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نيسحمInاقدنجلا.دmىبتلابردبعقيرفلاmىقتلادق

ةحلسملاتاوقللاةودنلالالخ

ابانأىلعرداقناماااىلإىضوفلاناىلإةميزهلانهربعىذلا.اا،٠نوكر‘ا
سمأىسيسلاماتفلاديعسيئرلادهش

ةحلسملاتاوقلل.٣١ةيفيقثتلاةودنلاتايلاعف

ةرانملازكرمب(ىدحتوةدارإ..ربوتكا)

كلذو،ةديدجلا-هرهاقلابتارمتؤمللىلودلا

تاراصتناىلعأماع٤٦رورمعمنمازتلاب

ءار*زولاسلجمسيئرةودنلارضح،ربوتكا

لواقيرفلاو،ىلوبدمىمفطصمروتكدلا

ةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاىكزدمحم

نمددعوىبرخلاجاتنإلاوعافدلاريزو

.ةلودلالاجررابكوءارزولا

ريدميسقفلاىفطصمروتكدلاىقلاو

يف»هن"ااهيفدكأةملكةيردنكسإلاةبتكم

اشيرانيلعبهتماعلكنبمايألاهذهلتم

رصبلا‘يفانم"اياداجمابانركذتةبيط

دكؤاناانهديراو..قالطإلايلعثيدحلا

اننيقيدادزاةرتفلاكلتىفانأرقاملكاننأ

،انتايحيفة.دععاقنكتمل١٩٦٧ةميزهنأب

محتلاامفادبارركتيملءانثتسااهنكلو
اراصتناققحوالإكبتشباوىرصملاشسيجلا

الىرخأفورظكلذنودهلاحاذإالإ

نيوثدجتييتلړاةميزهلانآو٤«اهيفضوخن
لثمتاملكتادبةليلقمايأباهدعباهلع

قيفوتروبةكرعموناودنس.شتسعلا.سأر)

