.
ىمد يٙمقن ذًمؽ ـمٌٞمٕم ًّٞم٤م ،أي إن طمْمقر إم ذم ُمِمٝمد ُم٤م يٓمٖمك ًمدى إـمٗم٤مل قمغم يمؾ ُم٤م
حيتقيف ،ومال يٛمٞمز اًمٓمٗمؾ ومٞمف همػمه٤م ،وإذا ُم ّٞمز أطمٞم٤م ًٟم٤م همػمه٤م ،يم٤من ُم٤م يٛمٞمزه ُمـ احلْمقر هق
مم٤م هتتؿ هل سمف ذم ذًمؽ اعمِمٝمد .وهذا ُم٤م ضمٕمٚمٜمل أذيمر ذم قمقدشمٜم٤م ُمـ طمٚم٥م إمم دارة قمزة
طم٤مج قمكم طمًـ وأُمل.
ٍ
وىمتئذ ىمراسم٦م مخس ؾمٜمقات ،ومل أؿمٕمر سمقضمقد أظمتل قم٤مئِم٦م اًمتل شمّمٖمرين
يم٤من قمٛمري
سمًٜمتلم وٟمّمػ اًمًٜم٦م إذ ٓ سمد أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمع أُمل ومّمٖمر ؾمٜمِّٝم٤م ٓ يًٛمح سمؽميمٝم٤م سمٕمٞمدً ا
قمٜمٝم٤م .مل أؿمٕمر سمقضمقده٤م ُمٕمٜم٤م يمام ًمٞمس ذم ذايمريت ُم٤م يذيمرين هب٤م ُمـ ىمٌؾ ٓ .أذيمر سمدىم٦م
شم٤مريخ طمدوث سمٕمض اعمِم٤مهد ،وأطمت٤مج ًمتحديده سمدىم٦م إمم ُمزيد ُمـ اًمقىم٧م ًمتٜمِمٞمط
اًمذايمرة واًمٕمقدة هب٤م إمم ُم٤م جي٤مور ذًمؽ اعمِمٝمد زُم٤م ًٟم٤م وُمٙم٤م ًٟم٤م ،وؾم٠مقمقد هب٤م ومٞمام أرى أن
حتديد شم٤مريخ وىمققمف ُمـ اعمِم٤مهد ُمٝمؿ.
أهؿ ُم٤م سم٘مل ذم ذايمريت ُمـ هذه اعمرطمٚم٦م يّمٜمػ ذم صٜمٗملم مه٤م:
ُ .0م٤م وىمع ىمٌؾ اٟمت٘م٤مًمٜم٤م ُمـ دارة قمزة إمم اًمدار اجلديدة ،وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل يم٤من
قمٛمري ومٞمٝم٤م دون اًمً٤مدؾم٦م،
 .1وشمٚمؽ اًمتل وىمٕم٧م سمٕمد اٟمت٘م٤مًمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ،أروهي٤م وومؼ شمًٚمًؾ وىمققمٝم٤م زُمٜم ًّٞم٤م.
دٓين أطمد إظمقيت ُمـ ذوم٦م اًمٓم٤مسمؼ إول ًمٞمتٚم٘م٤مين أظمقان آظمران ذم أرض اًمدار
ومٞم٠مظمذاين إمم أُمل اًمتل يم٤مٟم٧م ختٌز قمغم اًمتٜمقر ،إٓ أن مم٤مٟمٕمتل اًمتدزم ظمق ًوم٤م ُمـ اًمقىمقع،

50

وحتريمل قمِمقائٞم٤م وسمِمدة ،أدي٤م إمم ارشمٓم٤مم رأد ُمـ اخلٚمػ سمٜمِ ِ
ج٤مف اًمنموم٦م اًمتل ٓ حيٞمط
ًّ
فم٤مهرا وىمد دم٤موزت اًمثامٟملم
هب٤م (دراسمزون) ومٗمدهم٧م اجلٛمجٛم٦م وٓ يزال ُمقوع اًمٗمدغ
ً
ُمـ اًمٕمٛمر .ذم هذه اًمٚمحٔم٦م اًمتل ارشمٓمؿ ومٞمٝم٤م رأد سم٤مًمٜمّج٤مف و ُومدغ ،ؾمجٚم٧م ذم اًمذايمرة
صقرة يم٤مُمٚم٦م عم٤م طمقزم :أُمل ُمع ؾمٞمدة أظمرى قمغم اًمتٜمقر اًمذي ي٘مع ذم أىمَم اجلٜمقب ُمـ
اًمدار ،وذم اًمٖمرب سملم اًمتٜمقر وسم٤مب اًمدار ُأ ْصم ِٗمٞم ٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م ىمدرة (ىمدر صٖمػمة) ُمـ اجلٞمٜمٙمق
سمٜمٗمًجٞم٦م (ٓ سمد أٟمٜمل رأيتٝم٤م ُمـ َىمٌؾ) ،ويمقُم٦م ُمـ احلٓم٥م ذم أىمَم اًمنمق ُمـ اًمدار،
يٚمٞمٝم٤م إمم اًمِمامل سمئر سمال ؾمٙمْر .يم٤من قمٛمري يمام ذيمر أظمل إسمراهٞمؿ ،وهق اًمذي دٓين ،دون
اًمث٤مًمث٦م .شمٗم٤مصٞمؾ اعمِمٝمد اًمتل ذيمرت ،شمدل قمغم أن اًمٓمٗمؾ يٕمل ذم ؾمـ ُمٌٙمرة اًمٚمحٔم٤مت
احل٤مؾمٛم٦م اخلٓمػمة ذم طمٞم٤مشمف.
ئمٝمر أن سمداي٤مت وقمٞمل ُم٤م أطمٚمؿ سمف ،وسمداي٤مت شمًجٞمٚمف ذم اًمذايمرة ،يم٤من ىمٌؾ ؾمـ
يمثػما ُم٤م أطمٚمؿ ذم هذه
اًمراسمٕم٦م أو طمقهل٤م (سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمقىم٧م زي٤مرة ظم٤مزم ومٞمام سمٕمد) .يمٜم٧م ً
اًمًـ أٟمٜمل ممدد قمغم إرض سملم سمداي٦م اًمدرج وطم٤مئط اًمدار ،واعمً٤موم٦م سمٞمٜمٝمام ٓ شمزيد قمغم
ُمؽم إٓ ً
هيؿ سم٤مومؽماد ُمـ رىمٌتل ،وسملم
ىمٚمٞمال ،حي٤مسين وأٟم٤م ممدد أؾمدٌ ًمقٟمف أؾمٛمر وم٤مشمح ُّ
يمتٗمٞمف ًمٌدة قمٔمٞمٛم٦م .شمٙمرر هذا احلٚمؿ ُمر ًارا وأٟم٤م ذم هذه اًمًـ.
هذا احلٚمؿ أصٌح ُمقوقع اهتامُمل ذم اًمًٜمقات إظمػمة ُمـ دراؾمتل ذم اًمتجٝمٞمز،
ومٚم٘مد رأي٧م صقرة إؾمد ذم يمت٤مب يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م ،وذم يمت٤مب اًم٘مراءة ذم أٟمدرويمٚمس
وإؾمد .إٓ أن هذا يمٚمف طمّمؾ ذم ٍ
ؾمـ سمٕمد اًمراسمٕم٦م سمٙمثػم ،ومٛمـ أيـ ضم٤مءشمٜمل صقرة
إؾمد ويمٞمػ؟
اًمت٘مٛمصٓ ،ؾمٞمام أٟمٜمل يمٜم٧م أطمٚمؿ سم٠مٟمٜمل أـمػم ذم اًمً٤مطم٦م اًمْمٞم٘م٦م
وأظمذت أومٙمر ذم
ّ
ّ
أيْم٤م
ًمتٚمؽ اًمدار
وأطمط ومقق أيمقام احلٓم٥م ذم اًمٓمرف اًمنمىمل ُمٜمٝم٤م ،وشمٙمرر هذا احلٚمؿ ً
طمتك اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٕمٛمر أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمٝم٤م ُمع أٟمٜم٤م اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اًمدار اجلديدة ىمٌؾ اًمً٤مدؾم٦م.
سم٘مل هذا اهل٤مضمس ي١مرىمٜمل إمم أن ىمرأت وأٟم٤م ـم٤مًم٥م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم،
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ٍ
قمام
أن اإلٟمً٤من ٓ يٛمٙمـ أن حيٚمؿ
سمّمقر مل يره٤م ذم ي٘مٔمتف ،ومٕمدت إمم أُمل وإظمقيت أؾم٠مهلؿ ّ
إذا يم٤مٟمقا يتذيمرون صقرة أؾمد يم٤مٟم٧م يمثػمة احلْمقر ذم اًمدار ،وم٠مظمؼمين أظمل إسمراهٞمؿ سمٕمد
ُمدة ،أن أيب يم٤من يْمع ؾمج٤مئره ذم قمٚمٌ٦م ُمٕمدٟمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م صقرة أؾمد .إٓ أن هذه اًمٕمٚمٌ٦م سم٘مٞم٧م
سمٕمٞمدة قمـ ذايمريت أيمثر ُمـ قم٤مُملمٓ ،ؾمٞمام أٟمٜمل مل أدرك أي٤مم شمدظملم واًمدي اًمتٌغ.
سمٕمد ؾمٜمتلم ُمـ اًمتٗمٙمػم وٟمٌش ُم٤م ذم زواي٤م اًمذايمرة وشم٘مٚمٞمٌف ،قمثرت ومٞمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمٌ٦م،
ومٗمل ؿمٝمر رُمْم٤من ذم طم٤مرم يم٤من جيٚمس واًمدي سمٕمد صالة اًمٕمٍم وسمٕمد ىمراءة سمٕمض
اًمًقر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .دم٤مه سم٤مب اًمٌٞم٧م اعمٓمؾ قمغم اًم٘مٚمٕم٦م طمٞم٨م يٕمٚمـ ُمـ هٜم٤مك ُمققمد
يٚمػ اًمتٌغ ًمٗم٤موم٤مت (ؾمج٤مئر) يْمٕمٝم٤م ذم قمٚمٌ٦م ُمٕمدٟمٞم٦م سم٤مٟمتٔم٤مر اإلومٓم٤مرً .مٙمـ
اإلومٓم٤مرّ ،
صقرة ٍ
أؾمد قمغم اًمٕمٚمٌ٦م ٓ زاًم٧م هم٤مئٌ ً٦م ذم اًمذايمرة.
راوم٘م٧م أُمل ذم زي٤مرهت٤م ظم٤مزم ذم قمٗمريـ طمٞم٨م يم٤من ُمدير ُم٤مل اًم٘مْم٤مء (اعمٜمٓم٘م٦م) ،همػم
ُ
أٟمٜمل ٓ أذيمر قمـ هذه اًمزي٤مرة ؾمقى اًمدىم٤مئؼ اًمتل ؾمٌ٘م٧م آٟمٓمالق ًمٚمًٗمر وُمِمٝمده:
ٍ
سمٙمري٤مت محر ُمـ اًمّمقف وظمرزات زرىم٤مء
طمّم٤من أُم٤مم اًمدار يٕمدّ ًمٚمًٗمر وىمد ُز ِّيـ
وصدوم٤مت صٖمػمة سمٞمْم٤مء.
إٓ أن ظم٤مزم زارٟم٤م وهق ذم قمٗمريـ سمٕمد ؾمٜم٦م شم٘مري ًٌ٤م ويمٜم٤م ٓ ٟمزال ذم اًمٌٞم٧م اًم٘مديؿ،
ويم٤من واًمدي ذم طم٤مرم ذم اإلومت٤مء .وظم٤مزم هق يمؾ ُم٤م شمٌ٘مك ُٕمل ُمـ أهٚمٝم٤مً ،مذًمؽ يم٤مٟم٧م
أيْم٤م ،ويم٤مٟم٧م زي٤مرشمف هذه ًمٜم٤م هل اًمقطمٞمدة اًمتل أقمٞمٝم٤م ذم دارة
زي٤مرشمف قمٞمدً ا ُٕمل وًمٜم٤م ً
أيْم٤م.
قمزة وطم٤مرم ً
أيْم٤م
يم٤من يّمٓمح٥م ُمٕمف قمق ًدا ٓ أذيمر أٟمف اؾمتٕمٛمٚمف
وضمٝم٤مزا ًمًامع إهم٤مين ٓ أذيمر ً
ً
ؿمٙمٚمف ٕٟمٜمل ؿمٖمٚم٧م قمٜمف وقمـ همػمه سمًامع أهمٜمٞم٤مت قمغم أىمراص ؾمقداء ،ويم٤من ُمٜمٝم٤م
سمخ٤مص٦م أهمٜمٞم٦م ًما (ًمقر ديم٤مش) ،أفمـ أهن٤م يم٤مٟم٧م قمـ اًمّمٌح أو اًمٗمجر ،ويم٤من يًٛمع ُمع
ٍ
ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ اجلٝم٤مز وشمٖم٤مدر اًمٌٞم٧م
صقهت٤م ؾم٘مً٘م٦م قمّم٤مومػم ،يمٜم٧م أفمٜمٝم٤م خترج ُمـ
ُمـ ٟم٤مومذة ومٞمف ىمريٌ٦م ُمـ اجلٝم٤مز.
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ذم زي٤مرة ظم٤مزم هذه قمغم ٟمدرة زي٤مراشمف ٓ أذيمر ؿمٞم ًئ٤م قمٜمف أو قمـ أُمل ،وم٘مد ؿمٖمٚمٜمل
قمكم اجلٝم٤مز و(ًمقر ديم٤مش) وقمّم٤مومػمه٤مً ،م٘مد يم٤من صقهت٤م واًمٚمحـ
قمٜمٝمام واؾمتحقذ ّ
حي٤ميمٞم٤من أذا ًٟم٤م ً
مجٞمال أو ُم٤م يراوم٘مف ُمـ اسمتٝم٤مٓت ،ويم٤مٟم٧م قمّم٤مومػمه٤م شمًٌح ذم اًمٗمْم٤مء وهل
ظم٤مرضم٦م ُمـ اًمٜم٤مومذة ًمتختٗمل ص٤مقمدة ذم ُمٚمٙمقت اًمًاموات .ذم هذه اًمزي٤مرة ظمرىم٧م
ىمقاقمد آٟمجذاب اًمتل ذيمرت ،ومٚمؿ شمٙمـ أُمل وٓ يم٤من ظم٤مزم ُمريمز اهتامُمل ،إٟمام يم٤من
اجلٝم٤مز و(ًمقر ديم٤مش) وقمّم٤مومػمه٤م ُمريمز اهتامُمل .واًمًٌ٥م أهنام ،اجلٝم٤مز و(ًمقر
أطمقم هب٤م سمال
ديم٤مش) ،يم٤مٟم٤م ُمٗم٤مضم٠مة زم وأقمجقسم٦م ،وسم٘مٞم٧م صقرة ظم٤مزم ذم ذهٜمل شمّمقرات ّ
دائام وًمألُمثؾ اًمذي أطمٌف أن يٙمقن ظم٤مزم ،ومل أره إٓ سمٕمد
هقادة .شمتٖمػم سم٤مؾمتٛمرار ًمألهبك ً
اٟمت٘م٤مزم ُمـ طم٤مرم إمم اًمتجٝمٞمز ذم طمٚم٥م.
يم٤من ُمـ روم٤مىمل اسمـ قمٛمل قم٤مرف ،وىمد وًمد سمٕمد ووم٤مة واًمده اًمِمٞمخ قم٤مرف ؿم٤م ًسم٤م ذم
يمثػما ،وٓ أزالٕ ،ؾمٌ٤مب يمثػمة ُمٜمٝم٤م يتٛمف اعمٌٙمّر.
اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمر ،ويمٜم٧م أطمٌف ً
أذيمر أٟمٜمل يمٜم٧م ُمٕمف ٟمراومؼ أُم ْٞمٜم٤م ىمٌؾ اًمٖمروب إمم يمر ٍم هلؿ ذم أـمراف اًم٘مري٦م ُمـ اجلٜمقب،
ويمٜم٧م وإي٤مه ٟمتًٚمؼ ؿمجرة ٍ
شملم صٖمػمة صمؿ ٟم٘مٗمز قمٜمٝم٤م .وم٤مٟمٙمنت رضمٚمف وهق ي٘مٗمز،
اعمجؼم" ًمٞمٕم٤مًم٩م رضمٚمف .يم٤من ذًمؽ ذم أواظمر اًمّمٞمػ اًمذي دظمٚم٧م ومٞمف
ومحٛمٚمتف أُمف إمم " ّ
ُمدرؾم٦م دارة قمزة.
وذم أطمد أي٤مم اجلٛمٕم٦م ذم طم٤مرم ُمـ ؾمٜم٦م دراؾمتل إومم ومٞمٝم٤م ،ويمٜم٧م ُمع واًمدي ذم
اًمٌ٤مزار وم٤مىمؽمب أطمد اًمٌ٤مقم٦م ُمـ دارة قمزة ًمٞمٜم٘مؾ إًمٞمف أظمٌ٤مر إهؾ واًم٘مري٦م ومًٛمٕمتف ي٘مقل
يمثػما ومل
ًمف ،زوضم٦م أظمٞمؽ قم٤مرف أقمٓمتؽ قمٛمره٤مً ،م٘مد شمقومٞم٧م يقم اًمثالصم٤مء ،ومحزٟم٧م ً
أـمؼ ُمت٤مسمٕم٦م احلدي٨م ،إذ اهمرورىم٧م قمٞمٜم٤مي سم٤مًمدُمقع ٕن قم٤مر ًوم٤م أصٌح يتٞمؿ إسمقيـ وهق
مل يتج٤موز اًمً٤مسمٕم٦م ،ويم٤من أظمقه إيمؼم راضمل ىمد أهنك اًمدراؾم٦م آسمتدائٞم٦م ذم ُمدرؾم٦م
ً
ُمً١موٓ قمـ إهة!
إيت٤مم ذم طمٚم٥م ،ذم اًمّمٞمػ اعم٤ميض ،وم٠مصٌح
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سمدأت اًمتٕم ُّٚمؿ ذم دارة قمزة ذم ُيمت٤مب اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمتّقر ،اعمالصؼ ًمٌٞمتٜم٤م اًم٘مديؿ،
ذًمؽ ٕن ُمدرؾم٦م طم٤مرم مل شم٘مٌٚمٜمل ومٞمٝم٤م ًمّمٖمر ؾمٜمّل ،إٓ أٟمٜمل اٟمت٘مٚم٧م إمم ُمدرؾم٦م دارة قمزة
ًمدى اومتت٤مح قم٤مُمٝم٤م اًمدراد ذم شمنميـ ذم ضم٤مُمع اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ ،وهق ضم٤مُمع صٖمػم
ىمري٥م ُمـ دارٟم٤م اجلديدة.
شمريم٧م اًمٙمتّ٤مب و ّعم٤م ُأٟم ِْف إضمزاء اخلٛمً٦م إظمػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .و َىمٌِٚمٜمل ٟمٍمت
أومٜمدي ُمٕمٚمؿ اعمدرؾم٦م اًمقطمٞمد ذم ُمدرؾمتف حل٤مضمتٝم٤م إمم اًمتالُمٞمذ ًمتّمٌح ُمدرؾم٦م يٙمقن
ومٞمٝم٤م هق اعمٕمٚمؿ اًمقطمٞمد.
ٍ
ىمٚمٞمال ويمٜم٧م أصٖمرهؿ ؾمٜمً٤مً ،
يم٤من قمددٟم٤م ً
رضم٤مل أو هٙمذا يمٜم٧م أراهؿ .يم٤مٟمقا
ـمٗمال سملم
مجٞم ًٕم٤م ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘م ّٚم٦م اًمتل شمًٛمح أطمقاهل٤م اعم٤مدي٦م سمتٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مئٝم٤م .يم٤من ّ
ؽما
يمؾ ُمٜم٤م حيٛمؾ دوم ً
ٍ
همالف ُمـ
سمٞمد واًمدواة وُمٕمٝم٤م إىمالم سم٤مًمٞمد إظمرى ،ذًمؽ ٕن اًمدواة ُمقوققم٦م ذم
ٍ
ٍ
صمخلم صم٘مٞمؾ ،يٛمتد ُمٜمف ذراع أضمقف يتًع ضمقومف ًمريِم٦م اًمٙمت٤مسم٦م وُمًٙمتٝم٤م
ؾمٌٞمٙم٦م ٟمح٤مؾمٞم٦م،
وؾمالطم٤م سم٤مًمٞمد إظمرى يذيمِّر سما "اًمٓمٌٜمج٦م".
ؽما سمٞمد
ً
وٕىمال ٍم قمدّ ة .ومٜمٌدو يم٠مٟمٜم٤م ٟمحٛمؾ دوم ً
ضمٚمقؾم٤م قمغم ُطم ٍُم اجل٤مُمع ٓ .أذيمر وضمقد اًمً ٌّقرة ذم هذه
يمٜم٤م ٟمتٚم٘مك اًمدرس
ً
اعمدرؾم٦م اجل٤مُمع .مل أًمٌ٨م ذم هذه اعمدرؾم٦م أيمثر ُمـ قم٤م ٍم دراد أو سمٕمْمف ،وم٘مد ٟم٘مٚمٜمل
واًمدي إمم ُمدرؾم٦م طم٤مرم.
حتض قمغم
يم٤مٟم٧م ُمدرؾم ً٦م مجٞمٚم ً٦م طمديث٦م اًمٌٜم٤مء ُز ِّيٜم٧م أدراضمٝم٤م وُمداظمٚمٝم٤م سمٙمت٤مسم٤مت ّ
اًمتٕمٚمؿ واًمٕمٚمؿُ .ىمٌٚم٧م ذم صػ "اًمِمٕمٌ٦م" ،ومل ُأ ِ
ؿمٝمرا ومٞمف طمتك ُٟم٘مٚم٧م إمم اًمّمػ
ُمض ً
إول ،صمؿ ُٟم٘مٚم٧م ُمٜمف سمٕمد أؾم٤مسمٞمع ُمر ًة صم٤مٟمٞم ً٦م إمم اًمّمػ اًمث٤مين ،ويم٤من ُمدير اعمدرؾم٦م اًمِمٞمخ
قمٓم٤م اًمّم٤مسمقين ؾمٞمٜم٘مٚمٜمل ُمر ًة صم٤مًمث ً٦م إمم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م إٓ أن واًمدي رومض ظمِمٞم٦م إره٤مىمل.
قمزة ،وأٟمٜمل سمذًم٧م
يمثػما ُمـ اًمًٜم٦م اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م دارة ّ
ٓ ؿمؽ أٟمٜمل أومدت ً
ضمٝمدً ا ٕطمٔمك سمرو٤م ُمٕمٚمٛمل هذا اًمٍمح احلدي٨م وٕسمرز سملم شمالُمٞمذه .يم٤من ُمـ ُمٕمٚمٛمٞمٜم٤م
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إؾمت٤مذ شمٞمقدور ُمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمذي يًٙمـ ذم اعمدرؾم٦م ،ذم إطمدى همرف اًمٓم٤مسمؼ
إريض اعمٓم ّٚم٦م قمغم اًمتالُمٞمذ اًمداظمٚملم إمم اعمدرؾم٦م أو إمم سم٤مطمتٝم٤م ،ويم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ يزوده
سم٤مًمنـم٤مٟم٤مت ُمـ أهن٤مر طم٤مرم ،وإؾمت٤مذ ضمقرج ضم٤مُمٞم٩م ُمٕمٚمؿ اًمرؾمؿ...
ًم٘مد يم٤من ُمٕمٚمٛمقٟم٤م ذم اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م سمح٤مرم جمٛمققم٦م ُمرُمقىم٦م ُمـ اعمٕمٚمٛملم .أذيمر
ٍ
ُم١مؾمً٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمرؾمؿ
أٟمٜمل ذم إطمدى زي٤مرايت سمػموت ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت وىمع ٟمٔمري قمغم
ًمألـمٗم٤مل حتٛمؾ اؾمؿ ُمٕمٚمٛمٜم٤م ضمقرج ضم٤مُمٞم٩م .أذيمر أٟمف يم٤من يٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمرؾمؿ اًمِمٙمؾ أو
ٍ
اعمقوقع اعمٓمٚمقب ،سمٛمجٛمققم٦م ظمٓمقط ُمت٘م ّٓم ٍ
ُمؽماسمٓم٦م ويٜمّمحٜم٤م ،اىمتّم٤م ًدا ًمٚمٜمٗم٘م٦م
ٕم٦م
ًمٍم سمٕمض ُم٤م يٌٞمٕمقن.
سم٤مؾمتخدام اًمقرق إؾمٛمر اًمذي يم٤من يًتٕمٛمٚمف اًمٌ٤مقم٦م ِّ
ٍ
ٕطمرف
وي٘مقم يمت٤مسمتف ا
َ
أُم٤م أؾمت٤مذ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ومٙم٤من يٛمر ذم اًمدرس سمٙمؾ شمٚمٛمٞمذ ِّ
ي٘مقم ًمٗمظ اًمتٚمٛمٞمذ اًمٙمٚمٛم َ٦م إومراد ًّي٤م .ه١مٓء قمٚمٛمقٟم٤م ذم اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م
واًمٙمٚمامت ،يمام ّ
سمح٤مرم ذم اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت ،ومٝمؾ ٟمجد أُمث٤مهلؿ اًمٞمقم ذم ُمدارؾمٜم٤م اًمث٤مٟمقي٦م؟
يم٤مٟم٧م ُمدرؾم٦م طم٤مرم ؾمٜم٦م ىمٌقزم ومٞمٝم٤م (أي ذم اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م  )0824/0823ىمد
اؾمتٙمٛمٚم٧م اًمّمػ اخل٤مُمس واومتتحتف طمدي ًث٤م ،وهق اًمّمػ اعم١مهؾ ًمدظمقل آُمتح٤مٟم٤مت
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م .ويم٤من سمٕمض شمالُمٞمذه٤م ُمـ اًم٘مرى واًمٌٚمدات
اعمج٤مورة .أذيمر أن "اًمّم٤مدق" أطمد زُمالئل ذم اًمّمػ اخل٤مُمس ،يم٤من ي٠ميت ُمـ ؾمٚم٘ملم
قمغم دا ّسم ٍ٦م ًمٞمت٤مسمع اًمدراؾم٦م ُمٕمٜم٤م ،صمؿ زاُمٚم٧م أظم٤مه أمحد قم ّٚمقفمك ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمدُمِمؼ سمٕمد
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ.
ُسمٜمٞم٧م ُمدرؾم٦م طم٤مرم قمغم ىمٓمٕم٦م ُمٜمًٌٓم٦م ُمتًٕم٦م ُمـ إرض .وىمد ُؾم ِّقرت إرض،
وضمٕمؾ ُمدظمٚمٝم٤م ذم اجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ اًمًقر .سملم اعمدظمؾ وسمٜم٤مء اعمدرؾم٦م أرض ُمًتٓمٞمٚم٦م
ُ
ٍ
ٍ
صٖمػمة ُمً٤مطم ُ٦م ٍّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م قمدة
ُمًتٓمٞمالت
ىمًٛم٧م ُمّم٤مـم٥م قمغم هٞمئ٦م
اًمِمٙمؾ واؾمٕم٦مّ ،
ٍ
وظمّمّم٧م ُّ
سمٛمّمٓمٌ٦م ُمٜمٝم٤م ،وٓ يزيد قمدد شمالُمٞمذ
يمؾ جمٛمققم٦م ُمـ اًمتالُمٞمذ
أُمت٤مر ُمرسمٕم٦م،
ِّ
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اعمجٛمققم٦م قمغم أرسمٕم٦م ...وقمغم يمؾ جمٛمققم٦م أن شمزرع ُمّمٓمٌتٝم٤م سم٤مًمٌ٘مقل واخلْم٤مر وإزه٤مر
وجيزون قمغم شمٗمقىمٝمؿ.
اعمٜم٤مؾمٌ٦م ٕوىم٤مت اًمًٜم٦م ،ويّمٜمػ اًمٗم٤مئزون ذم زراقم٦م ُمّم٤مـمٌٝمؿ ُ
ٍ
ٍ
أراض
سمِمقق إمم
ًم٘مد طمٌٌ٧م إ ّزم اعمّمٓمٌ ُ٦م اًمزراقم َ٦م وضمٕمٚمتٜمل أراومؼ أُمل ذم اًمّمٞمػ
زراقمٞم٦م ًمٜم٤م ذم ىمري٦م شمٚمٕم٤مدة اًم٘مريٌ٦م ُمـ دارة قمزة .وىمد يٙمقن طم٥م اًمزراقم٦م اًمذي ٟمام وشمرقمرع
قمغم ُمّم٤مـم٥م ُمدرؾمتل ذم طم٤مرم ىمد دومٕمٜمل إمم إٟمِم٤مء ُمزرقم٦م صٖمػمة ذم ريػ دُمِمؼ.
ٓ أذيمر يمٞمػ يمٜم٧م أيمت٥م وفم٤مئٗمل وأراضمع درود ذم اًمٌٞم٧م سمدارة قمزة ،وأهمٚم٥م اًمٔمـ
أٟمٜمل يمٜم٧م أيمتٗمل سمام أشمٕمٚمٛمف ذم اعمدرؾم٦م وذم اًمٙمتّ٤مب .أُم٤م ذم طم٤مرم وم٘مد يم٤من زم صٜمدوق
ظمِمٌل صٖمػم أوع ومٞمف يمتٌل ودوم٤مشمري ،وذم أقماله إمم اًمٞمٛملم ُمٙم٤من ظم٤مص ًمألىمالم واعمحؼمة
واعمؼماة ...وإذا أهمٚمؼ اًمّمٜمدوق أُمٙمـ اؾمتٕمامل ؾمٓمحف ًمٚم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م.
ويمثػما ُم٤م يمٜم٧م أوع ذم اًمٚمٞمؾ ُمّمٌ٤مح زي٧م "اًمٙم٤مز" قمغم ـمرومف ًمالؾمتٜم٤مرة ،وىمد
ً
ُمرة ذم اًمٚمٞمؾ أو ًمّمالة اًمّمٌح ومرآين ىمد همٗمقت قمغم اًمّمٜمدوق وم٠مي٘مٔمٜمل
اؾمتٞم٘مظ واًمدي ّ
قمكم اًمدراؾم٦م ذم اًمٚمٞمؾ سمٕمد وىم٧م ٟمقُمف ظمِمٞم٦م اٟم٘مالب اعمّمٌ٤مح
ومحٚمٜمل إمم اًمٗمراش وطمٔمر ّ
ٍ
ٍ
ـم٤مئِم٦م واًمتً ٌُّ٥م سمحريؼ ويم٤مرصم٦م.
سمحريم٦م
ُمـ قمغم اًمّمٜمدوق
ٓ أذيمر أٟمٜمل ذم دراؾمتل يمٜم٧م أقمزف قمـ دراؾم٦م سمٕمض اعمقاد ،سمؾ يمٜم٧م أرى ومٞمٝم٤م
مجٞمٕمٝم٤م اجلديد ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٗمٞمدة اعمحٌٌ٦م إ ّزم عم٤م حتٛمٚمف ُمـ اعمٕمروم٦م اًمتل أضمٝمٚمٝم٤م.
شمروض اًمٕم٘مؾ وشمٜمٛمل اًمذيم٤مء ،إٓ أٟمٜمل يمٜم٧م اؾمتّمٕم٥م طمٗمظ
ويم٤مٟم٧م ُمً٤مئؾ احلً٤مب ّ
ٍ
أصمرا...
ُم٤م ٓ يٗمٝمؿ ،وُم٤م ٓ يٛمٙمـ رسمٓمف سمًٞم٤مق ُم٘مٌقل ،أو ُم٤م ٓ يؽمك ذم اًمٜمٗمس ً
أذيمر ُمر ًة يمٜم٧م أراضمع درس اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،ويم٤من ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل
ٍ
يمٚمٛم٦م واطمدة مل أضمد ـمري٘م٦م ُمٜم٤مؾمٌ ً٦م حلٗمٔمٝم٤م ،ويمٜم٧م
وضمدت ـمرائؼ حلٗمٔمٝم٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء
ُ
ُم٤مرا أُم٤مم سم٤مب اًمٌٞم٧م ويم٤مٟم٧م أُمل شمٕمجـ،
أضمقب أرض اًمدار اعمتٓم٤موًم٦م ذه٤م ًسم٤م وإي٤م ًسم٤م ً
ٍ
يمٚمٛم٦م رهمؿ
وم٘م٤مًم٧م زم ي٤م سمٜمل ًم٘مد طمٗمٔم٧م يمؾ اًمٙمٚمامت سمًٝمقًم٦م واؾمتٕمَم قمٚمٞمؽ طمٗمظ
أيْم٤م ُمٜمذ ذًمؽ.
شمٙمرار اعمح٤موًم٦م طمتك ًم٘مد طمٗمٔمتٝم٤م أٟم٤م "ٓشم٤مش :اًمٌ٘مٕم٦م" ومحٗمٔمتٝم٤م أٟم٤م ً
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ىمْمٞم٧م ُمع أظمل حمٛمقد ذم اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م ؾمٜم ً٦م واطمد ًة هل ؾمٜم٦م ىمٌقزم ومٞمٝم٤م ،ويم٤من
هق ذم اًمّمػ اخل٤مُمس ،صمؿ اًمت٘مٞمٜم٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ذم اًمًٚمٓم٤مين ،يم٤من ذم اًمّمػ اًمت٤مؾمع ودظمٚم٧م
أٟم٤م سمٕمد ٟمج٤مطمل ذم اُمتح٤مٟم٤مت اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م ذم اًمّمػ اًمً٤مدس.
أُم٤م ذم ُمدرؾم٦م طم٤مرم ومٚمؿ شمٜمِم٠م سمٞمٜمٜم٤م صالت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٌٞم٧م أو ذم اعمدرؾم٦م ،وىمد
يم٤من اعمدير اًمِمٞمخ قمٓم٤م اًمّم٤مسمقين يًتحيين أطمٞم٤م ًٟم٤م ًمٚمّمػ اخل٤مُمس ٕقمرب ُم٤م
ُ
شمالُمٞمذ اًمّمػ إقمرا َسمف .وىمد يٙمقن ؾمٌ٥م وٛمقر اًمّمالت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سم٠مظمل
اؾمتّمٕم٥م
حمٛمقد أن إظمقيت إيمؼم ؾمٜمًّ٤م شمٙم٤مُمؾ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وهؿ يمٌ٤مر ٟمًٌ ًّٞم٤م ًمٕمدم اٟمتِم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم
اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م ً
يم٤مُمال ذم اًم٘مرى وسمٕمض اًمٌٚمدات .وهذا هق ؾمٌ٥م وضمقد إظمقيت ذم
اًمًٚمٓم٤مين ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٕمٛمر ٟمًٌ ًّٞم٤م.
يب اًمٌٚمدة قمغم
يم٤مٟم٧م ٟمزه٤مشمٜم٤م ذم طم٤مرم ذم اًمًٌ٤مشملم ،وهل ممتدة سمٕمٛمؼ ذم اًمًٝمقل همر ّ
ُمدى اًمٜمٔمر ،وىم ّٚمام يٗمٙمر أطمدٟم٤م ذم آدم٤مه ذ ًىم٤م ًمٚمٜمزه٦م ومٞمّمٕمد اجلٌؾ شم٤مر ًيم٤م مج٤مل اًمًٌ٤مشملم
وأؿمج٤مره٤م اخلياء اًمتل شمزيٜمٝم٤م إزه٤مر أو اًمٗمقايمف اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل شمتٜمقع سم٤مظمتالف أوىم٤مت
اًمًٜم٦م ُمـ (اإليٙمل دٟمٞم٤م) ذم ُمٜمتّمػ اًمرسمٞمع إمم أٟمقاع اًمؼمشم٘م٤مل طمتك أواظمر اًمِمت٤مء.
وىمد يٗمٙمر سمٕمْمٜم٤م ذم آدم٤مه ذ ًىم٤م سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمدرؾم٦م ذم اًمرسمٞمع ُمع سمٕمض أصدىم٤مئف
يمثػما قمٜمٝم٤م،
جلٜمل سمٕمض اًمٚمقز إظمي ُمـ اًمروايب اعمحٞمٓم٦م سم٤معمدرؾم٦م ،وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٌتٕمد ً
ومٜمٌ٘مٞمٝم٤م قمغم ُمرأى ُمٜمّ٤م .إٓ أٟمٜم٤م ىمد ٟمتقهمؾ سم٢مذاف أطمد ُمٕمٚمٛمٞمٜم٤م ذم اًمرسمٞمع همر ًسم٤م طمتك
ٟمخ ّٚمػ اًمًٌ٤مشملم وراءٟم٤م وٟمٚمت٘مل اًمٜمٝمر اًمذي ادمف إمم اًمِمامل اًمٖمريب سمٕمد ظمروضمف ُمـ
ُمتجٝم٤م إمم "اعمخ٤مو٦م" وازدادت همزارشمف
اجل٤مُمع واًمٓم٤مطمقن واشمًع جمراه ذم هذه اًمًٝمقل
ً
يّم٥م ومٞمف ُمـ اًمٞمٜم٤مسمٞمع إظمرى اًمٙمثػمة ذم طم٤مرم.
سمام
ّ
ٍ
ٍ
ً
ُمٕمٚمٛمٜم٤م سم٤مًم٘مٗمز
ُمتٜم٤مصمرة ومقق جمراه ،و َشمٌِ ْٕمٜم٤م
طمج٤مرة
ُمتٜم٘مال قمغم
اضمت٤مز ُمٕمٚمٛمٜم٤م اًمٜمٝمر ُمرة
َ
ٍ
طمجرة إمم أظمرى ،وشم٤مسمٕم٧م روم٤مىمل سمّمٕمقسم٦م .ىمْمٞمٜم٤م سمٕمض اًمقىم٧م ًمٞمس سمٕمٞمدً ا قمـ
ُمـ

57

اًمٜمٝمر ،صمؿ قمدٟم٤م سمٕمد ذًمؽ ،ومٚمام اىمؽمسمٜم٤م ُمـ ُمقىمع اضمتٞم٤مز اًمٜمٝمر رأيٜم٤م أن سمٕمض احلج٤مرة ىمد
همٛمرهت٤م اعمٞم٤مه ،ومتٛمٚمٙمٜمل ظمقف ؿمديد ُمـ اًمقىمقع واًمٖمرق ذم اًمٜمٝمر اًمذي ؾم٤مقمدٟم٤م اعمٕمٚمؿ
قمغم اضمتٞم٤مزه ،إٓ أن اخلقف ُمـ اًمٖمرق ومٞمف اؾمت٘مر ذم ٟمٗمز .وٓ أزال ،وىمد سمٚمٖم٧م
أهن٤مرا شمٖمٛمر ُم٤م طمقهل٤م وأٟم٤م أطم٤مول اضمتٞم٤مزه٤م ،أو
اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمر ،أرى ذم ٟمقُمل ً
حت٤مر ومٞمْم٤مهن٤م ظمِمٞم٦م اًمٖمرق.
ُمـ روم٤مىمل ذم ُمدرؾم٦م طم٤مرم اًمذيـ ًم٘مٞمتٝمؿ ومٞمام سمٕمدُ :مّمٓمٗمك قمقيرة وحمٛمقد طمريت٤مين
وأؾمٕمد ُم٘م ّٞمد .إول ُمٜمٝمؿ ُمـ أسمٜم٤مء طم٤مرم ،ويمٜم٧م ُمٕمف قمغم ُم٘مٕمد واطمد ذم اًمّمػ
ٍ
ديم٤من ًمٌٞمع إضمٝمزة اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ،وىمد
اًمث٤مينً ،م٘مٞمتف ذم دُمِمؼ ُمٜمذ أيمثر ُمـ صمالصملم قم٤م ًُم٤م ،ذم
شمٗمْمؾ وزارين ذم سمٞمتل ُمٜمذ قمدة ؾمٜمقات.
ّ
أُم٤م أظمران ومٙم٤مٟم٤م ُمـ أسمٜم٤مء رضم٤مل اًمدرك ويم٤من أؾمٕمد ه٤مد ًئ٤م يتٍمف يمٛمـ هق أيمؼم
ؾمٜمًّ٤م ،وىمد اًمت٘مٞمٜم٤م سمٕمد قم٘مديـ صمؿ سمٕمد صمالصم٦م قم٘مقد ،وىمد أصٌح و٤مسم ًٓم٤م ذم اجلٞمش ذم دُمِمؼ
سمرشمٌ٦م ًمقاء ،ووضمدشمفُ ،مـ طمٞم٨م اهلدوء واًمِمٙمؾ قمغم اًمّمقرة اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م
طم٤مرم شم٘مري ًٌ٤م .أُم٤م حمٛمقد طمريت٤مين ومٜمِم٠مت سمٞمٜمٜم٤م صداىم٦م ذم ًم٘م٤مئٜم٤م ـم٤مًم ٌَلم ًمٞمٚمٞم ْلم أرسمع
ؾمٜمقات ذم دمٝمٞمز طمٚم٥م اًمًٚمٓم٤مين (صم٤مٟمقي٦م اعم٠مُمقن اًمٞمقم) وو ّصم٘م٧م قمراه٤م إي٤مم ،وٓ شمزال
ىمقي ً٦م رهمؿ ٟمدرة اًمٚم٘م٤مءات.
اٟمتًٌ٧م إمم ومرىم٦م اًمٙمِم٤موم٦م ذم اعمدرؾم٦م سمح٤مرم .يمٜم٧م ّشمقا ًىم٤م إمم دمري٥م ٟمٛمط ضمديد ُمـ
ً
وؿمٙمال .يم٤من اًمٌٜمٓم٤مل ذم ًمٌ٤مس
إًمًٌ٦م ًمٕم ِّكم أسمدو ومٞمف أيمؼم وأىمرب إمم زُمالئل هٞمئ٦م
ّ
ىمّمػما وًمٙمٜمف يٖمٓمل اًمريمٌتلم ،وقمغم اًمرأس يمقومٞم٦م سمٞمْم٤مء ومقىمٝم٤م قم٘م٤مل أؾمقد،
اًمٙمِم٤مف
ً
ومل أضمد ذم اًمٚمٌ٤مس أُمٜمٞمتل.
زرت ُمع اًمٗمرىم٦م ىمٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من ،يمام يمٜم٧م ومٞمٝم٤م ذم قمداد اعمِم٤مريملم ذم طمٚم٥م سم٤مؾمت٘مٌ٤مل
ّ
اًمٙمِم٤موم٦م
وومدٟم٤م اًمٕم٤مئد ُمـ سم٤مريس سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمٗم٤موو٤مت آؾمت٘مالل ،وظمٞمٛم٧م ومرق
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سمٕمْمٝم٤م ذم ضمٌؾ اًمٜمح٤مس قمغم ُمدظمؾ طمٚم٥م ُمـ اًمٖمرب ،وسمٕمض آظمر  -ويمٜمّ٤م
اعمًت٘مٌِٚم٦مُ ،
ٍ
ّ
أرض أىمٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ضم٤مُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ قمغم ؿم٤مرع
(يمِم٤موم٦م طم٤مرم) ُمٜمف  -قمغم
رئٞمز ذم اجلٛمٞمٚمٞم٦م يم٤من يٛمر ومٞمف ّ
ظمط طم٤مومالت اًمؽمام.
ؿمٝمدٟم٤م ذم طم٤مرم وأٟم٤م ذم اًمّمػ اخل٤مُمس ،طمدّ ة اًمٍماع ُمع إشمراك ذم آؾمتٗمت٤مء قمغم
طمًق) سمرُمدا ،وٓ
ًمقاء إؾمٙمٜمدرون .يم٤من يتزقمؿ اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم طم٤مرم ُمّمٓمٗمك (طم٤مج ّ
أذيمر وضمقد طمرس وـمٜمل ذم طم٤مرم ،أو أٟمف يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمِم٠من وٕمٞمػ احلْمقر سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م
يمٜم٧م أؾمٛمٕمف ُمـ ٟمِمٞمد "أُم٦م اًمٕمرب اذيمريٜم٤م "...ويم٤من اًمٚمحـ ُم٠مظمق ًذا ُمـ أهمٜمٞم٦م شمريمٞم٦م
ؾم٤مذضم٤م ًمف.
يم٤مٟم٧م ؿمٝمػمة ذم شمٚمؽ إي٤مم "ضمٜمؼ ىمٚمٕم٦م إجيٜمده" وشم٘مٚمٞمدً ا
ً
ً
إمج٤مٓ يم٤من احلرس اًمقـمٜمل ،إن يم٤من ىمد وضمد ذم طم٤مرم ،صٖمػم إمهٞم٦م ىمز ًُم٤م يًتٕمػم
ؿمٕمٌل شمريمل يٕمؼم قمـ اقمتزاز اًمِمٕم٥م اًمؽميمل ذم صٛمقده أُم٤مم
حلـ ٟمِمٞمده ُمـ حلـ ٟمِمٞمد
ٍّ
همزو احلٚمٗم٤مء ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،ومٙمٞمػ يّمٛمد هذا اًم٘مزم ذم ؾم٤مطم٦م سا ٍع ُمرير
قمغم ًمقاء إؾمٙمٜمدرون ،وسمخ٤مص٦م سمٕمد أومقل ُمٙم٤مٟم٦م احلرس اًمقـمٜمل ذم قم٤مم .0826
ذم إؾم٤مسمٞمع اًمتل ؾمٌ٘م٧م ُمققمد آؾمتٗمت٤مء ،اؿمتد اًمٕمٛمؾ ذم اإلقمداد ًمف ،ويم٤من ُمرور
ُمتٕمذرا ُمـ
أسمٜم٤مء اًمٕمرب اًمٕم٤مئديـ إًمٞمف ُمـ خمتٚمػ سم٘م٤مع اًمقـمـ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم آؾمتٗمت٤مء
ً
ٟم٘م٤مط اعمرور اهل٤مُم٦م يما(سم٤مب اهلقى) طمٞم٨م شمقضمد و٤مسمٓم٦م اعمرور اًمتل يًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م
اًمٗمرٟمًٞمقن ،وه١مٓء يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن قمغم قمرىمٚم٦م قمقدة اًمٚمقائٞملم اًمٕمرب ذم اًمقىم٧م اعمحدد
ًمالؾمتٗمت٤مء ّ
ًمئال يِم٤مريمقا ومٞمفً .مذًمؽ قمٛمدت اًمٚمجٜم٦م اًمتل ىم٤مدت احلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ًمالؾمتٗمت٤مء ،إمم حتديد اًمٜم٘م٤مط اًمتل شمْمٕمػ ومٞمٝم٤م ؾمٞمٓمرة اًمٗمرٟمًٞملم اعمٜم٤مسيـ ًمتؽميؽ
ٍ
ُمدظمؾ ُمٗمتق ٍح قمغم اًمٚمقاء.
اًمٚمقاء ،ومٙم٤مٟم٧م طم٤مرم ُمـ أمهٝم٤م ،ذًمؽ ٕهن٤م ُمديٜم٦م ؾمقري٦م قمغم
وداوهبؿ ،إذ ٓ
يم٤من ًمقائٞمقن قمرب يٕمقدون إمم اًمٚمقاء قمـ ـمريؼ طم٤مرم ُمع ُمقاؿمٞمٝمؿ
ّ
يٛمٙمـ شمرك اًمثروات احلٞمقاٟمٞم٦م دون أصح٤مهب٤م .ويم٤من ُمرور أُمث٤مل ه١مٓء ُمـ ٟم٘م٤مط اًمٕمٌقر
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اهل٤مُم٦م ذم اًمقىم٧م اعمحدد ًمالؾمتٗمت٤مء ؿمٌف ُمًتحٞمؾ ،إذ يًٝمؾ قمرىمٚم٦م ُمرورهؿ اًمذي يث٘مٚمف
جيرون ُمٕمٝمؿ ُمـ اعم٤مؿمٞم٦م ،وهذا ُم٤م ضمٕمؾ طم٤مرم ه٤مُم٦م ضمدًّ ا ًمٚمحٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمدقمؿ
ُم٤م ّ
ممرا آُمٜمً٤م ٔٓف اًمٕمرب اًمٚمقائٞملم
قمروسم٦م اًمٚمقاء ذم آؾمتٗمت٤مءً .م٘مد أصٌح٧م سمً٤مشمٞمٜمٝم٤م ً
دواهبؿ شمراوم٘مٝمؿ صمرواهتؿ احلٞمقاٟمٞم٦م.
ؾمػما قمغم إىمدام أو قمغم ّ
اًمٕم٤مئديـ ً
يم٤من يتقمم احلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم طم٤مرم ٌ
رضمؾ ذم اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت أو إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمر
ٌ
ٟمِمٞمط ضمدًّ ا هيع احلريم٦مُ ،يرى شم٤مر ًة
يٕمتٛمر اًمٕمامُم٦م اًمٌٞمْم٤مء اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم ـمرسمقش أمحر،
سملم اًمٜم٤مس اًمٕم٤مئديـ حيٞمٓمقن سمف وحيقُمقن طمقًمف ،يتٗم٘مدهؿ ويٜمٔمؿ ُمًػمهتؿ ِ
ويٙمؾ أُمرهؿ
إمم سمٕمض ُمً٤مقمديف سمٕمد شمذًمٞمؾ صٕمقسم٤مت ُمرورهؿ ىمٌؾ أن يٖمٞم٥م .يٖمٞم٥م ومج٠م ًة أي٤م ًُم٤م ُمـ

ٍ
قمكم
إؾمٌقع ًمٞمٕمقد سمجٛم ٍع همٗمػم ُمـ اًمٚمقائٞملم اًمٕمربٟ ...مًٞم٧م اؾمؿ هذا اًمرضمؾ ،ويم٤من ّ
أٓ أٟمً٤مهً ،مٙمـ ىمٞمؾ إٟمف ُمـ ُمديٜم٦م رحي٤م ُمـ ىمْم٤مء (ُمٜمٓم٘م٦م) إدًم٥م.
واؾمتٕمدا ًدا ُٓمتح٤مٟم٤مت اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م اؿمؽمى زم واًمدي سمدًم ً٦م ضمديدةٕ ،شم٘مدم هب٤م
إمم آُمتح٤مٟم٤مت ذم طمٚم٥م ُمع اعمت٘مدُملم ُمـ أىمْمٞمتٝم٤م (ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م) اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمِمٛمؾ
واًمرىم٦م ،وٕشمّمقر وأٟم٤م ُمرشمدهي٤م ،وشمرؾمؾ ٌ
ٟمًخ ُمـ اًمّمقرة
اًمٞمقم حم٤مومٔم٤مت طمٚم٥م وإدًم٥م ّ
ُمع ـمٚم٥م اًمت٘مدم ًمالُمتح٤من.
ُمّمقر ذم طم٤مرم ،وم٠مرؾمٚمٜمل واًمدي إمم اًمرحي٤مٟمٞم٦م (ارشم٤مح) ُمـ
مل يٙمـ ذم شمٚمؽ إي٤مم
ِّ
ٍ
ٍ
طمًق سمرُمدا) .ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ
دراضم٦م ٟم٤مري٦م ُمع إسمراهٞمؿ أومٜمدي (طم٤مج ّ
ًمقاء إؾمٙمٜمدرون قمغم ّ
اًمدراضم٦م سمدقم ً٦م ضمديد ًة ووطمٞمد ًة ذم طم٤مرم ،هيرع اًمّمٌٞم٦م عمِم٤مهدهت٤م يمٚمام ؾمٛمٕمقا وجٞمجٝم٤م.
ويم٤مٟم٧م رطمٚمتل قمٚمٞمٝم٤م إمم اًمرحي٤مٟمٞم٦م هل اًمقطمٞمدة اًمتل ريمٌ٧م ومٞمٝم٤م دراضم٦م ٟم٤مري٦م ،يمٜم٧م
أُمًؽ سم٘مقة سم٢مسمراهٞمؿ أومٜمدي ،ويم٤من وجٞم٩م اًمدراضم٦م وهقم٦م ضمري٤مهن٤م جيٕمالين اؾمؽمق
اًمٜمٔمر إمم اًم٘مري٥م مم٤م طمقًمٜم٤م ،وم٠مطمً٥م أٟمٜمل ؾم٠مـمػم أو أىمعُ ،
وم٠مرؾمؾ اًمٜمٔمر سمٕمٞمدً ا ىمٌؾ أن
أقمٞمده إمم فمٝمر إسمراهٞمؿ أومٜمدي ًمٞمٓمٛمئـ ىمٚمٌل ً
ىمٚمٞمال.
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دظمٚمٜم٤م اًمرحي٤مٟمٞم٦م ذم يقم اًمٌ٤مزار ُمـ إؾمٌقع ،ومٗمقضمئ٧م ومٞمٝم٤م سمْمجٞم٩م ُمـ ٟمق ٍع آظمر ،مل
ٍ
ٍ
أؿمٝمد ًمف ً
وأشمراك
قمرب
ُمثٞمال ذم سم٤مزار طم٤مرم ،اظمتٚمٓم٧م ومٞمف أصقات اًمٌنم اعمختٚمٗم٦مُ ،مـ
ٍ
وأرُمـ سمٛمٜم٤مداهتؿ واؾمتٗمً٤مراهتؿ وأهم٤مٟمٞمٝمؿ اعمٜمٌٕمث٦م ُمـ أضمٝمزة ُمٕمروو٦م ًمٚمٌٞمع ،واًمتل
ٍ
يمثػما ُم٤م اظمتٚمٓم٧م ومٞمٝم٤م أصقات طمٞمقاٟم٤مت اًمٌ٤مزار ،وُم٤م ومٞمف ُمـ ٍ
ُمٕمدٟمٞم٦م
أوان ودمٝمٞمزات
ً
ٍ
همري٥م
ًمٚمزسم٤مئـ .راىم٧م زم همراسم٦م هذا اًمْمجٞم٩م اًمذي يمٜم٧م أطم٤مول ومٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ؾمامع ٟمٖم ٍؿ
أو اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمؽميمٞم٦م وإرُمٜمٞم٦م.

ٍ
ديم٤من ٍ
ُمٖمٚمؼ ،قمدٟم٤م إمم طم٤مرم .وسم٘مل احلدي٨م
ُمّمقر أرُمٜمل أُم٤مم سم٤مب
سمٕمد أن صقرين
ِّ

قمـ رطمٚمتل هذه ُم٤مشم ًٕم٤م إمم ُم٤م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اُمتح٤مٟم٤مت اًمِمٝم٤مدة ذم طمٚم٥م ،وٓ أزال اطمتٗمظ
سمّمقريت ذم اًمرحي٤مٟمٞم٦م ُمٚمّم٘م ً٦م قمغم ؿمٝم٤مدة اًمدراؾم٦م آسمتدائٞم٦م ذم زاوي٦م قمٚمٞم٤م ُمٜمٝم٤م.
يم٤من قمكم أن أشم٘مدم إمم ومحص اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م ذم طمٚم٥مُ ،مع مجع همٗمػم ُمـ
اًمتالُمٞمذ ُمـ مجٞمع ُمدارس اعمح٤مومٔم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمت٠مًمػ ُمـ حم٤مومٔم٤مت طمٚم٥م وإدًم٥م
واًمرىم٦م اًمٞمقم ،وىمد يٙمقن ُمع شمالُمٞمذ ُمـ مجٞمع ُمدارس ؾمقري٦م اًمِمامًمٞم٦م.
ويم٤من زم ذم اًمتجٝمٞمز أظمقان :إسمراهٞمؿ وحمٛمقد اؾمت٠مضمرا ُمع سمٕمض زُمالء حمٛمقد قم ّٚمٞم ً٦م
سمحل اعمِم٤مرىم٦م ىمريٌ ً٦م ُمـ اًمتجٝمٞمز ،يِمٖمؾ إطمدامه٤م ،إسمراهٞمؿ وهق
ُمـ همرومتلم ذم دار
ّ
ـم٤مًم٥م ذم صػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وأىم٤مم حمٛمقد ُمع زُمالئف طمًٞم٥م يمٞم٤مزم وقمٌد اهلل
ضمًقُم٦م وُمّمٓمٗمك رؿمٞمد (رام محداين ومٞمام سمٕمد) ذم اًمٖمروم٦م إظمرى ،وهؿ مجٞم ًٕم٤م ـمالب
ّ
ذم اًمّمػ اًمث٤مُمـ ،وص٤مروا ومٞمام سمٕمد ُمـ ذوي اًمِم٠من ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم
اًمقـمـ ،ومٜمزًم٧م وٞم ًٗم٤م قمغم إسمراهٞمؿ .يمٜم٧م أٟمّم٧م عم٤م يدور ُمـ طمدي٨م طمقل آُمتح٤مٟم٤مت
وزواره ُمـ اًمٓمالب ،وُم٤م يتداوًمقن ُمـ ٟمقادر أؾم٤مشمذهتؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ
سملم إسمراهٞمؿ ّ
خترضمقا ُمـ اًمّمقرسمقن أو ُمـ ُمدارس اهلٜمدؾم٦م اًمٙمؼمى ذم ومرٟمً٤م ،وم٠مًم٘م٧م أطم٤مديثٝمؿ ذم
يمثػما ُمـ اعمٝم٤مسم٦م واإلضمالل ًمٚمتجٝمٞمز ،واؾمت٘مر ذم سم٤مزم أهن٤م سح اًمٕمٚمؿ وأن
ٟمٗمز ً
أؾم٤مشمذهت٤م أئٛمتف ،وجي٥م أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمالب ُم٤م يٚمٞمؼ هبذا اًمٍمح وسم٠مؾم٤مشمذشمف!
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ضم٤مء ُمققمد شم٘مديؿ ومحقص اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م ،ويم٤من اعمققمد ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز،
َ
ضمذٓن ٕٟمٜمل ؾم٠مصٌح شمٚمٛمٞمذ إؾم٤مشمذة
اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد أهن٧م ؾمٜمتٝم٤م اًمدراؾمٞم٦م ،ومدظمٚم ُتٝم٤م
اًمٕمٚمامء ذم هذا اًمٍمح .واًمٍمح ُمٝمٞم٥م ،شمْمٗمل قمٚمٞمف اًمً٤مطم٦م اًمقاؾمٕم٦م اًم٘مٗمرة اًمتل
شمٗميض إًمٞمف ُمزيدً ا ُمـ اعمٝم٤مسم٦م ،وم٤مزددت صم٘م ً٦م سمٜمٗمز وؿمق ًىم٤م عم٘م٤مقمد اًمدرس ومٞمف.

 .9يف مدرسة التجفقز (السؾطاين) يف حؾب
سمٕمد ٟمج٤مطمل ذم ومحقص اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م ،دظمٚم٧م ُمً٤مسم٘م٦م اًمٙمراد اعمج٤مٟمٞم٦م
اًمًٜمقي٦م ،وضمرت اعمً٤مسم٘م٦م ذم اعمدرؾم٦م ذاهت٤م اًمتل ىمدُم٧م ومٞمٝم٤م ومحقص اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م.
واًمٜم٤مضمح ذم اعمً٤مسم٘م٦م ُي٘مٌؾ ذم اعمدرؾم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمٚم ًّٞم٤م جم٤م ًٟم٤م ،شمقومر ًمف اإلىم٤مُم٦م واًمٓمٕم٤مم ذم
اعمدرؾم٦م قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمدوًم٦م ،و َيٚم٘مك ومٞمٝم٤م رقم٤مي ً٦م ً
وأهال آظمريـ.
ضماا٤مء واًماادي ُمااـ طماا٤مرم ًمٞمًاات٠مضمر ًمٜماا٤م همروماا ً٦م ذم اعمِماا٤مرىم٦م ىمريٌاا ً٦م ُمااـ اًمتجٝمٞمااز.
ُماديرا عما٤مل
واصٓمحٌٜمل ُمٕمف ًمزي٤مرة ظم٤مزم ذم سمٞمتف ،ويم٤من ىمد اٟمت٘مؾ ُماـ قمٗماريـ إمم طمٚما٥م
ً
ىمْم٤مء (ُمٜمٓم٘م٦م) ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من .ويم٤مٟم٧م هذه هل اعمرة إومم اًمتل أشم٠مُمؾ ومٞمٝم٤م ظما٤مزم ضمٞمادً ا،
أيْما٤م ذم زها٤مء قم٘ماد ُماـ
وضمٝمف وصقشمف وطمديثاف وهٞمئتاف ،إٓ أهنا٤م يم٤مٟما٧م اعمارة اًمقطمٞمادة ً
اًمزُمـ ،وم٘مد يمٜم٧م ؿمديد آطمؽمام ًمف وؿمديد اخلجؾ ُمٜمف ،وهاذا ُما٤م أظمار اشمّما٤مزم اًمقصمٞماؼ
سمف طمتك قم٤مم .0836
دظمٚم٧م اعمدرؾم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ٟمٔم٤مُم ًّٞم٤م سم٤مٟمتٔم٤مر ٟمت٤مئ٩م اعمً٤مسم٘م٦م ،أؿم٤مرك أظمل حمٛمق ًدا اًمٖمروم َ٦م
ُ
أيْم٤م .وشمذيمرت إ ّسم٤من دظمقزم اعمدرؾم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ومٞمٝم٤م،
طمل اعمِم٤مرىم٦م ً
اًمتل أؾمت٠مضمره٤م واًمدي ذم ّ
ُم٤م يم٤من يدور طمقهل٤م وطمقل أؾم٤مشمذهت٤م ُمـ أطم٤مدي٨م.
ً
ـمقيال ي٘مٓمع ؾم٤مطم٦م اعمدرؾم٦م اًمٗمًٞمح٦م
يم٤من اعمٛمر ُمـ اًمٌ٤مب اخل٤مرضمل إمم سم٤مب اًمٌٜم٤مء
يمٚمٝم٤م وٓ حيٞمط سمج٤مٟمٌٞمف رء ،أو هٙمذا شمراءى زم ،خيٗمػ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ اهلقاضمس،
وم٤مزداد ذم ٟمٗمز ً
ـمقٓ  ،ودارت ومٞمٝم٤م أومٙم٤مر ُمٌٝمٛم٦م ورؤى هم٤مئٛم٦م ،يًتٖمرق اؾمتٕمراوٝم٤م ذم
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سمٕمٞمٜمل ؾمؼم ُم٤م يتحرك ذم ضمقف ُمدظمؾ اًمٌٜم٤مء،
احل٤مٓت اًمٕم٤مدي٦م ؾم٤مقم٤مت ،ويمٜم٧م أطم٤مول
ّ
ذم اًمٌٝمق ،دون هدف.
وُم٤م إن اضمتزت اعمدظمؾ وهدأ روقمل ً
ىمٚمٞمال طمتك قم٤مد ىمٚمٌل خيٗمؼ ًمًامع أصقات
ٍ
ـمرف واطمد ُمـ اًمرواق اًمٓمقيؾ اًمٕمريض اعمٛمتد قمغم
إؾم٤مشمذة ذم اًمٖمرف اعمّمٓم ّٗم٦م قمغم
ضم٤مٟمٌل اعمدظمؾ ،ومل يٕمٙمر قمغم إؾم٤مشمذة اًمّمٛم٧م ذم اًمٖمرف إٓ صقت ٍ
ـمٌؾ يرقمد ذم
اعمدظمؾ ويؽمدد صداه ومٞمف ،وم٤مؿمتدّ ظمٗم٘م٤من ىمٚمٌل ُمـ ضمديد ،إٓ أن شمدومؼ اًمٓمالب ُمـ
اًمٖمرف يتداومٕمقن يمام يتداومع شمالُمٞمذ ُمدرؾم٦م طم٤مرم قمٜمدُم٤م ي٘مرع اجلرس ،أذه٥م قمٜمل
اخلقف مم٤م ختٌئف اًمٖمرف وُم٤م أضمٝمؾ ُمـ ُمًت٘مٌؾ احلٞم٤مة ذم اًمتجٝمٞمز.

ٍ
ٍ
وٟمٔمٞمػ سم٤مًم٘مرب ُمـ
سمًٞمط
سمٕمد شم٘مديؿ اعمً٤مسم٘م٦م اصٓمحٌٜمل أظمل إسمراهٞمؿ إمم ُمٓمٕمؿ

ؾم٤مقم٦م (سم٤مب اًمٗمرج) اًمتل ّأرخ ضمدّ ي ًمتدؿمٞمٜمٝم٤م سمٌٞمتلم ُمـ اًمِمٕمر ُطمٗمرا ذم احلجر حتتٝم٤م
ُمٌ٤مذة .و ُـم ِٕمٛمٜم٤م ومٞمف صحـ محص "ُمًٌح٦م" قمٚمٞمف سمٕمض اًمزي٧م وسمج٤مٟمٌف سمّمؾ وومٚمٞمٚمٗم٦م
"طمًٙمقري٦م" ،وُم٤م يمٜم٧م أقمرف أن احلٛمص يّمٜمع ُمٜمف هذا اًمٓمٕم٤مم.
وذم اعمً٤مء اصٓمحٌٜمل أظمل إمم "ؾمٞمٜمام اًمنمق" ،ويم٤من يٕمرض ومٞمٝم٤م ومٞمٚمؿ "اًمقردة
ٍ
صٗمقف دم٤مه اًمِم٤مؿم٦م ،وصدر اًمّم٤مًم٦م
اًمٌٞمْم٤مء" وومٞمٝم٤م مجع همٗمػم ُمـ اًمٜم٤مس ،ضمٚمًقا ذم
ُمرشمٗمع وُمٗمّمقل قمٜمٝم٤م وُمزود سمٛم٘م٤مقمد ُمرحي٦م ٟمًٌ ًّٞم٤م ،وسمج٤مٟم٥م سمٕمض اجل٤مًمًلم ومٞمٝم٤م
ٟم٤مرضمٞمٚم٦م يدظمـ اًمتٌغ ،ويٓمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ٍ
يمثر هؿ ذم اًمّم٤مًم٦م وُمٚمح٘م٤مهت٤م
قمؾ ٌ
مجع أظمرٌ .
ٍ
سم٠ميمٞم٤مس ُمٚمئ٧م سم٠مٟمقاع اًمٌزر واًمٗمًتؼ
أيْم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمزودوا
يمثر هؿ ً
ُمدظمٜمق اًمًج٤مئرٌ ،
واحلٛمص ...ختتٚمط أصقات هذه اجلٛمقع وشمٕمٚمق ومال يٙم٤مد يًٛمع ّ
يمؾ ُمٜمّ٤م صقت ضم٤مره.
ّ
أيْم٤م ٟم٤مدل أو
وذم اًمّم٤مًم٦م ٟم٤مدل حيٛمؾ َيم ْٞمٚم ً٦م يمٌػمة ومٞمٝم٤م ُم٤مء يً٘مل هب٤م اًمٕمٓم٤مش ،وومٞمٝم٤م ً
أيمثر حيٛمؾ ذم جمٛمرشمف"ٟم٤مرة" ًمٓم٤مًمٌٞمٝم٤م ُمـ ُمدظمٜمل اًمٜم٤مرضمٞمٚم٦م .ختػ اًمْمقو٤مء إذا ُم٤م
ُأـمٗمئ٧م إٟمقار ذم اًمّم٤مًم٦م ،ويٌدأ قمرض "اعمٜم٤مفمر" ،وهل أظمٌ٤مر ُمـ ذيم٤مت أضمٜمٌٞم٦م،
يم٤من ومٞمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمٞمقم سمٕمض إٟمٌ٤مء قمـ ُمٚمؽ أًمٌ٤مٟمٞم٤م أمحد زوهمق.
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شمال إظمٌ٤مر ومٞمٚمؿ اًمقردة اًمٌٞمْم٤مء ،ويم٤من سم٤مًم٘مرب ُمٜم٤م ؿمخص طمي اًمٕمرض ُمـ ىمٌؾ
وم٠مظمذ ي٘مص قمغم زُمٞمٚمف ُم٤م ؾمٞم٘مقم سمف سمٓمؾ اًمٗمٞمٚمؿ حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب ...وإذا اٟمخٗمض
مهً٤م ًمٚميورة ،أو ًمًٌ٥م آظمر،
ُمًتقى اًمّمقت ذم اًمٗمٞمٚمؿ ،يم٠من يّمٌح يمالم اعمٛمثؾ ً
قمٚم٧م إصقات ذم اًمّم٤مًم٦م ُمٜم٤مدي ً٦م :صقت صقت...
يمثػما
يمثػما سم٤مًمًٞمٜمام وأوًمٕم٧م هب٤م وأدُمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،وشمٗمقىم٧م قمٜمدي ً
ُأقمجٌ٧م ً

ٍ
قمرض هل٤م ذم طم٤مرم.
قمغم ظمٞمٛم٦م "يمريمقز وقمٞمقاظ" اًمتل ؾمٌؼ زم طمْمقر

إصمر ٟمج٤مطمل ذم ُمً٤مسم٘م٦م اًمٙمراد اعمج٤مٟمٞم٦م شمريم٧م أظمل حمٛمق ًدا ذم اًمٖمروم٦م اًمتل
هن٤مرا ً
ٓمؼ أظمل اًمقطمدة ،وقم٤مٟمك
وًمٞمال .مل ُي ْ
اؾمت٠مضمرٟم٤مه٤م واٟمت٘مٚم٧م إمم احلٞم٤مة ذم اعمدرؾم٦م ً
يمثػما واوٓمرسم٧م دراؾمتف ومرؾم٥م ذم ص ِّٗمف وشمرك اعمدرؾم٦م.
ً
وُمذ ُىمٌٚم٧م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمٚم ًّٞم٤م ذم اًمتجٝمٞمز ،اٟمتٔمؿ أُمري ذم احلٞم٤مة اًمٚمٞمٚمٞم٦م ،ومل أقمد أًمت٘مل ذم
اعمدرؾم٦م أظمل حمٛمق ًدا ورومٞم َ٘م ْٞمف اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م ُمٕمف ذم قم ّٚمٞم٦م اعمِم٤مرىم٦م ،قمٌد اهلل ضمًقُم٦م
وُمّمٓمٗمك رؿمٞمد (رام محداين) وم٘مد هم٤مسم٤م قمٜمل.
أُم٤م طمًٞم٥م يمٞم٤مزم وم٘مد يمٜم٧م أراه يم٤مًمٗمراؿم٦م يٜمت٘مؾ سملم مجقع اًمٓمالب ،ظمٗمٞمػ اًمٔمؾ
دىمٞمؼ اعمالطمٔم٦م ،يّمقغ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف ُمـ ُمِم٤مهد سم٘مقاًم٥م ؾم٤مظمرة حمٌٌ٦م .وًم٘مد مجٕمتٜمل هبؿ
ٍ
قم٘مقد ُمـ اًمزُمـ ،طمًٞم٥م يمٞم٤مزم إدي٥م اًمٙم٤مشم٥م،
إي٤مم ذم دُمِمؼ سمٕمد أيمثر ُمـ صمالصم٦م
ضمًقُم٦م خترضم٤م ُمـ يمٚمٞم٦م
ًمف ُمدرؾم٦م ذم إدب واًمٙمت٤مسم٦م ،وُمّمٓمٗمك رام محداين وقمٌد اهلل ّ
اًمْمٌ٤مط و٤مسمٓملم ،صمؿ ؾمٛمٞم٤م ذم قمٝمد اًمقطمدة اًمًقري٦م اعمٍمي٦م حم٤مومٔمل محص واًمالذىمٞم٦م،
ُمديرا عمنموع دُمر اًمًٙمٜمل اًمذي يم٤من
ًم٘مٞم ُتٝمام ذم دُمِمؼُ ،مّمٓمٗمك رام محداين
ً
ُمًتِم٤مرا ىم٤مٟمقٟم ًّٞم٤م ذم
ُمٝمد ًدا سم٤مٓهنٞم٤مر واًمْمٞم٤مع وم٠مٟم٘مذه وأمتف سمٜمج٤مح ،وقمٌد اهلل ضمًقُم٦م
ً
وزارة اًمدوم٤مع.
وأُم٤م أظمل حمٛمقد وم٘مد يم٤مومح سمّمؼم وؿمج٤مقم٦م ،وم٠مشم٘مـ اًمٗمرٟمًٞم٦م وشمٕمٚمؿ اًمٚمٖمتلم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م
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وو ِّزم ُمراىمٌ٦م آصم٤مر حم٤مومٔم٦م طمٚم٥م وُمٜمٓم٘م٦م طم٤مرم ،ومٙم٤مٟم٧م ًمف ايمتِم٤موم٤مت أصمري٦م
واًمني٤مٟمٞم٦مُ ،
وؾمجٚم٧م ايمتِم٤موم٤مشمف ذم جمٚم٦م
ُمٜمٝم٤م يمٜمٞمً٦م ذم إـمالل اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م دارة قمزة،
ّ
اًمٕم٤مدي٤مت اًمًقري٦م وذم وصم٤مئؼ اًمٕم٤ممل أصم٤مري ضمقرج ؿم٤مًمٞمٜمٙمق ذم يمت٤مسمف قمـ اعمدن اعم ّٞمت٦م
اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اًمٌٞمزٟمٓمٞم٦م ذم ؾمقري٦م اًمِمامًمٞم٦م ،وىمد أهداه ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم جمٚمديـ
وخٛملم ،وأؿم٤مر ذم إهدائف ًمف إمم ُمٜم٤مىمٌف ذم أصم٤مر.
وأُم٤م أظمل إسمراهٞمؿ اًمذي يم٤من يِمٖمؾ اًمٖمروم٦م إظمرى ُمـ اًمٕم ّٚمٞم٦م ،وم٘مد اٟمتً٥م إمم يمٚمٞم٦م
احل٘مقق ـم٤مًم ًٌ٤م إمم ضم٤مٟم٥م قمٛمٚمف اعم١مىم٧م ذم ُم٤مًمٞم٦م ىمْم٤مء قمزاز .ويم٤من يمٚمام ؾم٤مومر ُمٜمٝم٤م إمم
اًمٙمٚمٞم٦م ذم دُمِمؼ ،يٛمر يب ويتٗم٘مد أطمقازم ذم اًمتجٝمٞمز ،هق ُمـ ظم٤مرج ؾمقره٤م وأٟم٤م ُمـ
داظمٚمف وسم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٌ٤مب .واًمًقر احلجري هٜم٤مك ُمٜمخٗمض يٕمٚمقه ؿمٌؽ ُمٕمدين ُمريح
ًمٚم٘م٤مء اًمزائريـُ .م٤م يم٤من أمجؾ ُمـ شمٚمؽ اًمٚم٘م٤مءات اخل٤مـمٗم٦م وٓ أوىمع ذم اًمٜمٗمس .يم٤مٟم٧م
دمٛمٕمٜمل سمف ُمـ ظمالل ؿمٌؽ اًمًقر ،ويم٤مٟم٧م قمغم ِىم ٍَمه٤م دمٛمع ومرطم٦م اًمٚم٘م٤مء وهبجتف،
وأؾمك اًمٗمراق وًمققمتف.
أيْم٤م أشمٗم٘مده قمغم ـمري٘متل :أٟمّم٧م ًمًامع ٟمؼمات صقشمف وأصٖمل حلديثف،
ويمٜم٧م أٟم٤م ً
طم٥م اًمِمٌ٤مب" ُمـ آصم٤مر قمغم
وأشم٠مُمؾ ُمٚم ًّٞم٤م ىمًامت وضمٝمف ويم٠مين أشمٗم٘مد ومٞمٝم٤م ُم٤م شمرك " ّ
ظمدّ يف ،وأشمٗم٘مد اًمٜمُّدوب ذم ؿمٗمتف اًمٕمٚمٞم٤م وطم٤مضمٌف ،شمٚمؽ اًمتل يٙم٤مد ٓ يٛمٞمزه٤م ذووه .وم٢مذا
طم٤من وىم٧م اًمًٗمر يقدقمٜمل ويٜمٓمٚمؼ إمم حمٓم٦م اًم٘مٓم٤مر ،وم٠مشمٌٕمف سمٜمٔمري وأٟم٤م أشم٠مُمؾ ُمِمٞمتف
وىمدّ ه إمم أن يٖمٞم٥م شم٤مر ًيم٤م ًمٕم٤ممل اًمذيمري٤مت دوره .يم٤مٟم٧م زي٤مراشمف اًم٘مٚمٞمٚم٦م واًم٘مّمػمة شمٚمؽ،
أيْم٤م ذم اًمتجٝمٞمز.
هل اًمقطمٞمدة ُمـ إهؾ ،سمؾ ُمـ همػمهؿ ً
ؿمٌ٤مب
وضمًام ،وذم صٗمٜم٤م ،اًمّمػ اًمً٤مدس،
أصٖمر زُمالئل ؾمٜمًّ٤م
يمٜم٧م ذم اًمتجٝمٞمز
ُ
ٌ
ً
َ
ضمً٤مم َو َظم َط اًمِمٞم٥م رؤوس سمٕمْمٝمؿُ ،مٜمٝمؿ ُمـ يدظمـ اًمتٌغ ظمٚمً٦م ذم دورات اعمٞم٤مه،
ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ ؿم٤مب ُمتزوج يتقامم همٞم٤مسمف أؾمٌققم ًّٞم٤م ًمٚم٘م٤مء زوضمتف ذم سمٚمده.
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اًمت٘مٞم٧م ذم اًمتجٝمٞمز حمٛمقد طمريت٤مين زُمٞمكم ذم ُمدرؾم٦م طم٤مرم ويم٤من ُمٕمل ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمٚم ًّٞم٤م ذم
اًمتجٝمٞمز وشمقـمدت اًمّمداىم٦م سمٞمٜمٜم٤م ومٞمٝم٤م .ويم٤من سملم أصدىم٤مء احلٞم٤مة اًمٚمٞمٚمٞم٦م هِم٤مم درويش
أيْم٤م ،إٓ أٟمف يم٤من يدظمـ ذم ص٤مٓت اًمًٞمٜمام
وضمًٛمف ؿمٌٞمف سمجًٛمل وىمد يٙمقن ُمـ ؾمٜمِّل ً
قمٜمدُم٤م ُشمٓمٗم٠م إٟمقار ومٞمٝم٤م ويم٤مد جيرين ذم ؾمـ ُمٌٙم ٍ
ّرة إمم ومئ٦م اعمدظمٜملم.
ٍّ
وُمـ أصدىم٤مء احلٞم٤مة اًمٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٤مُمل ؿمٛمس اًمديـ (ٟم٤مُمل قمثامن ومٞمام سمٕمد) وهق ُمـ أصؾ
ذيمز ،ويم٤مٟم٧م ُمٔم٤مهر اًمروم٤مهٞم٦م واًمدٓل سم٤مدي ً٦م قمٚمٞمف ،وم٘مد اصٓمح٥م ُمٕمف دراضم٦م
ً
شمٚمٛمٞمذا ٕظمل حمٛمد وم٤مئؼ ذم ضمراسمٚمس .وىمد طمٔمٞم٧م ُمٕمف سمرقم٤مي٦م ؿم٤مسملم
هقائٞم٦م ويم٤من
ٍ
ّ
يٛم٧م إًمٞمٝمام سمّمٚم٦م،
ُمٝمذسملم ُمـ
أصقل ذيمًٞم٦م هم٤مًم ًٌ٤م ،يم٤مٟم٤م ذم صػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م ،ويم٤من ّ
سم٤مؾمٛم ْٞمٝمام وأٟم٤م ذم أُم٤مٟم٦م اعمجٛمع ،رومٞمؼ اًمدراؾم٦م ذم اًمًٚمٓم٤مين ٟم٤مُمل قمثامن ،إهنام
ذيمرين
َ
قمزت رؿمٞمد وـمٚمٕم٧م طمًـً ،م٘مٞمٜم٤م ُمٜمٝمام طمد ًسم٤م ورقم٤مي٦م.
شمٕمروم٧م "اعمٔم٤مهرات" (اًمتٔم٤مهرات) وُم٤م يراوم٘مٝم٤م ُمـ
وذم ؾمٜمتل إومم ذم اًمتجٝمٞمز ّ
ُمٓم٤مردة ىمقات إُمـ .وذم ذيمرى وقمد سمٚمٗمقر ظمٓم٥م ومٞمٜم٤م ـم٤مًم٥م ذم صػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م
ّ
اًمث٤مٟمٞم٦م ووع ً
وأـمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ذوم٦م أطمد اعمٜم٤مزل ،ىم٤مًمقا إن
قم٘م٤مٓ ويمقوم ّٞم ً٦م سمٞمْم٤مء قمغم رأؾمف
اؾمٛمف حمٛمد اًمٗم٤موؾ ،أًم٘مك ذم ظمٓم٤مسمف ىمّمٞمدة ٓ أزال أذيمر ُمٜمٝم٤م هذا اًمٌٞم٧م:
ىمارر اًمادم
قمٞمًقي اخلٚماؼ
إن يٙمااااـ ـمااااف ٟمٌ ّٞماااال وم٠مٟماااا٤م
ّ
ُم١ميمدً ا أن اًمديـ هلل واًمقـمـ ًمٚمجٛمٞمع ،وهق اًمِمٕم٤مر اًمذي ُرومع ذم شمٚمؽ إي٤مم جلٛمع
ؿمٛمؾ اعمقاـمٜملم ُمـ اعمًٚمٛملم واعمًٞمحٞملم ،وىمد ًم٘مٞمتف سمٕمد ٍ
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ أؾمت٤م ًذا ذم
يمٚمٞم٦م احل٘مقق.
وُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز ُمدرؾم٦م سمٜم٤مه٤م اًمٕمثامٟمٞمقن ذم قم٤مم  0781هلذه اًمٖم٤مي٦مُ ،مدرؾم٦م هن٤مري ً٦م
ًمٞمٚمٞم٦م ،وهل ذم ـمرازه٤م وهٜمدؾمتٝم٤م وطمٞمدة ذم ؾمقري٦م ُمـ طمٞم٨م اعمًتقى واهلٜمدؾم٦م
وآشمً٤معُ .ظم ِّّمص اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين (اًم ُٕمٚمقي) ًمإلدارة اًمٕمٚمٞم٤مً :مٚمٛمدير وُمٕم٤موٟمٞمف واعمٙمتٌ٦م

66

وىم٤مقم٦م اعمح٤مضات ،وًمٚمحٞم٤مة اًمٚمٞمٚمٞم٦م :عمٝم٤مضمع اًمٓمالب واعمراىمٌلم ،اًمٚمٞمٚمٞملم ُمـ اًمٜم ّٔم٤مر
واًمٕم٤مُمٚملم ذم ٟمٔم٤موم٦م اعمٝم٤مضمع وـمالهب٤م.
وٓ أزال أذيمر شمٚمؽ اًمًٞمدة اًمتل يم٤مٟم٧م هتتؿ سمٜمٔم٤موم٦م أهشمٜم٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وهمًٞمؾ صمٞم٤مسمٜم٤م
ويمل ىمٛمّم٤مٟمٜم٤م ،إهن٤م "يم٤مشمريٜم٤م" يم٤مٟم٧م أسمرز ُمٙمٚمٗم٤مت هذه اعمٝمٛم٦م .ويم٤من أسمق حمٛمد يتقمم
ّ
اًم٘مقي اًمًٛمٞمؽ
إي٘م٤مفمٜم٤م ُمع اًمٜم٤مفمر اعمراىم٥م اًمٚمٞمكم .يم٤مٟم٧م أروٞم٦م هذا اًمٓم٤مسمؼ ُمـ اخلِم٥م
ّ
ومٞمً٤مقمد قمغم شمْمخٞمؿ صقت وىمع أىمدام اًمً٤مئريـ قمٚمٞمف ُمـ اًمٓمالب ،وٓؾمٞمام أوًمئؽ
اًمذيـ يًتٕمدون "سم٤مًم٘مٌ٘م٤مب" ًمّمالة اًمّمٌح ذم ُمًجد اعمدرؾم٦م .إن وجٞم٩م طمريمتٝمؿ
جير اًمٜم١موم ُمـ ومراؿمف .وم٤مًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي أو اًمث٤مين إذن ص٤مًمح ذم اًمٜمٝم٤مر ًمإلدارة اًمٕمٚمٞم٤م
ّ
هلدوئف ،وُمٗمْمؾ هل٤م قمغم اًمٓم٤مسمؼ إريض اًمذي حيتْمـ اًمٓمالب وضمٚمٌتٝمؿ.
يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ يمؾ أؾمٌقع خمّمّم٦م ًمٚمًٞمٜمام وًمٚمحاممٟ ،مرشم٤مدمه٤م مج٤مقم٤مت،
وحتٛمؾ ُمً١موًمٞم٦م قمدم شمنب ٍ
ُ
أطمد ُمـ اعمجٛمققم٦مٕ ،طمد اًمٓمالب ُمـ اًمّمٗمقف اعمت٘مدُم٦م
ّ
أو عمً١مول ُمـ اإلدارة .وىمد يراوم٘مٜم٤م إمم اًمًٞمٜمام "اًمٜم٤مفمر" اعمً١مول قمـ اًمٜمٔم٤مم ً
ًمٞمال،
ويتٗمؼ قم٤مد ًة ُمع إدارة اًمًٞمٜمام قمغم ىمٌقل ٍ
قمدد ُمـ أومراد اعمجٛمققم٦م جم٤م ًٟم٤م.
ُ
ٍ
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٓمالب اًمٗمٞمٚمؿ اًمِمٝمػم "ذه٥م ُمع اًمريح"
ذم ؾمٜمتل إومم ؿم٤مهدت ُمع
ُمٚمقن طميت قمروف .يمذًمؽ
وهق إمم ضم٤مٟم٥م ىمٞمٛمتف اًمٗمٜم ّٞم٦م أول ومٞمٚمؿ ـمقيؾ وأول ومٞمٚمؿ ّ
طميت قمرض اًمٗمٞمٚمؿ اًمٗمرٟمز "إين أهتؿ" ،ويم٤مٟم٧م ـمٌقل احلرب شمدق سم٘مقة ،ويم٤مٟم٧م
اعمٜم٤مفمر اًمتل شمًٌؼ اًمٗمٞمٚمؿ شمِم٤مرك ذم ّ
دق اًمٓمٌقل ،ومٙم٤مٟم٧م شمٕمرض ظمط ُم٤مضمٞمٜمق قمغم
احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم أعم٤مٟمٞم٤م وومرٟمً٤م ،واقمتداءات "اعمحقر" أعم٤مٟمٞم٤م وإيٓم٤مًمٞم٤م ذم أورسم٤م
وٓؾمٞمام دظمقل اجلٞمش إعم٤مين سمقًمقٟمٞم٤م.
صمؿ ُأقمٚمٜم٧م احلرب وم٤مطمتؾ اًمٗمرٟمًٞمقن ذم اًمّمٞمػ ُمدرؾمتٜم٤م ،ومٕمدٟم٤م ذم سمداي٦م اًمًٜم٦م
اًمدراؾمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م (ُ )31/28مٌٕمديـ إمم ُمدرؾم٦م اسمتدائٞم٦م أظمٚمٞم٧م ُمـ ـمالهب٤م ًمتًتققمٌٜم٤م،
سمٕمٞمدً ا قمـ ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز اًمقاؾمٕم٦م اًمتل سمٜمٞم٧م ًمتٙمقن ُمدرؾم٦م ًمٞمٚمٞم٦م هن٤مري٦م.
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شم٘مع هذه اعمدرؾم٦م ،اًمتل شمٕمرف سمٛمدرؾم٦م اعمحٛمص أو اًمٕمروم٤من ،ذم طمٚم٥م اًم٘مديٛم٦م،
ٍ
ُم٘مرسم٦م ُمـ جمٛمققم٦م أؾمقاىمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م ،ذم ٍ
زىم٤مق ُمتٗمر ٍع قمـ ؾمقق اًمٕمٚمٌٞم٦م أو اًمزرب
قمغم
اًمذي يٜمتٝمل سمٌ٤مب يٖمٚم٘مف طم٤مرس اًمًقق ً
ًمٞمال وي١مدي ذم اًمٜمٝم٤مر إمم اًمٓمريؼ اًمذي حيٞمط
سم٤مًم٘مٚمٕم٦م.
سمًقر ٍ
ٍ
قم٤مل يٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل وحيجٌف قمـ اًمٜمٔمر،
ُمًقرة
واعمدرؾم٦م
ّ
وشمتقؾمٓمٝم٤م سم٤مطم٦م و ّٞم٘م٦م ُمٙمًقة سم٤مًمٌالط ،ويتّمؾ هب٤م ُمٚمحؼ ؾم ّٞمئ اعمداظمؾ و ّٞمؼ يمثػم
آًمتٗم٤مف .وذم هذا اعمٚمحؼ شمٙمدّ س اًمٓمالب اًمٚمٞمٚمٞمقن ،و ُأقمدّ ُمٝمج ًٕم٤م هلؿ ٓ .أذيمر ُم٤مذا
ّ
طمؾ سمٙم٤مشمريٜم٤م وأيب حمٛمد ورهٓمٝمام ،وٓ أذيمر أيـ يم٤من اعمٓمٕمؿ ذم هذه اعمدرؾم٦م.
سمٕمد زه٤مء ٍ
ؿمٝمر ٟم٘مٚم٧م ُمٝم٤مضمع ـمالب اًمّمٗمقف اًمدٟمٞم٤م ،أي صٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م ويمٜم٧م
ُمٜمٝمؿ ،إمم ٍ
دار ذم حمٚم٦م اًمٌ٤مب إمحر ،قمغم سمٕمد زه٤مء يمٞمٚمقُمؽميـ اصمٜملم ُمـ اعمدرؾم٦مٟ .متٚم٘مك
اًمدروس ذم اعمدرؾم٦م وٟمٓم٤مًمع ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مًمٕم٤مت ُمً٤مئٞم٦م وصٌ٤مطمٞم٦م ،وٟمتٜم٤مول وضمٌ٤مت ـمٕم٤مُمٜم٤م
اًمثالث ،وٟمخرج ذم اًمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمد اعمٓم٤مًمٕمتلم اعمً٤مئٞمتلم ُمتقضمٝملم َر َُم ًال إمم اًمٌ٤مب إمحر
ًمٜم٘ميض سمٕمض اًمً٤مقم٤مت ذم ُمٝم٤مضمٕمٜم٤م.
ّ
طمؾ اًمريمض ُمـ اعمدرؾم٦م إمم اًمٌ٤مب إمحر واًمٕمقدة إمم اعمدرؾم٦م ذم اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر
حمؾ ُمٕمٔمؿ اًمٜمِم٤مط اًمري٤ميض .يم٤من طم٤مرس اًمًقق يٗمتح اًمٌ٤مب ذم اًمذه٤مب واإلي٤مب ٕٟمٜم٤م
ٟمخرج ُمـ اعمدرؾم٦م ذم اًمٔمالم وٟمٕمقد إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ ذوق اًمِمٛمس ًمٜمًتٙمٛمؾ ُمٓم٤مًمٕم٤مشمٜم٤م
ٍ
صٌ٤مطم٤م.
صٌ٤مطمٞم٦م وًمٖمًؾ وضمقهٜم٤م وشمٜم٤مول ومٓمقرٟم٤م ىمٌؾ ُمققمد اًمدرس ذم اًمث٤مُمٜم٦م
سمٛمٓم٤مًمٕم٦م
ً
ومقه٦م
وذم ؿمت٤مء طمٚم٥م اًم٘م٤مد يتجٛمد اعم٤مء ذم اًمّمٜم٤مسمػم ،ومٜمُدظمؾ أص٤مسم َٕمٜم٤م اًمّمٖمػمة ذم ّ
اًمّمٜمٌقر ًمٙمن اجلٚمٞمد اعمتِمٙمؾ ومٞمٝم٤م .يمٜم٤م ٟمرشمٕمد ُمـ اًمؼمد ذم اعمٝم٤مضمع وٟمرشمٕمد ُمٜمف ذم
ومراؿمٜم٤م دىم٤مئؼ قمديدة .رهمؿ هذه اًمّمٕمقسم٤مت يمٜمّ٤م ٟمخٚمؼ ذم اعمٝم٤مضمع أضمقاء اًمتًٚمٞم٦م واعمرح
سمرواي٦م ُم٤م ضمرى سملم سمٕمض اًمٓمالب وأؾم٤مشمذهتؿ ،وذم ُمٝمجٕمٜم٤م اًمّمٖمػم يم٤من أطمد زُمالئٜم٤م
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جيٞمد اًمٖمٜم٤مء واًمرىمص ،ومٞمخؽمع إحل٤من ًمٞمحريمٜم٤م ويدظمؾ اًمنور قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ،إذ ٓ ؾمٞمٜمام
هٜم٤مك وٓ يمريمقز.
إهن٤م اًمًٜم٦م إومم ذم احلرب ،وم٤مًمتٕمتٞمؿ يٕمؿ اًمِمقارع ويِمتد احلذر ُمـ اخلروج ً
ًماٞمال
إٓ ذم مجااقع همٗمااػمة يمجٛمققمٜماا٤م .قمٜماادُم٤م ٟم٘مٓمااع اًمٓمريااؼ سماالم اعمدرؾماا٦م واًمٌاا٤مب إمحاار،
ٍ
سمّما٤مومرة
يت٘مدُمٜم٤م ُمراىم٥م ويٚمحؼ سمٜم٤م آظمر يتٗم٘مد اعمتخٚمٗملم وحيٛمٞمٝمؿ ،ويماؾ ُماٜمٝمام ُمازود
ًمٚمتٜمٌٞمف واًمتحذير .يمٜمّ٤م ٟمرى ذم اًمٌ٤مطم٦م اًمقاؾمٕم٦م جل٤مُمع اًمٕم٤مدًمٞم٦م ،ضمٜمقب اعمدرؾما٦م وىمريًٌا٤م
ُمٜمٝم٤مُ ،متٜم ّٗم ًً٤م ًمٜم٤م ٟمتٛمتع ومٞمٝم٤م سمدفء اًمِمٛمس واحلريم٦م ،ويرى ذم اجل٤مُمع يماؾ ُماـ يٓمٚما٥م
اهلدوء واًمٕمزًم٦م ُُمٜمٞمتف ًمٚمدراؾم٦م ،ومٞمحتؾ اًمًٌّ٤مىمقن ُمٜم٤م زواي٤مهؿ ومٞمف ُمٜماذ شمٌ٤مؿماػم اًمرسمٞماع،
وجيقسمااقن أروىماا٦م اجلاا٤مُمع سمٕمااد اًمّمااالة ،وهااؿ يًااتذيمرون ُماا٤م ىماارؤوه ،ويتااذايمرون ذم
اعمًتّمٕم٥م ُمـ اًمدروس.
ًم٘مد يم٤من ضم٤مُمع اًمٕم٤مدًمٞم٦م ظمػم ُم٤م ًم٘مٞمٜم٤مه ذم ُمدرؾم٦م اعمحٛمص .مل ِ
شمٜمتف ؾمٜمتٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م
هذه ىمٌؾ أن يٖمزوٟم٤م اًم٘مٛمؾ واجلرب ،ويمالمه٤م ُمـ ٟم٘مص اًمٜمٔم٤موم٦م .أذيمر أن ص٤مٟمٕمل
احلٚمقي٤مت يم٤مٟمقا يًتٕمٞمٜمقن سم٤مًمٕمًؾ يْم٤مف إمم اًمًٙمّر إمحر اًمرـم٥م اًمذي يّمٕم٥م
احلّمقل قمٚمٞمف رهمؿ رداءشمف.
قمدٟم٤م ُمع سمدء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م اجلديدة ( )0830/0831إمم ُمدرؾمتٜم٤م ،إمم سمٞمتٜم٤م ،إمم
اًمتجٝمٞمز أو اًمًٚمٓم٤مينً .م٘مد اقمت٤مض ـمالب اًمّمٗمقف إومم وهؿ صٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م ،ويمٜم٧م
ُمٜمٝمؿ ،سم٤مًمتجٝمٞمز ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمٕمٚمؿ ،قمـ سمٕمض ُم٤م ظمنوه :دفء إهة وطمٜم٤من اًمقاًمديـ
ٍ
سمحٜم٤من هؿ ص٤مٟمٕمقه،
ورقم٤ميتٝمام ،ومجٛمٕمتٝمؿ ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز ذم اًمٖمرسم٦م واطمتْمٜمتٝمؿ
سم٤مًٕمٗم٦م ذم اًمٖمرسم٦م قمـ إهؾ ،مجٕمتٝمؿ يمام يم٤من جيٛمٕمٝمؿ اًمٌٞم٧م ،ومقضمدوا ومٞمٝم٤م سمٕمض
ٛم٧م حمٌ ُتٝم٤م ذم ىمٚمقهبؿ واؿمتد شمٕمٚم٘مٝمؿ هب٤م .ومل شمٗمٚمح ُمدرؾم٦م اعمحٛمص ذم
اًمٕمقض ،ومٜمَ ْ
شمٜمٛمل ومٞمٜم٤م
اًم٘مٞم٤مم سمدور اًمتجٝمٞمز ٕهن٤م مل حتتْمٜمٝمؿ ًمٞمؾ هن٤مر ،وًمرسمام يم٤من ؾمٞمت٤مح هل٤م أن ّ
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وشمرؾمخ
اًمً٧م اًمٌ٤مىمٞم٤مت ًمٜم٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي،
اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمزًم٦م ًمق ىمْمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًمًٜمقات
ّ
ّ
ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ذيمرى ُم١معم٦م ،قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ شمٚمؽ اًمتل همرؾم ْتٝم٤م ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز.
مل أقمد أذيمر ممـ يم٤مٟمقا ذم ُمدرؾم٦م اعمحٛمص أيمثر ُمـ أؾمت٤مذيـ اصمٜملم ،اًمِمٞمخ ـم٤مهر
قمام إذا يمٜم٤م ٟمزن سمٞم٧م اًمِمٕمر سم٘مٞم٤مس ؿمٓمريف سمٕمقد اًمٙمؼمي٧م،
اًمٙمٞم٤مزم اًمذي يم٤من يتً٤مءل ّ
وإؾمت٤مذ قمٌد اًمقه٤مب أدهؿ اًمذي قمٚمٛمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويم٤من ً
ُمث٤مٓ ًمألٟم٤مىم٦م .أُم٤م
إؾمت٤مذ قم٘مٞمكم ُمٕمٚمؿ اعمقؾمٞم٘م٤م ،ومٙم٤من ُيدظمؾ قمغم ىمٚمقسمٜم٤م سمٕمض ٟمًامت احلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م،
ٍ
همروم٦م
قمٜمدُم٤م ٟمًٛمع ُمـ ُسمٕمد ىمّمٞمدشمف "ًمٞمغم" يٖمٜمِّٞمٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ُمـ ـمالب اًمٌٙم٤مًمقري٤م ذم
ٍ
ُمٜمٕمزًم٦مً .مٞمغم يم٤مٟم٧م اًمّمٚم٦م اًمقطمٞمدة سم٤محلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وأطم٤مؾمٞمًٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م اعمحٛمص.
قمدٟم٤م إمم اًمتجٝمٞمز وقم٤مد ُمٕمٜم٤م أسمق حمٛمد وـمٌٚمف ،وقم٤مد سمِمػم أومٜمدي إمم همرومتف حت٧م
اًمدرج ًمٞمس سمٕمٞمدً ا قمـ اًمٓمٌؾ ،وقم٤مد حتًلم أومٜمدي واًمٜم ّٔم٤مر (اعمقضمٝمقن) ،وقم٤مد أؾم٤مشمذشمٜم٤م
ويم٠مهنؿ مل يٙمقٟمقا ُمٕمٜم٤م ذم اعمحٛمص ،قم٤مدوا إًمٞمٜم٤م ُمع اعمدرؾم٦م .إن اًمِمٕمقر سم٤مًمٖمرسم٦م ـمٖمك ذم
ؿمٕمقرا سم٤مًمْمٞم٤مع.
اعمحٛمص ،طمتك أوحك
ً
قمدٟم٤م إمم اًمتجٝمٞمز وقمدٟم٤م إمم اًمتٔم٤مهرات طمتك يم٤مدت شمّمٌح طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م ذم
اًمتجٝمٞمز شمٔم٤مهرات واًمتحْمػم هل٤م .ويم٤مٟم٧م اًمدروس شمتخٚمؾ أوىم٤مت اًمتحْمػم
ًمٚمتٔم٤مهرات ،وىمد اٟمخٗمض قمدد أي٤مم اًمدراؾم٦م ذم سمٕمض اًمًٜمقات طمتك ىم٤مرب صمامٟملم يق ًُم٤م
وم٘مط ،واؿمتد شمقاشمر اعمٔم٤مهرات ذم اًمًٜمقات  0830و  0833و .0834
ىمٌؾ دظمقل ىمقات احلٚمٗم٤مء ؾمقري٦م ،يم٤من اًمقضمقد اًمٗمرٟمز ومٞمٝم٤م شم٤مسم ًٕم٤م حلٙمقُم٦م (ومٞمٌم)
اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ قمغم دمٛمٞمع احلٌقب وإرؾم٤مهل٤م إمم ومرٟمً٤م .وأٟمِم٠مت "ُمّمٚمح٦م اعمػمة"
يمثػما واٟمتنم اًمٗم٘مر ،وأصٌح ؿمٕم٤مر
ًمْمٌط طمريم٦م حم٤مصٞمؾ احلٌقب ،وم٤مرشمٗمٕم٧م أؾمٕم٤مره٤م ً
ومئ٤مت ؾمقري٦م قمديدة واًمرأي اًمٕم٤مم صمقرة
ظمٌزا ًمٜم٤م"ً ،مذًمؽ ٟم٤مست
ٌ
اعمٔم٤مهرات "ٟمريد ً
أضم٩م اًمٜم٘مٛم٦م قمغم
رؿمٞمد قم٤مزم اًمٙمٞمالين ذم اًمٕمراق قم٤مم  .0830إن ومِمؾ شمٚمؽ اًمثقرة ّ
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اًمٗمرٟمًٞملم وأصم٤مر قمٜمػ اعمٔم٤مهرات اًمتل أدت ذم آذار ( )0830إمم إص٤مسم٦م اًمٓم٤مًم٥م
ُمّمٓمٗمك اًمٜمٕمً٤مين سمرص٤مص٦م ذم رأؾمف ذم ُمٔم٤مهرات ىم٤مده٤م أؾم٤مشمذة اًمتجٝمٞمز اًمِمٞمخ ـم٤مهر
يمٞم٤مزم ووهٌل احلريري وؿمٙمٞم٥م اجل٤مسمري.
ٍ
ٍ
يمثٞمػ ُمـ
طمّم٤مر دام ؾم٤مقم٤مت .ويمٜم٧م ُمع ًمٗمٞمػ
دظمؾ اًمٗمرٟمًٞمقن اًمتجٝمٞمز سمٕمد
اًمٓمالب ذم اًمٌٝمق اًمقاؾمع دم٤مه ُمدظمؾ سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م ،واًمٌٝمق يٜمتٝمل ذم ـمرومٞمف سمدرج إمم
ٍ
ًمدقمقة ُمـ اعمدير
دمٛم ُٕمٜم٤م ذم اًمٌٝمق اؾمتج٤مسم ً٦م
اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي .مل أقمد أذيمر :هؾ يم٤من ُّ
ِ
ًمدقمقة جلٜم٦م اًمٓمالب؟
إؾمت٤مذ ه٤مؿمؿ اًمٗمّمٞمح اًمذي يم٤من ي٘مػ دم٤مه هن٤مي٦م اًمدرج ،أم
و٤مسمط ومرٟمز صٕمد اًمدرج واحلدي٨م ٍ
ٌ
ضم٤مر سمٞمٜمف وسملم إؾمت٤مذ
دمٛم َٕمٜم٤م
وأظمذ ّ
يِمؼ ُّ
اًمٗمّمٞمح ،وآٟمٗمٕم٤مل ٍ
سم٤مد قمغم وضمٝمف ،وعم٤م أصٌح ىمري ًٌ٤م ُمٜمف ضسمف قمغم وضمٝمفً .م٘مد يم٤مٟم٧م
شمٚمؽ أيمثر ُمـ ضسم٦م قمغم وضمف ٍّ
يمؾ ُمٜم٤م ،وىمد زاد اطمؽماُمٜم٤م ًمألؾمت٤مذ اًمٗمّمٞمح.
يم٤من زُمٞمٚمٜم٤م ٟم٤مدر قمٓم٤مر وهق ـم٤مًم٥م هن٤مري ي٠مشمٞمٜم٤م سم٤مجلديد ُمـ أظمٌ٤مر احلرب صٌ٤مح ِّ
يمؾ
يقم ،ويم٤مٟم٧م ىمٚمقسمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ُمع اعمحقر ،إٟمف قمدو أقمدائٜم٤م ومرٟمً٤م وإٟمٙمٚمؽما واًمّمٝم٤ميٜم٦م ذم
ومٚمًٓملم ،وومج٠مة اٟم٘مٚم٥م رأي زُمٞمٚمٜم٤م ٟم٤مُمل ؿمٛمس اًمديـ (ٟم٤مُمل قمثامن ومٞمام سمٕمد) وأصٌح
يرى أن اعمحقر ؾمٞمخن احلرب ،وأظمذ يٕمتكم ؾمدّ ة إطمدى ٟمقاومذ ىم٤مقم٦م اعمٓم٤مًمٕم٦م ىمٌ٤مًم٦م اًمٜم٤مومذة
اًمتل يم٤من يٕمتكم ؾمدّ هت٤م ٟم٤مدر قمٓم٤مر ويمؾ ُمٜمٝمام يداومع قمـ رأيف .يم٤مٟم٧م إؾمئٚم٦م شمٜمٝم٤مل قمغم
ٟم٤مُمل ُمـ اجلٛمٞمع .أُم٤م ٟم٤مدر ومٙم٤من هم٤مًم ًٌ٤م جيٞم٥م قمـ أؾمئٚم٦م ٟم٤مُملٕ ،ن ىمٚمقسمٜم٤م يم٤مٟم٧م ُمع ٟم٤مدر.
هذا احلقار اًمٞمقُمل أيمًٌٜم٤م ظمؼمة ذم احلرب اًم٘م٤مئٛم٦م وذم ؿم١مون احلرب قم٤مُم٦م.
طمٚم٘م٤مت حتٚمٞمؾ وٟم٘مد إومالم اًمتل َٟمحي قمروٝم٤م
أيْم٤م ذم ىم٤مقم٦م اعمٓم٤مًمٕم٦م
ُ
يم٤مٟم٧م ُشمٕم٘مد ً
ذم أصمٜم٤مء إؾمٌقع وظم٤مص٦م أومالم ًمٞم٤مزم اجلٛمٕم٦م ٕن رواده٤م أيمثر ٟمًٌ ًّٞم٤م ،وشمٕم٘مد هذه
أيْم٤م سمٕمد ظمقض ومريؼ اًمتجٝمٞمز ُمٌ٤مراة ري٤موٞم٦م أو همػمه٤م ُمـ اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م
احلٚم٘م٤مت ً
أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،أو آضمتامقمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمدرؾم٦م ،يم٤مإلضاب قمـ شمٜم٤مول ـمٕم٤مم اعمٓمٕمؿ
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إؿمٕم٤مرا سمٕمدم اًمرو٤م قمام ي٘مدم ومٞمف .وإذا ُم٤م شم٘مرر اإلضاب يدظمؾ اًمٓمالب اعمٓمٕمؿ دون
ً
ٍ
ضمٚمٌ٦م ًمتٛمزيؼ أرهمٗم٦م اخلٌز وم٘مط وخيرضمقن هبدوءِ .
وخيرج اًمٓمالب خمزوٟم٤مهتؿ ُمـ اًمتلم
اعمجٗمػ واجلقز وأٟمقاع اخلٌز ...و ُيِمقى اجلٌـ ذم اخلٌز قمغم همٓم٤مء ُمدوم٠مة احلٓم٥م ذم
ويمثػما ُم٤م يًتٛمر اإلضاب إمم أن يتؿ شم٠مًمٞمػ
اًمِمت٤مء ،ويتٜم٤مول اجلٛمٞمع وضمٌتٝمؿ شمٚمؽ.
ً
حتًـ إوو٤مع وشمنمف قمغم شمٜمٗمٞمذ آشمٗم٤مق.
جلٜم٦م ُمـ اًمٓمالب واإلدارة ّ
يمؾ شمٚمؽ اًم٘مرارات يم٤مٟم٧م ُشمتخذ ذم اضمتامقم٤مت دمري ذم همرف اعمٓم٤مًمٕم٦م .أُم٤م
اإلضاب قمـ اًمدروس واعمٔم٤مهرات ومت٘مرره٤م جل٤من ُمـ اًمٓمالب اًمٚمٞمٚمٞملم واًمٜمٝم٤مريلم،
واًمٙمٌػمة ُمٜمٝم٤م شمِمؽمك ذم دراؾمتٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م اعمدارس اعمِم٤مريم٦م إظمرى ،إٓ أن ُمريمز
اًمث٘مؾ واًمتقضمٞمف يٌ٘مٞم٤من ذم اًمتجٝمٞمز.
دظمٚم٧م ىمقات احلٚمٗم٤مء ؾمقري٦م سمٕمد ىمت ٍ
٤مل ُمع ىمقات ومرٟمً٤م (ومٞمٌم) مل يدم ً
ـمقيال ذم صٞمػ
قم٤مم  ،0830وضب ـمػمان احلٚمٗم٤مء اًم٘مٚمٕم٦م وسمٜم٤مي٦م يم ٌّ٤مسم٦م احلٛمراء ٓقمت٘م٤مدهؿ سمقضمقد
يمثػما
قمًٙمريلم أعم٤من ومٞمٝمام .إٓ أن خم٤موف اًمًٙم٤من ذم طمٚم٥م ُمـ ويالت احلروب ،ضمٕمٚم٧م ً
وآوت دارة قمزة اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مزطملم سمٕمض اًمقىم٧م ،ويم٤من
ُمٜمٝمؿ يٜمزح إمم اًم٘مرى اعمج٤مورة.
ْ
ىمديام إمم طمٚم٥م ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمرزق.
ضم ّٚمٝمؿ ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م إصٚمٞملم ،اًمذيـ ه٤مضمروا أو ه٤مضمر آسم٤مؤهؿ ً
ُمرورا سم٤معمًتٕمٛمرات
وازدادت اجلٞمقش يمث٤موم ً٦م وشمٜمق ًقم٤م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞملم طمتك إؾمؽماًمٞملم
ً
وطمٚم٧م ومرٟمً٤م احلرة سم٘مٞم٤مدة
اإلومري٘مٞم٦م ،وم٤مؿمتد اخلقف ُمـ اٟمتِم٤مر إوسمئ٦م يم٤مًمتٞمٗمقس واجلربَ ،
(ديٖمقل) حمؾ ومرٟمً٤م (ومٞمٌم).
اعمتجٛمٕملم أُم٤مم خمٗمر
وىمد زار ديٖمقل ىمٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من ُم ًّ٤مرا سمدارة قمزة ،و ُقم ِرض قمغم اًمٜم٤مس
ِّ
ٍ
سمٕمدئذ) سمدارة قمزة سمٕمد همروب اًمِمٛمس ذيط ؾمٞمٜمامئل قمـ احلرب
اًمدرك (اًمنمـم٦م
ٍ
قمرض ؾمٞمٜمامئل ومٞمٝم٤م.
اًم٘م٤مئٛم٦م .ويم٤من أول
و َسمٜمَك احلٚمٗم٤مء ُمٓم ً٤مرا سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب اهلقى واحلدود اًمؽميمٞم٦م ،وأصٚمحقا اًمٓمريؼ اًمذي

72

يرسمط ـمريؼ طمٚم٥م أٟمٓم٤ميمٞم٦م سم٤مًمداٟم٤م ومدارة قمزة وم٘مٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من ومٕمٗمريـ ومحٚم٥م ،وقم ٌّدوه،
حل٤م ًمٚمًٞم٤مرات ذم اًمِمت٤مء .وشمؿ ذًمؽ
وأصٌح اًمٓمريؼ ُمـ طمٚم٥م إمم اًمداٟم٤م ومدارة قمزة ص٤م ً
سمٗمْمؾ ظمقف احلٚمٗم٤مء ُمـ دظمقل شمريمٞم٤م احلرب ،وآؾمتٞمالء قمغم طمٚم٥م سمًٝمقًم٦م قمـ ـمريؼ
ٍ
ىمقات
أٟمٓم٤ميمٞم٦م طمٚم٥م اًمدوزم .واؾمتخدم احلٚمٗم٤مء  -قمغم اًمنميط احلدودي قمغم إىمؾ -
أهٚمٞم ً٦م ُم١مىمت ً٦م قمروم٧م سم٤مؾمؿ "ُم ّٚمٞمس" أو ُمٞمٚمٞمِمٞم٤م ،حلٗمظ إُمـ واعمً٤مقمدة ذم سمٕمض ؿم١مون
ُمِم٤مريع اًمدوم٤مع يمٓمرق اعمقاصالت.
ذم قم٤مم  0831اٟمتنم وسم٤مء اًمتٞمٗمقس ،وإوسمئ٦م شمٜمتنم سمنقم٦م ذم اًمتجٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م
ٍ
إضمراءات
اًمٙمثٞمٗم٦م يم٤مجلٞمقش واعمدارس اًمٚمٞمٚمٞم٦م يم٤مًمتجٝمٞمز ،وم٤مختذت ُمديري٦م اًمّمح٦م
ٍ
سم٠مضمٝمزة شمٕم ِّ٘مؿ سم٤مًمٌخ٤مر ،وومروقا قمٚمٞمٜم٤م
اطمؽمازي ً٦م ومٕم٘مٛم٧م اعمٝم٤مضمع ويمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمت٤م ٍع
رت سم٤مًمِمٕمر اًم٘مّمػم
ىمص اًمِمٕمر سمحٞم٨م يّمٌح أىمٍم ُمـ ؾمٜمتٞمٛمؽميـ اصمٜملم .وىمد ُص ِّق ُ
ّ
صقرٟم٤م
و ُأروم٘م٧م اًمّمقرة سمٓمٚم٥م ىمٌقل شم٘مدُمل ًمٗمحقص ؿمٝم٤مدة اًمٙمٗم٤مءة (اًمؼموومٞمف) ،يمام ِّ
صقرة مج٤مقمٞم٦م ُمع مجٞمع ـمالب اًمّمػ اًمت٤مؾمع وإدارة اعمدرؾم٦م يمذيمرى ًمًٜم٦م اًمٙمٗم٤مءة.
رئٞمً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمًقري٦م اعمًت٘م ّٚم٦م ذم قم٤مم 0832
سمٕمد اٟمتخ٤مب ؿمٙمري اًم٘مقشمكم ً
هدأت اإلضاسم٤مت ً
ىمٚمٞمال ،صمؿ قم٤مدت إمم ؿمدهت٤م اعمٕمٝمقدة ذم قم٤مم  0833سمٕمد أن ٟمٙمث٧م
ومرٟمً٤م سمققمقده٤م ،ويم٤من ؿمٕم٤مر هذه اعمٔم٤مهرات "ٟمريد ً
ضمٞمِم٤م ًمٜم٤م".
و يم٤من أقمٜمػ إضاسم٤مت هذا اًمٕم٤مم وُمٔم٤مهراشمف ذم ؿمٝمر أي٤مر ،وسمخ٤مص٦م يقم  10أي٤مر9
إذ ظمرضم٧م اعمٔم٤مهرة وذم ُم٘مدُمتٝم٤م إؾما٤مشمذة :اًمِماٞمخ ـما٤مهر اًمٙمٞما٤مزم ووهٌال احلرياري
وؿمااٙمٞم٥م اجلاا٤مسمري وم٤مقمت٘مٚماا٧م اًمًااٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًااٞم٦م إؾماا٤مشمذة ،واٟمتنم ا ظمااؼم اقمت٘ماا٤مهلؿ
وضب سمٕمْمٝمؿ ،ومث٤مرت صم٤مئرة اًمٓمالب وشمقضمٝمقا إمم ؿم٤مرع إؾمٙمٜمدرون ،وسم٤مًم٘مرب ُمـ
َ ْ
سمداي٦م اًمِم٤مرع وقمغم ُمٗم٤مرق أرسمٕم٦مُ ،رئِ َل و٤مسمٓم٤من ومرٟمًٞم٤من وم٤مهن٤مل اًمٓمالب قمٚماٞمٝمام رُمٞمًا٤م
سم٤محلج٤مرة وأصٞم٥م أطمدمه٤م ،وم٠مؿمٝمر ُمًدؾمف وأـمٚمؼ ُمٜمف قمدة ـمٚم٘م٤مت أص٤مسم٧م ًّ
يماال ُماـ
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أمحد ىمدد وقمٌد احلٛمٞمد زيدي وقمٌد اًمٕمزياز طما٤مووط وم٤مؾمتِماٝمدوا ،وًمٙماـ اًمٓماالب
صم٠مروا عم٘متٚمٝمؿ ومٞمام سمٕمد .وىمد ؿمٝمدت سمٜمٗمز ؾمٞم٤مرة قمًٙمري٦م حتؽمق ذم اًمِما٤مرع اًمرئٞمزا
اًمذي متر ُمٜماف طما٤مومالت اًماؽمام ،سما٤مًم٘مرب ُماـ ضما٤مُمع اًمّماديؼ طم٤مًمٞمًّا٤م ،وىمٞماؾ ىمتاؾ ومٞمٝما٤م
و٤مسمط ومرٟمز.
ؿمٝمدت َ
طمٗمؾ
ويم٤مٟم٧م طمّمٞمٚم٦م ؿمٝمدائٜم٤م ذم اًمًٜمقات اًمًٌع صمالصم٦م ـمالب وأؾمت٤مذ،
ُ
شم٠مسمٞمٜمف ،وٟم٘مؾ ضمثامٟمف إمم دُمِمؼ ،هق أظمق اًمديمتقر أجمد ـمراسمٚمز إؾمت٤مذ ذم يمٚمٞم٦م أداب.
أُم٤م ُمّمٓمٗمك اًمٜمٕمً٤مين وم٘مد ؿمٗمل سمٕمد ؾمٜمتلم ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة َوم َ٘مدَ ذم أصمٜم٤مئٝمام اًمٜمٓمؼ ،وأمحد
أيْم٤م .أُم٤م اجلرطمك ومٙمثر ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ
ىمجـ ،اًمذي أصٞم٥م سمٓمٚمؼ ٟم٤مري ذم فمٝمره ؿمٗمل ً
اًمديمتقر ؿمٙمٞم٥م اجل٤مسمري .وًمـ يٗمقشمٜمل اإلؿم٤مدة سم٠مؾمت٤مذ ومرٟمز هق ضم٤من همقعمٞمٞمف ،وم٘مد
أؾمدى ًمٜم٤م ظمدُم٤مت ّ
ضمغم ذم ؾم٤مقم٤مت اعمحٜم٦م سمٛمً٤مقمٞمف احلٛمٞمدة ًمدى اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م،
ومخ ّٚمد اؾمٛمف ذم ىمٚمقسمٜم٤م.
سمٕمد هذه اعمٕم٤مرك أهمٚم٘م٧م اعمدرؾم٦م وقم٤مد اًمٓمالب اًمٚمٞمٚمٞمقن إمم ُمدهنؿ وىمراهؿ وشمريمز
رضم٤مل إُمـ قمغم ُمداظمؾ طمٚم٥م .ومتريمزت قمغم اعمدظمؾ اًمٖمريب سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمٕمٝمد
اعمٜمدؾملم سملم اعمتٔم٤مهريـُ ،مٝمٛمتٝم٤م شمٗمتٞمش اًمًٞم٤مرات اًمتل
شمْمؿ ُمٜمٝمؿ
اًمٕمٚمٛمل ،دوري ٌ٦م
ّ
ّ
وؾم ِّػمت إمم ُمريمز
ُمرت ؾمٞم٤مرة دارة قمزة أٟمزًمقين ُ
شمٖم٤مدر طمٚم٥م وشمقىمٞمػ اعمٓمٚمقسملم .ومٚمام ّ
دمٛمع اعمقىمقوملم ُمـ اًمٓمالب وضمرى شمٗمتٞمٌم ومٚمؿ يٕمثروا ُمٕمل قمغم أيمثر ُمـ ىمّم٤مئد
ضمديدة يم٤من يردده٤م اًمٓمالب ذم اعمٔم٤مهرات ،شمتٜم٤مول اإلٟمٙمٚمٞمز واًمٗمرٟمًٞملم وطمٙم٤مُمٝمؿ ،ومل
يٓمؾ ُمٙمقصمل ُمقىمق ًوم٤م أيمثر ُمـ أُمًٞم٦م يق ٍم واطمد ،وظمرضم٧م ُمع اًمٕمديد ُمـ اًمزُمالء .أُم٤م
ىم ّٚم٦م ُمٜم٤م ومٚمؿ يٓمٚمؼ هاطمٝمؿ إٓ سمٕمد أؾمٌقع أو أيمثر.
صمؿ يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م  0834ؿمٌٞمٝم٦م سمً٤مسم٘متٝم٤م إٓ أن احلرب يم٤مٟم٧م ىمد ؿم٤مروم٧م قمغم هن٤ميتٝم٤م،
وأصٌح اٟمتّم٤مر احلٚمٗم٤مء طم٘مٞم٘م ً٦م إذ دقمقا إمم اضمتامع ًمألُمؿ اعمتحدة (ودّ اعمحقر) ذم
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ومْمٛمقا إًمٞمٝمؿ اًمدول اًمتل أقمٚمٜم٧م احلرب
ووؾمٕمقا اًمتح٤مًمػ،
ّ
ٟمٞمقيقرك ذم ٟ 14مٞمً٤منّ ،
قمغم اعمحقر طمدي ًث٤م ،ويم٤مٟم٧م ؾمقري٦م ودول اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى ذم قمداده٤م .واٟمتٔمؿ
ٍ
طمٚم٘م٤مت
اعمحتٗمٚمقن سم٤مًمٜمٍم ذم طمٚم٥مُ ،مـ أٟمّم٤مر اًمًالم واًمٞمٝمقد وُمـ ىم ّٚم ٍ٦م همػمهؿ ذم
يرىمّمقن ويٖمٜمّقن صٌ٤مي٤م وؿم ٌّ٤م ًٟم٤م ،وأقمرض قمٜمٝمؿ احلزاٟمك اًمذيـ أهم٤مفمٝمؿ هذا اًمٜمٍم.
وُم٤م هل إٓ سمٕمض أي٤مم ،صمؿ قم٤مد اًمٓمالب إمم ؾمػمهتؿ إومم ،وم٤مؿمتدت اعمٔم٤مهرات
سمٕمد شمٕمرض اًمٓمالب ذم دُمِمؼ إمم قمٜمػ اًمٗمرٟمًٞملم وسمٓمِمٝمؿ وشمقاًم٧م وقمٜمٗم٧م،
ومدظمؾ اًمٗمرٟمًٞمقن اعمدرؾم٦م سم٘مقات قمًٙمري٦م وأهمٚم٘م٧م اعمدرؾم٦م .وضب اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب
وىمتؾ سمٕمض رضم٤مل اًمنمـم٦م اعمداومٕملم قمٜمف ،وأقمٚمـ ذم  18أي٤مر ىمرار إضمالء اًم٘مقات
ورايمْم٤م طمٞمٜمً٤م
ومتقضمٝم٧م ُمن ًقم٤م طمٞمٜمً٤م
إضمٜمٌٞم٦م .ذم ذًمؽ اًمٞمقم يم٤من ىمد ىمرر ُمٜمع اًمتجقل
ُ
ً
ٕرى ُم٤م ؾمٞمتخذه أظمل إسمراهٞمؿ ُمـ رأي ذم هذه احل٤مل .يم٤مٟم٧م ؿمقارع طمٚم٥م اًمرئٞمًٞم٦م
ُم٘مٗمرة خمٞمٗم٦م ٓ ُيرى ومٞمٝم٤م أطمد ُمـ اعم٤مرة ،ويًٛمع ومٞمٝم٤م أصقات ـمٚم٘م٤مت ٟم٤مري٦م ومت٘مٓمٕمف.
ُمررت يقُمٝم٤م ُمـ ؿم٤مرع سم٤مرون ،سم٠مسمٜمٞمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم شمٚمؽ إي٤مم ،ومٙم٤من خمٞم ًٗم٤م ٕٟمٜمل يمٜم٧م ٓ
ىمدُمل ،ي٘م٤مـمٕمٝمام يمؾ دىمٞم٘م٦م أو ٟمحقه٤م أصقات اًمرص٤مص،
أؾمٛمع ومٞمف إٓ أٟمٗم٤مد ووىمع
ّ
ذًمؽ هق اًمٞمقم اًمذي طم٤مول ومٞمف واًمدي اًمًٗمر ُمـ طم٤مرم إمم طمٚم٥م ًمٞمتٗم٘مدين ،ومقىمع ُمـ
قمغم فمٝمر اًمٗمرس اًمتل يم٤مٟم٧م حتٛمٚمف ُمـ ٍ
ىمري٦م يم٤من يٗمتل ومٞمٝم٤م إمم طم٤مرم ومٙمنت سمٕمض
أوالقمف .ذم اًمًٜمقات اًمتل قمِمٜم٤مه٤م ذم اًمتجٝمٞمز ُأطمدصم٧م ؿمٝم٤مدة اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٕم٤مم
اًمدراد  ،0830/0831وىمد أ ًّمػ ـمالب اًمّمػ اًمت٤مؾمع أهمٜمٞم٤مت رىمّمقا قمٚمٞمٝم٤م
و"دسمٙمقا" وشمقارصمٝم٤م ـمالب اًمٙمٗم٤مءة ؾمٜمقات قمدة .يمام ُأطمدث ذم طمٚم٥م وم٘مط ومرع
اًمٚمٖم٤مت إو٤موم٦م ًمٗمر َقمل اًمٗمٚمًٗم٦م واًمري٤موٞم٤مت ،واٟمتً٥م إًمٞمف سمٕمض ـمالب اًمّمػ
اًمٕم٤مذ ذم اًمٕم٤مم اًمدراد  ،0831/0830يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمّمديؼ أمحد سمٕم٤مج اًمذي
يت٘مدُمٜمل ؾمٜم ً٦م واطمدة.
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أُم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م ذم اًمتجٝمٞمز وم٘مد يمٜمّ٤م ٟمٜمجذب إمم إؾمت٤مذ ّ
اًمٌ٤مش ،اًمذي حيًـ
ٍ
سم٠مؾمٚمقب
إًم٘م٤مء اًمدرس وحتْمػمه واٟمت٘م٤مء أهؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل جي٥م شم٘مديٛمٝم٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م
واوح ٓ شمٕم٘مٞمد ومٞمف.
يمٜم٧م أطم٥م اًمري٤موٞم٤مت و ُأشم٘مٜمٝم٤م إذا ُم٤م يم٤من حمٛمد اًمٕم٤ممل هق اًمذي يدرؾمٝم٤م .أُم٤م إذا
درؾمف ويمت٤مسم٦م ُم٤م يٓمٚمٌف ُمـ
يم٤من أؾمت٤مذ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م قمٛمر حيٞمك ومال يزاطمؿ
َ
هقاي َ
ِ
ُمزاطمؿ .وُمـ طمًـ احلظ أن حمٛمد اًمٕم٤ممل وقمٛمر حيٞمك يم٤مٟم٤م يتٜم٤موسم٤من ذم شمدريًٜم٤م
وفم٤مئػ
وٓ يٚمت٘مٞم٤من ذم ص ّٗمٜم٤م ذم ٍ
ؾمٜم٦م واطمدة.
ٍ
ٍ
ظمٗمٞمٗم٦م
سمحريم٦م
يم٤مٟم٧م ؾم ٌّقرة حمٛمد اًمٕم٤ممل ٟمٔمٞمٗم ً٦م ُمرشمٌ ً٦م ورؾمقُمف ُمٜمتٔمٛم٦م .يم٤من يرؾمؿ
ٍ
وسمًٞمٓم٦م دائر ًة صحٞمح٦م دىمٞم٘م٦م ٓ حتت٤مج إمم شمٜم٘مٞمح ،وٓ يٙمت٥م قمغم اًمًٌقرة إٓ اعمٝمؿ ذم
ً
شمٕمٌػما
اًمدرس
ُمًٚمًال وومؼ ُمقىمٕمف ومٞمف ،ويٜمت٘مل ذم درؾمف أووح اًمٙمالم اعمختٍم وأدىمف ً
يٗمٙمر ذم طمؾ قم٘مده مم٤م
قمـ همروف ٓ ،شمٜمٛمٞمؼ وٓ ُمٕمٛمٞم٤مت ،ويؽمك ًمٚمٓم٤مًم٥م ُم٤م جي٥م أن ّ
هق ذم ُمًتقاه.
أُم٤م قمٛمر حيٞمك وم٘مد يم٤من ذم طمديثف يٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ُم٤م يريد إفمٝم٤مر اًمٌالهم٦م ومٞمف ،وسم٢مًم٘م٤مئف
ُمٞمًقرا ًمٜم٤م
اعمٕمؼم يمٜم٤م ٟمدرك مج٤مل اًمقصػ أو هب٤مء اًمّمقرة ذم ىمّمٞمدة ،وُم٤م يم٤من إدرايمٝمام
ً
ّ
ُمـ دوٟم ف ،صمؿ يٕمقد ومٞم٘مػ قمغم ُم٤م يريد أن يٚمٗم٧م اٟمتٌ٤مهٜم٤م إمم روقم٦م اًمّمقرة ومٞمٝم٤م .يم٤من
يتقضمف إًمٞمٜم٤م ذم طمديثف يمام يتقضمف إمم زُمالء يتذوىمقن اًمِمٕمر ُمثٚمف وي٘مدِّ رون مج٤مل صقره
وُمقاـمـ روقمتٝم٤م .يم٤من يرشمٗمع سمٜم٤م ذم درؾمف إمم ُمًتقاه ،وم٤مرشمَٗمع سمٜم٤م إمم ُمًتقى ذم اًمٚمٖم٦م
وإدب ُم٤م يم٤من يٌٚمٖمف همػمه ،وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٌٚمٖمف ُمع همػمه.
يمٜمّ٤م ٟمحي حم٤مضات ٟمٔمٞمؿ اعمقصكم قمـ اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ؿمٕمٌ٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ومل ٟمٙمـ
ٍ
حم٤مضات ذم ؿمٕمٌ٦م اًمري٤موٞم٤مت .يم٤من إؾمت٤مذ اعمقصكم ي٠مظمذٟم٤م
ُمـ ـمالهب٤م ،وٟمٖمٞم٥م قمـ
ُمٕمف إمم اًمثقرة ،طمتك ًمٙم٠مٟمٜم٤م ٟمحي حم٤مورات رضم٤مٓهت٤م وٟمِم٤مرك ُمٕمف ومٞمٝم٤م ويت٘مدُمٜم٤م هق

76

ظمٗمٞمْم٤م،
إمم ؾم٤مطم٤مهت٤م ،شمرشمًؿ آٟمٗمٕم٤مٓت قمغم وضمٝمف وذم ٟمؼمات صقشمف اًمذي يٌ٘مك
ً
خمٞمام ويم٠مٟمٜم٤م ٟمِمٝمد اًمثقرة سم٠مرواطمٜم٤م.
ومٞمٌ٘مك اًمّمٛم٧م ذم اًمّمػ ً
وىمد أٟمٗمؼ وهٌل احلريري ذم سمداي٦م اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م قمدة ؾم٤مقم٤مت 9أي قمدة أؾم٤مسمٞمع،
ًمتٕمٚمٞمٛمٜم٤م اًمدىم٦م واإلطمً٤مس هب٤م ذم اًمرؾمؿ ،سمت٘مًٞمؿ ُمرسمع ـمقل وٚمٕمف قمنمة ؾمٜماتٞمٛمؽمات
إمم ُمرسمٕم٤مت ُمتً٤موي٦م ـمقل وٚمع يمؾ ُمٜمٝم٤م ؾمٜماتٛمر واطمد .يمٜم٤م ٟمحًٌف ُمتز ُّم ًت٤م ُمؽم ّوم ًٕم٤م إمم
يِمٛمر قمـ ؾم٤مقمديف ذم ؾم٤مطم٦م
أن رأيٜم٤مه ُمٕمٜم٤م ذم اعمٔم٤مهرات ُمٜمذ  8آذار قم٤مم ّ 0830
اًمتجٝمٞمز ويرُمل ضمٜمد اعمحتؾ سمام ي٘متٚمع ُمـ طمج٤مرة اعمٛمر اًمذي يّمؾ اًمٌ٤مب اخل٤مرضمل
سمٌ٤مب سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م ،ويت٘مدم اًمٓمالب ُمع زُمالئف ،اًمِمٞمخ ـم٤مهر يمٞم٤مزم وؿمٙمٞم٥م اجل٤مسمري
ويمٛمٞمؾ قمريس ذم ُمٔم٤مهرة ُومدغ ومٞمٝم٤م ؿمٙمٞم٥م اجل٤مسمري ذم ضمٌٝمتف ،و ُأصٞم٥م اًمٓم٤مًم٥م
ُمّمٓمٗمك اًمٜمٕمً٤مين سمٓمٚمؼ ٟم٤مري ذم رأؾمف وآظمر ذم ؾم٤مىمف.
وأُم٤م اًمِمٞمخ أُملم اًمٙمٞمالين ومٙم٤من يرؾمؿ ًمٜم٤م ذم درس اًمدي٤مٟم٦م خمٓمط أو ظمريٓم٦م اعمٜمٓم٘م٦م
اًمتل ضمرت ومٞمٝم٤م اًمٖمزوة ،يمٖمزوة أطمد .ضمٌؾ أطمد وُمقاىمع اعمًٚمٛملم ىمٌؾ سمدء اعمٕمريم٦م
وُمقاىمع اًمٙمٗم٤مر ورُم٤مة ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ،ويمٞمػ دارت رطمك احلرب ذم اًمٖمزوة ،ويمٞمػ
شمٖمػمت اعمقاىمع ...حيٚمؾ اعمقاىمػ ويٌلم إظمٓم٤مء.
قضمف ً
ًمٞمال.
هن٤مرا واعم ّ
يم٤من إؾمت٤مذ واصؾ طمٚمقاين ُمٕمٜم٤م ًمٞمؾ هن٤مر ،ومٝمق أؾمت٤مذ اًمري٤مو٦م ً
يمٜم٧م يمٚمام اىمؽمسم٧م ُمٜمف وهق ي١مًمػ ُمـ ـمالب اًمّمػ ومري ً٘م٤م ذم يمرة اًم٘مدم ،سم٘مّمد إدظم٤مزم
ذم اًمٗمريؼ ،يردين سمٞمده إمم اخلٚمػ دون أن يٚمتٗم٧م إ ّزم ًمٞمِمٕمرين سم٠مٟمٜمل ٓ رء ذم طمً٤مسم٤مت
هذه اًمٚمٕمٌ٦م! واحلؼ أن ري٤موتل اًمقطمٞمدة يم٤مٟم٧م اعمٌم ،ويمٜم٧م أُمٌم ُمـ طم٤مرم إمم دارة
قمزة ُمع اؾمؽماطم٦م ىمّمػمة ذم شمٚمٕم٤مدة ،وأُمٌم ُمً٤موم٤مت ُمِم٤مهب ً٦م سملم ظمرائ٥م أصم٤مر اعمحٞمٓم٦م
سمٙمث٤موم٦م سمدارة قمزة.
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ًمـ أؾمؽمؾمؾ ذم هد سمٕمض ُم٤م شمريمف اًمٜم ّٔم٤مر اعمقضمٝمقن ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م
ورومِدت اعمدرؾم٦م ذم ؾمٜمقاشمٜم٤م إظمػمة
إؾمت٤مذ قمٛمر ىمرىمالر ُمع اًمٓمالب صٕمٌ٦م وُمتٕمٌ٦مُ ،
ومٞمٝم٤م سم٤مٕؾمت٤مذ ص٤مًمح مج٤مل ،ويم٤من ُمث٘م ًٗم٤م دُم ًث٤م ىمري ًٌ٤م ُمـ ىمٚمقب اًمٓمالب اطمتٗمظ يمثػم ُمٜمٝمؿ
أيْم٤م سمّمقرة يمٜم٧م ومٞمٝم٤م ُمٕمف وُمع اًمّمديؼ
سمّمقرة ُمع إؾمت٤مذ مج٤مل ،وىمد اطمتٗمٔم٧م أٟم٤م ً
ص٤مًمح دي٤مغ.
ًم٘مد ذيمرت أيمثر ُمـ ُمرة ُم٤م شمريمف اًمٕم٤مُمٚمقن أظمرون ُمـ ذيمرى ـمٞمٌ٦م ،أذن
واًمٓمٌ٤مخ وأسمق حمٛمد ويم٤مشمريٜم٤م وأمحد اًمٌقاب ...يمٚمٝمؿ ؾم٤مهؿ ذم سمٜم٤مء أظمالىمٞم٤مت هذا
اًمٍمح ومٚمٝمؿ اًمتحٞم٦م واًمِمٙمر.
وُمع ذًمؽ وم٘مد ختٚمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م اعمدرؾمٞم٦م ُمداقمٌ٤مت سمريئ٦م ًمٌٕمض إؾم٤مشمذة واًمٜم ّٔم٤مر
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م ،يمٛمِمٙمٞمح وؿمٗم٤مشمر
سم٠مًم٘م٤مب شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٓمالب قمـ إضمٞم٤مل اًمً٤مسم٘م٦م ،واسمتٙمروا ً
وؾمحًقل وـمػموز وسمٓم٤مسمقف ،وىمد ٟمٔمٛمقا طمقل سمٕمْمٝم٤م أه٤مزي٩م يم٤مٟمقا يرددوهن٤م
ًمٚمٛمزاح .ويمؾ ه١مٓء شمريمقا ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ذيمري٤مت مجٞمٚم٦م شمزداد أًم ً٘م٤م ُمع اًمزُمـ.
ويم٤من يٜمْمؿ إًمٞمٜم٤م ذم اًمتجٝمٞمز ذم اًمّمػ اًمٕم٤مذ أو ذم صػ اًمٌٙم٤مًمقري٤م إومم ـمالب
ًمٞمٚم ُّٞمقن ُمـ دير اًمزور واجلزيرة ومح٤مه واًمالذىمٞم٦م .ويم٤مٟم٧م جمٛمققم٦م ـمالب دير اًمزور اًمتل
اٟمْمٛم٧م إًمٞمٜم٤م يمٌػمة ٟمًٌ ًّٞم٤م ،أذيمر ُمٜمٝمؿ ضم٤مؾمؿ قمٚمقان وأمحد طمٜمٞمدي وص٤مًمح يمردي
وضم٤مؾمؿ صٗمقك وًمٞمقن يرٟمقؾمٞم٤من ...ويم٤من يتزقمٛمٝمؿ حمٛمد قمكم اًمً٤مقمل ،ويم٤من إذا
اظمتٚمػ ُمع أطمد ـمالب اًمّمػ ي٠مُمر أطمد أومراد اعمجٛمققم٦م سميسمف.
ومم٤م أذيمر أن ضم٤مؾمؿ قمٚمقان يم٤من ٓ يًتجٞم٥م ًمٓمٚم٥م اإلؾم٤مءة إمم أطمد .ويم٤من ُمـ
زُمالئٜم٤م اًمقاومديـ ُمـ مح٤مه :ؾمٕمٞمد ُمٖمرسمؾ وقمٌد احلٛمٞمد ُمٜمّمقر وحمٛمد إُمػم ووم٤مروق
اخلػم ووم١ماد ظمقري
دٓل ...أُم٤م ُمـ اًمالذىمٞم٦م ومٙم٤من ُمـ زُمالئٜم٤م صالح إقمن وحمًـ ّ
وأظمقه قمزيز...
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شمٚمؽ هل ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز ،ىمْمٞم٧م ومٞمٝم٤م ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ اًمٕمٛمر ،دظمٚمتٝم٤م ويمٜم٧م ٓ
وم٠مضمره٤م هم٤مًم ًٌ٤م ،وأطم٤مول محٚمٝم٤م سمْمع
أىمقى قمغم محؾ طم٘مٞمٌ٦م طم٤مضم٤ميت ُمـ اًمٙمت٥م وإًمًٌ٦م ّ
ظمٓمقات أطمٞم٤م ًٟم٤م .وأيم٤مد ٓ أرى ـمري٘مل طملم أوم٤مرق أُمل ،حتجٌف قمٜمّل همِم٤موة ُمـ
اًمدُمقع ،أطمرص قمغم إظمٗم٤مئٝم٤م قمٜمٝم٤م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ؾمخٞم٦م اًمدُمع هيٕم٦م اًمٌٙم٤مء.
يم٤مٟم٧م ًمٞمٚمتل إومم ذم اًمتجٝمٞمز ُمقطمِم ً٦م ٓ ،أقمرف ومٞمٝم٤م أطمدً ا ،وسمٕمد ُمرور سمْمع ٍ
ًمٞم٤مل
ٍ
ٍ
سمنقم٦م
سمٕمدد ُمـ زُمالئف ذم اًمّمػ واعمٓم٤مًمٕم٦م ،وٟمام قمدد إصدىم٤مء
أصٌح يمؾ ُمٜمّ٤م ي٠مٟمس

ٍ
وم٤مئ٘م٦م ،وٟمِم٠مت سمٞمٜمٜم٤م سمٞمئ٦م أًمٗم٦م وُمقدة أطم٤مـمتٜم٤م سمحٜم٤منٟ ،محـ أطمقج ُم٤م ٟمٙمقن إًمٞمف ،ومّمٜمٕمٜم٤مه
دون أن ٟمِمٕمر ،واإلٟمً٤من ُمٓمٌقع قمغم إًمٗم٦م.
يمٜم٧م أؿمٕمر ذم ؾمٜمتل إومم ذم اًمتجٝمٞمز ،وأٟم٤م ُم٤م سملم احل٤مدي٦م قمنمة واًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُمـ
ٍ
ٍ
ٍ
ؿمخص أريمـ إًمٞمف يرؿمدين ذم هذه اًمٖمرسم٦م اًمتل
ُمٚمح٦م إمم اًمرقم٤مي٦م ،إمم
سمح٤مضم٦م
اًمٕمٛمر،
أسمٕمدشمٜمل قمـ واًمدي وقمـ إظمقيت إيمؼم ؾمٜمًّ٤م ،وم٤مٟمْمٛمٛم٧م إمم زُمٞمؾ يتٛمتع سم٤مًمرقم٤مي٦م
وؿم٤مريمتف إي٤مه٤م ،إٓ أٟمٜمل أوٕمتٝم٤م ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ،ذم اوٓمراب إوو٤مع ذم اعمحٛمص،
ُمرهمام إمم رقم٤مي٦م ٟمٗمز سمٜمٗمز ،وشمقـمدت صم٘متل شمدرجي ًّٞم٤م سمٛم٘مدريت قمغم
وم٤موٓمررت
ً
اًمرقم٤مي٦م ،وسمٕمد طملم أظمذت أؿمٕمر سمرهمٌ٦م ؿمديدة ًمرقم٤مي٦م اًمٓمالب اعمًتجديـ وُمً٤مقمدهتؿ
قمغم اضمتٞم٤مز حمٜم٦م آهمؽماب قمـ إهؾ ذم ؾم ٍّـ ُمٌٙمرة ،وأصٌح٧م رقم٤ميتٝمؿ ُمٝمٛم٦م
ؿمخّمٞم ً٦م حمٌٌ ً٦م ـمقال اًمًٜمقات اًمثالث اًمتل شمٚم٧م اًمٙمٗم٤مءة.
إن أًمٗم٦م روم٤مق اًمدراؾم٦م وآهمؽماب أٟمِم٠مت ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز سمٞمئ ً٦م ضمديدة شمٜمقب
ومٞمٝم٤م قمـ سمٞمئ٦م إهؾٟ .مذيمر ذم اًمّمٞمػ أي٤مُمٝم٤م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٤مشمٜم٤م سمام شمريم٧م
ٍ
ؿم٤مئ٘م٦م ٓ متّحل ،وإذا ُم٤م قمدٟم٤م إًمٞمٝم٤م ،وىمد ومتح٧م
ذم اًمٜمٗمس واًمذايمرة ُمـ اٟمٓمٌ٤مقم٤مت
أسمقاهب٤م ،وضمدٟم٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م يٕملم قمغم طمٗمظ ذيمر إهؾ وشمٚمٓمٞمػ ًمققم٦م ومراىمٝمؿ واحلٜملم
إًمٞمٝمؿ ،وضمدٟم٤م سمٞمئ ً٦م شمْمٛمٜم٤م إًمٞمٝم٤م سمحٜم٤من.

