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 هكضامدنا نيب ام

 ويام ماظنو ربوتكأ





 ابرك انتدز نإو عير نم كانيدف

 تبلقت اليوط ايثدلا بحص نمو

 ابنک اهقدص یری ىتح هنيع ىلع

 ىبنتملا بيطلا وبأ





 ةتطوت

 نادوسلا ءازرإو ميسيس

 ًأدتبملا

 ماع ىلإ اهتصق دوعت ىتلا تالاقملا هذه ةباتكل لفتحأ انأو ىنباتنا طنقم ساسحإ ةمث

 ىلإ هب دوعأ انأو ئراقلا ربص ليعأ نأ ديرأ ال .فيسيس ةنحم شيعي نم ساسحإ ؛:

 نطنشاو ىلإ نادوسلا نع كاذموي تلحترا .هفيرخ ىلإ قدأ ديدحتب وأ ماعلا كلذ رخآ

 ىلإ فارصنالا ىلع سفنلا انطوم ويام ماظن ىف ماعلا لمعلا نم تاونس نامث دعب

 تاعيرفت عم ةرصاعملا نادوسلا ةمزأ لوح ىنأتملا ىعوضوملا ثحبلاو ءىقئاثولا ليجستلا

 ىف تجلاع ام اياضقلا كلت نم .اهتاياغ ىصقأل اهيف صوفلا ىل حيتأ ىتش اياضق لوح
 ىف تثحابت وأ ءةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا ةقورأ ىف اهنأشب تلداج وأ ءةطلسلا زيلاهد

 نواعتلاو ةيسامولبدلا ةيضقو ءرطقلا ىقش نيب ةدحولا ةيضق لثم ملعلا رود ىف اهرمأ

 تيوتنا .اهئادأو اهجهانم ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيضقو ءىميلقإلاو ىلودلا
 .بارتقالا ىف ةيدج نم ىملعلا ثحبلا همزلتسي ام-لكب لمعلا اذه ىلع فوكعلا
 ىتلا هيتلا براسم ىف اندروأ امف ؛ليلدتلا ىف قثوم داهشتساو .ليلحتلا ىف ةيعوضومو

 :الوأ ءاياضقلا هذه جلاعأ نأ تيوتنا امك .ةرصاقلا ةيعابطنالا ماكحألا ريغ اهيف طبختن

 .ىنلغشت ةصاخو ةماع رومأل نهترم تقو نم اعاطتقا هعطتقأ نمز نم ىل رفوتي اميف

 امب ايناثو .نادوسلا زواجتي ءهتعيبطب ءامهالكو ىلودلا اهنم امك ىميلقإلا رومألا كلت نمو
 داكت قيقدتلاو ثحبلل ناظمو .ملعلل نماكمو .ةمكحلل رود نم  تلحدرا ثيح . ىل رفوت

 .ةيناسنإلا فراعم لك اهئاشحأ ىف مضت
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 نولحارلا ناسرطلاو ةميركلا ةبصعلا

 هزه ةفرفلا قاظمو.فكلت ةمكحلا رود ناجم تلفحب نق ةيكاتلا ةنيدملا كلت نأ الإ

 .هفسلاو ةفخلا مهسلاجم فرعت مل نيذلا نيينادوسلا ىباحص نم ميرك رفن ؛رخأ رئاخذب

 عم ةرظانملا ىفف ؛مه ىسفن ىف جلخت املك ىأرلا باحصلا ءالؤه ىروتسأ تنك ام رثكأ ام

 ةفرعملاب ىمني لقعلا ناك نإف ؛موهفلا حاقلو ءملعلا ءامنو ءلقعلا ةرامع ءالؤه لاثمأ
 نم كانه ناك ةميركلا ةبكوكلا هذه نيب نم .ةرظانملاو راوحلاب دقوتي هنأ الإ ليصحتلاو

 امك ءهتعنص نم نكمتملا ملاعلا لادج انلداج نمو هبراجتو هتربخ نم انفراعم ىلإ فاضأ
 كلت تمهسأ اذهيو .ةلاطتسا نود هايإ انفلاخ وأ ءاير نود ىأرلا انقفاو نم اهتم ناك

 ناك .ءافخ هب ناك ام ةنابإو .تاوجفلا دسو ءةيؤرلا ةرولب ىلع انتناعإ ىف ةميركلا ةبصعلا

 :مالعإلا لقح وأ ةيميداكألا تاسسؤملا وأ ةيئودلا تامظنملا ىف نيئماعلا نم ءالؤه بلغأ

 نم ةبكوكلا هذه نم ىنثتسأ ىتننأ الإ .مهعضاوت جرحأ ال ىتح مهبلغأ ىمسأ ال ىنلعو

 ام اًريثك ةدوملا ميرك ثلاث لخو نطنشاو ىف امهل ىتبحص تلاط نيديدو نيقيدص قافرلا
 نوكي نأ لبق ىلع بجاو مهتثالث ركذب صيصختلاو ؛ميقي ثيح لاحرلا هيلإ دشأ تنك
 ههل اح

 الجر حالص ناك .مشاه نامثع حالص ريفسلا ميظعلا لحارلا وه باحصلا ءالؤه لوأ
 هنظي ناك ساكشإ عم «ىفللاو تانايدلا رارسأب اًميلع» :ةجحلا نحل ,ةفرعملا ىعوسوم
 ىباحص نم فرعأ مل .ءاعولا قيضل الإ نونظلا مهب تبهذ اذكه امو ةقطره نولهاجلا

 فرعأ مل امك .ءاعمج اهنيدايم ضاتراو ةفرعملاو ملعلل هتايح لك بهو حالص لثم اًبحاص
 ىف هلك ملاعلا لزتخيل سانلا نع ضابقنالا رثآ ىذلا نقللا نطفلا كلذ لثم ىباحص نم

 بسح امك  ةيرغلا ةدحو ىف تام امف هآتنم ىف اديحو حالص تام نإف اذهلو .هتبتكم

 «باتك مانألا ىف سيلج ريخو .ىفطصا نيذلا هئاسلج عم تام لب  هباحصو هلهأ ضعب
 غرفتسي همايأ تايرخأ ىف بكنا دق ميظعلا انلخار ناكو .ةيظحاج ةتيم نم كلت اهل ايو
 دمحألا دمحم رصان خيشلا نم ةميرك ةبغرل ةباجتسا رشنلل اهدعي ثوحب ىف هيراجت
 نيذلا مكحلا لهأ نم دحاو - هرد هلل - رصانو . كاذنآ ىتيوكلا مالعإلا ريزو  حابصلا
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 ذإ ءالؤه نم ادحاو حالص ناك .اهنتمأ نوريختي ىهنلا لهأ ناديع نومجعي فيك اوفرع

 .ثحبلا نع ةلالك هنهوت ال اًثحاب  نارهط ىف امهلمع نابإ رصان هفرع امك  اًمود هتفرع
 بيدألا نأ الإ ءلوقلا ىف ةسبح هنم لانت ال اثدحتمو ءريبعتلا ىف ةنكل هنهترت ال اًبتاكو

 لب بهاوملا لزج .لقعلا شايج احالص هللا محر .هثوحب غوص لمكيل شعي مل ريرحنلا

 هناسل قطني ملو ءةدساحملا مؤل هسفن بشي ملو ءلغلا تنع هحور فرمت مل الجر محر

 .ىف نولغوتي نيذلا ةماعلا عيرقت ىف عذقي ناك ام رثكأ امو ءهتلاق ىف عذفأ نإو ىتح رجهب

 .ةصاخلا تالاجم نم وهو ركفلا نوئش

 نم ىترسح .ابخ مث نامزلا نم قربلا ةعمل ردق اننيب شاع ىتف وهف ىناثلا ىديدو امأ
 نأ ةرسحلا كلت نم دازو .بوقث تاذ تحضأ هنودب ىتايحو ءةميظع قيدصلا كلذ دقف

 وه ةيبويثإلا ةبضهلا قوف هءاقل هيف ىجرتأ تنك تقو ىف داهولا ايواط ىنءاج دق هيعن

 د ىفولا هيراوحب ليلق دعب قحل.ىذلا فرك رداقلا دبع دمحم خيشلا ؛نيملاعلا هيقيدصو
 هب قحلو ءهاقلتأ نأ لبق هير باحر ىلإ ىبحاص بهذ .هللا هاقبأ ءرون ميهاربإ ذاتسألاو

 الإ تئاملا توملا كلذ هن اكل قبي مل .عفاد ةينملا ىضقت امل سيلو :ليلق دعب فركلا هخيش

 دمحأ نسح نامثع نايتفلا ىتف هللا محر .غلب هللا رمأ نأل ليلعت ءاعدلا بلغأو .ءاعدلا

 ءايحألا فصني هلك دشارلا هرمع قافنإب مهيلإ نسحأ ام رثكأ امو «سانلل نسحأ ام ردقب

 ءاقل نامثع جرتي مل .ىتوملا نع كيهان ءايحألا ءايحألا هيف ملظي دلب ىف ىتوملل فصتنيو
 نامز ىف ءانثلا ىجرتي نأ هلثمل فيكو ءةعامج نم افورعم وأ ءدرف نم ءانث كلذ هناسحإ

 ىقيدص لمحي مل رشبلا ىف مؤللا كلذ .سانلا رثكأ سوفن ىف ريخلا ىناعم هيف تسمطنا

 ةايحلا بلاغي لظ لب ةايحلا نم بائتكالا وأ ةشحولاب سانئتسالا ىلع ادحاو اموي نامثع
 .تارم ريرملا ءازهتسالابو ةرم ةصراقلا ةيرخسلاب .فجعألا نامزلا اذه لهأ بلاغي امك

 ىفو ءرعش نم ظفح امب اهعصري وأ ءرثن نم أرق امب كلت هتيرخس نيزي ناك ام اًريثكو

 داوج نم ردحنا نرأ رهم ؛برضلا هيبأ نم ةمكحلا نابل عضر دقف ىراجي نكي مل اذه

 .بالغ تايكذملا ىرجو ؛ىكذ

 ءناكو رصب ةحمل ىف ايضرم ايضار هبر باحر ىلإ رخآلا وه بهذ ثلاث لخ ءىجي مث

 قيدصلا كلذ ىلإ ىعسأ تنك ام رثكأ ام .ةسارف هل بيخت ال ةناكز اذ ايعملي :هيبحاصك
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 ؛هانكراشت ىذلا مكحلا دهع ىف مهلا ركاسع سفنلا ىلع تأكأكت املك ىلسي ام نع ثحبأ

 ال نيرخآ اًموق رشاعن نأب انيلع ىضق امك ءرايخألا راربألا طلاخن نأ انل حاتأ دهع كلذ

 ىف اًبيرغ  نورخآ قافرو تنك كئلوأ نيبو .ةدش ىف نوجتري الو ةهيرك دنع نوربصي

 ال نم برق ىف اهنكلو هراد ريغ ىف ناسنإلا ةبرغ امو» «تلصلا نب ةيمأ ةيرغ ءرادلا

 هقذحو دقوتملا هنهذب ناك امك ءءابرغلا كئلوأ نم ادحاو ناك لالب ضوع ىسوم .«لكاشي
 ىأرلا ادشان مكحلا دهع ىف هيلإ فلتخأ تللظ .ةجاحلا دنع هئاقدصأل ةدمع ءنيطفلا

 ضعب ىف باوصلا هجو نع (دشرتسم :لحترا ثيح ؛لاحرلا ةيلإ دشأ تللظ امك .حيجنلا
 نع ىسوم زيمي ام رثكأ ناكو .عئاقو نم دروأ امو لاقم نم دهعلا كلذ نع بتكأ ام

 بكري ال ؛سانلا نم اردان اعون ناك دقف ىراجت ال ىتلا هتيعوضوم هباحصو هبا رضا
 نم جرخت ال اميرك امیلح ناك امك هللا دابع ىلع دقحي الو رشبلاب كحمتي الو ةءاندلا

 .ءىش لك نم ابيجنو ةبيقن نوميم ناك دقف ىسوم هللا محر .ءاروع ةملك هيف .

 مكحلا ةمزأ لبق ةيؤرلا ةمزأ

 ايضار هيف ىقب نم مهنمو نادوسلا نع رجهت نم مهنم باحضص نيبو «ماقملا كلذ ىف

 .تاتشلا ىظل ىف رعستي نادوسلاو «كاذموي ىنيقي ناك .ةباتكلل ترفوت هل هللا مسق امب

 ىقارم ىف ماعلا لمعلا فرش مهل حيتأ نمم انضعب فرصني نأل ناح دق تقولا نأب
 ليجستلا ىلإ ءءاضقتسالاو ليلحتلاو ثحبلا جهانم - كلذ عم  اوربخو ءايلعلا ةطلسلا

 ىلعو ءصرختلا ال ةقيقحلا ىلع مئاق ىركف لصاوت سانلا نيب نوكي ىتح ريطستلاو
 نأب «تلز امو ءاضيأ نيقي ىلع تنكو .ةيئاغوفلا ال ةينالقعلا ىلعو ءءازتجالا ال لومشلا

 ةعيطقلل اهنم ريبك بناج ىف ىزعت  تاسرامملا ىوتسم ىلع  ةيسايسلا نادوسلا ةمزأ

 .ةماعلا تاسرامملا ضعب ىف الماك ابايغ ركفلا بايغل ىزعت لب ءلمعلاو ركفلا نيب ةنئابلا

 هدحو ىنالقعلا راوحلابف ءةيئاغوفلا ال ىنالقعلا راوحلاب الإ ىركفلا لصاوتلل ليبس الو

 لقعلل ةراثتسا  اهتالاح نسحأ ىف - ىهف ةيئاغوغلا امأ ىعاولا لقعلا نوركفملا بطاخي

 اذه لثمب الو ,ممألا ىنبت اذه لثمب امو .ايندلا زئارغلل ةشاجتسا اهتالاح لك ىفو نطابلا
 0 .خيراتلا عنصي
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 روذج هربع ىصقتسن ثحب اهسأر ىلع ثوحب عضبب مايقلا ىلع رفوتلا وه ناك اناغتبم
 ةيوه ةمزأو مكح ةمزأ ىه تسيل ءانريدقت ىف ةينادوسلا ةمزألاو ءةينادوسلا ةمزألا

 ىلع ميهي ىذلا جاهوأ نطاوملا وه سيل موزأملا .ةيؤر ةمزأ اذه لبق ىه امنإو بسحف

 لابج باضه ىف رفحلا هيدي ىدكأ ىذلا هيت نطاوملا الو ءنادوسلا قرش ىف اكاتلا حوفس
 ىذلا ليلقلاب كسمتسي لاز ام ىذلا متخلا رس نطاوملا الو ءنادوسلا طسو ىف ةبونلا
 ةيلقألا كلت وه موزأملا .نادوسلا لامشب لينلا ىفافح ىلع ءاعلص ضرأ نم «مادهلا» هاقبأ

 ريبعتلا  اهسفنل تضرتفا ىتلا نيملعتملا ىرحألاب وأ نيفقثملا ةوفص نم ةيجيتارتسالا

 لاملاو مكحلا ىلع اهترطيس مكحب اعيمج ءالؤه مساب ريصملا ريرقتو رارقلا عنصو

 نع اذه لعفأ نيفقثملا نم الدب نيملعتملا لوقأ امدنعو .ثيدحلا مالعإلا لئاسوو ءميلعتلاو

 ىف ةفرعملاب داجلا مامتهالا ىنعت ةفاقثلاف «ميلعتلل اونص اًمود تسيل ةفاقثلا نأل دصق

 ءرملا ةردق نم ىمني امم ةيئرملاو ةزومرملا اهيورضو ةعومسمم او ةءورقملا اهلاكشأ عيمج

 ىضاملا قئاقح باعيتسال ءاذهب ءهلهؤيو ىخيرأتلا عقاولا ىلع ًالومش رثكأ لالطأ ىلع
 ىبدأ دعب ؛نيدعب مويلا ملاع ىف ةفاقثلل حبصأ دقو .لبقتسملا مالحأ ءاعدتساو رضاحلاو

 ال ملاعلا اذه ىف فقثملا نأب لوقلل (0. 8. 510۷) ونس دروللا بهذ اذهلو ىملع دعبو

 ةعيبطلاو باسحلاب ميلع وه امك (1.116:8:6) بدألاب اميلع نكي مل نإ هتفاقث لمتكت

 .ةرورضلاب «جردني فقثم لك سيل امك 7-5 ملعتم لك سيلف ةماع ةروصبو . (01061321[1©)

 ةلمح نم نوكت نأ اهيف طرتشي ال ىتلا (120160عع ءاناع) ةفراعلا ةوفصلا راطإ ىف

 لهأ مامإ وهو ءالثم .داقعلا سابع ذاتسألاف .ضعبلا بسحي امك ايلعلا ةيملعلا تازاجإلا

 نيلكنارف نيماجنبو ؛ةيئادتبالا ةلحرملا ىماظنلا هميلعت زواجتي مل نرقلا اذه ىف مالكلا

 اينافلسنب ةعماج سسؤمو ةيسنرفلا ةروثلا ةفسالف ىلإ اهلوسرو ةيكيرمألا ةروثلا ميكح
 ىذلاف لك ىلعو .ةعبطم ىف ًالماع امهدعب لمع ىماظنلا ميلعتلا نم نيماع الإ لمكي مل
 وه .تئش ام مهمس وأ ءةبخنلا وأ :نيملعتملا وأ ,نيفقثملا رمأ نم ةساردلا هذه ىف انينعي

 .ىنادوسلا عمتجملا ىف ةرثؤملا ةيجيتارتسالا ةيلقألا مهنأ

 .هلهأ نم نيبولغملا ىلع بتك نادوسلا اياضقل ةميلسلا ةيجيتارتسالا ةيؤرلا بايغلو
 ال مومحي نم لظ وهو ءافص افص لظلا ىف فوقولا «لالقتسالاب انيلع هللا معنأ نأ ذنم
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 هيف فطصيو .تاباختنالا كراعم ءانثأ لظلا كلذ ىف فطصي نطاوملا لظ «ميرك الو دراب

 تايدتنم ىف همساب نيرشبملا ىلإ عمتسيل هيف فطصيو .ءاتفتسالا تالمح لالخ

 ,فارطألا قورعم «مسجلا لوحنم وهو ءنطاوملا اذه فطصأ نأ نذإ ورغ الف ءةسايسلا

 هب داج شيع نم دوألا ميقي ام راظتنا ىف «تاعاجملا تلحفتسا نأ دعب سأرلا سكنم
 نعي مل كلت نيملعتملا ةبخن نم نيريثك نإ تلق نإ اغلابم ىنلاخأ الو .ناجير سيئرلا هيلع

 ةيئاغوغو ريخألا عوجلا فص ىف ةنيهملا ةفقولا نيب ةيوضع ةطبار كانه نأ مهل

 ىتلا ةشئاطلا ةيئاغوغلا الإ وه ام عوجلا ىلإ هلهأو نادوسلا داق امف .ىلوألا فوفصلا

 ظ .ماعلا لمعلا دوست تلظ

 خيرات ىف داجمألا 0 ىف نيملعتملا نم ةبخنلا وأ ةوفصلا رود ناركنل غاسم الو
 ءالب نم نادوسلا باضصأ ام لك نع ةلوكسم ردقلا سفنب :ةوفصلا هذه نأ الإ :نادوسلا

 الب نم  لالقتسالاب مهيلع هللا معنأ نأ ذنم  نادوسلا لهأ همساقت ام رثكأ امو ؛ءازرأو

 ءازرألا هذه لك نع ةيلوئسملا نأب ءاعدالل اضيأ غاسم الو .ءازرأ نم هومهاست ام رثكأ امو

 بازحألا تالاجر كلذب ىنعنو ءاهدحو ةسايسلا لهأ نم ةدئاقلا ةبخنلا ىلع عفت

 قحل ام نع ةيلوئسملاف ؛ ؛ثدحملاو اهنم ىديلقتلا :بازحألا كلت تناك ايأ ةيسايسلا

 .مهدنع فقت ال اهنأ الإ .ءالؤه ىلع اهنم بناج ىف عقت تناك نإو ءءازرأ نم نادوسلاب

 ىذلاو ءرارقلا ةمجرت ىلع ناعأ ىذلا لمشت لب هدحو رارقلا عناص دنع فقت ال.ةيلوكسملا

 مكحتت ىتلاو اهيلإ ىمتنن ىتلا ةبخنلا رصانع لك اضيأ لمشت امك ؛هل ريشبتلا ىف دعاس

 فيكملا ىه ةبخنلا هذه هب تحبصأ ىتلا ةروصلاب ىسايس رارق لك هيجوت ىف اهحلاصمب
 انيمس نأ اًئيش لاحلا نم لدبي الو .دالبلا ىف ىسايسلاو ىداصتقالا عضولل ىساسألا

 عمجي ىذلاف ؛ةقبطلا كلت نم ردحنت ةيعامتجا ةحيرش وأ «ةيزاوجرب ةقبط» ب ةبخنلا كلت
 بعل ىذلا ميلعتلا مث ,ةكرتشملا ةيبسنلا ميقلاو ةايحلا طامنأو ءحماطملا وه اهزيميو اهنيب

 راقتحا ةيبسنلا ميقلا كلت سأر ىلعو ءةكرتشملا ميقلاو حماطملا هذه فييكت ىف امهم اًرود

 امدنع ىركش ىلاغ ىعامتجالا للحملا قدص دقو .ىوديلا لماعلا ىلاتلابو ىوديلا لمعلا

 اهنأب ميلعتلا نم عونلا اذهه ثبت ىتلا دهاعملا اهحنمت ىتلا ةيملعلا تازاجإلا فصو
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 لوح ثحبلاب هجتن اذه لجأل .(*!ىفاقث ليصحت تاجرد اهنم رثكأ ةيقبط داليم تاداهش

 نع اهتيلوئسمو ةبخنلا هذه رود ليلحت ىلإ نادوسلا ىف ةسايسلل برطضملا روطتلا
 تلاز امو «تناع ىتلا ةيداصتقالا ةديرعلاو ءىركفلا شيوشتلاو ءىسايسلا طابتخالا

 هذه نم ببسبو .نييوبخنلا ءالؤهل ةيركفلا تبانملا فالتخا ىلع دالبلا اهنم :ىناعت

 روطتلا لجأ نم نادوسلا لهأ دوهج لك تءاب ىركفلا شيوشتلا كلذو ةيداصتقالا ةديرعلا

 ٠  .ةبيخو لشف ىنمدم انحبصأ ىتح لشفلاو ةبيخلاب ثيدحتلاو

 تادلا عدصتو ةبخنلا

 :هعيطجب «دوقي ىذلا «تاذلا عدصت ىلإ  ةيركفلا اهبئاوج ىف  ةيوبخنلا ةمزألا دومت
 عقاولا عم حلاصتلا نيب ءلعفي امو ءرملا هلوقي ام نيب ؛ةسرامملاو ركفلا نيب ةوجف ىلإ

 دوقت ةيسفن ةلاح وه هنع ثدحتن ىذلاو .عقاولا اذهل ةيظفللا ةنادإلاو عمتجملا ىف ىبلسلا

 ةزبلا عون ناك اّيأ ءادألا ىف طبختلاو ركفلا ىف سيبلتلل  ةسرامملاو رظنلا ىوتسم ىلع -
 ام اريثكو .ايمالسإ وأ ايلاربيل وأ ايموق وأ ايميمأ هسفن ىّمس ىوبخنلا اهيدتري ىتلا
 هب نوزتستي اراثد ءىعو نودب وأ ىغوب ءةاعدلا اهيدتري ىتلا ةيركفلا تازبلا هذه حبصت

 ةايح سمت ىتلا ةينطولا رومألا ىف زاجنإلا نأل ؛ةرشابملا ةينطولا ةيسايسلا ةلءاسملا نع
 وأ ؛بزبحلا هققح ام.وه رايعملا اذه ؛ددحم رايعفب الإ هسايق نكمي ال ارشابم سانلا
 لاشمو ؛ةيمويلا سانلا ةايح ىف ءامنو روطت نم ىسايسلا ركفملا وأ ,ةيرظنلا وأ :ميعزلا
 ىتلا ةديدجلا ةلامعلا صرف وأ ءهركفب اهفاضأ ىتلا قرطلا نم تارتم وليكلا ددع كلذ

 ضافخنا تالدعم ىلع كلذ ساكفتاو ايعقح نثلا هيلغقلا ىف عسوتلا تاجرذ وأ :اهرقو
 ةئبوألا ىلع ءاضقلا نف بوسحملا هرثأو ةيحصلا تامدخلا ىف دايدزالا مجح وأ ءةيمألا

 ايدومع وأ ايقفأ اريوطت ةعورزملاو ةيورملا ضرألا ريوطت وأ :ةنطوتسملا ضارمألاو

 نطلاب اهجاتن تبسحو ««راتكهلا وأ نادفلا» اهتيّمس ةفورعم ةيدام ريياعمب اهباسحو
 ىداملا دئاعلا هب ددحت دحاو ىعوضوم رايعم نم كانه سيل هنأ ديب .تالابلا وأ ىرتملا

 ام سانلل نيبت نأ نود «هللا عرشل ليدب ال» لثم راعش ديدرت ءارو نم سانلا ةايح ىلع

 .(ةطلسلاو ةفرعملا نيب ةبخنلا ىعو ىركش) («)
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 رايهنالا اياضق وأ «نويدلا ةلكشم وأ «ىئاذغلا نمألا ةيضق ىلع اذه هللا عرش ساكعنا

 حوصتو ءءاملا بوضنو ءضرألا رحصت ىف نيعلا ىأر سانلا اهاري امك نادوسلا ىف ىئیبلا
 ةيممأو ةلماعلا ةقبطلا ةدحو لثم ءرخآلا بناجلا نم ءراعش ديدرت نأ امك امامت :عرزلا

 ؛سانلل نيبن نأ نود مهسفنأ نادوسلا لامعلو لب نادوسلا لهأل اًننْش ىنعي ال اهلاضن
 تايالولاب ىونيلإ ةيالو ىف ةلماعلا ةقبطلل بقترملا وأ نهارلا ىلمعلا ماهسإلا ام ءالثم
 نم نادوسلا ىف ةلماعلا ةقبطلا لاضن معد ىف نايايلا ىف اماهاكوي ةنيدم وأ :ةدحتلملا

 عضولا ةلكيه ةداعإ لجأ نم وأ ؛ةيكارتشالا ءانب نع كيهان ةايحلا تارورض ريفوت لجأ
 هيلع حلطصا ىذلا بولسألا ىه هذه ةلكيهلا ةداعإ نأ رابتعاب ىلودلا ىداصتقألا
 ىف لوانتنسو .ديدجلا رامعتسالا ةنميهو ةيعبتلا داصتقا ءاهنإل ثلاثلا ملاعلا وقوحسم

 .طيلختلاو سيبلتلا اذه لثم نم افايطأ انتالاقم بلص

 نادجولا سمت ىتلا اياضقلا ىف ةبخنلا هذهل ىركفلا قافنلا تاذلا عدصت رهاظم نمو

 ضعب ىف ةيسايسلا فقاوملا بوشت ىتلا ةيركفلا ةيزاهتنالاو ءنيدلا ةيضق :لثم ماعلا
 نم لعجي امم مالحألاو عقاولا نيب حضافلا طلخلا هرهاظم نم امك ؛ةيئدبملا اياضقلا

 لاثملا ليبس ىلعو .”7715طئانآ ؟طنهلنمع" ىوبغرلا مهولاب هبشأ اًئيش ةعورشملا مالحألا

 ال نيدلل ةفلختملا ةيديلقتلا ةرظنلا ءهيف كش ال ىنالقع نيقي نع .ضفري ىذلا ىمدقتلاف

 امك ةيديلقتلا هذه جاتن عم مداصتلا ىهو الإ ةيقطنملا هتاياهن ىلإ اذه هضفرب ىضمي

 المح هسفن ىوبخنلا اذه لمحي كلذ نم ضيقنلا ىلع .ثوروملا ىلابلا عقاولا ىف سكعنت

 ةغايص ةداعإ وه اقح ىفغتبملا ناك نإ هنأب املع اقافنو ةيقت عقاولا كلذ عم حلاصتلا ىلع

 ىأرلا ةطلسل خوضرلا وأ عقاولا كلذل ةناكتسالاب متي نل اذه نإف ىعامتجالا عقاولا

 امنإو ىخيراتلا عقاولا ىلع درمتلا وه سيل انه هل وعدن امو .(*هلوح دئاسلا ثوروملا

 4 فسويلا زور) ىيرعلا لقعلا ةمزأ «قيلعتلاب هيف لوانت ايركز داؤف روتكدلل غيلب لاقم نأشلا اذه ىف ىنرضحي (#٭)

 رذحلا بناج مزتلن نحنف مهتاردف زواجتت نوركفملا اهيف لمعي ىتلا فورظلا» نأب هيف لوقي بتك (۱۹۷۷ ويام
 امل ةلمتحملا ءادصألا ىف امئاد ركفنو ةيوتلم قرطب انسفنأ نع ربعنو .ءايشأ ىفخنو ائيش لوقنو ءانتاريبعت ىف

 اذه كاذزا اكو يرعتلا كرم ىلإ كوو تم ةقاره وفح نم نيرعلا لقعلا لك فلا نويقلاو..ةيكك
 .ةكرحلا نم هعنمت ىتلا دويقلا تدتشا ؛عمتجملا اهيلع شيعي ىتلا ةقيمعلا روذجلا ةشقانم نم ابارتقا لقعلا

 .«روذجلا شقاني نأ عاطتسا اذإ الإ ررحتلا ةلحرم ىلإ لصي نأ ليحتسملا نمو
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 ةراضحلا راسم عم امهنم ضراعتي ام لك ضفر مث هتايئزجو هتايلكل ىعوضوملا ليلحتلا
 .ةراضحلا كلتل باستنالا انيعدا املاط ةيناسنإلا

 ةيمهأ اياضقلا رثكأ ىف ةبخنلا هذهل ةيسايسلا, فقاوملا ىلإ انرظن نإف رخآ بناج نمو

 ةيجاودزا فشتكن فوسف ةيساسألا تايرحلاو ةيطارقميدلا ةيضق لثم عمتجملل ةبسنلاب

 .ةئزجت ىأ اهيف مكحلا لبقي ال ىتلا ةيئدبملا اياضقلا هذه لثم ىف ريياعملا ىف ةبيرغ

 هبهذم ىلع تباث هنأ .,تقولا تاذ ىف ءدكؤي ةيطارقميدلا ةيددعتلاب انم بحري ىذلاف

 حلاصلا مكحلل اليبس ىري ال ىذلا بهذملا كلذ وأ «ىرصافلا» وأ «ىنينيللا» وأ «ىثعبلا»

 ,موقت «ةريصانلا»و «ةينينيللا»و «ةيثعيلا» نأب اًملع ءةيبعشلا اهناجلو ةثلاثلا ةيرظنلا ريغ

 ةيبعشلا ناجللا ماظن امأ ءدحاولا بزحلا ةيئأصو ىلع :؛ةيسايسلا ةيميظنتلا ةيحانلا نم

 بزحت نم» : :لوقت .هتديقع نأل ةنايخ بزحتلا بسحي ذإ كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ بهذيف

 قوقحلاو تايرحلا ىلع اًينجت ةيبسحعب ع نادوسلا ىف نيدي د ىذلا نإف ردقلا تاذيو .«نأح

 وأ تايزحلا ىلع ىنجتلا اذه سفن فاعضأ عقت امدنع طقف همالك سبحني ال ةيساسألا

 لب .نادوسلا جراخ هب رصنتي ميعز وأ اهيلإ ىمتني ةيسايس ةعومجم نم ةيساسألا قوقحلا
 ىف قارفتسالا ىه ىفاثألا ةثلاث .ىنجتلا كلذل تارربملا نع ثحبلا ىف هسفن كلهتسي

 براجتلا لك نم مغرلا ىلع عقاولل اًساكعنا وأ ةقيقحلل ًاليدب :اهنابسحب ةيرظنلا ماهوألا
 نأكو .هانمتي امو ءرملا هاري ام نيب عساشلا نوبلا نينيع ىذ لكل نيبت ىتلا ةقعاصلا

 نأ اضيأ امنإو ةلشافلا براجتلل القح هبعشو هدالب نم لعجي نأ طقف ديري ال انم دحاولا

 .ىدئاقعلا هرورغل ءاضرإ ظهابلا نمثلا عفد ىلع اهلمحي

 نييراسيلا نم ةددجملا ةبخنلا دنع ىسفنلا فالتئالا نادقف وأ قزمتلا اذه فقي ال

 لك نأب.لوقلاب رهاجتو ةسايسلا نييدت ىلإ وعدت ىتلا كلت اضيأ لمشي لب نييلاربيللاو
 ةيلهاج» اهسفن ةيرصعلا ةراضحلا نإ لب ءىراضحلا اننايكل ثيولت وه دفاو ديدج ركف

 ةراضحلا هذه ضيف نم نوفرتغي مهيلايلو مهراهن نوشيعي ءالؤه نإف كلذ عمو ؛«ةيناث
 نود ايظفل اهذبن ىف رارمتسالا عم اهجاتنب عاتمتسالا ىف مهسفنأ نوكلهتسيو «ةثولملا»

 فقاوملا نالعإ دح دنع فقي ال ةماعلا اياضقلا ىف رمألا نأ اميو .ضقانتلا اذهب ىعو

 ءنذإ :ىرورضلا نمف نالعإلا كلذ ىلع ةبترتملا جئاتنلا لوبق ىلإ اهادعتي لب ةيركفلا
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 ىتح حرطلا كلذب مازتلالاب ءرملا رهاج املاط ةيقطنملا هتاياهن ىلإ ىسايس حرط ىأب ىضملا

 نماطتلا دشني نمل ليبس الو ءنيبرقألاو نيدعبألا بضفي ام لوبقلا كلذ ىف ناك نإ
 .نيرخآلل ءاضرإ تاذلا قيزمتب هسفن ىلع ىضق الإو ءاذه لعفي نأ الإ ىسفنلا

 نم ةئفلا هذه رذح ىف ,ودنبي ام رثكأ ودبي «نيملعتملا دنع ىركفلا ضقانتلا ناك نإو

 ءالؤه ريشبت نم مغرلا ىلع ةثوروملا تاملسملا سمي ءىرج فقوم ىأل ةينلعلا ةدناسملا

 ام رثكأ ؛سكعني ىئادألا مهضقانت نإف تاملسملا كلت عم ضقانتت تاراعشب نيملعتملا

 .ىرادإلاو اهنم ىسايسلا ةماعلا اياضقلا ىف ةيئاقتنالا وأ ةيتاذلا ماكحألا ىف «سكعني
 ميقو حئاولو دعاوق ثيدحلا عمتجملا ىفو ةثيدحلا ةلودلا ىف اهمكحت اياضقلا هذهو

 .ءاقتنالا وأ ىتاذلا زييمتلل اهيف لاجم ال امك ىعوضوم اللا زايحنالل اهعم ناكم ال ةيبسن

 نومتني نوملعتم ىنالقع اللا جهنملا اذه نوجهني نيذلا نأ نم ةريحلل ىعدأ كانه سيلو
 راصتنا ةرورضب ءربانملا ىلعأ نم ةادانملا ىلإ بهذي نم مهنيب نإ لب ؛ةينالقعلا رصعل

 ضعب جرحتي ال ك كلذ عم. .سانلا تاويح ىلع هجها زوو: ةمق ةدايشسو ويصقلا | ذه تاراعش

 ال ءهيلإ نوعدي ام لك عم الماك اًضقانت ضقانتت ةيكلسم طامنأل خوضرلا نع ءالؤه

 ىضفي نل جهنملا اذه لثم .ةيشخ وأ ةيقت مهلوح نمل ءاضرإ امنإو كلاسملا هذهب اًعانتقا

 ركفلاب عنصي ال ىناسنإلا روطتلا نال ديدجتو روطت نم بوغرملا كرد ىلإ عمتجم ىأب

 .ةردخملا ةدارإلا وأ ةرتافلا ةمي يزعلاب ققحتي ةقحتي ال ديدجتلا نأ امك ءلتاخملا ناميإلا وأ بويهلا

 وأ نولففي ةاعدلا كئلوأ نأ الإ كلت مهتوعد ىف ديدجتلا ةاعد قدص نم ىنيقي عمو

 .ءارتجاو لعف اهعبتي نإ  تقدص نإو ىتح - لاوقألا هعنصت ال روطتلا نأ نع نولفاغتي

 .نم مه ىتاذلا ققشتلا اذه نم نوناعي نيذلا نأ وه ىقيقحلا ةمزألا ردصم نإ

 شيعن ىذلا عمتجملاف .نادوسلا ىف ةيعامتجالا ةروثلل ةدلوملا ةوقلا اونوكي نأ مهيف ضرتفي
 (28:2121:081) ىقيرطب ىئاصو عمتجم .ةثادح رهاظم نم هيف ام لك نم مغرلا ىلع ءهيف

 ؛ اذه نم ببسبو .رصاعملا عمتجملا ةينادرف عمو ةينالقعلا عم ةدئاسلا هميق لك ضقانتت

 تارابتعا ءالعإف .رصاعملا عمتجملا مكحي ىذلا قطانملا غم قفاوتي ال قطنم همكحي

 ,رصاعملا عمتجملا ميق عم ضراعتي ىدرفلا زيمتلا تارابتعا ىلع ءالثم ءبسنلاو بسحلا
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 ىذلا نيبو «دبعلاو ديسلا نيب زيمت ىتلاو قاقرتسالا دهع ةفاقث نم ةثوروملا ميهافلاو

 عمتجملا ىف هتاذ دحق ةميقك لوفلا ني موهفم عم ضفاطب مدخَي ىذلاو مدخي

 ىف جاتنإلاو ءادألا هب ساقيو ةقيقدلاو ةعاسلاب بسحي ىضاير موهفمك نمزلاو .رصاعملا

 تابسانملا هيف مكحتت اًيعامتجا انمز ىديلقتلا عمتجملا ىف حبصي ىدرفلا ىرصعلا عمتجملا
 ةعيبط نأ امك .ةماعلا تايلوئسملا باسح ىلع ىتوملا عييشتو ىضرملا ةدايعك ةيعامتجالا

 نامض نم ةرسألا كلت هرفوت ام ضعبلا اهيلإ عفدي ةيلاكتا نم اهبحصي امو ةدتمملا ةرسألا
 ىف ةيدرفلا ةيلوئسملل خسارلا موهفملاو قفتي ال (هلكش ىف اًيئادب ناك نإو) ىعامتجا

 ىفض .الثم :قافنإلاو روجألا ىلع تاساكعنا نم ةيلوئسملا كلتل امو ؛ثيدحلا عمتجلا

 نإف ىديلقتلا ىئاصولا عمتجملا ىف امأ هرجأ ردق ىلع هتايح ءرملا بتري ىدرفلا غمتجملا

 ةيلوئسمب اًءدب ةيعامتجا تايلوئسم هيف مكحتت كلم وه لب اًيدرف اكلم سيل ىدرفلا رجألا

 .ةدتمملا ةرسألا

 روطتلا لحارم نم ةلحرم هذه نأل ىنادوسلا عمتجملا لاح وه اذه نوكي نأ انعجفي الو

 ال امك .تاينمألا اهلطبت الو ءاياونلا اهيغلت ال ةلحرم ىهو «بوعشلا لك اهب رمت ىعامتجالا
 ىرورض رمأ اذهف ؛ىعامتجالا ىوتسملا ىلع ؛هتبصعب ىزعتي انضعب لازام نأ بجعن
 هيقلا لك تسيلو ؛ىرضلا اذه: نم ةاحتمب ءانريفك ءانسلو ةعومجلا مالسو ذرقلا ةمالسل
 ةثوروملا ميقلل ديذجتلا ةاعد ةناكتسا وه عجفي ىذلا نأ الإ .بوغرم ريغ اًرمأ ةيديلقتلا

 تاسسؤملا ضيوقت نع مهلوفجو ءديدجت نم هل نوعدي ام لك عم اهقطنم ضراعتي ىتلا

 ثيدحلا ىف هيف نوفرسي ىذلا تقولا تاذ ىف ديدجتلا اذه ضوعت ىتلا ةيديلقتلا
 ديدج طمن ىلع نهارلل ةغايص ةداعإ الإ ءهتقيقح ىف ءريوثتلا امو ؛ريوثتلا نع ١

 ةيؤرلا عم ىلخادلا ةا نايبتو «هروذج فاشكتسال نهارلا ىف اصوغ ىضتقي امم

 ىتح ةينطولا ةيرتلا ىف هريذجتو ديدجلا سرغفل اجهنمم المع بلطتي امك .ةديدجلا

 نيذلا كئلوأ رثكأ امو ءايجولومالكلاب ىتأتي ال اذه لك .هدوع دتشيو .هقونس ميقتست

 .مهلوقع ىلع رطيسي ىظفللا ريبعتلا ذخأ ىتح مهتاوصأب ديدجتلاو ريوثتلا ىف نوركفي
 ةفاقثل ىعرص مهنأ ىه نادوسلا ىف نيفقثملا ةنحم نأب امود لوقي ناك انقيدص هللا محرو

 .(كنحلا قط) انلهأ هيسمي ام وأ (0:31 ٣داا«إ١) ةيهافشلا ةفاقثلا ءةيديلقتلا نادوسلا
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 نع ىنغي ال ىوبغرلا مهولا نأ امك لعفلا نع ىنغي ال لوقلا نإف رمألا ةياهن ىفو
 ثيدحلاب «ددجملا» هيف علعلي ىذلا تقولا تاذ ىف ميدقلل ةناكتسالا نإف اذهل ءةقيقحلا

 لعجي امك ءهيف نحن ام لثم ىعامتجا جاجترا ىلإ ءةلاحم ال ءدوقي ىعامتجالا ريوثتلا نع

 .ةديدج قافآ فاشكتسال ىعسي اًحتفنم اًعمتجم ال هتاذ رركي اقلغم اًعمتجم عمتجملا نم

 نإ ىتح تاذلا ةهباجم نم بورهو ةداح ةيماصف نع ريبعت (ةعلعللا) اغللا اذه رثكأو

 ال نادوسلا تالكشم لوح ةينادوسلا ةوفصلا سلاجم ىف ثيدح نم رودي ام نعمتي ىذلا

 ةلهذم ةغالبب ةوفصلا هذه هنع ثدحتت ىذلا نأب (نيرواحتملا فرعي نكي مل نإ) نطفي

 ىه اًنايحأ رخاسلا عيرقتلابو انيح صراقلا دقنلاب هلوانتت ىذلا نأو «مهدلب تالكشم وه
 اًدقن لمشي ام لق راوحلا كلذ نأ الإ نظلا اذه ىلع بقارملا 006 ال .مهلهأ اياضق

 ذاقنإ ىف ال هتيلوئسمو هرود نع نيرواحتملا نم دحاو ىأ بناج نم ةنابإ وأ ءةيتاذ ةبرجتل
 تالكشملا كلت ةصاخ .لتحي ىذلا عقوملا ىف ةيئزجلا تالكشملا ةجلاعم ىف امنإو نادوسلا

 سلجي ىذلا بيرفلا بقارملا نأ كش الو .ةيلكلا ةمزألا مقافت ىلإ اهغومجم ىف ىدؤت ىتلا
 داكي ال برتغملاو لامعألا لجرو ىباقنلاو ىسايسلا مهنمو نيرواحتملا ءالؤهل عمستيل

 نامزلا نم نرق عير لالخ ةسايسلا ةموح ىف شاع ىذلا مهنيب نم ىسايسلا نأ قدصي

 ىف ةيلوئسم هيلإ ىمتني ىذلا بزحلل سيل نأكو ةسايسلا تالكشم نع ثدحتي نأ نكمي
 داكي الو ..بزحلا كلذ اهسرامي لظ ىتلا تاسايسلا ببسب ثراوك نم نادوسلاب قاح ام

 0 بيلغتل نأب كردي ال راهنملا عضولا دقن نع لكي ال ىذلا مهنم ىباقنلا نأ قدصي
 كلت نع عافدلا لقألا ىلع وأ معألا ةحلصملا ىلع ةيعاطقلا حلاصملل هيلإ ىمتني ىذلا

 نأ قدصي داكي الو ...رايهنالا كلذ ىف دي ماعلا عضولا ىف اهرثأل رابتعا نود حلاصملا

 ىدصتلا نع اهزجعل ةبقاعتملا تاموكحلا ىلع هبضغ ماج بصي ىذلا لامعألا لجر

 ىف هتنهم لهأ رود نع هسفن لئاسيل ةظحل فقوتي نأ نود ةيداصتقالا دالبلا تالكشمل

 ال رداصلا دئاع بيرهتو ةلودلا ىفظوم داسفإو ىبيرضلا برهتلاب داصتقالا اذه بيرخت

 مهنم برتغملا نأ قدصي داكي الو ...رايهنالا كلذو هتنهم لهأ كلسم نيب ةطبارلا ىعي

 نأ نود ءنيضراعمو نيمكاح ؛لخادلا ىف ةسايسلا لهأ دض سلجم لك ىف طخسي ىذلا
 نوع ىف اهب مهسيل (هلخد نم مهارد لوقن الو) هتقو نم ةعاس عطتقي نأ ىف ةظحل ركفي
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 ام دودح ىف :مهدالب لخاد نوعراصي مهو نادجولاو ركفلاب مهيلإ ىمتني نم هيجوتو

 نأ ىعي ال ىكئارألا هلاضن ىف اهنم ىكشتي ىتلا ىسآملا سفن هيلع نوردقي امو نوفرعي
 نابل بقارملا بسح نأ بجع الف اذهل .ىسآملا كلت قيمعت ىف رود كلت هتيبلسل

 .خيرملا نع ثدحتي هنأكو نادوسلا نع هسلجم ىف ثدحتي ءالؤه بلغأ

 :رييفتلا ىف ىقيقحلا اهرود ءادأ نع ةينادوسلا ةيزاوجربلا ةبخنلا دعقأ رخآ ءىش ةمث

 ةيسايسلا ةروثلا رجف ىذلا ومنيدلا ىه ةيزاوجربلا ةقبطلا هيف تناك ىذلا تفولا ىفف

 تاردابملاو تاعانصلا باحصأ مظتنت ىتلا ةقبطلا اهرابتعاب ابوروأ ىف ةيعامتجالاو
 ناك ةديدجلا قافآلا دايترال ةرماغملل اًمود ىعسي امهالكو ةرحلا نهملا لاجرو ةريغصلا

 :مهضعب جلو نإو ىتخ (ةيدنفألا) نيفظوملا ةحيرش وه ةينادوسلا ةيزاوجربلا ةبخنلا دامع

 اًهئاش اًريتاكيراك ةينادوسلا ةيزاوجربلا نم لعج امم ةسايسلاو لاملا نيدايم ءدعب اميف

 ىف ةنماكلا فعضلا لماوع لك ىناعت ةحيرشلا هذه تلظ دقو .ةيبوروألا اهتريظنل
 نم دازو .قافآلا ماحتقا نم فوخلاو .ةردابملا نم ةيشخلاو .ةباترلا كلذ نمو «اهتيدنفأ»

 لك هنع تثروو ؛ىبنجألا مكحلا تثرو ىتلا یه ةيعامتجالا ةحيرشلا هذه نأ اًءوسرمألا

 قمعت ىفاضإ دهج ىلإ ةجاحب اهنأب سحت نأ نود ذجاونلاب اهيلع ضعت تلظ لب هتازايتما
 - عاطقلل اهثدايقو اهميلغت مكحب هلتحت ىذلا مدقتملا عقوملا نأ تبسح ؛اهتيعوزشم هب

 ىف ةتامتسالا هذه ؛رباك نع اًرباك رامعتسالا ذنم هتثراوت ,.عورشملا اهقح وه ثيدحلا

 رصنع اهنم رثكأ ةظفاحم رصنع ةبخنلا كلت حبصت نأ ىلإ تدأ تازايتمالا ىلع ظافحلا
 ةيغامتجالا ةروثلا تداق ىتلا ةيبوروألا ةيزاوجربلا ةبخنلا لاح وه نكي مل اذه .ريوثت

 .ىبوروألا عمتجملا ىف ةئفاكتملا ريغ جاتنإلا تاقالع ىلع تضقو عاطقإلا ةدايس ىلع

 .اًيعامتجا اًعقاو حرشن ام ردقب اًيميق اًمكح ردصن ال ةقيقحلا هذه ررقن ذإ نحنو

 وحن رثعتم ثاهل ىف ريسلا نوذغي نامزلا نم نرق فصن لالخ نادوسلا لهأ لظ دقل
 ناكرألا عزعزم اننيفس اهيف لظ نامزلا نم نرف فصن .كردي ال بوغرمو .لانت ال ةياغ

 هيف جرخ ام نامزلا نم نرق فصن . لاطي ال ًافرم وحن جاومألا مطالتم طيحم ىف رحبي

 «بجع الف :مدمدت ريصاعأ دعب نم هيلع تقبطأو الإ ةمتاق ةجاجع نم نادوسلا
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 ةيأو . داع موق تكلهأ ىتلا كلتك ميقع حير مايألا تايرخأ ىف هيلع تبه نأ .كلت لاحلاو

 ىف اهوشاع ؛ةيضاملا تسلا مهتاونس ىف نادوسلا لهأ اهشاع ىتلا كلت نم رثكأ ريضاعأ

 فعض ةيسايس مناغم ىف مهرحانتو ءهيف ناطلس ال مكح رهاظم لوح نيمكاحلا عطاقت

 بارتحالا اهلهأ فصن كلهي دلب ىف سوفنلا دارم ىف مهينافتو ءبولطملاو بلاطلا اهيف

 مهتاديازمو ءاهبلغأ لذتبا تاراعش لوح مهشراهتو :عوجلا باينأ ىناثلا هفصن مضقتو

 دعب سانلا عامسأ امهتلمتسا دق ئدابملاو تاراعشلا الكو ءاهلج صخرتسا ئدابم ىلع

 بازحألا دهع ىف لأحلا وه اذه ناك .اعم تاراعشلاو ئدابملل ريهعتلا نم اماع نيسمخ

 عماطم نأب  نومكاحلا بسح نأ دعب نم  نوبسحي سانلا هعم داك ىذلا ريخألا
 نأ ءاذه لك دعب «دحأ عدبتسي وأ .نادوسلا دوجو نم ةيئافلا ةلعلا ىه ءالؤه نيمكاحلا

 .هابر ىف مدمدت تلاز ام ىتلا ميقعلا حيرلا كلت 1914 ةيثوي ةياهن ىف نادوسلا ىلع بهت

 امو ؛اهل ميدقتلل ةئطوت وه لب ىلت ىتلا لوصفلل ةمدقمب وه سيل انلجس ىذلا اذه لك

 انآ ناو شيق انك ىلا لا را فينس ا نين نا الإ طرقا افدرآ
 ريشبتلاو ثحبلا ىلإ دهجلاب هجوتن اميكل ۱۹۷۸ ماع ىف ةيئادألا ةسايسلا نع فارصنالل

 اذه لثم ىلع داجلا رفوتلا نأ ىلجلا حضاولا نم ناك دقو .نامز نم انل رفوتي اميف
 لخادلا ىف ةيمويلا ةاناعملا ةموح ىف جولولا نأل ؛نادوسلا لخاد لانملا ريسع رمأ ثحبلا

 لصاوفلا اهعم تهبتو «ضراعلاو هنكلا نيب دودحلا اهعم مهبنت تاليصفت ىف ءرملا قرغي
 اذهل .ةمكألاو تاريجشلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا اهعم لتختو ءىشماهلاو ىساسألا نيب

 اليحر ليحرلا كلذ ناك امنإف هنع انلحترا نأ موي نطولا نع لاحترا ةمث كانه ناك نإف

 ؛نطولا ىف امود سيل» شيورد دومحم لوقي اميف  نطولاو .اينادجو اًبارغتسا ال ايفارغج

 سيوج زميج ريهشلا ىدنلريألا فلؤملا نع ةاورلا ىوريو .«ىفنملا ىف اًمئاد سيل ىفنملاو

 ىتلا نلبد ىلإ ةدوعلا ىلإ قوتي ناك نإ ةراقلا ىف هتبرغ نابإ لئس دقف ؛ةغيلب ةلاقم

 ظ .«؟اهتكرت ىتمو» :لاق ؛اهاوهي
 ةيضاملا ىنامثلا تاونسلا لاوط هيلع فكع ىذلا دهجلا لمكي نأ فيسيس عطتسي مل

 ىذلا باتكلا ردص رهشلا كلذ ىف «قبسألا ماعلا ىف ةينوي رهش ىف الإ ةبرطضملا
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 ام ضعب هيف لصفنل "he Government hey Deserve" ناونع تحت هتباتكل اندشتحا

 نأل هيلإ ةفاضإللاو .ةيبرعلا ىلإ هتمجرت ىلع نآلا فكعن امك ءةئطوتلا هذه ىف هاندروأ

 ئراقلل ةبسنلاب اًنيش ىنعت ال اهنأ الإ ىنادوسلا ئراقلا مهت ةديدع تاعيرفت كانه

 رداصملا رثكأ نأ وه امهلوأ :ناببس الصأ ةيزيلجنإلاب ةباتكلا ىلع انضح دقو .ةيزيلجنإلاب

 وأ تافلؤمك امإ ةغللا كلتب تردص دق نادوسلا خيرات نم ةبقحلا هذه تلوانت ىتلا

 حجرو .نادوسلا خيرات ىف نيثحابلا ةيؤر شيوشت ىف اًريبك اًرود تبعلو ءةيملع تاحورطأ

 صوفت ةرتفلا هذهل ىسايسلا خيرأتلل ةينادوس ةساردل ةرورض كانه 5 داقتعالا انيدل

 ل الو ,ةحساك قئاقح ًاليوط اًنامز سانلا هبسح اميف رظنلا ىصقتستو ءرداصملا ىف

 نم اًريبك اًءزج نأ وه امهيناثو .خيراتلا كلذ ةءارق ىف «ايفيرحت» اًجهنم جهنت نأ نم
 الو ءةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ريراقت نم تءاج ثحبلا اهيلع دمتعا ىتلا قئاثولا

 لئاسرلا اًضيأ نمضتت امنإو بسحف ثادحألل نييناطيربلا ليلحت ريراقتلا كلت نمضتت

 ىوقلا عم تاءاقللاو تاعامتجالا رضاحمو .ةينادوسلا تادايقلا نيبو مهنيب ةلدابتملا

 ىلا ةيلافلاو ةيلعملا قحصتا هتؤروا اهب لكل تانصخلمو :ةنئابقملا ةيئاذوبفلا ةيبفايسلا

 .ريراقتلا كلت اهتطغ ىتلا تارتفلا ىف نادوسلا ثادحأ لوانتت تناك
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 ةمدقم

 اينادوس انتطاومرمقلا حبصي نل

 ةينويروبلا ةدايقلاو ..موزأملا ماظنلا

 ىذلا مويلا كلذ ء١۱۹۸ ليربإ نم سماخلا بقع باتكلا اذه دادعإ ىف ريكفتلا أدب

 ىذ اًحابص ضعبلا هنظ ام ىلإ همالظ طلتخا قاحم ليل نم هيف نادوسلا لهآ جرخ

 .نادوسلا ىف الإ ؛ىركلا تابايغ مهنع ىلجنتو ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنعو ءةقراش
 مارصنا دعب ؟ىتمو ...ديدج نم مالظلا ىشوغ نادوسلا لهأ ىلع تغط ام ناعرس ف

 ابخو «ءاورلا امهدعب نم ىشالت نانثأ ناماع :ىريمنلا طؤقس ىلع ناديزي ال نينثا نيماع
 :تاقرطلا ىف ةيبصلا تاوصأ عفترت نأ نم رثكأ باصم ىأو .باصملا مهلدأو ؛ءايضلا

 علطم ىف ىريمنلا أطخأ امكو .«حافس اي دئاع دئاع» : ةرملا هذه فتهت ىهو .ءىرخأ ةرم

 «باذعلا الو بازحألا» نوداني ةيبصلا سفن ناك امدنع عراشلا ضبن سسحت تاينينامثلا

 ةيبصلا تافاته ىف ةنكتسملا ةمكحلا مهف ءاوسلا ىلع مهل نوضراعملاو نومكاجلا أطخأ

 ناك ىتلا ةيبصلا تافاته نأ بستحا دق ىريمنلا ناك نإف .«حافس اي دياع دياع» غيلبلا

 :.هتضراعو اهضراع ىتلا بازحألا تارماؤم نم ةدحاو ىه «باذعلا ال بازحألا» ىدانت

 ئتلا تافاتهلا نأب اونظت امدنع ايصق ىمرم اومر دق هدعب نم ةسايسلاو مكحلا لهأ نإف

 ناتئطاخ ناتءارقلاو .ويام اياقب سافنأل ةجرشح الإ ىهام ىريمنلا ةدوعل وعدت ترجفنا
 اوثرو نيذلا وأ ىريمنلا ناك ولو .ةسايسلا ىف «ةغالبلا» ملع كاردإ نع زجاعلا أطخ

 فرعل «اهعيضب» و «اهنايب» و ةسايسلا «ىناعم» ةيصانب نوكسمي نيذلا نم هنع مكحلا

 راكنتسا لب بازحألا ليضفت وه نكي مل سمألاب عراشلا هب فتهي ناك ىذلا ناب مهلوأ
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 وه ىريمن طوقس نم نيماع دعب عراشلا هب جهلي ذخأ ىذلا ناب مهيناث فرعلو .باذعلا

 هرمأ مامز ملسي نأ ديري لقاع نم كانه سيلف ؛هابأت ام ىلإ ةدوعلا ال هاري ام فاكنتسا

 نع اًرذنم اًريبعت الإ نكت مل ةيبصلا تاحيص ناف نيتلاحلا ىفو .احافس هيمسي نمل
 .ضرألا تحت رومي سرخأو قمعأ جيجض

 اهعم شعتنا ىتلا بازحألا ةسايس ىريمنلا طوقس دعب نادوسلا لهأ فكنتسا معن

 ام لك نم مغرلا ىلع داشرلا لس نع اهلهأ ضعب همع لاط لب «قحلا عطقناو لطابلا

 نيب نم ناكو .مالظ نم نوري اوناك ام اوشحوتسا نيذلا نيحصانلا حصن نم مهل حيتا

 اولاز امو اولاق نيذلا كئلوأ مهنيب نم ناك امك هؤارصنو ملسلا ةاعد نيحصانلا ءالؤه

 .ةثوروملا ةيسايسلا رطألا لك ىف رظنلا ةداعإب الإ هتمزأ نم نادوسلل جرخم ال نأب نولوقي
 نيبو . أزجتي ال لك ةيطارقميدلا نأل ةيبزحلا تاسسؤملا لخاذ ىف ةيطارقميدلا ةعاشإو

 ةمألا بزح نم مهنم ركذن اهسفن بازحألا لهأ نم لاجر كانه ناك كئلوأو ءالؤه

 هتلتق ام ىذلا هط ىلع نمحرلا دبع حالص روتكدلاو ليلخ ميهاربإ دمحم ليلجلا ذاتسألا

 ىقيدصو .قيفوت دمحم حيصنلا ىذاتسأ ىداحتالا ىنطولا بزحلا نم ركذنو .ةرسحلا الإ

 مهلهأ اوجرخيل الإ مالسلا قيرط ءالؤه لك دشن امو ءنيسحلا دمحأ ديس مجعملا بلص

 .جتر ةكس نم

 ةمزألا كلت نم فعاض دقو .موزأم ماظن وهو :نذإ ءىددعتلا ىطارقميدلا مكحلا أدب

 ١1/7 ربمتبس ىف حامرلا ةنسأ ىلع ىريمن ماقأ نأ ذنم انلوادتي لظ ىذلا ىنيدلا سوهلا

 سوهلا اذه ةعاشإ ىف «ةيمالسإلا ةهبجلا» تحلفأ دقو .ضرألا ىف هللا ةلود هنظ ام

 دنع ةيحورلا ةفطاعلل ىسايسلا ريخستلا وه ةديازملا كلت رمأ رخآو ءنيدلاب ةديازملاب

 ىدئاقعلا بصعتلا طقف وه سيل ىواعدلا كلت ىف ام رطخأ نإف انلق امكو .نيملسملا

 نيبستنملا نييسايسلا بلغأ نأ اًحضاو ىحضأ ىتح نيدلل دودحملا مهفلا اضيأ امنإو

 نم نيلقنتملا ظاعولاب اوحبصأ .ءسرادملا فالتخا ىلع :نادوسلا ىف ةيمالسإلا ةوحصلل

 نأب قدصي ىذلا نمف الإو .رومألا فيرصتو ريبدت لهأ مهنم رثكأ فورعملاب رمألا ةعامج
 وه ناك ىريمنلا طوقس بقع ثالثلا هتاونس لالخ نادوسلا ناملربل لغاشلا لغشلا
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 ىه نكت مل اهنع نوثدحتي اوناك ىتلا لئادبلاو «ةليدبلا ةيمالسإلا نيناوقلا» نع ثيدحلا

 وأ ءنادوسلا لهأ هباينأب مضق ىذلا عوجلا ةلكشم جلاعت ىتلا تاسايسلاو نيناوقلل لئادب

 تكلهأ ىتلا برحلا ةلكشم وأ «حودفملا دلبلا كلذ لهاك تقهرأ ىتلا نويدلا ةلكشم

 قراسلا دي عطقو ىنازلا مجرب ىضقي ىذلا نوناقلل لئادب اهلك تناك لب ءلسنلاو ثرحلا
 وه كاذ نأك وأ :نورشبي اهب ىتلا ةيراضحلا نيدلا ةلاسر ىه كلت نأكو باشلا. دلجو

 رثكأ وه ام كانه سيلو ءرمألا نادوسلا ويمالسإ قتتعا هليبس ىف ىذلا مكحلا زهوج

 ىعدت ىتلا تادايقلا ىوتسم نوكي نأ نم ىعرشلا مكحلا ىلع اًررض دشأو مالسإلل ءاذيإ
 نوكي نأ وأ «مكحلا اياضقب فافختسالا نم ردقلا اذهب هعرشو مالسإلا ىلإ باستنالا

 ىوتسملا ىلع ةيساسألا مكحلا اياضقب ةناهتسالا نم ردقلا اذهب مكحلل نوحماطلا
 .ىلمعلا

 نادوسلا ىف ةيفوص ةيمالسإ ةقرف ربكأ ميعز ىربنا امدنع اًريثك هللا اندمح اذهلو

 ,نيماع ةليط مالسلا تاثحابم نع اديعب هاعري ىذلا بزحلا لظ نأ دعب ملسلل اًحناج

 نع ىور دقو .مالسإلا مساب ةيموقلا ةهبجلا تاديازمل هلاجر ضعب نم ةناكتسا امير

 ولد :هتالاجر نيب نه نموهلا اذه نساني ناك نك ةلوق ىنغريما نامثع نمعم نيسلا
 ىقبي نلو نادوسلا ىقبي نلو متنأ اوقبت نلو انأ ىقبأ نلف اذه مكفقوم ىلع متررصأ

 قيرط نأ ىلإ ةمكحلا لبق ةرطفلا هتده نيملسملا نادوسلا ةداق نم دحاو اذه .«مالسلا

 ةمزألل ىعاولا راصبتسالا كلذ دسجت دقو .ةكلهتلا ىلإ الإ ىدؤي نل سوهلاو فسعلا

 قنرق نوج روتكدلاو ىنغريملا نامثع دمحم ديسلا نيب مالسلا ةردابم عيقوت ىف ةينادوسلا
 ,ةيئانجلا ةينيدلا نيناوقلا ديمجت ىلع «تصن ام نيب «تصن ىتلاو م۱۹۸۸ ربمفون ىف
 ةردابملا كلت عم اهموي بواجتي مل ىدهملا قداص ديسلا ءارزولا سيئر نأ نم مغرلا ىلعو

 داعأ هنإف ءاهل دايقنالا لقن مل نإ ةهبجلا تاديازم مامأ لاذخنالا هسفنل ىضر امير لب

 دق رسكعلا ناكو .م1544 رياربف ىف نييركسفلا ةركذم دعب ةصاخ هتاباسح ىف رظنلا

 ىف ءارزولا سيئر اوعد امك یئادوسلا مالسلا ةردابمل :ةيركسع ةسسؤمك .مهدييأت اونلعأ

 رمألل ةلودلا دعت نأ ىلع لماشلا داهجلا نالعإ وأ ةردابملا لوبقب امإ ةدوهشم ةركذم
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 اوناك نيذلا كئلوأ نم مهسفنأ عم ةيقطنم رثكأ اوناك شيجلا ةداق نأ ىف كش الو .هتدع

 شيج ىف ىدنج رخآ ىتح اهليبس ىف داهجلاو ةينيد ةلود ةماقإ مهرودقمب نأ نوبسحي

 نم نيب «هدوقي «ةيمالسإلا» ةيارلا هذه تحت براحي ىذلا نادوسلا شيجو «نادوسلا

 ةطلاغملا ةجرد ىه كلت «جروج ىعدي نمو ؛:نفيتس ىعدي نمو ءنترام ىعدي نم .دوقي

 .ىنغريملا اهل نطف ىتلا سفنلا عادخو
 هلوبق هل دمحن امك «ملسلا ءادن عم هبواجت ىدهملا قداصلا ديسلل دمحن لك ىلعو

 شيجلا اضر لحم وه جمانربب مزتلتو تاباقنلاو تائيهلاو بازحألا لك مضت ةموكح فيلأت

 ىه مالسلل ةردابم ىلع ماق هنأل نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا اضر لحم وه امك
 هيف راك

 هلفحجت ىف تلجت ةغالب ؛قافولا كلذل هدييأت ىف اقيلب ىنادوسلا بعشلا ناكو
 دييأت الإ دييأتلا كلذ امو .ةردابملا كلتل هدييأت نلعيل ةوعد الب تاقرطلا ىلإ هجورخو

 اهرمأ ىف تبي ىتح دودحلا ليطعت تنمضت ىتلا هصوصنل دييأت وه امك .قافتالا عانصل

 ىبعشلا مكحلا كلذ نأ ىهدبلا نمو ءدالبلا ءاجرأ دوسي امدنع نيعمجأ نادوسلا لهأ

 دعب نم اًيناث ىدسجلا باهرإلا مث .ًالوأ ىركفلا باهرإلا ىلإ اوعسف ةالغلل قري مل ىوادلا
 ام نكلو .نيملسملا نم ءاسرخلا ةيبلغألا مساب قطانلا ناسللا مهنأب اًمود نوهابي اوناك نأ

 وأ اهنع دحأ ةطاسوب فرتعت نأ نود اهيأرب ىلدت ةتماصلا ةيبلغألا كلت تجرخ نأ

 ىلإ اوأجلو نيتماصلا نع ربعملا ناسللا مهنأب مهمعازم ةالغلا ىسن ىتح اهيلع هتياصو

 مهل نيبت ذإ اوحلفي مل اذه ىفو .ىنسحلاب اهولاطي مل بئاغر ىلع مهنيعي هلع باهرإلا

 اهل حنج ملس وحن ريسلا ىف وطمت اهبكاور تذخأ ىتلا ةريسملا فقول ليبس ال نأ
 .نافرطلا

 اهتبصع رافنتسا «ةيمالسإلا ةيموقلا ةهبجلا» هيف تررق ىذلا فرظلا وه كلذ ناك

 :مالسلا ةردابم تضترا ىتلا ةديدجلا ةموكحلا مايق نم ةثالث رهشأ دعبو شيجلا ىف

 مل .مالسلا ةدنجأب تيضر ىتلا هتاباقنو نادوسلا بازحأ لك مضتل اهتدعاق تعسوو
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 اهنأ نم مغرلا ىلع اهموق نع اهسفن تلزع ىتلا ةبصعتملا ةهبجلا ريغ ةعامجلا قرافي
 ىفخيو اًئيش سانلا ىلع نلعي ديدج ىركسع ماظن مكحلل ءاج اذكهو بستنت ةيموقلا ىلإ
 هتقاطأ راعش لكل هينبت مغر ةيمالسإلا ةيوهبجلا هتيوه راكنإب ماظنلا أدب .ءايشأ مهنع
 هب دهشتسي ام دجي مل هنأ الإ نيدسفملا ةيراحم ةيار ماظنلا عفر مث ؛«ةيمالسإلا ةهبجلا»

 ادسفم دجي مل امك ةهبجلا فحص هرشنت تناك ام الإ داسفلا دض هتانايب لجس ىف

 مهنأل ال ءفحصلا كلت مهبقعتت تناك نيذلا كئلوأ الإ قباسلا مكحلا لاجر نم هبقعتي

 ةهبجلل ءادع كاذموي مئاقلا ماظنلا رصانع رثكأ اوناك مهنأل لب مكحلا لهأ دسفأ اوناك

 نأب سانلا ىلإ ىحوأ امنيح هئاطخأ ىلإ رخآ أطخ ماظنلا فاضأو .ةيمالسإلا ةيموقلا

 ءداسف اهيلع بذكلا نأو .داسف ةمألا عادخ نأ ًالهاجتم ةقرسلا وه نيمكاحلا داسف لك
 .داسف هناسلب مكاحلا قلمو نأو

 دقف ربخ اهرمع رصق ىلع ةديدجلا ايراتيركسعلل بطتسي مل رومألا هذه لك ىف
 ىلع اهبالقنا موي ةادغ هلك نادوسلا شيجل اهسفن تبسن نيح عادخلاو ةلتاخملاب تأدب

 ءاقلب ةبذكب ةعدخلا كلت بقعأ مث ؛ىمتنت هطابض نم ةدودحم ةبصع ىلإ ىهو ةطلسلا

 بزحتلا لهأ نم ةعومجمب ىهو هبازحأو هفئاوط نيب زييمت نود هلك نطولل تبستت امنيح

 كلذ بزحتلا نم سفنلا ىلع اليو قشاف بزحتلا نم نادوسلا ليو اي لقت الو ؛ىزتعت
 ةبصعلا ترهاظت اذه ىف .ثيدحلا هخيرأت ىف نادوسلا هفرعي مل ىذلا ىنيدلا سوهلا

 :نادوسلا ىف مالسإلا ىمح ىمحتل الإ تءاج ام اهنأب ءلوألا اهموي ذنم ةديدجلا ةمكاحلا
 رومخلا تاعناص ةدراطم ريغ هيف دسجتت ام دجت مل فينحلا نيدلل ةيامحلا كلت نأ الإ

 اميف اذه نأل ءاسنلا بيجحت مث ةعمجلا موي ىف ةالصلل ىدون نأ رجاتملا قالغإو ,ةيلحملا

 نم ةبلاغلا ةيبلاغلا هفرعت ال رمأ باجحلا نأ نم مغرلا ىلع «انثارت نم عبان» «ليق

 ندصحيو «دوقولا نيطتحيو .ءضرألا نحلفي ىءاللا ملسملا نادوسلا لامش ىف تايفيرلا

 .روفراد وأ ةيقياشلا راد ىف كلذ ناك ءرودصلا تايراع سأرلا تارساح «توقلا

 رشع دعب ىلعو  مويلا نادوسلا ىف مكحلا نأب انلق نأ اذه دعب اًدحأ نملظنالو

 ىلإ برقأ مه لاجر ىديأ ىلإ ىهتنا دق نيرشعلاو ىداحلا نرقلا نم تاونس
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 كلملا كلذ نأ وه دحاو قراف عم زيزعلا دبع كلملا دهع ىلع هدج تاقرط ىف «ةيعواطملا»

 ر نالا ةنضايس ىلع امج نار نافل كر9 حمسي نأ: نم نقرأ ناك ميكحلا
 لالخ نادوسلا ةفاحتض لخش عذلا ةسايسلاو قيدلا لرخ بخاللا راوحلا نأ تسخن

 نادوسلا اهنم ىناعي ىتلا ةيصمتسملا تالكشملا نأ بسحن امك ءةيضاملا عيرألا تاونسلا

 ىف اًرذح اذه نم رثكأ نوكي نأ ىلع مكحلاو نيدلا اياضقل ىدصتي صخش ىأ نالمحتس
 هلوانت ىف اًيملع اًعضاوتو :ناذؤسلا تالكشمل همهف ىف اقمعو ءةسايسلا رومأ نم هبارتقا

 اودصت نيذلا نأ تتبثأ ةيضاملا ةثالثلا ماوعألا ةبرجت نأل اننظ باخ .نيدلا اياضقل

 ىأل ميقتسي فيكف الإو «مهعقاوب لهجلا نم ريبك ردق ىلع اوناك نيدلا مساب مكحلل
 ضرألا ىف هللا ةلود نأ نظي نأب هسفن مرتحيو لب ؛هنيد مرتحيو ؛هركف مرتحي ىمالسإ

 ىف ةنكتسملا ةمكحلا رهوج كاردإ نم الدب موسرلا ريغ مالسإلا ىف ىري ال نم اهميقيس

 نأ» دعب الإ هتدابعل سانلا تيبلا بر ىعد امف ؛ةنينأمطلاو لدعلا ءءامسلا تالاسر

 حومطلا هب بهذي نأ لجرل ميقتسي فيك لب .«فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ
 نم سانلا اهبلطتي ىتلا تابجاولا ىندأ ءادأ نع ةزجاعلا ةلودلا نأب نظلا ىلإ حومجلاو

 ىهو الأ ءراصمألا نم رصم ىلع اًريمأ وأ .ةريشعل اًميعز وأ «ةليبقل ناك اخيش .مهمكاح

 ثعبل قالطنا زكرم نوكت نأ ىلع ةرداقل ءاهتياعر ىف مه نمل ىرورضلا توقلا ريفوت

 امبرو ءايقيرفإ لامشو رصم ىلإ هناطلسب دتمتو «برعلا ةريزج هب دوست ديدج ىراضح

 ةيومأو ايدج اًسلدنأ ميقت ثيح ابوروأ ىلإ قيضملا ربع هب ذفنت نأ «دعب نم تحمط
 .ةثلاث

 ةسايسلا ىلإ ىرخأ ةرم فرصنن نأ «ىناوخإلا» ةينوي بالقنا انيلع ضرف اذكه
 ىف ةديدجلا ةنحملا هذه لوانتنسف اذهل هيف بغرن وأ ديرن انك امم رشكأ ردقب ةيلمعلا
 ةنحملاب مكحلل ركسعلا ةدوع انيمس نإ ىلافن الو .ليصفتلا نم ءىشب باتكلا اذه رخآ

 ؛ةيركسعلا تابالقنالا ىه ةلذرتسم ةداع ىلع .دعب مطفت ملو  اندنع شويجلا تبش دقف '

 نع دعب ىرخألا ىه مطفت ملو  اندنع تيش دق ةيندملا ةيسايسلا بازحألا نأل كاذو
 كلذ غلب ام اًريثكو .نيموكحملاب ةناهتسالاو مكحلاب راتهتسالا ىه ىرخأ ةلذرتسم ةداع
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 ام ىتمو ؛ءىجي رييفت ىأ نوموكحملا هعم شحوتسي ال اًردق ةناهتسالا هذهو راتهتسالا
 ةجردب نيموكحملا ربص ضاغ هحبق دتشاو ةجردلا هذه ىلإ نيمكاحلا رمأ شحافت

 بيسنلا بيسحلا ىوتساو ءىركسعلاو ىندملا ىوتساو ,رجحلاو ءاملا مهدنع اهيف ىوتسا

 شويجلا هذه فعض ناك امهم مكحلا ىلع شويجلا ءاليتسا ةرهاظ نإ .ىعدلا ميئللا عم

 ىف ةباصإلا اهزوعت امدنع ىندملا مكحلا ةمظنأ رايهنا ةرهاظب اًيوضع اًطابترا طبترت
 هذ كرولا الهاس نإ اهتم لدي امهوركنتلا ىف دادا اصف و نيسدقلا

 ءاوسلا ىلع نييندملاو ركسعلا ماطف نإف نيتلاحلا ىفو .ىقتي ارش وأ ىجري اًريخ كلمت

 دنع رملا اذهب هينعن ام نع ثدحتنسو .رملاب الإ ىتأي نل هذه مهتاداع لوذرم نع

 .تالاقملا هذه ةياهن ىف لبقتسملا قافأل انضارعتسا

 ماشيرف نونافو «ليربإ سيبلتو ءويام سیل دت

 قلعتت ىتلا كلت ةصاخ ركذلا فنآلا انباتك نم لوصف ةعضب انعطتقا دق انك نإو

 باتكلا كلذ نم لوصف ةعضب عالتقا ىلع اضيأ انزفح رخآ اًئيش نأ الإ ةيربوتكألا ةرتفلاب

 طوقس دعب دجتسا ام حرشت تالاقم ىف اهتغايص ديعنو اهروطنل ةيوياملا ةرتفلا لوح

 نم ةيسايسلا تارظانملا هب لفحتو نسلألا هلوادتت تلظ ام وه ءىشلا كلذ ءويام

 عمسيو أرقي اميف أرقي «ءىريمنلا طوقس ذنم .ءرملا لظ ويام ماظن ةياهن ذنم تاطلاغم

 تاذ ىفو .هبان ىعوضوم راوح ىلع نهذلا دحشي ام اذه ىفو ىرثملا ديفملا عمسي اميف

 اهضعب درب ريبعتلا نم ىرخأ اقايطأ ؛عمسي اميف عمسيو أرقي اميف أرقي ءرملا ناك تقولا

 ىف فاحجإلا نم اهيف .خيراتلا ليجست مساب رخآلا اهضعبو ىسايسلا ليلحتلا مساب

 ام ىلع ضيفتسملا قيلعتلا ىلع انلمح امم ىناعملا ىف فاستعالا نم اهيف ام ردقب ماكحألا

 وأ ةدحاو نيعب خيراتلا أرق مهنم ضعب ؛اتاتشأ اوناك نودقانلا ءالؤه .ةلحرملا كلت نع بتك

 هتلالطإ حبصت ىتح هسأر ىف نينيع ناسنإلل لعج هللا نأ نم مغرلا ىلع نيع فصن
 حح دلا نأ جرحا ير افا دعا لووك ت | تاينونسحللا لاف ىلع

 اهنم ىقيقحلا  كراعملل لاعتفا وأ ةيصخشلا تافالخلا ةيفصتل ربعمك ىعوضوملا عقاولل
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 جرخي امم ءانحشلا مهكحستو ءنونظلا مهديقتست موق رفنلا ءالؤه بلغأو  ىمهولاو

 ةحاس اهتدهش ىرخأ ةعامج ءالؤه نم اليبس لضأو .ةنامألاو لأدتعالا دح نع مهماكحأ

 ةرشبم ةديدج ةروث نع مهنم دحاولا عمس ام .عورشملا ريغ حومطلا لهأ مه ليربإ

 ىك  رصنلا دعب اًمتادو  ىلوألا فوفصلا ىلإ هقيرط قشو هتزب ىدترا ىتح ناطلسلاب

 زوجي ىتح دوشنملا هعقومل أيهتي ملو ههنك كرديال ىذلا ديدجلا اذه ىف اعقوم هسفنل دجي

 ءالؤه ىراصق .هتاتأم قح هيلإ حماط وه ام ىتأي فيك فرع دق لجرلا نأب لوقن نأ انل
 مهنم دحاولا ىطعأ ام هنأ ىه مهعم نادوسلا ةنحمو .نوفقلتي راعش لك ىلع ةديازملا وه

 .ىلع هتماق تلع نم لك مده ىلإ امود نوحنجي ءالؤه لاثمأو ء«هقوف ىطاعتو الإ هقح

 اندهش ىذلا لماحتلا رسفي ىذلا وه اذه نأ ىف كش الو ءوجلا مهل ولخي ىتح مهتاماق

 مهل تناك نمم ىباقنلا عمجتلا ىف لوألا فصلا لاجر ضعب ىلع ليربإ ةضافتنا نابأ
 ةئبعتلا ىف ىلعملا حدقلا مهل ناك امك راهتملا ماظنلا كلذ دض ىدصتلاو لاضنلا ىف ةقباس

 مهرثكأ مه اوناك ءافرشلا كئلوأ ةنادإ ىف ةالاغم سانلا رثكأ نإف نيبنس امكو .هدض

 ماشيرق نوناق انيأر نإ دعب نم بجعلل ناكم الو .علخي نأ لبق ءىريمنلا دهع ىف اكلاهت
 ةسايسلا ىلع قبطني ءاندالب ىف .دوسي ماشيرق نوناقو ءنادوسلا ىف ةطلسلا زيلاهد

 ْ .ىرخألا هللا دالب ىف لاملاو دقنلا ىلع قبطني امك اًمامت

 نع ليصفتلا نم ءىشب ةباتكلا ىلع انتزفح ىتلا ةماعلا اياضقلا رمأ نم ناك ام اذه

 دق امم ليصفتلا كلذ ىلإ اناقاس نارابتعا ةمثف ىصخشلا ىوتسملا ىلع امأ ويام ماظن

 لمعلا ىف انسامفنا نأ وه امهلوأ ؛ةيتاذلا ةريسلا نم تارذشك .هئازجأ ضعب ىف ودبي

 ىف هتضراعم ىف انكامهناو .ةيناثلاو ىلوألا هيترتف ىف ويام ماظن ىف لعافلا ىسايسلا

 نع هئافخإل ضعبلا ىعس وأ ىفخ ىذلا ريثكلا ةنابإ انيلع متحي ةعبارلاو ةثلاثلا هيترتف
 انأ وه امهيناثو ؛هدعب ال ماظنلا طوقس لبق اهنع انبتك ام لك نم مغرلا ىلع ةلحرملا كلت

 طوقس تبقعأ ىتلا ةرتفلا ىف ةئناشلاو :ةدقانلا مالقألا مهتشاتنا نيذلا نيب نم انك

 ءراوح هعم انلو رجهلا نع فعو هدقن ىف ايعوضوم ناك نم نيدقانلا كئلوأ نيب :ماظنلا

 ؛لدج هعم انلو جاتنتسالا ىف أطخ وأ جهنملا ىف داسفل امإ ماكحألا فستعا نم مهنمو
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 ماهوألا نم بكرملا دساقلا سايقلا ىه  ةغل  ةطسفسلاو) ةطسفسلا ىلإ حنج نم مهنمو

 .ماهوألا ال قئاقحلا ىلع ميلسلا سايقلا موقي فيك ىف بيدأت هعم انلو (مصخلا ماحقإل

 نأ الإ .مالسإلا ةقطانم لوقي امك تاملسملاو تاروهشملا نم سايقلا فلؤي فيك ىفو

 انلو .مكحم ريغ رئاج بولسأبو ؛خيرأتلا ثيولت ىلإ بهذ نيدقانلا ءالؤه نم رخآ انضعب

 رخابملا ةلمح نم اوناك مهبلغأو اميس رصابلا حمللا اهب مهيرن تاتمصم عقاوص ءالؤهل
 وه ال ءرخآ ليبق كانه مث .ةنادسلا نم ىندأ ةجرد رخابملا لمحو .ىوياملا لكيهلا لوح

 امإ :نارايخ انمامأ ناك ةثيبخلا ةلملا كلت لهأ عم «بدألا ىلإ بستني وه الو ركفلل ىمتني

 ىف شهأو ءةباؤصلا نم ءايحألا باسح ىف ىندأ مهنأل ةمالقلا حارطأ مهحرطن نأ

 نإ اهحبك نع ىدعم الو تلعفتسا ةرهاظك مهجلاعن نأ امإو ,(*)ءامثلا نم ركفلا باسح

 الإ ءالؤه ةهباجمل انل ليبس الو .شيوشت نود مزح رمأل اوضمي نأ نادوسلا لهأل ناك

 ةدئفأ ىلإ هلمحت ىتلا ةنطفلا ةيطم وه ملقلا نأ امك ءهملقب سفنتي بتاكلاف ؛ملقلاب

 ىقوتي ىذلا قيفصلا سرتلاو ؛هبئارض بولق ىف هب نخثي ىذلا بوسرلا فيسلاو ءءابلألا

 :نيقستفل تقام او: نيفححلا فادح هب

 ةرهاظك هتجلاعم انيأر انآ الإ ءمه نم هل انرمشت ام ىندأ وه ىصخشلا بناجلا اذه

 .مهبيدأت مهؤابآ نسحي مل طالخأ بابسلا ىف جلو نم بلغأو ةصاخ ءةلحفتسم ةيناير

 امامت ةنقيقحلا نادوسلا حم اجترت ردع لخت ةف تاك طال الا هذه لاقت

 لعفن انأب فرتعنو .ىموجلعلا كمسلاو عدافضلا هلمعم ىف ناويحلا ملع ذاتسأ حرشي امك

 نأ دعب نم ةيمدآلا بلاحطلا هذه كرتب انت باحصلا ضعب حصن نم مغرلا ىلع اذه

 رثكأ نأل ؛هلداعي اًبلك ءوسلا بلكل دعن نأب نيحصانلا حصن مغر هلعفنو ؛نايسنلا اهمضق

 ىهو ةلفاحلا ءارو ةثهال نهنم ةدحاولا ءءايحألا بالك وه ءرفنلا ءالؤه لواطت هب ركذي ام

 زازتبالا ةرهاظ ءارشتسا نإ .اهب تكسمأ نإ ةلفاحلاب هعنصت ىذلا ام ىردت نأ نود حبنت

 امل ءةينوناقو لب ةيقالخأو ةيونعم ةيلوئسم ءرملا ىلع ضرفت ةفاحصلا ىفو ةسايسلا ىف

 .دوعلا فيعض ىشحو تابن مامثلاو ءلمقلا ضيب ىه ةياؤصلا (»)
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 لثم ىف عتري نأ الإ ءرملا مامأ رايخ الف اذهلو «ىميرجت عباط نم تاماهتالا ضعب ىف

 .اليوط اليو مهليو نوكيسو .ىليو مهنم دحاولا لوقي ىتح نيفلاتلا ءالؤه

 ىمسلُملا هلكيهو ثحبلا جهنم

 نم ديزمو «ىلتس ىتلا هفدهتست ام لوح حاضيإلا نم ديزم ىلإ ىتأن نأ لبق انلعو

 نيمهم نيرمأ ىلإ ةباتكلاب ةجتن تاعوضوم نم تالاقملا كلت هلوانتتس ام لوح ليصافتلا
 تباوثلا ىلع ئراقلا عم حلطصن ىتح اذه لعفن .ىفسلفلا هلكيهو ثحبلا جهنمب ناقلعتي
 ىلع علطي نادوسلا ىف رشني ام أرقي ىذلاف .تاملكلا ىناعم ىلع هعم قفتنو «تاريغتملاو

 قفتي ال تاحالطصا ىلعو «تامدقم اهقبست ال جئاتن ىلعو ؛ليلد اهعبتي ال تاضارتفا

 نورواحتملا هيلإ لصي ىذلا حيحصلا جاتنتسالا نأ اذه نم ىهدأ .اهاوحف عم اهمادختسا

 ىلع ةيقطنملا هتاياهن ىلإ اًمدق نووراحتملا هب بهذي ال :قئاقحلل ميلس ضارعتسا ربع
 ءدبلا ننم قفتن نأ نذإ ريخلا نمف .ءارو ءارو لك ءاروو ءةياهن قطنم لكل نأ نم مغرلا
 ؛تاريبعت نم درون امو :حالطصا نم مدختسن امو ؛ةيضقأ نم ريثن امب ىنعن ام ىلع
 مجاعم ىف اهيناعم ىسايسلا انلدج ىف مدختسن ىتلا تاريبعتلا نم ةدحاو لكلو ةصاخ

 ةدحاو لكلو ءةسايسلا سيماوق ىف اهلولدم درون ىتلا تاحالطصالا نم دحاو لكو ؛ةغللا

 .ممألا براجت ىف اهجذامن ريثن ىتلا ةيضقألا نم

 ىتلا ماكحألا ىلع بترتت ىتلا ةيقطنملا جئاتنلا ةيادبلا ذنم ىعن نأ اًضيأ راوحلا ديفي

 ام اهنم امك ءرهوجلاب قلعتي ام تاريبعتلاو تاحاطصملاو ةيضقألا هذه نيب نمو ءاهردصن

 ىذلا امو ؟ةيكارتشالاب هينعن ىذلا امو ,5ةيلاربيللاب الثم هينعن ىذلا امف .ضرعلا لواتتي

 ؟ةينادوسلا ةيصخشلاب هينعن ىذلا امو ؟ناسنإلا قوقحب هينعن ىذلا امو ؟ةيددعتلاب هينعن

 نأب  رطقلا بونج ىف ةيلهأ برحل تداق اًفورظ للحي وهو  انضعب هينعي ىذلا امو

 نأ وه انرايخ ناب لوقي نم ثدحتي نم مسابو ؟نحن نم ؟نوكن الوأ نوكن نأ وه انرايخ

 رخآلا انضعب هينعي ىذلا امو ؟نادوسلا ةبورعب انضعب هينعي ىذلا امو ؟نوكن ال وأ نوكن

 ريبعتب نادوسلا ىف تايلقألا نع انم ثدحتي نم هينعي ىذلا امو ؟نادوسلا ةجونزب
 كنبلا انمكحي نل» :لوقيو انم فتهي نم هينعي ىذلا ام رخآ بناج ىفو ؟هذه تايلقألا
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 هذه تاساكعنا ام مث ؟هجئاتن امو ةراعشلا اذه نومضم امو ةراعشلا كاذب «ىلودلا

 لبق موطرخلا ىف فاتهلا اذه لثم نوددري نيذلا نحن انتايح ةانتايح طامنأ ىلع جئاتنلا

 ةليبق وأ .رمحألا رحبلا لابج ىف رارمألا ةليبق وأ ؛روفراد ىف بوديملا ةليبق ىلاهأ ةايح

 ويام راثآ وحم نع ثدحتتن اندنع هينعن انك ىذلا ام مث .نادوسلا قرش بونج ىف اسوبتلا

 ؟هل ىناملرب ثيدح ىف ىدنهلا نيدباعلا نيز فيرشلا لوق بسح» ىوياملا سجرلا ةلازإ وأ

 ةيسايس قئاقح وه مأ ؟نيتذوعملاب سانلا هعفدتسي ميجرلا ناطيشلا لمع نم سجر وهأ

 كلت امو ؟سجرلا اذه ام ؟نيديلا اسمل اهنوسمليو نيعلا ىأر اهنوري نأ سانلل نكمي

 عنصو عقاوم ىف سلج نمم رثكو صوخشلا ىه مأ ؟تلح دقو تاسسؤملا ىهأ ؟راثآلا

 عقاوم ىف سلج نمم رثكو صوخشلا ىه مآ ؟تلح دقو تاسسؤملا ىهأ :ىوياملا رارقلا

 تآشنملا ىه مأ ؟اهينادو اهيلاع عقاوملا اذه سفن قوف .ويام دعب «موكت ىوياملا رارقلا عنص

 اهضعب ةينفأ ىف فاضتساو .دعف نم ءويام ماظن طوقس دعب ءاهضعب باحر ىف دعف ىتلا

 ىتلا «ىوللا طقس» ىه امير وأ ؟ىطتما نم ءاوجألا ربع اًرئاط اهاطتماو .فاضتسا نم

 طقسو ؟سمألاب اهدنع «ىمادقلا» بحتنا امك اًمامت «نومداقلا» اهلالطأ دنع ىكبي ذخأ ٠

 ويام راثآ نأ مأ ؟ابابأ سيدأ قافتاب رصعلا فلاس ىف هيمسن انك سراد رثأ یه هذه ىوللا

 يتلا تاسسؤملل حاتتفالا راجحأ ىسري وهو ىريمن اهعضو ىتلا ةيزمرلا تاتفاللا ىه

 طخ نومدهي مهنأكو اهمدهل لواعملا نولمعي «راوثلا» دعب نم ؛ءءاج مث هماظن اهأشنأ

 یھ .. ارثأ قمعأ رخآ ءىش یھ لب كاذ ىه الو اذه یه ال ويام راثآ نأب معزنو ؟فيلراب
 ميقلا نابوذو .ةيديلقتلا طباورلا لالحمضاو «ىعامتجالا كسامتلا رايهنا هنع ربعي ءىش

 ضامب هركذي هنأل امإ ءىشلا اذه ةهباجم نم لفجي انرثكأ نأ ديب ءدوست تناك ىتلا

 تقلا ك لماع رضاع نوع هلا فرق هوا ةلفاسنلا تحت شا تر كه یف فار اش

 لالحمضالاو رايهنالا كلذ ناك نإو هنأ اضيأ معزأو .تاراعشلا نم ةجاجع ءارو هيلع

 .151714 ربوتکآ ىلإ دوعت هتايادب نأ الإ ويام ةرتف ىف هتورذ غلب دق نابوذلاو

 لماكتت ةموظنم خيراتلا نأب لوقت ةمهم ةيضرف نم قلطنن انإف ثحبلا جهنم لوحو

 باوبأ نم باب هنم ةربعلاو ىضاملا ماهلتسا نأل مهيضامب نوربتعي اًمود ءامكحلاو ءاهتاقلح
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 هشاع امل نيمأ صيخشت نود مويلا نادوس ىف ىرجي ام ةقيقح كردن نل ؛قيفوتلا

 ةبقحلا ةعيبط كاردإل ليبس ال امك .اهتلت ىتلا ةبقحلاو ةيريمنلا ةبقحلا لاوط نادوسلا
 تكرت ىتلا 1914 ربوتكأ ةضافتنا ذنم نادوسلا ىف ىرجي ناك امب فاو مامإ نود ةيريمنلا

 ىعامتجالا كسامتلا ىلع اقيمع اًرثأ تكرت امك ؛لوزت نل نادوسلا خيرات ىف تامصب

 ىضاملا روص ضعب عاجرتسال ارسق تالاقملا هذه او دع كلذلو .دالبلا ىف ىرادإلاو

 بلغأ نأ نم مغرلا ىلع «كاب شالف» امنيسلا لهأ هيمسي امم ةيسايسلا اماردلا هذه ىف

 ىددعتلا ىناملربلا ماظنلل ةدوعلا) تاينيتسلا فصتنم نيب ام ةرتفلا ىلع زكرتس تالاقملا

 لءاستنس ىئامنيسلا عاجرتسالا اذه ىف .تاينينامثلا دقع ةياهن ىلإ (دوبع طوقس دعب
 هينعت ىذلا امو ؟نادوسلا ىف ثادحألا روطتل ريوشكأ هينعت ىذلا ام :نع بيجن نأ لواحنو

 لافتحاك لافتحا وهأ ؟ماع لك اهاركذب لفتحن نيذلا :راربألا ةوفصلا» نحن انل ةبسنلاب

 وأ ىخيرات نومضم اذه ءاروشاعل ناك نإ نهنم ةدحاولا ىردت ال ءءاروشاع مويب انزيجاوع

 ماعطإو «حئابذلا رحنو «ىتوملا ةرايزل موي  هنبسحي امك وه مآ ؟ىعامتجا ىوتحم
 هذه ىه امف ةيسايسو ةيعامتجا ناعم ربوتكأل تناك نإ ءرخآلا بناجلا نمو ةءارقفلا

 .؟زاجنإلا اذه وه امف ىلمع زاجنإ نم هل ناك نإو ؟ىناعملا

 تقبس ىتلا مكحلا ةمظنأ عيمجف ءاطابتعا ةلصاف ةطقنك ربوتكأل انرايتخا ءىجي الو

 ىؤر قفو ريست ةمظنأ تناك  اهروصق نع هب لوقن ام لك عم  ربوتكأ ةضافتتنا

 ةظفاحمو ؛ىسايسلا هجوتلا ىف ةظفاحم ةمظنأ ةمظنألا كلت لك تناك .ةتباث ةيجيتارتسا
 الإ :ةيعامتجالا ةرظنلا ىف ةظفاحمو ءةيجراخلا ةيؤرلا ىف ةظفاحمو .ةرادإلا جهانم ىف

 ةيمجرلل اًفيدر تسيل ةظفاحملاف ءاهسفن ىلع يفكنت مل ءاهتظقاحم عم ءةمظنألا كلت نأ
 ضيقت نإف ةيعجرلا وه ةيمدقتلا ضيقن ناك نإف ؛:ةيمدقتلل ضيقنب ىه تسيل امك

 ىتلا ةمظنألا نإ معن .ىمدقت لمع ةيلاكيدار لك نأ بسحن الو .ةيلاكيدارلا وه ةظفاحملا
 ادعس فالئسلا تاثبلا نم اهئاجر ناك امك ةظفاحم ةفلظتا تناك ريوككا تقيس

 ناك .لاذتبالا نم هتنايصو عايضلا نم ءىشلا عنم ىه ةغل ةظفاحملاو .كلت مهتظفاحمب

 (ىأرلا هيف مهفلاخن اميف ىتح) هولعف ام بلغأ ىف مهسفنأ عم نيقداص فالسلا ءالؤه
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 اهب نونمؤي ال تاراعش ءارو عافدنالا نع فوزعلا ىلإ سفنلا عم قدصلا كلذ مهب ىرغأو

 نأ نود ةرهمجلا ةفطاعل ءاضرإ تاراعشلا كلت دادرت وه مهنم دارملا لك ناك نإو ىتح

 .مهتاسايس ىف رثأ تاراعشلا كلتل نوكي

 دنع ةيجيتارتسالا ةيؤرلا لالتخا وه ١9714 ربوتكأ ذنم نادوسلا ىذآ ام رثكأ نأ ىلع

 قيقحتل لاضنلا نم الدب ىفرظلا رصنلاب نوهلتي مهلعج امم ىرذجلا رييغتلا ةاعد

 ةروث ربوتكأ ىمسنو) خيرات ةعانص ءاهرهوج ىف :تاروثلا نأ رابتعاب ىخيراتلا راصتنالا
 تاضافتنا نم اهالت ام وأ ربوتكأ ىف رفوتت ال تاموقم تاروثلا نأل طيسبتلا باب نم

 تاضافتنالا لك لب) ربوتكأ ةضافتنا داقتفا وه لالتخالا اذه ردصم نكي مل .(ةيبعش

 اياضقل ةكرتشملا ةيؤرلل اضيأ اهداقتفا لب .بسحف ةدحوتملا تادايقلل (ىرخألا ةيبعشلا

 رييغتلا لجأ نم لمعلا ىف اًقدص سانلا رثكأ بناج نم ىتح ةيروحملا نادوسلا
 ويسايس :لاجرلا نم نيعون ىلإ اًمود تاروثلا ةدايق رمأ ىهتنا نأ ةبارغ الف .ىعامتجالا

 ةظيفح نوريثي الو ىندأ اكرتشم اًمساق نولثمي مهنأل سانلا مهيلع عمجي نيذلا ةفدصلا

 ءاطعلا ىلع نيرداقلا نم اًريثك هذه مهتديازم تلمح نيذلاو ءةيروثلاب نوديازملاو ءدحأ

 ىدأ امك تاديازملا كلت تدأ رمألا ةياهن ىفو .ةخوسمملا ةيزاهتنالا هذهل ةحاسلا كرت ىلع

 ال اضقانت اهلك ىمدقتلا ىسايسلا باطخلا ةغل حبصت نأل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا لالتخا

 .نيقي ىلإ ىضفي

 نأل اًمئاد هجوتلا ىف أطخ نكي مل ربوتكأ ىف ةيجيتارتسالا ةيؤرلا لالتخا نأ ىدبنو
 ققحتي اًرمأ عمتجملل ىرذجلا رييغتلا اوبسح دق نييريوتكألا نم ديدجتلا راصنأ ةيبلغأ

 ةروثلا اوبسح امك .ريوثتلل ةيجهنم ةطخ قفو متي الوحت ال تاراعشلاب ةرغرغلاب

 الو ؛ةقسانتم ةيسايس ةيجوجاديب همكحت اًيوسحم ًاليدبت ال اًبهتلم اناجيه ةيعامتجالا
 ريبعتف ءةغللا كلتب اهنع ربعملا تاملكلا ىناعم روصت ىف ريثأتلا ىف دي ةغلل ناك نإ ىردأ

 ةيموق ءةثيدحلا ةيجهنملا تاروثلا دهم ىه ابوروأو) ةيبوروألا تاغللا لك ىف ىقتلي ةروث
 نيموهفم ةملكلا هذه سكعتو .(16701000) نارودلا وه دحاو لصأ دنع (ةيممأ وأ تناك

 روحم لوح ءىشلا كرحت وأ ءهيلإ هدوعو عقوم نم ءىشلا كرحت .تابثلاو كرحتلا امه
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 ملع برعلا تمس اذهلو ,تفولا تاذ ىف ةباترو بيترتو ةكرح نارودلا اذه لثم ىفو «تباث

 ةغللا ىف «ةروث» ريبعت نأ الإ .ىنومره قسانت نم ىقيسوملا ىف امل راودألا ملعب ىقيسوملا

 ءاجايه جاه ىأ اناروثو ةروثو اًروث راث مهلوق لثم ءناجيهلا نم الصأ قتشم ريبعت ةيبرعلا

 وهريبعتلا اذه هب ىحوي ام رثكأو «ءتلعتشا ىأ سانلا نيب ةنتفلا تراث مهلوق وأ

 .بثاوتلاو ةروفلاو بارطضالا

 علتقت ال ناجيهلاو ةروفلا وأ تاراعشلاب ةرغرغلا نإف :ةيشاحلا هذه رمأ نم نكي امهمو
 ةفئاط زورب ىلإ ريياعملاو جهنملا نادقف داق نإ ىورغ الف اذهلو ءديدجلا ىنبت الو ميدقلا

 كلتب سانلا رثكأ ىلع ىتح تاراعشلاب ةديازملا ريغ مهل رود ال صرفلا ىزاهن نم
 ةيروثلا هعم تهبتشا :رومألا ىف طيلختلا نم ديزم ىلإ «هرودب اذه ىدأو تاراعشلا

 .ةيوامهدلا وأ ةيجومجاميدلاب ةيطارقميدلا هيف تطلتخاو ءةيقوسلاب

 حنجن نلو ءاهادتبم اثادحأ عجرتسن نحنو اهاهتنم ىف تاينيتسلا لوانتي نذإ انليلحت

 اولظ ام سانلا ىفك ذإ خيراتلل اهنابسحي تاعابطنالا ريطست ىلإ عاجرتسالا اذه ىف
 ليجست نم ويام ماظن تبقعأ ىتلا ماوعأ ةثالثلا ةرتف ىف ةرايسلا فحصلا ىف نوأرقي

 هاوحف ةيحان نم وه امك ؛ىئادب ىئامنيس جاتنوم. هتيوينب ةيحان نم ىتح وه خيراتلل
 ىلإو هلوصأ ىلإ كلت تاينيتسلا ةبقح ىف ثداح لك ةداعإ ىلإ ىعسنس لب :ملاظ صرخت
 حاضيإ ةيغب ةبقحلا كلت خيرات ليلحت وه اذه نم لمؤن ىذلاو .هذخأم ىلإ لوف لك در
 نم اذه لعفن ال .ىؤرلا كلت نم تاعامجلاو دارفألا فقاوم نايبتو ءهلوح ةنيابتملا ىؤرلا

 وأ تاعامجلا ضعب طيلاغأ فشك لجأ نم وأ ةعومجمل نيجهتلا وأ درفب ةيارزلا لجأ

 ةلازإ ىلع اًريثك نيعت ةنابإلا هذه لثم نأب انكاردإل امنإو دارفألا ضعب تالاهج حضف

 باوصلا ىلإ ةدوعلا أطبتسا دق نادوسلا ةداق نم ريثك ناك نإو .راصبألا نع ةواشفلا

 نم ببسب رمألا مهيلع مغ دق نادوسلا لهأ بلغأ نإف سفنلا عادخو ةطلافملا أرمتساو

 .سيئدتلاو سيبلتلا كلذ

 ىلإ اهالت ىذلا ىناثلا بازحألا دهعو ةريصقلا ةيلاقتنالا ربوتكأ ةرتف دعب نم ءىجنو

 خيراتلا وأ ءىرجمهلا ميوقتلا وأ ءةيروقيرقلا ةدنجألاب هانبسح - ىوياملا ةهعلاو ؛ويام دهع
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 عست ماع ويام رهش نم نيرشعلاو سماخلا ىف أدب دق  ةيسرافلا ةمانزورلا وأ ءىطبقلا

 ماع ةبوط رهش نم نيرشعلاو ىناثلا قفاوملا حيسملا داليم دعب فلأو ةئامعستو نيتسو
 انلمحي ال .ةيرجه١١١١ ماع لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ىناثلا قفاوملاو ةيطبق 1

 ىئاقتنالا بولسألا الإ ةيرمقلا ةنسلاو ةيرادملا ةيسمشلا ةنسلاب خيرأتلل ديدحتلا اذه ىلع

 ماظنف هاوه بسح لك .ويام ماظنل مهتنادإ مث مهليلحت ىف نيخرؤملا ضعب هيلإ أجل ىذلا

 ريه تش رخ الا نقلا دغو 0۷١ وا ا١ يعم اذه فعلا قتفتةاذملا وئام

 دمجت هنأكو ويام ماظن نع ثدحتي نوتيمتسملا نويوياملا مه ثلاث قيرف كانهو : 7

 ةروث نع ثيدحلا ىف رباشي رفنلا اذه لظ اذهلو ىنطولا لمعلا قاثيم ةزاجإ موي دنع

 شيوردلا اهبكاوم مدقتي ذخأو ؛مامإ ةروثلا كلتل حبصأ نأ دعب ىتح ةيطارقميد ةيكارتشا

 ةرداصم .نايحألا نم ريثك ىف :خيرأتلا ليجست لعج اذه لك ؛قيرابألا لماح نامثع

 .خيراتلل

 فيك ؟دهعلا كلذ أدب فيك :ةلئسأ هعبتت لاؤسب ىوياملا دهعلا لوح انتالاقم أدبنس

 ةينيدلا مهتاماعز هعم تلماعت فيك ؟مهتفاحص هتلبقتسا فيك ؟نادوسلا لهأ هلبقتسا

 هموي ةلالطإ ذنم ءادعلا هوبصان نيذلا مه نمو هورصان نيذلا مه نم ةةيبزحلا مهتادايقو

 نيذلا كئلوأ ىف لوألا اهموي ذنم اهورزعو ويام اورصان نيذلا كئلوأ ىأر ام ؟لوألا

 امنإو دحاو ماظنب وه سيل هنع ثدحتنس ىذلا ويام ماظن نإف اذه عمو ؟ءادعلا اهوبصان

 ىف دقعلا ةطساو .اهلاجر راودأ تفلتخا نإو اهتاقلح طبارتت اددع تاويامو ىتش ةمظنأ

 نينامثو سمخ ماع ليربإ ىف اًعولخم ةيغاط حبصأ ىذلا ىريمنلا وه تاوياملا هذه لك
 .اهذاخفأو اهنوطب فالتخا ىلع هترزعو هترزآ ىتلا ةينادوسلا ةوفصلا مث فلأو ةئامعستو

 . 1911 ويلوي نم نيرشعلاو ىناثلا ىف تهتنا اهنأ ضعبلا بسحي ىتلاو ىلوألا ويام كانهف
 ءانريدقت بسح ء١۱۹۷ رياربف ىف اهتياهن ةيادب تناكو اهتبقعأ ىتلا ةيناثلا ويام كانهو

 .تالاقملا هذه بلص ىف دوعن بابسألا كلتلو .*)لبق نم انبتك اميف اهاندروأ بابسألو

 .موطرخلا ةعماج ءرشنلا راد «اهلقن مل نإ انيف ريخ ال» (#)

41 



 .نيسسؤملا ةانبلاو «لوألا باحصلا ويام ىه ءانريدقت ىف ءةيناثلاو ىلوألا ويام تناكو

 ىتلا ةينطولا ةحلاصملا دهع وهو :نيعباتلا دهع ءىجمب اهسافنأ ةيناثلا ويام تظفلو

 ىتلاو نيعباتلا ىعبات ويام ىهو ةعبارلا ويام دعب نم «تءاج مث .ةثلاثلا ويام عم تبكاوت

 للحي نأ ىف ةحاشم الو .رومخلا رادهإ مويو ربمتبس نيناوق ةلالطإب ةيربلا ىلع تلطأ
 طبارت كردي نأ ةطيرش ىركفلا ؛هروظنم نم هلك ىوياملا دهعلا خيرات ىسايس خرؤم ىأ
 الإ ذوقي ال قئاقحلا راستبا نأل هقئاقح ضعب رستبي ال نأ ةطيرشو خيراتلا كلذ تاقلح

 :ةشاشغلا موقلاو «ىوياملا سجرلا»

 ىضراعم نم تاعامجو دارفأ رود ,بتكنس اميف ءلوانتنسف ةروصلا لمتكت اميكلو

 :اليدبت اولدب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنم ؛نورکاذلا مهركذي ال ويام ماظن

 باتكل الييذت نوكي نأ اودعي ال دق دارفألا ءالؤه ضعب رود نإف ةيعوضوملا ةيحانلا نمو

 اضيأ ةيعوضوملا ةيحانلا نم  انأ امك .هتاحفص نم ةحفص ىف ةيشماه ةراشإ وأ خيراتلا

 :نادؤسلل انتيؤر لوح لاجرلا ءالؤه عم «سمألاب انفلتخا امك اًمامت مويلا فلتخن دق -

 ةيؤزو وا هتف رثكأو سمألا - نادوسلل انتيؤر نيبف .هيلع نوكي نأ بجي امو ءهتيهام

 لك عم انثأ الإ .قالطنالا طاقن دعابتب دعابتت لحارمو فواسم لاجرلا ءالؤه نم ريثك
 سانلا اهددح ريياعمب مهيلع مكحن امدنع ةداشإلا نم ريثكب لاجرلا ءالؤه ركذنس ءاذه

 ريياعمب هتأشن ذنم ويام ماظن اوضراع ىذلا لاجرلا ءالؤه ىلع مكحن .ىريمن طوقس دعب

 مساب نوديعي ۱۹۸٥۵ ليربإ نم سماخلا دعب اوضهت نيذلا ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ناسرف

 هنظاب لبق هرهاظ ىلع حولت مهضعب تامصب تلازام خيرات ةباتك ةيلاربيللا ةيطارقميدلا

 .«ديلا رهاظ ىف مشولا ىقابك»

 نأ لبق هاناعف رمأ كلذف ىوياملا خيراتلا نم ريثك بناوج ةنادإ ىف اننيب فالخ الو
 مهطمفن وأ مهقح ويام لهأ نوختن نأ نود هانلعف امك ؛اعولخم ةيغاط ىريمنلا حبصي

 هينعت ىذلا ام وه «نذإ ءاننيب فالخلا ناكم .هسفن ىريمن ءالؤه نيب نمو «مهءايشأ
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 لالخ لاجرلا سفن دنع هينعت تناك ىذلا امو ؛خيرأتلا ىلزتخم دنع مويلا ةيطارقميدلا
 امو ؛مويلا ةيطارقميدلا ةاعد دنع ناسنإلا قوقح حالطصا ءهينعي ىذلا امو ةويام ةرتف

 كانه ناك نإو ةويام دهع ىف سمألاب حالطصالا اذه سفن ىف ةاعدلا كئلوأ ىأر وه

 سمألاب اهلوح مهاؤرو ىريمنلا طوقس دعب ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ةاعد ىؤر نيب فالخ
 امم الدب نيفقوملا ىلع مهلمح ىذلا ام سانلل اونيبي نأ ةاعدلا ءالؤهب ردجألا سيل وأ

 دقو رتستلا وه صوبلاو رارفلا وه صيحلاو) صيب صيح نم مهسفنأ هيف اوعقوأ
 نأ الإ تاهيبنتلاو ةراشإلا ىلإ «بتكن اميف دمعنس انك نإو .(جاودزالل ءاي اهواو تحبصأ

 نييركسعلاو نييندملا نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ناسرف ضعب نم ةيطارقميدلاب ةديازملا

 ىف ةيطارقميدلا نع ضعبلا اذه هب لوقي ناك ام لوح ليصفتلا نم ءىش ىلإ انعفدتس
 (ءابلا مضب) ثوحب لاقم نم رثكأ ىف تايلاتتم اًرامقأ اهبلق ىف اوشاع ىتلا ةيوياملا لظ

 ٿوحبلاب «ةءارب» ةروس نورسفمملا یمس دقو ‹«نيسمغدملا نيديازملا ءالؤه رمأ هيف لواتتت

 وأ ديزل فاصتنالا لاحب وه سيل ةيمهأ رمألا اذه ءاليإ ىلع انلمحي ىذلا نإ

 ثادحألا راسم ىف ىخيراتلا ثيولتلا اذهل رشابملا رثألا وه امنإو ديبع نم صاقتنالا

 انيهتنا ام ىلإ انيهتنا امف ؛جيرم رمأ نم هيلع نحن امو ثيولتلا اذه نيب ةيوضعلا ةلصلاو

 اذه نم دسافلا جاتنتسالاو ثادحألل ٌىطاخلا ليلحتلا ببسب الإ كابرإو جرم نم هيلإ

 باهذلا نود ضراوعلا دنع ماحدزالاب لاني نأ نم رسعأ ىسايسلا ليلحتلا نإ ؛ليلحتلا

 نأ امك .هنكلا ىف صوفتلا نود رهاوظلا ىلع ءاكتالاب ققحتي نأ نم بعصأو ءرهوجلا ىلإ

 سفنلا ةهجاومب متي لب ةعداخلا ايارملا ىف هوجولا ىلإ رظنلاب متي ال قئاقحلا راصبتسا

 ىلع موقت اهلك انماكحأ تلظ املاط اندالب ىف قحلا دومع خسري نلف لك ىلعو .عقاولاو
 ىف لولا وأ :نسافلا لوقفل سا لافغتسالا وا ليلو اهم ل لا الآ ةفانطلا

 امدنع ةصاخ ةداجإ وأ ةعنص نود ىعامتجالا وأ ىداصتقالا وأ ىسايسلا ليلحتلا لاجم

 .ةماعلا اياضقلا لوح ةيعطقلا ماكحألا رادصإ ىلإ ليلحتلا كلذ بهذي

 ام لك عمسيو ءفحصلا هبتكت ام لك أرقي لظ «لبقتسملا ثيرو وه ءاديدج اليج نإ

 ..هرمأ ىف ةريحلا الإ عمسيو أرقي ام ءازإ كلمي الو ١580 ليربإ ذنم نويربنملا هددرب
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 ثعبي ىذلا نجهتسملا حيبقلا الإ .بيرقلا هيضام نع عمسي ال وهو ةريحلا هيرتعت ال فيكو

 ىأف ؛الفت الإ ءرملا هنم بيصي ال ىذلا ىرزلا رتاهتلا الإ هرضاح ىف ىري الو .نايثغلا ىلع

 ىل حيتأ دقو .هسفن راطقأب طيحي ىذلا مالظلا اذه لك عم ليجلا اذه هاجرتي لبقتسم

 ليجلا اذه تانبو ءانبأ نم جذامنب :ىنهملاو هنم ىسايسلا :ماعلا لمعلا عقاوم ىف ىقتلأ نأ

 كاذو اًرجهتم هيوذو هلآ كرت ىذلا مهنمو ؛بتاكلاو ئراقلا مهنمو ءسردملاو سرادلا مهنم

 اًعيمج ءالؤه سوفن ىف تحمل ام ىنلاه ؛رمجلا ىلع ضبقي وهو هيوذو هلهأ نيب ىقب ىذلا

 ليجلا اذه ةنحم نإ .قيمع ىسايس ىعو نم هب نعمتي امو نوعتمتي ام لك عم ءقزمت نم

 مل امك ؛هحومط ىضري ام ةيديلقتلا تاميظنتلا ىف دجي ملف ةرسيو ةنمي تفلت هنأ ىف
 :ةسرامملاو راعشلا نيب ىلخادلا نضقانتلا ريغ ةثيدحلا ةيسايسلا هتاميظنت ىف دجي

 .ةدسافلا ةرذجتملا ميقلل ىنالقع اللا عايصنالاو ىوضهمنلا حومطلا نيب عفادتلاو فلاحتلاو

 ٠ اهم ی ام لدعلاو قوقلا اار
 ةيسأر اًداتوأ ةيديلقتلا تاسسؤملا راطإ ىف ليجلا اذه ءانبأ دقتفا رخآلا بناجلا نمو

 املك نيفسلاب كسمت داتوألا كلت تناك ءديعبب سيل نامز ىف نادوسلا فرع ىتلا كلت لثم

 تکفتئاو .هجاومآ تمطالت رحب یف رخمي وهو مويلا نيفسلا لاح امف :قرفلل تحنج

 مجحب الاجر ةيسارلا داتوألا كلت تناك ءىداهلا بطقلا هيحالم نيعأ نع باغو ء«هحاير

 اذه ىف مهبارضأ ةبيفيو :ممذلاو ةياعرلا وه مهنديدو ءةمكحلا وه مهماجل .ةايحلا

 ىنغريم نيأو 5دمحأ ميهاربإو ىطيقنش نيأ :حاونلا ريغ نادوسلا لهأل قبي مل نامزلا
 مهمهلت تناك لاجر ىلع محرتلا ريغ نادوسلا لهأل قبي مل معن ؟قورز كرابمو ةزمح
 دقو .اًمامإ سانلا هلعجي نأب قيقح ريغ اًماجل ةمكحلا لعجيال ىذلاو ؛ةمكحلا مهمجلتو

 مهظفاحمو ء«مهيحيسم عم مهملسم ءلاجرلا كئلوأ دهع ىلع ءنادوسلا لامش لهأ شياعت

 مهنيب ىرشتسا ىتح مهلاح وه اذه لظو ةبحم اهبحصت مل نإو ىتح ةفلأ ىف مهيزوث عم

 ىف ىريمنلا هب ءاج ام وه هتمتاخ تناكو ء۸٩۱۹ ماع ةياهن ىف ةينيدلا ةديازملا سوه
 نم ءالؤه مهءامكح نادوسلا لهأ دقتفا معن .ءاهوش ءاروع تاسسؤم نم ۱۹۸۲ ربمتبس

 ءالؤه ىذوأ امو .نيتناقلا ىتح اهاذأ نم ملسي مل ةثول ببسب بوركلا مهيلع تلاوت نأ دعب

44 



 نينطاوم ةيؤر قفاوت نكت مل ةايحلاو نيدلل مهاؤر نأل الإ مهايندو مهنيد ىف نوتناقلا
 لا وه اهو -ضرألا ىلع هلل الالظ مهسفنأ اوبسح نيرخآ هرمأ فستعا دقو مويلا ناآدوم

 اضيأ مهسفنأ اوبسح اذه عمو ةربد الو هلبق رمألل مهضعب فرعيال ءركسفلا نم ليصف

 رشحلا نابديد هنأكو نيدلا رومأ ىف فنتعي ةبتر مهاندأ ذخأ ىتح ءضرألا ىلع هلل الالظ

 . داتوألا وذ نوعرف هنأكو ايندلا رومأ ىف فستعي اًميلعت مهلقأ نخأ امك

 سوهلا كلذ ببسب ةيضاملا ةتسلا ماوعألا ىف هتاونس كلحأ نادوسلا شاع دقل

 هيلإ تسلج ؛لوسرلا بسح بيطلا ىقيدص هللا ىعو .نيدلاو ايندلا رومأ ىف ةالاغملاو
 كرت امك هنمايم ىلع اهكرت دق نكي ملو رايدلا نع رجهت نأ دعب ۱۹۸۷ ماع یف هلئاسأ

 ريطاونلاب ةقث نم ةيقب كاذموي بيطلا ىقيدص سفن ىف تلاز امف بيطلا وبأ اًريمض
 ىقيدص لئاسأ تسلج ؛ديقانعلا تينفو ىلاعثلا تمشبو لقبلا حوص نأ دعب نم ىتح

 موطرخلا نع كعد» ىقيدص لاق .رايدلا نكس نمل بح سفنلابو ءرايدلا نع بيدألا

 مهانع نيذلا نأ بسحأ ال «دحاو نآ ىف رشبلا موحلو فارخلا موحل نولكأي اهلهأف

 ىلإ راوغملا ةيسنرفلا ةروثلا لطب نوتناد اههجو ىتلا ةدلاخلا ةلوقملا اوأرق دق بيطلا

 مكنانسأ تناك ول» :ةلصقملا ىلإ هنوداتقي مهو ةبقاعيلا هئاقدصأ نم رشبلا موحل ىشهان

 مهتوخإ موحل ىشهان نأ بسحأ ال امك «ايسنرف انطاوم حبصي نل رمقلا نإف ةدحلا هذهب

 مهو جنوفلا كولم هب لاق ام اذه سيل وأ) ىومألا بسنلاب مهاوعد لك عم ءنادوسلا ىف

 < عنقملا ميظعلا نييومألا رعاش ةءورم نوكلمي (ةيمأ ىنب عم ابسن مهسفنأل نولحتني
 :ىدتكلا

 ادجم مهل تينب ىدجم اومده نإو  مهموحل ترفو ىمحل اولكأ نإف

 هتاياهنو قطنملا ىف ثيدح مت

 اناضقلا نم هحرط ديرن ام ىلع حالطصالا ةرورض ىلإ ةمدقتلا هذه ةياهن ىف ىتأنو

 نيب ىوضع طابترا ةمثف ءقطنملا نع ثيدح ىلإ دوقي ةحورظملا اياضقلا ىلع حالطصالاو
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 ددحتو ءءارآلا نم حيحصلا نع دسافلا زيمت ىتلا ريياعملا عضي هنأل رشبلا نيب ىنالقعلا

 نع رظنلا فرصب تاضارتفالابو عئاقولا نم ميلسلا جاتنتسالا ىلع نيعت ىتلا طباوضلا
 ةلآ ىأ  طقف ايلآ املع سيل قطنملاف .ةركفلا بحاصل ةيدئاقعلا وأ ةيجازملا ةيصوصخلا

 نامزلا ريغتب ريفتت:ال ىتلا كلت ىأ ؛ةيقيقحلا مولعلا نم اضيأ وه لب  هريغ ليصحتل

 ريكفتلا ناك نإف ؛ميلبملا جاتنتسالاو ميقتسملا ريكفتلا نيب اًدزاوت ةمث كانه نأ امك .ناكملاو

 نع رظنلا فرصب ميلسلا ريكفتلل ميقتسملا قطنملا نإف ؛ميقتسملا قطنملل اًناطبتسا ميلسلا

 دحاولا نإ ءالثم ءانلق نإف .ربعملا وأ ركفملل ةيجازملا صئاصخلا وأ ةيتاذلا تارابتعالا

 فعض ىلإ فاضم لوألا قشلا فعض نأب انجاتنتسا نإف نينثا ىواسي دحاولا ىلإ فاضم
 ادام نوكأ رعنا جاتنتسا ةلداعملا نم ثلاثلا قشلا فعض ىواسي ىناثلا قشلا

 ايسكرام هب هلاق نم نوكي نأ ريضيال امك ءةيماصفلا نم رخآ وأ ةيصخشلا دحوتم لجر
 ربتعا جاتنتسالاو ليلحتلاو طبضلاو ريبعتلا ىف ةمارص نم قطنلا ماكجأل املو .اًيتوهال وأ

 ناك دقو ؛ةقطانم نييضايرلا ربتعا امك ؛قطنملا نم اًيرض تايضايرلا لسر دنارترب ملاعلا

 مسا قطنملا ىلع ىمادبقلا قلطأ امو .تقولا تاذ ىف اًيقطنم اًفوسليفو اًيضاير لسر

 ظ | . أطخلا نم نهذلا مصعت هتاعارم نأل الإ نازيملا

 نيقي ىلع مهنيب اميف حالطصالا لجأ نم الإ رودي ال سانلا نيب ىركفلا راوحلا نأ ديب

 .ةيرهدلا ةايحلا رومأ ىف سيل نأ رابتعاب فالخلا اهلوح رجتشي ىتلا اياضقلا لوح

 ناسنإلا بلاطت  اهتيدمرسو اهماكحأ ةيدومص عم  نايدألا ىتح هنإ لب ؛ةيئاقلت تاملسم

 .ةغللاب ميتي امنإو زومرلاب متي ال ىركفلا راوحلا نأ ديب .هتايح رومأ ىف لقعلاب ءادهتسالاب
 ظفللا نهارت ةيوفللا ةرهاظلا صئاصخ نمو .ريباعتو تاملك عومجم اهلك تافللاو

 لولدملا رومألا هيلع ام قفاوي اًفيلأت فلؤت ظافلألا نإ ةقطانملا لوقي امك وأ .ةلالدلاو

 حضتت نلف اذهلو ذرجملاو سوسحملا نيب طبرت ريبعت ةليسو ةغللا رخآ ىنعمب .اهب اهيلع

 طبتري ةركفلا حوضو نأل ىوفللا ريبعتلا ىف ماكحألا نورواحتملا عاري مل نإ ةركف ىأ
 ىلإ. ةقدلا هذه ةرورضل اًديكوت - ضعبلا بهذ دقو .ريبعتلا ىف ةقدلاي اًماث اطابترا

 ءالؤه نم .لاكشألا ىف اضيأ امنإو ىناعملا ىف طقف سيل ىوفللا طبضلا ىلع رارصإلا
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 «ةسناؤملاو عاتمإلا» هباتك ىف دروأ ىذلا نيملكتملا ققحمو ءاغلبلا مامإ ىديحوتلا نايحوبأ

 ىلإ كب ىمري وحنلا نع ثحبلاو وحنلا بناج ىلإ كب ىمري دق قطنملا نع ثحبلا نأ

 ىوحنلاو اًيوحن ىقطنملا نوكي نأ بجي ناكل عاطتسم ريغ لامكلا نأ الولو ءقطنملا بناج

 دشنن ال لب حامطلا هلقعب نايحوبأ هيلإ ىعس ىذلا لامكلا دشنن ال انه نحنو .«اًيقطنم

 قافو ىلع نوكن نأ وه ديرن ىذلا لك «ناسل نم سانلا هب ربعي اميف ةيوغللا ةغالبلا ىتح

 مات ىعو ىلع نوكن نأو ءريبعتلا ةيحان نم حالطصا نم مدختسن ام لوح انضعب عم

 نم ةيبرعلا ةغللا نإف ةماع ةيحان نمو .كلذ انريبعت ىلع بترتت ىتلا ةيقطنملا جئاتنلاب

 ًاطخل تاملكلا ىناعم ىف فالخ سانلا نيب عقيال ىتح طبضلا ىف اديلقت تافللا خسرأ

 امك ديوجتلا ملعب ىمسي اميف قوطنملا طبض ةيبرعلا تفرع اذهلو ىريبعتلا ءادألا ىف

 نيجدت ىف ريبك رثأ (ةغل ةيأ) ةغلل نأ ريغ .طخلا ملعب ىمسي اميف بوتكملا طبض تفرع

 تارابعلا حبصت ام اًريثكو .اهنع ربعملا ةركفلا كاردإ ىف اهرثأ ىنعمب تاموهفملاو راكفألا

 ؛ىكارتشالا لحلا ةيمتح نأ الثم ددرن امدنعف ؛حورطملا ركفلل اًريوصت ال اًريربت ةرتاوتملا

 راوحلا عوضوم حبصي كاذ وأ اذه عنصن نأ نايضتقي «ىنطولا لالقتسالا» ةيمتح وأ
 وأ «ىكارتشالا لحلا» نأ رابتعاب ءاهتاذ ةركفلا ال طئاسولاو تايلآلا وه شاقنلا طحمو

 ةيفيك وه شاقنلل عضخي نأ بجي ىذلاو ءهنم غورفم ىمتح رمأ «ىنطولا لالقتسالا»

 ىف سانلا ىلع رشني ناك ام نيب نم ىسايس ليلحت ىأ انلوانت نإف رخآ بناج نم
 اهجوت شقاني نأ ديري ىذلاف .بجعلا ىرن فوسف ةيضاملا عبرألا ماوعألا لالخ نادوسلا

 ىلإ لاقملا كلذ بلص ىف ردحني ءةلاقم ناونع هب ىحوي اميف .ةعومجم وأ درفل اًيسايس
 ليلحت ىندأ نود ةعومجملا كلتل ةيجازملا صئاصخلا وأ .درفلا اذهل ةيتاذلا ةريسلا درس

 لعجي ءازجألاو لوصفلا لماكتم اًباتك دقني نأ ديري ىذلاو ءىسايسلا اههجوتو ههجوتل

 ال باتكلا كلذ ىف لصف نم ةرقف ىف تدرو  ةيضارتعا نوكت دق  ةلمج هثيدح روحم

 هاؤر لوح ايسايس اًميظنت لداجي نأ ديري ىذلاو .هاوتحم وأ هسفن باتكلا رهوج
 لب ميظنتلا كلذل ةيرظنلا تاحورطألا لوح هلدج رودي ال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
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 هل نأش ال امم .ةلملا نع ميظنتلا كلذ لهأ جورخ نع فيخس ثيدح ىلإ فرصني

 تهفاست موصخلا تحالت اذإو «ىحالتلا ىلإ دقنلاب ردحني اذه لكو .ثيدحلا عوضومب

 .یکذ راوح ىلع نيعي ال ادمعتم وأ اًيوفع اشي وشت الإ اذه لك ىف ءرملا ىري ال امك .مولحلا

 خراص زيبعت وهف ىوفعلا شيوشتلا امأ ةي نول ةنامالا مدعل ساكعنا دمعتملا شيوشتلاو

 ىف طقف سكعني ال «نويداصتقالا هنع ثدحتي ام رثكأو ,فلختلاف .ىركفلا فلختلا نع

 ءارو نإ لب ءىموقلا لخدلا رومضو «جاتنإلا ةدعاف ةقرو «ءىنطولا راخدالا فعضو «رقفلا

 ىلع ةردقلا مدع وه اهمهأ اضيأ ةيفاقثو ةيركف رهاوظ ةيداصتقالا رهاوظلا هذه لك

 ىذلا وه ةينالقعلا مادعنا نأ ىف كش الو .اًينالقعو اًيعوضوم اًديرجت ءايشألا ديرجت

 نأ امك :ميقلا نيب طلخ نم اهبحصي ا دا ا ةعزنلا ةدايس ىلإ دوقي

 ىيئاصخإ نإ اذإ ءءاكذلا نكي مل نإ ةرانتسالا ةلق نع فشكي ديرجتلا ىلع ةردقلا نادقف

 ريياعم نم ةدحاو ديرجتلا ىلع ةردقلا نودعي (1هأءاان عمم (quotience ىلقعلا سايقلا

 .ءاكذلا

 ىذلا هراطإ ىف عوضوم لك ةشقانم ىلع ءنيرواحتملا لمح وه نذإ هيلإ ىعسن ىذلا نإ

 وأ ءىجؤلويديألا هجوتلا وه راطإلا اذه ناك .هتريرجب دحأ رفيال ىتح مهنيب اميف هوددح

 وا ةيسعم ىهاس نأ كوم نه كله ناك نإ سلا و بسعلا وأ ةيهازلا فرخ لا

 نمو ؛ينهملا حاجنلا وأ ىسايسلا ءادألاك ءايشألا هذه لثم اهيف ديفت ال تالاجم ىف هبسن

 أدبي ام اًريثك ذإ ءقطنملا لوح حاضيإلا اذه مزلتسي ءابلألا عم ىتح راوحلا نإف رخآ ا

 جئاتنلا نأ الإ ةذفان ليلحت جهانم ربع ضا رتفالا اذه للحيو .حيحص ضا ارتفإب راوجلا

 ًريبغت اهنع ربعي مل قئاقحلا نأل الإ يدل ال ةئطاخ نوكت دق را وحلا اهيلإ دوقي ثلا

 .نورواحتللا اهب نطري ىتلا ةقللا نم رظتلا فرصب مب اشیقد
2 4 42 

> 
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 ةيربوتكألا ةبقحلا

 ةلث عاضوأ بعشلا اذه لم دقل

 رفاونلا فوزحلا لثم هنيب تدغ

 مهلظ ناك نإ مكحلا لهارض امو

 رئاصبلاو ىهنلا لهأ ىلع اليقث

 ةياكن سوفنلا ىقلتام عجوأو

 رئاكأ لذي دارفأةزرعلفه

 و

 (ىرهاوجلا)
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 نادوسلا قزأم
 بغاشملا ىوذو تاراعشلا نيب

 تالثلا سرادملاو مكحلا

 رودو ءئدرلا ىنادوسلا نامزلا اذه ىف ىخيراتلا اندالب قزأم وه تالاقملا هذه عوضوم

 ضارتفا نم تالاقملا هذه ىف قلطنن :ةيعوضوملا ةيحانلا نمو .ىدرتلا اذه ىف ةبخنلا

 ةيمنتلا ىه امهتيناثو ةينطولا ةدحولا ىه امهالوأ نيتيروحم نيتيضق نادوسلل نأب لوقي
 ديدحت الإ ءءادتبا ءضارتفالا اذه حرطب فدهن الو .فلختلا راسإ نم جورخلا ىرحلاب وأ

 الو .لخلا فصن وه لكشم ىأ داعبأ ديدحت نأ ةصاخ .هارن امك قزأملا  لكشملا داعبأ

 املاط ءهلاله اسماط .ةمالظ اسطاغ اليل اًدبأ نوشيعي نولظيس نادوسلا لهآ نأ ىف ةيرم

 .لكشملا !اذه داعبأ ديدحتو ىنطولا مّهلكشم ةعيبط ىلع حالطصالا نع نيزجاع اولظ

 لكشملل ىروحملا بطقلا لوح اذه انمعز ىف ىأرلا انفلاخي نم كانه نوكي دقو
 ىتلا هاوعد دهاوش سانلل مدقي نأ وه فلاخملا اذه بجاو نأ الإ .هقح اذهو :ىنادوسلا

 لب ءنادوسلا روطت لحارم نم ةلحرملا هذه ىف ةسايسلا تباوث نم هبسحن ام اهب ضراعي
 ةيروحملا نادوسلا ةيضق نأ بسحي نم نادوسلا لهأ نيب نم نوكي دقف .تباوثلا لوأ ىه

 ىكارتشالا عمتجملا ءانب ىه وأ ءىزبكلا ةيبرعلا ةدحولا قيقحت ىه وأ «مالسإلا رشن ىه

 انديكأت ىف بهذنو .برعلا دالب ىف ذاخفأو نوطب ةيكارتشاللف ةيكارتشالا هذه تناك اّيأ
 ملاعلا لود بلغأ نم هادع نمع اذه ىف فلتخي ال نادوسلا نأب لوقلل تباوثلا هذه ىلع

 :فلختلا رادقم ىف فالتخا ..رادقم فالتخا وهف فالتخا ةمث كانه ناك نإو ؛ثلاشلا

 .ةيفرعلا وأ ةيقبطلا ةنميهلا رادقم ىف فالتخاو ؛ىنطولا ققشتلا رادقم ىف فالتخاو
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 ىه ءامهيلكب قيثو طابترا تاذ ةثلاث ةيضق نيتيروحملا نيتيضقلا نيتاه نم ثعبنتو
 وأ ىلآلا مهفلا زواجتي ةيطارقميدلل انمهف نأب لوقلاب لجعنو .ةيطارقميدلا ةيضق

 ال ةيداصتقا داعبأو ةيعامتجا داعبأ ةيطارقميدللف .ضعبلا اهب همهفي ىذلا ىئارجإلا

 كلت بحصت ةيدصق تاسايس اهنع ربعت ااو اهددنحتو ةيروتسدلا صوصنلا اهسكعت

 تالداعم اهيغلت وأ ءةيروتسدلا ليحلا اهتاءوتن وحمت نل ةيفاقث اًداعبأ اهل نأ امك . صوصنلا

 ىلع ىنطولا حالطصالا تاءوتنلا كلت بذشي امنإو ةينامربلا ىوقلل ةيئاصحالا تاباسحلا

 ةيطارقميدلا تناك ولو .اًيعوضومو اًيفارغج ًالومش ءلماش قافو لظ ىف تايساسألا
 ءاهدهم ىه دالب ىف اذه ققحتل تالكشملا هذه لثمل عجانلا جالعلا ىه ةيلكشلا ةيئارجإلا

 نم ةيطارقميدلا اكيجلب تناع وأ .كسابلا تالكشم نم ةيطارقميدلا اينابسإ تناع الو
 دوسلا عارص نم ةيطارقميدلا اكيرمأ تناع وأ ننزل ردنالفلا ىبعش تالكشم

 وأ  رومألا تمسح تالكشملا هذه نم ةدحاو لك ىف .تاينيتسلا علطم ىتح ضيبلاو
 امود ىهتنا ءنايحألا بلغأ ىف مادو ليوط عارص ربع  مشحلا ىلإ اهقيرط تذخأ

 .ةيعوضوملا قئاقحلا ىلع زكتريو ءلثاملا عقاولاب فرتعي ىنطو حالطصاب

 نأ امك ءرخآلا نود ققحتي ال نييروحملا نيفدهلا نيذه نم دحاو ىأ نإف لك ىلعو
 رارق  رمألا ةياهن ىف - ىه لب ةدارإ ةسايسلاو ؛ةيدصق تاسايسب الإ ناققحتي ال امهيلك
 ىعولا ىلع 3 رادإلاو مكحلا تايدجبأ بسح ءرارقلا ةعانص موقتو .ةدارإلا هذه هردصت

 ليلحتلاو ؛ىفاقثلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا عقاولل ةيعوضوملا تايطعملاب ريصبلا
 جئاتنلا هذه ىنغت الو .ةددحم جئاتن ىلإ للحملاب ىضفت ةروصب تايطعملا هذهل ىعوضوملا
 اذهب لوصولاو ىعامتجالا عقاولا ىلع اهتاساكعنال ميلس ميوقت اهعبتي نأ دبال لب اهدرفمب
 .جئاتنلا كلت لبقت ىلع عقاولا اذه ةردق نم نقيتلا اهنمو ءةيقطنملا هتاياهن ىلإ ميوقتلا

 ام ؛نذإ «لاؤسلا ىقبي ميلسلا جهنملا وه كلذو ءةاغتبملا فادهألا ىه هذه تناك نإ

 ؟سمألاب ىنطولا عورشملا اذه ام 5ةديدجلا قافآلا ىلإ نادوسلاب لاقتنالل ىنطولا عورشملا
 :ةيلاربيل ءةيكارتشا» :تاراعشلا نع انه ثدحتن الو ؟مويلا هيلع نوكي نأ بجي ىذلا امو
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 ىذلا :تاراعشلا هذه فلخ تايجولويديألاو ىؤرلا نع ىتح ثدحتتن ال لب «ةيودحو

 ءاروف .اعم تايجولويديألاو تاراعشلل عقاولا ضرأ ىلع ىلمعلا ساكعنالا وه هنع ثدحتن

 ضرأ ىلع حورطملا ركفلل ىعوضوم ا رثألا هربع سكعني ىئادأ طمن ىركف جهنم لك
 .عقاولا

 هجوب نادوسلاو ؛ةماع ةروصب مويلا ايقيرفإ لود هباجي ىذلا ربكألا لكشملا نأ ديب

 ةمظنم وأ ادلب فرعأ الو) ٠٠٠١ ماع قافآ ىلإ ىراضحلا لاقتنالا لكشم وه سيل ءصاخ

 ربكألا لكشملا (ةيلحرملا اهجمارب ىسرت ىهو ٠٠٠١ ماع قافآ نع مويلا ثدحتت ال ةيلود
 نلو تاراعشلا ديفت نل ىدوجولا ىدحتلا اذه مامأو .ءاقبلا لكشم وه مويلا انهجاوي ىذلا

 تايرورض ريفوتل ةيعقاولا ةيلمعلا ططخلا وه ديفي ىذلا ,تايجولويديألاب دبعتلا ديفي
 وه ىذلاو فنعلل حناجلا مذرشتلا ىلع ءاضقال :ىئيبلا رايهنالا فاقيإل ,ةيساسألا ةايحلا

 نم ىق مدخلا: روهردتلا نم نجل ةا عا جا تاراق نع ريب مرهوذب نق
 نأ ىلع .ىفيرلا داصتقالا رايهنال ىعيبط جاتن الإ ندملا رايهنا امو اهابص ىف تخاش

 راعشلاف .رارقلا نع راعشلا ىنغي الو عنصي رارق ىه «لوقلا انفلسأ امك ءةيسايسلا ةدارإلا

 ت ل ان لظم ااكهو: انارو تدهن نالعإ وه تارتما عيمجأ ىلع سالا
 ةيداملا تاناكمإلل نع ردضوم رووا ميلس ريدقت ىلع اماود ىنبنت ةيقيبطت جمارب

 ءارقتساو قيبطتلا قيعي وأ نيعي ىذلا ىفاقثلاو ىعامتجالا عقاولل عاو كاردإو ءةيرشبلاو

 ىلع اهنم لالدتسالل ةريظنلا ةيجراخلا براجتلاو ةفلاسلا ةيلحملا براجتلل ىملع
 .اههابشأب رومألاف ءاهحاجنو ةبرجتلا لشف تالامتحا

 .تافصاوم اًضيأ زارقلا عناصل نإف «تاموقم رارقلا عنصل ناك نإف ناث بناج نمو
 :هتالول حصنلا هجوي وهو عيرأ تاملك ىف تافصاوملا هذه رمع قورافلا صخل دقو

 نمو .شاعملا رومأب هقفلا وه ةالولل رمع هدارأ ىذلا هقفلاو .«اودوست نأ لبق اوهقفت»

 تلظ هيف ةطلسلا عقاوم نأ  ىرخألا هللا دالب لثم هلثم  نادوسلا ىف ةسايسلا رهاوظ

 ىلع ةردق الد رظتلا لهآ ةر دمو لدفلاووظتلا لها ةسرده فذلك نو انما اهواك

 دق  ىرخأألا هللا دالب فالخب  نادوسلا نأ الإ .رظن الب لعفلا لهأ ةسردمو «لعفلا
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 اهو نويساسسلا نييقاشلا ردم ىه ةأر ةر تاللا سرادلا هذه باح ردع

 .هده نيبغاشملا ةسردم نيمالت اذه أنموي ىنح هلالقتسا نئم نادوسلا ىذأ

 هجوت مهل نأ نم مهتيقادصم نوبستكي  رظنلا اذه ناك اّيأ - لعفلاو رظنلا لهأف
 .(نييلارييللا لثم) داعيألا ددعتم وأ (نييسكراملا لثم) هترظن ىف ناك ىداحأ :ىجولويديأ

 فدهب ةتباث ريياعمب عقاولا ليلحت ىلإ ىعسيو .ءادألل اماع اقايس مسري هجوتلا اذه لثمو

 اهب لحت عقاولا اذه ضرأ ىلع قيبطتلل ةحلاص ةيئزجو ةيلومش تاسايس طابنتسا

 اًريثك رارقلا عنص عقاوم ىف نادوسلا فرع دقو .ميمعتلا اهعم ديفي ال ةددحم تالكشم

 مهعسو أم اودهتجا دف اعيمج مهنأ الإ ةفورعم تافافخإو ةدوهشم تازاجنإ مهل ءالؤه نم

 ةعومجملا هذه تدقتف دقتفا نإو ٠ لح دحأم مهتايلوكسمو مهسفنأ ودخلت مهو داهتجالا

 ةحيحص ةمجرت ةيجولويديألا اهاؤر ةمجرت نع اهزجعل امإ اهتدقتف دفا امناف اهتيفادصم

 هذه ةهجاومل ىؤرلا كلت عيوطت نيبو اهنيب لاح ىركف سبيتل وأ ءىداملا عقاولا قفاوت ىتح

 ىف .هيلع اهرسق تدارأ ىذلا عقاولا قفاوت نكت مل ءاهتعيبطب كلت اهاؤر نأل وأ ءعقاولا

 ةروصب اذه قيطنيو ؛ىئادأ روصق وأ ىركف روصق امإ وه روصقلا نإف تالاحلا هذه لك

 هتاه لمحت ام ريثكف (راسيلا ااا وناک) لمف الب رظنا لهآ ىلع رثکا

 لقنلا لهأ نم امهالك نييفلس نيهاجتا زورب ىلإ داق امم .دبعي انثو ,مهنم ضعبلا

 .ةف رخلا ةي دروثلاب عذال بتاك اهامسا ىتلا ةي ةيرهدلا ةيفاسلاو :ةينيدلا ةيفلسلا :(*)ديلقتلاو

 ركفلا ةمزأ لوح هتالاقم نم ةدحاو ىف دومحم بيجن ىكز ريبكلا ذاتسألل ثيدح نأشلا اذه ىف ىنرضحي (#)
 انم لك أدبي لب اهلحت ىتلا ةركفلا نع ثحبنف ةيلعفلا انتايح اهب دقعتت ىتلا ةلكشملاب أدبن ال اننإ» .ىيرعلا

 ادعاق هتركفي امئاق نيكسملا لظيف . دجي ال دقو ,ةلكشم نع انتايح ىف اهل ثحبيل اهيلتجا ىتلا ةركفلاب

 هنإ :: تقلع نع ةيفلعلا ضاره رفت ويف اهتم اهل لحي ال فقركفم الكفر هتركفي:[1 اهو هتركفي

 لسنتل لوقنملا لوقلا ىف رظنت نأ كتلفشم لعجت مث ءةركف لمحي الوق كاوس نع لقنت نأ رسيلا لك ريسيل
 ترتخا اذإ سانلا اهب عزفت اًعورف اهنم لسنتل وأ ,ةلوقنملا ةركفلل اديؤم تنك اذإ سانلا اهب رشبت اعورف هنم

 هترعتسا مالك ىلع كدنع نم امالك ىنبت نأ رسيلا لك ريسي وه معن .ةلوقنملا ةركفلا كلت ضراعت نأ كسفنل

 نم هركتبت الح اهل دجتل سوسحملا عقاولا ايند ىف ةلكشم هجاوت نأ رسعلا لك ريسع هنكل .هبحاص نم

 ظ .(م۱۹۸۹/۲/۲۸ مارهألا) «اراكتبا كنهذ
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 مكحي ماع ىركف قايس قفو رومألا ىلإ نورظني ال مهنأ عمف رظن الب لعفلا لهأ امأ
 حنج نإو ىلمع بولسأب اًداج ًالابقإ ةماعلا اياضقلا ىلع نولبقي مهنأ الإ ةسايسلا راسم
 هذه تعس ام اًريثكف ؛نييركسعلا ماكحلا ىلع .قبطني ام رثكأ ءقبطني اذه .طيسبتلا ىلإ

 اذه لثمو .ةيرهوجلا اهبابسأ ىف صوفلل ةلواحم نود اههبجت ىتلا تالكشملا لحل ةئفلا
 ال هنأ الإ ةضراعلا تالكشملل توقوملا وأ ىلكشلا لحلا ىلع نيعي ناك نإو «بولسألا

 ةئفلا هذه نإف كلذ عم .روذجلا ةقيمع ةيصعتسملا تالكشملل ىرذجلا لحلا ققحي

 ىرخألا ىه  اهروصقو «دج ذخأم اهتيلوئسمو اهسفن ذخأت اهنأ نم اهتيقادصم بستكت
 .ىئزجلا ءادألا تنسحأ نإو ىتح ىئادأو ىركف روصق .

 خونمم ىلإ ءىجن .ءالبلا ساسأ ىه ىتلاو نيبغاشملا ةسردم ىلإ دعب نم ءىجنو
 .ةسايسلا شيواردب رخآ باتك ىف مهانيمسا دقو تاراعشلا كلعتو تازبلا ىدترت
 نأ بسحي وهو اعيرص رخي ىتح «مويف ىح» :حيصيو ركذلا ةبلح ىف فقي شيوردلاف

 ههلم حاولا فق نيالا ةضايسلا نفمواردهتوخ | لاح ره اذه هيف كنج قلل حور
 اناظ ةيمالسإ ءةيودحو ءةيكارتشا ءةيلاربيل :حايصلا اذه ناك ايأ :حايصلا هعسو ام حيصي

 عقاولا نأ نيكسملا اذه ىعي الو .ةافتبملا هتياغ هل ققحي نأل هدجو فاك ناحيصلا نأب

 :نأو ء«هنع ثيدحلاب متي ال رييغتلا عنص نإو ءىربنملا ءاوعلا هلدبي ال ىعامتجالا
 رارقلا عنص نأو ؛عقاولا ديفي الو ةيرظنلا رضي ةيرظنلا تاملسملاب ىمعألا كاسمتسالا

 ىعسن ىذلا رييغتلا نإف ىرخأ ةهج نمو .رارقلا ةيمهأ نع روركملا ثيدحلل افيدر سيل
 طامنأ اهلو ءةرادإ جهانم ةيرصعلا ةلودللو ءةيرصع ةلود راطإ ىف متي اًمئاد هثادحتسال

 ةلود راطإ ىف  نيموكحمو نيمكاح  اهيمج لمعن نحنف انرهظم ىحوي امكو .ءادأ
 :ةيوظلسلا ةزهج لاو :ةيرادألا تاسسؤملا رهظم ؛رهظما هب ىحوي اهوه اذه ةيرسكم

 ملعلا رودو :ةيماظنلا تاوقلاو ءةيلودلا ثوعبلاو ؛قافخلا ءاوللاو :ةمظنملا نيناوقلاو

 نأ نكمي ال ةلودلا هذه لثمو .ةماعلا ةرادإلا مولع - سردت اميف - سردت ىتلا ثيدحلا

 ماملإلا نم ىندأ ادح مزلتسي ةلودلا هذه لثم ىف رارقلا ءرطاخلا وفع اهيف رارقلا ردصي

 امنإو ىندللا بسكلاب ءىجي ال ماملإلا اذه لثمو ءةرادإلا بورضو ةسايسلا جهانمب ىفرعملا
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 نوكي ام رثكأو  ةنيعم ةيجولويديأ ةيجهنمب ناميإلا نأ امك .ليصحتلاو دهجلاب ءىجي
 لهأ فرعي مل نأ اًنيش ىنعي ال  تايجولويديألل نوبستني نم نيب ءالؤه ةسايسلا شيوارد
 ,سانلا هشيعي ىذلا عقاولا ريسفت ىف ةيجهنملا هذه نت كرك تانحول ودا اوده

 وأ ؛سانلا اهايحي ىتلا ةايحلا طامنأ:ةبلوقو ؛سانلا اهلثمتي ىتلا ةيفاقثلا جذامنلا ليلحتو

 ةيكارتشالا شيواردو ءةيلاربيللا شيوارد كانه نادوبسلا ىفو .نوحمطي اهيلإ ىتلا كلت
 الو ثدحف ةيمالسإلا ةوحصلا شيوارد نع امأ :ةجونزلا شيواردو ؛ةيورعلا شيواردو
 .جرح

 ىتح رظن الب لعفلا لهأب ىندأ ةجردبو ءلعفلاو رظنلا لهأب بجعن امود انللظ دقو
 ظفاحملا ىتخ  يسايسلا زارقلا عناص ماهسإ نأ ىف كش ال.ذإ ىؤرلا اننيب تفلتخا نإو
 ىدجأ ةيحصلا تامدخلا ريؤطتو ؛ةيورملا ضرألا ةعقز عيسوتو «ميلعتلا رشن ىف - مهنم
 ىتح هاذأ نم جنت مل ىذلا ىظفللا لابضنلا لك نم :مدقتلل ةبوسنم ةيمدقتلاو  مدقتلل

 ءالؤه ةنسلا ىلغ ةخراص ىولتت ةغللا هذه اندهش ام رثكأ امو :ةيخسلا ةيبرعلا ةفللا

 .ةراضحو ةفاقث ةيورعلا نأب ديكأتلا نع مهنم فكي ال نم ضعن ةصاخ نيبغاشملا

 :ىلمعلا ناحتمالاو تايرظنلا

 ةيسايسلا تايجولويديألا نإ لب :ىئادألا جهنملا نع ىنغي ال ىركفلا جهنملا نأ ديب

 اهزايقجلا الون  ناصقنالا نع كيهان ءماقبلا ىلع ىوقتن كتاكام:اهتبتمه ناك انآ ءاعمج

 بواجتو .ةنهارلا تالكشملا ةهباجم ىلع اهتردق وه عقاولا ضرأ ىلع ايلمع اناحتما
 نم ملاعلا ىف ريغتملا هاجت راكفألا هذه ةنورمو «سانلا ةايح ىلع دجتسملا عم اهراكفأ

 ىلإ بستنت ىتلا كلت ىلع قبطني امك ةيرهدلا تايجولويديألا ىلع اذه قبطني .اهلوح
 مل نإ ؛لعفلا لهأ دي ىلع ةيجولويديألا ترصتنا تالاحلا هذه نم ةدحاو لك ىفو .نيدلا
 دقو ؛نكمملا نف ىه .نييلاربيللا نم اهلهأ لوقي اميف ؛ةسايسلاو .لعفلاو رظنلا لهأ نكي

 «اكيورتسيربلا» ريخألا هباتك ىفف ؛نييدئاقعلا تايبدأ ىلإ اًرخؤم هقيرط ريبعتلا اذه دجو

 أدبت الو .نكمملا نف ىه ةسايسلا» نأب لوقلا فوشتابروج ليئاخيم دروأ ءانبلا ةداعإ وأ
 كيلا راهش اه قيقحتل ملا يس اه الإ تارقال
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 لب ءدعب قرطت مل قيرط ىف ريسن ال انآ ىلع ليلدتلا ىه لوقلا اذه نم انتيفب نإ

 ناك ايأ هب ىدهتسن ام ةيناسنإلا براجت ىفف .رفاحو فخ لك اهتئطو ضرأ ىلع ىشمن
 ' كاذ ىلع قدصي امك ىسكراملاو ىلاربيللا ىلع اذه قدصي ؛انرتخا ىذلا ىركفلا رايخلا

 هذه نم ةدحاو ةيأ ىف ىدجي نلو .ةسايسلا نييدت وأ نيدلا سييفستل ىعسمي ىذلا

 دنع ةيطارقميدلاو ةيكارتشالاو ةيلاربيللا لثم ةثدحتسملا تاراعشلاب عفلتلا تالاحلا

 مويلا نادوسلا ههجاوي ىذلا نإ .نييمالسإلا دنع فلسلا لاوقأب ةضمضملا وأ «نييمدقتلا

 رايهنالا فاقيإو ؛ةعاجملا نم دحلا لثم ءاقبو دوجو تالكشم اهساسأ ىف ىه تالكشم

 وه حبصأ ىذلا فنعلاو ؛ةيعبطلا دراوملا نم جاتنإلا ةدعاق بوضنلاب ددهتي ىذلا ىئيبلا

 ىئاوشعلا نكسلا ءايحأ ىف اوناك ىداصتقالاو ىعامتجالا ملظلا اياحضل دحوألا ليدبلا

 ةيلمع جمارب ربع الإ لحت نل اياضقلا هذه لك .طابوس رهن فافض ىلع وأ ةمصاعلاب
 جئاتن اهنم دوعتو :ةددحم تايلآ ربع ققحتتو .ددحم ىئادأو ىركف جهنم اهمكحي ءةددحم

 حاضيإلا نم ديزمللو .مكاحلل ىجولويديألا هجوتلا نع رظنلا فرصب ةددحم ةيباجيإ
 نم الدب تالكشملا هذهل ىلمعلا لحلا وه ةيسايسلا هتنايد تناك اّيأ مكاحلا نم بولطملاف

 لكل نأل مكحلا ىدهت ىتلا تايرظنلا نع ثيدحلا ىف قارغتسالاب مامإلا:ىلإ اهنم بورهلا
 ةيلاربيلللو :جهنم ةيسكرامللو جهنم هللا عرشلف :ىئادأ جهنم تايرظنلا هذه نم ةيرظن
 ءاهربع جلاعت وأ «جهانملا هذه جلاعت فيك وه سانلا هفرعي نأ ديري ىذلاو ؛جهنم

 ةيقيبطتلا جذامنلاو ةيلمعلا براجتلا ام اوفرعي نأ سانلا ديري امك .ةيلمعلا انتالكشم

 ىف تحجن دق براجتلا هذه نكت مل نإو .اهب ىدهتسن ىتح تايرظنلا هذهل ةحجانلا

 ىف حلصتس اهنأب نونظي اذامل اونيبي نأ اهباحصأ ىلعف اهيف تسرغ ىتلا ةيعبطلا اهضرأ
 .نادوسلا

 لوح ءةماع ةروصب ؛ثيدحلا زكرنس اياضقلا نم بارتقالا ىف بولسألا اذهب امازتلاو

 ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا فقاومل ليلحت عم ناتيروحملا نادوسلا اتيضق وه هنأ معزن ام
 عم لودلا براجت دنع «بتكن ام ضعب ىف ءانتففو لوطت دقو .نيدقعلا نيذه لالخ امهنم

 وأ ؛دنهلا لثم نادوسلا فورظ عم لودلا كلت ضعب فورظ هباشتل امإ نيتيضقلا نيتاه
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 ريغو نادوسلا لهأ نم ىدتهي نم اهب ىدتهي ةيعجرم اًطقن تحبصأ دق براجتلا كلت نأل
 تالواحمو ابوروأ قرش ىف مويلا ثدحي ىذلل ةئطاخلا ةءارقلا نأ امك نادوسلا لهأ

 مويلا ماكح هيلإ عفدنا ىتلاو ىنادوسلا عقاولا ىلع ثادحألا كلتل رئاجلا طاقسإلا

 نم ءىشب اهيف لمأتن هفقو ىلإ ةرورضلاب اندوقتس «نيملسملا ناوخإلا» نم مهقافرو
 اهراطإ ىف اهعضو دعب ملاعلا نم ءزجلا كلذ اهدهش ىتلا ةيلازلزلا تازهلا ةيعوضوملا

 غو ةفاع ةروصيب تاتا كاا تات لا كنق كاتس اكملا لفات اك :ةيكبملا

 .ةصاخب نادوسلا

 ىضارتفالا نطولاو ثالثلا ةيروحملا اياضقلا

 ةدحولا ىهو الأ لوألا ةيروحملا ةيضقلا نأب لوقنل ةيروحملا نادوسلا اياضق ىلإ ىتأنو
 ىفو .اهدنع فقت ال اهنأ الإ بونجلاو لامشلا ةدحو ىلع زكترت تناك نإو ؛ةينطولا

 ةيضق مسح نع ةبقاعتملا ةمظنألا زجع ىلإ هلك دوعي ةينطولا ةدحولا لكشم نأ انمعز

 .دحاولا نطولا ءانبأ نيب ىقثولا ةورعلا وه ةنطاوملا طابر حبصي ىتح ىنطولا راهصنالا

 نم هل دب ال امك .تانايكلا ددعت ءادتبا ضرتفي نأ دبال ىنطولا راهصنالا ىلإ وعدي ىذلاو

 ءانبأ نم لعجيو تانايكلا هذه تاتش ملي ىذلا وه هدحو ىنظولا طابرلا نأب رقي نأ
 نيجه مهبلغأو ءىجنزلا مهنمو ءىبونلا مهنمو .ىبرعلا مهتم مهلك نيينداوس نطولا

 ةلودو ىضارتفا نطو نادوسلاف .ىنثولا مهنمو ىحيسملا مهنمو :ملسملا مهنم امك .مرضخم

 .نطولا اذه مكحت ىتلا ةلودلا تضرفف نطولا ضرتفا ءةضورفم

 ةيبرعلا ةيموقلا تاعومجملل ةيخيرأتلا ةنميهلا مكحب هنأ تاضارتفالا نيب نمو

 اذه لثمو .املسم ايبرع ادلب نادوسلا رابتعا نم دب الف نادوسلا مكح ىلع ةيمالسإلاو
 امدنع ماكحأ هيلع بترتتو «جئاتن هعبتت لب فيصوتلاو تعنلا دح دنع فقي ال ضارتفالا

 وأ نطاوم لك ديري ةلود ىلع هضرفن وأ ؛هتايموف عونتتو هنايدأ ددعتت نطو ىلع هقلطن

 نم كانه ناك نإف .ةصوقنم ريغ ةلماك اهقوقحب عتمتت وأ ءهقوقحب عتمتي نأ اهيف ةنطاوم

 اذه بحاص ىلعف ةنطاوملا ةطبار ىلع ولعت نيدلا ةطبار نأب لوقي نم ءالثم نادوسلا لهأ
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 هيلع بترتتو ؛جئاتن هعبتت ىأرلا اذه لثم نأل ءةيقطنملا هتاياهنل هيأرب ىضمي نأ ىأرلا

 ةينثولا نأ الإ ءنادوسلا ىف ةايحلا قئاقح نم ةقيقح ةينثولا نإف لاثملا ليبس ىلعو .تاعبت

 اذهل دعت نأو هدهاجت نأ نطولا قبسي نيدلا نأب لوقت ىتلا ةلودلا ىلع بجوتسي كرش

 نأ رابتعاب) نادوسلا لهأ ريغ نمو نادوسلا لهأ نم نينمؤملا نم اهعم نمو ىه «داهجلا»

 لعفت مل نإف ءليخلا طابر نمو ةدع نم اوعاطتسا ام (ةيفارغج ادودح فرعي ال مالسإلا
 .ةلودلا هذه نيطاسأ دنع ىسكذوثرألا مهفلا قفو ةلملا نم تجرخ اذه

 كولس نع مهعدري اًيساس اًعقاو كانه نأل اذه اولعفي نل ةالغلا ءالؤه نأ اديج فرعن

 فدهب) مهسفنأل ةالغلا ةاعدلا ءالؤه حيبي فيك :لؤاستلا ىلع انلمحي امم ليبسلا اذه

 بسح) نيكرشملا داهج لوح «ىمالسإلا» مكحلا زواجت (اهيف ءاقبلاو ةطلسلا ىلإ لوصولا
 نم انأش ىندأ وه ام زواجتب ىداني نم نورفكي لب نوركنتسي مث (ىسكذوثرألا مهقطنم
 ف ةاعدلا ءالذه ةنحم نإ :ةرالؤه ىلع ةاهحلا نيتلعم دودع ليطعت لكم نيدلا ىهاوت

 اوعقوأ املف الإو ؛عدبملا داهتجالا نم لوفجلاو ىجهنملا ريكفتلا مادعنا ىه ءاهنم بناج
 ىأ) اهنوضعبي ىرخأ ةراتو ؛ماكحألا نوممعي ةرات مهف .تاطلاغملا هذه ىف مهسفنأ

 كلت نيب ةمءاوملل اذه نولعفي ةلاخ لك ىفو (رخآلا ضعبلا نوكرتيو ضعبلا نوراتخي

 ىهو نيدلل مهتيؤر وأ ؛ةيويند فادهأ ىهو ةيسايسلا مهفادهأ هيلإ تهتنا ام نيبو ماكحألا
 قئاقح ىف مهتاطلاغمو مهطيلاغأ نأب نوبسحي ءالؤه ذخأ كلذ عمو .ةهوبشم ةيؤر

 ىف اررض رثكأ وهو ءليوأتلا لمتحي اميف ةصاخ راض رمأ ماكجألا ىف مزجلاو ؛:ةحساك

 .نيرفاكلا ةلزنم ىف ضهانملا ركفلا باحصأ لازنإ ىلإ اًمود دوقي هنأل نيدلا اياضق

 تالؤاستلا نصفي نيحراط :ةينظولا ةدحولا ةيضق هيف لواشتس ىذلا زاظألا وه اذه

 ةنميه كانه له :تالؤاستلا نيب نمو .تالاقم نم ىلي اميف اهنع ةباجإلل نيعاسو

 هذه رهاظم امف باجيإلاب درلا ناك نإو ةةينظولأ ةسايسلا ىلع ةيرصنع وأ ةيميلقإ
 ام ىرصنعلا ءالعتسالا نم انول سكعت ةيفاقث بساور كانه نأ حيحص وأ مث ؟ةنميهلا

 كلمتت اهنأل بساورلا هذهب رارقلا عناص ئعي نأ نود ىسايسلا رارقلا عنص ىف رثؤت تلاز
 مث ىتلا ةينطولا ةدحولا هذه ددهي اينيد اباطقتسا كانه نأ حيحص وأ ةنطابلا هلقع
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 ذنم ةنيعم تاهجوت ىف تسكعنا .ةنيعم نيدلل ةيؤرل جاتن وه باطقتسالا اذه نأو لمتكت

 يب ةقالعلل ةيعجرملا ةطقنلا ىه تحبصأ ۱۹۸١ ربمتبس ذنم ةنيعم تاسايسو 1914 ماع

 ىف ىنادوسلا مالسإلا نيبو ةثيدحلا ةيفلسلا هذه نيب ةلصلا ام مث ؟ةسايسلاو نيدلا

 .؟هتينثو لكب ىنادوسلا عقاولا عم مالسإلا اهيف حلاصت ىتلاو ةميدقلا كلامملا

 تلظ تاعوضوم لوانتت غاط حاحلإب مويلا اهسفن ضرفت ىتلا ةلئسألا هذه عيمج نإ

 انأل امإ اهافاجتن نادوسلا لامش ىف نحن انللظ دقو .ًاليوط اًنامز تاروظحملا ةمئاق ىف

 لهأ ريغ نم نورخآلا اهب ملسي نأ دب ال ةيعامتجا ةسايس اًرومأ كانه نأب انضرتفا

 اذه رهاظم نأ نم مغرلا ىلع هنايسن رثؤن ضامب انركذي رومألا هذه ضعب نأل وأ ءانتلم

 اتال :وهرالاو كام الا ىف انرصاحت ٠ موي لك اتتايح ىف انرصاحت ىضاملا

 ضغب ةيلهأل ةدئاسلا ةرظنلا ىف انرصاحتو .ةرئاسلا لاثمألاو تايبدألا ىف انرصاحتو

 عقاولا اذه ةهباجم نأ ىف كش الو ؛ةيلوكسملا عقاوم ضعبل تانطاوملا لكو نينطاوملا
 ةرضاعملا لايجألا لمحن نأ وواةنهازلا انتايح ىف هبساورب فارتعالاو عشبلا ىخيراتلا

 ال قزمتلا ءاد جالع نإ .ىنادوسلا لكشملا هنك كاردإل ديحولا ليبسلا وه هنع ةيلوكسملا

 ةناهتسالا كلت ءاهب ةئاهتسالا نم ًالدب ةرذُجتملا هبابسأ ةهجاومب امنإو هدوجو راكنإب ىتأتي

 :نامزلا نم دقع لك علطم ىف ديدج نم بورحلا عالدنا دهشي نادوسلا تلعج ىتلا ىه

 دشأ ءىجت اهنم ةدخاو لك تذخأف هب فارتعالا انيبأ دحاو لصأل دوعت بورح اهلكو

 .اهتقباس نم ةوارض

 لوبق ىلع مويلا انلمحي ىذلا نأب انفرتعال ةيركفلا ةنامألا نم ىندأ دح كانه ناك ولو

 مايق بحص ىذلا رمدملا ىسايسلا فنعلا وه امنإ سمألاب اًروظحم ناك اميف راوحلا
 ةساس نم نييديلقتلا ىتح فنعلا كلذ ىرغأ دقو .«نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا»

 تالاعلا ف فک او ايم ةن حت اوناك انيك وأ لدتا نق ركل لامشلا

 اذه لثمل ةيتاوملا صرفلا «مكحلا ىف نوعماطلا ددب امك امامت .نومكاحلا ددب فيك ةيلاتلا

 لماكلا راتهتسالل وأ .سفنلا ةطلاغم نامدإل وأ ءرظنلا ىف قيضل امإ ىضاملا ىف راوحلا
 ذنم .رمألا اذه نم نادوسلا ماكح بارتقا نأ فيك نيبنسو .ةيريصملا اياضقلاب
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 لهأ ءازإ طقف سيل ةيهجنعلا نم ليلق ريغو .ةناهتسالا نم ريثكب ابوشم ناك ءلالقتسالا

 مهنأ الإ ىرخألا ةيبرعلا ريغ لوصألا وأ ةيبونجلا لوصألا ىوذ نم لاجر ءازإ لب بونجلا

 ههحرط نأل الإ لامشلا لهأ نم لاجرلا ءالؤه ةنادإ تءاج امو .سيياقملا لكب لامش لهأ

 هفلأي مل احرط ناك  ىميلقإلا وأ ىنطولا ديعصلا ىلع كلذ ناك  مهيوذو مهلهأ اياضقل
 توعنلا سوماق ىف اودجي مل نيذلا ىلينلا لامشلا لهآ نم نادوسلا مكح ىلع نونميهملا
 نأ هذه تاذلا ىلع زكرمتلا ةرهاظ تداكو .ةيرصنعلا ريغ داورلا كئلوأ هب نوفصي اًئيش

 ىتلاو كاذنآ ماظنلا ةعيبط الول تاينيعبسلا علطم ىف ابابأ سيدأ قافتا ىتح ضهجت

 نمم تالواحملا هذه تءاج دقو هذه ديشرلا ريغ ليذختلا تالواغم دييحت نم هتنكم
 مارتحا نع ثيدحلا وأ :نادوسلا ىف ةددعتملا تايموقلا نع ثيدحلا نأب اوبسح

 بزحلا ءانثتساب هنإف رمألا عقاو ىفو .نطولل ةنايخ تايموقلا هذهل ةيفاقثلا صئاصخلا

 دق ءويام ماظن لبق «دحاو ىسايس بزح كانه نكي مل نييروهمجلا ناوخإلاو ىعويشلا

 .بونجلا ةيضقب فرعي ناك امل حرطلا اذه لثم ىنبت

 عوضوم وه ةينطولا ةدحولاب اًقيثو اًطابترا طبتري ىذلاو ىناشلا عوضوملاو
 الإ ةيطارقميدلا ىف ىري ال سانلا ضعبف .هوجو وذ ريبعت ةيطارقفيدلاو ,ةيطارقميدلا
 اههجو الإ  ةيسايسلا ةيطارقميدلا ىف ىتح  ىري ال مهضعبو ءىسايسلا اههجو

 نودب لمتكي ال ةيطارقميدلل ىسايسلا هجولا نأب رخآ ضعب ىري نيح ىف ؛«ىئارجإلا

 ىعسن مث اهلوح انبراجت لوصف نم ىلي ام ىف نيبنسو .ىعامتجالاو ىداصتقالا هجولا

 ةبسنلاب ةيطارقميدلا ةيددعتلا هينعت تناك ىذلا ام :لثم ىرخأ تالؤاست نع ةباجإلل
 ةبعل ماكحأ كاذموي نومكاحلا سرام فيكو ؟تاينيتسلا علطم ىف ةمكاحلا ةمظنألل

 نيأو ؟اهدأو رهاظم امو ؟ويام دهع ىف ةيطارقميدلا هذه «تدثو» فيكو ؟ةيطارقميدلا

 كلت نم  ءادعلاب اهورهاج نيذلاو ويام اورصان نيذلا  ءاعمج ةيسايسلا ىوقلا تفقو

 5۱۹۸٥ ليربإ دعب ةدرتسملا مهتيطارقميد سانلا لبقتسا فيك مث ؟ةدوءوملا ةيطارقميدلا

 راطإ ىفو ؟ةيطارقميدلا كلت عم ةمكاحلا ريغ ةبخنلا تلماعتو نومكاحلا لماعت فيكو
 ,ةيددعتلاو ةيلومشلا ىتيضق لثم كباشتتو لخادتت ىتش اًروومأ لوانتنس ضارعتسالا اذه
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 موهفمو ءةيروتسدلا ةيطارقميدلاو نيدلا ةيضقو ءةيطارقميدلل ىروتسدلا ريطأتلا ةيضقو
 نودبف .ةيميداكألاو ةيباقنلا تايرحلا ةيضقو :ةيطارقميدلا لظ ىف ةيساسألا تايرحلا

 لشفلا نم رتستن مث تارماغملا دواعنو ءاطخألا رركن لظنس رومألا هذه لك لوح حالطصا

 .ةيجراخلا تارماؤملا لوح تاماهتالا وأ تاديازملاو تاراعشلا نم فيثك راتس فلخ

 هيلإ فدهت امو ةيمنتلا ىهو الأ ةيناثلا ةيروحملا ةيضقلا ىلإ - دعب نم  ثيدحلا ءىجي
 ىداصتقالا هجولا ءرمألا عقاو ىف ؛ةيعامتجالا ةلادعلا لثمتو :ةيعامتجا ةلادع نم

 ىتلا ةيخيراتلا ةرتفلا لك لاجملا اذه ىف ثيدحلا لمشيؤ .ةيطارقميدلل ىعامتجالاو
 لوح ةرفانتملاو ةفلآتملا ةيسايسلا ىوقلل ةيجولويديألا تاهجوتلا هيف ضرعتسن ثيح جلاعت
 ثيدحلا لوانتي نأ ىهدبلا نمو .عقاولا ضرأ ىلع تاهجوتلا هذه ساكعناو ةيمنتلا ةيضق
 ,ًالوأ ىداصتقالا طبختلا ىف نيمكاحلا رارق ىف رثؤت ىتلا ةبخنلا وأ :ةمكاحلا ةبخنلا رود

 ءالثم ءةبخنلا عفرت امدنعف .اهتايح طامنأ ببسب اًيناثو ءاهتعفر ىتلا تاراعشلا ببسب

 كلت فرتعت (اهيلإ ىمتنن ىتلا ةيعامتجالا ةحيرشلل انه ريشنو) ةيعامتجالا ةلادعلا راعش

 مه نمو ؟ملظلا اذه رهاظم امف .ةملظ كانه نأ امك اًملظ كانه نأب ءانمض ةبخنلا

 ةيقطنملا جئاتنلا كاردإ نع ةيعامتجالا ةحيرشلا هذه زجع نأ معزنو ؟ةملظلا كئلوأ

 ءاضيأ ءامنإو اًيركف ارجع اًمود وه سيل هل وعدت ىذلا ىغامتجالا ريوثتلا لب ديدجتلل
 ىهتني ام اًريثك اذهلو .ريوثتلاو ديدجتلا كلذ ىلع بترتت ىتلا تاعبتلا ةهباجم نع راروزا
 سمي امدنع ديدجتلا اذه تاعبت نع ثيدحلا ىف ةغوارملا ىلإ ديدجتلا ةاعدب رمألا

 ىه هب نورشبي ىذلا ديدجتلل ةيقطنملا ةياهنلا نأب اديج نوكردي مهنأل مهحلاصم
 اهيلإ ىمتني ةنيعم ةقبط ةنميه ىه حلاصملا كلت تناك ؛مهحلاصم نم صاقتنالا

 نيعم ىنيد نايك وأ ءاهيلإ نوبستني ةنيعم ةيناكس ةعومجم ةرطيس وأ ءنوددجملا

 الو .«ةكعكلا» ىف اهقح نم رثكأب مهمظتنت ةنيعم ةيعامتجا ةحيرش راثئتسا وأ ء«هنورصاني

 نيب هارن ىذلا نئابلا ضقانتلا رسفي ىذلا وه حلاصملا هذه ىلع صرحلا نأ ىف كش

 ميقن امو ةيعامتجالا ةينبلا ىف رييفت نم هيلإ وعدن ام نيب :؛هسرامن ىذلاو هب نمؤن ىذلا

 نم هيلع صرحن ام نيبو ىداصتقا لوحت نم هب ىدانن ام نيب :ةيكولس طامنأ نم هيلع
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 تلق نإ غلابأ الو .لوحتلا قطنم عم الماك اضراعت ضراعتت حماطم نم هل قوتن وأ حلاصم

 ة لغ نال ريوكفلا ةاسدلا نينونختلا ر شعم نحت انف ةن نه ةقوارما دده نأ

 رثكأ نأ امك .ميدقلا عم حلاصتو نهارلل حالصإ ةاعد اوناك ىضاملا ليجلا نم نييحالصإلا

 فاشكتسا نم امهانكمي رافستو ملع نم انليجل حيتأ ام مهل حتي مل نمم لاجرلا كئلوأ

 لوقلا فلسأ امكو .مهتايح نع اضرلا لك نيضار اوناك ةديدجلا قافآلا فارشتساو ملاعلا

 ىف ىبلسلا ميطحتل ىعسلا نم انبلغأ لوفج ىف ءودبت ام رثكأ ءودبت ةغوارملا هذه نإف

 ىف هعم حلاصتلا دح ىلإ انباهذ لب (روطتلا نود الئاح فقي ام لك وه ىبلسلاو) ميدقلا
 تالفثالا رهاوظل انراكنتسا ىف ضقانتلا ودبي امك ةريوثتلاب هيف ىدانن ىذلا تقولا سفن
 هيف سرامن ىذلا تقولا تاذ ىف ةيليفطلل ىناطرسلا ومنلا ىف اهدهشن ىتلا ىداصتقالا

 تاتقت ةيداصتقا ةايح بيلاسأو ةيعامتجا ةيكولس اطامنأ ةيعامتجالا ةلادعلا ةاعد نحن

 باطخلا قدص ىف كيكشتلا ىلإ سانلا بلغأ داق ىذلا وه اذه ّلعو ؟ةيليفطلا هذه اهنم

 .ىديدجتلا ىسايسلا

 بلغت ةمس ىه امنإو ةينادوس ةرهاظ  لاحب  ىه تسيل اهيلإ ريشن ىتلا ةرهاظلا نإ

 ةودنلا ىف تاينينامثلا علطم ىف كراشأ نأ یل حیتا دقلو .ايقيرفإ لك ىف ةبخنلا ىلع

 كراش ىتلاو كاذنآ - ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنمل ماعلا نيمألا وجوك مدآ اهل ىعد ىتلا

 مالعإلاو داصتقالاو ةسايسلا لوقح ىف نيلماعلاو نييميداكألا نم اًيقيرفإ نوثالث اهيف
 ةودتلا كلت فلم ىلع عالطإلاب نوثحابلا ديفي دقو .ةيداصتقالا ايقيرفإ ةنحم سرادتل

 سوجال ةطخ هيلع تماق ىذلا نايبلا وهو ءايشورنوم نايب ناونع تحت ردص ىذلاو
 اهتعبتا ىتلا ةيمنتلا جهانم ةنادإ وه ايشورنوم نايب هيلإ ىهتنا ام مهأ نإ .ةيداصتقالا

 قمعتو «فيرلا لهأ نم ةيبلاغلا باسح ىلع ةبخنلا حلاصم سركت جهانم اهلكو ءايقيرفإ

 رايهنا نم هدهشن ام ىلإ داق امم ؛ةيكالهتسالا اهتعيبط مكحب ةيداصتقالا ةيعبتلا نم

 .ةراقلا ربع ىداصتقا

 لك درم امه ,ةيؤرلا ىف سيبلت نم امهبحصي امو .ناغورلاو ضقانتلا اذه لثم نإ

 نرقلا عبر لالخ امهنم ىناعن انللظ نيذللا ءادآلا ىف طابتخالاو ءركفلا ىف شيوشتلا
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 ىتح رابدإلاو لابقإلا لبس نادوسلا لهأ ىلع تهبتشا نإ ءنذإ ,بجع الف .ةصاخ ريخألا

 عمتسأ نأ ىننزحأ مكو .ةروركملا براجتلا ةداعإ ريغ ةرتفلا كلت لالخ مّه نم انل دعي مل

 ناكو .«ادبآ ىقبيس اذكهو لبقتسملا دلب نادوسلا» :لوقي هلهأو نادوسلا بحي قيدص ىلإ

 امدنع ةعذاللا هتارمج نم ةدحاو ىف ريظن ىأر نع ريع دق قيفوت دمحم ذاتسألا قيدص

 اذهو ىذؤملا لوقلا كلذ طانمو ..ةرئاد ىف دجملا ىلإ نوشمي نادوسلا لهأ نأب لاق

 وأ ايقيرفإ نيتنجرأ نوكيل روطتلا تاموقم لك كلمي نادوسلا نأ وه رخاسلا ريبعتلا

 ةيناويحلا تاورثلا كلميو ءةيرثلا هايملا رداصم كلميو ءةبيجنلا ضرألا كلمي :اهليزارب

 "126 «ايقيرفإ سورب» دلوشرمه مهيمسي ناك نيذلا لاجرلا كلميو ؛ةمجلا ةيندعملاو
runs of Africa”ةنحم نأ ديب .(مهتراهمو مهسارم ةدشب نويسوربلا فرع دقو)  

 ةسورتبلا» هلي لسقلاو و ظنلا لفا ذفاقبأ نيمءاني هير نير ىه تينت نارا
 ىف فورعملا ىشحولا تابنلا لثم اهلثم سانلا نم ةفاسح مهو مهنيب نم نوبغاشملا
 مهيف لاق نم لاحك مهلاح امنإو لعف لهأ مه الو رظن لهآ مه الف ؛مسالا اذهب نادوسلا

 .«نورخأآلا لمعي نأ مهسوفن ىذؤيو نولمعي ال نيذلا» :نيسح هط روتكدلا

 الإ دابعلاب ةمحر :نولوقي اميف ءءاهقفلا فالخو ؛:ىحص رمأ رظنلا تاهجو فالتخا نإ
 لهؤم هنأب ىريمنلا لثم سؤرتلا ديدش ىنادوس مكاح نظي ام دنع ىرتت ىوالبلا نأ

 ةيسايسلا ةطراخلا نم انم ضعب ىغلي امدنع وأ ؛خيراتلا نم ريخألا لصفلا ةباتكل هدرفمب

 بورض نيب نمو .ىلخادلا تيبلا بيترت ةداعإل صاخلا هعورشم راطإ ىف رخآلا ضعبلا
 هتنونيكو نادوسلا ةيهام لوح تاذلا ىف زكرمتت ىتلا ةيئاهنلا ماكحألا رادصإ .هذه ءاغلإلا

 ذخأ ولو .كلت هماكخأل ةيقطنملا تاياهنلا ىلإ هب ماكحألا هذه ردصي نم ىضمي نأ نود

 ىلع «عسوأ اذه نادوسلا نأ مهل نابتسال همداوقب رمألا ةيهجنعلا ةرظنلا هذه باحصأ

 اهنيعب ةعومجم هب رثأتست نأ نم ؛ىخيراتلا ديعصلا ىلع «قمعأو «ىفارفجلا ديعصلا
 ةيجنزلا اهداعبأب ةينادوسلا ةيصخشلا نيوكت ىف امهم اًرود ناكملاو نامزلا بعل دقف

 ىعسي ىذلل ليبس الف اذهلو .ةيحيسملاو ةيثولاو ةيمالسإلا اهداعبأو ءةيبونلاو ةيبرعلاو

 دعبتسي نأ ءايفارغجلا قئاقحو خيراتلا قئاقح كلذب اًركنم ءداعبألا هذه نم دعب ىأ ءاغلإل
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 ةيرقبع هل تعمتجا رطق نادوسلا نإ .مويلا نادوسلا اهدهشي ىتلا بورحلاو قزمتلا رمأ

 .تاريخ نم ةعيبطلا هب هتبح امو هعفوم ىه ةيناكملا هتيرقبع «ناكملا ةيرقبع عم نامزلا

 لثم ركني الو . ديدم نامز ذنم هباحر ىلإ لئابقلاو بوعشلا عفادت ىه ةينامزلا هتيرقبعو

 ىف ام راصبتسا نع لهاجلا بصعتلا مهامعأ نيذلا نوينيشوشلا الإ بكرملا نيوكتلا اذه

 .لدابتم ءارثإ نم ىفاقثلا عونتلا

 هړک 54 4 42
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 ىسايسلا باطخلا نيب ةعيطقلا

 ةينادوسلا ةسايسلا ىف ىعامتجالا عفاولاو

 ةلصاملا ةيخيرأتلا ةطقنلا ..1554ريوتكأ

 نادونسلا هاوو امهم نحناو لكل يدهم نم ةه اف ةظقن"1538 روكا ةضافتنا لكم

 ليلحت جهانم ىف فالتخا :ةرورضلاب .هبحصي ىؤرلا نيابتو .هيلع نوكي نأ بجي امو

 طابنتسا فالتخالا اذه ىضتقي دق امك .اياضقلا نم بارتقالا بيئاسأو تالكشملا

 ةيربوتكألا ةيؤرلا ام وأ ريوتكأ هب تءاج ىذلا ديدجلا كلذ امف .قيبطتلل ةديدج لئاسو

 مالحأ نم كلت مهاؤر ةمجرتل ربوتكأ ورجفم هجهنتسا ىذلا ليبسلا ام مث 5ةديدجلا

 .؟ىعامتجا عقاو ىلإ ةيرظن

 ىف لداعت ةرتف رصاعملا ىسايسلا نادوسلا خيرأت ىف سيل نأب انلق نإ ىلاغن ال

 كلت ةيمهأ ءىجتو .ربوتكأ ةضافتنا لثم نيجيرخلا رمتؤم روهظ ةرتف ةيخيرأتلا اهتيمهأ

 ىلوأ تدهش اهنأ نم (نمزلا ٌباسحب ةظحل نوكت نأ ودعت ال ربوتكأو) ةيخيرأتلا ةظحللا

 ةقبر نم قاتعنالل ةثيدحلا ةيسايسلا ىوقلا هدوقت ىنادوسلا ىسايسلا عراشلا تالواحم

 ةيعاد عراشلا اذه تاحيص ربوتكأ ىف تعفترا .هراسإ ىف ةناكتسالا نم الدب ميدقلا

 نأب ىأرلا حجرن اذهلو ءاهرهاظم دنع ٌؤكلتلا نم الدب .ةسايسلا بل ىلإ مكحلاب لاقتنالل

 لجأ نم ةضافتنا ءاهئارصن ضعب اهبسح لب نويديلقتلا اهبسح امك :نكت مل ربوتكأ ةكرح

 راكنتساك اهيلإ رظني نأ نكمي ال (ىمادقلل ةماعز ال) :لثم ةحيصف .ىارسلا سرح رييغت

 نم سانلا هفوشتي ىتح ديعاجتلاو ءوتنلا هنع لوزتل قيحاسملاب هءالط ىفكي هئاش هجول

 باهإلا ليدبتل ءادنو ءميدقلا ثرلا دبنل ةوعد تناك ةحيصلا كلت .نوطباغ مهو ديدج
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 تناك مهفلا اذهبو .ةينادوسلا ةسايسلا ءانب ةداعإل ةضيرع ةدنجأل ةمدقمو «ىسايسلا

 ىتح اهلايخ ذحشتو ءاهجهانم دوجتو ءاهركف لمعتل ةثيدحلا ىوقلل ةوعد ربوتكأ تاحيص
 ميهافملا ىفو ءةيداصتقالا تاقالعلا ىف سوملم عقاو ىلإ عراشلا ضبن مجرتت

 ميظنتلا لكايه ىفو ءىذيفتتلا ءادألا لئاسر ىفو ؛ةيوطلسلا ةبيكرتلا ىفو ءةيعامتجالا

 .اذه لك مكحت ىتلا ةيبسنلا ميقلا ىفو «ىسايسلا

 ؟ءارذعلا روهظك مهو مأ ةقيقح :ربوتكأ

 ىرحلاب وأ ديدجتلل ةيربوتكألا ةوعدلاب ىنعن ام نع حصفن نأ ؛نذإ ىرورضلا نم

 ىربوتكألا قاثيملا نأل دصق نع «بئاغرلا» لوقنو .ديدجتلا ىف ةيربوتكألا بئاغرلا

 ىف ةفيلخلا متخلا رس ديسلا هنلعأو ةيسايسلا ىوقلا هيلع تعمجأ ىذلا ىساسألا
 دعبأ بهذن لب ؛رييغتلا ةدنجأ ملاعم هنومضم وأ هلكش ىف لمحي ال ربوتكأ نم نيثالثلا

 نع قاثيملا كلذ ثدحت .سانلا ةرهمج مومه نع نكي ام دعبأ ناك هنأب لوقلل اذه نم

 لثمت اهنأب «ةروثلا» ءارزو سيئرل نايب لوأ ىف اهنالعإب ةردابملا ىحوت ةددحم تاعوضوم
 :قاثيملا كلذ نلعأ .رييغتلا ةدنجأل ةضيرعلا طوطخلا ايناثو :نييقاثيملا مومه ةمق ًالوأ

 ؛لدعملا ٠۹١١ روتسدل اقفو مكحلا ىلوتت ةيلاقتنا ةيندم ةموكح مايق ©

 سرا ةيسيئسأك ةيعمجل 1515: نراهم ريتش ىنتت ل ةر ىف تاياهكالا ءاؤنجإ 8

 ؛روتسدلا عضتو ةيعيرشلا ةطلسلا

 ؛اهل ةديقملا نيناوقلا ءاغلإو ةماعلا تايرحلا قالطإ ©

 .موطرخلا ةعماجو ءاضقلا لالقتسا نيمأت ©

 .نييسايسلا نيلقتعملا حارس قالطإ ©

 .فالحألاو رامعتسالا دض لاقتنالا ةرتف ىف ةيجراخ ةسايس جاهتنا ©

 تاسايس نم ظيغلا هلمح ىذلا بونجلا نطاومل جمانربلا اذه هينعي ىذلا ام ىرت

 ساسحإلا هداق ىذلا قرشلاو برغلا نطاوم وأ ءاهدض حالسلا لمح ىلع موطرخلا

 روفراد ريوطت ةهبج لثم ةيزاوم تاميظنت قلخ ىلإ هتالكشمل «ةيموقلا» بازحألا لهاجتب
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 قاثيملا ةغاص سوفن ىف سجهت تناك ىتلا اياضقلا نأ هيف ءافخ ال اممف ؟ةجبلا رمتؤم وأ

 ميهافم راطإ ىف درو نإو ىتح ىعاطق ىحلصم ىنهم لوألا ؛:نيعباط تاذ تناك كاذنآ

 ةاضقلاف ءىجولويديأف ىناثلا عباطلا امأ ؛ةماعلا تايرحلا قالطإ لثم ةيماسو ةلماش

 اكر اويسح ةف الا ىج ةمال ىق اوناك ندا ساختا ةذقاسساو.نوفاحماو

 ىأرلا مهب رقتسا بازحألا لهأو ,ةعماجلاو ءاضقلا لالقتسا سيركت ةمألا اياضق سأر

 ىئاهنلا لحلا روتسدلا عضوو ةيسيسأتلا ةيعمجلا مايقو تاباختنالاب ليجعتلا ىف نأ ىلع
 .تايلآ وأ تاءارجإ الإ هذه لك امو «نادوسلا تالكشمل

 بيرغو ءةيجراخلا ةسايسلل ةراشإلا ىف ءودبي ام رثكأ ءودبيف ىجولويديألا بناجلا امأ

 مامتهالا اذه تاسايسلا لك نود ةيجراخلا ةسايسلاو مكحلا ىف نوعماطلا ىلوي نأ رمألا

 - لودلا هلجأ نم ّيئشنت امل ةدحاو ةراشإ درت ال نأ بيرغلا اذه نم برغأو ءصاخلا

 برعلا نيبو .برغملا وأ قرشملا ىف لودلا هذه تناك ةيجراخ ةسايس  اهييمدقتو اهييعجرب

 ةينطولا ةسايسلاو ءةينطولا ةسايسلل ىجراخلا دعبلا ىه ةيجراخلا ةسايسلاف .مجعلا وأ

 ةينادوسلا اهوا دل بدق لع برك الو افا نلذولا نام وكت امرا موقف

 وه حضاو ىعجرم راطإ ىف متي نأ نم هل دبال اذه نأ ديب فالحألاو رواحملا براحتل
 ىنعي ال اهتيهام ديدحتو ةينطولا حلاصملل ةراشإلا لافغإ وأ ,ةينطولا حلاصملا ةيامح

 نم قلطني فقوم ديكأت وه صنلا اذه ةغاص لوقع ىف ربكألا سجاهلا نأ ريغ اًئيش
 ىدئاقع مازتلا نع الإ ربعي ال وهف ىلاتلابو ةنيعم تايضرف ىلع موقيو نيعم مازتلا

 ٠ .ةيلاقتنا ةرتف ىف اكرتشم اًمساق هنم لعجي ال امم ةنيعم ةعومجمل

 نامزلا نم نرق عبر ىلع ديزي ام ذنم انللظ ىربوتكألا قاثيملا ىف روصقلا كلذ عم

 وه ام ىف ىلمتلل نامز نم ةظحل فقوتن نأ نود ربوتكأ نم نيرشعلاو ىداحلاب لفتحن
 ةديازملا ربوتكأ رمأ ىف صحملا ىلع انتالمح نم ديزيو .هاركذب ىفتحن ىذلا اذه

 ربوتكأ مكح تبقعأ ىتلا ةيناثلا ةيطارقميدلا ةرتف ىف اهتاراعشب اقحل ناذللا ريهعتلاو
 ؛ةيلمع جمارب ىلإ اهتمجرتو تاراعشلا كلت ىلإ ةدوعلل ويام ماظن ىعسم مث ءىلاقتنالا

 ماظن نيجهت الإ اهب .داري ال ىوياملا ماظنلا طوقس دعب ىرخأ تاراعشب ةرهاجملا اًريخأو
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 ام ىتلا ربوتكأ اهل تعد ىتلا تاراعشلا سفن وه نونجهي ىذلا كلذ نإف كلذ عمو ويام

 ىلإ هيلإ ترشأ ىذلا ىباتك ىف تبهذ شيوشتلا اذه ببسب .اهاركذب ىفتحن انككفنا
 مويب ماع لك نوفتحي نويحيسملا انتوخإف ءءارذعلا روهظ مويب ربوتكأ ىركذ موي فصو
 ثدحلا كلذ نأل امسوسحم اًهنك ثدحلا كلذل مهنم دحاولا فرعي نأ نود ةديسلا روهظ

 لهف ءسمخلا ساوحلاب هزييمت ءرملا ىلع ىصعتسي اًيماله اًنيش نوكي نأ ودعي ال رهابلا
 ( .ةربوتكأ ةضافتنا لاح وه ةقيقح اذه

 مهف اوأطخأ دق  ةيركفلا مهعقاوم نيابت ىلع  ةسايسلا لهأ نأ رمألا ةقيقح
 نيب ةعيطقلا تءاج انه نمو ةيسنامورلا نم ريثكب اهعم اولماعت وأ ةيربوتكألا ةرهاظلا
 اهمهف أطخأ امك نويديلقتلا ربوتكأ مهف أطخأ .ىعامتجالا عقاولاو ىسايسلا باطخلا

 نع ىنغي ربوتكأ تاراعشل ىظفللا ىنبتلا نأب مهسفنأ اومهوأ وأ اونظ نولوألاف ءنوثدحملا

 ناب نظامدنع اًيرطن طخ اطخأا ههنيب نم هاياون تنسخ نه ىتحو ؛اهتومضمب مازتلالا
 رثأو لوقلا نيب سمالت ىندأ نود تحب ىوغل ىوتسم ىلع رودي رمأ ىسايسلا باطخلا

 اقيرط سانلاب كلس نم اضيأ نييديلقتلا نمو .ىعامتجالا عقاولا ةيضرأ ىلع لوقلا كلذ
 هيف لمعي ناك ىذلا تقولا تاذ ىف ربوتكأ تاهجوت لوبقب رهاظت نيح ءدصقلا فلاخي

 :خيرأتلا قطنم نع اهلوهذ وه ةيبفلا ةيزاهتنالا هذه ىف أطخلا هجوو .اهضيوقت

 سحلا نم ىندألا دحلا نوكلمي نولتاخملا كئلوأ ناك ولو ءرييغتلا ةنسو ءروطتلا سومانو

 جة اج وأ حلال ةا الا تيس ل ربل قط عم قدمو !اويواجتل خيزاتلاب
 رخآ عقاو مههبجي نأ ىلإ لثاملا عقاولا نم مامألا ىلإ بورهلا نم الدب حلاصملا كلت نم

 .نوكلمي ام لك هعم نودقفي
 مهلكو نيقداصلا اهئارصن عم اهتيضق امف .نييديلقتلا عم ربوتكأ ةنحم ىه هذه تناك

 ىف ىرذجلا رييغتلا لب ءىعامتجالا رييغتلا وحن مههجوت قدص ىف ءرملا لكشي ال نمم

 ةمزأ رخآ بناج ىفو ءةيركف ةمزأ اهنم بناج ىف ىهف ةجودزم ءالؤه ةنحم ؟مهضعب لاح
 ريبعتلا كلذ قبسي امك لعفلا اذه نع ريبعت هقبسي لعف ىعامتجالا رييغتلا نإ .ةيجهنم
 هنأ ديب ءركفلا لاوقألا قبسي امك لاوقألا اهقبست لاعفألا نإف ىرخأ ةرابعبو ءىركف روصت

 حالصإللو :قطنم ريوثتللف ءهتاياهنو هتايادب ىف همكحي ماع قطنم نم ركف ىأل دب ال
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 ءىرذجلا رييغتلا قطنمف ءقطنم ىضاملا ىلإ ةدرللو ءقطنم ميدقلا ىلع ةظفاحمللو ؛قطنم

 ةددحم ةدنجأ ىف سكعنت ةيؤرلا هذهل ةجمربو ءةلماكتم ةيجيتارتسا ةيؤر ىضتقي ءالثم

 ىوقلا هذه نكت مل نإ اذهل ليبس الو ءبوغرملا رييغتلا ةدنجأ نفنتو ىضتقي امك رييغتلل
 نم كانهو قرفي ام نع ثيدحلاب اهيهلت نم الدب اهنيب عمجي ىذلاب لماك ىعو ىلع
 ماهوألا نم اضيأ كانه امك .ىوقلا هذه نيب طيري ىذلا ريثكلا ةيعوضوملا تاموقملا

 :ةيؤرلا تطل ةيضولا ةحسربلاو؛ةدهولا ةيؤرلا نإ اهن قوفي ىذلا ريكلا ةيراتلا

 ددعا نفك ىف اسلا تاذ وأ ىلع ةرياقلا ىوقلا بع و ي ىانلا :ىمراظتعلا نيطانلاو

 نأب نظلا ركنتست امك ةيخيرأتلا لحارملا قوف زفاقتلا ركنت رومأ اهعومجم ىف ىه رييفتلا
 .ةيغرلا كلف نع .نانطلا رينعتلاو ري ىف ةيغرتلا درت ر ىغا ا تارا

 اهدقن ىق نهذلل لامعإ نود نيرخآلا براجت لقن ىركفلا روصقلا رهاظم نيب نم

 نأ اقح بيرغلا نمو ءىركفلا لومخلل وأ براجتلا هذه ةيسدقب نظلل امإ ءاهصيحمتو

 مهلتست مل ؛ىسايسلا عقاولا ريظنتل اهيعاسم لك ىف .ةينادوسلا ةيطارقميدلا ىوقلا بلغأ
 ةيدنهلا ةيرجتلا ىهو الأ نادوسلا عقاول براجتلا برقأ اهنأب معزت ىتلا ةديحولا ةبرجتلا
 ,نويناملعلا هنم ديفيو ءنويسكراملا هنم ديفي نأ نكمي ىذلا ريثكلا ةبرجتلا كلت ىف ذإ

 ماظن راطإ ىف ةصاخ .ةسايسلا نييدت ةاعد هنم ديفي امك .نويلاربيللا هنم ديفيو

 تقولا تاذ ىف ةيددعتلل وعدن ؛مويلا امك مامزلا كلذ نم انللظ انآ الإ .ىددعت ىطارقميد

 نأ ىرصانلا هيف ديريو «ثعبلا» جهن ىلع اًيموق ىقبي نأ ىبرعلا ىموقلا هيف ديري ىذلا

 لظي نأ ىسكراملا هيف بيريو «ةلماعلا بعشلا ىوق فلاحت» جهن ىلع اًيرصان ىقبي
 ىددعتلا ماظنلا ةعيبط عم قفاوتت ال جهانم هذه لكو .نينيل ةقيرط ىلع اًيسكرام
 اًهئاش اًباطخ ةثيدحلا ىوقلل ىسايسلا باطخلا حبصأ نأ اًبيرغ نكي مل اذهلو :ىلاربيللا
 .رومألل ىجهنم بيترت نود ريبدتلا ىف ةباصإلل ليبس ال ذإ ءاًضقانتم

 ةيديلقتلا ىوقلاو ...ربوتكأ ديدج

 ىوقلا تعفادت ىذلا ديدجلا اذه ام ةريوتكأ هب تءاج ىذلا ديدجلا ام ءدعب نم :لأسن

71 



 ىوقلا هذهل انماهتا هنم مهفي ىرايعم موهفمب (20180881) «ةيديلقتلا» ريبعت مدختسن

 هذه اهيلع موقت ىتلا ةدعاقلل ىخيرأتلا ىفصولا ىنعملاب امنإو روطتلاو ثيدحلا ضفرب

 ؛ديدجتلا ةاعد هب ىدانتو ةقيلط ةيوفع ىف عراشلا هب ىدان ىذلا ديدجلا ام مث ءىوقلا

 ىلإ هب اوهتنا وأ تاراعشلا غضم دح دنع ءادنلاب اوفقو مهنأ الإ «مهثادن ىف نوقداص مهو

 دك ظارضلا ةواجت نمو ظارعصلا كلذت تسافر ةظيفنم

 اياضق ىلوأك ةينطولا ةدحولا ةيضق زاربإ وه ءانداقتعا ىف ءربوتكأ هب تءاج ام مهأ

 ةدنجأ ىف تايولوألا سأر ىلع بونجلا ةيضقب ىمسي ناك امل اهعضوب ةينادوسلا ةسايسلا

 رارقتسال ةحودنم ال نأب ءىرطف سحب ءربوتكأ لهأ كردأ دقو .ةينادوسلا ةسايسلا

 ىف نع امتحالا نالا تل لف لو ةداستما ءاتنل لاحم لو وسلا ىق ةضانسلا

 لح راعش لوحت كاردإلا كلذل ةجيتن .كلهملا كهنملا لكشملا كلذل لح داجيإ لبق هعوبر
 تالوادم ىف ىلجت تامسقلا حضاو جمانرب ىلإ هاوفألا هفذاقتت ءادن نم بونجلا ةلكشم

 ةطقن تحبصأ ىتلا رشع ىنثألا ةنجل جمانرب ىفو ءةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم تاررقمو

 ىلمعلا ىفيظولا ىوتسملا ىلعو ۱۹۷١. سرام ىف ابابأ سيدأ قافتا اهيلع زكترا ةيعجرم

 (ةيلخادلا ةرازو) ةيدايسلا تارازولا مهأ نم ةدحاو رمأ ءاليإ ىلع ربوتكأ ةداق مدقأ

 مل نيذلا بونجلا لهأ سوفن ىف ةقثلل اقيمعت وروبمأ تنملك ردتقملا ىرادإلا وه ىبونجل
 .ةيشماهلا تارازولا نم رثكأل .مهضعب تاردق مغر .مهلهؤي ام ىضاملا ىف مكحلا لهأ ري

 دوهعلا كلت ىف اهب تلموع ىتلا ةناهتسالل امنإو ءاهتعيبطب ءةيشماه تارازولا نكت ملو

 ثدحتن ىتلا لولحلاف ىأ ىلعو .تاناكمإو دراوم نم اهل تدرفأ اميف سكعني ناك امم

 اهرودو ةيلمعلا اهتيمهأب انيعو عمو ۱۹۷١ و ١510 ىماع ىف تعدتبا لولح یه اهنع

 لماشلا لحلا ىوتسم ىلإ ىقرت ال اهنأ الإ ءةلحرملا كلت ىف ةيروثلا اهتعيبطو لب ىباجيإلا

 .نادوسلاك ىئاسفيسف دلب ىف ىنطولا راهصنالا تالكشمل

 ةيلمعلا ةدنجألا ىف ىوصقلا ةيولوألا ربوتكأ ةروث اهتحنم ىتلا ةيضقلا ىه كلت

 ىف لثمت ىتلاو ربوتكأ ىف تريثأ ىتلا ىرخألا اياضقلا لاح امف ءةينادوسلا ةسايسلل

 رهاظم ىلع لاتتقا نم ىسايسلا عارصلاب لاقتنالا ىف نادوسلا لهأ ةبغر اهلمجم
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 زاهجلا ءانب.ةداعإل ةوعدلا اياضقلا كلت نم «مكحلا رهوج لوح فالخ ىلإ ةطلسلا

 لب ؛ىعامتجالاو ىفاقثلاو ىميلقإلا نيابتلا عقاو عم اقضاوت رثكأ حبصي ىتح ىرادإلا
 هيجوت ىنعمب ةيلمعلا ةسايسلا ىف ةيعامتجالا ةلادعلا ةيضق زاربإ اضيأ اهنمو ؛ىقبطلاو
 تلظ ىتلا ىوقلل ةبسنلاب ةصاخ ةلادعلا كلت قيقحت فدهتسي اهيجوت ىموقلا داصتقالا

 قبطنا ام رثكأ ءاذه قبطناو .نامزلا نم نرق فصن ىلع وبرت ةديدم ةرتف لاوط ةشمهم

 زيلاهد لخاد (اًيزمر ناك نإو) ىلعف دوجو مهل حبصأ نيذلا نيعرازملاو لامعلا ىلع

 ىف مهليثمت رصتقا نيذلاو) فيرلا لهأ ىلعو ؛نيضوفم نيلثمم ربع ةيربوتكألا ةطلسلا
 ذنم ةيميلقإلا تانايكلل لعافلا دوجولا نم مغرلا ىلع ؛نييبونجلا ىلع ربوتكأ ةموكح
 .(قرشلا ىف ةجبلا رمتؤم لثم تاينيسمخلا

 ةسايسلا تايبدأ اهفرعت مل ةغلب نوثدحتي ةيديلقتلا بازحألا لهآ أدب خيراتلا كلذ ذنم

 .ىعويشلا بزحلا ةصاخبو ءراسيلا لهآ تالوقم ىف ددرتت تناك نإو لبق نم ةينطولا
 لامعلا لمشتل ةيسايسلا ةكراشملا ةعقر عيسوتو ؛ةثيدحلا ىوقلا ليثمت اياضق كلذ لاثم
 ةرادإلا ناطلس نم دحلاب ىلبقلا ىسايسلا ذوفنلا صيلقتو ؛بابشلاو ءاسنلاو عارزلاو

 هذه نم ةدحاو لكلو ؛جاتنإلا تافالع ىف رظنلا ةداعإو «ىعارزلا حالصإلاو ةيلهألا

 نأ ىف بير الو .ممألا براجت ىف اهجذامنو .ةسايسلا مجاعم ىف اهانعم تاحالطصالا

 ال  اهنأشب ممألا براجتو ةفراعتملا اهيناعم قفو  نهنم ةدحاو ىأل ةحيحصلا ةمجرتلا
 ةيسايسلا ةيلاعفلا ىلاتلابو ةيداصتقالا ةدعاقلا تيتفت ىه ةدحاو ةجيتن ىلإ الإ دوقت

 ىتلا ةيداصتقالا تاراعشلا نأ امك .ةيميلقإ وأ ةيلبق وأ تناك ةيفئاط ةيديلقتلا ىوقلل

 نم دحلا ىلإ ةرشابم تداقل ءةيقطنملا اهتاياهن ىلإ سانلا اهب بهذ ول ءربوتكأ اهتعفر

 تلظ ىتلا ةقبطلا سفن ىهو ةطيسولا ةقبطلا ىوق نم ريبك عاطق حماطمو تازايتما

 بناج ىف ءىجي نأ نم هل دب ال فيرلا لهآ فاصنإف .ريوثتلا نكي مل نإ رييغتلاب ىدانت
 ةيسايسلا انتايبدأ ىف مهيمسن نم وأ نيمولظملا فاصنإو ءندملا لهأ باسح ىلع .هنم

 ىلإ نومتني ءالؤه رثكأو اًيبسن نيرسوملا باسح ىلع نوكي نأ نم هل دب ال نيقوحسملاب

 لهأ فاصنإ نأ امك هذه رييغتلا ىوق ءاهنم ردحنت وأ ءاهل ىمتنت ىتلا ةيزاوجربلا ةقبطلا
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 لهأ ىف ءرثؤت ام رشكأ ءرثؤت ةروصب ةورثلا عيزوت ةداعإ ءةرورضلاب ءىضتقي فارطألا
 نأب اننظ نأ الإ داصتقالل ةلكيهلا ةداعإ نع ثدحتن امدنع ءايشألا قطنم وه اذه ؛زكرملا

 .ءامسلا نم سانلا ىلع عقتس «ةكعك» كانه

 كلت نمضت تذخأ لب ءربوتكأ تاراعش ءاهعيمج ةيديلقتلا ةيسايسلا ىوقلا تنبت
 اهجمارب انفصو نإ اليتف بازحألا ملظن الو .ةثدحتسملا اهقيثاومو اهجمارب ىف تاراعشلا

 ثدحتن ىذلا ىنعملاب قيثاومو جمارب اهل فرعن ملو انامز اهبلق ىف انشع دقف ةثادحلاب
 ام ؛:نأشلا اذه ىف ىفك .ربوتكأ بقع هب ثدحتت اهسفن ىه تذخأ ىذلا ىنعملا وأ هنع

 ناك) :بتك امدنع بازحألا كلت تالاجر نم نيقومرملا دحأ بوجحم دمحأ دمحم هلاق

 نكت مل ذإ تاعقوتلا هذه قيقحت نع اهعيمج ترصقف .بازحألا نم اعقوتم ريثكلا ءىشلا
 لوق ذخأن ال نحف !ذه عمو .(*)(بزحلا ءاوهأل اقفو ةددحمو ةلصفم جمارب اهيدل

 نم ارفن اهفوفص نيب تفرع دق بازحألا كلت نأ كردن انأل هنهاوع ىلع اذه بوجحملا

 مكحلل نيتم ساسأو روطتلل ةنيكم ةدعاق ءانب ىف ركني ال اماهسإ اومهسأ لعفلا لهأ

 فلخ ىذلا ةزمح ىنغريم ركذلاب صخن كئلوأ لعفلا لهأ نم .نادوسلا ىف ميلسلا

 نازخ ءرانس نازخ ةيرهك :لقانملا دادتما :ناديم نم رثكأ ىف ةخماش تامارهأ

 ريوطت ءةيعارزلا ثاحبألا عيسوت ءةيوناثلا ىوتسم قوف ىنفلا ميلعتلا ريوطت ءصريصرلا

 ثدحتن ىذلا نأ ديب .ةعارزلا ةرازوب امهئاشنإ لب نيتاسبلا ةحالفو ةيعارزلا ةسدنهلا

 ةيؤرب ىدهتست ىتلا ةلماكتملا ةيبزحلا جماربلا امنإو ةيدرفلا تازجنملا وه سيل انه هنع

 ةردقلا حبصت ثيحب اهنيعب ةيسايس ةعومجم اهذيفنتب مزتلتو ديعب قفأ تاذ ةيجيتارتسا

 ىف حاجنلا حبصي امك «بزحلا تادايق نيب ىرابتلا عوضوم ىه جماربلا هذه ذيفنت ىلع

 .بزحلا كلذ ءادأ ىلع نوبخانلا هب مكحي ىذلا رايعملا وه اهقيقحت

 ىدهملا قداصلا ديسلا هدعأ ىذلا لماكتملا جمانربلا ىلإ ريشن لاثملا ليبس ىلعو

 ثدحتو ءنيمأتلاو ىفرصملا ماظنلا ميمأت نع جمانربلا كلذ ثدحت .ةمألا بزح ءهبزحل

 .7١ا/ص .نازيملا ىف ةيطارقميدلا (»)
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 روصق نم مغرلا ىلعو ؛بونجلا ةيضقو ميلعتلاو ةييرتلا نع ثدحتو ءةراجتلا ةئدوس نع

 ناك هنإف تالكشملا ضعب قامعأل دافنلا نع  نامزلا كلذ جمارب نأش  جمانربلا كلذ

 .بازحألا ىلع ةيربوتكألا حورلا اهتضرف ةديدج ةرهاظ لثمي

 :ديدجلا نيميلا لهأو ...ةيربوتكألا ,ةدنجألا

 سفانتيلف كلذ ىفو .ةسايسلا بلو مكحلا رهوج هيمسن ام وه جمانربلا اذه لثم
 :؛ثدحملا كاذ نع ىديلقتلا ىسايسلا نأشلا اذه ىف فلتخي ال .مهل ىغبني وأ نوسفاقتملا

 لبق ةسايسلا لهأ نم اضعب نأ ركذنو .ىناملعلا كاذ نع ىنيدلا ىسايسلا فلتخيال امك

 نادوسلا ىف ىلاربيللا ىطارقميدلا مكحلا ءادهتسا ةرورض نع نوثدحتي اوناك ريوتكأ
 راجفنا ةادغ راعشلا اذهب ةيلاع عفترت تذخأ ةديدج اتاوصأ نأ الإ فينحلا نيدلا ماكحأب

 ريثك اهرطؤي ناك سمألا ةوعد نأ وه قرافلا .(ريبك قراف وهو) دحاو قراف عمو ءربوتكأ

 وأ «نوملسملا ناوخإلا» ديدحتلا هجو ىلع وهو  ديدجلا نيميلا ةوعد امأ حماستلا نم

 رسق ىف اًديعب اًبهذم تبهذ ءاولغ ةيادبلا ذنم اهتباش دعب اميف ىمالسإلا قاثيملا ةهبج
 اوكسمتسي مل «نيملسملا ناوخإلا» نأب نظي ءرملا داكيو .نيدلل ةنيعم ةيؤر ىلع سانلا
 مساب نييسايسلا مهموصخ باهرإل اًريربت امنإو مهتيعورشملا اتابثإ ةينيدلا ةيعجرملاب
 امم رثكأ مهرامضإ ىه ىلوألا ,نيتيبرغ نيترهاظب ددجلا «نويمالسإلا» زيمت ذإ نيدلا
 ىه ةيناثلاو .اهلك نكي مل نإ اياضقلا رثكأ ىف مهققاوم حجرأت هنع حصفأ امم نونلعي

 ىف ةينارصعلا ريذجت ىلإ فدهي ىمالسإ ديدجت ةاعد مهنأب مهمعز نم مغرلا ىلع «مهنأ

 نود ىنادوسلا ىديلقتلا مالسإلا نم ةهئاش اخسن رمألا ةياهن ىف اوحبصأ «ىنيدلا تبنملا
 .ةرسايملاو ةحماسملا :نويديلقتلا هب زيمت ام مهأ اوكلمي نأ

 ريشبتلا نم ةينيدلا ةوعدلاب لاقتنالا نع «نوددجملا» زجع ةيركفلا ةيحانلا نمف

 «ةيلوصألا» كلتل نيبستنملا بلغأ دنع نعي مل «هللا عرش» ف ؛ىلمعلا قيبطتلا ىلإ ىربنملا

 بيجحتو مهاحلل لاجرلا قالطإ لثم  ىعامتجالا ىوتسملا ىلع  ةيرهظملا موسرلا ريغ

 .دودحلا تابجومو رئابكلا راكنتسا ريغ ىقلخلا ىوتسملا ىلع نعي ملو ءنههوجول ءاسنلا

 .ةيدبعلا ضئارفلا ىف سوسحملا ىرهاظلا لكشلا ريغ :نيدتلا ىوتسم ىلع ؛نعي مل امك
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 نع نوثدحتي اوكفنا ام كلذ عمو فينحلا نيدلا ميلاعت مهف ىف مهاراصق وه اذه ناك

 ىلع :نيناحتما ىف «ناوخإلا» طقس اذهب .ةرصاعملا ةفاقثلل ىراضح ليدبك مالسإلا

 دض ىعبط لعف در ءهنابسحب ثارتلا ىف ثدحتسملا ليضأتل ةوعدلا ةيعورشم نم مغرلا

 لوألا مهطوقس ءةينودلاب روعش نم امهبحصي امو ريغلا ىف ىئاقلتلا نابوذلا وأ بيرفتلا

 نأ نكمي ال ىفاقث بالتسا ةلاحك بيرغتلا ةرهاظ نم:ئطاخلا بارتقالا اذه ىف ناك

 رصعلا ةراضحل لماكلا ضفرلا ال ثوروملاو دفاولا نيب ىركفلا حقالتلا ربع الإ جلاعت

 جورخلا اهيلع انضرفو .ءانفلا انسفنأ ىلع انبتك دق اننإ ىنعي ضفرلا كلذ نأل .ةيخيرأتلا

 رييفغتلل ةديعب قافآ ىأ راصبتسا نع اندعقي امم ةرصاعملا ةراضحلا نع ةيعاوط

 اهتنادإ لك عم «ةديدجلا ةضفارلا» نأ ىلوألا ةطقسلا هذه نم قمعو .ىعامتجالا

 هذه تاعونصم لك ىف ةبيرغ ةهارشب سفنلا قرغتست تلظ ؛هتراضحو برفغلل ةيظفللا

 نادقف نع الإ ربعي ال لوتخ كلسم اذه ءاهنم ىديدبتلا ىكالهتسالا ةصالخ :ةراضحلا

 .هلهأ بذكي ال دئارلاف ءنيدئارلا نأش وه اذه سيلو :ةيركفلا ةنامألا

 ةدهولا نم نيدلا لاشتنا نع «نييلوصألا» ل ىركفلا زجعلا ىهف ةيناثلا ةطقسلا امأ

 موسر ىلإ هرمأ ىهتنا ىتح ةيمالسإلا ةلودلا طاطحنا روصع ذنم اهيف ىدرت ىتلا

 ىقيقحلا لصفلا ىلإ داق امم رصعلا نيبو اهنيب ةلص ال ةينيد ةسسؤمو تونهكو رهاظمو

 نادوسلا لها مجم ةرقلا ةه نم نالا قيصنلا مااا ءار: دلا نذل ن

 :مالسالل ةبوسنملا ةيعامتجالا ميقلا وأ ةينيدلا رهاظملا كلت ضعب ىلإ ةدوعلا ىلع انالمح

 الإ باهرإلا امو ؛ىركفلا باهرإلا ربع لب فالسألا لعفي ناك امك ريونتلاو ريشبتلا ربع ال

 ىتلا ةايحلاف .عدبملا داهتجالا نع مهزجع ىأ «مهتروع «نويلوصألا» هب رتسي ءادر

 برش اهلك الو ,ةاكزو مايصو ةالص اهلك تسيل اهنم أزجتي ال ءزج نيدلا نأ نوبسحي

 ةيمالسإلا ةاعد هب حملي ناك ام ىلإ عمتست نأ كل ضيق نإف اذه عمو .نوجمو فصقو

 هلك مالسإلا خيرات نأكو) رهازلا مالسإلا دوهع ىلإ ةدوعلا لوح ثيدح نم ةديدجلا

 سفنألا ىف صقنب انالتبا ىتح انيلع ريدقلا ىلعلا بضغ لوح نوددري ام وأ .(راهدزا

 نأ بسحت (هللا رماوأل قلخلا نايصعل ىزعت اهلك نادوسلا تامزأ نأكو) تارمثلا لاومألاو
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 بونج ىف برحلا نأب عطقنو .هيف شيعن ىذلا كلذ ريغ ملاع ىف نوشيعي موقلا ءالؤه
 انيلع هللا بضغل ةجيتن دقتت مل اهران ءافطإل ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم ىعس ىتلا رطقلا

 وأ رطقلا ىبونج ىف مونلا ضرم ءارشتسا نأ ملعنو .انيديأب اهانعنص تاسايسل امنإو

 جاتن وه امنإو «هدابعل دابعلا بر نم اباقع نكي مل قرزألا لينلا فارطأ ىف رازالكلا

 لهأ دهج اهل هجتي نأ بجي ىتلا رومألا ىه هذه ءةيعامتجاو ةيداصتقا فورظل رشابم
 نم ةدحاو ةيأل لحلا نأب ىعدي نأ دحأ كلمي الو «مكحلا ىف نيعماطلا دهجو ةسايسلا
 :ناهيشلا ماوو ال درخلا نيدرتلا ىك وأ فاعلا لاف تكلا ضيم اناتضقلا هذه

 14 د نيرشعلاو ىداحلا ىف نادوسلا لهأ هاجرتي ناك ىذلا وه اذه لك

 ةماقإل وعدي ىبارتلا نسح روتكدلا ةمدقملا ىف مهعم جرخو .تافرطلا ىلإ اوجرخ امدنع

 ملسلا ىلإ نوحناج مهو كاذموي تاقرطلا ىلإ نادوسلا لهأ جرخ .ضرألا ىلع هللا ةلود

 نأ دعب نم نادوسلا ةلزع ءاهنإب نوداني اوجرخو ءروردلا برحلا مهتكهنأ نأ دعب نم

 لحناو هؤانب ضقانت اًماظن نونيدي اوجرخو «ضيرملا ايقيرفإ لجر» هتراق ىف ىمسي حبصأ

 اوقحلي اميكل ناكملاو نامزلا زجاوح قوف مهب ودعي ديدج ماظن ةماقإ ىف نولمؤيو هماربإ

 ىلو اهراتخي ةيدصق تاسايسبالإ حماطملا هذه لك قيقحتل ليبس الو .ةيناسنإلا بكرب

 ةينايسلا ةدارالاب ةيرهدلا انكر امه ىف هيت اهوهباذهو نا اها رضا رغألا
 ةنعنع لح ىلع نيعت ال ىتلاو ةيمويلا مهتايح ىف سانلا اياضق وه تاسايسلا هذه طانمو
 هللا بجوأ ام ىه هللا تامزعف .هللا تامزعب سانلا ريكذت اهجالع ىف ديفي وأ ثيداحألا

 ىلع ىملعلا لابقإلا نع ىنغيال امك .اطيسو مهنيبو هنيب لعجي نأ نود هدابع ىلع

 امنإو :نينمؤملا عفنت ىتلا ىركذلا باب نم ال ءرهازلا ىضاملا راثآ راكذتسا اهتجلاعم

 ببسب ميدقلا كلذل تمي ال شيعم عقاو ىلع نمزلا هيلع ىفع ميدق طاقسإل ةلواحمك
 .ىناكملاو ىنامزلا هئاضف ىفو ىخيراتلا هراطإ ىف ميدقلا كلذ حلص نإو ىتح

 مكحلارهوجو ىربوتكألاراسيلا

 اشدحت امك ربوتكأ ىف ديدجتلا اياضق نم ةيديلقتلا ىوقلل غوارملا فقوملا نع اثدحت

 ,ربوتكأ دعب ديدج ىمالسإ عمتجم ءانب نم ةموعزملا «ةيلوصألا» فقوم نع رثكأ ليصفتب
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 لثم تاريبعت ةيسايسلا انتايبدأ ىف مدختسن ام اًريثكو ؟ةلابقلاب «راسيلا ىوق» لاح امف

 ىف قبطن نحنو ةيمدقتلا ىوقلا وأ ,ةيطارقميدلا ةينطولا ىوقلا وأ ةثيدحلا ىوقلا

 ءىعوضوملا مكحلا نم رثكأ ىتاذلا رابتعالا اهيف دوسي ةيجولويديإ ةيميق ريياعم اهديدحت

 لطابلاو ءانيح لهاجلا مادختسالاب ترهع اهنأل تاريبعتلا هذه مادختسا نم لفجأ اذهلو

 هجوتل ةفص ىه الثم ءةيطارقميدلا تناك نإ نيبتسي ءرملا دعي مل ىتح نايحألا رثكأ ىف

 عزوي نم اهعزوي ةيوباب ةآرب ىه مأ «هطباوض هل ىسايس فقومل تعنو .هملاعم هل ىركف

 اذخف اذه راسيلا ناك نإ كردي ناسنإلا دعي مل امك «عزوي نأ ءاش ىتمو ؛عزوي نم ىلع

 هتفقو فقوم لضفب كئانبأل اقح حبصي اثرإ وأ ءىلالسلا رادحنالاب اهيلإ بستنت ةليبق ىف
 .97١؟5 رياربف ىف رئاثلا كدج ةفقو وأ ١554 ربوتكأ ىف

 ةعيبطو خيراتلا ميوقتل ةيعوضوملا ةيملعلا ريباعملاو ةيجيتارتسالا ةيؤرلا بايغ ىفو
 ىلع موقت ؛معألا بلاغلا ىف .ةيسايسلا فقاوملا ىلع ماكحألا تحبصأ ةيعامتجالا ىوقلا

 قفو حابص لك لدبتت اهنأشب ماكحألا لعج امم ناثدحلا ئراوطل عضختو ىتاذلا عابطنالا

 ىسايسلا دقنلا ىلختي نأ ءىش ىف ملعلا نم سيلو ءرباعلا ىكيتكتلا نزاوتلا تايضتقم

 ماكحألا نأل عابطنالا ىلع موقت ماكحأ ىلإ عزنيل ىعوضوملا ليلحتلا ةيجهنم نع

 روصت نم نادجولا ىف عبطني ام لك نأش قطنملا ىفاجت ماكحأ ءةرورضلاب ءةيعابطنالا

 ءةينادجولا سيساحألا نع لالقتسالا لك ةلقتسم ريياعمب اًيدهتسم لقعلا هب لوقي نأ نود

 ىتاذلا اهيف طلتخي ىتلا ةروصلاب ثادحألا ةنصخش وه ةيعابطنالل رخآلا هجولا نأ امك

 هذه مادعنالو ؛براجتلل ىعوضوملا ىدقنلا ريكفتلل لماك بايغ ىلإ ىدأ امم «,ىعوضوملاب

 ةماركلاب اًريبك اطابترا دقنلا كلذ ىلع لعفلا درو براجتلا دقن طبترا ةيعوضوملا
 افيدر تاعامجلاو دارفألا ءادأ وأ بازحألا تاسراممل دقنلا ىحضي امدنعو .ةيصخشلا

 مهماكحأ ىف رظنلا ةداعإ نم رابكتسالا ىلإ نيريثكلاب رمألا ىهتني ةءاسإلاو فذقلل
 .مثإلاب ةزعلا الإ كلذ امو ةعجارملا مزلتست ىتلا مهفقاوم ةعجارمو ةئطاخلا

 ىوذ ةردقب اغلاب اًررض ةقيقحلل ىجولويديألا لازتخالا رضأ رخآلا بناجلا نمو
 انثو تايرظنلا تحبصأ امدنع ةصاخو .ريفتملا عقاولا عم لعافتلا ىلع ةيداحألا ةرظنلا
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 .نايدألاك ةيدمص اًماكحأ ةسايسلا ىف نأ ءرملا ضرتفي نأ ءىش ىف ملعلا نم سيلو .دبعي

 نإ .ةقلطم اًماكحأ ةيعامتجالا مولعلا ىف نأ ءرملا ضرتفي نأ ءىش ىف لقعلا نم سيل امك

 ضرعتتو «بيرجت نم ةيعامتجالا مولعلا هل عضخت ام لكل عضخي ىعامتجا ملع ةسايسلا
 ةيرظنلا تاضارتفالا بحصي نأ نم دب الف اذهلو تاريغتم نم عمتجملا هل ضرعتي ام لكل

 ةقلطم اًماكحأ كانه نأ دحأ ضرتفي نأ بيرغلا نمو .نقيتلا مدع نم ءىش اًمود هنأشب

 ”ريغ درجملا جلاعت ىتلا ةتحبلا مولعلا هيف ككشت ىذلا تقولا ىف ةيعامتجالا مولعلا ىف

 نإو ىتح قلطملا ىلإ ةروريصلا ةيناكمإ ىف (ةمارص مولعلا رثكأ) تايضايرلاك سوسحملا

 .(*ةروريصلا كلت ةيناكمإب ةيرظنلا ةيحانلا نم «تلبق

 رومأ جلاعت ىتلا ةيعامتجالا.مولعلا لاجم ىف ةقلطم اًماكحأ كانه نأب نظلا نإ

 ءايشألا عئابط فلاخي نظ نامزلا ىداوع عم بلقتيو :ناثدحلاب رثأتي نئاك وهو ناسنإلا
 ىلع ةيعامتجالا مولعلا ىلإ هقيرط تباثلا نيقيلا اذه دجو دقف كلذ عمو .ليلد هدنسيالو

 رثكأو .دبعي انثو انلق امك .اهنم اولعجو ةيرهدلا ةيسايسلا تايرظنلا قيبطتل اوعس نم دي

 ذإ ةيموقلا «تايرظنلا هبش»و ةيجولومزوكلا تايرظنلل نيبستنملا دنع اذه نوكيام

 لطظايلا افا أل ةيمدقتم امرت ةئرظنلا تاقتا كلت نع ةلوقتلا ىهوصتلا تكدصأ

 هسفن ىسايسلا ركفلاب هجوتلا اذه لثم ىهتني نأ ىهدبو .اهفلخ نم الو اهيدي نيب نم

 .,باطقأو ءخايشأ اهل ةديدج ةيفوص قرط ىلإ ةيسايسلا بهاذملاب ىهتني امك ءرجحتلا ىلإ
 لا ةلكا تناك انآ ويش نه تتداخل نو ةر دعب نيف ف تاطرغ تو لا دنا
 ةيموقلا ةقيرطلاو ءةيرصانلا ةقيرطلاو ؛:ةيسكراملا ةقيرطلا كانهف .نوديرملا اهيلإ بستني

 دالب ىف ةسايسلا ءايبنأ متاخ ةقيرط كانه مث «مأشأ نمو اتو یا

 .ةثلاثلا ةيرظنلاب اهنومسي ىتلاو برعلا

 ةروريصلا ةرهاظ ىلإ صاخ هجوب انه ريشنو .نقيتلا مدع ةيرظنب فرعي ام ىلإ نييضايرلا كشلا اذه داق (*)

 نزولا مادعنا اهيف ضرتفي ىتلا ةلاحلا ىأ «مكلا اكيناكيم ءاملع اهب لوقي امبسح قلطملا رفصلا ىلإ

 ةلاحلا ىرخأ ةرابعب وأ ؛نوكسلا عم ةكرحلا ءةظحللا سفن ىف ءاهيف قفاوتت ىتلا ةروصلاب مجحلاو طغضلاو

 قلطملا ىلإ ةروريصلا ةيناكمإ ىف كشلا لمح دقو .تقولا تاذ ىف اكرحتمو اًتباث ءىشلا اهيف نوكي ىتلا
 ةفورعملا هتيرظنب ءنرقلا اذه نم لوألا فصتلا ىف «سانلا ىلع جورخلل جربنسياه رنريش ىناملألا ىئايزيفلا

 . ۱۹۳۲ ماع ىف لیون ةزئاج ىلع اهب زاح ىتلاو (principle of incertainty) نقيتلا مدع أديم مساب
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 وأ ةيطارقميدلا وأ ةثيدحلا ىوقلا نإف ءالؤه داقتعالا لهأ رمأ نم ناك امهمو

 ىلإ ىمتنت ىتلا ةعومجملا كلت ةطاسبب ىه نادوسلا ىف اهنع ثدحتن ىتلا ةيراسيلا
 ةيقبطلا اهحلاصمو .ةيرهدلا اهيراجتو ءاهميلعت اهيلع متحي ىتلاو ةطيسولا ةقبطلا

 هراطإ ىف اهتاذ ققحت ديدج ىرصع عمتجم ءانبل ىعسلا ةيلبقتسملا اهحماطمو «ةينآلا

 براجت نم هتدهش وأ هتربخام قفوو ..ءاصقتسالاو ةساردلا ىف جهانم نم هتملعت ام قفو

 ةحيرشلا هذه ىلع نادوسلا روطتل ةنهارلا ةلحرملا تضرف دقو .اهلوح نم ملاعلا ىف

 مكحب ىددعلا اهنزو نم ريثكب ربكأ اًرود بعلت نأ ء:ةمكاحلا اهتبخن ةصاخبو ءةيعامتجالا

 هيف طبتختو .ةينالقعلا هيلع ىصعتست ىودب عمتجم ىف ثيدحلا عاطقلا ىلع اهترطيس
 هتمجرت ىأ ربوتكأ ىف عراشلا ءادن ةنلقعل ةثيدحلا ةبخنلا هذه هتعنص ىذلا امف .ميقلا

 ثدحتن ىتلا جماربلاو هلك عمتجملا ةنلقع كنع عد ؛قيبطتلل ةحلاص جمارب ىلإ اًينالقع

 :عمتجملل ةيويحلا ءايميكلا رابتعالا ىف تذخأ اهنأل قيبطتلل حلصت ىتلا كلت ىه اهنع

 ىلع ىناسنإ عمتجم ىأ رسقل ليبس ال ذإ ؛عمتجملا كلذل ةيباعيتسالا ةقاطلا اذهب ىنعنو

 .ةفاطلا كلت هل عستت ام دودح ىف الإ ةديدج ةيعامتجا لكايه ىأ وأ ةركف ةيأ لوبق

 ربوتكأ تاراعش لوح ىرظنلا لدجلاب لاقتنالل ةثيدحلا ىوقلا هتعنص ىذلا ام «لأسن

 سامحلاب متي الو ءةبيطلا اياونلاب متي ال ىعامتجالا لوحتلاف ؟ىلمع ىعامتجا راوح ىلإ
 اياضقلا ىلع بابكنالاب متي ال امك اًمامت ,تاقرطلا ىف رداهلا داعرإلاب متيالو ؛ىغاطلا

 ىف روذج نهارللف ؛اهيلع بترتيس امل فارشتسا نودو اهقبس ام لك نع ةلوزعم ةينآلا
 قلا ىلع ىوقلا هذه ةه يذلا ف ل لا كف نياكفنا راجو ياا

 ىلحملا) ةمكارتملا ةيرجتلاو ةفرعملا ىلع ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهماكحأ ءانبل ىرظنلا
 تسسأ ىذلا ريفلا عقاول ميلس ليلحت نود ريغلا براجت لقن نم الدب (ىجراخلاو اهنم

 ىفو ءةماع ةروصب ءةمكارتملا فراعملا ماهلتسال اضيأ هتعنص ىذلا امو ؟ماكحألا كلت هيلع

 ةيمويلا ةفرمملا ىلع اهئانب نم الدب .ىربكلا تايجيتارتسالاو ةيلكلا تاسايسلا مسر
 ىف تدافأ نإو ءةلذتبملا ةفرعملاف ؟ىبيرجتلا ىمويلا لعفلا نم ةدمتسملا ةفرعملا ىأ ةلذتبملا

 .ةيجيتارتسالا ةرظنلا وأ ةديعبلا ةيؤرلا ةرولب ىلع نيعت ال اهنأ الإ .كيتكتلا

80 



 «ةبعللا , ماكحأو ةيطارقميدلا

 ةدحولا ةيضقب لاقتنالا ىلإ اودمع دق ربوتكأ راصنأ نأ فيك ىلإ ليلق ذنم انحملأ

 ةجمربلا روط ىلإ لوقلاو راعشلا روط نم بونجلا ةلكشمب ىمسي ناك ام وأ ةينطولا

 ىلمعلا ىربوتكألا زاجنإلا وه رمتؤملا كلذ ناكو :ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم ىف لعفلابو

 اذه ىلع .ربوتكأ اهتعفر ىتلا ىرخألا تايارلاب قحل امع لؤاستلا ىلع لمحي امم ديحولا
 امم ءىرخألا ولت ةدحاولا تسكن دق تايارلا كلت نأب - نارسح وهو - ءرملا بجي لاؤسلا

 فارتعالا نم برهم الو «عوجف طابحإ اهعبت ءاركن ةميزه ةثيدحلا ىوقلا ةميزه ىلإ ىدأ

 ىتلا اياضقلا ىلع لابقإلا نع ةثيدحلا ىوقلا زجعل اًيعيبط اًجاتن تناك ةميزهلا كلت نأب

 وأ .ءاوهلا ىف ةقلعم تاءادن ربوتكأ عماطم حبصت نأ ىلإ داق امم اًجهنمم ًالابقإ تحرط

 ىلإ تاءادنلا ةمجرت ىف قافخإلا كلذ نم ىهدأ .ءارعشلاو ةادحلا اهب ىنغتي ةيصع ىنم

 ريخست وهو الأ اهنم ىندأ وه ام قيقحت ىلع رادتقالا مدع قيبطتلل ةحلاص ةيلمع جمارب

 ةينادوسلا ةسايسلا اياضق لوح ىخيرات ضارت قيقحتل كاذموي مراعلا ىروشلا دملا

 امهب تلبق نافده امهالكو ءةثيدحلا ىوقلا ليثمتو .مكحلا ةيزكرم ال كلذ نمو ءةيروحملا

 دعب طقف سيل ءدعب اميف ؛ترزآت ىتلا ىسأآملا لعلو .ربوتكأ ةضافتنا ةادغ ةيديلقتلا ىوقلا

 انبهذ ام دكؤي ليربإ ةضافتنا بقع لب (ىنادوسلا بارتلا) تحت ربوتكأ تاراعش تيروو نأ

 .رييغتلا ىوق دنع ىئادألا زجعلا لوح هيلإ

 ىتلا رييفتلا ةدنجأل ةيركفلا ةرولبلا نع اهروصقل طقف ةثيدحلا ىوقلا نالذخ يجي مل

 رييغتلا ىوق باعيتسال لثمألا ىميظنتلا راطإلا قلخ نع اهزجعل اضيأ لب ربوتكأ اهتحرط

 ةبعل ىهو الأ ءالوح اهل كلمت ال ةكهنم ةيسايس ةبعل ىف ىوقلا هذه سامفنال داق امم
 انهتروسم اهن كورلا [ىلضأب ةيورجقلا نه اه نحت الو ةيتاريسللا ةيودعتلا

 ىنادوس (صولاج) ىلع تقصلا ةيجراخ ةيرصع (ةرشق) نادوسلا اهفرع ىتلا ةخيسملا

 نم اهموصخ لزانت ةثيدحلا ىوقلا تذخأ .ةرهم نونايط هيف مهيديأ لمعأ نيتم

 ىفو .هب ىمرلا ىف ةراهم رثكأ مه حالسبو .اهلاطبأ مه برح ىف نييديلقتلا نييسايسلا

 نولدبي نويديلقتلا ءالؤه لظ ةبعل ىفو لب ءاهتيقاوم نوددحي اًمود اوناك نيذلا مه كراعم
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 ىف ىفرظلا اهراصتنا عم ءاهسفن ةيديلقتلا ىوقلا هذه .اوءاش فيكو اوءاش ىتم اهماكحأ

 عيطتست نل اهنأل فاطملا ةياهن ىف ةرساخ نوكتس اهنأب كردت مل ءةكهنملا ةبعللا كلت

 نع ىلكشلا ىفرظلا رصنلاب ىهلتلا ةثيدحلا ىوقلا تأرمتسا اذكهو .خيراتلا ةلجع فاقيإ

 فرظلاب ةيديلقتلا ىوقلا تهلت نيح ىف .ىخيراتلا راصتنالا لجأ نم لاضنلا ةلصاوم

 لك نيب ةيخيرأت ةحلاصم قيقحتل ىعسلا نع ةموعزملا ةيددعتلا تاروانم لالخ نم ىنآلا

 مهيركسع :مهيفيرو مهيرضح .مهماسم ريغو مهملسم ءمهبونجو مهلامش ءنادوسلا لهأ

 .مهتيدحو مهميدق ؛:مهيددمو

 مهيمارم نم ىندألا دحلا قيقحت ىف نوثدحملا حلفي ال نأ هذه لاحلاو .ىعيبطلا نم

 رئاود ربع ةطلسلا ىف ةثيدحلا ىوقلا كارشإب موهوملا مهراصتنا نم مغرلا ىلع

 راثئنسالا ىف نويديلقتلا حجني مل امك ءىعويشلا بزحلا ةيعرشب فارتعالا وأ نيجيرخلا

 ناكرألا ديطو مكح ةماقإ ىف امهالك لشف .ةيباختنالا مهتاراصتنا مغر ةطلسلا كلتب

 هوجو ىف عونتلا طقف ضرتفت ال ةقحلا ةيلاربيللا نأل ىددعت ىلاربيل ماظن لظ تحت

 تبثأ دقو ءاهيلإ لوصولا لئاسو ىفو ةقيقحلا هوجو ىف اضيأ لب ؛ةيسايسلا ةكراشملا

 ئدابملا هذه ىلع حالطصا نود ىسايس رارقتسا ىأل لاجم ال نأ ىنادوسلا عقاولا

 تناك نإ ةصاخ ةقيقحلا كلمي ىذلا وه هدحو هنأب نطاوم ىأ بسحيال ىتح ةيساسألا

 لوقلا بحاص هنأب ناث نطاوم نظي.وأ ؛دوجولاو نايكلا اياضقب ةقلعتم ةقيقحلا كلت

 بسحي ىذلا ماظنلا نأ ىف كش الو .هجتي فيكو ءنادوسلا هجتي نأ بجي نيأ ىف لصفلا

 نأب ؛هيجوتلاو ركفلا ىف ريثأتلا زكارم وأ ةطلسلا عقاوم ىف اوناك ءهيف دقعلاو لحلا لهآ

 ىعديوأ ءايندلا ةايحلا هذه ىف سانلا رومأب قلعتي ام لك ىف ةقيقحلل ادحاو اهجو كانه

 مهسفنأ اوبسن ؛ةقيقحلا ىلإ ذفانلا ديحولا جهنملا نوكلمي نيذلا مهدحو مهنأب هتندس

 ةيددعتلا ةيطارقميدلا نع نوكي ام دعبأ ماظن وه ءنيدلا ىلإ اهوبسن مأ ةيملعلل

 .ةيلاربيللا

 فيكو تءاش ىتم ةيلاربيللا «ةبعل» ماكحأل ةيديلقتلا ىوقلا ليدبتل رهابلا لاثملا نإ

 ىف كش الو ناملربلا نم نيبختنملا هباون درطو ىعويشلا بزحلا لحب اهرارق وه تءاش
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 دنع ىهتنتو أدبت ةيسايس ةبعل ةيلارييللا نأب اونظ دق ةالسملا ةاسأملا كلت لاطبأ نأ

 ام اهب نورقي ىتلا ةيلآلا ةيبلغألاو ءىرودلا عارتقالا ىف لثمتي ىذلا ىئارجإلا اهبناج

 نم مهل ةضهانملا ىوقلا ءاغلإ دح ىلإ كلت مهتئيشم تبهذ نإو ىتح اوءاش ىنأو نوءاشي

 وهو الأ ةيلاربيللا هب لوقت ىذلا ديحولا بولسألا قيرط نع ال «ةيسايسلا ةطراخلا

 ثدحتن انأب لوقلا رركنو .عارتقالا قودنص هب لاق امم مغرلا ىلع لب عارتفالا قودنص

 رودي هنأ الإ ةيددعتلا ةيلاربيللاب هلهأ هتعني ماظن لظ ىف ةيسايسلا ةسرامملا نع انه

 ' ئلإ الإ دوقي ال (ةبعل ىأ) ةبعللا ماكحأ ىلع نيبعاللا جورخ نأب «ةبيعللا» ءالؤه دلخب

 امك اًمامت ؛ةيسايسلا انفراعم هيلع انلدت ام وه اذه .ةبعللا (ةشكرف) ىه ةدحاو ةجيتن

 مورحملا فقي ىذلا (*!ىروفادلا) نم اًءدب (اهتيدودحم ىلع) (ةيوركلا) انفراعم هيلع لدت

 نأ اقح نزحملا نمو (اهيف ىسفأ اي اهيف انأ اي ) :لوقيو ةبلحلا بلق ىف هيف بعللا نم

 انبراجت نم طقف سيلو ىسايسلا انثارت نم أزجتي ال اًءزج (وسفلا) اذه حيصي
 .(ةيوركلا)

 ىهو اهماكحأل ناعذإلاو ةهئاشلا ةيلاربيللا هذهل اهلوبق وه ةثيدحلا ىوقلا أطخ ناك

 مكح نم ماوعأ ةتس دعب ةماعلا ةيندملا تايرحلل ديدج رجف لالطإب سفنلا ىزعت

 قحو «بازحألا نيوكت قح نم رثكأ ىنعت ال هذه ةيلاربيللا نأكو ؛ةيركسعلا ةيكراغيلوألا

 اوقش دق نادوسلا لهآ نأب نظي نأ ثبعلا نمو ؛تارهاظتلا رييست قحو فحصلا رادصإ

 اهفرعي امك ةيلاربيللا مارتحيال اًيركسع اًماظن ناك هنأل دوبع ماظن ىلع ةعاطلا اصع

 دوبع ماظن ةيراحم ىف نادوسلا لهأ عفاود هذه تناك نإف ؛اهيلإ نونكارلاو اهب نوعلوملا

 ١108 ربمفون نم رشع عباسلا ذنم ماظنلا كلذ هجو ىف اوبهو مهحامر اوعرش ألف

 ىتلا ةيديلقتلا ىوقلا نأب لئاق لوقي نأ اضيأ ثبعلا نمو .مكحلا ىلع ىلوتسا امدنع
 ةيلاربيللا ىف طرفملا اهبحل اذه تلعف دق رداهلا ربوتكأ راجفنا ءارو ةثهال تعفدنا

 تعتشا نه ةملكلا للو ةددحم طباخ نود مدقلا ةرك بعل: ىلع ةيثادوسلا ءاخألا ىف ةيبضلا'ةقلظي مننا (6)
 .هردص ىف صخشلا عفد ىأ اًرفد رفد نم
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 ةكرحل نيديؤملا لوأ ناك امل اهلاح وه اذه ناك نإف ؛ةييحرلا اهتايرحو .ةددعتملا اهبازحأب
 .(*)ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ايعار ءناليلجلا ناديسلا امه (ةكرابملا) دوبع

 وأ شيجلا مامأ نبجل نكت مل دوبع بالقنال نادوسلا ىف مكحلا لهأ ةناكتسا نإ

 نكي مل اهسفن ةيطارقميدلاب ناميإلا نأل ءاًساسأ :تناك امنإو ةيطارقميدلا نع فوزع
 مكحل اًيرصع اًهجو نوكت نأ ودعت ال ةينادوسلا ةيطارقميدلاف ءىشماه ناميإ نم رثكأ

 ىمتني ىتلا بازحألا نأ ناك امامت (ىدلب صولاج ىلع بوط ةرشق) هانيمس ام وأ ىديلقت

 .ةيديلقت ةيعامتجا لكايهل ةيرصع تاهجاو نم رثكأ نكت مل نويطارقميدلا كئلوآ اهيلإ

 ايقصت امدنع لكايملا كلت ىلع ايديه ا اه ردا ال انآ لوقت ىرتخ | ةرصف
 بزاقي ام امارقحا'ةدايقلا مارعحا ىلع موقت ىلا ةيفئاطلا نأ عزت امتار ةيديلعتلاب
 ةدايقلا عوضخ ىلع موقت ىتلا ةيبزحلاو .ءىش  اهسفن ةسادقلا وه نكي مل نإ  ةسادقلا

 لهأ دنع ةيطارقميدلاب مازتلالا رهاظم لك نم مغرلا ىلعف ءاذهل ءرخآ :ءىش ةدعاقلل

 ريغ ىنطولا مكاحلاب اضرلا ىف ةضاضغ نودجيال مهنإف نادوسلا ىف دقعلاو لحلا

 ىف حلفأ اماط ىنطولا مكاحلا سانلا ةرهمج دنع ىوتسي هنأ امك نيح ىلإ «ىطارقميدلا»