كلتةميزهيأ»..(تاليا.ةرمدملاقارغاو

فقيناعيطتسيوبعيشاهيلعنمييتلا

ودعلابرضيلاخماشناروسجهيمدق،ىلع

دبالانهو.ءاركنةميزهنمةليلقمايأدعب

ىف.هحلسملاتاوقلاعامجتسانأبلافرتعننأ

زمأناكةييساسألاامهرصانعلةريصقةرتف

اريشم،«نآلاىتحةشهدوباجعإيلحم

يزوفىكيرفللعجري.كلذيفلضفلانأىلإ
هعمناكنمورصانلادبعةماعزوهقافرو

تقولاكلذيف

دقوةيرصملاةيجراخلا))نأبفاض’او

لحنلارهيلخكتناكاهيفاريغصاباشتنك

هلامعأوشسيجلاتالوطبىلإرظنتوىلغت

نكمي.اميلكنإىرتومارتحاوريدقتلكپ
ليلقلالقاوهددصلااذهىفهمدقتنا

انتاوقلميظعلادهجلاادههنبلمكتيذلا

ردصتمقولاكلذىفهنأو»ةلسابلاةحلسملا

دعبكلذو،(٢٤٢).مقرنمألاسلجمرارق

ثيحةماعلاةيسنجلاىفةليوطتالوادم

اهيفةقيرطبريبكيناطيرب.يسامولبدهغاص
هرسفيوديرينملكاهارقيءانبضومغ

بايسناىلعصنرارقلانإو،هاوهىلع

ضار"انمةيليئارسإلاةحلسملاتاوقلا

ىسضارآلاسيلوريخألاعازنلاىفتلتحا

٠متادعلاتالاحعيمجءاقناو،تتلتحاىتلا

ةقطنملاىفةلوددلكةدايسرارقاومارتحاو

،ىسايسلااهلالقتساوةيميلقإلااهتمالسو

ةتمآدودحلخادمالسبشيعلاىفاهقحو

لامعأوأتاديدهتلانمةنيلاخاهبفرتعمو

ىلعةضقاولاةدماصلارصمناو,ةوقلا

ةدناسمبةرتفلاكلتىفتيظحاهيمدق

ترجثيح،ةقيدصلالودلانمةيسامولبد

لكشبةدحتملامم.الايفعضولاتالوادم

انيشتسيلةميزهلاناىريملاعلا"نادكؤي

رسصملتمميظعقيرعدلبلاقحتپسم

ىنرضحت»هتملكىفىسقفلافاضأو

دبعلامجلحارلانسيئرللةيخيراتةروص

تاسلجى.دحإنمبحسناامدنع،رصانلا
بودنملاآدبامنيح،ريبكىلودرمتؤم

هؤاروجرخثيح،ثيدحلايفيليئارسإلا
ىكيرمالاسيئرلاقلعو،«ةلودا٢٤وبودنم

نمرثكأمكحيرصانلادبعنإ،الئاقاهتقو

يفرصمةروصتناكهذهف،ملاعلافصن

آتاداسلاسيئرلاءاجنآالإ،.تقولاكلذ

فرتعننأدبالعيفرزارلمبةلودلجروهو
ةردقوةلماشةمزربحاصو،لضفلابهل

قوبسمريغلكشبلبقتسملافارشتساىلع

ةياورلاىفهلاليثمىرنداكنالانخيراتىف

هلبق،٠مم،بلعدمحمالاةلماشلا

تاداسلارون"التحاريلاسيئرلانأحضوأو

دوهجلارفاضتعميملسلالحلايفلواح

نيتوقلانكلو،تابقعلالكليلذتلةيركسعلا

يتيفوسلاداحتالاوةدحتملاتايالولامظعألا

تقوملاديمجتىلعاتقفتادقاتناك،قباسلا

فينجيربنملكةقفاومبلجسوألاقرشلايف
وياما١ىفتاداسلانلعاكلذلو،نوسكينو

مالسلاقوبقيوحتيتلاهتردابم١٩٧١ماع
عيمجنمباحسنالالباقميفليئارسإعم

نليئارمسإنكلو١٩٦٧ماعةتلتحملايضار-الا
«داتعملاكضرعلاتسضفر

مظعألانيتوقلاقافتا»نأىلإراشأو.
٠ءاج،قباسلاىتيفوسلاداحتالاواكيرمآ

،اطسو،الاقرشلاىسففقوملاديمجتل

كلذلو،نهارلاعضولاىلعاظافحلاو
ملساللاةرتفاهنابةرتفلاهذهتفصتا

ىدلةيقثلاتناكنكلو،برسحاللاو

لكمامأىقيقحلامسماعلاىه،نييرصملا

هتنقثدقفيملىرنصملاف،تآزازتهالاهذه

تالواحملالكتلشففهتدايقالوهسفنىف

سيئرلاىلع.ناكو،هطاقساوهلمابنجإل

'افقوم.ذختينأتقولااذهېفتاداسلا
ربوتكآ٦مويميظعلاروبعلاناكك،اروسج
ةرمدملاقارسغإلثم،ةعئاردهايشمدعب

موتنافلاتارئاطلاطقاستعوبسأ،تاليإ

ءانيسبباهرإلاىلعبرحلالالخهيقاسدقفىذلاقسحىزوفدمحألطبلاىدنجلاميركتءانثأوnقبسألاناكرألاسيئرظفاحىبتلابردبعقيرفلاميركتلالخسيئرلاهل

