
يب نٌب فٕ أنذر األضٖبً يخفلًٖ ّهنٌٌب نٌب ٖضة أضدٌب ؽير أيٖراالٔ ّأٌب 
اٗخر، ّاهضة ّٖسة يب شّاٍ، فنذٖرًا يب نبٌح خخضبرػ أفنبرٌب ّهنٌٌب فٕ 

اهغبهة األؽى نبٌح خخّافق آاليٌب اإلٌشبٌٖج، نبً ضة اهّعً ٖسيؾٌب نٍل ؽوٓ 
.. عرٖلخَ ّأشوّتَ

نٌح غبركج تًٖ أنداس يً األّراق اهيرسؾٖج أضٌفِب، أفرزُب، ّأؽٖد 
خرخٖتِب ؽٌديب رً سّاهٕ رٌج خٌتِٖٖج هّرّد رشبهج، يب نٌح تؾسوج يً أيرٔ  

هيؾرفج يظيًّ اهرشبهج فيب نٌح تبٌخغبر أٔ ٌتأ، أخييح خضٌٖف يب تًٖ 
ٖدٔ يً أّراق، يخؾتج نٌح ضخٓ اهؾٖبء يددح ٖدٔ اهخلعح سّاهٕ ألكرأ 
اهرشبهج ّنٌح أؽخلدُب إضدْ اهرشبئل اهدؽبئٖج ّاهخٕ عبهيب نبٌح خردٌٕ، 

فخضح اهرشبهج تال يتبالث كرأخِب شِلح شِلج ينتّخج ّشرْ خدر فٕ سشدٔ 
ّاؽخرخٌٕ كشؾرٖرث، ٌُِٖبح يظح سرخٌٕ خبرر ضدّد اهزيبً ّاهينبً 

ُنذا دًّ " ؽير أيٖراالٔ يبح"أغيظح ؽٌٖبٔ رددح نويبح اهرشبهج 
تضذح ؽً أكرة نرشٕ ارخيٕ ؽوَٖ، . يلديبح ّدًّ خؾلٖة فلع ؽير يبح

تنٖح ّيب نٌح أؽوى تإٌٔ يب زهح أيوم يً اهديّػ اهنذٖر فلد نٌح أغً أً 
.. ديّؽٕ سفح يؼ رضٖل ّاهدٔ

ؽير ضدٖلٕ اهودّد يبح، ؽبدح تٕ اهذانرث هشٌّاح خوح ؽٌديب اهخلٖخَ أّل 
يرث فٕ تٖح ضدٖلج يشخرنج سيؾخٌب يؼ تؾط األضدكبء فٕ تبضج تٖخِب 

رساًل أٌٖلًب، تبشيًب، اهديشلٕ فٕ غالل شسرخٕ اهٌبرٌز ّاهنتبد، نبً ؽير 
ادئًب، ؽٌٖبٍ ختضد ؽً شّاعئ ؽدٖدث خخراكص تضرنبح يخشبرؽج فال ٖشخلر ٍ

. هِيب كرار
ؽير أيٖراالٔ رتٖة اهشٖخ يضٖٕ اهدًٖ تً ؽرتٕ فلد ّهد ؽوٓ يريٓ ضسر 

 ّخؾوى يٌَ ذلبفج اهضة ّاهخشبيص ّرفط اهفنرث 1944يً يلبيَ ؽبى 
ؽير أييٕ اهيٌِز ّاهٌشة، يخؾدد اهِّٖج . األضبدٖج، ّذلبفج االؽخذار اهٌبدرث



فِّ اتً أشرث ايخزسح فِٖب اهديبء اهتشرٖج يب تًٖ خرنٕ ّنردٔ ّؽرتٕ 
. ّشرنشٕ

ُّ اتً  ّاهدٍ اهشِٖد ٖالضلَ فٖضبّل اهخضدٖق فٕ اهيبظٕ ؽوَ ٖشخرسؼ 
ضّرخَ فلد يبح ّاهدٍ ُّّ فٕ أّل يدارر اهعفّهج ؽٌديب نبً ٖعبرد 