 دروأ اميف لعلو .مهتاجاح نم ىرورضلا مهل ىفوتسيو ءةنينأمطلاو نمألا مهل رفوي نأ
 فقوم لوح ىراجي ال ىذلا هقدصو «صحافلا هلقعو «فعلا هملقب موتلا نيمأ ذاتسألا

 .(**لهيلإ انبهذ ىذلا دكؤي ام ,دوبع بالقنا نم ىدهملا نمحرلا دبع ديسلا

 هتابابدب هيشونب لارنجلا ضقنا امدنع ۱۹۷۲ ماع ىف (ىليش) رفایتناس ىف ثدح ام ىلإ انه ةراشالا ديفت (»)
 سيئرلا خأ ةنبا) ىدنيلا ليبازيا ةبتاكلا انثدحت .مئاقلا ىطارقميدلا ىددعتلا مكحلا ىلع هتاحفصمو

 لاقتعاب ةثالثلا ةحلاكلا وشايتناس مايأ اهتمسا دقو .ةثالثلا بالقنالا مايأ تهتنا فيك (ىدنيلا رودافلس

 ىذلاو هب حيطأ ىذلا ىندملا سيئرلا ىدنيلا رودافلس مهمدقتي مهنم تائم عضب عرصمو ىليش فلآ ىتثام

 ةباجتسالا ىدنيلا ضفر فيك (حابشألا تيب) اهباتك ىف ليبازيا ىورتو .هدي ىف هعفدمو هرصق مامأ تام
 رصقلا نم جرخي ىتح ادينوم رصق ىلع فصقلا اهيف فقوتي ةلماك ةعاس ةدمل ةنده هحنمب ركسعلا بلطل

 .مكحلل هب تءاج ىتلا ةيطارقميدلا ليبس ىف افقاو توملا رثآو ؛نيملاس هقافرو وه
 نايب رادصإ وأ تمصلا ىف مامإلا ركف» هتكرحب شيجلا ماق امدنع هنأ ميظعلا ديسلا نع موتلا نيمأ ىور ( «*)

 الو مهدحو راصنألا اهرانب ىلصي ةيلهأ برح نيفقوملا نم ىأ نع جتنت نأ ىشخ هنكل بالقنالل ضراعم

 نكمملا نمو اضيأ هءانبأ شيجلا طابض ربتعي هنإ دعب اميف ديسلا لاقو .رامد نم هفلخت ام ىدم هللا الإ ملعي
 .١1١ص «فقاومو تايركذ» .«بعشلل ةطلسلا ةداعإ ىلع لبقم تقو ىف مهعم مهافتلاو رواشتلا
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 اوناك اميف اضفغب نكلو :هتيركسع ىف اًبح دوبع اولبقي مل .نذإ :نادوسلا لهأف

 (ىكاكلا) لاجرل اونيكتسي مل اضيأ نادوسلا لهأو .نييندملا ثبع نم نوسمليو نودهشي

 نادوسلا شيج اولاخي مل مهنأل امنإو مهلفاحج مامأ امازهنا وأ ةيركسعلا مهتزب نم اعله

 هيلع ردتقم لكل حابم قح ىنطولا مكحلا نأ .مهرابك داقتعا ىف ناك امك .نادوسلا
 .مكاحلا اهيدتري ىتلا ةزبلا نع رظنلا فرصب

 ىف ءنيثدحملاو ىمادقلا نم اهؤارصنو ةيلاربيللا ةامح رظنلا نعمأ ول اًريثك ديفي دقو
 هنم باحرتلا ىلإ برقأ وه ءىشب دوبع دهع سانلا لبقتسا اذامل :اولءاستو 1514 ثادحأ

 نيريثكلا لظ ىف ناك ةراكنتسالاب هنم ةنعللاب هبشأ وه ءىشب هوعدو اذاملو ؟ةناكتسالا ىلإ

 ىف ةيهارك الإ اظيغ رجفني مل ىنادوسلا عراشلا نإ  مثإ نظلا ضعبو  راسيلا لهآ نم

 انضفتني مل (تايحضتلا ليجو تالوطبلا ليج) نأ اضيأ مهنظ ىف ناكو .(ىكاكلا لاجر)

 هقباس نم امثإ لقأب نظلا اذه سيلو ءريبعتلا ةيرحب امهعلوو بازحألا ددعتب امهقبشل الإ

 نأ امك «بابسألا هذهل هولمحي مل نادوسلا بونج ىف حالسلا اولمح نيذلا نأب معزنو

 مل كاذموي ىموطرخلا عراشلا تاحيص عم برغلا لهأو قرشلا لهأ نم اوفطاعت نيذلا

 ةروث ءارصن مهأ مه اوناك ءالؤه .ةيندملا ةيروتسدلا قوقحلاب مهمارغ طرفل كلذ اولعفي

 لمح ىذلاو «فيسلا دحب «دوبع ماظن ةضهانم ىلع بونجلا لهآ لمح ىذلا نإ .ربوتكأ

 ضفرلا نكي مل نإ ؛:ههاجت ةيبلسلا ىلع ىنادوسلا فيرلا ىف ىرخألا ةيئانلا عوجنلا لهأ

 ىتلا قوقحلاف ءءاقبلاو ةايحلاب قلعتت ىتلا مهاياضق لح نع ماظنلا كلذ زجع وه .هل

 ىف ناسنإلا قح ىأ .ةايحلا قح اهلوأو ةيعبطلا قوقحلا ىه فيرلا لهآ اهلجأ نم براح

 قحو ءعمجتلا قح لثم ةيندملا قوقحلا ىه تسيلو ءهنطو ىف العافو اًميرك ىقبي نأ

 ىتلا ةيارلا ىه (ةيندملا قوقحلا) ةريخألا قوقحلا تحبصأ نئلو ءريبعتلا قحو ؛ميظنتلا
 تزواجت دق دالبلا كلت نأل الإ كلذ امف ابوروأ ىف ةيطارقميدلا ىوقلا اهءارو لفحجتت

 ربخلاب سيل» :اولوقي نأ اهلهأ رودقم ىف حبصأو ديعب نامز نم ةايحلاو ءاقبلا تامزأ

 مهلقث لكب اومري نأب نادوسلا ىف رييغتلا ةاعدب ىجحأ ناك امو .«ناسنإلا ايحي هدخو .
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 رصانع نأ الإ مهل ةيقاو اًعرد حبصت ىتح ةشمهملا ىوقلا هذه دوقت ىتلا تاميظنتلا ءارو

 لهأ نم ةبخنلا مومه لب ءرضحلا لهأ مومه ىف اهتياغ تقرغتسا دق هذه رييغتلا

 نضضعبو تاراعشلا ريغ «ةيوفصلا» رييغتلا ةدنجأ ىف نيشمهملل قبي مل اذهل .رضحلا

 ىعولا ةرولب تدهش ةرتف ىف اذه ثدحي نأ اقح بيرفلا نمو .حايرلا ىف بهذي لوقلا

 وأ ؛تزرب ىتلا ةفلتخملا ةيفيرلا تاعمجتلا ىف سكعنا امم فيرلا لهآ دنع ىحلصملا

 رمتؤمو ءةبونلا لابج داحتاو ءروفراد ةضهن ةهبج لثم .ةرتفلا كلت ىف روهظلل تداع

 رييغتلا ىوق ةرظن نأ نظلا بلغأو .(هتادايق نجسو هلح دق دوبع ماظن ناك ىذلاو) ةجبلا

 اهرابتعا ىأ ءاهل ةيديلقتلا ىوقلا ةرظن نع اًريثك فلتخت مل هذه فيرلا تاميظنتل

 ديري ال ريبعت وهو «ىبرعلا دوجولا» ىلع ءاضقلا الإ اهل فده ال «ةيرصنع» تاعومجم

 .رطقلا ةيقب ىلع ىلينلا لامشلا لهأ ةنميه سيركت الإ اقح هباحصأ هنم

 ىضام ا ءاطخأو ىخيرأتلا ىضارتلا

 رادصإ ىف اهسفن قارغتسا ريغ ةينطولا» نادوسلا بازحأل قبي مل اذه لك ءازإ

 طانمف «ماظن ىأل ةيعرشلا ققحت ال ءاهتغالب تناك امهم ءقئاثو اهلكو قيثاوملاو ريتاسدلا

 قافو نود اضرلا اذهل ليبس الو .اهعامجإ نكي مل نإ ةيبلاغلا اضر وه اًمود ةيعرشلا

 ولو :ىعامتجالا ىملسلا شياعتلا قيقحتل عيمجلا هيضتري ىذلا ىندألا دحلا ىلع ىنطو

 او هدعب نم ويام تءاج املو الوأ دوبع ءاج امل ىندألا دحلا اذه ىلع قافو ةمث كانه ناك

 ةدارإ نع ربعت ىتلا ةينطولا قيثاوملا نع ثيدحلا ءامهدعب نم :نادوسلا ةساساؤمدأ

 نحن انلو ءىعامتجا دقع ليربإ دعب الو :قاثيم ليربإلو :قاثيم ربوتكألف ءةيبلافلا

 . ىطارقميد ىنطو قاثيم مويلا مئاقلا ىمالظلا مكحلل نيضراعملا

 لظتس ىطارق ميد ريغ وأ ناك اًيطارقميد نادوسلا ىف مكحلل ماظن ىأ ةيعرش نإ

 الإ لحت ال ةيرذج ةمزأ كانه نأ ىلع نادوسلا لهأ حلطصي مل ام ةصوقنم ةيعرش

 نأ ىلإ ىزعي ربوتكأ ةروث لشف ناك نإف .ىضاملا ءاطخأب فارتعالاب أدبي ىخيرأت ضارتب

 كلذب ةدوعلا اودارأ ١514 ماع ربوتكأ نم نيرشعلاو ىداحلا ةادغ مكحلا ىف نيعماطلا
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 لب 1986 ليربإ ةضافتنا ساكتنا نإف ءهتانحاشم لك عم 1508 ربمفون ١١ ىلإ مكحلا

 عبارلا ىلإ نادوسلاب ةدوعلا مهرودقم ىف نأب اهلهأ ضعب نظل الإ نكي مل ةتيم اهتدالوو

 و نادوسلا صالخ نأب نظي نم اًريثك مويلا ىطخيو ١9315 ماع ويام نم نيرشعلاو

 ذنم نادوسلا ىلع هسفن ضرف ىذلا ىشافلا مكحلا عالتقا دعب .هيف مكحلا رارقتسا

 كلذ لبق هلاح هيلع ناك ام ىلإ نادوسلاب ةدوعلاب ققحتيس ء١۱۹۸ وينوي نم نيثالثلا

 اهترظن ىف تقلطنا اهنأل رارقتسالا قيقحت ىف اهعيمج ىوقلا هذه تلشف دقل .خيرأتلا

 ىذلاو ىخيرأتلا ىضارتلا قيقحتل ىعست نأ نود دودحم ىعاطق قلطنم نم نادوسلل

 ةدحاولا تسكن لاو ريوتكا اهتنلعأ ىلا تانارلا ىف اهيف ءافخ ال ةحضاو.هروذب تناك

 مل (۱۹۷۲ ۔ )١1531 ديدج نم حالسلا لمح ىلع بونجلا لهآ رطضا ىذلاف .ىرخألا ولت

 ىذلا نأ انك ةر دلا ةا روم هب راح ىذلا ىفلسلا للا قىرق ريغ اش نگ

 الإ نكي مل تاينيتسلا ةياهن ىف مئاقلا ىددعتلا ماظنلا ضيوقتل ىعسلل ةثيدحلا ىوقلا داق

 ىف ةكراشملا اولبق نيذلا مهنم كئلوأ قح طاقسإ و لب ىسايسلا ىقرتلا ىف اهقح راكنإ

 .ةفورعم ماكحأ تاذ ةبعل
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 ريبوتكأ ةروث

 عمتجملا ةلكيه ةداعإو

 قلغملا مكحلاو فارطألاوزكرملا

 ةيروحملا نادوسلا اياضق مهأل ربوتكأ ةروث ةجلاعم ىلإ «نيقباسلا نيلصفلا ىف انرشأ

 ةداعإ) لجأ نم ربوتكأ دهج ىلإ لصفلا اذه ىف ءىجنو ءةينطولا ةدحولا ةيضق ىهو الأ
 ةضافتنال ةيسايسلا تايبدألا ىف دري مل ريبعتلا اذه نأ نم مغرلا ىلع (عمتجملا ةلكيه

 ربكأ ردق قيقحتو ءةيسايسلا ةكراشملا ةرئاد عيسوت ىلإ هذه ةلكيهلا ةداعإ فدهتو ءربوتكأ
 ءاجرأ ةيقب ىلع ةمصاعلا ةنميه صيلقتو .ةيداصتقالا ةيمنتلا دئاع عيزوت ىف ةلادعلا نم
 ةيوبخنلا تادايقلا لاب لغشي ناك ام رثكأ نأ ءةيادبلا ذنم اًحضاو ناك اذه عم .رطقلا

 ةلصلا تاذ اياضقلا وه ةلودلاو عمتجملا ةلكيه ةداعإ رمأ ىف (تائيهلا ةهبج) ةضافتنالل
 ةبخنلا ليثمتو ءةماعلا ةمدخلا ريهطت كلذ نم .ةيعاطقلا وأ ةينهملا مهمومهب ةرشابملا
 ىأ ةيديلقتلا تادايقلا ذوفن صيلقتو :نيجيرخلا رئاود ربع ةطلسلا ةزهجأ ىف ةثيدحلا

 تلتحا ىتلا اياضقلا ىه هذه ةثيدحلا ةبخنلا عم ةطلسلا عزانتت ىتلا ةيديلقتلا ةبخنلا

 فقو ام اهنم ىرخأ اياضق بناجب .ىعامتجالاو ىرادإلا رييغتلا ةدنجأ ىف ةرادصلا عقوم
 ةرمدملا ةديازملل عضخأ وأ :نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإ لثم ءاياونلا نالعإ دنع هيف رمألا

 .ةمالع الو هيف رانم ال اقيرط اهب سانلا كلس ةيضق كلتو ءىعارزلا حالصإلا ةيضق

 هيف انيلع تقاض ىذلا لضعملل اهلافغإ وه تايولوألا هذه ىف ىعرتسي ام لوأو
 لئاف لوقي دفو .موختلاو ةرضاحلا نيبو .فارطألاو زكرملا نيب ةقالعلا وهو الأ ءليحلا

 شاقنلل تحرط ىتلا تاعوضوملا ةمئاق سأر ىلع اهعضوو بونجلا ةلكشمب مامتهالا نأب
 نود بونجلاب مامتهالا نأل هتاذ أطخلا هجو وه اذه .مامتهالا اذه نع ريبعت ربوتكأ ىف
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 لهأ ءوجلل امنإو هلهأ ةاناعمب نيمكاحلا مامتها ىلإ عجري ال ؛ةمورحملا ميلاقألا نم هاوس

 لهأ نم نومكاحلا هل ىعسي ناك ىذلا نأب نظلا بلغت اذهلو حالسلا لمحل ميلقإلا كلذ

 مهزفحي ناك ىذلا نأب نظلا بلغن امك ءنامرحلا ىلع ءاضقلا ال برحلا ءاهنإ وه لامشلا

 فازنتسالا فقو ىلع صرحلا وه ىوصقلا ةيولوألا ةجرد بونجلا ةيضق ءاطعإ ىلع
 ىف بغارتلا ال موطرخلا ىف ةطلسلا ةزهجأ ىف بارطضا نم هيلإ دوقي امو ىداصتقالا

 .نيمورحملا فاصنإ

 ضعبلا هيف ىري دق ىذلا مكحلا لب ؛ىساقلا مكحلا اذه ىلإ انعفدي ىذلا ام ىرت

 نم ىكشو عجوت ىذلا ديحولا ميلقإلا وه نكي مل بونجلا نأب لوقن ؟روجلا نم اًميش

 طرف نم نادوسلا ماكحف .ىميلقإ ىتاذ مكح ىف هقحب بلاط وأ .هل نيمكاحلا لماهت
 ىتلا ةجبلا رمتؤم تاررقم الثم نوركذي ال ىموطرخلا مهعقاوو مهتاوذ ىف مهسامفنا
 سيئر هيف كراشو ١504 ريوتكأ نم رشع ىناثلا ىف دقعنا ىذلا هعامتجا ىف اهذختا

 .نادوسلا قرشل ىميلقإ ىتاذ مكحل ةوعدلا تاررقملا كلت تلمش .ليلخ هللا دبع ءارزولا

 .ميلقإلل ةيعانصلا ةيمنتلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا ىف قرشلا لهأ نم نييناملربلا كارشإو
 مكس دقف .ةحضاو اهعفاود نأ الإ تاررقملا هذه بوشي ضومغلا ضعب نأ ىف كشالو

 ةرادإ ىف ىلخادلا لالقتسالاب نوبلاطي اوذخأ اذهلو مهل ةرضاحلا لهأ لامهإ ةجبلا

 ةموكح ةناهتسا ةجبلا مئس امك .رطقلا ةيقب نع خالسنالا ىف ةبغر نود مهنوئش
 نم رثكأ ردقب اوبلاط اذهلو لكك رطقلا ةرادإ ىف لاجرلا ءالؤه قحبو مهلاجرب موطرخلا
 مهتيؤر وه هراثأ ام رثكأ لعلف ةيعانصلا ةيمنتلا نع مهثيدح امأ ةرادإلا كلت ىف ةكراشملا

 ىف ىوديلا لمعلا ريغ هيف بيصن نم مهل نوكي نأ نود دراولاو رداصلل ربعمك مهميلقإل

 .رداصلا نحشو دراولا غيرفتل نادوس تروب ءانيم

 دق دوبع مكح تبقعأ ىتلا ةرتفلا نأ الإ 1508 ماع ىف ةجبلا رمتؤم لاح وه اذه ناك

 لابج ماع داحتاو روفراد ةضهن ةهبج زورب لثم ةيميلقإلا تاكرحلل اديازتم اًومن تدهش

 نم نادوسلا اهفرعي مل ةروصب اهفص تدحوو ءاهرمأ تاعومجملا هذه لك ترهظأ .ةبونلا
 بازحألا ولثمم اهيلع عقو ىتلا ةركذملا ىميلقإلا دضاعتلا اذه نع ريبغت غلبأ ناكو ؛لبق

 نادوسلا روتسد عورشم ىف ةيميلقإلا لوح مهرظن ةهجو نيمضتب اهيف نيبلاطم ةيميلقإلا
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 ىف اًدحوم اًفقوم ةيلامشلا بازحألا تذختا نأ دعب نم كاذموي شاقن لحم ناك ىذلا

 ىنثالا ةنجل تاررقم ةشقانمل ةينادوسلا بازحألا مومع رمتؤم تاعامتجا لالخ رمألا اذه

 ةيضقل انتاشقانم لالخ رمألا اذهل دوعنس انأ نم مغرلا ىلعو .بونجلا ةيضق لوح رشع
 بزح مض دق كلذ ةيميلقإلا بازحألا دفو نأ ىلإ ةراشإلاب انه ىفتكن انأ الإ روتسدلا

 كلت عيمج حارتقا ضفر اذه عمو ءةبونلا لابج داحتا ءةجبلا رمتؤم «بونجلا ةهبج ءوناس

 تلظ ىتلاو  ةيلامشلا بازحألا ىأ  «ةيموقلا» بازحألا بناج نم اتاب اضفر بازحألا
 نأ ىف بير الو .ةيرصنع تاعمجت نوكت نأ ودعت ال ةيميلقإلا ىوقلا هذه نأب اهسفن ىزعت

 ماع تاباختنا ىف بازحألل نجملا رهظ بلقت نأ ىلع تاعمجتلا كلت عفد ىذلا وه اذه

 درمت ةرهاظ :لالقتسالا ذنم ىلوألا ةرملل ؛تاباختنالا كلت تدهش ذإ ةيناملربلا 06

 .كلذ ىلع دحأ مهضرحي نأ نود بازحألا ىلع ميلاقألا باون

 عالق تبثأ نم ةدحاو دعت ىتلاو السك ةيريدم ىف نوكي ام زربأ درمتلا اذه ناك

 ةجبلا رئاود لكل ةجبلا رمتؤم حاستكا نع ء١1١۱ ماع تاباختنا جئاتن انثبنت ذإ ةيفئاطلا

 :ةيقرشلا امورأ ءلامش شاقلا ءبونج شاقلا ءالسك ىفير رئاود ديدحتلا هجو ىلع ىهو

 ءةيلامشلا ركوط :نوديس ءىابتع «بيلوألا ءةيلامشلا امورأ «ةيبرغلا امورأ ءىطسولا امورأ

 نومأم اهب زاف ىتلا ةيقرشلا نادوس تروب :ىه ثالث رئاود ءانثتساب ةيبرغلا نادوس تروب
 رارض نيسح ىسوم اهب زاف ىتلا ةيبونجلا ركوطو :ىداحتالا بزحلا نع هدانس بوجحم

 ةروصبو .عفان نامثع رمع ةمألا بزح نع اهب زاف ىتلا السك ةنيدمو لقتسم حشرمك
 نلمس كرف: قيمألا دمحم رظانلا هيف. وا لاو وتحب افلا رفا سعب قت ةا

 دنع فقن امك ؛ةمألا بزح .هبزح ئدابم ىلع سيلو ةجبلا رمتؤم ئدابم ىلع هحيشرت
 بعشلا بزحل حشرمك السك ىفير ةرئاد ىف زاف ىذلا ضاوع دمحأ دمحم بئانلا

 رمتؤم نع اًبئان هنالعإ «دعب اميف «تاباختنالا ةنجل نم بلط هنأ الإ ىطارقميدلا
 ىلع بختنا ىذلاو ةيونلا لابجب 144 ةرئادلا بئان لاح وه اًضيأ اذه ناك . (*)ةجبلا

 .ةبونلا لابج ماع داحتا ةلتك ىلإ مامضنالا رثآ هنأ الإ ةمألا بزح ئدابم

 . ۱۹٦١ ويلوي ٥ ىف ٠٠١١٠١ مقر نادوسلا ةيروهمج هتيزاغ (*)
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 ىف ةكراشملا ةدعاق عيسوت فدهب ربوتكأ اهتعفر ىتلا تايارلا ىلعأ نإف ىأ ىلعو
 ليثمتو ءةيلهألا ةرادإلا ةيفصت ىه تناك ةسايسلا ىلع ىديلقتلا ذوفنلا صيلقتو مكحلا

 ةيناملربلا تاباختنالا ىف عارتقالا قح حنمو ؛ةباينلاو مكحلا ةزهجأ ىف ةثيدحلا ىوقلا

 هاواعد لك عم ؛مئاقلا ىسايسلا ماظنلا نأب تايارلا هذه لك عفر ىحويو بابشللو ءءاسنلل

 ىف داصتقالاو ةسايسلا ىلع ةيلبقلا تادايقلا ةرطيس نأل قلغم وهف قلغم ماظن ءةيلاربيللا

 ةنميه نأل قلغم وهو ؛تادايقلا هذه ىلع افوقوم ؛ةرورضلاب .فيرلا ليثمت تلعج فيرلا
 نم هيلإ دوقت امو ةيحورلا ةنميهلا ىلع طقف فقت ال دالبلا ىلع ةيفئاطلا تادايقلا

 داصتقالاو ةسايسلا ىلإ :ةيحورلا ةنميهلا هذه بيسب ءاضيأ دتمت امنإو ىونعم بالتسا

 قيقحت نع مهنم دحاولا زجع ىنعمب فيرلا ىنطاومل لماش بالتسا ةلاح ىلإ ىضفي امم

 هتكراشم حبصتو .ديري ال ثيح نم .هتدارإ اهيف لجرلا دقفي ىتلا ةلاحلا ىه كلتو ؛هتاذ

 .ةعاطلا الإ مومأملا ىلع امو مامإلا ةراشإ عوط وه ةياهنلا ىف رارقلا نأل ةيئارجإ ةيلكش

 ىهو  ةثيدحلا ىوقلل حيتي ال بالتسالاو ةنميهلا هذه ببسب هنأل اضيأ قلغم ماظن وهو
 انالمح اهلمحي لب مكحلا ىف ةلعافلا ةكراشملا صرف  ثيدحلا عمتجملا ىف ةلعافلا ىوقلا

 مدهب الإ رادجلا اذه رسكل ةليسو نم اهل نوكت نأ نود ىفئاطلا كلفلا ىف نارودلا ىلع

 ىف اهذيفنت متي ىعامتجالا رييغتلل ةجهنمم ةطخ قفو امأ ةيعامتجالا ةيساسألا ةينبلا

 ىلإ ةثيدحلا ىوقلا ءوجل هرسفي ىذلا وه اذه لعو .هيلع ضاضقنالاب وأ نيعم ىنمز قفأ
 .كيمسلا رادجلا اذه ميطحتل ركسعلاب داجتتسالا

 ةيلهألا ةرادالا ةيمصت

 ءرمضم دقح نم ةينادوسلا ةسايسلا ةلكيهل ةديدجلا ةيؤرلا قلطنت ال نأ ضرتفملا نم

 ىف ةحاشم الف .ةيلبق مأ تناك ةيفئاط ةيديلقتلا تادايقلل ىخيرأتلا رودلل ملاظ راكنإ وأ

 اهنأل ةيلبقلا نم اًمدقت رثكأ ةوطخ «ىعامتجالا ومنلا ديعص ىلع .لثمت ةيفئاطلا نأ

 دادتما ىلع ةفلتخم ميلافأ ىفو ىتش لئابق ىلإ نومتني نيرفانتم ماوقأ نيب تدحو

 ةعاشا ىف امهم اًرود تبعل دق ءرخآلا بناجلا ىف .ةيلهألا ةرادإلا نأ امك «نادوسلا

 نأ ىلع ءرملا لمحي امم ةيئانلا نادوسلا عاقصإ ىف ماعلا نمألا خيسرتو ةماعلا ةنينأمطلا
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 لضفأ ناك ءىداعلا درفلل ةبسنلاب ةماعلا ةنينأمطلا ريفوت ىوتسم ىلع .نادوسلا نأب لوقي

 ليدب اهل نوكي نأ نود ةرادإلا كلت تيغلأ امدنع هلاح نم ةيلهألا ةرادإلا دهع ىف الاح

 نم مهتنكمو .ءاذغلا مهل ترفوو ءىعامتجاالا نمألا سانلل ةرادإلا كلت تنمض .لاعف

 ؛مهبئارض تبجو «مهريبك ترقوو مهريغص تعرو مهتايح تايرورضب ىفي ىذلا جاتنإلا

 ةجلاعم نع نادوسلا ريوطت ىف ةيلمعلا هتازاجنإ لك عم ءىرصعلا مكحلا زجع نيح ىف

 زجع نأ ثيدحتلاو ريوطتلا ىنعم امو .اهلاقع نع ريوطتلا اذه اهقلطأ ىتلا تالكشملا

 عمتجملا تاجاحب ىفت ىتلا جاتنإلا فورظ قيقحت نعو ءةايحلا تايرورض ريفوت نع

 .ىعامتجالا نمألا قيقحت نعو «ىرصعلا

 .نايحألا نم ريثك ىف لب ءرهقلاب يجي مل هتققح ام قيقحت ىف ةيلهألا ةرادإلا حاجن نإ

 ىيبا ةقطنم داس ىذلا مالسلل ءالثم ءنكمملا نم ناك امف ءقافولاو حلصلاو ىضارتلاب ءاج

 رظان رمن ىلع وباب نارظانلا اهب زيمت ىتلا ةكنحلا الول متي نأ نامزلا نم اليوط ادمأ
 لامشلا ىف ةيلهألا ةرادإلا تبجنأ دقو .اكنيدلا رظان كوجام نيد رظانلاو ةيريسملا مومع

 خيشو ,كلملا دمح ريبزلا خيشلا لثم ريياعملا لكب ةذف تايصخشو ةيعبط تادايق بونجلاو

 ءرمنوباب خيشلاو ءروصنم معنم خيشلاو :ناحير ريش رظانلاو نس وبأ دمحأ دمحم برعلا
 ةنقاهد نم دحاو نم اهتعمس ةصق ىف ىعم ئراقلا كرشأل نيريخألا دنع فقاو

 .اهراركت ٌّلمأ الو ,ةقباس ةياور ىف اهتدروأ امهيناث نع ةصق رركأو امهلوأ نع رامعتسالا

 ىف ثيه درودإ ايناطيرب ءارزو سيئر هماقأ لفح ىلإ معنم خيشلا نع ثيدحلا ىب دوعي

 ىف ايناطيرب ىلإ هترايز لالخ ىريمنلا فرش ىلع تيرتس جننواد ٠١ مفر ىمسرلا هلزنم

 ىف اولمع نيذلا نييناطيربلا ضعب لفحلا كلذل ثيه ىعد دقو .تاينيعبسلا علطم

 ريسلا عم الوطم ثدحتأ نأ لفحلا كلذ لالخ ىل حيتأو .هب ةلص ىلع اوناك وأ نادوسلا

 ءنادوسلا ىف لجرلا تايركذ لوانت اثيدح  قيتعلا ىناطيربلا ىرادإلا - نوستريو سميج

 سميج ريسلا ذخأ ثيدحلا كلذ لالخ .هتركاذ ىف اًريبك اريح لتحت اهنأ ىل ادب ىتلاو
 ءروصنم معنم خيشلا وه لجرلا كلذ ناكو «ميظعلا ىقيدص» ب هفصو لجر نع ثدحتي

 ريسلا بناجب سلجي ىذلا ناولعلا لجرلا كلذ نإ» :لوقأ انأو تمستبا ,رمحلا رظان
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 ناك ىذلا روصنم معنم ميهاربإ ىلإ ريشأ تنك ىننأ حضاولا نمو «هنبا وه واه ىرفيج

 لأسأ نأل لوضفلا ىنعفدو «كاذموي ةيناطيربلا ةراجتلا ريزو واه ىرفيج ثداحي
 خيشلا ريغ نييلبقلا انئامعز نم ركذت ال سميج ريس اي كلعج ىذلا ام» :نوستربور

 اعقص هلك نادوسلا تبج ىننأب ىنب اي كل لوقأ ىنعد» :ددرت الب لجرلا باجأ «؟معنم

 ةليبق نادوسلا ىف ىتمدخ لاوط فرعأ ملو ءءامعزو دارفأو لئابق ءهلهأ تربخو اعقص
 ام هنأب ىدل كش الو .رمحلا ةليبق نم نوناقلاب اًراتهتسا دشأو ؛قلخلا ىف ةظاظف رثكأ

 رفوت ىذلا لجرلا نأ الول ةليبقلا كلت لهآ نيب دوسي نأ نوناقلل وأ ,بتتسي نأ نمألل ناك

 رظانلا فصي سميج ريسلا ىضمو «هرشبلا ىلإ هنم ءايلوألا ىلإ برقأ لجر اهتدايقل

 خيشلا لعلو ىذتحي اسومانو ءةليضفلا ىف ةودق ىأ (3 م3280 04 الان[06) ناك هنأب مهنم

 نإف ىأ ىلعو .لطف الباو نكي مل نإ :ةليضفلا هذه نم اًنيش ناولعلا هنبا ثروأ دق ميظعلا
 - (هنظ بسح) ظاظفألا ةاتعلا ىتح  سانلا نأ وه اذه نوستزيور ثيدح هب ىحوي ىذلا

 بعشتي امب «سانلاف ءهلضفو هريخل امنإو هرهقو هتوربجل ال ءىعبطلا دكاقلل اعوط نونعذي

 .نوننستيو نودتقي ءلاصخلا هذه نم

 نم ريبك ردق ىلع الجر هللا همحر ناك دقو ءوبابلا عم ىتصقل دعب نم ءىجأو

 اهيلإ ريشأ ىتلا ةصقلا تعقو .مالكلا ىف ةءادبو ةباعد اذ ناك امك ةحاصفلاو ةمكحلا

 لك اهيف باج ىتلا هتارايز راطا ىف ء۱۹۷۰ ماع ىف ةيريسملا ةقطنمل ىريمن ةرايز نابأ

 ناكو ءلالقتسالا ذنم مكاح مدق اهأطت مل ىتلا كلت ىتح نادوسلا ميلاقأ نم عقص

 ىف ةيلبقلا تاماعزلاو ىعويشلا بزحلا رصانع ضعب نيب هدشأ ىلع اهموي عارصلا

 دختي نأ اًبيرغ نكي ملو .مهنظ ىف ءادلا تيب ىه تاماعزلا هذه نأ رابتعاب .ميلاقألا

 كلذ دخ ا ناوه ينرفلا :ةيليقلا تاماعتلا قم تاسلا ققوما كلذ غ فلا ترحل

 ةيلبقلا ةماعزلا ءادعلا زواجتي نأ ىأ «تالاحلا ضعب ىف اًيصخش ىحنم عارصلا

 ىريمن تاءاقل مهأ ناكو .تاسنسؤملا كلت نودوقي نيذلا صاخشألا ةاداعم ىلإ ةسسؤمك

 هيف نيكراشملا سأر ىلع ناك ىذلاو دلجملا ىف ىبعشلا ءاقللا وه ةيريسملا ةقطنم ىف

 طقست طقست) :تافاتهل ةحامسو تمص ىف عمتسي بيهملا خيشلا سلج .رمنوباب خيشلا
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 ةوعدلا هيجوت ىلع ىسايسلا ناجرهملا بقع ىوبابلا رصأ كلذ عم ةنئاخلا ةيلهألا ةرادإلا

 ىلع ةوعدلا لوبق ىف ىريمنلا ددرتي ملو .هلزنم ىف ءادغلا لوانتل هدفوو ىريمن سيئرلل

 عضتس اهنأل ةوعدلا ةيبلت نع هئاثإل تعس ةيلحملا ةيبزحلا رصانعلا ضعب نأ نم مغرلا

 ,رظانلا تيب ىلإ باهذلاب ىريمنلا لعف انسحو جرح عضو ىف ةقطنملاب «ةيروثلا ىوقلا»
 ىذلا نأ نظأ الو .ةقطنملا لهأ نم نيبدآلا بعوتست نأ نم قيضأ ةبيحرلا هراد تناك دقف

 الإ قبي ملو ءىمسرلا ناطلسلا ىهتنا دقف ءهتوطسو رظانلا ناطلس وه ناك مهرثكأب ءاج

 تفتلا ءاذغلا لفح لالخو .موقلا غينبن هنوبسحي هلهأ لاز ام لجر ناطلس ءىناعملا ناطلس

 تطقس ام ةيلهألا ةرادإلا  ىدلواي ) :عومسم توصب ثدحتي وهو ءالئاق رظانلا ىلإ

 هيلإ ريشي ناك ىذلا راطقلا نإ (ةسونبابلل رطقلا لصو ام موي نم تطقس ىد .ةليللا

 ةلآلا كلت بحص ام وه امنإو ءىفايفلا عطقت ىتلا ءامصلا ةلآلا وه سيل ميكحلا خيشلا

 تءاجو ءةيلامعلا تاباقنلا تءاجو ءفحصلا تءاج راطقلا عمف ءرييغتلل تاودأ نم

 قطنمب ىلبقلا ميعزلا ىعو ىدم وه اذه ناك .(ةلماعلا ةقبطلا حافك شاع) :تاراعش

 امل ىخيراتلا سحلا اذه لثم كلمن رييغتلا ةاعد نحن انك ولو ؛رييغتلا ىعاودو خيراتلا

 . انهوجو ىلع انببكنا ىتح ةيخيراتلا لحارملا قوف انزفاقت

 دنض ىماقتنا لمع اهنأب مهفت ال نأ بجي ةيلهألا ةرادإلا ةيفصتل ةوعدلا نإف اذهل

 الثم ءلوقن امدنعف ءءاقترالا سومانو روطتلا ةنسل ىعبط جاتن ىه امنإو اهنيعب ةعومجم

 قطنم همكحي لوقلا اذه نإف ةثيدحلا ةرادإلا دعاوق بسح ةيرصع ةلود ءانبل ىعسن انأب

 ةثيدحلا ةرادإلا جهانم قيبطتل ةوعدلاف .ةمولعم تاياهن ىلإ ةلاحم ال انب ىضقيس نيعم

 كلت نأل ال .مئاقلا ىديلقتلا مكحلا ةزهجأ ةيحالص مدعب فارتعا ساسألا ىف :ىه

 نأ امك .اهزواجت دق ىعامتجالاو ىسايسلا عقاولا نأل لب اهلصأ نم ةدساف ةزهجألا

 موقي ىتلا ةيداصتفالا زئاكرلا مده ىلإ دوقي ةيقطنملا اهتاياهن ىلإ ىوعدلا كلتب ىضملا

 لهأ ملظ ىذلا نأل فيرلا لهأ تامالظ در نع ثدحتن انك نأ اميس ماظنلا كلذ اهيلع

 .ثوروم ىعامتجا عقاو مهملظ امنإو (ديبعلل مالظب كبر امو) دابعلا بر وه سيل فيرلا

 دض دوقح بضغ نم قلطتت ال ةيلهألا ةرادإلا ةيفصتب ةادانملا نأ امك .دافأ نم هنم دافأ
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 نع ريبعت ىه امنإو مكحلا ىف ةكراشملا ىف اهقحل ملاظ راكنإ وأ ءةيديلقتلا تادايقلا

 نع ءرصاعم بولسأب ربعيو ثيدحتلا تايضتقم عم قفاوتي ديدج ماظن ءانب ىف ةبغرلا

 .سانلا ةدارإ

 دمحأ دمحم ذاتسألا هيلإ انقبس ذإ ديدج نم هب لوقن ىذلا ىأرلا اذه ىف سيل
 .تاينيثالثلا ىف امنإو ء١٦۱۹ ماع ىف ال .ىلهألا مكحلا ماظن نع ثدحتي وهو بوجحم

 فاضأو ةينادوسلا ةيعامتجالا سسألا بيرغ ماظن هنأب ماظنلا كلذ فصي بوجحملا بتك

 ربكأ ةيميلقإ تادحو ىف ةريغصلا لئابقلا جامدإب أطخ تبكترا دق ةيناطيربلا ةرادإلا» نأب

 نييلحم نييروتاتكيد بعشلا رظن ىف اوناك ددج ءامعز اودجوأ كلذيو دحاو خيش اهريدي

 ىناطيربلا مكحلا نأب لوقي دعب نم بتاكلا ىضم مث ءةفوشكم ةروصب ةموكحلا مهمعدت

 ىف ةريغص تايكلم تسسأ دق ةموكحلا نوكت كلذبو اًيثارو ةيلبقلا ةخيشملا بصنم لعج»

 ارتا ها ركام رغ مكسات سيما فداء لا ةع ةراذإ ا دام
 ماكحلا لصفي نأ نم دب ال ىقبط ماظن قيرط نم ةرشابم ريغ ةروصب ىناطيربلا مكحلا

 .(*!,هنومكجي ىذلا بعشلل ةيقيقحلا تاجاحلا نع

 ةوفصلا ىأر ىف تاينيثالثلا ىف هئشنم ذنم ةيلهألا ةرادإلا ماظن لاح وه اذه ناك نإف

 ةرادإلا ةيفصتل ةثيدحلا ىوقلا ةوعد ىف ةبارغلا هجو امف ءةيديلقتلا بازحألا نم ةمكاحلا

 نأل اضيأ امنإو ءبوجحملا هب لاق امم اقالطنا طقف سيل رمألا ىف ةبارغ ال لوقن ةيلهألا

 ةردابملا وأ هتبحاص اهنأكو ربوتكأ بقع راعشلا اذه تنبت دق ءاعمج ةيديلقتلا بازحألا

 هل اًسيئر ىدهملا قداصلا ديسلا بيصنت ءنلعأ ىذلا ةمألا بزح بازحألا كلت نمو .هب

 نم ةسداسلا ةداملا تدروأ اذه ثيدحتلا هوجو نيب نمو ؛مكحلا ثيدحت ىلع همزع

 ةيلهألا ةرادإلا ماظن ىف ةيثارولاو ةيبصعلا سسألا ةيحنت» :بزحلل ديدجلا جمانربلا

 سسألا ةيحنت نأل ضقانت نم ولخي ال حرطلا اذه .«باختنالا سسأ ىلع اهميوقتو

 اميف ءةيبصعلاف .اهاوتحم نم ةيرئاشعلا ةرادإلا كلت عرفت ةيلهألا ةرادإلا نع ةيبصعلا

 .1748-59 ةحفص .نازيملا ىف ةيطارقميدلا (*)
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 لجرلا لهأ ىأ «ةبصعلا نم ىهو ؛هادسو ىرئاشعلا عمتجملا ةمحل ىه .نودلخ نبا انثدحي

 عوضوم ةراثإ نإف ىقطنملا ضقانتلا اذه نم مغرلا ىلع .هب اورصتنيل هنورصنيو هنومحي

 لولحلا نيب نمو .الح بجوتست ةلكشم كانه نأ ىنعي بزحلا جمانرب ىف ةيلهألا ةرادإلا
 اهلادبتساو مكحلل ةيثارولا سسألا ءافلإ هجمانرب ىف قداصلا ديسلا اهآترا ىتلا

 ىف سلجي لجر نم تءاج دفو ةصاخ ةمدقتم ةوطخ تناك بير الب .كلت .باختنالاب

 ىتلا ةيناثلا ةيراصأالا ىلإ ريشنو ءةفلخ ةمامإلا نوثراوتي اهتالو لظ ةيديلقت ةسسؤم ةمق

 ثيروت فرعت مل ىتلاو مامإلا اهأشنأ ىتلا كلت ال ىدهملا نمحرلا دبع ديسلا اهماقأ

 .ةمامألا

 ةرادإلا لوح (كاذموي ءارزولا سيئر بزح وهو) ةمألا بزح جمانرب :نذإ انمامأ

 نع ةوسق لقي ال ىأر وهو ةرادإلا كلت ىف (ىداحتالا ىنطولا بزحلا) :مكحلا ىف كراشملا

 لوح ةنلعملا اهئارآو اهجمارب قيبطتل بازحألا هذه هتعنص ىذلا امف .بوجحملا هب لاق ام

 .ةربوتكأ هب تءاج امب مازتلالا نع كيهان ةيلهألا ةرادإلا ريوطت

 نسر ىلع بلغتو وقتست مل لالقتسالا ذنم ةيلهألا ةرادإلا نأ وه ةشهدلا ريثي ام رثكأ

 ىواكلا دقنلا بحاص بوجحملا هسأرت ىذلا ماظنلا لظ ىف الإ .موطرخلا ىف ةطلسلا لهأ

 ىرهزألا ليعامسإ ايلعلا هتدس ىلع سلج ىذلا ماظنلا سفن وهو ةيلهألا ةرادإلا دض

 سيئر بزح سأترا امك :لئابقلا ءامعزل ءادعلا ةيار ءهئشنم ذنم عفر ىذلا بزحلا سيئر

 نادوسلا خيرأت ىف ةرم لوألف ءةيلهآلا ةرادإلا ريوثتل ىدهملا قداصلا ديسلا هيف ةموكحلا

 اًذاهتا اذهل تاشناو :نيبكاحلا ىلغ اطغاض اود بعلت ةيلهألا ةرادآلا تذخأ تيوعللا

 ةرادإلا ةيوقت» هجمانرب ىف ءاج امك .هفادهأ سأر ىلع ناك :1514 ماع ةياهن ىف اهل

 لبس ضرتعت ىتلا ةيلاملاو ةيرادإلا تالكشملا لحو اهرارمتسا نمضي ام قيقحتو .ةيلهألا

 نيدلا كئلوأ باونلا نم ديؤي نأ ىلع همزع «داحتالا» نالعإ كلذ نم ةيمهأ رثكأ «اهئادأ

 ءارو فقي ىذلا حشرملا ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا ىف ديؤي امك ء«هجمانرب نوديؤي
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 ىلع بيرثت الو ؛مهدو بسكل ىرابتت بازحألا تادايق لعج ىذلا وه اذه لعلو :مهجمانرب
 ال انأل مهحلاصمو مهئاقب نع اوعفادي نأ (فحصلا مهيمست تناك امك) رئاشعلا ءامعز

 ؛ةيطارقميدلا ىوقلا رطاخل ءاضرإ ىعامج راحتناب نوموقيس رئاشعلا ءامعز نأ ضرتفن

 ,ىعد نم نيب هل ىعد رمتؤم ىف نالعإلا كلذ ءىجي نأ وه همهفب انل ةلبق ال ىذلا نأ الإ

 ءةيلخادلا ريزو هللا ضوع نسح ديسلاو ءءارزولا سيئر بئان نمحرلا دبع ىلع خيشلا

 عبتي نأو ءةعارزلا ريزو ميادلا رون رمع روتكدلاو ءةيلاملا ريزو ىدنهلا نيسح فيرشلاو

 ديلولا داحتالل ميركت لفح .داحتالل ةكرابملا هبشي ىذلا فثكملا ىمسرلا روضحلا كلذ

 ء۹٦۱۹ رياني نم سماخلا دحألا موي رهظ ىف ىرهزألا ليعامسإ ديسلا ةلودلا سأر هماقأ

 نكي مل ميركتلا كلذ نأب لوقنو مهتحلصمل كشلا هيف بلفن اتقو مكحلا لهأ انل كرتي مل
 بئان انيلع جرخ ذإ ءةماعلا تاقالعلا اهب ىضقت ىتلا تارهاظتلا نم ةرهاظت نم رثكأ

 لوقي ىلاتلا مويلا ىف ماعلا ىأرلا ةديرجل حيرصتب نمحرلا دبع ىلع خيشلا ءارزولا سيئر

 .«ئطاخ راعش ةيلهألا ةرادإلا ةيفصت راعش نإ» :اهيف

 ام ضقاني ةيلهألا ةرادإلا لوح ىأر هل نوكي نأ ءارزولا سيئر بئان ىلع ىعنن الو

 ؛هبزح ريغ بزحل ىمتني ىذلا بوجحملا ءارزولا سيئر هب لاق امو لب ءربوتكأ هب تءاج

 لثمألا ماظنلا ىه ةيلهألا ةرادإلا نأب نونمؤي نوريثك ةماعلا ةرادإلا لاجر نيب نم كانهف

 ماظنلا كلذ لثم ىلع ىقبت تلاز ام ايقيرفإ ىف ةديدع الود كانه نأ امك .نادوسلا مكحل

 اقوعم هرابتعاب اينازنتو ادنغوأ لثم ىرخأ لود هتفلأ ىذلا تقولا ىف اناغو ايريجينك
 فقاوم نع صحفلا ىه امنإو ماظنو ماظن نيب ةلضافملا ىه تسيل انه انتيضق .روطتلل

 ضراعت وأ قباطت نعو «ةرادإلاو مكحلا اياضق نم ةيرهوج ةيضق لوح ءامعزلاو بازحألا

 لاوقألا نيب ضراعت ةمث كانه ناك نإو مهلاعفأ عم ءامعزلا ءالؤهو بازحألا هذه لاوقأ

 ديازي لب .ًالم لا ىلع هتسايس نلعي نأ بزحل ميقتسي فيك :نع لؤاستلا انل قحي لاعفألاو

 ىف هب رشبو نلعأ ام نع دتري مث ىروشلا دملا تاعاس ىف ةسايسلا هذه ىلع هريغ
 نوخسني نيذلا ءامعزلا ءالؤهو بازحألا كلتل نكمي فيك وأ .دملا كلذ راسحنا تاظحل

 ام ليدبتلاو خسنلا كلذ ىف نأ مهل حال املاح ئدابم نم ةيشعلا ىف هولجس ام ةادغلا ىف

98 



 نأ نم نوريثكلا هب لوقيو هب لوقن ام راكنتسا ءةطلسلا عقوم ىف ءاقبلا نم مهنكمي

 .(*)ئارذ الإ ططخلاو جماربلاو «ئدابملا امو ءهتاذ ىف ةياغ حبصأ دق ءالؤه دنع «مكحلا

 ىف رئاشعلا ءامعز داحتا نيوكت نالعإ ةادغف ,فحصلا تاقيلعت دنع رمألا فقي مل

 ىذلاو ةيلهألا ةرادإلل قلطملا دييأتلاب ءارزولا سيئر بئان هيف رهاج دوهشم رمتؤم

 بزحلا سفنل ةيناملربلا ةّئيهلا نم وضع ىدصت ءهيزح فقوم وه نوكي نأ ءرملا ضرتفي

 تارارق عمو لب بزحلا فادهأو ئدابم عم هضراعتل ءارزولا سيئر بئان ثيدح نيديل

 بزحلا جمانرب» نأب (نينسح دومحم ىلع ذاتسألا) وضعلا كلذ ركذ :ةيناملربلا هتئيه

 ةرادإلا معدب ىداني ىذلا نمحرلا دبع ىلع خيشلا نأو ةيلهألا ةرادإلا ةيفصت ىلإ وعدي

 بئان نأب دقنلا اذه ىحويو .«برعلا ةمأ نع كيهان نادوسلا لئابق نيب قرفت ىتلا ةيلهألا

 اضيأ جرخ امنإو هتفسلفو هيزح جمانرب نع ؛مهملا رمألا اذه ىف «جرخي مل ءءارزولا سيئر

 فقي ملو .ةيناملربلا ةئيهلا تارارق ىهو الأ جمانربلا كلذ نيفنتل ةيلمعلا تارارقلا ىلع

 ةمكحم مامأ ىوعد عفر دح ىلإ بهذ لب كلذ هفقوم نالعإ دنع نينسح ذاتسألا

 عامتجالا كلذ ىف اوكراش نيذلا رئاشملا ءامعز نم ةاضقلا دض ةيندملا فانئتسالا

 اوذخأ ىذلا بزحتملا ىسايسلا لمعلاو ةيئاضقلا مهتابجاو نيب اًضراعت كانه نأ رابتعاب

 نابئانلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلإ هب مدقت نوناق عورشم ىوكشلا كلت عبتو .(**/نورشابي

 ناوعدي ١515 رياني نم عساتلا ىف نمحرلا دبع جاحلاو بوجحم قلاخلا دبع نايعويشلا

 عمجلا نم لئابقلا لاجر نم ةدحاولا ةرسألا دارفأ عنمو ةرادإلا نع ءاضقلا لصف ىلإ هيف

 .ةيئاضقلاو ةيرادإلا نيتطلسلا نيب

 ليبق ناك امك «بازحألا لهأل ةيرعذلا ةنسلا ١5719 ةيادب ىف «ىرذن امك كلذ لك ناك

 ضعب لاز امف اذه عمو .«دلوتأ ويام» مويلا كلذ ىفف «ركنملا لوهلا موي نم رهشأ ةعبرأ

 ماعلا ىأرلا ةديرج ىف (ميمصلا ىف) ىمويلا هباب ىف ةريصق ةملكب فقوملا كلذ دماح ىلع ذاتسألا لوانت (#)
 بيطلا خألا هبتاك هب جرخ فينع در ىلع رئاشعلا ءامعز تلمح ةملكلا كلت نأ الإ 1575 رياني نم نماثلا ىف
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 موي» امو ءلوهملا مويلا كلذ ىف ىوياملا بالقنالا رس نونكم نع نوثحبي بازحألا لاجر

 بازحألا لهأ لتاخت هنع انكبني ىذلا ام ؟ثبعلا اذه لك هنع انئبني ىذلا ام رسب ةميلح

 نع ةثيدحلا ىوقلا زجع هنع بني ىذلا امو ؟اهب ناميإلا تعدا ئدابمل اهلوانت ىف

 ةيفصت ةيار عفر نم مغرلا ىلع ءنادوسلا لهأ نإ لوقت ؟ئدابملا هذهل ةيلمعلا ةمجرتلا

 صن ىف لثمتت ةيفصتلا كلتل ةدحاو ةيلمع ةدنجأ اودهشي مل ءربوتكأ ىف ةيلهألا ةرادإلا

 ةيملع ةسارد ىف وأ ءصوصنلا كلت مجرتي نوناق وأ ءرقأ ىذلا روتسدلا.ىف صوصن وأ

 برغلاو قرشلاو .بونجلاو لامشلا ىف ةيلمعلا اهلئادب حارتفا عم ةرادإلا كلت لازت فيكل

 اذه نوجرتي نادوسلا لهأ نكي مل نإو .اينيغ تلعفو ءاينازنت تلعفو ءادنغوأ تلعف امك

 اذهب ضهني نأ ىف ءاجر رثكأ اوناك مهنم اريثك نأ ىف كش الف ةيديلقتلا مهبازحأ نم

 ىوقلل قبي مل اذه بايغ ىفو «تائيهلا ةهج» وهو الأ ةضافتنالل «ىركفلا ومنيدلاذ لمعلا

 مويلا نم تاونس عبرأ ىضم دعب ةيلهألا ةرادإلا وحن ةرتوتملا لعفلا دودر ريغ ةثيدحلا

 .رغألا

 فلختملا ىعامتجالا عقاولاو ةأرملا

 تلوانت ام لوأ ءربوتكأ تلوانت ةطلسلا ةزهجأ ىف ةكراشملا ةعقر عيسوتل اهتوعد ىف

 ال ةكراشملا هذه نأ ديب :ةيناملربلا تاباختنالا ىف ةثيدحلا ىوقلاو بابشلاو ءاسنلا قوقح

 ىف تدرو ىتلا صوصنلا لثم ىروتسد صن ىف اهنيمضت وأ ءاهل ةوعدلا درجمب ققتحت
 حنمو ةنس ةرشع ىنامث ىلإ بخانلا نس ضفخب ىضقت ىتلا كلتك ةيباختنالا نيناوقلا
 ىف ىدصق زايحنا نيناوقلا هذه بحصي نأ دب ال ذإ حيشرتلاو عارتقالا قح ءاسنلا

 راصنأ لوقي ام اًريثكو .عقاو ىلإ ملحلاو .ةقيقح ىلإ ةوعدلا هعم لوحتت تاسايسلا
 ماظن ىلاحلا ىلاربيللا ماظنلا نأب ةيديلقتلا بازحألا.لاجر نيب نم ةيددعتلا ةيطارقميدلا

 ىذيفنت وأ ىباين عقوم ىأل حيشرتلا قح ةثيدحلا ىوقلاو ءءاسنلاو بابشلل حيتي حوتفم

 ةنميه نأل لطاب اهب ديرأ قح ةملك هذه .بعشلل رمألا ةياهن ىف مكحلاو ؛نئشوأ اوعاش
 ىتلا ةبخنلاف .اًيئاقلت ءىجي نأب رييغتلا اذه لثمل حمست ال فلختملا ىعامتجالا عقاولا

 سيركت ىلع ءاهحلاصم عم ةيقطنم ىهو لمعت بازحألا هذهل ايلعلا ىقارملا ىلع رطيست
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 رييغتلا فادهأ عم ءالماك اًضراعت ضراعتيو لب ؛قفتي ال ىذلاو ثوروملا ىداصتقالا عقاولا
 طارخنتالل ةثيدحلا ىوقلا كلت رصانع نم نوريثك ىعس دقو .ةثيدحلا ىوقلا هدشنت ىذلا

 مل نإ اهيلع اوقشنا ام ناعرس مهنأ الإ اهلخاد نم لمعلا ىوعدب ةيديلقتلا بازحألا ىف

 ةيلخادلا ةيطارقميدلا دقتفي بازحألا هذه ضعبو ةصاخ ءاهتادايق بناج نم اوظفل نكي
 نيب نم رييغتلا ةاعد ظفل نع ناوتت مل ىتلا) بازحألا كلت تلظ اذه عمو .الماك اًداقتفا

 كلت تادايق رهاظت وه رطخألا رمألا . اهفوفص ىف طارخنالل مهنم ديزملا ىدانت (اهلهأ

 ىوقلل ىدايقلا ىسايسلا ليثمتلاو ىقرتلا صرف ةحاتإ أدبمل اهلوبقب اًمود بازحألا
 تنظ ام ىتم مازتلالا اذه نع اهدادترا مث .فعض ةظحل ىف اهسفن تدجو املك ةثيدحلا

 دترتل ١5114 ربوتكأ ىف أدبملا اذهب تلبق ءالثم ةيديلقتلا بازحألاف .فقوملا ةديس اهنأب

 یهو رهشأ ىضم ضعب هنع دترتل ۱۹۸٩ ليربإ ىف هتلبقو ء۱۹1۸ روتسد عورشم ىف هنع
 طوفضلا ءازإ ۱۹۸۹ سرام ىف هتلبق اريخأو «یلاقتنالا ىركسعلا سلجملا ءارو رتتست

 .هنع دترتل قبت مل اهنأ الإ ةيباقنلاو ةيركسعلا

 ال ذإ ءاسنلل عارتقالاو حيشرتلا قح حنم ىلع ؛قدصي ام رثكأ ءهب لوقن ىذلا قدصيو
 تضعو دويقلا هتلقثأ انعمتجمك عمتجم ىف لعف ىلإ لوقلا مجرتت ةيدصق تاءارجإ نم دب
 اميكل نيدلل ةرجحتملا ميهافملاو ةدئاسلا فارعألا رزآتت عمتجملا اذه ىف .قراوسلا هب

 لوبتي انوعام نوكي نأ الإ حلصي ال .ةدارإلا دقاف ءنيوكتلا صقان اقولخم ةأرملا نم لعجت

 انافكو .اهيلع فطعلاو اهتياعرو ةأرملا ريفوت نع ثيدحلاب ةطلاغم انافكو لاجرلا هيف

 رومألا هذه ةيمهأ عمف .ةرسألا ةياعرو لافطألا ةئشنت ىف ةأرملا رود نع ثيدحلاب اقافن

 ةهباجم نم برهلا الإ هنم داري ال اهدادرت ىف فارساإلا نأ الإ ةيرطفلا لب ةيساسألا

 نإ .ةارملل ةيداصعتالاو عال او ةيسارسلا قوفحلا مارخخلا ىهواالا ىا ةقيفح
 قوقحلاو ءةيداصتقالا قوقحلاو «ةيسايسلا قوقحلا ىف ةاواشملا وه انه هنع ثدحتن ىذلا

 وأ ءةيلاربيللا ةيطارقميدلا ئدابم اهمسا ناك اهب مازتلالا ىعدت ميهافم قفو ةيعامتجالا

 ثاريملل ةيعرشلا نيناوقلا ةأرملل اهنمضت ال ةاواسملا هذه لثمو ناسنإلا قوقح قاثيم

 الو (ةحكنألا ءاضقب ءاهقفلا هيمسي امم) قالطلاو جاوزلا نيناوق الو (ضئارفلا ملع)
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 نأ امك :تابثإلا نيناوق لثم كلذ نم ىندأ وهام الو لب ءةلماكلا ةيعرشلا ةيالولا ماكحأ

 ناميإلا ىلعو :(نييثنألا ظح لثم ركذلل) نأب ىفرحلا ناميإلا ىلع ىبرت ىذلا عمتجملا

 لجر ىفتخا ام» هنأب ىفرحلا ناميإلا ىلعو «ةأرما مهيلع اولو موف حلصيال» نأب ىفرحلا

 نيوكتلا صقان اًفولخم ةأرملا بسحي نأ الإ هل نكمي ال «امهثلاث ناطيشلا ناكو الإ ةأرماو
 دقف ؛خيراتلا قئاقح مامأ تطقاستل ءاًيفرح اهانذخأ ول ؛ثيداحألا هذه لك .ةدارإلا ميزه

 .ىاسيد ىجارومو ىرتساش روداهب اهيف حلفي مل اميف دنهلا ىف ىدناغ اريدنأ تحلفأ

 شيج ءانب تداعأ ىتلا ىهو ءىئاذفلا نمألا دنهلا لهأل تققح ىتلا یه ىدناغ ةديسلاف

 هبشب تلقتنا ىتلا ىهو ءلامشلا ىلع ىنيصلا موجهلا بقع هتباتنا ىتلا ةزهلا دعب دنهلا

 تحلفأ امك .ةأرما تازاجنإ ىه تناك هذه لك ءةيوونلا ةقاطلا ايند ىلإ ةيدنهلا ةراقلا

 اهيزحل تققح نيح لشرشت نوتسنو نيظفاحملا خيش هنع زجع اميف رشتات تيرجرام

 ىف ايسور رصيق ةيناثلا نيرتاك اهلبف نم تحلفأو ةيلاوتم تاناملرب ةثالث ىف راصتتنالا

 ىلع اًيونجو اًبرغ ايسور تعسوت ذإ ؛:ةرصايقلا لك هنع زجع اميف رشع نماثلا نرقلا

 هذه لك .روفسوبلا ىلإ لوصولا ىف ةرصايقلا نم اهقبس نم لك ملح كلذب ةققحم اهيدي
 .رمألا نهتيلوتب نهماوقأ حلصو نهدالب تحلفأ ةوسن تازاجنإ

 امل مزح نبا مامإلا ةلوحف ىف نادوسلا ىف تاينينامثلاو تاينيتسلا ةدهتجم ناك ولو

 «ماكحألا» ىف مامإلا ركذ دقف .جرح نم هيف مهدروأ املثم ىف مهتلم لهأو مهسفنأ اودارأ

 ىراخبلا هاور ىذلاو ءةأرما مهيلع اولو موق حلصي ال :حيحصلا ثيدحلا نومضم نأ

 دقل» :هلوق دح ىلعف .مكحلا ىف اقح ةأرملا ىلع ركني ال .دمحأو ىئاسنلاو ىذمرتلاو

 تادابعلاب باطخلا نأ انقيأو ءلاجرلا ىلإ وه امك نهيلإ ثوعبم هللا لوسر نأ انقيت

 اذه لكو ءلاجرلا صخ وأ نهصخ ام الإ لاجرلا ىلإ ههجوتك نهيلإ هجوتم ماكحألاو

 عاجلا لأ ضم الإ هيف محلا ار ا عض دقن يك هنود ارتا درتي ألا بود
 دق مزح نبا مامإلا ناك نإو .ةفالخلا نود ةماعلا ةرادإلا ىلوت ةأرملل مامإلا حابأ اذهلو

 نم هقبس نمع اذه هيأرب جرخو ةفالخلا نود ةرامإلا ىلوت ةأرملل حابأو ىأرلا دهتجا

 نم نورف ىضم دعب نامزلا اذه ةدهتجم كلذ نم دعبأ ام ىلإ بهذي ال اذاملف ءءاهقفلا

102 



 .؟مزح نبا رصع

 لثمي ىذلاو ىشيعملا داصتقالا دامع ىه نادوسلا ىف اهنع ثدحتن ىتلا ةأرملا نإ

 ىف ةلماعلا ىوقلا فصن نم رشكأ لثمت اذهب ىهو .ىئاذغلا جاتنإلا نم ةكاملاب نينامث

 ةبسن «ىعامتجالاو ىسايسلا رارقلا ىف اهل نأش الو ةأرملا هذهل ىأر الف اذه عمو .فيرلا
 نع رييغتلا ةاعد نم نوريثكلا لفجأ ىذلا فلختملا ىفاقثلاو ىعامتجالا عفاولا ةأطول

 اهن تا ةندصقلا تاتناستلا هه لمر تصد ثاساسس هر ىلع لیلا و ةكيباحيم

 ءالؤه نم دحاو لكف ىوبابمز ىف ىباغومو ءاینازنت یف ىريرينو ءاينيغ یف ىروتوكيس

 عنص ىف ريثأتلا زكارم ىفو ةيسايسلا تاسسؤملا ىف ازراب اناكم ةأرملل لعجي نأ دصقت
 مث ؛نيدلل فلختملا مهفلاو فلختملا ىعامتجالا عقاولا نأ الإ .ىلهألا عمتجملا ىف رارقلا

 حيشرت ىف ددرتي بونجلا وأ لامشلا ىف ىسايس بزح لك لعج عقاولا كلذل عايصنالا

 ديفي ال عمتجملا اذه لثم ىف .ةنومضملا ةيميلقإلا ةيباختنالا هرئاود نم ةرئاد ةيأ ىف ةأرملا

 اذه ضرف نم دب ال ذإ حيشرتلا قح ةأرملا حنمت ىتلا ةيروتسدلا صوصنلاب ءافتكالا

 ةيموقلا ةباينلا سلاجم ىف ةشمهملا فئاوطلا لك نأش نهل ةددحم بسن ديدحتب

 دعاقملا نم ةنيعم ةبسن فقوأ امدنع ىدنهلا روتسدلا هيلإ بهذ ام وه اذهو ةيميلقإلاو

 ىفكي ال روتسدلا ىف حيشرتلا قح مهحنم نأل ةشمهملا ةيعامتجالا فئاوطلل ةيناملربلا

 .مهليثمت نامضل دئاسلا ىعامتجالا عقاولا لظ ىف «هدحو

 ماكحألاو نيناوقلا لك ىف رظنلا ةداعإ ىلإ ىعامتجالا رييغتلا ةاعد بهذي نأ دبال امك

 نإ ةيملاع ةيناسنإ قوقح نم ةاعدلا ءالؤه هب ىداني ام عم ضراعتتو ءاسنلا سمت ىتلا

 ريرحت داور نم دحاو ىلإ ريشنل انه فقث انلعو ءهل نووعدي اميف اقح نيفداص اوناك

 لاجرلا فينصت ىلإ امود نوقلزني نيذلا نييعجرلا ةالغ نم هبسحب نادوسلا ىف ةأرملا

 ءالؤه ةجحلا فاعض .ءاجرع تاضارتفا ىلع ىنبت ماكحأ قفو ىمدقتو ىعجر ىلإ

 ةفادصلا ةيعمج سيئر وه سيل وأ .نييناطيربلاب ههلول ءلجرلا اذه مهماهتا ىف نوقلطني

 جرعيال ىذلا لجرلا نأ وهو رخآ رايعمب رومألا سيقأ ىننأ الإ .ةيناطيربلا ةينادوسلا

 عنصت ىتلا مألا .ةأرملاب ءاقترالا ةكرعم ىف دئاسلا ىأرلا ناطلس ةهباجم دنع ىشتيالو
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 رطق ىف ةيمدقتلا رايعمف .ديدجتلا راوث ةمئاق ىف ناكم زربأ لتحي نأب ريدج ؛لاجرلا

 ةئرتهملا ميقلاو ةيلابلا تاسسؤملا ىضاملا ىلإ هدشتو .ةفارخلا دافصأ هلهأ مادقأ لبكت

 تاسسؤملا هذهل ىدصتلا ىلع ةردقلا وه لوألا ماقملا ىفو نوكي نأ دبال ؛ةطنحملا ىؤرلاو

 وه اذه .زازتبالا مامأ لفجت ال ةميزعو ىركفلا باهرإلا باهت ال ةراسجب ىؤرلاو ميقلاو

 مهب رقتسا نيذلا نييناعنقلا كئلوأ لاب ةءانه دسفن اليكلو ءىردب فسوي ذاتسأ لاح

 انذاتسأ بسنن انعد ءبئاخ رايعم قفو ىعجرلا وه نمو ءىمدقتلا وه نم ىلع ىأرلا

 ةيمدقتلا نم الدب (فاقلا نوكسو ءايلا وأ ءءاتلا حتفب) ةيمدقيلا وأ ةيمدقتلا ىلإ فسوي

 ىف مدقتلاو برحال ىضملا وه ىنعم لا كلذب ةيمدقيلاو ةيمدقتلاف (فاقلاو ءاتلا حتفب)

 .مراكملا وأ كراعملا

 ىوبختلاراتنتسالاو ةثيدحلا ىوقلا

 ىف ةلعافلا ىوقلا ىأ ؛ةملكلل ىلومشلا ىنعملاب :ةثيدحلا ىوقلا نع ثدحتن امدنع

 ىف ةثيدحلا تاميظنتلاو نيينهملاو نيعرازملاو لامعلل ةمظنملا تاباقنلا) ةثيدحلا ةلودلا

 نيجيرخلا رئاود) دئاسلا ىوبخنلا ىنعملاب ال (ءاسنلاو بابشلا تاداحتاك ىلهألا عمتجملا

 اهمظتنت ةيعامتجا تانايكك امنإو دارفأك اهنع تدحتن ال نحتف (نييتهملا تاباقنو

 تاق: اي ىلا ذه ىف انعم فاع افلا ىرقلا نأ بسختةلو دحام
 نيمألاو خيشلا دمحأ عيفشلا رايتخا ناك امف ءربوتكأ ةضافتنا بغ رطاخ بيط نع هب

  ةيضار ةيديلقتلا ىوقلا تلبق رايتخا  ربوتكأ ةموكح ىف نيريزو نيمألا دمحم دمحم

 ال ةنيعم ةقبطل نيزمر اناك امهنأل امنإو ةرازولل اليهأت نادوسلا لهأ رثكأ نم امهنأل سيل

 .دارفأك ال تاميظنتك ةكراشملا ىأ «مكحلا ىف ةيسسؤملا ةكراشملا دئاسلا عضولا اهل حيتي

 نم نيلاجم ق ىوقلا هذه ل وور ىلع هرثاا نرم ىف لوقلا لاا نيش اذهل
 :لامعألا لجر نومظتني نميف نومظتني تاناملربلل ةمئاقلا بازحألا ىحشرم نأب ءرارقلا
 ذجت نأ بازحألل ىتأتي فيك ذإ ةطلاغملا لبقت ال ةقيقح هذه .حالفلاو ؛لماعلاو «فظوملاو
 ثدحتن ىذلا نأ الإ ءفئاوطلا هذه نيب نم اهحيشرم رتخت مل نإ عقوم ىأل هحشرت نم
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 دالب ىف تروطت ىتلاو ىوقلا هذه مظتنت ىتلا ةثيدحلا تاسسؤملا ليثمت وه انه هنع

 لامعلا بزح لثم تاميظنتلا هذه اهتأشنأ اًبازحأ رصانت ىوق وأ بازحأ ىلإ ةيلاربيللا

 نييكارتشالاو ءىسنرفلا ىكارتشالا بزحلاو .ىجيورنلا لامعلا بزحو .ىناطيربلا

 ىسايسلا نادوسلا ماظن لظ ىف ءةثيدحلا تاميظنتلا زيمتتو .ايناملأ ىف نييطارقميدلا

 ىعاود عم اهبواجتو رصعلا نم اهيرقب ءافيثك الظ ةيديلقتلا تاسسؤملا هيلع ىقلت ىذلا
 ءامتنالا وه سيلف ءىفارغج وأ ىديلقت ساسأ ىلع موقيال اهيف طارخنالا نأل ثيدحتلا

 اهتدايق هب عتمتت ىذلا دييأتلا نأ امك .ىميلقإلا زايحنالا وأ «ءىفئاطلا ءالولا وأ ؛ىلبقلا

 ةدايقلا ةبساحم ىف ةدعاقلا قح اهسأر ىلع ةيعوضوم ريياعم همكحت ىطارقميد دييأت

 ىف ةنطاوملاو ةنهملا وهو ءساسألا ىف «تاميظنتلا هذه ءاضعأ نيب عمجي ىذلا نإ .اهلزعو

 مهأ ىعوط دهع ىلع اهيف سوعرملاو سئارلا نيب ةقالعلا هيف موقت ىذلا تقولا تاذ

 وه اذهو .ةيبلغألا ىأرل ةيلقألا عايصناو ةدايقلا ةبساحم ىف ةدعاقلا قح وه هطئارش

 .ةيطارقميدلا رهوج

 مالسلا قيقحت هبجوتسي رمأ رارقلا عنص ىف ةيطارقميدلا ىوقلا كارشإ نإ

 ىلإ ىضملا هنكمي رارقتسالا نم ردقب معني نأ نادوسلا ناك نإ نادوسلا ىف ىعامتجالا

 نإ ذإ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ىلع ةعدب هب لوقن اميف سيلو شاوش نود ةيقيقحلا هفادهأ

 تاسايسلل ةجيتن ءريبك دح ىلإ تناك برحلا بقع ىناملألا ىداصتقالا روطتلا ةزجعم

 دراهريإ جيف دول (دعب نم هفلخ مث) ىداصتقالا هراشتسمو روانيدإ اهعبتا ىتلا ةيعاولا

 رصانع نيب نمو ءلامعألاو ةعانصلا لاجرو لامعلا نيب ىملسلا شياعتلا نم وج قلخل
 ضعب ىف اهتيكلمو ةعانصلا ةرادإ ىف (لامعلا تاباقن) نيلماعلا كارشإ ةسايسلا كلت

 ١5534 ويام ثادحأ بقع لوجيد لارنجلا هيلإ بهذ ىذلا ىأرلا سفن وه اذهو .لاوحألا

 تلظ ىتلا ةيغاطلا ةينويلبانلا ةيرادإلا ةنميهلل ءاهنإ مكحلا ةيزكرم الب ىدان امنيح

 ةعانصلا ةرادإو ةيكلم ىف نيلماعلا كارشإب ىدان امك ءاسنرف ةيقب ىلع سيراب اهسرامت

 Decentralization et) :لاب اهموي خماشلا لارنجلا هامس امم ةيناملألا ةيرجتلل ءافتقا

. participation) 
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 اميكل (تائيهلا ةهبج) ةيوبخنلا اهتدايق ىف ةلثمم ةثيدحلا ىوقلا هب تماق ىذلا امف

 ةليسولا اهرابتعاب نيجيرخلا رئاود ىلإ نوكرلا وه ناك اهانيسح .لمع ىلإ لمألا مجرتت
 لب ربوتكأ هب تءاج افشك تسيل هذه نيجيرخلا رئاودو .ةثيدحلا ىوقلا ليشمتل ةبسانمل
 رئاود نأب نظلا نإف اذهلو ءركيب ىلئاتس روتسد ىف ءاهفرع ام لوأ «سانلا اهفرع

 ءىجي نأ بيرغلا نمو ءىربك ةطلاغم ةثيدحلا ىوقلا ليثمتل ىلثملا ةروصلا ىه نيجيرخلا
 ةيزاوجروبلا ةيوفصل ةيظفللا مهتنادإ لك عم ىلاكيدارلا رييغتلا ةاعد نم نظلا اذه

 ىتلا روتسدلا ةدوسم ىف ىلوألا ةرملل نيجيرخلا رئاود ةركف تءاج دقل .ةينادوسلا

 رمألا عقاو ىفو :ىتاذلا مكحلا ةرتفل اًيساسأ اًنوناق نوكتل ركيب ىلناتس ىضاقلا اهدعأ

 .()ريخألا هباتك ىف ىور امك وتادرشورشام كاج ىمومعلا ىماحملا اهدادعإب ماق

 حومط اضيأ وه ناك ةيباختنالا رئاودلا كلت عادتبا نم فدهلا نإف هلوق بسحو

 ةيلبقلا تانايكلا نأ نوكردي نويناطيربلا ناك «مهبضغ صاصتما نكي مل نإ نيملعتملا

 ءرهظملا ةثيدح بازحأ ةلظم تحت هيلإ تءاج نإو ىتح ناملربلا ىلع رطيستس ةيديلقتلا
 ةوفص نم ةلقل الإ ةصرفلا حيتت نل كاذنآ ةدودحملا ندملا رئاود نأب نوكردي اوناك امك

 قدصو ءةيرضحلا زكارملا ىف ذوفنلا تاذ بازحألا ضعب ىف تطرخنا ىتلا نيملعتملا

 نم اوناك نيجيرخلا رئاود مهب تءاج نيذلا ةثالثلا ءاضعألا نم نينثا نإ ذإ لجرلا سدح

 ةيداعملا ةهبجلا لثمم قورز رهاظلا نسح وه امهلوأ ءةمئاقلا ةيسايسلا تاسسؤملا جراخ

 ىذلا بوجحم دمحأ دمحم امهيناثو (ىعويشلا بزحلا رمألا ةقيقح ىف وأ) رامعتسالل
 باون ةمئاق ردصت دقو ؛ةمألا بزح ىلإ دعب نم مضنا مث القتسم تاباختنالا كلت ضاخ

 لوبق نإف اذهل ىداحتالا ىنطولا بزحلا ىحشرم دحأ قورز كرابم كاذموي نيجيرخلا
 .لب «نادملا» ىوفصلا جهنملا ىلإ اًعوزن طقف سكعي ال ربوتكأ ىف ةيروتسدلا ةغيصلا كلت

 ديدجتلا ةدايقل اهيلإ ةوعدلا ىف لضف ال ذإ لايخلا ىف رومض نع فشكي ءاذه نم رطخأ

 ملف لاثم ريغ ىلع ةثيدحلا ىوقلل ىسايسلا ليثمتلل عدتبت نأ اهل ردق ىتلا ربوتكأ ىف

 .ىتاذلا مكحلا هفلخ ىذلا جذومنلا ىلإ تنكر لب لواحت

.(Behind the Scenes) )»( 
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 ةيلاربيللا نوضوقي «نويلاربيللا»

 رئاود) ةميدقلا ةديدجلا رئاودلا كلت تاباختنا تناك دقف اذه لك نع امغر

 ىف اهيحشرم بلغأ طقس ذإ ربوتكأ بقع ةيديلقتلا ىوقلل اًريسع اًناحتما (نيجيرخلا
 ال  ةيصخشلا فقاوملا تبعل تالاحلا كلت ىف .ةليلق تالاح ىف الإ رئاودلا كلت

 رئاودلا هذه ىف نوبخانلاو ةصاخ نيحشرملا حاجن ىف اًريبك اًرود  ةيبزحلا تاءامتنالا

 هزايحنال حجن نم ءالؤه نم مكحلا ىف ةيلالقتسالا نم ريبك ردق ىلعو تاتشأ موق

 ءاول داق ىذلا دمحأ قيفوت دمحم لثم ربوتكأ لبق ةثيدحلا ىوقلا تاراعشل هفقاومب

 انجس ةضراعملا كلت نمث عفدو افلح ىلاهأ ريجهتب ىركسعلا مكحلا رارق دض ةضراعملا

 ىذلا ليعامسإ دومحم حلاص مهنمو ؛لمعلا ةحلصمل ريدمك ىمسرلا هعقوم نم اًدرطو
 اميف ريوتكأ هتمرك دقو مسالا اذهب ةفيحص ردصأو ربوتكأ ةروث نع عافدلل هسفن نطو
 ءاحلاص قحب ناك دقو اًمامل الإ نوركاذلا هركذي ال لجر حلاصو ؛مالعالل اًريزو هنييعتب دعب

 .(014 :ةيآلا .ميرم ةروس)4.....ليعامسا باتكلا ىف ركذاو» . ادومحم ناكو

 ذاتسألا اهنم ركذن ىداحتالا ىنطولا بزحلا بابش نم ةلث نيلجرلا نيذه بناجب تناك

 .تاسايسو تاراعش ءربوتكأ نع عفادت تلظ .كرابملا ىسوم موحرملاو ىسوم باهولا دبع

 بزحلا لح رارق لوح هبزح عامجإ نع هجورخ .هللا همحر .كرابملا ىسومل ركذنو

 يلإ ةعومجملا هذه دارفأ بلغأب رمألا ىهتنا دقو .ناملربلا نم هباون درطو ىعويشلا

 امنإو ةيسسؤم ةيبزح ةبساحم بجومب ال «ىلاربيللا» ىطارقميدلا مهيزح نم درطلا
 هايإ اهجوم «فراعتملا هيولسأب ءىرهزألا ليعامسإ هل روفغملا سيئرلا هردصأ ىدرف رارقب

 ىف اناعمإ همساب اذه رمألا همهي نم ةادانم ىلع صرح نويد (مالس رمألا همهي نم ىلإ)
 (1]205268) ىقيرطب ماظن ةيلاربيللا ةيطارقميدلا مرتحت ال ةدايقل ليبس الو .ةبارزلا

 . اذهب ىه امو ءراغصلل رابكلا عيرقت ةياصولا هذه مكحب حيبيو ؛ةياصولا ىلع موقي

 نامربلا نم هباون درطو ىعويشلا بزحلا لح رارق نع ثيدحلل فلدن ماقملا اذه ىف
 ادر لحلا رارق ناك .نيجيرخلا رئاود تاباختناب ةلص نم رارقلا كلذل هل.اوبختنا ىذلا

 اًعينم اًجايس نوكت نأل ةيفاك اهدحو ةيروتسدلا صوصنلا نأب اونظ نيذلا ىلع اًعيلب
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 غلبأ ناك ىعويشلا بزحلاب قحل ىذلاف ؛ربوتكأ اهتققح ىتلا ةيطارقميدلا بساكملا ىمحي

 تاميظنتلا رثكأ وه ىعويشلا بزحلاو ةصاخ نظلا اذه داسف ىلع ليلدتلل لاقم ىأ نم

 فالتخاو اناؤر نيابت نم مغرلا ىلع ادوع اهبلصأو ءةيرجت اهقمعأو ءاسارم ةثيدحلا

 ةميكشو مزع ىذ بزح عم اذه لعفت نأ ةيديلقتلا ىوقلا تعاطتسا نإف .انجهانم

 .ةشاشهلا نم ريبك ردق ىلع اهبلغأو .ىرخألا ةثيدحلا تاميظنتلا لاح امف كاذموي

 درطو بزحلا كلذ لحل ىعويشلا بزحلا موصخ هيلع أكتا ىذلا موعزملا ببسلا كرتنلو
 ىف «بابسألا هذه لوأو .رارقلا كلذ ءارو ةيقيقحلا بابسألا نفنن اميكل نامربلا نم هباون
 نأ نم مغرلا ىلعف ,نيجيرخلا رئاود ىف ىعويشلا بزحلل رزؤملا راصتنالا ناك ءانداقتعا
 روتكدلا «نيملسملا ناوخإلا» ميعز اهردصت دق رئاودلا كلت تاباختنا ىف نيزئافلا ةمئاق

 وه ميظنتلا سفن نم رخآ وضع اهليذ ىف ءاج امك ءاتوص (۷۱۹۱) لان ذإ ىبارتلا نسح
 ءامسألا نم امسا رشع دحأ نأ الإ نوم (؟١88) لان دقو و دمحم ذاتسألا

 امإ توتحا (اوضع رشع ةسمخ مضت تناك ىتلاو) ةمئاقلا كلت اهب تءاج ىتلا ىرخأألا

 فتكي مل .(*!بزحلا كلذ مهانبت نيح شرم وأ ىعويشلا بزحلا نم ءاضعأ ىلع

 لب ىتاذلا مكحلا ذنم اهتاباختنا اوضاخ ىتلا ,نيجيرخلا رئاود ىف زوفلاب نويعويشلا
 ةبسنلاب ةمهم ةيزمر ىناعم لمحت تناك ىتلا كلت ةصاخ ةيفارغجلا رئاودلا ماحتقال اوعس

 ردصأ فورظلا كلت ىف .نامرد مأب ىرهزألا ليعامسإ ديسلا ةرئاد لثم بازحألا ضعبل
 :ةايذألا رح ناهض: يله نحت حلاو رفسسدلا نم ةا خلا دانا لد هوا رف قانوبلا

 ماظنلاو بادآلا دودح اهمازتلا ريغ طرش نود تايعمجلاو تاداحتالا فيلات قحو

 ج اها لرش هكحي ةفانضإب ةدانا كلت: عل دنع ناقل ةت ام عفو ةسنعلاو

 ىف ىبارتلا روتكدلا الت ىذلا ليعامسإ دومحم حلاص :ىداحتالا ىنطولا بزحلا ىحشرم ىلإ انرشأ (#)
 نييعويشلا ةمئاق امأ ؛(اتوص 4707) نماثلا عقوملا لتحا ىذلا دمحأ قيفوت دمحمو (اتوص 7747) بيترتلا
 ,لقتسم حشرمك تاباختنالا اهضوخ نم مغرلاب (اتوص 0914) ميهاربإ دمحأ ةمطاف ةديسلا اهتردصت دقف

 ديشرلا ءةليسولا ميحرلادبع نمحرلا دبع ءرماع ىلع نيدلا زع ءقنرق فيزوج ءقورز رهاطلا نسح اهيلي
 بئانلا امأ .دمحأ ناميلس دمحم ء.دقن ميهاربإ دمحم .؛طسايلاديع رهاطلا :ىكملا ىفطصم رمع «لیان

 دقو حلاص دمحم بوجحم ذاتسألا وهف (اتوص 05044) لان ذإ بيترتلا ىف سماخلا ءاج دقو ءرشع سماخلا
 .نويعويشلا هدناسي ناك ىذلا ىكارتشالا ىطارقميدلا رمتؤملل حشرمك تاباختنالا فوشك هتزربا
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 فيضأ امك .(ضافضف ريبعت داحلإلاو) داحلإلا وأ ةيعويشلا ءجيورتل ىعسلا وأ ؛جيورت

 ريغ ةمظنم ىطرشلا مكحلا كلذ فلاخت ةمظنم ةيأ هاضتقمب حبصت رخآ صن اهيلإ

 ءهماكحأ ذيفنتل بسانم عيرشت ىأ رادصإ قح ناملربلل حابأ ىذلا صنلا وه اذه «ةعورشم

 .(ىداحلإلا) بزحلا لحو نيبختنملا باونلا ضعب درط نامربلا ررق ةحابإلا كلت بجومبو

 شيعلا نم ةولس ىف معنأو سيرابب وكسنويلا ةمظنمب لمعأ ؛ةمزألا كلت نابإ «تنك
 ىهلتأو ءداؤفلا فجوتسي ىذلا اهقنورب معنأو ءاهمولع ضويف نم فرتغأ ةرضاحلا كلتب

 موطرخلا ءرملا ىسني ام كانه ناك كلذ لك ىف ؛وهللا بورض نم اهيف امب «تئش نإ
 نأل ليبس ال شحفلا نم ةجرد غلب دق موطرخلا ىف رودي ناك ىذلا نأ ديب .دارأ نإ اهلهأو

 تحت موطرخلا ىف رودي ناك ىذلا لوح ةباتكلل ىسفن تقس كلذ لجأل .هءازإ ءرملا تمصي

 امنإو ؛ءىلاب نم نكت مل ةطخ كلتف ةيعويشلا نع اعافد ال (ضيبألا روثلا لكأ موي) :ناونع

 .ةلاحم ال هيلإ دئاق سوهلا كلذ نأ تننظ امل اًبيهت

 ىسايس بتاك ىأ نم اغلاب اًمامتها ىعويشلا بزحلا لح ةيضق دجت نأ ىعيبطلا نمو
 لافغإ وه اقح ةشهدلا ريثي ىذلا نأ الإ نادوسلا خيرأت نم ةبقحلا كلت ةساردل ىدصتي

 ,ةيناثلاو ىلوألا ةيددعتلا ةيطارقميدلا راسم ميوقتل ىعس باتك مهأ ىف ثيدحلا كلذ

 ىتلا ةيناثلا ةيطارقميدلا ةرتفلا ءارزو سيئر وه هفلؤم نأ نم باتكلا كلذ ةيمهأ ءىجتو
 شماوهلا ىف ىتح مهملا ثدحلا كلذل ةراشإلا باتكلا كلذ لفغأ .ويام بالقناب تطقس

 نراقن انلعو .(*ةيضاملا ةيطارقميدلا ةبرجتلا ميوقت وه بتاكلا ىغتبم نأ نم مغرلا ىلع

 تقو» ناونع تحت لوألا لصفلا ىف بوجحملا لاق .(نازيملا ىف ةيطارقميدلا) بوجحم دمحأ دمحم (#)
 ىف عقعقت تابابدلا تلعج ىتلا بابسألا ام ؟انلشف اذامل :لمأتلا تاعاس ىف ىسفن تلأس املاط) :«لمأتلل

 اوزاقو عهدإلب ةيرخ لجأ نم اولضان نيذلا ةلودلا لاجر ىلع ىضقتو ءتاموكحلاب حيطتو :عراوشلا

 لايجألل اقيرط عضاوت لكب نيعأ نأو .باتكلا اذه ىف بابسألا كلت للحأ نأ تلواح ؟ىموقلا لالقتسالاب
 قلطملا هناميإ ىلإ دعب نم حملأ مث .«هءاطخأو ىضاملا كاوشأ ىدافتت نأ هتعبتأ اذإ اهنكمي ةمداقلا

 :.ةيرحلاو ةيطارقميدلا نم اديزم سانلا ءاطعإ ةيطارقميدلا للعل جالع ريخ نإ) :لوقي وهو ةيطارقميدلاب
 ةصرفلا رفويو ءةرورض رحلا راوحلا لعجي ةيموقلاو ةيسايسلاو ةيلبقلا حلاصملا نيب ديدشلا فالتخالا نإ
 عقو اذامل لثم ةماه لئاسم عضب سانلل نيبي نأب ىأرلا اذه بحاص ىرحأ ام (ةفلتخملا حلاصملا نيب ةيوستل

 هرربم وه امو ؟مكحلل لثمألا ماظنلا ىه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا تناك نإ عقو فيكو ؟ىعويشلا بزحلا لح
 ؟ةيطارقميدلا نم ديزملا وه ةيطارقميدلا ءاطخأ جالع ناك نإ
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 باتك ىف عوضوملا سفن لوح موتلا نيمأ ذاتسألا هبتك امب ثدحلا كلذل بوجحملا لافغإ
 راسم ميوقتل ةلواحم وأ خيراتلا ىف لمأت ةفقو هنم رثكأ فقاومو تايركذ ليجست هب دارأ

 رارق لوح هبانلا همكحو عاجشلا هلوانت موتلا نيمأل دمحي نأ الإ ءرملا كلمي الو .ةسايسلا

 نم ثيدحلا كلذل ام نيبيو ىعويشلا بزحلا لحب ددني بتك امدنع ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 .(*)!ءاظنلا ةيراحم ىف ةيعرشاللا قيرطل ١519 ويام ىف نييعويشلا رايتخاب ةلص

 نيديازملاو ركملا ةفوصتم نيب ...داصتقالا

 كلت عمتجملا ءانب ةداعإل اهاعسم نم ءزجك .ربوتكأ ىف تددرت ىتلا راكفألا نيب نم

 هذه لكو ؛ةلداعلا ةيمنتلاو ؛ىعارزلا حالصإلاو ؛جاتنإلا تامالع ةعجارمب ىدانت ىتلا

 لاثملا ليبس ىلعف .لاحلا وه ناك اذكهو .ةديازملل اًعساو بابلا حتفت ةضافضف تاريبعت

 ةيكارتشالا عم اًيسن هجمارب ىف هل لعجي مل ءربوتكأ ةضافتنا نعب .ادحاو ايزح فرعأ ال

 نم ىنادوسلا داصتقالا ءانب ىف رظنلا ةداعإل ةيربوتكالا ةوعدلا تءاج دقو ةصاخ

 نويعويشلا ىدانتي نأ ىف عدب الو ,ىعويشلا بزحلا اهسأر ىلعو ءةيراسيلا بازحألا

 نوطب ةيكارتشالا وعدت نأ ىف بجع ال امك ءادتبأ هل اودهم ام وه اذهف ةيكارتشالاب

 .(ذاخفأو نوطب ةفلتخملا هرئاشعب ىنادوسلا راسيللف انلق امكو) ىرخألا ىنادوسلا راسيلا
 وأ رحلا داصتقالا ماظنل ةيقبطلا مهحلاصم مكحب نيبستنملا جرحت وه مالكلا بيرغ

 هيف نوعنطصي ىذلا دحلل ماظنلا كلذل مهئامتناب ةرهاجملا نع ىلامسأرلا ماظنلا ىرحلاب

 ماظن لظ ىف اذه نوكي نأ مهفلا نع اذه نم دعبأو .ةيكارتشالا عم اًبسن مهسفنأل

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمظنألا ةاعد نيب شياعتلا هتيددعت ضرتفت ىددعت ىلاربيل

 .اهييلامسأرو اهييكارتشاب ةفلتخملا

 اهاؤر ةمجرتل اهنيميو اهراسيب ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا هب تءاج ىذلا امف اذه عم
 اميف امنإو هتايمومع ىف ال ,داصتقالا اياضق جلاعت ةيلمع جمارب ىف كلت «ةيكارتشالا»

 ىف ادج ريبك رثأ ثدح ىذلا اذهل ناك» :ةيطارقميدلا ةيرجتلل ليوط ىدقن ليلحتل ةمتاخك بتاكلا دروأ (#)

 ىف لاوزلا ىلإ هب تهتنا ىرخأ تازهل هضرعتو هفاعضاو اًمئاق ناك ىذلا ىطارقميدلا ماظنلا ةعزعز

 . ۲٤۵١ ةحفص (ةينطولا ةكرحلا قيرط ىف فقاومو تايركذد) .«ةياهنلا
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 تالكشم ةجلاعم ىف اهدحو ديفت ال تايارلاو تاراعشلاف ؛اًرشابم اًمسم عمتجملا سمي

 ضرأ ىلع تاراعشلل ىلمع ناحتما نم دب ال ذإ :ةيمويلا سانلا ةايح ةيشيعملا ةايحلا

 ؟ىعويشلا بزحلا وهو الأ راسيلا ىوق نيب «ىعيلطلا بزحلا» هب ءاج ىذلا امف .عقاولا
 ىذلا امو ؟ةيكارتشالا ةيار اهريغ لثم تنلعأ ىتلا ةيديلقتلا بازحألا هب تءاج ىذلا امو

 ركف ىلإ اهئامتناب ةنلعملا اهتاراعش ىحوت ىتلاو ةيطارقميدلا طسولا ىوق هب تءاج

 .؟ةحضاو تامسق وذ ركف وهو :ةيطارقميدلا ةيكارتشالا

 لولح نم ةيسايسلا ىوقلا هب تءاج ام نع حاصفالا الإ لاؤسلا اذهل انحرطب ديرن ال
 جماربلا هتنمضت ام كلذ لاثم .اهلح نود ىداصتقا روطتل ليبس ال ةيساسأ اياضقل

 ةينبلا ريوطتل تاعورشم نم «ىرظنلا قلطنملا نع رظنلا فرصب بازحألل ةيلمعلا
 ىف ىتاذلا ءافتكالا قيقحتل ططخ نم هتنمضت امو ءىرشبلاو ىداملا اهيقشب ةيساسألا

 ىلع قلطملا دامتعالا نع ةمجانلا تاهوشتلا ةلازال جمارب نم هتحرتفا امو .تايرورضلا

 جتانلو رامثتسالل لداعلا عيزوتلا قيبقحتل ططخ نم هتلصف امو ؛ماخلا داوملا ريدصت

 لامشلا ىف ةيمنتلا سيركتب رامعتسالا دهع ذنم ىخيرأتلا هروطت ىضق رطف ىف ةيمتتلا

 ريوطتو ةعورزملا ةعقرلا عيسوت ىف اوقبس نم دهجل تافاضا نم هتردتبا امو ءىلينلا

 ةحلاصلا ضرألا سمخ ريغ هلهأ لغتسي ال رطق ىف ىناويحلاو ىتابنلا اهيقشب ةعارزلا
 نم ةئاملاب ٠١ ريغ هيف ةرقتسملا تاعمتجملا اهجتنت ىتلا ةيناويحلا ةورثلا لثمت الو :ةعارزلل

 ىلع دمتعي لظ هيف ىناويحلا جاتنإلا نم ةئاملاب نيعست نأ ىأ ةيموقلا ناعطقلا عومجم

 فيكو ايجراخ وأ اًيلخاد ططخلا هذه ليومتل رداصم نم هتحرتقا ام مث .لحرلا ةاعرلا

 .5كاذموي ةيغاطلا ةيسايسلا تاديازملا لظ ىف ىجراخلا معدلا كلذ ىتأتي

 زجني نأ «هرمع رصق ىلع لوألا ىطارقوميدلا مكحلا عاطتسا تالاجملا هذه لك ىف

 كلذ ضعب انيمساو ءةسايسلاو عمتجملل ظفاحم مهف راطإ ىف هيلإ انرشأ امم ريثكلا
 ىربك تافاضا رخآلا وه ققحي نأ ىركسعلا دوبع ماظن عاطتسا امك .تامارهألاب زاجنإلا

 تانازخلاو روسجلاو قرطلا) ةيساسألا ةينبلا ريوطتب كلذ ناك فالسلا ةانبلا هكرت ال

 ءاشنإ وأ ,ةعورزملا ةعقرلا عيسوت وأ (ىنفلا ميلعتلا ةصاخ) ميلعتلا وأ (ةيديدحلا ككسلاو

 عمتجملل اًضيأ ظفاحم مهف راطإ ىف اذه لك ؛ىوجلا لقنلا وأ :ةيليوحتلا تاعانصلا
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 ةادغ هتنادا ىف فرسأ نم نيب انك دقو  ىركسعلا ماظنلا كلذ نع اذه لوقن .ةسايسلاو

 بولسأ نم ماظنلا كلذ هعبتا ام ةنادا ىف انرارمتسا نم مغرلا ىلع هلوقن امك  هطوقس

 .ماظنلا ةياهنب لجع بولسأ وهو ءرطقلا ىقش نيب ةينطولا ةدحولا ةيضق ةجلاعم ىف

 هغوص ىف احوضو بازحألا رثكأ ىعويشلا بزحلا ناك نادوسلا بازحأ نيب نم

 ةوعدلا ريغ بزحلا كلذ نم عقوتيل ءرملا ناك امو ءىداصتقالا لوحتلا جمانربل ىرظنلا

 ناك اميف كاذموي ىسكراملا باطخلا فيلغت نم مغرلا ىلع ىسكراملا قيرطلا جاهتنال

 ةيعويشلا ةحورطألا نأ الإ .ىلامسأرلا ريغ ةيمنتلا قيرط ىف ريسلاب نويعويشلا هيسمي
 ىلع تيوق امل تلعف ولو ءاهيلإ انرشأ ىتلا ةيليصفتلا اياضقلا لوانتل ءىرخألا ىه ءعست مل

 ىف ةئطاخ تاضارتفا نم قلطنت ةحورطألا كلت نأل ىلمعلا ناحتمالا مامأ فوقولا

 كلذ ىف امب ىنادوسلا عقاولا اهضفري تاملسم ىلع اهمايق وه اهتطخ ردضم ؛انريدقت
 ىف رييغتلا ةروثل ةيساسألا ةزيكرلا نويعويشلا اهبسحي ىتلا ةيطارقميدلا ىوقلا عقاو
 .«ةيطارقميدلا ةهبجلا ةلحرم»

 داصتقالا تالكشمل دقن نم نويعويشلا هب ءاج ام ضعب لوانتن نأشلا اذه ىف

 ىف (ىعويشلا ةلجم) ىبزحلا رداكلا ةفيحص هتدروأ ام لثم دوبع دهع ىف ىنادوسلا
 داصتقالا تالكشم نأ ددعلا كلذ ىف ءاج 151١. /۸ /769 خيراتب رداصلا اهددع

 ةيزيلجنإلاو ةيناملألا تاراكتحالاو ةيكيرمألا ةنوعملل ةيعبتلا ةسايس ىلإ ىزعت ىنادوسلا
 لماعتلا ةيرح ىلع رجحلا ببسب روطتلا كلذ نم تصقتناو اليحتسم روطتلا تلعج ىتلا
 عقو ام قلطنم نم ضارتفالا اذه ىلع مكحلا ىفتبن الو .«ىكارتشالا ركسعملا لود عم

 الإ مويلا ريياعمب سمألا فقاوم ىلع مكحن نأ ملظلا نمف ءةيكارتشالا لودلا ىف اًريخأ
 اهضاخ ىتلا ةكرعملا تاحيص ةأطو تحت اعقاو ناك لاقملا كلذ بتاك نأ حضاولا نم هنأ

 ىتلا ليياختلاو ءدوبع بالقنا ليبق ةيكيرمألا ةنوعملا دض هريغو ىعويشلا بزحلا

 .ةيكيرمألا ةنوعملا رارقإل الإ ءاج ام دوبع بالقنا نأب معزلا لثم كاذموي اهتبحاص

 داصتقالا لكاشم نأ الوأ :ىلي ام ىلإ انب ىضفي هتايئزج ىلإ لاقملا كلذ ليلحت نإ
 ىلامسأرلا ماظنلل ةيعبتلا ىه اهنأ ضرتفن ىتلاو ةيداصتقالا ةيعبتلا ىلإ دوعت ىنادوسلا
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 نواعتلا نأ امك ةيعبتلا هذهل اًفيدر الإ نوكت نأ نكمي ال ةيكيرمألا ةنوعملا نأ ايناثو
 نأ اًكلاثو ؛راكتحالا هوجو نم نيهجو الإ اسيل ىزيلجنإلا ىنادوسلا وأ :ىناملألا ىنادوسلا
 لمافتلا رح ىلع نارهمي انك اليحتسم اًرمأ ىدانمتفالا نادوسلا نوطق نالعجي انعهيلك

 طرش وه ىكارتشالا ركسعملا عم نواعتلا نأب ضارتفالا اعبار مث ؛ةيكارتشالا لودلا عم
 ىف ىداصتقالا لالتخالا نأب لوقلا نأ ىف كش الو .ىداصتقالا نادوسلا روطتل ىساسأ

 ةيداصتفالا ةيعبتلا ماظن ىلإ ,ساسألا ىف ؛دوعي هلك ثلاثلا ملاعلا ىف لب  نادوسلا

 دق ةيعبتلا كلت نأل الإ ببسل ال ءايسكرام هلتاق نوكي نأ ىف ضرتفي ال ميلس لوق ثوروملا
 جاتنإ ىلع لودلا هذه رود ترصق نيح ىدبألا فلختلاب ثلاثلا ملاعلا لود ىلع تضق

 اهريدصت ةداعإو اهعينصتب موقتل ةيلامسأرلا ةيعانصلا لودلل اهريدصتو ةيلوألا داوملا

 ةلقنلا نإف نييسكراملا ةديقع ىفو .هذه ةيلوألا داوملا وجتنم اهماوق ةسيبح قاوسأ ىلإ
 ربع تءاج ةيلامسأرلا ةلحرم ىلإ عاطقالا ةلحرم نم ةيعانصلا تاعمتجملا ىف ةيخيرأتلا

 داضم مكارتو كانه ةورشلل مكارت ىلإ داق امم ةيمانلا لودلا نم ةميقلا ضئاوف بالتسا

 ويجريس لثم اهتاعد اهل لاز ام ةسردم هذه (Accumuاation (and deaccumulation أنه

 ملاعلا ذاقنال ديحولا ليبسلا نأب نولوقي اوفك ام نيذلا ناراب لوبو نيمأ ريمسو وقاب
 دق ةقحاللا براجتلا نأ ديب .ىلامسأرلا قوسلا عم كابتشالا كف وأ خالسنالا وه ثلاثلا

 ةلقنلا ققحتو قئاوعلا هذه لك زواتجتت نأ ةيمانلا لودلا ضعب رودقم ىف هنأ تتبث
 :ةيبونجلا ايروك :ناويات) قوسلا هذه ىف جامدنالاب امنإو خالسنالاب ال ةيخيرأتلا

 وأ ىمرولا ءارشلا ريغ فصو نم ةسردملا كلت نيطاسأ هل دجي مل رمأ وهو (ةروفافنس

 ايروكل ىلامجالا ىموقلا جتانلا لعجتس ةيمرولا ةورثلا هذه نأب اًملع ةيمرولا ةيمنتلا
 ةصاخ ءىرخأ سرادم تزرب اذهل .ايناطيرب ىف هفيصر نم ىلعأ ٠٠٠١ ماع ىف ةيبونجلا
 ىف جامدنالا وه فلختلا قوط رسكل ديحولا ليبسلا نأب لوقت .ةينيتاللا اكيرمأ ىف
 .(*)ةيعانصلا لودلل ةيداصتقالا ةنميهلا ءاهنال ةديدج لئاسو عادتباو ىملاعلا قوسلا

 نيمأ لوأ ءدعب اميف ءراص ىذلاو شبيرب ذاتسألا وه اهخيش ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةسردم ةيعبتلل تحبصأ (#*)
 ةدنجأ قفو ةيعبتلا هذه راسأ نم كاكفنالل اهربع ثلاثلا ملاعلا لود ىعست ىتلا ةيممألا ةمظنملل ماع

 ةمظنم ىلإ انه ريشنو .ديدجلا ىملاعلا ىداصتقالا ماظنلاب فرعي ام قلخ ىلإ فدهت رييفتلل ةلماكتم

 .داتكنالا
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 دق ضارتقالا كلذ نأ الول ىساسألا ضارتقالا لوح «نذإ ءاننيب فالخ الف اذه عم

 وأ ةيعبتلا هوجو نم هجو ىه ةيبرغلا ةيداصتقالا تانوعملا نأب ىنمض جاتنتسا هبحص

 نأ رابتعاب ؛ىكارتشالا ركسعملا عم لماعتلا ةيرح ىلع اًديق لثمت اهنأ امك راكتحالا

 ىف ضوخن نأ ديفي ال دقو .ةيمتلل موزل طرش وه ىكارتشالا ركسعملا عم لماعتلا
 ىتلا ةيكيرمألا ةنوعملاف ؛ةينادوسلا ةيرجتلا نع ثدحتن ام ردقب ةيرظنلا تايمومعلا

 نم نكمتي مل قرط قش ىه دوبع دهع ىلع اهتليصح تناك اهدعقت ملو ايندلا تماقأ

 ناكو .ادحاو اًمدق هبقعأ ىذلا ماظنلا اهيلإ فضي ملو دوبع قبس ىذلا ماظنلا اهئاشنإ

 ىف وأوو برفغلا ىف الاينو ةسونباب ىلإ لصيل ىديدحلا طخلا ريوطت اهتليصح نم

 ةسدنهلاو ىعارزلا داشرالاو ةيعارزلا ثاحبألا ثيدحت اهتليصح نم ناكو «بونجلا

 انوزيراو اينروفيلاك تاعماج ىف نييعارزلا نم تارشعلا بيردت كلذ ىف امب ةيعارزلا

 ءىلاعلاو ىوناثلا ىوتسملا ىلع ةينفلا دهاعملا ءاشنإ اهتليصح نم ناكو .نسنوسكسوو

 هذه لك نيس وه امف :(ثيموكلا) ةكافتلا ةركاظلا رضع ىتإ رجلا ظوطخلاب لافكتآلاو

 لودلا معد قيرط نع متي وأ ىتاذلا نوعلاب ققحتي نأ نكمي ناك ىذلا كلذ تازاجنإلا
 روطتلا وأ تاناكمإلا نم اهل رفوتي ىتلا ةيكارتشالا لودلا كلت ام مث ةةيكارتشالا

 .؟هجاتحي امب نادوسلا دمت ىتح برغلا لودل رفوتي ام لثم ىجولونكتلا

 ةموكحلا دهع ىف ةزمح ىنغريم هقش قيرط وهو) هقيرط دجو دقف ىناملألا نوعلا امأ

 ءلقانملا دادتما لامكإو ءصريصرلا نازخ ءاشنإو ءرانس نازخ ةيلعت ىلإ (ىلوألا ةيناملربلا

 ةريخذلا عنصم سيسأتو ءةريزجلا ىف ىوبرتلا نويزفلتلا كلذ ىف امب نويزفيلتلا ءاشنإو

 «ةنوعملا» نأب معزلا «دعب نم ؛نكمي فيك مث ةطشانملا هذه لك ىف راكتحالا هجو امه

 ركسعملا عم لماعتلا ةيرح ىلع اًرجح لثمت تناك ةيناملألا «تاراكتحالا»و ةيكيرمألا

 وحن عساولا حاتفنالاب رشاب نادوسلا ىف ماظن لوأ وه دوبع ماظن سيل وأ ؟ىكارتشالا
 ااو ةميرك ےف ةيانوهكلا تاعاعسلل ةننطاق سر قالا وه نسل را ةركيسمما كلذ

 ميقتل ايفالسغويب ءاج ىذلا وه سيل وأ ؟ىتيفوسلا داحتالا نم اهعيمج تءاج واوو

 نيصلاب فرتعي ىنادوس ماظن لوأ وه سيل وأ ؟ىراجت ىرحب لوطسأ لوأ نادوسلل
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 نآب معزلا نم مغرلا ىلع هرمأ ةوادب ىف ماظنلا كلذ نم ءاج فارتعا وهو ؛ةيعويشلا
 ءاكيرمأ هسرامت تناك طغض رثكأ نأ نم مغرلا ىلعو «ماظنلاب تءاج ىتلا یه اكيرمأ

 ةفيلحلا لودلا ىلع ةدحتملا ممألا ىف اهطغض وه ناك كاذموي ىلودلا ىوتسملا ىلع

 تناك ىذلا عقوملا وهو ءةمظنملا كلت ىف اهعقومل نيصلا لالتحا دض تيوصتلل اهل ةيلاوملاو

 .نيصلا لك مساب ناويات هلتحت

 لوقلا ىلإ بهذ ول ءضعبلا دنع لقألا ىلع .رثكأ الوبق ىعويشلا حرطلا دجو امبرلو
 هتاعد هل ىأر وهو تاذلا ىلع قلطملا دامتعالا وه ةيداصتقالا ةيعبتلا ةلكشمل جالعلا نأب

 ملاعلاو ثلاثلا ملاعلا لود نيب ىرسلا لبحلا عطقب ةادانملا دح ىلإ نوبهذي نيذلا

 داصتقالا (126از51286) نع خالسنالا وأ عم طابترالا كف هنومسي اميف لغتسملا ىلامسأرلا

 تايادب ىف نينيل ءاج ىأرلا اذه لثمبو ؛ليلق ذنم انرشأ امبسح هلفاعمو ىلامسأرلا

 هتاياهن ىلإ هيأرب ىضملا نم هل دب ال ىأرلا كلذ لثمب ىداني ىذلا نأ الإ .ةيفشلبلا ةروثلا
 اينابلا ريغ ليبسلا اذه جهنتسا نم هلك ثلاثلا ملاعلا لود نم فرعأ ال انأف ءةيقطنمل

 امك ؟ءالؤهب ىدتقي نأ داصتقالا ريوثت ةاعد نم ديري ىذلا نمف ءامروبو ةيلامشلا ايروكو

 الإ ابوك لثم ىلامسأرلا ركسعملا عم ًالماك أكف هطابر كف نم ثلاثلا ملاعلا لود نم كانه

 ركسعملا كلذل ةضهانملا ةلتكلا عم رخآ اطابر اهعانطصا الول ىقبتل تناك ام اهنأ

 هتعنص ام عنصي نأ نادوسلا نم دحأ عقوتي ناك لهفأ ؛نوكيموكلا لود ىلإ اهمامضناب

 .؟رخآ ماظن ىأ لظ ىفو لب ىددعت ماظن لظ ىف ال ابوك

 نوديازيو لب «ىأرلا اذه نولدابتي اوناك نيذلا رثكأ نأ وه ةشهدلا ىلع ثعبي ىذلا نإ
 ىلع بترتت ىتلا ةيلمعلا جئاتنلا لمحتل اًدادعتسا سانلا لقأ مه مهسفنأ نييعويشلا هيلع

 لوألا ليعرلا نأ بسحن لب ءءالؤه نم ةلق نأ بسحنو .ذيفنتلا زيح ىف ىأرلا كلذ عضو
 .ىنيمخلا هللا ةيآ مامإلا نأش مهنأش ةيروث ةفوصتم نييعويشلا نييكرحلاو نييدايقلا نم

 عافترال نوبضاغ .نارهط لهأ نأ هيلإ لقن امنيح هلوق هللا حور هللا ةيآ نع ىور دقف

 .«خيطبلا رعس ضيفختل علدنت مل ةيمالسإلا ةروثلا نإ» :ةروثلا عالدنا بقع خيطبلا راعسأ

 ىنعت ال ,تاروثلا دوقو مه نيذلا سانلا ةماع دنع .تاروثلا نأل فوصتملا مامإلا أطخاو
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 دنع لضفألا عضولا اذه نع ريبعتلاو ءهيلع اوناك امم لضفأ اًعضو مهل ققحت مل نإ اًنيش
 ىلع مهتردقم نيسحتو ء(خيطبلا كلذ ىف امب) ةايحلا تايرورض ةرفو وه سانلا ةرهمج
 . اهئاتتقا

 ءالؤه لاب ام ؟نوديازي ءالؤه ةفوصتملا ريغ نم ةيزاوجروبلا ةبخنلا راوث لاب ام نكلو

 نوضري الو ءةيناملألا زنب سديسرملا تارايس ىف الإ لاحرت مهل بيطتسي ال نيذلا راوثلا

 ةيتبس ةزاجا ءاضق ريغ اًئيش هللا ىلع نونمتي الو «ندنل ىحاوض ىف الإ اميلعت مهلاجتال

 ىف ةيندملا ةمدخلا لاجر نم راوثلا لاب ام ؟دوهيلا ريغ تبسأ امو اينروفلاك تاعماج ىف

 ىذلا تقولا ىف ءنوديازي رارقلا عانص نم ةسايسلا لهأ نودشري نيذلا «تائيهلا ةهبج»

 ىف ةعارزلل لضفأ «نوسجريف ىساملا» نأب لوقت ىتلا كلت ريغ ةروشمب مهيلع هللا معني ال
 تانحاش نم هيف لقنلل لضفأ ىدنلوهلا «فادلا» ناو ء:ىفالسغويلا رارجلا نم نادوسلا

 هجتنت امم انلهأ ةحصل موقأ ةيكيرمألا «زنياه» تابلعم ناو «دنهلا اهعنصت ىتلا «اتات»

 ربانملا نولزلزي ءالؤه لك لاب ام 8ىرصملا لوفلا وه بلعملا ناك ناو ىتح رصم ىف «اهق»
 ةصاخ ىف نوجهني ىذلا تفولا تاذ ىف .ةيعبتلا ءاهنإو داصتقالا ريوثت لوح دعار مالكب

 املع ةيعانصلا لامشلا لود عم ىرسلا لبحلا ىلع ظافحلاب الإ ىتأتي ال اجهن مهسفنأ
 ىداصتقالا لماكتلا لب نواعتلاو تاذلا ىلع دامتعالا وه ةيعبتلا ءاهنإل ديحولا ليبسلا نأب

 ثاعتباو ءسديسرملا ءانتقال احدك حدكي ىذلا ىلع بيرشت الو .ثلاثلا ملاعلا لود نيب

 نأ ادمك تومي ىذلا ىلع بيرثت ال امك .«ةلغتسملا ةيلامسأرلا» لودلا دهاعم ىلإ لاجنألا

 ءانوزيراو زفيد ىتعماج ىف «تابسألا» نيبو هنيب وأ جربلدياه ىف بيردتلا نيبو هنيب ليح
 انماظن هل انثروأ امل جاتن انلكف ءهولعق ام اولعف نأ ءالؤه ىلع بيرثت ال ؛دعب دوهي الو

 ةمزألا نأ الإ .انتايح طامنأ ىف ىقبط زيامتو ءةيركف ىؤرو ءةيعامتجا ميق نم ىميلعتلا

 ليبس ال ىتلا اذه ةايحلا طامنأ لك ىف هسفن انم دحاولا قرغتسي امدنع ءىجت ةيلخادلا

 نم رثكأ اًيدانم دعب نم  فقي مث «ةيلامسأرلا» ةيعانصلا لودلا عم ىرعلا قيثوتب الإ اهل
 .اهعم «كابتشالا كفب» هريغ

 لمعلاو لوقلا نيب ضقانتلا اذه نأ رومألا فئارط نمف «بيرغ اهرمأ ةيزاوجروبلاو

 بتك زلقنال هلئاسر نم ةدحاو ىفف .هسفن سكرام لراك ىتح هنم جني مل نييزاوجربلا دنع
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 لعف هنأ الإ ةيلاملا هتاردق زواجتي راجياب لزنم ىف ميقي هنأ فيك هقيفر ثدحي سكرام

 مهنم نوديفي نم ةطلاخم نم مهنكمي لوقعم ىوتسم ىف ةايحلا هلاجنأل حيتي ىتح كلذ

 رثكأ سكرام ناكو .(*!ءايراتيلورب انكس مهل راتخا نأ ققحتي ال رمأ اذهو» :مهلبقتسم ىف
 هقيفر بطاخ امدنع هتنبال ةبسنلاب ةيزاوجربلا هحماطمو هبئاغر نع ريبعتلا ىف احوضو

 نأ اهل ديري ال هنأل هتنبا ةبطخل ىعس ىذلا ىتفلل ىلاملا عضولا نع هقلق نع اًربعم زلجنا
 نأ «جرافال» بيطخلا دلاو نم ملع امدنع ةميظع تناك هتحرف نأ الإ .«اذاحش» جوزتت

 ىف غلبملا كلذ رمثتسا هنأل ءاكذلا نم ردق ىلع وه لب .كنرف فلأ ةئام كلمي رسوم ىتفلا

 .اكيرمأب سنايلروا ومين ةنيدم ىف ةيموكح تادنس عايتبا

 لقنلا ىنعي ال ةيلامسأرلا ةيعانصلا لودلا عم ىداصتقالا نواعتلا ةرورضب لوقلا نإ

 ؛تاسسؤم نم ميقن ام لك ىف اهتاسسؤم لثمت وأ ؛ةيكالهتسالا اهتايح طامنأل ىدرقلا

 ريوثتل دنهلا ةبرجت اننودو ءىرخأ ةمظنأ عم نواعتلا مامأ قيرطلا لفق اضيأ ىنعي ال امك
 دنهلا ةزجعم تققحت دقف .تاذلا ىلع دامتعالاو ةيداصتقالا ةيعبتلا ءاهنأو داصتقالا

 "(0هنتط1 ةحيص تقلطأ امدنع اريدنا هتنبا دي ىلع ءهنم رثكأو ءورهن دي ىلع ةيداصتقالا

 تاعورشملا ىف ةيداصتقالا اريدنا جمارب تزكرتو .«رقفلا ىلع ضقنلف» ىأ 112120"

 ةروشلاو .ىدنهلا فيرلا ىف ةفثكملا ةلامعلا تاذ ةريغصلا تاعانصلاو ةيعامتجالا

 سفنلا ىلع دامتعالاو تالالسلل نيسحتو ةعارزلا ىف ريبك عسوت اهبحص ىتلا ءارضخلا

 نيسحتو :ىنهملا بيردتلا ريوطتو ءةيمألا وحم ىف ةيلاع تالدعم قيقحتو ءءاذغلا ىف
 رمتؤم تاررقم وه ةيداصتقالا دنهلا ةروثل ىساسألا زكترملا ناك .عمتجملاو ةئيبلا ةحص

 ئدابم ءنادوسلا لهأ قيثاومب ةهيبش ةيمومع ةروصب :تلوانت ىتلا 195١( سرام) ريمشك

 عضو نيسحتو «فئاوطلا نيب زييمتلا ءاهناو ؛:ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا لثم ةيساسأ

 ىلمعلا ريبعتلا نأ الإ .ىعارزلا حالصإلاو ءجاتنإلا تاقالع ةعجارمو .نييعارزلا لامعلا

 راشتسم اهدعأ ىتلا )١9051-1911١( ةيناثلا ةيداصتقالا ةطخلا ىف ءاج ئدابملا هذه نع

 تاحفص Marx et Engels, Correspondences, Editions Sociales, Paris ؛لوألا ءزجلا ةيسنرفلا ةعبطلا (#)

1۷-7 1-۳" . 

117 



 ةيبانلا راكفألا نم اطنخ تناك لاو سترون لاهم وونمكرسلا فئاسهخفالا سقت
 هلاحرتو هلح ىف ةزنعلل ىدناغ باحطصا ناك امو .تاذلا ىلع دامتعالا لوح ةيودناغلاو

 .سانلا ناهذأ ىلإ تاذلا ىلع دامتعالا موهفم بيرقتل هنم ةلواحم الإ

 ةلادعلا عيقحتو ةيداصتخقألا ةيعبقلا ءانهنإ تفدمتسا ام لوا ةظفلا كلت: فديت

 تاعاجملا ءاهنإ ىلإ هجتت ةيليصفت جمارب عضو ىلإ تبهذ كلذ لجألو ؛ةيعامتجالا
 ىلع زيكرت عم ةشمهملا قطانملا ىف رامثتسالا ةفعاضمو ءلماكلا ىئاذغلا نمألا قيقحتو

 ىلإ ماخلا داوملل ردصم ىعارز عمتجم نم دنهلا لقن ىف ًالمأ ةيلامسأرلا علسلا جاتنإ
 الماك اًدامتعا دمتعت نأ دنهلا تداك اذه لضفيو :هكلهتسي ام عفصب أديب ىغانص عمتجم
 ةطخلا تمتها امك .ةيديدحلا ككسلا كلذ ىف امب ىربلا لقنلا ىف ةيلحملا اهتاعانص ىلع

 ردقلاب ةطيسولا رداوكلا بيردتو ىنفلا ميلعتلل صاخ رابتعأ عم ىلاعلا ميلعتلا ريوطتب
 نيب نمو .ةمدقتملا ثوحبلاو ةيلاعلا تاراهملا ىلع ىجراخلا بيردتلا هيف رصتقي مل ىذلا

 تاعانص لثم ةريغصلا تاعانصلا ريوطت اًضيأ ةيدنهلا ةيمنتلا ططخ هيلع تزكر ام

 هئاطعا عم ىرقلا ىف ىفرحلا جاتنإلا ىلع تزكر امك رهاوجلاو ةزهاجلا سبالملاو دولجلا
 باعيتسا ىلع دنهلا ناعأ امم ةيساسألا تاينبلا عيزوت ىفو رامثتسالا ىف ةصاخ ةيولوأ

 ۲ عاطقلا اذه جاتنإ ةميق تحبصأو تاعانصلا هذه ىف نيلماعلا نم انويلم رشع ىشا

 ةماع ةروصبو .جراخلل دنهلا هردصت ام مجح عبر همجح غلب امك ماعلا ىف ةيبور نويلب
 عيجشت فدهب ىرخافتلا قافنإلاو كالهتسالا نم دحلا ةيدنهلا ةيمنتلا ططخ تفدهتسا

 مل ةبسن ىهو ىنطولا جاتنإلا ىلامجا نم ۲١ ىنطولا راخدالا ىلامجإ غلب ىتح راخدالا
 ىتلا تالكشملا ريبكلا زاجنإلا اذه نم ريضي نلو .ثلاثلا ملاعلا ىف رخآ رطق ىأ اهققحي

 تاسايس ضعب لالتخا ىلإ دوعي اهبلغأو تاينينامثلا دقع ىف دنهلا اهيناعت تذخأ

 ومنلا لدعم غلب دقف لالتخالا اذه عمو :كهنملا ىركسعلا قافنإلل ةجيتن ةيلكلا داصتقالا

 4/-١١/. نيب دقعلا كلذ ىف ىونسلا

 ةرمدملا تاديازملاو ىعارزلا حالصإلا
 ثيدحلا ضرعم ىف عراشلا اهفقلتف تاوصألا اهب تعفترا ىتلا تاراعشلا نم دحاو

 ضعب راعشلا كلذ ىنبت ام ناعرسو ؛ىعارزلا حالصإلا عوضوم داصتقالا ريوثت نع
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 عازن ةمظع ىعارزلا حالصإلا ةيضق تحبصأ ىتح رمألا اوفصحي نأ نود نييسايسلا

 اوناك نمم نيريثكلا ناهذأ تهجتا .نييسايسلا ءالؤه نيب ةغراف تاديازم ةعيرذو

 رصم ةبرجت ىلإ (نييلاكيدارلا وأ نييحالصإلا نم اوناك) ىعارزلا حالصإلا نع نوثدحتي

 ؛ةيعامجلا عرازملا ةماقاو ءنيحالفلا ىلع ضرألا عيزوتو ءةرداصملل تارارق نم اهعبت امو

 رامثتسالل ةحلاصنا ضرألا نم ائادف نويلم ىتئاملا ضرأ ؛نادوسلا ىه تسيل رصمو
 اولمح دق رصم لهأ ناك نإف .اهسمخ نم رثكأل لالغتسالا دي دتمت مل ىتلاو ىعارزلا

 ىفافح مهب تقاض نأ دعب ءامنلاو ةايحلا اهل اوديعيل ءارحصلا وحن فحزلا ىلع المح

 نادوسلا نأ امك .نادوسلا نأش وه اذه سيلف ءءارحصلا تاحاو مهب تقاض امك لينلا

 ةحلاصلا ضرألا نم ةئاملاب نيعست اهلهأ نم ةئاملا ىف ةرشع كلمي ىتلا نيبلفلا وه سيل
 عيزوت ةداعإ ىلع صنلا ىلإ ريخألا نيبلفلا روتسد ةغايصب اوماق نيذلا عفد امم ةعارزلل

 ءاليتسالاب الإ متي نل رطقلا كلذ ىف ىعارزلا حالصإلا نأل ءليبخرألا دادتما ىلع ضرألا

 .(*)ةلداع ةروصب اهعيزوت ةداعإو ضرألا ىلع

 ىدنهلا نيسح فيرشلاو ىدهملا قداصلا ديسلا نيب ةسايسلا ىف ديزتلا مضخ ىف

 ةسائر هيلوت نابإ ءلوألا عفدنا (ةسايسلاو مكحلا رومأ نم هيلع ديزم ال اميف ىتح)

 اهل ةسسؤم ءاشنإو قرزألا لينلاو ضيبألا لينلا عيراشم ميمأتب رارق رادصإل .ةرازولا

 ةيعارزلا تاعورشملا ميمأت نأ نم مغرلا ىلع ىعارزلا حالصإلا عيراشم ةسسؤم تيمسا

 رارقلا كلذ ناك .هسفنب قداصلا ديسلا هغاص ىذلا ةمألا بزح جمانرب نم اًءزج نكي مل

 ىنعاو) نيلماعلا انتوخا دعسأ امو «ىعارزلا حالصإلا ىف ءارزولا سيئر دهج ىراصق وه

 هللا حتف دقف (نيريدملاو ءالكولا باونو ءالكولاب ةماعلا ةمدخلا رئاود ىف فرعي ام مهب

 ىف نيعماطلاو ؛ىقرتلا ىف نيحماطلا بعوتست ةديدج ةسسؤم ...هدنع نم ضيفب مهيلع

 ىلع عالطإلل» ايفالسغويو رصم ىلإ رافستلا ىلإ مهسوفن ةعزانلاو .سديسرملا تارايس

 اهترسأ ةيكلمب قلعتي ناك اهمكح نابإ ماهتا نم ونيكأ ىروك ةديسلا هل تضرعت ام رثكأ نإف اذه نم ببسب (*)

 مازتلالا ىف سانلل ةودق نوكت نأب اهتبلاطمل اهوضراعم عفد امم اتبزيول ادنيساه ةقطنم ىف ةعساش ضارأل

 .روتسدلاب
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 ىف نوحدكي نيذلا  نويقيقحلا نولماعلا امأ .«ىعارزلا حالصإلا ىف ةدئارلا اهبراجت

 ءازجلا الإ مهل قبي مل  هيقالمف احدك هير ىلإ حداك الإ مهنم دحاولا امو - ضرألا ةحالف

 لمعلا كلذ وه دعي مل ىعارزلا حالصإلاف .رشحلا موي هتاقالمل نوحدكي نم دنع قفوألا

 ديشرت ىلإ فدهي ىذلا ىحالصاإلا لمعلا الو ءلالفتسالا ءاهنإل فدهي ىذلا ىروشلا

 دئاعلا ريفوت اهنم ىغتبي ىتلا ةيرعسلا ةسايسلا الو :ةيجاتنإلا ةقاطلا نيسحتو جاتنإلا

 امم رثكأ اهيريدم رابك نوئشب ىنعت ةماع ةسسؤم حبصأ امنإو ؛ءىقيقحلا جتنملل ىزجملا

 .عارز نم هيلع نيمئاقلا ةياعرو ءهتاودأ ريوطتو ءهلئاسو نيسحتو ءجاتنإلا تالخدمب ىنعت

 ىتلا ةعارزلا نأكو ةممؤملا تاعورشملا كلت دنع فقوت هلك ىعارزلا حالصإلا نأ امك

 دبع هكلمي ناك انيشاش ىف عورشم ةرداصم دنع ىهتنتو أدبت اهحالصإل سانلا ىعسي

 ةيمهألا نم مغرلا ىلع العلا وبأ لآ هكلمي ناك باسك ىف عورشم وأ ء«هط ىلع قازرلا

 اك اغا احتومت ردا زارتقلا كلذ ناك ةءاننكا قدابضلا طفت آل ىت نارقلل ةيزمولا

 ىلمتلل نامز نم ةظحل اهباحصأ فقوتي ال ىتلا تاديازملاو ,ةيسايسلا ةيئاغوغلا هيلإ دوقت
 . داصتقالا تايلك ىلع تارارقلا كلت لثم اهيلإ دوقت ىتلا راثآلا ىف

 اعد دمع رت الاعب نسحا نرس ناك نادوسلا نار ر ينال: م ونو
 ىف ةريثك بناوجب هباجعا نم مغرلا ىلع ءورهن ضفر .اهتبرجت ءارقتسال هيف رييفتلا

 ىف ةينفلا بناوجلاب هتناعتسا مغر ةيعامجلا عرازملا ةبرجت قيبطت .ةيتيفوسلا ةيرجتلا

 لاثم ؛ىطسولا ايسآ ىف ةصاخ ةفلختملا قطانملا ىف ةعارزلا ريوطتل ةيتيفوسلا ةيرجتلا

 ىدنهلا نواعتلل اجذومن ربتعي ىذلاو دنهلا ىف ةيوارحصلا ناتسجار ةقطنم ريوطت كلذ

 جاتنإلا قطانم مهأ نم ادحاو ىوارحصلا ميلقإلا كلذ نم لعج ذإ قالخلا ىتييفوسلا

 الإ دنهلا ىف ةيعارزلا ىضارألل ةرداصملا تارارق لطت مل رمألا عقاو ىفو .ىعارزلا

 دي ىف ةصاخلا عرازملا تلظ نيح ىف نييعاطقالا رابك اهكلمي ناك ىتلا تاعورشملا

 وهو اهحلافل ضرألا ةيكلم هيف تيقب اينواعت اماظن كلذ بناجب دنهلا تأشنا امك .اهكالم

 ىف ىعارزلا حالصإلا ةاعد ّىشني مل .دنهلاب ةيعارزلا ةيمنتلل ابصع حبصيل روطت ماظن

 رود اورصق لب ةيعارزلا ةروثلا نوئشل الوأ اليكو وأ ءىعارزلا حالصإلل ةسسؤم دنهلا
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 ال ىتلا ةيساسألا دعاوقلا ءانبو ؛:ىعارزلا داشرالاو ليومتلا تاسسؤم ءاشنإ ىلع ةلودلا

 ىزجملا رعسلا ريفوتب اهمازلا عم قيوستلا ةزهجأ ثادحتساو .ةعارزلا روطتل اهنع ىدعم

 دنهلا ىف ةعارزلل ةيليوحتلا تاعانصلا بلغأ نأ ةبرجتلا هذه حاجن سكعي اممو .حالفلل

 دئاعلا طقف بستكي مل ىدنهلا حالفلا نأ ىلع لدي امم تاينواعتلا هذهل اكلم تحبصأ دق

 ام ىلع اضيأ لصح لب «جاتنإلا نم ديزملاو ضرألاب قاصتلالا ىلع هزفحي ىذلا ىزجملا

 تناك ىتلا دنهلا تحبصأ نأ «نذإ ءبجع الف .ةيليوحتلا تاعانصلا ىف رمثتسيو رخدي

 ىلع تاينيتسلا ةياهن ىف لالفلل اردصم ادلب تاينيثالثلا ىف تاعاجملاو طحقلا ىناعت

 .(*)اهناكس فعاضت نم مغرلا

 ةضافتنا ةدايقل تدصت ىتلا ةريتتسملا هتبخت نم كاذموي نادوسلا هاجرتي ناك ىذلا نإ

 ليزي لماكتم روصت راطإ ىف داصتقالا ةلكيه ةداعإ ىلع لمعلا وه ةيوفعلا بعشلا

 رامثتسالا لعج امم نادوسلل ىخيرأتلا روطتلا فورظل ةديلو ىه ىتلا ةثوروملا تاهوشتلا

 ريدصتلا ىلإ فدهي ام رثكأ فدهيو ىلينلا لامشلا ىف رصحني ؛ىئانثلا مكحلا دهع ذنم

 ءاذغلا ىف ىتاذلا ءافتكالاب مامتها نود ةيلوألا داوملا نم ةيملاعلا قوسلا تايجاح عابشإل

 رش ريدصتلا نأب ءاحيالا وأ ىريدصتلا جاتنإلا فاقيا اذه ىنعي الو .الثم دنهلا تلعف امك

 ىلع ريدصتلا كلذ موقي نأ ةطيرش ردصن ام جتنن مل نإ روطتلل ليبس ال ذإ ءريطتسم

 ىلإ فيضن ىتح هردصن ام ريوطت یه امهيناثو ىتاذلا ءافتكالا یه امهالوأ ءنيتدمع
 هتم

 عاطق :داصتقالا ىف ءاجرع ةيئانث ىلإ ةيمنتلا نم طمنلا اذه ىدأ دقف لك ىلعو

 لمهم ىشيعم ىديلقت عاطقو ءءىش لكب رثأتسيو ىلينلا لامشلا ةقطنم ىف زكرتي ثيدح

 لهآ لوخد نيب رجفتملا توافتلا ءاج جرعلا اذه نم ببسبو .نادوسلا نم ىقبت ام معي

 ةيلخادلا ةرجهلا تءاجو ءةيميلقإلا تامالظلا تءاجو ءرضحلا لهآ لوخدو فيرلا

 لؤممع ماع ىف نويلم ۵ ىلإ 1۹1٥ ماع ىف ىرتم نط نويلم 2 نم زرألا جاتنإ عفترا لاثملا ليبس ىلع (#)

 ١6١ غلب ىذلا لالغلا جاتنإ نأ ىلإ دنهلا ىف ىلكلا ىعارزلا جاتنإلا لوح ىملاعلا ءاذغلا سلجم ريراقت ريشتو
 ۰.۰ ماع مسوم یف انويلم 0¥ ىلإ عفترا دف ۸٨۸ ماع ىف نط نويلم
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 نم ةئاملا ىف نينامث نأل تاعاجملا تءاج اضيأ اهببسبو لب بورحلا تءاجو .ةديازتملا
 رايهنا نم ةنيدملا لهأ ىكشت ءاج امك :ىديلقتلا عاطقلا اذه نم ءىجي نادوسلا لهأ ءاذغ
 رظن ولو .ةراهنملا تامدخلا كلت ىلع فيرلا نم ةرجهلا طوغض بيسب ندملا ىف تامدخلا

 ةيعامتجالا قفارملا رايهنا نأ اوكردأل ضارعإلا نم دعبأ وه ام ىلإ ندملا ىف «رظنلا لهأ»

 هاتم لفل ىع جاتو ىسورلا ةاصتقالا نانيثال يمطر تما وه ةيرتكحلا زكارملا ىف
 كلت اهتزرفأ ىتلا ةايحلا طامنأ ىف نماكلا ىريمدتلا ىحنملا ةصاخ انعبتا ىتلا ةيمنتلا
 ةرظنلا داقتفا نإ .ميلقإلا كلذ ىف رضحلا لهأ نم ةوفصلا نيب ىلينلا لامشلا ىف ةيمنتلا

 نيب ةثوروملا ةيخيرأتلا قراوفلل نطفلا ريغ لافغإلاو ء.داصتقالا تايلك ىلإ ةصحافلا
 ف دو حم عاف دنه تلا براک دک نقلا ةايحلا اا ءاوسكتساو لاو كيرلا

 وه اذهو) رالود ىتئام نع لقي ام هيف ةيفيرلا ةرسألل ىونسلا لخ دلا طسوتم غلبي دلب
 وأ ءةراضلا ةيئزجلا تاءارجإلا نم لعجي اذه لك (نادوسلا لهأ نم ةئاملاب نيعبس لاح

 براجتل ىمعألا لقنلا وأ «ببسب عقاولل تمت ال ىتلا تايرظنلا ىف ملاحلا قارغتسالا
 ىلإ تالاقملا هذه ةياهن ىف دوعن انلعو .هءارو لئاط ال اشبع ؛لالدتسا وأ رظن نود نيرخآلا

 ةا ناص قواعتلا نه انقيرح شرم ىف الا ةيضق
 ةموعزملا ةيراضحلا ةيصخشلاو ...نوناقلا

 ليدعت :ناتيار ةيلخادلا ةسايسلا رومأ ىف ربوتكأ اهتلعا ىتلا تايارلا نم تيقب
 ءنادوسلل ديدج روتسد عضو ةيضف انلفغأ نإ انلعلو .ةماعلا ةمدخلا ريهطتو نيناوقلا

 اننأل كلذ لعفن امنإف ءربوتكأ اهل تعد ىتلا رومألا مهأ نم ةدحاو اهنأ نم مغرلا ىلع

 حبصي ديدجلا روتسدلا نع ثيدحلاف ءةلقتسم لوصف ةعضب رمألا اذهل درفن نأ ديرن

 دنع انتفقو لوطت نل امك .ميدقلا روتسدلا نع ةمدقم هقبست مل نإ اًصوقنم اًثيدح
 ةرتفلاو دوبع ةرتف نم ربوتكأ ماظن اهثرو ىتلا نيناوقلا تلظ ذإ نيناوقلا ليدعت عوضوم
 نوناقلا لاجر نيب بجاللا لدجلا نم مغرلا ىلع رييغتلا دي اهسمت مل ةيقاب اهتقبس ىتلا

 نأب ىحوي ضعبلا ثيدح ناك .ةيئاغوغ نم ءرخألا وه لخي مل لدج وهو ءاهليدعت لوح

 نيناوق نأل رابتعا نود ةيراضحلا انتيصخشل خسم وه رامعتسالا هعضو نوناق لك
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 .ةلمعلا كس نوناقو ءرجاحملاو مجانملا نوناقو ءقربلاو ديربلا نوناق تلمش كلت رامعتسالا

 ىتلا نيناوقلا هذهل ىراضحلا ليدبلا نع ءالؤه نيناوقلا ريوثت ةاعد ءرملا لآسي نأ امو
 ال  ىعامتجالا ميظنتلا سمت ىتلا نيناوقلا نم اهريغلو لب  اهنأشب ةمظنألا فلتخت املق

 وأ ءلوقلا اذه باحصأ لهجيو .رصم نيناوق ىلإ ريشي نأ الإ مهنم دحاولا كلمي

 .ىراقلا ىنويلبانلا نوناقلا نم ءاج دق اهسفن ةثيدحلا رصم نيناوف بلغأ نأب .نولهاجتي

 ىلع ةيبرعلا ةغللاب تفيص اهنأ ةموعزملا ةيراضحلا انتيصخش ىلإ اهيرقي نل نيناوقلا كلت
 .رصم ىف ءاهقفلا لوحف دي

 نيناوقلا» ءاغلإ لوح اعارص نكي مل كاذموي نيينوناقلا نيب رودي ناك ىذلا عارصلا نإ
 تاعماجلا ىجيرخ نيب :نيتسردم نيب اًيحلصم اًينهم اًعارص ناك امنإو «ةيرامعتسالا

 :ةيراقلا روذجلا وذ ىرصملا ىنوناقلا جهنلا وه نيعم جهن ىلع اوملعت نيذلا ةيرصملا

 ةينوسكاس ولجنالا ةيركفلا عبانملاب اقاصتلا رثكأ اوناك نيذلا موطرخلا ةعماج ىجيرخو

 ىنهم طيحم ىف مهسفنأ رصم تاعماج وجيرخ دجو دقو .«ةيرامعتسالا» نيناوقلا كلتل

 ءهتاحلطصمب بيرغو ء(كاأذموي مكاحملا ةغل ىه تناك ةيزيلجنإلاف) هتغلب بيرغ «بيرغ

 اودقعف زيمتم عضو ىف مهسفنأ نادوسلا سرادم وجيرخ دجو امك هجهانمب بيرغو

 .ليدب نم عضولا كلذل نوكي ال نأ ىلع مزعلا

 الو ,ىنوناقلا حالصإلاب هل نأش ال ىحلصم ىعاطق عارص .هتعيبطب «عارصلا اذه لثم

 ةروثلاب هل نأش الو «نيقوحسملا» ةحلصمب هل نأش الو ءءادألا نيسحتب هل نأش

 لظ اذهل ؛ةيصخشلا هذه تناك اًيأ :ةيراضحلا اتيصخشب هل نأش الو :ةيطارقميدلا

 بازحألا مكح ةرتفو ربوتكأ ةرتف لاوط رجاتي نم اهب رجاتي ةعلس نيناوقلا ليدعت عوضوم

 نيذلا نويمالسإلا مه نيينوناقلا نم رخآ عون نم اضيأ ةرجاتملا تءاج امك .اهتلت ىتلا

 نيأ سانلل اونيبي نأ نود عيرشتلل اًيساسأ اًردصم ةنسلاو باتكلا لعج نع نوثدحتي اوناك

 نوناقو «ئناوملا نونافو ءتاكرشلا نوناقو :نادوسلا كنب نوناق ىف ةنسلاو باتكلا ناكم

 ىف نماكلا ضقانتلا ءةغوارملا فرعت ال ةيركف ةنامأب اوجلاعي وأ ؛نادوسلا ديدح ككس
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 نيب زييمتلا مرحي ىذلا ىنادوسلا روتسدلا هب لوقي ام نيب ءسنجلا ساسأ ىلع زييمتلا

 ملعو ءةيمالسإلا تابثإلا نيناوق هب لوقت امو ءسنجلا وأ نيدلا ساسأ ىلع نينطاوملا

 ىلع ملسملا ءاضق) ءاضقلا ةيالو طورش وأ ءاسنلا قوقح لوح (ثاريملا نيناوق) ضئارفلا

 امم ءدحلاو دلجلاو عطقلا نيناوق ىلإ ءىرنس امك ءاضيأ ءالؤهب رمألا ىهتنا اذهل .(رفاكلا

 .اغلاب اًملظ هللا عرش هب اوملظ

 ىنطو بجاو ...ريهطتلا

 ,ربوتكأ ةعيرش ىف .ءريهطتلا نأل ةفقو انم بجوتست ةماعلا ةمدخلا ريهطت ةيضق امأ

 ءةينطولل اميزل حيصأ لب ىفيظولا ءادألا ديوجتو نيسحت اهيضتقي ةرورض نكي مل

 دهع ىتح ةينادوسلا ةيندملا ةمدخلا نكت مل .نوددري اوناك امك «ىنطو بجاو ريهطتلاف»

 ؛ضيقنلا ىلع ؛ةيسايس بابسأل ةمدخلا نم لصفلا وأ ءريهطتلا همسا اًئيش فرعت ريوتكأ

 لك نيرويغو ءصرحلا رثكأ نيصيرح لوألا ىناملربلا دهعلا ىف ىنطولا مكحلا تالاجر ناك

 لاجر نم نيزيمتملا ديعصت ناك امك .اهيفظوم ةيامحو ةماعلا ةمدخلا ةديح ىلع ةريغلا

 ركذي اميف ؛عقي مل اروكنم ارما «كاذنآ ةمئاقلا حئاوللا هب لوقت ام جراخ ةماعلا ةمدخلا

 دمحم خيشلا رايتخا لثم ةئراط فورظ اهتضتفا ةدودعم تالاح عضب ىف الإ :نوركاذلا

 وه ردتقم ىرادال ءاهئاشنا دنع ةيلحملا ةموكحلا ةرازو رمأ هتيلوت نيح ءىضرملا دمحأ

 رايتخا وأ ,ةديلولا ةرازولا رمأ ىلع موقيل هئنارفأ ضعب سأر ىلع هللا دبع نسح ىلع

 حبصيل ءاضيأ هنارقا ضعب سأر قوف ءرباص ليلخ ديسلل ىرهزألا ليعامسإ سيئرلا

 ىف مكحلا لهأ ةالاغم ةجرد ىه كلت تناك .بونجلا ثادحأ بيقع لينلا ىلاعأل اًريدم

 .نيرجحتملا ضعب ىلع ءاقبإلا وه اذه نمث ناك ناو ىتح ةماعلا ةمدخلا حئاول مارتحا

 مكحلا لاجرو اهتالاجر ضعب نيب ةفينع تاعارص ةماعلا ةمدخلا تفرع رخآ بناج نمو

 عم ىرهزألا عارصف .نوفظوملا لدخنا امم رثكأ نويسايسلا اهيف لذخنا ءنييسايسلا نم

 نأ وه هيف ةبارغلا ردصم ءابيرغو ادوهشم ارما ناك فيطللا دبع دواد زيمتملا ىرادإلا

 نم ىلإ» :ةدوهعملا هتيحتب اهردصيل همامأ ةقرو برقأ لوانت ىف ددرتي نكي مل ىذلا لجرلا
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 بزحلا نم هلصف ديري نم هب لصفي هيلع بقعم ال رارقب اهعبتي مث «مالس رمألا همهي

 ليكو وأ ىسوم باهولا دبع وه لوصمملا نوكي نأ اذه ىف ىوتسيو) ىداحتالا ىنطولا

 ىتلا ةيلخادلا ةرازو ىف هيفظوم نم دحاو لصف ىلع ؤرجي مل (نيدلا رون دمحم بزحلا

 رون دمحم هريزو عم لاغشألا ةحلصم ريدم فيس وبأ لماك عارص ناك امك .اهل اريزو ناك

 رمأو .ةيمسرلا هراد ةعسوت ىف هتبغر هريزو ىلع ريدملا ىعن دقف .ةبارغ دشأ نيدلا

 دق ةيمسرلا لزانملا نأب هرارق «فيسلا» ريدملا كلذ ررب ؛ريزولا ةبغر ذيفنت مدعب هيسدنهم

 اهيف ىعارت نأ نم دب الف اذهلو ةنيابتم قاوذأو تاجاح قفاوتل ةنيعم ةيطمنب تممص

 تطرف جاو ىه انا الآ ةيامح نأ وهو فيلا: ردا كلذ: ار. قاكو.د ةيظنسولا

 ذقنت مل ىئدبملا فقوملا اذهلو ءرباعلا ريزولا بجاو تسيلو ىقابلا وه هنأل ةماعلا ةمدخلا

 .افلح ىداو نم امهيلهأ ةطاسو ىتح «دناعملا» هريدم نم ريزولا

 مهتي نم دض نوناقلل مهقيبطت ىف ةاسف كاذموي نيمكاحلا ضعب ناك ردقلا سفنب

 رارق رادصإل نيفظوملا ماع داحتا عمتجي نأ نود ةنهملا تايقالخا ىلع جورخلا وأ أطخلاب

 ىف ةالاغملا دح ةوسقلا هذه تغلب .نيلماعلل ديرشت اهنأب نيرصقملا ةبساحم هيف فصي

 شاعملل نيقومرم نيبيبط ةلاحإب ليلخ هللا دبع ءارزولا سيئر رارق لثم تالاحلا ضعب

 تقب ىه» :لئاقلا لوقو فافختسالاو ءزهلاب الإ تلبوق امل ,.دحأ ىلع مويلا تقلطا ول ةمهتل

 ىتلا نابلألل ىصخشلا امهمادختسا وه نيبيبطلل هجو ىذلا ماهتالا ناك .«سب ىد ىلع

 ..بونجلا ميئاقا نم دحاو ىف ىضرملل تثشنا ىتلاو ىفشتسملاب ةقحلملا ةعرزملا اهجتنت

 نسح ىلامشلا سيلوبلا رادمكح نمو ىبونج ىناملرب بئان نم امهدض ىوكشلا تءاجو

 الإ رومألا نوذخأي ال نيذلا لاجرلا نم دحاو «رادمكحلا» انقيدصو .هللا حلاص دمحم

 ىوتسملا ىلع رارقلا كاذب اديعس نكي مل كب هللا دبع نأب اديج فرعأو .ةقاثوو مزحب

 .هتموكح ىف لدعلا ريزول قيقش وه نيبيبطلا نم ادحاو نإ ذإ ىصخشلا

 .ةنيعم فورظ هب طيحتو ءصاخ قطنم همكحي ناك دهع وهو ءهلاحب ىضم دهع كلذ

 ناك امك ءدهعلا كلذ ىف ءادألا ىلع ةفيثك ًالالظ ىقلت تناك ةيناطيربلا ةرادإلا ةبرجتف

 نيصيرح (ىتاذلا مكحلا ةرتف) تاعارصلا هذه رثكأ اهيف تعقو ىتلا ةرتفلا ىف نومكاحلا
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 لاجر رابك هب مهمهتي امب ىحوي ىتح وأ دكؤي رارق ىأ ذاختا مدع ىلع صرحلا لك

 نيم لولا نمار: ىلع اولاز انف نذل اطل كفن ناد وسلا نف ةماعلا ةييوختلا

 فيس مهسأر ىلع ناك ةيسايسلا ةيحانلا نمو .ةرادإلاو مكحلا تاموقمل كاردإ مدع

 ماعلا مكاحلل نوكت نأ» ىلع صنت ىتلاو ىتاذلا مكحلا روتسد نم )١( 94 ةداملا .سيلقوميد

 نم دكأتي نأ هبجاو نمو ةيبونجلا تايريدملا نعو ةماعلا ةمدخلا نع ةصاخ ةيلوئسم

 ةيدقاعتلا مهقوقح نامضل ةماعلا ةمدخلا ءاضعأل ةفصنم ةلداع ةلماعم دوجو

 ةماعلا ةمدخلا ىف نيسرمتملا نم ددع دوجول ناك لالقتسالا دعب ىتحو .«...مهحلاصمو

 ىلع ةريغ رثكأ ناك نم ءالؤه نمو كلذ ىف هرثأ ةمكاحلا ةعومجملا نيب ةيركسعلاو ةيندملا

 ءهط ىلع نمحرلا دبعو .دمحأ ميهاربإ :ركذن كئلوأ نم ءاهلهأ ضعب نم ةماعلا ةمدخلا

 نكي مل اذه لكل .ىنابتعلا ىلوتم دمحأ ماعلا بئانلاو .ةزمح ىنغريمو «ليلخ هللا دبعو

 نييرادإلا دنع تناك امك نيمكاحلا دنع اسدقم ارما ةماعلا ةمدخلا ةديح حبصت نأ اًبيرغ

 ىضتقت ةماعلا ةمدخلا لاجر اهب بلاطي ىتلا ةيامحلا نأ اميو .نامزلا كلذ ىف

 لاجر نيب نم نكي مل ىبزحلا ىسايسلا لمعلا نع ةمدخلا كلت ىفظوم داعتبا ء«ةرورضلاب

 ىف ةينالع ىأرلا ىدبي وأ :ةسايسلا سلاجم داتري ناك نم «كاذموي ءةماعلا ةفيظولا

 بازحألا ةرتف ىف ىرادإلا فظوملاو ىسايسلا نيب ةقالعلا مكحي قطنملا كلذ لظو .اهرومأ

 ءرمألا عقاو ىف ءدوبع ماظن امو ؛رثألا كلذ ىفتقيل ءاج ىذلا دوبع ماظن ىف امك ىلوألا

 اهيقشب ةيطارقوريبلل ةيكراجيلوأ ىأ) ةيركسعلاو ةيندملا ةيطارقوريبلا نيب فلاحت الإ

 .(ىركسعلاو ىندملا

 تقلطنا .ةماعلا ةمدخلل ريوثتلاو ريهطتلا راكفأ اهعم تءاجو «دعب نم ريؤتكأ تءاج

 نم نيلعانفلا اتاعا بلغا ء اج نقلار «كاكيولا ةهبخ» فرفض نم كلت ريزوخقلا ةد

 ىركفلا ومنيدلا ىه تناك ةهبجلا كلت .ةماعلا ةمدخلا ىف ةطيسولاو ةيدعاقلا رصانعلا

 نيب ةقالعلل ةرظنلا مكحي ديدج قطنم نخأ اذهلو ءضرتفي اذكه وأ ريوتكأ ةكرحل

 ام لاحب وه سيل امك ؛لبق نم !دئاس ناك ىذلا قطنملا لاحب سيل وهو .ةرادإلاو ةسايسلا

 تعفترا قطنملا اذه قفو .اًيفرح ًالقن اهبراجت لقنل ىعسن ىتلا ةيلاربيللا ةمظنألا هفرعت
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 ةيميداكألا تاسسؤملاو ةيرادإلا ةزهجألا لك ريهطتلا لاط ىتح ربوتكأ ىف ريهطتلا تاراعش

 ءىجم راظتنا امهيلع ناك ءءاضقلاو موطرخل ةعماج امه نيتسدقم نيترقب الإ ةيروتسدلاو

 لاط .راقبألا سيدقت ىف كودنهلا ةعيرشب نمؤي ءودبي اميف ءنكي مل ىذلاو ويام ماظن

 ءاهليكوب اءدب ةيجراخلا ةرازو لاط امك ءسيلوبلا ةدايقو شيجلا ةدايف ىربوتكالا ريهطتلا

 لك اهريزو ىصقأ ىتلا ةيرطيبلا ةحلصملا لثم ةينف ةرازو لاطو ءمالعإلا ةرازو لاطو

 ربوتكأ ةموكح ىف «نيملسملا ناوخإلا» لثمم وه كاذموي اهريزو ناكو اهيف نييدايقلا

 .(رمع حلاص دمحم روتكدلا)

 مكحلا عم نواعتلا امإ وه ءريهطتلا هب قحل نمل هجوملا ماهتالا ناك تالاحلا كلت لك ىف
 وأ تاباقنلا نم اًمود ءىجت ماهتالا قئاثو تناك امك .بعشلا ةروثل ءالولا مدع وأ ىركسعلا

 ىف امب ءادحاو اًيسايس ايزح فرعأ الو .تاباقنلا كلت ىف ةسيسملا رصانعلا نم «ىرحلاب

 لازي نمو ىقبي نم رمأ ىف ررقيل هتادايق ىوتسم ىلع سلج دق ؛ءىعويشلا بزحلا كلذ

 وه ىعويشلا بزحلا ةلاح ىف ديحولا ءاشتسالا ناك امبرو ءةيندملا ةمدخلا تالاجر نم

 .سيلوبلاو نمألا ةزهجأ تادايق ءاصقا ىلع هرارصا

 اهؤارزو ىبأ ىربك تارازو وأ ةيشماه تارازو عضب الإ موشغلا ةلمحلا كلت نم جني مل

 نيدباع ةيلحملا ةموكحلا ريزو ءالؤه سأر ىلع ناكو «ىنطولا بجاولا» اذهل ةباجتسالا

 وعدت ةروصب ىناقح لجر نيدباعو ءهترازو ليكو نع عافدلا ىف تامتسا ىذلا ليعامسإ

 ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلع فقوملا كلذ نيدباع ذختا دقو .رجضلل .نايحألا ضعب ىف

 ءاسرا ىف اًريبك اًرود اهلاجر بعل امك ءسانلاب اقاصتلا تارازولا رثكأ یھ تناك ةيلحملا

 قورز كرابم نأش وه كلذ ىف نيدباع نأشو .دوبع دهع ىلع ىزكرم اللا مكحلا دعاوق

 حيشرت نيبو هنيب لوحيل ءاج نمم ةينطولا مدعب مهتي نأ داك ىذلاو ةيلاملا ةرازو ىف

 كنب ةسائرل ءدوبع دهع ىلع ةيلاملا ةرازو ىف هقبس ىذلا ريزولا وهو ءىريحب نومأم

 امدنع ناميلس دمحأ «ىعويشلا بزحلا ريزو فقوم وه اذه ناك امك .ىقيرفإلاو ةيمنتلا

 تاباغلا ةحلصم ةرادإ نم ىفوش لماك ءاصقال نييباقنلا ضعب طوغضل ناعذإلا ضفر

 هللا دبع سدنهملا فيلكت وه ىفوش دض ءاوعشلا ةيباقنلا ةلمحلا عم هبراجت ىصقأ ناكو
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 انيمأ افصنم هللا دبع سدنهملا رارق ءاجو .لجرلا هب مهتا ام ىف قيقحتلاب ميهاربإ دمحم
 ءنيدباع ىماحملا هقيفرك ءهللادبع سدنهملاف ؛ةيباقن طوغض نم هل ضرعت امم مغرلا ىلع

 .(؟)ةيرخسلا نم هيوافأب كلت هتيناقح ىلحي ىناقح لجر

 تاعابطنالاو تاباسحلا ةيفصت زواجتت مل ىرادإلا ريهطتلا ةيضق نأ اذه لك ىف ىرن

 نوذخأي نيذلا ءاسؤرلل نيسوءرملا لاقثتسا اذه لك نم أوسا ءريياعملا نيب طلخلاو ةيتاذلا

 ىلإ ريهطتلا رمأب ةماعلا ةمدخلا ريوثت ةاعد قتري مل ىرخأ ةرابعب .دج ذخأم مهسفنأ

 ىتلا طوطخلا ةنابا وأ ءءادألا ثيدحت لئاسو وأ «ىرادإلا حالصإلا لوح ةجهنمم ةسارد

 نكمت ىتلا لئاسولا عادتبا وأ ءةيرادإلا ةيلوئسملاو ةيسايسلا ةيلوئسملا نيب تمهبنا
 كانه سيلو ؛ىنهملاو ىرادإلا طابضنالا دعاوقب لالخا نود ىسايس رود ءادأ نم تاباقنلا

 ةساردب موقت نأ تاباقنلل نعي مل امك .اهسفن تاباقنلا نم اذه لك ىلع ردقأ وه نم

 ةينطولا اياضقلا ىلع رصتقي ىسايس رود وه له ىنطولا لمعلا ىف اهرود اهب ددحت

 بزحو هنيعب ركفل ىزايحنا رود وه مآ «ةيعاطقلاو ةيبزحلا قراوفلا زواجتت ىتلا ةماعلا

 ماظنل ةوعدلا نيب ضراعتلا ةلازإ نكمي فيكف ةريخألا تناك نإو ؟هنيعب هجوتو هنيعب
 ةمدخلل ةديح نم مكحلا ىف طمنلا كلذ هيضتقي امو ىناطيربلا طمنلا ىلع ىلاربيل

 نأ ىف تاباقنلا هذه سفن ةبغر نيبو (مويلا ةينهملا انتاباقن هب ىدانت ام اذهو) ةماعلا

 . اًمركش ال اًيئادآ اًيسايس المع :دارفأك ال تاميظنتك :سرامت

 ىلع حالطصاو .تاحلطصملا یناعم لوح قافو اننيب نوكي ىتح رومألا هده لك ريشن

 الإ قرطلا انيلع تدسو «بهاذملا انيلع تيمع امف .ءردصن ىتلا ماكحألل ةيقطنملا جئاتنلا

 ىميظنتلا انرايتخا نأب ءالثم ءلوقن امدنعف .ريبعتلا ىف شواهتلاو ركفلا ىف شاوشلل

 هدعاوقو هطباوض ماظنلا كلذل نأ كردن نأ انيلع ءىددعتلا ىلاربيللا ماظنلا وه ىسايسلا

 الإ ليلد ىلع زكترت ال اهنأل تاماهتالا سدنهملا ضحد ىقوش ىلإ تهجو ىتلا تاماهتالل هليلحت ضرعم ىف (#)
 ىلإ ءىجملا هيف نولقثتسي لجر نع مهتاعابطنا ىه مهريدم عم تابافلا ىفظوم ةلكشم نأب فاضأ هنأ
 ناذأ دنع الإ بتكملا كلذ حربي ال نأ ىلع هرارصإ نوفكنتسي امك ءفيظنتلا مدخ لوصو لبق حابص لك بتكملا
 نأكو (ىدرلا) ريصقلا لاورسلا ءادتراب هثبشت نم ضاعتمالا دشأ مهضاعتما اذه نم رثكأو ءرصعلا

 ش .ىرتك تاباغ ىه موطرخلا
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 نم ىأ ثدحتي نأ القع ميقتسي الو .ىرادإلاو ىسايسلا :مكحلا ىفرط نيب ةقالعلا لوح
 سفنبو ؟تابجاولا نع ءرخآلا فرطلا نم ًالؤاست لبقي نأ نود قوقحلا نع نيفرطلا
 بطلا ةنهم ةيامحف ءةنهملا تايقالخأ ةيامح ىلع لمعلا ةيباقنلا تابجاولا مهأ نمف ردقلا

 سلجملا اهب موقي ةفاحصلا ةنهم ةيامحو ؛ىبطلا ىناطيربلا سلجملا اهب موقي ايناطيرب ىف
 لوأ فدهيو عمتجملا مساب متي ةماعلا ةمدخلا ريهطت نأ ىف كش الو .ةلودلا ال ىفحصلا

 هيزنت وه حلاصلا مكحلا تاموقم ىلوأو ؛حلاصلا مكحلا دعاوق ءاسرا ىلإ فدهي ام

 ةراهملا رفوت ضرتفي مكحلا اذه لثم .ةءافكلا مدعو ملظلاو داسفلا نع ةماعلا ةفيظولا

 ةعناصم مدعو ءاشرتسالا سند نع داعتبالا مهيف ضرتفي امك امامت نيلماعلا دنع ةيئادألا

 نيلماعلا قوقح عمتجملا ىعري اذه لباقمو ءةنهملا ءانبا نم نيرداقلا ريغو نيدسفلملا
 طباوضلا هذه قفو متي ال ةماعلا ةفيظولل ريهطت ىأ نإف اذهل .مهحلاصم ىمحيو

 مه هاياحض لوأ نوكيو «تاردقلا وصقان هءارو رتتسي ىدملل ازواجت حبصي تاموهفملاو

 ىفو ؛ةيعاطق ةحلصم ةيامحل عمتجملا ىلع ًالياحتو اًبذاكت حبصي امك ءةبرجتلا وروبخم
 .ةماعلا ةحلصملا مسا تحت .ةيدرف لاوحألا ضعب

 نأ نود )١5164-١15117( عمجب ةثالثلا ربوتكأ ماوعأ تضم شيوشتلاو طبختلا اذه لكب

 لكايهلل اليدب اومدقي نأ نودو ءرييفت نم نوغتبي ام ربوتكأ راصنأ اهلالخ لاطي
 كلت ميطحتبو ءىرخأ انايحأ زازتبالابو ءانيح ةديازملاب اهومطح ىتلا ةميدقلا ةيعامتجالا
 ىوقلا ملظن ال انلعو .هتاسسؤمل ىرادإلا جيسنلا كتهتو .عمتجملا ايالخ تمطحت لكايهلا

 ىذلا وه هتيادب نم قيرطلا نع اهفسعت نأب ءقبس ام ىلع اسيسأت ءانلق نإ اًئيش ةثيدحلا

 راصنأ زجع ناك نإ هنأ ىلع .ةمالملا لدابت ريغ هعم اهل قبي مل عايض ىلإ اهب ىهتنا

 نإف ءاياونلا قدص نم مغرلا ىلع اًيركف ازجع فادهأ نم هل اودهن ام قيقحت نع ربوتكأ

 .رخآ الاح ناك ةيديلقتلا ىوقلا لاح

 دعب نم اهل تركنت مث تاراعش نم ربوتكأ هب تءاج ام لكب مازتلالا ىوقلا كلت تعدا

 عقاولل ةديدج ةرظن هتضتقا رمأ وه مازتلالا كلذل اهركنت ناك نأ لؤاستلا ىلع لمحي امم
 ناك نإو ؟مكحلل بازحألا هذهب تءاج ىتلا تاباختنالا ءارجإو ربوتكأ توص توفخ دعب

 ةيجولويديألا ةيؤرلا قفاوت ال ىتلاو :ةديدجلا ةرظنلا كلت نأب لوقلا كلمن له كلذك رمألا
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 ىلإ نادوسلا لهأب ىضفت ىتلا ةبسانملا ةيؤرلا ىه ءربوتكأ تاهجوت مكحت تناك ىتلا
 مل اهنأ ضرتفنو بازحألاب نظلا نسحن نأ ديرن اننأل لاؤسلا اذه هجون ؟قدص جرخم
 تأر اهنأل امنإو ةلتاخمو اقافن ربوتكأ ةضافتنا علطم ىف ةثيدحلا ىوقلا تاحورطأ لبقت

 ىوقلا هتعنص ىذلا نأ ديب .اهسفن بازحألا هذه قزأم لب نادوسلا قزأم نم جرخملا اهيف

 لح ىلع نيعي ام ميدقلا ىف ناك ولو «ميدقلا ىلإ دوعلا وه ءىرنس امك .ةيديلقتلا

 ام ىلإ سانلاب رمألا ىهتنا امل .ةثدحتسملا تالكشملا روست نع كيهان .ةثوروملا تالكشملا

 ملظن ال ءانأب لوقن ةيناث ةرمو .هسفن ىبزحلا مكحلا ماظن رايهنا كلذ ىف امب ,هيلإ ىهتنا
 ىذلا ءزاجنإلا نم تامارهأ نم فالسلا ةانبلا هداش امي انفرتعا دقف اًئيش ىمادقلا

 اهرهاوظ ليلحتو ةايحلا قئاقح باعيتسا ىلع نيعي ركفلاف ؛جهنملاو ركفلا وه هنع ثدحتن

 امك .عقاولا ضرأ ىف ماكحألا هذه ريذجت ىلع نيعي جهنملاو ءاهنأشب ماكحألا رادصإو

 ىرعلاب اهلك بازحألا اًمصاو بوجحملا هردصأ ىذلا ىساقلا مكحلا نأب اضيأ ضرتفنس
 امم اًئيش اوملعت دق ءالؤه مكحلا لهأ نوكي نأ دب ال هنأل ثادحألا هتزواجت مكح .ىركفلا

 اهب تءاج ىتلا تازهلا نم اًئيش اوملعت امك .مكحلا ىلع ركسعلا وطس بوجحم هامس

 هاجرتي ناك ىذلا وه كش الب اذه ناكو ءربوتكآ ىف فصعت تأدب ىتلاو رييغتلا حاير
 :مالحألا نوقتري مهسفنأ ىلع اوئفكني نأ لبق «ىمادقلل ةماعز ال» :نوفتهي مهو راغصلا

 اوضر نأ دعب نادوسلا لهأ هلمؤي ىذلا وه اذه ناك .ةسايسلا راجت نم ماهوألا نوعاتبيو

 انيدل كش الو .مهجهانمو مهركف ىف رظنلا اهيف نوديعي ءةيناث ةصرف ىمادقلا اوبهي نأب

 ىف غلبأ سيلو «بازحألا تالاجر نم ءالقعلا هيف ركفي ناك ىذلا وه اضيأ اذه نأ ىف

 نيمأ ىور .اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا هتايركذ ىف موتلا نيمأ دروأ امم اذه نع ريبعتلا

 سسأ ىلع ةروثلا دعب ام بازحأ ميظنت ديعتو اهقاروأ عجارت بازحألا تناك» :الئاق
 نوبهأتي مهو عيمجلا اهيعي نأ ىغبني ىتلا سوردلاو قفتت حئاولو فادهأو ٌئدابمو ةديدج

 قوقحلا ىف سانلا هيف ىواستي ىطارقميد مكح .تاماعدلا ىوق ءناكرألا تباث مكح مايقل
 ىذلا ام ؟ثدح ىذلا امف .«ءامنو ةيرحو ةلادع عيمجلا لمشتو صرفلاو تابجاولاو

 .؟«تاماعدلا ىوق ءناكرألا تباث اًيطارقميد اًمكح ميقت اميكل بازحألا هذه هتعنص

 يع 2
 هړک ۵ هړک 9
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 :مكحلا ةمزأ

 ةحلصم ىف كشلا ريسفتل هئارو نم انيعس لؤاست دنع قباسلا لصفلا ىف انفقو

 اهتايار لكل اهعفرو ربوتكأ تاراعش لكل ةيديلقتلا بازحألا ىنبت نأب انلق امدنع بازحألا

 نم :بازحألل نكت ملو ةصاخ .ةديدجلا تاحورطألاب بازحألا كلت ناميإل الإ انوكي مل

 نظلا نسحل ابيلغتو .اًيجهنم ًالوانت ةيسيئرلا ةماعلا اياضقلا لوانتل ةحضاو جمارب ءلبف

 اهعم اوفلاحتو مهعم تفلاحت نمل اهركنتو تاحورطألا كلت نع بازحألا صوكن نأب انلق

 امك ءانيلع ىفخ رمأل بازحألا كلت ىده دق هللا نأل عقو دق ءدعب نم ءةثيدحلا ىوقلا نم

 حتف» امف ءليبسلا ءاوس اهاده دق ايناير احتف لعلو .نييربوتكالا اهئافلح ىلع ىفخ
 امه نيتيروحم نيتيضق نادوسلل نأب تالاقملا هذه علطم ىف انأموأ امك ؟اذه «ريدقلا

 لكيهو روتسدلا لوح سانلا لغشو ايندلا ألم ىذلا لدجلا امو ءةيمتتلاو ةينطولا ةدحولا

 امل ىميظنتلاو ىنوناقلا ريطأتلا لبسو ةيسايسلا ةسرامملا تايلآ لوح تالوادم ريغ مكحلا

 اذهلو .ةيعرف اياضف نم اهنع قثبني امو ةيروحملا اياضقلا كلت لوح سانلا هيلع عمجي

 نيتيضقلا نيتاه هب تجلوع ىذلا بولسألا هيلي ىذلا لصفلاو لصفلا اذه ىف لوانتنس

 ىف ةموكحلا كلت امهايا هتلوأ ىذلا مامتهالا ثيح نم ربوتكأ تلت ىتلا ةرتفلا ىف

 ةفاحصلا ىلع اذه لك ساكعنا مث ءاهلوح ةسايسلا لهأ تالداجمو اهتانايبو اهجمارب

 لاب لغشي ام مهأو ثادحألا تايربك الإ سانلا ىلع رشنت ال اهنأ ضرتفي ىتلاو ةيمويلا

 .موكحملاو مكاحلا

 ةدحولا هذه رصانع دنع .لصفلا اذه ىف ءضارعتسالاب فقنس ةينطولا ةدحولا لوحو

 ىف ةينطولا ةدحولا ال ؛ةفلتخملا مهفئاوطو مهعيشو مهيازحأ ىف مهسفنأ لامشلا لهأ نيب
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 ىفو .ةيلات لوصف ىف روتسدلا نع ثيدحلا دنع اهيلإ قرطتنس ىتلاو ضيرعلا اهراطإ

 هب تءاج امل ليدبك بازحألا هب تءاج ىذلا ديدجلا فشكتسن نأ لواحنس نيتلاحلا اتلك

 اذه نوكيسو .ربوتكأ هيلإ تعد ام لك نع ةيعاوط تلخت نأ دعب اياضقلا هذه لوح ربوتكأ

 «باتكلا ةمتاخ ىف :ءىجن نأ لبق ريوتكأ تبقعأ ىتلا دوهعلا لك ءادأ ميوقت ىف انجهنم وه

 ءادتهاو انبراجت ىلع اسيسأت نييروحملا نيلكشملا نيذهل لثمأ الح هارن ام ضارعتسا ىلإ

 .انريغ براجتب

 (*)ثالثلا ندملا ةيروهمج ىف ليبولا ماعلا .4

 اشحافت شحافت دق ؛تاينيتسلا تايرخأ ىف :ىندملا ىبزحلا مكحلا رمأ نأ معزن

 :حامطلا لمألاب ةلمحم اماوعأ اهفصتنم ىف اوشاع نأ دعب نم سانلا ربص هعم ضاغ

 ةتس ةبرجت نأب :نيقيلاب قحلم نظ وهو ءنادوسلا لهأ نظ ىف ناك .ةدعاولا ىنملاب ةعرتم

 تداك ىتلاو ىربوتكالا عراشلا تاحيص نأو ءدوبع دهع ىف ىركسعلا مكحلا نم ماوعأ

 لهأ نم عقت نأل ةيفاك (....اي تانكثلا ىلإ)و (ىمادقلل ةماعز ال) لثم تانعللا هبشت

 امك «سانلا هأدرتسا ىذلا مهميدق ىلإ ةتبلا هعم نودوعي ال اعقوم ىبزحلا ىندملا مكحلا

 مل .ديدج نم ةطلسلا ىلع ضاضقنالا ىلع ؤرجتلا نم ىركسع ىأ عدرت نأل ةيفاك تناك

 رهاظملا لوح عارصلاو ققشتلاو قزمتلا ريغ «ىمادقلا» ةساسلا ىف سانلا ئدرتسي

 نادوسلا لهأ مغلا ثركي ملو ؛ةيزم الو اهيف ءانغ ال رومأ لوح عارصلا ىأ ءةيوطلسلا

 ةيعامتجالا ةيلوئسملل لماك نادقف نم قزمتلا اذه هيلع ىوطنا امل الإ مهيلع دتشيو

 مل هنأب هيف نورعشي اوأدب تقو سانلا ىلع ءاج ىتح ةيسايسلا ةيساسحلل مات مادعناو

 ىذلا توصلا كلذ قدصأ امو .ةيموطرخلا مهتاعارص ريغ ةيضف نم نادوسلا ماكحل دعي

 كلذ «ثالثلا ندملا ةيروهمج» مساب نادوسلا ةموكح اتعان كاذموي فيرلا نم قلطنا

 بحاص رونلا حتافلا ذاتسألا نم ءنافدرك نم ءاج امنإو لازغلا رحب نم يجي مل توصلا

 موطرخلا ةنيدمو نامرد مأ ةنيدم ءاهيتليمزو موطرخلا ىلع قلطي ريبعت ةثلثملا ةمصاعلا وأ ثالثلا ندملا (#)

 .ىرحب
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 عارصلا لج ءئدابملا وأ راكفألا لوح اًعزانت ناك ىموطرخلا عزانتلا تيلو .نافدرك ةلجم

 لئاز ضرع ىلع اًسكاشتو ناطلسلا رهاظم ىلع افلاخت هتقيقح ىف ناك ءهلک نكي مل نإ
 .جيرع رمأ ىلإ نومكاحلا هيف ىهتناو دابعلا حئاصمو دالبلا قوقح هعم تعاض امم

 مكحلا ةبيه رهظمل مهداقتفا تاينيتسلا نم ىناثلا فصنلا ةرتف ىف سانلا مغ نم دازو

 زيمت ىذلا ةيعامتجالا ةيلوئسملاب قيمعلا سحللو ءىلوألا ةيناملربلا ةرتفلا هب تزاتما ىذلا

 برض اهنأكو ةسايسلا ىطاعتي مهضعب ناك نيذلاو ةرتفلا كلت ىف ةماعلا ةفيظولا لهأ هب

 ىلإ نورظني اوناك نمم تاينيتسلا تايرخأ ماكح نيب رايخألا نم ةلقلا ىتح .فوصتلا نم

 تارابتعالا نايفط ببسب ةرظنلا لومش كلت مهتيدج تدقتفا ةيدج ةرظن ةماعلا اياضقلا

 نادوسلا لهآ هاجرتي ناك ىذلا وه اذه سيل .ىسايسلا رارقلا عنص ىلع ةقيضلا ةيبزحلا

 نكي مل امك ءىركسعلا مكحلا نم ماوعأ ةتس دعب رومألا مامز تملست ىتلا تادايقلا نم

 فراعملا نم اهل حيتأ ىتلاو ربوتكأ بقع تزرب ىتلا ةديدجلا تادايقلا ىف مهلمأم وه اذه

 مل ام ةثيدحلا ليلحتلاو ثحبلا جهانمب ماملإلاو ملاعلا وحن ىرثملا حاتفنالاو ةثدحتسملا

 امو تاينيتسلا تايرخأ براجت لعلو .لالقتسالا تبقعأ ىتلا ةيضاملا ةرتفلا ماكحل رفوتي

 ديفت نل ةيرصعلا جهانملاو ةثيدحلا فراعملا نأ سانلل تنابا دق فاجع تاونس نم اهالت

 .دصقملا لبنو ةمكحلا نم ريبك ردقب طحت مل نإ اهدحو

 ىف الايو ماوعألا رثكأ هبسحن ىذلا 1514 ماع ىه :نذإ ءثحبلا اذه ىف ءدبلا ةطقن

 عارصلا هيف غلب ىذلا ماعلا وه هنأل الإ ماعلا كلذل انرايتخا امو ؛ثيدحلا نادوسلا خيرات

 نع دعبلا لك طقف هدعبل راتهتسالاب عارصلا كلذ تعنن الو .راتهتسالا نم هتورذ ىبزحلا

 نم هبكاو امل اضيأ امنإو ؛سانلا شاعم حالصو ضرألا ةرامع وهو الأ مكحلا رهوج

 لكل كتهو «هوضترا ىذلا ماظنلا زئاكر لكل مكحلا تالاجر بداج نم دمعتم بيرخت

 ةظحالا كلت دهشت مل نإ :نذإ ءبجع الف .ماظنلا كلذ قاثو مكحت تناك ىتلا طباوضلا

 ىف دئارلا ليعرلا ةرتف اهتفرع ىتلا تاقارشإلا نم ةدحاو ىأ نادوسلا خيرات نم ةسئابلا

 ىعويشلا بزحلا لح تئافلا لاقملا ىف انيسح دق انك نإو .ىلوألا نادوسلا ةيطارقميد
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 ىتلا ةيددعتلا ةيلاربيللا ريياعمب ةماده ىهو  ماظنلل ةمادهلا طشانملا نم دحاوك

 لخاد ىبزحلا عارصلا بهذ فيك لاقملا اذه ىف روصنس انأ الإ  ماظنلا كلذ اهاضترا

 اهب اوهابو مهسفنأب اهوداشأ ىتلا تاسسؤملا لاصوأ قيزمت دح ىلإ مكحلا ةزهجأ
 .نيملاعلا

 زاهجإلا ةيعرشلا ةامح ررق امدنع ١914 رياربف ةياهن ىف هتمف راتهتسالا كلذ غلب

 لدع نأ دعب نم ناملربلاو ءاضقلا امهو الأ ةيعرشلا كلت زومر نم نيزمر مهأ ىلع

 ىف عيظف لالتخا ىلإ تداق ةروصب (*ةدايسلا سلجم ليكشت ةداعإل ىضم اميف روتسدلا
 ىتلا تارارقلا رطخأ ناك .ةيلعفلا اهتزهجأو ةيزمرلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ةزهجأ نيب ةقالعلا

 تاعارص هتقبس امنإو غارف نم يجي مل رارق وهو ءهلح رارق وه ناملربلا نأشب تذختا
 عارصو .نيمكاحلا نييزحلا نم دحاو لك لخاد عارص ؛ماظنلا تالاجر نيب ةيدومعو ةيقفأ

 .ةيميلقإلا ةيسايسلا ىوقلا نيبو نيعمتجم امهنيب عارص مث ءرخآلاو امهنم دحاو لك نيب
 اذه عمو ءاياضقلا بلغأ ىف ةيسايسلا ىوقلا ةيقب دض نيفيلح ناريبكلا نايزحلا ناك
 تيلو .رخآلا ىلع زاهجإلا موري امهنم دحاو لك ءامهسفنأ ناسلاختي اناك ام اريثكف
 لاكشأ لوح ناك فالخلا بلغأ ءهفادهأ وأ مكحلا رهوج لوح اًفالخ ناك امهنيب فالخلا

 ةثيدحلا ىوقلا تعد ىتلاو ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاباختنا ءاهتنا روف فالخلا أدب .مكحلا

 ىوعدلا كلت نأ الإ ءريوتكأ اهترجف ىتلا ةيساسألا اياضقلا ىلع قافتالا نيحل اهليجأت ىلإ

 ىتح» تاباختنالا ءارجإب ريكبتلا ىلع ترصأ ىتلا ةيديلقتلا بازحألا اضر لحم نكت مل

 لحي مل ةميدقلا بلاوقلا ققو ىضاملا ىف هتملك بعشلا لوق نأكو «هتملك بعشلا لوقي

 .(**لاهدعب ةطلسلل ىريمن لوصو وأ ءربوتكأ لبق ةطلسلل دوبع لوصو نود

 ميدق روتسد صوصن قفو ىرخأ ةرم مكحلا ىلإ تءاج ذإ تدارأ ام بازحألل ناك

 نإ ام نكلو .ريغصلا ديعلا ةفقو ىف ةكاحلا ةقيرط ىلع لجع ىلعو اعيفرت عقر ,ديدج

 .ةلودلا ةساكئرل ةيعامجلا ةدايقلا لثمي ىذلا ىسامخلا سلجملا (#)

 دقف .ريوتكأ ةموكح ىف رمألا هب طينأ ىذلا لجرلا ليعامسإ نيدباع ذاتسألا فقوم وه اضيأ كلذ ناك (*#*)
 ؛دحأ نم ةعجارم تاباختنالاب ريكبتلا رمأ ىف لبقي ال نأ ىلع ىرخأ ةرم (هتيناقح) نيدباع ىقيدص تلمح
 .هرافذحب قاثيملا كلذ ذيفنت ىلع مزاع وهو ءربوتكأ قاثيم هب لاق رمأ تاباختنالا ءارجإ نأ وه هيأر ناك
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 امدنع هسفن روتسدلا وه عارصلا ىرشتسا ىتح مكحلا ةدس ىف نيمكاحلاب ماقملا رقتسا

 ةدايسلا سلجم سأري نأ ىلع صنت ىتلا ٠١ ةداملا ليدعتب ةيسيسأتلا ةيعمجلا تماق

 لاحلا هيلع ناك ام عم عضولا اذه قفتيو .رهش لك ايرود مهنيب نم هؤاضعأ هبختني سيئر

 ىناثلا سلجملاو ءلالقتسالا ةيشع هنيوكت ىلع بازحألا تقفتا ىذلاو لوألا سلجملا ىف

 ةيعامتجالا ةبيكرتلا ىلع أرط دق ايرهوج ارييغت نأ بسحن الو .ربوتكأ ةروث بقعأ ىذلا

 ناك ىذلا بولسألا ىف اليدعت بجوتسي ١916 ماع فصتنم ىف نادوسلل ةيسايسلا وأ

 ىذلا ديحولا ءىشلا ءىمسي ناك امك ةدايسلا سلجم وأ ةلودلا سأر سلجم هب رادي

 ءارزولل سيئرك ىخيراتلا هعقوم نع ىلختلاب ىرهزألا ليعامسإ ديسلا رارق وه دجتسا

 كلذ لجأل ؛ةدايسلا سلجم ىلإ لقتنيل ةمألا بزح حشرم «بوجحم دمحأ دمحم ذاتسالل

 الو .سلجملا كلذل اًمئاد اسيئر ىرهزألا حبصيل 197104 وينوي نم رشاعلا ىف روتسدلا لدع

 اهب مت ىتلا ةيقافولا ةروصلا نأب امهريغ لبق نافرعي نيمكاحلا نيبزحلا نأ ىف كش

 ةيسايسلا ىوقلا لكل ةصرفلا ةحاتإ اهيف ىعور دف لالقتسالا ذنم ةدايسلا سلجم ليكشت

 .هتسائر ىلوتت اميكل اضيأو لب سلجملا ىف لثمت اميكل طقف سيل ءنيلقتسملاو نزولا تاذ

 ىفو ؛ىلامشلا هونص لثم امامت ةلودلا سلجمل اسأر نوكي نأ ىبونجلا رودقم ىف ناك
 وضعلا رودقم ىف امك ؛««ىمتخلا» هونصك امامت ةسائرلا كلت ىلوتي نأ «ىراصنألا» رودقم

 سلجملا ىف ىحاملا ىناجتلا روتكدلاو لوألا سلجملا ىف حلاص دمحم دمحأ) لقتسملا

 هذه لك نأ الإ .ىربكلا بازحألا ىلثمم لثم امامت سلجملل اًسيئر نوكي نأ (ىناشلا
 وأ ةييزح بساكم لدابت لجأ نم تردهأ دق ةقيقدلا تانزاوملاو ةيسايسلا تارابتعالا

 .ىخيرأتلا هرود ناک أمهم درك وه ىسايسل ىصخش حومط ءاضرا

 ىدومعلا عطاقتلاو ..ىسأرلا حطانتلا

 ةدايسلا سلجم سيئرف «سلجملا ىلع ةيزمر ةسائر ىرهزألا حنم دنع فقو رمألا تيل

 فالتخالا كلذ نكي مل ءىرخأ ةرمو .فالتتالاب فصعي نأ داك ةرازولا سيئر عم فالخ
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 ىف نادوسلا لثمي نم لثم رهاظملا لوح لب ىئادأ جهنم وأ ىسايس ركف لوح افالتخا
 قرطت مل مكحلا ىف اقيرط كلسي ال  نادوسلا نإف لوقلا فلسأ امكو .ةيلودلا تارمتؤملا

 ةيزمرلا ةيكلملا ماظنلو «هفارعأ ىناملربلا ماظنللو .هفارعأ ىسائرلا ماظنللف ؛لبق نم

 ةيروتسدلا تاطلسلا ١١ ةداملا ىف نادوسلا روتسد ددح نأ ةفداصم نكت ملو ؛هفارعأ

 ةكلمف .ةيرادإلاو ةيذيفنتلا ءارزولا سلجم تاطلس ۲۸ هتدام ىف ددح امك ةدايسلا سلجم

 نقولا ةضوهمج ى و ةنةيفعلا ةتاطلسءاوزولا فنر كراش ل اشم ايفاطووب

 وأ اسمتلا ةحرويسحب نسر كابول امك اهات تالكاسلا هذه انهئارؤو نفر كراش

 ايناملأ ىتلاح ىف نيراشتسملا وأ) تارازولا ءاسؤر ادنك ماع مكاح وأ ايناملأ ةيروهمج سيئر

 سلجملا نم ةمئاد ةبقارمل اهل مهئادأ ىف نوعضخي ىتلاو ةيذيفنتلا مهتاطلس (اسمنلاو

 ةيرادإ ةطلس تاموكحلا ءاسؤر اهيف ىلوتي ىتلا ةيناملربلا ةمظنألا جذامن ىه هذه .ىباينلا

 تضراعت ىتلا ديلاقتلاو ئدابملا ىه هذه نأ امك .ةلودلا سأر اهيف مهكراشي ال ةيذيفنتو
 ئدابملا هذه ىف سيل هنأ نم مغرلا ىلعو .ةمظنألا اهيلع تحلطصاو ممألا اهيلع

 اذه نأ فيك سانلل نيبي نأ هيلع اهزواجت ديري ىذلا نإف سدقم ءىش نم ديلاقتلاو

 زواجتلا اذه عقي نأ امإ ؛ةيطارقميد وأ ةءافك وأ ةيحالص رثكأ مكحلا لعجيس زواجتلا

 .رارقتسا ىأب رشبي وأ «ماظن ىأ فرشي ال رمأ اذهف ىدرف حومط ءاضرإل

 ةعيبطلا كردت تناك (ءارزولا سلجم) ةمكاحلا ةيذيفنتلا ةطلسلا نأ اقح نزحملا نمو

 ةيذيفنت تاطلس سرامي نأ هسيئرل تحابأ اذه عمو ةدايسلا ساجم تاطلسل ةيزمرلا
 نأ نزحلاو مغلا نم ديزي اممو .هبئاغر بجت مل نإ اهلك ةموكحلا طاقسإب ددهي لب ةيلعف

 سيئر نيب ةطاسولا ريغ رمألا اذه ةجلاعمل ةليسو اودجي مل كاذموي ةسايسلا تالاجر

 تاقيزرلا ىتليبق نيب عازن ةيضق ىه ةيضقلا نأكو ءارزولا سيئرو ةدايسلا سلجم

 حلصلا بولسأ سيلو ءروتسدلل ديلاقتو مكحلل ّئدابم ةيضق ال ديواجألا ربع لحي ايلاعملاو

 مكح ماظن هب سسؤي وأ ةيروتسدلا ديلاقتلا هب ىسرت ىذلا بولسألا وه ديواجألاو
 ةداملا ئوحقب ماك ملع ىلع تناك ةمكاحلا ةطلسلا ناب لوقت امدتعو .مارتحألا بجوتسي

 ايلع .م .ق ةيضقلا ىلإ اننهذ فرصني ةدايسلا سلجم تاطلس لوح روتسدلا نم ١
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 سلجمو ءارزولا سلجم دض نيرخآو ىدهملا قداص ةيضقب تفرع ىتلاو 7

 قداصلا ىوكش نم ةدايسلا سلجم داعبإب ةموكحلا تبلاط ةيضقلا كلت ىفف .ةدايسلا

 نأ ىوعدب (ةهينه دعب هيلإ ىتأنس ىذلا رمألا وهو) ناملربلا امهلحل نيسلجملا دض ىدهملا

 سيئر ىلوتي نيح ىف ؛طقف ةيمسالا ةطلسلا الإ ىلوتي ال (ةدايسلا سلجم) لوألا سلجملا

 .ةيسيسأتلا ةيعمجلا مامأ مهدحو نولوئسملا وه مهنأل ةيلعفلا ةطلسلا هسلجمو ءارزولا

 نيبو هنيب ىدومعلا حطانتلا اذه ىلع رصتقي مل ءارزولا سيئر لكشم نإف ىأ ىلعو

 ديلا عم هيزح لخاد ىف ىقفأ حاطن ىف اًضيأ اكمهنم ءارزولا سيئر ناك «ةلودلا سأر

 ةينوناقلا نسلا دعب قداصلا غلبي الو ءارزولل اًسيئر بوجحملا حبصأ دقف .ىدهملا قداصلا

 نسلا كلت قداصلا غلب نإ ام نكلو ؛ءارزولا ةسائرل ىلاتلابو ؛ناملبلل حيشرتلل هلهؤت ىتلا

 نكت مل ةباينلا نأ ديب .اهيف زوفلاو حيشرتلل هترئاد ةمألا بزح باون دحأ هل ىلخأ ىتح
 ينقي ارا وهو تلا ةساكر. نه هناك ت اا ةيسلل ااا ةماقلا نه

 اح انس فلا دفا اغ ناك هرجا نأ ىف كاش ا ورجح ان نق ةا

 :لاق ءالؤهل ءقداصلل هعقوم نع ىلختلا هنودشاني اهيلإ اوعره نيذلا ىلع طخسلا غلبأ

 سيلو .رظتني نأ هعسو ىفو همامأ لبقتسملاو ايتف لازيال قداصلا ءبيرغ بلط اذه نإ»

 بضغ ودبيو .(*)«نآلا ءارزولل اسيئر حبصي نأ بزحلاو دالبلا ةحاصم وأ هتحاصم نم

 هل هراذناو عماطلا ديسلا عم رشابملا هئاقث دنع احامج هروص رثكأ ىف هطخستو بوجحملا

 بوجحملا ىور اميسح «لجر ىأ عارذ ىولي نأ ىلع رداق» ىرهزأك لجر عم لماعتیس هنأب

 ديسلا مزع نم فعضا ام دادهتلاو حئاصنلا كلت لك ىف نكي مل اذه عمو .هباتك ىف

 افقوم تذختا دق ىننكلو ءكلذ فرعأ ىننإ» :هلوقب ابوجحم قداصلا باجأ اذلو حماطلا

 ىأ نم رثكأ نآلا عنتقم ىننإ» :لوقي بوجحملا ىضم رارصإلا كلذ ءازا .«هنع حزحزتا نل

 نل كنكلو ءام اموي ةرازولل اسيئر حبصت دقو .ةرازولا ةسائرل حلصت ال كنأب ىضم تقو
 .(**]رهشأ ةعست نم رثكأ مودت

 .7١7ص «نازيملا ىف ةيطارقميدلا (*)
 ا م رتا دفن (28)

137 



 ناك باشلا قداصلاف ؛هيعاود هل احومط ناك قداصلا ديسلا حومط نأب فرتعنو

 ناك ملعتملا قداصلاو ؛رييغتلا وحن عزانلا ربوتكأ ليج ءانبأ نم ادحاو «قحب ء.هسفن بسحي

 ةلحرم ىلإ هيزحب لاقتنالا ىلع رداق ةديدجلا هفراعمو ثيدحلا هميلعتب هنأ بسحي

 ةدايق ىتح وأ راصنألا ةمامإ كاذنآ هعيطتست نكت مل امم ىسايسلا ءادألا ىف ةمدقتم

 ةروث ىه ديدجتلا وحن قداصلا هجوت ىف ةيعجرملا ةطقنلا تناكو .ةموكحلا ىف بزحلا

 عجري نأ ىشخي ناك» قداصلا نأب موتلا نيمأ ذاتسألا لوق هيلع انلمحي ىأر وهو ءربوتكأ

 ةثراكلا لحت نأ لاحم الو هيلع ام ىلع لاحلا ىقب نإ ربوتكأ ةروث دعب ىرقهقلا بعشلا

 الإ بوجحملا ئف ىري نكي مل قداصلا نأ امك «بعشلا دي نم ةطلسلا عازتناب ىرخأ ةرم

 اكا عم شمت حار ةت هلا نومف نأ نكمياال ايضيووببا دجااطف احم اسياعس)
 بزح باحر ىلإ كاذموي بابشلا نم نوريثكلا ىدانت نأ ابيرغ نكي ملف اذهلو .(*!(هذه
 .«ةمألا لمأ قداصلا» :نوفتهي مهو ةمألا

 اعالتقا بوجحملا علتقا دقف ءدارأ ام «ديدجتلا ءاول لماحو ةمألا لمأ» قداصلل ققحت

 ىلع اًعم امهلمعو ىرهزألا عم هفلاحت الول كلذ لعفي نأ هل ناك امو :نيكملا هنصح نم

 هتسائر نع لختي مل بوجحملا نأ الإ .بوجحم ةموكح نم ةقثلا بحسب رارق رادصتسا

 دنع برذلا فيسلاو ءةبارذ رثكأ فيسب اهنع عفاديو ءبرذ ناسلب اهعدوي نأ نود كلت

 نا» :هنع ةقثلا بجح دنع ءبوجحملا لاق .ذحش مث مسلا ىف عقنا ىذلا كلذ وه برعلا

 .ةيناسنإلا تاقالعلا ىف ةمزأو ءةيفالخأ ةمزأو ءانتيطارقميد ىف ةمزا وه مويلا هدهشن ام

 نومطحيو ءىدي نولبكي نيذلا مهسفنأ مه ىتايح لاوط مهنع تعفاد نيذلا نأ راعلا نمو

 .(**!ءبشخلا نم فيسب داحلا ىذالوفلا ىفيس نع نوضيعتسيو «یسوق

 هتكرتو ١917 ويلوي ۲٢ ىف هيلإ تءاج دقف ءاليوط مكحلا ىف قداصلا ةموكح قبت

 ىداحتالا ىنطولا بزحلا نيب ديدج فلاحت دي ىلع تطقس امدنع ۱۹١۷ ويام ۱١ ىف

 ١. 528 ةحفص .ففاومو تايركذ (*)

 . 7١7ص :نازيملا ىف ةيطارقميدلا (»#)
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 ىلإ ردابتي مل .ىداهلا مامإلا هاعريو بوجحملا هدوقي ىذلا ةمألا بزح نم ىناثلا قشلاو

 بوجحملا دض قداصلا عم اوفلاحت نيذلا ىداحتالا ىنطولا بزحلا تالاجر نم دحأ نهذ

 ىه ام سانلل اونيبي نأ مويلا قداصلا دض بوجحملا عم اوفلاحت نيذلا وأ ءسمألاب

 نإ ذإ مويلا فقوم ىلع مهتلمح وأ سمألا فقوم ىلإ مهتعفد ىتلا ةيئدبملا اياضقلا
 داصتفقالا اياضق 5 اًفالخ نكي مل ةرسكتملا ةيبزحلا ةحنجألا هذه لك نيب فالخلا

 ناك امك .ةينطولا ةدحولا لكشم لوح وأ ةيجراخلا ةسايسلا تاهجوت لوح وأ ءىلكلا

 اونوكي مل (ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىف ىبزح عمجت ربكأ) ةمألا بزح ىضراعم نأ احضاو

 نابزح كانه حبصأ ذإ ءهودارآ ام مهل ناكو «بزحلا كلذ لاصوأ قيزمت ريغ ءىشل نوعسي

 بوجحملا هدوقي بزحو ءاوضع نيتس هتيار تحت مضيو قداصلا هدوقي بزح .ةمألل

 . ابئان نیثالثب لقتسا

 رطعألا ديرثلا ىلع لاتتقالاو ...نادوسلا ماكح

 ةعواطم رثكأ نوكيل لب ىرهزألا «عارذ ىوليل» ال دعب نم «مكحلا ىلإ بوجحملا داع
 قداصلا بزح ةلواحم كلذ لاثمو .مكحلل هتدوعب ىبزحلا رمآتلا هتني مل اذه عمو .هل

 دنع (ب ةمألا بزح) بوجحملا ةموكحب ىرخأ ةرم ةقثلا حرط (أ ةمألا بزح) ىدهلملا

 اهيلع ىضق ةلواحم ىهو «ناملربلا ىلإ ةيونسلا ةلودلا ةينازيمل ةموكحلا كلت ميدقت

 تاناملربلا ىف ةاوحلا بيلاسأ ىلع ردقأ نمو ءةيلاملا ريزو (ىواحلا) ةيرقبع مامأ لشفلاب

 .؟ىدنهلا فيرشلا نم

 ١174 ریاربف ىف ةثلاث ةلواحمب ةلواحملا كلت عبتا ذإ لاب قداصلل أدهي مل اذه عم

 قود مايلو تقزاكتسباب ريس اكل | ةيييحت E رحل ةعرمجلاا نيزك ىلإ انو ىح
 نأب لامشلا ىف ةطلسلا لهأل احضاو تاب ديدجلا فلحلا اذه دعب .هل اريصن حبصيل

 ءاوحلا عنصي ىذلا ام ؟نوعنصي ىذلا امف نوفرعي ىذلا باسحلا وه دعي مل باسحلا

 ىماح ىرمهزألا عنصي ىذلا امو ؟ىولتت هتءاج ىتلا ىعافألا كلت عم (تايحلا عماج وهو)

 ةدرمتملا ناملربلا اذهب «ناملربلا ىلإ قيرطلا» نادوسلا لهآ ملعمو ةيروتسدلا تاسسوؤملا
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 هتموكح ىلع ةقثلاب عارتفالا ررقت دقو بوجحملا ءارزولا سيئر ءامهعم ءعنصي ىذلا امو

 نم ددجلا هئافلحو ىدهملا قداصلا نكمت دعب ۱۹١۸ ماع رياربف نم نيرشعلاو نماثلا ىف

 نامربلا لح وه نيلجرلا رارق ناك ؟ةموكحلا طاقسإ ىلع رداق باونلا نم ددع فالئتسا

 ماكحأ نع رظنلا فرصب مكحلاو قداصلا نيب ةلوليحلل ديحولا ليبسلا وه اذه ناك نإ
 ىضقي ام نع رظنلا فرصبو لب ؛مكحلا رارقتساو ءةيلاربيللاو :ةيددعتلاو ءةيطارقميدلا
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا» رارمتسا ىلع روتسدلا كلذ نم )١( 04 ةداملا صنتو .روتسدلا هب

 بوجحملا أدب .«اهلح زوجي الو اهل داقعنا ةرود لوأ ةيادب نم نيتنس زواجتت ال ةدمل

 لب كلذ دنع فقي نلف ءرمألا ىلو نإ ءقداصلا نأ اهدافم ةصق ةعاشا ىف هؤافلحو

 هبجومب لصحيو ةيسيسأتلا ةيعمجلا رمع هب دمي رارق ذاختا ىلع ةيلآلا هتيبلغأ لمحيس
 نم اًئيش ةياورلا كلت بسكأ اممو .ىرخأ ةيناملرب ةرتفل هاضتقمب مكحي اهنم ضيوفت ىلع

 بذك تتبثأ تاروانملا كلت لك .ضيوفتلاب ىغاطلا همايهو مراعلا قداصلا هلو ةيقادصملا

 امك :نوثاقلا ةدايسو ةيلاربيللا ةيطارقميدلاو ةيروتسدلا ةيعرشلا نع روركملا ثيدحلا

 امهم ناطلسلا ىه مهتياغ ؛اهب نوجهلي اولظ نم دنع اًئيش ىنعت ال ظافلا هذه نأ تتبثأ

 .مكحلا رارقتساو روتسدلا ماكحأو ةيعرشلا تاموقم نع رظنلا فرصبو لبسلا تناك

 نيشرلا ذاشسألاكاذنا هغيدتضو وهجرخ اه ناغرس ذإ ليسا (ىواحلا) مث مل

 هعم حبصي ىذلا ددعلا لمتكا ام اذإ ىتح باونلا ةلاقتساب ىضقي حارتقاب ركب رهاطلا

 ةيعمجلا نإف روتسدلا هب لوقي eee ةيعمجلا تلح اًرذعتم ةيعمجلا لمع

 ىثلث ةيبلغأب الإ روتسدلا كلذ رقت نأ كلمت ال روتسدلا عضو اهب طانملا ةيسيسأتلا

 ةيعمجلا نم لعجي باصنلا كلذ e مدع نإف اذهلو 1١ )١(( ةداملا) ءاضعألا

 فيرشلا أدب .اهلجأ نم اساسأ تئشنأ ىتلا ةياغلا قيقحتل ىودجلا ةميدع ةدعقم ةسسؤم

 سيئر ىرهزألا ىعدتسا ىتح تالاقتسالا تلمتكا نأ امو ةلاقتسالا ىلع باونلا ثح ىف

 تالاقتسالا كلتب هيلإ عفديل ةيعمجلا سيئر دادش لضافلا كرابم روتكدلا ةدايسلا سلجم

 .«اهلوبقب ناحمسي ال ناكمو نامز ىف 55 اهنأل اهملست ةيادبلا ىف ىبأ اذادش نأ الإ

 هرارق ىلع مدقي ال نأ هنوجرتسي باونلا نم رفن ىرهزألا ىلإ بهذ تقولا تاذ ىف
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 دمحم «موتلا نيمأ هللا دقن نمحرلادبع هللا دبع «قنيد مايلو ءالؤه نيب نم ناكو ؛لحلاب

 .ةيعمجلا لمع نأل لحلاب هرارق ىلع ادينع اًرارصا رصأ ىرهزألا نأ الإ ءليلخ ميهاربإ

 ثح ءارو ناك ىذلا وه هنأب املع باونلا ءالؤه دوجو نودب اليحتسم تاب دق ؛هيأر بسح
 .ةلاقتسالا ىلع باونلا ءالؤه

 لب اهتاسسؤم ضيوقت ىلع لمعلا دنع ةيروتسدلا ةيعرشلا ىماحب رمألا فقي ملو
 بزحلا رقم ىف متت مل تارماؤملاو تاروانملا هذه نإ ذإ كلذب ةرهاجملا دح ىلإ ىضم
 ىري دقو .روتسدلا ةيامح ةعلق ءةدايسلا رصق ىف تمت امنإو «فلتؤملا بزحلا وأ مكاحلا

 ىه رهاظملاو لوسرلا نأل كاردإ نود رخؤي الو مدقي ال ىرهظم رمأ رمألا اذه نأ ضعبلا
 ىذلا ملعلاو ءرهظم مكاحلا مدقتت ىتلا ةيرانلا تاجاردلاف .مكحلا ةبيهل لمكم ءزج

 عيمجو ؛رهظم ءاسملا ىف ملعلا ىط دنع قوبلا فزعو ءرهظم رصقلا ةيراس ىلع فرفري

 عفاو ىفو .اهب الالد مهضعب هيتي لب ءاندالب ىف نومكاحلا اهيعاري مسارملاو رهاظملا هذه

 ةدايسلل زمر ةدايسلا سلجم) ىنطولا ىسايسلا لمعلا نيب لصفلا ةاعارم مدع نإفرمألا
 سيل هيلع عزانتملا ىبزحلا لمعلاو (ةيميلقإلاو ةيدئاقعلاو ةيبزحلا ىلع ولعت ىتلا ةينطولا
 لمح نع حصد آل يرياطلاو لكلا ةنخان نم اًنضيأ افر ةيمويضوللا ةيضنانلا نع. طف
 نادقف .ةيسايسلا ةيساسحلل لماك نادقف نع امنإو ءبسحف ميلسلا مكحلا تايضتقمب

 مهفافختساو .ةبعللا دعاوقب ماكحلا ةناهتسا ىف هدهشن اذه ةيسايسلا ةيساسحلا

 نيحصان سيئرلا ىلإ اوءاج نيذلا باونلا لثم اهيلا نوهبني نمب ةيارزلا براقي افافختسا
 ةمظنألا كلت نم ماظن ركسعلا مامأ طقاست ام لك ؛نوفختسلملاا ءالؤه كفنا ام اذه عم

 طوقس بابسأ هيلإ اوبسنيل ةطيسبلا هجو ىلع ءىش لك نع نوثحبي ءايلخاد ةئرتهملا
 مهمارتحا مدعو ةيسايسلا ةبعللا ماكحأب مهمازتلا مدع وهو الأ بابسألا ىندأ الإ مهماظن

 دعت امثاو انهدحو فاذامقلا هذه دم را سالا اذه نه ةا فق ةلوءاهدهاؤقل

 ماكحألا كلتب فافختسالا ىلع اهرزاؤتو تادايقلا هذه دناست تلظ ىتلا ةبخنلا لكل

 اونوكي مل :مهلحنو مهللم فالتخا ىلع :بخنلا هذه بلغأ نأ اقح نزحملا نمو .دعاوقلاو

 نم «سوفنلا دارم لوح رمدملا عارصلاو ةيروتسدلا تاسسؤملاب ثبعلا اذه ىف ام نوري
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 ىلع ةصاخلا ةحلصملل بيلغتو ءهتاسسؤمل ميطحتو ءةيقيقحلا نادوسلا اياضق نم بوره

 ةراطشو ةعارب هيف اوأر امنإو ؛ةينطولا حلاصملا ىلع ةيبزحلا ةحلصمللو ةماعلا ةحلصملا

 نوجاحتي مهبتاكمو مهرود ىف سانلا لظ اذهل .موصخلا دض بلاقملا ريبدت ىلع ةردقو

 ىف مكحلا حبصأ ىتح (هللا الإ بلاغ الو) .«ناملربلا ةارابم» ىف بولغملاو بلاغلا لوح

 نم رصتنملا قيرفلاف .مدقلا ةرك ىف خيرملاو لالهلا ىقيرف تايرابمب هبشأ اًئيش نادوسلا

 نم هيزح زرحأ امب ةداعسلا رثكأ اًديعس ىسميو ةطبغلا دشأ اطباغ حبصي مكحلا لهأ

 هموصخل ةيضاقلا ةبرضلا ددسي ىتح ةمداقلا ةارابملل ةدعلا دعي موزهملا قيرفلاو ءبسك

 ةلص ةمث كانه تناك نإ نع هسفن كاذ وأ قيرفلا اذه دارفأ نم دحاو ىأ لئاسي نأ نود

 .ثباعلا ثبعلا اذه نيبو (ةيروتسدلا ةيعرشلا) لوح ثيدح نم نوددري ام نيب

 تامزألا» نع ثيدحلا ىف عدبأو ثدحت ىذلا .بوجحملا ءءارزولا سيئر ىتح

 :هلوق دح ىلع ءاهمكحي ناك ىتلاو ةهوبشملا ةيسايسلا تافلاحتلا تبكاو ىتلا «ةيقالخألا

 هل نتعي مل (هطاقسإل ىرهزألاو قداصلا فلاحت لثم) ةييزحلا وأ ةصاخلا ةحلصملا قطنم

 روتسدلاب ثبع نم ق:اصلا دض ىدنهلاو ىرهزألا عم ريخألا هفلاحت ىف ام

 نع ثيدحلا ىف ءارزولا سيئر بهذم بهذن مل نإ ىتح فارعألل كاهتناو ءةيطارقميدلاو
 هيلإ حمطيو نوعماطلا هيف عمطي ناك ىذلا مكحلا كلذ هدهزا امو .«ةيقالخألا تامزألا»

 نادوسلا ماكح تيل .هيف ةنيز ال فئاز جرهبو ءاهعم ناطلس ال ةحيسك ةطلس ؛نوحماطلا

 نتا قف فلام نع ارمله ف فاقت تارمار ةلاسضألا نيك حينحلاب موس مهلكو ءاز

 ًاطوملا بحاص نع ىوريو ؛ةطلسلا ىلع عارصلا لوح اًميش (نادوسلا لهأ بهذم مامإ)
 ديرثلا ىلع الإ موقلا لتتقا ام هللاو) ريبزلاو ةحلطو ىلعو نامثع نيب عارصلا نع هلوق

 .(رفعألا

 نورخاو ىدهملا قداصلا ....

 ناملربلا راجشأ ريغ هب ىرذتسي لظ نم ىدهملا قداصلل قبي مل تاروانملا هذه لك عم

 ديسلل نولاوملا باونلا عمجت .هلوخد نم هعنمو «هذفانمو هباوبأ هيلع ىرهزألا قلغأ نأ دعب
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 «ةرجشلا تحت هعياب» نمو ديسلا نلعأو ةيجراخلا ناملربلا ةقيدح راجشأ تحت قداصلا

 .ىناملربلا ماظنلل اضيوقتو روتسدلل اقرخ هرابتعاب ناملربلا لح رارق مهتنادا باونلا نم

 ۲۲ ةداملا تحت مهتاكش اهل اوعفر ىتلا ءاضقلا راد ىلإ صخشت باونلا كئلوأ راظنأ تناك

 ديسلا ذال ىذلا ءاضقلاو .(روتسدلا كاهتناب ةدايسلا سلجم ءاضعأ ماهتا) روتسدلا نم

 ىف ىريرقتلا همكحب ماعلا ضعبو ماع لبق ناهتسا ىذلا ءاضقلا سفن وه هامحب قداصلا

 ديحولا رمألا وه اذه نكي ملو .ةيسيسأتلا ةيعمجلا نم نييعويشلا باونلا درط ةيضق

 اضيأ سانلا راح ؛هعم مهفطاعت نم مغرلا ىلع ءقداصلا كلسم ىف سانلا هعدبتسا ىذلا

 ةداملا لوقت ةيحان نمف .ءارجإ نم اهبحص امو هتياور لجرلا هب جرخأ ىذلا بولسألا ىف

 ءاضعأ ثلث نم رارقب ردصي نأ هل دبال ءةدايسلا سلجم ماهتا نأب روتسدلا نم ۲

 ةرجشلا تحت هعياب نمو هسفن نم قداصلا لعج اذهل اقيقحتو ةيسيسأتلا ةيعمجلا

 كلت «تذختا مث ,بوجحم ىنغريم ذاتسألا وه اًسيئر اهل تبختنا ةيسيسأت ةيعمج

 فقي مل .ءاضقلا ىلإ ىوكشلاب اًرارق ناملربلل ىبونجلا ناديملا راجشأب ةلظتسملا ةيعمجلا

 ريدملاو شيجلل ماعلا دئاقلا ىلإ ةلاسرب هاوكش عبتأ لب ىوكشلا كلت دنع قداصلاب رمألا

 وأ درمتلل نيزاهجلا وعدي ناك هنأكو ءمئاقلا ماظنلا ةيروتسد مدع اهيف نلعي سيلوبلل ماعلا
 .ىركسعلا بالقنالا

 اهيف نقلي ةديدج تاباختنالا دعي هلاحل «ةيوركلا» ةارابملا هذه ىف رخآلا قيرفلا ىضم

 نم ناكو تاباختنالا كلت تهتنا .دارأ ام هل ناكو قداصلا ديسلل اسرد  هرظن ةهجو نم -

 ىداهلا مامإلا حشرم ؛ةفيلخلا دواد دمحم راصتناو ىدهملا قداصلا طوقس اهجئاتن مهأ

 ايعا اقتف نيلجرلا نيب قلخ ىذلا وه ثدحلا اذه لعلو (ابأ ةريزجلا) ةيراصنألا ةعلق ىف

 نضح ىلإ هجاردأ دوعي نأ الإ ءةينوزلحلا ةريسملا هذه دعب ءقداصلل قبي مل اذهل .قتار لك

 داع امك امامت «ةيوبابلا» طوقسو ءةلاكولا مكح طوقسب اًنامز سانلا رشب نأ دعب ةمامإلا

 «ةسايسلا عم ةسادق ال» نوفتهي اوناك نم ءلبق نم ءةيفئاطلا ناضحأ ىلإ مهجاردأ

 لهأ مكحك ديدج نم ءالولا نودواعي امدنع امود ءالؤه مكحو .«توملا هريصم تونهكلا»و

 .«نورغاص مهو» اهنوعفدي ءةيزجلا
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 سفنل هثوجلب ضقانت نم ىدهملا قداصلا ديسلا فقوم ىف ام نع رظنلا فرصبو

 طقسي ال اذه نأ الإ ىعويشلا بزحلا لح لوح ىريرقتلا ةمكحب أزهتسا ىذلا ءاضقلا

 أجل .روتسدلل اقرخ لثمي ناملربلا لح رارق نأ ىأترا نإ ءاضقلا كلذب داجنتسالا ىف هقح
 ماكحأ زواجتب اعم ةدايسلا سلجمو ءارزولا سلجم اًمهتم ءاضقلا ىلإ قداصلا ديسلا

 ۷١/ ايلع /م .ق ةيضقلا ىف ىوعدلا عوضوم وه اذه ناكو ءنالربلل امهلحب روتسدلا
 فقوتسا ام رثكأ .ايلعلا ةيندملا ةمكحملا اهترظن ىتلاو لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا 6

 سأر دض ماقت ىوعد ىف رظنلاب مكاحملا صاصتخا عوضوم وه ةيضقلا كلت ىف ةاضقلا

 نأب ىوعدلل ةموكحلا عفد ىف ءاج دقو ةصاخ ايلعلا ةيروتسدلا ةطلسلا هرايتعاب ةلودلا

 اهيلع بقعم ال ةيريدقت ةطلس ىه ناملربلا لحب ةدايسلا سلجم اهسرام ىتلا تاطلسلا

 نأب ةموكحلا ويماحم ضرتقا امك .ىزيلجنإلا ماظنلا ىف جاتلا تازايتماب ىمسي ام هباشت

 ةعجارم نود لوحت ريدقت لقأ ىلع وأ ءةينوناقلا ةلءاسملا هيقت ةناصح ةدايسلا سلجم

 سلجم داعبتساب ةصتخملا ةمكحملا تضق ىأرلا اذه عم اًبواجتو .هتارارقل ءاضقلا

 .ةموكحلا دض ةعوفرملا ىوعدلا نم ةدايسلا

 رمألا ةقحالم اوأرف (نورخآو ىدهملا قداصلا) ىوعدلا باحصأ مكحلا كلذ ضري مل

 سرام علطم ىف هيف تررقو رمألا ىف ترظن ىتلاو ايلعلا ةمكحملا ىدل مكحلا فانئتساب
 نأب نيمألا حيرلا ىضاقلا ةسائرب تدقعنا ىتلا ةمكحملا كلت رارق ىف ءاج .4

 تاصاصتخاالا هيف تددح بوتكم روتسد نادوسلا روتسدو .روتسدلا ةسراح ىه ةمكحملا

 ةعباسلا ةداملا نأب لوقلل تضم مث .تاصاصتخالا هذه ىدعت دحأ اهعم كلمي ال ةروصب

 هنأو «مكاحملا هقبطت امك نوناقلا مكحل اهتعضخأو نوناقلا ةدايس أدبم تتبثأ روتسدلا نم

 صوصنل عضخي هنإف ايلعلا ةيروتسدلا ةطلسلا وه ةدايسلا سلجم نأ نم مغرلا ىلع
 صني وأ ديلاقتلا نم عبنت نأ امإ سلجملا كلذل ةناصحلا نأل نوناقلا ماكحأو روتسدلا

 .ةناصحلاب اًصن دهتجت نأ مكاحملل سيلف صني مل اذإو ؛ةحارص اهيلع

 هرابتعاب تضقو ايلعلا موطرخلا ةمكحم رارق ةمكحملا تضقن اذه لك ىلع اًدامتعا

 ةذتاسألا :نيمألا حيرلا ىضاقلا بناجب «هديأ مكح ىف عازنلا ىف افرط ةدايسلا سلجم

 الإ مكحلا كلذ نع ذشي ملو ءىوضم فسوي دمحمو ىندملا كرابمو ؛مامأ ديجملا دبع
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 ىعدمك ةدايسلا سلجم مض ىلع هضارتعا ىف حضوأ ىذلا ىفطل ىلع لالج ىضاقلا
 قئاقحلا ىصقتل ةمكحم نوكت تلعف ولو هيلع قح ةمكحملل سيل ىسايس رمألا نأب هيلع
 مكحلا نأب لالج لاق امك .ةنحم ىف هلخدتو ءاضقلا ةعزعز ىلإ دوقت رومألا هذه لثمو

 ال ثبع هذيفنت نكميال ىذلا مكحلاو اًيريرقت اًمكح نوكيس رومألا هذه لثم ىف رداصلا
 .هنم لئاط

 ءىرهزألا هسيئر ىلدأ نأ ناكف ةدايسلا سلجمل قري مل مكجلا كلذ نأ ىهدبلا نمو
 حيرصت كلذ ىرهزألا ثيدح عبتو «مهقح نم اصاقتنا ةاضقلا هبسح مكحلا دض حيرصتب

 كلذ ذو ةا ضل ةن رر ةا قلا هه نيسلت دحج نبش رخ ةدارعسلا خم وفل

 سأرو ءاضقلا نيب عارصلا اهمسا ةديدج ةمزأ وه لغاشلا سانلا لغش حبصأ خيراتلا

 لامشلا عارص ..ىفكي ام تاعارص نم نادوسلا هشيعي ام ىف سيل نأكو ةلودلا

 (ب) ةمألا بزح عم (أ) ةمألا ةمزح عارصو «ميلاقألا لهأو زكرملا لهأ عارصو .بونجلاو

 بزحلا وه ءىنادوسلا ىسايسلا ربجلا ملع ىف ؛ميجلاو) ميجلا عم ءابلاو فلألا عارصو

 عم نيعمتجم ميجلاو ءابلاو فلألا عارص كانه مث (امهيلك عم فلتؤملا ىداحتالا ىنطولا

 ةثم فشك اهوه نجفسلا عارضلا اذه ىف ام اوس نأ الإ ءىتادوسلا ىغويشلا بزخلا

 اوضارت ىتلا ةيسايسلا «ةبعللا» ماكحا مارتحا ىلع ةسايسلا ىبعال دنع ربص ةلق نم
 طباوض قفو روتسدلا ةيامحو نوناقلا مكح ةدايسو ةيددعتلا ةيطارقميدلا ةبعل ءاهيلع

 ىضقتو ؛طباوضلا هذه هددحت امب فارطألا لك مزتلتو ةنيعم ةزهجأب اهقيبطت طاني ةنيعم
 سيل «ةبعللا» ماكحأ ىلع قورملا ءىجي امدنع قمعأو رخآ ادعب رمألا ذخأيو ءةزهجألا هب

 فلا لاجرو ماكحلا» نع اأ انو نيهراضتلا نيديرفلا ىارشأ نم طف

 قبس دقف ءءاضقلا ىلإ ةدايسلا سلجم اهيف ءىيسي ىتلا ىلوألا ةأرملا ىه هذه نكت ملو

 ايلعلا ةمكحملا رارق بقع ليربإ نم نيرشعلاو ىداحلا ىف اًنايب سلجملا كلذ ردصأ نأ
 كلذ نأ نم مغرلا ىلع ءاضقلا مكحب اًديدنت نوكي نأ داكي ىعويشلا بزحلا لح لوح
 ةمكحملا مكح نأ نايبلا كلذ ىف ءاج .ءاضقلا لالقتسا ىلإ تاراشالاب ىشح دق نايبلا

 فصو امك .فراعتملا ىروتسدلا نوناقلا هتافاجمل ةينوناقلا ةيحانلا نم يطاخ مكح ايلعلا

 نونئمطي سانلا لعجي ال كلسم كولسبو دايحلا نع جورخلاب فانئتسالا ةمكحم نايبلا
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 ضرتفي ىتلا ايلعلا ةيروتسدلا ةطلسلا وه ءاذه لاق ىذلا ةدايسلا سلجمو .اهماكحأ ىلإ

 الالخإ ةموكحلل حضاولا ىبزحلا هزايحنا ىف نإف اذهلو ةيروتسدلا ةزهجألا لك ةياعر اهيف
 لمعلل ةفراعتم جهانم قفو لمعت ةسسؤم ةدايسلا سلجم نأ امك .هذه ةياعرلا ةيلوئسمب

 عوضوم لوح فحصلا ىف تانايبلا رادصال هءوجل نإف اذهلو ضرتفي اذكه وأ .ىسسؤملا
 نم اًءوس دشأو ؛ىموكحلا ءادألا ةيجهنمل اًعيرم ازواجت سكعي مكحلا اياضق مهأ نم

 ةاضق لك نأب بستحن الو نظن ال انأ عمو .ءاضقلا ةهازن ىف سلجملا كيكشت نيرمألا

 نيذلا ةاضقلا ةبساحمل ةفورعم لئاسو كانه نأ الإ ءرصيق ةأرما ةراهط ىف نادوسلا

 .مهتهازن لوح تاهبشلا موحت

 سيكرت اتك فاذنآ ءانيطتقلا نمر هللا نوع ركنا نينسلا كقول كلذ لمخن

 تانايبلا قيرط نع عوضوملل مكتجلاعم نإ» :لوقي ىرهزألا ليعامسإ ةدايسلا سلجم

 لماك مويب ةيئاضقلا ةئيهلل هلوصو لبق ىرخألا مالعالا ةزهجأو فحصلاب مكنايب رشنو
 ىلعأ ىف ةيروتسدلا تاطلسلا نيب تاقالعلا ةيساسحل قئاللا ريدقتلل ايفاجم ناك

 ةئيهلاب ريهشتلاب قبسملا دصقلا الإ تانايبلا قيرط مكذاختا ىف ىرأ تسلو .اهتايوتسم
 اهتمهم ءادأ لعجت فوس ةجردب ماعلا ىأرلا مامأ اهب ريقحتلا ىف ناعمالاو ةيئاضقلا

 ءاضقلا سيئر ىضمو .لبقتسملا ىف اليحتسم نينطاوملا نيب ةلادعلا قيقحت ىف ةسدقملا

 ىئاضقلا نايكلا ىف ةيرهوج ةلأسم سمي عضوم ىف ةطاسولا أدبم هتلاسر ىف ركنتسي
 ىف ةريبك ةوطخ نم ةيئاضقلا ةئيهلا هذختت دق امل اًيدافت اهاهسم ضراعي مل هنأ الإ

 نوكي ءاطعلاو ذخألا أدبم» نأب تقولا تاذ ىف ادكؤم رارقتسالا مدع اهدوسي فورظ

 الوبقم نوكي نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال هنأ الإ ةصاخلا تاموصخلا لاجم ىف الوبقم
 هنأب ةلاسرلا ماتخ ىف ءاجو .«ةلودلا ىف ةلادعلا ناكرأ نم اًيساسأ انكر لكشت ةلأسم ىف

 نايب ىف حيرجتلا ىتأي نأ ءاضقلا حيرجت عفو ففخي الو ءاضقلا ىلإ ةءاسالا» ىضري ال
 مارتحاب نوكي امنإ ءاضقلا مارتحا نأل هلالقتساو ىئاضقلا زاهجلا مارتحا تارابعب وشحم

 ا وأ انطلق هما حا نوكأ تكرم أل الا ناو اهل لا او ةا اورهتا راوك
 هداعتسا ىذلا روتسدلا ىف لوفكم ءاضقلا نايك نإ ذإ ةموكحلا وأ ةدايسلا سلجم نم

 هللا ضوع ىضاقلا رارق باطخلا كلذ عبت عمو «نوناقلا ةدايس ىف هناميإ ةوقب بعشلا
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 ىعس ريخألا نأ الإ بيطلا نامثع ىضاقلا دعب نم هب قحليل «هبصنم نم ةلاقتسالاب
 شرقا اذه عمو, ةيفاضقلا ةكيبلا ءابضعا نم هكالسز لطفشل هد اا بحمل
 اودا يذلا ةانضقلاب ةناكنلا ىف اناعا ةتاعتسالا تحس نارتق ىلع ةناتسلا ناجم
 :ةمكاحلا ةيزيفقلا ةطلسلا سري ال افقوم

 ىلع  كاذموي نيمكاحلا زجع نع فشكت ةيسؤملا دهاشملا كلتل ةنعمتملا ةوقلا نإ

 هذه قطنم هب ىضقي امب مازتلالا نع  ةيطارةميدلل ىظفللا مهدييأت لك نم مغرلا
 ناك لماعتلا ىف «ةوادبلا» قطنم ةدايس نع فشكت امك ءاهماكحأ هضرفتو ةيطارقميدلا

 دنهلل حبصيس ناك هنأ نظأ الو .حلاصلا ىروتسدلا مكحلل ةيساسأ ئدابم ىسرن نأ انل

 اهتامزأ تناك ول ناكرألا ةتباث ةيروتسد ةمظنأ ايناملأو ايناطيرب نع كيهان اكناليرسو

 ماكحأو ةيعرشلا ىلع نيجراخلا لمح نم الدب «ديواجألا» ةطاسولاب لحت ةيروتسدلا
 لثميف .ماكحألا هتاهو ةيعرشلا كلت طباوض هب لوقت امل عايصنالا ىلع ةيروتسدلا «ةبعللا»

 ىلع اًصرح اهتاسسؤم رثكأ تناكو ءدالبلا هذه ىف ةيروتسدلا ديلاقتلا تيسرا هدحو اذه

 ىلإ ريشن لاثملا ليبس ىلعو .ةلودلا ةسائرو ءاضقلا ىه هديلاقت ءاسراو روتسدلا ةغايص

 ئراوطلا ةلاحل اهنالعإ بقع دنهلا ءارزول سيئرك اهبصنم نم ىدناغ اريدنأ ءافعإ رأرق

 اريدنأ ءافعإ رارق ءاج دقو ؛دنهلا روتسد حورل ئراوطلا ماكحأ قيبطت ىف ءاهزواجتو

 ىلع لمعو ةسائرلل هحشر ىذلاو رمتؤملا بزح وضع .ةيروهمجلا سيئر نم كلذ ىدناغ
 .اهسفن اريدنأ هسأرت ىذلا بزحلا كلذ هحاجنا

 ةطلسلا هب لماعتت تناك ىذلا فافختسالا نع فشكلا الإ ليصفتلا كلذب اتدرأ ام

 فشكلاو ءاهمامأ روتسدلل ءالولا مسق ىدؤت ىتلا ةيعيرشتلا ةطلسلا عم ايلعلا ةيروتسدلا

 كلذ ىمحت ىتلا ةيئاضقلا ةطلسلا عم اهتافرصت هنع منت تناك ىذلا ريقحتلا نع

 ةحاسم حيتي نرم ىسايس ماظن ةيروتسدلا ةيلاربيللا نأب لوقلا ةحص عمف .روتسدلا

 ةجرد ىلإ ىندتت ال ةيرحلا كلت نأ الإ نييسايسلا نيبعاللاو دارفألل ةيرحلا نم ةعساو

 ىف ةيرحلا ةسرامم ىلع نيديق مهأ نإف رمألا عقاو ىفو .ىسسؤملا ثبعلاو ىضوفلا
 ةدايسو مكاحملا هب ىضقت امبسح نوناقلا مكح امه ىلاربيللا ىطارقوميدلا ماظنلا

 ةدايس أدبم اًرربم ىسياد ىناطيربلا ىروتسدلا ملاعلا هيلإ بهذ ىذلا وه اذه .ناملربلا
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 وهف ىلاتلابو نينطاوملا نم ددع ربكأ ىأر نع ربعت ىتلا ةئيهلا وه نالربلا نأب نامل ربلا

 ةيامح ةرورضب نوناقلا مكح ةدايس ديف ررب امك .ةعومجملا ةدارإ نع ىعرشلا ربعملا

 .ىنوناق دنسب الإ قوقحلا كلت عزنت ال ىتح ةعومجملاو دارفألا قوقح

 نيتسسؤم نم ةيطارقميدلل بستنملا ىنادوسلا ماظنلا لهأ دجي مل اذه نم مغرلا ىلع

 كئلوأ هيف ىهابي ناك ىذلا تقولا تاذ ىف ءاضقلاو ناملربلا ربع هسوئفب امهيلع ىوهي

 مل ىتلا كلت ةيددعت نم اهل ايو .ىددعتلا ىطارفوميدلا ىروتسدلا ماظنلاب نوفختسملا

 ىتلا كلت ةيطارقميد نم اهل ايو !نييعويشلا نم رشع عضبو رشع بعوتستل اهباحر عستت

 «مكاحملا هقبطت امك نوناقلا مكح» راعش نوددري اوكفنا ام نيذلا ىلع ثيدحلا اهيف مجعنا

 مارتحا نع نوثدحتي اوئتفام نيذلا امأ .نوغيستسي ال مكحب مكاحملا كلت تضق نأ موي

 مدهل مهلواعم اولمع نأ موي فشاوكلا مهتفشك دقف نوبخانلا اهنع ربعي امك بعشلا ةطلس

 ال ,ىسسؤملا اهبناج ىف ؛ةيطارقميدلا نأب نيدانملا نأشك كئلوأو ءالؤه نأشو .نوديري

 نم لوأ امه ءارزولا سيئرو ةلودلا سيئر ناك اذه عمو ءتاسسؤملا نزاوتب الإ ميقتست

 ال :ةيلعفلا ةطلسلاو ةيزمرلا ةطلسلا نيب دمعتملا طلخلاب نزاوتلا كلذ ةلخلخ ىلع لمع

 ةيلوئسملا ىف ىوتسيو ءدرف حومط ىضري هنأل امنإو مكحلا حالصل ىعدأ طلخلا كلذ نأل
 هم تات ىلا ءارؤدلا ستكر وأ تاسلا كاس اردلان همفكلا طفلا هغ

 ة نالا ظقابف ناي لولا حي ذه لك ءازإ حلا ىف اها ىف ةيقر ةمصلاب
 نم ريثكلا هيف لوق ركسعلا رمآتل الإ ءىجي ال عفادملا مامأ ةيروتسدلا ةيطارقميدلا

 ا ت ىلا الاول فاه تحاو انقل اعفتسالا نكمل حز طلا

 ءاقب نأ مهيدياب مهباتك نوشمرخي اوناك قره لك یف اهتالاجر نال الإ هبارخلا حيرلا
 فا وإ جو ةيفللا دعا ت ةيفدلا ةا مارتحااب اهو اود لاخي ةيطاوشميدلا
 ةكسو ظفاح قبرظ ىف «دعب نم «ساأنلا ىشمي ىتح ةديمحلا ةيسايسلا ديلاقتلا ءاسرأ

 .ةليب

 هړک ۳ 9
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 ىبيلصلا عارصلا

 ىلست ال ىتلا اياضقلاو

 (*)(اهحارم ىل ر ..ءاجرعلا

 نيفلتؤملا نيبزحلا نيب ىرشتسملا عارصلا نم بناوج ىلع قباسلا لاقملا ىف انفقو
 نع اشدحتو ءىسسؤم كاهنإو ىسايس كالهإ نم عارصلا كلذ هيلإ داق امو نيفلتخملا

 بزح) رخآلا بزحلا ىف فالخلا رانل (ىداحتالا ىنطولا نيبزحلا نيذه نم دحاو ءاكذإ
 ىف ءانئج مث ,كاذو بزحلا اذه نيب ةرركتملاو ةيبرغلا تافلاحتلا هنع تفشك امم (ةمألا

 رارقتسا قيقحت ىوعدبو ةيروتسدلا ديلاقتلا ىفاجي بولسأب ناملربلا لح ىلإ ةياهنلا

 كلذ قيقحتل دعب نم بازحألا هتعنص ىذلا امف ءةقباسلا ةرتفلا ىف هقيقحت دالبلا ءابعأ

 ةرارقتسالا

 بزح عم هفوفص ديحوتل ىعسلا وه ىداحتالا ىنطولا بزحلا لعف ام لوأ نم ناك

 بعشلا بزح) نيتيتشلا هللا عمج اذكهو تاباختنالا كلت ليبق ىطارقميدلا بعشلا

 سيياقمب رومألا نوسيقي نيذلا بسح دقو (ىداحتالا ىنطولا بزحلاو ىطارقميدلا

 .نئاب قالط نييزحلا كنيذ نيب قالطلا نأ ةيكيتكتلا تانزاوتلا ريياعم ال ةيئدبملا ةسايسلا
 ضقانتلل لب ءرخآلا بزحلا فيصوت ىف عاذقا نم بزح لك هيلإ بهذ امل طقف سيل

 ىفاصتلاو دولا مايأ ةرشابم تقبس ىتلا ةرتفلا لك ىف نيفرطلا فقاوم نيب شحافلا
 مدلاب اًحشوم افالخ ء١١۱۹ ماع ويلوي ذنم أدب ىذلاو ؛نييزحلا نيب فالخلا ناك .ديدجلا

 دوعت ىتلا ءاجرعلا ةاشلاك بابسألا مهب تقرفت امهم ةياهنلا ىف هموق ىلإ دوعي لجرلل برضي ىنادوس لثم (*)

 .قيرطلا اهب لض امهم (اهحارم) اهعيطقل
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 لاح وه كلذ ناك .ةيسايسلا ةجطلبلاو :ةيزاهتنالاو ءداسفلا لثم ةظيلغ تاماهتاب اخطلمو

 لاح ناسل «نادوسلا توص» ةديرج بعشلا ىلإ هيف تفز ىذلا لوألا مويلا ذنم فالخلا

 فتكت مل ذإ «ىطارقميدلا بعشلا بزح» ديدجلا ةيمتخلا بزح داليم ءةيمتخلا ةفئاطلا

 ولحم ال تالاقمب هعمتا ليهيدعلا بزنهلا دلم نالفإبكاذةموي ناذوسلا توبضو

 ١107 وينوي ۲۸ ىف رداصلا ددعلا ةيحاتتفا كلذ لاثم .شحافت نم اهتوح ىتلا تاماهتالا

 ةيمتخلا ريهامج» هيف دشاني ىنغريملا ىلع ديسلل نايب هردصت ىذلا ددغلا سفن وهو

 دالبلا دوقي ىتح هورصانيو ىطارقميدلا بعشلا بزح هلوح اوفتلي نأ نينطاوملا رئاسو

 بلا بفك سفلو لة يفلان دمحم ذاقتمألا رخل تك ةنييركلا ةانهتلا ىلإ

 ةيجطلبلا نم ةسايسلا راجت ليلضت تحت اعقاو لظ نأ دعب دولخلا لجس ىف همسا سمأ

 ةيدوبعلاو لذلاو باهرإلا دويق نم بعشلا للحت دقل ...قلخ لكو فرع لكل نيركتتملاو

 ىلعأب افتاه هلاقع نم رايجلا دراملا قلطنا دقل .ةضيغبلا ةييزحلا ةيروتاتكيدلاو ةيرهزألا

 مكحلا نامثج لوألا سمأ بعشلا عيش دقل (مويلا دعب ةيبوسحم الو داسف ال) هتوص

 .هيلع فوسأم ريغ ىرهزألا ىروتاتكيدلا

 ىف نيبزحلا نيب ةقالعلا نأ الإ .تاينيمسخلا تايرخأ ىف لاحلا هيلع ناك ام اذه

 نمع ىطارقميدلا بعشلا بزح زيمي ام كانه ناك نإف ءالاح لضفأب كت مل :تاينيتسلا

 ىنطولا بزحلل داضم عقوم ىف ةعضبو «تاينيتسلا ةرتف ىف ةيديلقتلا بازحألا نم هادع

 ءانثتساب) ىطارقميدلا بعشلا بزحل ةينادوسلا ةدايقلا فوقو وه كلذف ىداحتالا

 ماظنلا كلذل اهتالاومو دوبع ماظن بناجب (ىداهلا دبع دمحأ ديسو ةزمح ىنغريم

 ىف ةالاؤملا كلك تيا :دارهألا أل :بزحلا كلذ نق.ةوصرلاو:ثاذايلا نع انه تدخن

 ىلع ناكو ءنينطاوملا مارك مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ بزحلا كلذ ىيدايق مهأ نم ةركذم

 انه انسلو ءنيدلا رون دمحم ديسلاو نمحرلا دبع ىلع خيشلا ءالؤه نينطاوملا مارك سأر

 وأ رادرتفدلا دمحم وه سيل ءانلق امك .دوبعف فقوملا كلذ ىلع ىميق مكح رادصا ددصب

 نلعأ نأ دعب نم ةصاخ ةينطو ةنايخ هعم نواعتلا وأ هماظن دييأت حبصي ىتح اشاب سكه

 ىف جرحلا بجوي.ال امم :ماظنلا كلذل امهدييأت ةيطارقميدلا ايعار ناليلجلا ناديسلا
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 خيشلا دييأت ىف ءرملا فقوتسي ىذلا نأ الإ .ناسحاب امهعبت نم ىلع دوبع ماظن دييأت
 ماظن ضيوقت نع فكنتسي مل ليلجلا خيشلا كلذ نأ وه دوبع ماظنل نمحرلا دبع ىلع

 ىناملرب شاقن دعب ءزاجأ دق ماظنلا كلذ نأ ىوعدب هتمق ىف سلجي ناك ىناملرب

 نيمكاحلا نييزحلا نم هديأ نم هديأ عورشم وهو ءةيكيرمألا ةنوعملا عورشم «ضيفتسم
 كلذ عمو .(*هضراع نم هضراع امك (ىطارقميدلا بعشلا بزحو ةمألا بزح) نيفلتؤملا

 رثأ ىلع ءاج ىذلا ىركسفلا ماظنلا دييأت ىف ةضاضغ ىندأ ليلجلا خيشلا ذجي مل

 ةسايسلا ىف ىركسعلا ماظنلا كلذ تارارق لوأ نأ نم مغرلا ىلع ىناملربلا مكحلا

 ةرم :ىعنن الو .اهتالاجم عيسوتو ءةيكيرمألا ةنوعملا عورشم ىلع ةقفاوملا وه ناك ةيجراخلا
 نأ بسحن انأل دوبع ماظنل هدييأتب ةنوعملل ىنمضلا هدييأت لحارلا خيشلا ىلع .ىرخأ

 اهلوبقب دوبغ فقوم نأ بسحن امك ءاًنطاخ افقوم ناك اهتضراعم نم هريغ فقومو هفقوم

 ىف ضقانتلا وه هفشك ديرن ام ؛نادوسلا ةحلصمو ماظنلا هجوت عم ايقطنم افقوم ناك

 ناك ىذلا شيوشتلا رثكأ امف اذه عمو ءقطنم ىأل عضخت ال ةروصب فقاوملاو تاسايسلا

 :نيميو راسي ىلإ ةسايسلا لهأل مهفينصتب ءةلحرملا كلت نابا ؛:نويسايسلا نوللحملا هعبشي

 رهظ نع ظوفحملا ىسايسلا «برضلا لودج» هب لوقي ام بسح ءنييمدقتو نييعجرو

 .بلق

 :نيبزحلا كنيذ فقاوم ىف ديحولا ضقانتلا وه دوبع ماظن دييأت نكي مل ىأ ىلعو

 ضراعم بزحك ١114 ربوتكأ بقع بیرغ فقوم ىطارقميدلا بعشلا بزحل ناك دقف

 - بزحلا سيئر  نمحرلا دبع ىلع خيشلا نكي مل ءءدبلا ىفف .ةيسيسأتلا ةيعمجلا لخاد

 اهنأشب هتلوقم تحضأ ىتح اهلحب بلاطي لظ اذلو ةيعمجلا كلتب اضرلا ىندأ اًيضار

 ىف نمكي نكي مل نإ أدبي اهلك نادوسلا تالكشم لح نأ ىأ (لحلا ىف لحلا) :اًرئاس الثم
 كلذ ناك لب «دحلا اذه دنع بعشلا بزح ةضراعم فقت ملو ةيسيسأتلا ةيعمجلا لح

 (نيمألا ميحرلا دبع ذاتسألا) بزحلل ماعلا نيمألا دعاسم ةمألا بزح نم عورشملل نيضراعملا نيب نم ركذن (*)

 ةزمح ىنغريم بعشلا بزح نم نيديؤملا نم ركذن امك (ىراخب دمحأ اروتكدلا) ىسايسلا بتكملا وضعو

 .ىداهلا دبع دمحأ ديسو
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 ىلع ةمكاحملا ىلإ هلاجرو دوبع ميدقتب ةبلاطملا ىف اتوص بازحألا ىلعأ وه اضيأ بزحلا
 ةداملا كلت صنتو ء١١۹٠ ربوتكأ ىف رقأ ىذلا روتسدلا نم ٠١4 ةداملا هب تلاق امم مغرلا

 ربمفون ١7 نم ةرتفلا ىف ةّئيه وأ صخش ىأ نم ردص لعف وأ رمأ وأ مكح ىأ) :نأ ىلع
 هددنصي ةينوناف كادارجإ قا داتا وأ هيف نمطلا ال نوقسدلا ةهرودص ىلا ۸

 وأ مكحلا كلذ ردص دق ماد ام ةيرادإ وأ ةيندم وأ ةيئانج ةمكحم ةيأ مامأ هساسأ ىلع وأ

 ةيامح ضرغب وأ بجاولا ةيدأت ءانثأ ةئيهلا كلت وأ صخشلا كلذ نم لعفلا وأ رمألا

 نأ تلبق ىذلا نمثلا وه روتسدلا ىف فيلكت ىأل اقفو نمألا ظفح وأ ماظنلا وأ نوناقلا

 .شيجلاو بعشلا نيب عارصلا تاليو دالبلا بنجت ىتح ربوتكأ ىف ةيسايسلا ىوقلا هعفدت

 ىأ لبق نم رارقلا كلذ نع عجارتلا ةلواحم وه سيل لقعلا لهذي ىذلا نإف ىرخأ ةرمو

 ىندأ كلذ ريثي نأ نود ىعويشلا بزحلا اذه لعف دقف .رارقلا عنص ىف كراش بزح

 ديس ناملربلاف ءنالربلا ةطلس ىلع ولعت ةطلس نم رمألا ةياهن ىف سيل ذإ بارغتسا
 نيب نم هطهرو دوبع ةمكاحمل ةوعدلا ءىجت ال نأ وه ءرملا لهذي ىذلا نأ الإ ..هسفن

 .هترزآو ادوبع هتدايق ترصان ىذلا ديحولا ىسايسلا بزحلا نم الإ ةيديلقتلا بازحألا

 نإف اذهل ,ىقطنملا ليلحتلا هعم ديفي ال اًشيوشتو اًطيلخت الإ ءرملا دجي ال اذه لك ىف
 داسفلاب بزحلا سفن هيمسي ناك ام ناضحأ ىلإ ىطارقميدلا بعشلا بزح ةدوع

 ؛ةيدابلا لهأ ةمكح ىنبت ربع امنإو اًينالقع اًريسفت هريسفت نكمي ال ةيسايسلا ةجطلبلاو
 ال ىرخأ ةرابعب .(اهحارمل ءاجرعلا) : مهلوق وه ثيدحلا كلذ ىلع ةادبلل ىوفعلا لعفلا درو
 ىلإ مكتحنو (ةيدابلا لهأب هبشتن ىأ) ىسايسلا ليلحتلا رومأ ىف «ىدابتن» نأ الإ انل ليبس
 ىتلا ةيلايريسلا ةيبزحلا تافلاحتلا كلت رسفي نأ صخش ىأل نكمي فيكف الإو :مهقطنم
 روظنم ىأ قفو ءىنالقعلا اهقايسل عضخت الو ةثيدحلا ةيركفلا جهانملا رظن ىف ميقتست ال

 كلذ .رارقلا اذه ىلإ داق رخآ اًرابتعا كانه نأ ديب .ةيسايس ةيجهنم وأ «ىجولويديأ

 هفيلح نأب هكاردإو ةبقترملا ةيروهمجلا ةسائرل هسفن ىرهزألا ميعزلا حيشرت وه رابتعالا
 ىداهلا هيعار حيشرت ررق بزحلا كلذ نإ ذإ كلذ ىف هدناسي نل (ةمألا بزح) مكحلا ىف

 ..ىزاهتنالا لوقن ال ىكل ىحلصملا فلاحتلاب نوللحملا هيمسي ام وه اذه .عقوملا سفنل
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 امب تاروانملا هذه لك هب رربتل ىسايسلا (حارملا) اذه ىف ءدعب اميف ءراد ىذلا ام

 عضول ءةفلتؤمو ةدحتم بازحألا تفكع ءةيشعلا ىف لحو حابصلا ىف ماربإ نم اهبحص

 ءةمأ) هلك اذه مهعمج نيب نكي ملو (ىلاتلا لاقملا ىف هيلإ ىتأنس رمأ وهو) ءروتسدلا

 ناك مهلك روتسدلا كلذ ىف ةرجتشملا تالكشملا لوح فالخ (ىطارقميد بعش «نييداحتا

 مهلكو ؛ىباينلا ليثمتلا ىف ةثيدحلا ىوقلا قح ركني ناك مهلكو ءروتسدلا ةيمالسإل وعدي
 نع افزاع ناك مهلكو «ةيرصنعلل فيدر» ةيميلقإلا نأل ةيميلقإلا تاكرحلاب فرتعي ال ناك

 راعش ةيلهألا ةرادإلا ءاغلإ راعش) نأب لوقلل مهضعب بهذ لب ةيديلقتلا ةرادإلا ةلكيه ةداعإ
 ىولي نأل ىعسي نيثحابلا رثكأ ؟نذإ مهنيب اميف عارصلاو فالخلا رربم وه امف (ٌيطاخ
 جهانملا قفو ةيبزحلا تافلاحتلا كلتو ىيزحلا عارصلا كلذ للحيل ةقيقحلا قنع

 ءةيعجرلا ىوقلا دض ةيمدقتلا ىوقلا نيب فلاحتو ءراسيلاو نيميلا نيب عارص :ةثدحتسملا

 امو ءنونظلا ماهوألا هب ىحوت ام رخآ ىلإ ..بعشلا ءادعأ دض بعشلا راصنال ديحوتو

 ىف نوفتد لاجر نيب اعارص ناك هلك كاذموي رئادلا عارصلا نأ ديب .ىنظتلاب ىأرلا

 مهنأ الإ ىقبطلا ىوتسملاو ءىسايسلا ىوتسملاو ءىعامتجالا ىوتسملا ىلع دحاو قدنخ
 .ةيوطلسلا ةكمكلا نم مهتبصنأ ىلع اًعيمج نوكراعتي اوناك

 هانمت ام لك ىرهزألل لبق نأ دعب هل بتتسا دق رمألا نأب بوجحملا بسح نإ ام اذهل
 يا اه نيك ابك والا حت ااو اسكر ةنم لف رونال لدو نم

 مكحلا حالص باسح ىلع كلذ ناك نإو ىتح) ةيلعفلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ىف ةكراشم
 ههجوب عارصلا لطأو الإ ؛ناملربلا ىلع زاهجالا ىف هعم كرتشاو (ةيروتسدلا فارعألاو
 .ايدومعو ايقفأ اعارص ناك ىأ (ايبيلص) اًعارص ناك ةرملا هذه عارصلا «ديدج نم حيبقلا

 مامإ ىدهملا ىداهلا همعو ةمألا بزح سيئر ىدهملا قداصلا نيب قافولا مت بناج نمف

 ىه قافولا رصانع نكت ملو .قافولا كلذل ىلوألا ةيحضلا وه بوجحملا ناكو ءراصنألا
 نكي مل امك (ريصعتلا) قداصلا هيمسي ناك ام وأ ةيثيدحتلا قداصلا تاهجوتل مامإلا لوبق

 ىه قافولا ةزيكر تناك (ةيلاكدنسلا) قداصلا راكفأل مامإلا دييأت وه هرصانع نم ادحاو

 ةيروهمجلل اًسيئر ىداهلا مامإلا حبصي ثيحب نيلجرلا نيب مكحلا ماستقا ىلع ىضارتلا
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 نأ دحأ برغتسي وأ ؛لاحلاوه اذه ناك نإو ءءارزولل اًسيئر قداصلا هيخأ نبا حبصيو

 هناثراوتي اًمنغم مكحلا ناربتعي امهنأ ادب) :لوقيو رارقلا كلذل هتنادا ىف بوجحملا وسقي

 ىننأ ريغ ىدهملا ةلئاع ىلإ نومتني ال نيذلا بزحلا ءاضعأ ةيقب نع اديعب هنامستقيو
 نم داز ىذلا نأ ىف كش الو .(*!(نيبناجلا قافتا بوجو ناك مهألا نأل كلذ ىلع تقفاو

 بزحلا كلذ وه دعي مل نائربلا ىف هدوقي ناك ىذلا ةمألا بزح نأ وه بوجحملا ردك

 (نطاوملا) ناملربلا ىف بزحلا ةماعز ىلوتي ناك نيح ىبزحلا هدهع ةيادب ىف هفرع ىذلا

 ديسلا ناملربلا سفن ىف هفلخ نم هيف سلجي ناك ىذلا تقولا سفن ىف ليلخ كب هللا دبع

 .ىتسوك ةرئاد نع اًبئان ىدهملا نمحرلا دبع مامإلا نبا ءىدهملا قيدصلا

 ىقبيأ ءةمألا بزح عم فالتئالا لوح هيف فالخلا سيطو ىمح دقف رخآلا بزحلا امأ

 نأكو ةموكحلا ليدعتب نوبلاطي ىداحتالا ىنطولا بزحلا باون ضعب عمجت ؟ضقني مأ

 ىلإ مكحلاب هجوتلل ىعسلا نم الدب ىموكحلا زاهجلا ميمرتب لحتس نادوسلا اياضق
 كلت ةركذملا تيلو .ةركذملا باونب مهسفنأ باونلا ءالؤه ىمس دقو ةددحم ةحضاو فادهأ

 تاسايسلا ىف ىتح وأ ةيجيتارتسالا ةيؤرلا ىف نيبزحلا نيبو فالخلا هجوأ تنابا

 نأ هل قحي نم لوح مكاحلا بزحلا لخاد رخآ ققشت نع اًريبعت ةركذملا تناك ءةيعرفلا
 ىتلا ةلشلا بسح امنإو ليهأتلا وأ ةربخلا رابتعاب ال ءاهقحتسيال ىذلا كلذو اًريزو نوكي

 ىنغريملا قافتا نم مغرلا ىلع مهفقوم ىلع ةركذملا باون رصأ .بزحلا لخاد اهيلإ ىمتني

 .امهيزح نم ةمكاحلا ةيرازولا ةليكشتلا ءاقب ىلع (هسيئرو بزحلا ىعار) ىرهزألاو

 بابسأ ذبنب باونلا هيف نادشاني اًنايب سيئرلاو ىعارلا ردصأ قافتالا كلذ بقعو
 ىداحتالا بزحلا باون ضعب» اهب مدقت ىتلا ةركذملا ىلإ هيف ناريشيو فالخلا

 فقوملا اسرادت امهنأب :لوقلل ناميعزلا ىضمو .«اهرمأ ىف تبلا انل اوضوفو ىطارقميدلا

 ىف لك بزحلا ءارزو عيمج ىقبي نأب ىضقت ةحلصملا نأب» اعنتقاو هيحاون عيمج نم

 بيهن اننأو ءاهسفن ةرازولا رييغت دعب اميف ىؤر اذإ الإ رييغت ىأ ثادحإ نود هترازو

 . ۲۲۷ص :نازيملا ىف ةيطارقميدلا (*)
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 نأو اًدحاو افص اوفقي نأ دالبلا خيرات نم ةمهملا ةلحرملا هذه ىف بزحلا باون ةداسلاب

 اوسركي نأو بعشلا بساكمل انيمأتو ءبزحلا ةدحو ىلع اظافح ةقرفتلا بابسأ لك اوذبني
 .«ناعتسملا وهو قفوملا هللاو نيبخانلا ليجست معدو ةيناملربلا مهتابجاو ةيدأت ىف مهدوهج

 بادتنا اوررق ذإ «ريطخلا ىنطولا» رمألا اذه ىف مهيعس ىف نويركذملا سأيي مل اذه عمو

 نم دفولا كلذ مض دقو ءاهرارق نع ةيحورلاو ةيسايسلا بزحلا ةدايف ىشيل مهنم دفو

 موتلا ىلع ميهاربإو ءداوجلا دبع دمحمو «سي هللا دبع نسحلا دمحم ناملربلا ءاضعأ

 ... ديعس ميهاربإو

 ام ىلإ «مهتيضق» ب ليحرلا اوررق ىتح مهتدايق عم باونلا ءالؤه تيعأ نإ ام نكلو

 وهو «بوجحملا اقحاليل ىندم رسيلا وبأو ءةدانس نومأم امه نيبئانب اوثعتباف ءراحبلا ءارو

 ىنطولا لكشملا» كلذل قدص جرخم مهل دجي هلعل «ندنلب هضرم ريرس ىف دقار

 ناملربو نادوسلا بازحأ لغش لك ناك نإ اًينطو الكشم هيمسن ال فيكو .«ىصعتسملا
 ليدعتلا مث ةركذملا باونو ءةركذملا عوضوم وه ناك كاذموي نادوسلا ةفاحصو «نادوسلا

 ىذلا قنيد مايلو لتقم وه اهنيواتع تايربكو فحصلا تايحاتتفا عوضوم نكي مل .ىرازولا

 نم رثكأ اهتيحض حار ىتلا ابوجو واو ةرزجم وه نكي ملو ءلازغلا رحب ىف اًرده همد حار

 دعب ديدج نم برحلا راوأ راعتسا وه نكي ملو ءقيقحتلا ناجل ريراقت بسح نطاوم فلآ

 عانصل ةبسنلاب مومهلا ىندأ لثمت تناك اياضقلا هذه ءربوتكأ بيقع اهتاربن تفخ نأ

 ( .(*!ةيموقلا» نادوسلا ةفاحصل ةبسنلابو رارقلا
 ةيكيشتلا ءابنألا ةلاكول ۱۹١١ ويام نم عساتلا ىف ءارزولا سيئر ثدحت دقف لك ىلعو

 رارقتسا نم هل ايو نادوسلا ىف رارقتسالا ةليسو هرابتعاب فالتثالا ءاقب ديؤي هنأب لوقي

 عضيس هنأ بوجحملا فاضأ امك .فالتئالا كلذ لظ ىف نادوسلا هدهشي ناك ىذلا كلذ

 )١19139/١/14( ماعلا ىأرلا ةديرجب (ميمصلا ىف) ىمويلا هباب ىف دماح ىلع ذاتسألا رمألا اذهل ىدصت (*)

 وهف اويخاو::الوآ ىطاركميدتا داجتألا نصخ نما هنإ لدتا اذه تال ءارزولا نسيكر لشد انو لوقت

 ..«ىقل ام بوجحملا ىفكف :ندنل ىلإ اهب برهلا ةلواحم نم الدب تالكشم هجاوي
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 لشق دعي كلذ بوجحملا ثيدح ءاجو .(*)ليقتسي وأ لبقت نأ امإ .فالتئالل ةددحم اًسسأ

 عبارلل تلجأت مث ليربا رهش نم نيثالثلا الوأ اهل ددحت فالتئالا ةداقل ةديدع تاعامتجا

 ماعلا ىأرلا ةفيحصل ربعي نأل ىدنهلا فيرشلا ريخألا ليجأتلا داق دقو ء۹١۱۹ ويام نم

 ضعتمملا وه فيرشلا نكي ملو ؛ىرجي ناك امم (غلابلا هدكو هضاعتما) نع )١1919/0/1(

 .ةلثامم ةيسفن ةلاح نوناعي نيعمجا نادوسلا لهأ ناك دقف :ديحولا

 رصف ىلع دفاوت ثيح ١515 ويام نم عبارلا ءاج «مسحلا موي دعب نم ءاج مث

 ذاتسألاو ىدهملا قداصلا ديسلاو ىداهلا مامإلا ءىرهزألا باحر ىف ءاقلل .:ةسائرلا

 بزحلا نم ىدنهلا فيرشلاو نمحرلا دبع ىلع خيشلاو ءةمألا بزح نم بوجحملا

 سسألا ىلع عامتجالا كلذ ىف مت دق اقافتا نأ ءرملا بسحبو .ىطارقميدلا ىداحتالا

 امك «نادوسلا تالكشم لحل» ليبسلا وه ىذلاو ىناثلا فالتئالا اهب ىقبي ىتلا ةددحملا

 كرت عامتجالا ةادغف كلذ ريغ ناك عقاولا نأ ديب .ةيكيشتلا ءابنألا ةلاكول بوجحملا لاق

 ىلإ رفاسو هتايساسأ ترقأ ىذلا قافولا تاليصفت ىف نورواشتي نيمكاحلا ةيقب ىرهزألا

 نم ةدحاو :نيعلا هارت امم رثكأ كانه نأ نع اثدحت فحصلا تردص اذه عمو ءاساشنك

 ىداحتالا بزحلا دهشي اساشنك ىف ىرهزألا بايغ مغر) :تدروأ فحبصلا هذه

 .فالتئالا ةمزأ لحل ةيسانم ةغيص ىلإ لوصولا ليبس ىف ةعساو تاكرحت ىطارقميدلا

 ثحب ىلع ىرهزألا بايغ ءانثأ نيبزحلا تاعامتجا رصتقت نأ ىلع قفتا دق هنأ مغرو

 لمعي ىدنهلا هدوقي اًحانج نأب انتايرحت ديفت ...روتسدلا نأشب ةقباسلا تايقافتالا

 دكؤي اممو .(**اءدض رارق ىلإ بزحلاب لوصولاو فالتئالا ضيوقت لجأ نم طاشنب

 ةعيرأب ربخلا اذه رشن لبق ثدحت دق ناك ىدنهلا فيرشلا نأ هذه ماعلا ىأرلا تايرحت

 ىف كلام لاق ام :دحتملا ةمألا بزح ىف لوقيل ؛ىندم داوب تميقأ ةيسايس ةليل ىف مايأ
 عيباسأ ةعضب دعب ىدنهلا فيرشلاب رمألا ىهتنا دقف ردقلا فيراصتل ايو .(***)رمخلا

 195195/6/٠١. ماعلا ىأرلا (٭)

 .15315١/هر/"١ ماعلا ىأرلا («#)

 1959/6/1١17. تبسلا ماعلا ىأرلا (««#)
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 مهب ددني ناك نيذلا سفنل ابأ ةريزجلا ىف حالس قيفرو افيلح كلذ ىندم داو ثيدح نم

 .نممألاب

 نيرخآلا سبالمو ...ىراعلا مكحلا

 راوأ رعتسا نأ عدب الف .كاذموي مكحلا لهأل لغاشلا لغشلا وه ناك ثبعلا كلذ

 ناتللا ناتيضقلا امه ناتاه «قيرطلا ىبناج ىلع ةيمنتلا تطقس وأ بونجلا ىف برحلا

 ماعلا كلذ ىف فحصلا تايحاتتفال تدع .مكحلا لهأل لغاشلا:لغشلا انوكت نأ ضرتفي

 نم (ةيمنتلا ىأ) ضرألا رامعو سانلا شاعمل ناك هنأب ىحوي ءىش نع اهيف ثحبال سئابلا

 تارارقلا تاعورشم ىفو «ةيربنملا بطخلا ىف الإ هدجأ ملف ةسايسلا لهأ مومه ىف دوجو

 تخستناو قرولا ىلع تخسن ام ىتلا بازحألا جمارب ىفو ءريباضألا ىف ةدقار تيقب ىتلا

 ةيمنت تناك اذه ىفو .ىباطخلا ىوتسملا ىلع طقف ةقيقح تناك ةيمنتلاف عقاولا ىف

 وه لوألا ؛:نائيش فحصلا ىف بيقتتلا كلذ ىلع ىنلمح «(ةغالبلا نم عيفر ىوتسم ىلع)

 ريثكلا وه ىناثلاو ءةدودحملا همكح ىنس نع هب عفادي ةبقحلا كلت ءارزو سيئر بتك ام

 نامة ف قيس ىلا ةيطيراغلا ةظحللا نومصيل نيام اظن طوع بقع مرش ىذلا

 ويام تءاج امل لاحلا وه اذه ناك ولو ؛نادوسلا خيرات ىف اًقارشا تاظحللا رثكأ اهنأكو

 ويام بقع ليبسلا اذه ىف بتك ام بلغأ نأ ىه رمألا ةقيقح :غارف ىف دلوت مل ويام نأل

 ةغوارملا نم برض - هتالاح نسحأ ىف وهف اذلو لعفلا در تاقلطنم نم ردصي ناك

 .خيراتلل فييزت ءاهتوسأ ىفو ؛ةيسنامورلا

 اهب دارأ ىتلا تاراشإلاو تاءاحيالا بلغأف .فيزلا نمكم وه هدحو اذه نكي مل

 ,ظاكع قوس ىف ةباطخلا ىف رابت هنأكو مكحلا روصت تناك ةرتفلا كلت نييزت اهباحصأ

 تقس ىتلا ةيناملربلا ةرتفلا دجمت تذخأ ىتلا تاروشنملا ضعبل ءرملا دوعي نأب ديفي دقو

 ىحطسلا ليلحتلا اذه نم ءافايطأ ىريل ليربإ ىف ماظنلا كلذ طوقس دعبو ويام ماظن
 ,ربانملا زهي اًبيطخ ميعزلا اذه ناك فيك :نع انثدحي ناك ةاورلا ءالؤه ضعب ءةسايسلل

 الو ؛دئادشلا دنع اًروبص ثلاثلا ناك فيكو .ةيناربلا ليحلا ىف اًعراب ىناثلا ناك فيكو
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 ءاًيروتاتكيد مكحلا كلذ ناك اًيطارة ميد «مكحلا رهوج .هانيمس امب اذه لكل نأش

 ةئاملا ةرملل هذه رركنو  مكحلا رهوجف .اًيناملع وأ ناك اينيدو ءايكارتشا وأ ناك ايلامسأرو

 الف ؛ريبدتلاو ريصلاب الإ نيرمألا نيذهل ليبس الو ضرألا ةرامعو سانلا شاعم وه

 وأ سانلا شاعم نمضت تاروانملاو ىهادتلا الو ةيناملربلا ليحلا الو ءةيباطخلا ةغالبلا

 سفنبو ةعاربلاو ليحلا ةغلب نيمكاحلا لوح نولداجتي نيذلا نأ امك .ضرألا رامع ققحت

 موق خيرملاو لالهلا ىقيرف نيب ةقباسلا ةارابملا لوح ثيدحلا اهب نوعجارتي ىتلا حورلا

 . داج رمأ ىف مهرطاخ نوملعي ال نوغراف

 ىبجاو نم هنأ دقتعأ) :ةيطارقميدلا كلت لوح هتالمأت ىهني وهو بوجحملا لوقل دوعن

 .1555 155316 نيب ىدلب اهب رم ىتلا ةيطارقميدلا ةرتفل ىسايسلا لجسلا نع عفادأ نأ

 :عيراشملا اهيف ذفنت نأ بجي ىتلا قطانملا لوح نييسايسلا تانحاشم مغر نيلشاف نكن مل

 نطقلا جاتنإ ديز دقل .مخزلاو سامحلا ىلإ ةيندملا ةمدخلا راقتفاو دراوملا حش مغرو

 تعجشو مسمسلاو لوفلا جاتنإ حاضيا ديزو .ةيرقلا مشخو ةعورزملا تاحاسملا ةدايزب

 مهنيكمتل نيحالفلل ةيعارزلا تايفلسلا تمدقو ةديدج تاحاسم تحتفو «ةيلآلا ةعارزلا

 ءامنإلا نإ لوقي ضارتفاب ةيعافدلا ةقيثولا هذهل بتاكلا مدق دقو ,(*!تالآلا ءارش نم

 ةيطارقميدلا نأل ةيطارقميدلا قاطن ىف هقيقحت) نكميو ةيماس اًذادهأ ققحي ىداصتقالا

 مكاحلا نيب اًحتفنم اطبارت ةيرحلا تاسسؤم ةطساوب قلخت اهنأ ءامنالل اًيعو دلوت

 .(ةلوبقم ةكرتشم ميقل اقفو روطتلا نم اهنكمي «موكحملاو

 صرف :؛هحتفت نم ببسب «سانلل حيتي ىخس ماظن ةيطارقميدلا نأ ىف اننيب فالخ الو

 نوناقلا اهضرفي ىتلا دودحلا كلت الإ دودحملا ريغ قالطنالاو ةرماغملاو .,بيرجتلاو ةردابملا

 فلتخن ال رمأ كلذف ةيمنتلا قيقحتل ىلثملا فورظلا وه سيل انه انثيدح عوضومف اذهلو

 تالاقملا هذه تايرخأ ىف اصاخ اًمامتها هلك ةيمتتلا عوضوم ىلونس) بوجحملا عم هيف

 براجتلل ىتاذ دقنو ءةيمتتلا ىف براجت نم نادوسلا فرع امل ىعوضوم دقن راطإ ىف

 . 7١7 ص .نازیملا ىف ةيطارقميدلا («»)
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 ىفو) تاملكلا هينعت ام ديدحت ىلع رصتقي ءلاقملا اذه ىف انثيدح (اهيف انكراش ىتلا
 ريياعم قفو «ببوجحم ميظعلا لحارلا هدروأ ام ميوقت مث (ةيمنتلا حالطصا ةلاحلا هذه

 اهراتخا ىتلا 1519 - ١954 ماوعألا یه ةددحم ةرتف ىفو «سانلا اهيلع فلتخي ال ةددحم

 ةيحان نمف :ىئاقتنا رايتخا ةينمزلا ةرتفلا كلت وأ رايعملا كلذل انرايتخا امو .هسفن بتاكلا

 ناك ىذلا «ىطارقميدلا» ماظنلا حاجن هب ساقي اًرايعم ةيمنتلا نم هسفن بتاكلا لعج

 نوعراذلا اهعرذي ةقيقد ةيباسح ريياعمب الإ متي ال ةيمنتلا نع ثيدحلاو .هنعءعفادي

 كلت ىهف انرتخا ىتلا ةينمزلا ةرتفلا امأ .رادقمو ددع ملع وه ىداصتقالا عرذلاو ءاعرذ

 .1915 ١9514 ماوعأ یهو الإ ةاهابملل الاجم نوكت نأ بوجحملا اهل دارأ ىتلا

 رثاكتلا قيرط نع امأ دايدزالا ىأ ءامنلا یه ةملكلل ىفرحلا ىنعملاب ةيمنتلا

(i0nاccreه)ءامنلا ىموهفم نيب طلخلا متي ام اًريثكو (ةوو۳ناها١٥1) باعيتسالا وأ  

 رخآ ةايح طمن ىلإ ةايحلا طمن نم لاقتنالا ىنعمب (06076100:02606) ريوطتلاو (عمماتلاط)

 نيسحتب اًيجرد الاقتنا لاقتنالا كلذ ناك ءةيمنتلا مسا ةيبرعلاب هيلع قلطن امم ىلعأ

 دئاسلا طمنلا عم ةلماكلا ةعيطقلاب اًيروث وأ ءهتءافكب عافترالاو داصتقالل دئاسلا طمنلا

 روطتلا اهعبتي لب دايدزالا دنع فقت ال ةيمنتلا نإف ىنعملا اذهب «ىغتبملا طمنلاب هلادبتساو

 ةيبلاغو .ةيبلاغلل ةيرورضلا تاجاحلا قيقحت ىف سكعنت ةبوسحم ةروصب نسحألا ىلإ

 بحصي نأ دبال لب هدحو دايدزالاب متي ال روطتلا اذه لثمو .فيرلا لهأ مه نادوسلا
 معي ىتح ميلاقألاو تاعومجملاو دارفألا نيب هعيزوت نسح ىلإ فدهي ىدصق لمع دايدزالا
 لدعلا وأ ماعلا ريخلا اذهلو .ةيعامتجالا ةلادعلا مسا هيلع قلطي امم عيمجلل ريخلا

 ىف ةيرارجلا تارعسلا ةدايزو .نكسلا نيسحت لثم اهيف سكعني ةنيعم رهاظم ىعامتجالا
 طسوتم عافترا وأ لافطألا نيب تايفولا ةبسن ضافخناو .ميلعتلا ةعقر عاستاو ءءاذغلا

 ةيمنتلا ىف نزاوتلا وأ ةيعامتجالا ةلادعلا نع ثيدحلا كرتنس انأ ىلع .ناسنإلا رمع

 تاديازملل اعساو بابلا حتفي امهنأشب ثيدحلا نأل الوأ ؛امنإو امهتيمهأ مدعل سيل

 ىف ىلينلا طيرشلا رثؤت تناك ءلالقتسالا ذنم ءةيمنتلا طامنأ عيمج نأل اًيناثو .ةبذاكلا

 ىوقلل ازكار اًدنس لثمت ىتلا ميلاقألا كلت كلذ ىف امب ىرخأ ميلاقأ ىلع نادوسلا
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 ىأ نم لعجي امم راصنالل ةبسنلاب روفرادو ةيمتخلل ةبسنلاب ةجبلا ةقطنم لثم ةيديلقتلا

 تالاقم نم هاندروأ امم اذه ىلع لدأ سيلو اغراف ءاعدا ىومنتلا نزاوتلا لوح ءاعدا

 ىومتتلا جهنلا اهيف نونيدي ةبقاعتملا نادوسلا تاناملرب ىف ميلاقألا هذه ىلثممل فقاومو

 ىنعمب ةيمتتلا دنع :ةرتفلا كلتل انليلحت ىف «ثيدحلاب فقن اذهل .ادئاس ناك ىذلا

 :كانه نكي مل نإ ةيمنتلا دئاع عيزوتل ليبس ال هنأ امك ؛ةديازملا باب جلن ال ىتح دايدزالا

 .ةفاضإو دايدزا ءءدبلا ىف

 زجنأ ام ددعي ذخأ امدنع بوجحملا ذاتسألا هددح ىذلا رايعملا زواجتن نل اذه ىفو

 ةعقرلا ةدايز لثم ةيباسح سيياقمب هسيقي وهو ةيمنت نم «ةيطارقميدلا» دهع ىف

 تارتم وليكلا ددع وه مك :دعب نم لءاستن .خلإ ...مسمسلاو لوفلا جاتنإ ةدايزو ءةعورزملا

 ددعو ءتاونقلا نم لايمألا ددعو .ةعرزتسملا ىضارألا نم ةندفألا ددعو ؛قرطلا نم

 ىذلا كلذ ىلإ ةنيعملا ةرتفلا هذه ىف تفيضا ىتلا ةيئابرهكلا ةقاطلا نم تاطاو وليكلا

 ىلإ سايقلاب ةيناثلا ةيطارقميدلا ةيروهمجلا هب تزيمت ىذلا ديدجلا ام لب .؟دوبع هفلخ

 كلت تازاجنإ انيمس دقو  اهمكح ةرتف رصق ىلع - ىلوألا ةيندملا ةيروهمجلا هتزجنا ام

 كلت ءارزو سيئر ثيدح ىف أرقي امدنع ءرملا بجعب ءاهيعناص ىلإ اهانبسنو ةرتفلا

 اهبلغأو )١1954 - ١1915( ماوعأ یه اهنيعب تاونس ىف تمت تازاجنإل ادادعت ةبقحلا

 ةعورزملا تاحاسملا ةرايزب نطقلا جاتنإ ةدايز ءركذ ام نيب نم .اهيف اًركاذ «همكح تاونس

 هتدعاق ىنب ىذلا مارهألا وه لقانملاو ةريزجلا دادتما نأل ةيرقلا مشخو ةريزجلا ىف

 ةموكح ىف ركسعلا دي ىلع هؤانب لمتكاو ىلوألا ةيطارقميدلا ةموكح ىف ةزمح ىنغريم

 ءرملا بجعيو زاجنإلا كلذ ىف دحاو لضف نم ةيناثلا ةيناملربلا ةموكحلل سيلو ءدوبع

 :ةيرقلا مشخ عورشم ١919 - 1514 ةرتف تازاجنإ نيب نم نأ بوجحملل أرقي امدنع

 بجعيو ءدوبع اريزو نيداج دومحمو انملا ىكم مارها وه اًيعارز اًمورشمو انازخ ةيرقلاو
 اًكنب فرعي مل نادوسلاو ةيعارزلا تايفلسلا نع اثيدح ءارزولا سيئرل أرقي امدنع ءرملا
 هدعأ نوناق تاعورشم قفو هدهع ىف فرصملا كلذ ءاشنإ مت ذإ دوبع دهع لبق نم ايعارز

 ىذلا ىركسعلا دهعلا ىف الإ هذيفنت لمتكي ملو .ةيلاملل اًريزو ناك امدنع دمحأ ميهاربإ
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 عومدلا هرهط ردتسي ىذلا فيفعلا لجرلا كلذ لوبق ناكو ءقيفوت دامح ىلإ هتراداب دهع

 .ةيبزحلا ثبع نم نيريثك رايخأ سوفن ىلع نار ىذلا طابحإلا ىدم ىلع | ديكأت بصنملل

 مكحلا ةرتفل ةيومنت تازاجنإ ىه نكت مل بوجحملا اهدع ىتلا تازاجنإلا عيمج نإ

 اهرثكأ دوعيو ءىلوألا ةيطارقميدلا ةرتف ىلإ اهضعب دوعي لب )١914 - ١1915( اهددح ىتلا

 ةيناثلا ةيطارقميدلا ةامح نهذ ىلإ ردابتي نأ بجي ناك ىذلا لاؤسلاو .دوبع دهع ىلإ

 الدب كلذ قيقحت نع مهماظن زجع اذاملو ءققح ام ققحي نأ دوبع ماظن عاطتسا اذامل :وه

 مكحلا نأب لوقلا ناكمب ءابغلا نمو .5هيف مهل لضف ال ام مهسفنأل اوبسني نأ نم
 امك :هتيركسع نم ببسب ريمعتلاو ءاشنإلا ىلع ىندملا مكحلا نم ةردق رثكأ وه ىركسعلا

 وه  ةيطارقميدلا لكش ناك ايأ : ىطارقميدلا ماظنلا نأب لوقلا ناكمب لافغتسالا نم هنأ

 نإ الإ ناققحتي ال ءانبلاو ةيمنتلا نأ وه لاؤسلا ىلع اندر ءزاجنإلا ىلع ةردق رثكألا
 رهقلا نأل رهقلاب ءىجي ال رارقتسالاو رارقتسالا وه اهلوأ ةيساسأ رصانع مكحلل ترفوت

 نأ ىف كش الو نيمكاحلا دنع تايولوألا حوضو وه امهيناثو ءرارقتسالا ءادعأ ىدعأ وه

 وه اهثلاثو .ةيوطلسلا رهاظملا لوح عارصلا ىف هراهن هقرغتسيو هليل قرغتسي ىذلا مكحلا

 ءالؤه لثم اهعنص ىتلا داجمألا اندهش دقو رادتقا ووذ لاجر مكحلا كلذل ىدصتي نأ

 اهيندم دوهملا فالتخا ىلعو فورظلا لك مغر ءاولتحا ىتلا عقاوملا ىف لاجرلا

 1 !ء .اهيركسعو

 لاجم ىف ۱۹٦۹ - ۱۹۱۶ تاونسلا كلت ماكح هعنص ىذلا ام نع دعب نم «لأسنو

 هلتحت تناك ىذلا عقوملا ام ىرنل ةرايسلا فحصلا ىلإ دوعن اذه لجأل ؟ءانبلاو ةيمنتلا

 نيموكحملاو نيمكاحلل ةيمويلا مومهلا سكعت امود فحصلاو ءاهتاحفص ىف ةيمنتلا اياضق

 ةعارزلا ىناديم انربخت ىئاوشع ريغ ءاقتناب «قیلعت نم هرشنتو ربخ نم هدروت ام ىف

 ˆ دهزلا ىعورشم انربخت امك ءةيمنتلا لاجم ىق تايولوألا ايربك امهرابتعاب ءلقنلاو

 ىف ةيومنتلا تاعورشملا مهأ وه امهنم دحاو لك نأل ءنادوس تروب  موطرخلا قيرطو

 مل لقانملا  ةريزجلا دعب ةيورملا ةعقرلل ةفاضإ مهأ مهو ءالثم «دهرلا عورشمف .هناديم

 نم مغرلا ىلع .تاونسلا هتاه لاوط ةدحاو ةرم الإ ةلحرملا كلت ةفاحص ىف ركد هل دري
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 ديفنتلل احلاص هلعجت ىتلا تاموقملا لك هل تلمتكا ىذلا ديحولا ريبكلا عورشملا نأ

 ةيليصفتلا تاساردلا تدعأو ءصريصرلا نازخ وه هيرل نازخ ّىيشنأ دقف ءىروفلا

 ةرتفلا لالخ ىنغريم ةزمح هب ماف دهجب (ىلودلا كنبلا) هليومت ردصم ددحتو .هذيفتتل

 تدرو ىذلا رغألا مويلا كلذ ىف ؛قداصلا دهع ىلع ةيلاملا ةرازو اهيف ىلوت ىتلا ةريصقلا

 ثعبت ةيلاملا) :ماعلا ىأرلا ةفيحصل ىسيئرلا ناونعلا ناك )١1918/4/١١( دهرلا ةريس هيف

 هسأرتي اًدفو نأ ربخلا ىوحفو (ىلاملا قيدصتلا رظتنت ىرلا ةرازوو نطنشاو ىلإ اًدضو
 كنبلا ثحل» نطنشاو ىلإ رفاس دق دمحأ ىدهم ءداصتقالاو ةيلاملا ةرازو ليكو بئان

 نازخ نم ةدافتسالل دهرلا ليومت ضرق ىلع قيدصتلا تاءارجإ لامكإ ىلع ىلودلا

 .«رهنلا ىلإ رهنلا نم هؤام قفدتيو نيماع لبق هيف لمعلا مت ىذلا صريصرلا .