٠طابضللةيمويلاروبعلاتايلمع،ءانيسقوف

ءاروييشكلاداهشتساو،نيييئادفلانييرصملا

ناكميظعلاروبعلانأدكأو,ودعلااطوطخ

برحيهو،فازنتسالابرحلماتخةباثمب

ةساردلانماهظحذخأتملامبر،ةديجم

زاربإلىعستةحلسملاتاوقلانكلو،ةيفاكلا

تلعجيتلاوبرحلاكلتلةيبراجيإلابناوجلا

لكللاساربنوعيمجلاماماةرانمرصم

بعشلانإ»اقهتملكيقفلامتتخاو

نمو،رصنلاىلإةميزهلآ.نمرنبعيذلا
لكربعيناىلعرداق،نامالاىلإىضوفلا

ةهجاومو،هقيرطيففقتيتلاباعصلا

ةهجاومو،ايميلقاوايلودةيس٠ايسلاةيديكلا

يبأبعشهنآل،هماماحولتيتلاتابقعلا

وهو،ةراضحلارجفىفايندلاملعقيرع

تارماؤملاتناكامهمراسكنالاىلعىصع

يفةسقلطمةقثقثيو،دب‘اكملاوفطوتضلاو

ىضمتةدايقلاهذهناىريو،هتدايق

ة٠اناعملالكمغرب،حيحصلاقيرطلاىلع

ىلعددشيو:«تالكشملاوبعاصملاودئاكملاو

ةلودلاىنبنوباهرإلاىلعرصتنلس»افنآ

لزألاذتنمرصملخضحهللانألةثيدحلا

٠.«دبألاىلإاهظفحيفوسو

برحءانثأةاشم١.٦ةقرفلادئاقبرعآوء

تاوسقلابرحناكرآسيئروديجملاربوتكا

يبنلابردبعقيرفلاقبسألاةحلسملا

رسفروضحلابةغلابلاهتداعسنعاظفاح

ةحلسملاتاوقلل٣١ةيفيقثتلاةودنلاهذه

فرشل»هناو،«يدحتوةدارإ...ربوتكاناونعب

درسلةودنلاهذهىسفروضحلاميظع

تاونسلتمادةيخيراتعئاقووتايركذ

،«يليئارسإلايبرعلاعارصلايفةليوط
قرفلانمضنمدعتةاشم١٦ةقرفلاناو

كراعملاتارشعتضاخيتلاةسماخلا

ربوتكأبرحو،فازنتسالا۔برح«لالخ
رصمةراضحنأىظفاحقيرفلادكاو،١٩٧٣

لكبقعاهشيجواهيعسشةردقنمتعبن

شيجلاتاوقنأىلإأتفال،اهتدهشةساكتنا

مادختسابناجىلإةقاشتابيردتتقلت

٠ريثكلاىلعبلغتللةقوبسمريغبيلاسا

ةميزهىلإتدأتالكشملاوتابوعصلانم

رسشمتنملانيصحلاىداعملاىعافدلاماظنلا

.سيوسلاةانقلةيقرشلاةنفضلالويميلع

ايوقةعردمتاطايتحاريمدت»فاضاو

أرتموليك١٥قمعبفطخىلعءاليتسالاو

ةيحاتتفالاةلحرمللةيساسأةمهمكأقرمش

ةقرفلاتاوقتضاخكلذبقع،برعلل

ةكرعماهنمكراعملانمديدعلااهلالخ

ةيوقلاودبلايتطقنىلعءاليتسالا

ةيناثلاوىلوألاةسيلاطلاةكرعم،راوسرفدلا

ىراكذتلابصنلادجويثيحليخلابيتكو

..«ةاشم١٦ةقرفلاءادهشل

ةاشملا١٦ةقرفلاتاوقناىلإراشاو،

تابرضلاهضرعتمغرلاتقلاىلعترصأ

تابابدلاةكرعم.يفةداضمةيليئارسإ

ناامك،ربوتكاا٧و١٦يموي،ىربكلا

رييغتىلعىليئارسإلاودعلاتربجاةقرفلا

امم،١٩٤٨ماعذنمةتباثلاودعلاتاكيتكت

موجهيفتالظملارقاودمادختسالهعفد١

نوراشىليئارسإلالارنجلاناو،ىضرا

تابابدلا٠ةكرعمىبفترسخهتاوقنإلاق

ةبابد٧٠نمرقتكأىيوتكأ١٧يفىربكلا

حيرج٠:١٠نمرثكأوليتق٣٠:نمرثكأو

امنإو،ةيليئارسإلاتماوقلا‘ةداقزربانم