هّرٌس اهشؾالً فأضٖة تعوق ٌبرٔ أرداٍ كخٖاًل، ٌؾى ُّ اتً ذام اهرسل 
. اهشرعٕ اهذٔ نبً ٖعبرد اهوضّص ّاهخٌّج هٖضيٕ خرة اهّعً

ؽير نبً كوٖل اهنالى ّهنٌٕ نٌح اشخفزٍ فٕ أنذر األضٖبً هونالى فأٌسص فٕ 
. االشخيبػ ّٖعٖل يٌَ اهنالى

كبل هٕ يرث ٖب تٌح أٌب اتً اهٌنتج ّاتً اهٌنشج ّهنٌٕ أٖظًب اتً االشخلالل 
ّاهخضرٖر، نبً ؽير ٖشبرًٖب يشخلاًل هى ٌٖظّٔ خضح هّاء أٔ ضزة ّهنً 

.. اهِى اهّعٌٕ شنٌَ فيبح اهيخيرد ّهى ٖيح ُيَ

 ؽير يخيٖزًا فيب اخخبر ّٖيًب اهشِل ّإٌيب رنة اهضؾبة ّاهيضريبح فال نبً
يضرى فٕ كبيّشَ إال اهلِر ّاالظعِبد ّنتح اهضرٖبح، ضبدكًب فٕ كّهَ ٌبكدًا 

أشخبذ   . هذاخَ كتل اٗخرًٖ

 
  ٖرفط اهشيّهٖج شّاء أنبٌح إشاليٖج

يً اهظرّرث أً أتدأ تٌلد ذاخٕ ّأً أضرش فٕ ينبً يب تإٌٌٔ نٌح يخّاعئب 
ّتبهخبهٕ ٌضً اهيذلفًٖ نٌب . يؼ ُذا اهفنر فٕ يّظّػ خضدٖد شّرٖب

 .يشؤّهًٖ ّهّ تسزء ّهّ تٌشتج يؾٌٖج ؽً خراة تالدٌب

 

 
 
 



ّال أؽخلد أٌٌب ّضوٌب إهٓ اهفضل . ٌضً أيبى خّارد شيّهٖبح ؽتر اهخبرٖخ
 .األخٖر يً ُذٍ اهرضوج ؽتر اهخبرٖخ اهشيّهٕ فٕ اهيٌعلج

 

 

ٌُبم رضيخًٖ أّ سِخًٖ خرضيبً شّرٖب، هنً إهٓ زيً غٖر يؾرّف يداٍ، 
األّهٓ ُٕ اهخّف يً أً خخفنم شّرٖب ّ خٌِبر يذل اٌِٖبر اهؾراق، ّرضيج 

، أٌب أؽخلد (ٖظضم) ّهٕ فٕ اهشبى 300أخرْ ُٕ رضيج أّهٖبء اهشبى، ٌُبم 
 (ٖظضم)هذهم اسخيؼ ُؤالء . أً ؽغبيِى شخخأهى إذا يب دخوح دتبتج أيرٖنٖج

 . ٌبئتب218هٖيذوّا شّرٖب ّضرضِى ؽوٓ اهتود ّيضٖرٍ أنذر يً ضرص اهـ 

 

 

 

ؽير أيٖراالٔ ّكٖس اهزتٖدٔ : نٌب يسيّؽج ٖشبرًٖٖ يشخلوًٖ ضبهيًٖ 
ٌّضً يً  ، 67ّألٌٌب ؽبٖشٌب ٌنشج . ّيضيد يوص ٌّتٖل اهيبهص ّآخرًٖ 

ّهد فٕ شٌّاح ظٖبػ فوشعًٖ ، فلد سؾوٌب اهخضرٖر غبٖخٌب ، يؼ اهيضبفغج 
نبً ؽير أنذرٌب يتدئٖج " . ّعً اهؾداهج االسخيبؽٖج: "ؽوٓ ضويٌب األشبس 