 ريزو تبقعت ...مهملا رمألا كلذ لوح تاراسفتسالاب نيئوئسملا بقعتت ةفيخصلا تبهذ

 لظي نأ نم ضاعتمالا اهكراشف ركنتسملا رمألا كلذ نع لاؤسلاب ىدنهلا فيرشلا .ةيلامل
 ىرلا ةرازو ليكو لاؤسلاب ةفيحصلا تبقعتو «مصأ طئاح» :هلوق دح ىلع ءصريصرلا

 مل هنأ الإ تيالودويثلاب هتاملك سيقي داكي لجر نوريغص نأ عمو «نيزلا نوريغص سدنهملا

 هنإ ذإ هنم دافتسم ريغ هينج نويلم ٠١ فلكت ىذلا نازخلا نإ) :لوقي نأ ىف اجرح دجي

 ىقب لكشملاب ىعولا اذه عمو «(ذيفنتلا عوضوم هب ةطبترملا عيراشملا عضوت نأ نود ىنب

 ىلإ رفاسي طيطختلا ليكوف ؛ىزسيلا ديلا هعنصت ام ىردت ال ىنميلا ديلا نأكو لاحلا
 ىقبي ىرلا ليكوو ؛عورشملا ليومتل ىبنجألا نوكملا ريفوت ىلع اهلهأ ثحتسيل نطنشاو

 وه ىذلا ةيلاملا ريزوو ؛دعب ردصي مل ىلحملا نوكملاب قيدصتلا نأل هظح اًبدان موطرخلاب

 ره عورتا ليومكل ىلحتلا وكلا ريفر مدع لوح. لازا نه ةا بلس نم لوا
 ريفوت ىلع ىلودلا كنبلا ثحيل نطنشاو ىلإ طيطختلا ليكو ثعتبا ىذلا ريزولا سفن

 ءاقب - ىرلا لاجر عم  ىعذي ىذلا ريزولا سفن وه هنآ اذه نم ىهدأ لب ءىجراخلا نوكملا

 عم ىوادلا عارصلا نأ بسحن الف اعيمج ءالؤه سيئر امآ .مصأ اًطئاح صريصرلا نازخ

 عم ىوادلا عارصلاو ءىداهلا عم ىوادلا عارصلاو ؛قداصلا عم ىوادلا عارصلاو ,ىرهزألا

 1 .ءامصلا ناطيحلاب مامتهالل هيف فرصنيل اًنقو هل كرت دق ةركذملا باون
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 قيرط اهسأر ىلعو ءةيربلا قرطلا ديدحتلا هجو ىلعو .ءقرطلا نع دعب نم لأسنو

 ىتلا قرطلا ىلع دحاو رتم وليك ةفاضإ دهشي مل نادوسلاو ةصاخ نادوس تروب موطرخلا

 مأ ءايلوأ لبح  موطرخلا .بالجوخلا «موطرخلا ءىندم  موطرخلا) دوبع دهع ىف تئشنا

 ءاربخ دي ىلع قيرطلا كلذ ءاشنإل تاساردلا تلمتكا دهرلا نأشك (انديس ىداو  نامرد

 ؛نيينفلا ىوتسم ىلع هدشأ ىلع كاذموي عارصلا ناكو دوبع دهع ىف ةيكيرمألا ةنوعملا

 معدلا فيثكتو نادوس تروب  موطرخلا قيرط عورشم ذيفنت ءاجرال وعدي ناك نم مهنمف

 ال نيينفلا عارصو هذيفنتب عارسإلل وعدي ناك نم مهنمو .هنع الدب ةيديدحلا ككسلل

 نمي لغاش لغش ىف اوناك ءالؤه ةسايسلا لهآ نأ الإ ءةيسايسلا لهآ رارق الإ همسحي

 ديحولا مامتهالا .راحبلا ءارو ام ىلإ مهتلمح مومه ىهو اًسيئر حبصي نمو اًريزو حبصي

 المع اهل دجت نأل ىعست تناك ىتلا ةيبنجألا تاكرشلا بناج نم ءىجي ناك قيرطلا كلذب

 ول دحأ نيجعيفأ ليطعتلل هقيرط ىف اهنم وه ام وأ ةلطعملا اهتاناكما هيف رخست نادوسلاب

 ةيلاطيالا تاكرشلا تذخأ نأ موي ةدحاو ةرم ءاج رمألا كلذب ةفاحصلا مامتها نأب انلق

 قيرطلا نع ربخلا درو .بيرق امع لطعتتس ىتلا اهتاقاط هل دنجت لمع نع اهل ثحبت

 نم لوصو دنع ١9719 رياني نم عساتلا ىف ىلوألا ةرملل (موطرخلا  نادوستروب) ديتعلا

 ًادبيس ىذلاو عورشملا كلذ ليومتل ةيلاطيإلا تاكرشلا ىلثممب كاذموي ةفيحصلا مهتمس

 نيذلا نإف رمألا عقاو ىفو .(*)تاونس 0 ىف لمتكي نأ ىلع اًرهش ١؟١نوضغ ىف هيف لمعلا

 ىكير ىه ةيلاطيإ تاكرش ثالثل نيلثمم اوناك ةيلاطيإلا تاكرشلاب ةفيحصلا مهتمس

 لمتكي نأ داك ىذلا قرزألا لينلا رسج دييشت ىف لمعت تناك تلسنوكلاتياو ىدلاتسو

 اهتموكح ثحتستو رخآ عورشم ىف لطعتتس ىتلا اهتاناكما فظوت نأل ىعست تذخأو

 تايولوألا ررقت الو تاعورشملا لومت ال ةذفنملا تاكرشلاف «عورشملا كلذل لاملا ريفوتل

 قيرط وأ نادوستروب  موطرخلا قيرط وه ىنعملا عورشملا نوكي نأ اهدنع ىوتسي اذهلو

 . اتيوبك  منغلا دع

 .157١ة/١ر/ة ماعلا ىأرلا (#)

163 



 لاعفألاف .هدحو ىظفللا ىوتسملا ىلع عنصيال ىسايسلا رارقلا نإ لبق نم انلق دقل

 نوكي نأ ودعي ال ركف نود لوقلا ناك نإو .ركفلا اهقبسي لاوقألاو لاوقألا اهقبست
 .لعفلانع ىنغي ال  هدنسي ىذلا ركفلا ةجاجرو هتغالب تناك امهم  لوقلا نإف ءةفرطخ

 رفوتو ةيسايسلا ةدارإلا هل ترفوت نأ الإ ىتأتي ال ىسايسلا لعفلا نإف رخآلا بناجلا نمو
 ىنعمب ةيمنتلا ىأ) نآلا شقانن ىذلا دودحملا ىوتسملا ىلعو «لعفلا لهأ هئادأ ىلع

 لوح ةديدع راكفأ كانه تناك ذإ راكفألا مهصقنت نكت مل مكحلا لهأ نإف (دايدزالا

 صقنت نكت مل امك .ةددحم جمارب ىلإ اهنم ريسيلاب سيل ءزج مجرت ةديدع تاعورشم

 نادوسلا لهأ ةّئبعت فدهب امإ راكفألا هذهب ريشبتلا ىف ةحاصفلا كئلوأ رارقلا عانص

 :ملقلاو ةغالبلا بر وه بوجحملا ءارزولا سيئرف ؛جراخلا ىف اهقيوست فدهب وأ اهلوح

 فرعي ال لجر فيرشلا ةيلاملا ريزوو «عراب رواحمو نكمتم ئراق قداصلا ءارزولا سيئرو

 مهصقني ناك ىذلا نأب معزن ؟لاجرلا ءالؤه ىهد ىذلا امف .ةباطخلا دنع رصحلاو ىعلا

 .قرطلا فصرو .تاونقلا رفح) ىلست ال ىتلا اياضقلا هذه نأب كاردإلا وه امهلوأ :نائيش

 امهيناثو .مكحلل تايلآ وأ ءشاوح امإ وه اهادع ام لکو ءةسايسلا بل ىه (عئاصملا دييشت

 اوناك ىذلا قزمتلا نأل امنإ رارقلا عانص ىف ىتاذ صقنل ال رارقلا عنص ةدارإ دومخ وه

 .رومألا دسفيو ةدارإلا دمخي نأب نيمق هتوطس تحت نوشيعي

 ىفو رطقلا لامش ىف الماك اًرارقتسا بلطتت ءاهتعيبطب ءةيمنتلا نإف ةماع ةروصبو
 هيف رعتسا ىذلا تقولا ىفو ؛لامشلا ىف رارقتسالا اذه مدعنا فيك اندهش دقو هبونج

 امك امامت مده برحلاف .تقولا تاذ ىف مدهيو ىنبي نأ عيطتسي ىذلا اذنمو اًران بونجلا

 ةطيرخلل ةلماكتم ةيؤر اضيأ ةيمنتلا بلطتت امك .مده ضعبلا اهضعبل ةمظنألا ضيوقت نأ

 عادتباو ءةنماكلا تاردقلل عاو دصرو .ةرفوتملا تاقاطلل ىعفاو باسح ىلع موقت ةيسايسلا

 ةيؤرلا هذه لثمو .ةيونعملاو ةيداملا تاردقلاو تاقاطلا اهب رخست ىتلا لئاسولل ديشر
 هاجتا ىلإ ةدودشم ءادعألا  ةوخإلا نم دحاو لك راصبأ تناك املاط رفوتت نل ةلماكتملا

 :ةرياعلا ةييزجلا هاهنا ىودشم اهتضتيو.ةيعاتكتلا ملاتضملل وودي اهنخمب :نيكاوم

 تمتال ةيدئاقع تارايخ ىلإ دودشم اهضعبو ءىصخشلا رورغلا ىضري امل دودشم اهضعبو

 .ةلصب عقاولل
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 :تاياقنلا عارصو ...ء

 ىوقلا لاح نم ريثكب سحأ ءاهتادايقو اهتاباقن ىف ةلثمم ءةثيدحلا ىوقلا لاح نكي مل

 ماظنلا نيب ةفزمم تاعارص انخيرات نم ةسئابلا ةظحللا كلت تدهش دقف ةيديلقتلا

 تدعقأ ةروصب ةماعلا ةمدخلا تادايق ضعبو مكاحلا ماظنلا نيب لب ؛تاباقنلاو مكاحلا

 ىف نيجيرخلا ةمزأ كانه تناك .ًالماك اًدوعق نويرادالا ءالؤه اهدوقي ىتلا تاسسؤملا

 ملس ثيح ماعلا سفن نم ليربإ ىف ةرطايبلا ةمزأو ء۱۹1۸ ربمسيد ىف ةراجتلا ةرازو

 ,نييرطيبلل ةيعامجلا تالاقتسالا رهشلا كلذ نم عساتلا ىف نودباع بوذجم دمحأ

 )١151/8/1١/17(, ريبكلا قدنفلاب ايفحص اًرمتؤم اودقع نيذلا ةريزجلا ىفظوم ةمزأو

 ةمزأو )۲/٠١/ ١1519(.: ةيزكرملا ةرادإلا لامع ةمزأو :ةيعامجلا مهتالاقتسا هيف نونلعي

 تارازو ءالكو عمجت ؛ةيسسؤم ةيضق ءالؤه ءالكولا ةيضق !ءالكولا ام كاردأ امو ءالكولا

 مهضرت مل نيذلا ةلقتسملا تاسسؤملا وريدمو .مالعإلاو ءةيلاملاو :ةيجراخلاو ,ةحصلا

 مهاوكش اولمحو مهتجرد سفن ىلإ (ةيندملا ةمدخلا ناويد) ناويدلا ليكو ةيقرت اعيمج
 نم نماثلا ىف ءارزولا سلجم ماع نيمأ ىلإ «عجافلا باصملاو للجلا بطخلا» اذه دض

 تقولا تاذ ىف كانه تناك مث .ىذأ نم هب قحل امم عيفرلا مهفرش ىقي ىتح ١919 ويام

 .بيترتلا ىف رخآلا قبسي نم لوح ةيلاملا ليكوو ناويدلا ليكو نيب ىرخأ ىربك ةكرعم

 لاجر رابك لاحوه اذه ناك نإو ءنيدشار نيغلاب نيلوئسم نيلجر ال نيترض مامأ انأكو

 دحاو لك لاني نأل ىعسلا ريغ مهراغص نم .نذإ ءرملا عقوتي ىذلا امف ةيندملا ةمدخلا

 سلاطأ اهيمست ىتلاو بهذلا ضيبت ىتلا ةجاجدلا هذه نم هبيصن رخآلا وه مهنم

 رظنلا فرصب ةيعماجلا هتفرو لمحي ءالؤه نم دحاو لك ءاج اذهل .نادوسلاب ايفارغجلا

 .ةيندملا ةمدخلا ىف اهيف صفرقتي ةاكشم اهب هسفنل بصتغيل  ةقرولا هذه ةميق نع

 ةقيثو تسيل انملاع ىف ةيعماجلا ةزاجالا نأب لاق نم قدصو (ةلاطعلا دنب) دلو اذكهو

 .ةيقبط داليم ةداهش ىه امنإو ىنهم ليهأت

 بسحأ ال امك ؛نادوسلا ريغ (ةلاطعلا دنب) ةعدبلا هذه عدتبا ملاعلا ىف ادلب فرعأ ال

 كاله ىلإ ةلاحم ال دئاق رمألا اذه نأ نوكردي اوناك ةلضملا ةعدبلا هذه راصنأ نأ
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 ىلع ىدنهلا نيسح فيرشلا ءةيلاملا ريزو فيسألا فقوملا كلذ لمح .ةيبهذلا ةجاجدلا

 ةراثإل وه ام نأ الإ قرؤمو منهم لاؤسلاو (ةضرألا هذه ثرحي نم) :قرؤم لاؤس هيجوت
 هب بستكتل ةلاطعلا دنب هتموكح تعنص ىذلا ةيلاملا ريزو نم لاؤسلا ءىجم قرألاو قلقلا

 عطتقت مل ىذلا ةيلاملا ريزو نم هئيجم لب ؛نيبخانلا بابشلا نم فالآ ةعضب تاوصأ

 ءالؤه بعوتست ىتلا تاعورشملا ططخت وأ «ةيعارزلا تالخدملا رفوت وأ ءضرألا هتموكح

 كلذ داق نأ ءنذإ بجع الف .اهوثرحيو اهوعرزي اميكل ةبيجنلا انضرأ ىف نيلطاعلا
 وأ «سانلا تصني نوتماصلا ةاقثلا ثدحتي امدنعو ءهتمص نع جرخي نأل تماصلا لاوسلا

 ىلإ بتكف عمسيو ىري ناك ام هزه نأ دعب «هتمص نع دمحأ ميهاربإ جرخ .مهل یغبني

 (؟ضرألا ثرحي نم) معن :رخآلا وه لءاستي موي ىلإ موي نم ديرب ىف ماعلا ىأرلا ةديرج

 ميهاربإ لثملو (هتمص نع جرخي تماصلا) ناونع تحت قيلعتلا كلذ ةفيحصلا ترسثن دقو
 داصتفالا بيرخت وه داصتقالاو لاملا نوكش ىلوت نأ موي هاعسم ناك امف .مالكلا قحي

 وه ناك امنإو «ىبزحلا بسكلا الإ اهئارو نم دئاعال ىتلا تايضرتلا لجأ نم ىنطولا

 .ىرابجالا راخدالا صرف لثم سانلا بضغا نإو ىتح «ميلسلا داصتقالا رارقلا ذاختا

 همسا نمزم ءاد هرماخي نوعطم مسج ١9514 ماع ىف نادوسلا لاح وه كلذ ناك

 توملا تاركس ىف حنرتي ىمظع لكيه ؛مكاحلا ماظنلا ةلاح ىه تناك كلتو ققشتلا

 .تيم وه الو ىح وه الق «قرعب قماريو

 هړک 53 5 0
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 (أ) ىنادوسلاروتسدلئارودج

 ىركُملا ءاوخلاو ...نادوسلا بازحأ

 فصتنم ىف ةسايسلا لفاحم هتدهش ىذلا قزمملا عارصلا دنع سمألاب انفقو

 مايق لوح ىؤرلا ىف انيابت ال سوفنلا دارم ىف اًينافت عارصلا اذه لج ناكو تاينيتسلا
 كلت لثم دايترا نع بازحألا زجعت نأ ىهدبلا نمو .ديعس دغ ءانب وأ ءديدج نادوس

 ىلع موقي ىذلا ىديلقتلا هجهنمب ىفئاطلا اهنيوكتل ةسيبح تلظ اهنأل ةيركفلا موختلا
 تأشن .ةرظانملا ههجوت امم رثكأ ةراشإلا همكحتو ءلدجلا ىلع موقي امم رثكأ ةياصولا

 تاميظنتك رشع عساتلا نرقلا نوضغ ىف «مويلا فرعت ىتلا اهتروصب ءةيسايسلا بازحألا

 حلاصم نع ربعتو ءةفلتخملا ةيركفلا سرادملل ىسايسلا طاشنلا بعوتست ةيطارقميد

 بازحألا كلت تضرعت ةليوطلا اهتريسم لالخو .اهمظتنت ىتلا ةئفلا وأ ةقبطلا حماطمو

 ةرئاد عيسوتو ةيطارقميدلا نم ديزملا ةعاشإ ىلإ اهلك فدهت ةديدع ةيحالصإ تالمحل
 :ةلعلا ةرظيس تحت بازحألا عوقو نوذ ةلوليحلا فذهب ىيزحلا نارقلا عتبص ىف ةكراشملا

 ىف (2ءمةتتمك) ةيئادتبالا تاباختنالا ماظن لاخدا تاحالصإلا كلت جذامن ىلعأ نمو

 مهلثمي نم رايتخا طقف سيل نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأل حاتي ىتح ةدحتملا تايالولا

 .مهليثمت ىف نيحماطلا جمارب ىلع رشابملا فرعتلاو لب
 ةيفئاطلل ةثيدح تاهجاوك ةيادبلا ننم .تأشن دقف ىربكلا نادوسلا بازحأ امأ

 عمج ىتلا بازحألا وأ نيملسملا ناوخإلاو ىعويشلا بزحلاك ةيدئاقعلا بازحألا ءاشتساب
 نأ ىف كش الو . «ىروهمجلا بزحلا» و «نييداحتالا» بزح لثم ىركق طاير اهراصنأ نيب
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 راكفألا نأشب تالداجم وأ ؛جماربو راكفأ ىلإ ةجاحب تسيل نيوكتلا اذهب اًبازحأ

 هاؤرو هركفب بزحلا كلذ ىلع ريشي مث هلك بزحلا نع ةباين ركفي نم كانه نأل ؛جماربلاو

 لاجر زربأ نم دحاو وهو «بوجحم دمجأ دمحم ذاتسألا نكي ملو .اهيلع بقعم ال ىتلا
 ىلع انلوصح روف انتالكشم تأدب» :لاق امدنع عقاولا نع اديعب ءةرتفلا كلت ىف مكحلا

 نم تلمع امإ ىتلا بازحألاف :ادحاو تالكشملا هذهل ىساسألا ببسلا ناكو .لالقتسالا

 فده ىأ نود نم لالقتسالا قيقحت روف اهسفن تدجو .هتضراع وأ لالقتسالا لجأ

 هده رفعت نع ايهيمس تريستك نازتجألا نف اكقوتم ركل ءئشلا ناك هود

 ..ىعامتجالاو ىداصتقالا ومنلا ةجلاعمل ةددحمو ةلصفم جمارب اهيدل نكت مل ذإ .تاعقوتلا

 ىف .بزحلا ءاوهأل اًقفو جلاعت تناك لالقتسالا دعب ام ةلحرم ىف تحرط ةيضق لكو

 .(*!,ىروفلا لحلا بلطتتو ةلجعتسمو ةحلم تالكشم كانه ناك نيح

 ىلإ بوجحملا راشأ ىندملا ماظنلا هب ىنم ىتلا لشفلا بناوجل هضارعتسا ضرعم ىفو

 ةياهن ال ىتلا تانحاشملا ببسب نادوسلل مئاد روتسد ىلع قافتالا نع ماظنلا كلذ زجع

 ءءىش لك لوحت ةيرحس اصع نوكي نأ نكمي ال روتسدلا نأ ىلإ ءقدصب راشأ امك ءاهل

 اهدرفمب اجالع مدقت ال ةتيملا ةيروتسدلا صوصنلا ىرحلاب وأ روتسدلا نإ .بهذ ىلإ

 اهقبسي جماربو تاسايس ةديلو امود ىه لولحلا نأل ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا تالكشملل

 اهبحصتو ءاهلح ىلإ جماربلاو تاسايسلا هذه هجتت ىتلا تالكشملا ةعيبطب نيطف ىعو

 .لبقتسملا فارشتساو ءىضاملا راصبتساو ءرضاحلا كاردإ ىلع رارقلا عناص دنع ةردق

 سيل خوسرلاو توبثلا ريتاسدلا بسكي ىذلا نإف ةيروتسدلا تاسرامملا ديعص ىلع امأ

 هصوصن لبق روتسدلا حورل نيمكاحلا كاردإ وه امنإو ظوفحم حول ىف اهيلع صنلا وه

 مادتست هدحو اذهب .صوصنلا هذهو حورلا كلت قفو امود لمعلا مهسفنأ ىلع مهمازتلاو

 حبصت ىتلا ديلاقتلا وه ةايحلا ةدماجلا ةيروتسدلا صوصنلا بسكي ىذلا نأل ريتاسدلا

 .فلس نع افلخ ةمظنألا اهثراوتت قباوس

 . ٠۷۷ ص «نازيملا ىف ةيطارقميدلا («)
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 نل ةنيعم ةيروتسد ةغيص ىلع قافتالا نأ ىف بئاصلا بوجحملا ةموكح نم مغرلا ىلع
 اهنمو :ةيقطنملا هتاياهن ىلإ رمألاب ضمي مل هنإف ةيصعتسملا نادوسلا تالكشم ةدحو لحي
 هجهانمو هفادهأو مكحلا تاموقم ىلع ىنطولا قافولا رطؤي ىذلا وه عجانلا روتسدلا نأ

 نع ؛ديحولا ربعملا ىه اهنأب ةنيعم ةئف ضارتفا ربع ةيعاطق ةحلصم سيركت نع الدب

 ىلع نادوسلل ةيئزجلا اهتيؤر ضرف ىف قحلا ةبحاص ىلاتلابو نادوسلا لهأ لك حماطم
 قافوب الإ مسحت ال بوعشلل ةيريصملا اياضقلا نأ مولعملا نمو .نيعمجأ نادوسلا لهأ
 نم .ةرساقلا ةبلغلاب الإ اهمسحل ليبس الف الإو ايملس مسحت نأ اهل ناك نإ ءلماش ىنطو

 لوح ىنطو قافول ىنوناق ريطأت ءرمألا ةياهن ىف ءروتسدلا نأل ةمألا روتسد اياضقلا كلت
 .ةسايسلا ىمارمو فادهأو ءةطلسلا تانوكمو :مكحلا تايلإو ,نطولا ةيوه

 لوصأ ىلإ ءثلاثلا ملاعلا لود نأش كلذ ىف اننأش ءانثرو ىتلا ريتاسدلا لك دوعتو

 وأ اهيلفان ةردقل ةجيتن اذه اهتوبث ناك اهتبنم جراخ ريتاسدلا هذه تتبث امثيحو ةيبوروأ

 رامعتسالا ةضيرعلا اهطوطخ عضو دق ريتاسدلا هذه بلغأ نأ رابتعاب) مهل تلقن نيذلا

 .اهتاسسؤمو اهماكحأ مارتحا مث ةيلحملا ةيرتلا ىف ريتاسدلا هذه ريذجت ىلع (هليحر لبق
 ةسدقم اًصوصن نكت مل  ىلصألا اهنطوم ىف تأشن ثيح  ريئاسدلا هذه نأب معزنو
 عقأول ةيعامج ةينطو ةيؤر وأ «ىنطو قافول اًريطأت تناك لب ءامسلا نم سانلا ىلع تطبه
 فينع عارص بقع تءاج بساكمل اتابثا .ىرخأ ةريثك بناوج ىف ءوأ ىسايسو ىعامتجا
 ديدرت ىف نادوسلا ىف ةيسايسلا بازحألا قارغتسا نإف اذهل .ءامدلا هضعب تحشو
 هيوتحت ام لكب ةلوقنملا ةيروتسدلا غيصلا نأب نظلاو ةيددعتلاو ةيلاربيللا لوح تاراعشلا

 روطتلا خيرأتب الهج سكعي ريتاسدلا هذهل نامألا مامص ىه ةيظفل تانامض نم

 .هل الهاجت وأ ىبرغلا ىروتسدلا

 ال ةيرظن ةيلاربيللاو ءةيلاربيللا ةيطارقميدلا محر نم ةيبوروألا ةيروتسدلا تدلو دقل

 ىف ءةيلاربيللا نإف اذه عمو .ةيطامغدلا عم اهداضت ببسب دماج فيرعتل عضخت

 ىفخت ال تازكترم ىلع موقي مكحال اًماظن لثمت ءاننامز ىلع اهيلإ تهتنا ىتلا اهتروص
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 وأ هنودب روطتت نأ ةيلاربيلل ناك ام ىذلاو ىعامتجالا ىضارتلا وه اهمهأ نايعلا ىلع

 رطق ىأ ىف حلفت مل ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ ىلإ براجتلا ريشتو .مكحلل ماظنك ىقبت
 اياضقلا هذه سأر ىلع ؛ةيروحملا اياضقلا ضعبل ىئاهنلا مسحلا دعب الإ راطقألا نم

 رصانعلا ىلع ىأ ةينطولا اهتيوه ىلع رطقلا اهمضي ىتلا ةيناكسلا تاعومجملا قافتا

 ىلع سيلو «ماوقألا ءالؤه مضي ىذلا ىلعفلا نطولا دودح ىف ةينطولا ةيصخشلل ةنوكملا

 ؛ةيرسق ةروصب ةيموقلاب ىمسي امو ةينطولاب ىمسي ام نيب قرفت ةيرظن ماهوأ ساسأ

 نمو «نطولا اذه ىضارأ ةدحو ًأدبم ىلع رخآ قافتا :ةرورضلاب :قافتالا اذه عبتيو

 ةلكيه ةداعإ نود ىتأتي ال ىذلا ىعامتجالا ملسلا قيقحت اضيأ ةيروحملا اياضقلا

 تاجاحلا ءافيا ىلإ ءةياهنلا ىف ءدوقتو تاهوشتلاو ملاظملا ليزت ةروصب ىنطولا داصتقالل

 امك .ىقبطلا دقحلا قيمعت وأ ديلوت هنأش نه أم لك ىلع ءاضقلاو نطاوم لكل ةيرورضلا
 ةيزكرملا ةيرادإلا ةنميهلا صيلقت وه لوألا نيرخآ نيئيش اضيأ ىعامتجالا ملسلا بلطتي

 ظ .(*!ءوختلا ىلع

 ةردق رثكأ ماظنلا كلذ حبصي ىتح ىسايسلا ماظنلا ةلكيه ةداعإ وهف ىناثلا ءىشلا امأ

 وأ .ةدعاصلا ىوقلل ىسايسلا ىقرتلا صرف حتف ىلعو ةشمهملا تاعومجملا باعيتسا ىلع

 اقلغم اًماظن ىسايسلا ماظنلا نوكي ال ثيحب ةيسايسلا ةكراشملا ةرئاد عيسوت ىرخأ ةرابعب

 .ةرسيملا وأ باسنألا وأ .باسحألا ىوذ ىلع اًفقو هيف ةطلسلا حبصت

 وأ ىسايسلا فنعلا قيرط نع امإ :خيراتلا انثدحي امبسح .اياضقلا هذه لك تمسح

 دض ةشمهملا فئاوطلا بناج نم ىعيبط لعف درك فنعلا اذه ءاج ام اًريثكو :ىضارتلا

 نع تاعومجملا كلت تزجع نإ امهيلك وأ داصتقالا وأ ةطلسلا ىلع ةنميهملا تاعومجملا

 ىندأ ىعامتجا عارص قيرط نع ةيعامتجالا اياضقلا تمسح امك .خيرأتلا قطنم لوبق

 جرخ امدنع سسؤملا اهابأ كلذب حبصأو ةيلارديفلل ةوعدلل مودورب فيزوج رييب ةنميهلا كلت راكنتسا لمح 5

 ماع فلألا نايغط» ليزتس ةيلارديفلا نأب هيف رشب ىذلا .«ةيلارديفلا ئدابم» هباتكب ۱۸١١ ماع ىف سانلل
 ماعلا ىف تلفتحا ىتلا ارسيوس یه ةدحاو ةيداحتا ةلود ريغ فرعت كاذموي ابوروأ نكت ملو .«ةيضاملا

 .ىداحتالا اهماظنل ةئامعبسلا قبسألا
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 وأ ايوروأ ىف ةيلامعلا تاباقنلا طوغض كلذ لاثم ءةنورم رثكألا تاعمتجملا ىف هقنع ىف

 تاعمتجملا ةلاح ىف ءانضيأ ىنطولا قافولا ققحت .اكيرمأ ىف ةيقرعلا تاعومجملا طوغض

 تادايق ؛ةايحلا مجح نم رثكأ مجح تاذ تادايق دي ىلع .ةنورملا هذه لثم دقتفت ىتلا

 ىلإ ةيعاطقلا ةحلصملا زواجتت فيكو :لومشلا ىلإ ليصفتلا نم لقتنت فيك تفرع

 .لبقتسملا قافآ ىلإ قلطنت ىتح رضاحلا طوغض ىلع بلغتت فيكو ءةيموقلا ةحلصملا

  ةطغاضلا تاعامجلا ةأطوو ىسايسلا فنعلا  نيتلاحلا ىف عارصلا ةدح فلتختو

 قافو قيقحت ىف تحلفأ ىتلا تادايقلا حاجن امأ ,بوعشلا عئابطو :تالكشملا فالتخاب

 سحو :ةيبدأ ةعاجش نم تادايقلا كلت هب تزيمت ام الول متيل ناك امف ىئاضر ىعامتجا

 ديشرلا ريخستلا ىلع اهناعأ ىركف حوضوو ءةيتاوملا صرفلا لابتها ىلع ةردقو «ىخيرات

 ىلع اهبوعش بولقب راثئتسالا ىلع اهدعسأ امم ةيعوضوملا ةيعامتجالا تايطعملل

 مسحب الإ ققحتي نل ىلاربيللا ىطارقميدلا ماظنلا ءاقب نإف اذه لجأل .مهلحن فالتخا

 وأ ىسايس شيمهت هب قحل نم لك ىضري لماش ىنطو قافو ربع ةيعامتجالا تاعارصلا

 ذنم رارقتسالا مدعو بورحلاب ءوزرملا نادوسلا ىف ءالؤه رثكأ امو .ىفاقث وأ ىداصتقا

 .هلالقتسا

 ىوقلل ةيسايسلاو ةيعامتجالا حلاصملا ةيضق ىلإ اًضيأ رظنن راطإلا اذه ىف

 كلت ةيامح نأل اهتكرعم ىف حمرلا سأر تاباقنلا لثمت ىتلاو ءةثيدحلا ةيطارقميدلا

 هذه ةردق ربع امنإو ةتيملا ةيروتسدلا صوصنلاو قيثاوملا ربع ققحتت نل حلاصملا

 عمجي ىسايس ءاعو ىفو اهتاقاط دشحو ةعنطصملا اهتاضقانت زواجت ىلع تاميظنتلا

 اهلئاصف نيب ةعنطصملا تاضقانتلا ببسب عارص نم هيف اهسفن تعقوأ امم الدب اهنيب

 :نميهم ىلومش ماظن لظ ىف الإ ىفيظولا نايكلا وه نوكي نل راطإلا اذه لثم .ةفلتخملا

 ةمدخلا ةديحل وعدت امدنع غلاب جرح ىف اهسفن عقوت ةينادوسلا ةينهملا تاياقنلا نإف اذهل

 ديرت ىذلا تقولا تاذ ىف ةيلاربيللا ةمظنألا هب لوقت امبسح ىددعتلا ماظنلا ىف ةيندملا

 نأ ,ةينطولا نحملا تاعاس ىف طقف سيلو امئاد اًيسايس المع اهتاباقن ربع سرامت نأ
 ةيسايسلا تاعومجملاو بازحألاف .رثك ىسايسلا ريطأتلا اذه لثم ىف ةحلصملا باحصأ

171 



 هيف ةحلصم ةيحاص تاياقنلاو .هيف ةحلصم ةبحاص اهنوطب لكب :ديدجتلل ةعزاتلا

 نع ةلقتسملا ءاسنلاو بابشلا تاميظنتو ءهيف ةحلصم ةبحاص ةشمهملا ةيميلقإلا ىوقلاو

 لوعف ا خاو ايش كانه نأ سخا واهه ةعلبجم ةح اص ةفكاقلا ةيسانسلا تاناكلا

 هانيمس ام ريغ اهحلاصمل ةيامح هيف ام ىلع اهحالطصاو ىوقلا هذه لك عامتجا نود
 نع انه ثدحتتن ال .تايجولويديألا ىف ملاحلا قارغتسالا وأ فئازلا ضقانتلاب

 ةيجولومزوك ةركفك امنإو ماعلا ىسايسلا ءادألا ىدهت ةقسانتم ةيجيتارتساك ةيجولويديألا
 هل ركنملا وأ هيلع قراملا مكح ءنيدلا ىلإ برقأ اًئيش اهنم لعجي امم ءدوجولاو نوكلا رسفت
 راكفأك تايجولويديألا طقاست دهع ىف ءالعف نسحنو .نيدلا ىف رفاكلا مكجك

 قيقحتل ءادألل ةيجيتارتسا مسرت ئدابم ةعومجمك تايرظنلاب انيدهتسا نأ ؛ةيجولومزوك
 رفوتت ىلعأ قافآ ىلإ اًيئاضر اديحوت دحوملا نادوسلا ريوطت زواجتت ال ةددحم فادهأ

 ,رهقلا وأ رقفلا وأ عوجلا هلذتسي ال ىتح هتمارك رفوتو ؛هتايح تايرورض ناسنإلل اهيف
 ظافحلا نم هنكمي ىذا ردقلاب ىندملا عمتجملا اهب مظنيو ماعلا ريخلل ةلودلا اهب رادتو

 قح ىف طيرفت نود دارفألا قوقح ةيامحو ءدرفلا قوقحل رادهإ نود ةعومجملا قوقح ىلع

 .هفارطأ نم دجملا انعمج دق نوكن اذه لعفن نأ انعطتسا نا .ةعومجملا

 ,ةيرامعتسالا» هلوصأو نادوسلاروتسد

 هلوح لدجلا ىف نوجاشتي سانلا لظ ىذلا نادوسلا روتسد لصأ ىلإ دعب نم ىتأن

 لصأ دوعي ؟هؤشنم امو ؟هلصأ ام :سيبلت اميأ ضعبلا مهضعب ىلع .هنأشب «نوسبليو

 رتسملا هدعأ روتسد عورشم ىلإ لالقتسالا ذنم هب مكحي نادوسلا لظ ىذلا روتسدلا

 ىتاذلا مكحلا ةرتف لالخ نادوسلا هب مكحيل موطرخلاب ايلعلا ةمكحملا ىضاق ركيب ىلئاتس

 عورشم ىرادإلا ريتركسلا نوستربور سميج ريسلا مدق دقو .ريصملا ريرقت تقبس ىتلا

 ةركذمب ١1507 ماع ليربإ نم ىناثلا ءاعبرألا موي ىف ةيعيرشتلا ةيعمجلل روتسدلا كلذ

 ىلاعم هتغايصب ماق هلصأ ىف ىنادوس حرتقملا روتسدلا» نأ اهماتخ ىف ءاج ةيريسفت

 ساسأ ىلعو مهسفنأ نيينادوسلا نم هيلإ تمدق تايصوت ساسأ ىلع ماعلا مكاحلا

 هنكمأ ام هيلاعم لواح دقو ءاًريبك افالتخا مهؤارآ فلتخت نيينادوس ءامعز عم تاشقانم
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 فلتخم ءاجرالا عساو رطقل روتسدو .ةفلتخملا ةديدعلا رظنلا تاهجو نيب قفوي نأ كلذ

 ىسايس بزح لك عم لماكلا ءاضرلا عضوم نوكي نأ هل ىنستي ال نادوسلاك تاعزنلا

 ةيسيئرلا رظنلا تاهجو عم ىقالتي نأ بجي روتسدلا نأ ديب ءدارفألا فلتخم نع كعد
 .«ةحلاصملل ةيويحلا ةرورضلاب لثملاب اونقوي نأ ءارألا كلت ىقنتعم ىلعو ةفلتخملا

 روتسدلا ليدعت ةنجل تايصوت ىه ةيريسفتلا ةركذملا اهيلأ تراشأ ىتلا تايصوتلاو

 ١١ موي ىف ردص ىذلا ةيعيرشتلا ةيعمجلا رارق ىلع لعف درك ماعلا مكاحلا اهفلأ ىتلا

 ٠۹۵١. ماع ةياهن لبق ىتاذلا مكحلا نالعإب ىئانثلا مكحلا ىتلود اًبلاطم 190١ ربمسيد

 لخاد ىف نعأ ىذلا ويد ثوب قارزلا ةرئاد بئان رارقلا كلذ ىلع نيضرتعملا سأر ىلع ناك
 بونجلا ءاقبل ديحولا ليبسلا نإف ىتاذلا مكحلا لاني نأ نادوسلل ردق نإ هنأب ةيعمجلا
 نشيردفلل ةراشإلا اهيف درت ىتلا ىلوألا ةرملا كلت تناكو ؛نشيردفلا وه لامشلا عم اًدحتم

 .ةينادوسلا ةسايسلل ةيمسرلا تايبدألا ىف

 نادوسلا ةموكح اهتنوك ىتلا ناجللا ىلوأ اهنأب كلت روتسدلا ليدعت ةنجل تزيمت

 ةمألا بزح جراخ نم رصانع اهيف تكراشو نادوسلل ىروتسدلا روطتلا لوح رواشتلل

 ىريدردلا) ةيمتخلا ةفئاط اهدناست ىتلا ةينطولا ةهبجلا ىلثمم لثم راصنألا ةفئاطو

 (ىنغريم هللا دبع) نييداحتالا بزحل ماعلا ريتركسلاو (ةزمح ىنغريمو نامثع دمحم

 قحسا نامثع نسح) امه ةيمتخلا ةدايقب ةديطولا امهتقالعب افرع نيلقتسم نيفظومو
 ةنجللا نأ الإ ويد ثوب وه ةنجللا كلت ىف ديحولا ىبونجلا وضعلا ناكو (ىردب ميهاربإو

 ةساردب ةفلكملاو اهل ةعباتلا ةيعرفلا ةنجللا ىف نيرخآ نييبونج نيوضع اًضيأ تمض

 ىف كراش امك (اماسايب هللا دبع سوالسناتسو ىكول نيماجنب) امه تاباختنالا نوناف

 فسويو ىنابه سيردإ فسوي) امه لئابقلا ءامعز نم نانا ةيعرفلا ةنجللا كلت ةيوضع

 تاموقم لوح سرادتلا ىف اًديعب اطوش تعطق دق روتسدلا ليدعت ةنجل نأ عمو ؛.(بجعلا

 نذلعإ وه تزخلا كد ارس قرع ىلإ كاش اكيد ا سابع اذ و نا ا

 نادوسلا نأشب ىئاشلا مكحلا ةيقافتا ءاغلإ ٠۹١١ ماعربوتكأ ىف اشاب ساحنلا ةموكح

 .نادوسلا ىلع اكلم قوراف كلاب ةادانملاو 1377 ماعل ةيزيلجنإلا ةيرصملا ةيقافتالاو
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 ءاضعألا بلغأ ةبلاطم اهنيب نم نادوسلا لخاد ةديدع لعف دودر ثيدحلا كلذ راثأ

 امهنم نانثا بهذ لب .ىتاذلا مكحلل ىروفلا نالعإلاب روتسدلا ةنجلب نييلامشلا

 ةيلود ةنجل فيلأتب ةادانملا دح ىلإ (بوجحم دمحأ دمحمو نامثع دمحم ىريدردلا)

 دق ىئانثلا مكحلا نأ رابتعاب ةدحتملا ممألا ةياعر تحتو نادوسلا ةرادإ ىلع فارشإلل

 ءاضعأ ةسمخ عم ناوضعلا لاقتسا دقو .هقح نع هيفرط دحأ لزانتب هتيعرش دقف

 كانه نكي مل بابسألا هذه نكل .كلذ مهيأر عم بواجتلا ماعلا مكاحلا ضفر دنع نيرخآ

 ىضاقلا هنم صلختسا اهتالوادمل رضحم كانه ناك لب ةنجللا هترقأ روتسد عورشم

 ةروص ىف هعفر مث ءاهئاضعأ عامجإ نع ريبعتلا ىلإ برقأ هنأ بسح ام ركيب ىلناتس

 فشك دقف لبق نم انرشأ امكو .ماعلا مكاحلا ىلإ ىروتسد نوناق عورشمب تايصوت

 ماق ىذلا وه هنأب (رئاتسلا فلخ) هباتك ىف وتادرفورفاس كاج قباسلا ماعلا ىماحملا

 .كلذ روتسدلا عورشم ةغايصب هدرفمب

 تاعامتجا ىف شاقنلا نم ربكألا ءزجلاب رثأتسا دحاو عوضوم نم كلانه ناك نإو

 حبصي ىتح بونجلل تانامضلا ريفوت وه عوضوملا كلذ ناك دقف روتسدلا ليدعت ةنجل

 وضعلا نوكي نأ ىهدبلا نمو ؛لبقتسملا نادوسلل ىسايسلا نايكلا نم أزجتي ال اًءزج
 ناك .رمألا ىف اًيصاعت لب ةسامح ءاضعألا رثكأ وه (ويد ثوب) ةنجللا كلت ىف ىبونجلا

 بونجلا نوئش ىلع فرشي ىبونج ريزو نييعت ويد ثوب اهب بلاط ىتلا تانامضلا نيب نم

 هتوعد ىلع اًتباث لظ امك .ميلقإلا كلذ ةياعرب اهل دهعي ةصاخ ةيرازو ةنجل هدناست

 وهو ءىردب ميهاربإ ريغ هب رصنتسي نم نييلامشلا ءاضعألا نم دجي ملو :نشيردفلل

 ىلع تبتك ام ضعب ىف تصرح دقو .خيرأتلا وفيزم مهيلع راج نيذلا ذاذفألا نم دحاو

 بونجلا لوح روتسدلا ليدعت ةنجلل ىردب ميهاربإ اهعفر ىتلا ةركذملل لماكلا صنلا رشن

 كلت ىلع علطي ىذلا نأ ىف ىدل كش الو (*!نايسنلا اهضرقيال ىتح ةيفئاطلا لوحو

 :مويلا هب لوقن ام لك عم اهحرط نهارتل لهذي اهتباتك نم نرقلا فصن ةبارق دعب ةركذملا

. The Government They Deserve (4%) 
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 امهتجلاعمل راظنألا هجتت نأ بجي نيتيضق مهأك ةيفئاطلاو بونجلا ىعوضوم ديدحتف

 سحلا نأ الإ ءىردب ميهاربإ هنع ثدحت امدنع سمألاب قدص امك مويلا قدصيرمأ

 نول ةكرشلا ةلواق نقع اور كأ ةر رهي لدتا دقن لرل كد تع ى انقلا

 قطانم لمشتل اهادعتت لب ةيبونجلا تايريدملا ىلع بونجلل ةرظنلا رصحنت ال نأب هتوعدو

 .ةشمهملا قطانملاب مويلا هيمسن ام وه .هنيعب ءاذهو ءروفرادو ءةجبلاو ءانسقنالاو ءةبونلا

 قافتالا مت ةيرصملا ةروثلا مهتبقعأو ءهالت نمو اشاب ساحنلا دهع ىضم ىأ ىلع

 هبجومب حبصأ ىذلاو نادوسلا رصم ريرقتو ىتاذلا مكحلا لوح ىزيلجنإلا ىرصملا

 ةرتف ىأ ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ نادوسلا هب مكحي ىذلا روتسدلا وه ركيب ىلناتس عورشم

 طقف نيتلأسمب قلعتي اميف ماعلا مكاحلل ةصاخ تاطلس روتسدلا كلذ حنم .ىتاذلا مكحلا

 حنم روتسدلل ةيريسفتلا ةركذملا ترريو ءةيبونجلا تايريدملاو ةيندملا ةمدخلا ةيامح امه

 ذإ» بونجلا ناكس نيب ةقثلا ثعيل ىرورض رمأ اهنأب بونجلا وحن ةصاخ تاطلس مكاحلا

 ةدحو قيقحت ديرأ اذإو ,ديدجلا روتسدلاب الماك ايبلق اًييحرت اوبحري نأ مهنم ديرأ

 دعت مل بونجلا وحن ماعلا مكاحلا تاطلس لوح ةديدجلا ةداملا نأ ديب .«ةقحلا نادوسلا

 اهغوص ديعأ ذإ ٠٠١( ةداملا) ركيب ىلناتس عورشم ىف الصأ تدرو ىتلا ةداملا كلت ىه

 هتاطلس ىلإ ةراشإب بونجلا وحن ةصاخلا ماعلا مكاحلا تاطلس ىلإ ةراشإلا لدبتستل

 ىلوأ ىه كلت تناك «ةلداع ةلماعم تايريدملا فلتخم ناكس ةلماعم» نامضلت ةضاخلا

 نادوسلا ىف ةلداعلا ريغ ةلماعملا نم نوشخي نيذلاف لامرلا ىف سوءرلا سدل تالواحملا

 كلذ قنحأ ءاهنيعب تايريدم ناكس امنإو «تايريدملا فلتخم ناكس مه» اونوكي مل لبقتسملا

 ةدوسم ىف ىلصألا صنلا جاردإ ىلع اولمع نيذلا كئلوأ ةصاخ بونجلا لهأ ليدعتلا

 اهيف تكراش ىتلا ةرهاقلا تاضوافم ىف اوكرشي مل مهنأ مهقنح نم دازو ءىلوألا روتسدلا
 ملاس حالص غاصلا هنع ربع امك) كاذموي رصم ىأر ناك دقو .ةيلامشلا بازحألا عيمج

 اذهلو بونجلا لثمت لامشلا بازحأ نأ وه (نوسدراشتر فلار ريسلا ىناطيربلا ريفسلل

 .؟بازحألا نظ وه اقح اذه ناك لهف ؛ةرهاقلا عامتجا ىف نييبونجلا ةكراشمل ىعاد الف
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 .ةينادوسلا ةسايسلا حرسم ءلوقعم اللا حرسم ىف ىرتت كفنت ال تآجافملا نأ ديب

 موطرخلا نم ةرملا هذه تءاج بقع ىلع اًسأر اهلك رومألا تبلق ىتلا ةديدجلا ةآجافملا

 نادوسلل ايلاقتنا اًروتسد نوكي نأ ىتاذلا مكحلا روتسدل ردقملا نم ناك .ةرهاقلا نم نميلو
 داحتالا وأ لالقتسالاب امإ نادوسلا ريصم ريرقتل ىبعش ءاتفتسا اهبقعي ةددحم ةرتف ىف

 هروتسد نادوسلل عضت ةيسيسأت ةيعمج مايق ءاتفتسالا كلذ عبتي نأ ىلع ءرصم عم

 نع ىلختلا ىلع «ىداحتالا» هيزحو ىرهزألا ليعامسإ ميعزلا ىأر رقتسا نإ ام ؛مئادلا

 ةداملا قيبطتب ليجعتلاب بلاطي ذخأ ىتح (ةينالع كلذ نع حصفي نأ نود) داحتالل ةوعدلا

 .ريصملا ريرقت تاءارجإب قلعتت ىتلا ةداملا ىهو ةيرصملا ةيزيلجنإلا ةيفافتالا نم ةعساتلا

 راف تيمي ةو تار نحت ةا ج انف عودا كف نو
 نادوسلا نع ةيئاطيربلاو ةيرصملا تاوقلا ءالج ىلع صنت امك ؛دحوملا نادوسلل 507

 عسو ىف نكي ملو .رصم عم داحتالا وأ لالقتسالاب امإ ريصملا ريرقت ىلع ءاتفتسا ءارجإو

 هديبأت الإ «رمجلا ىلع نيضباقلا» نييداحتالا وأ لالقتسالا ةاعد نم ىرهزألا ىضراعم

 ىف ناملربلا ىف فوقولا ىف ىرهزألا ددرتي مل اذهلو .ءالجلاب ةادانملاب ليجعتلا ىف

 مويلا اذه ىف .تاءارجإلا كلتب ليجعتلا حرتقيل 1900 ماع سطسغأ نم رشع سداسلا

 الو صقنت «دعن امم اًموي نيعست هرادقم موي لب ةنس فلأ نيسمخ هرادقم سيل ءدوهشملا

 قداصلا ديسلا .عئار ىنطو قافو ىف حارتقالا اديؤم ىرهزألا بقعأو .هلوق بسح ديزت

 ديسلاو ءةيلامشلا نامرد مأ ةرئاد بئان ةزمح ىنغريم ديسلاو «ءىتسوك ةرئاد بئان ىدهملا

 رون دمحم ديسلاو .فارزلا ةرئاد بئان ويد ثوب ديسلاو ءلوري ةرئاد بئان كوجام نوملف

 نأ الإ ؛هب نمؤي اميف ابيلص ناك دقو ويد ثوب ىبأ دقو .افلح ىداو ةرئاد بئان نيدلا

 ديدجلا دهعلا ىف نويبونجلا دجي نأ» ىف لمأي هنأب لوقلا كلذ هدييأت ىلإ فيضي

 ول هنأب لاق ىذلا ىكول نيماجنب ديسلا ىأرلا اذه ديأ .«ةعورشملا مهبلاطمل ةلماك ةباجتسا

 لخاد نم لالقتسالا نالعإو ناذوسلا نم أزجتي ال ءزجك بونجلا ءاقب ناملربلا دارأ

 ءروتسدلا ةنجل ىف نيبئانلا ثيدح لثمو .ىلارديفلا داحتالا أدبم لوبق نم دب الف ناملربلا

 ام ادبأ اوذخأي مل لامشلا ةساس نأل داو ىف ةحيص ةيعيرشتلا ةيعمجلا ىف امهثيدح ناك
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 نع مهناذآ اومصا نيذلا ىرد ام ء.دج ذخأم نشيردفلا لوح بونجلا ةساس هب لوقي ناك

 هذه ببسب مهاجرتي ناك امب ىكول نيماجنبو ويد ثوب ١5106 سطسغأ رهش ىف هددر ام
 سطسغأ رهش «ةحياصلا عمستب ام ةلوتكملا» :انلهأ لوقي امكو ءرهشلا سفن ىفو ةلفغلا

 ىلوأ هيف تحدقناو :نادوسلا بونج ىف درمتلا هيف عقو ىذلا رهشلا وه ناك كلذ
 .خيراتلا كلذ نم اماع رشع ةعبس ىدم ىلع رعتست تذخأ ىتلإ ةيلهألا برحلا تارارش

 ميعزلا ررقيل ديزت الو صقنت اهنأب ىرهزألا انرشب ىتلا نيعستلا مايألا تمرصنا

 ىهد امو ؛رومألا نطاوبب نوملاعلا الإ هفرعي نكي مل اممو ءهب حمل ام نع حصفي نأب اهدعب

 سانلا عيمج مهت اهنأل نلعتست نأ اهب ىرحأ رومأ نطاوبب نيملاعلا كئلوأ ريغ بوعشلا

 ٌئجافي نأ ىرهزألا ررق .سانلا عيمج نيب ىنلع راوح لحم نوكت نأ اهب ردجي ىلاتلابو

 لوح .ءاتفتسالا طقف سيل «كلذب زواجتيو نامربلا لخاد نم لالقتسالا نالعإب عيمجلا

 :دددحلا هرزتسد لتتسالا نادرا عضت ةيسيساناة يسمح ماش ا ليريصلا نيرق
 عم داحتالا راصنأ ىرهزألل ديدجلا هجوتلا اذه ةضراعم ىف اددشت سانلا رثكأ ناكو

 :ةمهملا كلتب مايقلل لهؤم ريغ هباون تالوحتو هنيوكتب مئاقلا ناملربلا نأ اوأترا نيذلا رصم
 ةاعد ىلع نويداحتالا هقلطي ناك ىذلا مسالا وه اذهو) لاصفنالا ةاعد نأ امك

 .«اًيلاصفنادرخآلا وه حبصأ نأ دعب ىرهزألا ةضراعمل غوسم ىأ مهل قبي مل (لالقتسالا

 بازحأ نأ وه ناملربلا لخاد نم لالقتسالا نالعإ رارق اهنع فشك ىتلا رومألا رطخأ
 :ةموكح «تعمتجا بازحألا كلت نإ ذإ هتدع لالقتسالا كلذل تدعأ دق نكت مل نادوسلا

 دقو .لالقتسالا ةياور سانلل جرخت فيك امهيف ررقتل عوبسأ ةعضبو عوبسأل ءةضراعمو

 هلعل :ةرصاعملا ةيلامشلا ةينادوسلا ةسايسلا خيرات ىف ماع ثدح عامتجالا كلذ قبس

 ىأ ١500 ماع ربمسيد نم ثلاثلا ىف نيديسلا قافو وهو الأ ؛ةياورلا ىف لوألا لصفلا

 رمأ ءاقللا كلذ نأ ىري نم كانه ناك نإو .لالقتسالا نالعإ نم رهش نم لقأ لبق

 دمحم ذاتسألا نأ الإ لالقتسالا لثم ريبك ثدح ىلع ىنطولا قافولا تارورض هتضتقا

 ماق ىذلا نيديسلا ءاقتلا فصي بوجحملا بتك .كلذ ريغ ىأر دق بوجحم دمحأ

 تاملك ىف نييداحتالاب یبرق راصنألا تالاجر رثكأ ءلضافلا هللا دبع ديسلا هل دادعالاب
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 خيرات اهب ىنم ةثراك مظعأ ىنغريملاو ىدهملا نيب فلاحتلا ناك دقل» :صغنت ةصراق

 عشجلا عفادب ةايحلا ىدم نادودل ناودع ىعس فلاحتلا اذه ىف .ةينادوسلا ةسايسلا

 ناديملا ىلع ةرطيسلا ىلإ ةيصخشلا حلاصملاو رورغلاو ةطلسلا ىلع تفاهتلاو
 .(*!ىسايسلا

 عم دوهشملا ءاقللا كلذ قفاوت دقف «نيديسلا ءاقل» عفاود لوح رمأ نم ناك امهمو

 كراشو خويشلا سلجمب ناجللا ةفرغ ىف مت ةضراعملاو ةموكحلا نيب رخآ دوهشم عامتجا

 دبع ىلع :قورز كرابم :ىسايسلا فيطلا ناولأ فالتخا ىلع «بازحألا لكل نولثمم هيف

 رهاطلا نسح «بجعلا فسوي :نيدلا رون دمحم ءةزمح ىنغريم :ليلخ هللا دبع «نمحرلا

 قافتالا وه عامتجالا كلذ نم ضرفلا ناك .اماسايب سوالسناتس .ىكول نيماجنب «قورز

 ىتاذلا مكحلا روتسد ىنبت ىلع عامجإلا كلذ ىف امب لالقتسالا تاءارجإ لامكا ىلع

 عقاولا عم اًقفاوت رثكأ هلعجت ىتلا ةمزاللا تاليدعتلا هيلع ىرجت نأ دعب تقؤم روتسدك

 لثم اًرومأ تلوانت ةيلكش تاليدعت تناك اهنأشب ثيدحلا درو ىتلا تاليدعتلاو ءديدجلا

 عباطلا تاذ تاطلسلا عيزوت ةيفيكو ماعلا مكاحلا اهسرامي ناك ىتلا ةدايسلا تاطلس ةلوليأ

 ةنجل فيلأت ىلع كاذموي ىأرلا قفتا .مكاحلا كلذ اهسرامي ناك ىتلا ىرادإلا وأ ىذيفنتلا

 قورز كرابمو ءةمألا بزح نع بوجحم دمحأ دمحم ةداسلا مضت رمألا اذه ىلوتت ةيثالث

 اضيأ ىأرلا قفتأ امك ؛ىنابتعلا ىلوتم دمحأ ماعلا بئانلاو ىداحتالا ىنطولا بزحلا نع.

 ناك ىتلا ةلودلا سأر تايلوئسم ىلوتي ةدايسلل سلجم نيوكت وه لوألا نيرخآ نيرمأ ىلع

 مايق ىناثلاو ؛هتيوضع لوح «دعب اميف ءرواشتلا ىرجي نأ ىلع ماعلا مكاحلا اهسرامي

 عوضوم نويبونجلا راثآ ىرخأ ةرم .نادوسلل مئادلا روتسدلا عضت ةيسيسأت ةيعمج

 تناك ريخألا رمألا لوحو ءةيزكرملا ةموكحلا ىف بونجلا ليثمت تانامضو نشيردفلا

 نيعي» نأ ماعلا مكاحلا ىلع نأب لوقي ىتاذلا مكحلا روتسد ىف صن ىلإ ةدودشم مهناهذأ
 سيئر ةحيصن ىلع ءانب .... اريزو رشع ةسمخ نم رثكأ الو ءارزو ةرشع نع لقي ال ام
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 ةداملا) «نيبختنم نييبونج نيريزو نم لقأ الو ءارزو سلجم لك ىف نوكي نأ ىلع ءارزولا
 اقح نييبونجلا حنمت داكت ىتلا (7؟) ةداملا ىلإ هجتت مهراكفأ تناك اذه نم مهأو («۲» ٤

 سيئر ريغ ءريزو ىلخت اذإ» :هنأ ىلع ةداملا كلت صنت ذإ ءارزولا سلجم نيوكت ىف وتيفلل

 )١4 ةداملا ماكحأ بجومب ديدج نييعتب رغاشلا بصنملا لغش زوجي هبصنم نع ءءارزولا

 سلجم ءاقب كلذ رثأ ناك اذإ ارغاش بصنملا كرتي وأ نييعتلا كلذ متي ال نكلو »٠«(

 ىف ءلامشلا لهأ جهنم نأ امير «لقألا ىلع نيبختنم نييبونج نيريزو دوجو نود ءارزولا

 .ًاجري :الهس لحلا ءاج «كشو نم ىدع» ةيرظن ىلع هلك موقي ؛نييبونجلا عم لماعتلا

 بازحألا ذخأت نأ ىلع «ىئاهنلا روتسدلا عضو نيح ىلإ نشيردفلا عوضوم ىف رظنلا
 ةغيص ىه كلت تناك ؛«رابتعالا نيعب ةعورشملا نييبونجلا بلاطم» كاذنآ ةيلامشلا

 .ةزمح ىنغريم ةداسلا هدييأت ىلإ عرهو نمحرلا دبع ىلع خيشلا هب مدقت ىذلا حارتقالا

 .بجعلا فسويو «قورز كرابمو

 عوبسأ ىف روتسدلا كلذ خسن ةداعإ ىلع ةيثالثلا ةنجللا تمدقأ فيك ىرنل دوعنو

 مهنأ ضرتفي ىذلاو «ديعلا ةفقو» ةليل ىف سبالملا ةكوح لعفي امك اًمامت :عوبسألا فصنو

 «اًيبص» لمعأ :ةكايحلا كلت نم ةبرقم ىلع اهموي تنك «هخيراتو همدقمب ملع ىلع اًمود

 فسوي نمحرلا دبع موحرملا ميمحلا ىقيدصو انأ ,ديعسلا ظحلا ىل حاتا ذإ «كئاحل

 ماعلا بئانلا ناويد ىف قوقحلا ةيلكل ةيفيصلا ةلطعلا ةرتف ىف بيردتلا ةصرف «ىماحملا

 بئانلا وه ردتقم ىقاذح دي ىلع ةيردلا نم اًردف اهيف لانت ةردان ةصرفلا كلت تناكو

 نيدباع ىمومعلا ىماحملا وه نيطف ملعم ىلع اهيف رهمتنو ىنابتعلا ىلوتم دمحأ ماعلا

 :ماعلا مكاحلا تاطلس حضوت لودجلا نم عقوم ىأ ىف ددحن نأ وه انرود ناك .ليعامسإ

 .؟ةيئاضقلا ةنميهلا مأ ءءارزولا سلجم مأ :ةدايسلا سلجمل بهذتأ

 عضو امك هتايساسأو هتايلك ىف لظ ىذلا ىتاذلا مكحلا روتسد عيقرت أدب اذكه

 ىه ليذفتلا نو اهقتسم تلا ىلوألا ةداحا :نييفقلا اههفحل نيقذاه ءا شاب ركن ىلا

 بصتم لغش نم لك ىلع رظحت تناك ىتلاو ىتاذلا مكحلا روتسد نم («؟5» 8غ) ةداملا

 مامأ لمعلا وأ ةاماحملا ةسرامم ايلع ةمكحم ىضاق وأ ةاضقلا ىضاق وأ ءاضقلا سيئر
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 نأ اًحضاو ناك ؛ماعلا مكاحلا نم ةيباتك ةقفاومب الإ .دعاقتلا دنع «نادوسلا ىف ةمكحم

 اًيناثو .بصانملا هذه نولغشي نيذلل مئادلا ريقوتلا نامض الوأ وه ةداملا كلت نم دارملا

 ؛صتلاف .ةفومرملا عقاوملا هذه نولتحي أوناك نمم عورشملا ريغ ريثأتلا نم ةنهملا ةيامح

 حلاصم ةيامح» هب دري ملو ةينهملا تايقالخألا ىلع ظافحلا تارابتعا هتضتقا «نذإ

 )٠٤ ةداملا - ىهف اهقحلمو ىرخألا ةداملا امأ .روتسدلا ةدوسم نع لازي ىتح «رامعتسالا

 نم ناريزو ءلقألا ىلع «مهنم نوكي نأ ىلع ءارزولا نييعت لوح افنآ اهيلإ انرشأ ىتلا »٠«(
 صلختلا :هريدقت ضحمب .ةدايسلا سلجمل زيجي صن ةداملا كلت ىلإ فيضأ دقف .بوتجلا

 دق اصاخ اليثمت ةيبونجلا تايريدملا ليثمت قح نأ تفو ىأ ىف عنتقا اذإ ديقلا اذه نم

 ةدايسلا سلجم حيبي )۲١( ةداملا ىف رخآ اليدعت ةداملا هذه ليدعت قحلو .هلامعتسا ءىيسأ

 كاردإ عمو .ءارزولا سلجمب ةرغاشلا بصانملا لغش ةلاح ىف ديقلا نم صلختلا ةطلس

 تاروانم نم مهتيشخ لثم ليدعتلا اذه ةفاضإ ىلإ نيعرشملا تداف ىتلا تارابتعالل ءرملا

 ىف نأ الإ اهيف ةكراشملا ضفرب اهنع نوضريال ةموكح ةيأ طاقسإل ةيبونجلا بازحألا

 فواخمب ةناهتسالاب ىحوي ام ءنييبونجلل ةيضرم تانامض داجيإ نود ءاضيأ اهئاغلإ
 مهب دتعي ال موق لامشلا ةساس نأب نييبونجلل صنلا كلذ طاقسإ ىحوي امك ؛نييبونجلا

 ةدناعمو اديقعت رومألا رثكأ وه لظ بونجلل تانامضلا عوضوم نأ فيك انيأر دقو ةصاخ

 .لالقتسالا قبس ىذلا ىروتسدلا روطتلا ةلحرم لاوط

 هړک هړک هيع 9د نفي هک
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 (ب) ىنادوسلا روتسدلارودج

 ىنثألا نادوسلا عقاوو ..لامشلا لهأ

 امأ ء«هتدع لالقتسالل لامشلا بازحأ تدعأ فيك دنع قباسلا لصفلا ىف انفقو

 وه اذه ناك ءلامشلا لهأ مسق امب اضرلا ريغ رود نم اهل نكي ملف بونجلا بازحأ
 رصم ةموكح عم ةيلامشلا بازحألا لك اهيف تكراش ىتلا ةرهاقلا تاعامتجا ذنم اهلاح

 ىلإ ًالامش افلح نم دتمي هنع ثدحتن ىذنا نادوسلاو ؛نادوسلا لبقتسم ىلع قافتالل

 امك اًمامت لامشلا ىف نيحاطبلاو نييلعجلا لئابق نم ةيرعتسملا مظتنيو اًيونج ىلومن
 ىتلا لامشلا بازحأ ىوعد تناكو .بونجلا ىف اكوتاللاو ريونلا لئابق نم جنزلا مظتني
 بونجلا لهأل سيل نأ وه هبونجو هلامشب :نادوسلا لهأ لك ليثمت قح اهسفنل تضرتفا

 كلذ .ةرهاقلا تاعامتجا ىف كرشت ىتح اًيقيقح 57 اريبعت مهنع ربعت تاميظنت نم

 ىفف ؛اهمهأ ىصحن بابسأل لامشلا ىف ةسايسلا لهأ اهب عرذتسا ىربك ةيرف ءاعدالا

 ءابوج رمتؤم ذنم هلهأ ىأر نع ربعت ةديدع ازومرو تاميظنت بونجلا فرع ءدبلا
 ىه دهعلا كلذ ذنم تاميظنتلا هذه تلظو .روتسدلا ةنجل مث ةيعيرشتلا ةيعمجلاف
 رطقلا ىقش نيب ةقالعلا لوح لامشلا ةساس رواحت ىتلا ةيعرشلا ةيبونجلا تاسسؤملا
 ىف لامشلا بازحأ اًمود اهنضتحت ىتلا ةيبونجلا تاهجاولا ىه زومرلا كلت تلظ امك
 ةيسايسلا ايوج ةنجل تردصأ اذهل اديكأتو ؛فكانتلا ةلاح ىف اهعراقت وأ ءفلآتلا ةلاح

 ةروشم نود مت ىذلا ةرهاقلا قافتا هيف تركنتسا اًنايب اًيسايس نيثالثو اتس مضت ىتلا
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 ةكراشملاب لامشلا ةساس اهل حمس ىتلا ةيلامشلا بازحألا ضعب نإف ةيناث ةيحان نمو

 بزح وأ نييداحتالا رارحألا بزح لثم مسالاب اًبازحأ الإ نكت مل ةرهاقلا عامتجا ىف

 ريخ دمحم بيطلا «ميعزلا» هدوقي ناك ىذلاو ءالثم ءرارحألا بزحف .لينلا ىداو ةدحو

 سيئرلا وه هنأب لوقلاب اًمود رذنتي موقلا ىلع «معزأ» ىذلا هسيئر ناكو اًيمسأ اًبزح ناك
 ىداو ةدحو بزح لاح وه اذه ناك امك .بزحلا كلذل ةيمومعلا ةيعمجلاو ماعلا نيمألاو

 نم رثكأ نمو ءةينادوسلا ةسايسلا مهتفرع نم رهطأ نم لجر هدوقي ناك ىذلا لينلا

 دمحأ ىريدردلا لحارلا ذاتسألا ىلإ انه ريشن :هيلإ اوعد امب ناميإلا ىف اوقدص

 نادوسلا ىف اهيلإ دنتسي ةدعاق نم بزحلا كلذل سانلا فرعي مل اذه عمو .ليعامسإ

 ليقع ميركلا لحارلاو رجنس دمحأو لامج نيدلا ىيحم نيذاتسألا اهنم ركذن ةلق ادع

 .ليقع دمحأ

 حبصت نأ لامشلا ىف دارفألا بازحأل زاجأ ىذلا ام :وه نهذلل ردابتي ىذلا لاؤسلاو

 تتبثأ ىتلا ةيبونجلا تادايقلل زجي ملو نادوسلا ريصم ىف اهيأر ذخؤي ةيسايس تاعمجت

 اماسايب هللا دبع سوالسناتسو ويد ثوب لثم اهدعاوق دييأت ةثاتم یباختنا ناحتما لك

 .نادوسلا لبقتسم نع كيهان بونجلا لبقتسم لوح ىأرلاب ءالدإلا

 ذنم اهسفن تعنقأ ؛بونجلا ةيضقل اهتجلاعم ىف ؛لامشلا بازحأ نأ ىه رمألا ةقيقح

 كلذ لهأ ةملسأو بيرعت ربع الإ لحتال بونجلا ةيضق نأ وه امهلوأ :نيرمأب ةيادبلا

 ناضحأ ىف اويرت» نيذلا بونجلا ةساس نإف ةرظنلا هذه لهأ قطنم بسحو .ميلقإلا

 ىرحلاب وأ نادوسلا ةدحو ليبس ىف ادوتك ةبقع وأ «ةننكع ةريمخ» الإ نولثمي ال «ةسينكلا

 ةساس ىنبتف ءلوألل دادتما ىناثلا رمألاو .ءالؤه لامشلا لهأ ىأترا ام قفو هديحوت

 ةوعدلا لثم نادوسلا مكح بولسأ لوح لامشلا لهأ هآترا امل ةرياغم ةيؤرل بونجلا

 بونج ميلاقأل ةيفاقثلا صئاصخلاب فارتعالا ةرورضب ةادانملا وأ «مكحلل ماظنك نشيردفلل

 لهأ اهبسح رومألا هذه لك :ةيسايسلا اهتاساكعناو نايدألا ددعت ةقيقحب وأ «نادوسلا

 رومألا هذه ىلإ ريشي ىناطيربلا مكحلا ناك دقو ةصاخ رامعتسالا اهب ءاج عئارذ لامشلا
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 «بونجلا حلاصم ةياعر فدهب اهغاص ىتلا ريتاسدلا تاعورشم ىف اهديكأت ىلع رصيو
 امك «اهديس توص» نع الإ ربعت ال ةيبونجلا تادايقلا نأ لامشلا ةساس ضرتفا كلذ ءازإ

 ماكحأ ىأ ىلإ اهدرفمب لصولا ىلع ةرداق وأ ةلهؤم ريغ تادايقلا كلت نأب اوضرتفا

 ةيرظن وه امهلوأ نيئيش سكعي مكحلا اذه لثمو .ىسايسلا اهلبقتسم لوح ةلقتسم

 .هميواقأ ةرهمج نع كيهان «بونجلا تادايق وحن لامشلا ةساس دنع ءالعتسالاو ةياصولا

 هيف نوشيمي ىذلا ملاعلا لود ىف ةايحلا قئاقح نع لماكلا لوهذلا وهف ىناثلا امأ

 ةلثمم ءةينادوسلا ةيسايسلا ةبخنلا تدارأ ىتلا دنهلا ىه لودلا هذه جذامن نم ةدحاوو

 رمتؤملا بزح هدوقي ناك ىذلا ىنطولا لاضنلا ىف اهرثأ ءافتقا ,نيجيرخلا رمتؤم ىف
 .مسالا الإ ىدنهلا رمتؤملا نم ذخأي مل نيجيرخلا رمتؤم نأ الإ ىدنهلا

 كلت لامشلا ةرظن كلذ ىلإ تفضأ نأ لامشلا ىف ىلهأ نم ئراقلا عجفأ دق ىننأ ديب

 انعقاو هباجن اميكل ناوألا نآ دقو ةيرصنع لالظ نم اضيأ لخت مث بونجلا لهأل
 فيكف الإو ؛ةيملعلا ةيعوضوملاو ةيبدألا ةعاجشلاو ةيركفلا ةنامألا نم ءىشب ىخيراتلا

 وه ال رخآ بزحل ةرهاقلا تاضوافم ىف :لامشلا بازحأ طاقسإ رربن نأ انل نكمي
 فارتعالل اعد هنأ الإ رطقلا ىلامش ىف اشن بزح وه لب ىحيسلملاب وه الو ىبونجلاب

 ءادوسلا ةلتكلا بزح ىلإ انه ريشن .برعلا ريغ نم نادوسلا ماوقأل ةيفاقثلا صئاصخلاب
 نم مغرلا ىلع لامشلا ىف بزحك أشن ىذلاو مهدأ مدآ دمحم روتكدلا همعزتي ناك ىذلا

 لينلا ىداو ةدحوو نييداحتالا رارحألا ىبزح هيونصك ناك ءىبعشلا دنسلا ةيحان نم هنأ

 تاضوافم ىف ةكراشملا بزحلا كلذ ىلع لامشلا بازحأ تركنأ ءدارفأ ةعضب مظتني اًيزح

 عقاولا ديكأت لامشلا بازحأ دنع ىوتسا اذكهو «اًيرصنع» اًيزح هرابتعاي ةرهاقلا

 ةرابعبو «ةيرصنعلا» عم ةيبرعلا ريغ نادوسلا ماوقأل ةيفاقثلا صئاصخلا لوح ىعوضوملا

 ىف ىنثألا ىفاقثلا عقاولا قئاقح نم ةقيقح ىه ىتلا ةجونزلاب فارتعالا نإف ىرخأ

 ةياهن ىف ةسايسلا نأ رابتعاب ءةسايسلا ىلع ساكعنا اهل نوكي نأ نم دبال ىتلاو نادوسلا
 «ةبورع» دض اًيئادع المع تحبصأ ءنئاك وه امك عمتجملا ةرادإو ميظنت ىه رمألا

 اهلظب ىقلت نادوسلا ىف ىفاقثلا ىنثألا عقاولا قئاقح نم ةقيقح اضيأ ىه ىتلاو نادوسلا
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 لامشلا لضأ معزي نأ شحافلا ملظلا نمو .رطقلا لامش ىف ةصاخ تاسايسلا لك ىلع

 - ةينادوسلا ةيصخشلل نوكم ءزجك ةيجنزلا ةيفاقثلا صئاصخلاب فارتعالل ةيعاد لك نأ

 مهدأف ءةراضحو ةفاقثك ةبورعلل ءادع نم اذه هفقوم ىف قلطني  ةيبونلاك اًمامت

 ءهلهأ ناسلب ثدحتو ,برعتسملا لامشلا ىبر ىف عرعرتو شاع ءالثم اذه «ىرصنعلا»

 مهنم نورخآ برط امك .هيدي ىلع لامشلا لهأ نم ريثك ببطتو ؛هتادح راعشأب ىنغتو

 تناك امنإو ريونلا مينارتو اكنيدلا جيزاهأل افازعت  لاحب  ىه نكت مل ىتلا هتافوزعمل
 اضيأ اذه ناكو ء«نارطب ىفطصم تاعئارو ءانبلا رمع دباوأو «حالص ىبأ دراوشل ابيرطت

 نايجنز نايرقبع .ءقيدصلا ىرشع دمحمو .هللا دبع لثم ةيرعتسملا جنزلا هقافر لاح وه

 .لامشلا لهأ ةيهجنع نم ببسب ةرسحلا امهتلتق اذه عمو اًرثنو ارعش ةييرعلا اغاص

 ةيبرعلا ةراضحلا ىلع ءاضقلا وه سيل لامشلا لهأ هاشخي ىذلا نأ ىه رمألا ةقيقح

 تمسفق ىتلا قافرتسالا دهع تاثورومل دادتما ىه ىتلاو ةيفرعلا ةنميهلا ءاهنإ وه ام ردقب

 ؛مهتداس مهل هددحي ىذلا كاذ وه امود «ديبعلا» ناكمو «ديبعو ةداس ىلإ نادوسلا لهأ

 نم ريثك ىف ةدئاس تلاز ام ءاهيلإ انتراشإ ضعبلا بضغي دق ىتلاو ءبونجلل ةرظنلا هذه

 ءءايحتسا نود ءاهنع ربعي ضعبلا لاز امو رارقلا عنص سلاجم ضعب كلذ ىف امب عقاوملا

 ال رجاهملا هذه نوعمستي نيذلا ناك نإ اًرجه قطني هنأ نظي اذاملو :رجاهملاب هوفتي ال هنأكو

 .تارجهملا كرت ىلع ثحلا وأ مولل كلذ ناك .ةدحاو ضيضحت ةملكب اهنولوانتي

 ةيدنهلا ةبرجنلاو ىموقلاراهصنالا

 ىلع ىنطولا لاضنلا تايادب ىف دنهلا رثأ ءافتقال تعس دف ةينادوسلا ةبخنلا نإ انلق

 ال لئابقو اًبوعش مظتنت ةراق رطق اهنع ثدحتن ىتلا دنهلاو .نيجيرخلا رمتؤم دهع

 ىه دنهلا نأ امك :ةضراعتم تانايدب نيدتو ءةرفانتم ىغلب جهلت لب فلآتت الو فراعتت

 نأ انل قحي اذهلو (ةرشابم نيصلا دعب ءىجت) اناكس اهيناثو ةحاسم ةرومعملا راطقأ عباس

 ملاعلا لود نم اهادع نم تالكشم نم ةماسج رثكأو اديقعت دشأ اهتالكشم نأ ضرتفن

 هتفرع ىذلا ىقبطلا توافتلاو ىميلقإلا ضراعتلاو ىنيدلاو ىشألا رفانتلا نأ ام .ثلاثلا
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 بورح ىلإ تداق دق هذه ققشتلا لماوع نأ عمو .ملاعلا لود نم اهاوس هفرعت مل دنهلا

 ةادغ اوفقي مل دنهلا ةداق نأ الإ ءنادوسلا ىف لعف امم رثكأب اهران رامعتسالا ججا ءةكلهم

 :مهتدايق فقت مل امك ؛مذرشت نم هقلخ امو رامعتسالا ىسآم ىلع نوكابتي ءلالقتسالا

 نأكو ىضاملا كلذ ىلإ دنهلا ىسآم لك بسن ديعتل :لالقتسالا نم اًماع نيثالث دعب
 عم نويقطنم مهنأل اذه دنهلا ةداق لعفي مل .ةيرامعتسالا ةرتفلا دنع دمجت دق خيراتلا

 الإو .هبلاثمو هرورش فرعي ناك هدرط ىتح ىناطيربلا رامعتسالا براح ىذلاف «مهسفنأ

 ثيدحلا ىف .رومألا ديلاقم مهيلإ تلآ نأ دعب ءمهتقو دنهلا ةداق قفني مل اذهل هيراح ملف

 ىف اوجهني مل امك .خيراتلا ليلحت باب نم الإ دنهلا فلخت ىف رامعتسالا رود نع روركملا

 ىلع موقي ىذلا جهنلا ىأ .هونادأ ىذلاو ىرامعتسالا جهنلا ةينثألا مهتالكشم عم مهلماعت

 دعب اولاز ام هيركفمو نادوسلا ىسايس رثكأ نإف اذه ةلابق .اهلالغتساو ةقرفلا سيركت

 ىلخادلا قزمتلا تالكشمل اًدحاو اًريسفت نودجيال ىنطولا مكحلا نم اًماع نيثالث نم رثكأ

 نم احبق دشأو ؛ىلزأ ءاطخا بجشمب نوذولي مهنأك «رامعتسا تافلخم» اهنأب لوقلا ريغ
 لماعتلا ىف «دست قرف» ةسايسل ءوجللا فكنتست مل ةبقاعتملا مكحلا ةمظنأ عيمج نأ اذه

 ىف اوحلفأ ام «دنهلا ةساس نأب معزنو «بونجلا ىف ةصاخ ةشمهملا نادوسلا ميواقأ عم

 ىعامتجالا عقاولاب ايعو رثكأ اوناك مهنآل الإ تارثعلا لك مغر مهدالب ةدحو ىلع ظافحلا

 : نأب هلوق حانج ىلع دمحم ميظعلا دنهلا خيش نع ءلاجملا اذه ىف .ىوريو .هتيكيمانيدو

 اذهب حانج دارأ امو (نودوسي مهو قّرفن نحن) وه رمألا عقاو نأل .ئطاخ لثم (دست قّرف)

 ام اًريثك ىتلاو ةيلخادلا مهتامزأ ضعب نع مهسفنأ نيينطولا ةيلوئسم نايبت الإ لوقلا
 لثمبو «ىخيراتلا سحلا اذه لثمب .ءادتبا اهيعناص مه اونوكي نأ نود نورمعتسملا اهلفتسا

 اونكمت امك مهفعض عقاومو مهتوق نطاوم اونيبتي نأ دنهلا ةداق عاطتسا ىتاذلا دقنلا كلذ

 بابسأل اًموتحم ناك رمأ وهو ناتسكاب راطشنا دعب ىتح مهدالب ىف ةدحولا قيقحت نم

 .سودنهلاو نوملسملا اهب لبق

 تفرع تاماعز ىديأ ىلع ةدحوم ةلودك ۱۹٤١ ماع ىف اهلالقتسا ةالغ ءدنهلا تجرخ

 هعرصم ىقل تاماعزلا هذه نم اًدحاو نإ لب ءلمشلا عمجي ام ىلإ قرفي ام ىطختت فيك
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 انطو دنهلا حبصت ىتح مهنطو ىنب ضعب دض مهئاولغ حفكي نأ دارأ هنأل هلهأ دي ىلع

 وأ :نيذوبنملا ىلع سودنهلا ءالعتسا عم ةاواسملا هذهل ناكم الو ؛دونهلا لك هيف ىواستي

 ةيقب ىلع ةنيعم ةيوغل ةعومجم ةرطيس وأ مالسإلا ىلع ةيكودنهلا ةنايدلا ةدايس
 ببسب ءدنهلا ناكس ةيبلغأ نولثمي ةعومجملا كلت لهأ ناك نإو ىتح ءةيوغللا تاعومجملا

 ىسودنهلا ىدناغ امتاهملا سودنهلا نم نوجنشتملا لتق ميظعلا ىقالخألا فقوملا اذه

 ءناجيراهلا مسا نيذوبنملا ىلع قلطأ دق ىدناغ ناكو .نيملسملا ىماحو نيذوبنملا قيدص

 رظني ءرملا داكيو .ميدقلا مهمسا ىف نماكلا لذلل ءاهنإو مهيف سانلل اًبيبحت هللا ءانبأ ىأ

 ءاهنمآ لاجرو اهؤاصلخ اريدنأ حصن دقف ءراظنملا سفن نم ىدناغ اريدنأ عرصم ىلإ

 مهل ةعلق خيسلا هذختا ىذلا راتسيمرأ ىف ىبهذلا دبعملل ىدنهلا شيجلا حايتجا بقع

 خيس ىلإ ىمتنت ىتلا رصانعلا لك صاخلا اهسرح نم ىصقت نأب ء۱۹۸4 ماع ىف

 تضفر .اهيلع اًرطخ اهسرح نيب مههوجو ىف نأ نمألا تالاجر ىأر نم ناكو ؛باجنبلا
 مومعل ةسيئر ىننأب ءاعدالا عيطتسأ فيك» :لوقت ىهو ىأرلا اذهل عايصنالا ىدناغ اريدنأ
 نم ؛هلصأ وأ هنيد ببسب ءرخآ اتطاوم ىصقأ وأ «یدنه نطاوم نم عزفأ تنك نإ دنهلا

 اهتايحب اريدنأ ةيحضت وه ىقطنملاو ىقالخألا فقوملا اذه ةمث ناك «هبيردت هل هلهأ عقوم

 .باجنبلا خيس نم اهسارح نم دحاو دي ىلع دنهلا ةسيدق تتام ذإ
 تاونسلا لالخ امتاهملا هملعم رثأ اريدنأ دلاو ورهن لال رهاوج ىفتقا دقف ىأ ىلعو

 اهمسر ديعيو دنهلا ةطيرخ مسري ىضمو )۱۹٤١ - ٠۹١١( لالقتسالا بقع ىلوألا ةتسلا

 ءمهنايدأ فالتخاو ؛مهتاغل نيابت ىلع دنهلا لهأ نيب قافولاو ىضارتلا ققحت ةروصب

 ميظنت ةنجل تلمكأ امدنع ۱۹١١ ماع ىتح دنهلل ةيرادإلا ةيفارغجلا تاعجارملا ترمتساو

 داحتالل ةعبات ميلاقأ ةتسو ةيالو ةرشع عبرأ ىلإ دنهلا ميسقتب تصوأو اهماهم تايالولا
 ماق .ةفلتخملا ميلاقألا لهأ نيب ةيفاقثلاو ةيقرعلاو ةينيدلا قراوفلا اهميسقت ىف ىعور

 نم ةسمخ لك نأ ؛هريغ لبق فرعي ىذلا لصألا ىكودنه .ورهنل ال رهاوج ميسقتلا اذهب

 ىلإ ءامتنالا ةبسن نأ فرعي امك «سودنهلا ةنايد ىلإ نومتني دنهلا لهأ نم دارفأ ةتس

 دحاو ىخيسو «كودنهلا نم نيعبرأ لكل دحاو ملسم نم رثكأ زواجتت ال ىرخألا نايدألا
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 ضرفيو هلهأ نم ةرهاقلا ةيبلغألا بناج ىلإ ورهن زحني مل اذه عم ؛مهنم نيسمخ لكل
 لهأ نم ةئاملا ىف نيثالث نأ ءرخآ بناج نم ءورهن فرعي امك .اهتنايد دنهلا لهأ ةيقب ىلع

 لثم ةفلتخم ةريغص بسنب ىرخأ تاغل اهيلت هلهأ ةغل .سودنهلا ةغلب نونطري دنهلا
 اهردق ةيلاقتنا ةرتف ديدحت ررق كلذ عمو ءودوروألاو ؛ليماتلاو ءىتاراملاو «ءىلاغنبلا

 ىلع ىقبأ امك دنهلل ةيمسرلا ةغللا ىه ةيسودنهلا ةغللا حبصت نأ لبق اماع نيرشع
 تايالولا لهأ تاغل لظت نأ ىلع ةرتفلا هذه لالخ دنهلا ماوقأ نيب لصاوت ةفلك ةيزيلجنإلا

 .اهلهأ دارأ نإ تايالولا كلت ىف لمع تاغلك

 ىف ةيوفللا تاعومجملا نيب لصفلا ةجيتن ىوغل عارص رجفنا حماستلا اذه لك عم

 ساسأ ىلع تايالولا ضعب ميسقت ديدج نم ديعي نأ ىلع ورهن لمح امم تايالولا ضعب

 انيتشو اهامو تارجق ىتيالو ىلإ ىابموب ةيالو تمسف اذكهو .اهلهأ نيب ةكرتشملا ةفللا

 نيقطانلل حبصأ امك «ىتازاملا ةفلب ىقطانلا ةيناثلاو ةينارجقلاب نيقطانلا ىلوألا مضتل

 دابا رديح اتيالو مهعزوتت تناك نأ دعب شيدارب اردنأ یه مهب ةصاخ ةيالو قوليتلا ناسلب
 .ىداحتالا ارقيدناش ميلقإو اناياراه ةيالو امه ناميلقإ خيسلل اضيأ يشنأو «ساردمو

 ضعب ميسقت ةركفل ءادتبا ةضراعم نم ورهن نع فرع امم مغرلا ىلع اذه ثدح

 لزانت ءاهقزفت نم ةيشخو دنهلا ةدحو ىلع اظافح هنإف ةغللا ساسأ ىلع ةيدنهلا تايالولا

 ' .ةضراعملا كلت نع

 .سودنهلا هلهأ ىلع ضرف هنإ ىتح ورهن تارارق لك ةيقافولا حورلا هذه تداس

 هيف لثمي ال ىذلا تقولا ىف (نيسح ركاذ) ةلودلل سيئرك ملسم بيصتت ؛ةيغاطلا هتدارإب
 نابإ ءاريدنأ هتنبا هب تماق ام سفن وه اذهو دنهلا لهأ نم ةئاملاب ةرشع الإ نوملسملا

 نوكيل دمحأ ىلع نيدلا رخف وه رخآ اًملسم ايسايس تراتخا امدنعو :لوألا اهمكح

 تايلقألا ىلع ةيسودنهلا ةغللاو ةفاقثلا ةنميه ةاعد ىلع اضيأ ورهن ضرفو .دنهلل اًمميتر
 ريبكلا ملاعلا وه لوألا «ملسم امهالكو تايلقألا هذه لهأ نم ةفاقثلاو ةيبرتلل نيريزو

 دقو .ريبك نوي امه روسيفوربلا قالمعلا دنهلا ركفم وه ىناثلاو دازآ مالكلا وبأ انالوم
 ىمالسإلا  ىكودنهلا عارصلا ةرارم قولحلا هيف مقلعت تناك تقو ىف اذه ورهن رارق ءاج
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 زايحنالا كلمي مل دنهلا لكل اًدئاق نوكي نأ هدارأ ىذلا ميعزلا نأ الإ ءلالقتسالا ةيشع

 .(*)ىبسنلا رايعملاب ةقوحسم ةيلقأ ىهو ةملسملا ةيلقألا ءاضرتسا ىلإ دمع لب هلهأ ىلإ

 المح هبزخ لهآ اهيلع لمح ةيناملع ةرظن ةلودلاو نيدلا ةيضقل ورهن ةرظن تلظ اذهل

 سودنهلا ةيبلغأ مكحب ةيكودنه ةلود دنهلا نالعإل لالقتسالا لبق وعدي ناك مهضعب نأل

 روعشلا ةيؤر نع هرصب تشعأ ىتلا ىه كلت ةطرفملا ورهن ةيناملع لعو .اهيف ةيغاطلا

 ىنيدلا حماستلا لك نم مغرلا ىلع سودنهلل نيملسملا ضعب دنع ىنيدلا ىئادعلا

 زيمت ىتلا ةفلتخملا ةينيدلا رعاشملا وحن ةيساسحلا نم مغرلا ىلعو ءىورهنلاو «ىودناغلا

 .(**لرمتؤملا بزح ىف هؤافلخو ورهن اهب

 ادلب فرعن ال اننأل اذه لوقن هئافلخو ورهن دنع ىنيدلا حماستلا نع ثدحتن امدنعو

 عم دنهلا تلماعت امك ةملسملا ريغ هتايلقأ عم لماعت رصاعملا انملاع ىف ادحاو اًيمالسإ

 هذه .ىداعلا نطاوملا ال ةمكاحلا اهتبخنو ةيدنهلا ةلودلا دنهلاب ىنعأو :ةملسملا ةيلقألا

 لوأ حبصي نأل ىدناغ فيجار تعفد ىتلا ىه ةمكاحلا ةبخنلا دنع ةطرفملا ةيساسحلا

 رعاشمل ةياعر «ةيناطيشلا تايآلا» ىدشر ناملس باتك ةرداصمب رمأي ملاعلا ىف مكاح

 قاب ىدنهلا رمتؤملا بزح لظ .ىدشر دض ىنيموخلا مامإلا ىوتف لبق كلذ ناكو ؛نيملسملا

 اوقشنا مث هاير ىف اوعرعرت نيذلا دنهلا ةساس رابك دهعلا كلذ ىلع ىقب امك «هدهع ىلع

 . هلع

 ءانثتساب رخآ ىمالسإ دلب ىأ ناكس ددع نم ربكأ وهو ةمسن نويلم ةئام دنهلا ىف نيملسملا ددع غلبي (*)

 . دنهلا ناكس نم ةئاملاب ةرشع الإ نولثميال كلذ عم مهنأ الإ ناتسكابلاو ايسينودنإ

 ديرت تناك نإ اهنم ةدحاو لك ررقت نأ ىف قحلا ةيدنهلا تايالولا لك تحنم ميسقتلاو لالقتسالا دنع («*)
 ىلإ مامضنالا ىكودنهلا ريمشك مكاح ررق اذه بجومبو .ناتسكابل مامضنالا وأ ىدنهلا داحتالا ىف ءاقبلا
 ةيقابلا ةئاملا ىف نيعبرألا عزوتت نيح ىف نيملسملا نم اوناك هتيالو لهأ نم ةئاملاب نيتس نأ نم مغرلاب دنهلا
 ىذلا تقولا ىف نيملسملا هتوخإ عم بهذي نأ ملسملا دابأ رديح ماظن ررق امك .ةيذوبلاو ةيكودنهلا ناتنايدلا
 دابأ رديح ماظن هيلإ بهذ ام ضفر هنأ الإ ريمشك مكاح رارقل ورهن باجتساو .هتيالو ىف ةيكودنهلا دوست
 بعك ىه ريمشك ةيضق تيقب اذهل . داحتالا ىف ءاقبلاب مهتبلاطمو ميلقإلا كلذ لهأ تارهاظت دعب ةصاخ

 هدوست ىذلا دنهلا ىف ديحولا ميلقإلا ىه ريمشك نأل ةيدنهلا ةراقلا هبش ىف نيمكاحلا لاب قرؤي ىذلا ليخأ
 .ةيالو ربتعت ال  ىدنهلا روتسدلا صنب  ريمشكو ءةملسم ةيبلغأ
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 اتانج اتيراهب بزح اهدوقي ةيكودنهلا ةيلوصألا تاكرحلل ايمانت مويلا دنهلا دهشتو

 زواجت ىنعي امم اهيف سودنهلا ةبلغ مكحب ةيكودنه ةلود دنهلا نم لعجي نأل ىعسي ىذلا

 .ورهنو ىدناغ اهاسرأ ىتلا ةيسايسلا دنهلا ةفاقث لك زواجت لب ىناملعلا ىدنهلا روتسدلا

 ءوانكول نم برقلاب ةريغصلا اهيدويأ ةنيدم ىف ىربابلا دجسملا ةيضق ركذن اذه ىفو
 ىمح ىفف .رشع سداسلا نرقلا ىف هئاشنإ ذنم نيملسملا دنع اًممدقم اناكم لظ ىذلاو

 ةيكودنهلل ىملاعلا سلجملا مايقب ديازتو اًريخأ غبن ىذلا ىكودنهلا ىلوصألا سوهلا

)Vishua Hindu Parishad)هعقوم نم دجسملا ةلازإ :ةرم نم رثكأ .دنهلا ويلوصأ لواح  

 الأ دجسملا ىف ةيسدق عقاوملا رثكأ ىف سودنهلا هلإ مارل اًيكودنه ادبعم هناكم اوميقيل
 كلتل ىدصت نم لوأ نأب ركذت ؛سودنهلا ماكحلا هلعف ىذلا امف .بارحملا عقوم وهو

 ىلوصألا بزحلا ضراع ىذلا غنس باتارب تاناوشيف ىكودنهلا ءارزولا سيئر ناك ءاولغلا
 دنهلا ةفاقث ىلع جورخلا نم الدب هبصنم نم ةلاقتسالا اًرثؤم مكحلل هب ءاج ىذلا

 امل ىأ هتلحنو هتلم لهأ ىلإ غنس زحني مل .ةيموقلا اهتدحو دنهلل تسرأ ىتلا ةيسايسلا

 ءلمشلا عمجت ميق نم روتسدلا كلذ هاسرأ امو دنهلا روتسدل زاحنا امنإو ءلمشلا قرفي

 ىف دجسملا ىلع فنعأ ءادتعا عقو مث نيدلل ىسايسلا لالغتسالا ميرحت كلذ نمو

 ىف نيملسملا بضغراثأ امم (شيدارب اردنأ) ةيالولا ةموكح عم ؤطاوتلاب ۹۹۲ ربمسيد

 لحب ةلودلا سيئر هجو نأ الإ وار اميسران «ةموكحلا سيئر نم ناك امف اهجراخو دنهلا

 اهجورخل ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيسل اهلك ةيالولا عاضخإو اهتموكح درطو ةيالولا ناملرب

 نم دنهلا وملسم دجي مل نإ بجع الف اذهلو .ةيناملعلا ىلع موقي ىذلا دنهلا روتسد ىلع

 لعو ؛ةيكارتشالا بازحألاو رمتؤملا بزح لثم ةيناملعلا بازحألا ريغ هلظب نورذتسي

 ىناملعلا دنهلا ماظنل اوفرتعي نأ دنهلا ىملسمل رصنتلل نيدلا جئاشو مهعفدت نيذلا

 ةالغلا سودنهلا هب لوقي ىذلا لك ذإ رورش نم ةيلوصألا هل دوقت امل اونطفي نأو ليمجلاب

 ام لك ىلع اهتراضحو ةيبلغألا نيد ةدايس .نوملسملا نويلوصألا هب لوقي امع فلتخي ال

 .نطولا ىف اهادع

 وذحي نأ الإ غنس ءارزولا سيئر ىبأو اريدنأ هتفلخو ورهن هفلخ ىذلا ثاريملا وه اذه

 ؛ىدناغ فيجار عم هفالخ دعب رمتؤملا بزح نع هخالسنا نم مغرلا ىلع هيف امهوذح
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 رثكأ ءاتانج اتيراهبلا بزح عم فلاحتلا ىلإ غنسب ىهتنا دق رمألا نأ نم مغرلا ىلعو

 ىف ىضملا نع نثني مل هنإف .ءارزولل اًسيئر مهنوعب حبصأو ءاًبضعت ةيدنهلا بازحأللا
 مهو هيلع نيددشتملا هئافلح ةرئاث راثأ امم رمتؤملا بزح ىف نيحلاصلا هيفلس ةسايس

 اذه ی لا رت نأ ته ا عو ةيموكعلا :ةسانر نم ةلاقتحنالا اا اخ

 وه نيأف ءارمألا وأ توبجارلا ةفئاط «ىعامتجالا مرهلا ةمق لتحت ىتلا ةفئاطلا ىلإ ىمتني

 .؟اندالب ىف عارصلا اذه لثم نم نادوسلا توبجار عفوم

 ديشرلا ريغ زايحنالا نع ىماستلا اذهبو «مهدالب ىف ةايحلا قئاقحب ىعولا اذهب
 تداق «نيدعبألا لبق نييرقألا ةهباجم ىف ةعاجشلا هذهبو ءزييمتلاو ةقرفتلا ةاعدل

 اًعيات فلخلا نم اًدبأ دوقي ال قحلا دئاقلاف :ةدحولا قيرط ىلع اهلهأ ةيدنهلا تاماعزلا

 ىلع دنهلا ىف ةيسار ةيطارقميدلا ءاقب نإف اذهل .ءامهدلا ماهوأ وأ ةالغلا رعاشمل الولذ

 اهتادحو اهتاعد نأ الإ ققحتيل ناك ام اهيف ةرازولا ءاسؤر نم نينثا عرصم نم مغرلا

 ىتح هتاياهن ىصقأ ىلإ ةيطارقميدلل ىلخادلا قطنملا عم ىضملا ىلع دادعتسا ىلع اوناك

 ىتلا ةريخألا تاباختنالا ريشتو .ةايحلا هلب «بصنملاب ةيحضتلا وه كلذ نمث ناك نإو

 نويلم فصن ىف تاباختنالا كلت ىف اوكراش دق بخان نويلم ۲۸۰ نأب مدلاب تحشوت

 ىلإ نيبخانلا نم ٠١“ زاحنا ذإ ةالفلل ةعفصب تاباختنالا كلت تهتناو «عارتقا زكرم

 نمو ؟نادوسلا ورهن وه مهفلا اذهب ءنمف ءرمتؤملا بزح اهسأر ىلعو «ةيناملعلا بازحألا

 .؟هغنس وه نمو ؟اريدنأ یه

 ىرهظملا قاقولاو نادوسلا لالقتسا

 هل ددح ىذلاو نادوسلا لالقتسا ىلإ دنسلاو دنهلا ضرأ ىف ةحايسلا كلت دعب دوعن

 ىف نادوسلا ةساس قفتا .1901 ماع رياني علطم ىف كلذ ناكو نيعملا مويلاب فرعي ام

 مكحلا روتسد ىنبت وه اهلوأ ةيساسأ اياضق عضب ىلع خويشلا سلجم ةعاقب مهعامتجا
 نأ وه اهيناثو ءاهيلإ انرشأ هيلع تاليدعتلا ءارجإ دعب لقتسملا نادوسلل روتسدك ىتاذلا
 روتسد عضو دنع نشيردفلا ىف بونجلا لهأ بلطم رابتعالا ىف لامشلا بازحأ ذخأت
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 ىف عيمجلا كراشي ىتح بازحألا لك مضت ةيموق ةموكح نيوكت وه اهثلاثو :نادوسلل مئاد

 ةيسيسأت ةيعمج ءاشنإ وه اهعبارو :لالقتسالاب اهدهع علطم ىف دالبلا ىطخ ةدايق
 مكاحلا لحم لحي ةدايسلل سلجم نيوكت وه اهسماخو ءروتسدلا عضوب اهيلإ دهعي ةبختنم

 ةيمهأ اوكردأ نيذلا نأ ىف ءرملا كشي ال ةريخألا ةطقنلا هذه لوحو .ةلودلل سأرك ماعلا

 ضرتفي لالقتسالا دنع دالبلا دوقيس ىذلا ءارزولا سلجم ىأ ىذيفنتلا زاهجلا ةيموق

 ولعت ىتلا ةينطولا ةدايسلا زمر .ةدايسلا سلجم ةيموق ةرورضل اكاردإ رثكأ اونوكي نأ مهيف
 .ةيميلقإلاو ةيبزحلا ىلع

 ىوقلا لك اهيف تكراش ةينطو ةرهاظت ىف لالقتسالا نالعإ مث قافولا اذه بجومب

 بئان هب مدقت رارق عورشم ىف لالقتسالا نالعإ ءاج ذإ لامشلاو بونجلا نم ةيسايسلا
 رواشم ىداحتالا ىنطولا بزحلا بئان هانثو (الاين ةراقب) ةكبد نمحرلا دبع ةمألا بزح
 ىيحم بئانلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا مايق حارتقاب مدقتو (برغ دماح راد) لهس ةعمج
 حارتقا امأ .(قرش لابجلا) ردس وبأ دامح بئانلا هانثو (بونج ىلفت) دمحم جاحلا نيدلا

 هانثو (ةيريذبلا راد) نيدلا ىكاذ نيسح ىنغريم ةمألا بزح بئان هانبت دقف نشيردفلا

 ىف ةدايسلا سلجم نيوكت حارتقا ءاج نيح ىف (ىاي) ىكول نيماجنب ىبونجلا بئانلا

 برغ) لاولام اوشج لبئانلا هانثو (تيلاسم راد) ليربج نيسح بئانلا مدقت رارق عورشم
 رولا

 رصانع ضعبو ةصاخ هئانف روذب هايانث ىف لمحي ناك عئارلا ىنطولا قافولا اذه

 رمأب قلعتي ميف كلذ ناك ءدج ذخآم اهمازتلا ذخأت ءودبي اميف ءنكت مل قافتالا
 ام كلذ لاثم .ةدايسلا سلجمو ءارزولا سلجم ىوتسم ىلع مكحلا ةيموق وأ نشيردفلا
 تاعامتجالا ةدعاق ىف راد ىذلا راوحلا نوضغ ىفف ؛ةدايسلا سلجم نيوكت لوح ىرج

 نيوضعلا نم ىسامخلا ةدايسلا سلجم نيوكت ليلخ هللا دبع حرتقا خويشلا سلجمب
 هنهذ ناكو) ةمألا بزحل لثمم امهيلإ مضي نأ ىلع ماعلا مكاحلا ةنجل ىف نيينادوسلا
 ةنجل تناكو .امهيلع قفتي نيلقتسم نيوضع بناجب (دمحأ ميهاربإ حيشرت ىلإ افرصنم
 ثمس ىتفارق سنروف ريسلا مه ءاضعأ ةسمخ نم نوكتت كاذموي ماعلا مكاحلا
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 ىريدردلاو (ىناتسكاب) نيدلا ءايض نايم (ىرصم) ىربص راقفلا وذ نيسح (یناطیرب)

 ناكم هوريأ وسرم لح دقو .نييبونجلا نم وريأ ويسرس مث نييداحتالا لثمم نامثع دمحم

 بقع ناملربلا ىف ةيبلغألا بزح هبضنم نع هعلخ ىذلا (ةمألا بزح لثمم) دمحأ ميهاربإ
 .ثادحألا كلت نع هتيلوئسم ىلع ةمألا بزحل اًياقع ١500 سرام لوأ ثادحأ

 وه ىنغريم نأ ىلإ ريشنو .ةزمح ىنغريم ليلخ هللا دبع هب مدقت ىذلا حارتقالا ديأ

 دنع هتنجلو ماعلا مكاحلا لحم لحيل ةدايسلل سلجم مايقل ةوعدلاب رداب ىسايس لوأ
 حارتقال اسامح بازحألا رثكأ نأ نوركاذلا ركذي نأ دب ال امكواه تربور ريسلا ةلاقتسا

 ةيجراخلا ةرازو قئاثو لوقتو ءرامعتسالل ةيداعملا ةهبجلا ىه تناك مكاحلا بصنم ءاغلإ

 دلب نم نادوسلل ماع مكاح نييعت هتلاقتسا دنع حرتقا دق تربور ريسلا نإ ةيناطيربلا

 نأ الإ فارطألا لك اهنع ىضرت ةروصب ريصملا ريرقت تاءارجإ ىلع فرشي ىتح دياحم
 ريسلا وه رخآ ىناطيرب حيشرت ىلع ترصأ ىتلا لوهتياوه رئاودل قري مل ىأرلا اذه
 .(*)نادوسلل ىناطيرب ماع مكاح رخآ مله سكون

 نأ خويشلا سلجمب تاعامتجالا ةعاق ىف مدتحملا شاقنلا ىرجم نم اًحضاو ناك

 عم ةدايسلا سلجم نيوكت لوح ليلخ هللا دبع اهحرط ىتلا ةركفلاب اًبيحرت كانه
 موقي نأب ىتفملا ميهاربإ حارتقا كلذ نمو ءرهوجلا نم رثكأ لكشلا تلوانت تاليدعت

 رهاطلا نسح حارتقاو «نيلقتسملا نيوضعلا رايتخاب ناينادوسلا ماعلا مكاحلا ةنجل اوضع

 وأ ءريخ دمحأ مسا ديدحتلا هجو ىلع قورز دروأ دقو ءنيلقتسملا ضعب حيشرتب قورز

 نيرخآلا نيوضعلا رايتخا رمأ نيديسلل كرتي نأب نمحرلا دبع ىلع خيشلا حارتقا

 ىف نيديسلاب جزلا مدع ىلإ اًيعاد ديسلا نيمأ روتكدلا هيلع ضرتعا ىأر وهو نييفاضإلا
 .اهنع نيديعب اناك امهنأكو ءةسايسلا

 ىتلا ةيموقلا ةموكحلا ليكشت دنع ىعاري نأ ليلخ هللا دبع حرتقا رخآ بناج نمو

 رابتعا عم ءارزولا سلجم لخاد ةقاطم ةيبلغأ بزح ىأل نوكت ال نأ بازحألا اهيلع تقفت

 . ۴0/371/108378 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةركذم («)
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 ءارزولا نم اذدع سلجملا ىف هل نوكي نأب ىضقي ىذلاو ىداحتالا بزحلل ىناملربلا نزولا

 حارتقالا اذه ىنث .ةديدجلا ةموكحلل اًسيئر ىرهزألا ءاقب حرتقا امك ءهادع نمع ربكأ

 ىلع ديحولا ضارتعالا نأ الإ قورز رهاطلا نسح ذاتسألاو نمحرلادبع ىلع خيشلا

 رون دمحم نم ضارتعالا ءاج نيرضاحلا لك نم ىرهزألل برقأ ناك نمم ءاج حارتقالا

 ىهو رصم عم ةدحولا ىف تباثلا هفقوم عمو هسفن عم اًيقطنم نيدلا رون ناكو ءنيدلا

 ىأر بسحو .ىبعشلا ضيوفتلا ىلع ىداحتالا ىنطولا بزحلا هبجومب لصح ىذلا راعشلا

 مث نمو مكحلل مهتيلهأ اودقف راعشلا كلذل اوركنت نيذلا بزحلا ىف هقافر نإف نيدلا رون

 لب ىقطنملا ريربتلا اذهب فتكي مل نيدلا رون نأ ديب ءىرهزألا ةسائر ىلع هضارتعا ءاج

 رون ضرتعاو .اهيلع انالمح لمح امنإو مكحلا ةيموقب اهساسأ نمؤي ال ىرهزأ نأب فاضأ

 امهيلك نأل ةدايسلا سلجم ىف ماعلا مكاحلا ةنجل ىوضع رارمتسا ىلع اضيأ نيدلا

 وريا ويسرسو نامثع دمحم ىريدردلا امه ناروكذملا ناوضعلاو ء«هريدقت ىف «ىلاصفنا»

 رصم ىف جامدنالا ةاعد نم نادوسلا لهأ لك نوكي نأ ءنيدلا رون دنع ءضرتفملا نأكو

 .(*)ویسرس وه مهنم دحاولا مسا ناك نإو ىتح

 تاءارجإ لمكي اميكل ديدج نم عمتجيل لالقتسالا نالعإ ةرهاظت دعب ناملربلا ضفنا
 نييداعلا باونلل كرتي مل ءمكاحلا بزحلا نأ ديب ؛ةدايسلا سلجم مايف نالعإب لالقتسالا

 نالعإ وهو الأ ةماسج هقوفي ام حارتقا مهتيلوت مغر .ةرملا هذه حيشرتلا حارتقا ىلوت

 موي ىفف «سلجملا ميعزل ةدايسلا سلجم نيوكت حارتقا رمأ لاكيإ رثأ لب .هسفن لالقتسالا

 ميعز قورز كرابم فقو 1401 ماع ربمسيد نم نيرشعلاو سداسلا قفاوملا نينثالا
 اهل قعص ةروصب ةدايسلا سلجمل ةموكحلا ىحشرم ناملربلا ءاضعأ ىلع نلعيل سلجملا
 ءىبرغملا حاتفلا دبع «سي دمحم دمحأ «حلاص دمحم دمحأ :حيشرت قورز نلعأ :عيمجلا

 بناجلا اهر: الاف فورا ق. سلخللا ةيويطفل وردآ ويمرتسو ناق دمحم نريدردلا

 مهترطضا اًريخأو ةنكمملا قرطلا لكب فالخلا لحي نأ لواح (ةموكحلا) سلجملا نم

 .موطرخلا ١5106 لالقتسالاو ءالجلا :ريشب رماع. فصمحم عجار عامتجالا كلذ یف راد أم لوح (ع)

193 



 هذهب اومدقتي نأ ىلإ ىطارقميدلا نادوسلا روطت ريخأت مدعو ايلعلا ةحلصملا تارابتعا

 ىقافولا حورلل هتافاجمل ةضراعملا ىلع ةقعاصلا عقو نالعإلا كلذل ناك .«تاحيشرتلا

 سسأ لوح بازحألا نيب ىئدبملا قافتاللو خويشلا سلجم ةعاق عامتجا تداس ىتلا

 تحشر ىتلا ءامسألا نأ ىف ةيرم الو .ءامسألا نع رظنلا فرصب ةدايسلا سلجمل رايتخالا

 :ةيضقلا ىه نكت مل هذه نأ الإ ةبيرب دحأ مهيمري ال موقلا تارس نم الاجر تمض

 دبع ةمألا بزح ماع نيمأ ىربنا اذهل «ءىساسأ رمأ ىلع ىنطولا قافولا قرخ ىف ةيضقلا
 اًماهتا هبسح ام ىلع درلل امنإو نيحشرملا نم دحاو ىأ مسا ىلع ضارتعالل ال ليلخ هللا

 رمألا اهب طينا ىتلا ةنجللا لخاد لمعلا نأ افيضم لالقتسالا قيوعتب هبزح وحن اًريطخ
 لك ىضري ام ىلإ لوصولا اًمود لواحت ةنجللا تناكو اياضقلا لك ىف عامجإلاب متي ناك
 .فارطألا

 ىتح اشي ملو ءلاقملا ىف اًريثك دصتقي لجر وهف ليلخ هللا دبع فقو دحلا اذه دنع

 ىذلا غلابلا هملأ نم مغرلا ىلع ةدايسلا سلجم ىف ةمألا بزح لثمم لافغإ ىلإ ةراشإلا

 ىف زح ام رثكأ «ناملربلا ىف ةينالع هب حصفأ امم رثكأ هبحصل هددري ناك اميف ىلجت

 هلادبتساو ةدايسلا سلجم نم دمحأ ميهاربإ ءاصقا وه ناك ليلخ هيب هللا دبع سفن

 ري ملو .ميهاربإل اذيملت ناك (نسي دمحم دمحأ) ىداحتالا ىنطولا بزحلا نم حشرمب
 تاجرد ىندأل مادعنا هيف لب بسخف ةمألا بزحب افاحجأ رارقلا كلذ ىف ليلخ هللا دبع

 هباحص نع ىلختلا 1147 ماع ىف رثآو نيجيرخلا رمتؤمل اًسيئر ناك ىذلا لجرلل ءافولا
 ىضاقلا زمتؤملا رارقل اًمارتحا نادوسلا لامشل ىراشتسالا سلجملا ىف كارتشالا هضفرب

 ءاثأ ىراشتسالا سلجملا ىف كارتشالا نع هعافد نم مغرلا ىلع سلجملا ةعطاقمب

 ىقوش ىلع دمحم هلعف ام كاذموي دمحأ ميهاربإ لعفي مل ءرمتؤملا ىف عوضوملا ةشقانم

 ةكراشملاب هل ماعلا مكاحلا ةوعد لبقيل رمتؤملل ةينيتسلا ةنجللا ةيوضع نم لاقتسا ىذلا

 دجاملا دبع رخآلا ةنجللا وضع هقيدص هلعف ام لعفي مل امك ءىراشتسالا سلجملا ىف

 اهرارق اًمهتم ةينيتسلا ةنجللا نم ةلاقتسالا ىلإ اهب فرع «ةيلبنح» هتداق ىذلا دمحأ

 سلجملا ىف ةكراشملا نع ماعلا مكاحلل هيف رذتعا ىذلا تقولا سفن ىف جوضنلا مدعب
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 ةدايسلا سلجم لوح مكاحلا بزحلا هررق امل «هيبلا» ناكتسا دقف ىأ ىلعو .ىراشتسالا

 مل ىذلا لالقتسالا نالعإ ةقاعإ ىلع لمعلا هماهتاب زازتبالل ةسيرف هيزح عفوي ال ىتح

 .مايأ ةعضب ريغ هنالعإل قبتي

 لثمم لاح امف نيميلا ةناخ ىف نوفنصملا هفنصي ىذلا بزحلا فقوم وه اذه ناك

 وأ رامعتسالل ةضراعملا ةهبجلا بئان قورز رهاطلا نسح فقو ؟ناملربلا كلذ ىف راسيلا

 هذه نإ» حرتقملا ةدايسلا سلجم لوح دحاولا فرحلاب لوقيل ىعويشلا بزحلا ىرحلاب

 نإ لب ةصلخملا ةينطولا رصانعلا اهنع تدعبأو ةبيرغ فورظ ىف اهرايتخا مت دف ةنجللا

 رثكأ نم اهنأ نم مغرلا ىلع «ءامسألا هذه شاقن ىف كرشت مل رامعتسالل ةيداعملا ةهبجلا

 حاتفلا دبع امه امهيلع قفاوأ ال نامسا كانهو ءماعلا مكاحلا بصنم ءاغلإل نيلضانملا

 اذهب .«مهخيرأت وه بصانملا رطخأ ىف سانلا عضي ىذلا نأل سي دمحم دمحأو «ىيرغملا

 نم ىدايف وضعب ادح امم ديدجلا ةدايسلا سلجم راسيلا لثمم لبقتسا لالهتسالا

 سيئر نم اًبلاط ماظن ةطقن ىف لخدتي نأ بوجحم دمحأ دمحم وه ةمألا بزح ءاضعأ

 مل هللا ضوع ركباب ناملربلا سيئر نأ الإ «عوضوملا نع هجورخ» ل قورز فاقيا ةسلجلا

 بلص ىف لخدي قورز رهاطلا نسح ثيدح نأب ىضق ذإ ىأرلا بوجحملا كراشي

 امهيلع ضرتعا نيذللا نيوضعلا ىمسا لادبتسا حرتقيل هثيدح ىف قورز رمتسا .عوضوملا
 .راتخم دمحأو ءريخ دمحأ ىمساب

 ةيسايسلا انتايح باش ىذلا ققشتلا روذب ىريل ثادحألا هذه لك عجرتسي ذإ ءرملا نإ
 حصفت ام اذه ؛ىخيراتلا رصنلا ال ىنألا ىيزحلا بسكلا ءارو ىعسلل ةجيتن ةيادبلا ذنم

 اهيلع بترتي ام رابتعالا ىف نخأت ال اهنأل ةجذاس ىهو ؛ةجذاسلا ةيبزحلا تارماؤملا هنع

 تلظ ةيسؤملا دهاشملا هذه نأ فيك اضيأ ىريل ءرملا نإ مث «ديعبلا ىدملا ىلع رارضأ نم

 ركذي ئراقلا لعو .لالقتسالا نم نرقلا عبر ىلع ديزي ام دعب ىأ اذه انموي ىتح رركتت

 رخاوأ ىف ةبرجتلا سفن راركت ىدهملا قداصلا ءةمألا بزح ءارزو سيئر داعأ فيك

 ىداحتالا بزحلا دض قداصلا رمآت ىلإ ريشن .عوضوملا سفن لوح تاينينامشلا

 ديسلا دمحأ روتكدلا حيشرت دض ةيناملربلا هاوق ةئبعتب (هل افيلح اًيزح ناكو) ىطارقميدلا
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 سيئر لمح امو .ىرصنلا ىنغريم ذاتسألاب هلدبتسيل ةلودلا سأر سلجم ةيوضعل دمح

 نأل هريدقت الإ ؛ةيادبلا ىف .ىطارقميدلا ىداحتالا بزجلا عم فلاحتلا ىلع ةمألا بزح

 امهيلك رظن ةهجو نم ىموق قافوب الإ متي نأ نكمي ال كلت هفورظ ىف ءنادوسلا مكح

 نأ نكمي «ىموقلا قافولا» نأ نوري ال  مهنم نحنو  نورخآ كانه نإ ذإ قافولا ةيموقل

 ىوقللو ءةيفئاطلا ريغ ةيميلقإلا تاعمجتللو .ةيبعشلا ةكرحلل رابتعا نود لمتكي

 ءارزولا سيئر زجع وه انه انينعي ىذلا رمألاف .ةيمالسإلا ىوقلاو ءةثيدحلا ةيطارقميدلا

 فالتئالا وأ فلاجتلا دعاوق مارتحا اهنمو :ةيقطنملا اهتاياهن ىلإ هماكحأب ىضملا نع

 تخل

 :ىنوزلحلا ىموقلا مكحلل لاقتنالاوروتسدلارارقإ

 مكحلا روتسد نم اعقرم المس ءاج ىذلا ءروتسدلا رارقإ وهو الأ ريخألا رمألا ىقب

 وه دحاو ىرهوج ليدعت عورشملا كلذ ىلع ىرجأ .ركيب ىلناتس ىضاقلا روتسد ؛ىتاذلا
 لئابح» نم ةدحاو اهنأب نوناظلا اهنظ ىتلاو نييبونجلل تعضو ىتلا تانامضلا ءاغلإ
 تاطلس ليوحت لوانتت ىتلا كلت ىه ءاهيلإ انرشأ ءةيلكش تاليدعت بناجب «رامعتسالا
 روتسد ىف درو ىذلا صنلا ءاغلإو ديدجلا ماظنلا ىف ةبسانملا ةزهجألا ىلإ ماعلا مكاحلا

 .(*!مهدعاقت دعب ايلعلا ةمكحملا ةاضق ىلع ةاماحملاب لمعلا مي در ركيب یلناتس

 ريمسيد نم رشع عساتلا ىف ناملربلا ىسلجمل ةكرتشم ةسلج ىف روتسدلا كلذ رقأ

 :قورز رهاطلا نسح توص وه هيلع ارت قلطنا ىذلا ديحولا توصلا ناكو 0

 نيح ةيرولب ةرك ىف لبقتسملا أرقي ناك قورز نأك .هتاراشإ ىف اًيواك «هدقن ىف اًصراق ناكو
 نوردقي هيمدقم نأ هنم مهمي ال بولسأب مت روتسدلا صرع ةقيرط عصو نإ» :لاق

 ىنادوسلا ايلعلا ةمكحملا ىضاق هزابتعاب ىنابتع ذاتسألا ريغ ءةرتفلا كلت ىف :ءاغلإلا كلذ نم دفتسي مل (*)

 نوناقلا ةنهم اكرت دقف نارخآلا نايضاقلا امأ ءةاماحملا مث ةسايسلا ىف طرخنيل ءاضقلا كرت ىذلا ديحولا

 نوناقلا ةنهم تدهش خيرأتلا كلذ ذنمو .نامثع دمحم ىريدردلاو ىطيقنشلا حلاص دمحم امهو الأ اهلك

 مهبصانمل مهكرت لاح ةاماحملا ةنهم ىف اوطرخنا نيذلا ءاضقلا ءاسؤر لب ايلعلا ةمكحملا ةاضق نم ديدعلا

 .جسنلا ديحو لجر وهو تانر ويأ دمحأ دمحم وه دحاو ضاق ءاشتساب ايلعلا
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 نأ نكمي روتسدلا اذه نكلو تقؤم روتسد هنإ لاقي دقو هيلع نومدقم نحن ام ةيلوئسم

 ىقب لب بسحف رمتسي مل روتسدلا كلذ نإ ذإ ةءوبت نم اهل ايو ءسدح نم هلايو .«رمتسي
 :لوقي قورز رمتساو .15/0 ليريا ىتح لامشلا ةساس دنع ةديحولا ةيعجرملا ةطقنلا وه

 درجم رمألا اوبسح امنيح ةئطاخ ةرظن اورظن دق ةفلتؤملا بازحألاو ةموكحلا نإ»

 كانه نأ ىرنو اذه ىف مهعم فلتخن نحنو «ىتاذلا مكحلا روتسد ىلع ةيلكش تاليدعت

 اميعدتو بعشلا اهلجأ نم حفاك ىتلا ىنامألل اًزمر روتسدلا نوكي نأب لوقي رخآ اًقيرط
 الإ ىنادوس ناملرب لوأ ىف راسيلا لثمم قورز ثيدح وه اذه ناك .«اهلان ىتلا بساكملل
 فصولا اذه لثمب 1400 ماع ىف ناملربلا ىف راسيلا لثمم هفصو ىذلا روتسدلا كلذ نأ

 تمهلدا املك نيميلا هب ثبشتيو راسيلا هب رينتسي اًيجذومن اًروتسد ىحضأ دق ىفاجلا
 مكحلا وأ نايحألا ضعب ىف لايخلا رومض الإ اذه ىلع سانلا لمح امو «كلاسملا امهب

 روتسدل بازحألا ةرظن اننودو .ىرخأ نايحأ ىف لعفلا دودر قلطنم نم اياضقلا ىلع
 هل رمأ وهو :لالقتسالا بقع هعضو لمتكا ىذلا ديحولا مئادلا ىنادوسلا روتسدلا :7*

 .تالاقملا هذه نم بسانملا عقوملا ىف دوعن

 ةيعمج موقت نأ ىلع تقؤم روتسدك مكحلا روتسد ىنبت ىلع نذإ ىأرلا عمتجا

 ناكو ؛لبقملا ناملربلل تاباختنالا نوناقو ىئاهنلا روتسدلا رارقإو عضول ةبختنم ةيسيسأت
 هانثو دمحم جاحلا نيدلا ىيحم بئانلا هب مدقت ىذلا ىقافولا حارتفالا ىوتحم وه اذه

 ةيعمجلا هذه مايق ىلع لمعلاب ةردابملا نم الدبو .ناملربلا هرقأو ردس وبأ دامح بئانلا
 ١5051 ماع رياربف نم نيرشعلاو نماثلا ىف اًرارف «ىموقلا» ءارزولا سلجم دصأ ةبختنملا

 قورز كرابم لدعلاو ةيجراخلا ريزو ةساكرب رمألا ىف رواشتلل ةيرازو ةنجل فيلأتب

 ؛قيفوت دامحو ويد ثوبو «ىتفملا ميهاربإو ءدمحأ ميهاربإ :مه ءارزو ةتس ةيوضعو

 روتسدلل ةيموق ةنجل فيلأت اهرودب ةنجللا كلت ترقأ .بابرأ ةدايزو :ةزمح ىنغريمو

 هل ناك امم ةرثعتم تناك ةنجللا كلت ةريسم نأ الإ ناملربلا سيئر هللا ضوع ركباب اهسأري

 هسا ليش ف لا

 روتسدلا عضو ىلع فارشإلا اهل ديرأ ىتلا «ةيموقلا» ةموكحلا كلتل ردقي مل لك ىلعو
 كلن: تا ااف روب اهلخاو ىف: لت تناك نإ محلا هم ىلع الادراج ا شقا
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 نمو .ةرازولا هزواجتت نمو رزوي نم لوح مدتحم عارص لظ ىف ءةيادبلا ذنم ؛ةموكحلا

 دبع غالبإ نع ١501 ريأني نم نيرشعلاو سداسلا ىف «نادوسلا توص» هترشن ام كلذ

 ماعلا نيمألا ىردب ميهاربإ نم ةيطخ ةلاسر ملست هنأب ىرهزألا ءارزولا سيئر ليلخ هللا

 هذه تناكو .ةرازولل بجعلا فسوي خيشلا اهيف حشري ىروهمجلا ىكارتشالا بزحلل

 ,ىودبلا ريخ دمحم نأ ىوعدب بجعلا حيشرت ىلع ىرهزألا ضارتعا ىلع ادر ةلاسرلا

 نأب هفلبأ دق ىكارتشالا ىروهمجلا بزحلا مساب ةقطانلا ةفيحصلا ريرحت سيئر

 رارق ىلع ىرهزألا جتحي نأ اًبيرغ ناكو .حيشرتلا كلذب اهل ملع ال بزحلا كلذ ةيراتركس

 ةدايق ىف ريثكب ميعزلا كلذ نود وه نم اهب ءاج ةياور ىلإ ادنتسم بزح ميعز هردصأ

 ناك دقو ءةيموقلا ةموكحلا دض الياحت ءنيبقارملا نابسح ىف .ناك كلذ لك نأ الإ بزحلا

 عجارتب نبني اًربخ ةفيحصلا تدروأ ددعلا سفن ىفف .اهءارو ام ةمكألا ءارو لعفلاب

 دمحأ نم نوكتت ةطاسولل ةنجل نأ تركذ امك ةيموقلا ةموكحلا ىلع قافتالا نع ىرهزألا

 .لمشلا عمجل ىعسلا تأدب دف سينأ ميهاربإ روتكدلاو هللا ضوع ركبابو ىنابتعلا ىلوتم

 ةفيحصلا اهنأل عئاقولا نم تبثتلل عجرمك «نادوسلا توص» ةفيحصل انرايتخا ءىيجيو

 مكاحلا بزحلا اهيلع زكتري ناك ىتلا ةدعاقلا مهو ةيمتخلا مساب ثدحتت تناك ىتلا

 ق ندا ءاقلا نقع :تزخلا نك علا ةذايق»نأ ىلإ ويقف ردا ولأ فتاك دنا ةفود

 بزحلا ىف «نييداحتالا» لبق نم اعرذ هب قاض امك ىداحتالا ىنطولا بزحلا سيئرب اعرذ

 ذإ ةريصب ةيديلقتلا بازحألا رثكأ اوناك نويداحتالاف ؛ىرخأ بابسأل ىداحتالا ىنطولا

 ال ءالؤه لثمو ةرينتسم ةيجهنم ةيسايسلا مهاطخ تداق امك «كرتشم ركف مهنيب عمج

 قيرط ىف اًمود لضت ركف اهيدهي ال ىتلا ةسايسلا نأل ةيئاغوفلا ةراثإلا ةسايس نوقبطي

 ا

 نم طقف نيموي دعب «نادوسلا توص» تردص امدنع نوريثكلا برغتسي مل اذه لكل

 لالقتسالا نالعإ نم دحاو رهش دعبو .رياني نم نيثالثلاو ىداحلا ىف ىأ خيراتلا كلذ

 ىداحتالا ىنطولا بزحلا نم ةثالثلا ناسرفلاب مهتمس نم ةلاقتسا أبن سانلا ىلع نلعتل
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 لب ددجلا ةثالثلا «ناسرفلا» ةلاقتسا أبن رشنب «نادوسلا توص» فتكت مل .(*)هكاحلا

 ىلع اهلدي نمل ةجاحب نكت مل ةئراقلا ةنيدملا نأ الإ هلئاق نع حصفت مل ارعش هب تقحلأ
 ىف ىئانفلا رعشلا ريمأ حالص وبأ ناك نإف .دئاحولا غوص ديجي ىذلا رعاشلا كلذ

 مل ءاطعملا ليبقلا كلذ نأ الإ (**!بارمعلا نداشب هدئارف نم ةدحاو ىف ىنفت دق نادوسلا

 اودش نيذلا ءاملعلا فرع ؛ةادحلاو ةادشلا ءاذه لبق ءفرع لب بسحف نداوشلا فرعي

 وه ةادحلا ءالؤه ريمأو ؛رعاشلا رعشلا اوأشنأ نيذلا ةادحلاو ءاميظع ودش ملعلا نم

 اًضيأ ناك لب بسحف الحف اًرعاش «فلخ» نكي مل .ركباب هللا فلخ ميظعلا لجرلا

 بتك .ىألملا هتايح ةليط اًراسي وأ انيمي هدصق نع غزي مل بوصلا ميقتسم ايسايس
 .نمحرلا دبع ىلع :مهو ةثالثلا ناسرفلاب ةفيحصلا مهتمس نم ىيحي وهو ؛لوقي «فلخ»

 .ديسلا نيمأو قيفوت دامحو

 اهب داسفلا قاح دقو اهيلإ متمق

 . لمألاو سايلا نيب نايأر سانلاو
 ةمثاج ءاسرخلا ةيزاهتنالاو

 لطخ نمو لتخ نم ناقيرف اهيف

 هبحاصو دامح نانيمألا به

 لجر ىلإ ىمني لجر اهداقو

 اثعينم قحلا توصموقلا عزفأو

 ىلع ريغ توصلا اذه لسري سيلو

 ءهب حصفي نأب ةسايسلا هيلع ىضقت تناك ام رثكأب حصفأ دق رعاشلا نأ ىف كش الو

 ملف لك ىلعو .ماسقنالا كلذل «مكاحلا بزحلا ىعار ءىنغريملا دييأت سانلل نلعأ دقف

 «نورخآ ةثالث ناسرف» مهقبس دقف هيزح لاجر نم ىرهزألا ىلع جرخ نم لوأ وه ثولاثلا اذه نكي مل (*)

 هللا فلخو ءةزمح ىنغريم :مه بزحلا نم مهئاصقإب ىرهزألا ىضق اذهلو ىرهزألل صيفغتت ردصم اوناك
 .لالقتسالا رجف غوزب لبق كلذ ناكو «ىلج دمحأو .دلاخ

 .ىلامشلا نادوسلا لئابق ىدحإ («4)
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 هل اًسيئر نمحرلا دبع ىلع خيشلا حبصأ ايزح «ةثالثلا ناسرفلا» أشنأ ىتح مايأ ضمت
 انيمأ ديسلا نيمأو اًماع ائيمأ نيدلا رون دمحم هيف حبصأ امك اًماع اًبقارم قيفوت دامحو

 : ةودقيملل

 نأ اهل نكمي ال تافالخلا هذه لثم اهسرتفت «ةيموق» ةموكح ةيأ نأ هيف بير ال امم

 ىنطولا بزحلا ىف سمألا قافر فلاحت ىتح رهشأ ةعضب ضمت ملف اذلو ءاليوط ىقبت
 حارتقا ىف ىرهزألا ىلع ةقثلاب عارتقالل ةمألا بزح ىف سمألا نوصخ عم.ىداحتالا

 -دق «ىرهزألا» نأب هعلطم ىف اًركاذ دومحم هللا ةمحر كلملا ةمألا بزح بئان هب ميدقت

 دلب ىأ ىف ةموكحلا طاقسإل اهنم دحاو ىأ ىفكي ىتلا ىربكلا ءاطخألا نم ةلسلس بكترا
 .(*!!ىطارقميد

 هبقعيل ءملعلل هعفر نم رهش ةعضبو رهش دعب ىرهزألا مكح ةياهن نادوسلا دهش اذكه
 ةمألا بزح نيب فلاحتلاف .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش الإ مهنيب عمجت ال لاجر نيب فالتتا

 ىداحتالا ىنطولا بزحلا لاجر نيب نم لالقتسالل اهعوزنب تفرع ىتلا رصانعلا نيوبو
 فلاحت نأ امك اًمامت «بارغتسالا ريثيل ناك ام ىضرملا دمحأ دمحمو :قورز كرابم لثم

 قيرط ةقفر ىرهزألل مهتقفر تناك ىذلا ىداحتالا ىنطولا بزحلا تالاجر عم ةمألا بزح

 دمحم خيشلاو دلاخ هللا فلخو نامثع دمحم ىريدردلاو :ةزمح ىنغريم لثم رباع

 نيدلا رون دمحمو ةمألا بزح نيب فلاحتلا امأ :ةشهدلا ريثيل ناك ام «بايد نسحلا

 ةوعدلا ءاول لماح نمحرلا دبع ىلع خيشلا عم وأ رصم عم ىروفلا جامدنالا ةيعاد

 نم صلختلا ىف لاجرلا ءالؤه ةبغر الإ هرسفي ال باجع رمأ وهف نادوسلا ىف ةيرصانلا
 اهل بتكي نل ىهاولا طيخلا اذه لثم اهلهأ نيب طيري ةموكح نأ ىهدبلا نمو :ىرهزألا

 اعم هبرد قافرو ىرهزألا موصخ تلمح ىتلا بابسألا ةهاجو نم مغرلا ىلع اليوط ءاقبلا
 .هيلع ضاضقنالا ىلع

 ةيمتخلا لاح ناسل «نادوسلا» توص دنع ةتامش ردصم اًثوص 4۳١ ىلإ ٠١ ةيبغاب ىرهزألا طوقس ناك (»)
 :رعاشلا لوقب ٠٠٠١/٤/٠١ كاذموي اهردص تلح ىتلا

 هعلخي مكحلا سوسي ال نم كاذك هتسايس نسحت ملف امكح تيطعأ

200 



 ةيموقلا ةنجللا ىرت ال نأب لامشلا ىف ةسايسلا لهأ نيب تاعارصلا هذه تضق

 ليلخ هللا دبع ىلوت ىتلاو ةديدجلا ةيفالتتالا ةموكحلا دهع ىف الإ زونلا روتسدلل'
 انرشأ امكو .ةيموقلا ىرهزألا ةموكح ىف عافدلا ريزو بصنم لغش نأ دعب نم اهتسائر

 ديدجلا لدعلا ريزو حبصأ امك هللا ضوع ركبابل ةنجللا كلت ةسائر.تدهع دقف لبق نم

 ميظنتل ةنجل بايرأ ةدايز ىقتنا ةنجللا ةيراتركسل هرايتخا لاحو .اهل اًريِقركس بابرأ ةدايز
 .ةكيبش ىكمو ليعامسإ دمحأ ىريدردلا ةذتاسألا تمض ةنجللا ءاضعأ نيب نم لمعلا

 زجي مل رارقلا كلذ نأ الإ ىلفنرق ليمإو ءريخ دمحأو «ليعامسإ نيدباعو «سابع ىكمو

 نيضرتعم ةيموقلا ةنجللا ءاضعأ نم ناوضع هل ىدصت ذإ ريزولا اهنظ ىتلا ةلوهسلاب

 اوناك مهراتخا نم بلغأ نأب ريزولا ماهتا ىلإ ابهذ لب كلت رييستلا ةنجل نيوكت أدبم ىلع
 امه نادناعملا ناوضعلا ناذه ناك ءغارفلا تقو مهعم ىجزي نيذلا هقافر وأ هئاقدصأ نم
 دمحأ ليقع روتكدلا i لدعلا ريزو بزحل ماعلا نيمألا دعاسم نيمألا ميحرلا دبع

 وه ةنجللا نيوكت ىف رظنلا تفلي ام لوأ نأ الإ ماهتالا كلذ رمأ نم ناك امهمو .ليقع

 .بونجلا مهيف نمب ةيئانلا موختلا لهأ ةبيغ یلاتلابو اهنيوكت ىف ىلينلا لامشلا لهأ ةبلغ

 لامشلا لهأ مومهو ..روتسدلا

 اهب تبهذ دق ةنجللا لمعل ةيساسألا تاهجوملا نأ ول انلغشيل رييستلا ةنجل رمأ ناك ام

 رارقتس را كانه نوكي نل ىتلاو ةينطولا ةدحولا ددهت ىتلا اياضقلا رطخأ ةجلاعم وحن

 بونجلا لهأ ةقفاومل نمثك ؛لامشلا بازحأ دهفت انه ركذنو .اهنودب تباث مكح وأ ىساين

 دنع «نشيردفلا لوح بونجلا لهأ بلاطمل رابتعالا نيعب رظنلاب» لالقتسالا نالعإ لع
 ةدنجأ سأر ىلع رمألا كلذ عضو وه ءرملا هعقوتي ناك ىذلاو .مئادلا روتسدلا عبطو

 ةيموقلا ةنجللا نيب ىمسر عامتجا لوأ مت .لاحلا وه اذه نكي ملو ؛ةيموقلا ةنجللا
 ء١۱۹0 ربمتبس ۲۲ تبسلا ءاسم ناربلا رادب ميقأ یاش لفح ىف ةديدجلا ةيموكحلاو

 الإ ةروظقللاب اهم تيضوو ةدجالاب( ليلعب هللاا قيعجلا ءارؤولا:نميكر ةف بحر
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا ةطساوب هرارقإل !ًديهمت» نادوسلا ةيروهمج روتسد ةدوسم عضو ىهو
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 لدعلا ريزو ءارزولا سيئر بقعأو «ىخيراتلا ناملربلا رارقل اقفو بعشلا اهبختني ىتلا
 اهيلإ هجتي نأ بجي ةيساسأ تاعوضوم هبسح ام ددحيل بابرأ ةدايز ةنجللا ريتركسو
 :ىف تصخلت ,ةنجللا ثحب

 امك اًيناملرب وأ اكيرمأ ىف لاحلا وه امك اًيسائر ماظنلا نوكي له هعونو مكحلا لكش -

 . اسنرف ىف لاحلا وه

 ذخأو انديلاقتو انتاداع عم ىشمتتو ةيلحملا انفورظ مئالت ىتلا ئدابملا ىف بيقنتلا»

 سلجم ءاقب مدعو ءاقب ىف رظنلا كلذ ىف امب ممآلا براجت نم اًمفان هارت ام
 .«خويشلا

 .«نيناوقلا ةيعجر مدع أدبمو ءءاضقلا لالقتسا أدبمو نيناوقلا ىلع روتسدلا ةدايس» -

 .«ةتايجاوو درفلا قوقح»

 عانص نم داري ىتلا تايولوألا لثمت ىتلا ةيسايسلا «ةدنجألا» هذه أرقي ىذلا نإ

 روتسدلا ةيضق نم لعجت نأ تداك روتسدلا كلذل ةرظنلا نأب سحي اهب مامتهالا روتسدلا

 نع اوزجع دق نادوسلا لهأ ناك نإف .مهتايدتنم ىف نيينوناقلا تارظانمب هبشأ اًئيش
 نأل وأ مهعبطب ةفلخ موق مهنأل يجي مل اذه نإف مهتايح مظني روتسد ىلع قافولا

 ةرادإلا جهانمو مكحلا تايلآ لوح مهمصاختل رسعت دق ءاوس ةملك ىلع مهنيب حالطصالا

 وه لاز امو ناك نادوسلا لهأ نيب فالخلا رهوج ةيروتسدلا تاسسؤملا ةلكيهو

 اهرابتعاب ةينطولا تاموقم تايساسألا هذه سأر ىلعو .ءىش لك أدتبم ىهو تايساسألا

 ىيرعلاو ىبونلا نيبو ءىحيسملاو ملسملا نيبو ؛ىبؤنجلاو ىلامشلا نيب عمجت ىتلا ةطبارلا

 ىه مأ ؟ىنطولا جيسنلا اذه ىف انم ىبرعلا ريغ قح طقسن ىتح ةبورعلا ىهأ ..ىجنزلاو

 ىه مأ ؟ةبراع ايرع اميرو ءةيرعتسم ابرع مهسفنأ نوبسحي نم هنم جرخن ىتح ةجونزلا

 وأ ادهاعم فينحلا اننيدب نمؤي ال هذه مالسإلا راد ىف نطاوم لك نم لعجن ىتح مالسإلا
 هذه لثم ؟ةطبارلا هذه امو ؟ءىشلا اذه امف كلذك ناك نإو ءرخآ ءىش ىه مأ ؟اًيمذ

 ماظن نوكي له وه هيلإ تهجو ام لوأ ناك روتسدلل ةيموق ةنجل اهنع بيجت نل ةلئسألا
 .؟لازي مأ خويشلا سلجم ىقبي له وأ ؟اسنرفك اًيناملرب مأ اكيرمأك اًيسائر مكحلا
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 اماع نيثالثو ةسمخ ىضم دعب مويلا كلذ ثادحأ عجرتسن نحنو بجعلا دشأ بجعن

 رارقتسال ليبس ال ىتلا اياضقلا هذهل لامشلا ىف مكحلا لهأ لافغإ نم لالقتسالا نم
 ىه تسيلو سمألا نكت مل ءالثم نشيردقلا ةيضقف .اهمسح نود ميلس مكحو ىسايس
 دلب ىف ةينطو ةدحو ةيضق ىه ام ردقب فارطألاو زكرملا نيب تاطلس عيزوت ةيضق مويلا

 هذه تاموقمل فيرعت دعب نم مث ىغللاو قارعألا عونتتو نايدألا هيف ددعتت ىئاسفيسف
 ام ىلع اًعيمج مهنيب ىعوط قافتا هعبتيو نادوسلا لهأ هيلع عمجي ةينطولا ةدحولا
 .(*)كرتشم نطول ءالولاب نيدت ةدحاو ةمأ مهنم لعجيو مهدجوي

 نكي مل روتسدلا ةنجلل ةيساسألا تاهيجوتلا ىف نشيردفلا ةيضق لافغإ نإف اذهل
 ىشألا هيقشب .ىبونجلا عقاولل لامشلا لهأ ةرظنل اًيعيبط اًدادتما ناك امنإو اًيوفع اًفيش

 ريثكلا نع كاذموي ةفاحصلا تالاقمو نامئربلا تاعامتجا رضاحم فشكتو .ىنيدلاو

 .نيتيضقلا نيتاه ىلإ ةراشإلا ىلع انلمحي امم معزلا اذه دكؤي ىذلا

 ةسايسلاو ..نيدلا

 نيريثكلا دنع حماستلا نم اًريبك اًردق دهش دق نادوسلا نأب لوقن ةيخيرأتلا ةنامألل

 كلذ ىلجت دقو .لوألا ناملربلا دهع ىف ىنيدلا لكشملا لوانت ىف ةسايسلا تالاجر نم

 اذه نكي مل .ةسايسلا نع نيدلاب ىأنلل ةديدعلا مهتالواحم ىف «ىلجت ام رثكأ حماستلا

 كرابمو ءليلخ هللا دبع لثم ةسايسلا وحن ىناملعلا مههجوتب لوقلا حصي نم فقوم وه

 نم اوردحنا نيذلا خويشلا لاح وه اًضيأ ناك لب قيفوت دامحو ءةزمح ىنغريمو ءقورز

 :ىريغ لثم تتك ىننأل بارتقالا اذه لثم .كاذموي ءرمألا اذه نم برتقا نكأ مل ىننأب انه فرتعأ ىنلع (#*)

 :لوقت ىتلا اهديشانأ انتذتاسأ انملع ىتلا ةينادوسلا ةينطولا لوح ةدئاسلا ميهافملا ةأطو تحت شيعأ

 قيفوت دمحم لثم مهنم ىبونلا ءالؤه ىتذتاسأ نيب ىوتسا دقو :«بحي نيد ريخ اهنيد برعلل اهلصأ ةمأ»
 وأ ديعس دمحم ريشب ذاتسألا لثم ءىش لك نم اًصلاخ اًييرع هسفن اًيساح الإ هلاخأ ال ىذلا كلذ وأ دمحأ

 برعلا دالب ىف مهادع نمم ةبورعلاب قصلأ انلهأ نأ بسحي ناك ىذلا نيمألا ميحرلا دبع «ملعملا» ىذاتسأ

 ««برعلا نول ةرضخلا اننول» :رعاشلا لوق ددريو «ةرضخلا» داوسلا اذه ىمسي ناكو ءمهنول داوس نم مغرلاب
 اذه انذاتسأ ناكو «ىجرزخلا» بقل همسا ىلإ فدرأ رخآ امهل ليمز بهذم ناذاتسألا بهذي ملف ىأ ىلعو

 لحاس ىف ابورويلا ةليبق هب زيمتت تناك نإو جرزخلاو سوألا هفرعت ال رمأ هوجولا خلشو ءهجولا خولشم الجر
 .روركت لاأبج ىف ونربلا ةليبقو اناغ



 ؛ىضرملا دمحأ دمحم خيشلا لثم (ىعرشلا ءاضقلا) ةيمسرلا ةينيدلا ةسسؤملا بلص

 نم نيدلا عوضوم ناك .ىطيقنشلا حلاص دمحم ذاتسألاو :نمحرلا دبع ىلع خيشلاو

 هب مدقت ليجأتلاب حارتقا ىفف ءلالقتسالا بقع نويبونجلا اهراثأ ىتلا تاعوضوملا لئاوأ

 خيشلا ثدحت ء١٥۹٠ رياني نم رشع سداسلا ىف اماسايب هللا دبع سوالسناتس نامربلل

 ثيدحلا ىف ضافأو تايلاسرالا ىلع ىفخلاو رفاسلا موجهلا نع سوالسناتس ىناملربلا

 ىور .اًهقفتم اًسرادو اعراب اًيناملرب سوالسناتس ناكو :نادوسلا ىف ةيحيسملا رود نع

 عبسلا القند تايشربأ خيرات نم افايطأ .ىنمرألا حالص ىبأ نمي القن .ىبونجلا یناطریلا
 ىف ةبونلا ةلود ىف تأدب دق ةينادوسلا ةيحيسملا نأ فاضأ مث ةئامعبرألا ابوس سئانكو

 ةيحيسملا لوح طيلختلا ىف سانلا فرسي ال ىتح رامعتسالا لوخد لبق نادوسلا لامش

 ىتلا ةديدجلا ةيحيسملا نع ثيدحلل لجرلا بهذو .بونجلاب قيصل رمأ اهنأكو ةينادوسلا
 ىف ةيلاسرإلا اهدهاعم ىلوأ تناكو ابابلا نم قيدصتب ۱۸٤١ ماع ىف نادوسلا ىلإ تداع

 ىف سرادملا اوئشنيل «دعب نم نوينوبمكلا ءىجم لبق )١1844( لورب ةسردم ىف بونجلا
 ىنوبمك ةسردم لثم بونجلا ءانبأ لبق لامشلا ءانبأ اهيف ملعتيل ًالامشو اًبونج نادوسلا
 ىقيقحلا وه مهنيد نأ نودقتعي بونجلا ىيحيسم نأب لوقلل ثدحتملا ىضمو .موطرخلاب
 ةديقعلا ةيرح ةلافكو نيتفئاطلا نيب حماستلا نم دب الف اذهلو ءلامشلا ىف لاحلا وه امك

 ًادبم لمشي ديدجلا روتسدلا ناك نإ نع سوالسناتس لءاست نأشلا اذه ىف .ةدابعلاو

 ميركلا نآرقلا ىلإ عمتسن انلز امو انك :الئاق درف لكل اتباث اقح اهرابتعاب ةديقعلا ةيرح
 ىطعي الو تابسانملا لك ىفو ةيمسرلا ةموكحلا تالفح ىفو نامرد مأ ةعاذإ نم ىلتي

 ديشانألا انعامس نع داليملا ديغ موي ىف نيرورسم انك دقلو ,ةدحاو ةصرف نويحيسمملا
 هنأ دقتعأ ىننإو .رركت مل ةبسانملا هذه نكلو ةينادوسلا ةعاذإلا ةطحم نم عاذت ليتارتلاو

 ةيرح لوحو .«ةعاذإلا قيرط نع مهنيد ميلاعت اوقلتي نأ بونجلا ىف نينطاوملا قح نم

 نودوي نيذلا نم بلطي اذاملو ةلوفكم ةيرحلا هذه تناك اذإ امع اًضيأ لءاست ريمضلا

 .ىمسر قيرط نع كلذ اولعفي نأ مهتنايد رييغت

 نأ ىلع ديكأتلا وه اهلوأ ةمهم قئاقح عضب نع ىبونجلا خيشلا ثيدح فشكي
 ةيحيسملا ةبونلا ةكلمم ىف مالسإلا تقبس لب ءنادوسلا خيرات نم ءزج ىه ةيحيسملا
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 ام ردقب خيراتلا ىلع ىنجتلا نم هيف رامعتسالا اهب ءاج ةيحيسملا نأب معزلا نإف اذهلو

 ايناث .طابقألا لثم بونجلا لبق لامشلا ىف نيدلا كلذب نونيدي نينطاومل ةءاسالا نم هيف

 اهباوبأ تحتف اهنإ لب ءنويحيسملا اهيلع ددرتيل أشنت مل ةيحيسملا تايلاسرإلا سرادم نأ

 ةيرحل ىنادوسلا روتسدلا ىف ةراشإلا نأ اشلاث .ننوبمك سرادم لثم نيملسملا ءانبأل

 ىلع ركنت هذه ةموعزملا ةديقعلا ةيرح نأل قافن اهبوشي ةراشإ ريمضلا ةيرحو ةديقعلا

 هيف حيبت ىذلا تقولا ىف اهلعاف بقاعي ةدر كلذ بسحتو هنيد ليدبت ملسملا نطاوملا
 مالسإلا ىف لوخدلا ىلع»ئشولا طقف سيلو «ىحيسملا لمحي نأب ىمالنإلا ريشبتلل
 نم ىعيسلا ريشا ورد رك همك هقرلا تا يفر هللا مق نم ةن كق باختر
 ةيندملا تايرحلا نأ مولعملا نمو .نيملسملا نيب هنع كيهان نادوسلا ىف نيينيداللا

 ةيساسأ اقوقح انل عنطصن نأ اندرأ اذإ الإ ىدرفلا رايخلا ادبم ىلع اهلك موقت ةيساسألا

 قوقح مارتحا نع ثيدحلا نع فكلا نأ انب ردجي ةلاحلا هذه ىفو «انثارت نم ةعبان»

 لقنت ىتلا ريتاسدلا ىف فراعتملا موهفملاب انروتسد ىف اهيلإ ةراشإلا درت ىتلاو نانسنإلا

 اذه نأ الإ هاضترا ىذلا هنيد ىف ىأر نم ءاشي ام ملسملا ىري نأ ىف ةحاشم الو

 هسفن عم انيمأ نوكي ىتح ةّيقطنملا هتاياهن ىلإ ىأرلا كلذ عم ىضمي نأب بلاطم ملسملا
 ريمضلا ةيرحو ةديقعلا ا روتسدلا نامض نع ثيدحلا نع فكلا كلذ نم «هريغ عمو

 كلت ىف اًفورعمو اًحضاو الولدم تاريبعتلا هذهل نإ ذإ ناسنإلا قوقح قيثاوم اهفرعت امك
 ةيرحب نونمؤي مهنأب لوقلاب ةرظنلا هذه باحصأ ىرحأ ام ةلاحلا هذه ىفو .قيثاوملا

 ناب اوهرتغي نأ ىأ ءاتنيد ميلاعتب امازتلا ةاشتسم تالاح ىف الإ ريمضلا ةيرحو ةديقعلا

 نمؤن اننأب لوقن نأ امأ .ةغوارملا نم الدب مالسإلا ىف ةصوقنم ةيرح ريمضلا ةيرح

 ريمشلاو ةديقملا رح امف اب نالا قرح نام ارت: اك دلا ناستالا نحب
 نوناقل اهعوضخ ىوعدب اهاوتحم نم تايرحلا هذه غرفت تاسرامم دعب نم زيجن مث

 ءانأل هسفن ىمسألا نوناقلل ناهتما وه لب :قيلي ال لجد اذهف ىعضولا نوناقلا نم ىمسأ

 اشبشت ملف الإو ىعضولا نوناقلا مامأ ىمسألا نوناقلا روصقب اًينمض فرتعن .كلسملا اذهب
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 هلل نيدلا نأب امود هددرن ىذلا ءادنلا نإف رخآ بناج نمو ؟ىعضولا نوناقلا كلذب ءاظفل

 لهأ ةلود ىه ىتلاو ةلودلا تاسرامم ىف ةيلمعلا هتاساكعنا هل ءادن عيمجلل نطولاو

 ءاضرإل ىعسلا تاسرامملا كلت نمو ؛مهتانايد عونتو مهقارعأ فالتخا ىلع مهلك نطولا

 ةيفاقثلا طشانملا لك ىف ىنيدلاو ىفاقثلا عونتلا نع ريبعتلاب ةفلتخملا نايدألا لهأ حماطم

 .ةيمسرلا اهتاناجرهمو ةيوبرتلاو

 ىلع ةموكحلا در نإف لالقتسالا ةادغ سوالسناتس ثيدح نومضم وه اذه ناك نإ
 ... مهيصري كف نيذلا دكحلا «ةيدنفأ» نم دحاو نت جت مل ةخيثكلا هلالظ"لګب ثيدحلا كلذ

 فلتخا نإو) هنيدب هكاسمتسا ىف دحأ كشي ال قومرم خيش نم ءاج لب ةيناملعلاب ضعبلا

 نم دحاو لكلو ءريرضلا نيمألا نمحرلا دبع ىلع خيشلا وه لجرلا (ايندلا رومأ ىف هعم
 جهنم ىلع خيشلا جهني مل .نادوسلا لهأ مالسإ نوفرعي نم دنع ةلالد ءامسألا هذه

 تعد ىتلا ةديققلا ةيرح نأو ءنيد ىلإ بصقتي آل هلثمي ىذلا ماظنلا نأ لاق لب نيثدحملا

 :خيشلا فدرأ مث .ميركلا نآرقلا ىف مالسإلا اهل اعد ملاعلا ىف ةرضحتملا ريتاسدلا اهل
 لضفب هل فرتعنو ةيفاكلا تانامضلا اهيطعنو تايلاسرإلاب بحرن اننأب دكؤأ نأ بحأ»
 .«هرقوملا سلجملا اذه ىف ةموكحلأ مساب اذه دكؤأ ءوسب اهسمي نأ دحأل حمسن الو ريبك

 لعفي نأب هنيد رييغت ديري نم مازلإ لوح سوالسناتس لؤاست ىلع هدر ضرعم ىفو

 ةديقعلا ةيرح لفكي ىذلا ىروتسدلا أدبملا عم مازتلالا اذه ضراعتو ىمسر قيرط نع كلذ
 دهع نم ثوروم ميدق عيرشت رمألا اذه ىلع صني ىذلا عيرشنلا نأب ىلع خيشلا ركذ

 فدهيو .ىرخألا دالبلا ىف هب لمعي مل نإو ىتح ميكح عيرشت وهف اذه عمو ءرامعتسالا

 عيرشت وهو نمألا ةيامحو ةديقعلا ةمالس نامض ىلإ ؛ىلع خيشلا ىور اميف ؛عيرشتلا كلذ

 ةيحيسملا وأ ةيمالسإلا ةنايدلا رشن ىلإ ضرعتي الو» .بونجلاو لامشلا ىف هب لومعم
 ةد جلا لوو أ ةيحرسلا ىلإ هتد كلا ل نان ىدرقلا زارا ضرفكي اهنا
 الإ هيلع امف هتدارإ ضحمب مالسإلا قتتعيو هنيد ريغي نأ ىحيسملا دارأ اذإف .مالسإلا ىلإ

 هشقاني اميكل هنم لقتني نأ ديري ىذلا نيدلا سكر ةف ر ختو ةكاشلا ريع نأ:

 ملسملا دارأ اذإ ءىشلا سفن لصحيو ؛ةمزاللا ميسارملا ىرجت مكاحلا عنتقا ام اذإف مكاحلا

 .«ةيحيسملا ىلإ هنيد نم لوحتي نأ
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 نيدلا ةيضق رباك نع هنيد ثرو ىذلا ملسملا خيشلا هباج ةحارصلا كلتو حوضولا اذهب

  ملسملل حيبي روتسدلا ىف ةديقعلا ةيرح أديم نأب ديكأتلا دح ىلإ بهذ لب .ةسايسلاو

 مكح لوح نولداجي اوذخأ نيذلا ءاولغ نم اذه نيأف ء«هتدارإ ضحمب هنيد ليدبت  دارأ نإ

 دادترالاب رهاجملا ملسملا ىلع ال هماكحأ نوقبطيو لب هنينقتل نوعسيو مالسإلا ىف ةدرلا

 .مهتيؤر عم مالسإلل هتيؤر تضراعت ملسم لك ىلع اضيأ امنإو

 ةنجللا ىلع ىنيد عباط ىأ ءافضإ مدع ىلع ةموكحلا صرحت نأ :نذإ ءايّعبط ناك

 مأب ريبكلا دجسملاب عامتجا دقعل ىملعلا دهعملا ءاملع ضعبب ادح امم روتسدلل ةيموقلا

 ةنجللا ىف مهليثمت مدع هيف اوركنتسيل 1501 ربمتبس نم رشع سداسلا ءاسم نامرد
 ىذلا اهيلإ مهباتك ىلع ىفنلاب تدر دق روتسدلل ةدراذولا ةنجللا تناكو ءروتسدلل ةيموقلا

 دمتسي ال روتسد لك» نأب لوقللا كلت مهتلاسر ىف خياشملا بهذ .ليثمتلا كلذب هيف اوبلاط
 هلوق ىضتقمب لطاب مكح وهف اذلو هللا لزنأ ام ريغب مكح وهف ةيمالسإلا ةعيرشلا نم

 نيديسلل اًسامتلا اوهجو امك .«نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنآ امب مكحي مل نمو» :ىلاعت

 مهتدناسمل رئاشعلا ءامعزو ةيفوصلا قرطلا خياشمو ةيسايسلا بازحألا ءامعزو نيليلجلا

 اوناك كاذموي ةسايسلا لهأ نأ الإ نيدلا ىف ولغلا تايادب كلت ىه تناك .ةوعدلا كلت ىف

 ر هدو اسلا اكلم سيلا نادوسلا ااا كلف ةا فوق نا هام او
 رومأ ىف رارقلا ذاختا لاجم ىف ىمالسإلا نيدلا تالاجر كارشإ الثم نادوسلا لهأ لبق

 طبقلا ةسواسق قح راكنإب مهل فيكف ؛مهفئاوط فالتخا ىلع «سانلا لك ىنعت ةيويند
 ولغلا كلذ رهاظم نمو .ةكراشملا كلت ىف كلشلاو ةبونلا روجكو لب كيلوثاكلا ةلداركو

 لزنأ ام ريغب مكح وهف ةيمالسإلا ةعيرشلا نم دمتسي ال روتسد ىأ» نأب ىمزجلا مكحلا

 ديلقت ىه خياشملا ءالؤه اهنع ثدحتي ناك ىتلا ةميرشلاو «لطاب مكح وهف اذلو هللا
 دق مهنم دحاو ىأ نوكي نأ نودو روطت نم ةيرشبلا ىلع دجتسا امل رابتعا نود فلسلا
 انهجلافت ىتلا رومألا ىه كلتو ءاهتناداب اًمكح اوردصأ ىتلا ءايندلا رومأ ىف هقفت

 ام ريغب «مكحلا نيكتسم اضر ىف اولبق-نيذلا ءاملعلا سفن مه «ءاملعلا» كئلوآ ءريتاسدلا

 قيبطت ىف مهاراضق ناكو مكحلا تسد ىرهزألا ىلتعا نأ ىلإو تجنو دهع ذنم هللا لزنأ
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 اوناكو ءنيملسملا نيب ثاريملاو ةحكنألا اياضق ىف ةموكحلا وه دهعلا كلذ لاوط هللا عرش

 .نوطباغ دج كلذ «هللا عرش» ذيفتتب

 ىمس ال وعدي دحاو توص نزولا ىوذ ةسايسلا لهأ نيب عفتري مل ةرتفلا كلت لاوط
 جمانرب هوتحي ملو ءةمألا بزح جمانرب ىف راعشلا كلذ دري مل .ىمالسإلا روتسدلاب اًريخأ

 ؛هتانايب نم دحاو ىأ ىف ىطارقميدلا بعشلا بزح هب لقي ملو :ىداحتالا ىنطولا بزحلا

 ىلع .مهفقوم ناك لي بازحألا كلت تالاجر نم ىأ ىمالسإلا روتسدلاب .داذي م1 امك

 ىذلا ىطيقنشلا حلاص دمحم عرشلا ىضاق ءالؤه نيب نم .راعشلا راکنتسا وهو«نكيقنلا

 ةيناثلا ةيموقلا ةنجللا ىف ىمالسإلا روتسدلا لوح رارك ركباب ثيدحب اًعرذ قاض
 روتسدلا نع ثيدحلا ¿ نإ» : الئاق هراهتنا دح ىلإ بهذ ج اهسأرتي ناك ىتلا روتسدلل

 _ ه6 ى:

 0 .«ىئاغوغ 4 ثيدح .ثيدح ىمالسإلا

 «نيملسملا ناوخإلا» ةاحالم هتعفد ىذلا نمحرلا دبع ىلع خيشلا عرشلا ىضاق مهنمو

 ,ىمالسإلا روتسدلاب ىمسي ام مالسإلا ىف سيل نأب لوقلل ىمالسإلا روتسدلا لوح

 .ةيسراف ةملك اهسفن روتسد ةملك نإ لب نآرقلا وه نيملسملا روتسدف

 كلت ىجت مل اًيمالسإ اًيعرش امكح نادوسلا مكحل ناملربلا ىف ةوعدلا نأ رمألا ةقيقح
 .ةثالثلا نع ءالؤه دزي ملو ءاهقدص ىف كش ال ةيدرف فقاوم اوذختا لاجر نم الإ مايألا

 ىلثمم دحأ .ديبع دومحم ىلع وه مهلوأ .خويشلا سلجم ءاضعأ نم اوناك مهتثالث

 خيشلاو ؛ةبح ىلع تيخب دمحم خيشلا امه نارخآلاو سلجملا كلذ ىف ةيلامشلا ةيريدملا

 سلجم ةسلج ىف ةبح خيشلا لءاست ..سلجملا ىف نافدرك الثمم «حيرلا خيشلا ىلذاشلا

 ىوامسلا روتسدلاب ظافتحالا ةموكحلا ةين ىف له» :الئاق ١1901( ربمفون 19) خويشلا

 وه الئاستم حيرلا خيشلا ىلذاشلا وتلا ىلع هعبتو «؟ةملسم ناكسلا ةيبلغأ نأل ساسأك

 عيرشتلاب ةرضاحلا نيناوقلا لادبتسال تقولا ناح دق هنأب ريزولا ىنقفاوي الأ» :رخآلا
 ريزو «بايرأ ةدايز درلل ىربنا تالؤاستلا كلت ىلع «نيملسملا ةيبلغأ ةبغر اهنأل ىوامسلا
 :تنيع دق ةموكحلا نأ هيف ءاج بضتقم ثيدحب روتسدلل ةيموقلا ةنجللا ررسقمو لدعلا
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 ماكحأ كلذ ىف امب ةفلتخملا ريتاسدلا ةسارد اهل لكوأ ةيموق ةنجل ىهو» روتسدلل ةنجل
 متيس ىتلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلإ اهتايصوت عفرب ةنجللا هذه مؤقتسو ءىمالسإلا عرشلا
 .«19601 ليربإ وأ سرام ىف اهباختنا

 ىلع موقي نأ نم هل دب ال نادوسلا روتسد نأب ناضرتفي اناك نيثدحتملا نأ ىلجلا نمو

 نأ ىف بير الو ,ةملسملا ةيبلغألا نع مهثيدح ليلدب مالسإلا ماكحأ ىف ةيوامس ماكحأ
 تناك ءنيناوقلا اهمكحت ةمظنم تاعمتجم ضرألا يف تناك نأ ذنم .ءاعمج ضرألا نيناوق
 اهتفرع ةيعامتجا ةرهاظ نيدلاف .اهب دشرتستو اهيلع ىنبنت ؛ءامسلا عئارشل الظ
 ماكحأل اميو ؛ىدرفلا كولسلاو ىعامتجالا كولسلل طباضك ةقيلخلا ناك نأ ذنم ةيرشبلا

 ماكحألا كلت تحبصأ ةيدمرس ةيولع ةطلس ىلإ ةبوسنم اهنأل ةقلطم ةتباث ميق نم نيدلا

 - ىف لازنفلار خب لثمم مه وه كلش الآب اذه ناك .ضرألا نيناؤقل ةيعجرملا ةطقنلا ىه
 نود ةثالثلا ءاضعألا هل اهدارأ ىتلا ةروصلا ىلع ىضمي شاقنلا كرتي مل اذهل ,سلجملا ٠

 فقو ىذلا اماسايب هللا دبع سوالسنالتس وه .ىرخأ ةرم ءوضعلا كلذ .هولدب ىل دي نأ

 وأ لتقلاب حمست ال ةيوامسلا حئارشلا لك نأ ىلع ريزولا ىنقفاوي له» :لدعلا ريزو لأسي

 تناك ءاوس نيناوقلا لك نإ» :الئاق بابرأ ةدايز در لاؤسلا اذه ىلعو .«بذكلا وأ ةقرسلا

 عون ىف فلتخت اهنكلو مارح بذكلاو ةقرسلاو لتقلا نأ ىف قفتت ةيوامس مأ ةيعضو ظ

 ةيعضولا نيناوقلا نأب لوقلا الإ هلخدتب دري مل سوالسناتس خيشلا نأب مزجتو «ةبوقعلا
 ىف قفاوتت ءاعمج ةيباتكلا نايدألا نأل هنيعب نيد ماكحأ ىلع ىنبت نأ ىلإ ةجاحب تسيل

 .ءاطخألا تايربكو اياطخلل اهتنادا

 نشيردملاو ..لامشلا بازحأ

 لامشلا بازحأ فقوم امأ ةسايسلاو نيدلا رمأب قلعتي اميف لاحلا هيلع ناك ام اذه

 ْئنطاخ مهف نم قلطنيو ةمكحلاب مستي ال اقوم ناك (نشيردفلا) ةيناثلا ةيضقلا نم
 ودعي ال نشيردفلاف .مكحلا نم غونلا اذهل أطخ رثكأ مهفو هب ةادانملل نييبونجلا عفاودل

 تاعمتجملل تققح ىتلاو «ممألا اهيلع ثفراعت ىتلا مكحلا ميظانأ نم اًدحاو نوكي نأ
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 اهتدحو تاعمتجملا كلتل ظفح ةرادإلا ىف اًبولسأ ميلاقألا ةيئانتملا وأ سانجألا ةعونتملا

 نشيردفلاو .اهسفنب اهسفن مكح ةبئانلا موختلل هيف حاتأ ىذلا تقولا تاذ ىف .ةينطولا

 ةددعتملا سانجألا نيب ىفاقثلا جزامتلا نم لعجي عمتجملا ةسدنه بيلاسأ نم بولسأ اًضيأ

 اهصئاصخ ىلع ةعومجم لك ظافح نم مغرلا ىلع ىنطولا نايكلل قزمت ال ءارثا رصنع

 .ماظن ىأ نإف اذل .عونتلا عم ةدحولاب ىسايسلا ركفلا لاجر هيمسي امم ءةزيمملا ةيفاقثلا

 وه ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا وأ نشيردفنوكلا وأ نشيردفلا هتيمس فادهألا هذه ققحي

 .اهنأل تايمسملاو ءامسألا هذه اًريثك مهفقوتست ال نيذلا نيب نم نحنو .بسانم ماظن
 .اهنم بولطملا فدهلا ققحت تماد ام اندنع اًعيمج ىوتست

 فالتخا ىلع لامشلا ةساس دنع رخآ ادعب تذخأ دق نشيردفلا ةيضق نأ الإ

 ال نادوسلا قيزمت فدهتست ةيرامعتسا «ةرماؤم» اهرابتعاب مهبلغأ اهيلإ رظن ذإ مهعقاوم
 ىف «نادوسلا توص» ةيحاتتفا ىف ءاج ام ىلإ الثم رظننلف .نادوسلا مكحل لثمأ اًماظن
 كلت نأب لوقلاب لاقملا أدب «بونجلا ةلكشمم ناونع تحت 1901 رياربف نم رشع سماخلا
 كسمتل اًرظن مايألا هذه ىف ماعلا ىأرلا مامتها نم اًزراب اًناكم لتحت» تذخأ دق ةلكشملا

 لالقتسالا نالعإب نائربلا رارق ىف ئلارديفلا داحتالا ةيرظنب ىبونجلا رارحألا بزح
 كلت ليلحت ىف هبتاك ىضم مث .«ةيموقلا ةموكحلا مايق ىلع بازحألا قافتا ةقيثو ىفو
 نم نيملعتملل رامعتسالا اهثروأ ىتلا ةيسفنلا ةدقعلاب هامس ام ىلإ اهروذج اًديعم ةلكشملا

 وه ىلارديفلا داحتالا ةركفب نيدانملا لوأ» نأب لوقلا ىلإ ىهتني نأ لبق بونجلا ءانبأ
 نييبونجلا نيملعتملا فوفص ىف ةركفلا هذهل اعد ىتلا ةيئاوتسالا ريدم بئان سول رتسملا

 ىلع ةيسايسلا ابوج ةنجل تماق مث ةيلارتسالا ةيريدملا ءاحنأ لك ىف اهل ةاعد مهنم ذختاو

 ءانبأ ةبلاطم نإف اذهلو ءاهنع عافدلل اًريخأ ىبونجلا رارحألا بزح أشن مث ..اهساسا

 ديفتسيل رامعتسالا اهفدهتسا ةيسايس لماوع نم تأشن امنإ ىلارديفلا داحتالاب بونجلا

 .«فاطملا ةياهن ىف اهنم

 رثكأ تناك لب «نويبونجلا هل ىد امل مهفلا طقف ٌئطخت مل لامشلا بازحأ نأ ىدينو
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 نشيردفلا ةغيبطب لهجلا وه سيل ليواقألا هذه ىف ءادلا نطوم نإف نظ نم هب ىنظتن وأ

 لهأ عم هيلع اوقفتا امل طقف دحاو رهش دعب لامشلا لهأ ركنت وه امنإو مكحلل ماظنك

 ملاعلا خيرات ىف فرعأ الو .لالقتسالا هبجومب اونلعأو لب لالقتسالا نالعإ ليبق بونجلا

 ال نكلو .ضعبلا مهضعبل دلبلا لهأ ةعيدخ ءةعيدخلاب اهلالقتسا ققحت ةدحاو ةلود

 سلجم نيوكت مأ ىف نيدي ىذ لوأ ضعبلا اهضعب لامشلا بازحأ تناتخا امكف ءبجع

 بونجلا عم اهقافتا نع اهيبقع ىلع بازحألا سفن تعجر ةيموقلا ةموكحلاو ةدايسلا
 ب زظتلا كلذ نف اغج :ةكحلا نبت

 وه اًيلامش اخيش هميدقتل ةيامقلا بازحألا تقتنا ىذلا نشيردفلا حارتقاف «نشيردفلا

 نادوسلا لهأ زاتجي ىتحو اًيموق اًينبت هينبت حبصي ىتح نيدلا ىكاز نيسح ىنغريم

 لهآ ىأر ىف يحضأ لالقتسالا ىلإ قيرطلا ىف ريخألا زجاحلا مهيبونجو مهيلامشب

 لالقتسا ىأف «بونجلا ىملعتم لوقع ىف.سول رتسملا اهسرغ «ةيرامعتسا» ةركف لامشلا
 رئاصم ريرقت اهيبعالل حيبت ىتلا كلت ةسايس ىأو ؟ىهادتلاب هنالعإ متي ىذلا اذه

 عادخ ىأو (ثبخ هبحصي ىذلا ءاهدلا ىه ةفللا ىف ةراطشلاو) ؟ةراطشلاب بوعشلا
 اهعرز ىتلا ةقثلا مدع نع ثيدحلا لامشلا ةساس نامإا هسكعي ىذلا كلذ سفنلل

 لالخ مهلامعأب هيف اودقتنا ىذلا تقولا كلذ ىف بونجلاو لامشلا لهأ نيب رامعتسالا

 «ىرامعتسالا» عرزلا ةياعرلاب اولوت اذهبو .بونجلا ةساس ةقث لك نامزلا نم نيدمع

 .؟هتابد نعرفتو لاط ىتح ثيبخلا

 لثمب مكحلا اياضق ىلإ لامشلا ةساس رظني نأ ناكمب لافغتسالاو طيسبتلا نم هنإ

 عقاولا عم اهلماعت ىف سفنلا عداخت لب ءرومألا قامعأ ىلإ ذفنت ال ىتلا ةرظنلا كلت

 ةركف ةركفلا كلت نم تلعج دق نشيردفلل سول رتسملا ةوعد تناك نإف ءصخاشلا
 سول قيفر هدعأ ىذلا ىتاذلا مكحلا روتسد ضفري مل اذاملف ةضوفرم ةثيبخ ةيرامعتسا

 تلبق .هرماخ وأ هباش دق ثبخلا اذه نم اضعب نأل ءركيب ىلناتس ىناطيربلا ىضاقلا
 اميف الإ اهضقب ركيب ىلناتنس اهدعأ ىتلا «ىرامعتسالا» روتسدلا ةدوسم لامشلا بازحأ

 ضفر ةاعد رومألا هب ساق ىذلا اذه قطنم نإف .نشيردفلا وه دحاو عوضومب قلعتي
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 عفاود ىف بونجلا لهآ ةبير نم قمعي نيرايعمب ليكلا نأب ءالؤه نظي الوأ ؟نشيردفلا

 مهفقاوم ىف نوردصي ال بونجلا ىملعتم نأب معزلا ىف نوري الوأ ؟لامشلا لهأ

 رامعتسالا مهنم هديري ام نع الإ نوربعي الو ءرامعتسالا ريثأت ببسب الإ ةيسايسلا

 ىلامشلا ملعتملا لعجي ىذلا امف ؟بيرغ ءالعتسا نع اًمعز «مهتداسل» اقاوبآ مهنابسحب

 ىف اهتاقيفر أشنأ امك لامشلا ىف رامعتسالا اهأشنأ ىتلا سرادملا ىف ملعت ىذلا

 اًمامت نادوس ثروبو ىندمو موطرخلا ىف نييرامعتسالا ءالؤه ةرمإ تحت مدخو ..بونجلا

 لعجي ىذلا ام ...لاكلمو واوو ابوج ىف «مهتلق ىلع ؛نويبونجلا مهترمأ تحت مدخ امك
 مكحلا هديري ام نيبو ةيقيقحلا هلهأ حلاصم نيب زيمي نأ ىلع ارداق ىلامشلا ملعتملا

 كاردإلاو ىعولا اذه نع ىبونجلا ملعتملا هيف زجعي ىذلا تقولا ىف هتحلصمل ىرامعتسالا

 .بونجلا ىلع ةيئاصو ةرظن نم هعبتي امو ءالعتسالا وه نكي مل نإ

 دنعف ؛نييبونجلا هاجت لامشلا ىفقثم نم ريثكلا فقوم وه .ريبك دح ىلإ ءاذه ناك

 نوئشل ةيرازو ةنجل ءاشنإ ءارزولا سلجم ررق لالقتسالا بقع ةيموقلا ةموكحلا نيوكت

 .ليلخ هللا دبع عافدلا ريزوو .نمحرلا دبع ىلع خيشلا فراعملا ريزو تمض بونجلا
 ةورثلا ريزوو ءنيدلا رون دمحم ةيلحملا ةموكحلا ريزوو ءديسلا نيمأ روتكدلا ةحصلا زيزوو

 فسوي ةلودلا ريزوو ءاماسايب سوالسناتس ىكيناكيملا لقنلا ريزوو ءئكول نيماجنب ةيندعملا
 :ةداسلا مه مهيأرب ةراتسالل نييلامشلا نيفقثملا نم ادذع ةنجللا كلت تعد .بجعلا

 نسح ؛رباص نيدلا ىيحم «ىنغريم هللا دبع «دكلا نامثع دمحأ نسح ءىردب ميهاربإ
 ءارآ تحوارتو ,دمح ديسلا دمحأو .ديميحم ىلع دمحم «ديعس دمحم ريشب 5-55

 سيل نأ ىنعمب بونجلل ىلبقلا نيوكتلا نع ثيدحلا ىف ةضافإلا نيب اعيمج لاجرلا ءالؤه

 نيبو ءةفلختم ةرحانتم ةرفانتم لئابق مه لب نادوسلا بونجب ىمسي ءىش نم كانه

 نيطالسلا فالئتساو ةرادإلا ريوطتب ميلقإلا كلذ تالكشمل ىرادإلا جالعلا نع ثيدجلا

 سفنل نشيردفلا ةركف ضفر ىلع اًضيأ نوكراشملا عمجأ امك .نيملعتملل داضم قادرتك
 نم ىأر وه اذهو «بونجلا ئمسي دحوم نايك نم كانه سيل هنأب لوقت ىتلا بابسألا

 مل ىأر وهو ؛ىصعتسملا لكشملا كلذ ىف باوصلا هجو ىلع نيمكاحلا اولديل مهب ءىج
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 وه امهيناثو بونجلا لصفب ىدان ىذلا بوجحم نسح وه امهلوأ نالجر الإ دنع ذشي

 فاضأ هنأ الإ نشيردفلل ةوعدلا ديأو مكحلا ةيزكرم ال نع ثدحت ىذلا ىردب ميهاربإ

 افلخت رثكألا نادوسلا ميلاقأ تالكشم جالع لوح نامز نم اهب ىداني ناك ءارآ اذه ىلإ

 .(*)بونجلا دنع فقت فلختملا فيرلا تالكشم نأ سانلا بسحي ال ثيحب

 ىنطولا ديحوتلل ةاون بونجلا ىف نأ لامشلا ىفقثم ةريخ ركني نأ اقح بيرغلا نمو
 ال هذه بونجلا .لئابق نأل ةكرتشم ةيسايس ةيؤر لظ ىف ىوغللا هعونتو ىلبقلا ددعت مغر
 ىف اينيكو ادنغوأ اهفرعت ىتلا وتنابلا لئابقو ةيولينلا لئابقلا ةعومجم ىه نوكت نأ ودعت
 ءىعست تلاز امو ءتعس الود ةيلبقلا تاعومجملا هذه تأشنا اذه عمو بونجلا بونج

 ضعب بهذي نأ اذه نم ةبارغ رثكأو .ةنطاوملا طابر وه قيثو طابرب تاتشألا هذه ديحوتل
 ام الإ اذه امو نيملعتملا دييحتل مهمادختسا نيطالسلا فالئتسال ةوعدلل نيفقثملا ءالؤه

 نم دلوبوين سالقودو زمياس تارويتس ءىجم لبف لامشلا ىف كاتسو تجنو هيلإ بهذ

 .نيفقثملا ةفك احجريل دعب

 اًيدناغ وأ اًورهن فرمت مل هتادايق نأ ىه ءرمألا عقاو ىف ءىربكلا نادوسلا ةنحم نإ

 درفملا ءالولا ليبس ىف لمشلا قرفت ىتلا ةدودحملا تاءالولا :هدالبل هترظن ىف زواجتي

 نيبو ءىبرعلا ريغو ىبرعلا نيب عمجي ىذلا نادوسلل ءالولا وه درفملا ءالولاو ؛هعمجي ىذلا
 لتقو ىدناغ هلعف ىذلا وه اذه .اهريغب نطارلاو ةيبرعلاب قطانلا نيبو ءىنثولاو ملسملا
 تعفد ىتح اريدنأ هتنباو هبزحل دعب نم هثروأو ورهن هلعف ىذلا وه اذهو ...هليبس ىف

 اماسايب سوالسناتسو ويد ثوب دي لوانتم ىف ناك اذه دنسلاو دنهلا خيرات .اهتايحب هنمث

 مكاحلل بتك ىذلا ىلوس نمحرلا دبع نأ نظن الو «بونجلا ىفقثم نم وروبم تنملكو

 ىلإ ةجاح ىف ناك لاصفنالا وه نشيردفلل ليدبلا نأب لوقيل ١100 فصتنم ىف ماعلا

 ثوبو ىكول نيماجنب نأب بسحن ال امك .لوقلا اذه لثمب هنذأ ىف سمهيل ىناطيرب شتفم

 ىف اناك ىنادوسلا نامربلا ىف ماظنلا اذه مايق لجأ نم ةلمحلا ءاول اداق نيذللا ويد

 . ۱۹0 سرام ۲۰ نادوسلا توص 60
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 نادوسلا مكحل ماظنلا اذه لثم ةرورض هب افشكتسي ىرامعتسا حابصم ىلإ:ةجاح
 مهعنص» ىذلا بونجلا ةساس ىف لامشلا لهأ ىأر وه اذه ناك نإف ىأ ىلعو .عساشلا

 .لامشلا بازحأ ىف طارخنالا اورثآ نيذلا مهنم كئلوأ ىف مهلوق وه امف «رامعتسالا

 ىيذ كاد بئانلا لثم بازحألا كلت ئدابم ىلع بونجلا ىف نائربلا تاباختنا اوضاخو

 ةموكح لوأ ىف اًريزو حبصأو ىداحتالا ىنطولا بزحلا ربع ةسايسلا ناديم جلو ىذلا

 جورخ دعب اذه ناكو  ىرازولا هعقومو هبزح كرت ررق ريزولا كلذ .بزحلا كلذل
 هسفن ىلع هعطق دهعل ىداحتالا ىنطولا هبزح ركنتل اًراكتتسا امنإو ءهيلإ  رامعتسالا

 .هنم ءاج ىذلا ميلقإلا كلذ لبقتسم لوح

 نم لوفجلاو عقاولا نع لماكلا لوهذلا ىف نمكت اهتقيقح ىف ةمزألا نإ لوقن
 نأ امك ءهيتلا ىواهم ىف الإ هلهأ عقاولا نع لوهذلا دروي الو ءعقاولا اذه عم ةحلاصملا

 تاراشالا لك نم مغرلا ىلعف .ةرباكملا ناولأ نم نول هعم سفنلا ةحلاصم نع زجبعلا

 قيرط نع ةسايسلا ناديم جلو نم مهيف نمب «بونجلا ةساس نأ نيبت ىتلا تاهيبنتلاو

 مكح بولسأك نشيردفلا لوح اودان ام لك نونعي اوناك .ىيد كاد لثم ةيلامش بازحأ

 ةعورشملا بلاطملاب» هتمس امل لامشلا بازحأ نم ىظفللا لوبقلا نم مغرلا ىلعو نادوسلا

 رب ىلإ ةنيفسلا لوصوب ىهتنت «ةيدعم ةقفر» رمألا بسح بازحألا كلت نإف «نييبونجلل

 وينوي ىف ءارزولا سلجم بلطي نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو ءلالقتسالا نالعإ ءنامألا

 أشنأ هنأل ىرازولا ههقوم نم ةلاقتسالا اماسايب سوالسناتس ىبونجلا ريزولا نم 1

 لمح «بونجلا لهأل ةعورشملا بلاطملا» ل وعدي ىأ .نشيردفلل وعدي اًيسايس اًبزح
 مث هنم ءاج ىذلا ميلقإلا ىف نشيردفلاب رشبي ذخأ امدنع ةلاقتسالا ىلع سوالسناتسا

 «مادهلا طاشنلا» هامس ام لوح لازغلا ربحب ريدم نم ةاكش ىلع ءانب ةمكاحملل مدق

 ىسايسلا لمعلا نأب ابسح دق هل عاصنا ىذلا ءارزولا سلجمو ريدملا كلذ نأكو .ريزولل

 بقع سئانكلا ىف ءاعدلا وأ ةاجانملاب متي «بونجلا لهأل ةعورشملا بلاطملا» لجأ نم

 لمع قيرط نع متي الو :ةعورشملا مهبلاطم بونجلا لهأل عوسي ققحي اميكل دحألا سادق

 .نويسايس ةداق هل وعديو ىسايس بزح هنع ربعي ىسايس
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 بونجلا لكشمو ...ىلوألا ةيسيسأتلا ةيعمجلا

 ةيسيسأتلا ةيعمجلا نيوكت ىلع ىأرلا رقتساو 1504 ماع ىف ناملربلا تاباختنا تمت

 ويام نم نيرشعلاو ىناثلا ىف ةيعمجلا كلتل عامتجا لوأ ناكو .بختنملا ناملربلا سلجم نم

 رهش ىف ةموكحلل هتملسو ةيموقلا ةنجللا هتدعا ىذلا روتسدلا عورشم سردتل 4

 ىلع نشيردفلل ةراشإ ةيأ نم روتسدلا كلذ عورشم الخ عبطلابو «ماعلا سفن نم ليربا

 مل ةرمتسملا ةراشالا ىفو هل ةوعدلا ىف نييبونجلا نم ةيعمجلا ءاضعأ فاحلا نم مغرلا

 دجي مل انبأ امكو .رمألا نم ركذ ىلع لامشلا لهأ نوكي ىتح لالقتسالا ليبق هنأشب ررقت
 مهعفدو هجراخو نالربلا لخاد نييبونجلا بضغ حفنتسا امم .ةركاذملا دجت مل امك هيبنتلا

 ريتخاو بونجلا ةهبج ةهبج مسا اهيلع قلطا ةدحاو ةهبج ىف ةيسايسلا مهاوق ديحوتل

 .ىروهال ونينرتاس بألا ناملبلا وضع اهتسائرل

 لامقلا ساس فافختسا وه نيييوتحلا ناكرفلا ءاضغعأ ةرئاك راخآ اه رثكأآ ناك

 مهرمأ رخآ حبصأ نأ دعب ةصاخ «رابتعالا نيعب هذخأب» اودهعت ىذلا رمألاب مهتناهتساو

 ليدعتب حارتفا ميدقتب ءاضعألا ءالؤهل ةراشالا وه نييبونجلا ءاضعألا ةقحالم ءازا

 عاضخا مث ءنوغتبي ام وه اذه ناك نإ نشيردفلاب اصن نمضتي اميكل روتسدلا عورشم
 اذه لثمب جلاعت ةيريصملا اياضقلا تناك ولو .ةيعمجلا ىف ةيبلغألا مكحل هلك رمألا

 نالعإ رارق ءىجي ىتح نييبونجلاب ءةيادبلا ىف ؛لامشلا بازحأ تدجنتسا امل بولسألا

 ىتلا ةيلامشلا ةيبلغألا بازحألا كلتل ناك ذإ «عامجإلاب هتاسسؤم ةماقإو لالقتسالا

 .كلذ نم اهنكمت

 نإف نشيردفلا نع عافدلا ىف ةتامتسالا هذه لك مغر هنأ ىلإ ريشن نأب انه ديفيو

 عورشم هب ءاج ام لك ةيعاوط اولبق دق ىنادوسلا ناملربلا ىف نييبونجلا خويشلاو باونلا

 لب :ةيبرعلا ىفو الآ ةلودلل ةيمسرلا ةغللا لوحو ءرطقلا ةدحو لوح ديدجلا روتسدلا
 ناك نإف اذهلو .ةعيرشلا نم نيناوقلا طابنتساو نيدلاب قلعتت ىتلا صوصنلا لوح ىتحو
 ةفاقثلاو ةغللا ىلع وأ رطقلا ةدحو ىلع ظافحلا وه اقح لامشلا لهأ قرؤي وي ىذلا سجاهلا
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 ..روتسدلا عورشم صن دقف .خيراتلا كلذ ىف فالخ لحم نكي مل رمألا كلذ نإف ةيبرعلا

 ماكخأ عم ةيشامتم نيناوقلا لعجت» نأ وه ةلودلا بجاو نأ ىلع ةغبارلا هتدام ىف ءالثم

 يأ لمحت نأب ةمكحم ةيأل صنلا اذه لوخي ال نأ ةطيرش ةنسلاو باتكلا بسح مالسإلا

 دمتست نأ ىلع  ةداملا تصن امك .«ماكحألا هذه ةاعارم ىلع مالسإلاب نيدي ال نطاوم

 .فاصنالاو ةيعيبطلا ةلادعلا عم ضراعتت ال ىتلا ةديمحلا تاداعلاؤ مالسإلا نم نيناوقلا

 نيب نمو ليدعتلل عورشملا نم ىلوألا سمخلا داوملا عوضخ مدع ىلع ١49 ةداملا تصنو

 نأ 55 مالسإلا وه ةلودلا نيد نأ ىلعو ءرطقلا ةدحو ىلع صني ناك ام داوملا هذه

  روتسدلا ىف داوملا هذهل اهنيمضتب ةيموقلا ةنجالا نأ ءحضاولا ناك .اهتفل ىه ةيبرعلا ةغللا
 لعج امم هللا عرشب مكحلا ةاعد مهيف نمب لامشلا ىف فارطألا لك ءاضرال ىعست تناك
 روتسد نع ثيدحلا دنع دوعترمألا اذهلو «تاضقاتتملا ةلفاح ةقيثو روتسدلا عورشم نم

 ةماجش ةهباجم مكحلاو نيدلا ةيضق هباج ىذلاو ونام دهع ىف ردص ىذلا ۲
 .(*)ةنيمأو

| 

 كاذموي ءاج امنإ صوصنلا هذه لكل بونجلا لهأ لوبق نأ ىلإ ريشن نأب اًضيأ ديفيو
 ربع ماظن طوق بع هي نضر تذخا ىلا ةدحتاب ضر نك مل نيدنا ةف نال
 كلذ ذنم ء١١١٠ ريوتكأ ىف عيرشتلا ةزهجأ ىلإ «نوملسملا ناوخإلا» لصو امدنع ةصاخو
 ال ةرهاقمو ءافج ىف ةيسايسلا تادايقلا زازتباو نيدلاب ةديازملا ىف ناوخإلا ذخأ خيراتلا

 نم ةيبلغألا نأ اهينيعي الو «مالسإلاب نونيدي ال اًريثك نينطاوم نادوسلا لهأ نيب نأل هبات

 ريغ بونجلا لهأ لوبق ىلع اضيأ دعسأ اممو مالسإلل مهتيؤر مهكراشت ال هيملسم
 لهأ نأ روتسدلا عورشم ىف ةسايسلاو نيدلا نيب قفوملا ريغ طلخلا كلذل نيملسملا

 تالوقم اننودو «نيدلل مهترظن ىف ةمكحلا نم ريبك ردق ىلع اوناك كاذموي ةسايسلا

 ةدايز ذاتسألاو ,ىطيقنشلا حلاص دمحم ذاتسألاو نمحرلا دبع ىلع خيشلا لثم لاجر

 موطرخلا ىلإ بلجتسا ىذلا ىناطيربلا ىروتسدلا هقفلا ملاع زقننج روفيإ ريسلا تاضقانتملا هذه تلمح (*)

 ناكو :رداصم ةدع نم عمج ضفاتنم طيلخ عورشملا كلذ ناب لوقلا ىلع روتسدلا ةدوسم لوح هيأر ءادبإل

 ١. 504 ويلوي نم رشع ثلاثلا یف بازحألا یلنمم عيمج عم ,رمألا ىف رواشتلل :عمتجا دق روقيإ ريسلا
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 نيذلا رمأ ىف ةالاغملا هيلإ دوقت نأ نكمي ام نع فشكي اذه لعو ءهيلإ انرشأ امم بابرأ

 نإ» :ميركلا لوقلاب اوعمسي مل نيلاغملا كئلوأ نأكو هيف سانلل هيركتو .هدض لعف دودر نم

 .«قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه

 كاذ عورشم لوح نوحالتي مهيلامشو مهيبونجب ةسايسلا لهأ ىضم دقف لك ىلعو

 :ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلإ هميدقت نم رهشأ ةعضب دعب دوبع بالقنا عقو ىتح روتسدلا

 ىف نادوسلا لهأ حماطم ققحي روتسد عضول ةبسنلاب دوكر ةرتف دوبع مكح ةرتف تناكو

 ناك ام ةجلاعم ىف دوبع ماظن ىراصف .لماش ىنطو عامجإ لظ ىف بونجلاو لامشلا

 ةملسألا ةسايس طيشنتو ريشبتلا ةيراحمو ىركسعلا رهقلا وه بونجلا ةلكشمب ىمسي

 لهأ ىز ءادترا ىلع نييبونجلا لمح لثم قزنلاو فخسلاب تمستا ةروصب بيرعتلاو

 دقو .نييحيسملل ةبسنلاب دحألا ةلطع ءاغلإو .ةيبرع ءامسأب مهئامسأ ليدبتو ءلامشلا

 اهدئاق ىلع مكحلاب تهتنا ابوج ىف ةيماد ةيبالط تارهاظت ىلإ ريخألا ءارجإلا داق

 ىلع لالج ىضاقلا هردصأ مكح ىف اًماع رشع ةعبرأ ةدمل نجسلاب روبأ ويثام بلاطلا

 لحم همكح ناك اذهلو فصنملا الو حيصنلا ىضاقلاب اذه ىف  لالج نكي ملو «ىفطل

 نيذلا لودعلا دجامألا نم دحاو ؛تانروبأ دمحأ دمحم ءاضقلا سيئر نم لجاع ضقن

 ليجنإلا بحاص «ىتم» حبصأ دقو .دهع لك ىفو .دهعلا كلذ ىف هونيشي ملو ءاضقلا اوناز

 «ةيبارتلا» جوحصلا ةيمالسإلا ةلودلا دهع ىف «ايناوخإ» ةيعاد ايوج تارهاظت داق ىذلا

 .نوكش هقلخ ىف هللو
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 (ج ) ینادوسلاروتسدلارو دج

 ةيسسؤملا ةركاذلا نادقفو ..نادوسلا ةساس

 ىطارقميدلا ماظنلا ىلإ ىرخأ ةرم نادوسلا داعو هرشو هريخب دوبع دهع ىضم

 دقف ركيب ىلناتس روتسد ىلإ ىرخأ ةرم عوجرلا نم ادب هتاعد دجي مل ىذلا ىددعتلا

 ءهتدع رمألل اودعي نأ نود حلاصلا فلسلا لالقتسالا «مهاد» امك ءربوتكأ ةروث «مهتمهاد»

 اهيف عجاري نأل ةيفاك ةصرف نكت مل دوبع بالقنا ذنم تمرصنا ىتلا ةتسلا ماوعألا نأكو

 امم ريثكلا ةسايسلا لهأ ءارو ناك .قيرطلا اوبكنت نيأ اوفشكتسي ىتح مهتاوطخ موقلا

 ثيداحأ نم هتنمضت امو ناملربلا تاسلج رضاحم مهءارو تناك ؛رطخلا عقاوم نيبي

 هب تحفط ام لك مهءارو ناكو ءةيموقلا ةنجللا روتسد عورشم مهءارو ناكو ءةرجفتم
 ءاذه لك عم مهنود ناكو ؛هرهوج ال مكحلا رهظم لوح ددبملا عارصلا ءابنأ نم فحصنا

 اهيف مكحلا كلذ زجنا دق فاجعلا تاونسلاب اهلك نكت مل ىتلاو تسلا دوبع مكح ىنس

 براجت ةساردل اوعسل ةلاضلا موقلا دشنأ ولو ءرثكأ وه اميف اليشف ناك امك ءريثكلا

 قفخأ اميف قفخيو ءهيف حجن اميف حجني ىركسعلا مكحلا لعج ىذلا ىف نعمتلاو مهيضام

 دقتفت تارماؤمو تاروانم تاسايس اًمود تلظ ءانلق امك «نادوسلا ىف ةسايسلا نأ ديب

 ثيح اهلهأ دنع :سكعنت ال بازحألا اهب رشبت ىتلا ةيسايسلا ةيددعتلا نإ .ىركفلا دعبلا

 مكح هدوسي ىندم عمتجم دوجو ىف ءاذه لبق ءامنإو ةددعتملا بازحألا مايق ىف تأشن

 ةيساسألا قوقحلاب هتاعامج لك عتمتتو «هاضترملا ةيعرشلا طباوضلا همكحتو نوناقلا
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 بازحألا لهأ نيب عمجي ىذلا نأ وه ءلوقلا فلسأ امك .كلذ لك نم مهأ ءةيندملا

 فادهألا ةنيب تاسايس ىف بزحلا اهنع ربعي ةكرتشم حماطمو حلاصم وه ةيسايسلا

 ,بزحلا كلذ ىلع سانلا هب مكحي ىذلا رايعم لا ىه حبصت تامسقلا ةحضاو جماربو

 اهيلع زكتري ىتلا ةيركفلا ةيعجرملا ىه ءرمألا ةياهن ىف ؛نوكت امك ءهءادأ هب نوموقيو
 ىربكلا بازحألا نأ ديب «هضايح نع دوذلاو هاؤرب ريشبتلا دنع بزحلا كلذ ءاًرصن
 لثم ىلإ ةجاحب نكت مل ةيلالس ةمظنأو ةيديلقت تانايكل تاهجاوك تماق ىتلا ةينادوسلا
 اهنم ىنيدلا :ةيديلقتلا طباورلا كلتب ائيهر لظ اهحاجنو اهءاقب نأل ىركفلا دهجلا اذه
 ,بازحألا كلت دنع ةيسسؤملا ةركاذلا مادعنا ءركفلا بايغ نم رطخأ .ىلالسلاو ىلبقلاو

 كلت بحص امو لالقتسالا ذنم اهيراجت ركذتست املق بازحألاف .ةطبار نيعوضوملا نيبو
 هترارش تحدقنا ىتلا عارصلا براجتلا كلت نمو ؛رارقتسالل لماك نادقف نم براجتلا
 ديدج دهج لك حبصأ اذهل .اًباهتلا الإ دوبع ماظن هدزي ملو لالقتسالا ليبق بونجلا ىف

 بازحألا كلت لعج امم هتاذل اًعجرم ةيروحملا نادوسلا تالكشم ةجلاعمل بازحألا هب موقت

 لراك لوق ىف ؛ةرم هسفن خيرأتلا ةداعإو .نامزلا نم دقع لك علطم ىف خيراتلا رركت

 .ةرخسم ةرم نم رثكأ هسفن هتداعإو .ةثراك ءسكرام

 وي <

«٠ 
 ىرخأ ةرم ..رودسدلا ةنجل

 ركيب ىلناتس روتسدب مهراسيو مهنيميب نادوسلا لهأ ىضترا دقف رمأ نم نكي امهم

 مغرلا ىلع ءروتسدلا كلذل قورز رهاطلا نسح هلاك ىذلا ىراكلا دقنلا نم مغرلا ىلع

 مكح هللا ىضق ام ريغب مكحلا نأب ةلئاقلا مهاواتفو عرشلا مكحل نيعادلا ىواعد نم

 ىنبت اذه عم .ىناملعلا ركيب ىلناتس روتسد لمشي نالطبلا اذه نأ ىف كش الو ؛لطاب

 ىف روتسدلا ليصأتب وأ هللا عرشب اهل نأش ال تاليدعت عم روتسدلا كلذ نادوسلا ماكح

 كلذل ناتفاضإلا ؟نادوسلا ماكح ئرابلا امهيلإ ىده ناذللا ناليدعتلا امف ءاشارت

 .سلجم نم ةيسيسأتلا ةيعمجلا نوكتت نأ ىلع تصن ىتلا ةداملا امه هتاقحلمو روتسدلا

 ىتلاو تاباختنالا نوناق نم ٤ ةداملاو خويشلا سلجم ءاغلإ اذه ىنعم ناكو بختنم دحاو
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 .ةيميلقإ ةرئاد ةرشع ىنامثو ىتئاملا بناجب نيجيرخلل ةرئاد ةرشع سمخ تثدحتسا

 هتلدع ىذلا ىلصألا ركيب ىلناتس روتسدل ةدوع ءرمألا عقاو ىف ىه ةريخألا ةفاضإلاو

 .نيجيرخلا رئاود ءافلإب (ىطارقميدلا بعشلا بزحو ةمألا بزح) ةيفالتئالا ةموكحلا

 الو) ىفلأ ىذلا خويشلا سلجمف ءقيفوتلا امهفلاحي مل نيليدعتلا نإف انداقتعا ىفو

 ناك امير لب اًيعجر ازاهج ةورضلاب سيل (رصم وذح كلذب وذحن نأ اندرأ انأ ىف كش
 :ةنيابتم ىؤرو ء«ةعونتم تادايقو ءةرفانتم لئابقو بوعش ىذ نادوسلاك دلب ىف ةرورض

 نمو ةكراشملا ةدعاق عيسوتل لئاسولا عادتبا اندالب يف مكحلا رارقتسا ىضتقا امبرلو

 تقبا اذه لجألو ءرارقلا عنص ىف ةكراشملا ةيرادلاو ةربخلا ىوذ لكل ةصرفلا ةحاتإ كلذ

 اضيأ انداقتعا ىفو .اهناملرب ىف ىلعألا سلجملا ىلع ناتسكابو ايريجينو دنهلا لثم لود

 ءارثإ ىف امهم اًرود بعلي نأ ىلع رداقل ء«هئاضعأ رايتخا نسحأ نأو ءسلجملا اذه لثم نأب

 ضفو تارارقلا ةرولب ىف مهتربخب اومهسي نأ نكمي دارفأ باعيتساب ةيسايسلا ةيرجتلا
 ةمدخلا تالاجر نم نيدعاقتملا نم ةيرادلا ىوذو «نيقباسلا ءاسؤرلا لثم تاعازنلا

 .لئابقلا ءامعزو :تاباقنلا ةداقو ءلامعألا لاجر رابكو ءشيجلا ةداقو ءاضقلاو .ةماعلا

 ..فلتخم عقاو نع «نويناطيربلا اهتعدتبا امدنع .ربعت تناك دقف نيجيرخلا رئاود امأ

 ناملربلا جولول كاذموي نيملعتملا ةلقل ةصرفلا ةحاتإل ىلثملا ةليسولا ىه رئاودلا كلت تناك

 ةيديلقتلا ىوقلا هيلع رطيست نأ نم ءنادوسلل ىعامتجالا نيوكتلا مكحب ءدبال ناك ىذلا

 ؛نوشمهم لامعلاف ءنيجيرخلا نم نيلمعتملا دنع فقيال ىسايسلا شيمهتلا نأ ديب

 نع اًبئاغ نكي مل ىأرلا اذه لثم .شماهلا شماه ىلع نوحالفلاو .تاشمهم ءاسنلاو

 هذه مسا تناك ربوتكأ ىف اهتعفر ىتلا تاراعشلا لك نأ ليلدب ةيطارقميدلا ىوقلا ناهذأ

 ىلإ ءادنلا ةمجرت تدارأ امدنع ىوقلا كلت ىف رارقلا لهأ فعسي مل لايخلا نأ الإ تاتفلا

 ىلإ ءادنلا كلذ ةمجرتل ةبسانملا ةغيصلا ثادحتسا تدارأ امدنع ىرخأ ةرابعب وأ ءءادأ

 .ربعم تباث ماظن

 ةيعمج نم .كلت ءاهلايو 1510 ويلوي ىف ةيسيسأتلا ةيعمجلا باختنا مت دقف لك ىلع

 مضت تناك نادوسلل امئاد اًروتسد عضت نأ اهل ديرأ ىتلا ةيسيسأتلا ةيعمجلاف ؛ةيسيسأت
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 رئاود نع اًيئان رشع ةسمخو ةيلامشلا ةيفارغجلا نادوسلا رئاود نع اًبئان ۸٨۸

 ىعويشلا بزحلا هحشر ىذلا قنرق فيزوج بئانلا ءاشتساب لامشلا نم اهلك) نيجيرخلا

 نع نييبونجلا بايغ ناكو .(*!بزحلا كلذ ىحشرم نم نيحجانلا ةمئاق ىف ىناثلا ناكو

 عاضوألا ىدرتل ةبسن ةيبونجلا تايريدملا ىف تاباختنالا رذعتل» ليف امك .ةيعمجلا كلت

 ةلازإب ءدب ىذ ئداب اوردابل اديج مهتايولوأ نوكردي كاذموي رارقلا عانص ناك ولو «ةينمألا

 ةضيرعلا طوطخلا مهيديأ نيبو ةصاخ بونجلا ىف تاباختنالا نود تلاح ىتلا بابسألا

 ىف نيعماطلا دنع ةيولوألا نأ الإ .ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم ىف راد ام ىف ةلثمتم لولحلل

 ىف ةطلسلا كلت ةموميدل ليبس الأب اوكردي نأ نود ةطلسلا ىلإ لوصولا ىه تناك مكحلا
 كلذ داعأ ةيسايسلا «رخاسملا» نادوس ىفو «بونجلا ىف ةيدرتملا عاضوألاب» هومسأ ام لظ

 ةكرحلا ةوعد تاباقنلاو ىربكلا بازحألا تضفر امدنع ۹۸١ ماع ىف هسفن خيرأتلا

 مالسلا عوضوم مسحي ىتح ةيناملربلا تاباختنالا ليجأتل فيرلا ىوق داحتاو ةيبعشلا

 اكوك نالعإ صوصن بح ١9187 ربمتبس ىف دقعني نأ ىموقلا هرمتؤمل ررقملا نم ناك ىذلا

 ال ىتح مهتانكث ىلإ ركسعلا ةدوعب ليجعتلا ىه تاباختنالل نيفلهتملا ىوعد تناك .ماد

 ققحت ال ةيئزجلا ةيعرشلا نأب نيتلاحلا ىف تتبثأ دق ةيرجتلا نأ الإ مكحلا اوئرمتسي

 ءركسعلا تارماغم نود لوحت نل اهنأ امك «ماظن ىأل رطقلا ديعص ىلع اًرارقتسا

 ءىجم نود لحت مل ١581 تاباختناو ءويام بالقنا ءىجم نود لحت مل ١516 تاباختناف

 .هطهرو ريشبلا

 ذنم اهسفن تقرغتسا ةيعرشلا ةصوقنم ةيسيسأت ةيعمج مايقب «نذإ .رمألا ىهتنا

 متت نأ ىلإ روتسدلا عضو ىف ىساسألا اهبجاو ةكرات حيرشتلا نوئش ىف لوألا مويلا

 نيوكتل ةيعمجلا تبهذ ىتح تاباختنالا كلت تمت نإ امو .بونجلا ىف ةيعرفلا تاباختنالا

 ىلغ نصف تلا ةيلخادلا ةحكذللا نم ۷١ ةذالا تجرب ةيتاكلا ةزمللا وكهدلل ةيموق ةا

 ةنجللا كلت نيوكت حارتفاب مدقت .مئادلا روتسدلا عضوب ةنجل نيوكت ىف ةيعمجلا قح

 .(تاوصأ )05٠١ قورز رهاطلا نسح بقع (اتوص )٤۷۸۹ قنرق لان ()
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 ةينف ةنجلل ةموكحلا رايتخا اهمايق عبت اك ء۷١۱۹ ماع رياني نم عبارلا ىف سلجملا ميعز

 لالا رت معا ههنمركذك نيرا وفا نوناعلا كالاجر نم ارضع رقع ةع وم
 وبأ دمحم مشاهو .ليقع دمحأ ليقعو ءرمع نسحو «كاولا ىلاتانو ءىبارتلا نسحو

 ىروتسدلا نوناقلا ىف رصم ءاهقف نم نينثا حصنب اضيأ ةنجللا تدشرتساو «مساقلا

 روتكدلاو ةيردنكسإلا ةعماجب ىروتسدلا نوناقلا ذاتسأ ىلوتم ديمحلا دبع روتكدلا :امه

 ةمهب لمعت ةنعجللا تذختا اهئاشنا ذتموةيرعضملا لدعلا ةرازويناشتسلا ىققلا ىفطضم

 ىف اهرخآو ۱۹١۷ ماع رياربف نم رشع ىناثلا ىف اهتاعامتجا لوأ ناك ذإ ماعلا ةبارق

 .؟ثدح ىذلا امف ءاهدهج لمكت نأ نود ء۸١۱۹ ماع رياني نم رشاعلا

 ىه ربوتكأ دعب تءاج ىتلا ةيعمجلا اهتدهش ىتلا رهاوظلا مهأ نأ ىلإ لبق نم انرشأ

 ىف ةيديلقتلا ةيفئاطلاو ةيبزحلا تاميظنتلا نع ةلقتسم تانايكك ةيميلقإلا ىوقلا زورب
 امأ .بازحألا هتفرع ىذلا ميدقلا نادوسلا وه نادوسلا هعم دعي مل امم نادوسلا ناملرب

 تالاقملا ىف هيلإ انرشأ ىذلا ىسايسلا قزمتلا ءارشتسا ىهف ةيناثلا ةمهملا ةرهاظلا

 ةنجللا لحب تاعارصلا هذه لك تهتنا نأ ىلإ ىساسألا ةيعمجلا لمع لطع امم ةقباسلا

 عوضوم قيلعت ىلإ داق امم اهسفن ةيسيسأتلا ةيعمجلا لحو ١514 رياربف ىف ةيموقلا

 ىلع نيجيرخلا رئاود ةيناثلا ةرملل اهيف تيغلا ىتلاو 1934 ويام تاباختنا ىتح روتسدلا

 هنأب انه ركاذلا رذجيو .لماش ىنطو قافو نم ءزجك اهتداعا ىلع ىأرلا عامجإ نم مغرلا

 مغرلا ىلعو «ناملربلا نم نييعويشلا ءاصقا فدهب نيجيرخلا رئاود ءاغلإ نم مغرلا ىلع

 مسا تحت 1974 تاباختنا ضاخ دق ىعويشلا بزحلا نأ الإ ةيعويشلا ميرحت رارق نم

 دمحأو ةربطع ىف نمحرلا دبع جاحلا حاجن هتاراصتنا زربأ نم ناكو ةيكارتشالا ةهبجلا

 قلاخلا دبع بزحلا ماع ريتركس حاجن كلذ نم مهأو موطرخلا رئاود ىدحإ ىف ناميلس

 .(*!|نامرد مأ ىف ىرهزألا ميعزلا اهلثمي ناك ىتلا ةرئادلا ىف بوجحم

 ,ةيوهلا ددحم ريغ حشرم هنأب لوقت ةراشإ قلاخلا دبع مسا مامأ تاباختنالا ةنجلل ةيمسرلا جئاتنلا تدروأ (*)
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 قباسلا ناملربلا اهفرع ىتلا اهتروصب ةديدجلا ةيميلقإلا ةبيكرتلا تلظ رخآ بناج نم

 عمو ءرئاود ثالث ةبونلا لابج داحتا باون زرحأ امك رئاود ٩ ةجبلا رمتؤم باون زرحأ ذإ

 نم ةدعبتسم ةثلاثلا ةرملل روتسدلل ةيموق ةنجل رايتخا ىلع ةموكحلا تمدق اذه

 رايتخا ءاج ذإ بجعلا ىلإ وعدي ام رارقلا اذه ىف سيلو .نييباقنلاو نييعويشلا اهتيوضع

 نكي مل امك ءىعويشلا بزحلا لح بقعأ ىذلا ىنيدلا سوهلا فورظ ىف ةنجللا كلت

 عورشم كانهو ةصاخب اهئاشنا ىعاود ركنتستو ةنجللا كلت ةضراعملا عطاقت نأ اًييرغ

 سوهلا اذهب ديدنتلا ىف اًعافترا تاوصألا رشكأ نم ناك .شاقنلل دعمو زهاج روتسد

 ١914 ریانی نم رشع عباسلا ىف هل ثيدح ىف دروأ ىذلا ناميلس دمحأ ىعويشلا بئانلا

 جنشت فورظ ىف مت قيضو ىعبط ريغ نيوكت ةيموقلا ةجللا نيوكت» نأب ناملربلا ىف

 ىلع ءادتعالاو :ةيعمجلا هذه نم باونلا ضعي درط كلذ ةجيتن تناكو .ىنيد سوهو

 نيفقثملاو عارزلاو لامعلا تاباقن نامرح اضيأ هجئاتن نم ناك امك .ءاضقلا لالقتسا

 تقفتا اذه عم (*ةيطارقميدلا ةايحلا ةداعإ ىف تكراش تائيهلا هذه لكو :نيينطولا

 رصتقي روتسدلل ةيموق ةنجل نيوكت ىلع 1958 ماع فصتنم ىف ةضراعملاو ةموكحلا

 .ديدج عورشم عضو نم الدب ةقباسلا ةنجللا هتدعأ ىذلا روتسدلا ةعجارم ىلع اهرود

 راد ىذلا امف .ماعلا زواجتي ال دعوم ىف اهتمهم ةنجللا لمكت نأ ىلع ناملربلا قفتا امك

 .ماعلا كلذ لالخ

 طالتخالاو جرهلا ماع .. 75.١

 اجره ةيناثلا ةيطارقميدلا ىنس رثكأ اضيأ وه ليبولا ماعلاب هانيمسأ ىذلا ماعلا كلذ

 نيضراعملاو نيمكاحلا نظ وه ةنتف نم امهعبت امو طالتخالاو جرهلا ردصم ؛اطالتخاو

 بازحألا لك نيب الماش اًقافو هنم رثكأ بزح جمانربل ريطأت وه ىنطولا روتسدلا نأب اعم

 بازحألا ضعب نظ اضيأ هردصمو «عيمجلا اهيضتري تايلآ ىلعو ءةملكلا عمجي ام ىلع
 ؟فالخلا رهوج امف ؛ركامتلاو ءاهدلاب لحت نأ نكمي ةيساسألا ةيفالخلا اياضقلا نأب

 .۱۹۹۸/۱/۱۸ ماعلا ىأرلا (#)
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 نم هعبت امو فالخلا كلذ ىلجت ؟هتهباجم ىلع ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا تلبقأ فيكو
 ىذلا مكحلا عون لوح ثوروملا فالخلا كانه رمألا ئداب ىفف .سمخ اياضق ىف جره

 بونج ىلإ ةبسنلاب «نشيردفلا» رمأ وه دعي مل ةرملا هذه رمألا نأ الإ نويبونجلا هدشني

 ىلع موطرخلا ةنميه ىلع اًعيمج فيرلا لهآ نم اجاجتحا حبصيل روطت امنإو دالبلا

 بونجلا لهأ عفد امم زكرملا ىلع موختلا ةروث ىرخأ ةرابعب وأ ءةيئانلا نادوسلا ميلاقأ
 وه ىناثلارمألا .دحاو توصب ثدحتت ةدحاو ةلتك ىف بزحتلا ىلع برغلاو قرشلاو

 نرخ: اتاري عما نقلا ءاولقلا بسم ةقحب دا دزأ ىذلاو ةنسايسملاو نددلا غوضود

 نم ةيدياقلا كادايفلا كح ىف مهع ار ر تملا ةيمالسال مهوعدي «نوململا
 تبسح ىتلأو ةثيدحلا ىوقلا ةيضق وه ثلاثلا رمألاو .ىرهزألا ليعامسا ميعزلا مهيف
 اهعارص ىراصق ناك اذهلو نيجيرخلا رئاود اهنع ديحولا ريبعتلا نأ ةيطارقميدلا ىوقلا

 وه عبارلا رمألاو .تاباختنالا نوناق ىف رئاودلا هذه ةداعإ ىلع لمعلا وه نأشلا اذه ىف

 ةيطارةميدلاو ةيلاربيللا لوح اهاواعد لك نم مغرلا ىلع ,ةيديلقتلا ىوقلا شرحت
 ةيعويشلا مرحي صن روتسدلا عورشم نيمضت ىف اهتتامتساو ىعويشلا بزحلاب .ةيددعتلا

 نييعويشلا ةتامتسا وهف اهسماخ امأ .ةيددعتلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نادوس ىف

 ةيكارتشالا نم لعجي اصن روتسدلا نيمضت ىف «لطابلا وأ قحلاب مهرصان نمو مهسفنأ
 ىف ةمكاحلا ةطلسلا ةبيكرت نولهجي ءالؤه ةيكارتشالا ةاعد نأكو ةلودلا فادهأ نم اًفده
 اولبق ىذلا هسفن عقاولا وهو «نادوسلا هشيعي ىذلا ىعوضوملا عقاولا ةعيبط وأ نادوسلا
 نأ ناملربلا نم نوديري كتئلوأ ةيكارتشالا ةاعدب انأك وأ ؛ةيسايسلا ةيددعتلل ساسأك هب