ٍ
أؾم٤مشمذة وـمالب وُمقفمٗملم ،وُم٤م
إهن٤م سمٞمئتٝم٤م اًمدائٛم٦م اًمتجدد واًمٖمٜمٞم٦م سم٠مؿمخ٤مصٝم٤م ُمـ
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يثػمه يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أطم٤مؾمٞمس اًم٘مرب ُمـ اًم٘مٚم٥م وؿمٕمقر إًمٗم٦م واًمقد .طمتك زواي٤م
اعمدرؾم٦م وىم٤مقم٤مهت٤م وأروىمتٝم٤م وُمٝم٤مضمٕمٝم٤م وسم٤مطم٤مهت٤م شمِمٕمرٟم٤م سم٤مًٕمٗم٦م واًمقد ،إهن٤م ُمٜمّ٤م وٟمحـ
ٍ
سمٚمقن
يٚمقهن٤م يمؾ ُمٜمّ٤م
ُمٜمٝم٤مً ،م٘مد ؾم٤ممهٜم٤م ذم إقمٓم٤مئٝم٤م اعم٘مدرة قمغم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتٝم٤م ،اًمتل ِّ
ُمـ أًمقاهن٤م اًمٌٝم ّٞم٦م اًمٙمثػمة ،طمتك ًم٘مد أصٌح٧م ضمز ًءا ُمٜمّ٤مٟ ،مح ّـ إًمٞمف وٟمٗمت٘مده.
ًم٘مد قمِمٜم٤م ومٞمٝم٤م وؿمٕمرٟم٤م سمتٙم٤مُمؾ اًمٌٞمئ٦م اًمِمخّمٞم٦م ٍّ
ًمٙمؾ ُمٜمّ٤م وسمٞمئتٝم٤م اًمٖمٜم ّٞم٦م سم٤مٟٓمٗمٕم٤مٓت
طم٥م إم ذم همرسمتٜم٤م،
واعمِم٤مهد واًمٓمٌ٤مع واًمٓمٛمقطم٤مت واإلىمدام ،وظمؼمٟم٤م ومٞمٝم٤م احل٥مّ ،
وشمٕمٚمٛمٜم٤م اًمتآزر ذم اًمِمدّ ة ،وقمرومٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ ُمٕم٤مين اًمقـمـ وازددٟم٤م إيام ًٟم٤م سم٤مًمدوم٤مع قمٜمف سمام
احلرة طمقل ُم٤م
أشم٤مطم٧م ًمٜم٤م اعمدرؾم٦م ظمقوف ُمـ دم٤مرب ذم اعمٔم٤مهرات ،وذم احلقارات ّ
ٟمٓمرطمف ُمـ ُمِمٙمالت.
ًم٘مد ؾم٤ممه٧م ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م ٍّ
يمؾ ُمٜم٤م ومٝمٞم٠مشمف ًمٞمٙمقن ً
رضمال ًمف رأي ذم
احلٞم٤مة .إهن٤م اخلٓمقات إومم ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٤مت رضم٤مل اعمًت٘مٌؾُ .مدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز هل
ٍ
ُمرطمٚم٦م ُمـ اًمٕمٛمر هل أيمثر ُمراطمٚمف طمً٤مؾمٞم٦م وظمٓمقرة ذم
اعمدرؾم٦م اًمتل اطمتْمٜمتٜم٤م ذم
ٍ
وـمـ وأ ُّم٦مً ،مٞمس سمام ىمدُمتف ًمٜم٤م ُمـ قمٚمؿ وأظمالق ومحً٥م،
احلٞم٤مة ،وذم ُمًت٘مٌؾ أضمٞم٤مل
وًمٙمـ سمام هٞم٠مشمف ًمٜم٤م ُمـ دم٤مرب ظم٤موٝم٤م ـمالهب٤م يت٘مدُمٝمؿ ذم إي٤مم اًمّمٕمٌ٦م أؾم٤مشمذهتؿً ،م٘مد
يم٤مٟمقا إؾم٤مشمذة ذم ىم٤مقم٤مت اًمدرس وذم ؾم٤مطم٤مت اعمٕم٤مرك.
قمٚمام وأظمال ًىم٤م وايمتًٌٜم٤م ظمؼمات ٟم٤مدرة،
دروس اًمتجٝمٞمز يمثػمة وصمٛمٞمٜم٦م :شمٕمٚمٛمٜم٤م ومٞمٝم٤م ً
ٍ
ؾمامت محٚم٧م سمذور ُم٤م ايمتًٌٜم٤مه وطمٌٌتٜم٤م سمٌٕمض إؾم٤مشمذة ،إن هذه
وىمد أذت إمم
اًمتٕمٚمٞمؿ وطم٥م ـمالسمف .وم٘مد يم٤من قمٛمر حيٞمك يريد أن يّمٜمع
اًمًامت ختتٍم ذم طم٥م اعمٕمٚمؿ
َ
ُمٜم٤م زُمالءه وأصدىم٤مءه ،يريد أن ٟمِم٤مريمف إقمج٤مسمف سم٘مّمٞمدة ،وايمتِم٤مف أؾمٌ٤مب إقمج٤مسمف هب٤م.
ويمذًمؽ يم٤من ؿم٠من حمٛمد اًمٕم٤ممل أطم٥م ـمالسمف وأراد أن يرى ومٞمٝمؿ ُمـ يدرك مج٤مل ُم٤م ي٘مدم
ذم اًمدرس وه ٟمج٤مطمف .إهنام حيٌ٤من اًمتٕمٚمٞمؿ وحيٌ٤من ـمالهبام ،وُمٜمٝمؿ سمخ٤مص٦م أوًمئؽ
اًمذيـ يتج٤موسمقن ُمٕمٝمام ،وئمٝمر دم٤موهبؿ ذم ُمدى ومٝمٛمٝمؿ اًمدرس وشمٕمٚم٘مٝمؿ سمف واٟمجذاهبؿ
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إمم إؾمت٤مذ .إن شم٘مديرهؿ إؾمت٤مذ هق شم٘مدير ًمٜمج٤مطمف ذم ُمٝمٛمتف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م .أمل ير حمٛمد
ٍ
ؾمٜمقات ُمـ
اًمٕم٤ممل أن إهن٤مء ؾمٜم٦م اًمٌٙم٤مًمقري٤م سم٤مظمتٗم٤مء ـمالسمف ،أصدىم٤مئف اًمذيـ ىم٣م ُمٕمٝمؿ
يمقهنؿ ومٞمٝم٤م قمٚمٛم ًّٞم٤م وظمٚم٘م ًّٞم٤م وصٜمع ُمٜمٝمؿ أصدىم٤مء أطمٌٝمؿ وأطمٌقه؟ أمل ير ذم ذًمؽ
قمٛمرهّ ،
ّ
ويتخغم قمـ وؿم٤مئ٩م اًمقد واعمحٌ٦م وآطمؽمام اًمتل هت ومٞمٝمؿ وشمٖمٚمٖمٚم٧م
إصمام؟ أيؽميمٝمؿ
ً
دواُم٤مشمف
ذم يمٞم٤مٟمف واؾمت٘مرت ذم أقمامىمف؟ أيؽميمٝمؿ خيتٗمقن ذم ومٚمقات اًمقـمـ ًمتٌتٚمٕمٝمؿ ّ
وجم٤مهٚمف دون ودا ٍع يٌثٝمؿ ومٞمف حمٌتف ويق ّدع ومٞمف أؿمخ٤مصٝمؿ ،وضمقهٝمؿ واسمتً٤مُم٤مهتؿ
ٍ
صٗمق وصٗم٤مء ُم٤م يٙمٜمّقن ذم ىمٚمقهبؿ ًمف ُمـ اًمقد
وأطم٤مديثٝمؿ وآُم٤مهلؿ ،ويق ّصمؼ ذم ؾم٤مقم٦م
ٍ
وٟمّمح وأظمالق؟
واعمحٌ٦م وآطمؽمام ،وشم٘مدير ُم٤م ىمدُمف هلؿ ًمتٜمِمئتٝمؿ ُمـ قمٚم ٍؿ
ذم اًمدرس إظمػم ُمـ ؾمٜمتٜم٤م إظمػمة ذم اًمتجٝمٞمز ،ىم٤مل ًمٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م حمٛمد اًمٕم٤ممل ًمـ
ٍ
ٟمٜمٝمل اًمًٜم٦م ،سمؾ ًمـ ٟمٜمٝمل صحٌ٦م ٍ
واضمٌ٤مت
قمٛمر ذم اًمتجٝمٞمز دون آطمتٗم٤مل سمام أٟمجزٟم٤مه ُمـ
ضمق ٟمخرج ومٞمف قمـ إـم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ اعمدرد اًمْم ِّٞمؼ وٟمدظمؾ رسمقع اًمّمداىم٦م
قمٚمٞمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ،ذم ٍّ
واًمقد ذم "اعمٜمِمٞم٦م".
ٟمقزع اعمٝم٤مم ،ومٙم٤من قمغم
ومرطم٤م إذ َو َو َٕمٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م ذم ُمًتقى أصدىم٤مئف ،ورطمٜم٤م ِّ
ـمرٟم٤م ً
وضمٝم٤مزا
هبٞم٩م ص٤مسمقين أن ُحيي ُمـ سمٞمتف أىمراص أهم٤مين أؾمٛمٝم٤من  -ويم٤مٟم٧م ذم إوج -
ً
ًمًامقمٝم٤م ،ورشمّ٥م ُمّمٓمٗمك ظمرزم شمقزيع اعمٝم٤مم قمغم اًمزُمالء ،واضمتٛمٕمٜم٤م سم٤معمٜمِمٞم٦م ذم اًمٞمقم
خمٞمام ،يمٜم٤م
ُمرة سمجٜمٞمٜمف" واًمّمٛم٧م يم٤من ً
اعمققمقد ،وأؾمٛمٕمٜم٤م هبٞم٩م أهمٜمٞم٦م أؾمٛمٝم٤من "دظمٚم٧م ّ
ِ
سمحزن هن٤ميتف ...وأًم٘مك ظمرزم يمٚمٛم ً٦م قم٤مـمٗمٞم٦م ُم١مصمرة وشماله
مجٞم ًٕم٤م ُمٜمذ سمداي٦م اًمٚم٘م٤مء ٟمؽمىم٥م
آظمرون ،وود َقمٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م اًمٕم٤ممل ومتٜمك ًمٜم٤م اًمٜمج٤مح ذم اًمٌٙم٤مًمقري٤م وذم احلٞم٤مة ،وأوص٤مٟم٤م أّٓ
دائام...
ٟمٜمًك هذا اًمٞمقم وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ واضمٌ٤مت دم٤مه وـمٜمٜم٤م ...وىم٤مل اذيمروين ً
هذا هق اًمتٕمٚمٞمؿ ،وهذا هق اعمٕمٚمؿ ،حي٥م اًمتٕمٚمٞمؿ وحي٥م ـمالسمف.
إن أؾمس شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتل ووٕم٧م ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز ،ومٚمٝم٤م وٕؾم٤مشمذيت يمؾ
اعمحٌ٦م واًمت٘مدير واًمِمٙمر قمروم٤م ًٟم٤م سمجٛمٞمؾ ُم٤م أؾمدوه إ ّزم.
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 .4دارة عزة يف أثـاء احلرب
ىمٌؾ أن أسمدأ اًمٙمت٤مسم٦م قمـ صٞمقف اًمتجٝمٞمز واًمًٜم٦م اًمتل شمٚم٧م دراؾمتل اًمث٤مٟمقي٦م ىمد
يٙمقن اًمتذيمػم سم٤مٕوو٤مع آضمتامقمٞم٦م اًمتل ضمدّ ت ذم دارة قمزة ذم أصمٜم٤مء احلرب ُمٗمٞمدً ا.
ذم أوائؾ اًمٕمٓمؾ اًمّمٞمٗمٞم٦م ست أومت٘مد سمٕمض أصدىم٤مئل ذم اًم٘مري٦م ،إذ أصٌحقا ذم
ؾم ٍّـ ي١مهٚمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ اعمقؾمٛمل سمروم٘م٦م سمٕمض ذوهيؿ ومٞمٜمزطمقن قمـ اًم٘مري٦م ُمع إظمقهتؿ
ص" ،وقمٜمدُم٤م يٕمقدون يٙمقن احلّم٤مد ىمد زرع
حل ّ
إيمؼم ؾمٜمًّ٤م إمم ُمقاؾمؿ احلّم٤مد ذم "ا َ
ِ
اٟمدس وٟمام سملم ؾمٜم٤مسمؾ اًم٘مٛمح
ؾمامت اًمِم٘م٤مء ومٞمٝمؿ ،إي٤مدي ظمِمٜم ٌ٦م دومـ ومٞمٝم٤م اًمِمقك اًمذي ّ
واًمِمٕمػم ،واًمقضمقه ًمٗمحتٝم٤م ؿمٛمس فمٝمػمة اًمّمٞمػ أؾم٤مسمٞمع قمديدة ومٖمػمت ُمٕم٤معمٝم٤م،
وارشمًؿ اًمِم٘م٤مء قمغم أضمً٤مدهؿ اًمتل قم٤مٟم٧م اًمٕمٛمؾ اعمرهؼ وؾمقء اًمتٖمذي٦م ووٜمؽ اًمٕمٞمش.
حيًٜمقن ُمٔم٤مهرهؿ سمام يٌت٤مقمقن ذم طمٚم٥مُ ،مـ
سمٕمد أؾمٌقع أو أؾمٌققملم ُمـ قمقدهتؿ ّ
ٍ
ٍ
سمًٞمٓم٦م هلؿ وًمٌٕمض أومراد إهة ،ويمؿ شمٖمٜمّك اًمِمٌ٤مب ذم اًم٘مري٦م سم٤مًمّمٌ ّٞم٦م اًمتل
أًمًٌ٦م
شمزيٜم٧م سم٤مًمٜم٤ميٚمقن ذم ُمالسمًٝم٤م ،ويم٤من ضمديدً ا.
وًم٘مد قمٛمدت اًمًٚمٓم٤مت اعمحتٚم٦م إمم ٟم٘مؾ ُمٕمٔمؿ اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م ًمًد طم٤مضم٤مت
ً
وم٤مطمِم٤م ،وم٠مظمذت
ضمٞمقؿمٝم٤م وؾمٙم٤مهن٤م ذم ومرٟمً٤م ،وم٠مدى ذًمؽ إمم همالء اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م همال ًء
اًم٘م رى شمٓمحـ اًمِمٕمػم واًمذرة اًمٌٞمْم٤مء وختٚمط اًمدىمٞمؼ سمٓمحٞمٜمٝمام ،ويم٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس
يٙمتٗمقن سمخٚمٞمط ُمـ ـمحلم اًمِمٕمػم واًمذرة اًمٌٞمْم٤مء إذا أُمٙمـ هلؿ شمقومػمه.
وٟمِمط اًمٗم٘مراء إمم "اًمٚم٘م٤مط" ،إذ يٕمٛمد ه١مٓء إمم اًمت٘م٤مط اًمًٜم٤مسمؾ اًمِم٤مردة ُمـ اًمرضم٤مد
أو ُمـ رزم احلّم٤مد ،وإمم "شمٕمٗمػم" طم ٌّ٤مت اًمزيتقن اًمتل سم٘مٞم٧م قمغم أهمّم٤من اًمِمجر أو
شمٜم٤مصمرت قمغم إرض وظمٗمٞم٧م قمـ أصح٤مهب٤م سمٕمد ىمٓم٤مف اًمزيتقن ذم اعمقؾمؿ ،ومٞم٘مت٤مت
اًمٗم٘مراء قمغم "اًمٕمٗم٤مرة" أي قمغم ُم٤م اًمت٘مٓمقه ُمٜمٝم٤م.
وًم٘مد طمٚم٧م احلرب ُمِمٙمٚم٦م اًمٜمزوح ذم ُمقؾمؿ احلّم٤مد سمٛمنموقم٤مت ؿمؼ اًمٓمرق
اعم٤مر ُمـ
وشمٕمٌٞمده٤م ،وىم٤مُم٧م ؾمٞم٤مرات اجلٞمش اًمؼميٓم٤مين أو احلٚمٗم٤مء سمٜم٘مؾ قمامل ؿمؼ اًمٓمريؼ ّ
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ٍ
ٍ
سمًٞمط ذم أطمقاهلؿ اعم٤مدي٦م.
حتًلم
اًم٘مري٦م إمم ُمقاىمع اًمٕمٛمؾ وإقم٤مدهتؿ يقُم ًّٞم٤م ،وأدى ذًمؽ إمم
وىمد ؿم٤مريم٧م اعمرأة اًمرضمؾ ذم هذه إقمامل ذم اجلزء اًم٘مري٥م ُمـ اًم٘مري٦م ُمـ ُمنموع
ـمريؼ اًمداٟم٤م – دارة قمزة قمٗمريـ طمٚم٥م .يم٤من اجلٜمقد إؾمؽماًمٞمقن وهمػمهؿ يٌٞمٕمقن
قمز وضمقده٤م ذم إؾمقاق .طمتك
اًمًج٤مئر اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م و ُقمدد ؾمٞم٤مراهتؿ واإلـم٤مرات اًمتل ّ
ٍ
شم٤مًمػ
إن سمٕمض ؾمٞم٤مرات اًم٘مرى وُمٜمٝم٤م دارة قمزة يم٤مٟم٧م شمر ّىمع اإلـم٤مر سم٠مضمزاء ُمـ إـم٤مر
وشمِمده سم٤مجلٜمزير إمم اإلـم٤مر اعمٕمدين (اجلٜمط) ،وذم ذًمؽ ُمـ اعمخ٤مـمرة اًمٙمثػم.
وظمٗمػ ُمـ وـم٠مة همالء اعمٕمٞمِم٦مُ ،مع ُمنموقم٤مت اًمٓمرق ،يمث٤موم٦م اًمٓمٚم٥م قمغم
ُمٜمًقضم٤مت أٟمقال دارة قمزة اًمرظمٞمّم٦م ،واؿمتد اًمٓمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمع دظمقل احلٚمٗم٤مء ؾمقري٦م،
وم٤مٟمٗمتح٧م أؾمقاىمٝمؿ يم٤مًمٕمراق ،هلذه اعمٜمًقضم٤مت ،وأىم٤مم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ مل يًٌؼ هلؿ
ُمٕمروم٦م سم٤محلٞم٤ميم٦م وٓ ُمً٤مس هبذه اعمٝمٜم٦مً ،
ٟمقٓ ذم اًمٌٞم٧م وشمٕم ّٚمؿ إوٓد احلٞم٤ميم٦م ودومٕمقا سمام
طم٤ميمقه ذم آظمر إؾمٌقع يمٖمػمهؿ إمم وؾمٓم٤مء ُمـ اًم٘مري٦م جيٛمٕمقن ُم٤م شمٜمتجف إٟمقال
ٍ
سمْم٤مقم٦م سم٤مُٕم٤مٟم٦م ،ويت٘م٤موقن ٟمًٌ ً٦م
ويٌٞمٕمقن ذم طمٚم٥م إمم سمٞمقشم٤مهت٤م اًمتج٤مري٦م ُم٤م حيٛمٚمقن ُمـ
زهٞمدة قمغم اعمٌٞمٕم٤مت.
واسمتدقم٧م فمروف احلرب "اًمقؾمٓم٤مء" ،إذ يم٤من قمغم أطمد أومراد إهة ُمـ ىمٌؾ أن
حيٛمؾ ُم٤م طم٤ميمتف إهة ًمٞمٌٞمٕمف سمٜمٗمًف ،ومق ّومر اًمقؾمٞمط قمغم إهة ُم٤م شمٜمٗمؼ ذم اًمًٗمر إمم
طمٚم٥م ،يمام و ّومر وىم٧م اعمً٤مومر ًمٞمٍمومف قمغم اإلٟمت٤مج ،وأهنك أزُم٦م اًمٜم٘مؾ قمغم اًمًٞم٤مرات
اعمحدودة اًمتل ظمّمّم٧م يقم اًمًٌ٧م ُمـ يمؾ أؾمٌقع ًمٜم٘مؾ اًمٌْم٤مقم٦م واًمقؾمٓم٤مء
واعمْمٓمريـ ٕؾمٌ٤مب أظمرى يم٤معمرض...

 .3صقوف يف دارة عزة وصقف حارم
اطمتْمٜمتٜم٤م اًمتجٝمٞمز ـمقال ؾمٜمقاشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م ،إذ يمٜم٤م سمٕمٞمديـ قمـ أُمٝم٤مشمٜم٤م .أُم٤م ذم
اًمّمٞمػ ،وم٘مد يمٜم٧م أىميض أهمٚم٥م اًمّمٞمقف ذم دارة قمزة ىمرب أُمل وإظمقيت وأظمقايت،
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وُمع روم٤مق اًمٓمٗمقًم٦م ذم اًم٘مري٦م .اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًمتجٝمٞمز ذم اًمّمٞمػ إمم ُمدرؾم٦م إظمقيت إيمؼم،
ٍ
ُمدرؾم٦م ًمٞمس هل٤م سمراُم٩م ُمٕمٚمقُم٦م ،و ُمقوققم٤مهت٤م وًمٞمدة اًمٔمروف ،وُم٤م ًمدى ٍّ
يمؾ ُمـ حمٛمد
وإسمراهٞمؿ ُمٜمٝم٤م ،يمٜم٧م ـم٤مًم ًٌ٤م دائؿ احلْمقر ،وىمد يِم٤مريمٜم٤م اسمـ قمٛمل أمحد ،إذا يم٤من
اعمقوقع قمغم ٍ
صٚم٦م سم٤معمقؾمٞم٘م٤م واًمٖمٜم٤مء ،وم٘مد يم٤من ذيم ًّٞم٤م ُمرهػ احلس وًمق ًقم٤م هبام.
شمٚمؽ اًمٚم٘م٤مءات طمٌٌتٜمل سم٤مًم٘مراءة واًمث٘م٤موم٦م ،واٟمت٘مك زم أظمل إسمراهٞمؿ سمٕمض اًمٙمت٥م ُمـ
ُمٙمتٌتف يمٙمت٤مب شم٤ميٞمس ،إٓ أٟمٜمل مل أضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م جيذسمٜمل إًمٞمٝم٤م ،وأقمٓم٤مين أظمل حمٛمد يمت٤مب
"اًمٜمجقم ذم ؾم٤مًمٙمٝم٤م" وم٘مرأت سمٕمْمف ،ويم٤من حي٤مول أن يريٜمل ذم اًمٚمٞمؾ سمٕمض ُم٤م ىمرأت ذم
اًمًامء :اًمدب إصٖمر واًمدب إيمؼم واًمٕم٘مرب ...إٓ أن أهمٚم٥م وىمتل يمٜم٧م أىمْمٞمف ُمع
روم٤مق اًم٘مري٦م ذم اجلٌ٤مل وذم يمروم اًمتلم واًمزيتقن ،وسمخ٤مص٦م ذم ُمقؾمؿ اًمتلم إذ يٜمت٘مؾ
اًمٜم٤مس إمم يمروُمٝمؿ وُمٕمٝمؿ أسمٜم٤مؤهؿ روم٤مىمل.
جمؼم" اًم٘مري٦م ويم٤مٟم٧م ضمٌػمشمف ًمزىم ً٦م
ذم اًمّمٞمػ إول ُيمنت يدي اًمٞمٛمٜمك وقم٤مجلٜمل " ّ
ومٞمٝم٤م سمٞمض ،وًم ّٗمٝم٤م سم٘مٓمٕم٦م ُمـ "اخل٤مم" اًمٜمًٞم٩م اًم٘مٓمٜمل اًمذي شمّمٜمٕمف أٟمقال دارة قمزة،
ٍ
ٍ
ٍ
قمريْم٦م ُمـ
ىمٓمٕم٦م
سم٠مقمقاد ُمـ اخلِم٥م وأوص٤مين سمٕمدم حتريٙمٝم٤م وشمقؾمٞمده٤م ذم
وقمززه٤م
ّ
اًم٘مامش شمٕم ّٚمؼ ُمـ ـمرومٞمٝم٤م سمرىمٌتل.
ّ
وطمذرين ُمـ
اعمجؼم ومٗمحّمٝم٤م سمٞمديف وٟمزع اجلٌػمة واًمٕمٞمدان،
سمٕمد ؿمٝمر رضمٕم٧م إمم
ّ
حتٛمٞمٚمٝم٤م ً
أصم٘م٤مٓ طمتك طملم .إٓ أن يدي هذه ُيمنت ذم اًمّمٞمػ اًمث٤مين سمٕمد اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م
اعمجؼم ومٕم٤مجلٝم٤م سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م.
اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم اعمحٛمص ،ومٕمدت إمم ّ
سمٕمد زه٤مء ؿمٝمر رضمٕم٧م إًمٞمف ًمٞمٗمحّمٝم٤م ،ويم٤من يراوم٘مٜمل أطمد إصدىم٤مء ،ومٗمحّمٝم٤م
ٍ
إسمريؼ ُم٤م ًء ؾم٤مظمٜمً٤م،
يّم٥م قمغم يدي اعمٙمًقرة ُمـ
ورومع اجلٌػمة وـمٚم٥م ُمـ ُمراوم٘مل أن
ّ
وىمرسمٜمل ُمٜمف صمؿ ووع يدي قمغم ريمٌتف
وأظمذ يدًمؽ يدي سمرومؼ سم٤معم٤مء اًمً٤مظمـ واًمّم٤مسمقن ّ
ُمٕمقضم٦م .قمدت إًمٞمف
يمثػما ،وم٘م٤مل زم ٓ سمد ُمـ إقم٤مدة دمٌػمه٤م ٕهن٤م
ّ
ووم٤مضم٠مين سمٙمنه٤م ومت٠معم٧م ً
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سمٕمد ؿمٝمر ومٜمزع اجلٌػمة وىم٤مل زم ٓ يزال ومٞمٝم٤م اقمقضم٤مج ٓ يٛمٙمـ إصالطمف ٕن اًمٙمن هق
يمًقر ذم قمٔم٤مم اعمرومؼ.
وهٙمذا سم٘مل ذم يدي اًمٞمٛمٜمك سمٕمض آقمقضم٤مج ،وأُمْمٞم٧م اًمّمٞمػ يمٚمف ذم دمٌػم
يدي .إن يمن يدي اًمٞمٛمٜمك ذم صٞمٗملم ُمتت٤مًمٞملم ضمٕمٚمٜمل أشمدرب قمغم اًمٙمت٤مسم٦م سمٞمدي
اًمٞمنى ،وسم٘م َٞم٧م هذه اًمٞمد أىمقى ُمـ اًمٞمٛمٜمك.
ذم اًمّمٞمػ اًمذي شمال اًمّمػ اًمث٤مُمـ أظمذت ُمـ أظمل إسمراهٞمؿ رواي٦م زيٜم٥م عمحٛمد
طمًلم هٞمٙمؾ ،وم٘مرأهت٤م سمٜمٝمؿ وؾم٤مومرت إمم طم٤مرم ٕىميض ُمع أيب سمٕمض اًمقىم٧م .ووىمٕم٧م
وأوضمف
قمٞمٜمل ذم اًمٌٞم٧م هٜم٤مك ،قمغم سمٕمض إدوات اًمتل هم٤مب قمٜمل ؾمٌ٥م وضمقده٤م
ُ
اؾمتٕمامهل٤م ،واؾمتٗمنت ُمـ واًمدي قمٜمٝم٤م ،ومٙم٤مٟم٧م أدوات شمًتٕمٛمؾ ذم دمٚمٞمد اًمٙمت٥م.
يم٤من واًمدي يًتٕمٛمؾ ُمثٚمٝم٤م ذم ُمٍم ًمتجٚمٞمد يمتٌف ،وسمخ٤مص٦م اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م وسمٕمض
مجع هٜم٤م ُم٤م يامصمٚمٝم٤م ًمٞمج ّٚمد اًمٙمت٥م
اعمخٓمقـم٤مت اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م وخيِمك وٞم٤مقمٝم٤م .وىمد ّ
اًمتل شمٗمٙمٙم٧م ،وًمٞمس ذم طم٤مرم ُمـ ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ ،ومتٕمٚمٛم٧م ُمٜمف دمٚمٞمد اًمٙمت٥م وىمٛم٧م
سمتجٚمٞمد رواي٦م زيٜم٥م اًمتل اصٓمحٌتٝم٤م ُمٕمل وأقمدت ىمراءهت٤م.
وٟمٔمرت ذم اعمٙمتٌ٦م ومٙم٤من ضم ّٚمٝم٤م يمت ًٌ٤م ديٜمٞم ً٦م ،يمٛمًٌقط اًمنظمز وومت٤موى اسمـ قم٤مسمديـ
وومٞمض اًم٘مدير ...وذم زاوي٦م ُمٜمٝم٤م وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مي قمغم قمدة دواويـ يمٛمخٓمقط ديقان اسمـ
ؾمٝمؾ إؿمٌٞمكم وديقان سمِم٤مر سمـ سمرد ...وُمع ديقان سمِم٤مر ىمٗمز إمم ذايمريت ُم٤م يم٤من ير ِّدده
ٍ
وىمتئذ ذم ُمدرؾم٦م طم٤مرم ،ذًمؽ اًمِمٕمر اًمذي ٟمًٌف إمم مح٤مره
واًمدي ُمـ ؿمٕمره ،ويمٜم٧م
ؿمٕمرا ذم
اًمذي ُم٤مت ،ورآه ذم اًمٜمقم ومً٠مًمف قمـ ؾمٌ٥م ُمقشمف ومتٌلم أٟمف اًمٕمِمؼ ،وأٟمِمد ً
ُمٕمِمقىمتف ٓ أزال أذيمر سمٞم ًت٤م ُمٜمف:
قمٜمد سما٤مب إصاٌٝم٤مين

ؾمااٞمدي ظمااذ يب أشم٤مٟمًاا٤م

وذم ىم٤مومٞم٦م أطمد إسمٞم٤مت يمٚمٛم٦م "اًمِمٜمٗمراين" ،وعم٤م ؾمئؾ سمِم٤مر قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ىم٤مل أٟم٤م ٓ
أقمٚمؿ وًمٙمٜمٜمل ؾم٠مؾم٠مل مح٤مري قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م إذا ُم٤م رأيتف ذم اًمٜمقم .يم٤من ضمقاب سمِم٤مر وهقم٦م
شمن واًمدي وشمْمحٙمف.
سمدهيتف ّ
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ذم هذه اًمزاوي٦م وضمدت يمت٤مب "ىمالئد اًمٕم٘مٞم٤من" ًمٚمٗمتح سمـ ظم٤مىم٤من ،وقمغم ورىم٦م
٥م يمؾ ُمـ إظمقيت اًمثالصم٦م اًمٙمٌ٤مر أمحد وحمٛمد وإسمراهٞمؿ أن اًمٙمت٤مب دظمؾ ذم
اًمٕمٜمقان َيم َت َ
ُمٚمٙمف" :دظمؾ ذم ُمٚمؽ اًمٗم٘مػم إًمٞمف شمٕم٤ممم ومالن ؿمٝمٞمد زاده" ،وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز ٓ سمد أن
ىمٞمام ومتٜم٤موًمتف وأظمذت أىمرأ ومٞمف ،ورآه واًمدي ُمٕمل ُمر ًة وم٘م٤مل زم ظمذه ًمؽ.
يٙمقن يمت٤م ًسم٤م ً
ٍ
سم٠مطمٌ٤مر خمتٚمٗم٦م إًمقان سم٤مظمتالف
أيْم٤م خمٓمق ًـم٤م صمٛمٞمٜمً٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ أؿمػم ومٞمف
وأهداين ً
اًم٘مراءات ،وىمد يمت٥م اإلهداء سمٞمده ذم اًمقرىم٦م إظمػمة ُمـ اعمّمحػ ،وىمد اطمتٗمٔم٧م هبام
وأوٗم٧م إًمٞمٝمام خمٓمقط ديقان اسمـ ؾمٝمؾ إؿمٌٞمكم.
سمدأت ىمراءايت إدسمٞم٦م ذم صٞمػ اًمّمػ اًمث٤مُمـ 9أي ذم صٞمػ ؾمٜم٦م  .0830وُمع أين
ىمرأت يمت٤مب يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م ذم اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م ،وم٢من ُمًتقى آؾمتٞمٕم٤مب ،ذم هذه
يمثػما .وذم اًمّمػ اًمت٤مؾمع يم٤من يدرؾمٜم٤م إؾمت٤مذ قمٛمر حيٞمك اًمٚمٖم٦م
اعمرطمٚم٦م ،اظمتٚمػ ً
ومنع اؾمتٛمت٤مقمل سمدروؾمف إىمٌ٤مزم قمغم اًم٘مراءة ،وم٤مؿمؽمي٧م يمت٤مب "ومجر اإلؾمالم"
اًمٕمرسمٞم٦مّ ،
ٕمحد أُملم ُمـ ُمٙمتٌ٦م صٖمػمة ضمدًّ ا ذم أؾمقاق طمٚم٥م اًم٘مديٛم٦م ،وسمدأت ىمراءشمف ذم أوىم٤مت
اًمٗمراغ ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ،إٓ أن أوىم٤مت اًمٗمراغ شمالؿم٧م ذم زمح٦م اًمدروس،
وسمخ٤مص٦م ُم٤م شمتٓمٚمٌف دروس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ،ممّ٤م يٛمٚمٞمف إؾمت٤مذ قمٛمر حيٞمك قمٚمٞمٜم٤م ُمـ
اًمقفم٤مئػ ،اًمتل أجل٠مشمٜم٤م إمم اعمٙمتٌ٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ اعمراضمع وُمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤م يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م،
أيْم٤م.
ومتٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمٌح٨م قمٜمٝم٤م ذم اعمٙمتٌ٦م ً
يم٤مٟم٧م اعمٙمتٌ٦م اًمقـمٜمٞم٦م شمِمٖمؾ طم ّٞم ًزا ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ومقق اعمحالت اًمتج٤مري٦م ذم إسمٜمٞم٦م اًمتل ىم٤مم
قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٜم٤مء اًمْمخؿ اعمٕمروف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ "اًمٕم ٌّ٤مرة" .ويم٤مٟم٧م ّ
شمٓمؾ ُمـ اجلٜمقب قمغم
ؿم٤مرع رئٞمز متر ُمٜمف طم٤مومالت اًمؽمام ،وُمـ اًمٖمرب قمغم اُمتداد ؿم٤مرع سم٤مرون ذم ا ّدم٤مه
ُمٞمنا ،واخلدُم٤مت ومٞمٝم٤م ضمٞمدهً .مذًمؽ يمٜم٧م أىميض ومٞمٝم٤م
اًمٕمزيزي٦م ،ومٙم٤من اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ّ ً
ُمٕمٔمؿ أي٤مم اجلٛمٕم٦م واعمت٤مح ُمـ أي٤مم اخلٛمٞمس وآصمٜملم ،وأظمتتؿ اعمٓم٤مًمٕم٦م ذم اعمٙمتٌ٦م أطمٞم٤م ًٟم٤م
سمحْمقر قمرض ومٞمٚمؿ ،ودور اًمًٞمٜمام ىمريٌ٦م ُمٜمٝم٤م.
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وهٙمذا قم ّٚمٛمٜم٤م إؾمت٤مذ قمٛمر حيٞمك اًمٌح٨م قمـ اعمراضمع واًمرضمقع إمم ُم٤م يٚم ٌّل طم٤مضمتٜم٤م
ُمٜمٝم٤م ،وقمدم آيمتٗم٤مء سمام يٚم٘مك قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمدرس ،أو سم٤مٕطمرى قم ّٚمٛمٜم٤م آقمتامد قمغم أٟمٗمًٜم٤م
ذم ايمتً٤مب اعمٕمروم٦م ،وقمٚمٛمٜم٤م سمداي٤مت أصقل اًمٌح٨م.
يمثػما وسمدأت أقمتٛمد قمغم ٟمٗمز ًمالؾمتزادة ُمـ اعمٕمروم٦م
وًم٘مد أومدت ُمـ ذًمؽ ً
واًمث٘م٤موم٦م ،وذقم٧م أسمٜمل ُمٙمتٌتل ،وم٤مؿمؽمي٧م يمت٤مب ُمروج اًمذه٥م ًمٚمٛمًٕمقدي ووحك
اإلؾمالم واعمٕمٚم٘م٤مت واًمٕمديد ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمروائع يم٤معمتٜمٌل واحلٓمٞمئ٦م واخلٜمً٤مء ...مجٕمتٝم٤م
شمدرجي ًّٞم٤م وأظمذت أىمرؤه٤م ذم اًمّمٞمػ ،وأطمٗمظ ُم٤م يٕمجٌٜمل ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٕمر واؾمتٕمرت جمٚم٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٙمتٌ٦م أظمل إسمراهٞمؿ ومٙم٤مٟم٧م أٟمٞمز وُمتٕمتل ذم اًمّمٞمقف إظمرى ،واُمتدت
يدي إمم يمت٤مب قمٍم اعم٠مُمقن ُمـ ُمٙمتٌتف ،وإمم يمت٤مب ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ُمـ ُمٙمتٌ٦م أظمل
حمٛمد ،وٟمّمحٜمل إسمراهٞمؿ سم٘مراءة اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم وأدب اًمٙم٤مشم٥م واًمٙم٤مُمؾ ،وم٤مؾمتٌٕمدت
إظمػم وآصمرت ُمت٤مسمٕم٦م ىمراءة جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وهل ُمتقومرة ًمديف يم٤مُمٚم٦م ُمٜمذ صدوره٤م.
ذم اًمّمٞمػ إظمػم صٞمػ قم٤مم  ،0834وىمد أهنٞم٧م اًمدراؾم٦م ذم اًمتجٝمٞمز وطمّمٚم٧م
قمغم اًمٌٙم٤مًمقري٤م (اًمث٤مٟمٞم٦م) ،سمدأت ُمرطمٚم٦م ٍ
ىمٚمؼ وطمػمة اُمتدت طمتك شمنميـ اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٤مم
اًمت٤مزم  ،0835ويم٤من أُم٤مُمل ظمٞم٤مرات صٕمٌ٦م :إولُ :مت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م
اًمًقري٦م ،ويم٤مٟم٧م شمت٠مًمػ ُمـ يمٚمٞم َتل اًمٓم٥م واحل٘مقق ،وٓ أضمد ذم ٟمٗمز رهمٌ٦م وٓ ً
ُمٞمال
أي ُمٜمٝمام.
ًمٚمدراؾم٦م ذم ٍّ
ويم٤من اخلٞم٤مر اًمث٤مين اهلجرة إمم سمٚمد أقمٛمؾ ومٞمف وأشم٤مسمع دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء،
قمكم اًمٕمٛمؾ ذم اًمقـمـ ٕشم٘مـ ًمٖم ً٦م أضمٜمٌٞم ً٦م
وم٢من مل شمتقومر ومٗمل اًمري٤موٞم٤مت .هذا اخلٞم٤مر يٛمكم ّ
دقمام أُمريٙمٞم ْلم ذم أواظمر احلرب
هل اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م إوؾمع
اٟمتِم٤مرا واًمتل ٓىم٧م دقم٤مي٦م ً و ً
ً
وشمٕمرف هب٤م،
وُم٤م سمٕمده٤م ،وم٤مٟمتنمت اًمٙمت٥م إُمريٙمٞم٦م ،شمدقمق ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة
ِّ
واؿمؽمي٧م يمتٞم ًٌ٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمقاٟمف أُمريٙم٤م ِّ
ًمٕمكم أضمد ومٞمف ُم٤م يٕمٞمٜمٜمل قمغم اهلجرة،
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ىم٤مُمقؾم٤م أُمريٙم ًّٞم٤م ًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم أُمريٙم٤م 9أي ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ،وهق
واؿمؽمي٧م
ً
يمؾ ُم٤م يقضمد ذم إؾمقاق ُمٜمٝم٤م ،واؾمتٙمٛمٚم٧م اًمٕمدّ ة اًمٚمٖمقي٦م سم٤مىمتٜم٤مء جمٛمققم٦م "ريدرز"
ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ،وشمت٠مًمػ ُمـ مخً٦م أضمزاء .هذا اخلٞم٤مر يٕمتٛمد قمغم اخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م
ٍ
أي ُمٜم٤م سمٕمد
ىم٤مدرا قمغم اإلٟمٗم٤مق قمغم شمٕمٚمٞمؿ ٍّ
وهق اًمٕمٛمؾ ذم ضمٝم٦م ُم٤مٕ ،ن واًمدي مل يٕمد ً
احل٤مدصم٦م اًمتل شمًٌٌ٧م ذم يمن أوالقمف.
واخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م اعمذيمقر هق آٟمٍماف إمم اًمٕمٛمؾ ذم إطمدى ضمٝم٤مت اًمدوًم٦م ،وهل
ُمتٜمققم٦م ويمثػمةً ،مٙمثرة طم٤مضم٤مت اًمدوًم٦م اعمًت٘مٚم٦م اًمٗمت ّٞم٦م سمٕمد ضمالء اعمحتؾً .مذًمؽ وم٘مد
سمدأت سمتٕم ُّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمـ دون ُمٕمٚمؿ ُمٕمتٛمدً ا قمغم جمٛمققم٦م "ريدرز" واًم٘م٤مُمقس،
ًمٜم ُ٘مؾ اإلٟمٙمٚمٞمزي ،اًمذي ينمح اًمٙمٚمامت سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م.
ٟمج٤مطم٤م أرو٤مينّ ،
وىمؾ رضمققمل إمم اًم٘م٤مُمقس
ًم٘مد أطمرزت ذم شمٕم ّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م
ً
أيْم٤م ُم٤م يٕمٚمـ ذم اًمّمحػ قمـ اعمً٤مسم٘م٤مت
ذم اجلزء اخل٤مُمس ُمـ اعمجٛمققم٦م .يمٜم٧م أشم٤مسمع ً
ًمقفم٤مئػ اًمدوًم٦م ،وشم٘مدُم٧م إمم ُمً٤مسم٘م٦م ًمٚمٕمٛمؾ ذم اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري سمحٚم٥م ،وٟمجح٧م
ومٞمٝم٤م وسم٤مذت اًمٕمٛمؾ ذم ُمديري٦م اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري ذم أواظمر رسمٞمع قم٤مم .0835
ً
ويمٞمال ذم اعمدارس آسمتدائٞم٦م يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمدرؾم٦م
ُمٕمٚمام
ُ
ويمٜم٧م قمٛمٚم٧م ىمٌؾ ذًمؽ ً
ٍ
صٞمٗمٞم٦م
اًمٜمج٤مح ذم طمٚم٥م ،وؾم٤مقمدت أظمل حمٛمدً ا ذم شمٕمٚمٞمؿ ـمالب اًم٘مري٦م ذم دورات

جم ّ ٍ
٤مٟمٞم٦م .يم٤من أظمل يريد هبذه اًمدورات رومع ُمًتقى اًمٓمالب واعمدرؾم٦م ًمتٙمقن ً
أهال
حي٥م دارة
ٓؾمتٙمامل اًمّمػ اخل٤مُمس ومٞمت٘مدم ـمالهب٤م ُٓمتح٤مٟم٤مت اًمِمٝم٤مدة ذم طمٚم٥م ،وهق ّ
ؾمٛمك اسمٜمف إي٤م ًدا .أُم٤م أٟم٤م ومقصم٘م٧م ذم هذه
قمزة ويٙمره ُمٗم٤مرىمتٝم٤م وؾمٛمك إطمدى سمٜم٤مشمف قمزة يمام ّ
اًمدورات ُمـ ُمٞمكم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ وطم ٌّل ًمف.
أُم٤م أوىم٤مت ومراهمل ومٙمٜم٧م أىمْمٞمٝم٤م ُمع إصدىم٤مء سملم اخلرائ٥م إصمري٦م وُم٤م طمقهل٤م ُمـ
ٍ
ُمروضم٤م شمٕم ّٓمر
ـمٌٞمٕم٦م ظمالّسم٦م ،إذ يزهر اًمٜمرضمس ذم اًمِمت٤مء ذم إرايض اًمققمرة ومٞمحٞمٚمٝم٤م
ً
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اجلٌؾ واًم٘مرى اعمحٞمٓم٦م سمف سم٠مري٩م اعمْمٕمػ ،يتٚمقه إزه٤مر اخلزاُمك وؿم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامن .وىمد
أشم٘مـ ؾمٙم٤من اًم٘مري٦م زراقم٦م اًمٜمرضمس وشمٙمثػمه ذم اجلٌؾ وذم دورهؿ ،وضمٕمٚمقا ُمـ حمّمقًمف
دم٤مر ًة راسمح٦م.

ٍ
صٞمد ذم ضمٌؾ
وذم أواؾمط ومّمؾ اًمرسمٞمع اشمٗم٘م٧م ُمع صدي٘ملم قمغم اإلقمداد جلقًم٦م

اًمِمٞمخ سمريم٤مت ّ
اعمٓمؾ قمغم اًم٘مري٦م ُمـ اًمٖمرب ،وشمٙم ّٗمؾ اًمّمدي٘م٤من سمتٝمٞمئ٦م صمالث سمٜمدىمٞم٤مت
صمٜم٤مئٞم٦م (ضمٗم٧م)ُ ،حتِمك ـمٚم٘م٤مهت٤م يدو ًّي٤م سمٙمري٤مت اًمرص٤مص (اخلردق) ،ويِمٕمؾ اًمٓمٚم٘م٦م
اًمٌ٤مرود اًمٜم٤مقمؿ سم٤مًمْمٖمط قمغم اًمزٟم٤مد ومٞم٘مدح اعمِمٕمؾ.
ظمرضمٜم٤م ذم اًمْمحك سمٕمد إقمداد سمٜمدىمٞم٤مشمٜم٤م وشمزودٟم٤م سم٤مًمذظمػمة ،وص ّٕمدٟم٤م ذم اجلٌؾ ،يمٜم٧م
ٓ أرى ذم حتقيٛمل همػم اًمٕمّم٤مومػم اًمتل مل شمٙمـ همريض ،وم٘مد يمٜم٧م أطمٚمؿ سم٤مصٓمٞم٤مد أراٟم٥م
ٍ
طمجؾ أو ُم٤م هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،إٓ أٟمٜمل مل أقمثر قمغم رء ُمٜمٝم٤م وىمد اٟمتّمػ اًمٜمٝم٤مر
أو
ٍ
قمٜمدئذ ىمررت اصٓمٞم٤مد أي ـمػم وًمق يم٤من
وىمٓمٕم٧م أيمثر ُمـ ٟمّمػ اعمً٤موم٦م إمم ىمٛم٦م اجلٌؾ.
ىمؼم ًة قمغم صخرة يمٌػمة ومًدّ دت قمٚمٞمٝم٤م ووٖمٓم٧م قمغم أطمد
قمّمٗمقرا ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ رأي٧م ّ
ً
اًمزٟم٤مديـ ،وم٘مدح اعمِمٕمؾ ،وًمٙمـ مل ِ
ين ذم اًمٌ٤مرود ومْمٖمٓم٧م قمغم اًمزٟم٤مد اًمث٤مين وم٘مدح
أيْم٤م ومل شمٓمٚمؼ اًمٌٜمدىمٞم٦م.
وًمٙمٜمف مل ين ذم اًمٌ٤مرود ً
صدي٘مل
يمٜم٧م ذم أصمٜم٤مء ذًمؽ أؾمٛمع صقت ُمـ يتٜمٗمس سمٕمٛمؼ ،ومٔمٜمٜم٧م أن أطمد
ّ
وم٤مًمتٗم٧م إمم اخلٚمػ ٕؿمٙمق ؾمقء اًمٌ٤مرود ،ومٗمقضمئ٧م إذ مل أضمد أطمدً ا ،وضمٚم٧م ذم
ظمٚمٗمل،
ّ
ٍ
سمنقم٦م ظم٤مـمٗم٦م أومتش قمـ ُمّمدر اًمٜمِمٞمش ،ومقىمٕم٧م قمٞمٜم٤مي قمغم وٌ ٍع أُم٤مُمل ذم
ٟمٔمري
فمؾ اًمّمخرة اًمت٤مًمٞم٦م ،وم٤مٟمت٤مسمٜمل ظمقف ؿمديد ،وأهقم٧م ذم رومع اًمزٟم٤مديـ وووٕم٧م
ٍ
سمّمقت ٍ
قم٤مل داقم ًٞم٤م صدي٘مل إلٟم٘م٤مذ اعمقىمػ.
ُمِمٕمٚملم وأٟم٤م أسخ
ؾمٛمٕمٜمل رضمؾ سمٕمٞمد قمٜمّل وقمـ اعمٜمحدر اًمذي يمٜم٧م ذم أقماله ،ويم٤من هق ذم ُمًتقى
وًمقح زم سمٞمده ،وم٠مدريم٧م أن
اًم٘مٛم٦مّ ،
أدٟم٤مه ،وقمغم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم اًمّم٤مقمد ُمـ اًم٘مري٦م إمم ّ
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اًم٘مٛم٦م أو ُم٤م طمقهل٤م ،أي همرب ُمقىمٕمل ،وطم٤مل اهلقاء اًمٖمريب دون ؾمامقمٝمام
صدي٘مل ىمد سمٚمٖم٤م ّ
ساظمل...
وشم٠مهٌف ،أذٟم٤مه صٖمػمشم٤من ُمتجٝمت٤من ُمع وضمٝمف
يمٜم٧م ذم هذه إصمٜم٤مء أشمٗم٘مد طمريم٦م اًمْمٌع ُّ
يتٗمحّمٜمل سمٕمٞمٜمٞمف ويت٠مُمٚمٜمل ،ومٜمٔمرت إمم ومٛمف ومقضمدشمف ٟمٔمٞم ًٗم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف أصمر د ٍم أو
ٟمحقيّ ،
ذسم٤مب ،ومل شمتٖمػم وىمٗمتف اعمت٠م ُّمٚم٦م ،وخؿ وممتٚمئ ًمقٟمف سمرشم٘م٤مزم وم٤مشمح أو ُمِمٛمٌم يمٚمقن سم٤مـمـ
ومٚمقٟمف اعمٓمر اعمٛمتزج سم٤مًمقطمؾ هبذا اًمٚمقن اًمذي ؾم٤مقمد قمغم
اًمّمخرة اًمذي ٓ يرى اًمِمٛمس ّ
اًمتٛمقيف قمغم وضمقد اًمْمٌع ،أُم٤م اخلٓمقط اًمًقداء قمغم ضمٚمده ومٙم٤مٟم٧م ُمتٌ٤مقمدة يتخٚمٚمٝم٤م
ً
ىمٚمٞمال ؿمٕمره اًمؼمشم٘م٤مزم.
مل ُيٓمِؾ ،سمٕمد أن رأي ُتف وىمٗم َتف اًمت٠مُمٚمٞم٦م ،وًمٙمٜمف سمدأ يتحرك ُمٌتٕمدً ا إمم اجلٜمقب ،خيٓمق
ً
ُمت٠مُمال .سمٕمد أن اسمتٕمد قمٜمل قمدة أُمت٤مر ص ّٕمدت أٟم٤م ذم اجلٌؾ
ظمٓمق ًة وي٘مػ ومٞمٕمٞمد اًمٜمٔمر إزم
همر ًسم٤م أومتش قمـ زُمٞمكم ،وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ٓ سمد أن يٙمقن هذا اًمْمٌع ًمْمخ٤مُمتف أٟمثك ذم أي٤مم
ومآصمرت آسمتٕم٤مد قمٜمل ،ومحدت اهلل قمغم إظمٗم٤مق اعمِمٕمؾ ذم اًمقصقل إمم
محٚمٝم٤م إظمػمة َ
اًم٘مؼمة ؾمتثػمه٤م وشمٗمج١مين هبجقُمٝم٤م.
اًمٌ٤مرود ،إذ يم٤مٟم٧م اًمٓمٚم٘م٦م اعمقضمٝم٦م إمم ّ
صدي٘مل يتً٤مُمران
اًم٘مٛم٦م ،ومرأي٧م
ّ
صم٤مسمرت قمغم اًمريمض ُمّم ّٕمدً ا ذم اجلٌؾ إمم أن سمٚمٖم٧م ّ
سم٤مٟمتٔم٤مري قمغم ٍ
ُمرج ُمـ اًمٕمِم٥م إظمي ،ومٍمظم٧م وعمتٝمام ًمق ًُم٤م ؿمديدً ا وىمٚم٧م هلام يم٤من
ٍ
سمّمٞمد شمٗم٤مظمرون سمف ،صمؿ ُم٤م
يٛمٙمـ أن يٗمؽمؾمٜمل اًمْمٌع ،وًمق يمٜمتام ىمريٌلم ًمٕمدٟم٤م إمم اًم٘مري٦م
اخلرسم٦م ،أمل دمدوا أطمًـ ُمٜمٝم٤م ،ورُمٞمتٝم٤م ٍ
هذه اًمٌٜمدىمٞم٦م ِ
سم٘مقة ُمـ يدي قمغم ُمرج احلِمٞمش
ومقهت٤مه٤م ذم اهلقاء وأمخّمٝم٤م ذم إرض قمغم
أُم٤مُمٝمام ،وم٤مٟمٗمجرت ُمٜمٝم٤م اًمٓمٚم٘مت٤من وارشمٗمٕم٧م ّ
ٍ
ُم٠مؾم٤مة ُمر ًة أظمرىُ ،مـ ُم٠مؾم٤مة
اًمٗمقهتلم اًمِمديد أٟم٘مذين ُمـ
اعمرج إظمي ،إن ارشمٗم٤مع ّ
ذى ىمد يقدي سم٤محلٞم٤مة.
إص٤مسم٦م اًمّمدي٘ملم أو أطمدمه٤م سم٠م ً

*
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يف اجلامعة طالبًا
يم٤مٟم٧م اجل٤مُمٕم٦م ذم خم ّٞمٚمتل هل ىمٌٚمتل ذم اًمٕمٚمؿ ،ويم٤من يث ٌّ٧م هذا آقمت٘م٤مد ذم ٟمٗمز
سمٕمض أؾم٤مشمذيت ذم اًمتجٝمٞمز ،يمٛمحٛمد اًمٕم٤ممل ووضمٞمف اًمًامن واًمديمتقر حيٞمك اهل٤مؿمٛمل ،وُم٤م
يرويف أظمل إسمراهٞمؿ قمـ أؾم٤مشمذشمف اًمٕمٚمامء ذم يمٚمٞم٦م احل٘مقق ،وُم٤م يردده قمام يتٛمتٕمقن سمف ُمـ
ٍ
ٍ
اطمؽمام ذم مجٞمع إوؾم٤مط اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م ،ومٛمٜمٝمؿ ذم ِّ
وزاري٦م
شمِمٙمٞمٚم٦م
يمؾ
وزير أو أيمثر ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرومض اعمٜمّم٥م ًمرأي ًمف أو جلامقمتف ذم احلٙمؿ ،وقمغم أيمثرهؿ
ّأهب٦م متٞمزه٤م قمرسم ٌ٦م مجٞمٚم٦م جيره٤م طمّم٤من ّ
شم٘مؾ ُم٤مًمٙمٝم٤م إؾمت٤مذ إمم اًمٙمٚمٞم٦م وشم٘مػ أُم٤مم اعمٌٜمك
قمغم وٗم٤مف سمردى ،أو ه٤مًم ٌ٦م ُمـ اًمٓمالب حتٞمط سمف ُمٜمذ دظمقًمف طمرم اجل٤مُمٕم٦م.
ختزن يمؾ ُم٤م جيذسمٜمل إمم اجل٤مُمٕم٦م يٜمٌق ِع
هذه اًمّمقر اٟمٓمٌٕم٧م ذم ذايمريت اًمتل يم٤مٟم٧م ِّ
اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م .ويم٤من اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم ـمري٘مل إًمٞمٝم٤م ،وهق اًمذي ُأطمدث إلقمداد
ٍ
ٍ
وشمٜمًٞمؼ ُُما ْح َٙمٛملم ُمع يمٚمٞم َتل اًمٕمٚمقم وأداب
سمتٕم٤مون
ُمٕمٚمٛملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي
اعمحدصمتلم ُمٕمف ذم دُمِمؼ.
ويمٜم٧م أقم ِّٚمؾ ٟمٗمز سم٠من اإلقمداد ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي يْمٕمٜم٤م قمغم أسمقاب اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م،
ٍ
سمثٌ٤مت ُمـ شمٚمؽ إسمقاب ًمٞمٗمتحٝم٤م ُمًتٕمٞمٜمً٤م سمام
وُم٤م قمغم ُمـ يِم٤مء ُمٜمّ٤م آؾمتزادة إّٓ اًمت٘مدم
شمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م ،وؾمتٜمٗمتح إسمقاب إذا يم٤من يٕمل طم ًّ٘م٤م ُم٤م شمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ضمٞمدً ا .أمل يت٤مسمع اًمٕمٚمؿ
ُمٕمٚمام ذم صم٤مٟمقي٦م ،وايمتِمػ ؾمالؾمؾ اخلٓمقط اًمٓمٞمٗمٞم٦م
ُمـ ىمٌؾ "سم٤معمر" وهق ي٘مقم سمٛمٝمٛمتف ً
اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمٛمف؟!
ٍ
ـمالب ًمٚمٛمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم اًمذي ؾم ُٞمٗمتتح
دظمٚم٧م اجل٤مُمٕم٦م سمٜمج٤مطمل ذم اٟمت٘م٤مء
ُم١مؾمًٞمف ،أذيمر ُمٜمٝمؿ اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال
هبؿ .يم٤من آٟمت٘م٤مء جيري ذم ًم٘م٤مء سمٚمجٜم٦م ُمـ ِّ
وإؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد وصم٤مًم٨م ٓ أذيمر اؾمٛمف.
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ٍ
أقمامر خمتٚمٗم٦م ،وم٘مد ُؾمٛمح ًمٚمٛمٕمٚمٛملم اًمت٘مدم ًمٚمدراؾم٦م ذم
يم٤من اعمت٘مدُمقن ًمالٟمت٘م٤مء ُمـ
اعمٕمٝمد ُمٝمام يم٤مٟم٧م أقمامرهؿ ،ومت٘مدم ذم طمٚم٥م أمحد سمٕم٤مج رمحف اهلل ويم٤من يًٌ٘مٜمل ذم
اًمتجٝمٞمز ،واًمت٘مٞم٧م ذم اعمٕمٝمد سمٕمد اومتت٤مطمف زُمال َء يٙمؼمين سمٕمْمٝمؿ سمخٛمً٦م قمنم قم٤م ًُم٤م،
ومٙم٤من شم٘مدُمٝمؿ ًمٚمٛمٕمٝمد جم٤مزوم٦م شمدل قمغم صدق اًمٕمزيٛم٦م وصالسم٦م اًمتّمٛمٞمؿ وىمقة
اًمِمخّمٞم٦م واإلرادة وطم٥م اًمٕمٚمؿ.
ٍ
أؿمٝمر ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمقفم ًٗم٤م ذم
دظمٚم٧م اعمٕمٝمد وسم٤مذت احلٞم٤مة اًمدراؾمٞم٦م ومٞمف سمٕمد قمدة
ُمديري٦م اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري سمحٚم٥م إصمر ٟمج٤مطمل ذم ُمً٤مسم٘م٦م ،وايمتًٌ٧م ذم أصمٜم٤مء قمٛمكم ومٞمٝم٤م،
حتٛمؾ اعمً١موًمٞم٦م ومٞمام يقيمؾ إ ّزم ُمـ ُمٝم٤مم ،وذم ُمًػمة طمٞم٤ميت اًمِمخّمٞم٦م ،واًم٘مٜم٤مقم٦م سميورة
ٍ
ٍ
شمٙمقيـ ٍ
ومتحٞمص ،أقمٛمؾ هبديف وأداومع
دراؾم٦م
قمكم ُمـ ُمِمٙمالت سمٕمد
رأي ومٞمام يٓمرح ّ
قمٜمف ،وم٤مزددت سمٕمدً ا قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمتٚمٛمٞمذ اعمتٚم ّ٘مل.
دظمٚم٧م اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم هبذه اعمٙمتًٌ٤مت ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م ،حتدو يب آُم٤مل ّصمرة إمم ومٝم ٍؿ قمٛمٞمؼ
عم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمقاٟملم شمٗمن اًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وحتٙمٛمٝم٤م ،يم٤مًمرؤي٦م ويمٜمف اًمْمقء
واعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م...
اوم ُتتح اعمٕمٝمد يقم  05أو  06شمنميـ اًمث٤مين ُمـ قم٤مم  0835ذم ُمٌٜمك ُمٕمٝمد احل٘مقق،
اًمذي أصٌح يمٚمٞم٦م احل٘مقق ذم أواظمر اًمرسمع إول ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض .وهق ُمٌٜمك مجٞمؾ قمغم
ُم٘مرا ًمقزارة اًمًٞم٤مطم٦م سمٕمد أن شمقاًم٧م قمٚمٞمف يمؾ ُمـ وزارة
وٗم٤مف سمردى أصٌح اًمٞمقم ً
اًمؽمسمٞم٦م ومٛمديري٦م شمرسمٞم٦م دُمِمؼ.
ُظم ِّّمص ومٞمف اجلزء اًمٖمريب ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ًمإلدارةُ :مدير اعمٕمٝمد اًمديمتقر ظم٤مًمد
ّ
اعمٓمؾ قمغم اًمٜمٝمر ذي ًٓم٤م
ؿم٤مشمٞمال واعمح٤مؾم٥م وهمروم٦م ًمٚمٛمح٤مضات .وظمّمص اجلزء
ً
ُمتّمال ًمٜمقم اًمٓمالب ،وُمثٚمف اجلزء اًمنمىمل ٟمٔمػم اجلزء اًمٖمريب .وىم٤مقم٦م يمٌػمة ظمٚمٗمٝمام
ضمٜمقسمٞم٦م شمدظمٚمٝم٤م اًمِمٛمس جيتٛمع ومٞمٝم٤م ـمالب اعمٕمٝمد ُمـ يمٚمٞمتل اًمٕمٚمقم وأداب ذم
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حم٤مضات اًمؽمسمٞم٦م وأصقل اًمتدريس اعمِمؽميم٦م ،وشمًتٕمٛمؾ ذم اعمً٤مء ىم٤مقم٦م ُمٓم٤مًمٕم٦م
ًمٚمٓمالب أو ًمٚمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم ،جيتٛمع ومٞمٝم٤م اًمٓمالب واًمٓم٤مًمٌ٤مت .واؾمت١مضمرت دار ًمٞمً٧م
سمٕمٞمدة قمـ اعمٕمٝمد ًمًٙمـ اًمٓم٤مًمٌ٤مت.
يم٤من يٚم٘مل إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد حم٤مضات اًمٗمٞمزي٤مء وحي٤مول يمؾ ُمٜمّ٤م شمًجٞمؾ ُم٤م
يٛمٙمـ أن يٚمت٘مط ُمـ اعمح٤مضة ،وًمٙمـ إؾمت٤مذ اعمٜمجد يم٤من ي٘مدم ذم ٟمٗمس اًمٞمقم حم٤مضشمف
ُمٜم ّ٘مح ً٦م سمٕمد إًم٘م٤مئٝم٤م ،ومٜمجتٛمع ـمال ًسم٤م ًمٙمت٤مسمتٝم٤م ،وشمرؾمؾ ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م مم٤م يمتٌٜم٤مه إمم زُمٞمالشمٜم٤م ذم
دارهـ ًمٞم٘مٛمـ سمٜم٘مٚمٝم٤م .أُم٤م دروس اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ومٙم٤مٟم٧م ذم اعمخؼم.
ًم٘مد ىمًٛم٧م واضمٝم٦م اًمتٙمٞم٦م ُمـ اًم٘مٌ٤مب اعمٓم ّٚم٦م قمغم اًمٜمٝمر إمم صمالصم٦م أىمً٤مم ُمتٓم٤موًم٦م:
إول اعمالصؼ حلدي٘م٦م اعمٕمٝمد ظمّمص عمٙمتٌ٦م اجل٤مُمٕم٦م ،وإمم اًمٖمرب ُمٜمف أيمؼم إىمً٤مم
اًمثالصم٦م عمخؼم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ،واًمث٤مًم٨م ّ
اعمٓمؾ قمغم اعمتحػ اًمقـمٜمل ظمّمص ًمٚمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
وطمؾ حمؾ اعمٙمتٌ٦م وهذه اعمخ٤مسمر ومٞمام سمٕمد اعمتحػ احلريب.
يم٤مٟم٧م ٓ شمزال اًمتٙمٞم٦م شمٓمٕمؿ اًمٗم٘مراء يقم اجلٛمٕم٦م ،وشمٜمٛمق ذم طمدي٘متٝم٤م أزه٤مر اًمٌٜمٗمً٩م
اًمتل يمٜمّ٤م ٟمجٛمٕمٝم٤م ذم اًمّمٌ٤مح سمٕمد اإلومٓم٤مر ىمٌؾ جملء رواد اًمتٙمٞم٦م .يم٤من ُي َٕمدُّ ـمٕم٤مُمٜم٤م ذم
ُمٓمٌخ اعمٕمٝمد و ُيٜم٘مؾ إمم دار اًمٓم٤مًمٌ٤مت ُم٤م يٙمٗمٞمٝم ّـ ُمٜمف.
ويم٤من إؾمت٤مذ ُم٤مهر يمٞمالين ينمف قمٚمٞمٜم٤م ً
ًمٞمال سمام يِمٌف ُم٤م يم٤من ي٘مقم سمف اًمٜم ّٔم٤مر
ضمؿ .يم٤من ي٘مقم ذم اًمقاىمع سمتقومػم اخلدُم٤مت اًمتل
(اعمراىمٌقن) ذم اًمتجٝمٞمز ،وًمٙمـ سم٠مدب ّ
حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمٓمالب ُمًتٕمٞمٜمً٤م سمام ًمديف ُمـ ُمقفمٗملم .يم٤من دُمثً٤م يٕمٛمؾ سم٢مظمالص ،وًمٙمـ مل
يٙمـ اًمتقومٞمؼ طمٚمٞمٗمف ذم يمثػم مم٤م ي٘مقم سمف ،وىمد أوومد إمم ؾمقينا إليمامل دراؾمتف وحتْمػم
اًمديمتقراه ،إٓ أٟمف شمقذم هٜم٤مك ،ىمٌؾ إهن٤مء دراؾمتف.
يم٤مٟم٧م أقمامل شمرُمٞمؿ اًمثٙمٜم٦م احلٛمٞمدي٦م ٟم٤مؿمٓم٦م ُمٜمذ اًمّمٞمػ أو سمٕمٞمد اؾمتالُمٝم٤م ُمـ
اًمٗمرٟمًٞملم .ويم٤مٟم٧م يمٚمٞم٦م احل٘مقق هل إومم ذم اًمتٛمريمز ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي ُمـ اًمقاضمٝم٦م
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اًمنمىمٞم٦م ُمـ اًمثٙمٜم٦م ومتٓمؾ قمغم ُمدظمٚمٝم٤م وهق ُمدظمؾ اًمٓمالب وإؾم٤مشمذة .ويم٤من اًمٓمريؼ
ٍ
سمرصٞمػ حي٤مذي ؾمقر إدارة اجل٤مُمٕم٦م ودار اًمتقًمٞمد اًم٘مديٛم٦م ،أُم٤م
إمم اعمدظمؾ ُمٕم ٌّدً ا،
سمٛمح٤مذاة اًمٜمٝمر ومٙم٤من ٓ يزال شمراسم ًٞم٤م .وسمدأت أقمامل رصٗمف ُمع شمرُمٞمؿ اًمثٙمٜم٦م وإصالطمٝم٤م.
وظمّمص ًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ضمزء يٛمتد ُمـ ُمٜمتّمػ اًمقاضمٝم٦م اجلٜمقسمٞم٦م إمم ُمٜمتّمػ اًمقاضمٝم٦م
اًمٖمرسمٞم٦م وهل٤م سم٤مب اًمقاضمٝم٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمداظمكم.
يم٤من إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد قمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م (أو ُمديره٤م) اعمً١مول قمـ إقمداد اجلٜم٤مح
اجلٜمقيب اًمٖمريب اعمخّمص هل٤م ًمٚمتدريس .يم٤مٟم٧م أطمذي٦م اجلٜمقد اًمٕمثامٟمٞملم وم٤مًمٗمرٟمًٞملم
اعمث٘مٚم٦م سم٤معمً٤مُمػم واحلديد ،ىمد طم ّٗمرت سمالط اجلٜم٤مح (وسمالط اًمثٙمٜم٦م يمٚمٝم٤م) ومت٘م ّٕمرت
ومجدِّ د اًمٌالط .ويم٤من خمؼم اًمٗمٞمزي٤مء أول ُم٤م أٟمجز شمرُمٞمٛمف ُمـ ضمٜم٤مح اًمٙمٚمٞم٦م
اًمٌالـم٤متُ ،
ٍ
سمٕمدئذ اعمٜمجزات يم٢مدارة اًمٙمٚمٞم٦م وُمدرج اسمـ اهلٞمثؿ ًمٚمٗمٞمزي٤مء.
وشمقاًم٧م
يم٤من يً٤مقمد اًمديمتقر جمدي اًمِمقا اًمًٞمد ُم٤مًمؽ اًمٞمقهمقؾمالذم اعمًٚمؿ اهل٤مرب ُمـ
طمٙمؿ شمٞمتق وـمٖمٛمتف ،ويم٤مٟم٤م ذم اًمٌدء يتٗم٤ممه٤من سم٤مًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م .ويم٤من اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ
حم٤مضا ُمـ وزارة
يدرس ُمقاد (ُم٘مررات) اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م (احلٞمقان واًمٜمٌ٤مت)،
ؾمقيدان ّ
ً
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس إٓ ذم قم٤مم ً .0838م٘مد يمٜمّ٤م
اًمزراقم٦م ،ومل يٜمت٘مؾ إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
ً
ٟمتٌّع ذم دراؾمتٜم٤م ُمٜمٝم٤مج ؾم٤مـمع احلٍمي ،ومٜمدرس ذم اًمًٜم٦م إومم ،اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء
واًمري٤موٞم٤مت واًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م .وٓ أزال أطمتٗمظ سمٌٕمض أوراق اًمدروس اًمٕمٛمٚمٞم٦م
ًمٚمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،اًمتل ُمٜمٝم٤م دراؾم٦م ُم٘مٓمع ُمـ صمٛمرة يمقؾم٤م وىمنمة اًمٌّمٚم٦م...
اٟمت٘مٚمٜم٤م شمدرجي ًّٞم٤م ُمـ اًمتٙمٞم٦م إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمٕمد قم٤مم يم٤مُمؾُ ،ضمٝمزت ذم أصمٜم٤مئف خم٤مسمر
اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي ُمـ اجلزء اًمٖمريب ُمـ ضمٜم٤مح يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وخم٤مسمر اًمٕمٚمقم
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م حت٧م خمؼم اًمٗمٞمزي٤مء.
ٓ ؿمؽ أن شمدريس سمٕمض اعمقاد أص٤مسمف شم٠مظمػم ؾم ٌٌّف اًمت٠مظمر ذم أقمامل اًمؽمُمٞمؿ ،يمٕمٛمكم
اًمٗمٞمزي٤مء وحم٤مضات اًمري٤موٞم٤مت اًمتل يم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م إؾمت٤مذ أٟمٓمقن ضمٜم٤موي.
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يم٤مٟم٧م اعمٝمٛم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ يمٚمٞمتل اًمٕمٚمقم وأداب شمٕمٚمٞمؿ ـمالب اعمٕمٝمد،
وًمٙمٜمّٝمام يمٙمٚمٞمتلم ذم اجل٤مُمٕم٦م َىمٌٚمت٤م ـمال ًسم٤م ٓ قمالىم٦م هلؿ سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،ويم٤من قمغم ٍّ
يمؾ ُمـ
ه١مٓء أن يدومع شمٙم٤مًمٞمػ اًمدراؾم٦م أىمً٤م ًـم٤م ًمٚمج٤مُمٕم٦م ،ومل شمٙمـ اًمدوًم٦م ُمً١موًم ً٦م قمـ
شمِمٖمٞمٚمٝمؿ ،وقمدد ه١مٓء ّ
فمؾ ً
ىمٚمٞمال ذم صٗمقف يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ـمالب اعمٕمٝمد
اًمٕم٤مزم ،أذيمر ُمٜمٝمؿُ :مقومؼ ٟمقري وؾمٕمٞمد ـمٜمٓم٤موي.
أُم٤م ـمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ومٖمػم ُمٓم٤مًمٌلم سم٠مىمً٤مط ،واًمدوًم٦م ُمٚمزُم٦م سمتٕمٞمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ
اًمث٤مٟمقي وهؿ ُمٚمزُمقن سمخدُم٦م اًمدوًم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ،واعمٕمٝمد ُمً١مول قمـ إـمٕم٤مُمٝمؿ وإؾمٙم٤مهنؿ
ويدومع ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ُمرشم ًٌ٤م ؿمٝمر ًّي٤م سمًٞم ًٓم٤م يًتٕمٞمٜمقن سمف قمغم ىمْم٤مء طم٤مضم٤مهتؿ اًمث٤مٟمقي٦م.
قمٜمدُم٤م ؿم٤مروم٧م اًمًٜم٦م إومم قمغم اًمٜمٝم٤مي٦م ،يم٤من ؾمػم اًمتدريس ذم إسمٜمٞم٦م اعم٘م ٌٌّ٦م ُمـ
ٟم٤مضمح٤م ضمدًّ ا ،يمام أن اًمٕمٛمؾ ذم شمرُمٞمؿ اًمثٙمٜم٦م احلٛمٞمدي٦م
اًمتٙمٞم٦م واعمنموم٦م قمغم اًمٜمٝمر،
ً
وإقمداده٤م ٓؾمت٘مٌ٤مل يمٚمٞم َتل اًمٕمٚمقم وأداب يم٤من طمًٜمً٤م ،رهمؿ ىم ّٚم٦م قمدد اعمً١موًملم قمـ
شم٠مؾمٞمس اعمٕمٝمد واًمٙمٚمٞمتلم.
اعم١مؾمًلم ،ويم٤من ُمٕمف ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
يم٤من اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال قمغم رأس ومريؼ ِّ
إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد ُمدير اًمٙمٚمٞم٦م وإؾمت٤مذ ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز ذم ىمًؿ اًمري٤موٞم٤مت واًمديمتقر
اًمِمقا ذم ىمًؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء وإؾمت٤مذ اٟمٓمقن ضمٜم٤موي يدرس اًمري٤موٞم٤مت ًمٚمٗمٞمزي٤مئٞملم
جمدي ّ
اًمِمقاً ،مٞمس ذم ومريؼ اعم١مؾمًلم ُمـ حيٛمؾ ؿمٝم٤مدة
وهق ومٞمزي٤مئل .وسم٤مؾمتثٜم٤مء جمدي
ّ
اًمديمتقراه .ه١مٓء شمّمدوا إلٟمِم٤مء يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وختري٩م جم٤مزيـ ُمٜمٝم٤م ذم اًمري٤موٞم٤مت
واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،وهل اإلضم٤مزات اًمتل طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمذ أيمثر
ُمـ ٍ
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ ،مل يامرؾمقا ذم أصمٜم٤مئف ؾمقى اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي.
إهن٤م طم ًّ٘م٤م ُمٖم٤مُمرة وضمرأة يمٌػمة وجم٤مزوم٦م سمٛمًت٘مٌٚمٝمؿ وُمًت٘مٌؾ ضمٞمؾ ،وسمٗم٤محت٦م ُمًػمة
ُمنموقم٤مت آؾمت٘مالل.
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اعم١مؾمًلم .يم٤من ظم٤مًمد
ُم١مذا ؾم٤مـم ًٕم٤م قمغم ٟمج٤مح
ًم٘مد يم٤مٟم٧م طمّمٞمٚم٦م اًمًٜم٦م إومم
ِّ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ُمتقازٟم٦م ذم ٍّ
يمؾ ُمٜم٤م عمقاضمٝم٦م قمٍم
واقمٞم٦م
ؿمخّمٞم٦م
ؿم٤مشمٞمال ُيٕمٜمك سمتقضمٞمٝمٜم٤م وشمث٘مٞمٗمٜم٤م وشمرسمٞم٦م
ضمديد ،قمٍم آؾمت٘مالل ،اجلديد قمغم إُم٦م ُمٜمذ ىمرون .يم٤من ُي ْٙمثر ُمـ اًمٜمدوات اًمث٘م٤مومٞم٦م
ويِمجع طمٗمالت اًمًٛمر ،ويدقمق اعمدرؾملم قمغم ىمٚمتٝمؿ إمم
اًمتل دمٛمٕمٜم٤م سمٜملم وسمٜم٤مت،
ِّ
طمْمقره٤م واعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م .يم٤من يِمجٕمٜم٤م قمغم طمْمقر قمروض أومال ٍم يراه٤م ُمٗمٞمدة صم٘م٤موم ًّٞم٤م،
وي٘مقل ًمٜم٤م ًم٘مد طميت قمرض هذا اًمٗمٞمٚمؿ ُمع زوضمتل أو ؾم٠مطمي قمروف ُمٕمٝم٤م اًمٞمقم،
ويذيمر ًمٜم٤م سمٕمض إجي٤مسمٞم٤مت طمْمقر قمروف .يم٤من يٜم٤مىمِمٜم٤م ومٞمام يرى وم٤مئد ًة ذم شمٜمِمٞمط اًمٜم٘م٤مش
ٍ
وضمف ٟمتٕمٚمؿ يمٞمػ جي٥م أن جيري اًمٜم٘م٤مش وٟمدرك ُمـ ؾمٞم٤مىمف
ومٞمف ،وإدارة اًمٜم٘م٤مش قمغم
وقاسمٓمف اًمًٚمقيمٞم٦م.
ذم أواظمر اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م (إومم) ،ىمٚمٜم٤م ًمف ذم آظمر اًمدرس إٟمٜم٤م ٟمريد اًمتقىمػ قمـ
ٍ
حم٤مضات أظمرى ًمٜمتٗمرغ ًمالؾمتٕمداد ًمالُمتح٤مٟم٤مت .ومدار سمٞمٜمٜم٤م ٟم٘م٤مش ه٤مدئ ـمقيؾ،
شمٚم ّ٘مل
أطمس سمتخقومٜم٤م ُمـ اًمتجرسم٦م إومم ذم اُمتح٤مٟم٤مت اعمٕمٝمد ،شمرك ًمٜم٤م شمدارس اًمقوع
وعم٤م
ّ
سمتخقومف ُمـ إره٤مق أٟمٗمًٜم٤م سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع اعمٌٙمّر
واخت٤مذ اًم٘مرار اًمذي ٟمراه إصٚمح ،وٟمٌٝمٜم٤م
ّ
ًمتحْمػم آُمتح٤مٟم٤مت.
يمٜم٧م ُمـ أؿمدّ اًمداقملم ًمالٟم٘مٓم٤مع قمـ شمٚم٘مل اعمح٤مضات ،وىمد شمقىمٗمٜم٤م ً
ومٕمال ىمٌؾ زه٤مء
ؿمٝمر ُمـ ُمققمد آُمتح٤من ،ويمٜم٧م ممـ ؿمٕمر سم٤مإلره٤مق سمٕمد أؾمٌققملم وم٘مط.
ؾمٗمػما ًمًقري٦م
قملم
شمريمٜم٤م اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال ومج٠مة سمٕمد إهن٤مئف اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م إذ ِّ
ً
ًمديً .م٘مد
ذم سمٚمجٞمٙم٤م ،وشمرك ؾمٗمره ذم ٟمٗمز
ضمرطم٤م عم٤م أص٤مب صقرة إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل ّ
ً
يمٜم٧م أقمت٘مد أن قمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٦م أرومع ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس ُمـ هذه
اعمٜم٤مص٥م ،ومٙمٞمػ ريض اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال اؾمتٌدال اًمًٗم٤مرة سمٛمنموقمف اًمذي ىم٤مده
سمٜمج٤مح ّ
وختغم قمٜمف ىمٌؾ أن يّمؾ سمف إمم ختري٩م اًمٗمقج إول ُمـ ـمالسمف ،وىمٌؾ أن يرى وىمع
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اؾمت٘مٌ٤مل أومراد اًمٗمقج ذم أهة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ـمال ًسم٤م وُمٕمٚمٛملم ،وهؾ يم٤مٟمقا ؾمٞمح٘م٘مقن
ومٞمف اًمتٓمقير اًمذي يم٤من يرُمل إًمٞمف هق وؾم٤مـمع احلٍمي؟
ًم٘مد ظمٓمر ذم ذهٜمل وأٟم٤م أيمت٥م هذه اعمذيمرات اطمتامل آظمر ًمٚمحدث ،إن إظمالء اعمٌٜمك
ًمتحتٚمف وزارة اًمؽمسمٞم٦م ،وختّمٞمص ٍ
ضمزء صٖمػم ضمدًّ ا ذم يمٚمٞم٦م أداب ذم اًمثٙمٜم٦م احلٛمٞمدي٦م
إلدارة اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،وشمقزيع ؾمٙمـ ـمالب اعمٕمٝمد قمغم ٍ
ُمٌ٤من صٖمػمة ظمٚمػ ُمٌٜمك اإلدارة
اعمريمزي٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م ،يم٤مٟم٧م خمّمّم٦م ًمٚمخدُم٤مت ،هذا يمٚمف شم٘مقيؿ ًمٚمٛمنموع يٕمٓمل اٟمٓمٌ٤م ًقم٤م
شم٘مديرا ُمٝمٞمٜمً٤م ًمٚمٛمنموع وُمـ
قمـ شم٘مدير اعمً١موًملم ذم اًمدوًم٦م وُمٜمٝمؿ وزير اًمؽمسمٞم٦م سمخ٤مص٦م،
ً
عم١مؾمًف ،ويم٤مٟم٧م اًمًٗم٤مرة ًمؽموٞمتف وإسمٕم٤مده .هذا يٕمٜمل أٟمف يم٤من ذم ذهـ ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال
َصمؿ ِّ
ُمنموع أيمؼمً ،مٞمس أىمؾ ُمـ يمٚمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمت٤مسمع اإلذاف قمغم يمٚمٞمتل اًمٕمٚمقم وأداب.
دار
هذا اًمٜمحق ًمتٗمًػم همٞم٤مب اًمديمتقر ؿم٤مشمٞمال اعمٗم٤مضمئ ،يؼمره اٟمتزاع وزارة اًمؽمسمٞم٦م َ
اعمٕمٝمد اًمتل هل ُمٚمؽ اجل٤مُمٕم٦م شم٤مرخي ًّٞم٤م ،وقمدم زي٤مرة اًمديمتقر ؿم٤مشمٞمال ومٞمام سمٕمد اعمنموع،
وٓؾمٞمام اًمتخكم ذم اًمٕم٤مم اًمدراد اًمت٤مزم ( )0837 – 0836قمـ ومٚمًٗم٦م ؾم٤مـمع احلٍمي
اًمٗمرا حمؾ
ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ،واقمتامد ٟمٔم٤مم اًمِمٝم٤مدات اًمٗمرٟمز ،وإطمالل اًمديمتقر رومٞمؼ ّ
شمدل قمغم ٟمٞم ٍ
ُم١مؾمس اًمٙمٚمٞم٦م شمقومٞمؼ اعمٜمجد .هذه يمٚمٝم٤م ُم١مذات ّ
٤مت ُمٌ ّٞم ٍت٦م حت٧م ؾمت٤مر
ّ
اإلصالح ،اًمذي هيدف ذم احل٘مٞم٘م٦م إمم اًمتخٚمص ُمـ ؾم٤مـمع احلٍمي وُمنموقمف
وُم١مازريف ذم شمٜمٗمٞمذه ،ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال وشمقومٞمؼ اعمٜمجد.
ؾمت٤مر اإلصالح ًمف
ُأسمٕمد اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال
ؾمٗمػما ،أُم٤م إسمٕم٤مد شمقومٞمؼ اعمٜمجد ومٞمق ّومر ُ
ً
ؾمٌ ًٌ٤م 9إذ يزدان سم٤مٟٓمت٘م٤مل إمم اعم١مهٚملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل محٚم٦م اًمديمتقراه ،يمٚمٛم٦م طمؼ أريد
ؾمقغ إسمٕم٤مد شمقومٞمؼ اعمٜمجد.
هب٤م سم٤مـمؾ! هٙمذا ِّ
مل يًتًغ اًمٓمالب هذا آٟم٘مالب ،سمؾ هذا اًمتالقم٥م اًمذي مل ُيٗمتْمح أُمره هلؿ
ٍ
اطمتج٤مضم٤م قمغم اٟم٘مالب اعمٗم٤مهٞمؿ واًمٜمٔم٤مم ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م .طم ًّ٘م٤م
وىمتئذ ،وم٠مضسمٜم٤م
ً
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يم٤من ىم٤مدة هذا اًمتٖمٞمػم ؾم٤مهلم قمـ اًم٘مقاقمد اًمؽمسمقي٦م قمٜمدُم٤م ىمرروا هذا اًمتٖمٞمػم ذم ىمٚم٥م
اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ،سمؾ إهنؿ مل ي٘مٞمٛمقا ًمألؾم٤مًمٞم٥م واًم٘مقاقمد اًمؽمسمقي٦م أي اقمتٌ٤مر ،وهؿ ،يمام
يٗمؽمض ،دقم٤مهت٤م ومح٤مهت٤م.
شمقضمٝمٜم٤م ذم ُمٔم٤مهرة ُمتقاوٕم٦م ٓ يزيد قمدد ـمالب اًمٙمٚمٞم٦م ذم ؾمٜمتٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ ٍ
ُمئ٦م إٓ
ً
ىمٚمٞمال  ،وم٠مـمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمقزير اًمديمتقر ُمٜمػم اًمٕمجالين ُمـ ذوم٦م اًمٖمروم٦م اًمتل يم٤من يِمٖمٚمٝم٤م
اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال ،وىم٤مل ًمٜم٤م ،إذ قمجز قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ شمً٤مؤًمٜم٤م عم٤مذا وم٤مضم٠ممتقٟم٤م هبذا
اًمتٖمٞمػم ذم ىمٚم٥م اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م؟ ىم٤مل :ؾمٜم٘مقديمؿ إمم اجلٜم٤من ُمٙم ٌّٚملم سم٤مًمًالؾمؾ!
ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ؾمٜم ً٦م ىم٤مؾمٞم ً٦م ُمْمٓمرسم ً٦م يم٤مدت شمٕمّمػ سم٤معمنموع وشمقدي
سمف ًمقٓ شمٙم٤مشمػ اًمٓمالب ُمع أؾم٤مشمذهتؿ وإسارهؿ مجٞم ًٕم٤م قمغم اًمٜمج٤مح ،وىمد طم٘م٘مقه رهمؿ
أن إؾم٤مشمذة مل يٙمقٟمقا ُمـ محٚم٦م اًمديمتقراه! ًم٘مد أدريمقا ُمٜمذ ىمٌقهلؿ اًمٕمٛمؾ ذم اعمنموع،
أن ًمٞمس أُم٤مُمٝمؿ ظمٞم٤مر آظمر همػم اًمٜمج٤مح ،وم٠مقمدوا اًمٕمدّ ة ًمف ،وًمق سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ّٚمؿ ُمع
اًمٓمالبً .م٘مد ُمروا سمتجرسم٦م اًمتٕم ّٚمؿ ؾم٤مسم ً٘م٤م ىمٌؾ ٍ
قم٘مد أو أيمثر ُمـ اًمزُمـ ،سم٢مُمٙم٤مهنؿ إذن أن
ّ
يًتٕمٞمدوا رؾمؿ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ اعم١مدي إمم ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م ُمقوقع اعمح٤مضة ،وأن يٕمٛمٚمقا
قمغم طم ّٚمٝم٤م سم٤مًمتٗم٤مقمؾ واًمتٕم٤مون ُمع اًمٓمالب .وهذا هق إؾمٚمقب إُمثؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٞمقم.
وواىمع احل٤مل أن إؾم٤مشمذة ُمٝمدوا اًمٓمريؼ أُم٤مم ٍ
قمدد ٍ
يمٌػم ُمـ اًمٓمالب ًمٚمٜمج٤مح ،سم٘مدح
ّ
أومٙم٤مرهؿ ذم اًمدرس ،وأومًحقا اعمج٤مل ًمٚمٜم٤مهبلم ُمٜمٝمؿ ًمٚمًػم قمغم ُمدارج اًمٜمٌقغ ،وضسمقا
هلؿ اعمثؾ سمتقاوٕمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل واعمًٚمٙمل وإظمالىمل وم٤مزدادوا ُمـ ـمالهبؿ طم ًٌّ٤م واطمؽما ًُم٤م
وؿمجٕمقهؿ قمغم اشمٌ٤مع ُم٤م ؾمٜمّقه هلؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمتقاوع اًمٕمٚمٛمل وإؾمٚمقب اًمتٗم٤مقمكم
ُمع ـمالهبؿ ذم اعمًت٘مٌؾ.
أُم٤م ٟمحـ اًمٓمالب وم٘مد يمٜمّ٤م ٟمًتٕملم قمغم شمذًمٞمؾ اًمّمٕم٤مب سمتجٛمٞمع اجلٝمقد وشمٙمثٞمٗمٝم٤م ذم
جمٛمققم٤مت حلؾ اعمً٤مئؾ أو ًمٗمٝمؿ اعمٕم ّ٘مد ُمـ اًمدرس ،يمؾ جمٛمققم٦م ُمـ صمالصم٦م ـمالب أو
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أرسمٕم٦م .جيتٛمع أومراده٤م اضمتام ًقم٤م أوًم ًّٞم٤م حيددون ومٞمف اًمٕم٘مد اًمتل حتت٤مج إمم شمٙمثٞمػ اجلٝمقد
ٍ
ُمققمد حيددوٟمف.
ًمتذًمٞمٚمٝم٤م ،ويٕمقدون ًمالضمتامع ذم
وذم اعمققمد اعمحدد ي٠ميت يمؾ ُمٜمٝمؿ سمام شمقصؾ إًمٞمف ،شمٜم٤مىمش اإلٟمج٤مزات وشم٘مقد
شمدىمٞمؼ وشمٜم٘مٞمح إمم احلؾ اعمٜم٤مؾم٥م .يٕمٞمد يمؾ ٍ
ٍ
ومرد ُمـ أومراد
سمٛمجٛمققمٝم٤م وسمام جيري ُمـ
شمْمؿ
اعمجٛمققم٦م شمرشمٞم٥م احلؾ وشمِمذيٌف قمغم اًمقضمف اًمذي يراه إٟمً٥م ،ويمٜم٧م ذم جمٛمققم٦م ّ
وم٤مروق اًمًٚمٙم٤م وقمدٟم٤من اعمح٤مؾم٥م.
وعمّ٤م أزف وىم٧م آُمتح٤مٟم٤مت يم٤مٟم٧م أقمّم٤مسمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ُمتقشمر ًة وسمخ٤مص٦م أقمّم٤مب
زُمٞمالشمٜم٤م .وذم صٌ٤مح يقم اُمتح٤من اًمري٤موٞم٤مت اًمٙمت٤ميب ًمٓمالب ؿمٕمٌ٦م اًمري٤موٞم٤مت ،وىمػ
إؾمت٤مذ ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز سمٕمد ىمراءة اًمتٗم٘مد ،ورومع سمٞمده ُمٖم ّٚمػ إؾمئٚم٦م وذع يٗمتحف،
ٍ
ٍ
سمّمقت ٍ
ُمنقم٤مت إمم اًمدار ،وم٠موىمػ
قم٤مل وظمرضمـ
وم٤مٟمدومٕم٧م زُمٞمالشمٜم٤م ُمـ اًم٘م٤مقم٦م يٌٙملم
إؾمت٤مذ اًمٜم٤مسمٚمز آُمتح٤من وأرؾمؾ سمٕمض زُمالئٝمـ ًمتٝمدئ٦م روقمٝمـ .هذا ُم٤م يم٤من ُمـ
اًمٜمت٤مئ٩م اعمٌ٤مذة اًمنيٕم٦م ًمٚمتٖمٞمػم اعمٗم٤مضمئ اًمذي أىمحؿ ذم أواؾمط اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م .أُم٤م
آصم٤مره اًمٌٕمٞمدة ومحٛمٚمٝم٤م اًمؽمىمٞمع واًمتٕم٤مدٓت اًمتل أضمري٧م ًمالٟمت٘م٤مل ُمـ ٟمٔم٤م ٍم إمم آظمر
وذه٥م وحٞمتٝم٤م قمدد ُمـ اًمٓمالب.
ٍ
ؾمٜمقات قمدّ ة .أذيمر أن سمرٟم٤مُم٩م
إٓ أن ُمراقم٤مة طم٤مٓت اًمٓمالب اًمٜمٗمًٞم٦م اؾمتٛمرت
ٍ
ٍ
خلٚمؾ فمٝمر ومٞمف.
ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ إقمالٟمف،
آُمتح٤من قمدِّ ل ذم ؾمٜمتٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م إظمػمة سمٕمد أي٤مم
ومتٌلم ًمف همٞم٤مب أمحد ذو اًمٖمٜمك
وسمدأ إؾمت٤مذ اعمٜمجد اُمتح٤من ُم٤مدشمف (ُم٘مرره) يتٗم٘مد ـمالسمفّ ،
قمـ آُمتح٤من ،وهق ـم٤مًم٥م دُمِم٘مل ،ومٙم ّٚمػ إؾمت٤مذ اعمٜمجد ـم٤مًم ًٌ٤م ُمـ طم٤مرشمف إطمْم٤مره
وأوىمػ آُمتح٤من .قم٤مد سمف اًمٓم٤مًم٥م (ؾمٕمٞمد ـمٜمٓم٤موي) سمٕمد أيمثر ُمـ ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م
واًم٘مٌ٘م٤مب يّمدح ذم رضمٚمٞمف وذم يده ـم٤مس وم٤مرغ ،دظمؾ اًم٘م٤مقم٦م يٚمٝم٨م وهق ٓ يزال سمثٞم٤مب
اًمٌٞم٧م ،وعم٤م ؾمئؾ قمـ شمٖم ّٞمٌف ،ىم٤مل إٟمف ٓ يٕمٚمؿ سمام ـمرأ قمغم اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمـ شمٕمديالت.
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يم٤مٟم٧م ُمراضمٕمٜم٤م إضمٜمٌٞم٦م ومرٟمًٞم ً٦م ٕن أهمٚم٥م اعمراضمع إضمٜمٌٞم٦م ذم ُمٙمتٌ٦م اجل٤مُمٕم٦م
يم٤مٟم٧م ومرٟمًٞم٦م .ويم٤مٟم٧م شمٚم٘مك حم٤مضات إطمدى اعمقاد (اعم٘مررات) ٍ
سمٚمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م ،هل
أيْم٤م ٕهن٤م اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م اًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م ـمالب ضمٞمٚمٜم٤م ذم اعمدارس
اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ً
آسمتدائٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م.
ويم٤من سملم ـمالب اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ جيٞمد اًمؽممج٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م،
ٍ
ٍ
ومرٟمًٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء
ومّمقل ُمـ يمت٥م
سمٕمض ه١مٓء شمرمج٦م
سمٕمض أؾم٤مشمذشمٜم٤م َ
وىمد يمٚمػ ُ
أًمٗمقه٤م ذم ُمرطمٚم٦م دراؾمتٝمؿ اجل٤مُمٕمٞم٦م ،يٜم٘مح إؾمت٤مذ اعمح٤مضة اعمؽممج٦م سمٕمد شمدريًٝم٤م
ويٕمتٛمده٤م ًمٚمٓمالب.
ذم أواظمر اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م وىمٕم٧م اًمٙم٤مرصم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سم٢مقمالن اًمّمٝم٤ميٜم٦م ىمٞم٤مم دوًمتٝمؿ
إهائٞمؾ ذم ومٚمًٓملم وهم ّٓم٧م أُمقاج اًمٖمْم٥م اًمِمٕم٥م اًمٕمريب ذم يمؾ ُمٙم٤من وٓؾمٞمام ذم
ؾمقري٦م اًمتل يٕمتؼم ؿمٕمٌٝم٤م ومٚمًٓملم ضمز ًءا ُمـ وـمٜمف ؾمقري٦م ،وشمٓمقع ـمالب وقمًٙمريقن
وُمث٘مٗمقن وقمامل وومالطمقن ،وُمـ مجٞمع ومئ٤مت اًمِمٕم٥م وأقمراىمف ذم ضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ.
وشم٘مرر إظمالء ٍ
خمّمّم٤م إلؾمٙم٤من
ُمٌ٤من ضم٤مُمٕمٞم٦م ظمٚمػ ُمٌٜمك إدارة اجل٤مُمٕم٦مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من
ً
ُم٘مرا
ـمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم إصمر ٟم٘مٚمٝمؿ ذم سمداي٦م اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ُمـ ُمٕمٝمدهؿ اًمذي أصٌح ً
ٍ
ؾمٙمـ ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ،وم ُ٘ميض سمذًمؽ قمغم ُمٞمزات اًمٜمٔم٤مم
ًمقزارة اًمؽمسمٞم٦م ،وسف شمٕمقيض
اًمداظمكم اًمذي جيٛمع اًمٓمالب ذم ٍ
سمٞمئ٦م واطمدة ،ذم سمٞم٧م واطمد وأهة واطمدة ،أظمال ًىم٤م
وومٝمام قم٤م ًُم٤م واطمدً ا عم٤م يدور طمقهلؿ ُمـ إطمداث.
وؿمٕمقرا وشمٕم٤مو ًٟم٤م ً
ً
يم٤من أهؿ ُم٤م طم٤مومٔمٜم٤م قمٚمٞمف ذم ؾمٜمتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ،هق اضمتامقمٜم٤م ـمال ًسم٤م ًمتٜم٤مول وضمٌ٤مت اًمٓمٕم٤مم
اًمثالث .وم٘مد ُظم ِّّمص ًمٜم٤م اًمٓم٤مسمؼ إريض ُمـ اًمقاضمٝم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمـ اًمثٙمٜم٦م احلٛمٞمدي٦م،
ُمٓمٕمام
حت٧م يمٚم ّٞم٦م احل٘مقق ،ظمّمص ضمزؤه اًمذي ي٘مع قمغم يٛملم اًمداظمؾ ذم ُمٌٜمك اًمثٙمٜم٦م
ً
ًمٓمالب اعمٕمٝمد .ويم٤من أؾمت٤مذٟم٤م شمقومٞمؼ اعمٜمجد ُمدير يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم يٙمثر ُمـ زي٤مرشمٜم٤م ومٞمف
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ومٞمتٗم٘مد أطمقاًمٜم٤م ،يمام يم٤من يتٗم٘مده٤م اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمالُ ،مع أٟمف مل حيؾ حمٚمف ذم إدارة
وٟمٕمتز سمف أُم٤مم ـمالب اعمٕمٝمد ُمـ يمٚمٞم٦م أداب.
اعمٕمٝمد .ويمٜم٤م ٟم٘مدر اهتامُمف
ّ
أُم٤م اجلزء اًمث٤مين اًمذي ي٘مع قمغم يً٤مر اًمداظمؾ ُمٌ٤مذةً ،وم٠مىمٞمٛم٧م ومٞمف ٟمدوة شمقٓه٤م
ً
أيْم٤م ،شمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقم٦م يمٌػمة
اًمًٞمد ؿمٛمز زُمٜمً٤م
ـمقيال ،واٟمت٘مٚم٧م إمم يٛملم اًمداظمؾ ومٞمام سمٕمد ً
ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م ًمٓمالب اعمٕمٝمد وـم٤مًمٌ٤مشمف ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتًع قمغم ٍ
ٍ
ُمريح هلؿ مجٞم ًٕم٤م وٓ شمتًع
وضمف
سمخ٤مص٦م ًمٓمالب يمٚمٞم٦م أداب اعمج٤مورة ُمـ همػم اعمٜمتًٌلم ًمٚمٛمٕمٝمد ،إذ ٓ شمٙمقن هم٤ميتٝمؿ
اعمٓم٤مًمٕم٦م ،ويمٜم٤م ًمذًمؽ ٟمٓمردهؿ.
ٍ
ُم٘مٕمد ذم اًمٜمدوة ًمٞمدظمٜمقا ومٞمٝم٤م
يم٤من اًمٓمالب يً٤مرقمقن سمٕمد ـمٕم٤مم اًمٖمداء ُٓمتالك
ؾمج٤مئرهؿ ُمع ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة قمغم صقت حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٜمٝمر اخل٤مًمد ويم٤مٟم٧م هل
وضمق اًمٜمدوة يٕمٌؼ سمروائح اًمدظم٤من
أهمٜمٞمتف اجلديدة ،ويًتٕمٞمدون ذيمري٤مت يقُمٝمؿ اجلٛمٞمٚم٦مّ ،
اًمذي شمرشمًؿ إطمالم وشمتقارى ذم ؾمحٌف.
أصٌح طمل اًمِمٕمالن – اًمًٌٙمل ُم٠موى ًمٚمٓمالب اجل٤مُمٕمٞملم ُمـ مجٞمع اًمٙمٚمٞم٤مت،
وُم٠موى ًمٓمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم واًمٓم٥م ظم٤مص٦م ،ذًمؽ ٕن ـمالب احل٘مقق ٓ يٚمتزُمقن
سمحْمقر اعمح٤مضات سمدىم٦م ،وٕن ـمالب يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمذيـ ٓ قمالىم٦م سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم
يم٤مٟمقا ىم ّٚم٦م .وٟمِم٠مت ُمٓم٤مقمؿ ذم احلل زسم٤مئٜمٝم٤م هؿ ه١مٓء اًمٓمالب.
اؾمت٠مضمرت ُمع وداد ـمراسمٞمٌم همروم٦م ّ
شمٓمؾ قمغم طمدي٘م٦م اًمًٌٙمل ،ويم٤من هق وحمٛمد
ٍ
همروم٦م ذم اعمٌ٤مين اًمتل ىمْمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م ؾمٜمتٜم٤م اعم٤موٞم٦م ظمٚمػ اإلدارة
اًمرايم٤من يِم٤مريم٤مين ذم
اعمريمزي٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م.
أُم٤م شمٓمقير يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وم٘مد أوحك سمٓمٞم ًئ٤م ُمْمٓمر ًسم٤م سمًٌ٥م شمٖمػم ٟمٔم٤مم اًمتدريس وشمٖمػم
ىمٞم٤مدة اًمٙمٚمٞم٦م ،و ُسمٕمد اًم٘مٞم٤مدة اجلديدة قمـ ٟمِم٠مة اًمٙمٚمٞم٦م وُم٤م راوم٘مٝم٤م ُمـ سمراُم٩م شمٓمقيره٤م
وظمٓمٓمف ،ودواقمل اقمتامد شمٚمؽ اخلٓمط اًمتل يم٤مٟم٧م حمٗمقفم ً٦م ذم ذايمرات اعم١مؾمًلم.
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يم٤مٟم٧م ؾمٜمتٜم٤م اًمث٤مًمث٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،هل اًمًٜم٦م إيمثر اوٓمرا ًسم٤م ووٞم٤م ًقم٤م .ويم٤من اؾمتٙمامل
إحل٤مطم٤م ،وم٤مًمٙمٚمٞم٦م ٓ شمزال ٟم٤مؿمئ٦م ،شمٗمت٘مر إمم اًمٙمثػم ُمـ اعمخ٤مسمر ذم
خم٤مسمر اًمٙمٚمٞم٦م هق إيمثر
ً
اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،وسمٕمض خم٤مسمر اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمتل ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م "ًمِمٝم٤مدة اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م" ذم
اًمٜمٔم٤مم اجلديد ،وم٤مؾمتٕم٤من ىمًؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء سمٛمخ٤مسمر اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل ؾمٝمٞمؾ ُمِم٤مىم٦م ،رئٞمس مجٕمٞم٦م
حم٤مضا ذم ىمًؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ًمتدريس ـمالب ؿمٝم٤مدة
اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞملم اًمًقريلم ،وشمٕم٤مىمدت ُمٕمف
ً
اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمٕم٤مُم٦م ضم٤مٟم ًٌ٤م ُمـ اعمٜمٝم٤مج اًمٕمٛمكم ًمٚمِمٝم٤مدة .ومٕمرض قمغم اًم٘مًؿ شمدري٥م اًمٓمالب
ذم ٍ
ٍ
ظم٤مص يٜمِمئف ذم سمٕمض أريم٤من خمؼمه اًمقاؾمع ذم ُمٌٜمك اًمٕم٤مسمد سم٤معمرضم٦م ،شم٘مدُم ً٦م ُمٜمف
خمؼم
سمال ُم٘م٤مسمؾ.
احلري٦م ،وٟمِمٕمر ومٞمف سم٤مًمٌحٌقطم٦م واًمٞمن،
يمٜمّ٤م ٟمتدرب ذم هذا اعمخؼم اجلديد سمٙمثػم ُمـ ّ
قمغم طملم يمٜمّ٤م ٟمِمٕمر ذم خم٤مسمر اًمٙمٚمٞم٦م يمٚمٝم٤م سم٤مًمْمٞمؼ واحلرج ،ظمِمٞم٦م يمن سمٕمض إٟم٤مسمٞم٥م
ٍ
دمرسم٦م إمم ُم٤م سمٕمد إطمْم٤مر اعمتً ٌِّ٥م
واًمدوارق اًمزضم٤مضمٞم٦م ،إذ هم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م يتقىمػ اًمٕمٛمؾ ذم
ً
ُمٙمًقرا ،أو ؾمٛمع صقشمف
زضم٤مضم٤م
سمدٓ مم٤م يمن .أُم٤م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل ُمِم٤مىم٦م ومٙم٤من إذا رأى
ً
ً
شمٙمنه ينع ًمٞمٓمٛمئـ اًمٓم٤مًم٥م أن اًمٌديؾ ُمتقومر ذم ُمًتقدقم٤مشمف وؾمٞم٘مدّ م ًمف
ذم أصمٜم٤مء ّ
يمنوا اًمزضم٤مج ومٝمق ُمقضمقد
ذم دىم٤مئؼ ُمٕمدودة سمال ُم٘م٤مسمؾ
ّ
دائامّ " :
ُم٤مدي ،يم٤من ي٘مقل ً
سمقومرة ًمتتٕمٚمٛمقا".
أيْم٤م همروم٦م ذم
وذم ؾمٜمتل إظمػمة ذم اعمٕمٝمد ( )0841-0838اؾمت٠مضمرت ُمع وداد ً
شمٙمن قمٔم٤مُمل ّ
اهلِم٦م
طمل اًمٗمقاظمػم ،أي ذم اجل٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م ذم اعمٝم٤مضمريـ ،ويمٜم٧م أظمِمك ّ
ّ
سم٤مٟٓمزٓق ذم اًمِمت٤مء قمغم ـمرىمٝم٤م اًمِمديدة آٟمحدار.
طم٤مؾمام ذم ؾمػميت اجل٤مُمٕمٞم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ،إول ُمٜمٝمام هق قمٛمكم ُمقفم ًٗم٤م ذم
دورا
ً
قمٜمٍمان ًمٕمٌ٤م ً
ّ
اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري قمدة أؿمٝمر ،وىمد ذيمرت ُمـ ىمٌؾ أٟمف أسمٕمدين قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمتٚمٛمٞمذ
اعمتٚم٘مل ،واًمث٤مين هق شمًٚمٞمٛمل سم٠من دظمقزم اجل٤مُمٕم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ىمد طم٘مؼ أُمٜمٞمتل ومقوٕمٜمل
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قمغم قمتٌ٤مت سمٞم٧م احلٙمٛم٦مّ ،
قمكم أن أٟم٘مٓمع إًمٞمف .وآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف يٕمٜمل قمٜمدي آسمتٕم٤مد
وأن ّ
أيْم٤م قمـ هلق اًمِمٌ٤مب اًمذيـ هؿ ذم ُمثؾ ؾمٜمّل ،وهذا ُم٤م يٗمن زضمري اًمزُمالء إذا
ً
شمرايمْمقا سملم ُم٘م٤مقمد اًمدرس ًمٞمٛمًؽ أطمدهؿ سمزُمٞمٚمف اهل٤مرب ُمٜمف ،أو ـمردي ُمـ ىم٤مقم٦م
ٍ
ـم٤مًم٥م ظمرج ُمـ
اعمٓم٤مًمٕم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمس ُمـ ـمالب اعمٕمٝمد أو آظمر أزاح يمت٥م وأوراق
اًم٘م٤مقم٦م ًمٞمدظمـ ؾمٞمج٤مرشمف وم٤مطمتؾ ُمٙم٤مٟمف...
ويم٤من زم ُمقىمػ ُمِم٤مسمف ُمع إؾم٤مشمذة :أذيمر أٟمٜم٤م دمٛمٕمٜم٤م أُم٤مم سم٤مب خمؼم اًمٗمٞمزي٤مء ذم
وم٤مًمتٗم٧م إمم
اعمحي سمدظمقل اعمخؼم ًمٕمدم وضمقد إؾمت٤مذ،
اًمًٜم٦م إومم ،ومل َيًٛمح ًمٜم٤م
ّ
ِّ
زُمالئل ً
اعمحي ًمدظمقل اعمخؼم ،اشمٌٕمقين
ىم٤مئال :سمئس اجل٤مُمٕم٦م شمٚمؽ اًمتل ٟمًت٠مذن ومٞمٝم٤م
ِّ
ومٝمذا ٓ يٜم٤مؾم٥م يمراُم٦م ضم٤مُمٕمل .ومخرضمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ُميسملم قمـ دظمقل اعمخؼم ،ومٚم٘مٞمٜم٤م
إؾمت٤مذ اعمٜمجد وأقم٤مدٟم٤م إمم اعمخؼم سمٙمٚمٛم٦م ٍ
ـمٞمٌ٦م ُمٜمف .وإٟمٜمل إذ أقمٞمد اًمٜمٔمر ذم اعمقوقع
إطمً٤مؾم٤م سمخدش اًمٙمراُم٦م ُمـ ضمٝم٦م ،وقمجز
اعمحي ،إٓ أن
صح٦م ُمقىمػ
ّ
اًمٞمقم أىمدّ ر ّ
ً
ضمٝم٦م ٍ
اعمحي قمـ اٟمت٘م٤مء اًمٙمٚمٛم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦مُ ،مـ ٍ
صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مداٟم٤م إمم ذًمؽ اعمقىمػ.
ّ
ويم٤من زم ُمقىمٗم٤من ُمِم٤مهب٤من أطمدمه٤م ُمع ُمدير اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم وأظمر ُمع أطمد أؾم٤مشمذة
اًمٗمٞمزي٤مء ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ويمالمه٤م يم٤من ؿمديد اًم٘مًقة ٓرشمٌ٤مـمٝمام سم٤مًمٕمٜمٍم إول .أُم٤م
شمداظمؾ اًمٕمٜمٍميـ ومٞمٔمٝمر ضمٚم ًّٞم٤م ذم طمٞم٤ميت اًمدراؾمٞم٦م .وم٘مد يمٜم٧م أشم٘مدم ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
سم٤مؾمتٛمرار ،وسمٜمٝمؿ ُمتزايد ًمٚمٛمٕمروم٦م.
ظمّمّم٧م اجلزء إيمؼم ُمـ وىمتل عمٓم٤مًم٥م اًمدراؾم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
ٍ
ومٚمًٗم٦م وؿمٕمر وأدب سمٕمد ُمٜمتّمػ
ويٌدأ آهتامم سمِم١مون اًمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ
اًمٚمٞمؾ ،ومٞمتجدد ٟمِم٤مـمل هبذا اًمتٖمٞمػم ،ويٛمدّ ين ؾمٙمقن اًمٚمٞمؾ سمٓم٤مىم٤مت ضمديدة ؾم٤مقم ً٦م أو أيمثر
أيْم٤م.
أىمْمٞمٝم٤م ُمع اًمِمٕمر واًمقضمداٟمٞم٤مت ،واؾمتٞم٘مظ ذم اًمً٤مسمٕم٦م
صٌ٤مطم٤م ُمتجدد اًمٜمِم٤مط ً
ً
سمدأت أؿمٕمر سمت٘مدُمل ذم اًمٌٞمئ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م اًمتل ذيمرت ،واًمتل ؾم٤مقمدت قمغم
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شمٜمٛمٞم٦م ُمقاه٥م اًمٓمالب ،ومٙم٤من إؾمت٤مذ ضمٜم٤موي اًمٗمٞمزي٤مئل يٕمٚمٛمٜم٤م اًمري٤موٞم٤مت ذم اًمًٜم٦م
ً
شمٙم٤مُمال أو طمؾ ُمٕم٤مدًم٦م شمٗم٤موٚمٞم٦م ،ويم٤من يمؾ ُمٜم٤م حي٤مول طمؾ
إومم ،وىمػ ُمر ًة يت٠مُمؾ
ً
ُمتحقٓ واعمتحقل شم٤مسم ًٕم٤م
اًمٕم٘مدة اًمتل وىمػ قمٜمده٤م ،وم٤مىمؽمطم٧م قمٚمٞمف اخت٤مذ اًمت٤مسمع (اًمدا ًّم٦م)
(داًم٦م) ومح ّٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م .قمٜمدُم٤م يتٙمرر ُمثؾ هذا اعمقىمػ ،يزداد اًمٓم٤مًم٥م صم٘م٦م سمٜمٗمًف ،يمام
شمزداد صم٘م٦م أظمريـ سمف سمٛمـ ومٞمٝمؿ إؾمت٤مذ ،وىمد شمقدي هذه احل٤مٓت سم٤مًمٓم٤مًم٥م إمم اًمٖمرور
طمذرا.
إذا مل يٙمـ ً
سمٕمد ؾمٜم٦م يم٤من أؾمت٤مذ اًمري٤موٞم٤مت إؾمت٤مذ شم٘مل اًمديـ ًمٌٜم٤مٟم ًّٞم٤م ُمتٕم٤مىمدً ا ،إذ ُأوومد إؾمت٤مذ
ضمٜم٤موي إمم ؾمقينا ًمتحْمػم اًمديمتقراه ،ويم٤من إؾمت٤مذ شم٘مل اًمديـ يٚم٘مل قمٚمٞمٜم٤م ذم أصمٜم٤مء
اًمدرس مت٤مريـ هل٤م قمالىم٦م سمٛمح٤مضات ؾم٤مسم٘م٦م ،إو٤موم٦م إمم قمالىمتٝم٤م اعمٌ٤مذة سمٛمح٤مضة
اًمٞمقم أو أُمس.
ـمرح ُمر ًة قمٚمٞمٜم٤م متريٜمً٤م ذم اًمالُمتٜم٤مهٞم٤مت ذم اًمّمٖمر ،وشم٘مدم أطمد اًمزُمالء حل ّٚمف ،ومتٕمثر
ّ
احلؾ ،وؾم٤مقمد إؾمت٤مذ شم٘مل اًمديـ اًمٓم٤مًم٥م ،ومٓم٤مل اًمتٕمثر واىمؽمطم٧م ًّ
طمال اؾمتٕمٜم٧م ومٞمف
وطمؾ اًمتٛمريـ ،وم٘م٤مل زم إؾمت٤مذً ،م٘مد اؾمتٕمٜم٧م سم٘م٤مقمدة
ومحٚم٧م اًمٕم٘مدة ُ
سم٘م٤مقمدة أوسمٞمت٤مل ُ
ومًٙم٧م.
أوسمٞمت٤مل وهذه ىم٤مقمدة اًمٙمً٤ممم
ّ
ذم اًمدرس اًمت٤مزم ـمرح إؾمت٤مذ شم٘مل اًمديـ متريٜمً٤م آظمر وم٤مىمؽمطم٧م ًّ
طمال ًمف سم ّٞمٜمتف قمغم
اًمٚمقح ،وسمٕمد أن أهنٞم٧م احلؾ ىمٚم٧م ًمف أن ؾم٠مىمدم ً
طمال آظمر ؾمؽمون أٟمف خمتٍم ومجٞمؾ
وًمٙمٜمٜمل ؾم٠مىمدُمف ًمٙمؿ ُمًتخد ًُم٤م ىم٤مقمدة اًمٙمً٤ممم .يم٤من ُمقىمٗمل ذاك ٓؾمتٞم٘م٤مظ اًمٕمٜمٍم
ُمً٤م
إول ذم واًمذي ذيمرشمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾٟٕ ،مٜمل ؿمٕمرت أن إؾمت٤مذ ىمد ّ
ُمس يمراُمتل وًمق ًّ
ىمد يٙمقن مل ي٘مّمده ذم اعمرة إومم ،ومٙم٤من ر ّدي اًمنيع ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م.
ٍ
يم٤من إٟمِم٤مء ٍ
مخً٦م وقمنميـ ـم٤مًم ًٌ٤م ،وشم٘مديٛمف هدي ً٦م ًمٚمٙمٚمٞم٦م ،واإلٟمٗم٤مق قمغم
خمؼم ًمزه٤مء
شمًٞمػمه ،يم٤من إٟمِم٤مء ذًمؽ اعمخؼم ،طمد ًصم٤م ضمديدً ا ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕملّ ،
ؼم ظم٤مص
طمؾ ومٞمف خم ٌ
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حمؾ خم٤مسمر اًمدوًم٦م سمٜمج٤مح سم٤مهر ،ومٙم٤من يزورٟم٤م ومٞمف يمٞمٛمٞم٤مئٞمقن وأؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕمٞمقن ًمٞم ّٓمٚمٕمقا
قمغم ُمنموع اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل ُمِم٤مىم٦م اًمٜم٤مضمح ،وقمغم همٜمك خمؼمه وُمًتقدقم٤مشمف ويمرُمف وظمؼمشمف
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م.
اًمزوار اًمديمتقر صالح اًمديـ اًمٙمقايمٌل ،ويم٤من ُمـ رضم٤مل
وُمر سمج٤مٟمٌل ُمـ ه١مٓء ّ
ّ
اًمٕمٚمؿ اعمٕمدوديـ ،ومٝمق أؾمت٤مذ اًمّمٞمدًم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ،وقمْمق اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب،
جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٞمقم .ومً٠مًمٜملً ،مٞم٘مدِّ ر ُمدى ومٝمٛمٜم٤م ُم٤م ٟم٘مقم سمف ذم خمؼم اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل
يتؿ
ومقرا "ًمٞمس ذم اًمٕمٚمؿ أفم ّـ" .وم٠مضمٌتف ىمٌؾ أن ّ
ُمِم٤مىم٦م ،وم٠مضمٌتف "أفم ّـ يمذا" وم٘م٤مل زم ً
يمالُمف "شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمـ أؾم٤مشمذشمٜم٤م اًمتقاوع ،وسمخ٤مص٦م ذم ُمقىمٗمل ُمٕمؽ ،وم٠مٟم٤م اًمٓم٤مًم٥م وأٟم٧م
إؾمت٤مذ ،وىمدّ رت أٟمف ٓ يٚمٞمؼ يب أن أىمقل همػم ُم٤م ىمٚم٧م ،وًمٙمٜمٜمل إذا ىمٚم٧م أفمـ ذم ىمْم ّٞم ٍ٦م
قمٚمٛمٞم٦م ،وم٠مٟم٤م أقمٜمل أصمؼ ضم٤مز ًُم٤م سمام أىمقل ،وُم٤م يمٜم٧م أطمً٥م أن ذًمؽ يٛمٙمـ أن يٚمتٌس قمٚمٞمؽ،
ُم٤مذا شمٕمٚمٛمقن أٟمتؿ ـمالسمٙمؿ" .ومؽميمٜمل ومل يٕمد يً٠مل أطمدً ا ،وم٘مد عمس ذم هلجتل اؾمتٝمج٤م ًٟم٤م عم٤م
أيْم٤م ُمـ شمٞم ّ٘مظ اًمٕمٜمٍم إول ذم.
ىم٤مل .واًمقاىمع أٟمٜمل اؾمتٝمجٜم٧م طمٙمٛمف ...يم٤من ذًمؽ ً
يم٤من اًمقوع ذم اًمٗمٞمزي٤مء ُمِم٤م ًهب٤م ،طمتك ذم آُمتح٤مٟم٤مت اًمٙمت٤مسمٞم٦م يمٜم٧م أٟم٤مىمش يمٞمٗمٞم٦م
ـمرح اًمً١مال وأىمؽمح قمغم ورىم٦م آُمتح٤من صٞمٖم ً٦م أظمرى ،وأٟم٤م ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م أقمتٛمد
قمغم صم٘متل اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٜمٗمز وقمغم صم٘متل سمرطم٤مسم٦م صدر إؾمت٤مذ ،سمؾ سمنوره سمث٘م٦م ـمالسمف
سم٠مٟمٗمًٝمؿ وسمٛمًتقى ومٝمٛمٝمؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ُمٜمف .ويمؿ ُمـ ٍ
ً
طمٚمقٓ ىمٌٚمٝم٤م إؾمت٤مذ
ُمرة ىمدُم٧م
درس ٍ
ٍ
شم٤مل ،طمتك ًم٘مد أظمذت أردد ذم
واًمزُمالء صمؿ ايمتِمٗم٧م ظمٓمئل ومٞمٝم٤م وصححتف ذم
ىمًٌ٤م ُمـ ٟمقره ،وُمـ هيتدي إمم ذًمؽ اًم٘مٌس وسمف يٜمٙمِمػ ًمف
ٟمٗمز :إن اهلل أودع اإلٟمً٤من ً
اًمٓمريؼ إمم احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى ،إمم اهلل هذا اًمٓمريؼ هق احل٥م ،وومٞمف اهلداي٦م وسمذًمؽ اًم٘مٌس
ٓ يٛمٙمـ أن يْمؾ ـمريؼ اهلداي٦م ذم يمؾ رء ،ذم اًمٕمٚمؿ واخلػم واحل٥م.
ٍ
اًمتقاوع َُمـ ذم ىمٚمٌف
سمٕمقن أظمالىمل يمٌػم ُمـ أؾم٤مشمذشمٜم٤م ،أظمذ ُمٜمّ٤م قمٜمٝمؿ
ًم٘مد طمٔمٞمٜم٤م
َ
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ومؽمؾمخ ُمٙم٤من اخلػم ذم ىمٚمٌف وقمٌؼ سمف احل٥مً .م٘مد يم٤مٟم٧م ؾمٜمقات دراؾمتل
ُمٙم٤من ًمٚمخػمّ ،
اجل٤مُمٕمٞم٦م هل أُمتع ُمراطمؾ اًمٕمٛمر وأدريم٧م هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم أصمٜم٤مء شمّمقير ومٞمٚمؿ قمـ يمٚمٞم٦م
أُمر سم٠ممجؾ ُمراطمؾ طمٞم٤ميت.
اًمٕمٚمقم ،يم٤من يّمقرٟم٤م اعمّمقر قمٜمدُم٤م أدريم٧م أٟمٜمل ّ
ًم٘مٞمٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر إؾمحؼ احلًٞمٜمل سمٕمد اُمتح٤من ُم٤مدشمف ،ومدار احلدي٨م طمقل
آُمتح٤من وشمّمحٞمح أوراىمف ،وم٘م٤مل يمٞمػ شمريدين ّأٓ أشم٠مصمر سمح٤مل اًمٓم٤مًم٥م ذم أصمٜم٤مء ؾمٜمتف
اًمدراؾمٞم٦م ،وم٢مذا وىمٕم٧م ورىم٦م قمدٟم٤من اعمح٤مؾم٥م اًمتل أقمرومٝم٤م ُمـ رؾمٛمف إؿمٙم٤مل سم٤محلؼم
اًمّمٞمٜمل ،هؾ يٛمٙمـ دم٤مهؾ ووٕمف اًمدراد اعمرُمقق ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م ،وحم٤مؾمٌتف وم٘مط
ٍ
أظمٓم٤مء وىمٕم٧م ذم آُمتح٤من؟ ٓ ٓ ،يٛمٙمـ.
قمغم
أيْم٤م يقم اُمتح٤من قمٛمكم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م إومم .يم٤من ُمـ قم٤مدة
أذيمر ً
اًمِمقا أن يْمع حم٤مًمٞمؾ آُمتح٤من ذم أٟم٤مسمٞم٥م سمٕمدد اًمٓمالب
أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر جمدي
ّ
ٍ
ورىم٦م حتٗمظ ًمديف ،ويْمع وري٘م٤مت حتٛمؾ يمؾ
ويًجؾ حمتقى إٟمٌقب اعمر ّىمؿ ذم
وير ّىمٛمٝم٤م
ّ
رىمام سمٕمدد إٟم٤مسمٞم٥م ،شمٓمقى اًمقري٘م٤مت ويًح٥م يمؾ ـم٤مًم٥م وري٘م٦م ،ويًٚمؿ إٟمٌقب
ُمٜمٝم٤م ً
اًمذي حيٛمؾ اًمرىمؿ.
ضمرى آُمتح٤من ،وسمٕمد ٍ
ُمدة أظمذ اًمٓمالب يً ّٚمٛمقن ٟمت٤مئ٩م حتٚمٞمٚمٝمؿ ،وأٟم٤م ذم اعمخؼم
قمكم وأظمذ حيقم طمقزم وي٘مقل "اؾمٌح ي٤م
قمام ذم أٟمٌقيب ،وىمٚمؼ اًمديمتقر ّ
أقمٞمد اًمٌح٨م ّ
اًمِمقا ّ
يمثػما وٓ شم٘مٚمؼ وٓ
قمٌد اهلل ذم ُم٤مء ُم٤مًمح" .يمٜم٧م أفمـ أٟمف يريد أن ي٘مقل زم ٓ شمٗمٙمّر ً
حت٤مول اًمٖمقص ذم إقمامق.
اٟمتٝمك اًمقىم٧م ومل يٌؼ ذم اعمخؼم أطمدٌ همػمي ،ومت٘مدُم٧م أؾمٚمٛمف ٟمت٤مئ٩م حتٚمٞمكم واًم٘مٚمؼ ٍ
سم٤مد
قمغم وضمٝمل ،وم٘م٤مل زمً ،م٘مد شمقصٚم٧م إمم حمتقى أٟمٌقسمؽ ذم وىم٧م ُمٌٙمر ،وظمِمٞم٧م قمٚمٞمؽ
أن ي٘مقدك إسارك اًمٌح٨م قمـ همػم اعمٚمح ذم أٟمٌقسمؽ إمم اًمقىمقع ذم شمّمقرات ظم٤مـمئ٦م،
وم٘مٚم٧م ًمؽ أؾمٌح ذم ُم٤مء ُم٤مًمح .مل خيٓمر ذم سم٤مزم ،وٓ خيٓمر أسمدً ا أن إؾمت٤مذ اًمِمقا يٓمٛمئٜمٜمل
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ٍ
ُمرات قمديدة إمم ارشمٙم٤مب ظمٓم٠م يزء إمم ُمقىمٕمل اًمذي
ظمِمٞم٦م أن يقىمٕمٜمل إقم٤مدة اًمتحٚمٞمؾ
ٍ
ُمرات ًمٞمٓمٛمئٜمٜمل وًمٞم٘مقل زم
ووٕمٜمل ومٞمف قمٛمكم ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ،ومح٤مم طمقزم
يمٗمك ،اعمٚمح هق يمؾ ُم٤م ذم أٟمٌقسمؽ.
ُمـ قم٤مديتُ ،مٜمذ اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦م ،يمره طمٗمظ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ راسمط يرسمٓمٝم٤م سمٛمٜمٓمؼ أو
دًمٞمؾ ُم٘مٌقل .وعم٤م يم٤مٟم٧م ىمقاٟملم اًمٔمقاهر اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ُمًتٜمٌٓم٦م ُمـ ىمقاٟملم أؾم٤مؾمٞم٦م
يمؼمى يرسمٓمٝم٤م سمتٚمؽ اًمٔمقاهر اًمت٠مُمؾ واًمتحٚمٞمؾ اًمّمحٞمح٤من ،وم٘مد يمٜم٧م أطمٗمظ اًم٘مقاٟملم
إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٙمؼمى واؾمتٜمٌط ُمٜمٝم٤م اًم٘مقاٟملم اًمٗمرقمٞم٦م .إٓ أن هذه اًمٓمري٘م٦م دمٕمؾ ُم٤م أطمت٤مضمف
ُمـ اًمقىم٧م ّ
حلؾ ُمً٠مًم٦م ،ذم اًمْمقء ً
ُمثال ،أـمقل سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمزُمـ اًمالزم ًمِمخص حيٗمظ
اًم٘مقاٟملم اًمٗمرقمٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،وًمٙمٜمف يٙمقن قمرو ً٦م ٓؾمتٕمامل اًم٘مقاٟملم اًمٗمرقمٞم٦م همػم اعمٜم٤مؾمٌ٦م،
وًمٚمخٓم٠م ذم طمٗمٔمٝم٤م .يمام يٙمقن ّ
أىمؾ ُم٘مدر ًة قمغم دراؾم٦م احل٤مٓت اعمختٚمٗم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن
شمتٗمرع ُمـ اعمً٠مًم٦مُ .مٖم٤مٓيت ذم هذه اًمٕم٤مدة أيمًٌتٜمل هقم٦م آؾمتٜمٌ٤مط ،وًمٙمٜمٝم٤م أوٕمٗم٧م
ُم٘مدريت قمغم طمٗمظ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ أضمد ٍ
سمٞمن رواسمط شمرسمٓمٝم٤م ذم ذايمريت ،وإذا يم٤مٟم٧م اًمرواسمط
ُمٕم٘مدة يم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت قمرو٦م ًمٚمٜمًٞم٤من سمنقم٦م .وهذا ُم٤م ضمٕمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت
ذم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء شمدظمؾ ذم شمٞمف صحراء اًمٜمًٞم٤من سمٕمد أىمؾ ُمـ ؾمٜم٦م .أُم٤م اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء
ومال شمزال ُمٕم٤مرومٝم٤م راؾمخ٦م ً
ؿمٙمال وُمْمٛمق ًٟم٤م ذم ذايمريت.
َىم َٚم ُؼ أؾم٤مشمذشمٜم٤م قمغم ُمّم٤مئرٟم٤م ذم مجٞمع ُمراطمؾ دراؾمتٜم٤م ،ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م أو ذم
آُمتح٤من ،وطمرصٝمؿ قمغم حت٘مٞمؼ اًمتقازن سملم ٟم٘مؾ أيمؼم ٍ
ىمدر ُمـ اعمٕمروم٦م إمم ـمالهبؿ،
ه٤مضمًٝمؿ اعم١مرق.
وـم٤مىم٤مت اؾمتٞمٕم٤مهبؿ ،يم٤من
َ
ذم يمؾ ٍ
ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمقات دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمزداد طم٤مضم٦م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ٕقمْم٤مء
ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ،إذ يًتجد ومٞمٝم٤م صػ أو ؿمٝم٤مدة قمغم إىمؾ ذم ٍّ
يمؾ ُمـ ومروقمٝم٤م إرسمٕم٦م
اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦مً ،مذًمؽ اضمتٛمع ومٞمٝم٤م اًمًقريقن
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واًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞمقن واًمٚمٌٜم٤مٟمٞمقن واعمٍميقن ،ويم٤مٟمقا ُمتح٤مسملم ُمتٕم٤موٟملم .ويم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ
ً
ومّمقٓ ُمـ اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمتٓمٌٞم٘مل.
ؿمٕمٌٞم ٌ٦م سملم اًمٓمالب ،يم٤مٕؾمت٤مذ مجٞمؾ اًمٕمكم اًمذي قمٚمٛمٜم٤م
يم٤من خيرج ذم هن٤مي٦م اًمدرس إمم اًمٌ٤مطم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمثٙمٜم٦م حيٞمط سمف ـمالسمف ،يدظمـ
اعمدظمٜمقن ُمٜمٝمؿ ؾمج٤مئره اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ،ويتحدصمقن ذم يمؾ رء همػم اًمري٤موٞم٤مت ،ويم٤من ُمث٘م ًٗم٤م
أيْم٤م اًمديمتقر إؾمحؼ احلًٞمٜمل اًمذي يم٤من يدقمق ُمراوم٘مٞمف ُمـ اًمٓمالب إمم سمٞمتف
ويمريامُ .مٜمٝمؿ ً
ً
ًمتٜم٤مول اًمِم٤مي اعمؼمد وُمت٤مسمٕم٦م احلدي٨م هٜم٤مك ...ويم٤من هذا اجلٛمع ُمـ إؾم٤مشمذة اعمختٚمٗمل
أيْم٤م.
اعمِم٤مرب اًمث٘م٤مومٞم٦م يثري صم٘م٤موم٦م إؾم٤مشمذة سمتالىمح صم٘م٤موم٤مهتؿ ومٞمثري صم٘م٤موم٦م اًمٓمالب ً
أُم٤م دروس اًمؽمسمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد وم٘م٤مُم٧م هب٤م جمٛمققم٦م ُمـ اعمدرؾملم اجلدد اًمذيـ طمّمٚمقا
قمغم اًمديمتقراه ذم ومرٟمً٤م ذم أصمٜم٤مء احلرب ،وجمٛمققم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمٍميلم اعمتٛمرؾملم
سمتدريس خمتٚمػ اعمقاد (اعم٘مررات) .مل أؿمٕمر أٟمٜمل أومدت ُمـ حم٤مضات اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ٍ
سم٘مدر
ٍ
وم٤مئدة ُمـ حم٤مضات إؾم٤مشمذة ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم.
ي٘م٤مرن سمام ضمٜمٞم٧م ُمـ
طميوه أو ً
ذم ؾمٜمتٜم٤م إومم يمٜم٤م ٟمٙمت٥م حم٤مضات إؾم٤مشمذة ً
ٟم٘مال قمام يٚم٘مٞمف
ٟم٘مال قمام ّ
ٟمٓمقر ُم٤م يمتٌٜم٤مه سمٛم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف يمؾ ُمٜم٤م .صمؿ اٟمتنمت ـمٌ٤مقم٦م
إؾمت٤مذ ُمٌ٤مذة صمؿ ّ
وشمٓمقرت وم٠مصٌح سمٕمض اًمٓمالب حيتٙمر ـمٌ٤مقمتٝم٤م وشمقزيٕمٝم٤م.
إُم٤مزم قمغم اجلًتتٜمر،
ّ
أُم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م آضمتامقمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م حمّمقرة ذم سمٞمئ٦م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ً
أوٓ ،وسمٞمئ٦م اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم
شم٠مصمرا حمدو ًدا سم٤مًمٌٞمئ٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م.
صم٤مٟم ًٞم٤م ،وشمت٠مصمر ً
ومٗمل يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم أوٟٓم٤م زُمالؤٟم٤م اًمدُمِم٘مٞمقن قمٜم٤مي٦م ورقم٤مي٦م ويمر ًُم٤م .أذيمر أن زُمٞمٚمٜم٤م
وم٤مروق اًمًٚمٙم٤م دقم٤م مجٞمع زُمالئٜم٤م إمم قمِم٤مء ذم داره (دار ذويف) ذم اًم٘مٜمقات ،وسمٕمد أيمثر
ُمـ قم٤مم دقم٤م زُمٞمٚمٜم٤م سمديع ؾمالخ مجٞمع زُمٞمالشمٜم٤م ذم دار ذويف ،وذم اًمدار أظمقاشمف.
وذم رسمٞمع قم٤مم ٟ 0836م ّٔمؿ ًمٜم٤م زُمالؤٟم٤م اًمدُمِم٘مٞمقن ٟمزه ً٦م يقم اجلٛمٕم٦م إمم ىمٛم٦م اهلْمٌ٦م
اعمٓمٚم٦م قمغم اًمرسمقة اًمتل ؿم ّٞمد قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ُم٤م ُؾم ِّٛمل ىمٍم اًمِمٕم٥م ،ويم٤مٟم٧م شمٕمرف ىمٛمتٝم٤م
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سم٘مٚمٕم٦م "همقرو" ،وهق اًمذي ضب اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم سم٤مؾمؿ احلري٘م٦م ُمـ ىمٛم٦م هذه
اهلْمٌ٦م .وصٚمٜم٤م إمم اًم٘مٛم٦م سمٕمد أن اسمت ّٚم٧م صمٞم٤مسمٜم٤م سم٤مًمٕمرق ،ومجٚمٜم٤م طمقهل٤م وشم٠مُمٚمٜم٤م دُمِمؼ
ووادي اًمرسمقة واجل٤مُمٕم٦م ودُمر ،وم٤مؿمتد قمٓمِمٜم٤م ويم٤مٟم٧م د ُّمر إىمرب إًمٞمٜم٤م ومتقضمٝمٜم٤م إًمٞمٝم٤م
ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمامء ،ومٚمام سمٚمٖمٜم٤م اًمٜمٝمر (سمردى) ىم٤مل زُمالؤٟم٤م اًمدُمِم٘مٞمقن هٞم٤م اذسمقا ،شمقؾمدوا
إرض ووضمقهٙمؿ إمم اًمٜمٝمر واذسمقا ُمٜمف سم٠ميديٙمؿ أو سم٠مومقاهٙمؿ ُمٌ٤مذة .ذسمٜم٤م واسمتٚم٧م
قمروىمٜم٤م ويم٤مٟم٧م ُمٞم٤مه اًمٜمٝمر ص٤مومٞم٦م ٓ يٕمٙمره٤م رء ..يم٤من ذًمؽ ذم رسمٞمع قم٤مم .0836
وذم اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض دقم٤مين سمٕمض إصدىم٤مء إمم ُم٘مّمػ(!) ذم اًمرسمقة
ومٙم٤مٟم٧م اًمروائح اًمتل شمٗمقح ُمـ جمرى اًمٜمٝمر يمرهي٦م ىم٤مشمٚم٦م .وم٤مضمتزٟم٤م اعمجرى إمم اعم٘مّمػ
سمٕمٞمدً ا قمٜمف ومجٚمًٜم٤م سمٕمض اًمقىم٧م وروائح اعمجرى يم٤مٟم٧م ٓ شمزال ٟم ّٗم٤مذة .مل يٌؼ هنر ذم
اعمجرى ،وأصٌح اعمجرى ٕوؾم٤مخ اًمٌنم.
وًمؼمدى ذم اًمرسمقة طمدي٨م آظمر ،يمٜم٧م ذم أوائؾ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمع وومد ؾمقري ذم
"دوؿم٤مٟمٌف" قم٤مصٛم٦م دوًم٦م ـم٤مضمٞمٙمًت٤من ،واًمت٘مٞمٜم٤م هٜم٤مك ً
رضمال يًٛمقٟمف اعمٕمٚمؿ إيمؼم ،وهق
اًمذي اؾمتٌدل احلروف اًمروؾمٞم٦م سم٤محلروف اًمٕمرسمٞم٦م ومٙمٜم٧م ٓ أطمٌف .دقم٤مٟم٤م هذا اًمرضمؾ يقم
إطمد (يقم اًمٕمٓمٚم٦م إؾمٌققمٞم٦م) ًمٜمزه٦م ذم ٍ
واد جيري ومٞمف هنر ،يم٤من ذًمؽ ذم أيٚمقل ُمـ
ً
سمٓمٞمخ٤م أصٗمر وؾمٙمٞمٜمً٤م
اًمًٜم٦م .وعم٤م وصٚمٜم٤م طمٞم٨م يريد أظمرج ُمـ يمٞمس يمٌػم يم٤من حيٛمٚمف
وراح يقزع قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ٟم٠ميمؾ ُمـ اًمٌٓمٞمخ٦م .وىم٤مل ٍ
سمٚمٖم٦م قمرسمٞم٦م صحٞمح٦م ٓ ختٚمق ُمـ ًمٙمٜم٦م "أٓ
ؿمٕمرا ذيمر ومٞمف سمردى واًمرسمقة .وم٘م٤مل ،شم٠مُمؾ اًمِم٤مقمر
يذيمِّريمؿ هذا اًمقادي سمٌٚمديمؿ ،صمؿ روى ً
(وذيمر اؾمٛمف) سمردى ذم وادي اًمرسمقة ومتذيمر وـمٜمف وهذا اًمٜمٝمر (يريد اًمٜمٝمر اًمذي يمٜم٤م ُمٕمف
قمغم طم٤موم٤مشمف) وم٤مردمؾ هذه اًم٘مّمٞمدة.
مل أؿم٠م أن أىمقل ًمف إن سمردى اٟمدصمر يمام اٟمدصمرت أهن٤مر ذم أؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك يم٤من يٕمٞمش
متر هبؿ ىمقاومؾ احلرير ُمـ اًمّملم إمم طمٚم٥م.
طمقهل٤م سمنم أىم٤مُمقا طمْم٤مرات ،ويم٤مٟم٧م ّ
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أطمزٟمٜمل ذًمؽ وعم٧م ٟمٗمز يمٞمػ وم٤مشمٜمل شمًجٞمؾ ُم٤م ىم٤مًمف واًمِمٕمر اًمذي رواه ،وأظمذت
وومد صم٘م٤مذم .صمؿ يم٤من أن قمدت ذم ٍ
أحتلم اًمٗمرص ًمٕمٚمف يزورٟم٤م ذم ٍ
وومد آظمر إمم دوؿم٤مٟمٌف ذم
أواظمر صٞمػ صمامٟمٞم٦م وصمامٟملم ،ومٙم٤من اعمٕمٚمؿ إيمؼم هق أول ُمـ ؾم٠مًم٧م قمٜمف ومٞمٝم٤م ،وم٘مٞمؾ زم إٟمف
ُم٤مت ،ومحزٟم٧م حلٔمل اًمٕم٤مصمر.
صمؿ يم٤مٟم٧م دُمِمؼ قم٤مصٛم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم صمامٟمٞم٦م وأًمٗملم واىمؽمطم٧م مجع اًمِمٕمر
اًمذي ىمٞمؾ ذم دُمِمؼ ووقاطمٞمٝم٤م ،وم٘مٞمؾ زم مجٕمف إؾمت٤مذ حمٛمد اعمٍمي وٟمنم ،وٓ أزال
أومتش قمٜمف ومل أقمثر قمٚمٞمف.
ذم ؾمٜمتل اًمدراؾمٞم٦م إظمػمة اٟمت٘مك ًمٜم٤م زُمالؤٟم٤م اًمدُمِم٘مٞمقن سم٘مٕم٦م ُمـ اًمٖمقـم٦م اًمنمىمٞم٦م
دمري ومٞمٝم٤م ُمٞم٤مه "قملم وم٤مس ر ّيف" وهل ُمٞم٤مه ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمدفء ،ىمد شمٙمقن يمؼميتٞم٦م.
ويم٤من وم٤مروق اًمًٚمٙم٤م يّمقرٟم٤م ذم هذه اًمٜمزه٦م وذم أهمٚم٥م همػمه٤م .سمٕمض صقر هذه اًمٜمزه٦م
ٟمنمه٤م اسمـ زُمٞمٚمٜم٤م أمحد ذو اًمٖمٜمك قمغم اًمِم٤مسمٙم٦م (اإلٟمؽمٟم٧م) وأومتش ذم هذه إي٤مم قمـ
"قملم وم٤مس ريف" ومال أضمده٤م ،ومل أقمثر قمغم ٍ
أطمد يٕمرف هذه اًمٕملم ،ويٌدو أهن٤م اٟمدصمرت
ّ
ُمٜمذ ٍ
زُمـ سمٕمٞمد! اعمِم٤مهدات ذم هذه اًمٜمزه٤مت هل صقر قمـ اًمتٖمػمات اًمنيٕم٦م اًمتل
أص٤مسم٧م اًمٓم٘مس ذم سمالدٟم٤م.
ويم٤من ًمٜم٤م رطمالت ُمع ـمالب يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ خمتٚمػ اًمّمٗمقف واًمٗمروع إمم
ُمزيري٥م ،يم٤من ٟمجٛمٝم٤م روم٤مه ىمًقات ،واجلٛمٞمع يم٤مٟمقا يرددون قمغم أٟمٖم٤مُمف سمٕمض أهم٤مين
ومػموز ،ويم٤مٟم٧م ذم سمداي٦م صٕمقده٤م.
هذه اًمرطمالت يم٤مٟم٧م سمرقم٤مي٦م أؾمت٤مذٟم٤م وضمٞمف اًم٘مدد وسمّمحٌتف ،ويم٤من ٓ يزال قم٤مز ًسم٤م
يتٖمػم طم ٌّف ًمٓمالسمف سمٕمد اًمزواج.
حي٥م ـمالسمف وحي٥م صحٌتٝمؿ ،ومل ّ
ُمرورا سمٌػموت ،رطمالشمٜم٤م
ُمـ هذه اًمرطمالت يم٤مٟم٧م رطمٚم٦م إمم سمٞم٧م اًمديـ ذم ًمٌٜم٤من
ً
هذه ممٞمزة سمت٠مًمؼ إؾمت٤مذ وضمٞمف اًم٘مدد ،ويم٤من يراوم٘مٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إؾم٤مشمذة ،إؾمت٤مذ ومتحل
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ىمدورة واًمديمتقر إؾمحؼ احلًٞمٜمل وصمٜم٤مئٞم٤مت ٓ شمتٖمػم ،يمروم٤مه وومٚمؽ ،شمٕم ِّٓمر هذه
اًمرطمالت سم٠مري٩م احل٥م اًمٓم٤مهر.
يٙمٛمؾ اًمٜمزه٤مت واًمرطمالت ،اعمح٤مضات اًمث٘م٤مومٞم٦م وطمٗمالت اًمًٛمر وُم٤م يرشمٌط هب٤م
ّ
ُمـ دمٛمٕم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمٔم٤مهر خمتٚمٗم٦م ًمٚمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم ،شم٘متٍم ومٞمف اًمٜمزه٤مت واًمرطمالت
قمغم ـمالب اًمٙمٚمٞم٦م أو اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم.
أُم٤م اعمح٤مضات اًمث٘م٤مومٞم٦م وطمٗمالت اًمًٛمر واًمتجٛمٕم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ومٝمل ًمٓمالب اجل٤مُمٕم٦م
ٍ
طمٗمٚم٦م ذم
يٗمقت اًمٓمالب طمْمقر
يم٤موم٦م ،ويم٤من اإلىمٌ٤مل قمغم اًمٚم٘م٤مءات اًمث٘م٤مومٞم٦م ؿمديدً ا ومال ّ
ىم٤مقم٦م اعمح٤مضات سم٤مجل٤مُمٕم٦م (اًمتل أصٌح٧م ومٞمام سمٕمد ُمدرج اجل٤مُمٕم٦م) ًمٚمِم٤مقمرة ـمٚمٕم٧م
اًمروم٤مقمل أو ًمٚمِم٤مقمر حمٛمد احلريري ،أو طمٗمٚم٦م ؾمٛمر يًتٛمٕمقن ومٞمٝم٤م عمقؾمٞم٘مٞملم ُمـ
اًمٓمالب ويًٛمرون ومٞمٝم٤م قمغم متثٞمٚمٞم٦م أو يًتٛمٕمقن ومٞمٝم٤م ًمٌٕمض أقمْم٤مء مجٕمٞم٦م "هز
ٍ
ٟمنمة شمقزقمٝم٤م قمغم اجل٤مُمٕمٞملم شمٌدأ هبذيـ اًمٌٞمتلم:
وهمرسمؾ" اًمتل شمٜمنم أومٙم٤مره٤م اًمً٤مظمرة ذم
يمثػما قمـ ُمٌ٤مدئٜم٤م
ًم٘مد ُؾمئٚمٜم٤م
ً
ومٜمحـ ُمٕمنم ومقى ٓ ٟمٔم٤مم ًمٜم٤م