ّّظّضًب فٕ اهرؤٖج ، هذا اخخبر اهفٖوى اهخشسٖوٕ ّشٖوخَ األشبشٖج فٕ اهخؾتٖر 
ّاهخٕ نبً ٖراُب اهيشؤّهًّ ؽً اهذلبفج فٕ شّرٖج ّسِج . ؽً ّسِج ٌغرٍ 

ٌغر شدٖدث اهخعرف ، فنبً أّهٌب فٕ يضٌج اهيٌؼ يً اهؾرط ، ّاهخٕ شخعبهٌب 
  .سيٖؾًب 

أّل يبنبً ٖوفح اهٌغر فٕ شخضٖج ؽير اهشبة ُّ اهخضيٖى ؽوٓ كّل 
هذا نبً تؾط اهٖشبر اهيدّسً ٖراٍ يخعرفًب . اهضلٖلج دًّ خّف أّ يسبيوج 

 . ّشدٖد اهذلج تٌفشَ إهٓ ضد اؽختبريً ال ٖؾرفَ أٌَ يغرّر يخرفؼ ؽً اهٌبس
هنً اهؾيل اهذٔ كيٌب تَ نيسيّؽج خضبّل ٌشر اهّؽٕ اهشٌٖيبئٕ ؽً عرٖق 

أترزح ؽير ضبضة اهرأٔ ّهنً اهٌبدٔ اهشٌٖيبئٕ ّاهيٌخدٖبح اهذلبفٖج ، 



اهيخيرس تبهدٖيّكراعٖج ، فِّ اهّضٖد تٌٌٖب اهذٔ هى ٖنً خرٖز دّهج اشخرانٖج 
هذا  . 68، ّاهّضٖد اهذٔ نبً شِد ّشبرم فٕ ذّرث اهشتبة فٕ فرٌشب ؽبى 

ُّ ضس اهٌنخج اهؾبهٕ ّشرؽج  .نبٌح زاّٖج رؤٖخَ أّشؼ 

 .اهتدِٖج
يّٖزث ؽير ُّذٍ اهيسيّؽج أٌِب نبٌح خضيل اهِى اهذلبفٕ اهؾبى ّاشخعبؽح أً 

خسيؼ ضولج يً نل أعٖبف اهٖشبر يً اهيشرضًٖٖ ّاهشؾراء ّاهنخبة 
ّاهخشنٖوًٖٖ ّاهضضفًٖٖ ّنتبر اهيذلفًٖ ضّل يشرّػ ذلبفٕ ؽبى نبً اهٌبدٔ 

  .اهشٌٖيبئٕ أضد خسوٖبخَ ّهٖس نّوِب 

 

 ..اهرٖبش خؾضف فٕ نل ينبً ..ٌُبم شٕء ٖضدد ؽوٓ يشخّْ اهؾبهى ننل

 ّتبح يً اهضؾة اضخسبز ُذٍ اهرٖبش فٕ غرفج

 

 

 

اهخلٖخَ هويّرث األّهٓ كتل ؽبٍى يً : ـ يً ٖبرا تدر’ اهلدس اهؾرتٕ‘ديشق ـ 



 ذلبفج اهركبتج ؽوٓ اهضّرٖبح اهذلبفٖج فٕ ؽًاهخلٌٖب هٌخضّدد يذل ُذا اهّٖى، 
 ‘ شّرٖج، ّهويخرر

 

ٌٕ يشبنس، يً سذّرٍ إهٓ خفبضٖل ضٖبخَ، فِّ ديشلٕ اهيِّهد فٕ يٌزٍل  إشنبه
، ذّ ’يضٖٕ اهدًٖ تً ؽرتٕ‘ٖلّى ؽوٓ يريٓ ضسٍر يً يلبى اهشٖخ األنتر 