 ارو ىقويتلا بربحلا اه مهر ىلا ةروصلاب رفا م قادوسلا ف م
 خيشلا لثم ميرك طهر نالربلا كلذ لصافم ىف هيف مكحتي ىذلا تقولا ىف :ةيكارتشالا
 ءالؤهل ريشاو) :ةحلط قيدصلا دمحم خيشلاو وتلا ىلع ميهاربإ خيشلاو :بجعلا تسوي

 مهلهأ ةيكزتب ةباينلا راد ىلع نودفاوتي اولظ نيذلا مهموق ةارس مهنأل ديدحتلا هجو ىلع

 ىفيرطلا لينلا مث ىندم رسيلا وبأو ءروفيط ميكحلا دبع لثم نورخآ وأ (ةسفانم نود

 رثكأ ةرخسم ىأف .اًبونجو اطسو لقانملا لهأ نم ءىفشاكملا ىقابلا دبع ىدهمو :ىفشاكملا
 ؟اذه نم
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 !!ومه نيأ نادوسلاب موقلا ىرد ولو

 كلت ىف ةماهلا رهاوظلا ىدحإ نأب لوقنل ىميلقإلا مكحلا ةيضق ءىلوألا ةيضقلاب أدبن
 تزرب نأ دعب ةصاخ نييبونجلا دنع نشيردفلا نع ثيدحلا ةربن توفخ ىه تناك ةلحرملا

 هيلع عمتجا ىذلا ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا وه بونجلا ىف مكحلل ةديدج ةغيص دوجولا ىلإ

 ىلخت دعب نم هللا دبع نمحرلا دبع داتسألا اهسأرت ىتلا رشع ىنثالا ةنجل ىف ىأرلا
 ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم ةنجللا كلت تبقعأ دقو ءاهتسائر نع ىلع دمحم فسوي ذاتسألا

 ةيميلقإلا ىوقلا لك نأ وه رمألا ىف ديدجلاو .هللا عفد ريذنلا ذاتسألا هسأرت ىذلا

 :ةجبلا باون عامتجا بقع ةصاخب ءدحاو توصب ثدحتت تذخأ اهيلامشو اهيبونجب

 كلت تبلاط .(*!روتسدلا وحن كرتشم فقوم ذاختال ةبونلا لابج ماع داحتاو «بونجلاو

 ىف رظنلا ةداعإب تدان امك .روتسدلا ىف رشع ىنثالا ةنجل تاحرتقم نيمضتب بازحألا

 عستلا نادوسلا تايريدم ساسأ ىلع ىميلقإلا مكحلا مايقب ةمكاحلا بازحألا حارتقا

 باون بهذ امك ادحاو اًميلقإ ثالثلا ةيبونجلا تايريدملا رابتعا ىف بونجلا ىأرل ادييأت

 نع مهميلقإ لالقتساب ةبونلا لاقو ءالسك ةيريدم نع مهميلقإ لالقتسال ةوعدلل ةجبلا

 ةيرادإ تاغوسم نم اهل امو ءةهاجو نم ءارآلا هذه ىف ام لك عمو :نافدرك ةيريدم

 :ةيرصنعلاب ىميلقإلا عمجتلا فصت تذخأ لب ءءارآلا هذه ةمكاحلا بازحألا تضفر

 ريغ لوصألا ىوذ نم نادوسلا لهأ ةيبلغأ مضي داكي عمجت ةيرصنعلاب «موسوملا عمجتلاو

 مالسإلا ةطبار نادوسلا لهأ نم مهريغ نيبو مهنيب عمجت نيذلا كئلوأ مهيف نمب ةيبرعلا
 نم ةفاحصلاك ماعلا ىأرلا ىف ةرثؤملا ةزهجألا ضعبو بازحألا كلت تلعج ىرخأ ةرابعب

 نم ىلع برعلا ريغ نم الماحت اهتبسح ىأ ءةيرصنع ةيضق ةعورشملا ةيميلقإلا حماطملا

 جاتحي الو :نامجعلاو جنزلا هسمطي نأ مهرثأل نوديري ال اصلخ اًبرع مهسفنأ نوبسحي

 سيركتل ىعسي ىذلا ْنَمو ءةلداعملا هذه ىف ىرصنعلا وه نم كرديل ءانع ريبك ىلإ ءرملا

 بيليفو ءهلهأل ةيعامتجالا ةلادعلاب بلاطي هنأل ىرصنع قند مايلوف .ةيقرعلا ةنميهلا

 ماع داحتا ءةجبلا رمتؤم «بونجلا ةهبج ءوناس بازحأ عامتجالا كلذ ىف تكراش ١518/١/14 ماعلا ىأرلا (*)

 .ةبونلا لابج

226 



 ساسأ ىلع نطاوم ىلع نطاومل هيف زييمت ال نادوسل وعدي هنأل ىرصنع شوبغ سابع

 امهنأل نايرصنع ضاوع دمحم دمحأو ءريكوأ رداقلا دبع ذاتسألاو ءقرعلا وأ نيدلا

 رامث ىف عورشملا مهقح وهو الأ ١1501, ماع ذنم هب نوداني ةجبلا لهأ لظ امب نايداني

 نم ةرفاسلا ةيهجنعلا هذه هاجتو .مكحلا ىف ةلعافلا ةكراشملا ىفو ؛ةيداصتقالا ةيمنتلا

 ازواجا امدنع نيمكاحلا اياون ىف اوبيرتسي نأ «نييرصنعلا» ءالؤهل قح لامشلا لهأ

 ةدايس تاذ ةدحوم ةلود نادوسلا ةيروهمج» نأ ىلع ةيناثلا هتدام ىف صني روتسد عورشم

 نأ ىلع ةنماثلا هتدام ىف صنيو «ةيلودلا اهدودح لخاد ةعقاولا ميلاقألا عيمج ىلع

 ىلع ءاضقلاو نيينادوسلا ةفاك نيب نماضتلاو ةدحولا حور ديطوت ىلع ةلودلا لمعت»

 .«ةيميلقإلاو ةيرصنعلا تارعنلا

 نادوسلا ىف «تايلقألا» لوح رخآ ثيدح هبحصي ام اًريثك «ةيرصنعلا» نع ثيدحلاو

 نادوسلا ىف تايلقألاب نوفصي نيذلا نأل هوبشمو ىطاخ ريبعت اذه .ىقرعلاو اهنم ىنيدلا

 ؛ناتسكاب سودنه وأ :ندرألا سكرش وأ «نانبل نمرأ وأ ءقارعلا داركأك مه اوسيل
 ءنادوسلا ضرأ ىف ليصأ قح باحصأ مه نوثدحتملا اهنع ثدحتي ىتلا تايلقألاف

 طاقسإلا اذه اوبنجت ول اًمنص ىأرلا اذه باحصأ نسحيو ءهلهأ نم مدقأ نادوسلاو

 نم مهتيبلاغو ءالثم ؛برغملاو رئازجلا لهأف ىنادوسلا عقاولا ىلع نيرخألا براجتل ىبانلا

 نأب نوفرعي مهنأل ريربلاب ىمسي ام وأ ةيفيزامالا ةيلقألا نع نوثدحتي ال نيملسملاو برعلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا اهداعبأ لكب ةيرئازجلا ةينطولا وه رئازجلا لهأ نيب دحوي ىذلا

 راهصنالا ىلع نيعي امع ثحبلا ىلع اًعيمج انفكع ول اعنص سحن امك .ةيفيزامألاو

 ديزت ال ىتلا زيامتلا رصانع نع ثحبلا نع الدب ىئاسفيسفلا عمتجملا اذه ىف ىنطولا

 ىلع ولعت ىتلا ةنطاوملا طابر ريغ راهصنالا اذه ققحي ءىش نم سيلو ءاتاتش الإ نادوسلا
 ءارثإ نم ىفاقثلا جزامتلا ىف ام كردتو ءةسايسلا نع نيدلاب ىأنتو .ميلقإلاو قرعلا
 .لدابتم

 الإ اذه لعفي ال مهنم أرقي نمو ءةءارقلاب ىنعي ال مهرثكأ نأ مكحلا لهأ نحم نيب نمو

 ىف تالاقم ةعضب مايألا كلت تأرق أم نيب نم :هرسي ال ام ههبجي ال ىتح نيع فصنب
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 «حيبقلا ىنادوسلا» ناونع تحت ىناجتلا حتافلا ذاتسألا لاقم اهراثآ ماعلا ىأرلا ةديرج

 برغلاو قرشلا ىف ةيئانلا ميلاقألا لهأ عم مهلماعت ىف لامشلا لهأ ضعب ةيهجنعل ةراشا

 نع ةباتكلل ريلا لبا ذاتسألا ةيسيسأتلا ةيعمجلا وضع لاقملا كلذ عفد دقو «بونجلاو

 ةيناعت ,بونجلا هيناعي ام نأب سانلا اًركذم ىعامتجالا جامدنالا ىف ةيلمعلا تابوعصلا

 طخسلا نإف ءةئيدر هقرشو نادوسلا برغ ىف لاوحالا تناك نإ» لاقو ءىرخأ ميلاقأ

 هارن امم اقنع رثكأ ريبعت ىلإ مربتلاو طخسلا بلقني دقو ءاّبيرق امهناحاتجيس مربتلاو
 ءاج شاكاب دمحم دمحأل رخآ لاقم لبا ذاتسألا لاقم عبتو .(*«نادوسلا بونج ىف نآلا

 اليوط اًنامز ضرملاو رقفلاو لهجلا ءىعبطلا هثولاث ىف شيعي نأ ىواجبلا داتعا دقل» :هيف
 ىف فقي ىذلا ىواجبلا اذه نأ .هذاقنإ ىلإ ىعست ةيعامتجا ةئيه وأ ةموكح دجي مل

 هباينأ نع رشكي فوس فيظنلا ضيبألا هبلقبو :نيترئاغلا هينيعب رظنيو ءةيلابلا هلامثأ
 .دماح ىلع ذاتسألا دجي مل «زجاوحلا محتقيو ةالابم اللاو ةيبلسلا اذه فشتكي نيح

 :رعاشلا لوق ريغ ةرذنملا تاملكلا كلت ىلع هب قلعي ام هنايبو هتحاصف نم مغرلا ىلع

 ومه نيأ نادوسلا ىف موقلا ىرد ولو

 اقافشإو اتزح اوضق بوعشلا نم

 هب ثيعت ضارمأو رقفو لهج

 اقاربإو اداعرإ ريصلا ىوق تده

 ةرطعلا ةيوبتلا حئادملاو ةينادوسلا ةسايسلا عقاو

 عورشم ىف هرمأ مسح دقف نيدلا عوضوم امأ «ىميلقإلا مكحلا رمأ نم ناك ام اذه

 نادوسلا نأ ىلع عورشملا كلذ نم ىلوألا ةداملا تصن امدنع ًالماك امسح روتسدلا
 مالسإلا نأ ىلع ةثلاثلا ةداملا تضنو :مالسإلا ىده ىلع ةيكارتشا ةيطازقميد ةيروهمج

 ناوخإلا» اهب ماف ةمخض ةكبعت روتسدلا اذه رارقإ قبسو ؛ىمسرلا ةلودلا نيد وه

 بيرق حتافلا دمحم .دجاملا دباعلا خيشلا راد هتدهش ريبك ناجرهمب تهجوت «نوملسملا

 دمحم ىريدردلا ذاتسألا ناجرهملا كلذ ىف كراش ١975 رياني " نينثالا موي ةيشع هللا

 .1955/1/5 ماعلا ىأرلا («)
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 اميف لفحلا ىهتناو ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماج ةذتاسأو ءرقابلا لماكلا روتكدلاو نامشع
 حئادمو مالسإلا داجمأب اهيف ىنغت ىليبلا دمحأ ذاتسألل ءامصع ةديصقب .فحصلا ثور

 نأ «نيملسملا ناوخإلا» نم ةسايسلا لهأل نعي ملو .ىريمنلا رعاشلا اهدشنأ ةرطع ةيوبن

 ثيح .هجراخو ناملربلا لخاد رجتشملا عارصلا ىف اذه لك ناكم نع مهسفنأ اولأسي
 .حالسلا عقرقي

 نع زجعلا لك اوزجع دق «هللا لزنأ امب مكحلاو ىمالسإلا روتسدلا» ةاعد نإ لوقنأ
 انأل ةشيعملا مهتايح ىف سانلا اياضق جلاعت ىوتحملا ةيمالسإ جمارب ىلإ مهاوعد ةمجرت

 ىلإ اهيعماس حاورأب ءومست دق (اهلهأ نم نحنو) ةرطعلا حئادملاو راكذألا نأب نقون
 نأب لوقن مأ ؟ضرألا ىف مانألا تالكشم لح ىلع نيعت ال اهنأ الإ ءىوامسلا توكلملا

 ىلإ رشبلا حاورأب ومسلا نأ نوبسحي لب سانلا تالكشمل نوهبأي ال ةفوصتملا ةاعدلا كئلوأ
 اهعفر ىتلا ةينيدلا ةيارلا نأب لوقن وأ ؟ضرألا ىف ىعسلا نع الملا ىنغي ءامسلا توكلم
 بولق ىلإ اهب نويرقتيو تاطلسلا ىلإ اهب نولسوتي ةعيرذ الإ نكت مل «نوملسملا ناوخإلا»
 نم مغرلا ىلعف .فطاوعلا ةشاجتسا دنع ةينيدلا ةوعدلاب اوفقو اذهلو نيملسملا ةرهمج

 ىلإ هقيرط دجي مل ديدجتلا كلذ نأ الإ ىمالسإلا ديدجتلا ةيار عفر دف بزحلا كلذ نأ
 ةقافخ ةيار ديدجتلا لظ اذهل ماكحلاو مكحلا اهيلإ فرصني ىتلا ةيويحلا اياضقلا سم
 ظ .ءاوجألا ىف هادص ددرتي اًيودم اًراعشو ءءامسلا ىف فرقرت

 روتكدلا اهدعأ ىتلا مهتاركذم ىف «نوملسملا ناوخإلا» هب هلاق ام ىلإ ءالثم ءرظننلو

 روتكدلا هبسحب امل اصيخلت اهرابتعاب ١518 ماع ىف ةيثالثلا ةنجلل تعفرو ىبارتلا نسح

 ىف روهمجلا نأ بابسألا كلت سأر ىلع ىمالسإلا روتسدلاب مازتلالا عجرت اًبابسأ

 مالسإلاو ةصاخب ءهميق نادوسلا روتسد لثمي نأ دب الف اذهلو ملسم روهمج نادوسلا

 لزنأ امب مكحلا رمأي ةلود نيد وه  ىرخألا نايدألا لك فالخب  (نادوسلا لهأ ةديقع)
 ىأ لأسن مث امهتحص ضرتفن لب نيضارتفالا نيذه ىف «ناوخإلا» عم رجتشن نل .هللا
 :ةركذملا بيجت لاؤسلا اذه ىلع ؟هل ىبارتلا زوتكدلا انقيدص وعدي ناك ىذلا اذه مالس

 .لاجر مكح ال نوناق مكح هنأ وه ىمالسإلا روتسدلا ملاعم نإ (أ)

 .ةبيخلاب رابج لك ىنميو ةيروتاتكدلا مالسإلا ضفري (ب)
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 ةيرح ةسرامم بجويو ةرطيسلاو سسجتلا نم ةيصخشلا دارفألا ةيرح ىمحي (ج)
 .ةماعلا نوئشلا ىف ةكراشملاو ىأرلا

 بزح وأ ةعامجوأ ملسم لكلو بعشلا روهمجل ىأرلاف ءداهتجالا ىلع ضحي (د)
 .ىروشلاب مكحلل لصي نأو هيأرل وعدي نأ ىسايس

 نايدألا ةلماعم نسحب ضحيو ابوروأ اهب ىدتهت نأ لبق ةينيدلا ةيرحلا فرعي (ه)
 .ةيوامسلا

 .ةماعلا قوقحلا ىفو ءاضقلا مامأ ةاواسملاب ىداني (و)

 ىف ىبارتلا روتكدلا اهدعأ ىتلا تافصاوملا هذهب موقت ةلود ضفريس ادحأ نأ لاخأ ال

 نيرونلا ىذ دهع ذنم هلك ىسايسلا مالسإلا خيرأت نأب ىنيقي نم مغرلا ىلع 1518 ماع

 دوعن هيلإ رمأ اذهو ءةبلغو لاجر مكح حبصأ مكحلا نأب ديفي نامثع لآ دهع ىلإ نامثع

 نيتاه خيرأتف .تاينيعستلاو تاينينامثلا ىف نادوسلا ىف ثدح ام وه انينعي ىذلا نأ ديب

 ةوعدلا نم تاينيتسلا ىف فواخملا مهسوفن ىف تسجه نم نونظ ىدص نيتبقحلا

 «اًيمالسإ» اًماظن ميقي نأ ىبارتلا روتكدلل حيتا نيتبقحلا نيتاه ىفف .مالسإلل ةبستنملا

 نيناوق ةبرجت ىلإ انه ريشن ؛؟نيماظنلا نيذه ةعيبط امف :كلذ عدبملا هداهتجا بسح

 ١1986(, ليربإ - 1987” ربمتبس) امامأ ىريمنلا نم تلعج ىتلا اهتاقحلمو ۱۹۸۳ ربمتبس

 رثكأ ةبرجت نادوسلا دهشي مل ىتلاو (مويلا ىلإ - 1184 ويلوي) نهارلا مكحلا ةبرجت مث

 .اًياهرتساو ةظلغ اهنم

 فواخم ١914 ماع ىف ىمالسإلا روتسدلل ةوعدلا نم نيملسملا ريغ فواخم تناك

 هرايد ىف نوشيعي نم ىلإ ءىسي نأ نم ىنحأ مالسإلا نأل اًماهوأو انونط ضعبلا اهبسح

 اهتعيبو ءةيعرشلا اهتيالوب تانينامثلا براجت نأ الإ ءهلهآ ريغ نم اوناك نإو ىتح

 قفو ءاوس دح ىلع نيملسملا ريغو نيملسملا ىلع دودحلا قيبطت ىف اهئاولغو ءةيرسقلا

 تاينيعستلا براجت ءدعب نم :تءاج مث .نظلا اذه قدص تتبثأ ىبارتلا روتكدلا ىواتف

 مل ىذلا اهباهرإبو :ىرخألا ىه ةرستقملا اهتعيبب «مهنيد ىف مهسفنأ نيملسملا ضغبتل

230 



 ىف مليدلا تاليود ىلإ برقأ اًئيش حبصي نأ نادوسلا قلولخا ىتح اليثم اندالب هل فرعت
 هعبط ىف ةافاجملا اوفرعي مل نيذلا ىبارتلا «نسحلا» بحص ناك .طيسولا مالسإلا روصع
 اذه لوقن ال .لبجلا خيش «نسحلا» ولغ ىف ال «نسحلا» ةحامس ىف نوكي نأ ىف نولمأي

 هنأب «هخيرأت ىف ريثألا نبا هنع ىوري «ضيقنلا ىلعف ءالهاج الجر ناك لبجلا خيش نأل
 لاح وه اذهو .«ىرخأ ءايشأو رحسلاو كلفلاو ةسدنهلاب اميلع اًريدق ركفلا تباث» ناك
 ,ىرخأ ءايشأ «حامرلا ةنسأ» ىلع «ةيمالسإ» ةلود ميقي نأ رثآ ىذلا تاينيعستلا «نسح»

 وأ .«حابشألا تويب» باهرإ نع انتثدح امدنع ناسنإلا قوقح تامظنم رياقت اهب تلفح

 ويري ام لاوط نهدلاب انلهأ اوذخأ مهنأب انلق نأ «ناوخإلا» ملظن اناب اذه دعب دحأ نظي

 .مهايند رومأ مهيلع اوطيرخو مهنيد سانلا ىلع اوجمخ ىتح نامزلا نم نرقلا عبر ىلع

 نأ دعب تاينيتسلا ىف ىبارتلا روتكدلا ىوتف نادوسلا ناملرب لبقتسا فيك ىرنل دوعن

 ةسلج ىف ىناملربلا شاقنلا شوبغ سابع بيليف بألا ةيسيسأتلا ةيعمجلا وضع عرتقا
 نأ امك ىقيرفإو ىبرع نيرصنع نم بكرم نادوسلا نأب لوقلاب 1914 رياني ١١ ءاعبرألا
 اذه لكو :ىنثولا مهيفو نحيسملا مهيفو ملسملا مهيفف ءةددعتم تانايدب نيدت هماوقأ

 نسح روتكدلا شوبغ لأس .ةسايسلا نع نيدلا لصفب «شويغ بألا ىأر بسح ىضقي

 ىلع «ىمالسإلا» روتسدلا عورشم ىف صنلا ناك نإ روتسدلل ةينفلا ةنجللا وضع ىبارتلا
 لاؤس وهو :5ملسملا ريغل ةلودلا هذه ىف ىربكلا ةيالولا حيبي «مالسإلا وه ةلودلا نيد» نأ

 كلذ ىلع درلل ةيعمجلا سيئر هرطضا ىتح تقولا ضعب ةغوارملا الإ هعم روتكدلا كلمي مل
 نيملسملا ىلع زوجت ال ملسملا ريغ ةيالو نأب هدر ىف ىبارتلا لاق :ةرشابم لاؤسلا

 نم سيل نأب مايألا هذه لوقي ذخأ دق هسفن دهتجملا روتكدلا نأ الإ (ناملربلا طباضم)
 داهتجاب اذه امو ءةيمالسإلا ةلودلا ىف نيملسملا ىلع ىحيسملا ةيالو نود لوحي ام عرشلا

 ىه ةريخألا ىوتفلاف .ىلليفاكيم ىسايس ىأر وه لب «مهنم هنوطبنتسي نيذلا» رمألا ىلوأ

 ىلإ اهنم رثكآ «ريمألا» باتك ىلإو قنرق نوج ىلإ هراظنأ تدش ةطلسلا نع ثحاب ىوتف
 ىف سانلا هقدصي نأ نكمي ىذلا امف .ةنسلاو باتكلا صوصن ىلإو ىلوألا دهتجملا لاوقأ

 ةيالولا بحاص هيقفلا ناك نإ مهنم قدصن ىذلا اذنمو :مهليواقأ خسافتت ةاعد تاداهتجا

 ؟لاج لع تشو ال ةن
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 كاذموي «ىمالسإلا» روتسدلا نع «نيملسملا ناوخإلا» ثيدح طبترا رخآ بناج نمو

 نيب «ىبالطلا» عارصلا نأ ىلع لدي امم ءةيعويشلاو داحلالا ةيراحم نع رخآ ثيدحب
 .ةينادوسلا ةسايسلا ةدنجأل لوألا هجوملا وه حبصأ دق نييعويشلاو «نيملسملا ناوخإلا»

 غلبتو ءائويلم نيرشعلا ىلع مهدع وبري نيذلا نادوسلا لهأ ىلع ةيانج هللا رمعل هذهو
 نيعمتجم نييعويشلاو نيملسملا ناوخإلا ددع مكف .اًعبرم اليم نويلملا مهضرأ ةحاسم

 امهقحل راكنإ نود اذه لوقن ؟نادوسلا لهأ ةيقب ىلع «ةيسردملا» امهتافالخ ضرفت ىتح
 ىنيد زازتبا وأ ىركف باهرإ نود اهركفل وعدت نأ ىف ةيسايس ةعومجم ىأ قح لب
 ليعامسإ قياسلا ميعزلا «داحلالل» ضهانملا «سروكلا» اذه ىلإ مضنا دقو :نيرخآلل

 رمأ دالبلا ىف مئادلا روتسدلا ةيمالسإ» نأب «ماعلا ىأرلا» ةديرجل حرص ىذلا ىرهزألا

 ةيموقلا ةنجللا هترقأ رمأ اذهف ؛هيلع قفتم ىعويشلا طاشنلا ميرحت نأ امك هيلع قفتم
 حيرصتلا كلذ ءاج «ةيناثلاو ىلوألا ةءارقلا ةلحرم ىف ةلحنملا ةيعمجلا هتزاجأو ةقباسلا

 بونجلا ةهبج اهدوقت تناك ىتلا ةلمحلا لوح ةفيحصلا نم لؤاست ىلع درلا ضرعم ىف
 حيرصت نوريثكلا ربتعا دقو .ىعويشلا طاشنلا ميرحت دضو ىمالسإلا روتسدلا دض

 ىنطولا بزحلا باطقأ نم اًريبك اًبطق نأ ىتح نييعويشلا مدل ةيسايس ةحابا ىرهزألا
 ليربإ نم نيرشعلاو سماخلا ىف ةديرجلا سفنل حرص (ىتفملا ميهاربإ ذاتسألا) ىداحتالا

 مهنم دحاو زاف نإ ىرخأ ةرم ةيسيسأتلا ةيعمجلا نم نودرطيس نييعويشلا نأب ۸
 .ةيكارتشالا ةهبجلا مسا تحت

 ةثيدحلا ىوقلا ليثمن

 ,نيمكاحلا نيبزحلا نم ةفينع ةضراعم ىقل دقف ةثيدحلا ىوقلا ليثمت عوضوم امأ

 امع اجورخ فقوملا كلذ لثميو .نيحيرخلا رئاود ىأ :ةدودحملا ةيوفصلا هتروص ىف ىتح

 روتسدلا رارقإ نم طقف تاونس ثالث دعبو ۱۹١١ ربوتكأ ةضافتنا بقع نايزحلا هب مزتلا

 نيجيرخلا رئاود تيغلأ .هب قحلملا تاباختنالا نوناق كلذ ىف امب عيمجلا هيلع قفاوت ىتلا
 أدب امدنع ديدج نم اهديعت الأب بازحألا تمسقأو ١1954 ماع فصتنم تاباختنا ليبق

 قطانلا هدكأ فقوم اذه .مئادلا روتسدلا عورشم ةشقانم راطإ ىف اهنأشب راوحلا

 نيجيرخلا رئاود ةركف» نأ ىلإ اًريشم (وبسحوبأ دجاملا دبع) ةموكحلا مساب ىمسرلا
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 نيملعتملا ىطعتو ةيطارقميدلا عم ىفانتت اهنأل ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب اهساسأ نم ةضوفرم

 نسح) ةيلحملا ةموكحلا ريزو هسفن ىأرلاب ىضفأ امك :نينطاوملا نم مهريغ ىلع ازايتما
 دارفأ هنيعي ام لوح ةموكحلل ىمسرلا قطانلا هب هلاق ام ىف نوكي دقو .(*(بوجحم
 ىذلا نأ الإ :ةهاجولا نم ءىش .نطاوم ىلع نطاومل زييمت نم نيجيرخلل ةصاخ رئاود

 بازحألا كلت مايه وه نكي مل رئاودلا هذه ءاشنإ ةداعإ ةضراعمل بازحألا عفد

 ىعست ةيسايس ىوف دي ىف رئاودلا هذه عقو نم اهتيشخ وه ام ردقب ةيطارقميدلاب
 هاشخت تناك ام رثكأ ناك اميرو .رارقلا عنص تاسسؤم نع الماك اًبييغت اهيبيفتل بازحألا

 تدجو امدنع ةصاخب ءاهلخاد ىف بازحألا هذه هدهشت تأدب ىذلا لوحتلا وه بازحألا

 رصانعلا نم اهل بيجتسي نم ةديدجلا ىوقلا اهحرطب ترداب ىتلا ةيثيدحتلا راكفألا

 ضعب عم اًبواجت تيقل امك ءاهسفن بازحألا لخاد ديدجتلا ىف ةحماطلا وأ ةباشلا

 ىلع لمشأ ةلالطا ىلع ةردقلاب تزيمت ىتلاو بازحألا تادايق ىف ةمرضخملا رصانعلا

 ةرتفلا كلت ىف هدشأ غلب دق ةيديلقتلا بازحألا تادايقب مربتلا ناكو .ةصاخ .ةمألا اياضق

 اهنم دحلا ىلع لمعلا ةرورضو باونلا تالوحت لوح مدتحا ىذلا راوحلا ىف سكعنا امم

 نم ةلاقتسالا ءهباختنا دعب ؛هبزح نع لوحتي ىذلا بئانلا ىلع متحي نوناف رادصإب
 .ةيباختنالا هتدعاق ىلإ عوجرلاو ناملربلا

 دتما لب لاح ىلع نورقتسي ال نيذلا باونلا ةنادإ دح دنع فقي مل راوحلا كلذ

 اذه نع نيريبعت غلبأ ناكو ءداسفلاب اهايإ امصاو هسفن ةيبزحلا تانايكلل ماهتالا عباصأب

 ,بوجحم قلاخلا دبع ذاتسألاو هللا دقن نمحرلا دبع هللا دبع ديسلا هادبأ ام امه ىأرلا

 ذنم ريغتت مل ىتلا نادوسلا تادايق نأو :نوناقلا نم ىوقأ عمتجملا نأب هللا دقن ركذ

 ىهو .ةلودلا ةزهجأ داسفإ نع ةلوكئسملا ىهو «باونلا داسفإ نع ةلوئسملا ىه لالقتسالا

 ةداقلا دض ماعلا ىأرلا ىوق طيلست ىلإ اعد اذهلو .ةيندملا ةمدخلا داسفإ نع ةلوئسملا

 ةرتفلا نأب لوقلل بهذ دقف بوجحم قلاخلا دبع امأ :نيلوحتملا باونلا ال نيدسفملا

 بازحألا رايهنا وج طسو ىدجي ال نوناقلا نأو ءاقن رثكأ تناك ةيناملربلا انتايح نم ىلوألا

 اًيعيبط افقوم ةيديلقتلا بازحألا دض بوجحم قلاخلا دبع فقوم ناك نإو . (*ىديلقتلا

 .1578/7/؟ ماعلا ىأرلا (*«)
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 فقوم نأ الإ ءنادوسلا لاح هيلع نوكي نأ بجي امل ةماعلا هتيؤرو ىركفلا ههجوت مكحب
 نييدايقلا ضعب مربت ىدم نيبي ةمألا بزحل ماع نيمأك ىدايقلا هعقوم نم .هللا دقن

 .ريبدتلا ىف ءوسو ءىأرلا ىف نفأ نم بازحألا نم ىناعت تناك امم رثاكلا ريثكلاب
 اًديدش ناكف اهمجاعو :رومألا هتمجاع :قحب اًريمأ ناك دقف هللا دقن فقوم ىنشهديالو

 .هضحم نع قحلا نايبت نع اهنم دحاو ىأ ىف ني ملف كراعملا هتنحتماو ءربتخملا دنع

 ىلعأ وه ىذلا روتسدلا ةيضقل بازحألا ةجلاعم نأب انلق نإ ء«هذه لاحلاو .ىلاغن ال

 الإ مسحت مل نيدلا ةيضقف .ةناهتسالا نم ريبك ردقب تمستا دق ىنطولا قافولل زمر
 ةرهمج دنع ةقداصلا ةينيدلا ةفطاعلا تمدختسا ةطشن ةلق اهتدارأ ىتلا ةروصلاب

 ةيضقو .ةراثإلا هذه هل دوقت امل ر بدت نود فطاوعلا ةشاجتسال لامشلا ىف نيملسملا

 لهأ نم مهادع نم ناك نأل لامشلا لهأ نم نيمكاحلا ىؤر قفو تمسح ةيميلقإلا
 وأ :جيرد وأ ءشوبغ وأ :مايلو همسا ناك .ةيرصنعلا تارعنلل ةيعاد ربتعا دق نادوسلا

 نيجيرخلا رئاود ءاغلإب ىرخألا ىه تمسح دقف ةثيدحلا ىوقلا ليثمت ةيضق امأ .شاكاب
 روتسدلا هب لوقي ام ريغب بختنملا ىناملربلا لزع نأكو «ةيطارقميدلا عم ىفانتت» اهنأل
 رارقب بازحألا نم نييدايقلا درط نأ وأ ءةيطارقميدلا عم ىفانتي ال ةيلهألا طورش لوح

 وضعلا ىلإ هردصت ىتلا ةهجلا ههجوت الو عافد هبحصي الو ةبساحم هقبست ال ىسائر

 ةقيثو ىبزحلا لصفلا رارق نم لعجي امم) «رمألا همهي نم لك» نع هنلعت لب «دورطملا»

 .ةيطارقميدلا عم رخألا وه ضراعتي ال (ةينلع ريهشت
 دحلملاو ىعويشلا الكو ءاًيروتسد داحلالا نيدأو ةيعويشلا تنيدأ كاذو اذه نيبو

 ىرحلاب وأ اًيسايس همادعا ةمكاحلا بازحألا ديرت نم وه هريسفت ابوجو رتتسم ريمض

 ةسايسلا لهأ ىرد امو :ةظيلغلا ةمهتلا كلت هب اوقحلي نأ «نوملسملا ناوخإلا» ديري نم
 ىف ذختي اًرارق نأب نظلا نأل :مهيديأب مهروبق نورفحي اوناك تارارقلا هذه لثمب مهنأب

 نم رثكأ سيل ميلاقألا هذه لهأ هيف كرشي نأ نود ميلاقألا ماوقأ ريصم لوخ موطرخلا

 نأ امك .سفن عادخ نوكي نأ ودعي ال رخآ ىنعمبو .ةيرسلا ةداعلل ةيسايس ةسرامم

 ۱۹٦۸/٤/۳۰. ماعلا ىأرلا (٭)
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 نوكت نأ نود ماعلا لمعلا ىف ةلعافلا ةكراشملا نع ةثيدحلا ىوقلا ءاصقا نأب ضارتفالا

 ةلودلا ىف لمعلا بالود نأل انضيأ سفنلل ةعداخم وه ىوقلا هذه نم لعف دودر كانه

 لمعلا طيحم نم نييعويشلا جارخا امأ .ىوقلا هذه ىلع الماك ادامتعا دمتعي ةثيدحلا

 قيرطلا وه كلذ ناك ءىعرشلا ريغ قيرطلا جاهنتسا ىلإ الإ مهب ىدؤي نلف ىنلعلا ىعرشلا

 .اهتحت نم ضرألا عالتقاو ةطلسلا ليذختل الإ فدهيال ىذلا ىرسلا لمعلا وأ ىبالقنالا

 دقرمألا نأب نينقوم اوتأي نأ دعب ؟هلوح نم اؤموالتيل كلذ دعب مكحلا لهأل ىقب ىذلا ام

 ةضراعم نع رظنلا فرصبو .اودارأ ىذلا هجولا ىلع روتسدلا رارقإب مهل بتتسا

 اذه هكلمتي ىذلا نأ ىف كش ال ؟روتسدلا كلذل (بونجلا اهيف امب) ةيميلقإلا تاعومجملا

 .دغلا هل هئبخي ام كردي نلو راثعلا نمأي نل رورغلا نم ردقلا

 ىدنه رمت ؛نبل ؛كمس ..ةيكارتشالا

 نم ةدحاو ؟”ىهام «ضراعملا راسيلا ىوق قرغتست تناك ىتلا مومهلا ىلإ دعب نم ءىجن

 موقي ىذلا روتسدلا ربع ةيكارتشالا قيقحت ىه تناك «قدصت ال وأ قدص .مومهلا تايربك

 مث مكحلا ىف ىددعتلا طمنلا راتخا دحاو دلب نع دعب ىنلدي نم دجأ ملو ؛ةيددعتلا ىلع

 اًجهنم وأ :ةنيعم ةيجولويديأ ىددعتلا ماظنلا كلذل طباضلا روتسدلا ىلع رسقي نأل ىعس
 رمأ ريتاسدلا ىف ةيجولويديألا جهانملا نيمضتف .انيعم اًيداصتقا اًماظن وأ ءاثيعم اًيركف

 تاذ لودلا وأ ايسآو ابوروأ ىف ةيعويشلا لودلا لثم ةيجولويديألا ةمظنألا الإ هفرعت ال

 .اًمولعم اًيركف اجهنم اهسفنل تجهتنا ىتلاو ةبلاغلا وأ ةدرفملا ةيسايسلا تاميظنتتلا

 امب هبشا اًنيش تناك ناوسلا روتسد عوضوم ىف اهنأشب صنلا درو ىتلا ةيكارتشالا
 نمو ىلوألا ةداملا تاراشا لبق نم اندروأ امكو «ىدنه رمت .نبل كمس» رصم لهأ هيمسي

 .«مالسإلا ىده ىلع موقت ةيكارتشا ةيطارقميد ةيروهمج نادوسلا» نأ ىلإ عورشملا كلذ

 دعب ةصاخ .هجوتلا اذهب نمؤي ال نمم اًفينع اًدقن صنلا اذه لثم ىقالي نأ ىعبطلا نمو
 مهنم دحاولا ىقتلا ول سانلا نم تاديازم لحم ةيكارتشالا نع ثيدحلا حبصأ نأ

 رايخلا ريطأتل اوعد نيذلا نأ ىلجلا نمو .اهيلع فرعت امل راهنلا ةعئار ىف ةيكارتشالاب
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 بناج ىف .تناك یتلاو ربوتكأ تاراعش نومجرتي مهنأب نوبسحي اوناك اًيروتسد یکارتشالا
 ةلادعلا نأ ديب .ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو «ىنطولا داصتقالا ريرحت ىلإ ةوعد ءاهنم

 بلص ىف راعشلا نمض نإو ىتح راعش ىنبت وأ «ففوم نالعإب ققحتت ال ةيعامتجالا

 ىهنتو ؛ىموقلا داصتقالل نزاوتلا ديعت ىتلا ةيلمعلا جماربلا ربع متت امنإو ءروتسدلا
 ميلاقألل ةيمنتلا دئاع هجوتو ءةيعقاو تاسايسب لداع ريغ ىملاع ماظنل ةيعبتلاو لالفتسالا

 نم جاتنإلا ىف اهرود ىرخألا ىه بعلت نأ نم نكمتو اهلهأ تامالظ درت ىتح ةشمهملا
 ىف ئدابملا هذه تمجرت نأ الإ ةروصلا هذهب داصتقالا ةلكيه ةداعإل ليبس الو .ةيلاعفلا

 كانه ناك لهف ءروتسدلا اذه ربع مكحلا ىلإ ءىجت ىتلا بازحألا اهقبطت ةيلمع جمارب

 ىرخأ ةرمو ؟هذيفنت نع كيهان كلذ ىلإ هريكفت هجتا نم ةبلاغلا نادوسلا بازحأ نيب نم
 نإف اذهل .ةيلمعلا ةيليصفتلا جماربلا نع امنإو تاراعشلاو تايارلا نع انه ثدحتنال

 نم رثكأ اًئيش ققحتل تناك ام روتسدلا ىف ةيكارتشالل ةراشإلا نيمضت ىلع رارصالا

 .اهتاعدل ىدئاقعلاو رورغلا ءاضرا

 ىدعتلا ماظنلا نأل ءبازحألا جمارب وه ةيددعتلا ةمظنألا ىف مكحلا جهانم ناكم نإ

 اميكل ىلامسأرلا ركفل ديؤملا بزحلا لثم اًمامت ىكارتشالا بزحلل ةصرفلا حيتي هتعيبطب

 هثدابم ىده ىلع :مكحلا تسد ىلإ امهنم دحاولا ىقترا ام ىتمو مكحلا ىلع اعرطصي
 لامعلا بزح هعنص ام كلذ لاثم .هبجومب بختناو هيلإ اعدام ذيفنت ىف ذخأ .هجماربو

 ىلتا تنملك ةسائرب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع ايناطيرب ىف مكحلا ىلع ىلوتسا امدنع

 لك نم مغرلا ىلع ايناطيرب ىف تارازولا ءاسؤر مظعأ نم ادحاو نوريثك هبسحي ىذلاو

 نييبافلا راكفأ نيفنت ىلع مزاع وهو مكحلل ىلتأ ءاج .(*|عضاوتملا هرهظم هب ىحوي ناك ام

 نآب مومعلا سلجم ىف لوقلل نيظفاحملا باونلا دحأ تلمح ةجردل هريبعت ىفو هرهظم ىف اًطيسب ىلتأ ناك («)
 اًرييغت اهب نلعي ىتلا ةطاسبلا سفنب هنايبب ىلدأل ةيناطيربلا ةروثلا ريجفت نلعيل ناملربلل ءاجول لجرلا كلذ
 هنإ ذإ هتوف رس وه ناك ىلتأ عضاوت نأ ىف كش الو .ةيناطيربلا ةيديدحلا ككسلا تاراطقريس لودج ىف

 ىكذأ ىتلاو كاذموي لامعلا بزح اهدهشي ناك ىتلا تاعارصلل الح تقؤم سيئرك هيزح ةسائر ىلإ ءاج
 ىقب كلذ عمو . دلانودكام ىزمار هبانلا ىلامعلا ىسايسلا دض ىدراه ريك ىلامعلا ميعزلا فرطت اهترارش

 عيرل ةيناطيربلا ةسايسلا ةدنجأ ىلع اهلالخ رطيس اماع نيرشع ةسائرلا كلت ىف (تقؤملا سيئرلا) ىلتأ

 .نامزلا نم نرق
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 ترتخا» روهشملا مهنايب اهصخل ىتلا راكفألا ىهو نرقلا علطم ذنم اهانبت ىتلا

 ءعضاوتملا ريصقلا ىلتا دي ىلع الإ قيبطتلا ىلإ هقيرط ىبافلا نايبلا دجي ملو «ةيكارتشالا

 : هلوقب وش درانرب اهنعربع ىتلاو نايبلا نالعإ تبحص ىتلا ةدحلا لك نم مغرلا ىلع

 اًبرح هباجن نأ انل ريخلا نمو نيتعراصتم نيتقبط ىلإ عمتجملا تقزم دق ةيلامسأرلا نأ»

 ىف ىلتا ىدهتسا دقو ««هانشع ىذلا نرقلاك ةاناعملا نم رخآ اًئرق شيعن نأ نم الدب ةيلهأ

 ىف (۷ ا١٣٤ 508غ6) ةيهافرلا عمتجم سدنهم جدرفيب مايلو دروللا ريرقتب نايبلا قيبطت

 .(*)ايناطيرب

 ةيطارقميدلا نطوم ىف ىرخأ ةرم مكحلا ىف ىلتا بقعأ ىذلا لشرشت كلمي مل

 ةسايس فاقيإل ىعس هنأ الإ ىعامتجالا نامضلا تاعورشم نم ةدحاو ةيأ ءاغلإ ةيلاربيللا

 الوأ اريزو حبصأ مل» :رهشلا هلوقب ىلدي وهو تارمعتسم لا نم صلختلا ىف لامعلا بزح

 فقوم لدبت دقو «ةلالجلا ةبحاص ةيروطاربما ةيفصتب موقأل ةلالجلا ةبحاص ةموكحل

 ايروتيرب ىف مهملا هنالعإو ةرازولا ةسائرل ناليمكام دلوراه ىلوت بقع نيظفاحملا بزح

 نأل ايناطيربل ليبسالو ملاعلا ىلع بلهت تذخأ دق رييغتلا حاير نأب تاينيتسلا علطم ىف

 ىنبت ىف اًحوضو رثكأ نيظفاحملا ةموكح ىلع لامعلا تاسايس رثأ ودبيو .(**اهدصت

 ةسردمل اًريدم حبصأ امدنع اهروط مث دروفسكأب لويلاب ةيلك ىف هلمع لالخ راكفألا كلتب جدرفيب ىدان (*)
 عمتجملا ىف ةلماكلا ةلامعلا» هباتك اهنمضت ىعانصلا عمتجملا ميظنتل ةيلمع جمارب ىلإ داصتقالل ندنل

 ىعامتجالا نامضلا» ناونع تحت مومعلا سلجمل همدق ىذلا ريرقتلا دامع ىه راكفألا هذه .«رحلا

 نامضلا ماظنل اساس حبصأ ىذلاو (50181 (insurance and allied Services «ةقحلملا تامدخلاو

 ىتلا ىيعشلا ناكسإلا جماربو ءةيناجملا ةيحصلا تامدخلا عورشمو ء١٤۹٠ ماعل ميلعتلا نوناقو ءىعامتجالا

 دئاع ىدنج نويلم ليهأت ةداعإو ,ريهامجلل ةفاقثلا لذيو «برحلا اهتيرخ راد نويلم ريمعت اهراطإ ىف ديعأ
 لظلا صيلقت ةيادبو ءةيداصتقالا ممقلاو ىفرصلملا ماظنلا ىلع ةلودلا ةرطيس ماكحإو برحلا نم
 . اهلالقتسا ىناطيربلا جاتلا ةرد .دنهلا حنمب أدب ملاعلا ىلع ىلايربمإلا

 ايسآ ىف لالقتسالاب دهعلا ةثيدح لودلا طوغضل ةباجتسا ناك كلذ ناليمكام فقوم نأ ىف بير ال («*)
 امم ىتيفوسلا داحتالا نم طوغضلا كلت هتيقل ىذلا ريبكلا دييأتلاو ةدحتملا ممألا ةقورأ ىف ةصاخ ايقيرفإو

 ناليمكام ةباجتسا نأ الإ Pecoloniazation( 1250100108) رامعتسالا ءاهنإب فورعملا اهرارق رادصإ ىلإ داق

 فشكت امنإو (نديإ وأ لشرشت اهيف هكراشي مل ةيعقاو ىهو) هتيعقأو نع طقف فشكت ال رييفتلا ىعاودل
 .ىجراخلا ديعصلا ىلع نيظفاحملا بزح ىلع ةيكارتشالا ىلتأ تاسايس هتكرت ىذلا رثألا نع اضيأ
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 ناليمك امب اوقحلا ةالغلا ضعب نإ ىتح لامعلا تاسايس نم ريبك بناجل ةموكحلا كلت

 .(*)ةيكارتشالل ةلامعلا ةمهت بآرو

 نطوم ىف ةيكارتشالا ةاعد عاطتسا فيكل لاثم وه لامعلا بزح نع دروت ىذلا نإ

 ماظن لظ ىف هيلإ نوعديام قيبطت ةيبوروألا ةيلامسأرلا ةعلق ىفو لب هانلقن ىذلا روتسدلا

 ًادبم اوضترا دق اعيمج ايناطيرب لهآ نأل نيظفاحملا ةالغ ةرئاث اذه ريثي نأ نود ىددعت

 كئلوأ ىعسو بوتكم روتسد ايناطيربل ناك ولو .همكحب اضرلاو ءبعشلا ىلإ ماكتحالا
 ىلإ رمألا داقل ىلامسأرلا ماظنلا ىمحي اًصنروتسدلا كلذ نيمضتل ةالغلا نوظفاحملا

 ؛برحلا كلت لثمب رذني ناك وش درانرب جروج نأ فيك اندهش دقو ءةرعتسم ةيلهأ برح

 كلت ءاغلإ ىلع ناليمكامو ءلشرشت :لثم ةيكارتشالل نويركفلا موصخلا ٌؤرجي مل اذهلو

 جمارب لثم بعشلا نم ةيبلاغلل ةتباث تابستكم تحبصأ امدنع ةيكارتشالا جماربلا

 .تاشاعملا بابرأل ىعامتجالا نيمأتلاو :ةيحصلا ةيموقلا تامدخلاو ءىعامتجالا نامضلا

 نأ ديفي اذهلو ءىددعتلا ىطارقميدلا ماظنلا تاذ دنهلا ةيرجت انعقاو ىلإ برقأ

 ىف اهتنمض وأ ىكارتشالا ىحنملا تاذ ةيداصتقالا جهانملا دنهلا تقبط فيك نيبتسن

 ةيراسيلا بازحألا ةسرامم نود ةيدنهلا ةيددعتلا لحت مل رمألا عقاو ىف ةريتاسدلا

 بازحأ بناجب «بزحلا كلذ لظ لب ؛ىنلعلا اهطاشنل ىعويشلا بزحلا اهيف امب ةفرطتملا

 ةرم نم رثكأ هراصتنا ىلإ داق امم ةيميلقإلاو ةيوقلا تاباختنالا ضوخي ةديدع ةيسكرام

 .(**لالاريك ىالو لثم تايالولا ضعب ىف

 امدقت ةيدنهلا تايالولا رشكأ نمو ءةيناكس ةفاثك دنهلا قطانم رثكأ نم الاريك ربتعتو
 مضتو ءءاسنلا نم /10 و لاجر نم ۷١ اهيف نيملعتملا ةبسن غلبت ذإ ميلعتلا ةيحان نم

 ءارزو مهأ نم امهو) نكارب ندناربو كوريرفيب دروللا نيب ةلدابتملا لئاسرلا نمضتي اًريخأ ردص باتك ىف (*)
 نإ لوقي 1441 ريوتكأ نم عباسلا ىف كوريرفيبل نكارب بتك (برحلا ةرتف ىف ةيفالتئالا لشرشت ةموكح
 تارارق ايرس ناديؤي امهنأل نيظفاحملا بزح طسو ىف «ناسدنم نايكارتشا» رلتب بار هقيدصو ناليمكام
 قاثيملا بحاص وه رلتب نأ ذإ ةقيقحلا نكارب فاجي مل كلذ ىفو ..ءايرهكلاو زاغلاو ةيديدحلا ككسلا ميمأت

 . دعاصلا ىكارتشالا دملا عم براجتلا ىلع نيظفاحملا بزح لمح ىلإ هئارو نم فدهي ناك ىذلاو ىعانصلا
 ضعب اهيلإ تمضو ١501 ماع ىف سرابم ةيالو نم تعطتقا دقو ءرابالام لحاس ىف الاريك ةيالو عقت (»»)

 .ةيدنهلا ةريزجلا هبش نم ىيرغلا بناجلا ىف ةرواجملا ةريغصلا تارامإلا

2030 



 تاموكحلا تبعل دقو .مولعلاو بادآلل ةيلك ةئامو اًيعانص ادهعم نيسمخ ايلعلا اهدهاعم

 ميمعتو ؛ميلعتلا رشن ىف امهم اًرود ةيالولا كلت مكح ىلع تبقاعت ىتلا ةيعويشلا

 رداكلا بيردتل سرادم كلت ملعلا رود حبصت نأ نود ةفاقثلا ةعاشاو ءةيحصلا تامدخلا

 لك نيب ىلوألا ىه ةيالولا كلت تحبصأ لاثملا ليبس ىلعو .ةيملعلا ةيكارتشالا رشن وأ

 زواجتي ال ىموق طسوتمب ةنراقم ٠٠١“ ةبسنب ةيمألا وحم جمارب ذيفنت ىف دنهلا تايالو
5 

 دنهلا ندم ربكأ اتكلك ةنيدم مضت ىتلا لاغنبلا برغ ةيالو ىلع اًضيأ اذه قدصيو

 عيرألا ةيناملربلا تارودلا لالخ (*اراسيلا ةهبج فلاحت ىمسيام اهمكحي لظ ىتلاو

 ةموكحلا دوهج تزكرت ةرتفلا هذه لاوط .(اماع رشع ةسمخ ىدم ىلع ىأ) ةريخألا

 صاخ مامتها عم ىعارزلا حالصإلا قيبطتو ءةيقرعلا تاعارصلا ةلازإ ىلع ةيراسيلا

 ءارزولا سيئر نم لعج امم ىجاتنإلا صاخلا عاطقلا معدو ؛جتنملا حالفلا ةايحب ءاقترالاب

 لاجرو نييعانصلا ىدل امك نيحالفلا ىدل ةلوبقم ةيصخش وساب ىتويج ىسكراملا

 ىتلا ةيسكراملا هتديقع ىلع اتباث ىقب دق وساب نأ نم مغرلا ىلع .ءاوس دح ىلع لامعألا
 ىلإ حجني مل هنأ الإ ةينوناقلا تاساردلا هلامكإ بقع هابص ىف ايناطيرب نم اهب داع

 در ام اًريثكو .دنهلا مومع ةيكارتشال ةوعدلا نع كيهان ةيكارتشا ةيالو لاغنبلا نالعإ

 ىتلا ةيداصتقالا هتاسايسو هتيسكرام نيب قيفوتلا عاطتسا فيك نع هيلئاس ىلع وساب

 ةيلامسأرلا نأ امك ةقيقح عاطقالا» :نأب هلوقب صاخلا عاطقلل جاتنإلا ىف امهم اًرود حنمت

 عم لماعتلا نم ريهامجلا ةلاحب ءاقترالا ىلإ ىعسي ىذلل دب الف اذهل .دنهلا ىف ةقيقح

 ماع ريتركس هيلإ ىهتنا ىذلا هسفن ىأرلا وه اذهو «تاراعشلا نع رظنلا فرصب عفاولا

 رود نأو ءىطسو لولح اهلك ةايحلا» :نأب لاق نيح داتيرب دومان ىعويشلا بزحلا

 تاميوهت ىف ال سانلا عفاو ىف ىه امك ةايحلا تالكشم ةجلاعم وه ىقيقحلا ةيعويشلا

 .«ةفسالفلا
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 ىف كلذ ناكو «براجت نم هب تررم امم هعقاو ىلإ ,ماقملا اذه ىف ريشأ ىنلعو
 ريرقت ميدقت ىف ةيمنتلاو ةئيبلل ةيلودلا ةنجللا ةسيئر كراشأال اهيلإ تبهذ ىتلا ىهلدوين

 فرش ىلع (ىدناغ فيجار) ءارزولا سيئر هماقأ لفح ىفف .ةيدنهلا ةموكحلل ةنجللا كلت
 ىعويشلا بزحلا ىلثمم مدقأ راوجب سلجأ نأ ةفدصلا ىل تدارأ رئازلا ةنجللا دقو

 امب ءاملربلا ىف بزح لكل لثمم ةوعد ىلع دنهلا ىف ديلقتلا جرد دقو :نامربلا ىف ىدنهلا
 دوفولل ءارزولا سيئر اهميقي ىتلا ةيمسرلا تالفحلا لكل :ةضراعملا بازحألا كلذ ىف

 لواحي مل اذام» :هل ىلاؤس هنم ركذتسا راوح راد ىعويشلا بئانلا كلذ نيبو ىنيب .ةرئازلا

 ءالاريك ةيالو لثم مكحلا ىلع اهيف اولوتسا ىتلا تايالولا ىف مهراكفأ قيبطت نييعويشلا
 ىف اهريغ نم اقدص رثكأ دنهلا ىف ةيعويشلا بازحألا نأب نعويشلا بئانلا در ناك
 جماربل لاعفلا قيبطتلاو نيلطاعلل لمعلا ريفوت لثم ريهامجلا مهت ىتلا تاسايسلا قيقحت
 ,ميلعتلاو ةحصلا تالاجم ىف نينطاوملل ةيساسألا تامدخلا ريفوتو ءىعارزلا حالصإلا

 دعبأ وه ام ىلإ بهذ نأ هاضترا ىذلا روتسدلا مدهيس هنأب اًديج فرعي ىعويشلا نأ الإ
 فرتعي دنهلا روتسد نأل اهترداصم وأ ةصاخلا تايكلملا ميمأت ىلإ ةوعدلا لثم اذه نم

 نوناقلا اهزيجي ىتلا ةماعلا ةعفنملا تالاح ىف الإ اهترداصم حيبي الو ةصاخلا ةيكلملاب

 هالو ىف راق دست نأ ناكمي افلا نها لره لجرلا حمو احلا ارز
 ىلإ ءوجللا نوناقلا كلذ نم راضي ةيالولا كلت ىف نطاوم ىأ قح نم نأ فرمت تنأو
 .هاوعد ىف زاصتنالاو نوناقلا ةيروتسد ىف نعطلل ايلعلا ةمكحملا

 شماهلا شماه ىلع اياضقو ..

 ةيضقلا كلت نإف كرتعم ريغ ىف اًكارع ةيكارتشالا لوح ىظفللا لضاعتلا انددع نئلو
 ةيشماه اياضقب اليوط انامز اضيأ سانلا لغش دقف .ةلعتفملا ةيضقلا ىه اهدحو نكت مل

 نيب رايخلا عوضوم ىه تناك اياضقلا هذه نم ةدحاو .شماهلا شماه ىف ىه لب ىرخأ
 ىف اهنأشب لدجلا لتحا دقو «ىسائرلا ماظنلاو نادوسلا هفرع ىذلا ىناملربلا ماظنلا

 ةينطولا ةدحولا اياضق ؛ةيساسألا اياضقلا هتلتحا امم رثكأ اعقوم ةيسيسأتلا ةيعمجلا
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 ىناملربلا ماظنلا الو ىسائرلا ماظنلا الف :عوضوم ىذ ريغ الدج كلذ ناك .ةيمنتلاو

 قافولا ربع الإ ققحتي نل رارقتسالا نأب لوقلا ديعنو .رارقتسالا امهدرفمب ناققحي

 مث ءاذهل ةطباضلا ماكحألا ىلع ىضارتلاو هترادإ لئاسوو نادوسلا ةيهام ىلع ىنطولا
 نادوسلا ةساس عيضيو .ماكحألا كلت ىلع سانلا رقتسا ام ىتم ةبعللا ماكحأ مارتحا

 براجت ىفف «ديدجنم ةلجعلا عارتخا ىلع نورداق مهنأب اوبستحا نأ سيفنلا ىلاغلا تقولا
 ةمالسو رارقتسالا اهربع ققحت ةديدع دالب ىف ىناملربلا ماظنلل جذامن انلوح نم ملاعلا

 نادقف نأب لوقلا نكمي ال اذهل . اًرارقتسا ققحت مل ىسائرلا ماظنلل ىرخأ جذامنو مكحلا

 عيشيس رارقتسالا نأ وأ ءىناملربلا ماظنلا ىف نماك صقن ىلإ دوعي نادوسلا ىف رارقتسالا

 .ىسائرلا ماظنلا هلهأ راتخا ام ىتم نادوسلا عوير ىف

 فرعي هيف ةيروهمجلا سيئر نأ هتابث ردصم تباث ىناملرب ماظن ءالثم ءدنهلا ىفف

 ةيزمرلا رومألا هرود زواجتي الو .رومألا مزأتت امدنع ىنطو عجرمو ةيزمر ةطلسك هناكم

 هتاذ تقولا ىف ءرايهنالاب ىروتسدلا ماظنلا اهيف ددهتي ىتلا تالاحلا ىف الإ ةيمسارملاو

 امف .ليذخت نود ماظنلا كلذ ىف ةيسايسلاو ةيرادإلا هتاطلس ءارزولا سيئر سرامي

 دعاوق اومرتحا له ؟مهسفنأب هوراتخا ىذلا ىناملربلا ماظنلا عم نادوسلا لهأ براجت

 عقاول هتمءالم مدعل لشف دق ماظنلا كلذ نأب لوبقلا مهل حصي ىتح اهماكحأو هتبعل

 لفاحم هتدهش داح عارص نم لبق نم هل انرشأ ام ىفكيو ءىفنلاب انباوج ؟نادوسلا

 ملس ىف ةجرد رومألا ىندأ لوح ةلودلا سلجم سيئرو ءارزولا سيئر نيب ةسايسلا

 ةسرامم نأب املع جراخلا ىف ةمقلا تارمتؤم ىف نادوسلا ليثمت وهو الأ مكحلا تايولوأ

 ؛ىناملربلا ماظنلا ىف ءارزولا سيئر قح ىه ىجراخلاو ىلخادلا اهيقشب ةيذيفنتلا ةطلسلا

 ةمئاقلا ريتاسدلا بسكت الو ديمح ىروتسد ديلقت ىأ ىسرت ال تاسرامم تناك هذه لك

 .مارتحالا نم

 ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ ىأر رارقتساب ىشماهلا عارصلا كلذ ىهتنا دقف لك ىلعو

 نأ ىلع ىسائرلا ماظنلا ىلع ١4919 ويام نم عبارلا ىف نيبلاغلا نيبزحلا نم ةيموقلا
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 نيذلا نيبخانلل ةقاطملا ةيبلغألاو ىرسلا عارتقالل اًرشابم اًباختنا ةلودلا سأر بنجتي

 نيب عارتقالا ديعا لوألا حارتقالا ىف ةيبلغألا كلت رضوتت مل نإف :مهتاوصأب نولدي
 لالخ ةداعإلا تاباختنا متت نأ ىلع تاوصألا نم ددع ربكأ ازرحأ نيذللا نيحشرملا

 ىرجت ةلاحلا هذه ىفو «ىعبط عنام كانه ناك نأ الإ ةجيتنلا روهظ نم نيعوبسأ

 رارق وه رارقلا اذه ناك .رهشأ ةتس كلذ زواجتي الأ ىلع ةصرف برقأ ىف تاباختنالا

 اوناك دقف ةيراسيلا ىوقلاو نييبونجلا اهسأر ىلعو ةيميلقإلا بازحألا امأ ةبلاغلا بازحألا

 .ىناملربلا ماظنلا ىلإ اليم رثكأ

 ناحلصي نيماظنلا الكو) ىناملربلا ماظنلل ليدبك ىسائرلا ماظنلا ىنبتل اوعد نيذلا نإ

 اودئتي مل اذهلو ةسائرلا تاحيشرت ىلع مهرمأ نم ةلجع ىف اوناك (امهقيبطت نسحأ نأ

 كاذموي فحصلا تأدب .ىناملربلا ماظنلا باحصأ هل وعدي ناك اميف رصبتلل اليلق

 ليعامسإ ميعزلاو ىداهلا مامإلا امه روتسدلا رارقإ لبق ةسائرلل نيحشرم نع ثدحتت

 هتراتخا ىذلا هللا ضوع ركباب ديسلا وه ثلاث حشرم امهيلإ مضنا ام ناعرسو .ىرهزألا
 ماظنلا ةاعد ىلع اًنيش نغطضيل ءرملا ناك امو .ةسائرلا كلتل اهل اًحشرم راسيلا ىوق

 مكحلا نع هبجومب ىلخت ىذلا هروتسد ىف وجناسابوأ لارنجلا هلعف ام اولعف ول ىسائرلا
 ءهقيبطتل اديقنباب ميهاربإ ىلاحلا ىريجينلا سيئرلا ىعسي امل اوعس ول وأ ءايريجين ىف

 ىف ةقلطملا ةيبلغألاب ةيروهمجلا سيئر رايتخا نع ناثدحتي نييريجينلا نيروتسدلا الكف

 نم بختملا سيئرلل دييأت اهبحصي نأ ىلع رطقلا ديعص ىلع متت ةسائرلل ةماع تاباختنا

 نامل الإ اذه نايريجينلا ناسيكئكرلا لعق اه :تايألولا تانالرب ىلقمم تاوصأ نقلك

 ميلاقألا ةنميه مهت ءافتناو ءرطقلا ديعص ىلع بختنملا سيئرلل ىبعشلا دييأتلا ةمالس

 .ىرخألا ميلاقألا ىلع اًميظنت نتمأو اددع رثكألا

 اديعب ادح تغلب دق روتسدلا رادصإب ليجعتلا ىف ةيديلقتلا بازحألا ةفهل نأ ديب
 بسك ىف اهحالفاو هتدناسم نع ةثيدحلا ىوقلاو ةيميلقإلا تالتكتلا عانتما دنع ةصاخ

 رصقلا ىف بازحألا كلت تادايق تعمتجا اذهل .ةمكاحلا بازحألا ىرصانم ضعب دييأت
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 مل نإ هنأب» :لوقي رارقب سانلا ىلع جرختل ١1519 ويام نم عبارلا دحألا ءاسم ىروهمجلا

 ىلع روتسدلا ضرع نم دب الف روتسدلا عورشم رارقإ ىف ةيسيسأتلا ةيعمجلا حلفت

 قافو هيلع ىرجي وأ روتسدلا هب لقي مل رمأ ءهتيطارقميد عم ءاتفتسالاو «ىبعش ءاتفتسا

 دق ةروطخلاب ةيمويلا فحصلا هتفصو ىذلا عامتجالا كلذ نأ ءرملا ضرتفيو (*)ىنطو

 وأ :ميلاقألا لهأ ةيضقوأ «تايموقلا ةلكشم بازحألا هب لحت ىذلا بولسألا ةشقانمل دقعنا

 همت نأ تش اسانهمس) بوتحتلا ةيضق وأ «ةيريضتملا تارا فاح ىزاعذ

 نم ىندألا دحلا ىلإ لوصولل دقعنا امير هنأ ضرتفي امك ؛اياضقلا رطخأ اهرابتعاب

 ةمزأ نم نادوسلاب جورخلل لمعلا جهانم وأ «ماظنلل ىداصتقالا هجوتلا لوح قافولا

 ببسب لملمتت تذخأ نأ دعب نم ةسايسلا ىف ةثيدحلا ىوقلا ةكراشم لئاسو وأ «هفلخت

 ةغيص لوح رواشتلل نادوسلا ةداق عمتجا :كاذ الو اذهال ,رارقلا عنص ىف اهتكراشم مدع

 ىذلا روتسدلا لامكإ نيح ىلإ مكحلا ىف ايقبي ىتح ءنيمكاحلا نيبزحلا نيب فلاحتلا

 ءالؤه ىدل ناكمب ةيمهألا نم ناك رمألا اذه نأ ودبيو ؛ةسائرلا ةدس ىلإ دوقي نم دوقيس
 ىذلا دعوملا نع عامتجالا ليجأت أبن غلبأ امدنع ىدنهلا نيسح فيرشلا نإ ذإ نيمكاحلا

 ىف ربع ويام نم عبارلا دحألا موي ىلإ ١9314( ليربإ ٠١ ءاعبرألا ءاسم) هل اًررقم ناك

 .(**)ليجأتلا اذهل «غلابلا هردكو هضاعتما» نع ىفحص حيرصت

 (بونجلا لهأ ةلامتسا فدهب) بازحألا تبهذ ةسائرلا تاباختنا ىلع كلت اهتفهل ىفو

 عوضوم اذهو ءةيروهمجلا سيئر مهنيعي ةيروهمجلا سيئر باون همسا ءىش عادتبا ىلإ

 نع اًئيش نمضتي نكي مل ىساسألا روتسدلا عورشمف ءروتسدلا ةدوسم ىف اًرشح رشح

 ىلوت ىلع عورشملا نم 04 ةداملا تصن اًمامت ضيقنلا ىلع ؛ةيروهمجلا سيئر بئان بصنم

 ةيلهألا نادقف وأ ةافولاب هبصنم الخ اذإ ةيروهمجلا سيئر ءابعأ ةينطولا ةيعمجلا سيئر

 ةعدخلا هذهل نطف «ديدجلا سيئرلا رايتخا متي ىتح كلذو لمعلا نع مئادلا زجعلا وأ

 ,ىرهزألا ليعامسإ ءىنغريملا نامثع دمحم .ىدهملا ىداهلا ةداسلا ءريطخلا عامتجالا كلذ ىف كراش (*)

 .حلاص ديمحلا دبع «ىدنهلا نيسح فيرشلا ءنمحرلا دبع ىلع .ىدهملا قداصلا

 15195/0/1١. ماعلا ىأرلا (*«*)
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 ىأرلا ةديرجل ةلاسر ىف دجاملا دبع هللا دبع قداص ذاتسألا ريبعت نصرأ اهنع ربعو

 فرظلا اذه ىف رثكأ وأ بئان بصنم ةركف تزرب اذال» :ًالئاستم اهيف بتك (*)هاعلا

 اذاملو ةبيرق تقو ىتح نيمكاحلا نييزحلا نم ةديدش ةضراعم دجت تناك نأ دعب تاذلاب

 عبارلا بابلا نم تهتنا ىتح اديعب اًطوش روتسدلا ةنجل تعطق نأ دعب ةركفلا هذه تزرب

 هبصنم ولخو هتاصاصتخاو ةيروهمجلا سيئر باختنا ةقيرط ليصفتلاب ددحي ىذلاو هلك

 ىه تسيلو ءاهدحو ةيسايسلا تامواسملا اهنإ ....بصنملا اذه ولخ دنع هفلخي نمو

 تاباختنال تاوصألا بسكب قلعتت ةئراط ةيفرظ ةحلصم اهنإ .ةماعلا دالبلا ةحلصم

 زرب هاجتا وهو بونجلا تاوصأ بسك لجأ نم ةفوشكم ةلواحم اهنإ .ةمداقلا ةسائرلا

 مهنأ اوملع امو ءاًيبونج باونلا ءالؤه دحأ نوكيل تمدق ىتلا تاحارتقالا ىف حضاو لكشب

 ةيلبق تارعن نوريثيس مهنإو .دغلا نادوس ىف اديقعت بونجلا ةلكشم نوديزي كلذب

 نوكي نأب هلامش وأ هقرش وأ نادوسلا برغ ىف انناوخإ امتح عفدتس ةديدج ةيرصنعو

 .«سيئرلل بئان مهنيب نم

 ليدعتب عارتقالا بحاص وهو ىحاملا نسح ىداحتالا بئانلا درلاب ماق لاقملا كلذ ىلع

 سيئر ةفالخ نأ ىحاملا ركذ .سيئرلا بئان بصنم قلخ ىلع صنلا نمضتيل روتسدلا

 نإ ذإ ىنوناقو ىروتسد أطخ» ءهبصنم ولخ دنع ءةيروهمجلا سيئرل ةينطولا ةيعمجلا

 بصنم ةينطولا ةيعمجلا سيئر بصنم نإو ءىذيفنت بصنم ةيروهمجلا سيئر بصنم

 تاطلسلا لصفب لئاقلاو فورعملا ىروتسدلا أدبملا عم ىفانتي جاودزالا اذهو ...ىعيرشت

 :ةطلسلا عرشلا نلوكي نأ اظشلا نمو أمات العمق ةيئاصتقلاو ةيذيشتقلاو ةيميرشتلا
 نإ اًشحاف أطخ اذه ىمزجلا همكح ىف مرتحملا بئانلا أطخأو .«دحاو مويل ولو ةيذيفنتلا

 ىهو ءاكيرمأ روتسدف .مهنم اًدحاو ناك نإ هلتاقم نع فشكو .نوناقلا لاجر نم نكي مل

 ماعلا ىأرلا) «ميمصلا ىف» ىمويلا هباب یف دماح ىلع ذاتسألا لاقم ىوحف وه ا اذه ناک ()

 ىيحي لخو .ىرهزألا ىفص وه ناك ايلع نالف دماح ىلع بتك امب اًريثك داهشتسالا ترثآ نإو 4

 ثدحتي هنإ لاقي ىتح هنيد ىف مهتملاب وه الف اذهلو .رمتؤملا ةديرج ريرحت سيئرو .ءاقشألا بطقو :ىلضفلا
 لاقي ىتح ةفئاطللو بزحللو ميعزلل هتافو ىف كوكشملاب وه الو ءداحلإلا لهآ ناسلب «نينمؤملا» ماكحلا نع

 .«نيدقاحلا» ىأر نع الإ ربعي ال هنإ
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 مكحب :ةيروهمجلا سيئر بئان نم لعجب تاطلسلا نيب لصفلا ىلع اهماظن موقي ةلود

 .هتيالو ةدم لاوط امنإو دحاو مويل ال (خويشلا سلجم) ىلعألا سلجملل اسيئر «هبصنم

 ةيروهمجلا ةسائر خويشلا سلجم سيئر ىلوتب ىضقي ىذلا اسنرف روتسد اذه نم مهأو

 ةلاقتسا بقع ريهوب نآلا خويشلا سلجم سيئر اذه لعف دقو «سيئرلا ىلخت ةلاح ىف

 ىتلا تاطلسلا نيب لصفلا ةيرظن نأل الإ ةيسنرفلا ةبرجتلا ةيمهأب انلوق امو ؛لوفيد

 ةعبان» ةيرظنب تسيلو ويكستنوم دي ىلع اسنرف ىف تدلو ةيرظن ىه بئانلا اهنع ثدحت

 .«اشارت نم

 نودقانلا ملظي مل اذهلو روتسدلا ةيضفق اهب تجلوع ىتلا ةناهتسالا ىدم وه اذه ناك

 سيئر نوكيس نم ىف اًروصحم ناك ماكحلا ءالؤه ريكفت لك نأب اولاق امدنعاًئیش بازحألا
 اذه ىلع دارلل .(*دحأ هل متهي ال رمأ اذهف نادوسلا لبقتسمو نادوسلا امأ» ةيروهمجلا

 نم رشع ىداحلا ىف ةديرجلا سفنل ثيدح ىف ىدهملا قداصلا ديسلا ىدصت ماهتالا

 تلح نأ ذنم » لظ نادوسلا نإ الئاق رصقلا عامتجا نع هيف عفاد 1959 ويام رهش

 ةقالع ال اندالب ىف مكحلا عاضوأ نأ ىه ىربك ةرغث نم ىناعي 1914 رياربف ىف ةيعمجلا

 تكس ام ميظنتل اليبس دجن نأ انيلع اًمازل حبصأف هب مكحن ىذلا تقؤملا روتسدلاب اهل
 وه نيريبكلا نييزحلا قافتا» نأب لوقي ىضم مث ؛«ىضوفلا معت ال ىتح روتسدلا هنع

 قداصلا ديسلا عم فلتخي نأ الإ ءءرملا كلمي الو «ربوتكأ قاثيم وحن ىلع ىسايس قافتا

 رصقلا عامتجا نع ىعويشلا بزحلا بايغ انمهف دق تنك نأ انأل ءىأرلا اذه ىف ىدهملا

 ةبيغ انمهفو ؛ءكاذموي قداصلا ديسلا تافينصت ىف «نزولا تاذ» بازحألا نم سيل هنأل

 بازحألا لهأ ىأر ىف «ةيفرظ» تاعمجت الإ تسيل اهنأل عامتجالا كلذ نع تايافنلا

 ىلع ةعاطلا اصع تقش ىتلا ةيميلقإلا تالتكتلا ةبيغ مهفن ال اننأ الإ «كلذ دعبو كاذموي

 نيأو ؟ةبونلا لابج داحتا ناك نيأو ؟ةجبلا رمتؤم ناك نيأف :عامتجالا كلذنع بازحألا

 ناك نيأ لب ؟ةيراضلا برحلا ثيح بونجلا بازحأ تناك نيأو ؟روفراد ةضهن ةهبج تناك

 .15579 ليربإ ١ ماعلا ىأرلا :دماح ىلع (٭)
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 ىف تناك نإ هنأ انداقتعا ىفو ؟قنید مايلو وهو الأ قداصلا ديسلل اهلاجر نم سانلا برقأ

 ىه كلت تناك دقف .ءقداصلا ديسلا لوف بسح «ىضوفلا اهعم معت» تالكشم نادوسلا

 نإو ؛برغلاو قرشلاو بونجلا ىف نيمورحم مهسفنأ نوبسحي نم وأ نيمورحملا تالكشم

 لاف امبسح .هقاطتتسا رصقلا عامتجا ىلع ناكو تفؤملا روتسدلا هنع تكس ام كانه ناك

 عارصلا لسلسم نيبي امك اًميمج ءالؤه تالكشم وه امنإف ءاضيأ قداصلا ديسلا

 عمتجا ىتلا لئاسملا نأب لاق نم غلابي مل اذهل .لالقتسالا دهع تايادب ذنم ىسايسلا

 ضرفغب اذه لوقن ال :نيمكاحلا نيبزحلا نيب راودألا عيزوتو مكحلا ماستقا نم رثكأ نكت

 كلمن اننكلو ةينطولا ةحلصملا ىلع ةقيضلا ةيبزحلا ةحلصملا بيلغتب بازحألا ةداق ماهتا

 لك لحل ىرحسلا امتملا وف نينلاغلا نيبزحلا قاهر ناد وسبح نأ ريدتقتلا وسب اقا
 .نادوسلا تالكشم

 توملا نامدإو وفناجيد

 ةتس دعبو ١519 ويام ىف شيجلا كرحت نم دحاو عوبسأ لبق رودي ناك ىذلا وه كلذ

 قزمتلا ةلاح ىه تناك كلتو ءدوبع ماظن طوقس دعب هتانكث ىلإ شيجلا ةدوع نم ماوعأ

 لثم نمو .ويام بالقنا ليبق ىنطولا لمعلا ىلع تنار ىتلا رظنلا لالتخاو تاتشلاو

 ركباب هللا فلخ رعاشلا بتك «نيصرلا مالكلاب ىرزلا دهشملا كلذ ريوصت ىف «فلخ»

 :لوقي ١979 ويام نم رشع سماخلا ىف ماعلا ىأرلل

 مهتس اسو ىتش د نحم ىف سانلا

 نحملارب كأ ىذهو نويملعيال

 هبسحيروتسدلاب ماه نم ماه دق
 نطولا ىف سانلا عاض سانلا بلطم نم

 نلع ىفو درس ىف عووجلانموكشت
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 انمث قوس ىف الف ءىش لكو

 نمث ىذ ريغ ىح ضأ مدآ نبا الإ

 نمز اي دوكنملا نمزلارخآاي
 نمزلارخآايانب تلعف الم

 :بيطلا ىبأ لوق نم غلبأ لحفلا رعشلا اذه ىلع قيلعت نم ماعلا ىأرلا دجي مل

 نمزلا اذل ضارغأ ساتلا لضافأ

 نطفلا نم مهالخأ مهلا نمولخي

 نأ الإ ةسايسلا ةشاش ىلع نودهشي سانلا لظ ىذلا ىوسأملا مليفلا وه كلذ ناك نإو

 ىذلا عونلا نم رخآ ا ةدهاشمل نوعلطتي اوناك دقف ةمصاعلا لهأ نم ةلايخلا راد داور

 ىلع مليفلا كلذب رشبت موطرخلاب مويزيلوك امنيس تناك ؛مهدعقيالو ةراظنلا ميقي

 لهأ ملع امو «وقناجيد اوبقرت» لوقت ىتلا طئاحلا تانالعإ ىفو فحصلا تافحص

 . ١515 ويام نم نيرشعلاو سماخلا ىف مهاجرتی ناك ىذلا رخآلا وقناجيدب ةسايسلا

 ايضارو ءلمعأ امب اديعس سيرابب وكسنويلا ةمظنم ىف لمعأ تنك ةرتفلا كلت لالخ

 ىف ةراضحلا ريبع ءرملا مستتي ةنيدم ىف ةايحلاب اًثناهو ءشيعلا ةرارس نم هللا ىنابح امب
 ىلع ىندسحي لوقأ الو ىنطبفي نم موطرخلا ىف ىباحص نم كانه كلذ ناكو .اهتاقرط
 بيبطلا ءاقدصألا كئلوأ نم .دسحلا نييرقألا ىباحص سوفن تفرع امف .هيلع انآ ام

 ىلإ تدع املك ةفايضلا ىف ىل دشتحي ناك ىذلا ليعامسإ دمحأ قيدص روتكدلا قومرملا
 ام بثك نع عباتألو لب ءباحصلاو لهألا عم ردخأل كلت ةيسؤملا هتلاح ىف وهو «نادوسلا

 ىنيبو هنيب عمجام لك لوقي قيدص ىفصلا ناك .ماع لك تارم لب ةرم ىدالب ىف رودي

 :بيطلا ىبأ لوق هيلع قدصي (*اريضح رفن عم ىباحص مضت تناك ىتلا هراد ىف ءاقل

 هلكأ ىذلا زبخلا ىواسي ال نم ىعم ماعطلا دهشي اميرو

 «؟رونلا ةنيدم نم ةساعتلا هذه ىلإ كب ءىجي ىذلا ام» :لوقي ىساطنلا ىقيدص ناك

 الإ ؛موطرخلا لهأ ةايح ىلع نييري ناك ىذلا طونقلا كلذ نم قزمتي بلقلاو مستبا تنك

 .ةوعد نود هيف كراشيل نيرخآلا ماعط نيحتي ىذلا وه ريضحلا (*)
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 ءافشال اًهويعم ادلب هلك نادوسلا بسح رخآ ثيدح وه لخادلا ىف اقزمت ىنداز ىذلا نأ

 ناك .رجف عولط امهعم أبتري ال عردم ليلدو سماد مالظ نم هب طيحي ناك ام ببسب هل
 ناكو . ديدض نم اذه ىف هل فرعأ الف :عزانم الب نادوسلا ءارعش خيش وه كلذ ىقيدص

 نادوسلا نك ةايحلا ؛لحفلا نعاشلا كلذ وما ةيلع رتا ام وه ىسفت ىف رحب ام رک

 ىف اًعم اهانيضق موي ةعضبو موي تايركذ رتجي ىلإ بتك توملل اًنامدا هدنع تحضا

 ىبلق ىف امب رادتسا ىتح اهلهأ ىلإ ىنينح هل ثبأو ءاندالب اياضق لوح نجاشتن سیراب

 كله دقف دعس جنا» :لوقي بتك .سيراب ىف ريصقلا انئاقل لالخ ىسفن كلمتي امبو

 ىف تنك نإف ؛ىبرعلا عقنتسملا ىف  ىلثم  ةيتع ةتبن لك هب ىمست ءاذه ديعُتسو .ديعُس
 لثم نم  زيزعلا اهيأ - كذيعأ انأو ءتوملا نمدأ ناسنإ انأف ؛عقنتسملا ىلإ تننحو سيراب
 .«لاتقلا نينحلا اذه

 ىلإ مهلامج بارعألا انؤابآ عبتو ةثيبخلا ضرألا هذه ىلإ ىيرعلا حتفلا انب ءاج دقل»
 هللا لاقو  ىنادوسلا بارسلاو .بارسلا مهلضأف نادوسلا ءارحص ىف بحاشلا ملسلا

 .عقنتسملا ةرخبأ لثم  كامحو

 ةبذاك نادوسلا ىف علطت سمشلا

 مدعلاو سأيلا ريغ تبنت سيلو

 هدباكأ اعاقفرجفلا اهراثأ

 ىمدب اًسماط (رفقو فجت اسأك

 كلزنم ىف ةدحاو ةليل الإ سيراب ىف كل ىتبحص لطت مل» :هلوق لحفلا رعاشلا متخو
 سوفنلا ءالأل نزتخا نأ لواحأ اتتشم الوهذم تنك ىننكلو .ركاذ رهدلا دبأ اهل انآ سينألا

 هللا محر «ةايح نم اذه ىبسحو .هارت نم لك ىلإ ىمالس غلبأ :نيزحلا ىبلق ىف سوئكلاو

 ال احيصفو لوق هدنع سبحني ال اًيغالب ناك دقف بوذجم ىدهملا دمحم ىبعشلا رعاشلا

 هبلغ امدنع ةايحلا نع ىشاحتي ذخأ ىتح هنطول هبح ىف اًيراحتناو ,ريبعت هيلع مجعني
 مهدنع لخ ال نيطحقم موق ىلإ نطولا نأش راص دقو رمألا هييعي ال فيك ؛هايعأو رمألا

 نوح الو

E HE 
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 ةيوياملا ةبقحلا

4 

 نورين

 اؤرطمصألاوذ شطبيامتإ

 (رمأهدلو ىثوألا شطب فخي مل

 مهنوريناوقلاخ موق لك

 (نارطم لیلخر
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 ۰۱۹۷۱ 1979 ىلوألا ويام

 ىجولويديألا شيوشتلاو ىسايسلا ديزتلا تاوتس

 امامت حبصلا حبصأ ...

 ىداح ىدرو دمحم داجأو ىدشأ .هدحو ناك امو ..ىداشلا دشنأو ؛ءىداحلا ىنغت اذكه

 هينفت لب ء١٦۱۹ ماع ويام نم نيرشعلاو سماخلل هينغت ىف تاضافتنالا ناوركو تاروثلا

 رثك .هقورش لامتكا لبق دئو مث ١1554 ماع ربوتکا ىف لطأ ىذلا رجفلل ةايحلا دوع مويل

 اصالخ ثدحلا كلذ ىف ىأر مهنم ضعبف «هترتعا ىتلا ةوشنلا مهترتعا دق كاذموي هريغ

 اهب ءاضتسي سمش روفس هيف ىخوت رخآ ضعبو .قلغتساو رمألا هيلع دتشا نأ دعب نم
  الثم نييعويشلا لاحك  ةثلاث ةئفو :مهسوفن راطقأ سانلا ىلع مالظلا ألم نأ دعب نم

 لجأ نم اوحفاك املاط قافآ ىلإ مهب ىضفي ليوط قيرطل ةيادب مويلا كلذ تبستحا

 ديشن نم اًبيرق ءادح هتاذ لخاد ىف ودحي ناك مهنم دحاو لكب انأكو .اهيلإ لوصولا

 .ىبرغملا ىعويشلا بزحلا

 قيرطلا حالو بابض بابض

 قيفر ىبلق قيفر ىدانو

 مهنم رشبتسا ىذلا وأ ديدجلا رجفلاب ةوشنلا مهنم هترتعا نم .ءالؤه لك نأ ديب

 ىلع نارو ءطابحإ نم مهباصأ ام طرفل الإ كلذ اولعفي مل ءءافخلا هعم حرب حبصي

 ءرملا جاتحي ال .ربوتكأ تبقعأ ىتلا قزمتلا تاونس ىف ىذأ نم مهباتناو طونق نم مهسوفن

 فرعتي ىكل  ةقباسلا لوصفلا ىف اندروأ ىذلا لك دعب  ءاكذ نم ضيف وأ ءءانع ريبك ىلإ

  مهلوقع اودكأ نيذلا نإف اذهلو ءطونقلاو طابحإلا كاذ ىعاود وأ ىذألا اذه ردصم ىلع
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 ام تارربم هيلإ نوبسني ةطيسبلا رهظ ىلع ءىش لك نع ثحبلا ىف 1980 ليربإ بقع

 وه ام ىلإ اورظنولو العف نونسحي اوناك ۱۹٦۹ .ماع ويام نم نيرشعلاو سماخلا ىف عقو

 نأ امك ,مكحلابو مكحلا ىف نوعنصي اوناك امب قلعتت اهنأل ىندأ ىه .بابسألا نم ىندأ

 ليريإ ةضافتنا دعب ةحاسلا ىلع اورشتنا نيذلا ةيخيرأتلا ثادحألا ىلجسمو نيخرؤملا

 بيقنتلا ىلإ اوهجتاو ءءاوهلا نيحاوط ةحطانم اوكرت ول اعنص نورخآلا مه نونسحي اوناك

 سامحلا ىلع هب ادح ام نع سفنلا ةلءاسم ىلإ مهضعب هجتا لب ةبقحلا كلت عئاقو ىف

 .ةفلتخملا هتايلجت ىف ويام ماظنل تفاخلا وأ ىغاطلا

 مل ىوياملا ماظنلا تاونس نم اًماع رشع ةتسلا نإف تالاقملا هذه ةمدقم ىف انلق امك

 اهقمعب ةدحاو لكو ءاهرارشأو اهلاطبأب ةدحاو لك ءاددع تاويام امنإو ةدحاو اًويام فرعت

 دنع امأ اهيف لاجرلا ةيؤر تفقو اهنم ةدحاو لك .ىلحرملا ءاقبلا نم اهنكم ىذلا ىبعشلا

 وأ ءىجولويديألا رورغلا ءاضرا وأ ءىفرظلا صنلاب وهزلا وأ ءىعاطقلاو ىبزحلا بسكملا

 هتفلكتل ىلبقتسم فارشتسا وأ ىنآ راصبتسا نود دوهشملا ىسحلا زاجنإلاب ةاهابملا

 ١51/1 - ۱۹۷۲ ويامو ء۱۹۷۲ 1١959 ويام ىه اهنع ثدحتنت ىتلا ىتشلا تاوياملاو .ةيونعملا

 نيب ةديحولا ةطبارلا وه ىريمن رفعج نكي ملو . 1580 - ۱۹۸۳ ويامو 1987 ١51/5 ويامو

 ,ةينادوسلا ةبخنلا :لحارملا هذه نم ةدحاو لك ىف «هعم تجردنا امنإو تاوياملا هذه

 ىوياملا ماظنلا دعاوق تيبثت ىف ةبخنلا هذه تمهسأ دقو .تاوياملا هذهل ىرقفلا دومعلا

 اهدجب ءاهيف تريتخا وأ تراتخا ىتلا ةلحرملاو ءهل تريتخا وأ تراتخا ىذلا عقوملا ىف

 ىمالسإلاو ءىباقنلاو ىيزحلاو :ىبونجلاو ىلامشلا ءالؤه نيب ناك .اهئامدو اهقرعو

 نم نامزلا اذه ىف ةنجه «ةيويامل» تحضأ نإف اذهلو ىركسعلاو ىندملاو «ءىناملعلاو

 ١ .ةنجهلا كلت نم ملستس نادوسلا ةوفص

 ةركاذلا ةوجفو ..شيعملا عقاولا

 فراع رمأ وه ام ىلع ىتح ميتعتلا وأ قئاقحلل بييغتلا اذه لثم اًديج ءرملا مهفي دق

 ىلع سانلا اهيف مكحي تاعاس كلتف ء١٠۹۸ ليربإ ىف نقتحملا ظيغلا راجفنا تاعاس ىف
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 دعب ركفلا لهأ نم سانلا هاجرتي لظ ىذلا نأ الإ .قيمعلا ىلمتلا ال لاعفنالاب اياضقلا

 نيذلا كئلوأ بناج نم ةصاخب .؛ثادحألا ىف ىلمتلا وه رابغلا رارقتساو ةفصاعلا ءوده

 ىذلا ام سانلل اونيبي ىتح ءاهنع عافدلا ىف اوكراش وأ ثادحألا كلت عنص ىف اومهسا

 ىه ام دعب نم مث ؛هنع عافدلا وأ رارقلا عنص ىف ةكراشملا كلت ىلع سمألاب مهلمح
 ىلإ نوقوتي نادوسلا لهأ نأ ؟سمألا عئانصل ركنتلا ىلع مهترسق ىتلا ةمغارلا فورظلا

 ءالؤه ىأرلا لهأ ناك ؛ىأرلا لهأ نم ةصاخب خيراتلا ةمكاحم ال خيراتلل ىملعلا ليلحتلا

 نيللحم مهسفنأ اوبصن نمم مهريغ وأ :نييفحصلا رابك وأ تاعماجلا ةذتاسأ نم

 دحاولا ديعي نأ نود ثيدحلا نادوسلا خيرات ىف مكاح ماظن اهاضق ةرتف لوطأل نييسايس

 اذكه امو .ةيوناث مأ تناك ةيلوأ ءةتبثم رداصم ىلإ ىور ىذلا خيرأتلا ثادحأ نم ايأ مهنم

 مولعلا ىف ثحابلا فده نأل ىسايسلاو ىعامتجالا خيراتلا ليجست ىلع سانلا لبقي

 ىف رسفت نأ نكمي ةطبارتم تاضارتفا تابثإ وه (ةسايسلا ملع اهنمو) ةيعامتجالا

 ليبسأل امك هل ليمس ل نيسفتلا كلذ لكم .سعامتمالا كواسلا نم. بئاوج اهعومجم

 .سرختلاب وأ ,ثادحألا ريذشتب وأ ءةيتاذلا تاعابطنالاب هلوح تاضارتفالا تابثإل

 ريسفتو خيراتلا ةنابا ىلع نيعت ىتلا اهدحو ىه ثادحألل ةلماكتملا ةيعاولا ةءارقلا نإ

 ةيلقع ةمكاحم مكحت صوصنلاو اًيعوضوم اليلحت للحي خيرأتلاف ؛ىعامتجالا كولسلا

 شعي مل ديدج ليج ةحلصمل اذه اولعفي نأ نيثحابلا ىلع قحو .دانفإلاو تابثالا ةلدأ اهيف

 اهياعيتسا ىلع ةردقلا كلمت نأ نود اهتشاع ىتلا سانلا ةرهمج ةحلصللو ؛ثتادحألا كلت

 نم ةمهم تالؤاست نع ةباجإلا ىلع دعاست ةءارقلا كلت ثم نأ امك .الماكتم اًباعيتسا

 ام :الثم تالؤاستلا كلت نمو .ةركاذلا ىف ةعنطصم ةوجف قلخب اهيلع ىفعث ال نأ انبجاو

 كلذ ملاعم امو ءامامت حبصلا حبصأ نأ موي هدييأت ىلع ويام ماظن اوديأ نيذلا لمح ىذلا

 دات ىلع نا نعم ماظل نس وداع و اف مودات ىذلا اهنا و اا عاملا
 اورهاجي وأ اهوديؤي نأ نود «ويام» ىلإ اوناكتسا نيذلا كئلوأ قاس ىذلا امو ؟اهماظن

 مهنأل اهتايادب ىف ويام اورزأ نيذلا ١5186 ليربإ ىف نظ اذاملو ؟ةناكتسالا كلت ىلإ اهئادعب

 صالخ هيف نوكيس اهوضفر ىتلا هتروصب ميدقلا كلذل ةدوعلا نأ اهقبسام اوبأت
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 باهالا اذه امف ديدج باهإ ىف ميدقلا كلذ ةدوع ىف نولمؤي اوناك نإو ؟نادوسلل

 ىذلا ديدجلا اذهل ميدقلا كلذ لهأ ةيؤر ام مث ؟هل ةيلمعلا ةمجرتلا امو ؟ديدجلا

 تناك نإو 5هنوضقفريس مأ اضر نع هنولبقي وأ «هوفلأ ىذلا مهماظن ىلع ثدحتسيس

 ١580 ليربا بقع براجت نم سانلا هتشاع اميف لوبقلاو اضرلا كلذ رهاظم امف ىلوألا
 ديدجتلاو رييغتلا ةاعد كلمي ىتلا ةوقلا امف ةيناثلا تناك نإو 5١1545 وينوي ةياهن ىلإو

 ةرييفتلا كلذ ثادحإ ىلع اًنالمح «مثالاب ةزعلا مهتذخأ» نم اهب اولمحي اميكل

 ءريغتم نمو تباث نم هيف امب انعقاول ىعوضوملا ليلحتلا الإ اذه لك نم ىغتبن ال

 نم بارتقالا ليسو ةيفرظلا تارابتعالا وه ريغتملاو ةيروحملا نادوسلا اياضق وه تباثلاو

 ىلع ةسايسلا لهآ لمحي ام ريغتملا كلذ ىف ناك نإو ءةيروحملا اياضقلا كلت جالعو ليلحت

 ىروحملا لكشملا ةجلاعمل ىدجأ اذه نأل ميدق مكح ىف رظنلا ةداعإ وأ قباس فقوم ليدبت

 هيضتقت اًرمأ فقاوملا ليدبت ناك نإ امأ .ةمكحلا نيع وه لب هيلع ةضاضغ ال رمأ ءاذهف

 نع طقست ةيزاهتنا كلذ حبصي ةيبزح وأ ةيوئف وأ تناك ةيصخش ةيتاذلا ةحلصملا

 ال لب ءلاحلا هيلع .نوكي نأ بجي ام وأ هيلع ناك اميف ىأر هل نوكي نأ ىف قح لك اهبحاص

 ةباجتسا فقاوملا ليدبت نإ .ىدج راوح ىأ ىف اهب لتعي ةجح نم هبحاصل ىقبي

 تاباسحلل ٌئطاخلا ريدقتلا ىف رظنلا ةداعإل ةجيتن وأ :ةمغارلا ةسايسلا تارورضل

 أطخلا هجو نع فقاوملا هذه باحصأ حصفي نأ ةطيرش راكنتسالا ريثي ال رمأ سمألاب

 ةمغارلا فورظلا ام سانلل اونيبي امك مويلا فقوم ىف باوصلا هجوو سمألا فقوم ىف

 ماظنلل مهدييأت لثم هنع نيضار اونوكي مل عضول دايقنالا ىلإ مهنم هرك ىلع :مهتعفد ىتلا

 .ههوجو نم هجو ىأ ىف ىوياملا

 ىعسن ام ردقب كاذ وأ فقوملا اذه ىلع ةيميق ماكحأ رادصا ددصب انسل اذه لك ىف

 اوبكنت نيأ سانلا كردي ىتح اياضقلا ىلع ىعوضوملا لابقالا نوكي فيك نيبن نأل
 نحن امم قدص جرخم نع انل ثحبنو .ةلاضلا دشنن اعيمج اننأ ضارتفا ىلع ؛قيرطلا

 تاذلل اليلحت نكي مل نإ تاذلا دقنل ةوعد .هرهوج ىف ءوه هب لوقن ىذلاو .عجاوف نم هيف

 جهنملا نأل «ميلس جهنم ربع فقاوملا ىف باوصلاو أطخلا عقاوم نيبت هعم انل ىنستي
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 ءرملاب بهذت نونظلا داكتو .عجاوفلا نم فعاضي امم ابارطضا الإ سانلا ديزي ال دسافلا

 كلذ طوقس دعب .ويام ماظن لوح ةباتكلل اودصت نيذلا بلغأ نأب لوقي هلعجي ادح
 ةركاذلا ىف ةوجفب اوبيصأ وأ «نايسنلا ءاد ىأ «ايسينمالا» مهترتعا نمم اوناك «ماظنلا

 الإ ةيجولوثايلا داعبألا ىذ نايسنلا عم الوح كلمن ال انك نأو .ىضاملاب ةركذتلا نم اجرحت

 نعو ثيدحلا نع تمصلا ىضاملا قئاقحركذ نم نوجرحتي نيذلا مزتلي نأ ىنمتن انك نأ

 جرحلا هعفدي ناك ام اًريثك ىذلا جروج ديول ىناطيربلا ىسايسلا لثم مهلثم ىضاملا كلذ

 :سمألا فقوم عم مويلا فقوم اهيف ضقانتي ةروصب هتاسايس نم لدب املك ؛لوقي نأ ىلع

 لجر فقوم وه كش الب اذهو ء( 20 30010ع)' 380 20 6:م1232326005) «ريسفت الو راذتعا ال»

 .لاعفألاو لاوقألا نيب ضقانتلا هيف هطروي نأ نكمي امم هسفن ذاقنإل ىعسي

 ءراحلا باحرتلاب حابصالا كلذ اولبقتسا نيذلا نم «اًمامت حبصلا حبصأ» موي ىلإ دوعن

 نمو ؟ةفيخ سجوتي ىذلا بيرتسملا ةفقو هنم اوفقو نيذلا ْنَمو ؟تاقرطلا ىف هل اوفتهو

 هوبصان نيذلا مه نم امك ؟مهرمأ ىهوو مهشرع لث نم ىلع نوتماش مهو هورصان نيذلا

 نيذلا نأل الإ كلذ لعفن ال ليصفتلا اذه ىلإ حنجن ادنعو ؟لوألا مويلا ةلالطا ذنم ءادعلا

 ةعامج ةغل وه طمنلاف ؛طامنأ ال طالخأ مه اهماظن طوقس دعب ليلحتلاب ويام اولوانت

 نأ موي ويام ماظن ىف ىباجيإ ىأر طالخألا ءالؤه بلغأل ناكو .دحاو اهرمأ سانلا نم

 ةرتفلا كلت خيرأتل انليلحتب فقن نل .ءاوللا ىوط نأ موي ضهانم ىأرو هءاول ماظنلا رشن
 ءايحتسا نم مغرلا ىلع اًيعبط ادييأت هنابسحب ماظنلا كلذل ةثيدحلا ىوقلا دييأت دنع

 ىف ماظنلا طوقس بقع دييأتلا كلذل ةراشالا نم ىوقلا هذهل نوبستني نمم نيريثكلا

 مهدييأت نأ ءرملا ضرتفي ىذلا نييعويشلا ىلع ثيدحلا رصقن نل امك. 1946 ليربإ
 مهجرخأ نأ موي ةينادوسلا ةسايسلا ايربيس ىلإ مهيفنب ىضق ماظنب تحاطأ ىتلا ةروثلل

 .رخآلا وه ىعبط رمأ «ءىعرش اللا قيرطلا جاهنتسا ىلع مهرسقو ةيعرشلا راطإ نع

 ماظن ىف تطرخنا ىتلا «ديثولا» ماظنلا ىف ةباشلا تادايقلا نم ةلقلا نأشك ءالؤه نأشو

 طارخنالل ةباشلا تادايقلا كلت تعفد ىتلا بابسألا كردن انأل هتدالو لاح «ديلولا» ويام

 اياضقلا ضعب نم اهتاماعز فقاومل اهراكنتسا بابسألا كلت نيب نمو ءويام ماظن ىف
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 نم هيلإ بهذي مل ءالؤه نم دحاو ىأ نأب تقون امك .ةثيدحلا ىوقلا اهتحرط ىتلا ةمهملا
 اولعف امنإو ؛ةينينيللاب ههلو وأ ىعويشلا بزحلل هبح طرف نم هيزح تاماعز دض فقوم
 وأ اهيلإ ءامتنالا مهؤامعز ىعدُي ناك ىتلا ةيددعتلاو ةيلاربيللا ناب مهنم اناميإ كلذ
 ىف تاماعزلا كلت قح طقسي امم اهيلإ ةوعدلاو راكفألا لكب ةرهاجملا حيبت اهب مازتلالا

 .ركف ىأ ىلع رظحلاوأ رجحلا

 وحن اضيأ هب هجتنس امنإو ؛نيعمتجم مهدنع وأ ءالؤه نم ىأ نع ثيدحلاب فقن نل
 نيعادلا «ءاملعلا» رابحألاو ءةيديلقتلا بازحألا تالاجرو ءةينيدلا فئاوطلا تادايق فقاوم

 وهف هللا لزنأ امب مكحي ال ىذلا نأب رابحألا ءالؤه ىتفأ ام رثكأ امو .هللا لزنأ امب مكحلل

 اداهتجا هللا عرش ىف دهتجي نأل مهريغ ملسمل ةحودنم الأب اوضق ام رثكأ امو ءلاض

 ىف هللا عرشو ؟مهداهتجا ركنتسا وأ «مهاوعد ركنأ نم اورفك ام رثكأ امو :مهاؤر ضقاني

 ىف ويام هب تءاج ام ؛عطقلاب سیلو ١514 ماع ىف هل نوعدي اوناك ام وه ءالؤه فرع

 . 1934 ماع

 ةثيدحلا ىوقلاو ..ويام ماظن

 ىدذلا ىعويشلا بزحلاف ؛ةيادبلا ذنم احضاو ماظنلا نم ةثيدحلا ىوقلا فقوم ناك

 :بالقنالل نيديؤملا ةمدقم ىف ناك ةيعرشلا راطإ جراخ لمعلل هب ىرغأ اًيسايس اًيفن ىفن
 لب :ةيعرشلا را نع جراخلا ىسايسلا لمعلا هوجو نم هجو الإ ىركسعلا بالقنالا امو
 ”ةروث» مساب «هحاجنل لوألا مويلا ذنم «بالقنالا كلذ تعن .ىعرش اللا لمعلا ةمق وه
 ءاضر نع «تراتخا ىتلا «ةيمدقتلا» رصانعلا «ةروثلا» كلتل نيديؤملا ةمدقم ىف ناكو «ويام

 ربوتكأ بقع ةيديلقتلا ىوقلا عم اهيلع تحلطصا ماكحأ قفو ةيددعتلا ةيطارقميدلا ةبعل
 ربوتكأ تاراعشل ركنتت ةمكاحلا بازحألا تذخأ امدنع طابحإلاب تينم ام ناعرس اهنأ الإ

 .ىندملا عمتجملاو ةيسايسلا ةايحلا ميظنتل ةاضترملا ةيقافولا دعاوقلا لك دعب نم ضقنت مث

 ءارزولا سلجم ةسائرل هللا ضوع ركباب ىضاقلا رايتخا ءالثم ءبعوتسن راطإلا اذه ىف
 نم ءاضقلاب قحل ام ىلع اًجاجتحا ءاضقلا ةسائر نم لاقتسا ىذلا لجرلا هرابتعاب
 نم ببسبو  روتسدلا ةيامح لوح اهماكحأل ضفرو ءةيذيفنتلا ةطلسلا بناج نم ريقحت
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 مامإلاو ىرهزألا ليعامسإ ميعزلا ةلزانمل ءةثيدحلا ةيطارقميدلا ىوقلا هتحشر اذه

 حيشرت ءاج دقو .عوقولا ةكيشو تناك ىتلاو ةيروهمجلا ةساكئر تاباختنا ىف ىدهملا ىداهلا

 ءاباقنلاو ءىعويشلا بزحلا تمض ةضيرع ةهبج نم ةيروهمجلا ةسائرل هللا ضوع ركباب

 اذهل (*/هئاقشأ» و ىرهزألاب اهرمذت فخت مل «نييداحتالا» بزح نم ةقومرم رصانعو

 دجي الأ «ميض لمتحي ال ىمح هنأ هاياطخ ربكأ لجرل ملظلا نم امك :خيراتلل ملظلا نمف

 .«ةيبالقنالا تاهاجتالا» ب هماهتا ريغ ويام نم ىدايقلا هرودل اًريسفت ضعبلا

 بيطلا نامثع ىضاقلل ءةيادبلا ذنم :ماظنلا رايتخا بعوتسن اًضيأ راطإلا كلذ ىف

 امدنع هبحصو هقافر لهذأ ىذلا ىضاقلا وه بيطلا نامثعو ءءاضقلل انسيئر حبصيل
 اوفرع دق ةاضقلل ناك نإو .هللا ضوع ىضاقلا عم انماضت ةيئاضقلا ةئيهلا نم لاقتسا

 ةدش ءءاضقلا ةمارك تسم امدنع هيف اوأر مهنأ الإ هرداوب ىشخت ال ءاًميلح الجر نامثع
 ةمزأب هفرع ام ةلاقتسالا كلت ترجف فيك خيراتلا وفيزم ىسنيو .سأبلا دنع بلق

 طوغضل ةباجتسا .هتلاقتسا بحس بيطلا ىضاقلا ررق امدنع ةصاخب ىلوألا ءاضقلا

 نيفيزملا ءالؤه نيب نمو ةلاقتسالا بحسب هبلط ةدايسلا سلجم ضفرو ةيئاضقلا ةئيهلا

 عامتجا نايسن مهل زوجي الف ءىش لك اوسني نأ مهل زاج نإ نيذلا نوناقلا لاجر نم ضعب
 نيب راوح نم هيف راد امو ١518 ليربإ نم رشع ىداحلا ىف ايلعلا فاتئتسالا ةمكحم

 .هتالمزو بيطلا ىضاقلا

 تاداحتا اهتريس ىتلا ىربكلا ةرهاظتلا ىف اهدييأت نع تحصفأ دقف تاباقنلا امأ
 ويام بالقنال لوألا مويلا ذنمف ١579. وينوي نم ىناثلا ىف نيينهملاو لامعلا تاباقن

 لاثملا ليبس ىلعو .ديدجلا ماظنلل ىركفلا ومنيدلا ىه ءةيعاوط .تاباقنلا كلت تحبصأ

 كلت ىف داسفلا لوح ةيفاضإ ةركذم ميدقتب ةراجتلا ةرازوب نييعماجلا داحتا ةردابم

 تلغش ةركذم ىهو «ةرازولل حالصإ نم «ىروثلا» ماظنلا هيلإ هجتي نأ بجي امو ةرازولا
 كرتت ملو 1515 وينوي نم رشاعلا ةحيبص ىف ماعلا ىأرلا ةديرج نم تاحفص ثالث

 ناميلس فسوي ميهاربإ ةذتاسألا ضيرعلا عمجتلا اذه لخاد نييداحتالا لثم ءءاقشألا بزحل ريشي.ريبعتلا (#)

 مض امك .ويام تارازو ىلوأ ىف ةيلحملا ةموكحلل اًريزو حبصأ ىذلا ءركباب هللا فلخو «نامثع دمحأ نسحو
 ىوياملا ماظنلل «ىودحولا ىيورعلا» هجوتلاب ةطبغ ساتلا رثكأ اوناك نيذلا نييبورعلا نم اددع اضيأ عمجتلا

 .همايخ دنع
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 قيدصتلا ىف داسفلا نع ثيدحلاب اءدب «دئابلا» مكحلل اهتلمحو الإ ةدراو الو ةدراش

 ءاهتناو ءىندم رسيلا ىبأل طوغضملا بشخلا تاتوكو حالم دمحأ دمحمل وكيرتلا تاتوكب

 داحتا ةردابم رخآ لاثمو .روفيط ميكحلا دبعو ليعامسإ حلاصل ةيذحألا تانوكمب

 «رداكلا» ضيفخت لوح ركافتلل نيينهملاو لامعلا تاداحتا ةوعدب ةيلاملا ةرازوب نييعماجلا

 .راعسألا ضفخو زيكرت لئاسو نع ثحبلاو ءهل ليدب داجيإو

 ةباقنلا كلت عنقت مل .نيماحملا ةباقن ىهف ةصاخ ةفقو انم لهأتست ىتلا ةباقنلا نأ الإ

 ماظنلا ةيامحل نيناوقلا غوص ىف تكمهنا لب بسحف ماظنلل ىركفلا ديوزتلاب ةردابملاب

 كانه ءةصاخلا ةفقولا ببس وه هدحو اذه سيلو .(ليلق دعب اهيلإ ءىجنس نيناوق ىهو)

 دحاو :نيحانج نيب افينع اًعارص نوماحملا دهش ويام بالقنا ليبقفءاهنيوكت ةعيبط اضيأ
 ىناثلاو كاذنآ مئاقلا ىددعتلا ىناملربلا ماظنلل ةضهانملا ةيطارقميدلا ىوقلا هتنبت امهنم

 الكو «نوناقلا مكح» و «ةيددعتلا ةيطارقميدلا» بازحأ ءماظنلا كلذ بازحأ هتنبت

 وه ىلوألا ةعومجملل حشرملا بيقنلا ناكو «ةيبالقنالا تاهاجتالا» عم نايفاجتي نيموهفملا
 ىف ءليقع دمحأ ليقع روتكدلا وه ةيناثلا ةعومجملا حشرم ناك نيب ىلبشلا نيمأ ذاتسألا

 بازحألا همعدت ىذلا قيرفلا اهيف رصتناو نيماحملا تاباختنا ترج عارصلا كلذ لظ

 ىف امهم اًرود بعلي نأ نع قيرفلا كلذ ناوتي مل اذه عم ,(*!بالقنالا لبق ةمكاحلا

 ىلبشلا نيمأ ذاتسألا ديدجلا لدعلا ريزو عم نواعتلاب .«ىبالقنالا» مكحلا دعاوق خيسرت

 دهع ىف نيماحملا بيقن عقومل تاباختنالا ىف طقسأ ىذلا هسفن حشرملا وهو

 .«ةيددعتلا ةيطارقميدلا»

 رمأ امف ةروثلا - «بالقنالا» عقو نأ موي ةيطارقميدلا تاميظنتلا رمأ نم ناك ام اذه

 ؟(شطب دي اهسمت مل ةرح تناك دقو) ةءورقملا ةفاحصلا رمأ امو ؟ةيديلقتلا تاميظنتلا

 ةوعدلاو ةسايسلا نييدتل ىعسلا نم اولكي مل نيذلا «ءاملعلا» نم نيدلا لاجر رمأ امو

 ؟هللا عرشل ةصاخلا مهتيؤر بسح هللا لزنأ امب مكحلل

 ,بيجنلا هللا دبع ءليقع دمحأ ليقع (تاوصألا بسح) ىلاتلا هجولا ىلع تاباختنالا كلت جئاتن تءاج («)

  فسوي نمحرلا دبع «ىواضاب ميحرلا دبع «ضاير ىرنه :نامثع رفعج ءىسالم ىقوش ءلضف دمحأ

 .ىوالقتلا
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 ءاملعلاو ..ةفاحصلا نيب ويام

 اعيمج هدواعتل ١539 ويام نم نيرشعلاو سماخلا ذنم رودصلا نع ةفاحصلا تفقوت

 ةلماكلا ةصقلا لثم ةزراب نيوانعب اهتاحفص ىلحت ىهو ء١۹1٠ وينوي لوأ دحآلا ةحيبص

 ةملكب ادبأ فحصلا تايحاتتفا نم شةروثلا» تارربمو «ةروثلل» ىبعشلا دييأتلاو «ةروثلل»

 رثكأ نم ادحاو لبق نم هانفرع ىذلاو ءدماح ىلع ذاتسألل «ميمصلا ىف» ماعلا ىأرلا

 نأ انشهدي ال اذلو ءاًمئاق ناك ىذلا ىسايسلا عضولا دقن ىف ةسامح ةفاحصلا لاجر

 سانلا بنت دقل . اًريكذتو ةربع لب ؛ةتامش ال مهللا» لوقي دماح ىلع بتك ..بتك ام بتكي

 ؛لغاش لغش ىف اوناك رمألا مهينعي نيذلا نكلو اًحيملتو احيرصت هيلإ اوراشأو اذه لكب
 .رقتسي نل مكحلا كلذ نأ ىلع لدت تناك نيقباسلا نيمكاحلا تافرصت لك .رداس ىغو

 ءرذت الو ىقبت ال ةروث بهت نأ نوعفوتي سانلا ناك .هتياهن راظتنا ىف هنأو رمتسي نلو
 اوبسنو مهسفنأ تاوذ ىف سمألا مكح رصحنا دقف سبايلاو رضخألا ىلع ىضقت

 .«!لمأ الب مههوجو ىلع نيمئاهلاو نيرماضلاو «نينايرعلاو نينآمظلاو ءنيعئاجلا

 ناكو .ىددعتلا ىبزحلا ىطارقميدلا ماظنلا ناضحأ ىف شاع لجر ىأر وه اذه ناك

 عم هنآ الإ اهتردصأ ىتلا تارارقلا مهأ ىف تادايقلا كلت كراشو ءهتادايف نم ةيرقم ىلع

 حرفلا ىلإ حنجي مل امك ؛نولعألا مه هبحص ناك موي ريصبتلاو دقنلا نع ناوتي مل اذه لك

 «دئابلا» مكحلا دييأت ىف ةالاغم سانلا رثكأ لاح امف .نوندألا مه اوراص نأ موي مهاولبب

 بكرم اهدنع تمطحت ىتلا ةرخصلا ؛ىمالسإلا روتسدلا ضرف ىف هيعاسم دييأتو

 نم ىسايسلا مالسإلا لاجر مه :امهلوأ :نيمسق ىلإ ءالؤه مسقنا ةينادوسلا ةسايسلا
 كلت نكت مل .ماظنلل اًضراعم افقوم لوألا مويلا ذنم اوذخأ نيذلاو «نيملسملا ناوخإلا»

 كلذ نأل امنإو ءةيددعتلا وأ ةيطارقميدلل هئادعل ماظنلل ةضراعم ءانريدقت ىف .ةضراعملا

 نأ نييعويشلاو ناوخألا نيب ءادعلا داكي ؛اونظ اميف نييعويشلا ىلإ نكترا دق ماظنلا

 مهو «نيملسملا ناوخإلا» هرشنب هرداب اميف احضاو اذه ناك ءايجولويب ءادع نوكي

 نأ درو «ناوخإلا» هردصأ روشنم لوأ ىفف ؛ىلوألا همايأ ذنم ءادعلاب ماظنلا نورهاجي

 :ةيمالسإلا تاوعدلاو مالسإلا ةبراحمو داحلألا ناكرأ ديطوتل ةلاحم الإ وه ام بالقنالا

 تمتو «ةيناوخإلا» رصانعلا نم اوناك روشتملا كلذ عيزوتب اوماق نم عيمج نأ تبث دقو
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 نابتسا .نسحلا فسوي نسح مدقملا ةسائرب ىزاجيإ ىركسع سلجم مامأ مهتمكاحم

 ماع علطم ىف جحلا مسوم نابإ ةضراعملا ىوقلا هتردصأ روشنم ىف اضيأ هسفن فقوملا
 اهدوقي ىتلا ةيملاعلا ةرماؤملا نم ءزج وه نآلا اندالب هيناعت ام نإ» :هيف ءاج ٠

 ىلإ تاونس عضب دعب «ناوخإلا» داع فيك ىرنسو .«ةبورعلاو مالسإلا دض نودحلملا

 .ةيجمه هلحارم رثكأ ىلإ هعفدو لب ءماظنلا كلذ ىف طارخنالا

 ةينيدلا ةسسؤملا لاجر ىلع قلطي ريبعت «ءاملعلا» و «ءاملعلا» مهف :ىناثلا مسقلا امأ

 ال مالسإلا نإب لوقت ىتلا ىوعدلا بذكب هسفن ةسسؤملا هذه دوجو ىحويو .ةيديلقتلا

 لوقلاف .ةلودلاو نيدلا نيبو ؛:ةسايسلاو نيدلا نيبو ءةايحلاو نيدلا نيب الصف فرعي

 حيبي ام مالسإلا ىف سيل نأ ؛ةورضلاب ءضرتفي ةلودلاو نيدلاو ةسايسلاو نيدلا جزامتب

 ىلإ دوعي ءاهقفلا سسأمت نإ لب «نيدلا ءاملع» ةسسؤم ىمست ءاهقفلا نم ةسسؤم عادتبا
 امم ةيرعشألا ءاهقفلا نيبو مهنيب ةطلسلا ماستقا ءافلخلا ررق امدنع ىسابعلا رصعلا

 نيح ىفف .ةيحورلا ةطلسلاو ةينمزلا ةطلسلا نيب لصف ىلإ ؛لكشلا ةيحان نم ءىدأ

 نأ ةطيرش ىرخألا نيدلا رومأ لك ءاهقفلل اوكرت ةيريمألا تاطلسلاب ءافلخلا رثأتسا

 هقفلا دضو تيبلا لآل نيعيشتملا دض سابعلا ىنب نع عافدلا ءاهقفلا ءالؤه ىلوتي

 كلذ ذنم .ةلزتعملا هءاول لمحي ناك ىذلا هقفلا وهو ء«نايغطللو دومجلل ضهانملا ىمدقتلا

 وه اذه ناك .لدع مآ راج ءناطلسلا نع عافدلا وه ةسسؤملا كلت رود حبصأ خيرأتلا

 ذنم ةسسؤملا كلتل تحضوأ دقو .نيينامثعلاو نييبويألا عم وه امك نييسابعلا عم اهلاح

 . دحأ ىلع ىفخت ال ةغلو ءازيمم ايزو ءةفورعم اًسوقط ىبويألا رصعلا

 نأب دكؤنل اذه لعفن امنإف ةيخيرأتلا اهلوصأ ىلإ «ةسسؤملا» كلت ديعن ذإ نحنو

 ةسسؤم مالسإلا فرعي مل اذهلو ةايحلاو نيدلا نيب الصف هيضام ىف فرعي مل مالسإلا

 لجر باطخلا نب رمع نكي ملو ءنيد لجر قيدصلا ركب وبأ نكي ملف «نيدلا لاجر ىمست

 ءاهونهتما نهم باحصأ اًعيمج اوناك لب نيد لجر نايفس ىبأ نب ةيواعم نكي ملو :نيد

 سوقطلا داكت اذهل .ةايحلا ىلع فينحلا نيدلا ماكحأ قيبطتل اهربع اوعس ةسايس لاجرو

 سوريلكألا وأ تونهكلا ىلإ برقأ اًئيش اهنم لعجت ةسسؤملا كلت اهب زيمتت ىتلا مسارملاو
 نأ الإ نيدجام ءاهقف هيضام ىف فرع دق نادوسلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيحيسملا ىف

260 



 .ناطلسلل ةيلاوملا ةينيدلا ةسسؤملا نم اًءزج اونوكي نأ مهسفنأل اولبقي مل ءاهقفلا ءالؤه

 «ءاملع» لاجرلا ءالؤه ناك .ايندلا رومأ نم نوفرعي ال اميف رشحتلا اهل اوضري مل امك

 نم لضعا ام سانلل نوحضويو «هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخو» .نآرقلا نوملعي قحب

 نم دحاو جليمل ..ليبسلا ءاوس ءمهتايح ىف «مهنودهيو «مهتاولص ىف مهنومؤيو :مهنيد رمأ

 نأ امك :مكحلا نوئش ىلع ءنيدلا مساب ء«مهنم دحاو محقتي ملو ءةسايسلا لقح ءالؤه

 ةيعرشلا ةسسؤملا ىف نيلماعلا نم ةسايسلا ناديم ىف طارخنالا مهنيب نم اوءاش نيذلا

 .نمحرلا دبع ىلع خيشلاو :ليفلا ديسلا دمحأ خيشلا لثم (ىعرشلا ءاضقلا) ةيمسرلا

 تاميظنت ربع اذه اولعف ىضاقلا نامثع دمحأ خيشلاو ءىضرملا دمحأ دمحم خيشلاو

 زيمت الو ءةينطولا ةسايسلاو نيدلا نيب طلخت ال .تاينيتسلا فصتنم ىتح «تناك ةيسايس

 العلا وبأ نامثع ملسملا نطاوملاو حيسملا دبع سردات ىطبقلا نطاوملا نيب ايلعلا اهسلاجم

 .هللا ضوع نسح ملسملا ىسايسلاو ىسوم ديج عيدو ىطبقلا بيبطلا نيب وأ

 قيبطت وأ «ىمالسإلا روتسدلا» ةيار اهنيب نم سيل ءةديدع تايار عفريل ويام ماظن ءاج

 ةينيدلا ةسسؤملا هتلعف ىذلا امف ؛نيرمآلا كنيذل «ءاملعلا» مهف بسح هللا عرش

 ةدحالملاب ءاملعلا كئلوأ مهامسأ نم مه اهدامع ناك ىتلا «ةروثلا» كلت عم «اهؤاملعو»

 ماظنلا ةكرابم ىلإ رداب نم سأر ىلع طقف اونوكي مل «ءاملعلا» كئلوأ ؟نييناملعلاو

 نم ىناثلا ىفف .مالسإلا ىف اًبسن ىكارتشالا ىوياملا ماظنلل نودهتجي اوبهذ لب «ديدجلا
 ماع نيمأ اهعقو ةروثلا ةدايق سلجم ىلإ ةلاسرب نادوسلا ءاملع ةئيه تثعب 1519 وينوي

 مويلا ةحيبص ف سانلا ىلع ترشنو (ىضاقلا كلام دمحم) نادوسلا ءاملع ةئيه

 امم وه «ةروثلا» هب تدان ام لك ناب ىتفتو «بالقنالا قيس ىذلا دهعلا نيدت (*)ىلاتلا

 :ىوتفلا  ةلاسرلا لوقت .مالسإلا هيلع ضحي

 دالبلا هذه هيلإ تلصو امل ملألا ةرارم قوذتي ناك دلبلا اذه ىف صلخم لك نأ كش ال»

 ناكو .ةلودلا قفارم لك ىف ملؤم رمتسم داسفو فالخألا روهدت نم ةقباسلا دوهعلا ىف

 . 59 ةيئوي ۰ ماعلا ىأرلا )# (
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 ةيمالسإلا ممألا نيب اهب قئاللا ناكملا أوبتت ىتح دالبلا ديب ذخأي نم ىري نأ بقرتي

 .لخادلاو جراخلا ىف نادوسلا ةيصخش ةمالس ىلع نوصلخملا نئمطي ىتح ةيبرعلاو

 سيئر ديسلا نايب حالصإلا ءاول عفرو ءةدسافلا عاضوألا ىلع ةروثب شيجلا ماق دقو نآلاو

 ىلإ فدهت ةوثلا نأ نادوسلا ءاملع ةعامجل نيبت دقف ءارزولا سلجم سيئرو ةروثلا سلجم
 رشنو ىعامتجالا ؤفاكتلا قيقختو ةيبوسحملاو ةوشرلاو داسفلا ةبراحمو ةلادعلا قيقحت

 .«مالسلاو ةبحملا نم راطإ ىف مالسإلا هيلإ وعدي امم كلذ لكو ةليذرلا ةبراحمو ةليضفلا

 ةيديلفتلا ةيتيدلا تادايقلاو ..ويام بالقنا

 لهأ نم نيينيدلا ءامعزلا فقوم ءرخآلا بناجلا ىف ءامف «ءاملعلا» ىأر وه كلذ ناك

 ةيطارقميدلا» دئوم نم امهفقوم ام ؟ةيمتخلاو راصنألا ىتماعز ركذلاب صخنو ةسايسلا
 الإ ءىش ىأ نوكي دق ويام هتأشنا ىذلا ماظنلاو ةصاخب ؛اهنايعري تناك ىتلا «ةيلاربيللا

 ىتلا ةيمتخلا ةفئاط ىه ماظنلا دييأتب ةردابملا ىف نيتفئاطلا ىلوأ تناك ؟ايلاربيل اًماظن

 ءارزولا سيئرو ةروثلا ةدايف سلجم ةلاسرب ىنغريملا نامثع دمحم ديسلا اهميعز تثعب

 سيئر ديسلاو ةروثلا ةدايق سلجم سيئر ديسلا اهنلعأ ىتلا ئدابملا تناك دقل» :اهيف ءاج
 هاجتالاب قلعتي اميف 1514 ماع ويام نم نيرشعلاو سماخلا مويلا ىف ءارزولا سلجم
 اهب نمؤن ىتلا ئدابملا ىه ةيبرعلا انتمأ اهزاتجت ىتلا ةنهارلا ةلحرملا ىلإ رظنلاو ىبرعلا
 ىوقلا محالتلا نإ .اهقيقحت ىلع لمعلاب اًمئاد انمزتلا دقو ,ةدناسملاو ديضعتلا انم دجتو

 قيقحت ىف رمألاب نيمئاقلا هللا قفو .لبقتسملا ىلإ انقلطنم وه انتبورعو انمالسأ نيب
 .«ناعتسملا هللو ةيافكلا عمتجم لظ ىف دالبلل دوشنملا رارقتسالا

 ىف ةبارتسالا نم ولخي نكي مل ىنغريملا ديسلا فقوم نأ ىلع نايبلا ةغيص لدت
 هجوتلا ىلع هثيدح راصتخا ليلدب قلطملا ديبأتلا ىلإ بهذي مل اذهلو ديدجلا ماظنلا
 ريغ اهاري ال ىتلا لالظلا هذه نع رظنلا فرصب .دييأتلا كلذ نأ الإ ماظنلل ىبورعلا

 ديدجلا ماظنلل ةيوق ةعفد فاضأ دق .ةيوناثلا ناولألاو ةيلوألا ناولألا نيب نوقرفي نيذلا

 ىف ىنغريملا كراشو ءويام هيلع تضق نيذلا ماظنلا ىبطف دحأ نم ءاج دقو ةصاخب
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 ىسايسلا مكلذ «دكابلا» ماظنلا ىف ىلعم حدق هل نكاك رخآ «ىودحو» ىسايس اذه هدييأت

 نابا .ةديجملا ةروثلاب هامسمأو ويام ماظنل هدييأت نلعأ ىذلا نمحرلا دبع ىلع خيشلا وه

 :هلوقب «نادوسلا ىف ةيكارتشالاو ةيطارقميدلا» هباتك ىف كلذ هفقوم ىعاود ىلع خيشلا

 ىف ىتافرصت لك ىلع ررحتملا ىبرعلا هاجتالا اذه رطيس دقو .هاجتالا ىبرع لجر انأ»

 دب الف .نيجيرخلا رمتؤم قاطن ىف ةينطولا ةكرحلا سمش غوزب ذنم ىسايسلا لاجملا

 ىلوألا ةظحللا ذنم تنلعأ ىتلا ةديجملا ويام ةروثل ىسامحو ىدييأت نم هذه لاحلاو

 ىكارتشالا كولسلا اذهب نمؤم ىكارتشا لجر ىننأ امك .ررحتملا ىبرعلا هاجتالاب اهناميإ

 نأ هتفسلفو مالسإلا حورل ىمهفتو ةيمالسإلا ىتاسارد نم تعنتقا دقف ةساردلا ىنس ذنم

 .«مالسإلا اهل وعدي ىتلا ةايحلا ىه ةيكارتشالا

 ةريزجلا ىف قدنخت دقف «ىدهملا ىداهلا مامإلا ؛ةيفئاطلا ةسسؤملل ىناثلا بطقلا امأ

 ذإ هدييأت ىلع ىنغريملا ديسلا تلمح ىتلا بابسألا سفنل ءادعلاب ماظنلا ةرهاجم رثآو ابا

  اًيرصم اًبالقنا عقو ىذلا بالقنالا ربتعي  ةاورلا هنع لقن ام بسح - ىداهلا مامإلا ناك

 هيخأ نبا فقوم اذه نكي مل .ءادعلا هرداب اذهلو رهقلاب ةدحولا ضرفل ىعسي اًيعويش

 طابضلا نم دحاو سبع ةكاقلل ةروثلا ةدايق نسلم ىعس ئذلا ئدهملا قذاضلا ديلا

 ىريمن عم قداصلا ديسلا ثدحت ءاقللا كلذ ىفو (نودباع حتافلا) كاذموي هب نيقيصللا

 مامإلا عم هفالخ ةركاذلا ىلإ اديعم مامإلا همع فقوم نم ءالوأ .هسفن ىضقيل هبحصو

 ىريمنل قداصلا ركذو .مكحلا «ثيدحت» ليبس ىف هدوهج ىلإ اهبنمو ءةلاكولاب مكحلا لوح

 هنأ ليلدب هيلإ داق ام ىلإ دوقي نأ دب ال ناك نادوسلا ىف عاضوألا ىدرت نأب هبحصو
 سماخلا بالقنالا نأب نظ دقو .ءىركسع بالقنال دعي ناك  قداصلا ىأ  هسفن

 ءاوللاب لاصتالا نع هعجارت نأب ركذ امك .هربدي ناك ىذلا هسفن بالقنالا وه نيرشعلاو

 نم نيرشعلاو سماخلا حابص نم ىلوألا تاعاسلا ىف سحأ امدنع شيجلا دئاق ضاوخلا

 نم ناك امير كرحتلا كلذ نأ هنظل ناك عراوشلا ىف شيجلل اًبيرغ اًكرحت كانه نأب ويام
 راصنألل هلزع وه ديدجلا ماظنلا ىلع قداصلا ديسلا هاعن ىذلا ديحولا ءىشلا .هيديؤم

 ىوقلا لكل نيلثمم مض دق ديدجلا ءارزولا سلجم نأ ليلدب مكحلا نم ةمألا بزحو
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 رباص نيدلا ىيحم روتكدلا هلثم ىذلا ىداحتالا ىنطولا بزحلا كلذ ىف امب ةيسايسلا

 نع ةدحاو ةملك ءاقللا كلذ ىف درت مل هنأ ىلجلا حضاولا نمو .كرابملا ىسوم ذاتسألاو

 ةرورض وأ ءىلاربيل روظنم نم ةيساسألا قوقحلا ةلافك وأ «ةيلاربيللا ةيطارقميدلا عرصم

 .(ويام ءارزو سلجم ىف ةمألا بزح ةكراشم راطا ىف الإ) ةيسايسلا ةيددعتلا

 نع ثحبلا ىلع ماظنلا ىف نييركسعلا فوكع وه :امهلوأ :نيئيش ىلإ ءاقللا كلذ داق

 ريبدتل نوعسي شيجلا ىف هل نيديؤم نم ىدهملا قداصلا ديسلا مهنع ثدحت نيذلا كئلوأ

 مضل ماظنلا ىف ةيسايسلا رصانعلا ىعس وه :امهيناثو :مهتاثتجا فدهب هتلحصمل بالقنا
 نيب ناكو .مكحلا ةدعاق عيسوت فدهب ءارزولا سلجم ىف ةمألا بزح لثمت رصانع ضعب

 ةثالث حارتفا دح ىلإ بهذ ىذلا بوجحم قلاخلا دبع ذاتسألا ىناثلا هاجتالا اونبت نم

 دبع :ةداسلا مه ءارزولا سلجم ىف ةكراشملل هيرصانمو ةمألا بزح تالاجر نم ءامسأ

 نأ نم مغرلا ىلعو .جيرد ميهاربإ دمحأو ءرونلا نمحرلا دبعو هللا دقن نمحرلا دبع هللا

 سيئر نم تءاج هتضراعم نأ الإ هقافر ضعبو ىريمنلا نم اًباحرت ىقل دق حارتقالا كلذ

 ايجولويب ءادع نوكي نأ ةمألا بزحل هؤادع داكي ىذلاو هللا ضوع ركباب ديسلا ءارزولا

 ضعب فاحلإلا كلذ هفقوم نع ركباب نئي ملو .نييعويشلا عم ناوخإلا ءادع نأش
 ىنهملا هنيوكتو ركباب ةأشنل ناك اميرلو حارتقالا لوبقل بابرأ ةدايز ذاتسألا لثم هئاقدصأ

 :ماكحألا اهنم ردصي ةيلاع ةدس ىف سلاج وهو نيمصاختملا هموصخ نع عفرتي ىضاقك

 ضوع ءاج دقو ؛:ىسايسلا هجهنم ىف رثأ ؛ةيئاهن ةروصب هريغ ماكحأ مربي وأ ضقني لب
 لماعتلا ىلع ةردقلا بيلاسسألا كق نم نضغات ةفورفملا اهيبلاسأل وهو ةرخ اب ةينايللا هللا

 نمو ؛ىقطنم رربم ةيهاركلا كلتل ناك نإ ىتح هركت ام عم شياعتلاو بحت ال نم عم

 نمم اوناك هتموكح ىف مهرازوتسال هللا ضوع ىعس نيذلا لك سيل نأ اًقح بيرفلا
 ارزو هرتخا ىذلا بوجحم روصنم هتسارد ليمز ءالؤه نم ؛ىسايسلا ركفلا هنوكراشي

 ديسلاو ةيلحملا ةموكحلا ةرازول ءادتبا هحشر ىذلا نيسح دمحأ ميهاربإ روتكدلاو ءةيلاملل
 نم هلامب ذفني نم ريخ هيف ىأر هنأل ىعارزلا حالصإلا ةرازول هحشر ىذلا العلا وبأ دعس

 قداصلا دهع ىف تممأ ىتلا ىعارزلا حالصإلا تاعورشملا لامعأ ةرادإ ىف تاردق

 .بصنملا كلذ لوبق نع لجرلا رذتعا ظحلا ءوسلو «ىدهملا
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 «ةدلاخلا ةيروثلا تاوطخلاو , ...ةداضملا ةروثلا

 ىدهملا ىداهلا مامإلا نم تءاج دق :ىلوألا همايأ ذنم ؛ماظنلا ءادعب ةرهاجملا نإ انلق

 ناك .ءفيرشلا اذه سفن نأب املع هيلإ مضنا ىذلا ىدنهلا نيسح فيرشلا مث هراصنأو

 هيزح فلاحت ببسب نيديدش «اضاعتماو اًردك» «بالقنالا نم طقف نيعوبسأ لبق ىناعي

 «نوملسملا ناوخإلا» ذال نيلجرلا نيذه ىمحيو ءةمألا بزح عم ىداحتالا ىنطولا

 دض «تايلمعلل ازكرم» اهنم تلعجو ابأ ةريزجلا ىف ةثالثلا رصانعلا هذه تدشاحت

 زكرم نم كرحتت ةضراعملا تأدب .زاجملا وأ ةيروتلا نم رثكأ وه ام ريبعتلا ىفو ؛ماظنلا

 كلذ ىف ربكألا اهدنس ناكو ؛حالسلاو لاملا نع اثحب نادوسلا جراج ىلإ ابأ ىف اهقالطنا

 هنع تفشك امم) حيلستلا بناج ىف طقف سيل ؛ىساليساليه روطاربمإلا ايبويثإ وه
 امنإو (ىدنهلا نيسح فيرشلاو ورفي امتك ىبويثإلا ةيجراخلا ريزو نيب ةلدابتملا لئاسرلا
 دنع كودرلا لبج ىف ةصاخ ةيبويثإلا ىضارألا لخاد زاكترالا طاقن ريفوت ىف اضيأ
 دمحم روتكدلا «ىناوخإلا» ميعزلا رود نعاضيأ لئاسرلا كلت تفشكو .ةصوصأ ةنيدم

 مهتن الو ءنادوسلا ىلإ ايبويثإ نم اًعم حالسلاو داتعلا لقن ىلع فارشإلا ىف رمع حلاص
 ماهتاك «ةيروطاربمالا» ةسينكلل اليمع ناك ةنأب رمع حلاص دمحم «مالسإلا ديهش»
 ةيدعت يال اب ةف احس تقف: ام ذآ قرف نوحي ووقكدلا ىكراعلا تهت :ناوخألاو

 نأ دعب ىتح ايبويثإ ىف ةسينكلل قنرق «ةلامع» نع قباسلا ىبويثإلا ماظنلا دهع لالخ
 موسر اهتاقرط نيزتو ىنيد ال مكاح اهمكحي ةيناملع ةلود «ةيحيسملا» ايبويثإ تحبصأ
 «نيدحلملا» لايفال ليثامتو

 كلت نم ىرخألا ةيسايسلا ىوقلا تفقو نيأف ويال نيضراعملا لاح وه اذه ناك نإو
 بأرل لبحلا ءاطسولا تيعا نأ دعب ةصاخب «ىبالقنالا» ماظنلا دض ةحلسملا ةضراعملا

 امدنع اهتورذ تغلب دق ةطاسولا كلت تناك (*!ىداهلا مامالاو ويام ماظن نيب عدصلا

265 



 رصانعلا ضعب نم هب شرحتلاو ضيبألا لينلا ةقطنمل ىريمنلا ةرايز بقع رانلا تمرطضا

 ةبطاخمو موطرخلا ىلإ ةدوعلا ىلع ريمن رسق امم ةوكلا ةقطنم ىف ىداهلا مامإلل ةيلاوملا

 ةروخلا نان فرست كو باطخلا كلذ ىف 1۹۷ نيرا ٠ تيسلا اسم ىف بعشلا

 ءريخألا وه هرايخو ءبعشلل راصتنالا وأ ةيعجرلا اهلعشت ةيلهأ برح امأ نيرايخب ةهجاوم

 دشح ىف ةيباقنلا ىوقلا لك تذخأ ىتح كلذ رجفتملا هباطخ نم ىريمنلا غرف نأ امو

 ام ةيراحمل امنإو ةيددعتلل راصتنالل الريهامجلا حيلستب هتبلاطمو ماظنلا ءارو اهاوق

 دض بضاغلا لاعفنالاو ةروسلا نم ريثكلاب تمستا تاءادن ىف ةداضملا ةروثلاب هومسأ

 ام تها

 ةيريهامج ةكئبعت ربكأ تاعئاشلاب لفاحلاو رذنملا ءاسملا كلذ ىف ةيباقنلا ةكرحلا تأدب

 نينامث تارادإ سلاجم ءاضعأ عفادت نأ ناكف بالقنالا  ةروثلل اًراصتنا ماظنلا مايق ذنم

 ةروثلا ةدايق ىسلجم نع ةباين هيف ثدحت لامعلا رادب دقع عامتجا ىف ةكراشملل ةباقن

 ردصأ عامتجالا كلذ بقعو .ىسيع وبأ قورافو ديز وبأ ضوع نومأم ديسلا ءارزولاو

 راجفناب» :لوقيو ماظنلل لماكلاب تاباقنلا زايحنا هيف نلعي انايب تاباقنلل ماعلا سلجملا
 ءالمعو نييعجرلا ىديأ نم ةطلسلا تعزتنا ىتلا ويام نم نيرشعلاو سماخلا ةروث

 ريخو هريخل ديدج نم هتايح ىنبيل ةضيرع ةذفان انبعش مامأ تحتفنا هئالكوو رامعتسالا

 اذه ءازإ دحاو فص ىف ةروثلا قرضو بعشلا ىوف محالتل نايبلا اعدو «ةمداقلا لايجألا

 سيل ذإ ةرفاظلا بعشلا ةروث هب لاتغتل ةيعجرلا هترهش ىذلا حالسلا هجو ىفو رمآتلا

 فص ىف ةروثلا قرف لك عيمجتو انفوفص محالت ىوسو لثملاب درلا ىوس قيرط نم انمامأ

 .(*)عدحاو

 دح دنع فقي مل ىذلا نيماحملا ةباقن سلجم دييأتلا ىف لامعلا تاباقن داحتا عبتو

 ةروثلا» ةهباجم تارارقل ةينوناقلا تاغوسملا داجيإل ىعس لب بسحف ماظنلا دييأت

 ىف ءاج .ةروثلا نوناقب نيماحملا ةباقن هتمسا ام لظ ىف .هتراتخا ىذلا بولسألاب «ةداضملا

 . ۱۹۷۰ سرام ۲۹ مايألا ةديرج (#)
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 ةيعجرلا عقاوم ةيفصتو برضل ةمساحلا ةرئاثلا مكتاوطخ ديؤن» :ةباقنلا سلجم ةلاسر

 بجوي ةروثلا نوناق نأو اهيلع نيجراخلا قحس بجوتست ةروثلا ةريسم نإ .رامعتسالاو

 اهدعب ةعجر ال ىتلا ةدلاخلا ةيمدقتلا ةيروثلا تاوطخلا نم اديزمف هيلع نيجراخلا قحس

 ,هتريسمل اديكأتو ءانبعش قوقحل ةيامح ةمساحلا ةلحرملا هذه جمانرب زاجنإ قيرط ىف

 اذه ناكو .«ةحلسم ةيبعش ةيمدقت ةهبج ىف نييمدقتلاو نييروثلا نيب محالتلا نم اًديزمو

 سلجمل اهل ةيقرب ىف ةيعمجلا تبلاط ذإ :نيملعملا داحتاو ةيبطلا ةيعمجلا لاح وه اضيأ
 وحن ةروثلا ةريسم نامضل ةيباجيالا تاوطخلا ذاختاب» هسفن مويلا ءاسم ىف ةروثلا ةدايق

 امأ .«ةيفئاطلا ةندسو رامعتسالا ناوعأو بعشلا ءادعالا مسحلاو مزحلاو ؛ةيكارتشالا

 سلجم نم دفو ةيروثلا تاوطخلا دييأتب هتلاسر لمحي نأ الأ ىبأ دقف نيملعملا داحتا

 ةدايق سلجم رقم ىلإ بعشلا ىريمنلا هيف بطاخ ىذلا هسفن ءاسملا كلذ ىف ةباقنلا

 هتدهش بخاص عامتجا دعب رارقلا كلذ ءاجو ءاهرشنو اهتعاذإب ءافتكالا نم الدب ةروثلا

 .نيملعملا نم نافلأ هيف كراشو ملعملا راد

 «ةروثلا» ىف ةحلصم ةبحاص اهسفن بسحت تناك ىتلا ىوقلا فقاوم ىه تناك كلت

 ىف درو ام ىوقلا كلت فقوم نع ريبعت غلبأ ناك امبرو «ةداضملا ةروثلا» ىف اهئادعأ دض

 تحت ابأ ثادحأ نم رهشأ ةثالث دعب ةفاحصلل مايألا ةكرش هتردصأ ىذلا بيتكلا ةمدقم

 اوداج نيذلا نيدلاخلا انئادهش حاورأ» ىلإ مايألا راد هتذهأ بيتك وهو «نورمآتملا» ناونع

 كلذ ةمدقم ىف ءاج .«ةلوطبلاو فرشلا ناديم ىف اوطقسو ةيرحلا ةكرعم ىف مهجهمب

 سئاسدلاو ثراوكلاو تارماؤملل اًحرسم ريصق ريغ اتقو نادوسلا لظ» :بيتكلا
 ةذيلب هترادإو :ةلهاج ةيهال هتاموكحو .ةككفم ةيهاو هلاصوأ ...ةيومدلا تامادطصالاو

 .ضعب باقرب ذخأت ىسآملا تناك ..هبساكم ةفاكب ةحاطالل أيهم خانملا ناك .ةلفاغ ةفيعض

 ناب لوقلل.دعب نم ؛:ةمدقملا تبهذو .«ةراهمو ثبخب ءافخلا ىف كاحت تارماؤملاو

 ةظقيلاب ىدانتو ممهلا رفنتستو اليوط اًرهد رطخلا ىلإ هبنت» تلظ ةينادوسلا جفاحصلا
 .ناميإ ةلاصأو قدص ىف كلذ لعفت .ةماعلا ةيلوئسملا ىوتسم ىلإ عافترالا ىلع ثدحتو

 ىف لمتعي امب اًيوق اًراجفنا ويام نم نيرشعلاو سماخلا ةروث تءاجو «سمألاب انك اذكه
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 نعو ةملاظلا عاضوألا كلتب انبعش نارفك نع اقداص اًريبعتو .ىضغو قنح نم انتمأ سوفن
 .«مدقتلاو ةضهنلا جرادم ىف هديب ذخألاو نادوسلا ةحلصم نيمأت ىفو رييغتلا ىف هتدارإ

 تربتعا اهنإ ذإ ويام ماظنل اهليلحت ىف مايألا ةديرج قطنم عم مكحلا اذه قفاوتيو
 ةلجم تبتك نأشلا اذه ىف «ضيرعلا ىنادوسلا راسيلل» ةروث ءاهتايادب ذنم «ةروثلا» كلت
 :لوقت ١979 ربوتكأ نم نيرشعلاو عبارلا ىف :مايألا راد اهردصت ىتلا ةيعوبسألا «ةايحلا»

 ىف ويام نم نيرشعلاو سماخلا ةحيبص ذنم اهفادهأو اهتاوقو ةروثلا ةعيبط تددحت دقل»

 راسيلا ةروث اهنأ تانايبلا كلت اهتسكع ىتلا ىلوألا ةقيقحلا تناك .اهتداق تانايب

 راسيلا اذه نم اًءزج اًمئاد تناك ةعيلط ةحلسملا تاوقلا ىف اهترجف ..ضيرعلا ىنادوسلا

 اهسرادم فالتخا ىلع راسيلا ىوق ىندملا ديعصلا ىلع اهعم تمحتلاو المعو اًركف
 ثارت هل ىنادوسلا راسيلاو .اهتهبج ىه هذهو ةروثلا عئالط ىه هذه .اهعقاومو اهجهانمو

 قيبطتلا سرادم تفلتخا ام قفو تفلتخا ..لمعلا ىف ةفلتخم عقاومو ءركفلا نم كرتشم

 ”روثف هنيعب بزح وأ اهنيعب ةلق ىلع اًقفو ةيكارتشالا تداع امف ملاعلا ىف ىكارتشالا
 .«ةيكارتشالا ترثأ دق ثلاثلا ملاعلا

 لوقن الو كاذموي ويام راصنأ رعاشم نع انيب اًريبعت هذه مايألا ررحم تاملك تناك

 لب اهباشت كانه نأ ضرتفت نمع ربعملا توصلا ءرخآلا بناجلا نم ءوه امف ءاهتندس

 ؟تبنملاو ركفلاب اهيلإ ىندأ مه ىتلاو «ةداضملا ةروشلا» كلت ىؤرو مهاؤر نيب اًقباطت
 «ءاملع» صوصخلا هجو ىلعو .ءاملعلاب اًءدب «نيدلا لاجر» نع ىرخأ ةرم ءانه ثدحتنو

 ليربإ نم ثلاثلا ةعمجلا موي ةحيبص ىف ءالجالا «ءاملعلا» ردصأ .ىملعلا نامرد مأ دهعم

 تحبصأ ىتلا «ةرماؤملا» ةنادال طقف سيل ملسملا نادوسلا بعش ىلإ هوهجو اًنايب ٠

 فوقولا نأ ىلع اضيأ ديكأتلل لب .هللا باتك هنع ىهني «ايفب» ءاملعلا كئلوأ ريبعت ىف

 ةرثدتم اهسأرب ةنتفلا تلطأ دقل» لوقلاب نايبلا ادب «ىنيد بجاو» وه «ويام ةروث» بناجب

 اهتروث ىف ةلثمتملا ةمألا هذه بساكم دض داسفلاو رشلا ىوق اهكرحت مالسإلا بوثب

 ىلع اونوكف .بيبحلا نطولا اذه ضرأ نم ربش لك ىف ةيرحلاو لدعلا قيقحت ىلإ ةفداهلا
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 نم عون لك ىلع ةروث هتقيقح ىف مالسإلا نإ اوركذتو نيدلا مساب نيرجاتملا نم مات ردح

 وأ ىدرف داسف ىأ دض ةروث لكف .حالصإلا عاونأ نم عون لك ىلإ ةداج ةوعدو داسفلا عاونأ

 ىلإ ةوعد لك كلذكو ةدلاخلا مالسإلا فادهأو ئدابم تحت اًيئاقلت لخدت ىعامج

 وه ةيعامج وأ ةيدرف ةحلصم بلجي رمأ لك نوكي هيلعو ....ىعامجوأ ىدرف حالصإلا

 وأ درفلا نع ةدسفم أردي رمأ لك اضيأ كلذكو هقيقحت اعرش بجي ىمالسإ مكح

 قوطنم نم اهمومع یف اضيأ جرخت ال ةيمالسإلا تاعيرشتلا عيمج تناك امو .ةعامجلا

 ءاشحفلا نع ىهنيو ىرقلا ىذ ءاتياو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ» ىلاعت هلوق موهفمو

 ةروث فادهأو ئدابم نأو ٠( :ةيآلا :لحنلا)#نوركذت مكلعل مكظعي ىغبلاو ركنملاو

 ءاوللا سيئرلا ديسلا اهدئاق ناسل ىلع اهتنلعأ ىتلا ةرفاظلا ويام نم نيرشعلاو سماخلا

 هيهنو ىلاعت هللا رمأ موهفمو قوطنم نع جرخت ال ىريمن دمحم رفعج برح ناكرأ

 نأ انه نم بجيف .اهتيامحو اهدييأت ملسم نطاوم لك ىلع مزل ةيآلا هذه ىف نيدراولا
 ةروث بناجب فوقولا نأ :الوأ :ىه ةقيقحلا كلتو ةدحاو ةينيد ةقيقح ملسملا بعشلا كردي

 ملسم لك ىلع بجاو لدعلا بناجب فوقو اهيناجب فوقولا نأل كلذو ىنيد بجاو وه ويام

 رمأ ىذلا لدعلا دض فوقو ةروثلا دض فوقولا :اًيناث .مزال ىنيد رمأ كلذب وهف ةملسمو

 كلذو ركنملاو ءاشحفلا بناجب فوقوو (ملظلا) ىغبلا بناجب فوقو اًضيأ وهو هب هللا
 ةظقيلا متأ ىلع أونوك» :ةظقيلا ىلع هتنحب بعشلل ءادنب نايبلا متتخاو .«هللارمأ نع جورح

 ىداملا مهناطلسو مهترطيس ضرف ضرغب نيدلاب نيرجاتملا كئلوأ نم رذحلا دشأو

 .(*!«مكنيد وحن مكفطاوع كلذ ىف نيلغتسم مكيلع ىحورلاو

 ريسفت ىه «ويام» ةروث نأب «ءاملعلا» هيف ىتفأ ىذلا نايبلا كلذ ىلع ناراهن ضمي مل

 هلوقب هحتفتسا دجاسملا ةمئأو ءاملعلل اًهيجوت نادوسلا ةاضق ىضاق ضاوخلا ميحرلادبع

 نأب ةاضق ىضاق ىتفأ دقو (ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو» :ىلاعت

 ٠۱۹۷۰. ليربإ " ةعمجلا مايألا (#)
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 ىواسي اًمكح هماكحأ ىف لعجي مل دارفأ نيب ةدوملل ةنايصو عمتجملل ةيامح مالسإلا
 دلاخ منهج هؤازجف (دمعتم انمؤم لتقي نمو» :ملسملا ىلع ءادتعالا الإ كرشلاو رفكلا

 داحلالا» دض «نيملسملا ناوخإلا»و ىداهلا مامالا «داهج» ىواست اذكهو . اهيف

 .نيدلا ءاملع ىأر ىف رفكلا عم «ةيعويشلاو

 ةدايق سلجمل ىرخأ ةلاسرب قومرم ىنيد ميعز ثعب ىوتفلا كلت نم عبرأ مايأ دعبو

 اهب ثعب ىتلا ةلاسرلا كلت تلاق ءاهئاسرا ةادغ لماكلا اهصن فحصلا ترشن «ةروثلا

 ,ةزيزعلا اندالب خيرات نم ةجرحلا ةلحرملا هذه ىف» :ىنغريملا نامثع دمحم ديسلا

 ئدابملاب انتاميإ نم اقالطناو بيبحلا اننداوس وحن سدقملا ىنطولا انبجاوب انم اًراعشتساو
 انتديقع عم ةقفتملاو انعقاو نم ةعبانلا ةيكارتشالا ىهو تابسانملا ىتش ىف اهانلعا ىتلا

 ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولا ةفسلفو ةلضانملا ةيبرعلا ىوقلا زكارم نم ةقلطنملاو ةيمالسإلا

 تاكرح بناجب فوقولاو ىلاربيللاو ىلايربمالا طلستلا نع ةديعبلا ةيبعشلا ةيطارقميدلاو

 .فلختلاو طلستلا عاونأ لكو ثيدحلاو ميدقلا رامعتسالا ةيراحمو ملاعلا ىف ررحتلا

 نود ةبالصب فقن اندالب ةعفر ىلإ ةفداهلاو ةدرجتملا ةينطولا ميهافملا هذه لك نم اةالطنا

 نم نيرشعلاو سماخلا ىف ةروثلا اهتنلعأ ىتلاو اهب انمأ ىتلا ئدابملا ءارو ءارغإ وأ ةبهر
 نم هل نئاصلاو بيرخت لك نم اننطول ىقاولا جايسلا ىه ةينطولا ةدحولا نأ نيدكؤم ويام
 .(*!«ةنتف لك

 ىتلا كلت نم ماظنلل اهدييأت ىف اًروفس رثكأ تناك ةلاسرلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 ءرملا نأ الإ بالقنالل ىناثلا مويلا ىف ةيمتخلا ميعز هردصأ ىذلا لوألا نايبلا اهنمضت

 امك ابأ ثادحأ ندت مل ةلاسرلاف ءفقاوم ضعب نعربعت تاءاحيا ىئوألا ةرملل اهيف حملي

 ةخولات لإ تنال ةا رونا نه حت ااو الملا لمه انك اهب نتا قلا دق مل

 عم ةقفتم»و «انعقاو» نم ةعبان ةيكارتشاب مازتلا ىلإ ريشت اضيأ ةلاسرلاو .ةينطولا

 ةسردم ىأ فرعن الو .«ةلضانملا ةيبرعلا ىوقلا زكارم نم ةقلطنم»و «ةيمالسإلا انتديقع

 .١1917/؟/51 مايألا (٭)
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 نأب !اديج فرعن انآ الإ فصولا اذه اهيلع قبطني ىتلا كلت ةيكارتشالا سرادم نم

 تناك ىذلا ىكارتشالا جهنملا لوبق.ضفر وه هدضو دض هب مهفي نأ هنم ديرأ ءاحيالا

 تاراشالا دنع اًريثك فقوتن الو .«ةيملعلا ةيكارتشالا» جهنم وهو الأ كاذموي ويام هل وعدت

 «ىلاربيللا طلستلا ةبراحم» و «ةيبعشلا ةيطارقميدلا» لثم ةلاسرلا ىف تدرو ىتلا ىرخألا

 اًطلست ةيلاربيلل فرعن ال ذإ .نامزلا كاذ بطخ نأش لاقملا نييزت اهب ديرأ شاوح كلتف

 ةت ىذا اكرم ل [فك :لكلنوقلا مام ىه يمر الكفل اا للا ن

 ىنعم وه ةلحرملا كلت ىويام دنع اهانعم نأل ةيمتخلا ةماعز دنع «ةيبعشلا ةيطارقميدلا»

 تاءاحيالا لك نم مغرلا ىلع هنأ الإ .ةيخيرأتلا ىوقلا زكارم لك :ىلخادلا ةقطنمب :ىغلي

 رثأ ءىنغريملا ديسلل لوألا نايبلا لثم ىلا ةلاسرلل ناك دقف اضرلا مدع نع منت ىتلا

 .ويام ماظنل ةيمتخلا رصانع بسك ىف ريبك

 ةديؤملا هبش هتلاسر ىداحتالا ىنطولا بزحلا ىعار هيف ثعب ىذلا هتاذ تقولا ىفو

 ةيكارتشالا ةينطولا ةهبجلاب مهسفنأ اومسا هسفن بزحلا تالاجر نم فيفل عمجت ماظنلل

 لهأ ةلاسر ىف ءاج .هتلاسر ىف ىنغريملا هلعفي مل ىذلا رمألا «ةرماؤملا» ةنادإب اوردابو

 ةنتفلا ءارو فقي ناك اًرفاس اًيبنجأ الخدت كانه نأ ايلج عضو دق هنأب ةهبجلا كلت

 نم دالبلا هذه ىلإ تدفو ىتلا رصانعلا ضعب اهل دنجو رامدلاو كتفلا ةحلسأي اهدمأف

 حلاص ءركب رهاطلا ديشرلا مهردصتي رشع ةسمخ لاجرلا ءالؤه ناك .«دودحلا جراخ

 دبع ؛ركباب بيطلا دمحأ ءريشبلا نمحرلا حتف ءضوعلا ةرابج دمحم ءليعامسإ دومحم

 دومحم حلاص دييأت نكي مل ءالؤه نيب نم .(*اريخ دمحم ريشب «یواضاب ميحرلا

 ةلسلس ىف ماظنلل ا ميدقتب اورداب نم لئاوآ نم هنإ ذإ اديدج ويام ماظنل ليعامسإ

 امك ءداصتقالا وه هسفن ىلإ اًبيبح ناك عوضوم لوح مايألا ةديرج اهترشن تالاقملا نم

 نأ الإ .كاذموي ماظنلا اهأشنأ ۴ ةيراشتسالا ناجللا نم ددع ىف حلاص كراش

 ىعامتجالاوأ ىسايسلا لمعلا نع دعبلا لك نيديعب خيراتلا كلذ ىتح ءاوناك نيرخآلا

 .١1517سرام ۲۱ مايألا (#)
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 تايادب ىف هسبحم نيهر ناك (ركب رهاطلا ديشرلا) مهنم ادحاو نأ لب ماظنلل رصانملا

 سدنهملا هب موقي ناك ىذلا ىسايسلا ريغ ىناسنإلا دهجلا الإ اذه نم ىشتسن ال :ماظنلا

 لامعألا لاجر نم ةرشعلا زواجتت ال ةعومجم نم ةيلاملا دراوملا ةئبعتل ركباب بيطلا دمحأ

 .ىرهزألا ليعامسإ ميعزلا ةرسأ ةدعاسمل ىداحتالا ىنطولا بزحلا ىلإ نيمتنملا

 ركذي ءىشلاب ءىشلا نأل طقف سيل ىناسنإلا دهجلا كلذ رمأ نم اليلق لصفأ ىنلعو
 ضعبلا دنع ءافولا مدع وهو الأ :ةيعامتجالاو ةيسايسلا انتايح نم رخآ اًبناج نيبال امنإو

 ةيرئاشعلا انلاصخو «ةميركلا انلئامش نع ثيدح نم نودروي ام لك نم مغرلا ىلع

 ىتح كلذ هاعسمب هللا دمح قوراف ةيلخادلا ريزو غلبأ دق بيطلا دمحأ ناك .ةديمحلا

 .ماظنلل ضهانم ىسايس لمع معدل دراوملا كلت ئيبعي ناك هنأب ةينمألا ةزهجألا بسحتال

 مهيلغأ جلو «لامعأ لاجر» ءارو بيطلا دمحأ ثاهل مغر لشفلاب ءاب ىعسملا كلذ نأ الإ

 لك رف اذه عم .هتعنمو هفنك ىف مهلام اوبرأ لب .«ليعامسإ» باب ربع هذه مهلامعأ ايند

 لوق هسفن لخاد ىف ددري الخ ىف «دمحأ» اكرات هسيكب ىرحلاب وأ هدلجب ءالؤه نم دحاو
 :ءارغتللا ريف قرش

 اليعامسإ بابب تدلو دقلو هئانبأ ىف ليعامسإ نوخأأ

 مهلعو) هاعسمو بيطلا دمحأ نم اوصلمتي مل رباكألا لاجرلا ءالؤه نأ ىف كشالو

 كلذل ءافولا بغ نم مهسفنأ ىلع افوخت لب «مهميعزل ةنايخ (نيبراه اولو ىأ هنم اوصلمأ
 الو ريزفلا عمدلاب تيملا سانلا هيف ىكبي ىذلا اذه دلب ىأف) راعللاي لوقأ نأ تدك ميعزلا

 دشأ ىف هعم ايحالت مهرثكأ نم ناك «ليعامسإ ءانبأ» نم ادحاو نأ الول (هنيد نوضقي

 ,نيجيرخلا رئاود ةداعإ ءىعويشلا بزحلا لح ءىمالسإلا روتسدلا) ..اًرجفت اياضقلا

 بيطلا دمحأ هقيدص ىفكي ىتح رمألا كلذل ىربنأ (بزحلا ىف ةيلخادلا ةيطارقميدلا

 .ءارزولا سلجم نوئش ريزو نسحلا كرابملا ىسوم ذاتسألا وه لجرلا كلذ ؛جرحلا ةنؤم

 ءاسؤر رسأل ةصاخ تاشاعم حنمب رارق رادصتسال ىرازولا هعقوم نم ءىسوم ىعس

 لاح وه هذه ناكو .مهضعب نويد ءاغلإل دعب نم هب اندعاصت ىذلا رارقلا وهو .تارازولا
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 هب تنكو ءريخألا نهر دقو ءليلخ هللا دبعو ىرهزألا ليعامسا نيقباسلا ءارزولا سيئر

 ىف ىرهزألا بهذ دقل .(*)هيلع نيد ناف هترستاو وه ةي نكرم ىذلا هلزخم:قضتأ

 مهتي دقف .لاجرلا بيعي امم ىصخشلا ىوتسملا ىلع ءراعو حودفم وهو هبر باحر

 داسف نع ههزنتو هفرش ىف حدقي نأ عيطتسي ال ادحأ نأ الإ هتاسايس ىف ميعزلا سانلا

 ءاطعلا دنع هتلجعو فورعملاب هلطخل الإ نويدلا هتحدفا امف :ليلخ هللا دبع امأ .لاملا

 .رخآلاوه ءهير باحر ىلإ لجرلا بهذ اذهل .هانمي هقفنت ام فرعت نكت مل هارسي نأ ىتح

 ىدابع نم ليلقو» .هرب قيوافأ مهعضرأ نمم دمحلا الإ ءىش لك نم ىراع وهو

 ١١(. :ًابس)4روكشلا

 نمو ءىنأادلاو ىصاقلا نمو ءنيميلاو راسيلا لهأ نم «ةداضملا ةروثلا» ةنادإ ىلإ دوعن

 ةلاسرلا كلت ءةلالدو ىزغم ىرخأ ةلاسر كلت ةنادإلا لئاسر ىلإ فيضنل قيدصلاو ودعلا

 ىف ءاج ءرمن وباب حلحلملا خيشلا اهعقو ةيريسملا ةليبق نم ىريمنل تهجو دييأت ةلاسر ىه

 ةحارلل نكرت نكت مل كنإ ؛ةماعزلا تافص لك مكيف اندجو دقف مكديؤن ذإ اننإ» :ةلاسرلا

 هلمعت مل ام رهشأ ةرشع ىف تلمعو ةيعرلا لاوحأ ادقفتم رطقلا تبج لب موطرخلا ىف

 ريرحتل ىدهملا مامالا عم تبراح ىتلا ةيريسملا ةليبق نأ .اماع رشع ةعبرأ لاوط بازحألا

 .(**)رامعتسالا ةداعإل ب راحت نل رامعتسالا نم دالبلا

 لئابق رثكأ نم ىه ةيريسملا ةليبقف : مامألا راصنأ دنع ميلأ عقو ةلاسرلا كلتل ناك

 ةمكحو ةكنح لئابقلا ءامعز رثكأ نم وه وبابلا اهريبكو ءةيدهملل ةسامح نافدرك

 كلذ رخسي فيك ماظنلا فرعدقو ءىدهملا ةرسأب بسن وذ دعب نم .ءوه مث ةفاصحو

 غلبم «دييأتلا كلذل وبابلا عفد ىذلا نع لاؤسلا سانلل قحيو ءىوصقلا هتحلصمل دييأتلا

 سيئر هنادتسا (هلصأ ىف اًريثك اهنع لقي لب) هينج فالآ ةرشعلا زواجتي ال اغلبم ناك هيلإ راشملا نيدلا (»)
 كنبلا سفن وه ىبويثإلا كنبلاو ءةيباختنالا هترئاد ىلع قافنإلل موطرخلاب ىبويثإلا كنبلا نم نادوسلا ءارزو
 ةمألا بزح معدل اصيصخ هأشنأ دق ىسالساليه روطاربمإلا نأب نوعيشي ليلخ هللا دبع موصخ ناك ىذلا
 .تاياختنالا ىف

 197١/4/1١4. ءاثالثلا مايألا (»#)
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 مكاحلاب ىريمن فصو امنيح اللذتم وأ اقلم نكي مل عاجشلا خيشلا نأ وه ىنيقي لب ىنظ

 ىريمنلا تارايز ء«بنر الب .خيشلا نهذ ىف تناك ...«موطرخلا ىف ةحارلل نكي مل» ىدلا

 لاوجتلا كلذ اًعرتفم ءاضرعو الوط دالبلا اهيف باج ىتلاو هدهع علطم ىف ميلاقألل

 هيف امب ميلقإلا كلذ ةرايز تلمح دقو .هتلاجرو هتلايخب هلبقتسا ىذلا نافدرك ميلقإ ةرايزب

 مل انلالقتسا انلن نأ ذنم هنأب» :لوقلل ماعلا ىأرلا ةديرج ررحم لحرلا ودبلا قطانم نم

 كئلوأ ةايح ادقفتم سلجملا اذه دوهع لك ىف ةدايسلا سلجم نم دحأ شيبابكلا ةيداب رزي

 .(*!ءاقيثو اطابترا ةيمويلا مهتايحب طبترت ةمهم تالكشم نم نوناعي نيذلا نييودبلا

 ماظن نم اعيمج اهزومر لاحو ةينادوسلا ةيسايسلا ىوقلا لاح هيلع ناك ام وه اذه

 ىؤر ماظنلا كلذ ىلإ هتيرقتسا نم ءالؤه نمف ..ةيربلا ىلع ماظنلا كلذ لطأ نأ ذنم ويام

 ىؤرلا تاذ هنع هتدعبتسا نم مهنم امك ءاهي ناميإلاب رهاظت وأ اهي نمآ تاراعشو

 ذنم ويام بالقنا ءىنش ىرحلاب وأ ضغبأ نم اضيأ ىوقلا هذه نيب نم ناكو .تاراعشلاو

 امامت ءهل نوعدي اوناك ام لك ىلع اًبالقنا هنابسحب (ةوادع عم ضغب نآنشلاو) لوألا هموي

 نإو ءسأي دعب تققحت ىتلا ةيجرلا اهيف ىأر هنأل اهب عنتماو ويال رصنت نم اهنيب ناك امك

 فلاحتو «ةيبرعلا ةدحولا»و «ةيكارتشالا» لثم تاراعشلاو ىؤرلا هذه ضعبل انحملأ دق انك

 اهاعادتو ةسايسلا قفأ تمحز ىرخأ ميهافمو تاراعش كانه نأ لإ «ضيرعلا راسيلا»

 ىتلا ةكحاممللاف ءىشل نكي مل نإ ؛لمأتلاو فوقولا مزلتست ويام دهع تايادب ىف نوريثك
 ىتلا اهسفن تاوصألا نمو .تاراعشلاو ميهافملا سفن لوح ١5604 ليربإ بقع اندهش

 ريثكلا هلالخ تدهش لاوجت وهو ءهلاوجت ىف ىريمنلا اوقفار نم نيب تنك ١57١ رياني ١١ ماعلا ىأرلا (*)
 ام ىذلا ديحولا ءىشلا نأ الإ .تارايز نم اهالت ام ىف وأ ةرايزلا كلت ىف كلذ ناك رثكأ وه ام هنم تملعتو

 ذاتسألا هيلإ ههجو لاؤس ىلع بارعألا خياشم دحأ در وه ةرايزلا كلت نم نآلا ىتح ىنذأ ىف نري لاز

 تاض ام دعب» :ىسألا نم ليلق ريغب خيشلا لاق .مكاح اهيف مكراز ةرم رخآ ىه ىتم :هاوحف ريرب ضوع

 ناميلس ىواكم ديسلا ىلإ .كش الب ريشي خيشلا ناك .«تركا دو ريغ ريدم الو ريزو انفش ال نوسردنه
 ىف بير الو .اهل ىنطو ريدم رخآ ءاضیآ خيشلا كلذ فرع ىف .امیرو نافدرك ةيريدمل ىنطو ريدم لوأ تركأ
 هيف ىنعت اياعرلا لاوحأ نكت مل ىذلا «ىنطولا دهعلا» ىف عايضلاب ساسحإلا نع ربعي ناك خيشلا كلذ نأ
 مهلاوحأ دقفت وه موق رمأ سوس نم ءادأ ىلع مكحلل ىقيقحلا رايعملا ناك اذإ اميسال ءةاعرلا رثكأل اًئيش

 امنإو قثوألاب الإ ذخأي ال ىأر نيزو الاجر بسحف نكي ملف ىواكم نييرادإلا خيش هللا محرو .اوناك امثيح
 .ضرملا ةكهن هتنوأ امدنع ىتح قداصلا مزعلاب الإ رمأ نم همهتسا ام ىلع لبقي ال الجر اضيأ ناك
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 ةراشالا فكنتسن نل ضارعتسالا اذه ىفو .ويام ماظن لظ ىف تاراعشلا كلتب تمحازت

 نم اًنوص عفرأ اوناك مهنأل مهضقانت فشك ىف ةبغر امنإو مهل انيجهت ال دارفألا ضعب ىلإ
 .ويام ماظن لاوز دعب ءافوجلا ةكحامملا كلت ىف مهريغ

 ةيطارقميدلاب قلعتي امو ءةينطولا ةدحولاب قلعتي ام ميهافملاو تاراعشلا هذه لمشت

 امك .ةيوضع ةطبار ةيضقألا كلت لك نيبو ؛ةيكارتشالاب قلعتي ام مث ءىسايسلا ميظنتلاو

 ةمدخلا ةديحو ءةفاحصلا ةيرح لثم اهيلإ ةراشإلا ردجت ىرخأ اياضق اًضيأ لمشت
 طوقس دعب مهقافآ سانلا ىلع تمحز اياضقلا كلت نأل ةيميداكألا تايرحلاو ءةماعلا

 ال ةتباث ميهافم تاحالطصالل نأب تالاقملا هذه ةمدقم ىف هانلق ام رركنو .ويام ماظن

 تاملسم ىلع ىنبنتو ءةروهشم تامدقم نم اهلك قلطنت اهنإ ذإ نيمألا ثحابلا اهتطخي
 نوكي نأ اقطنم ميقتسي الف .تاملسملاو تاروهشملاب الإ رومألا ساقت ال قطنملا ىفو :ةتباث

 ويام ىف ىنعم «ةيميداكألا تايرحلا»و «ةماعلا ةمدخلا ةديح»و «ةينطولا ةدحولا» ميهافمل

 تاملسملا نأ انضرتفا اذإ الإ ء١۱۹۸ ليربإ ىف ضيقن ىنعمو ء٤١۹١ ربوتكأ وأ 8

 ىف مهسفنأ ضعبلا عقو الف لاحلا وه اذه نكي مل نإو .تاونسلاو روهشلا لدبتب لدبتت
 نم ةيهدب اضيأ هذهو «دحاو هجو ىلع عمتجت الو عنامتت تاضقاتتملا نأل غلاب جرح

 .قطنملا تايهدب

 اهب قيصل وه امو ةينطولا ةدحولا ةيضق تاعوضوملا هذه نم لوانتن ام لوأ ؛لوانتن
 بعوتست ىتلا ةيسايسلا تاميظنتلا مث ةيساسألا تايرحلاو ؛ةيطارقميدلا لثم اياضق نم
 هذه جلاعن نأ ىعبطلا نمو «مهحماطمو مهحلاصم نع ربعت وأ دحوملا نطولا اذه لهأ

 ويام دعب ام تاحورطأب اهسياقن مث ذئموي اهيف تحرط ىتلا ةيركفلا رطألا لخاد اياضقلا

 ضفانت نيفقوملا نيبو ؛عفادتو فلاخت نيحرطلا نيب نأ انمعز ىفو ءاياضقلا تاذ لوح
 امو ةصاخب لطاب ضارتفا :عئامتلا اذه نم ببسب «نيحرطلا ةمالس ضارتفا نأ .عنامتو

 ال ناسنإلا قوقح رهوجو ؛مكحلا ماوق لوانتت ةيساسأ ةيركف اياضق وه هنع ثدحتن
 زبخ نع معدلا ءاغلإ وأ ركسلا رعس ةدايز لثم رهوجلا سمت ال ةيليصفت ةيئزج تاسايس

 دق ةيليصفت رومأ هذه لكف ءنادوسلا كنب نم ةيموكحلا ةينويدملا فقس عفر وأ .شيملا
 . دهعو دهع نيب نع كيهان دحاو ماع لالخو ءدحاو ماظن لظ ىف اهنأشب ففاوملا لدبتت
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 ميلس وهو :ميلسلا وه نيضراعتملا نيحرطلا نم اًدحاو نأ ضارتفالا اذه نم بحسنيو
 اذهلو .تاروهشملاو تاملسملا نم رومألا هب ساقت ام عم دحاو وذح ىلع ناك نإ طقف

 ىف هب انقلعت امب انقلعت اذامل سانلل نيبن نأب ءرمألا ةقح ىلع فقن اميكل ءنوبلاطم نحنف
 هنع انطبحأ اذامل مث ؛ليربإ ىف هل انوعد امل اضيقن ناك نإ اياضقلا هذه لوح ويام علطم

 وأ تداز تاونس دعب هيلع انريفت مث دهعلا كلذ ىف مكحلل اجهنم انديأ اذاملو دعب نم

 انللض فيكو نيأ سانلل نيبن اميكل موزل ةرورض ىرورض ليلحتلا هذه لثم نأ ؟ترشك

 ليربإ ىف هيلإ انيهتنا ام نأ رابتعاب رمألا انللض دق اقح انك نإ .أدتبملا ىف انرمأ ةهجو
 ظ .هنع ىدعم ال ىذلا ىوسلا قيرطلا وه ۵

 مويلاو سمألا ..ةينطولا ةدحولا

 اتلتحا نيتيضقلا نيتاه نأب لوقنل ةيطارقميدلاو ةينطولا ةدحولا نع ثيدحلاب أدبن

 ىتلا ىوقلا ىلإ انرظن نأ ىعيبط رمأ اذهو ؛ىلوألا ويام ىنس ىف لدجلا نم اًريبك ازيح
 صيخرلاو ىلاغلا تلذب ىتلا كلت وأ ءهترصنل ايئاقلت تعفادت ىتلا وأ ماظنلا اهب رصنتسا

 هنم ديزي اًرفانت ةرفانتم لئابقو اًبوعش  اهعومجم ىف  ىوقلا كلت تناك ءهدو بسكل
 حجر نم كانهف .كلذ مهماظن ةعيبط لوح مهسفنأ ماظنلا راصنأ نيب ةيؤرلا فالتخا

 اذهو) فصلا ةدحو لبق هيف فدهلا ةدحو ءىجت قلغم ماظن ماظنلا نأب داقتعالا هدنع

 هاعسم لظ نم كانه ناك امك :(ةيرصانلا رصم نم ةيسايسلا انتايبدأ ىلإ برست ريبعت

 ءادن وه اذه ناكو .نادوسلا لهأ لك هجلي ىتح هيعارصم ىلع «ةروثلا» باب حتف وه

 كانه ناك كتئلوأو ءالؤه نيبو .ويام باحر ىلإ اوعفادت نيذلا ةيديلقتلا ىوقلا ىرصانم

 وهف كلذ عمو ةنيعم ةيجولويديأل ءالوب نيدي ال ىذلا ىتامجاربلا ىديدجتلا جهنلا راصنأ

 رصانع لزعب ىضقت ثيدحتلاو ديدجتلا ةعيبط نأل هيعارصم ىلع بابلا حتفب نمؤي ال
 تءاج انه نم .ىأرلا اذهل ةاعدلا نيب نم تنكو .ماعلا لمعلا ىف ةدايقلا عفاوم نم اهنيعب

 «عيمجلل ةيرحلا» وأ «عيمجلل تسيل ةروثلا»و «عيمجلل ةروثلا» لثم ةرفانتملا تاءادنلا

 ةيرحلا ءادعأ موهفمو ةيرحلا موهفم ناك تالاحلا لك ىفو .«ةيرحلا ءادعأل ةيرحال»و

 اهنيعب ةئفل ىجولويديأ روظنم نم قلطني هنأل ؛ةيعوضوملا بايثب لبرست نأو ايتاذ اموهفم
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 ال باوصلا لمتحيو أطخلا لمتحي ىناسنا دهج تايجولويديألاو ءةئفلا هذه تناك ايأ

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال اًيتوهال اًيدمص اًركف

 رصانلا دبع لامج سيئرلا رداب امدنع اديدج ادعب «ةينطولا ةدحولا» عوضوم ذخأ

 مهلافتحا نادوسلا لهأ كراشيل اهيلإ دفو امدنع موطرخلا ىف هاقلأ باطخ ىف هتراثإب

 دحيل ماظنلل ةوعد ةباثمب كلذ هباطخ ناكو . ٠ ماع رياني لوأ ىف لالقتسالا ديعب

 نإفرمألا عفاو ىفو .هل اموصخ مهبسح نمم وأ هموصخ عم هلماعت ىف ءاولغلا نم اليلف

 لبق «نجسلا اوعدوأ نيذلا نأ امك ةلق اوناك «ىلوألا همايأ ىف ءماظنلا ءادعب اورهاج نيذلا

 .(*)قباسلا ماظنلا ءارزو نم مهبلغأ اصخش نيثالثلا اوزواجتي مل ءابأ ةريزجلا ثادحأ

 ءاير ثلاث ضعبو ءةيرورضلا ةيقتلا عفادب مهضعبو :ناميإ نع مهضعب ءويام باحر ىلإ

 لماعتلا یف ةنورم رثكأ نوكيل ماظنلا ةوعدل رصانلا دبع سيئرلا اذه لك عفد .ةنهادمو

 ةصاخب  رصم موصخلا ءالؤه ضعب ملظ دقو .هل اموصخ مهبسحي نم وأ هموصخ عم

 نكي مل ويام نم نيرشعلاو سماخلا ىف عقو ىذلا نأب مهسفنأ اوعنقأ نيذلا مهنم كئلوأ

 نود ماظنلا ئىلامي ناك هنأب اوضرتفا امدنع رصانلا دبع اوملظ امك  ةيرصم ةرماؤم الإ

 ةعيبطب لماك ىعوو مات ملع ىلع رصانلا دبع ناك .ةيعوضوملا نادوسلا فورظل رابتعا

 ىرهزألا نالعإ دنع .هلمح ىذلا وه ىعولا كلذ ؛ىنادوسلا عمتجملل ىئاسفيسفلا نيوكتلا

 هيلع نييداحتالا طوغض نم مغرلا ىلع نادوسلا لهآ ةدارإل خوضرلا ىلع .لالقتسالل

 ديع هللا كي و بوح حم دمحأ دمحم ةداسلا مه جراخلا ىف جالعلل رفسلاب ةعبرأل حمس ءالؤه نيب نم )*(

 دييأتب رداب دق ناك لوقلا انفلسأ امك .ريخألاو .نمحرلادبع ىلعو حلاص ديمحلا دبعو ءهللا دقن نمحرلا

 ىلوألا ةجردلا تايفشتسم ىلإ لاجرلا ءالؤه نم ىرخأ ةعومجم تلقن امك .«ىئدبم» فقوم نم ماظنلا
 ءرونلا نمحرلا دبع ءىلضفلا ىيحي .هللا ضوع نسح ةداسلا مه ةلودلا ةقفن ىلع جالعلل ةيركسعلاو ةيندملا

 مث هقيقش ةافو ىف ءازعلا ىقلتل نجسلا نم جرخأ ىذلا ىرهزألا ليعامسإ ميعزلاو ءىداهلا دبع دمحأ ديس

 اوعضو نم كلانه نيتئفلا نيتاه بناجبو .اهدعب ىفوت .ةيبلق ةبونب هتباصإ رثإ ىفشتسملا ىلإ دعب نم لقن
 ميهاربإو ءركب رهاطلا ديشرلا ناذاتسألاو ةفيلخلا دوؤاد دمحم ديسلا مهنمو مهلزانمب ىظفحتلا زجحلا ىف

 هللا دمح نامثع قوراف ةيلخادلا ريزو ثيدح ىلإ ةدوعلا نكمي رمألا اذه ىف ليصفتلا نم ديزمللو «ىتفملا

 مايألا) ىلاتلا مويلا ىف ةفاحصلا هترشن ىذلاو 197١ سرام نم سماخلا ءاسم نويزفيلتلا تاهويدتسا ىف
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 كاردإ ىلع رصانلا دبع ناك امك .كلذ هرارقل ةيرصملا ةيسايسلا ىوقلا ضعب ةنادإو

 ىسايس لمع نم هرييغتل دب ال لب .فنعلابريغتي ال ىنادوسلا ىعامتجالا عقاولا نأب ريصب

 بوءدلا ىسايسلا لمعلاو ؛فنعلا نم ليلق نع ىنغيال ناك نإو فنعلا هنع ىنغي ال بوعد
 :ةضيرعلا ةدحولل رصانلا دبع ةوعد تءاج اذهلو .بحت ال ام عم شياعتلا ىضتقي دق

 ةدحولا» لوح هسفن ناجرهملا ىف ىريمنلا هب ىدان ام عم اًبواجت ةوعدلا كلت تناكو

 نأل ةينطولا ريهامجلا عيمجل قح ةروثلا نأب هلوق ىريمنلا باطخ ىف درو ذإ ««ةينطولا
 .«اهتادايف تناخ نأو نوخت ال ريهامجلا»

 نم مغرلا ىلع نويبورعلا كلذ ىف نمب .ماظنلا راصنأ نم نييدئاقعلل ىأرلا اذه قري مل

 «ويام ةروث» نأ نييبورعلا ءالؤه نيقي ىف ناك .«ةيبرعلا ةروثلا» ميعز رصانلا دبع نم ءاج هنأ
 نم ةررحتملا ةيمدقتلا ةيبرعلا ةمظنألا ةدحو» هومسأ امل ىعيبط دادتما امه ويام ماظنو

 سيئرلل ةركذمب ىيرعلا نطولا نع عافدلا ةّئيه تثعب اذهل «برغملاو قرشملا ىف رامعتسالا

 .(*لاهلاسرإ نم مايأ ةعضب دعب ةينادوسلا ةفاحصلا اهترشن كلذ هباطخ ىلع ادر لامج

 ليبق انرطق ىف تنوكت ىتلا ىبرعلا نطولا نع عافدلا ةئيه» نأ ةركذملا كلت ىف ءاج

 كنم تصرح نيينهملاو نيلماعلا تاداحتاو ةيسايسلا ةيروثلا لئاصفلا نم ةردابمي ناودعلا

 نع عافدلا ةئيه ىف اًمئاد كردن انك دقل ...ىروثلا طخلا ميهافم خيسرت ىلع ةيادبلا

 ةكرحلا روذج قيمعت ربع رمت امنإ ناودعلل ةلماشلا انتمأ ةهجاوم نأ ىبرعلا نطولا
 دض ةيخيراتلا اهتكرعم ىف انتمأل همدقن ام ريخ نأو :ةيبرعلا انراطقأ ىف ةيروثلا

 بلصتو ةنميه نم ررحتمو ةيعبتلا نم ررحتم ىروث نادوس وه ةينويهصلاو رامعتسالا

 «ةئزجتلاو فلختلا عقاوبو ديدجلا رامعتسالاب ةطبترملا ةيلامسأرلاو ةيعاطقإلا ىوقلا

 ىبرعلا لاضنلا ةكرح براجت نم ىنطولا انلاضن براجت نم اننإ» :لوقت ةركذملا تضمو

 اهتاططخمو اهيمارم قيقحت ىلإ ةروثلا دعب اليبس دجت ال ةيعجرلا نأ كردن هعومجم ىف

 ىلإ لوصولا ليبس ىف اهنأو ءةيروثلا اهعئالطو ةيمدقتلا ىوقلا ةدحو برض لالخ نم الإ

 لكشتلاو نولتلا ىف ددرتت الو ةسخو ءاوتلا بيلاسألا رثكأ عابتأ نم عروتت ال كلذ اهفده

 نيب ةعيفولا فدهب نكلو ءاهل اصالخإ ال  ةيمدقتلاو ةيموقلا تاراعشلا ضعب لالغتساو

 ۰. ۰ ریان ۷ ءاعيرألا ماعلا ىأرلا (هع)
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 اهاوق نيب تاضقانتلا لاعتفاو ةيريهامجلا ةكرحلا فوفص ىف ةلبلبلا عرزو ةيروثلا قرفلا

 عافدلا ةئيه ةيراتركس عيقوتب ةركذملا كلت ترهم «اهيلع ضاضقنالل اديهمت اهلئاصفو

 ءرثدم نيدلا ردب «ءىسالم ىقوش خيشلا دمحأ عيفشلا :ةيلاتلا ءامسألا تنمضت ىتلاو

 لوقت «ةظوحلم» ةركذملا ماتخ ىف ءاج امك «بيبح دمحأو .حلاص دمحم ىفطصم

 كلت حصفت نأ نود «ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا مساب عيقوت ىلع ةركذملا تلمتشا»

 ةيوضنملا تامظنملا ىلإ اهتراشإ ىفو ةصاخب بزحلا كلذ نع عقوملا مسا نع ةظوحلملا
 داحتا ىهو تاميظنت لب بزح ىأ مسا دري مل ىبرعلا نطولا نع عافدلا ةئيه ءاول تحت

 تاملعملاو نيملعملا تاباقن داحتا «نيينهملا نيفظوملا تاباقن داحتا :نادوسلا لامع تاباقن

 ءىنادوسلا بابشلا داحتا :نيماحملا ةباقن ءءابطألا ةباقن :نيينادوسلا نيسدنهملا ةباقن

 .برعلا نييكارتشالا ميظنت وه ديحولا ءانثتسالا ناكو .عرفلا ةرهاقلا ةعماج بالط داحتا

 نش وه لظ ل ةركذللا كق منع ةينظوتا ةةهولا لوح طولا ناوسنلا فقيل

 ميعزلل ةمهم ةلاسر كلذ لاثمو ١157١. ماع نم رياربفو رياني ىرهش لاوط لغاشلا سانلا

 رياني نم رشع ىناثلا یف ماعلا ىأرلا ةديرج اهترشن رثدم نيدلا ردي ذاتسألا «ىثعبلا»

 اهيف اعدو «ىروثلا اهنومضمو اهقفأ ىف ةينطولا ةدحولا» :ناونع اهبتاك اهل راتخا ٠١

 ةيضقل ىدحلا حرطلا اذه لثمو . (*)ةينطولا .ةدحولل ةغيص ىأ نم «ةيعجرلا» ىوقلا لزعل

 اذه ءازإ ةيددعتلا وحن عزانلاب وه الو ءىلاربيللاب وه الف .هتاذ ربعي حرط ةينطولا ةدحولا

 دهع علاطم ىف ةينطولا ةدحولل ةيطارقميدلا ىوقلا موهفم نأب لوقلل ةجاح ىف انسل
 .ىنادوسلا عمتجملل ةيددعتلا ةعيبطلا مارتحا ًادبم نم قلطني اموهفم لاحب نكي مل ويام

 اهسأر ىلعو اياضق نم رصانلا دبع باطخ حرط ام عم اًبواجت ءاهقبس ىذلا نايبلاك ءةلاسرلا كلت تناك (#)
 تاراعشلا نم ديدعلا ةعجارم بجوتسب ىروث ثدحك ويام «YO ناب بتاكلا دروأ .ةينطولا ةدحولا ةيضق

 أم تارتف لاوط انرطق ىف اهطلست ىلع ةيعرشلاو تابثلا نم عون ءافضإل ةيعجرلا اهعدتبت ىتلا غيصلاو

 اهفقوم جرحت املكو ءرخآل تقو نم حرطت ماوعألا كلت لاوط اندالب ىف ةيعجرلا تناك دقلف .لالقتسالا دعب
 ديحوت متي نأ نكمملا نم هنأب اهماهيإو ريهامجلا ريدختل «ةيموقلا ةموكحلا» تاراعش ءاهحلاصم تددهت وأ

 ريهامجلا نم ةعساو تاعاطق تنيبت دقلو .ةدحاو ةزهجأ ىف نييمدقتلا نييعجرلاو .بعشلا ءادعأو بعشلا

 غيصلا هذه لثم نم ةديفتسملا ىه اهدحو ةيعجرلا نأ ةيلمعلا اهبراجت نم حضتاو ؛تاراعشلا هذه لثم فيز

 هيجوتلا ةزهجأو ةيداصتقالا ةوقلا زكارم ىلعو دالبلا ىف ةيلعفلا ةطلسلا ىلع نميهت ىتلا ىه اهنأل ءاّمئاد

 .«ىفاقتلاو ىعامتجالا
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 راصنأ نحن اًعيمج انك ضيقنلا ىلع «ماظنلا طوقس دعب ىعدي نأ انضعب لواح امك

 ىوق» بعوتسي دحاو ىسايس ميظنت مايق ىلإ وعدن  جهانملا فالتخا مغر  ماظنلا

 بزح اهدوقي ةيطارقميد ةهبج هانيمسأ قلغم ميظنت  هتعيبطب  ميظنتلا كلذ لثم ««ةروثلا

 امك «ةروثلا ىوقل» الإ هلخاد ناكم ال ذإ ءاّيموق اًيروث اًميظنت وأ ءادحاو اًيزح وأ ؛ىعيلط
 ةيسايسلا تايبدألا تركتسا اذهل .«ةروثلا» كلت تادايق نم «دقعلاو لحلا لهأ» اهفرعُي

 هتمسأ رخآ ءىش ىلإ وعدت تذخأو ةيلاربيللا ةيطارقميدلا تنادأ لب «دهعلا كلذ ىف

 تارايتلا لك بعوتسي بيحر ماظن ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ «ةديدجلا ةيطارقميدلا»
 هسفن ماظنلا ضيوقتل ىعست ىتلا كلت الإ ىسايس رايت ىأ مامأ هباب جتري الو ةيسايسلا

 ديق ال اذه ادع اميف (ةيزانلا بازحألل ىناملألا روتسدلا ميرحت لثم) اهراكفأو اهجهانمب

 نيبو اهجماربو اهركف ىلإ وعدت نأ ىف ةيسايس ةعامج ىأ ىلع  ةيلاربيللا لظ ىف -
 راكفألا كلت مهيلع تقبط رحلا باختنالاب سانلا اضر ىلع تزوحتسا ام ىتمو سانلا

 .مهرمأ ةسايس سانلا اهيف اهيلوي ىذلا ةدودحملا ةرتفلا لالخ جماربلاو

 ىذ قلغم ىسايس ميظنت ثادحتسا ىلإ طقف ىعسي نكي مل ءانم ضعبلا نأ رمألا ةقيقح
 ىلإ لب «ىعبطلا» ىددعتلا عضولا ىلإ سانلا اهدعب دوعي مولعم دمأب ةنيهر ةيلحرم فادهأ
 ةيؤر نم ةدمتسم .ةنيعم ةيركف بلاوق ىف اهلك ةايحلا ةعايص ديعي ميظتت ثادحتسا

 ميظنتلاب ةسايسلا ملع ىف فرعي ام وه اذهو .ةنيعم «ةعيلط» هدوقتو ؛ةنيعم ةيجولويديأ

 باحصأ نم هل اعد نم ريكفتلا اذه لثم ركفي نأ ىف ةبارغ الو :نميهملا ىلومشلا
 نييسكراملا لوقأ الو) نينيينيللا دنع جذومنألا وه ميظنتلا نم طمنلا اذه نأل تايجولويديألا

 ىهتنا نيذلا نينرصانلا دنع لاحلا وه امك (هل عدي ملو ايعيلط اًيزح عدتبي مل سكرام نأل

 نييثعبلا دنعو «ىبربلا ىكارتشالا داحتالا ىف ةلماعلا بعشلا ىوق ةغبص ىلإ بيرجتلا مهب
 ءاج نإو ىتح ىعيلطلا ىموقلا ىروثلا بزحلا ةاعد نم امهالكف (قرعت نمو مهنم مأشا نم)
 ديدجتلا ةاعد ذخأ اضيأ سرادملا كلت نمو .ةلقلا حامر ةنسأ ىلع «ىموقلا» بزحلا كلذ

 مل نإو ىتح ىسايسلا ميظنتلل مهجذومن (لماكتملاو ىرذجلا حالصإلا ىأ) ىلاكيدارلا
 ىذلاو ةيروثلا ةعيلطلا موهفم وه ىئاصو موهفم نم :نييبورعلاو نييسكراملا نأش ءاوقلطني
 تاراعان تلا وه راك أ ىلع اط اهحلاتخم ارد ق ل ده امعنلا نأ نضر
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 كلت نأو عمتجملا ىف رييغتلا ءارجإل ةلعافلا ةليسولا ىه ةطلسلا نأب نظلا لثم ةيفيظو

 ناكو «دحاولا بزحلا ماظن لظ ىف مساحلاو عيرسلا ءادألا ىلع ةردق رثكأ حبصت ةطلسلا

 .ىسايسلا ميظنتلل ىرصانلا جذومنلا ءالؤهل ةيلمعلا جذامنلا برقأ

 لوأ ءىسايس ميظنت ةماقإل «ويام ةروث» مزع نع ىمسرلا نالعإلا ءاج دقف لك ىلعو

 ادب ميظنتلا لوح ىنطولا راوحلا نأ نم مغرلا ىلع «ويام ةروثل» لوألا ديعلا ىف ءاج ام

 هدييأتل ىعس نم لثم امامت ماظنلا بلق لك نم «نيفقثملا نم هيف كراشو ءريثكب كلذ لبق
 ىعسلا ضرعم ىف لفاحملا ىف بطخ وأ ؛تالاقملا جبد وأ ءبتكلا فلأ ءالؤه نم ؛هيعاوط

 ذاتسألا باتك لاجملا اذه ىف ركذنو .ديدجلا ىسايسلا قولخملا اذهل ىرظن فييكت داجيإل
 باتكو ء۹١۱۹ سطسغأ ىف ردص ىذلاو «ةينادوسلا ةروثلا ماهم» ناونعب مهدأ رونأ

 ىذلا «ةينادوسلا ويام ةروثل ىبعشلا ميظنتلا مايق لوح» ناونعب ةراشب فسوي روتكدلا

 ديعس روتكدلا تالاقم ةلسلسو ء١۹۷٠ ماع علطم ىف ةيتوريبلا ةعيلطلا راد هتردصأ

 ىأرلا ةديرج اعابت اهترشن ىتلاو «ةديدجلا ةيطارقميدلا» ناونعب ىدهملا دمحأ دمحم
 دمحأ ديس نامثع روتكدلا بيتك ركذلاب صخأ امك 197١. رياربف ىف ةيعوبسألا ماعلا

 لوانت ىذلاو ء(* 1١5015 - ۱۹٦۹ رصاعملا ىسايسلا انخيرات ىف ةرظن» ناونعب ليعامسإ

 .ريهامجلاب ةقصتلم ةيروث ةطلس» :هنأب هايإ افصاو ويام ماظن حيرشتلاب بتاكلا هيف
 ةيداصتقالاو ةيخيراتلاو ةيراضحلا اهداعبأو اهعقاوو اهثارت ةمهلتسم ءاهينامأ نع ةربعم

 .ةيرحلا ةدحولاو ةيكارتشالا قيرط ةكلاس جراخلاو لخادلا ىف ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو

 ىلع بابلا حتفتو نيمألا مداخلا عضوم اهسفن ةطلسلا عضت ريهامجلا ىلع اهحاتفنابو

 .«ريمعتلاو ءانبلا برد ىف ةليوطلا اهتريسم ىف اهتايلوئسم ىهامجلا لمحتتل هيعارصم

 ىفارفجلا اندالب مسا ناك ىضاملا ماعلا ىف ويام نم نيرشعلاو عبارلا ىتح» :ىلي ام بيتكلا ةمدقم ىف ءاج (*)
 ةدايز نكت ملو .(ةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمج) حبصأ مويلا كلذ ذنمو .(نادوسلا ةيروهمج) وه ىسايسلا

 اني ترم كلا ةريرملا براجتلا نفي نوكت نأ ةر امل ًديدحتو ايت تناك لب اطاقعا ةيطارفتمدلا ةملك
 لخادلا ىف هلامعأو هتاططخمو ديدجلا دهعلا جمارب ىفو .لالقتسالا تبقعأ ىتلا اماع رشع ةعبرألا ةليط

 ىناعم زربت ىملاعلا لاجملا ىفو ؛ىيرعلا لاجملا ىفو ىقيرفإلا لاجملا ىف جراخلا ىف هتاطابتراو هتاكرحتو

 كسمي اديدج اليج نإو ءادب دق كش الب اديدج ادهع نإ .نآلا انتيروهمج اهب فصتت ىتلا ةيطارقميدلا
 ريبعتلا لالقتسالا داعبأ دجت لمعلا ىف ليجلا اذه بولسأو ءدهعلا اذه جاهنم ىفو .نآلا رومألا ديلاقمب

 .«ميلسلا قيبطتلاو قداصلا
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 تاداهتجالا هذه نأ الإ حيحص اذهو ءةيدرف تاداهتجا هذه لك نإ لئاق لوقي دقو

 كئلوأ ىتح نادوسلا ىفقثم نم اًريبك اعاطق نولثمي دارفأ ةيؤر  رمألا ةياهن ىف  سكعت
 «ىطارقميدلا ريغ» ماظنلا كلذ بناجب اوففو اذه عمو تايجولويديألا مهوهتست ملئيذلا

 هذه نع رظنلا ضغبو .هتاهجوت حاضيإ وأ هتاسايس ريربتل تايرظنلا نوعدتبي اوذخأو
 ىف ءاج هدشني ىذلا ىسايسلا ميظنتلا لوح ماظنلل عطاقلا ىأرلا نإف ةيدرفلا تاداهتجالا

 نسح حالص ىضاقلا اهسأرت ىتلاو قاثيملل ةيبعشلا ةنجللا هترقأ ىذلا ىنطولا قاثيملا

 بزحلا باون درطب ناملربلا رارق ىماسلا ىئاضقلا هعقوم نم نادأ ىذلا هسفن لجرلا وهو
 ربمسيد نم عباسلا ىف ىدتنملا كلذل ىلوألا ةسلجلا حالص ىضاقلا حتتفا .ىعويشلا

 :ةيروثلا بعشلا تاعاطق ىلثمل ىسايس عمجت لوأ ةرم لوأل اندالب دهشت» :هلوقب ١

 لوزي ىسايسلا انخيرات ىف ةرم لوألو ةينطولا ةيلامسأرلاو نوفقثملاو دونجلاو لامعلا

 .«ةمكاحلا ةطلسلاو ةيروثلا تائفلا اذه حلاصم نيب ضقانتلا

 كلذ دلوم نع ويام ةروثل لوألا ديعلا تالافتحا ىف نلعأ دق ىريمن سيئرلا ناكو

 ءارزولاو ةروثلا سلجم بناج نم ؛ءضيفتسم شاقن دعب مت دق هرارقإ نأ اًركاذ قاثيملا

 رهشأ ةتس ىضم دعبو ءنالعإلا كلذ نم نيعوبسأ لالخ شاقنلل هضرعب هضرعب ارشبمو

 ىتلا ةيبعشلا ةنجللا نيوكت نلعيل ىرخأ ةرم ةمألا ىريمنلا بطاخ قاثيملا نالعإ ىلع

 لامعلا نولثمي اوضع نورشعو ةسمخ :ىلاتلا وحنلا ىلع قاثيملا عورشم شاقنب موقتس

 نولثمي مهنم نورشع) نادوسلا لامع تاباقن ىلع تارادإ سلجمل ماعلا عامتجالا مهبختني

 تاباقنلا نزو ةوق ىلع امئاف مهعيزوت نوكي نأ ىلع داحتالا ءاول تحت ةيوضنملا تاباقنلا

 مهنم ةعبس) نيعرازملا نم نورشعو ةسمخ (داحتالا ةدايق نولثمي نورخآلاو ةسمخلاو
 قرأ لفلا ىعيازس داخ ن ةو :لقاتلاو ةريزحلا ىع داتا نو

 نم نيعرازملا ةيقب نولثمي نورخآلا ةينامثلاو ءضيبألا لينلا ىعرازم داحتا نولثمي ةسمخو

 نولثمي نوثالثو ةسمخ (تايريدملاب ةيذيفنتلا سلاجملا مهبختنت نأ ىلع ىرخألا قطانملا

 .اًدونجو اًطابض نوجسلاو سيلوبلا لاجر نولثمي نورشع ءادونجو اطباض ةحلسملا تاوقلا
 نيملعملل نيلثمم ةرشع .نيفظوملل ماعلا داحتالا مهخبتني نيفظوملل نيلثمم ةسمخ
 تاباقنلل ةيددعلا ةوقلل ىفاكلا نزولا ليثمتلا ىطعي نأ ىلع ماعلا مهداحتا مهبختني
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 تالثمم ءىنادوسلا بابشلا داحتا مهيتني بابشلل نيلثمم ةثالث ءماعلا داحتالل ةيوضنملا

 رشع) ةيوسنلا ةكرحلا نلثمي ةأرما ةرشع سمخ «بابشلا ةرازو امهراتخت بابشلا بئاتكل

 تايعمجلا نهيختنت تايرخألا سمخلاو ءىنادوسلا ىئاسنلا داحتالا نهبختني نهنم

 نالثمي نارخآ نانثاو «موطرخلا ةعماج نالثمي ناثا) بالط ةينامث (ةيريخلا ةيوسنلا

 دهعمو ىنفلا دهعملاو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك نم لكل دحاوو عرفلا ةرهاقلا ةعماج

 ءابطألا تاداحتاو تاباقن نم لكل نولثمم (ىعارزلا تابمش دهعمو ىلاعلا نيملعملا

 ةعماج ةذتاسأو نييداصتقالاو ,ةرطايبلاو ءنييرادإلاو ؛نييعارزلاو :نيسدنهملاو نيماحملاو

 نأ ىلع تايريدملل ةيذيفنتلا سلاجملا مهبختنت ميلاقألل الثمم نوثالثو ةتس «موطرخلا

 ىبونجلا ميلاقألل الثمم رشع ةينامث ءةيلحملا ةموكحلا ريزو ديسلا مهباختنا سسأ عضي

 لامعألا لاجرلو نييفحصلل نيلثمم بناجب «بونجلا نوئشل ةلودلا ريزو ديسلا مهراتخي
 .(*)ةينطو تايصخشو ءاضقلاو تاعماجلا ةذتاسأو نيدلا لاجرو

 بزحلل نيبستنملا نيب نم تناك ةنجللا كلت لخاد ىف ةرثؤملا ةلتكلا نأ ىلجلا نمو

 ةيريهامجلا تامظنملا ضعب ىلع بزحلا كلذ ةرطيس مكحب هعم نيفطاعتملا وأ ىعويشلا

 .هليجن نسح «ىناجتلا حتافلا ءديبع هللادبع ءريرب ضوع .حلاص دمحم بوجحم ةداسلا نييفحصلا لثم (*)

 هللا دبع ءىفطصم ىواكم ةداسلا لامعألا لاجر لثمو ءرثدم قيدص .رونلا حتافلا ؛مويقلا دبع ميهاربإ

 لاجر لثم «ديسلا هللا دبع ديس ءميهاربإ ىلع نامثع ءالعلا وبأ مالسلا دبع «ىلفنرق نوطنأ حرف دمحم
 خيشلا ةليضف .رونلا ميهاربإ فسوي خيشلا ةليضف ءهللا دبع كرابملا دمحم خيشلا ةليضف ةداسلا نيدلا

 دمحأ دمحم خيشلا ءىسيردإلا سيردإ ديسلا ةليضف ءنيدلا لامك بوذجم خيشلا ةليضف ءىنادوبلا نسح
 دمحم رمع ةذتاسألا موظرخلا ةعماج لثمو ءسويثميد نارطملاو ءسومآ روتساب سقلا «ةديركلا» رمع خيشلا

 جاح دمحم روتكدلا ءاضقلا لثمو ءدمحأ ديس نامثع .نامثع ديسلا نيسح «قاحسإ نسح ىفطصم «نامثع
 دماح هللا دبع ءبوذجم ىدهملا دمحم ةذتاسألا نينانفلاو ءابدألا لثمو .بيطلا نسحلا دمحمو خيشلا

 ءىلع دمحم دمحم ءليعامسإ ىجاملا ,ىدادغب ىواطسب :ىلعجلا نمحرلا دبع .كلاملا دبع بوجحم .نيمألا

 ةينطولا تايصخشلا نم ربتخاو لادقلا بويأ ديعس ءنيمألا دمحم ءىدرو دمحم .ىلباكلا ميركلا دبع

 حلاص «رارك ركباب ءدقن ميهاربإ دمحم ءناميلس فسوي ميهاربإ ,نيسح نيمأ دمحم ءميهاربإ ةيواعم ةداسلا

 «ضاير ىرنه ؛ةراشب فسوي روتكدلا «قنيد لايرق ءقاحسإ قيفوت «ىكملا ىفطصم رمع .ليعامسإ دومحم
 ءديجملا دبع فسوي .هضووع نيدلا ىيحم .فيس وبأ لامج نيدلا ىيحم ءروي بورا ءضوعلا ةرايج دمحم
 ةذتاسألا تمض ةئيه اهتلوت دقف رمتؤملا ةيراتركس امأ .رثدم نيدلا ردب ءهللا ضوع رهاطلا .هط ىفطصم

 نم نينثا بناجب شقد ميهاربإ «عفانلا ركباب .ىريقف نسحلا دمحم ءولودرحلا نالدع «ىلجوخ ةفيلخ
 .ولحلا نمحرلا دبعو ءناميلس دمحم امه ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنامألا
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 كلذ نأ اضيأ ىلجلا نم هنأ امك «بابشلاو ءءاسنلاو :عارزلاو ءلامعلا تاداحتا لثم ةوكفلاو

 نييعويشلا نم اسامح لقأ اونوكي مل ىذلاو :نييبورعلا نم نيريثك مض دق عامتجالا

 ىعويشلا بزحلا ةرطيسلا تداق دقف لك ىلعو «ىكارتشالا ههجوتو «درفلا» ميظنتلل

 ةيداعملا لوقأ لب :ةضراعملا ةيلامعلا رصانعلا ضعب ةنجللا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا

 نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف دقع ىذلا عامتجالا ىف ةمزأ ريجفت ىلإ بزحلا كلذل

 ىلثمم رايتخال موطرخلا ةعماجب تاناحتمالا ةعاقب 157١ سطسغأ ٠١ ءاثالثلا حابص

 :خيشلا دمحأ عيفشلا) ةيكزتلاب ةداحتالا ةداق رايتخا مت عامتجالا كلذ ىف ؛لامعلا

 نأ الإ (ىراخب ىلعو ءسابع نمحرلا دبع ءنمحرلا دبع جاحلا ءريبزلا دمحأ بوجحم

 نيبختنملا هتباقن ءاضعأو (هللا دبع نسحلا دمحم) ديدح ةكسلا لامع ةباقن سيئر

 متي نأب اوبلاطو ماعلا داحتالا بناج نم ةباقنلا كلت ىلثمم رايتخا متي نأ ىلع اوضرتعا

 ىضاقلا) تاباختنالا ةنجل سيئر بلطلا اذه ضفر دقو .اهسفن ةباقنلا ربع هباختنا

 لوح ءارزولا سلجم رارق عم هضراعتل امنإو هتهاجو مدعل ال (بيطلا نسحلا دمحم

 ةباقن ةنجل ءاضعأو سيئر سحأ دقو ءقاثيملا ةنجل ءاضعأ باختنا هب متي ىذلا بولسألا

 نم باحسنالا اوررقف ةنجللا ةيوضع نم مهئاصقإل اًهاجتا كانه نأب ديدح ةكسلا

 :مهسدح قدصو .ةيطارقميدلل اقرخ هوربتعا ام ىلع اًجاجتحا تاباختنالا ليبق عامتجالا

 ناديسلا ريتخا ىتح تاباختنالا ةنجل ىف ديدح ةكسلا ىلثممل تاباختنالا ترج نأ ام ذإ

 ةباقنلا ةنجل ءاضعأ نم دحاو ىأ وأ ةباقنلا سيئر سيلو دومحم رباصو موتلا جاحلا

 عارصلا لظ اذهلو .ةنجللا كلت ىف ةيدايقلا زكارملل ةيلامعلا مهدعاوق مهب تءاج نيذلا

 لامع ةباقنو ؛ةهج نم ىعويشلا بزحلاو لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالا ةدايق نيب اًمدتحم

 نع فقوملا اذه فشكيو ؛ىلوألا ويام ةرتف لاوط ىرخأ ةهج نم ةيديدحلا ةكسلا

 لك نم مغرلا ىلع) ةيديلقتلا نادوسلا بازحأ نأ امك امامتف ءريياعملا ةيجاودزاو ضقانتلا

 باونلا نم رشع ةعضبو رشع لامتحا ىلع وقت مل (ةيددعتلاو ةيلاربيللا لوح اهاواعد
 ام لك نم مغرلا ىلع) رخآلا وه وقي مل ىعويشلا بزحلا نإف ؛ناملربلا ىف نييعويشلا
 تادايق لامتحا ىلع (ةلعافلا ةيسايسلا ةكراشملا ىف ةلماعلا ةقبطلا رود لوح هب لوقي
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 كشالو .ىأرلا هكراشت ال تادايقلا كلت نأل الإ ببسل ال اهتدعاق اهب ةدحاو ةيلامع ةباقنل

 ةلهج ةدايقلا كلتب اوءعاج نيذلا ديدحلا ةكسلا لامع بسحي ناك ىعويشلا بزحلا نأ ىف

 نم علاصلا كلت نعريببتلا ىع ةردف رقكا بزخلا كلذ نآو ةيغبطلا مهمناضعب
 ةكرحلا ىلع اًيصو هنم لعجي امم مهسفنأب لامعلا اهراتخا ىتلا ةيعبطلا تادايقلا

 ىلع ىعيلط بزح اهب لاق وأ هتيعر ىلع مامأ اهضرتفا ؛ةياصولا ىه ةياصولاو ؛ةيلامعلا
 رال ةرهمح

 ةنجل ىف بزحلا ىلثمم رايتخا نم ىعويشلا بزحلا فقوم اذه نم ةبارغ رثكأ

 نإ ةدعاقلا ىوتسم ىلع «هراكنإ نكمي ال ىقيقح دوجو ىعويشلا بزحلل ناك نإف .قاثيملا

 ىف بزحلا كلذل ىريهامجلا دوجولا نأ الإ ءديدح ةكسلا لامعلا ةباقن ىف ةدايقلا نكي مل

 هطاشن زكرتي بزحك ىعويشلا بزحلا نيوكت ةعيبطل هيف كوكشم رمأ ىبونجلا ميلقإلا

 ميلقإلا روطت ةعيبط نإف رمألا عقاو ىفو ءةثيدحلا ةيريهامجلاو ةيوئفلا تامظنملا ىف

 ةيلحم تاميظنت ىف ميلقإلا كلذ ىف هلك ىسايسلا طاشنلا روحمت ىلإ تدأ دق ىبونجلا

 «ةعورشملا بلاطملا» قيقحتو بونجلا ةيضقب فرعي ناك ام ىف اهفادهأ رصحتت ةيلبق لب

 تامظنم ومنل ةصرفلا حتي مل ميلقإلا كلذل دودحملا ىداصتقالا روطتلا نأ امك .هلهأل

 ءانبأ نم (دنجي لوقن اليكل) فنأتسي نم ىعويشلا بزحلا دجي ملف اذلو ؛ةلعاف ةيوئف

 بونجلا نوئش ريزو رثآ اذه لك عمو .لامشلا سرادمل نيدفاولا بالطلا ريغ بونجلا

 مهرايتخا ىف ىعاري نأ قاثيملا ةنجل ىف ميلقإلا ىلثمم رايتخا رمأب هيلإ دهع ىذلا

 نم الدب ةيلايربمإلل ةيداعمو ةيكارتشا ةديدج ةدايق قلخ» وه :امهلوأ :نييساسأ نيأدبم
 «ىسايسلا نموا قود نم نل لو وشد تالا دلا و هة دنا نف اا ق

 ىف ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةكرحلا ةثادح ىلإ ةبسن» دعاقم ةعست مهل صصخ نيذلاو

 .(*!«بونجلا

 الدب بونجلا ىف «ةيلايربمإلل ةيداعمو ةيكارتشا» ةديدج ةدايق قلخ نع ثيدحلا نإ

 نيتجيتن ىلإ ىدؤيو ءنيضارتفا ىلع موقيو نيرمأ نع فشكي «ةدئابلا نيفقثملا ةدايف» نم

 1917١. رياربف ۲۲ مايألا (٭)
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 بونجلا تادايق نأ ىنعي «ةيلايربمإلل ةيداعمو ةيكارتشا ةديدج ةدايق» قلخب لوقلاف

 نيب نم نحنو باوصلا لمتحيو أطخلا لمتحي رمأ وهو :ةيكارتشا تادايقب تسيل كاذنآ

 وه نم لك نأ وه ناث ضارتفا ىلع موقي اضيأ لوقلا اذه نأ الإ .هباوص نوحجري نم
 اذهو ءايكارتشا ناك اذإ الإ ةدايقلا كلتل هليهأت لمتكي ال هلهأ هدايقل اًيعبط اليهأت لهؤم

 ةيداعم تادايق قلخ ةرورضب معزلا وه ىناثلا رمألاو .هتحص مدعب عطقن ضارتفا

 ةليمع تادايق بونجلا ىف نيفقثملا تادايق لك نأب ىحوي امم بونجلا ىف ةيلاربمإلل

 ةيلايربمإلل ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا فيصوت بسح اهل ةيداعم ريغ وأ ءةيلايربمإلل
 طورش نم طرش وه  مهفلا كلذب  «ةيلايربمإلا» ءادع نأب اضيأ ىحوي امك ءاهل ءادعللو
 تمض دق قاثيملل ةيبعشلا ةنجللا ءاضعأ نم اهداورب تقاض ىتلا ةعاقلا نأ ديب .ةدايقلا

 نم مهعقاوم نع صحفلل دحأ فقوتي مل لامشلا ةيزاوجربل ايلعلا حئارشلا نم نيريثك

 اًيداعم اًيكارتشا بونجلا نوئش ريزو نوكي نأ ىفكي الو ؛ةيلايربمإلا وأ ةيكارتشالا

 وه نوكي نأ «كلذ نم ببسب .هل دب ال بونجلا لثمي نم لك نأب ىضقي اميكل ةيلايربمالل

 نأ دب ال نيضارتفالا نيذهل ةيقطنملا ةجيتنلا نأ ىلع .ةيلايربمألل اًيداعمو اًيكارتشا رخآلا

 رظنلا فرصب تادايقلا هذهو :ىقوف رارقب بونجلا لهأل ةيعبطلا تادايقلا لزع ىه نوكت
 ةمدقم ىف لالقتسالا ذنم تلظ ىتلا تادايقلا ىه اهيف انيأر وأ ىعويشلا بزحلا ىأر نع

 نمو ؛ىعرشلا مهبلطم هنوبسحي اوناك ام قيقحت لجأ نم ىسايسلا بونجلا لهأ لاضن

 كلت ىف ىبونجلا ميلفإلا لهأ بلغأ شييجت عاطتساو برحلا راوأ لعشأ نم ءالؤه نيب
 كلت فاقيإ اندرأ نأ مهيلإ راوحلا هجتي نأ بجي نيذلا مه اًضيأ ءالؤهو ةرمدملا برحلا

 ريياعم قفو ةدايقلل تادايقلا كلت ةيلهأ نع ثيدحلا ددصب انه انسلو .برحلا

 عقاولا ىف ةيعوضوم قئاقح ةمث كانه نأ ىلع ديكآتلا ددصب امنإو ءةيتاذ وأ ةيجولويديأ

 هل ىغبني امك سيلو وه امك لاحلا عقاو عم لماعتلا اندارأ نإ اهراكنإل ليبس ال ىسايسلا

 .نوكي نأ هانمتن امك وأ ءنوكي نأ

 ناك ام نع لامشلاو بونجلا ىف لاحلا لدبتي ىتح ۱۹۷١ ماع ىف ثدح ىذلا امف

 هنأب هيرصانم لك نظت ىذلاو ء۹٦۱۹ ويام بالقنا وه ثدح ىذلا ؟لالقتسالا ذنم هيلع

 ليبس ال ىرذج رييغتل ةيادبلا ةطقن وه ةينادوسلا ةسايسلا ىف اًيفيكو اًيمك الوحت لثمي
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 نع اًريبعت ناك ةيطارقميدلا لوح قاثيملا هب ءاج ىذلا نإف اذهلو .ءارولا ىلإ هعم دادترالل

 ئدابملا نيب نمو «ةديدج ةيسايس ةدارإو» اديدج «اًيروث» اًعقاو كانه نأب نظلا ءنظلا اذه

 هتاراشإ ديدجلا عقاولا اذه نع ريبعتلل قاثيملا نم ىناثلا بابلا اهب ءاج ىتلا ةيساسألا
 :ةيطارقميدلا لوح

 «ةينيدلا تاسرامملاو تادقتعملا مامأ ةروثلا قطنمب ةلوفكم ةيساسألا تايرحلا» »

 بعشلا ىوق ديب ةطلسلا عضت ةديدج ةيطارقميد سيسأت ويام ةروث فدهتست» »
 .«ةلماعلا

 .«ةروثلا ءادعأل ىسايسلا ميظنتلا ىف ناكم ال» ©

 ءافوجلا فراخزلا ىلع ةمئاقلا ةهوشملا ةيبرغلا ةيطارقميدلا» طمنل ويام ةروث ضفر ه٠

 .« بعشلل ةيداعملا تائفلا حلاصم اهئارو نم ىمحت ىتلا ةيروتسدلا تاهجاولاو

 هراطإ ىف دحتت ىذلا ىسايسلا ميظنتلا مايق نم دب ال ةروثلا فادهأ قيقحتلو» »

 ةدايقلا ىف اهرود ىوقلا كلت سرامتو اهئادعأل هيف ناكم ال ةروثلا ىوق عيمج

 ةمقلا ىلإ (ةيرقلا ىف) ةدعاقلا نم ىداصتقالاو ىعامتجالاو ىسايسلا هيجوتلاو

 هليوحتو ةلودلا زاهج ىف ةيطارقميدلا ةعاشإ نم دب ال امك (ةيسايسلا ةطلسلا ىف)
 .«ىعامتجالا رييغتلا ةكرحل ةيداعملاو ةدسافلا رصانعلا داعبأب ريهامجلا حلاصل

 هتاعد ناك نإ موي ةيطارقميدلاو ةينطولا ةدحولل ويام ماظن روصت وه هلمجم ىف اذه

 روصت وهو ءاهيلقتسمو اهتاباقنو اهبازحأب «ةيطارقميدلا ىوقلا» مه «هتندس» ال هتامحو

 ١580 ليربإ ىف اهسفن ىوقلا هذه اهل تعد ىتلا «ةيبرغلا ةيطارقميدلا» جهن ضفري
 درا دلا سامنا ءاهولا انآ يدافوح ةا ةد: نامزلا كلذ فابصزأ بنحب األ
 ماللاو فلألاب فّرعملا «ىسايسلا ميظنتلا» وهف «ىروثلا» ىسايسلا طاشنلا اذه باعتسا هب

 ةطلسلاب دارفنالاو ةينادحولا كلت عمو ؛ةيبزحلا ةيددعتلا نع ثيدح ىأ هعم ىفتني امم

 ءادعأل» ناكم ال هنأل قلغم وهو ءاًيلومشو اقلغم اًميظنت.نوكي نأ ةيظنتلا كلذل ديرأ دقف

 نم لك امنإو بسحف اهدض حالسلا نولمحي نيذلا مه اوسيل ءالؤه ةروثلا ءادعأو ««ةروثلا

 ةدايقلا» سرامي هنأل ؛ىلومش مظنتلا نأ امك «ةروثلا» ةاعد ىؤر عم هاؤر لكاشتت ال
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 ةطلسلا) ىف ةمقلا ىلإ (ةيرقلا) ىف ةدعاقلا نم ىعامتجالاو ىسايسلا هيجوتلاو

 ةلودلا زاهج ىلإ ةنميهلا هذه دتمتو ةنميهم ةيسايس ةطلس هنم لعجي امم «(ةيسايسلا

 ةدسافلا رصانعلا «داعبإب» هيف ةيطارقميدلا ةعاشإ ىلع لمعلا ميظنتلا ىلع بجوتي ىتلا

 زاهج نع نيدسفملا داعبإ نأ ىف ةحاشم الو .«ىعامتجالا رييفتلا ةكرح ىداعت» ىتلا كلتو
 لظ تحت ءادألا نسح تايضتقم هبجوتست ارمأ هرابتعاب بوغرم ءىش  ةلود ىأ  ةلودلا

 ةمهتب نيلماعلا داعبإ امأ ؛ماظنلا كلذل ىركفلا ىحنملا نع رظنلا ضفب ىسايس ماظن ىأ

 حبصي ىعامتجالا رييغتلل ددحم ىجولويديأ موهفمب «ىعامتجالا رييغتلا ةكرح ةاداعم»

 اذهو ؛نسحلا ءادألاوأ ىرادإلا حالصإلاب هل نأش ال ىجولويديأ ىوتحم اذ اًيسايس اًباقع

 .ىفسعتلا لصفلاب ءويام ماظن طوقس دعب ءةرايسلا تايبدألا هتمسأ ام وه هسفن

 ميظنتلل ةوعدلاب نيرشبملا لب ةاعدلا لوأ نم انك انأب فرتعن ىصخشلا ىوتسملا ىلعو

 ىف ١976 رياربف نم نيرشعلاو سماخلا وه ثيدحلاب اندهع لوأ ناكو ءدحوألا ىسايسلا
 ةهبجلاو دحاولا بزحلا نيب ىروتسدلا لكيهلا» ناونع تحت مايألا ةديرجب هانرشن لاقم

 رمتؤم ةبرجتف ءادشرم ىسايسلا انخيرات ىف انل نكيل» :لاقملا كلذ ىف انلق .«ةدحتملا

 ءعابتالاب ةريدج ةقباس نوكت نأ نكمي فوسف رصعلا عقاو ىلإ تمجرت نإ نيجيرخلا

 لوقعم دمأل ةددحم ئدابم ىذ لتكت وأ رمتؤم وأ ةهبج راطإ ىف عمجت ةركف ىلإ انه ريشأ

 ءىسايسلا لكيهلاو ءىداصتقالا عضولا جلاعت ئدابم .تاونس عبس وأ رشع لقنلو

 هتفلخ ام لك مغرلا ىلع ريسعلاب سيل رمأ وهو ةيجراخلا ةسايسلاو ءةيسايسلا تايرحلاو

 صوكن ىلإ ريشت ةريخألا تاملكلاو «ةقث نادقفو نظ ءوس نم ةريخألا قاثيملا ةبرجت

 .ربوتكأ قاثيم نع بازحألا

 بلغأ هفرعي ال دق ىذلا ثيدحلا اذه راكذتسا ىلع انلمحي ىذلا ام ئراقلا لأسي دقو

 نم نرق عبر لبق كلت انتالاقم ةءارق مهل حيتأ نم رثكأ هركذي الو ,تالاقملا اذه أرقي نم

 نيذلا ضعب لعف امك هافق نم خيراتلل رظنن ال اننأ ىلع ديكأتلا وه انلمحي ىذلا ءنامزلا

 انأب دحأ نظي الأ وه اضيأ انلمحي ىذلاو .ويام تاسسؤم نيبو مهنيب بسن لك اوركنأ

 ويام تايادب ىف مهعم انفلتخا نم انفالخ نأب  نوريثكلا لواح امك - ئراقلا ماهيإ لواحن

 بازحألا ددعت وأ ءناسنإلا قوقح قاثيم وأ ءةيلاربيللا ةيطارقميدلا لوح افالخ ناك
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  نوبسحي نيذلا كئلوأ ىتح هب ىرذتسي الظ ةيددعتلا تحبصأ نأ دعب نم ةصاخب

 ملو ؛قاثيملا كلذ نومضم لوح لب ىنطولا قاثيملا لوح نكي مل انفالخ .ةنايخ «بزحتلا»

 لب ىسايسلا لزعلا لوح نكي ملو ؛ميظنتلا كلذ ىوتحم لوح لب دحاولا ميظنتلا لوح نكي

 فصتتنم ىف ةييزحلا ةيددعتلا ىلإ وعدن انذخأ نأ ميو .لزعلا كلذ دودح لوح

 طوقس لبف سانلا ىلع رشن (ملظملا قفنلاو نادوسلا) وه دوهشم باتك ىف تاينينامثلا

 امدنع لاحلا وه كلذ ناكو ءاهنأشب ةددحم ريذاحم ىلإ ريشن نحنو اهل انوعد ىريمنلا

 ىف تاينيئامثلا لوأ ىف دحاولا بزحلا ماظن ىف ةيبزحلا ةيطارقوريبلا بلاثم ددعذ انذخأ

 ىلإ ىريمنلا ىهتني نأ لبق ترشن (اهلقن مل نإ انيف ريخ ال) ءافخلا اهعم حرب تالاقم

 ةديدجلا ةيؤرلا كلتل انمدق دقو .اًعولخم ةيغاط حبصي نأ لبقو سدقملا نايغطلا ةلحرم

 ؛نامزلا نم نييضأملا نيدقعلا ىف ةيؤرلا هذه نم فقن انك اذاملو نيأ هيف انحضوأ ثيدحب

 راوحلا نوكي هدحو اذه لثمبف ؟دعب نم اهنع انطبحأ اذاملو ؟لبق نم اهب انقلعت ملو

 اذهو ؛مهفقاومل ةينالقعلا ةعجارملا ىف :جرح نم ءابلألا ىلع سيلو ءنيمألا لدجلاو :ىكذلا
 le droit de se contredire) ( «هلوف ضقن ىف ءرملا قح» :ريلدوب هيمسي ركنملل عورشم قح

 مويلاو سمألا نيب اضيأ ةيساسألا تايرحلا

 ىتلا «ةديدجلا هتيطارقميد» هدهع ةهادب ىف ماظنلا قبط فيك ىرنل دعب نم ءىجن

 هذه ةيؤر ام .«ءاهوشلا ةيبرغلا» ةيطارقميدلل لثمألا ليدبلا ىه اهنأ ضرتفا
 كلت نم ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا فقوم امو ةةيساسألا تايرحلل» ةديدجلا ةيطارقميدلا

 ىه ءةيندم مأ تناك ةيعبط ءاهنع ثدحتن ىتلا ةيساسألا تايرحلاو ؟تايرحلل ةيؤرلا

 ىتلا ةيطارقميدلل انيكم اًساسأ تحبصأو ناسنإلا قوقح قاثيم اهتيار ىلعأ ىتلا تايرحلا
 «ةهئاش ةبيرغ» اهرابتعاب «ىروثلا» اندهع ىضام ىف اهل اهضفر دعب نم نآلا اهب ىنغتن
 ريبعتلا ةيرحو ريبعتلا:ةيرحو ميظنتلا ةيرح ءهنمضتت ام نيب نم .تايرحلا كلت نمضتت

 مكح ةدايس راطإ ىف تايرحلا كلت ةسرامم ىف قحلا مث ةيكلملا ةيرحو لقنتلا ةيرحو

 اذه نأل ءويام دهع ىف «ميظنتلا ةيرح» نع ثيدحلل ةرورض كانه نأ بسحن الو ءنوناقلا

209 



 ةيرح ىلع ثيدحلا رصقن اذهلو دحاولا بزحلا أدبم لوبقب هيلع ىضقو هيف ىضق رمأ
 ئدابم نع ثيدحلا بناجب (ريبعتلا ةيرح هوجو نم هجو ىهو) ةيميداكألا ةيرحلاو ريبعتلا
 نوناقلا مكح ةدايس لثم ةيلاربيللا ةيطارقميدلل ةخسار اًداتوأ ربتعت رخآ تاسسؤمو

 الإ تاذلاب تايرحلاو ئدابملاو تاسسؤملا هذه ىلع انزيكرت امو .ةماعلا ةمدخلا ةديحو

 ركنتل ةنادإلا عقاوم نم ءويام ماظن طوقس بقع ءاهتيمهأ نع ثيدحلا ىف سانلا طارفإل
 .ةخسارلا اهتاسسؤمو ةيماسلا اهميق ىلع ناودعلاب هماهتاو ءاهل هركت ماظنلا كلذل

 رهشلا ىهأ ةويامب نونعي ىذلا ام نع حاصفإ نود نيريثك نم ةنادإلا كلت تءاج ٠
 مأ .ةدارإ الو اهل لوح ال زومر الإ رهشألا امو ؟ىروقيرقلا ميوقتلا ىف مسالا اذهب فورعملا
 وه ديري امل الاعف ناك نإو ىتح «درفلا كلذ نأ بسحن الو ؟«عولخملا ةيغاطلا» ىريمن ىه

 لجرلا نأب لوقن ىتح ممألا براجتو «مكحلا ريبادتو ءنيناوقلا رارسأب نيفراعلا ديس

 نم ىروتسدلا ماظنلا ىلع «نورمآتملا» هبحص وه مأ .رئارجلا كلت لك عناص وه هدحو
 الإ اًسفن فلكي ال هللا نأ فرمن امك مهتاردق فرعن نم مهو ؟هتروث ةدايق سلجم ءاضعأ

 لثم ءويام ماظن ىلع «نيضفتنملا» سلاجم ضعب ىف ددرتي ام عباتي ناك ىذلا نإ ءاهعسو

 دارأ نم هءارو رثدتيل راثي ناك اًسماد اعقن نأب سحي ءاهتداق تامكاحم ىف رودي ناك ىذلا

 عقوم ىف سلج نم ءالؤه نم .نلعتسي نأ هل نوهركي اًرمأ نورخآ هب ىفعُيلو ءرثدتي نأ
 ةصنم ىلإ دعص نمك امامت «ةروثلا ةدايق سلجم» ءاضعأ نم «نيرمآتملا» دض ةموكحلا

 رمألا هب بهذ لب :خيرأتلا هيوشتب طقف عنقي مل رفنلا اذه نأ اننيقي ىفو «مهدض ماهتالا

 سانلا ملظي اليكلو .ةيعامجلا اهتركاذ ءافلإو ءةمألا خم فيوجت ىلع رداق هنأب نظلا ىلإ

 ىف اياضقلا هذه نم ءالؤه فقي ناك نيأ حاضيإب ةيخيرأتلا ةوجفلا هذه معفن نأ انيأر

 اذامل دعب نم لأسن مث ؛تايلاوتملا هرامقأ لاوط ىف «مهضعب ةلاح ىفو ءلب ويام دهع علطم

 نظلا نسحن دقو ءاهلوأ ىلع اهرخآ رومألا نودريو مهمالك نوسكاعي موقلا ضعب ذخأ

 اهيلإ اوردابيو ءةيماسلا «ةيلاربيللا» ميهافملا هذه ىلإ اوقبسي مل موقلا كئلوآ نأب لوقنو
 دوقي ضارتفالا كلذ نأ الإ ؛مهفعارم ىلع اهيلإ اولمح دق مهنأل الإ ويام دهع علاطم ىف

 نمم مهيرغ لمحي ملو كلذ ىلع مهلمح ىذلا امو ؟مهلمح ىذلا نم وه رخآ لاؤس ىلإ:
 ؟«ىوياملا سجرلا» كلذ نع هسفنب ىأنلا رثآ
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 تايرحلا» عم ويام براجت ىلإ دوعن تاضارتفالاو تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإلل

 اذنه نف ل داق ام لر واهه نا وسلا ةو تقوم ايو اهدي نادر ما ةيساسألا

 ريبعتلا هنابسحب 197١ ويام رهش علطم ىف ردص ىذلا ٤ مقر ىروهمجلا رمألا لاجملا

 «رمألا» كلذ لوانت .نوناقلا ةدايس أدبملو ةيساسألا تايرحلل ماظنلا ةيؤر نع غلبألا

 ماظنلاب ةقلعتملا مئارجلاو .تايعمجلا نيوكتو :ةلودلل ىساسألا ماظنلاب ةقلعتملا مئارجلا

 ةيفئاطلاو ةينيدلا تاءامتنالا لالفتساو .ةبذاكلا تاعاشإلاو رابخألا رشنو ؛ىداصتقالا

 هلعاف بقاعي المع هجمارب وأ هفادهأ وأ ماظنلا روتسد عم ضراعتي لمع ىأ لعجت ةروصب

 دنع «عبارلا رمألا» صن بسح .ماظنلا عم ضراعتلا فقي الو .هتاكلتمم رداصتو مادعإلاب

 فادهأ نم لينلا» اضيأ لمشي لب ةينطولا ةدحولا تيتفت وأ ماظنلا ضيوقت ىلع ىعسلا

 ريبعت ىأ نوناقلا اهنيدي ىتلا مئارجلا تلمش امك« اهتريسم ةلقرع وأ ةيكارتشالا ةروثلا

 ماعلا ىأرلا ليلضت وأ ءاهتازجنم وأ ءةروثلا لامعأ نم لمع ىأ ريقحت وأ هيوشت ىلإ فدهي

 نم دحاو ىأ وأ ءارزولا سلجم وأ ةروثلا ةدايق سلجم ريقحت وأ ةناهإ وأ ةروثلا لوح

 نمألا لاجرل نوناقلا كلذ حابأ .«ةيداصتقالا ةلاحلا ةناتم ىف ةقثلا ةعزعز وأ ءامهئاضعأ

 مئارجلا هذه نم ىأ باكترا ةهبش لوح موحت صخش ىأ لاقتعا قح شيجلاو ةطرشلاو

 .مرج نم هباكتراب مهتأ ام لوح هعم قيقحتلا تارورض هيضتقت دمأ ىأل هيلع ظفحتلاو

 لجأ نم نويباقنلا لضان ىتلا قوقحلا مهأ نم دحاو ةرداصم یل هولا بهذ امك

 تاسسؤم ىف بارضإلا «عبارلا رمألا» مرح ذإ ءبارضإلا قح وهو الأ اهيلع لوصحلا

 هتلقنو ةحلسملا تاوقلا ةديرج هترشن ضيفتسم هل ثيدح ىفو .صاخلاو ماعلا عاطقلا

 ضقانتلا لاوز وه بارضإلا ميرحتل تارربملا مهأ نأ ىريمنلا حضوأ .مايألا ةديرج اهنع

 .(*)!ةطلسلاو نيلماعلا نيب

 ىفو ةبالصب فقت» ةيروثلا ةطلسلا نأ بارضإلا ميرحتل ىريمنلا حاضيإ ىف ءاج ۱۹۷٠/0/١ مايألا ةديرج (#)

 مهحلاصمل اتيمأت هوذختي نأ نكمي ءارجإ ىأ نم ىوقألا دنسلا مهل ةبسنلاب ىهو نيلماعلا عم دحاو فصو
 ضقاتتلا نأل ضوفرم رمأ راعش ىأ تحت لمعلا نع بارضإلا حالس نإف انه نمو .ةروثلا حلاصم مه ىتلا

 ةيروثلا ةطلسلا تزاحنا نأ دعب هنازيم لتخاو هتدح دقف دق لامعألا باحصأو لامعلا نيب ميدقلا

 .«نيلماعتل
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 ىلع ترزآت دق نيماحملا نم ةعامج نأب اديج نوملعي ةرتفلا كلت اوشياع نيذلا نإ

 ىه تسيل خيرأتلا اذه ليجست نم انتياغ نأ نم مغرلا ىلعو ءنوناقلا كلذ ةغايص

 ءريوزتلاب راروزالل ىعس نم ءالؤه نم كرتن الأب ىضقت ةنامألا نأ الإ ,دحأب ريهشتلا

 ىماحم ءالؤه نم .ءايحأ هدوهش لاز ام خيرأتل ريوزتلاو .هتيلوئسمو هرود نع راروزالا

 اخرؤم هسفن بصن دق هنأل ؛هقافر نود ءهيلإ ريشنو ةعامجلا هذه ردصتي ناك ريبك
 فلم» ناونع تحت ويام ماظن طوقس دعب اهرشن ىتلا تالاقملا تارشع ىف ةيوياملا ةبقحلل

 ىوري ىكل ىخيرأتلا دهجلا كلذل رفوت دق بتاكلا نأب تالاقملا ناونع ىحويو .«ويام

 نأ الإ ءاهل لوصولا كلمي وأ اهكلمي «تافلم» نم باتكلل لجسلا ىط تيوط عئاقو سانلل

 كلت ىف انينعي ىذلا .ءارتفالا نم ليلقلا ريغو لييختلا نم ريثكلاب تلفح دق تالاقملا كلت

 دض ويام ماظن رئارجل 1940 ليربإ دعب ام ىف ةنادإ نم هتنمضت ام وه تالاقلملا

 ١51١ ليربإ ىف تناك امك ,ةيطارقميدلا كلت دعت مل نأ دعب ةيطارقميدلاو «تايرحلا»

 هتالاقم هتوتحا ام وه اضيأ اهبتاك نأشب مامتهالا ىلع انلمحي ىذلاو «ءاهوش ةبيرغ»

 مهنم دحاو ىأ ركني مل هتنهم لهأ نم لاجر ىف زملو زمه نمو ءانقح نم شحف نم كلت

 .ىسيع وبأ قورافو ءهللا ضوع ركباب نيذاتسألا لثم ةرتفلا كلتل هتبسن

 نع هثيدح وه بتاكلا كلذ رمأ ضعب نع صحفلا لب حاصفإلا ىلع انضحي ىذلاو

 هتافلم وتحت مل اذهلو دراطع ىف ىكلف دصرم نم اهثادحأ بقري ناك هنأكو ««ویام» ةرتف

 ىف ىرخألا هراودأ وأ ءهتغايص ىف كراش ىذلا عبارلا ىروهمجلا رمألا نع ائيش كلت
 ماظنلل هبح طرف نم) فتكي مل «ريبكلا ىماحملا» نإف رمألا عقاو ىفو .ماظنلا كلذ ةيامح

 رود بعلي نأب هسفنل ىضر لب ماظنلا كلذ ىمحت ىتلا نيناوقلا ةغايصب («ىبالقنالا»

 ءاقل ىف ديعس دمحم ريشب ذاتسألا ءالؤه نمو ماظنلا موصخ بقعت ىف طشانلا ىطرشلا

 ةديرجل ثيدح ىف هاندروأ امم ليعامسإ نيدباع ذاتسألا وه هيدهاش دحأ ناك

 .(*)ءاوضألا»

 . ۱۹۸۸/۰۵/۲۸ ءاوضألا (*«)
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 بقري ناك ىذلا «دصارلا» كلذ نأب ؛ءليباختلا لهأ تاياورب امو ءانتافلم لوقتو

 هقرع بلحت ىتح ةطلسلا زيلاهد ىف ايرج هتنهم لهأ رثكأ نم ناك دراطع نم نادومفلا
 ضوع ركباب نأل الآ اذه هحالفا مدع ناك ام .حلفي نأ نود اهيف عقوم نع هسفنل اثحب
 ءارو تايرقف اللا عفادت هعفادتو هسامح نم مغرلا ىلع باب لك همامأ جترا دق هللا

 ءارزولا سيئر نأ رمألا عقاوو .هللا ضوع ىلع هلماحت ببس وه اذه ناك امبرتو «ةروثلا»

 نم ةيشخ امنإو ةينوناقلا هتاردقل اًراكنإ ريبكلا ىماحملا ىلع باوبألا دصي مل «ىضاقلا»

 سيئر نع كيهان ءنادوسلا مكاحم ىف بجاح ىندأف نوناقلا لهأ نع اهفرع تاسرامم
 ؛«ظفاحاب» ةيضق ىف ذيفنتلا لاومأ ةصق هاندأو لجرلا نع صيصاقألا فرعي .هئاضق

 .لكاي اميف ةهبشلا فكنتسي الو..كلمي اميف مارحلا ىقوتي ال الجر هنم برقي ىذلا اذنمف

 هجوب انمو ؛ماظنلا كلذ نم شاهتنالا وه همه ىعرم لعج رعاش بيدأ اذه لثمو
 عفاد ىذلا دهعلا كلذ ىف سيل نأكو ؛ويام ماظن نيبو هنيب لبسلا تقرفت نأ ذنم ,صخأ

 باكترا نابإ رخآ بكوك ىف شيعي ناك هنأك وأ :ةداشإلا قحتسي ام دوهشملا لوقلاب هنع

 الإ اماع رشع ةسمخ لالخ ؛ناسل هل طسبني مل «بيدألا» اذه .هتايانجل ىوياملا ماظنلا

 درن ام كلمن ال انأل ال اليوط انتمص صيرتملا قالعملا لجرلا اذه نع .ءاعدالاو بابسلاب

 كرتن نأ اضيأ اندرأ .مهدارم ةياغ اذهف :؛هفسلاب نوئفاكي ال «ءاهفسلا نأل امنإو ءهيلع هب

 موي هغلبي نأ ناكو ؛رذع سانلا نم هل نوكي ال ىك هاصقأ غلبي ىتح أطخلا ىف عتري لجرلا

 ودع» اهئارزو سيئرب ديشي ةثلاثلا ةيطارقميدلا دهع ىف موطرخلا ةفاحصل بتك نأ

 ىف مثجي ىذلا «نيملسم لا ناوخإلا» ماظنل فوفد براض حبصأ نأ موي هفلبو «بعشلا

 لوح فوطي وهو اليوط اًنامز روخبلا قرح دقف ورغ الو ؛مويلا نادوسلا لهأ رودص
 اضيأ ءلجرلاو .ةنادسلا نم ىندأ ةمهم  انلق امك  روخبلا فرحو «ىوياملا لكيهلا

 ىبأ دنع ناك فسوي ىبأ نب دمحأ نأ «ءارعشلا تاقبط» ىف زتعملا نيا ىوريو ؛سوسوم

 ,نيناجمللو انل ام» :فلد وبأ لاق .«بابلاب سوسوملا نارفيعج» :لوقي هنذآ لخدف فلد
 قلد ونا لاف وحلا نسحب فر هللاو وهوة محا لاق وقدام ألا نم ارقا

 .«نذإ لخ ديلف»
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 رمألا» دهع ىف هل انأرق انأب لوقنل اذه انباتك ىف  نذإ  هلخدن اذه «ةيرحلا قشاع»

 كلت نم ؛دهعلا كلذ لوح اًددع تالاقم «عبارلا ىروهمجلا رمألاو لوألا ىروهمجلا

 «جراخلاب نيملسملا ناوخإلا ةداق» ناونع تحت بيدألا بتك .هدنع فقوتن دحاو تالاقملا

 نايدراقلا ةديرجل ىسايسلا ررحملل ىوضم دلاخ نامثع هب ىلدأ حيرصت ىلع قلعي

 مكحل ةينادوسلا ةضراعملا ةدناسمل ايناطيرب لهأ وعدي نامثع ناكو ؛(ديوب سيسنارف)

 كلت نأ نامثع ةوعد ىفو ءىدنهلا فيرشلا  كاذنآ  جراخلاب اهدوقي ناك ىتلاو ويام

 .بيدألا لاق .ويام ماظن اهدأو ىتلا نادوسلا ىف ةيطارقميدلا ىلع نيمألا ىه ةضراعملا

 اورفو ءنادوسلا روطت اوفقوأ ىمادقلا نويسايسلا» :لاقملل لماكلا صنلا هداريإ دعب

 ويام ةروث نكلو .ةنامألا ةنايخو بعشلا ةساعتو دلبلا فلخت ببسب ةدغر ةشيع مهسفنأل

 نيصلخم نيينطو ةروث اهنكلو ةيعويش اهنأ لوقي نم بذاك .اًمامت عضولا تريغ دق

 لعفت اهنكل ىطختو ىطخت اهنإ ..ئطخت ال اهنأ لوقي نم بذاكو .مهبعشو مهدالب نوبحي

 بعشلا ءادعأ امأ ....ةيرجتلا ةثادحو اهنس رغصل كلذ لعفتو .ةريسملا لالخ كلذ

 معدلاو نوعلا نوبلطيو ءاهييسايس نوقاليو .ةيرامعتسالا نادلبلا مصاوع نيب نولقتنيف

 كلذ ناك .2*)هللا نوداحي نيذلا رافكلا ءهلاقم ةيادب ىف «بتاكلا مهامسأ ءالؤهو ««مهنم

 زحلا رثكي ىذلا بتاكلا حبصي نأ لبق «عبارلا ىروهمجلا رمألا دهع ىف  انلق امك

 ثدحت نيذلا «بعشلا ءادعأ» دئاق ىدنهلا فيرشلا ىكبت «ءاسنخ» لصفملا ئطخيو

  هرمأي ىنادوسلا بعشلا ىلع «ةفلأ» ىلإ رمألا هب ىهتني نأ لبقو ؛دلاخ نامثع مهمساب

 نوداحي» نيذلا رافكلا دالبو «رامعتسالا مصاوع» نم سولجلاو فوقولاب  اًرثنو ارعش

 .«هللا

 ال امع نوعدتري الو «لمجي ال ام نع نوفكي ال لاجر نع ثيدحلا ىف قرغتسنل انك ام
 ...تاضافتنالاب نيرجاتملاو «تاروثلاب نيديازملا نع حاصفإلا ىلع انصرحل الإ لحي
 مه ال نمع ثيدحلا كرتنو ليربإ ىف اهضيقن ىلع ةرجاتم مث «ويام» ىف ةيروثلاب ةديازم

 .ريبعتلا ةيرح ةيضقل «ةرملا هذه ءهب دوعن ..تايرحلا عوضوم ىلإ هب دوعنل ةمه الو مهل

 .۱۹۷۰/۱۱/۲۰ ةفاحصلا ميهاربإ دمحأ حالص («)
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 ربمتبس ىف ةفاحصلا ميمأت رارق وه «ةديدجلا انتيطارقميد» هتعنص ام لوأ ناك اذه ىف

 لمعلا قاثيم» هامسأ ام سانلا ىلع ىريمنلا نلعأ رهشلا كلذ نم رشع عبارلا ىقف . 9٠

 ءاشنإ هعبت ىذلاو ؛ماعلا عاطقلل ةفاحصلا ةيكلم ةلولياو ميمأتلا رارق بقع «ىفحصلا

 ةفاحصلا ىريمنلا ملظي ملو (*!رشنلاو ةفاحصلل ةماعلا تاسسؤملا» مساب تفرع ةسسؤم

 ميف نم» ةليوطلا اهتريسم ربع هتققح ام نع ثدحت لب كلذ هنالعإ ىف ةينادوسلا

 ىف تايبلسلاو روصقلا بناوج ضعب نم مغرلا» ىلع هنأب افدرم «ةينطو فقاومو ءةيلاضن

 فورظ ىف تحفاكو ةريثك تازجنم تققح اهنأ الإ قباسلا اهدهع ىف ةينادوسلا فحصلا

 نم فدهلاف .«لالقتسالاو ةيرحلا قيقحت ىف اًيسيئر اًرود اهتلمج ىف تبعلو ....ةقاش

 ميظنتلل اهتيكلم لقن وه امنإو ةفاحصلا ةبوقع وه سيل  هلوق بسح  ميمأتلا ءارو
 .هئاشنإ دنع درفلا ىسايسلا