هذي ُمٌ٤مدئٜم٤م ي٤م ىمقم وم٤مومتقٟم٤م
وذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمال ٟمٛمٜم٤م ًمٞم٤مًمٞمٜم٤م

وهل يمام يقطمل اؾمٛمٝم٤م وهذان اًمٌٞمت٤منٟ ،منمة ؾم٤مظمرة ٓ هتدف إمم اًمتجريح وإٟمام
هتدف إمم اًمتًٚمٞم٦م.
إمم ضم٤مٟم٥م هذا يمٚمف ،وم٢من اعمح٤مضات اًمث٘م٤مومٞم٦م شمتٜم٤مول ُمقوققم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م قم٤مُم٦م،
شمرصد اهتامم اًمٓمالب واعمجتٛمع ،وحي٤مض ومٞمٝم٤م أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م وـمالهب٤م .وذم مجٞمع
ٍ
ُم٘مٕمد هلؿ ومٞمٝم٤م.
اًمٚم٘م٤مءات يم٤من يتً٤مسمؼ اًمٓمالب إمم طمجز
شمٖمػمت احل٤مل شمدرجيٞم٤م ومٌٕمد ٍ
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ أصٌح٧م اعمح٤مضات ذات اًمٓم٤مسمع
ًّ
ٍ
ٍ
خمتٚمٗم٦م
قم٘م٤مئدي٦م
ُمنطم٤م ًمتٙمتالت ُمـ اعمًتٛمٕملم ُمـ ُمِم٤مرب
اإليديقًمقضمل أو اًمٕم٘م٤مئدي
ً
سمٕمْم٤م ُمٜمٝمؿ ويروق
شمٕمؽمض أو شمّم ّٗمؼ ًمٚمٛمح٤مض يمٚمام ضم٤مء ذم حم٤مضشمف سمٙمال ٍم ٓ يٕمج٥م ً
ؾمامقمف ًمٌٕمض آظمر.
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صمؿ شمٓمقرت إطمقال ُمع إي٤مم ومٙم٤مدت ختٚمق ىم٤مقم٤مت اعمح٤مضات اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اعمرايمز
اًمث٘م٤مومٞم٦م ويمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م ُمـ احلْمقر .وأظمذ اعمح٤مض يٚمج٠م إمم أصدىم٤مئف ًمٞمٛمٚم١موا سمٕمض
ُم٘م٤مقمد اًمّمٗمقف إومم .ويم٠من اًمٜم٤مس اٟمٍمومقا قمـ اًمث٘م٤موم٦م ،مل شمٕمد شمًتٝمقهيؿ .وهؿ ىمد
أيْم٤م ،ومام اًمذي همػمهؿ؟
اٟمٍمومقا قمـ اًم٘مراءة ً
يم٤من يًتٝمقي ـمالب اجل٤مُمٕم٦م طمْمقر آطمتٗم٤مٓت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل حي٤مض ومٞمٝم٤م
أىمٓم٤مب اًمدقمقة ًمٚمٛمذاه٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٙمؼمى يمٛمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل وُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ
وصالح اًمٌٞمٓم٤مر ...ويمٜمّ٤م ٟمح٥م آؾمتامع إًمٞمٝمؿ ،وٟمًتٛمع ًمالٟمٓمٌ٤مقم٤مت اًمتل ظمٚمٗمتٝم٤م يمؾ
حم٤مضة ذم ٟمٗمقس احل٤مضيـ ُمـ اًمٓمالبٟ ،مٜم٤مىمش هبدوء ويمؾ ُمٜمّ٤م يّمؾ إمم رأي ويٜمتٝمل
ٍ
ىمٜم٤مقم٦م سمًٚمقك اًمٓمريؼ ذم ادم٤مه ُمـ آدم٤مه٤مت اًمتل
سمف اًمٕمديد ُمـ اعمح٤مضات إمم
يٓمرطمٝم٤م إىمٓم٤مب ،وهٙمذا شمِمٙمٚم٧م شمدرجي ًّٞم٤م ٟمقى إطمزاب ذم اجل٤مُمٕم٦م.
وًمألطمزاب يمٚمٝم٤م أظمالىمٞم٤مت وُمٌ٤مدئ هتدف إمم إؿم٤مقم٦م اًمٕمداًم٦م سملم اًمٜم٤مس وإظمذ
سمٞمد اًمْمٕمٞمػ وشمقطمٞمد اًمّمٗمقف ...إٓ أهن٤م ىمد ختتٚمػ ذم شمٕمريػ اًمٕمداًم٦م واًمْمٕمٞمػ،
وشمقطمٞمد صٗمقف َُمـ؟...
ٍ
طمزب ُمـ إطمزاب ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد ومٝمؿ ُمٌ٤مدئف
واعمٗمروض أن آٟمتً٤مب إمم أي
وأسمٕم٤مده٤م وأظمالىمٞم٤مشمف واإليامن هب٤م مجٞم ًٕم٤م .إٓ أٟمٜمل يمٜم٧م أرى أن أومٕم٤مل اًمٙمثػم ُمـ
اًمٓمالب اعمٜمتًٌلم إمم إطمزاب ٓ شمٕمؼم قمـ اُمتث٤مل ًمٚمٛمٌ٤مدئ اًمتل يٜم٤مدي هب٤م احلزب اًمذي
يٜمتٛمقن إًمٞمف ،وٓ شمتقاومؼ أقمامهلؿ وٓ أىمقاهلؿ ُمع أظمالىمٞم٤مشمف.
وٟمِمٓم٧م ذم شمٚمؽ إي٤مم اًمّمح٤موم٦م ذم دُمِمؼ وم٠مظمذت شمً٠مل اًمٓمالب قمـ شمقضمٝم٤مهتؿ
شمقضمٝم٧م إًمٞمٝمؿ صحٞمٗم٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وقمـ آرائٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ احلزيب ،ويمٜم٧م ُمـ مجٚم٦م َُمـ
ّ
وؾمئٚم٧م قمـ رأيل سم٤معمٜمتًٌلم ُمـ اًمٓمالب إمم إطمزاب ،ومٙمٜم٧م
أًمػ سم٤مء اًمدُمِم٘مٞم٦مُ ،
حي٤م وىمٚم٧م ظمالص٦م ُم٤م ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،ىمٚم٧م إٟمٜمل أقمت٘مد ُمـ ُمالطمٔم٤ميت قمغم ؾمٚمقك
س ً
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وضمٝمتٝمؿ ومريمٌقا ُمقضم٦م احلزب اًمذي ىمدروا ًمف اًمٜمج٤مح أو
يمثػم ُمـ ه١مٓء ،أن آٟمتٝم٤مزي٦م ّ
اًمٖمٚمٌ٦م ذم ُمًت٘مٌؾ إي٤مم .وهذا ُم٤م ضمٕمٚمٜمل سمٕمٞمدً ا قمـ آٟمتً٤مب إمم أي طمزب.
ٓ ؿمؽ أٟمٜمل يمٜم٧م أٟم٤مىمش هذا اعمقىمػ ،وًم٘مد يمدتً ،مث٘متل سمٌٕمض ُمـ ُأ ّ
ضمؾ ُمـ
ٍ
وطمدة ُمـ
أؾم٤مشمذيت ،أن أٟمزًمؼ ُمٜمف إمم دظمقل طمزب ُمٜمٝم٤م .إّٓ أن طمْمقري اضمتامع
وطمداشمف ُمرة وم٘مط ،ضمٕمٚمٜمل أؿمد متً ًٙم٤م سمٛمقىمٗمل اًمراومض.
أقمٞمد اًمٜمٔمر اًمٞمقم ذم ُمقىمٗمل اًمراومض ذاك وم٠مىمقل ُم٤م ظمالصتف ،جي٥م أٓ ُختغم ؾم٤مطم٦م
مترؾمقا سم٤مًمٕمٛمؾ
اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ًمالٟمتٝم٤مزيلم ،وجي٥م أٓ َيؽمك اًمً٤مطم٦م اعمخٚمّمقن اًمذيـ ّ
اًمًٞم٤مد وأطم ٌّقه ،وقمغم ُمـ مل يدظمؾ هذه اًمً٤مطم٦م أن يٕمٛمؾ ذم ٍ
جم٤مل ُمـ اعمج٤مٓت
إظمرى ،ومجٛمٞمع اعمج٤مٓت اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هنْم٦م اًمقـمـ شمتآزر وشمتٙم٤مُمؾ ذم سمٜم٤مء سح
ىمقي ًمألُم٦م اىمتّم٤مد ًّي٤م وصم٘م٤موم ًّٞم٤م واضمتامقم ًّٞم٤م ودوم٤مقم ًّٞم٤م وؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م.
وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن ُمـ يٕمٛمؾ ذم أطمد هذه اعمج٤مٓت يً٘مط قمٜمف واضم٥م اًمٕمٛمؾ ذم
اعمج٤مل اًمًٞم٤مد ،جي٥م أن شمٙمقن أذه٤من اجلٛمٞمع وقمٞمقهنؿ ُمٗمتّح ً٦م قمغم ُم٤م جيري ذم يمؾ
اعمج٤مٓت .واٟمتٝمٞم٧م إمم أن اًمتٓمقرات اًمنيٕم٦م اعمٕم٘مدة اًمتل شم٘مع ذم هذه إي٤مم ذم يمؾ
جم٤مٓت احلْم٤مرة يٜمدر أن شمًٛمح عمـ يريد أن يٕمٛمؾ سمجدٍّ  ،سم٤مًمتخّمص ذم أيمثر ُمـ جم٤مل
ُمـ جم٤مٓهت٤م إؾم٤مؾمٞم٦م.
وهٙمذا فم ّٚم٧م ىمٜم٤مقمتل راؾمخ ً٦م سم٠من اظمتٞم٤مري اًمتخّمص سم٤مًمٕمٛمؾ ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛمل،
طمج٥م قمٜمل اًمتخّمص سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد وآٟمتً٤مب إمم أي طمزب ُمـ إطمزاب
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.
احلج٦م واإلىمٜم٤مع،
وُمع ذًمؽ وم٘مد يم٤من احلقار اًمًٞم٤مد سملم اًمٓمالب
طمقارا ي٘مقم قمغم ّ
ً
وىمد خي ّٚمػ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ قمدم اًمرو٤م وآُمتٕم٤مض ُمـ أؾمٚمقب اعمح٤مور ،ويزول ُم٤م ظم ّٚمػ سمٕمد
ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م.
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أذيمر أن وداد ـمراسمٞمٌم يم٤من يدرس ُمع زُمٞمؾ ًمف ،ي٘مقل وداد إٟمف يم٤من يً٤مر ًّي٤م ،ويم٤من
وداد أىمرب إمم صٗمقف اًمٞمٛملم ،ومٙم٤مٟم٤م يتح٤موران ذم ىمْم٤مي٤م يٙمقن أطمدمه٤م ومٞمٝم٤م قمغم
اًمٓمرف اًمٜم٘مٞمض ُمـ أظمر .وم٢مذا أقمٞم٤ممه٤م اًمٜم٘م٤مش همٜمّك وداد وصٚم ً٦م ٕم يمٚمثقم ومٞمٓمرب
زُمٞمٚمف ويٕمقدان ًمٚمدراؾم٦م.
ًم٘مد ٟمِم٠مت اًمّمداىم٦م سمٞمٜمل وسملم وداد ـمراسمٞمٌم سم٤مًمًٙمـ اعمِمؽمك ،سمدأ سمٖمروم٦م ُمِمؽميم٦م
ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ويم٤من ذيٙمٜم٤م ومٞمٝم٤م حمٛمد اًمرايم٤من وهق ُمـ زُمالئل ذم
اًمتجٝمٞمز .يم٤من يمثػم اًمٙمالم ذم اًمٖمروم٦م ،يرى أن ُمٙم٤من اًمدراؾم٦م هق همروم٦م اعمٓم٤مًمٕم٦م ،وأن
همرومتٜم٤م اعمِمؽميم٦م هل ًمٚمٜمقم واًمراطم٦م ،وٓ شمتؿ اًمراطم٦م إٓ سمام حيدصمٜم٤م ويرويف ُمـ اًم٘مّمص
اًم٘مّمػمة اعمًٚمٞم٦م .صمؿ ايمتِمػ وداد أن زُمٞمٚمٜم٤م يٜم٤مم ذم اًمً٤مقم٦م اًمٕم٤مذة ً
ًمٞمال وأٟمف يً٠مل قمـ
اًمقىم٧م وٓ يٜمٔمر ذم ؾم٤مقمتف ،وم٠مظمذ وداد ،إذا ُم٤م أراد اًمتخٚمص ُمٜمف ،يٚمتٗم٧م إ ّزم ً
ىم٤مئال :ي٤م
أظمل واصمؼ اًمقىم٧م ّ
يٜمًؾ ُمـ سملم أيديٜم٤م ه٤مر ًسم٤مً ،م٘مد ختٓم٧م اًمً٤مقم٦م اًمٕم٤مذة واًمٜمّمػ!
ومقرا دون أن يٜمٔمر ذم ؾم٤مقمتف ،ومٜمٖمتٜمؿ ؾم٤مقم٦م إو٤مومٞم٦م
ّ
ومٞمٜمدس زُمٞمٚمٜم٤م ذم ومراؿمف ويٜم٤مم ً
ًمٚمدراؾم٦م .متتّٜم٧م أواس اًمّمداىم٦م ُمع وداد ذم اًمًٜمتلم اًمت٤مًمٞمتلم وسمخ٤مص٦م ذم ؾمٜمتل
طمل اًمٗمقاظمػم ،واًمتل يم٤من يزورٟم٤م ومٞمٝم٤م اسمـ قمٛمف
اًمدراؾمٞم٦م إظمػمة ،اًمتل ىمْمٞمٜم٤مه٤م ذم ّ
ممدوح  -وهق و٤مسمط ٍ
ً
طم٤مُمال ُمٕمف ؾمٛم ًٙم٤م ُمـ سمحػمة ـمؼمي٤م.
صػ ذم اجلٞمش -
سمٕمد قمقديت ُمـ اإليٗم٤مد إمم ومرٟمً٤م ًم٘مٞم٧م ودا ًدا ذم دُمِمؼ وطمدصمٜمل قمـ إٟمج٤مزه دراؾم ً٦م
قمٚمٞم٤م ذم اًمري٤موٞم٤مت ذم ُمٍم وأٟمف يٜمقي ُمت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٦م واحلّمقل قمغم اًمديمتقراه ،وىمد
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م طمٚم٥م .اًمت٘مٞمٜم٤م قمدة ُمرات ،ويم٤مٟم٧م
أٟمٗمذ ٟمقاي٤مه و ُقملم
ً
ٍ
صديؼ ُمِمؽمك هق إخ ه٤مؿمؿ ه٤مؿمؿ آهم٤م زُمٞمكم ذم دمٝمٞمز
شمراوم٘مف زوضمف أم ومٝمد ،ذم زي٤مرة
طمٚم٥م .واًمت٘مٞمٜم٤م قمدة ُمرات ذم وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،ويم٤من يِمٙمق ُمـ دم ّٚمط اًمدم ومٞم٘مقل
ذم أصمٜم٤مء طمديثفً :م٘مد ُمرت أن ضمٚمٓم٦م ...وم٠مىمقل ذم ٟمٗمز ُم٤م هذا اًمٙمالم! شمقذم رمحف اهلل
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سمجٚمٓم٦م ،ويم٤من ىمد أدظمؾ اسمٜمف ومٝمدً ا يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م وختّمص سم٠مُمراض اًم٘مٚم٥م أو سمجراطمتف.
يم٤من وداد قمذب اًمّمقت ُمٕمج ًٌ٤م سم٠مم يمٚمثقم ويٖمٜمل سمٕمض أهم٤مٟمٞمٝم٤م .ويم٤من قمّم٤مُم ًّٞم٤م
ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م.
أُم٤م أمحد سمٕم٤مج وم٘مد قمرومتف ُمـ ىمٌؾ ذم دمٝمٞمز طمٚم٥م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٞمٚم ًّٞم٤م يًٌ٘مٜمل ومٞمٝم٤م ؾمٜم ً٦م واطمدة
وىمد يٙمؼمين سم٠ميمثر ُمـ ؾمٜم٦م ،دظمٚمٜم٤م اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُم ًٕم٤م ،هق ذم ؿمٕمٌ٦م اًمري٤موٞم٤مت وأٟم٤م ذم
ُمث٘مػ أشم٘مـ
ؿمٕمٌ٦م اًمٗمٞمزي٤مء .وذم ،وذم ـمٌ٤مقمف رء ُمـ اًم٘مًقة اًمٔم٤مهري٦م ظمٚمٗمتٝم٤م ومٞمف سمٞمئتف،
ٌ
اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اًمتجٝمٞمز ،ودظمؾ ومٞمٝم٤م ؿمٕمٌ٦م اًمٚمٖم٤مت.
شمٕمٚمٛم٧م ُمٜمف اًمتدظملم سم٤مًمًج٤مئر اًمتل يم٤من ي٘مدُمٝم٤م إزم يمٚمام ّ
دظمـ ،وم٤موٓمررت ًمقوع
قمٚمٌ٦م ؾمج٤مئر ذم ضمٞمٌل ٕىمدم ًمف ؾمٞمج٤مرة يمٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م وأدظمـ ُمٕمف ؾمٞمج٤مرة .وهٙمذا شمٕمٚمٛم٧م
اًمتدظملم وأدُمٜم٧م قمٚمٞمف أيمثر ُمـ صمالصملم قم٤م ًُم٤مً .م٘مد اؾمتٛمرت صداىمتٜم٤م طمتك ووم٤مشمف.
ُمـ روم٤مىمل ذم دُمِمؼ وم٤مروق اًمًٚمٙم٤م وقمدٟم٤من حم٤مؾم٥م وُمقومؼ ٟمقري وؾمٞمػ اًمديـ
سمٖمدادي .يم٤من ُمقومؼ ٟمقري ـم٤مهر اًم٘مٚم٥م ووم ًّٞم٤م شمّمدق ومٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م :وٟمزقمٜم٤م ُم٤م ذم
صدروهؿ ُمـ ٍّ
همؾ[ إقمراف  ]32قمّم٤مُم ًّٞم٤م سم٘مل سمٕمٞمدً ا قمـ إوقاء ـمقال اًمًٜمقات
إرسمع ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،مل يٙمـ ُمـ ـمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزمً ،مٗمت٧م إًمٞمف إٟمٔم٤مر ٟمت٤مئ٩م اُمتح٤مٟم٤مت
اًمًٜم٦م إومم إذ يم٤من سملم إوائؾ.
قم ّٚمؿ ؾمٜمتلم ذم صم٤مٟمقي٤مت دُمِمؼ صمؿ ؾم٤مومر إمم سم٤مريس ًمدراؾم٦م اهلٜمدؾم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ،وىمد
اؾمت٘مٌٚمٜمل ذم سم٤مريس ُمع زوضمتل واسمٜمٜم٤م اًمروٞمع زي٤مد ،وىمدم ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمً٤مقمدات صمٛمٞمٜم٦م.
قم٤مد إمم ؾمقري٦م وقمٛمؾ ذم ُم١مؾمً٦م يمٝمرسم٤مء دُمِمؼ ،ومقزارة اًمٙمٝمرسم٤مء ،ويم٤من آظمر ُمقىمع
ٍ
سمٕمدئذ إمم يمٜمدا ،وآُمؾ أن أهتدي إمم ُم٤م يّمٚمٜمل سمف
ًمف ذم اًمقزارة ُمٕم٤مون اًمقزير ،ه٤مضمر
ٕشمٗم٘مد أطمقاًمف وأًم٘م٤مه .طمٞم٤مة ُمقومؼ ٌ
ُمثؾ قمغم اًمرضمؾ اًمٕمّم٤مُمل اًمٙمػء اًمذي ٓ يٚم٘مك ُم٤م
يًتحؼ ُمـ اًمت٘مديرٟٕ ،مف رسم٠م سمٜمٗمًف قمـ اًمٔمٝمقر أو اًمتز ًّمػ.
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ً
ُمًتٕمٛمال سمٕمض أؾم٤مًمٞم٥م اًمتّمقير ،وسمخ٤مص٦م
يّمقر
أُم٤م قمدٟم٤من حم٤مؾم٥م ومٙم٤من ومٜمّ٤م ًٟم٤م ّ
اًمتّمقير اًمزيتل ،وأطمتٗمظ ُمٜمف سمّمقرشملم زم ،إطمدامه٤م سم٤مًمزي٧م ذم ومرٟمً٤م .ويم٤من ُمـ
اًمٓمالب اًمٜم٤مهبلم ،سمؾ إول ًمٕمدة ؾمٜمقات ،يم٤من يٙمره أن يرى ُمـ يًٌ٘مف ،ويم ّٚمٜم٤م ومٞمٜم٤م
قمٞمقب ىمد شمٙمقن قمٜمّ٤م ظم٤مومٞم٦م.
يم٤من صالح أمحد ىمري ًٌ٤م ُمٜمل ،أو يمٜم٧م ىمري ًٌ٤م ُمٜمف ذم يمثػم ُمـ اًمرأي ذم اًم٘مْم٤مي٤م
ٍ
آضمتامقمٞم٦م واًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ،ومٙمالٟم٤م شمرقمرع ذم ٍ
ديٜمٞم٦م ويمالٟم٤م ؿمٖمؾ ذم سمٞمئتف اًمديٜمٞم٦م
سمٞمئ٦م
ُمقىم ًٕم٤م ذم اًمّمدارة.
دظمؾ يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م سمحٚم٥م ،صمؿ شمريمٝم٤م ودظمؾ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمدُمِمؼ ،ؿمٕمٌ٦م
وقمٚمام ،اضمتٛمٕمٜم٤م ذم قم٤مم 0841-0838
اًمري٤موٞم٤مت ،ويم٤من أعمع زُمالئف وأوؾمٕمٝمؿ صم٘م٤موم ً٦م ً
ذم ؿمٝم٤مدة اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٕم٘مكم ،وم٤مزدادت صداىمتٜم٤م ىمق ًة وصم٘م٤مومت٤مٟم٤م شم٘م٤مر ًسم٤م وصمراء .ويمٜم٤م ٟمتٜم٤مول
ذم اًمٜم٘م٤مش اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م ذم اًمزهد واًمتّمقف ،وُم٤م أو٤مف يمؾ
ُمٜمٝم٤م إمم احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمآصمر.
يم٤من حي٥م اًمِمٕمر ويٜمٔمٛمف سمًٝمقًم٦م وحيٗمظ ُمٜمف اًمٙمثػم ،وٓ قمج٥م وم٠مُمف ومت٤مة همً٤من
وظم٤مًمف سمدوي اجلٌؾ .يم٤من جيٛمٕمٜم٤م اًمِمٕمر واهلقى واًمِمٌ٤مب واجلذور اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمت٘م٤مرسم٦م
واًمٕمٚمؿ ،وم٤مزددٟم٤م ىمر ًسم٤م ُمع إي٤مم.
أصٌح٧م أٟم٤م ُمٕمٞمدً ا وهق ذم ؾمٜمتف اًمدراؾمٞم٦م إظمػمة ذم ؿمٝم٤مدة اًمتٗم٤موؾ واًمتٙم٤مُمؾ.
يمريؿ اخلٚمؼ ؿمديد اًمذيم٤مء واؾمع اًمث٘م٤موم٦م .ؾم٠محتدث قمٜمف ومٞمام سمٕمد ،وم٘مد يمٜمّ٤م رومٞم٘مل اًمدرب
ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وذم احلٞم٤مة ،ظمنت سمقوم٤مشمف ً
قمزيزا ،وؾمٜمدً ا أريمـ إمم طمّم٤موم٦م رأيف وصدق
أظم٤م ً
ٟمّمحف ،وؾم٠مذيمر هٜم٤م ُم٤م يم٤من ُمقوع اهتامُمٜم٤م اعمِمؽمك ىمٌؾ اإليٗم٤مد إمم ومرٟمً٤م.
يمٜمّ٤م ٟمتٜم٘مؾ ذم طمديثٜم٤م قمـ اًمتٕمٚمٞمؿُ ،مـ واىمٕمف وومٚمًٗمتف إمم ـمرق إصالطمف .ويمٜم٤م ٟمدرك
ً
ؿمٙمال
أن أؾم٤مشمذشمٜم٤م يٕمٛمٚمقن سم٢مظمالص ،وأن ُمً٠مًم٦م شمٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل أظمذت
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شمٕمرب
ضمديدً ا ،يدور طمقل يمت٤مسم٦م اعمٕم٤مدٓت واًمرُمقز اًمري٤موٞم٦م واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ،هؾ جي٥م أن ّ
ُمٙمقٟم٤مهت٤م وادم٤مه يمت٤مسمتٝم٤م ،وهؾ ٟمٌ٘مل قمغم اًمرُمقز اًمتل أسم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م أُمؿ أظمرى ،يم٤مٓحت٤مد
اًمًقومٞمتل واًمٞم٤مسم٤من.
ٟمٕمرج ذم هذا اعمقوقع قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف أضمدادٟم٤م ذم ومجر اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُم٤م
ّ
ىم٤مم سمف اًمٖمرب ًمدى شمرمج٦م اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمالشمٞمٜمٞم٦م .وٟمٜمت٘مؾ ُمـ ُمِمٙمالت اًمتٕمٚمٞمؿ إمم ُم٤م
ٍ
ـمقره اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن ُمـ ٍ
وومٚمًٗم٦م شمًٓمع ومٞمٝم٤م قم٘م٤مئدهؿ أو ختٌق ،وىمد ي٘مقدٟم٤م ذًمؽ
ومٙمر
إمم اًمت٤مريخ وإدب ،طمٞم٨م شمٙمقن ومٚمًٗم٦م اعمذاه٥م وُمٞمقل اعم١مًمػ واوح٦م ضمٚم ّٞم٦م.
وٓ سمد أن يٜمتٝمل سمٜم٤م احلدي٨م أي٤مم اخلٛمٞمس واجلٛمٕم٦م إمم ؿم٤مرع سمػموت اجلديد اًمٗمًٞمح
سمٛمً٤مراشمف اعمخّمّم٦م ،رصٞمػ ذم ـمرف اًمِم٤مرع ًمٚمٌنم يتٜمزهقن ومٞمف سمج٤مٟم٥م اًمٜمٝمر ُم٤م سملم
ُمرورا سمٙمٞمقان ،يٚمٞمف ُمً٤مر ًمٚمخٞمقل ومث٤مًم٨م ًمٚمدراضم٤مت
أـمراف دُمِمؼ اًمٖمرسمٞم٦م واًمرسمقة
ً
قمغم اًمٞمٛملم ،وٟمٔمػمه٤م قمغم اًمِمامل يتقؾمٓمٝم٤م ُمً٤مر قمريض ًمٚمًٞم٤مرات اخل٤مرضم٦م ُمـ دُمِمؼ
واًمداظمٚم٦م إًمٞمٝم٤م ،واًمتل ىم ّٚمام شمُرى ؾمٞم٤مرشم٤من متران ومٞمف ُم ًٕم٤م .ويم٠من هذا اًمِم٤مرع ىمد أٟمِمئ ًمٜم٤م
ظمّمٞمَمً ،مِمٌ٤مب اجل٤مُمٕم٦م.
أيْم٤م إمم سمٕمض ه١مٓء :احلالج وراسمٕم٦م وضمالل اًمديـ اًمروُمل
ويٜمتٝمل سمٜم٤م احلدي٨م ً
واسمـ قمريب واعمٕمري واًمتقطمٞمديٟ ،مًتٕمرض سمٕمض آرائٝمؿ ،واحل٥م اًمذي ىم٤مدهؿ مجٞم ًٕم٤م
سم٤محل٥م وومٞمٛمـ أطمٌقا قمٔمٛم٦م اهلل ذم مج٤مل ظمٚمؼ اًمٙم٤مئٜم٤مت ،وسمٗمٞمض ُمٜمف
إمم اهلل ،وأدريمقا
ّ
أدريمقا أن اًمٓمريؼ إًمٞمف هق احل٥م وأهنؿ ظمٚم٘مقا ُمتح٤مسملم ومٞمف.
أقمقد إمم ٟمٗمز سمٕمد يمؾ ضمقًم٦م وم٠مرى أن اعمخٚمقىم٤مت ؾمقاؾمٞم٦م ،ـمري٘مٝمؿ واطمدة إًمٞمف
وإن اظمتٚمػ صٕمقده٤م واًمتٗم٤مومٝم٤م .أٓ يٌٜمل اًمٓمػم ّ
قمِمف وحيٜمق قمغم صٖم٤مره ويرقمك
ٟمًتِمػ طمتك ذم روائع
سم٤محل٥م؟ ومٞمِم٤مرك ذم ٟمنم ؾمٜم٦م اهلل سم٢مقمامر اًمقضمقد ،أٓ
شمٜمِمئتٝمؿ
ّ
ّ
أٟمٖمريد سمرهمامن أو همريٖمقري سمؽ أو همػممه٤م ،أهن٤م شمتقضمف إمم اهلل سم٢مظمالص ؾم٤مًمٙم ً٦م إًمٞمف
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ـمريؼ احل٥م ،وشم٘مؽمب ُمـ ٟمٕمٞمؿ رمحتف سم٘مدر ٟمج٤مطمٝم٤م ذم دومع اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمٓمريؼ
وحت٤مهبؿ ومٞمف .ويمؿ ذم اسمتٝم٤مٓت أم يمٚمثقم ،وُمٜم٤مضم٤مة اخل ّٞم٤مم ذم رسم٤مقمٞم٤مشمف ُمـ
واًمتًٚمٞمؿ إًمٞمف
ّ
ٍ
ويمِمقف وومٞمقض!
طم٥م ص٤مدق هلل
ٍّ
يمؿ يم٤من ُمـ اًمِمٌ٤مب ُمـ يدظمـ ؾمٞمج٤مرشمف ذم اًمًٞمٜمام شم٠مه ًٌ٤م ًمالًمتح٤مق ذم اًمٗمٞمٚمؿ
شمٞمٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ
سمتجرسم٦م اعمحٌلم
ؾم٤مسمح٤م ذم رؤاه ٓه ًٞم٤م هب٤م قمـ قم٤ممل احلْمقر ،سمٕمْمٝمؿ ً
ً
اٟمًال ًسم٤م .يقًمد احل٥م ُمٕمٜم٤م ويٜمِم٠م قمغم صدور أُمٝم٤مشمٜم٤م وشمرويف ىمٚمقهب ّـ ،وسمتِمٌٞمؽ قمٞمقهن ّـ
سمٕمٞمقٟمٜم٤م يِم٥م احل٥م ويًت٘مر ذم ىمٚمقسمٜم٤م .أٓ ٟمرى أن قمٞمٜمل اًمٓمٗمؾ ُمٕم ّٚم٘مت٤من سمٕمٞمٜمل أ ُّمف وهق
قمغم صدره٤م يروع احل٥م ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ُمع احلٚمٞم٥م ُمـ صمديٞمٝم٤م .هذا سمٕمض ُم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقدٟم٤م
إًمٞمف اضمتامقم٤مشمٜم٤م وأطم٤مديثٜم٤م أٟم٤م وصالح.

وفاة والدي
ً
دارا ذم
قم٤مش واًمدي ؾمٜمقاشمف اًمثالث إظمػمة
ُمتٜم٘مال سملم طمٚم٥م ودارة قمزة .أؾمت٠مضمر ً
طمٚم٥م ي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمقضم٥م طم٤مًمتف اًمّمحٞم٦م اًم٘مرب ُمـ إـمٌ٤مء .إٓ أٟمف يم٤من أهمٚم٥م
أي٤مُمف ذم دارة قمزة .ويم٤من إذا ُم٤م ؿمٕمر سمتحًـ ـمٚم٥م أن يراوم٘مف أطمد أصٝم٤مره إمم اجل٤مُمع
يقم اجلٛمٕم٦م .ؿمٕمر سمتحًـ يمٌػم ذم صٞمػ قم٤مم  ،0836ومٓمٚم٥م ُمٜمل إقمداد اًمٗمرس
ًمػميمٌٝم٤م إمم اجل٤مُمع ،وم٠مطميت اًمٗمرس .وًمٙمٜمٜمل ٓ أقمرف يمٞمػ أوع اًمنج قمٚمٞمٝم٤م
ويمٞمػ يثٌ٧م احلزام ،وم٠مؿم٤مر إمم أطمد احل٤مضيـ ًمٞمً٤مقمدين ،وضم٤مء دور اًمٚمج٤مم ،ومٚمؿ
أطمًـ ووٕمف ذم ومؿ اًمٗمرس ،وم٘م٤مل ُمٖمت٤م ًفم٤م ُم٤مذا شمتٕمٚمٛمقن ذم ُمدارؾمٙمؿ ٓ ،ظمػم ذم
ـمالب ٓ جيٞمدون ريمقب اخلٞمؾ واًمرُم٤مي٦م سم٤مًمّمٞمد ،وم٠مشمؿ إقمداد اًمٗمرس
ُمدارس ُي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م
ٌ
ًمٚمريمقب ٟمٗمس اًمِمخص ،ومريم٥م واًمدي اًمٗمرس وراوم٘مف أطمد احل٤مضيـ إمم اجل٤مُمع.
أُم٤م أٟم٤م وم٘مد أؾمٗم٧م هلذا اًمٜم٘مص ذم ٟمِم٠ميت اًمتل يمٜم٧م سمٕمٞمدً ا ومٞمٝم٤م قمـ أي٤مم ؿمٌ٤مب
واًمدي ويمٝمقًمتف.
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يمٜم٧م ىمري ًٌ٤م ُمـ واًمدي ذم اًمّمٞمقف ،واؿمتد ُمروف ذم صٞمػ قم٤مم  ،0837ومٙمٜم٧م ٓ
أوم٤مرىمف ،إذ يمٜم٧م أظمِمك ووم٤مشمف ذم همٗمٚم٦م ُمٜمّ٤م .يم٤من يٜم٤مديٜمل يمٚمام ؿمٕمر سمْمٞمؼ وم٠مص٥م اعم٤مء قمغم
يديف ًمٞمتقو٠م وًمٞمالىمل رسمف ُمّمٚمٞم٤م .وذم يمؾ ٍ
ُمرة يٜم٤مديٜمل يمٜم٧م أظمِمك أن يٗم٤مرىمٜم٤م ًمٚم٘م٤مء
ً
ّ
ر ّسمف .إمم أن يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع ُمـ شمنميـ اًمث٤مين ُمـ قم٤مم  0837ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ،
ويمٜم٧م ُمًتٞم٘م ًٔم٤م ومٜم٤مداين يريد أن يتقو٠م ،ومً٤مقمدشمف قمغم اجلٚمقس ذم ومراؿمف ،وووٕم٧م
ـمً ًت٤م أُم٤مُمف وسملم يديف ،وأظمذت أص٥م اعم٤مء قمغم يديف ُمـ إسمريؼ ذم يدي ،ومالطمٔم٧م أٟمف مل
ىم٤مدرا قمغم اجلٚمقس ومح٤موًم٧م ُمً٤مقمدشمف ،وًمٙمٜمٜمل ؿمٕمرت أٟمٜمل ًمـ أىمدر قمغم إسم٘م٤مئف
يٕمد ً
ضم٤مًمً٤م ،ومٜم٤مدي٧م أُمل ومج٤مءت عمً٤مقمديت ،وًمٙمٜمٝم٤م وضمدشمف ىمد وم٤مرق احلٞم٤مة.
ً
مل ٟمٜمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،وذم اًمّمٌ٤مح سمدأت ُمراؾمؿ اًمدومـ وشمؿ اًمدومـ ،يمام أوص ذم اعم٘مؼمة
ٍ
ىمٓمٕم٦م ُمٜمٝم٤م خمّمّم٦م ٕهة ظم٤مًمف اًمتٜمّ٤مر ،وسمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد شمريمٜم٤م ُم٘مؼمة
اًمِمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم
قمٛمٜم٤م ؿم ّٚمقح.
إضمداد اًمٖمرسمٞم٦م
َْ
ٕهيت قمٛمٞمٜم٤م قم٤مرف وسمِمػم وأسمٜم٤مء ّ
ذم ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ شمنميـ اًمث٤مين ٟمٛمٜم٤م ُمتٕمٌلم .يمٜم٧م طمزيٜمً٤م ًمٗم٘مده ،وإن يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف
يتٞمام .مل يٌؼ زم ُمٜمف إٓ اًمذيمرى ،ذيمرى إي٤مم اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م
ُمتقىمٕم٦مً ،م٘مد أصٌح٧م ً
ؾمٜمدي .يم٤من ُمٝم٤م ًسم٤م حمؽم ًُم٤م ذم ىمْم٤م َئل (ُمٜمٓم٘م َتل) طم٤مرم وضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من .يمٜمّ٤م ٟمًػم ظمٚمٗمف،
وشم٘مديرا وإذا اظمتّمٛمقا إًمٞمف ريض اجلٛمٞمع
ُمر سمجٛمع ُمـ اًمٜم٤مس ،وىمٗمقا اطمؽما ًُم٤م ًمف
ً
وم٢مذا ّ
محٚمف رؾم٤مًم ً٦م ؿمٗمٝمٞم٦م
سمحٙمٛمف وومتقاه .إذا اؿمتٙمك أطمدٌ إًمٞمف ُمـ ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من وهق ذم طم٤مرم ّ
ً
ُمً١موٓ دم٤مه أُمل
إمم اعمِمتٙمك ُمٜمف ،ومٞمٜمّم٤مع حلٙمٛمف ووص٤مي٤مه .صمؿ إٟمٜمل سمقوم٤مشمف أصٌح٧م
قمـ اًمٌٞم٧م ،وقمـ أظمتل وأظمل يماملٟ .مٛم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م طمزيٜمً٤م ُمٝمٛمق ًُم٤م ،وىمد يٙمقن
ًمٚمحزن واهلٛمقم دور ذم اًمرؤي٤م اًمتل طمٚمٛم٧م هب٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،وًمٙمـ اًمرؤي٤م ه٤مُم٦م.
يمثػما ُمـ ضم٤مذسمٞمتٝم٤م وم٠مصٌحٜم٤م ٟمتحرك قمغم ؾمٓمح
ًم٘مد رأي٧م أن إرض ىمد َوم٘مدت ً
وٟمؽمضمح يمجًؿ ظمٗمٞمػ ،يمٗم ّٚمٞمٜم٦م ً
إرض ومٜمٕمٚمق ً
ُمثال قمغم
ىمٚمٞمال إذا ُم٤م ظمٓمقٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م
ّ
ٍ ٍ
شمٕمٌػما قمـ هٚمٕمل ًمقوم٤مة واًمدي وقمـ مهقم اعمًت٘مٌؾ.
ؾمٓمح ُم٤مء ضم٤مر ،ىمد يٙمقن ذًمؽ ً
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قمزة شم٘مع
شمتٛم٦م احلٚمؿ .وم٘مد رأي٧م اًم٘مٛمر ومقق ص٤مومٞمت٤م وص٤مومٞمت٤م ذم دارة ّ
إٓ أن اعمٝمؿ هق ّ
ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ أومؼ ضمٌؾ ؾمٛمٕم٤من (اًمِمٞمخ سمريم٤مت) يمام يرى ُمـ دارة قمزة ،رأيتف
قمغم سمٕمد ُم٤م سملم ٍ
ىم٤مُم٦م أو ىم٤مُمتلم ُمـ اعمٖمٞم٥م ،وىمد شمّمدع وفمٝمر ومٞمف صدع ٍ
يمِمؼ يمٌػم ذم
صحـ وذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ أقماله .وٓ ّ
حيؾ اًم٘مٛمر ومقق ص٤مومٞمت٤م وٓ سم٘مرهب٤م أسمدً ا.

ـمقيال هبذا اجلزء ُمـ احلٚمؿ .ويمٜم٧م قمغم ٍ
ً
صم٘م٦م سم٠من
وقمٜمدُم٤م أوم٘م٧م ُمـ اًمٜمقم ،ومٙمّرت

ومٞمف إؿم٤مرة إمم طمدث يمٌػم .واؾمت٘مر ومٙمري قمغم أٟمف يِمػم إمم طمدث قمٔمٞمؿ ،طمرب ُمد ُّمرة
ً
ُمثال ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ ؾمقري٦م وذه٥م ذهٜمل إمم أن شمقطمٞمد إعم٤مٟمٞمتلم ىمد يٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م
هل٤م ،وم٠معم٤مٟمٞم٤م اًمنمىمٞم٦م شم٘مع ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ ؾمقري٦م .صمؿ يم٤من قم٤مم  0881واهنٞم٤مر آحت٤مد
اًمًقومٞمتل سمًٌ٥م اوٓمراسم٤مت اًمٕمامل ذم سمقًمقٟمٞم٤م ،ومٙم٤مٟم٧م سمقًمقٟمٞم٤م ؾمٌ٥م اًمزًمزًم٦م وًمٞمس
يب ُمٜمّ٤م جم٤مورة ٕعم٤مٟمٞم٤م اًمنمىمٞم٦م.
أعم٤مٟمٞم٤م اًمنمىمٞم٦م ،وهل أ ً
يْم٤م ذم اًمِمامل اًمٖمر ّ
سمٕمد أي٤مم ُمـ احلٚمؿ طمٚمٛم٧م (حت٧م وـم٠مة طمدث ووم٤مة واًمدي) أن ـمػما ًٟم٤م طمرسم ًّٞم٤م يمثٞم ًٗم٤م
ضمق ُم٤مـمرً ،مً٧م
حتريمف ُمـ اًمنمق ،وىمد يٙمقن ذم ٍّ
دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمنمق ٓ .أذيمر ادم٤مه ّ
ُمت٠ميمدً ا ُمـ اعمٓمر.
سمٕمد ووم٤مة واًمدي اختذت زم ُمٙمت ًٌ٤م ُمتقاو ًٕم٤م ذم اًم٘مري٦م ست آوي إًمٞمف ُمٕمٔمؿ أوىم٤ميت
ٍ
ٍ
وٞم٘م٦م يقُم ًّٞم٤م.
أوىم٤مت
ومٞمٝم٤م وٟمٔمٛم٧م وىمتل ،وأصٌح٧م زي٤مرات روم٤مق اًم٘مري٦م حمددة ذم
ويمٜم٧م أصٓمح٥م ُمٕمل هم٤مًم ًٌ٤م يمت٥م اًمري٤موٞم٤مت يمٙمت٤مب ومِ ًّٞمق وُمقٟمتٞمؾ أو يمت٤مب ؿم٤مزي
اجلق طمقزم ،وسمخ٤مص٦م ذم أوىم٤مت طمؾ ُمً٤مئؾ
ذم اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ٕهن٤م ٓ حتت٤مج ُمٜمّل إمم صٗم٤مء ّ
اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء.
طمٚمقل اعمً٤مئؾ اًمتل أٟمجزهت٤م ذم ُمٙمتٌل هذا وذم دُمِمؼ ،مجٕمتٝم٤م ذم جمٛمققمتلم
إطمدامه٤م ًمٚمري٤موٞم٤مت وإظمرى ًمٚمٗمٞمزي٤مء ،وضم ّٚمدت إومم ذم جمٚمد وخؿ أهديتف.
وظمّمّم٧م وىم ًت٤م ًمٖمػم اًمٕمٚمقم ذم اًمٚمٞمؾ ،أىمْمٞمف هم٤مًم ًٌ٤م ُمع اًمِمٕمر ويمت٤مسم٤مت اًمّمقومٞملم.
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يف كلية العلوو معيدًا
ضمرت آُمتح٤مٟم٤مت وخترج أول ٍ
ومقج ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ومخرضمٜم٤م ُمـ ومئ٦م اًمٓمالب،
سم٘مقشمف وآُم٤مًمف
طم٥م هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ احلٞم٤مةُ ،مرطمٚم٦م اًمِمٌ٤مب ّ
وًمٙمـ قمِمش ذم ىمٚمٌل ّ
ُمدرؾم٤م ذم دمٝمٞمز طمٚم٥م يمام اظمؽمت ،دمذسمٜمل إًمٞمٝم٤م ذيمري٤مت احلٞم٤مة
وـمٛمقطمف ،و ُقم ِّٞمٜم٧م
ً
ً
رضم٤مٓ ،وًمٙمـ مل يٌؼ ذم
اًمٗمتقة اخلّمٌ٦م ،اًمتل ضمٕمٚم٧م ُمـ اًمّمٌٞم٦م
اًمٚمٞمٚمٞم٦م وصداىم٤مت
ّ
اعمدرؾم٦م ُمـ روم٤مق إُمس أطمد.
أُم٤م دُمِمؼ ،ومال شمزال يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم شمزهق سم٠مؾم٤مشمذشمٜم٤م وزُمالئٜم٤م ويمثػم ُمـ اًمٓمالب
اعمًتجديـ اًمذيـ دظمٚمقا اًمٙمٚمٞم٦م ذم ؾمٜمتٜم٤م إظمػمة ومٞمٝم٤م .ومٞمٝم٤م اًمِمٌ٤من اعمنمىم٦م وضمقهٝمؿ
واًمٕم٤مُمرة صدورهؿ سم٤مُٔم٤مل وإطمالم ،يٌٜمقن هب٤م صقرة اعمًت٘مٌؾ اًمقو٤مء ،واحل٥م
ظمػمة .ومٝمٜم٤م ذم دُمِمؼ ذيمري٤مت
يٜمٌض ذم ىمٚمقهبؿ ومٞمٛمأل دٟمٞم٤مهؿ ً
ُمرطم٤م ودروهبؿ سمِم٤مئر ّ
إُمس اًم٘مري٥م وإًمٞمٝم٤م احلٜملم إمم اًمِمٌ٤مب سمآُم٤مًمف وأطمالُمف.
ومٚمام أقمٚمٜم٧م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمـ ُمً٤مسم٘م٦م ٟٓمت٘م٤مء ُمٕمٞمديـ ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء شم٘مدُم٧م إمم
زُمٞمكم اًمٜم٤مضمحلم ذم اًمدورة إومم .ومٜمجح٧م وزُمٞمكم قمدٟم٤من اعمح٤مؾم٥م،
اعمً٤مسم٘م٦م ُمع
ّ
وقمدت إمم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ُمٕمٞمدً ا .يم٤من شمٗم٘مدي اًمٖمرف اًمتل يمٜمّ٤م ٟمجتٛمع ومٞمٝم٤م ـمال ًسم٤م ًمتٚم ّ٘مل
هتز اًمٜمٗمس ؿمق ًىم٤م إمم شمٚمؽ إي٤مم اًمتل يمٜم٧م
مهل اعمحٌ٥م إزم ،إهن٤م ذيمري٤مت ّ
اًمدروس ،هق ّ
ٓ أزال ومٞمٝم٤م ـم٤مًم ًٌ٤مً .م٘مد و ًّم٧م وًمـ شمٕمقد ،وأسم٘م٧م زم اًمذيمري٤مت.
ذم ٍ
يمٚمٞم٦م ومت ّٞم ٍ٦م مل يٙمـ ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م دور ،ومٚمؿ ي٘مؿ أطمد ُمـ أؾم٤مشمذهت٤م اًمًقريلم
ٍ
قمٚمٛمل ذم اًمٗمٞمزي٤مء سم٤مؾمتثٜم٤مء سمداي٤مت إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد ذم ومرٟمً٤م .صمؿ إن ُمٝم٤مم
سمٌح٨م
ٍّ
اًمتدريس شمث٘مؾ يمقاهٚمٝمؿ ،ويمٜم٧م ًمذًمؽ أىمقم سمتقضمٞمف ٟمٗمز ،واؾمتٛمع سمِمقق إمم ُم٤م شمٌ ّ٘مك
ّ
(اًمدوال) اخل٤مص٦م واًم٘مٞمؿ اخل٤مص٦م
ذم ذايمرة أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر إؾمحؼ احلًٞمٜمل قمـ اًمتقاسمع
اعمقضمل ،اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اجلديد (ذم أي٤مم دراؾمتف ذم أعم٤مٟمٞم٤م).
ذم اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ
ّ
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يمٜم٧م أؾمتٛمع إًمٞمف ،وأقمقد ًمألؾمت٤مذ ومتحل ىمدورة وم٠مٟمت٘مل ُمـ يمت٤مًمقج ُمٙمتٌ٦م سماليمقيؾ،
اعمقضمل ،اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اجلديد اًمذي طمدصمٜمل قمٜمف أؾمت٤مذي
اًمذي ًمديف ،يمت٤م ًسم٤م ذم اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ
ّ
يمثػما ،وٓ يزال ذم ُمٙمتٌتل .وآصمرت اًمٕمقدة
احلًٞمٜمل .اسمتٕم٧م يمت٤م ًسم٤م ُمـ سماليمقيؾ مل أومد ُمٜمف ً
ًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وم٤مؿمؽمي٧م قمدة يمت ّٞمٌ٤مت ُمـ ُمٜمِمقرات أرُم٤من يمقٓن ،يم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م قمـ
يمثػما ،ويمٜم٧م ُمـ ىمٌؾ ىمد أًمِٗمتٝم٤م
اإلؿمٕم٤مع واٟمت٘م٤مل احلرارة واإلطمّم٤مء ،وىمد أومدت ُمٜمٝم٤م ً
ذم يمت٤مسم٦م رؾم٤مًم٦م اًمتخرج قمـ إؿمٕم٦م اًمًٞمٜمٞم٦م .يمذًمؽ طم٤موًم٧م ُمراوم٘م٦م صالح أمحد ذم
دراؾم٦م ؿمٝم٤مدة اًمتٗم٤موؾ واًمتٙم٤مُمؾ ،وأهنٞم٧م ُمٕمف ضمز ًءا ه٤م ًُم٤م ُمـ ُمقاده٤م (ُم٘مرراهت٤م).
يمٜم٧م آوي صٌ٤مح ِّ
يمؾ يقم إمم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء وم٠مسمق حمٛمد اًمرضمؾ اًمقديع اًمذي ٓ شمٗم٤مرق
آسمتً٤مُم٦م حمٞم٤مه ،يٜمتٔمرين ذم زاويتف اًمّمٖمػمة ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ُمع سمٞمْمتلم ٟم ِّٞمئتلم ويمٛمق ًٟم٤م
ّ
وأـمؾ ُمـ اًمٜم٤مومذة قمغم احلدي٘م٦م
أُمتص ُم٤م ومٞمٝمام ىمٌؾ ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة واًمًٞمج٤مرة.
وُمٚمح٤م
ّ
ً
اخلٚمٗمٞم٦م اعمح٤مذي٦م ًمٚمٓمريؼ اًمٕم٤مم ،اًمذي ؾمٛمل ؿم٤مرع ومٚمًٓملمّ ،
ًمٕمكم أرى أسم٤م قمدٟم٤من اعمٙمٚمػ
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م ٕهديف سمدوري ،ومٞمام
سمرقم٤ميتٝم٤م وسمزراقم٦م إزه٤مر ومٞمٝم٤م ،اًمذي يم٤من ي٘مدم زم ً
اعمٕمٛمرة ذم أىمَم احلدي٘م٦م
دائام يًؽميح ذم فمؾ اًمِمجرة ّ
ُم٣م ُمـ احلٞم٤مة اًمٓمالّسمٞم٦م ...إٟمف ً
ُمـ اًمٖمرب ،ذات إزه٤مر اجلٛمٞمٚم٦م اًمٚمٞمٚمٙمٞم٦م اًمتل شمِمٌف أزه٤مر "اًمًٙمّقرا" اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م.
يمثػما
ويمالمه٤م أسمق حمٛمد وأسمق قمدٟم٤من مه٤م ُمـ رُمقز اًمٙمٚمٞم٦م ،وم٘مد دظماله٤م ُمٕمٜم٤م ،وأؾمٗم٧م ً
أيْم٤م.
قمغم ُمٖم٤مدرهتام اًمٙمٚمٞم٦م ًمٌٚمقهمٝمام ؾم ّـ اًمت٘م٤مقمد وطمزٟم٧م ً
اعمحي أذن ذم اًم٘مًؿ .يم٤من
زرت أسم٤م حمٛمد ذم سمٞمتف سمروم٘م٦م أظمٞمف إؾمامقمٞمؾ اًمؽميمامين
ّ
أيْم٤م إذ رأي٧م ّ
أن آسمتً٤مُم٦م ُم٤م وم٤مرىم٧م حمٞم٤مه.
يمٌػما ،وهرت أٟم٤م ً
هوره سمزي٤مريت ً
شمزوضم٧م اسمٜم٦م قمٛمل ُمريؿ سمِمػم ؿمٝمٞمد ذم ٟ 08مٞمً٤من ُمـ قم٤مم  0840واؾمت٠مضمرت
ُ
همروم٦م ًمدى اًمًٞمدة أرسمٞمٜمٞمف زوضم٦م اٟمؽماٟمٞمؽ سمقهمقيمٞم٤من و٤مسمط اًمّمػ اعمقومد إمم ومرٟمً٤م ذم
ٍ
سمٕمث٦م عمّمٚمح٦م إدارة اعمً٤مطم٦م اًمٕمًٙمري٦م ،يم٤مٟم٧م اًمًٞمدة سمقهمقيمٞم٤من ؾمٞمد ًة حمؽمُم٦مُ ،مٜمٝم٤م
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شمٕمٚمٛم٧م زوضمتل اًمٙمثػم .يم٤مٟم٧م صقرة زوضمٝم٤م سمٚمٌ٤مس ضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ شمتّمدّ ر همروم٦م
آؾمت٘مٌ٤مل ،ويم٤مٟم٧م أُمف شمٗم٤مظمر سمتٓمققمف ذم ضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ ،وشم٘مقل ،ؾمقري٦م وـمٜمٜم٤م ًم٘مد آوشمٜم٤م
سمٕمد أن ؿمت٧م ؿمٛمٚمٜم٤م إشمراك و ُـم ِردٟم٤م ُمـ ًمقاء إؾمٙمٜمدرون سمتآُمرهؿ ُمع اًمٗمرٟمًٞملم.
ي٘مع سمٞم٧م سمقهمقيمٞم٤من ذم ُمٌٜمك ذم ؿم٤مرع اًمٌ٤ميمًت٤من ،وظمٚمػ اعمٌٜمك ؿم٤مرع ظمٚمٗمل و ّٞمؼ،
ومٞمف يمثػم ُمـ إه إرُمٜمٞم٦م اًمتل ه٤مضمرت ُمـ ًمقاء إؾمٙمٜمدرون ،ويتٗمرع اًمِم٤مرع اخلٚمٗمل ُمـ
ٍ
سمقاضمٝم٦م قمغم ؿم٤مرع اًمٌ٤ميمًت٤من وأظمرى
ؿم٤مرع اًمٌ٤ميمًت٤من قمٜمد ُم٘مٝمك إؾمٙمٜمدرون ،وهق ُم٘مٝمك
شمقاصؾ وصمٞمؼ وشمٕم ٍ
ٍ
٤مـمػ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.
قمغم اًمِم٤مرع اخلٚمٗمل .هذه إه إرُمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م قمغم
شمٕمٚمٛم٧م ُمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات ،يمٕمٌ٤مرات اًمؽمطمٞم٥م واًمتقديع وآؾمتحً٤من ...وُم٘م٤مـمع ُمـ
سمٕمض أهم٤مٟمٞمٝمؿ ،وأطمٌٌ٧م إرُمـ سمٛمٕمٞمِمتل سمٞمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ ؾمٜمتلم ،ومٚم٘مد يم٤مٟمقا ودوديـ
ُمًت٘مٞمٛملم .وُمـ ىمٌؾ ذم اًمتجٝمٞمز شمقضمٝمٜم٤م ذم ُمٔم٤مهرة إمم أطمٞم٤مئٝمؿ ذم طمٚم٥م ،ويم٤من ُمٕمٜم٤م
ٟمْمٛمقا إمم
ـم٤مًم٥م ًمٞمكم أرُمٜمل ظمٓم٥م ومٞمٝمؿ وذيمّرهؿ سمٛمقىمػ اًمٗمرٟمًٞملم ذم ىمْمٞم٦م اًمٚمقاء وم٤م ّ
اعمٔم٤مهرة ُم١ميديـ.
أُم٤م ذم ومرٟمً٤م وم٘مد اًمت٘م٧م زوضمتل سمٕمض اًمٜمًقة إرُمٜمٞم٤مت ذم سم٤مزار طم٤مرشمٜم٤م ومنرن
سمٚم٘م٤مئٝم٤م وطمدصمٜمٝم٤م قمـ ذيمري٤مهتـ ذم ؾمقري٦م وشمٗم٤مظمرن سمام حيٗمٔمـ ُمـ إهم٤مين اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م.
وذم ُمدرؾم٦م اعمٕمٚمٛملم اًمٕمٚمٞم٤م ذم ؿم٤مرع أومل ذم سم٤مريس ٟم ٌّٝمٜمل سم٤مطم٨م ُمٍمي أرُمٜمل سم٠من قمٚمٞمٜم٤م أن
ٟمٚمٌس ذم اعمختؼمات صمٞم٤مب اًمٕمٛمؾ ًمٜمتجٜمّ٥م شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٌ٤مطمثلم واٟمت٘م٤مدهؿ .واًمت٘مٞم٧م ذم ُمٓم٤مر
يمثػما ُمـ إرُمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم
يريٗم٤من سمٕمد ذًمؽ ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ،ذم ـمري٘مل إمم ُمقؾمٙمقً ،
ؾمقري٦م ،وم٤مؾمتُ٘مٌٚمٜم٤م سم٤مًمؽمطمٞم٥م ورومض سم٤مقم٦م اًمٕمّمػم اًمًقر ّيق إصؾ ُمـ إرُمـ ذم اعمٓم٤مر
ىمٌقل صمٛمـ ُم٤م ذسمٜم٤مه .طم ًّ٘م٤م إهنؿ حيٗمٔمقن اًمقد.
ٍ
همروم٦م قمغم ؾمٓمح اعمٌٜمك ،متٝمٞمدً ا ٓؾمت٘مٌ٤مل ُمقًمقد .يم٤من يزورٟم٤م ذم هذه
اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم
اًمٖمروم٦م زُمالؤٟم٤م اًمذيـ ُقمٞمٜمقا ذم صم٤مٟمقي٤مت دُمِمؼ .يم٤مٟمقا حيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ ذم زي٤مراهتؿ
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ُمِمٙمالت طمٚمقل اعمً٤مئؾ اًمتل ؾمتٓمرح قمغم اًمٓمالب .يم٤مٟمقا مجٞم ًٕم٤م ذم اًمٌدء ُمـ اًمٗمقج
سمٕمض ُمـ اًمٗمقج اًمث٤مين.
إول ُمـ اخلرجيلم ،يمتقومٞمؼ أسمق ؿمٜم٥م ،صمؿ صحٌٝمؿ ٌ
يم٤مٟمقا يِم٘مقن ـمري٘مٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ،هدومٝمؿ إصمٌ٤مت يمٗم٤مءاهتؿ وإُمٙم٤مٟم٤مت
شمٓمقيرهؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ،ومٙم٤مٟمقا يتٌ٤مرون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتجديد واًمتٓمقير ،وجل١موا إمم اعمجالت
اًمٗمرٟمًٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ،وم٢مذا اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ اضمتٛمٕمقا قمٜمدي قمغم اًمًٓمح
أيْم٤م يمٜم٧م أٟم٤مىمش
ٟمًتٕمرض احلٚمقل اعمختٚمٗم٦م وٟمٜم٤مىمش ٟم٘م٤مط اخلالف ...وقمغم اًمًٓمح ً
أٟمجزت دراؾمتف ُمـ ري٤موٞم٤مهت٤م .أُم٤م ُم٤م أدرؾمف
ُمع ـمالب ؿمٝم٤مدة اًمتٗم٤موؾ واًمتٙم٤مُمؾ ُم٤م
ُ
ُمـ اًمٗمٞمزي٤مء ومٚمؿ يٙمـ زم ُمـ يٜم٤مىمش أو ُمـ يً٠مل.
ٟمٚمح قمغم إيٗم٤مدٟم٤م ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمجٜمل
ذم ؾمٜمتل اًمث٤مًمث٦م ُمٕمٞمدً ا ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،يمٜم٧م وزُمٞمكم قمدٟم٤من ّ
أيْم٤م وم٤مئدة ذات ؿم٠من .يمٜم٤م ٟم٘مقم
ُمـ وضمقدٟم٤م ذم اًمٙمٚمٞم٦م وم٤مئدة يمٌػمةً ،وٓ ٟم٘مدِّ م ًمٚمٙمٚمٞم٦م ً
سمٛمح٤موٓت ًمتحًلم اًمدروس اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء .إٓ أن قمٜم٤ميتٜم٤م حيدّ ه٤م يمقن وفمٞمٗم٦م
اعمٕمٞمد وفمٞمٗم ً٦م قم٤مسمر ًة ذم ُمرطمٚم٦م قم٤مسمرة .ومٜمحـ ؾمٜمٕمقد سمٕمد حتْمػم اًمديمتقراه أقمْم٤مء ذم
هٞمئ٦م اًمتدريس.
يم٤من واضم٥م اعمٕمٞمد اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٥مء إؾم٤مد ُمـ اًمتٕم٤مون ُمع اًمٓمالب ذم ومٝمؿ اًمتجرسم٦م
وهدومٝم٤م ،وُم٤م جي٥م أن جيري ذم أقمامق اًمٗمٞمزي٤مء اًمتجريٌٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ شمٓمقير .إٓ أن
وفمٞمٗم٦م اعمٕمٞمد ُمرطمٚم٦م ُمـ احلٞم٤مة قم٤مسمرة .وٓ سمد ُمـ ٍ
هٞمئ٦م هتتؿ سم٤مجلزء اًمٕمٛمكم ُمـ يمؾ ُم٤مدة
(ُم٘مرر) ،ي َٕمدّ أقمْم٤مؤه٤م إقمدا ًدا ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م وٓ يٖم٤مدرون هٞمئتٝمؿ ،وشمٓمقر إُمٙم٤مٟم٤مهتؿ وٓ
يِم٤مريمٝمؿ أو يزامحٝمؿ ذم أوضمف شمٓمقيرهؿ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس .ومٞمحٍم اًمتدري٥م قمغم
ويدرسمقن ،قمغم إًم٘م٤مء حم٤مضات ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م (اًمٗمٞمزي٤مء
اًمتجٝمٞمزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝمؿ،
ّ
اًمتجريٌٞم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم ُمٜمٝمؿ ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء) ،وقمغم اىمؽماح دم٤مرب ي٘مقم سمٌٜم٤مئٝم٤م اًمٓمالب
وومؼ شمقضمٞمف اعمختص ُمٜمٝمؿ أو سم٢مذاومف ...هذه إومٙم٤مر هل إومٙم٤مر إوًمٞم٦م اًمتل دومٕمتٜمل
ومٞمام سمٕمد إلطمداث اهلٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م واهلٞمئ٦م اعمخؼمي٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت وذم ُمرايمز اًمٌحقث.
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مم٤م ٓطمٔمٜم٤مه أن سمٕمض اعمٝمٜمدؾملم يم٤مٟمقا يت٘مدُمقن ًمٚمٕمٛمؾ ذم اجلٚمً٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م
ُمٓمٛمح٤م
ًمٚمٗمٞمزي٤مء ،أُم٤م اعمج٤مزون ذم اًمٗمٞمزي٤مء ومٙم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م ٓ شمؽمك هلؿ
ً
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اجلٚمً٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م .وأىم٤مم يمثػم ُمـ ظمرجيل اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُمٕم٤مهد ظم٤مص٦م
أرسم٤مطم٤م وومػمةً .أي إن ؾمقري٦م يم٤مٟم٧م ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت
شمدر قمٚمٞمٝمؿ
ً
ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ،يم٤مٟم٧م ّ
أطمقج إمم ُمٕمٚمٛملم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ُمٜمٝم٤م إمم ُمٝمٜمدؾملم .ومل يٓمرأ قمغم هذا اًمقاىمع شمٖمػم
ُمٚمٛمقس إٓ ذم اًمًتٞمٜمٞم٤مت.
شمٕمرو٧م صقرة إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل ُمر ًة أظمرى ًمالظمتٌ٤مر ،وم٘مد ـمٚم٥م أطمد اًمزُمالء ُمـ
ْ
أؾمت٤مذٟم٤م ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز ،أن يً٤مقمده ذم ظمٓمٌ٦م ٍ
ومت٤مة ضم٤مُمٕمٞم٦م ُمـ ذوهي٤م ،وم٠مقمد إؾمت٤مذ
اًمٜم٤مسمٚمز اًمٕمدة ًمٚمخٓمٌ٦م ،وم٤مصٓمح٥م ُمٕمف صدي ً٘م٤م ًمقاًمد اًمٗمت٤مة ُمـ اًم٘مْم٤مة .رطم٥م واًمد
اًمٗمت٤مة سم٤مًمْمٞمٗملم ،وسمٕمد أن ذسمقا اًم٘مٝمقة ؾم٠مهلؿ قمـ قمٛمؾ اًمٕمريس ،وم٘م٤مل ًمف إؾمت٤مذ
ُمٗم٤مظمرا :إٟمف أؾمت٤مذ ذم اجل٤مُمٕم٦م ،وم٘م٤مل واًمد اًمٗمت٤مة" :شمٕمٜمل ُمٕمٚمؿ ،أٟم٤م ُم٤م قمٜمدي
اًمٜم٤مسمٚمز
ً
سمٜم٧م أزوضمٝم٤م عمٕمٚمؿ" ومل خيجؾ ُمـ اعمٕمٚمؿ إؾمت٤مذ اًمٜم٤مسمٚمز!
ومْمؾ ؾمٚمٞمؿ
هذه صقرة إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل وُمقىمع ُمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمجتٛمع .وُمـ ىمٌؾ ّ
ؾمٗمػما ذم
قم٤مدل قمٌد احلؼ إدارة أصم٤مر قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ىمًؿ اًمت٤مريخ ،وريض ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال
ً
سمٚمجٞمٙم٤م ً
سمديال قمـ ُمت٤مسمٕم٦م إدارة اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم.
أُم٤م اًمٞمقم وم٤مُٕمثٚم٦م أيمثر ُمـ أن حتَم ،ومزاًم٧م ه٤مًم٦م إؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل اًمتل يمقٟمتُٝم٤م،
واهن٤مرت صقرشمف اًمتل رؾمٛمتٝم٤م إوه٤مم وحتٓمٛم٧م.
اؿمتد إحل٤مطمٜم٤م قمغم اإليٗم٤مد ذم ؾمٜمتٜم٤م اًمث٤مًمث٦م ،ووىمٗم٧م إدارة اًمٙمٚمٞم٦م وجمٚمًٝم٤م ُمٕمٜم٤م ذم
آؾمتج٤مسم٦م إلحل٤مطمٜم٤م .إٓ أن سمٕمْمٝمؿ يم٤من يدّ قمل أن شمقؾمع اًمٙمٚمٞم٦م وزي٤مدة قمدد ـمالهب٤م
ىمرارا سم٢ميٗم٤مدٟم٤م ًمتحْمػم
يقضم٥م سم٘م٤مءٟم٤م ذم اًم٘مًؿ ،ومحًؿ جمٚمس اًمٙمٚمٞم٦م اخلالف واختذ ً
اًمديمتقراه ذم ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس ذم ُمدة أرسمع ؾمٜمقات.
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دقم٤مٟم٤م قمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد وسمٚم َٖمٜم٤م ىمرار اعمجٚمس ،وىم٤مل :ذم اًمٙمٚمٞم٦م
أؾم٤مشمذة يِمٙمّقن ذم ُم٘مدرشمٙمؿ قمغم اًمٜمج٤مح ،وىم٤مل ًمٜم٤م (أٟم٤م وزُمٞمكم قمدٟم٤من اعمح٤مؾم٥م) إٟمٜمل
ًمـ أُمدّ د إيٗم٤مديمام يق ًُم٤م واطمدً ا ،ومٙمرا ذم إُمر وأقمٚمامين ىمراريمام ظمالل أؾمٌقع .يم٤من
ضمقاسمٜم٤م أن إُمر ٓ حيت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمتٗمٙمػم ،إٟمٜم٤م ٟم٘مٌؾ اًم٘مرار سمٙمؾ شم٠ميمٞمد وهور.
يم٤من إؾمت٤مذ اًمٙمٜم٤مين ممـ ٓ حيٌذون إيٗم٤مدٟم٤م ،وم٠مظمذ حيدصمٜم٤م قمـ صٕمقسم٦م حتْمػم
اًمديمتقراه ذم اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمّمقرسمقن ،ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس .ىم٤مل ًمٜم٤م إن زُمٞمٚم ً٦م ومرٟمًٞم ً٦م ًمف ىمررت
ٍ
ٍ
طمديث٦م اًمت٘م٤مه٤م ذم سم٤مريس وىمد ٟمٌ٧م
زي٤مرة
حتْمػم اًمديمتقراه ذم سمداي٦م إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ،وأٟمف ذم
اًمِمٕمر ذم ذىمٜمٝم٤م ،وأٟمف قمٜمدُم٤م ؾم٠مهل٤م ُمتك ؾمتٜمٝملم أـمروطمتؽ ىم٤مًم٧م َُمـ يٕمٚمؿ؟
اعميض سمتٜمٗمٞمذ اعمٝمٛم٦م :زوضم٦م وـمٗمؾ ،وىمرار طم٤مزم ُمـ قمٛمٞمد
ذم هذه اًمٔمروف ىمررت
ّ
اًمٙمٚمٞم٦م سمقضمقب حتْمػم اًمديمتقراه ذم أرسمع ؾمٜمقات ٓ متدد يق ًُم٤م واطمدً ا ،وٓ متٜمحٜمل
اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٤مت ؾمٗمر اًمزوضم٦م واًمٓمٗمؾ.
وعمّ٤م يمٜم٧م ؾم٠مشمرك أُمل وأظمتل وأظمل اًمّمٖمػم ومٚمؿ أجل٠م إمم ُمدظمرات أُمل ،واؾمتدٟم٧م
ضمقا إمم ٍ
ؾمٗمر
ُمٌٚم ًٖم٤م أؾمتٕملم سمف ذم اًمٖمرسم٦م ،قمغم أن أقمٞمده ظمالل قم٤مم ،وطمقًم٧م ؾمٗمري ًّ
سمحرا ٕوومر سمذًمؽ ٟمٗم٘م٤مت ؾمٗمر اًمزوضم٦م واًمٓمٗمؾ .وريمٌ٧م اًمٌحر ٕول ُمرة ذم طمٞم٤ميت.
ً
اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ذم اًمًٞم٤مرة إمم سمػموت ُمع ٍ
محؾ صم٘مٞمؾ ُمـ إًمًٌ٦م واعم١موٟم٦م ،وهم٤مدرٟم٤م سمػموت
قمغم اًمٌ٤مظمرة اًمؽميمٞم٦م ص٤مُمًقن .أظمذٟم٤م ٟمٌتٕمد قمـ سمػموت دون أن ٟمِمٕمر سمحريم٦م اًمٌ٤مظمرة،
وًمٙمٜمٜم٤م يمٜم٤م ٟمرى سمػموت شمٌتٕمد قمٜمّ٤م إمم أن هم٤مسم٧م وهم٤مب اًمٜمٝم٤مر قمٜم٤م واظمتٗمك .وُم٤م إن
وصٚمٜم٤م اإلؾمٙمٜمدري٦م طمتك رؾم٧م اًمٌ٤مظمرة ،وؾمٛمح ًمٜم٤م سم٤مًمٜمزول ًمزي٤مرة اعمديٜم٦م .شمريمٜم٤م ـمٗمٚمٜم٤م
ذم اًمٌ٤مظمرة ورطمٜم٤م ٟمتجقل ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م وقمدٟم٤م ذم اًمقىم٧م اعمحدد إمم ـمٗمٚمٜم٤م اًمذي شمريمٜم٤مه
يٗمؽمش حمٗمٔم٦م صمٞم٤مب .أشمً٤مءل أن :يمٞمػ أضمزٟم٤م ٕٟمٗمًٜم٤م شمرك اًمٓمٗمؾ ذم اًمٌ٤مظمرة؟!
ُمررٟم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م إمم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م سمؼميم٤من إشمٜم٤م ً
ًمٞمال ووصٚمٜم٤م إمم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م ذم أول اًمٚمٞمؾ ُمـ

026

اًمٞمقم اًمت٤مزم ،اٟمتٔمرشمٜمل زوضمتل ُمع اًمٓمٗمؾ زي٤مد قمغم ُم٘مٕمد ُمـ اعم٘م٤مقمد اعمٌثقصم٦م ذم اعمروم٠م
ورطم٧م أٟم٤م أؾمٕمك ذم ٟم٘مؾ ُمت٤مقمٜم٤م إمم سم٤مريس ذم ذيم٦م ُمـ ذيم٤مت اًمٜم٘مؾ .قمدت إًمٞمٝم٤م ُمع
ُم٤م شمٞمن زم ذاؤه ُمـ قمٜم٥م وضمٌـ وظمٌز ،وم٘مد يمٜم٤م ٟمتح٤مؿمك اًمٚمحؿ واًمٓمٌخ اؾمتٌٕم٤م ًدا
عمٜمتج٤مت اخلٜمزير .صمؿ ريمٌٜم٤م اًم٘مٓم٤مر إمم سم٤مريس ومقصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ُمع ذوق اًمِمٛمس.
يم٤من ُمقومؼ ٟمقري يٜمتٔمرٟم٤م ذم اعمحٓم٦م ومراوم٘مٜم٤مه إمم همرومتف ذم اًمِم٤مشمٚمٞمف ويم٤من ىمد هٞم٠م ًمٜم٤م
همدا ًء ُمـ ـمٌخف ،صمؿ صحٌٜم٤م إمم ومٜمدق سمًٞمط ذم ؿم٤مرع ُمًٞمق ًمقسمراٟمس ذم احلل اًمالشمٞمٜمل،
وصم٤مسمر ُمقومؼ قمغم ُمراوم٘متٜم٤م إمم اعمٓمٕمؿ ومرادى إذ ٓ سمد ُمـ وضمقد واطمد ُمٜمّ٤م ُمع اًمٓمٗمؾ ذم
ٍ
ٍ
همروم٦م يمٌػمة وُمٜم٤مومٕمٝم٤م ذم
ُم١مًمٗم٦م ُمـ
أظمػما سم٤مؾمتئج٤مر ؿم٘م٦م صٖمػمة
اًمٗمٜمدق .وو ِّوم٘م٧م
ً
و٤مطمٞم٦م مجٞمٚم٦م هل سمقرٓريـ ،يم٤مٟم٧م ُم١مضمرة ُمـ ىمٌؾ ًمزوضم٦م إؾمت٤مذ طم٤مومظ اجلامزم.
وقمكم أن أقمٞمش ُمع
أذيمر أن إضمر اًمِمٝمري ًمٚمٖمروم٦م دم٤موز صمٚم٨م راشم٥م اإليٗم٤مد.
ّ
وـمٗمؾ سمام شمٌ٘مك وأن أوومر ُمٜمف ذم ٍ
ٍ
ٍ
ؾمٜم٦م ُم٤م اؾمتدٟمتف .ذم هذا اًمِم٤مرع ،ؿم٤مرع إيٗمقن
زوضم٦م
ضم٤مري ص٤مًمح أؿمؽم زُمٞمكم ذم اعمٕمٝمد وقمٌد احلٛمٞمد احلًـ زُمٞمكم ذم اًمقزارة ومٞمام سمٕمد،
يم٤من
ّ
وم٠مٟمً٧م هبام.
وذم اٟمتٔم٤مر إظمالء اًمِم٘م٦م اًمٖمروم٦م اؾمت٠مضمرٟم٤م همروم ً٦م عمدة ٍ
ؿمٝمر ذم دارة (وم ّٞمال) ًمٚمًٞمدة
يمقسمق اًم٘مريٌ٦م ُمـ اًمِم٘م٦م اًمتل ٟمٜمتٔمر ؿمٖمقره٤م ،ويم٤من يِمٖمؾ همروم٦م ذم دارة اًمًٞمدة يمقسمق
ها ُمع ُمّم٤مزم احل٤مجً ،مذًمؽ يمٜمّ٤م ٓ ٟمٚم٘م٤مه إٓ
اًمًٞمد قمٞمًك سمٚمٌٚم٦م اجلزائري اًمذي يٕمٛمؾ ًّ
ً
ىمٚمٞمال ومٙم٤مٟم٧م أهمٚم٥م أوىم٤مشمٜم٤م ذم دارة اًمًٞمدة يمقسمق ُمٕمٝم٤م وُمع يمٚم ٌَ ْٞمٝم٤م اعمدًم َٚم ْلم ؿمقيمل
وسم٤مشم٤مؿمق اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م ي٘مٗمزان قمغم صدر اًمْمٞمقف حت ٌُّ ًٌ٤م وشمرطمٞم ًٌ٤م وي٠ميمالن ُمع اًمًٞمدة
يمقسمق .ومقضمئ٧م زوضمتل هبذا اًمقاىمع ومٙم٤مٟم٧م شمٓمرد اًمٙمٚمٌلم "اًمٜمجًلم" سمام يِمٌف اًم٘مًقه
ُمًٌ ٌّ٦م سمٙم٤مء اًمًٞمدة يمقسمق اًمتل مل شمٗمٝمؿ أؾمٌ٤مب زوضمتل اًمتل يم٤مٟم٧م شمً٤مقمده٤م ذم اًمٌٞم٧م
وشم٘مقم سمٖمًؾ اًمّمحقن اطمؽما ًُم٤م ًمًٜمّٝم٤م.
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ويم٤من ُيٖمْم٥م اًمًٞمدة يمقسمق ـمري٘م ُتٜم٤م سمٗمتح صٜمٌقر اعمٞم٤مه ـمقال ُمدة همًٞمؾ اًمّمحقن
شم٘مري ًٌ٤م ،ومت٘مقل خم٤مـمٌ ً٦م زوضمتل :أٟم٧م هتدريـ اعمٞم٤مه ،إن هل٤م صمٛمٜمً٤م ،ؾمدّ ي اعمٖمًٚم٦م واهمًكم
اًمّمحقن ومٞمٝم٤م سمٛمٚمئٝم٤م وم٘مط ُمـ اعم٤مء ،ومذهٚم٧م زوضمتل وىم٤مًم٧م زم شمٜمٔمٞمػ اًمّمحقن ذم
وُمٞم٤مه٤م ضم٤مري ً٦م ُمـ ؾمقري٦م ٓ يٚم٘مك ومٞمٝم٤م اًمٕمٜم٤مي٦م اًمتل يٚم٘م٤مه٤م ذم وـمٜمٜم٤م،
أُمٓم٤مرا
ومرٟمً٤م إيمثر
ً
ً
ومٚمٜمٕمجؾ ذم آٟمت٘م٤مل إمم ؿم ّ٘متٜم٤م اًمٖمروم٦م اعمًت٘م ّٚم٦م سمٕمٞمدً ا قمـ اًمٙمالب وقمـ اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعم٤مء
درؾم٤م شمٚم٘مٞمٜم٤مه ُمـ اًمًٞمدة
ذم شمٜمٔمٞمػ اًمّمحقن ،وؾم٠مىمقم سمٜمٗمز سمتٜمٔمٞمػ اًمِم٘م٦مً .م٘مد يم٤من ً
يمقسمق ٟمحـ هندر اعمٞم٤مه وهل ىمٚمٞمٚم٦م ٟمًٌ ًّٞم٤م ذم سمالدٟم٤م.
اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اًمِم٘م٦م اًمٖمروم٦م وًم٘مٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمّمٕمقسم٤مت ذم شمٜمٔمٞمػ أوؾم٤مخ اًم٘مٓم٦م اًمتل
يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤مً ،م٘مد اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة ُمِمٙمالت اًمٙمالب إمم ُمٕم٤مٟم٤مة ُمِمٙمالت اًم٘مٓمط
اؾمتٛمرت شمزورٟم٤م أطمٞم٤م ًٟم٤م ،أُم٤م صقهت٤م ذم شمقضمٞمف يمٚمٌٞمٝم٤م
ًمٌٕمض اًمقىم٧م إٓ أن اًمًٞمدة يمقسمق
ّ
ذم ٟمزهتٝمؿ اًمٞمقُمٞم٦م ذم أول اًمٚمٞمؾ ومٚمؿ يٖم٥م قمٜمّ٤م أسمدً ا .أُمْمٞمٜم٤م ؾمٜمتٜم٤م إومم ُمع أصح٤مب
اًمدارة اجلديدة وأـمٗم٤مهلؿ هبدوء ظمٗمػ قمٜمّ٤م ُمّم٤مقم٥م احلٞم٤مة واًمٖمرسم٦م ذم ؾمٜمتٜم٤م إومم.
يم٤مٟم٧م ؾمٜمتل إومم ذم سم٤مريس صٕمٌ٦م ضمدًّ ا ،وم٤مٕوو٤مع اعمٕمٞمِمٞم٦م ىم٤مؾمٞم٦م يمنموط
اإليٗم٤مد اعم٤مًمٞم٦م ،واًمنموط اًمزُمٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سمخ٤مص٦م .إٓ أن ًمقطم٤مت اإلقمالٟم٤مت متأل أهب٤مء
اًمّمقرسمقن وأروىمتٝم٤م ذم اعم٘مر اًمرئٞمز وذم إسمٜمٞم٦م اعمٚمح٘م٦م هب٤م يمٛمٕمٝمد اإلطمّم٤مء وُمٕمٝمد
قمام يمٜم٧م أطمٚمؿ سم٤مٓـمالع قمٚمٞمف وشمٕمٚمٛمف ،وم٤مظمؽمت قمد ًدا ُمٜمٝم٤م،
يمقري ،ويمٚمٝم٤م شمتحدث ّ
أظمذ يزداد ذم اًمٌداي٦م ،ومِمٛمؾ سمٕمض ؿمٝم٤مدات اًمري٤موٞم٤مت يم٤مإلطمّم٤مء وآطمتامٓت
وسمٕمض ؿمٝم٤مدات اًمٗمٞمزي٤مء يم٤مًمٜمًٌ ّٞم٦م وومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م واًمٓمرائؼ اًمري٤موٞم٦م (أو
اًمري٤موٞم٤مشم ّٞم٦م) ذم اًمٗمٞمزي٤مء .ودورات اًمٚمٖم٤مت واًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م سمخ٤مص٦م ٕن يمتٌٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
رظمٞمّم٦م اًمثٛمـ ،وهب٤م ٟمدظمؾ سم٤م ًسم٤م ضمديدً ا ًمٚمٛمٕمروم٦م.
ويم٤من زم صديؼ ذم سم٤مريس هيقى اًمٕمٚمؿ ويٛمٞمؾ ذم طم٘مقًمف اًمقاؾمٕم٦م طمٞم٨م يٛمٞمؾ سمف

028

اهلقى وقمغم ُم٤م يِمتٝمل ُمٜمٝم٤م ذم طم٤مضه ،ومٛمٚم٧م ُمٕمف قمغم ُم٤م يِمتٝمل وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز أرسمع
ؾمٜمقات زُمـ ـمقيؾ ،صمؿ رأي٧م أٟمٜمل ٓ يٛمٙمـ أن ّ
أوذم هذه اًمٗمروع اًمٕمٚمٛمٞم٦م طم٘مٝم٤م طمتك
أيْم٤م أن اًمتقؾمع ذم اًمِمٝمقات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓ سمد وأن
ًمق أمهٚم٧م اًمٖمرض ُمـ إيٗم٤مدي ،ورأي٧م ً
اًمتقضمف إمم شم٤مريخ إيمراد ومٌ٤مع
ي٘مقد إمم اًمْمٞم٤مع ،وم٤مًمّمديؼ محزة رؾمقل ،ىم٤مده اًمٜمٝمؿ إمم
ّ
ٍ
قمٜمدئذ ضورة شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم٧م واظمتٞم٤مر ُم٤م يٛمٙمـ
جمٛمققم٦م ري٤موٞم٤مت اًمٌقرسم٤ميمٞملم .وم٠مي٘مٜم٧م
أن يٗمٞمدين ذم حتْمػم اًمديمتقراه ُمـ اًمِمٝم٤مدات واًمؼماُم٩م اًمتل شم٘مدُمٝم٤م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمقرسمقن
وُمٕم٤مهده٤م وسم٤مًم٘مدر اًمذي يتقومر ًمف اًمقىم٧م .وم٠مسم٘مٞم٧م ذم سمرٟم٤مُم٩م شمقؾمٕمل اًمٕمٚمٛمل ؿمٝم٤مدة
اًمٓمرائؼ اًمري٤موٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء ُمع إؾمت٤مذيـ ؿمقارشمز ورو ،واًمٜمًٌ ّٞم٦م ُمع إؾمت٤مذ ؾمقًم ّٞمٞمف،
ٍ
حم٤مضات ذم اجلًؿ اًمّمٚم٥م سمٕمد إهن٤مء ؾمقًم ّٞمٞمف حم٤مضاشمف.
وقمغم أن ا ّشمٌع
عمً٧م ذم ؿمٝم٤مد ة اًمٓمرائؼ اًمري٤موٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء أن اعمًتقى اًمذي طم٘م٘مٜم٤مه ذم دُمِمؼ
يمثػما ُم٤م أشمقمم ذح سمٕمض اًمٜم٘م٤مط اعمٕم٘مدة واعمً٤مئؾ ذم اًمري٤موٞم٤مت قمغم
ضمٞمد ،وم٘مد يمٜم٧م ً
اًمٓمري٘م٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل اشمٌٕم٧م ذم دُمِمؼ ،وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ ُمـ وٕمػ شمٕمٌػمي سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمٗمرٟمًٞم٦م.
وقمدت إمم إيالء ُمقوقع اًمديمتقراه اهتامُمل وقمٜم٤ميتل ،وريمّزت قمغم ضورة اظمتٞم٤مر
اعمقوقع وإؾمت٤مذ ،وم٘مّمدٟم٤م رئٞمس ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمّمقرسمقن إؾمت٤مذ أوضملم دارُمقا
ومرطم٥م سمٜم٤م ً
ىم٤مئال ًمدي ُمٕمٞمدان ُمًٞمحل وهيقدي ،وأٟمتؿ مل مت٤مرؾمقا اًمٌح٨م ،واًمٞمٝمقدي
هق اًم٘مقي اخلٌػم ومام رأيٙمام .وم٘مٚمٜم٤م ًمف يمام شمرى أٟم٧م .ـمٚم٥م إؾمت٤مذ دارُمقا ُمـ اعمٕمٞمد
إسمٚمٌقان أن يْمٛمٜم٤م إًمٞمف ،إٓ أن زُمٞمكم شمريمف.
حي٤م وأقمٓم٤مين سمٕمض ٟمنماشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وقمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف اًمٙم٤مُمؾ إهائٞمؾ
يم٤من إسمٚمٌقان س ً
إسمٚمٌقان ،وىم٤مل زم أٟم٤م أسمح٨م ذم ُمقوقع شم٘مٚمٞمدي ،ذم اعمٗمٕمقل اجلٚمدي (ًمتٞم٤مر يمٝمرسم٤مئل يٛمر
ٍ
ؾمٚمؽ ً
ُمثال) ،وأـمروطم٦م اًمديمتقراه هل سمح٨م ُمٜمٝمجل ،إذا أطمًـ اًمٌ٤مطم٨م وأشم٘مـ
ذم
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ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ٟم٤مل اًمديمتقراه ،أي ٟم٤مل آقمؽماف سمٛم٘مدرشمف قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٌح٨م
اظمتّم٤مص٤م ،وم٠مٟم٧م قمٜمدُم٤م شمٕمقد
اًمٕمٚمٛمل وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م .وم٤مًمديمتقراه ًمٞمً٧م
ً
ًمألٟم٤موقل سمٕمد ٟمٞمؾ اًمديمتقراه ،ىمد ي٘مقًمقن ًمؽ هذه طمٗمٜم٦م ُمـ اًمرُم٤مل اسمح٨م قمـ يمٞمٗمٞم٦م
آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م.
قمكم
مل يالق يمالُمف قمـ إٟم٤موقل ورُم٤مهل٤م وىم ًٕم٤م طمًٜمً٤م ذم ٟمٗمز ومؽميمتف ً
أيْم٤م ،ويم٤من ّ
ً
اؾمت٘مٌ٤مٓ طمًٜمً٤م وطميت سمٕمض
أن أؿمٙمر رئٞمس اًم٘مًؿ إؾمت٤مذ دارُمقا اًمذي اؾمت٘مٌٚمٜم٤م
دروؾمف ،وأن أقمٚمٛمف سم٠مٟمٜمل ؾم٠مشمرك دون ذيمر هذه إؾمٌ٤مب.
شمقضمٝم٧م ُمع زُمٞمكم قمدٟم٤من إمم ُمدرؾم٦م اعمٕمٚمٛملم اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٝمػمة (إيٙمقل ٟمقرُم٤مل ذم
ؿم٤مرع أومل) ،ورئٞمس ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ومٞمٝم٤م إؾمت٤مذ رويم٤مر قم٤ممل ُمِمٝمقر ،ىمرأٟم٤م ذم سمٕمض
ُم١مًمٗم٤مشمف ذم دُمِمؼً ،مف صٚم٦م سم٤مجلٞمش اًمٗمرٟمز ،وم٤مؾمت٘مٌٚمٜم٤م وأقمدٟم٤م قمٚمٞمف ُم٤م يمٜم٤م ٟمتٚمقه قمغم
همػمه ُمـ إؾم٤مشمذةٟ" :محـ ُمٕمٞمدان ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،أوومدٟم٤م إمم سم٤مريس
ًمتحْمػم اًمديمتقراه ذم ُمدة أرسمع ؾمٜمقات وم٘مط" .ويمٜم٤م ٟم٘م٤مسمؾ إؾم٤مشمذة سم٠مطمًـ ُم٤م ًمديٜم٤م
ُمـ إًمًٌ٦مٟ .مٔمر إؾمت٤مذ رويم٤مر إمم ُم٤م ٟمٚمٌس وم٘مرع اجلرس ،ومحي ؿمخص وم٘م٤مل ًمف:
"ظمذ إُمراء وأرهؿ ىمّمقرٟم٤م".
وٟم ٌّٝمٜمل سم٤مطم٨م ُمٍمي أرُمٜمل ،إمم أن اًمٌ٤مطمثلم ٓ يرشمدون ًمٚمٕمٛمؾ ذم خم٤مسمر اًمٌح٨م
وُمٙم٤مشمٌف أومخر ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ اعمالسمس ،وأن ارشمداء اعمالسمس اًمٗم٤مظمرة ٓ ّ
يدل قمغم اجلدّ ي٦م
اًمتل يتح ّغم هب٤م اًمٌ٤مطم٨م ،ومِمٙمرشمف ويمٜم٧م أفم ّـ أن طمٗمظ يمراُم٦م اًمقـمـ شمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م
اًمٔمٝمقر سم٠مطمًـ ُمٔمٝمر ،وقمٛمٚمٜم٤م سمام أؿم٤مر قمٚمٞمٜم٤م إخ اًمٙمريؿ قمٜمدُم٤م ىم٤مسمٚمٜم٤م إؾمت٤مذة يمقري
اًمتل حتدصم٧م ُمٕمٜم٤م سمٚمٓمػ ،وقمٜمدُم٤م أيمدٟم٤م أن ُمدة إيٗم٤مدٟم٤م هل أرسمع ؾمٜمقات وم٘مط ،ىم٤مًم٧م إن
حتْمػم اًمديمتقراه ٓ خيْمع ًمتقىمٞم٧م يمام ختْمع اًمدراؾم٦م ذم صٗمقف اًمتٕمٚمٞمؿ قم٤مُم٦م ،وم٘مد
ٍ
ؾمٜمقات قمديدة
حيي ؿمخص أـمروطمتف ذم صمالث ؾمٜمقات ،يمام ىمد يث٤مسمر قمغم اًمٕمٛمؾ سمجدٍّ
ّ
دون أن يّمؾ إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٚمٛمقؾم٦م شمًٛمح ًمف سمٙمت٤مسم٦م أـمروطمتف.
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أيْم٤م أن ـم٤مًم٥م اًمديمتقراه يٗمتش قمـ إؾمت٤مذ اعمٜم٤مؾم٥م ًمإلذاف قمغم سمحقصمف
شمٕمٚمٛمٜم٤م ً
ذم ُمقوق ٍع ي٘مؽمطمف هق قمغم إؾمت٤مذ اًمذي يدير سمحق ًصم٤م ذم ُمقاوٞمع خمتٚمٗم٦م ذم اعمج٤مل
اًمذي ي٘مع ومٞمف اىمؽماطمف .ويم٤مٟم٧م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمدُمِمؼ ىمد اؿمؽمـم٧م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقاومٞمٝم٤م
ٍ
ؿمٝمرا.
سمٛمقوقع إـمروطم٦م ذم ُمٝمٚم٦م ٓ شمتج٤موز ً
اؾمتج٤مب إؾمت٤مذ همريٗمٞمف هلذا اًمٓمٚم٥م ويمت٥م زم ُمقوق ًقم٤م يمٜم٧م أوحؽ ذم أواظمر
اًمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل قمٜمدُم٤م أىمرؤه .اؾمت٘مر قمٛمكم قمٜمد همريٗمٞمف ذم اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٛمٕمٚمٛملم،
اعمنقم٤مت اخلٓمٞم٦م .يم٤من اعمنمف اعمٌ٤مذ قمغم قمٛمكم
ويم٤مٟم٧م أهؿ جم٤مٓت اًمٌح٨م ًمديف ذم ّ
ٍ
قمكم إجي٤مد
ؿم٤مب طمّمؾ قمغم اًمديمتقراه ىمٌؾ ؾمٜم٦م أو أىمؾ .وهق اًمذي ٟمٌٝمٜمل إمم أن ّ
ٍ
ًمدي ُمقوقع ًمٕمٛمٚم٧م أٟم٤م ومٞمف .يم٤من
اعمقوقع اعمٜم٤مؾم٥م ًمٌح٨م ًمٚمديمتقراه ،وىم٤مل ًمق يم٤من ّ
قمكم أن أىمرأ إقمامل اًمتل ُأضمري٧م ذم اعمخؼم وإقمامل اعمِم٤مهب٦م ّ
يمق ًة ُمْمٞمئ ً٦م
ًمٕمكم أضمد ُمٜمٝم٤م ّ
ّ
اؾمتٜمػم هب٤م وأىمع قمغم اعمقوقع اعمٜم٤مؾم٥م.