ةينمأةضهننمرصمضراىلعمويلامتي

رم'الاعقاويفوهةدعاوةيومنتةضهنو

رصمقتيجاهبهجاوىتلاتاردقلاةلصحم

اهلضرعتاملاطيتلاتاديدهتلاوتايدحتلا

هلاجرمسقأيكذلاوهرصمشتيجف،نطولا
رصنلاقيقحتليبسىفادهجاورخديالا

ماودىلعةقافخةيلاعرصمةيارىقبتل

زكرمبئانىدنجلادمحمروتكدلالاقو

ىفةيناطيريناةعماجلابايجولونكتلاثوحب

ريثكلااوهجاودادجألاوءابآلانإ،رصم

نممهيدلاملكبتاديدهتلاورطاخملا.نم

ارعشم،نطولااذهىلعاظافحللتايناكمإ

كبرملانرقلااذهىفضرعتنانناىلإ

،«دعبنعوزغلا»وهو٠وزنلانمديدجعونل

رايهنابقع،يسايسويجلالوحتلانإو

لكشيفغلابرثآهلناك-يتيفوسلاداحتالا

نمملاعلالوحتتسيحبورحلاوتاعارصلا

ةنميه٠عمبطقلايداحاىلإبطقلايئانث

ىرخأبباطقأروهظعموةدحتملاتاي.الولل

يفريغتلااذيهلغتستلودلاںييعبتادب

اددشم۶،ىرخالودليموقلانمالاةعزعز

ىلإىداىسسايسويجلالوحتلااذهناىلع

تاعامجللمادختسانمعارصلاعاونأروطت
قمعفادههساىلإنييباهر.الاوةحلسملا

ىففعضىطاقننعثحبلاوتاعمتجملا

اتموهولخادلانماهفادهتسالةخسارلود

.عبارلاليجلابورحبفرعي

ىلعوةملوعلاتاودأروطتنأحضوأو‘
ىداتالاصتالاوتامولعملاايجولونكتاهسار

قيرطلادهموةلودلاةيزكرمراصحناىلإ

ةسايسلاىلعةينقتتاسسؤمةرطيسىلإ

عارصلااذهمهسأثيح،ىملاعل٠اداصتقالاو

٠ةديدجرطاخمروهظىلإًاتماودألاروطتيه

قلطأو،«سماخلاليجلابورح»اهيلعقلطأ

ىهو،«ةنيجهلاتاعارصلا»نورخااهيلع

تازكترملاددهتىتلافعضلااطاقنلالغتسا

نمةقيمعتاريشأتثادحإلةلودللةيساسألا

ةيداصتقالاوةيركسعلاوةيسايسلاةيجانلا

تامولعملاايجولونكتمادختسابةيعامتجالاو

ايجولونكتلاهذهنأىلاوتفلو،تالاصتالاو

ىلعريثأتلاىفألاعف.ارودبعلتتحبصأ

ةستحتلاةفستا،اغاهتمماصوصخةلودلا

نأامبو،يموقلانمنمرألا-داعبأيمفةيتامولعملا
تحبصادقفنرقلالورتبىهتبامولعملا

ةزهجألاربعانتكرحتبقارتايجولونكتلا

عقوملكف،تنرتنإلاعقاوملالخنمةيكذلا

ىتحكتاكرحتوكتانايبعمجبموقيهروزت

تمامولعملاهذهاهلخدتمليتلاعقاوملايف

تامولعملاةرسامساهعيبيواهليلحتمتي

ةزهجأوأنينلعماوناكءاوسملاعلالوح

هنأدقتعيضعبلانأفاضاو،تارابختسا

عقاومىلعائيشبتكيملهنألنامأىف

آ(ومرلأمدختسيوىع٠امتجالالصاوتلا

ىلعأديجاوتم"اجمانرب.كانهنكل،ةيريبعتلا

ةيكولسلاوةيسفنلاكستلاحللحيةشاشلا

هذهنأو،ةيريبعتلازومرلاهذهقيرطنع

عبتتاهكميةريغصلاةينقتلاةزهجالا

ديدحتتامدختقلغاولىتحتاكرحت

فلمدجويلومعمفتاهلكىفف،عقاوملا

ىتلالومجملاتاكبسشجاربألجسي۔فخم

نكميجاربألاهذهنموكفتاهاهبلصتي

ت٠امدخليعفتنود.كريساطخديدحت

نأكلذنمىهدألالبعقاوملاديدحت