 نييفحصلا نم دييأتلا تيقل ميمأتلا تاوطخ» نأ ىلإ ىريمنلا راشأ باطخلا كلذ نم

 انأل اًبناج ءارقلا «ديبأت» انكرت نإف .عئاقولا هتتبثأ ميعز وهو «فحصلا باحصأو ءارقلاو
 «دييأت» اًبناج انكرت نأو ؛ءارقلا ةرهمج ىأر هب نيبتن ماعلا ىأرلل ارح اعالطتسا رجن مل

 الإ فرعن ال انأ الإ ءءايشألا عئابط عم ضراعتي ضارتفالا كلذ لثم نأل فحصلا باحصأ

 دعب ماظنلا دض مهمالقأ اورهشأ نيذلا كئلوأ نيب نم ةصاخب :نييفحصلا نم ةلق

 مالقألا كلت تذخأ ضيقنلا ىلع «ةممؤملا» ةفاحصلا كلت ىف ةباتكلا تفكنتسا .هطوقس

 :ةرشع تسلا ويام ماظن ىنس لاوط ويام بكر «بكرلا ودحتل ىريمنلا ءادنل بيجتست

 نييفحصلا ءالؤه مالفأب دقن نم سانلا أرقي ناك ام رثكأ نإ انلق نإ - نذإ  ّىطخنأ

 كئلوأ نم اونيبيوأ :5ةيانجلا كلت ةعيبط ام اوحضوي نأ نود ؛ةفاحصلا ىلع ويام ةيانجل

 طيفلك مهفت ال ةبلج نوكي نأ ودعي الو :51586 ١9719 ةيرعذلا تاونسلا كلت ىف ةانجلا

 .بذكلا ىف ةبعش نكي مل نإ ءاطقلا

 :ةذتاسألا هتيوصع تمصو حلاص دمحم بوجحم ذاتسألا هتسائكر ىلوت سلجم ةسسؤملا كلت ةرادإل ريتخا (*)

 نامثع ميركلا دبع ءةدوج نامثع دمحم خيشلا كه «لاولام انوب .دمحأ دمحم لامج .كرابملا ىسوم

 .ميهاربإ دمحأ ةمطاف ةديسلاو .ىدهملا
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 ىمسعت لصف مأ ىنطو بجاو :ريهطتلا

 اهلهأ ضعب هامسأ ملظ نم ةماعلا ةمدخلا باصأ ام نع ثيدحلا ىلإ دعب نم ءىجن

 نم غرفأ امك امامت هنومضم نم غرفأ ديدج ريبعت ىفسعتلا لصفلاو «ىفسعتلا لصفلاب»

 ةيندملا ةمدخلا باصأ ىذلا نأ رمألا ةقيقح «ىنطو بجاو ريهطتلا» راعش لبق نم هاوتحم

 .(*)ربوتكأ راوشم لمكتل الإ ويام تءاج امف ءربوتكأ ىف عقو امل ادادتما الإ نكي مل ويام ىف

 اعيمج اهرادصإب ماق ىتلاو ءةماعلا ةمدخلا ريهطت تاءارجإب ويام تأدب ءربوتكأ لاحكو

 «ريهطت» ةروثلا ةدايق سلجم نم رارقلا اهيف ءاج سمخ تالاح ىف الإ ءارزولا سلجم

 أجلي مل ةريخألا ةلاحلا ىفو .ةيلحملا ةموكحلاو ةعماجلاو سيلوبلاو شيجلاو ءاضقلا

 دق (ركباب هللا فلخ) لوئسملا ريزولا نأل الإ هسفنب رارقلا رادصا ىلإ ةروثلا ةدايق سلجم

 ىذلا هسفن فقوملا وه اذهو شاعملا ىلإ هللادبع نسح ىلع هترازو ليكو ليحي نأ ىبأ

 ىف امأ .19714 ربوتكأ ىف هسفن ليكولا عم ليعامسإ نيدباع ةيلحملا ةموكحلا ريزو هذختا

 ةيصوت ىلع ءانب ىلوألا ريهطتلا تارارق ةروثلا ةدايق سلجم ردصأ دقف ةعماجلا ةلاح

 ضوع ركباب ديسلا ةيصوت ىلع ءانب ءاضقلا ىف ريهطتلا تارارق تمت امك ةعماجلا ةرادإ

 ءافعإلا تارارق تلمشو .ءاضقلل اًمسيئر بيطلا نامثع ىضاقلا رايتخاب ىصوأ ىذلاو هللا

 مهبلغأ بعوتسا نيرشعلا اوزواجتي مل شيجلا ىف نييدايقلا نم اددع ةحلسملا تاوقلا ىف

 نامثع لثم ةيسامولبد بصانم وأ ىسوم جاحلا رمع لثم ةيرازو عقاوم ىف دعب اميف

 ديعأ امك بيبحلا فيرشلا دمحأو ءرودنغ لمزمو ءدادش ريشبلا دمحأو :نامثع نيسح

 ةئيه سيئرل لوأ اًبئان حبصأ ىذلا دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا لثم مهنم رخآ عب شيجلل

 ءافعإ ءالؤه ءافعإ قبس دقو .سيئرلل لوأ اًبئان مث ةيلخادلل اًريزو حبصي نأ لبق ناكرألا
 ديلا اهتم مدحت كلا ةيركسملا ةكرشلا ىف لففلاب تاييشلا ةلوح«ةماح. زودحم ددع

 انريهامج ريمض ىف ةقيمع براجت تبسرت دقل» :هتمدقم نم ةعبارلا ةرقفلا ىف ىوياملا قاثيملا لوقي (*)
 ةروث تءاج كلذل .ةيساسألا اهبساكم ةيفصت ةلواحمو ربيوتكأ ةروث ىلع ساكتنالا ةيلمع دهشت ىهو ةيروثلا

 اهتردقو اهجمانربو ةطلسلا نيوكت ةيحان نم قمعأ ىروث حوضوب زيمتت ىهو براجتلا كلت ىلإ ةدنتسملا ويام
 .«اهل الامكتساو ربوتكأ ةروثل ادادتما حبصت اذهب ىهف رامعتسالاو ةيعجرلا ىوقلا تارماؤم لكل عدرلا ىلع
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 كلمأ اذه لكل .ىفرش نومأم خألا مهنم ركذن هقافرو ىريمنلاب هئاقل ىف ىدهملا قداصلا

 ةروثلا ةدايق سلجم اهردصأ ىتلا ةماعلا ةمدخلا نم ءافعإلا تارارق ناب افداص لوقلا

 اهمكحت تناك ىتلا ةديحولا تارارقلا ىه تناك (ىلحملا مكحلاو سيلوبلاو شيجلا) هدرفمب

 ةفرعمل ناك اميرلو ءىجولويديأ وأ ىتاذ رابتعا ىأ نود ماظنلا ةيامحب قلعتت تارابتعا

 . اذه ىف رثأ ضعبلا مهضعبل طابضلا

 سلجم نم تردص ىتلا ءافعإلا تارارق ضعب ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه اذه نكي مل

 ءاسؤر نيب باسح ةيفصت نع اريبعت تناك تارارقلا كلت نم اضع نأل ؛ءارزولا

 ةينهم ةريغ وأ ءمهتارازو لخاد ىف ةيوياملل «ةيروث ةيلخ» مهسفنأ نم اولعج نيسوءرمو

 .رخآ ضعب دض نيلماعلا ضعب بناج نم ةيروثلاب ةيزاهتنا ةديازم وأ ءةنهملا ىف ءالمز نيب

 ةامحو «ويام ةروث» دونجو «ربوتكأ ةروث» دامع مه «نييوبخنلا» «نيلماعلا» ءالؤه لك

 ىف «ىنطو بجاو» ريهطتلاف ؛ةثالثلا تالاحلا ىف تاراعشلا لدبت عم «ليربإ ةضافتنا»

 ةلاحلا ىف «ةروثلا قيوعت» هسفن هل لوست نم لكل قافو ءازج ريهطتلاو :ىلوألا ةلاحلا

 نولوصفملا» ككلوأ ناك نإو ىتح ىفسعت لصف ريهطتلاف ةثلاثلا ةلاحلا ىف امأ ءةيناثلا

 تاديازملا نكت ملو .مهسفنأ ةاعدلا ناسل ىلع سمألاب «ةروثلا وقوعم» مه «اًيفسعت

 تايادب ذنم نيمكاحلا دنع ةرادإلا ريوثتل ىرظنلا روصتلا بايغل كلت باسحلا تايفصتو

 ةيؤرلا كلت نع ريبعت حضوأ لعلو .ةيؤرلا كلت حوضو نم مغرلا ىلع تعقو امنإو ةروثلا

 (1519/7/5١؟) ماعلا ىأرلا ةديرجل ةسائرلا نوئش ريزو .ءىسيع وبأ قوراف خألا ثيدح وه

 ةيندملا ةمدخلا ىف امأ سيلوبلاو شيجلا ىف ةساسحلا ةزهجألا الإ لطي مل ريهطتلا نأب

 :ةيلاتلا سسألا ىلع متتس ريهطتلا ةيلمع نإف

 . ادساف صخشلا ناك اذإ ©

 .ةءافكلا ميدع ناك اذإ ©

 .اهتريسم ةلقرع ىلع لمعلا وأ ةروثلا دض فوقولاب فرع اذإ ©

 .اهلاجرو بازحألا دي ىف ةعيط ةادأ هخيرأت ىف صخشلا ناك اذإ ©
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 كلذ ذنم روطتي ملو» زيلجنإلا هانب دق نهارلا ةلودلا زاهج نأب لوقلل قوراف ىضمو

 ةمدخل هبيترت ديعنسو .هرهظ بهلي اطوس نوكي نأ نم الدب بعشلل اًمداخ نوكيل نيحلا

 ىف اهلاخدإب اًقالطإ حمست نلو ةيصخشلا داقحألا نع نيديعب اذه ىف نوكتسو سانلا
 ةيلكش ةلأسم سيلف داسفلا امأ .ةديدش ةبالصب اهدض فقنسف اهانفشتكا اذإو ءريهطتلا

 اذهل اندوقي امنإو دحأ نم ىفشتن نل اضيأ اذه ىفو ....ىرهوج ءىش هنإ  انرظن ىف

 .«هةقوقحب درو بعشلا اذهل راضتنالا

 هب لاق امم نوكي ام دعبأ  هتالاح ضعب ىف ناك ةيندملا ةمدخلا ىف عقو ىذلا نإ

 اهيف عقو ىتلا ةيميداكألا تاسسؤملاو ةيموكحلا حلاصملا رثكأ تناكو .ىسيع وبأ ذاتسألا

 ,.مهريغ نم «ةيويام» رثكأ اهيف ةماعلا ةمدخلا لاجر ناك ىتلا كلت ىه شحاف نبغ

 امأ نيزيمتملا ةماعلا ةمدخلا لاجر نم نوريثك حار ءالؤهل ءاجوهلا تاديازملا ببسبو

 روتكدلاو ىبنلا دبع نامثع دمحم روتكدلا ركذن ءالؤه نمو .ةيزاهتنالل وأ ةريغلل ةيحض

 ىكزو بيسح ىلع روصنمو بيطلا هللا دبع ةذتاسألاو ءةحصلا ةرازو ىف شكشك نسح

 ءةيناويحلا ةورثلا ةرازو ىف رشعب ىفطصم روتكدلاو ؛موطرخلا ةعماج ىف ىفطصم

 ةرازو ىف دمحأ دمحم لامجو ديبع لضفو ىركبلا ريشبو ىرضحلا نامثع ءارفسلاو

 :ةيجراخلا

 هيلإ دوقي نأ نكمي ام حاضيإل نييسامولبدلا ءالؤه دنع ةريصق ةفقو ءرملا فقي دقو
 عابطنالا هيلإ ىدؤي ام وأ شحاف نبغ نم «ةيروثلا ةيزاهتنالا» ىرحلاب وأ ىلوفطلا رسايتلا

 نوقكدلا الغنم ىمر هتف رارتقلا معتم ىلع شرشف نم نارسقلا ءانص ضع دنع نقاذلا

 ريفسلا لزنم ءارشل تاهينجلا نم فالآ رشع ةعضب ديدبت ىه ةفيخس ةمهتب ءىرضحلا
 .نييالم ةعضب مويلا هتميق غلبت ىذلا اشاب ركاش رصق وه هيلإ راشملا لزنملاو :ةرهاقلاب
 ىف ريفسلا لزنمل ديجاجسلا ضعب عايتبا ىه فخسأ ةمهتب ديبع لضف ريفسلا ىمر امك

 :ةضيراخلا ةرازو ىفاام هم ننال نقيب نم, ناتمهتلا تءاح دقو ءاهش كوي راسب ةدج
 تايانج نع نيثدحتملا بلق ىف اًفقاو 1980 ليربإ بقع سانلا هدهش نم ءالؤه نمو
  نيلجرلا نع انعافد اًريثك دفي مل كلذ ةراثإلا وج ىفو .ةماعلا ةمدخلا ىلع «ويام»
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 نم امهذاقنا ىف - ديبع لضف نع تيمتسملا نامثع بوجحم خألا عافد ةصاخ ةروصبو

 ىف ريهطتلا تارارق نأ فيك نيبن نأ الإ عئاقولا هذه داريإب ديرن الو .ريهطتلا ةلصقم

 ءارآ نيابت ليلدب ىبزح فقومل ةجيتن وأ «ىجولويديأ هجوتل اًساكعنا اهلك نكت مل ويام

 ضعبل لعافلا رودلا نع اضيأ نيبن نأ ديرن امك ءريهطتلا مهب قحل نيذلا لوح ءارزولا

 ةيلوثسملا نع انم دحاو ىأ اذه ىفعي نأ نود هذه ريهطتلا تارارق ذاختا ىف نييباقنلا

 .ةيلوئسملا ىعامج سلجم هذختا رارق نع

 تاعابطنالا امأ وه هثعبم ناك ريثك ملظ ةيادبلا ذنم اهباش  نذإ  «ريهطتلا» تارارق

 ةمدخلا .نايحألا ضعب ىف فاطلتسالا مدع وأ ءةينهملا تاباسحلا ةيفصت وأ ءةيتاذلا

 اهنأ الإ ريوثتلل ةعزانلا ةلودلا رييفتلا ديب هيلإ هجتت نأ بجي ماع قفرم لوأ ىه ةماعلا

 ليبس ىفو .ديدجلا اهجهنم ىلع هلاجر ةيبرتو ءهئادأ نيسحتو ءهتءافك حالصإل اذه لعفت

 لمحت ىلع ةردق هيف مسوتت ال نم ةدايقلا عقاوم نم تصقفأ نإ اهيلع بيرثت الف اذه

 ةديح أدبمب نيدت ىتلا ةيلاربيللا ةمظنألا لظ ىف ىتح .ءالؤه ةحازإ نأل ةديدجلا ماهملا

 هرخن ىذلا بشخلاب ةجنرفلا مهيمسي ءالؤه ضعب ءركنتسم ريغ رمأ ءةماعلا ةمدخلا

 فادهأل رييفتلا ةاعد نيب ةكرتشملا ةيؤرلا ةبيغ ىف نكلو . (16307000) سوسلا

 ىف  ىصخشلا جازملا امير لب ءىجولويديألا زايحنالا وأ ىتاذلا عابطنالا حبصي «ريهطتلا»

 لكل ةصرفلا ةيبابضلا هذه حيتت امك ءرارقلا ذاختا ىلع بلاغلا عباطلا وه  نايحألا ضعب

 .صرفلا ىزاهن نم ركعلا ءاملا ىف دايطصالا ديري نم

 ام لوأ ىعسي ىرذجلا رييغتلل عزني ديدج ىسايس ماظن ىأ نأب لوقلا ةحص عمو

 ىذلا لاؤسلا نأ الإ :هتاسايس ذفنتو هنيعت ةنمتؤمو ةرداق ةيندم ةمدخ هل نوكت نأل ىعسي

 له ؟ىلوألا ويام ماظن لظ ىف اذه رييغتلا ىطخ عقو ددحي ىذلا اذ نم ءوه هسفن حرطي

 ؟نويندملا مأ ؟«ةيندملا» ةمدخلا نوئشب ركسعلا رصب ىدم امف .كلذ ناك نإو ؟نويركسعلا

 نويبورعلا مآ ةنويعويشلا مهأ ؛نييندملا ءالؤه نيب نم نمم كلذك رمألا ناك نإو
 دجو كلت ةكرتشملا ةيؤرلا نادقف ءازإ ؟نويتامجاربلا نويحالصإلا مأ ؟نويرصانلا

 ءاملا ىف دايطصالا ؛ةدوشنملا مهتلاض ةماعلا ةمدخلا لاجر نم صرفلا وزهتنمو نوديازملا
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 نأ «ىروثلا» ماظنلا ىخوتي ناك ىتلا موطرخلا ةعماج ىف هتمقرمألا اذه غلبو .ركعلا

 نونيعي :هل ىركفلا ومنيدلا ءاهلاجر نم «نويكارتشالا» نوكي نأ ىرحلاب وأ «ىه نوكت

 ءانب ىفو «ةيروثلا» هنيناوق ةغايص ةداعإ ىفو «ةيكارتشالا» هفادهأ ةجمرب ىف ماظنلا

 .ةديدجلا هاؤر قفو ةيرادإلا هتزهجأ

 ةيميداكألا ةيرحلاو ةعماجلا

 ةيرحلا نع ثيدح نود أدبي ال لب  ةعماجلا ىف ريهطتلا نع ثيدحلا لمتكي ال

 نأ تداك لب ويام ماظن طوقس بقع ريزغ دادم هلوح لاس عوضوم اذهو ؛ةيميداكألا

 اًرود (هتقبس ىتلا ةمظنألا نع ويام ماظن اهثرو ىتلا ةديحولا ةعماجلا ىهف) موطرخلا

 مهرثكأو مهسعتأ اهنم ءاج امك هئارزو زيمأ نم ضعب ءاج اهنمف ءماظنلا خيرأت لاوط امهم

 ىحرلا بطق مه «تاراهملاو تاربخلل عدوتسم ربكأ اهرابتعاب ءةعماجلا لاجر لظو .اقافن

 نأ الإ :تاوياملا دادتماو سرادملا فالتخا ىلع ةفلتخملا ةيركفلا ماظنلا طشانم ىف

 .اضيأ دوهعلا دادتما ىلعو «ماظنلل ةضهانملا ةرؤب ىه تناك اًضيأ ةعماجلا

 ربع «نوملسملا ناوخإلا» مه ةضراعملا هذهل كرحملا ومنيدلا ناك دهعلا ةيادب ىفو

 :اولازامو ءاوناك «نوملسملا ناوخإلا»و ءهيف ريبك دوجو مهراصنأل ناك ىذلا بالطلا داحتا

 ةرطيسلا نم مهنكميو اًمود ةوقلا مهبسكي ىذلا نأ الإ بالطلا ةرهمج نيب ةيلقأ نولتمي

 بهذتف «بهاذملا نيرخآلا عزوتت نيح ىف مهكسامتو مهتدحوو مهطابضنا وه داحتالا ىلع

 ىبسنلا ليثمتلا ماظن ىلإ ةدوعلا كاذموي ةعماجلا ةرادإ تأترا كلذ ءازإو .ىدس مهحير

 ةرطيس  ةرورضلاب  هعم ىهتنتس امم ةيبالطلا ةيسايسلا ىوقلا لكل ليثمتلا حيتي ىذلا

  ةنجل نم اًيلاط رشع ةعبس ةلاقتسا فقوملا كلذ ىلع ناعأ دقو «نيملسملا ناوخإلا»

 ناوخإلا» هعبتأ ىذلا جهنلا اضيأ هيلع ناعأ .ناوخإلل نيرصانملا ريغ نم داحتالا

 هب لفحت تناك ىذلا ءیذبلا ىصخشلا بابسلا كلذ لاثمو ماظنلا ةضراعم ىف «نوملسملا

 مهتذتاسأ ضعب دض اًضيأ امنإو ماظنلا ىسايس دض طقف سيل ءةيطئاحلا مهتفاحص
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 ىسايسلا طاشنلا ةسراممب نيرخآلا بالطلا ىلع مهبيغشت وأ ؛ماظنلا عم نيفطاعتملا

 .ليصحتلاو نسودلا نكامأ نم ةيرقلابو ةساودلا تاغاس لالخ

 ىف مهعومج اودشح اذلو ماظنلل نيضهانملا بالطلل ةرادإلا رارق قوري الأ ىهدبلا نم

 ادرفم اهل ىدصت داحتالا لح هومسأ ام دض ةرهاظت ىف ١97١ رياني ٠١ سيمخلا راهن

 ىعاود هبالطل نيبيل (تيخب ىلع دمحم رفعج روتكدلا) بالطلا نوئش ىلع فرشملا

 يرض هوعسوأو فرشملا ذاتسألاب اوطاحأ نأ الإ «ناوخإلا» نم ناك امف .هتارربمو رارقلا

 نايب ىف ءاج .ةعانشلاو ةيشحولاب نامثع رمع روسيفوربلا ةعماجلا ريدم هفصو بولسأب

 امهم ىنادوسلا عمتجملا نم عاطق ىأ ىف هثودح روصت نكمي ال» بولسألا كلذ نأ ريدملا

 تعمجا ىذلا عشبلا ىباهرإلا ثداحلا اذه باكترا نأ ...هردق طحناو هسفن هيلع تناه

 هيربدم درج دق هناجهتساو هراكتتسا ىلع ةبلطو ةذتاسأو ءادمع ءةيعماجلا ةرسألا

 هذه مهيلع هيفضت امو نييعماجلا بالطلا ةفصب عتمتلا ىف قح ىأ نم هنع نيلوئسملاو

 .«زايتماو ةيرح نم ةفصلا

 ةرادإ هتردصأ ىذلا رارقلاب ىهتني نأ  هتعاشب عم  ثدحلا كلذل نكمملا نم ناك

 ىتح ةساردلا نع مهنم نينثا فاقيإو بالطلا «ناوخإلا» ةداق نم ةعست لصفب ةعماجلا

 ناك .ىبالطلا كرحتلل ىرخأ داعبأ نع فشك دق دعب اميف ثدح ىذلا نأ الإ ماعلا ةياهن

 مظن (رياني ٠١ ةعمجلا) ىلاتلا مويلا ءاسم ىفف عسوأ ةلمحل ةيادب ءادتعالا كلذ

 .ىمالسإلا ركفلا ةيعمجب هومسأ ام اهل تعد ةيسايس ةودن داحتالا راد ىف «ناوخإلا»

 رفعج ةوعد نم بالطلا اهفشتسا ةصخرل اًئيس ًالالغتسا اهسفن ةودنلا هذه مايق ناكو

 دق موعزملا ىركفلا ءاقللا كلذ نأ الإ .(*ةعماجلاب ةيركف تايدتنم ءاشنإب مهل تيخب

 :ةعماجلا جراخ ماظنلا ىضراعم نم رفن اهيف كراش ىرهأ ةيسايس ةرهاظت ىلإ ىهتنا
 دعاصتلا اذه ىدأ دقو .داحلإلاو رفكلاب مهيضراعم نوفصي اهلالخ «نا وخإلا» عفدناو

 ركفلا ةيعمجو ءىمالسإلا ركفلا ةيعمج لثم ةيركف تايعمج مايق ىداعت ال نإف ءهبالطل فرشملا نايب بسح (#*)
 رظحت تناك نإو :نيرظانتملا نيب ىعوضوملا ىملعلا راوحلا اهيف رودي ىكارتشالا ركفلا ةيعمجو :ىسكراملا

 .ماظنلل ىئادعلا ىسايسلا طاشنلا
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 امك :ةساردلا نم نيرخآ بالط ةعبس لصف ىلإ ةعماجلا لخاد ماظنلل ضراعملا طاشنلاب

 ىبأ ناديمب ىلاتلا مويلا ةيشع ىفف .ماظنلل ةرصانملا تارهاظتلا ربكأ نم ةدحاو رجف

 ةباين اثدحتم نمحرلا دبع جاحلا ذاتسألا ىلإ عمتسيل ريبك دشح عمجت موطرخلاب ريزنج
 ديسلاو ىئاسنلا داحتالا نع ميهاربإ دمحأ ةمطاف ةديسلاو تاباقنلل ماعلا سلجملا نع

 ةباين دمحأ رقابلا دمحم ءاوللاو ءارزولاو ةروثلا ةدايق ىسلجم نع ةباين هللا ضوع ركباب

 نم هباشو حقوت نم هطلاخ امم مغرلا ىلع ءثدحلا اذه نأ ديب .ةحلسملا تاوقلا نع

 سيل امك نييعويشلا ةاداعم ىلع رطف ىسايس ميظنت نم برغتسملا رمألاب نكي مل ,حبق

 أدب .ديلقت لك اوفاج نيذلا بالطلا دض ءارجإ نم ذختا اميف جرح نم ماظنلا ىلع
 تانحاشم ىلإ هئادعأو ماظنلا ءارصن نيب ةداح ةموصخ نم عارصلا لقتنا امدنع جرحلا

 ايوسأم اًعباط جرحلا ذخأ مث .هسفن ماظنلا رصانت ىتلا ذاخفألاو نوطبلا نيب ةرمدم

 لوقي نمو «ملعلا» ةعلق ىلإ «ةيصخشلا» تاباسحلا ةيفصت «سوريف» لاقتنا هبحص امدنع

 .رارقلا ذاختا ىف ةيطمنو ءليلحتلا ىف ةيجهنمو :ماكحألا ىف ةيعوضوم لوقي «ملع»

 نع ربع دقو ماظنلا كلذل لوألا مويلا ذنم اًحيرص اًرايحن ماظنلل ةعماجلا زايحنا ناك

 ناوخإلا «رمآت» هيف نادأ ىذلا ةعماجلا ريدم باطخ سبللا لبقت ال ةروصب زايحنالا كلذ

 ىلإ» ةذتاسألاو بالطلاب ةعماجلا ريدم داع باطخلا كلذ ىف .«ويام ةروث» دض نيملسملا

 ةثمم موطرخلا ةعماج تناكو بعشلا ةروث ترجفت امدنع» ويام نم نيرشعلاو سماخلا
 .ذئنيح ةعماجلا ةرادإ تأر دقلو .اهفوفص ةمدقم ىف اهبالطو اهتذتاسأ تاميظنت ىف

 نود مهتاميظنتو بالطلا تاّئف لكل حسفت نأ «ةروثلا ةدايق اهدناستو كلذ ىف اهديؤت

 ةوعدل ةصلخملا ةرحلا ةباجتسالل لاجم بحرأ كلذ مهل حيتيل تايرحلا لك دييقت وأ زييمت
 .(*)ةيعاو ةيروث ةعيلط ةعماجلا بالط نابسحب عادبإلاو قلخلاو ءانبلا ىف ةروشلا
 ىف فقت لب بسحف «ةروثلا» ديؤت مل ةذتاسألا تاميظنتف .هتاذ نع ربعي باطخلاو

 «ةيميداكأ ةيرح» ريفوت ىلإ فدهي ال بالطلل ةيرحلا لاجم حاسفإو «اهفوفص ةمدقم»
 : قلع او.ءانبلا نه رولا ةزهدل ةباحتسالا دودح ىف ةورخ لر ةقلظطم

 )«#( مايألا ١” رياني 1917١.
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 ةعماجلا ريدمل ىناثلا باطخلا ىف اًحوضو رثكأ ناك زايحنالا اذه نع ريبعتلا نأ ىلع

 ريدم نلعأ باطخلا كلذ ىف .ةسسؤملا كلت ىف «ةيميلعتلا ةروثلا ريجفت» هيف نلعأ ىذلا

 ىف ةلثمم ١197١( سرام ىأ) ىضاملا سرام ذنم» :موطرخلا ةعماج تلظ فيك ةعماجلا

 ةزهجأ ةسارد ىف ةرمتسمو ةبئاد ةروصب لمعت اهتذتاسأو اهترادإو اهناجلو اهسلجم

 اهيف للخلا بناوج ةجلاعم ضرغب ةقمعتم ةيعوضوم ةسارد ةيفارشإلاو ةيرادإلا ةعماجلا

 نوكيو ركفلاو ثحبلا ةيرح هدوست ميلس ىملع عمتجم ةماقإ ققحي عضو ىلإ لصوتلاو

 اذه دنع باطخلا فقو ولو .«اًريخأو ًالوأ ملعلا ةلاسرل ءاّبالطو ةذتاسأ ءهيلإ نيمتنملا ءالو

 ىتلا كلت لثم «ةيلاربيللا» ةيميداكألا تايرحلل ةوعد  قحلا مياو هذه نإ انلقل عقوملا

 ىغبني» :لوقي ىضم ةعماجلا ريدم نأ الإ .1586 ليربإ ذنم اهب نوجهلي نويعماجلا ذخأ

 اهتلمأ امنإ ةيرورضلا تارييغتلا نم هيلإ لصوتلا مت ام نأ ةعطاق ةروصب دكؤن نأ

 عمتجملا ةايح ىلع تأرط ىتلا ةيساسألا تارييغتلا اهيلإ تعدو ءةيوبرتو ةيملع تارابتعا

 فلختلا قيرط بعشلا ضفر موي ويام نم نيرشعلاو سماخلا ةحيبص ىف ىنادوسلا

 اًيعبط ناكف ءدلبلا اذه ىف:ةايحلا بناوج لك ىروثلا رييغتلا اذه لوانت دقو .ةيلاربيللاو

 ةعانص ىف ىباجيإلا اهرودل مدقتلا لقعمو ةيركفلا ةدايقلا ةعلق ىهو ةعماجلا ًايهت نأ

 ةادأ ىه امنإو هتاذ ىف اًبوغرم افده تسيل ةيميداكألا ةيرحلاف نذإ (*!«ثيدحلا عمتجملا

 امم «ةيئاربيللاو فلختلا قيرط» ضفر اهنمو «ةروثلا فادهأ» ةمدخل ةعماجلا اهب لسوتت
 ىذلا ىلاريللا اهموهفمب ءركفلا ةيرح نم لعجيو .فلختلل افيدر ««ةيلاربيللا» نم لعجي
 .عوضوم تاذ ريغ ةيضق ء١۱۹۸ ليربإ ذنم سانلا هب ثدحتي نخأ

 اذه ملظأ امو ء«هدحو ةعماجلا ريدم ركف الإ سكعي ال ىأرلا اذه نأب لئاق لوقي دق

 ردو ج ةذتاتسألا ميظنت لنت مق ويا اد نقم هنا عئاشولا وقتا لرل لوقا
 وه ددحم ىجولويديأ قلطنم نم مهضعب «ةروثلا» مساب ثيدحلاب ةذتاسألا نم ضعب

 ناعأ دقو ؛نييسكراملا ىلع ةيروثلاب ديزتلا قلطنم نم رخآلا ضعبلاو ءىسكراملا قلطنملا

 .5١1ال١ ويام ۱١ مايألا (#)
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 اهسأرت ىتلاو ةعماجلا رمأ ىف رظنلاب ةفلكملا ةيرازولا ةنجللا هجوت فقوملا اذه ىلع

 وهو ةعماجلا نوناق عورشم دادعإب ةنجللا كلت تماق .ةحصلا ريزو هردس سيروم روتكدلا
 ةداملا تصن دقو (1570 ةنسل ١ مقر نوناق) ويام ءارزو سلجم هردصي لماكتم نوناق لوأ

 ةيكارتشالا» وحن عمتجملا تاعلطت قيقحت وه ةعماجلا رود نأ ىلع نوناقلا نم ىلوألا

 ىجولويديألا هجوتلا ناكو .(«ةيملعلا ةيكارتشالل» ةكبرملا ةراشإلا كلتل دوع انلو) «ةيملعلا

 ميهاربإ دمحأ ىضترم ديسلل ثيدح ىفف ءضومغ الو هيف سبل ال اهجوت ةيرازولا ةنجلل
 رياني نم عبارلا ىف موطرخلا ةعماج بالط داحتا رادب تميقأ ةودن ىف ةنجللا كلت وضع

 ريياعملل اقفو مت دق ةعماجلا ىف ريخألا ريهطتلا» نأب ىضترم ديسلا ركذ 1617:
 عم ىشمتت ىتح اهجهانمو ةعماجلا نوناق ليدعتل لخدتتس ةروثلا ةموكح نإو ...ةيروثلا
 .(*!ءىكارتشالا ماظنلا

 مه نم نيبو «نيرئاثلا» ةعومجم نيب فالخلا ةدح نم داز لماع نم كانه ناك نإو
 رابك نم اددع تلمش ىتلا ريهطتلا تاءارجإ وه امنإف .ةذتاسألا نم «ةيروث» ىندأ

 روسيفوربلا لثم اهنم بارتقالا ىتح وأ ةسايسلا ىف سامفنالا مهنع فرعي مل ةذتاسألا

 ديرف روتكدلاو ىفطصم ىكز روتكدلاو بيطلا هللا دبع روسيفوربلاو بيسح ىلع روصنم

 ةذتاسألا ىأر عم قفتي ريهطتلا لوح ىأر اضيأ بالطلا نم ماظنلا ءارصنل ناكو .ىنابتع
 ةكرعملا نأ ءاج ۱۹۹۹/۱۲/۲١ ىف ةيطارقميدلا ةهبجلا اهتردصأ ةركذم ىفف «نييروثلا»

 هذه ىف اًيعافد اكلسم كلسي ىذلا نيميلاو ةروثلا ىوق نيب ةيسايس ةكرعم اهساسأ ىف
 اًمحل اوطبترا نيذلا نم مهنأ ؟مهريهطت مت نيذلا ءالؤه سانلا نم عون ىأف» ...ةرتفلا

 ىف :ةيطارقميدلاو بعشلل ةيداعملا تاركذملا لك اوضمأ نيذلا مه :ميدقلا ماظنلاب اًمدو

 ىف ؛ملعلا رود نم نييطارقميدلا ةذتاسألا درط ضئارع ىف «ىعويشلا بزحلا لح ةكرعم

 .«ةيروتسلا ةينطقلاو

 حلاص ىضاقلا ءةعماجلا سلجم سيئر ىلإ ءءدب ىذ ئداب ريهطتلا تارارف تلمح

 سيروم روتكدلا ةيرازولا ةنجللا سيئر هباج لب .هيلإ بسنت نأ ىبأف اهرارقإل نسح

 191١. رياني 5 تبسلا مايألا (٭)
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 بيسح ىلع روصنم مسا دوجو نم كلذ ىلع لدأ سيلو ءاهيف نئاب ملظلا نأب لوقلاب

 روصنم ىبح ىدلا ام» :«ىضاقلا» حالص لءاستو .ةمئاقلا سأر نلع (بطلا ةيلك ديمع)

 رارقلا ردص أذهل .«5شاعملا ىلع لاحب ىنح ماظنلا ىلع وأ ةروثلا ىلع بيسح لق

 ىريمنلا ردص ضعبلا رغوأ نأ دعب نم ةروثلا ةدايق سلجم نم ةذتاسألا كئلوأ ءافعإب

 رمأ ةذتاسألا سلجم لوادت امدنع ىريمنلا قح ىف ةئيس ةلاق ىنابتع نع تيور دقو

 .ويام دهع ةيادب ىف ةيرخفلا هاروتكدلا ةجرد هحنم

 لوقت ؟فلختلل اميذو ةيلاربيللا تحيصأ نأ دعب ةذتاسألا نيب رودي ناك ىدلا ام

 ال «ةروثلا» مايق بيقع ىسسؤملا هطاشن لطع دق ةذتاسألا ةئيه ميظنت نأب عئاقولا

 للستل هيعارصم ىلع بايلا حتمي ال ىتح اهب اًداثكتسا أمنإو «ةروثلا» كلت ىلع احاجتحا

 «نيميلا» توعنو ,ةذتاسألل ةيمومعلا ةيعمجلا مهب جعت نمم «ةداضملا ةروثلا» رصانع

 ريغ ريياعم وأ ىتاذ عابطنا قكو - اًمود  ررقت توعن «ةيعجرلا»و «ةداضملا ةروثلا»و

 مهريغ نم رثكأ «ةيويام ةيروث» مهسفنأ ىف اومسوت نم أشنأ اذه نم ببسبو .ةيعوضوم
 سلجم» ةباثمب حبصأ نيينادوسلا ةذتاسألل ىكارتشالا ميظنتلا هومسأ القتسم اميظنت

 .(*)ةذتاسألا ةيقب ىلع «ىروث ةياصو

 اودقعف «ةروثلا» معد ىف ىرابتلا كلذ نع لزعمي اوقبي نأ ةذتاسألا ةيقب رب مل

 عامتجا ىلإ وعدت ةضيرع ىلع مهنم نيعبسو ةئام عيقوت بقع ةذتاسألل اًماع اعامتجا

 ىذلا لاضنلا لمجمل اديسجت نوكيل «نييكارتشالا ةذتاسألل» ميظنت ةرورض انل تدب ةرفاظلا ويام ةروث

 عمج ىلع انم اصيرحو .ءرييغتلاو ةروثلا ةيأر تحت ةيمدقتلاو ةيكارتشالا ىوقلا فلتخم هتضاخ

 اهب ترم ىتلا ثادحألا لالخ نم اوربتخا نيذلاو مهطاشنو مهلعفو مهركف مهيكري نيذلا ....«نييكارتشالا»

 نع هيف عفادي ميحرلا دبع باهولا دبع روتكدلل رخآ لاقم ىلع اقيلعت ثيدحلا كلذ ناكو .«اندالبو انتعماج
 «نييكارتشالا» نيينادوسلا ةذتاسألا ميظنت وه هئاول تحت باهولا دبع روتكدلا ىوضني رخآ ميظنت مايق

 ميظنتلا باهولا دبع روتكدلا فصوو 15917١/7/1. موي ىف رداصلا اهددع ىف مايألا ةديرج هترشن اًضيأ

 ةددحم ةيجولويديإ مهل تسيل نيذلا نيصلخملا نيينطولاو نييكارتشالا مظتني عمجت هنأب هيلإ ىمتني ىذلا
 . 0/5/1 مايألا .«ةقيثو ةروصب اهب نيفقثملا طابترا نم ةيكارتشالا ةروثلا حاجنل دب الد هنأو
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 صني امبسح ۱۹۷١ رياربف نم نيرشعلاو نماثلا ىف ةذتاسألا ةئيهل ةيمومعلا ةيعمجلا
 كراش ىذلا عامتجالا كلذ رقأ .هلهاجتب ةيذيفنتلا ةنجللا اومهتا ىذلا ةئيهلا روتسد هيلع

 ىكارتشالا ةياصولا سلجم» سيئر لزع رقأ امك :(*!ةديدج ةنجل باختنا اذاتسأ ٠٠١ هيف

 ىذلا نايبلا ىف فرست مل ةديدجلا ةنجللا نأ نم مغرلا ىلعو .«ىلجوخ دمحأ ذاتسألا

 ثيدح ميقتسي ال ناك ىذلا 01022 70:50 نانطلا ريبعتلا دادرت ىف اهمايق بقع هتردصأ

 ةذتاسألا ةئيه ةنجل نأ احضاو حبصأ» :لوقلاب أدب نايبلا نأ الإ ءهيلإ ةراشإلا نود اهموي
 ةذتاسألا طاشن ديمجت ىلع ويام ةروث راجفنا ذنم مزعلا تدقع دق ةقباسلا نيينادوسلا

 مامتها نم مغرلا ىلع اذه ...«ىكارتشالا ءانبلا» ىف ةمهاسمملا نم مهتاقاط سبحو

 تذختا» دق ةديدجلا ةنجللا نأ نايبلا نلعأ امك .«ثدح ىذلا ريبكلا رييغتلاب ةذتاسألا

 ةمهم ةنجلل تلكوأ كلذلو مالكلاب ال لمعلاب «ويام ةروث» معد اهنيب نم ةمهم تارارق ةدع

 ةموكح اهترقأ ىتلا ةديدعلا عيراشملا ىف ةيفيصلا ةزاجإلا ةرتف ءانثأ لمعلل جمانرب عضو

 ,(**)ةروثلا

 (۱۹۷۰ سرام ۲) نايبلا كلذ رشنل قباسلا مويلا ىف تلمح دق مايألا ةديرج تناكو

 ماعلا عامتجالا هيف نيدي «لوزعملا» ةذتاسألا ةئيه سيئر ىلجوخ دمحأ ذاتسألل احيرصت

 نم .هنأ امك حئاوللا بسح متي مل هريدقت بسح .عامتجالاف اًيسايسو اًينوناق ةذتاسألل

 ةبلطلا عاجرإ لوح مهتارارق ليلدب ةروثلل ةداضملا رصانعلل اًعمجت ناك» ءةيسايسلا ةيحانلا

 «ىكارتشالا» طفللا اذه لك ىف .«ىكارتشالا قاثيملا ةزاجإ مهضفرو نيلوصفملا ةذتاسألاو

 ميظنتلا» تالوقم ىف ال «ةعماجلا لالقتسا»و «ةيميداكألا ةيرحلا» نع ةدحاو ةملك درت مل

 نيينادوسلا ةذتاسألا ميظنت» وأ (ةياصولا سلجم) ىأ «نيينادوسلا ةذتاسألل ىكارتشالا

 بدح لك نم اوعمجت نيذلا ةذتاسألا داحتا وأ ,باهولا دبع روتكدلا ميظنت «نييكارتشالا

 دبع روتكدلاو ,ديبعلا دمحم روتكدلاو .ديهم ىلع روتكدلاو .ىودب هللا عفد روتكدلاو .فيرشلا نوع روتكدلا («)
 ءهللا دبع دمحأ هللا دبع روتكدلاو «ديجملا دبع دمحأ روتكدلاو ءىدايع دعس روتكدلاو «ميحرلا دبع باهولا

 .ىلع بوجحم ذاتسألاو روي بورأ ذاتسألاو

  (k*#)سرام ۳ مايألا) ۱۹۷۰(.
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 ضيقنلا ىلع .«ىكارتشالا ءانبلا ىف ةمهاسملا نم مهتاقاط» سبح ىلع نوجتحي بوصو

 ىأ نيلوصفملا ةذتاسألا عاجرإب بلاط ىذلا رخآلا ضعبلل ضعبلا نم ةنادإ كانه تناك

 .«ايفسعت اولصف نيذلا» ةذتاسألا

 ةذتاسألل ىأ «ةياصولا سلجمل» زاحنت لب «ئلامت ةعماجلا ةرادإ نأ اًيلج ناك

 ىتلا ةيمومعلا مهتيعمج لافغإب ةذتاسألا ةرهمج نم هماهتا نم مغرلا ىلع «نيسكرمتملا»

 اهفقوم ىف ةرادإلا ءارو نم ناكو .اهتوص عامس ىف «سلجملا» كلذ بغري ال رصانع مضت

 ةهبجلا ىلع رطيسي ناك ىذلا هسفن هجوتلا وهو ءفورعملا اههجوتب ةيرازولا ةنجللا اذه

 ءابأ ثادحأ بقع «موطرخلا ةعماجب ىعويشلا بزحلا عرف هردصأ روشنم ىفف .ةيبالطلا

 نيب حلسملا عارصلا ىلإ داق اًداح اًيخيرأت اًفطعنم دالبلا تلخدأ دق ويام ةروث» نأ درو

 روطتت ىتلا دودحلاب ىملع ٌؤبنت ىروثلا فنعلا راعش حرط» نأو ؛ةيعجرلاو ةيروثلا ىوقلا

 ىلإ روشنملا راشأ ةيبالطلا ةيطارقميدلا ةهبجلا رود لوحو .«ةينادوسلا ةروثلا اهراطإ ىف

 نيب ىقيقح فلاحت قيرط نع ةيطارقميدلا رصانعلا بذج ىلع لمعلا» ةرورض

 ىسكراملا ركفلا ذوفن نع داعتبالل ةلواحم ىأ نأل ؛«نييروثلا نييطارقميدلاو نييعويشلا

 .«ةيزاوجربلا راكفألا ةمحر تحت عوقولا» اًيلمع ىنعت مهب صاخ ركف داجيإو

 ةذتاسألا ةئيه ةنجل تعس ءروعسملا ىسايسلا عارصلا كلذ وج ىفو اذه لك ببسب

 تدجو دقو «هيلإ دنتست «ةطلسلا زيلاهد» ىف دومع نع اهل ثحبت نأ ىلإ ءةديدجلا

 راظنمب رومألا نوري نم نيب نم مساقلا وبأ ناك .مشاه مساقلا ىبأ دئارلا ىف اهتلاض

 نم ةدحاو ةيأل اًدييأت ال ءازاحنم هبناج ىلإ تنكو ءةيرازولا ةنجللا راظنم ريغ رخآ
 نع ماظنلاب ىأنلا ةرورض ىلع اديكأت امنإو ةعماجلا ىف «ءادعألا ةوخإلا» سرادم

 نم اًءزج تحبصأ دقو ءةعماجلا ةرادإ نأ اضيأ مساقلا ىبأ ىأر نم ناك امك .مهتاعارص

 وبأ جرخ اذهل .ةسسؤملا كلت ىف رارقتسالا قيقحت ىلع ةردقلا تدقف دق .عارصلا

 ةروثلا ةدايف سلجمل ىمسرلا قطانلا هنابسحب مايألا ةديرجل حيرصتب سانلا ىلع مساقلا

 ثحبيسو ءةعماجلاب ةيرادإلا زاهجلا ةمق ىف تارييفت ءارجإ ررق دق سلجملا نإ» :هيف ءاج
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 ةعماجلا ىف ريهطتلا ةلصاوم ىف رظنيس امك رارقلا ذيفنت تاءارجإ ةمداقلا مايألا ىف

 ىف بجع الو .(08/0 ددعلا مايألا) «هل ةرفوتملا تامولعملا ءوض ىلعو ةديدج سسأ ىلع

 نالعإ هنع فشك امم ةديدجلا ةذتاسألا ةئيهل روبح ردصم رارقلا كلذ نوكي نأ

 سلجم رارق  ظفحت الب  ديؤت ةئيهلا» نأب ميحرلا دبع باهولا دبع روتكدلا اهريتركس

 هللا ىلع هانمت ىذلا رمألا .«ةعماجلاب ىرادإلا زاهجلا ةمق ىف تارييغتلا ءارجإب ةروثلا

 رثكأ ناك ةعماجلا ىف رخآلا «ىكارتشالا قشلا» نأل متي مل هبحصو باهولا دبع روتكدلا

 .تاروانملا ىف انسارم

 حار ىذلاو ءريهطتلا رارمتسا اهنيب نمو ءاهتاسايس ىف ةرصتنملا ةرادإلا تضم اذكهو

 دمحمو بافلس فسويو نيدم وبأ ةفيلخ دمحأ) بطلا ةيلك ةذتاسأ ضعب هتيحض

 ىذلا نأ ديب .(نيدباعلا نيز رديح) ةسدنهلا ةذتاسأ نم دحاوو (لاعلادبع ىشوقنملا

 عم هللا عفد ريذنلا روتكدلا ءافعإ وه ناك ةريخألا ريهطتلا ةمئاق ىف سانلا فقوتسا

 هباكترال ىفعأ ريذنلا ذاتسألا نأ نايبلا ركذ .ءافعإلا نايب ىف ةميرك ريغ هيلإ ةراشإ

 ىلإ ةيمارلا ةسايسلا راطإ ىف رارقلا ذختا دقو ءةعماجلل هترادإ ءانثأ ةيلام تافلاخم

 ,تامو شاع قومرم ملاع قح ىف ةظيلغ ةلاق نم اهل ايو .(*!«ميلعتلا تايقالخأ تيبثت»

 .ضغلا ربنعلا رشنك سانلا نيب هتريسو

 لأسنل ال فقوتن مث ءرمألا ىف ةقاثولاب ذخأن نأ هب اندرأ ثادحألل ليوطلا درسلا اذهب

 عارصلا كلذ لك ىف ىملعلا ثحبلا ةيرحو ةيميداكألا ةيرحلاو ةعماجلا لالقتسا ناكم نيأ

 لاؤسلا نأل ءويام دييأت ىلع مهيرابت ىف هناكم نيأو «مهسفنأ ةعماجلا تالاجر نيب قزمملا

 انلاؤس ؛ةيوياملاب ةديازملا ىف ةيعماجلا قرفلا عامجإ نع هاندروأ ام لك دعب اًفيخس ودبي
 ىلع ماظنلا كلذ ةيانج نع ويام ماظن طوقس دعب نوثدحتي اوذخأ نيذلا نظي الوأ :وه

 اياضقلا نوشوشيو رومألا نولقرعي مهنأب «ةعماجلا لالقتسا» ىلعو «ةيميداكألا ةيرحلا»

 كلت ىف مهسفنأ ةعماجلا لهأ رود اضيأ اوركذتسي مل نإ ثيدحلا اذه لثمب سانلا ىلع

 . ۱۹۷۰/۱۲/۹ ةفاحصلا (*)
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 ةدودشم مهراظنأو ةعماجلا ىلع ويام ماظن ىنجتب اولاف نيذلا بسحي الوأ مث ؟تابانجلا

 :مهنأب ماهتالا صمف ىف نومقي قباسلا ةروثلا ةدايف سلجم ءاضعأ نم طايض ةعيرأ ىلإ

 هعمجأب كلذ ربخ ىهانت دقو اًريخأو ةرارفلاب ةاجنلا نوكردتسي امنإ ءرمألا عقاو ىف

 :لينح نب دمحأ مامإلا لوف فو دليلا حلم ءاملعلاو ,ثادحألا ميوقت

 دسف حلملا اذإ «حلملا عفني ام دلبلا حلم اي ءاملعلارشعم اي

 ةيرحلا ةيضقب ىبرق رثكأ هنأل ءليولا اذه نم سفنلا ىلع قشأ وه ام كانه نأ ديب

 راوحلاو ثحبلاو ليصحتلا ىلع ىملعلا بابكئالا ريغ اًئيش ىنعت ال ةيميداكألاو ,ةيميداكألا

 اهنمو «ةيميداكألا» اهيف أشنأ ىتلا زويكاريس ىف نوطالفأ اهمئاعد ىسرأ نأ ذنم ىركفلا

 اهتدعأ ىتلاو ةعماجلا ميظنت لوح ىلوألا ةركذملا نأ ىلإ لبق نم انحملا .فصولا ءاج

 ةيرازولا ةنجللا اهتمدف مث نييكارتشالا ةذتاسألا ةئيه ءاضعأ عم نواعتلاب ةعماجلا ةرادإ

 ةيكارتشالا» عمتجم ءانبل لمعلا ةعماجلا ىلع بجوي اصن تنمضت دق ءارزولا سلجم

 ةيعامتجا ةلاح تسيل ةيملعلا ةيكارتشالا نأل ؛كايرإلاب ثيدحلا كلذ انفصو دقو «ةيملعلا

 جهنم ىه امنإو ءاهقيقحت ىلإ راصي وأ ققحتت ىتح ىخيرأتلا روطتلا لحارم نم ةلحرم وأ

 ليلحتلا كلذ جئاتنب مازتلالاو خيرأتلا ليلحت ىف هقيبطت نأب هبحاص لوقي ليلحتلا ىف

 كا5 ليتل ءاوزولا سلجم ماجا ىف رغد اتو يأ سور ىلإ سانلاب ناخب
 وهو الإ امهم اًئيش دكؤنل الإ ءاطيسب ودبي ىذلا ءرمألا كلذل ريشن ال .حرتقملا صنلا

 سانلا ىلع نوحرطي اميف ديوجتلاو قيقدتلا مهيف ضرتفي نم دنع اياضقلاب ةناهتسالا

 .اًرشابم اسم مهسمن اياضقلا هذه تناك نإ ةصاخب ءاياضق نم

 نأ ىلع ىأرلا مهب رقتسا نيدلا هعنص امع ءرملا لءاستي ةنهلا هذه نع رظنلا صعغبو

 جاهتناو ؛.نادوسلا ىف ىكارتشالا عمتجملا مئاعد ءاسرإ ىلع لمعلا وه ةعماجلا بجاو

 ليهأت ةداعإل جهنملاو ىأرلا اذه ةاعد هعنص ىذلا ام ؟كلذ لييس ىف «ةيملعلا ةيكارتشالا»

 هجوتلا حضو نأ دعب «ىلارييللاو ىرامعتسالا ركفلا» ةيراحم یف اهرود ءادأل ةعماجلا
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 ام لوأ 5ةريسملا نولقرعي نيذلا ىصقأو .رييغتلل ٌييِهي ىذلا نوناقلا ردصو ؛ىسايسلا

 اهفصو ىتلا ةعماجلا ىف سردلا جهانم ةداعإ ىلع ءالؤه لمعي نأ وه نهذلا ىلإ ردابتي

 دتمت مل ريوثتلا دي نأ الإ «ةيلامسأرلا بكر ىف ريست» اهنأب ىضترم ديسلا ةنجللا وضع
 ركفلا بصع وه داصتقالاو ءندنل ةعماج جهانمل ةنيهر تلظ ىتلا داصتفالا جهانم ىلإ

 رودويت رسأ نع بالطلا ملعت ىتلا ىبوروألا خيرأتلا جهانم ىلإ دتمت ملو ؟ىكارتشالا

 فو ةيزيامتالا ةيلامعلا ةا ناشتو دراسه ريك نع مهمات اههدرخكا تراويفسو
 ةقبطلا لاضن خيرأت «ةسكرم» ىلإ بهذت ملو ؟هراكفأ سكرام هنم طبنتسا ىذلا جذومنلا

 نيدلا دعس «ىلاربيللا» هبتك ام دنع ةيميداكألا ثوحبلا اهب تفقو ىتلا ةينادوسلا ةلماعلا

 اهيف نقلي ىتلا ىنادوسلا خيرأتلا جهانم ىلإ دتمت ملو ؟نامزلا نم نرق عير لبق ىزوف

 جنوفلا بوعش نع نونقلي امم رثكأ كلجنام لا بيجع نع ليصافتلا ليصافت بالطلا

 ال بوعش خيرأت وه  حورطملا جهنملا بسح  خيراتلاو .مهعمتجمل ىعاطقإلا نيوكتلاو
 تايموقلل ةديدجلا ةيؤرلا مجرتتو ةيفاقثلا ايجولوبورثنألا ملع جهانم ىلإ دتمت ملو ؟لايقأ

 ةسيبح جهانملا كلت كرتت نأ نم ًالدب ةيميلعت جهانم ىلإ وينوي 4 نايب هب لاق ام بسح
 .ةبونلاو ريونلا نع رلدان روسفوربلاو لواه روسيفوربلاو دراشترب روسيفوربلا راكفأل

 لايجألل اهملعت ءةيملع ريغ وأ تناك «ةيملع» «ةيكارتشالل» ةعلق حبصت نل ةعماجلاف
 هجوتلاو ةيؤرلل اقفو روشنملاو جهنمملاو بوتكملا ركفلاب الإ اهلوح ام ىلع اهعشتو ةمداقلا
 .امهيلإ ءامتنالا معزت ىتلا

 ةيكارتشالا» جهد جهنت نأ ةعماجلل اودارأ نيذلا عم ىأرلا ىف قفتن انأل اذه لك لوقن ال

 هلوقن امنإو :(15125) تايآلا نم ةدحاو ةيأل ةرانم وأ ةيكارتشالل ةرانم حبصت وأ «ةيملعلا

 بسحت الف .تاراعشلاب ةرجاتملا هيلإ دوقتو ىركفلا شاوشلا هيلإ دوقي ام نع حصفنل

 ءانب ىلع لمعلاب ةديتعلا ةسردملا كلت بلاط دق داصتقالل ندنل ةسردم روتسد نأ الثم

 ىف راودألا مهأ تبعل لب ؛ىكارتشالا ركفلا ةسردملا كلت ترثأ دقف اذه عم ؛ةيكارتشالا

 نأب  نيقيلا بلغن لب نظن ال ردقلا سفنبو .ةيكارتشالا ةدنجألل ىلتأ تنملك ذيفنت
 مهأ نإف اذه عمو .ىسكراملا ركفلا رشن ىلإ ةعماجلا كلت وعدي ال درفراه ةعماج نوناق

310 



 اهتفيصرو ةعماجلا كلت نم تءاج ةيسكراملا لوح ةيكيرمألا تاساردلاو ثوحبلا

 اًقممتم ًالمع لب ءىسكراملا ركفلا دض ةيئاعد تاقصلم ثوحبلا كلت نكت ملو . دروفناتس

 امك ةيناسنإلا تاعمتجملل ىخيرأتلا ليلحتلا ىف ىسكراملا ركفلل ريبكلا ماهسإلا نيبي

 . اهصقاون نع فشكي

 ةيقيقحلا مكحلا اياضقو ىلوألا ويام

 ةدعبمب نكن مل انأل رودي ناك ىذلا كلذ لكل انتيؤر نع ثدحتتنل ًاليلق انه فقوتنو
 «قاثيملا» اهيف رقأ ىتلا ءارزولا سلجم تاعامتجا ىف كراشأ مل ىننأ نم مغرلا ىلعف ؛هنع

 امك ةدحتملا ممألاب نادوسلل اًريفس حبصأل 197١ ويلوي ىف ىرازولا ىعقوم تكرت ىننإ ذإ

 قاثيملا سرادت ىذلا ىبعشلا رمتؤملا ىف كرتشأ مل ىننأ نم مغرلا ىلعو ءركذلا فلسأ

 ىف تنك .هتيادب ذنم ميظنتلاو «قاثيملا» لوح ىنطولا راوحلا بلق ىف تنك ىننأ الإ «هرقاو

 اياضقلا نم ريثكلا ىف ىأر بحاص ىرابتعاب الوأ :نييوتسم ىلع راوحلا كلذ بلق

 نوئشلاو ةضايرلاو بابشلا ةرازو ىف ىعقوم مكحب اًيناثو ء١١۹٠ ربوتكأ ذنم ةحورطملا

 ةيركفلا ةئبعتلا ىف ايساسأ اًرود بعلت نأ  اهئاشنإ ذنم اهل ديرأ ىِتلاو ةيعامتجالا
 ىف دقع ىذلا ىبرعلا ىركفلا ىقتلملل اندادعا دهجلا كلذ ملاعم نيب نم ناكو .بابشلل

 ىفطل هبانلا ركفملاو ميظعلا قيدصلا هدادعإ ىلع اًريثك ىنناعأ ىذلاو ء١۱۹۷ ماع علطم

 تاهاجتالا نيب ىركفلا حقالتلا وه ىقتلملا نم ىساسألا فدهلا ناك .ىلوخلا

 ماع ةعضبو ماع لبق هقبس ىركف ءاقلل ةعباتم «ىبرعلا ىنطولا دادتما ىلع ةيطارقميدلا
 عم نواعتلاب ةقرافألا نيركفملل رخآ ءاقلب ءاقللا كلذ عبتت نأ ىوتنن انكو .رئازجلا ةنيدمب

 .اضيأ نييرئازجلا ةوخالا

 ركفلا فيظوت وه ةرازولا كلت ىف انمامتها لج ناك دقف ىقيبطتلا ديعصلا ىلع امأ
 ءاشنإ ةركف تءاج انه نمو «فيرلا ىلع صاخ زيكرتب بابشلا طشانم ىف اًيئادآ افيظوت
 (۲هااط بابشلا طيشنت زكارم ءاشنإو ءهبونجو نادوسلا برغ ىف بابشلا بئاتك

animation ©61565(كلتل اندهع دقو .نادوسلا ميلاقأ ىف اعقوم نيسمخ نم رثكأ ىف  

 قرطلا ديبعت ةداعإ لثم .هب تشن ىذلا ميلفإلا ةعيبط بسح .ةددحم تابجاو بئاتكلا
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 تاعورشم ىف ةماعلا قفارملا ءاشنإو ميمرتو «برفلا ىف ريجشتلا تالمحو «بونجلا ىف

 ىعامتجالا لمعلل اًرود نوكت نأ اهل اندرأ دقف ؛طيشنتلا زكارم امأ .خلإ ...ىتاذلا نوعلا

 رادو ء«ةقطنملا ىف ةيمألا وحم زكرمو .ةيرقلل ةماعلا ةبتكملا ىه حبصت ثيحب لماكتملا

 .(*!بابشلل ىعامتجالا ىقتلملا مث ,تاهمألا ةياعرو لافطألا ةناضح

 ةديسلا هرمأ ىلع ترفوت امهلوأ بابشلل نييموق نيزكرم انثدحتسا زكارملا هذه بناجب

 اياضف لوح ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا ةفرعملا رداصمو تايبدألا لكب طيشنتلا زكارمو

 ناك ةماع ةروصبو .ىنطو راوح اهلوح رودي ىتلا اياضقلا نم اهريغو ثيدحتلاو ةيمنتلا

 هيلإ ىهتنا ام تدهش دقو ةصاخب .ءمه نم ىنلغشي ام رثكأ نم «قيثوتلا»و «باتكلا» رمأ

 فرع نأ دعب نم تاينيتسلا فصتنم ىف هيلإ ىتدوع دعب نادوسلا ىف ةبتكملاو باتكلا رمأ
 تراسو اضرلا تخب هتعدتبا ىذلا ديربلاب بتكلا فيلست ماظن تاينيسمخلا ذنم نادوسلا

 دبع نيمأو ىلع ميهاربإ نيذاتسألا دهع ىلع (**)ةيزكرملا نامرد مأ ةبتكم هيف اهيرد ىلع

 ىقيسوملا ىف ةصاخب بابشلا بهاومب ءاقترالا هب اندرأ دقف ىناثلا زكرملا امأ .دمصلا

 ةمظنمو ةيسنرفلا ةموكحلا تناعأ امكو .تاينورتكلإلا لثم ةثيدحلا ايجولونكتلا ئدابمو

 ىناثلا زكرملا ءاشنإ ىف ةيلامشلا ايروك ةموح تناعأ لوألا زكرملا ءاشنإ ىف وكسنويلا

 .لافطألاو بايشلا رصف لعب اميف ءكمسأ حبصأ ىدلاو

 ليومت متو ةيسنرفلاب ةقطانلا كلت ةصاخ ةيقيرفإلا دالبلا ضعب ىف ةريظن براجت نم اذه ىف اندفتسا («)
 ناطر يخ د طط ع ناغأ امك ؛ةيلودلا لمعلا ةع نم خس هوه ريض عورتشلا كلا
 بزحلل عباتلا بابشلا داحتا ماع ريتركس ىزيلقنإ رتسملا وه وكسنويلا ةمظنم نم ىنف نوعب هانبلجتسا

 ىتلص دوعتو .(ىسكارك ونيتب مكح نابإ هدالب ىف ءايرهكلل اًريزو لجرلا حبصأ دقو) ىلاطيإلا ىكارتشالا

 ةروثلا باقعأ ىف بابشلا نوئش ىف راشتسمك اهيف لمع ثيح وكسنويلا ىف ىلمع مايأ ىلإ ىزيلقنإب
 ةزهجأو بايشلا نيب ةلماكلا ةعيطقلا اهبابسأ لوأ نم ىتلاو ١5148 ماع سيراب ىف ترجفت ىتلا ةيبالطلا

 لئاسولا نع وكسنويلا ةمظنم حصن وه كاذموي باشلا ىلاطيإلا ريبخلا رود ناكو ءاسنرف ىف رارقلا عنص

 .ملاعلا لود ىف رارقلا ىعناصو بابشلا نيب ةوجفلا ريسجتل ىلثملا
 ىتلاو كوشلاو لب ىتسوكو ضيبألاو فراضقلاو ايوج تلمش ةيجراخ ةدحو نورشع ةبتكملا كلتل ناك («#)

 هيلع وه امم كاذموي الاح دعسأ ناك هلعتو «قزري اًيح «بيتاكملا» ىقلتي ناك ىذلا اهسلجم طباض لازام

 .ريشبلا نمحرلا حتف قيدصلا ىلإ ريشأو ءنآلا
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 داحتا نم ةمولظ ةريغ ثعبم ناك  ةيفيظولا هتعيبط نم مغرلا ىلع  دهجلا اذه
 ىذلا سايلإ ليلخ ريثألا ىقيدص تالخادم لك اهنم دحلا ىف حلفت مل ىنادوسلا بابشلا

 ةلوذبملا ةيفيظولا تاناكمإلا هذه نم ةدافإلا نم ًالدبو .هقافر هنيعي ملو هونب هزجعأ

 «بئاتكلاو» «داحتالا» نيب بغاشت ىلإ رمألا ىهتنا قاطن عسوأ ىلع اهلالفتساو «بابشلل
 بغاشتلا اذه .ةيشماه رومأ ىف زيزعلا تقولا قفنن انلعج امم ةرازولاو «داحتالا» نيبو

 ال .ىسامولبد عقوم ىلإ ىرازولا ىعقوم كرت ىلع ىنتلمح ىتلا بابسألا مهأ وه ناك

 ىسفني ىأنلا ىه ماعلا لمعلا ىف امود اهيلع تجرد ةنسب اًمازتلا امنإو ةكرعم نم اًبوره

 تاؤم ريغ ىعوضوملا فرظلا نأل امإ .ءاطعلا نع ازجاع اهيف حبصأ ةفيظو ةيأ نع
 ءهب دوجي ام هيدل دعي مل ىتح لايخو دهج نم هيدل ام لك دفنتسا دق ءرملا نأل وأ ءءاطعلل

 ىهلت لب رهوجلل تمت ال ةيبناج تاعارص ىف تقولا لج قرغتسي نأ ىلع لمح هنأل وأ
 فارصنالا ءرملل ريخلا نمف هيف ءانغ ال المع لمعلا حبصي ثيحب امدنعو .كلذ نع ءرملا

 .ليبس نم كلذ ىلإ هل ناك نإ ىلسي وأ ديفي ام ىلإ دنع

 ىلع راكفألا ةمجرت ىه  ةيلمعلا ةيحانلا نم تناك عنصن انك ىذلا لك ىف انتيغب
 ىذلا مظعألا كرتشملا مساقلا نع غيلبلا صحملا ؛ةيرظنلا ةيحانلا نمو ؛عقاولا ضرأ

 اهاضري ال ةيطسو ىلإ  هتعيبطب  دوقي صحفلا اذه لثمو «ةروثلا ءارصن هدنع ىضارتي

 ةيلمعلا ةمجرتلا وه ناك لدجلا راثأ ام رثكأ نأ ىلع .رسايت نم اهب لبقي وأ نمايت نم

 اهربع ققحتت ىتلا ةيمنتلا طامنأ :ةيقيقحلا مكحلا اياضق ىف ةيجولويديألا ىؤرلل
 تايموقلا تالكشم ةجلاعم ءنادوسلاك ىراق دلب ىف ةرادإلا جهانم ءلدعلاو ةيافكلا

 هذه ؛ةيجراخلا انتسايس ىلع اهتاساكعناو ىنادوسلا عمتجملل ةيددعتلا ةعيبطلا .فيرلاو

 دلاخ روصنم» :ناونع تحت مايألا ةديرج هترشن عماج لاقم ىف اهانصخل تاعوضوملا

 :هيف طاقنلا زربأو ء«ميظنتلاو ةروثلا نع ثدحتي

 اهب ريسلاو اهفادهأ ىلع ةظفاحملا نأ ىلع ةحلسملا تاوقلا اهب تماق ةروثلا نإ ©

 . ددحم ىسايس جمانربو ىريهامج ميظنت ىلإ جاتحت اًمدق

 ىلع حالطصالا نم دبال هنأ الإ «قاثيملا» وه اهيدهي ىرظن ليلد ىلإ جاتحت ةروثلا نإ ©

 .عيمجلا هيلع قفتي ىذلا ىندألا دحلا نمضتي ةيروثلا تائفلا عيمج نيب كرتشم مساق
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 نيولت لواحي ةروثلا لئاصف نم دحاو لك نأ الإ ةيكارتشالل ةريثك ميهافم كانه نإ ©
 رصانع نم رثكأ فالخلا رصانع زربي هنأل ىبلس هاجتا اذه .هنولب ةيكارتشالا كلت

 ةروثلا لئاصف نم ةليصف ةيأ ركفت ال نأ بجي اذهلو لاقتنا ةرتف ىف نآلا نحنو .قفاوتلا
 .ةلجاع اهرابتعاب ةلجآلا اهحلاصم ىف

 ميدقلا ىسايسلا ماظنلا ءاغلإ لثم ةيساسأ لئاسم عضب ىف ويام ةروث تحجن ©

 .ةيديلقتلا ىوقلا دييحت ىف تحجن امك :مكحلا ىلع ةرطيسلا نم ةثيدحلا ىوقلا نيكمتو

 روركملا ثيدحلا لثم تاراعشلاب متي ال عقاولا اذه رييغتو ىعامتجالا عقاولا ريغي مل اذه

 .ةداضملا ةروثلاو ةروثلا نع

 ءراوحلا نم ديزملاب ىرفي ًالدج  اهنم بناج ىف  اهتاهيبشو تاحورطألا هذه تراثأ
 اولوانت نيذلا نيلداجملاب الإ ىنعن نل اذهلو .ىلست الو ديفت ال ةبغاشم رخآلا بناجلا نمو
 ةيفسلف اياضق ضعب لوح لدج نم راد ام ىلإ قرطتن نل امك .اًيدج ًالوانت هانحرط ام
 اذه ىف هددصب نحن ام ىلإ ةرشابم ةلصب تمت ال اهنأل ؛ىركفلا ىقتلم لا ىف اهانرثأ

 راطإ ىف قحال تقو ىف اهرشنن نأ لمأن اذهلو ىربك ةيخيرات ةيمهأ تاذ اهنأ الإ ,باتكلا

 ىلا ةدلعتلا نقع فن لصتفلا اذنه ىف ناوح نم مزاخأ امو ىركقلا ىلا قكافول انريبكن

 دقو ؛هيلإ انرشأ ىذلا لاقملا ىف تدرو ىتلا ءارآلا ىلع بيطلا ىناجتلا ذاتسألا هب ءاج

 .«ىبعشلا ميظنتلاو قاثيملا لوح لئاسم» ناونع تحت ماعلا ىأرلا ةديرج ىف قيلعتلا رشن
 لدجلاب طيحت ىتلا تايبلسلا» نأل راوحلا ةيمهأ ىلع كلذ هلاقم ىف ىناجتلا ذاتسألا دكأ

 :ىتالا ىف لاقملا ىف ةزرابلا طاقنلا صخلتت ءهلوف بسح ««هيلإ انتجاح ىغلت ال عورشملا

 ليقوم ارآلا لدا: لبق ىيسقلا يطا و نالا شرق ةركف ىلإ: نطعبلا لومي او 8

 تاعامج مهنأكو ندملا ناكس ريوصتل ىلوبق مدع ندم ا ءانبأ نم دحاوك لجسأ ©

 ةيرحلا لجأ نم مظنملا لاظنلا تاعبت اًبيرقت اهدحو تلمحت دق ندملا نأ :ةيهال ةبعال

 .ىعامتجالا رييفتلاو
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 ةيروثلا تاناكمإلا مغرو فيرلا ىف انلهأ اهيف شيعي ىتلا ةئيسلا ةلاحلا مغر ©

 كلذ ىف امب» ةروثلا راكفأ هيف تأشن ىذلا ناكملا ىه .فيرلا ال ءةنيدملا نإف هيف ةرفوتملا

 ىروثلا ركفلا ريوطتل هيلإ دنتست نأ ىغبني ىذلا ناكملا ىهو .«رارحألا طابضلا ميظنت

 .ةروثلا فلخ ةينطولا ةدحولا قيقحتلو

 دوجو مدع ضارتفا نم ةدحولا ةيضقل لضفأ ةفلتخملا فارطألا نيب ىأرلا لدابت نإ ©
 .ىضاملا ىف ثدحي ناك امك اهلهاجتو فارطألا ضعب

 اهتلحرم ىف ةينادوسلا ةروثلا ماهم زاجنإل ديحولا قيرطلا ىه ةينطولا ةدحولا ©
 ليبس الو .ةيروثلا قرفلاو لئاصفلا فلتخم ةدحو نم دبال اهقيقحت لبق نكلو ةنهارلا

 هيلع قفتي ىذلا ىندألا دحلا نمضتي ةكرتشم مساق داجيإل» ىعوضوملا شاقنلا ريغ اذهل

 .«دلاخ وصنم روتكدلا لاق امك عيمجلا

 .فيرلا ىلع حاتفنالاب كاذموي هيمسن انك ام وأ ,فيرلا ةيضق لوح لدجلا دنع فقن

 حضاولا نمو .فلختلا راسأ نم جورخلا ىهو الأ ةيناثلا ةيروحملا ةيضقلاب ةلص نم هل امل

 رودلاب فارتعالا وأ فيرلاب مامتهالا لوح فالخ ىعويشلا بزحلا نيبو اننيب نكي مل هنأ

 ءعوضوملا كلذ ةراثإ نم انتيغب نأ امك .ىسايسلا اهيعوو اهروطت مكحب ةنيدملل ىدايقلا

 هلك ىسايسلا هدوجو نأ دحأ ركني ال بزح ىلع رمألاب ةديازملا وه نكي مل «مويلاو سمألا

 ىلع لابقإلا بولسأ لوح فالخ اننيب فالخلا .نيقوحسملل راصتنالا أدبم ىلع ماق دق

 دهجب الإ لحت ال فيرلا اياضق نأب معزن ءانلز امو ءانك ذإ هيف لمعلا جهنمو فيرلا ةيضق

 نع ىنغيال ىفيظولا دهجلاو .موختلا ىلإ زكرملا نم ايلعف الاقتنا ةطلسلا هب لقتنت ىفيظو

 انلز امو انكو .ديفي ال جره ىفيظو دهج اهبحاصيال ىتلا ةئبعتلا نأ امك .ىوبعتلا لمعلا

 ةضهن لجأ نم لضانت تلظ ؛ةثيدحو ةيديلقت ءةلقتسم تانايك فيرلاب نأب اضيأ معزن

 هذه نم ةيلامشلا ةيسايسلا ىوقلا فقوم نأ ديب .حالسلا لمح نمم اهلك تسيلو فيرلا

 لهأ نم نيميلاو راسيلا ىأر قفاوت اذه ىفو ءرذحلاب اًبوشم افقوم اًمود ناك تانايكلا

 ىوضهنلا عباطلا ةبلغ نم مغرلا ىلع ةيرصنعلاب ةيفيرلا تاميظنتلا هذه تعن ىلع ندملا
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 فيرلا تامظنم عم لامشلا بازحأ لاح وه اذه ناك نإو .اهتاحورطأ ىلع ىرصنعلا ال

 رثكأ وه امب اًبوشم ةيبونجلا تامظنملا عم اهلماعت نوكي نأ ىف عدب الف هسفن لامشلا ىف
 .هلاثمأ دحل ءرملا زواجت وه ةغل درمتلاو «درمت تاكرح» اهلكف ءرذحلا نم

 ربع الإ متي نل هتدهو نم فيرلا جارخإ نأب تباث نيقي ىلع ىعويشلا بزحلا ناك دقل

 نوكيو ةيعامتجالا ةروثلا ةدايق ىلوتت ىقبط ساسأ ىلع موقت ةيطارقميد تاميظنت قلخ

 اندلخب ردت مل) ةقحال ةيرجت تتبثأ دقو .اهيف حمرلا سأرو اهتعيلط وه ىعويشلا بزحلا

 ةئبعتل ىرخأ ةيناكمإ كانه نأ نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا ةبرجت ىه (كاذنآ

 ءانسقتالا ,ةبونلا ,بونجلا) ةيقبطلاو ةيفارغجلا دودحلا لك ربع مهيملعتمو فيرلا ءاطسب

 تافلاحتلا لثم ةدوهشم براجتب ةرحلا كلت تدهتسا (نوفقثملا ءطابضلا .دونجلا

 ةيرجت نم تدافأ اك ءفيرلا ىوق ىلثثم نيب ةبقاعتملا تاناملربلا اهتدهش ىتلا ةيحلصملا

 نم ةدافإلل تعس ضيقنلا ىلع اهسفن ىلع قلغنت نأ نود بونجلا ىف حلسملا لاضنلا

 اًعساو بابلا ةكرحلا تعرشأ اذه لجألو ءلامشلا ىف ةيطارقميدلا ىوقلل ىروثلا ثاريملا

 اياضقل ىئاهنلا لحلا كلمت اهنأب ءاعدإ نود ةفلتخملا ةيسايسلا لئاصفلا عم راوحلل

 نيعمتجم نادوسلا لهأ اهيف جلاعي ةيخيرات ةفقول اهتوعد تءاج انه نمو ءنادوسلا

 لثمل ةوعدلا نأب فرتعن نأ ةنامألا نمو .ىروتسد ىموق رمتؤم راطإ ىف ةينطوؤلا مهاياضق

 تاج لبق نم يرش ةا ةرق ةيآ ايييرداص مل رمزا كلذوأ ةيكيراكلا ةققرلا كف
 ام لوأ كلذ عم .ماع نم رثكأب ةيبعشلا ةكرحلا زورب بقع تعقو ىتلا ليربإ ةضافتنا كلذ

 .ايابأ سيدأ قافتال ةدوعلا وه امك ةينطولا ةدحولا لضعم ةجلاعمل «نويليربالا» هب ىدان

 اليلد تءاج اهنأ الإ كاذنآ اندلخب رودت نكت مل ةيبعشلا ةكرحلا ةيرجت نإف انلق امكو

 دحأ لمحي نأ نود ىطارقميد بولسأب هعوقو ةيناكمإب معزن امك ام قدص ىلع ايلمع
 ادوجو وي ام بالقنا اقبس نيذللا نيماعلا ةيرجت تدهش دقو ةصاخب ءحلسملا فنعلا ىلع

 .بناج نم اهضعب عم ىوقلا هذه نيب  اًمئاد نوكي داكي  افلاحتو فيرلا ىوقل القتسم
 ىف ةيمهأ ةيسايسلا اياضقلا رثكأ لوح ءرخآ بناج نم ةيطارقميدلاو ةثيدحلا ىوقلا عمو
 .روتسدلا ةيضق لثم ىوقلا كلت ىلإ ةبسنلاب ةرتفلا كلت
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 داقعنا نم رهشأ ةينامثلا ىلع وبري ام لبق مايألا تاحفص ىلع شاقنلا كلذ راد

 نيب ىسايسو ىركف قافو قيقحتل قاثيملا كلذ هب ءاج ىذلا امف .قاثيملل ىبعشلا رمتؤملا

 حالطصا نع نوكي ام دعبأ ناك ءةيئاهنلا هتروص ىفو هتدوسم ىف قاثيملا «ةروثلا» ءارصن

 ميهافملا لوح ىطنزيبلا لدجلا هتاسلج ىلع بلغ امك «مظعأ كرتشم مساق» ىلع

 ىف رييغتلا قيقحتل ةيلمعلا جماربلا نع ثيدحلا نم الدب ةيروثلل ةبوسنملا تاحالطصالاو

 ةعيبطلا لوح لدج ىف مهتياغ نورمنؤملا قرغتسا لاثملا ليبس ىلعو .ةشيعملا سانلا ةايح

 امم ةسلج نم رثكأ عوضوملا اذه ىف شاقنلا رمتساو (*/؟ةروث مآ بالقنا وهأ ماظنلا

 دادزيس عوضوملا كلذ لوح فالخلا نأب لوقلل هلمحو دقن ميهاربإ دمحم ذاتسألا رجضأ

 شاقنلا ىلإ نيرمتؤملا لاحأ اذهلو ءةنيعم رظن ةهجو ضرف لبقن وأ ديرن ال نحنو ةدح

 ىعد نأ «عوضوملا ةشقانم احرتقم فاضأو رمألا اذه لوح «ىركفلا ىقتلملا» ىف راد ىذلا

 عوضوم وه لدجلا كلذ ىف دقن ذاتسألا جعزي ام رثكأ ناك اميرلو «رانمس» ىف لاحلا

 .ةياورلا لخاد ةياورلا ىأ «ىعويشلا بزحلاو ماظنلا نيب عارصلا

 بقع رييغتلاب تماق ىتلا ةحلسملا تاوقلا ةعيبط لوح  اًضيأ  شاقنلا مدتحا

 اهب تدرو ىتلا ةغيصلا ىلع (قداصلا ىفطصم) ةحلسملا تاوقلا ىلثمم دحأ ضارتعا

 اًبيرغ سيل ةحلسملا تاوقلا نيوكت نأ» :اهيف ءاج ىتلاو قاثيملا ىف تاوقلا كلتل ةراشإلا

 ضارتعا ةيبعشلا فوفصلا نيب نم نوجرخي دونجلاو طابضلا نم «ةيبلغألاف» انبعش ىلع

 ريغو نييبعش ىلإ ةحلسملا تاوقلا مسقت اهنأل «ةيبلغأ» ةملك داريإ ىلع ناك نييركسعلا

 ىلع اهيف درلل ىربنا ذإ ضعبلا دنع ةمهم ةيضف تناك ودبي اميف  كلتو «نيبعش

 امهلوأ نع ثدحت (عارزلاو لامعلا) نييريهامج نيعمجت ربكأ الثمم دقانلا ىركسعلا

 نم ةطلسلا عزنت» مل ةروثلا نأب لوقيل (لامعلا داحتا) خيشلا دمحأ عيفشلا ذاتسألا

 نيذلا مه انه انعم سلجي نمو ةحلسملا تاوقلا ةدايف نم اهتعزتنا امنإو ةدايسلا سلجم

 فسوي خيشلا مهنع بان دقف عارزلا امأ .«ىرورض زييمتلاف اذهلو ةطلسلا كلت اوعزتنا

 ايركسع ابالقنا نكي مل ويام 75 ةحيبص ىف ثدح ام نإ» :هلوقب رثدم نيدلا ردب ذاتسألا شاقنلا عرتفا (#)
 .«ةروث وه لب .ميدقلا ماظنلا راطإ لخاد ىرخأ ىلإ ةرئاد دي نم ةطلسلا لقني
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 نكلو ؛نيحداكلا دالوأ ءلصألا مهو ةيبلغألا عم» انه نحن :لوقيل ىفطصملا دمحأ

 شيوشت ىحالتلا اذه ىفو «تاوذلا ءانبأو :ةيلهألا ةرادإلاو ءةيفتاطلا دالوأ اضيأ شيجلاب

 نأ ةقيقحف :ىلازتخاو ىئاقتنا بولسأب ةيقبط ميهافم طاقسال ةلواحم هيف امك «ديفيال

 نأ امك اًمامت ءةيعجرلل ةندس اًعيمج مهنأ ىنعي ال «ةيفئاط دالوأ» لامشلا ىملعتم لك

 ال «تاوذلا تويب» وأ «ةيلهألا ةرادإلا» تاتويب نم نييندملا وأ نييركسعلا ضعب رادحنا

 .لالفتسا تاودأ اعيمج مهنم لعجي

 تاحورطأ هتيبعش مدع وأ شيجلا ةيبعش لوح ىحالتلا اذه نم بجعلل ةاعدم رثكأ ام

 نيب ةيوضعلا ةلصلا ديكأت ىف رصحنا هعيمج ءالؤه دهج ءرمتؤملا كلذ لاوط نييبورعلا

 نادوسلا هجو وه كلذ نأكو ىبرعلا نادوسلا هجو زاربإ ىفو .ةيبرعلا ةروثلاو «ويام ةروث»

 نأب لوقي اصن قاثيملا نيمضت ةرورض - الثم  نيسح نيمأ دمحم ذاتسألا راثأ «ديحولا

 نأب لاق ىذلا نمحرلا دبع جاحلا ةرئاث راثأ ثيدحوهو ؛ةدحولا لجأ نم تتام دق ةروثلا

 رمأ وهو ىرصملا جاتلاب نادوسلا طبرل نوفدهي اوناك لالقتسالا لبق ةدحولاب نيدانملا

 ةيكارتشالا لجأ نم لضاني لظ»  هلوق دح ىلع  ىنادوسلا بعشلاف ..هانطقسأو هانيراح

 .«ةدحولا سيلو

 ىف ةاعدلا اهل اعد ىتلا «ةدحولا» تناك نإف .شيوشت نم لخي مل اًضيأ درلا كلذ

 ذنم ةسايسلا ةدنجأ دوست تأدب ةدحولل ةديدج ميهافم نأ الإ ناجيت ةدحو ىه ىضاملا

 تاهيشلكلا نع اديعب ةدحولا ةيضق لوانت نم ةيسايسلا لهأل دب الف اذهلو .تاينيتسلا
 ةددعتملا ةيميلقإلا هبش اهتاميظنتو ةيقيرفإلا ةدحولا كانهف ...ةيوفشلا تاملكلا نعو

 تادحولا هذه نم ةدحاو ةيأو .ةفلتخملا ةيفيظولا اهتاسسومو ةيبرعلا ةدحولا كانهو

 نكلو .تاميظتتلاو تامظنملا هذه لخاد ىف نييرقألا ةدحو .ةرورضلاب ءىضتقت ىربكلا

 ثيدحلا نم نوبرتقي اونوكي مل «ةدحولا» ةاعد نأل نمحرلا دبع جاجلا ةبضغ مهفن امير

 ةئزجتلا عقاو هعم طقسي :ىماله رمأك امنإو «جهتنن ىذلا ىفيظولا بولسألا اذهب اهنع

 بعشلا لاضنل جاحلا ذاتسألا ةراشإ دنع اًريشك وأ اليلق فقوتن نل امك .شيعن ىذلا
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 ,ةلادعلا وه كلذ نم هانع ىذلا نأ ضرتفن اننأل .«ةيكارتشالا» لجأ نم ىنادوسلا

 :ةيكارتشالا لجأ نم نوبراحي اونوكي مل ىدهملا نمحرلا دبع ديسلا ةماعزب راصنألاف

 ةجبلا رمتؤمو .ةيكارتشالا لجأ نم اوبراحي مل ىنغريملا ىلع ديسلا ةماعزب ةيمتخلاو

 .ةيكارتشالا لجأ نم اوبراحي مل ةبونلا لابج لامع داحتاو بونجلا ةهبجو وناس بزحو
 .ىنادوسلا بعشلا ريهامج مه مهعومجم ىف ءالؤهو

 انفقوتسا امل لاحلا وه اذه ناك ولف ءاذه دنع تفقو دق نييبورعلا ةاحالم تيلو

 ةروثلا تامظنم لوح قاثيملا صوصن ىلإ فاضي نأب اوبلاط ام ناعرس مهنأ الإ اهرمأ
 ةلصلا ريصق نسمي ةيمودقتلا ةيراسيلا ةيبرغلا اهقاميظتوو تاملك ةفاضأ ةيظارقمتدلا

 طمنلا حصفيو .(*!ةيمدقتلا ةيراسيلا ةظنألا ىلع هلوح نم ىبرعلا ملاعلاو ماظنلا نيب

 تناك نيرمتؤملا سوءر ىف سجهت تناك ىتلا اياضقلا رثكأ نأ نع شاقنلا هيلع راس ىذلا

 تايضرف تابثإل ايعس وأ «رانمس» ىف شقانت نأ اهب ردجي ميهافم لوح اًيطنزيب الدج امإ

 بناجب تمض نم نيب تمض ىتلاو اهسفن عامتجالا ةعاق لخاد لثاملا عقاولا اهركني

 ؛قنيز زوربماو ءوکاو ىلع تيناكو .ىروبأ ىلاتأو ءوبوك تيلب لثم اصوخش - نييبورعلا

 ةدحولا نع ثيدحلا ىف فارسإلا نأ .ةيبرع ءامسأ نم كلت نم اهل ايو ءريجام نيترامو

 وأ ,مهدحوي ام ىلع مهدمحأو مهنيترامب نادوسلا لهأ حلطصي نأ لبق نم ةيبرعلا

 نيب نأل كاردإ نود «ةيمدقتلا ةيبرعلا» ةمظنألا عم نادوسلا ماظن محالت نع ثيدحلا

 ىف ةكلمملا ماظن فينصت اهيفلي ال ةطبار  الثم  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نادوسلا

 نإ اهيف رثؤي ال ةقالعلا ىف ةيصوصخ نادوسلاو رصنم نيب نأو ءةيعجرلا ةمظنألا دادع

 لهاجت ىلع لدي ام «داتوألا ىذ نوعرف» وأ نانبلاب هيلإ راشي اًيمدقت ةنانكلا مكاح ناك
 .هلوح نم ملاعلا عقاولو ىنادوسلا عقاولل بيرغ

 ىف اًيعاو ناكو .صيصختلا ركتتسا ىذلا نسحلا هللادبع ىماحملا ذاتسألا رمألا اذه ىلع ضرتعا (*)

 ىيرعلا نادوسلا نيوكت نع ثيدحلا ىف ضافأ ىذلا نيمألا دمحم نومأم ىأرلا هكراش امك .هراكنتسا

 ةيراسيلا» ةمظنألا ىلع نادوسلا تالص رصق فكنتسي مل ىذلا نامثع ديسلا نيسح ذاتسألاو .ىقيرفإلا

 .«ةيقيرفإلاو» ةملك ليدعتلا ىلإ فاضي نأ حرتقا هنأ الإ «ةيمدقتلا
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 ىلامسأرلا ريغ ةيمنتلا قيرطو نادوسلا

 هجوتلا لوح ىعويشلا بزحلا نيبو اننيب ةيؤرلا ىف فالخلا ىلإ ةهينه لبق انحملأ
 لوح فالتخا  رمألا ةياهن ىف  هنأل فالخلا اذه دنع اًريثك فوقولا ديرن الو «فيرلل

 . هتايلك ىف داصتقالل ىلوألا ويام ماظن ةيؤر ؛مهأ وه ام ىلإ فلدن اذهل ءفدهلا ال جهنملا

 تايمومع دنع ىلوألا «ةروثلا» تانايب تفقو نأشلا اذه ىف .هريوثت قئارطو هفادهألو

 ةيلامسأرلا ةيامحو ءداصتقالا ىلع ةمكحتملا ممقلا ميمأتو ءماعلا عاطقلا معد :لثم

 .ةيكارتشالاو ةيبرعلا لودلا عم نواعتلا ةعقر عيسوتو «رامعتسالاب ةطبترملا ريغ» ةينطولا
 امف "ةيرفشلا اهزومر ضعب حاضيإل ىريونت وأ ىركف دهج تايمومعلا هذه عبتي نأ نود

 ةطبترملا ريغ» ةينطولا ةيلامسأرلاب هينعن ىذلا امو ؟داصتقالا ممقب هينعن ىذلا

 ضعب نإف ىرنس امكو ؟ةيبرعلا لودلاو ؛ةيكارتشالا لودلاب هينعن ىذلا امو ؟«رامعتسالاب

 ذخأ ام ناعرس ذإ ةبارغلا هذهب نكت مل «ئراقلل ةبيرغ ودبت دق ىتلا .تالؤاستلا هذه

 رارقإ بقع ةيرظنلا ةيحانلا نم لقألا ىلع اًيفشاب لب اًيسكرام ادعُب ىداصتقالا قيبطتلا
 .«قاثيملا»

 ةيداصتقالا ةيمنتلاو داصتقالا ةيضق (ةروثلل ىداهلا ىرظنلا ليلدلا وه) «قاثيملا» لوانت

 ةيمنتلا قيرط ىلع ريسلا ىف ريهامجلا ةبغر» ربوتكأ ةروث ذنم حوضوب تزرب هنأب لوقلاب
 اهدشنن ىتلا ةيعامتجالا ةيرحلا ثيح ةيكارتشالا قافآ ىلع فقت ىتح ةيلامسأرلا ريغ

 :ىتآلاب

 .جاتنإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا (آ)

 .دالبلا ىف ةنماكلا تاورثلا لالغتسا (ب)

 .ىداصتفالا مدقتلا ةدايف ىلع رداق ماع عاطف ةدعاق عيسوت (ج)

 .ةيمنتلا ةطخ ىف كراشيل صاخلا عاطقلا هيجوت (د)

 .كرتشم عاطف قلخ (ه)

 .ىنواعتلا عاطقلا ةدعاف معد (و)
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 :جاتنإلا نم ديزملاو جاتنإلا قيقحت لبسو راصتقالا ريرحت ةليسو ددحتت كلذبو»

 ءاخرلا ىتح ىداصتقالا مدقتلا قيقحتو لالغتسالا ىلع ءاضقلل حوضوب ةريسملاو

 ةسكرمل ىعسلاب ىحوي ام ّئدابملا هذه ىف نأ نظن الو ١5(. و١١ ناترقفلا) «ةرفولاو

 كاذموي راكفألا هذه ثمل تعد ثلاثلا ملاعلا لود نم ريثكلا نأل ؛هتتفوس وأ داصتقالا

 .اينازنتو رئازجلاو رصم لثم ةيسكراملاب مهتت نأ نود

 :نأب لوقلل دعب نم ,بهذ قاثيملا نأ الإ

 اشارتو انخيرات ىلع ةزكترملاو ىنادوسلا انعقاو ىلع ةقبطملا ةيملعلا ةيكارتشالا»

 دويق نم ىنادوسلا ناسنإلا ررحت ىلإ فدهت ىتلا انديلاقتو اندئاقع ىلعو ىراضحلا
 ريهامجلا لقن ىف انتروث هب ىدتهت ىذلا دشرملا ىهل ناسنإك هتيرح هل ققحتو ءةجاحلا
 «بردلا اذه ىلع انتقبس ىتلا بوعشلا براجت ةذخآ ةدغرلا ةايحلا ىلإ سؤبلا ةايح نم
 نم ىقرأو ىلعأ اعقوم ىكارتشالا عمتجملا لتحي تاعمتجملا روطتل ةيخيراتلا ةهجولا نمف

 ىو .ىربكلا ةيعانصلا ةروثلا دعب ابوروأ نادلب ضعب ىف أشن ئذلاو ىلامسأرلا عمتجملا
 ايسآو ايقيرفإ ىف ةفلختملا نادلبلا لصتل ةيلمع تاناكمإ ترفوت ةرصاعملا فورظلا
 ىه ةلماك ةيخيرات ةلحرم قوف ةزفاق ةيكارتشالا قافآ فارشتسا ىلإ ةينيتاللا اكيرمأو

 ءانبل ةيدام ةدعاق ةباثمب ةيلاقتنا ةلحرمب اهنع ةضيعتسمو .ىلامسأرلا روطتلا ةلحرم

 فلختلاو ةيعبتلا عقاوم قوف نم اًروف ىكارتشالا ءانبلا زاجنإ نكمي ال ذإ ةيكارتشالا
 ٠١(. ةرقفلا) .رامعتسالاو

 اهراطإ ىف لمعي ىتلا ةيملاعلا فورظلا ليلحتل ميدقتلا اذه دعب قاشيملا لقتنا مث

 ةيملاعلا فورظلا نأ اتيبم هتاذ ريرحتل ةحاتملا تاناكمإلا ديدحتو ىنادوسلا داصتقالا

 :یتالاب زيمتت

 :ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا نيب ضقانت وه ملاعلا قاطن ىلع ىسيئرلا ضقانتلا» (أ)

 ةكرحو ةيلامسأرلا نيب ضقانتو «ىنطولا ررجتلا تاكرحو ةيئامسأرلا نيب ضقانتو

 .ةيلامسأرلا نادلبلا ىف ةلماعلا ةقبطلا
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 زكرملا لتحي لظ نأ دعب اًروهدتمو اًيخيرات الختم ىلامسأرلا ماظنلا حبصأ (ب)
 مدقت ةادأك ىدايقلا اهرود اهنع طقسو ةلماشلا اهتمزأ ةيلامسأرلا تلخدو مدقتملا

 نادلبلا لخاد مهداهطضاو ريهامجلا نامرحل ماظن ىلإ تعادتو ىضاملا ىف
 .اهجراخو ةيلامسأرلا

 تحت ةيلمع تاناكمإ تعضؤ ةديدج فورظ ىكارتشالا ركسعملا مايقب ترفاوت (ج)

 جاهتناو ىلامسأرلا ريوطتلا ةلحرم ىدافت نم اهتنكم ةفلختملا بوعشلا فرصت
 .ىطارقميدلا ىنطولا روطتلا قيرط

 اًثيدح ةيلامسأرلا ةلحرملا ىدافت نع ثيدحلا ناك ةيتيفوسلا ةروثلا راصتنا لبق (د)
 ةروثلا زيح ىطسولا ايسآ بوعش لوخدو ةيتيفوسلا ةروثلا راصتنا دعب امأ اًيرظن
 .اًيلمع اًعقاو لب اًيرظن اضارتفا ىلامسأرلا ريغ روطتلا قيرط دعي مل ةيعامتجالا
 ولع ةيكارتشالا تذختا ىتلا ةيمانلا دالبلا ىف ةيكارتشالا براجتلا كلذ تدكأو

 .(؟١ ةرقفلا) .ايقيرفإو ايسآ ىف اًجهنمو

 اًيرظن احرط طقف سيل ىداضتقالا لضعملا لب ءةيداصتقالا ةرهاظلل حرطلا اذه

 قيبطتلل ةددحم ةيخيرات ةيرجت ةيحالص ضارتفا ىلع موقي حرط اضيأ وه لب ًالماكتم

 داحتالا ةبرجت ىه ةددحملا ةبرجتلاو ءةيسكراملا ةيرظنلا ىه ةنيعملا ةيرظنلا ءنادوسلا ىف

 وأ ءنييبورعلا ةيؤر نع اريبعت نوكي نأ نكميال ىركفلا داهتجالا اذه لثم .ىتيفوسلا

 ةحلسملا بعشلا تاوق ىف ةينطولا رصانعلا وأ نييلاربيللا وأ .نييكارتشالا نييطارقميدلا

 بزحلا رمتؤملا كلذ ىف مهلثمي ناك نيذلاو نيينيللا نييسكراملا ىأر نع ريبعت وه امنإو

 ىأ رودقم ىف له :وه نهذلا ىلإ ردابتي نأ دب ال ىذلا لاؤسلا حبصي اذهل .ىعويشلا

 ىف ىعوضوملا عقاولا لظ ىف ىئامنإلا (ويرانيسلا) دهشملا اذه قيقحت ىنادوس ماظن

 لوقنالو ءىض ةبغرلا ةدنجألا هذه ذيفنت اهب طانيس ىتلا ةبخنلا كلمت لهف ؟نادوسلا

 اعقوم» انماظن لتحي ىتلا ةيكارتشالا لودلا ةموظنم رودقم ىف لهو ؟هذيفنت ىلع ةردقلا

 كلت» ىف ءامنلاو ءاقبلل نادوسلا تاجايتحا ريفوت «ىلامسأرلا عمتجملا نم ىقرأو ىلعأ
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 تاسسؤملا ربع ةيمنتلا تاليهستو حنمو .ىئاذغلا نوعلا ىنعن اذهب «ةيلاقتنالا ةلحرملا

 ةلاح ىفو ؟ىلودلا كنبلاو دقنلا قودنص لثم ىلامسأرلا ماظنلا كلف ىف رودت ىتلا ةيلاملا

 رمألا نأب لوقلا حصي الوأ تالؤاستلا كلت ىلع ةيفاشلا ةباجإلا بايغ وأ ىفنلاب ةباجإلا

 زاجنإلا ةبيغ ىف تاراعشلاب ةديازملا امإ ءامهالك وأ نيئيش نم دحاو ىلإ سانلاب ىهتنيس

 نايكلا زهت ىتلا ةيئاوشعلا امأو ءاهسفن ةحورطملا تاراعشلا ريهعت اميرلو ىلمعلا

 ؟اًفينع اًره هلك ىداصتقالا

 تارارف ىف «قاثيملا» رودص لبق «نايعلل ةحضاو ةيزاهتنالا تاديازملا كلت رداوب تناك

 راشتسملاو :ناميلس دمحأ ريزولا :امه نالجر اعيمج اهغاص ىتلا ةرداصملاو ميمأتلا
 تاميمأتلا عوضومل انلوانت ىفو «دسألا ديهس دمحم دمحأ رصقلل ىداصتقالا

 داصتقالا تزه ىتلا ةيطابتخالا تاميمأتلاب تارارقلا كلت انفصو (*)تارداصملاو

 ءاقتنا رثكأ تناك اهسفن ةيفشلبلا ةروثلا نأب كاذموي انلقو تاونسل افينع اره ىنادوسلا

 ىنامث دعب ىريمنلل ثيدح ىف ءاج ىذلا حارصلا بذكلا اضيأ انبأ امك .اهتارداصم نم

 هيف ىقلأ ثيدحلا كلذ ىف «5اذامل ..ىمالسإلا جهنلا» هباتك ىف تارارقلا كلت نم تاونس

 ةدايق سلجم ىف «نييعويش ءاضعأ ةثالث» ىلع ةرداصملاو ميمأتلا تارارق ىف هلك موللاب

 ركسعملاب ىنادوسلا داصتقالا طبر فدهب «مهدينجت ىف اوحجن» ءارزو ضعبو ةروشلا

 .ىقرشلا

 ميمأتلل ةسامح ةروثلا سلجم ءاضعأ رثكأ نأ وه الوأ ثيدحلا كلذ ىف بذكلا عقومو

 بحاص ناك (رونلا ركباب) ةثالثلا نم ادحاو نإ لب ةثالثلا ءالؤه مه اونوكي مل ةرداصملاو

 ىف هديأ نم نيب نم ناكو حلاص نامثع تاكرش ةرداصم ىلع اجاجتحا تاوصألا ىلعأ

 كلذ لثم رودص ةرورض ىري ناك ىذلا ضوع ركباب ديسلا ةروثلا سلجم لخاد اذه

 ىعدأ نيذلا ءارزولا نأ امك .ةددحم تاماهتا نم هبحص امل ةيئاضقلا ةكئيهلا نم رارقلا

 مه اوناك ميمأتلا تارارق ذاختال ىعويشلا بزحلا بناج نم اودنج دق مهنأب ىريمنلا

 .717/ ء١۳ ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (#)
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 مهدينجتل بزحلا أجلي نم رخآ مهف اذهلو بزحلا ىلع ةعاطلا اصع اوقش نيذلا كئلوأ

 رمأ ذيفنت هب طينأ ىذلا زاهجلا نإف رخآ بناج نم .دارأ نأ ىتح كلذ ىف حلفي وأ
 وه ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ نم وضع هيلع فرشي زاهج ناك تاميمأتلاو تارداصملا

 هدي تناك امك (رداقلا دبع دمحأ دمحم نيدباعلا نيز) نييعويشلا نع نوكي ام دعبأ
 ذاتسألا وه نيسرمتملا ةماعلا ةمدخلا تالاجر رابك نم !دحاو دهجلا كلذ ىف ىنميلا

 نإف لبق نم انلق امكو ؟اذه لكو ىعويشلا بزحلا نأش امف «بوجحم ميلحلا دبع دمحم

 تاكرشلا ميمأت نيب تعمج ذإ ةريصب وأ ىده ريغ ىلع اطبخ ناك تارارقلا كلت

 امنيسلا رود ميمأتو ىكناه ىلتالج ةكرش لثم ةيجراخلا ةراجتلا ىف ةلماعلا ةيزيلجنإلا
 ايوك» لثم ةصاخلا معاطملا ةرداصم نيب تعمج امك «نامرد مأب «سيدق» امنيس لثم

 باش دقو .«نايرودوب» ىنمرألا لامعألا لاجر لزنم لثم دارفألا لزانمو موطرخلاب «انابوك

 ةرداصملا دي تدتما نم رثكأ نأ ذإ ةيرصنعلاب هبشأ ءىش  حضاو وه امك  تارارقلا كلت

 ,نادوسلا ريغ انطو مهل نوفرعي ال اولاز امو اوناك نوينادوس نونطاوم ةصاخلا مهكالمأل
 تركنأ اذه عمو ىداصتقالا نادوسلا ءانب ىف اًريبك اًماهسإ مهرسأ تمهسأ امك اومهسأو
 ناينافو ىروضاك لآ لثم ةينادوسلا ريغ ةميدقلا مهلوصأ ببسب مهتينادوس مهيلع

 يشلا بزحلا نإف تاديازملا كلت نع رظنلا فرصبف ىأ ىلعو .ىلفنرقو
 .یفشلب روظنم 07 اهتجلاعم لبسو ىنادوسلا داصتقالا اياضقل ىرظنلا حرطلا كلذ نع

 .نادوسلا ةيمنت ىف جهنملا اذه ةيحالص تابثإ ةيلوئسم عقت هدحو هيلعو

 تاردابملا ضعب اضيأ اًيناج انكرتو ءايناج ةرداصملاو ميمأتلا ةاعد تاديازم انكرت نإو

 دمحأ ىضترم سدنهملا هئاشنإ ىلع فقو ىذلا ةيعومجلا عورشم لثم ءارزولل ةيدرفلا
 نادوسلا برغ ىف شطعلا ةيراحم ةلمح لثم ىرخألا ةيفاعسإلا تاعورشملاو .ميهاربإ

 ةدنجألا هذه قيبطتل ايلمع ثدح ىذلا امف ء(*مساقلا وبأ نامثع روتكدلا اهداق ىتلا

 ططخلا ىوتسم ىلع ثدح ىذلا ام ؟ةيملعلا ةيكارتشالاب ةيدهتسملا ةيداصتقالا

 تمت جمارب ةمث كانه تناك نإ جماربلاو ططخلا هذهل ثدح ىذلا امو ؟جماربلاو

 كلت نأ لاؤسلا ةيمهأ نم ديزي اممو ؟هرثأ تفتقا وأ :ىتيفوسلا طمنلا ىلع اهتعايص

 .نافدركل هترايز دنع ىريمن بناج نم لوئسمو ىعبط لعف در ةلمحلا كلت تناك (#*)
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 ءانثتساب ىقرشلا ركسعملا لودو نادوسلا نيب تالاصتالا نم ةلمح عسوأ تدهش ةرتفلا

 نولمحي مهو «كلذ مهلاوجت ىف «نوصتخملا ءارزولا بهذ .اهتصف ىلإ دوعنس ىتلا ءنيصلا

 قلعتي ام اهنم ؛بيردتلاو لقنلاو نيدعتلاو ةعانصلاو ةعارزلا نيدايم ىف تاحرتقملا ديدع

 تاعورشملاب ىنغريم ميركلا دبع ذاتسألا هيمسي ناك ام اهنمو «ىدملا ةديعب» تاعورشملاب
 اهتاعورشم عوص ىلإ  رمألا ةياهن ىف  هجتت نأ ةلودلا ىلع ناكو .«عيرسلا دئاعلا تاذ»

 نع حصفي امم ىثيفوس ريبخ اهدادعإ ىف ةدعاسملل بلجتسا ةلماكتم طخ ىف كلت

 .هيلع ىضمت نأ ةطخلل ديرأ ىذلا هاجتالا

 ىلع اهلك ةطخلا تتبثأ دقف هيدعاسمو ريبخلا اذه دوفو نم مغرلا ىلع هنأ معزن

 ةقيقح نع بيقتتلاب ىنع دق مهنم ادحاو نأ بسحأ ال نوينادوس نوينف اهب ماق تاسارد

 ةلحرم ىف زفقلل اكيرمأو ايسآو ايقيرفإ بوعشل ةرفوتملا» تاناكمإلاب «قاثيملا» هامسأ ام
 ىه تاساردلا هذه تناك .كلذب مهوأ «ىلامسأرلا روطتلا ةلحرم ىه ةلماك ةيخيرات

 ةطخلل تحبصأ مث ١9319)*(, ربوتكأ /ربمتبس عبارلا تيوكرأ ىدتنم ىف شاقنلا روحم

 . 151١ سرام نم رشع عساتلا ىف ءارزولاو ةروثلا سلجمل كرتشم عامتجا ىف ترقأ ىتلا

 ماعلا عاطقلا رفوي تاهينجلا نم اًنويلم 714 ةطخلا كلتل ىلامجإلا ليومتلا مجح غلبو

 نأ ىلع (ةيحراخلا ضورقلا نم انويلم ۹۴و ايلحم اليومت اهنم ةئام) اًنويلم 147 اهنم
 ىف ؛تاهينجلا نم انويلم نيسمخلا ىلع اليلق ديزي وهو ىقبت ام صاخلا عاطقلا رفوي
 ةطخلا نيب ةديحولا ةطبارلا كلت تناك اميرلو ,تييفوسلا ءاربخلا كراش عامتجالا كلذ

 . داصتفالا «ةفشليو»

 ةساردو ءىرلا ةرازو وينفو ديجملا دبع ىيحي سدنهملا اهدعأ دهرلا عورشم نع ةسارد تاساردلا تلمش (#*«)

 نع ةساردو «ىلجوخ ةفيلخ زيزعلا دبعل ىداصتقالا طيطختلا هباجت ىتلا ةيعامتجالا تالكشملا نع ىرخأو

 دبع ىفطصمل ةيمنتلا ىف لورتبلا رود نع ةساردو ءلاغشألا ةرازو وسدنهم اهدعأ نادوسلا ىف قرطلا

 نع ىرخأو ,موطرخلا ةعماج نم ىفطصم ىرسيل ةيمانلا لودلا ىف طيطختلا نع ةساردو .ميحرلا

 نع ةسارد مث ءريشيلا لصيفل طيطختلا ةيمهأ نع ةساردو .ميهاربإ نيدلا زعل ىداصتقالا طيطختلا

 .بقاعلا نمحرلا دبع دمحأل ةيموكحلا عناصملل مييقتو ءروصنم رداقلا دبعل ةيمنتلا ىف صاخلا عاطقلا

 .سايع معنملا ديعل ةيديدحلا ككسلا لوح ةساردو
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 ةلهذم تاقرافم ىهو .ءىرخأ تاقرافم ةمثف .ةديحولا ةقرافملا ىه تسيل كلت

 لبحلا عطق» ىلإ ماظنلا هاجتا نع ريبعت ىلعأ لثمت ىتلا «ةيلامسأرلا ريغ» ةطخلاف

 قاوسألل ةلج بهذي ىذلا ىريدصتلا جاتنإلا وه اهماوق ناك ةيلامسأرلا عم «ىرسلا

 لوقنو .رصم ةيروهمج ىف «رصن ةكرش» ربع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم امأ «ةيلامسأرلا»

 داحتالل هجوتت تذخأ دق (نطقلا ةصاخ) ىريدصتلا جاتنإلا نم ىربك ةحيرش نأل هلج

 سفنل :نطقلا اذه عيب نوديعي  مهرودب  تييفوسلا ناكو ؛حالسلا عايتبال ىتيفوسلا

 دج اذهب ضعبلا ناك .نطقلا عيب ىف نادوسلل نيسفانم مهنم لعج امم ىلامسأرلا قوسلا

 ىأب ءةيمنت ةيأ ققحي ال حالسلا داريتسا نأب اًملع «حيلستلارداصمل اًعيونت» هرابتعاب طباغ

 ىجراخلا نوكملا نم مظعألا بناجلا نأ ىه ةيناثلا ةقرافملا .ةيمنتلا ىناعم نم ىنعم

 كنبلا اهنيب نمو ءاهتلق ىلع «ةيلامسأرلا» ةيديلقتلا رداصملا ضعب نم ءاج ةطخلا ليومتل

 تاكرشلاو فراصملا ميمأت ببسب) نادوسلل اهمعد ايناطيرب تفقوأ .تيوكلاو ىلودلا

 فقوت امك (تاسسؤملا هذه باحصأ رظن ةهجو نم زجمو زجان ضيوعت نود ةيزيلجنإلا
 ء۷٩۱۹ ناريزح برح ذنم نيدلبلا نيذه عم تاقالعلا عطق دعب ىناملألاو ىكيرمألا نوعلا

 هجوت نأ دعب ءةيمنتلل ىتيفوسلا نوعلا نأ ىه ةثلاثلا ةفرافملاو ءويام ماظن ءىجم لبف ىأ

 ىتيذوسلا لوكتوربلا ذيفنت ىلع ةلحرملا كلت ىف فقوتو ءادادمإو اًييردت شيجلا ىلإ هرثكأ
 وه «ةيعجرلل ليمعلا» دوبع ماظن نأ ركذنو ءدوبع دهع ذنم الطعم لظ ىذلا ىنادوسلا

 ام هجو دقو .عينصتلا ناديم ىف ةصاخب ىتيفوسلا داحتالا عم نواعتلا قافآ حتف ىذلا

 :امه نيعورشم ىلإ ؛ةزهجألا نيب ليوط لزانت دعب ءلوكتوربلا كلذ ىف ديصر نم ىقبت

 لينلا ىلع ايوس ةنيدم ىف امهالك) ةيرطيبلا ثاحبألا ةنسسؤمو «ىعماجلا ىفشتسملا

 ةقرافملا امأ .ةيمنتلا ةطخ ىف ىوصق ةيولوأ ناعورشملا لثمي ال امهتيمهأ ىلعو (قرزألا

 ددرتي مل ةيلامسأرلا ريغ ةيمنتلا قيرط ىف ريسلا هل ديرأ ىذلا ماظنلا نأ ىهف ةريخألا

 دقنلا قودنص «ةيملاعلا ةيلامسأرلا تاسسؤملا ةمق» عم ةقالعلا قرع قيثوت ىف ةظحل

 ريزو اهب مدقت ىتلا ةركذملا ءارزولا سلجم رقأ 197١ رياربف نم نماثلا ىفف .ىلودلا

 اميرلو ۲١/. ةبسنب ىلودلا دقنلا قودنص ىف نادوسلا ةصح عفرل بوجحمروصنم ةيلاملا
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 ريغ» ةيمنتلا قيرط عبتت نأ اهل ديرأ ىتلا ةيئامنإلا هتطخ ذيفنت عيطتسيل نادوسلا نكي مل
 تاسسؤملا ىربك عم ىرشلا لبحلا ىلع بوجحم روصنم ظافح الول «ىلامسأرلا

 .«ةيلامسأرلا»

 ضعب نأب احضاو ادب دقف ءنيصلاو نادوسلا نيب نواعتلا نع ثيدحلا ىلإ انه دوعنو

 ىلع ؛نيصلا دض اًحضاو اًيزايحنا اًفقوم ذختت تناك ماظنلا ىف ةيعويشلا رصانعلا

 ىتلا ةديحولا ةيكارتشالا ةلودلا ىه  نامزلا كلذ ىف تناك كلت نيصلا نأ نم مغرلا

 علطم ىلإ تلظ نيصلا نإ ىتح نيتلتكلا نع القتسم ٌءانب اهداصتقا ءانب ىلع تلمع

 اًريثك ىريمن قرؤي ىذلا لاؤسلا ناك .«ىجراخلا نيدلا» همسا اًئيش فرمت ال تاينيعبسلا

 نيصلا ىلإ هسفنب ادفو دوقي نأ ررق اذهلو ؛:نيصلاب نويعويشلا ةوخإلا نيهتسي اذامل .وه

 ريزو ىسوم جاحلا رمع مالعإلاو ةفاقثلا ريزوو ميهاربإ ةيواعم ةيجراخلا ريزو مض

 نم مغرلا ىلعو ىداهلا ىفطصم ىدهم ىسامولبدلا هراشتسمو هدانس كرابم ناكسإلا

 ىلع هلمح ىنيصلا فقوملا ىف اًدورب حمل ىريمنلا نأ الإ دفولاب ىديلقتلا باحرتلا
 ءارزو سيئر نم درلا ءاج دقف ءراظتنالا لطي مل .بيرغلا فقوملا كلذ بابسأ ءاصقتسا

 ىف هب تيقتلا دقف كتيجراخ ريزو اديج فرعأ ىننأ» :لاق امدنع ىال نيوش نيصلا
 ةنادإ ىف ةكراشملل ىنادوسلا هيزح لثمي كانه ناك دقل ...ةبيصع ةظحل ىف وكسوم

 .«اندرطب توص نم عم توص دقو ةيعويشلا لودلا ةموظنم نم اهدرط رارقإو نيصلا

 سيئرلا ررق لهجي ناك امب ىريمنلا ىال نيوش اهيف غلبأ ىتلا ةظحللا كلت نم
 تاضوافملا رمأ لكوأ :ةيليصفتلا تاضوافملا ىف هتيجراخ ريزو كراشي الأ ىنادوسلا

 رمأ ىلوتي نأ ررق امك «هدانس ةرابمل ةيداصتقالا تاضوافملاو ىسوم جاحلا رمعل ةيسايسلا

 ةيجراخلا ةرازو نع اديعب ىفطصم ىدهم ديسلا موطرخلا ىف ىنادوسلا ىنصلا نواعتلا

 اهل نادوسلا فرعي مل ةمهم تاعورشم ناك ءاقللا كلذ جاتن .طيطختلا ةرازو نع اديعبو

 - ىندم ىربك تاعورشملا هذه نم ءىرخألا ةيكارتشالا لودلا عم نواعتلا جمارب ىف اًريظن

 ءابطألا معد ءليوأ ىف زرألا ةعارز ءةقادصلا ةعاق ءاصيحاصحلاب جيسنلا عنصم «بوتنح
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 وه ناك هذيفنت نع نيصلا ترذتعا ىذلا ديحولا ءىشلا .ةيفيرلا تايفشتسملل نيينيصلا

 نأ كل ىتيحصن» :وه هنأشب ىريمن ىلع ىال نيوش در ناك ذإ لورتبلا نع بيقنتلا عورشم

 اذه لعفي نأ ىريمن رودقم ىف نكي ملو «اذه ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب نيعتست
 .كاذموي

 هذه تناك ايأ  تايرظنلا رسقل ىعسلا نأ وه براجتلا كلت هنع نيبت ام رثكأ

 ىلع راضلا طابتخالا ىلإ الإ دوقيال هعم بسانتتالو اهبساني ال عقاو ىلع  تايرظنلا

 ىلع  ربكأ ةروصب اذه قدصي .رظنلا ىوتسم ىلع ىلخملا ضقانتلاو ءءادألا ىوتسم
 رخآلا ضعبلا اهب نمؤيو ءهعم ةلالك ال اًضفر ضغبلا اهضفري ىتلا تايرظنلاو ماكحألا

 ناقيرفلا هيف ثحبي ىذلا تقولا ىف اذه ثدحي نأ بيرغلا نمو .هنع صيحم ال ائاميإ
 نوكي نأ كلذ نم ةبارغ رثكأو .مظعأ كرتشم مساق ىلع قافولل ةكرتشم ةيضرأ نع
 وأ ,رتاوتم ربخ اهدنسي ال ةغطاق ماكحأ ىلع ءنيرخآلا رسق ةلواحمو «دينعلا رارصإلا

 اًيخيرات افلختم حبصأ دق» ىلامسأرلا ماظنلا نأب لوقلا كلذ لاثم .تباث ىخيرأت ليدل

 اهتمزأ تلخد ةيلامسأرلا» نأب لوقلا وأ «مدقتملا زكرملا لتحي لظ نأ دعب اًروهدتمو

 نامرحل ماظن ىلإ تعادتو ىضاملا ىف مدقت ةادأك ىدايقلا اهرود اهنع طقسو ةلماشلا

 ةمورحملا ريهامجلاف .«اهجراخو ةيلامسأرلا نادلبلا لخاد اهداهطضاو ريهامجلا

 ةرتفلا امأ ءادنكو ءايناملأو ءنابايلا ريهامج لمشت ةيلامسأرلا نادلبلا لخاد ةدهطضملاو
 تناك «مدقت ةادأك» ةيلامسأرلل ىدايقلا رودلا طوقس نع ثيدحلا اذه اهيف رودي ناك ىتلا

 حئارش ريوطت ةرتف ىه ؛ةيلامسأرلا ةعلق ىف ةثلاثلا ةيعانصلا ةروثلا ريجفت ةرتف ىه

 لقعلا تاعانص ىلوأ اهيلع تماقو سيون تربور ىكيرمألا اهعرتخا ىتلا نوكيليسلا

 ىلاش نوكيليس ؛حئارشلا هذه مسا تذخأ اكيرمأ ىف ةقطنم ىف (رتويبمكلا) ىعانطصالا

 .اينروفيلاك ةيالو ىف

 (120نم206ع) ةيتامولعملاب ضعبلا هيمسي ام وأ تامولعملا ايجولونكت تعنن امدنعو

 ارييغت نكي مل ةروثلا كلت هيلإ تداق ىذلا رييغتلا نأل ىلافن ال ةثلاثلا ةيعانصلا ةروثلاب
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 ىلإ طقف دؤت مل تامولعملا ايجولونكتف :ىرهوج ىفيك رييغت اضيأ وه امنإو بسحف اًيمك
 موهفم ىف لماك لوحت ىلإ اضيأ تداق امنإو .ةرادإلا جهانم نيسحتو جاتنإلا ةفعاضم

 ىعانطصالا ءاكذلاو عونصملا لقعلا ىرحلاب وأ ىعانصلا لقعلا حبصأ ذإ ةلامعلاو لمعلا

 دئاقل ليدبلاو ءنزخملا نيمأل ليدبلاو ءىساحملل ليدبلاو ءىوديلا لماعلل ليدبلا امه
 تايالولا ىف أدب دق ريبكلا ىملعلا فشكلا اذه نإف انلق امكو .ملعملل ليدبلاو ءةرئاطلا

 «ةيلامسأر» لود هريوطتب تدعاصتو هتذخأ ام ناعرس هنأ الإ ةيلامسأرلا ةعلق .ةدحتملا

 كلت لك .ةايحلا قفارم لك ىف ةيعون تارفط هقيرط نع تققحو .نابايلا لثم ىرخأ
 هرفوت امل امنإو «اهتيلامسأر» ببسب لودلا هذه ىف ققحت مل ةعئارلا ةيفشكلا تاردابملا

 قحلاو بيوجتلاو ةرداتلا ىلع نيت ةنرحلا نم ةعساو ةحاسم نه اعا لا انآ

 .نايحألا ضعب ىف ةرماغملاو لب

 هققح ىذلا لهذملا ىجولونكتلاو ىملعلا روطتلا نم مغرلا ىلعف رخآلا بناجلا نمو

 اريخأ هنع فشك امم ىركسعلا ناديملا ىف ناك روطتلا كلذ ةمق نأ الإ ىتيفوسلا داحتالا

 انلصو اننأ حيحص هزدانرقش لوقيو .هزدانرقش دراودإ قباسلا ىتيفوسلا ةيجراخلا ريزو
 ىف رارمتسالا نأ الإ ىركسعلا ديعصلا ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم لداعتلا ةجرد

 لعجيس ناكو نطاوملا ةيهافر باسح ىلع ناك ةييرحلا انتردقم نيسحت ىلع اهعم لدابتلا
 جاتنإلا ىلع هقفنن ام ةبسن غلبت ذإ ثلاثلا ملاعلا لود نم ةلود ءهيف انررمتسا نأ ءانم

 ىموقلا اهلخد نم ةدحتملا تايالولا هقفنت امم فصنو اًفعض ىموقلا لخدلا نم ىبرحلا

 ةايحلا تايرورض ريفوت ىف اهاوتسم ىلإ لوصولاب ملحن نأ نود حالسلا ىلع
 ظ .(*!ءاهينطاولل

 هزدانرفيش ىور باتكلا كلذ نم رخآ لصف ىفو .« e Future Belongs to Freedom :ةيرحلل لبقتسملا» (*)

 ىتيفوسلا بابشلا ميظنت نع نيلوئسمك ايوس المع نأ ذنم فيشايروغ هقيدص ركف عم هركف ىقالت فيك
 رثكأ نأ قباسلا ىتيفوسلا ةيجراخلا ريزو ركذو .لوبورفاتس ىف امهيناثو ايجروج ىف امهلوأ (لومسموكلا)

 وشحملا نيرخآلا نييعويشلا بولسأ نع فلتخي بولسأب هثيدحو ةعونتملا هتءارق وه هقيفر ىف هاوهتسا ام
 ةلودلا ةبترم ىلإ اوقتري مل تييفوسلا نأ ةقيقحل نطغ نم لوأ هنأ هيف هاوهتسا امك ؛ةيرفشلا تاريبعتلاب
 انمدقتل ةزيمملا ةديحولا ةمسلا وه فوكنشالكلا حبصأ» ىتح ةيركسعلا ةوقلا لضفب الإ ىمظعلا

 نم ۲۸£ ةيتيفوسلا ةيركسعلا تاعيبملا ةبسن غلبت ذإ :حالسلل لوألا ردصملا هببسب انحبصأو «ىجولونكتلا

 .«ةيملاعلا ةيلكلا تاعيبملا
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 ىوياملا_ىعويشلا عارصلا

 رودي ناك ىذلا ىفخلاو ىنلعلا عارصلل ةراشإ نود ثحبلا نم بناجلا اذه لمتكي نل

 ىذلا نأ ىف كش الو .15١ا١ ويلوي ١9 بالقناب ىهتنا ىذلا ماظنلاو ىعويشلا بزحلا نيب

 تالاقملا هذه أرق ىذلا وأ «ملظملا قفنلاو نادوسلا» ىف ويام ماظن لوح هانبتك ام أرق

 بالقنا ريبدتب هدحو ىعويشلا بزحلا ماهتا نأ ىلإ ىهتنيس ءاهادتبم نم ةنعمتم ةءارق

 ماظنلا ءاقب نأب لوقلا نأ امك ءليلد هدنسي ال ماهتا ١414 ويام نم نيرشعلاو سماخلا

 الإ لثميال هتايادب ىف هل بزحلا كلذ دييأت الول متيل ناك ام اًماع رشع ةتس ىدم ىلع

 هتانايب ضعب ىف ىعويشلا بزحلا هب ىحوي ام نإف هسفن ردقلاب :ةقيقحلا فصن

 ىف عقو ىذلا لك نأ وأ ءريطتسم رش وه ويام هب تءاج ام لك نأب هتداق تاحيرصتو

 نأل قطنملا عم ميقتسي ال دحاو رربم هل نكي مل .هيف اوكراش ام كلذ ىف امب ءويام علاطم

 نم ةيسايسلا ىوقلا لك بجاو نم هنأ ىف كش الو .غارف نم ءىجتال ةيسايسلا ثادحألا

 لاجرو ءنييعماجلاو ءتاباقنلا بجاو نم وه امك نييديلقتو «نييبورعو ءنييلاربيل

 ىف مهتفرع وأ ةطلسلا زيلاهدو ةسايسلا لفاحم وأ ريبعتلا ربانم اوفرع نيذلا ةفاحصلا

 سمألاب نوعنخي مهلعج ىذلا ام سانلل اونيبي نأ ءةفلتخملا ةيوياملا تارتفلا لك وأ ءنم ىأ

 نإو ؟اهادتبم ىف اًثيس اًرمأ اهب اوطبترا ىتلا تاوياملا نم ةدحاو ةيأ تناك نإ ءئيس رمأل
 بزحلل دمحن اذه عمو ؟ريخلا كلذ هجو امف كاذموي اًريخ اهيف اومسوت دق اوناك

 طوقس بقع ءويام ماظنب هتفالع ةحارصب شقان ىذلا ديحولا بزحلا وه هنأ ىعويشلا

 .ةبجاو هتشقانمو عورشم رمأ ةقالعلا كلت لوح ماعلا لؤاستلا نأ بسح لب :ماظنلا كلذ

 لك ةءاربق ىلع تصرح امك (*)ناديملا ةديرج اهترشنو لادقلا ديهس دمحم روتكدلا

 نع حصمي امم «هتيسكرام» ىلع بلغت ام اًريثك «هتيدادوس» نأب فرتعا ىدلاو «ىئادوسلا

 .«ويام بالقناو ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا» ناونع تحت بيتك ىف دعب نم .تالاقملا كلت تردص (*)
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 دقن ذاتسألل تأرق ام نيب نمو .رظنلا ىف شاوش ىلإ دوقي دق هنأ الإ هجوتلا ىف ةلاصأ

 ىف ةيكارتشالا تاساردلاو ثاحبألا زكرم نع ردصت ىتلا «جهنلا» ةلجم هعم هترجأ اًراوح

 ,نادوسلا» : ناونعب ةسارك ىف ةديدجلا ةفاقثلا راد هرشن تداعأ مث ىيرعلا ملاعلا

 نع دقن ذاتسألا ثيدح راوحلا كلذ ىف ىمامتها راثأ .«رييفتلا :ةيطارقميدلا ,ةضافتنالا

 :هيف ءاج ىذلاو ىتيفوسلا داحتالا ىف مكاحلا بزحلا جذومنو ةيكارتشالا ةلودلا جذومن

 نيرشعلاو عباسلا رمتؤملا نأ حيحص «جذومنلا اذه نع انعفادو :ةبرجتلا هذه نع انعفاد»

 كرت ةيكارتشالا روطت دومج نكلو ء«هسفن ىكارتشالا ماظنلا حالصإو ددعتلا ةيضق حرط

 هلالظ كرتي نم ةيلوئسم سيلو كلذ نع - نيلوئسملا نحن اعبط .انريكفت ىلع هلالظ

 ةعجارم اضيأ ىعويشلا بزحلا نم بلطتي هنأ الإ عاجشو نيمأ فقوم اذه .«انيلع
 ام نيب ريبك ضقانت ىلإ دوقي امم هتاحورطأ ضعب هب لفحت تلاز ام ىتلا ةركف تايساسأل

 اذه نم ضعب ىلع ءىجنسو «قيبطت نم ركفلا كلذ عبتتسي امو .ركف نم بزحلا حرطي

 .لوصف نم هولتت اممو لصفلا اذه نم بسانملا عقوملا ىف

 نأ ضرتفي ديهش خرؤم - اًيعويش نوكي نأ لبق وهو لادقلا روتكدلا تالاقم ىلإ دوعأ

 ام ثحبلا ىف هسرمت نع بني داج ىميداكأو .هملع نع خيرأتلا قئاقح نم ءىش بيغيال

 ليلحتل  انيهذ امك  تالاقملا هذه ةمدقم ىف لادقلا روتكدلا بهذ .تاسارد نم هب ماق

 ال تابالقنالا نأ نابسحب ىخيرات راطإ ىف نادوسلا ىف تعقو ىتلا ةيركسعلا تابالقنالا

 ىلع هعم نحن لب ؛هلوح انيب فالخ الو ليلحتلا ىف ميلس جهنم اذهو ؛غارف نم ءىجت

 ةينادوسلا ةسايسلا ىف ةيركسعلا تالخدتلا موقي خرؤملا ذاتسألا ىضمو اذه ىف مات قافو

 اهلك دوعت ال ةيركسعلا تايالقنالاف ؛:هلصأ ىلإ اهنم دحاو لك دري وهو دوبع بالقنا ذنم

 قيض هيلإ داق ام تابالقنالا هذه نم كانهف ذاتسألا ليلحت بسحو .دحاو لصأ ىلإ

 «دعاصلا ىسايسلا دملا فاقيإل» ةرماؤم ناك ام اهنمو ءةيطارقميدلاب ةيديلقتلا ىوقلا

 رايسلا ىسايسلا بدألا هيمسي امم عراشلا ضبن عم ركسعلا نم اًبواجت ناك ام اهنمو

 و احيحص نوكي دق حرطلا اذه نأب انفارتعا عمو .بعشلا بناج ىلإ شيجلا زايحناب

 ىفاجت ام اًريثك ركسعلا عم نادوسلا براجت لكل اًزيمم اًئيش كانه نأ الإ :ةلمجم ةروصب
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 تناك نادوسلا ىف ةيركسعلا تابالقنالاف مهراسيو مهنيميب ؛ةسايسلا لهأ اهيلإ ةراشإلا

 بناجلا نمو .ةمكاحلا ةيندملا ةطلسلا رايهنال ةجيتنو :نع اًريبعت «بناج نم ءاهعيمج
 اهيف نوري ال مهنأل مكحلا ىف ةحماطلا ةيندملا ىوقلا ىف سانلا ةقث مدعل ةجيتن ءرخآلا

 ىوطلسلا غارفلا ءلمل مكحلا ىلع اًمود نوضقني ركسعلا لعجي ىذلا وه اذه .اعنقم اليدب
 تاج وم ةيكاحلا ةا ةلكلستلا داخ تال رام تينا كيك انا و ةف و ةرشاتلاب فوقك

 ام انيأر امك :تاينيمسخلا تاياهن ىف ةيطارقميدلاب رخآ ضعب مربت ىلإ نييسايسلا ضعب

 ةزهجأ ىف لماك رايهنا نم ةيناثلا ةيطارقميدلا دهع ىلع ةبعللا ماكحأب راتهتسالا هيلإ داق

 هانيمسأ مكحلا ىلع ركسعلا ءاليتسال رخآ اًهجو نيبنس قحال عقوم ىفو .ىندملا مكحلا

 ىذلا عنقملا ىندملا ليدبلا بايغ الإ ادحاو اًرربم هل دجن ال ««بعشلل شيجلا زايحنا»

 امنإو هنع اضيأ ةيلوئسنأ اهدحو ةيديئقتلا ىوقلأ لمحتت ال بايغ وهو :عيمجلا هيضتري
 .ةيطارقميدلا ىوقلاو راسيلا ىوق ةيلوئسملا كلت ىف اهكراشت

 ناك هنأب لادقلا روتكدلا هفصو ىذلاو ءلوألا ىركسعلا بالقنالا الشم  لوانتنو

 عراشلا ةئبعت هتمق تناك هيلإ راشملا ىروثلا دملاو «دعاصلا ىروثلا دملا» فاقيإل ةرماؤم

 ةموكحلاف ةنوعملا ىلع مكتابرض اوددش» : هراعش ناكو ةيكيرمألا ةنوعملا عورشم دض

 هب مدقتت عورشم ىأ .ىئدبم فقوم نم ىعويشلا بزحلا براحي نأ ىف عدب الو «حنرتت

 هدض ىريهامجلا لمعلابو ,فحصلا ىف هدقنب هبراحي ءاهضهاني ىتلا ةمئاقلا ةموكحلا

 كلتل ةيناملربلا ةضراعملا ذختت نأ ىف عدب ال امك .ناملربلا ىف هتضراعميو «هدعاوق نيب

 ىف ةموكحلا عم قفتتال اهنأ اماط ءاهبجاوو اهرود وه اذه نأل ريظن فقوم ىأ ةموكحلا

 خضرت نأ «ىددعتلا ىطارقميدلا ماظنلا لظ ىف ءاضيأ ةبلاطم ىوقلا هذه نأ الإ ءاهفقاوم

 تايساسأ ىناملربلا رارقلا سمي مل ام ناملربلا اهنع ربعي امك بعشلا ةدارإل ةياهنلا ىف

 ىلع دمتعي ىسايس ماظن رثكأ وه ىطارقميدلا ماظنلاف .ىنطولا قافولا تاموقمو مكحلا

 وحن ةمكاحلا ةطلسلا بناج نم ةرسايملا ءىتاذلا طابضنالاو ةحماسملاو ةرسايملا

 ربع مكاحلا ماظنلا ليذخت ىلإ اوبهذيال ىتح نيضراعملا بناج نم طابضنالاو ءاهيضراعم

 دض امنإو (اهبجاوو اهقح اذهف) تاسايسلا دض سيل .ريهامجلا ةئبعتو كراعملا لاعتفا
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 بزح سيئر كونيك لين فقوم ىلإ ةراشإلا ردجت نأشلا اذه ىفو .اهسفن تاسسؤملا

 لثمت ىتلاو ءةباقنلا كلت ترهشأ امدنع ليقراكس اهسيئرو مجانملا لامع ةباقن نم لامعلا

 ىف ةايحلا هعم فقوتت نأ تداك اًحوتفم اًبارضإ ءلامعلا بزح معدت ىتلا تاباقنلا مهأ

 فقوم ناك .تاباقنلا وحن رشتات تاسايسل اهضفر نع اًريبعت تاينينامثلا ىف ايناطيرب

 ةيراحم نإ» :هلوقب كونيك هنع ربع ءاًمساحو اًحضاو افقوم ةوعدلا كلت نم لامعلا بزح
 سيلو ةيطارقميدلا تاسسؤملا لخادو نامربلا لخاد متت ةموكحلل ةئطاخلا تاسايسلا

 ةيطارقميدلا رمدت ىتلا ةروصلاب عراشلل ةيئاغوغلا ةئبعتلا وأ ديشرلا ريغ ىباقنلا لمعلاب

 .«اهسفن

 بسح هفاقيإل دوبع بالقنا ءاج ىذلا «دعاصلا ىروثلا دملاف» .اذه دنع رمألا فقيال

 نيب لمحو ىعويشلا بزحلا هلاقع نم هقلطأ ىذلا دملا كلذ وه خرؤملا ىقيدص ليلحت

 بزحلا كلذ ىف ىرصانلا قشلا اهدوقي ىطارقميدلا بعشلا بزح نم رصانع هتاجوم

 دملا» فاقيإ هنم ديرأ ىذلا بالقنالا عقو نإ ام نكلو .(هبحصو نمحرلا دبع ىلع خيشلا)

 بح لا تخ نو ةعوممللا هده تناك شح ةنكورمألا ةرماؤلاو هبط وع ابملا ئروقلا

 وديؤم هيف راتخا ىذلا تقولا ىف ىركسعلا مكحلا كلذل نيديؤملا سأر ىلع ىطارقميدلا

 (ىداهلا دبع دمحأ ديسو ءةزمح ىنغريم) بزحلا كلذ ىف (ةيكيرمألا ةرماؤملا) ةنوعملا

 .بالقنالا ىضراعم بناجب فوقولا

 لثم .ماكحألا اهيلع سسؤت ىتلا تاضارتفالا ةمالس مدع نع فشكت عئاقولا هذه لك

 ماظن ىأ لظ ىف ةيسايسلا ةايحلا تارورض نم ةرورض وه «ىروثلا دملا» نأب ضارتفالا

 :عمجي ىذلا ىددعتلا ماظنلا ىف اًمطق روجي ال وهف  زاج نإ - ضارتفالا اذه ىسايس

 بلق ىف شيعي ىسايس ميظنت ىأ نظ نإف اذهل .ىلاكيدارلاو ظفاحملا نيب ءهنيوكت ةعيبطب

 ءايحألاو ةايحلا ىلع دوست نأ دب ال ةيردق ماكحأ «ةيسايسلا» هماكحأ نأب ىددعت ماظن

 عافتنالا بزح رودقم ىف سيل ذإ ؛هديب هربق  ىردي ال ثيح نم  رفحي ميظنتلا اذه نإف

 ىلع هيف لمعي ىذلا هتاذ تقولا ىف هركف رشنل ةيطارقميدلا هرفوت ىذلا ةيرحلا وج نم

 ضيوقتل ىعدا سيلو .ضهانملا ىأرلا ىنبت نم نيرخآلا نامرحب ةيرحلا هذه ضيوقت
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 راكفألا هذه لعج مث ءةيسايسلا راكفألا ضعب ىف ةيدمصلا ضارتفا نم ةيركفلا ةيددعتلا

 ةسايسلا ىفف .ىركفلا باهرإلاب اهيلع مهرسق لب :نيرخآلا ىلع مكحلل اًرايعم ةيدمصلا
 كش الو «هاجتالا ىف هل داضمو ةوقلا ىف هل واسم لعف در لعف لكل» ءايزيفلا ىف امك

 بزحلاو ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا لعج ىذلا وه ةقيقحلا هذه ىلإ ناطتفالا نأ ىف
 .اهلظ ىف ومنلاو لب ةيددعتلا عم شياعتلا ىلع امهريغ نم ةردق رثكأ ىدنهلا ىعويشلا

 اذه ىفو .ىوياملا ماظنلل هليلحت بلص ىلإ ءىجت لادقلا روتكدلا ثوحب ةمدقم دعب نم

 ىف نابأ امك .داجلا ثحابلا ديفت ةمهم قئاثو ئراقلل طسب دق بتاكلا نأب لوقن
 ةعباتم ثادحألا نوعباتي ال نيذلا ىلع ىفخ ام ضعب نع قئاثولا كلتل هليلحتو هضارعتسا

 اهمايأ ىف ويام ةطلسو ىعويشلا بزحلا ةدايق نيب فالخلاب قلعتي اميف ةصاخب ةقيقد
 امدنع ۱۹۷۰ نمطسغأ ىف هتمق غلب ىذلاو بزحلا ةقورآ ىف ىلخادلا عارصلاب وأ..ىلوألا

 ىلإ مهبزح بسك ىف نويدايقلا ءالؤه لشف نأ دعب هييدايق نم رشع ىنثا بزحلا ىصقأ

 كلذ مهدهج ىف نويدايقلا ءالؤه نامتسا «بزحلل ماعلا نيمألا ةصاخب ءماظنلا بناج .

 ىف ةيزح ةباذإب بزحلل ماعلا نيمألا عانقإ ىف تالواحملا كلت حلفت ملو .(*)ةطلسلا ةزهجأب

 (نيصلا ةغلب) رشع ىنثالا ةباصع وأ «نوقشنملا» ررق كلذ ءازإ ,ديدج ىسايس نايك ىأ
 اوعلتقي ىتح مهيزح ىلع ةيروثلاب ةديازملا لب :ماظنلا دييأت ىف طوشلا رخآل ىضملا
 .همادقأ تحت نم ضرألا

 مل امك :عقاولا قباطت ال ىثلا تاراشإلا ضعبب اًضيأ تلفح دق لادقلا ثوحب نأ الإ

 تلوانت ىتلا كلت اهنم ركذلاب صخنو «تاوجفلا لبق تاراشإلاب أدبن .تاوجفلا نم لخت

 ليربإ نم عبارلا ىف رصم ىلإ بوجحم قلاخلا دبعو ىدهملا قداصلا نيديسلا «ىفن»
 ال .ىمسرلا نايبلا دروأ امك «امهتفاضتسا ىلع ةيبرعلا ةيروهمجلا تقفاو نأ دعب» ٠

 تار دك نيلجرتا نا بتاكل نم ءار ا | عوضولا اذه ركذ ىلع حب

 اهئاضعأ بلغأ «ديتقا» ىتلا بزحلل ةبزكرملا ةنجللاب هللا دمح قوراف ةيلخادلا ريزو عامتجا اذه لاثمو (#)

 ريبادتلا» كلت ىلع فرشأ دقو ؛هسقن ماعلا نيمألا تلمش ةلق ءاشتساب ١559 ريمتبس رهش ىف هبتكل

 .فورعم ىعويش وهو ؛كاذنآ ريزولا بتكم ريدم ناميلس دمحأ دمحم «ةينمألا» اميرلو «ةيسايسلا
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 داق ىذلا وه قلق نم هتفلخ امو ابأ ثادحأ نأب لوقلا ةحص عمف ؛ماظنلادض امهفلاحتل

 ةفلتخم تناك ةحاسلا نم امهئاصقإ عفاود نأ الإ «رصم ةفايض ىف» نيلجرلا «دافيا» ىلإ

 تارارق ضعب دض ةدينعلا هفقاومل طقف دعبي مل ىعويشلا بزحلل ماعلا نيمألاف ءاًمامت

 رصانعلا ىف ريثأتلا نيبو هنيب ةلوليحلل اضيأ امنإو اهيلع قفاوي ال ىتلا اهتاهجوتو ةطلسلا

 ناك دقف قداصلا ديسلا امأ ؛ءكلذ ىف حلفأو اهبسكل ماظنلا ىعس ىتلا ىرخألا بزحلا

 حبصي نأ نم ةيشخ امنإو ءاهيف اكيرش ناك هنأل سيل ءابأ ثادحأب ةرشابم ةلص هداعبإل

 .راصنألا بناج نم ديدج اًروحم

 كلت امهالوأ باتكلا ىف نييرخأ نيتراشإ دنع فقن ةيمويلا ثادحألا ىوتسم ىلعو

 بالقنال لوألا باطخلا ىف ةراشإلا لافغإ ةيلوئسم هللا ضوع ركباب ديسلا تلمح ىتلا

 كلذ ىنبنا دقو ةصاخب «ىرخألا ةيوئفلا تامظنملاو تاباقنلل ميظنتلا ةيرح» اياضقل ويام

 نيوكتل ىعويشلا بزحلا اهيف امب ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا اهتدعأ ةقيثو ىلع باطخلا

 نأ ىف كشالو .ةيروهمجلا ةسائرل هللا ضوع ديسلا هئوض ىلع حشرتي ايباختنا اجمانرب

 هيف ءاج ىذلا هسفن راطإلا وه سيل ةقيثولا كلت هلو ءهيف تدعأ ىذلا ىسايسلا راطإلا

 ءاج ويام نايبو ءىطارقميد ىددعت ماظن لظ ىف دعأ یباختنالا جمانربلاف :ويام باطخ

 ةوق لك تناك «بالقنالا» كلذ بقعو .نييندملا نم ةطلسلا رستقا ىركسع بالقنا بقع

 ةيطارقميدلا»و «ةيلاربيللا» ةنادإ ىف ىرابتت - ىعويشلا بزحلا اهسأر ىلعو «ةروثلا»

 ماظن ةماقإل ىعسي ناك ىعويشلا بزحلا نأب ءاحيإ ىأ نإف اذهل «ءاهوشلا ةبيرغلا

 ىلاربيللا اهموهفمب ةيباقنلا تايرحللو ىيزحلا ددعتلل لاجملا حسفي ىطارقميد «ىويام»

 كاذموي ىعويشلا بزحلا راعش نأ دكؤي ادئاس ناك ىذلا عقاولاف ؛عقاولا هدنسيال ءاحيإ

 ةيوئفلا تادايقلا ضعب فنصي ناك كاذموي دئاسلا عقاولاو «ةيرحلا ءادعأل ةيرحال» وه

 داحتاو ةيديدحلا ككسلا لامع ةباقن لثم اهدعاوق نم ارح اًباختنا ةبختنملا ةيريهامجلاو

 هل وعدي ناك ىذلا نأ رمألا ةقيقح .«ةداضملا ةروثلا» فوفص ىف موطرخلا ةعماج ةذتاسأ

 ىأرلا اذه ؛ةيعجرلا تاقبطلا دض ركسعلاو نييندملا نيب فلاحت وه ىعويشلا بزحلا

 فلاحت ةغيص نإ لاق امدنع بوجحم قلاخلادبع ذاتسألا ,بزحلل ماعلا نيمألل هحضوأ
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 نإف ماعلا نيمألا ىأر بسحو .ربوتكأ ىف اتتيرجت نم ةعبان ركسعلا عم ةيندملا رصانعلا

 ىلع رانلا قالطإ اوضفر نيذلا نيينطولا طابضلا رصانع تدجو» اهتقو ةيبعشلا ةروثلا

 لصت مل ربوتكأ ةروث نكلو ؛ةيركسعلا ةيروتاتكدلا ءاهنإل ادعاسم اًرصنع ةرئاثلا ريهامجلا

 ىف ةيروثلاو ةينطولا ىوقلاو ةيبعشلا ريهامجلا ةكرح نيب فلاحتلاف اذهلو اهجئاتن ىلإ

 .(*!ىقطنم رمأ ةحلسملا تاوقلا

 ىرصملا ناريطلاب ناعتسا دق ويام ماظن نأ اهيف ءاج ىتلا كلت ىهف ةيناثلا ةراشإلا امأ

 ىف ةمواقملا قحس» ىف رثأ ةكراشملا كلتل ناك دق هنأب .ءاحيإلاو ابأ ةريزجلا فصقل

 دق ىريمن نأ حيحص «اًمامت سوفنلا نع اهتماتق لجنت مل ةيومد ةكرعم ىف ابأ ةريزجلا

 حيحص هنأ الإ كرابم ىنسح دمحم ىرصملا ناريطلا حالس دئاق ابأ ثادحأ ليبق لبقتسا

 حصنلا ميدقت وه ىرصملا ناريطلا حالس دئاق هب ماق ىذلا ديحولا رمألا نأب اضيأ

 بجي حالس رخآ وه - اًينادوس مأ ناك اًيرصم  ناريطلا حالس نأب نيينادوسلا نييركسعلل
 ىذلا رامدلل ىدملا ةديعب راثآلل ايناثو هتيلاعف مدعل الوأ ءةيلخادلا كراعملا ىف مدختسي نأ

 امأ تناك ةينادوسلا تارئاطلا اهب تماق ىتلا ةديحولا تاعلطلا نإف اذهل .هثدحيس

 تاروشنملا عيزوت وأ ؛قيملا تارئاط هثدحت ىذلا ىودلا ربع باهرإلا وأ ,فاشكتسالل

 لخاد ماظنلا رصانع اهب تءاج ىتلا ءابنألا تور دقو .ةيحورملا تارئاطلا ةطساوب

 :هلاجرل لوقي ناك .مهسامح ءاكذإو راصنألل هتئبمت ةلمح ىف .لحارلا مامإلا نأب ةريزجلا

 ضرألا ىلإ طبهت امدنع اقرو حبصتس لبانقلا كلت نإف ةيوجلا مهلبانق نم اوشخت ال»

 ةريزجلا لهأ وعدت تناك ىتلا تاروشنملا طقاست دنع مامإلا «ةءوبن» 558 «هللا نذإب

 .«!اذهب مامإلا مكئبني ملأ» :لاق نم اهتقو لاقو ءمالستسالا ىلؤ

 وه ناك ناريطلا حالس طابض نم دحاو فقوم ىلإ ريشن نأ ماقملا اذه ىف ديفي دقو

 فقوم نم  ىبأ ىذلا ةحلسملا تاوقلا ىف نيلماعلا طابضلا نيب نم ديحولا طباضلا

 اذه ًأدبم نكي مل .اهتعيبط تناك امهم تايلمعلا كلت ىف اكيرش نوكي نأ  ىثدبم

 . ۲۳ عوبسألا رابخأ
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 وه ناك امنإو ةيروتاتكدلل ضفرلا وأ ةيطارقميدلاب مايهلا وه هسفن عم قودصلا طباضلا

 كلذ .قيرع «ةيراصنألا» ىف بسن وذو «ىراصنأ» نباو «ىراصنأ» وهف «هتيراصنأ»

 ةمكاحمل ضرعتي نأ داك ىذلا ىنغريم ىدهملا دمحم (ناريط) سدنهملا وه طباضلا

 ءارزولا سلجم ىف ىريمن بحص نم نييندملا ضعب لخدت الول كلذ هففومل ةجيتن ةيناديم

 ىلع هقافر ضعب رارصإ نع اًمغر لخدتلا كلذل ىريمن ةباجتساو ءرارقلا كلذ نع هئانثإل

 هيف جرخ ىذلا اذه فيزلا نامز نم ةبجاو لجرلا كلذ ىلإ ةراشإلاو .اًيناديم هتمكاحم

 ىف فسع نم مهب قاح ام نع نيملاعلل اوثدحتيل نييركسعلا نم تارشعلا سانلا ىلع

 نايغط نم «نيبيطلا انلهأب» قاح ام نع اننوثدحي نورخآ تارشع هيف جرخ امك ءويام

 .نايغطلا اذهل تاودأ اوناك مهنأ نم مغرلا ىلع :ىويام

 ىتلا «ىوياملا بالقنالا» ةعيبطل لادقلا روتكدلا ليلحت ىف تاوجفلا ىلإ ءىجن

 .««بالقنالا رشاب ىذلا ةروثلا ةدايق سلجمل ىقبطلا نيوكتلا» ىف  هيأر بسح - اهئرقتسن

 ةزتهم ةف ىهو .ةريغصلا ةيزاوجربلا ةقبط نم نوكتت ىتلا» ىرخألا ماظنلا تادايق ىف وأ
 ةيزاوجربلا تعنو «ةلصتم ةقيرطب ةيطارقميدلا ةروثلا ةكرحب ريسلا اهتعاطتسا ىف سيل

 ىحوي خرؤملا روتكدلا نأ الإ ءايعامتجا اًعقاو سكعي هنكلو دحأل ةءاسإ ىنعي ال ةريغصلا

 ةقبط كانه نأ ىناثلاو ؛:ةيطارمقيدلا ةروثلل اددحم اًراسم كانه نأ وه :لوألا .نيئيشب

 ةقبطلاب تسيل عطقلاب ىهو .ةروثلا كلت ةدايف ىلع ةرداقلا ىه اهنيعب ةيعامتجا

 ةيوضع نأ نم مغرلا ىلع هنأ خرؤملا خألا ثيدح ىحويو «ةزتهملا» ةريغصلا ةيزاوجربلا

 ةيزاوجربلا رصانع نم اهعيمج تءاج «نييبالقنالا» ءارزولا سلجمو ةروثلا ةدايف سلجم

 اهلصأ نم مغرلا ىلع «زازتهالا» نم ىناعت نكت مل رصانعلا كلت ضعب نأ الإ ءةريغصلا

 ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ نأ ذإ ءىعويشلا بزحلا ىلإ ىمتنت ىتلا رصانعلا ىه كلت ؛ىقبطلا

 امف ؛ةلماعلا ةقبطلا ىلإ سيلو «ةيزاوجربلا» هذه ىلإ ىمتنت ىعويشلا بزحلل ةيزكرملا

 انداقتعا ىف  هثعبم ؟ةدحاو ةقبط ىلإ ىمتنت رصانع نيب زييمتلا ىف ضقانتلا اذه ثعبم

 تفتنا «اًيعويش» ءرملا حبصأ ام ىتم هنأ هعم ضرتفي ىذلا ىعيلطلا بزحلا «مهو» وه -

 امدنعو ءةريغصلا ةيزاوجربلا محر نم ردحنا نأو ىتح «ىقبطلا زازتهالا» ةفص هنع
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 ةباينلاو ةطاسولا ةوعد ىأ 01355((  1216706013008) ةيقبطلا ةطاسولا هذه مهولاب فصن

 لا: براجتلا نإ لا كلذ لت ال ةيعويشلا بازجلألا بناس نم ةماعلا ةا نع
 ءاقبلا كلمي مل  الثم  ادنلوب ىف ةلماعلا ةقبطلا بزحف «هتحص مدع تتبثأ دق اهشياعن

 ةقلطملا ةنادإلا نأ امك .ىكسلوراج لارنجلا تابابد ربع الإ (نماضتلا) لامعلا ةروث مامأ

 ريسلا» نع لادقلا ثيدح نم ءرملا هفشتسي ام وهو .ةملاظ ةنادإ ىزاوجربلا حالصالل

 حالصمإلا نأب لوقلا كلمي ىذلا اذ نمف «ةلصتم ةقيرطب ةيطارقميدلا ةروثلا ةكرحب

 ءةماركلا ريقوت نم ربكأ اًردقو ءةايحلا نم ىلعأ ىوتسم سانلل ققحي ال ىزاوجربلا

 ئدابملا هيف ققحتت لداع عمتجمل نتمأ ءانبو .:ةيصخشلا تايرحلا نم عسوأ ةحاسمو

 مل وأ ؟ىناطيربلا لامعلا بزح اذه لعفي مل وأ ؛ىعويشلا نايبلا اهب ءاج ىتلا ةيساسألا

 ؟جيورنلا هلعفت مل وأ ؟اماع نيعبرأ لاوط ىكارتشا بزح اهمكحي لظ ىتلاو «ديوسلا هلعفت

 نوفقي مهو) ويام تايادب ىف ىعويشلا بزحلا اولداج نيذلا هركنتسي ناك ام رثكأ نإ

 ىلع موقت «ماظنلا ىلع ةددحم ةيجولويديأل بزحلا كلذ ضرف (دحاو قدنخ ىف هعم

 «ةروثلا ىوق فلاحت» نع روركملا نييعويشلا ثيدح نم مغرلا ىلع . ددحم ىقبط موهفم

 رركي نألو .«ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا ةلحرم» ىف .ىقبطلا اهنيوكت فالتخا ىلع

 ىذلا عارصلا نأب هيف ىحوي ىذل تقولا تاذ ىف «مويلا تاحورطألا هذه حرؤملا روتكدلا

 اههجوب ةيطارقميدلا لجأ نم اًعارص ناك ويام ماظن دض بزحلل ماعلا نيمألا هداق

 بزخلا نير عرصلا ررخم نا رمألا قار: نئاب نفاق ىف ةت قري ااف ىدا
 ىرخألا بازحألا نود هدحو ىعويشلا بزحلا ةيلالقتسا وه ناك ويام ةطلسو ىعويشلا

 كلذ ىلع مهتياصو وأ ركسعلا ةنميه ضفر ىنعمب «حرتقملا ىسايسلا ميظنتلا راطإ ىف

 .حرتقملا ىسايسلا ميظنتلا ىلع ىعويشلا بزحلا هيف نميهي ىذلا هتاذ تقولا ىف بزحلا

 ةوعد ةتبلا نكت مل ذئموي ىعويشلا بزحلا ةوعدف .عمتجملا لك ىلع ميظنتلا هيف نميهيو

 ءادعأل ةيرحال» لثم تاراعشب راسيلا لهأ ىدانت ىنعم امف الإو ءةيددعت ةيطارقميد ىلإ

 ميظنت» مايق وه دارملا ناك ضيقنلا ىلع «ةروثلا ءادعأل ميظنتلا ىف ناكم ال» وأ «ةيرحلا

 بزحلا بئاجب (ةيريهامجو ةيوتف تامظنمك) ةروثلل ةرصانملا ىوقلا لك بعوتسي «ىسايس
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 ةيلوادتلا ,ةبقاعتملا هتاعامتجا ىف هطاشن سرامي ناك ءانوناق لح نأو ءىذلا ىعويشلا

 .ةيميظنتلاو اهنم

 فرعي ام راطإ ىفو ويام ماظن لظ ىف ىنلعلا هبش ءاقبلا نويعويشلا دارأ كلذ مهبزحل

 بزحلا نيب  رتتسملاو هنم ىفخلا  عارصلا نم ججأ امم ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلاب
 بالقناب ىهتنا عارصلا كلذ ءةريغصلا ةيزاوجربلاب قيدصلا روتكدلا هامسأ امو ىعويشلا

 ام ردقب ءنييوياملا دنع ىعويشلا بزحلا دض بضفلا رعاشم راثأ ىذلا ء١۹۷٠ ويلوي 4

 بالقنالا كلذ ىف اًسضاو ناكو .نيقتارلا تيعأ نيبوياملاو نييعويشلا نيب قوتف نم قلخ
 مض سلجملا نأل ةنميه لوقنو .هتدايق سلجم ىلع ةيعويشلا ةيركسعلا رصانعلا ةنميه
 تناك كلت بضفلا رعاشم نأ بسحأ الو .هللا دمح قوراف لثم نييعويشلا ريغ اضيأ

 ىريمن هب ديتقا ىذلا لذملا بولسألا وه :لوألا :ةثالث بابسأل الإ ةدح نم هتغلب ام غلبتس

 طابضلا ةرزجم وه :ىناشلاو ؛بالقنالا لشفب شفني مل اًقنح هقنحأ امم هلزنم نم

 طابضلا رابك نويبالقنالا هيف زجتحا ىذلا ىمسرلا لزنملا «ةفايضلا راد» ىف نيلقتعملا

 ماع نيمأل (ىريمنلا سرح) ىروهمجلا سرحلا دئاق ءاويإ وه :ثلاثلاو (*!ءاظنلل نيلاوملا

 ىظح دق بالقنالا كلذ نأ نم مغرلا ىلعو سرحلا كلذ ةدايق رقم ىف ىعويشلا بزحلا

 هرمأ ىف نيقلعملاو نيخرؤملا كبري ىذلا نأ الإ ةديدع تاقيقحت لحم ناكو ؛ريثك مامتهاب

 وهف ؛بالقنالا كلذ ىف هرود لوح ىعويشلا بزحلا اهب ثعبي ىتلا ةضقانتملا تاراشإلا وه

 نم ةيدرف ةردابم ناك بالقنالا نأ ىوعدب) بالقنالا كلذ ريبدت نع هتيلوئسم ركني ةرات

 بتكلا زدصيو ماع لك بالقنالا كلذ ىركذب ىفتحي ىرخأ ةراتو «(نييركسعلا هيديؤم

 فرش ىلع) 19174 ديدجلا ركفلا راد «موطرخلا ةرزجم عئافوو قئاقح» لثم هنأشب

 ويام ماظن طوقس بقع فقوم كايرإلا نم دازو (ويلوي نم رشع عساتلل ةثلاثلا ىركذلا

 ١51١(, ويلويو ىرابون دوو ابأ ةريزجلا) ىف «ةيطارقميدلا ءادهش» ميركتل ىعد امدنع

 نيلقتعملل سارحلا طابضلا ضعب مه ةرزجملا كلت نع لوئسملا نأ وه  نيقيلاب هقحلأ داكأ ىذلا  ىنظ (*)
 بزحلل نأ بسحأ ل دإ بالقنإلا لشف بقع مهيلع دهاش ىأ ىلع ءاضملا كلذ عينشلا مهلعفب اودارأ نيذلاو

 .ةرزجملا كلت ىف ةحلصم بالاقنالا ةدايف وأ ىعويشلا
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 نيعي هنأل ؛اهلوح ةقيقحلا هجو نايبت اًريثك ديفي اياضقلا كلتو ءثدحلا اذه نإف ىأ ىلعو
 .ةشاسلا فف ملل ةلفاش ةلحرس ىف نغنو ةضاخي قهارلا ننظولا راوجتلا

 ىنينيللا جذومنلا ىعيلطلا بزحلل ىرايعملا جذومنلل لماشلا رايهنالا نإف رخآ بناج نمو

 نحنو ةصاخب ءنيع ضرف نكي مل نإ اًبحتسم اًرمأ راوحلا اذه لثم نم لعجي :ىتيفوسلا

 وه نادوسلل لضفألا رايخلا نأ ىلع (ىعويشلا بزحلا كلذ ىف امب) اعيمج دكؤن

 عونتلا نع ريبعتال غيصلا لضفأ اهرابتعاب ىسايسلا ميظنتلا ىف ةيددعتلا ةيطارقميدلا
 «جهنلا» ةلجمل هثيدح ىف دقن ذاتسألا هدكأ ىأرلا اذه .نادوسلا ىف ىفاقثلاو ىعامتجالا

 ةروخلا نوطق ىف ةيساسا ةا ىه ةكضافكتأالاورةنووفقلاوبةيلطارتمودلا نة لاق كين

 فراس باا ارا و اتق زم اح نک ی تالاقنا ا و اوا

 تسيل تاعانق انيلإ ةبسنلاب تحبصأ لئاسملا هذه ...ةروثلا روطتل ضاهجإ ةطحم نوكيس

 .«نادوسلا ىف ةيسايسلا ةكرحلا روطت ىف ةيلدج تاعانق لب «بصفت تاعانق

 رتاوت ىف ىرن ال اننأ الإ هنع ىدعم ال رايخ ةيددعتلا نأ ىلع قفتن دقن ذاتسألا عمو

 نأل ؛ىلدج طبارت ىأ ةضافتنالا مث ءىركسعلا مكحلاف ءةيددعتلا ةيطارقميدلا براجت

 ىف رودي لظ ىذلا نأ ديب .ءىشلا دضو ءىشلا نم ديدج ءىش قيلخت ضرتفت ةيلدجلا

 ةدالو راظتنا ىف براجتلا راركت نم رثكأ نكي مل نامزلا نم ةثالث دوقع لالخ نادوسلا

 ىتلا ةيريتاكيراكلا ةيطارقميدلا وه لاحب نوكي نأ نكميال ديدجلا اذه .ديدجلا
 ةيبعشلا تاضافتنالا الو ءةيندم بايث نم هب عفلت امهم ىركسعلا مكحلا الو ءاهانفرع

 اهنم رخاسملاب سكرام هامسأ امب ىبرق رثكأ دهاشملا هذه ّلعو .تومتل الآ تدلو ام ىتلا

 ةرم هسفن خيرأتلا داعأ نأ» :هراركت نم جرحتن ال ىذلا  سكرام لوق ىفو ؛ةيلدجلاب
 .(12:0ع) ةرخسم كلتف ةرم نم رثكأ اهداعأ نأو ءةاسأم هذهف ةدحاو

 ةينادوسلا ةيعويشلل ةيرظنلا ةيعجرملا

 ولحي ناك ىتلا ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا ةيضق ىلإ ةكلذفلا هذه دعب دوعن

 ءاهنع ىدعم ال ةيخيرأت ةيلحرم نع اًريبعت اهرابتعاب اهنع ثيدحلا اريثك نييعويشلل
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 ىلع :ةيلحرملا اهاؤر تقفاوت ءةددعتم تاكف نيب اًمحالت نوكت نأ ةهبجلا ىف ضرتفيو

 نوكي نأ داك ةيوهبجلل مهفلا اذه عم .ىصقلا قفألل اهاؤر دعابت وأ فالتخا نم مغرلا

 «ىوهيجلا» ىسايسلا طاشنلا لك باعيتسال ىعويشلا بزحلا ىعس ىذلا ىركفلا راطإلا

 راعش ىه  الثم  ةيملعلا ةيكارتشالا تناك نإف «بزحلا كلذل ةيئاهنلا ةدنجألا وه هلخاد

 ةلحرمل نذإ ىقب ىذلا امف ءادألا هوجو لك ىف اهجهنمو لب ««ةيطارقميدلا ةهبجلا ةلحرم»

 نكمي ىتلا رومألا نم اسيل ةيمنتلا ىف ىتيفوسلا جهنلاو ةيملعلا ةيكارتشالاو ؟«ةيفشلبلا»

 ىلع ةيركفلا مهترطيس نابإ رصم ويسكرام ىعس امك تاريربتلاب اهريسفت ىلع لياحتلا

 ىتح ملعلاب ىدهتسي مويلا ملاع ىف ءىش لك نأب ءالؤه معز .ىيرعلا ىكارتشالا داحتالا
 بجي ىرصملا ىنطولا لمعلا قاثيم ىف «ةيملعلاب» ةيكارتشالا فصو نإف اذهلو «ةركلا بعل

 .لوقعلاب فافختسا نم ولخي ال حرط كلذو طيسبلا قايسلا اذه ىف مهفي نأ

 خيراتلل اددحم اًريسفت هڏ مدقت ةلماكتم «ةيجولومزوك» ةيرظن «ةيملعلا ةيكارتشالا » نإ

 ام روصت كلذ نم مهأو ءىضاملا ىف عمتجملا روطت لوح ةعطاق اًماكحأ ردصتو :هرهاوو

 ىنادوسلا قاثيملا فقو ول رمألا ناه اميرلو .لبقتسملا ىف عمتجملا كلذ هيلع نوكي نأ بجي
 ىكارتشالا داحتالا قاثيم ىف لاحلا وه ناك امك «ةيملعلا ةيكارتشالا» ىنبت نع ثيدحلاب

 اهرابتعاب ةيتيفوسلا ةبرجتلا «قيوست» ىلإ ىعس ىنادوسلا قاثيملا نأ الإ .رصم ىف ىبرعلا

 ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفإ اهيذتحت نأ بجي ىتلا ةيجذومنلا ةيومنتلا ةبرجتلا

 «ةيملعلا ةيكارتشالا» تناك نإو .ةيويسألا تييفوسلا تايروهمج ىف عقو امب ءادهتسا

 نايبتو عمتجملا ليلحتي ىلع نيعي اجهنم  نييعويشلا ريغ ىتح  اهيف دجي دق ةيرظن

 الو بيلعتلل حلصت ال ةيتيفوس ةبرجت لظت ةيتيفوسلا ةبرجتلا نأ الإ ,:ةيعامتجالا رهاوظلا

 نأ الإ اهكردل ليبسال امك .اهيف تأشن ىتلا ةيلحملا فورظلا كاردإب الإ اهكاردإل ليبس

 ةلحرم» نع داعملا ثيدحلا ىف (مهنيب نم نحنو) نوريثكلا هنم قلقي ناك ام رثكأ نإ

 دكؤيو لب ««ةينينيللا» ىلإ ىمتني بزح نم ةلحرملا كلت نع ثيدحلا ردصي امدنع قلقلا
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 دنع فقنس اذهل «هيف ىنينيللا نيوكتلا ىوتسم عفرل ىعسي» :هنأب ةيسايسلا هتايبدأ ىف
 نحت امي اهظابترا'وه#انهلوأ تالف باتبسألا ايق نوط هغدو ةيكيراكلا ةيرتلا فلن
 ويام ىف اهل ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا ةرظنو ةيطارقميدلا لوح ثيدح نم هددصب
 ىعويشلا بزحلا هب ىداني ناك ام ىف نماكلا ضقانتلا ةلازإ وه :ىناثلا ببسلاو .ىلوألا

 هذه باعيتسال ةيعوأ نم هقلخل ىعسي امو «ضيرعلا راسيلا ىوق ةدحو» لثم تاراعش نم

 اًمبت ةفيلحلا لئاصفلا نم لعجت ىتلا ةروصلاب «ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا» لثم ىوقلا
 ,ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا كاسمتسا وه ضقانتلا ردصمو ؛لوط الو مهل لوح ال

 ةيسايسلا ىوقلا نيب بزحلل اًيعيلط اًرود ضرتفت ىتلا ةينينيللا ةيرجتلاب .كاذموي

 ةيضق وهف :ثلاثلا ببسلا امأ ؛ىوقلا كلت ىلع ةباصو ىرخأ ةرابعبو .ةيطارقميدلا
 .ةفاتخملا اهلالظب ةينينيللا ةيرجتلا نع ثيدحلل اندوقت ىتلاو هذه ةياصولا

 ىركفلا بناجلا اذه ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا ىلوأ ول اًريثك ىنطولا راوحلا ديفي

 هل هدمحي امم اهيلع لمحي نأ لبق بزحلا اهب رداب ىتلا (اكيورتسربلا) نأل ديزأ اًمامتها
 نأ :ةيفافشلا نم ديزملا نودو «براجتلل ةيركفلا سسألل ةعجارم نود لمتكت ال :نوريثكلا

 (تونسالقلا) ةيفافشلا وه ام ردقب «اكيورتسربلا» وه سيل فيشابروغل ربكألا راجنإلا
 لازو ءدرفلا ةرابع تهتناو ىأرلاب ءاضفإلا نم فوخلا ىهتنا (تونسالقلا) ةعاشإ عمف

 ةيمهأ رمألا اذه بستكيو ءسدقم وه ام راكفألا نم دعي ملو «تاملسملاب ىمعألا ناميإلا

 ىلع هتينينيل ىلع اتباث لظ بزحلا كلذ نأل ؛ىنادوسلا ىعويشلا بزحلل ةبسنلاب ةصاخ
 تادف ف انارو امر كب نا ىلإ يرش ةيبوروا ةيعريش انازجا نأ نم مفرلا
 ظان:0-) ةيبوروألا ةيعويشلاب ىمسي ناك ام راطإ ىف ديعب نامز ذنم ةينينيللا نع

 هنيمأ صاخ هجوبو ىنابسإلا ىعويشلا بزحلا ركذن بازحألا هذه نم ( 1351

 ىتيفوسلا داحتالا ىف الإ ةياعرلاو ةيامحلا دجي مل ىذلا ولليراك وفايتناس قباسلا ماعلا

 ىتح هدالب ىلإ داع نأ ام نكلو .وكنارف كاله دعب ام ىلإو ةطلسلل وكنارف ىلوت ذنم

 نم .ةرم لوألو :ىغلأو ةينلعلا باحر ىلإ ضرألا تحت نم ىعويشلا بزحلاب ولليراك جرخ

 .ةينينيللا ىلإ هتبسن بزحلا جمانرب
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 عيرقت ىلإ ولليراك عضخأ اذهلو ىتيفوسلا ىعويشلا بزحلا رارقلا كلذ ضري مل

 هيف كراشو نيلرب ىف دقع ةيعويشلا بازحألل عامتجا لوأ ىف فينزرب دينويل نم فينع

 كلذل نكتسي مل ولليراك نأ الإ .ةينلعلا باحر ىلإ جرخ نأ دعب ىنابسإلا ىعويشلا بزحلا

 نإ» :ىتيفوسلا ىعويشلا بزحلل ماعلا نيمألل لاق نيح افيلب اًدر هيلع در لب ؛عيرقتلا
 تدهتسا ةبتحب ةيسور ةبرجت لظت هتبرجت نأ الإ مظعأ ةلود لجرو ميظع ىسايس نينيل

 وه سيل ربوتكأ نأ امك «انتبعک» یھ تسيل وكسوم نإف لاح ةيأ ىلعو تحب ىسور عقاوب

 ةرابعي Christmas » «Moscow is not our Rome and Octber is not OUF انيبن داليم رهش

 نينيل نم اولعجت الو اًتيد ةيكارتشالا نم اولعجت ال تييفوسلل لوقي نأ لجرلا دارأ ىرخأ
 لجرلا وه  انلق امك  لوقلا اذه بحاص .نيرخآلل ةجحم مكدالب نم اولعجت الو ءاّيبن

 . اماع نيثالث ىدم ىلع امهدعب نم فينزربز فوشورخو نيلاتس ةياعر تحت شاع ىذلا

 هونص فقومب كلذ هفقوم ىف اًريثك رثأت دق ىنابسإلا ىعويشلا بزحلا نأ ردقنو

 .ىتيفوسلا ىعويشلا بزحلا دعب ابوروأ ىف اًيددع انزو ةيعويشلا بازحألا ربكأ «ىلاطيإلا

 ىتايلوت وريملاب لثم هتداق نيب نيينيلاتسالا فرع دق ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا نأ عمو

 ىقيقحلا بألا ,ىشمارق وينوطنأ رثأ وه ناك بزخلا ىلع اقمع رثكألا ىركفلا رثألا نأ الإ
 نأ نكمي ةيكارتشالا نأب ىدان نم لوأ وه ىشمارقف .ريبعتلا زاج نإ «ةيسكراملا ةيلاربيلل»

 نأب لوقلل بهذ ىعويش ركفم لوأ وه امك .هتاذ تقولا ىف ةيطارقميدو ةيروث نوكت

 ةقيرط ىلع سيل ىأ ,ةيلقألا فنعال ةيبلغألا اضرب ققحتي ابوروأ ىف ىعامتجالا لوحتلا
 ىأر نم ناكو «ديعسلا عمتجملا ىلإ اًرسق سانلا لمحنس» :لوقي ىذلا ىنينيللا راعشلا
 لمعلا ىه نوكت دق ءىلاربيل ماظن راطإ ىف «ةيرذجلا تاحالصإلا ةعومجم نأ ىشمارف

 نيابتي فقوملا اذه «روثت الأ وه  نايحألا ضعب ىف  ىروثلا فقوملا» نأل لاعفلا ىروثلا

 هيمسي ام.ىلإ ةوعدلا ىف قحلي لظ ىذلا ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا فقوم عم اًريثك

 ىعويشلا بزحلا ضهان لقتسملا ىركفلا عقوملا اذه نم اقالطناو «ىروثلا دملا ديعصتب»
 «ةيسكراملا ةيناسنإلا» ميق عم اضراعت اهيف ىأر ىتلا ةيتيفوسلا تاسايسلا لك ىلاطيإلا
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 ىف نماضتلا ةعامج نع ريهجلا هعافد وأ ءناتسناغفأ وزغو غارب وزغل هتنادأ كلذ لاثمو

 .ادنلوب

 ظفاحي نأ ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا عاطتسا ةنرملا ةديشرلا ةسايسلا هذه لضفبو

 نم نكمت امك ىطارقميدلا ىحيسملا بزحلا دعب دالبلا ىف ىناثلا بزحلاك هعقوم ىلع

 لود لك ىف عضولا فالخبف .ىرخألا ةيزاوجربلا بازحألا لك عم ىباجيإلا شياعتلا

 لتحي  ىكارتشالا بزحلا سيلو  ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا لظ «ىرخألا ةيبرغلا ابوروأ
 نم ۲١£ ةماعلا تاباختنالا ىف هيديؤم ةبسن غلبتو ءراسيلا بازحأ نيب لوألا عقوملا

 لعلو ء١1 ىلع ىكارتشالا بزحلا وديؤم هيف ديزيال ىذلا تقولا ىف نيبخانلا عومجم

 ردابي بزحلا كلذ لاز امو .(*)نييعويشلا ىلع ىكارتشالا بزحلا ةريغ ببس وه اذه
 ةديرجل (وتيشوأ ليخأ) ديدجلا ماعلا هنيمأ ثيدح كلذ نمو ددجتملا عقاولل هركف عيوطتب

 ريرحت لجأ نم عارصلا انفلخ دقل» هيف لاق ىذلا ۱۹۸۸ وينوي ىف هباختنا بقع اتينوبلا

 ود توا هيلع ياعم نح نم رتا نوك نأ ترها ىلعو ارز ةا ةقيطلا
 قافآ عسوي ىتح ةلقلا ال عومجملا لجأ نم لمعي نأ هيلع ءرييفتلاو ثيدحتلا ىف

 قوقح نامضو قيمعلا حالصإلا قيرط نع ققحتت ةديدجلا ةيكارتشالا نأ .ةيطارقميدلا

 ةلودلا رود نإف رخآ بناج نمو ءرخآلا ىلع امهنم دحاو لوغتي ال ثيحب ةعومجملاو درفلا

 .«اهترادإ سيلو قوقحلا هذه ةياعر ىلع لمعلا وه

 ملو ؛ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا وذح ابوروأ برغ ىف ةيعويشلا بازحألا لك تذح

 ةروث ربكأ لعل .نانويلاو ءاسنرف ءلاغتربلا بازحأ ريغ ىنيلاتسالا اهرجحت ىلع قبت

 دعب نييطارقوميدلا نييكارتشالا ةطبار ىلإ مامضنالا ىف هتبغر نع ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا نلعأ امدنع (#)
 اذه ىلع نيضرتعملا لوأ ناك (رخآ ىعويش بزح هيلع هقبسي مل رمأ اذهو) ةيعويشلا ةيلودلا نم هخالسنا
 ىلع نإ ىسكارك لاق كلذ ىفو .ىلاطيإلا ىكارتشالا ماعلا بزحلل ماعلا نيمألا ىسكارك ونيتب وه حارتقالا
 هنأب لوقي ىسكارك ىضم .ةطبارلا ىلإ مضني نأ لبق ءةيادبلا ىف هخيرات ريهطت ىلاطيإلا ىعويشلا بزحلا
 معني ىتايلوت بزحلا ماع نيمأ ىقب ىنيلوسوم نوجس ىف ىناعي ىشمارق وينوطنأ هيف نأك ىذلا تقولا ىف
 هركفم ال ىايلوت ىنيلاتسإلا هميعز ىلإ بزحلا بسني نأ  اًملظ  دارأ دق ىسكارك ناكو «نيلاتس ةفايض ىف
 نوركذت ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةلدارك لثم متحبصأ دقل» :نييعويشلل هلوق ىسكارك متخو .ىشمارق ىلاربيللا
 .«شيتفتلا مكاحم ىف مكرارشأ نوسنتو سئانكلا ىف رايخألا مكيسيدق
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 عفدب ىناطيربلا بزحلا اهب ماق ىتلا كلت ىه رخآ ىبرغ ىعويش بزح اهدهش ةيميظنت

 نيب نمو .(*مويلا ةيسكراملا» ةيرودلا ةفيحصلا ررحم كاج نترام زيمتملا ةركفم نم

 لماعتت تلازام ىتلا «ةرجحتملا» ةيسكراملل مويلا ملاع ىف ناكم الأ كاج نترام تاحورطأ

 ىذلا وه لهذملا ىجولونكتلا روطتلاف :ىلوألا ةيعانصلا ةروثلا عمتجم هنأكو عمتجملا عم

 ,ىلامعلا ميظنتلا بيلاسأو ميهافم ىف اًرييغت بجوتسي امم عارصلا راسم مويلا ددحي

 عساتلا نرقلا ىف ىعانصلا عمتجملا هفرع ىذلا ىعانصلا لماعلا وه سيل مويلا لماعلاف

 هيشغ نأ دعب نم رشع عساتلا نرقلا هفرع ىذلا لاملا سأر وه دعي مل لاملا سأرو ءرشع

 ةروثلا ىدحت تلبق اهنأل ؛رشتات ةديسلاب ةداشإلا نع كاج جرحتي مل اذهل .ريبك ليودت

 ىقب نيح ىف ةيناطيربلا تاسسؤملاو ةزهجألا ةلكيه ةداعإب تماقو ةيجولونكتلا
 .ةلامعلاو لمعلا لوح ةميدقلا مهميهافم ىف نويكارتشالا

 ةيملاعلا ةيعويشلا نأب ءنامزب ىتييفوسلا داحتالا طوقس لبق ؛لوقلل كلاج بهذ امك

 ىلع هعم فقي نم لك عم ثدحتي نأ ىناطيربلا ىعويشلا بزحلا ىلع نإف اذهلو تتام دق

 .ضيرع ىكارتشا بزح لخاد اًرايت حبصي نأ اذه ىضتقا نأو ىتح ءاهسفن ةجوملا

 زواجتت مل ةاتف ديدجلا ىناطيربلا ىعويشلا بزحلا بختنا ديدجلا حورلا اذه نع اًريبعتو
 .لبمت انين ىه ةماعلا هتنامأ ىلوتل رمعلا نم نيثالثلا

 «ىنادوسلا» ىعويشلا بزحلا لظ «ةيبوروألا» براجتلا هذه لكل ضيقنلا ىلع

 بستحا ىرظنلا ديعصلا ىلعف .ىقيبطتلاو ىرظنلا نيديعصلا ىلع ةينينيللاب اكسمتسم
 ايسآ تايروهمجل تخلص املثم نادوسلل حلصت ةديرف ةبرجت ىه ةيتيفوسلا ةبرجتلا

 ةيسكراملا ريغ ةيكارتشالا تاهاجتالل ىركف رود ىأ ركني لظ امك .ةفلختملا ةيتيفوسلا

 عامتجا لوأ بقعف .تاينينامثلا ىتحاهنم ىتيفوسلا ىعويشلا بزحلا فقومب ءادتقا
 ةياهن ىف سنوت ىف روغنس سيئرلا هل اعد ىذلا ةيقيرفإلا ةيكارتشالا بازحألا ةطبارل

 ةءارق ىلع صرحي هنأب هلوق نيظفاحملا بزحل ىداصتقالا فوسليفلا نودليس رثرآ روسفوربلا نع ىوري (*)
 اهتءارق ىلع صرحأ» لاق  نيميلا فوسليف وهو ةصاخ كلذ ىف ىتفتسا امدنعو «ففشب» ةفيحصلا كلت

 .«ةيسكراملا ةملك ىلع سيلو «مويلا» ةملك ىلع اهيف زيكرتلا نأل
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 اهنأ» مهنايب ىف ءاجو .قيلعتلاب ةطبارلا كلت مايق تييفوسلا نويعويشلا لوانت ١5١ رياني

 ىف ةيروثلا ىوقلا نم اهسفن لزعت تاقبطلا عارصل اهضفرب اهنإل ؛ةيقيرفإلا ةروثلل ةنايخ

 .()رامعتسالا دي ىف ةادأ ,ةهوركم مأ ةيضار :حبصتو ملاعلاو ةراقلا

 ىنينيللا هفقوم ىلع ىنادوسلا ىعويشلا بزحلا ىقب دقف ىميظنتلا ديعصلا ىلع امأ

 نم لمعلل ةيعرشلا باستكال لضانيو هيف لمعي ىذلا راطإلا نأ نم مغرلا ىلع كلذ

 عمتجم راطإ .ةيعامتجالا ةيحانلا نم ءوه امك ىسايسلا هبناج ىف ددعت راطإ وه .هلالخ

 ىلإ لبق نم انرشأ دقو ءةهئاشلا ةيلامسأرلا ةلحرم ىلإ عاطقإلا ةلحرم نم هوتل جرخ

 ءاقبلا نم مهنكمو مهتيعرش نم تبث امم عمتجملا اذه لثم عم دنهلا ويعويش لماعت فيك
 ىف امل مهكاردإل الإ ةينينيللا تاملسملل مهضفر ناك امو ؛ةيالو نم رثكأ ىف راصتنالا لب

 ىرخأ ةرابعب ءهلخاد ىف نولمعي ىذلا ىسايسلا راطإلا عم ضقانت نم تاملسملا هذه ضعب

 .مهتيعويش ىلع مهتيسكرام دنهلا ويعويش بلغ

 ةيتيفوسلا ةروطسألاو ةيسكراملا

 اهلك تسيل ةيسكراملا ةمظنألا اهب تءاج ىتلا ةيميظنتلا راكفألا بلغأ نأب لوقلا قبس

 ءوه سيل سكرام لراك نأب ءاعدالا هعم حصي امم ىساسألا ىسكراملا ركفلا ةدلو

 تالواحملا لك نأب معزلا حصي لب ءهيلإ ةبستنملا ةيكارتشالا ةمظنألا فوسليف ةرورضلاب

 :ةينيلاتسو ةينينيل تاثدحتسم ىه ىقيبطت عقاو ىلإ ةيسكراملا ةيؤرلا ةمجرتل ةيلمعلا

 .ىعيلطلا بزحلاو ىروثلا فنعلا ىلإ ةوعدلا لثم .ديأ نم ديأ امك فلاخ نم اهفلاخ

 اليلحت مدقت ةيعامتجا ةيرظن بحاص نم رثكأ سيل سكرام نأ وه انه لوق ديرن ىذلاو

 ةمارص ىف نايدألا براقت ةيناسنإ ةيقالخأ ةفسلف بحاصو «نيعم جهنم قفو خيراتلل

 ةاواسملاو ةلادعلا هيف ققحتت رح عمتجمل ةيئوبن ةيؤر بحاص وه امك ؛ةيميقلا اهريياعم

 ركفلل اجيوتت الإ تسيل راكفألاو ىؤرلا هذه لك ؛هملاع ىف ناسنإلا ةبرغ هيف درتو

 .۱۹۸۱/۱/۲۳۱ سات :كيلوك ىجريس ىسايسلا قلعملا (*)
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 نكي ملف اذهل .لقيهب ءاهتناو طيلقارهو وطسرأب اًءدب ىبوروألا ىغامتجالا ىسايسلا

 سرادملا نم اًريثك نإ لب (*!ىلدجلا ىسكراملا ركفلاب اولبق نيذلا مه مهدحو نويعويشلا

 قلطنا دقو .عمتجملا ليلحتل اليبس ءاهنم اًبناج وأ ؛ةيسكراملا تجهنتسا دق ةيكارتشالا

 وه :اهلوأ ثالث تاقلطنم نم ىسكراملا ركفلا عم لماعتلا ىف ءاقتنالا قيرط اورثآ نيذلا

 ىلع اًديف عضت ماكحألا ةيئاهن نأل هيف ةيئاهن ال ملعلا جهنمو ملع «ةيملعلا ةيكارتشالا»
 ةيرظن نأ وه :اهيناثو .هنودب ةديدجلا قافآلا فاشكتسال ليبسال ىذلا ىفرعملا لوضفلا

 ةحص انضرتفا نا ىتحو ءةرربم ريغ ةيوسأم عمتجملا ىلع ىفضتس تاقبطلا عارص

 موهفملا كلذ دوقي نأ ةرورضلاب سيل ىعامتجالا خيراتلا ليلحت ىف دادضألا عارص ةيرظن

 قالا ىلع ینا ىف ةيزاقلل کر اھ ل نا ااو قلا عاربصلا يح ىلإ
 روطت هزواجت ىذلا رشع عساتلا نرقلا ةيلامسأر عقاو ؛هفرعي ناك ىذلا ديحولا
 سكرام اهنع ثدحت ىتلا ةيلامسأرلاف ؛سكرام دلخب ردت مل ةروصب اهسفن ةيلامسأرلا

 ةياهنلا ىف اهب ىضفيس ناك ةروصلا كلت ىلع اهروطت نإف اذهلو :نسرالب ةيلامسأر تناك
 ةصاخب ةديدجلا ةيلامسأرلا نأش وه اذه سيل .ةيلخادلا اهتاضقانتل ةجيتن راجفنالا ىلإ
 ثدحت ىتلا ةيلكيهلا ةمزألا وه هنأب نويسكراملا نظ ىذلاو .تاينيثالثلا رايهنا زواجت دعب

 ىف ةيقطنم تايرظنلا رشكأ اهنأب ةيلدجلا فصو ىذلا نييدوجولا خيش رتراس لوب ناج ءالؤه نيب نم (*)
 ىه ةنيعم ةطقن دنع اهفوقو ىف نمكي .هريذقت ىف ءاهزجع نأ الإ ةيناسنإلا تاعمتجملا روطت ةسارد
 لوح ىأرلا اذهل بهذ ءةينيدلا ةيطامغدلا ةاعد عم نووتسي كيتكلايدلا ةاعد لعج امم ىضرألا سودرفلا

 ةيسكراملا ىف نيدعب مهأ نأب ركذ ىذلا روغنس دلويويل سيئرلا وه ىقيرفإ ىلاربيل فوسليف اضيأ ةيسكراملا

 نم لعجت ىتلا ةيسكراملا ةحورطألا نأب روغنس لوقي ىلوألا لوح .ةيلدجلاو ىناسنإلا دعبلاب هامس ام امه
 لفّتسملاو لغتسملا نع ةيناسنإلا عزني لالغتسالا نأل ناسنإلا ريقوتل الإ فدهت ال لام سأر ىلغأ ناسنإلا
 ةقيقحلا رصانع ليلحتل ىيرعلا ركفلا جهانم قدصأ روفنس اهيف ىريف ةيلدجلا امأ .ءاوس دح ىلع

 .كيتكلايدلاو ةلاعض تاذ ةطساوب عوضوملا كاردإل ةلواحم اهنأ رابتعاب عوضوملاو تاذلا ةهباجملو ةيخيرأتلا
 نمو .ةضيقن ةركف ىناثلا مدقيو .ةركف نيرواحملا دحأ مدقي .راوحلا ةادأ بولسأ وه :ىنانويلا هلصأ ىف

 نأ رابتعاب خيزأتلا ليلحتل ةادأ اهنم لعج نأب ةركفلا روط دق سكرام نأ الإ .لضفألا ليدبلا جرختسي امهيلك
 هتكيب عم ناسنإلا لعافت نأ ىلع ؛ةلحرملا كلت ىف ىناسنإلا روطتلا ىدم سكعت ةيخيرأت ةلحرم لك

 ةريسم هجتت كيلاود اذكهو ءروطتلا قفو هتايح بيترت ةداعإل ةديدج ءارآ فاشتكا ىلإ هدوقي ةيعامتجاالا

 .لضفألا ىلإ خيراتلا
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 ةيكارتشالا ىوقلا زورب تاينيثالثلا رايهنا دعب ام ةلحرم تدهش ذإ .سكرام اهنع

 ةلودلا لخدتو ىداصتقالا طيطختلا ىف اهراكفأ ةيسكراملا نع تذخأ ىتلا ةيطارقميدلا

 نم اًريثك اودافأ دق ابوروأ ىف نييطارقميدلا نييكارتشالا نأ اضيأ هيف كشال اممو

 امإ سكرامل هركف بسن مهضعب نإ لب ؛ةيلامسأرلا حامج حبكل مهيعس ىف ىسكراملا ركفلا

 جربس دوق داب رمتؤم تاررقم) ١549 ماع ىتح ىناملألا ىكارتشالا بزحلا لثم اًحيرصت

 ىتح ىناطيربلا لامعلا بزح لثم اًحيملت وأ (ةيسكراملا نع هيلخت بزحلا اهيف نلعأ ىتلا

 ب فرمت ىتلاو بزحلل ىساسألا جمانربلا نم ةعبارلا ةرقفلا) نوسليو دلوراه دهع
urنامزب هريغ قبس ىذلا دئالسوزك ىنوطنا ةرقفلا كلت دض ةلمحلا داق دقو .( (013056  

 لاملا سأر ليودت نأل ؛ميمأتلا ةركف نع ىلختلاب (ةيكارتشالا لبقتسم) هباتك ىف ىدان

 ةيبرغلا ايوروآ ىف ةيكارتشالا بازحألا ددع غلبيو .اهاوتحمو اهانعم ةركفلا كلت دقفأ

 رخآ بزح عم فلاحتلاب وأ ةدرفنم امأ مويلا مكحلا اهنم ةرشع ىلوتت اًيزح رشع ةعبس

 .(ادنلف ءاسمنلا :جيورنلا ءلافتربلا ءاينابسإ ءارسيوس ءادنلوه ءاكيجلب ءاسنرف ءايلاطيإ)

 قوسلا وأ «قوسلا ةيكارتشا» ةغل ىه ةديدج ةغلب مويلا ثدحتت بازحألا هذه عيمج

 اعد امدنع ثياربلاق نوج ىكيرمألا ىداصتقالا ريبعت غلبأ اهنع ربع ىتلاو «ىعامتجالا

 كلهتسملا ديفت ال ةيعانطصا تاجاح قلخت اهنأل ؛ةيلامسأرلل قلطملا ومنلا نم دحلل

 تزجربت هذه قوسلا ةيكارتشإلا لظ ىفو .*)لاملا سأر باحصأل اًحبر ققحت اهنكلو
 ءاضيبلا تاقايلا ىوذ نم اوحبصأ دق مويلا ابوروأ لامع بلغأ نأل ؛اهسفن ةلماعلا ةقبطلا

 نم لضان ىتلا راكفألا بلغأب تلبق دق ابوروأ ىف ةظفاحملا ةينيميلا بازحألا لك نأ امك

 عمتجملا كلذ هرفوي امو ۷1۴4١١ 50016ا هافرلا عمتجم ىف هارن امم نويكارتشالا اهلجأ

 .ةلماعلا ةقبطلل ةيعامتجا تانامض نم

 ةسايسلا دادعإ ىف امهم اًرود بعل دقو درفراه ةعماج ىف داصتقالا ذاتسأ وه ثياربلاق روسفربلا (»)

 تاسايس نع لئس امدنع غنوت ىستوام سيئرلا نع ىور ام فرطأ نمو .ىدينك نوج سيئرلل ةيداصتقالا
 .«ةديدج ةعانم بستكت اميكل ةيلامسأرلا هيلإ جاتحت ىذلا ناطيشلا وه اذه» :هلوق ةديدجلا ىدينك
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 ةيعامتجالا تالكشملل اهتجلاعمو اهسفن ريوطتل اهيعس ىف ءةيبرفلا ةيلامسأرلا نإ
 نمو سكرام راكفأ نم ريثكلا تذخأ دق «ىلالفتسالا» ىلامسأرلا روطتلا تبحاص ىتلا

 عم ؛ةيبرغلا ابوروأ لهأ لظ اذهل «ىعويشلا نايبلا» ىف ةدراولا راكفألا ضعب كلذ
 هتناكم سكرام «فوسليفلل» نوظفحي ؛قرشلا ىف ةيسكراملا هيلإ تهتنا ام لكل مهزاكنتسا
 تاونس ذنم تبلاط ةيبرغلا ايناملأ ةموكح نإ ىتح مهيركفم ربكأ نم اًدحاو هرابتعاب

 ةيروطاربمإلا طوقس نأ بستحنو .(*)ندنلب تيقياه ةربقم ىف دقري ثيح هريبق ةياعرب

 نم ديزملاب فوسليفلا سكرام ىركفلا ماهسإلا ىلإ نورظني نيييوروألا لعجيس ةيتيفوسلا
 هرابتعاب هيلإ رظنلا نم الدب لقيهو وطسرأ راكفأل افرحُم هوبسح نإو ىتح :ةيعوضوملا
 .ىسكرامل برغلا دادرتساب ضعبلا هيمسي ام وه اذهو .نايفطلا ةلودل ىحورلا بألا
 نيب عنطصملا ضقانتلا ةلازإ ىلإ - ساسألا ىف - فدهت ةيطارقميدلا ةيكارتشالاف

 ققحت نأب ةسكارملا ةوعدل الإ «ةيعانطصالا» كلت تءاج امو .ةيطارقميدلاو ةيكارتشالا

 .اهنيب ىئاهنلا عارصلاو تاقبطلا نيب دقحلا جيجأتب الإ متيال ةيكارتشالا

 بولسألا ابوروأ برغ ىف نويطارقميدلا نويكارتشالا هل ىذأتي ام رثكأ ناك دقل

 أدب دقل» :لوقلل كانرتساب قاس امم «ةيكارتشالا» قيقحتل نيلاتس هيلإ أجل ىذلا ىريربلا
 نم الإ ىذأتلا كلذ ناك امو «ايسور رصيق انأ ءنيلاتس لاق نأ ذنم رشبلا مضقب خيرأتلا

 (ناويحلا لقح) ليوروأ جروج باتك اوءرف نيذلا لعلو ءةيكارتشالا ىلع مهتريغ قلطنم

 ىف» :  اهيف ءاج ىتلا هتمدقم نوركذي  ةيتيفوسلا ةبرجتلل ةدقانلا بتكلا ىصقأ نم وهو
 ايالخ ىف رامدلا ديدجت نم دبال ناك نإ هنأب ىعانتقا دادزا ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ

 ؟ةروطسألا هذه امف :«ةيتيفوسلا ةروطسألا ميطحت نم انل دبالف ةيكارتشالا ةكرحلا

 ىمعألا ناميإلا وه :امهلوأ :نيزكترم ىلع مومت ليوروأ اهنع ثدحت ىتلا ةروطسألا

 طامنأ لك حاضيإل هدحو فاك هتيجولومزوكو هتايلكب ليلحتلا ىف ىسكراملا جهنملا نأب

 .ىتيزور ىتناد ليياربج نانفلاو .ىثريوسلاف نوج ىضاقلاو :تويليإ جروج ةبتاكلاو
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 .نيدبألا دبأ ىلإ ةيرشبلا تالكشم لك ىلع ةباجإلاو ءدوجولا سيماونو ىناسنإلا كولسلا

 ىلإ لوصولل ادحاو اليبس  ميظنتلا ةيحان نم كانه نأب ميعزلا وه امهيناثو

 دنع - ىروثلا ىعولاف «5لمعلام» :لءاستي وهو نينيل هب رشب ىذلا وه كلذ ؛ةيكارتشالا

 كلفلا جراخ نم ىتأي لب ءةلماعلا ةقبطلل ةيباقنلا تاعارصلا ربع اًيوفع أشنيال  نينيل

 اهل ددحيو .ةيخيرأتلا اهماهمب اهسفن ةلماعلا ةقبطلا ةيعوتب موقي بزح ربع ىباقنلا

 فقت مل اذه ىعيلطلا بزحلا ةنميه نأ ىلع .ماهملا كلتب مايقلا نم اهنكمت ىتلا قرطلا

 رطخأو «مكحلاو ةرادإلاو ةسايسلا راكتحا ىلإ هتدعت لب ءةيخيرأتلا ماهملا ةنابإ دح دنع

 ىماله ءىش وه سيل رسفيو نميهي ىذلا نإف عبطلابو ءخيرأتلا ريسفت راكتحا اذه نم

 ,دارفألا ءالؤه نيبو ؛بزحلا ةيطارقرب مهمظتنت رشبلا نم دارفأ مه امنإو بزحلا همسا

 مهنيب امك :ملاحلا ىسنامورلاو «ميكحلا فوسليفلاو ءدرجتملا لضانملا ءهللا قلخ لك نأش

 ىف نكي ملو .نايغطلا اذه ةمف وه نيلاتس فيزوج ناك ءلقعلا لتخم ربجتملا ةيغاطلا

 ديحوت دق امك اًمامتو «بعرلا دهع ىف ةبقاعيلا هذه ىلإ هقبس دقف ءهدحو جيسن اذه

 ةيروهمجلا ىف سانلا ضيغبت ىلإ ىلاربيللا ىروهمجلا ماظنلاو نايفطلا نيب ةبقاعيلا

 دقفأ .بيليف سيول دي ىلع ةيكلملا ةدوعب بيحرتلل مهعفدو ةيسنرفلا ةروثلا تاراعشو

 .«ةيسكراملا ةيناسنإلا» ىف ةقث ىندأ سانلاو فنعلاو ةيكارتشالا نيب نيلاتس ديحوت

 رطق ىف لمعلل اجهنم لاح ةيأ ىلع  تحبصأ ةيسكراملل ةبستنملا ةروطسألا كلت

 تازاجنإ جهنملا اذه قيرط نع تققحتو ءايسور ىرحلاب وأ ىتيفوسلا داحتالا وه هنيعب

 ؛نكسلا ريفوتك ناسنإلل ةيساسألا تاجايتحالا ءافيإ ثم نوطلاغملا الإ اهركني ال ىربك

 ذإ اضيأ ميظع روطت عقو ىجولونكتلا روطتلا ديعص ىلعو ءءاذغلاو .ةحصلاو .ميلعتلاو

 تاعاشملا بلغا نم مغرلا ىلع ءاضتقلا وره ىف اكدر ىقيفوسلا ةاجتألا قدس

 ىركفلاو ىميظنتلا جهنملا كلذ نأ الإ .ىبرحلا ناديملا ىف تزكرت ةمدقتملا ةيتيفوسلا

 ةردابملا ضرف لك ىلع ىضق دق ةيئاصولا هتعيبط ىف نينماكلا هسبيتو هدومج ببسب

 كلذ راعش ناكو .ةيرحلا نم ةعساو ةحاسم نابلطتي عادبإلاو ةردابملا نأل ,عادبإلاو قلخلاو

 ةلق نأ هعم ضرتفيامم «ةداعسلا وحن فنعلاب سانلا دومتس» :وه - هتشنم دنم  بزحلا
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 مهكرت نم الدب مهتداعس نماكم ىه نيأ سانلا ةرهمجل نيبت نأ كلمت رشبلا نم

 (*!مهسفنأب اهنوفشكتسي

 وهو ؛راحتنالا ىلإ برقأ ءىش وه اًريخأ ىتييفوسلا ىعويشلا بزحلل ثدح ىذلا نإ
 تادايقلاو تاسسؤملا سيدقتو ءءايمعلا ةعاطلاو .ةلتاقلا ةيزكرملا الول ثدحيل ناك ام رمأ

 كرحتلا نع (بزحلا ءاضغأ مه) ءاسنلاو لاجرلا نم اًنويلم نورشع زجع اذه لك ببسب
 نأ الإ زجعلا ناك امو ؛بزحلا لحب اًرارق دحاو كلذ لجر ردصأ نأ دعب مهيزح ذاقنإل

 ةيقرشلا ابوروأ ىف ةيعويشلا بازحألا طوقس ناك نإو ماعلا نيمألا وه دحاولا لجرلا
 شيجلا لوصو بقع ةطلسلا ىلع تلوتسا دق بازحألا كلت عيمج نأل ؛اًموهفم اًرمأ

 ةيضق نأ الإ «تاقالشق ةيعويش» اهتيعويش نم لعج امم اهدالب مصاوع ىلإ رمحألا
 اذه عم .داتوألا ىسأر ءروذجلا قيمع بزح هنأل فالتخا اميإ فلتخت ىتييفوسلا بزحلا

 ىلع «نيضباقلا» نم ةلقلا نأ ىتح هيف ةبسرتملا ةردابملا مدع حور بزحلا كلذ تلتق

 ىبالقنالا جهنلا ىلإ ءوجللا ريغ بزحلا لح نود ةلوليحلل ةليسو اهل دجت مل مهتيعويش

 ةيروطاربمإلا طوقس نإ .(**)هتيريهامجب رخافي بزحل ةنادإ ربكأ كلتو ءىركسعلا

 لك .ثيدحلا خيرأتلا ىف اليثم ءرملا هل فرعي ال رمأ دحاو لجر طوقسب ةيتيفوسلا

 دق»:١1917 ماع ىف لاق اذهلو ىجترملا لمألا قيقحت ىلع نييعويشلا ةردق نم ةلماك ةقث ىلع نيلاتس ناك ( «)

 الإو ةمداقلا تاونس رشعلا ىف ةلحرملا هذه عطقنس انكلو انيلع ةمدقتملا لودلا ءارو نرقلا فصنو انرق نوكن

 ةياهن لبق ةيعويشلا ةلحرم ىلإ لصيس ىتييفوسلا داحتالا نأب لوقيل دعب نم فوشورخ ءاجو .«ىهتننسف
 شيعي ء«بير الب فوشورخ ناكو .«مكنفدنس» :ىلامسأرلا ملاعلا ىلإ روهشملا هنالعإ هجو اذهلو نرقلا اذه

 ناك رخآ هجوبو .ةدحتملا تايالولا لبق ءاضفلا وزغب ميظعلا ىجولونكتلا ىتييفوسلا راصتنالا ةوشن اهموي

 دمأل ةيلايربمإلا لودلا عم ةيتيفوسلا ةيروهمجلا شياعت نأ» :1914 ماع ىف نينيل ةءوبن نع ناربعي نالجرلا
 ناك ام ريغ ىلع ةءوبنلا كلت تقدص دقو «ةياهنلا ىف راصتنالا نم ةدحاول دب الف اذهلو ليحتسم رمأ ليوط

 .«نينيل ىنمتي

 ىف تاوملاو رجلا عقاو هجاو نم لوأ وه فوشتابروج نأ هيلإ انرشأ ىذلا هباتك ىف هزدانرفيش دروأ (**«)
 حبصتل تناك ام ةهباجملا كلت نأ هزدانرفيش ركذو ۱۹۸١( رياربف) نيرشعلاو عباسلا رمتؤملا ىف بزحلا

 الو .ماعلا نيمألا هب لوقي ام لكل قيفصتلا ىلع انجرد اتنأل» .بزحلا ىف ىرخأ ةهج ةيأ نم تءاج ول ةنكمم

 تاحالصإلا ىلع ةبترتملا جئاتنلل نوهبأي ال نيقفصملا نأ وأ اًصلخم اًقيفصت قيفصتلا كلذ ناك نإ ءرملا ىردي

 .«هوفلأ امك ماظنلا ةيفصت ىه تناك نإو ىتح ماعلا نيمألا اهل اعد ىتلا
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 طوقس وه ديحولا ءانثتسالا لعلو ءاهجراخ نم طوغضب تواهت ةيخيرأتلا تايروطاربمإلا

 ذإ ءدیدج نم دحاولا بزحلا ىف فارحنالا رطاخم لوح مويلا لوقن ام لك ىف سيل

 ناكو «نيينادوسلا نييسكراملا عم راوحلا ضرعم ىف نامزلا دقع نم رثكأ ذنم اذهب انلق

 ىذلا لاقملا كلذ ىفو ءدحاولا بزحلا ةبرجت ءةيلحملا انتبرجت هيف دقنت لاقم ىف كلذ

 ..ثارتلا ىلع زفقلا» :ناونع تحت ۹۷۸ ويام نم سداسلا ىف «ةفاحصلا» ةديرج هترشن

 ىلع ةيبوروألا براجتلا طاقسإ ناكمي ثبعلا نم هنأ ءاج «خيرأتلاو عقاولل راكنإ

 اهتيفارغج ىف ابوروأ نع فلتخت ىتلا (ىنادوسلا عمتجملا اهنمو) ثلاثلا ملاعلا تاعمتجم

 روطتت دق  اهتعيبطب  تاميظنتلا هذه لثم نأ» .ةيعامتجالا اهسيراضت ىفو ةيسايسلا
 ةيزكرملا وأ ةلماعلا ةقبطلا ةيروتاتكد هب تروطت ىذلا هسفن ردقلاب ةيغاط هيكرافيلوأ ىلإ

 ةيسايسلا تاميظنتلا ىناويد نم ةلق ةرطيس ىلإ ةيعويشلا دالبلا ضعب ىف ةيطارقميدلا

 .«نامز ذنم ىكستراك ىواسمنلا ىسكراملا فوسليفلا رمألا اذه نم رذح دقو

 نامثع بوجحم قيدصلل دمحأو راوحلا اهب اندرأ سمخ تالاقمل ةمدقم كلت تناك

 ىلوتأ تنك ىتلا اهسفن ةفيحصلا تاحفص ىلع راوحلا كلذ متي نأ ىلع ىأرلا ىتقفاوم
 .ىأترا ام اوري مل ودبي اميف  هقافر نأ الإ اهترادإ

 ةيرجتل اهليلحت ضرعم ىف ؛نادوسلا ىف ةيعويشلا تايبدألا ثدحتت امدنعف ىأ ىلعو
 ةيزاوجربلا تارماغم» رهاظم نم رهظم وه ةبرجتلا كلت هتزرفأ ىذلا نايغطلا نأب ؛ويام

 ىرحلاب وأ ايراتيلوربلا ةرطيس نأب لوقت نأ ديرت امنأكف «ةيندملاو ؛ةيركسعلا ةريغصلا

 ىراتيلوربلا عباطلا نأ وأ .نايفطلا نع مصعي مكحلا ىلع ايراتيلوربلا بزح ةرطيس

 ام رهقلاو نايفطلا نأ رمألا ةقيقح .رهقلا ىلإ ةطلسلا كلت رادحنا نود لوحي ةطلسلل

 رات ورب وا رب ىزاوهرب دي یل ىرشتلا كلذ نإك ةطلستاو درهدلا عا الإ اه
 اننأب لوقن ىرخأ ةرمو .ىركسع رماغم وأ ىندم مكاح دي ىف ةطلسلا كلت تناكو ءلضانم

 كلت نأ وه :امهلوأ نيببسل الإ ةيتيفوسلا ةيرجتلا لوح ليصفتلا اذه لك ىلإ بهذن مل
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 ىف دحاولا بزحلا ةمظنأ هب تدهتسا ىذلا ديحولا ىميظنتلا جذومنلا ىه تناك ةيرجتلا

 بزحلل اًماظن ملاعلا فرعي مل اذإ (ىجولويديألا اههجوت نع رظنلا فرصب) ملاعلا لك

 - اهبناوج لكب  ةبرجتلا كلت نأ وه :ىناثلا ببسلاو :نينيل هب ءاج ىذلا كلذ لبق دحاولا

 .نادوسلا ىف نييعويشلا دنع ىرايعملا جذومنلا ىه تحضأ

 ؟نيأ ىلإ ...ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا

 ناك انم نيريثكلا دنع «ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا» ىواعد لوح قلقلا ثعبم نإ انلف

 مل نميهملا ةلماعلا ةقبطلا بزح نأ ذإ ةريصق ةفقو مزلتست ىتلا ةيخيراتلا اهتبرجت وه

 دق ةفشالبلا ناكو ؛ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا كلت محر نم ةيرصيق ةدالو الإ دلوي

 عضولا ىلع ةلماكلا ةنميهلا نع نيديعب اوناك امدنع ةهبجلا هذه لثم ىلإ ءادتبا اوعد

 ىلع دارقورتب ىيعويش نم ةفشالبلا تلمح ىتلا ةيخيرأتلا ةيرجتلا لاح وه كلذ .مئاقلا

 ىلإ هتدايقو ۱۹١۸ رياني ىف ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاباختنا ىف ىكسنريك ردنكسإلا دييأت

 ةيعمجلا ءاضعأ عبر نم رثكأ نولثمي اونوكي مل نيذلا «ةفشالبلا» نأ الإ .رزؤم صن
 اوئبعي اميكل ةيرح نم ىكسنريك ةموكح مهل هتحابأ ام اولغتسا ام ناعرس ةيسيسأتلا

 ىأر نع الإ ريفت ال ءادتبا اهودناس ىتلا ةموكحلا كلت نأ ىوعدب اهردض عراشلا

 ةيادب ىه تناك ةئبعتلا كلت (*!نيينيشظوشلا نيينطولاو نينفعتملا نييزاوجربلاو ءايرثألا»

 ىفشلبلا ضاضقنالاب تهتنا ىتلا تالواحملا ىهو ءىكسنريك ةموكحب ةحاطالل تالواحملا

 هفصو امك  ىكسنريك نكي ملو «سمألا فيلح ءاهسيئرب ريهشتلاو ةموكحلا كلت ىلع
 ربانملا زهي ايعامتجا اًرئاث ناك امنإو ءايرثألا عم فطاعتي «انفعتم» اًيزاوجرب  ةفشالبلا

 ةيرخس مامأ فوقولا ىلع ةردقلا كلمي مل  هتحاصف لك عم هنأ الإ ؛ءاسؤبلا نع اًعافد

 تاملكلاب ىكسنريك نينيل ربع ام اًريثكو ةمحرلا فرعيال ىذلا نينيل قطنمو ىكسنورت
 فيك» :هلوق لثم (فولينروك لارنجلا) هتموكح ىف عافدلا ريزو ىلع هدامتعال ةصراقلا

 ىف اًوضع ١10 هيف مه اوكراش اًرح اًباختنا تبختنا ىتلا ةيعمجلا كلت ىف «ةفشالبلا» ءاضعألا ددع ناك (#)
 .ءاضعأ ٠١+ نييطارقميدلا نييكارتشالا ددع هيف غلب ىذلا تقولا
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 كلمي ىذلا فلجلا ىزاقوقلا لارنجلا اذه ىف هتقث عضي نأ اذه ةيرحلا قشاعل نكمي

 .«!ةجعن لقع

 ىف نوينينيللا اهل وعدي لظ ىتلا ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا كلت لخاد نم «تآدب
 نايغطلا أدب ءدحاولا بزحلا نايغط وحن ةليوطلا ةلحرلا ءنادوسلا كلذ ىف امب ناكم لك

 مث «تاملكلا نم الدب قدانبلاب ةضراعملا عم راوحلا انل حلصألا نم» :ةرذنملا نينيل تاملكب

 بلغأ «عفادملا نم اًرطخ دشأ راكفألاف ,رشنلا ةيرحو ريبعتلا ةيرحب حمست اذامل» هلوق

 «نييروثلا نييكارتشالاب» نومسي اوناك نم ةيحنت بقع ١197١ ماع ىف ناك ثيدحلا اذه

 اذإ الإ ىوقت نل ةيلامعلا بازحألا نإ» :نيلاتس نالعإ دعب مهيزح لح مث مكحلا نع

 .«نييعامتجالا نيينطولاو :نيينفوشلاو :نييحالصإلاو ءنييزاهتنالا نم اهفوفص ترهظ

 ةداملا ةفاضإو روتسدلا ليدعت ىلإ تداق ىتلا نايغطلا ةريسع ةيادب ىه كلت تناك

 قافرلا مهأ اهتيحض حار تايفصتو باهرإ ىلإ ءدعب نم تدتما مث ء(*هيلإ ةسداسلا

 .نيسسؤملاو

 هلخادب لقتنا ىذلا «ةداورط ناصح الإ  رمألا عقاو ىف نكت مل ةهبجلا كلت

 هسفن ردقلاب مهموصخ ناك ول هاياحض لوأ نويعويشلا نوكي نأ نكمملا نم ناكو ءنايغطلا

 الإ هعلخ دعب هل قبي مل ىذلا - ىكسنريك هب لاق ام وه لب انمكح سيل اذه ءرمآتلا نم

 نم ريخألا ريبعتلا مدختسن الو ؛مدنلا نانب ضعيو هحارج قعلي اكيرمأ ىلإ هدلجب رارفلا

 ذاتسأ كوه ىندس ىلإ  هتوم لبق هب ىلدأ ثيدح ىف ىكسنريك دروأ ذإ زاجملا ليبق

 وه هتايح ىف هبكترا أطخ ربكأ نأ دروفناتس ةعماجب رفوه دهعم ىف ةيعامتجالا مولعلا
 هنأل ؛مهعمقب (ةجعن لقع كلمي ىذلا) هعافد ريزو ةيحصنل هضفرو ةفشالبلا عم هنواهت

 .(**)ةيطارقميدلا مهل هلفكت قح عراشلل مهضيرحت نأ ربتعاو نظلا أطخأ

 ساسألاو ىتيفوسلا عمتجملل ةيداهلاو ةدئاقلا ةديحولا ةوقلا وه ىعويشلا بزحلا نأ ىلع ةداملا تصن (*)

 .«ةماعلاو ةيموكحلا هتاسسؤم لكو ىسايسلا هماظنل

 دق ناكو .ةيسكراملا ىف نييكيرمألا نيثحابلا زيمأ نم دحاو (نيماع لبق تام ىذلا) كوه روسفربلا (»#)

 ةقيرط ىلع ايطامقارب حبصيل نيلاتس مئارج ىلع اًجاجتحا تاينيثالثلا ىف اهنع جرخ مث اهيلع بهذمت
 .ىوبد نوج
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 مامأ اًضيأ ناك ىسكرام رايخ نم رثكأ نادوسلا ىف نيينينيللا مامأ ناك امك اًمامتو

 لب :قافرلا لك اضر لحم نكي مل  ةيادبلا ذنم  نينيل فقومف ءرايخ نم رثكأ ةفشالبلا

 وه ناك تاوصألا هذه لوأ .ةدح ىف هضراعت ةخراص تعفترا دق مهنم ضعب تاوصأ نإ

 تبتك نيح ايناملأ ىف اهنجس لخاد نم الع ىذلا (جربمسكول ازور) ءارمحلا ازور توص

 ىلوألا ةرملا ىه نكت ملو .«ةيطارقميدلا ةيكارتشالل ةنايخ ربكأ وه نينيل رارق نإ» :لوقت

 لجأ نم ةلفاحلا هتايح ةليط لضانت تلظ دقف .ةيطارقميدلل (ازور) اهيف فصتنت ىتلا

 ردنكسإلل اراعش دعب نم حبصأ ىذلا ريبعتلا كلذو «ىناسنإلا هجولا تاذ ةيكارتشالا»

 تناكو .نرق فصن نم رثكأ ذنم هتلئاق ىلإ دحأ هبسني نأ نود غارب عيبر ىف كيشبود

 ضفارلا سكرام لراك فقومب اهقافر ركذت ء۵٠۱۹ ماع ةضافتنا نابإ تبتك دق (ازور)

 ىناسنإلا حورلاو ,بضنت ال ىتلا ةيروثلا ةقاطلا نإ» :لوقتو ةيمادلا سيراب ةنويمكل

 ماظن ىأ طقسن نأ انقح نم معن .ةيكارتشالل ىقيقحلا عوبنيلا امهدحو امه ءاطعملا
 .«ةروثلل ةنادإ ربكأ وه امنإ رربم نود ةعمد ةيأ لب مد ةرطق ةيأ طوقس نكلو «دساف

 ةينطولا ةهبجلا» ةلحرمب تأدب ىتلا نايفطلا ةلحر نع ثيدحلا ىف تفرسأ دق ىنارت

 امو .اتيم ارحب حبصيال ىتح ىركفلا نوكسلا رحب ةراثإ الإ ببسل ال «ةيطارقميدلا
 ىلإ هاصقأ نم هتزهف ملاعلا ىلع تأرط ىتلا تاريغتملا لظ ىف ةراثإلا هذه ىلإ انجوحأ

 ىف هسفن أطخلا رركن نحنو اهيلإ انجوحأ ام مث «ديدجب موي لك انئيجت تلاز ام لب هاصقأ

 ةيلازلزلا تازهلا عم براجتلا نأ ىهيدبلا نمو .اليلق ديزي وأ نامزلا نم دقع لك ةيادب

 نل نادوسلا ىلع ىرتت تلظ ىتلا رخاسملل ميلسلا صيخشتلا وأ ملاعلا اهب رومي ىتلا

 اهلهأ اهضفر تايضرف نم ماكحألا ىف قالطنالا وأ ءديدج ءالطب ميدقلا قيوذتب نوكي

 ىلع انكلف ؛بوركلا نم انب قاح ام لك نع لوئسملا وه «رخآلا» نأب عرذتلا وأ :نوبرقألا

 .لوتسم ريداقملا فالتخا

 4 3 ج
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 ۱۹۷۸ ۱۹۷۱ سطسغأ  ةيناثلا ويام

 رياعلا ملحل او رتاشبلا تاوئس

 جهانملاو ىؤرلا نيابتو دصافم لا ةدحو

 ةمومدلا نكت ملو «مدلاب ةحشتم ىعويشلا ىوياملا عارصلا بقع ةيناثلا ويام تدلو

 نييوياملا نيب ناك نإ هنأ ديب .اهعلطم ذنم اهتفرع دقف «ةروثلا» كلت ىلع !ًديدج اًرمأ
 نقلا كلل اًذادقمأ ةيناكلا «وناسو» تاكو :ةعومالا كلت: ريهرخلا بسن امهتين نأ آلإ :ةعيظق

 اهيف تناك ىتلا اهتاذ ةظحللا ىف «ةيروثلا» اهدصاقمو ةعوفرملا اهتاراعش ىف اهتقبس

 كلت ةمجرتل لمعلا جهانمو دصاقملا كلت قيقحت ىلع لابقإلا لئاسو لك ىف اهل اضيقن
 ةقيقحلا ىعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا دقن ميهاربإ دمحم داتسألا فاجي ملو «تاراعشلا

 ماظن هحرط امع ءويام ماظن طوقس ديعب ؛ةفاحصلا ةديرجل لاؤس ىلع اًبيجم لاق امدنع

 ةريغصضلا ةنزاوحرتلا ني ىل تاراعشلا كلت قيبطتو» ناي دقت لاق ةيووذ تارافش نم وئام

 مساب اهاوتحم نم اهغارفإو ةروثلا تاراعشلا لك ىلع ةيسايس ةثراك ةباثمب ناك ةيركسعلا
 ال ةسايس ىهو ةرداصملا تمت ةفئازلا ةيروثلا ةيعرشلا» كلت مسابف .«ةيروثلا ةيعرشلا

 .ةريغصلا ةيزاوجربلا تاعزن نم ةيوضوف ةعزن ىه امنإو نييروثلا الو ةروثلاب اهل ةقالع
 ةيعرشلا تحبصأو نينطاوملل ةيساسألا قوقحلا تردوص ةيروثلا ةيعرشلا مساب امك

 نم» :ىعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا فاضأو .«ةيسيلوبلا ةلودلا ةزهجأ ةيعرش ىه ةيروثلا

 اندقتناو عبارلاو ىناثلا ىروهمجلا رمألا ةهجاوم مدع ىف انيزح ريصقت اندقتنا انبناج

 ةيطارقميدلل انميهافم نيب حضاولا ىجولويديألا زيامتلا مدع ىف انيزح ريصقت اضيأ
 .«ةيوياملا ةريغصلا ةيزاوجربلا كلت ميهافم نيبو
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 انسح امك «تاراعشلا كلت قيبطتو تاراعشلا نيب زيم امدنع ماعلا نيمألا لعف انسح

 ملظ هنأ الإ :ةرداصملاو ميمأتلا تارارق اهب تمستا ىتلا ةيوضوفلا ةعزنلا نادأ امدنع لعف

 .«ةيوضوفلا» تارارقلا كلت لك اهيلإ بسن امدنع ةيركسعلا ةريغصلا ةيزاوجربلا هامسأ ام

 حرط ىف ىعويشلا بزحلا رود انبأ امدنع قباسلا لصفلا ىف هقح هانيفوأ رمألا اذه

 هيلع نوديازي مهو مهبزح ىلع نيقراملا نييعويشلا رود انبأ امك .تاراعشلا كلت ضعب

 ءاج امدنع ةيلوئسملا نم دقن صلمني ملو .تارارقلاو تاراعشلا سفن لوح ةيروشلاب

 نأ الأ ءكاذ ذإ اهنم هبزح فقوم نادأ لب :ىلوألا ويام ىف تايرحلا ةيضق نع ثيدحلا

 زيامتلل ةراشإلا وه  لاوقلا ثيدح نأش  هثيدح ىف هلوبق ىف اًرسع دجن ىذلا

 ةريغصلا ةيزاوجربلاب مهامسأ نم ىؤرو ةيطارقميدلل نييعويشلا ىؤر نيب ىجولويديألا

 ىأرلا عمجأ ىتلا ةيلارييللا ةغيصلا ةيطارقميدلاب ىنعن انك نأ ةصاخب ءاهلوح ةيوياملا

 موهفملا ضراعت لوح لاثمألا رركن نأل  لاجملا اذه ىف  ةجاحب انسلو .مويلا اهلوبق ىلع

 عم ويام تايادب ىف ىعويشلا بزحلا هب نمؤي ناك ىتلا ةيطارقميدلل زيمتملا ىجولويديألا
 ةيزاوجربلا» هيلإ وعدت تناك ام عم اهضراعتك امامت ءةيلاربيللا هل وعدت ىذلا كلذ

 رصقو سانلا ةماع نم ةيرحلا ةرداصم ىلإ وعدي امهالكف .«ةيركسعلا ةريغصلا

 .ةعيلظلا هذه مسا ناك اّيأ ةافطصملا ةعيلطلا ىلع اهمادختسا

 نم الدب «ةيددعتلا» ةيطارقميدلا ةيار ىلعتل تءاج ةيناثلا «ويام» نأب لوقي نم بذكيو
 ىسرتل تءاج وأ .نيماعلا ةبارق هب رشبن انللظ ىذلا نميهملا لماشلا دحاولا ميظنتلا

 ريبعتلا اذهب دارملا نم ناك ايأ «ةديدجلا ةيطارقميدلا» ةعاشإ نم الدب «ةيلاربيللا» مئاعد

 ةلحرملا ىهو) ةلحرملا كلتل لعجن نأ ديرن انأب دحأ بسحي ال ىتح اذه لوقن .,ريخأألا

 امك .نآلا اهب ىنغتن ىتلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا عم اًبسن (العاف اًرود اهيف انبعل ىتلا
 اًرمأ نكي مل ةلحرملا كلت ىف دوجولا ىلإ جرخ ىذلا ىلومشلا ىسايسلا ميظنتلا نآب ركذن
 دلاخ روصنمو ىسوم جاحلا رمعو تيخب زفعج ىريمنلل اهملع» ةعدب وأ غارف نم ءاج
 ويام ةموكح ىف ىرلا ريزو ميهاربإ دمحم ىضترم خألا ركذ امك «اكيرمآ نم ءاج:ىذلا

 ىنس ةرتف ليلحت ىلإ ودبي اميف  هئارو نم اًيعاس هبتك ىذلا ديحولا لاقملا ىف ىلوألا
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 ريزولا تناخ دق ةركاذلا نأ ىف كشالو ١586)*(. ليربإ ةضافتنا مث رشع تسلا ويام

 ىف عرشيل اكيرمأ نم دلاخ روصنم داع ةأجفو» لوقي بتك امدنع ةصاخب ءاليلق ىوياملا

 ذنمو ىسوم جاحلا رمعو تيخب رفعج عم ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالاب هومسأ ام نيوكت

 نع لءاستت لاقملا كلذ ككرتي ملو .«ننقملاو مظنملا رامدلاو بارخلا أدب خيراتلا كلذ

 تاردقمب بعالتلاو ىضوفلا تأدب» :لوقي هبتاك ىضم ذإ «رامدلاو بارخلا» اذه ةيهام

 ميمأتلا نيناوق رادصإ ىفو ىلحملا مكحلا ىفو ميلعتلا ىف اًبيرختو اداسفإ اوثاعو دالبلا

 ثيدحلاب اًءدب ءاياضقلا هذه نم ةدحاو لك لوح ىضترم خألا ةركاذلا تناخ «ةرداصملاو

 .دحاولا ميظنتلا نع

 وينوي ىف هللا ضوع ركباب ديسلل نايب ىف ميظنتلا كلذل ةراشإ لوأ تءاج ءدبلا ىفف

 ناك ام ىلإ اهيرقأ ناكو .فحصلا اهب تمحدزا ةديدع تاداهتجا هتيحص نايب وهو ؛, 68

 ماعلا ىأرلا ةديرجل ىسيع وبأ قوراف خألا ثيدح ميظنتلا لوح نيمكاحلا ناهذأ ىف رودي

 ءىلوألا ةرملل ءسيراب نم دلاخ روصنم لوصو نم نيعوبسأ لبق ىأ (۱۹1۹/1/۲۲)

 هبلق ىف اًريزو ىضترم خألا ناك ىذلاو لوألا ويام ماظن ىف هب تطينا ىتلا ءابعألا ملستل

 نوكي نأ ىسايسلا ميظنتلا نم دوصقملا سيل» :قوراف لاق .«اًمامت حبصلا قرشأ» نأ ذنم

 ىوقلا عيمج اهيف مئتلت ةعساو ةريبك ةهبج نوكي نأ دوصقملا امنإو اًروصحمو اًقيض اًنيش
 دونجلاو نيفقثملاو نيعارزملاو لامعلا  ءارزولا سيئر نايب اهددح ىتلا ةيبعشلا

 اذ نوكي نل ىسايسلا ميظنتلا نإ ..ةروثلا لمع ساسأ لكشت ىتلا  ةينطولا ةيلامسأرلاو

 ىف ةيطارقميدلا ةكرحلا روطتو دقعم نادوسلا ىف ىعامتجالا بيكرتلا نأل ؛دحاو طمن

 ظ .«رابتعالا ىف تافالتخالا هذه عضو نم دب الو زاوتم ريغ ةفلتخملا هئازجأ

 الف ء۱۹1۹ وينوي رهش ىف فحصلا هب تمحدزا ام ىسن دق ىضترم ريزولا ناك نإو

 لمعلا قاثيم هيف دلو ىذلا رهشلا ؛١197 ربمفون رهش ىف سلاجملا لغش ام اًيسان هلاخن

 ىف ادي ثيخب رفعجل نأ دحأ نيسحي الو .«ةيملعلا ةيكارتشالا» ةيار هيف تعفرو ىنطولا

 . ۱۹۸۵/۷/۱۹ یف مايألا ةديرج (#)
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 ىف اًديعب ناك دقف روصنم امأ ءاهزيكرت ىف ادي ىسوم جاحلا رمعل نأ وأ ءةيارلا كلت عفر

 ةروثلا اسلجم هتدوسم زاجأ ىذلا قاثيملا كلذ ةغاص نأ ركذنو .اهنم دعي مل «هكروي وين»

 «ةيعجرلا»و «نيميلا» لزع ىلإ اوعد امنإو ةيلاربيللا ةيطارقميدلاب اودانتي مل ءارزولاو

 ىف مهتاقاط اوقرفتساو «ةداضم ةروث»و «ةروث» ىلإ نادوسلا لهأ فينصت ىلإ اوبهذو

 ال ىتلا «ةيعجرلا ىوقلا »و ءىسايسلا ماظنلا اهبعوتسي ىتلا «ةيمدقتلا ىوقلا» نيب زييمتلا

 ٠۹۷۰ ةنسل ءاليتسالا نوناق دص «ةيروثلا» نوحشملا وجلا كلذ ىفو .هباحر ىف اهل ناكم

 ةيأ ىلع ءاليتسالا ءارزولا سلجم وأ ةروشلا ةدايق سلجمل لوخي ىذلا ٠١( مقر نوناق)
 دملا» كلذ لظ ىفو :نيسلجملا نم ىأ هررقي ضيوعتب ةسسؤم وأ ىراجت لحم وأ ءةكرش

 ١580 ليربإ ىف اهملظب سدنهملا ريزولا انأبنأ ىتلا تاميمأتلاو ةرداصملا تمت «ىروثلا

 ةعماجلا ريوثت مت اضيأ هلظ ىفو ء١۱۹۷ ريأني ىف اهنوح هتلاقب هزكذي نم دجي نأ نود

 امو ءةروثلا ضيوقتو ةيعجرلاب سييستلا مهنم ضفر نم ةنادإو اهتذتاسأ ضعب ءاصقإو

 مه مويلا اهبابسأ نايبت ىلع سانلا ردقأ تاسايسل اديفنت امنإو اًردقو ءاضق اذه لك ءاج

 .ةحرابلا اهنع اوعفاد نيذلا

 حبصي فيك عدبتسنل امنإو هاواعد نم صقتنت وأ «هتيروث» نيدنل خيرأتلا كلذل دوعنال

 ريزولا نوكي فيك لب .اهل نيركنتملا رثكأ مه ىواعدلا هذه باحصأؤ ةيروشلا كلت ةادح

 «أاهتجلدأو» ةعماجلا ريوشتب ةادانملا ىف هئالمز نيب ىلعألا توصلا بحاص «ىوياملا»

 ,ديحولا توصلا بحاص اضيأ وه «ةيلامسأرلا بكر ىف نيعلاضلا» اهتذتاسأ ءاصقإو

 «ىوياملاهريزولا نوكي نأ وأ ؟ميلعتلل ويام داسفإب ددنيل ءالمزلا كئلوأ نيب نم عفتري ىذلا

 ءةعماجلا ىف «ريهطتلاب» اهب ديشي ادحاو الاقم ال عيرأ تالاقم مايألا ةديرجل بتك ىذلا

 ىف ةرداصملاو ميمأتلا تارارف ثعبت ىتلا تانييعتلا نم نوصقتني نيذلا اهيف نيديو

 ةرداصمو اًميمأت ىروثلا قيرطلا» اهنأب تارارقلا كلت اهيف فصيو ؛تاسسؤملاو تاكرشلا

 ريزولا وه ..(*!«ةبولسملا بعشلا قوقح لجأ نمو بعشلا لجأ نم ةروثلا هيف تراس ىذلا

 )151١/17/7(. ۵۹۷۹ ددعلا مايألا (*)
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 ميمأتلا ريغ ةراشإلاب هصخي انعطم ويام ماظن ىف دجي ال ىذلا اًضيأ ديحولا «ىوياملا»

 .بعالتلاو ةرداصملاو

 هينعن ىذلا امو ؟نيترتفلا ىف دصاقملا ةدحو ريبعت هينعي ىذلا ام :لأسن دوعن

 اياضقلا لوح ةلحرملا هذه ىف ثيدحلا زكرن قطنملا قاستال ؟امهنيب جهانملا فالتخاب

 امم ةيطارةميدلاو ةينطولا ةدحولا ثم ءةقباسلا تالاقملا ىف اهانلوانت ىتلا ةيروحملا

 ميظنتلا ىف ةكراشملا ةعفر عيسوت نعو «بونجلا ةيضق» نع ثيدح ىلإ انب ىضفي

 انلمحيس امم نيترتفلا ىف اهيلع لابقإلا ناك فيكو ةيداصتقالا ةيمنتلا لثم وأ ؛ىسايسلا

 ءاغلإ لثم ةمهملا تارارقلا ضعب كلذ ىف امي ةسرامملا مث ىركفلا جاهنملا نع ثيدحلا ىلع

 ةمجرتل ةرتفلا هذه ىف ماظنلا دهج اضيأ ثيدحلاب لوانتنسو .ةرداصملاو ميمأتلا تارارق

 وأ ءنيناوقلا ليدعت وأ ءةثيدحلا ىوقلا ليثمتو روتسدلا لوح كلذ ناك ربوتكأ تاراعش
 اهتايرحو ةعماجلا لالقتسا وأ ,ةماعلا ةمدخلا ريهطت وأ ءةيلهألا ةرادإلا ةيفصت

 .فقاوملا كلت لك ىفو اياضقلا هذه لك نم ةبخنلا رود مث ءةيميداكألا

 :لوقن نينلحرملا نيب جهانملا عفادتو دصافملا ةدحو لوح

 رفوي اديدج هناكم ىنبتل ميدقلا ثتجتل تءاج «ةروث» امهنأ ناتلوألا ناوياملا تنلعأ ©

 .ىلعأ قافآ ىلإ ةيراضحو ةيعامتجا ةلقن هل ققحيو هرارقتساو هتدحو نادوسلل

 ماظنلا دامتعاب الإ ةيراضحلاو ةيعامتجالا ةلقنلا هذهل ليبسال هنأب ناوياملا تنقيأ ©

 ىرخأ ىوق شيمهتو ءشيجلا كلذ ىف نمب ءاهنيعب ةيعامتجا ىوق ىلع ديدجلا

 .ةروثلاو ةطلسلا ىلع نميهت تناك اهنيعب

 دقو .ربوتكأ ةروث ىه تضهجأ ىرخأ ةروثل ىعيبط دادتما امهنأب ناوياملا تبستحا »

 ىلإ بهاذملا انب بهذت ال ىتح ربوتكأ اهب تءاج ىذلا رييغتلا ةدنجأ ام لبق نم انيأر

 .ةيتاذ تاقلطنم نم ربوتكأل فادهأ عانطصا

 ئداب اهلح ىلإ فارصنالا نم دب ال ةيساسأ ةيضق كانه نأ ىلع نيوياملا ىأر قفتا ©

 ؛ريوثتلا وأ ريوطتلاوأ ثيدحتلا قيرط ىف امدق ىضمي نأ نادوسلل ناك نإ ءدب ىذ
 .بونجلاو لامشلا ةدحوب اءدب ةينطولا ةدحولا ةيضق ىه ةيضقلا كلت
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 اهيدهي ىرظن ليلد نم ةدوشنملا ةيعامتجالا ةروثلل دبال هنأ ىلع ناوياملا تقفتا ٠

 ىسايسلا ميظنتلا هتمسأ اهيوتحي ىسايس ءاعوو «ىنطولا لمعلا قاثيم» هتمسأ

 .اهراكتسا لب ةيسايسلا ةيددعتلا راكنإ ىنعي امم (ماللاو فلألاب فرعملا)

 بارتقا وهو اياضقلا هذه نم ةدحاو لك نم ىلوألا ويام تيرتقا فيك اندهش دقو

 عباطبو (ةيملعلا ةيكارتشالا) ةماعلا ةيرظنلا ةيحانلا نم ىسكرام ىجولويديأ عباطب مستا
 ىعيلطلا:بزحلاو ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا) ةيقيبطتلا ةيحانلا نم ىنبتيل ىعويش
 نم ببسب :ماظنلا نأ فيك اندهش امك .(هموصخو ماظنلا راصنأل ىقبطلا ءاقتنالاو دئاقلا
 .ةيدح نم ىرخألا ىه لحت مل ةيركف ةضهانم نم راثأ امو اياضقلل ىدحلا حرطلا اذه

 هذه نم ةيناثلا ويام بارتقا ناك فيكف .«هتدنجأ» ذيفنت نع الماك ازجع زجع دق

 ةطقن ىه امو ؟اهنم هزجنت مل ىذلاو ء«هتزجنأ ىذثأ امو ؟اهنأشب اهتاحورطأ أ أمو ةاياضقلا

 نم مغرلا ىلع ماظنلا رايهنال داق ىذلا (ليخأ بعك) ام ىأ ءاهيف ةيساسألا فعضلا

 .؟راكبألا هتازاجنإ

 مكحلا ناب لوقي ضارتفا نم ةيناثلا ويام ىف قلطنا دق ماظنلا نأب لوقن جهنملا لوح

 ةد وتم ةتيظ نف اهنج اًنادوش ىنبيس هنأب سفنلا طلاغي وأ :غارف نم أدبي نأ نكميال

 .اهنم اًديدج اًئيش قلخن اميكل انل ةرفوتملا ماخلا ةداملا نم «ءاقتنالا الإ انمامأ نكي مل اذهل

 ءاقتنا ءاقتنالا اذه نوكي الأ ىلع انمزع عقاولا ىلع «ةيدئاقعلا» انماهوأ رسقن اليكلو

 . نم ناك ؟اذهب ىنعن ىذلا ام .ةيطامغاربلاو ةيعقاولا نم ريبك ردقب مستي نأ دب ال لب ايتاذ

 رييغتلل ةديدع تاعورشم ةمث كانه تناك .ىلوألا ويام ىتحو ء١١۹٠ ربوتكأ ذنم هنأ انيأر

 ىف تاراعشلا قالطإ دح رخآلا ضعبلا زواجتي ملو :بازحألا دهع ىف اهضعب ضهجأ

 ضاهجإ ىلإ تدأ ىتلا بابسألا نع صحفلا ىلوألا ةلاحلا ىف انيلع بجوت اذهلو ربوتكأ

 ةيربوتكألا تاراعشلا ءاسكإ ىلع بابكنالا ةيناثلا ةلاحلا ىفو .تاعورشملا هذه نم لمتكملا

 لاح وه اذه ناك .رييغتلل ةيلمع ةدنجأ حبصت ىتح اًمدو اًمحل ءاوهلا ىف ةقلعم تلظ ىتلا

 ميظنتلا لاحو ؛:ةسايسلا نيدلا ةيضق لاحو «بونجلا ةلكشم» لح لاحو ءروتسدلا

 رظنلا ةداعإ لاحو ءةيلهألا ةرادإلا ةيفصت لاحو ءةماعلا ةمدخلا ميظنت لاحو ءىسايسلا

302 



 اهنابسحب ةيمنتلا لاحو :ىنادوسلا عقاولا نع اًريبعت رثكأ حبصت اميكل نيناوقلا ىف
 هذه .ةثيدحلا ىوقلا ليثمت لاح مث «ىجولويديألا قالفتالا نع اديعب اًريوطتو اًدايدزا

 نم ةدحاو لك ىلع ىتأنسو ءربوتكأ اهتحرط ىتلا اياضقلا ىه  اهلمجم ىف  اياضقلا

 دهج نع ثيدحب رمألل مدقن نأ دعب نم اهقيقحتل ماظنلا ىعس فيك نيبنل اياضقلا هذه

 ةنعرشلا عورشم سانلا لبقتسا فيكو «ماهملا كلت ءادأ نم ةيعرش هسفن باسكإل ماظنلا

 .؟5كلذ

 «ةروثلا, ةتعرشو ةيناثلا ويام

 ريبعت  ةيروثلا ةمظنألا ىف ةصاخب  ةسايسلا تايبدأ اهب جعت ىتلا تاريبعتلا نم

 نم :نيريبعتلا نيب ةلباقملا اًئيش ىنعت الو .«ةيروتسدلا ةيعرشلا» و «ةيروثلا ةيعرشلا»
 تاروثلا اهب رربت ةينوناق ةروطسأ هسفن «ةيروثلا ةيعرشلا» ريبعت نإ لب ءةينوناقلا ةيحانلا

  ةيرظنلا ةيحانلا نم  مكحلل ماظن ىأ نإف .ةيساسألا ةيروتسدلا قوقحلل اهكاهتنا

 ءاج ؛اضرلا اذه نع ريبعتلا ناک انآ هنع سانلا اضر وه دحاو ردصم نم هتيعرش دمتسي

 ةيحانلا نمو (asquiescence) ةناكتسالا ربع وأ (تاباختنالا) رح ىعوط رايتخا ربع

 هدمتعي ىذلا ىساسألا نوناقلا اهنع ربعي هتاسسؤم ةيعرشو ماظنلا ةيعرش نإف ةيلمعلا

 ضعبلا اهضعبب اهقئالع مكحت ىتلا نيناوقلل ساسأك تاعامجلاو دارفألا هيضتريو ماظنلا

 ةيروثلا» نع ثيدحلا ىف رمتست ام اًريثك «ةيروثلا» ةمظنألا نأ ديب ء«هسفن ماظنلابو

 ببسل ال موكحملاو مكاحلا هيلإ مكتحي ىساسأ نوناقل اهرادصإ نم مغرلا ىلع «ةيعرشلا
 اهضقانت وه اهتيعرش ال ردصم .ةيعرش ال تاءارجإ ىلع موعزم ىعرش عباط ءافضإل الإ

 نيناوقلا عم  لاوحألا ضعب ىفو - ةرضحتملا هللا دالب ىف فارعألا هيلع تجرد ام عم

 .هسفن ماظنلا اهردصأ ىتلا ةيساسألا

 نم لاقتنالل ةيناثلا ويام هتعنص ام نع ثيدحلل فلدن نأ لبق اهنم دب ال ةمدقم كلت

 عضولل «ةنعرش» نوكت نأ ودعت ال «ةيروتسد ةيعرش» ىلإ ةموعزملا «ةيروثلا ةيعرشلا»

 - مهنيب نحنو  كاذموي ماظنلا كلذ ةمدقم ىف اوناك نم نأ ىف كش الو .اًمئاق ناك ىذلا
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 قانتعاو «دحاولا بزحلا ماظن لثم هيلإ نوعدي اوناك ام ىودجب مات ناميإ ىلع اوناك

 انبهذ نأو .مكحلل اًبولسأ ةيبعشلا ةيطارقميدلا ىنبتو .داصتقالا ىف اًجهنم ةيكارتشالا

 متي نأ راوحلل ديرن انألف ويام تارتف نم ةرتفو ةرتف نيب ةلباقملا ىلإ ضارعتسالا اذه ىف
 وأ ةتطاخ تامدقم ىلع حئاتنلا ىنبت ال ىتحو ءةروصلا لمتكت ىتح ميوقتلل نييوتسم ىف

 هتعنص ىذلا ام وه لوألا ىوتسملا .زيلجنإلا لوقي امك ءلاقتربلاو حافتلا نيب طلخ عقي

 حضاو قلطنم نم اهتمجرتل تعسو «ءادتبا ءاهب تءاج ىتلا تاراعشلاب ةفلتخملا تاوياملا

 ماظن كلت اهتوعدو اهتروث ىف ىهو ءهتأترا ديدجل ةوعدو ءميدقلا ىلع ةروث اهنأ وه

 ويام ىف كلذ ناك هتددح ىذلا ىركفلا راطإلا لخاد الإ ىؤرلا ددعتل هيف ناكم ال ىلومش

 رود هل ناك نمم دحاو ىأ ىربني ال ىتح اذه لعفت .ةعبارلا وأ ةثلاثلاوأ ةيناثلاوأ ىلوألا

 ويام ماظن رادهإ نع ثيدحلل تاوياملا هذه نم ةنحأو ةيأ تاسايسل ديؤم ىأر وأ لعاف

 ىف ءالؤه ةنسلأ ىلع تدرو ام ميهافم قفو ناسنإلا قوقح ىلع هيدعت وأ ةيطارقميدلل

 لاجملا اذه ىفو «ةهئاش ةبيرغ اهومسأ» مكحلل طامنأك اهونيديل الإ ةيوياملا دوهعلا

 قفو  نيميلا وأ طسولا وأ راسيلا عقاوم نم «نويوياملا ءالؤه هب ءاج ام نايبت ىلإ ىعسنس

 ةيطارقميدلاو ةينطولا ةدحولا ؛ةيقيقحلا مكحلا اياضقل جالع نم  ىجولويديألا مههجوت

 ىذلا ىناثلا ىوتسملا امأ ,ةيلمعلا ةيحانلا نم ربوتكأ تاراعش ىلإ هوفاضأ ام وأ ء«ةيمنتلاو

 رمألا دجت نأ دعب مكحلل ةديدجلا ةيؤرلا قفو اهيلع مكحلا وهف تارتفلا كلت هيف لوانتن
 ىطارقميدلا ىلاربيللا ماظنلا نع نادوسلا لهأل صيحم الأ ىلع ىأرلا عمتجاو نابتساو

 ةنامألا نم ءىشب اياضقلا ىف رظنلا الإ ىفتبن ال بارتقالا ىف بولبمألا اذهب .ىددعتلا

 شواهتلا نع اديعب نيب قيرط ىلع سانلا حلطصي ىتح ةيملعلا ةيعوضوملاو ةيركفلا
 .للضملا

 ىذلا مويلا ء١۱۹۷ سطسغأ نم رشع عبارلا ىه ثدحتن ىذلا ىناثلا ويام دهع ةيادب

 نيح ىلإ نادوسلا هب مكحيل سماخلا ىروهمجلا رمألا «ةروثلا ةدايق سلجم» هيف ردصأ

 دالبلا مكحي لبق اميف  ماظنلا ناكو .هيلع بعشلا ءاتفتساو مئادلا روتسدلا عضو

 نم لعجو ةلودلل اًسأر ةروثلا سلجم نم لعج اهنم لوألا رمألا ءةعيرأ رماوأ بجومب

364 



 تلوانت نيح ىف ءاعم ةيعيرشتو ةيذيفنت ةطلس اًريزو نيرشع مضي ىذلا ءارزولا سلجم
 رمألا اهسأر ىلعو ماظنلا مئاعد تيبثت اهب ديرأ ىتلا نيناوقلل ىرخألا ةثالثلا رماوألا

