ػهَ ٙبصط يحًس
ضئٛػ انٕظضاء ٔ ٔظٚطانسفبع (ؼبثمبًا)
ػسٌ ،انزبضٚد انؼؽكط٘ نه1976 ،ًٍٛو
تقديم الكتاب
ٚؽطَ ٙأٌ ألسو إنٗ انًثمف ٔ ٍٛانجبحث ٔ ٍٛانًٓزً ٍٛثزبضٚد ان ًٍٛانؼؽكط٘ ٔ ،كصنك إنٗ انجُٕز
ٔ انعجبغ ٔ انًؽئٕن ٍٛف ٙانمٕاد انًُٛٛخ انًؽهحخ ْصا انكزبة انمٛى انص٘ ٚكبز ٚكٌٕ األٔل يٍ َٕػّ
فْ ٙصا انًجبل ،إش أَّ نى ٚظٓط إنٗ انٕٛو كزبة ٚؤضخ نهجٛؿ انَ ٔ ًُٙٛفٕء انًؤؼؽبد انؼؽكطٚخ
ٔ رطٕضارٓب ػهٗ يؽزٕٖ انؽبحخ انًُٛٛخ كهٓب ٔ ،ال ظٓط أ٘ يؤنف أؼزطبع يثهّ أٌ ٚطثػ ثَ ٍٛفٕء
ْصِ انًؤؼؽبد انؼؽكطٚخ ٔ

ذهفٛبرٓب انؽٛبؼٛخ إثبٌ ا إلؼزؼًبض ٍٚانزطك ٔ ٙانجطٚطبَ ٔ ٙحكى

األئًخ ٔ انؽالغ ٍٛف ٙجُٕة انٕغٍ ٔ ـًبنّ ٔ ،يب ررهم ْصِ انفزطح انٓبيخ يٍ ربضٚرُب ان ًُٙٛيٍ
لعبٚب ٔ أحساس ٔ إ َزفبظبد ٔ ثٕضاد رؼجط ػٍ يمبٔيخ ـؼجُب ان ًُٙٛانجبؼم ظس ا إلحزالل األجُجٔ ، ٙ
ظس انظهى ٔ انطغٛبٌ ف ٙكم أـكبنّ ٔ صٕضِ .
ٔ نؽذ أضٚس أٌ أػطض فْ ٙصِ انكهًخ نرصبئص انكزبة  ،فصنك يب لس أـبض إنٗ ـٙء يُٓب يؤنفّ
األخ األؼزبش ؼهطبٌ َبج ٙف ٙيمسيزّ  ،إش أَُ ٙأفعم أٌ ٚسذم انمبضا إنٗ صًٛى انكزبة ثغٛط
يمسيبد يطٕنخ ٔ يفؽطح ألَُ ٙيمزُغ ثأٌ انمبضا ؼٛصم يٍ ضحهزّ انًًزؼخ فْ ٙصا انكزبة إنٗ
آفبق جسٚسح آفبق رٕز٘ إنٗ يعٚس يٍ انفٓى نكثٛط يٍ لعبٚب ربضٚرُب ٔ ثمبفزُب انٕغُٛخ  ٔ .انٕالغ أٌ يٍ
يًٓبرُب انًهحخ ف ٙانٕلذ انحبظط ْٕ أٌ َُفط انغجبض ػٍ ٔجّ انثمبفخ انًُٛٛخ

 ٔ ،أٌ َؽهػ األظٕاء

انجسٚسح ػهٗ رطاثُب ثفزٗ َٕاح ّٛنُظٓط يُّ انجٕاَت انًعٛئخ َ ٔ ،ؼًم ػهٗ َفطْب ٔ رؼًًٓٛب يٍ
أجم ذهك جٛم جسٚس يؽهح ثبنؼهى ٚحت ثالزِ ٔ ٚزفجغ ثثمبفزّ انٕغُٛخ نٛؼطف جصٔضِ ٔ ٚعزاز حًبؼب
ٔ إًٚبَب نهسفغ ثبن ًٍٛف ٙغطٚك انطكت انحعبض٘ انًزمسو .
إٌ ِ ش ا انكزبة ًٚثم جبَجب يفطلب يٍ جٕاَت انثمبفخ انًُٛٛخ  ،شنك ألَّ ٚزحسس ػٍ انفؼت انًُٙٛ
كجٛؿ ٔ ػٍ انجٛؿ ان ًُٙٛكفؼتٚ ٔ ،زحسس ثؼس شنك ػٍ ربضٚد ان ًٍٛانؽٛبؼ ٙيؼزًسا ػهٗ
انكثٛط يٍ انًصبزض ثططٚمخ أكبزًٛٚخ حٛخ يًب ٚؼطْ ٙصا انكزبة انحك ف ٙأٌ ٚكٌٕ كزبثبًا ٚسضغ فٙ
انكهٛبد انؼؽكطٚخ انًُٛٛخ ٔ

ثؼط انًؼبْس ٔ انكهٛبد انجبيؼٛخ ألَّ ٚغط ٙفزطح يٍ ربضٚد انًٍٛ

انؼؽكط٘ ثصل فٓٛب يٍ انجٓس ٔ انٕلذ يب أثبض رمسٚطَب .
ٔ الثس ف ٙكهًزْ ٙصِ يٍ أٌ ألٕل كهًخ حك ٔ أَب ألسو انًؤنف َفؽّ ،فبألخ ؼهطبٌ َبج ٙيؤضخ
 ًُٙٚثبضظ ٚؼس يٍ ذٛطح ٔ أَفػ ثبحثُٛب ٔ يثمفُٛب ٔ .لس ٔلف َفؽّ ٔ فطؽ كم جٓسِ ٔ ٔلزّ يٍ أجم
ذسيخ انزبضٚد ان ٔ ًُٙٛانثمبفخ انٕغُٛخ انًُٛٛخ ٔ .يٍ يًٛعارّ ،أَّ ػهٗ إحبغزّ انٕاؼؼخ ثزبضٚد انًٍٛ
لس ٔ ًّٚحسٚثّ ،فئَّ يزُٕع انؼطبء يزؼسز اإلَزبج  .فكًب أجبز ا ٌٜف ٙكزبثخ انزبضٚد انؼؽكط٘ ْصا
فهمس أجبز أٚعب – رأنٛف اًا ٔ كزبث ًاخ ٔ رطجً ًاخ – ف ٙانًٕاظٛغ انًُٛٛخ انًرزهفخ ف ٙحمٕل انًطاجغ ٔ
انًصبزض ٔ لعبٚب انحعبضح ٔ انُمٕؾ ٔ اٜثبض ٔ ـئٌٕ اإلزاضح ٔ انؽٛبؼخ ٔ اإلجزًبع شاد انصهخ ثزبضٚد
ْصا انٕغٍ انؼعٚع .
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ٔ أذٛطا ،أضجٕ أٌ ٚكٌٕ ْصا انكزبة يثب ال ًا ٚحزص ّٚكثٛط يٍ انكزبة ٔ انًثمف ٍٛان ًٍُٛٛٛنٛمسو كم يُٓى
 ،ف ٙيجبل ررصصّ  ،ػًمِ انًثًط انًجسع انص٘ ٚفٛس ـؼجُب انٚ ٔ ًُٙٛثط٘ ثمبفزّ انٕغُٛخ انًؼبصطح ،
ٔ ؼٛجس كم يُٓى انسػى انًؽزحك ٔ انطػبٚخ .
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