حوتفمردصمكةحاتمتامولعملاهذه

ضومغفشكلمدختستوتنرتنإلاىلع

دقاهنإالإنيمرجملاىلعںتبقلاومئارجلا

هذهىروطملبقنماندضاضيامدختست

تالحمديلا

ىعامتجالالصاوتلاعق٠اومروطتىلإراشب٧او

رتلاعقاوملاوكلوياقفو-كراكفأةءارقل
لصاوتلاعقاومناىلإاتفال،اهداترت

رشنوادنسجابوربلاىفمدختستىعامتجالا

تاودألانمديدعلاكانهوةكربقملارابخألا

عقاوملاهذهىلعايئاقلتلمعتىتلاةينقتلا

مملعافتلااهنكميةيمهوتاب٠اسحلمعل

وشنوتاروشنملاىلعقيلعتلاومدختسملا

ألاثمىدنجلابرضو،«جاتشاهل'ا»راهشاو

ىعامتجالالصاوتلاعقاوممادختساىلع

٠اموهولودلامدهوم۔اعلايأرلاليلضتيف

ةرقتسمةلودتناكفيجايروسيپفثدح

يفيت،اذءافتكااهيدلوايداصتقاوايسايس

ثادحالاضعبروهظعمنكلةريثكءايسشا

ىدحإىفةطيسباهتيادبىفتدبىتلا

ىلعره٠اظتللتاوعدترهظ،ةيروسلانفدملا

لوزنللىدانتىعامتجالالصاوتلاعقاوم

اهتلغتسآنكلنوملسلاجاجتحاللعر.اوشلل

اهتلوحوثادحألاتسفلقتخالودل۔اييععب

نويباهرإلااهلشسامث،فنعثادحاىلإ

عقاومىلع«مماتشاهلاوانمريثكلااوعنصو

تنعلاىلعرضحتىتلاىسعامتجالالصاوتلا

لتقلاوباهرإلاويضوقلانيمةلاحقلخو

ةلودبانمباهرإلانكمتmنأىلإ،رامدلاو

يديايفاهريصمراسواماكرتحبصاو

..ىرخايلود

ىدلاجانشاهللرخالثم.ىلإراشاو

يبأملارليلضتلرصمىفارخؤمرشتنا

ةلودللد.اعمخانمقلخلرصميفماعلا

ةبسننانيبتةيصاخ.تاودامادختساب

نمتجرخةيساساتاروشنمهنم٪١٧

تارايتىلع‘نيببسحمسانألتاباسح

٪٨١ةبسننامهالانكل،ةلودللةيداعم

ريشنةداعإةيلمعىهتاروشنملاهذهنم

٠دكأوجانشاهللةفيزمتلاباسحقبيرطنع

ايدحت٠ببسيسايجولونكتلاروطتنأىدنجلا

ىذلاام،ىموقلانمألاىوتسمىلهعأريبك

ىيعانلحصألاءاكذلاعاطتسااذإثدحيس
وا.ىسايسميعزلتوصلابويديففييزت

يأرلاليلضتىنتلهمدختساوةماعةيصخش

ا"ددشم..ةيثر٠اكجئاتنلانوكنسف،ماعلا

نودبايجولونكتلاةميزهنكميالهناىلع

ليهأتقيرطنعاهمادختساةيفيكةفرعم

ةجاحلاىلإةفاضإلاب..ةيفارتحارداوك

تامولعملاعمجبةصاخةمظنأريوطتىلإ

تنرتنإلااهسارىلعوةحوتفملارداصملانم

لاجملااذهيفيملعلاتحبلاعپجشيتو

ىدنجلاةحلسملاتاوقلالاطبادحادكاو

ميمجقجتسترصمنأ،نسحيزوفدمحأ

ء-انيسنأو،اهلجأنم.مدقتيتلا.تايحضتلا
ةيوقلظتسرصمناولاطباو«شوحو»اهب

..اهشيجؤاهبعشب

نسحيزوفدمحألتاقملاىدنجلالاقو

ةظفاحمبىربكلاةسابعلاةيرقنبا

نيمدقلاىفرتبلضرعتيذلاوةيقرسشلا

ماعءانيسلامشيفحفرعاطقنيمأتءانثأ

٠٣١لاةيفيقتلاةودنلاتايلاعفلالخ،٢٠اه
ىتلا(دحتوةدارإ..ربوتكا)ةحلسملاتاوقلل

ةنإوب،ىسيسلاحاتفلادبعسيئرلااهدهش

،ول.١ه/.٤/٢٤ىف-ىرصملاشحيجلابقحتلا