 رقأ .قباسلا لصفلا ىف هنع ثيدحلا ىف انضفأ ىذلا (ةيئاشتسالا تاءارجإلا) عبارلا

 «ةروثلا ةدايق سلجم» تايحالص سراميل ةيروهمجلا سيئرل بصنم عادتبا سماخلا رمألا

 هرايتخا رقي نأ ىلع ؛ميدقلا/ديدجلا سيئرلل هتيلوئسم اًعدوم ةيعاوط لاقتسا ىذلا
 سلجم ةيعيرشتلا ةطلسلا سرامي نأ ىلع رمألا صن امك .دعب اميف ىبعش ءاتفتساب
 ةيروهمج» نأ سماخلا رمألا نم ةثلاثلا ةداملا تدروأ ةلودلا لكيه لوحو .بختنم بشعلل

 ىوق فلاحت ىلع موقت ةدايس تاذ ةيكارتشا ةيطارقميد ةلود .ةيطارقميدلا نادوسلا

 ىوق اهسرامت ةدايسلا كلت نأ ةسماخلاو ةعبارلا ناتداملا تدروأ امك «لماعلا ءبعشلا

 ةيلامسأرلاو نيينطولاو نيفقثملاو دونجلاو لامعلاو نيعرازملاب تددح ىتلا و بعشلا

 ويام ىف لاحلا هيلع ناك امم لضفأ ةلقن كلذ ةنعرشلا عورشم ىف نأ ىرنو .ةينطولا
 ,سانلا لك هيف كراشي ءاتفتسال تعضخأ ةلودلا ةسائرف ؛ةيسسؤملا ةيحانلا نم ىلوألا

 نأ نم الدب ةبلاغلا هتيبلاغ بختنت ىناملرب سلجم اهسرامي حبصأ ةيعيرشتلا ةطلسلاو

 نأ نود اذه لوقن ؛اًدرف نيرشعلا ىلع هتيوضع ديزت ال نيعم ءارزولل سلجم اهسرامي
 ماظنلا نم ةيرقم ىلع حبصأ وأ هتيلومش نع ةلمنأ ديق داح دق ماظنلا نأ هب ىنعن
 ال» نم ببسب سماخلا رمألا ةنادإل ةيلهأ سانلا لقأ نأب معزن نحنو هلوقنو «ىلاربيللا

 .عبارلاو ثلاثلاو لوألا رمألا لظ تحت ةايحلا اوباطتسا نيذلا مه «هتيطارقميد

 بعشلا ىوق فلاحت نع ثيدحلا ىف لضف نم ماظنلا ىرظنمل نكي مل هنأب فرتعنو
 داحتالا» :دحوألا اهيزحو ةيرصانلا رصم ةبرجت نم القن تلقن ةيرظن كلتف .ةلماعلا

 تددح ىتلاو ءبعشلا ىوق فلاحت ةغيص اهنع تلقن امك اًمامت «ىبرعلا ىكارتشالا

 ريبعتلا اذه ناك نإو .ةينطولا ةيلامسأرلاو نيينطولا نيفقثملاو دونجلاو لامعلاو نيعرازملاب

 ةمث نأ الإ ويام ةهادب ىف «ةيروثلا ىوقلا» لك نادوسلا ىف هتنبتو ةيرصانلا هب تءاج دق

 عارصلا مدتحا ؛هربخم ىف قيمع ءرهظم ىف طيسب قراف وهو نيتبرجتلا نيب زيمي اقراف
 قفو «ةينطولا ةيلامسأرلا» موهفمو «ةيزاوجربلا» رود لوح - الثم  ويام دهع تايادب ذنم

 ىزاوجريو ىزاوجرب نيب اًيماله ازييمت زيمت تناك .ةيتاذلا ىف ةقرغم ةيجولويديأ ريياعم
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 تقباطت نإو ىتح ىروث ريغ :ىناشلاو ءىعيلط ىروث :امهدحأ :نيفقثملا نيب رخآ

 ةينطو ةيلامسأرو ةينطو ةيلامسأر نيب زيمت وأ .امهتايح طامنأو امهحماطمو امهحلاصم

 ىف فرعنال نحنو ءطابترالا اذه نم ءارب :ةيناثلاو .رامعتسالاب ةطبترم :امهالوأ ءىرخأ

 قوسلا رامعتسالاب دارملا ناك نإ رامعتسالاب طبرت ال «ةينظو» ةيلامسأر دوجولا اذه
 قوسلاف «ةيلامسأرلا لحارم ىلعأ ىه ةيلايربمإلا» نأ نابسحب ىملاغلا ىلامسأرلا

 عاتبي ئذلا وهو ءهفراصم نم لاملاب «ةينطولا» ةيلامسأرلا هذه ىذغي ىذلا وه ىلامسأرلا
 دعب نم ةدروتسملا هعئاضب اهيلع ضرفي ىذلا وهو ءهددحي ىذلا رعسلاب ةردصملا اهعئاضب

 زيامتلل رهاظمو ةيكالهتسا تاداع نم هفلخ امب مهحماطمو اهيعاتبم قاوذأ ىف مكحت نأ
 مل نيتلاحلا ىفو .اهب عاتمتسالا ىف اولغوأو اضر نع «نويزاوجربلا» اهب لبق ىعامتجالا

 ةروص فرع لب ءابوروأ هتفرع ىذلا ىنعملاب «ةيلامسأر» فرعي ىلوألا ويام نادوس نكي

 .ةيلامسأرلا لبق ام ةلحرم نم اًيعبط اًومن نكت مل «ةينطولا ةيلامسأرلا» نأل اهنم ةهئاش
 اذه انموي ىتح  اهالت امو ةيناثلا ويام ةلحرم ىف ةيلامسأرلا نم نادوسلا فرعي مل امك

 .اضرق داصتقالا ايالخ  هئارشتسا ىف  ضرقي «ثيبخ» مرو وهو «ىمرولا» ءارثلا ريغ -

 ترمشتساو تبسكؤ ترداب لامعألا لاجر نم ةلق الإ ىساقلا مكحلا اذه نم ىشتسي ال
 ةميق:ققحت ىتلا ةّيليوحتلا تاعانصلا وأ ةعارزلا لثم ىداصتقا دهج نم ديفي اميف
 ةعانصو جيستلا ةعانصو ءاهتاقتشمو تويزلا ةعانصك ىتاذلا ءافتكالا نمضت وأ ةيفاضإ

 .ةعورشملا ةراجتلا وأ ىوجلاو ىربلا لقنلاك ةيمدخلا تاعانصلا وأ ءةيودألا

 تقؤملاروتسدلاو ةمقثملا ةبخنلا

 ةنعرشل كاذموي ماظنلا لهأ هب ءانج ىذلا «تقؤملا روتسدلا» رمأ نم ناك ام اذه

 ام لوأ ؛لاؤسلا هجتي نأ دبال لاحلا اذه ىف ؟كلذ ىف ةفقثملا ةبخنلا ىأر امف «مهتروث»

 مكحلا ةسسأمب قلعتي رمأ سرادتن ىذلا رمألا نأل ةصاخب ؛نوناقلا لهأ ىلإ ؛هجتي
 نوناقلا لهأ ىتفتست (*لءايألا ةديرج تبهذ .نوناقلا مكح ةدايسب قلعتي امك هتيعرشو

 .(۱۹۷۱/۹/۱۲) مايألا («)
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 ةعومجملا كلت تمض دقو :نيينوناق نيراشتسمو نيماحمو ةاضق .«سماخلا رمألا» لوح

 نيماحملا نمو ءدمحأ دمحم ىدهمو ءةكيبش حالص ايلعلا ةمكحملا ىيضاق ةاضقلا نم

 ىراشتسم نمو ءىوال قتلا مصتعمو :ىواضاب ميحرلا دبعو رداقلا دبع ىفطصم ةذتاسأل

 تضافأ .شوشلا رسلا جات راشتسملاو دمحم حلاص دمحم ماعلا ىماحملا ماعلا بئانلا

 دعاوق نم هاسرأ امو سماخلا رمألا نع ثيدحلا ىف نوناقلا لاجر نم ةعومجملا كلت

 ىضاق ةكيبش حالص ديسلا وه مهلوأ ناك .مالحأو حماطم نم هققح امو .ماكحأو

 ةيروهمجلا رماوألا لوح ةمدقم دعب ركذ ىذلا ءةيندملا فانئتسالا ةمكحمب ايلعلا ةمكحملا

 قيرط نع بعشلل ةطلسلا لقني رمألا» اذه نأب ءنادوسلا اهب مكحي ناك ىتلا ةقباسلا

 ماظنلا حبصي ةيروهمجلل اسيئر ىريمن سيئرلا بعشلا راتخي امنيحو ىبعشلا ءاتفتسالا

 مث «سيئرلل بعشلا باختنا نم هتيعرشو هنايك دمتسي اًيبعش ايروتسد اًماظن ىروثلا

 ةيعيرشتلا ةطلسلا نأ ديدجلا ماظنلا ملاعم نم» :نأب لوقلل حالص ىضاقلا ىضم

 زكري ناك قباسلا ماظنلا نأ نيح ىف بعشلا سلجمو ةيروهمجلا سيئر اهسراميس

 ققحي ةيعيرشتلا ةطلسلل ديدجلا نيوكتلا اذهو ءءارزولا سلجم ىف ةيعيرشتلا ةطلسلا

 ىضاق امأ .«بعشلا سلجم ىف ةلثمم ةلماعلا بعشلا ىوقل نيناوقلا عيرشت ةطلس لاقتنا

 روكسدلا داوم ليلحت ىلإ بهذ دفق :دمحا دمحم ىدهم ذاتسألا يناثلا العلا ةمكحلا

 عضو ىه ةيساسألا سماخلا ىروهمجلا رمألا ةفيظو» نأب لوقلل ىهتني نأ لبق ديدجلا

 باختناو ءاتفتسالا دعبف .اهمايق ذنم ويام ةروث هب تدعو ام اذهو بعشلا دي ىف ةطلسلا

 باختنا نم هتيعرش دمتسي اًيبعش مكحلا ماظن حبصي ةيروهمجلا ةسائرل ىريمن سيئرلا

 لك لمكتست ةيعيرشتلا هتاطلس هتسراممو بعشلا سلجم ليكشت دعبو .ةيروهمجلا سيئر
 .«ماظنلا ةيبعش هوجو

 ةطحصم اسلا تح it هلاق ىذلا امف .ةاضقلا ىأر وه كلذ ناك نإو

 «ىمدتو ملؤت» | سآم نم بعشلا هشيعي ناك امع ةكلذفب هثيدحل مدق نأ دعب رداقلادبع

 رمألا اقصاو ١1575« ةنس ويام نم وا ىف ةروثلا ةحيص» تءاج نأ ىلإ

 جهنلا اجهتنم ءدالبلا مكحل ةيساسألا ئدابملا !ددحم اًحضاوو اًمساح» ءاج هنأب سماخلا
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 ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالا ءانب قيرط اكلاس «لدعلاو ةيافكلا قيقحتل ىكارتشالا

 ةدايسلاو ءةدحولاو ةيرحلاب مزتلي دحاو طخ ىف ةيسايسلا هجوألا مظني ىسايس قلطنمك

 ةوطخ» وه «سماخلا رمألا» نأب هلوق ىماحملا ذاتسألا متتخاو .«لماعلا بعشلا ىوقل هيف

 ةحلصمبو ىعوب اهسرامي ىكل ليصألا وهو تاطلسلا كلامل تاطلسلا لقنل ىربك

 مل  لالقتسالا ذنم  نادوسلا» نأ ىلإ هيأر ىهتنا دقف ىوالقتلا ذاتسألا امأ .«حوضوبو

 مث ةصاخ ءاوهأو ةنيعم حلاصم الإ لثمت ال ةتقؤملا هريتاسد تناكو ءامئاد اًروتسد عضي

 لخاد نم متي تقؤملا روتسدلا ليدعت اًريخأ حبصأ ىتح حابص لك ليدعت اهيلع ىرجي

 ىلع ءصاخ هجوب :ىوالقتلا ذاتسألا زكرو .«ةيداعلا ةيبلغألاب ةيسيسأتلا ةيعمجلا
 ةداملاب داشأ امك «تقؤملا روتسدلا» كلذ ىف ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا بناوجلا

 اذه لثم نأل» ةلودلا نيد ىلع صن ىأ داريإ نود ةديقعلا ةيرح أدبم تدكأ ىتلا ۲

 ةجردلا نم نينطاوم دالبلا لهآ نم ةّئف نم لعجي نأ ىلإ  اًمود  دوقي ناك صنلا

 .«ةيناثلا

 دق لاجرلا ءالؤه نم دحاو ىأ نأ ىدلخ ىف رودي نلو نوناقلا لاجر هب لاق ام اذه

 ىف ناك دقف .ءىريمنلا نم فوخلا قلطنم نم «سماخلا رمألا» هاجت كلذ هفقوم نختا

 فرعأ الف ءءاطع ىف ًالمأو ىقلز هولعف دق مهنأ بسحأ ال امك :ناغورلاو تمصلا هرودقم
 اوناك مهنأ ىنظ غلبم .اهدادس وجري «باعتأ» ةروتافب دعب اميف مدقت مهنم ادحاو

 ام هعم ىفتخت ديدج نادوس ىلإ نيحماطلاو .هوفلأ ىذلا ىضاملاب نيرفاكلا نم مهعيمج

 نوركنتسي اونوكي مل اعيمج مهنأ امك .«ىمدتو ملؤت ىتلا ىسآملا» مهنم دحاو هامسأ

 اميف  مهانم ةياغ تناك اذهلو رئازجلاو رصم ىف اهجذامنل اوقفص مادامف «ةيلومشلا»
 .هالليب نيو هرصان نادوسلل هللا بهي نأ یه  انل ادب

 ةسائرل ىريمنلا حيشرت ىلإ نوناقلا لهأ نم ضعبلا حم لأ ثيدح نم قبس اميفو
 ىف ةسايسلاو نوناقلا لهأ ءاتفتسا ىلإ اضيأ ةفاحصلا تعس حيشرت وهو ءةيروهمجلا

 ءالؤهل ةفاحصلا هتهجو ىذلا لاؤسلا ناك .سانلا ةماع ءاتفتسا متي نأ لبق هرمأ

 اذه ىلع ةباجاللو ؟لعفي نأ هنم داري ىذلا امو ؟ىريمنلا حّشرُي اذامل وه نيينوناقلا
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 ةلص وذ مهنم دحاوو ءةباقنلا ةساثر اورواعت مهنم ةثالث :نيماحملا نم ةتس ىربنا لاؤسلا

 «نوملسملا ناوخإلا» مهو الأ لوألا هموي ذنم ماظنلا دض حالسلا تلمح ةئفب ةقيثو

 ةيطبقلا نيب اوعمج نمم مهثلاثو «هيف نعطم ال عصان ىسايس ىضام وذ لجر :ىناثلاو
 ليقع روتكدلا مه تسلا نوماحملا .نيينسحلاب رفظ دق هنأب اًناظ الإ هلاخن الو ةيمتخلاو

 ,ىماحملا ىرصنلا ىنغريم ذاتسألاو ءىماحملا نسحلا هللا دبع ذاتسألاو ءليقع دمحأ

 .بيجنلا هللادبع ذاتسألاو «دمحم فسوي دمحم ذاتسألاو ؛ىنو نامثع نيسح ذاتسألاو

 اهيتحفص مايألا ةديرج هب تنيز لاؤس ىلع بيجت نأ ةعيربلا ةبكوكلا هذه ىلع ناك

 .(*!5هنم نوديري اذامو ىريمنلا حيشرت نوديؤي اذامل نوماحملا» :لوقي نييطسولا

 مل - مولعم وه امك  نادوسلا نإ» :هلوقب ثيدحلا نيماحملا بيقن ليقع روتكدلا عرتفا
 عضت تناك ةلودلا ةسائرو ةيروتسدلا تاسسؤملا نأل ؛اًرظن هلالقتسا ذنم رارقتسالاب معني

 حيشرت نأ ىف كش الو .عاضوألا رارقتسا ىلإ لوسولا اهنأش نم نكي مل هتقؤم ًالولح
 هللادبع داتسألا ءاجو «انبعش ملح تلظ ىتلا تاعلطتلاو ىناعملا دسجي ريمن سيئرلا

 ٠ ترتر بتا ىلإ طنا ناتار رول سكات ها عيشرتلا تسيل : دعي نم بب
 ناك دقف بيجنلا ىماحملا هيلإ علطتي ىذلا امأ ءهتطلسل بعشلل ةيلعفلا ةرشابملل ةيقيقح
 ىتلا فادهألا مساحلا درلا ىه ...ىتلا ةيروتسدلا تاسسؤملا مايق ىف عارسإلا» وه

 .!ويلوي ١5 ىف نورمآتملا اهيلإ ىعسي ناك

 ةروثلا ةدايق سلجم «رارق» نأب لوقيل نسحلا هللا دبع ذاتسألا دعب نم - ىربنا

 ةروثلا نينقتل ةيادب لكشبو قفوم رارق ةيروهمجلا ةسائرل ىريمن دئاقلا سيئرلا حيشرتب
 كلذو ؛لوألا اهنايب نم اهسفن ىلع هتعطق ىذلا دهعلاب اهمازتلاو ةروثلا ةافو سكعي امك
 نأب دروأ ىذلا دمحم فسوي دمحم ىماحملا ذاتسألا هالتو «بعشلا ىلإ ةطلسلا لقني

 هنأل قفوم رارق ةيسائرلا ةيروهمجلل دئاقلا سيئرلا حيشرتب ةروثلا ةايق سلجم رارق»
 ىصمو .«دالبلا رارقتسال قيرطلا ديهمتو ةروثلا نيئفتو مكحلا ةيروتسدل ةيادب ىلعي

 )۱۹۷۱/۸/۲۶٤(. مايألا («)
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 ةدحو ىف نينطاوملا عيمجتل» لبقملا دهعلا ىف هعلطت نع حاصفإلل فسوي دمحم ذاتسألا

 ةلادعلا هماوق .ثيدح نادوس ءانب ىف اميمج نادوسلا ءانبأ فتاكتي ىتح ةلماش

 نأب لاق ىذلاو نامثع نيسح انقيدص لاح وه اذه ناكو .«لدعلاو ةيافكلاو ةيعامتجالا

 ؛قدصب اهوديأو ويام ةروثب اونمآ نيذلا نينطاوملا لامآل اديسجت» ءاج ىريمنلا حيشرت

 ..لالقتسالا ذنم هيناع ىذلا فلختلا تامكارت نم ةمألا تصلخ ةيلصأ ةيبعش ةروث اهنأل

 ىف لضفلا هل ناك ىذلا ىريمنلا رفعج كرابملا بعشلا نبا اهسأر ناكو ةروثلا تعلدناو

 .«ةمألا نأش ءالعإو ةيعجرلا ىلع ءاضقلا

 هتروص ناك ىذلا ىرصنلا ىنغريم «بيقنلا» ىتسارد ليمزو ىقيدص ىلإ دعب م ىتأن

 ىف ىنفقوتسأ دق نكي مل نأو .ماتخلا كسم وه ىرصنلا ثيدحو ءةحفصلا لبق ىلحت

 نيبأ ىذلا ردقلاب الإ مهركذ درو نيذلا ةنهملا ىف ةوخإلا تالاقم نم لاقم ىأ ليلق وأ ريثك
 :فقوملا كلذ ىلإ مهعفد ىذلا امو .اهتايادب ىف ويام نم لاجرلا ءالؤه فقي ناك نيأ هب
 نم ناك اذه ىقيدص نأل ؛هريغ نم لوطأ «ةفقو» لهأتسي ىرصنلا ذاتسألا ثيدح نأ الإ

 .ةيرحلل اهكاهتناو ويام مئارج دض  تئش نأ  بجر وأ ؛ليربإ ىف اًتوص نيضفتنملا ىلعأ
 ىف ىرصنلا ذاتسألا دنع دسجت دق «دئابلا ماظنلا» نإف ١15480 ليربإ ىف سانلل ادب اميفو

 :ةيليربإلا ةثارولا ىف عماطلا بيقنلا نظ بسح .نصخشت وأ «ةيوياملا» همسا ىماله ءىش

 نيرخآ هل قافرو «ىريمن ىولخملا ةيغاطلا» ىف  اضيأ تئش نأ  ةيبيجرلا ةفالخلا وأ

 ىتح ةيوياملا هذهب هل بسن ىأ ءانمض ءركني ضفتنملا «بيقنلا» نأ ايلج ناكو .مهنم نحن
 هباحص نيب نم هافتنا ىذلا ىدهملا قداصلا ديسلا مهيف نمب لاجرلا ىلع هرمأ ىطنا

 نمو «ةيبجرلا حورللو ًالثمم هرابتعاب سانلل همدقو ةلودلا سأر سلجم ىف اًوضع حبصيل
 اًسالتخا عقوملا كلذ سلتخي كاذموي قداصلا ديسلا ناكو .تاريبعتلا تحن ىف قداصلاك

 ءاهرا ترا لزم مل ىلا ةا هنفاؤتأل نحب بسلا محا روتكذلا وه وخلا عشرت نم

 ىرصنلا خألا ثيدح نأب ركذنو . دصقم لبنو قدصو رهط نم هنع سانلا هفرع ام لك هنع

 ىف اسيبح لاز ام دمح ديسلا دمحأ روتكدلاو سانلا ىلع رشن دق ناك هصن درون ىذلا
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 هقحب ردص ىذلا مكحلا ىفليو اًسيئر هباختنا دعب هراسأ ىريمن كفي نأ لبق ويام نوجس

 .ةسايسلا ةسرامم نم هبجومب مرحو

 نانومضم كلانه» :لاق ؟ىريمن خيشرت لوح «ةيبجرلا حورلا لثمم» ءاج ىذلا ام

 رخآلاو «ىتاذ لوألا :ةيروهمجلا ةسائرل ىريمن دئاقلا سيئرلا حيشرت رارقل نايساسأ

 امب ىريمن سيئرلا صخشل ةيروهمجلا ةسائر دانسإ نإف ىتاذلا بناجلا ىف :ىعوضوم

 .ريهامجلا اياضقؤ ةروثلا اياضقل ديرفلا هصالخإ ىف ىلجتت ةيتاذ تازيمم نم هب عتمتي

 امأ .بعشلا تاعاطق نم دييأت لك دجي رطخ ىأ مامأ ددرتت ال ىتلا ةردانلا هتعاجشلو

 ةسائرل سيئرلا ديلقت نإ ثيح ةطلسلا ليوحت وهف رارقلا ىف ىعوضوملا بناجلا

 ىكارتشالا داحتالاك ةيسايسلاو ةيروتسدلا تاسسؤملا مايق ةرورضلاب ىنعي ةيروهمجلا

 .«تاسسؤملا هذه قيرط نع ةدايسلاو ةطلسلا سرامي كلذبو بعشلا سلجمو ىنادوسلا
 ويام ىف ىرخأ تاءاقل هعم انلو ةيناثلا ويام ىف ةيبجرلا حورلا لثمم ىأر وه اذه ناك

 .ةعبارلاو ةثلاثلا

 نيينوناقلا ىأر جازمتسا دنع فقي مل ءاتفتسالا لخاد ءاتفتسالا نإف رمأ نم نكي امهم

 ءارزولاو نييسايسلا نيلوئسملا نم ددع اهدايق ىلوت ةعساو ةلمح هتبحص لب ء«مهدحو

 ماظنلا ءارو ريهامجلا ةئبعت وه ةلمحلا كلت نم فدهلا ناكو :نادوسلا عاقر لك تلمش

 نيذلا دحأ غلاب حوضوب ةلمحلا كلت نومضم نع ربع دقو :ءاتفتسالل دادعإلا طقف سيلو

 هل ليوط ثيدح ىف رشعب روتكدلا ركذ .رشعب هط روتكدلا وه نيلوئسملا نم اهتدايق اولوت
 ءاوللا خألا ةسائرب اهتدايق ىلإو مهتروث ىلإ سانلا دش ءاتفتسالا» نأ (*)ءايألا ةديرجل

 ةدحولا ...ةريبكلا فادهألا نم اًفده قمح هسفن تفولا ىقو ..ىريمت دمحم رفعج

 نم هيلإ تدرو ىتلا لئاسرلا ضيف ىريمنلا دييأتلا كلذ نع ريبعتلا هوجو نمو .«ةينطولا

 قهزو قحلا ءاج» طمن نم اًعيمج اهنأل اًريثك انينعي ال اهبلغأو نيينهملاو لامعلا تاباقن

 .«مكاعرت هللا نيعو اوريس» وأ «هيلع ىلعي الو ولعي قحلا» وأ «لطابلا

 .۱۹۷۱/۱۰/۱۷ مايألا (ع)
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 ىلإ ىنغريملا نامثع دمحم ديسلا ةيمتخلا ميعز اهب ثعب ةمهم ةلاسر دنع فقن انأ الإ

 لوقت (*!اهلوصو بقع مايألا ةديرج اهترشنو 151١ سطسغأ علطم ىف ىريمن سيئرلا

 فائنتساب ۱۹۷۱ ويلوي نم نيرشعلاو ىناثلا ىف ةروثلا راصتنا ناك دقل» ةلاسرلا كلت

 ىنادوسلا بعشلا ناميإ ةلاصأ ىلع ىوطني اهدئاق ةداعتساو .اهئدايم دادرتساو ءاهتريسم

 هنيح ىف ثدح امل انحايترا نع انربع دق انك نإو .ةبورعلاو ةينطولا ئدابمب هكسمتو .هللاب

 كلذب نيلبقتسم ةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمجل اًسيئر مكتدايس حيشرت ديؤن اننإف
 عمتجم ءانب ىف ىنادوسلا بعشلا ىنامأو تاعلطت قيقحت قيرط ىف ةمداقلا ةلحرلا

 ةدحولا ةلبقملا ةلحرملا ققحت نأ كنم بلا نماظت ىفو هللا ىف انلمأبو .لدعلاو ةيافكلا

 ةينطولا ئدابم كلذ ىف نيمهلتسم ةيسايسلا ةيرحلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةينطولا

 ةينطولا ىوقلا نيبو ةيروثلا مكتدايق نيب محالتلا ىوق حبصت نأو :نآرقلا ىدهو ةبورعلاو

 هللا نم قيفوتب ءةروثلا دي تلازأ نأ دعب اهفادهأ ىلإ ةروثلا ةريسم لاصتال ديكألا نامضلا

 اميرلو .«نطولاو ناميإلا نع فرحنا ىذلا ىعجرلا راسيلا تابقع ءريهامجلا نم دنسو

 اهل ناك امك .ماظنلا دييأت ىف اًروفس ىنغريملا ديسلا لئاسر رثكأ ىه ةلاسرلا هذه تناك

 بجومب ةرداصلا مكحألا ءاغلإب .هسفن لح لبق .ةروثلا ةدايق سلجم رارق ىف رشابم رثأ
 كلت ةلئاط مكح هيلع ردص نم لكل حاتي ىتح (؟ةداملا) ۱۹۷١ ةنسل ىسايسلا لزعلا نوناق

 اونيدأ نيذلا صاخشألا ىلع هسفن رمألا ىرس دقو .عارتقالا ىف هقح ةسرامم ةداملا

 نيب نمو ء۹٦۹٠ ماعل داسفلا ةبقاعم نوناقو ء١١۹١ ماعل مارحلا ءارثلا نوناق بجومب

 .دمح ديسلا دمحأ روتكدلا ءالؤه

 ةيطارقميدلاو ..درملا ميظنتلا

 داحتالل ىسيسأت ىموق رمتؤمل دادعالل ةيديهمت ةنجل نيوكت ىلإ ةراشإلا تفلسأ

 ةرانتسالل ةنجللا كلت تعس دقو .ىلوألا ويام دهع مايأ تايرخآ ىف ىنادوسلا ىكارتشالا

 ةيرجتو رصم ىف ىكارتشالا داحتالا ةيرجت اهسأر ىلعو ةقطنملا ىف ةريظنلا براجتلاب

 . ۱۹۷۱/۸/۸ مايألا ع(
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 ادفو .نأشلا اذهل .ةنجللا تدفوأ دقو .اينازنت ىف (1417117) ىقيرفؤلا ىموقلا داحتالا

 قيدص روتكدلاو تودام ىبوت روتكدلاو كرابملا ىسوم ذاتسألا نمضت مالسلا راد ىلإ
 ميظنتلل ىسيسأتلا رمتؤملا كلذ داقعنا ررقت ةيناثلا ويام دهع علطم ىفو .ليعامسإ دمحأ

 اهيف اوضع تحبصأ دقو ءةيديهمتلا ةنجللا تفلكو ء١۱۹۷ رياني نم عساتلا ىف ديدجلا

 قاثيملا ىف رظنلا ةداعإو رمتؤملل دادعإلا ىف رارمتسالاب ؛كرويوين نم ىتدوع دعب

 ىلع تغط ىتلا ةيسكراملا تاحورطألا وه انه نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ لعلو .ىدئاقعلا

 دق ليلحتلل اًجهنم «ةيملعلا ةيكارتشالا» جاهتنال ةوعدلا دنع فقت مل ىتلاو لوألا قاثيملا

 رطق ةيرجت ىنبت ىلإ تبهذ لب ءةنجهم ةينادوس ةبرجت ىلإ ةيرظنلا باحصأب ىضفي
 نيذلا لك نيب دحأ فلتخي ملرمألا اذه ىلع .ىتيفوسلا داحتالا وه «هنيعب ىكارتشا

 ديلا عباصأ زواجتت مل ةلق كانه نأ الإ .ىسيسأتلا ىموقلا رمتؤملا عامتجا ىلع اودفاوت

 مل اهنأل ةيديهمتلا ةنجللا تايصوت تنادأ اذهلو «نييعويشلا» دض ةديازملا تدارأ ةدحاولا

 اهقح 191١ ويلوي ثادحأ ىفوت مل امك ءیعویشلا بزحلا ةنادإ ىف اًيصق اًيهذم بهذت

 ناكو .اهيبكترم ةنادإو ثادحألا كلت نع ليصفتلا نم ديزم ىف قرغتسي مل ىأ ءقاثيملا ىف
 امك .ثادحألا كلت نع ثيدحلا ىف ضافأ ىذلا ىريمنلا باطخ ىلع ديازي ءالؤه بلغأ

 دقو .عئاقولل اًيليجست اتبث نوكي نأ نكميال ىنطولا لمعلا قاثيم نأ لهج نم مهنم ناك
 ضيفتسي نأ قاثيملل ناك نإ هنأب ركذ ىذلا هللا لضف دمحم ذاتسألا ءالؤه ىلع درلا ىلوت

 ابا) سرام ثادحأ ىف ةضافتنالا نم اًضيأ هل دب الف ويلوي ثادحأ نع ثيدحلا ىف

 نأل رمتؤملا ىعد ىذلا نيدلا لامجرماع ذاتسألا بهذ ىأرلا اذه لثم ىلإو (یوابوندوو
 كئلوأل ىريمن سامح مدع لعلو .ىريمن باطخ ىف درو امب .ثادحألا كلت لوح :ىفتكي

 .ةديازملا نع نوفكيو تمصلاب نوذولي مهلعج ىذلا وه نيديازملا

 ىدئاقعلا ههجوتب ساسملا دنع فقت مل ميدقلا قاثيملا عورشمل رييغتلا دي نأ ديب

 نود ءةينطولا ةيوهلاب قلعتي هنم اًبناج اضيأ تلاط لب لولحلا ىفو ليلحتلا ىف ىسكراملا
 .ثدحتي ناك ىذلا ميدقلا قاثيملا ىف دراولا صنلا ليدبت كلذ نم .مسالا اذهب اهتيمست

 ركني ريبعت وهو «ىقيرفإلا مازتلالاو ىبرعلا ءامتنالا» نع ؛ىنادوسلا نايكلل هفصو ىف
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 ةراقلا اياضقب مازتلالاب ىهتنيو أدبي ايسايس ةيقيرفإلا نم لعجي لب نادوسلا ةيقيرفإ
 «ىقيرفإلا ىبرعلا نادوسلا ءامتنا» ىلإ ريشتل رصنلا كلذ ةعايص تديعأ اذهل .مألا

 رمتؤملا ىلإ دوعت ةينطولا ةيوهلا لوح عارصلا روذج نأ ىف نأش الو .نيريبعتلا نيب ناتشو

 ىف شاقنلا راسم نم احضاو ناكو :ىلوألا هتروصب قاثيملا هيف رقأ ىذلا قباسلا ىبعشلا

 ةعيبطلاب فرتعتو نويعويشلا اهدوقي امهنم ىلوألا ,نيتسردم كانه نأ رمتؤملا كلذ
 هيناوجب ىفاقثلا ههجو كلذ ىق امب ءددعتلا اذه نأ بسحتو ىنادوسلا عمتجملل ةيددعتلا

 ءارثإ رصنع وه لب ةينطولا ةيصخشلا تانوكم نم ءزج وه ءةيجنزلاو ةيبونلاو ةيبرعلا

 .ىيرعلا ههجو الإ نادوسلا ىف ىرتالف نويثعبلاو نويرصانلا اهدوقي ىتلا ةيناثلا امأ .اهل
 تافاقثلا وأ ,روفلا ةفاقث وأ ءنييبونلا ةفاقث لثم) ةديدعلا ةينادوسلا تافاقثلا نأ ىرت امك

 دبال ىفاقث فلخت روثبالإ تسيل (ىقرشلا بونجلا ىفو بونجلا ىف ةيقيرفإلا ةيديلقتلا
 ىف تافاقثلا هذهل ىعبطلا نابوذلا نع فلتخي بيوذتلاو ءةيبرعلا ةفاقثلا ىف بوذت نأ

 كش الو .نادوسلا ماوقأ نيب ىراضحلا لعافتلل ةجيتن (اًروطت رثكألا ىهو) ةيبرعلا ةفاقثلا

 ىف نوري الو «ةينادوسلا تايموقلا» موهفم نوركني ءالؤه ىرسقلا بيوذتلا ةاعد نأ ىف

 ةرظنلا هذه باحصأ نأ ىلجلا نمو «ةيبرعلا ةيموقلا » ىه ةدحاو ةيموق الإ نادوسلا

 نأ ذإ هلهأ نم برعلا ريغل قارعلا هاطعأ ام نادوسلا لهأ نم برعلا ريغ ىلع نوركني
 «ةيدركلا ةيموقلاو ةيبرعلا ةيموقلا ناتيموق ىقارعلا نطولا ىف» :لوقي ىقارعلا روتسدلا

 ودعت ال ةيقيرفإ «تايموق» هيسمن ىذلا نأب نظلا وه هردصم ؟ضقانتلا اذه ردصم امف

 ةيضق تناك دقف ىأ ىلعو .اهل ةراضح ال ةفلختم ةيلبف تاعمجت .ءالؤه ىأر ىف «نوكت نأ

 لثمم) رارك ركباب نيب ىسيسأتلا رمتؤملا ىف فينع لدج لحم ةيقيرفإلا ةيبرعلا ةيوهلا

 احوضوو ةدح رثكأ ةروصب (ةحلسملا تاوقلا لثمم) نامثع نسح ديمعلاو (ىبورعلا هاجتالا

 ىسايس فقي نأ اعئار ناك مكف اذهلو «ىلوألا ويام» ىف قاثيملل لوألا رمتؤملا ىف راد امم

 :ةفرافأ نحنو برع نحن» :لوقي مث نادوسلا ةيورع ىلع دكؤيل ريلا لبا ديسلا وه ىبونج
 .«انتوف ردصم وه اذه

 قباسلا رمتؤملا ىف هلنت مل راوحلا نم اًرفاو اظح تلان ىتلا ىرخألا اياضقلا نمو
 ثيدحلا مسا عوضوملا اذه لوح .ةيمنتلاو رامثتسالا ىف هرودو صاخلا عاطقلا ةيضف
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 ءادأ ىف فعضلا هجوأ ىلإ ثحبلا قرطت امدنع ىتح ةحارصلاو حضولا نم ريثكلاب

 لثم نم نوجرحتي اودوعي مل ةينطولا ةيلامسأرلا ىلثمم نأ ىلع لدي امم ماعلا عاطقلا

 ثدحتي نأ  الثم العلا وبأ مالسلا دبع قومرملا لامعألا لجرل ناك امف .ثيدحلا كلذ

 ىسيسأتلا رمتؤملا ىف العلا وبأ دعس هوخأ ثدحت امك قاثيملل لوألا رمتؤملا ىف نانئمطاب

 لظ ىف دقعنا دق رمتؤملا كلذ نأل طقف سيل ءصاخلا عاطقلا رود نع ىكارتشالا داحتالل

 اجمانرب ناك رمتؤملا ىف هسفن راوحلا راطإ نأل اضيأ امنإو ؛تارداصملاو تاميمأتتلا

 .توملا فراشت «ةيلامسأرلا» نأب نلعي اًيسايس
 اهتقزم همأ تاتش عمجي ءاعو نوكي نأ هنم ديرأ ىذلا ىسايسلا ميظنتلا دلو اذكه

 نأ الإ ءشيوشت نود اهسفن ءانب ىلإ فرصنت ىتح ةيبزحلاو .ةيفئاطلاو ةيلبقلاو ءةيقرعلا

 ضعب نم هنكم رارقتسا نم ماظنلل هرفو ام لك نم مغرلا ىلع  ىبزحلا درفتلا كلذ
  ىرنس امك  طوقسلاف نايفطلا ىلإ ةياهنلا ىف داق ىذلا «ليخأ بعك» وه ناك  زاجنإلا
 ظ .تابقح نم اهالت امو ةيوياملا ةبقحلا هذه لالخ ميظنتلا ةريسم ىف

 ةينطولا ةدحولاو ابابأ سيدأ قاضتا

 هلح ةرورضو بونجلا لكشم وه ناك ١193549 ويام ىف هتيادب ذنم  ماظنلا مومه ربكأ

 حرطلا ءانثتساب ءلكشملا اذه لحل ةلوادتملا تاحورطألا لك تناك ئضاملا ىفو .اًيملس الح

 نع تزجع اذهلو بونجلل ةيفاقث ةيصوصخ ةيأب فارتعالا ءادتبا ضفرت ؛ىعويشلا
 ةدئاملا رمتؤم ذنم ىعويشلا بزحلا فقوم ناك كلذ ناكو ؛لاكشألا رهوج ىلإ ذافنلا

 ءاج ىذلا ١579 وينوي ٩ نایب دادعإب نويعويشلا ردابي نأ اًبيرغ نكي مل اذهل .ةريدتسملا

 ىتلا اياضقلا ىلإ ةبسنلاب تايولوألا ةمق ىف عقت ةيضقلا كلت نأ وه :لوألا :نيرمأ دكؤيل

 وأ رارقتسا دالبلل ققحتي نل اهل ضرم لح داجيإ نودب نأل ماظنلا اهل ىدصتي نأ بجي

 لهأو بونجلا لهأ نيب ةيفاقثلا قراوفلاب فارتعالا وه :ىناثلا رمألا امأ .ةدحو اهل لمتكت

 مهتافاقث نوروطيو مهرمأ هب نوربدي ىميلقإ ىتاذ مكح ىف بونجلا لهأ قحيو ؛لامشلا

 ةيتيفوسلا ةبرجتلا ةأطو تحت ىعويشلا بزحلا عوقو نأ الإ .دحوم نادوس راطإ ىف
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 دنع ؛بزحلا لعج دف (ىممأ ماظن لظ ىف ائيش ىنعت ةيموقلا تناك نإ) ىموقلا راهصنالل

 ديري ىذلاف ؛عقاولل ىندأ ىه ىرخأ تارابتعا ىلع ةيقبطلا تارابتعالا بلغي نايبلا قيبطت

 امك ال یه امك بونجلا ىف ةايحلا قئاقح عم لماعتلا هيلع نهارلا بونجلا لكشم لح

 .نوكت نأ اهديري

 ةيوياملا ةلحرملا هذه ىف اياضقلا ةجلاعم ىف ماظنلا بولسأ نإف لبق نم انركذ امكو

 الماعت تايجولويديألا لك عم لماعتلا لب ىجولويديأ بلاق ىأ ىف قالغنالا ضفر :الوأ

 .قيبظتلا دنع اياضقلا لك نم ىطامغاربلا بارتقالاو لوألا أدبملا ىلع اًسيسأت :اًيناث

 ىصقت وأ ءاهنم حجانلا دامتعاو ةقباسلا براجتلا ىلع ةردابم ةيأ ىف زاكترالا :اًثلاث

 .(*!-اجنلا تاموقم نم اهل رفوت امم مغرلا ىلع لشفلاب تينم ىتلا كلت لشف بابسأ

 ربوتكأ ةرتف دهج انءارو ناك امك وينوي ٩ نايب انمامأ ناك «بونجلا ةيضق» لوحو
 ىشالا ةنجل تاررقمو ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم تالوادم ىف الثمتم لضعملا كلذ ةجلاعم

 اهتشقانم نابإ :تاررقملا كلت تضهجأ فيك انيأر دقو .ةيناثلا ةيطارقميدلا دهع ىف رشع

 قيبطتلل ىعسلا نم رثكأ ىلع انلمحي مل امم ١514 ماع ىف روتسدلا عورشم ميدقت دنع

 موقتل بازحألا لك اهتراتخا ىتلا ةنجللا ىهو ءرشع ىنثالا ةنجل تاررقمل ىلمعلا
 .ةيضقلا كلت لوح ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم تالوادم نم ىلمع جمانرب طابتتساب

 ميدقتب اهنع نييبونجلا ءاضر مغر قرو ىلع اًربح تلظ ىتلا تاررقملا كلت قيبطت أدب

 داحتالل ىسيسأتلا رمتؤملل تيخب ىلع دمحم رفعج روتكدلا ةيلحملا تاموكحلا ريزو

 ةرادإلا ةيفصتلو .نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإلو ءروتسدلا عضو ىف هانجهنتسا ىذلا قيرطلا وه اذه ناك (»)
 يوقلا ليت ةينهق نم باركقاللو ةسايسلا نيدلا عوضوم ةجتاملو :ةفاملا ةمدقلا حالصإلو ةئيلفألا
 اهنأ الإ 153714 ريوتكأ ىف تريثأ دق تناك اياضقلا هذه بلغأو «بونجلا ةلكشم» لحل اذه لك لبقو .ةثيدحلا
 ىلإ اهتمجرت ىلإ ريوتكأ ءارصن اهيف ىعس ىتلا تالاحلا ىتح هنإ لب ءةيقيبطت ةيلمع جمارب ىلإ مجرتت مل
 : قيرطلا ءاريضتلا ءالؤه نعش (ةكيدحلا ىوقلا ليفمتو نيئاوقلا ىف نظنلا ةذاعإ لكف) عمارب
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 نأ ىلإ ىلوألا هتدام ىف كلذ راشأ دقو «ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا نوناق» ةدوسمل ىكارتشالا

 ةيزكرماللا أدبم اديكأتو ءوينوي 9 نايب ىف «ةروثلا» هب تدعو ام قيقحت وه هنم ضرفلا

 كلذل ىحورلا بألا طقف نكي مل هنأب رفعجل فرتعنو .ماظنلا هيلإ وعدي ىذلا مكحلا ىف
 ناك لب ءاّمدو اًمحل «ةيلهألا ةرادإلا ةيفصت» راعش ىلع تفضأ ىتلا نيناوقلا لكلو نوناقلا

 نيب ةطلسلا ميسقت ىف ةفقوملا ةيرادإلا غيصلا عادتبا ىف ريبكلا ماهسإلا بحاص اضيأ

 ةماعلا قفارملاو شيجلا ىف «اينانالا» تاوق باعبتساو ؛ةيزكرملا ةطلسلاو ىبونجلا ميلقإلا

 ال ىتح ىطارقريبلا ةلودلا زاهج نع ةلقتسملا ةعباتملا تاسسؤم حارتقاب ةردابملاو ءةفلتخملا

 ديسلا ةناهتسا ردق ءىش ىننزحي ملو .(*اريبكلا لمعلا اذه ىطارقريبلا قالغنالا ضهجي

 وأ ابابأ سيدأ تاثداحم ىف تيخب رفعجل ىروحملا رودلاب ريخألا هباتك ىف ريلأ لبأ
 ىسامولبدلاو ىرادإلا دهجلا هنم رثكأو «تاثداحملا كلت دهم ىذلا ىسامولبدلا دهجلاب

 دقو .قافتا نم تاثداحملا كلت هيلإ تداق امم دحاو فرح ذيفنت هنودب متيل ناك ام ىذلا

 ىه نكت مل قافتالا ةزجعم نأ ءةيناثلا ىف قيفوتلا هفلاحيملو ءىلوألا ىف لبأ ديسلا أطخأ

 تدهم ىتلا ةيضرألا تابث ىف تناك ام ردقب ىبونج فرطو ىلامش فرط نيب ضوافتلا

 لب ةيبونجلا ةكرحلا نيعت تناك ىتلا ةيجراخلا ىوقلا دييجتب الوأ مت اذه ؛ضوافتلا اذهل

 تناك ام ةيلمع ةمجرت قافتالا ةمجرتل ةقالخلا تاردابملاب ايناثو ىوقلا هذه ضعب بسك
 ةردقب كاذو اذه لك لبقو ءانكمم قيبطتلا تلعج ىتلا تاناكمإلاو تاودألا ريفوت نود متتل

 بونجلا لوح ةدئاسلا ميهافملا ىلع جورخلا ىلع لامشلا ىف رارقلا عانص ضعب
 لوقي امك صفرفيو مهنم خرصي ناك نم ىتح كلذ ىلع مهباحص لمحو ءنييبونجلاو

 Kicking and Screaming). ( ةجنرفلا

 ةعيس لالخ نادوسلا ىوق تده اًبرح ةرم لوأل ىهنأ ىذلاو ابابأ سيدأ قافتا حبصأ

 ىه تناك امير ةمراع ريغ ثعبم ىحنضأ امك .رثكأ ماهتاو ,ريثك طفل لحم ءاًماع رشع
 نيب هنم ضافتنالا تالواحمو قافتالا لوح تاماهتالا تحوارتو .ماهتالاو طغللا ردصم

 ةيمسرلا ةيلخادلاو ةيجراخلا رداصملا نم قافتالا نيفنتت ليومتل صاخلا قودنصلا تاسسؤملا كلت نمو (*)

 .ةنازخلا ةرازو طلست نع اديعب قودنصلا ةرادإ ىريحب نومأم ديسلا ىلو دقو ءةيبعشلاو
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 بازحألا دهع ىف تمت تاررقم ىلع ىنب هنأل ديدجب تأي مل قافتالا نأب ءةهج نم :لوقلا
 الول وأ ماظنلل اكيرمأ ةدناسم الول متيل ناك ام قافتالا نأب ءىرخأ ةهج نم .معزلاو

 نم تاماهتالاو تاءاعدالا هذه تءاج .ىسالساليهو ىريمن هعقو ىذلا «ىرسلا دهعلا»

 نادوسلا ىلع «اكيورتسورب» نم رثكأ ىوقو عمو .راسيلاو نيميلا ىلع ماظنلا ىضراعم

 «نيلاتسل» ةيرسلا تاقافتالا كلت نع ماثللا ةطامإ دحأ عطتسي مل خيرأتلا كلذ ذنم

 نم اًعيمج اولعج امدنع ىواعدلا هذه باحصأل اًجارحإ رثكأ ناك عقو ىذلا :نادوسلا

 .«بونجلا ةلكشم» لحل ةيعجرملا ةطقنلا ابابأ سيدأ قافتا

 ىتلا فورظلاب اًعيرم الهج سكعي رخآلا هضعبو ءهل ىنعم ال ماهتالاو طغللا اذه ضعب
 نأل هل ىنعم ال دقن ةقباس دوهج ىلع ىنبنا دق قافتالا نأب لوقلاف .قافتالاب تطاحأ

 نع نورخآلا زجع ام ققح هنأب لاق لب «ديدج نم ةلجعلا عرتخا هنأب عدي مل ويام ماظن

 ذيفنتو بازحألا نيب لاح ىذلا ام وه حرطي نأ ىغبني ناك ىذلا لاوسلاو .هقيقحت

 ىلع ماوعأ ةعضب رورم نم مغرلا ىلع اهدهع ىف تردص ىتلا رشع ىنثالا ةنجل تاررقم

 ىف ىرت نكت مل بازحألا نأ امأ وه نظلا غلبم .زيزع مد اهيف قيرأ ماوعأ ىهو اهرودص

 نأ وأ مكحلا اياضقل ىوصقلا ةيولوألا عضوم عضوي نأ لهأتسي اًعوضوم مالسلا قيقحت
 ةمثو .ةسايسلا ىبعال نيب ةرمدملا تاديازملل ةيحض ناك .هتيمهأ مغر «عوضوملا كلذ

 نيمئاقلا زجعأ دق ىبزحلا تاتشلا ببسب ةيسايسلا ةدارإلا دومخ نأ وه رخآ ضارتفا

 دعأ دق ناك قافتالا عورشم نأب لوقلا نإف اذهل .رومألا تايربك ىلإ فارصنالا نع رمألاب

 ال ذإ هنوركذتسي الأ بازحألا كلت لهأب ردجي لوق ةيناثلا ةيطارقميدلا دهع ىف  الصأ -

 دومخ وأ ةيقيقحلا مكحلا تايولوأ كاردإ نع زجعلا وأ ,ةالابم اللا نع الإ هراكذتسا نبني

 ' .ةيسايسلا ةدارإلا

 نم الإ ردصي ا ءىسم ثيدح وهف مالسلا قیقحد ىف ىكيرمألا رودلا نع ثيدحلا امأ

 ملعلا مهيف ضرتفي نمم ءىجي امدنع ةصاخب سفنلاب ةقثلا نم ىلوألا دحلا نوكلمي ال

 بونجلاو لامشلا عارص خيرأت نع نوبقني ةيناثلا ويام ىف اوبكنا نيذلا نإ .قافتالا رودجب
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 ىلإ مهراظنأ تفلتل اكيرمأل ةجاح ىف اونوكي مل قافولل ةاضترم غيص نع احب

 ىرادإلا وأ .ثيخب رفعج ةثاحبلاف .اهنم ديدجلاب مهرصبت وأ ءةقباسلا لولحلا تاعورشم

 ىف رود هل ناك نمم مهريغ وأ ءرشع ىنثالا ةنجل سيئر هللا دبع نمحرلا دبع سرمتلملا

 ىبنجأ ليلدوأ «قيرطلا مهل ءىيضي ىكيرمأ حابصم ىلإ ةجاح ىف اونوكي مل قافتالا دادعإ

 ءرملا فلكي مل براجتلا كلتب ماملالا نأل ؛نادوسلا ىف براجت نم ىضم ام ىلإ مهيدهي
 انأكو ء«ةريغلا رصنع ءىجي انهو .ةيزكرملا قئاثولا راد وأ ناملربلا ةبتكم ةرايز نم رثكأ

 ماظن نأب هتاذ تقولا ىف مهسفنأ نومهويو سانلل نولوقي ةريغلا مهتضمرأ نيذلا كئلوأب

 مهزجعأ امف مه امأ كلذ ىلع هتناعأ دق اكيرمأ نأل الإ ذفن ام ذيفنت ىف حلفي مل «ويام»

 ضرتفن اذه ىف ىتحو «ىلايربمإلا سجرلا» ىف «سامغنالا» مهيبأت الإ زاجنإلا كلذ نع

 بجوتل نادوسلا ةدحو قيقحتل همدقت اًنوع اكيرمأل نأب ىنادوسلا مكاحلا نقيتسا ول هنأ

 ىذلا لاحلا نأ ىهيدبلا نمو .نوعلا اذه اًدشان لاحرلا اهيلإ دشي نأ هكاحلا كلذ ىلع

 اياضقل لحلا ةكلام ىه اكيرمأ تحبصأ ثيح مويلا سيلو سمألا لاحوه هنع ثدحتن

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا «ءاياضقلا مأب» ءاهتناو قيبمزومو الوقنا ىتيضق نم اًءدب دابعلا

 نادوسلا هبجومب عفد اًيرس اقافتا كانه نأب لوقلا تاءاعدالا هذه لك نم اًفخس رثكأ

 لاملا امإ وه ىرخأ ةلودل نادوسلا هعفدي نأ نكمي ىذلا نمثلاو ؛قافولا كلذل اًنمث ايبويثإل

 اوناك نيذلا ضعب نأ رمألا بيرغو .ةلودلا كلتل ءاضرإ اهذختي ىتلا فقاوملا وأ ضرألا وأ

 ذنم ىسالساليه روطاربمإلا ىمحب اوذال لاجر ويام ماظن ىضراعم نم اذهب نولوتي

 نم ءءالؤه ىرحأ ناك امو .هدهع ةياهن ىتح هتياعر تحت اولظو :ىوياملا دهعلا ةيادب

 ىلع قدفي ىنادوس مكاح ىأ ىلع بتعلا ال ةداشإلاب ةيقالخألاو ةيقطنملا ةيحانلا

 لئامج ىه :نادوسلا لهأ ىلع رثكلا هلئامج ىلع اًدر ضرألا هعطقي وأ لاملا روطاربمإلا

 «ءارش» نأل فيخس ماهتا لك ىلع  ماهتالا اذه لثمو .هموصخو ىريمنلا اهضيف مدع

 كلذف ضرألا عاطتقا امأ هب نادوسلل ةلبق الف اذهلو نوعقدملا هقيطي ال رمأ «ةرطابألا»

 ىسانم روتكدلا ىبويثإلا ةيجراخلا ريزو عم هانعفو رخآ قافتا هتفاهت ىلع دهشي ءاعدا

 بجومب ؛دودحلا ةيضقب فرعي ناك ام دبألا ىلإ هب انيهنأو ءابابأ سيدأ قافتا بقع ىلياه
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 تناك ةيئادوس ٍضارأ نع تلواقت ذإ (نادوسلا سيلو) ضرألا ايبويثإ ترسخ قافتالا كلذ

 ءىش نع نوعمسي نادوسلا لهآ كعد مل خيرأتلا كلذ دنمو ءاهيف اقح اهل ىعدتو اهتلتحت

 .(*)!ةقشفلا ةيضف» همسا

 اوطمغي» نأ ماظنلا ىضراعم ةبغرو دوحجلا ىه طقف نكت مث ماهتالاو طغللا عفاود
 نم كانهف .نيريتك دنع مكحلا تايولوأ لوح ةيؤرلا زازتها اضيأ امنإو «مهءايشأ سانلا

 نتح ددح رمأ ليئارسإب ةقيثولا اهتقالعب كاذموي ايبويثإ عم نواعتلا نأب الثم.ىري ناك
 نولوقي ءالؤهب انأكو نادوسلا رمدت برح فاقيإل ديحولا ليبسلا وه نواعتلا كلذ ناك نإو

 فيزنلا فقو ال ايقيرفإ ىف ليئارسإ ءاقدصأ ةعطاقم ىه نادوسلا ىف مكحلا ةيولوأ نأب
 كانهو .نيطسلف ىف انتوخإ نيعي هكالهإو نادوسلا كاهنإ نأ نونظي مهب انأك وأ ؛ىلخادلا

 وأ  ءادعألا  ةوخإلا نيب ضوافتلل ىم اعلا سئانكلا سلجمب داجنتسالا نإ لوقي ناك نم
 نم نيدئاعلا نيطوت جمارب ذيفنتل ةيرورضلا ةيداملا تاناكمإلا ريفوتل اكيرمأب ةناعتسالا

 ىف نادوسلا ماكح ةلاسر نأ نوبستحي مهب انأك ءالؤهو ءرفتفت ال ةيانج .بونجلا لهأ
 ناك نإو ىتح اكيرمأ عم نواعتلا ىلع باوبألا جت وأ «ةسينكلا» ةيراحم ىه ايندلا ةايحلا

 سلجم ىغسي سلجمو :نابلصو سئانكو «نابهرو عيب مهل رثك نويحيسم نادوسلا لهآ نيب
 ةدحو تيتفت وه «ىكيرمألا ناطيشلا» عم لعتفملا ءافجلا مث ناك وأ ءىنادوسلا سئانكلا
 .نادوسلا

 اهسفن ىلع تلبق ةدحاو ةلود فرعأ ال ذإ «ممألا براجت ىفاجت تاحورطألا هذه

 مازتلالاف .اهتساسوأ اهيمكاح دنع ىدئاقع رورغل ءاضرإ نتفلا عاجيإو بورحلا ناخثأ

 باحسنا نود لبق نم لحي ملو ءىشافلا رلته عم نيلاتس فلاحت نود لحيمل ىدئاقعلا

 مدع ىلع اهعم اًقافتا :كوتسفوداليف ىف ؛هعيقوتو ايناملأ دض ىيرغلا فلحلا نم نينيل
 ىلإ برقأ لب ءانعقاو ىلإ برقأف اًيناج نينيلو نيلاتس انكرت نأو ءنيفرطلا نيب ءادتعالا

 رصم نم قارعلا فقوم .تاينيعبسلا ىف بونجلا ةيضق ىف اددشت رصانعلا رثكأ فقوم

 ةرجفتملا اهتاساكعنال ةصاخ تايتيتسلا ذنم نيفكاحلا لاب قرؤت ةيبويثإلا - ةينادوسلا دودحلا ةيضق تلظ (»)
 ةقشفلا ةقطنم ىف ةصاخ مهشيج ةيامح تحت ةينادوسلا ىضارألا لخاد نييبويثإلا لغوت ىف تلثمت ىتلاو

 .نادوسلا قرشب
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 ةرايز نم تاداسلا سيئرلا فقومب ةددنم فوفدلا تقد ىتلا دادغب ةموكحف .تاداسلا

 زازتبالابو انيح ىركفلا باهرإلاب  ةيبرعلا ةعماجلا لود بلغأ اهعم تلمحو :ليئارسإ

 امدنع رارقلا كلذ ىلع جرخت ةيبرع ةلود لوأ ىه تناك ءرصم ةعطاقم ىلع  رخآ انيح

 «ةيقرشلا برعلا ةباوب» ةيامح ىه تناك كاذموي دادغب ةجح ؛ناريإ لفاحج اهتددهت

 ماوعأ ةعضب لبق ةنايخ بسخي ناك ام نع تمصلا «ىروثلا داهتجالا» حابأ رخآ ىنعمبو

 اذه نأكو ؛ىبرعلا تيبلل «ىقرشلا بابلا» ةرابتعاب ددهملا ىقارعلا نطولا ةيامح ليبس ىف
 نإ ةصاخب ءنؤري ىذلا بولسألاب اهومحي نأ اهلهأل قحي «ةيبونج ةباوب» هل سيل تيبلا

 نأ فيك انيأر لباقم ابو «ةيئدبملا فقاوملا» نع لزانتلا نم ىندأ وه نوري ام ناك
 عم ضوافتلل ىملاعلا سئانكلا سلجمب انداجنتسا ىذأ اميأ مهاذأ نيذلا «نييمالسإلا»

 ملو ءىتنتستوربلا مايلوو ىطبقلا انحو ىكيلوثاكلا ابانرب هلهأ نيب مضي دلب ىف انل ةوخإ

 ىف  تيق ناريإو «تيق نارياب ىمسي ام نوطنشاو ةفاحص تحضف نأ موي مهترئاث رثت
 ةوادع سانلا دشأ» .دوهيلا عم «ىلايربمإلا ناطيشلا» اكيرمأ طسوت ىه  اهرهوج

 ةيمالسإلا ةلودلل «نيملسملل ءادعلا ةديدش» ةلودلا هذه هجتنت حالس عيبل «نينمؤملل

 براحتل امنإو «هللا ودع هب بهرتل» كاذموي حالسلا ناريإ تعاتبا امو (ناريإ) ةيجذومنلا
 .ىرخأ ةملسم ةلود هب

 نيذلا فقوم مهفلا ىلع ىصعتسي امك .مهفلا ىلع ىصعتست «ريزاوف» هذه لك
 ماوقأل ةيفاقثلا صئاصخلاب فارتعالا ضفر ىأ «ىئدبم» ابابأ سيدأ قافتا اوضراع

 .تاسايسلا ىف ةلاصألل لماك نادقف نع - انيأر ىف  ربعت تناك فقاوملا كلت بونجلا

 اهنم رثكأ نيرخآلا تاسايسل دادتما  امود  ىه اهجاهتنا نادوسلا داري ىتلا ةسايسلاف

 نوكت نأ ضرتفي ايلع ةينادوس ةحلصم ةمدخل ىلخاد قالطنا زكرم نم ثعبنت ةسايس
 .قفاوتت مل وأ نيرخآلا تاسايس عم تقفاوت ءةينطولا تاسايسلل طباضلا ىه اهدحو

 نأ ىلع ةرداق ةيسايس ةدارإ نم اضيأ دب ال ذإ ىفكيال هدحو ىرظنلا حوضولا نأ ديب

 نم دبال امك (مهم ىسايس رارق ىأ ىلع اذه قدصيو) هطاوشأ ةياهن ىلإ رمألاب ريست
 ام ذيفنتل ةبسانملا تايلآلل عادتباو ءةيرشبلاو ةيداملا تاناكمالل ريفوتو «فادهألل ةجمرب

 ,ماظنلا ةعيبط نم ببسب .ةدحتملا ةدايقلا دوجو نإف ةيسايسلا ةدارإلا لوحو .هيلع انمزع
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 ردصم هاننظ ام نأب فرتعنو ؛ةديازم وأ شواهت نود ىسايسلا رارقلا عنص نم لهس دق

 بيقر نود ارصق ىنبت نأ ىلع ةرداقلا ةدايقلا سفن نأل ؛فعض ردصم اًضيأ ناك ةوق

 نع ثيدحلا دنع لصفنس امك اذه ناك «بیسح نود اًرصم برخت نأ ىلع اًضيأ اًرداق

 نأ ديب .ابابأ سيدأ قافتا ىلإ ةبسنلاب لعفلاب عقو ىذلا وه  ةعبارلا ويامو ةثلاثلا ويام
 درغلا مكاحلا وأ دحاولا بزحلا نايفطل ليدبلا نأب دحأل ىحوي الآ بجي مكحلا اذه
 نع كيهان ءادألا نع ةزجأع تناك نإو ىتح ةيددعتلا ةيطارقميدلا وه زاجنإلا ىلع رداقلا

 .ءادألاو ءاطعلا ىلع ةرداقلا ةيددعتلا ةيطارقميدلا وه ثلاث ليدب ةمثف ءزاجنإلا

 ىف مالسلا قافتا ذيفنتل ةبسانمملا ءادألا تايلآ طابتتساو فادهألا ةجمرب لوحو

 .ىلي ام ىأرلا عامج ناك رطقلا ىبونج

 ىف ةسايسلا لهأ زجع ىتلا تامالظلا وه تباثلاو ءريغتملاو تباثلا نيب زييمتلا ه

 نادوسلا ىف ىموقلا نيوكتلا رصانعل بيرغ لهاجت اهبحص لب اهراصبتسا نع لامشلا
 ىتلا ةض راعلا تافلاحتلاو تانزاوتلا وهف ريغتملا امأ .نيوكتلا اذهل ةيفاقثلا صئاصخلاو

 ىأرلا انب رقتسا اذه ىف .اهربع لغتست وأ «جراخلاو لخادلا ىف عارصلا فارطأ اهلغتست

 ىلع اهسفنب ةطلسلا هذه عفترت نأو ةردابملا مامز ةمكاحلا ةطلسلا ذخأت نأ ىلع

 كانه نأب ريصبلا ىعولا نم انل دبال ناك رخآ بناج نمو .ةيفاقثلاو ةينيدلا تاديازملاف

 اهنم رارقلاب ذاوللا كلمن الو اهتثرو نحنف اهعانص نحن نكن مل نإ نيفرطلا نيب ةقث ةمزأ
 ةناعتسالاو روسجلا دم نم دب ال ةقثلا مدعب نوحشملا وجلا اذه لثم ىفو .انريغل اهتبسنب

 ةيضقلاب هطبرت تناك نم ءالؤه نمو ؛ديلجلا بيوذت ىف ماهسإلا ىلع ةرداق ةهج ةيأب
 سئانكلا سلجم لثم ىحور فطاعت وأ .نيئجالل ىماسلا ضوفملا لثم ةيفيظو تارابتعا
 فطاعت وأ :ةيقيرفإلا لودلا ضعب لثم ىقرع زايحنا وأ ءهل ةعباتلا تاسسؤملاو ىملاعلا
 .ةيبوروألا ةيعوطلا تامظنملا لثم ىناسنإ

 ءادجتسالا ال قئاقحلا ىلع اًمئاق اًثيدح تاهجلا هذه عم ثيدحلا حبصي اميكل ه
 دب الو ءةثوروملا ةيسايسلاو ةيرادإلا ميهافملا زواجتت ةيروث تارارق ذاختا نم دبال بذاكلا

 ءاطسولا نئمطت ىتلا تانامضلا كلذ ىف امب هدشنن ىذلا رييغتلل لماكتم روصت عضو نم

 .(رييغتلا اذه قيقحت ىف انتيدج ىلع (رخآلا ىنادوسلا فرطلا لبق)
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 تارمثب نودئاعلا هعم رعشي سوسحم لمع اهبحصي مل نأ لمتكت ال مالسلا ةيلمع نإ

 حتف نم دب ال اذهلو الوح اهل نادوسلا كلمي ال تاناكمإ بلطتي لمعلا اذه لثمو «مالسلا

 ءوض ىلع نأشلا اذه ىف نادوسلا ةناعإ ىلع ةرداقلا ىوقلا لك عم راوحلا تاونق
 .ةددحم ةيلمع تاعورشم

 نم الاجر اهئادأ ىلع نورفوتي نيذلا نوكي نأ دب ال تابجاولا هذه لك ةعيبط مكحب ©
 سيلو حاجنلا وه بولطملا نأل ؛ةيطارقربلاو ةيسايسلا تاهاجولا نع اديعب ةبردلا لهأ

 ام اهل سيل ةءافك مهسفنأ ىف نوسنأي نيذلا رثكأ امف ؛ىسايسلا وأ ىنعملا حومطلا ءاضرإ
 ْ .ىلمعلا ديعصلا ىلع اهرربي

 نم اًردق بلطتت ةئداهلا ةيسامولبدلاو «ةئداهلا ةيسامولبدلا» وه اذه لكل ليبسلا نإ ه
 ادهي ال نيذلا كثلوأ ةصاخب .ماظنلا لخاد (دقعلاو لحلا لهأ) ضعب ىضرت ال ةيرسلا

 ىف دويقلل اًمود عضخي تامولعم ا ءاشضإ نإب اًملع ةريبكلاو ةريغصلاب اوملي ىتح لاب مهل
 بجوتي نأ اهب ماملإلا هل قحي نمل الإ (ةمولعملا) حاتت الآ وه دويقلا هذه مهأو :ماظن ىأ لظ
 .ماملإلا كلذ لثم هيلع

 هلالظ براقت ىتلا لمعلا اذه ىف ةينادوسلا ةيسامولبدلل لعافلا رودلا ديكأت »

 لظ وه ىجراخلا لخدتلا نأل انكاردإ عم ءاهتيمهأ ىف ىلحملا دعبلا ةيجراخلا هتاساكعناو
 «عوعأ دوفلاو لظلا ميس الووفل ةلضأ ساز غاربضلا

 رادصإ ىلإ  ىلخادلاو ىجراخلا نيديعصلا ىلع  ماظنلا هجتا اذه لك نم اًقالطنا

 ةرادإل ءلقتسملا نادوسلا خيرات ىف ةرم لوأل ؛نييبونج ةساس نييعت لثم ةمهم تارارق

 ىتح ةبقاعتملا تاموكحلا تلظ اذإ لهسلا رمألاب رارقلا كلذ نكي ملو .ةيبونجلا تايريدملا

 فئاظولا هذه لثم نأب ةلئاقلا نيياردإلا ىواعدل خضرت ةيمادلا بونجلا ثادحأ بقع

 نأشلا اذه ىفو .(لامشلا ءانبأ نم مهلكو) نييرادإلا نم نوسرمتملا الإ اهلغشي الأ بجي

 مل نإ نييلامشلا نم هنارفأ قوف ىبونج ىأ ديعصت نوركنتسي نويلامشلا نويرادإلا لظ

 ىلع ناك دقف ءلوقلا فلسأ امكو ءاذهل هلهؤت ىتلا ىنهملا حوضنلا نم ةجردلا غلب دق نكي
 شع ىنثالا ةنجل عامتجا نابإ :نادوسلا بونجل ىميلقإلا مكحلا ىلع نيضرتعملا سأر
 شيجلا كرت ىذلا) اينانألا دئاق نييعت ىلع ىريمنلا ىأر رقتسا امك .نييرادإلا داحتا
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 اوزواجت دق اونوكي مل ةمدخلا ىف هءالمز نأ نم مغرلا ىلع شيجلا ىف ءاولك (لوأ مزالمك
 ىف ايلعلا ةيركسعلا هتسارد قلتي مل هنع ثدحتن ىذلا اينانألا دئاقو .كاذنآ ديقعلا ةبتر

 لماعتلا هانيمسأ امل دحاو جذومن اذهو ءليئارسإ ىف اهاقلت امنإو «رصان ةيميداكأ»

 .نادوسلا ىف ةايحلا قئاقح عم ىعقاولا

 .قافتالاب حيطت نأ تداك «ةيريمن» تاروانم هتقبس دق تاذلاب رارقلا كلذ نأ ديب

 نع لزعمب هعم درفنم ءاقلل ضوافملا ىبونجلا دفولل ةوعد هجو دق ناك ىريمنلا نأ ركذنو
 كلذ ىف .ةرماؤملا كلت نم اًءزج ناك هنأ دب ال ىذلاو ريلا لبا ديسلا ءاثتساب «اندفو»

 بلطو بونجلل اًسيئر ريلا لبا نييعت ررق دق هنأب وقال فيزوج ديسلا ىريمنلا غلبأ ءاقللا
 رارقلا كلذ ناك .ماظنلا لخاد ىف هسفنل ديري ىذلا عقوملا ديدحت (وقال نم ىأ) هنم

 دق تنك نإ» :ىنادوسلا سيئرلا ىلع هسيئر در اذهلو ىبونجلا دفولا ىلإ ةبسنلاب اقعاص
 ىغتبا ام ىل سيلف ىسفنل ديرأ ىذلا عقوملا لوح امأ ؟لاؤسلا ىنعم امف رارقلا تذختا

 ىلإ دوعأسف انأ امأ مهتاجرد بسح ىنادوسلا شيجلا ىف ىطابض باعيتسا ريغ
 نأ هل حمس ول هلعلو ءهلوق ىف اقداص وقال نكي مل عبطلابو .«ضرألا حلفأل ةيئاوتسالا

 الإ نكي مل ىريمنلا نم هدهش ىذلا نأل ديدج نم برحلا دواعل ءئأترا امك «هنطومل دوعي

 ءاجو .نييبونجلا عم اهب نولماعتي لامشلا ماكح لظ ىتلا ةناهتسالا هوجو نم رخآ اهجو

 ثحبن دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا ىلإ تعرهف ءاقللا كلذ ىف راد ىذلاب ىنغلبي نم اهتفو

 هنأل الإ الطب لجرلا ىمسأ امو لطب ميكح رقابلاو ءرجفتملا فقوملا كلذ نم جرخم نع انل
 فرصب شيجلا ىف ءاول وقال نييعت حارتقاب رقابلا ءاوللا ءاج نأ ناكو . دادشألا لطبي

 .ةحلسملا تاوقلا ىف هئافصر عفوم نع رظنلا

 لماكتم جمانرب دادعأ اهبحص لب ءةيرادإلا تارارقلا كلت دنع لاحلا انب فقي مل

 نيدلا ردص ريمألا نيئجاللل ىماسلا ضوفملا نوع ىلإ ؛هذيفنت ىف ءانيعس نيطوتلا ةداعإل
 نم ادحاو هجمارب ىلع فارشإلل راتخا ىذلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإو :ناخ

 ىلإ اضيأ انيعس امك .(ىرنه كرام لوب ىسنرفلا ريفسلا) ةدحتملا ممألا لاجر ةريخ
 جروج) ةدحتملا ممألا ىف اهريفس ربع ةدحتملا تايالولا ىه عبرأ ةيبرغ لود رافنتسا

 اذه .كرامندلاو ءايلاطيإو ءايناطيربو ءقافتالا نم ماع دعب نادوسلا راز ىذلا (شوب
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 هدهل نولثمم هيف كراش نيطوتلا ةداعإل رمدؤمب جوت قافتالا قيس ىدلا ريبكلا دهجلا

 ةكلم جوز ىرنه ريمألاو ءناخ نيدلا ردص ريمألا :امه هيف فرشلا افيض ناكو ءلودلا

 .كرامتدلا

 اًجيوتت تناك ىتلاو نيفرطلا نيب ةرشابملا تاضوافملا قبس ىوبعتلا دهجلا اذه لك
 :قنيد سيسنارفو «لاولام انوبو ءريلا لبا اهيف ىساسألا رودلا بعل ةطشن تالاصتال

 مجيل نلوكو كاه اربراب لثم ايناطيرب ىف نادوسلل ءاقدصأ بناجب ريشب رمع دمحمو
 ىبونجلا دفولل اًراشتسم ناك دقو توف لكيام ىلامعلا ميعزلا قيقش توف لقنيد ىماحملاو

 تحت ابابأ سيدأ ىف ۱۹۷۲ ماع علطم ىف ةرشابملا تاضوافملا رود ءاجو .تاضوافملا ءانثأ

 وهو فالخلا ةلاح ىف نيفرطل اعجترم نوكي نأ لبق ىذلا ىسالساليه روطاربمإلا ةياعر

 نأ ايضترا نيينادوس نيدفو نيب هلك راوحلا رمتسا ذإ ةدحاو ةرم الإ هيلإ رطضن مل رمأ
 سئانكلا داحتال ماعلا ريتركسلا راك سجريب ىربيللا سقلا عامتجالا ةرادإ ىلوتي

 نييعامتجالا ىف الإ تالوادملا ىف ةيبويثإ ةكراشم ةمث كانه نكت مل .(*!ةيقيرفإلا

 ىبيحرت باطخب :ىلياه ىسانم ةيجراخلا ريزو كراش ثيح ؛ىماتخلاو ىحاتتفالا
 ىتلا كلت ىهف راتسلا ءارو نم ثلاث فرط نم ةكراشم كانه تناك نإو ؛ىعادو باطخو

 ةمظنمل ماعلا نيمألل !دعاسم اهموي ناكو ءنونحس دمحم ىرئازجلا ريفسلا خألا اهب ماق

 ميلس روصت عضو ىلع نيفرطلا ةناعإ ىف ةكراشملا كلت تدافأ دقو .ةيقيرفإلا ةدحولا

 ةيرجتلاب اًداشرتسا ةيلاقتنالا ةرتفلا ميظنتو .نيتجاللا ةدوعو :رانلا قالطإ فقو اياضقل
 .نايقيا ةيقافتا ىف ةيرئازجلا

 نمض ىذلا ديحولا زاجنإلا هنأب انلق نأ ىلاغن ال ىذلا قافتالا رمأ نم ناك ام اذه

 ناك ام ىجراخ دنسو ىلخاد دييأت باستكا نم هنكم لب «كاذموي ءاقبلا ويام ماظنل

 عناص ةروص ىف :قافتالا دعب ءايقيرفإ لهأ مامأ ىريمنلا زرب دقو .هنودب امهلاطيل

 ,نيبرقألا نادوسلا ةريج فرعي نارمأ ناذه ءةمألا ديحوتو مالسلا قيقحت ىتزجعم

 نمحرلا دبع «تيخب رفعج (ةيلخادلا ريزو) دمحأ رقابلا دمحم «دلاخ روصنم .ريلا لبا ةموكحلا دفو مض (#*)

 .رشبأ لامكو ناميلس ىنغريم امه ةحلسملا تاوقلا نم نييركسع نيراشتسمو ىراخب حلاص دمحأ ريفسلاو

385 



 اوقبس نيذلا لامشلا ماكح زجع فيك .برحلاب ةرشابم اورثأت نيذلا كئلوأ ةصاخب

 سيدأ قافتال ىنلع دييأت لوأ ءاج نأ عدب الف اذهل .امهقيقحت نع ًالماك ارجع ىريمنلا
 رارق ىف ىراقلا دييأتلا ناك ؛ىراقلاو ىئانثلا نييوتسملا ىلع ةيقيرفإلا لودلا نم ابابأ
 بهذ امنإو قافتالاب ةداشإلاب طقف فتكي مل ىذلا طابرلا ىف ةيقيرفإلا ةمقلا رمتؤم

 همعد ىف ةيسايسلاو ةيداملا ةمهاسملا ىلع ءاضعألا لودلاو ةمظنملا ثح ىلإ اًضيأ
 ةيبرغلا لودلا معد دعب نم ءاج مث ء(*ةدحاو ةيقيرفإ ةلود الإ كلذ نع ذشت ملو هذيفنتو

 لب بونجلا ريمعت ةداعإل طقف سيل :ىلودلا كنبلا لثم اهكلف ىف رودت ىتلا تامظنملاو

 - اهزربأ تناكو ؛ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا معد ءاج امك ءرطقلا لكل ةيمنتلا تاعورشملو

 ديسلل هرمأ تلوأ ميلقإلا ىف اًصاخ اًبتكم اهل تماقأ ىتلا تيوكلا ةلود  بونجلا نوع ىف

 هللا دبع مساب بقلي لظو دعب اميف تيوكلا ةلودل اريفس حيصأ دقو ؛عيرسلا هللا دبع

 راكليما لضانملا باطخ ايقيرفإ بناج نم ىداملا ماهسإلا نع ةلالدلا ىف غلبأ ام .ابوج

 نادوسلا ماهسإ نع اهلزانت ةيقيرفإلا ريرحتلا تاكرح مساب هيف نلعأ ىذلا لارباك
 وه ةيقيرفإلا ريرحتلا ةكرحل نادوسلا همدقي معد ربكأ نأل» ىقيرفإلا ريرحتلا قودنصل

ww هه © لارباك لوق بسح «هتدحو قيقحت. 

 ثيدحتلا ةيجيتارتساو ةيلهألا ةرادإلا

 تعفر ىذلا ةيلهألا ةرادإلا ةيفصت عوضوم ىهتنا فيك ةيضاملا لوصقلا ىف اندهش

 نم ناك اذهل ءفاطملا رخآ ىف هنع صوكن مث ةيادبلا ىف تاديازم ىلإ ربوتكأ ةروث هتيار

 تناك . ةايحلا ريوشتل ويام تاعورشم ىف امدقتم دم اًعقوم ةيضقلا كلت لتحت نأ ىعبطلا

 ىف ةيلهألا ةرادإلا ةيفصت رارق ةيلهألا ةرادإلا لوح ربوتكأ ةدنجأ نيفنتل تاوطخلا ىلوأ

 روصت هعبتي نأ نود 197١ ماع ىف ءارزولا سلجم نم ردص ىذلا ةيلامشلا تايريدملا

 ددع ماق ةرتفلا كلت لالخ 1517١. ليربإ رهش ىتح ةديدجلا ةيلحملا ةرادإلا عضول لماكتم

 نسحلا كلملاو نوواق ىريجينلا سيئرلاو ىريرين سويلوج ىنازنتلا سيئرلا نم تءاج معدلاب تاردابملا لوأ (*)
 هسيئر ناسل ىلع نلعأ ىذلا ىبيللا دفولا فقوملا اذه نع نش دقو .ىسالساليه روطاربمإلاو برغملا كلم
 ىف «ةيقيرفإلا سئانكلا سلجم» لخدت هامسا امل هتنادإ ابابأ سيدأب ةمقلل ىلاتلا عامتجالا ىف هدرد ديز وبأ

 .لودلا نوئش
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 امك :ىلحملا مكحلل ةفلتخملا لئادبلا نع ةددعتم تاسارد دادعإب ةيرادإلا ناجللا نم

 رارك دمحأ رارك مهنم ركذت نيسرمتملا نيرادإلا نم ةعومجم تاساردلاو ىأرلاب تمهسأ

 مكحلا ريزو مهب ناعتسا نمم مهريغو تيخب رفعجو ونلا نامثعو ءضوعلا هللا مركو

 سسأ ىلع ىلحملا مكحلا ريوثتل لماكتم روصتل ةرازولل ترفوت ىتلا تاساردلا ةمجرت

 ىموق رمثؤم ىلإ كلذ هروصتب مدقت ١517١ ليربإ نم رشع ىداحلا ىفو .ةيفيظوو ةيبعش

 هتاعامتجا ترمتساو .ءرارك دمحأ رارك ديسلا هتسائر ىلوت ىلحملا ىبعشلا مكحلل عماج

 كانه تناك نإ ءةانجلا نمو ءويامب ىنعملا وه امل حاضيإ نود ىلحملا مكحلا ىلع ويام ةيانج

 انيسن نإو ءةيلهألا ةرادإلا ريوثت تارارق نأ ليصفتلا اذهب حضون نأ لمأن امك ةةيانج

 ؛عساو یبعش عاطف نم ضيفتسم شاق لحم تناك .دحاو لجرل ةيحورلا اهتويأ

 داحتاو ءارزولا سلجم كلذ ىف امي ةيفيظولا ةلودلا تاسسؤم لك نم ةلعاف ةمهاسمو

 .نييرادإلا داحتا ةكراشم الول هدقع لمتكيل ناك ام رمتؤملا كلذ نأ ديب .(*)نييرادإلا

 وه داحتالا باطخ ناكو ,ىمزمزلا هللا لديع بوجحم ىرادإلا ىدنلا كلذ یف هلثم ىدلاو

 نيعرازملاو لامعلل نولثمم موطرخلا ةظفاحمل ىذيفنتلا سلجملا ةعاقب دقع ىذلا رمتؤملا كلذ ىف كراش (*)
 وبأو .ةريزجلا ىعرازم نع نيمألا دمحم نيمألاو «تاباقنلل ماعلا سلجملا نع ىوايرغ متخلا رس) مهنم ركذن
 فسوي .ميهاربإ دمحم قوراف ةذتاسألا ةعماجلا نع ةباين كراش امك (دينجلا ىعرازم نع حيرلا ةلقاع

 ةيموكحلا حلاصملا نعو ءروي بورأ «كاولا ىلاتان ,ريشبلا مصتعم ءىدهملا ديعس ءناميلس دمحأ ىلع ءلضف
 ضوعلا هللا مرك ,ىمومعلا ىماحملا ديشرلا هللا فلخ ءنادوسلا كنب ظفاحم ىسحملا ىلع دمحم ةذتاسألا
 ةرازو ويماج اناباس ءةيبرتلا ةرازو خيشلا نمحرلا دبع .ةعارزلا ةرازو روصنم لماك «ىلحملا مكحلا ليكو
 ةرازو ميلحلا دبع دمحأ ءةماعلا ةرادإلا دهعم نسح وتيلك ءةنازخلا ةرازو جارسلا ديجملا دبع .ءطيطختلا
 ةينطولا تايصخشلا ضعب رمتؤملا ىف تكراش ءالؤه بناجيو .ىرلا ةرازو ميهاربإ دمحم هللا دبع .بابشلا
 جاح رداقلا لبيع .عانم نامثع ,ىايبول ليئوماص ءرماع ىداجتلا ءرونلا حتافلا لثم ةياردلاو ةربخلا یود نم

 ةيذيفنتلا سلاجملا عيمج تلثم ذإ ةكراشملا نع كاذموي ةمئاقلا نادوسلا تاظفاحم بغت ملو .ىفاصلا
 دمحمو خيشلا حيرلا ىلع ءالسك نع ىاليان ديسو ليلخ مشاه ركذن نممو رمتؤملا كلذ ىف تاظفاحملل

 .موطرخلا نع سي دمحأ نامثع ,روفراد نع دمحم جاحلا رمع .نافدرك نع احج دمحأ
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 اهنيعب اًفادهأ نييرادإلا ةركذم تددح دقو .رفعج روتكدلا ةركذم كرابي باطخ لوأ

 :ىه ىلحملا مكحلل

 ةثيدح تادايق قلخب ةطلسلا عفاوم ىف ىرذج رييغت ثادحإل ةمئالملا فورظلا قلخ ©

 .ةيديلقتلا نع ةديعب
 .ةينادوسلا ةيموقلا زاربإو ةيلبقلاو ةيرصنعلا تارعنلا راهصنال ىحص خانم قلخ ©
 ردصملا حبصي ثيحبو تامدخلا ىلع رصتقي ال ثيحب ىلحملا مكحلا رود عاستا ©

 .ىداصتقالاو ىعامتجالا رييغتلا ثادحإل لوألا

 ىذلا ديدجلا ىلحملا مكحلا ةفسلف امأ رارقلا عنص ىف ةكراشملا رمأ نم ناك ام اذه

 اهلوأ :ثالث دمع ىلع تماق دقف ءلماك عوبسأ ئدم ىلع .ءالؤه لك اهشاقن ىف كرتشا

 ىبعشلاو ىفيظولا نيدهجلا لماكت وه :اهيناثو .ةيزكرملا ةطلسلل ىرادإلا لظلا صيلقت وه

 عنص ىف ةيبعشلا ةكراشملل ىقيقح نزو ءاطعإ وه :اهثلاثو .ىلحملا مكحلا ةزهجأ ىف

 اذه لثمو .ىلحملا مكحلا تايوتسم لك ىلعو سانلا مهت ىتلا اياضقلا لك ىف رارقلا
 ىلإ ةيمدخ ةرادإ نم مكحلا كلذل ةيعون ةلقن  هعبطب  بلطتي ىلحملا مكحلل روصتلا

 ثادحأل لوألا ردصملا هلعج ىمزمزلا ذاتسألا هامسأ ام وأ ةيعامتجالا ةيمنتلل َدَقُمو دلوم .
 ثعب ةسارك ىلإ لصفلا اذه دعأ انأو ةركاذلا ىب تداعو .ىداصتقالاو ىعامتجالا رييفتلا

 مكحلا» اهناونع وكسنويلا ةمظنم ىف لمعأ تنك ثيح سيراب ىف رفعج روتكدلا ىلإ اهب
 ةيداصتقالا تاساردلا ةيلكل اديمع اهموي رفعج ناكو «ثيدحتلا ةيجيتارتساو ىلحملا

 مغر ىلحملا مكحلا ّىتف ام» هلوق ةساركلا كلت ىف ءاج .موطرخلا ةعماجب ةيعامتجالاو

 هماهم ىدؤي ىريهامجلا مامتهالا نع ًالوزعم اًفيعض ًاليزه هل ةحاتملا ةيرظنلا تاناكمإلا

 عمجو قرطلا فصرو ةمامقلا عمجب ةطبترم تاطاشن لوح اًعقوقتم .ءايحتسا ىلع

 ةرادإلل ةتهاب ةروص ريغ نوكي نأ ىف ىلحملا مكحلا لشف فايرألا ىفو .ندملا ىف دئاوعلا

 لوبقم ىوتسم ىلع ةينهملا تامدخلا ميدقت نع هزجع ىف هتورذ لشفلا غلب دقو ةيلهألا
 ةزهجأ قلخل ةفلتخم تارازوب ادحو ةسدنهلاو ةحصلاو ميلعتلا ىف نيينهملا ةرئاث راثأ امم

 .«ًالاعف ناك ول اهءاوتحا ىلحملا مكحلا رودقمب ناك اهسفنل
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 ىتيضق ىف رود هل نوكي نأب بلاطم» شيعي ىكل ىلحملا مكحلا نإف رفعج ناسل ىلعو

 عقاولاب امهتزهجأ لصتت مل ام امهتيلعاف لمتكت نل ناتيضقلاو .ثيدحتلاو ةيمنتلا :ليجلا

 ملعملا وه ىزكرملا طيطختلا ناك اذإو .ذوفن تاذ ةيناديم زكأرم قيرط نع ىريهامجلا

 ةرود ىلإ جاتحي  ةماع ةروصب  طيطختلا نإف ىكارتشالا ىحنملا تاذ ةيمتتلل زرابلا

 مكحلا سلاجم .ايالخو ةجسنأ ىلإ جاتحت اهرودب ءهذهو ءةايحلا ثعبت ةددجتم ةيومد

 لك ىنبت سلاجملل نكمي امك ىزكرملا طيطختلل ايالخ نوكتل ةزهجألا بسنأ ىه ىلحملا

 ىف ةكراشملا وأ فارشإلاو ىميلقإلا ليومتلاو ىتاذلا نوعلا ىلع ةمئاقلا ةيمنتلا ىحاون
 ةعارزلل ةديدج ىضارأ حتفت نأ  الثم  ميقتسي الف .اهقطانم ىلع ةرثؤملا ططخلا ذيفنت

 ماهسالل لاجم نينطاوملل سيل نازخ أشني وأ ...اهب ةلص ىلحملا سلجملل نوكي ال ةيلآلا

 ةيمنتلا ططخ نم لعجي طيطختلا ىف ةيلحملا سلاجملا كارش نإ .هطيطخت ىف

 نويطارقربلا اهلوادتي ةيبتكم تاركذمل اديسجت تسيلو ةيبعش عيراشم ةيداصتقالا

 .ةئيبلل ةيعامتجالا ةساردلا نع هلصف نكمي ال ىعامتجالا طيطختلا نأ امك ...مهؤارزوو

 ةيعامتجالا نوئشلا ىف ةساردلاو ثحبلل ةزهجأ نوكتس ةيلحملا سلاجملا نإف اذهلو

 .«اهتايح بهاذمو اهكولس طامنأو اهتاداع سردت اهقطانمل

 رمتؤملا كلذ ىف لوألا ويام دهع ىف  نذإ  ىلحملا ىبعشلا مكحلا ريوثت ةطخ ترقأ

 تاساردلا ديدع هل ترفوت امك ىلحملا مكحلا نوئشب ةريخلا لهأ ةصالخ عمج ىذلا

 ويام دهع الإ لمتكي مل ىلعفلا هقيبطت نأ الإ رارقلا عناص اهب ىدهتسا ىتلا ةيعونلا

 ةيرادإلا ةيزكرملا تاطلسلا بلغأ ليوختب ديدجلا ماظنلا أدب ةلحرملا هذه ىف .ةيناثلا

 أدبت ىمره ماظن ىلع رادت تحبصأ نأ دعب نم عستلا تايريدملا ىف ةيميلقإلا تاموكحلل

 عقاومو ءايحألا سلاجم وأ (فايرألا ىف) ىرقلا سلاجم ىه ايند سلاجم ىف هتدعاق

 ىبعشلا سلجملا ىتح ىلعألاف ىلعألا سلجملا ىلإ اهولثمم دعاصتيو (ندملا ىف) لمعلا

 ىداصتقالا لماكتلا ساسأ ىلع سلاجملا هذه طيطخت ديعأ دقو .ةظفاحملل ىذيفنتلا

 ,ةيلبقلا ةدحولا هيف ىعارت تناك ىذلا ميدقلا ميسقتلا نم ًالدب ةيميلقإلا تادحولا نيب

 مهأ نأ الإ .(ىرئاشعلا ىلهألا مكحلا) كاذموي دئاسلا مكحلا قطنم عم قفتي ميسقت وهو
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 ءاسنلل دعاقملا نم 270 درفي نأب سلجم لك مازلإب هرارق ريزولا اهردصأ ىتلا تارارقلا

 ةروث هتاذ دح ىف اذهو «ناكسلا نم ةشمهملا ةعومجملا كلتل اًيدضق ازايحنا ىنعي امم

 .ماظن اهيلإ قبسي مل ىربك ةيعامتجا

 ةرطيسلا وه ادئابس ناك ىذلا ىلحملا مكحلا ماظن ىلع نودقانلا هاعن ام رثكأ نإ

 هب ماق ىذلا امف «ثيدحتلا نع زجعلا مث ةيلبقلا قراوفلا سيركتو ءةيرسألا ةيديلقتلا

 نأب نونمؤي نيذلا نم دحاو انأو اذه لوقأ ؟ءاودألا هذه لك جلاعي اميكل ديدجلا ماظنلا

 اًميلس اًماظن ناك تاينيسمخلا ىف لاشرام رتسملا هدعاوق ىسرأ ىذلا ىلحملا مكحلا ماظن

 روطتلا/نأ الإ فكانسلا ىناييبملا عيضولا طش عم ا فارتمو يف ضر ىذلا ناظإلا ىف
 نأ ىلع .هيف رظنلا ةداعإب - ةرورضلاب  ىضقي نادوسلا ىلع أرط ىذلا ىعامتجالا

 ىرغُي نكي مل اضعب اهضعب دنسي ةيلبقو ةينئاط ةيعامتجإا دعاوق ىلع ماظنلا كلذ زاكترا
 نم اورهاج نيذلا عجارت كردن اذهل .؟نولعفي ملو ؛هتلازإب ماظنلا ىف ةحلصملا باحصأ

 اوبهذ امف ءةنادإلا كلت نع ةيلهألا ةرادإلا ةنادإب ربوتكأ ةادغ ةيديلقتلا بازحألا لاجر

 ىذلا وه ام كلذ عم .ديدجتلا ةاعد ىلع ىسايسلا ديزتلا باب نم الإ ةيادبلا ىف اهيلإ
 مويلا ىتح ىرأ تلزامو سمألاب تنك ىذلاو «ديدجلا ىلحملا ىبعشلا مكحلا ماظن هزجنأ

 ىبعشلا هيبناج ىف ىلحملا مكحلت روصت نتمأ وه .ىرظنلا هغوص ةيحان نم .هنأ
 وه لشفلا كلذ ردصم لهف «لشف ميلسلا روظنملا كلذ روتعا دق ناك نأو ؟ىفيظولاو

 ىف وأ قيبطتلا تايلآ ىف ةنماكلا فعضلا رضانع ام «كلذك لاحلا ناك نإو ؟قيبطتلا

 ىرظنلا روصتلا ىف أطخ ةمث كانه نكي مل نإ اًريخأو ؟لشفلا كلذ ىلإ تداق ىتلا رشبلا

 ىف ىلحملا ىبعشلا مكحلا ماظن لشف اذاملف ءرشبلا ىف وأ قيبطتلا تايلآ ىف روصق وأ

 ؟هفادهأ قيقحت

 ىلحم مكح مايقل غيصلا نتمأ ىه ىبعشلا ىفيظولا لماكتلا ةغيص نأب اناوعد نإ
 :تاينيتسلا ىف ةملاحلا اناؤرو وأ تاينيعبسلا ىف ةيرظنلا انتاموهفم نم قلطنت ال لعاف

 ربمفون ذنم ىل حيتأ دقو .تاينيعستلاو تاينينامثلا ىف هانملعت ام عقاو نم اًضيأ امنإو

 ىف ةيمنتلا ةمزأ لوح لوادتلل ىلودو ىميلقإ لمع قيرف نم رشكأ ىف ةكراشملا 4
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 ىتلا ايشورنوم ةودنب اءدب ةماع ةروصب ثلاثلا ملاعلا لود ىفو ءةصاخ ةفصب ايقيرفإ

 ةئيبلل ةيلودلا ةنجللاب اًروبعو .ىقيرفإلا ىداصتقالا لماكتلل سوغال ةطخ دعاوق تسرأ
 ةدحاو لك ىف ةيمنتلاو نواعتلاو مالسلل ىقيرفإلا رمتؤملا رييست ةنجلب ءاهتناو ءةيمنتلاو

 ةيمنتلا تاعورشم لك ىف نماكلا زجعلا نأ ىلإ راوحلا انب ىضفأ تايدتنملا هذه نم

 ةيبعشلا ةكراشملاب الإ صقنلا اذهل جالع الو ؛سانلا نع لزعمب اهعوقو وه ةيقيرفإلا

 ىندأب اًءدب ةيمنتلا تاعورشمل ميمصتلاو طيطختلاب قلعتملا رارقلا عنص ىف ةلعافلا

 ةيددعتلا لوح ةضامضفلا ةيروتسدلا غيصلا ربع ققحتت ال ةكراشملا هذه لثم .تايوتسملا

 ةيرانلا تالاقملاو ةيربنملا بطخلاب وأ ءتاباقنلا نيوكتو فحصلا رادصإ ةيرحو ةييزحلا

 ىلمعلا ىدملا ربع امنإو ؛ةيبعش ةبه لك بقع ريهامجلا بناج ىلإ ةطلسلا زايحنا لوح
 مهدراوم ةرادإو لالفتسا ىف ةكراشملا  تايوتسملا ىندأ ىف  نينطاوملل هيف حاتت ىذلا

 ساكعنا وه ءةيمانلا لودلا ىف ةصاخب «ملاعلا لك ىف ةيعبطلا ةئيبلا رايهنا نإ .ةيعبطلا
 مهعفدي ام اًريثك نيذلاو اهب نيعفتنملا بناج نم دراوملا كلت ةرادإو لالفتسا ءوسلو رقفلل
 قيقحتل ةماعلا ةيعبطلا دراوملا ىلع ءادتعالا نم ديزملل ىسايسلاو ىداصتقالا شيمهتلا

 ةلكيه ديعت تاسايسب الإ جلاعت ال رقفلا ةيضق تناك نإو .مهسفنأل ةايحلا تايرورض ىندأ

 تاسسؤملا ةلكيه ةداعإب الإ متت نل ةيعبطل دراوملل ةنسحلا ةرادإلا نإف هلك داصتقالا
 كلت ىه اًمود ةرادإ لضفأو ؛رارقلا ذاختا ىف ةكراشملا سانلا لكل حيتت ةروصب ةيرادإلا

 .تايوتسملا ىندأ ىف تارارقلا اهيف ذختت ىتلا

 ,ةيئاغبنا» ةلودو هب لوعمم بعشو :ةلعاف ةبخن

 ىف ةكراشملل ةيطارقميدلا ةسرامملا هوجو نم هجو ىه مكحلا ىف ةيزكرماللا نإ ديب
 ىزكرم ال ىطارقميد مكح مايق ةيناكمإب نظلا نإف اذهل :تايوتسملا ىندأ ىلع رارقلا عنص
 لطاب نظ ةطلسلا ىلع ةيزكرملا ةنميهلا سيركتب ىلخادلا هقطنم ىضقي ماظن راطإ ىف
 ةنميهلاف .ظافلألاب ثبع الإ اذه امف ؛ةيطارقميد ةيزكرم «ةيزكرملا» هذه انيمسأ نإو ىتح

 ردقلا الإ زكرملا نع ةيئانلا فارطألل حيتت ال ءدحاو بزح ماظن لظ ىف ةصاخب .ةيزكرملا

 ةيقيقحلا تاطلسلا «لاوز نع كيهان ء:نم صاقتنالاب اهتسرامم ددهت ال ىذلا ةيرحلا نم
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 ىوقلا زكارم زواجتي ام ناعرس اذه ةيزكرملا ةرطيسلا حور نأ ىلع .زكرملل ةموعزملا وأ
 ,ىعست كلتو ؛اهكلف ىف رودت ىتلا ةيعامتجالا تامظنملاو ةيرادإلا ةزهجألا لك ىلإ ةيبزحلا
 ىف ةنيعتسم ةيداملا اهدارفأ بساكمو ىرادإلا اهناطلس لك ىلع ءاقبإلل .ىرخألا ىه
 لا ةمركرملا ااا د لاخلا فد نإ اذه قيفحت لس

 ىلإ زكرملا نم ةيرادإلاو ةيلاملا ةطلسلا لقن رارق لظ فيك ىلإ الشم -رظننل
 أدب دقل .ةيرشبلا دراوملاب قاعتي اميف ةصاخب نيفنتلا ىلع اًيصعتسم اًرارق تاظفاحملا
 تاظفاحملا نيبو ءةهج نم تاظفاحملاو تارازولا نيب مئاق عارصلاو ىهتناو ىبعشلا مكحلا

 .ميلاقألل نيلماعلا لقن لوح ءىرخألا ةهجلا نم اهءاضعأ رصانت تلظ ىتلا تاباقنلاو
 .اًيرذج اصيلقت اهصيلقت ىنعي نوناقلل ىلمعلا قيبطتلا نأب كردت تناك ةيزكرملا تارازولاف
 اريثك ئطخي مل ىريمنلا لعلو ؛رارقلا ذيفنت نود ةلوليحلل ةيتاوم ةصرف لك تلبتها اذهلو
 سمخ ىلإ ۱۹۸۰ ماغ:علطم ىف ةيزكرملا تارازولا ضفخ ىلإ دحاو رارقب بهذ امدنع

 ىذلا ىطابتعالا بولسألا ىف ناك دقف كلذ هرارق ىف أطخ ةمث كانه ناك نإو «تارازو

 رشع ىدم ىلع  ةنلعملاو ةيفخلا هتروصب  عارصلا كلذ رمتسا .رارقلا ذيفنتل هجهتنا

 موطرخلا ظفاحم خألا اهامسأ ام نيبو ءةهج نم ؛ىلحملا ىبعشلا مكحلا نيب تاونس

 .ىرخألا ةهجلا نم «لينلا عراش يف ةعباقلا ةيطارقربلا تاناسرتلاب» ركباب بيطلا راتخم

 امإ لقنلا تارارق ضفر ىف مهليباحأ رثكأ تناك امف نيلماعلا نم رمألاب نوينعملا امأ

 لك ىف موطرخلا ىف ةريظنلا ةفيظولا اهرفوت ىتلا اهسفن تاناكمإلا ريفوت ةرورض ىوعدب
 لمعلا تاودأ نادقف ىوعدب وأ ؛نولماعلا ءالؤه اهيلإ ىهتنيس ىتلا ةيئانلا نادوسلا ميلاقأ

 نم اًبناج نأ ىف كش الو .ميلاقألا هذه ىف ةفيظولا ءادأل اهنع ىنغ ال ىتلا ةينفلاو ةيداملا
 مدخم ةقالع ىه فظوملاو ةلودلا نيب ةقالعلا تناك نإ ىقظنمو عورشم بلاطملا هذه

 ؛مكحلا ةعيبط نع رظنلا فرصب ةقالعلا كلتل رخآ ادعي كانه نأ الأ ,ىداع مدختسمو
 - ةدئاقلا ةبخنلا نحن  اًميمج اناوعد اهسكعت ىتلاو ةيعامتجالا ةيلوئسملا وه دعبلا كلذ
 ؛ميلاقألا ىلع موطرخلا ةرطيس صيلقت ىنعي امم ةيسايسلا ةكراشملا ةعقر عيسوتل

 مهيمسيو «نيقوحسملاب» انضعب مهيمسي نيذلا سانلا ةماع نوئشب ةلودلا مامتها فيثكتو

 ثلاث ضعب  انمايأ تايرخأ ىف  مهيمسي امك «نيبيطلا انلهأب» رخآلا ضعبلا
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 هذه ىلع «ىغيني» هنأب لوقلا نع  ةاعدلا نحن فكن ال هتاذ تقولا ىف .«ةسامشلاب»

 .ةيئانلا ميلاقألا ىف مكحلا دعاوق هب ىسرت ىذلا لاملا ءاهتفرعمب» رفوت نأ ةلودلا

 الاينو نيزامدلا ىلإ نوهجتيس نيذلا نيلماعلل نكسلاو بتكملا ريفوت اهيلع «ىغبنيو»

 ىف ءادألا لئاسو نأ نمضت نأ اهيلع «ىغبنيو» :مكحلا اذه دييشتل ىلقداكو القندو

 ىتلا لئاسولا ىلإ نوكت ام برقأ یه قطانملا كلت ىف تايفشتسملاو بتاكملاو سرادملا
 ىف ةيرظن تاودأ ىه هذه ةيمصاعلا لمعلا تاودأ نأ نم مغرلا ىلع ةمصاعلا ىف رفوتت

 ىلع «ةيئاغبنالا» ةلودلا هذه تمدقأ نأ بضغلا نم اعيمج ضفتنن اننأ الإ ءلاوحألا بلغأ

 .دجتسم مازتلا ىأ ةلباقمل لورتبلا رعس وأ ركسلا رعس ةدايز

 ىتح مكحلا لهأ لاب قرؤي لاز امو «تاينيعبسلا ىف نومكاحلا هعم راح لضعملا اذه

 ىعامتجا دقع ىلع قافولا ىلإ ةوعدلا ىف ىدهملا قداصلا ديسلا فاحلا اننودو ءمويلا
 - ةرورضلاب  بلطتي ىعامتجالا دقعلا اذه لثم نأب اننيقي عمو .بيغشتلا اذهل ادح عضي

 داصتقالا كهنت ىتلا ةرمدملا تاسايسلا وأ ةددبملا ةيداصتقالا تاسايسلل ةيرهوج ةعجارم

 ىرادإلا قافنإلا ىلع ةبترتملا ءابعألل ةلماك ةعجارم اًضيأ ىضتقي هنأ الإ بورحلا لثم
 اذه فاقيإل ليبس الو .ىفيرلا داصتقالا رايهناب ةلص نم اهل امل ةنيدملا ةايح جهانملو

 هسفن مكح ىلع هتردقب عافترالا كلذ ىف امب فيرلا ذاقنإ ىلع ىلمع لابقإب الإ رايهنإلا

 نأب ضرتفا امدنع رفعج روتكدلا اهب رشبي ناك ىتلا ةيلاثملا ةوعدلا نإ .هدراوم ةرادإو

 لك مغر مهميلاقأ ىف لمعلل عوطتلاب ردابي نم لوأ نونوكيس ميلاقألا ءانبأ نم نيلماعلا
 روصلا نأ امك ..شيعن ىذلا عقاولا نع نوكت ام دعبأ تناك لمعلا روتعت دق ىتلا بعاصملا

 نوفكنتسي ال نيذلا طابضلا ىأ «ةرايسلا» طابضلل اهمسري ناك ىتلا ةيهازلا ةيرظنلا

 ال نيصلا ىف «وايب نيل» ملاوع ىلإ برقأ تناك مهلامعأ عقاوم ىلإ مهمادقأ ىلع ريسلا
 .تاينيعستلا لوقأ نأ ىشخأو تاينينامثلا وأ تاينيعبسلا نادوس

 لخاد ىطارقميد ماظن مايق ىف نماكلا ىرهوجلا داسفلا بوشي نأ ىعبطلا نم ناك

 نيظفاحملا تاطلسو ةيلاملا ةطلسلا ةسرامم لثم ذيفنتلا تايلآ ضعب ىطارقميد ريغ راطإ

 ةطلسلا ليوخت تارارق نيب نمف .ءىش لك ىلع نميهي دحاو بزح ماظن لظ ىف ةصاخب

 .ةلماكتم ةيلام ةدحو ةظفاحملا حبصت نأب ىضقي رارق  ًالثم  كاذموي تذختا ىتلا
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 جتانلا ىطارقربلا عارصلا بحصت تناك ىتلا ةيرادإلا ىضوفلا ىهني هنأل ميلس رارق كلذو

 نم 65٠ ليوحت رارقلا كلذ ضرتفا .ةفلتخملا ةيفيظولا تادحولل تاينازيملا ددعت نم

 اهجمارب تاجايتحا ةلباقمل اهتاينازيم ةيذغت سلاجملا ىلع ضرتفا امك سلاجملل تاينازيملا
 ريغ ناك عقاولا نأ ديب .اًيبعش اًماهسإ مأ تناك اًبئارض اهئبعت ىتلا دراوملا ربع ةيفاضإلا
 تاسائرل موطرخلا نم دراوملا كلتل ةيلاملا ةرادإلا لاقتنا نم مغرلا ىلع ذإ اذه

 بولسأ سفنب دراوملا هذه ريدت تذخأ تاسائرلا كلت نأ الإ ميلاقألا ىف تاظفاحملا

 ةيبعشلا سلاجملا نم ريثكلا نيب لاح امم ءةينطولا ةمصاعلا ىف ةيزكرملا ةنميهلا
 اهضعب ةحاسم غلبت ميلاقأ ىه نادوسلا ىف تاظفاحم اهيمسن امو ةصاخب .ةردابملاو

 ةيزكرملا ةنميهلا تلقتنا نأ اًريثك ىدجي نل تالاحلا كلت لثم ىفو ءارتلجنإك لود ةحاسم

 .ضيبألا ىلإ موطرخلا نم دلجملا لهأ ىلع

 سأرل لثمم وه ظفاحملاف :ةنيجه ةطلس نيظفاحملا ةطلس تناك رخآ بناج نمو
 مكحب  ظفاحملاو (17106 ۸هر) كلملا بئانب هبشأ اًئيش هنم لعجي امم هنيعي ىتلا ةلودلا

 ريبك» اضيأ وه هنأ هعم ضرتفي امم ىسايسلا ميظنتلل ماعلا نيمألا وه  هبصنم

 وه  كاذو اذه بناجب  ظفاحملاو ؛هرايتخا ىف ىأر بعشلل نوكي نأ نود «نييبعشلا
 ءالولا ناك اذه لكل .اًبختنم وه نوكي نأ نود بختنملا ىذيفنتلا ىبعشلا سلجملل سيئر

 ناكيرمألا هيمسي امبسح وأ عنميو ىطعي ىذلا سيئرلل نيظفاحملا ءالؤهل ريخألاو لوألا
and Fires»دض ضقنلا قح مادختسا ىف قحلا نيظفاحملل اضيأ نوناقلا حنمو . «111:65  

 سلجم ىلإ كلذ ضقنلا رارق عفري نأ ةطيرش بختنملا ىبعشلا سلجملا هردصب رارق ىأ

 ةيرادإلا ةيحانلا نمو .ىبعشلا سلجملا رارق دمت هضفر نإو اًدفان راص هرقأ نإف ءارزولا
 ةيبعشلا سلاجملا تارارق قباطت نامض هنم ديرأ ذإ صنلا كلذ ءارو ةمكحلا ءرملا كردي
 ةموكحلا ىذغت ىتلا ىه ةموكحلا كلت تلظ مادام ةيزكرملا ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا عم

 .ةيلاملا دراوملاب ةيلحملا

 دحاو لجر دي ىف تاطلسلل ديازتملا زكرمتلا ىدأ دقف .دحاولا بزحلا ماظن ؛ماظنلا
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 ةيعبط تادايق مهنم رثكأ ,كلملل نييقيقح اًباون نوظفاحملا حيصي نأ ىلإ (ظفاحملا)

 ىلحملا نييوتسملا ىلع «ىنطولا لمعلا تادايق» لعج ىذلا وه اذه نأ ىف كش الو .ةيبعش

 الإ حلفي ال ةئيبلا هذه لثم ىف .كلملا بئانو كلملا ءلوألا لجرلا ءاضرإل ىرابتت ءىزكرملاو

 دقو .داسفلل ًاليهأت مهرثكأو ءءاطعلا ىلع ةردق سانلا لقأ  اًمود مهو نونهادملا

 تاوقأ ىف ةرجاتملاو ءىضارألا ىف ةبراضملا :هيلع ةردق رثكأ مه ام ىلإ ءالؤه فرصنا

 نع رشبلا نم ةلكاشلا كلت تزجع نأ ورغ الف ءنمثلا ةعوفدم تاطاسولاو «سانلا

 ربكأ لعلو .ءادألا ىف (رئاشعلا ءامعز) ةيعبطلا ةيديلقتلا تادايقلا ىوتسم ىلإ ءاقترالا

 ةيرئاشعلا تادايقلا كلت عم شياعتلل هرارطضا وه «كلذل ةجيتن «ماظنلا هيف عقو جرح

 لظ ىف مكحلا سلاجم ىلإ ةيعاوط اهولهأ اهب ءاج امدنع داسفلاو نايفطلاب «ةنادملا»

 الزع تلزع دق اهلك نكي مل نأ  تادايقلا هذه رثكأ نأب ركذلا ردجيو .ىوياملا ماظنلا

 ىلإ ىسايسلا لزعلا نيناوف بجومب ىلحملا ىبعشلا مكحلا سلاجم ىف ةكراشملا نع الماك

 كلذ صوصن عم ضراعتت تناك ىتلا نيناوقلا رثكأ ءاغلإو مئادلا روتسدلا رارقإ نيح

 سلجم تاباختنا ةكرعم ضاخ ءاغلإلا كلذ بجومب .ةيساسألا قوقحلا لوح روتسدلا

 خيشلا لاحك ةسفانم الب امإ رزؤملا زوفلاب مهب رمألا ىهتناو رئاشعلا ءامعز بلغأ بعشلا

 ىلع خيشلا لاحك ةقحاسلا ةيبلغألاب وأ «موتلا ىلع ميهاربإ خيشلاو بجعلا روصنم دمحم

 .رمن وباب خيشلاو :ةحلط قيدصلا دمحم خيشلاو :ىلاغلا

 نيناوقلا ىفرظنلا ةداعإ

 مث ؛ًاليوط اًنامز نويربوتكألا هب جهلي لظ ىتلا تاراعشلا نم رخآ راعش اًضيأ اذه ..
 ام ةيادب تناكف هقيبطت ىلإ ةديدجلا ةطلسلا نوعدي مهو ويام دهع ىلإ مهعم هوبقحتس

 رهش نم نيثالثلاو ىداحلا ىف هللا ضوع ركباب ديسلا اهرجف ىتلا «عيرشتلا ةروث» ىمسأ

 قاثيمب اًمازتلا» نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإل ةنجل نيوكت هيف نلعأ نايب ىف 197١ سطسغأ

 (هللا ضوع اهالوتي ناك ىتلا) لدعلا ةرازوب نيلماعلا نم اًددع ةنجللا تمض .*ربوتكأ

 .نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإل اهنابإ ةوعدلا ءارو نم ناك امك ربوتكأ ةروث ىف لعاف رود هللا ضوعل ناك (*)
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 نأل تعس ىتلا ىه اهدحو نكت مل ةطلسلا نأ ديب .نييرصملا نيينوناقلا نم ةبخن بناجب
  ًالثم  تبتك دقف .ةفاحصلا ىأر وه اًضيأ اذه ناك ءربوتكأب ثدحلا كلذل اًبسن دجت

 :لوقت 197١( ربوتكأ )١" ماعلا كلذ ىف ربوتكأ ىركذ موي اهتيحاتتفا ىف مايألا ةديرج

 لوأل ذيفنتلا عضوم ١914 ريوتكأ ىف ىنطولا قاثيملا دونب نم دحاو عضوي نالعإلا اذهب»

 ربوتكأ ةموكح ةلاقتسا دعب دالبلا ىلع تبقاعت ىتلا ةيبزحلا تاموكحلا تلظ نأ دعب ةرم

 تحت تمت ىتلا ةضهجملا تالواحملاب هانعم نم هوشتو نيناوقلا رييغت أدبمب رجاتت ىلوألا

 :«نيناوشلا رمت ناك

 ليدعت عوضوم لوح نيينوناقلا نم ةبخن اهسفن ةفيحصلا تتفتسا ةبسانملا كلت ىف

 لدعلا ةرازوب ىنوناقلا راشتسملاو ىسالم ىقوش ىماحملا ةبخنلا كلت تمض دقو «نيناوقلا

 نابإ ةبلطلا ىيدايق نم ادحاو ناك دقو قوزرم دمحم لماك ىماحملاو نمحرلا دبع ىكز

 نم ٠١0 ةداملا ىلع هثيدح ىف نمحرلا دبع ىكز راشتسملا ذاتسألا زكر .ريوتكأ ةكرح

 ««ربوتكأ ىف رييغتلا حاير تدحتو رامعتسالا دهع ىف تنس ىتلا» نادوسلا تابوقع نوناق

 ةيسايس ميق نم هنع تربع ام وه نيناوقلا كلت ىف ام بعصأو حبقأ» نأب فاضأو

 رييفتل جاتحي نومضملا رييغت نأل ..نيناوق اهنأ وه اهيف ام نوهأو ةيداصتقاو هيعامتجاو

 .«ةيروثلا ةطلسلا نم رارق نم رثكأ ىلإ جاتحي الف لكشلا امأ لماش ىسايسو ىعامتجا
 لثمت تناك ربوتكأ ةروث عالدنا دنع نيناوقلا» نأب لوقلل بهذ دقف ىسالم ذاتسألا امأ

 ناك مث نمو ,ىديلقت ماظن ةمدخلو رامعتسالا ضارغأ ةمدخل تعضو ةيرامعتسا ةكرت

 انوناق ناك هب لومعملا ىندملا نوناقلا نأ امك .اهتامس زربأ نم ةيلهألا مكاحملا ماظن

 ةراشإلا ىف هيقيفر نع قوزرم ىماحملا ذشي ملو .«انعمتجم ريغ اعمتجم صخي ايلامسأر

 ةيزيلجنإلا ةفللاب نيناوقلا ةباتك نأ» ىه ةمهم ةيلمع ةيضق فاضأ هنأ الإ ٠١0 ةداملا ىلإ

 باكترا ءازإ ارذع حلصي ال نوناقلاب لهجلا نأب اًملع نينطاوملا مامأ ةمج تابوعص قلخي

 ةدمتعملا نيناوقلل تردص ةعبط رخآ نأ» اضيأ قوزرم ىماحملا ظحالو .«ةفلاخم ةيأ

 ىلع بعصي عيرشت قحالمب ردصت تلظ تلت ىتلا تاليدهتلا لكو ء٤٥۱۹ ماع ىف تردص

 .«اهيلع لوصحلا نييداعلا نينطاوملا نع كيهان نيينوناقلا
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 نم مغرلا ىلعو :كابرإلا ىلإ اهضعب دوقي رظن تاهجو نع تاحورطألا هذه فشكت

 نأ الإ ةرتفلا كلت ثادحأ ليلحتو درس لب ءتاقيلعتلا ىلع قيلعتلا وه سيل انه انرود نأ

 رظنلا فالتخال تدأ ىتلا بابسألا نع ّىبنت اهنأل ةصاخ ةيمهأ بستكت تاقيلعتلا ضعب

 امم رثكأ مهينعت ىتلا اياضقلا كلذ ىف امب ءاياضقلا ضعب لوح مهسفنأ نيينوناقلا دنع

 ؛نيينوناقلا دنع اذه رظنلا لالتخا لعلو .نيناوقلا ليدعت عوضوم لثم مهريغ ىنعت

 ليدعت لوح ةصاخلا اهتيؤر اهل نوكت نأ نع ربوتكأ ذنم ةمكاحلا بازحألا روصقو

 ربوتكأ ذنمف .ربوتكأ ىف هيلع اوئطاوت ام ذيفنت نيبو نيمكاحلا نيب لاح ىذلا وه نيناوقلا

 لئاط ال اسرادت نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإ رمأ سرادتل ةبقاعتم ناجل سمخ تنوكت 64

 نيمأ ديسلا ةنجللا ماع نيمأ ريغ تاساردلا هذه زمأب مهي دحأ دعي مل ىتح هئارو نم

 .«ناديز نيمأ ةنجل» :وه نيناوقلا ليدعت ةنجل مسا حبصأ اذهلو «ناديز

 ةكرت ىه نادوسلا نيناوق لك نأب رئاجلا ميمعتلا ىف  الثم  اهارن كابرإلا رهاظم

 ثدحتن ىتلا نادوسلا نيناوفو ءانميف قفاوتل اهتغايص ةداعإ نم دبالف اذهلو ةيرامعتسا

 مجانملا نوناقو ءىرهنلا لقنلاو ةيديدحلا ككسلا نوناقو ءقربلاو ديربلا نوناق لكشت اهنع
 كلمي الو .تاتابنلا ضارمأ نوناقو ؛دارجلا ةدابإ نوناقو ءةلمعلا كس نوناقو ءرجاحملاو

 وأ تاسسؤملا نم ةدحاو ةيأ نأب معزلا «هتينطو» ىف قرغتسا امهم «ىنطو» ىنوناق ىأ
 وأ جنفلا ةكلمم نم اهانثرو تاسسؤمو طشانم ىه نيناوقلا هذه اهجلاعت ىتلا طشانملا

 مصو ىف اضيأ كابرإلا حملن امك .«انثارت» قفو نيناوقلا اهل غوصن ىتح تاعبسملا ةلود
 وه هنع ثدحتن ىذلا نادوسلا نأكو »ىلامسأر نوناق» هنأب ىندملا نادوسلا نوناق

 «ةيقيرفإلا ايلوفنم» لثم «ةيويسآلا ايلوغنم» تناك ول هنإ لب ؛ةيبعشلا ايلوغنم ةيروهمج
 ىف كرتشملا عاطقلاو صاخلا عاطقلا رود نع ةيسايسلا اهلهأ قيثاوم ثدحتت ةلود

 هخضت مدي اهتايح نايرش ىرجيو ءةيسنجلا ةددعتم تاكرشلل اهباوبأ حتفتو ؛ةيمنتلا

 نوناقب اًهيبش اًئيش اهنيناوق نيمضت اهيلع بجوتل ؛فابويلاو ناتهنام سيشتلا فراصم
 ةيلاملا قاروألا نوناقو «ىلامسأرلا» سالفإلا راهشإ نوناقو «ىلامسأرلا» تاكرشلا
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 ىري اياضقلا هذه لك ىف .رامعتسالا نع اهانثرو نيناوق نم كلذ ىلإ امو «ىلامسأرلا»

 هيلع ىري نأ ضعبلا ديري ام نع ىتاذلا عابطنالا وه :لوألا ءنيرمأ نيب اطيلخت ءرملا

 ىذلاو نئاك وه امك ىنادوسلا عقاولا وه :ىناثلاو .ةنيعم ةيجولويديأ ةيؤر قفو نادوسلا
 .نيناوق مأ تاسايس ءايشألا هذه تناك ءءايشألل طباضلا رايعملا وه نوكي نأ هيف ضرتفي
 رارقلا بحاص دنع ةمساحلا ةيسايسلا ةدارإلاو ةحضاولا ةيسايسلا ةيؤرلا ةبيغ ىفو

 ىلع .دعب نم «دوعقلا مث ةديازملل ىظفللا لاثتمالا ىلإ ءالؤه رارقلا عانصب رمألا ىهتنا

 .ءايشألا ةعيبط دض تارارق قيبطت نوكلمي ال مهنأل مهيديأ

 ١9517١ سطسغأ ىف اهلمع نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإ ةنجل تأدب شاوشلا كلذ لظ ىف

 تنمضتو «ءىرصملا نوناقلا نم اهعيمج تلقن ةينوناق تادلجم ةعيرأ رادضإب هتلمكأو

 .تابوقعلا نوناقو ؛ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ,ةيندملا تاعضارملا نوناق ,ىندملا نوناقنا
 مل اهنإ ذإ ىنادوسلا ءاضقلا ىف ةفينع ةزهل نيناوقلا هذه دوقت نأ ىعيبطلا نم ناكو

 ىدم ىلع نادوسلا مكاحم ىف ةينوناقلا قباوسلا هيلع ترقتسا ام رابتعالا ىف ذخأت

 .ةفلتخملا نادوسلا ميلاقأ ىف فارعألا هيلع ترقتسا ام عارت مل امك ءاماع نيعبسو ةسمخ

 دنع اهديلاقتو مهدالب ثيراوم اوعاري مل هلاجر نأب لوقلا ىنادوسلا ءاضقلل ملظلا نمو
 ؛حيرص ىنوناف صن اهيف درو ىتلا تالاجملا ىف ىتح نيمصاختملا نيب ةموكحلا

 ىضاقللو ءىضارألا نيناوق ىف تاعادبإ بيطلا نامثعو رونلا ميهاربإ دمحم نييضاقللف
 ةاضقلا كئلوأ لايخلا لمعأ ام رثكأ امو .هتاءارجإو ىئانجلا نوناقلا ىف دئاحو تانر ىبأ

 ٠۹۲۹ ماعل ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم ةغساتلا ةداملاب نودجنتسي مهو مهريغو ذاذفألا

 نادجولاو فاصنإلاو ةلادعلا ىضتقم بسح» مكحلا ؛صنلا بايغ ىف ءمهل زيجت ىتلا
 ام نوناقلا كلذ ىف سيل» نأ ىلع صنت ىتلا هسفن نوناقلا نم ۲۲٦ ةداملا وأ ؛ميلسلا

 .«ةلادعلا قيقحتل رماوأ نم هارت ام رادصإ ىف ةيلصألا ةمكحملا ةطلس ىلع رجحي

 ويام دهع ةيادب ىف ديدجلا لدعلا ريزو ناميلس دمحأ ذاتسألا هلعف ام لوأ ناك اذهل
 كلت ةعجارمل ةاماحملاو ءاضقلا ىكلس ىف نيلماعلا نيينوناقلا نم ةنجل فيلأت وه ةيناثلا
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 هعم تتهب ىئارجإ لدج ىف اهسفن ةنجللا كلت تقرغتسا ناجللا لك نأشكو ء(*)نيناوقلا

 .اًرياغم ايلمع اًجهنم كلسيل ديدج ماع بئان ءاج نأ ىلإ نومضملاو لكشلا نيب دودحلا

 ىف عيرشتلا ةروثل ىحورلا بألا قحب هيمسن نأ نكمي ىذلأو ءىفطصم ىكز روتكدلا ءاج

 مضخ ىف هقارغإب دحأل حمسي وأ هسفن قرغي الأ ىلع مزعلا دقاع وهو ءةيناثلا ويام دهع

 وه هل رارق لوأ ناكو .ىطامغارب ىنهم بولسأب ةديدجلا هتيلوئسم ًاليقتسم .ةسايسلا
 تناك ىتلا نيناوقلاب لمعلا رمتسي نأ ىلع» 197١ ماع ىف تردص ىتلا نيناوقلا ءاغلإ

 ماعلا بئانلا ررق هتاذ تفولا ىفو .«عجارت ىتح هتفؤم ةينمز ةرتفل اهرادصإ لبق ةدئاس

 ةرتفلا ىف تردص ىتلا نيناوقلا لكل تبث عضو وه امهلوأ دحاو تقو ىف نيئيش ىف ءدبلا

 وأ اهنم نمزلا هيلع افع ام ةلازإو اهبيوبتو اهفينصت فدهب ۱۹۷١ ماعو ۱۸۹۸ ماع نيب ام

 مل وأ نيناوقلا تعجور ةيرورض ةوطخ كلت نأ رابتعاب روطت نم دجتسا ام عم ضراعت
 قفو جلاعت تناكو الصأ ةدوجوم نكت مل نيناوقب تاعورشم دادعإ وه ىناثلاو .عجارت

 .ةلاكولاو ءدوقعلا نيناوق لثم ىزيلجنإلا نوناقلا ىلع ةزكترملا ةينادوسلا قباوسلا

 .تابثإلاو ءةيريصقتلا ةيلوئسملاو

 جيجضلا لك نم مغرلا ىلع .هنأ وه سفنلا ىف زحي ام رثكأ نإف لوألا رمألا لوحو

 تاموكحلا دادرت نم مغرلا ىلعو :نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإ راعش قالطإ بحص ىذلا

 دي سمت مل ءنوناقلا مكح ةدايس نع «سمش تبرغ وأ حبص قرشأ املك .لوقلا ةبقاعتملا

 ةعوسوم زيه ىناطيربلا ىضاقلا ردصأ امنيح ٠۹١١ ماع ذنم نادوسلا نيناوق بيذشتلا

 هلعج امنيح قوزرم هبانلا ىماحملا نطف رمألا اذهلو ءعستلا اهتادلجمب نادوسلا نيناوق

 ةصق نأشلا اذه ىف ركذأو .رييغتلا دي اهيلإ هجتت نأ بجي ىتلا تايولوألا ةمدقم ىف

 هترشن هل لاقم ىف موطرخلا ةعماجب نوناقلا ةيلكب ذاتسألا نوسموت فيلك ذاتسألا اهدروأ

 رطضا دق ىطاعلا دبع رمع ىماحملا نأ فيك هيف ءاج ٠۹١١ ماع نادوسلا نيناوق ةلجم

 .حلاص هللا ضوع «بيسح ىلع بوذجم «تانر وبأ دمحأ دمحم ةذتاسألا ةاضقلا نم ةنجللا كلت تمض («)

 جاح ميهاربإ .بولع نسح «هدبع نمحرلا دبع «ءىفطل ىلع لالج ءىوضم فسوي دمحم .مامإ ديجملا دبع
 ميحرلادبع ءؤدش زيزعلا دبع .بابرأ ةدايز ةذتاسألا نيماحملا نمو ءةكيبش حالص ءىلوزجلا دمحم «ىسوم
 لمحم نوناقلا ةدتاسأ نمو ءىرصنلا ىنغريم ؛نسحلأ هللا لديع :ءليقع دمحأ ليقع ینو نيسح :ىسوم

 .ىدهملا ديعس .دماح حتافلا دمحم .رهاطلا ميهاربإ
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 ناك ىتلا دقنلا نوناق ليدعت صوصن نع اثحب هئاقدصأل ةصاخلا تابتكملاب داجنتسالل
 ىف نمضت ملو تاليدعتك تردص ىتلا نيناوقلا كلت نأل ؛هيلكوم دحأ نع عافدلل اهجاتحي
 كلت لوادتت تناك ىتلا ةمكحملا ىف الو ماعلا بئانلا ناويد ىف ال رفوتت نكت مل ةعوسوملا
 .ةيضقلا

 ناجللا نيوكت نم ًالدب ديدجلا ماعلا بئانلا رثآ دقف نيناوقلا ىف رظنلا ةداعإ لوح امأ
 ىف نوبقني .مهصصخت ناديم ىف تاقثلا نم دحاول عوضوم لك رمأ لكوي نأ ديدج نم
 عورشمب دعب نم  نوجرخي مث ىأر نم هيلإ تهتنا ام نوفنصيو ةقباسلا تاساردلا

 لكوأ نأ ناكف .عسوم عامتجا ىف راوحلا اهلوح رودي ىتلا لمعلا قرو وه حبصي نوناق
 ناذاتسألا هنواعي تانر وبأ دمحأ دمحم ذاتسألل ةيئانجلا تاءارجإلاو تابوقعلا نوناق

 ,رونلا ميهاربإ دمحم ذاتسألل ىضارألا نيناوقو ءىضرملا رمعو بيسح ىلع بوذجم
 ىكز روتكدلا هيف فكع ىذلا تقولا ىف :ىنابتعلا ىلوتم دمحأ ذاتسألل ةيندملا نيناوقلاو

 ةلاكولاو دوقعلا نيناوقل تاعورشم دادعإ ىلع دماح حتافلا دمحم روتكدلا هليمزو

 ةذتاسألا تمض ةعسوم ةينف ةنجل ىلإ هذه نيناوقلا تاعورشم رمأ ىهتنا دقو .عويبلاو

 ءلحفلا ىدهم ءدمحم ىلع ناضمر «ىضرلا هللا عفد ؛مامإ ديجملا دبع «ديشرلا هللا فلخ

 اذبو .بعشلا سلجمل اهميدقت لبق اهترقأف هط ىلع نمحرلا دبع لصيف سابع بيطلا
 ةرملل نمضتي لالقتسالا ذنم ةينادوسلا نيناوقلل لماكتم تبث لوأ 1474 ماع ىف ردص

 ىف لاحلا هيلع ناك امك ءةيناطيربلا قباوسلا ىلع دمتعت ال ةينادوس نيناوق ىلوألا

 ىتلا ىه نيناوقلا هذه عيمج .دوقعلا نوناقو ءةلاكولا نوناقو «عيبلا نوناق لثم ؛ءىضاملا
 ىريمنلا اهب ءاج ىتلا نيناوقلا عم ليحلا مهتيعأ امدنع اهب نودجنتسي نوناقلا لهآ ذخأ

 ىتلا ىثنخلا ةينوناقلا «لئادبلا» عم مهتيعأ امك «مالسإلل اًبذك اهبسنو 1984 ربمتبس ىف
 .تيزلاو ءاملا اهيف جزمي نأل ضعبلا ىعس

 حالصإلا ىعاودو ريهطتلا ءاولغ نيب ةماعلا ةمدخلا

 لاجر نم هفقلت دعب ربوتكأ بقع ىنادوسلا عراشلا هددر راعش «ىنطو بجاو ريهطتلا»

 وأ ؛ةماعلا ةمدخلا ريوثتب ىدانيل هعوطب كرحتي مل عراشلاف «مهسفنأ ةماعلا ةمدخلا

000 



 تاراعشلا كلت لك قلطنتو .«نييعجرلا»و «نيقوعملا» نم اهفوفص ةيقنت وأ ءاهئادأ ثيدحت
 فادهأ ىألو ءاهؤالو نوكي نملو :ةماعلا ةمدخلا نم داري ىذلا ام لوح ةيرايعم ميق نم

 نإف ةددحم ةيجولويديأ تارظن نم ثعبنت ةيميقلا ريياعملا هذه نم ريثكلا نأ امبو .وبصت

 اًيتاذ امكح نوكي ام اًريثك «قواعملا»و «بكاوملاو»و «ىعجرلا ريغو ىعجرلا» ىلع مكحلا
 اًريهطت ةماعلا ةمدخلا ريهطت ءارو نم ةمكحلا تعاض زبانتلا اذه مضخ ىف .اًيئاقتنا

 ١5114 ربوتكأ ىف ةمدخلا كلتل عقو ام اننودو حالصإلاو ثيدحتلا فدهتسي اًيئادأو اًيرادإ

 .175595 ويام ىف اهيلع عقو املثم

 ةمدخلا نأ :ماظنلا طوقس ليبق ويام خيرأت ضرعتسن نحنو «لوقن انبتك اذه لجأل

 ةموكح دهع لوط ىلع اهئادأ نسح ىف لثملا اهب برضي ناك ىتلا» ةينادوسلا ةيندملا
 دقف .....ربوتكأ ةروث بقع ميسج ىذأ اهب قحل دق دوبع قيرفلا مكحو ىلوألا بازحألا

 ES .ىروث رماغم لكل ةسيرف خيرأتلا كلذ ذنم ةيندملا ةمدخلا تحض

 نم لك ناك امو .ءاقنلاو رهطلا مساب اهيلع اوضقناو ةيروثلا مساب اعيمج اهيلع اوبلاكت

 دي مهل تدتما نم لك ناك امو .ديدجتلاو ريوطتلل ادات ارماغملا هذه ماهس مهتشار

 ةدحاو هذه ءاوملظ امب ةيواخ ةيندملا ةمدخلا اذإف حبصلا حبصأو .هرثأ ىف اًمهتم شطبلا

 .(*),ءاولغلا كلتل دادتما الإ ويام ةروث دهع ىف ثدح ىذلا امو ءربوتكأ ءاولغ تارمث نم

 كلذب اًهيبش ةماعلا ةمدخلا ةيضق نم (ةيناثلا هتلحرم ىف) ويام ماظن فقوم نكي مل
 نكي مل نأ ءراسحنا وه لوألا ببسلا :نيببسل كلذ ناكو ةقباسلا ةرتفلا ىف هجهتنا ىذلا
 ببسلا امأ .ةماعلا ةمدخلا لاجر ءادأ ىلع مكحلل ةادأك ةيسايسلا ةيرايعملا ميقلا ءءافتخا

 وه ءريهطتلا سيلو ءاذه نأ رابتعاب ةماعلا ةمدخلا ةلكيه ةداعإ وحن هجوتلا وهف ىناثلا

 كانه ناكو ١5714. ربوتكأ ذنم نلعملا فدهلا ؛ةماعلا ةمدخلا ريوثتل ىملعلا بولسألا

 مهتأ نم وأ نييعويشلا نيفظوملا لزع لثم .مكحلا اذهل تاءانثتسالا ضعب  عبطلاب
 اولزع ءالؤه ء١۱۹۷ ويلوي ثادحأ ىف ةماعلا ةمدخلا لاجر نم نييعويشلا ةرصانمب

 .50 ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (»)
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 نوحشملا وجلا ةكئفلا اذه هاجت ءاولغلا ىلإ داق اممو .ةيفيظو ال ةيسايس تارابتعال اعيمج

 هب قحل نم لك بناج نم ءاهلبقو لب «ثادحألا كلت بقع ىعويشلا بزحلا دض ءادعلاب

 ةفلتخملا ةيموكحلا حلاصملا ىف مهيعياشم وأ نييعويشلا ىلإ بسن موهوم وأ ىقيقح ملظ
 نيذلا ةماعلا ةمدخلا ىدايق ضعب ىلع اًضيأ اذه قدصيو .ةعماجلا لثم تاسسؤملاو

 ضعبي مازتلالا اوفكنتسا وأ ةزهجألا ضعب ىف ىرذجلا رييغتلا عم بواجتلا نع اوزجع

 .ىلحملا مكحلا ةزهجأ ىلع أرط ىذلا رييغتلا لثم هتاعبت

 وأ ىسايسلا ال ىفيظولا هجوتلا اذه لثم ىلع ىناثلا ويام ماظن دعسأ ىذلا نإ

 تناك ذإ ةرتفلا كلت ىف نيمكاحلا ةعيبط وه ةماعلا ةمدخلا ةيضق ةجلاعمل ىجولويديألا

 ايلعلا ىقارملا نم امإ مكحلا ىلإ اوءاج نيذلا «طارقونكتلا» نم اهيف ءارزولا ةيبلغأ

 ردصم  «ةيطارقونكتلا» هذه نأ ىلع .تاعماجلا وأ ةيلودلا تامظنملا وأ ةماعلا ةمدخلل

 .مهل ةسايسلا لهأ رييعت ةاعدمو مهفعض ثعبم اضيأ ىه تناك - ءارزولا ءالؤه ةوق

 ىتلا ةيذيفنتلا تابجاولا ىلع لابقإلا ىلع ءارزولا ءالؤه ةردق ىف ناك ةوقلا ردصم
 .ةيموكحلا ةرادإلا جهانمب رصبلاو :ةينفلا ليصافتلاب ماملإلا نم ةيلاع ةجردب مهب تطينأ

 ىف تازاجنإلا نم ريثكلا قيقحت نم «طارقونكتلا» ءارزولا نكمت رادتقالا اذه لضفبو

 دق «ىنفلا» لمعلا ىف قارغتسالا نأ الإ .«لعف لهأ» قحب اوناكف ,ةددحملا مهلمع عقاوم

 لظ امك ءهلخاد ىف نولمعي اوناك ىذلا ىسايسلا راطإلاب ىعولا نع مهرثكأ ةريصب ىشعأ

 .هيف ىأر بحاصب سيلو هيلإ بستني ال هنأكو ىسايسلا طيحملا عم لماعتي مهنم ضعب

 ىذلا مكحلا نأب «طارقونكتلا» كئلوأ بستحا ةطلسلل طولغملا مهفلا اذهل ادادتما

 ال كلملا هل «ريبكلا مكاحلل» قح وه  تايوتسملا ىلعأ ىلعو  هتارارق عنص ىف نوكراشي

 ل ليدبلا نأب ىنعي ال «طارقونكتلا» ماكحلل دقنلا اذه نأ ديب .هيف هل كيرش

 ؛ىربنملا اهبناج الإ ةسايسلا نع فرعي ال نيذلا ىسايسلا وه سيئدسملا ريغ «ىطارقونكتلا»

 اوماقأ نإو ىتح «لعف لهأ» مه الو «رظن لهأ» مه الف ءىش ىف اوسيل سانأ ءالؤهف

 سحلا كلمي ىذلا رارقلا عناص وه امود  لثمألا ليدبلا .تاملكلا نم ةديشم احورص

 هيف كلمي ىذلا هتاذ تقولا ىف ءاهيلإ وعدي ىتلا تاسايسلاب ىركفلا مازتلالاو ىسايسلا
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 (Managerial Politics). ةيسايسلا ةرادإلا نفب ماملإلاو ىفيظولا ءادألا هيجوت ىلع ةردقلا

 مهتيلاعف ىلع تدهش ىلوألا ةيناملربلا ةرتفلا ىف بارضإ كانه ناك ءالؤه لعفلا لهأل
 مكاحلا بزحلا مزلت ةيطارقميدلا نأب ةجحلا وعوطقم انجاحي ال ىتح رثكلا مهتازاجنإ
 .نيرداقلا فاصنأ سانلا سوعر ىلع لعجي نأب

 ًادبن» هلوقب ۱۹۷۱ ربوتكأ ١١ ىف مهب هل عامتجا لوأ ىف ءالؤه هءارزو ىريمنلا بطاخ

 ىتلا ةزهجألل ,فادهألاو تاصاصتخالا ديدحتبو .لكايهلاو رطألا مسرب ..ديدجلا اندهع

 امم دودح الو طباوض الب لمعت ةلودلا ةزهجأ بلغأ تلظ دقف ةلودلا اهلالخ نم لمعت

 رثكأ نم ىهل ةيندملا ةمدخلا ةزهجأ نأ كردت ةروثلا نأ ...طبختلا نم ريثكلا ىلإ ىدأ

 ةداعإ نم صانم الف (لعفت نأ دب الو) ةروثلا بكاوت نأ اهل ناك نإو اديقعت تانيوكتلا

 ةرازو ءاشنإ تررق اذه لجأ نمو .ططخملا دهجلل اًميعدتو ةيوفعلل ءاهنإ اهتغايص

 ,هتاسايس ديحوتو ؛ىرادإلا زاهجلا ميظنت ىلإ فدهت نيلماعلا نوئشو ىرادإلا حالصإلل
 ءايلعلا هتايوتسم ىلع ةرداقلا تادايقلا قلخو هيف نيلماعلل صرفلا ؤفاكت نيمأتو

 تارازولا نيوكت نع نالعإلا باطخلا اذه قبس دق ناكو «ةيجاتنإلا هتءافك ةفعاضمو

 نيناوقب ةرم لوأل اهتاصاصتخا ليصفت عم ةرازو ةرشع عبرأب اهددع ديدحتو ةفلتخملا
 .ةيرادإ رماوأ ال ءةلودلا ميظنتل ةلماكتم ةيعيرشت

 لكايهلا ىف رظنلا ةداعإ ىوتسم ىلع ءءارزولا ءالؤه دهج هيلإ فرصنا ام لوأ
 نييدايقلا بلغأ ةداعإو ةقباسلا ريهطتلا تارارق ةعجارم وه ناك «مهتارازو ىف ةيفيظولا
 ىلإ امإ دعاقتلا.ىلإ اوليحأ وأ اولصف نيذلا ةيركسعلاو ةيندملا ةماعلا ةمدخلا تالاجر نم

 نأ الإ .(*!ةسايسلا لقح ىلإ وأ ةمدخلا كلت ىف ىرخأ عقاوم ىلإ وأ ةقباسلا مهعقاوم
 ميهافمب حالصإلا كلذ ىف ماظنلا ىدهتسا دقو «ةرادإلا حالصإ وه ناك مهألا مهبجاو

 نم ىفطصم ىكز روتکدلاو هللا عفد ريذنلا روسيفوربلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذن نيرخآلا ءالؤه نم (*)
 ةنجلل اسيئر حبصأ ىذلا) ىرضحلا نامثع .دمحأ دمحم لامج ءةفيلخلا متخلا رس ءارفسلاو ةعماجلا
 ةنجلل اسيئر حبصأ ىذلا) ىضرملا بيطلا نييركسعلا نمو ديبع لضف (بعشلا سلجمب ةيجراخلا تاقالعلا
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 رييغتلا تاودأ نم ةادأك ةيندملا ةمدخلل ىروحملا رودلا وه لوألا موهفملا .ةددحم ةيفيظو

 ةطغاض ةكرح نم ةيوئفلا ةكرحلا رود ريوحت وه ىناثلا موهفملاو ,ثيدحتلاو ىعامتجالا

 :ةينهملا تاقاطلا بصخي لعافم ىلإ اهئاضعأ حلاصم ةيامح وه ريخألاو لوألا اهاعسم

 نعو .ءاعألا ءالؤه ىدل ةيعامتجالا ةيلوئسملا نم قمعيو ءةينفلا تاردقلاب ىقتريو

 ويلوي نم نيرشعلاو ىناثلل ىلوألا ىركذلا ةبسانمب هباطخ ىف ىريمنلا ربع نيموهفملا
 ةصالخ اهفوفص ىف مضت نادوسلا ىف ةماعلا ةمدخلا نإ» :لاق امدنع (197/7/7/77)

 نادوسلا حتف نأ ذنم ثيدحتلاو ريضحتلا ةكرحو ميلعتلا هرفو ىذلا ىنادوسلا غوبنلا

 اذهلو رييغتلا ةضهنو ةيروثلا ةكرحلا ىف رثؤملا لماعلا اًضيأ لثمت ىهو .ملاعلا ىلع هذفاون

 نإ» :لوقي ىضمو .«بلقلا زكرم رييفتلا ةيجيتارتسا نم لتحي ةيندملا ةمدخلا ريوثت نإف

 ضعبلا اهب ىداني لظ ىتلا مدهلاو ميطحتلا تاهاجتا نع دعتبي ...ريوثتلا ىف انبولسأ
 ىلعو .ةءافكلا ىدقاف نيلطبتمل عمجت ىلإ اهليوحتو ةسسؤمك ةماعلا ةمدخلا بيرختل

 ةيوئف ةكرح مايقب اقيثو اطابترا طبتري ةماعلا ةمدخلا حالصإ نإف ىسايسلا ديعصلا
 ةيقرتب نيلماعلا لاح نيسحت اهيف طبتري ةكرح ...نيلماعلا فوفص نيب ةيحصو ةطشان

 ةئبعت ىف اًيباجيإ اًرود ةيوئفلا تادايقلا اهيف بعلتو اهتايقالخأ ىلع ظافحلاو ةنهملا

 .«رييغتلاو ةيمنتلا ةطخ لامكتسال اههيجوتو دوهجلا

 ىسايسلا مازتلالا نع ثيدحلا ىف ةالاغملا نأب نويزاهتنالا نوديازملا بسحي اليكلو

 ىف ىريمتلا بهذ عيفرتلل رورملا زاوج امه .ىروث ريغ وأ ناك اًيروث «ناطلسلل ىفلزلاو

 لوقلل 1977/1١/١١ ىف ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالل ةيزكرملا ةنجللا مامأ رخآ باطخ

 نأ بجي نويذيفنت مكنيب نم» :  نيذيفنتلا نم ةنجللا كلت ءاضعأ ىلإ ثيدحلا اهجوم -

 لالغتسال ىدنع ناكم الف .لمعلل ةيرادإلا طباوضلا ءافلإب ديدجلا مهعقوم مهيرغي ال

 ميظنتلا سلاجم ىف مهتيوضع ىف ضعبلا ىري دقو .ىذيفنتلا ءادألا ىف ىسايسلا زكرملا

 سيئر ىلإ مهئارزو ىطختو مهئارزو ىلإ نييذيفنتلا مهئاسؤر ىطخت مهل رربي ازاوج ايلعلا
 .«هنم رذحأو هضفرأ كلسم اذهو ةلودلا سيئكرو ءارزولا
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 ةمدخلا ةلكيه ةداعإل ربوتكأ ةروث ذنم ىلوألا نكت مل نإ ةيناثلا ةلواحملا ىه كلت تناك

 ذنم ىعامتجا لوحت نم نادوسلا ىلع أرط ام عم ةمدخلا كلت بواجتت ىتح ةماعلا

 ةماعلا ةمدخلا ريوثت لوح ربوتكأ تاراعشب ءافترالا ةلواحملا تفدهتسا امك :لالقتسالا

 ةيتاذ بئاغر نع اًريبعت ريمدتلا اذه ناك نإ ةصاخب ءريمدتلل اًفيدر ريوثتلا حبصي ال ىتح
 ماق ىتلا كلت ىه اهيلإ ّيمون ىتلا ىلوألا ةلواحملا .مهبم ىروث ءادن عم اًيوفع اًبواجت وأ
 ةا ةف نمر دخل انهت وه نقع افذتع ردصتلا همكح نانإ ىدهلا قفانصلا سلا اهن

 داو ةزهحلا ترک ىلإ هئارو نم اًفداه رارك دمحأ رارك ذاتسألا ةسائرب ةماعلا

 اهضخن انآ الإ كاذموي لامتكالا اهل ضيقُي مل ةلواحملا كلت نأ عمو .ةماعلا ةمدخلا

 لوح اهلك رودت تناك لالقتسالا ذنم ةماعلا ةمدخلا ميظنتل دوهجلا لك نأل ؛ةراشإلاب

 ١101/ ماع ىف ةدحتملا ممألا ةثعب ةسارد لثم ةيندملا ةمدخلا ىف نيلماعلا ةمدخ طورش

 .(*)ىلوألا ةيطارقميدلا ةموكحلا نابإ نيلكنارفو رنلم ىتنجل تاساردو ۷

 زكترا دق اهحالصإ حصألا ىلع وأ ةيندملا ةمدخلا ريوثت ىف دهجلا كلذ نإف ىرن امكو
 مهأ نم دحاوك ةماعلا ةمدخلل ىروحملا رودلاب فارتعالا ًالوأ ءىه ةددحم سسأ ىلع

 نإ وأ نيملعتملا ىثلث نم رثكأ ةلودلا هيف فظوت عمتجم ىف ىعامتجالا رييغتلا تاودأ
 نل اهدحو ةءافكلا نأب لوقلا ةحص غمف ءةينهملا ةءافكلا اًيناثو .سرادملا ىجيرخ تثش

 ركني ةءافكلا وذ ناك نإ ىعامتجالا رييغتلل ىعسي ىسايس ماظن ىف ةمدخلل اهبحاص لهؤت
 ال ىسايسلا مازتلالا نأ الإ ؛رييفتلا ةدارإ ليذختل ىعسلا نع كيهان رييفتلا اذه ةرورض

 نأ وهف ثلاثلا ساسألا امأ .مازتلالا ىف فرطتلا ةجرد تناك امهم ةءافكلا نع ىنغي

 نم اهلهأ هنهتمي ام ةيقرت ىلع اهريغ نم ةردق رثكأ - اًمود  لظت ةيوئفلا تاميظنتلا
 ضرتفي اذكه وأ :نهملا كلت تايقالخأ ىلع ظافحلا ىلع نيرخآلا نم ةريغ رثكأو ؛نهم

 .نوكت نأ

 ىتلاو تانر وبأ دمحأ دمحم ذاتسألا ةنجل رود ةماعلا ةمدخلل ةقباسلا تاعجارملا ىف هاجتالا اذه نع جرخي (»)
 عادتبا وه اهمامتها عوضوم ناكو ريخ ىلع روتكدلاو هط ىلع ميلحلا دبع ذاتسألا اهتيوضع ىف تمض
 .ةيلحملا تاطلسلاو ةيزكرملا ةموكحلا نيب تاقالعلا قيسنتل ىلثملا قرطلا
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 ىف ؟فادهألا هذه قيقحتل ةديلولا ةرازولا هتعنص ىذلا امو ءماظنلا هعنص ىذلا ام

 ىعرش تايث اهل نوكي ىتح ايروتسد ئدابملا هذه ريطأت ىلع ماظنلا صرح ءدبلا

 ؛ةماعلا ةمدخلا لوح ةيساسأ داوم عيرأ هرارقإ دنع روتسدلا نّمْض اذهلو «ىسسؤم

 بعشلا حلاصم ةمدخل ةماعلا ةمدخلا ةزهجأ فيظوت» ىلع تصن داوملا هذه نم ىلوألا

 ةيباجيإو ةءافكب اهتابجاو ىدؤت نأ اهيلعو ىعامتجالا رييغتلاو ةيمنتلا ىف هفادهأ قيقحتو

 ةماعلا ةمدخلا تابجاو نوناقلا ميظنت نع تثدحت اهنم ةيناثلاو «ىوه وأ ةيشخ نود

 نم ملظتلاو ىوكشلا قح امهيلت ىتلا ةداملا تلواتت نيح ىف .نيلماعلا ةمدخ طورشو

 .(*)ةيندملا ةمدخلا ةئيه نيوكت ةريخألا ةداملا تلوانت امك ءةيرادإلا ةزهجألا تارارق

 قلعتن ىتلا نيناوقلا عيمج ىف رظنلا ةداعإ ىلع لمعلا ىروتسدلا ريطأتلا كلذ بحصو

 ةماعلا ةمدخلا نوناق ردص نإ ناكف «بيردتو بتاورو فئاظوو لكايه ؛ةماعلا ةمدخلاب

 نوناقو ء١۱۹۷ ةنسل ةرادإلا دهعم نوناقو ء١۱۹۷ ةنسل تاشاعملا نوناقو ء۱۹۷۲ ةنسل

 ام ىلإ 1514 ةنسل ةلماعلا ىوقلا نوناقو ء١۹۷٠ ةنسل ىنهملا بيردتلاو ةيعانصلا ةذملتلا
 ةنجل :روتسدلا امهيلإ راشأ ىتلا ناتنجللا تئشنأ امك .تلت ىتلا نيناوقلا نم كلذ ريغ

 ىتلا ةماعلا ةمدخلا تافانئتسا ةنجلو ةماعلا ةمدخلا ريزو ديسلا ةسائرب ةماعلا ةمدخلل

 ءاقتنا ناجللا كلت رايتخا ىف ىعورو تانر وبأ دمحأ دمحم قباسلا ءاضقلا سيئر اهسأرت

 .(**)ةماعلا ةمدخلا لاجر سوفن ىف ةقثلا نوثعبي نيذلا ةقاذحلاو ةربخلا ىوذ

 لمعلل ىواستملا رجألا نوناف وه ةرازولا كلت هرادصإ ىلع تفرشا نوناق مهأ نأ الإ

 رينات ظفف نبل ىضايقحا ههتتا ةنواوز ةزوك رمكأ لكس ناقل هد: قاتلا

 نع ثيدحلاف .ةوطخلا كلت ىلع مادقإلا عطتست مل ىرخأ ةريثك لود ريياعمبو لب نادوسلا

 تاحورطألاو بطخلا ىف شاوحو شوتر نم هبحص ام لكب نادوسلا ىف ةأرملا ريرحت

 ٠۹۷۳. ةنسل مئادلا نادوسلا روتسد نم ىلاوتلا ىلع 7١0 704 ,701 ۰۲۰۲ داوملا (»)
 ىذلاو تركأ ىواكم ديسلا مه نيدعاقتملا ةماعلا ةمدخلا لاجر ةريخ نم اًرفن فانثتسالا ةنجل تمض (»#)

 ةمدخلا ةنجل امأ .ديمحلا دبع دمحأ دومحم ديسلاو نيسح دمحأ نيمأ ديسلاو دعب اميف اهل اسيئر حبصأ

 ىنغريم «ىلع جاحلا رصن ءىسوم باهولا دبع :ءقيفوت دمحم ةداسلا اهتيوضع ىف تمظتنا دقف ةماعلا
 .مالس ديسلا دمحمو بلاط ةمطاف ء«هربمط سميج ءوبماج اناباس ءىواصلا ريمأ :جاحلا نيمألا
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 ةأرملا ريرحت نأل ىقيبطتلا ىلمعلا ديعصلا ىلع ةجيتن ةيأ ىلإ ضفي مل ةيبزحلا ةيسايسلا
 ىلعقلا اهكارشإ ربعو ءىداصتقالا ديعصلا ىلع ةاواسملا ربع الإ ناققحتي ال اهرابتعا درو
 زايحنالا كلذ ناك نإف اذهل .ىسايس ىدصق زايحنا بجومب رارقلا رادصإ سلاجم ىف
 ةيموقلاو ةيلحملا مكحلا سلاجم لك ىف ةأرملل دعاقم صيصخت ىف ىلجت دق ىسايسلا
 .ىواستملا لمعلل ىواستملا رجألا نوناق وه ناك ءاسنلل ىداصتقالا ريرحتلا ةيادب نإف

 ال هتاذ ىرادإلا حالصإلا نإ لب «ميقتست ال ةيرادإلا تاءارجإلاو تارارقلا هذه لك

 ةعجارملا ىف ىرادإلا حالصإلا ةرازو تذخأ اذهل ؛ةلامعلل ةلماكتم ةيجيتارتسا نود «لمتكي

 ىنبنتو «ميدختلا تاسايس موقت ىتح صاخلاو ماعلا نيعاطقلا ىف ةماعلا ىوقلل ةلماكلا

 قرغتسا .ةلامعلل لماش حسمو لمعلل ةلماكتم ةيجيتارتسا ساسأ ىلع روجألا تاسايس

 بناج قفنأ ۱۹۷۳ ماع ىف اهتيادب ذنم ماوعأ ةثالثلا ىلع ديزت ةرتف ةساردلا هذه دادعإ

 لمعلا تايوتسم لك ىلع ةينادوسلا ةلامعلا لوح تايئاصحإلا عمج ىف اهنم ريبك
 قوس ةسارد بناجب «ماعلاو صاخلا عاطقلا ءىبونجلاو ىلامشلا ءىزكرملاو ىميلقإلا

 .تاعئابلا ةوسنلاو (ىلابطلا) ةكرحتملا تيناوحلا باحصأ لثم ىمسرلا ريغ ةلامعلا

 ,تامدخلل ٌيفاكتملا عيزوتلا لثم ةيعونلا اياضقلا ضعب ليلحت اضيأ ةساردلا تلمشو

 .ليهأتلا ةداعإ ىف ىجراخلاو ىلخادلا بيردتلا رودو ءليهأتلاب روجألا طابتراو

 فارشإ تحت اهنييعت مث ةيلود ةنجل اهليلحتو تامولعملا هذه لك ةسارد ىلع ترفوت
 ذاتسألا) قومرم ىنادوس اهتسائر ىلوتي نأ وه اناعسم ناك ؛ةيلودلا لمعلا ةمظنم نوعبو

 رتسملا) ةنجللا ةسائرل ىناطيرب ريبخ حيشرت ىلإ داق هراذتعا نأ الإ .(*|ىنغريم ةزمح

 ,نيينادوسلا نم ءةنجللا تمضو .(ةنازخلا ةرازو ىف نيفظوملا نوئش ليكو وش زميج
 ريغ نمو ؛ىفطل ىلع لالج ذاتسألاو ىلجوخ دمحم ديسلاو نسح وتانود.ديسلا

 .ناك دقف ةماعلا ةمدخلا ريزو هللا دبع نمحرلا دبع خألا ةقحالم مغرو هيلع ىفاحلا مغر ةزمح رذتعا (#*)

 ممألاب قحتليل دوبع دهع ةيادب ىف ةيلاملا ةرازول ليكوك هعقوم كرت ىلع لبق نم  هلمح ىذلا ببسلا
 .ةدحتتملا
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 ىف ىرادإلا حالصالل اًريزو دعب اميف  حبصأ ىذلا) فيرش داؤف روتكدلا نيينادوسلا

 ءةيدنهلا ةيلاملا ةرازو ليكو رامات ىار رتسملاو (ىزاجح زيزعلا دبع روتكدلا دهع ىلع رصم

 :ىناملألا ةيلخادلا ةزازو.ليكو تمش رنز ركسلاو

 لمع لوأ «ىه ىرادإلا حالصإلاو ةماعلا ةمدخلا ةرازو تاردابم نأ معزن اذه لكل

 تاريغتملا عم بواجتي اًيفيظو اًبيترت ىرادإلا زاهجلا بيترت ةداعإل لالقتسالا ذنم لماكتم

 رابتعالا نيعب ذخأيو ءءاسنلا لثم ةشمهملا ةيعامتجالا ىوقلا حماطمل بيجتسيو ؛ةيسايسلا

 مل ريبكلا زاجنإلا اذه نأ الأ .ىرخألا ملاعلا دالب ىف روطت نم ةرادإلا طامنأ ىلع أرط ام

 ىف «بيرختلاو سمطلا مث ء«ةيطارقربلا ةريفلا ببسب قيوعتلا نم  ةيادبلا ىف جني

 أدبمل يطاخلا بزحلا كلذ مهفو دحاولا بزحلا ماظن ؛ماظنلا ةعيبط نم ببسب .ةياهنلا

 نيذلل اهسفن ةرازولا مايق قري مل ةيادبلا ىفف .ىذيفتتلا ءادألا ىلع ةيسايسلا ةباقرلا

 اًماظن اوثرو نيذلا «ةنازخلا» لاجر مهو الأ ةماعلا ةمدخلا نوئش ىلع نونميهي اوناك

 ىلع ةنازخلا ةرازو رطيست ثيح ةيناطيربلا ةيرجتلا نم هرافذحب لقن ةماعلا ةمدخلل

 ةباقرلا ماكحإ وه ةسردملا كلت لهأ دنع لوألا سجاهلا نأ دكؤي امم نيفظوملا نوئش

 ةنميه ةاعد هلفغأ مهم ءىشب زيمتي ىناطيربلا ماظنلا نأ الإ .قافنإلا ىلع ةيلاملا

 اهسفن «ةنازخلا» عضي ىناطيربلا ماظنلاف ءنادوسلا ىف نيفظوملا نوئش ىلع «ةنازخلا»

 امم ةيلاملل لوألا دروللاك هبصنم مكحب ءارزولا سيئر بناج نم رشابم فارشإ تحت
 ماظنلا كلذ ناك اذه عم .نيفظوملا نوئش ةرادإو ءارزولا سيئر نيب ةرشابم ةلص قلخي

 ةنجل فيلأت ىلإ ىدأ ايناطيرب ىف ىسايسلا رارقلا عانصو ةرادإلا ءاربخ دنع دقن لحم

 ةرازو اشنا اهتايصوت فأ نم ناكر :نوعلوف دروللا ةر تحت اها مشتل جارا
E La aeم ا و ساوكر ةموختا كلت  

 رداوكلاب مامتهالاب نوتلوف ىصوأ امك .تاعماجلا ةذتاسأو لامعألا لاجرو نييعانصلا

 نوتلوف ىمسأ دقو ةيمدقألل رابتعا نود اهديعصتو ةماعلا ةمدخلا ىف ةزيمتملا ةزربملا

 رفعج روتكدلا هامسأ ام وه ديعصتلا نم طمنلا اذه ؛ «8عأ 1116155» نيرايطلاب ةّئفلا هذه

 نم رخسي امو ؛ضعبلا دنع ةيرخس لحم حبصأ امم دومعلاب زفقلاب هترازو ىف تيخب
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 سيئر ةناعتسا ةرورض عم هنأ نوتلوف ىأر نم ناكو .نودعقملا نورصاقلا الإ ميهبانلا زييمت

 الإ ,ةنازخلا تالاجر نم قافنإلا طبض ىلع نيرداقلاب ,ةماعلا ةمدخلل هترادإ ىف ةرازولا

 ةلامعلا ططخ راطإ ىف هناكمو لمعلا ةيهام نوفرعي نم ةروشم ىلإ ةجاح ىف اضيأ هنأ

 .(*)ةيموقلا

 ضعبل ايش ىنعي نكي مل ايناطيرب ىف ةماعلا ةمدخلل ىخيرأتلا روطتلا اذه لك

 قحل امم مغرلا ىلع ثوروملا مهدبعتسي لظ نيذلا نادوسلا ىف ةماعلا ةمدخلا ةنقاهد

 هذه لثم نم دحلا ىلع اًريثك ناعأ دقف لك عمو .هداليم عقوم ىف ليدبت نم ثوروملا اذهب
 كاذموي ةمئاق تناك ىتلا ةميمحلا ةقالعلا ةيناثلا ويام دهع ىف ةيطارقربلا تاسكاشملا

 وه نكي مل اذه نأ الإ .روصنم معتم ميهاربإ ءةيلاملا ريزوو ىرادإلا حالصإلا ريزو نيب
 حالصإلا ىعاسم قاعأ ىذلا ةيسايسلا روذجلا ىذ بيرختلاو سمطلل ةبسنلاب لاحلا
 بتاورلاو ةيرادإلا لكايهلا ىف رظنلا ةداعإ دنع فقت ال حالصإلا ةيضقو ةصاخب :ىرادإلا

 ةيسايس اياضق  اهرهوج ىف  ىه ىرخأ ةديدع اياضق ىلإ اهادعتت لب ةمدخلا طورشو

 ةطلسلاو ىسايسلا زاهجلاب نيفظوملا ةقالع كلذ لاثم .ةسايسلاب ةقيصل ةيعامتجا وأ

 ةياعرو ءىسايسلا ىباقنلا لمعلاو ىنهملا ىباقنلا لمعلا نيب دودحلاو ؛ةمكاحلا ةيسايسلا
 لسلستلاو ءةيداملا لمعلا فورظ لثم ةبسانملا ةينهملا ةئيبلا قلخو ,ةنهملا تايقالخأ

 .سوءرملاو سيئرلا نيب ةفالعلا ىف طابضنا نم هيضتقي امو ىفيظولا

 ةماعلا ةمدخلا ةرازو تازاجنإ ربكأب قحل ىذلا كلذ وه بيرختو سمط ربكأ

 :ننم ىلوألا ةرملل نادوسلا ىف ةلامعلل ةلماكتم ةطيرخ عضو ؛ىرادإلا حالصإلاو

 هذه طابترا لواتتتو «ءىمسرلا ريغو ىمسرلاو «ماعلاو صاخلا نيعاطقلا لمشت لالقتسالا

 لمعلا ةمظنم ريرقت ىوح ىذلا باتكلا ناونع هنع حصفي امم ةلادعلاو ةيمنتلاب ةلامعلا

 نايسنلا اياوز ىلإ ةيجيتارتسالا ةطخلا كلت تهتنا .(فاصنإلا ؛ةيمنتلا «ميدختلا) ةيلودلا

 تلظو ء۹۷۶٠ ماع ىف ايناطيرب ىف ةماعلا ةمدخلل ةرازو لوأ نوسايو دلوراه أشنا ةيصوتلا هذه ءوض ىلع (*)
 دروللا) اهرازو زيمأ نم دحاول ةرازولا رمأ اهئاليإو مكحلل رشتات ةديسلا ءىجم ىتح ةمئاق ةرازولا كلت
 ةءافكلا ةيقرتل ةدحو رشتات تأشنا امك .اهناويد ىف لمعي ةلودلل ريزول اهرمأ ىلوتو اهيفلت نأ لبق (زموس
 سيئر زبأ نبور ريسلا وه لامعألا لاجر نم دحاو اهترادإ ىلوت غگ؟؟ااعمعر ال21[ ةيندملا ةمدخلا ىف

 .ةيلايربمإلا ةيواميكلا تاعانصلا

409 



 ىكارتشالا داحتالا ءرمألا اهينعب ىتلا ايلعلا ةيسايسلا ةطلسلا دصق نع اهتلفغأ امدنع

 ميلعتلا طابترا لثم ةرجفتم اياضق ةدعل ةساردلا ةراثإ وه لافغإلا ببس ناكو .ىنادوسلا

 داصتقاو ةلامعلاو ءرطقلا ربع تامدخلل ئفاكتملا عيزوتلاو ءروجألا تاسايسب بيردتلاو

 نإو .ىسايسلا رارقلا ةعناص ايلعلا ةطلسلا الإ اهمسح كلمت ال اياضق هذه لكو «بونجلا

 نكمتي اميكل الإ اذه سيلف عمتجملا ىلع ةنميه هسفنل ضرتفا دق ىسايسلا ميظنتلا ناك
 .بعصلا رارقلا كلذ ىف امب رارقلا ذاختاب هتاسسؤمو عمتجملا ةغايص ةداعإ نم

 ىلإ :ىسايسلا ميظنتلاب لاحلا ىهتنا نأ دعب نم اًيعيبط اًرمأ ناك لافعإلا نأ ديب
 .ةددحم ةيعاطق ةحلصم قيقحت ىلإ اهنم دحاو لك ىعسي ةرفانتم رواحم مضي عمجت

 نم ةدعاق هل عنطصي نأ ىف اهنم دحاو لك دهتجي ةريغص تاماعز نيب فلاحت ىلإو

 لاحلا ىهتنا امك .ءاشرلاو ءاضرتسالاب اهيئاميو ءاهرمأ ىلوتي ىتلا «ةيروثلا ةليصفلا»

 .لوح نيلماعلا ريونت ىلع نيعت ةيسايس ايالخك ءدبلا ىف تئشنأ ىتلا لمعلا عورفب
 عارصلا رداوب تناك .ةيذيفنتلا ةطلسلل ةيزاوم تاطلس ىلإ ماظنلا تاسايس ءءارو مهتئبعتو

 هيبنتلا نع اوناوتي مل نيذلا نييذيفنتلا نييسايسلا نيدايقلا نم ريثكلل نايعلل ةحضاو

 نيمألا بئانل ةيلاملا ريزو بتك .ةيلاملا ريزو روصنم معنم ميهاربإ ديسلا كئلوأ نمو ءاهيلإ
 موهفم نإ» :لوقي (ميهاربإ دمحم مساقلا وبأ) ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالل ماعلا

 ةئفلا نوئش ةياعرب ةنامأ لك مزلت «ةيقبط وأ ةيعاطق ةرظن سيل  انداقتعا ىف  فلاحتلا

 بولسأ» نأ امك .ةياعرلا كلتل ةماعلا تاساكعنالا نع رظنلا ضغب اهيلإ تلكوأ ىتلا

 سيل (ةيذيفنتلا ةطلسلل ىكارتشالا داحتالا بناج نم) ةعجارملا وأ ةباقرلا وأ فارشإلا

 ىف ةهجلا كلت ةحلصم قلطنم نم ةقبط وأ ةمظنم وأ ةئف هريثت امل ىنبتلا بولسأ وه
 رخآ داحتا ةسايس ذفني ىذيفنتلا زاهجلا امنإك ةفصلا هذهب هيف ريسلاو ةينعملا ةنامألا

 ضعب انيتأي نأ مهفأ» :هلوقب ىجاجتحالا هباطخ ريزولا متخو .«ىكارتشالا داحتالا ريغ

 مهعمو اوتأي نأ امإ .نيعم رارق تايفلخ نع لاؤسلاو تامولعملا عمجل ءانمألا ةداسلا

 ةكرتشم تاعامتجا راتس تحت مهمامأ ةيذيفنتلا ةزهجألا اوبوجتسيل تامالظلا باحصأ

 .(*!ءمكحلا ةيبعش نع لاقي امهمو تايمسم نم ىطعي امهم لوبقم ريغ رمأف

 .(باطخلل لماكلا صنلا) 445 ةحفص اهلقن مل نإ انيف ريخ ال («)
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 لوح رارقلا ذاختا نع ىسايسلا ميظنتلا لفجي نأ هذه حورلاو  ىعبطلا نم ناك

 ضعب ىلع موسرلا ضرف لثم ةبعص تارايخ ىنبت ىلإ ةرورضلاب دوقت ةيجيتارتسا

 مراصلا قيبطتلا وأ :ةيحصلا تامدخلا ةعقر عيسوت فدهب ةيوبرتلاو ةيحصلا تامدخلا

 ةسايسل ةيلعف ةمجرتو تامدخلا هذهل اًمعد ميلاقألا ىلإ نيلماعلا لقن تارارقل

 نم لوألا لصفلا دادعإ بولسأ ليدعتو تارازولل ةيميظنتلا لكايهلا ةلمكت وأ :ةيزكرماللا
 ىلع موقي ىفيظولا جيردتلل ديدج ساسأ عضو عم (بتاورلاب صاخلا لصفلا) ةينازيملا
 ةمدخلا ىف نيلماعلا ضيفخت رمألا ةياهن ىف وأ ءىئاقلتلا جردتلا نم الدب ةءافكلاو ءادألا
 ۷٠١١ نم ۲۹۸١ ىلإ ايلغلا تاغ سلا ىفظوم ددع 9١ا/ا/ ماع ةياهنب عفترا ذإ ةماعلا

 اهسفن ةرتفلا ىف ىرادإلا كلسلا ىفظونم ددع عفترا امك 1997-1910 ماع ىف اًقظوم
 نم ىنهملا هبشو ىنفلا كلسلا ىف نيلماغلا ددع فعاضتو ءاًقظوم ۲٠۸١١ ىلإ 8747 نم
 .افظوم 1۳۹۵۱ ىلإ 7

 ماظنلا وه ةيرذجلا تاسايسلا هذه لثم قيبطت ىلع ةردق ةمظنألا رثكأ نأ بسحنو

 دييأتلاب ىظحي امك هيضراعم نم ليذخت نود مساحلا رارقلا ذاختا ةطلس كلمي ىذلا

 ميظنتلا مايقل ىساسألا رربملا وه اذهو :هتاسايسب رثأتت ىتلا تائفلا لكل ىنمضلا
 دعا ام ناعرس ىكارتشالا داجتالا نأ الإ .هراطإ ىف ةلماعلا ىوقلا فلاحتو ىلومشلا

 دعاوقلا ضعب ةلامتسا وه ةيطارقربلا هذه مه حبصأ امك ةيبزحلا هتيطارقرب دي ىف ةادأ

 ةيشخ ىرورضلاو بعصلا رارقلا ذاختا نع ميظنتلا لفجأ اذهل .اهزكرمل اًمعد تايضرتلاب
 اهءاغلإ دحأ كلمي ال ةيعامتجا تابستكم كانه نأب امهوتم اًنظ وأ ةيوئفلا طوغضلا نم
 ةيعامتجالا ةمدخلا رايهنا ىلإ ةموعزملا تابستكملا هذه ةيامح ىف لاغيإلا داق نإو ىتح
 اولعج نيذلا نيرصاقلا جردتلاو ميوقتلا ىف ديدجلا جهنملا ضري مل رخآ بناج نمو .اهلك

 ةاراوم امأ لمعلا عورفو ةيوئفلا تامظنملا ىف هب نورثدتي ءادر «ةيوياملا ةيروثلا» نم

 ىذلا هسفن كلسملا وه اذهو ؛عورشملا ريغ ىسايسلا مهحومطل ةيطغت وأ ىنهملا مهيرعل
 زاهجلا نيب ةقالعلا نع ثدحتي وهو اهيلإ انرشأ ىتلا هتاباطخ ىف ىريمنلا هنم رذح
 . ةسايسب المع عارصلا اذه أرمتسا - رمألا ةياهن ىف هنأ الإ ىذيفنتلا زاهجلاو ىسايسلا
 ننس قرف
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 «ليملا باحصأ , ةيكارتشاو ىنادوسلا داصتقالا

 ثاريم ءبع هرهظ ىلع ًالماح ةيناثلا هتلحرم ىلإ ىلوألا هتلحرم نم ويام ماظن جرخ

 نع ماظنلا ثرو دقف .مومسملا ناسليطلل نوكت ام برقأ ىه تاراعش اًبقحتسمو «ليقث

 نم ازه ىنادوسلا داصتقالا تزه ىتلا ةيئاوشعلا ةرداصملاو ميمأتلا تارارق ىلوألا ةرتفلا

 كلت تاج امك ةيهحراشلا اهتاماكمتاو ةيلخادلا اهراخآ ةحلاعم نم دب ال ناكر ةغوذه

 انلواتت ىتلاو داصتقالا ريوثت وأ ريرحت وحن ةفداهلا تاراعشلاب نوحشم وج ىف ةلحرملا

 ال ناك «ةيروثلا» ب نوحشملا وجلا كلذ لظ ىف .قباسلا لاقملا ىف اههوجو نم ادحاو اًهجو

 عم اًبسن ءرخآلا وه ءهل لحتني نأ نم ةيناثلا هتلحرم ىف «ىوياملا» داصتقالل دب
 .ةيكارتشالا

 لبق ىأ سماخلا ىروهمجلا رمألا ىلإ ةيناثلا ويام ىف ةيكارتشالا نع ثيدحلا دوعيو

 لمعلا قاثيم رودص لبقو ءةيكارتشالل ىوياملا ماظنلا بسن ىذلا مئادلا روتسدلا رودص
 «ةيملعلا» ةفص «ةيكارتشالا» كلت نع تعزن .ًالماك اياب ةيكارتشالل درفأ ىذلا ىنطولا

 ءاعدإلا نأب ويام دهع علاطم ىف نولوقي هجوتلا اذه وضراعم ناك دقف ؛اًبجع ريثي ال امم

 نوركني اوناك امك :طتشم ءاعدأ «ةيملعلا ةيكارتشالا» وه اًدحاو اًهجو ةيكارتشالل نأب

 ةيكارتشالا» لثم ةيكارتشالل ىرخألا هوجولا نأب معزلا ىف نييعويشلا ةالاغم
 نإف اذه عمو .ىقبطلا حافكلا عّيمت ةيحالصإ تاردابم نوكت نأ ودعت ال «ةيطارقميدلا

 كلت نم اهبيكرت ىف حضوأ كش الب ىهو «تامسقلا حضاو جهنم «ةيملعلا ةيكارتشالا»
 دنعو «ةيقيرفإ» رخآ اًروطو «ةيبرع» اًروط ىهف اًهنك اهل ءرملا فرعي ال ىتلا «تايكارتشالا»
 لب ءداصتقالاو عمتجملل ةلماكتم ةيؤر ىه تسيل تالاحلا لك ىفو «ةيمالسإ» ةثلاث ةئف

 دفع نف ةنكاركتكالاو تعبصاا اذهل ىساسلا «ليمحتلا» اهةاهد اه كرب ةلكاشم:ةاطاوم

 ؛ملغألا همسجب عيمجلا ىلع هدوجو ضرفي ىذلا ليفلاب هبشأ اًئيش اهالت امو ةيناثلا ويام

 مهنمف ءةيؤرلا مويغ نم ببسب هفصو ىلع ىأر مهل عمتجي ال ليفلا اذه باحصأ نأ الإ

 ال نم مهنمو «مخضلا هفخ ريغ سملتي ال نم مهنمو .ظيلغلا هدلج ريغ هيف سملي ال نم

 اهب كسمتسي مث «هتمولز» ىلع الإ هدي عضي ال نم مهنمو ءنيسلمألا هينس ريغب سحي
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 مهسفنأ ىلع نوقلطي اوناك «ليفلا باحصأ» نم نوريخألا ءالؤهو ءهنم كاكف ال اكاسمتسا

 .«ةطلسلا ىف راسيلا» مسا ةيناثلا ويام دهع ىف

 ةيمنتلا هذه قيقحتل «دعب نم ىلمعلا مث ءالوأ ىرظنلا ديعصلا ىلع ثدح ىذلا ام

 عافتنالا قبسي ءدهجلاو ءدهجب عافتناو دهج اهنأب لمعلا قاثيم اهفضو ىتلاو ««ةيكارتشالا»
 نع نادوسلا ىنغي ىذلا ريفولا جاتنإلا قيقحت ريغ اًئيش راعشلا اذه ىنعي ال .هدئاعب

 .دالبلا نم عقص لك ىف هلهأل ةايحلا تايساسأ ريفوت نم هنكميو ءريغلا ىلع دامتعالا

 انبعش هجاوي ىذلا ىقيقحلا ىدحتلا لظتس جاتنإلا ةكرعم نإ» :قاثيملا لاق اذهلو

 نإف ةطسبم ةغلبو «ىعامتجالا لدعلا ىلإ ًالوصو هزاتجي نأ هيلع بجي ىذلا ناحتمالاو
 دهج نم سانلا لذبي ام ردقب قيقحتلا ىلع ىصمتست وأ ققحتت ةياغ ىعامتجالا لدعلا
 . ديفت الو ىنغت ال ةتفال تلظ الإو اهليبس ىف

 ةيكلم ىه اهنأب ماظنلا اهيلإ وعدي ىتلا ةيكارتشالا ملاعم قاثيملا ددح رخآ بناج نمو

 ةيمنتلل اًدئارو اًدئاق ماعلا عاطقلا نوكي» ثيحب ةيساسألا جاتنإلا لئاسول بعشلا

 طلتخملا عاطقلاو ىنواعتلا عاطقلا هدعاسي ةديدجلا ةيجاتنإلا تاقالعلاو ةيداصتقالا

 ةيساسألا جاتنإلا لئاسول بعشلا ةيكلم نع ثيدحلا ىف ويامل لضف الو .«صاخلا عاطقلاو
 ماعلا عاطقلا ةدايق نأ امك .سكرام دهع ذنم نييكارتشالا لك هب جهلي لظ ام وه اذهف

 لئاسولا ىلعو ضرألا ىلع ةلودلا ةرطيس اهب دصق نأ ماظنلا «ةيكارتشا» ىنعت ال ةيمنتلل
 ذنم نادوسلا لاح وه اذه ناك دقف ءةعانصلاو ةعارزلاو لاصتالاو لقنلل ىربكلا

 ىذلا ديدجلا نأ ديب .ةلودلا ةيلامسأر هنومسي «نويعويشلا» لظ ام a ءلالقتسالا

 ةبقاعتملا ويام ةمظنأ هيلع تقبأو ١97١ رياني ذنم ىنادوسلا ىداصتقالا عقاولا ىلع أرط

 ةراجتلا ىلع اهترطيس هبشو فراصملا ىلع اهترطيس وه ناك (ةثلاثلا ويام ىتح)
 .داصتقالا ىلع ةينادوسلا ةلودلا ةرطيس ةقيقح ىلإ اديدج اًدعب فاضأ امم ةيجراخلا

 ضوع مشاه دمحم روتكدلا هذه «ليفلا باحصأ» ةيكارتشا ريظنتل دهن نم لوأ ناك

 داحتالل «رداكلا» ةسردم) ىكارتشالا دهعملا ىف نينثالا ةودنب فرع اميف ثدحت ىذلا
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 كلت هترضاحم تنمضو .ىكارتشالا قيبطتلا ىف ةينادوسلا صئاصخلا نع (ىكارتشالا

 ةيكارتشالا نوكت نأ  روتسدلاو قاثيملل ضارعتسا دعب  روتكدلا ىفن .دعب اميف باتك ىف

 هوجو زربأ نإ لب .ةيبرعلا ةيكارتشالاب ىمسي ام وأ ةيرصانلا نم ةخسن ةينادوسلا

 نع ثدحتي ىنطولا لمعلا قاثيمف .ىكارتشالا روطتلا ةيلحرمب قلعتم» امهنيب فالتخالا
 وهو ةيكارتشالا ءانبل ةيتاوملا فورظلا ققحتو ةيدام ةدعاق اهلالخ ىنبت ةيلاقتنا ةلحرم

 كولس ىضتقي ىكارتشالا عمتجملا قيقحت نأب لوقت ىتلا ةيسكراملا ةيرظنلا لبقي اذهب

 نأب لوقي روسيفوربلا ىداصتقالا ىضمو .«ءانبلا ةلحرم ىف ىلامسأرلا روطتلا قيرط
 ةغيصب كسمتت ام ردقب دارفألا نيب ةورثلا عيزوتل ددحم طمن ىأب كسمتت ال ةروثلا»

 طامنألا كلت ديدحت نم ةلماعلا ريهامجلا نكمي ام وحن ىلع ةطلسلا عيزوتل ةددحم

 وه ويام ةروث لظ ىف ىكارتشالا ماظنلا ساسأ نأل كلذ رخآ ىلإ تقو نم اهتعجارمو
 بهذ مث .«ةعمتجم ةفلاحتملا بعشلا تائف لكل اهلقنو ةنيعم ةئفل ةطلسلا راكتحا رسك

 «فولسوس» .«فارحنا لك نم اهل.ةيقاولا» ةطلسلل ةيريهامجلا ةعيبطلا دكؤي دعب نم

 تناك امو .فحصلا نم ةدحاو ىف هملق لمعي ليربإ بقع اًضيأ هاندهش اذه ويام

 انق.دحيل ال «ضاحرملا» كلذ ىف «هولد» ب روسيفوربلا ىلدأ .ىمالعإ ضاحرم لب ةفيحصب
 اهلقنو ةنيعم ةكفل ةطلسلا راكتحا «ءاهرسك» نع الو .«ةيكارتشالا» ويام تاراصتنا نع

 .هلاقمو روسيفربلل ةدوع انلو ءهيلإ هتبسن اًركنم خيراتلا كلذ لك نيديل امنإو ,ريهامجلل

 «صئاصخلا تاذ» ةينادوسلا ةيكارتشالا نم ىروصلاو ىرظنلا بناجلا انكرت نإو

 لمع ةعومجم فيلكت وه ناك ماظنلا هيلع لبقأ ام لوأ نإف ةيقيبطتلا بناوجلا لواتتنل
 ططخلا ىلع تينبو ةيلحرملا لمعلا جمارب تيمسأ ةددحم جمارب ىلإ ميهافملا هذه ةمجرتب

 كلت ترقأ دقو .ىلوألا ويام ةلحرم ىف تدعأ ىتلا ةيمنتلا ةطخ كلذ ىف امب ةقباسلا

 تاهجوملا تددحو .ىكارتشالا داحتالل ةيزكرملا ةنجللا بناج نم شاقن دعب جماربلا

 : داصتفالل ةيلاتلا

 .كالهتسالاو جاتنإلا نيب نزاوت قلخو ةيساسألا تاجتنملا ىف ىتاذلا ءافتكالا ©

 .نينطاوملل ةيرورضلاو ةيساسألا تامدخلا ريفوت ©
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 روجألا ةيامح ىلاتلابو راعسألا زيكرت ىلع نيعيس امم جاتنإلا ىف ةرضولا قيقحت ©
 .لوخدلاو

 ميلاقأ نيبو ءىديلقتلا عاطقلاو ثيدحلا عاطقلا نيب ومنلا ىف نزاوتلا قيقحت ©

 اهانعمب ةيعارزلا ةيمنتلا نيبو ناويحلاو تابنلا ىف ةعارزلا نيبو ءةفلتخملا نادوسلا

 .ىداصتقالا لماكتلا نم ةجردل اقيقحت ىعانصلا مدقتلاو لماشلا

 .ةمألا تارخدمل نيددبملا راضلا كالهتسالا نمو ىموكحلا فارسإالا نم دحلا ©

 اًساسأ حبصت اميكل ةرازو لكل ةيليصفت تاهجوم عضو ةماعلا تاهجوملا هذه بحصو
 كلت ةمدقم ىف ءاج .تارازولا كلت اهذيفنت ىلوتت ىتلا ةيلحرملا جماربلا هيلع ىنبنت

 ةا فقالا ةيمتتلا قيقا هلا لمعلا ىف افلا ءانحرلا ريق ق نإوةةماردبلا

 زاجنإلل ىعوضوملا سايقلا وه اًفيكو اًمجح جاتنإلا ىف ةدرطضملا ةدايزلاو ةيعامتجالاو
 را

 ىلإ اهتغاص ءامتناب ىحوي ام كانه سيل ةيداصتقالا فادهألاو تاهجوملا هذه لك ىف

 هيلإ اوعد ام بلغأف .حضاو ىركف ىسايس جهنب مهمازتلا وأ ةنيعم «ةيكارتشا ةديقع»

 اذه نگ ملو .نادوسلا ىف ىسايسلا «طسولا» اهيلع ًاطاوت ىتلا داصتقالا تباوث نبكعي

 نمم مهبلغأ ناك امك ءطسولا اذه ىلإ ىمتنت تناك كلت لمعلا ةعومجم نإ ذإ اًبيرغ
 وه جماربلا هذه ىف روصق غلبأ نأب فرتعنو .لعفلا لهأب تالاقملا هذه ةمدقم ىف انيمسأ

 ىف سانلا ةماع كراشي ثيح تاروكسلا ىندأ ىف ؛أدبن نأ بجي ثيح أدبن مل اننأ

 .اهغوص

 لك نع بيقنتلا وه :لوألا :نيديعص ىلع لمعلا هجتا جماربلا كلت رارقإ لاخو
 اهثيدحت ةيغب ةيضاملا دوهعلا ىف ذيفنتلل اهقيرط دجت مل ىتلا تاساردلا وأ تاعوزشملا

 ىلع نيعت ىتلا ةبسانملا تايلآلا ثادحتسا وهف :ىناثلا امأ ءاهذيفنت لئاسو عادتبإو

 .ذيفنتلا اذه اهب طانملا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةزهجألا نيب قيسنتلا لئاسو طبضو ذيفنتلا

 ةيومنتلا ةطخال طيطختلا ةرازو ةبقارم ماكحأ تامامتهالا ربكأ نم ناك لاجملا اذه ىفو
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 ىف ۲۷ مقر ىعيرشتلا رمألا رادصإ بجوتسا امم ةررقملا تايولوألا بسح دراوملا عيزوتو

 نود ىجراخ ىلام مازتلا ىأب مايقلا مدع ىلع - صن اميف ۔ صنيل ۱۹۷۲ سرام نم ىناثلا

 بناج نمو .هفنتكت ىتلا طورشلاو همجحو مازتلالا نومضم لوح ةيلاملا ريزو نم ليوخت

 اهرودب ةريخألا موقت ىتح ةيجراخلاو ةيلاملا ىترازو نيب تايلوئسملاو راودألا عيزوت مت رخآ
 ام وه اذهو ءدراوملا ةئبعتو رامثتسالا عيجشتو ةيمنتلا تاعورشمل جيورتلا ىف ىساسألا

 وه ةا وعلا ةا ولا ىساسألا ج اولا نأ ةيسمن انروقو ةيمقلا هامون هاا

 ناعوضوملاو ؛ةيمنتلاو ةينطولا ةدحولا ةنايص اهسأر ىلعو ةينطولا حلاصملا ةمدخ
 عيوطتو «مالسلل داق ىذلا وه ةينطولا ةدحولا ةنايص ىلع دهجلا زيكرتف ءناطبارتم
 .مالسلا كلذل رامثتسا ةيمنتلا ةمدخل ةيسامولبدلا

 اًجهنم اهجاهتنا الول هتققح ام ققحت نأ ةينادوسلا ةيسامولبدلا رودقم ىف ناك ام
 رودف .لودلا نم ريثكلا عم ةلعتفملا ةعيطقلا هعم تهتنا ملاعلا عم لماعتلا ىف اًيعقاو

 نم) ةيبرعلا تاروثلا عم «محالتلا» وه دعي مل ىبرعلا نطولا ىف ةينادوسلا شقروشلا»
 عم نواعتلا امنإو ,قاثيملل لوألا عورشملا كلذل اعد امك (محالتلا اذه ةاعدل ىتاذ روظنم
 ءاكرش عم نادوسلا ةقادصو ءةعفنملا مهعم لدابتي نأ نادوسلا كلمي نيذلا ءاقشألا لك
 ال ىذلا ردصملا مه ءاكرشلا ءالؤه نأل درتست نأ دبال ناك ابوروأ ىف نييديلقتلا ةيمنتلا

 ىلع هئانبأ بيردتلو ةثيدحلا ايجولونكتلاب نادوسلا دمل روظنملا لبقتسملا ىف هل ليدب
 قفو اهيلع لوصحلا متي امنإو ءانسح اًضرف» ضرفت ال ايجولونكتلا هذه لثمو ؛اهجهانم
 ىلصألا عم اهنم ثيدحلا جوازيو نادوسلا ضرأ ىف تبنتست اميكل نواعتلل ةفورعم سسأ

 اهنمو نواعتلا اذه لثم نود تلاح ىتلا قئاوعلا ةلازإ نم دبال ناك اذهلو .ثوروملاو

 لاجملا اذه ىفو .ةيناطيربلا كونبلاو تاكرشلا ةرداصمو ميمأت نع تمجن ىتلا تالكشملا

 ىذلا قافتالا اهباحصأ ىلإ ةدراصملاو ةممؤملا تاكلتمملا ةداعإ رارق قبس لب  لمش

 اار ضازبقإ يحوم متو ةت اطر لا تاظلحلا ما يطسغلا فأ
 ايناطيرب تحنم كلذ رثإ ىلعو ؛تاضيوعتلا هب ددست ةيمسا ةدئافب اغلبم نادوسلل

 نهملا ىف بيردتلاو ؛ىلاعلا ميلعتلا نيدايم ىف اهمهأ ىرخأ تاليهست نادوسلا
 .هنانك عورشمل ىلوألا ليومتلا كلذ سأر ىلعو ىعارزلا عينصتلاو ةقاطلاو .:ةصصختملا
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 ةطخ نم ءزجك ةيولوألا تاذ تاعاطقلا ىف تاساردلا لامكإ ىلإ اًضيأ لمعلا هجتا

 ةهجلاو ءاهليومتل ةعقوتملا ةرداصملا تددح امك ءةيئادتبالا ةيلاملا اهؤابعأ ددح (*)ةهجوم

 تامدخلاو ةعارزلا عاطق ىه ىوصقلا ةيولوألا تاعاطق ناكو ءذيفنتلا كلذ اهب طونملا

 امكو .تالصاوملاو لقنلا عاطق مث ىعارزلا عينصتلاو :لالفلا نيزخت لثم هب ةقيصللا

 ترمط تاعرشم ىه اهذيفنتل ماظنلا هجتا ىتلا تاعورشملا نم اًريثك نإف ركذلا فلسأ

 .دهرلا عورشمو « نادوس تروب  موطرخلا قيرط لثم دوبع دهع ذنم لامهإلا بارت تحت

 اهب ديرأ ىتلا ةديدجلا تاساردلا ليومت ىف امهم اًرود ةيبرعلا ءامنإلا قيدانص تبعل دقو
 لثمت ىتلاو لقنلل ةهجوملا ةطخلل ىتيوكلا قودنصلا ليومت لثم ةرومطملا تاساردلا ثيدحت

 ةيداصتقالا ةيمنتلل ىبرعلا قودنصلا ليومتو :ىربلا لقنلا عاطقل ةلماكتم ةسارد لوأ

 لثمت تناك ىتلا ء(**)ةلماكتملا ةيعارزلا ةيمنتلا جمانرب ةساردل تيوكلاب ةيعامتجالاو

 نويلب ٦ رامثتسا اهل ردقملا نم ناكو ءىيرعلا ىئاذغلا نمألا ةيجيتارتسا ىف لقثلا زكرمت

 اهتميق رامثتسا عورشم ةئام نم رثكأ ىلوألا اهتاحرم ىف ذفني اماع 70 ىدم ىلع رالود
 ىف ةيولوألا تناك ىعارزلا عينصتلاو ةيعارزلا تامدخلا ناديم ىفو ءالود نويلب ۳

 ةطخلا تلمتكا لوألا عوضوملا لوحو :جيسنلاو ركسلا ىتعانصو لالغلا نيزختل تاساردلا

 كالهتسالا قطانم مث جاتنإلا قطانمب اءدب رطقلا دادتما ىلع نيزختلل ةهجوملا

 ىجرتنا ةكرش دعب نم اهتلمكأ مث ةيادبلا ىف ةيدنكلا لواه ةكرش دي ىلع (***!ىربكلا

 .ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا نم نوعب ةيسنرفلا

 عيدو ءلالب ضوع ىسوم ءروصنم معنم ميهاربأ جماربلا كلت دادعإ ىف تكراش ىتلا ةعومجملا تمض («*)

 دمحم .ديجملا دبع ىيحي .هللادبع نمحرلا دبع .تيخب رفعج «هديمح نيمألا دمحأ .ىدابع ريشب ءىشبح
 ركب وبأ ةيواعم ءليعامسإ دمحأ قيدص .ديجملا دبع ىيحي .بوقعي هللا دبع ىنامسلا ءةزمح ىرصنلا
 .دهجلا اذه ىف ةكراشملا فرش هل ناك ىذلا بتاكلاو ةفيلخلا متخلا رس .سايلا ميهاربإ

 مهنيب نمو ىنغريم ةزمح ديسلا مهسأر ىلع نيينادوسلا نييداصتقالا نم قيرف ةساردلا كلتب فلك (**)
 .ةعارزلل اًريزو حبصأ امدنع ةطخلا كلت نم ءزج ذيفنت ىف ءدعب اميف ء.مهسأ ىذلا ىوابقع لامك روتكدلا

 لالفلا عماوص ةعس ديزتالو جاتنالا نم ۲١£ لثمي لالغلا نيزخت مدع نم دقافلا نأ تاساردلا دكؤت ( « ع #)

 نوكت نأ ودعت ال ةريخألا نأب اًملع نادوس تروبل نط فلأ 60و .فراضقلاب نط فلآ 7٠١ ىلع ةمئاقلا

 ةقاط ديزت ال امك .هيلإ ةردصملاو جراخلا نم ةدروتسملا بوبحلا لابقتسا وه اهرود نأ ىأ «ةلوانم» ةعموص
 .دالبلا كالهتسا فصن لثمي اذهو نط نويلم ىلع رطقلا ربع ةيعيلقتلا نيزختلا لئاسو لك
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 ماظنلل ناك امل ةديدج تاسارد عضو وأ ةمئاقلا تاساردلا ريوطت دنع رمألا فقو ولو

 تاساردلا كلتب لاقتنالا نع اهزجع ةيضاملا دوهعلا ىلع انيعن اننأ ذإ هب رخافي ءىش نم

 كلت ةمجرت ىلع مهتردق وه «لعفلا لهأ» هب رخافي نأ كلمي ام .قيبطتلا ةلحرم ىلإ
 هتزجنأ ام لك نأب انمعز نأ ىلافن الو ةزيجو ةرتف ىفو صخاش زاجنإ ىلإ تاساردلا
 يب ام ةرتفلا ىف لمتكا دق (دايدزالا ىنعمب انه ةيمنتلاو) سوسحملا ىومنتلا ديعصلا ىلع
 نيب ىرظنلا عارصلا هيف ىذلا لوألا دهعلا نيب ةرتفلا ىف ىأ ء1۹۸۰ - ۱۹۷۲ ىماع

 رطيس نيذللا نيريخألا نيدهعلا نيبو ,ةيسايسلا ىف ىلمعلا هاجتالا ىلع ءادعألا  ةوخإلا
 الو ,قرطلا فصرب هل هنأش ال ىرظنلا لدجلا نم رخآ عون ةيسايسلا ةدنجألا ىلع امهيف
 نع بيقنتلاب هل نأش الو ؛ةيعارزلا ةعقرلا عيسوتب هل نأش الو ؛تاونقلا قشب هل هنأش
 نم - هللا ةعيرش قيبطت هومسأ ام لوح عارصلا هه كلذ .ةيرتلا ةنايصب نأش الو :لورتبلا

 ظ ظ .هدابع نم ءاشي نم قزري دعب

 لوأ لثمت ةيولوألا تاعاطق ىف تازاجنإلا هذهل ةزرابلا ملاعملا نأب لوقلا انل قحي امك

 دهرلا عورشم لمتكا الثم ةعارزلا لاجم یفف ,دوبع دهع دعب تاعاطقلا كلتل ةفاضإ

 ىدنهلا نيسح فيرشلا ةيلاملا ريزو هقلطأ ىذلا فصولا) مصألا طئاحلا قطنتسا ىذلا

 دهع: ىلع انملا ىكم هلمكأو ةزمح ىنغريم هططخ صريصرلاو (صريصرلا نازخ ىلع

 ماظنب ىوري ملاعلا ىف عورشم ربكأ لب ركسلا عناصم ربكأ ءةنانك عورشم لمتكا امك ؛دوبع

 كلت تدهشو .رانسو ةيالسع ىف ىرخألا ركسلا تاعورشم بناجب ةددعتملا تاونقلا
 ةفاضإ طسوألا ميلقإلاو موطرخلا ىف ةديدجلا جيسنلا تاعورشم دلوم اضيأ ةرتفلا
 .ةيكيرمألا ةنوعملا نم ليومتب ىرحب موطرخلا ىف دوبع ماظن هأشنأ ىذلا ديحولا عنصملل

 ٠۱۹۷۸ ماغ ىتح ىكيرمأ رالود نويلب اهدحو ةعانصلا كلت ىف رامثتسالا مجح غلب دقو

 .ىعانصلا عاظقلا ىف ةلامعلا عير نولثمي لماع فلأ نيعبرأل لمعلا صرف تحاتأ

 قرطلا نم اًرتم وليك ۲۲۰ ويام ماظن هيف ثري مل ىذلا ىرسبلا لقنلا ناديم ىفو
 موطرخلاب ةطيحملا قطانملا ىف اهعيمج ترصحناو دوبع دهع ىف اهعيمج تلمكأ ةتلفسملا
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 لك تلمش ةدبعملا وأ ةتلفسملا قرطلا نم فالآ هعضب ماظنلا فاضأ (*)اهل ةيراقملا وأ

  ىندم) هتاعرفتب نادوس تروب  موطرخلا قيرط ةتلفسملا قرطلا نمو .نادوسلا

  نكاوسو نكاوس - ايه :نادوس تروب ايه ءايه السك ءالسك  فراضقلا .فراضقلا

 (۱۸۷) ىلقداك  تابيبدلا قيرطو اًرتموليك (۲۱۳) ىتسوك  ىندم قيرط مث (نادوس تروب

 ميودلا  اًيلوز لبج قيرطو ءارتم وليك (١5؟) یجنلاز ۔ ساک  الاين قيرطو اًرتم وليك

 ءالاين ءرشافلاو :ىلومين - ابوجو روب  ابوج قيرط ةدبعملا قرطلا نمو .اًرتم وليك )١0(

 مل ةرتف ىف اهؤاشنإ لمتكا ىتلا قيرطلا ىه  اهعومجم ىف هذه «ضيبألا  تابيبدلاو

  فراضقلا ىه ىرخأ قرطل تاسارد اضيأ تلمش ةطخ نمض تاونس تسلا زواجتت

 - كيرو ةباور مأ - ىتسوكو هجنس ءرانس  ىدولت  ىلقداك ءىكوسلا ءفراضقلا ءتابالق

 اذهب مامتهالا نإ .راودال  ابوجو هربطع  ىدنش  ىليجلاو هليبه  جنلدلاو كنرلا

 ماقملا ىف ءوه لب بسحف ةيومنتلا تارابتعالا هبجوتست ىذلا رمألاب وه سيل عاطقلا

 ككسلا الإ اهدحوت مل ادنك لثم ةلودف ء«ةينطولا ةدحولا تارورض هيضتقت مامتها ,لوألا

 ةدحتملا تايالولا طورش نم اطرش ىكيفسابلا  ىدنكلا طخلا لامكإ ناك ذإ ةيديدحلا

 لامكإ لبق دوجو اهل نكي مل ادنك ىف برغلا لود نم اًريثك نإ لب .داحتالا ىلإ مامضنالل

 .طخلا كلذ

 ةيحان نم تايالولا ىف بسانملا مامتهالاب ظحي مل ةيديدحلا ككسلا عاطق ناك نإو

 ىلع ءبعلا ضعب رفو دق ةيربلا قرطلا ىلع زيكرتلا نأ الإ ةمئاقلا طوطخلا ىلإ ةفاضإلا

 ءارحصلا بونج ايقيرفإ ىف ةكبش مدقأ نادوسلا ديدح ككس ربتعتو .ةيديدحلا ككسلا

 تيقبو ةديحولا «ةيموقلا» لقنلا ةليسو ىه تلظ اذه عمو 1١5١0 ماع ىف تئشنإ ذإ

 كلذ لخدا ىذلا دوبع ماظن ءىجم ىتح نافدرك قرشو ىلينلا لامشلا ىلع ةروصقم

 ىفرشلا بونجلاو برغلاو بونجلا ىف ةشمهملا قطانملا ضعب ةكبشلا كلت ىف ماظنلا

  رانس طخ كلذ نمو ؛لضفلا دمحم لحارلا سدنهملا هتدايف ىلوت صلاخ ىنادوس دهجب

 (ملك ؟ه) ايلوأ لبج موطرخلاو (ملك ۲۹) بالجوخلا  ىرحب موطرخلاو (ملك ۱۸۷) ىندم داو  موطرخلا (*)
 .(ملك ۲۲) انديس ىداو  نامرد مأو
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 نأ ديب .(1504) الاين  هسونباب طخو )١1957( واو  هسونباب طخو )١1504( نيزامدلا

 ةيديدحلا ككسلا ىلع ءبعلا فيفختل ةيناثلا هتلحرم ىف ويام ماظن هب ماق ماهسإ ربكأ
 ةلود نم ليومتب (ملك )۸٠١ نادوس تروبو موطرخلا نيب طفنلا بيبانأ طخ ةماقإ وه ناك

 لقن ىف اهتفاط نم ٠“ كلهتست ىضاملا ىف ةيديدحلا ككسلا تناكو .تيوكلا

 ١ .تاقورحملا

 ىرهنلا لقنلا ربع اضيأ متي هماوقأ لصاوتو نادوسلا نيحوت نإف هسفن قسنلا ىلعو
 ىلوألا نيتمهم نيتروث ةرتفلا كلت تدهش لاجملا اذه ىف .ىكلساللاو ىكلسلا لاصتالاو

 لاصتالا ةكبش ثادحتسا ىه :ةيناثلاو ؛لمهم ىسيئر قيرط ربكأ «لينلا رهنب مامتهالا ىه
 ةيديدحلا ككسلا ةنميه ببسب ةليوط ةرتفل اًحيسك ىرهنلا لقنلا لظ دقل .ءاضفلا ربع

 ككس ىماتيب «تاروباولا» ىفظوم فصو هعمو حص امم اهل اًيفاضإ اًعبات هرابتعاو هيلع
 لقنلل ةلقتسم ةرادإ ءاشنإ تذختا ىتلا تارارقلا لئاوأ نم ناك اذهل .نادوسلا ديدح

 عاطقلل ةهجوملا ةطخلا فادهأ قفو هئادأب عافترالل فدهت ةلماش ةسارد ءارجإو ىرهنلا

 ىتلاو ىرهنلا لقنلل ةماعلا ةساردلا ىه ىلوألا نيتلحرم ىلع ةساردلا كلت تلمتكأ .ربكألا

 اار ةموكح نهب لنوستي 151/4 ماض ىف ترا تو ق لقا تاجا دنيعم ارا
 امأ .بونادلا رهن ىلع لقنلا ىف ةعساو ةربخ اينامورلف اًطابتعا اهل انرايتخا نكي مل ىتلاو
 ةلباق تاعورشم ىلإ اهليصفت و ةساردلا كلت ةرولب ةلحرم ىه تناك دقف ةيناثلا ةلحرملا

 نأ دعب ةصاخب ؛نيفنتلا كلذ ليومت ةيبرغلا ايناملأ ةموكح ىلوتت نأ لومأملا ناكو ذيفنتلل
 لمألا كلذ نأ الإ ةيناملألا (رورلا  نيارلا) ةسسؤمل عورشملل ةيذيفنتلا ةطخلا دادعإب دهع

 .تاينيعبسلا ةياهن ذنم ىبونجلا ميلقإلا هدهشي أدب ىذلا رتوتلا ببسب ققحتي

 ناديم اهدهش ىتلا كلت ىهف عاطقلا اذه ىف ةدايرلاب اهفصو نكمي ىتلا ةروثلا امأ

 ناتللاو (تاس دوس) ةينادوسلا ةيئاضفلا ةكبشلاو فيووركياملا ةكبش ءاشنإب تالصاوملا

 - رانسو «نادوس تروب  موطرخلا طبر مت ۱۹۷۷ ماع ىفف .۱۹۷۷ ماع ىف اتلمتكا

 ةكبش ءاشنإ ىلإ دعب نم لمعلا هجتاو .فيووركياملا قيرط نع السك - رانس مث «ضيبألا
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 ةكبشلا كللت ءاشنإ مت اذهلو ةفلكت لقأ اهرابتعاب ةيعانصلا رامقألا ىلع دمتعت ةيئاضف

 )۱١۹۷٤( اهسفن ةرتفلا ىف مت امك ءهبونجو هلامش .هلك نادوسلا ميلاقأ نيب طبرتل لعفلاب

 ةلود نم نوعب فتاهلاو سكلتلا ةمدخل ةرئاد نيثالثو تسب رامقألل ةيلودلا ةطحملا ءاشنإ

 اهدامتعا وه ءةينفلا ةيحانلا نم ءةكبشلا كلت ميمصت ىف ربكألا أطخلا ناكو .تيوكلا

 :ةقاطلا ىف داح صقن نم ىناعت قطانم ىف تئشنأ دقو ةصاخب ةيئابرهكلا تادلوملا ىلع

 لثم بضتت ال ةقاطلل ةيلحم رداصم ىلإ ءوجللاب الإ هيدافت نكمملا نم ناك ام أطخ وهو
 ةساسحلا ةزهجألا كالهإ مت كاهنإ ىلإ رمتسملا ةقاطلا عاطقنا ىدأ .ةيسمشلا ةقاطلا

 ةيادب ىف ىداصتقالا رايهنالا ةلحرم ىف ةصاخب .ةكبشلا كلت ىف مكحتت ىتلا (رتويبمك)

 دقنلا ىف حشو رداصلا ةليصح ىف رومض ىلإ جاتنإلا ىندت ىدأ امدنع تاينينامثلا

 .رايغلا عطق ليومتل مزاللا ىبنجألا

 عاطق ىف هذيفنتو هطيطخت لمتكا ام نع هيف ثحتنل بسانملا عقوملا وه اذه لعلو

 بايغب نظي نم ىطخيو ؛ةكرحم ةقاط نود تاعورشملا هذه لك ذيفنتل ليبس ال اذإ ةقاطلا
 نمضت ةمئالم ةفيص داجيإل ىعسلا أدب بناج نمف .نيططخملا ناهذأ نع رمألا اذه

 ةكلمملا وهو الأ نادوسلا هيلإ هجتي ىذلا ىعيبطلا ردضملا نم ةرمتسم ةروصب دوقولا قفدت

 ةيدوعس) ةكرتشم ةيكلمب ةديدج ةافصم ءاشنإ ىلع قافتالا ىلإ داق امم ةيدوعسلا ةييرعلا

 ءاقبإب ةافصملا كلت موقت نأ ىلع ماخلاب ةكلمملا اهدمت نكاوس ةقطنم ىف (ةينادوس -

 ناكو .مويلا ىف ليمرب فلأ نيثالثلا ىلع اهتعس ديزت ال ذإ ةيرورضلا نادوسلا تاجاح

 ىلإ لش ةكرش نم اهتيكلم تلقتنا ىتلاو) ةمئاقلا ةافصملا بناجب ةافصملا كلت ءاشنإ

 ايموي ليمرب فلأ نيسمخلا غلبي اجاتنإ نادوسلل نمضيس ١510( ماع ىف نادوسلا ةموكح

 فلأ نيرشعلا ةبارق رفوت و لب كاذموي دوصرملا هكالهتساب ءاقبإلل بسحف ىفكت ال

 .بقترم ىعانص وأ ىعارز عسوت ىأ ىلع نيعت نأ نكمي اًيموي ليمرب

 لوألا ؛نيرخآ نيهاجتا ىف اوبهذ امنإو ةافصملا كلتب مهاديهج نوططخملا غلبي مل

 ترصح نأ دعب نم طفنلا نع احب بونجلاو برغلا ىف ضرألا ةثاحتسا وه امهنم
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 ميهاربإ ذاتسألا هامسأ امك رمحألا رحبلا «ديلبلا رحبلا» ةقطنم ىلع ىضاملا ىف دوهجلا

 هجوتلا اذه ىف ىلوط دي اكيرمأل ناكو .«زاجحلا ىلإ ةلحرلا» هباتك ىف ىنزاملا رداقلا دبع
 ةدحتملا ممألل مئادلا اهبودنم ةرايز بقع ةصاخب هبونجو نادوسلا برغ وحن ديدجلا
 تلصح ىتلا ريرقتلا نم نادوسلا سيراضت نع اكيرمأ هفرعت ام ضعب ةيلوئسمل هلقنو

 ىف ةيديلقتلا ةقاطلا رداصم ريوطت وهف ىناثلا هاجتالا امأ .ديعبلا راعشتسالا ربع اهيلع

 ىهو ةديدجلا تاعورشملا دادمإل ةيفاضإ ةقاط ريفوت فدهتسا اهلوأ ةلحرمم تاعورشم

 عناصم .رانس برغل ىرلا تابملط «باسك جلحم :ىعارزلا ىكوسلا :ديدحتلا هجو ىلع

 ااو فراتكتلا نيس اترك فم ةعايفلا :قرزألا ليتلا حست ةررقلا هيدحجلا
 قيقحتبو .صريصرلل ةيئاملا تادلوملاو ءلاكلمو واو ىف ديلوتلا تاطحم عيسوتو ءالقندو

 ٠۹۷۰ ماع ىف ةعاسلا ىف طاو وليك ۲۵۷ نم ةيئابرهكلا ةيجاتنإلا ةقاطلا تعفترا كلذ

 لالخ 0۵ اا داز ةقاطلل ىونسلا جاتنإلا نأ ىأ ء۱۹۷۵ ماع ىف طاو وليك 176 ىلإ

 ىجراخلا معدلا نم امهم اءزج نأ الول متي نأ دهجلا كلذ لكل ناك امو .ماوعأ ةتس

 ليومتلاو ؛صريصرلا  ىرب ةيوقتل ىلودلا كنبلا ليومت لثم عاطقلا اذهل هجو دق ةيمنتلل
 كنب ليومتو ؛دهرلا ةبرهكل ىتودلا كنبلاو ىتيوكلاو ىدوعسلا نيقودنصلا نيب كرتشملا

 ليومتلا ىلإ ةفاضإ ؛ةيرقلاو ضيبألاو نادوس تروب ءابرهك عيسوتل ىقيرفإلا ةيمنتلا

 ةيرقلا مشخو كوشلاو فراضقلا نم ىئابرهكلا لقنلا طخو ةربطع ديلوت ةطحمل ىتاذلا

 .نادوسلل (تراه ثيدوج ةديسلا) راحبلا ءارو امل ةيمنتلا ريزو ةرايز بقع ءايناطيرب تلوتو
 رامثتسالا ةلخرم ناقبست ناتللا ناتلحرملا امهو ءعورشملا نم ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملا ليومت

 نازخو (تيتس نازخ) ةربطعلا ىلاعأ ىف ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوتل رامثتسالا ىأ دناعملا

 .هنع نولفجي نيرمثتسملا رثكأ لعج ىذلا همجحل الإ هدانع امو ءايلوأ لبج نازخو ىورم

 ىف ةيفعلا ىلع تصيخسا ةف تاه وم دليم ءرلا ةه لمعلا اذه لك ف

 ىف ةيرقبع ىلإ ةجاح ىف تاعورشملا هذه لك زاجنإ نكي ملو راكبا تاعورشموأ ءىضاملا
 ءءارزو :مهسفنأ نوينادوسلا مه هعانصف جراخلا نم ةدروتسم ةربخ وأ «ىضاملا

 زاجنإلا لعج ىذلا نأ ىف كشالو .ةرطايبو «نييعارزو ءنييداصتقاو ءنييراداو «نيسدنهمو
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 تاموقم نمو :زاجنإلا كلذ ىلع تناعأ ىتلا ةيساسألا ةينبلا وه ءالؤه دي ىلع انكمم

 ةناعتسالا مث ءرارقلا عانص نيب رومألل رطنلا قاستاو ةيسايسلا ةدارإلا ةدحو ةئيبلا هذه

 اذه لك نم مغرلا ىلع .ةيردلاو ةربخلا ىلإ جاتحت ىتلا عقاوملا ىف ةبرجتلا ىروبخمب

 ىفو ؛هاجترملا اهقافآ ىلإ كلت راكبألا هتازاجنإب دعاصتلا نع ةياهنلا ىف ماظنلا زجع

 ؟كلذ ىلإ داق ىذلا امف ءاهنم ىنب ام رايهنا ىلإ هتاسايس ضعب تداق نايحألا ضعب

 ةيزاهتنالا تاجرد ىلعأ ..ةيوياملا

 دعب نم رايهنالا مث ءريبكلا دهجلا كلذ ضاهجإ ىلإ تداف ءانداقتعا ىف بابسأ ةدع

 ىف داق رمدم عارص نم هبحص امو ماظنلا ىف ىلخادلا ققشتلا وه بابسألا هذه دحأ

 نأ كش الو .اضوضع اكلم حبصيل ىربكلا هفادهأ نع ماظنلا فارصنا ىلإ رمألا ةياهن

 ىذلا دحاولا بزحلا ةيعانطصا نع نافشكي عارصلا كلذ عالدناو ققشتلا اذه عوقو

 ؛ىبزحلا ققشتلا نم نادوسلا لهأ ذقني بازحألل اًيميظنت اليدب نوكيل لع نم ضرف

 هبحص هجولا قيفص داسفل لاجملا ةحاتإ وه ةيلومشلا ماظنلا ةعيبطب ةلص وذ ناث ببسو

 هل انفصو ثعبم وه ىدارالا بيرختلا اذه لعلو جماربلاو ططخلل دمعتم بيرخت

 .ةقافصلاب

 نم ريثكلا مسح ىلع نيعي ىلومشلا ميظنتلا ىف ةطلسلا زكرمت نأ هيف كشال اممو

 ةدارإلا روحمت ىلإ ءاضيأ ءدوقت ةيلومشلا ةنميهلا ةعيبط نأ الإ ةيادبلا ىف اياضقلا

 اهتيمسا ءةيطارقربلا هذه لثم .ميظنتلا ةيطارقرب مهمظتنت نيدودحم دارفأ ىف ةيسايسلا

 ؛ساليج نافليم ةغلب «ةديدجلا ةقبطلا»وأ ىكارتشالا داحتالا ةغلب «ىنطولا لمعلا تادايق»

 مهيف لاجر نم اًمود نوكتت ىتيفوسلا ىعويشلا بازحلا تادايق لاحك «اروت الكنمونلا» وأ

 ريخلا عفاود نم مهيف ام لكو ,فعضلا رصانع نمو ةوقلا رصانع نم لاجرلا ىف ام لك

 ىكارتشالا داحتالا نع ثيدحلا ىف نورباكملا كحمتي ال ىتح اذه لوقت ءرشلا عزاونو

 دحاولا بزحلا ةيرجت زيمي اًئيش كانه نأ ديب .اهدحو جيسن ةرهاظ هنأكو ىنادوسلا

 بولسأ وه ءىشلا كلذ :ماظنلل ةيولعلا ةأشنلا ببسب براجت نم اهادع امع ىنادوسلا
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 امم ةيتاذلا ةعزنلا نم ريثكلاب امستا ناذللاو تادايقلا ءاقتنا جهنمو ىسايسلا ىفرتلا

 ىوذل هيعرصم ىلع بابلا حتفو ءرارقتسالا مدع ىلإ داقو ءءادألاب ررضلا غلبا رضأ
 .عورشملا ريغ حومطلا

 «ةيعوضوملا ريغ» ةرظنلا هذه نم ةاجنمب تسيل ةيديلقتلا نادوسلا بازحأ نأب معزنو
 ىرخألا هللا دالب ىف ىسايسلا ىقرتلل ىعوضوملا رايعملا نأ رابتعا ىلع) ىسايسلا ىقرتلل
 هل راتخي ىذلا عقوملا ىف سحلاو ءادألا نم صخشلا نانكمي ناذللا ليهأتلاو ةردقلا وه

 ىف ىقرتلا نوكي ام اًريثكف .(ىرخأ تارابتعا ءانثتسا نود نكلو رخآ رابتعا ىأ لبق
 ل اًدادس نوكي وأ .ةيلبق ةلامتسا وأ :ةيرسأ تايضوت لجأ نم ةيديلقتلا تاسسؤملا

 هيلإ لكؤت ىذلا صخشلا ماملإ ساسأ ىلع نوكي املقو «بزحلا كلذل ىلام معد «ريتاوف»
 جهنملا اذه ىف .ءابعألا كلت فيرصت ىلع ةردقلا نع كيهان ,ةفيظولا كلت ءابعأب ةفيظولا
 ىندملا عمتجملا هيف بعلي ال ىسايسو ىعامتجا عضو لظ ىف ةصاخ ىلخاد فعض
 اًرود الإ (ثوحبلل ةلبقتسملا زكارملا «تاعماجلا ءةيريهامجلاو ةيوئفلا تامظنملا :ةفاحصلا)

 لمعلا نم ىركفلا بناجلا اهسفن بازحألا هيف ذخأت الو ءرارقلا عنص ىف اًيشماه
 ثوحبلا زكارمل بازحألا لك داقتفا نم كلذ ىلع لدا سيلو دج ذخأم ىسايسلا
 ضعب لواح دقو الثم ةيناطيربلا بازحألا لعفت امك رارقلا عناص نيعت ىتلا تاساردلاو

 لثم ءةيلاربيللا ةيطارقميدلا ىف ءايشأ هل جذومن هنأب ىحنملا اذهريربت بازحألا لهأ
 هئارصن ىلع بصانملل رصتنملا بزحلا عيزوت حيبي ىذلا ىكيرمألا ماظنلل ئطاخلا مهفلا

 "كمز1و 5زلواعر»" بالسألا وأ مناغملا ماظن هتيمست نم نويكيرمألا ىيحتسي ال ماظن وهو

 ريغل هترادإ ىف ةيلصفملا عقاوملا رمأ لاكيإ ىلإ دمعي املق ىكيرمألا مكاحلا نأ ديب
 مئانغلاف ءبزحلا لجأ نم مهتايحضت وأ هل مهابرق ةجرد تناك امهم هئارصن نم نيرداقلا

 ناجللا ةيوضعو «سيئرلل نييصخشلا نيثوعبملا فئاظوو «ةهاجولا» تارافس ىه امود

 زيمأ رايتخا وه اهبجاو ةيلاقتنا ناجل نييعت ىلإ ءاسؤرلا بعلي اذهل ةيراشتسالا ةيسائرلا
 . head) طانصت08) هنومسي امك بزحلا ءارصن نيبنم ءاسنلاو لاجرلا

 بازحألا لبكت تناك ىتلا تارابتعالا كلت راسأ نم قيلطوهو مكحلا ويام ماظنأدب

 ىرادإلا ءىربكلا ةيلوئسملاو ةطلسلا عقاومل "ًيعوضوم" نيلهؤملا ريغ ءاقتنا ىلع اهلمحتو
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 اهناديع مجعيو «هتنانك» رثني نأ ىف ىوياملا ماظنلا ىلع رسعتي مل اذهل .ىسايسلاو اهنم

 حبصأ رايتخالا رايعم «ةينيدلا ةديقعلا وأ ىلبقلا ءامتنالل رابتعا نود نيتملا اهنم ريختيل

 ميظنتلا لخاد ىف أدب نإ ام نكلو .اهقيقحت ءرملاب طونملا ةمهملا ءادأ ىلع ةردقلا وه

 كلذ لتخا ىتح ةيبزحلا دوهعلا هتفرع ىذلا كلذ نع هتدح ىف لقي ال عارصل ىلومشلا

 لثم رخآ عدصت أشن ىرخأ ةيحان نم .ةدارإ الو مزع ال اعضعض مكحلا حبصأو نازيملا

 اياضقلا لوح ةثيدحلا ىوقلاو ةيديلقتلا ىوقلا نيب رودي ناك ىذلا كهنملا عدصتلا كلذ

 ىف أشني نأ عدصتلا كلذ لثمل ناك امو ؛ةيعامتجالا ةيلوئسملل هبأت ال داكت ةروصب ةيبلطملا

 ىوقلا فلاحتو راكفألا راهصنا وه ةيلومشلل ىساسألا رربملا نأل ؛ىلومشلا ميظنتلا لظ

 بكسملا ىلع ةيعامتجالا ةيلوئسملا بيلغت كاذو اذه لبقو ءةيسايسلا ةدارإلا ديحوتو

 .ىعاطقلا

 نيعي دقو .اًعم نطولاو ماظنلاب ةراض تازارفإ كلت ىلومشلا ماظنلا تاعارصل ناك

 ىف مكحتت تناك ىتلا ىوقلا ةعيبط بيرختلا اذهل ضعبلا تقاس ىتلا عفاودلا كاردإ ىلع

 اهدهع ىف ويام ةبرجتل انضارعتسا دنعو ءانكو .اهحماطمو اهحلاصم كلذ ىف امب ماظنلا

 :ثالث تاعومجمب كاذموي اهسفن طيحت تناك ماظنلا ةدايق نإ لوقن (*)انبتك دق .ىناثلا

 راودأ ءادأل ىريمنلا مهدنج نيذلا ةياردلاو ةبردلا ىذو نم «طارقونكتلا» نوينفلا :اهلوأ

 نم ىلوألا ةعومجملا كلمت ام اهبلغأ كلميال ةعومجم :اهيناثو ؛ةيمنتلاو ءانبلا ىف ةددحم

 ناك امك ةيسايسلا ةئبعتلا ىف تدافأ ىتلا ةسامحلا نم ريبكردق ىلع تناك اهنإ الإ ةيردلا

 هيف ناك ىذلا تقولا ىف مالكلا حورص دييشت ىلع ربكأ ةردق ىوذ اهزومر ضعب

 :ةثلاثلا ةعومجملا امأ ؛عناصمو تاونقو اقرط حورصلا نوديشي ةموكحلا ىف مهؤافصو

 ةصابخ ءةصلم مكحلا نم لعجت نأ ىلع ءةيادبلا ذنم «تمزعت دقو ماظنلا ىلإ تءاج دقف

 نييلحملا ءاطسولاو «بناجألا نيرماغملا نم اًريثك ريبكلا ىومنتلا دهجلا ىرغأ دقو

 هذه تسيلو .ةءورم لك نيبو مهنيب ادس لاملا بح برض نمم ءالؤه بلغأو :نييليفطلا

 1١١5-2 ٠١١. ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (*)
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 هيف قدنختت اًعقوم ةديسفلا ةئفلا هذه دجت الأ وه رمألا بيرغ .بيرغلا رمألاب ةرهاظلا

 یعار» لظ ريغ هب ىزتلتست الظ اهل دجت الأو «ةسائرلا» رصق ريغ ماظنلا لخاد
 .ارتس مهيلع ىخرأ ىتح ءالؤه نع اًرتس هللا كته ام ىذلا «ةيروتسدلا تاسسؤملا

 فقي مل ىذلا ةئفلا هذه داسف نع ةديدع جذامن نع ثيدحلا ىف انضفأ انبتك اميفو

 ىف ىح تايولوألا راجت ظطخلل ىد متنا بيرشتسلا ىلإ هاد لب ةشرسملا دنع
 تاعورشملا لكل ةايحلا بصع «نادوس تروب ةافصم عورشم لثم ةيجيتارتسالا.تاعورشملا

 نم مهئارو نمو «رصقلا صوصل» ةرصانم ماظنلا سيئر رثآ دقف انيأر امكو .ىرخألا

 نم ًالوه دشأ لب :هئارزو دنض تاذلاب ةيضقلا كلت ىفو نيينادوسلا ريغ لامعألا لاجر
 عم هب اومزتلا ام نودكؤي موطرخلا ىف هيلإ اوماج نيذلا نييدوعسلا نيئوئسملا دض كلذ
 ظ .(*)نادوساا ىف مهئافصر

 صوصل نيب بيرغلا فلاحتلا ءباهتنالا اذه نم بارغتسالل ىعدأ وه ام نأ ىلع
 ماظنلا لهأ رثكأ مضت تناك ىتلاو ةيناثلا ةعومجملا ىلإ نيبستنملا ضعب نيبو رصقلا

 ةريغلا تناكو ؛لوألا قيرفلا ىلع ضاضقنالل نانثالا فلاحت «ىروثلا ءاقنلا» نع اًثيدح

 ىه «صوصللا» عضاود تناك اميف «نييروثلا ءايقنألا» بناج نم فلاحتلا اذهل عفادلا ىه

 نيدلا ةباقرو :تايولوألاو ءةطخلا نع ثيدحلا ريغ مهل مه ال «القث طارقونكت» ةلازإ

 نأب لاق نم قدصو ءادذادسأ بهنلا نيب صوصللا ءالؤه عضي نأ داك امم ىجراخلا

 .«ةيزاهتنالا لحارم ىلعأ ىه ةيوياملا»

 ءادألا ىوتسم ىلع لعفلا لهأ ىلإ اًيئاقلت ازايحنا عارصلا كلذ ىف ىزايحنا ناك
 تلز امو  تنكو .رظنلا ىوتسم ىلع بزحلا ةيطارقارب ىف نييطامغاربلا عمو ءىفيظولا
 نيذلا الإ ةرادإلاو مكحلا دقعي ال «هترادإو همكح ىف دقعم ريغ دلب نادوسلا نأب نموأ -

 سالا اياضقب اهل نأش ال ةيرظن تاعارص ىف دابعلا مهعم نوقرغيو مهسفنأ نوقرغتسي
 طابضنالاب ةناهتسالا الإ ةرادإلا ىذؤي الو ءءاذغلاو ميلعتلاو ةحصلا اياضق ؛نوشيعي ىتلا

 . 118 تاحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا («)
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 اًئيش فرعي ال ةحصلا ريزو نيب ءنادوسلاك هويعم دلب ىف حضاو رايخلا ىنظ ىفف ىئادألا
 امو .ةموطرخلا ىفشتسم ةرادإ تابلطتم ام فرعي هنأ الإ ةيسايسلا بهاذملاو قرفلا نع

 ىه فيكو .؟نادوسلا ىف ةنطوتملا ضارمألا ةيفارغج ىه نيأو :5ةئيبلا ةحص تايساسأ

 ام لك ظفحي هنأ الإ اذه لك لعجي رخآ ريزو نيبو :؟ةيملاعلا ةحصلا ةئيه عم لماعتلا لبس
 نم ناك نإ ميلسلا مسجلاو ميلسلا لقعلا لوح ةيوبن ثيداحأو ةينآرق تايآ نم درو
 نم ناك نإ «ىموقلا ىكارتشالا» ركفلا تايبدأ لك بلف رهظ ظفحي وأ «نييمالسإلا»

 ىف ءرملا ةميق» نأ هيف ءاج نياتشنأل لاقمب نينمؤملا نم انأف ةماع ةروصبو :نييبورعلا
 هراكفأو هفطاوعب مهيف مهسي ىذلا ىدملا ىلع اًريخأو الوأ دمعت هيف شيعي ىذلا عمتجملا
 .«عمتجملا كلذ دارفأ ةايح ءارثإ وأ ريوطت ىف هلامعأو

 دقو ةيطارقربلاب مهنومهتي «طارقونكتلا» ءالؤه دض اًيرح ءدبلا ىف «ءايقتالا» لعتفا
 داحتالل ماعلا نيمألا بئانل ةيلاملا ريزو بتك اميف برحلا كلت شاشر نم اًئيش اندهش
 لك اوكلهتسا «طارقوتكتلا» ءارزولا ءالؤه بلغأ نإ ذإ ةلطاب اهلك تسيل ةمهتلاو ىكارتشالا
 ىه كلت نأكو ,ةيفيظولا مهتياغ ىلإ اوقبسي ىتح ىرادإ رمأ نم هل اولضفت اميف مهتاقاط
 ىرتت تأدب امدنع اًيجولويديأ اًمباط تذخأ ام ناعرس برحلا كلت نأ الإ ةديحولا ةياغلا
 «ةطلسلا ىف راسيلا» مهسفنأ اومسأ نمم نيميلا ىلإ ةروثلاب «طارقونكتلا» فارحنا مهتت

 ؛عقاولا ضرأل امهتسمالم دنع اًئيش ناينعي ال ناضافضف ناريبعت نيميلاو راسيلا اًريبعتو
 ةعفرلا عيسوتو ءقرطلا فصرو «سرادملاو تاعماجلا ءاشنإو «تاونقلا قش وه عقاولا كلذ

 هماحدزا «ةطلسلا ىف راسيلا» كلذ ةنحم تناك .اذه لك قيقحتل دراوملا ةكبعتو ءةيعارزلا

 اورطف تاراعش نم اًعاتم نوبقحتسي مهو «ةقتوبلا» ميظنتلا باحر ىلإ اوءاج نيريثكب
 وأ ديدج عقاو ةمئالمل اهعيوطت نع اوزجع امك ءاهنع ىلختلا ىلع نيرداق اوداع امف اهيلع

 ىلإ ةيجولويديألا ةربنلا توفخ عمف اذهلو كلت مهتاراعش قطنم قفو عقاولا اذه ةبلوق

 ؛ىجولويديألا ديازتلا كلذ مصخ ىف .ءالؤه انبسح نأ ىلع .سرخي مل توصلا نإف نيح
 ميدقت ىلع ىرابتلا نم الدب طارقونكلا مهقافر «ةينيمي» لوح تاراعشلا دادرت زواجتي مل
 ناك «دلجملا» ىف لورتبلا نع بيقنتلاو «دهرلا» ءاشنإو «ةنانك» ءاشنإل «ةيراسيلا» لئادبلا
 . .قيبطتلا وأ روصتلا ىف كلذ
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 اهرمأ نأل امنإو اًعويذ رثكأ تناك اهنأل ال جذامنلا ضعب ريختن تاماهتالا كلت نم

 نع ثيدحلاب دصقن ام نيبت اضيأ اهنألو .ىصخشلا ىوتسملا ىلع صاخ هجوب انينعي
 اهبجاو نع ةينادوسلا ةيسامولبدلا فارحناب قلعتت ىتلا كلت ىه تاماهتالا جهنملا فالتخا

 ةيموقلا نادوسلا ةلاسرل اهلافغإ وأ «برغلل موعزملا اهزايحنا وأ ءزامعتسالا ةبراحم ىف

 نم قلطنت ماكحأ وأ ءةلطاب مهت امأ هللا رمعل اهلك كلتو ؛ةيبرعلا ةدحولا قيقحت ىف

 الأ ىف مهتبغر نم رثكأ نكي مل رامعتسالا ةبراحمب هنونعي اوناك ىذلاف .ةئطاخ تامدقم

 «ةيلايربمإلا» هيف نيدت اًنايب ةيحراخلا ةرازو ردصت نأ نود ءاسم ىسمي وأ حابص حيصي

 ةيقيرفإلا ررحتلا تاكرح معد ىف هيلع بجوتملا هرود تمص ىف نادؤسلا بعلي نأ امأ
 ةلكيه ةداعإ لوح تارارقلا عنصب ردابي لب ءىف كراشي وأ ءةفورعملا ةيميلقإلا رطألا لخاد
 ةعقر ةعسوتل ىعسي وأ :ةدئاسلا ةيعبتلا تاقالع ىلع ىضقت ةروصب ىلودلا داصتقالا

 ططخ ىفو ىبرعلا ىئاذغلا نمألا تاعورشم ىف ةيلمع ةروصب بونجلا  بونجلا نواعت
 نادوسلا ةحلصل اكيرمأ عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ديعي وأ :ىقيرفإلا  ىبرعلا نماضتلا

 هتيعرشب اًفارتعا كوناهيس مودرون ريمألا موطرخلا ىف لبقتسي هتاذ تقولا ىف هنأ الإ

 دض لاضنلا نم اًيرهت نوكي نأ .ءالؤه ىأر ىف ءودعي ال اذه لكف ؛ .اكيرمأ اهتكهتنا ىتلا

 دمحأ نسحلا دمحم ذاتسألل ىلوق ركذأو .«ةيبرقعلا» ةقيرطلا ىلع لاضنلا ,ةيلايربمإلا

 مأب برقع ناديم.ملاعلل مهترظن زواجتت ال نادوسلا ةساس ضعب نأب ءاوضألا ةفيحص ىف

 ةليل ىف ىقلي ىلازلز باطخب لحت نأ نكمي ملاعلا اياضق لك نآب نوبسحي مهنأل نامرد
 .(*!ديتعلا ناديملا كلذب ماقت ةيسايس

 نادوسلا ىعسل ةنادإ «رمألا ةقيقح ىف ءوهف «اًييرغ اًزايحنا» هنومسي اوناك نيذلا امأ

 اذهل ةلهؤملا ةديحولا لودلا نم ةثيدحلا تاينقتلاب اهريوطتو هدراوم ةئبعتب هسفن ءانبل
 رفوي نأ كلمي نم همجعو هبرعو ءهبرغو هقرشب ملاعلا اذه لك ىف ىسن ذإ هيلع ةرداقلاو

 ايناملأ هرفوتو «برغلا» هيلع رطيسي ىذلا ىلودلا كنبلا هرفوي لاز امو ناك ام نادوسلل

 .1548/60/1؟95,7؟8 ءاوضألا (٭)
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 ةيبرغلا لودلا تايربك ءنابايلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ايناطيربو ايلاطيإو ادنلوهو

 دنع فقت مل ءءانبلل اهيعس ىف ءةينادوسلا ةيسامولبدلا نإف اذه عمو ءنادوسلل ةحناملا

  ىنادوسلا فالخلاف .ةيجولويديألا دودحلا لك اهيعاسم ىف تزواجت لب مهدحو ءالّؤه

 ةيسامولبدلا نيب لحي مل تاينيعبسلا علطم ىف ةمومدلا هتحشو ىذلا ىتيفوسلا

 كلذ ىف نيعتسي وهو ىتيفوسلا داحتالا عم ةقادصلا روسج ءانب ىلإ ىعسلاو ةينداوسلا

 ريفسلا تلمح ىتلا كلت ةديعس ةفداصم نكت ملو ءوكسشواش ىالوكين لثم ءاطسولاب

 بئانلا بتكم ىلإ ۱۹۷۲ ويام نم نيرشعلاو سداسلا ىف فونوديف سكيليف ىتييفوسلا

 تييفوسلا سلجم تايحت هيلإ لقنيل دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا ؛ةيروهمجلا سيئرل لوألا

 ريزو ىلإ لمحي نأ ةفداصم نكت مل امك ءةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنمل رشاعلا ديعلاب ىلعألا

 ةباين» :هيف لوقي نادوسلا سيئر ىلإ ىنروقدوب سيئرلا نم اًباطخ مويلا كلذ ةيجراخلا

 ةبسانمب ةيبلقلا ىناهتب مكتماخفل ثعبأ ىسفن نع ةلاصأو ىلعألا تييفوسلا سلجم نع

 نأب غلابلا ىنيقي نع مكتماخفل برعأ نأ وجرأو ويام ةروثل ةعبارلا ىركذلاب مكلافتحا

 ةحلصم لجأ نم رهدزتو ومنت فوس انيدلب نيب ةمئاقلا قيثولا نواعتلاو ةقادصلا تاقالع

 .تاسايسو تاردابمل جئاتن فقاوملا كلت تناك .(*!ءمالسلا قيقحتلو انيبعش

 ريخستل كلاسملا ددعتم ىعسلا اذهل دحاو جذومن ىلإ دعب اميف ءريشن انلعو

 كلذ ىلإ ريشن الو ؛:ةيجولويديألا دودحلا لك نيزواجتم ةيمنتلا لجأ نم ةيسامولبدلا
 ال ىذلا ثلثملا وه هنع ثدحتن ام ..ةيزمرلا هتيمهأل امنإو ةيومنتلا هتيمهأل جذومنلا

 لالخ .ثلثملا كلذ ىف .سمخلا تارتم وليكلا اهلوطأ زواجتي ال داعبأب الإ هعالضأ دعابتت

 ايروك تماقأو ءىنادوسلا ناملربلا راد «ةيعويشلا» اينامور تماقأ طقف تاونس سمخ

 ؛نوتله قدنف «ةيلامسأرلا» تيوكلا ةلود تماقأو .ءلافطألاو بايشلا رصق «ةيطارقميدلا»

 رصق «ةكرمأتملا» ةيبونجلا ايروك تماقأو ؛,ةقادصلا ةعاق ءارمحلا نيصلا تماقأو

 عفترا اذه لكل .نادوسلا موخت ىف هريظن تاعورشملا هذه نم دحاو لكلو .ةفادصلا

 عوجرلا نكمي ريوطتلا اذه تقبس ىتلا تالاصتالا لوح تاليصفتلا نم ديزملاب ماملاللدرل مايألا )»(

 6١٠4 6١05. تاحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا ىلإ
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 ۲۹۸,۹ ىلإ ۱۹۷۰ ماع ىف رالود نويلم "0,5 نم نادوسلل ىزايتمالا ليومتلا ىفاص

  لوكتربلاو ءىنيصلا نوعلاو ؛ىنامورلا نوعلا .نمضت اميف ,نمضتو ء١۹۷٠ ماع ىف نويلم
 لوكتربلاو «قرزألا لينلا ىف جيسنلا ةعانص معدل بهذو ىذلا ۱۹۷١( ويلوي) ىكيشتلا

 ضرفقلاو ءةيديدحلا ككسلا تالقان ليهأت ةداعإل بهذ ىذلا )١117/4( ىرجملا

 ' .ةينادوسلا ةيرحبلل ىفالسغويلا

 نم قلطني لاقم ءرخآلا وه :ناكف ةيسوقلا نادوسلا ةلاسر لافغإ نع ثيدحلا امأ

 وه كلذ ؛ءايحتسا ىف ءاج نإو هئارو نم ديرأ ام اذه نم أطخ رثكأو ,ةكطاخ تامدقم

 .ىتلا عقاوملا ضعب ىف ةصاخب ايقيرفإ ىف طشنلا ىنادوسلا ىسامولبدلا كرحتلا ةنادإ

 «ىقارع» راظنمب ايبويثإ ىلإ رظني ناك نم كانهف ءىنادوس راظنمب اهيلإ رظني ضعبلا لظ
 ىف دادغب ماكح ىأر وه سيل ةبضهلاو نادوسلا نيب ةقالعلا مكحي ىذلا نأل رابتعا نود

 ةايحلا نايرش لثمي ميظع رهنو نيدلبلا نيب دودحلا نم رتم وليك افلأ وه امنإو ايبويثإ
 نيطسلفب ىبرق رثكأ لب ىنيطسلف راظنمب اينيكل رظني ناك نم كانهو .ايبويثإ ال نادوسلل

 فرفري ىذلا ىليئارسإلا ملعلا ريغ یبورین ىف راظنملا كلذ ىري الو «ىدصصتلاو ضفرلا»

 وأ نيدلبلا ىف اسوبتلا و اناكرتلا لئابق نيب ىناكسلا سامتلل رابتعا نود ةيلاع ةيراس ىلع

 ىبيل راظنمب ادنغويو داشتل رظني ناك نم كانهو .اهيف لينلا دهم ايروتكف ةريحب دوجو

 امك .«ىمال تروف» ىف «ىاب ليمت» ىلع ضاضقنالل قالطنا زكرم وه نادوسلا نأ بسحب

 نود الابمك ىف اداد نيمأ ىديع روتكدلا لارنجلا جاحلا دييأت ةلمحل رسجلا سأر وه

 دحاو لك قح نمو ءةمكاحلا ةمظنألا زواجتت تاقالع نم نيدلبلاو نادوسلا نيب امل رابتعا

 ةحلصم نع هرصب لضيال نأ ةطيرش ديري ىذلا ب ءايشألا ىري نأ نادوسلا ىف

  ىبرع دلب هنأ ىلع ابابأ سيدأ قافتا ذنم ىأرلا هب رقتسا ىذلا نادوسلا ءیلوألا نادوسلا

 جهتنت ىتلا تاسايسلا ىف ةيقطنملا هتاياهن ىلإ هب ىضملا ىلع انمزع ضارتفا وهو ىقيرفإ

 ىلع ةيملع ةنامأ ىدقافو «ىقلخلا ىوتسملا ىلع ةبذك انحبصأ الإو اًيجراخو اًيلخاد

 ءايبغأو ءىقطنملا ىوتسملا ىلع تامدقملا جئاتن كاردإ نع نيرصاقو ءىركفلا ىوتسملا

 .ىئادألا ىوتسملا ىلع مهديب مهلزع نوضفني

430 



 ةيبرعلا ةدحولا قيقحتل !ًدحاو اًهجو كانه نأب نظلا اضيأ ةتطاخلا تامدقملا نمو

  ةيرح . ةدحولا ةاعد بلغأ هيلع رطف ىذلا طسبملا راعشلا وه هجولا كلذ «ةيريصملا»

 بصتفت ال جئاتنلاف .اًيسايس اًرولكلف ةيموقلا ةدحولا تحبصأ ىتح ةدحو ةيكارتشا

 رييغتلاو جئاتنلا .هل ةروركملا ةوعدلاب رستقيال رييغتلا نأ امك تامدقملل ىنضملا دادرتلاب

 اراعش «ةدحولا» راعش لظ اذهل :تاراعشلا ليعفتل عقاولا ضرأ ىلع لمعلاب ناققحتي

 لمعلا مث اهتقيقحب فارتعالاب أدبت ةبرجتلا عقاو ةجلاعم نإف لاثملا ليبس ىلعو .اًبئاخ

 تءاج انه نم ؛دحوتلا ىلإ ةياهنلا ىف سانلاب جفنت ةيفيظو تاسايس ربع اهزواجت ىلع

 «ةيصوصخ» نم اهعم ةينادوسلا ةفالعلا املرصم عم «ىداصتفالا لماكتلا» ل انتوعد

 نأ انيدل كش الف .ةسرامملا ةينادوسلا ةسايسلاو ةيسامولبدلا ىلع ناديدج ناريبعتلاو

 امنإو ةدحولل ةيسنامور ةرظن نم عبني ال نادوسلا عم ةقيثولا ةقالعلا ىلع رصم صرح

 غوصب ةينادوسلا ةيسامولبدلا فتكت مل اذه لجأل ءةيدوجو ةيقيقح حلاصمل اهكاردإ نم

 ىف تدهجتسا لب ةيدوجولا قئاقحلا هذه ديكأتل ديدجلا ريبعتلا تحن وأ ةديدجلا ةرظنلا

 ىنعي ىلقنوج ةانق ةماقا نأ الثم فرعن امك .سانلا هسملي عقاو ىلإ كلذ ةمجرتل رمألا

 ءاملل بوضن نم اهددهتي امل ةبسن نادوسلا ىلإ ةبسنلاب ىنعي امم رثكأ رصم ىلإ ةبسنلاب

 ىلإ ةوعدلاب نيردابملا انك اذهلو ءهلاح ىلع ىناكسلا ومذلا رمتسا نأ نرقلا اذه ةياهن لبق

 هفشتكا ىذلا رمألاب تسيل ىلقنوج ةانقو .لماكتلا تاعورشم نم عورشم لوأك اهئاشنا

 اك ءلراه ةساردب اًءدب تاينيرشعلا ذنم هنأشب تاساردلا تلاوت رمأ وه لب ىوام ماظن

 نمو .لينلا ىلاعأ تاعورشم مسا تحت ١109 ماع ذنم لينلا هايم. قافتا هيلع صن

 فصنو اًرايلم همجح غلبي اًيئام «اضرق» نادوسلل رصم ةداعإ اضيأ قافتالا كلذ صوصن

 اهتاجايتحا ةهباجم وأ «ضرقلا» كلذ درل رصمل ليبس الو ءراتمألا نم بعكملا رايلملا

 ةبئاغ نكت مل قئاقحلا هذه عيمج .ءاملا نم ةيفاضإ رداصم فاشكتسا نود ء(*ةديدجلا

 مه نم هل نكي مل نم مهيف نمب (ضرتفي اذكه وأ) نادوسلا ىف ةسايسلا لهأ ملع نع

 ةياهنب اًرايلم ٠١ ىلإ عفترتس تاجايتحالا كلت نأ الإ لينلا هايم نم بعكم رتم رايلم 00,6 رصم ةصح غلبت («)
 .نرقلا
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 ىنغتلا نأ الإ :نيدلبلا نيب «ةيريصملا ةدحولا» نع ثيدحلا ريغ ايندلا ةايحلا هذه ىف