ٍ
سمح٨م ذم جمٚم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ـمري٘مل
وىمٌؾ دظمقل طمزيران شمقصٚم٧م إمم ٟمنم

ظمػما واظمتٗمك اإلره٤مق اًمٜمٗمز أو يم٤مد .ويمٜم٧م ومٞمام
ًمٌٜم٤مء ُمقوقع طمقًمف ،واؾمتٌنمت ً
ؿمٝمرا أو زه٤مءه ُمـ اإلره٤مق اجلًٛمل واًمٜمٗمز
وم٤مت ُمـ اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ىمد ُمرو٧م ً
واحل٤مضم٦م إمم اًمِمٛمس ،ومٙمٜم٧م يمٚمام آٟمً٧م ىمقة وٟمِم٤م ًـم٤م ذم ضمًٛمل أذه٥م إمم اعمخؼم
وم٠مٟمتٙمس وم٠مُمٙم٨م ذم اًمٌٞم٧مً ،م٘مد يم٤مٟم٧م أي٤مم اًمِمت٤مء وأواظمر اخلريػ ممٓمرة واًمًامء شمٚمٌده٤م
ُمٍما قمغم اًمتقؾمع ذم اعمٕم٤مرف اًمتل مل شمٙمـ ذم
اًمٖمٞمقم ،وُمرو٧م زوضمتل ً
أيْم٤م .ويمٜم٧م ًّ
ُمتٜم٤موًمٜم٤م ذم دُمِمؼ ،اٟمتًٌ٧م إمم ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤مه٩م أو اًمٓمرائؼ اًمري٤مو ّٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء وصم٤مسمرت
قمغم طمْمقر دروس إؾمت٤مذ ؾمقًم ّٞمٞمف ذم اًمٜمًٌٞم٦م ...إٓ أن حتْمػم أـمروطم٦م اًمديمتقراه يم٤من
ي١مرىمٜمل ،ويمٚمام يمٜم٧م أسمٕمد قمٜمف ؾم٤مقم ًٞم٤م ذم ـمٚم٥م اجلديد ُمـ اًمٕمٚمقم يٜمٌٝمٜمل رء ذم داظمكم
إمم ضورة اًمٕمقدة سم٤مًمديمتقراه إمم اًمقـمـ .إن ىمرار اإليٗم٤مد واًمتحذير سمٕمدم متديده
ووضمقد اًمزوضم٦م واًمٓمٗمؾ ،يمٚمٝم٤م وٞمٕم٧م قمكم ومرص٦م اًمٕمٛمر ذم حت٘مٞمؼ آُم٤مزم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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وُم٤م يم٤مد اإلره٤مق اًمٜمٗمز يرحيٜمل ً
ىمٚمٞمال ،طمتك سمدأت شمٜم٘مالت اعمخؼم شمره٘مٜمل وشمرهؼ
اًمٌ٤مطمثلم ومٞمف .وم٘مد ؾم٤مءت قمالىم٦م إؾمت٤مذ همريٗمٞمف رئٞمس خمؼم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت اًمْمٞمػ،
سم٤مٕؾمت٤مذ رويم٤مر رئٞمس ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء اعمْمٞمػ ،سمًٌ٥م ىمٌقل همريٗمٞمف ـم٤مًم ًٌ٤م ٟم٤م ًهب٤م شمرك خمؼم
اًمٗمٞمزي٤مء وُمديره رويم٤مر واٟمت٘مؾ إمم خمؼم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ،وىمٞمؾ إٟمف ؿمٞمققمل ـمرده رويم٤مر
سم٢مؾم٤مءة اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف .وأدى ذًمؽ إمم إٟمذار همريٗمٞمف سم٢مظمالء أسمٜمٞم٦م اًم٘مًؿ ذم أواظمر اًمًٜم٦م
اجل٤مُمٕمٞم٦م .وم٘مْمٞمٜم٤م اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ( )0844-0843ذم ُمٌ٤مين إيٙمقل ٟمقرُم٤مل –
ؾم٤مٟمٙمٚمق .وهٜم٤مك ىمْمٞمٜم٤م ؾمٜم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م وم٘مط ،واٟمت٘مٚمٜم٤م ُمر ًة صم٤مٟمٞم ً٦م إمم ُمٌ٤مين يمٝمرسم٤مء ومرٟمً٤م ذم
ومقٟمتٜمل أوروز.
ويم٤مٟم٧م ؾمٜمتل اًمث٤مٟمٞم٦م هل إؿمد إره٤م ًىم٤م ذم اعمخؼم .يمٜم٧م أىميض ذم اًمقصقل إمم اعمخؼم
زه٤مء ؾم٤مقم٦م ،وُمثٚمٝم٤م ًمٚمٕمقدةً .مذًمؽ يمٜم٧م اصٓمح٥م ـمٕم٤مُمل ُمٕمل .ومل اؾمتٗمد ُمـ
شمًٝمٞمالت اعمخؼم ودمٝمٞمزاشمف إٓ ذم اًمًٜمتلم إظمػمشملم.
اًمًق يٜم٘مٚمٜمل ُمٌ٤مذة ُمـ ضم٤مٟمت ّٞمل إمم ومقٟمتٜمل ،إٓ
طمتك ذم ومقٟمتٜمل ،وُمع أن ُمؽمو ظمط ّ
ً
وـمقيالٓ ،ؾمٞمام ذم اًمِمت٤مء.
وقمرا
أن اًمٓمريؼ ُمـ حمٓم٦م اعمؽمو إمم ُمٌ٤مين يمٝمرسم٤مء ومرٟمً٤م يم٤من ً
سم٤مص٤م يٜم٘مٚمٜمل إمم ُمٌ٤مين يمٝمرسم٤مء ومرٟمً٤م ذم
ويمٜم٧م هم٤مًم ًٌ٤م أؾم٤مومر إمم سم٤مريس ،وُمـ هٜم٤مك اؾمت٘مؾ ً
ومقٟمتٜمل .إٓ أن اعمً٤موم٦م واًمزُمـ يم٤مٟم٤م ـمقيٚملم!
ذم اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اؾمت٘مر رأيل قمغم ُمقوقع إـمروطم٦م واؾمتحًٜمف إؾمت٤مذ
همريٗمٞمف ُمدير اعمخؼم واٟمت٘مؾ اإلذاف قمغم قمٛمكم إمم إؾمت٤مذ سمرشم٤من ُمدير أقمامل اعمخؼم،
وذم اًمًٜمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ٟمنمت قمدة ٟمنمات ذم جمٚم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمٌ٤مريس
ورؿمحٜمل اعمخؼم إلًم٘م٤مء حم٤مضة قمـ أقمامزم ومٞمف ذم ُم١ممتر دوزم ،وم٠مًم٘مٞمتٝم٤م سمٜمج٤مح.
ٟمٔمر إؾمت٤مذ سمرشم٤من ذم طمّمٞمٚم٦م ُم٤م ىمٛم٧م سمف ،ويم٤من وىمع اعمح٤مضة اًمتل أًم٘مٞمتٝم٤م قمـ
ومن سم٤مًمٜمت٤مئ٩م ،وىم٤مل زم،
سمحثل إظمػم ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ اعمختّملم طمًٜمً٤مّ ،
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يٛمٙمٜمؽ أن اًمنموع سمٙمت٤مسم٦م إـمروطم٦م ،وإن اًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمذي ىمٛم٧م سمف يتٙم٤مُمؾ ذم
ٍ
ضم٤مٟمٌٞم٦م
أـمروطم٦م ديمتقراه ذم اًمٕمٚمقم .ومنمقم٧م أيمت٥م إـمروطم٦م وأٟمنم ذم ُمقاوٞمع
أيْم٤م.
أظمرى ً
يم٤من إؾمت٤مذ سمرشم٤من يتٗم٘مدين إذا همٌ٧م قمـ اعمخؼم قمدة أي٤مم .وضم٤مء ُمر ًة إمم اًمٌٞم٧م ومرأى
ّ
ومحذرين وىم٤مل زم ؾم٠مقمقد يقم إطمد ُمع زوضمتل
قمالُم٤مت اإلره٤مق قمغم وضمٝمل،
وؾم٠مصٓمحٌٙمؿ مجٞمٕم٤م ذم ٍ
ٟمزه٦م ظم٤مرج سم٤مريس ،ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ ٟمزهتٜم٤م اًمقطمٞمدة ذم إري٤مف.
ً
شم٘مدُم٧م سم٠مـمروطمتل ذم طمزيران ُمـ قم٤مم ؾمٌٕم٦م ومخًلم ،أُم٤مم جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة،
وٟمٚم٧م اًمديمتقراه سمٛمرشمٌ٦م ُمنمف ضمدًّ ا .وًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م ِ
أقمدُّ هذه اعمرطمٚم٦م ٕيمثر مم٤م
طمّمٚم٧م ،يمٜم٧م آُمؾ آؾمتزادة ُمـ اًمري٤موٞم٤مت اًمتل ًمٗمت٧م اٟمتٌ٤مهل إًمٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤مه٩م
اًمري٤موٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء ،وذم ُم٤م يم٤من يٕمرف ذم شمٚمؽ إي٤مم ذم سمالدٟم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مؾمؿ
اًمري٤موٞم٤مت احلديث٦م ،ذًمؽ ٕٟمٜمل يمٜم٧م أرى ضورة آقمتامد قمغم اًمري٤موٞم٤مت ًمٚمتٕمقيض
قمـ اًمٜم٘مص ذم اًمتجٝمٞمزات ذم اًمقـمـ سمًٌ٥م يمٚمٗمتٝم٤م اًمٌ٤مهٔم٦م ،وحل٤مضمتٝم٤م ًمٙمثػم ُمـ إـمر
قمكم ذم اًمٗمٞمزي٤مء ،يم٤معمٞمٙم٤مٟمٞمؽ
اخلٌػمة هب٤م .يْم٤مف إمم اًمري٤موٞم٤مت اًمٙمثػم ُمـ اجلديد ّ
اعمقضمل وآٟمّمٝم٤مر اًمٜمقوي واًمٕمدؾم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واعمجٝمر اإلًمٙمؽموين ...ويمٜم٧م
ّ
ًمتٕمرف اجلديد ُمـ ـمرائؼ شمدريس اًمٗمرٟمًٞملم ِّ
ًمٕمكم أضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م حيًـ ا ِّشمٌ٤مقمف.
أـمٛمح ُّ
أطم ُي حم٤مضات يمثػم ُمـ إؾم٤مشمذة ،يمِمقارشمز ،ورو،
وىمد يمٜم٧م ذم ؾمٜمتل إومم ْ
وؾمقًم ّٞمٞمف ـمقال اًمًٜم٦م ،وه١مٓء يم٤مٟمقا هم٤مًم ًٌ٤م يم٠مؾم٤مشمذشمٜم٤م ذم دُمِمؼ ُمـ طمٞم٨م ـمرائؼ
اًمتدريس ،وإن يم٤مٟمقا يقًمقن قمٜم٤ميتٝمؿ اعمًتجدّ ذم اًمٕمٚمؿ ،وُم٤م يرون ًمف أمهٞم٦م ظم٤مص٦م
ذم اعمح٤مضة.
يمذًمؽ طميت سمٕمض حم٤مضات دارُمقا ،وحم٤مضشملم وم٘مط ُمـ حم٤مضات ًمقي
دوسمروي طم٤مُمؾ ضم٤مئزة ٟمقسمؾ .أُم٤م دارُمقا ومٙم٤من ي٘م ّٚم٥م صٗمح٤مت يمت٤مسمف ومٞمِمػم وم٘مط إمم ُم٤م
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اؾمتجد ذم اعمقوقع ومٞمتج٤موز ُمْمٛمقن اعمح٤مضة قمنمات اًمّمٗمح٤مت .وأُم٤م ًمقي
ومٙمثػما ُم٤م يم٤من حيدّ ث ٟمٗمًف وٓ حيدث اًمٜم٤مس ،ويم٠من سمف ذود.
دوسمروي،
ً
يم٤مٟم٧م ؾمٜمقات اإليٗم٤مد ًمٌ٤مريس هل ومرص٦م اًمٕمٛمر ًمٚمٜمج٤مح ذم حت٘مٞمؼ أُم٤مين اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اًمتل يمٜم٧م أـمٛمح إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م سمدظمقزم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقمً .م٘مد يم٤مدت أن شمّمٌح أطمال ًُم٤م شمذروه٤م
ٍ
سمح٤مضم٦م إمم ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم ُمـ اًمتٗمرغ ًمٚمٕمٚمؿ ذم سم٤مريس.
اعمر .يمٜم٧م قمغم إىمؾ
ري٤مح اًمقاىمع ّ
ىم٤مل إؾمت٤مذ سمرشم٤من :أن أٟم٧م ذم سمداي٦م ُمرطمٚم٦م اًمٕمٓم٤مء ،سم٘م٤مؤك ُمٕمٜم٤م يٗمٞمد اعمخؼم ضمدًّ ا،
ويٗمٞمدك ويٗمٞمد ضم٤مُمٕمتؽ .وعم٤م مل يٜمف زُمٞمكم أـمروطمتف ،ومٙمّرت ذم متديد اإليٗم٤مد ؾمٜم ً٦م،
وطمدصمتف سمذًمؽ .ىمٚم٧م ّ
أًمح
ًمٕمؾ ذم ـمٚمٌل اًمتٛمديد ُمً٤مٟمد ًة ومٕمٚمٞم ً٦م وُمٕمٜمقي٦م ًمف ،ومرومض و ّ
قمكم سم٤مًمٕمقدة ٕن قمقدة أطمدٟم٤م ختٗمػ اًمٕم٥مء ذم اًم٘مًؿ قمغم إقمْم٤مء ومتِمٗمع ًمف سمتٛمديد
ّ
اإليٗم٤مد ؾمٜم٦م أظمرى .ومٕمدت إمم اًمقـمـ ذم  07متقز ُمـ قم٤مم .0846
ذم اًمًٜمقات إرسمع اًمتل قمِمٜم٤مه٤م ذم ومرٟمً٤م ،مل ٟمٖم٤مدر سم٤مريس إٓ ُمرشملم ،إومم ذم
صٞمػ قم٤مم  0844إمم (ومقرا) ،وهل سمٚمدة صٖمػمة قمغم اًمٌحر ،وم٘مد ٟمّمحٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م اًمذي
يم٤من ينمف قمغم زوضمتل ذم أصمٜم٤مء ُمروٝم٤م سم٘مْم٤مء سمٕمض إي٤مم قمغم اًمٌحر ،واؾمت٠مضمرت ًمٜم٤م
زُمٞمٚم ٌ٦م همروم ً٦م سمٛمً٤مقمدة ضمده٤م ذم (ومقرا) .وسم٤مًم٘مرب ُمـ (ومقرا) أىم٤مم زقمامء اًمثقرة
اجلزائري٦م إىم٤مُم ً٦م ضمؼمي ً٦م سمٕمد اظمتٓم٤مومٝمؿ سمٓم٤مئرهتؿ ذم قم٤مم  0845ىمٌؾ طمرب اًمًقيس.
سم٤مًمتقضمف
أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م ذم صٞمػ قم٤مم  0845ذم هقًمٜمدا ،وم٘مد ٟمّمحٜم٤م إصدىم٤مء
ّ
إًمٞمٝم٤م ًم٘مْم٤مء أؾمٌققملم ً
ُمثال قمغم اًمٌحر وذاء سمٕمض إًمًٌ٦م وشمقومػم ٟمٗم٘م٤مت اًمًٗمر
سم٤مًم٘مٓم٤مر سم٤معمٌٚمغ اعمخّمص هلذيـ إؾمٌققملم ذم سم٤مريس .ؾم٤مومرٟم٤م وىمْمٞمٜم٤م أؾمٌققملم ومٞمٝم٤م
سمٛمخّمّم٤مت أؾمٌققملم ذم سم٤مريس.
اًمت٘مٞمٜم٤م هٜم٤مك أهة أعم٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمٞمدة واسمٜمتٝم٤م وأظمتٝم٤م ،ومٚمام قمٚمٛم٧م سم٠مٟمٜم٤م ؾمقريقن قمجٌ٧م
وىم٤مًم٧م يٙمت٥م إًمٞمٜم٤م ؿمخص هيقدي يم٤من يٕمٛمؾ ُمع زوضمل ،واظمتٗمك ومج٠م ًة ذم أصمٜم٤مء
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احلرب ،طمدّ صمٜم٤م ذم رؾم٤مًم٦م أهنؿ يٕمٛمٚمقن قمغم ايمتِم٤مف اًمٌالد اعمحٞمٓم٦م هبؿ واًمتل شمًٙمٜمٝم٤م
ىمٌ٤مئؾ ُمتخ ِّٚمٗم٦م ذم اًمنمق وأظمرى ُمتقطمِم٦م ذم اًمِمامل .ىمٚم٧م هل ّـ ٟمحـ ُمـ ؾمٙم٤من ؾمقري٦م
وُمقاـمٜمٞمٝم٤مٟ ،محـ ُمـ ؾمٙم٤من ؿمامل ومٚمًٓملم ،وذم أعم٤مٟمٞم٤م يمثػم ُمـ اًمًقريلم ،هذه دقم٤مي٦م
رظمٞمّم٦م ذم أورسم٤م ،واًمِمٕم٥م إعم٤مين ُمث٘مػ يٙمِمػ زيٗمٝم٤م سمنقم٦م.
وىمد وىمٗم٧م ذم ٓه٤مي أُم٤مم ُمتجر أًمًٌ٦م ًمٕمٚمٜم٤م ٟمِمؽمي ُمٜمف ،دظمٚمٜم٤م اعمتجر وأٟم٤م أحتدث
سمّمقت ظمٗمٞمض سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمع زوضمتل قمـ سمٕمض اعمٕمروو٤مت ،ومرطم٥م سمٜم٤م ص٤مطم٥م اعمتجر
ىم٤مئال شمٗمْمٚمقا ٟمحـ أسمٜم٤مء قمٛمقُم٦م ،وم٤مٟمًحٌ٧م ُمع زوضمتل ً
ً
ىم٤مئالً :م٘مد ايمتٗمٞمٜم٤م أن سم٤مًمٜمٔمر
وؾمٜم٘م٤مرن ُم٤م رأيٜم٤مه سم٤معمٕمروو٤مت ذم ُمت٤مضمر أظمرى وىمد ٟمٕمقد ،وم٠مُمًؽ سمٞمدي وىم٤مل سمٕمد
ٍ
ٟم٘م٤مش هم٤مو٥م :اؾمٛمع ًمـ خترج ُمـ هذا اعمتجر وؾم٠مسمٞمٕمؽ سم٠مىمؾ رسمح ،ويمـ واصم ً٘م٤م سم٠مٟمٜمل
ًمق مل أرسمح ُمٜمؽ أيمثر ُمـ ومٚمقران واطمد ،وم٢من ُم٤م أرسمحف ؾمٞمذه٥م إمم إهائٞمؾ .هذا
ٟمٛمقذج آظمر ُمـ احلٛمٚم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م ىمٌٞمؾ طمرب اًمًقيس.
ذم سمداي٤مت اًمثقرة اجلزائري٦م ،ذم أواظمر ظمريػ قم٤مم  0843اؿمتدت محٚم٦م اًمٗمرٟمًٞملم
اعمًتٕمٛمريـ ذم اجلزائر قمغم اًمثقرة وقمغم اًمثقار .ويم٤من ىمد قم٤مد أطمد اًمٌ٤مطمثلم ذم اعمخؼم ُمـ
اجلزائر طمٞم٨م ي٘مٞمؿ ُمع ذويف ُمـ اعمًتٕمٛمريـ ومٞمٝم٤م ،وأظمذ يردد احلٛمٚم٦م اًمدقم٤مئٞم٦م ود
ٍ
سمٚمٖم٦م شمٜم٘مّمٝم٤م اعمٗمردات اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،وم٤مٟمؼمى
اًمثقرة واًمثقار ،ورطم٧م أداومع قمـ اًمثقرة
اٟمٗمض اجلٛمع وسم٘مل اًمِمخص
ؿمخص ُمـ احل٤مضيـ ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمثقرة سمٜمج٤مح .سمٕمد أن ّ
اًمذي آزرين ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمثقرة شم٘مدُم٧م إًمٞمف وؿمٙمرشمف ،وم٘م٤مل زم أٟم٤م ُمٍمي وأيمت٥م
ٍ
ورىم٦م سمٞمْم٤مء ،وىم٤مل اؾمٛمل "سم٤مسمقٓر" .ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ٓ سمد
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،وذع يٙمت٥م قمغم
أٟمف ُمـ أصؾ يقٟم٤مين .يم٤من يمٚمام ٟمنم سمح ًث٤م ي٘مدم زم ٟمًخ ً٦م قمٜمف .وسمٕمد أن أهنك دراؾمتف ذم
قم٤مم  0844ضم٤مءين ىم ً
قمكم اًمٗمرٟمًٞمقن اًمٌ٘م٤مء واًمٕمٛمؾ ذم خمؼم سمح٨م
٤مئالً :م٘مد قمرض ّ
ٍ
سمح٤مضم٦م إمم أُمث٤مًمؽ ومٕمد إمم
ُمٜم٤مؾم٥م وُمٜمحل اجلٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ومام رأيؽ .وم٠مضمٌتف إن سمٚمدك
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ُمٍم وؾمتٚم٘مك ومٞمٝم٤م اًمتٙمريؿ .مل أقمد أره سمٕمد ذًمؽ اًمٞمقم ،وؾمٞمٙمقن زم طمدي٨م آظمر قمٜمف
ومٞمام سمٕمد.
ُأسمٕمد أدي٥م اًمِمٞمِمٙمكم قمـ احلٙمؿ ذم ؾمقري٦م سمٕمد اؿمتداد اعم٘م٤موُم٦م حلٙمٛمف ،ويم٤مٟم٧م ىمد
اًمني٦م ىمٌؾ إيٗم٤مدٟم٤م إمم ومرٟمً٤م .ويمؿ أوم٘مٜم٤م ذم اًمٚمٞمؾ قمغم شمٗمجػم اًم٘مٜم٤مسمؾ
سمدأت اعم٘م٤موُم٦م ّ
سم٘مرب اعمٌٜمك اًمذي يم٤من يًٙمـ ومٞمف ،وهق ىمري٥م ُمٜمّ٤م ،يم٤من يًٙمـ ذم أول ُمٌٜمك يكم اًمًٌع
سمحرات ذم أول ؿم٤مرع سمٖمداد قمغم يً٤مر اعمت٘مدم ذم اًمِم٤مرع ،وىمد أزيؾ ذًمؽ اعمٌٜمك وأىمٞمؿ
اعمٌٜمك احل٤م ّزم حمٚمف.
طم٤مول اًمِمٞمِمٙمكم إىم٤مُم٦م قمالىم٤مت ـم ّٞمٌ٦م ُمع اًمٚمقاء حمٛمد ٟمجٞم٥م ذم ُمٍم إٓ أن قمٌد
اًمٜم٤مس أسمٕمده قمـ احلٙمؿ ذم ٟمٗمس وىم٧م ظمروج اًمِمٞمِمٙمكم ُمـ ؾمقري٦م شم٘مري ًٌ٤م ،ذم أوائؾ
رسمٞمع قم٤مم  .0843وىمد يمره٧م ظمروج حمٛمد ٟمجٞم٥م ،ويمره٧م قمٌد اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ
إي٤مم  .صمؿ أظمذ رأيل يتٖمػم ومٞمف ،وُمع أطمداث شم٠مُمٞمؿ اًم٘مٜم٤مة شمٖمػم ُمقىمٕمف ذم ٟمٗمز وسمدأ
يّمٕمد ذم ٟمٗمقس أيمثر اًمٕمرب ،وٟم٤مسه اًمٕمرب ذم طمرب اًمًقيس ذم يمؾ ُمٙم٤من.
ومقضمٝم٧م
يم٤مٟم٧م اًمّمحػ اًمٗمرٟمًٞم٦م شمْمع أظمٌ٤مر قمٌد اًمٜم٤مس ذم صٗمح٤مهت٤م إوممِّ ،
سمتٖمٞمٞم٥م ذيمره قمـ اًمّمٗمح٤مت إومم .واؾمتٛمرت مجٞمع اًمّمحػ ختّمص أيمثر ُمـ
صٗمح٦م ًمِم١مون اًمٕمرب واًمًقيس.
ويم٤من اًمٕمرب ذم شمٚمؽ اًمّمحػ ؿمٕمق ًسم٤م ُمتٗمرىم٦م ،دمٛمٕمٝمؿ ـمٌقل احلرب (وذم هذه
إي٤مم مل شمٕمد دمٛمٕمٝمؿ ـمٌقل احلرب) .وىمٗم٧م ؾمقري٦م طمٙمقُم ً٦م وؿمٕم ًٌ٤م إمم ضم٤مٟم٥م ُمٍم
وقمٌد اًمٜم٤مس واؾمتِمٝمد ضمقل مج٤مل قمٜمدُم٤م ضب اًمًٗمٞمٜم٦م احلرسمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ضم٤مٟمدارك.
واؾمتٜمٗمرت ؾمقري٦م قمٜمدُم٤م هددهت٤م شمريمٞم٤م ُمـ اًمِمامل ُم١مازر ًة ُمٜمٝم٤م ًمٚمتح٤مًمػ اًمثالصمل.
وشمققمدت اًمثقرة اجلزائري٦م ومرٟمً٤م سم٤مٟٓمت٘م٤مم ،وقمغم همراره٤م ومٕمٚم٧م صمقرشم٤م اعمٖمرب وشمقٟمس.
وعم٤م ىمٓمٕم٧م ؾمقري٦م قمالىم٤مهت٤م ُمع ومرٟمً٤م ،وشمرك يمثػم ُمـ اًمًقريلم ومرٟمً٤م ،زارين ذم
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ٍ
قمقن ُم٤مدي
سمٞمتل ذم ضم٤مٟمت ّٞمل أصدىم٤مء ضمزائريقن وُمٖم٤مرسم٦م ًمِمدّ أزري وًمت٘مديؿ يمؾ
قمكم ُمـ ىمٞم٤مدة اًمثقرة ٟم٘مكم ُمع
وُمٕمٜمقي ،صمؿ قم٤مدوا سمٕمد أي٤مم وذم ذروة إزُم٦م ومٕمروقا ّ
أهيت إمم ُمقاىمع اًمثقرة قمغم احلدود اعمٖمرسمٞم٦م وم٠ميمقن هٜم٤مك ذم ُمقىمع آُمـ ،أقم ّٚمؿ أسمٜم٤مءهؿ
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلً٤مب واًمٕمٚمقم.
أُم٤م اًمًقريقن ،وم٘مد شمرك يمثػم ُمٜمٝمؿ ومرٟمً٤م سمٕمد ىمٓمع قمالىم٤مشمٜم٤م ُمٕمٝم٤م أو شمقاروا قمـ
إٟمٔم٤مر ،وضم٤مءٟم٤م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م يمت٤مب شمٓمٚم٥م ُمٜمّ٤م ومٞمف اًمٌ٘م٤مء ذم ومرٟمً٤م وُمت٤مسمٕم٦م
دراؾمتٜم٤م .وُم٤م يمٜم٧م أًمت٘مل ذم سم٤مريس إٓ قمد ًدا ً
ىمٚمٞمال ُمـ زُمالئٜم٤م :صالح أمحد وقمدٟم٤من
حم٤مؾم٥م وأؾمٕمد شم٘مال :يمٜمّ٤م ٟمًتٖمرب جملء ؾمقري ذم هذه اًمٔمروف إمم سم٤مريس ،وقمٚمٛم٧م
ُمـ صالح أن أطمد احلزسمٞملم اعمرُمقىملم ضم٤مء إمم سم٤مريس ،وقمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف يمٞمػ شم٠ميت ذم هذه
اًمٔمروف ،ويمٞمػ شمريم٧م اًمقـمـ وُم٤م هل أطمقاًمف ،أضم٤مسمف سمؼمود ًم٘مد شمريمٜم٤م اًمٌالد ذم ٍ
أيد
أُمٞمٜم٦م!
ٍ
ُمٕم٤مد ،يم٤مٟم٧م أي٤مم ٍ
ٍ
أي٤مم إزُم٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مؾمٞم ً٦م ذم اًمٖمرسم٦م وذم ٍ
ـمقيٚم٦م ،شمٚم ٌّدت
حمٜم٦م
سمٚمد
اًمًامء سم٤مًمٖمٞمقم ،ومٚمؿ شمنمق قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٛمس ،ذم أصمٜم٤مء طمرب اًمًقيس ،وًمق دىم٤مئؼ ـمقال
أيمثر ُمـ قمنمة أي٤مم ،ويم٤مٟم٧م اًمرـمقسم٦م واعمٓمر اخلٗمٞمػ اعمًتٛمر ىمد ضمٕمٚم٧م أٟمٗم٤مؾمٜم٤م رـمٌ ً٦م
وسمخ٤مرا ،ومْم٤مىم٧م أٟمٗم٤مؾمٜم٤م ذم اًمّمدور .وُمًٚمًؾ ادقم٤مءات اًمٗمرٟمًٞملم وطمٚمٗم٤مئٝمؿ
ً
اإلٟمٙمٚمٞمز واإلهائٞمٚمٞملم اًمًخٞمٗم٦م أُمروٜمل ،ويمٜم٧م ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمدوام ذم اعمخؼم
وًمزُم٧م اًمٗمراش ومٚمج٠مت زوضمتل إمم ضم٤مرٟم٤م اًمذي اؾمت٠مضمرٟم٤م اًمٖمروم٦م ُمٜمف ،وهق ـمٌٞم٥م
رود أسمٞمض (أي ىمٞمٍمي) ُمـ ضمقرضمٞم٤م ،ومٓمٛم٠مهن٤م وٟمّمحٝم٤م أن شمٓمٕمٛمٜمل حلؿ ظمٞمؾ
ُمٗمروم ٟمٞم ًئ٤م وأن ختٚمٓمف سمٌٕمض اًمتقاسمؾ واخلْم٤مر ٕشم٘م ٌّٚمف .واًمٗمرٟمًٞمقن ي٠ميمٚمقن حلؿ اخلٞمؾ
وًمدهيؿ حلّ٤مُمقن خمتّمقن سمٚمحؿ اخلٞمؾ.
وضم٤مء اًمٗمرج سم٢مٟمذار آحت٤مد اًمًقومٞمتل اًمدول اعمٕمتدي٦م ًمتقىمػ اقمتداءه٤م وشمٜمًح٥م،
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وصدرت اًمّمحػ اًمٗمرٟمًٞم٦م وصٗمح٤مهت٤م إومم ُمٙمٚمٚم٦م سم٢مـم٤مر أؾمقد إؿم٤مرة إمم ٟمذر
أيْم٤م إٟمذار ُمـ اًمقٓي٤مت اعمتحدة
احلرب واًمتخقف ُمـ ضسم٤مت آحت٤مد اًمًقومٞمتل ،شماله ً
سميورة آٟمًح٤مب ًمٕمدم إقمالُمٝم٤م سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف احلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م اعمٕمتدون .ومٙم٤مٟم٧م هن٤مي٦م
حمٓمام ُمـ اًمً٤مطم٦م
دُم٤مرا ًمٚمً٤مؾم٦م اإلٟمٙمٚمٞمز واًمٗمرٟمًٞملم واٟمًح٥م إيدن ً
طمرب اًمًقيس ً
وحتًـ ووٕمل اًمّمحل سمتحًـ اًمقوع
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم إٟمٙمٚمؽما .وشمٜمٗمًٜم٤م اًمّمٕمداء
ّ
اًمٜمٗمز.
قمدت إمم اعمخؼم ،ومج٤مءين ُمدير اعمخؼم إؾمت٤مذ همريٗمٞمف ومتٚم٘م٤مين سمّمقشمف اًمٕم٤مزم
اعمجٚمجؾ ً
ىم٤مئال" :أيـ يمٜم٧م هم٤مئ ًٌ٤م قمـ اعمخؼم يمؾ هذه اعمدة؟ يمٜم٧م ُمع اجلزائريلم؟ يمٚمٙمؿ
ٓ شمتقرقمقن قمـ محؾ رؿم٤مش ورُمٞمٜم٤م سمف شم٤مشم٤مشم٤م ...أظمرج ُمـ هذا اعمخؼم واذه٥م إمم
ُمريْم٤م ..هت٤ممجقن سمالدٟم٤م وحتتٚمقن
أصدىم٤مئؽ ."...وم٘م٤مـمٕمتف هم٤مو ًٌ٤م وىمٚم٧م ًمف" :يمٜم٧م
ً
أروٜم٤م وشمريدين أٓ أٟمٗمٕمؾ وأن أقمٛمؾ ذم اعمخؼم سم٤مٟمتٔم٤مم ..يمٞمػ شمتٍمف أٟم٧م ًمق اطم ُتٚم٧م
أروٙمؿ؟" ،ومجٕم٧م أهمرايض وظمرضم٧م .ومٚمحؼ يب أيمثر اًمٌ٤مطمثلم ىم٤مئٚملم :ي٤م ؾمٞمد ؿمٝمٞمد
إن اًمًٞمد همريٗمٞمف ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م وصقشمف ٍ
ٌ
جمٚمجؾ سمٓمٌٞمٕمتف ،صمؿ إن اًمٗمرٟمًٞملم ًمٞمًقا
قم٤مل
همريٗمٞمفٟ ،مرضمقك أن شمٜمتٔمر ً
هتجؿ همريٗمٞمف .وًمٙمٜمٜمل يمٜم٧م
ىمٚمٞمال وأٓ شمٚمّمؼ سم٤مًمٗمرٟمًٞملم ّ
ظم٤مرضم٤م ُمـ اعمٌٜمك يمٚمف وهؿ ورائل ،صمؿ وىمػ أطمدهؿ
ُمٍما قمغم شمرك اعمخؼم ،وشم٤مسمٕم٧م
ً
ًّ
ً
ىم٤مئال اؾمٛمح زم سم٠من أراوم٘مؽ إمم اعمٜمزل ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمحٛمؾ ُمت٤مقمؽ سمًٞم٤مريت...
ٍ
وسمٙمٚمٛم٦م ُمٜمف ًمٓمٞمٗم٦م واقمتذار قمام ضمرى
سمٕمد أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ضم٤مء إؾمت٤مذ سمرشم٤من إمم اًمٌٞم٧م،
قم٤مد يب إمم اعمخؼم.
وذم أواظمر طمزيران ىمدم اًمٌ٤مطمثقن ذم اعمخؼم وهؿ ومرٟمًٞمقن مجٞمع اخلدُم٤مت وإقمامل
اًمالزُم٦م حلٗمٚم٦م دقمؿ إـمروطم٦م ،يمٕمرض اًمّمقر واعمخٓمٓم٤مت وشمقزيع اًمنماب وٟم٤مسمقا
قمـ اًمًقريلم ذم طمْمقر احلٗمؾ وآسمتٝم٤مج سمٜمج٤مطمل.
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صقرة أظمرى قمـ هم٤مًمٌٞم٦م اعمث٘مٗملم اًمٗمرٟمًٞملم اًمذيـ قمرومتٝمؿ ،أقمرض ُمقاىمػ إهة
اًمتل ؾمٙمٜمّ٤م ذم اًمٓم٤مسمؼ إريض ًمدهيؿ ذم سمقرٓريـ .يم٤من اًمٜم٘م٤مش ُمع اجل٤مر طمقل قمٌد
جير اعمٜمٓم٘م٦م يمٚمٝم٤م إمم
هتٚمرا
صٖمػما يٛمٙمـ أن ّ
جيرٟم٤م إمم ظمالوم٤مت طم٤مدة ،يم٤من يًٛمٞمف ً
اًمٜم٤مس ّ
ً
اًمدُم٤مر ،ويمٜم٤م ىمد اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ سمقرٓريـ إمم ضم٤مٟمت ّٞمل ذم صٞمػ قم٤مم  ،0843واٟم٘مٓمٕم٧م
ُمٜم٤مؾمٌ٤مت اجلدل اًمًٞم٤مد .ومٚمام وىمٕم٧م طمرب اًمًقيس سمٕمد ؾمٜمتلم ،ضم٤مءٟم٤م اجل٤مر وزوضمتف
حيٛمالن اًمزهقرً ،مٞم٘مقٓ إهنام يًتٜمٙمران ُمقىمػ احلٙمقُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ويٕمرو٤من شم٘مديؿ يمؾ
ٍ
وُمٕمٜمقي ًمٜم٤م وي١مازراٟمٜم٤م ذم حمٜم٦م هذه احلرب.
ُم٤مدي
قمقن
ٍّ
ٍّ
شمٍموم٤مت
أُم٤م ُمقاىمػ اجلزائريلم واعمٖم٤مرسم٦م قم٤مُم ً٦م ومٙم٤مٟم٧م واوح٦م وسحي٦م ود ّ
احلٙمقُم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م اًمٌالد اعمٖم٤مرسمٞم٦م يم ُّٚمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م صمقرة قمغم احلٙمؿ اًمٗمرٟمز،
ووضمٝم٧م ىمقة
اٟمتٝم٧م ذم شمقٟمس واعمٖمرب سم٤مٓؾمت٘مالل وظمروج اًمٗمرٟمًٞملم ذم قم٤مم ّ ،0845
اًمْمٖمط اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم اًمثقرة اجلزائري٦م.
ت٘مٞم٧م ضمزائريلم اصمٜملم ذم ٍ
سمٞم٧م اؾمت٠مضمرٟم٤م ومٞمف همروم٦م عمدة ؿمٝمر أو ٟمحقه ،ذم دارة
ويمٜم٧م اًم ُ
(وم ّٞمال) اًمًٞمدة يمقسمق ،سم٤مٟمتٔم٤مر ؾمٗمر زوضم٦م إؾمت٤مذ طم٤مومظ اجلامزم وإظمالء اًم٘مٌق إريض
اًمذي اؾمت٠مضمرشمف ذم سمقرٓريـ .يم٤من أطمدمه٤م يٕمٛمؾ ُمع ُمّم٤مزم احل٤مج ىمٌؾ اًمثقرة واؾمٛمف
ٟمْمؿ إمم
قمٞمًك سمٚمٌال (أو سمٚمٌٚمف) طم٤موًم٧م سمٕمد قمقديت إمم اًمقـمـ آشمّم٤مل سمف ومٚمؿ أوومؼ ،ا ّ
اًمثقرة واٟمتٔمؿ قمٛمٚمف ُم٤م سملم اجلزائر وومرٟمً٤م ،وطمّمٚم٧م قمغم قمٜمقاٟمف ذم اجلزائر ُمـ صدي٘مف
وهق اجلزائري اًمث٤مين سمرايم٤م (سمريم٤مت) ،وهق ٓ يتٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،يم٤من يٌٙمل ذم سمٕمض
إطمٞم٤من قمٜمدُم٤م يًٛمٕمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وٟمحـ ٟمٜمٔمر إًمٞمف ،وي٘مقل رهمؿ أن اًمٗمرٟمًٞملم رسمٓمقا
ًمً٤مين وم٢من ىمٚمٌل ُمًٚمؿ يٙمرهٝمؿ .وهق اًمذي يم٤من صٚم٦م اًمقصؾ سمٞمٜمل وسملم اجلزائريلم ذم
ٍ
جمٛمققم٦م ُمٜمٝمؿ ،ويم٤من يّمح٥م اجلزائريلم اًمذيـ زاروين ذم
ومرٟمً٤م ،واصٓمحٌٜمل ُمر ًة ًمٚم٘م٤مء
أصمٜم٤مء طمرب اًمًقيس .مل أضمتٛمع سمف سمٕمد احلرب ،أو ذم ؾمٜم٦م .0846
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دائام ،ويمٜم٧م ٓ
يمٜم٧م يمٚمام ـمٚمٌ٧م ُمٜمف قمٜمقاٟمف ي٘مقل زم ٓ ،قمٚمٞمؽ ؾم٠ميمقن ىمري ًٌ٤م ُمٜمؽ ً
أًمح قمٚمٞمف ًمٕمٚمٛمل أهنؿ يتٜم٤موسمقن ذم اًمٖمروم٦م اًمقاطمدة ٟمقسم٤مت ،اًمٜمقسم٦م اًمقاطمدة قمدة
ّ
أؿمخ٤مص.
وُمـ اًمًقريلم صالح أمحد وقمدٟم٤من حم٤مؾم٥م ،وىمد طميا احلٗمؾ واصٓمحٌٜمل
صالح وزوضمتل إمم سمٞمتف ذم أٟمٓمقين .وم٘مد هٞم٠مت ًمٜم٤م أم ي٤مه اًمٖمداء اًمذي ٟمح٥م جمدّ رة
ً
ـمقيال .وىمْمٞمٜم٤م ؾم٤مقم٤مت ذم احلدي٨م قمـ اًمًٗمر
اًمؼمهمؾ واًمٕمدس اًمتل اومت٘مدٟم٤مه٤م زُمٜمً٤م
واإلقمداد ًمف ،وقمـ اعمٗم٤مضم٠مة اًمتل أقمدّ ه٤م ًمٜم٤م صالح ،ؾمامع أهم٤مين حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمام
شمريمف ًمف حمٛمد حمٗمؾ اًمذي ـمرد ُمـ ومرٟمً٤م ًمتٕم٤موٟمف ُمع اًمثقرة اجلزائري٦م.
أُم٤م أؾمٕمد شم٘مال وم٘مد قمرومتف ذم سمداي٤مت قم٤مم  ،0846وشمقصم٘م٧م صٚمتل سمف سمٕمد قمقدشمف إمم
اًمقـمـ ،وىمد اؿمؽمي٧م ُمٜمف ىمٌؾ ؾمٗمري ،أول آًم٦م شمّمقير ضمٞمدة ،وٓ شمزال حمٗمقفم٦م ًمدي.
وأُم٤م ُمقومؼ ٟمقري ،وم٘مد أهنك دراؾمتف ذم أوائؾ صٞمػ  .0843وأُم٤م محزة رؾمقل ،وم٘مد
اؿمؽمي٧م ُمٜمف جمٛمققم٦م سمقرسم٤ميمل ذم اًمري٤موٞم٤مت ىمٌؾ ؾمٗمره.
وىمد ضم٤مء ُمقومدً ا ُمـ اجل٤مُمٕم٦م قمد ٌد ُمـ اًمزُمالء ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُ ،مٜمٝمؿ :حمٛمد أسمق
طمرب وزوضمتف ٟمج٤مح سمػمىمدار وُمّمٓمٗمك طمداد وأؾمٕمد درىم٤موي وقمٌد اًمرمحـ محٞمده...
وؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمٝم٤م طمًـ يمامل ُمـ ُمديري٦م أصم٤مر ،وُمـ ىمٌؾ هن٤مد رو٤م .أُم٤م رو٤م روقان
وزوضمتف إعم٤مٟمٞم٦م ،وم٘مد ّ
طمال حمٚمٜم٤م ذم اًمٖمروم٦م اًمتل اؾمت٠مضمرٟم٤مه٤م ذم ضم٤مٟمت ّٞمل ،إٓ أٟمٜمل مل أر
أطمدً ا ُمٜمٝمؿ ذم طمٗمؾ اًمدوم٤مع قمـ إـمروطم٦م.
مجٕمتٜم٤م اًمٖمرسم ُ٦م ذم سم٤مريس سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمًقريلم ،يم٤من ُمٜمٝمؿ أصدىم٤مء ُمذ يمٜمّ٤م ذم دُمِمؼ،
ٍ
يمّمالح أمحد وزوضمتف واسمٜمٝمام ي٤مهُ .أوومد صالح سمٕمدي ٍ
واطمدة وم٘مط ،وىمد يمٜم٧م
سمًٜم٦م
شمريمتف ذم دُمِمؼ يٕمدّ ٟمٗمًف ًمالٟمتخ٤مسم٤مت ،ويم٤من ٟمج٤مطمف ُمْمٛمق ًٟم٤م ،يدقمٛمف ُمقىمٕمف
آضمتامقمل ذم حم٤مومٔم٦م اًمالذىمٞم٦م ،وُمريمزه اًمث٘م٤مذم واًمٕمٚمٛمل ذم اجل٤مُمٕم٦م .إٓ أٟمف اًمتحؼ سمٜم٤م ذم
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سم٤مريس ،وىمد شمٖمػم شمقضمٝمف ذم احلٞم٤مة ،ومٝمؾ ضمرى ذًمؽ سمت٠مصمػم اًمتٖمػمات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل
ٍ
ٍ
ومٙمري٦م حيٛمٚمٝم٤م دقم٤مة أيمٗم٤مء ،سمٕمْمٝمؿ قمغم اشمّم٤مل
شمٖمػمات
وىمٕم٧م ذم اًمقـمـ وُم٤م راوم٘مٝم٤م ُمـ
وصمٞمؼ سمّمالح ،يم٤معمٝمٜمدس قمٌد اًمرزاق ىمدوره.
ٍ
شم٘مدُمل واوح ،وسملم ًمٜم٤م أن إومٙم٤مر أصٌح٧م أن
سمٗمٙمر
ضم٤مء صالح إمم سم٤مريس
ٍّ
أيْم٤م ذم ؾمقري٦م .هٜم٤مك ادم٤مه٤من أو شمٞم٤مران قمريْم٤من وم٘مط ،إُم٤م ود اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م أو
واوح ً٦م ً
ُمٕمٝم٤م .وقم٤مد صالح ذم صٞمػ قم٤مم  0844إمم اًمقـمـ ًمٞمّمٓمح٥م أم ي٤مه وي٤مه إمم
سم٤مريس ،ويم٤من اًمتٞم٤مران ذم اًمقـمـ يتٕم٤مفمامن ،ويمؾ ُمٜمٝمام جيرف ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًمتٞم٤مرات أو
اًمتقضمٝم٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م.
ٍ
قمام اؾمتجد ذم اًمقـمـ ،وم٤معمٕمريم٦م حتتدم ذم شمٚمؽ إي٤مم سملم اًمت ّٞم٤مريـ،
ضم٤مءٟم٤م سمّمقرة ّ
واؿمتد اًمٍماع قمغم متثٞمؾ دُمِمؼ ذم جمٚمس اًمٜمقاب ،وسمخ٤مص٦م سملم مم ّث َ ْكم اًمتٞم٤مريـ ،ري٤مض
اعم٤مًمٙمل وُمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل ،ويم٤من ذًمؽ سمٕمد اهمتٞم٤مل قمدٟم٤من اعم٤مًمٙمل .ىمرأٟم٤م قمـ اعمٕمريم٦م
ويمٞمػ اٟمتٍم اًمتٞم٤مر اًمت٘مدُمل سمٜمج٤مح ري٤مض اعم٤مًمٙمل ،وهذا يٕمٜمل أن قمالىم٤مشمٜم٤م شمقـمدت ،أو
هل ذم ـمري٘مٝم٤م إمم اًمتقـمٞمد ُمع آحت٤مد اًمًقومٞمتل ،ومٝمق رأس اعمٕمًٙمر اعمْم٤مد ًمإلُمؼمي٤مًمٞم٦م.
وصالح ؿم٤مب اضمتامقمل ُمث٘مػ ،اًمتػ طمقًمف ذم سم٤مريس اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٌ٤مب اًمٕمرب
اًمت٘مدُمٞملم وأٟمِم٠م صداىم٤مت ىمقي٦م ُمع اعمٍميلم سمخ٤مص٦م .وشم٠مصمر سمف سمٕمْمٝمؿ إقمج٤م ًسم٤م سمف.
ومٖمػم ً
شمقضمف رؿمدي راؿمد ُمـ اًم٘م٤مٟمقن واًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م إمم اًمري٤موٞم٤مت وأصٌح
ُمثال ّ
ّ
ُمـ أسمرز قمٚمامء شم٤مريخ وومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م قم٤معم ًّٞم٤م ،وشمرأس هذا اًمٗمرع ذم اعمريمز
اًمقـمٜمل اًمٗمرٟمز ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .وشمٕمٛم٘م٧م صداىمتٝمام ،ويٕمؽمف رؿمدي سمٗمْمؾ صالح
شمقضمٝمف.
ذم ُّ
ص قمٚمٞمف ىمرار اإليٗم٤مد ،ومٙم٤من أضمرأ ُمٜمل ،وم٘مد ُأوومد
مل يتٌّع صالح ذم دراؾمتف ُم٤م ٟم ّ
ويم٤من ذم ووع مم٤مصمؾ ًمقوٕمل ،زوضم٦م وـمٗمؾ ،واختذ ىمراره سمتٗمْمٞمؾ سمٜم٤مء ؿمخّمٞمتف
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اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف ىمرار اإليٗم٤مد سمتحْمػم اًمديمتقراه ذم أرسمع ؾمٜمقات،
قمٚمام صمامين ؾمٜمقات.
وم٤مؾمتٛمر يٜمٝمؾ ُمـ سم٤مريس ً
ي٘مص قمكم أٟمف أٟمجز
يمثػما ُم٤م ّ
يم٤مٟم٧م اضمتامقم٤مشمٜم٤م يمثػمة رهمؿ شمٌ٤مقمد ُمقىم َٕمل اًمٕمٛمؾ ،يم٤من ً
ً
وم٠مىمره قمٚمٞمف واؾمتحًٜمف ،وـمٚم٥م ُمـ صالح إقمداده
قمٛمال قمٚمٛم ًّٞم٤م قمروف قمغم أؾمت٤مذه ّ
ُمٌتًامً ،م٘مد ايمتِمٗم٧م اخلٓم٠م ذم اًمٕمٛمؾ
ًمٚمٜمنم .سمٕمد قمدة أي٤مم يزورين ذم اًمٌٞم٧م وي٘مقل زم
ً
أصمٜم٤مء إقمداده ًمٚمٜمنم ،وؾم٠مقمروف همدً ا قمغم إؾمت٤مذ .يذيمرين طمديثف سمام يم٤من جيري سمٞمٜمل
وسملم إؾمت٤مذ شم٘مل اًمديـ وزُمالئل ذم ؿمٕمٌ٦م اًمٗمٞمزي٤مء سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم.
اوٓمرت زوضمتل ُمريؿ إمم آٟمتً٤مب إمم ُمدرؾم٦م إًمٞم٤مٟمس ًمتتٕمٚمؿ اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم
ٍ
سمٞمًؽم،
وضمف طمًـ ،ومٙم٤مٟم٧م يمؾ يقم شمْمع اسمٜمٝم٤م زي٤م ًدا ذم دار طمْم٤مٟم٦م سمٕمٞمدة ،ذم يمرُمٚملم ِّ
ٕن أضمقره٤م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع دظمؾ إهة ،ذًمؽ ٕن سمٚمديتٝم٤م ؿمٞمققمٞم٦م.
يم٤من زي٤مد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ قمٛمرهَ ،وًمق ًقم٤م سم٠مُمف ،وُم٤م إن شمؽميمف وشمٌتٕمد قمٜمف ً
ىمٚمٞمال ،طمتك يٌدأ
سم٤مًمٌٙم٤مء ومتًٞمؾ دُمققمف همزير ًة قمغم ظمديف .أُم٤م أُمف ِّ
ومتقزم ُمٌتٕمد ًة ودُمققمٝم٤م دمري قمغم ظمدهي٤م،
وشمٜمتٔمر اًمٌ٤مص ًمٞمٜم٘مٚمٝم٤م ذم ـمري٘مف إمم اعمدرؾم٦م ،وأظمذت إُم٤مرات احلزن شمرشمًؿ قمغم وضمف
زي٤مد ذم صقره ذم احلْم٤مٟم٦م ،واؾمتٛمرت أُمف شمٌٙمل يقُم ًّٞم٤م وشمت٤مسمع دروس اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م.
ذم ؾمٜمتل إظمػمة ذم سم٤مريس دظمؾ ذم سمٞمئ٦م صداىمتٜم٤م اعمٝمٜمدس أؾمٕمد شم٘مال ،ويم٤من
يًٙمـ ىمري ًٌ٤م ُمـ صالح ذم أٟمٓمقينً ،مذًمؽ يم٤من ًمزوضم٤مشمٜم٤م ظمٓمٓمٝم ّـ اخل٤مص٦م ٓؾمٞمام ذم
شمقومػم طم٤مضم٤مت اًمٓمٌخ اًمٜم٤مدرة ،يم٤مًمٌ٘مدوٟمس ًمّمٜمع اًمٕمج٦م واًمتٌقًم٦م ،وهق ُمقضمقد
وُمٕمروف ذم ومرٟمً٤م ويقزقمف اًمٚمح٤مُمقن سمٛم٘م٤مدير رُمزي٦م ،ومٙمـ يذهٌـ ُم ًٕم٤م إمم ؾمقق اهل٤مل
يمثػما ذم
ًمنماء طم٤مضمتٝمـ ُمٜمف ،يمام يم ّـ ي٘مٓمٗمـ ورق اًمٕمٜم٥م ُمـ اًمدوازم اعمٜمتنمة
ً
قمام يّمٜمٕمـ سمف ،ومقصٗمـ ًمف اؾمتٕمامٓشمف سم٢مؾمٝم٤مب ،ومرأيٜمف سمٕمد
اًمْمقاطمل .ؾم٠مهلـ ُمر ًة رضمؾ ّ
أؾمٌقع ي٘مٓمػ ورق اًمدوازم.
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ذم ؾمٜم٦م  0846أىمٞمؿ طمٗمؾ قمٞمد اجلالء ذم اًمًٗم٤مرة اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م و ُدقمٞمٜم٤م ومحيٟم٤م،
واًمت٘مٞمٜم٤م أيمثر زُمالئٜم٤م اًمذيـ اومت٘مدٟم٤مهؿ ذم أي٤مم اًمِمدّ ة ،وىمد ؾمٕمدٟم٤م سمٚم٘م٤مئٝمؿ ،وأـمٚمٜم٤م
اعمٙمقث سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمًٗم٤مرة ،واطمتٗمٔمٜم٤م سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمّمقر ،وشمٜمققم٧م أطم٤مديثٜم٤م قمـ احلرب
واًمِمقق إمم رسمقع اًمقـمـ ،وصٛمؿ سمٕمْمٜم٤م قمغم ضورة شمقاصٚمٜم٤م ومٞمف.
ٍ
دوًم٦م
مل يٙمـ أمجؾ ُمـ ًم٘م٤مئٜم٤م ذم قمٞمد وـمٜمل سمٕمد ـمقل شمٗمرق وهمٞم٤مب ،وذم ؾمٗم٤مرة
ٍ
ُمرارا ،يم٤من اًمِمقق ىمد ارشمًؿ قمغم وضمقهٜم٤م ،واحلٜملم يٜمٌض ذم
إؾمالُمٞم٦م هٌ٧م ًمٜمٍمشمٜم٤م ً
ٍ
يم٠محل٤من ُمقؾمٞم٘مٞم٦م ،ودفء إُمـ وإُم٤من ذم هذا
ؾمٚمً٤م قمغم ؿمٗم٤مهٜم٤م
ىمٚمقسمٜم٤م ،ويتدومؼ
ً
اًمريمـ يٕمٛمر صدورٟم٤م.
ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م أدريم٧م أن ُمـ أهؿ ُمٕم٤مين اًمقـمـ ،أٟمف جيٛمع ُمقاـمٜمٞمف وي١مًمػ سملم
ىمٚمقهبؿ ،وٓ َئمٝمر ذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م إٓ ذم دي٤مر اًمٖمرسم٦م وذم أوىم٤مت اًمِمدّ ة.
وقمٛمـ ومٞمف ه ِّٞمٜمً٤م ،ومٗمل ؾمقري٦م أطم ٌّ٦م ٓ يٗم٤مرىمٜم٤م ذيمرهؿُ ،مٜمٝمؿ
مل يٙمـ اًمٌٕمد قمـ اًمقـمـ ّ
ذيمرا ،وإهؾ اًمذيـ ىمْمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُم٤م
أ ُّمل ،وأطمٌ٦م قمِمٜم٤م ُمٕمٝمؿ أمجؾ أي٤مم اًمٕمٛمر وأظمٚمده٤م ً
ٍ
ٟمًامت ُمـ اًمقـمـ ،حترك ومٞمٜم٤م اًمِمقق واًمِمجـ،
وم٤مت ُمـ اًمٕمٛمر .شمّمٚمٜم٤م رؾم٤مئٚمٝمؿ حتٛمؾ
ٍ
ُمر ُمـ زهرة اًمٕمٛمر وآُم٤مًمف اًمتل و٤مقم٧م ؾمدى.
وشمذيمِّرٟم٤م سمٕمٝمد ُم٣م ،وسمام ّ
وٟمتً٤مءل ُمتك ٟمٕمقد؟ وهؾ يزهر اًمٕمٛمر ويزهق سمآُم٤مًمف ُمـ ضمديد ،أم ّ
أن اًمري٤مح ٓ
شمزال دمري سمام ٓ شمِمتٝمل اًمًٗمـ.
صقرا
حيٛمؾ رؾم٤مئٚمف
ً
يمٜمّ٤م ذم همرسمتٜم٤م ٓ ٟمٓمٛمح إمم أيمثر ُمـ اًمرؾم٤مئؾ .يم٤من أظمل إسمراهٞمؿ ِّ
وقئٞم٦م ُمتٜمققم٦م ،أُمل ذم شمٚمٕم٤مدة متٌم سملم "طمٌ٤مل اجلٌس" ،وىمد طم٤من وىم٧م ىمٓم٤مومف ،أو
ٍ
ٍ
صقرا ُمـ ٟمزه٦م ٍ
ٟم٤مقمٛم٦م أىمرب ُم٤م
صٖمػمة
صٞمد ذم ضمٌؾ اًمِمٞمخ سمريم٤مت ،وذم اًمرؾم٤مًم٦م ريِم٦م
ً
شمٙمقن ًمزهم٥م اًمٓمػمُ ...م٤م يمٜمّ٤م ٟمٓمٛمح إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ.
وًمٙمٜمٜم٤م طمٔمٞمٜم٤م ُمع ىمٜم٤مقمتٜم٤م هبذا اًم٘مٚمٞمؾ ،سمزي٤مرات أٟمٕمِم٧م أُم٤مل وهرٟم٤م هب٤م أيام
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هور .وم٘مد زارٟم٤م ُمـ اًمقـمـ إخ اًمديمتقر حمٛمقد رؾمتؿ ُمٕمف زوضمتف وأظمتٝم٤م،
واًمّمدي٘م٤من إيٚمٞم٤م قمٌز وُمّمٓمٗمك إيقيب ،وزارٟم٤م ذم سم٤مريس أؾمت٤مذٟم٤م شمقومٞمؼ اعمٜمجد ذم
أصمٜم٤مء إيٗم٤مده سمٛمٝمٛم٦م اـمالقم ّٞم٦م إمم ومرٟمً٤م ،وزارٟم٤م ومٞمام سمٕمد إؾمت٤مذ ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز ذم ُمٝمٛم٦م
أظمرى ًمف ،ومذيمّراٟم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وسم٠ممجؾ ٍ
ؿمٓمر ُمـ طمٞم٤ميت اًمذي ُم٣م واٟم٘م٣م ومٞمٝم٤م.
سمٕمد طمٗمؾ اًمدوم٤مع قمـ إـمروطم٦م ،سمدأ اإلقمداد ًمٚمٕمقدة إمم اًمقـمـ :اصٓمح٤مب وصمٞم٘م٦م
سمٜمٞمؾ اًمديمتقراه ،ومحٚم٦م قمغم شمقديع سم٤مريس سم٤مؾمتٙمامل اعمراضمع واًمٙمت٥م ذم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ،
شمٜمٔمػما
هنل قم٘مد اًمديمتقر احلًٞمٜمل ،ومٝمل أيمثر ُمقاد اًمٗمٞمزي٤مء
ٕٟمٜمل ؾم٠ميمٚمػ شمدريًف سمٕمد أن ُأ َ
ً
وأىم ّٚمٝم٤م ضم٤مذسمٞم٦م ًمٚمٓمالب وإؾم٤مشمذة وٓ ُيٕم٘مؾ دومٕمٝم٤م ًمزُمالئل اًمذيـ يم٤مٟمقا أؾم٤مشمذيت
اعمقضمل واًمٗمٞمزي٤مء اًمذري٦م واًمٜمقوي٦م
وقمكم اؾمتٙمامل اعمراضمع ذم اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ
سم٤مُٕمس.
ّ
ّ
واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ...واًمري٤موٞم٤مت واًمٜمنم واًمتٜمٔمٞمؿ ...هذه اجلٌٝم٦م اًمٕمريْم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء
واًمري٤موٞم٤مت اًمتل ومتح٧م ُمٜمذ ؾمٜمتل إومم ذم سم٤مريسُ ،م٤م يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من شمقومػم اعم٤مل ًمنماء
سمٕمض اًمٙمت٥م اهل٤مُم٦م ذم سمٕمض ُمٞم٤مديٜمٝم٤م إٓ سم٤مٓقمتامد قمغم ذاء ٍ
ٟمًخ ُمًتٕمٛمٚم٦م ،ومٙمٜم٧م
ً
ـمقيال ذم اعمٙمتٌ٤مت اعمتخّمّم٦م ذم سمٞمع وذاء اًمٙمت٥م اعمًتٕمٛمٚم٦م.
أىميض وىم ًت٤م
يم٤من ًمٜم٤م ضم٤مر هق اًمٓمٌٞم٥م دوٟمدوا ،وهق رود ىمٞمٍمي ُمـ ضمقرضمٞم٤م أرؾمٚمف ذووه
ًمدراؾم٦م اًمٓم٥م واإلقمداد هل٤م ذم سم٤مريس ،وسمٕمد قم٤مم ُمـ دظمقًمف يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ،سمدأت احلرب
اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،واٟمتٝم٧م سمً٘مقط احلٙمؿ اًم٘مٞمٍمي ذم روؾمٞم٤م ،وم٤موٓمر اًمٓمٌٞم٥م دوٟمدوا
ًمٚمٌ٘م٤مء ذم سم٤مريس ،وشمزوج ومت٤م ًة ومرٟمًٞم٦م شمقومٞم٧م ىمٌؾ أن شمٜمج٥م .ويم٤من حي ٌّٝم٤م ومٚمؿ يتزوج سمٕمد
ٍ
همروم٦م ُمٜمٝم٤م
ووم٤مهت٤م ،ومٕم٤مش وطمٞمدً ا ،يم٤مٟم٧م زوضمتف ُمٞمًقرة احل٤مل ،وم٤مًمدار اًمتل يًٙمـ ذم
وي١مضمر ُم٤م شمٌ٘مك هل ُمٚمٙمٝم٤م ،وخمزن اًمتحػ إصمري٦م وإؿمٞم٤مء اًم٘مديٛم٦م اًمذي ي٘ميض يقُمف
ّ
يٖمػم
ومٞمف هق ُمٚمٙمٝم٤م ً
أيْم٤م ٓ .شمزال ىمٌٕمتٝم٤م قمغم ُمٙمتٌٝم٤م ومٞمف ،يمام ووٕمتٝم٤م قمٚمٞمف آظمر ُمرةّ ٓ .
ؿمٞم ًئ٤م ذم شمرشمٞم٥م حمتقي٤مت اعمخزن ،وم٠مصٌح اعمخزن ،أصمر ًّي٤م سمام ومٞمف.
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يم٤من يتدوم٠م ذم اًمِمت٤مء ذم اعمٙمت٥م قمغم ُم٤م يٜمنمه ُمّمٌ٤مح زي٧م اًمٙم٤مز ُمـ طمرارة .أُم٤م ذم
ٍ
وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتدومئ٦م ،ويًدّ ُمٜمخريف حت٤مؿم ًٞم٤م
أي
همرومتف طمٞم٨م يٜم٤مم ،ومال يٕمرف ومٞمٝم٤م ّ
ًمٚمؼمد سم٤مًم٘مٓمـ ،ويرشمدي ُمٕمٓمٗملم ،أُم٤م يمؿ يرشمدي حتتٝمام وم٤مهلل أقمٚمؿ.
يم٤من ٓ يًٛمح ٕ ٍ
طمد سمدظمقل همرومتف ،ويًتثٜمل زي٤م ًدا ُمـ هذا اعمٜمع ،ويم٤من سملم اًمث٤مٟمٞم٦م
حي٥م
واًمراسمٕم٦م ُمـ قمٛمره .ويم٤مٟم٧م زوضمتل شمْم ّٞمٗمف إذا ُم٤م صٜمٕم٧م ـمٕم٤م ًُم٤م يٕمجٌٝم٤م ،ويم٤من ّ
ُمرق شمٚمؽ إـمٕمٛم٦م (يم٤مًمٙم ٌّ٦م اعمٓمٌقظم٦م) ،وأفم ّـ أٟمف يم٤من ذم أواظمر اًمًتٞمٜمٞم٤مت أو ذم أوائؾ
اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمر.
ًم٘مد أًمٗمٜم٤مه يمام يمٜم٤م ٟمٕمٓمػ قمٚمٞمف ،وعمس هق أًمٗمتٜم٤م ًمف ،وم٠مظمذ حي ٌِّ٥م إًمٞمٜم٤م اًمٌ٘م٤مء ذم ومرٟمً٤م،
ومل يٙمتؿ قمٜمّ٤م سم٠مٟمف أصٌح يِمٕمر ويم٠مٟمف يٕمٞمش ذم أهة .طمزٟم٧م أٟم٤م وزوضمتل ًمٗمراىمف وًمِم٘م٤مئف
ذم وطمدشمف ،وأوصٞم٧م اًمّمديؼ رو٤م روقان ،اًمذي ّ
ظمػما سمف.
طمؾ حمٚمٜم٤م ذم اًمٖمروم٦مً ،
ٍ
سمّمقرة قمغم درج اًمٓم٤مسمؼ إريض ،ويم٤مٟم٧م دُمققمف شمٌٚمؾ حلٞمتف اًمٌٞمْم٤مء،
و ّدقمٜم٤مه
يمثػما ُم٤م يمٜم٧م اؾمتٞم٘مظ ذم
وقمٞمٜم٤مه ّ
حمٛمرشملمُ .م٤م أصٕم٥م اًمٗمراق ،هذا اًمِمٞمخ قم٤مش ُمٕمٜم٤مً ،
اًمٚمٞمؾ قمغم ؾمٕم٤مًمف ،يمام يم٤من ي٘مٚم٘مٜمل طم٤مًمف إذا مل يًت٠مذن يق ًُم٤م ُم٤م ًمٞمدظمؾ همرومتٜم٤م وًمق ً
ىمٚمٞمال.
ويمثػما ُم٤م يمٜمّ٤م ٟمرؾمؾ إًمٞمف ُمع زي٤مد ؿمٞم ًئ٤م ٓؾمتٓمالع طم٤مًمفً .مدى ُمٖم٤مدرشمٜم٤م سم٤مريس ذم اًم٘مٓم٤مر
ً
إمم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م مل شمٗم٤مرىمٜمل صقرشمف وهق يٌٙمل قمغم اًمدرج .يمٜم٧م يمٚمام قمزُم٧م قمغم اًمٙمت٤مسم٦م إًمٞمف
ذم دُمِمؼ ،أيمٌح مج٤مح ٟمٗمز ،وأىمقل ؾمتٜمًٞمؽ إهة وإصدىم٤مء اًمتٗمٙمػم ومٞمف سمٕمد
إرؾم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م ،أُم٤م هق ومًتٜمٙم٠م رؾم٤مًمتؽ ضمراح همرسمتف ووطمدشمف ،ومال أيمت٥م وهذا ظمٓم٠م.
يم٤من صالح أمحد وزوضمتف طمٞم٤مة ذم وداقمٜم٤م ،وم٘مد اؾمت٠مضمرٟم٤م ؾمٞم٤مرة إمم حمٓم٦م اًم٘مٓم٤مر،
ً
ُمت٠مُمال ؿمقارقمٝم٤م وُمٌ٤مٟمٞمٝم٤م ٓ ،أذيمر ؾمٌ٥م ُمرورٟم٤م سمِم٤مرع
ويمٜم٧م أودع سم٤مريس سم٤مًمٜمٔمر
أظمػما.
ؾم٤من ُمٞمِمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ذم احلل اًمالشمٞمٜمل .إٓ أٟمٜمل يمٜم٧م أودقمف ودا ًقم٤م ً
ذم اًم٘مٓم٤مر شمزامح٧م إومٙم٤مر وُم٤م يراوم٘مٝم٤م ُمـ صقر ،سمالدي وأهكم وأُمل ُمٜمٝمؿ
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سمخ٤مص٦م ،ختتٚمط هب٤م ومج٠م ًة صقر ضمزء ُمـ احلٞم٤مة ومم وًمـ يٕمقد ،طمٞم٤مة اًمتٚمٛمذة وآؾمتزادة
اعمر .هؾ وداع
ُمـ اًمٕمٚمؿ ،ومج٤مل ىمًقة احلٞم٤مة واًمِمٕمقر ذم ظمْمؿ اعمٕمريم٦م سمحالوة اًمٜمٍم ّ
هذه اعمرطمٚم٦م هق وداع ًمٚمِمٌ٤مب وطمٞمقيتف وقمٜمٗمقاٟمف ،وداع ًمإلسمداع وآسمتٙم٤مر ،ودقم٧م
ُمرطمٚم ً٦م ُمِم٤مهب٦م ذم هن٤مي٦م ُمرطمٚم٦م اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م إومم ،وه٤م أٟم٤م اًمٞمقم أودع ُمرطمٚم٦م
ٍ
ُمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمره ،ومٞمح٤مول ظمٚمؼ ُم٤م يِم٤مهبٝم٤م
صم٤مٟمٞم٦م .يم٠من اإلٟمً٤من يٙمره آقمؽماف سم٤مٟم٘مْم٤مء
ٍ
ُم٘مً ًٓم٤م قمغم ُمراطمؾ.
ذم ُمرطمٚم٦م أظمرى ويق ّدع صم٤مٟمٞم ً٦م هذه ،وهق يقدع قمٛمره ووضمقده ّ
ومٛمر سمٜم٤م قمغم
أسمحرٟم٤م ذم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م قمغم خي٧م اعمٚمؽ وم٤مروق اًمذي دظمؾ ذم ظمدُم٦م اًمدوًم٦مّ ،
ضمٜمقة وٟم٤مسمقزم اًمٚمتلم زرٟم٤ممه٤م ذم ـمري٘مٜم٤م ُمـ سمػموت إمم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م ،ويم٠من اًمٌتزا يم٤مٟم٧م ذم
اًمٙمػ وقمٚمٞمٝم٤م أٟمقاع ُمـ اًمًٛمؽ اًمّمٖمػم.
سمداي٦م اٟمتِم٤مره٤م قمجٞمٜم ً٦م سمحجؿ
ّ
يم٤من ومرطمٜم٤م سم٤مًمٕمقدة إمم اًمقـمـ هق اعمًٞمٓمر ذم هذه اًمرطمٚم٦م ،يمٚمام اىمؽمسمٜم٤م ُمـ اًمقـمـ
شمزداد آٟمٗمٕم٤مٓت إهمدا ًىم٤م قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمتّمقرات ،يمٞمػ ؾمٜمٚم٘مك أهٚمٜم٤م وأصدىم٤مءٟم٤م سمٕمد أرسمع
ؾمٜمقات ذم ومرٟمً٤م.
أُم٤م اعمٗم٤مضم٠مة ومٙم٤مٟم٧م ذم اًمٞمقٟم٤من ،وم٤مًمّمقرة اًمتل رؾمٛمتٝم٤م اًمّمح٤موم٦م ذم ومرٟمً٤م ،هل أٟمٜم٤م
ٟمجقٟم٤م مم٤م دسمروا ًمٜم٤م ُمـ اعمٙم٤ميد .وأُم٤م ذم اًمٞمقٟم٤من ،ومٙم٤من اًمؽمطمٞم٥م سمٜم٤م يٗمقق شمّمقرٟم٤م ،ىمقسمٚمٜم٤م
سمؽمطمٞم٥م ُم٤م يم٤من ذم طمًٌ٤مٟمٜم٤م ،يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمؽمطمٞم٥م ٟم٤مسٟ ،م٤مس ،إٟمف شمرطمٞم٥م سم٤معمٜمتٍميـ،
ويم٠مهنؿ ذيم٤مؤٟم٤م ذم احلرب واًمٜمٍمً .م٘مد أصٌحٜم٤م ٟمِمٕمر ذم اًمٞمقٟم٤من سم٤مًمٜمٍم وٟمزهق سمف،
ىمدُمقا ًمٜم٤م اًمنماب ذم ُمٓم٤مقمٛمٝمؿ وضمٕمٚمقٟم٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمٗمخر ذم يمؾ ُمٙم٤من .يٙمٗمل أن ّ
مجع
يِمؽ ٌ
ُمـ اًمٜم٤مس إذا ُمررٟم٤م هبؿ أٟمٜم٤م قمرب طمتك يٌ٤مدروٟمٜم٤م سمتحٞمتٝمؿ اعمٕمٝمقدة ٟم٤مس ٟم٤مس.
ٍ
قمرسم٦م يدومٕمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م
ًمدراىمـ أيمقا ًُم٤م قمغم اًمٕمرسم٤مت ،يمؾ
ذم ؿمقارع أصمٞمٜم٤م ؿم٤مهدٟم٤م ا ّ
دراىمٜمً٤م ُمـ إطمدى
ُمّمٓمح ًٌ٤م ُمٞمزا ًٟم٤م يمٛمقازيـ أُمث٤مًمف ذم دُمِمؼ أو طمٚم٥م ،وم٤مؿمؽميٜم٤م ّ
ٍ
زهم٥م ؿم٤مئؽ ،وسمٕمد أن
اًمٕمرسم٤مت وأيمٚمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م ؿمئٜم٤م دون همًٚمف ودون إزاًم٦م ُم٤م ومٞمف ُمـ
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اًمدراىمـ قمغم اًمٕمرسم٤مت
أيمٚمٜم٤م قمد ًدا مم٤م اؿمؽميٜم٤م ُمٜمف ؿمٕمرٟم٤م سمحرىم٦م ذم ؿمٗم٤مهٜم٤م ،ذيمرشمٜم٤م أيمقام ّ
شمٌٍم.
سم٤مًمقـمـ ومرطمٜم٤م ٟمٚمتٝمٛمف دون ّ
وصٚمٜم٤م سمػموت ويم٤من إهؾ ذم اٟمتٔم٤مرٟم٤م ذم اعمروم٠م يٚمقطمقن سم٠ميدهيؿ ،قمٛمل وإظمقيت
قمام
يمثػما ّ
إسمراهٞمؿ وحمٛمقد وأصٝم٤مرٟم٤م ،ويم٤من يمامل هق اًمقطمٞمد اًمذي ّ
قمكم ً
شمٖمػمت ُمالحمف ّ
يم٤من قمٚمٞمف يقم ؾمٗمرٟم٤م إمم ومرٟمً٤م .قمدٟم٤م ُمٕمٝمؿ ُمٌ٤مذ ًة إمم طمٚم٥م ومدارة قمزة ٕرى أُمل
شمريم٧م ُمريؿ وزي٤م ًدا ذم دارة قمزة ،وؾم٤مومرت إمم
أيْم٤م.
ُ
وأظمقايت وًمؽمى ُمريؿ ذوهي٤م ً
دُمِمؼ ٕؾمت٠مضمر سمٞم ًت٤م آوي إًمٞمف ُمع إهة.
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يف كلية العلوو مدرسًا
سمٕمد قمقديت ُمـ اإليٗم٤مد ،يم٤من مهل إول ذم دُمِمؼ ،اؾمتئج٤مر سمٞم٧م ،وذاء احل٤مضم٤مت
ه ٍر ،وظمزاٟم٦م ُمالسمس ،وسمٕمض اًمٙمراد ،وطم٤مضم٤مت اعمٓمٌخ .راوم٘مٜمل
اًميوري٦مُ ،مـ ُ ُ
ٍ
ٍ
وهير
ظمزاٟم٦م
ُمقفمػ ذم اًمٙمٚمٞم٦م إمم ٟمج٤مر ُمٗمروؿم٤مت "اعم١ميد" اًمذي وقمد سمّمٜمع
ٍ
ٍ
طمديدي٦م ،ويمراد
أهة
وأرائؽ ،قمغم أن أدومع اًمثٛمـ شم٘مًٞم ًٓم٤م .واوٓمررت ًمنماء
ٍ
ظمِم٥م ٍّ
وىمشٓ ،ؾمتٕمامهل٤م ريثام يٜمجز اًمٜمج٤مر صٜمع ُم٤م ضمرى آشمٗم٤مق
سمًٞمٓم٦م ُمـ أقمقاد
قمٚمٞمف .وٓ يزال اًمنير واخلزاٟم٦م وسمٕمض إرائؽ اًمتل صٜمٕمٝم٤م اعم١ميد ذم أواظمر قم٤مم
ُ 0846مقضمقدة ًمدي وذم ٍ
طم٤مًم٦م طمًٜم٦م.
قمكم أن أشمًٚمؿ ُمٙمتٌ٦م اًم٘مًؿ ُمـ اعمٝمٜمدس
شمٗمرهم٧م سمٕمد ذًمؽ ًمٕمٛمكم ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،يم٤من ّ
قمٌد اًمرزاق ىمدورة ،اًمذي صدر ىمرار إيٗم٤مده ًمتحْمػم اًمديمتقراه ،شمٚمؽ اعمٙمتٌ٦م اًمتل يم٤من
قمكم أن أ ّـمٚمع قمغم ُم٤م يم٤من
ىمد أؾمًٝم٤م إؾمت٤مذ ومتحل ىمدورة ُمذ يمٜم٧م ُمٕمٞمدً ا ،يمام يم٤من ّ
يدرؾمف اعمٝمٜمدس ىمدورة ذم ُم٤مدة (ُم٘مرر) اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ ،اًمتل يمٚمٗم٧م شمدريًٝم٤م.
ّ
يدرؾمف أؾمت٤مذٟم٤م احلًٞمٜمل ،يم٤من
ًم٘مد أدظمؾ اعمٝمٜمدس ىمدروة سمٕمض اًمتٓمقير قمغم ُم٤م يم٤من ّ
ُّ
ضمؾ اًمتٓمقير ذم اًمٜمٔمري٦م احلريمٞم٦م ًمٚمٖم٤مزات ،يمام أدظمؾ ُمٌ٤مدئ اعمٕم٤مجل٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م.
وأشم٤مطم٧م زم اًمٚم٘م٤مءات اًم٘مٚمٞمٚم٦م سم٤معمٝمٜمدس ىمدورة ىمٌؾ ؾمٗمره ،أن أعمس ومٞمف ُم٤م حي ٌٌِّف إمم ُمـ
اخلػم ّ
اًمٌش اًمقدود .يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٚم٘م٤مءات وم٤محت٦م
اجلؿ واًمقضمف ّ
يٚم٘م٤مه ،عمً٧م اًمتقاوع ّ
ٍ
شمٕم٤مون ـمقيؾ ُمثٛمر.
اًمّمداىم٦م وسمداي٦م ـمريؼ
يم٤مٟم٧م حم٤مضيت إومم قمغم ُمدرج اسمـ اهلٞمثؿً ،مٓمالب ؿمٝم٤مدة اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م ،ذم
ُم٤مدة (ُم٘مرر) اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٗمٞمزي٤مئل ،وىمد هت ّٞمٌتٝم٤م .هت ّٞمٌ٧م ًم٘م٤مء اًمٓمالب ،وم٠مٟم٤م ٓ أقمرف
ُمًتقاهؿ ،وأريد أن يٙمقن ُم٤م أًم٘مٞمف ذم حم٤مضيت ُمٗمٞمدً ا وضمديدً ا وُمٗمٝمق ًُم٤م ،وأريده٤م أن
شمٙمقن سمداي َ٦م شمٗم٤مقمؾ ٍ
جمد ّ
وضمذاب.
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يمٜم٧م ؿمديد آهتامم سمام يرشمًؿ قمغم وضمقهٝمؿ ُمـ شمٕم٤مسمػم آؾمتحً٤من واًمٗمٝمؿ أو
آٟم٘مٌ٤مض واإلقمراض .ويم٤من ذم وؾمط اًمّمػ إول ـم٤مًم٥م ارشمًٛم٧م قمغم وضمٝمف ُمٜمذ
سمداي٦م اعمح٤مضة اسمتً٤مُم٦م طمًٌتٝم٤م طم٤مئرة ،إٓ أهن٤م ووح٧م زم سمٕمد دىم٤مئؼ ىمٚمٞمٚم٦م ،إهن٤م
ٍ
سمٓمري٘م٦م
قمؼم هب٤م اًمٓم٤مًم٥م قمـ هوره سم٤معمح٤مضة ،وسمام محٚم٧م إًمٞمف ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت
اسمتً٤مُم٦م ّ
ضمديدة .يم٤من هذا اًمٓم٤مًم٥م طمًـ يمٜمٞمش ،ويم٤من إمم ضم٤مٟمٌف قمدٟم٤من أؾمقد ،ويم٤مٟم٤م ُمـ
اًمٓمالب اًمٜم٤مهبلم ،وىمد أصٌح٤م زُمٞمٚملم ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ومٞمام سمٕمد.
ويم٤من ُمـ زُمالئٝمام ذم هذه اًمِمٝم٤مدة ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ( )0847-0846سمٕمض
زُمالئل اًمذيـ دظمٚمقا ُمٕمل يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ؾمٜم٦م اومتت٤مطمٝم٤م ،ومٙم٤مٟمقا ُمـ وح٤مي٤م شمٖمٞمػم ٟمٔم٤مم
شمٕمًٗم ًّٞم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ( .)0837-0836يمام يم٤من ُمـ ـمالهب٤م ذم شمٚمؽ
اًمدراؾم٦م ّ
أيْم٤م ،إسمراهٞمؿ اعمٜمٞمػ ُمـ شمقٟمس وحمٛمد اًمٌٜمّ٤مين ُمـ اعمٖمرب ،وىمد ًم٘مٞمتف ذم دُمِمؼ
اًمًٜم٦م ً
ؾمٗمػما ًمٚمٛمٖمرب ذم أواظمر اًم٘مرن اعم٤ميض.
ً
ُمرارا
أذيمر أٟمٜمل يمٜم٧م أرى أن اًمٓمالب اًمذيـ يٕمٞمدون سمٕمض اًمّمٗمقف إظمػمة ً
قمديد ًة يمزُمالئل اًمذيـ دظمٚمقا اًمٙمٚمٞم٦م ُمٕمل وٓ يزاًمقن ـمال ًسم٤م ذم ؿمٝم٤مدة (أو صػ)
اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م ،اًمتل يم٤مٟم٧م يم٤معمّمٗم٤مة يتْمخؿ قمدد ـمالهب٤م سم٤مًمراؾمٌلم ذم اُمتح٤مٟم٤مهت٤م ُمع
اًمزُمـ ،ه١مٓء جي٥م أن يٕم٤مُمٚمقا ُمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م شم١مدي إ ُّم٤م إمم ٟمج٤مطمٝمؿ ،وإ ُّم٤م إمم إي٘م٤مف
ُمٕم٤مٟم٤مهتؿ ،ذًمؽ ٕن ذم ٟمج٤مطمٝمؿ ذم اًمّمٗمقف اًمً٤مسم٘م٦م ُم٤م يدل قمغم يمٗم٤مي٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م وًمق
ذم طمدود .ويٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم احل٤مًمتلم ،طم٤مًمتل اًمٜمج٤مح وإي٘م٤مف اعمٕم٤مٟم٤مة ،سم٤مُٓمتح٤من
اًمِمٗمٝمل ،يمام يٛمٙمـ اًمٕمقدة إمم أوراق آُمتح٤مٟم٤مت اًمٙمت٤مسمٞم٦م أو اًمتحريري٦م إذا أؿمٙمؾ
ٍ
ُمرات
إُمرً .مذًمؽ يمٜم٧م أومّمؾ ذم آُمتح٤مٟم٤مت اًمِمٗمٝمٞم٦م اًمٓمالب اًمذيـ أقم٤مدوا صٗمٝمؿ
ظم٤مص٤م شمٓمٌٞم ً٘م٤م هلذه اًمرؤي٦م.
قمديدة ُٕمتحٜمٝمؿ اُمتح٤م ًٟم٤م ًّ
أذيمر أٟمٜمل ذم هذه اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ،يمٜم٧م أومحص ـمالب ؿمٝم٤مدة اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م ذم
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ُمدرج اسمـ اهلٞمثؿ .وضم٤مءين ىمٌؾ آُمتح٤من زُمٞمكم ذم اًمتجٝمٞمز ضم٤مؾمؿ
اُمتح٤من ؿمٗمٝمل ذم ّ
ظمػما سمزُمٞمؾ ًمٜم٤م ذم اًمتجٝمٞمز ذم طمٚم٥م،
قمٚمقان ،ويم٤من ىم٤مئد اًمنمـم٦م اًمٕمًٙمري٦م ،يقصٞمٜمل ً
اًمرؾمقب رهٌ ُ٦م آُمتح٤من واخلجؾ ُمٜمل أؾمت٤م ًذا وهق ٓيزال ـم٤مًم ًٌ٤م.
شمً ٌِّ٥م ًمف
َ
ي سمٜمٗمًؽ وؾمؽمىً ،مٞمس ذم آُمتح٤من شمرهٞم٥م وٓ اٟمحٞم٤مز ،ومح٤مول
ىمٚم٧م ْ
اطم ُ ْ
اعمدرج ،ويم٤من
آقمتذار قمـ احلْمقر ،وًمٙمٜمٜمل اصٓمحٌتف ُمٕمل وم٤مٟمتحك زاوي٦م سمٕمٞمدة ُمـ ّ
ً
ظمجقٓ ،وظمرج ُمٕمج ًٌ٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م وسمٛمّم٤مرطم٦م اًمٓمالب ...وىمٌٚم٧م وزارة اًمؽمسمٞم٦م هذه
اًمرؤي٦م ذم إي٘م٤مف ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٓمالب ،وم٘مٌٚم٧م شمٕمٞملم اًمٓمالب اًمذيـ ٟمجحقا ذم اًمّمٗمقف
وقملم زُمٞمٚمٜم٤م حمٛمد اًمرايم٤من
اًمثالصم٦م إومم ُمٕمٚمٛملم ذم اًمدرضم٦م إومم ُمـ اعمرشمٌ٦م اًمً٤مدؾم٦مّ ،
ُمٕمٚمام ذم صم٤مٟمقي٤مت طمٚم٥م شمٓمٌٞم ً٘م٤م عم٤م ارشم٠مي٧م.
ً

 .6الوحدة السورية ادرصية
ُأقمٚمٜم٧م اًمقطمدة اًمًقري٦م اعمٍمي٦م ذم  11ؿمٌ٤مط ُمـ قم٤مم  ،0847ومقضمئٜم٤م هب٤م شم٘مري ًٌ٤م،
واؾم ُت٘مٌٚم٧م ُمـ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م سم٤مًمٗمرح اًمذي ُقم ِّؼم قمٜمف سم٤معمًػمات واًمتجٛمٕم٤مت واًمٖمٜم٤مء
واًمرىمص .ويم٤من اعمٍميقن ىمد أقمدّ وا هل٤م ،ومٙمٜمّ٤م ٟمًٛمع ُمـ إذاقم٤مهتؿ "وطمدة ُم٤م يٖمٚمٌٝم٤م
ّ
همالب" ،و"أٟم٤م واىمػ ومقق إهرام وىمدّ اُمل سمً٤مشملم اًمِم٤مم" .إهن٤م أُمٜمٞم٦م يمؾ اًمًقريلم،
يم٤مٟم٧م أُمٜمٞم ً٦م وحت٘م٘م٧م سمٞمن مل يٙمـ ذم احلًٌ٤منً .مذًمؽ يم٤من سمٕمْمٜم٤م خيِمك ممّ٤م خيٌئف
اعمًت٘مٌؾ ،وأٟم٤م يمٜم٧م ُمـ ه١مٓء ،يم٤مٟم٧م ومرطم٦م يمٌػمة يِمقهب٤م رء ُمـ اخلقف.
ذم اًمٚمٞمؾ اؾمت٠مضمرت ؾمٞم٤مرة ُضم ْٚم٧م هب٤م ُمع أُمل وزوضمتل واسمٜمٜم٤م زي٤مد ذم دُمِمؼ طمقل
وهت أُمل ،ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ ضمقًمتٝم٤م اًمقطمٞمدة ذم
سمقاسم٦م اًمّم٤محلٞم٦مٟ ،مِم٤مرك اًمٜم٤مس ومرطمتٝمؿ ُ
دُمِمؼ ،مل خترج ُمـ اًمٌٞم٧م ـمقال اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م .زارٟم٤م ًمقضمقده٤م ُمٕمٜم٤م أظمقاي إسمراهٞمؿ
وحمٛمقد ومخٗمٗم٤م قمٜمٝم٤م وٞمؼ اًمٖمرسم٦م ،ويم٤مدت شم٠مًمػ احلٞم٤مة ذم دُمِمؼ إذ سمٜم٧م قمالىم٤مت و ٍّد
ُمع اجلػمان ،أم حمٛمد وسمٜم٤مهت٤م ،إٓ أن يمن رضمؾ زي٤مد وهق ي٘مٗمز قمـ يمرد ُمع سمٜم٧م
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اجلػمان اًمّمٖمرى ،وسمٞمقت اعمديٜم٦م اًمْمٞم٘م٦م وسمٕمده٤م قمـ سمٜم٤مهت٤م ،يمؾ ذًمؽ ضمٕمٚمٝم٤م شمٕمٞمد اًمٜمٔمر
شمّمٛمؿ قمغم اًمٌ٘م٤مء سمدارة قمزة سمٕمد أن شمٕمقد إًمٞمٝم٤م.
وشم٘مرر سمؾ ِّ
ِّ
وىمد يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من شمٖمٞمػم رأهي٤م ًمق ُمٜمح ُتٝم٤م ُمـ وىمتل ٟمّمٞم ًٌ٤م أيمؼم ٟمزور ومٞمف اجل٤مُمع
إُمقي واًمًٞمدة زيٜم٥م وؾمقق احلٛمٞمدي٦م ...إٓ أن وىمتل يمٚمف يم٤من ىمد اؾمتقمم قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ.
مهل ذم اًمتدريس أن يٚمٛمس اًمٓمالب ومٞمام أىمدُمف هلؿ ُمـ قمٚم ٍؿ وم٤مئد ًة أيمٞمدة ،شمٔمٝمر
يم٤من ّ
ذم اهتامُمٝمؿ وُمت٤مسمٕمتٝمؿ واًمتِمقق إمم اعمزيد ،ويرشمًؿ اًمرو٤م واًمٗمٝمؿ قمغم وضمقهٝمؿ.
ّ
ُمًخر خلدُم٦م اًمٓمالبُ ،مًخر ًمٜم٘مؾ
يمٜم٧م أرى أن اعمدرسُ ،مٜمذ ىمٌقًمف هذا اًمٕمٛمؾ،
ٍ
قمٚمٛمل واوح وأُملم.
ُمٜمٝمجل
سمٕمرض
اًمٕمٚمؿ إمم ـمالسمف ،أومْمٚمف سم٠مين اًمٓمرق ،وأطمدصمف
ٍّ
ٍّ
ويمٜم٧م أؿمٕمر أن سمٕمض اًمذيـ شمنسمقا ًمٚمتدريس ذم اًمٙمٚمٞم٦م ىمد أدظمٚمقا ومٚمًٗم ً٦م قمغم
قمام قمٝمدٟم٤م قمٚمٞمف أؾم٤مشمذشمٜم٤م اعم١مؾمًلم ،وهؿ مل يٕم٤مسوهؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ٓ
اًمتٕمٚمٞمؿ ،همريٌ ً٦م ّ
ُم١مؾمًلم ،وٓ ـمال ًسم٤مً .مذًمؽ يم٤مٟم٧م ومٚمًٗمتٝمؿ همريٌ ً٦م ويم٤من ؾمٚمقيمٝمؿ ُمًتٝمجٜمً٤م.
يدظمؾ أطمدهؿ ىم٤مقم٦م اًمدرس سمٕمد ُميض اًمقىم٧م ،وخيرج ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اًمقىم٧م،
مهف ُمّم٤محلف اخل٤مص٦م ذم
سمٕمْمٝمؿ اؾمتٕمال ًء وسمٕمض ٓ يِمٖمؾ ٟمٗمًف سمٛمّم٤مًمح اًمٓمالب ،سمؾ ّ
اًمتٕمٚمٞمؿ ،يم٤مًمراطم٦م ،وسف يمؾ ضمٝم ٍد هبدف اًمرسمح اعم٤مدي ،يمقوع يمت٤مب وشمٞمًػم
أؾم٤مًمٞم٥م سمٞمٕمف ًمٚمٓمالب.
ويدرك اًمٓمالب مت٤ميز أؾم٤مشمذهتؿ ،ويٛمٞمزون ضمٞمدً ا اعمّمٚمح ُمـ اعمزء وًمق طم٤مول
ً
زُمٞمال عمثؾ أوًمئؽ
آؾمتخٗم٤مء ،ويِمٕمرون سم٠من سملم أؾم٤مشمذهتؿ ُمـ يًق ُءه أن يٙمقن
اعمتٕم٤مًملم أو اجلِمٕملم اًمٗم٤مىمدي اإلطمً٤مس سمٛمً١موًمٞمتٝمؿ دم٤مه ُمقاـمٜمٞمٝمؿ ،دم٤مه ضمٞمؾ قمٝمد
ٍ
ّ
اؾمت٘مؾ طمدي ًث٤م ،وؾمٞمٙمقن خلٓمقاشمف إومم
وـمـ
إًمٞمٝمؿ إقمداده إقمدا ًدا طمًٜمً٤م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ،ذم
إصمر اًمٗمٕم٤مل ذم رؾمؿ ُمًت٘مٌٚمف.
طمريّم٤م قمغم طمٗمظ ُم٤م شمقارصمٜم٤مه قمـ أؾم٤مشمذشمٜم٤م اعم١مؾمًلم ذم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٓمالب،
يمٜم٧م
ً
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ُمر ُمـ
وظم٤مص٦م ذم اًمدرس ،وقمغم إسم٘م٤مء أذه٤مهنؿ ُمتٗمتح ً٦م ُمتح ّٗمزة ،شمرصد سمققمل ُم٤م ّ
أشمقضمف إًمٞمف .وم٢مذا ؿمٕمرت سمتٕم ّثر اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ذم ُمت٤مسمٕمتل،
إومٙم٤مر ذم اعمح٤مضة ،وُم٤م يٛمٙمـ أن ّ
شمقضمٝمل إمم
ُ
ظمٓمقت ظمٓمق ًة ٟمحقهؿ وشمقضمٝم٧م إًمٞمٝمؿ عمٕمروم٦م ُمدى ىمرب ُم٤م أرُمل إًمٞمف ذم ُّ
ٍ
حم٤مضة وُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م يدظمؾ ذم حتًلم ٟمت٤مج
أذه٤مهنؿ .يم٤من ُمًتقى اًمتٗم٤مقمؾ ذم يمؾ
اعمح٤مضات اًم٘م٤مدُم٦م.

ٍ
ً
ـمري٘م٦م شمالئؿ اًمٓمالب،
ـمقيال ذم إقمداد حم٤مضايت ًٕم٘مٞمٝم٤م سم٠مٟمً٥م
يمٜم٧م أىميض وىم ًت٤م

دون اًمتخكم قمـ اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل اًمذي أطمدِّ ده ذم سمداي٤مت حم٤مضايت قمـ اعم٤مدة (اعم٘مرر).
شمٗمٝمام ُمـ اًمٓمالب ،وشم٘مٌٚمقا ُم٤م يٗمروف قمٚمٞمٝمؿ رومع اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ُمـ
ٓىمٞم٧م ً
ٍ
ضمٝمد ،ويمٜم٧م أؾمٕمك ًمٚمقصقل هبؿ إمم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ًمٚمامدة ذم اجل٤مُمٕم٤مت إورسم ّٞم٦م،
ًمٞمس ؾمٕم ًٞم٤م ًمت٘مٚمٞمده٤م ،وًمٙمـ ًمٌٚمقغ اعمًتقى اًمذي ي١مهٚمٝمؿ عمت٤مسمٕم٦م شمٓمقر اًمٗمٞمزي٤مء،
أيْم٤م ًمٚمدظمقل ُمع أُمث٤مهلؿ ذم
وًمتٛمٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ شمٓمقيره٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ،وي١مهٚمٝمؿ ً
شمٚمؽ اجل٤مُمٕم٤مت إمم قم٤ممل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُم١مؾمً٤مشمف.
ٍ
ٟمج٤مح ذم وضمقهٝمؿ وذم دم٤موهبؿ وذم أؾمئٚمتٝمؿ
يمٜم٧م أعمس ُمدى ُم٤م أطم ِّ٘م٘مف ُمـ
أطم٥م هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ طمٞم٤مة اًمٓم٤مًم٥م ،أطم٥م أن أؿم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م
وُمٜم٤مىمِم٤مهتؿ .صمؿ إٟمٜمل
ُّ
طمٞم٤مهتؿ ،أمل شمٙمـ أمجؾ ُمراطمؾ طمٞم٤ميت!
إٟمٜمل إمم ضم٤مٟم٥م ؿمٕمقري سمقاضمٌل دم٤مه ـماليب ،أطم٤مول اؾمتٕم٤مدة اعمرطمٚم٦م اًمتل اٟمً٤مسم٧م
وينين أن أضمٕمؾ ـماليب يتٛمتٕمقن سمجامهل٤م وقمٜمٗمقاهن٤م وأطمالُمٝم٤م،
ُمـ قمٛمري ومج٠مة وو ًّم٧م،
ّ
وأن أؿم٤مريمٝمؿ ُمرطمٝمؿ وؾمٕم٤مدهتؿ ومٞمٝم٤م ،وأن أؾمتٕمٞمد ومٞمٝم٤م ـمٞمػ اعمرطمٚم٦م اًمتل أطمٌٌ٧م.
أطمٌٌ٧م ـماليب وؿمٕمرت سمحٌّٝمؿ ،ؿمٕمرت سم٤مًٕمٗم٦م دمٛمٕمٜم٤م ذم اًمدرس وظم٤مرضمف،
احلٛم٦م ،ويمً٥م ،وديؽ اجلـ ،وقملم اًمّم٤مطم٥م ...دمٛمٕمٜم٤م ذم إقمٞم٤مد،
ذم اًمرطمالت ،ذم ّ
وذم وداع أطمدهؿ أو ذم آطمتٗم٤مل سمف ،سمٛمِم٤مريمتف أومراطمف ،واًمقىمقف إمم ضم٤مٟمٌف إذا أ ًَماٛم٧م
سمف اعمّم٤مئ٥م.
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أذيمر اضمتامقمٜم٤م ذم اًمٕمٓمٚم٦م آٟمتّم٤مومٞم٦م ذم قم٤مم  ،0851وم٘مد ىمررٟم٤م آضمتامع ذم ٍ
وىم٧م
ُمٌٙمر ،ـمالب ؿمٝم٤مدة اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕم٤مُم٦م ،ذم هذه اًمٕمٓمٚم٦م طمٞم٨م يٙمقن ظمرجيق اًمٕم٤مم اًمً٤مسمؼ
ٍ
ٍ
ُمتقؾمط ذم ؾمقري٦م ،ذم
قمٓمٚم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي .وىمررٟم٤م أن يٙمقن اضمتامقمٜم٤م ذم ُمقىمع
ذم
ديؽ اجلـ ذم محص .يم٤مٟم٧م احل٤مًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ؾمقري٦م واجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة قم٤مُم ً٦م
ُمْمٓمرسم٦م ،وم٘مد ؾم٤مءت قمالىم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة سم٤مٓحت٤مد اًمًقومٞمتل ،وسم٤مًمِمٞمققمٞم٦م
ضمرت ُمـ ويالت.
ذم اًمقـمـ ،وىم٤مؾمك يمثػم ُمـ أصدىم٤مئٜم٤م ُمـ إوو٤مع اًمً٤مئدة ،وُم٤م ّ
ُمًقح
ُمر آضمتامع شمٕم ِّٓمره أهم٤مين وديع وومػموز يٖمٜمِّٞمٝم٤م ًمٚمجٛمع ٟمقومؾ ُمقؾمك وقمٞمًك ّ
اٟمْمؿ إمم طمٚم٘م٦م اًمدسمٙم٦م ،وسمٕمض أظمذ يًتٕمٞمد ذيمري٤مت اًمًٜم٦م
ويردده٤م اجلٛمٞمع .سمٕمْمٝمؿ
ّ
اعم٤موٞم٦م أو يٜم٘مؾ إمم اًمذيـ اٟمتنموا ُمٜمٝمؿ ذم اًمث٤مٟمقي٤مت اًمًقري٦م أظمٌ٤مر اًمٙمٚمٞم٦م وُمـ ومٞمٝم٤م
ٍ
أؾم٤مشمذة وأصدىم٤مء.
ُمـ
ذيمرين اضمتامقمٜم٤م ذم ديؽ اجلـ سمحٛمص ،سم٤مضمتامقمٜم٤م ذم اعمٜمِم ّٞم٦م سمحٚم٥م ،يقم ود ْقمٜم٤م طمٞم٤مة
اًمتجٝمٞمز سم٤مضمتامقمٜم٤م ومٞمٝم٤م ٟمٕم٤مهد أؾمت٤مذٟم٤م حمٛمد اًمٕم٤ممل قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل محٚم ْتٜم٤م إي٤مه٤م
ُمدرؾم ُ٦م اًمتجٝمٞمز سم٠مًمًٜم٦م رؾمٚمٝم٤م أؾم٤مشمذشمٜم٤م حمٛمد اًمٕم٤ممل وصحٌف.
وسم٤مُٕمس سمٞمٜمام يمٜم٧م أُم٤مم ؾمٞمٜمام اًم٘م٤مهرة (شمًٛمك رويمز ىمٌؾ اًمقطمدة) ً
ًمٞمال سم٤مٟمتٔم٤مر
دظمقل اًمّم٤مًم٦م ،ؿمٕمرت ٍ
وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا
سمٞمد قمٚم٧م يمتٗمل سمرومؼ ،فمٜمٜم٧م أهن٤م يد أطمد زُمالئل،
ُّ
هب٤م يد أؾمت٤مذي اًمقزير حمٛمد اًمٕم٤مملُ .هرت سمف يقُمٝم٤م .مل ُشمٜمْ ًِ ِف اًمقزارة ـمالسمف ،سمؾ زادشمف

شمقاو ًٕم٤م وإمم ـمالسمف ؿمق ًىم٤م ،وشمذيمرت يقم يمٜم٧م أؾمػم ذم ـمري٘مل إمم سم٤مب اًمتجٝمٞمز
اخل٤مرضمل وسمٞمدي ُمًٌح٦م وأٟم٤م شمٚمٛمٞمذ ذم اًمّمػ اًمٕم٤مذ وهق ظمٚمٗمل ،ومٚمام اىمؽمب ُمٜمل
اٟمتزع اعمًٌح٦م ُمٜمل ً
ىم٤مئال ًمٞمس ًمؽ هب٤م طم٤مضم٦م ٓ حتٛمٚمٝم٤م ،إهن٤م رقم٤مي٦م أسمقي٦م.
زارين سمٕمد أيمثر ُمـ قم٘مديـ وىمد أىمٕمده اعمرض ،أوٗمتف ذم سمٞمتل قمدة أي٤مم ،وأؿمٕمر اًمٞمقم
وىمد شمقوم٤مه اهلل ،أن اهتامُمل سم٢مدارة اعمريمزُ ،مريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وؾمػمد
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قمكم أن أظمّمف سمف ُمـ اًمقىم٧م وم٠مُميض ُمٕمف وىم ًت٤م ٟمًتٕمٞمد سمف
ذيمره ،ـمٖمك قمغم ُم٤م يم٤من جي٥م ّ
ٍ
طمقار طمقل ُمِمٙمالت اًمتٕمٚمٞمؿ .إهن٤م ؾم ِّٞمئ٤مت قمٛمكم ذم
ذيمري٤مت اًمتجٝمٞمز أو اًمقطمدة ،أو ذم
سمقًمدي زي٤مد وـم٤مرق.
اعمريمز ،اًمذي يم٤من يٓمٖمك قمغم يمؾ رء ،طمتك قمغم اهتامُمل
ّ
ٙمٌ٧م ذم قمٝمد اًمقطمدة أظمٓم٤مء ذم ُم١مؾمً٤مت اًمدوًم٦م وذم همػمه٤م أوٕمٗم٧م زظمؿ
ار ُشم ْ
ومنح أؾمت٤مذان
اًمقطمدة 9وم٘مد اُمتدت إيدي اًمٕم٤مسمث٦م إمم اًمتٕمٚمٞمؿ وإمم اجل٤مُمٕم٤مت سمخ٤مص٦مِّ ُ ،
ُمـ يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م سمحٚم٥م ،ومل شمت٠مظمر اجل٤مُمٕم٦م إُمػميمٞم٦م سمٌػموت ذم شمٕمٞملم أطمدمه٤م (هق
ٍ
وقمٜمدئذ وم٘مط شمقىمػ ُمدّ اًمتنحي٤مت
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ومٞمٝم٤م،
اًمديمتقر وم٤مشمح ص ّ٘م٤مل)
ً
ذم اجل٤مُمٕم٤مت ،إٓ أن سمٞمئ٦م رواج اًمت٘م٤مرير وُم٤م يراوم٘مٝم٤م ُمـ اومؽماءات رظمٞمّم٦م شمرؾمخ٧م ذم
واؾمت٘مرت ومٞمف ،طمتك ىمٞمؾ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٌ٤مًمٖم٦م :إن إخ مل يٕمد ي٠مُمـ أظم٤مه ذم يمؾ ُم٤م ًمف
اًمقـمـ
ّ
قمالىم٦م سم٤مًمًٚمٓم٦م.
يمثػم ُمـ اعمث٘مٗملم إمم طمرق ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمد ُشمتخذ ً
دًمٞمال قمغم
َقم َٛمدَ
ٌ
اٟمتامئٝمؿ حلزب أو قمغم مم٤مٕهتؿ ًمًٞم٤مؾم٦م ُمٕمٞمٜم٦م.
ٍ
ؿمخص وقمغم أهشمف
دمر اًمقيالت قمغم
ويمؿ وىمع ُمـ اإلؾم٤مءات اًمتل يٛمٙمـ أن ّ
سمٖم٤مي٦م احلّمقل قمغم ىمٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مل ،ي٘ميض سمف يم٤مشم٥م اًمت٘مرير ؾمٝمر ًة ذم ُم٘مّمػ.
ـم٤مًم٥م قمـ يمت٤مسم٦م
وىمد هى هذا اًمداء ذم سمٕمض ـمالب اجل٤مُمٕم٦م ،ومٙم٤من ٓ يتقرع
ٌ
شم٘مرير ومٞمف يمثػم ُمـ آومؽماء قمغم زُمٞمؾ ًمف ٓ حي ٌّف ،أو ًم٘م٤مء ُمٌٚمغ زهٞمد.
أيْم٤م ُمـ ذًمؽ ،وطم٤مُم٧م طمقزم اًمِمٌٝم٤مت ،ويمؿ ؾم٠مًمٜمل إؾمت٤مذ ٟم٤مدر
أؾم َٚمؿ أٟم٤م ً
ومل ْ
قمٛمـ يزرع اهت٤مُم٤مشمف زم هٜم٤م وهٜم٤مك ،واًمتل يم٤من يدومع طمدهت٤م قمٜمل
اًمٜم٤مسمٚمز قمٛمٞمد اًمٙمٚم ّٞم٦م ّ
اًمديمتقر زهػم اًمٌ٤مسم٤م إؾمت٤مذ ذم يمٚمٞم٦م اًمّمٞمدًم٦م ويمٜم٧م ٓ أقمرومف ،طمتك ذهٌ٧م اًمٔمٜمقن
ٍ
سم٤مٕؾمت٤مذ اًمٜم٤مسمٚمز إمم زوضمتل 9وم٘م٤مل زم :ىمد شمٙمقن زوضمتؽ ؿمٞمققمٞم٦م ،أو قمغم ٍ
وصمٞم٘م٦م
صٚم٦م
سمٜمِم٤مط اإلظمقان اعمًٚمٛملم!
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وذم ٍ
ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم أواظمر صٞمػ قم٤مم  0848ذهٌ٧م ُمع زوضمتل حلْمقر قمرض
ٍ
ؾم٤مقم٦م قمغم سمدء قمرض اًمٗمٞمٚمؿ ،ومرضمٕمٜم٤م إمم
ومٞمٚمؿ ،إٓ أٟمٜم٤م وصٚمٜم٤م ُمت٠مظمريـ أيمثر ُمـ صمٚم٨م
ٍ
سمحريم٦م ذم اًمٌٞم٧م ،ومٓمٛم٠مٟمتٝم٤م وٟمٛمٜم٤م.
اعمٜمزل ومج٠مة ،وؿمٕمرت زوضمتل
وشمٌلم زم أٟمف
شمقضمٝم٧م
ً
صٌ٤مطم٤م إمم احلامم ٕطمٚمؼ ذىمٜمل وم٤مومت٘مدت اعمّمٌ٤مح اًمٙمٝمرسم٤مئلّ ،
ىمنا ،ووضمدٟم٤مه سمٕمد قمدة أي٤مم ذم ؾم ّٚم٦م اخلِم٥م اًمذي يقىمد ذم احلامم .وم٠مي٘مٜم٧م أن ُم٤م
ٟمزع ً
صحٞمح٤م! قم ّٚمؼ أظمل إسمراهٞمؿ قمغم
ٓطمٔمتف زوضمتل سمٕمد قمقدهت٤م إمم اًمٌٞم٧م سم٤مُٕمس يم٤من
ً
احل٤مدث ً
ىم٤مئال :هذا ـمريؼ قمٌ٤مدة اًمٗمرد 9إٟمف ممتٚمئ سم٤معمآد اًمتل ؾمتٜم٤مًمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م.
سم٤مُٕمس زار قمٌد اًمٜم٤مس طمٚم٥م ،وًمف ومٞمٝم٤م ؿمٕمٌ ّٞم٦م شمٗمقق اًمتّمقر .اٟمتنم اًمٜم٤مس ذم
ىمرر ظم٤مًمد
اًمِمقارع اًمتل ؾمٞمٛمر ومٞمٝم٤م ُمقيمٌف ،ويم٤من ُمٜمٝم٤م اًمِم٤مرع اًمذي ي٘مع ومٞمف ُمٙمتٌلّ .
(ؾم٤مئؼ اًمًٞم٤مرة) أن يرى قمٌد اًمٜم٤مس ذم ـمري٘مف إمم اعمٙمت٥م ،ومتٚمؽ ومرص٦م ٓ شمٗمقت.
اًمتن َب إمم اًمّمٗمقف إومم اعمنموم٦م قمغم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم  -وهق
يم٤من يمٚمام طم٤مول
ّ
ىمّمػم ٟمحٞمػ ذيمل  -يالىمل مم٤مٟمٕم ً٦م ودوم ًٕم٤م ىمق ًّي٤م يٕمٞمداٟمف إمم اًمّمٗمقف اخلٚمٗمٞم٦م ،إمم أن ٓح
ٌ
وخام ُمـ اعمقز ،ومحدصم ُتف
ذم هذه اًمّمٗمقف اخلٚمٗمٞم٦م رضمؾ ـمقيؾ ىمقي اًمٌٜمٞم٦م حيٛمؾ قمٜم٘مق ًدا
ً
ً
ُمًتٖمال اٟمِمٖم٤مل إطمدى
أن ي٘مٗمز قمغم فمٝمر اًمرضمؾ ويًت٘مر قمغم يمتٗمٞمف ًمػمى اعمقيم٥م ضمٞمدً ا،
يدي اًمرضمؾ سمحٛمؾ قمٜم٘مقد اعمقز واٟمِمٖم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمٌد اًمٜم٤مس.
ُمًتٜمٙمرا ىم٤مل ًمف ي٤م أظمل أٓ حتٛمٚمٜمل ُٕم ِّتع قمٞمٜمل سمرؤي٦م قمٌد
وم٢مذا قمال صقت اًمرضمؾ
ً
اًمٜم٤مس ،أٓ حت٥م أٟم٧م قمٌد اًمٜم٤مس؟ ومٞمًٙم٧م اًمرضمؾ ،صمؿ ٓ يٚمٌ٨م أن يٛمدّ يده إمم قمٜم٘مقد
اعمقز ً
ىم٤مئال ًم٘مد ضمٕم٧م سم٤مٟمتٔم٤مر ُمقيم٥م قمٌد اًمٜم٤مسُ ،يم ْؾ ُمثكم ُمـ هذا اعمقز ،أٓ حت٥م أٟم٧م
قمٌد اًمٜم٤مس ،ومٞمًٙم٧م اًمرضمؾ قمغم ُمْمض.
ُمر ُمقيم٥م قمٌد اًمٜم٤مس وم٠مظمذ اًمرضمؾ هيزج أؾمقة سمٖمػمه ويرىمص وظم٤مًمد قمغم يمتٗمٞمف
صمؿ ّ
ىم٤مئال ًمف طمٞمل قمٌد اًمٜم٤مس .إٓ أن ظم٤مًمدً ا ٍ
ٓه سم٠ميمؾ اعمقز ،ومرُم٤مه اًمرضمؾ ً
ً
ىم٤مئال ضمٌح

055

ىمٌحؽ اهلل) محٚمتؽ أيمثر ُمـ ؾم٤مقم٦م قمغم يمتٗم ّل ًمتحٞمل قمٌد اًمٜم٤مس ًمدى ُمرور ُمقيمٌف،
( ّ
إٟمؽ ٓ حت٥م قمٌد اًمٜم٤مس .ومج٤مء ظم٤مًمد إمم اعمٙمت٥م وهق يٚمٝم٨م ظمق ًوم٤م ُمـ همْم٥م اًمٜم٤مس.
صمؿ اًمتٗم٧م إ ّزم أظمل إسمراهٞمؿ ً
ىم٤مئال اىمرأ يمت٤مب "اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م" ًمٗمٚمٝم٤موزن ومًؽمى ومٞمف
صقرة قمٌد اًمٜم٤مس.
اؿمؽمي٧م اًمٙمت٤مب وىمرأشمف ومقىمٗم٧م ومٞمف قمغم ُم٘مدُم٦م ومٚمٝم٤موزن إذ ي٘مقل ذم ُمٕمرض دوم٤مقمف
قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمريُ ،م٤م ُمٕمٜم٤مه :وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمٕمريب ٓ خيقن ّإٓ ًمٓمٛمع ذم ٍ
ُم٤مل أو
ذم ٟمً٤مء!
دُمِمؼ واًمت٘مك ذم وزارة اًمؽمسمٞم٦م قمد ًدا
وزير اًمؽمسمٞم٦م اعمريمزي
َ
زار يمامل اًمديـ طمًلم ُ
ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٦م ،ويمٜم٧م ممـ ُدقمقا عم٘م٤مسمٚمتف ،ومً٠مًمٜمل قمـ رأيل ذم
اًمقطمدة ،وذيمر زم ُم٤م خي ِّٓم ط ُمـ شمٜمٔمٞمؿ زي٤مرات ي٘مقم هب٤م أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم
ضم٤مُمٕم٤مت اجلٛمٝمقري٦مً ،مإلىمٚمٞمٛملم وًمٚمج٤مُمٕم٤مت ومٞمٝمام.
وسمٕمد أن اؾمؽمؾمؾ ذم وصػ ُم٤م ؾمتؽميمف اًمزي٤مرات ُمـ آصم٤مر ٍ
ـمٞمٌ٦م ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ،أضمٌتف
ٍ
ً
ُمقاـمـ ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمُدقمؿ وشم٘مقى سم٤مًمزي٤مرات واًمًٞم٤مطم٦م ،اًمتل
ىم٤مئال إن اًمقطمدة هم٤مي٦م يمؾ
ٓ ؿمؽ أهن٤م ُمٗمٞمدة ،إٟمام شمدقمؿ سمتٜمٗمٞمذ ظمٓمط اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وُمـ ظمالل شمٜمٗمٞمذه٤م
ٍ
سمٕمْم٤م ،وؾمتٜمِم٠م رواسمط أىمقى وأصدق
ؾمٞمتٕمرف أقمْم٤م ُء هٞمئ٦م اًمتدريس
سمٕمٛمؼ سمٕمْمٝمؿ ً
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وأضمدر سمت٘مقي٦م أواس اًمقطمدة .ومل يٓمؾ اًمٚم٘م٤مء.
سمٕمد أي٤مم طمي وم٤مروق اًمًٚمٙم٤م عم٘م٤مسمٚم٦م اًمقزير ىمٌؾ ؾمٗمره ُمٚمح ً٘م٤م صم٘م٤موم ًّٞم٤م ذم سمٚمٖم٤مري٤م
درة (ويم٤من ُمـ رضم٤مل اعمخ٤مسمرات اعمٍمي٦م ذم اًمًٗم٤مرة اعمٍمي٦م ذم
وروُم٤مٟمٞم٤م ،ومً٠مًمف أسمق ّ
ؾمقري٦م ىمٌؾ قمٝمد اًمقطمدة) ىمٌؾ دظمقًمف قمغم اًمقزير :هؾ شمٕمرف اًمديمتقر ؿمٝمٞمد؟ وُم٤م هل
أيْم٤م) أٟمف يٜمتٛمل إمم طمزب همػم ُمرهمقب
ُمٞمقًمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؟ وم٢من ُم٤م ًمديٜم٤م (وًمدى اًمقزير ً
ومٞمف .وم٘م٤مل ًمف إؾمت٤مذ اًمًٚمٙم٤م ،أٟم٤م أقمرومف ُمٜمذ صمالصم٦م قمنم قم٤م ًُم٤م ٓ ،قمالىم٦م ًمف أسمدً ا سمذًمؽ
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ومقرا ً
أيْم٤م ُمـ صديؼ
ىم٤مئال :وُم٤م ًمديٜم٤م قمٜمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت هل ً
درة ً
احلزب ،وم٠مشمؿ أسمق ّ
يٕمرومف ُمٜمذ ذًمؽ اًمٕمٝمد ،وم٘م٤مل ًمف إؾمت٤مذ اًمًٚمٙم٤م ،أٟم٧م شم٘مّمد أن ُم٤م ًمديٙمؿ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت
درة ،أرضمق
هق ُمـ ومالن (وطمدد ًمف اؾمؿ اًمِمخص) ،هذا رضمؾ ًمف هم٤مي٤مت ...وم٘م٤مل ًمف أسمق ّ
أن شمذيمر ذًمؽ ًمٚمًٞمد اًمقزير وأٟم٧م قمٜمده.
ىمد يٙمقن رأي خم٤مسمرات اإلىمٚمٞمؿ اجلٜمقيب ّذم ىمد شمٖمػم سمٕمد هذه اًمٚم٘م٤مءات ،وم٘مد ُؾم ِّٛمٞم٧م
رائدً ا ًمٓمالب يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ذم جلٜم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمؽمسمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م.
يمثػما ُمـ اًمٓمالب اًمذيـ يم٤مٟمقا وم ّٕم٤مًملم ذم شمٚمؽ إٟمِمٓم٦م
ومم٤م يٚمٗم٧م آٟمتٌ٤مه أن ً
اًمٓمالسمٞم٦م شم٤مسمٕمقا مت ّٞمزهؿ سملم أىمراهنؿ ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ :دريد حل٤مم اًمٗمٜم٤من اًمٙمٌػم اعمٌدع،
وطمٌٞم٥م طمداد قمْمق اًم٘مٞم٤مدة اًم٘مٓمري٦م ،واًمديمتقر ؾمٚمٞمؿ ي٤مؾملم ٟم٤مئ٥م رئٞمس جمٚمس
اًمقزراء ،واًمديمتقر قمغم ه٤مؿمؿ وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،واًمديمتقر حمٛمد قمكم طمقري٦م رئٞمس
ضم٤مُمٕم٦م طمٚم٥م ،واًمديمتقر قمزيز ؿمٙمري ُمدير اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وصالح ىمٝمقضمل (طم٤مًم ًّٞم٤م
قمزيز) حم٤مومظ اًم٘مٜمٞمٓمرة...
يم٤مٟم٧م اًمدؾم٤مئس حت٤مك طمقزم وطمقل اًمديمتقر ـم٤مهر شمرسمدار ،وم٘مد ُُمٜمِ َع ُمـ زي٤مرة ُمٍم
ًم٘مْم٤مء أي٤مم ُمع قمروؾمفُ ،مع أٟمف ظمري٩م اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م ،صمؿ ُؾم ِٛم َح ًمف.
أُم٤م أٟم٤م ،وم٤مىمؽمح قمكم إؾمت٤مذ اًمٜم٤مسمٚمز قمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م إيٗم٤مدي شمًٕم٦م أؿمٝمر ،إمم ٟمقؿم٤مشمؾ
اًم٘مّم٤مع،
سمًقينا ،وصدر ىمرار اإليٗم٤مد .وودقمٜمل ـماليب سمًٝمرة ذم سمٞم٧م أطمدهؿ ذم ّ
اضمتٛمع ومٞمف قمنماتُ ،مٜمٝمؿ وُمـ أصدىم٤مئٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يمثػمي احلْمقر ذم رطمالشمٜم٤م وذم
ٍ
اضمتامقم٤مشمٜم٤م اخل٤مص٦م ،ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ٍ
وصٗم٤مء ٓ شمٜمًك.
ود

 .9تسعة أشفر يف سويرسا
ها
ريمٌٜم٤م اًمٌحر إمم اًمٌٜمدىمٞم٦م سمٌ٤مظمرة إيٓم٤مًمٞم٦م طمديث٦م ومجٞمٚم٦م .اًمت٘مٞمٜم٤م قمغم اًمٌ٤مظمرة ُأ ً
يمثػما
أرُمٜمٞم ً٦م ذم ـمري٘مٝم٤م إمم أُمريٙم٤م ،وًم٘مد شمرك شمراوم٘مٜم٤م أـمٞم٥م إصمر ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ،وذيمرٟم٤م ً
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سمجػماٟمٜم٤م إرُمـ ذم دُمِمؼ .وذم اًمٌٜمدىمٞم٦م أُمْمٞمٜم٤م ؾمقيٕم٤مت ُم٤مشمٕم٦م ُمتٜم٘مٚملم ذم شمرقمٝم٤م
سم٤مجلٜمدول ،وُمـ اًمٌٜمدىمٞم٦م ٟم٘مٚمٜم٤م اًم٘مٓم٤مر إمم ٟمقؿم٤مشمؾ ذم ؾمقينا.
يمً٤مب وزوضمتف روٟمٞمف ،يم٤من أيمثر دظمٚمف
ذم ٟمقؿم٤مشمؾ اًمت٘مٞم٧م اًمِم٤مب احلٚمٌل قمزيز ّ
اًمذي يٕمٞمش ُمٜمف ُمـ يمت٤مسم٦م أـمروطم٤مت اًمديمتقراه ًمِمٌ٤مب قمرب ،طمتك إٟمف شمقىمػ قمـ
سمٕمض اًمٓمالب اعمٍميلم وزوضم٤مهتؿ.
دراؾمتف وقمـ حتْمػم اًمديمتقراه ًمٜمٗمًف .واًمت٘مٞم٧م َ
ً
طم٤مُمال سم٤مسمٜمٜم٤م ـم٤مرق ،ومج٤مءٟم٤م أطمد إظمقاٟمٜم٤م اعمٍميلم ،ويمٜم٧م أؾم٤مقمده
يم٤مٟم٧م زوضمتل
ذم دراؾم٦م اًمٗمٞمزي٤مء ،ودقم٤مٟم٤م ًمزي٤مرة ُمٕمرض اًمزهقر ذم زوريخ ،ويم٤من ذم أواظمر أي٤مُمف،
ومٚمٌٞمٜم٤م اًمدقمقة ؿم٤ميمريـ ،إٓ أن اًمٓمريؼ إمم زوريخ يم٤من يمثػم اعمٜمٕمٓمٗم٤مت ،ويم٤من صدي٘مٜم٤م
ٍ
سمنقم٦م وم٤مئ٘م٦م ًمٞمّمؾ زوريخ ذم اًمٜمٝم٤مر ،وٟمزور اعمٕمرض ذم يقُمف إظمػم ،يقم 18
يًػم
أيٚمقل ُمـ قم٤مم .0848
أدت هذه اًمرطمٚم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م إمم شمقىمػ ٟمٛمق اًمٓمٗمؾ وشمٌ٤مـم٠مت طمريمتف ذم سمٓمـ أُمف
جي٤م ىمٌؾ ايمتامل احلٛمؾ سمثالصم٦م أؿمٝمر أو
ومقًمدشمف ذم  11شمنميـ إول ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤مم ظمد ً
ؿمٝمريـ ،ويم٤من اًمٓمٌٞم٥م حمٛمقد سمرُمدا ذم دُمِمؼ أوص٤مٟم٤م سمتجٜمٞم٥م أُمف اًمتٕم٥م ويمؾ ُم٤م
يره٘مٝم٤م ذم أصمٜم٤مء احلٛمؾ ،ومل ٟمتذيمر وص٤مي٤مه إٓ سمٕمد وىمقع اعمحذور!
قمٛمر زي٤مد ًمدى وٓدة أظمٞمف ـم٤مرق ؾم٧م ؾمٜمقات وٟمّمػ اًمًٜم٦م سمؾ أىمؾ ً
ىمٚمٞمال.
يم٤من ُ
وًمٖمٞم٤مب أُمف ذم اعمًتِمٗمك ،يم٤من يٓمٌخ ًمٜم٤م ذم هذه اًمًـ ،ومٙم٤من يٕمتكم يمرؾم ًّٞم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ
رؤي٦م ُم٤م ذم اًم٘مدر (اًمٓمٜمجرة).
وُمر ًة شمريمٜم٤م أظم٤مه ذم قمٝمدشمف ًمٜمحي قمرض ومٞمٚم ٍؿ ً
ًمٞمال ،ويم٤من زي٤مد خي٤مف ُمـ اًمقطمدة
يمثػما ،وٓؾمٞمام ًمقىمقع أظمٞمف ُمـ
ذم اًمٚمٞمؾ ،ومٕم٤مٟمك ذم اًمً٤مقمتلم اًمٚمتلم همٌٜم٤ممه٤م قمٜمف ً
إرضمقطم٦م ،ويم٤من ٓ يزال ذم دور اًمٜم٘م٤مه٦م سمٕمد احل٤موٜم٦م.
أُم٤م دراؾمتل ذم اعمٕمٝمد ومٙم٤مٟم٧م ذم اًمتٗم٤مقمالت اًمٜمقوي٦م ذم اًمٓم٤مىم٤مت اعمٜمخٗمْم٦م ،ىمدُم٧م
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ٍ
حم٤مضة ذم أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ سمٕمد قمقديت إمم دُمِمؼ ُمـ اإليٗم٤مد .وُمـ أهؿ ُم٤م أومدشمف
ٟمت٤مئجٝم٤م ذم
ذم ٟمقؿم٤مشمؾ ظمؼمشم٤من:
إطمدامه٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ اإلوم٤مدة ُمـ اًمدوري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيٜمام وضمدت ذم اًمدوًم٦م .ومٝمٜم٤مك ذم
ؾمقينا سمريد يتحرك سملم اعمٕم٤مهد وُمرايمز اًمٌحقث ،يٛمٙمِّٜمٜمل هذا اًمؼميد ُمـ اؾمتٕم٤مرة ُم٤م
ؿمئ٧م ُمـ اًمدوري٤مت ُمدة أؾمٌققملم ،صمؿ أقمٞمده سمٜمٗمس ـمري٘م٦م اؾمتٕم٤مرشمف ،إمم ُمريمز اإلقم٤مرة
ذم اًمٕم٤مصٛم٦م سمرن ،اًمتل دمٚمٌف ُمـ ُمٙمتٌ٤مهت٤م أو ُمـ اعمٙمتٌ٤مت اًمًقيني٦م إظمرى.
أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٗمل شمٜمٔمٞمؿ اًمدراؾم٦م ذم اعمٕم٤مهد اًمّمٖمػمة 9وذًمؽ أٟمف ًَماام يم٤مٟم٧م ٟمقؿم٤مشمؾ
صٖمػمة ،وم٘مد ٓ يقضمد ذم اًمّمػ اجل٤مُمٕمل إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٓمالب ،ومٕمٛمد ُمٕمٝمد اًمٗمٞمزي٤مء
اًمّمٗملم إظمػميـ اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ،وم٢مذا يم٤من دور
اظمتّم٤مص ْلم ،ذم
ذم ٟمقؿم٤مشمؾ إمم شمٜم٤موب
َ
ّ
آظمتّم٤مص (أ) ذم هذا اًمٕم٤مم ذم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م ،يٙمقن دور آظمتّم٤مص (ب) ذم اًمًٜم٦م
اًم٘م٤مدُم٦م ذم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م ،ويٙمقن ـمالب (أ) ىمد ارشم٘مقا إمم اًمّمػ اًمراسمع .ومٗمل اًمٕم٤مم
يدرس آظمتّم٤مص (ب) ذم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م وآظمتّم٤مص (أ) ذم اًمّمػ اًمراسمع
اًم٘م٤مدم ّ
وهٙمذا دور ًّي٤م.

وهبذه اًمٓمري٘م٦م يتٛمٙمـ اعمٕمٝمد ُمـ اومتت٤مح ٍ
قمدد ُمـ آظمتّم٤مص٤مت اًمتل هتٛمف سمتٙم٤مًمٞمػ

شمًٞمػم ُمٜمخٗمْم٦م.
أظمذت ُمِمٙمٚم٦م اًمتدظملم شمٌدو زم ذم ٟمقؿم٤مشمؾ ُم٘مٚم٘م٦م ٕول ُمرة ،وم٘مد أ ًَماٛم٧م يب ٟمقسم٦م
روُم٤مشمٞمزم اطمتٚم٧م ُمٗمّمؾ رضمكم اًمٞمنى إُم٤مُمل أو اًمقضمٝمل ،ويم٤مدت شم٘مٕمدين ،سمؾ
ؿمٝمرا
أىمٕمدشمٜمل أي٤م ًُم٤م ،وٟمّمحٜمل اًمٓمٌٞم٥م سم٤مًمتقىمػ قمـ اًمتدظملم ،ومل أشمقىمػ قمـ اًمتدظملم ً
ٍ
سمّمٕمقسم٦م سم٤مًمٖم٦م!
إٓ
ٟمقؿم٤مشمؾ ُمديٜم٦م صٖمػمة ٓ ،يتج٤موز قمدد ؾمٙم٤مهن٤م مخً ً٦م وصمالصملم أًم ًٗم٤م ،ومٙم٤من ٓ سمدّ
ًمزوضمتل ُمـ آؿمتٖم٤مل سمام يٗمٞمده٤م ويٛمأل وىمتٝم٤م ،ومٚمؿ شمر مم٤م يالئٛمٝم٤م ذم ٟمقؿم٤مشمؾ أطمًـ ُمـ
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ٍ
صداىم٤مت محٞمدة ُمع قمدد ُمـ
اخلٞم٤مـم٦م ،وم٤مٟمتًٌ٧م ًمٕمدّ ة دورات ُمتت٤مًمٞم٦م ذم اخلٞم٤مـم٦م ،وسمٜم٧م
اًمًٞمدات يم٤م َشم ٌْٜمَٝم٤م قمدة ؾمٜمقات .وىمد ٓطمٔمٜم٤م أن اًمٜم٤مس ذم اجلزء ذي اًمث٘م٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م
أيمثر أًمٗم ً٦م ُمـ اًمٜم٤مس ذم اجلزء ذي اًمث٘م٤موم٦م إعم٤مٟمٞم٦م.

 .4العودة إىل دمشق وادجؾس األعذ لؾعؾوم
قمدت إمم دُمِمؼ ذم سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين ،ويم٤من جمٚمس اًم٘مًؿ ىمد اطمتٗمظ زم
سمامدة اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ ،وسمام يٛمأل ٟمّم٤ميب اًمتدريز .ويم٤من ىمد اؾمتجدّ ذم أصمٜم٤مء همٞم٤ميب ذم
ٟمقؿم٤مشمؾ إطمداث ومرع ًمٚمٛمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ذم دُمِمؼ ،وآظمر ًمٚمٛمجٚمس إقمغم
ًمرقم٤مي٦م أداب واًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،ومدقمٞم٧م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم أقمامل اعمجٚمس
قمْمقا ذم اًمًٙمرشم٤مري٦م (إُم٤مٟم٦م) اًمٗمٜمٞم٦م .ويمٜمّ٤م ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أقمْم٤مء ُمروان
إقمغم ًمٚمٕمٚمقم
ً
حم٤مؾمـ (حم٤مؾمٜمل ومٞمام سمٕمد) وووم٤مئل طم٘مل وأٟم٤م ُمٕمٝمام .يمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ ذم اعمجٚمس ُمً٤م ًء ُم٤م سملم
وشمقزقمٜم٤م قمٛمؾ جل٤من اعمجٚمس اخلٛمس،
اًمً٤مقم٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمً٤مقم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمغم إىمؾ.
ّ
وجلٜم٦م اعم٘مرريـ (ُم٘مرري اًمٚمج٤من اخلٛمس).
شمِمٛمؾ جل٤من اعمجٚمس اخلٛمس مجٞمع اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وهل جل٤من :إضمٝمزة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وإومراد اًمٕمٚمٛمٞملم ،ووطمدات وُمقوققم٤مت اًمٌحقث ،واًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل،
وآشمّم٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
وشم٘مقم جلٜم٦م اعم٘مرريـ سم٤مًمتٜمًٞمؼ سملم اًمٚمج٤من اخلٛمس ،وذم اعمجٚمس ؾمٌع ؿمٕم٥م قمٚمٛمٞم٦م
شمتقزع آظمتّم٤مص٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وحت٤مل قمٚمٞمٝم٤م ُمقوققم٤مت ُمـ جل٤من اعمجٚمس اخلٛمس
ّ
إلسمداء اًمرأي ومٞمام يٕمرض قمغم ٍّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م مم٤م ي٘مع وٛمـ اظمتّم٤مصٝم٤م.
ذم هذا اًمٜمًٞم٩م اعمتٜم٤مؾمؼ ُمـ اًمٚمج٤من إؾم٤مؾمٞم٦م اًمدائٛم٦م ذم اعمجٚمس وؿمٕمٌف اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
يم٤من قمٚمٞمٜم٤م 9أي قمغم اًمًٙمرشم٤مري٦م اًمٗمٜمٞم٦م ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم اًمًقري ،أن شم٘مقم سمجٛمٞمع ُمٝم٤مم
اعمجٚمس ذم ؾمقري٦م ،وإقمداد يمؾ ُم٤م يٚمزم ًمتحريؽ اًمٚمج٤من اخلٛمسٕ ،ن ُمٝم٤مم أقمْم٤مئٝم٤م ذم
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اًمدوًم٦م ٓ شمؽمك هلؿ ُمتًّٕم٤م ُمـ اًمقىم٧م يٙمٗمل ًمٚمتٗمٙمػم ذم شمِمٖمٞمؾ اًمٚمج٤من قمغم ٍ
وضمف ُمثٛمر.
ً
يم٤مٟم٧م قمالىمتٜم٤م اًمرئٞمًٞم٦م سمٛم٘مرري اًمٚمج٤من ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمع سملم أيدهيؿ ُم٤م ي٘مٜمع اخت٤مذه
ً
ُمًقهم٤مت
ضمدوٓ ٕقمامل اجلٚمً٤مت ،وٟمٕمدّ اًمت٘م٤مرير اعمٚمح٘م٦م سمٙمؾ ضمدول ،يًٌط يمؾ ُمٜمٝم٤م ّ
ـمرح اعمقوقع اخل٤مص ُمـ اجلدول ،وُم٤م ورد سمِم٠مٟمف ُمـ ُمراؾمالت إمم اعمجٚمس ،واًمرأي
اًمذي اختذ سم٤مؾمؿ ُم٘مرر اًمٚمجٜم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م اعمقوقع .إن قمٛمؾ اًمًٙمرشم٤مري٦م اًمٗمٜمٞم٦م ذم
اعمجٚمس ؿمديد اًمتٜمقع وآشمً٤مع ،إٓ أٟمف ُمتٙم٤مُمؾ ،وإن إدراك مجٞمع قمٜم٤مس اًمتٙم٤مُمؾ ٓ
يٙمقن إٓ سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم صقرة ُمٝم٤مم اعمجٚمس ،ومتجٕمٚمٝم٤م واوح ً٦م يم٤مُمٚم ً٦م ُمتً٘م ً٦م ،ومٞمتٛمٙمـ
يمؾ ُمٜم٤مُ ،مـ هذه اًمّمقرة ،إدراك اًمٜم٘مص ذم قمٜم٤مسه٤م ،أو يمِمػ آوٓمراب ذم
شمٙم٤مُمٚمٝم٤م واشمً٤مىمٝم٤م ،وجيد اًمقؾمٞمٚم٦م ٓؾمتٙمامل اًمٜم٘مص أو إصالح آوٓمراب اًمذي
أص٤مهب٤م.
ويم٤من ُمـ أهؿ أقمامًمٜم٤م ذم قمٝمد اًمقطمدة ،ووع ظمٓم٦م قمٚمٛمٞم٦م مخًٞم٦م شمراومؼ اخلٓم٦م
آىمتّم٤مدي٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمًقريً ،مٚمٌحقث وًمألومراد اًمٕمٚمٛمٞملم ًمتٜمٗمٞمذه٤م ذم
اجل٤مُمٕم٤مت وُمرايمز اًمٌحقث وذم اًمتٕمٚمٞمؿ وذم اإلدارات .وهذا يقضم٥م آٟمتٌ٤مه إمم
اًمتداظمؾ سملم اخلٓمط اًمٗمرقمٞم٦م ،وسملم اخلٓمط اخلٛمًٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م واحل٤مًمٞم٦م...
يمثػما ُمـ قمٛمكم ذم اًمتخٓمٞمط ُمع اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ـمٚمٌ٦م اًمًٙمرشمػم اًمٕم٤مم
وًم٘مد أومدت ً
اعمً٤مقمد .ويم٤مٟم٧م اًمٜمٔمرة اًمِمٛمقًمٞم٦م عمٝم٤مم اعمجٚمس وشمدسمػم ؿم١مون شمٜمًٞم٘مٝم٤م وشمّمٜمٞمػ
أوًمقي٤مهت٤م ُمـ أهؿ ُم٤م ايمتًٌتف ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمع اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ اًمًٙمرشمػم
أيْم٤م
اًمٕم٤مم ًمٚمٛمجٚمس ،اًمذي يم٤من ُمٝمٞم ًٌ٤م طمتك ُمـ اًمقزراء اعمريمزيلم ،يمام يم٤من هي٤مب هق ً
وسمٕمض أقمْم٤مء اعمجٚمس .وىمد آٟمس ومٞمٜم٤م اًمًٙمرشمػم اًمٕم٤مم ،قمٜم٤مي٦م ذم دراؾم٦م
سمٕمْمٝمؿ
َ
َ
ُمِمٙمالت اًمٚمج٤من واعمجٚمس ،وُمٜم٤مىمِم٦م إقمْم٤مء ومٞمٝم٤م واإلسار قمغم ىمٜم٤مقم٤مشمٜم٤م وشمٗمٜمٞمد ُم٤م
صحٞمح ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ٍ
ٍ
ٍ
ودىم٦م ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م ،ويمِمػ ظمٗم٤مي٤مه٤م.
سمققمل
يٓمرح وده٤م
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يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م ُمقاىمػ ُمٜم٤مهْم٦م ًمٌٕمض اعمنموقم٤مت اًمتل ـمرطمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمًٙمرشمػم اًمٕم٤مم
ٍ
سم٢مسار قمغم اًمرومض ،وىمد ؾم٤مءه
اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ ،وىم٤مسمٚمٜم٤م حم٤موٓشمف ىمٌقهل٤م،
واًمتٌٍم ،وم٤مؾمتٕم٤من سمٜم٤م
ُمقىمٗمٜم٤م ذم اًمٌداي٦م ،إّٓ أٟمف ُأقمج٥م سمِمج٤مقمتٜم٤م اًمتل يدقمٛمٝم٤م اعمٜمٓمؼ
ُّ
ًمٚمقىمقف ذم وضمف اعمتٕمٜمّتلم ُمـ أقمْم٤مء اعمجٚمس ذم اًم٘م٤مهرة.
شم٤مسم ْٕمٜم٤م ذم قمٝمد آٟمٗمّم٤مل ووع اخلٓمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلٛمً ّٞم٦م وإصالطمٝم٤م ،وإٟمِم٤مء
ٍ
سمحقث ذم اعمجٚمس ،شمًت٘مؾ سمٕمد أن شمٜمِم٠م وشمٜمٛمق وشمّمٌح ىم٤مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم
وطمدات
سمٛمٝم٤مُمٝم٤م .ومٙم٤من ُمـ أهؿ ُم٤م شم٤مسمٕمتف ذم اعمجٚمس اخلٓمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلٛمً ّٞم٦م وشمٓمقيره٤م
ووٕم٧م
وشمٙمقيـ جلٜم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م اًمتل اؾمت٘مٚم٧م وأصٌح٧م هٞمئ ً٦م ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت.
ُ
ويمقن قمغم
ىم٤مٟمقن إطمداصمٝم٤م اًمذي اؿم ُتؼ ُمـ ىم٤مٟمقن ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ِّ
همرار ىم٤مٟمقن اعمريمز.
يم٤مٟم٧م دمرسم٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ذم قمٝمد اًمقطمدة همٜم ّٞم٦م ضمدًّ ا وايمتًٌ٧م ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم
ذم طمٞم٤ميت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلداري٦م ،ذم اًمقزارة ذم شمٜمٔمٞمؿ قمٛمؾ اجل٤مُمٕم٤مت ،وذم ُمريمز اًمدراؾم٤مت
واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وذم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمقير اًمٕمٚمقم واًمت٘م٤مٟم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب.
ٍ
شمٓمقر ذم شمٗمٙمػمي اًمتٜمٔمٞمٛمل
إٟمٜمل أديـ ًمتجرسم٦م اعمجٚمس ذم قمٝمد اًمقطمدة سم٠مهؿ
سمحؼ ،اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ واًمديمتقر
اًمٕمٚمٛمل ،وًمٚمثٜم٤مئل اعمخٚمص ًمٚمقطمدة ّ
ُمّمٓمٗمك ـمٚمٌ٦م .وًم٘مد مجٕمٜمل اًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب ُمرة أظمرى سم٤مًمديمتقر ـمٚمٌ٦م ذم أوائؾ
اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ،إ ّسم٤من شم٠مؾمٞمًف أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ويم٤من اًمديمتقر قمٌد
اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ ىمد شمقوم٤مه اهلل .إٓ أن اًمديمتقر ـمٚمٌ٦م مل يٚمٌ٨م أن شمرك إيم٤مديٛمٞم٦م طملم ُقم ِّلم
ٍ
ُمديرا قم٤مُم٤م ٍ
دوًمٞم٦م ه٤مُم٦م هتتؿ سم٤مًمٌٞمئ٦م ،وم٠مٟمِم٠مه٤م وشمقمم إدارهت٤م أيمثر ُمـ قم٘مد ُمـ اًمزُمـ.
هلٞمئ٦م
ً ً
أيْم٤م اًمٙمثػم ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز وظم٤مص٦م ذم
واٟمت٘مؾ إًمٞمٜم٤م ذم قمٝمد اًمقطمدة ً
اجل٤مُمٕم٤متُ ،مـ ُمثؾ :شمٕمريػ اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٕمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٤مت
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وحتديده سمد ّىم٦م ،ومٌٕمد أن يم٤من ُيٙمتٗمك ُمـ اعمقومد ذم سمٕمض اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤محلّمقل قمغم ديمتقراه
ذم آظمتّم٤مص ،أصٌح اعمجٚمس إقمغم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت هق اًمذي حيدد ٟمقع وذوط
اًمديمتقراه ،ومٝمٜم٤مك ذم ومرٟمً٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ديمتقراه ضم٤مُمٕم٦م وديمتقراه اًمدوًم٦م ،واًمٗمرق
سمٞمٜمٝمام ؿم٤مؾمع.
ىمٌؾ شمٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم ُمـ اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة
ويمثػما ُم٤م يم٤من حيقل
يم٤من يٜمدر أن دمد ذم يمٚمٞم٦م احل٘مقق ُمـ حيٛمؾ ديمتقراه اًمدوًم٦م.
ً
إقمْم٤مء همػم اعم١مهٚملم دون دظمقل إيمٗم٤مء اعم١مهٚملم ًمئال يٜمٙمِمػ قمجزهؿ قمغم اعمأل.
إن شمٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت قمغم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًقري٦م أهنك إُمٙم٤من اًمتالقم٥م،
اًمذي يم٤مٟم٧م هن٤ميتف اطمتج٤مضمٜم٤م ًمدى رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م قمغم ُمنموع ىم٤مٟمقن يٕمٗمل سمٕمض إـمٌ٤مء
اعمقومديـ ُمـ احلّمقل قمغم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل يمام طمدده اعمجٚمس إقمغم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت ،وذًمؽ
سمًٌ٥م إظمٗم٤مىمٝمؿ ذم احلّمقل قمٚمٞمف.