درس . أضٍّل ؽذيبٌٖج يً خوٍٖع كّيٕ شرنشٕ نردٔ خرنٕ ّؽرتٕ
اهيشرش فٕ سبيؾج يشرش األيى اهيخضدث فٕ تبرٖس أّاشع اهشخٌٖٖبح يً 

اهلرً اهؾشرًٖ، ّاهخضق تؾدُب تبهيؾِد اهؾبهٕ هودراشبح اهشٌٖيبئٖج فٕ 
، ضٖد اٌلعؼ 1968 (يبّٖ)تبرٖس، إهٓ أً نبٌح اهذّرث اهعالتّٖج فٕ أٖبر 

 دراشخَ تؾد اهيشبرنج فٕ اهذّرث، ّؽبد تؾدُب تلوٖل إهٓ ديشق، خضدٖدًا ؽً
 .1970ؽبى 

ضٖبخَ تأضالى اهشتبة ّخعوؾبخِى اهذّرّٖج، ضيل نبيٖرخَ ’ أيٖراالٔ‘اتخدأ 
ّّل شرٍٖع هَ 1970 رّؽج شد اهفراح ّخٖراخَ ؽبى ؽًّذُة ٖضنٕ   فٕ أ

إاّل أٌَ، ّتؾد كراتج اهؾشرًٖ فٖويًب خشسٖوًٖب، . ’ شد اهفراحؽًيضبّهج ‘أشيبٍ 
 ؽً ’عّفبً فٕ تود اهتؾد‘ هُٖلّدى 2003ذُة إهٓ ٌُبم يّرث أخرْ ؽبى 

يضبنيج كبشٖج . اهّسَ اٗخر هوشد، ّآهٖج تٌبء ُذا اهشد، ّنل يب ٖيذوَ اهشد
ألضالى اهشتبة ّّاكؾِى ّيً خضنى تِذا اهّاكؼ ّخوم األضالى، يضبنيج كبدح 

 .اهفٖوى إهٓ اهيٌؼ يً اهؾرط فٕ شّرٖج

ُيخرٌر ٖأشُر يشبُدَٖ، ال ِٖخى تبهتِرسج أّ تبهظسٖز، ّال ’  أيٖراالٔؽير‘
ِٖخى نذٖرًا تؾبئداح شتبم اهخذانر، تل إٌَّ يخرر أفالٍى ييٌّؽج يً اهؾرط 

ُّّ ُيفنٌر يً عراٍز ال ُٖضفق هَ اهسيٖؼ، يً عراٍز خبص، . فٕ شّرٖج
شؾد ‘أّ اهنبخة اهشّرٔ اهراضل ’ إدّارد شؾٖد‘نبهيفنر اهفوشعٌٖٕ اهراضل 

، أٌبٌس اٌعولّا فٕ رؤاُى اهفنرٖج يً نٌِّى يفنرًٖ نًٌّٖٖ، ’اهلل ٌّّس



يفنرًٖ ال ٖشّتِى خؾّضٌة كّيٕ، أّ دٌٖٕ، أّ عبئفٕ، ّفٕ ُذا اهشٖبق كبل 
أخبضح هٕ ّالدخٕ يً ؽدث أؽراق أً ‘: فٕ إضدْ اهضّاراح يؾَ ’أيٖراالٔ‘

 اهخؾضة اهلّيٕ اهذٔ ال أسد هَ أشبشًب ؽويًٖب ّّاكؾًٖب، ؽًأنًّ إٌشبًٌٖب تؾٖدًا 
 اهخؾضة اهؾركٕ ّاهدٌٖٕ ؽًّاهضدٖد ٖعّل فٕ ذهم، فنٌح دائيًب تؾٖدًا 

ّاهعبئفٕ، نيب إٌٌٔ أؽختر اهينبً اهذٔ أنًّ فَٖ ّالدث ّضٖبث ّيّخًب يضبدفج 
 .’يضظج، فِل أشخعٖؼ أً أتٌٕ ؽوٓ اهيضبدفج رؤٖج أٖدّٖهّسٖج؟

 