 .«عرتلا تحف» لثم ىلست ال ىتلا رومألا نع مهانغأ دق ةدحولاب

  ىرصملا نواعتلا لثم ىرخأ ةيلمع اياضق ىلإ لماكتلاب انهجوت ىلقنوج نأشكو
 لالغتساو.«نادلبلا اهجاتحي ىتلا لوقبلا ةعارزل سامتلا قطانم لالغتسا ىلع ىنادوسلا

 قرطلا ةكبش دمو «نيدلبلا ةحلصمل ةيئاذغلا بوبحلا ةعارزل قرزألا لينلا بونج ىضارأ

 نود ةيرصملا دهاعملا فيظوت ةداعإو ءنادوس تروب ىلإ رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةيرصملا

 بيردتلا قافآ حتف مث ءرصم اهلومت ىنهملا بيردتلل تايلك حبصتل نادوسلا ىف ةيعماجلا
 نيماع لالخ هعم عاطتسا امم رصم تاعماج ىف نييبونجلا بالظلل ىلاعلا ميلعتلاو

 روتكدلا هلذب دهج لضفب تاعماجلا كلتب قاحتلالا نم بونجلا بالظ نم نيفلألا ةبارق
 بالط نم ريثكل ىحورلا بألا :ةضيوع ةبلط روتكدلاو ةيجراخلا ريزو بلاغ دارم

 ةفاقثلا ديطوت لوح ةبلج مهتاوصأ تطلتخا نيذلا رثكأ نأب ركذن نأ ديفيو .نادوسلا

 ءامسأ ىلإ نييبونجلا ءامسأ ليدبت ريغ ليبس نم اذهل اوفرعي مل بونجلا لهأ نيب ةيبرعلا
 ءاتيوبكو ايوج ىف دجاسملا دييشت وأ ؛لامشلا لهأ ىز ءادترا ىلع مهرسق وأ :ةيبرع
 فرالا وه ميديم, ىلا ديتا اح قيرستلا اهن ام اذنه لك ىف سلو
 ءالؤه نكمن نأ موي ةيبرعلا ةفاقثلا دطوتتسو ءةعارزلاو بطلاو ةسدنهلا فراعم ءةثيدحلا

 . انكمم كلذ ناك ىتم ىبرع ناسلبو ةصلاخ ةيبرع ةئيب ىف فراعملا هذهب ماملالا نم

 ىلإ رمألا هب ىهتني نأ لبق «ىداصتقالا» ب هانتعن ىذلاو لماكتلل انمهف وه اذه ناك
 ىداو ناملرب» ك ةيرولكلفلا ةدحولا رهاظم لثم نادوسلا عفنت الو رصم ديفت ال تارهاظم

 عافدلا ةيقافتا ىلإ اًتيش فضت مل ىتلا كرتشملا عافدلا تايقافتا عيقوتو ءىروصلا «لينلا
 ركذنلو .رصمل تاداسلا ةسائر ىلع عارتقالا ىف نادوسلا سيئر ةكراشمو «كرتشملا ىبرعلا

 ءلماكتلا تاعورشم دادعا ىف مهعم انمهسأ نمم مهلضف لضفلا لهأل لاجملا اذه ىف

 نم ديجملا دبع ىيحيو ءىسوم جاحلا رمعو ءروصنم معنم ميهاربإ ةداسلل لضفلا ركذن

 ءلماك زيزعلا دبع روتكدلاو «ءىزاجح زيزعلا دبع روتكدلل هركذن امك نادوسلا لهأ
 .رصم لهأ نم زابلا ةمانسأ ذاتسألاو ءىمهف ليعامسإ ذاتسألاو
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 ةدحولا ىراعش ةمجرت ىلع لمعلا ىلإ ىفيظولا هجوتلا اذهب انبهذ رخآ ديعص ىلعو
 ناك .ةيمويلا ةايحلا عقاو ؛سانلا امهبرقي عقاو ىلإ ىقيرفإلا ىبرعلا نماضتلاو ةيبرعلا
 ةسسؤم اهلجأل تئشنا ىتلاو ىبرعلا ىئاذغلا نمألا تاعورشم وه اذهل ىلمعلا جذومنلا

 دعب هل نوكي نأل انيعس دقف ىقيرفإلا ىبرعلا نماضتلا امأ ءةييرعلاو ةيعارزلا ةيمنتلل

 ةردابملل اجاتن انوكي مل نيدهجلا الك مسالا اذهب فرع صاخ فرصم هلجأل ئشنأ ىومنت

 نم انبتك اميف هرمأ انلصف دهج نم ىأرلا كلذ بحاص لب بسحف ىأرلاب ةينادوسلا

 تاعورشم بكاو ىذلا نالذخلا بابسأ لوح ثيدح ىلإ قحال عقوم ىف دوعن انلعو (*!لبق

 .تاناكما نم اهل رفوت ام لك نم مغرلا ىلع ىعارزلا نمألا

 نيب رمدملا عارصلا كلذ هيلإ داق راجفنا لوأ نأب لوقنل ةيوياملا تاعارصلل دوعنو
 ةرجانخلا ةليل هانيمسأ اميف 1970 رياربف ىف ىرازول | ليدعتلا وه ناك ماظنلا تادايق

 لوألا قيرفلا .تاسسؤملاو تاكرشلا نيب عارص ةمق وه ليدعتلا كلذ ناك (**)ةليوطلا

 ءالؤه ىدامت امو ءرصقلا لاجر نم «افورعم» مهولوأ نمو لامعألا لاجر ضعب هلثمي مهنم
 مل نيذلا ءارزولا هلثمي ناكف ىناثلا قيرفلا امأ .هيلع سيئرلا تمصل الإ هنع روجزملا ىف
 5 مل هنأ اميو .تارماؤملا ءرد ىف هنوقفني اتقو رومألا ْنم هل اوضفت اميف دكلا مهل قبب

 سدلل اودمع ىنهملا مهفرش وأ مهتاردق سمي امب (مهيضراعم) ماهتا نيرمآثملا رودقم ىف
 ام نع ثيدحلا عادتباب .هعقوم ىلع هفواخم ريثي امب لب ءىريمنلا بلف رفوي امب مهيلع

 فرصنا دق كاذموي «هبتاك» ملقوأ ىريمنلا نهذ نأ ىف كشالو . «ىوقلا زكارم» هومسأ

 ىتلا «ىوقلا زكارم» مهيمسي ناك عم عارص نم همكح ةيادب هدهش امو تاداسلا رصم ىلإ
 امهدنع ةديحولا ةيعجرملا ةطقنلا ىه تناك كلت «هتطلس ىلع ءاليتسالل ىعسلاب اهمهتا

 .هيلإ احايترا مهرثكأو رشلل سانلا طشنأ نم «بتاكلا» كلذ ناكو ؛ريبعتلا كلذل

 ىف ةطولغمو ةحيحص رصقلا ةصصلتمو لامعألا لاجر اهقلطأ ىتلا ةمهتلا هذه تناك

 ءارزولا ءالؤه بلغأ نأ ىه ةمهتلا ةحص .نيتلاحلا ىف ةفيخس ىه مث دحاو نآ

 .اهيلي امو 005 ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (*)
 . اهيلب امو ۱۲۸ تاحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (##)
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 ذخأم مهضيوفت رماوأ اهب تءاج ىتلا مهتاطلسو مهتايلوئسم نوذخأي اوناك «طارقونكتلا»
 ,ةفلتخملا مهعقاوم ىف ءادألا مكحت ىتلا حئاوللاو نيناوقلا اضيأ دجلاب اوذخأ امك دج

 :هسفنب اهعرش ىتلا نيناوقلا قوف نوكي نأ هسفنل ىضري اًديشر اًمكاح كانه نأب نظنالو
 وأ ةرشابم امأ ءسيئرلا نيبو لعفلا لهأ نيب عارصلا لاجم وه تاذلاب لاجملا اذه ناك

 نأب نظلا ىف وهف طلغلا عقوم امأ .ةفصلا كلت نولحتني وأ همساب نوثدحتي نيذلا ربع
 نواعتلا ىف نأ وأ ءةنيعم ةيسايس عفاود ءارزولا نم اهنيعب ةعومجم نم عنمتلا كلذ ءارو

 نوكي نأ نع كيهان ؛ةددحم ةيسايس فادهأ اذ ًالتكت ءارزولا ءالؤه نيب دوهشملا ىفيظولا
 هقيفرب ىقتلا دق نكي مل نم لاجرلا كئلوأ نيبف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا وه فدهلا كلذ

 أدب نأ املف اذهلو «مدآ نم رخآلا فرعيال نم مهنم ناك امك ءويام ىف الإ ةنئاع لوأ

 مهنم :ماظنلا نع قارسنالل لاجرلا ءالؤه بلغأ هجوت ىتح ىنحنملا كلذ ذخأي عارصلا

 مهنمو سيردإ نيسحو ءىرابقع لامكو .ديجملا دبع ىيحيو «ىفطصم ىكز لثم رجهت نم

 متخلا رسو ءروصنم معنم ميهاربإ :لثم «موطرخلا ىف هلايع ىلع سوعي «رظتنا» نم

 رايهنا ةهادب ىه تناك كلت نأب كاذموي ىريمنلا ىردامو .دجاملا دبع سابعو ءةفيلخلا
 ةريغلا هلمحت سيئر وأ :ةياعسلا ىلإ نكري مكاحل ناك امف ؛هسمش فافط ةيادبو ءهماظن

 نارسخ ىلإ ىهتني نأ الإ :نيرداقلا فاصنا ىلع دانتسالا ىلع هيسوعرم نم نيرداقلا نم

 ةياهن ىتحو ءليدعتلا كلذ دعب ىداصتقالا دانبلا عقاوم تلظ دقف لك ىلعو

 ةسايسلا لهأ نم مهيلإ برقأ مه نم وأ «طارقونكتلا» نم ىقب نم ىديأ ىف تاينيعبسلا

 لظ امك ناميلس نيدلا ردب لثم بزحلا «ةيطارقرب» نم ةرازولا ىلإ اولقتنا نيذلا
 ومني ال هنأ الإ ةثلاثلا ويام ةرتف ىتح لوألا هتازاجنإ نم عفد OT هلك داصتقالا

 ةرتفلا ءةثلاثلا ويام دهع ىف هلك كلذ ىهتناو .ىلخادلا عفدلا ةوقب ىمانتي ال داصتفالاف

 لهأ نم ىقبت نم بلغأب ادح امم تاسسؤملا ىلع تاكرشلا راصتنا اهيف لمتكا ىتلا
 ل نمثك «ةديدجلا ةيطارقميدلا» لالطأ نم ىقب امرخآ مدهتو .لالسنالل لعفلا

 مدعي ةينطولا ةدحولا حورص هيف راهنت تذخأ ىذلا تقولا تاذ ىف «ةينطولا ةحلاصملا»

 .!رباع ملح نم هل ايف ؛ابابأ سيدأ قافتا ءاهناكرأ مهأ
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 ىئادألا جهنم لاروصقو ةيمنتلا

 ضاهجإ ىلإ تدأ ىتلا ةيسايسلا لماوعلا ضعب لوانتي ةقباسلا تارقفلا ىف اندروأ ام

 نأ دب ال ىئادألا جهنملاب قلعتت ىرخأ اًيابسأ كانه نأ الإ ءةيناثلا ويام ىف ىومنتلا لمعلا

 بولسأ ىف لثمتي ةيمهأ رثكأ اببس كانه نأ امك ؛ثيدحتلا ةاعد نحن اهتيلوئسم لمحتت

 نود لب ءاهريغ نم رثكأ هنم تدافأو ءاهفاتكأ ىلع ماظنلا ماف ىتلا ةديحولا ةقبطلا ةايح

 ةيحانلا نم  ثيدحتلا نأ الإ ءهل دح ال اناميإ ثيدحتلاب نمؤن اًعيمج امك .اهريغ
 كلذ ىف ام ضعب عم حلاصتلا لمتحي ال ناك نإو ىتح ميدقلا ةعطاقم ىنعي ال  ةيرظنلا

 اذهب ؛ثيدحتلاو .هتريسم قيعت وأ خيرأتلا قطنم دناعت تاسسؤم وأ رهاوظ نم ميدقلا

 اهب ءاقترالا فدهب هميقو هلكايهو ةيساسألا ءانب لكب ىعامتجالا دسجلل ريوحت ءمهفلا

 اذ نوكي نل ثيدحتلا نإف ىداصتقالاو ىعامتجالا رييغتلا ىوتسم ىلعو ىلعأ ىوتسمل

 ثوروملاو ديدجلا نيب قيفوتلا ىلإ ىعسيو «عمتجملا ءايميك رابتعالا ىف ذخأي مل نإ ىودج

 ةيديلقتلا ةربخلاب داشرتسالاو (indiginous knowledge) ةيلحملا ةفرعملا نونكم طابنتساب

 ىئادألا زجعلا نأب ةرخأتملا انفراعم تدافأ ءركذلا فلسأ امكو .ثوروملا «لعفلا لهأ» ل

 ال ىتلا ةيقوفلا ةيمنتلا ةرهاظ ىلإ دوعي ةيقيرفإلا ةراقلا ىف ةيمنتلا براجت نم ريثكلا

 ىف ةيبعشلا ةكراشملا اذهب ىنعنو .اهنم عافتنالا مهيف ضرتفي نم اهغوص ىف كرتشي

 نم ةثوروملا براجتلا ىف ام ىلع فرعتلاو ءةيمنتلل لثمألا بولسألا لوح رارقلا عنص
 .تاراهمو تاربخ

  نييوفصلا نم انلاثمأل ردابتي امك - ىه تسيل اهنع ثدحتن ىتلا ةكراشملا نإ

 وأ :تاعورشملا ةسارد ىف نيينفلا كارشإ وأ ,طيطختلا سلاجم ىف ةيمسرلا ةكراشملا

 اهنأ الإ ىوصق ةيمهأ تاذ رومأ هذه لك ؛ثوحبلا دادعإ ىف تاعماجلا ةذتاسأب ةناعتسالا

 قطانملا ىف رثؤت وأ سمت ىتلا تاعورشملا ىف ةاعرلا عم فداهلا راوحلا نع ىنفت ال

 ىف نييفرحلا عمو ءىرلاو داصحلاو عرزلا ىف ةيديلقتلا مهتربخ لوح عارزلا عمو ؛ةيوعرلا

 حاجن نأ ىف كش الو :جيسنلاو دولجلا تاعانص لثم ىرغصلا ةيديلقتلا تاعانصلا ريوطت

 ,ساسألا ىف ءٌزَعَت ىرغصلا تاعانصلاو ةعارزلا ريوطت ىف ةينيصلاو ةيدنهلا نيتبرجتلا
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 ةثيدحلا ةينقتلاو ةيديلقتلا ةيلحملا ةينقتلا نيب ىفاعملا جازملا ىف نيتلودلا نيتاه حاجن ىلإ
 ؛فوداشلاو ةيقاسلا غلت مل ىربكلا ىرلا تاعورشمل اهئاشنا عم ءالثم ءدنهلاف :ةدروتسملا

 دعب ةجاردلا مدختست تلاز امو تارايسلاو تانحاشلا عنص ىف ىعانصلا اهروطت عمو

 .اهميلاقأ بلغأ ىف علسلاو دارفألل ىعامجلا لقنلل ةليسوك اهريوطت

 طيطختلا نإ ذإ .نيططخمك هتيلوئسم لمحتن نأ دبال لشفلا نم اًريبك اًبناج نإف اذهل

 ةيعوضوملا قئاقحلا عم تاضارتفالا هذه قستت مل نإو ؛ةيبيكرت تاضارتفا ىلع موقي
 ريفوت ضارتفا هبحصي ءالثم :ةبملطلاب ةيقاسلا لادبتساف ءءاوشع طبخ حبصت ةشيعملا

 عيزوت تايولوأ ىف رظنلا ةداعإ ضارتفا هبحصب هرودب ضارتفالا كلذو ةبملطلل دوقولا

 دوقولا كلذ نم ۸٠ بهذي نيح ىف ؛لقنلل بهذي هنم 1٥ لاز امو ناك ىذلا دوقولا
 نوكردي اوناك نيططخملا نأ ىف كشالو .ةثلثملا ةمصاعلا ىف صاخلا ىلإ لقنلل صصخملا

 ةناكتسا اهب اولبق اذه عم مهنأ الإ دوقولل عيزوتلا كلذ ىلع بترتت ىتلا ةرمدملا جئاتنلا

 ءانيأر دقو مكحيال نمو مهنم مكحي نم .ةبخنلا ةايح جهانم ىف نماكلا ىريمدتلا ىحنملل

 ىأ ةرايسلا نييرادإلا نع تيخب رفعج روتكدلا ثيدح ىلع ردنتي ضعبلا ناك فيك ءالثم
 ةيرانلا ةجاردلا نأب ضغبلا اذه كردي نأ نود مهلمع عقاوم ىف مادقألاب نوريسي نيذلا

 شيجلا طابضو سيلوبلا طابض راغصل ةديحولا لقنلا ةادأ ىه تلاز ام (لكياس رتوملا)
 .دنهلا ىف

 مدعو عرستلا نم ريثك ىلإ ةلماشلا ةيمنتلا ىلع ةفهللا تدأ ىنفلا ىوتسملا ىلعو

 نأب لوقلا ةحص عمف .ءادتبا اهيف ريكفتلا ىفو لب تاعورشملا ضعب ميمصت ىف ةيعقاولا
 عورشملا رشعت ىلإ داق (ةافصملا لثم) تاعورشملا نم دحاو ىف هضاهجإ وأ لمعلا رثشعت
 وه هببس ناك اهنيعب ىرخأ تاعورشم ىف ىخارتلاو فعضلا ببس نأ الإ .ثلاثلاو ىناثلا
 ىنادوسلا نطقلا نم بلاغلا ءزجلا عينصت ىف ريكفتلا كلذ لاثم ؛ىعقاولا ريغ حومطلا

 ىف ةيموقجلا تانسسلا ىلع لظوافلا دافغا اهنا ةيثقلا ءاظخألا نمو.ةدعاو وف

 اذه ءادأ ىلع ةردق تاسسؤملا هذه كلمت نأ نود دوقعلا ةعجارمو ميمصتلاو ةساردلا

 اهرداوك بلغأ تدقف «تالاحلا ضعب ىف ءاهنأل وأ اًميلس اًدادعإ دعت مل اهنأل امإ رودلا
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 اهرمأ كلت لخادلا ةرجهو .لخادلا ىف ةيسايسلا ةرجهلا وأ جراخلا ىلإ ةرجهلل ةلهؤملا

 «طلست» ةماعلا ةمدخلا ىفظوم نم نيرداقلا نم هعفوم ىف ىقب نمم ريثكف «باجع

 ءىسايسلا ميظنتلل ءانمأو ءارزو باونو ءةلود ءارزو مهنم لعجيل ماظنلا مهيلع

 (موطرخلا ةعماج) ةيميداكألا تاسسؤملا رودقم ىف ناكو .نيح ىلإ كلذ لكو ؛نيظفاحمو

 عدوتسم ىه ؛قحب :حبصت ىتح اهلمع جهانم نم تروط ول (ثوحبلا) رودلا اذهب موقت نأ
 ىسايسلا عضولا الف ءلاحلا وه نوكي مل كلذ نأ الإ .ماظن لكو ؛هاظنلل ةينفلا ةروشملا

 ىوصقلا ةيولوألا لتحي ناك ءادألا جهانم ريوطت الو ءاذه ىلع نيعي ناك هلخاد نم ئرتهملا

 .ةعماجلا لهأ مومه ىف

 هيلع ىرسصملاروتسدلا

 كلذ  ةيناثلا ةرتف ىف ةصاخب  ويام ماظن لوح اًريشك ددرت ىتلا تاماهتالا نيب نم

 هنم تلعجو روتسدلا هل اهحنم ىتلا تاطلسلا الول ىفطيل ناك ام ىريمنلا نأب لوقي ىذلا

 ...ةفاتخم تاهاجتالا نم ثعبني لظ ماهتالا اذه (1977 روتسد كلذب نونعيو) الإ
 ركني ىذلا ىنادحولا هاحنم روتسدلا كلذ ىف ؛قحب «تركنتسا ةيديلقتلا بازحألاف

 اهتجلاعم نع تزجع ىتلا ىرخألا هبناوج ضعب ٍتلهاجت اههنأ الإ ةيبزحلا ةيددعتلا
 نويركفلا موصخلاو ,ةيبزحلا ةرتفلا اهتفرع ىتلا ريتاسدلا تاعورشمو ريتاسدلا
 ىكارتشالا داحتالا) روتسدلا اذه رارقإ هلظ تحت مت ىذلا ىسايسلا ميظنتلا تاهجوتل

 مهينبت نم مغرلا ىلع هتيلومشو ميظنتلا ةينادحو «قح هجو نودب ءاونادأ (ىنادوسلا

 مهرابتعا لب ىرخأ دالب ىف ةهباشم براجتل مهتكرابمو ءةقباسلا ةرتفلا ىف ةريظن ةبرجتل

 ام نولهاجتي مهو . 19177 روتسد ءالؤه نادأ اضيأ قح هجو نودو .اًجذومنأو ةودق اهايإ

 ذنم ىأ ءنامزلا نم نيدقع لالخ ئدابم نم هل نوعدي اولظ بلاطم نم هقيقحت ىف حلفأ
 اولظ ةدحاولا ديلا عباصأ مهددع زواجتي ال نيدودعم اًدارضأ كانه نأ امك .15714 ربوتكأ

 درم نأب  هطوقبس لبق ىتح معزلا ىلع مهنم دحاو جرد لب  ماظنلا طوقس ذنم نومعزي

 اذهلو ,تيخب رفعجو دلاخ روصنم ديلو وه روتسدلا نأو ءروتسدلا وه هلك ىريمنلا نايفط
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 ىلع ةلماك عقت ىريمنلا نايغط ةيلوئسم نأ وه ىبيكرتلا ضارتفالا اذه نم جاتنتسالاف

 بحاص نأ الولو ءلقع فيعض خيسف نم الإ ردصي ال لوق اذهو .نيلجرلا نيذه قتاع
 نيأ نيركاذ هنيح ىف هيلع انددرل ءهل ىضقني الو هتجاحب رفظي ال ءءازرم لجر لوقلا كلذ
 تسيل ريتاسدلاف .روتسدلا ءارو نم تيكا ىذلا امو ,روتسدلا كلذ ةعانص نم فقي ناك

 ةيحانلا نم ءاهتيعورشم بستكت ةيساسأ نيناوق ىه امنإو اهيفلؤمل بسنت ةيرعش تاقلعم

 .ةيبلاغلا ليثمت اهيف ضرتفي ةعومجم نم صيحمتو ةسارد بقع اهرارقإ نم ءةيلكشلا

 ءاهل مهلاثتماو اهب سانلا مازتلا نم الإ ةيعرشلا بستكت ال .ةيلمعلا ةيحانلا نم ءاهنأ امك

 ىذلا نإف اذه عم .ءارفس مأ اوناك ءارزو ءاهل ءالولا مسق نودؤي نيذلا ءالؤه سأر ىلعو

 نم ءروتسدلا كلذ نأ بسحن انأل «اهركنن ال ةمهتو هيعدن ال فرش» خيسفلا اذه هب انامر

 .هلالقتسا ذنم نادوسلا اهفرع ىتلا ريتاسدلا دوجأ نم ؛ةقيثو وه ثيح

 ةداس مهسفنأ نوبسحي نمم ةصاخب دقنلا اذه لثم ىف ةرسحلا ىلع ثعبي ام نأ ديب

 الو نادوس لاح سعتا امف ىلوألا تناك نإف ءلهاجت وأ لهج نم هفنتكي ام وه نيفراعلل

 رصبلا ءايشعأ الإ هنأشب ةيمزجلا ماكحألا رادصإو لب خيراتلا ةباتكل هيف ىدصتي
 ةنامألا مدع نم ردقلا اذه ءازإ ةلقوحلا الإ انل ليبس الف ةيناثلا تناك نإو ؛خيرأتلاب

 ءالؤه نم اًدحاو نأ وه ةرسحلا ثعبم «ىهنلل» لوقأ الو «ةحاصفلا بايرأ» دنع ةيركفلا
 روتسد عورشم وه هلصأو ء١۱۹۷ روتسد لصأ ىلإ ةدوعلاب هسفن فلكي مل نيدقانلا

 ةلماكتملا ةدوسملا نإ لوقن انبتك امدنع اذه ىلإ انأموأ دقو .1514 ةنسل مئادلا ناودسلا

 ىصخشو ناميلس نيدلا ردب اهيف هعم مهسأو تيخب رفعج روتكدلا اهدعأ دق روتسدلل
 ةيسيسأتلا ةيعمجلا مامأ ةحورطم ثناك ىتلا روتسدلا ةدوسم ىه ةيادبلا ةطقن تناكدو
 :ىه ةدوسملا كلتل انتساردل ةهجوملا سمخلا طاقنلا تناك .(*!بازحألا ةموكح نابا

 .ابابأ سيدأ قافتاب لالخإلا نود لوحت ىتلا ةيروتسدلا تانامضلا ريفوت ©

 .ةسايسلاو نيدلا ةيضق مسح ©

 .46 ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا (*)
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 نيب ىسائرلا ماظنلا اذه ىف نزاوتلا عم ىساكئر ماظن قيرط نع مكحلا تابث ©

 .تاسسؤملا

 قوقحلا ةيضقل ةديدج غيص عادتباو دحاولا بزحلا ةلود ىف درفلا قوقح ةيامح ©

 ماظنلا قاطن ىف الإ مهفت ال قوقحلا هذه لوح ةيكيسالكلا غيصلا نأل ةيساسألا

 .دحاولا بزحلا ماظن عم مجسنت ال ىهف اذهلو ىددعتلا

 .ايروتسد أدبملا اذه سيركتو مكحلا ةيزكرم ال أدبم ديكأت ©

 نود اهبلغأ ىلع انيقبأو ةدحاو ةدحاو اهانسرد ةدام ۲۳۸ ميدقلا عورشملا نمضت

 ىتلا داوملا دنع الإ عورشملا كلذ ىف انفقوت نكي.ملو .ةغايصلا هتضتقا ام ىف الإ ريرحت

 ةيضقو ءةيميلقإلا ةيضق لثم روتسدلا عورشم رارقإ نود لاح فالخ لحم امأ ؛تناك

 ضراعت وأ ؛ةثيدحلا ىوقلا ليثمت هتيضفو .ىكارتشالا هجوتلا ةيضقو ءةيسايسلاو نيدلا

 لب روتسدلا ةغايص دنع ال هيف ررقو مسح ىذلا رمألا ,دحاولا بزحلا أدبم عم اهغوص

 وأ ةمألا بزح تالاجر مه «درفلا ميظنتلا» اوراتخا نيذلا نكي ملو .نامزب كلذ لبق

 ناك نإو ءةثيدحلا ىوقلا تالاجر نم ويامب نورصتتملا مه امنإو ىداحتالا ىنطولا بزحلا

 ةدارالا» كلتل اتمجرت وه مهيلع ديحولا انلنضفف لاجرلا ءالؤه ىلع لضف نم انل

 ميظنتلا ةينادحو نع تثدحت ىتلا ةعبارلا ةداملا ىه ةيروتسد ةدام ىف «ةيطارقميدلا

 ظ ی اسفل

 ةسارد: وق ةيسسات ةههح ااا م نارقإ روتسدلا ااه ةؤومنسدا دعا م

 نيوكتب اًرارق ۱۹۷۲ماع وينوي نم نيرشعلاو ثلاثلا ىف ىريمنلا ردصأ اذهلو عورشملا

 ىل ناكو دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا ةسائرب بعشلا سلجم ءاشنإل ةيريضحتلا ةنجللا

 رمع «تيخب رفعج روتكدلا مه نيلوئسملا نم نيرخآ رفن عم ةنجللا كلت ةيوضع فرش

 ءور ليثومص ؛كودا ىجيول .هللادبع نمحرلا دبع ءىداهلا ىفطصم ىدهم ؛ىسوم جاحلا

 لامعلا داحتا سيئر اضيأ ةنجللا تمض امك هللا فلخ ضوع قيرفلاو رباص نيدلا ىيحم

 لثممو (هنينس وبأ ميحرلا دبع) نييعارزلا داحتا سيئرو :.(ىوانقرصن هللادبع)
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 بناجب نادوسلا تاظفاحم سلاجملا نيشممو (العلا وبأ دعس) ةينطولا ةيلامسأرلا
 .(*)ةينهملا رداوكلل نيلثممو ةينطو تايصخش

 ةيعمجلا) بعشلا سلجم رايتخا متي نأ ةتس تاعامتجا دعب ةنجللا كلت ترقأ

 رشابملا باختنالا نيب جيزم وه ىديلقتلا ساسألا نع فلتخي ساسأ ىلع (ةيسيسأتلا

 :سكعي امم ىفارغجلا ىميلقإلا ليثمتلا ةلافك ىلع ديدجلا ماظنلا ماقو .رشابملا ريغو
 ةيوئفلاو ىريهامجلا تامظنملا ليثمتو ءرطقلا دادتما ىلع عونتملا ليثمتلا «ماع هجوب

 دوجو نامضو ءةيماظنلا ىوقلا ليثمتو :عمتجملا ىف اًريثأت رثكألا ىوقلا اهنابسحب

 ةيميلقإ رئاود ديدجلا نوناقلا صصخ اذه ءازإ .نييعتلا ربع عيرشتلل ةمزاللا تاءافكلا

 نهملل رئاودو ,ةينطولا ةيلامسأرلل رئاودو ءلامعلاو نيعرازملل زئاودو (رشابملا باختنالاب)
  نييداصتقالا  ةرطايبلا  نيينوناقلا  نيسدنهملا  نييعارزلا  ءابطألا) ةيملعلا

 هبش  نيينهملا  نيينفلا) ةضيرعلا ةينهملا تاغاطقلل رئاودو (تاعماجلا ةذتاسأو نيثحابلا

  ةماعلاو ايلعلا ةيوناثلا سرادملا ىملعم  ةيعماجلا ريغ ايلعلا دهاعملا ةذتاسأ  نيينهملا

 ءالؤه بناجب .ةيباقنلا مهدعاوق ربع ءالؤه لك باختنا متي نأ ىلع (تايئادتبالا ىملعم
 سيئر مهنيعي اصخش نيرشع نيب نم ةيماظنلا تاوقلل نيلثمم سلجملا مضي نأ ررقت
 .ةيروهمجلا

 ١9177 ةنسل ٠١4 مقر ىروهمجلا رارقلا ساسأ ىه تناك اهلمجم ىف تاحرتقملا هذه

 لاوط ىفو .۱۹۷۲ سطسغأ نم سداسلا ىف ردص ىذلاو بعشلا سلجم نيوكتب
 ىذلا راوحلا لاوطو ؛سلجملا نيوكت نوناق عورشم رارقإ ىلإ تهتنا ىتلا ةنجللا تاعامتجا
 ميدقلا تاباختنالا نوناق ايازم نع ثدحتي دحاو توص عفتري مل ةنوآلا كلت سانلا لغش

 ديدجلا نوناقلاب ديشت تاوصأ تعفترا ضيقنلا ىلع .ديدجلا نوناقلا «ةيطارقميد ال» وأ

 ضوع دمحم «(السك) ليلخ مشاه .(ةيلامشلا) ىلع جاحلا ميهاربإ :ىلاتلا هجولا ىلع تاظفاحملا ثلثم (*)

 اتايلا (لازغلا رحب) لالب دمحم .(نافدرك) ىفطصم سي .(روفراد) نيب روكشلا دبع :(قرزألا لينلا) فسوي
 تايصخشلا امأ .(موطرخلا) ناميلس دمحأ ىلع .(لينلا ىلاعأ) ىاو ىد اوشج .(ةيئاوتسالا) ويثام ىد
 دبع ءناميلس نيدلا ردب ءبلط ميهاربإ ءليقع دمحأ ليقع .رونلا حتافلا مهف ةينهملا رداوكلا ولثممو ةينطولا
 .ةزمح نومأملا رمع دوا دمحم نسح .ةيطع جاحلا بيطلا ءهللا ةياده هللا
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 ةيلك ديمع ىدهملا ديعس روتكدلا ثيدح كلذ لاثمو .تاتشلاو ةقرفلل ةياهن هيف نأل
 سلاجملاب تأدب ىتلا ةديدجلا ةيطارقميدلا نأ» هيف ءاج ىذلا موطرخلا ةعماجب نوناقلا
 ةياهن ىنعت بعشلا سلجم مايقب نآلا جوتتو اهدعاقم عبر ءاسنلا تطعأ ىتلا ةيبعشلا

 ىلإو .(*!تتشتلاو ؤرجتلاو ةقرفلا تاهاتم ىف اًبلاغ ناك ىذلا ىنادوسلا بعشلا ةيرغ

 ىلإ قربأ ىذلا جارسلا ركاش روتكدلا ةيديهمتلا ءابطألا ةباقن سيئر بهذ ىأرلا اذه

 اهيف هنأدب ىذلا تقولا ىف ءاج رارقلا اذه نأ ةطبغلا ىعاود نم هنإ» :لوقي ىريمنلا
 هليثمتو هئاوتحا ىلإ ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ ىلع ىوطني وهو نادوسلا ءابطأ ةباقن نيوكت

 نمو .(**!«ةينهملاو ةيملعلا رداوكلاو ةروثلا تاميظنت كارشاو بعشلا ىوق عيمجل

 ها ام هة بتاج ف نذر اقري ءابطألا ب نا نك هام نإ ىلا كاقرافلا
 ركذأو .هللا ةياده هللا دبع روتكدلا ءبعشلا سلجم نيوكت ةنجل ىف ديحولا بيبطلا هيلإ
 ناك امك ؛تاعامتجالا كلت لخاد رهاج ىذلا ديحولا لجرلا هنأ هللا ةياده ىتمومع نبال

 نيحشرملا ددعت لوبق أدبمل اعد امك لضفألا رايخلا ىه ةيددعتلا نأ ىلإ ءاهجراخ وعدي
 ىأرلا ىف هعم ىفالخ عمو ؛دحاولا بزحلا ماظن لظ ىف ىتح ةيروهمجلا ةسائرب اًءدب
 ١ .هتأرجل ىلعأ ةلزنم ىسفن ىف لجرلل تدطوت دقق

 ىلإ اوزاحنا» نيذلا وأ ء.ددجلا «ةيددعتلا» راصنأ ةشاشغلا موقلاب انيمسأ امدنعف اذهل

 ويام لوح ةكحامملا ىلإ اوبهذ نيذلا وأ :ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف «بعشلا بناج
 لثم ىلوألا تاعاسلا ىف ةيددعتلا كلت ةاعد نيب مهاندقتفا اننألف ءروركم طولغم ثيدحب

 مهاندهش امك ءءارفسو ءارزو روتسدلا اذهب نولظتسي مهانيأر اننألو لب ءهللا ةياده

 ناك اهيف ديحولا مهماهسإو ءروتسدلا كلذ ترقأ ىتلا «ةيموقلا تارمتؤملا» ىف نوكراشي
 نوناقلا ديمع نأ بسحأ ال اذه عمو ؛عامجإلا نع اًريبعت تارارقلل ىوادلا قيفصتلا وه

 امهتعفد بابسأ نم هامدق اميف نأل اًقافنو انهد كلذ امهفقوم اذختا دق ءابطألا بيقنوأ

 ميدقلا ماظنلا لافغإ اوركنتسا نيذلا طبتغي نأ ىف ةحاشم الف «ىنغي ام فقوملا كلذ ىلإ

 . 2 4 مايألا ةديرج )¥(

 .ردصملا سمن )##(
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 اودان نيذلا ىذلا قفصي نأ ىف بجع ال امك ءاهقح ىوقلا هذهل دري نوناقب ةئيدحلا ىوقلل

 راحني ديدج ماظنل رارقلا عنص ىف لعافلا اهكارشإو ةأرملل ةيسايسلا ةيرحلا نم ديزملاب

 .اهرابتعا اهيلإ دريو ةأرملل اًيدصق اًزايحنا

 بناج نم روتسدلا ةدوسم رارقإ عم ديدجلا سلجملا باختنا نمازت دقف ىأ ىلعو

 ناملرب مض ىلوألا ةرمللو .اهدادعا ةيثالثلا ةنجللا تلمكأ نأ دعب نم ةيسايسلا ةطلسلا

 نيعرازملاو لامعلل نيلثمم ءةفلتخملا نادوسلا ميلاقأل نييديلقتلا نيلثمملا بناجب «ىنادوس

 ناملربلا كلذ ىف ناك ىلوألا ةرمللو .مهدعاوق مهب ءاج ةينهملا تاباقنلابو لامعألا لاجرو

 سلاجملا نم نهديعصت دعب هيلإ ءاسنلا تءاج ذإ نادوسلا ميلاقأ لك لمش ةأرملل ليثمت

 ةعبس .اوضع نيرشعلل ةيروهمجلا سيئر نييعتب عمجلا لمتكاو .رطقلا دادتما ىلع ةيلحملا

 حبصأ) هللا عفد ريذنلا ةداسلا مهف نورخآلا امأ ,(*!ةيماظنلا تاوقلا نم اوءاج مهنم

 ةنجلل اًسيثر حبصأ) ىرضحلا نامثع روتكدلاو «ناميلس نيدلا ردب (سلجملل اًسيئر
 دمحم «فسوي جاحلا هللا عفد «ىسوم باهولا دبع ,بوجحم روصنم (ةيجراخلا تاقالعلا

 ,توين رتيب روتكدلا (عيرشتلا ةنجلل اًسيثر حبصأ) مامأ ديجملا دبع سابع ميركلا دبع

 ديس هللا عيقو (عافدلاو نمألا ةنجلل اًسيئر حبصأ) ىضرملا بيطلا ؛ىلع جاحلا رصن

 هذه ىلإ رظني ىذلا نأ ىف بير الو ءقداصلا حابصم ديقع ءةفيلخلا رونلا خيش ءدمحأ
 لمشأ اهنأ ىريل ةدرجتملا ةيعوضوملا نم ءىشب اهدعاوق اهب تءاج ىتلا كلتو ءامسألا

 كلت نم ىفيظولا هددعتو ىعامتجالاو ىفاقثلا هعونت نع اًريبعت رثكأو :عمتجملاب ةطاحإ

 .ةيديلقتلا ةيليثمتلا رطألا اهتفرع ىتلا

 اذه ىنعن نحنف نييديلقتلا اهيلثممب الإ ئجت مل ةيميلقإلا رئاودلا نأب ءلوقن امدنعو
 تءاج سانلا ةدارإف .سانلا ةدارإ ىه تناك كلتف مهلبقتي نأ الإ ماظنلل ناك امو .اًيفرح

 دمحمبو «شيبابكلا راد نم موتلا ىلع ميهاربإبو ءردندلا نم بجعلا روصنم دمحمب

 رمن وباب رظانلاب تءاج سانلا ةداراو .ةيسقانم نود نيحاطبلا نم ةحلط قيداصلا

 ملاس نسح نادنمق ءاقناب نسح ديقع «یرومال رتيب ديقع «سیردإ دمحأ ديقع ؛رمع دمحأ قوراف ديقع) )»(

 .(سي صوع رادمكح ءامفسود نسح دمحم رادمكح
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 دمحمو ءروصنم معنم رداقلا دبعو .كلملا دمح رييزلا هللا دبعو ءىلاغلا ىلع رظانلاو

 ىيعشلا مكحلا تايار ءالعاو ءةيلهألا ةرادإلا ةيفصت نم مغرلا ىلع كرت نيمألا دمحم

 ىعامتجالا ددعتلاو ىفيظولا عونتلا نولثمي ال مهعومجم ىف ءالؤه نإف اذه عم «ىلحملا

 ةيديلقتلا نيب بوغرملا جزملا ققحي ديدج بولسأ عادتبا نم دب ال ناك اذهلو نادوسلا ىف
 ذإ ىتامألا روط نم هب اوجرخي نأ نود نوثدحملا هل وعدي لظ ام وه اذه .ةثادحلاو

 مأ تناك ةيداصتقا) ةينهملا ةيعاطقلا حلاصملا ةيامح بولسأ نيب مهدنع رومألا تطلتخا

 ةادأ ىه تناك نإو «ةباقنلاف ءرييغتلل ةحماطلا ةيسايسلا ىؤرلا قيقحت بولسأو (ةيعامتجا
 نأ نع كيهان ىسايسلا ريبعتلل ربنمك حلصت ال اهنأ الإ ةينهملا حلاصملا نع ىلثملا ريبعتلا

 .ىئاسفيسفلا اهنيوكت ةعيبطب ةيسايسلا ةدارإلا ةسراممل ةادأ نوكت

 لحم تناك ىتلا رومألا هذه لوح ةديدجلا هتروص ىف روتسدلا هب ءاج ىذلا امف

 لوح ليصفتب روتسدلا عوضوم انلوانت دق انكو ؟هنم سانلا فقو نيأو ؟سانلا نيب راجش

 ثيدحلا ىف ةضافإلا نع انينغي روتسدلل ةهجوملا ئدابملاو ءادألا طباوضو مكحلا تايلآ
 ىف هيلإ دوعي نأ اذه ىلع عالطالا ديري ىذلا لعو ءلاقملا هذه ىف اياضقلا كلت نع

 لدجلاب قيثو طابترا نم اهل امل امإ ةددحم اياضق ىلع انه ثيدحلا رصقن اذهل (*!هناظم
 وقس بع ةا نمريخا اهم ا ك وا ااا هذه ةنضاكيو نكمل يالا

 اياضقو ءةينطولا ةيوهلا ةيضقو ءةيسايسلاو نيدلا ةيضق تاعوضوملا هزه لمشت .ويام
 ىف .ةيميداكألا تايرحلاو ةعماجلا لالقتسا ةيضقو ءنوناقلا ةدايسو ةيساسألا تايرحلا

 مل ديدج ءىشب ءاج امأ 1977 روتسد نأب ءاعدالا كلمن اياضقلا هذه نم ةدحاو لك

 نم ًالدب هينرق نم لعولاب كسمي وهو عازن لحم ناك ام مسح وأ .دحأ هيلع هقبسي

 .ىركفلا باهرإلل ةناكتسالا وأ ىظفللا لياحتلاب تالكشملا نع راروزألا

 نادوسلا ةيوهو ةلودلاو نيدلا

 مل /١51 روتسد هب ءاج ام نأ حضاولا نم ناك ةسايسلاو نيدلاو ةيوهلا ىتيضق ىف

 طلخلا وه ناك اضرلا مدع ثعبم «بونجلاو لامشلا ىف :نادوسلا لهأ نم نيريثكلا ضري

 . ۲۷۸-۲۹۵ تاحفض «اهلقت مل نأ انيف ريخ المو ۸۵-۱۰۰ تاحفص «ملظملا قفتلاو نادوسلا» (#)
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 نم زازتبالاو تاديازملاو طوغضلل ةجيتن ةسايسلاو نيدلا نيب روتسدلا كلذ ىف لخملا

 بناج نم ةديازملا ىف ةاراجمو زازتبالل ةناكتسا نم اهلابق امو «نيملسملا ناوخالا» بناج
 ءديكأتلاب هنع انربع امامتها رمألا اذه ىلون نأ ىعيبطلا نم ناك اذهل ةيديلقتلا ىوقلا

 ىبرعلا نينايكلا نم ءزج ىهو ةدايس تاذ ةدحوم ةلود» نادوسلا نأ ىلع ءةدايسلا باب ىف

 ةدايسلا باب ىف ةدام ةرشع ثالث درفأ دق 1518 روتسد عورشم ناكو .«ىقيرفإلاو

 ةداملا) مالسإلا ىده ىلع موقت ةيكارتشا ةيطارقميد ةيروهمج نادوسلا نأ اهنم ةلودلاو

 اهدودح لخاد ةعفاولا ميلاقألا عيمج ىلع ةدايس تاذ ةدحوم ةلود نادوسلاو (ىلوألا

 ةداملا) ىقيرفإلاو ىمالسإلا ىبرعلا نايكلا نم ءزج نادوسلاو (ةيناثلا ةداملا) ةيلودلا

 كلت لك لدبأ دقف 1917 روتسد عورشم امأ دحاو نايك ال .ةثالث تانايك هذهو (ةسماخلا

 نم ءزج ىهو ةيكارتشا ةلود ةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمج نأب لوقي صنب صوصنلا

 اذه ىلع بعشلا سلجم ءاضعأ ضعب ضارتعا عدبتست مل .ىقيرفإلاو ىبرعلا نينايكلا
 مهعفاودل انكاردإل ةلودلل ةيمالسإلا» ةفصلا ىلع ءاقبإلا ىلع مهرارصاو ديدجلا غوضلا

 امنإو نادوسلا لهأ بلغأ ةيمالسإل اًراكنإ ال فقوملا كلذ انضفر انأ الإ :ةصلخملا ةينيدلا
 ماكحأ ىه امنإو تاراعش وأ ىشاوح تسيل ةيروتسدلا صوصنلاف .ءايشألا نيب اًرييمت

 ىلع درلا ضرعم ىفو ءاهصنو اهحورب مازتلالاو اهل لاثتمالا موكحملاو مكاحلا ىلع بجوتي

 دئار ركذ ةلودلل ةيمالسإلا ةفصلا لوح ١97548 عورشم هب لاق ام ىلإ دوعلاب حارتقا

 هذه ىطعي ةدايسلا باب ىف ةلودلل «ةيمالسإ» فصو ةفاضإ نأ تيخب روتكدلا سلجملا

 مالسإلا نأ الإ ىفاقث دعُيو ةراضح مالسإلا نإب لوقلا ةحص عمف ءازيمم اًعباط ةلودلا

 سيلو ىنطولا ءامتنالا ىلع ةمئاق ةلودل ددحم ىنيد عباط ءاطعا نإف اذهل ءنيد اضيأ

 وهف ؛ىقيقح لولدم هل سيل صنلا نأ امأ :نيئيش ىوس ىنعي ال ىنيدلا ءامتنالا ىلع

 ىمالسإ عمتجم لعفلاب وه عمتجملا نأ وأ ء«ةفلاخم تافرصت نحن فرصتنو لكشك عضوي

 هلكش ىف عمتجملاو ءايمالسإ نوكي نأ بجي هماظن نإف اذهلو ةيمالسإلا ميقلل قباطم

 لوح نورخآ ءاضعأ هددر ام اضيأ قيلعتلاب دئارلا لوانت «كلذ ريغ عمتجم نهارلا
 قاطن ىف متي نأ نكميال تايبلغألا نع ثيدحلا نأ» اًركاذ «ةيبلغألا نيد ةدايس» ةرورض
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 ثدحتلا نكمي الف ءةدحاو حورو ةدحاو ةايح اهلو ىوضع نئاك ةلودلا نأل ةدايسلاو ةلودلا

 نع ثدحتن نأ نكميال ىذلا ىناسنإلا مسجلا لثم لاجملا اذه ىف ةيلقألاو ةيبلغألا نع

 سحلا ىوضعلا نئاكلاف ءاهليطعت نكمي ىتلا هس سوس ةيبلغأ

 ظ .«ضعبلا اهضعبب هؤازجأ طبت

 ىمسرلا نيدلا ةيضق اًضيأ اوراثأ لب:تاحورطألا هذهب ةلودلا نييدت ةاعد فتكي مل

 «اهتغل ةيبرعلا ةغللاو ةلودلا نيد مالسإلا» :درزا لك ۱۹۹۸ روتسد عورشم ناكو ءةلودلل

 عم صنلا كلذ ىف نيدلاب ةقلعتملا ةراشالا ةلازإ انآ اه انار نم ناكو (ةثلاثلا ةداملا)

 «(۱۹۷۳ روتسد نم ةرشاعلا ةداملا) دالبلل ةيمسرلا ةغللا ىلإ ريشت ىتلا كلت ىلع ءاقبإلا

 ةقيقح ريرقت هب دصق ول حارتقالا نأ سلجملا دئار ركذ ىأرلا اذه نع عافدلا راطا ىفو

 حارتقا ددصب» نآلا انكلو «سلجملا هضفر رمأ اذهو ةدايسلا باب هلحم ناكل نادوسلا نع

 نحن .اهب صتخت ال ةفص ةيروتسدلا ةزهجألل لعجي ىأ (نادوسللا سيلو) ةلودلل لعجي

 هتوعد ىلع الو مالسإلا ىلع اًبرح انسلو رامعتسا ذوفن تحت نيعقاو انسلو نيدحلم انسل

 نئاك ةلودلا نأ .ةيلعف تالالد ةيأ هرهوج ىف سيل ىمالعا ىرهظم مدقملا حارتقالا نكلو

 ,دبعتي ىدرف ريمض دوجو ىلع اًساسأ مئاقلا ىنيدلا ءامتنالا ةفص دقفت ىهو ىوضع

 اذإو . درفلا هعيطتسي ىذلا ىنيدلا دبعتلا لوازت نأ عيطتست ال عنطصم زاهجك ةلودلاو

 اًبجاو ناك نيعم نيدب تمزتلا اذإ ةلودلا نأ دجنسف تالماعملا ىلإ انبهذو اذه انكرت

 عمتجملا ةطلس ىه ةلودلا نإ .نيدلا اذه هضرفي امل اقفو لماعتتو فرصتت نأ اهيلع

 ءامتنالا ساسأ ىلع سيلو ةنطاوملا ساسأ ىلع نادوسلا ةلود ماقأ ىنادوسلا عمتجملاو

 ةلودلا تلعج نإف .تادقتعملا سيلو ىنادوسلا بارتلل ءالولا ساسأ ىلع ىأ :ىنيدلا

 لك عمجي ال ديدج ىلإ ىلصألا اهطابترا نع فرحتت اهنإف انيعم انيد اهسفنل
 نشنال

 هتالصب لجعيو «هءوضو غبسيو .هللا باتك ظفحي عئاط ملسم ثيدحلا اذه بحاص

 ىلع ىبأ «هبحص نم هريفك ءلجرلا كلذ نأ الأ ؛ناميإلا الإ ةعاطلا كلت ىلإ هانرأ امو
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 :سلحل ا ةيبلكأ كلذ :ةيآو ىلع لمح اذهلو ةسايسلا نق:هيةاءارملاو قيدلاب قافتلا ةسفن

 نم ناك حورطملا عوضوملا نأل دحأ ىلع اًيأر ضرفي نأل ماظنلا عسي مل اذه عمو
 ءارزولا مهيف نمب عيمجلل تيوصتلا ةيرح تلفك اذلو نيريثكلا دنع ةينيقيلا تاعوضوملا

 ءاضعأ نم ددع ةلودلا نيد لوح صنلا ةلازإب حارتقالا ىلع تيوصتلا نع عنتمأ نأ ناكف

 فيرشلا نوعو ءرهاطلا ديشرلاو ءىسوم جاحلا رمع ةداسلا مهنم ركذن ىسايسلا بتكملا

 .ىداهلا ىفطصم ىدهمو «مساق

 ركني مل روتسدلا نأ الإ روتسدلا ىف ةلودلاو نيدلا نيب لصفلا أدبم ىلع انصرح عمو

 ماوق ىهو ةرسألا نع ثيدحلا ىف هيلإ ةراشالا تدرو ذإ ةايحلاو عمتجملا ىف نيدلا رود

 ثيدحلا درو امك :ةيساسألا تادرخلا تاب نق ةديعنلا رح نق تدخلا ىفو ؛عمتجملا

 ىلع الة ةيروتسد ةعانص .ىرخألا ىه .لثمت ىتلاو روتسدلا نم ١١ ةداملا ىف اًضيأ هنع

 هب لاق امل ليدبك ةداملا كلت تءاج .ةيوهلا لوح اضيأ امنإو نيدلا لوح طقف سيل ؛لاثم

 اًبجاو ةلودلل لعجي امم ىنيدلا ىعولا ثب ىف ةلودلا رود لوح ١4( ةداملا) 1518 عورشم

 «ةلودلا نيد» مالسإلا لوح عورشملا كلذ هدروأ ام راطإ ىف الإ مهفي نأ نكمي ال اًينيد

 ٠١ ةداملا امأ .ىمالسإلا نيدلا الإ هب ىنعي نأ نكميال ىنيدلا ىعولا ثب نإف ىلاتلابو

 يلام ىلع ضن: نقف ةلرزنلا

 مالسإلا ىدهب عمتجملا ىدتهيو مالسإلا نيدلا ةيطازقميدلا نادوسلا ةيروهمج ىف (أ)

 .هميق نع ريبعتلل ةلودلا ىعستو ةيبلاغلا نيد

 نينطاوملا نم ريبك ددعل ةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمج ىف ةيحيسملا نيدلاو (ب)

 .اهميق نعريبعتلل ةلودلا ىعستو اهيدهب نودتهيو

 وأ اهيلإ ةءاسإلا زوجي ال نينطاوملل ةيحورلا تادقتعملا ميركو ةيوامسلا نايدألا (ج)

 .اهريقحت

 زييمت امنود ةيحورلا تادقتعملا ميرك باحصأو تانايدلا ىقنتعم ةلودلا لماعت (د)

 الو نينطاومك روتسدلا اذه ىف مهل ةلوفكملا مهتايرحو مهقوقج صخي اميف مهنيب
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 ساسأ ىلع مهنم تاعومجم ىلع وأ نينطاوملا ىلع عناوم ةيأ ضرف ةلودلل قحي
 .ةينيدلا ةديقعلا

 لالقتسالا دصقب ةيحورلا تادقتعملا ميركو نايدألل ءىسملا مادختسالا مرحي (ه)

 وأ ةيهاركلا رعاشم ةيمنت ىلإ ىدؤي نأ لمتحيوأ هب دصقي لعف لكو ىسايسلا
 بقاعيو روتسدلا اذهل اًفلاخم ربتعي ةينيدلا تاعومجملا نيب قاقشلا وأ ةوادعلا

 .اًنوناق

 اهبناوج زاربإو ةيوامسلا نايدألا ريقوت ىلإ طقف ريشي ال صوصنلا اذه نونكم نإ

 ريشي امنإو .ميقلا كلت ىلع ظافحلل ىعسلا ىف ةلودلا رود ديكأتو ةيميقلاو ةيراضحلا

 هارتحاو (مهنم نييباتكلا ريغ ىتح) نادوسلا لهأل ىنيد دقتعم لكب فارتعالا ىلإ اضيأ

 اضهانم المع قوقحلا كلت ىلع دعت ىأ رابتعا لب هيلع اورطف ام داقتعا ىف مهقح

 نادوسلل قوقح ىذلا وه هذه هصوضنب روتسدلا كلذ .نيناوقلل طقف سيلو روتسدلل

 روتسدلا كلذو ء١۱۹۸ - ۱۹۷١ لالقتسالا ذنم ةيسايسلا هتايح ىف مالس ةرتف لوطأ

 قداصلا ديسلا :نآرقلا ىلع هدي عضي وهو .هل ءالولا مسق ىدأ ىذلا وه هذه هصوصنب

 «مهنيد نم, اذه ضقتني نأ نود ىبارتلا نسح روتكدلاو «ءىنغريملا دمحأ ديسلاو ءىدهملا

 ا عابر رو ثالثو ىنثم روتسدلا كلذل مسقلا ىبارتلا روتكدلا ىدأ ءالؤه نيب نمو

 .نيميلاب رهص ىتح «ینادوسلا ىكارتشالا داحتالل ىسايسلا بتكملا ىف اوضع حبصأ

 ذنم ىأر دق انم اًضعب نأ الول ةدماج تاملك صوصنلا هذه ىقبت نأ نكمملا نم ناكو
 نيذللا نيديدجلا نيراعشلا ناف اذهلو هلعف هلوف قفاوي ىذلا وه قيدصلا نأب ةيادبلا

 ددعتلاو ىفاقثلا عوتتلا» م .ارتحاو « nity in diversity « عونتلا عم ةدحولا راعش ءامهانعفر

 مامتهالا أدب اذهلو .ةلودلا جمارب ىف اسكعني مل نإ ! اًئيش انيعي نل نادوسلا ماوقأل «ىنيدلا

  مالعإلاو ةفاقثلا جمارب ىف اهيلع زيكرتلاو ةفلتخملا نادوسلا ميواقأل ةيبعشلا نونفلاب
 ىحيسملا نادوسلا خيراتل اًصاخ اًمامتها ماظنلا ىطعأ امك ؛ ىئارملاو اهنم عومسملا
 نيدلا مجن ملاعلا امهيف بعل نارمأ ناذهو «ىموقلا نادوسلا فحتم ىف هنع ريبعتلاو
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 . (ةفاقثلا ةرازو ةرادإ هيلوت نابإ) ىحلا دبع دمحم روتكدلا عدبملا بيدألاو .فيرش دمحم
 .عيبانيلا ةددعتم :عبانملا ةعونتم ةيفانثلا ةضهنلا هذه دعاوق كلذب ءايسرأو امهم اًرود

 ىفردص ىذلا ٦ مقر ىروهمجلا رمألا ىلإ ريشن ىنيدلا ددعتلا نع ريبعتلا لوحو

 مل رمألا كلذ بجومبف .فاقوألاو ةينيدلا نوئشلا ةرازو هبجومب تئشنأو 5

 ىف لاحلا ناك امك .فاقوألاب ةيانعلاو دجاسملا ىلع افارشإلا دنع ةرازولا صاصتخا فقي

 سيردتو نييحيسملا دهاعمب ةيانعلاو سئانكلا ىلع فارشالا اًضيأ اهيلإ دهع لب ءىضأملا

 دعب ىريشبتلا طاشنلا ىلع فارشإلا بناجب ءةينادوس ةسينك قلخ.فدهب توهاللا لاجر

 .ةيلخادلا ةرازو نم هلقن

 روتسدلا ىف ةيساسألا قوقحلا

 ىقبأ دق 1977 روتسد نأ ءأدتبملا ىف ءركذنل ,ةيساسألا قوقحلا عوضومل دعب نم ءىجن

 ةديدج ءايشأ ةعضب فاضأ هنأ الإ 19354 روتسد عورشم اهب ءاج ىتلا صوصنلا لك ىلع

 قوقحلا باب لادبا كلذ نم .ةينضاملا نادوسلا ريتاسد ىلعو لب عورشملا كلذ غ

 لك نإف نوناقلا هقف ىفو .تابجاولاو قوقحلاو تايرحلا لوح بابب ةيساسألا تايرحلاو

 ىف ىلوألا ةرملل ءروتسدلا عورشم دروأ امك .ةيلوئسم هلباقت زايتما لكو «بجاو هلباقي قح
 ًالقتسم اًباب.درفأو (58 ةداملا) ةاضقلا مامأ ةاواسملا ًأدبم ,ةينادوسلا ريتاسدلا خيرات
 ةدايس ةيامح ىف اهرودو ةاماحملل ةراشالا اضيأ ىلوألا ةرملل نمضت نوناقلا مكح ةدايسل

 .نوئاقلا

 نيماحملا ةباقن تقربأ ذإ نوناقلا لاجر نم ريبك باحرتب ۱۹۷١ روتسد لبوق اذه لجأل

 ةدايس دكؤي ام هيتفد نيب مضي اًروتسد نإ» :لوقت ءروتسدلا ةزاجإ بقع «ىريمنلا سيئرلا

 هذه قيقحت لاجم ىف ةلاعفلا ةمهاسملا ىف نيماحملا رودو ءاضقلا لالقتساو نوناقلا مكح

 جاهتبا نأ . دييأتلا انم ىقلي نأب ريدج روتسد وه ةلادعلا قيقحت ىلإ ًالوصو فادهألا

 اًميمج انمازتلا ىف لمألا الإ هلداعي ال دالبلل مئاد روتسد لوأ ةباتكب نيماحملا ةباقن
 اًعيمج انقفوي نأ ريدقلا ىلعلا هللا ىلإ لهتبنل انإو .اًحور اًصن روتسدلا اذه ماكحأب
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 .نينطاوملا عيمجل ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا نم هلفك امب مازتلالاو هتسارحل

 اذه ىلع ةثنهتلاو ريدقتلاو ركشلا بعشلا سلجم ءاضعأو سيئر ةداسللو مكتدايسلف

 ىف نامثع رفعج ديسلا ةباقنلا ليكو ثيدح ةيقربلا كلت عبت .(*/مهملا ىنطولا زاجنإلا
 نيماحملل هيف نوكي روتسد لوأ اذه» :هيف ءاج تيخب نسح لامك رابلا نبألا عم ثيدح

 ةروث عضت عيرشت ىف هرادصإو روتسدلا ىلع ةيروهمجلا سيئر عيقوتبو فارتعاو عفوم
 .(**)نادوسلا ةريسم ىف ازابو اًمهمو اًيخيرات اًملعم اًميظع اًراجنإ خيرأتلا ةبيقح ىف ويام

 روتسدلا ةسارح ىلع انقفوي اميكل ريدقلا ىلعلا ىلإ نيماحملا ةباقن لكو لاهتبا عمو
 كلت تدئو ذإ بجتست مل كلت هتوعد نأ الإ ,ةيساسألا قوقحلا نم هلفك امب مازتلالاو

 ؟تدثو فيك نيبنل ىلاتلا لصفلا ىف كلذ ىلع ىتأنسو طقف نينثا نيماع دعب صوصنلا
 ؟اهدأو ىذلا نمو

 وهو ءاضقلا لالقتسال ةراشإ نود لمتكيال نوناقلا مكحلا ةدايس نع ثيدحلا نأ ديب

 مهئاضق ىف ةاضقلا دشرتسي» :ىلي ام درو ثيح نماثلا هباب ىف روتسدلا هلوانت رمأ

 .ىوه وأ ةيشخ نود اهقيقحتو ةدايسلا هذه ةيامح مهقتاع ىلع عقيو نوناقلا ةدايسب

 بناج نم ةاضقك مهتابجاو ءادأ ىف مهلالقتسا ىلع لوفت ىأب اوحمسي الأ مهيلعو
 لوح ىرخأ داوم روتسدلا دروأ امك .(1 ةداملا) «ىرخأ ةطلس ةيأ وأ ةيذيفنتلا ةزهجألا

 ريسفت اهنيب نمو ايلعلا ةمكحملا تاصاصتخا تددح ىتلا ٠۹١ ةداملا اهنم ركذن ءاضقلا
 و ءروتسدلا اهلفك ىتلا تايرحلاو قوقحلا ةيامح ؛ىرخألا ةينوناقلا صوصنلاو روتسدلا

 ىف ءاضقلا ةيالو نيوكت» :اهيف ءاج ىتلا 186 ةداملاو ؛نيناوقلا ةيروتسد ىف نعطلا

 ةاضقلا» :لوقت ىتلا ۷ ةداثاو «ةيئاضفلا ةثيهلا ىمست ةلقتسم ةئيهل نادوسلا ةيروهمج

 نولوكسم مهو نوناقلا مكح الإ يبلع ناطلس ال ةيئاضقلا مهتابجاو ءادأ ىف نولقتسم

 .«نوداشلل اقفو مهثادأ نسح نع ةيروهمجلا سيئر مامأ

 ءالؤه مسأابو ؛هيف ىأرلا مهسفنأ ةاضقلا ىدبي نأ نود عقي.نأ اذهك ثدحل ناك امو

 روتسدلا قيفوت ىلإ اًريشم مايألا ةديرج ىلإ ديشرلا فلخ ديسلا ةاضقلا سيئر ثدحت

 . ۱۹۷۳/٤/۲۲ مايألا ةديرج (#)

 ١١//1977/0. مايألا ةديرج (»»)
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 اهضعب لمكت تابجاولاو قوقحلا» نأل تايرحلا باب ىف تابجاولاو قوقحلا نيب جمدلا ىف

 لالقتسا أدبم ديج قسانت ىف» دكؤي روتسدلا نأب لوقلل ءاضقلا ريبك ىضم مث ءاضعب
 نم روتسدلا هنمضت ام انيبم ةيئاضقلا ةئيهلا نوناق ءاجو .هجوألا عيمج نم ءاضقلا

 ىقبيو .اهرجفت ذنم ويام ةروث اهب تدان ىتلا ةروصلا لمتكت كلذبو اهل احراشو ئدابم

 ريست ىتلا ىرخألا ئدابملا عم هلعافت ىف أدبملا رولبتي سارملابو ءىلمعلا قيبطتلا كلذ دعب
 .(*)!ةلودلا اهيده ىلع

 ةعماجلا لالقتساو ةيميداكألا ةيرحلا

 ىلإ ريشن اذه ىفو ؛ةعماجلا لالقتساو ةيميداكألا ةيرحلا وه ثلاثلا انعوضوم
 هدروت مل امم ىملعلا ثحبلا ةيرحو ةيميداكألا ةيرحلا نأشب صنل 1977 روتسد ثادحتسا

 ةعماجلا لالقتسا ريبعت نأ امك .1514 روتسد عورشم هيلإ رشي ملو ةقباسلا ريتاسدلا

 درو امنإو ١514 ويام لبق تردص ىتلا ةعماجلاب ةقلعتملا نيناوقلا نم ىأ ىف دري مل هسفن

 ةغيصاذ اًنوناق ناك دقو ويام دهع علطم ىف ردص ةعماجلا ميظنتل نوناق لوأ ىف هضيقن
 نأب ركذن امك .نيبلاب مهاصع تققشت ىتح نويعماجلا اهببسب ىداعت ةخراص ةيجولويديأ
 هيلع نوكت نأ بجي امل مهتيؤرل مهحرط دنع تاملكلا اوغضمي مل ةعماجلا «ةجلدا» ةاعد

 ىضترم ديسلل اًثيدح مايألا ةديرج تدوأ ءالثم ء١۹۷٠ رياني نم سماخلا ىفف :ةعماجلا

 ةعماجلا لالقتسا» نأ هيف ءاج ةعماجلل ةيرازولا ةنجللا وضعو ىرلا ريزو ميهاربإ دمحأ
 داعبألا 3 كردي مل نم مهباكر ىف ىشمو ةوثلا ءادعأ ةريخألا ةنوآلا ىف هحرط راعش

 هتروصب هتلح ريزولل اًثيدح اهسفن ةفيحصلا ترشن دحاو موي دعبو «ويام ةروثل ةيقيقحلا

 ىف تسيلف «دحأ ىلع زوجي الو انعدخي ال ةعماجلا لالقتسا نع ثيدحلا نأ» :هيف ءاج
 اذه لثمو ءاهبلاطمو دالبلا تاجايتحا نع لازمنالا ىنعمب ةلقتسم ةعماج هلك ملاعلا

 بكر ىف اهيلع ريست ىتلا ةعماجلا جهانم عاضخا نم دب ال ذإ ضوفرم لالقتسالا

 .«ةيكارتشالا جهانملل ةيلامسأرلا

 . 1977/0/70 مايألا ةديرج (»)
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 ةيرحلل ةديدجلا هتيؤر مجرتيل ةيناثلا ويام ماظن بهذ دقف ءرمأ نم نكي امهم

 (روتسدلا نم ١4 ةداملا) اًيروتسد أديم اهنم لعج نأ دعب ىملعلا ثحبلا ةيرحو ةيميداكألا

 ةجلدأ نوناق) 197١ ةنسل موطرخلا ةعماج نوناق ءاغلإ ىه تارارقلا ىلوأ تناكو

 لالقتسا ىلع ءىلوألا ةرملل ءصن ۹۷١ ماع ىف ديدج نوناقب هلادبتساو (ةعماجلا

 نيناوقلاب ساسم امنود» :ةداملا كلت ىف ىلي ام ءاجو .ةسداسلا هتدام ىف ةعماجلا

 عتمتي ةلقتسم ةئيه ةعماجلا نوكت ىلاعلا ميلعتلا قيسنتل ةيموق ةسايس ةيأبو ةدئاسلا

 ةذتاسألا سلجم اهريديو ىملعلا ثحبلاو ركفلا ةيرحب اهيف سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 .«نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ةعماجلا سلجمو

 مث هريوطتو ملعلا ليصحت ىهو ءةيقيقحلا اهتفيظو ةعماجلل نوناقلا كلذ داعأ امك

 قالفنالا نأل ائيعم اًيجولويديأ ةجوت اهيلع ضرفي نأ نود عمتجملا ةمدخل هريخست

 لوقت اذه ىفو .ثحبلا ةيرح قنخيو ةيميداكألا ةيرحلا عم ضراعتي ؛هتعيبطب ىجولويديألا
 ريوطتو هسيردتو هليصحت ىلع لمعت ملعلا راد ةعماجلا» :14177 نوناق نم ةسماخلا ةداملا

 ايركف دالبلا ةضهن ىلعو ؛هدراوم ةيمنتو نطولا ةمدخل هقيرط نع لمعتو هجهانم
 مهحنمو بالطلا دادعإ ىلإ ةداملا تراشأ تابجاولا كلتل اليصفتو .«ايفاقثو اًيعامتجاو

 ريونت ىف ةلاعفلا ةمهاسلا و «بيردتلاو ثحبلا ىلع ةذتاسألا عيجشتو ءةيملعلا تاجردلا

 كاردإو ءىرخألا ةيميداكألا تاسسؤملا عم طباورلا ةيوقتو .هاوتسم عفرو هفيقثتو عمتجملا

 .روطتملا ىجولونكتلا رصعلا قئاقح

 ىذلا عقوملا وهو ةعماجلل ايعار ةيروهمجلا سيئر نوناقلا كلذ ىمسأ رخآ بناج نم

 هيف قلطي ناك ىذلاو ةيعماجلا موطرخلا ةيلكل نوناق لوأ ذنم اًمود ةلودلا سأز هلتحي لظ
 نوناق نم ةعباسلا ةداملا تددحو .(/1510:) ةيزيلجنإلاب وأ ىعارلا مسا ماعلا مكاحلا ىلع

 نأ ىف هقحو ءارضاحم ناك نإ :ةعماجلا تالافتحا ةسائرب ىعارلا تايلوئسم ۳

 ءادأ نسحب ةقلعتملا تامولعملاب هتافأوم اهريدم وأ ةعماجلا سلجم سيئر نم بلطي

 ىهو سلجملا سيئر ةيصوت ىلع ءانب ةعماجلا ريدم نييعت ىف هتطلسو ءاهتفيظول ةعماجلا
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 دالبلا روطت ىف اًيروحم اًرود بلعت ةدحاو ةعماج هب تناك دهع ىف اهرربي ام اهل ةطلس

 ةيمست ىلع ءانب نييعت ةطلس ىه  ىرن امك  ةطلسلاو ءالماك اقافنا ةلودلا اهيلع قفنتو
 .ةسسؤملا سيئر نم

 رود انل ناك ليدعت وهو ۱۹۷۵ ماع ىف مهم ليدعت ىلإ عضخ دق نوناقلا اذه نأ ديب

 ىف ةيبرتلا ةرازو رمأ تيلوأ دق تنك .هبناوج ضعب حاضيا نم انل دب الف اذهلو هيف ريبك

 ماعلا ميلعتلا ةيزكرمال أدبم ديكأت اهنم ءرومأ ةعضب ىلع مزاع انأو اهتئجو ماعلا كلذ

 ثحبلاو طيطختلا ىلع هرصقو ميلعتلا نوئش ىف ةرازولا رود صيلقتب اًيلمع كلذ ذيفنتو
 ىف ىحنملا اذه دوقي نأ دبال ناكو .(تاناختمالا) ىسردملا ميوقتلاو بيردتلاو ىوبرتلا

 ىلعو :ىنفلا ميلعتلاو ىلاعلا ميلعتلا ىلع هدهج نم اًديزم ريزولا قفني نأ ىلإ هجوتلا

 حالصإ نع ثيدحلا راطإ ىف ىضاملا ىف راوحلا نم اًعساو ازيح نارمألا ناذه لغش
 ىميداكألا ميلعتلا نيبو ءىملعلاو ىبدألا ميلعتلا نيب نزاوتلا .هعورف نيب نزاوتلاو ميلعتلا

 امود ىيأر نم ناكو .ةطيسولا ةينهملا رداوكلا دادعإو ةيملاعلا رداوكلا بيردت نيبو «ىنفلاو
 ثيدحلاف ءريياعملا نيب طلخ دصقلا نع هب راج ام اريثك تالكشملا كلت لوح شاقنلا نأ

 زيامتلا لوح ةتباثلا فقاوملاب امود مدطصي ناك ىنفلاو ىميداكألا ميلعتلا نيب نزاوتلا نع

 قلخ لوح ثيدحلا نأ امك .ىنفلا دهعملا ىجيرخو ةعماجلا ىجيرخ نيب بتاورلا ىف
 ىهتني ناك اهتماقإ ىف ىلهألا عمتجملا قحب فارتعالاوأ ىلاعلا ميلعتلل ةديدج تاسسؤم

 ناك ىتلاو ةيعماجلا ةيملعلا تاجردلا حنم ىف تاسسؤملا كلت ةيقحأ لوح ثيدح ىلإ اًمود

 عفادلا نأ بسحنو .موطرخلا ةعماج ريغ ةسسؤم ةيأ نادوسلا ىف اهحنمت ال نأ ضرتفي
 ىوتحملا ىلع ظافحلا طقف وه نكي مل قحلا اذهل موطرخلا ةعماج راكتحال ىساسألا

 ةلودلا ىف اهنيعب عقاوم لالتحال اًيئاقلت اهيلماح ةيقحأ ةياعر امنإو تازاجالا كلتل ىملعلا

 نأل رابتعا نودو ءبصنملل ىلمعلا ليهأتلل رابتعا نودو ءلمعلا قوس تايضتقمل رابتعا نود

 لمحي ال رخآ نطاوم نم نيعم عقوم ىف ءاطعلا ىلع ةردق لقأ نوكي دق ىعماجلا اذه
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 ىجيرخ نيب عارصلا ديدحتلا هجو ىلع ىنهذ ىف ناك .هذه «ةيقبطلا داليملا ةداهش»

 ةبارقا ىلإ دومت ةصقن ركاذ نم یس نكر یش تناك ادق ینقلا فهمنا یجیرخو ةعماجلا
 ايندلا ةمئاق تماقف ةيعماج ةيلك ءاشنإ دافحألا سرادم تررق امدنع نامزلا نم نيدقعلا

 .(*)اهيلع

 تايلكلل دهعم ىلإ ىنفلا دهعملا ريوطت وه «براجتلا هذه لك انءاروو ءانعنص ام لوأ

 ليصحتلا نيب ةيويرتلا هجهانم ىف طبرلاب تاعماجلا نع زيمتي (201ز1ءءطهنع) ةيعماجلا

 ميلعتلا تاسسؤملا لك ةياعر ةييرتلا ةرازو ىلوتت نأ انررق امك .ةيلمعلا ةسرامملاو ىسردملا

 ءدافحألا سرادم كاذموي انلاب ىفو «ىموكحلا ريغو اهنم ىموكحلا «نادوسلا ىف ىلاعلا

 دودحلا فرعي ال زايحنا ةأرملا ريرحتو ميلعتلا ريوطت ىف مهدوهجو ىردب لآ ىلإ ىزايحناو

 دعب انتعقو» :لوقلا ىلع (اهموي ةرازولا ليكو) رون ميهاربإ رخاسلا ىقيدص لمح امم

 .«ىردب فسوي عم ةعفو هد نوناقلا

 نوكت نأ امهالوأب اندرأ ىتلاو ابوجو ةريزجلا ىتعماج ءاشنإ رارق نيرارقلا نيذه قبس
 نم ناكو «موطرخلا ةعماج ىف هقيقحت نود «ةيميداكألا ةيعاطقإلا» تلاح امل اًجذومن

 طرخ هنودرمأ موطرخلا ةعماج ىف ةثوروملا تايبلسلا ضعب ةلازإ نأ «لاز امو کار

 ىف رودي ناک امنيب نمو .نامرد ماب لالا تيب ىح طيطخت ةداعإ هنم لهسأ لب داتقلا

 تايلكلا ضعب ىف ةصاخب ىلقحلا لمعلاو ىسردملا ليصحتلا نيب ىوضعلا طبرلا ىنهذ

 لوح مكحلا رئاود ىف انثيدح نأب لوقأ تنك ام اًريثكو .ةرطيبلاو ةعارزلا لثم ةيملعلا
 انلز ام انك نإ هل ىنعم ال ثيدح ةعارزلا عاطف ىف ىناويحلاو ىتابنلا نيقشلا نيب جمدلا

 داجنتسا هنع هنثي مل ضارتعا وهو بايرأ ةدايز ديسلا فراعملا ريزو نم رارقلا كلذ ىلع ضارتعالا ءاج (*)
 ديسلا ىبأ «هنع تفرع ةفاصحيو «ىدهملا نمحرلا دبع ديسلاب دافحألا سرادم ديمع ىردب فسوي ذاتسألا

 ىل ءانبأ مكلك» :هيجاحمو ريزولل لاق اذهلو ريبخلاب هيف وه سيل رمأ ىف رشابملا لخدتلا هسفن ىلع مامإلا
 دينسلا نأ الإ .«نادومسملا یف ميلعتلا ىوتسم ىلع ظافحلاب ىمامتها الإ هلدعب 5 دافحألا سرادمب یمامتهاو

 ةاقثلا نيملاعلا نم دحاوب داجتتسالا ررق أذهلو ءهب هل ةئبق ال ءىش يف امكح ردصي ال نأ ىلإ هقاس ميظعلا

 :ميهاربإ زاحني نأ ىهديلا نمو ءدمحأ ميهاربإ ديسلا وه لجرلا كلذ ناكو < ؛عيمجلل مهمكح ىضتري نيذلا

 ىلإ نييعماجلا دافحألا ةيلك ةياهن ىه كلت تناكو «فراعملا.ريزو ىأر ىلإ .ىلاعلا ميلعتلل ةيديلقتلا هترظنب

 .ةيلهأ ةعماج ءاشنإل دهج لك ةياهنو لب ,نيح
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 نع ريبعتلا ىف اذه نم غلبأو .تابمشب ةرطيبلاو ةعارزلا ىتيلك ىف هقيقحت نع نيزجاع

 ةريخ اهتارادإ ىلع رفوت ىتلا كلت ىه تسيل لينلا قرش ىف ةيجذومنلا عرازملا نأ زجغلا
 «بيبطلا» اهرادأو اهأشنأ ىتلا كلت ىه امنإو .تابمش ىف نيناديملا نيذه ىف انئاملع

 ةيعاطقإلا» وه كلذ نود لوحي لظ ىذلا نأب ىنيقيو .ىروفاك لامعألا لاجر فولعم
 ىف زفيد ةعماج ىجيرخ عم ىذلا امف الإو ءةيحلصملا ةيعاطقلا ةرظنلاو «ةيميداكألا

 ام ةيفارغجلا مهتقطنم نم اولعفي نأ انوزيرأ ىف نوسوت ةعماج ىجيرخو ءاينروفيلاك
 .اهيف اتدلو ىتلا ةيفارغجلا قطانملاب ناتعماجلا ناتاه هتلعف

 لب بسحف ةيميداكألا تارابتعالا هتبجوتسا اًرارق نكي ملف ابوج ةعماج ءاشنإ رارق امأ

 كلت ءاشنإل ابابأ سيدأ ةيقافتا عيقوت ذنم وعدن انللظ دقو .ىسايس رارق ءاذه لبق وه
 ةرادإو ةيبرتلا ةرازوو ةيلاملا ةرازو نيب (رمآتلا لوقن اليكل) ىأرلا رزآت نأ الإ ةعماجلا

 انرارصإ ثعبمو ءاليبس كلذل عدي مل ةعماجلا كلت مايق نود ةلوليحلل موطرخلا ةعماج

 رقتسا ىتلا اياضقلا نيب نم اًدحاو ناك عوضوملا كلذ نأ ىه ةعماجلا كلت ءاشنإ ىلع
 «ةدنجألا» كلت ذيفنت ىلع لمعلاب اناوعد حبصت اليكلو ءرشع ىنثالا ةنجل ىف ىأرلا اهيلع
 كلذ حورلاو صنلاب مازتلالا نم انل دب ال ناك ميدقلا نامزلا ىواعدك ةلتاخم ىوعد
 ظ .قافتالا

 ةزهجأ مايق ءةدحاو ةسسؤم رثكأ ىلاعلا ميلعتلل تراص دقو ؛ىرورضلا نم حبصأ

 لئاسولا داجيإ اًيرورض حبصأ امك .تاسسؤملا هذه نيب اميف قيسنتلا ىلوتت ةديدج
 ناك هدحو اذهلف ءىشل نكي مل نإو ؛ةيديلقتلا رطألا جراخ تاسسؤملا هذه ليومتل ةبسانملا

 دقو .ميلعتلا كلذ ليومتل ةنجل هنع قثبنا ىلاعلا ميلعتلل ىموق سلجم مايق نم دب ال
 ةنجللا كلت ىلوأ نأ ىلع سلجملا تابجاو نم بناجلا كلذ ضاهجإ نم ةيشخلا ىنتلمح
 هب صن امبسح .ةنجللا رودو ةصاخب ؛هسفن سلجملل تيلوأ امم رثكأ اًيصخش اًمامتها

 لئاسولا طابنتسا وه ام ردقب نيقحتسملا ىلع «ةكعكلا» عيزوت وه نكي مل ءاهسيسأت رمأ
 ثالثلا تاعماجلا كلت تناك ام ىنيقي ىفو .ىلاعلا ميلعتلا ليومتل ةيجراخلاو ةيلخادلا
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 ماهسإ هنم ركذن ىجراخ نوع نم اهيلع انئصحو .هيلإ اتيعس ام الول اهمادقا ىلع موقتل
 ىلع وبري ام) ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا نعو (تارانيدلا نم نييالم ةسمخ) تيوكلا ةلود

 ميلعتلا معدل ةيناطيربلاو ةيكيجلبلا نيتموكحلا نوعو (تارالودلا نم انويلم نيرشعلا
 .ىنفلا

 ميلعتلا تاسسؤم وريدم مه اهئاضعأ بلغأ ناك لب ةيسايس ةنجل ةنجللا كلت نكت مل

 نمحرلا دبع روتكدلا) ةيلاملا ةرازول نيلثمم بناجب دهاعملاو تاعماجلا ىلاعلا

 لاجر اهتنامأو ةنجللا كلت ةسائرل ريتخا دقو .ىلحملا ىبعشلا مكجلا ةرازوو (باهولادبع
 ىفطصم روسيفربلاو ةنجللا ةسائرل ىطصم ىكز روتكدلا لثم ىلاعلا ميلعتلاب ءاقسل
 نيمألا ناكو .اًماع ائيمأ هط ىلع بيطلا نمحرلا دبع روتكدلاو هل اًبئان قاحسإ نسح
 ةيقاذلا تاوملا ننوت ىلا ارح لفيفلا لظايشتسفما وهو فهو فاد ىف قالخو دفع
 .اهسفن تاسسؤملا هيلع بساحتو هكلمت ال رمأ وهو داوملا كلت لالفتسا نسحب تاسسؤملل

 ىف ةيرشبلا دراوملا ء.مهأ وه ام ىلإ هزواجتت لب اهنم ىداملا ىلع دراوملا كلت فقت الو
 نكمي ىذلا ردقلاب تاراهملاو تاربخلل ىعامج عدوتسم ربكأ لثمت تاعماجلاف :تاعماجلا

 :ماعلاو صاخلا تاعاطقلا اهنم ديفي ءنادوسلا ىف ةربخلل تويب ربكأ اهنم لعجي نأ

 ؛اهيلإ نومتني ىتلا تاسسؤملا اهعير نم دوزتتو «مهسفنأ ءاربخلا اهبسكم نم ديفتسي
 لاجملا اذه ىفو .ىرادإلا لالقتسالل.ةديكألا ةنامضلا وه ىلاملا لالقتسالا نأ ىف كشالو

 نم رثكأ كانه نأل ءادألا ىلع نيعت ىتلا تاناكمإلا رفوت مدعب عرذتلا دحأل نكميال

 national هةمدعألإ ) ةيمانلا لودلا ىف ةينطولا تاردقلا ريوطت عضت ةيلود ةسسؤم

 ىلع دامتعالا نم ًالوقعم اًدح لودلا هذهل ققحتي نأ لمأب اهتامامتها ةمق ىف (طاننا 8
 ةربخلل ةردتقم اتويب حبصت اميكل تاعماجلا هذه هجاتحت ىذلا نأ انداقتعا ىفو «سفنلا

 رداوكلا بيردتو .قيوستلاو ضرعلا تامدخو «ةزيمتملا ةدعاسملا تامدخلا ريفوت زواجتي ال

 دحأ نكلمي ال امك .نادوسلا اهيلإ رقتفيو لمعلا نم عونلا اذه اهيلإ جاتحي ىتلا ةطيسولا
 نينامث نأ ذإ ةيلودلا تاسسؤملا كلتو تاعماجلا هذه نيب لوحي ناك ام كانه نأب ءاعدألا

 تاعورشملل اهتاسارد ىف تاسسؤملا هذه سفن مهب نيعتست نيذلا ءاربخلا نم ةئاملاب

 .تاعماجلا نم نوئيجي اولاز ام و اوناك نادوسلا ىف ةيئامنإلا
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 ىتلا تاسسؤملاب اًيوضع اًطبر تاعماجلا ىجيرخ طبر اًضيأ ليومتلا لئاسو نيب نمو
 اذهو كلش (00020115» نيجيرخلا سلاجمب ملاعلا تاعماج هفرعت اميف اهيف اوجرخت

 نأ امك ءرمتؤملا هاعري ناك ىذلا ميلعتلا موي دهع ذنم اندالب هتفرع ىنادوس ثاريمل دادتما

 مأ ةعماج هتلعفو ءلاملا عمجل اهتالمح ىف دافحألا سرادم هلعفت تلظ ىذلا وه اذه

 مهأ وه ام نأ ىلع .ريشب رمع دمحم ميظعلا لحارلا وه درف لجر دهجب ةيلهألا نامرد

 بالطلاب قلعتي امو ةرادإلاب هنم قلعتي ام .تاعماجلا ىف قافنإلا ديشرت كاذو اذه نم

 ءالثم (19177) موطرخلا ةعماج نوناقف .ةيعماجلا تاسسؤملل نوناقلا هلكوأ رمأ وهو

 ىتلا لاممعألا عمج ءادأ ىف ةعماجلا كلت سلجم ةيلوئسم نغ ةرشاعلا هتدام ىف ثدحتي

 هومعب لالخا نود ءلامعألا كلت لمشتو ةيرابتعا ةيصخش تاذ ةئيه ةعيبط اهيضتقت
 دئاوفلاب ضارتقالا ءنهرلاو راجيإلاو عيبلاب اهيف فرصتلا ءتاراقعلا كالتما» صنلا

 اهتارامثتساو ةعماجلا ةيلام ميظنتو ةرادإ ءاهكلمت تاراقع وأ تالوقنم ةيأ نامضبو
 .«اهتاكلتممو

 ىلع ةيساّيس ةنميه ضرفتل تماق ام ىلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نأ حضتي كلذ لك نم

 ميلعتلا تاسسؤم نم ةدحاو ةيأل ةيميداكألا ةيرحلا ةحاسم نم صلقت وأ تاعماجلا
 الإ كلذ امف ةضافإلا نم ءىشب عوضوملا كلذ نع ثيدحلا ىلإ انبهذ دق انك نإو .ىلاعلا

 نيناوق لوح ويام ماظن طوقس دعب بتك اميف قئاقحلا ىلع اًبنجت هبسحن ام ىلع درلل

 نيبو :نيناوق ىه ثيح نم .نيناوقلا هذه نيب طلخ نم ةباتكلا كلت باش امو ءةعماجلا
 لب  اياضقلا هذه لثم نم ىعوضوملا بارتقالا نأ ىف كشالو .ماظنلل ةيلومشلا ةعيبطلا
 ةرابعلا حيرصب :تادرفملا ةلالد ىفو ماكحألا تامدقم ىف احوضو مزلتسي  ةيضق ةيأ نم

 تاياهنلا ىلإ وأ ةقيقحلا ىلإ لوصولل بهاذملا سانلا ىلع ىمعت ال ىتح .ءاميإلاب مآ تناك
 .ماكحألل ةيقطنملا

 نإ هيف لوقي(*)هوتلا نيمأ دمحم لضافلا ذاتسألل ثيدح الثم انأرق ام نيب نم

 تاسسؤملا قيرط نع ةعماجلا ىلع ةلودلا ةنميه ىلإ» دوعي ةعماجلا هتدهش ىذلا رايهنالا

 ۱۹۸٦/۲/۲۶. مايألا (ع)
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 ثيدحلا كلذ ىف ذاتسألا ىضمو .«ةيروهمجلا ةسائرو ىلاعلا ميلعتلل ىموقلا سلجملاك

 ةينازيمف ءةيلاعفلاو ةكرحلا نم اًريبك اًردق ةعماجلا تبلس» ةنميهلا كلت نأب لوقي

 ركذ امك .«ةسدنهلا ةيلكك ةيلك ىف دحأو ىملع ثحب عورشم ةينازيمل ىفكت ال ةعماجلا

 دعاسو ةريثك رورش نم ةعماجلا ىفو» تباث فقوم ةعماجلا ةذتاسأل نأب لضافلا ذاتسألا

 هراكوأ نم ركو ىلإ ةعماجلا لوحي نأ دارأ امدنع دابملا ماظنلا تارماؤم طابحإ ىلع
 .«۱۹۷۳ ماع ىف ىكارتشالا داحتالل عورف نيوكتب

 ةمدقملا نيب نوكت نأ ءاقطنم ءضرتفيو «جئاتنو تامدقم هيف امك ماكحأ لاقملا كلذ ىف

 ىناعملا اهب ىعادتت نأ الإ بتاكلا دري مل تاءاميإ اضيأ لاقملا ىفو .ةيببس ةقالع ةجيتنلاو

 ىزعي رايهنالا كلذ درم نأو ةعماجلاب قحل دق اًرايهنا ةمث نأ جئاتنلا نم . ايقطنم اًيعادت

 اهبلس امم ةعماجلا ىلع ةيروهمجلا ةسائرو ىلاعلا ميلعتلل ىموقلا سلجملا «ةنميه» ىلإ

 ذاتسألا ىأر ىف ,ةيلاعفلا هذه نع لثمألا ريبعتلاو .ةيلاعفلاو ةكرحلا نم اًريبك اًردق

 لالغتسا وحن اهدراوم اهب هجوت ىتلا ةيلاملا ةرطيسلا ىلع ةعماجلا ةردق وه .دقانلا

 هاظنلاذ اهب اهقاحلال ىعس ةريثك رورش تيقو دق ةعماجلا نأ اًضيأ جئاتنلا نمو .لضفأ
 الاجم لاقملا كرتي ملو «ماظتلا» دض ةذتاسألل «تباثلا فقوملا» ل الإ كلذ ناك امو .«دابم ا

 كلت نأ ىلإ ىناعملاب ىعادت لب ءرورشلا هذه ىه امع سدحلاب فشكتسي اميكل ئراقلل

 ماع ىف ىكارتشالا داحتالا راكوأ نم ركو ىلإ ةعماجلا ليوحت ىه تطبحأ ىتلا رورشلا
 .ماعلا كلذ ىف الإ أدبي مل بتاكلا هنع ثدحتي ىذلا ويام ماظن نأ ىنعي امم ۳

 ىلع ماظنلا ةنميه ببسب تراهنأ دق موطرخلا ةعماج نأب لضافلا ذاتسألا لاق ولو

 ةئتاقلا ةنميهلاف «هانعنص ىذلا ماظنلل اندقن رهوج وه اذه نأل لوقلا هانفلاخ امل دالبلا

 يف كلذ ناك دحاولا بزحلا ةمظنأ ىف ةيندملا تاسسؤملا لك رايهنا نع ةلوئسملا ىه

 كلذ هماقأ ام ضعب لب ؛ةثرو ام بلغأ راهني نأ ىف ةبارغ الف !ذهلو .هريغ وأ نادوسلا

 نع نادوسلا ىف ىلوألا ةلوئسملا ىه اهتاذارفإو ةيلومشلا ةنميهلاف .تآشنم نم ماظنلا

 تاطحم رايهنا نع ةلوئسملا ىهو ؛يلومشلا ماظنلا هعنص ىذلا ابابأ سيدأ قافتا رايهنا
 تابيبدلا قيرط رايهنا نع ةلوثسملا يهو «ىلومشلا ماظنلا اهماقأ ىتلا ةيعانصلا رامقألا
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 نيناوق نأ الإ ءاهئشني مل ةعماج رايهنا نع كيهان «ىلومشلا ماظنلا هأشنأ ىذلا جنلدلا -

 نع نوكت ام دعبأ تناك - تاسسؤمو نيناوق ىه ثيح نم  ىلاغلا ميلعتلا تاسسؤمو

 .هيف لعافتت تناك ىذلا لماشلا ماظنلا نم اًءزج اهرابتعاب الإ رايهنالا اذه نع ةيلوئسملا

 تاسسؤملاو نيناوقلا كلت مهب تءاج نيذلا نإف ءالثم ةيقيبطتلا ةيرادالا ةيحانلا نمف

 ريدمف .ةعماجلا لالقتسا ىلع ةريغ سانلا رثكأ نم اوناك كاذموي ةعماجلا ةرادإل
 وهو تاينيعبسلا علطم ىف فقو ىذلا لجرلا وه ء١۱۹۷ نوناق هب ءاج ىذلا ةعماجلا

 رثكأ هيف ناك ىذلا تقولا ىف ةعماجلا ىف شيجلا لخدت نود لوحي مولعلا ةيلكل ديمع

 ناكو «ةيكارتشالا ويام ةروث» ل مهباستنا لوح .مهنيب ايف نوجاشتيو نوقاشتي اهتذتاسأ

 اي مساح مساح» :بالطلا ضعب ءادنل كاذموي اًيرط نوليامتي ةيوياملل نوبستنملا كئلوأ
 شيجلا ماحتقا ريغ هل مساقلا ابأ هل نوعدي اوناك نيذلا مسحلا كلذ امو «مساقلا وبأ

 لوألا بكاتلا اننا هس رق ىيصسحا ىلع تفر ىلا اهم لخرلا وه اك ةا
 ىكارتشالا داحتالل ماعلا نيمألا بئانو دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا ةيروهمجلا سيئرل

 لخدت نم هب مه ام ىلع مساقلا وبأ مدق نإ ةلاقتسالاب ددهي (ميهاربإ دمحم مساقلاوبأ)

 مهدادرتو بطلا ةيلكل ىضفلا ليبويلاب لافتحالا ىف ةبلطلا رهاظت بقع ةعماجلا ىف
 اتوص عمسأ مل ىننأ عمو لفحلا كلذ ىف فرشلا فيض «ىريمنلا دض ةيبان تاملكل

 هيف فا د اكا طوقس دعي ناما نسكن يقام نوتكذلا ماعلا كقيدصلا اار
 ةراشإلا نم ىنعنمي ال اذه نأ الإ ءاهتيرحو ةعماجلا لالقتسا لجأ نم ويام ىف هفقاومب
 .ليربإ ىف هسفن موتلا ذاتسألا ىنأتسا امك .ىنأتساف ماحزلا ىبأ لجرك هيلإ

 ىه رورشلا هذه موتلا ذاتسألا اهل بسن ىتلا ىلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو نيئاوق نإ

 اهسرد جرادم ىف ملعو ذملتت نم اهيف ذملتت ءلبق نم نادوسلا اهفرعي مل تاعماج تداشأ
 ىلع اهنيعت ىتلا قئارطلا تاعماجلل تددح ىتلا ىه تاسسؤملاو نيناوقلا سفنو .ملَع نم
 اذه نع تاسسؤملا كلت تزجع نإف .تاذلا ىلع دامتعالا ىلع اهب ىوقت داوم نع ثحبلا

 رگ رعس ةدايز ىلع ةلودلا كلت مدقت نأ نود) ةلودلا نم ثوفلا وأ ثيغلا رظتنت اهنأل

 ليحرتلاو ىناجملا ميلعتلاو ىناجملا نكسلا ىف «ةبستكملا مهقوقح» نم بالطلا نامرح وأ
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 ريغ مأ تناك ةنميهم :ةلودلا كلت ىلع عقت ال زجعلا اذه نع ةيلوئسملا نإف ىتاجملأ

 لاوز ناك ولو .اهلهأو تاسسؤملا ىلع عقت امنإو ءةيلومش ريغ وأ تناك ةيلومش ءةنميهم

 ةكرحلا» ىلع ةردق رثكأ ةيعماجلا تاسسؤملا لعجيس ىذلا وه ءىنعملا اذهب «ةنميهلا»

 (راتخملا رايعملا وه اذهو) ىداملا دادعإلا ةيحان نم .موطرخلا ةعماج تناكل «ةيلاعفلاو

 .1516 ماع وأ ۱۹۷۲ ماع ىف هيلع تناك امع ۱۹۸۸ ماع ىف اهنم ًالاح نسحأ

 نوناقلا ليبكت نع موتلا ذاتسألا هذروأ ام دنع فقت مل تامدقملاو جئاتنلا نأ ديب

 ماظنلا تارماؤم» نع رخآ ثيدح ىلإ هتزواجت لب ةعماجلا ىف ةكرحلا ةيرحل تاسسؤملاو

 ماع ىف ىكارتشالا داحتالل عورف نيوكتب «راكوأ نم ركو» ىلإ ةعماجلا ليوحتل «دابملا
 بسح 1١95315 ماع ىلإ هتايادب دوعت ماظن نع ثدحتن نحنو ۱۹۷۳ ماع اذامل لأسنو : ا

 ۱۹۷۳ ماع لبق ةعماجلا ىف ثدح اميف سيل نأ الثم ضرتفن وأ ةىروقيرقلا ميوقتلا

 هجو ىلع ضارتعا وه ضارتعالا نأ مأ ؟ةةعماجلا ىلع «ةريرشلا» ةنميهلل ىعس ةهبش

 راوحلا اذه لثم رودي الأ ىجحألا سيلفأ كلذك رمألا ناك نإو ؟ةنميهلا هوجو نم دحاو

 بستحي الوأ مث ةويام ماظن ىف اهرفوت ىدمو ءةيلاربيللا تايرحلا نع ثيدح راطإ ىف
 خيرأت ىف ةرم لوأل ةعماجلا لالقتسا نع ثدحتي انوناق تردصأ ىتلا ويام نأ نودقانلا

 ىف انضيأ ةرم لوأل ةيميداكألا تايرحلا ىلع صني اًروتسد اهل تعنطصاو .نادوسلا

 : ةلاسر ةعماجلل تددح ىتلا ويام نم (ةيلاربيللا ريياعملاب) الاح لضفأل نادوسلا ريتاسد

 اهئارصن نيب ىركف رتوت نم ةيجولويديألا كلت بحص ام لك عم ةنيعم ةيجولويديأ

 لوقن نأ انب قلخألا سيل وأ ةياهنلا ىفو ؟لطابلاب اهيلع نيديازملاو قحلاب اهل نيعياشملا
 رشلا ىف سيل ذإ رادقم فالتخا وه ءاضيأ ةيلاربيللا ريناعمب :نيوياملا نيب فالتخالا نآب

 ` ىلع ىقتلن اميكل امنإو دحأ ميرجت فدهب ال امهيلك رمأ نع صحفلا ىف أدبن مث ءرايخ

 لوغتب دارملايو ءةيميداكألا ةيرحلاب دارملاو .ةعماجلا لالقتساب دارملا لوح ءاوس ةملك
 ( .ةيعماجلا تاسسؤملا هذه ىلع ةلودلا

 نيناوق اهب تلاق ىتلا ةنروهمجلا سيئر ناطلس لوح ذاتسألا ثيدح ىلإ اذه ذوقي

 .ىلع عاني تاعماجلا ىريدم نييعل ید ةيزروهمجلا هتطلس كلذ نمو ١ 536 ماعلا تاعماجلا
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 دق سيئرلل ةطلسلا هذه ءاليا نأ بسحنو ؛ىلاعلا ميلعتلل ىموقلا سلجملا سيئر ةيصوت
 لالقتسا نم صاقتنالا ةيسايسلا ةطلسلل حيتت اهنأ ىوعدب ديزت ناكم تحبصأ

 سكعي امم ةلودلا لخاد ةلود ةيموكحلا تاعماجلا نم لعجي داكي ىأر اذه ؛تاعماجلا

 رارقإلا نيبو ءاهنيعب ةموكح ةيعرش راكنإ وأ ءهنيعب مكح ماظنل ضفرلا نيب اًريبك اطيلخت
 نأ ءالثم نظن الو .اهلومتو اهئشنت ىتلا تاسسؤملا ىلع فارشإلا ىف ةمئاقلا ةلودلا قحب

 - ىلاعلا سلجملا ةسيئر ةيمست ىلع ءانب  تاعماجلا ىريدمل ةيروهمجلا سيئر نييعت

 ىلع انب ءاضقلا سيئرل هرابتخا هيف صقتني ىذلا ردقلاب الإ ةعماجلا لالقتسا نم صقتني
 سيئر نأ لاخا الرخآ بناج نمو .ءاضقلا لالبقتسا نم ىلعألا ءاضقلا سلجم ةيصوت

 ىلاعلا ميلعتلل ةيلهأ ةسسؤم نييعت ىف لخدتي نأ كلمي ناك وأ لخدت دق ةيروهمجلا

 الو .ًالماك الام لالقتسا كلمت ةسسؤملا كلت نأ مادام (الثم دافحألا ةيلكك) اهريدمل

 نأب لوقي ىذلا «ىلاربيللا ىأرلا» باحصأ اهيلع دمتعي ىتلا ةيعجرملا ةطقنلا ام فرعأ

 قفو لاملا اذه ىف فرصتلا ةيرح اهل كرتت مث تاغماجلل لاملا رفوت نأ ةلودلا ىلع

 براجت مأ ءاسنرف براجت مأ ءاكيرمأ براجت ىه له ؛ةلودلا ال تاعماجلا اهددحت فادهأ

 ` فراعملا ريزو اهيريدم راتخي ةيمسر اهتاعماج لك نأل اًبناج اسنرف انكرت نإو ؟دنهلا
 لخدتلا ةموكح كلمت ال ىتلا ةصاخلا تاعماجلا تايربك اهيف اتدجول اكيرمأ ىلإ انبهذو

 ىتلا ةيمسرلا تاعماجلا تايربك اندجو امك ءاهليومتب ةلودلل نأش ال هنأل اهترادا ىف

 ال ,ستسوشيسام مكاح نع كيهان :ىكيرمألا ةيروهمجلا سيئرف .ةلودلا اهيلع رطيست

 اينروفيلاك مكاح هيف نيعي ىذلا تقولا ىف .درفراه ةعماج ىف لخدتلا ىف اقح كلمي
 86هوءه:ة» اهئانمأ سلجم اًضيأ لب سولجنا سولب اينروفيلاك ةعماج ريدم طقف سيل
 .ةلودلا اهلومت ةيمسر ةعماج :ةيناثلاو .ةصاخ ةعماج :ىلوألاف « ءمانهعأل

 ىلاعلا ميلعتلل ىموقلا سلجملا سيئرل ءقحب ءحيبت ةطلسلا هذه لثم نإف هسفن ردقلابو

 ؟ةيسايس ىأ نكلو ؛ةيسايس بابسأل مهعقاوم نم تاعماجلا ىريدم ءافعإب ىصوي نأ

 ىلإ هئامتنال اًيسايس ىعماجلا لوئسملا ةبساحم وه ركنملا رمألاف ءرخآ طيلخت عقي تنه
 ىف نيعم ىأر ىلإ هتوعد وأ «نع هريبعتل وأ «نيعم ميظنت ىف هطارخنال وأ :نيعم ركف
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 ىف سلجملا قح راكنإ امأ .اهجراخو ةيعماجلا ةسسؤملا لخاد ىأرلا نعريبعتلا ربانم
 ةهجوملا ةماعلا تاسايسلا نع ةيعماجلا ةسسؤملاب هجورخل ىعماجلا لوئسملا ةبساحم
 براقت ةالاغم وهف ىموقلا سلجملا اهيده ىلع راسو ةلودلا هترقأ ام قفو ىلاعلا ميلعتلل

 وأ ةيميداك ألا تايرحلا ىلع دعت هنأب رارقلا اذه لثم مصوي امدنع ةصاخ .زازتبالا

 ضرف ىف قحلا تاعماجلا ةذتاسأ حنمت ةيميداكألا ةيرحلا الف .تاعماجلا لالقتسا

 تاعماجلا حيصت نأ ىنعي ىعماجلا لالقتسالا الو ءميلعتلل ةماعلا تاسايسلا ىلع «وتيف»

 ظ .ةلودلا لخاد لود

 لثم ذاختا ىلع نيترم تلمح ىموقلا سلجملل سيئرك ةريصقلا ىلمع ةرتف لالخو
 ناك نيتلاحلا ىف ؛ةقشمو سفنلل اماليإ تارارقلا رثكأ نم نارارقلا ناكو :رارقلا كلذ

 موطرخلا ةعماجل ريدمك هعقوم نم ىلوألا ةرملا ءبيطلا هللا دبع روسفربلا ءافعإب رارقلا

 .اضيأ ءهل ىنييعت دعب موطرخلا ةعماجل ريدمك ةيناثلاو .عقوملا كلذ ىف هل ىنييعت دعب
 وهو رحبلا ملاعلا لجرلا اذهل ريدقت نم هنكأ ام قباسلا لاقملا ىف سمل دق ئراقلا لعلو

 انأ نيريثك عافدل ىريمنلا باجتسا .دئاكم نم هب لح امل هنع عافدلا ىلع ىنلمح ريدقت
 نم زاعيإب هبصنم نم هءافعإ «ىروثلا ماظنلا» ررق امدنع ملاعلا ذاتسألا نع :مهنيب نم

 عمزملا ةيمالسإلا ةيلكلل اًريدم هنييعتب هئاضرال ىعسو .هل عئانص مهنمو ةذتاسألا ضعب
 دقل» :اًهاجو سيئرلا غلبأ اذهلو ملاعلا انذاتسأ ضرُي مل لحلا كلذ .نامرد مأ ىف اهؤاشنا
 .«خويشلا دئاكل ضرعتأ نأ نآلا ىنديرتأ :ةيدنفألا دياكم ببسب ىب لح امم اًيكاش كتئج

 هلهأ هملظ ملاعل فصتنأل :ىلاعلا ميلعتلا سلجم ةسائر رمأ تيلو نأ موي كلذ ىنعفد

 دهع علاطم ىف روسيفوربلل عقو ىذلا ملظلا نكي ملو .هعئانصو هينب ضعب ءالؤه نمو

 ناك لاع عقوم ىلإ ملعلا يف هنود مه نم ؛لبق نم «هاطخت دقف هب قاح ملظ لوأ وه ويام

 هلثم تمصي املقو  ميض نم هقحل ام ىلع روسيفربلا خيشلا تمصي مل .انيمق هب لجرلا
 هسفن اهب ئكزيو هموصخ اهب ربعُي ةديصقب سانلا ىلع جرخ لب  هقح هميضتسي نمع
 ىربكُعلا انهب اهب رفظ ول هامنصع كلت تناك «دحوألا ىرقبعلاو ىتفلا انأو»: اهيف لوقيو
 هللا دبع روسيفزبلا ىنركذ ام اًريثكو .ةلمهملا بيطلا ىبأ دئارف نم ةذحاو اهبسحل
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 ىغالبلا كلذ ملظلا لمح .كرابم ىكز روتكدلا وه هنامز لهآ هملظ رخآ ملاع ذاتسأب

 .ةيسنرفلاب نانثا اهنم اًباتك نيعيرأو ةسمخ فلؤت ,نونئاخ مدآ ىنب نإ» :الئاق ةباتكلل
 فراعملا ةرازوب اًشتفم ىقبت اذه عمو .ةرتاكد ريصتو «غالبلا» ىف لاقم فلأ رشنتو
 .ةديتعلا هتعماجل اًريدم ملاعلا ذاتسألا ترتخا نينئاخلا مدآ ىنب نم بسحأ اليكلو»

 ةديدج ةعماج ءاشنإب هفيلكتو هعقوم نم هئافعإب تيصوأ ىتح ريصق نامز ىضم امو

 ىف رارقلا نكي مل .ليلق دعب بضنملا كلذ نم هئافعإب تيصوأ مث ابوج ةعماج ىف
 ههراكتي ام هتاسايس ىف انيأر وأ ؛ءادألا ىف اًرجع لجرلا ىف انفشكتسا نأل نيتلاحلا

 مل .لضف اًفسع لجرلا نأب لئاق لوقي ىتح «دئاقلا سيئرلا» بضفي ام وأ :ماظنلا
 هتفسلفو لب ةيفاضإلا تاساردلا ءاغلإب هرارق موطرخلا ةعماج ريدم تاسايس ىف ىنضري

 ريدم تاسايس ىف تطخستو .ةماعلل تسيل ةعماجلا نآب لوقت داكت ىتلاو اذه ءارو نم

 ةعماجلا كلت موقت نأ ىف هسامح مدعو اهلهأ ىلإ اهب لاقتنالل هفاكتتسا ابوج ةعماج
 صرحلا ىه هعفاود نأ ىنعمب اًيسايس رارقلا ناك نيتلاحلا ىف .انيأترا ىتلا ةعرسلاب
 ,نيتزيكر ىلع اهاندمعأ تاسايسلا هذه .ىلاعلا ميلعتلا ىف ةنيعم تاسايس ذيفنت ىلع

 خراص ليم ىب  لاز امو  ناكو .عمتجملا ىلع ةعماجلا حاتفنا نم ديزملا ىه ىلوألا
 ءاهلوح نم ةيناسنإلاو ةعبطلا ةئيبلا عم تاعماجلا لعافت ىف ةيكيرمألا ةبرجتلا قيبطتل
 رثكأ تاعماجلا تلعج ىتلاو ءسيراب ىف 151548 ثادحأ نم تدلوت ىتلا ةيسنرفلا ةبرجتلاو

 ةا نأ ةيسايس باسا ارج ةا ج ءانشتإ ىف ةيقاقلا آنا E اًحاتفنا

 بوقعي هللا دبع ىنامسلا روتكدلا رايتخا ىلع انل هقيفوت ىلع هللا دمحأو .اهيلإ انأموأ

 دبع هقيفر ةدهاجمو هلاضن الول دطوتت نأ ةعماجلا كلتل ناك امف ةريخألا ةمهملاب مايقلل
 .ةمهلا الإ ىنامسلا تلتق امو ءاهليبس ىف ديز وبأ نمحرلا

 ةدايقلا مينصتو ..روتسدلا ىلع ضاضقنالا

 ضرعت ام نيب نم اًعالتقا اهانملتقا ثالث اياضق اهيف انلوانت تلاط حناوس تناك كلت

 ام لك دعب روتسدلا كلذل عقو ىذلا ام لاسي نأ ءرملا قح نمو ءاياضق نم روتسدلا هل
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 لك ىلع باوجلا لثم «لاؤسلا اذه ىلع باوجلا «تاعادتبا»و «تاعادبإ» نم هب انيهابت

 اذهل .ماظنلا ةيلومش وه دحاو ءىش ىف روحمتي .تاسسؤملا رايهتا درم لوح هقبس لاؤس

 ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالا» لوقت ىتلا روتسدلا كلذ نم ةعبارلا ةداملا ىلإ ئراقلاب دوعن

 فلاحت ىلع موقيو ءةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمج ىف ديحولا ىسايسلا ميظنتلا وه

 «...دونجلاو ةينطولا ةيلامسأرلاو نيفقثملاو لامعلاو عارزلا ىف ةلثمتملا ةماعلا بعشلا ىوق

 مكحلاب درفتلا ىلإ تداق ىتلا ةنميهلا كلتو ءةيلومشلا ةنميهلا ردصم ىه ةينادحولا كلت

 .دارفألل ىسايس ءاصخو تاسسؤملل نييعت نم هبحص امو

 ىف هيلع لخدأ ىذلا ليدعتلا وه روتسدلا ىلع ضاضقنا لوأ ناك ءادألا ىوتسم ىلعو

 دعب ماظنلا دض لامشلا ىف ةيبعشلا تاهباجملا ىلوأ :نابعش ةضافتنا بقع 1516 ماع

 ةريصقلا ةضافتنالا كلت نم ماظنلا فواخم نم ججأ .روتسدلا رارقإو ابابأ سيدأ قافتا

 امو ةيديدحلا ككسلا لامع ةباقن وه ةيلامعلا ةكرحلا نم ماع عاطق عم بالطلا رزآت

 رودو بالطلا نيب «نيملسملا ناوخإلا رود» ةصاخب اهيف ةينطولا ةهبجلل رود نم تبث

 صيلقتل ىعسلا وه نمألا ولوئسم هيلإ هجتا ام لوأ ناك اذهلو .لامعلا نيب بازحألا

 ىلع ماعلا بئانلا رصيو روتسدلا امهرفوي ناك نيتللا نوناقلا مكح ةدايسو ةيرحلا شماه

 ىكز روتكدلا ناكو .لخادلا ىف تائفلا كلت كرحتل اًعساو اًردق حاتأ امم امهب مازتلالا

 هب لوقي ىذلا هجولاب الإ ىظفحتلا زجحلا تاءارجإ دض هفقوم ىف ادينع ىفطصم

 ام قفو ةددحم ةرتف دعب ءاضقلا ىلإ ءوجلل زجتحملا صخشلا قح كلذ نمو روتسدلا

 ىلع مهيلع ظفحتملا ضعب ضرتعا ةداملا كلت بجومب 4١)*( و 57 ناتداملا هب لوقت تناك

 اهنيبي ةماعلا ةحصلا وأ نمألا اهيضتقي بابسأل الإ ةماقإلاو لقنتلا ةيرح نينطاوملل لفكت» :أرقت غ١ ةداملا (*)

 لقتعي وأ اهيلع ضبقي نم لك» نأ ىلع صنتف 17 ةداملا امأ ءاهيلع رجح ىأ ىدمو ةدم ددحت نأ ىلع نوناقلا

 ىراس ضبق رمأ نود نطاوم ىلع ضبقلا ءاقلإ زوجي الو اًروف هلاقتعا وأ هيلع ضبقلا بابسأب غلبي نأ بجي
 هيلع ضبقي صخش ىأو ءنوناقلا اهددحي ىتلا تالاحلا ىف الإ صاصتخا تاذ ةمكحم ىف رداصو لوعفملا

 نيح ىلإ نيح نم ةدملا ددجت نأ ةمكحمللو نوناقلا اهددحي ىتلا ةدملا ىف ةصتخملا ةمكحملا مامأ رضحي نأ

 نم رثكأ ةمكاحملا راظتنا ىف ةسارحلا ىف صخش ىأ عضوي نأ زوجي ال هنأ ىلع .اًيرورض كلذ ناك املك

 ةديحولا ةيوقعلا ىه ةمارغلا تناك اذإ ةسارحلا ىف صخش ىأ عضو زوجي الو نوناقلا اهددجي ىتلا ةدملا
 .«هدض ةمهتللا
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 كلذ ىف ركذتو كلذ مهقح ىلع ايلعلا ةمكحملا تدكأو روتسدلا عم هضقانتل ظفحتلا رمأ

 بئانلاب روتسدلل لاثتمالا بهذ دقو .نادوسلا ةموكح دض نيرخآو سايلإ ليلخ ةيضق
 لمعلا تايقالخأو ةيسايسلا ةسرامملا نوناق ءاغلإ دح ىلإ هبصنمل هنكرت لبق ,ماعلا

 روتسدلا ىف ةيساسألا قوقحلا باب عم هضقانتل 1975/0/8 ىف رداصلا ىسايسلا

 ام ةيسايسلا هقوقحب اًعتمتم نطاوم لک ربتعي» :لوقت ىتلا نوناقلا كلذ ىف ةداملا ةصاخب

 هنأب :هبرجي قيقحت دعب «یکارتشالا دينو تينروا ةلودلا نماي عايد مهن نك نادي

 صنلاو «ىكارتشالا داحتالا تاميظنتو ويام ئدابم دض ةباطخلا وأ ةباتكلاب انلع رهاج

 هتمرب نوناقلا كلذ ءاغلإ نإ ديب ءةيلومشلا قلطنم عم قفتي هنأ الإ حماج صن همومع ىف

 لمعلا ءاقن لوح نماثلا لصفلا ىف درو ام اهمهأ هيف ةئيضم بناوج ءاغلإ ىدأ دق

 .(*) نطولا

 بعشلا سلجم سيئر نم ريظنلا عطقنم اسامح «ىنمألا» حارتقالا ىقال دقف لك ىلعو

 ىتلا ةعذقملا فاصوألا هراوأ تججأ دوقفم دو ةينطولا ةهبجلا ةدايق نيبو هنيب ناك یدلاو

 مل امك .ابابأ سيدأب هتاعاذإ نم ىدنهلا فيرشلا ميدقلا هقيدص لجرلا ىلع اهقلطي ناك

 نم ليدعتلا هيف رقأ ىذلا عامتجالا اهمظتنا ىتلا ماظنلا تادايق نيب نم روتسدلل دجي

 ىنءاج موي ركذأو «تیخب روتكدلا ريغ تاليدعتلا كلت ىلع ضرتعيو ؛هنع عافدلل ىدصتي
 فينج ىف ةيبرتلل ىلودلا بتكملل عامتجا نم ىتدوع ةادغ ةيبرتلا ةرازوب ىبتكم ىف لجرلا

 ليدعت ءهقرؤت تلاز ام ىتلا ركذملا ةيهادلا كلت دعب همه ىنثبيو ثدح ام ىل ىوري

 ركبوبأ قيدصلا هاقلت ىتح اًروسحم عامتجالا كلذ نم جرخ فيك رفعج ىور ءروتسدلا

 لاغتشالا بصانملا هذه ءابعأ مهيلوت ءانثأ ىنطولا لمعلا ىف ةيدايقلا بصانملا ىلغاش ىلع رظحلا كلذ نم (»)
 ىأ لفش وأ :نييمتلا دعب تادنسو مهسأ كلمت وأ بسكتلا دصقب ةنهم ىأ ةلوازم وأ هجو ىأ ىلع ةراجتلاب
 ةأفاكم ملستو ماعلا عاطقلا وأ صاخلا عاطقلا تاسسؤم نم ةسسؤم وأ ةكرش ىف ىذيفنت وأ ىرادإ بصنم
 ىكارتشالا داحتالا سيئر رظحلا اذه لمشيو .ءابعألا تددعت ول ىتح دحاو بترم نم رثكأ مالتسا وأ ءاهنم
 بعشلا سلجم سيئرو :نيظفاحملاو :نييميلقإلاو نييزكرملا ءارزولاو سيئرلا باونو ىسايسلا بتكملا ءاضعأو
 .تارازولا ءالكوو ءءارفسلاو .فاتشتسالا ةمكحم ءاضعأو ءاهؤاضعأو ايلعلا ةمكحملا سيئرو ءهبتكم ءاضعأو
 تاعماجلا ىريدمو ءیکارتشالا داحتالا ىفظوم رابكو ءنمألاو شيجلا ىف ةداقلا رابكو ماعلا عجارملاو
 سلاجم ءاسؤرو ةينهملاو ةيوئفلاو ةيريهامجلا تامظنملل ةيزكرملا ةيذيفنتلا ناجللاو .اهتايلك ءادمعو

 .«ةماعلا تاسسمؤملا یریدمو :تايريدملا
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 نلو انيديأب هانينب ىذلا منصلا الإ مويلا دعب اهيف دبعي نل» :هل لاقف هب امع هلءاسو عيقولا
 تءاج ىتلا ىقيدص تاملك ىلخاد ىف ىلمتأ انأو ةلهو تقرطأ «نيملاعلا بر الإ همدهي

 داقعلا سابع ىنفعسأ نأ دعب ءىانمي عفرأ نأ لبق ةرثعبم ةرظنب هيف قدحأو ةبعرملاك
 .«امنص لجرلا حبصأ نئلوأ» :لوقأل ءهتاعثار نم ةدحاوب

 .«متصلا تينب دق اهب ىنأو ...نيميلا ىذهل لوقأ اذامف

 تاريغتملل اهعاضخإ مدع وه ريتاسدلا رارقتسا تانامض مهأ نأ انيأر نم ناك

 رارقتسا الإ الصأ هنم داري ال ريتاسدلا ىف تانزاوتلا قلخ نأ انيأر ناك امك .ةرباعلا

 نيهوتو ةلودلا ليذخت ىلإ هوضراعم بهذي الو ءولغلا ىلإ مكاحلا بهذيال ىتح مكحلا
 ۳ (Checks and balances) ةيديلقتلا تانزاوتلاو طباوضلاب فتكن مل اذهلو .مكحلا

 عم مكاحلا اهيف فلتخي ةيضق ةيأ لوح ىبعشلا ءاتفتسالا اهيلإ انفضأ امنإو ۱۹۷١ روتسد

 هذهل لامعإو لب ةمألا ةدايسل ديكأت ءاتفتسالا نأ رابتعاب اهسفن مكحلا تاسسؤم

 ةيروهمجلا سيئر نم بلطي نأل بعشلا سلجمل )٠١9( ةداملا ليوخت كلذ لاثم .ةدايسلا

 كلت ىأر اذإ ماع ءاتفتسا ىلع نيعم عوضومب ةصاخ ةسايس ةيأ وأ ةماعلا هتسايس ضرع

 سيئر ىلعو ىريهامجلا دييأتلا ىلع زوحت ال وأ ةماعلا ةحلصملاب رضت ةسايسلا

 ىتلا ١١5 ةداملاو ءاموي نيتس زواجتي ال داعيم ىف بلطلا اذهل بيجتسي نأ ةيروهمجلا

 ىف بعشلا ءاتفتساب ةردابملا .بعشلا سلجم عم رواشتلا دعب ءةيروهمجلا سيئرل حيبت

 سيئر نيب فالتخالا ةلاح ىف ءاتفتسالا ىلع صنت ىتلا ۲٠۸ ةداملاو ءةمهملا اياضقلا

 ةبه مامأ ماظنلا بارطضا نإف اذه لكل .روتسدلا ليدعت لوح بعشلا سلجمو ةيروهمجلا

 ايسايس الاذخنا طقف سكعيال هروتسد ضيوقت ىلع هيف مدقي ىذلا دحلل همامأ ةيبعش

 .روتسدلل ىرظنلا راطإلاب ناميإلا مدع اضيأ سكعي امنإو

 ىف اثيب اًملظ روتسدلا كلذ ةغاص ملظ دق ىدهملا قداصلا ديسلا نأ ىف كش الو
 ةعجارم ىلإ تداق دق نابعش ثادحأ نأب ركذ امدنع (*)تاليدعتلا كلت لوح هثيدح
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 ىف مهنأل نويبونجلا اهضرف ىتلاو مئادلا روتسدلا اهلفك ىتلا ةماعلا تايرحلل ةيساسأ

 سيلو .«تايرحلا هذه مهل لفكت روتسدلا ىف تاءارجإ لمعب اوبلاط ابابأ سيدأ ةيقافتا

 وأ هتغايص نابإ بابلا اذه ىف ىأر نم هل ناك ادحاو اًيبونج فرعأ ال ذإ حيحصب اذه

 انيلإ وهو توين رتبي روتكدلا سلجملا وضع ريغ بعشلا سلجم ىف هتشقانم دنع ىتح

 .وقال فيزوج ىلإ هنم برقأ

 ليدمت "175 ةداملل ىروتسدلا ليدعتلا بحص ذإ ءةياهنلا ةيادب ىه كلت تناك ىأ ىلعو

 سيئر تاطلس باب ىف ۸۲و 4١ نيتداملا ليدعت كلذ نم مهأو 1910 ماعل تاءارجإلا نوناق

 ىف هب ةطانملا تابجاولا ذيفنتل اهاري نيناوق ىأ رادصإ ىف هقح ىلع صنتل ةيروهمجلا

 ىرخأ ةرابعيو ءاهذاختا ذرجمب لوعفملا ةيراسو ةذفان نيناوقلا كلت حبصت نأ ىلعروتسدلا

 قوقحلا ىمحت ىتلا صوصنلا .روتسدلا ىلع أرط ىذلا ليدعتلا بجومب لزتخت مل

 تاسسؤملا نيب نزاوتلاو طبضلا رفوت ىتلا كلت اًضيأ تلزتخا امنإو نينطاوملل ةيساسألا

 .تاسسؤملا لك قوف. ةسسؤم سيئرلا اهلعجب

 لعش دقو ةلودلا نمأ نوناق ليدعت ةيروتسدلا تاليدعتلا بحص رخآ بناج نمو

 ءاحيإلا ةصاخب «تاطلاغملاب لفاح بولسأب نوناقلا كلذ نع ثيدحلاب ويام بقع سانلا

 .ةيطارقميدلا عم ناضراعتي ؛هذيفنت اهب طاني ةزهجأ مايف وأ :نوناقلا كلذ لثم دوجو نأب

 ىلع ضرتعا امل ةينمألا ةزهجألا ءادأ وأ نوناقلا قيبطت جهنم وه راكنتسالا ثعبم ناك ولو

 هذه لثم مايقو نوناقلا اذه ثم ردص نأب ميعزلا وه هثعبم نوكي نأ امأ ءدحأ اذه

 مل معز وه لب ءليلد هدنسيال معز اذه نإف «ةيلاربيللا ةيطارقميدلا» عم ضرامتت ةزهجألا
 اولعف ولو ءةيددعتلا ةينادوسلا ةبرجتلا ءوض ىلع هنم ثبثتلا مهسفنأ هباحصأ فلكي

 نمأ نوناق» ىلع هتغايص ىف اودمتعا دق ١917/7 نوناق ةغايصب اوماق نيذلا نأب اوكردأل

 تقؤملا نادوسلا روتسد نم ٠۷ ةداملا ماكحأب المع ردص ىذلاو ١9517« ةنسل ةلودلا

 ىف (ىناملرب عيرشت ال) تقؤم رمأب ردص دق نوناقلا كلذ ناك ١1514(. ةنس لدعملا)
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 ةلاح ىف دالبلا نأ مغر» هنإ ١957 نوناقل ةيريسفتلا ةركذملا لوقتو .(*/19117 ربمتبس نم

 ن نأ اهنأش نم اماكحأ تنمضت دق نادوسلا عافد ةحئال نأ مغرو ليئارسإ عم برح

 ةحئاللا هذه نأ الإ ,ةعدار تايوقعل دالبلا ةحلصمب اهيلع بترتي ىتلا لاعفألا نم اًريثك

 ءاهئالمعو ءادعألا لودلاب قلعتي اميف الإ اهماكحأ قبطت الو برحلا نمز ىلع ةروصقم

 تلآ نأ دعب ىرورضلا نم حبصأ دقف هيلعو .ئراوطلا ةلاح ءاهتنا نالعإ درجمب طقستو

 ديدحتب كلذو تابوقعلا نوناق فنتكا ىذلا صقنلا جلاعي عيرشت عضو نم اهتدايس دالبلل
 ال نوناقلا كلذ اهلوانت ىتلا داوملاو .اهيضارأ ةمالسو دالبلا لالقتسا سمت ىتلا مئارجلا

 ةعاذإ» اًضيأ لوانتن امنإو ءادعألل ةلامعلا وأ ىئادعلا ىركسعلا لمعلا دنع ضقت

 ةبيه وأ دالبلل ةيلاملا ةقثلا نم فعضي امم ةيلخادلا عاضوألا لوح ةبذاكلا تاعاشإلا

 ١١(. ةداملا) «ةموكحلا

 الإ نوناقلاب ةباردلا لهأ ريغ نم ةينوناقلا اياضقلا ىف ميمعتلا ءرملا لبق نإف ىأ ىلعو

 هجاهنتساب اودصق نأ قئال ريغ ؛نوناقلا لهأ هكلس نأ بحتسم ريغ جهنملا اذه نأ
 سلجم ردصأ لاثملا ليبس ىلعو .اهتامدقمب لهج نم هيف اوقلطنا وأ رومألا نيب طيلختلا

 بئانلا ديسلا هل مدق 1975 ةنسل ةلودلا نمأ نوناق ءاغلإب اًرارق 1580 ليربإ دعب ءارزولا

 ماظنلا نيب لف راغ ةعضو لكشي نوناقلا كلذ نإ هيف لاق ةفاحصلا ةديرجل ثيدحب

 اًقحم ناك امك راع ةمصو ناك ىفغلأ ىذلا نوناقلا نأ ىف كش الو .هتندسو دئابلا

 اًيركسع انوناق ناك هنأب لوقيل فحصلا ىف نوناقلا كلذ رمأ لوانتل ىدصت ىذلا ىنوناقلا
 اًيئارجإ اًجهنم عبتت ةصاخ مكاحم ةلودلا نمآ مكاحبم نم لعج ذإ (**)ىندم بوث ىف
 نوناق نم اًيفرح ًالقن تلقن دق اهتاءارجإ نوكت داكت لب ةيركسعلا مكاحملا جهانمب اًهيبش

 ىف 19177 نوناق نع ثيدحلا زيكرت وه نيلاقملا ىف أطخلا ردصم نأ الإ .ةحلسملا تاوقلا

 ىف احوضو رثكأ اذه ودبيو .19170 تاليدعت وه ليلحتلاو دقنلا عوضوم ناك ىذلا تقولا

 ىرهزألا ليعامسإ .ةبانإلاب ءارزولا سيئر هللا ضوع نسح :ةثالث تاميقوت ىلع تقؤملا رمألا صن ىوتحا («)
 .ءارزولا سلجمل ماعلا نيمألا نع ليحكلا أ € .ةدايسلا سلجم سيئر

 ۱۹٩۸/٤/۱۱(. مايألا) ميهاربإ ليلخ هللا دبع ىماحملا (««)
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 ةنسل ةلودلا مأ نوناق ةغايصب اوفلك نيذلا نإ» :لاق امدنع ىماحملا ىنوناقلا ثيدح

 «9١ا/0 ةنسل ةحلسملا تاوقلا نوناقل ةيخيراتلا» ةيفلخلا مهرابتعا ىف اوعضي مل ۳

 نوناقلا كلذ ءادعأ ىلع اوفكع نيذلا هبحصو ىضرملا رمع انقيدصت ملظ هللا مياو اذهو

 ظ . 1577 نوناق یه تناك هيف ةيعجرملا مهتطقنو
 نيب راد ىذلا راوحلا اوركذتسي نأب نيذقانلا ردجأ امف ىنضُي ىرحتلا لثم ناك نإو

 نيماحملا ةباقن ةركذم كلذ نمو .ةلودلا نمأ نوناق ليدعت لوح مهسفنأ نوناقلا لهأ

 ام ةعجارمو ىظفحتلا زجحلاب ةقلعتملا داوملا ءاغلإ ىلإ اهيف تعد ىتلا ةيروهمجلا سيئرل

 ام ءاغلإل ةوعدلاو :ةينطولا ةحلاصملا باقعأ ىف كلذ ناكو روتسدلا ىلع ليدعت نم أرط

 ىلإ ةوعد ءاهتقيقح «ىف ىه 946١ماع ىف تاليدغت نم نوناقلاو روتسدلا ىلع أرط
 كلذ لاثمو .ةينوناقلاو ةيروتسدلا ةيعجرملا ةطقنلا اهرابتعاب 1577 تاعيرشت ىلإ ةدوعلا

 ةباقنلا بهذم اهيف اوبهذي مل ىتلاو موطرخلا ةعماجب نونانقلا ةيلك ةذتاسأ ةركذم اًضيأ
 هنودب ةلودلل نسحلا ءادألا ميقتسي ال ذإ ةيلك ىظفحتلا زجحلا ءاغلإ ىلإ ةوعدلاب

 تانامضلا عضوب اودان امنإو (نييرهم لاو صوصللا ةانع لمشيو موذجملا لمشي ظفحتلاف)
 ىلع متحتي ثيحب ءاضقلا امأ هيلع ضارتعالا ةيناكما لثم ظفحتلا قيبطتل ةبسانملا

 ىصقأ دح عضوو «ءىظفحتلا لاقتعالا ةرورض ىلع ةجحلا ةماقا ةيذيفنتلا ةطلسلا

 هوم رفا مكاحملا كلتل هاجتالا نأل ةصاخلا ةلودلا مكاحم ءافلإب اودان امك .ظفحتلل

 دقو .ةصاخلا تاءارجإلا تماق امل ةيداعلا ةيعبطلا ةلادعلا دعاوقب لالخالا ةين الولف
 ةمئاد ةضيرف ءاضقلا» هناونع مايألا ةديرج ىف دوهشم لاقمي راوحلا كلذ ىف انكرشأ

 ماع ىف نوناقلاو روتسدلا هيلع ناك ام ىلإ ةدوعلا ىلإ ةوعدلا هرهوج ناك (*!«ةميدق ةنسو

 اهتاقالعو ةزهجألا تاطلس ددحت ةقيثو وه سيل روتسدلا» نأ اندرأ كلذ ىفو 7

 رفات ةيساسألا تانرستا نامل ةو نياسنالا ىق ىه هاو صعبا اهضعبب
 1590 ريمتيس بقع نوناقلا مكح ةدايس اهعم تلطعت ىتلا تاليدعتلا نإف اذلو ةعومجملاو
 ظ ياها نم هقحتسي اهب علاج نأ دكالر مآ

 .اهلقن مل نإ انيف ريخ ال («)
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 ىنغي ال هنأ الإ مهم رمأ ةيوطلسلا ميهافملل ىرظنلا راطإلا نأب رركت ةياهنلا ىفو
 نزاوتلاو طبضلل تايلآ قفوو ءراطإلا اذه لخاد تاطلسلا هذهل ةسرامم كانهف «هدحو

 فيك لصفلا اذه ىف اندهش دقو ءرخآلا ضعبلا ىلع ةزهجألا ضعب لوغت نود لوحت
 ماظنلا لخد فيك ىلاتلا لصفلا ىف ىرنس امك ءماظنلا خسافت أدب ىلإ ةيلومشلا تداق

 ماظنلل ىبعشلا دييأتلا ةداقل ىرظنلا» عاستالا نم مغرلا ىلع ةدايقلا مينصت ةلحرم ىلإ

 .«هدض حالسلا اولمح نيذلا ىتح تلمش ىتلا ةينطولا ةدحولا قيقحتب

++ 
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 ۱۹۸۳ 191/8 هثلاثلا ويام

 ءاما ىلع نيضباقلاو .. باوبألا سارح ةلود

 تيبلا بيترتو ۱۹۷۲ ویلوی

 یجن مل حلاصملا كلت .لوألا هموي هدص حالسلا اولمح نيذلا هوضراعمو ويام ماظن امه

 كلذ عبت امو 1970 ماع ىف روتسدلا ليدعت بقعف .تامدقم الب ةجيتن نكت ملو :غارف نم

 رصانع ىلع ىنمألا قيوطتلا ماظنلا ماكحأ نابعش ثادحأ ىلع لعف درك نيناوف نم

 دوعت ىذلاو ىجراخلا اهلمع نم فثكت اميكل ةضراعملاب ادح امم لخادلاب ةضراعملا

 ىسالساليه روطاربمالاب ةضراعملا تادايق تذال ماعلا كلذ ىف .1919 ماع ىلإ هتايادب

 روطتلا نأ الأ ءنادوسلا ددهنتب ىذلا «ىعويشلا رطخلا رد» ىلع اهتناعإل لصيف كلملاو

 ىلإ ىدأ ةيناثلا ويام ةيادب ننم نبت راجلا نيتلودلاو نادوسلا نيب تافالعلا ىف ىباجيالا

 ذخأ دق رتوتلا ناكو .ايبيل وحن اًيرغ هاجتالا ىلإ نيضراعملاب ادح امم لودلا كلت دييحت

 رارقلا .نيمهم نيرارق ىريمنلا ردصأ نأ دعب ةصاخب .ةينادوسلا  ةيبيللا تاقالعلا دوسي

 ماظن) اهماظن ةيامحل ادنغوي ىلإ داتعلا لقنل اًربعم نادوسلا حبصي نأل هضفر وه :لوألا

 اهدوقيو اينازنت اهمعدت تناك ىتلا ةحلسملا ةيلخادلا ةضراعملا دض (نيمأ لارنجلا

 ةيبيللاو ةيداشتلا رصانعلا عنمب بضاغ رارق :ىناثلاو ءىنيفيسوم ىروي ىلاحلا سيئرلا

 للستلا كلذ نأ وه بضعغلا ردصمو :داشت ةموكح نلع موجهلل نادوسلا ربع للستلا نم

 ىننأل صاخ هجوب رصم ىلإ ريشأو .رصم ملع نودو ةينادوسلا تاطلسلا ملع نود من دق

 رصم نأب ىريمنلل غلبأ دق ءقبسألا داشت ةيروهمج سيئر ءىابلمت سيئرلا نأ فيك ركذأ
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 ىوحت ىتلا رئاخذلاو ةحلسألا ةيعوأ ضعب ىلع هروثع ليلدب ىبيللا رمآتلا ىف ةعلاض

 .*ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل تامالع

 نيسح فيرشلا ةينادوسلا  ةيبيللا تالاصتالا كلتب رداب دقف رمأ نم نكي امهم

 ىضقي ناك ىذلا تقولا ىف ندنلو هدجو ابابأ سيدأ نيب لقنتلا ريثك ناك ىذلاو ىدنهلا

 ىريمنلا رمأ نإ ام نكلو .تيبج ىف ةيناثلا هلاقتعا ةرتف ىدهملا قداصلا ديسلا هيف

 الإ نابعش ثادحأ بقع جراخلا ىلإ رفسلاب هل حامسلاو قداصلا ديسلا نع جارفإلاب

 ىريمنلا ةبغرل نكي مل ىدهملا قداصلا نع جارفالا رارق نأب انه فيضنو .قيرشلا قحلو

 هل ثيدح ىف قداصلا :حرص لب حمل امك ةضراعملا ىميعز نيب فالخلا روذب سرغ ىف

 زيزعلادبع دمحأ روتكدلا هدعأ ىبط ريرقتل ةباجتسا امنإو (**)ةينادوسلا فحصلا ىدحإل

 ةيصخشلا تالاصتالاب ىريمنلا قحالي لظ ىذلاو قداصلا ديسلا جالع ىلوتي ناك ىذلا

 ىف هلاجرو هبحصب قحل لب دعي ملو جالعلل ىدهملا جرخ اذكهو .هعانقإ ىف حلفأ ىتح

 ىف ماظنلا عم ةلصافلا مهتكرعمل هنم نودعي مهل اًرقم اهنم اولعج ىتلا برغلا سلبارط
 .1515 ويلوي علطم

 اهيف رساخلا ناك ةكرعم «كراعملا مأ» نم ةبارغ رثكأ ؛ةبيرغ ةكرعم كلت تناك

 طقف نكت مل «ةضراعملا» ةميزهف ةجودزم ةميزهلا تناك نيتلاحلا ىفو :نيموزهم رصتنملاو

 اهلك ةضراعملا ةلمح تناك :ةيسايس ةميزه اضيأ امنإو «ىزاغلا» اهشيجل ةيركسع ةميزه

 نقتحملا ظيغلا بهلت ةيريجفت ةوق نم رثكأ وه سيل كلذ «اهشيج» نأ ضارتفا ىلع موقت

 نوبحري عراوشلا ىلإ جورخلل ىريمنلا نم صالخلل نوبهأتي نيذلا نادوسلا لهأ عفدتو

 ماظنلا لصافم ىلع «ةازغلا» ةرطيس نم مغرلا ىلع تمصلاب ذال عراشلا نأ الإ .نقنملاب

 ةحلسألا نأو ءاذهب رصمل نأش ال نأب هنيقي مغر تاداسلا سيكرلل رمألا لقنيس هنأب اهموي ىريمنلا در ناك (*)
 ىريمنلا فاضأو .ايبيل شيج ىلإ حالس نم رصم هتدهأ امم ءزج ىه نويداشتلا اهيلع رثع ىتلا رئاخذلاو

 ريشت ةزيمم ةمالع لك ةلازإب تفتكا امل ةعلاض لعفلاب تناك نإو ءاذه نم اهمسأ ىلع اًصرح رثكأ رصم نأب
 .«جنوك غنوه ىف عنص» اهيلإ تفاضألو لب ةيعوألا كلت ىف رصل

 )#»( ةفاحصلا ١/1۹۸0/0 .
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 امأ .«ىبنجألا وزغلا» ةمهت ىلع ةيقادصم ىفضأ امم «وزغلا» نم ىلوألا تاعاسلا ىف

 ناك هنأ وه لوألا :نيببسل ىلوألا تاظحللا ذنم هسافنأ طاقتلا ىف حلفا دقف شيجلا

 ةوق مامأ مازهنالا لبقي اشيج نأ بسحأ الف «ماظنلا نع هعافد لبق هتمارك نع عفادي

 هراد رقع ىف هئيجت (نييركسعلا دنع ريقحتلا لحارم ىلعأ ىه كلتو «ةيكلملا» نم ةيندم
 نع سلبارط ويدار هددري ناك ام هيلع دهشي ىجراخ ءاطغ ىلع .ةبراوم نود ,دمتعتو

 ةضراعملا اهتلاخ ىتلا كلتك ةيلخاد ةيبعش ةبه ءاطفلا اذه ناك ولو ؛بقترملا ىبيللا معدلا

 ببس ىناثلا ببسلا .عراشلل زايحنالا وأ ماظنلا نع عافدلا امإ :نازايخ شيجلا مامأ ناكل

 ةدايقلا لك ةبيغ ىف ةيركسعلا ةدايقلل ىدصت ىذلا لجرلا ةراسجو ةردق وه ىفرظ
 بلقلا كنأف اًيدنج ىغولا تاموح هتفرع ىذلا دمحأ رقابلا دمحم ءاوللا ءشيجلل ةيمرهلا

 ىف .هتلمح هسفنب ةقث شيجلا راصتنالا اذه بسكا دقف ىأ ىلعو .لويخلا مدقتي اًمسرفو

 اهباش ةيسايس ةميزه اهنمث عفد ماظنلل ةبساحم ىف ىلوألا ةرملل مادقإلل .فاطملا رخآ
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 ءريعجب

 نم نيرصتنم اجرخ دقو ءهسيئرو ماظنلا نم عقوتيس درجتم للحم ىأ نأ كش الو

 هتنوأ ىتلا رصانعلا نم هريهطت كلذ نمو ءىلخادلا تيبلا بيترت ةداعإ ىف ءدبلا ءةنحملا

 دقف ١911: ويلوي ثادحأ بقع ىريمنلا تارارق ىلوأ ىحوت تناك اذهبو .ةاءارملاو داسفلاب

 امك ءركبرهاطلا ديشرلا ذاتسألل ءارزولا سيئر بصنم نع ىلختلا ىلوألا ةرملا ىف ررق

 ءىش ىهو قيسنتلل ةيروهمجلا سيئر دعاسمل ةفيظو عادتباب ىسائرلا لمعلا طبض ررق
 Presidtntial chief of ةسائرلا برح ناكرأ سيئر مسا نويكيرمألا هيلع قلطي امب هبشأ

 نوئشلا ىف هراشتسم ةمهمب ىفيلكت بناجب ةمهملا كلتب موقأل ىلع هرايتخا عقو دقو .؟؟

 ماظنلا تاسسؤم كرت ىلإ هجتي ذخأ دق ماظنلا سيئر نأب اهموي انبسح .ةيجراخلا

 نأ دعب ةساكئرلا ةدس ىف لمعلا ةسسأم ىلإ هجتي امك .شيوشت نود اهرود ىدؤت ةفلتخملا

 كلذل انميوقت ىفو .اًططخو تاسسؤمو اًراكفأ ؛ماظنلا بيرختل لقعم ربكأ حبصت تداك

 اًريخأ لدبت دق ىريمنلا نأ  ةجاذس - ىلإ ليخ» :لوقن انبتك تاونس عضب دعب رارقلا
 ءامود هدهعك «سيئرلا نأب اهتقو كردأ مل ىننأل «ةجاذس» لوقأ .ميظنتلا ةليضفب فرتعاو
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 رصقلا ةفيظو تناك دقو ةصابخ .هئارزو سيئرل رظانم قلخ ىلإ الإ اذه رارقب ىمر ام

 ىلإ دوعي ديدجلا عارصلا نم ءزجلا اذهب ملي نأ ديري ىذلا لعلو .(*)ءارزولل سيئر ةجردب
 ( .هناظم ىف هنأشب انبتك ام

 ىريمنلا عبط نم سيلو :عبطلا بلغي املق علطتلا نأ وه ةيرجتلا كلت هتنابأ ام مهأ

 لجر هعنص ىذلا امف .جئاتنلاو تامدقملا نيب طبرلا هتعيب طنم سيئلو ءرومألا ىف ىلمتلا

 اًداقتفا هداقتفا ىه ةددعتملا تاردقملا ىذ لجرلا اذه تامزأ رثكأ نإ ؟هبلق ىلع هاوه نأو

 ال .نازتالاو عضاوتلا لجرلا بسكي ىذلا وه ىخيرأتلا سحلاف :ىخيرأتلا سحلل ًالماك
 عضاوتلا نع ثدحتن ال امك :ناسنإ نيزي ال عضاوت اذهف فئازلا عضاوتلا نع ثدحتن

 ءرملا كاردإ وه هنع ثدحتن ىذلا ؛هتارربم كلذلو هنم ريثك ىريمنلا دنعف ىعامتجالا

 .(**لاعم ىناكملاو ىنامزلا هئاضف ىف هسفن ردقل

 ىلع هتردق ىفو هسفن ىف ةيغاط ةقث نم هيف ام لك عمف ءرمأ بيرغ ىريمنلا نأ ديب

 لك زجاع هنأ الإ (مويلا ىتح هرواسي روعش وهو) نادوسلا اياضقل ريخألا لحلا ميدقت

 ىريمنلا عفد كلذ لاثم .ةردقلا هذهل نيهوت نم هكلاسم ضعب ىف ام ىري نأ نع زجعلا

 ىلع ةددحم ةيجيتارتسا هتده نأ حجان كيتكت اذهو .ضعبب مهضعب هموصخو هراصنأل

 هقيقحتل ىعسي ىذلا امو ءدوسي نأ ديري اذامل ءادتبا فرعي دوسيل قرفي ىذلا نأ ضارتفا

 الإ اذه ندوقي الف ةياغلاو جهنملا امود وه ةقرفتلا كيتكت حبصي امدنع انمأ ؛ةدايسلا كلتب

 ليحلا ىريمنلا ءاخرتسا اضيأ هلاثم .نتفلا بيدارس ىلإ الإ هلهأ نلمحي الو طابخلا ىلإ

 نادوسلا نأ نم مغرلا ىلعو .بهاذملا عامجإب اًشحفو اثبخ نيدسفملا رثكأل لب نيدسفملل
 راحت ةيربلا نأ الإ ءىرخألا هللا دالب نأش هنأش .همكح لاجز نيب نم نيدسافلا فرع دق

 ىفو (ىروثلا ءاقنلا) نع اثيدح نادوسلا ءامعز رثكأ نم داسفلا ىلع رتستلا ءىجي امدنع

 ءةيلوجيدلا تانورابب اسنرف لهأ مهيمسي نم عم لوجيد لارنجلا ةصق ءلاجملا اذه ىف ؛تيور ام اريثك (عم)
 نإف لارنجلا ىديس اسنرف كرتت ال» :نولولوي ةسائرلا نم هتلاقتسا دعب هوعءاج . نويرقألا لارنجلا بحص
 ال ءاسنو لاجرب جعت رترامنوم ةربقم نإ ىئانبأ اي» :لوقي. اخماش لجرلا فقو «كنع ىنغتست 1 اميره

 .ءامسلا ىف خسارف خماشلا لارنجلا ةماق تعفترا لوقلا اذهب ءاسنرف مهنع ىنغتست
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 ىف بيرغلا فعضلا وه ثلاث لثمو .داسفلا مهتب مهب رهشيو ءارزولا مكاحي ماظن لوأ لظ

 (قحلا ىلع ىتح) هتراسجو ةقئافلا هتأرج رباكم الإ ركني ال ىذلا لجرلا ؛ىريمنلا صخش
 ةيلوئسملا نم الصنت حارصلا بذكلل ىريمنلا بهذي ام اًريثك ةراسجلاو ةأرجلا هذه عم
 ىفو .نكمتي امثير همصخ مامأ ةيرز ةروصب نكسمتي ام اًريثكو ء«هسفنب هعنص ام أطخ نع

 ىلوألا انمدق امو .ءاقبلل هبحو ناطلسلاب هقلعت الإ فعضلا كلذ ىلإ لجرلاب ىدوأ ام اننظ
 ديدش اذه ىف ناكو ؛سأرتيل الإ ةايحلا بحأ ام ىريمنلا ناب اننيقيل الإ ةيناشلا ىلع
 :نمؤرتلا

 رصتنملا دئاقلا زوف لوحت فيك نع ثيدحلا ىلإ فلدن نأ لبق اهنم دبال ةمدقم كلت
 الإ امهالك زاف ام ةياهنلا ىفو ءازوف هموصخ ةميزه نم رصتنملا لعج فيكو ءةميزه ىلإ
 نيبت ىتلاو) ىميظنتلاو ىركفلا نيديعصلا ىلع هتاعجارت ىريمنلا أدب .بيخألا حدقلاب

 . 151/5 ويلوي ىف ريخألا اهعدر حالس ةضراعملا تذفنتسأ نأ دعب (ةيكيتكت تاعجارت اهنأ

 ثادتحألا كلت:بيقع ىعد امدنع ىريمنلا اوقدصي نأ - مهنم نحنو  سانلل زاج نإو

 ىلع نيعتل هفكح تايساسأ ىف رظنلا ةداعإو مهلمش ّملو نييتادوسلا نيب ءاوجألا ةيقنتل

 هعطق دهع لكل امهيف ركنت نينثا نيماع دعب هنوقدصي اودومي مل مهنأ الإ ءاذه لمشلا ّمل
 ناك ىذلا ىريمنلاف ؛ةكي درم دهاشم :كاذموي «سانلا مامأ تناك .هيضراعم 9 مهسفن ىلع

 نأ موي عجارتلا ةرئاد بلق ىف حبصأ ء١۱۹۷ ويلوي ىف راصتنالا موي وهزلا ةرئاد بلق ىف

 ىريمنلاو .اهعم راوحلل ةيضرأ داجيإل ةيركسعلا اهتميزه دعب ةضراعملا ءاقل ىلإ رداب

 عم هراوح ىف ةيسايسلا هتاميظنت نع عفادي وهو ةدناعملا تاجرد ىلعأ ىف ناك ىذلا

 امو :تاميظنتلا كلتل فاصوألا عذقأ حبصأ ام ناعرس :نادوس تروب ىف ىدهملا قداصلا

 نأ اننيقي ىفو .ىمادقلا باسح ىلع نيمداقلا ءاضرإل الإ كلذ ىلع لجرلا لمحنا

 ىه كلت تناك نإف ءءاوس ةملك ىلع نينطاوملا عمجي اميكل ةحلاصملا ىلإ حنجي مل ىريمنلا
 ثاهللل ىساسألا عفادلا (*)هديب هلزغ ضقن نم الدب ىنب ام ىلإ فيضي نأل ىعسل هتبغر
 ةدحو ضوقي نأ دارأ هنأكو بونجلا لك رسخي نأل ةديدجلا ةحلاصملل ىلخادلا قطنملا هداق دقف ىرنس امك («)

 .لامشلا لهأ ةدحو ققحيل بونجلاو لامشلا
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 ةسحب ءاهل ىنمتي ال ةبرجت كلتو .هسأر مأب توملا ىأر دق دئاقلا نأ وه ةضراعملا ءارو

 ىلع غلابلا صرحلا ىه طقف دعت مل ىريمنلا دنع ءاقبلا بح ةزيرغف ؛رركت نأ ,ىزيرفلا
 بيرغلا فعضلاب هانيمسأ ام اذهو «توملا نم تالفإلا ىف ةرسآلا ةبغرلا اضيأ لب ءةايحلا

 .روسج لجر دنع

 ىلع ويام ماظن لوح اهتاباسحل ةضراعملا ةداعإ اضيأ ةحلاصملا ىلع ىريمنلا عجش

 ىركسعلاو ىمالعإلاو ىسايسلا ىعسلا بناجب ؛:ةضراعملا ىدل نكي مل هنأ نم مغرلا

 لئادبلل ةلماكتم ةيؤر وأ ء«هتاسايسلو هتعيبطل ىعوضوم ليلحت ىأ ءماظنلا كلذ ةلخلخل
 نع سانلا ثدحت نأ نود ابابأ سيدأ قافتا ىف ككشت ةضراعملا تناك ,تاسايسلا كلت نع

 كلذ ققحت مل اذاملو لوقن نأ نودو ءرطقلا ىقش نيب مالسلا لالحإل ديدجلا اهليدب

 ىوياملا ماظنلا رادهإ بجشت ةضراعملا تناكو .ةرمآلاو ةمكاحلا ىه تناك امدنع ليدبلا

 ىلإ ىه دوعت الأ ىف تانامضلا ام سانلل نيبت نأ نود نوناقلا مكحلو ةيساسألا تايرحلل

 تناكو .تاينيتسلا ىف هتعنص ام ءاضقلا لالقتسابو ةيساسألا تايرحلاب عنصتل مكحلا

 ,ةجوعملا ةيمنتلا هذهل اهلئادب ام سانلل لوقن نأ نود ةيمنتلا ءاطخأ نع ثدحتت ةضراعملا

 .ىريمن مكحو دوبع مكح ىترتف نيب ءامن نم یه تفاضأ امم ىقابلا رثألا امو
 سانلا داقتفاو ديدجلا ىنادوسلا عقاولا ليلحت ىف ىعوضوملا جهنملا اذه ةبيغل امبرلو

 عافدنالا نم ماجحإلا ىف ريبك رثأ قباسلا اهمكح ةرتفل اًيتاذ ادقن اهسفن ةضراعملا دقنل

 ةيكيمانيدل ةيقطنملا ةءارقلا ىه ءانباسح ىف هذه .ماظنلاب نيمربتملا نيب ىتح اهدييأتل

 سيلو ء١۱۹۷ ويلوي ثادحأ نم نادوسلا لهأ فقوم ريسفت اهب نكمي ىتلا ةسايسلا

 هدروأ ام كلذ نم .اهتاططخم طابحإ اهب رربت نأل ةضراعملا تعس ىتلا ةضراعلا رهاوظلا

 ةياهن نوكتس ناك نابعش نأ نم (*!ةفاحصلا ةديرجل هثيدح ىف ىدهملا قداصلا ديسلا
 نأ» الول شامملاب ديقع هدوقي ىركسع لمع مث ةيبعش ةبه اهبحصت نأ ررقت ذإ ماظنلا
 تاودن ىدحا ىف ططخملا لك (ةسامحلا عفادب امير) فشكيل فقو ريشب ايركز روتكدلا

 .«ةعماجلا

 .1580/ه/1 ةفاحصلا («)
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 نأ نود الماكتم اًميوقت ويام ماظن ميوقتل ايعس ناذللا امه ءرمألا عقاو ىف ءنابزح ةمث

 هقلطنم نم ويام ماظنل هليلحت ىف قلطني ناك امهيلك نأل ةيعوضوملاب ميوقتلا كلذ فصن
 اهدعأ ىتلا ةلاسرلا ىفف «نوملسملا ناوخإلاو» ىعويشلا نابزحلا ناذه .ءىجولويديألا
 ويام ماظن نأ فيك نابإ اًماع انيمأ هباختنا بقع هبزح رداوكل دقن ميهاربإ دمحم ذاتسألا

 ةديدج ةيعاطق حلاصمو ةيعامتجا ىوق تقلخ دق ةيمنتلا نأل ىبزحلا لمعلا نم دقع دق
 راتخت لاضنلا ىف ةديدج ةلحرم ةيادبل هبزح ىعد اذهل «ىروثلا جضنلا» ةجرد لجؤت
 حرطو ةميدقلا تاراعشلا ىدافت ىلع موقتو «تدمصو تنحتما ىتلا رصانعلا اهضوخل»

 مكحلا دقن ديأ بونجلا قافتا لوحو .مهعقاوو بابشلا نادجول برقأ ةديدج تاراعش
 ١979 وينوي ٩ نایب ىف همجرتو هتيار بزحلا ىلعأ ىذلا راعشلا هرابتعاب ىميلقإلا ىتاذلا
 .«بونجلا ىف ىكارتشالا داحتالا تاسرامم» هامسأ ام نادأ هنأ الإ ىوابونودو ناييو

 ماظنلا ءادأ هجوأ نم ريثكلا ةساردلاب لوانتي ةرتفلا كلت لاوط ىعويشلا بزحلا لظو

 مل .اهتامدقم وأ اهجئاتن ىلع هعم قفتن ال انك نأو ةيدجلاب اهفصن ةسارد داصتقالا ىف

 جماربلا ىف اًروصق 19171 ويلوي ثادحأ ىف نويعويشلا ىري نأو «هذه لاحلاو ءاًبيرغ نكي
 ءبعلا لمحتت ىتلا ةيطارقميدلا عئالطلا هلجأ نم لضانتو هدشنت ىذلا ليدبلا» مدقت ىتلا

 اهتاراشإ «ةينطولا ةهبجلا» ىلع نويعويشلا ركنتساو «ةطلسلا ةمواقم ىف ىساسألا

 ةداح ةيسايس ةمزأ ىف دالبلاب لخد» هسفن راعشلا وه كلذ نأل ثيدحلا ىمالسإلا مكحلل

 ةضراعملا تادايق ىعويشلا نايبلا مهتا امك «ويام بالقنا حاجنل بابلا تحتف ١914 ماع

 اهنأل ىنادوسلا بعشلا اهنم رفني رواحم اهنأل ةبلقتملا ةيبرعلا لودلا رواحمب» اهسفن طيرب
 ةينطولا ةكرحلا رجف ىف لينلا ىداو ةدحو راعش ذنم ةناهملاو ةقرفلاو ماسقنالا هتثروأ

 هذه عقاوم نم» هنإف ىعويشلا بزحلا ىأر ىفو «سلبارط قاثيمو ىمالسإلا فلحلاو

 دالبلا لخاد ىركسعلاو ىسايسلا عضولل ريدقتلا ةينطولا ةهبجلا ةدايق تأطخأ ةلزعلا

 ؛ةقلط لوأ عامس رظتني زهاج عراشلا نأو ةراشإلا نهر ىريهامجلا اهذوفن نأ تربتعاو

 تحت ١9171 ويئوي ىف هردصأ ىذلا هنايب ىف ىعويشلا بزحلا هب ءاج امم بناج كلذ

 .«نطولا ذاقنإل ةيبعشلا ةضراعملا ىوق دحتتل» ناونع
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 ىق اهدعأ ةركذم ىف ىبارتلا روتكدلا مهدشرم دروأ دقف نوملسملا ناوخإلا امأ

 ىف مهرصانع رمتست له» ؛ةضراعملا ىف «ناوخإلا» رود لوح ًالؤاست السكب هسبحم
 نهذ نأ كش الو 5«ةيديلقتلا بازحألا باسحل نمشلا عفد ىف بالطلا نيبو شيجلا

 دكأ ءةيبالقنالا نيسح نسح ةلواحمو نابمش ثادحأ ىلإ كاذ ذإ افرصنم ناك ىبارتلا

 لشف نأ ءاج ثيدحلا كلذ ىف .ويام ماظن طوقس بقع هل ثيدح ىف ىأرلا اذه ىبارتلا

 ترثآ (اهنأل) ةظحل رخآ ىف ةيلخادلا رصانعلا ضعب لادخنال ىزعي امنإ نابعش ةلواحم

 ىضمو (*)نوجسلا ىف لامعلاو نيماحملاو ةذتاسألاو بالطلا تائمب امنيب ةمالسلا

 تاراعشلا ىنبتل «ةينطولا ةهبجلا» بازحأ تادايق عفدب دعاصتلا ىلإ وعدي ىبارتلا
 بيلأت لب تاراعشلا كلت حرطب مهدعاوق مامأ مهجارحإو «ىناوخإ» روظنم نم ةيمالسإلا
 ويام ماظن تاسايس معد نع «ناوخإلا» لمعي نأل اعد هتاذ تقولا ىف .مهيلع دعاوقلا كلت

 معدت ىتلا ةينيدلا فئاوطلا اهيلع زكترت ىتلا ةنيكملا ةيداصتقالا ةدعاقلا نم صلقت ىتلا

 .بازحألا كلت

 تاكرحلا عم «نيملسملا ناوخإلا» لعافت ةيمهأ نع اضيأ ىبارتلا ةركذم تثدحت

 لابج نم «ناوخإلا» فوفص ىلإ ةديدج رصانع باطقتسا ةرورضو ةيملاعلا ةيمالسإلا
 ىف عوقولا نود» مهتكرح معدل ايبيل تاقاط دافنتساو نادوسلا بونجو ةبونلا
 وه كلت تاقاطلا دافنتسا نم ىناوخإلا ميظنتلا هانج ام رثكأ ناك اميرلو .«اهتاططخم

 ىركسعلا قارتخالا ىف حمرلا سأر ءدعب اميف .تحبصأ ىتلاو ةيركسعلا رداوكلا بيردت

 ايراتيركسعلا نم هب ناهتسيال اًددع نإ ذإ مويلا نادوسلا هدهشي ىذلا مكحلاب ءاج ىذلا
 ىف ىسماسألا ىركسعلا هبيردت ىقلت مويلا نادوسلا لهآ رودص ىلع مثجت ىتلا ةيندملا

 .ايبيلب ةرفكلا ركسعم

 .تاقلطنملا كلتل ىركفلا انضفر عمو ءةيركفلا تاقلطنملا فالتخا ىلع نيتلاحلا ىف

 ىف رظنلا ةداعإل ةداج ةلواحمو «ويام» تاسايس هتفلخ ديدج عقاوب اًفارتعا انه ىرت

 )«( ةفاحصلا ٦۹/۱۰۵/۱۹۸۵ .
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 ليلحتب ماق ىعويشلا بزحلاف .عقاولا اذه تايطعمل اقفو ةييزحلا ةضراعملا بيلاسأ

 كلذ اهضرف ىتلا تاريغتملل اًقفو هلمع جهانم ىف رظنلا ةداعإل ىعسو ديدجلا عقاولا

 بزحلا ناك نإو . ديناسألاو قئاثولا ىلع !ادمتعم ماظنلا جمارب ليلحتل بهذ مث ؛عقاولا

 .نوكلل ةيسكراملا هتيؤر دنع ةدجتسملاو ةميدقلا رهاوظلل هليلحت ىف فقو دق ىعويشلا
 ناوخإلا امأ .تادقتعملا لهأ لاح وه اذهف لعفأ نأ هيلع بيرثت الو ءاذه عم انل ةليح الف

 الماك اًريخست مهتحلصمل هريخستل اوعسو دجتسملاب .نورخآلا مه ءاوفرتعا دقف نوملسملا

 ام «هللا عرش ميكحت» ةيار عفر ىف مهلف جماربلا رمأ ىف صحفلا ىلإ اوبهذي نأ نود

 رداب ىتلا ةيساسألا اياضقلل «ةيعرشلا» ةجلاعملا نوكت فيك ىف نهذلا لامعأ نع ىنغي

 اياضق لثم ةسايسلا ةدنجأ ىف ىوصقلا ةيلوألا ةجرد اهئاليا وأ اهتجلاعمب ىوياملا ماظنلا

 .لجرلاب ةأرملا ةاواسمو ىئاذغلا نمألاو :مالسلاو برحلا

 ٠ قافر نع ثحبلل ىريمنلا تلمح ىتلا عفاودلا نإف رخألا نيضراعملا رمأ نم نكي امهمو
 ىعوضوملا امهيف طلتخا نارخآ نالماع ةمشف .ةيتاذ عفاود اهلك نكت مل مهنيب ددج
 تاسكاشمل هفاكنتسا وه :ىناثلاو «بونجلا تادايق ضعبب همربت وه :لوألا لماعلا ؛ىتاذلاب

 «رادلا باب سارح» عم «طارقونكتلا» ءارزولا نم ىقب نمم ةلقو نييسايسلا ءارزولا ضعب
 نلت نيك وربما تصمت ل يونا نذاك يس اكد عر هلا نا يحن نبك
 مهقوقح ىلع مهريغ نم ةريغ رثكأ اوناك نيرخآو وه ودوأ فيزوجو ءىميلقإلا بعشلا

 ىف ىريمنلا ىأر :(*)میلقإلا سيئر رايتخا ىف ىميلقإلا بعشلا سلجم قح لثم ةيروتسدلا

 نأ لامشلا ىف بعشلا سلجم هيذتحي نأ نكمي اًجذومن امير لب هل اًيدحت ةسكاشملا كلت
 قرخ نع ةيروتسدلا تاسسؤملا ىمح ىماح لفجي مل اذهل ءاهنع فرطلا ضغ وه
 نإو روتسدلا هل هلفكي ال قح وهو ىميلقإلا بعشلا سلجم لحب ىلوألا ءنيترم روتسدلا

 بعشلا سلجم جراخ نم  بزحلا سيئر نييعتب ةيناثلاو ءىموقلا سلجملا لح قح لفك

 ةموكحلا سيئر رايتخا نأ ىلع صني (بونجلا هب مكحي ناك ىذلا روتسدلا) ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا نونانق («)
 كلذ عقو ىتمو ؛(ىميلقإلا ناملربلا) ىميلقإلا بعشلا سلجم ءاضعأ نم ةيبلغألا ةقفاومب متي ةيبونجلا

 .هنييعتب اموسرم ردصي نأ الإ ةيروهمجلا سيئر كلمي ال رايتخالا
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 عم ضراعتي رمأ وهو ءسلجملا كلذ لح دعب (صاصر هللا دبع هللا مسق ءاوللا)  ىميلقإلا

 نأب ىريمنلا سحأ .روتسدلا نم أزجتي ال ءزج وه ىذلاو ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا نوناق

 نأ «هتمكحب» ىأرف اًبضغ رمهنت نأ كشوتو ىبونجلا قفألا ىف حولت ةنكاد ةباحس كانه

 اًمامت ةيبونج ةضراعم ةيأ دييحتل لامشلا ىف اهيلع زكتري ةضيرع ةدعاق نع هل ثحبي

 .لامشلا دييحتل بونجلا ىف لماشلا دييأتلا لبق نم ؛لفتسا امك

 امأ ءرمألا قياسك ,تناك دقف هئارزو نم تاسكاشم ىريمنلا هبسحي ناك ام امأ

 ءالؤه ضعب عفد ريبك داسف اًهباش ةيرادإ تافارحنا ىلع وأ لمعلا جهانم ىلع اضارتعا

 كرت ىلع اًريزو نالمحي ال ءامهتاذ دح ىف .داسفلاو ىرادإلا فارحنالاو ؛ءىحنتلل ءارزولا

RIYقيم تعا امو ااا ااا قرم ديبأتو ةكرابمب فارحنالا اذه نوكي امدنعالإ  

 نم حوفي ناك امب «كرامندلا ريمأ» غالبا نع ناوتي مل مهبلغأ نأ لاجرلا ءالؤه بضغ

 لك ىف ىجرتي لظ لب هركانتو الإ رمأ نم «ريمألا» غلبأ ام اذه عم ؛(*هتکلمم ىف نفع

 لاؤس لك ىلع درلا ىف هاءاج امو ؛(**)بوجحم «ناويدلا بتاک»و ءاهب «بابلا سراح» ربخ
 اجا رم ملو اق رجلا نأ هويفآلا» قدم نأ بحجملا بجع نامج قرن اا
 نأ مهيلع علخُيو ةردقملا ةيارجلا مهل ضرفت باوبألا سارح نأب ريسلا ملع ىف نوخرؤملا
 رمألا ىهتنا اذهل . اًرمأ نوضقي مهنأ الإ رانيدلاب نولامتسي نيواودلا ةبتكو ءاعنص اونسحأ

 نورخآ اهيف لمحيو ؛ةيلوئسم الب ةطلس دارفألا ضعب اهيف سرامُي ةلود ىلإ نادوسلاب

 كو جالا نكي نيالا تك كفرا ر اوه نيز: ت طاس ا تار ىلع
 الإ فقوملا كلذل اًريسفت دجت ال ىرخأ ةرم ءهضباق الإ ءاملا غضام نم قمحأ امو .انايحأ

 رصق عورشم لوح بايلا سراح ءاهيلل هتفكانم تداق ىذلا مالسلا ديع مشاه نامثع ءالؤه نم ركذأ (*)

 ريزو هليمزو وه ةيلاملا ةرازو نم هئاصقإ ىلإ ةيروكلا وواد ةكرش عم تاقفص نم كلذ عبت امو ةقادصلا

 ةرازو نم هئافعإب ردصي مل ىسائرلا رارقلا نأل ا نامثع أمو. (نامثع ىفطبصم ءاوللا) لاغشألا

 لوقي وهو اهجراخ ىف فقوم نع هل ثحبيل دالبلا كرت ركآف ةعانصلا ةرازو ىلإ هلقنب امنإو ةيلاملا

 وهو الأ هيف ةربخلا ضعب كلمأ ىذلا ديحولا لمعلا ىدؤأل امنإو اًرزوتسم یدالبل ّيجأ مل ..یریمنلل

 .ىرخأ ةرازول ىب-ةجاح الف هيف ىتقاط تدفنتسا نإف .داصتقالا

 ا دعب مكاحملا هتنادأ ىذلا ديحولا ريزولا وهو ةساكرلا نوكش رنزو نشردا دمحم نيدلا ءاهب روتكدلا («)

 نم اًيراه ىلو ىذلاو ناميلس بوجحم دمحم نميئرلا بطخ بتاك وه یناثلا امأ .داسفلا ةمهتب ويام ماظن

 .يريمنلا طوقس بقع دالبلا
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 ..ءارتجالا هزوعي الو :ةيناويحلا ةعاجشلا هصقنت ال لجر دنع سفنلاب ةقثلا نادقف

 ءاضعأك «ةروثلا» ىف مهل قحب «ريمألا» نوجاحي ال «ةقزترم» امود نولظي باوبألا سارحف

 حالسلاب هنوددهتي الو «طارقونكتلاك» ةينهملا مهتاربخب هنوجاحي الو ءاهتدايق سلجم

 قاذ تراب الو براجتا اسا دخلا ميف ال موسوار الو نقرا تاست
 ,ءالؤه لكو اذه لك نم فوخلا ىكارتشالا داحتالا لهأ نم ةنمؤملا ةلقلاك ىنطولا لمعلا

 ةعناخ ةيعم هلاجر ةريخ نم دارأ هنأل .باوبألا سارحل الإ ةقث ىلوي ال ىريمن لعجو
 .ةئفاكتم ةهبان ةقفر هنم اودارأو .ةعواطم

 ويام تانسحو ..ةينطولا ةحلاصملا

 باسح ىلع سمألا موصخ عم حلاصتلل ىريمنلا تداق ىتلا بابسألا ىه اننظ ىف هذه

 ةقورأ وأ ةطلسلا زيلاهد ىف شاقن لحم رارقلا كلذ نكي مل .سمأ نم لوألا ءاقدصأ

 دمحم لوألا هبئان ىتح ىريمنلا هيف رواشي مل ايصخش اًرارق ناك لب ىسايسلا ميظتتلا
 كلت تءاج «ةيحص بابسأل» هبصنم نم هءافعإ بلطيل رقابلا ءاوللا عفد امم دمحأ رقابلا

 ثيدحلا خيرأتلا ىف هعون نم لوألا وه فينع عارص دعب هيضزاعمو ماظنلا نيب ةحلاصملا
 تالواحم ىف فنعلا اذه نود ةلوليحلل لبق نم ىعس دق ماظنلا ناكو ؛رطقلا ىلامش ىف

 ىف انكراش ىتلاو ىدنهلا نيسح فيرشلا عم ماظنلا باطقأ تاءاقل كلذ نم .عطقنت مل

 لحارلا تاءاقلو ءديز وبأ ضوع نومأم خألا اهيف كراش امك (هيلإ دوعنس) اهنم دحاو
 تاسسؤملا ملعب تمت تاءاقللا كلت لك ؛هسبحم ىف ىبارتلا روتكدلا عم ىسوم جاحلا رمع

 ويلوي ثادحأ تبقعأ ىتلا ةحلاصملا دوهج ىظحت نأ ءرملا عقوتي ناك اذهلو ماظنلل ايلعلا

 املف لك ىلعو .ماظنلل ايلعلا تادايقلا ىوتسم ىلع راوحلا نم ربكأ ردقب ةيمادلا 71

 ىدهملا قداصلا ديسلا نيب راوحلا أدب ىتح ثادحألا كلت ىلع رهشأ ةعضب ىضمت

 ديسلاو ديز وبأ ضوع نومأم دئارلاو بيطلا رمع ءاوللا مهنيب نم ءاطسو ربع ىريمنلاو

 ىريمنلا نم ةلاسر ريخآلا لمح دقو ءريشبلا نمحرلا حتف ديسلاو روصنم معنم ميهاربإ

 هامسأ ام ىلإ اًريشمو ءةحلاصملاو راوحلا سسأ اددحم قداصلا اهيلع در قداصلا ىلإ

 .عيرألا ماظنلا تانسح

481 



 مامتهالا عم ةرادصلا ناكم ىف اهعضوو ةيمنتلاب مامتهالا ىه تانسحلا كلت لوأ

 ىه ةثلاثلاو ماعلا عاطقلا ةدايقب ميلسلا طيطختلا رايتخا ىه ةيناثلاو .ءىومنتلا ىعولاب

 ىه ةعبارلاو (اهمساب اهمسي مل مل ىردنالو رصم كلذب ىنعي) ةرواجملا دالبلا عم لماكتلا

 ةداعإ نع «بير الو .حصفت لئاسرلا كلت .ةيناويحلاو ةيعارزلا ةورثلل ملاعلا راظنأ بذج
 هليثم ةداعإ نع ةحلاصملل ىريمنلا لوبق حصفي امك اًمامت ةضراعملا تاباسح ىف رظن

 .رذحلا نم ريثكلاب ةبوشم ةبوسحملا ةفزاجملا تناك نيتلاحلا ىفو ؛هتاباسح ىف رظنلل

 لثمي ماظنلا كلذ نإ ثيح نم ال هماظنو هسفن ةيامح وه ناك ءانيأر امك ءىريمتلا ىفسم

 كلمو ةطلس وه ثيح نم امنإو ءاهيلع ظافحلا ديري تاسسؤمو جماربو اًيركف اًهجوت
 اًئيش ؛ةيسسؤئملاو ةيلكيهلا هتيحان نم :ماظنلا كلذ ىف ىري ناكف قداصلا امأ ؛ضوضع

 ىلكيه راطإو ءاعوك هاضترا اذهلو لماشلا بزحلا هيمسيو هيلإ وعدي لظ امل برقأ

 .هثري مث هتاهجوتو هاؤرو هراكفأب عيطتسي

 نادوسلا ضرأ ىف نيفرطلا نيب ءاقل لوأب ةيجراخلا تاءاقللاو لئاسرلا كلت تهتنا

 تروب ةنيدم ىف ۷ ويلوي نم عباسلا كلذ ناكو ٨ ويلوي ىف وزغلا ةلواحم بقع

 تعلقأ ةصاخ ةرئاط ىف ءسيردإ نيدلا ءاهب روتكدلا هبحطصي «ىدهملا ديسلا ءاج .نادوس

 هتفهل ىفو .نادوس تروب ىلإ لصت نأ لبق (اطلام) اتيلاف ىف اهلاجر طحتل ندنل نم هب

 عم هئاقل ةدنجأ لوح نيضراعملا هقافر عم اًراوح ىرجي نأ قداصلا ري مل ءاقللا كلذ ىلع

 ؛رمأ نم هيلع مزع امب اهيف مهئبني ةلجسم ةيتوص ةلاسر مهل كرتي نأ رثأ لب ىريمنلا

 ىريمنلا عم درفنم حلص ىلع مادقإلا ىلع «نيملسملا ناوخإلا» لمح ىذلا وه اذه لعلو

 .طورش نود

 ىدهملا قداصلا نيب راوح هيف راد ءاقل وهو نادوس تروب ءاقل تايادب ىه تناك كلت

 ءىريمنلا نم هيف اثيدحرثكأ قداصلا ناكو ءرجفلا ىتح ءاسم فضتلاو ةرشاعلا نم رمتسا

 هنالعإ ىه ةمعطلا هذه تناك ءاثيمث اًديص:بسح امل ةمعطُب ىمري نأ ىريمنلا رثآ هتدامكو

 لظ تحت تاونس عستلا ةبارق نادوسلا مكح نأ دعب مكحلل ساسأك ىمالسإلا هجوتلل

 نم ناك امو .نادوسلا لهأ مالسإ وأ همالسإ نم اًئيش كلذ صقتني نأ نود ىناملع روتسد
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 لثم اًرخؤم كنع عمسن نأ انرودص جلثأ دقل» :«نمؤملا» سيئرلل لاق نأ الإ قداصلا ديسلا

 ةحلاصملا ىلإ هتداق ىتلا بابسألا ددعي ذخأ مث «ىمالسإلا هجوتلا نع ثيدحلا اذه

 :اًركاذ

 ةضراعملا نإ لب تفتنا دق جراخلا نم ةضراعملا قالطنال تداق ىتلا فورظلا نإ -

 دق امم (ايبويثإو ايبيل) اهل ةفيضملا لودلا تايجيتارتسا نم اًءزج حبصت نأ تداك

 .ةيتاذلا ةينادوسلا ةدارإلا ىلع ةيجراخ ةنميه ىلإ ىدؤي

 ةروصلاب ىميلقإلا ملظتلل تارايت ومن نود ةلويحلل ةينطولا دوهجلا رفاضت ةرورض -

 .ةدحولا ددهت ىتلا

 .رارقتسا نودب ةيمنتال ذإ «ىبرعلا لاملا بذجو ةيمنتلل رارقتسالا ةيمهأ كاردإ -

 :اياضق عبس ىف ىركفلا قباطتلا -

 .دحاو ميظنت ىف ةيبعشلا ةدارإلا دشحو ىبزحلا ققشتلل ةدوعلا مدع (أ)

 .بونجلل ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا ىلع ةقفاوملا (ب)

 .ىمالسإلا مكحلاب مازتلالا (ج)

 .ىنطولا لمعلا ىف ةحلسملا تاوقلا باعيتسا (د)

 .ةيمنتلل ىكارتشالا قيرطلا ىلع قافتالا (ه)

 .ىسائرلا ماظنلا لوبق (و)

 .ةيميلقإلا تالكشملا لحل لداعلا لمعلا (ح)

 هموصخ دلأ ىري امدنع جهتبي ال فيكو ء«هسفن ىريمنلا ةجهبلا ىرتعت نأ ىهدبلا نمو

 ميظنتلا لثم اهداشأ ىتلا تاسسؤملابو ويام ماظن اهعفر ىتل تاراعشلا مهأب اًيضار

 ,ىنطولا لمعلا ىف ةحلسملا تاوقلا باعيتسا .بونجلل ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا ءدحاولا

 عدي مل ىذلا ديحولا رمألا .ىسائرلا ىروهمجلا ماظنلاو ةيمنتلل ىكارتشالا قيرطلا جاهتنا

 مكحلاب مازتلالا وه قداصلا ديسلا اهحرط ىتلا ةيضقألا لك نيب نم ويام ماظن هل
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 قطنم همكحي اهجوت الإ ةلودلاو ةلودلا نيب لصفلل ماظنلا هجوت نكي ملو ؛ىمالسأإلا

 لحنلاو للملا لك مضي ىسايس ميظنت لخاد ىف قيفوتلا ةلاحتسا وه قطنملا كلذ ءصاخ

 نيب نم ةدحاو ةلم ةنميه نيبو ءبناج نم ءلحنلاو للملا هذه نيب ةيقافولا ةيعمجلا نيب

 بزحلا ىف ميدق ىأر اًضيأ قداصلل ناك هنأب فيضن انأ ىلع .ميظنتلا كلذ ىلع للملا كلت

 ميظنت نادوسلا لهأ ممجي نأ وه هيأر «تاسملكلا هدهب هنع ريع دف نكي مل نإو دحاولا

 .ةيساينسلا ةدارإلا تتف ىذلا ىبزحلا مذرشتلا رورش مهيقي لماش

 ميظنتلا ىف صقنلا هجوأ ددعت دخأ لب هروبح ىف اليوط ىريمنلا قداصلا كرتي مل

 :ىلع قداصلا ثيدح زكرت ةيددعتلا ىلإ ةدوفلل ةراشإ ةيأ نود ىسايسلا

 هنأل نادوسلا لهأ لك عمجل .ءاعوك نهارلا هلكشب ىكارتشالا داحتالا ةيحالص مدع -

 .ةيطارقميدلا نم اهدرجي امم ةيعامتجالا تامظنملا ىلع ىسايسلا ميظنتلا ةنميه -

 بعالت لثم) بعالتلا ىلإ لوقي امم ةيرادإلا ةزهجألا عم ىكارتشالا داحتالا لخادت -

 :(نيومتلاب ىبعشلا مكحلا سلاجم

 ملاعلا فيرعتو ةيمنتلل ىوصق ةيمهأ ءاطعإل ويام ماظن ةردابمب فارتعالا عم -

 ىف ءاطخأ كانه نأ الإ ىربكلا تاعورشملا نم ددع ذيفنتو نادوسلا تايناكمإب
 ةركذم دادعإب قداصلا دعوو ؛تاءافكلا نم ددعل نادوسلا نادقف اهدرم ذيفنتلا

 ٠ .ءاطخألا كلت لوح

 ` هجهنم حضوي نأب دعوو اًيمالسإ :عيرشتلا نوكي نأ ىلع هرارصإ دعب نم قداصلا دكأ

 امهيتليخم ىفو نادوسلا نع ناثدحتي اناك نيلجرلا نأ حضاولا نمو «كلذ ىلإ هليبسو
 ءرملا داكيف نيملسملا ريغ امأ ءرطقلا لك ىف ةملسملا ةيبلغألا وأ هلامش لهأ نم نوملسملا

 ىلوي نأ ءالثم ىعيبطلا نم سيلف .ةيبلغألا ىأرل مهلاثتما ةرورض اضرتفا دق امهنأب نظي
 لمتكت ىتح ىكارتشالا داحتالا ىف نييفرحلاو ةاعرلا ليثمتل اًريبك اًمامتها قداصلا ديسلا

 نيملسم ىلإ اًيدومع نادوسلا ةحورطأ ىلإ وعدي مث ميظنتلا ىف ىقفألا ليثمتلا ةيلومش

 .اهيلإ اعد ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا ىف نيملسملا ريغ عقومل ةراشإ نود نيملسم ريغو
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 داصتقالا حالصإ لوحو «عيرشتلا ةملسأ لوح قداصلا ديسلا تاحرتقمل هراظتنا ىفو

 لباق وهف اذهلو الزنم اًنيش سيل هنع عفاد ىذلا ىسايسلا ميظنتلا نأب ىريمنلا رقأ
 ىلإ ؛ىجراخلا دعّيلا ىلإ ثيدحلاب بره ام ناعرس ىريمنلا نأ الإ ؛ليدبتلاو ليدعتلل

 ديقعلا ىلع هبضغ ماج ىريمنلا بص ءدبلا ىفو .ةيجراخلا ىوقلاب ةضراعملا تاقالع

 ىف هلعف ىفاذقلا لواح ام سلبارط ىف لعفأ ىتح حاترا نل» :لوقي وهو ىفاذقلا

 دقف ايبويثإ لوح امأ :حلفي داكو اثيثح اًًيعس ةياغلا كلتل ىريمنلا ىعس دقو «موطرخلا
 :لاقو نييرتيرالا ىديأ ىف «نرك ةنيدم» طوقس نع ةتامشلا نم ءىشب ىريمنلا ثدحت

 نييبيللا ىف هظيغ نم ىريمنلا ىفشت نأ امو .«اهقزمت نم ديزأسو قزمتت ايبويثإ یه اه»

 هلوقب اهلهتسا ةحراج تاملكب ىدنهلا فيرشلا نم لينلا ىف ذخأ ىتح ناشبحلاو

 ىذلا فيرشلا شم نيرخآل لثممك سيلو ةيصخشلا كتفصب انه كلباقأ انأ» :قداصلل

 هترواح ىننأ فيك نع صيصاقألا ىوريو حجبتي ندنل ىلإ داعو ۱۹۷۲ ماع ةدج ىف هتلباق

 ناك ناطيشلا كلذ عم بابلا تلفق اذهل ؛هنأشب ثدحتن مل ام ىلع هعم تقفتاو اليوط

 دقف :هضرغ نم رثكأ ققح هلعلو .نيلجرلا نيب انيفسأ قدي نأ ديري ىريمنلا نأ اًحضاو
 هل نيتفيضملا نيتلودلا نع عفادف ثيدحلل قداصلا رود ءاجو .مشنم رطع امهنيب قد

 موقي نأب عوطت امك ءنيدلبلا نيب فالخلا جالعل ليبسلا وه سيل ايبويثإ قيزمت نأ اًركاذ

 .هنع اضرلاب ىريمنلا رهاظت رمأ كلذو ءسلبارطو موطرخلا نيب طيسولا رودب

 نم مهب قحل امو راصنألا عضو لوح قداصلا نم ليوط ثيدح ءاقللا كاذ ةمتاخ ناك

 هلهأل حامسلاو ىدهملا مامإلا ربق عقوم نايبت بجوتسي امك مهرابتعا در بجوتسي ىذأ

 كلت .قومرم ىعامتجا زكرم ىف مامألل ربكألا نبالا نييعتب اضيأ قداصلا بلاطو ؛هنفدب
 ام اهيلوي نأ نم عدب الف ةمامإلا ثيرول اًريبك اًيفئاطو اًيرسأ اًمسجاه لثمت تناك اياضق

 :ةحلاصملل فهلتي ناك ىذلا ىريمنلا اهل بجتسي نأ ىف ةبارغ الو «مامتها نم اهالوأ

 ىف هايقلل اوعمجت ىذلا هقافر رواشيل ءءاقللا كلذ بقع وتلا ىلع ندنل ىلإ قيدصلا داعو

 داقل نم دحاو عوبسأ دعب ىأ ويلوي نم رشع عبارلا ىف ندنلب نوارب قدنفب دقع عامتجا
 رمألاب هل قداصلا غالبإ مغر ىدنهلا فيرشلا باغ عامتجالا كلذ نع ءنادوس تروب
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 بعش بطاخيل سلبارط ىلإ ليحرلا رثآ ذإ ,قداصلا ىور امبسح « روضحلاب هدعوو
 .رمخلا ىف كلم لاق ام نادوس تروب ءاقل ىف لوقيو اهتعاذإ نم نادوسلا

 بطاخيل موطرخلا ىلإ داعو هرمأ قداصلا ديسلا مزح ىتح ةليلق عيباسأ ضمن امل

 :هلوق ددريو ىرتحبلا مهلتسي وهو ىضاملا ىسانتل مهايإ اًيعاد هراصنأ

 اهعومد تقافأ ىتلا ىيرقلا تركذت  اهؤامد تلاسف (موي تيرتحا اذإ

 هرمأ ىلإ ىريمنلا عرس ىرعاشلا وجلا كلذ ىف .قيحاسم عومد كاذموي ضافو

 ىف ىدهملا قداصلا ديسلا نييعت اهنم ةيلاتتم تارارق ردصأف «نلعأف نلعفتسم نلعفتسم»

 فيرش ديسلاو ءنافدرکل اًمكاح ليدع ىركب ديسلاو .ىكارتشالا داحتالل ىسايسلا بتكملا
 سلجمو ئسايسلا ميظنتلا ىف تانييعت مهتلمش نيرخآ بناجب ةقاطلل اًريزو ئماهتلا
 لاجرل ناك 2 ويلوي ثادحأ بقع اونيدأ نيذلا نع وفعلا تارارف و دب بعشلا

 ررق ةيريمنلا ةقيرطلا ىلع «نزاوتلا» قيقحتلو (*!تارارقلا كلت ىف فيرط ىأر نمألا

 مغرلا ىلعو .ىسايسلا بتكملا ىف اًوضع ىنغريملا دمحأ ديسلا نييعت «دئاقلا سيئرلا»

 نأ الإ مهلثمي نكي مل دمحأ ديسلا نأب ىداحتالا ىنطولا بزحلا لاجر ضب راكنإ نم
 بتكملل عامتجا ىف ذختا دق ءرمألا ةقيقح ىف ءىوياملا ميظنتلا ىف هتكراشم رارق

 روتكدلا نم ريرقت ىلإ هيف عمتساو نمحرلا دبع ىلع خيشلا هسأرت بزحلل ىسايسلا

 ىنغريملا دمحأ ديسلا ةكراشم عوضوم «ىوح اميف «ىوح ىبنلا دبع نامثع دمحم

 .نيلجرلا ةكراشم عامتجالا كلذ رقأ دقو ءويام تاميظنت ىف دمح ديسلا دمحأ روتكدلاو

 نأ ءىسايسلا بتكملا تانييعت ةصاخب «ىريمنلا اهردصأ ىتلا تارارقلا كلتل دبال ناك

 نم رشع نماثلا اهعامتجال ددُح ىتلاو ىكارتشالا داحتالل ةيزكرملا ةنجللا ةطساوب رقت

 ديسلا غلبأ «نيملسملا ناوخإلا» مهيف نمب ةينطولا ةهبجلل ةيمتنملا رصانعلا نع وفعلا تارارق رودص بقع («)
 .اضيأ نييعويشلا نع جارفإلا ةرورضب ىموقلا نمألا سلجم لخادلا نمألا زاهج سيئر ميهاربإ باهولا دبع
 ىف اًقظنم ىري ال هنأ الإ ةيسايسلا ةدارإلل ءىذيفنت زاهجك .هلاثتما نم مغرلا ىلع هنأب باهولا .دبع ركذو
 قايرتلا وه فرطتملا راسيلا نأ هيأر نم ذإ «ناوخإلا» نع جارفإلا دعب تالقتعملا ىف نييعويشلا ىلع ءاقبإلا
 .نمألا نيعي ام مهنع جارفإلا ىف نوكي دقف اذهلو فرطتملا نيميلل ىعيبطلا
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 ةنجللا عيسوت ءدوسي دخأ ىذلا ىقافولا وجلا نع اًريبعت «كاذموي ىؤرو ۱۹۷۸ سرام

 ىوف ىلع نييبوسحملا نم نيرخآ بناج ىلإ نيحلاصتملا نم ةديدج رصانع مضب ةيزكرملا

 تهجو .ظوحلملا ىسايسلا هجوتلا تاذ ىباقنلا رصانعلا وأ :ماظنلل ضهانملا راسيلا

 نيرذتعملا نم ركذن ؛رذتعا نم رذتعاو لبق نم مهنم لبقف رصانعلا هذه ىلإ ةوعدلا

 ليعامسإ نيدباع ةداسلا ةكراشملا اولبق نيذلا نم ركذن امك ىسيع وبأ قوراف ديسلا

 لثممب ىقتلن نأ ىرخأ ةرم انارتو ءنيماحملا بيقن ىرصنلا ىنغريمو ركباب بيطلا دمحأو

 ىقل انقيدص عم انلق ريخألا ءاقللاب اذه امو ءويام نوصح نم نصح ىف ةيبجرلا حورلا
 .ةريثك

 قداصلا ديسلا باطخ ىلإ عامتسالل مهناذآ سانلا ىنرأ ىتح عامتجالا دقعنا نأ ام

 نييارش نع بلصتلا ليزيس ىذلا ديدجتلل هاؤر سانلل هيف نيبي نأب دعو ىذلا ىدهملا

 قداصلا تأي مل .نادوس تروب ثيدح ىلإ ديدج نم هفاضأ ىذلا ام :ىكارتشالا داحتالا

 ءهتولخ ىف ىريمنلل هب لاق امل الملا مامأ هسفنب هنالعإ وه ناك ديدجلا ءىفاضإ ءىشب

 ىبزحلا قرفتلا نع اًديعب ةينادوسلا ةدارإلا دحوي هنأل دحاولا ميظنتلاب قداصلا داشأ

 ديدج داهتجا قفو عمتجملل هجومك مالسإلاب مازتلالل داعو ؛ىبزحلاو ىفئاطلاو ىلبقلاو

 ءىموقلا ءانبلا ىف ةحلسملا تاوقلا رود دكأو ؛نيملسملا ريغ قوقحو رصعلا فورظ ىبغار

 .ةدحولا عم عونتلل ليبسك ابابأ سيدأ قافتال هلوبق دكأ امك

 نأب قداصلا ديسلا ركذ دقف  ديصقلا تيب كاذو  ىكارتشالا داحتالا لوح امأ

 نم ديزملا نم ميظنتلا اذهل دب ال ةينطولا ةدحولا عم ؛ماسقنا ةلاح ىف أشن دق ميظنتلا

 ةكراشملا فقتال ىتح فلاحتلا ةغيص ءاهنإ قداصلا ديسلا ىأترا اذه ليبس ىفو .حاتفنالا

 تاكفلل حاسملاو ءةيوئفلا تامظنملا ىلع رجحلا مدعو .ةيناويدلا ةلازإو اهنيعب تائف دنع

 ىسايسلا طاشنلا نيب طلخلا مدعو ءاهب ةصاخلا فحصلا رادصإب ةيفاقثلا تاعامجلاو

 نود ؛قداصلا حملأو .داسفلل ةلظم حبصي ال ىتح ىلحملا ىبعشلا مكحلل ىذيفنتلا طاشنلاو

 دارفإ ةرورض ىلإ اعد اذهلو ةينادوسلا ةيروثلا ركتحت نأ ديرت ويام ةروث نأب «حرصي نأ
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 ىف نيجيرخلا ةضافتناو ةيدهملا ةروثلاب اًءدب ةينادوسلا تاروثلا لكل قيثاوملا ىف ناكم
 .ميظنتلا مسا ىف رظنلا ةداعإب ىدان مث ربوتكأ

 دحاولا ىسايسلا ميظنتلا همسا س «ىنيناقابل مفن ىف تاعيرفت» اهلك تناك كلت
 توح دق قداصلا ديسلا تاحرتقم نأ الإ .ةيددعتلا ةاعد ىجشي ام مفنلا كلذ ىف سيلو

 ميظنتلا ىف ةيسسؤملا ءارتها نوعني اولظ نيذلا كئلوأ دنع اًضيأ اضرلا ىلع ثعبي ام

 ىرنس امكو «نيمداقلا» ميعز اهركذ ىتلا كلتك اًبويع مهميظنت ىلع نوذخأيو ؛دحاولا
 .دعب نم عقو اميف اهرثأ تاحورطألا كلتل ناك

 امنإو هل ىنغريملا ديسلاو ىدهملا ديسلا دييأتب رصن نم زرحأ امب ىريمنلا عنقي مل
 عم فلاحتلا وه رصنلا كلذ نمش ناك نإو ىتح هاصقأ ىلإ رصنلاب بهذي نأ دارأ

 هيف ةّئيسلا هتلاق مغر ىدنهلا نيسح فيرشلا ءاضرتسأ ىريمنلا مزعت اذهل .«ناطيشلا»

 بيطلا دمحم رمع ءاوللا هبئان نيدفوملا سأر ىلع ناكو ءدوفولا هل ثعبي ذخأف

 .رمع ءاوللا ىلع ةيرسلا هتارفش ىف فيرشلا هقلطي ناك بقل ىناليجلاو «ىناليجلا»

 وهو مشاه مساقلا وبأ دئارلا فيرشلا عم راوحلل اضيأ يريمنلا مهثعتبا نم نيب نم ناكو

 .هينعي ال اميف لفطتي نأ لق لقع نيزر لجر

 اهقبس دقف ماظنلا ىلثممو لجرلا نيب ايقل لوأ فيرشلا عم ءالؤه تاعامتجا نكت مل

 هدهاش تنك ذإ انبتك اميف ليصفتب هيلإ انرشأ ءاقل وهو «تاينيعبسلا علاطم ىف ةدج ءاقل
 ىتلا ةتفاهتملا بيذاكألا الول عوضوملا كلذ ىلإ دوعأل تنك امو .(*|ىريمنلا عم ديحولا

 .«تافلملا» هامسأ اميف ويام خيرأتل احيؤم ةضافتنالا دفن ةسفن بضت 557 اهجسن

 :ةعمج ىأ امل قرولا كل نم ىميللا ردصلا ىلإ ريشي ال كلذ ا»ربيجق نأ اف ىلع بلفيو
 .نينمدم ريدامس نوكت بتاكلا تاياور داكت ذإ كلذ ريغ وأ غبتلا فئافل ىلإ ا

 (**)ءارمحلا رصق ءاقل رارسأ هامسأ ام ىئاورلا خرؤملا لوانت «تافلملا» كلت نم دحاو ىف

 نم هتيشخب ةيدوعسلا تارباخملاو احلا ةرازو غلبأ دق فيرشلا نأ نيك شورا

 . ۲۳۸ ص ملظملا قفنلاو نادوسلا (*)

 . ۱۹۸۷/٥/۱۷ و ۱۹۸۷/۰/۱۰ ةسايسلا (««*)
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 نم زاعيإب ىكلم رصق ىف مت دق روكذملا ءاقللا نأب اًملع ءىريمنل هئاقل دنع فاطتخالا

 نم اثيدح ةموعزملا «تافلملا» تنمضتو .هتيجراخ ةرازو نم ريبدتبو لصيف كلملا ةلالج

 مالستسا ةقيثو ىريمنلا ىلع فيرشلا ءالمإب تهتنا فيرشلاو ىريمنلا نيب ةداح ةهباجم

 ةلءاسملا نع هتناطبلو هل تانامضل ىريمنلا بلطل (فيرشلا ضفر ىأ) هضفرو ماظنلا

 اشيج دوقي ناك فيرشلا نأب اذه أرقي ىذلا بسحي عبطلابو . ديدجلا ماظنلا مايق دنع

 رارفلل دعي ناك «بوعرملا» ىريمنلا نأو موطرخلا فراشم ىلإ ةرصتنملا هفاحج تلصو
 .هرمأ ىضق نأ دعب

 نع لبق نم فرطلا انضضغ امك ةفئازلا «تايربطلا» هذه نع فرطلا ضغنس انك

 اميكل اذه انبحاص سباسب امأ فقوتلا الإ كلمن ال انأ الإ .سباسبلا تاهرتلا نم اهريغ

 زواجت لجر بتاكلاف .رومألا ماظعب رابكلا راتهتسا ةرهاظ ىه ءةريطخ ةرهاظ حرشن

 ام لوأ اهنوهتمي نيذلا بردت ةنهم لهأل ذاتسأ بتاكللو ءراقو نسللو هرمع نم نيتسلا

 :ىحضأ بتاكلاو .رومألا ىف قيثوتلا بورضو ةقيقحلا نع ثحبلا جهانم ىلع مهيردت
 نوكت نأ ضرتفي ىتلاو ةضافتنالا ىراشتسممل اًريبك ,كلت هتيذاتسأو كلذ هنس مكحب

 باقنلا فشكي نأ الإ كلت هتافلمب دارأ ام بتاكلاو .«نيملاو بذكلاو داسفلا» دض ةضافتنا

 ليجل قيرطلا رينيو ءنامزلا نم نيدقعلا ةبارق مهيلع هلظب ىقلأ ضام نع نادوسلا لهأل

 تالاقملا كلت لثم اوذخأي نأ سانلل زوجيال اذه لك ءازإ كلاسملا هيلع تمهبنا ديدج

 ءامدتلا سلاجم ىف زوجي جوجمملا فارظتسالا اذه لثمف ءاهبتاك نوفرظتسي مهنأل ءزهلاب

 .ةماعلا اياضقلا تايربك لوانت ىف ال

 ليربإ نم نيرشعلاو ىناثلا ىف اذه خيرأتلا فييزتل ربكألا حضفلا ءاج دقف ىأ ىلعو
 هيف نيكراشملا زربأ ناك اًيفحص اًرمتؤم ندنلب نادوسلا ةرافس تدهش نيح ء۱۹۷۸ ماع

 لثمي دفو عم اعوبسأ تماد تاثداحمل اجيوتت رمتؤملا ناكو ءىدنهلا نيسح فيرشلا

 ةضراعملا ميعز نلعأ رمتؤملا كلذ ىف .بيطلا دمحم رمع ءاوللا هبئان هسأرتيو ىريمنلا

 :دييأتو ؛دحاولا ىسايسلا ميظنتلا ةغيص ىلع ةقفاوملاو جراخلا ىف ىسايسلا لمعلا ءاهنإ
 لوح نايبلا لوقي .اذه لك نمضتي نايب ىلع عقو مث اهنابأ طارشأب ءابابأ سيدأ قافتا
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 ىكارتشالا داحتالا) دحاولا ىسايسلا ميظنتلا ةغيص نإ» :دحاولا ىسايسلا ميظتتلا

 ةكراشملاب هتاميظنت ءانب ديكأت عم ىنطولا لمعلل ةلوبقملا ةغيصلا ىه (ىنادوسلا
 نم هتايوتسم عيمج نوكت نأو نادوسلا تانبو ءانبأ عيمجل هفوفص حتفو ةيطارقميدلا
 ةردابم فده ىه ىتلا ةلماشلا ةينطولا ةدحولا ققحتت ىتح باختنالاب ةدعاقلل ةمقلا

 وه نادوسلل مئادلا روتسدلا»نأ ىلع ىلوألا هترقف ىف قافتالا صن امك .دئاقلا سيئرلا

 ةيساسألا قوقحلاو تايرحلا لفكي ثلاثلا ا نادوسلا ىف مكحلل ىساسألا نوناقلا

 تاباقنلا ةيرحو ةصاخلا ةايحلا ةمرحو ةماقالاو لقنتلا ةيرح كلذ ىف امب نينطاوملل

 ىده ىذلا ىنوناقلا نأ ىف كش الو .«ورتنوم»:ةيقافتا ماكحأ قفو «ءاضقلا لالقتساو

 ميهافم دنع ةيهقفلا هفراعم تفقو لجر ورتنوم ةيقافتال ةراشإلا كلت ىلإ فيرشلا

 لوح یل ودلا ىنوناقلا ماظنلا تلوانت ىتلا كلت يه اهيلإ راشمل ةيقافتالاف :تاينيثالثلا

 . 1977 ويلوي ىف ليندردلاو روفسوبلا ىف ةيكرتلا قوقحلا

 تفقوتسا ىتلا يه تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا ىلإ ةراشالا نأ ركذن نأشلا اذه ىف

 ءاهلوح ىأرلا ءادبإل ىريمنلل قافتالا ةدوسم تلسرأ امدنع اهاذع امم رثكأ ىرظن

 ,ىكارتشالا داحتالل ماعلا نيمألل لوألا دعاسملا .ناميلس نيدلا ردب ليمزللو ىل اهلاحأف
 نايبلا نأ نيدلا ردب ىأر نم ناك ءركفلا نوئشل ماعلا نيمألل !ًدعاسم لمعأ اهموي تنكو
 نأ امك ءاياضقلا هذه لوح روتسدلا هب لاق امل ديدحتلا هجو ىلع رشي مل هنأل صوقنم
 ةدايس ىلإ ةراشإلا نمضتتمل ,ةيساسألا قوقحلا فيصوت نم مهأ وه ام نمضتت مل ةدوسملا
 وه امك نوناقلا مكح ةدايس نإ» أرقتل ةغايصلا نيدلا ردب داعأ اذهل .نوناقلا مكح

 صوصنم وه امك ءءاضقلا لالقتساو مئادلا روتسدلا نم عبارلا بابلا ىف هيلع صوصنم
 نأب نيدلا ردبل اهموي تلقو .«اندالب ىف ةلادعلاو مكحلا ساسأ وه هنم نماثلا ىف هيلع
 روتسد كانه نكلو 15917 ماع ىف هانررقأ ىذلا انروتسد وه هنع ثدحتن ىذلا روتسدلا

 روتسدلا ىلإ دوعنس انإ دكؤي اًنيش فيضن نأ نم دب ال اذهلو ۱۹۷۵ ماع ىف ردص رخآ
 نم روتسدلا كلذ تغرفأ ىتلا ۱۹۷١۵ تاليدعت ىلإ ةراشالا كلذ نم تدصق ؛ىلصألا

 دقل» لوقت ندنل نم فيرشلا هب ثعب ىذلا نايبلا عورشمل ىرخأ ةلمج انفضأ اذهل ءهاوتحم
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 ىف اهركذ دراولا تايرحلا ىأ) تايرحلا هذه ضعب دييقت ةيئاشتسالا فورظلا تضرف

 ىتلا فورظلا لاوزب صوصنلا هذه لاوز نم دب الو ةيئانثتسا صوصنب (ثلاثلا بابلا
 .«اهتبجوتسا

 ىف امهم اجرعنم ءهلبق نم قداصلا عم قافتالاو ءقافولا كلذ لثمي نأ ضرتفملا نم ناك
 ؛قدصب ىلخادلا اهتيب بيترت ديعتو ءاهسفن رمأ عجارت ةدايقلا هدنع فقت ؛ماظنلا خيرأت

 جهانمو اهتاسسؤمو اهنيناوق ىف ةيلمع ةمجرت اهموصخ عم هيلع تعضاوت ام مجرتتو

 ىلإ هموصخو ماظنلاب تضفا ىتح ترفاضت ةديدع لماوع نأ ىف كشالو ءاهلمع

 ىف رخآلا فرطلا ساسحإ اهنمو ءقداصلا ديسلا هنابأ ام لماوعلا كلت نم .ةحلاصملا

 عم «نيملسملا ناوخإلاو» ةمألا بزح حلاصت نأب (ىداحتالا فرطلا) ةينطولا ةهبجلا

 ةيلعفلا ةكراشملا اهنم فعاضت ةلزع ىهو ءةلوزعم ةوق «نييداحتالا» نم لعجيس ماظنلا

 ناك ام كلذ ىلإ فيضن ءىنغريملا دمحأ ديسلا دوجوب ةيمتخلا بناج نم مكحلا ىف

 ءهل هفيلخ راصنألا ميعز ىدهملا قداصلا نم لعجيس هنأب هب ىحوي وأ ىريمنلا هعيشي
 .ةيمتخلا ءىرخألا ةفئاطلا لهأ نيب روبحلا ىلع ثعبي الرمأ اذهو

 نع فشكت اهسفن ةحلاصملا نإف ةحلاصملا ىلإ تداق ىتلا فورظلا رمأ نم ناك امهمو

 ةهبجلا» لوبق رومألا كلت نم .اهيلع ةيفعتلا زوجت الو ءاهراكنإ نكمي ال ةمهم قئاقح

 ىذلا ىددعتلا جهنملا ضفر ىنعي امم ؛دحاولا بزحلا ةركفل نيريبكلا اهيبزحب «ةينطولا

 طقف ىنعي ال هلوبقو دالبلا هب مكحت ىساسأ نوناقك مئادلا روتسدلا لوبق اهنمو «هوثراوت

 نم ءزج اذه ؛تاسسؤملا كلتل طياضلا قطنملا لوبق اضيأ ىنعي امنإو هتاسسؤم لوبق

 كلذل ةضراعملا لوبق نإف رخآلا بناجلا نمو .نوخرؤملا هاسانتي نأ كلمي ال خيرأتلا

 اًبزح نوكي نأ هل ديرأ دحاولا بزحلاف ..طورشم ريغ الوبق نكي مل «ىوياملا سجرلا»

 اهعيمج هتادايق ديعصتو ؛ةقرفلا لظ ىف ًاشن ىذلا كلذ نم الدب ديدج قافو ىلع موقي

 ةراشإلا نأ ىف كش الو ءىعوطلا بعشلا رايتخاب نوكي نأ دبال (ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم)

 ةسائر ءةسائرلا ريغ اهب ىنعي نكي مل ندنل نايب ىف فيرشلا اهدروأ ىتلا ةمقلا ىلإ
  تاباقنلا ةيرحو ةيساسألا تايرحلا نع ثيدحلاو .اهدعب نم ةلودلا ةسائرو ميظنتلا
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 ضعب اهتفرع ىتلا ءاولغلا ةلازإ فدهتسي ناك  ىنفلا ريبعتلا ىف روصق هباش نإو ىتح

 95 نادوسلا لهآ نم ةلواحم ناک :هرشوح ىف قافولا نإف مهفلا ادهبو .ويام ماظن تاسرامم

 اضيأ مزجأ لب .ةكرتشم ةحاسم ىف ضعبلا مهضعب عم اوفتلي اميكل  بارتحألا اولم دقو

 ديكأت وه فيرشلا هب لاقو قداصلا هب لاق اميف ابابأ سيدأ قافتا دييأت ىلع عامجإلا نأب

 ماظنلا دئاق لبقتسا فيكف ءهيبونجو رطقلا ىلامش اذه قافولا وج دوسي نأ ىف امهتبغرل

 ؟ديدجلا حورلا اذه هؤارصنو

 ةكراشمب ءانل تحنس ةصرف هيف انيأر انأل دج ذخأم قافولا كلذ ذخأن انبناج نم انك

 ىف هل هاندرأ ىذلا هجولاب ماظنلا ةسسأم ديعن نأل ءدعب ىريمنلا اهنجدي مل ةديدج ىوق
 فالخلا داق امدنع ۱۹۷۸ ماع علطم ىف ىنارتعا ىذلا ردكلا عمو .اذهل ء۱۹۷۳ روتسد

 .اعم ةيجراخلا ةرازوو ةيروهمجلا ةسائر نف ىعفوم نم ىئافعا ىلإ ىريمنلا نيبو ىنيب

 ىعقوم نم هسيكر هيف هطروتسأ امم نادوسلا ذاقنال الاجم كانه كانه نأ تسسحأ

 ام لوأ ناك اذه ىفو :(*!ىسايسلا ميظنتلاب ركفلا ةنامأو ةفاحصلا ةديرج :نيديدجلا

 ةيساسألا تايرحلا اياضق لوح ةفاحصلا ةديرج ىف اًعساو راوحلا باب حتف وه هانعنص

 رشنب داصتقالا نع ثيدحلا انعرتقا دقو ءاذه لك مكحي ىذلا ركفلا مث داصتقالاو

 .قيرطلا اهب رينيس هنأب ىدهملا قداصلا ديسلا دعو ىتلا تالاقملا

 تئتف ام ىتلا ىوقلا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيركفلا بناوجلا ىلع ناك ربكأ هجوب انزيكرت

 ماظنلا باحر ىلإ تءاج ىتلا ةحلاصملا ىوقلا وأ ءاّيئادع اًيركف افقوم ماظنلا نم فقت

 ىلوألا ةعومجملاب ىنعن .ىنادوسلا عقاولل انمهف قلطنم نم  رشب رذنت تاحورطأب

 ثعبم ناكو ءططخلل مهبيرختو ماعلا لاملل رصقلا باوبأ سارح باهتنا لوح فالخلا ناك لاحلا قباسك (»)

 نم اهيف هئربن ةدحاو ةصرف انل لجرلا كرتي مل ىتح ةعقوم لك ىف ءاثغألا ءالؤهل ىريمنلا زايحنا وه ردكلا
 ,روصنم معنم ميهاربإ ء.داصتقالا ءارزو عم ءاهبلا فالخ دنع أدتبملا ىف لاحلا وه اذه ناك . داسفلا ةمهت

 ضوع :ةحلسألا لوح شيجلا طابضو .لقنلا ريزو ىدابع ريشبو ءلالب ضوع ىسومو .ليلب نسح خيشلاو
 عم هفالخ  رصقلا ىف نحنو دعب نم ءاج مث .ليلخ ناميلس ىنغريمو ءليلخ قيفوت دمحمو .هللا فلخ
 ناك تالاحلا هذه نم ةدحاو لك ىف ضوعلا نوراهو ء.نامثع ىفطصم ءاوللاو مالسلا ديع مشاه نامثع

 كلذ عمو ءارزولا ءالؤه اهب مدصقل تانيب ةلدأ عم ماعلا لاملا ىلع ءادتعالا وه بابلا سراحل هجوملا ماهتالا

 .هباب سراحل سيئرلا رصتنا
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 راوحل ىأرلا باحصأ قوس وه انمه ناك «نيملسملا ناوخإلا» ةيناثلاب ىنعنو «نييعويشلا
 ةلمحلا كلت هب انحتفتسا ىذلا لاقملا ىف هنع انربع «ةيروحملا نادوسلا اياضف لوح ديفم

 فاطملا ةياهن ىف ىنطولا لمعلا» :ءاج لاقملا كلذ ىف «ىكذ راوح ىلإ لخدم» ناونع تحت

 رومأ اهلك هذهو .مهتحصو مهملعو مهاوأمو مهئاذغو مهعرز رومأ وه ..سانلا شاعم وه

 نأل ةيروثال اضفر سيل ىملعلا جهنملاو .ربانملا جيرهتب ال ىملعلا جهنملاب الإاهقيقحت متي ال

 ىقارشتسا لمأت وأ ىقبط زايتماب تسيل ةيملعلا نأ امك ءريوثتلا ةحلصمل فظوي دق ملعلا

 اهنأ انضرتفا اذإ الإ مالكلا لاذتباو موقلحلا ةباحر ءلاحب ءىه تسيل ةيروثلاو ملاح

 نيوختو قستي ال اياضقلل ىعوضوملا ليلحتلا» نأب معزي لاقملا بهذو ..ةيقوسلل فدارم

 ىوعدلاب متي نأ نكمي الو ,توهاللا مكح ىف اهبسحن راكفأل داضم ىأر بحاص لك

 نم ىه انئاطخأ لك نإو «تاراصتنا انمايأ لك نأب ءاصلخلا راصنألا بناج نم ةبذاكلا

 ةيساسألا مهمظن ىف نورشبي نمم زوجيال ىسايسلا ريهعتلا نم برض اذه .انريغ عنص
 بعشلا نيب قيدصتلا تاوجف دسل ةديحولا ةليسولا اهرابتعاب تاذلا دقن ئدابمب

 .(*)هتداقو

 نوري اونوكي مل نيذلا ماظنلا راصنأ ضعبل لوألا ماقملا ىف «هجوم حضاو امك ثيدحلاو

 تاسرامملا وه هنع بتكن ىذلا ناك نإو ىتح ةيميداكألا ةقلذحلا ريغ لوقنو بتكن اميف

 كلذل اضيأ اندرأ ءهنم سانلا أربتي اًرمأ تسيل «ةيميداكألا»نأب املعو ءةيمويلا ةيسايسلا

 نأ ىلع :حالطصالل اوحنجي مل نيذلا لثم اًمامت نيحلاصملا لمشيل دتمي نأ راوحلا

 ةلواحم نإف اذهلو ءاعم اهعنص ىف انكرتشاو ءاعم اهانشع براجت نم راوحلا كلذ قلطني

 ادب ام الإ راوحلا كلذ ىلع انلمحي ملو ةصابخ ءهلظ نم برهلل ءرملا ىعسك اهنم بورهلا

 ةياهن ىف اهانجلو ىتلا ةكلاحلا ةنجدلا نم قدص جرخم نم ةحلاصملا ىف انل

 .تاينيعبسلا

 ضرعن ىتح دتميو أدبي نأ ىنطولا راوحلل ديرن#» نأب - هسفن لاقملا ىف  انلق ءالؤهل
 ال ةيريهامج ةسسؤمك ةينطولا ةدايقلل امهف شاز :ةيساسألا قوقحلاو تايرخ 1 انيق

 )»( ةفاحصلا ۲۲/٤/۱۹۷۸ .
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 رومأ ىف سانلا ليبس ءىضت ةقلطم اميق ةيحورلا ميقلل انمهف ضرعنو ءسدقي درف
 ىلإ ءامتنالل انمهف ضرعنو «كانه نم ةلاطتسا وأ انه نم ةديازم نود مهداعمو مهشاعم

 رشحن ناب انسفنأل هغم لبقن الو لعفلا در قطنمب هنع دنعتبن ال عساو ىمدقت یمالع رایت

 ةيركفلا اهتاسدقم تذخأ فيك ملاعلا دهشي ىتلاو ةيدمصلا تايرظنلا ةاعد تافينصت ىف

 لصفلا لوقلاب ىلدن نأ كلذ ءارو نم فدهتسن مل ءءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ىف ىؤاهتت
 نلعن انأب دحأ ىحوتسي نأ درن مل امك  راوحلل ةوعدلا تناك امف الإو  انتمأ رومأ ىف

 ىهتني ملو انب أدبي مل نادوسلا خيرأت نإ» :لوقلاب لاقملا كلذ انمتخ اذهلو :خيرأتلا ةياهن
 نوغوصي مهنأب نونظي نيذلا كئلوأ نم ةيرشبلا ىلع رطخأ ةياهنلا ىف سيلو ..اندنع
 .«خيرأتلا» باتك ىف ريخألا لصقلا

 ةخورطملا ةيركفلا اياضتقلا مهأ حيرشتلاب تنوانت دف تالاقملا كلت نأ نم مغرلا ىلعو

 راسيلا .ةيمالسإلا نيناوقلا ءقافنلاو ةينيدلا ةرحصلا ءرصعلا قئاقحو نيدلا :كاذموي

 نم لمشت مل ةلق ىهو «بيقعتلاب اهتلوانت ىتلا ىه ةلق نأ الإ (*ادحاولا بزحلاو .نيدلاو
 نع «ناوخألا» فزع .«نيملسملا ناوخإلا» و «نويعويشلا» ؛ءادتبا تالاقملا مهل تهجو
 لوهلا» مويل مهتدع نودعيو مهرمأ نوربدي اوناك دقف لادج ةهاتم هنوبسحي اميف لوخدلا
 اذهب ءضوفرم رمأ ماظنلا ةزهجأ یف راوح ىأ نأ اوررق دقف «نييعويشلا» اما «مظعألا

 ةيصاخ ىركفلا راوخلا داتا ف اه او ناكو:ناهتع توهم ةاتنيألا قيدبصلا كلبا

 مشاه مساقلا وبأ :امه ماظنلا نع نيلثممو بزحلا نيب رودي ناك اًيسايس اضوافت نأو

 .ميهاربإ دمحم مساقلا وبأو

 بناجلل مدقتم ناكم ءاليإ ىلإ تعد ىتلا ةديحولا ةئفلا ةيسايسلا ىوقلا لك نيب نم

 فيطللادبع هعقو نايب ىفف «نويروهمجلا ناوخإلا» ىه تناك ةحلاصملا راوح ىف ىركفلا

 ءاج ۱۹۷۷/۷/۳۱ ىف ردص ةينطولا ةدحولا نم نييروهمجلا فقوم لوح هللا بسح رمع
 انيدل ةفورعملا ةيديلقتلا اهتروصب «بازحألا نأ وه ناهذألا ىف دكؤي نأ بجي ام لوأ» نأ

 .(اهلقن مل نإ انيف ريخ ال) باتك نم لوألا بابلا ىف تالاقملا هذه لك تنمض (»)
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 ةيفئاطلا تالتكتلل ناوألا نآ دقل .دوعت نل هعيمج مكحلا داسف اهيلإ عجري ىتلاو

 ةحضاو ةيبهذم ىلع موقت جهانم تاذ بازحأ ةروص ىف اهسفن ىنبت نأ ةيديقعلاو

 لح ليصافت دروت اهاده ىلعو ءاهتدعاق قالخأ ىفو اهتداق قالخأ ىف اهمزتلت ةلصفم

 تالتكت ال ةيركف تاميظنت ةروص ىف بازحألا دوعت زاجيإب .رصاعملا عمتجملا تالكشم

 .«ليبس لكيو ءليبس ىأب ةطلسلا ىلإ لوصولا لتكتلا نم ىساسألا اهضرغ

 ىوقلا عيمج لمشتل ةينطولا ةحلاصملا ةرئاد هيف عستت ىنطو قاثيم ىلإ ةركفلا تعدو

 ىفو قاثيملا كلذ رارقإ متي نأ ىلع ءانثتسا نود دالبلا ىف ةيركفلا تاهاجتالاو ةيسايسلا

 ةلحرملا هذه ىف اهلمع ةعيبط» ىلع بازحألا قافتا ةرورضب تدان امك .ةريدتسم ةدئام

 ناسنإلا تالكشم لحل ةيلمعلا ططخلا مسرو .ءفاك حضوب هتيبهذمل ميظنت لك زاربإ ىهو

 ةيساسألا قوقحلاو ةيرحلا اياضقل ةلماكتم ةرظن ميدقتو ءاهئوض ىلع ىنادوسلا

 .«ةصاخ ءاسنلاو لاجرلا نييو ةماع نينطاوملا نيب ةاواسملاو ةيطارقميدلاو ةيكارتشالاو

 .لمعلا نع ىنغي ال ركفلا نإف هتيمهأ عمو ءىركفلا دهجلا رمأ نم ناك ام اذه

 نادوسلا ماع مكاح .. ىريمتلا

 ۱۹۷۸/۳/۲۲ ىف ىكارتشالا داحتالل ىسايسلا بتكملا فلك امدنع لمعلا تقو ءاج

 ترص ءةحلاصملا لوح ةيزكرملا ةنجللا تارارق قيبطت لئاسو ىف رظنتل لمع ةعومجم

 :داحتالل ماعلا نيمألا ميهاربإ دمحم مساقلاوبأ ديسلا اهسأرت ىتلا ةنجللا كلتل اًررقم

 نأب اهموي ىسفنل تلقو ناميلس نيدلا ردب ءىبارتلا نسح «لاولام انوب اهتيوضع تمضو

 اهدقع لمتكا نأ ام ءرشبلا دسفأ لب ءرهدلا دسفأ ام حالصإل كراعملا رخآ نوكتس كلت

 اهيف داعي اميكل هئادأ جهانمو ةيساسألا ميظنتلا تايبدأ ةسارد ىلع ةنجللا تفكع ىتح
 كلت نم .ةيزكرملا ةنجللا تاهجوم ىف هل تددح ىتلا ةديدجلا فادهألا قفو رظنلا

 ةيطارقميدلا حور زيكرتو ءىطارقميدلا جهنلا قيمعتو ءةيبعشلا ةكراشملا عيسوت تاهجوملا

 ةلحرم ىلإ ريشبتلا ةلحرم ميظنتلا زايتجا ةرورضو .ةيعامجلا ةدايقلاو ةيرحلاو

 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركفلا اياضقلا لوح ةيليصفتلا تاسايسلا
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 تعفترا اذإ ميظنتلا هدهش ىذلا مخضلا لهرتلا دنع انفقوت تاعجارملا كلت ىف

 امك 1۱۹۷۷ ماع ىف ٤۹١ ىلإ ۱۹۷۲ ماع ىف اوضع 1١ نم ةيزكرملا ةنجللا ةيوضع

 ءاهسفن ةرتفلا ىف نيثالث ىلإ اوضع رشع ةسمخ نم ىسايسلا بتكملا ةيوضع تعفترا

 تامظنملا ىلع ىسايسلا فارشإلا ةزهجأو تاباقنلا نيب ةفالعلا ةعيبط دنع اضيأ انفقوتو

 ةعجارملا تلوانت امك ؛مالعإلا ىلع ىسايسلا فارشإلا ةزهجأو فحصلا نيبو ءةيوئفلا

 صيلقت حارتقا وه ناك ةعجارملا هذه جاتن .سيئرلا اهيف نمب ايلعلا ةدايقلا تاطلس اضيأ

 نم ةطلسلا تالفإ ىلإ اًمود دوقي ةزهجألا هذه مخضت نأل اًيرذج اًصيلقت ايلعلا ةزهجألا

 رشابملا باختنالل ةوعدلاو رومألا ىف اتب عرسأ ةيذيفنت ةيلقأ ىلإ اهلاقتناو ةسسؤملا دي
 (طءلتصان5 دادنأ نيب سيئرك ىسايسلا بتكملا ىف سيئرلا عضو او ءايلعلا فئاظولل

 ىتلا ىربكلا اياضقلا لك ىف ىسايسلا بتكملا ةرواشمب سیئرلا مازلإو لب 12165 م35ع5)

 نم ةدمتسم ةلودلل هتسائر نأل ةيروهمجلا ةسائرب هعقوم نم رمأب اهيف ىضقي نأ ديري

 ططخ دادعإو هتددح هجوب ناجللا ةلكيه ةداعإ ىلإ تايصوتلا تعد امك .ميظنتلل هتسائر

 ةرداصم ىلع ميظتتلا دامتعاو تاباقنلا ةيلالقتساو ءاهيف ةدحاو لكل ةيليصفت لمع

 .(*)ءانددح دمأ ىف ميظنتلل ةلودلا معد ىهتني نأ ىلع ليومتلا ىف ةيتاذلا

 اهنم هعقوتي ىذلا امو ؟تاحرتقملا هذهب ةمكاحلا ةبخنلا لعفت نأ ءرملا عقوتي ىذلا ام

 تتصنأو ءةردابملا كلت دعب نم ىه تكرابو ءةحلاصملا ىلإ ةوعدلاب اهتدايق ترداب دقو

 ءءاوس ةملك ىلع ىأرلا قفتا ىتح ةيزكرملا ةنجللا ىف اهنأشب مهتلداجو نيضراعملا تالوقمل

 تأشنا اذه لجألو سانلا اهسملي قئاقح ىلإ ىأرلا كلذ مجرتت اميكل اهرمأ تمزح مث

 ىسايسلا بتكملا فقوم ناك ؟حالصالل اهتكرابم ريغ ءرملا عقوتي ىذلا ام ؛لمعلا ةعومجم
 ىلع زكرت هنأل اًرزه دهجلا اذه لك ىف تأر رهاطلا ديشرلا ديسلا اهردصت ةلق ءابيرغ

 نأل رومألا نيب طلخ نم ولخي ال عبطلاب ثيدحلاو «دعاوقلا»لفغأو ايلعلا عقاوملا

 تاسسؤملا تاعارص نم ال ةيولعلا ةطلسلا زيكرت نم ةمجان اهعيمج ماظنلا تالكشم

 - ۲۷۹ تاحفص نم ءاهلقن مل نإ انيف ريخ ال» باتك ىلإ عوجرلا نكمي تايصوتلل لماكلا صنلا ىلع عالطالل («)
. 
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 وه ديحولا هرربم ناك تاحرتقملل ءالؤه ضفر ردصم نأ ىداقتعا ىفو .ةيدعاقلا

 عنص ام ديشرلاو ىبارتلا نيبو ةقيثولا كلت دادعإ ىف ىربكلا ىبارتلا روتكدلا ةمهاسم

 ءاج امدنع ةصاخ ةيلاربيللا وحن احونج تاحرتقملا ىف تيأر ةيناث ةعومجم .دادحلا

 تراتخا دقف ةيبلافلا امأ «ميظنتلا ىف ايلعلا بصانملا ىلع رشابملا عارتقالا نع ثيدحلا

 لجرلا وهو) هتمصب ىسايسلا بتكملا ىريمنلا اجاف .سيئرلا ثدحتي ىتح تمصلا
 ىف لوقيل لب تاحرتقملاو ضراعيل ال ثدحت مث :مهثيدح نم عيمجلا غرفي ىتح (راثكملا
 اهب موقت ةديدج ةساردل ريزقتلا ةداعإب رهاطلا ديشرلا حارتقا ىلع ادر بضاغ توص

 رمألا ىضتقأ نأو ىتح مسحي نأ بجي عوضوملا اذه» :ىرخأ رصانعب اهميعطت دعب ةنجللا
 كلت ةصاخب تاحرتقملا نأ ايلج تابو «مئاد داقعنا» ةلاح ىف ىسايسلا بتكملا لظي نأ
 كلذ نع اًريبعت الإ هتمص ناك امو سيئرلا تيضغتسا دق ةطلسلا ةسسأمب قلعتت ىتلا

 ريرقتلا ىف دادح ةنسلأب نوشهني نويعمعملا أدب مرعلا ليسلا رجفنا انهو ,بضفلا
 .هتاطلس ىف سيئرلا ىسايسلا بتكملا ةكراشم ءهدقن مهنم عقوتي ام رخآ دقنلاب نولوتيو
 كلذ نمث نوعفديس مهنأب موقلا كردي ملو ؛هروص غلبأ ىف لاجرلا ءاصخل لاثم كلذ
 هسم اذإ الإ هبنجت هللا وعديالو ءسانلا ركشي ال هنأل ادبأ هللا ركشيال لجرل ءاذختسالا

 .امئاق وأ ادعاق وأ رضلا

 ةعامج اهيف ىرأ ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه» :لوقلل ىبارتلا روتكدلا فقوملا كلذ لمح
 .ليحرلا ناوأ اذه ىسفنل تلق دقف انأ امأ ««اهضفرتف ةداقنم ةطلسلا اهئيجت ةيسايس

 مهتملا ةحلصمل كشلا انبلغ انأل داسفلاب ةدايقلا مصت تناك ىتلا تاماهتالا عم انشياعت دقف

 ىأرلاب ءراغصلاو رابكلا عم انكراعتو ء.داسفلاب ىحوي ام ىريمنلا ىضام ىف فرعن مل ذإ

 ناك نإو ءهولبق انم ناك نإ حيصنلا ىأرلا الإ نودشني ال سانلا نأ بستحن نحنو ءةملكلاو

 ىلع اقوس ماظنلل نيدقانلا قوسن نأل انيعسو ء«هيف نحن ام نع انسفنأ انددر مهنم

 دب ال ركف اهيدهي ال ىتلا ةسايسلا ناب اننيقيل .هنع نوروزي اولظ ىركف راوحل مهمغارم
 رظننو حرشنو ءاحجار اًركف هارن امب رشبنو أرقن ةءارقلاب اننويع انيدقأو ءلضت نأ نم اهل

 امنإو ؛ماظنلا ىمح ىلإ ءادتبا انب ءاجام عم قفاوتت اهنأل طقف سيل ةيسائرلا تانايبلل
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 ردقأ وهف اذهلو مهتماعب انم اقاصتلا رثكأو ؛سانلاب انم ةيارد رثكأ ىريمنلا نأب انم ائاميإ
 ىف رودي ام ناهكتسا وه ءرملا رود نوكي نأ امأ راكفألا كلت قيبطت ىلع اًعيمج انم

 نبا» الإ هعيطتسي ال رمأ اذهف هنع عفادي اميكل همالحأ ىف لوجی امو ىريمنلا ىرطاخ
 ميظنتلاو ماظنلاف :فارصنالا ىلع انتلمح ىتلا ةياهنلا وه ناك عامتجالا كلذ «نيريس

 ءامهمصاخ مأ فيرشلا امهداوو ءامهحلاصي مل مآ قداصلا امهحلاص ءامهانديش ناذللا

 ىأرلا حيرص وه كلذ ناك ..هرسك بعشي ال جاجزلاو :تمشهت ةيرولب ةعلق الإ ادوعي مل

 .مامت ابأ هللا كمحرو ..ناكملا سفنلا تمخوتسا نأ دعب

 الفقم ىبلقو ًالوقعم ىناسل اهب ادغ دالب نع ىهجو فرصأس

 الوحتي نأ سمشلاهتغلب اذإ ١ نئرم ال ىأرلاو مزحلا حيرص نإو

 وه اهو داع دق قداصلا وه اهف «ققحت دق ةحلاصملا نم هدارأ ىذلا نأب ىريمنلا نظ

 ىنغريملا نباو ىدهملا نبا وهاهو ءةدوعلاب دعوو تاسسؤملا كراب دق ىدنهلا فيرشلا

 ىف نوتسلده ريسلا الإ مكاحل هلبق نم تأتي مل ىذلا رمألا «هراسيو هنيمي ىلع ناسلجي

 اهتاياغ ىلإ ضمت مل ةحلاصملا نأ نم مغرلا ىلعو نادوسلا لامشل ىراشتسالا سلجملا

 ماظنلل اًرارقتسا ققحت نل اهنأب ايلج ناك هنأ نم مغرلا ىلعو .نوحلاصتملا اهل ىعس ىتلا

 ةردقلاب هومهوأ نيذلا هيراشتسم ءابغو «دوهعلاب ىريمنلا ثح ببسب ديعبلا ىدملا ىلع
 تنهوأ ةحلاصملا نأ الإ (تقولا لك سانلا لك عادخ ىأ) تاضقانتملا نيب عيمجلا ىلع

 اوذخأو ةضراعملا تالاجر نم نوريثك ميظنتلا ىف طرخنا دقف .نيح ىلإ ةضراعملا

 نم نورخآ داعو ءاباهتنا مأ ناك ءاطعو «ةباينلا امك ةرازولا ىف «هضيف نم نوفرتغي

 نيكرات مهلايع ةيبرتو مهشيع لكأ ىلإ فارصنالا نورثؤيو طابحألا نوبقحتسي مهافتم

 ضعب اهعايض ىلع رسحتو :ىريمنلا اهددب ىرخأ ةصرف تناك كلت .هلاحل ويام ماظن

 دقن ول» هنأب ىدهملا قداصلا ديسلا ركذ ىريمنلا طوقس بقع هل ثيدح ىفغ ؛هيضراعم

 ىكارتشالا داحتالا حالصإو نيناوقلاو روتسدلا ليدعتل تاحرتقم نم هلبق ام ماظنلا

 نيذلا لعلو (*!تاينيعبسلا اينابسإ ىف ثدح ام سفن اذهو .اًيطارقميد هريوطت نكمأل

 .940١ر/7/7؟ ةفاحصلا (»)
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 ءاينابسأ ةيرجن هنع بغت مل .قيرطلا كلذ كلس اذامل نوكردي «نأدوسلا وكتارف» نوفرعي

 اًميرلف نادوسلا وكنارف امأ ءهتوم دعب الإ سولراك ناوخل مكحلا لخي مل اينابسأ وكنارفف
 .ىح وهو هتثارو ديري ناك قداصلا نأ هقلقأ

 اهرسك لهسي مل ةقدنب ...بونجلا

 ضقنيل ناح دق تقولا نأب  هنظ هل ىحؤأ امك  لامشلا داس نأ دعب ىريمنلا نظ

 روتسدلاب مازتلالا ىلإ هتوعدب هتايح هيلع نوصفني اوذخأ نيذلا بونجلا ةساس ىلع

 بونجلا دض ىريمنلا فقوم مهفلا ىلع ىصعتسيو .هعقو ىذلا قافتالا صوصن مارتحاو

 امف .رخآ راظنمب ءايشألا ىلإ اًمود رظني ىريمنلا نأ الإ ءءالقعلا راظنمب هيلإ انرظن نأ

 للحتلا ىريمنلا ررق :لجرلا اذه لثم هلاعفأ ىلع ةبترتملا جئاتنلا كردي ال الجر تفرع

 ىفف .كلذب حيرصتلا ىف جرحتي ملو ابابأ سيدأ ةيقافتا هيلع اهتضرف ىتلا دويقلا نم

 ءاقبإ ةيقافتالا كلتب تدرأ ىننأب معز ىذلا نم» :لاق قنيد سيسنارف روتكدلل ثيدح

 نيح ىلإ نييبونجلا ةلامتساو برحلا ءاهنإ الإ قافتالاب تدرأ امو ؛هيلإ لآ ام ىلع عضولا
 نم وهف ءودبي ام عورأك هتقيقح ىلع ىريمنلا ادب حيرصتلا اذه ىف «هديرأ ام ضرفا ىتح
 اًمود ةروصلا كلت ىري هنأ الإ هتروص ىلع اًديدج انادوس ىنبي نأ ديزي حماط مكاح ةيحان

 ىلعف ىرخأ ةيحان نمو .هسفن ردق كردأل ةيداع ةآرم ىف اهأر ولو :ةعداخ ةآرم ىف

 ,ةريطخ تاياهن ىلإ دوقت ىربك تافزاجم ىلع مدقي هلعجت ىتلا لجرلا ةراسج نم مغرلا
 ىلع نعي ملف .تاياهنلا كلتل ةيقطنملا تايعادتلا باعيتسا:نع الماك اًرجع تبثأ هنأ الإ

 نأ نكمي ال نييبونجلا عم ابابأ سيدأ ىف هيلإ لصوت ىذلا قافولا نأ الثم ىريمنلا نهذ

 .اًثيش هنم اولاط امو مهفونأ ىمدأ ىتح هريغ هكلس قيرط اذهف دست قرف ةبعل ربع ىغلي

 مكاحلا نأب كردي نأ نود ةيروهمجلا رماوألاب لدبي نأ نكمي خيراتلا نأب ىريمنلا بسح

 عيطتسيال هنأ الإ نيطوتلاو لالتحالاو رهقلاب ايفارغجلا قئاقح ليدبت عاطتسا نأو رمآلا
 بونجلا قافتا وممصمف .خيرأتلا قطنم اهمكحي ىتلا ثادحألا وأ خيرأتلا قئاقح ليدبت

 ةفص عونتلا نأل ةمئاد تالولدم «عونتلا عم ةدحولا» ريبعتل نأ نوفرعي مهو هتاذل هدارأ
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 ءلبق نم هاندروأ امك ءرظنلا اندعأ كلذ نم ببسبو ءروظنملا لبقتسملا ىف عمتجملل ةمزالم

 ام اذهل .ةيجراخلا ةيسايسلاو ءميلعتلاو .ىفاقثلا ريبعتلاو ءةسايسلاو نيدلا ميهافم ىف

 كتهتي بوثلا ذخأ ىتح اًريرطت زرط ىذلا قافتالا كلذب ثبعلا ىف ىريمنلا نخأ نأ

 سيئرلا) وقال فيزوج نيب عارصلا لالغتساب نييبونجلا نيب ةقرفتلا ةبعل ىريمنلا أدب
 بونجلا ميسقت لوح (ىميلقإلا بعشلا سلجم سيئر) وروبمأ تنملكو (ميلقإلل ىذيفنتلا

 ءاج مهنمو) ةيئاوتسألا لهأ ضعب ساسحإ وه ناك عارصلا ثعبم ءةلقتسم تاظفاحم ىلإ
 مل ةنميهلا كلت نأل ساسحإ لوقن .بونجلا ةسايس ىلع اكنيدلل ةنميه كانه نأب (وقال
 ىذيفنتلا سلجملاو ىميلقإلا بعشلا سلجم ىف اكنيدلل ةيددعلا ةيبلغألا ىف الإ سكعنت
 الأ بجي ةقيقحلا هذه نأ ديب .ميلقإلا ىف ىناكسلا مهمجح هضرف رمأ وهو ىميلقإلا

 «ةنميه» ىف نأ تأر نأ اهنايك ةيامحل ىعست نأ ىف ةيبونج ةعومجم ةيأ قح طقست

 ىلإ مضنتل ميلقإلا نم اهخالسنا ىلإ كلذ ىدأ نأو ىتح نايكلا كلذ ىلع اًرطخ اكنيدلا
 ؟اذإ ةلكشملا ام ؛نادوسلا ىف رخآ ميلقإ

 هجهنتسا ىذلا بولسألا الول ةيقافتالا لوح ةلكشم موقتل تناك ام هنأ انداقتعا ىف

 :فالخلاف .هتلمأ ىتلا حورلاو كلذب تطاحأ ىتلا ةفهللا الولو ءرارقلا ذاختا ىف ىريمنلا

 (ًدوق كلذ هرارق ىلإ ديتقا دق ىريمنلا نأب نوقفلملا انلتاخي ىتح ميسقتلا وه سيل «نذإ

 ىتلا ابابأ سيدأ ةيقافتا ىلإ دوعن نأشلا اذه ىف .نييئاوتسالا نم هبحصو وقال بناج نم

 ةعبارلا ةداملا ىف صنت ىتلاو نادوسلا بونجل ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا نوناق اهبعوتسا

 امك لينلا ىلاعأو ةيئاوتسالاو لازفلا رحب تايريدم لكشت ىلي ام ىلع(نوناقلا نم)
 ىلع قلطيو ةيطارقميدلا نادوسلا ةيروهمج نمض ىتاذ مكح ميلقإ ةثلاثلا ةداملا اهددحت

 .«ىبونجلا ميلقإلا مسا ميلقإلا اذه

 حبصيلا روتسدلا ىف هيلإ ةراشإلا تدرو ىداع نوناقب سيل نونإقلا اذه .نأل اديكأتو.