 .3ضابط جمـد
قمكم أن أراضمع ُمديري٦م اًمتجٜمٞمد ذم ُمقوقع
ىمٌؾ ؾمٗمري ُمقومدً ا إمم ؾمقينا ،يم٤من ّ
اخلدُم٦م اإلًمزاُمٞم٦مٟٕ ،مٜمل ُمـ محٚم٦م ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه .وىمد ُؾمٛمح زم سم٤مًمًٗمر ًمتٜمٗمٞمذ ىمرار
اإليٗم٤مد ،قمغم أن أًمتحؼ سم٤مخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م ذم أول دورة شمٌدأ سمٕمد قمقديت ُمـ اإليٗم٤مد.
واًمتح٘م٧م سم٤مخلدُم٦م ُمالز ًُم٤م أول ،ويم٤من قمٚمٞمٜم٤م ذم شمٚمؽ اًمدورة ،أن ٟم٘ميض ُمدة ؿمٝمر ذم يمٚمٞم٦م
وٌ٤مط آطمتٞم٤مط .يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمدورة آظمر دورة وٌ٤مط اطمتٞم٤مط وومؼ اًمٜمٔم٤مم اًم٘مديؿ ،يمٜمّ٤م
ومٞمٝم٤م مخً٦م أو ؾمت٦م وم٘مط ،أٟم٤م واًمديمتقر ـم٤مهر شمرسمدارُ ،مع جمٛمققم٦م ُمـ صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م
صٞم٤مدًم٦م ،يم٤من ُمٜمٝمؿ ؾمٚمٞمؿ ىمقشمكم.
ذم اًمِمٝمر اًمذي ىمْمٞمٜم٤مه ذم ُمدرؾم٦م وٌ٤مط آطمتٞم٤مط ،قمدت ـم٤مًم ًٌ٤م ذم اًمتجٝمٞمز ،أٟمٗمذ
ُم٤م يققمز إًمٞمٜم٤م سمٜمٗمًٞم٦م شمٚمٛمٞمذ ،سمؾ قمدٟم٤م مجٞم ًٕم٤م ـمالب ُمدرؾم٦م صم٤مٟمقي٦م .يم٤من ؾمٚمٞمؿ اًم٘مقشمكم
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ي٘مٚمد اًمرئٞمس ؿمٙمري اًم٘مقشمكم ذم ظمٓمٌف ُمٌتد ًئ٤م سما "هذا يقم ،"...ويدظمؾ قمغم صقشمف ذم
اًمري٤مو٦م سمٕمض اًمٜمِم٤مز اعمْمحؽ ،وذًمؽ رهمؿ سمٚمقهمف إرسمٕملم أو يم٤مد .أطمٌٌ٧م ذم هذا
اًمِمٝمر إطمٞم٤مء ذيمري٤مت اًمتجٝمٞمز ،وىمد قم٤مد إ ّزم ٟمِم٤مط شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ،وأقم٤مد إ ّزم صقت
اعمدرب وإيٕم٤مزاشمف صقت أؾمت٤مذ اًمري٤مو٦م واصؾ طمٚمقاين ذم شمٚمؽ إي٤مم!
ّ
ٍ
دورة ُمـ اًمْمٌ٤مط اعمٝمٜمدؾملم ،يمٜم٤م
اًمت٘مٞم٧م ذم هذا اًمِمٝمر اعمٝمٜمدس أؾمٕمد شم٘مال ذم
يمثػما ُم٤م يتقضمف إمم اعمٓمٕمؿ وسمٓم ّ٤مٟمٞمتف قمغم يمتٗمف ،وؾم٠مًمتف
ٟمٚمت٘مل ذم أوىم٤مت اًمٓمٕم٤مم ،ويم٤من ً
ُمر ًة عم٤مذا شمّمٓمح٥م اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م ُمٕمؽ ،وم٘م٤مل زم جي٥م أن أيمقن ُمًتٕمدً ا ًمٚمًجـٟٕ ،مٜمل
طمتام قمغم اًمٓمٕم٤مم وأرومْمف ،ومٞمًٌ٥م زم ذًمؽ اًمًجـ يقُمل يم ّٚمف ،وم٠مذه٥م إًمٞمف
ؾم٠مقمؽمض ً
وقمام ي١مُمـ سمف سم٘مقة وقمٜم٤مد.
أمحؾ سمٓم٤مٟمٞمتل .يم٤من ؿمديد اعمراس ،يداومع قمـ رأيف ّ
اٟمت٘مٚم٧م ُمـ يمٚمٞم٦م وٌ٤مط آطمتٞم٤مط ،سمٕمد أن أهنٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م دورة اًمٜمٔم٤مم اًم٘مديؿ ،إمم ُمدرؾم٦م
اإلؿم٤مرة ،ويم٤مٟم٧م إدارة اإلؿم٤مرة وُمدرؾمتٝم٤م سم٤مًم٘مرب ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم .اصٓمحٌٜمل أؾمت٤مذٟم٤م
شمقومٞمؼ اعمٜمجد ويمٞمؾ اجل٤مُمٕم٦م عم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمٛمٞمد أمحد زيمل ذم ُمٌٜمك إريم٤من ،وقمرض طم٤مضم٦م
يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم إ ّزم ذم شمدريس اًمٗمٞمزي٤مء ،ومقاومؼ اًمٕمٛمٞمد زيمل قمغم شمدريز ذم اًمٙمٚمٞم٦م.
يمٜم٧م أىميض ّ
ضمؾ وىمتل ذم ُمدرؾم٦م اإلؿم٤مرة ،وأٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٙمٚمٞم٦م ويم٤مٟم٧م قمغم سمٕمد
ٍ
ضمٚمً٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،صمؿ أقمقد
درؾم٤م أو إلدارة
ؽما ًٕم٘مل ً
أىمؾ ُمـ مخًلم ُم ً
إمم اعمدرؾم٦م.
قمكم رء ،ودظمٚم٧م قم٤معمً٤م ضمديدً ا ،ورطمٌ٧م سمام
هرت سم٤مخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م إذ مل يتٖمػم ّ
ًم٘مٞمتف ذم ُمدرؾم٦م اإلؿم٤مرة ،إذ يم٤من قمٚمٞمٜم٤م شمٕمٚمٞمؿ سمٕمض ضمٜمقد إدارة اإلؿم٤مرة اًم٘مراءة
ٍ
دورة ُمت٘مدُم٦م ذم قمٚمقم اإلؿم٤مرة ومقاوم٘مٜم٤م ،أٟم٤م واًمديمتقر
واًمٙمت٤مسم٦م ،صمؿ اؾم ُت ِنمٟم٤م ذم شمٜمٔمٞمؿ
قمج٤من ذم ووع ُمٜمٝم٤مج اًمدورة.
ـم٤مهر شمرسمدار ،وشمٕم٤موٟمّ٤م ُمع اعمٝمٜمدس ّ
يم٤من ُمـ ـمالب هذه اًمدورة اعمت٘مدُم٦م حمٛمد ٟم٤مصٞمػ ،ويم٤من ُمـ ـمالهب٤م ُمالز ٌم طمٚمٌل

064

ىمٞمؾ إٟمف اٟمتحر ًمدظمقل اإلهائٞمٚمٞملم اجلقٓن ذم طمرب قم٤مم  ،0856ويم٤من ًمف ومٞمف ومت٤مة
أطم ٌّٝم٤م وأطمٌتف ،واشمٗم٘م٤م قمغم اًمزواج ،إٓ أن احلرب طم٤مًم٧م دون شمٜمٗمٞمذ ُم٤م اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف...
يم٤من آظمر اًمتٔم٤مهرات اًمٙمؼمى ذم قمٝمد اًمقطمدة ،أؾمٌقع ؿمٌ٤مب اجل٤مُمٕم٤مت ذم
اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،اًمذي أىمٞمؿ ذم دُمِمؼ ذم صٞمػ قم٤مم  ،0850يم٤من أؾمٌق ًقم٤م
ري٤مو ًّٞم٤م صم٘م٤موم ًّٞم٤م اؿمؽمك ومٞمف ؿم٤مسم٤مت وؿمٌ٤مب ُمـ مجٞمع ضم٤مُمٕم٤مت اجلٛمٝمقري٦م.
شمقمم شمٜمٔمٞمؿ إؾمٌقع واإلذاف قمٚمٞمف ويمٞمؾ اجل٤مُمٕم٦م اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ ؾمقيدان،
ويم٤من ىمد ّ
ُمديرا جل٤مُمٕم٦م طمٚم٥م.
طمؾ ذم هذا اعمٜمّم٥م حمؾ إؾمت٤مذ شمقومٞمؼ اعمٜمجد اًمذي ُؾم ّٛمل ً
وىمد ُمٜمح اًمديمتقر ؾمقيدان صالطمٞم٤مت ُم٤مًمٞم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمٚمٍمف قمغم شمٜمٗمٞمذ إؾمٌقع.
يم٤من قمٌد احلٙمٞمؿ قم٤مُمر ىمٌٞمؾ هذا آٟم٘مالب ذم دُمِمؼ ،حي٤مول اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض
اإلصالطم٤مت ذم ؾمقري٦م.
ٍ
اظمتّم٤مص أؾمق ًة سم٤معمٝمٜمدؾملم ،وطم٤موًمٜم٤م
أض ْسمٜم٤م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمٓم٤مًمٌلم سمتٕمقيض
َ
شمقؾمٞمع اإلضاب سمْمؿ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م أداب ،وم٤مؾمتج٤مب ًمٜمدائٜم٤م ومٞمٝم٤م
يمٜم٧م ذم ىمٞم٤مدة اإلضاب رهمؿ صٗمتل اًمٕمًٙمري٦م وذم أوىم٤مت طمرضم٦م،
اًمديمتقر ٟمٌٞمف قم٤مىمؾُ .
و ًُم ٌّل ُمٓمٚمٌٜم٤م وٟمٚمٜم٤م شمٕمقيض آظمتّم٤مص.
اُمتٜمٕم٧م جمٛمققم ٌ٦م ُمـ أقمْم٤مء جمٚمس اًمٙمٚمٞم٦م قمـ طمْمقر اضمتامع
سمٕمد أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وممثؾ هل٤م ذم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م
وويمٞمؾ
قمٛمٞمد ًمٚمٙمٚمٞم٦م
اعمجٚمس وقمٓمٚم٧م اضمتامقم٤مشمف ٟٓمتخ٤مب
ُمع اًمٕمٛمٞمد ،ودقم٤مين وزير اًمؽمسمٞم٦م رؿم٤مد سمرُمدا آٟمذاك ًمٚمتِم٤مور ذم إجي٤مد ٍّ
طمؾ ًمألزُم٦مُ .قم ِّلم
ومحٚم٧م إزُم٦م ،صمؿ ٟم٘مؾ
إؾمت٤مذ وضمٞمف اًم٘مدد قمٛمٞمدً ا ًمٙمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م اعمدٟم ّٞم٦م اجلديدة ُ
اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق ىمدورة ُمـ ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم إمم يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ًمٞمً٤مقمد
ٍ
إؾمت٤مذ اًم٘مدد ،وضمرى ذًمؽ سمٕمد ٍ
وضمٞمزة ُمـ قمقدشمف ُمـ اإليٗم٤مد.
ُمدة
ؿم٤مر َوم٧م ظمدُمتل اإلًمزاُمٞم٦م قمغم هن٤ميتٝم٤م ،ومٓمٚم ٌَ٧م ُمٜمل إدار ُة اإلؿم٤مرة ُمت٤مسمٕم َ٦م اًمتدريس
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ذم اًمدورة سمٕمد اٟمتٝم٤مء ظمدُمتل اإلًمزاُمٞم٦م ،ومٓمٛم٠مٟم٧م اإلدارة سم٠مٟمٜمل ؾم٠مشم٤مسمٕمٝم٤م طمتك اًمٜمٝم٤مي٦م
دون ُم٘م٤مسمؾ.
ذم اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م اإلًمزاُمٞم٦م يم٤من دظمكم اًمِمٝمري ُمـ قم٘مدي ُمع اجل٤مُمٕم٦م وراشم٥م
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ،وم٢مذا أوٞمػ إًمٞمف
ُمالزم أول ذم اجلٞمش ،أيمؼم ُمـ دظمكم
ً
اًمتٕمقيض اًمِمٝمري قمـ قمٛمكم ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم .يّمٌح دظمكم اًمِمٝمري ذم
ُمًتقى دظمؾ إؾم٤مشمذة ً/811/مػمة ؿمٝمر ًّي٤م .إٟمف دظمؾ ُمريح طم ًّ٘م٤م ذم شمٚمؽ إي٤مم .هذا
وؾمج٤مدة صٖمػمة آًمٞم٦م اًمّمٜمع .ويمؿ يمٜم٧م
اًمدظمؾ اًمِمٝمري ُمٙمّٜمٜمل ُمـ ذاء ّسمراد سمردى
ّ
اًمًج٤مدة اًمّمٖمػمة اًمتل ووٕمتٝم٤م ذم ُمٙمتٌل اًمّمٖمػم ،قمٜمدُم٤م زارين اًمديمتقر
ؾمٕمٞمدً ا هبذه
ّ
يقؾمػ اخلقري.
ٍ
وىمدرا.
ٕؾمت٤مذ ُمـ ُمًتقى أؾم٤مشمذيت ذم اجل٤مُمٕم٦م ؾمٜمًّ٤م
ًم٘مد يم٤مٟم٧م زي٤مرشمف هل اًمقطمٞمدة
ً
ًمـ أٟمًك زي٤مرشمف شمٚمؽ ،اًمتل مل أمتٙمـ ُمـ ُمٌ٤مدًمتف ُم٤م ي ِ
ِمٕمر سمت٘مديري اًمٙمٌػم ًمف وهل٤م.
ُ

 .2يف عفد االكػصال
ذم ًمٞمٚم٦م  17أيٚمقل ُمـ ؾمٜم٦م  0850يمٜم٧م و٤مسم ًٓم٤م ُمٜم٤مو ًسم٤م ذم ُمدرؾم٦م اإلؿم٤مرة،
ومتقضمٝم٧م إمم اعمدرؾم٦م ذم أول اًمٚمٞمؾ ،ومٚم٘مٞم٧م قمغم ُمدظمؾ إدارة اإلؿم٤مرة ،وومٞمٝم٤م اعمدرؾم٦م،
ضم٤مًمً٤م وأُم٤مُمف ُمٜمْمدة سم٤مًم٘مرب ُمـ
و٤مسمط اإلدارة اعمٜم٤موب اعمالزم أول ُمقؾمك قمٓم٤م اهلل
ً
ُمدظمؾ اإلدارة ،داظمؾ ؾمقره٤م ،وقمغم اعمٜمْمدة قمٜم٥م ي٠ميمؾ ُمٜمف ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد اًمًالم
ُمٕمتذرا قمـ
وىم٤مل زم سم٢محل٤مح :شمٗمْمؾ ديمتقر ٟمًٝمر وٟم٠ميمؾ ُم ًٕم٤م ُمـ هذا اًمٕمٜم٥م .ومِمٙمرشمف
ً
اًمًٝمر ٕٟمٜمل جي٥م أن أشمٗم٘مد اًمٓمالب.
ىمٚمٞمال ،وإذا سم٤مهل٤مشمػ ّ
أٟمؿ إٓ ً
يرن سم٢محل٤مح ،رومٕم٧م اًمًامقم٦م ،ومٙم٤من اعمالزم أول ُمقؾمك
مل ْ
امجع قمًٙمرك ،وؾمٛمٕم٧م سمٕمض ـمٚم٘م٤مت اًمرص٤مص .ويم٤من ىمد ؿم٤مقم٧م
قمغم اهل٤مشمػ ي٘مقل ْ
خم٤موف ُمـ ىمٞم٤مم قمٌد احلٛمٞمد اًمناج سم٤مٟم٘مالب قمغم قمٌد اًمٜم٤مس.
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إن هي٤من هذه اإلؿم٤مقم٤مت يدل قمغم أن ٟمٔم٤مم اًمقطمدة ىمد شمْمٕمْمع ،وأن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس
ذم ؾمقري٦م شم٘مٌٚم٧م ُمثؾ شمٚمؽ اإلؿم٤مقم٤مت.
واوح٤م ،ومل متض دىم٤مئؼ طمتك ُقمٚمؿ سم٠من اٟم٘مال ًسم٤م
أُم٤م ذم إدارة اإلؿم٤مرة وم٘مد يم٤من اًمقوع
ً
وىمقى ُم٤م يم٤مٟم٧م شمدظمؾ ذم طمً٤مسم٤مت آٟم٘مالسم٤مت
وىمع سم٘مٞم٤مدة قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمحالوي ً
واهلج٤مٟم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ...وهذا يدل قمغم ُم٤م آًم٧م إًمٞمف طم٤مل
اًمٕمًٙمري٦م 9يم٢مدارة اإلؿم٤مرة
ّ
حيس هب٤م اًمِمٕم٥م.
اًمقطمدة ذم شمٚمؽ إي٤مم ُمـ هِم٤مؿم٦م ،يم٤من ّ

ٍ
ظمالف خمٞمػ
ويم٤مٟم٧م اإلؿم٤مقم٤مت َشمٜمً٥م آوٓمراب اًمذي أص٤مب ٟمٔم٤مم اًمقطمدة إمم

دب سملم قمٌد اًمٜم٤مس وقمٌد احلٙمٞمؿ قم٤مُمر .وؾم٤مرت شمٔم٤مهرة ذم سمٕمض ؿمقارع دُمِمؼ هتٚمؾ
ّ
وشمٌتٝم٩م سم٤مٟٓم٘مالب.
وذم وحك يقم  17أيٚمقل أقمٚمٜم٧م ىمٞم٤مدة آٟم٘مالب ُم٤م ُيِمٕمر اًمٜم٤مس سم٠مهن٤م قم٤مدت قمام
يم٤مٟم٧م أقمٚمٜمتف ذم سمالهمٝم٤م إول ،وأهن٤م ُمٕمٜم ّٞم٦م سم٤محلٗم٤مظ قمغم اًمقطمدة ،واٟم٘مٚم٥م اًمتٝمٚمٞمؾ ذم
ٍ
واسمتٝم٤مضم٤م هب٤م ،سمٕمد أن يم٤من سم٤مٟٓم٘مالب قمٚمٞمٝم٤م! وُم٤م
هتٚمٞمؾ ًمٚمقطمدة
اًمتٔم٤مهرة وآسمتٝم٤مج ،إمم
ً
ضمرى ذم إدارة اإلؿم٤مرة يم٤من صقرة قمام ضمرى ذم اًمِم٤مرع.
ومل يٛمض قمغم هذه اًمٗمرطم٦م إٓ سمٕمض اًمقىم٧م طمتك قم٤مدت ىمٞم٤مدة آٟم٘مالب إمم
أيْم٤م.
ُمقىمٗمٝم٤م إول ،وقم٤مد اًمٜم٤مس ُمٕمٝم٤م ذم اًمتٔم٤مهرة ،وذم إدارة اإلؿم٤مرة وهمػمه٤م إًمٞمف ً
شمتٖمػم ُمالحمٝم٤م وقمٌقؾمٝم٤م واسمتً٤مُم٤مهت٤م ُمع سمالهم٤مت
أُم٤م يمٞمػ أُمٙمـ ًمٌٕمض اًمقضمقه أن ّ
ه ُمـ أهار إُمؿ اعمٖمٚمقسم٦م قمغم أُمره٤م.
ىمٞم٤مدة آٟم٘مالب ،ومٝمذا ّ
سمٕمد أن اؾمتت٥م رأي ىم٤مدة آٟم٘مالب قمغم آٟمٗمّم٤مل ،سمدأت شمًقي٦م ذيقل آٟمٗمّم٤مل،
قمكم أن أىمقم هبذه
اًمتل يم٤من أمهٝم٤م دمٛمٞمع اًمْمٌ٤مط اعمٍميلم ُمـ ىمٓمٕم٤مت اجلٞمش ،ويم٤من ّ
اعمٝمٛم٦م ذم إدارة اإلؿم٤مرة .يمٞمػ ؾم٠مىمقم هب٤م؟ سم٤مُٕمس يمٜم٤م ٟم٠مٟمس سمّمحٌتٝمؿ ،وٟمًت٘مٌٚمٝمؿ ذم
سمٞمقشمٜم٤م ُمرطمٌلم هبؿ ،وٓ زاًم٧م صٚم٦م اًم٘مراسم٦م شمّمؾ سمٕمْمٜم٤م هبؿ.
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طم٤موًم٧م إدارة اإلؿم٤مرة شمٚمٓمٞمػ اعمٝمٛم٦م إذ يمٚمٗمتٜمل شمٜمٗمٞمذه٤م ،وم٘مد يم٤من سملم ه١مٓء
اًمْمٌ٤مط اسمـ ظم٤مًم٦م اًمديمتقر ـم٤مهر شمرسمدار ،صدي٘مل وزُمٞمكم ذم اجل٤مُمٕم٦م وذم ُمدرؾم٦م
اإلؿم٤مرة ،إٓ أٟمف يم٤من ذم ُمٝمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم سم٤مًم٘م٤مهرة .اصٓمحٌ٧م
صػ اٟمت٘مد
صػ واطمد ،ووراءٟم٤م و٤مسمط ٍّ
اًمْمٌ٤مط اعمٍميلم ذم ؾمٞم٤مرة يمٜم٧م ُمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م ذم ٍّ
ٍ
واطمد ُمٕمٝمؿ ٕٟمٜم٤م ذم طم٤مًم٦م طمرب!
صػ
ذم ىمٞم٤مدة اعمدرؾم٦م ضمٚمقد ذم ٍّ
مل يٙمـ ًمالٟمٗمّم٤مًمٞملم ؾمٞم٤مؾم ٌ٦م واوح ٌ٦م ىمل ؿم١مون اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وادمف اًمرأي
إلحل٤مق اعمجٚمس إقمغم ًمرقم٤مي٦م أداب واًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م سمقزارة اًمث٘م٤موم٦م،
ٍ
ًمٖم٤مي٤مت ؿمخّمٞم٦م ،إلحل٤مق اعمجٚمس
ودقم٤م سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم
سمتٚمؽ اًمقزارة قمغم همرار اعمجٚمس إقمغم ًمرقم٤مي٦م أداب واًمٗمٜمقن ...ويم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م
شمٜمٔمٞمٛمل ذم ووع همػم
ٟمٕمقل قمغم قمٛمؾ
ىمّمػمة وسم٤مهت٦م رسمحٝم٤م آٟمتٝم٤مزيقنٟٕ ،مٜم٤م يمٜمّ٤م ٓ ِّ
ٍّ
ُمًت٘مر ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م .و ُأحلؼ اعمجٚمس سمقزارة اًمث٘م٤موم٦م .إٓ أن اًمقزارة واًمقزير يم٤مٟم٤م يٓمٛمح٤من
ٍّ
ٓؾمت٘مرار اعمجٚمًلم ومٞمٝم٤م.
ٍ
سمح٨م
َؾم ٕم٧م اًمقزارة ًمت٘مديؿ يمؾ ُم٤م يٓمٚمٌف اعمجٚمس ُمـ ظمدُم٤مت ،وم٠مٟمِم٠مٟم٤م ومٞمف وطمدة
قمٚمٛمل ذم إًمٙمؽموٟمٞم٤مت اًمٓمػمان ،وطمّمٚمٜم٤م قمغم سمٕمض اًمدقمؿ ُمـ اًم٘مقى اجلقي٦م،
يمٙمٚمٞمًؽموٟم٤مت ُمًتٝمٚمٙمف ...يمٜم٤م ذم هذه اًمقطمدة صمالصم٦م :قمٌد اًمرزاق ىمدورة وسم٤مؾمؾ طم٘مل
وأٟم٤م ُمٕمٝمام .ويم٤من اعمٝمٜمدس سم٤مؾمؾ ي١مدي اخلدُم٦م اإلًمزاُمٞم٦م ،وطم٤مل قمدم احلّمقل قمغم
اًمتجٝمٞمزات اًمالزُم٦م ،أو قمغم متقيؾ ذائٝم٤م إمم شمقىمػ هذه اًمقطمدة قمـ قمٛمٚمٝم٤م .وهذا
يٕمقد إمم همٞم٤مب رؤي٦م واوح٦م ٕمهٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت آىمتّم٤مدي٦م
وآضمتامقمٞم٦م .وهٙمذا قم٤مد اعمٝمٜمدس سم٤مؾمؾ إمم أُمريٙم٤م سمٕمد اٟمتٝم٤مء ظمدُمتف اإلًمزاُمٞم٦م،
ُمٕم٤مرا جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد.
وؾم٤مومرت أٟم٤م إمم اًمري٤مض ً
وسمدأت ُمٕمريم٦م ضمديدة ذم طمٞم٤ميت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،ومٌٕمد ُمرور مخس ؾمٜمقات قمغم شمٕمٞمٞمٜمل
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اعمدرس ذم هذه اًمقفمٞمٗم٦م ،شم٘مدُم٧م
ُمدرؾم٤م ،وهل اعمدة اًمدٟمٞم٤م اًمتل جي٥م أن ي٘مْمٞمٝم٤م
ّ
ً
ٍ
ٍ
ُمً٤مقمد ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،ومٚم٘مٞم٧م شمٕمٜمّ ًت٤م وُمٕم٤مرو٦م ُمـ
أؾمت٤مذ
ًمٚمؽمومٞمع إمم وفمٞمٗم٦م
رئٞمس اًم٘مًؿ ٕؾمٌ٤مب شمٕمقد إمم ُمقاىمٗمل ُمـ سمٕمض شمٍموم٤مشمف ذم ىمْم٤مي٤م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمذ يمٜم٧م
ـم٤مًم ًٌ٤م  ،واوٓمررتً ،متّمحٞمح صقريت اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمٌٕمض أقمْم٤مء جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ،إمم
زي٤مرة ٍ
ُمقىمػ جمٚمس اًمٙمٚمٞم٦م وُم١مازرشمف اًم٘مقي٦م،
قمدد ُمٜمٝمؿ ،وؾم٤مقمدين قمغم يمً٥م ىمْم ّٞمتل
ُ
ِ
ٌ٤مع رئٞمس اًم٘مًؿ اًمِمخّمٞم٦م.
وُمٕمروم ُ٦م أهمٚم٥م أقمْم٤مء جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ـم َ
ٍ
ٍ
ٕم٤مرض هل٤م ،ويم٤من قمغم
ُم١ميد ًم٘مْمٞمتل و ُُم
وُمع ذًمؽ ،وم٘مد اٟم٘مًؿ جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م إمم
رأس اًمٗمريؼ اعم١ميد اًمديمتقر ؾم٤مُمل اًمدرويب ،ويم٤من ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين قمغم رأس اًمٗمريؼ
اعمٕم٤مرض .ومل جيدْ رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م اًمديمتقر أمحد اًمًامن ـمري٘م٦م ًمتؼمئ٦م ٟمٗمًف ُمـ شمٌٕم٤مت
قمزة
ظمػما ُمـ اًمتٖم ُّٞم٥م وقمدم دقمقة اعمجٚمس ،مم٤م ضمٕمؾ اًمديمتقر إؾمامقمٞمؾ ّ
هذه "اًمقرـم٦م" ً
ىمرارا
ويمٞمؾ اجل٤مُمٕم٦م ،يتقمم دقمقة اعمجٚمس ًمٚمٜمٔمر ذم ُمقوقع شمرومٞمٕمل ،واختذ اعمجٚمس ً
سمؽمومٞمٕمل سم٠مهمٚمٌٞم٦م سمًٞمٓم٦مُ .مٜمذ شمٚمؽ إي٤مم ووٕمٜمل إؾمت٤مذ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين ذم زُمرة همػم
اعمريض قمٜمٝمؿ ،قمغم اًمرهمؿ مم٤م يمٜم٧م أًم٘م٤مه سمف ُمـ آطمؽمام اًمذي يم٤من ُمٜمل اقمؽما ًوم٤م سمٛمٙم٤مٟمتف
ِّ
ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
ٍ
ٍ
ُمً٤مقمد سم٤مًمٜمج٤مح ،سمٗمْمؾ شمٙم٤مشمػ ومئ٦م
أؾمت٤مذ
اٟمتٝم٧م ُمٕمريم٦م شمرومٞمٕمل إمم وفمٞمٗم٦م
اًمت٘مدُمٞملم ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ،واعمقىمػ اًمرصلم ًمٌٕمض َُمـ
ُصٜمِّٗمقا حم٤مومٔملم يم٤مٕؾمت٤مذ حمٛمد اعمٌ٤مرك ،اًمذي يم٤من قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم شمٚمؽ إي٤مم،
واًمذي ـمٚم٥م ُمٜمل ٟمًخ ً٦م ُمـ أُمٚمٞمتل ذم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ ًمٕمٚمف يًتٗمٞمد مم٤م طمدصمتف قمٜمف ذم
حم٤مضاشمف قمـ اًمٕم٘مٞمدة.
صمؿ ُم٤م هل إٓ أي٤مم ،ىميض سمٕمده٤م قمغم طمٙمؿ آٟمٗمّم٤مًمٞملم سم٤مٟم٘مالب اٟمتٝمك إمم شمًٚمٞمؿ
احلٙمؿ شمدرجي ًّٞم٤م حلزب اًمٌٕم٨م .ويم٤مٟم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىمد ىمررت ختٗمٞمػ
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ؾمٞمٓم رة اعمٍميلم قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ ،وـمٚمٌ٧م ُمـ احلٙمقُم٦م اًمًقري٦م إقم٤مرهت٤م سمٕمض أقمْم٤مء هٞمئ٦م
ُمٕم٤مر ْيـ جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد
اًمتدريس ،ومت٘مدُم٧م ُمع اًمزُمٞمؾ اًمديمتقر صالح أمحد ًمٚمٕمٛمؾ َ
سم٤مًمري٤مض.
دوم َٕم ٜم٤م إمم هذه اًمتجرسم٦م داومٕم٤من :حتًلم أوو٤مقمٜم٤م اعم٤مدي٦م ،وزي٤مرة اًمدي٤مر اًمتل اٟمتنم
وٟمٛم٧م وشمٓمقرت ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمًتقى اًمذي يم٤من ومٞمف سمالهم٦م
ُمٜمٝم٤م اإلؾمالمَ ،
اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمجزات اإلؾمالم.
اؾمتِم٤مرٟم٤م وزير اًمؽمسمٞم٦م اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد سمِم٠من حتديد ُمدة اإلقم٤مرة ،ومٙم٤من رأيٜم٤م
أن ُيٙمتٗمك سمجٕمٚمٝم٤م ؾمٜمتلم ًمٞمت٤مح عمـ يريد ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،وىمد
ٟمٙمقن اًمقطمٞمدَ يـ سملم اعمٕم٤مريـ اًمذيـ قم٤مدوا سمٕمد ؾمٜمتلم ُمـ اإلقم٤مرة.

معارا جلامعة ادؾك سعود
 .1إىل ادؿؾؽة العربقة السعودية ً
أقمددٟم٤م ُم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف ذم ؾمٗم رٟم٤م ،ورضمقت اًمّمديؼ اًمزُمٞمؾ اًماديمتقر ـما٤مهر شمرسمادار
أن يتٗم٘مد اًمٌٞم٧م يمٚمام ؾمٛمح٧م ًمف أوىم٤مشمف .ويم٤من صدي٘مف اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم ىماد قمُا ِّلم
وسمح٤مضم٦م إمم ٍ
ٍ
سمٞم٧م ومجٛمٕمٜمال سماف
قمْمقا ذم اهلٞمئ٦م اًمتدريًٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م أداب ،وهق قم٤مزب
ً
اًمديمتقر ـم٤مهر وشمٕم٤مرومٜم٤م وأقمرشمف اًمٌٞم٧م وطمٚم٧م ُمِمٙمٚمتل وُمِمٙمٚم٦م ؾمٙمٜمف ،ويم٤مٟم٧م شمٚماؽ
سمداي٦م شمٕم٤مرومٜم٤م.
وقمٛمل،
ىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اًمٌٞم٧م ًمٚمديمتقر ؿم٤ميمر ؾم٤مومرت ُمع إهة ٕو ِّدع أُمل وإظمقيت ِّ
ُمرا ،وم٘مد ـمٚمٌ٧م ُمٜمل شم٠مضمٞمؾ ؾمٗمري إمم اًمًٕمقدي٦م إمم اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ ،ومٚمام
ومٙم٤من وداع أُمل ًّ
أقمٚمٛمتٝم٤م أين وىمٕم٧م قم٘مدً ا ُمع اجل٤مُمٕم٦م ٓ سمد ُمـ اًمقوم٤مء سمف ىمٗمزت دُمٕمت٤من ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ؾمٙمٜمت٤م
اعمر سمًٝمرة ذم ىمٚمٕم٦م ؾمٛمٕم٤من ٓ شمٜمًك.
ذم ىمٚمٌل .وطم٤مول إظمقيت شمٚمٓمٞمػ آصم٤مر هذا اًمقداع ّ
قمدٟم٤م إمم دُمِمؼ ًمٜمجٛمع أُمتٕمتٜم٤م وٟمً٤مومر إمم اًمري٤مض وٟمؽمك اًمٌٞم٧م ذم ٍ
أيد أُمٞمٜم٦م ُمع
اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم.
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طمٓم٧م اًمٓم٤مئرة اًمتل ٟم٘مٚمتٜم٤م ُمـ دُمِمؼ إمم اًمري٤مض ذم ُمٓم٤مر اًمٔمٝمران ،وهٜم٤مك شمقضمٝمٜم٤م
إمم ُمٙم٤من ذم اعمٓم٤مر ًمالؾمؽماطم٦م ىمٌؾ ُمت٤مسمٕم٦م رطمٚمتٜم٤م إمم اًمري٤مض .أذيمر أن اهلقاء احل٤مر
اؾمت٘مٌٚمٜم٤م ُمٜمذ ُمرورٟم٤م سمٌ٤مب اًمٓم٤مئرة ذم اًمٔمٝمران ،ومٙم٠مٟمٜم٤م ٟمًتٕمد ًمٚمٛمرور ىمٌ٤مًم٦م شمٜمّقر،
وؿمٕمرٟم٤م سم٤مًمٕمٓمش ،وم٘مٚمٜم٤م ٟمرشمقي ومقر دظمقًمٜم٤م آؾمؽماطم٦م ،وشمقضمٝم ُ٧م ُمٜمذ دظمقهل٤م أؾم٤مل
صٜمٌقرا آظمر ومٙم٤من ُم٤مؤه ً
مم٤مصمال ذم
قمـ اعم٤مء ،وومتح٧م اًمّمٜمٌقر وإذا اعم٤مء طم٤مر ،ومتح٧م
ً
طمرارشمف ،وىمٌؾ أن أشمقضمف إمم صم٤مًم٨م ،ىم٤مل زم أطمد اعمقفمٗملمُ ٓ ،شمتٕم٥م ٟمٗمًؽ اعم٤مء هٜم٤م
يم٤مهلقاء ،يمالمه٤م طم٤مر.
قمدٟم٤م إمم اًمٓم٤مئرة وشم٤مسمٕمٜم٤م هب٤م رطمٚمتٜم٤م إمم اًمري٤مض ،وُمـ اعمٓم٤مر ٟمُ٘مٚمٜم٤م إمم ومٜمدق اًمٞمامُم٦م،
ُمٞم٤مه٤م هم٤مزي ً٦م ُمٚمقٟم ً٦م ُمـ أصٜم٤مف اًمٙمقٓ
ومتٜمٗمًٜم٤م ومٞمف ُمؾء صدورٟم٤م ،وذسمٜم٤م وارشمقى أـمٗم٤مًمٜم٤م ً
ً
حي٤م،
ُم٘مٌقٓ
وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م .وذم اعمً٤مء اضمتٛمٕمٜم٤م ذم طمدي٘م٦م اًمٗمٜمدق ويم٤من اهلقاء
ّ
واجلق ُمر ً
وحتٞمط سمٜم٤م إزه٤مر واخلية ،وزادٟم٤م صقت أم يمٚمثقم همٌٓم ً٦م ذم أهمٜمٞمتٝم٤م اجلديدة "أٟم٧م
قمٛمري" اًمتل حلّٜمٝم٤م حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب ،وم٢مذا اظمتٚمط صقهت٤م سم٠مصقات أوٓدٟم٤م وهؿ
حيقُمقن طمقًمٜم٤م وسملم إزه٤مر يم٤مًمٗمراؿم٤مت ،مل يٕمد ذم شمّمقرٟم٤م أؾمٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م مم٤م ٟمحـ ومٞمف.
ٍ
ٍ
ٍ
واؾمٕم٦م اؾمت٠مضمرٟم٤مه٤م ،وؿمٖمؾ يمؾ ُمٜم٤م أطمد
أروٞم٦م
دارة
اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ اًمٗمٜمدق إمم
ضمٜم٤مطمٞمٝم٤م ،وُمٜمٝم٤م اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ٟمِم٤مرك ؾمٙم٤من اًمري٤مض احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م .اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم "اًمديرة"،
ومٗمٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م يقضمد ُمـ اًمٗمقايمف واخلْم٤مر ،شمٌ٤مع سمٛم٘م٤مدير يمٌػمة ،يمام ذم ؾمقق اهل٤مل ذم اعمدن
اًمٙمٌػمة .ويمٜمّ٤م إذا ُم٤م وصٚمٜم٤م اًمدار َة شمريمٜم٤م ًمزوضمتٞمٜم٤م اىمتً٤مم ُم٤م اؿمؽميٜم٤مه.
٥م ،وهق ُمـ اًمزواطمػ يِمٌف اًمتٛمً٤مح،
ذم اًمديرة رأيٜم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس يٌٞمٕمقن اًمْم ّ
ؽما ي٠ميمٚمف سمٕمْمٝمؿ .ومم٤م ضمرى ُمٕمٜم٤م هٜم٤مك أن صالح ؾم٠مل سم٤مئ ًٕم٤م
ـمقًمف زه٤مء صمالصملم ؾمٜمتٞمٛم ً
ٍ
طم٤مضم٦م ُم٤م ،ومٚمؿ يروف صمٛمٜمٝم٤م ومؽمك اًمٌ٤مئع وحلؼ يب ،إٓ أن اًمٌ٤مئع ٟم٤مداه ً
ىم٤مئال "وًمد"،
قمـ
شم٤مسمٕمٜم٤م اًمًػم ،وطمًٌٜم٤م أٟمف يٜم٤مدي ً
ـمٗمال همػم سمٕمٞمد قمٜمف ،ومٚمحؼ سمٜم٤م وهق يٜم٤مدي وًمد وًمد،
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وم٤مًمتٗم٧م صالح ،وعم٤م مل ير وًمدً ا ىمري ًٌ٤م ُمٜمف ىم٤مل ًمف "أٟم٤م وًمد!" ،وىمد شمٖمػمت ُمالحمف وسمدا
اًمٖمْم٥م ذم ٟمؼمات يمالُمف وشم٘م٤مـمٞمع وضمٝمف ،وأدرك سمٕمض اًم٘مريٌلم ُمٜمّ٤م أن ؾمقء شمٗم٤مهؿ
ٍ
وىمع سملم صالح واًمٌ٤مئع ،وم٤مىمؽمب ُمٜم٤م ً
رضمؾ ٓ
ىم٤مئالٟ :مٓمٚمؼ هٜم٤م يمٚمٛم٦م (وًمد) قمغم يمؾ
ٟمٕمرومف ،أُم٤م إـمٗم٤مل قمٜمدٟم٤م ومٝمؿ "اًمٌزورة" وم٤مٟمٗمرضم٧م أؾم٤مرير صالح.
يم٤مٟم٧م مجٞمع ـمرىم٤مت وؿمقارع اًمري٤مض ظم٤مًمٞم ً٦م ُمـ إرصٗم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ؿم٤مرع اًمقزير.
اعمٓمققمقن" ُمـ مج٤مقم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وظم٤مص ً٦م
وجيقب ؿمقارقمٝم٤م " ِّ
يتٕمروقا سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمتدظملم عمـ ِّ
يدظمـ ذم
ذم أوىم٤مت اًمّمالة ،وه١مٓء يٛمٙمٜمٝمؿ أن ّ
اًمٓمرىم٤مت ُمتحد ًي٤م اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمتدظملم ُمـ اعمٜمٙمرات أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمٝم٤م.
أُم٤م اخلدُم٤مت اًمّمحٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ،وإـمٌ٤مء ذم قمٞم٤مداهتؿ اخل٤مص٦م سملم ىمٚمٞمؾ
ٍ
اخلؼمة ،وٓ ٍ
سمٜم٤مزًم٦م أص٤مسم٧م أٟمٗمف وأذٟمٞمف،
ُمٌ٤مل سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس .وىمد أصٞم٥م اسمٜمل ـم٤مرق هٜم٤مك
جي٤م ،ومقصػ ًمف اًمٓمٌٞم٥م ُمْم٤م ًدا طمٞمق ًّي٤م ؿمديدً ا وهق مل يتؿ اخل٤مُمً٦م
ويم٤من ىمد وًمد ظمد ً
وم٠مص٤مب ؾمٛمٕمف ،ويم٤مد ي٘ميض قمغم ؾمٛمٕمف يمٚمف.
إٓ أن اًمري٤مضُ ،م٤م سملم ُمٜمتّمػ اخلريػ وأواظمر ومّمؾ اًمِمت٤مء شمّمٚمح أن شمٙمقن
ُمِمتك قم٤معم ًّٞم٤م ٓقمتدال اًمٓم٘مس واٟمتِم٤مر إزه٤مر ذم احلدائؼ ،سم٤مؾمتثٜم٤مء أؾمٌققملم ىمد يٙمقن
اًمٓم٘مس ذم أصمٜم٤مئٝمام سم٤مر ًدا .وهل ؿمديدة اجلٗم٤مف.
ذم أواظمر آذار ُمـ هذا اًمٕم٤مم قم٤مم  0853وصٚمتٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ أظمل إسمراهٞمؿُ ،مـ
طمٚم٥م ومنرت هب٤م ،ويم٤مٟم٧م أول رؾم٤مًم٦م شمّمٚمٜمل ُمـ ؾمقري٦م .وُم٤م أن ومتح٧م اًمرؾم٤مًم٦م
وذقم٧م أىمرؤه٤م ،طمتك يم٤مٟم٧م دُمققمل دمري قمغم ظمدّ يً .م٘مد شمقومٞم٧م أُملُ ،م٤م يم٤من خيٓمر
أطم٩م ُمٕمٝم٤م شمراوم٘مٝم٤م أظمتل اًمٙمؼمى وم٤مـمٛم٦م،
سمٌ٤مزم أن اعمقت ىمري٥م ُمٜمٝم٤مً .م٘مد وقمدهت٤م أن ّ
ٟمح٩م ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم ظمػم ًمٜم٤م ،إذ أيمقن أيمثر ُمٕمروم٦م
ويمٜم٧م أر ِّدد ذم اًمري٤مض ذم ٟمٗمز أن ّ
سم٤معمٛمٚمٙم٦م وأين ً
طم٤مٓ .اًمٞمقم اشمّْمح زم أن أُمل مل شمٓمٚم٥م ُمٜمل أن أسم٘مك ذم ؾمقري٦م قم٤م ًُم٤م إٓ
سمدٟمق إضمؾ.
ًمِمٕمقره٤م ّ
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ٓ أذيمر يمٞمػ أُمٙمٜمٜمل اًمًٗمر إمم سمػموت ذم صٌ٤مح اًمٞمقم اًمت٤مزم ،شمريم٧م زوضمتل
وإوٓد وؾم٤مومرت إمم سمػموت ،وُمـ سمػموت سمٜمٗمس اًمٞمقم إمم دُمِمؼٕ ،ؾمتٓمٚمع ُمٜمٝم٤م
إوو٤مع إُمٜمٞم٦م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م أطمداث مح٤مه ذم طمدّ هت٤م ،ؾمٛمٕمٜم٤م هب٤م ذم اًمري٤مض ،إٓ أٟمٜمل ُم٤م
يمٜم٧م أفم ّـ أهن٤م سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٕمٜمػ ُم٤م ي١مدي إمم ىمٓمع ـمريؼ دُمِمؼ طمٚم٥م ،وم٤مشمّمٚم٧م ه٤مشمٗم ًّٞم٤م
سم٠مظمل إسمراهٞمؿ اًمذي طم٤مول ُمقاؾم٤ميت وٟمّمحل سم٤مًمٕمقدة إمم اًمري٤مض .اٟمتٔمرت ذم دُمِمؼ
ًمٞمٚم٦م أظمرى ،ومٜمّمحٜمل ضم٤مري وصدي٘مل أدهؿ اًمًامن سم٤مًمٕمقدة.
قمدت إمم سمػموت ٕٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمري٤مض ،وذم اًمؼمج ذم سمػموت يمثػم ُماـ اًمٜمًاقة
يٌٕمـ سمٕمض اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م أو سمٕمض طم٤مضما٤مت اًمٌٞماقت ،وذم ـمري٘مال إمم ُمٙمتا٥م ذيما٦م
يمثػما أُمل ،ومٙمٜم٧م أطمقم طمقهل٤م وأسمٙمل إهن٤م شمِمٌف أُمل،
اًمٓمػمان عمح٧م ؾمٞمدة سمٞمٜمٝمـ شمِمٌف ً
ومٝمؾ يم٤مٟم٧م أُمل طم ًّ٘م٤م هل اًمتل شمراءت زم هٜما٤مك؟ واًمٖمريا٥م أن اًمًاٞمدة شمٕم٤مـمٗما٧م ُمٕمال
واسمت ّٚم٧م قمٞمٜم٤مه٤م سم٤مًمدُمقع .ومؽميمتٝم٤م واسمتٕمدت قمٜمٝم٤م ً
ىمٚمٞمال ،وقمدت أشم٠مُماؾ وضمٝمٝما٤م ضمٞمادً ا،
ٍ
ظمٓمقات صمؿ أقمقد ،وٓ أذيمار يمٞماػ شمريمتٝما٤م وشم٤مسمٕما٧م ـمري٘مال إمم اعمٙمتا٥م وُمٜماف
أظمٓمق
إمم اعمٓم٤مر...
يم٤مٟم٧م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ؿم٤مرع ا َعم َٚمز ،وىمد حتقًم٧م ومٞمام سمٕمد إمم ٟمقاة ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمٌٜم٤مت .يمٜم٧م
أٟم٤م وصالح اًمًقري ْلم اًمقطمٞمديـ ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،سملم مج ٍع ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس
ٍ
وىمٚم٦م ُمـ اًمًٕمقديلم واًمٕمرب اعمِم٤مرىم٦م ،اًمذيـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر
اعمٍميلم،
جمدي اًمِمقا رئٞمس ىمًؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ذم اًمري٤مض وؾم٤مسم ً٘م٤م ذم دُمِمؼ.
حمي
ُ
رئٞمس ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء ،ويمٜم٧م قمْمق اهلٞمئ٦م اًمتدريًٞم٦م اًمقطمٞمد ومٞمف ،ي١مازرين ِّ
يمٜم٧م َ
وحميان ُمٍمي٤من يت٘مٜم٤من قمٛمٚمٝمام .ويم٤من رئٞمس ىمًؿ اًمري٤موٞم٤مت ً
زُمٞمال
ؾمٕمقدي ذيمل
ِّ
ُمٍم ًّي٤م وُمٕمف ذم اًم٘مًؿ اًمديمتقر صالح أمحد وزُمٞمؾ قمراىمل.
أُماا٤م اًمٓمااالب ومٙماا٤من قمااددهؿ ذم اًمّمااػ اًمراسمااع مخًاا٦م ذم اًمٗمٞمزياا٤مء وواطمااد وم٘مااط
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ذم اًمري٤موااٞم٤مت .أذيماار أن سماالم ـمااالب اًمّمااػ اًمث٤مًماا٨م ذم اًمٗمٞمزياا٤مء ـم٤مًماا٥م مجااع صااقر
اًمٙمًقر وووع اعمجٛمقع صقرة طم٤مصؾ مجٕمٝم٤م ،ومجع اعمخ٤مرج وووع جمٛمققمٝم٤م خمرج
طم٤مصؾ اجلٛمع.
ذم أؾم٤مسمٞمع ىمٚمٞمٚم٦م ىمٗمز ُمقىمٕمٜم٤م ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب إمم اًمّمدارة ،وشم٘مدم ُمًتقاهؿ سمخ ًٓم٤م
هيٕم٦م ،وىمد عمًٜم٤م ذم أيمثرهؿ ً
إىمٌ٤مٓ ؿمديدً ا قمغم اًمٕمٚمؿ ،وم٤مؾمتج٤مسمقا ًمزي٤مدة قمدد ؾم٤مقم٤مت
اًمدوام ومٌٙمّرٟم٤م ؾم٤مقم ً٦م ذم اًمّمٌ٤مح وُمددٟم٤م اًمدوام اًمٞمقُمل إمم ُم٤م سمٕمد صالة اًمٕمٍم ،ومٌٚمٖمٜم٤م
سمٓمالسمٜم٤م ذم اًمري٤مض وهؿ ىم ّٚم٦مُ ،مًتقى ـمالسمٜم٤م ذم دُمِمؼ ،سمٕمد أن يم٤مٟمقا سمٕمٞمديـ ضمدًّ ا قمٜمف.
ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أٟمٜمل اصٓمحٌ٧م ُمٕمل إمم دُمِمؼ ،أؾمئٚم٦م اًمٗمٞمزي٤مء اًمتل ـمرطمتٝم٤م ذم
قم٤مُمٜم٤م اًمث٤مين قمغم ـمالب اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ذم اًمري٤مض ،وـمرطمتٝم٤م قمغم ـمالب اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م
ذم دُمِمؼ ،ومٙم٤من ُمًتقى ُمٕم٤مجلتٝمؿ هل٤م ؾمٞم ًئ٤م .ومٗمل ؾمٜمتلم دراؾم ّٞمتلم أطمرز اًمٓمالب
اًمًٕمقديقن شم٘مد ًُم٤م ُمرُمق ًىم٤م ،وشمراضمع ُمًتقى اًمٓمالب اًمًقريلم شمراضم ًٕم٤م سم ّٞمٜمً٤م حمز ًٟم٤م.
أطمٌٌٜم٤م ـمالسمٜم٤م ذم اًمري٤مض ،يمام أطمٌٌٜم٤م ـمالسمٜم٤م ذم دُمِمؼ ،وٟم ّٔمٛمقا ًمٜم٤م ذم اًمري٤مض طمٗمالت
ودا ٍع ذم اجل٤مُمٕم٦م وذم سمٞم٧م أطمد اًمٓمالب.
اؾمت٘مٌ َٚمٜم٤م ذم اًمري٤مض اًمديمتقر أمحد اًمًامن ،ويم٤من ىمد شمرك رئ٤مؾم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،ويم٤من
شمرطمٞمٌال سمف ،وُمٔم٤مهر آطمؽمام ذم اؾمت٘مٌ٤مًمف ،شمٜم٤مىمض ُمقىمٗمف ُمٜمّل وهت ّرسمف ُمـ مجع جمٚمس
اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم شمرومٞمٕمل .ورطمٌ٧م سم٠مؾمت٤مذي ذم اًمتجٝمٞمز اعمٝمٜمدس قمٌد اًمرمحـ محقي
هح ُمـ وفمٞمٗمتف
ويمٚمٗمتف قمد ًدا ُمـ اًمً٤مقم٤مت ًمتدريس اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،ويم٤من ىمد ُ ّ
ُمًتِم٤مرا.
ُمٕم٤مو ًٟم٤م ًمقزير اًمّمٜم٤مقم٦م ذم دُمِمؼ ،واؾمت٘مٌٚمتف ذيم٦م يمٝمرسم٤مء اًمري٤مض
ً
ٍ
قمدد ُمـ ظمػمة اًمًقريلم اًمذيـ يمٜم٧م أـمٛمح
ٕمرف إمم
وأشمٞمح زم ذم اًمري٤مض اًمت ّ
ًمٚمتٕمرف إًمٞمٝمؿ قمـ ىمرب ،يم٤مًمّمديؼ حمٛمد ظمػم وم٤مرس ،اًمٙمريؿ اخلٚمؼ ،يمريؿ اًمٞمد
واًمٚمً٤من ،وقم٤مصؿ سمٞمٓم٤مر اًمٚمٖمقي اًمٕم٤ممل اًمٕمٗمٞمػ اعمتقاوع.
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ومجٕمتٜم٤م اًمري٤مض سم٠مصدىم٤مء خمٚمّملم يم٤مًمِم٤مقمر أمحد إسمراهٞمؿ قمٌد اهلل ،واإلذاقمل اًمِم٤مقمر
ُمٜمػم إمحد اسمـ سمدوي اجلٌؾ ،واعمث٘مػ اعمرهػ حمٛمد قمكم ذيػ ،وقمزة طمًـ ،وأمحد
أيْم٤م سم٤مًمديمتقر زهػم اًمٌ٤مسم٤م وأهشمف ،وهق
هالل زيـ اًمديـ ،ووم١ماد ُمٕمال وأهشمف .ومجٕمتٜمل ً
اًمذي يم٤من يداومع قمٜمل ذم ؾمٜمقات اًمِمدّ ة ىمٌؾ أن يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م اشمّم٤مل أو شمٕم٤مرف.
وىمع ذم سمداي٤مت ؾمٜمتٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اٟم٘مالب ُمدين أهنك ومٞمف اعمٚمؽ ومٞمّمؾ طمٙمؿ
أظمٞمف اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،ويم٤من هدومف يمٌح مج٤مح اًمٌذخ قم٤مُم ً٦م وسمذخ اًمٕم٤مئٚم٦م اعم٤مًمٙم٦م ظم٤مص٦م.
وؾمٛمٞم٧م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ضم٤مُمٕم َ٦م اًمري٤مض ،ومل يتٖمػم رء ذم اجل٤مُمٕم٦م.
ِّ
ُمع اىمؽماب اًمٕمٓمٚم٦م اًمّمٞمٗمٞم٦م سمدأ اؾمتٕمدادٟم٤م ًمٚمًٗمر ،وضم٤مء ىمٌٞمؾ ؾمٗمرٟم٤م ضم٤مرٟم٤م ص٤مطم٥م
اًمدارة ،وؾم٠م ًَمٜم٤م أن ٟمًٛمح ًمف سم٤مًمتقؾمع ذم اًمّمٞمػ سم٤مؾمتٕمامل دارشمٜم٤م شمٚمٓمٞم ًٗم٤م ًمِمدة طمرارة
وزودشمف سمرىمؿ ه٤مشمٗمل ذم
اًمّمٞمػ ،ومقاوم٘مٜم٤م وأقمٓمٞمٜم٤مه ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م .ودقمقشمف ًمزي٤مرة دُمِمؼ ّ
اعمٜمزل ،ويم٤من اًمديمتقر ؿم٤ميمر ىمد شمريمف سمًٌ٥م زواضمف.
اؾمت٘مٌٚمتف ذم اًمّمٞمػ ذم اعمٜمزل قمغم همداء وودقمتف وىم٧م ؾمٗمره .وعم٤م طم٤من ُمققمد
قمقدشمٜم٤م إمم اًمري٤مض ،قمدٟم٤م ُمع أه َشم ْٞمٜم٤م ،وُمـ اعمٓم٤مر ذم اًمري٤مض شمقضمٝمٜم٤م إمم دارشمٜم٤م ذم
ؿم٤مرع اًمٌ٤مظمرة ،ومقصٚمٜم٤م إمم اًمدارة ُمع همروب اًمِمٛمس .إٓ أن ُمٗمت٤مح سم٤مب اًمدارة مل يٗمتح
ىمٗمؾ اًمٌ٤مب ،وقمٚمٛمٜم٤م ُمـ سمٕمض اعمج٤موريـ أن "اًمرويِمد" همػم ىمٗمؾ اًمٌ٤مب ،وقمٚمٛمٜم٤م أٟمف ٓ
يزال يِمٖمؾ اًمدارة رهمؿ إقمالُمف سمٛمققمد قمقدشمٜم٤م ُمع أهشمٞمٜم٤م .ومٕمجٌ٧م مم٤م ومٕمؾ ،يمٞمػ
يؽميمٜم٤م وىمد اصٓمحٌٜم٤م أوٓدٟم٤م وزوضمتٞمٜم٤م ذم اًمِم٤مرع دون إقمالُمٜم٤م ،وُمت٤مقمٜم٤م ذم اًمدارة يم٤من
أي أظمالق هذه! إهن٤م سمٕمٞمدة قمـ اخلٚمؼ اإلؾمالُمل وقمـ
سملم يديف ،اؾمتٕمٛمٚمف وأشمٚمٗمفُّ .
ٍ
سمّمقت ٍ
قم٤مل ،هؾ هذا اًمرويِمد
طمْم٤مرة اإلؾمالمً .م٘مد اؾمق ّدت اًمدٟمٞم٤م ذم قمٞمٜم ّل وم٘مٚم٧م
هق ُمـ سم٘م٤مي٤م اعمرشمديـ قمـ اإلؾمالم ذم ٟمجد؟ ...ؾم٠مذه٥م ً
طم٤مٓ ُمع أهشمٞمٜم٤م إمم اعمٚمؽ
وأـمٚمٕمف قمغم ومْم٤مئح اًمرويِمد.
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وىمص قمغم أسمٞمف ُم٤م وىمع ،وقم٤مد إًمٞمٜم٤م وراوم٘مٜم٤م إمم ُم٘مر واًمده
أهع أطمد احل٤مضيـ
ّ
وم٤مقمتذر ،ويم٤من قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمٜمل ُمـ يمالم ٍ
طمٚمٞمام ،وأٟمّ٥م اسمٜمف وأُمره سم٢مظمالء اًمدارة.
ىم٤مس ً
وي٘م٤مل إن إب رضمؾ ُمٕمروف ،وهق وزير أطمد إُمراء (ىمد يٙمقن ُمًتِم٤مره أو ُمدير
أقمامًمف) ...وومتح٧م اًمدارة وىمْمٞمٜم٤م ًمٞمٚمتٜم٤م ومٞمٝم٤م ،وذم اًمّمٌ٤مح اؾمت٠مضمرٟم٤م ؿم٘متلم ذم ُمٌٜمك
ضمديد آظمر ،يمام اؾمت٠مضمر زُمالؤٟم٤م أمحد إسمراهٞمؿ قمٌد اهلل ،وحمٛمد قمكم ذيػ ،وُم٠مُمقن
أيْم٤م ،ؿم٘م٦م صم٤مًمث ً٦م جم٤مور ًة ًمِم٘متٜم٤م ،اًمتل ىمْمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م
ُمريقد ،وهؿ ُمٕم٤مرون ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ً
ؾمٜمتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًٕمٗم٦م ُمع مجٞمع اًمًقريلم ُمـ ؾمٙم٤من اعمٌٜمك.
ذم هذا اًمٕم٤مم قمزُمٜم٤م قمغم احل٩م وزي٤مرة اًمدي٤مر اعم٘مدؾم٦م ،وشمريمٜم٤م زي٤م ًدا وـم٤مر ًىم٤م ذم رقم٤مي٦م
أم ي٤مه ،صمؿ ظمِمٞمٜم٤م أن ٟمث٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٍمٟم٤م زي٤مرشمٜم٤م قمغم اًمٕمٛمرة ،وىمد ؿمٕمرٟم٤م سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ذم
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وىمْمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م ،وإخ أمحد إسمراهٞمؿ قمٌد اهلل ،أي٤م ًُم٤م ذم اًمٕمٌ٤مدة وذم ذيمر اهلل،
وشمذيمِّر أي٤مم اإلؾمالم إومم.
شمٕمرف اعمٛمٚمٙم٦م اعمؽماُمٞم٦م إـمراف ،واىمتٍمت ضمقٓشمٜم٤م اًمٌٕمٞمدة قمغم
مل ٟمتٛمٙمـ ُمـ ّ
اعمٜمقرة سمجدة ،ويمٜم٧م أمتٜمك زي٤مرة
اًمٕمٛمرة ،وُمررٟم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م ُمـ ُمٙمّ٦م اعمٙمرُم٦م إمم اعمديٜم٦م ّ
اًمٓم٤مئػ وسمٕمض ُمٕم٤ممل اعمرشمٗمٕم٤مت ضمٜمقب اًمٓم٤مئػ.
أُم٤م ممّ٤م طمقل اًمري٤مض ،وم٘مد زرٟم٤م اخلرج واًمدرقمٞم٦م أيمثر ُمـ ُمرة ،وظم٤مص٦م اًمدرقمٞم٦م،
وهل واطم٦م ىمريٌ٦م ُمـ اًمري٤مض ومٞمٝم٤م سمٕمض إؿمج٤مر اعمثٛمرة .أُم٤م اخلرج وم٠مسمٕمد قمـ اًمري٤مض
أيْم٤م سمٕمد
ُمـ اًمدرقمٞم٦م وأيمثر اشمً٤م ًقم٤م وهمٜمًك سم٤مٕؿمج٤مر واعمزروقم٤مت .وىمد ىمّمدٟم٤م اًمدرقمٞم٦م ً
اؾمتٞمالء اعمٚمؽ ومٞمّمؾ قمغم احلٙمؿ ُمٌ٤مذةً ،صالح وأٟم٤م ُمع أهشمٞمٜم٤م ،ومٗمقضمئٜم٤م سمدوري٦م ٍ
أُمـ
قمغم ُمِم٤مرف اًمري٤مض ،قمغم اًمٓمريؼ ُمـ اًمري٤مض إمم اًمدرقمٞم٦م ،شمٗمتش اخل٤مرضملم ُمـ
ٍ
ىمّمٞمدة يٛمدح ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م
اًمري٤مض واًمداظمٚملم إًمٞمٝم٤م ،وقمثرت اًمدوري٦م ذم ضمٞم٥م صالح قمغم
ومٞمّمؾ ،ويم٤من ٟمٔمٛمٝم٤م اؾمتج٤مسم ً٦م ًمٓمٚم٥م صديؼ ؾمقري يٕمٛمؾ هٜم٤مك ومِمٗمٕم٧م ًمٜم٤م اًم٘مّمٞمدة
وؾمٛمح ًمٜم٤م سمٛمت٤مسمٕم٦م ٟمزهتٜم٤م إمم اًمدرقمٞم٦م ،وأقمٗمٞمٜم٤م ُمـ اؾمتٙمامل اًمتٗمتٞمش.
ُ
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يمذًمؽ يمٜم٤م ٟم٘ميض سمٕمض اًمقىم٧م ُمع إصدىم٤مء وإوٓد قمغم شمالل اًمرُمؾ اًم٘مريٌ٦م ،أو
ً
ًمٞمال ذم أوائؾ اًمّمٞمػ قمغم ُم٘م٤مقمد ُمـ ّ
اًم٘مش ذم رُم٤مل "ظمريص" اًم٘مريٌ٦م ُمـ اًمري٤مض.
ُم٤م هل طمّمٞمٚم٦م دمرسم٦م اإلقم٤مرة؟ إن احلّمٞمٚم٦م همٜم ّٞم٦م ٓ ؿمؽ ،وم٘مد قمرومٜم٤م اًمٌال َد اًمتل
اٟمتنم ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم ُمٕمروم ً٦م حمدودة ،قمرومٜم٤مه٤م ذم وىم٧م يم٤مٟم٧م ٓ شمزال اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمف وم٘مػمة
ِ
مه َؿ ـمالهب٤م يم٤مٟم٧م قم٤مًمٞم ً٦م وشمٌنم سم٤مخلػم .وىمد أشمٞمح زم زي٤مرهت٤م ذم أواظمر
ُمتخٚمٗم٦م ،إٓ أن َ
ٍ
ُمرات قمديدة ،ورأي٧م سمقوقح اخلٓمقات اًمٕمٛمالىم٦م اًمتل ظمٓمتٝم٤م ذم صمالصم٦م
اًم٘مرن اعم٤ميض،
قم٘مقد .ومٗمٞمٝم٤م ضم٤مُمٕم٤مت ايمتًٌ٧م قمراىم ً٦م ،شمٜمٝمض أهمٚمٌٝم٤م سمٛمٝم٤مم اًمتدريس واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
سمتٕم٤مون ُمع ُمديٜم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦م .واٟمتنمت ومٞمٝم٤م ظمدُم٤مت صحٞم٦م
رومٞمٕم٦م اعمًتقى ي٘مّمده٤م يمثػم ُمـ ؾمٙم٤من إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى.
وأصٌح زم ذم اعمٛمٚمٙم٦م سمٕمض إصدىم٤مءُ ،مٜمٝمؿ سمخ٤مص٦م ـماليب قمغم ىمٚمتٝمؿ قمد ًدا...
وأشمٞمح زم زي٤مرة احلرُملم اًمنميٗملم .إٓ أن اسمٜمل ـم٤مر ًىم٤م أصٞم٥م ذم ؾمٛمٕمف إص٤مسم ً٦م سم٤مًمٖم٦م ،يمام
ٍ
ضمذري ذم ـمرق اًمتدريس وذم شمقضمٝمف،
ًمتٖمػم
أن اسمٜمل زي٤م ًدا أو٤مع شم٠م ًّم٘مف ذم اًمدراؾم٦م
ٍّ
وأو٤مع ُم٤م يم٤من حي٤مومظ قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م .وإهؿ ُمـ هذا يمٚمف أٟمٜمل وم٘مدت أُمل
رمحٝم٤م اهلل ُمٜمذ ؾمٜمتل إومم ذم اًمري٤مض ،سمٕمٞمدً ا قمٜمٝم٤م ،وهذا ُم٤م يم٤مٟم٧م ختِم٤مه وهم٤مب قمٜمّل،
ويمٜم٧م أـمٛمح إمم ُمراوم٘متٝم٤م ٕداء ومريْم٦م احل٩م.

 .1إىل دمشق بعد سـتني يف الرياض
ُمٕم٤مرا جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،ىمررٟم٤م اًمٕمقدة ووم٤م ًء عم٤م يمٜمّ٤م
سمٕمد ؾمٜمتلم دراؾمٞمتلم ىمْمٞمتٝمام ً
ٍ
قمٝمقد ًمٚمقزير .وؾمٌ٘متٜمل زوضمتل ُمع إوٓد إمم اًمقـمـً ،متٝمٞمئ٦م
ىمٓمٕمٜم٤مه قمغم أٟمٗمًٜم٤م ُمـ
يمثػما ُمـ اًمِم٘م٤مء ذم شمرشمٞم٥م
زي٤مد ُٓمتح٤من اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م ذم دارة قمزة ،وىمد ًم٘مٞم٧م ً

ٍ
أهمراض
طم٤مضم٤مشمٜم٤م ذم اًمٌٞم٧م وإقمداده٤م ًمٚمًٗمر ،وزاد اعمٝمٛم٦م إره٤م ًىم٤م زم ،اصٓمح٤مب
ِ
قمكم طمٗمٔمٝم٤م وإقم٤مدة
قمكم اٟمتٔم٤مر إصدىم٤مء أن يٕمدّ وا أُم٤مٟم٤مهتؿ ويم٤من ّ
ٕصدىم٤مئٜم٤م ُمٕمل .يم٤من ّ
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ُمرة ٓ سمد ُمٜمٝم٤م.
شمقزيٕمٝم٤م ذم دُمِمؼ .يمٚمٝم٤م أُم٤مٟم٤مت جي٥م اًمٕمٜم٤مي٦م سمر ّده٤م إمم أهٚمٝم٤م .إهن٤م دمرسم٦م ّ
ٍ
إلمه٤مل ُمٜمّ٤م وُمـ
وذم صٞمػ اًمٕم٤مم إول و٤مقم٧م سمٕمض احل٤مضم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م ذم اًمٓم٤مئرة
أيْم٤م ذم ؿم٤مطمٜم٦م ،وىمْمٞم٧م سمْمٕم٦م أي٤م ٍم قمغم سم٘م٤مي٤م شمريمتٝم٤م.
أصح٤مهب٤م .وؾمٌ٘مٜمل اعمت٤مع ً
مهل إول ختٚمٞمص إُمتٕم٦م ذم اجلامرك ،وذاء سمٞم٧م ٟم٠موي إًمٞمف،
وذم دُمِمؼ يم٤من ّ
قمزة ُمع إهؾ ،طمتك
و ُيٌٕمد قمٜمّ٤م ؿمٌح اًمتٜم٘مؾ اًمدائؿ .وُم٤م هل إٓ أي٤مم ىمْمٞمتٝم٤م ذم دارة ّ
قمدت سمٕمده٤م ُمتٗمر ًهم٤م ًمٚمٌح٨م قمـ سمٞم٧م .وىمد ؾم٤مقمدين قمغم اًمتٗمرغ هلذه اعمٝمٛم٦م ،أن اًمٕمٓمٚم٦م
اًمّمٞمٗمٞم٦م أسمٕمدت قمٜمل ٕيمثر ُمـ ؿمٝمريـ ُمٝم٤مم اًمتدريس.
وًم٘مد وضمدت أن ُم٤م و ّومرشمف ُمـ اعم٤مل ذم ؾمٜمتَل اإلقم٤مرة ٓ يٙمٗمل ًمنماء سمٞم٧م يٛمٙمـ أن
ٟم٘ميض ومٞمف قمٛمرٟم٤م ُمع وًمديٜم٤م زي٤مد وـم٤مرق .وشمذيمّرت ُم٤م ٓىمٞمتف ُمـ صٕمقسم٤مت ذم اًمتٜم ّ٘مؾ
ُمـ ُمٜمزل إمم أظمر ،ذم سم٤مريس وذم دُمِمؼ ٕؾمٌ٤مب خمتٚمٗم٦م ،ويمٞمػ شمٜم٘مٚم٧م سمٕمد قمقديت ُمـ
سم٤مريسُ ،مـ ُمٜمزل ذم ؿم٤مرع ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم آظمر ذم اًمٗمقاظمػم صمؿ إمم ُمٜمزل ىمٌ٤مًم٦م ضم٤مُمع
إومرم ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؿمقرى ،واًمذي يمٜم٧م أهرع ومٞمف إمم أؾمت٤مذٟم٤م ٟم٤مدر اًمٜم٤مسمٚمز ،يمٚمام ؿم٤مروم٧م
ؾمٜم٦م اإلجي٤مر قمغم هن٤ميتٝم٤م ،ومٞمّمحٌٜمل إمم اًمٌٜمؽ اًمٕمريب ٕؾمتديـ ُمٜمف أضمرة اًمًٜم٦م اعم٘مٌٚم٦م.
أصٛمؿ قمغم ذاء سمٞم٧م.
وإذا ُم٤م
ْ
ُمثٚم٧م هذه اًمّمقر ذم ذهٜمل ّ
وسمٕمد يمثػم ُمـ اجلٝمد ،وسم٤معمٕمقٟم٦م اًمٗمٜمّٞم٦م ًمألخ قمز اًمديـ اًمً٤مـمع ،أُمٙمـ آشمٗم٤مق ُمع
ُم٤مًمؽ ُمٌٜمًك قمغم ذاء اًمِم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ومٞمف ،وم٤مؾمتدٟم٧م ُمٌٚم ًٖم٤م أوٞمػ إمم
قمكم أن أدومع ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ صمٛمٜمف أىمً٤م ًـم٤م ؿمٝمري٦م عم٤مًمؽ إرض ،وأىمً٤م ًـم٤م
ُمدظمرايت ،ويم٤من ّ
ؿمٝمري٦م أظمرى عمـ اؾمتدٟم٧م ُمٜمف ...واٟمت٘مٚمٜم٤م إمم سمٞمتٜم٤م اجلديد ذم ؿمٝمر آب ُمـ قم٤مم ،0854
وهق سمٞمتٜم٤م اًمذي ٟمًٙمٜمف وأٟم٤م أيمت٥م هذه اعمذيمرات .يم٤مٟم٧م حتٞمط سمف اًمًٌ٤مشملم ُمـ اًمٖمرب
وُمـ اجلٜمقب سم٤مؾمتثٜم٤مء سمٞم٧م قمريب ُمـ اًمٓملم سمٕمده ُمٌ٤مذة إمم اًمٖمرب ،ومل يٙمـ اًمٓمريؼ
اًمذي يّمٚمف سم٤معمدظمؾ اجلٜمقيب ُمـ اًم٘مٍم اجلٛمٝمقري اًم٘مديؿ ىمد ُقم ٌِّد ،وهذا اًمٓمريؼ هق
ؿم٤مرع إسمراهٞمؿ هٜم٤مٟمق طم٤مًم ًّٞم٤م.
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يم٤مٟم٧م أصقات اًمٙمالب ذم اًمٚمٞمؾ شم٘مٚماؼ إوٓد وختاٞمٗمٝمؿ .أُما٤م أٟما٤م ومٙمٜما٧م آٟماس هبا٤م إذ
واٌع أو طمٞماقان ُمٗماؽمس أو
شمذيمرين سم٤مًم٘مري٦م ذم أي٤مم اًمِمت٤مء ،وسمخ٤مص٦م قمٜمدُم٤م هيا٤مضمؿ اًم٘مريا٦م
ٌ
قمٜمدُم٤م يدظمٚمٝم٤م همرسم٤مءُ .ؿم ّ٘م٧م وماٞمام سمٕماد ـمرىما٤مت ،يما٤من أطماده٤م قماغم اُمتاداد ؿما٤مرع إسماراهٞمؿ
هٜم٤مٟمق يٛمتدّ ه٤مسم ًٓم٤م إمم ـمريؼ سمػموت ذم اًمرسمقة ،وآظمر يّمٚمٜم٤م سمً٤مطم٦م ظمقرؿمٞمد ويٛمتاد ضمٜمق ًسما٤م
ًمٞمّمٚمٜم٤م سمً٤مطم٦م إُمقيلم .اؾمتٙمٛمٚم٧م ؿمٌٙم٦م اًمٓمرىم٤مت صقرهت٤م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م سمٕمد طمارب
شمنميـ قم٤مم ٍ
صمالصم٦م وؾمٌٕملم .وشمْما٤مءًم٧م طمقهلا٤م ىمٓمٕما٤من اًمٙماالب شمادرجي ًّٞم٤م .أذيمار أن ؾماٞم٤مرة
ٍ
سمِمدة حمٞمٓم ً٦م سم٤مًمٙمٚم٥م اعمّم٤مب ،وهتا٤مضمؿ اًمًاٞم٤مرات
دهً٧م يمٚم ًٌ٤م وم٤مضمتٛمٕم٧م اًمٙمالب شمٕمقي
اعم٤مرة .طمتك اًمٙمالب دمتٛمع ًمٚمدوم٤مع قمـ يمٞم٤مهن٤م وهت٤مضمؿ ُمـ يٕمتدي قمغم طمرُم٤مهت٤م!
همريب اًمٌٞم٧م اًمٓمٞمٜمل اًمٕمريب طمرش صٖمػم ُمـ أؿمج٤مر اًمنو زرع ذم اًمًٜم٦م إظمػمة
ُمـ زُمـ طمٙمؿ أدي٥م اًمِمٞمِمٙمكم ؾمٜم٦م  ،0842وزم ُمع زوضمتل واسمٜمل زي٤مد صقر ومٞمف،
قمٜمدُم٤م يمٜم٤م ٟمًٙمـ ىمٌ٤مًم٦م ضم٤مُمع إومرم ،ؿمجػماشمف يم٤مٟم٧م صٖمػمة ،ويمٜمّ٤م ٟمٕمدّ ُمنموع احلرش
هذا ُمتٜمز ًه٤م .يم٤من سمٕمٞمدً ا قمٜم٤م وقمـ قمٛمران دُمِمؼُ ،م٤م يمٜمّ٤م ٟمحً٥م أن اًمٕمٛمران ؾمٞمٛمتد إًمٞمف.

 .7تطوير التعؾقم يف كؾقة العؾوم
ت إمم اًمتدريس ،ويم٤من ُم٤م طم٘م٘مٜم٤مه ُمع ـمالسمٜم٤م ذم اًمًٕمقدي٦م ُمـ شم٘مدم يدومٕمٜمل ًمرومع
ُقمدْ ُ
سم٤مهرا،
ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ ذم يمٚمٞمتٜم٤مً .م٘مد طم٘م٘مٜم٤م ومٞمٝم٤م وٟمحـ قمغم ُم٘م٤مقمد اًمدرس شم٘مد ًُم٤م ً
وًمٙمٜمٜمل ؿمٕمرت سمٕمد قمقديت إمم دُمِمؼ ،سم٠مٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم حمتقى اعمقاد
(اعم٘مررات) ،وإمم دمديد سمراجمٜم٤م وإدظم٤مل سمٕمض اعمقاد اجلديدة .أمل ْ أؿمٕمر وأٟم٤م أشم٤مسمع
اًمٓمرائؼ اًمري٤موٞم٦م ذم اًمٗمٞمزي٤مء ذم سم٤مريس ،أٟمٜم٤م مل ٟمتٕمٚمؿ ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمدُمِمؼ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
ري٤موٞم٤مت اعمجٛمققم٤مت واًمزُمر ،وومْم٤مءات ريامن ،واًمٓمٌقًمقضمٞم٤م ...وُمثؾ ذًمؽ ي٘م٤مل ذم
ُمٓمقريـ أيمٗم٤مء
اًمٗمٞمزي٤مء ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٗمقىمٜم٤م ومٞمام شمٕمٚمٛمٜم٤مه .إٓ أن أي شمٓمقير ٓ سمد ًمف ُمـ ِّ
يٛمس هذا اًمٕمٛمؾ اجلامقمل
ُمـ سملم اًمذيـ قم٤مدوا ُمـ زُمالئٜم٤م اعمقومديـ .وجي٥م أّٓ ّ
أؾم٤مشمذشمٜم٤م اًمذيـ ٟمجحقا ذم ٟم٘مؾ أطمًـ ُم٤م شمٕمٚمٛمقه إًمٞمٜم٤م ،جي٥م أّٓ ٟمزء إًمٞمٝمؿ.
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ٍ
شمٓمقير يمٜم٧م ذم ىمٞم٤مدهت٤م ُمع حمٛمد سمٖمدادي وأدهؿ اًمًامن ذم ىمًؿ
وسمدأت محٚم٦م
أيْم٤م ذم ىمًؿ اًمري٤موٞم٤مت ،وقمٌد احلٚمٞمؿ ُمٜمّمقر
اًمٗمٞمزي٤مء ،وصالح أمحد وحمٛمد سمٖمدادي ً
ذم ىمًؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ...واٟمت٘مدٟم٤م إدظم٤مل شمٕمديالت قمغم ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت ٓؾمتثٜم٤مء
سمٕمض اعمقومديـ ذم اًمٓم٥م ُمـ سمٕمض ذوط قمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس ،ورومٕمٜم٤م إمم اًم٘مٍم
واًمتػ طمقزم مجٞمع دقم٤مة اًمتٓمقير
اجلٛمٝمقري اٟمت٘م٤مدٟم٤م ظمٓم ًّٞم٤م وىم٤مسمٚمٜم٤م ممثؾ رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م،
ّ
ُمـ اجلٞمؾ اجلديد ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس.
ويمٜمّ٤م ٟمجتٛمع ذم اًمٙمٚمٞم٦م يقُم ًّٞم٤م وًمق مل يٙمـ ًمديٜم٤م ومٞمٝم٤م حم٤مضات ،وإن يم٤من هذا يٜمدر
وىمققمف ،ومٜمتٌ٤مدل اًمرأي ومٞمام يٕمروف يمؾ ُمٜم٤م ُمـ ُمِمٙمالت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦م وطمتك
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،وشمٙمقن ذم اًم٘مًؿ ُمٜمتدى ومٙمري ،يم٤مٟم٧م شمقُمض سمداي٤مشمف ذم أطم٤مديثٜم٤م ُمع أؾم٤مشمذشمٜم٤م،
وُمٜمٝمؿ سمخ٤مص٦م إؾمح٤مق احلًٞمٜمل وومتحل ىمدورة ،ويم٤مٟم٧م هم٤مًم ًٌ٤م قمٚمٛمٞم٦م ،صمؿ حتقًم٧م إمم أدسمٞم٦م
قمكم
وومٚمًٗمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م وومٙمري٦م ،وطمتك أصٌح٧م ُمٜمتدً ى ومٙمر ًّي٤م يتًع ويت٘مٚمص ومٞم٘متٍم ّ
ومٞمٜمْمؿ إًمٞمف قمٌد اًمرزاق
وقمغم أدهؿ ذم قم٤مُمل  0851و  ،0850صمؿ يتقؾمع ذم قم٤مم ّ 0851
ىمدورة وصالح أمحد ،وسمٕمد قم٤مم مل يٌؼ ذم هذا اعمٜمتدى اًمٗمٙمري ؾمقى أدهؿ اًمًامن ويٜمْمؿ
إًمٞمف قمْمق ضمديد ٟمِمٞمط ضمدًّ ا وُمث٘مػ ُمتٕمٛمؼ هق اًمديمتقر حمٛمد سمٖمدادي...
ويٌٚمغ هذا اعمٜمتدى اًمٗمٙمري ُمرطمٚمتف اعمزدهرة ُم٤م سملم  ،0856 – 0854ويم٤من ىمد
ً
ويمٞمال ًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ويم٤من ُمٜمتداٟم٤م
صدر ىمرار اًمقزير اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد سمتًٛمٞمتل
اًمٗمٙمري ىمد
اقمتٛمد اًمنموع سمتٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وسمٛمح٤موًم٦م ُمدّ
َ
أيْم٤م.
اًمتٓمقير ًمٞمِمٛمؾ يمٚمٞم٦م أداب ً
شم١مضم٩م اًمدقمق ُة ًمٚمتٓمقير ٟمِم٤م َـمٜم٤م ومٞمف ،يم٤مٟم٧م ىمٞم٤مدة طمزب
ذم هذا اجلق اًمذي يم٤مٟم٧م ّ
اًمٌٕم٨م شمتزقمؿ اًمدقمقة ًمتٓمقير احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم اًمقـمـ ،ويم٤مٟم٧م اًمدقمقة
شم١مضم٩م ٟمِم٤مط ىم٤مدشمف.
ًمٚمتٓمقير ّ
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.6
ً
ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم قمٛمٚمٜم٤م ذم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٙمٚمٞم٦م ضم٤مءين إؾمت٤مذ إًمٞم٤مس ومرح قمْمق
ىمٞم٤مدة احلزب ينمح زم ظمٓم٦م احلزب ذم آقمتامد قمغم اعمث٘مٗملم اًمت٘مدُمٞملم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم
جمٚمس اًمِمٕم٥م سم٤مًمرأي ذم اًمتٓمقير ،وأن رأي اًمروم٤مق ذم اًم٘مٞم٤مدة اشمٗمؼ قمغم دقمقة جمٛمققم٦م
ُمـ اعمث٘مٗملم اًمت٘مدُمٞملم ًمٞمٙمقٟمقا أقمْم٤مء ذم جمٚمس اًمِمٕم٥م وًمٞمِم٤مريمقا ذم ُمًػمة اًمتٓمقير،
وأين أطمد أومراد هذه اعمجٛمققم٦م.
ؿمٙمرشمف قمغم اًمث٘م٦م اًمتل أوًمقين إي٤مه٤م ،وسمٕمد طمدي٨م ُمًٝم٥م ُمـ إؾمت٤مذ ومرح رضمقشمف
أن يٛمٝمٚمٜمل يقُملم اصمٜملمٟ .م٤مىمِم٧م ومٞمٝمام دوري اًمذي ًمٞمس زم ومٞمف دراي٦م ،يمام ٟم٤مىمِم٧م هذا
اًمدور ُمع ٍ
ىمٚم٦م ُمـ إصدىم٤مءُ ،مٜمٝمؿ صالح أمحد سمخ٤مص٦م ًمث٘متل سمحّم٤موم٦م رأيف ،وطمًـ
ـمقيتف وصدىمف .وىمد اؾمت٘مر اًمرأي قمغم ىمٌقل اًمٕمرض واًمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل جمٚمس اًمِمٕم٥م
قمغم رومع آرائٜم٤م ذم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ قم٤مُم ً٦م واجل٤مُمٕمل ُمٜمف سمخ٤مص٦م.
اضمتٛمع هذا اعمجٚمس ُمر ًة واطمدة ذم أواظمر يم٤مٟمقن اًمث٤مين ُمـ قم٤مم  0855وطميه
ٍ
واطمد وىمع اٟم٘مالب  12ؿمٌ٤مط ُمـ قم٤مم
رئٞمس اًمدوًم٦م أُملم احل٤مومظ ،وسمٕمد زه٤مء ؿمٝمر
 .0855و ُأقمٚمـ ُمٜمع اًمتجقل ،ومدقم٤مين سمٕمض اجلػمان ًمٚمجٚمقس ُمٕمٝمؿ أُم٤مم اعمٌٜمك اًمٓمٞمٜمل،
ٍ
ٍ
ُم٘مِمِم٦م ىمٚمٞمٚم٦م آرشمٗم٤مع ،ومِمٕمرت أهنؿ ىمّمدوا إيٜم٤مد ذم هذه
سمًٞمٓم٦م
قمغم يمراد
اًمٔمروف اعمٗم٤مضمئ٦م.
صالطم٤م وأظم٤مه حمٛمدً ا هيروٓن ُمـ أقمغم اًمزىم٤مقُ ،مـ آظمر
سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م رأي٧م
ً
ـمريؼ "اًمًٙم٦م" (ؾمٙمّ٦م اًمؽمام) اعمٜمتٝمل سمً٤مطم٦م ظمقرؿمٞمد ،ومنرت هبام .ؾمٚمام قمغم اجلٛمع
وىم٤مٓ ضمئٜم٤م ٟمتٗم٘مدك ،وشم٠مظمرٟم٤م ذم اًمقصقل إًمٞمؽ ٓ ِّشمٌ٤مقمٜم٤م ـمر ًىم٤م ـمقيٚم ً٦م ُمتٓمروم ً٦م حت٤مؿمٞمٜم٤م
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ٍ
وىم٧م ىمّمػم ضمدًّ ا ،وقم٤مدت احلٞم٤مة
ومٞمٝم٤م ُمٜمع اًمتجقل .صمؿ قم٤مدت احلٞم٤مة ـمٌٞمٕمٞم٦م سمٕمد
اجل٤مُمٕمٞم٦م وقمدت إمم ويم٤مًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م.

 .9كائ ًبا لوزير الرتبقة لؾتعؾقم العايل
ذم أصمٜم٤مء اضمتامع جمٚمس اًمٙمٚمٞم٦م ،دظمؾ أطمد اعمقفمٗملم ًم ُٞم ْٕمٚمٛمٜمل أن اًم٘مٞم٤مدة شمٓمٚمٌٜمل قمغم
اهل٤مشمػ ،ومؽميم٧م اعمجٚمس وادمٝم٧م ُمع اعمقفمػ إمم اهل٤مشمػ ومٙم٤من اعمتحدث اًمديمتقر
ٍ
ٍ
ىمّمػم ـمٚم٥م إ ّزم ُم٘م٤مسمٚمتف ذم اًم٘مٞم٤مدة.
طمدي٨م
زقملم ،سمٕمد
يقؾمػ ِّ
ٓ أذيمر :هؾ أرؾمؾ إ ّزم ُمـ يٜم٘مٚمٜمال إمم اًم٘مٞما٤مدة ،أم أن أطماد اًمازُمالء شماؼمع سماذًمؽ؟
همػم أٟمٜمل أُمٞمؾ إمم آطمتامل إول ،واًمذي يدومٕمٜمل ًمألظمذ سمفُ ،مٕمروم٦م ُمـ راوم٘مٜمال ُم٘مار
اًم٘مٞم٤مدة اًمذي يم٤من ذم أول ؿم٤مرع اعم٤مًمٙمل ىمرب متث٤مًمف ،وؾمٝمقًم٦م اًمادظمقل ذم اعمٌٜماك رهماؿ
طمداصم٦م آٟم٘مالب.
زقملم سمقضمقد اًمديمتقر أؾمٕمد شم٘مال ،وحتدث ُمٕمل اًمديمتقر
اًمت٘مٞم٧م اًمديمتقر يقؾمػ ّ
ُمٕمتذرا ،ومٙمٚمػ اًمديمتقر أؾمٕمد ُمراوم٘متل إمم اًمٙمٚمٞم٦م ،وم٘مٚم٧م ٕؾمٕمد
يقؾمػ ُمٚم ًّٞم٤م ،وظمرضم٧م
ً
أٟمتؿ شمٌحثقن قمـ شم٘مدُمٞملم أيمٗم٤مء هلؿ ظمؼمة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،وهذه اعمقاصٗم٤مت شمتقومر ذم زُمٞمٚمٜم٤م
اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق ىمدورة ،ويمٜم٤م ىمد وصٚمٜم٤م إمم سم٤مب اًمٙمٚمٞم٦م اخل٤مرضمل ومقدقمتف وقم٤مد.
ٓ أذيمر ُمتك أذيع شم٠مًمٞمػ اًمقزارة ُمـ اإلذاقم٦م ،وًمٙمـ ذم صٌٞمح٦م اًمٞمقم اًمت٤مزم دظمؾ
اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد وزير اًمؽمسمٞم٦م طمرم اًمٙمٚمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مرة ؾمقداء شمتٌٕمف ؾمٞم٤مرة صم٤مٟمٞم٦م،
ٍ
وىمتئذ ذم ضمٜم٤مح قمامدة اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘مديؿ 9أي ذم اًمزاوي٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ اًمثٙمٜم٦م
يمٜم٧م
احلٛمٞمدي٦م وذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي ُمٜمٝم٤م.
يمٜم٧م ًّ
ُمٓمال ُمـ هذا اجلٜم٤مح قمغم دظمقل اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمرم اًمٙمٚمٞم٦م ًمدى ؾمامقمل
صقت اًمٓم٤مًم٥م قمٌد اًم٘م٤مدر ىمدورة يٙمٞمؾ ًمف يمال ًُم٤م ؿمديد اًم٘مًقة ،ويٓم٤مًمٌف سم٤مٓسمتٕم٤مد قمٜمل،
واًمديمتقر ُمّمٓمٗمك حي٤مول هتدئتف.

082

ٍ
ضمٚمً٦م ًمٚمٛمجٚمس ذم ُمٌٜمك
َُمر ذًمؽ اًمٞمقم وذم صٌ٤مح اًمٞمقم اًمت٤مزم ُدقمٞم٧م حلْمقر
رئ٤مؾم٦م جمٚمس اًمقزراء سم٤معمرضم٦م ،ورأي٧م أن اإلسار قمغم قمدم ىمٌقل اًمتًٛمٞم٦م ىمد يًٌ٥م
إرسم٤م ًيم٤م ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م ٓ أريد أن أيمقن أٟم٤م ؾمٌ ًٌ٤م ًمف ،وٓ أريد حت ّٛمؾ شمٌٕم٤مشمف.
دظمٚم٧م ىمٌٞمؾ سمدء آضمتامع ىم٤مقم٦م اعمجٚمس وم٢مذا سم٤معمح٤مُمل ؾمٛمٞمح قمٓمٞم٦م وزير
اعمقاصالت ي٘مقل ًمقزير اًمؽمسمٞم٦م اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمدادً ،م٘مد طمّمٚمٜم٤م قمغم طمٙمؿ سمتٕمٞملم
اًمديمتقر ُمٜمػم ُمِم٤مسمؽ ُمقؾمك ،يرضمك اًمتٕمجٞمؾ سمتٜمٗمٞمذه ،وم٠مضم٤مب اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ًمـ
أٟمٗمذهً .م٘مد يم٤مٟم٧م أضمقاء اعمجٚمس ُمتقشمرة.
ُمقضمٝم٤م يمالُمف إ ّزم وم٘م٤مل ًم٘مد
ذم اجلٚمً٦م اًمت٤مًمٞم٦م ،أو سمٕمده٤م ،سمدأ اًمديمتقر يقؾمػ اجلٚمً٦م
ً
أصدرٟم٤م ُمرؾمق ًُم٤م سم٢ميٗم٤مد اًمديمتقر واصمؼ إمم ًمٞمٌٞم٤م ًمٞمٛمثٚمٜم٤م ذم اعم١ممتر (ٓ أذيمر اؾمٛمف ،وًمٙمٜمف
هم٤مًم ًٌ٤م قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل) ،وم٠مضمٌتف وُمـ ىم٤مل ًمؽ إٟمٜمل ؾم٠مؾم٤مومر ،ديمتقر يقؾمػ أٟم٤م
ىمٌٚم٧م اعمٜمّم٥م ٕقمٛمؾ ،وًمٞمس ًمٚمًٞم٤مطم٦م ،إٟمٜمل مل أشمٕمرف سمٕمد أوو٤مع يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕمتلم،
وُمًتِمٗمك اعمقاؾم٤مة ،وجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .ومٛمزق اًمديمتقر يقؾمػ ٟمًخ٦م اعمرؾمقم اًمتل
يم٤مٟم٧م سمٞمده سم٤مٟمزقم٤مج.
وذم أوائؾ ؿمٝمر أي٤مر قمرض اًمديمتقر يقؾمػ ُمقوقع اًمٓمالب اًمًجٜم٤مء ،وم٘م٤مل إهنؿ
روم٤مىمٜم٤م وجي٥م أن ٟمًٛمح هلؿ سمت٘مديؿ آُمتح٤من ُمع زُمالئٝمؿ ،وًمٙمـ ذم اًمًجـ .واًمتٗم٧م
إ ّزم ذم اًمٙمالم ،وم٘مٚم٧م ًمف ،أفمـ أن آُمتح٤من جي٥م أن يٙمقن ذم ىم٤مقم٦م آُمتح٤من ذم
اجل٤مُمٕم٦م .وًمٚمت٠ميمد يٛمٙمٜمٜمل قم٘مد جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م وقمرض اعمقوقع قمٚمٞمف ،ومقاومؼ اًمديمتقر
يقؾمػ قمغم اؾمتٗمت٤مء جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ذم هذا اعمقوقع.
اضمتٛمع اعمجٚمس وىمدّ ُم٧م ًمٚمٛمقوقع سم٠مٟمٜمل ذم اعمجٚمس سملم أؾم٤مشمذيت وُمـ هؿ ذم
ٍ
سمح٤مضم٦م إمم رأي أؾم٤مشمذيت وظمؼماهتؿ وٟمّمحٝمؿ ،وم٤مٟمًح٥م ُمـ
ُمٜمزًمتٝمؿ ،وأٟم٤م ٓ أزال
اعمجٚمس اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق ىمدورة ٕن أظم٤مه قمٌد اًم٘م٤مدر سملم اًمٓمالب اعمٕمٜمٞملم ذم هذا
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آؾمتٗمت٤مء .وأمجع أقمْم٤مء اعمجٚمس سمٕمدم ضمقاز إضمراء آُمتح٤من ذم اًمًجـ أو ظم٤مرج
ىم٤مقم٤مشمف اًمٕم٤مُم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م.
قمدت إمم جمٚمس اًمقزراء ،ويم٤من ٓ يزال يت٤مسمع ُمٜم٤مىمِم٦م ضمدول أقمامًمف ،وىمٚم٧م ًمٚمديمتقر
ذهٌ٧م إًمٞمف وؾمٌؼ أن ىمٚمتف ًمٙمؿ ذم سمداي٦م اجلٚمً٦م،
يقؾمػ إن ىمرار جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ي١ميمد ُم٤م
ُ
وُم٤م إن أهنٞم٧م يمالُمل طمتك رومع اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد يده ً
ىم٤مئال :أشمًٛمح زم ؾمٞمدي
سم٤مًمذه٤مب إمم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ،وم٤مًمتٗم٧م اًمديمتقر يقؾمػ إ ّزم ً
ىم٤مئالُ :م٤م رأيؽ؟ وم٘مٚم٧م
ومٚمٞمذه٥م .وُم٤م هل إّٓ دىم٤مئؼ طمتك قم٤مد سمٛمقاوم٘م٦م جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م قمغم ضمقاز إضمراء
يمثػما قمغم ُم٤م آًم٧م إًمٞمف وامئر يمٌ٤مر
آُمتح٤من ذم اًمًجـ! مل أقمؽمض ،وًمٙمٜمٜمل طمزٟم٧م ً
اعمر ّسملم ويمراُم٤مهتؿ!
طم٤موًم٧م اًمدوًم٦م شمٕمٞملم رئٞمس جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،إذ سم٘مل ُمٜمّم٥م رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م سمٕمد
ؿم٤مهمرا ،وشمقمم اًمديمتقر صالح قمٛمر سم٤مؿم٤م ويمٞمؾ اجل٤مُمٕم٦م أهمٚم٥م
اًمديمتقر أمحد اًمًامن
ً
زقملم واًمديمتقر إسمراهٞمؿ ُم٤مظمقس ،ذيمر
صالطمٞم٤مشمف ،وذم اضمتامع زم سم٤مًمديمتقر يقؾمػ ّ
اظمتّم٤مرا إٟمف
اًمديمتقر ُم٤مظمقس ُمقاصٗم٤مت رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م اًمذي يٌحثقن قمٜمف ،صمؿ ىم٤مل
ً
أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل أىمرب ُم٤م يٙمقن ذم صٗم٤مشمف ُمـ إؾمت٤مذ حمٛمقد سمرُمدا .وأٟم٤م أرى ذم اًمديمتقر
حمٛمقد سمرُمدا اًمرضمؾ اعمٜم٤مؾم٥م هلذا اعمٜمّم٥م ،واًمذي يٛمٙمـ أن يٕمٞمد ٕقمْم٤مء هٞمئ٦م
وم٤مضمتٛمٕم٧م سم٤مًمديمتقر سمرُمدا
اًمتدريس اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس وآقمتزاز سم٤مًمٙمراُم٦م وطمًـ اخلٚمؼ،
ُ
ً
ُمٓمقٓ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٘مقم سمتٓمقير يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م واًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل يمٚمف ،وأٟمف
وطمدصمتف
حئمك سم٤مطمؽمام ـمالسمف وحمٌتٝمؿ وإقمج٤مهبؿ ،وهؿ اًمٞمقم ذم ىمٞم٤مدة اًمدوًم٦م ،اًمديمتقر ٟمقر
زقملم واًمديمتقر إسمراهٞمؿ ُم٤مظمقس ،وأٟمٜمل ؾم٠ميمقن إمم
اًمديـ إشم٤مد واًمديمتقر يقؾمػ ّ
ضم٤مٟمٌف ،ومقاومؼ وىم٤مل زم ؾم٠مومٙمر ً
ىمٚمٞمال.
زقملم ُمقاوم٘م٦م اًمديمتقر سمرُمدا اعمٌدئٞم٦م ،ويم٤من اًمديمتقر ُم٤مظمقس
سمٚمٖم٧م اًمديمتقر ّ
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ًمدي أن اإلٟمً٤من اًمٙمٌػم سم٠مظمالىمف وقمٚمٛمف وظمؼماشمف
ومرطم٤م .وشم٠ميمد ّ
ُمقضمق ًدا ،وم٠مظمذ يرىمص ً
حئمك سم٤مطمؽمام مجٞمع اًمٜم٤مس قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ اًمٗمٙمري٦م ،يرٟمقن إًمٞمف ويتٛمٜمقن أن
يٌ٤مرك ُمًٕم٤مهؿ ومٞمام ارشمْمقه ـمري ً٘م٤م ًمٚمٜمج٤مح واًمرومٕم٦م ذم ظمدُم٦م اعمجتٛمع.
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ذم
زقملم ُمر ًة سمٓمٚم٥م أطمد اًمقزراء اًمتٕمٞملم
ً
وم٤مضم٠مين اًمديمتقر ّ
وزيرا؟ ومٚمٞمٜمتٔمر إمم ُم٤م سمٕمد
إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت ،وم٘مٚم٧م :عم٤مذا مل يت٘مدم سمٓمٚمٌف هذا ىمٌؾ شمٕمٞمٞمٜمف ً
زقملم
ظمروضمف ُمـ اًمقزارة ،هذا اؾمتٖمالل ًمٚمٛمٜمّم٥م ًمٚمْمٖمط قمغم اًمٙمٚمٞم٦م .وم٤مىمتٜمع اًمديمتقر ّ
وـمقى اعمقوقع.
صمؿ قم٤مد سمٕمد أؾمٌققملم ومحدصمٜمل سمِم٠من اًمزُمٞمؾ وىم٤مل زم :ا َ
ختذوا مجٞمع اإلضمراءات
ًمتٕمٓمٞمؾ ُمٗمٕمقل وٖمقط اعمٜمّم٥م ،وم٘مٚم٧م ًمف :أٓ شمذيمر ىمْمٞم٦م اُمتح٤من روم٤مىمٙمؿ اًمًجٜم٤مء
ومقرا .ومر ّد سم٤مظمتّم٤مر،
يمٞمػ ظمْمع جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م عمـ خيِمقن سمٓمِمف وم٤مؾمتج٤مسمقا عمٓمٚمٌف ً
ضمرب وطم٤مول أن شمٕمٞمد إًمٞمٝمؿ اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس .ومٕمزُم٧م قمغم ذًمؽ ،وطمددت ُمقاقمٞمد
ِّ
وسمحري٦م،
ًمٕمٛمداء اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕمٜم ّٞم٦م ،وىمٚم٧م هلؿ :ادرؾمقا ووع اًمًٞمد ومالن سمٙمؾ د ّىم٦م
ّ
ٍ
وفمٞمٗم٦م ذم قمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس.
وأصدروا طمٙمٛمٙمؿ سمِم٠من شمرىمٞمتف ًمِمٖمؾ
شمال ذًمؽ ُمقوقع ٟم٘مؾ اًمٓمٌٞم٥م اًمديمتقر قمٌد احلل قم ٌّ٤مس اعمقومد عمّمٚمح٦م وزارة
اًمّمح٦م إمم يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ،وم٘مد قم٤مد اًمديمتقر قمٌ٤مس ُمـ اًمقٓي٤مت اعمتحدة سمٕمد أن ختّمص
هٜم٤مك ذم أُمراض إذن وإٟمػ واحلٜمجرة ،وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمٌقرد ومٞمٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م
ٍ
عمختص ٍ
طم٤مئز قمغم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٕمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس ذم هذا
ُم٤مؾم ٍ٦م
ٍّ
اجل٤مُمٕم٦م سمح٤مضم٦م ّ
آظمتّم٤مصٕ ،ن رئٞمس ذًمؽ اًم٘مًؿ ذم اًمٙمٚمٞم٦م يم٤من يمٌػم اًمًـ وًمٞمس ُمٕمف ذم اًم٘مًؿ ُمـ
خيٚمٗمف ومٞمف ويً٤مقمده ذم ُمًتِمٗمك اعمقاؾم٤مة .وىمد ىمدّ ر وزير اًمّمح٦م طم٤مضم٦م اجل٤مُمٕم٦م وواومؼ
واطمت٩م وزير اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٜم٘مؾ ً
ىم٤مئال إن قمغم
قمغم ٟم٘مٚمف يمام واومؼ اعمجٚمس قمغم ذًمؽ،
ّ
خترب ظمٓمط اًمقزارات سمٜم٘مؾ ظمػمة ُمقومدهي٤م
اجل٤مُمٕم٦م أن هتٞمئ أـمره٤م سمٜمٗمًٝم٤م ٓ أن ّ
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شمٌلم أن اطمتج٤مج اًمقزير
اًمٕم٤مئديـ إمم اجل٤مُمٕم٦مً ،م٘مد يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م ٍّ
طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ ،وم٘مد ّ
يم٤من ًمٖم٤مي٦م ؿمخّمٞم٦م وضمرى ٟم٘مؾ اًمٓمٌٞم٥م.
أطم٥م اًمًٌٓم٤مء ممـ قمِم٧م سمٞمٜمٝمؿ
شمٖمػم اًمقزارة ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ـمٌ٤مقمل آضمتامقمٞم٦م ،وم٠مٟم٤م
ّ
مل ّ
ُمـ جمتٛم َٕم ْل :دارة قمزة وطم٤مرم ،ومٙمٜم٧م خلِمٞمتل ُمـ آٟمزٓق سمٕمٞمدً ا قمام ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ
طم ٌّٝمؿ واًمتقاوع هلؿ ،أسم٤مًمغ ذم اًمتق ُّدد إًمٞمٝمؿ واًمت٘مرب ُمٜمٝمؿ.

ٍ
قم٘مقد ،ىمّمدشمٜمل ،ومٚمؿ ُيًٛمح هل٤م
أذيمر أن ؾم ّٞمد ًة ممـ يم ّـ يً٤مقمدن أُمل ىمٌؾ قمدة

سمدظمقل طمرم إدارة اجل٤مُمٕم٦مٕ ،هنؿ رأوا أن ُمالسمًٝم٤م اًم٘مروي٦م اًمٕمتٞم٘م٦م ٓ شم١مهٚمٝم٤م ًمدظمقًمف!
ومٔم ّٚم٧م شمٜمتٔمرين ظم٤مرضمف .وومقضمئ٧م هب٤م وأٟم٤م قم٤مئدٌ إمم اًمٌٞم٧م ،ومحٛمٚمتٝم٤م ُمٕمل سم٤مًمً ّٞم٤مرة إمم
ُمرطم ًٌ٤م.
اًمٌٞم٧م ِّ
ؿمخّم ٤م طما٤مذم اًم٘مادُملم ّ
رث
قمكم ًمٞمٕمٚمٛمٜمل سمخجاؾ أن ذم اًمٌا٤مب
ًا
ودظمؾ أذن ُمر ًة ّ
ً
زُماٞمال زم ذم ُمدرؾما٦م دارة
اًمثٞم٤مب ي٘مقل إٟمف ضم٤مرٟم٤م ذم اًم٘مري٦م ويرياد اًمادظمقلً .م٘ماد يما٤من
رطمٌ٧م سمف ومِمٙم٤م زم طمٔمف اًمٕم٤مصمر ،وم٘مد ىم٤مُمر وظمن يمؾ رء ،طمتك ًم٘مد ٟمزقمقا قمٜماف
قمزةّ ،
صمٞم٤مسمف اًمالئ٘م٦م...
قمكم إؿمٕم٤مل ؾمٞمج٤مريت ،وم٘م٤مل
ورآين ـم٤مًم٥م ،سمٕمد اؾمت٘م٤مًم٦م اًمقزارة ،واىم ًٗم٤م ىمد اؾمتٕمَم ّ
"اهللً ،م٘مد أظمذوا اًمًٞم٤مرة ُمٜمف" ،ومٕمج٥م إذ رآين أوحؽ عم٤م ؾمٛمٕمتف ُمٜمف ،ويم٤من يٜمتٔمر ُمٜمل
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس وم٘مط ،وأٟم٤م مل أشمرك
رد ومٕمؾ آظمرً .م٘مد يمٜم٧م ؾمٕمٞمدً ا سمٕمقديت
ً
أطم٥م إ ّزم ُمـ همػمه٤م.
اًمتدريس أسمدً ا ،وًمٙمٜمٜمل أطم٥م أن أسم٘مك ىمري ًٌ٤م ُمـ اًمٓمالب ،ومٌٞمئتٝمؿ ّ
يمٜم٤م ُٟم ِٕمدّ دراؾم٤مت طمقل شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمٕم٤مزم ،واقمتٛمدٟم٤م وصم٤مئؼ اًمٞمقٟمًٙمق
ذم هذا اعمج٤مل ،واٟمت٘مٞمٜم٤م سمٕمض اًمدراؾم٤مت اهل٤مُم٦م إظمرى ،وشمرمجٜم٤مه٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ًمٙمل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م مجٞمع اًمٕم٤مُمٚملم ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ًمدى ىمٞم٤مُمٝمؿ سمٛمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م يٓمرح ُمـ
أومٙم٤مر طمقل شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل .إٓ أن ُمرض أظمل حمٛمقد يم٤من ىمد اؿمتد وشم٠ميمد أٟمف
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ُمرض قمْم٤مل ،وم٠مصٌح٧م ُمقزع اًم٘مٚم٥م واًمٗمٙمر ،وأظمل حمٛمقد يم٤من ذم اًمً٤مدؾم٦م
وإرسمٕملم ُمـ اًمٕمٛمر .يم٤من ىمد سمدا شمٗمقىمف ذم أصم٤مر ،وم٤ميمتِمػ يمٜمٞمً٦م ذم دارة قمزة ُمـ
اًم٘مرن اًمراسمع ،وايمتِمػ ٟمّم ًٌ٤م ي١مرخ طمدود سمٕمض اعمامًمؽ ىمرب شمٚمٕم٘مؼميـ (شمؾ قمغم
ذىمل سم٤مب اهلقى...
ىمؼميـ)
ّ
وشمقزقمٜمل اًمٕمٛمؾ ذم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مظمل حمٛمقد ذم أواظمر
أشمقضمف إمم سمػموت ذم اًمّمٌ٤مح وم٠مًمت٘مل أظمل حمٛمق ًدا ُمع ُمٕم٤موي٦م اسمـ أظمل
اًمّمٞمػ ،ومٙمٜم٧م ّ
إسمراهٞمؿ قمغم ُمداظمٚمٝم٤م صمؿ أقمقد ً
ًمٞمال إمم دُمِمؼ :يم٤من حمٛمقد جيٛمٕمٜم٤م ذم دارة قمزة سمٕمد ووم٤مة
اهلؿ قمٜمّ٤م ويٜمنم أضمقاء اعمرح واًمدقم٤مسم٦م.
أُمل ،ويم٤من جيٚمق ّ
شمريمٜماا٤م سمٕمااد ووم٤مشمااف ذم  0855/01/8يمااؾ ُماا٤م يرسمٓمٜماا٤م سماا٤معمرح واًمدقم٤مسماا٦م ،إذ مل يٙمااـ
وقمازاين إؾمات٤مذ شمقومٞماؼ اعمٜمجاد
ىم٤مدرا قمغم ُمؾء اًمٗماراغ اًماذي طمادث سمقوم٤مشمافّ ...
أطمدٟم٤م ً
رئٞمس ضم٤م ُمٕم٦م طمٚم٥م سمقوم٤مة أظمل حمٛمقد ،وطمي إمم دارة قمزة ًمٚمتٕمزيا٦م ،ويم٤مٟما٧م صادُم٦م
ووم٤مشمف ىمد أُمروتٜمل ،وم٤مؾمت٘مٌؾ صٝمري إؾمت٤م َذ اعمٜمجد قماغم اًمٓمرياؼ اًمٕما٤مم قماغم يماراد
ٍ
ُم٘مِمِم٦م صٖمػمة.
وٓ أٟمًك أسمدً ا يمٚمٛم٦م طمًٞم٥م يمٞم٤مزم ذم ووم٤مة أظمل حمٛمقد اًمتل ٟمنمهت٤م ًمف ضمريدة
ِ
اعمرهػ
اًمثقرة ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ُم١م ِّصمر ًة قمغم ىمٍمه٤م ،وؿمديدة اًمدًٓم٦م قمغم
إطمً٤مس طمًٞم٥م َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
همروم٦م واطمدة ذم طمل
ُمٗمٕمٛم٦م سم٤مًمرؤى اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦مً .م٘مد قم٤مؿم٤م ذم
أدي٥م
وذايمرة
اعمِم٤مرىم٦م سمحٚم٥م ويم٤مٟم٤م ـم٤مًمٌلم ذم اًمتجٝمٞمز قم٤مم .0827
صٛم ٛم٧م ،سمٕمد ووم٤مة حمٛمقد ،قمغم آٟم٘مٓم٤مع ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ومٗمٞمف ؾمٚمقى ،وىمد
يم٤من هق هم٤ميتل ُمٜمذ أواظمر ؾمٜمقات اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م .ومت٘مدُم٧م إمم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء
سمٓمٚم٥م إيٗم٤مدي إمم ومرٟمً٤م سمٛمٝمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،وصدر ىمرار جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م سمذًمؽ.
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 .4وزي ًر ا لؾتعؾقم العايل
ًمٞمال أطمزم إُمتٕم٦م اًمتل ؾمتّمحٌٜمل ذم اًمًٗمر إمم ومرٟمً٤م ّ
وسمٞمٜمام يمٜم٧م ً
رن ضمرس
زقملم قمغم اهل٤مشمػ ،ي٘مقلً :م٘مد ىمررٟم٤م
ؾمامقمتف ،وم٢مذا سم٤مًمديمتقر يقؾمػ ّ
اهل٤مشمػ ،رومٕم٧م ّ
إطمداث وزارة ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،وأٟم٧م ذم اًمقزارة اجلديدة وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،شم١مؾمًٝم٤م
ؿم٤ميمرا ،وىمٚم٧م ًمف إٟمٜمل
وشم٘مؽمح شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وومؼ اًمدراؾم٤مت اًمتل ىمٛم٧م هب٤م ،وم٤مقمتذرت
ً
ٍ
ٍ
َ
قمٚمٛمٞم٦م إمم ومرٟمً٤م ،وأٟم٤م أىمقم أن
سمٛمٝمٛم٦م
ىمرارا سم٢ميٗم٤مدي
هتٞم٠مت ًمٚمًٗمر
واختذت اجل٤مُمٕم٦م ً
سمحزم أُمتٕمتل ،وذم اًمٌٞم٧م سمٕمض اًمزُمالء يٕمٞمٜمقين قمغم طمزُمٝم٤م ،وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن أظمل شمقذم
ُمٜمذ أي٤مم وم٘مط ،وذم اسمتٕم٤مدي قمـ اًمٌٚمد وقمـ إهؾ وقمـ يمؾ ُم٤م يذ ِّيمرين سمف ؾمٚمقى خت ِّٗمػ
ُمـ شم٠مٟمٞم٥م اًمْمٛمػم سم٤مًمت٘مّمػم سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سمف.
زقملم احلدي٨م وووٕمٜمل أُم٤مم اًمقوع اعمحرج ،وم٘مد صدر ُمرؾمقم
مل يت٤مسمع اًمديمتقر ّ
وزيرا ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم.
شم٠مًمٞمػ اًمقزارة ويمٜم٧م ومٞمٝم٤م ً
مل يٙمـ ُمقىمٗمل ُمـ هذه اًمقزارة يمٛمقىمٗمل ُمـ اًمً٤مسم٘م٦م ،إذ ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ؾمٞمت٤مح زم ذم
هذه اًمقزارة آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل ىمٛم٧م هب٤م ذم اًمقزارة اًمً٤مسم٘م٦م وم٠مىمقم سم٢مصالح
اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وومؼ ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف رأيل وقمروتف ذم ُمٜمتداٟم٤م اًمٗمٙمري ،وؾمٞمِمٖمٚمٜمل اًمٕمٛمؾ
اجل٤مد ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمقزارة وذم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل قمـ دوام اًمتٗمٙمػم سم٤معمقت ،وؾم٠مضمد ذم
اًمٕمٛمؾ و٤م ًّمتل ُمـ اًمًٚمقى.
صدر اعمرؾمقم اًمتنميٕمل سم٢مطمداث وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سمت٤مريخ 0855/00/13
وؿمٛمٚم٧م ومٞمف ُمٝم٤مُمٝم٤م ،ومجٞمع ُمٝم٤مم اعم١مؾمً٤مت اعمرشمٌٓم٦م هب٤م ،وأؿمػم سمخ٤مص٦م إمم ُمٝمٛم٦م
ِّ
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وقمالىمتف سمخٓمط اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ،وإمم شمٜمًٞمؼ ضمٝمقد
اًمٌ٤مطمثلم وآرشمٗم٤مع سمٛمًتقى اإلٟمت٤مج اًمٗمٙمري.
شم٘مقم سمْمٌط شمقضمٞمف اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمال ُمديريا ٌ٦م ذم اًماقزارة يرأؾماٝم٤م ُمادير سمرشمٌا٦م أُمالم
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قماا٤مم ،يمااام شم٘مااقم ُمديرياا٦م ُمااـ ٟمٗمااس اعمًااتقى سماا٤مًمتخٓمٞمط ًمٌحااقث اًمتٕمٚمااٞمؿ اًمٕماا٤مزم ذم
اجل٤مُمٕماا٤مت وُمٕم٤مهااده٤م وضمٕمٚمٝماا٤م ُمًاا٤ميرة ًمٚمخٓماا٦م آىمتّماا٤مدي٦م وآضمتامقمٞماا٦م ًمٚمدوًماا٦م،
ٍ
ٍ
سمتٕم٤مون وصمٞمؼ ُمع اجل٤مُمٕم٤مت ،سمحٞم٨م متقل ُّ
ضم٤مُمٕما٦م سماام يتٜم٤مؾما٥م ُماع ُما٤م أٟمجزشماف ُماـ
يمؾ
طمّمتٝم٤م ذم اخلٓم٦م ،ومٞمت٤مح ًمٚمقزارة سمذًمؽ دومع اجل٤مُمٕم٤مت اعمًت٘مٚم٦م وشمقضمٞمف اًمٌحقث ومٞمٝما٤م
ذم ظمدُم٦م آىمتّم٤مد واعمجتٛمع.
قمرض
وذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أًم٘مٞم ُتٝم٤م ذم اومتت٤مح أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمع ذم ٌ ،0855/01/2
ُمٚمخص عمِمٙمالت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اًمقـمـ ،واخلٓمقط اًمٙمؼمى ٔوم٤مق ُمٕم٤مجلتٝم٤م،
ٌ
أىمتٓمػ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:
"  ...سمرزت إمم اًمقضمقد ذم اًمًٜمقات اخلٛمس اًمتل شمٚم٧م هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
ُمِمٙمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم قمغم ٍ
ٍ
ظمٓمر ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ،مم٤م أدى إمم ُمٌ٤مدرة
ٟمحق طم٤م ٍّد،
اًمدول واهلٞمئ٤مت اًمدوًمٞم٦م إمم دراؾم٦م اعمِمٙمٚم٦م واًمتٗمتٞمش قمـ احلٚمقل اعمٜم٤مؾمٌ٦م.
وقمٛمدت أيمثر اًمدول إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ٟمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقيره٤م ُمرات قمديدة ذم
اًمًٜمقات إظمػمة.
وؾمٜمذيمر أهؿ ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت عم٤م هل٤م ُمـ قمالىم٦م سمقوٕمٜم٤م احل٤مزم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم:
ً
ٟمٛمق قمدد
ٟمٛمقا ٓ يقازيف وٓ جي٤مريف أسمدً ا ُّ
أوٓ -إن ٟمٛمق قمدد ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت ًّ
ظمٓمػما
اٟمخٗم٤مو٤م
أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ومٞمٝم٤م ي١مدي إمم اٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ
ً
ً
سم٤مٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف قمغم ُم١مؾمً٤مت اًمدوًم٦م وُمراوم٘مٝم٤م مجٞم ًٕم٤م اىمتّم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م أو اضمتامقمٞم٦م ،وذًمؽ
ٟٓمخٗم٤مض ٟمّمٞم٥م اًمٓم٤مًم٥م ُمـ قمٜم٤مي٦م قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس ،مم٤م ي١مدي إمم إوٕم٤مف ُم٘مدرة
اخلرجيلم قمغم اًمتٓمقير وآسمتٙم٤مر.
ُّ
وطمؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م ٟمٔمر ًّي٤م هق شمثٌٞم٧م ٟمًٌ٦م قمدد أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتادريس ذم يماؾ يمٚمٞما٦م
إمم قمدد اًمٓمالب ومٞمٝم٤م ،أُم٤م شمٜمٗمٞمذ احلاؾ ومٝماق سم٤مإليمثا٤مر ُماـ أقمْما٤مء هٞمئا٦م اًمتادريس ،أي
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ٍ
ٍ
ممٙماـ ُماـ أيمٗما٠م ظمرجيٞمٜما٤م إمم اخلا٤مرج ًمٞمتٛماقا شما٠مهٞمٚمٝمؿ ًمٕمْماقي٦م هٞمئا٦م
قمادد
سم٢ميٗم٤مد أيمؼم
اًمتدريس ،واضمتذاب اعم١مهٚملم ُمٜمٝمؿ ظم٤مرج اًمٌالد أو داظمٚمٝم٤م ،وسمٜمٗمس اًمقىما٧م سم٤مظمتٞما٤مر
أيمٗم٠م اًمٕمٜم٤مس ُمـ محٚم٦م اًمث٤مٟمقي٤مت قمغم اظماتالف أٟمقاقمٝما٤م ًمادظمقل اجل٤مُمٕما٤مت واعمٕم٤مهاد
اًمٕمٚمٞم٤م وسم٤مًم٘مدر اًمذي شمتٛمٙمـ ومٞمف ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمًتقى اًميوري ًمٚمًاٝمر قماغم ُمِما٤مريٕمٜم٤م
آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م.
صم٤مٟم ًٞم٤م -إن قمدد ـمالب اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم جي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م ُمع قمدد ؾمٙم٤من اًم٘مٓمر ...يمام
جي٥م أن يرشمٌط سمٕمقاُمؾ أظمرى ،يمٛمرطمٚم٦م اًمتٓمقر اًمتل هق ومٞمٝم٤م ،ارشمٌ٤م ًـم٤م ُمٕم٘مدً ا ٓ جم٤مل
ًمذيمره هٜم٤م .إن ٟمًٌ٦م قمدد ـمالب اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم إمم قمدد اًمًٙم٤من ذم ىمٓمرٟم٤م وهل ()4.7
ـم٤مًم ًٌ٤م ؾمقر ًّي٤م ذم ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م إمم إًمػ ُمـ اًمًٙم٤من وطمقازم ( )5.4إذا أظمذٟم٤م سم٤محلًٌ٤من
ـمالسمٜم٤م ذم اخل٤مرج.
إن هذه اًمٜمًٌ٦م شم٘مٗمز سم٘مٓمرٟم٤م إمم ُمّم٤مف اًمدول اعمت٘مدُم٦م ،ومٝمل أيمؼم ُمـ ُمثٞمالهت٤م ذم يمؾ
ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة وهقًمٜمدا وأعم٤مٟمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م وسمٚمجٞمٙم٤م واًمدٟمامرك وإيٓم٤مًمٞم٤م واًمًقيد،
وشمقازي ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٞم٤مسم٤من واًمٜمٛمً٤م وذم سمٕمض اًمٌالد آؿمؽمايمٞم٦م ،يمٞمقهمًالومٞم٤م وأعم٤مٟمٞم٤م
اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،وشمٗمقق مجٞمع ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مـمٌ٦م.
همػم أن هذه اًمٜمًٌ٦م يمٌػم ٌة ضمدًّ ا ذم يمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وصٖمػم ٌة ضمدًّ ا ذم
اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل أٟمٞمط هب٤م هتٞمئ٦م اعمختّملم واًمت٘مٜمٞملم اًمالزُملم
ًمٚمٛمِم٤مريع آىمتّم٤مدي٦م.
إن قمدد ـمالب يمٚمٞم٦م أداب ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ يٗمقق قمدد ـمالب يمٚمٞم٤مت أداب ذم
ضم٤مُمٕم٤مت اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة يمٚمٝم٤م .ويمذًمؽ وم٢من قمدد ـمالب يمٚمٞم َتل احل٘مقق ذم
أيْم٤م،
دُمِمؼ وطمٚم٥م يٗمقق جمٛمقع قمدد أىمراهنؿ ذم يمٚمٞم٤مت اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ً
أُم٤م ـمالب يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م واًمٙمٚمٞم٤مت اعمامصمٚم٦م ومٕمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ.
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وًمتالذم اًمٜم٘مص ذم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمتٓمٌٞم٘مل واًمت٘مٜمل ،وشمالذم اًمٗمٞمض اخلٓمر ذم
ومروع اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وؾمقء شمقزقمٝم٤م رصد هذا اًمٕمٝمد إُمقال إلٟمِم٤مء يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ذم
طمٚم٥مً ،متٗمتح أسمقاهب٤م ٕسمٜم٤مئٜم٤م ذم اًمٕم٤مم اًمدراد اعم٘مٌؾ ،يمام شمؿ اومتت٤مح يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واٟمتٝم٧م
وشمؿ إطمداث وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ
اًمدراؾم٦م ٓومتت٤مح يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م ذم طمٚم٥م ً
أيْم٤مّ ...
اًمٕم٤مزم ًمٞمجري اًمٕمٛمؾ قمغم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سم٢مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت وٟمٔمؿ
اًمتدريس ذم يمٚمٞم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م واؾمتٙمامل أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ومٞمٝم٤م ودراؾم٦م ٟمٔم٤مم
ًمتٗمرهمٝمؿ ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمؾ اجل٤مُمٕمل".
إن ُمِمٙمالت اًمتٕمٚمٞمؿ قم٤مُم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ُمٜمف ظم٤مص٦م ،شمٗم٤مىمٛم٧م ذم اًمٕم٤ممل وأدت ذم
اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًمًتٞمٜمٞم٤مت إمم صمقرات اًمٓمالب ذم ومرٟمً٤م وأعم٤مٟمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م ،وإمم
اوٓمراسم٤مت ذم ُمٕمٔمؿ اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م ،يمام أدت إمم اٟمخٗم٤مض ُمًتقي٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ ذم
ٍ
ُمتدٟمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ؾمقري٦م.
اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م وإمم اٟمخٗم٤موٝم٤م إمم ُمًتقي٤مت
وىمد أذت ذم هن٤مي٦م اًمٗم٘مرات اًمتل ذيمرت ُمـ يمٚمٛمتل ذم اومتت٤مح أقمامل أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ
اًمً٤مسمع إمم أن وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم اعمحدصم٦م ؾمتٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم "شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت" وٟمٔمؿ
اًمتدريس ذم يمٚمٞم٤مهت٤م ...وذم دراؾم٦م ٟمٔم٤مم "ًمتٗمرهمٝمؿ ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمؾ اجل٤مُمٕمل".
ومل يتٞمن زم ذم اعمدة اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم اًمقزارة إٟمج٤مز هذه اعمٝمٛم٦م ،إذ ٓطم٧م ذم إومؼ
ٍ
طمرب إهائٞمٚمٞم٦م ،ومتحقل اهتامم اًمدوًم٦م إمم صدِّ اًمٕمدوان ،ومل
ُمٜمذ أوائؾ اًمرسمٞمع ٟمقاي٤م
يتقومر ُمـ اًمقىم٧م ًمتٜمٗمٞمذ سمراُم٩م اإلصالح اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم يمٚمٛمتل آومتت٤مطمٞم٦م ٕؾمٌقع
اًمٕمٚمؿ ؾمقى إؿمٝمر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعمٛمتدة ُمـ ُمٜمتّمػ شمنميـ إول إمم هن٤مي٦م آذار.
قمكم أن أضمد ُم٠موى ًمٚمقزارة ،وأن أضمد ُمـ يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقزارات إظمرى
يم٤من ّ

وم٠مؾمٕمك سمٜم٘مؾ اعمٗمٞمد ُمٜمٝمؿ .ذًمؽ ٕن اًمقزارة ُأطمدصم٧م ذم أواظمر اًمًٜم٦م اعم٤مًمٞم٦مً ،مٞمس ًمدهي٤م
ُم٤م شمٜمٗمؼ ُمٜمف إٓ ُم٤م يٗمٞمض ُمـ ُمقازٟم٤مت اًمقزارات إظمرى.
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ًم٘مد وضمدت ذم دُم٩م وزاريت اًمزراقم٦م واإلصالح اًمزراقمل و٤م ًّمتل ،إذ قمدت إًمٞمٝمام
قمٛمـ يٛمٙمـ ٟم٘مٚمف ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝمام إمم اًمقزارة اًمقًمٞمدة ،وٟم٘مٚم٧م إًمٞمٝم٤م سمٕمض
ذم اًمٌح٨م ّ
ودمٛمع ًمدي سمقؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ُم٤م
ُمـ يم٤من يٕمٛمؾ ُمٕمل ذم اًمقزارة اًمً٤مسم٘م٦مّ ،
ؿمخّم٤م ُمـ مجٞمع اًمٗمئ٤مت ،وٓ يتج٤موز قمدد ُمـ يٛمٙمـ أن يقيمؾ
ٓ يزيد قمغم مخً٦م قمنم
ً
إًمٞمف قمٛمؾ ُمٗمٞمد ُمٜمٝمؿ اخلٛمً٦م وم٘مط.
ومقرا إمم
يم٤مٟم٧م أقمامل شمٓمقير ُمٜم٤مه٩م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ىمد ؿم٤مروم٧م قمغم هن٤ميتٝم٤م ،وم٤مٟمت٘مٚم٧م ً
إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم سمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م طمٚم٥م ،ذم وقء رؤى اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل اًمتل ذيمرهت٤م ذم يمٚمٛمتل
ذم اومتت٤مح أقمامل أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمع ،وم٠موىمٗم٧م آٟمتً٤مب إمم يمٚمٞم٦م احل٘مقق ًمألؾمٌ٤مب
اًمتل ذيمرهت٤م ذم يمٚمٛمتل وًمٜم٘مص ؿمديد ذم أـمر اًمتدريس اعم١مهٚم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م ،ووضمٝم٧م يمٚمٞم٦م
أداب إمم اًمٚمٖم٤مت (اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م) وأوىمٗم٧م اعمح٤مور أو إىمً٤مم إظمرى
يم٤مًمٗمٚمًٗم٦م واًمت٤مريخ واجلٖمراومٞم٤م وقمٚمقم اًمٜمٗمس وآضمتامع اٟمًج٤م ًُم٤م ُمع اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل
ذيمرهت٤م ذم يمٚمٛمتل قمـ ومٞمض اًمٓمالب ذم هذه اًمٗمروع ،وأصٌح اًمتقضمٞمف ذم اًمٚمٖم٤مت إمم
اًمؽممج٦م واًمؽممج٦م اًمٗمقري٦م ظم٤مص٦م.
وأًمٗم٧م جلٜم٦م ُمـ اعمختّملم ًمدراؾم٦م شمٜمٔمٞمؿ يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ذم طمٚم٥م ،وشمؿ اًمقصقل إمم
ٟمٔم٤مم ُمٜم٤مؾم٥م .ودظمؾ قمغم اًمدراؾم٦م ـمٌٞم٥م ؾمقري أشم٤مد ؿم٤مب ُم٘مٞمؿ ذم اًمقٓي٤مت
اعمتحدة إُمػميمٞم٦م ،ىمد يٙمقن اؾمٛمف قمدٟم٤من وُمٕمف اًمٓمٌٞم٥م ري٤مض سمرُمدا ،وأرادا أن شمٙمقن
ًمٖم٦م اًمتدريس ذم اًمٙمٚم ّٞم٦م هل اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ،وم٠ميمدت هلام أن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل ًمٖم٦م اًمتدريس
ُمٜمذ ٟمِمقء اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ذم ؾمقري٦م ،وٓ يٛمٙمـ اًمٕمقدة ومٞمف إمم اًمتٖمري٥م.
ىمدُم٧م ُمنموع ُمرؾمقم إطمداث يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م .ويم٤من يٜمدر أن جيتٛمع جمٚمس اًمقزراء
وىمٕم٧م ُمنموع اعمرؾمقم
سمٕمد طمرب طمزيران ،ويم٤مٟم٧م ىمرارا ُشمف ُشمتخذ "سم٤مًمتٛمرير".
ُ
وأرؾمٚمتف ًمٚمتقىمٞمع سم٤مًمتٛمرير ،ومٝمتػ إزم وزير اعم٤مًمٞم٦م ُمقومؼ اًمنمسمجل ً
ىم٤مئالً" :م٘مد اؾمؽمقمك
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اٟمتٌ٤مهل ذم ُمنموع ُمرؾمقم يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م سمحٚم٥م ـمٌ٤مقمتف قمغم ورق خيتٚمػ سمٕمْمف قمـ
سمٕمض ،ومٜمٔمرت ومٞمف وشمٌلم زم أن ورىمتلم ُمٜمف ٟمزقمت٤م واؾمتٌدل هبام ورىمت٤من خمتٚمٗمت٤من سمدّ ًم٧م
ومٞمٝمام ًمٖم٦م اًمتدريس".
زقملم .ويمٜم٧م ُمـ ىمٌؾ ىمد
يم٤مٟم٧م هذه هل ٟم٘مٓم٦م اخلالف اًمٙمؼمى سمٞمٜمل وسملم اًمديمتقر ِّ
اظمتٚمٗم٧م ُمٕمف ذم ُمقوقع شمٜمٔمٞمؿ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمٌدء سمتحريؽ أٟمِمٓمتف ،وًمدى
إحل٤مطمل ىم٤مل زم" :ي٤م ديمتقر واصمؼ ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل إذا قمٓمًٜم٤م ٟمٕمٓمس أرسمٕمٛمئ٦م ُمٚمٞمقن
دوٓر" .يريد أن ي٘مقل إن اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمٙمٚمػ ضمدًّ ا وٓ ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م سمف ،ومل يِم٠م
آؾمتامع إ ّزم أروي شمٙم٤مًمٞمٗمف اًمزهٞمدة ذم سمٕمض اعمج٤مٓت اعمٗمٞمدة ،يمتّمٜمٞمػ اًمٜمٌ٤مشم٤مت
اًمًقري٦م ودراؾم٦م ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمٖمذائٞم٦م واًمدوائٞم٦م واًمًٛمٞم٦م ،واًمٌدء سمدراؾم٦م ٟمٌ٤مشم٤مت ُمٜم٤مـمؼ
احلدود ومٞم٘مت٤مت اجلٜمد إذا ُم٤م طمقسوا سم٤مًمٜمٌ٤مشم٤مت اعمٜم٤مؾمٌ٦م ُمٜمٝم٤م ...ويمدراؾم٦م طمنمات
شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ًمتح٤مر أذاه٤م...
مل أٟمجز إصالطم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وشمٓمقيره اًمتل أذت إًمٞمٝم٤م ذم يمٚمٛمتل ذم أؾمٌقع
اًمٕمٚمؿ ،وٓؾمٞمام إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت وذم شمٗمرغ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ًمٚمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمؾ اجل٤مُمٕمل ،ومل يتح زم اًمٕمقدة إمم دراؾمتٝم٤م إٓ ذم قم٤مم  0860ذم اعم١ممتر
إول ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل .ومقوٕم٧م ُمنموع ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت وُمنموع ىم٤مٟمقن
اًمتٗمرغ وصدرا سمٕمد شمٕمديالت ـمٗمٞمٗم٦م ذم قم٤مم  0864وؾم٠مقمقد إمم احلدي٨م قمٜمٝمام ومٞمام سمٕمد.
ُمٜمذ أواظمر اًمِمت٤مء سمدأ سمٕمْمٜم٤م يتٛمٚمٛمؾ ذم اًمقزارة سم٤مٟمتٔم٤مر شمٕمديؾ وزاري ًمٞمٖم٤مدره٤م.
يم٤من ُ
متٚمٛمؾ سمٕمض ه١مٓء ًمٚمتٗم٤مظمر ،وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ خلالف اؾمتجدّ ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ أو
ذم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر .ويم٤من ص٤مًمح اعمح٤مُمٞمد ظمػم ُمـ يٛمثؾ آدم٤مه إظمػم ،يم٤من ه٤مد ًئ٤م ىمٚمٞمؾ
قمام يتذ ُّمر ُمٜمف ،ويم٤من ُيٕمٝمد إًمٞمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سمرئ٤مؾم٦م جمٚمس اًمقزراء ذم
اإلومّم٤مح ّ
زقملم.
همٞم٤مب اًمديمتقر ّ
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ويمثػما ُم٤م جي٤مهر أطمدهؿ
يم٤من ًمٙمثػم ُمـ اًمقزراء صالت سمٌٕمض أىمٓم٤مب احلٙمؿ،
ً
سمحديثف ُمع ؿمخّمٞم٦م ىمٞم٤مدي٦م إلوٗم٤مء ه٤مًم٦م قمغم ُمٙم٤مٟمتف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.
ً
يمثػما ُمٜمٝمؿ يم٤من
ىمد يٙمقن سمٕمض هذه اًمٔمقاهر واعمٔم٤مهر
ُم٘مٌقٓ ذم طمدود ،إٓ أن ً
يًتٕملم هبذه اعمٔم٤مهر إلىمٜم٤مع ٟمٗمًف سم٠مٟمف أهؾ ًمٚمقزارة.
ٍ
يمٜم٧م ذم ٍ
ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمقزراء ،مل يٕمٛمؾ أومراده٤م قمغم إىم٤مُم٦م صالت ؿمخّمٞم٦م سمرضم٤مل
ومئ٦م
احلٙمؿ ،وُم٤م يم٤من رئٞمس جمٚمس اًمقزراء أو همػمه ُمـ اًمقزراء اعمٗمقولم يْمٕمٜم٤م ذم صقرة ُم٤م
جيري ذم يمقاًمٞمس احلٙمؿ ُمـ ُمداوٓت ،وُم٤م يٓمرأ قمغم اًمً٤مطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ
ُمًتجدات ،يمٜم٤م ٟمًٛمع ُم٤م يِم٤مع طمقهل٤م ُمـ اًمٜم٤مس.
زقملم ذم طمديثف إمم
يٚمٛمح اًمديمتقر ّ
وذم سمداي٦م إطمدى ضمٚمً٤مت اعمجٚمس ،وسمٞمٜمام يم٤من ّ
سمٕمض شمٚمؽ اعمًتجدات ،اؾمتقىمٗمف وزير اعم٤مًمٞم٦م ُمقومؼ اًمنمسمجل ً
ىم٤مئال" :إٟمؽ شمِمػم إمم
أُمقر ه٤مُم٦م إؿم٤مر ًة قم٤مسمر ًة فمٜمًّ٤م ُمٜمؽ أٟمٜم٤م قمغم قمٚمؿ هب٤م وسمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م .إٟمٜم٤م ٟمٗم٤مضم٠م هبذه إظمٌ٤مر
قمام جيري ذم اًمٙمقاًمٞمس ُمـ زُمٞمالهت ّـ زوضم٤مت
ذم سمٞمقشمٜم٤م ُمـ زوضم٤مشمٜم٤م ،إهن ّـ قمغم اـمالع ّ
سمٕمض اعمً١موًملم ذم احلزب أو ذم احلٙمؿ .أٓ شمرى أٟمف طمري سمٜم٤م أن ٟم ّٓمٚمع ُمٜمٙمؿ قمغم هذه
ٍ
سمٛمِمقرة أو رأي ،صمؿ إٟمٜم٤م ذيم٤مء ذم حتٛمؾ اعمً١موًمٞم٦م!"
اًمتٓمقرات ،وم٘مد ٟمٗمٞمديمؿ
وذم ٟمٞمً٤من ضب اإلهائٞمٚمٞمقن اجلٌٝم٦م ،ومتحريم٧م اًمدوًم٦م إلفمٝم٤مر وضمقده٤م
ومت٤مؾمٙمٝم٤م ،ومزار اجلٌٝم٦م وومدٌ ُمـ اعمً١موًملم ،و ُُم ِّثٚم٧م اًمدوًم٦م سمٕمدد يمٌػم ُمـ اًمقزراء ،يمٜم٧م
قمام ضمرى وقمـ ُمت٤مٟم٦م اجلٌٝم٦م وحتّمٞمٜمٝم٤م ،مل أدظمؾ
سمٞمٜمٝمؿ .حتدث ىم٤مدة اجلٌٝم٦م اًمٕمًٙمريقن ّ
ذم ٟم٘م٤مش ُمع ٍ
أطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مد يمٜم٧م أؾمتٛمع وم٘مط ،إذ مل يٙمـ زم ومٞمام يروى رأي ُمٗمٞمدٕ ،ن
يمثػما ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مُم٦م يم٤مٟم٧م سمٕمٞمد ًة قمٜمّل ،يمام يمٜم٧م سمٕمٞمدً ا قمـ ومٝمؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمًٙمري٦م
ً
وقمـ اإلدٓء ومٞمٝم٤م سمرأي ُمٗمٞمد.
اًمت٘مٞم٧م هٜم٤مك اًمٕم٘مٞمد طمٙمٛم٧م اًمِمٝم٤ميب ومنرت سمف وقمدت ُمٕمف إمم دُمِمؼ سمٕمد اٟمتٝم٤مء
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اًمزي٤مرةً .م٘مد يم٤من ُمـ ـماليب ذم إؿمٝمر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم دمٝمٞمز طمٚم٥م ىمٌؾ اٟمت٘م٤مزم
ُمٕمٞمدً ا إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،يم٤من هق وؾم٤مـمع سمرُمدا ذم صػ اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
سمٕمد ضب اإلهائٞمٚمٞملم اجلٌٝم٦م ص٤مرت اؾمتٕمدادات اًمدوم٤مع أيمثر ضمدّ ي ً٦م وإحل٤م ًطم٤م،
وم٠مدى ذًمؽ سم٤معم٘م٤مسمؾ إمم شمٌ٤مـم١م ُمًػمة اإلصالطم٤مت واًمتٜمٛمٞم٦م .وازداد شمِمقيش اعمتٛمٚمٛمٚملم
ضمقا ُمـ قمدم اًمرو٤م
ًمتٗمردهؿ ومت ّٞمزهؿ ،وأؿم٤مقمقا ًّ
ُمـ اًمقزراء ووجٞمجٝمؿ شم٠ميمٞمدً ا ّ
أص٤مب سمٕمض اعمٚمتزُملم سم٠مطمزاب اًمتآًمػ.