مفرةنيدمىتفةقعاص(٨٣)ةبيتكلمضناو

ولع.اىلعمهبيردتمتثيحةصاخ٠تاوق

تامهادملاتارشعيفكرتشياو،ىوتسم

اهلالخمستثيحقافنألاريمدتوفاشتكال

،ةيړيفكتلارصانعلانمريثكلالاقتعا

زربأعممدخينأىففرشلاهلناكهنأو

ىفتسدخيستلاةسلسملاتاوقلاتادايق
دمحمديهشديقعلامهنمءانيسلامشب

دئارلا،نينسحيمارديهشديقعلا،نوراه

دلاخديهشبيقنلا،بيهورمعديهش

،كلذبقعو،ةبابددلاخبريهشلاىبرغم

ميركتبيسيسلاحاتفلادبعسييئرتاماق
همدقاملكلذونسحىزوفدمحاىدنجلا

".تايحتضتنم

بطقديلو-مرحملين

مليفلاثادحألالخنهفازنتسالابرحشنناعىلاحلاليجلا:اارمملااانعسيئرلا
ىرصملابعشلاشتمياعمليفلانإالئاقرمملامليفنعسيئرلادبدحتو

لامع‘الاهذهلثمجاتحن.نحنو،ربوتكأبرحةرتفةديدجلالايجألاةصاخ

لكلقألاىلعاهجداتحنوةليمجلاةينفلالامعألاهذملوحفافتلالاانيأرو

تلاتوىناتجاتحنوىرصملابعشلاةعاجبشزربننأدبءال٠هنأل،رهشب(آةنس
ركشلاهجوو،لمعلاىلعنيمئاقلاركشنوالبقتسممالفالاهدهنماريثكو

ناكءادألاو،انيمجنييرصمللاذجةييمجةلاسرناكمليفلا»:الئاق.،هل‘اطپ،ال
ناو،بعشلاةدارإنعملكتتةيرصم(احورسكعيوكراشنملكلاذجاعئا.ر
عمتجملاحئارشلكسكعوء،انيدقه'انشععقاوةقيقحسكعنينانفلاءادااد
تقوشماعىلاحلاليجلاناىلا.ازيشم،«فازنتسالابرحتقوىفىرصملا

ةلباقةبرجتلانأسيئرلاحضوآو,رمملامليفلالخنمفازنتسالابرح

،اطقفشتيجلا٠لوحسيلورجصملوحاوفتل٠انييرصملانأادكؤم،ازيشكر.اركتلل
انيدلنوكينآةقطنملاېفاهبرمنىتلاتايدحتلالظىفليجاتحم»:اعباتم
حاتفلادبعسيئرلاداشأو،«اهتلودىلعسالاانئمطيينطومليفرهشا٦لك

٠اتمدنع«رمملا»مليفبىديعصلاروديفجارفدمحمنانفلارودب،ىيسيسلا
لذاختيالىذلاةعاجشلازمرهداا:الئاققلعو،«فقاوانانإمهيرواوا:لاج
.«ىابحتلاماماادبا

ناونعبنيثالثلاوةيداحلاةيفيقثتلاةودنلاىفمليفلالاطباكراشدقو
زعدمحانانفلالاقو،ىسيسلاحاتفلادبعسيئرلاروضحب،«يدحتوةدارإ»

عمنييثالثلاوةي‘داحلاةسيفيقثتلاةودنلايفماعلااذهكسلراشهنأديعسهن٠إ
مليفنازعدمحافاضاو،«رمملا»مليفبربوتكاتالافتحايف٠ةحلسمل٠ايوستلا

ضرعامدنعو،جراخلاوالخادلايف*ءاوسادجآهريبكتاحاجنققح«رمملا»
دحاونايكيرصملاشيجلاوبعشلاناو،روهمجلاةلاسررهظانوپزفيلتلايف
ةنهمانهتماوىردبنمةيركسعلاةمدخلاانيهناانكاذاو،ادبالصفنيال

دوعيتقوىأ٠ىفهتبلطدلبلاويللودنيدوجوملانمدحاولكلنكل،ليثمتلا

مترمملامليفمايأاننأةصاخ،أرخفوأفرشنوكيسيركسعلايزلايدتريو

٠هثيدحمتتخاو.،ةدايزوبجاولاباوماقةلاجرلاوةبقعاصلاتادجويف.انبيردبت
يعامتجالالصاوتلاعقاومىلعةرشتنملاةلمجلابيتملكيهنابحا»:الئاق
..«هنماوفاخيبهومملااوسيبلا»

بعشلاةدارإلوحتنعربعيرمملامليفبنآ،ىربصدنهةنانفلاتبدكاو
براحملاةجوزدسجآنأميظعفرشهنأو،رصنلاىلإةميزهلانمىرصملا

نأثيح،لنيصألااهندلمىلعءوسجلافطيطستلالخنم،رمملامليف.ىف
،ىربصدنهةنانفلاتعباتو،اهلهآواهدلبلدنسونصحةيرصملاةارملا

ردقياهنامياواهبحباهتيحضتوبراحملارودنعلقيالاه.رودةيرصملاةأرملا
ىرصملابعشللريدقتولالجإةيحت»:اعباتم،هجولمكاىلعهرودبموقي

ةديسللةيقيقحلاةروصلاضورعمتكلذبقعو.«ميظعلاىرصملاشتيجلاو
اهنواعتلالخنمنطوللةليلجتامدختمدقيتلاةمالسنيسحةناحرف

دمحملحارلاسيئرلااهمركيتلاوعالطتسالاوةيبرحلاتارباخملا.ةرادإعم.
ديسجتمتثيحىلوألاةقبطلانمزايتمالااطوناهديلقتبتاداسلارونا

ةرقفلا،كلذىلتو.ةيودبلاةديسلارودلالخنممرمملامليفيفاهتيصكيشب

نواعتلابوةحلسملاتاوقللةيونعملانوؤشلاةرادإةطساوبتدعايتلاةينفلا

ةعومجموباهشولاضطآلاروكاهمدقيتلاو٠ةضايرلاوبابشلاةرازوعم
نييرصملانينانفلانمةعومجمةكراشمنعالضفةريغصلابهاوملانم

رسمعيندرألانانفلاىلإةفاضإلابيدشرةلاهويجانةورموميكحمهنم
.تفاللادبعلا

باهرا.الدضرصماهتهجاوىتلاتايدحتلاضرعتساىليجللنت..ااىدحتلاوةقيقحلااا
٣١٠يلاةحلسملاتاوقلل٠رةتتضرع
ىدم٠حضوييذلاو«ىدحتلاوةقيقحلا»ناونعب.ايليجست

ربكأنأىبلإ۔أريشم٠،رصماهتهجاوىتلاتايدحتلا

عنصويدحتلاةهجاوميفنييرصملاةردقىلع.جذومن٠
وينويبرحةميزهلرصمتهضرعتامدنعوهتازجعملا
دقتعاملاعلاو،ءانيسضرأودعلالتحاو،١.٩٦٧ماع
رصمتعفركلذمغرو،ةدماهةثجتحبصارصمنا

ةريسملاتادبو،«ةكرعملاتوصقوفولعيءىشال»راعش

اهداصتقارصمتلوحوةحلسملاتاوقلاءانبةداعإل

ودعلاديبكتبيرصملاشيجلاماقثيح،برحداصتقال

،.فازنتسالابرحلالخةريبكةراسخ

كفقويءىشالوكتوقعيمجت»يهةدارإلاناحضواو
برعلدادعإلالالختدحاموهو«تبايدحتلانمع

اهقيرطفرنترصمتناكثيح،١٩٧٣ماعربوتكا

برح٠.مليفلاهونو،يدحتلاةهجاوميفاهفدهو

عمىرصملاشيجلاهيففتاكتىذلامويلاوهربوتكا

دداتتساىذلاو،ءادعأللةميزهربكأقيقحتلبعشلا

مليفلاضرعتساو،اهتماركةيرصملاوةيبرعاةمألاهيف
برحلايفتاداسلارونا.دمحمسيئرلاتازاجنإ

ىلإراشا-ثيح،ةلتحملاضرألايقابدادرتساو،مالسلاو

ةيخيراتلاتاداسلالحارلامتيعزللةيخيراتلا.ةرايزلا

بماكةيقافتاباهتياهنىفتجوتىتلاوليئارسإىلإ

د.ديفيد

مصمةهجاوميليجستلامليفلاضرعتساامك

دهعيفءانبلاةريسماذكو'،هلاكشأ،عيمجبباهرنال
رفرسيمعتلاتدهشىتلاويسسريسلاحاتفلادبعسيئرلا
باهرإلاةحفاكمعمبنجىلإابنجةلودلاقفارمعيمج
هعبانمىلعءاضقلاو