حرب حزيراٌ
قمكم ذم ُمٙمتٌل سم٤مًمقزارة
وذم صٌ٤مح اًمٞمقم اخل٤مُمس ُمـ طمزيران ُمـ قم٤مم  0856دظمؾ ّ
اًمًٞمد ُمقومؼ ضمٚمٛمٌق أطمد اعمقفم َٗم ْلم اًمٚمذيـ ٟم٘مٚم ُتٝمام ُمـ وزارة اًمزراقم٦م واإلصالح
اًمزراقمل ،دظمؾ دون اؾمتئذان وهق يٌٙمل ،ويم٤من يردد يمال ًُم٤م مل أومٝمٛمف .صمؿ ٓطمٔم٧م أٟمف
حيٛمؾ سم٢مطمدى يديف راديق اظمتٚمط صقشمف سمّمقت اًمًٞمد ضمٚمٛمٌق وم٤مزددت وٞم٤م ًقم٤م ،إمم أن
ظمقف ىمٌؾ أن شمتْمح زم اًمّمقرة ،ومريمزت
أؿم٤مر سمٞمده إظمرى إمم اًمراديق ،وم٤مٟمت٤مسمٜمل
ٌ
ومقرا إمم ُم٤م جي٥م
اٟمتٌ٤مهل قمغم اًمراديق ومًٛمٕم٧م يمال ًُم٤م مل أ ِع شمٗم٤مصٞمٚمفٕ ،ن ذهٜمل ادمف ً
اًم٘مٞم٤مم سمف قمغم ضمٌٝم٦م اًم٘مت٤مل اًمذي ًمٞمس زم ظمؼمة ومٞمف.
ٍ
سم٤مُمتح٤من ٍ
سمٕمض ٌ
ىمٚمٞمؾ ُمٜمّ٤م سمٜمج٤مح.
وُمر يمؾ ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م
ىم٤مس اضمت٤مزه ٌ
ُمرت أي٤مم صٕمٌ٦مّ ،
ّ
شمقهمؾ اجلٞمش اإلهائٞمكم ذم ُمٍم همرب اًم٘مٜم٤مة ،وذم ؾمقري٦م َ
دظمؾ اجلقٓن وشم٘مدم ذم
هْم٤مسمف ،ومل يتقىمػ شم٘مدم اجلٞمش اإلهائٞمكم ذم اجلقٓن ،رهمؿ ىمٌقل إهائٞمؾ ىمرار إُمؿ
اعمتحدة وىمػ اًم٘مت٤مل.
أذيمر أٟمف ُأىمٞمٛم٧م ٟمدوة قمغم ُمدرج اجل٤مُمٕم٦م طميه٤م سمٕمض رضم٤مل اًمًٚمؽ اًمدسمٚمقُم٤مد
إضمٜمٌل ،ذم أُمًٞم٦م ُمـ أُمًٞم٤مت اًمتٗم٤موض قمغم وىمػ اًم٘مت٤مل .يم٤من اعمتحدث يٜم٘مؾ إمم
اعمًتٛمٕملم ُم٤م ي٘مع ذم اجلٌٝم٦م ُمٌ٤مذة ،وقمٜمدُم٤م سم ّٚمٖمٝمؿ سمٙمالم وهلج٦م ُم١مصمريـ أن اًمٕمدو ٓ
يزال يت٘مدم رهمؿ ىمٌقل دوًمتف وىمػ اًم٘مت٤مل دُمٕم٧م قمٞمٜم٤م أطمد اًمًٗمراء طمز ًٟم٤م حل٤مًمٜم٤م.
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سمزي اًمٞمً٤مر يمذ ًسم٤م وظمدا ًقم٤م ،قمـ قمزُمٝمؿ قمغم
يمثر طمدي٨م آٟمتٝم٤مزيلم اًمذيـ شمز ّيقا ِّ
ٍ
وزير هق رأس أوًمئؽ
شمٜمٔمٞمؿ طمرب قمّم٤مسم٤مت ،ودقمٞم٧م حلْمقر اضمتام ٍع ذم سمٞم٧م
آٟمتٝم٤مزيلم ،ومرومْم٧م طمْمقره ،وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز هؾ شمّمؾ سمٜم٤م اعمٝم٤مٟم٦م ٓشمٌّ٤مع هذا اًمدضم٤مل؟
سمٕمد ؾم٤مقم٤مت ُمـ آوٓمراب ُدقمل اًمقزراء ًمالٟمت٘م٤مل إمم طمٚم٥م .همػم أين مل أسمٚمغ ذًمؽ
رؾمٛم ًّٞم٤م ،وإٟمام ؾمٛمٕمتف ُمـ سمٕمض اًمزُمالء اًمقزراء ،وم٘مٚم٧م ًمٚمً٤مئؼ اسمؼ أٟم٧م ُمع أهشمؽ
وشمدسمر أُمره٤م ذم هذه اًمٔمروف اًمّمٕمٌ٦م ،وـمٚمٌ٧م ُمـ اًمّمديؼ اًمديمتقر ـم٤مهر شمرسمدار أن
يٜم٘مٚمٜم٤م ُمع أهشمف إمم طمٚم٥م ،وم٤مؾمتٕمد ًمٚمًٗمر ،وهق يٙمره ؾمٞم٤مىم٦م اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜمٝم٤مر وٓ
ًمٞمال .يمٞمػ ىمٌؾ اًمًٗمر ً
يً٤مومر هب٤م ً
ًمٞمال ،ويمٞمػ أُمٙمٜمف ذًمؽ ذم فمروف اًمتٕمتٞمؿ اًمتل
ومروتٝم٤م احلرب؟ إهن٤م طم ًّ٘م٤م شمْمحٞم٦م.
سمٕمد ظمروضمٜم٤م ُمـ دوُم٤م سمدأٟم٤م ٟمًٛمع هدير آًمٞم٤مت ي٘مؽمب ُمٜم٤م ،صمؿ اشمْمح ًمٜم٤م ّأهن٤م آًمٞم٤مت
اًمٚمقاء اًمذي يم٤من يراسمط ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك سم٘مٞم٤مدة اعم٘مدم ُمّمٓمٗمك ـمالس ،وىمد حترك
ًمٚمدوم٤مع قمـ دُمِمؼ.
وصٚمٜم٤م محص ذم أواظمر اًمٚمٞمؾ ،وم٤مؾمؽمطمٜم٤م ً
ىمٚمٞمال ذم سمٞم٧م أظمل اًمديمتقر ـم٤مهر ،صمؿ
شم٤مسمٕمٜم٤م إمم طمٚم٥م ووصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م سمٕمد ذوق اًمِمٛمس .مل ٟم ُِ٘مؿ ذم طمٚم٥م أيمثر ُمـ يقم واطمد،
وم٘مد شمقىمػ اًم٘مت٤مل وقمدٟم٤م إمم دُمِمؼ وىمد اًمتحؼ يب ؾم٤مئؼ ؾمٞم٤مريت ُمع اًمًٞم٤مرة ذم طمٚم٥م
وقمدت ُمٕمف إمم دُمِمؼ.
يم٤من ىمرار اٟمت٘م٤مل اًمدوًم٦م إمم طمٚم٥م صٕم ًٌ٤م ،ويم٤من جي٥م أن يدومع اًم٘مرار إمم ضمٝم٤مز يتقمم
شمٜمٗمٞمذهً ،مٞمٜمٔمر ذم مجٞمع اًمِم١مون اًمتل جي٥م أن شمٚمحؼ سمف ويٜمٔمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م ،وًمذًمؽ مل يِمٛمؾ
اًم٘مرار اًمِم١مون اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمدوًم٦م .ومج٤مء ُسمٕمٞمد ىمرار اٟمت٘م٤مل اًمقزارة ،ىمرار اٟمت٘م٤مل اعمٍمف
اًمٗمرا قمغم اٟمت٘م٤مًمف ُمع احلٙمقُم٦م ُمٌ٤مذة.
اعمريمزي اًمذي ّ
أًمح طم٤ميمٛمف قمدٟم٤من ّ
إن آوٓمراب اًمذي راومؼ ىمرار آٟمًح٤مب إمم طمٚم٥م ،ضمٕمؾ اًمدوًم٦م شمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم
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شمٜمٔمٞمؿ أوو٤مقمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م احلربُ ،
وم٠مطمدصم٧م جلٜم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ دُمِمؼ سمرئ٤مؾم٦م اًمٗمريؼ
قمٗمٞمػ اًمٌزري ،وسم٤مذت اًمٚمجٜم٦م اضمتامقم٤مهت٤م ذم ُمٌٜمك جمٚمس اًمِمٕم٥م .وقمٜمدُم٤م ىمٌٚم٧م
دوًمتٜم٤م وىمػ إـمالق اًمٜم٤مر ،دقم٤مٟم٤م رئٞمس جمٚمس اًمقزراء ًمالضمتامع ًمٞمٌٚمٖمٜم٤م صٞمٖم٦م ُمقاوم٘متٜم٤م،
وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ذم خمٌ٠م ذم اعمٌٜمك ،وٟمِم٥م ضمدال قمٜمٞمػ سملم اًمقزيريـ ُمِمٝمقر زيتقن وإسمراهٞمؿ
ٍ
سمٛمٕمزل قمـ جمٚمس اًمقزراء.
ُم٤مظمقس طمقل اًم٘مرار اًمذي اختذ
آصم٤مرا خمتٚمٗم ً٦م قمٛمٞم٘م ً٦م قمغم إرض واًمِمٕم٥م واًمٗمٙمر ،وىمدّ م مج٤مل
ظمٚمٗم٧م هذه احلرب ً
حمٛم ًال ٟمٗمًف ُمً١موًمٞم٦م ُم٤م آًم٧م إًمٞمف احل٤مل ،ور ّد اًمِمٕم٥م اعمٍمي قمغم
قمٌد اًمٜم٤مس اؾمت٘م٤مًمتف ِّ
هذا آقمؽماف واجلرأة سمٛمزيد ُمـ اًمت٘مدير ،واٟمتحر قمٌد احلٙمٞمؿ قم٤مُمر.
ُمْمٓمرب ٍ
ٍ
ىمٚمؼ طمتك  17أيٚمقل  0856يقم
وذم دُمِمؼ اؾمتٛمرت اًمقزارة ذم طمٙم ٍؿ
إقمالن اؾمت٘م٤مًمتٝم٤م .ومٕمدت إمم يمٚمٞمتل يم٤مًمٕم٤مدة ،وإن يمٜم٧م مل أشمرك اًمتدريس ومٞمٝم٤م أسمدً ا ُمٝمام
يم٤مٟم٧م ُمٝم٤مم اعمٜمّم٥م اًمذي أشمقٓه.
ٍ
شم٘مِمػ ُأقمٞمد سمٛمقضمٌف شمقزيع
ُـم ٌِّؼُ ،مٜمذ ؿمٌ٤مط  0855أي ىمٌؾ طمرب طمزيرانٟ ،مٔم٤م ُم
اًمًٞم٤مرات قمغم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت طمً٥م احل٤مضم٦م 9ومٙم٤من ُمـ ٟمّمٞمٌل ذم اًمقزارة إومم
ؾمٞم٤مرة ىمديٛم٦م ويمذًمؽ ذم اًمقزارة اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومل ُشمدْ ِظمؾ اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مرات ضمديدة أسمدً ا.
زقملم يق ًُم٤م ويمٜم٧م واىم ًٗم٤م أٟمتٔمر سم٤مص اًمٜم٘مؾ اًمٕم٤مم سم٤مًم٘مرب ُمـ ٟم٤مدي
ُمر يب اًمديمتقر ِّ
ّ
ّ
يًت٘مؾ ؾمٞم٤مرشمف اخل٤مص٦م "اًمًٚمحٗم٤مة" ي٘مقده٤م سمٜمٗمًف
اًمْمٌ٤مط اًم٘مديؿ ذم اًمّم٤محلٞم٦م ،ويم٤من
وسمج٤مٟمٌف ذم اًمًٞم٤مرة ؾمالطمف ،وم٘م٤مل زم "أيـ ؾمٞم٤مرشمؽ؟" وم٠مضمٌتف ًم٘مد اٟمتٝمك اًمدوام ،وم٘م٤مل
ؿم٤ميمرا.
اصٕمد ؾم٠موصٚمؽ ،وم٤مقمتذرت ًمف
ً
وذم قمٞمد اجلالء ُدقمل اًمقزراء ًمالطمتٗم٤مل سمف ذم ٟم٤مدي اًمْمٌ٤مط (اًم٘مديؿ) ُمع زوضم٤مهتؿ،
وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ذم سمٞمتٜم٤م ُمع اًمديمتقر أؾمٕمد شم٘مال وزوضمتف ،واؾمت٘مر رأيٜم٤م أٟم٤م واًمديمتقر أؾمٕمد قمغم
ٍ
أضمرة ٟمٜمت٘مؾ هب٤م إمم اًمٜم٤مديٕ ،ن ؾمٞم٤مرة اًمدوًم٦م خمّمّم٦م ًمٚمٛمٝمامت اًمرؾمٛمٞم٦م
اؾمتئج٤مر ؾمٞم٤مرة
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حل٧م ذم شمٜمٌٞمٝمٜم٤م قمغم أن شمٍمومٜم٤م
ومال جيقز ًمٜمً٤مئٜم٤م وأوٓدٟم٤م ريمقهب٤م ،ويم٤مٟم٧م اًمًٞمدة شم٘مال ىمد أ ّ
ؾمٞمٙمقن ؿم٤م ًذا ذم احلٗمؾ ،اٟمٓمٚم٘مٜم٤م أرسمٕم٦م ذم ؾمٞم٤مرة أضمرة ،وأُم٤مم اًمٜم٤مدي يم٤من ُمٜمٔمرٟم٤م ؿم٤م ًّذا يمام
ىم٤مًم٧م اًمًٞمدة شم٘مال ،ومجٛمٞمع اًمقزراء طميوا احلٗمؾ سمًٞم٤مراهتؿ! وصدىم٧م رؤي٦م اًمًٞمدة
شم٘مال ،وُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ ؾمٛمح٧م ًمزوضمتل وأوٓدي سم٤مًمًٗمر إمم طمٚم٥م سمّمحٌتل ذم
أي ُمٜمٝمؿ ذم دُمِمؼ أو ظم٤مرضمٝم٤م.
ؾمٞم٤مرة اًمدوًم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م مل ُشمًتٕمٛمؾ ًمٜم٘مؾ ٍّ
ذم شمٚمؽ إي٤مم ُأوىمػ اًمٕم٘مٞمد إؾمامقمٞمؾ هالل ومج٠مة ،ويمٜم٧م أقمرومف وهق ُمـ ىمري٦م
ٍ
قمزة ،وم٘مّمدت قمٌد اًمٙمريؿ اجلٜمدي ويم٤من
شمرُم٤مٟملم شمٌٕمد ٟمحق مخً٦م
يمٞمٚمقُمؽمات ُمـ دارة ّ
ً
ُمً١موٓ قمـ إُمـ .دظمٚم٧م قمٚمٞمف وطمدصمتف سمِم٠مٟمف ،ويم٤من ذم ُمٙمتٌف صقرة ًمف ُمع روم٤مىمف ذم
اًمٙمٚمٞم٦م ،يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ إؾمامقمٞمؾ هالل ،وم٤مؾمتٚمٝمٛم٧م طمديثل ُمـ وطمل اًمّمقرة وقمدت سمف
إمم شمٚمؽ إي٤مم وصٗم٤مء اًمقد ومٞمٝم٤م ،شم١م ًّمػ اًمّمحٌ٦م سملم ىمٚمقب اًمروم٤مق ،وجيٛمع سمٞمٜمٝمؿ طم٥م
ٍ
واطمد ُم٤م سمٜمتف اًمّمداىم٦م ذم
اًمقـمـ واًمدوم٤مع قمٜمف وإقمالء ؿم٠مٟمف ...صمؿ هت ِدم اًمِمٙمقك ذم يق ٍم
ُمت٠مصمرا وقم٤مد إؾمامقمٞمؾ هالل إمم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ـمٚمٞم ً٘م٤م
صٗمق إي٤مم ذم ؾمٜملم ...ومٌٙمك ً
سمٕمد أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م.
سمٕمد اإلؿمٙم٤مل اًمذي ضمرى ذم ُمنموع ُمرؾمقم يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م سمحٚم٥م ىمررت آٟمٍماف
إمم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمتٕمٚمٞمؿ .ويم٤من ىمد طم٤من ُمققمد شمرؿمٞمحل ًمقفمٞمٗم٦م أؾمت٤مذ ،ومرأي٧م اًمتٗمرغ
ًمٓمٌ٤مقم٦م يمت٤مسملم ذم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ اًمت٘مٚمٞمدي وذم اًمٗمٞمزي٤مء اإلطمّم٤مئٞم٦م ،ومتٗمرهم٧م هلام .ويمٜم٧م
ـمٌٕم٤مت دمريٌٞم٦م ـمال ٍ
ٍ
ُمـ ُ
سمٞم٦م قمدة ُمرات وأص٤مهبام اًمتٜم٘مٞمح ذم يمؾ ُمرة،
أصدرهتام ذم
ىمٌؾ
ُ
وشم٘مدُم٧م سمًٝمقًم٦م ًمٚمؽمومٞمع إمم وفمٞمٗم٦م أؾمت٤مذ ًمٙمرد اًمٗمٞمزي٤مء اًمذري٦م ومٜمٚم٧م اًمقفمٞمٗم٦م.
ذم رسمٞمع هذا اًمٕم٤مم ،قم٤مم صمامٟمٞم٦م وؾمتلم شمٌلم أن زوضمتل ُمّم٤مسم٦م سمٛمرض اًمًٙمري،
وأظمذت شمتٜم٤مول طمٌق ًسم٤م وشمٙمثر ُمـ اعمٌم ،ومٚمؿ شمٔمٝمر آصم٤مره اًمًٞمئ٦م ذم ضمًٛمٝم٤م إٓ سمٕمد أيمثر
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ .وأظمذت ِ
ُمـ ٍ
أقمدّ ٟمٗمز ًمإليٗم٤مد ،وصدر ىمرار إيٗم٤مدي سمٛمٝمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م
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سم٤مًمراشم٥م إمم ومرٟمً٤م عمدة شمًٕم٦م أؿمٝمر ،وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ًمٕم ّٚمٜم٤م ذم هذا اإليٗم٤مد ٟمجد ًمزوضمتل
وحلٛمك أهة اًمٌحر اعمتقؾمط اًمتل يمِمػ اًمديمتقر يقؾمػ ص٤ميغ
اًمؽمي٤مق عمرض اًمًٙمري
ّ
ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت إص٤مسم٦م زوضمتل هب٤م.

ٍ
ىم٤مٟمقن عمريمز
ىمٌؾ ؾمٗمري ضم٤مءين اًمديمتقر وم١ماد صٕمٞمدي ٕؾم٤مقمده ذم ووع ُمنموع
ٍ
سمحقث ًمٚم٘مقات اعمًٚمح٦م ،ومرطمٌ٧م سمف وووٕم٧م اعمنموع وأقمٓمٞمتف إي٤مه ومتٜمٞم٧م ًمف
اًمٜمج٤مح .يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م ؿم٘مٞم٘م٦م اًمديمتقر وم١ماد شمٚمٛمٞمذيت ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وٓ سمد أهن٤م هل اًمتل
وضمٝمتف إ ّزم.
ّ
يم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚمتل ذم شمٜمٗمٞمذ ُمٝمٛم٦م اإليٗم٤مد اسمٜمل زي٤مد ومٝمق ذم اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ُمـ اًمٕمٛمر ىما٤مرب
صاػ
إهن٤مء اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ،وًمق ؾم٤مومر ُمٕمٜم٤م إمم سما٤مريس ومٚماـ ياتٛمٙمـ ُماـ ُمت٤مسمٕما٦م اًمدراؾما٦م ذم
ٍّ
ُمٗم ٍٞمد ٕٟمف ٟمز اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وًمـ يًؽمده٤م إّٓ سمٕمد قمدة أؿمٝمر ،وسم٘م٤مؤه ذم اًمقـمـ سمٕمٞمادً ا قماـ
واًمديف وطمٞمدً ا ُمِمٙمٚم٦م ،يم٤من رأي ظم٤مزم أن يّمحٌٜم٤م إمم ومرٟمً٤مٕ ،ن وٞم٤مع ؾماٜم٦م ُماـ دراؾماتف ذم
ؾمقري٦م ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م أُم٤مم ُم٤م يٙمتًٌف ذم ومرٟمً٤م ُمـ اًمٚمٖما٦م واًمث٘م٤موما٦م .وىمررٟما٤م اصآمح٤مسمف ُمٕمٜما٤م قماغم
أن ٟمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم ووٕمف ىمٌٞمؾ سمدايا٦م اًمًاٜم٦م اًمدراؾماٞم٦م ،وٟم٘مارر ذم واقء اعمًاتجدات سم٘ما٤مءه أو
قمقدشمف إمم طمٚم٥م ًمٞمت٤مسمع دراؾمتف ومٞمٝم٤م سم٢مذاف ظم٤مًمف أمحد وُمع أوٓده.

إىل باريص
ٍ
شمًٕم٦م وؾمتلم وطمٞمدً ا ،إذ يم٤من قمغم زوضمتل ُمراوم٘م٦م
ؾم٤مومرت إمم سم٤مريس ذم أي٤مر ُمـ قم٤مم
وًمديٜم٤م واًمًٗمر ُمٕمٝمام سمٕمد اٟمتٝم٤مء ؾمٜمتٝمام اًمدراؾمٞم٦م ،وشمريم٧م ًمٚمّمديؼ اًمديمتقر ـم٤مهر
شمرسمدار ُمٝمٛم٦م شم٠مضمػم سمٞمتٜم٤م ـمقال ُمدة همٞم٤مسمٜم٤م ذم ومرٟمً٤م ًمٜمًتٕملم سم٠مضمرشمف قمغم احلٞم٤مة ذم
سم٤مريس ،إذ يم٤من قمكم اؾمتئج٤مر ٍ
سمٞم٧م ومٞمٝم٤م سمٖمرومتلم قمغم إىمؾ.
ّ
أُمْمٞم٧م صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع ذم سم٤مريس وطمٞمدً ا ىمٌؾ اًمتح٤مق إهة يب ،اؾمت٠مضمرت ذم أصمٜم٤مئٝم٤م
ٍ
ُمًت٠مضم َريـ ،وسم٘مل اهل٤مشمػ ُمد ًة ـمقيٚم٦م ص٤مُم ًت٤م ،وقمٜمدُم٤م ّ
رن
هب٤مشمػ وشمٚمٗم٤مز
اًمٌٞم٧م ،وزودشمف
َ
ضمرؾمف أول ُمرة ،اقمؽمشمٜم٤م رقمِم٦م شماله٤م هور ،إذ ص٤مر ًمٜم٤م ُمـ يً٠مل قمٜم٤م ذم سم٤مريس.
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شمٕمروم٧م ُمٙم٤من قمٛمكم ذم ( َؾمٙمْغم) واٟمتٔمؿ قمٛمكم ومٞمف .يمٜم٧م أىميض ذم شمٜم٘مكم اًمٞمقُمل سملم
اًمٌٞم٧م وُم٘مر قمٛمكم زه٤مء ؾم٤مقم٦م ذه٤م ًسم٤م وُمثٚمٝم٤م إي٤م ًسم٤م .وذم أصمٜم٤مء وضمقدي ذم اًمٕمٛمؾ يم٤مٟم٧م
ؾمػما قمغم إىمدام ُم٤م سملم سمٞمتٜم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمت٤مؾمٕم٦م
إهة شمٕمٞمد ذيمري٤مت أي٤مُمٜم٤م اًمً٤مسم٘م٦م ً
قمنمة وُمٜمٓم٘م٦م إوسمرا ًمتحرق إ ّم اًمًٙمر.
وذم اًمٕمٓمٚم٦م إؾمٌققمٞم٦م يمٜم٧م أراوم٘مٝمؿ إمم إطمٞم٤مء اًمتل أًمٗمٜم٤مه٤م يم٤محلل اًمالشمٞمٜمل
اجل٤مُمٕمل وطمدي٘م٦م اًم ّٚمقيمًٛمٌقر ،وسمقرت دورًمٞم٤من وضم٤مٟمت ّٞمل طم ّٞمٜم٤م أو ىمريتٜم٤م اًمّمٖمػمة اًمتل
قمِمٜم٤م ومٞمٝم٤م صمالث ؾمٜمقات.
وذم هن٤مي٦م إطمدى ضمقٓشمٜم٤م قمدٟم٤م إمم اًمٌٞم٧م يم٤مًمٕم٤مدة وًمٙمٜمٜم٤م ٓطمٔمٜم٤م أن ورىما ً٦م صاٖمػمة
ؿمخّم ٤م يٕمرومٜما٤م ىماد ووإمٝم٤م.
ًُم ّٗم٧م سمٕمٜم٤مي٦م وووإم٧م ذم صم٘ما٥م ىمٗماؾ اًمٌا٤مب ،وٓ سماد أن
ًا
ومتح٧م اًمقرىم٦م سمٕمٜم٤مي٦م ومٙم٤مٟما٧م ُماـ أؾمات٤مذٟم٤م اًماديمتقر قمٌاد احلٚماٞمؿ ؾماقيدان وومٞمٝما٤م رىماؿ
يمثػما وأهقم٧م وم٤مشمّمٚم٧م سماف ه٤مشمٗمٞمًّا٤م واشمٗم٘مٜما٤م قماغم اًمٚم٘ما٤مء ذم
ه٤مشمٗمف ذم سم٤مريس ،ومنرت ً
ٍ
ٍ
وُمٙم٤من حمدديـ.
ؾم٤مقم٦م
ذم اًمٚم٘م٤مء قمٚمٛم٧م أٟمف اؾمت٘م٤مل ُمـ قمْمقي٦م هٞمئ٦م اًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،ومحزٟم٧م
يمثػما ًم٘مٌقل اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد اؾمت٘م٤مًمتف ،طمز ًٟم٤م يمٜم٧م أؿمٕمر ُمٕمف سم٠من ُمرطمٚم ً٦م ذم
ً
طمٞم٤مشمٜم٤م اجل٤مُمٕمٞم٦م ىمد و ًّم٧م ،واٟمت٤مسمٜمل ؿمٕمقر سم٠من أؾمت٤مذٟم٤م اًمديمتقر ؾمقيدان اوٓمر
ًمالؾمت٘م٤مًم٦م ،ويم٤من هق حي٤مول إىمٜم٤مقمل سم٠من آؾمت٘م٤مًم٦م يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمٌف.
وشمرؾمخ ذم ىمرارة ٟمٗمز أن ىمٌقل اؾمت٘م٤مًم٦م اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ ؾمقيدان هق ُم١مذ
ّ
طم٤مد ذم شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ذم ؾمقري٦مً ،م٘مد اٟمتٝم٧م ُمرطمٚم٦م اًمٌٜم٤مء.
سمٕمد ؾمٗمر اًمديمتقر ؾمقيدان ،قمدٟم٤م ٟم٘ميض اًمٕمٓمؾ إؾمٌققمٞم٦م ذم إطمٞم٤مء اًمتل أًمٗمٜم٤مه٤م
ذم ؾمٜمقات اإليٗم٤مد ،يمٜمّ٤م إُم٤م أن ٟمزور ضمػماٟمٜم٤م ذم سمقرٓريـ ،أو أن ٟمتجقل ذم اًمْمقاطمل
ُمع قمدٟم٤من محقي سمً ّٞم٤مرشمف اًمٕمجٞمٌ٦م ...وطميت طمٗمؾ ُمٜم٤مىمِم٦م أـمروطم٦م "اًمديمتقر"
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قمدٟم٤من وطمّمقًمف قمغم ديمتقراه اًمدوًم٦م ذم اًمري٤موٞم٤مت .وزرٟم٤م ُمٕمٞمدٟم٤م سمً٤مم ُمٕمٍماين ذم
سمٞمتف سمدقمقة قمغم اًمٓمٕم٤مم ،وزارٟم٤م ُمع أهشمف يقم يم٤مٟم٧م أم ي٤مه درويش ذم زي٤مرشمٜم٤م ذم
ـمري٘مٝم٤م إمم ُمديٜم٦م ًمٞمؾ ًمالًمتح٤مق سمزوضمٝم٤م اًمديمتقر زي٤مد درويش .اؾمت٘مٌٚمٜم٤م ذم سمٞمتٜم٤م سمٕمض
اًمزُمالء وٞمق ًوم٤م ،يمحًـ يمٜمٞمش وحمٛمد سمٖمدادي وصالح أمحد ،وم٘مد يم٤مٟم٧م إطمدى همرومتَل
اًمٌٞم٧م ُمًت٘مٚم٦م وؿمٌف ُمٜمٗمّمٚم٦م.
إّٓ أن أومم زي٤مراشمٜم٤م اعمخٓمٓم٦م يم٤مٟم٧م جلػماٟمٜم٤م ذم سمقرٓريـ اًمذيـ ىمْمٞمٜم٤م ذم دارهتؿ
ؾمٜمتٜم٤م إومم واًمذيـ شمٗم٘مدوا أوو٤مقمٜم٤م ذم طمرب اًمًقيس واقمتذروا قمـ اقمتداء ومرٟمً٤م
صالت ٍ
ٍ
ىمقي٦م هبؿ ومتتٞمٜمٝم٤م ُمٝمام يم٤مٟم٧م
ىمٍمٟم٤م ذم إقم٤مدة سمٜم٤مء
قمغم وـمٜمٜم٤م اًمٕمريب .وأؿمٕمر سم٠مٟمٜم٤م ّ
ينٟم٤م ،وم٘مد شمً٤مءًمٜم٤م قمـ
أقمذارٟم٤م .أذيمر أهنؿ رطمٌقا سمٜم٤م ذم دارهتؿ وطم٤موًمقا شم٘مديؿ يمؾ ُم٤م ّ
ٍ
ً
ُمققمد آظمر.
أـمٗم٤مٓ ذم أي٤مُمٜم٤م اًمً٤مًمٗم٦م ذم سمقرٓريـ ،وم٠مطميوهؿ مجٞم ًٕم٤م ذم
طم٤مل ُمـ يم٤مٟمقا
ويم٤مٟم٧م اًمزي٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمألؾمت٤مذ سمرشم٤من اًمذي شمقمم اإلذاف قمغم سمحقصمل ذم اًمديمتقراه،
زرٟم٤مه ذم اًمٌٞم٧م وحتدصمٜم٤م قمـ اًمتٓمقرات اًمتل ـمرأت ذم ٍ
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ أو أيمثر ً
ىمٚمٞمالً ،م٘مد
أظمرضمقا اًمتٚمٗم٤مز ُمـ اًمٌٞم٧م وأؾم٘مٓمقه ُمـ طمً٤مب اًميوري٤مت اًمتل جي٥م شمقومره٤م ذم
اًمٌٞم٧م .وأراد إؾمت٤مذ سمرشم٤من أن يٙمرُمٜم٤م سم٤مًمتٛمتع سمزي٤مرة سم٤مريس ذم اًمٚمٞمؾ ،وم٤مصٓمحٌٜم٤م
ُمٕمتذرا ،إٟمٜم٤م ذم سم٤مريس ٓ ٟمتجقل
سمًٞم٤مرشمف ،وعم٤م ظمجؾ ُمـ ٟم٘مد اًمٜم٤مس ؾمٞم٤مىمتف ،ىم٤مل ًمٜم٤م
ً
سمًٞم٤مراشمٜم٤م ذم ؿمقارقمٝم٤م وٟمًتخدم ومٞمٝم٤م وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ اًمٕم٤مُم٦م ،أُم٤م ؾمٞم٤مراشمٜم٤م ومٜمًتخدُمٝم٤م
ًمٚمتٜم٘مؾ ظم٤مرج سم٤مريس ،ذم وقاطمٞمٝم٤م.
وُمـ اًمزي٤مرات اعمخٓمٓم٦م زي٤مرة اًمًٗم٤مرة اًمًقري٦م ،واًمًٗمػم يم٤مُمؾ طمًلم ذم ُم٘مدُم٦م
ُمِمٙمقرا،
ُمـ ومٞمٝم٤م ،ودقمقشمف قمغم قمِم٤مء ذم سمٞمتل اعمتقاوع ،وىمد ًمٌك اًمرضمؾ اًمدقمقة
ً
وىم٤مُم٧م زوضمتل سمقاضمٌ٤مت اًمْمٞم٤موم٦م رهمؿ ٟمقسم٦م محك اًمٌحر اعمتقؾمط اًمتل أص٤مسمتٝم٤م .يمام
قمراج ُمـ شمرُم٤مٟملم.
زارٟم٤م اًمًٞمد ص٤مًمح ّ
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أُم٤م اعمٝمٛم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وم٘مد قمجٌ٧م ذم سم٤مريس ُمـ اًمدقم٤مي٦م واعمً٤مٟمدة اًمٚمتلم يم٤مٟم٧م حتٔمك هبام
اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ٓؾمٞمام ُمـ اًمٞمً٤مر اًمٗمرٟمز .ويم٤من ديٖمقل ُمـ ىمٌؾ هق اًمذي ومتح هذا
ٍ
ؾمٌٕم٦م وؾمتلمً .م٘مد يم٤من ؿم٤مرع ؾم٤من ِؾم ِٗمران اعمتٗمرع ُمـ
اًمٌ٤مب سمٕمد قمدوان إهائٞمؾ ذم قم٤مم
سمقًمٗم٤مرؾم٤من ُمٞمِمٞمؾ يٕم٩م سم٤مًمٞمً٤مر اًمٗمرٟمز وسمدقم٤ميتف ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ،اًمتل َشمٔمٝمر ذم
دوري٤مت شمتٖمػم أؾمامؤه٤م ًمٚميورة ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٚمٌ٨م أن شمّمدر سم٠مؾمامء أظمرى .أذيمر ُمـ
اًمدوري٤مت "ضمٝم٤مد" اًمتل اؾمتٛمرت ومل يتٖمػم اؾمٛمٝم٤م اًمٕمريب اعمٙمتقب سم٤مٕطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م،
سمٕمٛمؼ وشمٗم ٍ
ٍ
ٜمٞمد قمٚمٛمٞملم ،ومٖم٤مًمٞم٧م ذم
و"روج" ...وايمتِمٗم٧م أٟمٜمل يمٜم٧م أضمٝمؾ اًم٘مْمٞم٦م
آٟمٍماف ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ،ومٚمؿ أشمرك ٟمنم ًة سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م أو يمت٤م ًسم٤م إٓ اىمتٜمٞمتف ،وًمٙمـ مل يتقومر
زم اًمقىم٧م ًم٘مراءة أيمثره٤م .هذا ُمـ ـمٌ٤مقمل اًمًٞمئ٦م أيمدّ س ُمـ اًمٙمت٥م ُم٤م ٓ يتقومر زم اًمقىم٧م
ٍ
عمٓم٤مًمٕمتف ،يمٜم٧م أىمقل ذم ٟمٗمز ىمد أطمت٤مج ً
وأؾمقغ
ومّمؾ
ومّمال ُمـ اًمٙمت٤مب أو ضمز ًءا ُمـ
ّ
يمثػما.
ًمٜمٗمز ذاءه .يمٜم٧م أىمرأ ضمريدة ًمقُمقٟمد يقُم ًّٞم٤م ،وؿمٕمرت سمتحًـ ًمٖمتل اًمٗمرٟمًٞم٦م ً

ٍ
اعمنقم٤مت اخلٓم ّٞم٦م ،وهق
أُم٤م قمٛمكم اًمٕمٚمٛمل ذم َؾمٙمكم ومٙمٜم٧م همػم
راض قمٜمف ،يم٤من ذم ِّ

ظمٞم٤مر ُم٘مٌقل وُمٜمٓم٘مل ًمٚمجٝم٦م اعمْمٞمٗم٦م ،ومٌحقصمل اًمً٤مسم٘م٦م يم٤مٟم٧م ذم هذا اعمج٤مل ،وًمٙمٜمٜمل
أيْم٤م وٕمٞمٗم٦م ضمدًّ ا ،وًمٞمس عم٤م
أؿمٕمر أن اًمٗم٤مئدة جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ مم٤م أضمٜمٞمف ومٞمف ،وًمٌٚمدي وزم ً
ٍ
ظمؼمة ُمًت٘مٌؾ واقمد ُمٜمٔمقر .رأي٧م أن أىمرب آظمتّم٤مص٤مت إ ّزم ذم َؾمٙمكم
أيمتً٥م ُمـ
أيْم٤م ذم سمالدٟم٤م اعمًت٘مٌؾ اًمقاقمد اعمٜمٔمقر ،وًمٙمـ ًمٞمس
هق آٟمّمٝم٤مر اًمٜمقوي ،وًمٞمس ًمف ً
هٜم٤مك ُمـ ظمٞم٤مر آظمر.
حتدصم٧م ُمع سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم طمقزم ومٜمُّمح٧م سم٤مًمتقضمف إمم "اًمتقيمقُم٤مك" ذم ومقٟمتٜمل ُأو
روز وُمدير اعمنموع ؿمخص يدقمك "سم٤مسمقٓر" ،ىمٚم٧م عمحدصمل هذا ؿمخص أقمرومف ضمٞمدً ا،
وأهقم٧م إمم ضمٝم٤مز اهل٤مشمػ واشمّمٚم٧م سمٛمدير اعمنموع اًمًٞمد سم٤مسمقٓر ،ومرطم٥م يب قمغم
اهل٤مشمػ ودقم٤مين ًمزي٤مرشمف.
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ٓ أذيمر يمٞمػ ذهٌ٧م إًمٞمف ،إٟمف اًمٌ٤مطم٨م اًمذي داومع قمـ اًمثقرة اجلزائري٦م إ ّسم٤من
اٟمدٓقمٝم٤م ،وأقمٚمٛمٜمل سمٕمد اٟمتٝم٤مء ذًمؽ احلقار سمٜمج٤مح ،أٟمف ُمٍمي ويٙمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يمام
يٙمت٥م سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م ،وزارين سمٕمد اًمدوم٤مع قمـ أـمروطمتف يًتِمػمين أي٘مٌؾ اجلٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م
واًمٕمٛمؾ ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم ومرٟمً٤م أم يٕمقد إمم ُمٍم وـمٜمف؟ يمٜم٧م ٟمّمحتف سم٤مًمٕمقدة إمم
ٍ
سمح٤مضم٦م ًمف وُٕمث٤مًمف .يمٜم٧م أفمٜمّف ُمٍم ًّي٤م ُمـ أصؾ يقٟم٤مين...
وـمٜمف ُمٍم ،ومٝمق
ٓ أذيمر يمٞمػ ذهٌ٧م إًمٞمف ،وٓ أذيمر يمٞمػ دظمٚم٧م قمٚمٞمفً ،م٘مد يم٤من اًمنور يٚم ّٗمٜمل
ٍ
ُمًت٘مٌؾ قمٚمٛمل ُُم ٍ
ٍ
سمحقث ذم اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمٔمري٦م ىمد
رض ذم
واًمٜمِمقة شمرشمٗمع يب إمم شمّمقر
ٟمجد ومٞمٝم٤م أٟم٤م وقمٌد اًمرزاق ىمدورة ـمري ً٘م٤م ُمِمؽم ًيم٤م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمقـمـ ...وُم٤م إن
اٟمتٝمك اًمؽمطمٞم٥م واًمًالم طمتك سم٤مدرشمف سم٤مًمً١مال قمـ أؾمٌ٤مب همٞم٤مسمف قمـ اعمخؼم سمٕمد اًمدوم٤مع
قمـ أـمروطمتف ،يمٜم٧م أفمٜمّف قم٤مد إمم ُمٍم ،وم٠مضم٤مسمٜمل:
"ي٤م ؾمٞمد ؿمٝمٞمد أٟم٤م هيقدي أٟم٧م ٓ شمٕمٚمؿ ذًمؽ ،سمٕمد اًمدوم٤مع قمـ أـمروطمتل ،يمٜم٧م
طم٤مئرا سملم اًمٕمقدة إمم ُمٍم وآؾمت٘مرار ذم ومرٟمً٤م ،وسم٘مٞم٧م رهلم احلػمة إمم أن يم٤مٟم٧م
ً
ٍ
سم٤مظمرة
طمرب اًمًقيس ،ورأي٧م قمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗم٤مز أيب وأُمل ُمع هيقد ُمٍم قمغم ؾم ّٚمؿ
ٍ
قمٜمدئذ وم٘مط ىمررت آؾمت٘مرار ذم ومرٟمً٤م ،وًم٘مد ىمٓمٕم٧م
محٚمتٝمؿ سمٕمٞمدً ا قمـ وـمٜمٜم٤م ُمٍم.

قمغم ٟمٗمز قمٝمدً ا أّٓ أشمٙم ّٚمؿ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ،وإذا يمٜم٧م شمريد اًمتحدث ذم ُمقوقع ؾمٞم٤مد
اًمٓم٤مسمع ،وم٠مظمل إصٖمر ؾمٜمًّ٤م يٕمٛمؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس اًمً٤مسمٕم٦م ،وهق ُمـ أٟمّم٤مر (شمِمف
همٞمٗم٤مرا) يٛمٙمٜمؽ أن حت٤موره".
ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٗم٤مضم٠مة اهن٤مرت هب٤م أطمال ٌم يم٤مٟم٧م ّ
ظمػمة واقمدة سمٛمًت٘مٌؾ
قمكم سمآُم٤مل ِّ
شمٓمؾ ّ
اعمنقم٤مت ُمـ
ًمٚمٌح٨م ذم جم٤مل زم ذم ىمقاقمده اًمٕمريْم٦م سمٕمض اخلؼمة ومٞمام يِمؽمك ومٞمف ُمع ّ
ُمٕم٤مرف وشم٘م٤مٟم٤مت.
واٟمتٝم٧م اًمزي٤مرة يمام سمدأت ،سمٕمد أن اهن٤مر اجلن اًمذي سمٜم٤مه سم٤مسمقٓر ذم أواظمر قم٤مم
ٍ
ٍ
سمٕمدئذ ومل أومٙمر ذم ًم٘م٤مء أظمٞمف.
أرسمٕم٦م ومخًلم ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمثقرة اجلزائري٦م ،مل أًم٘مف
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ٍ
سمٕمدئذ ذم اًمتٗمٙمػم ًمالؾمتٗم٤مدة اعمثغم ُمـ إيٗم٤مدي سم٤مًمتحقل إمم إطمدى ضم٤مُمٕم٤مت
ادمٝم٧م
سم٤مريس ًمٚمدراؾم٦م ،إُم٤م ذم حمقر اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م (أٟمٗمقرُم٤مشمٞمؽ) أو ذم حمقر ومٞمزي٤مء اجلًؿ
اًمّمٚم٥م ،ويمالمه٤م يم٤من مم٤م ومٙمّرت ذم شمٓمقير سمراُم٩م اًمدراؾم٦م ذم ىمًؿ اًمٗمٞمزي٤مء سم٤مدم٤مهف.
و يمٜم٧م أرى أن اًمتٓمقير جي٥م أن يِمٛمؾ ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم وُمٜمٝم٤م اًمٗمٞمزي٤مء ذم ىمًؿ
اًمٗمٞمزي٤مء ،وشم٤مريخ اًمٕمٚمقم وُمٜمٝم٤م شم٤مريخ اًمٕمٚمؿ اًمٕمريب سمخ٤مص٦م ،وأهمرىم٧م ٟمٗمز سم٤مىمتٜم٤مء
اًمٙمت٥م ذم هذه اعمج٤مٓت اًمٕمريْم٦م .شمقصٚم٧م هلذا اًم٘مرار سمٕمد ُميض ومؽمة اًمتًجٞمؾ ذم
اجل٤مُمٕم٤مت ،وم٘مررت أن أشم٤مسمع ُم٤م أظمت٤مره ،سمحْمقر اعمح٤مضات وسم٤مٓقمتامد قمغم ٟمٗمز،
ومٙم٤من ظمٞم٤مر ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م أىمرب إ ّزم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ذم هذه اًمٔمروف.
ويمٜم٧م أرضمع ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم إؾم٤مشمذة ،وم٠مًم٘مك ُمٜمٝمؿ اًمؽمطمٞم٥م ويمؾ قمقن.
وىمد ىمدّ م زم أطمدهؿ قمددا ُمـ جمٚم٦م "أشمقم  -رذش" اًمتل شمٓمقرت إمم جمٚم٦م " ِ
رذش"
ً
ه صٜم٤مقم٦م اًمًٞمقف
اًمتل شمّمدر أن يمؾ ؿمٝمر ،وىم٤مل زم" :ؾمت٘مرأ ذم هذا اًمٕمدد أن ّ
ٍ
ضم٤مُمٕم٤مت همرسم ّٞم ٍ٦م ُمٜمٝم٤م
ُمقوقع اًمٌح٨م ذم
اًمدُمِم٘مٞم٦م ٓ يزال ظم٤موم ًٞم٤م قمٜمّ٤م ،وٓ يزال
َ
ضم٤مُمٕمتٜم٤م" .وومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م ُمقوقع ضمذاب ضمدًّ ا ،وٓؾمٞمام آوم٤مىمف اًمٕمريْم٦مُ ،مٜمٝم٤م
سمخ٤مص٦م اًمٌٜمك اًمٌ ّٚمقري٦م.
يمٜم٧م اـمٚمٕم٧م قمغم سمٕمض وضمقه اًمٌح٨م ذم ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥مُ ،مـ ظمالل
اـمالقمل ذم ُمرطمٚم٦م اًمديمتقراه ،قمغم سمٕمض أقمامل ًمٞمقن سمريقان اًمذي أقمجٌ٧م سمف .وأظمذت
أمجع ،أُم٤مزم إؾم٤مشمذة ذم خمتٚمػ جم٤مٓت ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م اًمٜمٔمري٦م ،وأهؿ اعم١مًمٗم٤مت
يمٌػما سم٤مًمٗمٞمزي٤مء اًمذري٦م واًمٜمقوي٦م
اًمٗمرٟمًٞم٦م واإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم شمٚمؽ اعمج٤مٓت .وعم٤م يم٤من ؿمٖمٗمل ً
ًمدي اًمِمٖمػ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم مم٤م اؾمتٕمٜم٧م قمغم
وُم٤م يرشمٌط هبام ُمـ ـمرائؼ ري٤موٞم٦م ،وم٘مد ّ
مجع ّ
َال ضمٞمؼم ذم
ذائف سم٤معمٙمتٌ٤مت اًمتل شمقومر ًمزسم٤مئٜمٝم٤م اًمٙمت٥م اعمًتٕمٛمٚم٦م واجلديدة ُمٜمٝم٤م يمٛمٙمتٌت ْ
سمقًمٗم٤مر ؾم٤من ُمٞمِمٞمؾ.
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وذم هذه اعمٙمتٌ٤مت اؾمتٛمر شمٕمٚم٘مل سمروائع ُمٕم٤مجل٦م سمٕمض ُمِمٙمالت اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ
وٓؾمٞمام اعمٌدأ اًمث٤مين ومٞمف ،وسم٤مًمٗمٞمزي٤مء اإلطمّم٤مئٞم٦م وُمٞمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٙمؿ واًمري٤موٞم٤مت اعمرشمٌٓم٦م
سم٤مًمٓمرائؼ اًمري٤موٞم٦م ًمٚمٗمٞمزي٤مء ،ومتٙمدّ س ًمدي ُمـ اعمراضمع ذم شمٚمؽ آظمتّم٤مص٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م
وذم اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ُم٤م أصم٘مؾ طمريمتل ذم اًمًٗمر وؿمت٧م ـم٤مىمتل قمغم اعمٓم٤مًمٕم٦م.
ًم٘مد ُأقمجٌ٧م ذم َؾمٙمغم سمٓمري٘م٦م شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمؾ وسم٠مؾم٤مًمٞم٥م شمقومػم اًمراطم٦م واًمقىم٧م ومجٞمع
ُمًتٚمزُم٤مت حتًلم فمروف اًمٌ٤مطم٨م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وسمٞمئتف .وهذا يمٚمف مم٤م يمٜمّ٤م ٟمٗمت٘مده ذم
ُمرطمٚم٦م حتْمػم اًمديمتقراه.
يمٜم٤م ٟمًتخدم وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٟمٔمٛم٧م ظمٓمقـمٝم٤م وُمقاىمٗمٝم٤م ًمتتالءم ُمع
يتجٛمٕمقن
طم٤مضم٤مت ؾمٙم٤من اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ٓ شمٓم٤مسمؼ هم٤مًم ًٌ٤م طم٤مضم٤مت ومئ٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم اًمذيـ
ّ
ذم ُمريمز ُمتقاوع.
يْمؿ أٓف ،يٕمٛمٚمقن ذم اظمتّم٤مص٤مت ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م
دمٛمٕمٝمؿ
ّ
أُم٤م اًمٞمقم ومٛمريمز ُّ
إهداف .وهلذه أٓف وؾم٤مئؾ شمٜم٘مٚمٝمؿ ُمـ أطمد أسمقاب سم٤مريس إمم ُمريمز قمٛمٚمٝمؿ،
ُمٌٙمرة حمددة ُمـ ُمقىمع اٟمٓمالىمٝمؿ إمم ُمقىمع قمٛمٚمٝمؿ ُمٌ٤مذ ًة ؾم٤مًمٙم ً٦م
شمٜمٓمٚمؼ هبؿ ذم ؾم٤مقم٦م
ّ
ـمري ً٘م٤م واطمدً ا هق إصٚمح وىم ًت٤م وازدطم٤م ًُم٤م وراطم ً٦م ًمٚمٜمٗمس واجلًؿ ٓ .شمتقىمػ أو يٜمٕمٓمػ
ـمري٘مٝم٤م اؾمتج٤مسم٦م حل٤مضم٤مت همػم اًمٌ٤مطمثلم.
يّمؾ اًمٌ٤مطمثقن إمم ُمريمز اًمٕمٛمؾ وختتٗمل وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ وٓ شمٕمقد إّٓ ىمٌٞمؾ وىم٧م
اٟمتٝم٤مء يقم قمٛمٚمٝمؿ ًمتٜم٘مٚمٝمؿ إمم ُمٙم٤من اٟمٓمالىمٝمؿ ُمـ أسمقاب سم٤مريس.
أُم٤م ذم وىم٧م اًمٖمداء ومٞمخرج اًمٌ٤مطمثقن إمم ُمٓم٤مقمؿ قمدّ ة ذم طمرم اعمريمز ،ي٘مدّ م يمؾ ُمٜمٝم٤م
اعمٙمقٟم٤مت خيت٤مر ُمـ
وضمٌ٤مت حمددة يٜمت٘مل اًمٌ٤مطم٨م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يروق ًمف ،وذم اًمقضمٌ٦م قمدد ُمـ ّ
ُمٙمقٟم٤مهت٤م ُم٤م يِم٤مء ويدومع صمٛمـ ُم٤م دمٛمع ذم وضمٌتف ُمٜمٝم٤م .إٓ أن صمٛمـ اًمقضمٌ٦م خيتٚمػ
ّ
سم٤مظمتالف ومئ٦م دظمؾ اًمٌ٤مطمثلم اًمِمٝمري ،وم٤مٕدٟمك ً
دظمال يدومع قمغم وضمٌتف صمٛمٜمً٤م أدٟمك.
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وىمد ٟمٔمؿ اشمً٤مع اعمٓم٤مقمؿ قمغم اقمتٌ٤مر أن اًمقىم٧م اًمقؾمٓمل ًمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م،
شمٌ٘مك هلؿ ُمـ وىم٧م اًمٔمٝمػمة ذم
ويًت٘مٌؾ اعمٓمٕمؿ زسم٤مئٜمف ؾم٤مقم ً٦م وم٘مط .ي٘ميض اًمٌ٤مطمثقن ُم٤م ّ
ؾمقق ُم١مىم٧م شمتٖمػم حمتقي٤مشمف يقُم ًّٞم٤م وأؾمٌققم ًّٞم٤م ووومؼ احل٤مضم٤مت ذم ومّمقل اًمًٜم٦م وأوىم٤مت
سمٕمض اعمقاؾمؿ يمٛمقؾمؿ اًمتزًم٩م أو ُمقؾمؿ آصٓمٞم٤مف ...جيد ومٞمف اًمٌ٤مطم٨م ُم٤م ؾمٞمٓمٌخف
ًمٚمٕمِم٤مء أو إلـمٕم٤مم أوٓده ،يمام جيد سمٕمض اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م أو يقيص ُمٙمتٌ٦م اًمًقق قمغم
سمٕمض اًمٙمت٥م اخل٤مص٦م ...جيد ذم هذا اًمًقق ُم٤م ي٘ميض ومٞمف اعمدة اًمٌ٤مىمٞم٦م ُمـ ؾم٤مقم٦م اًمٔمٝمػمة
ٍ
ٍ
ُمتجددة ،أو ىمد يتجقل ذم أرضم٤مء اعمريمز سملم أؿمج٤مره وذم طمدائ٘مف.
ُمٗمٞمدة
ذم شمًٚمٞم٦م
ًم٘مد اىمتًٌ٧م اًمٙمثػم ُمـ هذه إؾم٤مًمٞم٥م ذم حتًلم سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ ًمٚمٌ٤مطمثلم ومٞمام سمٕمد ذم
ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم دُمِمؼ.
ذم اًمّمٞمػ اًمذي ىمْمٞمتف ذم سم٤مريس ،ىمرأت ذم اجلرائد اًمًقري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمٚمٜمل
ُمـ اًمًٗم٤مرة أن ُمرؾمقم إطمداث ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمد صدر.
وأورد اًمتٚمٗمزيقن اًمٗمرٟمز أن أطمد وٌ٤مط اجلٞمش اًمٚمٞمٌل ىم٤مم سم٤مٟم٘مالب ذم إول ُمـ
أيٚمقل ،ويم٤من ذًمؽ اًمْم٤مسمط هق ُمٕمٛمر اًم٘مذاذم.
إٓ أن احلدث إيمثر إيال ًُم٤م يم٤من ٟمزول وطمدة إهائٞمٚمٞم٦م ذم اًمٖمردىم٦م ،قمغم ؾم٤مطمؾ
اًمٌحر إمحر ُمـ ُمٍم ،واٟمتزاع رادار وخؿ ومحٚمف إمم إهائٞمؾ سمخداع اًمقطمدة اعمٍمي٦م
اعمٙمٚمٗم٦م سمحامي٦م اًمرادار ،ويم٤من أومراد اًمقطمدة اإلهائٞمٚمٞم٦م يرشمدون اًمزي اًمٕمًٙمري اعمٍمي
وجيٞمدون اًمٚمٝمج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٍمي٦م.
ىم٣م ـم٤مرق ؾمٜمتف اًمدراؾم ّٞم٦م أو ضم ّٚمٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م اسمتدائٞم٦م ذم احلل ،يم٤من يذه٥م إًمٞمٝم٤م
ويٕمقد إمم اًمٌٞم٧م ُمٜمٗمر ًدا ،ومتٙمـ ذم صٗمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م زُمالئف اًمٗمرٟمًٞملم ،إٓ أٟمف وم٘مد ُم٤م
ايمتًٌف ذم أىمؾ ُمـ ؾمٜمتلم.
ايمتِمٗم٧م ذًمؽ ُمّم٤مدوم٦م،
أُم٤م أُمف وم٘مد يم٤مٟم٧م ختٗمل قمٜمّل طمزهن٤م قمغم ومراق زي٤مد ،إمم أن
ُ
يم٤مٟم٧م شمٙمٗمٙمػ دُمٕمٝم٤م طمز ًٟم٤م قمٚمٞمف ،وهل ىم ّٚمام يم٤مٟم٧م شمٌٙمل.
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ومٙمّرت ذم ـمٚم٥م متديد إيٗم٤مدي هبدف متتلم صم٘م٤مومتل اًمٕم٤مُم٦م إدسمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمٗمرٟمًٞم٦م ،واُمتالك ـم٤مرق اًمٚمٖم٦م وـمري٘م٦م اًمتٗمٙمػم ،وقمغم أن يٚمتحؼ سمٜم٤م زي٤مد ،إٓ أن أظمل
إسمراهٞمؿ أهمٚمؼ أُم٤مُمٜم٤م مجٞمع ـمرق اًمتٗمٙمػم هبذا اخلٞم٤مر ،إذ يمت٥م إًمٞمٜم٤م سمقضمقب قمقدشمٜم٤م إمم
اًمقـمـ ً
همرسم٧م اًمِمٛمس ،"...ومتٛمٚمٙمٜم٤م اخلقف ،هؾ يٕمٜمل سمذًمؽ إقمالُمٜم٤م
ىم٤مئالً" :م٘مد ّ
يٚمؿ ؾمق ٌء ُم٤م سمزي٤مد ...سمٕمد هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمررٟم٤م
إطمً٤مؾمف سم٘مرب اًمٗمراق ،أو أٟمف خيِمك أن ّ
اًمٕمقدة إمم اًمقـمـ.

العودة إىل الوطً
قمدٟم٤م إمم اًمقـمـ ىمٌؾ سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين وقم٤مد زي٤مد إًمٞمٜم٤م ُمـ طمٚم٥م .قمدت
إمم اًمتدريس ؿمديد اًمرهمٌ٦م ًمٚمتٓمقير .يدومٕمٜمل إًمٞمف ُم٤م عمًتف ُمـ شمٓمقير حمتقى اًمتٕمٚمٞمؿ
اجل٤مُمٕمل ذم سم٤مريس واشمً٤مع آوم٤مىمف ورطم٤مسم٦م ظمٞم٤مراشمف ومٞمٝم٤م ،وأقمددت ُمع سمٕمض اًمزُمالء
ُمنموع ُم٤مضمًتػم ذم ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م وُمنموع ظمٞم٤مر ضمديد ذم درضم٦م اإلضم٤مزة
قمامده٤م إٟمٗمقرُم٤مشمٞمؽ اًمذي يٛمٙمـ أن يِم٤مرك ومٞمف ىمًؿ اًمري٤موٞم٤مت.
ُؿم ِٖمٚم٧م ذم اإلقمداد هلذا اًمتٓمقير اعمزدوج ،وأظمذت ذم شمقؾمٞمع ا ِّـمالقمل قمغم هذيـ
ٍ
اخلٞم٤مريـ سم٤مٕؾمٚمقب إٟمٙمٚمقؾمٙمًقين ،يمٜم٧م أؾمٕمك ٍ
ؿمديد إمم وًمقج سم٤مب ؾم٤مطم٦م
سمتقق
طم٥م
اًمتحدي ذم اًمتٓمقير ،وحتدي اًمتٓمقير سم٤معم٘مدرة قمغم حت٘مٞم٘مفّ .
هزين إًمٞمف ودومٕمٜمل دوم ًٕم٤م ُّ
ُ
اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م
اًمتٕمٚمٞمؿ ،شمٕمٚمٞمؿ روائع اعمٕمروم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ٓ شمزال ظم٤مومٞم ً٦م قمٜم٤م ،وىمد َدظم َٚم٧م
قمقاعمَٝم٤م اًمرائٕم٦م واؾمتخدُم٧م شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم آىمتّم٤مد واًمتٜمٛمٞم٦م.
يمٜم٧م أٟمقي ومتح سم٤مب اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م ،ذم
اعم٤مضمًتػم اعم٘مؽمح ذم ؾمٜمتلم دراؾم ّٞمتلم ،إومم ُمٜمٝمام حم٤مضات (ُم٘مررات) أؾم٤مؾمٞم٦م ذم
ً
ُمدظمال
ومٞمزي٤مء اجلًؿ اًمّمٚم٥م ،أُم٤م اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٛم٘مررات ختّمّمٞم٦م حمدودة شمٙمقن
ًمٌح٨م ُمتقاوع ذم جم٤مٓت اعم٘مررات اًمتخّمّمٞم٦م ،ىمد حيت٤مج اًمٓم٤مًم٥م إلهن٤مئف ؾمٜم٦م صم٤مًمث٦م.
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ٍ
شمٕمديالت قمٚمٞمف شم٠مظمذ ذم
اٟمٍموم٧م يم ّٚم ًّٞم٤م إمم اًمتٗمٙمػم ذم هذا اعمنموع وشمٓمقيره وإدظم٤مل
ّ
اًمتقضمف ذم اعم٤مضمًتػم إمم أىمرب
وشمقظمل
آقمتٌ٤مر شمقومر اعمختّملم ذم اًم٘مًؿ،
ّ
آظمتّم٤مص٤مت ٟمٗم ًٕم٤م ًمٚمٌالد.
ذم هذه اًمٔمروف أظمذ احلدي٨م قمـ شمٙمٚمٞمٗمل إٟمِم٤م َء ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث
اًمٕمٚمٛمٞم٦م يؽمدد قمغم أًمًٜم٦م سمٕمض اعمً١موًملم ،وأٟم٤م أطم٤مول حت٤مر يمؾ ُم٤م يٕمٙمر صٗمق
شمٗمٙمػمي ذم اعمنموع ويزقمزع اٟمٍماف زُمالئل إًمٞمف ومٞمْمٕمْمع قمزيٛمتٝمؿ وإيامهنؿ سمف.
أيْم٤م رهمٌ٦م اًم٘مٞم٤مدة
اشمّمؾ يب اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك طمداد ًمٞمٌٚمٖمٜمل رهمٌ٦م اًمقزارة وٟم٘مؾ إ ّزم ً
شمً ّٚمؿ ُمٝمٛم٦م إٟمِم٤مء اعمريمز ،يمام أيمّد زم اًمديمتقر أؾمٕمد شم٘مال أن ومري َ٘مل اًم٘مٞم٤مدة ُمتٗم٘م٤من قمغم
شمٙمٚمٞمٗمل ُمٝمٛم٦م إٟمِم٤مئف.
هين ،وإن يم٤من ىمد أؿم٤مع آوٓمراب واًم٘مٚمؼ ذم ٟمٗمز
إن إمج٤مع اًم٘مٞم٤مدة ذم رأهي٤م يب ّ
وذم ٟمٗمقس زُمالئل قمغم ُمنموع شمٓمقير ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م وسمراجمٝم٤م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم .يمٜم٧م
أطم٤مول ضم٤مهدً ا صدّ ُمقضم٤مت اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب ،ومل شمتقىمػ حم٤موٓيت إّٓ سمٕمد أن ُـمٚم٥م
إزم شمً ُّٚمؿ ُمٝمٛم٦م إٟمِم٤مء ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،و ُأ ِقمدّ ُمنموع اًم٘مرار.

عاما دركز الدراسات البحوث العؾؿقة
مديرا ً
ً .3
ُمديرا قم٤م ًُم٤م
ت قمدة إؿمٙم٤مٓت ذم ذوط قمٛمكم ،يم٤من أمهٝم٤م أن يٙمقن قمٛمكم
أصمر ُ
ً
ْ
ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ،ومٗمل ذًمؽ دًٓم٦م قمغم ُمدى اًمرهمٌ٦م ذم
ًمٚمٛمريمز ذم أقمغم اعمراشم٥م اًمتل ّ
واطمدة ٍ
ٍ
شمً ّٚمٛمل اًمٕمٛمؾ ،وأن يٙمقن إقم٤مر ًة ُمـ اجل٤مُمٕم٦م عمدة ٍ
ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتجديد ،وأن أشم٤مسمع
ؾمٜم٦م
ٍ
ُم٤مدي).
ؾم٤مقم٤مت أؾمٌققم ًّٞم٤م (سمال ُم٘م٤مسمؾ
شمدريس أرسمع
ٍّ

ُطمٚم٧م هذه اإلؿمٙم٤مٓت ،ومل أٟم٘مٓمع قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ومل ّ
أختؾ قمـ صٗمتل،
أقمتز سمف أي اًمتٕمٚمٞمؿ ،و َأوىمٗم٧م
أطم٥م،
اًمتل
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس .وطم٤مومٔم٧م قمغم ُم٤م ّ
ً
ّ
اًمتدهقر اًمذي أص٤مب اًم٘مٞمٛم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمألؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل.
(ذم ٟمٔمري قمغم أىمؾ شم٘مدير)
َ
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ُمديرا قم٤م ًُم٤م ًمٚمٛمريمز ذم  ،0860/1/12و ُأحلؼ يب صمالصم٦م
صدر ُمرؾمقم شمٕمٞمٞمٜمل
ً
ُمقفمٗملم ،ىم٤مم أطمدهؿ حمٛمد ُمّمٓمق سم٤مٕقمامل اإلداري٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ،ويم٤من أعمع ُمـ
قمروم٧م ممـ قمٛمؾ ُمٕمل ذيم٤م ًء وإشم٘م٤م ًٟم٤م ًمتخّمّمف وقمٛمٚمف ،وؾمٛمل اًمث٤مين حم٤مؾم ًٌ٤م ،واًمث٤مًم٨م
وظمّمّمٜم٤م سمثالث هم ٍ
ً
وُمً١موٓ قمـ اًمديقانُ ...
رف ُمـ ؿم٘م٦م.
راىمٜمً٤م قمغم أًم٦م اًمٙم٤مشمٌ٦م
قمٚمٛمل شمٜمٗمٞمذي ُمـ دون ىمرار ُمـ جمٚمس إدارة اعمريمز.
سم٠مي قمٛمؾ
مل أيمـ أريد اًم٘مٞم٤مم ِّ
ٍّ
ىم٤مئام ،وأُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل ومال جيقز زم اًم٘مٞم٤مم سمف ،وم٤مىمؽمطم٧م
أُم٤م اعمجٚمس ومٚمؿ يٙمـ ً
ًمٕمْمقي٦م جمٚمس اعمريمز ؾمت٦م أؿمخ٤مص ،ؾمٛمك اًمرئٞمس ُمٜمٝمؿ اًمثالصم َ٦م إُول أقمْم٤مء ذم
ٍ
إدارة ُم١مىم٧م يتقمم إدارة اعمريمز ريثام يتؿ إطمداث صمالصم٦م أىمً٤مم ًمٚمٌحقث ومٞمحؾ
جمٚمس
رؤؾم٤مؤه٤م أقمْم٤مء ذم جمٚمس إدارشمف .وًمٙمـ ىمرار شم٠مًمٞمػ جمٚمس اإلدارة مل يّمدر إٓ ذم أي٤مر
ُمـ قم٤مم  ،0861وذًمؽ سمًٌ٥م فمروف قمٛمؾ اًمرئٞمس.
ىمْمٞم٧م اعمدة ُم٤م سملم ىمرار شمٕمٞمٞمٜمل وىمرار شم٠مًمٞمػ جمٚمس اإلدارة اعم١مىم٧م  -وهل أيمثر ُمـ
ٍ
دراؾم٤مت طمقل ُمرايمز اًمٌحقث واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اجل٤مُمٕم٤مت ،وؾمٌؾ
قم٤مم  -ذم إقمداد
شمٕم٤موهنام .ذًمؽ ٕٟمٜمل مل ُأ ِ
ول هذا اًمِمٓمر ُمـ شمٗمرقم٤مت اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم اعمدة اًمتل
زقملم يم٤من ىمد أوصد اًمٌ٤مب
ىمْمٞمتٝم٤م ذم اًمقزارة أوًمقي ً٦م ذم آهتاممٕ ،ن اًمديمتقر يقؾمػ ّ
سم٘مقة دون اًمٌح٨م.
ٍ
ىمٞم٤مدي ذم اعم١ممتر اًمؽمسمقي ًمتٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واجل٤مُمٕمل ،اًمذي
سمدور
صمؿ ىمٛم٧م
ٍّ
ومٓمرطم٧م إؾم٤مد ُمـ
اٟمٕم٘مد ذم اعمدة ُمـ  17إمم  ،0860/7/20وذم اإلقمداد ًمف،
ُ
ُمنموقم٤مت إصالح اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم اًمتل أذت إًمٞمٝم٤م ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أًم٘مٞمتٝم٤م ذم اومتت٤مح
اعميض
أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمع ،واًمتل مل شمتح زم فمروف طمرب طمزيران وُم٤م راوم٘مٝم٤م،
ّ
سمتٜمٗمٞمذه٤م ،وهل :ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت ،وجمٚمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،وجمٚمس اًمًٞم٤مؾم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وهٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
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قاىوٌ تيظيه اجلامعات
أُم٤م ُمنموع ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت ،وم٘مد طمقى ُمنموع جمٚمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم
واؾمتجدّ ومٞمف إطمداث اهلٞمئ٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م ،وهل هٞمئ٦م يتٗمرغ أقمْم٤مؤه٤م ًمٚم٘مًؿ اًمٕمٛمكم واًمتٓمٌٞم٘مل
ً
ُمٝمٛمال
ُمـ ُمقاد (ُم٘مررات) اًمدراؾم٦م ،ذًمؽ اًم٘مًؿ اًمذي اشمْمح زم إذ يمٜم٧م ُمٕمٞمدً ا أٟمف يم٤من
ٍ
ظمٓمط ُشم َٕمدّ ويت٤م َسمع شمٜمٗمٞمذه٤م،
يًتحؼ اًمتٓمقير اعمًتٛمر ذم
حمرو ًُم٤م ُمـ اًمرقم٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م ،وأٟمف
ّ
و ُي َٕمدّ أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م ًمتٓمقير هذا اًم٘مًؿ واًمتٓمقر ُمٕمف.
ُطم ِّٔمر ذم ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن إيٗم٤مد أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اًمٗمٜمّٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه اًمتل
يت٤مح هلؿ هب٤م آٟمت٘م٤مل إمم هٞمئ٦م اًمتدريس ،واحلٔمر وىمتل يزول سم٢مطمً٤من رقم٤مي٦م اهلٞمئ٦م وشمٜمٛمٞم٦م
ُمّم٤مف هٞمئ٦م اًمتدريس ومٞمتٙم٤مُمالن ذم ختّمّملم قمريْملم
ؿمخّمٞمتٝم٤م وآرشمٗم٤مع هب٤م إمم
ّ
يِمٛمالن يمؾ أوضمف اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم .يمذًمؽ ُطمٍم اإليٗم٤مد ًمٚمتدرب قمغم اؾمتخدام دمٝمٞمزات
اعمختؼمات ودمٝمٞمزه٤م ،سم٠مقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م.
اًمتقضمف اعمٌدئل وم٘مد ُووٕم٧م شمًٛمٞم٦م ضمديدة عمجٛمقع اهلٞمئتلم
وا ّشمً٤م ًىم٤م ُمع هذا
ّ
اًمتدريًٞم٦م واًمٗمٜم ّٞم٦م هل اهلٞمئ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمتِمٛمؾ يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل،
أيْم٤م ،وذم ذًمؽ إسمراز ٕمهٞم٦م اهلٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م.
ومجٕم٧م إطمٙم٤مم اًمتل شمِمٛمٚمٝمام مجٞم ًٕم٤م ً
ُ
وىمد ُأدظمؾ ذم هذه اهلٞمئ٦م ُمدرؾمق اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،و ُأهمٗمؾ ذم اًم٘م٤مٟمقن شمقصٞمػ
ُمٝم٤مُمٝمؿ ،إذ يم٤من هذا اخلٞم٤مر ُمٖمٚم ً٘م٤م ذم ومٚمًٗم٦م اعمنموع.
ِ
ظمرجيق اعمٕم٤مهد اعمتقؾمٓم٦م ،يً٤مقمدون
و ُأحلؼ سم٤مهلٞمئ٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م ،هٞمئ٦م خمؼمي٦م ،قمامده٤م ّ
أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م ذم طمٗمظ دمٝمٞمزات اعمختؼمات ويت٘مٜمقن اؾمتٕمامهل٤م وصقهن٤م ُمـ يمؾ ُم٤م
ي١مدي إمم شمٚمٗمٝم٤م وشمٕمٓمؾ وفمٞمٗمتٝم٤م ،ويؼمقمقن ذم شمقؾمٞمع ُمٝم٤مم شمٚمؽ اًمقفمٞمٗم٦م.
وهبذا إؾمٚمقب ٟمتح٤مؿمك ىمٞم٤مم اعمٝمٜمدس أو اعمج٤مز قمْمق اهلٞمئ٦م اًمٗمٜمٞم٦م سمٕمٛمؾ اعمخؼمي،
وهق ًمـ حيًـ اًم٘مٞم٤مم سمف.
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مل شمًٛمح اًمٔمروف اعمٕم ّ٘مدة ذم اجل٤مُمٕم٤مت سم٢ميٗم٤مد سمٕمض أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اعمخؼمي٦م ًمتحًلم
ظمؼماهتؿ ،إٓ أن ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أوومد اعمٝمرة ممـ ومٞمف ُمٜمٝمؿ ًمٞمزدادوا
ظمػما ُمـ
ظمؼم ًة وُمٕمروم ً٦م وُمٝم٤مر ًة سم٠مقمامهلؿ ،وقم٤مدوا وىمد أصٌحقا ،ومٞمام اظمتّمقا ومٞمفً ،
اعمٝمٜمدؾملم ،سمؾ اعمرضمع ومٞمف ذم اعمريمز.
واؾمتجدّ ذم ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن شمًٛمٞم٦م وفم٤مئػ رئ٤مؾم٦م اجل٤مُمٕم٦م وويم٤مًمتٝم٤م وأُم٤مٟمتٝم٤م
وقمامدة اًمٙمٚمٞم٦م ورئ٤مؾم٦م اًم٘مًؿ وإدارة (ُمدير) اعمٕمٝمد وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م سم٤مًمقفم٤مئػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اإلداري٦م ،وهل٤م أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م هب٤م ،يم٤مًمٜمّم٤مب اًمتٕمٚمٞمٛمل.
اؿمؽمط
وًمتٛمٞمٞمزه٤م قمـ اًمقفم٤مئػ اإلداري٦م اعمٕمرووم٦م ،يمرئٞمس اًمديقان واعمح٤مؾم٥مُ ...
ذم ؿم٤مهمكم اًمقفم٤مئػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلداري٦م آؾمتٛمرار ذم اًمتدريسً ،مئال شمٜم٘مٓمع صٚمتٝمؿ سمف،
وسمتٓمقير ُمٕم٤مرف اًمٓمالب وُمٜم٤مهجٝمؿ ،طمتك رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م يم٤من قمٚمٞمف ذم ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن
أيْم٤م إؾمٜم٤مد أيمثر ُمـ وفمٞمٗم٦م قمٚمٛمٞم٦م
وطم ّٔمر ومٞمف ً
يدرس ؾم٤مقم ً٦م أؾمٌققمٞم٦م قمغم إىمؾُ ،
أن ّ
إداري٦م ًمِمخص واطمد.
واؾمتٌدل ذم ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن جمٚمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سم٤معمجٚمس إقمغم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت ،إذ
أصٌح ُمـ ُمٝم٤مُمف اًمٜمٔمر ذم ؿم١مون اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم يمٚمف ،واًمتٜمًٞمؼ سملم خمتٚمػ ضمٝم٤مشمف.

التػرغ
شمٗمرغ أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ٕقمامهلؿ
وٟمص ُمنموع ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت قمغم ّ
اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مـ شمدريس وسمح٨م قمٚمٛمل وُم٤م يتٌٕمٝمام ُمـ شم٠مًمٞمػ وٟمنم وشمٓمقير...
يًتٗمٞمد اعمح٤مضون ُمـ شمٕمقيض اًمتٗمرغ ذيٓم٦م طمٞم٤مزهتؿ اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٕمْمقي٦م
هٞمئ٦م اًمتدريس ،ووٛمـ ذوط أظمرى ،سمحٞم٨م يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اخلؼمات اعم١مهٚم٦م ذم
اًم٘مٓم٤مقملم اًمٕم٤مم واخل٤مص ،شم٠ميمٞمدً ا ٓرشمٌ٤مط اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمٕم٤مزم قم٤مُم ً٦م سم٤معمجتٛمع
وسمٞمئتف 9إذ ي٘مدم ه١مٓء اعمح٤مضون ظمؼماهتؿ ذم جم٤مٓت ختّمّم٤مهتؿ يمام وىمٕم٧م ً
ومٕمال وذم
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اًمٌٞمئ٦م اعمحٚمٞم٦م .إٓ أن سمٕمض زُمالئٜم٤م ذم هٞمئ٦م اًمتدريس وٜمّقا سم٠من يقوع همػمهؿ ذم
ً
ومحذف هذا احلٙمؿ وُمٚمح٘م٤مشمف .و ُأومرد ذم
قمٚمام
وقمٛمالُ ،
ُمًتقاهؿ(!) وًمق يم٤مٟمقا ذم ُمثٚمف ً
وووع ُمنموع عمجٚمس اًمًٞم٤مؾم٦م
اعمنموع ومّمؾ ظم٤مص سمٛمجٚمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزمُ ،
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وآظمر هلٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وووٕم٧م أؾمس اًمتٜمًٞمؼ سملم اعمج٤مًمس واهلٞمئ٤مت
اعمٝمتٛم٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمت٘م٤مٟم٦م.
اعمٕمٛم٘م٦م
ُدرؾم٧م ُمنموقم٤مت اًم٘مقاٟملم هذه سمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمدوًم٦م ،واىمتٍمت اًمدراؾم٦م
ّ
ًم٘م٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت قمغم وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وضم٤مُمٕم٤مهت٤م ،ومل يّمدر اًم٘م٤مٟمقن إّٓ ذم
أوائؾ قم٤مم  ،0864وىمد ضم٤مء جمٚمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ضمز ًءا ُمٜمف.
أًمػ اًمٚمقاء ظمٚمٞمٗم٤موي رئٞمس جمٚمس اًمقزراء جلٜم٦م ًمدراؾم٦م ُمنموع عمجٚمس اًمدوًم٦م
ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  ،0861/1/11ويم٤من أ ًّمػ ذم  0860/01/0جلٜم٦م ًمدراؾم٦م
ٍ
ُم١مؾمً٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وم٠مطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ُمنمو َقمل جمٚمس اًمًٞم٤مؾم٦م
ُمنمو ٍع إلٟمِم٤مء
اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.

ٍيئة البحح العلني
شمٓمقيرا عمنموع اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت
صدر ُمرؾمقم إطمداث هذه اهلٞمئ٦م ذم قم٤مم  ،1114وضم٤مء
ً
اًمذي ووٕم ُتف سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمديمتقر إسمراهٞمؿ طمداد .واوٓمررٟم٤م ومٞمف ً -متًقيغ قمْمقي٦م
سمٕمض اًمقزراء  -إمم شمّمٜمٞمػ ُمرايمز اًمٌحقث ذم صٜمٗملم:
يْمؿ إول ُمرايمز اًمٌحقث اعمتخّمّم٦م ،وهل شمٚمؽ اًمتل شم٘مع مجٞمع سمحقصمٝم٤م ذم ومرع
ٍ
واطمد ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ ،يمٛمريمز اًمٌحقث اًمزراقمٞم٦م ذم وزارة اًمزراقم٦م ،واًمذي يرأس
جمٚمس إدارشمف اًمقزير.
أُم٤م اًمث٤مين ومٞمْمؿ ُمرايمز اًمٌحقث اعمتٕمددة اًمتخّمّم٤مت ،يمٛمريمز اًمدراؾم٤مت
ٍ
وزارة ُم٤م .وُمـ َصمؿ ٓ
واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وهل اعمرايمز اًمتل ٓ شم٘مع مجٞمع ختّمّم٤مهت٤م ذم
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يٛمٙمـ أن يٛمثٚمٝم٤م وزير ،ومٞمٛمثٚمٝم٤م ذم اهلٞمئ٦م ُمديره٤م اًمٕم٤مم رئٞمس جمٚمس إدارهت٤م .وشم٘مع هٞمئ٦م
اًمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م ذم هذا اًمّمٜمػ (أي اًمث٤مين) ٕهن٤م ًمٞمً٧م ضمز ًءا ُمـ وزارة ،ومال يٛمٙمـ أن
متثؾ ذم اهلٞمئ٦م سمٖمػم ُمديره٤م اًمٕم٤مم اًمذي هق رئٞمس جمٚمس إدارهت٤م.
رئٞمً٤م ،ويٜمقب قمٜمف
وقمغم هذا ٟم٘مقل :يت٠مًمػ جمٚمس اهلٞمئ٦م ُمـ رئٞمس جمٚمس اًمقزراء ً
ًمدى همٞم٤مسمف وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،وقمْمقي٦م وزير اعم٤مًمٞم٦م ورؤؾم٤مء جم٤مًمس إدارة ُمرايمز
اًمٌحقث اعمتخّمّم٦م (وهؿ وزراء يمقزير اًمزراقم٦م )...وُمرايمز اًمٌحقث اعمتٕمددة
قمْمقا سمّمٗمتف ٟم٤مئ ًٌ٤م
اًمتخّمّم٤مت ورؤؾم٤مء اجل٤مُمٕم٤مت .وىمد ُأدظمؾ وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم
ً
ًمرئٞمس اعمجٚمس.
إن اًمت٠مظمر اًمذي أص٤مب صدور هذا اعمنموع يم٤من ُمـ صٜمع وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم،
اًمتل يم٤مٟم٧م حت٤مول وؿ هٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل إًمٞمٝم٤م ،رهمؿ ُم٤م أص٤مب سمٜمٞم٦م اًمقزارة ُمـ
محٚم٧م أوٕم٤مف ـم٤مىمتٝم٤م ُمـ اًمٓمالب ،ومٚمؿ شمتٛمٙمـ
اًمؽمهؾ اًمذي اؾمت٘مر ذم ضم٤مُمٕم٤مهت٤م ،إذ ِّ
ّ
ٍ
قمٚمٛمل ومٞمٝم٤م ،ومل ُشم ِٗمدْ ُمـ ُمديري َتل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمتخٓمٞمط
سمح٨م
ُمـ إىم٤مُم٦م ومٕم٤مًمٞم٤مت
ٍّ
ُمًتقى ٍ
قم٤مل ُمٜمذ إطمداث اًمقزارة ،وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ ُمـ ٟم٘مؾ
اعمحدصمتلم ومٞمٝم٤م قمغم
ً
ْ
اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم إًمٞمٝم٤م .أُم٤م جمٚمس اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مد ُو ّٛم٧م ُمٝم٤مُمف اًمرئٞمًٞم٦م إمم
ُمٝم٤مم هٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمنموقمٜم٤م اعمٓمقر اًمذي صدر ،يمام ذيمرت ،ذم قم٤مم .1114
ؿم٤مريم٧م ذم اعم١ممتر اًمؽمسمقي ًمتٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ
ذم هذه اعمدة اًمتل اؾمتٖمرىم٧م أيمثر ُمـ قم٤مم
ُ
اًمٕم٤مزم واجل٤مُمٕمل ،ودومٕم٧م أهؿ ُمنموقم٤مت شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل واًمٕم٤مزم اًمتل يمٜم٧م ىمد
رؾمٛم٧م ظمٓمقـمٝم٤م اًمٙمؼمى ذم أصمٜم٤مء شمً ّٚمٛمل ُمٝم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اًمقزارشملم ،وأذت
إًمٞمٝم٤م ذم يمٚمٛمتل ذم طمٗمؾ اومتت٤مح أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ اًمً٤مسمع.
يم٤من هدذم اعمًتجد ذم ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ووع اخلٓمقط اًمٙمؼمى
ٟٓمٓمالىمف سم٠مهداومف اعمرطمٚمٞم٦م ،وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ ومٞمف ،واًمرسمط سمٞمٜمف وسملم اجل٤مُمٕم٤مت .وطم٤موًم٧م
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ُمدّ سمٕمض اجلًقر سملم اعمريمز واجل٤مُمٕم٤مت ،وم٘مدُم٧م دراؾم ً٦م ذم اعم١ممتر اًمؽمسمقي سمٕمٜمقان" :دور
اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ىمٞم٤مم ُمرايمز اًمٌحقث واجل٤مُمٕم٤مت سمٛمٝم٤مُمٝم٤م"ّ ،
ًمٕمؾ ٟم٘م٤مؿمٝم٤م ُمع
ويقؾمع آوم٤مق اًمتٕم٤مون
اعمًتٛمٕملم ُمـ أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت يثري إومٙم٤مر ذم ُمدّ شمٚمؽ اجلًقر
ّ
ُمع اجل٤مُمٕم٤مت ،إٓ أن شمً٤مؤٓت اعمًتٛمٕملم يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة ضمدًّ ا قمـ اعمٜمحك اعمٗمٞمد.
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أسص إىشاء املركز والعنل فيُ

البحث العؾؿي يف سورية
إن شم٠م ُُّمؾ أطمقال اًمٌ٤مطمثلم ىمٌؾ شم٠مؾمٞمس اعمريمز ،وحتٚمٞمؾ شمّم٤مريػ أطمقال اًمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل قمغم ُمدى صمالصم٦م قم٘مقد ىمٌؾ إطمداصمف ،وىمراءة شم٤مريخ ٍ
قم٘مد راسمع ىمٌٚمٝم٤م ذم اعمٕمٝمد
اًمٓم ٌّل اًمٕمريب ،ي٘مدّ م ًمٜم٤م ؾمػم ًة ُمقصم٘م ً٦م ًمتٓمقر طمريم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اًمتٕمٚمٞمؿ
اجل٤مُمٕمل ذم ؾمقري٦م ،يٛمٙمـ سمدراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م دمٜمٞم٥م اعمريمز اًمقىمقع ذم ٍ
يمثػم ُمـ إظمٓم٤مء
ٍ
قمٚمٛمل ُمتٕمدد
سمح٨م
واعمآزق ٓؾمٞمام ذم ُمراطمؾ شمٙمقيٜمف إومم ،وهق أول ُمريمز
ٍّ
ٍ
وـمٜمل ؿم٤مُمؾ.
قمٚمٛمل
سمح٨م
آظمتّم٤مص٤مت ،يٛمٙمـ أن يتقؾمع ومٞمام سمٕمد ًمٞمّمٌح ُمريمز
ٍّ
ٍّ
أشمٗمحص ذم ذهٜمل ُمًػمة اجل٤مُمٕمٞملم ذم ُمٕم٤مجل٦م ُمً٠مًم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،أيـ
قمدت ّ
ٟمجحقا ،وُم٤م هل قمقاُمؾ اًمٜمج٤مح؟ وأيـ أظمٗم٘مقا ،وُم٤م هل أؾمٌ٤مب اإلظمٗم٤مق؟
ٕمرض قمٚمٞمٜم٤م ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم قمغم سمٕمض ُمًػمهتؿ 9ومٗمل
يمٜمّ٤م ٟم ّٓمٚمع ومٞمام ُي َ
ٍ
ٍ
ُمٜمٝمجٞم٦م
دراؾم٤مت
أيْم٤م) ُيم ّثٗم٧م ضمٝمقد اعمختّملم قمغم
يمٚمٞم٦م اًمزراقم٦م (وذم وزارة اًمزراقم٦م ً
ًمتحًلم ٟمققمٞم٦م اًم٘مٓمـ واًم٘مٛمح وُمٕم٤مجل٦م سمٕمض أُمراوٝمام وسمٕمض أُمراض اًمزيتقن،
وشمٙمٚمٚم٧م ضمٝمقدهؿ سم٤مًمٜمج٤مح ،وطمٔمٞم٧م سمدقمؿ اًمدوًم٦م ورقم٤ميتٝم٤م ،وشم٘مدير اعمجتٛمع.
يمذًمؽ ىم٤مم أؾم٤مشمذة اعمٕمٝمد اًمٓم ٌّل اًمٕمريب (يمٚمٞم٦م اًمٓم٥م ومٞمام سمٕمد) سمتٕمري٥م شمٕمٚمٞمؿ اًمٓم٥م
ومقوٕمقا اعم٘م٤مسمالت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٓمٌ ّٞم٦م إضمٜمٌ ّٞم٦م ،وأضمروا سمحق ًصم٤م ذم إُمراض
اًمٌٞمئٞم٦م اعمًتقـمٜم٦م ومٕم٤مجلقا ُمرض "اًمْمٜمؽ" ذم ىمري٦م اًمتؾ (ىمٌؾ أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م قم٘مقد)
أيْم٤م
وٟمنموا سمحقصمٝمؿ ذم اًمدوري٤مت اعمحٙمّٛم٦م وطم٤مضوا هب٤م ذم اعم١ممترات ،وطمٔمقا ً
سمت٘مدير اعمجتٛمع وشمٕم٤مـمٗمف ورقم٤مي٦م اًمدوًم٦م ،ومتٕم٤موٟم٤م (اعمجتٛمع واًمدوًم٦م) ذم سمٜم٤مء اعمًتِمٗمٞم٤مت
ودمٝمٞمزه٤م يمٛمًتِمٗمك اعمقاؾم٤مة...
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ٍ
سمح٨م قمٚمٛمل،
أُم٤م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وم٘مد ىم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م حم٤موٓت قمديدة ًمت٠مؾمٞمس ومٕم٤مًمٞم٤مت
إٓ أهن٤م أظمٗم٘م٧م مجٞمٕمٝم٤م.
وٟمٛمقه ذم وـمٜمٜم٤م همػم صحٞمح .إذ ّ
فمؾ
يم٤من ومٝمٛمٜم٤م ًمنموط ٟمِمقء اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
ّ
يتٛمًؽ سم٤مٓظمتّم٤مص اًمذي ي٘مع ُمقوقع اًمديمتقراه اًمتل ٟم٤مهل٤م ومٞمف ،ويرومض
أهمٚمٌٜم٤م
ّ
ً
ُمتً٤مئال إمم ُمـ ي٘مدّ م سمحثف هٜم٤م ،وُمـ ؾمٞم٘مدّ ر ىمٞمٛمتف
مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم همػمه،
اًمٕمٚمٛمٞم٦م؟ أُم٤م سمٕمد أن شمٜمِم٠م اعمختؼمات ،وم٢مٟمف ؾمٞمت٤مسمع ومٞمٝم٤م سمحقصمف ويٙمتٗمل سمٜمنمه٤م ذم إطمدى
ُمٜمِمقرا ،إمم قمٛمٞمد
اعمجالت اعمتخّمّم٦م ذم سمالد اًمٖمرب ،وسم٢مرؾم٤مل صقرة قمـ اًمٌح٨م
ً
اًمٙمٚمٞم٦م قمـ ـمريؼ رئٞمس اًم٘مًؿ ًمتحٗمظ ذم إوٌ٤مرشمف ،سمٕمد اـمالقمٝمام اًمِمٙمكم!
أُم٤م مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمِمٙمالت اًمٌٚمد ومتٚمؽ ٓ شمرىمك ُمٕم٤مجلتٝم٤م إمم ُمًتقى
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمذي ُم٤مرؾمف ذم حتْمػم اًمديمتقراهً ،مذًمؽ ومٝمق يرومض إو٤مقم٦م وىمتف ومٞمٝم٤م
ؿمٛمر أطمد ه١مٓء ًمٚمٜمزول إمم ؾم٤مطم٤مت شمٚمؽ اعمِمٙمالت ،ومٚمػمومع اجلٛمٞمع
ً
أيْم٤م .وإذا ّ
ٍ
أيدهيؿ قمٜمٝم٤م ،ويؽميمقا ًمف اًمٙمِمػ قمـ ضمذوره٤م وشمقصٞمٗمٝم٤م ذم ٍ
يمثػما ُم٤م خيٗمؼ
ـمرح ضمديد ً
ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م أو يّمؾ ومٞمٝم٤م إمم ٟمت٤مئ٩م همري ٌٍ٦م قمـ اعمِمٙمٚم٦م اًمتل يٕم٤مٟمٞمٝم٤م أصح٤مهب٤م.
هٙمذا ٟمِم٠مت اًمٌٞمئ٦م اعمقاشمٞم٦م ٟٓمٕمزال أهمٚم٥م أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمـ
أيْم٤م
ُمٝمدت ًمتٖمٚمٞمػ قمزًمتٝمؿ سمٌمء ُمـ اًمتٕم٤مزم .وًمذًمؽ ً
اعمجتٛمع ذم ُمِمٙمالشمف ،واًمتل ّ
وم٢مهنؿ إذا ىم٤مُمقا سمٕمٛمؾ قمٚمٛمل  -ذم اقمتٌ٤مراهتؿ ً -مٌٕمض شمٚمؽ اعمِمٙمالت واعمً٤مئؾ اعمحٚمٞم٦م،
وم٢من ُم٤م ي َ٘مدّ م مم٤م ىم٤مُمقا سمف ٓ ،ي٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش ُمع أصح٤مب اعمِمٙمٚم٦م أو ـم٤مرطمل اعمً٠مًم٦م،
ٓقمت٘م٤مدهؿ سم٠من ه١مٓء ٓ يدريمقن ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وظمّم٤مئّمف اًمتل هل قمامد أي
ٟم٘م٤مشً .م٘مد هم٤مب قمـ أذه٤من أوًمئؽ اًمزُمالء أن أصح٤مب اعمً٠مًم٦م ٓ هيٛمٝمؿ اعمٜمٝمجٞم٦م
اعمت ٌَٕم٦م ،وإٟمام هيٛمٝمؿ اًمٜمت٤مئ٩م ىمٌؾ يمؾ رء.
ّ
يتٛمًؽ هبذه اًمرؤي٦م ًمالظمتّم٤مص وًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،ويٖم ِّٞم٥م قمـ
فمؾ سمٕمض زُمالئٜم٤م ّ
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ذهٜمف طم٘مٞم٘م٦م أن اًمديمتقراه شمٕمٜمل ىمٌؾ يمؾ رء اُمتالك ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمتل
يٛمٙمٜمف هب٤م اًمتٜم٘مؾ سملم طم٘مقل اًمٕمٚمؿ اعمختٚمٗم٦م طمً٥م ُم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مل يمٔمروف احلرب ،أو
ُم٤م يًتجد صٕمقده ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ يم٤معمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م...
يمثػما ُمـ سم٤مطمثٞمٜم٤م اًم٘مٞم٤مديلم ذم اعمريمز ىم٤مُمقا هبذا اًمتٜم٘مؾ سملم واطم٤مت اًمٕمٚمؿ
إن ً
ٍ
ٍ
قم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وسمخ٤مص٦م أوًمئؽ اًمذيـ ؾم٤ممهقا ُمٕمٜم٤م
سمٙمٗم٤مءة
ُمًتخدُملم
ذم دراؾم٤مت إؾمؽماشمٞمجٞم٤مت شمٓمقير اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م ذم ُمنموع إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمقير اًمٕمٚمؿ
واًمت٘م٤مٟم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب.
يمثػم ُمٜمّ٤م أن قمغم اًمدوًم٦م إىم٤مُم٦م اعمختؼمات اعمٕم ّ٘مدة اعمٙمٚمٗم٦م يم٤مًمتل أضمريٜم٤م ومٞمٝم٤م
ًم٘مد اقمت٘مد ٌ
سمحقصمٜم٤م ذم اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦مً ،مٜمٜمنم ٟمت٤مئ٩م سمحقصمٜم٤م ذم دوري٤مهتؿ ،ومتٗمخر ؾمقري٦م إذ ي٘م٤مل إن
سمحق ًصم٤م ُمـ ُمًتقى رومٞمع شمٜمجز ذم خمتؼمات ضم٤مُمٕم٤مهت٤م ،أُم٤م صمٛمرات شمٚمؽ اًمٌحقث اعمٙمٚمٗم٦م
ومتجٜمٞمٝم٤م اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م.
ًم٘مد ؿم ٌّٝم٧م ُم٤م شم١مول إًمٞمف ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ اًمٌحقث سمًح٤مسم٦م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ذم دوًمتف
اعمؽماُمٞم٦م إـمراف ،إذ ىم٤مل هل٤م أُمٓمري طمٞم٨م ؿمئ٧م ومًٞم٠مشمٞمٜمل ظمراضمؽ .وٟمحـ إذا مل شمٙمـ
ظمػما
سمحقصمٜم٤م ُمٜمّم ٌّ ً٦م قمغم طمؾ ُمِمٙمالشمٜم٤م ومًتٛمٓمر ٟمت٤مئجٝم٤م ذم خمتؼمات اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م ً
ٍ
ٍ
ٟم٤مؿمئ٦م يمًقري٦م آؾمتج٤مسم٦م ًمدقمقة
دوًم٦م
وقمغم اىمتّم٤مده٤مً .مذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٜمتٔمر ُمـ
ُمـ يدقمق عمت٤مسمٕم٦م سمحقصمف اًمتل يم٤مٟم٧م دمرى ذم خمتؼمات اًمدول اعمت٘مدُم٦مٕ ،ن ُم٤م جيري
هٜم٤مك ُمـ سمحقث هل ذم ظمدُم٦م اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ًمتٚمؽ اًمٌٚمدان ،واًمتل ٓ شمٚمت٘مل ُمع
ُمّم٤محلٜم٤م إٓ ذم شمٕم ّٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وأؾم٤مًمٞمٌف ،وقمٚمٞمٜم٤م اؾمتٕمامل شمٚمؽ اعمٜمٝمجٞم٦م
وإؾم٤مًمٞم٥م ذم طمؾ اعمِمٙمالت اًمتل شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٌالد.
وواىمع إُمر أن مجٞمع حم٤موٓت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمتل ىم٤مُم٧م ذم اًمٙمٚمٞم٦م أظمٗم٘م٧م ٕٟمٜم٤م مل
ٍ
سمح٨م ذم
ٟمدرك ومٞمٝم٤م هذه احل٘مٞم٘م٦م .وقمٜمدُم٤م ىمٛمٜم٤م ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم سمٛمح٤موًم٦م إضمراء
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إًمٙمؽموٟمٞم٤مت اًمٓمػمان عمًٜم٤م اؾمتج٤مسم٦م اًم٘مقى اجلقي٦م اًمتل يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من شمقؾمٞمٕمٝم٤م إذا ُم٤م ىمررٟم٤م
آؾمتٛمرار واعمت٤مسمٕم٦م ،إٓ أن اعمٝمٜمدس سم٤مؾمؾ طم٘مل ،أطمد أومراد اًمثالصمٞم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمٌح٨م،
يم٤من ؾمٞمٕمقد إمم أُمريٙم٤م ًمدى اٟمتٝم٤مء ظمدُمتف اًمٕمًٙمري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد أصٌح٧م وؿمٞمٙم٦م.
ٍ
ًم٘مد ٓطم٧م ذم أومؼ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمقادر قمـ اؾمتٕمداد اًمدوًم٦م ًمدقمؿ ومٕم٤مًمٞم ٍ
حمددة
٤مت
ّ
ًمٌحقث قمٚمٛمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ذم قمٝمد اًمقطمدة ،وأظمرى ُمـ ىمٌؾ ،وُمـ سمٕمد
أيْم٤م .وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمًتج٥م ًمٜمداء اًمدوًم٦مّ ،
وفمؾ أهمٚمٌٜم٤م قمغم ومٝمٛمف اخل٤مـمئ ًمنموط ٟمِمقء
ً
ومرص٤م ذهٌٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م وقمغم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم سمالدٟم٤م وأوٕمٜم٤م ً
إن شمٗمحص أطمقال اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وأٟم٤م ُم٘مٌؾ قمغم إىم٤مُم٦م ُمنموع سمح٨م
ٍ
جم٤مل واؾمع ،ىمد يتًع ومٞمِمٛمؾ اًمٕمٚمقم اهلٜمدؾمٞم٦م وإؾم٤مؾمٞم٦م
قمٚمٛمل وإدارشمف ذم
ٍّ
وشمٕمرف أؾمٌ٤مب ٟمج٤مح سمٕمض دم٤مرب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م
وآىمتّم٤مدي٦م واإلداري٦م...
ُّ
وأؾمٌ٤مب إظمٗم٤مق سمٕمْمٝم٤م أظمر.
أىمقل :إن شمٗمحص إطمقال وحتٚمٞمؾ إؾمٌ٤مب أُمر ٓ سمدّ ُمٜمف ًمدى اًمنموع ذم ووع
إهداف اعمرطمٚمٞم٦م واظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ.
إن أول ُم٤م ُيًتخٚمص ُمـ شم٠مُمؾ أطمقال اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،يمام ُوصػ آٟم ًٗم٤م
يٚمخص ذم سمٞمئتٜم٤م سم٤معمٜمٓمٚم٘م٤مت أشمٞم٦م:

ٍ
قمٚمٛمل ذم يمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،يمٙمٚمٞمتل اًمٓم٥م
سمح٨م
ٟمجح٧م إىم٤مُم٦م ومٕم٤مًمٞم٤مت
.0
ْ
ٍّ

واًمزراقم٦م ومل شمٜمجح ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم (إؾم٤مؾمٞم٦م) ،وذًمؽ ٕن جم٤مٓت قمٛمؾ إومم شم٘مع
وٛمـ سمٞمئ٦م اعمجتٛمع سمام يٕم٤مٟمٞمف ُمـ ُمِمٙمالت ،وهل سمٞمئ٦م شمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٤مت وسمٞمئ٦م قمٛمٚمٝم٤م .أُم٤م
اًمٌ٤مطم٨م اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ،ذم اًمٕمٚمقم إؾم٤مؾمٞم٦م ،ومٞمحت٤مج ًمالٟمت٘م٤مل إمم سمٞمئ٦م اعمِمٙمالت
اعمحٚمٞم٦م ،إمم اؾمتخدام ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .وشمٙمتً٥م ومرق اًمٌ٤مطمثلم ظمؼم ًة وُم٘مدر ًة
أيمؼم ،إذا ُم٤م اشمٌّع ذم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م أؾمٚمقب اجلٛمع سملم اًمٌ٤مطمثلم اًمتٓمٌٞم٘مٞملم اعمٝمٜمدؾملم
وإؾم٤مؾمٞملم ذم ُمزي٩م ُمٜم٤مؾم٥م يْمؿ اخلؼمة ذم اًمٔمقاهر إمم اخلؼمة ذم اًمٌقاـمـ.
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 .1قمغم اًمٌ٤مطم٨م زرع اًمث٘م٦م سمف ذم ٟمٗمقس اعمٕمٜمٞملم سمٕمٚمٛمف وقمٛمٚمف ،واطمؽمام رأي ُمـ
يًتٕملم سمف ُمٜمٝمؿ ذم ُمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمالشمف ،وشمٚمٌٞم٦م رهمٌ٤مشمف ،وقمدم اًمتٕم٤مزم قمٚمٞمف ،وهذا ُم٤م ُخيتٍم
سم٤مًم٘مقل" :جي٥م إرو٤مء اًمزسمقن".
 .2قمدم اًم٘مٞم٤مم سمٌحقث ٟمحـ ٟم٘مؽمطمٝم٤م عمٕم٤مجل٦م ُم٤م ٟمتّمقره ُمـ ُمِمٙمالت ،وقمٚمٞمٜم٤م
آىمتّم٤مر قمغم ُم٤م يٓمرح قمٚمٞمٜم٤م عمٕم٤مجلتف ،قمغم إىمؾ ذم ؾمٜمقات قمٛمٚمٜم٤م إومم.
 .3سم٤م ِّشمٌ٤مع ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،يٛمٙمـ اٟمت٘م٤مل اًمٌ٤مطم٨م ،إمم أي طم٘مؾ ُمـ طم٘مقل
اًمٕمٚمؿ ،إذا اىمتْم٧م اًميورة ذًمؽ  -يم٤محلرب أو يمتّم٤مقمد اإلىمٌ٤مل قمغم ومرع ضمديد ذم
اًمٕمٚمؿ - ...وإن ظمؼمة اًمٌ٤مطم٨م ذم اؾمتٕمامل شمٚمؽ اعمٜمٝمجٞم٦م ،وؾمٕم٦م ىم٤مقمدشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م
شمٞمنان ًمف ؾمٌؾ اًمتٜم٘مؾ سم٤مطم ًث٤م سملم ومروع اًمٕمٚمؿ اعمختٚمٗم٦م.
وُمت٤مٟمتٝم٤مِّ ،
ُمـ هذه اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اعمًتخٚمّم٦م ،رأي٧م اًمتٛمًؽ ُمٜمذ سمداي٦م قمٛمٚمٜم٤م سم٤مًمث٤مين ُمٜمٝم٤م 9أي سما
ٍ
سمٌحقث ٟمٗمروٝم٤م
"إرو٤مء اًمزسمقن" ،ويمذًمؽ رأي٧م إظمذ سم٤معمٜمٓمٚمؼ اًمث٤مًم٨مٕ ،ن ىمٞم٤مُمٜم٤م
ٟمحـ قمغم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م سمٕمٛمٚمٜم٤م يٜم٤مىمض ُمـ ٍ
ضمٝم٦مُ ،مٌدأ إرو٤مء اًمزسمقن سمٗمروٜم٤م قمٚمٞمف ُم٤م ٟمراه
ّ
قمٚمؾ وُم٤م يِمٙمق ُمٜمف ،وُمـ ٍ
وقمدم اقمتامد ُم٤م يراه هق ُمـ ٍ
ضمٝم٦م أظمرى ىمد ي٘مقدٟم٤م ذًمؽ إمم
اًمتٕم٤مزم قمغم اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرطم٦م أي قمغم ُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمٜمٞملم .هذان اعمٜمٓمٚم٘م٤من اؾمتُ٘مٞم٤م ُمـ
واىمع أطمقال اًمٌ٤مطمثلم ذم مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اجل٤مُمٕم٤مت ىمٌؾ إٟمِم٤مء ُمريمز اًمٌحقث.

زيارة خمتؾف اإلدارات ادراد معاجلة مشؽالهتا
أُم٤م اجلٝم٤مت اًمتل أٟمِمئ اعمريمز خلدُمتٝم٤م ومال شمزال طم٤مضمتٝم٤م ُمـ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ظم٤مومٞم ً٦م
أظمّمص
قمكم إّٓ أن ِّ
قمكم ،وُم٤م دام ىمرار شم٠مًمٞمػ جمٚمس اإلدارة اعم١مىم٧م مل يّمدر سمٕمدُ  ،ومام ّ
ّ
وشمٕمرف ٟمققمٞم٤مت ُمِمٙمالهت٤م وٟمققمٞم٤مت
اًمقىم٧م اًمالزم ًمزي٤مرة خمتٚمػ اجلٝم٤مت اعمٕمٜم ّٞم٦م
ّ
اعمً١موًملم قمـ ـمرطمٝم٤م.
يم٤مٟم٧م هذه اًمزي٤مرات اًمتل ىمٛم٧م هب٤م ُمٗمٞمد ًة ضمدًّ ا زم ،ومٛمًتقي٤مت اعمِمٙمالت خمتٚمٗم٦م
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يمٌػما ،ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمًتقي٤مت اعمً١موًملم قمـ ـمرطمٝم٤م وشمقصٞمٗمٝم٤م 9ومٌٕمْمٝمؿ ٓ
اظمتال ًوم٤م ً
يٛمٚمؽ اًم٘مدرة قمغم شمقصٞمٗمٝم٤م قمغم ٍ
وضمف صحٞمح ُمٗمٞمد ًمٚمٌ٤مطمثلم 9أي إن اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م سملم
اًمٌ٤مطمثلم واعمًتٗمٞمديـ ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمٌحقث يم٤مٟم٧م ؿمٌف ُمٗم٘مقدة .ويم٤من وم٘مده٤م هم٤مًم ًٌ٤م ؾمٌ ًٌ٤م ذم
ٍ
قمكم أن أذح ذم
ٟمِم٤مط
إظمٗم٤مق حم٤موٓت سمٜم٤مء
ٍّ
سمحثل ىم٤مسمؾ ًمٚمتٓمقر واًمديٛمقُم٦م ،ومٙم٤من ّ
ذطم٤م ُمًٌ ًٓم٤م عم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مقم سمف اعمريمز ،وأن أؾمتٛمع إمم آرائٝمؿ وُمٓم٤مًمٌٝمؿ
ضمقٓيت
ً
قمام جي٥م أن ٟم٘مدُمف.
وشمّمقراهتؿ ّ
ًم٘مد يم٤مٟم٧م شمّمقراهتؿ ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت ،إُم٤م حمٚم٘م ً٦م سمٕمٞمدً ا ،أو  -وهق اًمٖم٤مًم٥م -
قمام يٛمٙمـ قمدّ ه
سمًٞمٓم ً٦م ٓ شمٕمدو ـمٚم٥م إصالح سمٕمض إضمٝمزة اعمًتخدُم٦م ،سمٕمٞمدً ا ً
أيْم٤م ّ
ٍ
قمٚمٛمل عمٕم٤مجلتٝم٤م.
سمح٨م
ُمً٠مًم٦م حتت٤مج إمم شمٜمٔمٞمؿ ُمنموع
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ورأي٧م أن ٟمج٤مح اعمريمز ذم ُمٝمٛمتف يتقىمػ قمغم سمٜم٤مء ٍ
ُمتٌ٤مدًم٦م سملم
وصم٘م٦م
ُمِمؽميم٦م
ًمٖم٦م
اًمٌ٤مطمثلم واعمًتٗمٞمديـ .وهذا يقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمٌدء سمٛمٕم٤مجل٦م ُمنموقم٤مت اعمِمٙمالت اًمًٌٞمٓم٦م
ٍ
ُمٓمٚمقسم٦م ذم ُمدد ىمّمػمة ٓ يٜمٗمد
سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٞمت٤مح ًمٜم٤م إٟمج٤مز ُمنموقم٤مت
ؼم ـم٤مرطمٞمٝم٤م ،وٓ يتنب إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمِمؽ ذم ىمدرات اًمٌ٤مطمثلم ذم
سم٤مٟمتٔم٤مر إٟمج٤مزه٤م ص ُ
اعمريمز.
ويقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م يمذًمؽ إىمح٤مم ومٜمٞملم ُمـ اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م ًمٞمِم٤مريمقا سم٤مطمثل اعمريمز وومٜمٞمٞمف
اًمٕمٛمؾ ومٞمام ـمرطمقه ُمـ ُمنموقم٤مت ،وايمتً٤مب اخلؼمة ذم شمٓمٌٞمؼ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمٕم٤مجل٦م
اعمِمٙمالت وإجي٤مد احلٚمقل اعمٜم٤مؾمٌ٦م هل٤م ،وووع ظمّم٤مئص شمقصٞمٗمٝم٤م ،وذم ووع اًمنموط
أيْم٤م ذم سمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اًمتل جي٥م أن حي٘م٘مٝم٤م احلؾ اعمٜمجز ،وسمذًمؽ ينمع اًمٓمروم٤من ً
اًمٗمٜم ّٞم٦م اعمِمؽميم٦م واًمث٘م٦م اعمتٌ٤مدًم٦م.
ذًمؽ هق إؾمٚمقب اًمذي اشمٌٕمف اعمريمز ،وشمٚمؽ يم٤مٟم٧م ظمٓمتف ٓيمتً٤مب صم٘م٦م اجلٝم٤مت
اًمتل أٟمِمئ خلدُمتٝم٤م ،وًمٌٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م.
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ً
واؾمتٙمامٓ ٕؾمٌ٤مب ٟمج٤مطمٜم٤م شمقؾمٕمٜم٤م ذم ُمٗمٝمقم اعمٌدأ اًمذي اقمتٛمدٟم٤مه ُمٜمذ سمداي٦م قمٛمٚمٜم٤م
ؿمٕم٤مرا ،وهق ُمٌدأ "إرو٤مء اًمزسمقن" ،وم٠ميمدٟم٤م أن ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن ٟم٘مدم ًمٚمجٝم٦م
وم٤مختذٟم٤مه
ً
اًمٓم٤مرطم٦م ُمٜمجزاشمٜم٤م ىم٤مئٚملم هذا هق احلؾ (وهق احلؾ اًمذي ؿم٤مرك ُمٜمتدهب٤م اًمٗمٜمل زُمالءه
ُمـ اعمريمز ذم اًمتقصؾ إًمٞمف) ،سمؾ ٟمؽمك هل٤م ُمع ُمٜمتدهب٤م احلٙمؿ سم٘مٌقًمف أو رومْمف ،ومٝمؿ
ُمٜمتدهب٤م
أصح٤مب اعمِمٙمٚم٦م وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مدم ُم٤م شمرى قمٜمف شمٚمؽ اجلٝم٦م ،وأن حيٛمؾ إًمٞمٜم٤م
ُ
ومٜمتحرى أوضم َف اًمْمٕمػ ومٞمام ىمدُمٜم٤م ،إذ ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمريمز أن يت٤مسمع ُمًػمشمف
وضمٝم٦م ٟمٔمره٤م،
ّ
سمٜمج٤مح إٓ سمٜمٛمق صم٘م٦م اعمجتٛمع سمف وشمٙم٤مصمر قمدد زسم٤مئٜمف ،وظم٤مص٦م ُمـ اجلٝم٤مت اًمتل أٟمِمئ
خلدُمتٝم٤م.
وإُمٕم٤م ًٟم٤م ذم شمٜمٗمٞمذ ؿمٕم٤مرٟم٤م ذم إرو٤مء اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م ،وًمٙمل ٟمخٓمق ُمٕمٝم٤م ظمٓمقات
أظمرى إمم إُم٤مم ،يمٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م شمًٛمٞم٦م ُمٜمتدهب٤م اًمٗمٜمّل ُمـ سملم اًمٗمٜمٞملم اًمٕم٤مُمٚملم ذم
اعمنموع ىمٌؾ ـمرطمف قمغم اعمريمز ،ي٘مقم سمام يٓمٚم٥م ُمٜمف ُمـ قمٛمؾ ُمع زُمالئف اًمٕم٤مُمٚملم ذم
اعمريمز.
وطمٗم٤م ًفم٤م قمغم ضمد ّي٦م اًمٕمٛمؾ ووشمػمة شم٘مدُمف ،يمٜم٤م ٟمرومض ُمٜمتدب اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م إذا شمٌلم
ًمٜم٤م ُمـ ؾمػمة أي٤مُمف إومم ذم اعمنموع قمدم صالطمف قمٚمٛم ًّٞم٤م أو ومٜم ًّٞم٤م أو ُمًٚمٙم ًّٞم٤م ،وٟمٓمٚم٥م
ُمٜمٝم٤م ً
سمديال ُمٜمف.
ويتٓمقر ُمٕمٝمؿ وشمتقطمد اًمٚمٖم٦م سملم
يٕمٛمؾ اعمٜمتدب ُمع زُمالئف ُمـ اعمريمز ،يٜم٤مىمِمٝمؿ
ّ
ومٜمِّٞمل اعمريمز وومٜمِّٞمل اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م سمام يٜم٘مٚمف إًمٞمٝم٤م ُمٜمتدهب٤م ،ومتٜمتنم اًمٚمٖم٦م اعمقطمدة ومٞمٝم٤م
وشمت٘م٤مرب اعمٗم٤مهٞمؿ وأراء وشمزداد ظمؼمة ه١مٓء سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت اعمريمز وُمدى ُم٤م يٛمٙمـ أن
حي٘م٘مف ُمـ شم٘مدم ،وشمزداد ظمؼمة اعمريمز واًمٕم٤مُمٚملم ومٞمف سمٛمِمٙمالت اًمزسم٤مئـ اًمتل حتت٤مج إمم
اًمٌح٨م ،وسمٓمٌٞمٕم٦م شمٚمؽ اعمِمٙمالت ،وسم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م ذم شمٚمؽ اجلٝم٤مت ،ومػمشمٗمع
ُمًتقى اعمنموقم٤مت اعمٓمروطم٦م شمدرجي ًّٞم٤م.
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وذقمٜم٤م ذم إيٗم٤مد جم٤مزيـ وُمٝمٜمدؾملم ُمـ اعمريمز ًمٚمتخّمص ذم خمتٚمػ ومروع اعمٕمروم٦م
َ
اًمت٘م٤مٟمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦مً ،مٜم١مؾمس هبؿ وسم٤مًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ اهلٞمئ َ٦م اًمٗمٜمٞم٦م ذم اعمريمز ًمت٘مقم سم٤معمٝم٤مم اًمتل
ٍ
قمقن ذم اضمتٞم٤مز ُمرطمٚم٦م سمٜم٤مء اًمٚمٖم٦م اعمِمؽميم٦م .إٓ أن قمدد
ُرؾمٛم٧م هل٤م ،وشمٙمقن ًمٜم٤م ظمػم
ٍ
سمنقم٦م شمٗمقق
اعمنموقم٤مت اعمٓمروطم٦م قمغم اعمريمز ،اًمًٌٞمط ُمٜمٝم٤م واعمٕم ّ٘مد ،أظمذ سم٤مٓزدي٤مد
ٟمٛمق اعمريمز.
وشمػمة ّ
وىمد فمٝمر  -ذم أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ ذم اعمنموقم٤مت  -يمٗم٤مءة سمٕمض اعمٝمٜمدؾملم اعمٜمتدسملم ُمـ
اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرطم٦م اًمذيـ اُمت٤مزوا سمنقم٦م اؾمتٞمٕم٤مهبؿ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمتٌّع وسمتِمقىمٝمؿ ًم٘مٞم٤مدة
اًمٕمٛمؾ ذم سمٕمض اعمنموقم٤مت ،ومرأي٧م آؾمتٕم٤مٟم٦م هبؿ عمٕم٤مجل٦م اًمًٌٞمط ُمٜمٝم٤م وسمٛمـ خيت٤مروٟمف
ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم شمٚمؽ اجلٝم٤مت ،وشمقضمٞمٝمٝمؿ سم٢مذاف قم٤م ٍّم ُمـ اعمريمز وقمغم ُمً١موًمٞمتف
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜم ّٞم٦م.
إن ٟمج٤مح هذا اًمتدسمػم أقم٤مٟمٜم٤م قمغم يمن طمدة شمٙمدّ س ـمٚمٌ٤مت اًمزسم٤مئـ ُمـ ضمٝم٦م ،سم٢مقم٤مدة
ُمٕمٔمؿ اعمنموقم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م إمم أوًمئؽ اعمٝمٜمدؾملم اعمتدرسملم إيمٗم٤مء ،ومتٕم٤مًم٩م ذم ضمٝم٤مهتؿ
سمٛمـ خيت٤مروٟمف ُمـ اًمٜمٌٝم٤مء ومٞمٝم٤م وسم٢مذاف اعمريمز .وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يِمجٕمٜم٤م ٟمج٤مح هذا
ٍ
ُمٙمت٥م ذم ٍّ
يمؾ ُمـ اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرطم٦م اًمتل يتقومر ومٞمٝم٤م قمغم إىمؾ
اًمتدسمػم قمغم إٟمِم٤مء ٟمقاة
أطمد اعمٝمٜمدؾملم إيمٗم٤مء ،شمٙمقن ُمٝمٛمتف ومٞمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ ـمرح اعمنموقم٤مت قمغم اعمريمز
ّ
ًمٞمتقمم ُمٕم٤مجلتٝم٤م سم٢مذاف اعمريمز يمام ذيمرت ىمٌؾ
وشمقصٞمٗمٝم٤م واٟمت٘م٤مء اعمنموقم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م
ىمٚمٞمؾ.
إٟمٜم٤م ٟمح٘مؼ هبذا إؾمٚمقب هدوملم ذم آن واطمد ،أوهلام ُمٕم٤مجل٦م يمؾ ُم٤م ي٘مٌٚمف اعمريمز ُمـ
اعمنموقم٤مت ،وصم٤مٟمٞمٝمام إقمداد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمٜمٞملم ذم اجلٝم٤مت اًمتل أٟمِمئ اعمريمز خلدُمتٝم٤م،
وٟمنم اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ذم مجٞمع شمٚمؽ اجلٝم٤مت.
إٟمف ُمنموع سمٕمٞمد اعمدى هم٤ميتف رومع اًمًقي٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م :ؾمقي٦م اإلدراك اًمٕمٚمٛمل اًمتحٚمٞمكم
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ًمٚمٔمقاهر واعمِمٙمالت ًمدى اجلٝم٤مت اًمتل أٟمِمئ اعمريمز خلدُمتٝم٤م ،وُمٕم٤مجل٦م اًمًٌٞمط ُمٜمٝم٤م.
يم٤مٟم٧م هذه اخلٓم٦م ذم اًمقاىمع إؾم٤مس ذم ٟمج٤مح اعمريمز ،إذ اٟمت ُِدب إًمٞمف قمدد ُمـ اًمٗمٜمٞملم
يمٌػما ُمـ
ُمـ اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرطم٦م وأطمرز ُمٕمٔمٛمٝمؿ شم٘مد ًُم٤م ضمٞمدً ا ،وطم٘مؼ اعمريمز دم٤مو ًسم٤م ً
اجلٝم٤مت اًمٓم٤مرطم٦م ،يمام طمٔمل وظمٓمٓمف سمدقمؿ همػم حمدود ُمـ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ؿمخّم ًّٞم٤م
وُمـ ُمٕم٤موٟمٞمف اًم٘مريٌلم ُمـ ؿم١مون اعمريمز.
ًم٘مد يمٜم٧م أطمٔمك ذم ؾمٜمقات اًمت٠مؾمٞمس إومم سمٚم٘م٤مء اًمرئٞمس صمالث ُمرات وؾمٓم ًّٞم٤م ذم
اًمًٜم٦م ،يتٕمرف ومٞمٝم٤م ُمِمٙمالشمٜم٤م وُمدى شم٘مدُمٜم٤م ،ويمٜم٧م أىمدم ًمف اًمت٘م٤مرير اعمختٍمة واًم٘مْم٤مي٤م
اًمتل حتت٤مج إمم ٍ
ىمرار ُمٜمف ،واًمتل مل شمٙمـ ًم ُتحؾ أسمدً ا ًمقٓ رطم٤مسم٦م صدره ودقمٛمف ًمٚمٛمريمز.
وُمع ذًمؽ وم٘مد ىمٚم٧م ًمف ،ذم أول ًم٘م٤مء سمف ،سمٕمد صدور ىمرار شمٕمٞمٞمٜمل سم٠مي٤مم ،أرضمق ّأٓ
أي إٟمج٤مز ىمٌؾ صمالث ؾمٜمقات .إٓ أن اعمريمز ،سمٗمْمؾ ذًمؽ اًمدقمؿ سمدأ سمتٜمٗمٞمذ
شمً٠مًمٜمل قمـ ِّ
سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم أواظمر قم٤مم  ،0862وهل وإن يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م وم٢مهن٤م ٟمٗمذت
ذم اجلٝم٦م اعمًتٗمٞمدة.
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التصييع

 .6تصـقع ادـتجات
يتٓمٚم٥م شمٜمٗمٞمذ سمٕمض اعمنموقم٤مت اعمٜمجزة ًمقوٕمٝم٤م سملم أيدي اعمًتثٛمريـ آٟمت٘م٤مل إمم
ُمرطمٚم٦م اًمتّمٜمٞمع واإلٟمت٤مج .ويم٤من رأيل أن إٟمج٤مزات اعمريمز ؾمت١مدي إمم شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م
وشمٜمٛمٞمتٝم٤مٕ ،هن٤م هل اًمتل ؾمت٘مقم سمتّمٜمٞمع شمٚمؽ اعمٜمجزات ،وؾمتتًع طمٚم٘م٤مت اًمٜمٝمْم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمت٘م٤مٟمٞم٦م وشمتٙم٤مصمر سمتٗم٤مقمؾ اًمٌح٨م ُمع اًمّمٜم٤مقم٦م.
وهٜم٤م أذيمر أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ـمرطمٜم٤م شمّمٜمٞمع أول ُمنموع ُمـ ُمٜمجزات اعمريمز قمغم ُم١مؾمً٦م
صٜم٤مقمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ،أظمٗم٘م٧م شمٚمؽ اعم١مؾمً٦م ذم شمّمٜمٞمٕمف ،ورد ْشمف إًمٞمٜم٤م سمٕمد أن ىمٌٚمتف اجلٝم٦م
اًمٓم٤مرطم٦م (اًمزسمقن) وظمّمص اًمرئٞمس اعم٤مل إلٟمت٤مضمف .وقمٜمدُم٤م دار احلقار طمقل أؾمٌ٤مب
اإلظمٗم٤مق ىم٤مل اعمً١موًمقن ذم هذه اعم١مؾمً٦مٟ :محـ ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقم سم٤مًمتّمٜمٞمع إٓ إذا
ىمدُمتؿ ًمٜم٤م اعمخٓمٓم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م أهداف اعمريمز اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمدراؾم٤مت واًمٌحقث عمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت اعمٓمروطم٦م،
ومٜمحـ ٓ ٟمّمٜمع ذم خم٤مسمرٟم٤م وورؿم٤مشمٜم٤م إٓ اًمٜمٛمقذج اًمذي ُأٟمجزت سمف ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمٚم٦م ،صمؿ
ٟم٘مدُمف إمم اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م ًمتختؼم ُمدى صالطمف ًّ
طمال ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م اًمتل ـمرطمتٝم٤م ،وٟمؽمك
جلٝم٤مت اًمتّمٜمٞمع  -أيٜمام وضمدت  -اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتّمٜمٞمع اًمٜمٝم٤مئل.
يم٤من هذا اًمتقضمف ُمٜمٓمٚم ً٘م٤م أؾم٤مؾم ًّٞم٤م ذم ومٚمًٗم٦م اًمٕمٛمؾ ذم اعمريماز 9وهاق ّ
أن قماغم اعمريماز أن
ُمتخّمّما٤م ذم اًمٌحا٨م اًمٕمٚمٛمال وأن يادومع إمم اًمّماٜم٤مقم٦م ُمٜمجزاشماف ًمت٘ماقم سم٢مٟمت٤مضمٝما٤م،
يٌ٘مك
ً
وهااق سمااذًمؽ ياادومع اًمّمااٜم٤مقم٦م إمم اًم٘مٞماا٤مم سمتٓمااقير إُمٙم٤مٟم٤مهتاا٤م ،يمااام ؾمٜمِماا٤مريمٝم٤م ذم ّ
طمااؾ
اعمِمٙمالت اًمٓم٤مرئ٦م.
أٟمجزٟم٤م سمٕمد ذًمؽ ُمنمو ًقم٤م ذا ـم٤مسمع إًمٙمؽموين ،وم ُٓمٚم٥م إًمٞمٜم٤م شمّمٜمٞمع قمدة أضمٝمزة ُمـ
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اًمٜمٛمقذج اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف إٟمج٤مز اعمنموع ًمتقزع قمغم قمدة ضمٝم٤مت ُمًتٗمٞمدة شم٘مقم سمتجريٌف
ووزقم٧م ،صمؿ ضم٤مءت ٟمت٤مئ٩م اًمت٘مقيؿ مجٞمٕمٝم٤م
وشمْمع شم٘مقيٛمٝم٤م ٕدائفُ .صٜمٕم٧م اًمٜمامذج ِّ
ضمٞمدة ،واـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمرئٞمس ُمع سمٕمض صحٌف ذم إطمدى اعمٜم٤مؾمٌ٤مت وم٠مسمدى إقمج٤مسمف.
ُـمٚم٥م إًمٞمٜم٤م إصمر ذًمؽ شمّمٜمٞمع أوٕم٤مف ُم٤م صٜمٕمٜم٤مه ُمـ اًمٜمامذج ،سمحج٦م أٟمٜم٤م ايمتًٌٜم٤م
اخلؼمة ذم شمّمٜمٞمٕمٝم٤م وأن اًم٘مٓم٤مع اعمتخّمص سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم
هبذا اًمدور يمام شمٌلم ُمـ إظمٗم٤مىمف ذم شمّمٜمٞمع اعمنموع اًمً٤مسمؼ .ويمٜم٧م قمغم وؿمؽ أن أرومض
ٍ
ٍ
ٟم٤مؿمئ سمٛمٝم٤مم اًمٌح٨م واًمتٓمقير واًمتّمٜمٞمع أُمر ظمٓمػم ضمدًّ ا
سمحقث
اًمٓمٚم٥م ٕن ىمٞم٤مم ُمريمز
ذم ٍ
سمٚمد ذم ُمًتقى سمٚمدٟم٤م شم٘م٤مٟم ًّٞم٤م ،وىمد ٓ ي١مدي إٓ إمم اإلظمٗم٤مق .إٓ أن رئٞمس ىمًؿ

اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ؾمٌ٘مٜمل سم٤مإلضم٤مسم٦م أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ،وشمؿ شمّمٜمٞمع اًمٙمٛمٞم٦م
ووزقم٧م قمغم اجلٝم٤مت اعمًتٗمٞمدة اًمتل أسمدت شمرطمٞمٌٝم٤م
اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ هذا اجلٝم٤مز ذم اعمريمزِّ ،
وهوره٤م سمام ُىمدم.
شمٙمٚمٞمػ اعمريمز إطمداث ومرع ًمٚمّمٜم٤مقم٦م ذم ُمريمز
سمٕمد ٟمج٤مطمٜم٤م هذا ىمرر اًمرئٞمس
َ
اًمٌحقث .وهٙمذا اوٓمررٟم٤م ىمٌؾ سمٚمقغ اعمريمز ؾمٜمتف اًمٕم٤مذة إمم إٟمِم٤مء ذراع اًمتّمٜمٞمع اًمذي
حمّمقرا ذم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ،وقمغم أن ٟمقازم سمذل اعمً٤مقمل ًمدى اعم١مؾمً٤مت
يم٤من ذم اًمٌداي٦م
ً
اإلٟمت٤مضمٞم٦م واًمتٕم٤مون ُمٕمٝم٤م ًمتٛمٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتّمٜمٞمع ذم اعمج٤مٓت إظمرى.
ُيم ِّٚمػ رئٞمس ىمًؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ٟمٗمًف ،إٟمِم٤مء اًمٗمرع وإدارشمف ،وشمقمم زُمٞمؾ ًمف إدارة
ىمًؿ سمحقث اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت .وهٙمذا سمدأت ضمٝمقدٟم٤م شمتقزع سملم اًمّمٜم٤مقم٦م واًمٌح٨م،
وًمٙمٜمٜم٤م شم٤مسمٕمٜم٤م احلرص قمغم اطمؽمام ؿمٕم٤مراشمٜم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م وقمغم شمٜمٗمٞمذه٤م سمدىم٦م.

 .9بدايات تـظقم عالقة فرع الصـاعة بلقسام البحوث
ٍ
ؼما
سمٕمدئذ ذقمٜم٤م سمٛمت٤مسمٕم٦م ُمِمٙمالت اًمّمٜم٤مقم٦م ،وم٠مٟمِم٠مٟم٤م ذم ُمريمز اًمٌحقث خم ً
ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتّمٜمٞمع ذم يمؾ ىمًؿ ُمـ أىمً٤مُمف إمم ضم٤مٟم٥م خمؼم ًمٚمٌحقث ،و ُأويمٚم٧م قمغم
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خمؼم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتّمٜمٞمع اعمٝم٤مم إؾم٤مؾمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :أن يٙمقن صٚم٦م اًمقصؾ سملم اًمٜمٛمقذج
اًمذي يْمٕمف خمؼم اًمٌحقث ذم اًم٘مًؿ وشم٘مٌٚمف اجلٝم٦م اًمٓم٤مرطم٦م وومرع اًمّمٜم٤مقم٤مت
اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وأن ي٘مقم سمتٓمقير ذًمؽ اًمٜمٛمقذج إمم ضمٝم٤مز يتٗم٤مقمؾ ُمع اًمّمٜم٤مقم٦م وشم٘م٤مًمٞمده٤م،
وؾمٛمل ذًمؽ اًمٜمٛمقذج اعمٓمقر (اًمٜمٛمقذج اهلٜمدد).
أيْم٤م ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ،ويم٤من أول هذه اعمخ٤مسمر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م هق خمؼم
شمؿ ذًمؽ ً
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم ىمًؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت .وشمقضمف اًمٕمٛمؾ ذم خمؼم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إمم شمٓمقير
اًمٜمٛمقذج إوزم اًمذي ي٘مدُمف اًمٌ٤مطمثقن إمم ٟمٛمقذج هٜمدد ،صمؿ شم٘مدُمٜم٤م ومٞمام سمٕمد سم٤مدم٤مه
شمٓمقير هذا اًمٜمٛمقذج اهلٜمدد إمم ٟمٛمقذج شمّمٜمٞمٕمل ،شمتق ّومر ومٞمف ذوط اجلقدة وآقمتامدي٦م
اعمٓمٚمقسم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م .وأٟمِمئ٧م جل٤من ُمـ ومرع اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وىمًؿ
اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت سمٛمخ٤مسمره اعمختٚمٗم٦م ًمٚمتٜمًٞمؼ سملم اًمٗمرع واًم٘مًؿ.
ًّ
ؿمٌٞمٝم٤م
ضمٕم ْٚمٜم٤م ومرع اًمّمٜم٤مقم٤مت
ُمًت٘مال قمـ ىمًؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ًمٞمٙمقن اًمتٗم٤مقمؾ سمٞمٜمٝمام ً
سمتٗم٤مقمؾ اعمريمز ُمع اعم١مؾمً٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم ىمٓم٤مع اإلٟمت٤مج اعمًت٘مؾ قمٜم٤م .وأظمذت شمتْمح ًمٜم٤م
ُمٓم٤مًم٥م شمٚمؽ اعم١مؾمً٤مت ذم قمالىم٤مشمٜم٤م إومم ُمٕمٝم٤م ،اًمذي يمُٚمػ إٟمِم٤مءه وإدارشمف أسمرز
اًمٌ٤مطمثلم ذم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت .وقم٤مٟمٞمٜم٤م اًمٙمثػم ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمؾ سملم ىمًؿ
اًمٌحقث وومرع اًمّمٜم٤مقم٦م.
اٟمت٘مٚمٜم٤م إذن ُمـ دراؾم٤مت وسمحقث إمم دراؾم٤مت وسمحقث وشمّمٜمٞمع .طمتك هذه اعمرطمٚم٦م
اًمتل يم٤مٟم٧م ذم سمداي٦م اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ،مل يٙمـ ًمديٜم٤م ذم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًٛمٞمف سمح ًث٤م
ً
أصٞمال ومٞمف اسمتٙم٤مر ،ومٙم٤مٟم٧م أقمامًمٜم٤م ٓ شمزال شمٓمقيري٦م وٓ شمتْمٛمـ سمحق ًصم٤م هبذا اعمٕمٜمك.
قمٚمٛم ًّٞم٤م
قمٚمٛمل ٓ شمٗمروف احل٤مضم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعم١ميمدة ،ظمِمٞم٦م
يمٜم٧م أقم٤مرض اًم٘مٞم٤مم سم٠م ِّي سمح٨م
ٍّ
آسمتٕم٤مد قمـ اًمتٓمٌٞمؼ وقمـ ؿمٕم٤مرٟم٤م إؾم٤مد( :إرو٤مء اًمزسمقن) .إٓ أن شمٓمقر اًمٕمٛمؾ ُم٤م
أظمػما إمم اخت٤مذ ىمرار سم٢مضمراء سمٕمض اًمٌحقث اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م
سملم خم٤مسمر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٗمرع أدى ً
يم٢مجي٤مد ظمالئط ُمٕمٞمٜم٦م أو إجي٤مد ـمرائؼ ًمٚمًٌ٤ميم٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م حل٤مٓت حمددة...
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وهٙمذا سمدأت احل٤مضم٦م إمم إدظم٤مل ُمنموقم٤مت سمحقث ذم ظمٓمٓمٜم٤م اًمًٜمقي٦م ،ويم٤من
ًمدظمقهل٤م اًمذي ومروف شم٘مدم اعمريمز أمجؾ إصمر ذم ٟمٗمز ،ومٝمل حتٛمؾ ً
دًمٞمال ؾم٤مـم ًٕم٤م قمغم
اعمًتقى اًمذي ارشم٘مك إًمٞمف اعمريمز.
اومتتحٜم٤م وٛمـ ومرع اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٗمرقم٤مت أظمرى ًمٚمٝمٜمدؾم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م
واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م وًمٙمـ خلدُم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وم٘مط ،ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أٟمٜم٤م اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ
اًمدراؾم٤مت إمم اًمدراؾم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمٌحقث ،صمؿ إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م خلدُم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ،صمؿ
إمم اًمتّمٜمٞمع.
ذم اًمًٜمقات إومم ُمـ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت شمٕم٤مىمدت ُمٕمٜم٤م ذيم ٌ٦م أورسمٞم٦م ذات ؿم٠من ًمٜمّمٜمِّع هل٤م
أصمر ٌ
سم٤مًمغ ذم صم٘متٜم٤م سم٠من اجلقدة
سمٕمض اًم٘مٓمع ،ومٜمٗمذٟم٤م اًمٕم٘مد سمٜمج٤مح .ويم٤من هلذا اًمٜمج٤مح ٌ
وآقمتامدي٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م أصٌحت٤م ذم ُمًتقى يريض ـمٛمقطمٜم٤م.
وضمف شم٘مدُّ م اًمٌح٨م واًمتٓمقير واًمتّمٜمٞمع ذم جم٤مل اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت إٟمٔم٤مر ذم اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت
إمم اعمريمز .وسمدأٟم٤م ٟمٗمٙمر سم٤مومتت٤مح ومروع أظمرى همػم ومرع اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م .وهٙمذا
اُمتد ٟمِم٤مط اعمريمز واٟمتنمت أٟمِمٓمتف .وشمٕمددت وطمدات اًمٌحقث وجمٛمققم٤مهت٤م ذم اًم٘مًؿ
اًمقاطمد ،سمؾ ذم اًمِمٕمٌ٦م (اعمخؼم) اًمقاطمدة ،وشمداظمؾ شمِمٕمٞمٌف ًمٞمًتققم٥م اًمتقؾمع ،وم٤مرشمٗمٕم٧م
ُمٝم٤مم سمٕمض اًمِمٕم٥م أو اعمخ٤مسمر إمم ُمًتقى اًم٘مًؿ ذم ُمٝم٤مُمٝم٤م ،ومتٓمقرت إىمً٤مم إمم ُم٤م
هق أرطم٥م ُمٜمٝم٤م ،إمم ُمٕم٤مهد ،ومٝمل أىمقى قمغم اؾمتٞمٕم٤مب هذه اًمتٓمقرات وأيمثر اشمً٤م ًىم٤م ُمع
اًمٌٜمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م عمٕمٝمد شمٕمٚمٞمٛمل إذا ُم٤م اوٓمررٟم٤م إمم ذًمؽً ،مف يمٞم٤مٟمف اعمًت٘مؾ ذم اعمريمز،
وهٙمذا اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ إىمً٤مم إمم اعمٕم٤مهد.
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املعَد العالي للعلوو التطبيقية والتكيولوجيا

 .6مشؽالتـا مع خرجيي جامعاتـا
شمٖمػم ُمقىمع
شمٕمددت
ُ
ُم١مذات شمٓمقر اعمريمزُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،وُمٜمٝم٤م ً
أيْم٤م ُّ
ُمًتقى ظمرجيل ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م ومٞمف .وم٘مد يم٤من اعمريمز يًدُّ طم٤مضمتف ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م
ظمرجيل ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م ،وشمٓمقرت إضمٞم٤مل ُمـ ه١مٓء اًمِمٌ٤مب اًمذيـ قمٛمٚمقا ذم
اًمٗمت ّٞم٦م ُمـ ِّ
اعمريمز ُمٜمذ سمداي٤مت إٟمِم٤مئف .وًمٙمـ أظمذ ئمٝمر ُمع ُمرور اًمزُمـ أن رو٤م اًمٌ٤مطمثلم قمـ
اخلرجيلم أظمذ سم٤مًمؽماضمع قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمزايد اًمتِمدُّ د
اًمدومٕم٤مت أو إضمٞم٤مل اجلديدة ُمـ ّ
ذم آٟمت٘م٤مء ،وأظمذت اًمثٖمرة سملم ُمًتقى ظمرجيل اجل٤مُمٕم٤مت وُمًتقى طم٤مضم٤مت اعمريمز
شمتًع وشمتٕم٤مفمؿ .ومرأيٜم٤م سمٕمد شم٘مٚمٞم٥م وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر ُمع اًمزُمالء ،ضورة رومع ُمًتقى
اخلري٩م اجل٤مُمٕمل ،وسمدأٟم٤م ٟمِمٙمؽ ذم إُمٙم٤من ؾمدِّ طم٤مضم٦م اعمريمز ُمـ ظمرجيل ضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م.
سم٤مًمتدرب وٛمـ وطمدات اًمٌح٨م ،إمم
اىمؽماح سمرومع ُمًتقى اخلري٩م اجل٤مُمٕمل
ُقمرض
ٌ
ُّ
ُمًتقى ي١مهٚمف ًمٗمٝمؿ ُم٤م ُيٓمرح وُمقايمٌ٦م زُمالئف ذم وطمدة اًمٌح٨م ،واعمً٤ممه٦م ُمٕمٝمؿ
ً
ـمقيال ،يزداد ُمع اًمزُمـ وي٘متٓمع ضمز ًءا ه٤م ًُم٤م
شمدرجي ًّٞم٤م سم٤مًمٕمٓم٤مء .إّٓ أن ذًمؽ ؾمٞمتٓمٚم٥م وىم ًت٤م
قمٛمر ْي 24-12
ُمـ ؾمٜمقات اًمٜمِم٤مط اًمٗمٕم٤مل ًمإلٟمً٤من ،اًمذي ي٘مع سمٕمد اًمتخرج ُم٤م سملم َ
ؾمٜم٦م .وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٓ يّمؾ سمٕمض ه١مٓء اخلرجيلم سم٤مًمتدري٥م إمم اعمًتقى
اعمٜم٤مؾم٥م ،أو أهنؿ إذا وصٚمقا إًمٞمف ،يتقىمٗمقن قمٜمده.

 .9بدايات إكشاء ادعفد العايل يف ادركز
ًمذًمؽ ُـمرطم٧م قمٚمٞمٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م إجي٤مد ُمًتقي٤مت ضمديدة ُمٜم٤مؾمٌ٦م ُمـ اخلرجيلم .ومٚمج٠مٟم٤م ذم
ٟمٕملم ذم اعمريمز ـمال ًسم٤م ٟمخت٤مرهؿ ُمـ اعمتٗمقىملم ذم
اًمٌدء إمم اجل٤مُمٕم٤مت ٟمٗمًٝم٤م ،وم٠مظمذٟم٤م ِّ
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اضمتٞم٤مز ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمتخّمص ،أي ُمـ اًمٜم٤مضمحلم ذم اُمتح٤مٟم٤مت آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمًٜم٦م
اًمث٤مًمث٦م إمم اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ذم يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م .وأقمددٟم٤م هلؿ سمرٟم٤مجم ً٤م
ًمؽمُمٞمؿ ُمٕم٤مرومٝمؿ ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم اًمتل ٓ شمٙمتٛمؾ دوهن٤م سمٜمٞم٦م اعمٝمٜمدس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م
ظم٤مص٦م ،اًمٕمٚمقم إؾم٤مؾمٞم٦م .وعمًٜم٤م ذم هن٤مي٦م اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م أٟمٜم٤م أهنٙمٜم٤م اًمٓمالب دون
اًمقصقل هبؿ إمم اعمًتقى اعمٓمٚمقب.
ٟمٕملم ذم اعمريمز اعمتٗمقىملم ذم اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ـمالب اًمًٜم٦م إومم ذم يمٚمٞم٦م
وم٠مظمذٟم٤م ِّ
شمٕمٚمٞمام إو٤موم ًّٞم٤م ُمٜمذ ؾمٜمتٝمؿ
اهلٜمدؾم٦م ،أو ُمـ ظمػمة اعمٜمتًٌلم إمم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕمٜم ّٞم٦م ،وٟم٘مدم هلؿ ً
إومم ذم اجل٤مُمٕم٦م ،ويت٘م٤موقن رواشم٥م ؿمٝمري٦م ،وٟم٘مدم هلؿ شمًٝمٞمالت ُمٕمٞمِمٞم٦م أظمرى.
وىمد ِ
ٕم٧م سمراُم٩م اًمتٕمٚمٞمؿ اإلو٤مومٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون سملم أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م (وسمٕمْمٝمؿ ُمـ
وو ْ
ُم١مؾمز اعمريمز اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ومٞمف) ،واًمٌ٤مطمثلم اخلؼماء .ويم٤مٟم٧م هذه اإلضمراءات ىم٤مؾمٞم٦م
ِّ
ٍ
قم٥مء دراد قمغم
ضمدًّ ا قمغم اًمٓمالب ،ومِمٕمرٟم٤م سمٕمد ؾمٜمتلم ُمـ سمدء هذه اًمتجرسم٦م سم٠من إًم٘م٤مء
ه١مٓء اًمٓمالب ُمْم٤م ًوم٤م إمم قم٥مء اًمً٤مقم٤مت اًمتدريًٞم٦م اًمتل يتٚم٘مقهن٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م أدى إمم
إهن٤ميمٝمؿ ،وىمررٟم٤م اقمتامد ظمٓم٦م ضمديدة شم٠مظمذ ُمـ ظمٓمتٜم٤م اًمً٤مسم٘م٦م ضور َة رومع ُمًتقى
اًمٓمالب ذم اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء ،وأوٗمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ضور َة إشم٘م٤من ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م واطمدة قمغم
إىمؾً ،مٞمً٤مقمد ذًمؽ سمٛمجٛمققمف قمغم شمٙمقيـ ُمٝمٜمدؾملم ذم ومروع اًمٕمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م
واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م واًمري٤موٞم٦م يمٚمٝم٤م ،يٙمقٟمقن ىم٤مدريـ قمغم ؿمٖمؾ اعمقاىمع اًمري٤مدي٦م ذم اًمٌح٨م
ٍ
ظم٤مص٦م ذم يمٚمٞم٤مت ضم٤مُمٕم٦م
اًمٕمٚمٛمل ذم اعمريمز وذم اًمقـمـ .وشمدارؾمٜم٤م إُمٙم٤من إطمداث ُؿم َٕم٥م
دُمِمؼ وُم٤م يتٓمٚمٌف هذا اإلطمداث ُمـ ىمرارات ضم٤مُمٕمٞم٦م ووزاري٦م.
ٍ
جلٜم٦م ُمـ اًمٗمٜمٞملم واعمٝمٜمدؾملم وإؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕمٞملم
ىمرارٟم٤م هذا جمل َء
وص٤مدف
ُ
اًمٗمرٟمًٞملم إمم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م هبؿ وـمرطمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ أومٙم٤مرٟم٤م ذم إقمداد ُمٝمٜمدؾملم
يمثػما ،وىمٚمٜم٤م هلؿ إٟمٜم٤م
رومٞمٕمل اعمًتقى ذم جم٤مٓت اًمٗمٞمزي٤مء وشمٗمرقم٤مهت٤م ،ومرطمٌقا سم٤معمنموع ً
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ٟمريد إىم٤مُم٦م ُمدرؾم٦م ًمٚمٝمٜمدؾم٦م يتٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٓمالب قمغم همرار ُم٤م يتٚم ّ٘م٤مه ـمالسمٙمؿ ذم اعمدارس
اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمٙمؼمى ،وسم٤معم٘م٤مسمؾ ٟمحـ قمغم اؾمتٕمداد ًمتٕمٚمٞمؿ أهمٚم٥م اًمٕمٚمقم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم
اًمًٜمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ،إذ إن قمغم ـمالسمٜم٤م إشم٘م٤من ًمٖم٦م أو ًمٖمتلم أضمٜمٌٞمتلم ًمٙمل يتٗمقىمقا.
وشمؿ آشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ قمغم شمزويدٟم٤م سمٕمدد ُمـ اعمدرؾملم وشم٘مديؿ ُِمٜمَ ٍح ًمٚمٓمالب اعمتٗمقىملم
إليمامل دراؾمتٝمؿ ذم ُمدارس اهلٜمدؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذط ٟمج٤مطمٝمؿ ذم ُمً٤مسم٘م٦م آٟمت٘م٤مء دًٓم ً٦م
قمغم شمٗمقىمٝمؿ .ويم٤مٟم٧م ُدمرى هذه اعمً٤مسم٘م٦م ًمٓمالب اًمًٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم هن٤ميتٝم٤م ،ـمٌؼ
ٟمج٤مطم٤م
آشمٗم٤مق ،ىمٌؾ صدور ُمرؾمقم إطمداث اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،وٓىمك ٟمٛمقذج اًمدراؾم٦م هذا
ً
يمٌػما ضمدًّ ا.
ً
وىمٌؾ هن٤مي٦م اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م صدر ُمرؾمقم إطمداث اعمٕمٝمد ،ويم٤من اًمرئٞمس ؿمديد
اًمرو٤م قمـ هذه اًمتجرسم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،وشمً٤مءل :عم٤مذا ٓ ٟمجٕمؾ ُمدة اًمدراؾم٦م ؾم٧م ؾمٜمقات
حيّمؾ اًمٓم٤مًم٥م ذم هن٤ميتٝم٤م قمغم اعم٤مضمًتػم؟
إذن وم٤مًمدواومع اًمتل دومٕمتٜم٤م إمم إٟمِم٤مء اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم شمتٚمخص ذم سمروز طم٤مضم٦م اعمريمز إمم
ظمرجيلم ضمدد يٛمت٤مزون سم٤مُمتاليمٝمؿ ُمٕمروم٦م قمٚمٛمٞم٦م هٜمدؾمٞم٦م يمٌػمة وسم٢مشم٘م٤مهنؿ ًمٖم٦م أضمٜمٌٞم٦م
أيْم٤م ُم٘مدرة قمغم اًمرسمط سملم اعمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
واؾمٕم٦م آٟمتِم٤مر قمٚمٛم ًّٞم٤م أو أيمثر ،وسم٤مُمتاليمٝمؿ ً
وـمرق اؾمتخداُمٝم٤م واحل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،وسم٤مًمرو٤م قمـ آؾمتج٤مسم٦م عمتٓمٚمٌ٤مت اعمجتٛمع هم٤مي ً٦م
وطمرص٤م قمغم حت٘مٞمؼ اعمٕمٝمد أهداومف هذه ،وم٘مد شمقًمٞم٧م سمٜمٗمز
ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم وـمٜمٜم٤م.
ً
إدارشمف ـمقال ُمدة شم٠مؾمٞمًف.
ضمٕمٚمٜم٤م ُمدة اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ومٞمف ًمٚمحّماقل قماغم ؿماٝم٤مد ة اهلٜمدؾما٦م مخاس ؾماٜمقات،
ٍ
ضمٝما٦م سم٠موؾما٤مط
ظمرجيٞماف ُماـ
يمام هل ذم يمٚمٞما٤مت اهلٜمدؾما٦م ذم ضم٤مُمٕم٤مشمٜما٤مً ،مٞمًاٝمؾ اٟمادُم٤مج ّ
اهلٜمدؾم٦م واعمٝمٜمدؾملم ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمتًاٝمٞمؾ ُم٘م٤مرٟما٦م ٟمتا٤مئ٩م شمٙماقيـ اعمٝمٜمدؾمالم ومٞماف
سم٠مُمث٤مهلؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت.
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يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمًٜم٦م إومم:
 .0رومع ُمًتقى اًمٓمالب اًمذيـ ضمرى اٟمت٘م٤مؤهؿ ـمال ًسم٤م ذم اعمٕمٝمد ،إمم ُمًتقى
اًمٜم٤مضمحلم ذم ؿمٝم٤مدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ذم اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م.
َ .1شمٕم ّٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمتٙمقن ًمٖم٦م رئٞمًٞم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمًٜمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م،
سمحٞم٨م يتٛمٙمـ اًمٓمالب ُمـ اًمت٘مدم هب٤م إمم ُمً٤مسم٘م٤مت اعمدارس اًمٙمؼمى.
َ .2شمٕم ّٚمؿ اًمٓمالب اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمع اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،و ُسمٚمٖمقهؿ ومٞمٝم٤م ُمًتقى ً
مم٤مصمال
ًمٚمٛمًتقى اًمذي سمٚمٖمقه ذم اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م.
وضمٕمٚمٜم٤م شمٕمٚمٞمؿ اإلضم٤مزة ذم اهلٜمدؾم٦م ذم اعمٕمٝمد قمغم ُمرطمٚمتلم ،شمت٠مًمػ إومم ُمٜمٝمام ُمـ
اًمًٜمقات اًمثالث إومم ومٞمف .أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٛمـ اًمًٜمتلم اًمراسمٕم٦م واخل٤مُمً٦م ،وًمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ
ومٞمٝمام هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .ويٜمتٝمل اًمتٕمٚمٞمؿ ذم هن٤مي٦م اًمًٜم٦م اخل٤مُمً٦م سمحّمقل اًمٜم٤مضمح ذم
اُمتح٤مٟم٤مهت٤م قمغم ؿمٝم٤مدة ُمٝمٜمدس ذم اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م (اًمت٘م٤مٟم٦م).
أُم٤م اًمٜم٤مضمحقن ذم ُمً٤مسم٘م٤مت اعمدارس اًمٙمؼمى اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل دمري قم٘م٥م صدور
ٟمت٤مئ٩م اُمتح٤مٟم٤مت اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ،أي قم٘م٥م اٟمتٝم٤مء اعمرطمٚم٦م إومم ،ومٞمت٤مسمٕمقن اًمدراؾم٦م ذم
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمدارس اًمتل ٟمجحقا ذم ُمً٤مسم٘م٤مت دظمقهل٤م ،وحيّمٚمقن ُمٜمٝم٤م ذم هن٤مي٦م
اعمرطمٚم٦م قمغم ؿمٝم٤مدة اهلٜمدؾم٦م ذم آظمتّم٤مص اعمٛم ّٞمز ًمٚمٛمدرؾم٦م.
ؾم٤مرقمٜم٤م سمتٜمٔمٞمؿ شمٕمٚمٞمؿ ُمً٤مقمدي اعمٝمٜمدؾملم اًمٚمٖم َ٦م إضمٜمٌٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،متٝمٞمدً ا إليٗم٤مدهؿ
ًمتحًلم ُمٕم٤مرومٝمؿ اعمٝمٜمٞم٦م ذم خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت اًمالزُم٦م ًمٚمٛمختؼمات قم٤مُم ً٦م ،وخمتؼمات
اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ظم٤مص٦م ،وًمٚمح٤مضم٦م اعمٚمح٦م إًمٞمٝمؿ ذم أقمامل اًمٌٜم٤مء ،وم٤معمريمز يمٚمف ورؿم٦م سمٜم٤مء ،يمام
شمتٓمٚم٥م أسمٜمٞم٦م اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم اًمتل ىم٤مم سمدراؾمتٝم٤م اًمٗمرٟمًٞمقن ،دراي ً٦م ظم٤مص٦م ،وشمدري ًٌ٤م يم٤موم ًٞم٤م ذم
اعمٕم٤مهد اًمٗمرٟمًٞم٦م وورؿمٝم٤م.
سمدأ اًمٓمالب اًمدراؾم٦م قمغم أيدي أؾم٤مشمذة ؾمقريلم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م إومم
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واؾمتٕمٜم٤م سمٕمدد ُمـ إؾم٤مشمذة اًمٗمرٟمًٞملم ،سمٕمْمٝمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وآظمرون ًمتٕمٚمٞمؿ
اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء ذم اًمًٜمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م .وـمٚم ٌْٜم٤م ُمـ زُمالئٜم٤م ذم اعمريمز
اًمتدريس ذم اًمًٜمتلم اًمراسمٕم٦م واخل٤مُمً٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
َ
ٟمٜمس أن إًم٘م٤مء اعمح٤مضيـ حم٤مضاهتؿ ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يِماؼ قمٚماٞمٝمؿ ،عما٤م
ومل َ
ؾمٞمٌذًمقن ُمـ اًمقىم٧م واجلٝمد إلجي٤مد اعم٘م٤مسمالت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اجلديادة
قمغم اجل٤مُمٕمٞملم ،ومجٕمٚمٜما٤م اعمٙم٤موما٠مة قماغم يمت٤مسما٦م حما٤مضات اعما٤مدة (اعم٘مارر) سم٤مًمٚمٖما٦م اًمٕمرسمٞما٦م
ؾمخٞمّ ً٦م وُمِمجٕم٦م.

ٍ
سم٤مطم٨م إمم وفمٞمٗم٦م ُمدير سمحقث
ٟمّم٤م ٓ جيقز سمٛمقضمٌف شمرومٞمع أي
وأدظمٚمٜم٤م ذم أٟمٔمٛمتٜم٤م ًّ

إٓ إذا ُم٤مرس اًمتدريس ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سمٜمج٤مح ،ذًمؽ ٕن ومٚمًٗم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٕمٝمد شم٘مقم
قمغم حت٘مٞمؼ أهداومف ،أي قمغم إقمداد ُمٝمٜمدؾملم ري٤مديلم ذم جم٤مٓت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .وهذا
ٓ يتح٘مؼ قمغم وضمف أُمثؾ إٓ إذا ىم٤مم اًمٌ٤مطمثقن ذم اعمريمز سمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ شمتقضمف أٟمٔم٤مر
اًمٓمالب ُمـ ظمالًمف إمم اًمٕمالىم٦م سملم ُم٤م يتٕمٚمٛمقن وسملم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمذي يامرؾمقٟمف.
ُمقضمٝم٤م ٟمحق حمقر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،سمؾ ٟمحق ُم٤م
وسمذًمؽ يٙمقن يمؾ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ّٚمؿ
ً
يرشمٌط ُمٜمف سمٛمِمٙمالت اًمقـمـ.
أُم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ومٕمٚمٞمٝمؿ ،إمم ضم٤مٟم٥م
ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ،مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اعمقوققم٤مت اًمتل حيٞمٚمٝم٤م جمٚمس إدارة اعمريمز
قمغم اعمٕمٝمد ،مم٤م يراه ُمـ ظمٓمط اًمٌح٨م ومٞمف .وهٙمذا يتًؼ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٌح٨م ذم ُمًػمهتام
ًمتح٘مٞمؼ أهداف اعمريمز.
ً
ُمًت٘مال قمـ اعمريمز ،يمٙمٚمٞم٦م ُمـ يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦مً ،مئال
ومل ٟم ََر ضمٕمؾ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم يمٞم٤م ًٟم٤م
يٜمحرف قمـ ُمً٤مره اًمّمحٞمح ويٜمتٝمل إمم ُمً٤مر يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م ،اًمٌٕمٞمدة قمـ مم٤مرؾم٦م
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
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 .4احلػاظ عذ خرجيي ادعفد
يم٤مٟم٧م ُمالُمح ٟمج٤مح اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سم٤مدي٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف إومم اًمتجريٌٞم٦م وىمٌؾ إصدار ُمرؾمقم
ووقطم٤م ،وسمنقم٦م أيمؼم مم٤م يمٜم٤م ٟمّمٌق إًمٞمفُ ،مٜمذ أن ؿمٖمؾ ـمالب
إطمداصمف ،وازداد ٟمج٤مطمف
ً
اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُمقاىمع ُمت٘مدُم٦م سملم زُمالئٝمؿ إضم٤مٟم٥م ذم ُمرطمٚم٦م احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اهلٜمدؾم٦م.
هذا ُم٤م ؿمٝمد سمف إؾم٤مشمذة اًمٗمرٟمًٞمقن اًمذيـ ُيم ِّٚمٗمقا اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم شمدريًٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم أو
أؿمٝمر اعمدارس
سمٛمٝم٤مم اٟمت٘م٤مء اًمٓمالب ًمٚمٛمدارس اًمٕمٚمٞم٤م اًمٗمرٟمًٞم٦مً .م٘مد ٟمجح ـمالسمٜم٤م ذم دظمقل َ
ُمرارا قمغم زُمالئٝمؿ اًمٗمرٟمًٞملم.
اًمٗمرٟمًٞم٦م وٟمجحقا ومٞمٝم٤م
ً
٤مهرا وشم٘مدُمقا ً
ٟمج٤مطم٤م سم ً
ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمٞمدً ا قمـ اعم١مصمرات اًمتل شمز ِّيـ هلؿ هجر وـمٜمٝمؿ
وآؾمت٘مرار ذم اًمٌالد اًمتل قم٤مؿمقا ومٞمٝم٤م ـمال ًسم٤مُ ،مٝمٛم٦م صٕمٌ ً٦م ذم أي٤مُمٜم٤م هذه .يم٤من أهؿ ُم٤م
جي٥م اخت٤مذه شم٘مًٞمؿ اًمدراؾم٦م إمم ُمرطمٚمتلمُ ،مرطمٚم٦م احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اهلٜمدؾم٦م،
واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ُمرطمٚم٦م اإليٗم٤مد ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه.
ٞمن ًمف
ورأي٧م أن قمقدة اًمٓم٤مًم٥م إمم وـمٜمف سمٕمد إهن٤مء اعمرطمٚم٦م إومم ضوري٦م ًمئال ٟم ّ
سمقصؾ اعمرطمٚمتلم اًمت٠مىمٚمؿ قمغم آهمؽماب ،ومجٕمٚمٜم٤م قمغم اًمٓم٤مًم٥م ىمْم٤مء ٍ
ؾمٜم٦م ذم اعمريمز سمٕمد
إهن٤مء اعمرطمٚم٦م إومم سمحّمقًمف قمغم ؿمٝم٤مدة اهلٜمدؾم٦م.
ذم هذه اًمًٜم٦م يٜمٝمل اعمرطمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ اخلدُم٦م اإلًمزاُمٞم٦م ذم اعمريمز ،وهذا ُم٤م ٓ
يتٞمن ًمف ذم وىم٧م آظمر ،و ُي ِٕمدّ ٟمٗمًف ًمإليٗم٤مد ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه ،واًمزواج ُمـ
ُمقاـمٜم٦م هق أهؿ ُم٤م ذم إقمداد ٟمٗمًفٟٕ ،مف يزيد ُمـ ارشمٌ٤مـمف سمقـمٜمف.
أُم٤م اشمّم٤مل اعمرطمٚمتلم ،أي سم٘م٤مء اعمقومد سمٕمٞمدً ا قمـ وـمٜمف ؾمٌع ؾمٜمقات قمغم إىمؾ
ًمٚمحّمقل قمغم ؿمٝم٤مديت اهلٜمدؾم٦م واًمديمتقراه ،ذم هذه اًمًٜمقات اًمّمٕمٌ٦م ُمـ اًمٕمٛمر
ومًٞمًٝمؾ قمٚمٞمف اًمزواج ُمـ أضمٜمٌٞم٦م وآؾمت٘مرار ُمٕمٝم٤م سمٕمٞمدً ا قمـ وـمٜمف .ويمذًمؽ سم٤مًمٜمًٌ٦م
ًمٚمٓم٤مًمٌ٦م ،إٟمف يتٞمح هل٤م ومرص٦م اًمزواج وهل ذم ُم٘متٌؾ اًمٕمٛمر.
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نٟم٤م زواج اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز ُمـ اًمٕم٤مُمالت ومٞمف ،واختذٟم٤م شمداسمػم شمِمجٞمٕمٞم٦م قمٚمٞمف،
و َي ْ
يمتٞمًػم اًمًٙمـ ذم اعمريمز هلام وختّمٞمّمٝمام سمًٙمـ اؾمتثٜم٤م ًء ُمـ اًم٘مقاقمد ،وإيٗم٤مدمه٤م ُم ًٕم٤م إذا
اؾمتحؼ أطمدمه٤م اإليٗم٤مد ومٞمت٤مح ٕطمدمه٤م حتًلم ظمؼمشمف ذم جم٤مل حيدد ًمف قمغم ٍ
صٚم٦م سمٕمٛمٚمف.
إن ٟمج٤مح اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ذم دُمِمؼ ضمٕمٚمٜمل أومٙمر ذم إٟمِم٤مء ومروع ًمف ذم اعمدن اًمٙمؼمى
اًمتل ومٞمٝم٤م ضم٤مُمٕم٤مت قمري٘م٦م .ذًمؽ ٕن اعمٕمٝمد ذم دُمِمؼ طمرك اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م ،ذم
ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وذم ُم١مؾمً٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ،ومِمٖمؾ ُمٜمذ اًمٕمنم إول ُمـ هذا اًم٘مرن
سمٕمض أـمره ُمٗم٤مصؾ سمٕمض اًمٗم ّٕم٤مًمٞم٤مت اًمتدريًٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م ،يمٙمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م
واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ويمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وظم٤مص ً٦م ذم يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ،وذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م
آومؽماوٞم٦م ،يمام ّ
اطمتؾ أطمد ظمرجيل اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُمٜمّم٥م ٟم٤مئ٥م رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ.
إن شمٗم٤مقمؾ اعمٕمٝمد واًمٕم٤مُمٚملم ومٞمف ُمع اًمٕم٤مُمٚملم ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م وـمالهب٤م ي١مدي إمم
شمٓمقير أـمر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت سمتٕم٤موهنؿ ُمع زُمالئٝمؿ ُمـ اعمريمز اًمذيـ حيٛمٚمقن ُمـ
أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤م ٟمِم٠م وشمٓمقر ذم سمٞمئ٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمِمٙمالت اًمقـمـ ،وي١م ِّصمر إجي٤م ًسم٤م
ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل وـمالسمف .هذا ُمـ ضمٝم٦م ،وُمـ ٍ
ضمٝم٦م أظمرى ،وم٢من آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٓم٤مىم٦م
اًمٌنمي٦م اًمًقري٦م شمتحًـ ًمتحًـ اًمنموط اًمٌٞمئٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمألومراد اعم١مهٚملم ًمدظمقل
اعمٕمٝمد واًمٕمٛمؾ ذم اعمريمز ُمـ أسمٜم٤مء اعمديٜم٦م وُم٤م طمقهل٤م .ويٛمٙمـ ضمٕمؾ اظمتّم٤مص٤مت اًمٗمروع
خمتٚمٗم ً٦م قمـ اظمتّم٤مص٤مت اعمٕمٝمد إصؾ ذم دُمِمؼ وُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمٕمف.
ُأٟمِمئ ومرع ًمٚمٛمٕمٝمد ذم طمٚم٥م ،وضم٤مُمٕم ُتٝم٤م هل أقمرق اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمد ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ،
وطمٚم٥م هل صم٤مٟمٞم٦م اعمدن اًمًقري٦م ؾمٙم٤م ًٟم٤م وقمٛمرا ًٟم٤م ،وىمد ضمرى ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ سملم ومرع اعمٕمٝمد
ذم طمٚم٥م وسملم ضم٤مُمٕمتٝم٤م ُم٤م يِمٌف ُم٤م ضمرى سملم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ذم دُمِمؼ وإوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ذم دُمِمؼ وضم٤مُمٕمتٝم٤م ظم٤مص٦م .وىمد اُمتدّ شمٗم٤مقمؾ اعمٕمٝمد واعمريمز و َُمـ قمٛمؾ ومٞمٝمام ُمـ إـمر
اجل٤مُمٕمٞم٦م ،إمم اجل٤مُمٕم٤مت اخل٤مص٦م ُمٜمذ سمداي٤مت هذا اًم٘مرن.
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 .3تـوع التعؾقم العايل يف سورية
ومم٤م يٛمٙمـ أن ُيٓمرح أن سمٕمد أن طم٘مؼ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم هذه اعمٝم٤مم هق :يمٞمػ جي٥م أن
دائام ذم أن هذه اًمّمقرة اجلديدة ًمٚمدراؾم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم ؾمقري٦م جي٥م
ٟمت٤مسمع؟ يٛمٙمـ اًمتٗمٙمػم ً
أن شمٜمتنم طمٞم٨م شمدقمق احل٤مضم٦م ،وذم مجٞمع آظمتّم٤مص٤مت.
وهذا ي٘مقدٟم٤م إمم اًمتٗمٙمػم ذم واىمع اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم سمٚمدٟم٤م وٟم٘م٤مرٟمف سم٠مُمث٤مًمف ذم اًمٌٚمدان
إظمرى :ومٗمل اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م أٟمقاع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزمً .مدى اًمٗمرٟمًٞملم ً
ُمثال ُمدارس
اهلٜمدؾم٦م واجل٤مُمٕم٤مت وًمٙمؾ ُمٜمٝمام أؾمٚمقسمف وُمٝم٤مُمف وهم٤مي٤مشمف ،وُمثؾ ذًمؽ ي٘م٤مل قمٜمف ذم
روؾمٞم٤م واعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة...
إن ٟمج٤مح دمرسمتٜم٤م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم دومٕمٜم٤م إمم اًمٕمقدة ًمٚمتٗمٙمػم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ؾمقري٦م ،وذم
ضورة شمٜمقيع ُمًتقي٤مشمف وشمقضمٝم٤مشمف يمام هق احل٤مل ذم ومرٟمً٤م واعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة واًمقٓي٤مت
شمقضمٝم٤مت ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم شمٜمٌع ُمـ ومٚمًٗم٦م واطمدة،
اعمتحدة وروؾمٞم٤م .ذم هذه اًمٌالد مجٞمٕمٝم٤م
ٌ
وًمٙمـ اخلدُم٤مت اًمتل ي٘مدُمٝم٤م وُمًتقاه٤م وٟمققمٞمتٝم٤م ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف اًمٌالد.
ً
ومٛمثال يم٤من ذم آحت٤مد اًمًقومٞمتل (ؾم٤مسم ً٘م٤م) ُمٕم٤مهد قمٚمٞم٤م ٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ اًمٓمالب
اعمت٘مدُمقن ضمدًّ ا ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي .وسمٕمض شمٚمؽ اعمٕم٤مهد ،يمام يذيمر ظمرجيق ُمدارس
وضم٤مُمٕم٤مت آحت٤مد اًمًقومٞمتل ،يٛمتٜمع دظمقهل٤م قمغم إضم٤مٟم٥م .صمؿ هٜم٤مك ضم٤مُمٕم٤مت وُمٕم٤مهد
شمًتققم٥م مجٝمرة اًمِمٌ٤مب اعمتٕمٓمش ًمتٕمٚمٞم ٍؿ ٍ
قم٤مل يٜم٤مؾم٥م يمٗم٤مءاهتؿ وحتت٤مج إًمٞمف اًمٌالد.
عم٤مذا إذن ٓ يٙمقن ذم ؾمقري٦م إٓ ٟمقع واطمد ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم هق اًمٜمقع اًمذي شم٘مدُمف
اجل٤مُمٕم٤مت ،وهق ٟمٛمقذج واطمد ذم اجل٤مُمٕم٤مت إرسمع ،وإن اظمتٚمػ ً
ىمٚمٞمال ومال شمتٕمدى
أوضمف آظمتالف احلدود اًمتل شمرؾمٛمٝم٤م ٟمققمٞم٦م أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ،وظمؼماهتؿ وـمٌٞمٕم٦م
اًمدراؾم٦م اًمتل ىم٤مُمقا هب٤م ذم اًمٌالد إضمٜمٌٞم٦م ،واجل٤مُمٕم٤مت اًمتل درؾمقا ومٞمٝم٤م .وٓ يٛمٙمـ
اًم٘مقل إن هذا اًمتٕمٚمٞمؿ اعمقطمد يًتجٞم٥م طم ًّ٘م٤م جلٛمٞمع طم٤مضم٤مت اًمقـمـ.
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جي٥م إذن إجي٤مد أٟمقاع خمتٚمٗما٦م ُماـ اًمتٕمٚماٞمؿ اًمٕما٤مزم ،يماؾ ُمٜمٝما٤م ُيقضما ف خلدُما٦م هم٤ميا٤مت
ضم ف خلدُما٦م هم٤ميا٤مت حماددة ذم اًمٌحا٨م واًمتٓماقير وٟمجاح ومٞمٝما٤م،
حمددة .وم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُو ِّا
وًمٙمـ ًمٞمً٧م اجلٝم٤مت اًمتل أٟمِمائ ُمريماز اًمٌحاقث خلادُمتٝم٤م هال اجلٝما٤مت اًمقطمٞمادة ذم
اًمقـمـ اًمتل شمتٓمٚم٥م ذًمؽ ،وٓ سمد أن ضمٝم٤مت أظمارى ومٞماف حتتا٤مج إمم ٟمققمٞما٦م خمتٚمٗما٦م هماػم
شمٚمؽ اعمقضمقدة ذم اجل٤مُمٕم٤مت.
ًم٘مد جل٠مت وزارة اًمٙمٝمرسم٤مء إمم اعمٕمٝمد ا ًمٕم٤مزم ًمٚمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إلقمداد
ٍ
ُمٗم٤مقماؾ ًمتقًمٞماد اًمٓم٤مىما٦م ،إٓ أن اعمنماوع شمقىما ػ.
ُمٝمٜمدؾملم ًمٚمٕمٛماؾ ذم ُمنماو ٍع إلىم٤مُما٦م
يمذًمؽ ؿما٤مريم٧م وماٞمام سمٕماد هٞمئا٦م اًمٓم٤مىما٦م اًمذريا٦م  -وٓ شمازال  -ذم إقماداد أـمرها٤م اًمٕمٚمٞما٤م
اعمتخّمّماا٦م ذم اعمٕمٝمااد اًمٕماا٤مزم 9أي إن اعمٕمٝمااد اًمٕماا٤مزم يااقازم ؾمااد طم٤مضماا٤مت اًمااقـمـ ذم
ىمٓم٤مقم٤مت خمتٚمٗم٦م.
وهٙمذا يٛمٙمـ اًم٘مقل ُمـ هذا اًمٕمرض إن اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ىم٤مم سمٙمٗم٤مءة سم٤معمٝم٤مم اًمتل
أظمػما سم٠من مجٞمع دم٤مرب اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم مل
ُأٟمٞمٓم٧م سمف .وًمٜمذيمِّر ً
شمٜمجح قمغم اإلـمالق سم٤مؾمتثٜم٤مء دمرسمتٜم٤م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،وم٘مد ارشمٌط اإليٗم٤مد إلمت٤مم اًمدراؾم٦م
ذم ُمدارس ُمرُمقىم٦م سم٤مًمٜمج٤مح ذم اعمً٤مسم٘م٤مت اًمتل دمرهي٤م شمٚمؽ اعمدارس سمٚمٖمتٝم٤م ،وهٞم٠م اعمٕمٝمد
ًمٚمٓمالب يمؾ اًمٔمروف عمـ يريد ُمٜمٝمؿ اًمٜمج٤مح.
ٍ
سمحقث ذم
ًم٘مد أوًمٞم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٜم٤مي ً٦م ظم٤مص٦م ،وم٠مٟمِمئ ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم وطمدة
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مُم٧م سمٌحقث ىم ّٞمٛم٦م ذم حت٘مٞمؼ وحتٚمٞمؾ خمٓمقـم٤مت اًمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل
ذم اًمتٕمٛمٞم٦م ،إو٤موم ً٦م إمم سمحقث ودراؾم٤مت ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
وٟمٔمرا إلظمٗم٤مق شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم اعمٕم٤مهد واًمٙمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمًقري٦م،
ً
وٟمج٤مح اًمٓمالب إـمٌ٤مء سمجٝمقدهؿ اًمِمخّمٞم٦م اًمٗمردي٦م ذم شمٕم ّٚمٛمٝم٤م ـمٚم ًٌ٤م ًم٘مٌقهلؿ ذم
اجل٤مُمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمتخّمص ،وم٘مد ُرسمط إيٗم٤مد ـمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمدراؾم٦م ،سم٤مًمٜمج٤مح
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وهٞمئ٧م هلؿ فمروف اًمٜمج٤مح ذم شمٕم ّٚمؿ
ذم ُمً٤مسم٘م٤مت دظمقل شمٚمؽ اعمدارس أو اجل٤مُمٕم٤مت ُ
اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمتدري٥م قمغم ؾمامقمٝم٤م ذم اًمدرس واؾمتخداُمٝم٤م قمغم ٍ
ٍ
طمًـ يِمٝمد هلؿ
وضمف
ومٞمف ٟمج٤مطمٝمؿ ذم اُمتح٤مٟم٤مت اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،صمؿ ذم ُمً٤مسم٘م٤مت دظمقل ُمدارس اهلٜمدؾم٦م
اًمٙمؼمى ودظمقل سمٕمْمٝمؿ اجل٤مُمٕم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.
ًمذًمؽ شمقؾمٕمٜم٤م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ،وم٠مىمٛمٜم٤م دورات ـمقيٚم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ ًمٖم٤مت
اًمٌٚمدان اًمتل أصٌح ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م وُمٕمٝم٤م قمالىم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م يم٤مًمٞم٤مسم٤من اًمتل ىمدُم٧م ًمٜم٤م ُمٕمقٟم٤مت
ُمٜمح٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م ذم
شم٘م٤مٟمٞم٦م وشم٘مٜمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م ذم اًمتّمقير واعمٕم٤ميرة ،وىمدُم٧م ًمٜم٤م ً
جم٤مٓت ُمٕمقٟم٤مهت٤م اعمذيمقرة .ويمذًمؽ اؾمتج٤مسم٧م ًمٓمٚمٌٜم٤م اعمٕمقٟم٦م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م
اٟمٓمال ًىم٤م ُمـ طم٤مضم٦م اعمقومديـ هل٤م ذم اًمتٗم٤مهؿ ُمع أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م ،وإن يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م
ٍ
وًمٖم٤مت أظمرى...
ؾمٞمجري٤من سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م .ويم٤من ذم ظمٓمتٜم٤م إىم٤مُم٦م دورات شمٕمٚمٞمؿ اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م
اًمرواد ُمـ اعمٝمٜمدؾملم ذم اًمٌح٨م
يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اعمٕمٝمد ،يمام ذيمرت ،هل شمٙمقيـ ّ
اًمٕمٚمٛمل .سمٕمد حت٘مؼ هذه اًمٖم٤مي٦م ذم اًمتخّمّم٤مت اًمرئٞمً ّٞم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م ُم٤م يٓمرح قمغم اعمريمز ُمـ
شمقضمف آهتامم إمم شمِمٙمٞمؾ إـمر ذم اًمتخّمّم٤مت اهل٤مُم٦م إظمرى ،وإمم شمٓمقير
ُمِمٙمالتّ ،
ُمٕم٤مرف أـمر اعمريمز وحتديثٝم٤م اعمًتٛمر ...واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ايمتً٤مب اًمت٘م٤مٟم٦م (اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م).

 .2اإلدارة يف ادركز وادعفد العايل
وشم٠مصمػما ذم شم٘مدم اعمريمز .ويم٤مٟم٧م
إحل٤مطم٤م
يم٤مٟم٧م اإلدارة هل أيمثر شمٚمؽ اًمتخّمّم٤مت
ً
ً
احل٤مضم٦م إمم شمٓمقير اإلدارة ُم٤مصمٚم٦م ذم ذهٜمل ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،ومً٤مرقم٧م ُمع
ىمًام ًمإلدارة
اخلٓمقات إومم ذم إٟمِم٤مء اعمريمز إمم ُمٕم٤مجل٦م هذه اعمِمٙمٚم٦م وم٠مطمدصمٜم٤م ً
وآىمتّم٤مد ،ويم٤من إطمداصمف ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اعمٌٙمرة ُمقوع شمً٤مؤل.
ويمٜم٤م قمغم ي٘ملم سم٠من شم٘مدم اعمريمز ذم حت٘مٞمؼ ُمٝم٤مُمف ذم اًمٌحقث ؾمٞمتقىمػ أو يْمٓمرب
ويتٌ٤مـم٠م إذا مل شمقايمٌف إدارة ُمتٓمقرة ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م إداريقن أيمٗم٤مء حيًٜمقن اًمرسمط سملم اًمٌح٨م
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اًمٕمٚمٛمل واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتٕمٚمٞمؿِ ،
ويٕمدّ ون اًمٌٞمئ٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمتٜمٛمٞمتٝم٤م مجٞم ًٕم٤م ،ويتٕمٝمدوهن٤م
سم٤مًمتٓمقير واًمتحدي٨م وسمٛمقاءُم٦م طم٤مضم٤مت اًمقـمـ .وهذه ُمٝمٛم٦م ؿم٤مىم٦م يتٓمٚم٥م اًمٜمج٤مح ذم
حت٘مٞم٘مٝم٤م ظمؼمات ُمتٓمقرة ًمٚمت٠مًمٞمػ سمٞمٜمٝم٤م وشمٜمًٞمؼ أٟمِمٓمتٝم٤م.
ًمذًمؽ طم٤موًمٜم٤م شمدارك خم٤مـمر اًمقىمقع ذم اعم٠مزق سم٢مطمداث ىمًؿ ًمإلدارة وآىمتّم٤مد
وقملم اًمديمتقر أدي٥م يمقًمق اًمذي طمّمؾ قمغم اًمديمتقراه ُمـ سمٚمجٞمٙم٤م ،وسم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م
ّ
أـمروطمتف ذم سمحقث اًمٕمٛمٚمٞم٤مت "اًمت٘م٤مٟم٦م اًمٙمٛمٞم٦م ذم اإلدارة" ُمرضم ًٕم٤م قمدة ؾمٜمقات .صمؿ
ُقم ِّلم اًمديمتقر قمدٟم٤من وديع اًمذي طمّمؾ قمغم ديمتقراه ذم آىمتّم٤مد ُمـ ومرٟمً٤م ،ويم٤من
ُمقوقع أـمروطمتف "ختٓمٞمط اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وإدارة اًمثروة اًمٌنمي٦م ذم ؾمقري٦م" ،وشم٠مًمٗم٧م
ُمٜمٝمام ومٞمام سمٕمد ُمع اًمديمتقر قمٛمر اًمٌزري واًمديمتقر سم٤مؾمٞمؾ ظمقري وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘م٤مٟمٞم٦م ذم اعمريمز ،اًمتل يمٚمٗمتُٝم٤م اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم أُم٤مٟم٦م جلٜم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمقير
اًمٕمٚمقم اًمتل أًمٗمتْٝم٤م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ًمقوع إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمقير
اًمٕمٚمقم واًمت٘م٤مٟم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،وذومتٜمل سمرئ٤مؾمتٝم٤م.
وىمدُم٧م سمذًمؽ
ًم٘مد يم٤من هلذه اًمقطمدة ومْمؾ يمٌػم ذم ٟمج٤مطمٜم٤م ذم ووع اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م،
ْ
ُم١مذات إجي٤مسمٞم٦م قمغم دور اإلدارة وسمحقصمٝم٤م ذم شمٓمقير أٟمِمٓم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمـ ظمالل
ومٝمؿ اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م اًمتل يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
أيْم٤م سمتٕمٞملم أوائؾ اخلرجيلم ُمـ يمٚمٞم٦م احل٘مقق وُمـ يمٚمٞمتل آىمتّم٤مد واًمتج٤مرة
ىمٛمٜم٤م ً
ذم دُمِمؼ وطمٚم٥م ،وأوومدٟم٤مهؿ ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه ذم ُمقاوٞمع خمتٚمٗم٦م ذم جم٤مل
اإلدارة يم٢مدارة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإدارة اًمثروة اًمٌنمي٦م وختٓمٞمط اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
ومتقيٚمف ...إٓ أٟمٜم٤م مل ِ
ُمٚمٛمقؾم٤م ًمإلدارة ذم اعمريمز سمٕمد ُمرور أيمثر ُمـ قم٘مد ُمـ
شمٓمقيرا
ٟمجـ
ً
ً
اًمزُمـ قمغم سمدء قمقدهتؿ إمم اًمقـمـ وشمٙمٚمٞمٗمٝمؿ اًمٕمٛمؾ ذم جم٤مٓت إداري٦م ُمتٜمققم٦م .هذا
أيْم٤م أؿمد طم٤مضم ً٦م إمم شمٓمقير ُمًتقى
ًمدي اًمرأي سم٠مٟمٜم٤م ذم جم٤مل اإلدارة ً
رؾمخ ّ
اًمقاىمع ّ
اًمدرضم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م إومم ُمٜم٤م إمم شمٓمقير ُمًتقاه٤م ذم اًمٕمٚمقم واهلٜمدؾم٦م.
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وعم٤م يم٤مٟم٧م ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمريمز اإلداري٦م هل خمؼم اإلداريلم ،ويم٤مٟم٧م مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م
هل ُمنموقم٤مت سمحقصمٝمؿ ،وم٘مد سمدأٟم٤م سم٢مقمداد ـمالب اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمإلدارة سمٕمد اًمًٜم٦م
اًمث٤مًمث٦مً ،مٞمٙمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ُمـ ًمٖم٤مت أضمٜمٌٞم٦م وري٤موٞم٤مت وومٞمزي٤مء ويمٞمٛمٞم٤مء زا َدهؿ عمًت٘مٌؾ
دراؾمتٝمؿ ذم اإلدارة ،وًمٞمٙمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ُمـ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء وهمػممه٤م ضمز ًءا ُمـ
ظمّم٤مئص وممٞمزات اًمٌٞمئ٦م اًمتل ؾمٞمٕمٛمٚمقن وٛمٜمٝم٤م ذم اعمريمز سمٕمد قمقدهتؿ ُمـ اإليٗم٤مد.
ٟمج٤مطم٤م حمدو ًدا ذم سمٕمض
ًم٘مد أطمرز ه١مٓء اًمِمٌ٤مب سمٕمد قمقدهتؿ ُمـ اإليٗم٤مد
ً
ٟمج٤مطم٤م ٓ يامصمؾ ُم٤م أطمرزه زُمالؤهؿ ذم اًمٕمٚمقم إؾم٤مؾمٞم٦م
ُمنموقم٤مت اًمٌحقث،
ً
اؾمت٘مر ذم ٟمٗمز ُمـ
يرض قمٜمف زُمالؤٟم٤م ذم ُمٕم٤مهد اًمٌحقث ،ويمٜم٧م سمام
واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،ومٚمؿ َ
ّ
آٟمٓمٌ٤مقم٤مت ،إمم ضم٤مٟمٌٝمؿ ذم اًمرأي .صمؿ أُمٙمـ ومٞمام سمٕمد أن ٟمٗمن أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مح اعمحدود،
وقمدم حت٘مٞمؼ شم٘مدُّ م ذم اإلدارة يقايم٥م ُم٤م طم٘م٘مف اعمريمز ُمـ شم٘مدم ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
إؾم٤مد واًمتٓمٌٞم٘مل.
يمٜم٧م أومن ذًمؽ يمام يكم :إن ىمقاٟملم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واطمدة ٓ شمتٖمػم ُمـ ُمٙم٤من إمم
ُمٙم٤من ،وم٘مقاٟملم ٟمٞمقشمـ ذم اعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ هل ذاهت٤م ؾمقاء ضمرى شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًم٘مٓم٥م أو ذم
أواؾمط إومري٘مٞم٦م أو ذم أورسم٤م أو ذم أي ُمٙم٤من آظمر .وم٤معمختص واعمٝمٜمدس ذم اًمٕمٚمقم
إؾم٤مؾمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمـ يقاضمف أي٦م صٕمقسم٦م ،إذا ُم٤م شمقومرت ًمف اًمقؾم٤مئؾ ،ذم إضمراء سمحقث
ذم اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وإؾم٤مؾمٞم٦م ،وؾم ُتجرى يمام دمرى ذم اًمٌٚمدان اًمٖمرسمٞم٦م ،إذا ُم٤م شمقومرت
اًمتجٝمٞمزات واًمٌٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م .أُم٤م اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ومال شم١مصمر ذم ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م
هذه ،وأُم٤م ىمقاٟملم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ومٝمل طمً٥م اقمت٘م٤مدي ىمقاٟملم قم٤مُم٦م يٜمجح شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم
يمؾ ُمٙم٤من يم٘مقاٟملم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م قمغم أن شمًتٙمٛمؾ مجٞمع اًمنموط اًمتل يًتٙمٛمٚمٝم٤م
اًم٘م٤مٟمقن ،وأدىمٝم٤م هٜم٤م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،اإلٟمً٤من واًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م وهل ختتٚمػ ُمـ
أيْم٤م إمم آظمر ...هذا ُمـ ٍ
ٍ
ٍ
ضمٝم٦م ،وُمـ
ُمٙم٤من إمم أظمر ،وُمـ جمتٛم ٍع إمم آظمر ،وُمـ
زُم٤من ً
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ٍ
عمً٧م ًمدى يمثػم ُمـ اًمذيـ أهنقا دراؾم٤مهتؿ اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم أورسم٤م سمٜمج٤مح،
ضمٝم٦م أظمرى ،وم٘مد
ُ
قمغم ُمًتقى اإلضم٤مزة أو ُمًتقي٤مت اًمدسمٚمقم واًمديمتقراه ذم اإلدارة ،شمرديدً ا ًمألقمذار اًمتل
أدت إمم قمزًم٦م زُمالئٜم٤م ُمـ ىمٌؾ ذم اجل٤مُمٕم٦م قمـ سمٞمئ٦م مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وهمٚمٗم٧م
ٍ
ٍ
ٍ
واهٞم٦م
سمحج٩م
سمٖمالف ُمـ اًمتٕم٤مزم قمغم اعمِمٙمالت اإلداري٦م ًمٚمٛمريمز واًمقـمـ
قمزًمتٝمؿ
ٍ
يمثػما قمـ ُمًتقى ُم٤م قم٤مجلقه ذم أورسم٤م ،وهؿ ٓ جيدون
يم٤مٓ ّدقم٤مء سم٠مهن٤م ُمِمٙمالت ُمتد ِّٟمٞم٦م ً
ُمًق ًهم٤م إلو٤مقم٦م أوىم٤مهتؿ ومٞمٝم٤م.
ِّ
وواىمع إُمر أن اًمدراؾم٦م اعمت٠مٟمٞم٦م هلذه اعمِمٙمالت اًمّمٖمػمة وحتٚمٞمؾ أؾمٌ٤مهب٤م شم٘مقد إمم
ضمالء اًمٖمٛمقض وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؾ واًمتقصؾ إمم ُمٕم٤مجلتٝم٤م ،وإن شمرايمؿ اخلؼمة ذم ُمٕم٤مجل٦م هذه
طمتام إمم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت اعمٕم٘مدة سمٙمٗم٤مءة ٓ شمتقومر ذم
اعمًتقي٤مت ُمـ اعمِمٙمالت ،ي٘مقد ً
اًمتّمدي هل٤م ُمٌ٤مذة ً دون اعمرور سمتٚمؽ اًمتل يم٤مٟم٧م "شم٤مومٝم ً٦م" ًمدى اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ.
سمققمل وإشم٘م ٍ
ٌ
ٍ
ذط أؾم٤مد ًمٜمج٤مح شمٓمٌٞمؼ
٤من،
إن شم٘مدير هذه اًمٕمٜم٤مس ذم اإلدارة،
ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م .وهذا يقضم٥م أن يٙمقن اإلداري ُمـ اًمذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م واعم٘مدرة ذم ُمًتقى يٛمٙمٜمف
ُمـ دراؾم٦م وومٝمؿ اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اًمقؾمط اًمذي يدير ومٞمف ومٕم٤مًمٞم ً٦م ُم٤م ،وإدظم٤مل ظمالص٦م
دراؾمتف ذم ُمٜمٝم٩م إدارشمف.
أُم٤م إؾم٘م٤مط هذه اًمدراؾم٦م وإمه٤مل شم٠مصمػم اإلٟمً٤من واًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اإلدارة
ومدًمٞمالن ىم٤مـمٕم٤من قمغم قمدم اًمٙمٗم٤مءة ذم اإلدارة وقمدم ومٝمؿ ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ،وقمغم طمتٛمٞم٦م
اإلظمٗم٤مقً .مذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل إن اٟمتٔم٤مرٟم٤م اًمٜمج٤مح ذم اإلدارة سم٤مًمنقم٦م اًمتل طم٘م٘مٜم٤مه٤م ذم
اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وإؾم٤مؾمٞم٦م مل يٙمـ ُمقوققم ًّٞم٤م ،وؾمٞم٘ميض اإلداريقن اًمِمٌ٤مب اًمقىم٧م
اًمذي حيت٤مضمف يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمدراؾم٦م اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م وومٝمؿ آًمٞم٤مت شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمٜمج٤مح
ذم اًمٕمٛمؾ اإلداري.
ًمذًمؽ يم٤من ٓ سمد ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة ُمع اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مل آىمتّم٤مد واإلدارةُ ،مٕم٤مٟم٤مة
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اًم٘م٤مئٛملم قمغم إدارة اعمريمز واًمٕم٤مئديـ ُمـ اإليٗم٤مد ًمٚمتخّمص ذم اإلدارة ،واًمٕمٛمؾ ُم ًٕم٤م قمغم
ايم تِم٤مف اًمٓمريؼ إمم اًمٜمج٤مح ،واًمتًٚمٞمؿ سم٠من اًمٓمريؼ إًمٞمف أـمقل مم٤م يمٜم٤م ٟمتّمقر ،وأن
سمٕمْمٜم٤م ىمد يْمؾ اًمٓمريؼ إذا ُم٤م وؾ ذم ُمت٤مه٤مت اًمٌٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م أو طم٤مول دمٜمٌٝم٤م.
قمٜمدُم٤م شمريم٧م اعمريمز مل شمٙمـ هذه اعمٕم٤مٟم٤مة ىمد اٟمتٝم٧م وًمـ شمٜمتٝمل ،ومٝمذه ُؾمٜم٦م اًمتٓمقر
اعمًتٛمر واًمت٘مدم ،إٓ أهن٤م ذم ـمري٘مٝم٤م اًمّمحٞمح .وه٤م هق شمٓمقير اإلدارة ذم ؾمقري٦م يٕمتٛمد
سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم ظمرجيل اإلدارة واعمٕمٚمقُمٞم٤مت ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ظم٤مص٦م ،وقمغم أـمر
ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذه اًمتخّمّم٤مت سمقضمف قم٤مم .ه١مٓء ؾمٞمامرؾمقن
ويٜمٛمقن ظمؼماهتؿ وي٘مدُمقن ًمقـمٜمٝمؿ إٟمج٤مزات
اًمٕمٛمؾ ذم اعمج٤مل اًمذي ُيم ِّٚمٗمقا اًم٘مٞم٤مم سمف ّ
يمٌػمة ُمع اًمزُمـ ،هذا ُم٤م أقمت٘مده.

ادستؿران يف ادعفد العايل
 .1التعؾقم والتعؾم
ّ
سم٤مدر اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سمتٜمًٞمؼ ُمع إدارة اعمريمز سمٛمدّ اجلًقر ذم سمٜمٞمتف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إمم
اًمتخّمّم٤مت إظمرى ظم٤مرج شمِم ُّٕمٌ٤مت أهة اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت وآشمّم٤مٓت واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م،
واؾمتٕم٤من ًمذًمؽ سمٌٜمك اًمتٙمقيـ اعمًتٛمر ،وم٠مٟمِم٠م دسمٚمقُم٤مت ذم اإلدارة واعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ،أُمٚم٧م
ِ
ُمٙمقٟم٤مهت٤م ،وذًمؽ ريثام يٜمت٘مؾ ُمٜمٝمام إمم ُمًتقى اإلضم٤مزة سمٕمد حتديد اًمتقضمٝم٤مت ومٞمام
احل٤مضم ُ٦م
ٍ
وقمٜمدئذ يٕم٤مد اًمٜمٔمر ضمذر ًّي٤م ذم ُمٙمقٟم٤مهتام ،ويدظمالن ُمًتقى
سمٕمد سمدىم٦م ُمع إدارة اعمريمز،
دسمٚمقُم٤مت اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م.
اعمٚمح٦م ومٞمٝم٤م ،أُمٚم٧م
إن ووقح إهداف ذم جم٤مل اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ،وطم٤مضم٤مت اعمريمز ّ
ختّمّم٤مت اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اإلضم٤مزة ومٙم٤من خت ُّّمص هٜمدؾم٦م اعمٕمٚمقُمٞم٤مت ،وخت ُّّمص
اًمتخّمّم٤من ُمـ ُمًتقى اإلضم٤مزة سمدسمٚمق َُم ْل
هٜمدؾم٦م اًمٜمٔمؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،و ُأشمٌِع هذان
ُّ
ٍ
دراؾم٤مت قمٚمٞم٤م ،أطمدمه٤م ذم اعمٕمٚمقُمٞم٤مت وأظمر ذم آشمّم٤مٓت وُمٕم٤مجل٦م اإلؿم٤مرة ،وًمـ
يتقىمػ ّشمقؾمٕم٦م وشمٓمقره.
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شمتٙم٤مُمؾ اعمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد سمتٜمٔمٞمؿ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وحتديد إؾمٚمقب
اًمذي جي٥م ا ِّشمٌ٤مقمف ذم اعمٕمٝمد ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه .إن شمٜمٔمٞمؿ هذه اعمرطمٚم٦م ؾمٞمجٕمٚمٜم٤م
أىمدر قمغم اظمتٞم٤مر إؾمٚمقب إٟمً٥م ًمتحْمػم اًمديمتقراه ًمديٜم٤م ،وقمغم شمٓمقيره سمتٓمقر
أيْم٤م
ىمدراشمٜم٤م وووقح رؤيتٜم٤م ًمتٜمٔمٞمؿ هذه اعمرطمٚم٦م .إن اخلؼمة اًمتل ؾمٜمٙمتًٌٝم٤م ؾم ُتًتخدم ً
ذم اظمتٞم٤مر ُمقوققم٤مت اًمديمتقراه ذم خمتٚمػ ُمراطمؾ اًمقصقل إمم اًمتٜمٔمٞمؿ اعمًتٝمدف.
اؾمت٘مر اًمرأي قمغم اقمتامد أؾمٚمقب حتْمػم اًمديمتقراه سمتٕم٤مون اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُمع
وسمٕمٚمق اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ،سمحٞم٨م
ضم٤مُمٕم٤مت همرسم ّٞم٦م ُمِمٝمقد هل٤م ذم أوؾم٤مـمٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مخلؼمة
ّ
وُمنمف
ُمنمف قمغم اًمٓم٤مًم٥م ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعمخت٤مرة،
يًٛمك ذم حتْمػم اًمديمتقراه
ٌ
ٌ
ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم .وهذا شمدسمػم ُمٕمت٤مد ذم مجٞمع طم٤مٓت حتْمػم اًمديمتقراه سم٤مًمتٕم٤مون سملم
ُم١مؾمًتلم قمٚمٛمٞمتلم .إٓ أٟمٜم٤م أوٗمٜم٤م إًمٞمف اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م:
 يتٗمؼ اعمنموم٤من قمغم ُمقوقع اًمديمتقراه و ُيتخذ اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل سمٕمد اـمالع اعمنم َوملمذم اضمتامع ذم خمتؼم أطمدمه٤م ي٘مدران ومٞمف ُم٤م جي٥م شمقومػمه ُمـ اًمتجٝمٞمزات ذم ٍّ
يمؾ ُمـ
ؼميـ (وهذا يٕمٜمل ً
ومٕمال ذم خمتؼم اعمنمف اًمًقري ذم اعمٕمٝمد).
اعمخت َ
 يت٤مسمع شمٜمٗمٞمذ اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سم٤مٓشمّم٤مٓت وسمزي٤مرة اعمنموملم أو أطمدمه٤م ؾمٜمق ًّي٤م،وقمغم أّٓ شم٘مؾ زي٤مرات اعمنمف اًمٖمريب قمـ زي٤مرة واطمدة ًمٚمٛمختؼم ذم اعمٕمٝمد ذم أصمٜم٤مء قمٛمؾ
اًمٓم٤مًم٥م ومٞمف ،يٜم٤مىمش ُمع ُمنمف اعمٕمٝمد واًمٓم٤مًم٥م اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمٕمؽمض شمٜمٗمٞمذ
اًمؼمٟم٤مُم٩م وُمًتقى إٟمج٤مز اًمٓم٤مًم٥م وشمقضمٞمٝمف ،يمام يًت٘مٌؾ اعمختؼم اًمٖمريب اعمنمف
اًمًقري ،ويٙمقن اًمٓم٤مًم٥م ىمد اٟمت٘مؾ إًمٞمف ،وومٞمف دمري ُمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت ُمثؾ ُم٤م ضمرى ُمٜمٝم٤م ذم
ً
ُمٙمتٛمال.
دُمِمؼ ،وشمًتٛمر اًمزي٤مرات ؾمٜمق ًّي٤م إمم أن يتٗمؼ اًمٓمروم٤من قمغم ىمٌقل اًمٌح٨م
 يتقمم اعمٕمٝمد اإلٟمٗم٤مق قمغم ؾمٗمر اعمنموملم وإىم٤مُمتٝمام إو٤موم٦م إمم ٟمٗم٘م٤مت إيٗم٤مد اًمٓم٤مًم٥م.ِ
مهٝم٤م أن
و ُيٜمتٔمر ايمتً٤مب اعمنموملم ُمـ اعمٕمٝمد ظمؼمة يمٌػمة وصمٛمٞمٜم٦م ُمتٕمددة اًمقضمقه ،أ ُّ
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اعمنمف ُمـ اعمٕمٝمد ؾمٞمت٤مح ًمف آـمالع قمغم شمٓمقرات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ؾمٜمق ًّي٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م
ُمت٘مدُم٦م ،ويٙمتً٥م ظمؼمة ذم إدارة ُمنموقم٤مت اًمٌحقث قم٤مُم ً٦م ،واًمديمتقراه ظم٤مص٦م.
مهٝم٤م شمقضمٞمف ُمقوققم٤مت
أُم٤م ُم٤م جيٜمٞمف اعمٕمٝمد واعمريمز ُمـ ومقائد ومٕمديدة ً
أيْم٤م ،أ ُّ
اًمديمتقراه عمّمٚمحتٜم٤م ىمدر اعمًتٓم٤مع ،وشمٓمقير ُمًتقى خمتؼماشمٜم٤م إمم ُمًتقى اعمختؼمات
اًمٜمٔمػمة ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م .صمؿ إن اخلؼمات اًمتل يٙمتًٌٝم٤م اعمنمومقن ذم شمٜمٔمٞمؿ
قص٤م ،وشمٜمقيع حمتقاه٤م
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل قمٛمق ًُم٤م ،وسمحقث اًمديمتقراه وشمٓمقيره٤م ظمّم ً
وُمًتقاه٤م وشمقضمٝمٝم٤م ِضمدُّ صمٛمٞمٜم٦م.
يْم٤مف إمم ذًمؽ إهمٜم٤مء اخلؼمات اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ٟمٔمر ًّي٤م وشمٓمٌٞم٘م ًّٞم٤م .وٓ ٟمٜمًك أن أصمر
ىمقي وه٤مم ضمدًّ ا قمغم ؿمخّمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م ،وذًمؽ ٕن اقمتامد اًمٓم٤مًم٥م ذم هذا
هذا إؾمٚمقب ٌ
إؾمٚمقب قمغم ٟمٗمًف أيمؼم ُمٜمف ذم اًمٓم٤مًم٥م اعمقومد ًمٚمحّمقل قمغم اًمديمتقراه يمؾ اًمقىم٧م .إن
ووٕمف يمقوع اعمٕمٞمد ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمذي ي٘مقم سمقاضمٌ٤مشمف اًمقفمٞمٗمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ىمٞم٤مُمف
سمٌحقث اًمديمتقراه.
هذا اًمتٜمٔمٞمؿ ذم صقرشمف اًمتل ذيمرت ُـم ٌِّؼ ُمع سمٕمض اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م،
ٍ
ضم٤مُمٕم٤مت أورسمٞم٦م أظمرى اًمٜمٔم٤مم اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي أذت إًمٞمف،
إٓ أٟمٜم٤م ـمٌ٘مٜم٤م ومٞمٝم٤م وذم
واًمذي ٓ يِمؽمط اًمزي٤مرات وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م اعمذيمقر .وًم٘مد يم٤من اًمديمتقر ُمروان زسمٞمٌال أول
احل٤مصٚملم قمغم اًمديمتقراه سم٤مًمتٕم٤مون (سم٤مٕؾمٚمقب اًمت٘مٚمٞمدي) ويتٛمتع اًمديمتقر زسمٞمٌال
خّمٞم٦م ٍ
ٍ
ىمقي٦م زاده٤م هذا إؾمٚمقب ذم حتْمػم اًمديمتقراه ىمق ًة يمام ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.
سمِم

ٍ
ٍ
خمتٚمٗم٦م يًتجٞم٥م يمؾ ُمٜمٝم٤م ًمٌٕمض طم٤مضم٤مت
وضمقه
أُم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ اعمًتٛمر ومًٞمٙمقن قمغم
ٍ
ٍ
ـم٤مرئ٦م يم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ،إذ
ُمٚمح ٍ٦م
اعمريمزُ .م٤م ضمرى شمٓمٌٞم٘مف ُمٜمٝم٤م هق إؿمدّ شمٚمٌٞم ً٦م حل٤مضم٦م ّ

ُٟم ِّٔمٛم٧م دورات ـمقيٚم٦م ُمدهت٤م ؾمٜم٦م دراؾمٞم٦مُ ،ىمٌؾ ومٞمٝم٤م ُمٝمٜمدؾمقن أ ّدوا ظمدُم٤مت ُم١مىمت ً٦م ذم
ٍ
ٍ
ٍ
ُمرض وًمٙمٜمٝمؿ خترضمقا ُمـ اجل٤مُمٕم٦م
وضمف
أقمامل قمغم
اعمريمز ،وىم٤مُمقا سمام ُيم ِّٚمٗمقا سمف ُمـ
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سمت٘مدير ُم٘مٌقل ،وهق شم٘مدير ٓ يًٛمح سمتٕمٞمٞمٜمٝمؿ ذم اعمريمز ،إٓ أن اًم٘مقاقمد اعمٕمٛمقل هب٤م ومٞمف
شمًٛمح سمتٕمٞملم احل٤مصؾ قمغم دسمٚمقم ختّمص سمٕمد اإلضم٤مزة ُمٝمام يم٤من شم٘مدير ٟمج٤مطمف
ذم اإلضم٤مزة.
هذه اًم٘م٤مقمدة أشم٤مطم٧م ًمٜم٤م آطمتٗم٤مظ سم٠موًمئؽ اعمٝمٜمدؾملم ذيٓم٦م ٟمج٤مطمٝمؿ ذم اًمدسمٚمقم
سمت٘مدير ضمٞمدً .مذًمؽ اؾمتٙمٛمؾ سمرٟم٤مُم٩م اًمدورة سمام يٕم٤مدل سمرٟم٤مُم٩م دسمٚمق ٍم ًمديٜم٤م ،أُم٤م اًمذيـ
طمّمٚمقا قمغم هذا اًمدسمٚمقم ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز ،وهؿ مجٞم ًٕم٤م ُمـ احل٤مئزيـ شم٘مدير ضمٞمد،
ومٞمًتح٘مقن قمغم ٟمج٤مطمٝمؿ ذم اًمدسمٚمقم زي٤مد ًة ذم اًمراشم٥م اًمِمٝمري حتدِّ ده٤م إٟمٔمٛم٦مُ .مثؾ
ذًمؽ اشمٌع ًمتِمجٞمع اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًمٜمج٤مح ذم دورة ذم اعمٕمٚمقُمٞم٤مت (اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م).
ُمِمجٕم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم وًمٚمٛمريمز ،ومٙم٤من ُمـ اعم٘مرر أن
إن اشمٌ٤مع هذا إؾمٚمقب أقمٓمك ٟمت٤مئ٩م
ِّ
ُيت ٌع هذا إؾمٚمقب ذم مجٞمع دورات اًمتٕمٚمٞمؿ اعمًتٛمر ومٞمٕمٚمـ ُمع ُمققمد اًمدورة ،سمرٟم٤مجمٝم٤م
ودرضم٦م أمهٞمتٝم٤م ذم احلّمقل قمغم دسمٚمقم ،وطمٞم٤مزة ظمّم٤مئّمف اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م .وؾمٞم١مظمذ
شمقضمف اًمدورات اعمتٌٕم٦م ،وؾمٞمذيمر ذم اإلقمالن ُمقاصٗم٤مت اعمٕمٜمٞملم
طمتام شمٜم٤مؾمؼ ّ
سم٤محلًٌ٤من ً
أيْم٤م قمغم ُمتٌّٕمل اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م سمام يٜم٤مؾم٥م حمتقى
سم٤م ِّشمٌ٤مقمٝم٤م ،وؾمٞمٓمٌؼ هذا إؾمٚمقب ً
اًمدورات وُمًتقاه٤م.
وىمد ُٟم ِّٔمٛم٧م دورات شمدريٌٞم٦م ذم اًمتّمقير ٟمٔمٛمٝم٤م وأذف قمغم شمٜمٗمٞمذه٤م ىمتٞمٌ٦م اًمِمٝم٤ميب،
شمٓمقرت أهداومٝم٤م واشمًٕم٧م جم٤مٓهت٤م ُمع اًمٞم٤مسم٤من ،يمام اشمًٕم٧م جم٤مٓت اًمتدري٥م قم٤مُم ً٦م
وزم أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اعمخؼمي٦م ذم
ودظمٚم٧م ُمع اًمٞم٤مسم٤من شم٘م٤مٟم٤مت وشم٘مٜمٞم٤مت اعمٕم٤ميرة واعمٕم٤ميػم ،و ُأ ِ َ
خمتٚمػ جم٤مٓت اًمتدري٥م قمٜم٤مي ً٦م ظم٤مص٦م ،وم٠موومد سمٕمْمٝمؿ ٓؾمتٙمامل شمدريٌف وحتًٞمٜمف.
وذم ُمًػمة اعمٕمٝمد هذه ،اعمٛمتٚمئ٦م سم٤مًمتجديد واًمتٓمقرُ ،م٤م يٙمٗمل ًمٚمدًٓم٦م قمغم ٟمج٤مطمف
أيْم٤مً :
أوٓ،
وقمغم اؾمتٛمرار شمٓمقره .ويٛمٙمـ أن أىمٞمس ٟمج٤مح اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سمٓمري٘م٦م أظمرى ً
سمٜمج٤مح أـمره ذم دومع شم٘مدم ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ذًمؽ اًمت٘مدم اًمذي يٛمٙمـ
شمٚمٛمًف ذم ارشمٗم٤مع ُمًتقى اًمٌحقث واإلٟمج٤مز اًمذي شمؿ .وصم٤مٟم ًٞم٤م ،سم٤مٟمتِم٤مر هذه إـمر
ّ
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ودم٤موهب٤م ُمع طم٤مضم٤مت اًمٌٚمد ،ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أن أـمر اًمقـمـ اًمٕمٚمٞم٤م ذم اعمٕمٚمقُمٞم٤مت ٟمِم٠مت ذم
ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم قمغم وضمف اًمدىم٦م.
وم٘مد ىمدّ م اعمريمز واعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم طمتك قم٤مم  1110زه٤مء ُ ٪81مـ محٚم٦م اًمديمتقراه ذم
اعمٕمٚمقُمٞم٤مت ذم ؾمقري٦م ،وسم٤مدر إمم آهتامم هبذا آظمتّم٤مص وشمقمم إقمداد اعمٝمٜمدؾملم ومٞمف.
ه١مٓء هؿ اًمذيـ ىم٤مدوا شمٓمقير اعمٕمٚمقُمٞم٤مت واؾمتخداُمٝم٤م ذم ؾمقري٦م ذم اًمٕم٘مد إول ُمـ
هذا اًم٘مرن .وٓ يزاًمقن ذم ُمقىمع اًم٘مٞم٤مدة ،ؾمقاء ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أو ذم إقمامل اعمت٘مدُم٦م ذم
اًمقزارات واعم١مؾمً٤مت اًمٕم٤مُم٦م أو ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص.
إذا أقمٞمد اًمتً٤مؤل قمـ ُمدى ىمٞم٤مم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سم٤مًمدور اًمذي يمٜم٤م ٟمٜمتٔمره أو اًمذي
ُيم ِّٚمػ اًم٘مٞم٤مم سمف ،وم٤مجلقاب هق ٟمٕمؿ سم٤مًمت٠ميمٞمدً .م٘مد ىم٤مم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم سمذًمؽ ،وهق ٌ
أهؾ ٕن
ي٘مقم سمٛمٝم٤مم أظمرى ُمـ هذا اعمًتقى أو أقمغم.

 .1مع ادتؼدمني من الطالب لدخول ادعفد العايل
اًمٓمالب اًمراهمٌلم ذم آٟمتً٤مب إمم اعمٕمٝمد ُمع ذوهيؿ ُسمٕمٞمد إقمالن ٟمت٤مئ٩م
يمٜم٧م أًمت٘مل
َ
اًمٜمج٤مح ذم اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ويمٜم٧م أطمد ِّصمٝمؿ قمـ ُمًت٘مٌؾ اًمٓمالب اعمٜمتًٌلم ًمٚمٛمٕمٝمد
ً
اًمرواد ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
ىم٤مئال" :اهلدف
إؾم٤مد ًمٚمٛمٕمٝمد هق إقمداد اعمٝمٜمدؾملم ّ
ّ
واعمٕمٝمد ُي ِٕمدُّ هلؿ مجٞمع ذوط اًمٜمج٤مح سمد ًءا ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذي يٕمتٛمد قمغم إشم٘م٤من اًمٚمٖمتلم
اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م ،وقمغم شمٕمٚمٞم ٍؿ ُمـ ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م يمٗمرٟمً٤م،
ُمدرؾملم ومرٟمًٞملم ًمْمٌط اعمًتقى ،ومٞمِمؽمك ـمالسمٜم٤م ذم ُمً٤مسم٘م٤مت دظمقل
سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ِّ
ُمدارس اهلٜمدؾم٦م اًمٙمؼمى ،ويقومد اًمٜم٤مضمح ذم اعمً٤مسم٘م٦م إمم اعمدرؾم٦م اًمتل ٟمجح ومٞمٝم٤م.
سمٕمد طمّمقل اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمديمتقراه يٕملم سم٤مطم ًث٤م ذم اعمريمز ،وهي ِّٞمئ ًمف اعمريمز اًمقؾم٤مئؾ
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ خمتؼمات وُمراضمع ودوري٤مت ًمٞمت٤مسمع سمحقصمف ومٞمف قمغم أطمًـ وضمف .وهي ِّٞمئ ًمف
أيْم٤م اًمٌٞمئ٦م اعمقاشمٞم٦م اًمتل شمً٤مقمده قمغم آٟمٍماف ًمٚمٕمٚمؿ .وأريم٤من شمٚمؽ اًمٌٞمئ٦م
اعمريمز ً
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إؾم٤مؾمٞم٦مٌ ،
وشم٠مُملم صحل ضمٞمد ًمف وٕهشمف ،وؾمٙم ٌـ ُمٜم٤مؾم٥م
دظمؾ ؿمٝمري ُمٜم٤مؾم٥م،
ٌ
شمٚمٛمًف سمدىم٦م ،سم٤مًمتقضمف إمم
ً
أيْم٤م ،يدومع يمٚمٗمتف شم٘مًٞم ًٓم٤م ـمقيؾ إضمؾ ...وهذا ُم٤م يٛمٙمـ ّ
سمٕمض ُمـ ؾمٌؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ذم اعمريمزَ ٓ .ي ِٕمدُ اعمريمز اعمٜمتًٌلم إمم اعمٕمٝمد سم٤مًمٖمٜمك ،وًمٙمـ
ٍ
ُمرحي٦م هلؿ وٕههؿ ،وسمٙمؾ ُم٤م يروي شمٕم ّٓمِمٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ وًمإلسمداع".
يٕمدهؿ سمحٞم٤مة
ُّ
وأؾمتٝمؾ سمف يمؾ قم٤مم ُمقاقمٞمد اًمتًجٞمؾ ذم اعمٕمٝمد .يمؾ ُم٤م أىمقًمف
هذا ُم٤م يمٜم٧م أىمقًمف هلؿ
صحٞمح ،أؾمٝمر قمغم شمٜمٗمٞمذه سمدىم٦م وصدق واؾمت٘م٤مُم٦م ،ؾم٤مقمدين قمغم ذًمؽ إيامن اًمرئٞمس
ؿمخّم ًّٞم٤م سميورة دقمؿ اعمريمز وشمٓمقيره ،طمتك إين يمٜم٧م أعمس ُمٜمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من
شمِمجٞم ًٕم٤م واٟمدوم٤م ًقم٤م يتج٤موز هبام ـمٛمقطمل ذم اعمريمز.

مستؿر
 .7التعؾقم والبحث ،حتدّ يات وجتدّ ٌد
ّ
وطمري٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم
أطم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ ٕٟمٜمل أؿمٕمر
ُّ
طمري٦م اًمٗمٙمر ّ
سم٤محلري٦م ذم آوم٤مىمف اًمرطمٌ٦مّ ،
ّ
آوم٤مق اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أضمقب ؾمٝمقهل٤م اخلّمٌ٦م وؾمٝمقب ومٚمقاهت٤م وأهمقص ذم أقمامىمٝم٤م،
وُمٝمام أُمٕمٜم٧م ذم اًمٖمقص ٓ ،أدرك ًمٚمٗمٙمر طمدو ًدإ ،ن طمدود اعمٕمروم٦م ٓ حتدّ طمري٦م اًمٗمٙمر
سمؾ ّ
اًمٗمٙمر قمغم اًمتقؾمع .طمدوده٤م هل دقمقة ًمٚمتحدّ ي ،دقمقة ًمٚمٌح٨م قمـ
حت٨م اعمٕمروم ُ٦م
َ
احل٘مٞم٘م٦م ذم إقمامق ،ومٞمام وراء شمٚمؽ احلدود .إهن٤م حتدٍّ ًمدومع طمدود اعمٕمروم٦م وشمقؾمٞمع آوم٤مىمٝم٤م.
اعمت٘ميص ذم اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م أن
ًمـ ٟمدرك ُمٙم٤مُمـ احل٘مٞم٘م٦م ،وًمـ يٌٚمٖمٝم٤م اخلَ َٚمػ ،يٙمٗمل
ّ
يت٘مدم ،أن يت٘مدم ظمٓمقات ذم اًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م ،وىمد يٙمتٗمل إذا ُم٤م ظمٌم اًمْمٞم٤مع ،سمقوع َُمـ
ويًٛمل ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف وُم٤م أمجع قمٚمٞمف أُمث٤م ًُمف
خيٚمٗمف ذم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م قمغم ضم٤مدة اًمٓمريؼ،
ِّ
احل٘مٞم٘م َ٦م اعمٕم٤مسة أو احل٤مًمٞم٦م أو اعم١مىمت٦م ،وىمد يقومؼ ذم رؾمؿ ُمٕم٤ممل ُم٤م اشمْمح ًمف ُمـ اًمٓمريؼ.
ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أؿمٕمر سم٤مًمتحدّ ي ،حتدٍّ ذم ـمريؼ اًمٙمِمػ قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م ذم يمٞم٤مهن٤م
اعمٕمرذم اعمٕم٤مس ،اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م ًمٓم٤مًم٥م اعمٕمروم٦مً ،مٓمالسمٜم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت ،وشم٘مديٛمٝم٤م هلؿ قمغم
ٍ
ي٘مرهب٤م ُمـ أذه٤مهنؿ ويٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ ُم٤م أؿمٕمر سمف ُمـ ُمتٕم٦م اًمًػم ذم ـمريؼ اًمٙمِمػ قمـ
وضمف ّ
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قمٔمٛم٦م اًمٙمقن ذم سمٕمض ُم٤م ووح زم ُمـ اًمٓمريؼ ،وُمـ مج٤مل اًمٓمريؼ إمم احل٘مٞم٘م٦م ،وهذا
أطمس ذم ىمرارة ٟمٗمز سم٤مًمٖمٌٓم٦م شمٖمٛمرين وشمتًّؼ ُمع همٌٓم٦م ـماليب
حتدٍّ آظمر ،إذا ُم٤م ومزت ومٞمفّ ،
اًمتل شمرشمًؿ قمغم وضمقهٝمؿ وشمٜمٓمؼ هب٤م أومئدهتؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ ،إٟمف حتدٍّ ُمْم٤مقمػ ،ذم اًمٜمج٤مح
ومٞمف ؾمٕم٤مدة ُمْم٤مقمٗم٦م ،إٟمف اًمتٕمٚمٞمؿ .وذم اًمتٕمٚمٞمؿ أصٌ٧م ُمـ اًمٜمج٤مح ُم٤م يريض اًمٜمٗمس وُم٤م
أؾمٛمٕمٜمل رو٤م اًمٜم٤مس قمٜمف.
وأطم٥م اًمتحدي ومٞمف ،وم٤محلٞم٤مة حتدٍّ ُمًتٛمر ٓ هقادة ومٞمف ،يراوم٘مف دمدّ د
أطم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ
ُّ
ُّ
ُمًتٛمر .وذم اًمتحدي اًمذي دظمٚمتف ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سمٕمد قمقديت ُمـ سم٤مريس ُم٤م ي١ميمد ذًمؽ.
وُمتك شمقىمػ اًمتحدّ ي شمٗم٘مد احلٞم٤مة ُمٕمٜم٤مه٤م.
وُمـ ُمٔم٤مهر شم٘مديز ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ُم٤م ووٕم ُتف ذم ُمنموع ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اجل٤مُمٕم٤مت اًمذي
صدر ذم قم٤مم  ،0864وهق قمدم إقمٗم٤مء ؿم٤مهمكم اًمقفم٤مئػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلداري٦م يمٕمٛمٞمد اًمٙمٚمٞم٦م
ورئٞمس اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ .ويم٤من رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م ُمٕمٗمك ُمٜمف ،ويمذًمؽ يم٤من اًمقزراء
وأقمْم٤مء جمٚمس اًمِمٕم٥م ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس.
ُمًتٛمر جيٕمٚمٜمل دائؿ اًمتٕمٚمؼ
ًمدي وُم٤م يالزُمف ُمـ حتدٍّ دائؿ
إن طم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ وىمدؾمٞمتف ّ
ٍّ
سمف ،وم٤مؿمؽمـم٧م ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ ذم إٟمِم٤مء ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدارشمف
ٍ
ؾم٤مقم٤مت أؾمٌققم ًّٞم٤م سمال
أدرس أرسمع
اؾمتٛمراري
ً
قمْمقا ذم هٞمئ٦م اًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ّ
ُمٕم٤مرا إلدارة اعمريمز.
ُم٘م٤مسمؾً ،

أذيمر يقُم٤م يمٜم٧م أشمٗم٘مد ومٞمف اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،ويم٤من ٓ يزال ذم طمرُمف اعم١مىم٧م ،ذم ٍ
أسمٜمٞم٦م
ً
ٍ
ظمِمٌٞم٦م .وذم أصمٜم٤مء ُمروري وطمٞمدً ا سم٤مًم٘مرب ُمـ أطمد أسمٜمٞمتف ،ؾمٛمٕم٧م صقت اًمّمديؼ
درؾم٤م قمغم ـمالب أطمد اًمّمٗمقف ومٝم٤مضمٜمل اًمِمقق ًمٚمتدريس
اًمديمتقر صالح أمحد يٚم٘مل ً
ذم اعمٕمٝمد ،وه٤مضم٧م يب ذيمرى إي٤مم اًمتل مجٕمتٜم٤م ،أٟم٤م وصالح قمغم حتدي اًمتٕمٚمٞمؿ ،ويم٤مٟم٧م
دُمع احلٜملم ذم قمٞمٜمل
ُمـ ىمٌؾ ىمد مجٕمتٜم٤م قمغم ُم٘م٤مقمد اًمدرس ٟمتحدى اًمتٕم ّٚمؿ ،ومحج٥م ُ

ُمرارا.
َ
ووقح اًمٓمريؼ وشمٕمثرت ومٞمف ً
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٥م إ ّزم إؾمت٤مذ هم٤مروُمـ ًمٞمٛمقج اًمذي شمقمم اإلذاف قمغم اسمٜمل زي٤مد ذم
ويم٤من َيم َت َ
حتْمػم اًمديمتقراه ،يمت٥م إ ّزم يذ ِّيمرين سم٠مٟمف شمقمم ُمت٤مسمٕم٦م أسمح٤مصمل ذم حتْمػمه اًمديمتقراه،
صقرا قمام ىم٤مم سمف اؾمت ً
وضمقى.
وأرؾمؾ إ ّزم
ٙمامٓ ومزادين ذًمؽ ؿمق ًىم٤م ً
ً
إن أول ُم٤م حتدي٧م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمتٕمٚمٞمؿ ،يم٤من ومٝمؿ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٕمٛمؾ وإشم٘م٤من
شمٓمٌٞم٘مف ،ويم٤من ذًمؽ ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ،وومٞمف ـم ٌّ٘م٧م  -ذم اًمتخٓمٞمط واإلدارة -
ُم٤م ىمرأت وشمٕم ّٚمٛم٧م ومِم٤مريم٧م ذم ووع ُمنموع اخل ّٓم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلٛمً ّٞم٦م ذم قمٝمد اًمقطمدة،
وشم٤مسمٕم٧م شمٕمديٚمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،وهٞم٠مت عمنموع اخلٓم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلٛمً ّٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ،وأقمددت
سمٕمض أٟمٔمٛم٦م ُم٤م حيدصمف اعمجٚمس ُمـ اًمٚمج٤من ،يمٚمجٜم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمذري٦م.
وىمد شمٙمقن ضمذور أقمامزم اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمٚمٝم٤مٟ ،مِم٠مت ذم سمٞمئ٦م اعمجٚمس ،وشمرقمرقم٧م
ذم جل٤مٟمف ذم دُمِمؼ واًم٘م٤مهرة ،وٟمٛم٧م سمام أومدت ُمـ رؤى اًمًٙمرشمػم اًمٕم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح
إؾمامقمٞمؾ ،وُمـ ومِ ْٙمر ؾم٤مقمده إيٛمـ ُمّمٓمٗمك ـمٚمٌف وإظمالصٝمام .وٓ أؾمتٌٕمد اىمتٗم٤مء
أصمره٤م ذم أقمامزم ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإؾمؽماشمٞمجٞم٤مهت٤م.
أُم٤م اًمتحدّ ي ذم إٟمِم٤مء اعمريمز وم٘مد يم٤من ؿمديدً ا وخمتٚم ًٗم٤م قمـ حتدي٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمتل

ٍ
شمدري٥م دائ ٍؿ قمغم اًمتحدي٤مت ومٞمف ،يمتًٌٞمط
أًمِٗمتٝم٤م ،واًمتل أصٌح٧م ُمقوققم٤مت سمراُم٩م

قمرض (سمٞمٌ٤مرد) ًمٚمٛمٌدأ اًمث٤مين ذم اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ ،واًمت٠مؾمٞمس اًمري٤ميض ًمٚمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ
ًما(ضمٞمٚمز) ،واعمٞمٙم٤مٟمٞمؽ ًما(ٟٓمداو)...
ٍ
حقث ُمتٕمدد آظمتّم٤مص٤مت ومٝمذا حتدٍّ ضمديد وومريد ُمـ ٟمققمف ذم
أُم٤م إٟمِم٤مء ُمريمز سم
ؾم٧م ؾمٜمقات ،وىمد
اًمقـمـ ،وم٠مٟمِمئ يمام ذيمرت ذم اًمّمٗمح٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،ووىمٗم٧م سمٕمد ِّ
شمٓمقير ٍ
ٍ
يمٌػم يم٤من ذم ذهٜمل وحيت٤مج
ىم٤مئام ،أٟمٔمر ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ّشمقا ًىم٤م ًمتحدي
اؾمتقى سمٜمٞم٤مٟمف ً

شمٜمٗمٞمذه إمم أيمثر ُمـ ؾمٜمتلم ُمدة ُمٗمٕمقل ُمرؾمقم اًمتٕمٞملمُ ،
وم٠مطمجؿ قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف ًمئال أشمرك
ًمٖمػمي ُمً١موًمٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ.

يم٤من ذًمؽ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ،وذم ٍ
وىم٧م راج ومٞمف ؾمقق اًمدؾم٤مئس،
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وؾمدّ ت اعمٜم٤مومذ قمغم اًمتحدي٤مت ومٕمزوم٧م ٟمٗمز قمـ إدارة اعمريمز ،وأظمذت أرومع إمم
ُ
ٍ
شمٍمف
اًمرئٞمس اًمرضم٤مء شمٚمق اًمرضم٤مء ًم٘مٌقل اؾمت٘م٤مًمتل ُمـ إدارة اعمريمز يمٚمام ؾمٌٌٝم٤م ؾمقء
ٍ
أؾمٓمر ،ومػمده اًمرئٞمس ويًتقطمل ُمـ ىمٍم اًمٓمٚم٥م
ىمّمػما ذم قمدة
ُم٤م ،ويٙمقن ـمٚمٌل
ً
إؾمٌ٤مب ومٞم٠مُمر سم٢مصالطمٝم٤م.
أذيمر أن اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق ىمدوره ،شمٚم٘مك ذم قم٤مم  0865شمرؿمٞمحف ُمـ ىمٌؾ اعمدير
ومٛمر يب ُمقد ًقم٤م سمٕمد طمّمقًمف قمغم
اًمٕم٤مم ًمٚمٞمقٟمًٙمق عمٜمّم٥م ُمٕم٤مون اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٕمٚمقم ّ
ُمقاوم٘م٦م ُمٌدئٞم٦م قمغم إقمٗم٤مئف ُمـ ُمٜمّم٥م رئ٤مؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ .ظمرضم٧م ُمٕمف ُمقد ًقم٤م ً
ىم٤مئال
ًمف ،يمٞمػ أُمٙمٜمؽ احلّمقل قمغم اعمقاوم٘م٦م وم٠مضم٤مب" :ي٤م قمٛمرو ًم٘مد أطمًٜم٧م اًمدظمقل
وم٠مطمًـ اخلروج(.!")1
وضم٤مءت شمًٛمٞمتل ُمـ اًمٚمجٜم٦م آضمتامقمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمألُمؿ اعمتحدة سمٜمٞمقيقرك،
قمْمقا ذم اًمٚمجٜم٦م آؾمتِم٤مري٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ويم٤من قمغم رأس ُمٝم٤مُمٝم٤م
ً
ذم شمٚمؽ إي٤مم اًمتحْمػم عم١ممتر إُمؿ اعمتحدة ًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م،
اًمذي اٟمٕم٘مد ذم ومٞمٞمٜمّ٤م ذم صٞمػ قم٤مم  .0868واضمتٛمع أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م آؾمتِم٤مري٦م اًمٕمرب
ذم سمػموت ذم ُمٜمٔمٛم٦م اإليًٙمقا ًمٚمتداول ذم اإلقمداد عم١ممتر ومٞمٞمٜمّ٤م ،واًمت٘مٞم٧م ذم شمٚمؽ
ً
ُمً١موٓ ذم اعمٜمٔمٛم٦م قمـ ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م
آضمتامقم٤مت ظمػم اًمديـ طمًٞم٥م اًمذي يم٤من
قمٛمـ حيؾ
واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ويم٤من يٕمدّ ًمت٠مؾمٞمس ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،ويٌح٨م ّ
حمٚمف ذم اعمٜمٔمٛم٦م ،ومحدصمٜمل ذم ظمت٤مم شمٚمؽ آضمتامقم٤مت قمـ قمزُمف شمرك اعمٜمٔمٛم٦م ذم هن٤مي٦م قم٤مم
 0867وؿمجٕمٜمل ًمؽمؿمٞمحل ًمٚمحٚمقل حمٚمف ومٞمٝم٤م.

أقمجٌٜمل ذم ظمػم اًمديـ طمًٞم٥م ذم شمٚمؽ آضمتامقم٤مت قمزُمف قمغم اًمدظمقل ذم حتدٍّ ٍ
ومريد

ذم ٟمققمف وىمد يٙمقن اؾمتٕمدادي اًمٜمٗمز ًمٚمتحدي زادين إقمج٤م ًسم٤م سمف .رأي٧م ذم اًمٕمرض
ومرص ً٦م ًمٚمدظمقل ذم حتدٍّ ضمديد ـم٤معم٤م أهمٚمؼ ذم اعمريمز هذا اًمٌ٤مب.
( – )0يمٚمٛم٦م ىمٞمٚم٧م ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٕمد دظمقًمف قمغم ص٤مطم٥م ُمٍم ىمٌؾ ومتحٝم٤م.
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قمدت إمم دُمِمؼ وأٟم٤م أومٙمر ذم هذا اًمٕمرضّ ،
وًمٕمكم "أطمًـ اخلروج" ومٞمف .سمٕمد قمدة
أؾم٤مسمٞمع ُمـ اضمتامقم٤مت سمػموت أو أىمؾ ،ضم٤مءشمٜمل ذم صٌٞمح٦م أطمد شمٚمؽ إي٤مم ،أٟمً٦م
قم٤ميدة ص٤ميغ ،ويم٤مٟم٧م ُمً١موًم٦م قمـ اًمتٕم٤مون اًمٕمٚمٛمل ،حتٛمؾ ُمٖمٚم ًٗم٤م وهل شمت٘مٓمع ُمـ
اًمٖمٞمظ ،وم٤مىمؽمسم٧م ُمٜمل ىم٤مئٚم ً٦م إهنؿ ذم اعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م اًمٞمقٟمًٙمق يٕمروقن قمٚمٞمؽ
ٍ
ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٌحريـ شمتقمم إدارهت٤م ،أٓ يٕمٚمٛمقن
وفم٤مئٗمٝمؿ ،يٕمروقن قمٚمٞمؽ أن إٟمِم٤مء
أٟمؽ هٜم٤م أيمؼم ُمـ مجٞمع وفم٤مئٗمٝمؿ ،إهنؿ أهمٌٞم٤مء.
أظمذت ُمٜمٝم٤م اعمٖم ّٚمػ وىمٚما٧م هلا٤م قمٚمٞمٜما٤م أن ٟمرؾماؾ إًماٞمٝمؿ ر ّدٟما٤مً .م٘ماد هرت سمٛمقىماع
أيْم٤م  ،إٟماف سما٤مب اًمتحادي٤مت ىماد وماتح
اعمريمز ذم ٟمٗمقس اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمف ،وهرت سم٤مًمٕمرض ً
ٍ
ضم٤مُمٕم٦م ُمقوق ٌع ضمديد وُمٕمف حتدٍّ ضمديد ،وم٠مهقما٧م ًمٚم٘ما٤مء سمٕماض
قمغم ُمٍماقمٞمف وم٢مٟمِم٤مء
ُمًاق هم٤مت ىمٌاقل اًمٕمارض :وما٤معمريمز ىماد
يمٌ٤مر اعمً١موًملم قمـ اعمريماز ،وـمرطما٧م قمٚماٞمٝمؿ
ِّ
ؾماقري
اؾمت٘مر يمٞم٤مٟمف احل٤مزم وومٞمف قمدد ُمـ اًمزُمالء اًمذيـ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمت٤مسمٕم٦م إدارشماف ،وىمٞما٤مم
ٍّ
ٍ
ضم٤مُمٕم٦م ذم اخلٚمٞم٩م قمرض ُمٝمؿ ًمًقري٦م ،ىمد ٓ يتٙمرر ذم ُمدى ُمٜمٔمقر ُمـ اًمزُمـ،
سم٢مٟمِم٤مء
ٍ
ٍ
اعمٕمقل قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اعمقوقع ،وأؿم٤مروا قمكم سم٤مًمٙمت٤مسما٦م
ٟم٘م٤مش
وسمٕمد
ـمقيؾ أُمٙمـ إىمٜم٤مع ّ
إمم اًمرئٞمس.
يمتٌ٧م إمم اًمرئٞمس وأقمدت ذيمر ُمًقهم٤ميت اًمثالصم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م :اؾمت٘مرار اعمريمز،
ووضمقد ُمـ ُّ
حيؾ ِّ
ؾمقري ذم
وذيمرت أؾمامء سمٕمْمٝمؿ) ،وأن وضمقد
حمكم ومٞمف ُمـ اًمزُمالء (
ُ
ٍّ
شمٗمقت ،صمؿ إن اًمٞمقٟمًٙمق شمتٙمٗمؾ
اخلٚمٞم٩م يٜمِمئ ضم٤مُمٕم ً٦م ومٞمف ويديره٤م ،ومرص٦م ٟم٤مدرة ٓ ّ
سمٛمٕم٤مجل٦م زوضمتل واسمٜمل اعمريْملم.
ٍ
سمٛمٝمٛم٦م ًمٚمٛمريمز إمم سم٤مريس ّ
ىمرارا ذم
أرؾمٚم٧م اًمٙمت٤مب وؾم٤مومرت
ُ
ًمٕمؾ اًمرئٞمس يتخذ ً
همٞم٤ميب .سمٕمد زه٤مء قمنمة أي٤مم قمدت إمم دُمِمؼ وذقم٧م أؾم٠مل قمـ ُمّمػم يمت٤ميب ،صمؿ
قمٚمٛم٧م أن اًمرئٞمس ىمرأ اًمٙمت٤مب ومل يقاومؼ قمغم ىمٌقزم اًمٕمرض ووقمد سمٛمٕم٤مجل٦م زوضمتل
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ؾمقري ضم٤مُمٕم ً٦م ذم
واسمٜمل ُمٕم٤مجل ً٦م يم٤مُمٚم٦م ،ويرى أن سم٘م٤مئل ذم إدارة اعمريمز أهؿ ُمـ إٟمِم٤مء
ٍّ
شمٙمريام .وأظمذت أقمدّ ًمٚمنموع ذم
اخلٚمٞم٩م وإدارهت٤م .ومنرت سمت٘مديره اًمقوع واقمتؼمشمف
ً
ظمقض همامر اًمتحدي اًمذي يم٤من ذم ذهٜمل ،ويمٜم٧م أظمِمك إن ذقم٧م سمتٜمٗمٞمذه أّٓ يت٤مح زم
إٟمج٤مزه .أُم٤م سمٕمد ىمرار اًمرئٞمس إظمػم وم٠مٟم٤م ٍ
سم٤مق ذم إدارة اعمريمز إمم ُم٤م سمٕمد إٟمج٤مزه.
شمٓمقير ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ وحمتقاه ذم يمٚمٞمتل
وأُم٤م اًمتحدِّ ي اًمذي يم٤من ذم ذهٜمل ومٝمق
ُ
اًمٕمٚمقم واهلٜمدؾم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م .واًمتٓمقير اًمٕم٤مم أُمر خيص اجل٤مُمٕم٦م واًمقزارة
وهق ُمقوقع خيرج قمـ اهتامم اعمريمز .أُم٤م طم٤مضم٦م اعمريمز وم ُتًتقرم سمتٓمقير حمتقى سمراُم٩م
اًمري٤موٞم٤مت ًمٚمٗمٞمزي٤مئٞملم واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞملم ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ،وحمتقى سمراُم٩م اًمٗمٞمزي٤مء
واًمري٤موٞم٤مت ًمٚمٛمٝمٜمدؾملم.
سمدأ شمٓمٌٞمؼ اًمؼماُم٩م اعمٓمقرة ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمغم اًمٓمالب اًمذيـ ُقم ِّٞمٜمقا ذم اعمريمز وهؿ
ىمٚم٦م ،صمؿ ذم يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ىمٌؾ ىمرار اًمرئٞمس .أُم٤م سمٕمده ومٙم٤من
ومٚمدي اًمقىم٧م إلٟمج٤مزهً .م٘مد يم٤من هذا
اًمتحقل إمم إٟمِم٤مء اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ُمع اًمٗمرٟمًٞملم،
ّ
ً
ـمقيال.
أيْم٤م صمٛمرة ىمرار اًمرئٞمس أن أؾمتٛمر ذم إدارة اعمريمز زُمٜمً٤م
اًمتٓمقير اًمٓمٛمقح هق ً
ٍ
أؿمٝمر ُمـ قمرض اًمٞمقٟمًٙمق إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م اًمٌحريـ ،قمدت إمم اًمتٗمٙمػم
سمٕمد زه٤مء ؾمت٦م
ذم إوو٤مع اًمّمح ّٞم٦م ًمألهة ،ورأي٧م أن ُمت٤مسمٕم٦م شمٚمؽ إوو٤مع قمغم ٍ
ٟمحق ُُم ْر ٍ
ضٓ
يٛمٙمـ أن يتؿ سم٤مٓقمتامد قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمدوًم٦م وأطمٙم٤مم أٟمٔمٛمتٝم٤م اًمتل ؾمت٘مػ سمٛمح٤موٓت
ض ُم٤م قمٜمد طمدود 9أُم٤م إب ومال ِ
ُمر ٍ
شمقىمػ طمدو ٌد رضم٤م َءه سمِمٗم٤مء اسمٜمف ُمـ اعمرض.
ُمٕم٤مجل٦م َ
ٍ
سمٕمٛمؾ آظمر سمٕمد
ًمذًمؽ قمزُم٧م قمغم ُمت٤مسمٕم٦م حم٤موٓت إىمٜم٤مع اًمرئٞمس سميورة اًمتح٤مىمل
اعمقضمف إمم ـمالب اًمًٜمقات إظمػمة .إٓ
إٟمج٤مز ُمنموع شمٓمقير اًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م اعمتقاوع ّ
ُمٜمً ً٘م٤م
قمكم ذم هذا اًمٕم٤مم ( )0868إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م ىمٓمر ّ
أن اًمٞمقٟمًٙمق قم٤مدت وقمرو٧م ّ
ًمٚمٛمنموع ،ومٕمدت إمم اًمٕمرض قمغم اًمرئٞمس ،ومٙم٤من ضمقاسمف اًمرومض وشم٠ميمٞمد ُم٤م وقمد سمف ذم
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اعمرة اًمً٤مسم٘م٦م ،ومدومٕمٜمل ىمراره اجلديد دوم ًٕم٤م إمم ُمنموع إٟمِم٤مء اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم إذ مل يٕمد زم ٌ
أُمؾ
ّ
يمٌػم ًمٚمجٛمع سملم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
ًمالٟمٗمٙم٤مك ذم ُمًت٘مٌؾ ىمري٥م ،صمؿ إن إٟمِم٤مءه حتدٍّ
ٌ
واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ .واًمتحدي اًمٙمٌػم هق ذم ٟمج٤مح اًمتٜمًٞمؼ سملم هذه إهمراض اًمثالصم٦م
إو٤موم ً٦م إمم اًمٜمج٤مح ذم ٍّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م.
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املدرسة العربية للعلوو والتكيولوجيا
ذم هذه اًمٔمروف اًمتل هٞم٠مه٤م ىمرار اًمرئٞمس اٟمٍمف شمٗمٙمػمي يم ّٚمف إمم ُمِمٙمالت شمٓمقير
اعمريمز اعمراوم٘م٦م ًمت٘مدُمف .وذم ُم٘مدُم٦م هذه اعمِمٙمالت حتًلم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل عم٤م يرومده ُمـ
ضمذري ُأٟمِمئ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم
اًمٓم٤مىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م اًمتل اٟمتٝم٧م سم٤مقمتامد ُمنموع شمٓمقير
ٍّ
ًمٚم٘مٞم٤مم سمف.
أيْم٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ُّٚمؿ اعمًتٛمر ْيـ .إٟمف ُمنموع يِمٛمؾ
أُم٤م اعمنموع
اعمٙمٛمؾ ًمف ومٝمق ً
ِّ
شمٓمقير ُمٕم٤مرف اًمٌ٤مطمثلم ذم اعمًتجدّ ذم اًمتخّمّم٤مت اًمتل هتٛمٝمؿ ،واًمتل ُشم٘مدم ذم اًمٌالد
ٍ
شمقؾمع ُمٝم٤مم
اعمت٘مدُم٦م ذم ُم١ممترات قمٚمٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م أو ذم دورات ُمٙمثٗم٦م ...يمام يٛمٙمـ أن ّ
اعمنموع ومٞمِمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ُّٚمؿ اعمًتٛمر ْيـ سمجٛمٞمع وضمقهٝمام .وؾمٞمٙمقن اؾمتٞمٕم٤مب
ُمٞمًقرا سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ،واًمٌ٤مهظ ذم اعمنموع اًمٙمٚمٗم٦م
طم٤مضم٤مت اعمج٤مزيـ ومٞمف
ً
ً
ّ
وًمٕمكم أضمد ذم ومٞمٞمٜمّ٤م ُم٤م يٜمػم زم
وشمِمٖمٞمال وضمٝمدً ا هق اؾمتٞمٕم٤مب طم٤مضم٤مت اًمٌ٤مطمثلم،
ُم٤مًم ًّٞم٤م
اًمًٌٞمؾ إمم شمٜمٗمٞمذه.

ادممتر الدويل لتطبقؼات العؾم والتؽـولوجقا يف التـؿقة
قمكم واضم٥م آظمر ،هق اإلقمداد ًمٚمٛم١ممتر اًمدوزم ًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم
يم٤من ّ
اًمتٜمٛمٞم٦م ،اًمذي ؾمٞمٕم٘مد ذم قم٤مم  0868ذم ومٞمٞمٜمّ٤م .ويم٤مٟم٧م ىمد شمٕمددت اًمدقمقات اًمٕمرسمٞم٦م ذم
ٍ
يب ًمٜم٘مؾ
شمٚمؽ إي٤مم إلىم٤مُم٦م ُمريمز سمح٨م قمٚمٛمل وشمٓمقير شمٙمٜمقًمقضمل ،وإلىم٤مُم٦م
ُمريمز قمر ٍّ
شمقضمف إول إمم اًمٞمقٟمًٙمق ،و ُو ِّضمف أظمر إمم اإليًٙمقا ذم سمػموت.
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مّ .
َُمقل صٜمدوق اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٙمقي٧م ،دراؾم٦م ضمدوى ُمنموع اعمريمز
ٍ
وىمػ
اًمٕمريب ًمٜم٘مؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،وًم٘مد اقمتٛمدت اًمدراؾم٦م أؾمٚمقب إٟمِم٤مء اعمريمز قمغم
خيّمص ًمف ،ويًتخدم ريٕمف اًمًٜمقي ًمإلٟمٗم٤مق قمغم شمًٞمػم اعمريمز.
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يم٤من ُم٘مدار اًمقىمػ اًمت٠مؾمٞمز ذم اًمدراؾم٦م مخًٛمئ٦م ُمٚمٞمقن دوٓر ،وسمذًمؽ يتجٜم٥م
شمٚمؿ سمٌٕمض ُم١مؾمً٤مت اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
اعمريمز إزُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م اًمتل ّ
ٍ
ضمدل سملم ممثكم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م
قمامن وُم٤م ضمرى ومٞمف ُمـ
وٓ أزال أذيمر اضمتامقمٜم٤م ذم ّ
اًمت٠مؾمٞمز اًمٙمٌػم ،وُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف
اًمتل ؿم٤مريم٧م ذم آضمتامع طمقل يمٞمٗمٞم٦م شمقومػم اعمٌٚمغ
ّ
آضمتامع ُمـ ظمذٟٓمٜم٤م ذم هذا اعمنموع اًمذي َقمٚم٘م٧م قمٚمٞمف ُمرايمز اًمٌحقث اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمٞم٤مومٕم٦م
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طمديث٦م شمِم٤مرك شمٚمؽ اعمرايمز ومٞمٝم٤م.
قمرسمٞم٦م
قمٚمٛمٞم٦م
هنْم٦م
يمثػما ُمـ أُم٤مل ذم إرؾم٤مء ىمقاقمد
ً
واعمرايمز اًمٞم٤مومٕم٦م يم٤مٟم٧مُ :مريمز سمحقث اًمٙمقي٧م اًمذي أٟمِمئ ذم قم٤مم  ،0856وُمريمزٟم٤م
وىمد أٟمِمئ ذم قم٤مم  ،0858واجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مٕردن اًمتل ُأ ِّؾمً٧م ذم قم٤مم
 ،0861واعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمري٤مض اًمذي ُأ ِّؾمس ذم قم٤مم .0866
ٌ
اشمً٤مق ذم اًمٜم٘م٤مش وأؾم٤مًمٞمٌف سملم ُمريمزي سمحقث اًمٙمقي٧م وؾمقري٦م.
وؾم٤مد ذم آضمتامع
ٟمقىمش اعمنموع إول ،اًمذي اقمتٛمدشمف أُم٤مٟم٦م اجل٤مُمٕم٦م وادمٝم٧م سمف إمم اًمٞمقٟمًٙمق،
ٟمقىمش ذم ٍ
قمْمقا ومٞمٝم٤م ،ومل حيظ اعمنموع سم٤مًمدقمؿ اًمالزم ُمـ اجلٝم٤مت اعمٕمٜم ّٞم٦م
جلٜم٦م يمٜم٧م
ً
ًمتٜمٗمٞمذه وأظمٗم٘مٜم٤م ومٞمف وظمنٟم٤مه.
أُم٤م اًمث٤مين ومٞمت٠مًمػ ُمـ ضمزأيـ ،ظمنٟم٤م إول ُمٜمٝمام ،وهق اعمريمز اًمٕمريب ًمٜم٘مؾ
قمامن سم٤مٕردن يمام ذيمرت ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وشمقضمٝمٜم٤م
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ذم قمرض متقيٚمف قمرسم ًّٞم٤م ذم ّ
سم٤مجلزء اًمث٤مين ُمٜمف إمم اعم١ممتر سم٠مُمؾ طمّمقل سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م قمغم شمًٝمٞمالت ًمٜم٘مؾ
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ي٘مره٤م اعم١ممتر.
أُم٤م اعم١ممتر وم٘مد اٟمٕم٘مد ذم صٞمػ قم٤مم  0868ذم ومٞمٞمٜمّ٤م ،طميه ُمـ ؾمقري٦م وومد سمرئ٤مؾم٦م
وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم وقمْمقي٦م قمدد ُمـ اعمً١موًملم ويمٜم٧م ومٞمف .وطميه ُمـ
إُمؿ اعمتحدة ومريؼ ُمـ اًمؽمامج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإًمٞمٝم٤م ،وم٤مٟمتنمٟم٤م سملم اًمقومقد اًمٕمرسمٞم٦م
ٟمدقمقهؿ إلًم٘م٤مء يمٚمامهتؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٤مؾمتج٤مب يمثػم ُمٜمٝمؿ ًمٚمدقمقة 9ومٛمزق ُ
ممثؾ وومد
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اعمٖمرب يمٚمٛم َتف اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م وذع ذم إقم٤مدة يمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،أُم٤م ممثؾ اًمقومد
اًمًقداين  -وهق قمريب  -وم٠مسمك اًمرضمقع قمـ اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م ،ويم٤من إُمػم طمًـ
رئٞمس وومد إردن هق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ُمـ اًمٕمرب ،وسم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م.
اطمتدم اًمٜم٘م٤مش ذم اًمٚمج٤من ،وشمقطمدت وضمٝم٤مت ٟمٔمر سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م ذم ُمِمٙمٚم٦م
اًمت٘م٤مٟم٦م ،يمام شمقطمدت وضمٝم٤مت ٟمٔمر اًمٌالد اعمت٘مدُم٦م أو اًمِمامل ،طمتك اًمٌٚمدان آؿمؽمايمٞم٦م
يم٤مٟم٧م ذم اًمرأي ُمع اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م ودّ إسم٤مطم٦م ٟم٘مؾ اًمت٘م٤مٟم٦م سمال ذوط متٜمع ٟم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م،
ٍ
سمٕمض ذو ًـم٤م ىم٤مؾمٞم٦م...
وشمِمؽمط قمغم
ُمرة"،
وقمدٟم٤م ُمع سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م يمام ي٘م٤مل سمخ ّٗمل طمٜملم ،إٓ أٟمٜم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م " ّ
هل أٟمؽ ٓ شمُٕمٓمك ؿمٞم ًئ٤م إٓ إذا دومٕم٧م اًمثٛمـ.
أُم٤م اًمٌديؾ ومٞمج٥م أن ُشمًتٙمٛمؾ ُمٝم٤مم اعمريمز ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ّٚمؿ اعمًتٛمر ْيـ.
ٍ
هتٛمٜم٤م ذم اعمريمز،
ذًمؽ ٕٟمٜم٤م قم٤مٟمٞمٜم٤م صٕمقسم٦م ذم اًمٕمثقر قمغم ٟمدوات شمٕم٤مًم٩م اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ّ
وصٕمقسم ً٦م ذم إيٗم٤مد يمؾ ُمـ هيٛمٝمؿ ُمقوقع اًمٜمدوة أو طمٚم٘م٦م اًمٌح٨م.
واؾمت٘مر ذم ذهٜمل إىم٤مُم٦م اًمٜمدوات أو طمٚم٘م٤مت اًمٌح٨م ذم ُمقوققم٤مت شمٜم٤مؾمٌٜم٤مٟ ،مدقمق
اعمختّملم اًمدوًمٞملم ذم ُمقوققم٤مهت٤م ،وؾمٜمجد قمد ًدا ُمـ ه١مٓء
ًمٚمٛمح٤مضة ومٞمٝم٤م ظمػمة
ّ
يرطم٥م سم٤مًمدقمقة ويٚمٌٞمٝم٤م ،إذ شمتٞمح ًمف اًمتٚمٌٞم٦م زي٤مر ًة ؾمٞم٤مطمٞم ً٦م ذم ٍ
سمٚمد ؾمٞم٤مطمل وذم وٞم٤موم٦م
ّ
اعمريمز اًمتل شمِمٛمؾ سمٓم٤مىم٦م اًمًٗمر سم٤مًمٓم٤مئرة.
ظمّمص هلؿ ،يًتٗمنون ومٞمف قمـ اًمٖم٤مُمض
ذم هذه احلٚم٘م٤مت جيد سم٤مطمثقٟم٤م اًمقىم٧م ىمد ّ
وقمام يدور ذم أذه٤مهنؿ طمقهل٤م .ويم٤من يزورٟم٤م ذم هذه إصمٜم٤مء اًمزُمٞمؾ
ذم اعمح٤مضات ّ
اًمديمتقر حمٛمد قمكم اًمٕمٛمر يمٚمام ضم٤مء ُمـ اًمٙمقي٧م ًمزي٤مرة ذويف.
واًمديمتقر اًمٕمٛمر أؾمت٤مذ سم٤مطم٨م ذم ُمريمز سمحقث اًمٙمقي٧م وضم٤مُمٕمتٝم٤م ،ويمٜم٤م ٟمتداول
ُمٕمف اًمرأي ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،يمٛمنموع اًمّمٜمدوق اًمٕمريب ًمٜم٘مؾ
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وشمٓمرق سمٜم٤م احلدي٨م ذم إطمدى زي٤مراشمف إمم طمٚم٘م٤مت اًمٌح٨م أو اًمٜمدوات
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م.
ّ
اًمتل يٛمٙمـ شمقضمٞمف ٍّ
يمؾ ُمٜمٝم٤م إمم ُمقوق ٍع حئمك سم٤مهتامم اًمٕمديد ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،ومالىمك
أيْم٤م ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل َشمٚم٘مك ُمـ ُمريمز سمحقث اًمٙمقي٧م
اعمقوقع ُمٜمف دم٤مو ًسم٤م ،ويم٤من ً
ظم٤مص٤م ،ووقمد سمٓمرح اًمتٕم٤مون ومٞمف ُمٕمٜم٤م قمغم ُمريمز سمحقث اًمٙمقي٧م.
اهتام ًُم٤م ً
مل شمٙمـ ًم٘م٤مءاشمٜم٤م عمٜم٤مىمِم٦م سمٜمقد اشمٗم٤مق وشمقصمٞمؼ ُم٤م شمٜمتٝمل إًمٞمف اًمٚم٘م٤مءات ،سمؾ يم٤مٟم٧م
قمامن قمغم ُمنموع اعمريمز
ًمٚمتٕم٤مرف .وسمٗمْمؾ هذا اًمتٕم٤مرف واشمً٤مق أومٙم٤مرٟم٤م ذم ًم٘م٤مءات ّ
اًمٕمريب ًمٜم٘مؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،زاد شمٕمٚم٘مٜم٤م سم٤مًمتٕم٤مون.
قمام يدور ذم أذه٤مٟمٜم٤م قمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ
ًم٘مد ًم٘مٞمٜم٤م ذم ُمريمز سمحقث اًمٙمقي٧م صقر ًة ّ
واًمتٕم ّٚمؿ اعمًتٛمريـ وٓؾمٞمام قمـ اًمٜمدوات وطمٚم٘م٤مت اًمٌح٨م ًمٚمٌ٤مطمثلم .ومتؿ آشمٗم٤مق
واىمؽمطم٧م شمًٛمٞم٦م اجلٝم٤مز اًمذي ؾمتقيمؾ إًمٞمف هذه اعمٝمٛم٦م "اعمدرؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
سمًٝمقًم٦م
ُ
اًمّمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م" ،و ُد ِّؿمٜم٧م اعمدرؾم٦م ذم ومٜمدق سمٚمقدان ذم ؿمٝمر متقز ؾمٜم٦م
ٍ
ٍ
وـمٞمدة
صٚم٦م
 ،0867ويم٤من ُمقوقع احلٚم٘م٦م (إًمٙمؽموٟمٞم٤مت اجلًؿ اًمّمٚم٥م) ،وهق قمغم
سمٛمنموع اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ُمنموع شمٓمقير اًمدراؾم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمذي يمٜم٧م أؾمٕمك
ًمتٜمٗمٞمذه سمٕمد قمقديت ُمـ سم٤مريس ؾمٜم٦م .0861
وذم ومٜمدق سمٚمقدان ذقمٜم٤م أٟم٤م وقمدٟم٤من ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمدير اًمٕم٤مم عمريمز سمحقث
اًمٙمقي٧م وحمٛمد قمكم اًمٕمٛمر وحمٛمد ُمراي٤ميت ٟمْمع ظمٓمقط ُمًت٘مٌؾ هذه اعمدرؾم٦م ذم وه٩م
ُم٘مر دائؿ ومقق سمٚمقدان ذم
اًمٜمج٤مح اًمذي أص٤مسمتف ذم اومتت٤مطمٝم٤م ،وم٤مؾمت٘مر اًمرأي قمغم إٟمِم٤مء ٍّ
أقم٤مزم اجلٌؾ ،سمٕمٞمدً ا قمـ صخ٥م اًمٜم٤مس ذم اًمّمٞمػ ،وقمغم ٍ
رىمٕم٦م ُمـ إرض ُم٘مٌقًم٦م اًمثٛمـ
ي٘مدُمٝم٤م اعمريمز ًمتٙمقن ُم٘مر اعمدرؾم٦م ،و ُشم ٌْٜمك سمتٛمقيؾ ُمـ اعمدرؾم٦م اًمتل يِم٤مرك ذم متقيٚمٝم٤م
اعم١مؾمًقن سم٤مًمتً٤موي.
ِّ
ؾمػما قمغم إىمدام ومٜم٤مل ُمقاوم٘م٦م اجلٛمٞمع ويم٤من
اؾمتٙمِمٗمٜم٤م اعمقىمع اعم٘مؽمح يقم اجلٛمٕم٦م ً
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اعم١مؾمًقن صمالصم٦م وم٘مطُ ،مريمز سمحقث اًمٙمقي٧م وضم٤مُمٕمتٝم٤م وُمريمز سمحقصمٜم٤م ً
ممثال سم٤معمٕمٝمد
ِّ
اًمٕم٤مزم ،اًمذي يتقمم يمؾ أوضمف اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ّٚمؿ.
وم٤معم٘مر هق ُم٘مر إدارة اعمدرؾم٦م وُم٘مر طمٚم٘م٤مهت٤م
يمٜم٤م ٟمًتٌؼ اًمزُمـ ذم اًمتخٓمٞمط عمدرؾمتٜم٤م،
ّ
وأٟمِمٓمتٝم٤م اًمدائٛم٦م إظمرى ،وٓ جيقز ،سمٕمدُم٤م رأيٜم٤مه ُمـ ٟمج٤مح طمٚم٘متٝم٤م إومم ،اىمتّم٤مر
ٍ
ٍ
ىمٚمٞمٚم٦م واًمتل ي٘ميض اًمقاضم٥م سمٕم٘مده٤م أيٜمام شمقومر ًمٜم٤م ذًمؽ ذم
طمٚم٘م٤مت
أٟمِمٓمتٝم٤م اًمًٜمقي٦م قمغم
اًمقـمـ اًمٕمريب.
ٍ
دومٕمٜم٤م اٟمت٘م٤مء ُمقىمع اعم٘مر ذم ٍ
مجٞمٚم٦م ه٤مدئ٦م إمم ضمٕمٚمٝم٤م ُمٙم٤م ًٟم٤م ٓؾمتجامم اًمٌ٤مطمثلم
سم٘مٕم٦م
َ
ّ
ُ
وٟٓم٘مٓم٤مقمٝمؿ ًمٚمتٗمٙمػم واًمٙمت٤مسم٦م .وشمقصٚمٜم٤م إمم ووع اخلٓمقط اًمٙمؼمى عمًت٘مٌؾ اعمدرؾم٦م:
ٍ
ٍ
ُم٘مر ٍ
ودورات ذم
سمح٨م ومٞمام ٓ شمتج٤موز ُمدة احلٚم٘م٦م أؾمٌققملم،
ات شمّمٚمح إلىم٤مُم٦م طمٚم٘م٤مت
ّ
شمدريٌل أـمقل ،يمام شمّمٚمح ُمٜمتج ًٕم٤م ٓؾمتجامم اًمٌ٤مطمثلم وًمتٜمًٞمؼ أومٙم٤مرهؿ ويمت٤مسم٦م
سمرٟم٤مُم٩م
ٍّ
شم٘م٤مريرهؿ وُم١مًمٗم٤مهتؿ .ورأ ْيٜم٤م شمٕمديؾ اؾمؿ اعمدرؾم٦م سمام يٜم٤مؾم٥م قم٘مد طمٚم٘م٤مهت٤م ذم مجٞمع
أوىم٤مت اًمًٜم٦م وومّمقهل٤م وم٠مصٌح اؾمٛمٝم٤م "اعمدرؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م".
ُقم٘مدت ذم ؾمٜم٦م  0872طمٚم٘م ٌ٦م سمٕمٜمقان "اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وُمٕم٤مجل٦م اإلؿم٤مرة
رواضم٤م وشمرطمٞم ًٌ٤م .وقمٜمدُم٤م ىمررت إدارة اعمدرؾم٦م
واعمٕمٚمقُم٤مت" ذم اعمٖمرب ،ومالىم٧م ومٞمف
ً
ٍ
شمقؾمٞمع اًمتجرسم٦م وقم٘مد طمٚم٘م٤مت أظمرى ذم ٍ
قمرسمٞم٦م أظمرى ٓىم٧م سمٕمض اعمّم٤مقم٥م ذم
سمالد
ٍ
ٍ
ومرقمٞم٦م ذم ُمثؾ أطمد
ُم٘مرات
إجي٤مد اعمْمٞمػ ،ومٕمٛمدٟم٤م إمم شمٕمديؾ رؤيتٜم٤م اًمً٤مسم٘م٦م سم٢مٟمِم٤مء قمدة
اًمٌٚمدان اعمٖم٤مرسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واخلٚمٞمجٞم٦م واًمٕمراق واًمًقدان أو ُمٍم إو٤موم٦م إمم اًمٌٚمديـ
اعم١مؾمًلم ؾمقري٦م واًمٙمقي٧م.
اًمتقزع ذم خمتٚمػ إىم٤مًمٞمؿ سمٜمنم ؾمٞم٤مؾم٦م اعمدرؾم٦م ذم اعمٕمروم٦م واًمتٕمٚمؿ
َؾم َٛم َح هذا
ّ
واًمتٕمٚمٞمؿ اعمًتٛمريـ ،وسمت٘م٤مرب اعمث٘مٗملم اًمٕمرب ذم اًمتٗمٙمػم ،أو سم٤مٕطمرى سمٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ
ٍ
قمدد أيمؼم ُمـ
شمٗمٙمػما وشمٓم ّٚم ًٕم٤م ومتٝمٞمدً ا ًمتٕم٤موهنؿ .و َؾم َٛم َح يمذًمؽ سمٛمِم٤مريم٦م
سمٕمْم٤م،
ً
ً
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اًمٕمٚمٛمٞملم ذم اعم٘مرات اًم٘مريٌ٦م ُمٜمٝمؿ ٟٓمخٗم٤مض ٟمٗم٘م٤مت اًمقصقل إمم ُمٙم٤من اٟمٕم٘م٤مده٤م.
اعم١مؾمًلم هٞمئ٤مت أظمرى ذم اًمٙمقي٧م وؾمقري٦م.
واٟمْمؿ إمم ِّ
ً٤مت اًمًقري٦م اًمٕم٥م َء وطمده٤م ،وسم٘مل اؾمؿ
صمؿ يم٤مٟم٧م حمٜم٦م اًمٙمقي٧م ،ومحٛمٚم٧م اعم١مؾم ُ
اًمٙمقي٧م ذم اعمدرؾم٦م وٟمدواهت٤م إمم ضم٤مٟم٥م اؾمؿ ؾمقري٦م إمم أن شمٕم٤موم٧م اًمٙمقي٧م ،ومجددت
اعمدرؾم٦م محٚمتٝم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتقؾمٕم ّٞم٦م 9ومٕم٘مدت قمدة طمٚم٘م٤مت ذم ًمٌٜم٤من وىمٓمر وُمٍم
واًمٌحريـ ،واٟمْمؿ ًمٌٜم٤من (سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م واعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م) إمم
اعم١مؾمًلم ،واطمتٗمٚم٧م اعمدرؾم٦م سمٛمرور رسمع ٍ
ىمرن قمغم شم٠مؾمٞمًٝم٤م ذم دُمِمؼ ذم يم٤مٟمقن إول
ُمـ قم٤مم  ،1112وىمد أىم٤مُم٧م ُمٜمذ شمدؿمٞمٜمٝم٤م طمتك هذا آطمتٗم٤مل ؾمتلم طمٚم٘م٦م ،طم٤مض ومٞمٝم٤م
حم٤مضا دوًم ًّٞم٤م وطميه٤م زه٤مء  2111سم٤مطم٨م.
أيمثر ُمـ 141
ً
ٍ
وحترُمٝم٤م .إهن٤م
ىمد شمٙمقن اعمدرؾم٦م أول ُم١مؾمً٦م ذم اًمقـمـ شمرومض اًمدقم٤مي٦م وحت٤مرهب٤م ِّ
ٍ
ٍ
وم٤مرهم٦م شمٕمقد قمغم اعم١مؾمً٦م
دقم٤مي٦م
واًمتقضمف إمم
ختِمك آٟمحراف سم٤مًمدقم٤مي٦م قمـ أهداومٝم٤م
ُّ
سم٤مًمقسم٤مل.
ًمذًمؽ ضمٕمٚم٧م اعمدرؾم ُ٦م اًمدقمق َة حلْمقر طمٚم٘م٤مهت٤م ُم٘مّمقر ًة قمغم اعمِم٤مريملم اًمذيـ
يِم٤مريمقن ذم احلٚم٘م٦م سمتامُمٝم٤م .و ُضمٕمٚم٧م اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ ظم٤مرج سمٚمدَ ي اعم١مؾمًلم اًمٙمقي٧م
أيْم٤م شمٕمٌػم قمـ أمهٞمتٝم٤م وىمٞمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م.
وؾمقري٦م ُم٘م٤مسمؾ رؾمؿ ُم٤مزم ،وذم ذًمؽ ً
وشم١مضم٩م اًمِمقق اًمدوملم ذم صدور
إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ،وم٢من اعمدرؾم٦م شمثػم اًمٕمقاـمػ
ّ
اًمٕمٚمامء اعمٖمؽمسملم اًمٕمرب 9يمجقرج طمداد اًمذي اٟمدومع قمغم دىم٤مت اًمٓمٌؾ إمم طمٚم٘م٦م اًمدسمٙم٦م
اًمتل يم٤من ٓ يزال يت٘مٜمٝم٤م ،وىمد ؿمج٤مه صقت ؾمٛمػمة شمقومٞمؼ .أُم٤م ضمقن خمّقل اًمذي طم ّـ إمم
ُمٕمؼما قمـ اُمتٜم٤مٟمف وهوره ،ادقمقين
ذويف ذم ًمٌٜم٤من ،ومٜمٔمؿ ًمف اعمريمز زي٤مرهتؿ ،وم٘م٤مل ِّ ً
وؾم٠ميمقن ؾمٕمٞمدً ا سمتٚمٌٞم٦م اًمدقمقة واًمقوم٤مء سمجٛمٞمع آًمتزاُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٓمٚمٌقن ،أٟم٤م
ومجٞمع زُمالئل ذم اعمٝمجر .وهذا ُم٤م أيمده أهمٚم٥م اًمٕمٚمامء أظمريـ قمغم اظمتالف سمٚمداهنؿ.
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٥م ًمٚمٛمِم٤مريملم قمٚمٛم ًّٞم٤م واضمتامقم ًّٞم٤م ،وهل ًمٚمٌ٤مطمثلم اًمٕمرب ُمدرؾم ُ٦م
إهن٤م طم ًّ٘م٤م ُمٚمت ً٘مك حمٌ ٌ
وشمٗمرغ ًمٚمٙمت٤مسم٦م ،وشمٗم٤مقمؾ ُمع اًمٕمٚمامء واًمٌ٤مطمثلم.
شمٕمٚمٞمؿ وشمدري٥م وسمح٨م ،وُمٜمتجع اؾمتجامم ُّ
شم٘مؿ قمغم اشمٗم٤مق
واعمدرؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٛمقذج ومريد ًمٚمتٕم٤مون اًمٕمٚمٛمل ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،مل ْ
سملم دوًمتلم ،سمؾ قمغم اشمٗم٤مق سملم ُم١مؾمًتلم ذم دوًمتلم قمرسم ّٞمتلم.
إضمٝم٤مو٤م ُٔم٤مل اًمٕمٚمٛمٞملم
إن إضمٝم٤مض ُمنموع اعمريمز اًمٕمريب ًمٜم٘مؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يم٤من
ً
شمٕمٌػما قمـ صمقرهتؿ
ذم ُمرايمز اًمٌحقث اًمٞم٤مومٕم٦م اًمتل شم٠مؾمً٧م سمٕمد طمرب طمزيران،
ً
ورومْمٝمؿ اهلزيٛم٦م اًمتل أريد إحل٤مىمٝم٤م هبؿ ،وم٤مٟمدومع ُمريمزا سمحقث اًمٙمقي٧م وؾمقري٦م إمم ٟمٌذ
إؾمٚمقب اعمتٌع ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمذي يًتٚمزم ضورة اخت٤مذ اًم٘مرار سمٛمقاوم٘م٦م
إيمثري٦م ،وهق ُم٤م يٕمٓمؾ شمٜمٗمٞمذ يمثػم ُمـ اعمنموقم٤مت اهل٤مُم٦م ،يمٛمريمز ٟم٘مؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م.
وشمؿ آشمٗم٤مق قمغم إٟمِم٤مء اعمدرؾم٦م ،ودقمقة ُمرايمز اًمٌحقث اًمٕمرسمٞم٦م ًمالٟمْمامم إمم
اعم١مؾم ًَ ْلم اًمٙمقي٧م وؾمقري٦م ،واعمِم٤مريم٦م ذم اًمت٠مؾمٞمس وذم أٟمِمٓمتٝم٤م وإدارهت٤م.
اًمٌٚمدَ ْيـ
ِّ
ويٌ٘مك قمغم اعمدرؾم٦م وقمغم هٞمئ٦م اإلذاف قمٚمٞمٝم٤م ،اًمٜمٔمر ذم أهداومٝم٤م وذم أؾمٚمقب قمٛمٚمٝم٤م،
وُمدى ُم٤م شمٚم٘م٤مه ُمـ رو٤م اًمٌ٤مطمثلم قمٜمٝمام وقمـ شمٓمقرمه٤م ،ومٝمؿ اًمذيـ ي٘مدِّ رون اًمٜمج٤مح،
وهل ىمد أٟمِمئ٧م هلؿ ،وحلٗمز اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب.
ومٙمرا وأؾمٚمق ًسم٤م وشم٠مًم ً٘م٤م.
وًمـ شمٌ٘مك اعمدرؾم٦م إٓ إذا اؾمتٛمر شم٘مدُمٝم٤م ،واؾمتٛمر دمدده٤م ً
ٍ
وًم٘مد ىم٤مُم٧م إدارة اعمدرؾم٦م ،سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م ُمرور رسمع ٍ
سمدراؾم٦م ىم ّٞمٛم٧م ومٞمٝم٤م
ىمرن قمغم شم٠مؾمٞمًٝم٤م
ٍ
ُم١مذات اظمتػمت ًمٚمٛمًت٘مٌؾ .أقمت٘مد أن قمٚمٞمٜم٤م أن
أداءه٤م واؾمتنموم٧م ُمًت٘مٌٚمٝم٤م وومؼ
ٟمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ اعم١مذات ضمذر ًّي٤م.
واعمدرؾم٦م هل اعمٜمتجع اًمذي َوٛمٜم٤م ُمٜمذ يقم شم٠مؾمٞمًٝم٤م ،وؾمتٌ٘مك شمْمؿ ؿمت٤مشمٜم٤م ،ودمٛمع
أومٙم٤مرٟم٤م ،وشم١مرخ شمٓمقره٤م وشمرقمك شمٜمِمئ٦م اعمًتجد ومٞمٝم٤م ،وشمدومٕمف ذم ـمريؼ ديٛمقُم٦م اًمتجدّ د،
وم٢مذا ُم٤م ؿم٤مخ ُذ ِّيمرت سمروائع ُم٤م ُىمدِّ م ًمٌٜم٤مء اًمٗمٙمر اًمٕمريب وُمدارج إسمداقمف.
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حم٤مضا
ومٗمل طمٚم٘م٦م شمنميـ اًمث٤مين ُمـ قم٤مم  ،0872دقمل إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل قمٌد اًمرمحـ
ً
ذم احلٚم٘م٦م اًمتل يم٤من قمٜمقاهن٤م "شمقـملم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب" ،ومٚم ٌّك اًمدقمقة.
وإسمراهٞمؿ طمٚمٛمل قمٌد اًمرمحـ يم٤من ٟمجؿ ُمٍم اًمذي ىمدُمتف ذم اومتت٤مح أؾمٌقع اًمٕمٚمؿ إول،
أيْم٤م ذم قمٝمد اًمقطمدة ،ومٙم٤من اًمرضمؾ اًمْمخؿ ،وخؿ احلْمقر واًمٗمٙمر واجلًؿ.
وإول ً
يم٤من ُمٝمٞم ًٌ٤م شمٗم٤مظمر سمف ُمٍم ذم ؾمقري٦م ،ويم٤من ُمٕمف جمٛمققم٦م ُمـ رضم٤مٓت اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ
ذم ُمٍم يم٠ممحد ري٤مض شمريمل وقمٌد احلٚمٞمؿ ُمٜمتٍم .إٟمف قمٗمري٧م اًمٕمٚمؿ أظمرضمقه ُمـ اًم٘مٛم٘مؿ
قمغم ُمٜمؼم ُمدرج ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،وم ٌَ َٝم َر اعمث٘مٗملم اًمًقريلم طم ًّ٘م٤م ،وظمٌ٧م ذم قمٞمقهنؿ أٟمقار ُمـ
ُمديرا قم٤م ًُم٤م ًمٚمٞمقٟمٞمدو.
يم٤مٟمقا ُمٕمف ،سمٕمد أن ؾمٓمع وٞم٤مؤه ،صمؿ قمٚم٧م ؿمٛمًف ذم ومٞمٞمٜمّ٤م ً
ًمٌك إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل قمٌد اًمرمحـ دقمقشمٜم٤م سمٕمد رسمع ٍ
ىمرن ُمـ اًمٚم٘م٤مء إول ذم أؾمٌقع
ٍ
أيْم٤م :أؾم٤مُم٦م اخلقزم وٟم٤مدر
اًمٕمٚمؿ إول ،وذم
جمٛمققم٦م ُمـ رضم٤مٓت اًمٕمٚمؿ ذم ُمٍم ً
ْ٥م ٟمقره.
ومرضم٤مين وإسمراهٞمؿ ؾمٕمد اًمديـ ،ومٚمؿ َخي ُ
ذم أواظمر اًم٘مرن اعم٤ميض ًم٘مٞم ُتف ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م وىمد أظمٜمك قمٚمٞمف اًمدهر ،وم٘مد أصٞم٥م
ومحػ سمف سمٕمض قمٚمامء ُمٍم ومّمٕمدوا سمام أوم٤مدوا ُمٜمف
سم٤مسمٜمف ،ومتٝمدم ضمًٛمف واٟمحٓم٧م ىمقاه
ّ
قمغم ُمدارج اإلسمداع اًمتل ؾمٌ٘مٝمؿ هق قمٚمٞمٝم٤م ،ويمؾ ُمٜمٝمؿ حي٤مول ُمً٤مقمدشمف ذم ُمِمٞمتف
ً
وشم٘مديرا ًمٕمٗمري٧م اًمٕمٚمؿ ذم ُمٍم اًمذي يم٤من.
إضمالٓ واطمؽما ًُم٤م
ً
أُم٤م اعمريمز وم٘مد اؿمتد اإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف ويم ُثرت زسم٤مئٜمف وشمٜمققم٧م ُمّم٤مدرهؿ ،يم٤معمٍمف
اعمريمزي ،وُم١مؾمً٦م اًمت٠مُمٞمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م ،واًمنميم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمٌٙم٤مت ٟم٘مؾ اًمٙمٝمرسم٤مء...
زارين اًمًٞمد قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٓم٤مر ًمٞمٕمرض شمٕم٤مو ًٟم٤م ُمع احت٤مد اًمٖمرف اًمًقري٦م ،ومٌ٤مدرشمُف
ٍ
ٕمرض ُمًت ً٘مك ُمـ ُم١مؾمً٦م اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٙمقي٧م ،يتٚمخص سمتخّمٞمص ُ ٪1.4مـ
سم
ٍ
ٍ
ؾمٜمقي٦م يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من ،وذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ىمٞم٤مم اعمريمز
ظمٓم٦م
أرسم٤مح آحت٤مد شمقوع ذم
ٍ
سمٌحقث عمّمٚمح٦م آحت٤مد.
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رأي٧م أن
يم٤من قمكم احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمرئٞمس قمغم هذا اًمتقضمف ،وإمم أن يتؿ ذًمؽُ ،
ٟمٕمٛمؾ قمغم شمٙم٤مُمؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اعمريمز واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م واإلٟمت٤مج ،وسمذًمؽ يٛمٙمٜمٜم٤م
إوم٤مدة اًمّمٜم٤مقم٦م سمتٓمقير اإلٟمت٤مج وحتًلم ٟمققمٞمتف ،واعمً٤مقمدة قمغم شمٜمٛمٞم٦م اعمنموقم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م
اًمّمٖمػمة ،وىمد يرشم٘مل ُمٜمٝم٤م إمم اعمنموقم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعمتقؾمٓم٦م ،ومٞمام يٜمت٘مل اعمريمز ُمـ
ٍ
ُمنموقم٤مت حيتْمـ شمٜمِمئتٝم٤م ويً٤مقمد اعمت٘مدُملم قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م وإؿم٤مقمتٝم٤م ،طمتك إذا ُم٤م ىم٤مُم٧م
واؾمت٘مٚم٧م قمـ اعمريمز شمِمٞمع ذم اًمٌالد وشمٜمتنم .واعمريمز سمحًـ اٟمت٘م٤مئف اعمنموقم٤مت اعمحتْمٜم٦م
جيٜمل ظمؼم ًة ذم شمٜمِمئ٦م احل٤موٜم٤مت ،وجيٜمل ُمٜمٝم٤م آىمتّم٤مد وإيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م.
يم٤من أول ُمنموع ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ طم٤موٜم٦م (صٜمع قمدؾم٤مت اًمٜمٔم٤مرات اًمٓمٌ ّٞم٦م) ،اٟمت٘مٞمٜم٤م
ًمتٜمٗمٞمذه ؿم٤م ّسملم يٕمٛمالن ذم هذا اعمج٤مل ،قمغم أن شمٙمقن اًمٌداي٦م سمٙمتؾ زضم٤مضمٞم٦م ُمًتقردة.
ً
ُمدظمال ًمّمٜم٤مقم٦م إضمٝمزة اًمٌٍمي٦م
يم٤من ذم شمّمقري أن اعمنموع يّمٚمح ٕن يٙمقن
وسمْمع ظمٓمقات ذم إشم٘م٤من صٜم٤مقم٦م اًمزضم٤مج وذم اخلؼمة ذم شم٘م٤مٟم٤مهت٤م ،وسمخ٤مص٦م اًمتجٝمٞمزات
اًمزضم٤مضمٞم٦م اًمتل ٓ شمت٠مصمر سم٤مًمتٖمػمات اًمٙمٌػمة ًمدرضم٤مت احلرارة 9إذ ٓ يزال (ُمٕمٛمؾ اًمنمق)
ٍ
أوان زضم٤مضمٞم٦م
ذم طمٚم٥م سمٕمٞمدً ا قمـ إُمٙم٤من إٟمت٤مج يم١موس اًمِم٤مي ،وٓ حيٚمؿ سمّمٜم٤مقم٦م
شمْم٤مهل (اًمٌػميمس) .شمريم٧م اعمريمز ُمع سمداي٤مت اعمنموع.
وسم٢مدظم٤مل شم٘م٤مٟم٦م احل٤موٜم٤مت واقمتامده٤م ذم اعمريمزُ ،شمًتٙمٛمؾ ومٞمف ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ ،اًمتل جيد
ومٞمٝم٤م َُمـ ي٘مّمد اعمٕمروم٦م وشمٓمقيره٤م ّ
يمؾ ُم٤م يريد خلدُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م
واًمٗمٙمري٦م ،وًمٌٜم٤مء اًم٘مٞمؿ وصقهن٤م .وؾمتٙمقن أهمٚم٥م اجلٝمقد ذم اعمًت٘مٌؾ ُمقضمٝم ً٦م إمم
آسمتٙم٤مر ،ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ظم٤مص٦م ،وإمم شمٓمقير اعمريمز إمم ٍ
وـمٜمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
ُمريمز
ٍّ
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 .6آخر مرشوعايت يف تطوير ادركز
أُم٤م آظمر ُمنموقم٤ميت ذم اعمريمز ،ومٙم٤من ُمتٕمدد إهمراض ،إٓ أن أمهٝم٤م صمالصم٦م:
 .0اؾمت٘مرار اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز.
شمزودٟم٤م سم٤معمقاد واًمتجٝمٞمزات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اعمريمز
 .1ـمٛم٠مٟم٦م اجلٝم٤مت اًمتل ِّ
ذم ؾمقري٦م وأمهٞم٦م اًمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤م.
ٍ
وـمٜمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
ُمريمز
 .2حتقيؾ اعمريمز إمم
ٍّ
مهل ذم سمداي٤مت ٟمج٤مح اعمريمز ،اًمتٕمريػ سمف وسمٛمٝم٤مُمف وسم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم سمٞمئتٜم٤م،
ويم٤من ّ
وسم٠مؾمٚمقب اعمريمز ذم شم٘مديؿ ظمدُم٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .يدومٕمٜمل إمم ذًمؽ أمهٞم٦م ُم٤م ٟم٘مقم سمف،
وإشم٘م٤من ِّ
ضمؾ اًمٌ٤مطمثلم ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وٟمج٤مح اعمريمز ٕ -ول ُمرة ذم ؾمقري٦م  -ذم
شمٜمٔمٞمؿ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل قمغم ُمًتقى واؾمع ؿمديد اًمتٜمقع ،وذم مجٞمع جم٤مٓت اًمٕمٚمقم
اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،سم٤مؾمتثٜم٤مء سمٕمض اًمٗمروع اًمتل هتتؿ هب٤م ضمٝم٤مت ُمتخّمّم٦م يم٤مًمٓم٥م واًمزراقم٦م.
ٍ
ِ
خمتٚمٗم٦م ُمـ إقمامل اًمٜم٤مضمح٦م سم٘مّمد
ٟمامذج
قمرض
وشمدومٕمٜمل سمداي٤مت اًمٜمج٤مح إمم
َ
اضمتذاب زسم٤مئـ ذم جم٤مٓت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ،يمام شمدومٕمٜمل إمم إؾمٌ٤مغ صٗم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م قمغم
اعمريمز ،ومٛمٜمٝمجٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واطمدة ذم مجٞمع اعمج٤مٓت.
صمؿ اؾمتجدت أؾمٌ٤مب أظمرى ،ومٙمام ٟمٓمٛمح إمم شمقؾمٞمع زسم٤مئٜمٜم٤م ذم اعم١مؾمً٤مت احلٙمقُمٞم٦م
واًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ،وم٢من ًمٜم٤م زسم٤مئـ ُمـ ٟمقع آظمر ،أذت إًمٞمٝمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ،
وهؿ اًمذيـ يزودوٟمٜم٤م سمام ٟمحت٤مج إًمٞمف ُمـ اعمقاد واًمتجٝمٞمزات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ومٝمؿ زسم٤مئٜمٜم٤م
وٟمحـ زسم٤مئٜمٝمؿ ،وه١مٓء هيٛمٝمؿ أن يٙمقن أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ اًمزسم٤مئـ ،هلؿ قمالىم٤مت ممٞمزة ذم
ٍ
ٍ
وأؾمقاق عمٜمتج٤مهتؿ ومٞمٝم٤مً .مذًمؽ
قمريْم٦م
سمالدهؿ ،وي١مدي اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ إمم ومتح آوم٤مق
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يم٤من إلؾمٌ٤مغ صٗم٦م اًمِمٛمقل قمغم اعمريمز ومقائد ه٤مُم٦م أظمرى همػم اًمتقؾمع وشمٜمقيع ُمّم٤مدر
اًمٌحقث وـمٌٞمٕم٦م اعمِمٙمالت اًمتل حتٛمٚمٝم٤م.
ٍ
وـمٜمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل،
ُمريمز
تحقل اعمريمز إمم
وعم٤م يم٤مٟم٧م صٗم٦م اًمِمٛمقل ُمرهقٟم ً٦م سم ُّ
ٍّ
ممٞمزا،
ظم٤مص٤م ً
وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م هذا اًمتحقل هد ًوم٤م ،طمٗمٔمٜم٤م ومٞمف ًمٚمٛمريمز ،ذم أهداف إطمداصمف ،يمٞم٤م ًٟم٤م ًّ
يًتٗمٞمد ُمـ مجٞمع إُمٙم٤مٟم٤مت اعمريمز اًمقـمٜمل دون اعمً٤مس سم٤مؾمت٘مالًمف.
ويم٤من أول ُم٤م شمرىمك إمم اعمًتقى اًمقـمٜمل هق (ُمريمز اعمٕم٤ميرة واعمٕم٤ميػم) .وًم٘م َٞم ْ٧م هذه
ارشمٞم٤مطم٤م وشمرطمٞم ًٌ٤م ُمـ اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم اًمذيـ أٟمِمئ هذا اعمريمز سم٤مًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ ،ومٙم٤من هق
اخلٓمقة
ً
ٍ
ُمريمز وـمٜمل.
إول اًمذي حتقل إمم
ٌ
ؿم٤مُمؾ حيرك اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت ذم جم٤مٓت
واعمريمز اًمقـمٜمل
يمٌػم سمًٌ٥م وخ٤مُم٦م يمتٚم٦م اًمٓم٤مىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم
اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اعمختٚمٗم٦م .وذم هذا حتدٍّ ٌ
اجل٤مُمٕم٤مت ِ
وقم َٔم ِؿ قمٓم٤مًمتٝم٤م ،وهق حتدٍّ ُم٘مّمقدٕ ،ن ىمدرشمف قمغم حتريؽ اًمرأي اًمٕم٤مم
اًمٕمٚمٛمل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ِقمٔمٛمف.

 .9صـدوق التعاون
ٍ
قمٚمٛمل وـمٜمل ،واًمتٕمجٞمؾ سمف.
سمح٨م
ٚمتحقل إمم ُمريمز
اؾمتجدت أؾمٌ٤مب أظمرى ًم ُّ
ٍّ
وهذه إؾمٌ٤مب قمغم قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سمٛمًتقى ُمٕمٞمِم٦م اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز .ومٚمٚمحٗم٤مظ قمغم
ٍ
ُمٕمٞمِم٦م ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز ،يمٜمّ٤م ٟمٓم٤مرد اًمتْمخؿ آىمتّم٤مدي سمتِمجٞمع
ُمًتقى
اًمٕم٤مُمٚملم وُمٙم٤موم٠مهتؿ قمغم اإلٟمج٤مز وُمًتقاه ،وقمغم ُمًتقى اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م اًمتٕم٘مٞمد.
اًمٜمٗمقس ؿمؽ ذم صٛمقد هذا إؾمٚمقب أُم٤مم شم٘م ّٚمٌ٤مت إطمقال واًمٔمروف.
وظم٤مُمر
َ
ٍ
ُمنموقم٤مت
وسمٕمد ٟمج٤مح اعمريمز ذم دظمقل ُم١مؾمً٤مت اًمدوًم٦م واًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ،وإٟمج٤مز
ٍ
ٟمققمٞم٦م ذم ُم١مؾمً٦م اًمت٠مُمٞمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م واعمٍمف اعمريمزي ...اٟمٍمف شمٗمٙمػمي إمم
ٍ
ٍ
طمدود ُم٘مٌقًم٦م،
يٛمقل اعمريمز ذاشم ًّٞم٤م ٓ ،يٕمتٛمد قمغم اًمدوًم٦م إٓ ذم
ضورة إجي٤مد
ُمّمدر آظمر ِّ
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ورأي٧م أن يٙمقن هذا اعمّمدر هق جمٛمققم ً٦م ُمـ ٍ
ٍ
ُمٜم٤مؾم٥م ُمـ وطمدات اًمدراؾم٤مت
قمدد
واًمٌحقث ،شمرشمٌط سمّمٜمدوق اًمتٕم٤مون ذم اعمريمز.
ٍ
ٕهمراض شمٕم٤موٟم ّٞم٦م
وصٜمدوق اًمتٕم٤مون ىمديؿ ذم اعمريمز ،إذ ُأ ِّؾمس ذم قم٤مم 0868
ُمِمؽمي٤مت ُمٜمز ٍ
ٍ
ًمٞم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم ومٞمف سم٤مًمت٘مًٞمط يم٤مًمًج٤مد واعمٗمروؿم٤مت...
سمًٞمٓم٦م ،يمت٠مُملم
وٟمجح ذم ُمٝمامشمف سم٢مدارة اًمًٞمد ٟم٤مصح إُمػم.
صمؿ رأ ْيٜم٤م ذم ُمنموع شمقومػم ؾمٙمـ ًمٚمٕم٤مُمٚملم ضورة شمٖمٞمػم ؾمٞم٤مؾمتٜم٤م 9إذ أصٌح٧م
أىمً٤مط اعمخّمّملم سم٤مًمًٙمـ اًمًٜمقي٦م يم٤مومٞم ً٦م ًمتٛمقيؾ اعمنموع .ويمٚم ْٗمٜم٤م صٜمدوق اًمتٕم٤مون
َ
متقيؾ اعمنموع وطمً٤مسم٤مشمف .صمؿ رأي٧م شمٙمٚمٞمٗمف اًم٘مٞم٤م َم سم٢مدارة جمٛمققم٦م وطمدات اًمٌحقث
اعم٘مؽمطم٦م ،وؾمٞمٕم٤مد اًمٜمٔمر ذم سمٜمٞمتف يمٚمٝم٤م سمام يٜم٤مؾم٥م هذا اًمتٓمقير عمٝم٤مُمف .وؾمٞم٘مقم سمتقفمٞمػ
سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمجٛمققم٦م قمغم ٟمٗم٘متف ،أُم٤م اًمٌ٤مطمثقن ومٞمٕمٛمٚمقن ذم اعمجٛمققم ٍ٦م إقم٤مر ًة أو
ٟمد ًسم٤م ُمـ اعمريمز ويت٘م٤موقن ُمـ اًمّمٜمدوق رواشمٌٝمؿ وُمٙم٤مومآهتؿ.
ويٛمٙمـ ٟم٘مؾ هذه اًمّمقرة إمم اعمريمز اًمقـمٜمل سمٕمد إدظم٤مل اًمتٕمديالت اعمٜم٤مؾمٌ٦م
وسم٤مؾمتٕم٤مرة ُمٌ٤مدئ إؾمٚمقب اعمتٌع ذم اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مٕردن ،اًمتل ٓ شمٕمتٛمد
ٍ
ٍ
ؾمٜمقي٦م ٓ شمتج٤موز ُ ٪04مـ ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م.
ُمٕمقٟم٦م
قمغم اًمدوًم٦م سم٠ميمثر ُمـ
طم٤موًم٧م ووع صٞمٖم٦م ًمٚمتٕم٤مون ُمع احت٤مد اًمٖمرف اًمًقري٦م ُمٕمتٛمدً ا قمغم ٍ
صٚم٦م ـم ّٞم ٌٍ٦م
صمؿ
ُ
زم سم٤مًمًٞمد قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٓم٤مر اًمذي يم٤من يِمٖمؾ ُمٜمّمٌ٤م ه٤مُم٤م ذم آحت٤مد ،ويم٤من قمغم ٍ
صٚم٦م
ً ً
وصمٞم٘م٦م ُمٕمف ،وهق ُمـ اًمرضم٤مل اًمذيـ ي٘مدّ رون اًمٕمٚمؿ ودور اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمتٜمٛمٞم٦م
واًمت٘مدم ،ومحدّ صمتف قمـ دور أُمث٤مهلؿ ذم اًمٙمقي٧م طمٞم٨م ي٘مقُمقن سمتٛمقيؾ ُم١مؾمً٦م اًمٙمقي٧م
ًمٚمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل سما ُ ٪1.4مـ أرسم٤مطمٝمؿ ،ويٛمٙمـ أن ٟمٌدأ شمٕم٤مو ًٟم٤م ُمٗمٞمدً ا سم٠مىمؾ ُمـ هذه اًمٜمًٌ٦م
ُمـ أرسم٤مح احت٤مد اًمٖمرف ،قمغم أن ٟم٘مقم سم٤مًمٌحقث اًمتل حيدده٤م آحت٤مد ؾمٜمق ًّي٤م ،وأن يٕم٤مد
اًمٜمٔمر ذم آشمّٗم٤مق دور ًّي٤م.

164

ٍ
قمرض شمٜمٔمٞمٛمل أؿمٛمؾ إمم
ىمٚم٧م ًمف ،إذا يم٤مٟم٧م اخلٓمقط اًمٙمؼمى ُم٘مٌقًم٦م ومً٠مىمدُمٝم٤م ذم
رئٞمس جمٚمس اًمقزراء ،ومقاومؼ.
شمٕمرف
محٚم٧م أومٙم٤مري إوًمٞم٦م هذه ًمٕمروٝم٤م قمغم رئٞمس جمٚمس اًمقزراء ،سمٕمد ّ
اًمٓم٤مىم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ًمّمٜمدوق اًمتٕم٤مون ذم اعمريمز .سمدأت اًمٕمرض سمٌٞم٤من إؾمٌ٤مب اًمتل دقم٧م
ًمٚمتٗمٙمػم ذم اعمنموع وهل:

طم٨م اًمٕم٤مُمٚملم قمغم آؾمت٘مرار ذم اعمريمز وقمدم ٟمزوطمٝمؿ قمٜمف إمم ٍ
 ّضمٝم٦م أظمرى ـمٚم ًٌ٤م

ًمتحًلم ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م.
قمٚمام سم٠من أضمقر
 قمجز وؾم٤مئٚمٜم٤م اعمتٌّٕم٦م طم٤مًم ًّٞم٤م قمـ اًمٚمح٤مق سم٤مًمتْمخؿ آىمتّم٤مديً ،أقمامًمٜم٤م ذم ُم١مؾمً٤مت اًمدوًم٦م واًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم شمٙمٗمل ًمتالذم هذا اًمٕمجز.
ٍ
ٍ
سمحقث ذم مجٞمع ُم٤م يٓمرطمف اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واخل٤مص.
سمدراؾم٤مت و
 -شم٠مهٞمؾ اعمريمز ًمٚم٘مٞم٤مم

ٍ
سمح٤مضم٦م ذم اًمٌداي٦م إمم
همػم أن اؾمت٘مالل صٜمدوق اًمتٕم٤مون سمتٜمٗمٞمذ اعمنموع جيٕمٚمف
ُمً٤مقمدة ؾمٜم ٍ
ٍ
قي٦م ،يم٤معمً٤مقمدة اًمتل شمتٚم٘م٤مه٤م اجلٛمٕمٞم٦م
ؽم ُّد شم٘مًٞم ًٓم٤م ،وإمم
إىمراوف ُمٌٚم ًٖم٤م ُيً َ
اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مٕردن ؾمٜمق ًّي٤م ُمـ اًمدوًم٦م وهل ذم طمدود ُمتقاوٕم٦م ُيتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤مُ ،م٘م٤مسمؾ
أيْم٤م وقمغم ـمرائؼ
اًمّمٜمدوق سمام شمٓمرطمف اًمدوًم٦م قمٚمٞمف ُمـ ُمنموقم٤متُ ،يتٗمؼ قمغم أضمقره٤م ً
ٍ
وـمٜمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اٟمت٘م٤مًٓ
ُمريمز
شم٘مديره٤م .وىمد يٙمقن ذًمؽ سمداي ً٦م قمٛمٚمٞم ً٦م ًمالٟمت٘م٤مل إمم
ٍّ
شمدرجي ًّٞم٤م ٓ يرهؼ اًمدوًم٦م .واومؼ رئٞمس جمٚمس اًمقزراء قمغم ذًمؽ ُمقاوم٘م٦م ُمنموـم٦م.
وذم هذه إصمٜم٤مء ىمدم ًمٜم٤م اًمٗمرٟمًٞمقن ُمٕمقٟم٤مت يمٌػمة ذم شمّمٛمٞمؿ أسمٜمٞم٦م اعمٕمٝمد :خمتؼماشمف
وىم٤مقم٤مشمف اًمتدريًٞم٦م وُمالقمٌف وُمً٤مسمحف وُمٓمٕمٛمف وؾمٙمـ اًمٓمالب واًمٓم٤مًمٌ٤مت وإؾم٤مشمذة
ٍ
ٍ
ٍ
خمتٚمٗم٦م  -أسمرزه٤م اًمٞم٤مسم٤من -
ضمٝم٤مت
ُمٕمقٟم٤مت ومٜم ّٞم ٍ٦م ُمـ
أيْم٤م ُمـ
اًمزائريـ .واؾمتٗم٤مد اعمريمز ً
يمتجٝمٞمز اعمختؼمات واعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٕم٤ميرة .ومٙم٤من جمٛمقع ُم٤م َشمٚم ّ٘م٤مه اعمريمز ُمـ ُمٕمقٟم٤مت
ٍ
ٍ
وومٜمٞم٦م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت (طمتك أواظمر أي٤مم إداريت اعمريمز) ،ي٘م٤مرب ُم٤م أٟمٗم٘متف اًمدوًم٦م
قمٚمٛمٞم٦م
قمٚمٞمف ذم هذا اعمج٤مل.
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 .4خدمات إضافقة
يمثػما ُمـ ُمالطمٔم٤ميت ذم َؾمٙمغم ذم إؿمٝمر اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ومٞمٝم٤م ذم قم٤مُمل 0858و
أومدت ً
 ،0861وم٤مىمتًٌ٧م ُمٜمٝم٤م اظمتالف صمٛمـ وضمٌ٦م اًمٓمٕم٤مم سم٤مظمتالف دظمؾ اًمٕم٤مُمؾ اًمِمٝمري،
واخلدُم٦م اًمذاشمٞم٦م ذم اعمٓمٕمؿ.
يمٜم٧م أشمٜم٤مول ـمٕم٤مُمل ذم ُمٓمٕمؿ اعمريمز يم٠مي قم٤مُمؾ ذم اعمريمز .يمٜم٧م أهمتٜمؿ ومرص٦م شمٜم٤مول
يمثػما قمـ
اًمٖمداء ذم ُمٓمٕمؿ اعمريمز ًمٕمؾ زُمالئل ي٘متدون يب ومال يتٖم ّٞمٌقن وىم٧م اًمٖمداء ً
قمٛمٚمٝمؿ .صمؿ إن قمامل اعمٓمٕمؿ واعمنموملم قمٚمٞمف ؾمٞمتح٤مؿمقن اإلمه٤مل ذم اًمٜمٔم٤مم ،ويتقظمقن
أشم٘مّمد ًم٘م٤مء خمتٚمػ ومئ٤مت اًمٕم٤مُمٚملم سمتٜم٤مول همدائل ُمٕمٝمؿ
اًمٜمٔم٤موم٦م واإلشم٘م٤من .يمٜم٧م
ّ
واًمتحدُّ ث قمـ أطمقاهلؿ ذم اًمٕمٛمؾ وظم٤مرضمف وأهتؿ سمام يٌثقٟمٜمل ُمـ مهقُمٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م ذم
إهة وذم اًمٕمٛمؾ.
أدظمٚم٧م ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ قمغم ُمرطمٚمتلم صٌ٤مطمٞم٦م وُمً٤مئٞم٦م،
ذم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اعمريمز
ُ
ٍ
قمٛمؾ ضم٤م ٍّد ،سمٌٕمض ُم٤م
ًمذًمؽ يمٜم٧م أطم٤مول شمٕمقيض اًمٕم٤مُمٚملم قمـ هذا اًمدوام اًمٓمقيؾ ذم
يٕمقوٝمؿ قمٜمف ،ويً٤مقمدهؿ قمغم احلٗم٤مظ قمٚمٞمف ،ذم ٍ
ٟم٤مد جيٛمٕمٝمؿ سم٠مصدىم٤مئٝمؿ وُمع أههؿ،
ٍ
ويمٜم٧م أـمٛمح َ
سمٜمقاد ؾمٞم٤مطمٞم٦م ي٘مْمقن ومٞمٝم٤م إضم٤مزاهتؿ اًمّمٞمٗمٞم٦م ،وأىمٛمٜم٤م ُم٘مّم ًٗم٤م
سمخ ّّمٝمؿ
ىم٤مئام طمتك يقُمٜم٤م هذا ،إٓ أٟمف اىمتٍم قمغم شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم.
ؾمٞم٤مطم ًّٞم٤م دمريٌ ًّٞم٤م ٓ يزال ً
ويم٤من ُمـ ُمنموقم٤ميت إىم٤مُم٦م ريمـ عمـ يريد اًمٙمت٤مسم٦م ذم هدوء سمٕمٞمدً ا قمـ وقو٤مء اعمدن
ٍ
شم٘مرير أو ظمالص٦م اًمٕمٛمؾ ذم ُمنموع ،ورأي٧م إىم٤مُم٦م هذا اًمريمـ ذم
واًمتجٛمٕم٤مت ،يمٙمت٤مسم٦م
ٍ
سم٠مؾمٕم٤مر ُمرحي٦م.
اًمٓمريؼ ُمـ اًمّم٘مٞمٚمٌٞم٦م إمم قملم اًمنمىمٞم٦م ،وقمغم أن يٙمقن هذا يمٚمف
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اجملالص العلنية لالحتاد الجالثي
وؿ ًّ
يمال ُمـ ًمٞمٌٞم٤م وُمٍم وؾمقري٦م ،وؾمٛمل إؾمت٤مذ أمحد
أٟمِمئ آحت٤مد اًمثالصمل اًمذي ّ
ُم٘مره ،وأٟمِمئ٧م ومٞمف جم٤مًمس
اخلٓمٞم٥م ُمـ ؾمقري٦م
رئٞمً٤م ًمالحت٤مد اًمذي يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مهرة ّ
ً
قمْمقا ذم جمٚمًلم ُمٜمٝم٤م ،مه٤م اعمجٚمس
احت٤مدي٦م ،اظمتّم٤مصٞم٦م ذم ؿم١مون آحت٤مد ،ويمٜم٧م
ً
آحت٤مدي ًمٚمث٘م٤موم٦م واعمجٚمس آحت٤مدي ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
أذيمر أن قمكم ومٝمٛمل ظمِمٞمؿ ،إُملم اًمٕم٤مم عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٞمٌال ذم هذه إي٤مم،
وقمْمقا ذم اعمجٚمًلم أو ذم أطمدمه٤م.
وزيرا ًمٞمٌ ًّٞم٤م
ً
يم٤من ً
يمٜم٧م أطمي اضمتامقم٤مت اعمجٚمًلم سمِمقق ّ
ًمٕمؾ احت٤م ًدا طم٘مٞم٘م ًّٞم٤م يقًمد هبدوء ذم اًم٘م٤مهرة
اًمتل اطمتْمٜم٧م ىمٌؾ ٍ
قم٘مد ُمـ اًمزُمـ قم٤مصٛم٦م دوًم٦م اًمقطمدة اًمًقري٦م اعمٍمي٦م .يِمدّ ين
أيْم٤م ٓضمتامقم٤مشمٜم٤م ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ذم شمٚمؽ إي٤مم.
اًمِمقق ً
قمْمقا ذم جمٚمًلم قمٚمٛمٞملم ُمـ جم٤مًمس آحت٤مد يْمٗمٞم٤من
ومٚمام يم٤مٟم٧م زي٤مريت إومم ًمٚم٘م٤مهرة
ً
ضمقا قمٚمٛم ًّٞم٤م وسمٞمئ ً٦م قمٚمٛمٞم٦م ،ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ؾم٠مشمٗم٘مد ذم هذه اًمزي٤مرة رواسمط اعم٤ميض اًم٘مري٥م
قمٚمٞمٝمام ً
اًمتل أٟمِمئ٧م ذم ٍ
أيْم٤مّ ،
ًمٕمكم أؾمتٕملم هبؿ قمغم شم٘مٞمٞمؿ ُمًتقى اجلد ّي٦م ذم هذيـ
ضمق
قمٚمٛمل ً
ٍّ
اعمجٚمًلم ،وًمٙمـ مل يٙمـ ومٞمٝمام أطمد ممـ يمٜمّ٤م ٟمٚم٘م٤مهؿ ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم.
ؾم٠مًم٧م قمـ قمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ وُمّمٓمٗمك ـمٚمٌف وحمٛمد اًم٘مّم٤مص وؾمٞمد رُمْم٤من
هدّ ارة ...مل شمٕمد اًم٘م٤مهرة اًمٞمقم اًم٘م٤مهرة اًمتل يم٤مٟم٧م سم٤مُٕمس ،ىمد ٓ شمٙمقن ضمرت شمٖمػمات
شمٖمػم ذم اًم٘م٤مهرة .هؾ
يمٌػمة همػم شمٙم٤مصمر اًمًٙم٤من ،إٓ أٟمٜمل يمٜم٧م أؿمٕمر ويم٠من يمؾ رء ىمد ّ
هل اًمٕم٤مـمٗم٦م؟
ت ذيمرى قمقديت ُمـ ومرٟمً٤م إمم اًمقـمـ وٟمزوًمٜم٤م ذم أصمٞمٜم٤م ً
ًمٞمال واًمٜم٤مس حي ّٞمقٟمٜم٤م
اؾمتٕمد ُ
ٍ
واًمٕمزة
وحمٌ٦م أيٜمام ُمررٟم٤م ه٤مشمٗملم ٟم٤مس ٟم٤مس .يمؿ يمٜم٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمٗمخ٤مر
حتٞم٦م اطمؽمام وشمٙمريؿ
ّ
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ٕٟمٜم٤م قمرب يم٤معمٍميلم إذ مل شمٙمـ ىمد ىم٤مُم٧م اًمقطمدة .متر هذه اًمّمقر ذم ذهٜمل ،واعمِم٤مهد
اًمتل أراه٤م شمدومٕمٜمل دوم ًٕم٤م إمم شمٚمؽ اًمّمقر أؾمتٕمٞمده٤م وأؾمتقىمٗمٝم٤م.
يمثرت اضمتامقم٤مت اعمج٤مًمس آحت٤مدي٦م ويمثرت زي٤مرايت اًم٘م٤مهرة وأظمذت آًمػ ُم٤م شمراه
قمٛمـ سم٘مل ُمـ إصدىم٤مء ،ومٙم٤من أول ُمـ ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ اًمديمتقر
اًمٕملم وذقم٧م أومتش ّ
ُمّمٓمٗمك ـمٚمٌف اًمًٙمرشمػم اًمٕم٤مم اعمً٤مقمد ًمٚمٛمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ؾم٤مسم ً٘م٤م ،وُم١مؾمس
أيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ورئٞمًٝم٤م سمرشمٌ٦م وزير .وهل شمٓمقير ًمٚمٛمجٚمس
إقمغم ًمٚمٕمٚمقم وشمقؾمٞمع عمٝم٤مُمف وإو٤موم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إؿم٤مرة إمم اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم.
زودين سمام اؾمتجدّ ذم ُمٍم ذم ٍّ
يمؾ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ
يمثػما ،و ّ
هرت سمٚم٘م٤مء ُمّمٓمٗمك ـمٚمٌ٦م ً
اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل .قمٚمٛم٧م ُمٜمف أن اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح إؾمامقمٞمؾ شمقذم وأٟمف ىم٣م
ُمدة ذم اًمٙمقي٧م ،وًمٙمٜمف مل ُي ْٕمٚمٛمٜمل سم٠مٟمف ؾمٞمؽمك إيم٤مديٛمٞم٦م ًمٞمتقمم ذم هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة
ُمٜمٔمٛم٦م اإلٟمً٤من واًمٌٞمئ٦م.
ذم زي٤مرايت ست أؾمٛمع سم٠ممحد وم١ماد ٟمجؿ واًمِمٞمخ إُم٤مم وُم٤م يٖمٜمّٞمف ًما "هب ّٞم٦م" ،عمٍم ُمـ
أؿمٕم٤مر ٟمجؿ طمقل أوو٤مقمٝم٤م ذم آطمتالل اإلهائٞمكم وُمع أٟمقر اًمً٤مدات.

يف حرب ترشين التحريرية
يم٤مٟم٧م أؿمٕم٤مر أمحد وم١ماد ٟمجؿ وأحل٤من اًمِمٞمخ إُم٤مم يٖمٜمِّٞمٝم٤م ُمع ؾمٕم٤مد طمًٜمل شمالطمؼ
اعمً١موًملم ذم اًمقـمـ اًمٕمريب يمٚمف ،واجلٛمٞمع يٜمتٔمر اٟمٓمالق ذارة اًمٖمْم٥م ُمـ ُمٍمُ ،مـ
هبٞم٦م .مل يّمدق أطمد أن أٟمقر اًمً٤مدات ضم٤مد ويٛمٙمـ أن يٗم٤مضمئٜم٤م سمٕمٛمؾ ومٞمف ُمـ اإلسمداع ُم٤م
مل يٙمـ ذم شمّمقر ٍ
أطمد ُمٜم٤م ،ومٞمجت٤مز اًم٘مٜم٤مة واًمٕمدو يراسمط قمغم ـمرومٝم٤م أظمر.
يقم اًمًٌ٧م ذم  5شمنميـ إول سمٞمٜمام يمٜم٧م ذم ـمري٘مل إمم اعمٜمزل قم٤مئدً ا ُمـ اًمٕمٛمؾ
أيمٞم٤مؾم٤م يمٌػمة سمٞمْم٤مء شمتٓم٤مير قم٤مًم ًٞم٤م ذم اًمٗمْم٤مء ،يمٜم٧م أفمـ أهن٤م شمتٓم٤مير سمٗمٕمؾ
يمٜم٧م أٓطمظ
ً
ِ
ُ
اًمّمقاريخ
أؾم٘مٓم٧م
شمٞم٤مرات اهلقاءً .م٘مد يم٤مٟم٧م ُمٔمالت اًمٓمٞم٤مريـ اإلهائٞمٚمٞملم اًمذيـ
اًمًقري٦م ـم٤مئراهتؿ.
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ه ٍي٦م شم٤مُم٦م ،واظمت٤مروا اًمٞمقم واًمً٤مقم٦م ،ويم٤مٟم٧م أي٤مُمٝم٤م
سمدأ اًمٕمرب طمرب شمنميـ ذم ّ
إومم أي٤مم ٟمٍم ُم١مزر .شمقًمد رواي٤مت اًمٌٓمقًم٦م ُمع آٟمتّم٤مرات وىمٚمام شمٕمٞمش ُمع اهلزائؿ.
يم٤من يمؾ اًمٜم٤مس يتٙمٚمٛمقن قمـ اًمٜمٍم وقمـ سمٓمقٓت اظمؽمقمقا أيمثره٤م ،ويمؿ شمٜم٤مىمؾ اًمٜم٤مس
سمٓمقٓت ضمٜمد "اًمتجريدة" اعمٖمرسمٞم٦م.
يروي ًمٜم٤م ويمٞمؾ ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ اًمّمديؼ اًمديمتقر حمٛمد ظمػم وم٤مرس أن ضمٜمد ًّي٤م ُمٖمرسم ًّٞم٤م
ومقضمدت ضمٞمقسمف ُمألى آذا ًٟم٤م سمنمي٦م ،ومٚمام
حي٤م ُمـ اًمتجريدة ُأدظمؾ ُمًتِمٗمك اعمقاؾم٤مة ُ
ضمر ً
ؾمئؾ قمٜمٝم٤م ىم٤مل :يمٜم٧م يمٚمام ىمتٚم٧م ضمٜمد ًّي٤م إهائٞمٚم ًّٞم٤م أطمتٗمظ ذم ضمٞمٌل سم٢مطمدى أذٟمٞمف ،وشمداول
اًمرواة هذه اًمّمقرة قمغم وضمقه خمتٚمٗم٦م.
ٍ
سم٠مظمٌ٤مر ؾم٤مرة قمـ
ويمؿ يمٜم٤م ٟم٠مٟمس سمرىمٞم٥م ذم اجلٞمش يّم ٌِّحٜم٤م وهق ذم ـمري٘مف إمم قمٛمٚمف
احلرب ذم أي٤مُمٝم٤م إظمػمة وحيدصمٜم٤م قمـ ُمٖم٤مُمراشمف قمغم ؿمقاـمئ ـمؼمي٤م ذم ًمٞمٚمتف ووضمٝمف
سمنما وصد ًىم٤م.
يٓمٗمح ً
أقمج٥م يمٚمام َذ َيم ْر ُشمف يمٞمػ يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمامت شمتدومؼ قمغم ًمً٤مٟمف سمٓمالىم٦مُ ،متك اٟمت٘م٤مه٤م
دروؾم٤م ذم اًمدقم٤مي٦م وٓ طمّمؾ قمغم
أًمؼ داقمٞم ً٦م ُمثٚمف ُمـ ىمٌؾُ ،مع أٟمف مل يتٚمؼ
ويمٞمػ؟ مل َ
ً
ؿمٝم٤مدات ذم اإلقمالم.
أُم٤م أٟمقر اًمً٤مدات ومٙم٤من يًتٖمٞم٨م اؾمتٖم٤مصم٦م ُمًتًٚمؿ ذم أي٤مم احلرب إظمػمة،
يم٤مؾمتٖم٤مصم٦م واؾمتًالم سمرجيٞمٜمٞمػ ذم طمرب اًمٜمجقم أُم٤مم ريٖم٤منُ .مْم٧م احلرب وـمٌ َٕم٧م ذم
أذه٤مٟمٜم٤م وٟمٗمقؾمٜم٤م سم٠من اًمٜمٍم ًمٞمس سمٕمٞمدً ا قمٜم٤م.
سمٕمد احلرب دظمؾ ؾمقري٦م أيمثر ُمـ قمنمة ُمٚمٞم٤مرات ُمـ اًمدوٓرات ُمٕمقٟم ً٦م هل٤م سمٕمد
ٍ
إقمامر وشمًٚمٞمح،
احلرب ُمـ سمٕمض دول اخلٚمٞم٩مُ .سوم٧م هذه اعمٕمقٟم٤مت ذم ُمنموقم٤مت
ويم٤مٟم٧م هذه اعمنموقم٤مت سمقاسم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمٗمً٤مد .ومل يٙمـ اعمريمز سمٛمٜم٠مى قمـ ذًمؽ ،ومٌٕمد أن
يم٤مٟم٧م ٟمٔمرة اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمريمز ًمٚم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف ٟمٔمرة شم٘مدير واطمؽمام ،أظمذت هتتز ًمِمدة
زًمزٓت اًمٗمً٤مد.
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رطم٧م أطم٤مول ضمؼم اًمّمدوع اًمتل ٟم٤مًم٧م ُمـ ٟمٗمقس اًمٕم٤مُمٚملم ،سم٤مًمدقمقة إمم أن ٟمٌٜمل
ُ
ذم جم٤مل قمٛمٚمٜم٤م ُمٕمروم ً٦م أظمالىمٞم ً٦م وُمٜمٔمقُم ً٦م ؾمٚمقيمٞم٦م شمٚمٞمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ وسم٤مًمٕم٤مُمٚملم ومٞمف ،ىمد شمٙمقن
أصمٛمـ ُم٤م ٟم٘مدُمف ًمٚمٌالد وًمٚمٕمٚمؿ.
اًمًقي ،وإمم اًمتٛمًؽ
ودقمقت إمم سف اًمٜمٔمر قمـ اًمذيـ طم٤مدوا قمـ اًمٓمريؼ
ّ
سمٛمثٚمٜم٤م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ؾمٚمقيمٜم٤م ًمٞمٙمقن قمؼمة هلؿً .مٙمـ هذه اًمدقمقة ًمالٟمٙمٗم٤مء قمغم أٟمٗمًٜم٤م ٟمجح٧م
ذم طمدود.
يمٜم٧م أقمرف ه١مٓء اًمٗم٤مؾمديـ ،وأقمت٘مد أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقن أٟمٜمل أراىمٌٝمؿ ،ويم٤من ٌ
ىمٚمٞمؾ
ُ
ُمقاىمع ُمٝمٛم٦م ذم اعمريمز ،أُم٤م إىمؾ ؿم٠م ًٟم٤م ُمٜمٝمؿ وم٘مد ُأظمرضمقا ُمـ اعمريمز شمدرجي ًّٞم٤م،
ُمٜمٝمؿ ذم
َ
وقمٚمام وإدارة .وهؿ ذم
ٟمٕملم ذم اعمقاىمع اًمرئٞمًٞم٦م إٓ َُمـ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف ُمًٚم ًٙم٤م
ً
ومل ِّ
ؾمٚمٞمام ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ذًمؽ يمٚمف قمغم درضم٤متُ ،مٜمٝمؿ ُمـ يًتقطمل ُمـ ؾمٚمقك اعمدير ً
هنج٤م ً
َطم ًُـ ؾمٚمقيمف واؾمت٘م٤مم قمٛمٚمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ هق سملم سملم ،وم٤مًمٜم٤مس شم٘مقدهؿ ىمٚم ٌ٦م إمم اخلػم
واإلقمامر ،يمام شم٘مقدهؿ ىمٚم ٌ٦م إمم اًمٗمً٤مد واًمدُم٤مر.
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اسرتاتيجية تطوير العلوو والتكيولوجيا يف الوطً العربي
قمرض قمكم اًمديمتقر حمل اًمديـ ص٤مسمر اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م
واًمٕمٚمقم ُمٜمّم٥م اعمدير اًمٕم٤مم اعمً٤مقمد ًمٚمٕمٚمقم ،وم٘مٌٚمتف ووقمدشمف سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٚمحّمقل قمغم
ُمقاوم٘م٦م اًمرئٞمس .ويم٤من ي٤مه قمروم٤مت ىمد اؿمؽمط شمٕمٞملم ومٚمًٓمٞمٜمل ذم هذا اعمٜمّم٥م إٓ إذا
يم٤من اعمرؿمح واصمؼ ؿمٝمٞمد.
رومض اًمرئٞمس اًمٕمرض ،و ُقملم ذم اعمٜمّم٥م ُمـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم اًمزُمٞمؾ اًمديمتقر أمحد
طم٤مج ؾمٕمٞمد .سمٕمد ؾمٜم٦م قمرض قمكم اًمديمتقر ص٤مسمر ،ويمٜم٧م ذم شمقٟمس ،رئ٤مؾم٦م ٍ
جلٜم٦م شم١مًمٗمٝم٤م
ّ
اعمٜمٔمٛم٦م ًمقوع إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمتٓمقير اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب.
متقهل٤م اعمٜمٔمٛم٦م يمؾ
ُم٘مر اًمٚمجٜم٦م ذم دُمِمؼُ ،م٘مر قمٛمكم
ُمديرا قم٤م ًُم٤م عمريمز اًمٌحقثِّ ،
ً
ّ
ؾمٜمتلم طمً٥م ٟمٔم٤مم متقيؾ اعمٜمٔمٛم٦م وومؼ شمٙم٤مًمٞمػ سمراُم٩م اًمٚمجٜم٦م ،وًمرئٞمس اًمٚمجٜم٦م اخت٤مذ
اًم٘مرار اًمذي يرى ومٞمف وامن ٟمج٤مح اًمٚمجٜم٦م ذم ُمٝمٛمتٝم٤م ،وهق آُمر اًمٍمف .وزم أن أدقمق
ومٕمال سمٕمض اضمتامقم٤مهت٤م ظم٤مرج دُمِمؼ ذم ٍ
اًمٚمجٜم٦م ًمالٟمٕم٘م٤مد ظم٤مرج دُمِمؼ ،وىمد قم٘مدت ً
ُمدن
أظمرى ُمـ اًمقـمـ اًمٕمريب.
ٍ
ٍ
ٍ
ُمًت٘مٚم٦م
سم٠مُم٤مٟم٦م
قمٛمؾ زم ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم دُمِمؼ ختّمٞمص اًمٚمجٜم٦م
يم٤من أول
قمـ اعمريمز ،واٟمت٘م٤مء اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م ُمـ سملم اعمٕمرووملم سم٤مخلؼمة واجلٚمد ،ومل أضمد أيمثر
وام ًٟم٤م ًمٜمج٤مح أُم٤مٟم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمـ شمٙمٚمٞمػ وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمريمز هب٤م ،ومٝمل
اظمتّم٤مص٤م.
إىمرب
ً
اؾمت٘مرارا وهدو ًءا.
ىمٛمٜم٤م سمٜم٘مؾ وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمٞمدً ا قمـ اعمريمز ًمتٙمقن أيمثر
ً
يم٤من اعمً١مول قمـ إُم٤مٟم٦م اًمديمتقر قمٛمر اًمٌزري وهق ُمدير سمحقث ذم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ،وظمػم
ُمـ ـمٌؼ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمريمز ومتٜم٘مؾ سملم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمتخٓمٞمط واإلدارة
ٍ
ٍ
ُمرُمقق ،ي١مازره ومٞمٝم٤م اًمديمتقر أدي٥م يمقيمق واًمديمتقر
سمٜمج٤مح
واًمًٞم٤مؾمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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سم٤مؾمٞمؾ ظمقري وهمػممه٤م .وىمد شمقًمقا مجٞمٕمٝمؿ اًمتٜمًٞمؼ ذم أيمثر ُمـ سمرٟم٤مُم٩م ُمـ سمراُم٩م
اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ،وؿم٤مريمقا ذم دراؾم٤مهت٤م .ويم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سم٤مؾمتٙمامل يمثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت
اًمتل يرى ُمدير اًمؼمٟم٤مُم٩م ضورة اؾمتٙمامهل٤م أو شمٕمديٚمٝم٤م ،طمتك إن اًمديمتقر اًمٌزري ًُم ِّ٘م٥م
سم٤مًمٌٚمدوزرً ،مِمدة َضم َٚم ِده وىمٞم٤مُمف سمجٛمٞمع إقمامل اًمتل شمٓمٚم٥م ُمٜمف أو ُمـ إُم٤مٟم٦م.
اىمؽمطم٧م قمغم اًمٚمجٜم٦م شمٙمٚمٞمػ سم٤مطمثلم قمرب اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمدراؾم٤مت اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م
ُ
اعمنموع ،واىمؽمطم٧م أؾمامء سم٤مطمثلم ُمـ اعمريمز ُمً٤مٟمد ًة ًمٚمٌ٤مطمثلم اًمٕمرب اعم٘مؽمطملم ،اٟمتُ٘مقا
ُمـ ُمديري اعمٕم٤مهد ورؤؾم٤مء إىمً٤مم اًمذيـ جي٥م أن يٙمتًٌقا ظمؼم ًة ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت،
ومٙم ِّٚمػ سمٕمْمٝمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ذم ُمًت٘مٌٚمٞم٤مت اظمتّم٤مصٝمؿ قم٤معم ًّٞم٤م وُمِم٤مهد هل٤م ذم وـمٜمٜم٤م اًمٕمريب.
ٍ
ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٙمتّ٤مب
وُمٜمً٘مٞمٝم٤م ذم ووع
وشمٕم٤موٟم٧م أُم٤مٟم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمع ُمديري اًمؼماُم٩م
ِّ
اًمٕمرب وختّمّم٤مهتؿ ،ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م وذم اعمٝمجر ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ ىم ّٚم٦م ذم أورسم٤م وسمٕمْمٝمؿ
ذم أُمريٙم٤م .مل ُشمدظمؾ اًمٚمجٜم٦م شمٕمديالت قمغم ُم٘مؽمطم٤مت إُم٤مٟم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م أوص٧م سمتٙمٚمٞمػ
سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم.
ور َدت ُمٕمٔمؿ اًمدراؾم٤مت ،وٟمقىمِم٧م ذم إُم٤مٟم٦م ُمع
ذم ُمٜمتّمػ رسمٞمع قم٤مم َ 0875
ُمديري اًمؼماُم٩م واعمٜمً٘ملم ،واؾم ُتٙمٛمؾ اًمٜم٘مص ذم سمٕمْمٝم٤م ،وأضمري٧م اًمتٕمديالت،
ٍ
ًمٜمدوة شمٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م
واؾم ُتٕملم سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٌديٚم٦م ًَماام شم٠مظمر وصقًمف ُمٜمٝم٤م ،وأقمدت إُم٤مٟم٦م
احلّمٞمٚم٦م ،وشمٓمرح اًمتقضمٞمٝم٤مت ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م أو ظمٓمقـمٝم٤م اًمٙمؼمى ُمع مجٞمع اًمذيـ
ؾم٤ممه قا ذم اًمٙمت٤مسم٦م أو ذم اًمت٘مٞمٞمؿ ،يمام دقمل ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمٜمدوة سمٕمض رضم٤مل اًمٗمٙمر
واًمٕمٚمامء ،يم٤مًمٕم٤ممل اًمٌ٤ميمًت٤مين قمٌد اًمًالم .وأىمٞمٛم٧م اًمٜمدوة ذم ُمٜمتّمػ اًمرسمٞمع عمدة أؾمٌقع
ذم ومٜمدق ُمػميدي٤من دُمِمؼ.
اظمتٚمط قمغم سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم اًمتٗمريؼ سملم ُمٗمٝمقم اًمًٞم٤مؾم٦م واًمًٞم٤مؾم٤مت (أي جمٛمققم٦م
اإلضمراءات اًمتل شمتخذ وشمتٌع ًمتح٘مٞمؼ أه ٍ
داف ُمٕمٜمٞم٦م)ً ،مٙمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت أزاًم٧م اًمٚمٌس ذم
سمٕمض أراء ،يمام أزاًم٧م سمٕمض اًمٕم٘مٌ٤مت ذم ُمرطمٚمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م.
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يمٌػما قمٜمدُم٤م ؿم٤مهدت هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،سمٕمْمٝمؿ ذم
يمؿ يم٤من هوري ً
ىمٛم٦م قمٓم٤مئف يمٜم٤مدر ومرضم٤مين وضمقرج ىمرم وقم٤مـمػ ىمؼميص وقمّم٤مم اًمديـ ضمالل وقمّم٤مم
اًمزقمٞمؿ ...وسمٕمْمٝمؿ ؾمٞمٚمحؼ ىمري ًٌ٤م هبذه اًمٗمئ٦م يمٌِم٤مرة ظمي وقمٌد اًم٘م٤مدر ضمٗمالط وقمٛمر
اًمٌزري ...سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مىمش سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م يمٕمٌد اًمًالم وًمقرا ٟم٤مدر ،وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م
وزقمتٝمؿ إُم٤مٟم٦م قمغم ٍ
همرف ذم اًمٗمٜمدق
يمٌِم٤مرة ظمي ،ومجٞمٕمٝمؿ ؿمٖمٚمتٝمؿ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م .و ّ
ًمٚمٜم٘م٤مش ،قمدة همرف ًمٙمؾ سمرٟم٤مُم٩م.
ظمالي٤م ٍ
ٟمحؾ ذم أوج ٟمِم٤مـمٝم٤م طمتك ذم أوىم٤مت اًمٓمٕم٤مم ،إذ خيتٚمط اًمٌ٤مطمثقن ُمـ اًمؼماُم٩م
اعمختٚمٗم٦م ومٞمِمتدّ اًمٜم٘م٤مش سمام جيدّ ًمدهيؿ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اجلديدة طمقل اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ،إهن٤م
صقرة مجٞمٚم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اجل٤مد وُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م ُمروٞم٦م.
قمرو٧م ذم هن٤ميتٝم٤م ظمالص٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم ُم١ممتر
اؾمتٛمر قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م مخً٦م أقمقام،
ُ
اعمٜمٔمٛم٦م أُم٤مم وزراء اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمرب ،أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمتٜمٗمٞمذي ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م.
هٜم٠مين اعمجٚمس قمغم ٟمج٤مح اًمٚمجٜم٦م وٟمج٤مطمل ذم ىمٞم٤مدهت٤م ،وـمٚم٥م إرؾم٤مل ٟمًخ
ًمقزارات اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتقزقمٝم٤م قمغم اجلٝم٤مت اعمٕمٜم ّٞم٦م ًمؽمؾمؾ ُمالطمٔم٤مهت٤م إمم إُم٤مٟم٦م
ومتٜمٔمر ومٞمٝم٤م وشم٠مظمذ ومٞمام شمراه ىمٌؾ ـمٌ٤مقمتٝم٤م وشمقزيٕمٝم٤م.
ُـمٌع ُمـ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمتٜمٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ذم قم٤مم
 ،0878واُمتد قمٛمؾ إُم٤مٟم٦م قم٤م ًُم٤م سمٕمد ـمٌ٤مقم٦م اعمتـ ذم دمٛمٞمع اًمدراؾم٤مت اًمتل ىمدُم٧م
إو٤موم٦م إمم اعمالطمٔم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قمغم هذه اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وشم٘م٤مرير اًمؼماُم٩م اًمثٛمٞمٜم٦م ،وُمٜمٝم٤م
اًمدراؾم٤مت اًمتل ىمدُمتٝم٤م وطمدة سمحقث اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمريمز ،شمٚمؽ اًمقطمدة اًمتل
ىم٤مُم٧م سمدور ُمٙمت٥م اًمٚمجٜم٦م سمٜمج٤مح يمٌػم .وىمد ٟمنم ذم اًمّمٗمح٤مت إظمػمة ُمـ اعمتـ
قمٜم٤مويـ اًمدراؾم٤مت وأؾمامء اخلؼماء اًمذيـ ووٕمقه٤م وهل زه٤مء ُمئ٦م دراؾم٦م.
يتٞمن ًمٜم٤م ٟمنمه٤م وي٤م ًمألؾمػ.
ُأقمدِّ ت هذه اًمدراؾم٤مت سمٕمد دمٛمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٜمنم ،وًمٙمـ مل ّ
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ذكريات
سمٕمد اعم١ممتر إول ًمٚمقزراء اًمٕمرب واعمً١موًملم قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
شم٤مسمٕم٧م اعمٜمٔمٛم ُ٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ٟمت٤مئ٩م اعم١ممتر ،ومدقم٧م جمٛمققم ً٦م ُمـ
ُم٘مر
اعمً١موًملم قمـ ؿم١مون اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م يمٜم٧م ُمٜمٝمؿ ،اضمتٛمٕم٧م ذم ّ
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة ذم صٞمػ  .0865يم٤من ُمٕمٜم٤م اًمديمتقر ٟم٤مضمل قمٌد اًم٘م٤مدر ُمـ
اًمٕمراق رئٞمس ُم١مؾمً٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ومٞمف ،واًمديمتقر قمكم اًمٓمٞم٥م إزرق ُمـ ًمٞمٌٞم٤م،
واٟمْمؿ إًمٞمٜم٤م اًمديمتقر أؾم٤مُم٦م اخلقزم ُمـ ُمٍم.
يم٤من ُمقوقع اضمتامقم٤مشمٜم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م اًمدراؾم٦م اًمتل أقمده٤م اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اًمٗمت٤مح
ٍ
وصٜمدوق
اًم٘مّم٤مص واًمديمتقر أؾم٤مُم٦م اخلقزم إلٟمِم٤مء ُم١مؾمً٦م قمرسمٞم٦م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل،
قمريب ًمدقمؿ اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م.
طمٔمٞم٧م سمف ذم شمٚمؽ آضمتامقم٤مت هق ًم٘م٤مء اًمديمتقر أؾم٤مُم٦م اخلقزمً ،م٘مد يم٤من
يم٤من أهؿ ُم٤م
ُ
ًمٚم٘م٤مءاشمٜم٤م ذم شمٚمؽ آضمتامقم٤مت وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م أـمٞم٥م إصمر ذم ٟمٗمًٞمٜم٤م ،يم٤مٟم٧م ؾمٌ ًٌ٤م ذم سمٜم٤مء صداىم٦م
ٍ
ىمقي٦م أيمثر ُمـ رسمع ىمرن ـمقال طمٞم٤مشمف سمٕمد ذًمؽ اًمٚم٘م٤مء.
أمجٕم٧م آرا ُء اعمِم٤مريملم ذم آضمتامقم٤مت قمغم ضورة ُم٘م٤مسمٚم٦م إُملم اًمٕم٤مم ًمٚمج٤مُمٕم٦م
ْ
ًمٕمرض ؿمٙمقاٟم٤م ُمـ إمه٤مل اجل٤مُمٕم٦م شمٜمٗمٞمذ ىمرارات اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء ذم ُم١ممترات اًم٘مٛم٦م ومٞمام
خيص اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل.
أظمػما ذم ًم٘م٤مء إُملم اًمٕم٤مم حمٛمقد ري٤مض .ىم٤مسمٚمٜم٤مه وم٢مذا هق رضمؾ ُمريض ٓ
ٟمجحٜم٤م
ً
يٙم٤مد ي٘مدر قمغم اًمٜمٓمؼ ومٞمًتٕملم سمٛمدير ُمٙمتٌف ،ومخ٤مب أُمٚمٜم٤م وأي٘مٜمّ٤م أن اجل٤مُمٕم٦م يم٠مُمٞمٜمٝم٤م.
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يم٤من صٞمػ ُ 0873مققمد قمقدة اعمجٛمققم٦م إومم ُمـ ـمالسمٜم٤م اًمذيـ دظمٚمقا ُمدارس
اهلٜمدؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمٙمؼمى سم٤معمً٤مسم٘م٦م ،ويم٤مٟم٧م شمْمؿ هذه اعمجٛمققم٦م صمالصم٦م ـمالب ،هؿ
ؾمٛمػم اًمٌديـ وٟمِم٠مة ؾمٕمد وإي٤مد قم٤مزارٟ ،مجحقا مجٞم ًٕم٤م ذم ُمدارؾمٝمؿ ،إّٓ أن اًمقطمٞمد اًمذي
قم٤مد ُمٜمٝمؿ إمم اعمريمز يم٤من إي٤مد قم٤مزار .أُم٤م ؾمٛمػم اًمٌديـ وم٘مد شمزوج ومرٟمًٞم٦م ،وسم٘مل ذم ومرٟمً٤م
ومل يٕمد ،وأُم٤م ٟمِم٠مة ؾمٕمد وم٘مد صدُمتف ؾمٞم٤مرة ذم سم٤مريس وأقم٤مدشمف اًمًٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م
ً
ُمِمٚمقٓ ٓ يتٙمٚمؿ وٓ يٙم٤مد يتحرك.
يم٤مٟم٧م احلّمٞمٚم٦م خمٞمٗم٦م ،ومً٤مرقم٧م ًمٚم٘م٤مء اًمًٗمػم اًمٗمرٟمز اًمًٞمد همروٟمٞمٞمف ٕىمقل ًمف
"جي٥م إقم٤مدة ؾمٛمػم اًمٌديـ وومؼ اشمٗم٤مىمٜم٤م ُمٕمٙمؿ ،يمام جي٥م أن شمتحٛمؾ اجلٝم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م
ُمً١موًمٞم٦م ُم٤م أص٤مب ٟمِم٠مة ؾمٕمد ،وأن شمقاومٞمٜم٤م سمٜمت٤مئ٩م اًمتح٘مٞمؼ ذم احل٤مدث اًمذي أص٤مسمف".
وقمجؾ سمًٗمره إمم سم٤مريس،
شم٘م ٌّؾ اًمًٗمػم اًمٗمرٟمز هلجتل اًمٕم٤مشمٌ٦م واهتؿ سم٤معمقوقع
ّ
وعم٤م قم٤مد ُمٜمٝم٤م سمٕمد زه٤مء ؿمٝمر ،اشمّمؾ يب ًمٞمٕمٚمٛمٜمل ٟمت٤مئ٩م حم٤موٓشمف ،وم٘م٤ملً :مٞمس سمقؾمع
وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م شمٓمٌٞمؼ آشمٗم٤مق ّإٓ وٛمـ اًمقزارة ،وإن اًمًٞمد اًمٌديـ ؾمٞمحّمؾ
أيْم٤م سمحامي٦م
طمتام قمغم اجلٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ظمالل ؾمت٦م أؿمٝمر ٕٟمف زوج ومرٟمًٞم٦م وؾمٞمتٛمتع ً
ً
اجلٝم٤مت اًمتل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ومح٤مي٦م اًمٜم٘م٤مسم٤مت .أُم٤م ٟمِم٠مة ؾمٕمد وم٠مٟمّمح سمتقيمٞمؾ حم٤مم عمت٤مسمٕم٦م
يّمقر اهتامُمف اًمِمديد سم٤معمقوقع ،ويم٤من يرشمًؿ قمغم وضمٝمف ُمدى
ىمْمٞمتفً .م٘مد يم٤من طمديثف ّ
شم٠مصمره إلظمٗم٤مق ُمً٤مقمٞمف.

    
يم٤مٟم٧م قمالىم٤مشمٜم٤م ُمع ُمدارس اهلٜمدؾم٦م اًمٙمؼمى ذم ومرٟمً٤م ُمتٞمٜم ً٦م وىمقي ً٦م يًقده٤م آطمؽمام
وآقمؽماف سمٛمٙم٤مٟم٦م اعمريمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م وسمٕمد ُمراُمٞمف .ويم٤مٟم٧م دمٛمٕم٤مت اعمدارس شمًٕمك
ٍ
جمٛمققم٤مت ُمٜمٝم٤م ،ويم٤من ُمـ
ٓضمتذاب اعمريمز وُمٕمٝمده اًمٕم٤مزم ،وم٠مسمرُمٜم٤م اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع قمدة
أمهٝم٤م اشمٗم٤مىمٜم٤م ُمع جمٛمققم٦م سمقًمٞمتٙمٜمٞمؽ همروٟمقسمؾ.
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ضم٤مء رئٞمًٝم٤م ُمع ٍ
وومد ُمـ خمتٚمػ ُمدارؾمٝم٤م ووىمٕمٜم٤م اشمٗم٤م ًىم٤م ـمقيؾ إُمد ،صمؿ دقم٤مين
رئٞمس اًمٌقًمٞمتٙمٜمٞمؽ ًمزي٤مرهتؿ ذم همروٟمقسمؾ ومٚمٌٞم٧م اًمدقمقة ذم صٞمػ قم٤مم  0874يراوم٘مٜمل
سمٕمض اًمزُمالء .ويم٤من ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمدقمقة ،اًمتل اُمتدت قمغم قمدة أي٤مم ،همدا ٌء ذم ُمٜمتج ٍع
ٍ
مجٞمؾ ذم أـمراف اعمديٜم٦م قمغم ؾمٗمقح اجلٌ٤مل اعمحٞمٓم٦م هب٤م ،وٟمًامت رسمٞم ٍع حت ٌّ٥م صٞم َٗمٝم٤م إمم
اًمٜمٗمقس وشمِمٞمع ومٞمٝم٤م اًمٌٝمج٦م واًمنور.
يمٌػما ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمقزقم٧م قمغم قمدة طمٚم٘م٤مت
ؿمٛمٚم٧م اًمدقمقة قمد ًدا ً
ُمت٘م٤مرسم٦م ُمتداظمٚم٦م .اٟمتٌٝم٧م ومج٠مة قمغم احلدي٨م ذم طمٚم٘م٦م ورائل إذ ؾمٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م "إؾمد"،
يم٤من احلدي٨م قمـ ؾمقري٦م ورئٞمًٝم٤م طم٤مومظ إؾمد ،ؾمٛمٕمتٝمؿ يتٜم٤موًمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٦م
أذين ىمقهلؿ إٟمف ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اخلٛمًلم ذم اًمٕم٤ممل أو ُمـ
طم٤مومظ إؾمد دوًم ًّٞم٤م ،وـمرق ّ
اًمِمخّمٞم٤مت اهل٤مُم٦م قم٤معم ًّٞم٤م ذم اخلٛمًلم ؾمٜم٦م اًمتل شمٚم٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م...
يمالم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ مل أشمٌٞمٜمف سمدىم٦م ٕٟمف وم٤مضم٠مين ومل يٙمـ سمقؾمٕمل ُمت٤مسمٕمتف ضمٞمدً ا
هين أن شمٙمقن ؾمقري٦م طمدي٨م هذه
ٟٓمِمٖم٤مزم سم٤محلدي٨م ُمع اعمدير اعمْمٞمػ وُمـ ُمٕمفّ .
اًمّمٗمقة وأن يٙمقن رئٞمًٝم٤م هبذه اعمٙم٤مٟم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ.
وذم أول ٍ
ًم٘م٤مء زم سم٤مًمرئٞمس سمٕمد قمقديت ذيمرت ًمف ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ،وىمٚم٧م ًمفُ" :م٤م يمٜم٧م
أفم ّـ أٟمؽ سمٚمٖم٧م هذه اعمٙم٤مٟم٦م ذم اًمٕم٤ممل ي٤م ؾمٞم٤مدة اًمرئٞمس" .سمٕمد أن ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ؿمٕمرت
ه سم٤محلدي٨م ومل يٕم ّٚمؼ قمٚمٞمف.
قمكم أن أىمقًمف سم٠مؾمٚمقب آظمر ،أُم٤م هق وم٘مد ّ
أٟمف يم٤من ّ

    
يمثر طمدي٨م اًمٜم٤مس قمـ زُمٞمؾ أؾم٤مء إُم٤مٟم٦م ،وأن اإلؾم٤مءة يم٤مٟم٧م واوح٦م ذم سمٕمض ُم٤م
صح٦م ُم٤م شمتداوًمف إًمًٜم٦م .ويم٤مٟم٧م اإلؾم٤مءة يمٌػمة إمهٞم٦م ،إذ مل
اؿمؽمى ًمٚمٛمريمز ،وصمٌ٧م زم ّ
قمام أؾمٜمد إًمٞمف ُمـ
شمٙمـ ظم٤مومٞم٦م قمغم أطمد قمغم رهمؿ ىمٚم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م اعم٤مدي٦م ،وم٠مزطم٧م ُمرشمٙمٌٝم٤م ّ
وُمً١موٓ ُم٤مًمٞم٤م ،يم٤مٟم٤م قمغم ٍ
ُمٝم٤مم ُم٤مًمٞم٦م ،وهق ذو ٍ
ً
صٚم٦م سمف
ُمٝمٜمدؾم٤م
ؿم٠من ذم اعمريمز ،وأقمٗمٞم٧م
ًّ
ً
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ٍ
ُمنموقم٤مت أظمرى .وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز أشمرك اإلضمراءات إظمرى إمم ُم٤م سمٕمد إقمالم
ذم
اًمرئٞمس سم٤معمقوقع ُمٚمٓم ًٗم٤م ،حت٤مؿم ًٞم٤م ًمٚمٗمْمٞمح٦م إذا ُم٤م أُمر سمتقىمٞمٗمف أو ـمرده.
ومٚمام يم٤من يقم اًمٚم٘م٤مء ،ذيمرت ًمٚمرئٞمس اعمقوقع وأذت إمم شمٗم٤مه٦م اعمٌٚمغ ،مم٤م يٌٕمد فم ّـ
ّ
اًمًقء سم٤مًمِمخص .ويم٤من اًمرئٞمس ىمد هنض ٟٓمتٝم٤مء آضمتامع وأظمذ يٌتٕمد شمدرجي ًّٞم٤م يم٠مٟمف ٓ
يريد أن يًٛمع اعمزيد ،ومٚمديف ُمـ مهقم اًمدوًم٦م ُم٤م يٙمٗمل ،ويم٠مٟمف ي٘مقل زم :ىمؿ سمٛمٕم٤مجل٦م
ُمِمٙمالشمؽ سمٜمٗمًؽ ومٚمدي ُمـ ُمِمٙمالت احلٙمؿ ُم٤م هق أهؿ.
ُمّمٛم ًام قمغم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت اًمتل شمرؾمؿ ًمٚمٗمً٤مد ـمري ً٘م٤م ذم
ظمرضم٧م ُمـ اًمٚم٘م٤مء
ِّ
ٍ
ضمٝم٤مز عمٙم٤مومحتف يرأؾمف ؿمخص ُمقصمقق .يم٤من هذا اًمِمخص
اعمريمز ،وىمررت إطمداث
اعمقصمقق أظمل إصٖمر يمامل ،اعمٕمروف سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕم٤مرومف وأصدىم٤مئف سمِمدة شمز ُّمتف ،وؾمج ُّٚمف
رئٞمً٤م ًمٚمجٝم٤مز،
اًمقفمٞمٗمل يِمٝمد ًمف سمذًمؽ ،ومرومٕم٧م ُمذيمّر ًة سم٤مىمؽماح شمًٛمٞم٦م أظمل يمامل ً
ووصم٘م٧م آىمؽماح ،ومقاومؼ اجلٛمٞمع قمٚمٞمف.
ىمٚم٧م ذم ٟمٗمزّ ،
ًمٕمكم أقمٞمد يمامل إمم دُمِمؼ ومٕمٛمٚمف ذم "روديمق" ٓ يٕمجٌٜمل ،وهق أهؾ
ٍ
ومقرا "ٓ ٓ ،يٛمٙمـ أن أىمٌٚمف ،إذ ٓ
أهؿ وأيمؼم ،قمٜمدئذ سم ّٚمٖم٧م أظمل يمامل .ر ّد يمامل ً
ًمٕمٛمؾ ّ
ٕظمق ْيـ شمقزم هذيـ اعمٜمّمٌلم ذم ُم١مؾمً٦م ،إدارهت٤م ورىم٤مسمتٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م وٛمٜمً٤م.
جيقز
َ
احلس اًمًٚمٞمؿ سم٤معمً١موًمٞم٦م وأٟم٤م ؿمخّم ًّٞم٤م ٓ أضمٞمزه وأرسم٠م
هذا ُم٤م ٓ دمٞمزه اًم٘مقاٟملم وٓ
ّ
سمٜمٗمز وسمؽ قمـ ىمٌقًمف".
قمكم اًم٘مٞم٤مم سمجٛمٞمع هذه اإلضمراءات ىمٌؾ إـمالقمف قمغم اًمٖم٤مي٦مً ،مٕمٚمٛمل سمِمدة
ُم٤م يم٤من ّ
شمز ُّمتف .إن طمريص قمغم اًمٜمزاه٦م ،سمؾ قمغم اًمتز ُّم٧م ومٞمٝم٤م ،وقمٚمٛمل سمٕمدم ضمقاز إؾمٜم٤مد هذا
ٍ
ُمذيمرة سم٤معمقوقع ًمٞمٙمقن ىمرار إؾمٜم٤مد اًمٕمٛمؾ
اًمٕمٛمؾ إمم أظمل ،مه٤م اًمٚمذان دومٕم٤مين إمم رومع
ٍ
ؾمٚمٓم٦م ذم اًمٌالد.
إمم أظمل ىمد اختذ ُمـ أرومع

قمدت سمٕمد رومض يمامل إمم وزير اعم٤مًمٞم٦م ًمٕمٚمف يًٕمٗمٜمل سم٠مطمد اعمديريـ ذم اًمرىم٤مسم٦م اعم٤مًمٞم٦م،
وم٘مدم زم ُمقاصٗم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم ًمديف ذم اجلٝم٤مز واضمتٛمٕم٧م هبؿ ،ومقىمع اخلٞم٤مر قمغم ُمريؿ يمرد
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شمٜمٔمٞمام ودىم ً٦م
ُمًتق ،وصدر ىمرار ٟم٘مٚمٝم٤م إمم اعمريمز وم٘م٤مُم٧م سمٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمف قمغم أطمًـ وضمف،
ً
واؾمت٘م٤مُم ً٦م وضمرأ ًة وطمز ًُم٤م .سمٕمد أن أهن٧م شمٜمٔمٞمؿ ُمٙمتٌٝم٤م ضم٤مءت شمٓمٚمٕمٜمل قمغم ظمٓم٦م قمٛمٚمٝم٤م
اًمتل يم٤من أهؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م أهن٤م ؾمتٗم٤مضمئ سم٤مًمتٗمتٞمش اعمً١موًملم ذم اعمريمز .وم٢من يمٜم٧م ؾم٠مقمؽمض
قمغم هذه اخلٓمقة ومٚمٜمٜم٤مىمش أؾمٌ٤مب آقمؽماض ،ومٓمٛم٠مٟمتٝم٤م أن ًمٞمس زم أي اقمؽماض قمغم
هذه اخلٓم٦م يمٚمٝم٤م ،وؾم٠مًمتٝم٤م إقمالُمل وم٘مط إذا ُم٤م شمقضمٝم٧م إمم أطمد ُمديري اعمٕم٤مهد.
وج٦م .يمٜم٧م سمقضمقده٤م قمغم
ذقم٧م ُمريؿ يمرد ُمًتق ذم شمٓمٌٞمؼ ظمٓمتٝم٤م دون أن شمثػم ّ
رأس اجلٝم٤مز ُمٓمٛمئٜمًّ٤م ،وم٘مد يمِمٗم٧م أظمٓم٤مء ومح٤مًم٧م دون وىمقع همػمه٤م وشمقومٞم٧م رمحٝم٤م اهلل،
شمريم٧م اعمريمز سمٛمدة ىمّمػمة.
سمٕمد أن
ُ

    
هتػ زم صٌ٤مح يقم رأس اًمًٜم٦م اهلجري٦م اًمٕمامد ُمّمٓمٗمك ـمالس ً
ىم٤مئال إن اًمرئٞمس
ُمقزع
يريد أن يراك فمٝمر اًمٞمقم ذم داره ،ومراوم٘متف ذم اعمققمد اعميوب إمم دار اًمرئٞمس ّ
اًمٗمٙمر طمقل ُم٤م يريده ُمـ هذا آضمتامع اعمٗم٤مضمئ ذم يقم راطمتف ٓ ،سمد أن إُمر ه٤مم.
صمؿ أقمقد ذم طمً٤مسم٤ميت ومٞمًت٘مر يب اًمٗمٙمر قمغم اعمريمزً ،مٕمٚمف يريد اًمتٗمرغ ًمِم١موٟمف سمٕمٞمدً ا
قمـ ُمِمٙمالت اًمدوًم٦م اًمٞمقُمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمدائٛم٦م ،صمؿ يٓمرأ ذم اًمذهـ ُم٤م يٌٕمد هذا آطمتامل.
ومتر ومٞمف خمتٚمػ آطمتامٓت دون ضمدوى ،صمؿ يًت٘مٌٚمٜم٤م
أىمٚم٥م صٗمح٤مت اًمٗمٙمر سمنقم٦م ّ
اًمرئٞمس ذم سمٞمتف وٞمق ًوم٤م.
ٓ أذيمر يمٞمػ سمدأ احلدي٨م اًمذي أوم٣م سمٜم٤م إمم طم٤مرم ودارة قمزة .ىمٚم٧م إٟمٜمل أرى أن
طم٤مرم اًمٞمقم مل شمت٘مدم قمغم طم٤مرم إُمس اًمتل أقمرومٝم٤م ُمٜمذ ٟمّمػ ٍ
ىمرن ُم٣م ...ي٘م٤مل إن
ظمػما ُمـ اًمً٤مسم٘ملم أو ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم إىمؾً ،م٘مد ّ
طمؾ أهمقات
اعمً١موًملم اجلدد ًمٞمًقا ً
حمؾ أهمقات.
آزرين اًمٕمامد ُمّمٓمٗمك ـمالس ذم وضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه ،واٟمت٘مٚمٜم٤م إمم احلدي٨م قمـ دارة
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ٍ
يمثٖمر ُمـ صمٖمقر اإلؾمالم واًمٕمروسم٦م ،اعمٝمٛمٚم٦م اعمٜمً ّٞم٦م رهمؿ
قمزة ،وُمقىمٕمٝم٤م ُمٜمذ اًم٘مديؿ
اشمً٤مقمٝم٤م ،ومتٜمٞم٧م أن ي٘مقم اًمرئٞمس سمزي٤مرة اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمً ّٞم٦م ُمـ اًمٌالد يمدارة قمزة وطم٤مرم...
اؾمتٛمر طمديثٜم٤م طمقل اًمٌ٘م٤مع اعمٜمً ّٞم٦م ُمـ اًمقـمـ ،واعمٜمٔمامت اًمِمٕمٌٞم٦م ،ويم٤من اًمرئٞمس
يًتٛمع هم٤مًم ًٌ٤م ،وهق حيًـ آؾمتامع.
ود َقمٜم٤م اًمرئٞمس طمتك سم٤مب اًمدار وُم٤م اٟم٘مٓمع طمديثف ،ود َقمٜم٤م سم٘مًامت وضمٝمف اًمداًم٦م قمغم
ً
جمٝمقٓ سمٕمٞمدً ا قمـ اًمتٗمًػم،
إيمراُمف ًمٚمْمٞمػ ٓ .يزال ؾمٌ٥م اؾمتدقم٤مئل ذم ذًمؽ اًمٞمقم ظم٤موم ًٞم٤م
قمام يم٤من ي٘مّمد إًمٞمف ُمـ ذًمؽ آضمتامع.
وىمد يٙمقن اًمرئٞمس قمدل أصمٜم٤مء اضمتامقمٜم٤م سمف ّ

    
يمٚمٗمٜمل رئٞمس جمٚمس اًمقزراء اًمديمتقر قمٌد اًمرؤوف اًمٙمًؿ ُمع وزيريـ ًمقوع
إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٜمٛمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م ذم ؾمقري٦م ،يم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم  .0876يمٜم٧م أقمٚمؿ أن وزاريت
اًمقزيريـ شمِمٖمالهنام قمـ اعمِم٤مريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلدي٦م ذم اعمقوقع ،وأظمذت قمغم قم٤مشم٘مل
اًم٘مٞم٤مم سمف سم٤مٓقمتامد قمغم وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛم ٞم٦م وقمغم دقمؿ اًمقزيريـ ذم وزاريت
اًمّمٜم٤مقم٦م واًمتخٓمٞمط.
ىمررت اًمًػم ذم اعمنموع ذم ظمٓملم ُمتٙم٤مُمٚملم ،ظمط يٕمٛمؾ قمغم ووع إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م
دور اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًقري٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ،وظمط آظمر ًمٚمٕمٛمؾ ذم ُمنموع رئٞمس جمٚمس
اًمقزراء .وشمٙم٤مُمؾ اخلٓملم واوح ،إذ ٓ يٛمٙمـ أن ّ
يقرم ُمنموع شمٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ذم ؾمقري٦م
طم ّ٘مف إٓ إذا شمقومرت ًمف اعمٕمٚمقُم٤مت اًمالزُم٦م ذم اعمنموع إول إوؾمع وإؿمٛمؾ.
ويم٤من اًمٕمٛمؾ ذم اعمنموقملمُ ،مًتقطمك ُمـ إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمقير اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م ذم
اًمقـمـ اًمٕمريب ،اًمذي يم٤من ذم ُمرطمٚم٦م ووع اًمٚمٛمً٤مت إظمػمة قمٚمٞمف ،ومرأي٧م آؾمتٜم٤مرة
ٍ
سمخؼمة دوًمٞم٦م ،طمتك ٓ ٟمٌ٘مك أهى ٍ
قمٛمؾ ىمٛم٧م سم٢مدارشمف وشمقضمٞمٝمف ؾم٤مسم ً٘م٤م.
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شمقضمٝمٜم٤م إمم سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ،اًمذي اؾمتج٤مب وأرؾمؾ إًمٞمٜم٤م اخلٌػم اًمًٞمد
ْ
شم٘مريرا ذم يم٤مٟمقن إول ُمـ قم٤مم  0880قمـ قمٛمٚمف ُمع جمٛمققم٦م
"ضمٞمٛمز ُمٚملم" اًمذي ووع
ً
ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ذم وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمريمز ،وقمغم إظمص ُمٜمٝمؿ قمٛمر اًمؼمزي
وأدي٥م يمقًمق ،ضمٕمؾ قمٜمقاٟمف "ٟمحق إؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمٚمقم وشم٘م٤مٟم٦م ًمًقري٦م".
أُم٤م ذم ُمنموع شمٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ذم ؾمقري٦م ،وم٘مد ىم٤مُم٧م جلٜم٦م ُمـ اًمديمتقر يمقًمق
واًمديمتقر سم٤مؾمٞمؾ ظمقري سمدراؾم٦م اًمقاىمع اًمت٘م٤مين ذم اًم٘مٓمر اًمًقري ،وىمدُم٤م شم٘مريرمه٤م ذم
ٍ
ؾمٚمًٚم٦م ُمـ آضمتامقم٤مت سم٤معمً١موًملم ذم وزاريت اًمّمٜم٤مقم٦م واًمتخٓمٞمط
قم٤مم  0881سمٕمد
ضمرت ذم قم٤مم .0877
اشمًٛم٧م قمالىم٦م سم٤مطمثل اعمريمز سم٤مًمٕم٤مُمٚملم ذم اًمقزارشملم سم٤مًمٕمن واًمٌطء قمغم اًمرهمؿ مم٤م
ٍ
شمٕمقيْم٤مت هلؿ ،يمام يم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ىمدُمٝم٤م ه١مٓء وحٚم ً٦م
يم٤من يدومٕمف اعمريمز ُمـ
شم٘مريرا إمم
وهمػم ُمقصمقىم٦م .وٓ يٛمٙمـ اؾمتٛمرار اًمٕمٛمؾ قمغم هذا اًمٜمحق ،ويمٜم٧م ؾم٠مرومع
ً
رئٞمس جمٚمس اًمقزراء ٟم٘مؽمح قمٚمٞمف ومٞمف شمٕمديؾ إؾمٚمقب واًمٓمري٘م٦م سمام يْمٛمـ ىمٞم٤مُمٜم٤م
سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ٍ
وضمف صحٞمح ،إٓ أن وزارة اًمٙمًؿ أىمٞمٚم٧م ويمٚمػ اعمٝمٜمدس حمٛمقد اًمزقمٌل
اًمذي أمهؾ اعمنموع وأظمرضمف ُمـ دائرة اهتامُمف ،وهٙمذا شمقىمػ اعمنموع اًمذي يمٜمّ٤م ٟم ُٕمدّ ه
ً
ُمدظمال ًمت٘مٞمٞمؿ ظمؼماشمٜم٤م ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت واإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ،وشمٓمقيره٤م ذم ُمنموقملم يم٤من
ضمٝم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ومرقمٞم٦م ًممظمر ،وُمـ ٍ
ؾمٞمٕم٤مُمؾ أطمدمه٤م ُمـ ٍ
ضمٝم٦م أظمرى ؾمٞمتٞمح
إٟمج٤مز أظمر حم٤موًم٦م شمٓمٌٞمؼ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمقيره٤م سم٤مًمتٜمًٞمؼ سملم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م
اًمًقري٦م ًمتٓمقير اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م واإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمًقري٦م.
ٍ
ؿمٖمؾ ذم ُمنموع شمٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمًقري٦م ـمٚمٌ٧م ُمٜم٤م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
سمٞمٜمام يمٜمّ٤م ذم
ٍ
قمٛمؾ طمقل إؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمرسمٞم٦م ٓيمتً٤مب اًمٕمٚمؿ
ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم شم٘مديؿ ورىم٦م
واًمت٘م٤مٟم٦م واؾمتخداُمٝم٤م ٕهمراض اًمتٜمٛمٞم٦م.
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ٗم٧م وطمدة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمقوقع وأٟمجز اًمٕمٛمؾ ذم ؿمٌ٤مط  ،0880ويمٜمّ٤م
يمٚم ُ
ٟم٠مُمؾ أن شمتٙم٤مُمؾ اًمدراؾم٦م ُمع اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمتٓمقير اًمٕمٚمؿ واًمت٘م٤مٟم٦م ،وخيتؼم
جمٛمققمٝمام ذم ُمنموقمٜم٤م اًمًقري ،إٓ أن شمقىمػ هذا اعمنموع طمدّ ُمـ ـمٛمقطمٜم٤م ومتقىمٗمٜم٤م
قمٜمد ورىم٦م اًمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقسم٦م.

    
ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت صٕمد اعمريمز ذم قمٞمقن إورسمٞملم ،وم٘مد يمٜم٧م أشمٚم٘مك
ُمـ يمؼمي٤مت اعم١مؾمً٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إورسمٞم٦م ُم٤م يِمٕمر سمذًمؽ 9وم٘مد شمٚم٘مٞم٧م ُمـ أيم٤مديٛمٞم٦م
اًمٕمٚمقم اًمًقيدي٦م اًمدقمقة إمم شمرؿمٞمح ُمـ ٟمراه ً
أهال جل٤مئزة ٟمقسمؾ.
ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم صٞمػ ؾمٜم٦م شمًٕملم زارين اًمديمتقر إسمراهٞمؿ طمداد يراوم٘مف اًمديمتقر
ضمؼمائٞمؾ سمِم٤مرة ،اًمذي يم٤من يٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ،حيٛمؾ
شمرؿمٞمحل ًمرئ٤مؾم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ُمـ جمٛمققم٦م دول آحت٤مد اعمٖم٤مريبً ،مٞمٌٞم٤م وشمقٟمس واجلزائر
واعمٖمرب وُمقريت٤مٟمٞم٤م ،ومنرت إلمج٤مع اًمدول اعمٖم٤مرسمٞم٦م اًمرأي قمغم شمرؿمٞمحل وعمقىمػ
اًمزُمٞمٚملم ،وٕٟمٜمل إذا رؿمحتٜمل ؾمقري٦م أوٛمـ اًمٜمج٤مح ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ،ومٗمٚمًٓملم ُمٕمل
أيْم٤م ،وقمزُم٧م قمغم إصم٤مرة
يمام يِمػم اعمقىمػ اًمً٤مسمؼ ًمٞم٤مه قمروم٤مت ،وؾمقري٦م وًمٌٜم٤من ً
سمدأت سمٕمرض اعمقوقع قمغم صحٌف ،ومٚم٘مٞم٧م
اعمقوقع ًمدى اًمرئٞمس وصحٌف ،ويم٤مًمٕم٤مدة
ُ
صدًّ ا ؿمديدً ا ٕن اًمرئٞمس يمام يًتدل ُمـ ُمقىمٗمف يقم ُر ِّؿمح٧م ًمقفمٞمٗم٦م اعمدير اًمٕم٤مم اعمً٤مقمد
ًمٚمٕمٚمقم ،ؾمٞمٛمتٕمض إذا ُم٤م ومتح ُمـ ضمديد ُمقوقع شمرؿمٞمحل ًمديف ،ومٓمقيتف وسمٚمٖم٧م
اًمّمديؼ إسمراهٞمؿ طمداد .وهٙمذا دومـ آظمر ٍ
أُمؾ زم سم٤مخلروج ُمـ اعمريمز.

    
ٍ
ٍ
رؾم٤مًم٦م إمم اًمرئٞمس سمٕمد
صمالث وشمًٕملم ىمدُم٧م اؾمت٘م٤مًمتل ذم
ذم شمنميـ ُمـ ؾمٜم٦م
إقمزة
أن أي٘مٜم٧م أن اؾمتٛمراري ذم إدارة اعمريمز ؾمٞمجٕمٚمٜمل أضم٤مسمف سمٕمض إصدىم٤مء
ّ
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ٍ
ٍ
رؾم٤مًم٦م
ٓظمتالف ذم اًمرأي ،سمؾ سمٛمٌ٤مدئ اًمٕمٛمؾ ،ومآصمرت اًمتقضمف سم٤مؾمت٘م٤مًمتل إمم اًمرئٞمس ذم
ُمٓمقًم٦م ٓ ،سمد أٟمف ؿمٕمر ُمٜمٝم٤م سمقضمقد أؾمٌ٤مب ظمٗم ّٞم٦م .وىمد شم٠مظمر ىمٌقهل٤م ًمقوم٤مة اسمٜمف سم٤مؾمؾ ذم
ّ
ٍ
طم٤مدث ٍ
أرسمٕم٦م وشمًٕملم.
ؾمػم أًمٞمؿ .شم٠مظمر ىمٌقهل٤م طمتك أوائؾ ؿمٝمر متقز ُمـ قم٤مم
وقمٜمدُم٤م ؾمئٚم٧م إن يمٜم٧م أرهم٥م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمرئٞمس اقمتذرت سمٚمٌ٤مىم٦م ً
ىم٤مئال إن اًمرئٞمس
يٕمرف ُم٤م أمتٜم٤مه ومال ُمقضم٥م إلؿمٖم٤مل أوىم٤مشمف .واقمتذاري يم٤من حت٤مؿم ًٞم٤م إلطمراضمل ذم اًمً١مال
قمـ أؾمٌ٤مب شم٘مديؿ اؾمت٘م٤مًمتل.
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يف جمنع اللغة العربية
ذم صٌٞمح٦م يقم ُمـ أي٤مم آب قم٤مم  0874اشمّمؾ يب اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم رئٞمس
اعمجٛمع ً
ىم٤مئالٟ :مريد ٟمامذج ُمـ إٟمت٤مضمؽ اًمٕمٚمٛمل ومم٤م شمٙمت٥م ٕٟمٜم٤م رؿمحٜم٤مك ًمٕمْمقي٦م
يمت٤ميب :اًمؽمُمقديٜم٤مُمٞمؽ واًمٗمٞمزي٤مء اإلطمّم٤مئٞم٦م ،وأرؾمٚمتٝمام إًمٞمف ُمع
اعمجٛمع ،وم٤مظمؽمت ًمف َ
ِ
يمٚمٛم٦م ؿمٙمر.
قمْمقا ً
قم٤مُمال ذم اعمجٛمع ،وصدر سمذًمؽ
وذم  0874/8/6اٟمتخٌٜمل أقمْم٤مء اعمجٛمع
ً
اعمرؾمقم اجلٛمٝمقري ذو اًمرىمؿ  /384/سمت٤مريخ .0877/01/16
قمكم وىمتل يمٚمف،
وأظمذت ُأ ِقمدُّ ٟمٗمز ًمٕمْمقي٦م اعمجٛمع،
ُ
واؾمتٛمرار شمٓمقير اعمريمز يٛمأل ّ
ومٚمؿ أمتٙمـ ُمـ اإلقمداد إٓ سمٕمد شمريمل إدارة اعمريمز ذم أوائؾ متقز  .0883قمٜمدئذ اشمّمٚم٧م
سم٤مًمديمتقر ؿم٤ميمر وىمٚم٧م ًمف :أٟم٤م قمغم اؾمتٕمداد حلٗمؾ آؾمت٘مٌ٤مل ،وم٘م٤مل ؾمتتحدث ذم احلٗمؾ
قمـ ؿم٤مقمر دُمِمؼ ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي وم٤مٟمت٤مسمتٜمل احلػمة ،وم٠مٟم٤م ٓ أقمرف قمٜمف إٓ اًمٞمًػم ،وم٠مظمذت
أمجع ُمٜمتخٌ٤مت ُمـ أؿمٕم٤مره ومم٤م ُيمت٥م قمٜمف ٕؾمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ُم٤م أطمدِّ ث سمف يق َم احلٗمؾ.
صمؿ اشمّمؾ يب اًمديمتقر ؿم٤ميمر سمٕمد قمدة أؾم٤مسمٞمع ً
ىم٤مئالُ :م٤م رأيؽ ذم أن حتدِّ صمٜم٤م يقم احلٗمؾ
يمثػما ٕٟمٜمل أقمرف وضمٞمف اًمًامن وىمد قمٛمٚم٧م ُمٕمف ذم
قمـ وضمٞمف اًمًامن؟ وم٤مرحت٧م ً
اعمجٚمس إقمغم ًمٚمٕمٚمقم ،ومٙمتٌ٧م قمٜمف حلٗمؾ آؾمت٘مٌ٤مل صٗمح٤مت .ويم٤من اًمديمتقر حمٛمد
قمٌد اًمرزاق ىمدورة هق اًمذي قمرف يب ذم احلٗمؾ.
يم٤من طمٗمؾ آؾمت٘مٌ٤مل ذم اًمً٤مقم٦م اًمً٤مدؾم٦م ُمـ ُمً٤مء يقم اًمثالصم٤مء اًمً٤مدس ُمـ
شمٖمص سم٤محلْمقر.
طمزيران قم٤مم  0884ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مضات سمٛمٙمتٌ٦م إؾمد اًمتل يم٤مٟم٧م ّ
ُؾم ِّجؾ احلٗمؾ وصقره أيٛمـ قمزيز ،صديؼ واسمـ صديؼ.
ظمّمص زم اًمديمتقر ؿم٤ميمر ُمٙمت ًٌ٤م سم٤مٓؿمؽماك ُمع اًمديمتقر
سمٕمد طمٗمؾ اؾمت٘مٌ٤مزم سم٠مي٤مم ّ
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ٍ
سمِمقق ُم٤م يم٤من حيدصمٜمل سمف يمٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م
اًمقه٤مب طمقُمد ،ومًٕمدت سمٚم٘م٤مئف ،ويمٜم٧م أٟمتٔمر
قمٌد ّ
ذم اعمٙمت٥م قمـ ذيمري٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهل َهمٜمٞم٦م 9إذ ؿمٖمؾ وزارات قمدّ ة :اعمٕم٤مرف (اًمؽمسمٞم٦م)
ُمرة ذم قمّمقر خمتٚمٗم٦م ىمٌؾ اًمقطمدة ُمع
واًمٕمدل واعم٤مًمٞم٦م واًمتخٓمٞمط ،شمقمم سمٕمْمٝم٤م أيمثر ُمـ ّ
ُمٍم وإ ّسم٤مهن٤م وسمٕمده٤م.
قمكم أن أظمت٤مر قمغم إىمؾ صمالث جل٤من ُمـ جل٤من اعمجٛمع أُم٤مرس ومٞمٝم٤م اًمٜمِم٤مط
يم٤من ّ
اعمجٛمٕمل ،ومٙم٤من ُمـ سملم ُم٤م اظمؽمت جلٜم٦م اعمّمٓمٚمح سمرئ٤مؾم٦م اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ ؾمقيدان،
وم٠مقمجٌٜمل ومٞمف أٟمف ُم٤م زال يمام يم٤من ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمؽم ِّوم ًٕم٤م قمـ اًمّمٖم٤مئر .وقمدْ ت أطم٤مول
ٍ
سمٙمت٤مب وضمٝمف إمم أقمْم٤مئٝم٤م يٕمتذر ومٞمف قمـ
اًمتٕمٚمؿ وآىمتٌ٤مس ُمٜمف ،إٓ أٟمف قم٤مضمؾ اًمٚمجٜم٦م
ىمٌقل رئ٤مؾم٦م اًمٚمجٜم٦م ًمٌٚمقهمف اخل٤مُمً٦م واًمثامٟملم وًمْمٕمػ ؾمٛمٕمف ،واىمؽمح أن ُشمتِؿ اًمٚمجٜم ُ٦م
ومًٙم٧م اطمؽما ًُم٤م ًمف.
اًمدور َة سمرئ٤مؾمتل،
ُّ
اًمداظمكم ،ويم٤من جمٚمس اًمقزراء ىمد
يم٤من أول أقمامزم ذم اعمجٛمع إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ٟمٔم٤مُمف
ّ
اعمجٛمع جلٜم ً٦م سمرئ٤مؾمتل
أىمر ٟمٔم٤م ًُم٤م داظمٚم ًّٞم٤م ٟمٛمقذضم ًّٞم٤م جلٛمٞمع ُم١مؾمً٤مت اًمدوًم٦م  ،ومٙمٚمػ
ُ
وقمْمقي٦م إؾمت٤مذ ضمقرج صدىمٜمل ًمقوع هذا اًمٜمٔم٤مم  ،وىمد أٟمجز اًمٕمٛمؾ ذم قم٤مم 0887
وىم٤مم سم٤مًمٕم٥مء إيمؼم ومٞمف إؾمت٤مذ ضمقرج صدىمٜمل.
أُم٤م اًمٕمٛمؾ إؾم٤مد ومٙم٤من شمٕمديؾ ىم٤مٟمقن اعمجٛمع اًمذي صدر ذم أي٤مم اًمقطمدة .وىمد
شمٕمقيْم٤م ؿمٝمر ًّي٤م حيدده وزيرا اًمؽمسمٞم٦م
ٟمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم ُمٜمح أقمْم٤مء اعمجٛمع اًمٕم٤مُمٚملم
ً
ّ
واعم٤مًمٞم٦م ،وًمٙمـ هذا اًمتٕمقيض مل حيدد ـمقال أيمثر ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،اٟمت٘مٚم٧م ظمالهل٤م قمالىم٦م
يتٖمػم ذم إُمر رء 9إذ َطمؾ
اعمجٛمع ُمـ وزير اًمؽمسمٞم٦م إمم وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ،وًمٙمـ مل ّ
ً
يٜمص قمغم
ٟمْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن
شمٕمديال ُّ
وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم حمؾ وزير اًمؽمسمٞم٦م وم٘مط .ومرأي٧م أن ِّ
اًمتٕمقيض اًمِمٝمري ،وٟمٜمٝمل سمذًمؽ ُمِمٙمٚم٦م اًمقزيريـ :وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ووزير اعم٤مًمٞم٦م،
ووٛمٜم٤م شمٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن ِذيمر اًمتٕمقيض اًمِمٝمري ٕقمْم٤مء اعمجٛمع ،اًمذيـ ِزيدَ قمددهؿ
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أطمدصمٜم٤م هٞمئ ً٦م ومٜمّٞم٦م ًمٚمٛمجٛمع .هذه هل اًمتٕمديالت
مخً٦م أقمْم٤مء ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمٕمدل ،و ْ
ُمر ُمنموع اًمتٕمديؾ هي ًٕم٤م ُمـ رئ٤مؾم٦م جمٚمس اًمقزراء إمم جلٜم٦م
إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن .وىمد ّ
ُمر هي ًٕم٤م ُمـ جلٜم٦م اًمؽمسمٞم٦م إمم جمٚمس اًمقزراء وُمٜمف إمم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م
اًمؽمسمٞم٦م ،يمام ّ
وصدر قمـ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم .1110/5/5
ٟمص اًم٘م٤مٟمقن،
يم٤من قمٚمٞمٜم٤م ووع اًمالئح٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٛمجٛمع ذم ُمدة وضمٞمزة يمام ّ
ومقوٕم ْتٝم٤م جلٜم ٌ٦م ُم١مًمٗم٦م سمرئ٤مؾمتل وقمْمقي٦م يمؾ ُمـ اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ ؾمقيدان وإؾمت٤مذ
ضمقرج صدىمٜمل.
صمؿ يم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة سمقوم٤مة أُملم اعمجٛمع اًمديمتقر قمدٟم٤من اخلٓمٞم٥م ذم أواظمر ؾمٜم٦م
 .0884ضم٤مءين اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم وُمٕمف أؾمت٤مذاي اًمديمتقر قمٌد احلٚمٞمؿ ؾمقيدان
اًمٕمقا وىم٤مًمقا زمٟ :مرهم٥م ذم أن شمٙمقن أُمٞمٜمً٤م ًمٚمٛمجٛمع ،وذم ذًمؽ ظمالص
واًمديمتقر قم٤مدل َ
ًمٚمٛمجٛمع ُمـ شمرؿمٞمح سمٕمض إقمْم٤مء إمم هذا اعمٜمّم٥م ،وم٘مٌٚم٧م قمغم ُمْمض إذ يمٜم٧م ىمد
ىمررت قمدم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ قمٚمٛمل إداري يم٠مُم٤مٟم٦م اعمجٛمع.
ّ
ذم صٞمػ قم٤مم ( )0888ىمْمٞم٧م سمٕمض اًمقىم٧م قمٜمد اسمٜمل زي٤مد ذم اؾمتِمٗم٤مء أُمف ذم
ُمًتِمٗمك ىمري٥م ُمـ ؾمٙمٜمف ذم و٤مطمٞم٦م شم٤مٟٓمس ،وهل و٤مطمٞم٦م يمٌػمة ومجٞمٚم٦م عمديٜم٦م سمقردو،
يمٜم٧م أىميض سمٕمض اًمقىم٧م سملم ؾمٙمـ اسمٜمل واعمًتِمٗمك وأُم ِّتع اًمٜمٔمر واًمٜمٗمس سمجامل ـمٌٞمٕم٦م
اًمْم٤مطمٞم٦م وٟمٔم٤مومتٝم٤م ،أيمتِمػ ذم يمؾ ُمرة ً
مج٤مٓ ضمديدً ا ،هم٤مسم٤مت واروم٦م اًمٔمالل وؿمقارع
اًمٜمٗمس
ظمياء وأرصٗم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م محراء وصٗمراء ،وحمٓم٤مت يدقمق اهلدوء اًمذي يٖمٛمره٤م
َ
إمم شم٠م ُُّمؾ مج٤مل اًمٙمقن ،وحمٓم٤مت خمتٚمٗم٦م مجٞمٚم٦م ذم زواي٤م ُمٚمت٘مك اًمِمقارع سملم إؿمج٤مر
أيْم٤م ًم٘مْم٤مء سمٕمض اًمقىم٧م ومٞمٝم٤م واطمتً٤مء ومٜمج٤من ىمٝمقة سملم ُم٤م حتتقي ُمـ
شمدقمق اعم٤مرة ً
اًمٙمت٥م واعمجالت.
وذم اًمٕمقدة إمم اًمٌٞم٧م سمٕمد زي٤مرة زوضمتل ذم اعمًتِمٗمك يمٜم٧م أىميض وىم ًت٤م أـمقل ذم
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ختتص سمٌٞمع اًمٙمت٥م واجلرائد
شمٚمؽ اًمٓمرىم٤مت واًمِمقارع ،وايمتِمٗم٧م ُمرة ُمٙمتٌ٦م يمٌػمة
ّ
واعمجالت اعمًتٕمٛمٚم٦م ومقىمٕم٧م ومٞمٝم٤م قمغم ىم٤مُمقس ٓروس ذم مخً٦م جمٚمدات اًمذي يٜم٘مّمٜمل
إول وم٤مؿمؽميتف ُمٜمٝم٤م .ورطم٧م أسمح٨م سملم اجلرائد اًم٘مديٛم٦م قمغم صقرشمٜم٤م ُمع
ُمٜمف اعمجٚمد ّ
ومرٟمز يم٤من ينمف قمغم إصالح ـمريؼ أٟمٓم٤ميمٞم٦م طمٚم٥م سم٤مًم٘مرب ُمـ
أُمل اًمتل اًمت٘مٓمٝم٤م ًمٜم٤م
ّ
سم٤مب اهلقى ،صقرة أـمٛمح ًمٚمحّمقل قمٚمٞمٝم٤م.
سمٕمد ايمتِم٤مذم هذه اعمٙمتٌ٦م ست أىميض وىم ًت٤م أـمقل ومٞمٝم٤م واؿمؽمي ُمٜمٝم٤م يمت٤م ًسم٤م أو جمٚم٦م،
ًمٙمٜمٜمل مل أطمّمؾ قمغم صقرشمٜم٤م ُمع أُمل اًمتل ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ مخًلم قم٤م ًُم٤م.
شمٚم ّ٘مٞم٧م ذم يقم ُمـ أي٤مُمل اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م ذم شم٤مٟٓمس ه٤مشم ًٗم٤م ُمـ دُمِمؼ قمٚمٛم٧م ُمٜمف أن
اًمقاضمٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م عمدرؾم٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م ىمد اهن٤مرت ومج٠مة ،ويم٤مٟم٧م هذه اًمقاضمٝم٦م خمّمّم٦م
ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمًقري٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ،ومحٛمدت اهلل أن مل يٙمـ أطمد ُمـ اجلٛمٕمٞم٦م يِمٖمؾ
اًمقاضمٝم٦م وىم٧م اهنٞم٤مره٤م ،وىمد ارشمٓمؿ ؾم٘مٗمٝم٤م اعمٜمٝم٤مر سم٤مًمٙمت٥م اعمقضمقدة ذم اخلزائـ.
أهقم٧م سم٤مًمٕمقدة إمم دُمِمؼ ًمتالذم اعمزيد ُمـ اخلً٤مئر ،وىمٓمٕم٧م زوضمتل سمرٟم٤مُم٩م
ُمٕم٤مجلتٝم٤م .وذم صٌ٤مح اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمقصقزم إمم دُمِمؼ شمقضمٝم٧م إمم ُمدرؾم٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م ٕرى
طمجؿ اخلً٤مئر وُمقىمع آهنٞم٤مر ،وصحٌ٧م اعمٝمٜمدس ُمٕمل ،ومتٌلم زم أن اًمٕم٤مدًمٞم٦م سمح٤مضم٦م
ُم٤مؾم٦م إمم شمرُمٞم ٍؿ يم٤مُمؾ ،وأن اًمقاضمٝم٦م اًمِمامًمٞم٦م هل إظمرى ًمٞمً٧م سمٛمٜم٠مى قمـ ُمّمػم
ّ
ً
ؿم٤مُمال ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م وشمرُمٞمٛمٝم٤م وأوىمٗمٜم٤م مجٞمع إقمامل
اًمقاضمٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وووٕمٜم٤م سمرٟم٤مجم ً٤م
اًمتل شمتٓمٚم٥م ً
وطمقًمٜم٤م اعم٤مل إمم اًمؽمُمٞمؿ ًمتالذم اعمزيد ُمـ اهنٞم٤مر اًمقاضمٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م.
متقيالّ ،
وسمٕمد أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ذقمٜم٤م ذم إقمداد ُمٞمزاٟمٞم٦م اعمجٛمع ًمٚمٕم٤مم اًم٘م٤مدم ،وعمًٜم٤م احل٤مضم٦م إمم
ظم٤مص ًمؽمُمٞمؿ اًمٕم٤مدًمٞم٦م وم٘مدّ رٟم٤م ُم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف ذم ؾمٜمتلم واىمتٓمٕمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف
متقيؾ
ّ
ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم ،وسمذًمؽ ٟمخ ِّٗمػ اًمٕم٥مء اًمٔم٤مهري قمغم اًمدوًم٦م ،وطمٔمٞمٜم٤م سم٤معمقاوم٘م٦م.
ٍ
ُمٚمحؼ سم٤مًمٌٜم٤مء
يم٤من اًمْمٞمؼ اعمٙم٤مين اًمذي يِمٙمق ُمٜمف اعمجٛمع هق ُم٤م دومٕمٜمل إلٟمِم٤مء
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اًمرئٞمز سمٛمٜمٓم٘م٦م اعم٤مًمٙمل ًمٞمٙمقن َُم ْرأ ًسم٤م ًمًٞم٤مرات اعمجٛمع ،يمام اؿمؽمـم٧م حم٤مومٔم٦م دُمِمؼ.
ٍ
همرف ٕقمْم٤مء اهلٞمئ٦م اًمٗمٜم ّٞم٦م ،إٓ أن أقمْم٤مء اعمجٛمع ازدادوا ذم اًم٘م٤مٟمقن
اىمتٓمٕمٜم٤م ُمٜمف أرسمع
اجلديد ،ومل ٟمجد ًّ
طمال يٚمٞمؼ سم٤معمجٛمع همػم ٟم٘مؾ سمٕمض اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت  -يم٤مًمتح٘مٞمؼ  -إمم
اًمٕم٤مدًمٞم٦مً .مذًمؽ يم٤من ه٤مضمز زي٤مدة اؾمتٞمٕم٤مب اعمجٛمع ذم ُمنموع شمرُمٞمؿ اًمٕم٤مدًمٞم٦م ،إٓ أٟمٜم٤م
مل ٟمٕمثر ومٞمٝم٤م إٓ قمغم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ؿمديدة اًمرـمقسم٦م يم٤مٟم٧م خمّمّم٦م «ًمٚمتقاًمػش مم٤م أشمٚمٗمف
أيْم٤م ُم٠موى إوم٤مقمل يمام يدقمل سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم
آؾمتٕمامل ذم اعمجٛمع ،ويم٤مٟم٧م ً
اًمٕم٤مدًمٞم٦م .وهٙمذا مل ٟمحّمؾ ُمـ ُمنموع شمرُمٞمؿ اًمٕم٤مدًمٞم٦م قمغم زي٤مدة ذم اؾمتٞمٕم٤مب اعمجٛمع.
دام شمرُمٞمؿ اًمٕم٤مدًمٞم٦م صمالث ؾمٜمقات ،وىمٌؾ أن ٟمٜمٝمل شمرُمٞمٛمٝم٤م ىم٤مل اعمٝمٜمدس اعمختص
اًمذي اؾمتٕمٜم٤م سمف ذم اجلزء إظمػم ُمـ اًمؽمُمٞمؿ واًمذي واوم٘م٧م قمٚمٞمف ُمديري٦م أصم٤مر :إن
ٍ
اًميوري طمً٥م
ُم٤مؾم٦م إمم اًمؽمُمٞمؿ .ومخّمّمٜم٤م اعمتٌ٘مل ُمـ اعم٤مل ًمٚمؽمُمٞمؿ
اًمٔم٤مهري٦م سمح٤مضم٦م
ّ
شم٘مدير اعمٝمٜمدس .إٓ أٟمّٜم٤م ومتحٜم٤م سم٤م ًسم٤م ضمديدً ا ًمٚمؽمُمٞمؿ مل يٙمـ ذم طمًٌ٤مٟمٜم٤م ،وشم٠ميمد ًمٜم٤م أن
اًمٔم٤مهري٦م ٓ شمًتققم٥م ُم٤م ُأ ِقمدت ًمف ُمـ يمت٥م خمتٚمٗم٦م وجمالت ُمتٕمددة ٓ شمزال َشم ِرده٤م ُمـ
اًمتقؾمع سم٤مقمتٌ٤مره٤م
ضمٝم٤مت أضمٜمٌٞم٦م ،ومٙمتٌٜم٤م إمم رئٞمس جمٚمس اًمقزراء قمـ طم٤مضم٦م اًمٔم٤مهري٦م إمم
ّ
واعمٕمرذم ُمـ
اًمث٘م٤مذم
أىمدم ُمٙمتٌ٦م قم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م ،وهل اًمقطمٞمدة اًمتل ُم٤م زاًم٧م شمتٚم٘مك اًمٕمقن
ّ
ّ
اعم١مؾمً٤مت اًمدوًمٞم٦م.
اؾمتج٤مسم٧م رئ٤مؾم٦م جمٚمس اًمقزراء وظمّمّمتٜم٤م سم٤مٕضمزاء (ُ )18-5-3مـ اًمٕم٘م٤مر
ُمِمق ًه٤م،
ضمقاٟمٞم٦م) ،إٓ أن ؿمٙمؾ اًمٔم٤مهري٦م ؾمٞمٌ٘مك ّ
(ُ )011مـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕم٘م٤مري٦م (قمامرة ّ
ٕن هذه إضمزاء ٓ شم٘مع قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م واطمدة .واىمؽمح اعمٝمٜمدس اعمختص أن ٟمٓم٤مًم٥م
سم٤مؾمتٙمامل اًمٕم٘م٤مر ( )011اعمخّمص ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ،ومٓمٚمٌٜم٤م ُمـ اعمٝمٜمدس ووع خمٓمط
ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اًمٕم٘م٤مر اعمٕمروف سمٌٞم٧م اًم٘مقشمكم .إٓ أن مجٞمع اعمخٓمٓم٤مت اًمتل ووٕمٝم٤م
مل شمٙمـ ٓئ٘م ً٦م سم٤مشمً٤مع سمٞم٧م اًم٘مقشمكم ووخ٤مُم٦م اعمٌٚمغ اًمذي ؾمٞمخّمص ٓؾمتٛماليمف.
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صمؿ ضم٤مءٟم٤م قمقن ُمـ مجٝمقري٦م يم٤مزاظمًت٤من اًمتل أقمٚمٛمتٜم٤م أن اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس
يب مه٤م ُمقاـمٜم٤من يم٤مزاظمًت٤مٟمٞم٤منَ ،طمال ذم سمالد اًمِم٤مم و ُدومٜم٤م ذم دُمِمؼ ويم٤من
واًمٕم٤ممل اًمٗم٤مرا ّ
ُ
اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر هجامت اعمٕمتديـ قمغم اًمِم٤مم وُمٍم ،وأُم٤م
هلام ومْمؾ يمٌػم ومٞمٝم٤م 9وم٘مد َر ّد
آصم٤مرا قمٚمٛمٞم٦م وم٤مؾمتح٘م٤م ُمـ يم٤مزاظمًت٤من اًمتٙمريؿً ،مذًمؽ ظمّمّم٧م
اًمٗم٤مرا ّ
يب وم٘مد شمرك ومٞمٝم٤م ً
صم٘م٤مذم ذم
يم٤مزاظمًت٤من ُمٕمقٟم٦م ًمًقر ّي٦م (وعمٍم) ًمؽمُمٞمؿ اًمٔم٤مهري٦م وإٟمِم٤مء ُم٘م٤مم وُمريمز
ّ
يب ،وم٠مصٌح ًمٜم٤م ضمٝم٦م أظمرى ًمتٛمقيؾ شمرُمٞمؿ اًمٔم٤مهري٦م ،مم٤م
دُمِمؼ إطمٞم٤مء ًمذيمرى اًمٗم٤مرا ّ
خيٗمػ قم٥مء اًمؽمُمٞمؿ قمغم اعمجٛمع .وووٕم٧م يم٤مزاظمًت٤من سمٕمث٦م ًمديٜم٤م عمراىمٌ٦م اًمؽمُمٞمؿ
وإقمداد ىم٤مئٛم٦م سمام يٜمٗمؼ قمٚمٞمف ،إٓ أن اًمؽمُمٞمؿ اؾمتٝمٚمؽ وىم ًت٤م مل يٙمـ ذم احلًٌ٤من إذ اُمتدّ قمغم
صمالث ؾمٜمقات أظمرى .وذم هن٤مي٦م اًمؽمُمٞمؿ َأقمٚمٛم٧م اًمٌٕمث ُ٦م اًمدوًم َ٦م اًمٙم٤مزاظمًت٤مٟم ّٞم٦م سم٤مٟمتٝم٤مئف
وزاريت اخل٤مرضمٞم٦م ذم اًمدوًمتلم ُمققمدَ زي٤مرة اًمرئٞمس
ٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ذم
وٟمج٤مطمف ،ومحددت اجل ُ
َ
اًمٙم٤مزاظمًت٤مين ًمًقر ّي٦م وسمرٟم٤مُم٩م اًمزي٤مرة ،ويمٜم٧م ذم اؾمت٘مٌ٤مل اًمرئٞمًلم اًمًقري
ّ
واًمٙم٤مزاظمًت٤مين ذم اًمٔم٤مهري٦م ،وصحٌ ُتٝمام إمم ىمؼم اًمٗم٤مرايب اًمذي ؾمٞمٙمقن طمقًمف اعمريمز
يب.
اًمث٘م٤مذم ًمٚمٗم٤مرا ّ
ّ
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األستاذ الدكتور عبد اهلل واثق شَيد
يف مراحل عنرية خمتلفة
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يف حفل استقبال الدكتور عبد اهلل واثق شَيد عضوًا يف جمنع اللغة العربية
الدكتور شاكر الػحام رئقس ادجؿع يؼؾد الدكتور عبد اهلل واثق شفقد شعار ادجؿع

مع أعضاء جمنع اللغة العربية بدمشق
عبد اهلل واثق شفقد ،خمتار ﻫاشم ،بديع الؽسم ،إحسان الـص ،راتب الـػاخ
عبد الرزاق قدورة ،وجقه السامن ،عدكان اخلطقب ،شاكر الػحام ،عبد احلؾقم سويدان
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مع األصدقاء

عدكان الرفاعي ،صالح األمحد  ،عبد اهلل واثق شفقد ،عبد الرزاق قدورة

يف حفل استقبال الدكتور مكي احلشين عضوًا يف جمنع اللغة العربية
عبد اهلل واثق شفقد ،شاكر الػحام ،مؽي احلسـي
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