 هتددج يأ نوناقلا هددح يذلا بولبمألا قفو الإ لدعي ال (9:عدهنو). ايساببأ انونإِق

 مكحلا نوناق ليدعت زوجيال» هنأ ىلع روتسدلا نم ةنماثلا ةداملا تصن اذهلو ؛ةيقافتالا
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 متي ال نوناقلل ليدعت ىأ نأ ىلإ ريشت صوصنلا كلت .«هصوصنل اقبط الإ ىميلقإلا ىتاذلا
 لهأل ىبعش ءاتفتسا ىف نيعرتقملا ىثلث رارقإو بعشلا سلجم عابرأ ةثالث ةقفاومب الإ

 .بونجلا

 عوضوم وه ناك ابابأ سيدأ تاضوافم لالخ ةدناعم تاعوضوملا رثكأ نإف ركذن اميفو

 كاذموي انتهبج .ميلقإلا دودح عوضوم ةدناعملا ىف هيلي شيجلا ىف اينانألا باعيتسا

 ةرفحب عنصن ىذلا ام ..لاوط تاسلج ىف اهمسح نم انل دب ال ناك ةديدع ةلئسأ

 تناك اياضقلا كلت نم ةدحاو لك ىفو ءهلإ ؟ىيبا عضو ام ؟كنزلاب عنصن اذام ؟ساحنلا

 ا هعم رسعتي امم كاذ وأ فرطلا اذهل مكحلا حجرت ةيعوضوم تارابتعا كانه

 انيأر رقتسا ةياهنلا ىفو .رظنلا ىتهجو ةنابتسا ىلع ءرملا صرح نأ اياضقلا ىلع زجانلا

 ١101/1/١ موي ىف اهيلع تناك ىتلا ةروصلاب ةيبنجلا تايريدملا دودح ىلع ءاقبإلا ىلع

 اهيلع قفتي ىرادإ عباط تاذ تاءارجإ ةيأل ةعصرخلا ةحاتإ عم :لالقتسالا نالعإ موي وهو

 .ةنسحلا ةرادإلا قيقحت لجأ نم ضعبلا اهضعبل ةمخاتملا تاظفاحملا ىف نوظفاحملا

 لب ميلقإلا ليكشت هيف ديعي د اًرارق ردصي نأل ىريمنلا أرجت تانامضلا هذه لك عم

 لكلو .ىذيفنتلا هسلجم ا. دحاو لكل ,ةثالث  ميلاقأ ء اشنإ لعفلاب ررق هنأل اًوغل هيغلي

 سلجم هومسأ اًمسلجم نويبونجلا ًاشنأ رارقلا اذه ىلع لعف دركو .ىناملربلا هسلجم دحاو

 سلجملا كلذ ةسائرل ريتخا .رارقلل مهضفر مسالا اذهب نيدكؤم «بونجلا بونج ةدحو»

 دارملا نأكو (ىرغصلا لئابقلا ءانبأ نم وهو) ىميلقإلا بعشلا سلجم سيئر وروبما تنملك

 لئابقلا ضفر لوح وقالو ىريمنلا ىواعد حضفو ةيعرشلا دادتما ديكأت هرايتخا نم
 ةدحؤ سلجم ىلإ تمض ديكأتلا اذه ىف اًناعمإو .اكنيدلا «ةنميه» ل بونجلا ىف ىرغصلا
 وقال اهنم ءاج ىتلا ةظفاحملا ,(*!ةيئاوتسألا لهأل ةيسايسلا زومرلا ةيبلغأ نادوسلا

 لوأ ناكو .نيبرقألا لهأ نيب ةلماك ةلزع ىف وقال لعج امم .ميسقتلا نع ثدحت اهمسابو

 ءداج ىسايس اهركانتي ال ةدوهشم ةقيقح ىريمنلا ةركاذ ىلإ ديعي نأ وه تنملك هلعف ام

 .ىنويسب ديفيد اديب ولجنأ ءابمار ىرابول هتيوضع ىف مظتنا امك داحتالل اًماع اًتیمآ وهودوأ فيزوج حبصأ («)
 نوج وبأ ليثومصو نسح اماق «یریدنوم ىنويزأ
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 ةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم قافتا ىف نويبونجلا هضفر ام نإ» :لوقي ىريمنلا ىلإ تنملك بتك

 دتشا فالخلا نأ امك «بونجلا ميسقتل ةيلامشلا بازحألا ضعب تعد امدنع ميسقتلا وه

 ةجيتن .ىبونجلا ميلقإلا مكاحل نييلامشلا رايتخاب لئاقلا ىأرلا نويبونجلا ضفر امدنع

 تعس دقف ةقيقحلا نيع وه باطخلا هاور ىذلاو .قافتا ىلإ عامتجالا كلذ ضفي مل اذهل

 ءاشنإ ىلإ ةوعدلل ءىعسلا اهعسو ام ءةريدتسملا ةدئاملا رمتؤم ىف ىربكلا لامشلا بازحأ

 اوأر بونجلا ىلثمم نأ الإ تاظفاحملل مئاقلا نيوكتلا ىلع ىنبت بونجلا ىف ميلاقأ ةثالث

 رايخلا ناك دقف ميلقإلا ةسائر لوح امأ ءرخآ بناج نم «مهتدحو تيتفتل ةلواحم كلذ ىف

 هضفر ام اذهو ءةيزكرملا ةموكحلا بناج نم هنييعت وه لامشلا بازحأل لضفألا

 .مهسفنأب مهسيئر رايتخا نولضفي اوناك ذإ نويبونجلا

 هيضر ىذلا هجولا ىلع ابابأ سيدأ قافتا راطا ىف الإ امسحت مل ناتيضقلا ناتاه

 ىرحلاب وأ قافتالا عناص ىريمنلا وه رمألا اذهب ركذُي نم رخأ نإف اذهلو .نوييونجلا
 ىري الأ ىعبطلا نم ناك دقف .ةمزألا ردصم وه كلذ لعلو .قافتالا هدهع ىف عنص ىذلا

 ىتح هاطخ ةعجارم ىلع هنيعي ىذلا صلاخلا حصنلا ريغ اًئيش وروبمأ ةلاسر ىف ىريمنلا
 وروبمأ تنملك لاقتعاب رمأو ىريمنلا ربكتسا اذه نم الدب نكلو .ميلسلا فقوملا ىلإ دوعي

 ءالؤه هنأ هنم انظ عراشلا ىلإ نييبونجلا دض ةكرعملا لقني نأ ررق مث هسلجم ءاضعأ لكو

 لهأ نأب نظلا ىلإ ىريمنلا دوقي ام كانه ناك اميرلو مهسفنأ الإ نوثثمي ال ةساسلا

 نم فالآلا تارشع هشارحأو بونجلا ندم تدهش دقف اليدب هنع نوضري ال بونجلا

 نويحي ..مالسلا عناص هيف نويحي مهاصق بهذ املك ىريمنلا وحن نوعفادتي نييبونجلا

 هل نوكي نأ ىف بونجلا قحبو ةلقتسملا بونجلا ةنوئيكب فرتعا ىذلا ىلامشلا ميعزلا هيف

 نويبونجلا ناكو ؛هلهأ ىضرب هنوئش ريدي ىذلا ىذيفتتلا هسلجمو ىميلقإلا هنالرب

 ريبعت غلبأ لعلو .لامشلا ماكح نم هريغ ىلع لبق نم تصعتسا رومأ هذه لك نأب نوركذي
 فقو (وكيفساب روتكدلا دلاو) تييلول ودال ناطلسلا تاملك وه ساسحألا اذه نع

 :خرصيو «ةيناطلسلا» اصع زهي وهو بونجلا ىف ىريمنلا تاءاقل نم ةدحاو ىف ناطلسلا

 لك ىغليل دعب نم هسفن ىريمنلا ءاج مث .هل ليدب ال ىأ «ريبسأ هدنع ام سيئر ىريمن»
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 عقوت اذه عمو «بونجلا رظن ىف هل ليدبال اًسيثر هنم تلعج ىتلا تارارقلا كلت نم دحاو

 لجرلا نإ لقن ملأ ءاهسفن ةعاطلا ىه هل ةعاطلاو .هسفن ءالولا وه هل ءالولا لظي نأ

 .تامدقملاو جئاتنلا نيب ةقالعلا كاردإ نع زجاع

 دازف بونجلا تاماعز دض هتوف نحتميل بونجلا ىلإ هسفنب بهذي نأ ىريمنلا ررق

 بالطلاو .هدلخب ردي مل الابقتسا ةيوناثلا كيبمر ةسردم بالط هلبقتسا ذإ اديقعت فقوملا

 تارهاظم تسيلو .ريهامجلا ىدل نماكلا روعشلا نعريبعتلل رتمومرت قدصأ مه اًمود

 ندم نم اهنع ريراقتلا ىقلتي لظ دقق «دئاقلا سيئرلا» ىلع بيرغلا رمألاب بالطلا
 ةرم لوألف .ةصاخ «ةهكن» اهل تناك كيبمر ةرهاظم نأ الإ ةفلتخملا ىلامشلا نادوسلا

 هفصيلت «ىوخأ جاع با» مامأ ىنادوس فقي ةرم لوألو ؛هجول اهجو همامأ دحأ رهاظتي

 ىريمنلا ىذؤيام رثكأ ناكو «لجزتت نأ كل نآ امأ» :سرافلل لوقيو ةيروتاتكدلابو نايغطلاب
 قالغإ ررقيل موطرخلا ىلإ ادئاع ىريمنلا لفق :نييبونج اذه عم مهنإ مث بالط ءالؤه نأ
 صاصتخا ميمص نم رمأ ةيوناثلا سرادملا قالغإو حتف نأ هانع امو «كيبمر ةسردم

 . أدب مث .(*ابونجلل ىميلقإلا سلجملا سيئر صاصتخا نم ىتح سيلو ةيريدملا ظفاحم

 ميلاقأ ةثالث ءاشنإب بونجلا وحن ةديدجلا هتاسايسل ىلعفلا ذيفنتلا ىف «دعب نم

 ةبخن نم ددعربكأ تاسسؤملا هذه ىف بعوتسي ىتح ةثالثلا اهتاناملربو ثالثلا اهتاموكحب

 ىذلا رثألا ىدمو لاملاب هنم ءىجيس ىذلا ردصملا ىف ىلمتيل ةظحل فقي نأ نود بونجلا
 كاردإ مدعب هباجت ىرخأ ةرمو ءماعلا ىداصتقالا عضولا ىلع ريبكلا قافتالا اذه هفلخيس

 .تارارقلا عبتت ىتلا جئاتنلا

 .سيئرلل لوألا بئانلا ليلخ دماح دجاملا دبع قيرفلا وه هلطب ناك رخآ ثداح عقو ثداحلا كلذ ليبق (*)

 جيرخت لفح روضحل «سيئرلا نع اًيئان ,دجاملا دبع بهذ .نيلجرلا ةعيبط نع فشكي هنأل ثداحلا ركذتسنو
 ىف ىضم لب لوألا بئاتلا e ةفولأم ريغ 8 ةروصب مانا ا فاتهب لياقيل و چا ةعماج بالط

 فقوم ىنركذ «ايهتنم ,رمألا اوربتعا» لغ هدر ر ناك . ماظنلا دضو هدض فاتهلا تداق ىتلا رصانعلا لاقتعا

 ةيمسي اموأ طباضلا تافص لوح ىرمجتنوم دروللا ميظعلا ىئاطيريلا طباضلل ةلاقمب دجاملا ديع

 طبض تافصلا هذه سأر ىلع نإ ىرمجتنوم لوقي (0.0) اهنورصتخيو (5'06626 0103110165) نويركسعلا

 .اهيلع رطيسيو هسفن طبضي فيك ملعتي نأ هيلع مهيلع رطيسيو هدنج دوقي نأ ديري ىذلاف .سفنلا
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 ةنزالم ةمس تحرسصا نق هذه ءاشرلا وأ ةلامكسألا وأ تايبكرتلا ةسايس نأ كيب

 ىف تارهاظمو تابارطضا ىف عراشلا هعم رجفت لماك رايهنا ىلإ تدأ ىتح ماظنلل

 ىتلا ةيديدحلا ككسلا لامع بارضإ كلذ لاثم .لبق نم ماظنلا اهفرعي مل لامشلا

 افلأ نيعيرأو ةسمخ مهددع غلابلا ةباقنلا ءاضعأ عيمج لصفب رمأف ىريمنلا بضغتسا

 ماق ةيعرش اللا ىف قارغإلل اديكأتو ةيمسرلا مهلزانمل ىروفلا ءالخإلاب مهايإ اًرمآ

 ىلع عضو ليدعت وهو بارضإلل ةبوقع مادعإلا لعجيل ةلودلا نمأ نوناق ليدعتب ىرمينلا

 ىف ناك نوناقلا كلذ بجومب هعضو ىف ريشتسا دق اديشر اًينوناق نأ بسحأ الو بجع

 ىلإ لماعلا كلذ لمحي نأ ؛بارضإلا ىلع هلماع أرجت نأ «ةشرو» ىأ بحاص رودقم
 تقولا ىفو .مهتملا مادعاب مكحلا الإ ىضاقلل صانم الف هدض ةمهتلا تتبث نإف ءءاضقلا

 وأ نجسلا ىه ةيراسلا لمعلا نيناوق ىف عورشملا ريغ بارضإلا ىلع ةبوقعلا تلظ هتاذ

 هذه ةيعرش اللا ىف قرفتسي ىذلا سيئرلاو .بيرغ كابترا ىف ةاضقلا عقوأ امم ةمارغلا
 نيناوقلا لك ىف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةحلاصملا دعب هسفن ىلع لبق ىذلا سيئرلا سفن وه

 كلتب دارأ ام ىذلا سيئرلا سفن وهو ءةيطارقميدو اًونح رثكأ حبصت ىتح ةيراسلا
 .مكحلا ليذخت هعم ىهتنيو ءققشتلا هعم ىهتني قافولا نم وج قلخ الإ ةحلاصملا

 مكحلا ةركسع

 ىف هيضراعم عم حلصلا ىف لمأ لك ىلع ىضق نأ دعب ؛نذإ ؛ىريمنلا عنصيس ىذلا ام

 هل بونجلا دييأت ىلع ىضقو «ماظنلا ىف حالصإ نم هب مهدعو امل هركنت دعب لامشلا

 ءلامشلا ىف ىهو» ديدج ديبأت ىلع ادمتعم ةيلوئسملا تاجرد ىندأ تدقتفا تارارقب

 ثحب ؟نجملا رهظ مهل بلق نأو ىتح هعم فقتس بونجلا ريهامج نأب لطاب نظ ىلعو

 ذخأ مايألا كلت ىفف .شيجلا اهمسا ديدج ةبنرأب سانلا ىلع جرخف هبارج ىف ىواحلا

 اهركسعا اولدعتت امول ميظعلا هللاو» :مهضعب همهفي مل ثيدحب هءارزو ددهتي ىريمنلا
 ىأر .كش كلذ ىف ام ارش مهدعب مهو مهسلجم ىف ءارزولل اذه هثيدح ناك .«مكيل

 لك برج نأ دعب مكحلا ىف هبرجيل شيجلا الإ هل قبي مل هنإ ءةغلابلا هتمكح ىف :ىريمنلا
 اًمالحأ لجرلل نأ ىف كشن الو ءىودجلل وه هرظن ةهجو نم ءدجت ملف ىندملا مكحلا هوجو

504 



 ةدنجأ لجرلل سيل نأب عطقن انآ الإ ءهتاسسؤم ضعب ءانب ةداعإو نادوسلا ءانب ىف ةضيرع
 جابصلا ىف اهيلع قيفيو ءاسملا ىف اهب وففي ءانبلا ةداعإو ءانبلا اذهل ملاعملا ةحضاو

 جهنملا ىلع هاؤر ريسفت وأ .عقاو ىلإ مالحألا ةمجرتل هراتخي نم ةدنجأ ىه اًمود هتدنجأ

 ىمجرتم ىلع ىريمنلا ىنمتي امدنع أدبت ةمزألا ءاذه ىف هيلع بيرثت الو «ىنيريسلا»
 ءادألل اًبولسأ اومسري نأ ءهتاذ تقولا ىف ءىشلا دضو ءىشلا اولوقي نأ ءالؤه همالحأ

 مث اف اًيكولس اجهنم اوجهني نأ «هنع جورخلا مهنم ديري ىتلا ةظحللا ىف هنع اددحم

 ىريمنلا فتكي مل .اذهب سيئرلا ةدارإ تضق نأ ضقانم ىكولس جهنمل فاتهلل اوعفدني
 اذه ىف هترياسم ىلع هلضف ىفراعو هئالمزو هتارزو نالمح ىلع رداق هنأب هسفن عانقإب

 نيه انضثلاو ةعم نيفلاحكلا ةرنانملا فلق ىلع لمحت نأ ىلع ةتردقي ءانطيأ اهعشأ امنو
 دج ت مل ىلا دنا لا وه اذه ةنضرافلا:باروحلا'كادايقو ترجل ةا لكم
 .هتركسع دارأو

 نم ديدجلا ويرانيسلا اذه جارخإل هل دب ال ناكو شيجلا وحن ءنذإ ءىريمنلا هجوت

 قيرط ىف ةبقع لكشي مساقلا ابأ نآب اًيحوم ميهاربإ دمحم مساقلا وبأ لوألا هبئان ءافعإ
 ةحلاصملا ىلع ةريغ رشكأ مهتملا نأكو :نيحلاصتملا دض ةداحلا هفقاومل ةينطولا ةحلاصملا

 لاجر بلغأ نيب مارتحالاب ىظحي لجر ىلإ هجتا ام لوأ ىريمنلا رظن هجتا ءمهتملا نم

 دماح دجاملادبع وه لجرلا كلذ .ةسايسلا رواحم نع دعبلا لك اديعب ناك نإو شيجلا
 ىف لتحي نأ ىه تناك ىمظعلا هتياغ «دجاملا دبع فادهأ نم !دحاو مكحلا نكي مل .ليلخ

 اًريبك اتنع دجاملا دبع ىقل دقو .ةنهملا كلت اهيلإ هدوقت ىتلا عقاوملا ىلعأ هتنهم بايث
 بناج نم اًمهتمو «ةينيميلا» ب نييسايسلا نييركسعلا نم اًمهتم تاينيتسلا ةرتف لاوط
 مه زيحتلاب هنومهتي ىذلا ناك ام اًريثكو ؛ىرخأ ةئف ىلإ زيحتلاب شيجلا ىف ةئف
 ناك ام رثكأ امو ظالغألاو ةدشلاب اضيأ اًمهتمو ءةردقملا وأ لقعلا ىف امأ اظح نيسوخبملا
 ىلع قبت مل تاماهتالا كلت لك عم طابضلا نيب ءاخترالا نورثؤي نمم ماهتالا اذه ءىجي

 .نيريثك نع هتزيم ىتلا هتاردف الإ شيجلا ىف دجاملا دبع

 نادوسلا ليثمت وه اهلوأ ءىسايس عباط تاذ ةيجراخ ماهمل لجرلا ثاعتبا ىريمنلا رق
 كلت تناكو ؛نانبل ىف ةيبرعلا عدرلا تاوقل بئانك دعب نم مث ةيبرعلا ةيركسعلا ةئيهلا ىف
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 نادوسلا ىلإ دجاملا دبع داع نأ امو .هئادأ هوجو نم رخآ هجول ىريمنلا ناحتمال ةصرف

 كلذب لجرلا حبصأف شيجلل ناكرألا ةئيه سيئرل اًبثان حبصيل ىريمنلا هب ىقترا ىتح
 نكي ملو هل هسفن دعأ ىذلا رودلل اهنم زفقي ىتلا ةريخألا ةطقنلا ىه كلتف اًئناه اًطباغ

 هتبضغ ىفف «عطقنت ال ىريمنلا تآجافم نكلو ءةحلسملا تاوقلا ةدايق ءهريغ حمطم نم هل

 حالا دبع نفت ووق.:ةأكتو اع انطسضا الإ بضعلا انفوونيينزلاو ك كلف ةحربضلا

 داحتالل اًماع انيمأ مث ةيروهمجلا سيئرل لوأ اًبتانف عافدلل اًريزوو شيجلل اًماع اًدئاق

 دوقي امم ريثكب ربكأ ديعصتلا كلذ كلذك .ميهاربإ دمحم مساقلا ابأ فلخيل ىكارتشالا

 .لجر ىأ هيف حمطي اممو لب ءريياعملا ىأب ىعبطلا جردتلا هيلإ

 تاسسؤملا ىلع برحلا نالعإ ىريمنلا ررق ةديدجلا ةيحرسملا تاقلح لمتكت اميكلو

 نود تاونس عبس لالخ اهسأر ىلع عيرتي لظ ىتلا وه هتاسسؤم ,ةيذيفنتلاو ةيسايسلا
 اهزوعت وأ ةبساحملا ةزهجأ دقتفت تناك تاسسؤملا كلت نأل كلذ نكي ملو .بيسح

 ةدحاولا جهانملاو ةزهجألا لطعي نأ الأ ىبأ «تاسسؤملا ىماح» نأل تناك امنإو اهجهانم

 ايجولونوم اًباطخ برحلا كلت ىف ىلوألا ةقلطلا نوكت نأ بيرغلا نمف اذهلو ىرخألا ولت

 الإ صخش لك ىلع ةمئاللاب ىريمنلا هيف ىحني ۱۹۷۹ سطسغأ فصتنم ىف اليوط
 راتخاو ماظنلا ءاطخال ءادف شبك نع هنع ثحبي ماظنلا سيئر نأ اًحضاو ناك .هسفن

 ىذيفنتلاو ىسايسلا لمعلا تادايق :ليوطلا هجولونوم ىف سيئرلا لَمَح .اًميظع اشبك

 مث ميظنتلا ىف ةيللشلا ,ةينطولا ةحلاصملا لشف .تابارضإلا :ءىش لك نع ةيلوئسملا
 مل .«ىتيركتلا ثعبلا بزح» هامسأ ام ةلمحل ىدصتلا نع ىكارتشالا داحتالا زجع اًريخأ

 ةيداصتقالا تاءارجإلا نيبو تابارضإلا نيب ةلص ةمث كانه نأ دقانلا سيئرلا دلخب ردي

 ىف هنع تمصي ناك ىذلا داسفلا نيبو اهنيب وأ «هداصتقا ءارزو ىتحاهب كيري ناك ىتلا

 نيبو ةينطولا ةدحولا لشف نيب ةلص كانه نأ هدلخب ردي ملو ءهاعري نكي مل نإ رصقلا

 مهضعب ميظنتلا راصنأل هعفد نيبو ةيللشلا ءارشتسا نيب وأ ءاهنأشب هررق امب همازتلا مدع

 ميظنتلا ىف ةيساسأ تاعجارم ىرجيس هنأ هيف ءاج نالعإب جولونوملا دئاقلا متخو .ضعبب
 .«ءادأ بولسأو جماربو ًالكيهو اًمسا»
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 سلجمو ىسايسلا بتكملل كرتشملا عامتجالا مامأ كلت ءاقبلا هتبطخ ىريمنلا لهتسا

 لعافلا سيئرلا هسفن وه «عباتيو دصري» ىذلاو ««عباتأو دصرأ تنك دقل» :هلوقب ءارزولا

 ىسايسلا ميظنتلا حئاول نمو روتسدلا نم لدع ىذلا هسفن سيئرلا وه لب «نيسلجملل

 كلت هتارارقل حبصي نأ ىلع ميظنتلاو ماظنلا ةيامحل تارارق ىأ ذاختا ةطلس هسفن حنميل

 دقف «دصري»و «بقاري» ال ديري امل «لاعفلا» وأ لعافلا سيئرلا اذه لثمو نوناقلا مكح

 1 رارقلاو ةدارإلا بحاص هنأل

 اندصر ؛:ةيضقلا نوطنشاو نم نادوسلا ىف رودي امو «عباتنو دصرن» انرودب انك

 ةبتكم نيثحابلل هللا مادأو .ىرخألا دعب ةدحاولا اهتاليضفت انعباتو ىريمنلا تاءاقل

 :ةظيلغلا تاماهتالا كلت ىلع لعفلا دودر عباتن ءدعب نم انذخأ مث «ىكيرمألا سرجنوكلا

 انلاقتنا نم مغرلا ىلع هنإ تالاقملا هذه ةمدقم ىف انلق امكو .ءىش اهنم ليلغلا ىفش امف

 ىسايسلا نادوسلا خيرأت نع ةباتكلا مث داجلا ثحبلا ىلع رفوتلل ناك ضرألا ىصاقأ ىلإ

 كلذ ناك ثادحألا كلت نيب نم .انتايح محتقتو انقحالت نأ الأ تبأ رضاحلا ثادحأ نأ الإ

 نأ ضرتفتو ةيعامجلا ةركاذلا رقتحت ةروصب خيراتلا ثيولت ىريمنلا هب دارأ ىذلا باطخلا

 .لقعلا هئادب نوكردي ال نادوسلا لهأ

 خيرأتلل سيلوبلا دا عقاولا

 عفد ىه اهداجأ ةبعل ةسرامم الإ ةموهوملا ةهباجملا كلت نم ىريمن ةياغ تناك ام

 دض ماظنلا لهأ نم ىمادقلا ءىسايسلا ميظنتلا دض شيجلا :ضعبب اهضعب سانلا

 نيذلا ئدابملا لهأ دض ماظنلا ةندس نم نويقبئزلا ءةينطولا ةحلاصملا لاجر نم نيمداقلا

 نأو :دئاقلل ءالو الف دهعلا ضقن نإف 59 دهع ميظنتلا كلذل مهب ءاج ام نأ اوبسح

 ىف رش وأ ريخب ىنسسمي مل ىريمنلا نأ نم مغرلا ىلعو .ماظنلاب مازتلا الف قاثيملا قرخ

 لا نأ الإ ءرخأ مومه نم جراخلا ىف ىنلغشي ناك امم مغرلا ىلعو «كلت هتهباجم

 ةرصن ىف ةبغرلا بيذاكألا ةهباجمل اًضيأ ىنتعفد اميرو ؛ةقيقحلل فاصتنالل ىنتعفد

 نع دلولاو لهألا ةمالسو دسجلا ةحص ىلع صرحلا مهرقع وأ ءءايحلا مهمجلا باحص
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 هراكتإو هتقدنز نم مغرلا ىلع ءسودقلا دبع نب حلاص نأ ىوريو .ةبذاكلا مهتلا ىلع درلا

 اي ةالصلاو كل ام» لئاس هلأسف ءةالص سانلا نيبو هنيب تعمج ام لك ىلصي ناك .ةالصلل

 ,دسجلا ةبحصو ءدلبلا ةداع» :سودقلا دبع نبا لاق «؟ةفورعم اهيف كتلاقمو حلاص

 .«ةنبجمو ةلخبم دالوألا» :ثيدحلا ىفو ؛«دلولاو لهألا ةمالسو

 ام ىلع درلل غرفتا ىتح هيف اكمهنم تنك ىذلا ثحبلا نع فقوتلا كاذموي تررق

 نإ انيف ريخ ال» ناونع تحت تلاوت تالاقم ىف سانلا ىلع درلا رشن دقو ىريمنلا هحرط

 لالخ انتمص ريربتل انمدق ؛هسفن ناونعلا لمحي باتك ىف دعب اميف «تنمض مث «اهلقن مل
 بذكي نأ ىف ءاجرلا فانكأب ذولن «ةرتفلا كلت لالخ انللظ» انأب لوقلاب ماعلا فصنو ماع
 برد ىف ضرألا فستعن نأب لوقي انثدح ناكو ....نيرخآلا ىواعد قدصتو انسدح

 قيرط ىف دالبلاب ريسن انمايأ تايرخأ ىف انذخأ اناب لوقي اننظ ناكو ء«هکلاسم ترعوت
 هيناعي ام نأب لوقت نيرخآلا ىواعد تناكو .رافقلا بارسألا هقفأ ىف حوليال بعاشملا مج

 نم انئج مث .«اهيعناصب اوسيل فورظ مهيلع هتضرف رباع ٌئراط وه امنإ نادوسلا لهآ

 وأ» :سرخلا نيطايشلاب مهانيمسأ نم لأسنل ةهجاوملا ءاقل ىلإ :تالاقملا كلت ىف ءدعب

 ريثيو ءراوحلاو ةيطارقميدلا ةسرامملا ىف ديدج جهنمب رشبي اذهك اًثيدح نأ اًييرغ سيل
 ...هيف ةيساسأ تاعجارم لامتحا ىلإ ريشيو لب ميظنتلا ةريسم لوح ةمهم تالؤاست

 لهأ ىأر ام مث ...هلوانت امم دحاو فزحل ىدص مالعإلا لئاسو سكعت الأ اًبيرغ سيلأ

 روصقلا تارربم اونابأ له ؟ميظنتلل تهجو ىتلا تاماهتالا ىف دقعلاو لحلا

 دعب نم هتلت ١198١: رياربف نم نيرشعلاو عباسلا ىف ثيدحلا كلذ ناك ....؟ريصقتلاو

 .تالاقم

 نأب نظ ىذلا لثم تءاج نيأ نم ةقيقحلا نع مهنم ثحابلا ءأرق نم تالاقملا كلت أرق
 نم ىفخ ام نايبت ىلع مهريغ نم ردقأ مه انظم رارقلا عنص نم ىبرق ىوذ اوناك نم
 تاءاقللا ىف ةهافش تالاقملا كلت نأشب انلداج نم نيئراقلا كئلوأ نيب نم ناكو .قئاقحلا

 انعم قفتأ نم مهنيب نم ناك امك .فحصلا ىف ةباتكو ءلئاسرلا ربع ةبطاخمو ءةصاخلا

 هذه بناجب ناك مث .ةيضق دولل انييب فالخلا دسفي نأ نود فلتخأ نمو .ىأرلا ىف
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 «ناويدلا باتك» هدعأ حافس لاقم وه :لوألا ءضيفن ىفرط ىلع افقو نالاقم كانه دودرلا

 سيئر نم ىمسرلا درلا وه هانبسح اذهلو هعيقوتب هرهمي نأ نود ناميلس بوجحم دمحم

 هب انربخ امل هيلإ ريشن ىلع ميهاربإ رديح روتكدلا لاقم :ىناثلاو ءانتالاقم ىلع ماظنلا
 دحاو لك هذختا ىذلا عقاوملا ناك ايأف لك ىلعو .بتكي اميف ةيملع ةيعوضوم نم لجرلا
 ىذلا جاتنتسالا ىفو انبأ ىتلا قئاقحلا ىف هتلآض مهنم دجو نم . نيدقانلا كئلوأ نم

 لوبق نود قئاقحلا كلتل انضارعتسا مهنم لبق نم وأ ؛قئاقحلا كلت ربع هيلإ انلصوت
 انناقيتسا وه الوأ ةطبغلا ردصم ءةميظع انتطبغ تناك دقف  اهيلع انبتر ىتلا جئاتنلا

 ايأ ءةقيقحلا ةفرعم ىلإ قوتي نادوسلا لهأ نم اًريثك نأب انبتك ام ىلع لعفلا دودر ريغ
 ةطبغلا ردصمو :ةرشانلا ةفيحصلا عيزوت تالدعم عافترا هب دهش رمأ وهو ءاهردصم ناك
 نم الدب بابسلل اوئجل ماظنلا نع نيماحملا نم تالاقملا مهتبضغأ نيذلا نأ وه اًيناث

 ىركف ىوتسم ىلإ ةموصخلاب ىماستلا نع مهزجعب مهلتاقم انث اودبأف باوجلا ةراحإ

 ماقرأب ةقثوملا ماقرألا هيف دنفتو .ىأرلاب ىأرلا هيف عراقي ىوتسم ىلإ ىأ «سانلا همرتحي

 نود لاقملا ناونع أرق دق دقانلا نأب دقنلا كلذ لثم نم فشتسي ءرملا ناكو .اًقوثو رثكأ

 اذكه امو .ةءارقلا نوكت اذكه امو ةيشاحلا ةءارقب هعبتي نأ نود نتملا أرقو :نتملا أرقي نأ

 ضعب زوج دكأ دقو ءةليقث ةعانص قيقدتلاو ثحبلاو ةعانص دقنلاو ةءارقلاف .دقنلا نوكي

 ظ .ةعانصلا كلت ىف بتارملا ىندأ اوغلبي مل مهنأب مهليلحتو مهدقن ىف نيلماحتملا

 انامز هيلع هبحاض بكنا المع نودقتني اوذخأ نيذلا دنع نوكي ام زربأ اذه ناك

 وأ ملع نودب .جهنملا نأشب ةلداجملا وأ رداصملا نع بيقنتلل مهسفنأ اودهجي نأ نود اليوط
 هوأرق ام نودقتني اوذخأ ؛ناطيحلا ىلع ضعبلا اهب لوبتي ىتلا ةطاسبلاب لب طوحت
 ةرسحلا نيب حوارتي اًروعش ناك كاذموي ىنباتنا ىذلا روعشلا نأب فرتعاو «نيع فصنب

 اذه ءازإ  هللاب ذايعلاو  ةلاطتسالا نيبو «ءنهذلا ذحشت ىتلا ةيركفلا ةعراقملا مادعنال

 ؛هدنع ءانغ ال رفن ىلع هب دري ناك كرابم ىكز روتكدلل الاقم كاذموي تركذت .روصقلا

 :لوقي كرابم بتك .ماكحألا لابتهاب هنولداجيو ءسرختلاب هنورواحيو .ءاضغبلا هنوئواني
 تكرابت ..ءايحألا شياعأ ىننأ سفنلا اهب مهوأ ءةباتكلا ريغ ايندلا ميعن نم مل قبي مل»

 ْنَمو ةلاطتسالاب ىنامز لهآ ىقلأ نأ تعطتسا امل كقيفوتو كفطل الولف ؛تيلاعتو براي
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 .«حيباصملا

 مهلهؤي نيذلا كئلوأ لب ناطيحلا ىلع نولاوبلا ىه نكت مل كاذموي ةيقيقحلا ةنحملا

 ءالؤه نم «لعفلا در قطنمب انبتك امل اودصتي الأب ملعلا ةيعوضوم مهيلع متحتو مهملع
 كسمتسي ناك اًرفن ىلوألا ةفئاطلا تمظتنا ءهل ءادلا ءادعأ مهنم امك ماظنلل ءارصن

 دقو ؛هدوجو تاموقم دقفي ماظنلا كلذ ذخأ نأ دعب ىتح ىمعأ اكاسمتسا ىوياملا ماظنلاب

 دعب ١96 ليربإ ىف ريبعتلا اذه عيشي نأ لبق ءةندسلاب كاذموي ةئفلا كلت انيمسأ

 اهب جرخ ىتلا هتاهجوتب انناميإو ماظنلل انتبسن تالاقملا كلت ىف ركني مل . (*)ىريمن طوقس
 .«هتادايق لبق ميظنتلاو :ميظنتلا لبق ةروثلاو ءةوثلا لبق نطولا» نأب انفضأ امنإو سانلا

 لك عم ةحضاو تناك رايهنالا رداوب نأ نم مغرلا ىلع نينداسلا ىرظان نع اذه لك باغ

 عمف ءةوارض هموصخ دشأ عم هحلاصت ىف تلثمت ىربك ةعفد كاذموي ضعبلا هبسح ام

 ىضراعم نيب اهتقلخ ىتلا ةلبلبلا نأ الإ هايغتبا ام ىلإ نيفرطلاب ذفنت مل ةحلاصملا نأ

 اًئيش هيلع نوندسيام ناك نإ نينداسلا ىلع بيرثت الو .ىريمنلا الإ اهنم دفي مل ماظنلا

 اذهب .مانصأ تيب ىلع ندسي نم كانهو ةبعكلا ىلع ندسي نم كانهف ؛ةنادسلاب اًريدج

 ىلع ةباجإلا ىف نمكي هلشف وأ ماظن ىأ حاجن ىلع ىعوضوملا مكحلا نأب لوقلا اندرأ
 ؟اهنم هققح ىذلا امو ؟اهقيقحت لجأ نم اًءدب ماظنلا ماق ىتلا فادهألا ام :ةددحم ةلئسأ

 ىتلا هتارايخ ةعجارمل عنص ىذلا امف هقيقحتل ءادتبا ماق امم اًئيش ققحي مل نإو

 نع عجارت دق ماظنلا ناك نإو ؟هئاقب رربم امف لعفي مل نإو ؟قيبطتلا ىلع تصعتسا

 فادهألا سفنب لولوي لظ هتاذ تقولا ىف هنأ الإ هتاراعش بلغأل ركنتو .هفادهأ بلغأ

 نم اولتافو تاراعشلا كلت هينبتل هورصان نيذلا رربي فيكو ؟اذه لعفي اذاملف تاراعشلاو

 ؟ةرصانملا كلت ىف مهيدامت اهلجأ

 نيمألا ميهاربإ روتكدلا قيدصلل الاقم مهولاب نيكسمتسملا ءالؤه ىلع دودرلا غلبأ ناك

 روصنم صخش لوح نولوقت ام نع رظنلا فرصب هنأ هيف ءاج (*)مايألا ةديرجب هرشن

 .۱۹۸۰/۲/۲۰ و ۱۹۸۰/۲/۱۸ مايألا («)
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 ام ىلع مكدر ام (ىصخشلا مجهتلل تحنج لب انبتك ام ىوتحم لوانتت مل دودرلا بلغأف)
 ناك ىذلا لجرلا ءالثم ءناويدلا بتاكف ؟نوديؤت نيذلا مكماظن نع ةقثوم قئاقح نم دروأ

 هللختت نأضلا طيفمك بابس ىف هسفن ىدكأ ءاعارذ راص مث ؛ماظنلا ىف هدهع لوأ اعارك

 ىذلا هريشعل انمارتحاو هتاردقو روصنم تاماهسإل «انريدقت» لوح ةيضارتعا لمج
 :ةداهشلا كلت ىلإ ةجاحب انك امو ءىريمنلا هيلع هالمأ ام لجسي ناك هنأكو ؛هيلإ بستني

 فلكي الو ءهيلع انردق ام وهو ماعلا ريخلا هب اندرأ انماهسإف اهيلإ ةجاحب ئراقلا ناك امو

 نيداعملا نم هبسحن لجر ثيدح اًئيش هبقانم ىلإ فيضيال انريشعو .اهعسو الإ اًسفن هللا
 ظ .تاماركلا لهأل

 لبق مهئاباءايأهثراوت  امنإف هوتأريخ نم ناك امف

 لخنلا اهتبانم ىف الإ صرعتو 2 هجيشو الإ ىطخلا تبني لهو

 ءىريمنلا وه لجرلا ..«ىدحتلاو لجرلا» عم راوحلاب اندرأ ىذلا وه كاذ الو اذه ام

 قورافلا رمع لاقم نم اهراعتسا تاملك .«اهولوقت مل نإ مكيف ريخ ال» :هلوق وه ىدحتلاو
 لوح اهاجو لجرلا انرواحو زافقلا انطقتلا ءقحلا لوق ىلع لاجرلا ناحتمأ هب دارأ ىذلا
 ,تاسسؤملاو روتسدلا مده ءداصتقالاو ةرادإلا رايهنا ءةينطولا ةحلاصملا :اهراثأ رومأ

 ىتلا ةيركفلا قورافلا ةنامأ ىلإ ىقري نل ىريمنلا نأب اننيقي عم اذه انلعف ؛داسفلاو

 تباصا» :هلوق وأ «اهعمسأ مل نأ ّىف ريخالو اهولوقت مل نإ مكيف ريخال» :هلوق اهسكعي
 ( :هرمع اظخاو ةارها

 :مالعإلا ريزو ىسوم جاحلا ليعامسا روتكدلا بيقعت لوانتن ماظنلا لهأ دودر نيب نمو

 تالاقملا كلت رشن نع امهعافد ليلخ دجام ا دبع قيرفللو ليعامسإل دمحن ناب ردابنو
 دقو ؛هتاطلس نع ثيدحلا ىف تلغوأ نأ دعب ةصاخب اهرشن ىريمنلا ىضرُي مل ىتلا
 مساب قطانلا لوانتي مل .تالاقملا فصتنم ىف الإ اذه ءىجي الأ نأ «اكيتكت» تصرح

 اهحرط ىتلا ةملاظلا تالؤاستلا ىلع تاباجإ الإ نكت مل ىتلاو ءانتالؤاست ىلع درلا ماظنلا

 )«( مايألا ۱۲/٤/٠۹۸۰.
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 ..ةطلسلاو نيفقثملا نع ثيدحلا ىف هتقاط كلهتسا امنإو ؛هماظن دض هسفن ماظنلا سيئر

 ىسنو .«اهيلع مالفألا اوعرشيل اهنم نوجرخيو تمصلاب نوذوليف اهلخاد ىف نونوكي»
 نوتماصلا» ب سانلا ىلع جرخيل ماظنلا طوقس رظتني مل بتاكلا نأ ريزولا قيدصلا
 ماظنلا نوضراعي نيذلا عقاوم ىلإ ماظنلا نم جرخ امدنع هلاقمب بهذي ملو «نوثدحتي

 تمصلا رحب ؛تيملا رحبلا هب كرحيل هسفن ماظنلا ربانم ىف هراثأ لب اًجاهنمو اًركف
 ضرعل نيركاش انرذتعا .تالاقملا كلت رشن دعب ىتح .هنأب لوقلل بهذنو «بيرملاو بيرغلا

 لالج روتكدلا هرمأ ةعباتمب فلك باتك ىف اهعبط ىلوتي نأب ىدنهلا فيرشلا هب مدقت
 تالاقملاو عوضوملا رهوج نم برهلل ماظنلا ةندسل ةصرف حيتن ال ىتح انرذتعا ؛فسوي

 اهرشن قرغتسي نأل ىعد ىذلا ببسلا وه اذه ّلعو ءاهعفاود لوح ليواقألا جسن ىلإ

 هبتكمو كلملا ىلع لحارلا قيدصلا راد نيب ةدوسملا امهيف لحرتت نيماع نم رثكأ باتكك

 :ةانألا ليوط «مهفلا بحر ايلع هللا محرو ..ىربض ليع ىتح ىعماجلا رشنلا راد ىف

 ريصم نع الئاستم هتئج املك اهب ىناقلتي ىتلا ةرابعلا ىه تناك «ىقيدصاي لهمت»
 ةوعدب فاحلإلا نم ديزملا نع ىنيهلي ام اريثك ناك ىنادجو دهدهي هتفرعملو «باتكلا»
 دواد زيزعلا دبع .هللا محر .«هدرغتسن زيزعلا دبع ىلإ انب ايه : درتال مولظملا ءاعدك

 رحصت عم اناكرتو .ةمحرلا بيباش هبحاص ىلع ربق ىقسو «موغنلا توصلا بحاص
 لوط» .هيعن ىنغلبنأ موي ىليل لاط ؛ىفطاعلا رحصتلا دهع شيعن ركفلا رحصتو ةعيبطلا
 - .«لسابلا ىلع ليل اي

 ىلع قئاقح بضغ نع ريبعت وه ماظنلل اندقن نأ بسح ىذلا ىمسرلا قطانلل دوعن

 مل  ماظنلا ةانب نم دحاو وهو  بتاكلا نأ قيدصلا ريزولا لهاجتو ءةطلسلا عقاوم كرت

 ىضرب ال اليبس جهتنا هنأل الإ (ةرم نم رثكأو) ماظنلا كلذ ىف ايلعلا ىقارملا نم لزعي
 رحن ىف اهاقلأ ملف اهتاذل ةطلسلا وه «فقثملا» كلذ فده ناك ولو ءىلويو لزعي ىذلا

 امدنع ماهسلاب بتاكلا شاتني وهو «هدودر ةياهن ىف ءىقيدص أطخأ امك «ناطلسلا بحاص

 :ةمصلا نبا ديرد لوقب دهشتسا

 ذتهم ريغ ىننأ وأ مهتياوغ ىرأ دقو مهنم تنك ىنوصع املف
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 ديصقلا رخآ ىلإ ديرد عم ىضم ريزولا تيلو

 ديلا شعر الو افاقو ناكامف هناکم ىلخ هللا دبع كي ناف

 دغ ىف ثيداحألا باقعأ مويلا نش ظفاح بئاصملا هيكشت ليلق

 ىلع مهلطاب دوسي نأ اودارأ نم هيف هباجنل :نوعقوتي اوناك امم عرسأب ءدغلا ءاجو

 .«اعضوم حلصلل قبأ مل اهتلق ولو» ءانيدبأ امم رثكأ مهضعب رمأ نم ىفخن نحنو ءانقح

 (*)ناميلس دمحأ ذاتسألا نم ءاج دقف ءماظنلا ءارصن دودر نيب نم ءريخألا درلا امأ

 نأب انلق نيذلاو نييعويشلا ةينطولا ةحلاصملا لمشت نأل ةوعدلا انلاقم ىف ىبأت ىذلا

 بورحل دادتما اهنأكو ماظنلا عم مهتكرعم ىلإ نورظني اوذخأ امدنع مهتفاج دق «ةيملعلا»
 هباصأ اذإ رأثلا ىأ مينملا رأثلا وه ماظنلا عم هيلإ نوعسي ىذلا لكف ءءاربغلاو سحاد

 ىلإ الإ ىضفي ال نييعويشلا عم راوحلا نأ دمحأ ىأر نم ناكو .نيعلا ريرق مان هبحاص

 نييعويشلا مصخ» نم نييعويشلا عم راوحلل ةوعدلا ىتأت نأ عدبتسا امك ,دودسم قيرط
 برح ةيار ةلمح اموي انك امف .باسحلا هيلع رغتشا لب مكحلا ذاتسألا أطخأو «دوددللا

 كلذ ةمجرت ىف مهفلاخن ,بهذمو ركف باحصأ نويعويشلاف ؛نييعويشلا ىلع ةيبيلص

 دض هنوسرامي ىركف باهرإ نم انل ودبي ام ركنتسنو ءهتايساسأ ضعب ضراعن لب ركفلا

 ريبعتلا ىف مهقح ةينادوسلا ةيسايسلا حرسم ىف مهيلع ركنن ال اننكلو «مهموصخ
 نع انعفاد اذه لجأل .ةكراشملا ةدعاق عيسوت ديرن اناب لوقن نأ موي ةصابخ .ميظنتلاو

 انضهان عفاودلا سفنلو .تاينيتسلا علطم ىف بازحألا مهيلع ترمآت نأ موي نييعويشلا

 ىف ةيؤرلا مهكراشيال نم ىلع ةيرحلا شماه قييضتل اوعس امدنع اهتياهن ىف مهاواعد
 نم هبسحأ بتاك كاذموي ىأرلا ناميلس دمحأ كراش .كاذموي ةاضترملا ةيعرشلا لظ
 ةدحالملا ءالؤه ءلداعلا هللا ناحبس» :لاق نيح اًيصق اًيهذم بهذ ةمألا بزح راصنأ

 روتكدلا مهيواسي ليمع دحلم ركفل رباعم مهثثج اولعجيل اًردغ مهبعش ءانبأ اولتق نيذلا

 دهع ىف شيعن انك انأ لقن ملأ (**×راثو قح باحصأ مهلعجيو لب مهالتق عم ىنوناقلا

 ارا وا

 )«( مايألا ١/٦1/٠۱۹۸۰.
 )«( الأيام7/1١7/ 1948.
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 ءلاقملا ناونع هلواتت نع انانغأ اميرلو رديح ملاعلا روتكدلا لاقم ىلإ دعب نم ءىجنو

 نم ءاج هنأل ةيمهأ بستكي لاقملا نأ الإ «دلاخ روصنم روتكدلا عم ىعوضوم ريغ راوح»

 لوقلا ةعاجش كلم لجر نمو ءىيزحريغ هلاخأ ىجوتويديأ عقوم نم ماظنلل ضراعم

 لك لبقو ءةلداجملاو ثحبلا نسحي بتاك نمو :نورخآلا تمص نيح ىف هيأر نع ريبعتلل

 ناربعت نيتطلاغمب روتكدلا لاقم لفتحا .نيفقثملا ضعب نيب اًدئاس ايأر سكمي هنأل اذه
 ويام باحر ىلإ نيفقثملا داق ىذلا نأب معزلا ىه ىلوألا ةطلاغملا :دئاسلا ىأرلا كلذ نع

 ءافخاو هيومت الإ ىهام (انتالاقم لثم) ماظنلل ةموعزملا ةضراعملا نإف اذهلو ةيزاهتنالا وه
 نامزلا نم نرق عير لظي لحرلا نأ ءرملا قدصي داكي ال» بتاكلا لوق ىفف .دصاقملل
 مجاهي نأ نكمي ماظنلا عانص نم اًدحاو نأ وأ ءاّيكارتشا اًيداحتا نوكي نأ نكمي اًيعويش
 اًيبيرجتو اًيعقاوو اًيدام اًدوجو سانلا فرعي ال» هلوق ىهف ةيناثلا ةطلاغملا امأ «ماظنلا

 نأ حضاولا نمو ءويام هتأشنأ اميف «ةيمنتلاو ةيكارتشالاو ةيطارقميدلا لثم تاملكل

 نأب كردأل لعفي مل ولو :نامزلا نم دحاو دقع ىف ويام خيرأت لزتخا دق رديح روتكدلا

 نادوسلا ىفقثم لك حبصأ الإو ويام باحر ىلإ «نيفقثملا» لمحي نأ نكميام كانه

 . نم ماظنلا كلذ اهعفر ةيلاع تايار ماظنلا ىلإ مهب تءاج نيريثك ملظ هنإ مث ,نييزاهتنا

 . ةفوصتم مهنم لب :نييكارتشا نييداحتا اوحبصيل مهتيعويش اوكرت نويعويش ءالؤه نيب
 لهآ حلاصم ريم هنادجوو هركف ىف سیلو وحصیو ماني .بوجحم لماك لثم ةيروث

 تنك دقل» :فحصلا نم ةدحاول لوقلا نع لجرلا كلذ كرحتي مل اذه عمو ءنادوسلا

 نم ةظحل ةيأ نع راذتغالل اًدحاو اًببس دجأ الو نامزلا نم نرق عير ىدم ىلع اًيعويش

 .«ىسايسلا ىرمع

 كلمي ال معزف ةيمنتلاو ةيكارتشالاو ةيطارقميدلل ىبيرجتلاو ىداملا دوجولا راكنإ اما
 لثم براجت لقح هنم لعجو نادوسلاب لح اًماظن فرعأ ال ذإ اهيلع دنتسي ةدحاو اًمدق
 ةمحدزملا تاونسلا كلت ىف .1414 ماع ذنم ةيربلا ىلع تلطأ ىتلا ويام ءويام ماظن
 :بونجلا ةلكشم لح :راكبا ةيدام تازاجنإ ىلإ براجتلا كلت ضعب تداق ثادحألاب
 ةأرملل راصتنالا مث (ةدلاخلا ربوتكأ تاراعش) ةثيدحلا ىوقلا ليثمت ءةيلهألا ةرادإلا ةيفصت
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 ةعانصلاو ةعارزلاو لقتلا ىف ةسوملم ةيدام تافاضا بناجب :مكحلا ىف ىلعفلا اهكارشاو

 نيب لخ .ىرايعمو ىجهنم طلخ نم هاوتحا ام لاقملا ىف انينعي ىذلا نإ ؛ىلاعلا ميلعتلاو
 مساب ماظنلا كلذ ةنادإ نيبو «ةيجولويديأ» بابسأل «ىكارتشالا داحتالا» ويام ماظن ضفر

 .ببسب ةيجولويديألا كلتل تمت ال ئدابم ىهو «تايرحلا مارتحاو ةيطارقميدلا لثم ئدابم

 ام لكب تالاقملا رشن مهلهذأ نيذلا ماظنلا وضراعم .ةيناثلا ةفئاطلل دعب نم :ىتأن

 لثمت «ةنوذأملا» تالاقملا كلت نأب لوقلا ءالؤه ىراصق ناك ؛اياضقلل ىدج حرط نم اهيف
 ؛هقيوست وأ هب ريشبتلل دلاخ روصنمب تءاجو نوطنشاو هب تحوأ ىذلا ديدجلا جمانربلا
 هتاسراممل اًينلع ادقن لبقي هلعجي اًحماست ىريمن ىف اوفرع دق ذاذفألا ءالؤهب انأكو

 دقنلا كلذ .هأشنأ زاهج لكلو ءهلوح نم لجر لكل دقنلا لوبق نم مغرلا ىلع ةيصخشلا

 نم سفنلا ءازعل ةلواحمك هانأرق ءاضيأ ةطبفلا نم ءىشبو ةفلتخم نيعب هانأرق اًضيأ

 فيسلا دحبو  هدهع علطم ذنم ماظنلا ضراع نم ءالؤه نيب نم نأ عمف .هيلئاق بناج

 ىتلا ةروصلاب ماظنلا كلذ ةعيبطل ىعوضوملا ليلحتلا نع الماك اوزجع مهنأ الإ  انايحأ

 دهج نم ضفنتت وأ «سانلا اهدهشي ىتلا هتازاجنإل راكنإ نود «ملاعلاو بعشلا مامأ هيرعت

 تذخأ هيف مهسفنأ نوضراعملا عقوأ ىذلا كابترالا كلذ ءازإو .سانلا مهربخ نيذلا هلاجر

 ةبهلا 5 .حلاصتلا و بارتحالا نيبو ءةفانعلاو ةنداهملا نيب حوارتت ماظنلا هاجت مهفقاوم

 كئلوأ زجنع امك :نورحلا بضفلاو عناقلا ناوضرلا نيبو ؛ةكلملا ةسراضملاو ةرباعلا

 عقاولل ماظنلا تافاضال ةصحافلا ةيعوضوملا ةءارقلا نع الماك ارجع نوضراعملا

 نيبو :دوهشملا زاجنإلل ملاظلا راكنإلا نيب حوارتت هدض مهفقاوم تكفنا ام اذهلو ىنادوسلا

 ناك ثيح ىلإ نودفاولا نابكرلا اهلقني لوقلا تاراثن ىلع زكترت ىتلا ةيعابطنالا ماكحألا
 الب دقنلاو ؛ملعالب راكنإلا نإ .ابابأ سيدأو سلبارطو ندنل ىف نوضراعملا ءالؤه ميقي

 ىف ةيدج عقاولل ةيعوضوملا ةءارقلا بلطتت نيح ىف اًئيش ءرملا نافلكي ال صيحمت
 كلذ نوضراعملا لعف ولو :ليلحتلا ىف اًماكحإو .قيقحتلاو قيثوتلا ىف اًداهتجاو ءىصقتلا
 مارتحالاو ىلخادلا ىبعشلا دييأتلا نأل ءهلتاقم اونابتساو ماظنلا ىف صقنلا هجوأ اوكردأل

 اهتيدجو اهتيقادصم ىلع اساسأ نافقوتي ةضراعم ةيسايس ةكرح ةيأل ىجراخلا ىسايسلا

515 



 هذه نم صقتني ئسايس لوق وأ لمع ىأ نإف اذهل .سانلا اياضق نم بارتقالا ىف
 ةحاسلا ىف ريثأتلا ىلع ىساينملا بعاللا ةردق نم ةجردلا سفنب ضقتني ةيقادصملا

 .ةيسايسلا

 ىف امإ ىجراخلا لخدتلا رود نع ثيدحلا ىف قازغتسالا سفنلا ةيزعت رهاظم نم
 مل نأكو :هضارغأ دفنتسا نأ دعب ماظنلا كلذ ضيوقت ىلع لمعلا ىف وأ ويام ماظن معد

 نم كانه نيل نأب نوفرتعي مهنأك وأ «ماظنلا تيبثتل ىفكي ام ةيلخادلا بابسألا نم نكي
 ريخألا ءاحيالاو :هضيوقت ىلع ىتاذلا هقالطنا زكرم نم رداق وه نم ةيلخادلا ىوقلا

 لك مغر ماظنلا ءاقب نأب نيضراعملا ءالؤه دنع نظلا بلغ ءدبلا ىفف ؛فسؤمو بيرغ

 ىحوي ام مهل ىدبت نإ ام نكلو .هءارو اكيرمأ فوقول ىزعي امنإ هيلع ةضراعملا تامجه

 نآلا ىهو اهفقوم تلدب دق اكيرمأ نأب نولوقي اوعره ىتح طوقسلا ىلإ ليآ ماظنلا نأب
 ليدبلا لوح ١947 ماع ىف ثيدحلا نأ ىف كشالو .ىريمنلل ليدبلا ءادعأ ددصب

 ىوقلا تتشت كلذ ىف امب ىلخادلا عقاولا ةهباجم نم اًبوره ناك ىريمن ماظنل ىكيرمألا
 ىف ناكل سفنلا ةطلاغم تأرمتسا دق ىوقلا هذه ضعب نأ الولو ءماظنل كلذل ةضراعملا

 ىلع ىوياملا ماظنلا ىقب فيك نع روركملا لاؤسلا ىلع ىفانشلا درلا دحت نأ اهرودقم

 ىف درلا دجت نأ اهرودقم ىف ناك .ةريخألا هتاونس ىف ةصاخب .هئاطخأ لك نم مغرلا

 ىف هدجن امك ء۱۹۸۲ ماع یف نادوسلا لك تمظتنا ىتلا سرادملا ةيبص تارهاظت

 ةماع كلذ مهفاتهب ةيبصلا ىنع امو «نابج هنكل ناعج بعشلا» لثم ةحراجلا اهتافاته
 فاتهلا اذهب مهملظ نم مغرلا ىلع ءةيدايقلا مهزومر كشالب نونعي اوناك امنإو سانلا

 ثالثل امكاح ىريمنلا ىقب رمألا عقاو ىفو .اهتضراعم ىف خارتت ىتلا زومرلا كلت ضعبل

 .ىريمنلل اليدب هيف دعت اكيرمأ نأب نوضراعملا هيف أبنت ىتلا خيراتلا كلذ دعب تاونس

 همكح لحارم رثكأ ىلإ ىريمنلا اهيف ردحنا ىتلا ةرتفلا ىه ثالثلا تاونسلا كلت تناكو
 :سدقملا نايفظلا ةلحرم :انايقط

 ىف ىلخادلا رارقلا عنص ىف رثؤت .تلاز امو «تناك ةيجراخلا ىوقلا نأ ركنن الو

 ةايحلا قئاقح نم ةمزأل ةقيقح ىجراخلا ذوفنلا نإف اذهلو .ةتوافتم تاجردب نادوسلا
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 قئاقح داج ىسايس ىأ لففي الأ ىعبطلا نمو .نادوسلا:ريغو نادوسلا ىف ةيبمايسلا“

 ناك .ىسايس رارق ىأ عنصل هجتي امدنع ىجراخلاو ىلخادلا اهيقشب ةيسايسلا ةايحلا:!

 ءءدب ىذ ئداب .بلاطم ىسايسلا اذه نأ الإ .لعف ةردابم وأ لعف ىلع ادر رازبقلا كلذ

 اًريثك ةريخألا نأل ةيجراخلا بابسألا ىف قيقدتلا لبق ةيلخادلا قئاقحلا ىف رظنلا ناعنمإب

 ىتلا ةيلخادلا رصانعلا سأر ىلع .ىلخاد عقاول ًالالغتسا وأ ءلمف ىلع اًدودز نوكت:ام

 ىف فعضلاو ةوقلا لماوعو ةيتاذلا تاموقملا رابتعالا ىف داجلا للحملا اهذخأي نأ بجي

 نإ هضهاني ىذلا وأ :ماظنلل !ديؤم ناك نإ ىسايسلا للحملا هديؤي ىذلا ىسايسلا عضولا.

 ةيعوضومبو .رظنلا نعمي نأ ىسايسلا عضولل ضهانملا ىلع نأ امك امامت «كلذ ناك

 اضيأ لب هضراعي ىذلا ماظنلا فوفص نيب طقف سيل فعضلاو ةوقلا رصانع ىف ءةدرجتم

 .ماظنلا كلذل نيضراعم لا فوفص نيب اضيأ لب

 نايك دنع ليلحتلاب سانلا فقو ول ىتأتيل ناك ام ويام ماظنل ىقيقحلا مهفلا نأ ديب

 ىه ىرخأ ةمهم ةرهاظ كانه تناك .ىسسؤملا امهيلكش ىف ةضراعملا نايكو مكحلا

 رصانع لكو .ةيباجيإلا تاموقملا لك مكاحلا اهب رخس ىتلا «ةيتربانوبلا»و مكاحلا ةيصخش

 ىريمتلا رخو د ةيهراعت ىف وبطل و ةوقلا رضاه لك اهب لككساو واع ماظن يف ةوقلا“

 ديدش لجرلا ناك دقو  ةدجومو ادجو ءةلامتساو ةراثإ ءاًبيهرتو اًبيغرت تاموقملا:كلت

 ىف ىتربانوبلا جهنملا كلذ صخلت .هتدجوم دنع رشلا محاجو .هدجو ةلاح ىف هلولا

 تصخرتساو ءزاكبا تازاجنإ تققحت هلاكنو ىريمنلا لاون نيب امو ؛لاكنلاو :لاونلا :نيرمأ

 تفجو :قادشا تبلحتو «تادارإ تردختو «تاوصأ تضفخو .تاماه تعفتراو ؛ئدابم

 انصرح دق انك نإو .ىبر مصع نم الإ مهسفنأ ىلع لاجر ناهو .فحص تيوطو ؛مالفأ

 ءاصخلاب هانيمسأ ام نيرخآ ىلع انبعو ذاذفأ لاجرل ةراشالا ىلع تالاقملا هذه ىف.

 ةعاسلا لاطيأ نضعب لوح لاقملا اذه ىف اهمدقتس دهاوش اضيأ انل نإف ىسايسلا.:

 ةيغاط» صا نأ دعب نم الإ ىريمنلا دض توص مهل عفتري مل نيذلا ةرشع ةيداحلا

 ناك نإ موي «ةيغاطلا» سلجم ىف فرطلا ريسك لظ نم ءالؤه نيب نم ناك لب .«اعولخم..

 الو ةيغاطلا نوباجي مهل ةوخإ هيف ففو ىذلا هسفن سلجملا وهو فرصنملاو نذأتشملا وه7
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 ٠ خيراتلل رظنلا نع فكلا ىلع سانلا لمحن اميكل امنإو دحأب ةبارز اذه لعفن ال .دعب علخي
 .. .خيراتلا سانلا ريدتي اذكه امف «هافق نم

 نم لوذرم ىحنم اياضقلا ليلحتل ىدصتلا ىف ىبورهلا ىحنملا اذه نأ رمألا ىراصقو
 الو «نيرخآ عنص نم ىه انئاطخأ لك امف .ةيقطنملا ةيحانلا نم دسافو ءةيقلخلا ةيحانلا

 رثكأ امو ؛اهيلع ةرطيسلل اليبس كلمن ال ةيجراخ ىوق عنص نم وه ءازرا نم ىناعن ام لك
 رمآتلا ءىجراخلا لخدتلا :ةريرشلا ةيرامعتسالا ةمجهلا :ىوقلا كلتل تايمسملا و ءامسألا

 حبصي نأ داك لوتخلا كلسملا اذه نأب لاق نأ ءرملا غلابي ال :ةدحلملا ةيعويشلا «ىسنكلا

 تعطقنا نم لكب لاحلا ىهتنا ىتخ ىيرعلا نطولا ىف ىسايسلا لمعلا ىف ةدئاس همس

 ربدت نود ىجراخلا بجشملاب ذاوللا ىلإ ةديشر ةيركف ةهباجم همصخ ةهباجم ىف هتجح

 ريبمت ىه امك ,ةّيعامتجالا رهاوظلل الخم اًطيسبت سكعت ةرماؤملا ةيرظن نإ .لمأت وأ
 ةيعامتجالا رهاوظلا نيب لعافتلا ةيكيمانيد كاردإ نع ىركفلا زجعلا نع خراص

 هنأب اًرخاس لوقلل اقيدص جهنملا اذه لمح دقو .ىجراخلاو ىلخادلا امهيدعبب ةيسايسلاو

 ىسايسلا ركفلا ناك نإو ءةيلاربيللا ةسردملا اشنأ دق ىبرغلا ىسايسلا ركفلا ناك نإ
 ىسايسلا ركفلل ىبرع ماهسإ ربكأ نأ الإ خيراتلل ىداملا ريسفتلا ةسردمب ءاج دق ىسكراملا
 : ثدح نم امف .خيراتلل ىسيلوبلا ريسفتلا ةيرظن ىه ةديدج ةيرظن ةفاضإ وه ىناسنإلا

 ال ةريرش ةيجراخ ةرماؤم هءارو نأ ضرتفنو الإ ريبكلا اننطو وأ ةريغصلا انناطوأ ىف عقي

 كلذ نم لعجتل ةيعوضوملا ةيلحم لا فورظلا لك ترصانت نأو ىتح اهردصم ىصقت نم دب
 .هعوقو نم ةلاحم ال اًرمأ ثدحلا

 ميظنتلل ىضيظولا لشفلا

 مكاح ماظن ىأل ىلوألا ةيروحملا ةيضقلا ؛ةينطولا ةدحولا نأ قبس امم ءرملا ىحوتسي

 ؛اهضيقن ىلإ دوقت تناك هتاسايس لك نأل ىريمنلا مومه سأر ىلع نكت مل .نادوسلا ىف

 ؟ةيمنتلاو ءةيناثلا ةيروحملا ةيضقلا ىلإ ةبسنلاب فقوملا امف .ةنتفلا مث ققشتلا ىلإ دوقت

 ةيئاوشعلاو ؛ىسايسلا طبختلا كلذ لظ ىف «هنأ اندروأ امم ءرملا ىحوتسي اًمضيأ انهو
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 .ًالالتخاو اًهوشت دادزي نأ الإ داصتقالل ليبس الأب .تاسسؤملل كهنملا داسفلاو :ةّيراذإلا

 لماكلا رايهنالا وه :لوألا ,نيرمأ نع اهب فشكنل تارشؤملاو رهاوظلا ضعب لواثتن انلظو
 رايهنالا كلذ ىلع ةيوبخنلا ةيكولسلا طامنألا رثأو نيتم داصتقا ءانب ىف سمألا مالحأل

 .نادوسلا ىكارتشالا داحتالا ,ىسايسلا ميظنتلل لماكلا: ىفيظولا لشفلا وه*ئناثلاو

 نادوسلا لهأ مضي اًيسايس ءاعو نوكي نأ طقف هل داري مل ةيرظنلا ةيحانلا نم ميظنتلاف

 ىتح ةددعتملا ةينيدلاو ةيسايسلا ةيفاقثلا نادوسلا هوجو اهيف رهطصت ةقتوبو نيعمجأ

 ةيمنتلا ناديم ىف ىفيظوو ىوبعت لمعل ةكرحنم ةقاط اضيأ امنإو .اهتاءوتن لوزت
 .تامدخلاو

 ىف ةدح رثكأ اضافخناو ىديدبتلا قافتالا هوجو ىف اًداح اًعافترا ةلحرملا كلت تدهش

 ٠۹۷۸ ماع ىف رالود نويلب ۱,۳ نم نادوسلا تادراو تعفترا لاثملا ليبس ىلعو «جاتنإلا

 ريصقلا دمألل ةنادتسالا قيرط نع اهبلغأ ليومت مث 144١ ماع ىف نويلب ٠,۸ ىلإ

 ةيلاملا ريزو نم ةيريذحتلا سارجألا عرق نم تاونس عيرأ دعب اذه ناكو ءطسوتملاو
 ريزو هلسري ناك ىذلا ريرقتلا ىلإ ريشن اذه ىفو ؛ماعلا نيدلا لوح: ءارزولا سلجمو
 ىلع نوكي ىكل سيئرلل اًيعوبسأ رمن ميهاربإ نادوسلا كنب ظفاحمو ىريحب نومأم ةيلاملا

 .مهردق اودعتو مهروط اوزواج نيذلا باوبألا سارح عامج حبكيو نادوسلا ةينويدمب ملع
 نأل اهلاسرإ نع فكي نأب هريزو سيئرلا غلبأ ىتح ريراقتلا كلت لاسرإ ىلع رهش ىضم ام
 .لاق امك «ىنبعرت ال ماقرألا»

 رخآ ةيلاملا زيزو ريرقتل ءارزولا سلجم عمتسا امدنع اضيأ لاحلا وه كلذ ناك

 ةنادتسا ىأ نم دحلاو ؛ةيمنتلا تاعورشم ىف ةعجارم ةفقو حرتقي وهو (متاخلا فيرشلا)

 ةكرش نادوسلا ةموكح تناك ول» هنأب ىلوقو فيرشلل ىزايحنا اهموي ركذأو .ةديدج
 وه ىريرقتلا مكحلا كلذ ناك .تاكرشلا ىفصم دنع نامز ذنم اهرمأ ىهتنال ةمهاسم

 هل لقن نأ دعب ةيجراخلا ةرازو ىف ىعقوم نم .ةيناثلا ةرملل ؛ىل ىريمنلا ءافعإ ىف ببسلا
 هنأب ثيدحلا كلذ فصوو سلجملا ىف راد ام :ةداهش فصن عرشلا مكح ىف هتداهش ءريزو

 ثيدح ناك ءافعإلا نم برغأ .«سير اي ةيومنتلا كتازاجنإ نم «صاقتنالل» ةلوابحم..
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 ةزواع ام ىز اهيف لممت «ةيجراخلا كل كرتأ ملأ ؟كمامأ ىباب تلفقأ له» :ىل ىريمنلا

 لكوأ ةيذيفنت ةطلس ىلعأ مه ءالؤه نيرخآلا .نيرخآلا مامأ ثيدحلا اذه لثم لوقت اذا
 .هقافناو لاملا ريبدت نوئشلا كلت نيب نمو ءةيروهمجلا نوئش ةرادإ ىريمنلا اهل

 نم 01£) تاقورحملا ىلع لوصحلل تادراولا ىلع قافنإلا كلذ نم ريبك ءزج بهذ

 ٠٠١ غلبم نادوسلا قافنا وه ضاعتمالا ريثي ىذلا نأ ديب :ىعيبط رمأ اذهو (رداصلادئاع

 ربع ءاطسولا اهعيمج بهذت تناك طفنلل ةيروفلا نادوسلا راعسأ قوق ايونس رالود نويلم

 نم مغرلا ىلع اذه عوقو وه كلذ نم ةبارغ دشأو .ءارزو مهنيب نمو نادوسلا ىف مهيلثمم
 راعسأ ضافخنا هعم متحتي امم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهحنمت تناك ىتلا تاليهستلا

 فنأ ىتح تمكزأ ةجرد عاطقلا اذه ىف داسفلا نفع غلبو .اهدعاصت ال تاقورحملا

 (*)قودنصلا فارشا تحت دوقولا ءارشب نادوسلا مزلي هلعج امم ىلودلا دقنلا قودنص
 لاملل رجافلا باهتنالا اذه دض ءرملا ىلع بلغتل بضفلاو ضاعتمالا ةلاح نكت مل امبرلو

 نايب ىفف ءاذهريغ رمألا ةقيقح نأ الإ جاتنإلا ةفعاضمل دروتسملا دوقولا لفتسا ول ماعلا

 تاقورحملا نم ١7 نأ ريزولا ركذ (۱۹۸۲/۱۱/۲۸) بعشلا سلجم ىف ةقاطلا ريزول

 اذه لديو .لقنلل بهذي ىقبت امو ءايرهكلا ديلوتل /۸و ةعانصلل 0١و ةعارزلل بهذت

 750 بهذي نيح دوقولا نم 56 نم رثكآ ىلع لصحت نكت مل ةجتنملا تاعاطقلا نأ ىلع

 .هنم 7١ ةثلثملا ةمصاعلا ىف ماعلاو صاخلا لقنلا لثمي ىذلا لقنلل هنم

 قافنا ىلامجلا ىف ىسيئرلا قافنإلا لكشت ءةيومتتلا ال :ةيراجلا تاقفنلا تذخأ

 ىلإ ۱۹۷۷ ماع ىف ةينازيملا نم X٠۳ نم دادزا عافدلاو نمألا ىلع قافنإلا مجحف ءةموكحلا

 نويلم ٠٠١ ىلإ (فئاظولا دنب) ةينازيملا نم. لوألا لصفلا عقتراو ١.1447 ماع ىف ١

 نيفظوملا نوئش ناويد ليكول ثيدح ىفو .ةينازيملا كلت نم 47 لكشي ذخأ هنأ ىأ هينج
 اونيع نيذلا نأو ءالمع نودؤي ال فظومو لماع فلآ ٠١ كانه نأب ءاج (نوسبك رديح)
 ءالؤه ءاذيأ فقي الو .تاهينجلا نم اًئويلم ٠١ ةلودلا نوفلكي ميلاقالا ىف فئاظو نود

 (**!ههعنم نوملعي نيذلل بيستلا ىودع لقن ىلإ دتمي امنإو لمع نود رجأ ىضاقت دنع

 4١١. ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا ىف ليصفتب ةيضقلا هذه انلوانت (»)
 .۱۹۸۲/۹/۲۲ ةفاحصلا (»#)
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 ةدارإلا بايفل الإ ثدحي مل ناويدلا ليكو هنم ىكشتي ناك ىلا ناب انداقتعا یف:
 ءاشنإ مدع ىلع ا ةماعلا ةمدخلا ةحئال نم ١١ ةداملاف ءرظنلا لالتخالو ةيسايبملا::

 ىتلا فئاظولا كلت تئشنا كلذ عمو .اهئاشنال لمعلا ةجاح تعد اذإ الإ ةديدج ةفِيِظو :

 ةسايسلا لهأ نأ ىلع .ىرخألا هللا دالب ىف هنع ىنغتسي ضئافلاو «هضئاف» ىمست

 ىف ىرادإلا لهرتلا ءادل اًيعيبط اجالع بسحي ىذلا نأب سفتلا: اومهوأ دق تامظنملاو ٠

 ةحيحص ةجحلا هذه لثمو .نيلماعلل اديرشت نادوسلا ى حبصي ىرخألا هللا''دالب

 ةلودلاف .ةلودلل ةيداصتقالا تاسايسلل ماعلا راطإلا ىف اهيلإإ رظن.نأ ةحيحص .ةطولغمو :

 هجتت ةلود ىه اهسفنب اهتعنص رطاخم ءردل نمألاو عافدلا:ةينازيم نم فعاضت:ىتلا
 لصفلا ىف ديدبتلا ةنادال اهيلع فقت ةدحاو امدق كلمت ال ىهف ىلاتلابو ديدبتلل دراوملاب

 ماكخال نكميالو ديدبت ءةقلطملا ةيرظنلا ةيحانلا نم ,ديديتلا نأ الإ .ةينازيملا نم لوألا

 ش .ءاقتنالاب قبطت نأ داصتقالا

 ىلا نطقلا جاتنإ لثم ةمهملا تازشؤملا ضعب لوانتن تامدخلاو جاتنإلا ناديم ىفَو

 :۱۹۸۲ ماع ىف ةلاب ٥٤٤,۰۰۰ ىلإ ۱۹۷۶/۱۹۷۲ ىماع یف لاب نويلم ۱,۲ نم ضفخنا
 'ضافختالا كلذ نأ ءاج ءلاجملا اذه ىف ءاربخلا دحأ «ناهرب دماح روتكدلل ثيدح ىفو ٠

 بيصأ ىذلا (0977) ماع ةريزجلا عورشم ماوعأ أوسأ' ىف اهلصو ىتلا ةجردلا لصي.مل

 ىلع ةردق رثكأ ةديدج تانيع عادتبا بجوتسا امم «ةشمركلا» ءادب فرعي امِب نطقلا هيف

 قدصي ىذلاو (*ااهدعوم ىف ةيئاقولا تاءارجإلا داختا مدعل ۱۹۵۷ ماعو .ءادلا ةموايقم .

 نادف فلأ 07 ىلإ ۱۹۷۳/۱۹۷۲ ماع ىف تضفخنا دقف اهريغ ىلع قدصي ةّريزجلا ىلع <

 ةعورزملا ةعقزلا عافترا نم مغرلا ىلعف ةيعارزلا قرزألا لينلا ةسسؤم امأ :تاينينامثلا ئ '

 نم اهجاتنإ ضفخنا تاينينامثلا ىف نادف فلأ 14 ىلإ ۱۹۷۲ ماع نادف: فلأ 50: نم اهیف

 .ةيناثلا ةرتفلا ىف املأ 57 ىلإ ىلوألا:ةرتفلا ىف نط فلآ /4“

 ةروصلا دجن فوسف ةيديدحلا ككسلا لثم امهم اًعاطق لقنلا لاجم ىف انلوانت نإؤ ٠

 ىلإ ۱۹۷۱/۱۹۷۰ ماع ىف رتم وليك /نط نويلم ۲,۸ نم نحشلا مجح ضفخنا اذإ اهسفن ..

 . ٤١١ ةحفص ملظملا قفنلاو نادوسلا' ىف ليصفتب ةيضقلا هذه :انلواق ( ©: :

521 



 :ةقاط نم بيبانألا طخ هرضو امم مغرلا ىلع ۱۹۸٠ ماع ىف رتموليك نط نويئم ١6

 نأ-ةيديدحلا ككسلا ماع ريدم ركذ (ء١)فحصلا ىدحأل ثيدح ىفو :نحشلل ةضئاف

 :ىزعت ةسسؤملا تالكشم نم ريثكلا نأو هينج نويلم ٠١+ غلبت ةسسؤملل ةيونسلا ةزاسخلا

 زيدملل ماقملا حمس امو ؛لمعلا جهانم ريوطت مدعو تارظاقلا فقوتو رايغلا عطق مادعنال

 .نيلمعلا لك هلصق ىلإ داق رتوت وهو ءادألا ىلع ىنماينتلا رتوتلا رثأ نع ا ضيأ ثدحتيل
 ؟ءءام هيف ىف نم قطني لهو» ؛ءام ريدملا مف ىفف

 ةماعلا ةيسايسلا لماوعلا حاضيا دعب نم ميظنتلل ىفيظولا لشفلا نع ثيدحلل ءىجن
 ءادألاب ةقيصل ةمهم ةيوبعت بناوج ةمثف ؛ىداصتقالا رايهنالل تداف ىتلا ةيئادألاو

 ءارو ةنماكلا ةفسلفلا نإ ؟اهئادأب ماق لهف ميظنتلل اهرمأ لكوأ ماعلا ىمدخلاو ىجاتنإلا
 هذه نيب تاعارصلا نم دحلاو فالخلا رفاظأ ميلقت وه ةلماعلا بعشلا ىوق عمجت موهفم

 ىلحملا مكحلا «ةيبعش» نم فدهلا نأ امك ؛دحاو فده ءارو اهدوهج دحوتت ىتح ىوقلا

 ىف اضيأ امنإو ةماعلا ةرادإلا ىف طقف سيل ىبعشلا دهجلا عم ىفيظولا لمعلا لماكت وه
 ىف «بعشلا نيكمت وه مكحلا ةيبعش نم فدهلا ىرخأ ةرابعب «تامدخلاو ةيمنتلاو ءانبلا
 مايقلل اًيعوط ادينجت هتاقاط لك دينجتو هتئيب ةيامحو هقفارم ةرادإ نم «تايوتسملا ىندأ
 نأشلا اذه ىف ؟ةيسايسلا فادهألا هذه قيقحتل ميظنتلا هعنص ىذلا امف «تابجاولا هذهب

 ةيجاتنإلا دوهجلا ضاهجإ ىلإ تداق ىتلا تاعارصلا وه :لوألا .نيجذومن لوانتنس

 سلاجملا مهأ ءادأ وه :ىناثلاو ءركسلا تاعورشم ضعبو ةريزجلا عورشم ىف.ىربكلا

 .ةئيبلا ةحص ءةيويح اياضقلا رثكأ نم ةيضق ىف (موطرخلا سلجم) ةيبعشلا

 ةلاكو اهيرجت تناك ىتلا ةيفحصلا تاقيقحتلا ضعب ىلع لوألا عوضوملا ىف دمتعن
 ىف هحاجنب نيمأ ىفطصم ذاتسألا ءطشنلا اهريدمل فرتعن ىتلاو (انوس) نادوسلا ءابنأ

 (investigative jourıalisı) ةيقيقحتلا ةفاحصلل ازيمتم اًجذومن ةلاكولا كلت نم لعجي نأ

 ةريزجلا عورشم ىف ماسقأ ةثالث ىلإ اهثوعبم 198٠ ربمفون نم ثلاثلا ىف ةلاكولا تا رآ

 .۱۷/٤/۱۹۸۳مایألا (ع)
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 نيعرازملا نيب اًرئاد ناك ىذلا عارصلا نم ققحتلل (قوتعمو ىفشاكملاو ىروطاملا) '
 ناكو .لمعلا هعم راهني نأ داك امم (بيطلا نسح روتكدلا) عورشملل ديدجلا ظفاحملاو

 ىأر نيح ىف :نوناقلا قيبطت ىف ةمارصلا ىف ةالافملاب ظفاحملا اومهتأ دق نيعرازملا

 «ةيلوئسملا ىفو ءادألا ىف ىرشبلا رصنعلا فعض» عورشملا هنم ىناعي ام رثكأ نأ ظفاحملا

 :جاتنإلا ىف اًريبك اضافخنا عورشملا اهيف دهش ىتلا ةرتفلا ىه كلت ناب ةركاذلل ديعنو

 .فقوملا ذاقنإل «مزاحلا» ظفاحملاب َءىجو

 زجع نإف «ىقبطلا عارصلا» نم ريثكب ةجرد ىندأ عارصلا نم عون كش الب ءاذهو :
 'ىقبطلا عارصلا عم هب فيكف ةّيرادإلا تاعارصلا مسح نع.ةلماعلا بعشلا ئوق داختا

 :ميظنتلا ةبيغب ةلاكولا قيقحت ىخويو ؟5«ةقتوبلا داحتالا» راطإ نف ةبيوذت ىف حمظي ىذلا

 "ذاختا نع ميظنتلا كلذ بناج نم لماك زجع ىرحألاب وأ ءعارصلا اذه لالخ ةلماك ةبيغ -

 ءاج ةيحان نمف «نيمصخ مامأو ءنيماهتا مامأ هسفن دجو دقو ةصاخب بعصلا رايخلا

 ىتح مزعو هرمأ لجرلا مزح نإ ام نكلو ء«همزحل هاقتنا عورشملا ظفاحمب هنسقن ماظنلا
 قح ريغ ىلع ظفاحملا نكي مل نإف اذه ءازإو ,ةشهدلا ريثي ال نيعرازملا نم فقوم ههباج
 رثآ ميظنتلا نأ الإ ءهل راصتنالا بجوت دقف قح ىلع ناك نإو .باوصلا ىلإ هدر بجو دقف
 ىلع تاساكعنا اهل جئاتن ىلإ دوقي جهنملا كلذ نأ ديب ءلهسألا رايخلل ءوجللاو ةعوارملا

 ىكارتشالا داحتالا تايار نم ىرخأ ةيأر «لدعلاو ةيافكلا» قيقحت ىلع ىلاتلابو جاتنإلا
 هلع وفور تاد تفولا ىف ةدزاب انهتراضقيو «ةنخاش مراهق نم تلاتمو ميظعلا)
 ظ .ةيجوغاميدلاب اذه ىمسي ةسايسلا

 لمعلاداك ىذلا دينجلا ركس عورشمل السارم ١198٠ سطسغأ ىف اًضيأ (انوس) تثعتب

 نيب .ىقفأ عارصو ءنيمرازملاو ةرادإلا نيب ىدومع عارص ءىبيلص عارص رثأ هيف فقوتي نأ

 ماهتا ءاج .ةرازولا سفنل عبتي امهالكو عورشملا ثاحبأ ريدمو ركسلا:ةحالف ىئاصخأ

 .اهب ثعب ةلاسر ىف (لوسرلا بسح دمحأ نحرلا دبع) نيعرازملا داحتا سيئر نم ةرادإلا
 لقن ىف ةفاحصلا حلفت نأ ىف المآ «ةيوئفلا ةنامأ» عم ليحلا هتيعأ نأ دعب ةفاحصلل

 ةحالف ىئاصخأ ؛جاحلا ضوع روتكدلا ثيدح نزحلل ىعدأو .رمألا ىلوأ ىلإ هتاكش :
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 ىف جاتنإلا رادحنا لوح دينجلا .ثاحبأ ةطحم ريذم فسوي بيظلا روتكدلاو ءركسلا

 تالكشم ببسب عورشملا ىف نيرشع ىلإ ثاحبألا ىف نآدفلا ىف:انط نيتس نم عورشملا

 نأ وه نزحلا ردصم «موطرخلا ىف ةرازولا الإ اهلح ىلع ئوشت ال ىرادإ عباط تاذ اهلك

 .اهلمع دوقيو دحاو ريزو اهسأري ةدحاو ةرازو ىلإ نايمتني نيعزاصتملا نيلماعلا الك

 ةرظنلا وه ىفيظولا لشفلا لماوع ربكأ نأ ىرن نيتلاحلا ىفو .دحاو ليكو ىرادإلا

 لالطالا هيف ضرتفي ىذلا ىلومشلا ميظنتلا دوجو نم مغرلا ىلع ةدودحملا ةيئزجلا
 ريدمو .هيينهمل رصتني نيينهملا نيمأو «هعارزل رصتني عارزلا نيمأف ءاياضقلا ىلع لماشلا

 ىريدمل رصنتي تاعورشملا ماع ريدمو ءهثحابل رصتني (ةرادإ مهل لكل نإ).نيثحابلا ةرادإ

 ميظنتلل ىفيظولا لشفلاو :عيمجلا ىلع حايرلا ءاوتلا وه اذه لك جاتنو .هتاعورشم

 .لماشلا

 هرودو ؛موطرخلا سلجم هيف انجذومنو ءاذه نم ًالاح نسحأ ىبعشلا مكحلا نكي مل
 ةهجوملا ططخلا هل ترفوت سلجم كانه ناك نإف .ةئيبلا ةحص ىلع ظافحلا ىف

 .موطرخلا لجم وه ناكل هبجاو اهب ىدؤي ىتلا ةيبسنلا تاناكمإلاو ةيميظنتلا نيناوقلاو

 مل ىذلاو (ةئيبلا ةحص ةياقول ۱۹۷١ ةنسل ١9 مقر ىلحملا رمألا) نوناقلا سلجملل رفوتو

 ضاقنأ ةلازإ ,ةيرخلا ىنابملا .,تامامقلاو خاسوألا ةلازإ) :هيصحي نأ نود اًرمأ كرتي

 :(عناصملاو تارايسلا مومسب ثولتلا تايرفحلاو ءانبلا نم قئاوعلا دض نيمأتلا ءىنابملا

 تاناكمإلا هل ترفوتو :همادختسا ديشرتلو ماعلا لقنلل ةهجوملا ططخلا هل تدعأآو

 سلجم تلمح ءوسلا نم ةجرد :موطرخلا ىف ةماعلا ةفاظنلاب رمألا غلب كلذ عم .ةيبستلا

 رهش ىف هتاسلج نم ةسلج صصخي نأ ىلع (نادوسلا مومع ءارزو سلجم) ءارزولا
 ءارزولا اهدوقي ةلمح ءدب اهتياهن ىف ررق ةمصاعلا ةفاظن لوح سرادتلل ۱۹۸۲ ربمتبس

 هيف دهش ىذلا مويلا:ءهنم نيرشعلا مويلا دنع فقأ رهشلا كلذ ىف ءةمصاملا فيظنتل

 :ماعلا بئانلا ءىبارتلا نسح روتكدلا) ناقومرم ناريزو موطرخلاب ةدحتملا ممألا ناديم

 ءارزولا سلجم رارق بجومب ةلمحلا كلت نادوقي (ةحصلا ريزو لضف ىلع روتكدلاو

 كلتب اديعس ناك امهنم دحاو ىأ نأ بسحأ ال ذإ ءاملعلا ءارزولا تقول رادهإ نم كلذلايو
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 ىعد ىذلا ناجرهملا ناك ول الاح دعسأ نوكيس ناك ةحصلا ريزو ىقيدصف .ةمهملا

 ايرالملاو ايسراهلبلاو رازالكلا نم ةيلاخ ةقطنم نادوسلا نالعإل ناجرهم وه هحاتتفال

 ىف ناك ول الاح دعسأ نوكيس ناك ىبارتلا روتكدلا ىقيدصو .رضخألا درقلا ضرمو

 ىذلاوه اذه «ماكحألا لوصأ ىف اًيرصع اًماكحإ مزح نباك هرشنب ءافتحا كلذ هناجرهم

 تايمظع اكرت ناذللا امه امهدحو ناملاعلا ناريزولا نكي مل ءءاملعلا نم ةماعلا هاجرتي

 كلذ بسننو :مهريغ اضيأ ءفرشلا اذه لان دقف تامامقلا عمج ىلع فارشإلل رومألا

 عمج ىف ءارزولا كامهنا بسحي ناك نم كانه لعلف  اكاردتسا  فرشلل لذملا لمعلا

 هيف داق ىذلا هتاذ مويلا ىف هنإ ذإ ,ةقيقح نظلا ىحضأ «ريهامجلاب اقاصتلا» ةمامقلا

 سيئرلل ريدقتو ركش توص لجسيل لينلا قرش سلجم عمتجا ؛ةفاظنلا ةلمح ناملاعلا
 «ةمصاعلاب تامدخلا ةيقرتل هيلوي ىذلا مظاعتملا مامتهالل» ىريمن دمحم رفعج دئاقلا

 «ةيرازولا ةلمحلا» فادهأ ناحرشي نيرخآ نيريزو ىلإ سلجملا عامتسا دعب كلذ ناكو

 .ةقاطلل ةلودلا ريزو ناميلس فسويو ةيلخادلا نوئشلا ريزو نمحرلا دبع دمحأ ذاتسألا

 عداخ نأو ىتح هيلع لمح امب طابتغالا ديدش ناك ءفرعأ ىذلا ءدمحأ ىقيدص لاخأ الو

 الإ ناميإلا نم اقح ةفاظنلا نأ عمف «ناميإلا نم ةفاظنلا نأب - نمؤملا لجرلا وهو  هسفن
 نع ىذألا ةظامإ اهاندأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا» ثيدحلا ىفف ؛هتاجرد ىندأ اهنأ

 .«هللا الإ هلإ ال لوق اهعفرأو «قيرلا

 اذه نم ةيلايرس رثكأ ادهشم سانلا ىلع جرخي نأ ىلع رداق ليونوب نأ بسحأ ال
 ةيداعلا ةيمويلا هتابجاو نم ىئيبلا حاحصإلاو ةماعلا ةفاظنلا ربتعت ىذلا ىبعشلا سلجملاف
 لثمي ىذلا ةمامقلاو تايافنلا عمجو ؛بجاولا اذه ءادأ ىف حصنلل اًيقلتم رمألا هب ىهتني

 ؛ةمصاعلاب تامدخلل ةيقرت» سلجملا رابتعا ىف حبصي تامدخلا ملس ىف ءىش ىندأ

 ىلإ مهماظن مهب ىهتني ىمسأو عفنأ وه امل نادوسلا مهاجرتي ناك نيذلا ءاملعلا ءارزولاو

 تقو اضيأ امنإو ءطقف ىنادوسلا هينجلا وه سيل هتميق تكفخنا ىذلا نأ تبثيل نيمامق
 .ةجاح ىف سلجملا كلذ ناك امف انلق امكو .هسفن ىنادوسلا ملاعلاو لب ىنادوسلا ملاعلا
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 اذه لبقو تاناكمإلاو تاساردلا وه همامأ ام هلوح امو ءهمامأ اميف رظنلا نم رثكأ ىلإ

 ةلازإ رمأ هيف دعي مل ملاع ىف مويلا شيعن اننأ ذإ براجتلا وه هلوح امو .تاطظلسلا

 اهمدختست ةمامقلاف ءىجاتنإ لمع .اًضيأ وه لب بسحف اًهئيب ًالمع ةمامقلاو تايافنلا
 رصنعك وأ ىوضع دامسك اهنم ضعب مدختسيو «ةيرارحلا ةفاطلا ديلوتل لودلا ضعب

 تاناخلسلا اياقب مدختست امك «قرولاو جاجزلا ةعانصك تاعانصلا ضعب ىف ىليمكت

 ظ .نجاودلا فلعل ففجم نيتوربك
 ةيئيبلا ةحصلا ةيحان نم اًيرزم ادح غلب دق كاذموي ةمصاعلاب عضولا نأ ىف كشالو

 ةقاط هيف ديزت نكت مل ىذلا تقولا ىف نط فلأ ٠١ ىلإ ةيمويلا ةمامقلا مجح عفترا اذإ

 مدقتت ءاهخيرأت ىف ىلوألا ةرملل «موطرخلا ةظفاحم لعج امم ةنحاش 0٠ نع لقنلا

 اهتالكشم نم اًريبك اًءزج نأ ىف كش ال .ايزالملاب نيباصملا ةمئاق ىف ىرخألا تايريدملا

 ءاصحا بسح فلأ ۲٤۵ مهددع ناك نيح ذإ ناكسلا ىف درطضملا عسوتلا ىلإ دوعي

 ١١/ ىأ) نويلم ۲ ىلإ تاينينامثلا ىف ددعلا عفترا (نادوسلا ناكس نم ۲,٤ ىأ) 7

 سيل ندملا تامدخ رايهنا نأ نم ءهب لوقنو ءانلق امم رظنلا فرضيو (نادوسلا ناكس نم
 تابجاو كانه نأ الإ ءةيلخاد ةرجه نم هعبت امو ىفيرلا داصتقالا رايهنال ادادتما الإ وه.

 نم الدب ىملعو ىلمع بولسأب اهئادأ ىلإ تفرصناول اهتيدأت سلاجملل نكمي ةيموي

 ظ .دئاقلا سيئرلل «ريدقتلاو ركشلا» تايقربب لاغشنالا

 ةيمارحو ...ركسع

 ةعرج ۱۹۸١ ماع رخاوأ ىف ماظنلا ضرفي نأ ىلإ نمدخلاو ىداصتقالا رايهنالا داق

 :«كلودلا دقنلا قودكصو كافضاو ل امفوةكلديص تيت'ءاوك وهو رك ءاودلا نم ةانيدتح

 نيدلا ردب ذاتسألا «ديدجلا ةيلاملا ريزو ثدحت ةديدجلا ةيداضتقالا تاسايسلا نع اعافد

 جتني ام دودح ىف شيعلا ىلع بعشلا عنقن مل اذإ ةدايقلل الهأ نوكن نل» :لاقف ناميلس

 ۲٠۸ نم عفترا بتاورلا ىف فرصلا ىلامجا نأ نيدلا ردب نلعأو «كلمي ام دودح ىفو
 هذه لمشت الو ء۱۹۸۱ ماع ىف اًنويلم 041 ىلإ ۱۹۷۷ 1975 ماع ىف اًهينج نویلم
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 اهرثأ سكعنيو ىرست تاءارجإلا هذه تأدب نأ امو ؛:ةحلسملا تاوقلا ىلع قافنإلا ماقرألا

 الو .ناكم لك ىف ةيجاجتحالا تارهاظتلا تعلدنا ىتح ۱۹۸١ ماع علطم ىف بويجلا ىلع

 لهأ ةوعدو «ماعلا قافنإلا نم دحلل كاذموي ةيلاملا ريزو هيلإ هجتا ام ىلع انل ضارتعا

 ( .مهسفنأ ىلع دامتعالل نادوسلا

 ىلع ةبترتملا ىديدبتلا فرصلا ةرهاظ لوح فالخ قيدصلا ريزولا نيبو اننيب سيلو

 ببسب داصتقالاب قحل ىذلا رامدلا لوح هنيبو اننيب فالخ الو .ةيوبخنلا انتايح طامنأ

 .اًباسح ءاطع ءالؤه ىلع لزجأ دق ماظن نم مكف :ةطغاضلا ةلقلل تايضرتلا ةسايس

 ققحتيو ءةيحضتلا هيف متت ىذلا راطإلا وه فالخلا عقوم ؛اذه لك ىف فالخ اننيب سيل

 تاقفص ىف تارالودلا نييالم ةقرس نع تمصي ماظن هكلمي قح ىأف .فشقتلا هيف

 قح ىأو ؟المع نودؤي ال نمل بتاورك تاهينجلا نييالم ديدبت نع ثدحتي ىكل طفنلا

 قحالي مث ماعلا لاملل نييليفطلا بهن .عجشيو لب ءنع فرطلا ضفي ماظنلا هكلمي

 دنع اهلوخد ىف مكحتلا عيطتسي ىتلا ةديحولا ةعومجملا مهنأل ةلودلا ىفظوم هبئارضب

 نأ الإ ءويام نم اهب تءاج اًديدج اًئيش تسيل ةيليفطلا رهاظلا نأ عمو ؟ىساسألا دروملا
 .ويام ىف ةيمنتلا ثعبت ىتلا تاورثلا نم ةمخضلا ةدايزلل اعبت اهؤارشتسا وه ديدجلا

 ءهب دوزتت ةيليفطلا تذخأو ةيليفطلا نم تاتقي نخأ ىذلا «ىمسرلا» داسفلا وه ديدجلا

 .باهتنالاب الإ ةلع هل شفنت ال دسافلا لوئسملاو ءءاشرلاب الإ هتياغ كردي ال ىليفطلاف

 ماظنلا قيثاوم لك نأ عمف «ةيقيقحلا ةيبعشلا ةباقرلا مادعنا وه اضيأ ديدجلاو

 بزحلا ةيرجت نأ الإ بيسحلا وهو دئاقلا وه بعشلا نأ اًيرظن ضرتفت هتاحورطأو

 تسم نإ ةصاخب ةيلمعلا ةيحانلا نم زئاج ريغ اذه لك نأب تتبثأ دق ىولعلا دحاولا

 ىف سأر ربكأ ًارجت نأو ءسمي نأ ةطلسلا كلت هل ديرت ال ام وأ ايلعلا ةطلسلا ةبساحملا

 ةلصقملا نإف  ةهينه دعب ىرنس امك  ةبساحملا كلت ىلع (ربكألا سيئرلا نود) ماظنلا

 وأ ؛ماظنلا مالعا ةزهجأ رشت مل اذهل .ناك ايأ سأرلا كلذ عطق نع ىناوتت نل ةيسائرلا

 : قئاقح لب تاماهتاب ىه امو) لورتبلا تاقفص لوح تاماهتالا ىلإ «ماظنلا ناملرب سلاجم
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 ةضراعملا» فحص ىف ال دقنتلا قودنص تاثداحم ىفو .سيراب ىدان تاشقانم ىف تددرت

 دض ماهتا هلوح راد ىذلا فصن عقو ول ثدحيس ناك ىذلا ام ءرملا لأسيو .(«ةدقاحلا

 تناك ةيمحلا نأب مزجأ داكأ ؟حوتفم ىلاربيل ماظن لظ ىف ويام ىف نيلوئسملا ضعب

 ةيفافشلا ىه هذه ...ضرغلا اذهل ةصاخ فحص ءاشنإل دارفألا ضعب ىتح لمحتس

 بابلا حتف امم ىلومش ماظن ىأ امهدقتفي امك ماظنلا امهدقتفي ناك ناذللا حوضولاو

 . داسفلا ىف روجفلل اعسأو

 نيزاوم تلتخا ءاعم دسفملاو دسافلا ىلع كلت ةيعامجلا تمصلا ةرماؤم ببسبو

 هبشأ وه ىليفطلا ءارثالا نم عون هعم حيبتسا ةيلوئسملل حور لك ىفتخا لب ةيلوئسملا

 ىلعأ هسفنل ققحيو لب :حيري اميكل ةراجتلا بحاص داكي نأ ىف ةحاشم الف .ةقرسلاب
 هتعسو ام لياحتي لامعألا لاجر نم اًضعب انيأر نأ اًريثك بجعن الو :حبرلل نكمم شماه

 همازتلا نم لاقي ىتح هلمع رييست تافورصم ىف بستكي امم ءزج ربكأ نيمضتل ةليحلا
 هرربي ال ىذلا نأ الإ .ىرخألا هللا دالب ىف نوريثكلا هلعفي رمأ اذهف بجعن ال ءىبيرضلا

 لياحتلا كلذ نمو .ةقرسلاب قحلم ءارث وهو «ةراطشلا» ءارث وه بهذم هزيجي الو عرش

 دئاع بيرهتل ةيكنبلا قئاثولا ىف ثبعلا وأ داريتسالل ةيكرمجلا ءابعألا ىدافتل ءاشرلاب

 ىرثلا رفوي ىتح ةيجراخلا تاثداحملا تبث ةدابال فتاهلا ىفظوم عم رمآتلا وأ ءرداصلا

 مهسفنأ ليبسلا اذه ىلع نورثي نيذلا بسحيو .تاهينجلا نم فالآ ةعضب هسفنل لثمألا

 ناك ولو ؛عئاجلا مف نم ةمقللا نوبهتني صوصل الإ مه امو اوبسك امب ءاينغأ نييلامسأر

 جرحتي ال كلذ لك عمو .ةيلامسأر ملاعلا ىف تماق امل لاملا سأر مكارت بولسأ وه اذه

 تامدخلا رايهناو ؛ميلعتلا رايهنا ىلع ىكابتيل سلاجملا ىف سولجلا نع ءالؤه نم دحاولا

 ةقالع كانه نأب هدلخب رودي نأ نود ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا رايهناو ءةيحصلا

 ىكشتي ىتلا تامدخلا كلت ءادأ نع ةلودلا زجعو ةيبئارضلا ةليصحلا رومض نيب ةرشابم

 داصتقالا مسج ىف ىقبت نأ ةثيبخلا لمامدلا كلتل ناك امو .روصق نم هيناعت امم

 ام وه اذهو ءةمكاحلا ةبخنلاو نييليفطلا نيب سدقملا فلحلا الول كرهنملا ىنادوسلا

 ..(ةيدنفألاو ةبالجلا) نيب ميدقلا فلحلاب دادش نيز دمحم روتكدلا انقيدص هامسأ
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 مهتاوصأ تناك دقف .فتكلا لكؤت نيأ نم اًمود نويليفطلا فرع ثاريملا كتذل اًدادتما

  ةعمج نسح دمحأو نومأملا ىنغريم عم «نوليشي» مهو ءويام دهع ىلع :عماسملا كصت
 تنأو دنافلا تنأ ..صيرح كيلخ كحافك لصاو» :  ىناعملا لكب «ليشلا» ىلحأ امو

 عامسألا اوكصي نأ الإ ءالؤه ىبأ «مهلقالق» نم انولب امم لك عمض ؛«لصأو ...سيئرلا

 نم لاحلا ماودف) ىريمنلا طوقس دعب مغنلا لدبت نأ ام نكلو .«ةلقلقلا» نع مهزجعب

 ىلإ لاحرلا اودشو مهمئامع ىف تايزع مهسفنأل ءالؤه نم رثك قزتعا ىتح (لاحملا

 قلطنا نيح «(حلاص دمحم دمحأ :عدبملا رعاشلا انخيش هللا محر) «ءاحيفلا ةبقلا»

 ةبخن تءاج ىتح اولظ اذكه ؛ىرخأ ةبق باحر ىف نيمدقلا ىفاح ىرجي رخآلا ضعبلا

 .مهيطم تهجتا «اهئاحيف» ىلإو ةديدج ةمكاح

 هب جرختسي ذفنم نع ثحبلا نم «هليل ركعأو هرمأ طلتخا دقو .ىريمنلل دبال ناك

 نأل ىريمنلا عف دق ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامزألا مقافت ناكو .ةركعلا كلت نم ماظنلا

 ىف ةلاقتسالا ىوتني هنأب ىلقداك ىف هتباصأ ةيضرم هبون بقع هشيج طابض ىلع نلعي

 لابلا نئمطم «ىريمنلا داع .نوطنشاو ىف ةيئافشتسا ةلحر نم هتدوع لاح ۱۹۸١ ربوتكأ

 ىضمو رهشلا كلذ ءاج ميظعلا ثدحلا دعوم .ربوتكأ ىتح هلمع ىلاويل ,نوطنشاو نم

 ىريل شيعي نأ هيلع هللا بتك املف ؛لعف هتيلو ؛هدهع سيئرلا ركذتسي نأ نود عمجب

 تارهاظمف ؛ةرذنم ةيادب ١587 ةيادب تناك .موطرخلا ىلإ تلقتنا دقو كيبمر تاهباجم

 ناكو .ةيصقلا القند ىتح اهنم جنت مل .ميلاقألا لك ىلإ موطرخلا نم تدتما بالطلا

 كلذ ىلع دهشت :هصخش لاطت تذخأ داسفلاب تاماهتالا نأ لسلسملا كلذ ىف ام ثدحأ

 ةراشإلا فخت مل «ىريمنلا تمصع» هتمسأ نمل اهماهتاو نامرد مأ ىف ناطيحلا تاقصلم

 داسفلا تاماهتاب مايألا كلت لغش ىف اهتفاحصو رصم مكاحم تناك دقف بيبللا ىلع

 :«تمفعو كاذاسلا نمنكرلا قيقشلت

 ىسايسلاو ىنطولا لمعلا تادايقل عسوم عامتجا ىلإ ةوعدلا ىريمنلا هجو ؟ذفنملا ام

 .ءاردمو ءءالكوو ءءارزوو ءنييسايس .مهفلب عامتجالا ىلإ اوءاجف ءرمألا سرادتل ىذيفنتلاو
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 ىدتشاف» دلجلا ناوأ وه اذه نأب اعيمج اوقدص .تاعماج ىريدمو ءتاسسؤم ءاسؤرو

 نأب مهغالبإو مهب باحرتلاب ىفتكا لب تادايقلا كلت نيب اليوط ىريمنلا قبي مل .«مهيز
 رواشتلل مهل ةصرفلا حيتيل ءامتجالا ةدايق ىلوتيس ليلخ دماح دجاملا دبع لوألا بقانلا

 هبئان نم بلطي نأ نود لقاحلا عامتجالا كرتي مل سيئرلا نأ الإ .نهارلا عضولا ىف

 بالطلا تارهاظم نع اًيفاو اًريرقت نيعمتجملل مدقي نأب (بيطلا دمحم رمع) ىناثلا

 ىتح هريرقت نم رمع غرف نأ امو .ةيروهمجلا ىف ىنمألا فقوملا نعو دالبلا تمظتنا ىتلا

 .نولوقي امك ««شاقنلا باب حتف»
 الإ هلاجر نم ميظعلا ألملا كلذ اعد ام «دئاقلا سيئرلا» نأب اضيأ دجاملا دبع قدص

 نأ ىلع دجاملا دبع صرح اذهل ء«ماظنلا للع عفاوم فاشتكال مهيأرب ىفشتسي اميكل

 عيزوت ىف ءهيدافت احضاو ناكو .مهريغ نم رثكأ ةأرجلا مهيف مسوتي مل لاجملا حسفي

 لهأ نم رفن اذه ءةديدج ةروراق ىف ميدقلا ذيبنلا ريغب اوتأي نل نيذلا كئلوأل ءصرفلا
 ةعامج» فصو دمحأ دمحم لامج ىذاتسأو ىقيدص هيلع قلطي ناك ىكارتشالا انداحتا

 «اذه لد نإ» ةعامج نم هلق تثدحت «...لدي امنإف ءىش ىلع اذه لد نأ «سيئرلا ىديس
 نسحو «كرابملا نيدلا رونو :لاولام انوب لثم نورخآ «تاملكلل عضم نود ءادقان ثدحت امك

 :ريهامجلا ةاتاعمو «داسفلا وه ثيدحلا هلوح راد ام رثكأ ناك دقف ىأ ىلعو .ىبارتلا

 ۰ .ىسايسلا ميظنتلا فعضو

 ربع هبتكم ىف شاقنلا عباتي ناك ذإ ؛دقنلا كلذ ىريمنلا قطي مل نيدقانلا ةلق ىلعو

 رياني نم نيرشعلاو ىداحلا حابص ىف عامتجالا ىلإ سيئرلا عره «ةقلغم» ةينويزفيلت ةرئاد

 هبثانل كرتي نأ نم الدب هنأ الإ هل اًررقم ناك امك عامتجالا تايصوت ىلإ عمتسيل ۲

 «ىنطولا لمعلا تادايق» ىلإ ثدحتي قفط عامتجالا ىف راد ام صيخلت ةمهم لوألا

 نأ نوفرعي ال مهنأ اذهب دارأ هلعل ءروتسدلا نوفرعي ال ةلهج مهنإ اهاندأ ةيبان تاملكب

 هثيدح متخو .تاسسؤملا لك قوف ةسسؤم :هريسفت بسح «هنم تلعج دف ةلدعملا ۸١ ةداملا

 سيئر مكيل اوفوش ىشام انآ لاح ىأ ىلع ..ويام نم متيرثأ مكلكو ؛ةيمارح مكلك» :لوقلاب
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 ىنعي ماظنلا نم «ءارثالا»و «ةيمارحلا» لوح هتاماهتا سيئرلا زيكرت نأ ىف كشالو .«ىنات

 اوئيسي مل لاجر قح ىف ةئيسلا ةلاقلاو بابسلا نأ ديب .اعقوم هنم عقو دق داسفلا دقن نأ
 الإ ءىجت ال قئاقحلا ىف ةطلاغملا نأ امك ,ةجحلا دقتفي لجر نم الإ ردصتل تناك ام هيلإ

 .عقوم ىأ هنم عقي حصنلا دعي ملو داشرلا لبس نع ههمع لاط ىهجنع نم

 دودر ةعضب عمسل ىقب ولو ءاًجراخ ىلو لب درلل اتقو نيعمتجملل ىريمنلا كرتي مل
 نيعمتجملا نم طهر عوره ىه تناك ىربكلا ةيهادلا نأ ديب ءهمالك حيبق اوشحوتسا نمم

 ضعب «سيراي ربكأ» بولسأ فذ ليس ىف ءاوجهن مهنأ دب الو هرطاخ ةئدهتل هب قاحلل

 ناجم نسكرو بانل: دمحم رجح هيقاث#ءاطتلاو ميظقتلا تادا درب نم ا ناك زه
 .جاحلا دمحأ نسحلا دمحم ذاتسألاو ,رهاطلا ديشرلا ديسلاو «ديسلا نيدلا زع بعشلا

 ماظنلا رارقتسا نأكو ىريمنلا ةلاقتساب ةزه لمتحي ال ماظنلا نأ ءالؤه داقتعا ىف ناكو

 كيهان ؛ماظنلا ةبيه نأب هذه «ىنطولا لمعلا تادايق» نم دحاو ركفي مل .درف دوجوب نهر

 نيدسفم همكح هلاجر لك نأب نيملاعلا مامأ سيئرلا نلعأ نأ موي ايفتنا دق :هرارقتسا نع

 ىه تناك لاجرلا ءالؤه ةلكشم نإف ىنيقي ىفو .مهرثكأ ملظ دق اذهب هنأ عم .«ةيمارحدو

 ال لجر وهو ءدجاملا دبع عم رادقألا هئبخت ام نوكرديال مهنأل مهعقاوم ىلع ظافحلا

 .ةرفغملا وجري ءىسملا بلاكتي هيلإ ءاسي نم «ىرقبع لذ نم كلذلايو «ههنك نوفرعي

 اهنارين دقوأ ةكرعم ىهو ىريمنلا عم ةلصافلا هتكرعمل دعتسي كاذنآ بجاملا دبع ناك

 مع ىذلا نيدسفملاو داسفلا ثيدح هفوفص ىلإ ىمانت نأ دعب ءهتايوتسم ىندأ ىف شيجلا

 ةصاخ مهتلا كلت لوح ريونتب هيلع ىضقت هتيلوئسم نأب شيجلا ىأر نم ناكو ةنيدملا

 مدقأ اميف ىريمنلا ىأر امل قطنملاب ىدتهت رومألا تناك ولو .شيجلا ىلع بوسحم ماظنلاو

 ىذلا وه سيل وأ ؟ةرازولا ةركسعب هءارزو دعوت ىذلا وه سيل وأ ءادإ اًرمأ شيجلا هيلع

 وه اذه امك ؟هسفن دئاقلا تلهذأ ةروصب مكحلا عقاوم ىلعأ ىلإ شيجلا دئاقب ىقترا

 نأ الإ .شيجلا تادايق لكب ءاقتلالل هدرفمب هيف ءاج ىذلا لوألا مويلا ىف ىريمنلا لاح

 ديمعلا همدق ىذلا بعرملا ريرقتلا دنع هيف رمألا فقي مل ذإ ءهل ىربك ةمدص ناك ءاقللا
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 ىلإ كلذ ىدعت لب ؛داسفلا لوح ماعلا ىركسعلا ىأرلا هيف سكعي ىنسح هللا دبع سراف
 تاماهتالا هذه تءاج اميرلو .ديرولا لبح نم ىريمنلا ىلإ برقأ مه نمل ددحم ماهتا

 ىريمنلا طاشتسا امل ىركسعلا «ماعلا ىأرلا» هب لوقي ام سكعب بوتكم ريرقت ىف ةددحملا
 تادايقلا عافدنا وه ناك ةمدصلا ثعبم .هسملت ال ىهاله ءىش «ماعلا ىأرلا» نأل اًبضغ

 ,ىريمن ىفطصم هقيقش تلوانت ىتلاو داسفلا لوح ةددحملا تاماهتالا كلتب هتهجاول

 سراح» ؛نيدلا ءاهب روتكدلا ىأرلا عامجإب تلوانتو ءةينواعتلا ىريمن دو ةيعمج تلوانتو

 مهيلع ىريمنلا نغطضي الو مهقافر مهمرتحي ةداق اوثدحت نيذلا سأر ىلع ناكو . «هامرم
 دمحم كلام ىلع نيدلا زع ؛نامثع نسح .كرابملا دمحم ركب ابأ ركذن كئلوأ نم ءاًئيش
 طابضلا ركش مث تاماهتالا كلت لكل اقرطم سيئرلا عمتسا ءرشبملا ىودب :حيرلا دمحأ

 ءاليدب هنع ىضري ال ىذلا هعقوم وه شيجلا نأب مهل ادكؤم ةيلاعلا ةينطولا مهخور ىلع

 صيصاقأ نم اوور ام لكب لهاج هنإ ذإ عمس ام ةسارد ىلع فكعيس هنأب مهايإ ادعاوو
 عامتجا ىف اهب مهفلبيس ىتلاو ةبسانملا تاءارجإلا كلذ ءوض ىلع ءذختيسو داسفلا لوح

 .ىلاتلا مويلا حابص ىف هسفن ناكملا ىف ناث

 تقولا بسكل اًيعس الإ هلهاجتو هقارطأو هتمص ناك امو ؛نكمتيل ىريمنلا نكسمت
 هيف بعوتسي اتقو دارأ ءردقلا هئبخي ىذلا ام ىردي ال وهو عامتجالل ءاج دقو ةصاخب
 دعي داسفلا نع ثيدحلا ىلع اوءرجي نل نييركسعلا نأب نظ دق ىريمنلا لعو ؛ةمدصلا
 ال لجر ىريمنلا نأ نييركسعلا ضعب ىأر نم ناك .ىنطولا لمعلا تادايقل همسا ىذلا

 وه ناك كلذ .هتطلس نم هديرجتو هلاقتعاب ىهتني نأ بجي هعم ءاقللا نإف اذهلو هب قثوي

 دمحأ دمحمو كرايملا ركب ىبأ هتالمز ىأرو كلام ىلع نيدلا زع ناكرألا سيئرلا ىأر

 نأ الإ .هتدع رمألل مهضعب دعأ دقو ءرونلا ميهاربإ دمحم قاحساو ءرشبملا ىودبو :حيرلا

 «طبرلاو طبضلا» كلذ نم هاوأو ؛ةيعرشلا ضوقي لمع نم اًءزج نوكي نأ ىبأ دجاملا دبع
 .ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالل ماعلا نيمألا بقل هسفن ىلع قلطي

 سيئرلا بناج نم ءافو هلباقي مل لوألا بئانلا بناج نم ةيعرشلاو دئاقلل ءافولا كلذ

 ذختا نأ دعب ىلاتلا مويلا ىف بورضملا دعوملا ىف ىريمنلا ءاج .هشيج دئاقو هبئانل
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 .ةلاح ىف ىروهمجلا سرحلا ةبيتك ىريمنلا عضو ؛ ؛نايعلا ىلع ىفخت ال ةيئاقو تاءارجإ

 ىتلا ةيطوحتلا هتطخ 55 قباسلا مويلا ءاسم ىف هسفنب ةرجشلا ركسعم رازو ؛دادعتبسا

 .لاعلا دبع حتافلل ةدايقلا تازو لکا كودك وبأ قيفوتل اهيلع فارشإلا رمأ لكوأ

 دعو ىتلا تاءارجإلا ناعيل ال :ةرصاحم هبش شيجلا ةدايقو عامتجالل ىريمنلا ءاج
 امك .اهب ملعلا سمألاب ركنأ ىتلا تاماهتالا لك ىلع ةبيرغ ةقافصب دريل امنإو اهذاختاب
 مهنم دحاول حمسي نأ نود لهجلاو .ةروثلل ءالولا مدعب هطابض رابك ىريمنلا مهتأ
 .جرخ مث مهتادحو ىلإ ةدوعلاو فارصنالاب اعيمج مهرمأ لب ثيدحلاب

 بالقنا شيجلا ىف نأب هلوق ىريمنلا نم عمسيل هبتكم ىف ىريمنلاب دجاملا دبع قحل

 هتدايق ىلوتيل شيجلا ىلإ ةدوعلا رق اذهلو هنع (ىريمنلا داعتبا ىز) هداعتبال الإ اذه امو
 .تاصراق تاملكب عادو نود ىريمنلا دجاملا دبع كرتي مل ءدجاملا دبع ءافعإ ىنعي امم

 فاقياو حالصإلا لإ نكي مل ةهباجملا كلت نم ا نأ» سيئرلل شيجلا دئاق لاق

 ماعلا ىأرلا ريراقت ىف دوجوم ىأر ةداقلا هب لاق ىذلاو .ةلودلا لكأتو.داسفلا ءارشتسا

 ىلع ءاليتسالا وه لاحب ىفده نكي ملو .ىنوناقلا بولسألاب كيلإ لقن دقو ىركسعلا
 اًعيمج انك .ىلقداك ىف كيلع ىمغأ نأ موي ريغص نايبب اذه تلعفل تئش ولف ةطلسلا

 ميلع ىننأ الإ ماهتا نم ريثأ ام اهب جلاعت تارارقب ىلاتلا مويلا ىف انيلإ دوعت نأ عقوتن

 نيدلا زعو بيطلا دمحم رمع ىلإ ريشي) سمألا ءاسم كعم ةثالث اهكاح ىتلا تارماؤملاب

 كل ةيامح ال مهحلاصم ةيامح الإ اذه اولعفي مل ءءالؤه .(سيردأ نيدلا ءاهبو ديسلا

 اهلاق راف ةيامح ىلع نوردقي ال مهنأل كتيامح نوعيطتسي ال مهنإ اًضيأ فرعأ ىننكلو
 (They cammot protect a r4). ةيزيلجناإلاب

 ادحاو هب قحلأ امنإو ماعلا دئاقلا ءافعإب هدنجو ىريمنلا نيب ةريخألا ةهباجملا هتنت مل

 اميرلو :حصنلا هوضحم مهنأل الإ ببسل ال هلاجر ةريخو شيجلا طابض رابك نم نيرشعو
 ربكتساو ىبأت هنكلو «حصنلل باجتسا ول هب طابضلا ضعب نظ نسح ىريمنلا ىقبتسا

 ءالؤه تاماه تعفترا نإف لك ىلعو ءداسفلا ىف سامغنالاب هومري نأ اهدعب مهل قحف
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 ناطلسلا بحاص وه «دئاقلا» ناك نإ موي ةعاجشلا ةهجاوملا ليبس اوراتخا نيذلا طابضلا

 كلذ ءاهتمص ىف ةغيلب ناكو دوهشملا مويلا كلذ ىف سأرلا تأطأط مهنم ىرخأ ةلق نإق
 .دوهشم رخآ مويو مويلا كلذ نيب امو ۹۸١. رياني نم نيرتشفلاو ثلاثلا وه مويلا

 لاز ام ىتلا ةمئارجرنبكأ ىريمنلا بكترا لب ماظنلا بكترا ۱۹۸١ ليربإ نم سماخلا

 مهتمص ىلع نيتماصلا كّتلوأ ضعب عيرقت نع الدب نكلو ؛مويلا ىتخ اهنمث عفدي نادوسلا

 'ةيغاطلا داز امو .هشرع نم «ةيغاطلاذ عالتقا مهل بسن الاطبأ سانلا ضعب مهنم لعج

 ..ىهانلاو رمآلا وهناك نإ موي همامأ مهسفنأ ىلع ركسعلا ضعب ناوه الإ اذايغط

 تلا ريشملا ىفعأ ..ال اذبأ اًعبط-؟اذه دنع ةيلايرسلا ةيحرسملا ىهتنت وأ

 املا .بفي:ئزيمنلا- عنطينم ىذلا. امف :نظ اذكه وأ :ىريمنلا ريغ همجلي نو «تالفنا»

 وهمجلا نسيئرل لوألا بكانلا:دجلاملا ذبغو ىكازتشالا داحتالل ماعلا نيمألا

 :نإ:قؤأ 5همانجل ةعنبتي نأ ديرو انضيأ «تالقنأ» ةلاح ىف ىسايسلا E امهلد

 «ةدحاو ةرم» ىكارتشالا داحتالا ا 3 هنأب ا هشيج دئاق سنيك 5 غلبأ «انيريمت»

 يمتلا ةينعرش تطقنتمل كلذك نكي مل ول هنأل الطاب اًرارق حبضي رارقلا اذه لثم

 ىنادوسلا ىكارتشالا داحتالا لعجت روتسدلا نم ةعبارلا ةدام اف ءزوتسدلا بجومبو هبجومب

 هيلع صوصنم وه ال اقفو هتاميظنت سسؤتو نادوسلا ىف ديحولا ىسايسلا ميظنتلا وه

 لياحت زارقلا كلذ لثم ىلع بترتي نأ نكمي امل ىريمنلا كاردإلو .ىساسألا هماظن ىف

 ىف ةدام بجومب ىسايسلا بتكملاو ةيزكرملا ةنجللا) ةبختنملا ةزهجألا لك لحب رمألا ىلع
 وأ ةيزكرملا ةنجللا ةبيغ ىف ةبسانم اهاري تاءارجإ ىأ ذاختا هل حيبت ىساسألا ماظنلا
 ةداملا كلتل ىرقبع .ريسفتيف (تاسسؤملا ميظنتلا ءادأ نسح نامضل ىسايسلا بتكملا

 ةرم :ةيئاشتسالا اهتاطلس هل.تلوخ ىتلا ةبختنملا ةزهجألا لحب هرارق ىريمنلا ردنصأ

 ىضراعم دنع.ردنتو ةيرخس لحم حبصأ ىتح ةزهجألا كلت ةرئاث رمألا رثي مل ىرخأ
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 ىتلا ةيركسعلا ةمكحملا مامأ ركباب بيطلا ىناجتلا ذاتسألا باطخ كلذ لاثم .ماظنلا

 نع ىكارتشالا داحتالا جرخي مل» :ءاج ىعافدلا باطخلا كلذ ىف «كاذنآ همكاحت تناك

 ليق ام مغر) ىدرف رارقب ايلعلا هتائيه هسيئر لح فيك انيأر دقو .ةطلسلل اقولخم هنوك
 امم رثكأ رمألا نم كلمت ال ةليدب ةئيه رخآ ىدرف رارقب اشنأ فيكو (ةبختنم اهنأ نم

 .«اهتقياس تكلم

 ميكحت ةبعل تهتناو ءةعجر ريغ ىلإ ةحلاصملا تهتنأ ؛كلذ دعب ىريمنلل ىقب ىذلا ام

 هيدي ىلع ىكارتشالا داحتالا ىهتناو (هدهع ىف لقألا ىلع) ةعجر ريغ ىلإ شيجلا
 .نيتمي دركلا

 چچچ
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 ةدعيارلا وينام

4A9 AF 

 رصقلا ءاهقملاو ... سن شفا نايك ا

 ءاسؤرلاو بهاذملا

 ؛هوجولا ددعتم اديدج اعقاو قلخ دق ةحئاصملا رايهنا نأ فيك قباسلا لصفلا ىف انيأر

 اهلمح ىتلا شيجلا تادايق تيفصو ءلامشلا نيب ةينطولا مالحأ ترخبتو «بونجلا بهذ

 .هلهأ لواعمب ىكارتشالا داحتالا مدهو ءقحلا لوق نع سرخت الأ ىلع ىنطولا سحلا

 اياضقلاب ةناهتسالاو مكحلاب فافختسالا هيلإ داق ام انيأر امك .موقلا ريبك مهسأر ىلعو

 اياضقلا ىندأل ىدصتلا نع لماك زجعو «ىسايس بارطضاو :ىرادا ءارتها نم ةيساسألا

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 لطبأ دحاو لجر تاوزن لب تاسايس زجعلاو بارطضالاو ءارتهالا اذه لك ءارو ناك

 اهتاذل اهدري مل هنأل ةلاصملا ضهجأ ىذلا وه دحاولا لجرلاف ؛ءلاجر نم لوح نم لك

 وه دحاولا لجرلاو ؛أبس ىديأ مهقرفي ىتح نيضراعملا نيب نثفلا عرزل ةليسو اهدارأ امنإو

 ةقيقحلا فاشكتسا اهنم دري مل ةبذاك تاهباجم ىف ىسايسلا ميظنتلا ىلع ىضق ىذلا

 تذخأ دقو «لجرلا» اذه عنصي ىذلا امف .ةيلوئسم لك نع هسفن اهب ىلخي نأ دارأ امنإو

 ىلإ ةايحلا در نع تانكسملا تزجع دقو عنصي ىذلا ام ؟هرحن ىلإ دترت هماهس ضعب

 توم ةلاح ىف هنودهشي مهو هنيبأتل دادعالا ىف نوريثك ذخأ ىذلا ىسايسلا مسجلا

 ديسلل هب حول ىذلا تركلا ءهيرجي مل ىذلا تركلا وه ناك ةرملا هذه هرايخ .ىكينيلكإ

 كلذ حرط نأ ىريمنلا نابسح ىفو «عرشلا مكح» :ىبارتلا نسح روتكدلاو ؛ىدهملا قداصلا
 فئاوطلا مادقأ تحت نم طاسبلا بحس ًالوأ ققحي ؛فده نم رثكأ ققحيس هسفن راعشلا
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 ناك اًرمأ هللا ىضقي ىتح !ديدج اعفد ماظنلل ىطعيس امم هدييأتالإ كلمت نل ىتلا ةينيدلا

 ناوخإلا» بناج نم ؛هل ةيعبتلاو لب :ماظنلل ىعوطلا دييأتلا ايناث ققحيو .الوعفم
 ءادعلاب ةرهاجم تائفلا رثكأ اوناك بالطلاو ءةيبالطلا مهدعاوق كلذ ىف امب «نيملسملا

 ىريمنلا عضو اهادم ىصقأ ىلإ اهب باهذلاو ةيمالسإلا ةيارلا عفرب ةردابملاف .ماظنلل
 اذامل رسفي ىذلا وه اذه لعلو ءدئاقلا ال عباتلا عضوم ىف  راعشلا باحصأ «ناوخإلا»

 ريغ نيينوناقلا نم ةثالثب ةموعزملا ةيمالسإلا هنيناوقل هتغايص ىف ىريمنلا ناعتسا

 نسح روتكدلا هيف ناك ىذلا تقولا ىف .برقأ ةذبعشلا ىلإ وه نم مهنمو ةبرجتلا روبخم
 لاصوأ هب اوقزم قيفلتب الإ رصقلا نوذبعشملا ءالؤه ءاج امو .هل اًراشتسم ىبارتلا

 ؛هب هوفصو امم ىنحأ مالسإلاف ءءاذيإ اميإ مالسإلا هب اوذآو ءةفراعتملا ةينوناقلا ميهافملا

 اوراشي الأب نيموعزملا هينوناق ىلع ددش دق ىريمنلا نأ فيك ةاقثلا ىوريو اذه عمو
 .هيلع نومدقم مه اميف ءىبارتلا روتكدلا ةصاخب ءادحأ

 ةدح ىذ ديدج حالس .رخآ ءىش نم ىريمنلا ديدجلا جهنلا كلذ نكم رخآ بناج نم

 ةيطارقميدلا ىوقلا نم هموصخ لك ىريمنلا عضو نيناوقلا كلت رودصبف .ءاضمو

 نل ءةعيرشلا نالعإ دعب .هعهم ىركفلا مهفالخف ؛سفنلا نع عافد عقوم ىف نييبونجلاو

 عافدنا نأب معزن اذه لك لجأل .رفك وأ ةلالض وأ ةعدب امأ وه امنإو اًيسايس اًفالخ نوكي

 ىف اًيسايس اًحالس ناك امنإو اًينيقي اًيثدبم اًعافدنا نكي مل ىنيدلا رايخلا وحن ىريمنلا
 ريسو ممألا خيرأت ىف ماكحلا ىلع ديدجلاب سيل ليبسلا اذه لثم جاهتناو ءلوألا ماقملا

 ايندلا بلجل بابسأ بهاذملا هذه امنإ» :لاق امدنع اًعئار اًمصو ىرعملا هفصو .ءاسؤرلا

 لطب ثيدح «تانينامثلا نادوس عقاو ىلإ هنم برقأ لب ىرعملا نم غلبأو «ءاسؤرلا ىلإ

 لوق ىفف ؛نيدلل ىسايسلا لالغتسالا نع نيلكنارف نيماجنب اهفوسليفو ةيكيرمألا ةروثلا
 (Relegion is the last resort for scoundrels). «لاذنالل ريخألا أجلملا وه نيدلا» نيلكئارف

 ةيداهلا ةلصوبلاو ..قنرق نوج

 عم ثيدحلا ىف ةلعافلا ةيبونجلا تادايقلا تأدب ابابأ سيدأ قافتا ذنم ىلوألا ةرملل
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 هيدي ىلع ققحتت ىنادوس مكح لوأ تأر اهنأل ىريمنلا ةيراحمب مهعانقإ وأ نييبونجلا

 ءاهنإ ىفو :ةيفاقثلا مهصئاصخب فارتعالا ىفو :مهسفتأب مهسفنأ مكح ىف مهينامأ
 لك ىف عوتتملا ديدجلا نادوسلا ةروص زاربا ىفو ؛:ةيسايسلاو نيدلا لوح كبرملا لدجلا

 ودبي ناك ىذلا وهزلاو باجعالا ركذأو .زومرلا كلذ ىف امي ةيمسرلا رهاظملاو طشانملا

 مالسلا ةجهب اهلهأ كراشيت ايوج ىلإ ىريمنلل ةرايز لوأ ىف نييبونجلا هوجو ىلع

 دهشملا كلذ ىف ؛ابوج ةيئاردتاكب مالسلا سادق ىف ةكراشملاب مهطسو ىف ىفتخيو

 اذهب وهو ةسينكلا ىف مهتالص مهكراشي ملسم سيئر لوأ ىريمنلا ىف اوأر ىزمرلا

 .هيلإ نوبستنيو مهيلإ بستني

 بونجلا ءانبأ نم ديدج ليج زرب مالسلا قافتا تبقعا ىذلا رشعلا تاونسلا لالخ ىف
 یضو ءاناغ ىفو ءادنغوي ىف اًنجال شاع ثيح نم مالسلا هب ءاج لب مالسلا لظ ىف ىبرت
 ىد قنرق نوج ناك ءالؤه نيب ,ةيقيرفإلا ةدحولا ةغل ىه ةديدج ةغل ثدحتيل اينازنت
 ةسردمب ةقرافألا نم ريثك دنع فرعي ام ىف ىلوألا ةيسايسلا هتيبرت ىقلت ىذلا رويبام
 هناميإ هنع تذخأ ؛اهملعم هيف تأرو ريثكلا ىريرين نع تذخأ ةسردم ...مالسلا راد

 ؛ةدحولا هذه نود سمشلا تحت اهناكم ةراقلا لتحت نأل ليبس الأبو ةيقيرفإلا ةدحولاب

 ةيعمتجملابو ةيفاقثلا صئاصخلاب فرتعت ةيناسنإ ةيكارتشالا ىلإ هتوعد هنع تذخأ امك
 ايقيرفإ ةدحوب ىغاطلا ناميإلا دنع فقأ هلك اذه نم .ةداهزلاب اهئاعد مستيو ةيقيرفإلا

 .نادوسلا ةدحو نم قنرق فقوم رسفي ىذلا وه كلذ نأل مالسلا راد ةسردم ىيراوح دنع

 فده قيقحتل ةيكيتكت ةروانم وأ :ةذحولاب ىسنامور هلو نم قلطني ال انه هفقومف

 ةراقلا ةدحو نأب هناميإ نم امنإو (لاصفنالا وه ةدحولا ضيقنو) ضيقن ىجيتارتسا
 ةدحولا نإف رخآلا بناجلا نمو .اهل ةنوكملا ةمئاقلا تانايكلا ةدحو ءةيادبلا ىف «ىضتقت

 امل كلذك تناك ولف ءةيفاقث ىتح وأ ةينيد وأ ةيقرع ةدحو نوكت نأ نكمي ال ةيقيرفإلا

 ةيسارغج ةدحو ةيقيرفإلا ةدحولاف .اناغ عم رصم تعمتجا وأ «ىلام عم رئازجلا تعمتجا

 ةرظنلا كلت نأ ىف كش الو ءةيفاقثو ةيمامكحا و ةيداصتقا داعبأ تاذ ( ععممه1ءءانعدل)

 وه نادوسلا ربتعي هنإ ذإ قنرق هب ركفي ىذلا بولسألا ىلع اهلالظب ىقلت ؛تلاز امو «تناك
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 ةيفاقثلاو ةيقرعلا اهسيراضت لك ىف اهل جذومن (0501:2©101650) ةراقلا لكل رغصملا جذومنلا

 ةدايقلا هل ترفوت نأ هتوق ردصم .هفعض ردصمو نادوسلا ةوق ردصم وه اذهو ءةينيدلاو

 ىف «نطولا ماوقأ عمجي ام ىلع .ةيراقلا ةدحولل ساسأك ءةينطولا ةدحولا ىنبت ىتلا

 اهل مه ال تاديقب ىلب نأ هفعض ردصمو ؛ةقرفتلا تاءوتن ةدح هيف ليزت ىذلا هتاذ تقولا

 ارمأ ديحوتلا لعجت ةروصب اهزاربإو ةيقرعلا وأ ةينيدلا تايصوصخلا ىلع زيكرتلا ريغ
 .لامشلا اهفرع امك بونجلا اهفرع تادايقلا هذه لثمو اليحتسم

 ةرظنلا ةعجارم وه لوألا نيئيش ىلإ لجرلا ريكفت هجتا ةرظنلا كلت نم اقالطنا
 ىلإ داق امم ميلقإو ميلقإ نيب اًعارص هرابتعاب ىبونجلا /ىلامشلا عارصلل ةيديلقتلا
 نم ىناعت نويبونجلا اهنم ىناعي ىتلا تالكشملا نأب اًملع .ئطاخو داج باطقتسا

 ام ضرألا ىف نيبذعملا ءالؤه نيبو ,برغلاو قرشلا ىف لامشلا ماوقأ ضعب اهتاليثم

 ىف ةريثك ىوق كانه نأ امك .ةديدعلا ةيناملربلا تافئاحتلا هيلع تدهش امم مهعمجي

 ثاريملاو ىسايسلا باطخلا هنع فشكي امم نيبذعملا كئلوأ عم فطاعتت لمامشلا

 وحن ةمكاحلا ةبخنلا هيدبت تلظ ىذلا مامتهالا نإف رخآ بناج نمو .ىوقلا هذهل ىلاضنلا

 لمح دق بونجلا ىف الإ هرربي ال هبرغ وأ نادوسلا قرش اياضق نم رثكأ بونجلا اياضق
 ىملسلا ليبسلا اوجهني نأ نورخآلا رثآ نيح ىف ءاهاري امك هحلاصم نع اًعافد حالسلا

 تاجرد غلبأ ناك ىتلاو ةطغاضلا ةيميلقإلا تاعمجتلا ميظنتو نالربلا لخاد لمعلاب

 .«ةيرصنعلا» ب اهفصو وه لامشلا ىف ةيسايسلا ىوقلا بناج نم اهل ءاردزالا

 نيذلا نأل ال .ىرخأ ةرم تعلدنا ىتلا برحلا ةرارش ءارو ناك ديدجلا حورلا كلذ

 اًراتهتسا سكعي ناك هسفن رارقلا نأل امنإو بونجلا ميسقت رارق دض اوناك حالسلا اولمح

 هدهشي لامشلا أدب ىذلا تنعلا نم أوسأ وه ام ىلإ ردحنال هحامج حبكي نأ نود كرت ول

 ةزهجأ ةرئاث ريثي نأ نود روتسدلا ىلع ءادتعالا كلذ عوقو نأ امك ءةعبارلا ةيوياملا ىف

 ىف ًاطخ ةمث نأ ىنعي (زوتسدلا كلذل ءالولا نيمي ىدأ دق اهلكو) لامشلا ىف ماظنلا
  اًمكاح لمجت ال ىتلا ةروصلاب هلك ةطلسلا لكيهل ةعجارم نم دب الف اذهلو ءهسفن ماظنلا
 هيضتري ىذلا جاهنملاو عرشلا هب لوقي ام قوف اًناطلس هسفنل بسحي  مكاحلا اذه ناك ايأ

 .عيمجلا
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 «ةديدجلا ةبخنلا ... ١ نويمالسإلا

 «نوملسملا ناوخإلا» مه اذه ىلإ سانلا برقأو ءاهلاجر ىلإ جاتحت ةلحرملا نأ ديب
 نم مغرلا ىلعف اذهل .نامز ذنم نومفري اولظ ىذلا راعشلا وه «ةيمالسإلا» نأ رابتعاب

 .طويخلاب هيف كسمي ىذلا هتاذ تقولا ىف مهل نكمي نأ ىلع ىريمنلا مزع مهنم هتبارتسا

 فاصوألا ىه كلت «عشبلا ىركسعلا ماظنلا» عم نواعتلل ةميظع «ناوخإلا» ةسامح تناكو

 بالقنا هادغ ردص ىذلا لوألا مهروشنم ىف هرمأ ةيادب ىف ماظنلا ىلع اهوقلطأ ىتلا

 عاظنلاو ةمكاحلا رصانعلا نيب نوقرفي مهنإ «ناوخإلا» لاق روشنملا كلذ ىف .ويام

 صرف نأل ةيطارقميدلاو روتسدلا مكحب كسمتن نحن» :لوقلل اوبهذ مث .هتاذ ىطارقميدلا

 ىف ىركسعلا مكحلا ةيرجت ام ءعشبلا ىركسهعلا مكحلا داسفب نراقتال هيف داسفلا

 باوبأ هيف دسنت ىذلا ىركسعلا مكحلل ةمزال تافص داسفإلاو لشفلاو ءةديعبب نادوسلا

 اذكهو  ةحرابلاب ةليللا هبشأ امو كلذ «ناوخإلا» ىسن ام ناعرس .«حالصإلاو دقنلا

 نادوسلا لهأو ةصاخ ءديدجل | «ىوياملا» هجوتلل ريظنتلا ىف مهستل ةديدج «ةبخن» تعاج

 نم نولدبي اوذخأنيذلا نييوياملا ضعب «ةيومالسإ» اهب نوقدصي ىتلا ةهالبلاب اوسيل
 .ةيركفلا «مهتزب»

 لك ىف رظنلا ةداعإب كلذو ةعيرشلا قيبطت ىف اًيجرد اجهن ماظنلا عبتا ءدبلا ىفو

 هذه ىلوتت ةنجل تنوك اذه ليبس ىفو ؛ «هللا عرش» عم اهنم ضراعتي ام ةلازإل نيناوقلا

 ليثمتلا لومش مدع نم مغرلا ىلعو ءنوناقلا لقح ىف نيلماعلا نم اددع تمض ةمهملا

 ىف اهل عامتجا لوأ ىفو (*ددحم ىجولويديأ هجوت تاذ نكت مل ةنجللا كلت نأ الإ اهيف
 ليثمت ةيضق (دماح حتافلا دمحم روتكدلا) ةنجللا ءاضعأ دحأ راثأ ٠

 ءارزولا سيئر نم ةنجللا سمتلت» :ىلي ام عامتجالا رضحم ىف درو اذهلو ءنييبونجلا

 هللا فلخ ةاضقلا سيئر اهتسائر ىلوتو ركب رهاطلا ديشرلا ءارزولا سيئر نم ةنجللا نيوكت رارق ردص (»)
 هللا ضوع .ماعلا بئانلا رمع نسح «ةاضقلا ىضاق ىلوزجلا دمحم ةداسلا اهتيوضع ىف تمضو ديشرلا
 مآ ةعماجب ذاتسألا نيمأ ديس روتكد ءةضايرلاو بابشلا ريزو ومش ىلع ءةينادوسلا رايدلا ىتفم حلاص
 ديمع دماح حتافلا دمحم روتكد :نيماحملا بيقن ىدصتلا ىنغريم ءىلفنرق ليمإ ىماحملا .ةيمالسإلا نامرد

 .ىبارتلا نسح روتكدلاو نمحرلا ىلع خيشلا دعب اميف اهل مضو موطرخلا ةعماجب نوناقلا ةيلك
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 فلتخم لثمت ةاعارم هتمكحل كرتيو ةنجللا ةيوضع ىف نييبونجلا ناوخإلا ضعب كارشإ

 عضو لوح لاكشأ روثي الأ ةنجللا تردقو «ىبونجلا نايكلا ليثمت متيل كلذو مهتاهاجتا

 كلتل اعبت «هيف ىباجيإ رود مهل نوكي نأو حرتقملا ىنوناقلا ماظنلا ىف نيملسملا ريغ
 .فسوي جاحلا هللا عفد ةداسلا ةنجللا ةيوضعل مضني نأ ءارزولا سيئر ررق ةيصوتلا

 ناما ادلوكأ ذاتسألا و :ىنير زوربما فانئتسالا ةمكحم ىضاق ءقنيد سيسنارف روتكدلاو

 .موطرخلا ةعماج نم ريت

 هراطا ىف رمألا ىلإ اورظني مل ةيادبلا ىف ةنجللا رايتخاب اوماق نيذلا نأ اًهضاو ناك

  ىلامشلا قافتالا هضرف ىذلا ديدجلا ىنادوسلا عقاولا ءوض ىلع وأ «عساولا ىسايسلا

 لوفغلا وأ ءلافغإلا اذه ىلإ نيلوئسملا هابتنا ةراثإ تءاج اذهلو ءروتسدلا هسركو ىبونجلا
 تجهن دقف اذه نم مغرلا ىلعو .ةنجللا كلت ىف ىنف وضع بناج نم ؛نظلا انسحأ نأ
 ىف اًماه اًرود ىبارتلا روتكدلا بعلو عرشلا قيبطت ىف جردتلا ىلإ ليمي اقيرط ةنجللا
 كلت نم ءةنجللا لمع طبضت ىتلا تاهجوملا غوص ىف هملقو هركفب مهسا لب ءاذه
 ةحابا لثم هل ةنيبلا ةفلاخملا راظإ ىف مهفي نأ بجي عرشلا عم ضراعتلا نأ تاهجوملا
 ىلول حيبت ةرورضلا نأ ريخألا صنلا نم حضاوو ءةرورض ريغب دودحلا ليطعت وأ مارحلا

 اًمارح حيبي ال نوناق ىأ نأب صنلا لمجم نم حضتي امك ؛ةحلصمل دودحلا ليطعت رمألا
 .مالسإلا عم ضراعتي ال اًبجاو لطعي الو

 قيبطت ىف ىعارت نأب ةنجلل هتراشا وه ىبارتلا روتكدلا هدروأ هيجوت مهأ نأ ديب

 ميظع كابترا ىلإ ىدؤت ةروصب ةمئاقلا مظنلا حارطا» نم ئشانلا ىلمعلا جرحلا نيناوقلا

 ةيداشرا ةئطوتل ةرورض كانه» نأب هلوقو «ةلودلا تاقا سانلا ةايح تاورض ىف داسف وأ

 «هفيلاكت عقو لامتحال مهدادعتساو عرشلا ةمكحل سانلا مهف ةيقرت لبق ةنتف غقت ال ىتح

 تارورض نيبو عرشلا ماكحأ نيب قيفوتلل ةرينتسم ةلواحم تاهجوملا هذه ىف ءرملا ىريو

 اهل ىروفلا قيبطتلاو ماكحألا كلتب ىفرحلا مازتلالا نأل اكاردإ ىري امك ,ةيلمعلا ةايحلا
 اهتعجارم دعب :ةنجللا تهتنا كلذ ءازإ ءةيشيعملا ةايحلل داسفإو ةلودلل كايرإ ىلإ ناذوقي
 ضراعتت نوناق 181 نيب نم طقف انوناق نيرشعو ةينامث كانه نأب ءنادوسلا نيناوق لكل
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 نم ةدحاو ةدام ىف ضراعتلا نإف نيرشعلاو ةينامثلا نيناوقلا هذه ىف ىتحو ءةعيرشلا عم

 :سالغالا راهشا نوناف .فراصملا نيناوق ىف نويدلا دئاوف ىلع صنلا كلذ لاثم .نوناقلا

 ةداملا ىف نيدلا دئاوفت ةراشالا) ةريزجلا عورشم نوناقو «تادنسلا نوناق «تاكرتلا نوناق

 نينوناف ضراعتب ىوتفلا نيناوقلا كلت ىف ىرظن هدنع فقوت ام مهأ نمف ىأ ىلعو ٩(.

 ةنسل ةجلسملا ريغ ىضارألا نوناق امه نانوناقلا ناذه :ةعيرشلا عم نيناوقلا كلت نم

 نأ ىبارتلا ىأر نم ناكو ءةلجسملا ريغ ىضارألا لكل ةئودلا ةيكلم ىلع صني ىذلا ٠١

 كونبلا ميمأت نوناق وهف ىناثلا نوناقلا امأ ؛ضرألا ءايحإ نم عنمت ضرألل ةلودلأ ةيكلم

 .ةرداصملا حيبي الو ةيدرفلا ةيكلملا مرتحي .ىبارتلا داهتجا ىف مالسإلا نإل 157١. ةنسل

 امل همارتحا عم مالسإلا نأل اًيهقف اًمكح هنم رثكأ اًيسايس اًمكح نالثمت نايوتفلا ناتاهو

 ةحلصملا ىلع ةيعامجلا ةحلصملا بلغي هنأ الإ (ةمرح لاملل نأل) لام نم درفلا هكلمي

 .«دحأل لام الق اعئاج دحأ تاب اذإ» ثيدحلا ىفو ءةيدرفلا

 ةيمالسإلا نيناوقلا دادعإ ىف نخأو لدعلا ةرازو دعب اميف ءىبارتلا روتكدلا ىلوت

 رمخلا رظح نوناق اهدعأ ىتلا نيناوقلا نيب نم ناك :جردتلاب سانلا ىلإ اهيندي بولنمأب

 ميلقإلا ماكحل لوخي نوناقلاف ءصيخرت نم هيلع لمتشا امل هدنع فقأ ىذلاو ء۱۹۷۸ ماعل

 اذإ الإ» دحلا قيبطت نم ملسملا ريغ ءانثتساب ةسماخلاو ةعبارلا هيتدام ىف ىبونجلا

 داريتساب اهل حمستو ةيبنجألا تارافسلا ةرشع ةسداسلا ةداملا ىنثتست امك «اًملسم ضرح

 تالاح ىف امأ ءبرشلا ةلاح ىف الإ. دلجلا دح قبطي الأ ىلع نونانقلا صنو :رومخلا

 ىفو .ةمارغ وأ انجس ةبوقغلا ىقبتف ىطاعتلا ضرغب ءارشلاو لماعتلاو ةعانصلاو ةزايحلا
 اهل ةيفاو ةسارد بجومب الإ ماكحألا كلت ىلإ لصي مل دهتجملا زوتكدلا نأب اننيقي
 .هيف ىعطق دح ال اميف زيزعتلا حيبتو صخرتلا حيبت ىتلا ديناسألا ءاهديناسأ

  ريمتبس نيناوق

 كلذ نأ الإ ءاهفادهأب الو ةيمالسإلا نيناوقلاب هل ةلص ال ثداح عقو مايألا كلت ىف

 اهب تبرض ىتلا «ربمتبس نيناوق» رادصإل ىريمنلا عفد ىف اًيساسأ اًرود بعل ثداحلا
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 ٠۹۸۲ ماع ىلإ ماظنلا عم ةاضقلا ةمزأ دوعتو .ةاضقلا بارضإ وه ثداحلا كلذ ؛لاثمألا

 ىتلا بلاطملل ماظنلا بجتسي مل نإ ةيعامجلا ةلاقتسالاب ةاضقلا ررغص دده امدنع

 سيئر حصن وه ىريمنلا لعف در ناك .ةاضقلا لمع فورظو عاضوأ نيسحتل اهب اومدقت

 هكراشي مل ىأر وهو ءهيلإ تعفر نأ ةيعامجلا تالاقتسالا لوبقب ديشرلا هللا فلخ ةاضقلا

 لعف در ىلإ دوقي تالاقتسالا لوبق نأب ىأترا ىذلا ليلخ دجاملا دبع لوألا بئانلا هيف

 اهثعاوب نأل ةاضقلا بلاطم لوبق ىلإ انعذ اذهلو لخادلا ىف ءوسأ رثأو جراخلا ىف ٌئيس

 ةأجفو ؛اهب ءاقترالاو ةينوناقلا نهملا عوضوم ةساردل فيلأت ةعقاولا كلت بحص ؛ةيقطنم

 ةداعإ بلطتت ةماع ةيحالصإ ةيضق مهتمدخ طورش ليدعتب ةاضقلا بلاطم تحبصأ

 ىذلا رهاطلا ديشرلا ديسلا ةنجللا كلت سأرت .اهلك ةينوناقلا نهملا لكيه ىف رظنلا

 نسح روتكدلا تمض امك «ىرصنلا ىنغريم نيماحملا بيقن هنواعي اماع اًبئان حبصأ

 روتكدلاو :ناميلس نيدلا ردب ديسلاو ءليعامسا دمحأ ديس نامثع روتكدلاو :ىبارتلا
 ذإ اًريثك دفي مل ىفارصنالا دهجلا كلذ ءىعابسلا نامثع دمحأ ديسلاو ءليئاخيم فسوي

 ىلإ. داق امم ةاضقلا رابكل ماظنلا دض جاجتحالا ىودع تلقتنا ىتح ماع ىضم نإ ام

 . دحت نم هيف امل  ةراثإ اميإ  ىريمنلا ةرئاث راثأ احوتفم اًبارضإ مهبارضإ

 وه هرارق ناك ءأوسأ «هركم» ب «ةاضقلا ركم» ىلع دري فيك ىف ردقو ىريمنلا ركف

 ىريمنلا نلعأ رشافلا ةمكحم حاتتفا لفح ىف هل باطخ ىفف .ةاضقلا ىلع برحلا نالعإ

 فريف ةاضقلا مهتاو «نيرماقملاو نيشترملاو نيرومخملا نم ةلادعلا رهطيس» هنأب

 كلذ نم ىريمنلا دري مل .اياضقلا ىف عيرسلا تبلا مدعب نيتطاوملا قوقح رادهإو بجاولا

 ىف ةيئاضقلا تاءارجإلا ءطبف ؛مهيلع روهمجلا ءاذعتساو ةاضقلا ةعمس ثيولت الإ ماهتالا

 ىلإ هنم بناج ىف ىزعي ناك نإو :ةاضقلا ريصقت ىلإ هلك ىزعي الو فورعم رمأ نادوسلا

 ريوطت مدعو :تاءارجإلا ديقعت ىئاضقلا ءادألا قومت ىتلا تالكشملا نمو «مهضعب روصق

 بعلت ةمهمل ىرقفلا دومعلا لثمت ىتلا تالجسلاو قيثوتلا زكارم رايهناو :ةدعاسملا لئاسولا

 ذإ ىسكع رثأ ماهتالا كلذل ناك هنأ ىلع .اهئادأ ىف اًريبك اًرثأ ةمكارتملا ةربخلاو قباوسلا

 ٠۹۸۳ وينوي نم ثلاثلا ىف انايب اوردصأف نيماحملا ةرئاث راثآو ةاضقلا بضغ نم حجأ
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 فارعألاو ةينوناقلا ريباعملا قفو الإ ةاضقلا لزعب موقي الأب ةيروهمجلا سيئر هيف نوبلاطي

 ةاضقلا ىرحت دض ىرحلاب وأ :ةاضقلا دض هفقوم ىلع اتباث ىريمنلا لظ كلذ عمو

 امدنع مهدض هتكرعم ىف ىلوألا ةفيذقلا قلطأ ۱۹۸ سطسغأ نم رشع ىداحلا ىفف

 أاودقتفي مل نادوسلا لهأ نإ» :هلوقب هحتتفا ىفحص رمتؤم ىف «ةيئاضقلا ةروثلا» نلعأ

 ءاسؤر مهنيب نم ايضاق نيسمخ ءافعإب اًرارق ردصأ امك :نيرهش بارضإ مغر ءاضقلا

 دعاقتلا ىلإ ليحي نأ ضرتفملا نم ناكو .بارضإلا قيسنت تلوت ىتلا ناجللا ءاضعأو
 نأب سانلا ةماع یدل اعابطنا قلخي نأ دارأ هنأ الإ «نيرماقملاو نيشترملاو «نيرومخملا»

 .هللا مرح ام اولحأ نمم اضيأ مه امنإ ةاضقلا نيب ةيماقتنالا هتلمح اياحض

 مادقأ تحت نم طاسبلا اهب بحسي ىتلا ىربكلا ةضاضقنالل اديهمت ناك كلذ لك

 ىدلا لك ناك نإف .نيعمجأ مهيلع دضانملا بلق ىه ةضاضقنالاو ؛نيماحملاو ةأضقلا

 ىف ديدج ؛ديدج نوناقب مهئيجيسف «نوناقلا مكح ةدايسو نوناقلا» وه هيلع نوجاحتي

 .هيلع نيلماعلا ىف ليدبتو رييغت نم دب الف اذهلو ءىقيبطتلا هجهنم ىف ديدجو ؛هلوصأ
 نينثال ةريطخلا ةمهملا هذه ىريمنلا لكوأ هب مه امع هئانثإل تالواحم ةيأل ضرعتي اليكلو

 ىوذ الإ اهعيطتسي ال ةعانص داهتجالاو .ملع ىريصق عافيا مهتثالث :ةاتفو نايتفلا نم

 كلذ نم اوك شناو ةنسلاو باتكلا ماكحأل جف ليوأت ىف ةثالثلا لغوأ .ةناكزلاو موهملا

 یف ةديدجلا نيناوقلا تردص نأ ناكو .نادوسلا لهأ هيلع نولمحي اديدج «أطوم»

 نود ةميدقلا نيناوقلا لك ءاغلإب تهتنا مث ماكحألا لوصأو تابوقعلا لوانتتل ۱۹۸١ ربمتبس

 ءاهشفاني نأ بعشلا سلجمل حاتي نأ نود ةديدج نيناوقب لدبتستل نادوسلا نيناوق عيمج

 ىلع ثعبي ىذلاو .تاينيعبسلا ىف اولعف امك اهيف ىأرلا ءادبا ةنهملا لهأل حاتي نأ نودو
 ةريخ اهدادعإ ىلع فكع ىتلا اهسفن نيناوقلا ىف تيفلأ ىتلا نيناوقلا نأ وه ةشهدلا

 نيناوقلا ىلع ةعيرشلا قيبطت ةنجل ةعجارمل دعب نم تضرعت مث نادوسلا لهأ ىنوناق
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 ةلادعلا ىلعو عرشلا ىلع ةيانجلا هذه نم «ةيومالسإلا» ةيار ةلمح فقو نيأ لأسنو

 ءاتفإلا مسق سيئر خيشلا ظفاح ذاتسألا :مهدحأ ثدحت ءالؤه مساب ؟تاسسؤملا ىلعو

 عم ةقفتم ريغو انميقل ةفلاخمو انع ةبيرغ اننيناوق تناك :لوقيل ماعلا بئانلا ناويدب

 نيناوقلا تلشف نأ دعب ليصألا ههجو نادوسلا ىلإ تدر ةيعيرشتلا ةروثلا هذه ..انفارعأ

 ثهلي وهو ىريمنلا بكرب قحلي نأ الإ هسفن ىلع ىّبأ دقق ىبارتلا روتكدلا امأ .(*!ةيضرألا

 ةئاملا ددجم مسا ىريمنلا ىلع قلطيل ىندم داو ىف فقي نأ ىلإ ثاهللا كلذ هداق ىتح

 ةيرضبو «اهنيد ةمآلا هذهل ددجي نم ةئام لك سأر ىلع موقي» لوقي ىذلا ثيدحلاب المع

 .ىنالقابلا مامإلاو ىعفاشلا مامإلل اًونص ىريمنلا حبصأ بزال

 ىف رمخلا دح قيبطت ىف اًريثك صخرت ىذلا ىبارتلا خيشلا لئس رخآ عقوم ىفو

 ماكحألا ىف هيأر نع تاينيعبسلا ةياهن ىف هسفنب هدعأ ىذلا «ىمالسإلا» نوناقلا

 ىماع نيب ىبارتلا هلدب لدبتي ال ىذلا هللا مكح .بجعلاب ءاجف ةديدجلا «ةيمالسإلا»
 هلحأ امك اًينادوس ناك نإو نتح ملسملا ريغل برشلا لحأ لوألا ىفف ۱۹۸١. و ۷

 ءاشتسا ال» (انوس) ةينادوسلا ءابنألا ةلاكول لاق دقف ةيناثلا ىف امأ «ىبنجألا ىسامولبدلل

 نأ» :فاضأ مث «رمخلا برش ةصاخ هتامرحمو هللا دودح نم نيملسملا ريغ بناجألل

 نأ مهيلعو تالاجملا فلتخم ىف مهرودل ريدقتو بيحرتو ةوافح لحم اندالب ىف بناجألا

 قلعتي رمأ ةعيرشلا قيبطت ىف تاءاشتسا ىأ حنم نأ .هتادقتعمو انبعش ميق اومرتحي

 ىبارتلا فقومب رومألا نطاوبب نوميلعلا بجعي ملو .(**)تاعيرشتلا هذهل ةيلمعلا ةيلعافلاب

 دودحلا كلتل الطعم .هللا عرش ذيفنتل موعزملا هددشت ام لك عم «هودهش دقف اذه

 بحسب رمأ امدنع هلاح اذه ناك ءةطلسلا لهأ نم ىريمنلا نود مه نم ةدارإل ةباجتسا

 نيلهألا لمح امم ةنيدملا ىف «ةرامخ» هل أشنا نمألا زاهجل ليمع ىبويثإ دض تاغالبلا

 ناكو :ةينكسلا قطانملا ىف تارامخلا ةماقإ عنمت ىتلا ةيلحملا رماوألل اقفو هتاضاقم ىلع

 .نمألا زاهج سيئر بيطلا دمحم رمع ءاوللا نم بلطل ةباجتسا كلذ

 . ۱۹۸۲/۱۰/۲ ةفاحصلا (»#)
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 ىف ىريمنلا ءاهقف صخرت فسعلا نم طامنأب نيناوقلا كلت تلفح دقف ىأ ىلعو

 ىذلا ديحولا نوناقلا نأ الإ ء(*ارخآ عقوم ىف ليصقتب هانلوانت امم مالسإلا ىلإ اهتبسن

 ىلإ نوناقلا كلذ فيضأ ۱۹۷١(. ليدعت) ١9177 ةنسل ةلودلا نمأ نوناق وه هدنع فقن

 ىتلا نيناوقلا كلت نم ادحاو ناك هنأ نم مغرلا ىلع ديدجلا «ىمالسإلا» تابوقعلا نوناق

 قباطتل نيناوقلا ةعجارم ىلع فكع امدنع هليدعتب ىدانو قيلعتلاب ىبارتلا روتكدلا اهلوانت
 سبحلا اياضق ىف هطاطتشا ىبارتلا ركنتسا ماع بئانك هعقوم نم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ذخؤي الأ وهو عرشلا هحيبي ام دودح ىفو قاطن قيضأ ىف انوكي نأب بلاطو ءظفحتلاو

 ناك ولو .«هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :ثيدحلاب المع نظلاب سانلا

 بهذ هنأ الإ هنع انزواجتل ىربمتبسلا نمألا نوناق ىلع تمصلا وه لجرلا هلعف ىذلا لك
 ةيامحل ةرورض هنأب ةرملا هذه هايإ افصاو ۱۹۷۸ ماع ىف هركنتسا ىذلأ هسفن نوناقلا رربي

 ربمتبس نيناوق تبقعأ ىتلا ئراوطلا تاءارجإ نع عفاد هسفن قسنلا ىلعو «مالسإلا ةلود

 فقوم ىف ديدج ماظن ىلإ لاقتنا ةلواحم لب ئراوطب تسيل» اهنأب رهشأ ةعضب دعب

 ,(**!نينطاوملاب اهتطاحإ ةيلاعفو ةلودلا

 ىوقلا فقوم امف :مالسإلا مساب ثبعلا نم «ةيمالسإلا» ةبخنلا فقوم وه ناك كاذ

 :ىه ىلوألا ءىريمنلا طوقس دعب هابعل ىذلا رودلا ةيمهأل نيتعومجم انه لوانتن ؟ىرخألا

 ةلاسر ىف ةلودلا كلتل شيجلا ةدايق ةكرابم تءاج «تاباقنلا :ةيناثلاو .شيجلا ةدايق

 قيرفلا بتك .هللا ةملكل ءالعا هنأب نيناوقلا كلت رادصا اهيف فصو ماعلا دئاقلا بئانل

 ةحلسملا بعشلا تاوق مساب ىريمنلا ينهي ماعلا دئاقلا بئان ,بهذلا راوس نمحرلا دبع

 ةليصأ ةيئاضق ةروث دعاوق نوسرت متنأو» :لوقيو 1987 ربمتبس نم رشع ىناثلا ىف
 مالسإلا ةعيرش نينلغم ميوقلا مالسإلا جهن ىلع نوضمتو قحلا تايار نطولا ىف نولعتو

 هتملك ءالعإو هللا عرش ةماقاب ضرألا ىف مهفلختسا نمل لجو زع ىلوملا ةوعدب نيلثمتمو

 سسأ نوعضت متنأو انناميإ نم ةعبانلا انتفقوو ماتلا اندييأت نينمؤملا قدصب مكيلإ لقنأ

 )*#«( مايألا ۸/۱۸/۱۹۸٤ .
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 ىطخ قلطنتل ةلضافلا لثملا هيف دوستو ةليصألا ميقلا هيف خسرت ميدق ىمالسإ عمتجم

 وحن ىضمت ىهو هجهوب ءىضتستو هرونب ىدهتست ءىضولا مالسإلا ساربن ىلع نطاوملا
 ةهجاومو ةروثلا نع اًدوذ ةريسملا دادتما ىلع اوفقو نيذلا كدنج نأ .دوشنملا لبقتسملا

 ةقلطنملا ةريسملل ةامح فوقولا ىلع اًمزع دشأ مهو مويلا نوفقيل ميدقتلا ءادعأل

 .(*!,هتعيرشو مالسإلا جهنب ةيدهتسم

 وأ بهذلا راوس نمحرلا دبع نطاوملا جهتبي نأ ىف ةتبلا ةبارغ هجو كانه سيلو

 نيدتمو ءهمالسإ ىف قداص ملسم وهف ةديدجلا نيناوقلاب بهذلا راوس ميظعلا طباضلا

 نأش ام نكلو ؛اهلهأ نيب نيدلا غبن ةرسأل ليلس وهف كاذو اذه قوفو ءهنيدتب ىئاري ال
 اهردصأ ىذلا ماظنلاب طيحملا عضولاو ربمتبس نيناوق نأش امو ؟شيجلا فقومب اذه

 جهن ىلع» نيناوقلا تردص نأ دعب نم «قيرفلا» هللا ىلع اهانمت ىتلا ةليبنلا فادهألاب

 ؟«ميوقلا مالسإلا

 لكهيل لاقم ىفو ءةلاسرلا كلت رصانع للحن انذخأ نأ ثحبلا انب ىهتنيس نيأ ىلإ ىرت

 تنابا امك ءركسعلا مكح ىف ىريمنلاف «اهرصانع ليلحتب أدبتلف ةركف مطحت نأ تدرأ ول»

 «ةلضافلا لثملا هيف دوست عمتجم ساسأ» كلت هنيناوقب عضو دق «قيرفلا» ةلاسر

 فقيس دهعلا ىلع امود شيجلاو «لبقتسملا وحن» ىضمي وهو مالسإلا جهوب ءىضتستو
 ةغللا نأب دهشنو  ةروثلا نع اًدوذ ةريسملا دادتما ىلع فقو امك «ةريسملل» اًيماح مويلا

 الإو ريكفتلا ىلع رطيسي اميف ىظفللا ريبعتلا لعجت ةجردل ةعواطم ءاوخس ةغل ةيبرعلا

 ىف راد له «هءاروو همامأ صخاشلا عقاولا عم ماكحأ نم قيرفلا هدروأ ام ميقتسي فيكف

 له ؟همساب ثدحتي ىذلا شيجلا اذه دارفأ لك ىأر وه اذه هيأر نأ «بئانلا دئاقلا» دلخ

 نأ قيرفلا دلخ ىف راد لهو ؟نييبونجلا نع كيهان مهنيب نم لامشلا ءانبأ لك ىأر وه ناك

 وبأ» ةلود ىه «قيرفلا» اهب داشأو اهزئاكر ىريمنلا ماقأ ىتلا «ةلضافلا لثملا» ةلود

 همهتتل اهلك شيجلا تادايف تعمجت ىذلا «ةمألا كلت نيمأ» ءءاهبلا روتكدلا وه «اهاديبع

 .۱۹۸۳/۹/۱۳۲ ةفاحصلا (*)
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 دادتما ىلع «شيجلا اهامح نع داز ىتلا ةروثلا نأب «بئانلا دئاقلا» ركذت لهو ؟ةقرسلاب

 ضايح نع نودوذي نيذلا سفن وه اهموصخ دلأ ناكو هجوتلا ةيناملع ةروث تناك ةريسملا

 اهنم رثكأ هدر بهذلا راوس مويلا اهديؤي ىتلا «ةروثلا» نم لعجي امم «ةيربمتبسلا»

 هب داري ىذلا عمتجملا نأب دئاقلا بئانلا نهذ ىلإ ردابت له اًريخأ مث ؟ةريسملل اًدادتما

 ىلوأ ىذلا هسفن عمتجملا وه ةيمالسإلا نيناوقلا ىده ىلع دوشنملا لبقتسملا ىلإ ىضملا

 دحاو ؛ةلصب سانلل انيدل تمت ال ةيلفس ملاوع ىف ناشيعي نيذوعشم ىلإ هرمأ ىريمنلا
 ءاضقلا نم هئاصقال ءاضقلا سيئر رطضا اطسوتم اًيضاق ناك (نورق وبأ لينلا) مهنم

 ىناثلاو ءلسعلاو لخلاو هيوافألاو باشعألاب هتمكحم داور بابطتساب هعوطتو هتذبعشل

 هربخي - هَ هللا لوسر فيط مئانلا ىري اميف ىأر اًرومغم اًيماحم ناك (ديجلا ضوع)

 لثم نادوسلا لهأ دوقيس لبقتسم نيأ ىلإف مالسإلا ةمأ ذقني نأ ىريمنلل ردقم هنأب
 امدنع هلاجر ملظي نأ لبق هسفن ىريمنلا ملظو بابسألا نولطعي نيذلا بهايفلا ءالؤه

 اماع رشع ةسمخ لالخ نينثالا ةءافك لثمب نيدعاسمب طحي مل هنأ فحصلا ىدحإل لاق

 ىف البقتسم هسفنل دشني ال هاقتو هعروب بهذلا راوس قيرفلا ناك اميرلو .[*همكح نم
 نوبسني ال مهمساب ثدحت نيذلا هلاجر بلغأ نكلو .ةرخآلا دشني امنإو ايندلا ةايحلا

 دوقولاو زبخلا ريفوت كلذ لاثمو ءةايحلا ريسيت ىه ءالؤه ايندو ءايندلا نم مهبيصن
 طاحأ نيذلا نييروطسألا نأب لقاع نظي له مث .تايلديصلا ىف ةيويحلا تاداضملاو

 ءومنلا ىلع مهلوقع تصعتسا امك روطتلا ىلع اوصعتسا نمم .مهب هسفن ىريمنلا

 .اهدقع لح ىلع ةردقلا نع كيهان هذهرشبلا تالكشمب ةطاحإلا ىلع نورداقل

 ةلاسر ىنتفقوتسا كلت نم «ترداب ىتلا تاباقنلا ىلع ءىجنل هدئاقو شيجلا كرتنلو

 ربوتكأ علطم ىف ىريمنلل هللا عفد ىلوزجلا روتكدلا ةباقنلا سيئر ثعب ىتلا ءابطألا ةباقن

 متت الو اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث» ىلاعت هلوقب اهحتفتسي وهو 7

 هلوقبو .(15 18 :ةيآلا .ةيثاجلا)(ائيش هللا نم كنع اونغي نل نإ نوملعيال نيذلا ءاوهأ

 .1١15484/7/1؟ دايصلا ةلجم (٭)
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 نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهانكم نإ نيذلا» ىلاعت

 .ةلاسرلا كلت دعب نم ءاجو 4١( :ةيآلا .جحلا)«رومألا ةبقاع هللو ركنملا

 اهبر وحن اهمازتلاو ىويحلاو ىموقلا اهرود نم اقالطنا نادوسلا ءابطأ ةباقن نإ»
 اهرورسو لماكلا اهدييأت نع ملعلاو ةيلوئسملا عقوم نم مويلا ربعتل اهينطاومو اهنطوو
 .تابوقعلا نوناق ىف اهنيكمتو ريدقلا هللا عرش ماكحأ قيبطت نع حضاولا مكنالعإل غلابلا
 مايقلاو هللا عرش ماكحأ قيبطت معد ىف ايلمع اًرود نادوسلا ءابطأ ةباقنل نإف ملعن امكو

 تاسسؤملاو ناجللا عم ةنماضتم ىرخألا ةزهجألا عيمجو نينطاوملل حرشلاو نايبلا بجاوب

 أمنإ» ملعلا نم اهئاضعأ ىلع هب معنأ امو نيدلا مزحو لدعو رسي نم ةقلطنم ةفلتخملا
 الدع كلذ ةققحملا رامثلا نينطاوملاو نطولا ىنجي ىتح «ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي

 :ةيآلا ةرقبلا)بابلألا ىلوأ اي ةايح صاصقلا ىف مكلو» «ةيهافرو اًرارقتساو انمأو

 .حارجلا عضبم نم اًعمتجمو ادارفأ هدابعل ديفأو فارأ هللا دح نأ نيقي ىلع نحنو .(9

 عمتجم وحن مدقتلاو روطتلل ةيادبلا وه رومخم ريغ لقعلا ىعاو عمتجم قلخ نأ امك
 علطتتل ةيادب اهن مكتدايس نلعأ ىتلا ةوطخلا هذه كرابت ذإ ءابطألا ةباقنو :نمآ ىرصع
 لك ىف نيدلا لومش لامكإ وحن ةقستمو ةدرطضم ىتأت ىتلاو ةيلاتلا تاوطخلا ىلإ
 .(*]ةيداصتقالا انتايح بناوج

 ىوق لك ىلع اهعيزوتب رمأف «نينمؤملا ريمأ» سفن ىف ةرسملا ةلاسرلا كلت تعاشأ
 حتفلاب ةداشإلا ىف ىوقلا كلت ىرابتت ىتح ىلاتلا مويلا ىف ةفاحصلا انتربخأ امك فلاحتلا

 ىتلا تايئادتبالا ىملعم ةباقن ةلاسر ىلإ ريشن «تايرابملا» وأ ىرابتلا جئاتن نمو .ميظعلا

 تارارقلا لك كرابنو ديؤن بيبحلا اننادوس عاقصأ ىف ملعم فلأ نيسمخ مساب» اهيف ءاج
 ريخلا نأب ةقث ىلع نحنو .هدعوب لجرلا ءافو ءاج ىذلا ةثلاثلا ةيالولا جهن عم ةيشمتملا

 ديسلا ؛ةلداعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا هللا عرش ميكحتب هبابسأ متأيه نأ دعب باوبألا ىلع

 لك نم ىلغأو ىمسأو ةريخألا مكتارارقب هومتققح ام نأب دكؤن ةبياقن ةئيهك نحن سيئرلا

 .۱۹۸۳/۱۰/۲ ةفاحصلا (»)
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 نم ىلغأو ىمسأ تارارقلا نأب لوقلا وه نيملعملا ةلاسر ىف ديصقلا تيبو (*)لاني بلطم

 اوجرخ مهنأ مأ بلطم لك نع سانلا ىنغأ دق «هللا عرش» ميكحت ناك نإ ىرنسو .بلاطملا

 .بتاورلا ةدايز نوبلطيو هللا ىلإ نورأجي تاقرطلا ىلإ

 ضعبو اهبتاك ىأر نع الإ ربعت اهلاخأ ال ىتلاو ةكبرملا ءابطألا ةباقن ةلاسر ىلإ دوعن

 ىف كابرإلا ردصم .شيجلا دئاق ةلاسر ىلع قدص ام اهيلع قدصي اذه ىفو «هناوخأ»

 نع ثيدحلا ىف اهفارسا نم مغرلا ىلع هللا عرشل ةروصقملا اهترظن وه ةلاسرلا كلت

 ةجح وأ رتاوتم ربخ اهدنسي ال ىتلا ةيفازجلا ماكحألا وه كايرإلا ردصمو ؛ءاملعلاو ملعلا

 ةشيعملا ةيرجتلا تتبثأ رمأ ىف ءابطألا مسال اهلاحتنا وه اضيأ كابرالا ردصمو ؛ةعطاق

 ريغ ةروصب ىتح) دودحلا قيبطت نأب ءاحيإلاف ءهل مهراكتتسا لب هنع ءابطألا فوزع

 ىف هللا عرشل قيقحت وه (ربمتبس نيناوق ىف اهب تءاج ىتلا ةيقيفلتلا ةهئاشلا ةروصلا

 سانلا ىعد ام نيد دصاقم كاردإ ىف بيرغ روصق نع فشكي ةبغسملاو رقفلا نادوس

 ام» :ىلع مامإلا ثيدح ىفو .«فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ» هنأل الإ هب ناميإلل

 ىف اًيلمع اًرود ءابطألل نأب لوقلا امأ «كعم ىنذخ رفكلا هل لاقو الإ دلب ىلإ رقفلا لقتنا

 هيف اودهز رود وهو عطقلا ناكحأ قيبطت ىف مهرودل ءاميإ وهف هللا عرش ماكحأ قيبطت

 نأ امك ءدوهعلا لك ىف عوطتلل قابس دحاو الإ هئادأل مهنم عوطتي مل هنإ ىتح اًعيمج
 ىحوت ةروصب ةرمخلا دح لوح هئاشلا نوتاقلا كلذ هب ءاج ام نع ثيدحلا ىف فارساإلا

 مهيلع هللا معنأ» نم ىلع زوجي ال طيلخت ةضهنو مدقتو ىعو ةيادب وه رمخلا دح نأب

 ريغ عمتجملا ءرومخلا هتلطسأ ىذلا عمتجملا وه سيل لقعلا ىعاو ريغ عمتجملاف ؛«ملعلاب

 ىلإ عمتجملا اذه لثم ليبسو ءةفارخلا هلبكتو ءلهجلا هدوسي ىذلا عمتجملا وه ىعاولا

 هب برقتي ام وه اذه .ملعتلاو ميلعتلاو ملعلا وه ءةياهنلاو ةيادبلا ىف «مدقتلاو ةضهنلا

 ربلا باوبأب مهقلاخل سانلا برقت اذإ» :ىلعل - وَ  لوسرلا ثيدح ىفف مهبر ىلإ ءاملعلا
 هللا دابع نم ءاملعلاف .«رخآلاو ايندلا ىف ىفلزلاو تاجردلاب معنت كلقعب تنأ برقتف

 .۱۹۸۳/۱۰/۱۲ ةفاحصلا (#)
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 ىف ذفان رصبب اولمتيل لهجلا ءاطغ مهنع هللا فشك نيذلا كئلوأ مه مهير نوشخي نيذلا

 كرصبف كءاطغ كنم انفشكف اذه نم ةلفغ ىف تنك دقل» :مهريغ نورصييو نوكلا

 ١١(. :ةيآلا .ق)#؟ديدح مويلا

 هللا ةاضرم ىلإ برقأ سيلو ءريثك نادوسلا ىساطن ىلع ملعلا نم هب هللا معنأ ام نإ

 ,رومخلا راضمب ريشبتلا نم دابعلل عفنا وه اميف ملعلا اذه اورخسُي نأ نم هدابع ةمحرو
 ىمع لاصئتسال رخسي نأ سانلا هل ديري ءابطألا ملعف :مهنود مه نم هل رفوتي رمأ كلذ

 ةبراحمو ءقرزألا لينلا ىلاعأ ىف رازالكلا ىلع ءاضقلاو .ىدنازلا ضرأ ىف روجلا
 رفوت ىذلا وه اذه ؛ناكم لك ىف ايرالملا رباد عطقو ءةريزجلا ىف ايزراهلبلاو اموتسلكنالا

 هل رفوتو «ىلع دمحأ دمحم هل رفوتو «ىتاس دمح دمحم هل رفوت .فالسألا ذاذفألا هل

 دمحأ نيسح ءابطألا بهار هل رضوتو ءىكز ىلع دمحأ هل رفوتو «ةمش وبأ هللا دبع

 برقأ اوناك ءالؤه نأب عطقنو .اهنم ليلقب هتدعم ىفشي ناك نم ءالؤه نيب نمو :نيسح

 حبصأ امو ؛طايسلا عسلو عطقلاو بلصلا ريغ مالسإلا نوفرعي ال نيذلا نم هللا ىلإ
 نيذه ةبراحملو ءلهجلاو رقفلا نادوسلا ابوأ ءلقع وصقان نوريمخ هلهأ نأل اًديبو نادوسلا
 .مهبر نوشخي نيذلا ءاملعلا دهج هجتي نيودعلا

 ىلإ اطهر اوءاج نيذلا ملعلا لهأ دهشم ىلإ ىتأن ءاملعلاو ملعلا نع ثيدحلا ددصبو

 مازتلا عقوم نم «موطرخلا ةعماج ريدم مهدوقي اوءاج .زجنأ امب هنوئنهي «نينمؤملا ريمأ»

 نم ءاملعلا ثدحتي نأ بيرغو «نيكرابم» ءىرطف ناميإو .ءىدئاقع هجوتو «یقلخو ىنهم

 رايتخا ناميإ ءاملعلا ناميإ ءةماعلا ناميإ وه ىرطفلا ناميالاف ءىرطفلا مهناميإ قلطنم

 ىذلا امف ٤١( :ةيآلا ,توبكنعلا) (نوملاعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهيرضن لاثمألا كلتو»

 نم جورخلا ىلع نيعيس ىمالسإلا هجوتلا» نإ :اولاق ةرايتخالا كلذ ىلع ملعلا لهأ لمح
 .«ىحورلا ءاوخلاو ةيفاقثلا ةيعبتلاو ىراضحلا هيتلا

 تامدقمب قئاقحلا حستكي ىذلا فارجلا ميمعتلا نم ءرخآلا وه .ولخي ال ثيدح اذه

 هيتلاب» ماركلا نيتاسألا هينعي ناك ىذلا ام لأسن نلو ءاًداسف رثكأ جئاتنو ةدساف

 هعم رفي ىذلا فسلفتات اًريبك ًالاجم حيتت رومأ هذه نأل «ىحورلا ءاوخلاو ىراضحلا
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 نوكي نأ هسفنل ديري نم كانه سيلف «ةيفاقثلا ةيعبتلا» نع ثدحتن نلو ؛همرجب لتاقلا

 ةيوضاملا وه سيل قيرشتلا وأ بيرغتلل ليدبلا نأب لوقلا انتفاضا عم ؛دحأل اعبات

 .ىروطسأ نامز ىف مهنادجوو مهركفب نوشيعي سانأ اهيف انرشحل ىعسي ىتلا ةيروجيدلا

 ىتلا ةيقوفلا تاسايسلا» نع ةذتاسألا ىوعد ىلإ ريشن امنإو كاذو اذه نع ثدحتن نل

 اوناك مهنأب مهاوعدو .«رقفلاو عوجلا سوبل اهببسب انقاذأ ىتح هللا عئارش عظفتست تناك

 تناك ىذلا تقولا ىف ةليذرلا ةيوهتست ال هيرب نمؤم ليج ةئشنتل ليوط نمز ذنم نوعسي

 اهميقو ىعضولا اهنوناقب هلك عمتجملا ىلع طغضت هلل انع ةربدملا ةيناملعلا ةفاقثلا هيف

 ةشحافلا ةعاشإو مارحلا ليلحتو فورعملا راكنإل مهقوستو ىكارتشالا اهجهنمو ةيعفنلا

 .(*|ثكئابخلا ةباطتساو

 اهب ءىجت تلظ ىتلا نيناوقلاو تاسايسلا ىه تسيل وأ هذه ةيقوفلا تاسايسلا امف

 مه اهناجيت ىف رردلا ىلغأ تناك ةمظنأ ىهو ؛لالقتسالا ذنم ةبقاعتملا مكحلا ةمظنأ

 عوج نم ىناعن ام نأ اقحوأ مث ؟تاسسؤم ءاسؤرو نيراشتسمو ءارزو «تاعماجلا ةذتاسأ

 . :نأش الو ءقراسلا عطقو براشلا دلج نع انفوزعل دابعلا بر نم انل باقع الإ وه ام رقفو

 مستت ىتلا ةايحلا جهانمو ءىرادالا دوعقلاو ءىداصتقالا طبختلاو ءىسايسلا تالفنالاب هل

 ىتلا ةيقيقحلا ةبغسملا فرعي مل نادوسلا نأ ىف ديناسألا هلوقي ىذلا ام مث ؟هفسلاب

 قيرط تكلس ىتلا «ةيمالسإلا» ةلودلا اترتف امه نيترتف ىف الإ فالأآلا تائم ةايحب تدوأ

 لوقن وأ ءىربمتبسلا عرشلا ماع ۱۹۸١ ماعو .هللا دبع ةفيلخلا دهع ىف «ةتس ةنس» دلجلا

 عرشلا قيبطتل جاتن امود ىه ةبغسملا نأب دسافلا خاسنتسالاو ةئطاخلا تامدقملا بولسأب

 سانلا ىلع جرخن ىتح انلوح نم ةعيبطلا رهاوظو ةايحلا رهاوظ ءءاملعلا نأش ءربدتن مأ

 .رومألا ىف لماكتم مكحب

 ةفاقثلا نيب نئاش طيلخت نم مهباطخ هاوتحا ام لوانتن نأ لبق ديناسألا كرتن الو

 اهنأل رشلاب تاموهفملا هذه لك مصو مث .ىكارتشالا جهنملاو ىعضولا نوناقلاو ةيناملعلا

 )»( ةفاحصلا ١١/١4/1987.
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 ةفاقثلا تسيل وأ لأسن مث ,بجعنو .ةشحافلا عيشتو «مارحلا لحتو فورعملا ركنت»

 دابكأ» نويرضي لب ءاهيلإ لوصولل بكانملاب ديناسألا ءالؤه عفادتي ىتلا ىه هذه ةيناملعلا
 لوصولل «لبألا دابكأ» اوبرضي نأ مهرودقم ىف ناك امف ؛اهلقاعم ىلإ اًبرض «تارئاطلا
 ىف ىرانسلا قاورلا ىلإ ءالؤه برقأ ناك امو .سولجنأ سولو ندنلو دروفسكأو هربندأ ىلإ
 ةيركفلا مهتراكب ىلع ظافحلل ةسامحلا نم ردقلا اذه ىلع اوناك ماد ام فيرشلا رهزألا

 ىف نوظفتسي ىذلا اذه لكب ةيكارتشالا نأش امف ..دعبو ىعفنلا «ىناملعلا» قارتخالا نم

 ؟فورعملا راكنإو .ةشحافلا ةعاشاب اقيبطت اًجهنم وأ ةركف اهنأش ام ؛ةيناملعلا ةفاقثلا

 ىكارتشالا جهنملا رخآ ضعب مهتي دقو ءروصقلاب ىكارتشالا ركفلا ضعبلا مهتي دقف
 نأ ىبأت یتلا ةيسنامورلاب ةيكارتشالا ةيرظنلا ثلاث ضعب مهتي دقو ءزجمعلاب ىداصتقالا
 هذهف لالحنالا ةعاشإل ةهجوم ةطخ ىه ةيكارتشالا نأب لوقلا امأ ؛ةايحلا قئاقح سمالت

 ظ .ديفت الو لمجت ال ةالاغم

 نم رثكأل ءابطألا ببقنو شيجلا دئاق بئان دنع تفقو امك «ديناسألا دنع تفقو

 نأ وه نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأو ءنهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ وه بابسألا هذه مهأ ءببس
 اناك (ليربإ ىف اهطوقس دعب) «ةيوياملا» نوصح كدل ةيمسرلا ةلمحلا ءاول المح نيلجرلا
 رمآ وه سيل انفقوتسا ام .املظو ةملظ «ةيوياملا» تارتف دشأل ةسامح سانلا رشكأ نم

 نونقوي اوناك ءالؤه نأ بسحنو .امهب اءاج نيذلا «كولملا عانص» رمأ وه ام ردقب نيلجرلا

 .ربمتبس نيناوق ءاغلإ وه ىليربإلا ماظنلا ةقد ةراداب امهيلإ اذهع نم تابجاو ىلوأ نأب
 نع بيقنتلا ةمهم مهسفنأ «كولملا عانص» فلك لهف .ةيطارقميدلاب ىدوأ ىذلا ليخأ بعك

 ذيفنت ىلع ةردقلا وه لاجرلل مهرايتخا ساسأ ناك لهو ؟رمألا مهولوأ نمل ةيتاذلا ةريسلا

 ءرييغتلا نع ثيدحلا ىنعم امف لاحلا وه اذه نكي مل نإو« ةرييغتلل ةددحم «ةدنجأ»

 ظ رتا 3 نثخلا وو

 فقوملا ةصاخب «نيملسملا ناوخإلا» فقومل انراكتتسا عم هنأ لوقنل دعب نم ىضمنو

 رابتعاب ال .ةعبارلا ويام دييأت ىف مهسامح مهفن انأ الإ «ءىبارتلا روتكدلل ضقانتملا ىركفلا

 .ىكيتكت ىبزح لمع وه هيف مهطارخنا نأل لب هيف نوحمطي ام ققح دق ماظنلا كلذ نأ
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 ىذلا هيقفلا ءىسايسلا ىبارتلا سيلو هيقفلا ىبارتلا وه نيدن ىذلا نإف ةلاحلا كلت ىفو

 ردصي .نأل لهؤم ريغ حبصأ اذهلو سمألا هلاق ام مويلا هثكنب ناحتمالا ىف طقس

 ريخست ىف اًرهاب احاجن حجن دقف ىسايسلا ىبارتلا امأ .اهنم ىمزجلا ةصاخب :ماكحألا

 سيل اذهو .نجملا رهظ هل ىريمنلا بلقنأ دعب ةرتفلا كلتل باستنالا هراكنإ نم مغرلا ىلع

 ىريربلا ماظنلا كلذ دييأتل اوعره نيذلا تاباقنلا ةداق لاحو ءةعماجلا ةذتاسأ لاح وه

 1 ًارجتي ال اءزج اوناك وأ «نوملسملا ناوخاإلا» هم قلطنا ام سفن نم نوقلطني اوناك اذإ الإ

 :اممو .مهريغ مسال الاحتنا ةعبارلا ويام ىف رودي ناك ىذلا ىروطسألا ثبعلل :مهتاميظنتت

 ىدصتي نم تدجو دق نيدلل اًبذك ةيوسنملا ةثوللا كلت نأ لاجرلا كئلوأ حضف نم ديزي

 نابإو (ليلق دعب دوعن مهلو) نويروهمجلا اهحضف دقف «نيرخآ نييوبخن بناج نم اهل
 .ىف عاجش نيمأ ضاق هب ىمرت نأ بجي امب اهامرو ءىدهملا قداصلا ديسلا اهطاطتشا

 ىقيقح هيوشت وه امنإو همكح الو هللا عرش سيل نيناوق نم نلعأ ام نإ» :هيف لاق مكح

 .(* لهل

 ءاملعلا لاطسو ئراوطلا نوناق

 مل اذهلو ةعماجلا ةذتاسأ كلذب ىحوأ امك «ةبغسملا» ةلازإ ىف حلفت مل ربمتبس نيئاوف

 موطرخلا ةعماج ةذتاسأ نلعأ .تايئادتبالا وملعم لاق امك «بسكم لك قوف اًدسكم» حبصت

 ءالقند الخد مل رفوت ال ىتلا مهتمدخ طورشو ةيشيعملا مهعاضوأ ىلع اجاجتحا بارضإلا

 لاجرو ءاضقلاب ةوسأ مهتاصصخم ةدايزب نيبلاطم ةيعامجلا ةلاقتسالاب ءابطألا مهعبتو

 الآب هرمأي لوألا هبئان ىلإ قربأف هيلإ لقن ام هضري مل امور ىف ىريمنلا ناكو .شيجلا
 ربيتلا رهن فافض نمو ءاهعم ةحصلا ريزو بواجت نم مغرلا ىلع بلاطملا كلتل بيجتسي

 نودوعي ةعاس نيعبسو نانثالا زواجتي ال ادمأ ءابطألا لاهمإب لوألا هبئان ىريمنلا هجو

 . ٤۵١ نم ملظملا قفنلاو نادوسلا عجار .بيظلا هللا ديع فسوي ىضاقلا )±(
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 ةرداصمو اهتنجل لاقتعاو ةباقنلا لحب رمأ امك .مهفئاظو نودقفي وأ لمعلا ىلإ اهدعب

 اهسيئر نلعأ ىتلا ةباقنلا ىه تناك كلت .مهل رادك ءابطألا همدختسي ىذلا ةلودلا لزنم

 لعف در نأ ىلع .ةيهافرو اًرارقتساو ائمأو ًالدع» سانلل ققحتس ربمتبس نيناوق نأب
 ضفرلا رتمومريث اهب نحتمي امك ءءابطألا ةوق اهب نحتمي ةبوسحم ةرماغم ناك ىريمنلا

 .نورخآلا مه بارضإلاب نوبساحملاو نوسدنهملا دده نأ دعب ةصابخ عراشلا ىف

 ىأ  «ةحابقلا شو» هلَمَح ىذلا لوألا هبئان مهيف نمب ئجافيل هتلحر نم ىريمنلا داع
 مهراد مهل داعأو .نيزجتحملا ءابطألا نع هيف جرفأ رارقب ءابطألا عم  حيبقلا هجولا

 لاز ام هنأ ىأر ءبيخيال ىذلا ىزيرفلا هسحب ىريمنلا نأ الإ .مهبلاطم لكل باجتساو

 نلعأف تامزألا ديعصت قيرط رثآ هتداعكو . دمخُي نأ نم هل دب ال ران ضيمو دامرلا تحت

 سني ملو ماظنلا ةيامحل ىنمأ ءارجإك ئراوطلا ةلاح (1۹۸:/ء/١٠) ليربإ رهش ةياهن ىف
 نأب لاق «ىمالسإلا جهنلا» دهع ىف انسلوأ ءاينيد ادعب نالعإلا كلذ ىلع ىفضي نأ

 ثبعو نيدئاكلا ديك نم نطولاو ةديقعلا ةيامحل» دالبلا ىلع ضرف دق ىفرغلا مكحلا

 ةيروتسدلا هتايلوئسمو ىموقلا هبجاوب اًمازتلاو نمؤملا بعشلا تابستكم ةيامحو ناطيشلا
 تابستكمو ةديقعلاو نطولاب ددهتي ىذلا ام وأ نم لأستو «ةرفاظلا ةروثلا ةريسمل الامكتسا

 تقولا ىف «دئاقلا سيئرلا» ناسل ىلع اًعارس دودرلا كئيجتو ؟نمؤملا بعشلاو ةروثلا

 ىحوي نجلاو سنإلا نم ناطيشلا ناوعأو ناطيشلا طشن ةدابع لمعلا هيف حبصأ ىذلا

 رايخألا نم مهدعن انك سانأ مهءارو قاسناو .اًرورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب

 سني ملو .«هللا دنع اهباسحو ناميإلا ميق طسبأ ىلع تجرخ تابارضإ ةلسلس تأدبف

 نشل هقافرو قنرق نوجب تعقد ىتلا عفاودلا نأ» لاق اهنع «بونجلا برح» اضيأ سيئرلا

 تحث :نمانلل ةعفاتلا ةلودلا ظشاتم ىلعو :لزعلا بوتحلا ءاتبآ ىلغو ةيعقلا ىلع برجلا

 نودمتسي مهنأب نورهاجيو اهونلعم اهب زتعي ةينينيل ةيسكرام ةيار اًنلعمروتسدو راعش
 هللادبعي اليكل اًملسم وأ ناك اًيحيسم نيدلا برضل ةلامعلاب اهعم طبترا ةلود نم نوعلا
 دق انأب نالعإلا اذه أرقي نأ دعب دحأ نظي وأ «ناطيشلا هنم درط ىذلا دلبلا اذه ىف

 لاجسلا لعجي نأ الإ ةديدجلا هتيومالسإ نم دارأ ام هنأب انلق امدنع ىريمنلا ىلع انينجت
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 ,قيدنز هيلع طخاسلاو ءهتيد نع دترم هيلع قرام اق :ةينيد ايرح هموصخ نيبو هنيب
 .ميجر ناطيش هل دقانلاو

 لقع فيخس رع نم الإ ردصي ال نجلاو ناطيشلل ةيئادبلا هتاراشاب باطخلا كلذ

 تيب» حبصأ ىذلا ىروطسألا ىئانثلا نم اوجرتي نأ سانلل ناك امو (لفطلا وه رعلاو)
 نيأ نكلو ؛لقعلا ةفخس ريغ ةيمالسإلا ةلودلا ءانبل ىريمنلا هب ناعتسا ىذلا «ةربخلا

 ةوشملا ثبعلا اذه نع عفادي ىبارتلا روتكدلا قلطنا ةاذه نم ءاملعلا رابحألا فقو

 نم هبحص امو ئراوطلا ةلاح نالعإ نع هلوف كلذ نم .هريربت ىف ىتفيو لب مالسإلل

 ةادغ ميركلا لوسرلا فقومب كلذب اهيشم ةديدج ةلحرم ىلإ لاقتنالل ةرورض هنأب تنع

 هللاو انيدلا ضرع نوديرت ضرألا ىف نخثي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ یبنل ناك ام) :ردب
 نأ دعب ىريمنلا عنصي ىذلا امف .(1۷ :ةيآلا ؛لافنألا) (ميكح زيزع هللاو ةرخآلا ديري

 هنم لعج نأ دعب عنصي اذامو ؟هيلع مدقأ اميف هللا لوسرب ةوسأ هل نأب رابحألا ىضق

 هسفنب هسفن سبلي نأ ريغ عنصي اذام 5ةئاملا هذه سأر ىلع اًيمالسإ اددجم ءاهقفلا

 كلت ىف هل ناكو (ريشملا) ةيلاشراملا ءادر هسفنب هسفن سبلأ نأ دعب ةمامإلا صيمق

 ةا اا

 :مهيناملعو مهيمالسإب ءماظنلا تالاجر هتعيابمل دفاوتو همعزب اًمامإ ىريمنلا حيصأ

 سأر ىلع ناك دقف ىبارتلا خيشلا امأ .(*مهوقال فيزوجبو .مهيركسعو مهينيدمبو

 امك امامت عابرو ثالثو ىنثم ىريمنلا مامالل ةعيبلا ىدؤي نأ ىلع سامحلا هلمح ءنيعيابملا

 :ًارقت ىتلا مئادلا نادوسلا روتسد نم 4١ ةدام لا بجومب عابرو ثالثو ىنثم ءلبق نم «مسقأ

 .«ويام ةروث هتماقأ ىذلا ىكارتشالا ىروهمجلا ماظنلا ىلع ظفاحأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ»
 مهيف نمب سانلا مؤي ذخأو ةروطسألا كلت ىريمنلا قدص ىتح ةمامإلا هل تدقعنت نأ امو

 موقلا لجر مأ اذإ» :ةميمت نبا مامإلا لوقب اوطاحأ دق ءاملعلا كئلوأ لاخأ الو ...ءاملعلا

 .«لافس ىف اولازي مل هنم ريخوه نم مهيفو

 ريمأ عياب نأ دعب ىتح هتيحيسم ىلع ىقب ىحيسم وهو ىيونجلا سيئرلا بئان وقال فيزوج لارنجلا (*)
 .هركملاو طشنملا ىلع نينمؤملا
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 ةلاسر دنع فقنو ءةعيبلا ددجت لب «مامإلا عيابت ء ىرخألا ىه «تعره شيجلا ةدايق

 ىتلا ةحلسملا مكتاوق نأ» :ةلاسرلا كلت ىف ءاج .نومضمو ىنعم نم رثكأ اهل نأل ةدايقلا

 تفقو ىتلاو هللا نذإب ةدلاخلا ويام نم نيرشعلاو سماخلا ةروث مكهعمو مكب ترجف

 ةنايخلا ىرخألا ولت ةرملا عرصتو «تاتشلاو ةقرفلاو لهجلاو رقفلا عراصت مكبو مكعم

 جرختو تارمو ةرم ناودعلل مكعمو مكب ىدصتتو ءةروثلا ضاهجإو تالواحمو ةالابماللاو

 ءافولا ةدكؤمةرم نمرفكا كنم سوفلا تط حلا كا رف رولا و بسلا ةريصقتم
 ةعيرشلاب اهومتفرش دقو  نآلا ىهو ..ءادألا نم درجتلاو ىنافتلاو ءالولاو صالخالاو

 اهكراعم تحضأو هللا الأ هلإ ال نآب اهتايار تنيزتو هللا دنج اهدونج حبصأو ةيمالسإلا

 الب لزحلا ءاطعلاو دومصلل اًرمرو ,ةيحضتلل اًرمر !دبأ لظتس هللا ليبس ىف اًداهج
 ةراهطو اهجوتو ءاقتراو ءانب ةددجتملا ةروثلاو ةيمالسإلا ةوحصلا نآلا دهشت ىهو «دودح

 مكتاوق .نينطاوملا ةيامحو داسفلا رتبو بارتلا ةدحوو ةديقعلا ةمالس لجأ نم اًينافتو
 ىف نادوسلا عاقب لك نم مكل اهتعيابم ةددجم مكوحن عفادتت عومجلا دهشت ىهو ءةحلسملا
 ىذ هللا باتك ىلع مكعيابت ءةعيبلا ةددجم مكدي ىلع اهدي عضتل ءاحمسلا ةعيرشلا لظ
 .(*!«مالسلاو ةالصلا هيلع هافطصمو هلوسر ةنس ىلعو ءماركإلاو لالجلا

 نوركفي ءاحصف اهب نوبتكي نيذلا ضعبف .ةيبرعلا ةغللا ىخسأ ام لوقن ىرخأ ةرم
 ةيبرعلاو ؛ةمكح ةغل ةيدنهلا :ةفسلف ةغل ةينانويلا» :ظحاجلا لوق قدصأ امو ؛مهتاوصأب

 :ءىشنم لقأ ةمكحلا نم اهيف الو ءءىش ةفسلفلا نم اهيف ام شيجلا ةلاسرف «ةحاصف ةغل

 ءىشان مامإل ةبطخ اهتننظل شيجلا ةدايق ىلإ اهتبسن دق اهتدروأ ىتلا ةفيحصلا نأ الولو
 نمع كيهان ءةلاسرلا كلت اوعرق نيذلا نم مك ىردأ ال .ةصارقلا ةيرقب دجسم ىف

 نورخافي نيذلاف ءهنع ربعت ىذلا عقاولا عم اهتاملك ةاهاضمل اوعس ءاهوغاص

 ال «هللا نذإب ةيمالسإلا» «هللا نذإب ةيكارتشالا» «هللا نذإب ةدلاخلا ةروثلاهريجفتب
 نلعي اهدئاقو رمع روخ نم ةموعزملا «ةريسملا» تأدب دق «ةروثلا» كلت نأ نوركذتسي
 تردصت ىتلا ةروثلا نأ نوركذتسي الو .اقيرفأ «انافاه» موطرخلا نم لعجيس هنأب سانلا

 05310 ةفاحصلا («)
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 حمر سأرو «ةيعجرلا» ب ىمسي ام براحت تناك امنإ ةرصتنم هنم تجرخو «ناودعلا» ل

 ةوحصلا نع نوثدحتي مهو نوركذتسي الو .«نوملسملا ناوخإلا» مه اوناك ةيعجرلا كلت

 الإ ءهلالقتسا ذنمو نادوسلا ىف ققحتت مل ةدحولا كلت نأب ء««بارتلا ةدحو» ققحتس ىتلا

 هتفاقث ريغو هنيد ريغ ىلع رخآلا ضعبلا رهقل مهل ليبس الأب هلهأ ضعب كردأ نأ دعب

 ىنعم داهجللو هللا ليبس ىف داهجلا وه نادوسلا شيج راعش حبصأ دقو مويلا مهلاح امف

 لب ءاًئيش ىنعتالو ءانلق امك «تاملكلا هذه لثم ءنأ ىلع .ميركلا هللا باتك ىف حضاو

 ىتلا ةفيحصلا تناك نإ ؛نذإ .بجع الف ؛«مالك ىأ وهأ :رصم لهأ لوف اهيلع قدصي

 لاقمب ءاضرعو الوط .ةنماثلا اهتحفص تلغش دق ةرهابلا ةيمالسإلا ةلاسرلا كلت تلمح

 هيف بحري ناك ىذلا دحلملا «ىروكلا غنوس» ليا ميك قيفرلا باطخ نمضتي نمثلا عوفدم

 هترايز نابإ اضيأ «دحلملا» ىنيصلا ىعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا ءغناب وايسه قيفرلاب

 .ايروكل

 مامإلا سيدفت

 ىعس ةعيبلا كلت بحص ام ناعرس هنأ الإ ««ةعيبلا» دنع فقو ول نوهي رمألا ناك

 عم ىرسملا لبحلا عطق اذه ىنعيو ءديدجلا هجوتلا قباطي ىتح روتسدلا ىف رظنلا ةداعإل
 ويامو «ىفاقثلا عونتلاو ىقرعلا ددعتلا» ويامو .«ةينطولا ةدحولا» ويام ..ويام ماظن

 لوح ةيفاضإ ةركذم ىبارتلا روتكدلا «راشتسملا» دعأ اذه ليبس ىف «ةءاضولا ةيكارتشالا»

 دقو «روتسدلا ليدهت ىف رطاوخ» ناونع تحت روتسدلا ليدعت هيلإ هجتي نأ بجي ام

 ىف ةظوحلم روتكدلا دروأو ء(*ةرتفلا كلت لوح انبت اميف اهرافذحب ةركذملا كلت انرشن

 ملاعلا نأ بسحأو ءاهناونع اضيأ وهو «ةلودلا ماظن وه روتسدلا» اهيف ءاج هرطاوخ ةياهن

 ىذلا كلذ ملاعم ىه امف «ديدجلا ىروتسدلا جذومنلا رظنيو ليدعتلا ىحنم دصريس هلك

 غلبي ىذلا ء۱۹۷۳ روتسد نم ةدام ١77 روتسدلا ليدعت عورشم لاط ؟ملاعلا هدصري

 ال روتسدلا ةباتك ةداعإ وه ددصب ىبارتلا ناك نيذلا نأ ىنعي امم ۲۲ .هداوم عومجم

 .719 ص لالهلا راد :ةعيرشلا فيرحتو ىريمن .بذاكلا رجفلا (»)

 ص
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 ةداملا) «ىكارتشالا داحتالا» ل ةراشالا كلذ ةداعإلا عورشم ىف ىفلأ ام نيب نمو ؛هليدعت

 عناوم ةيأ ضرف مدع ىلإ ةراشإلاو :(11 ةداملا) «تادقتعملا ميرك» ل ةراشإلاو .(ةعبارلا

 نمو .(ةنماثلا ةداملا) ىميلقإلا ىتاذلا مكحلل ةراشإلاو :ةديقعلا ساسأ ىلع نينطاوملا ىلع

 لهأ نم نيملسملا ريغ ىلع طقف ركنت ال ةديدجلا «ةيمالسإلا» ةلودلا نأ ىلجلا حضاولا

 ءاغلإ) نادوسلا لهأ هيلع عضاوت ماظن قفو مهسفنأ مكح ىف مهقح هبونج ىف نادوسلا

 ءاغلإ) ايلعلا بصانملا ىلوت ىف مهقح اًضيأ مهيلع ركنت امنإو (ىميلقإلا ىتاذلا مكحلا
 نأ بجع الق اذهلو (ةديقعلا ساسأ ىلع نينطاوملا ىلع عناوم ىأ ضرف مدع ىلع صنلا

 دئاق» نع ثدحتي رخآ صنب ۸٠( ةداملا) ةيروهمجلا ةسائر ىلع صنلا ليدبت حرتقا

 ةيويندلا تابجاولا ىلإ اذهب تفيضأف «اهمامإو ةلودلا سأرو ةمألا ىعارو «نينمؤملا

 .اهب موقي نأ ملسملا ريغل نكميال ةيحور تابجاو ةلودلا سيئرل

 - رمأ اذهو ««دئاقلا مامإلا» ل ةقلطملا ةناصحلا ىلع عورشملا صن رخآ بناج نمو

 هحنمي مل قحلا اذه لثمف .ءىش ىف مالسإلا نم سيل هنأ راشتسملا ىقيدص فرعي

 ةردافمل دعتسي وهو لوقيل عادولا ةبطخ ىف سانلا ىلع فقو ىذلا موصعملا ىبنلا هسفنل

 تمتش تنك نمو «ىنم دقتسيلف ىرهظ اذهف اًرهظ هل تدلج تنك نم سانلا اهيأ» :ةينافلا

 الو .هنم ذخأيلف ىلام اذهف الام هل تذخأ نمو ؛ىنم دقتسيلف ضرع اذهف اضرع هل

 روتكدلا هبسح نيذلا نأ رمألا هقح .ىنأش نم تسيل اهنإف ىلبق نم ءانحشلا ىشخي
 ءنايغطلل ةنعرش نوكي نأ دعي مل ملاعلا هاجرتي «ايجذومن» ايمالسإ اًروتسد ىبارتلا
 الق فصلا ذنم انملعت امك ءءايح نيدلا ناك نإو «ءامإلا» سيكرلل ىجارملا ذوذشلف اًنينقتو

 مهتبسن ركنأو بازحألا لهأ ىلع هبضغ ماج بص امدنع روتكدلا ءايح بهذ نيأ ىردن

 ةدودحم ةناصح حنمي ۱۹۸۷ ليربإ علطم ىف روتسدلل اليدعت اوزاجأ مهنأل مالسإلل

 نيذلل لوقأ» :اهموي ىبارتلا لاق ؛ءارزولاو ةلودلا سأر سلجم ءاضعأل (انيأر ىف ةئطاخو)

 ىتلا ةيمالسإلا ةلادعلا ئدابل فلاخم عورشملا اذه نأ مالسإلا ىلإ ةبسنلا نوعدي

 .(*!«نوناقلا مامأ سانلا نيب ىوست ىتلاو لوئسمل ةناصح فرعتال

 . ۱۹۸۷/۱/۱۷ ةيارلا ةديرج (*)
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 ديهشلا ذاتسألاو ..ىتيدلا سوهلا

 ذاتسألا بيلصلا مهخيشو «نويروهمجلا ناوخإلا» مومحملا سوهلا كلذل ىدصت

 ,ةيساسألا ماظنلا تاهيجوتل مهدييأت مغر «نويروهمجلا» لظ دقو ءهط دمحم دومحم

 قيض لاحو .نيلوئسملا نم مهرصأن نمو خياشملا ضعي نم ةرئاج تالمحل نوضرعتي

 عمج ركفم اهيلإ بهذ ىتلا قامعألا ىلإ جولولا نود مهيرصانمو خياشملا ءالؤه نيب ءاعولا

 فاصنأو هقفلا ةلدايص لماحت امك :نادجولا ةراهطو «فوصتلا قمع ءركفلا ذافن عم

 ةماعلا ديهش جالحلا ىعو «دشر نب ديلولا ىبأ ىلعو «لوتقملا» ىدرورهسلا ىلع ءاملعلا

 ءادعتسأ ىلإ ءاملعلا فاصنتأ فاصنأ عفدنا ؛:ةمهلملا تاحايسلا بحاص ىبرع نبا ىلعو

 ناك .رهابلا هركف ةهباجم نع رصاقلا مهركف زجع نأ دعب ميظعلا انركفم ىلع ناطلسلا

 نورق وبأ ىتفلا بتك .ىريمنلاب اوطاحأ نيذلا رصقلا نيهقيفتملا نم ادحأو كلذل مهليبس

 ربمتبس نيناوق ءاغلإب هيف نوداني نويروهمجلا هردصأ روشنم ىلع قلعي (هينرق هللا ملث)

 دق اذهبو مكاحنملل نومدقي فوسو مهعم قيقحتلا متو مهنم ةتس ىلع ضبق» :لوقيو
 بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو» مهتمكاحمل ةيخيرأت ةصرف انل اوحاتأ

 نود طقاستي هللا نذإب ةرفاظ ةريسمل ةيادب اهنأ كش الو .(771/ :ةيآلا ءءارعشلا) (نوبلقني

 هللا مكقفو .دعب نمو لبق نم رمألا هللو روفك ناوخ لكو نيدلا مساب سدنم لك اهفده
 راس نمو هباحصأو - وهي - ىفطصملا راثآ ىلع هللا جهن ةماقإو ةرفاظلا ةريسملا ةدايقل

 دادعتسالاو صيرتلا حور نع فشكي قيلعتلاو ءاعدلا بيجم عيمس هنأ مهجهنمو مهريسب

 كلذب ٌئراقلا قهرنل انك ام انلعو .نيدلاب لسوت نم هيف ام لك نم مغرلا ىلع ركملاو

 ركشلاو هلل دمحلا» : «نينمؤملا ريمأ» بتك .هيلع ىريمنلا قيلعت الول رئاخلا قيلعتلا
 مالسإ الإ اذه ام هللا ملعو .«نيقفانملا ىلع ربكأ هللاو .- ةي دمحم هلوسرو هيفصلو

 .«هافطصم ةعيرش الو هللا نيد وه الف «فيسلاو عطنلا

 عافدنالا نم ريذحتلا وه تاينيتسلا ذنم «نويروهمجلا» فقوم لظ دقف ةماع ةروصبو

 اذهلو .رينم حابصم هليبس ءىضي الو ءركف هيدهيال ىذلا «ىناوخإلا» ىنيدلا سوهلا ىف

 ١544 ماع داليملا ديع ةيشع ىف ءارزوشنم نييروهمجلا رادصا دحأ نعدبتسي الف
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 :ةينطولا ةدحولل ديدهتو :مالشضإلل هيوشت اهنأل «ربمتبس نيناوق» ءاغلإب هيف نوبلاطي
 نادوسلا قرغي ىذلا اذه وه «نافوطلا»و ؛«نافوطلا وأ اذه» :هوبن ناك روشنملا كلذ ناونع

 مامأ اولمحو هبحص نم ةعيرأو هط دمحم دومحم ذاتسألا لقتعا «همضخ ىف مويلا

 تابوقبعلا نوناق تحت نيمهتم :ىوالهملا» اهيضاق مامأ اولثميل ؛ مقر ئراوطلا ةمكحم

 فاضأو اًعيمج مهمادعإب رمأ نأ الإ «سووهملا» ىضاقلا نم ناك امو .ةلودلا نمأ نوناقو

 نكت مل ةمكحملا نأب دكؤي امم ؛مهراكفأ نع ىلختلا اونلعأ نأ قبطي نل مكحلا كلذ نأب

 سلج ىذلا «مقألا سيتلا» كلذ ىرد امو اًراكفأ مكاحت امنإو نوناقلا اوقرخ ةانج مكاحت

 نمز ذنم ةايحلا نم هبلق عرفأ ىذلا ادومحم نأب ءايوسألا رشبلا ىلع ةموكحلا عضوم ىف

 .فجعألا نمزلا اذه ىف تادودعم مايأ ءاقل ةرخاذلا هتايح لك هل بهو اًركف عيبي ال

 :طارقس دهع ذنم ركفلا ءادهش نم مهقبس نم ليبس وه هلاثمأ ليبس

 اليبقتلا ىهتشي بحم ىتفش ةئيلم ىهو سأكلا ىطعأ ظارقس

 اليبن تومي نأرثآوءىبأف ةليلذ ىهو هيلع ةايحلا اوضرع

 نم ثالث اهيف عمجت ىتلا فائنتسالا ةمكحم هومسأ ام ىلإ دعب نم «مكحلا لقتناو

 ىف همكح «ثئابخلا لمعت ةيرق» لهأ نم نوكي نأ قلولخا مهنم ادحاو نإ لب ءرانلا ةاضق

 عمتجا ..«دوضنم ليجس» نم ةراجحب رطمي نأ وه هيلإ ماكتحالا نوعدي ىذلا هللا عرش
 ىتلا ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم ۲٤۷ ةداملاب اوهبأي نأ نود مادعإلا مكح اورقيل مهتثالث

 774 ةداملا وأ ءنيفنتلا خيرأت لبق نيعبسلا غلب نم ىلع مادعإلا ماكحأ نيفنت مدعب لوقت

 هذه تسيل هذه نأ ديب ايلعلا ةمكحملا ةطلس نم وه مادعإلا ماكحأ دييأت نأب ىضقت ىتلا

 ءمكحلا اهب رربت ةيفاضإ ةمهت ةمكحملا تدروأ دقف «نيناوقلاو ماكحألل ةديحولا ةقرافملا

 اذه ىفو .«ةدرلا» ىه ةمهتلا كلت «ىندألا ةمكحملا مكح ىف انمض الإ درت مل ةمهت ىهو

 ناطلسال ةيعرش ةمكحم هتردصأ هل دنس ال مكح ىلإ فانئتسالا ةمكحم تراشأ نأشلا

 لسوت مغر مكحلا كلذ ىلع ىريمنلا قدص .دحأ هبأي مل اذهلو تاينيتسلا ةرتف ىف اهل
 ؛اكيرمأو ايناطيربو رضم اهنمو لودلا نم ديدعلا تاءادن مغرو .هئاقدصأ نم نيريثكلا

 ملف اجرخم هل دجأ نأ تلواحو نوناقلاو هقفلا بتك تعجار» : قيدصتلا ةركذم ىف لاقو
 ۰ .اذه نم رثكأ روجف ىأف «دجأ
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 عاجشلا سدنهملا ىأر ىلإ برقأ كاذموي مكحلا كلذ ىف اًعيمج نادوسلا لهأ ىأر ناك

 هميعزل ركباب نسح قربأ ؛ىرهزألا ليعامسإ ىفصو دومحم قيدص «ركباب نسح
 ؛دادترالاب دومحم ذاتسألا مكحلل ةيحالص كلمت ال ةيعرش ةمكحم تنادأ امدنع ىرهزألا

 ديهشب رمألا ىهتنا اذكهو .«نيدترملا ىناث انأف ادترم دومحم ناك نإ مهللا» :لوقي قربأ

 مستبي هآرل لعف ولو .هعرصم دوهش نيب نامزلا اذه «جاجح.» ناك امو ةقنشملا ىلإ ركفلا

 .هقنع برضب رمأ امدنع جاجحلل ريبج نب دعس هلاق ام هل لاقلو .توملا ىلإ هقيرط ى

 هللا لاهمإب كرارتغا ىف تركفت» :لاق ةككحضي ام :جاجحلا هلأسف كحضي دعس ناك

 'طلتنت ال مهللا ...كخضلا نم ىسفن كلامتأ ملف ءرانلا ىف كهجو ىلع كبكي نأ لبق كل

 ووذ ىعي لهف .ديهشلا ةءوبن تقدصو .هالتق رخآ ىنلعجاو «ىدعب ملسم ىلع جاجحلا

 اوناك امو تانيبلاب مهلسر مهتءاجو اوملظ امل مكلبق نم نورقلا انكلهأ دقلو» «بابلألا
 رظننل مهدعب نم ضرألا ىف فالح مكانلعج» مث .نيمرجملا موقلا ىزجن كلذك اونمؤيل
 ١5(. :۱۳ :ناتيآلا ,سنوي) «نوملعت فيك

 اظح نيسوخبملا ةاضقلا ءالؤه لثم نم مكحلا اذه لثمرودص نم اًريثك ءرملا بجعي ال

 لاجر مكحلا كلذ لثمب جهتبي امدنع أدبي بجعلا ...سانلا ىلع لوقعلا هللا مسق نأ موي

 نم حوفي ةيرحلا ريبع اليوط مسنت ىذلا ىبارتلا «ىسيرابلا» ىتسارد ليمزو ىقيدص لثم
 كقفاوأ ال انأ» : ةدلاخلا ةلوقملا بحاص ريتلوف دقرم نم «نويثنابلا» ىف نيدلاخلا دقرم

 نوكي امدنع دادزي بجعلاو «هنع ريبعتلا ىف كقح نع .توملا ىتح عفادأ ىنكلو كيأر ىلع

 بحاص هسفن وه نيعبسلا زواجت خيش ىلع مادعإلا مكحب ىشتنا ىذلا «ىسيرابلا» اذه
 ةدحاولا ةلودلا راطإ ىف» هنأب ۹۷۷ ربمسيد ىف موطرخلا ةعماجب هل ةرضاحم ىف لوقلا

 ةمهت ةحص ىلع اذه) «هنيد لدبي نأ ىحيسملل زوجي امك ءملسملل زوجي دحاولا دهعلاو

 ىف ددجملا ىمالسإلا روتكدلا فقوم نيب ءرملا نراقي امدنع هتياغ غلبي بجعلاو (دادترإإلا

 نوملسملا هب رهتشا ام» :هعلاطم ىف هدبع دمحم مامإلا خيشلا لوقو ءنرقلا اذه رخاوأ

 ءهجو ةئام ىف رفكلا لمتحي لئاق نم لوق ردصأ اذإ هنأ مهنيد ماكحأ دعاوق نم فرعو

 .«رفكلا ىلع هلمح زوجي الو ناميإلا ىلع لمح دحاو هجو ىف ناميإلا لمتحيو
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 الاقم ,فلختملا ىركفلا باهرإلا كلذو روعسملا سوهلا اذه ندنل نم عباتأ انأو تركذت

 ىلع ىنارغأ امو .نادوسلا ىف كاذموي رودي ناك امب ةقالع لاقمللف .نامز ذنم هتأرق

 نم نرق فصن نم رثكأ لبق نم بتك دق لاقملا نأ وه :امهلوأ ؛نائيش الإ لاقملل ةراشإلا

 نإ :امهيناثو ءنادوسلا ىف ىسايسلا ىنيدلا فرطتلا ةيادب نم نرق عبر ةبارقو ءاذه انموي

 بتك .داحلالاب رهاج اًركفم كلذ هلاقمب ىثري ناك قومرم ملاعو ىرهزأ خيش لاقملا بتاك
 روتكدلا ىعني )١195٠/8/0( ةلاسرلا ةلجم ىف تايزلا نسح دمحأ خيشلا ذاتسألا

 مهروثع بقع الإ هتثج ىلع سانلا فرعتي ملو «قرغلاب ارحتنم تام ىذلا مهدأ ليعامسا

 هتثج ىلعروثعلا دنع ءمهدأ تايزلا فصو .شيعلا ىف هتداهز اهيف نلعأ هنم ةلاسر ىلع

 ءاهيوتجي وهف هققحي مل الثم ةايحلل لعج ؛ىأرلاو ركفلا لاجر نم لجر» هنأب .هتلاسرو
 - مهدأ روتكدلا ناك» :لوقي تايزلا ىضمو «اهيضتري ال وهف هقري مل اًدأر ةديقعلا ىف ىأرو
 ملعلاب الإ نمؤيال ةفاقثلا عساو ءركفلا ىضاير ءلقعلا ليصأ ءءاكذلا ديدش هل هللا رفغ

 هل نإف هيف ءارآلا فلتخت اًمهم اًدهج ثيدحلا ىبرعلا بدألا ةورث ىلإ فاضأ دقو .قلطملا

 ام لصو هنأ ول قزرلا لوفكم ؛لابلا ىضر هبدأ لالظ ىف شيعي نأ نكمملا نم ناكو .هتميق

 ةجلاعم ةيمالسإلا تاعوضوملا جلاعف هتأشنو هتعيبط ناطلسل عضخ هنكلو هللا نيبو هنيب

 امك سانلا عداخ هنأ ولو .ريكفتلا ىف هتلاسرو ركفلا ىف هتداعس دجي ىذلا صلخملا دحلملا

 هنكلو ءءامسلا ىف هكردي مل نإو ضرألا ىف مالسلا كردأل ءابدألا نم سايكألا ضعب لعفي

 .«توملا ىف صالخلا نوغتبيو ملألا ىف ةذللا نودجي نيذلا ركفلا ءادهشب هبشأ ناك

 املف الإو مالسإلا رهوجب سانلا رصبأ نم ناك .هللا همحر :تايزلا خيشلا نأ ىف كشالو

 مهدأ نأل هركفو هءاكذو هملع مهدأ ىلع تايزلا ركني مل .هب لاق ام دحلم ركفم ىف لاق

 عطق هنأل هقنعيو مهدأ ىلع تايزلا ظلغي ملو ءركفلا ديهش هدَع لب هلهأ ةديقع ضتري مل

 مل امك .بلقلا ىف سيل ام ناسللاب نوطعي نيذلا سايكألا ىلع هلضف لب هير نيبو هنيب ام

 هل هللا لأس لب نيملسملا رباقم ىف نفدي الأب ىضقيو ةدرلاب مهدأ ىلع تايزلا مكحي

 ناشيط نم نامزلا نم نرق فصن لبق ملاعلا ىرهزألا خيشلا اذه ةمكح نيأف ءةمحرلا

 .ربدب مالسإلا ىلإ ءاج فلاخ مامأو :بهايغ ةاضق
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 نيذلا بسحنال اذهلو :نيداع موق ءاولغ ىه ماكحألا كلت اهب تمستأ ىتلا ءاولغلا نإ

 اذه جذامن نمو ؛سانلا رهق مهب ديرأ ةينايز امنإو ءاحصن ةاضق ةلادعلا ةدس ىف اوسلج

 قثاولا ىلع بلصلاو مادعإلاب (7 مقر ئراوطلا ةمكحم) ىفشاكملا ىضاقلا مكح رهقلا

 ةمهتب ةرم نم رثكأ سيلوبلا هيلع ضبق ءهيدلو عم ىشعي ناك لجر قثاولاو ءريخلا حابص

 دهع ىف تالاحلا ضعب ىف نيداو تابوقعلا نوئاق نم ۲٠١ ةداملا ةلئاط تحت بهنلا

  ىفشاكملا بهذملا ىلع  ةزجانلا «ةيمالسإلا» ةلادعلا دهع ىف امأ «ةيناملعلا» ةلادعلا

 طابض ةداهش ىلع اهمكح ىف ةمكحملا تدمتعا ؛ناطلسلا هب لوقي ام اًيفاك ناك دقف

 مدعي هنباو هيلع ىدتعملا فارتعا مهتملل عفشي مل ءهباوجتساب مهتملل حمست ملو ءنمألا

 ةهباجم مهتملل حتت ملو ءبهنلاب مهيلع اودتعا نيذلا نم ادحاو ناك مهتلا نم مهتبثت
 روتسد ىف ةداملا كلت هب لوقت ام نأ هللا ملعو .(*!روتسدلا نم 54 ةداملا بجومب دوهشلا

 هب ءاج ىذلا فسعلاو روجلا كلذ نم ىناحلا مالسإلا حور ىلإ برقأل «ىناملعلا» نادوسلا

 ىعدا نم ىلع ةنيبلا» :هلوقب قورافلا رمع اهمئاعد ىسرأ مالسإلا ةلادعف ؛ئراوطلا ءاضق

 وه نكي مل هويراوحو هباونو ىريمنلا هل ىعسي ناك ىذلا نأ ديب «ركنأ نم ىلع نيميلاو
 .باهرإلا وه امنإو لدعلا

 نأ نود هرودص موي سفن ىف ةمكحملا مكح لوألا بئانلا ديؤي نأ اًبيرغ نكي مل اذهلو

 ايلعلا ةمكحملا دييأت لثم ءاهتاياهن ىلإ ىضمت نأ  مهتلود نيناوق قفو  ةلادعلل حمسي

 رصقلا ىراشتسمو ةمكحملا روضحب مادعإلاب مكحلا ذيفنت مث .بلصلاو مادعإلا مكحل
 نادمعلا رفوت مدعل) متي مل بلصلا نأ الإ توملا ةيؤرل مهفافش ظملتت تناك نيذلا

 بلصلا نأب «ىفشاكملا» ءرانلا ىضاق ىتفأ اذلو :عئاقولا تدروأ امبسح (ريماسملاو

 ال .عيرب داهتجا نم هل ايو ؛:ةعاس فصن ةدمل ةقلعم ةثجلا تكرت ول مت دق نوكي نأ ضرتفي

 نيذلا دوهشلاب هباجي نأب بلطي نأ ىف قحلا مهتملل ةيئانجلا تامكاحملا عيمج ىف» هنأ ىلع ةداملا صنت («)
 ءالدإلل ةمكحملا ماأ لوثملاب هعافد دوهش نوناقلا مزلي نأب قحلا هل نوكي نأو .هدض ةداهشلاب نولدي

 ىفو .نيماحملا نم هنع عفادي نم رايتخا ىف قحلا مهتمللو امك «مهليحرت فيراصم ةلودلا لمحتتو مهلاوقأب
 لك لمحتت نأ ةلودلا ىلعو كلذ نع زجع اذإ ماحمب مهتملا دمت نأ ةلودلا ىلع ةريطخلا مئارجلا ةلاح

 .تاقفنلا
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 هذه نم ةيناسنإ رثكا تناك ىطسولا نورقلا ىف شيتفتلا مكاحم نأب تلق نإ غلابأ

 ميركلا هيبن ىهن نيذلا نيدلا :مالسإلا ىلإ ىضرملا ءالؤه اهبسن ىتلا ةروعسملا ةيربربلا

 قثوأو :مالسإلاب اًبسن ىندأ نادوسلا لهأ ةيقب نأ الو .«روقع بلكب تناك ولو ىلثملا» نع

 اهتلود لاوز دعب «تلظ ىتلا ءايرجلا بالكلا كلت نم دحاو ىقب امل :ةيناسنإلاب ىبرق
 .ةئبوأ نم هتعاشاو ؛ماثآ نم هتفرتقا ام لك دعب سانلا نيب حورت و ودفت ءةيربربلا

 ةيقيزيفاتيملا لولحلاو ..ىقيزيملا داصتقالا

 ؛ةيسنامورلا تاراعشلاب هرمأ ةجلاعمل ليبس الف اذهلو «ىفطاع ريغ ملع داصتقالا

 .ةيقيزيفاتيملا تاحورطألاب اهلحل ليبس الف اذهلو ةيقيزيف تالكشم داصتقالا تالكشمو

 ةجلاعمل نويروطسألا ىربنا كلذ عمو ءرصحو دع ملع باسحلاو «باسح داصتقالاو
 ديب :نوناقلاو ةسايسلا رومأ هب اولوانت ىذلا هسفن بولسألاب ةيداصتقالا نادوسلا اياضق

 «اهربخ معي» داصتقالا ءاطخأ امأ «نيدودعملا دا ارفألا الإ بيصت ال نوناقلا تازواجت نأ

 ةيلمع راسم طبضب داصتقالا تالكشم ةجلاعم ىلع ىريمنلا مدقي نأ نم الدبف .عيمجلا

 ماكحأو ؛داسفلا ىلع عجنأ ءاضقو :تايولوألل لضفأ ديدحتو .ىداصتقالا رارقلا عنص

 ةملسأ» راعش قالطإ ىف نمكي جالعلا نأب نظ جاتنإلل قثوأ عفدو ؛ةيلاملا ةباقرلل نتمأ
 ىف ال سانلا ملع وه امك عقاولا ضرأ ىلع هل ةيلمع ةمجرتب اذه عبتي نأ نود «داصتقالا

 ىفكي ال ذإ ,هقفلا وه داصتقالا ناب نظ امنع اضيأ ىريمنلا أطخاو :نيذيعشملا تالايخ

 .اًيداصتقا اًريبخ حبصي اميكل ةنسلاو نآرقلاب اًميلع نوكي وأ ءاّمرو اًيقت لجرلا نوكي نأ
 ىف ءاتفالا ىلع ةردق رثكأ هس ةراجتلا نهتمأ هنأ ةفينح ىبأ مامإلا نع ىوريو

 .ىراجلا فرعلاو تاسرامملل ميظنت ىراجتلا نوناقلا نأل اهرمأ
 ةوق لجرلا كلذل نأ ىوريو ءداصتقالا ىف ىلوألا هريبخ هنم لعج لجرب ىريمنلا ءاج

 ةاكزلا ضرف ناجلا ضورم راشتسملا تارارق ىلوأ تناكو .نجلا ريخست ىف ةقراخ

 ,تيغلأ .۱۹۱۸ ماع ىلإ دوعي اهضعبو :نيناوقلاو بئارضلا لك ءاغلإو لخدلل دحوأ ردصمك

 ,تاناويحلا ةبيرضو ؛(روشعلا) ةيرطملا ىضارألا ةبيرضو ءىنابملا ةبيرض «كلذ بجومب
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 ةبيرضو .ىهالملا ةبيرضو ءةليلجلا دئاوعلا ةبيرضو «ليخنلا راجشأو ىضارألا ةبيرضو

 رهو اا ارا ترا ةو ةت ةيورضو ءلخدلا رر قيكرتلا مور
 موسرو ,راعسألا زيكرت لامل ىموقلا قودنصلاو ,تاعيبملا ةبيرضو ءعافدلا ةبيرضو ءةيمنتلا

 ةلودلا ةطشنأل ديدجلا ليومتلا ردصم ام كلذ دعب - ءرملا لأسيو كالهتسالاو جاتنإلا

 دئاقلا مامإلا بكر ىف لولوت ىتلا تارايسلا لتر هب كرحتي ىذلا دوقولا نم اءدب «ةينسلا»

 يذلا ديحولا بجاولا وه اذه نأ انضرتفا نإ ؛سانلاب مؤيل شيجلا عماج ىلإ قلطني وهو
 ظ .هيراشتسم ىأر ىف «نينمؤملا ريمأ» ل ىقب

 ذاصتقالا ىف مكختلل «سنألا» ةلود اهمدختست تايلآ نيناوقلا كلت نأب اولهج مهو وه

 نم اًدحاو ناب مزجنو :ةيلاملا ةرادالا ىف رخآ جهنم «نجلا» ةلودل نوكي قف .ههيجوتو
 ,ىراجتلا نازيملا ىلع نيناوقلا هذه ءاغلإ رثإ نع هسفن لآأسيل ةظحل فقوتي مل ءالؤه

 ءالؤه ركفي الأ ىف ةبارغ الو .ةلودلا رييست تاقفن ىلعو .ىمدخلاو ىومنتلا قافتالا ىلعو
 ,ىلقعلا مهفقس ريثكب زواجتي اهيف ريكفتلا نأل ةيقيزيفلا رومألا هذه ىف نوراشتسمملا

 هيعس نم مغرلا ىلعف .ىبارتلا روتكدلا ءراشتسملا هيقفلا فقوم وه  ىرخأ ةرم  بيرغلا
 ىحالص لدانع ذاتسألا ىلإ ثدحتي مايألا كلت هاندهش ءثبعلا كلذ لكل ركنتلل مايألا هذه

 قيبطت ىف ءذبلا ىف ىلوألا نأ نوري نم سانلا نم» «لوقيو طسوألا قرشلا ةديرج ىف
 ال تاسراممو ىهانتي ال فده ةيعامتجالا ةلاذعلا نكلو ةيعامتجالا ةلادعلا وه مالسإلا

 ميقلا نم ريثك نع مالسإلا ءةرورضلاب «هب زيمتي الو ةليوط تاونس دعب الإ اهجئاتن رهظت

 درفلا نكلو .ةيكارتشا نوكت نأ نكمي ىتلاو ةيعامتجالا ةلادعلا ىلإ وعدت ىتلا ىرخألا
 بلغأب اهليبس ىف ىحضو ةاكزلا نادوسلا قبط امدنعف .ةاكزلا مالسإلا نم ملعي ىداعلا

 لخد ىف لوعملا اهيلع ناك ىتلا ىهو حابرألا بئارضو لخدلا.بئارضك ةرشابملا بئارضلا
 نأ دهتجملا روتكدلا فاضأ امك .اًقداص نوكي نأ دبال مكاحلا نأ كردأ نثدنع ةموكحلا

 .ةاكزلا ببسب تناك مالسإلا ىف برح لوأ

 . ىئطاخ ثيدحو «بيرغ داهتجالا نم طم اذه «اهليبس ىف ىحض ريبعت» ىلإ رظنا

 ء,رهوجلاب ىنعي امم رثكأ زومرلاب ىنعي انه دهتجملاف .هنم تبرتقا هجو ىأ نم ريطخو
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 .ةايحلا ماوق ىه بئارضلا كلت تناك نإو ىتح بئارضلا لكب اهليبس ىف ىحضي ةاكزلاف
 اًدوجو هتلع عم رودي مكحلا» نإ ةيهقفلا ةدعاقلا لوقتو ؛ةلعل الإ ةاكزلا تضرف امو

 طئاسو رمألا ةالو دهتجا اذهلو عمتجملا تاجاحب ءافيإلل ىفكت ال اهدحو ةاكزلاو «اًمدعو

 بلغي مالسإلاو :ةيعمجلا ةحلصملا قيقحتل ءةنس اهب ٌىجت ملو باتك اهب يجي مل :ةديدع

 قيقحت ىلإ فدهت ةيعامتجا ةروث اًضيأ هنأ الإ نيد مالسإلا نأ عمف :ةيدرفلا ىلع ةيعمجلا
 ذاتسألا ناك دقو .ىبارتلا هيقفلا هب ناهتسا ىذلارمألا ىه ةيعمجلا ةلادعلا كلت ءةلادعلا

 دمحم ىعد ول هنأ دقتعأ داكأ» :«ىربكلا ةنتفلا» ىف لاق امدنع اًعراب نيسح هط ديمعلا

 نيب ىوسي نأ نود «ىداصتقالاو ىعامتجالا نيماظنلل ضرعتي نأ نود ديحوتلا ىلإ اشيرق

 ديحوتلا ىلإ مهاعد ول لق وأ فيعضلاو ىوقلا نيبو ءريقفلاو ىنغلا نيبو ؛دبعلاو رحلا
 ريغ نم مهترثك هيلإ تباجتسال ىعامتجالاو ىداصتقالا مهماظن سمي نأ نود هدحو
 نيبحاصلا ىناث :قورافلا بهذ امل مالسإلا رهوجل ىعاولا مهفلا اذه الولو .«دهجو ةقشم

 رفونلو مهتعوج دسنل هدابع ىلع انفلختسا هللا نإ» :لوقي نأل - لي هللا لوسر ةفيلخو
 هتردقب مكاحلل ةعاطلا نهترأ هنأ ىأ «مهدنع انل ةعاط الف لعفن مل نإف «مهتفرح مهل

 مالسإلا ةجح قاس ىذلا مهفلا وه اضيأ اذه .موكحملل ةايحلا تايرورض ريفوت ىلع

 ةحصب اهحالص فرع دقو «ايندلا ماظن حالصب الإ نيدلا ماظن حلصي ال» :لوقيل ىلازغلا
 .نكسملاو ةوسكلاو توقلا رفوتو .دسجلا

 نم مغرلا ىلع ابوروأ ىف داحلإلا خويش ىتح بهذ مالسإلا لوح ىأرلا اذه لثم ىلإو

 تايادب لوح هفلؤم ىف زلجنإ ىأرلا اذهل بهذ ءةيدوهيلاو ةيحيسملا ,مهلهأ نايدأل مهتنادإ
 ةيحيسملا تاءادن ىف ةيكارتشالا بناوجلا نم مغرلا ىلع نأب لاق امدنع (*ةيحيسملا

 ةايحلل الجؤم ىكارتشالا اهعمتجم تلعج اهتأشن تمزال ىتلا فورظلا نأ الإ ىلوألا
 ةروثب ماق ادمحم نأل ةلجآلاو ةلجاعلا نيب دعابتلا اذه نم ىناعيالف مالسإلا امأ ءرخآلا

 اذه نم اقالطناو ؛ةيحيسملا نم ةيدام رثكأ  هيأر بسح - مالسإلا لعجي امم ةيعامتجا
 ةيديدجتلا ةيمالسإلا تاكرحلا رابتعال سكرام هقيفرو زلجنإ ىضم مالسإلل مهفلا

)*( Frederick Engles:On the history of Early Christanity. 
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 امهلوق بسحو .ةيحيسملا ىف ةيوبابلا هنود تلاح ىذلا رمألا ءةيعامتجا تاروث (ةيودهملا)

 ىوعدب نوضهني ءندملا راجت نم ةرسوملا ةقبطلا دض نيمدعملا ودبلا ةروث ىه ةيدهملا نإف

 اذهلو مهومزه نمك نوحبصي مهن الإ نورصتنيو ةوادبلا رهط ىلإ ةدوعلاو نيدلا ةماقإ

 ىدهم ىلإ اينابسإ دض نيدحوملا ةلمح ذنم ثدح ام اذه .ديدج ىدهمل نوجاتحي

 ايدام اًريسفت ثادحألا ريسفت ىلإ نايعسي اناك نيلجرلا نأ ىهدبلا نمو .(*!ءوطرخلا

 الإ ؛لخم طيسبت كلذ ىفو ىحورلا بناجلا لفغي ىذلا ءايشألل امهروظنم قفو ايخيرات

 ةيروثلا ةعيبطلل ىعاولا امهكاردإ وه ؛هيلع ديكأتلا ديرن ام اذهو ءاضيأ حضاولا نأ

 .ىرخألا ةيباتكلا نايدألا ىلع مالسإلا هب زيمتي ىذلا رمألا :مالسإلا ىف ةيعامتجالا

 نم تناك نيملسملا نيب تماق برح لوأ نأب لاق امدنع ىرخأ ةرم دهتجملا أطخأو

 ىبارتلا روتكدلا اهينعي ىتلا برحلاو ء«هتحورطأ لوبق ىلع سانلا لمحي ىتح ةاكزلا لجأ

 بجوت ةدرلا نأب لوقيل رخآ عقوم ىف مسالا اذه مدختسيس هلعلو «ةدرلا برح» ىه

 ال لاملا قوقح ءادأ ىلع مهنايصع ىلع سانلا براح دق ركب ابأ نأ عمو .بورحلا

 ءادأ نع عانتمالا .نايصعلا وه ناك ركب وبأ هيراح ىذلا نأ الإ «ريعب لاقع» هنم نوصقتني

 كلت نأ نيخرؤملا نم ريثك ىري اذهلو ةلودلا تراهنال كرت ول اًريبك اًيندم اًنايصع ناك لامل
 .ةديدجلا ةطلسلا ةيامحل عارصلاو ةطلسلا ىلع عارصلا تايادب ىه تناك

 وه ثيح نم .داصتقالا نأ الإ ؛ةياغ ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت نإف رمأ نم نكي امهم
 نأ القع ميقتسي الو ؛تايافلا قيقحتل ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتخت جهانم هل :ملع

 ىوتسملا ىلع كباشتو :ىموقلا ىوتسملا ىلع ديقعت نم هفنتكي امو مويلا ملاع ىلع قبطن

 ,ميدقلا اهنامز ىف تحلص نإو ىتح تضم نورق ىلإ دوعت تايلآو تاودأ ىلودلا

 دماح ىبأ مالسإلا ةجحل وأ «ىلحملا» ىف مزح نبا مامالل دوقنلا لوح ديرفلا داهتجالاف

 ديفي نل «لاومألا» ةباتك ىف مالس نب مساقلل لاملا لوح عدتبملا داهتجالا وأ «ءايحإلا» ىف

 تابلقت وأ ءندنلو كرويوينو ويكوط ىف ةيلاملا تابراضملا ةعباتم ىف نادوسلا كنب ظفاحم

(*) Marx and Engels: basic writings. 
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 ىف هنيعي ىذلاو ءةثيدحلا فراعملا وه هديفي ىذلا ء.جنوك جنوهو خيرويز ىف بهذلا رعس

 ةينورتكلإلا ةيداصتقالا تارشنلا وأ ءزمياتلا لايشتانيافلل ىمويلا ريرقتلا ةعباتم وه ءادألا

 نادوسلا كنب ظفاحم نمو نادوسلا ةيلام ريزو نم دازملا ناك نإ اذه .زرتيور ةلاكول
 .نيملسملا ريغ لاملا ىلع هيف رطيسي ىذلا ملاعلا هيف شيعن ىذلا ملاعلا عم لماعتلا

 ريغ ىلودلا داصتفقالا ممق ىلع مهيف رطيسيو «نيملسملا ريغ ةينقتلا هيف رطيسيو

 اولعفل نامزلا اذه اورصاع ول دماح ابأو مالس نباو مزح نبا نأب مزجن داكنو :نيملسملا

 ةيلاملا تارشنلا هيلإ لقني ازاهج هسفنل مهنم دحاو لك عنطصالو لب ءىشلا تاذ

 ىتلا تاعمتجملل نوعرشي اوناك لوحفلا ءالؤه .كرويوين ىف طئاحلا عراش نم ةينورتكلإلا

 كلت ىف سانلا نيب تالماعملا  هميقو مالسإلا ىده ىلع  نوطبضيو ءاهيف اوشاع

 ىف ةحضاو ةيجهنمب الإ عراشلا دصاقم نيبتسي نأ نم رسفملل ليبس الو .تاعمتجملا

 بابسأ هنومسي ام نايبت ىلإ نيرسفملا لك بهذي اذهلو :نآرقلل ىتح ريسفتلاو ليلحتلا

 .لوزنلا

 ريزو عم ةرواشم نود .بئارضلا اهبجومب تيفغلأ ىتلا نيناوقلا تردص دقف لك ىلع

 ماد تمص دعب «مامإلا» سيئرلل ةباتكلا ىلع روصنم معنم ميهاربإ ديسلا لمح امم ةيلاملا
 ءدالبلا داصتقاب مرجملا ثبعلا كلذ رثأ مهنيعأب سانلا ىري نأ هب دارأ هلعل ءرهشأ ةتس

 :لوقي بتك

 نأ نود ۱۹۸٤ ماعل بئارضلاو ةاكزلا نوناقب تقؤملا رمألا ردصي نأ هللا ةدارإ تءاش»

 ىلعو ...هلوح ىأرلا ءادبإل ةصرفلا دجن نأ نودو ءىلاملا زاهجلا ىف اهيلع علطن

 حرشتو «نيناوقلا لك بحاصت ىتلا ةيديلقتلا ةريسفتلا ةركذملا ردصت مل ةداعلاريغ

 ةدرجملا صوصنلا ىلع نيدمتعم مكتدايس بطاخن نأ انيأر كلذل .صوصنلا تاقيبطت
 جئاتن ىف امنإو  نوناقلا ىف ال  انيأر نع ربعنل ةينيدلا انتفاقث راطإ ىف ةءورقم نوناقلل
 مامأ ةيلوئسملل الاثتما كلذو هشيعن ىذلا ىداصتقالا عضولا ىلع رهشأ ةتس دعب ةيقيبطت

 .«مكمامأو هللا
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 نكت مل هجوأ ىلع بئارضلاو ةاكزلا قودنص نم قافتالا موهفم ةلاسرلا تلوانت

 دح ىف ؛لكشت ال بئارض ءاغلإ تلوانت امك ءةرشابم ةفصب اهيلع قفنت ةماعلا ةينازيملا

 هذه .ةلودلا اهمدختست ةيداصتقا ةحلسأك مويلا ملاع ىف لمعتست لب ةاكزلل ءاعو ءاهتاذ

 ةراجتلا ىف ريثأتلا ىف اضيأ فظوت امنإو ,بسحف .داريإ رداصم تسيل بئارضلا

 ةلاسرلا تدافأو :ةراض ةيكالهتسا تاداع ةيراحم وأ :نيعم لخد صاصتما وأ ؛:ةيجراخلا

 ىهو هينج نويلم 86٠١ اهدحو ةيزكرملا ةموكحلل ةبسنلاب غلبي ةاغلملا بئارضلا دئاع نآب

 ىلع اهزجع ديزيو هينج رايلم ۲ غلبت ةينازيل لمعلا ةفد كيرحت.ىف دعاست ةيح تاداريإ

 مل ةيداصتقا تارارق ةدع ت ردص دقل» :ًالئاق هتلاسر ريزولا متخو .ةئاملاب نيعبرألا

 اورت مل مكنأ رابتعاب دالبلا ىلع اهرثأو اهتيمهأ مغر اهيف انيأر ذخؤي ملو ءانيلع ضرعت

 نوناق ليدعت :تايقرتلل ةماعلا ةمدخلا نوناق ليدعت «نادوسلا كنم نوناق ليدعت :كلذ

 اذه لوقن .لأسن مل اننأل ىأرب مدقتن ملو ءةيداصتقالا ةايحلا ىلع هرثأو ةيندملا تالماعملا

 .هتياعرب انالوتي هللاو هبلق ىلع مثآ اهبتاك ربتعي ىتلاو هلل ةداهشلا قلطنم نم

 ًاديي نأ وه ءةلاسرلا اهتفشك ىتلا ةغمادلا قئاقحلا ءازإ ءديشر لجر ىأ هعقوتي ىذلا

 نأ دحأ نيسحي الو ءةيمتح ةيداصتقا ةثراكل اًيدافت رومألا ةعجارم ىف «مامإلا سيئرلا»

 رثكأ ناك اميرلو . داصتفالا ريمدت وه ةموعزملا داصتقالا ةملسأب ىريمنلا هيوتني ناك ىذلا

 ريزولا ناكو ؛ةلاسرلا هدروت مل ىذلا وه ةيلاملا ريزو باطخ ىف هتابجو ىريمنلا عزفأ ام

 ردصملا ىه ةاكزلا حبصت نأ ىلع ىأرلا رقتسا دقو ءهنأب اهافش سيئرلا غلبأ دق

 مكحم اهب لاق ىتلا اههجوأ ىلع قافنإلل ةاكزلا ناويد هجتي نأ نم دب ال ءلخدلل ىساسألا

 ليبسلا نبا) ميلعتلا ىلعو (اهيلع نيلماعلا) ةفرايصلاو نيبساحملا ىلع قافنإلا ...ليزتتلا

 حبصأ دقو ةصاخب (هللا ليبس ىفو) عافدلاو نمألاو (ملعلا بلطل عطقنملا لمشي ريبعتلاو

 لامشلا ىف ةملسملا ريغ بويجلاو بونجلا ةيمنتو ءهليبس ىف داهجلا وه شيجلا بجاو

 سيئرلا» لوقلا كلذ بضغأ .باقرلا ىف نم وأ نيمراغلا نع كعد (مهبولق ةفلؤملا)

 ىذلا مه اوسيلأ ءقطنم هرربي ال بضغ وهو .بضغ اميأ نيذوعشملا نم هلوح نمو «مامإلا

 نيذلا مه اوسيلوأ مث ؟ىساسأ ردصمك ةاكزلاب اهولدبتسيل لخدلا رداصم لك ءاغلإ اوررق
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 ىتلا ةيخيراتلا ةيمالسإلا ةبرجتلا نأكو ءايفرح اًريسفت مالسإلا ماكحأ ريسفت ىلإ اوبهذ

 ةرشع سماخلا نرقلا ىف نادوسلل حلصت ىرجهلا لوألا نرقلا ىف ةرونملا ةنيدملا اهتفرع

 «مامإلا»ىريمنلاف .هتارارق جئاتن كردي وأ بعوتسي ال ىذلا لجرلاب ىقتلن ىرخأ ةرم

 نأ رابتعاب هقافنإو لاملا ةرادإ ىلوتي ةاكزلل ناويد اهل «هتقيرط ىلع» «ةيمالسإ» ةلود ماقأ
 هليل لكو هراهن نم اضعب ىضُي لاملا تيبل نيمأ اهلو .لخدلل ىساسألا ردصملا ىه ةاكزلا
 نب دمحأ مامإلا هب لاق امع بيقنتلا ىف راهنلا نم رخآلا ضعبلاو ءنجلا عم لاجس ىف
 .ةضفلاو بهذلا ىف باصنلا سايق لوح كلام مامإلا هلاق ام وأ «معنلا ةاكز لوح لبنح

 داصتقالاو لاملل ةرازو هل نوكت نأ ىف هفقوم ىلع اتباث «سيئرلا» ىريمنلا لظي اذه عمو
 ىلودلا دقنلا قودنص دوفو عم مهناسلب ثدحتيو ءنيرفاكلا سوبل صمقتي ريزو اهسأرتي
 ديري «سيئرلا» ىريمنلاف ءاذه دنع فقو رمألا تيلو ءنالعش روكشلا دبع خيشلا ةسائرب

 بتاور عفد كلذ ىف امب ةلودلا رييست ىلع قافنإلا ىف رمتست نأ هتيلام ةرازو نم اًضيأ
 رفوي نأ هنم ديري امك .نوبل تنبو ةقح :لبالاب ال ىنادوسلا هينجلاب نيذوعشملا ءاهقفلا
 .ىناساسلا مهردلاب ال ىكيرمألا رالودلاب «مدنل ىف جالعللرفسلل لاملا مهل

 نم ديزملا ردصي ىضم لب لوألا ىداصتقالا هراشتسم ىلع بضغلاب سيئرلا فتكي مل
 كرامجلا نوناقل هرادصإ كلذ لاثم .ةيارزلا ىف اًناعمإ هتروشم نود ةيداصتقالا نيناوقلا

 ريزو ىلإ ةيلاملا ريزو بتك ىرخأ ةرمو جاتنإلا موسر هبجومب تيفلأ ىذلاو ء۹۸ ماعل

 لبق هعم ءاقللا نع زجع نأ دعب نيناوقلا كلت لك فلؤم (ديجلا ضوع) ةسائرلاب ةلودلا
 كلذب ريزولا دارأ .فتاهلا ربع ىتح هنأشب شاقن ىأ هضفرو نوناقلا كلذ رادصإ

 الإ ؛داصتقالاب ةراض راثآ نم هيلع بترتتس امو ءللخ نم نوناقلا ىف ام نيبي نأ باطخلا

 ميهاربإ ةيلاملا ريزو لمح امم قيلعت نود اهبحاصل ةلاسرلا ديعي نأ ءاش عرشملا ريزولا نأ

 بتك ١١١( :ةيآلا ؛لمنلا)4ةما ناك ميهاربإ نإ» :1984 ريوتكأ ١ ىف هيلإ ةباتكلل معنم
 :ةرملا هذه لوقي

 دق قيسنتلاو ةروشملا انبلطب اننأ دقتعن الو :مكبناج نم باطخلا ةداعإب انمدص»

 ترج امك انب ءاقللا اوضفرت نأ مهفن .باطخلا انل داعي ىتح أطخ وأ اًمرج انبكترا
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 مالتسا ضفر مهف انيلع لاحتسا نكلو ءلوألا بئانلا ديسلا نم طوغضب الإ  مكتداع

 عمسن مل اًماع نيرشعو ةينامث نم رثكأ ماعلا لمعلا انرصاع دقل ءهتداعإو باطخلا

 نإ د نم ىتح ملتست لئاسرلاف ءهليمزل ةلاسر داعأ (لقأ وأ) اًريزو نأ اهلالخ

 وأ (طبقلا سقوقم) هعنص ام ركذن الو  اهقزم هنأ مغر اهملتسأ دق سرفلا ىرسك

 اننكلو تالكشملاو تاقياضملا نم ريثكلا ماعلا لمعلا ليبس ىف لمحتن اننإ .(مورلا رصيق)

 ءلماعتلا ىف تافصلا نم ىندأ دح كانهف ءهردصم ناك امهم لالذإلا الو ريقحتلا لبقن ال

 «ىروهمجلا نييعتلا رارقب بستكت ال تافصلا ضعب نأ ملعن اننأ مغر

 تالفناو ىسايس طبختو ىرادإ رايهناب ىحوت ةلاسرلا كلت نأب لئاق لوقي دق

 وه :امهلوأ ؛نيرمأ كلذ نم حورلا ىلع ثعبأ وهام نأ الإ :ةقيقح هذهو «عيرم ىداصتقا

 ءاصخلا وه :ىناثلاو .بيقر وأ بيسح نود تارارقلا رطخأ ذاختاب دحاو لجر درفت

 ةجيتنلا ىه كلت ءنونجلا عم ىتح شياعتلا ىلع مهلمحيو لاجرلا بيصي ىذلا بيرغلا

 نادوسلاك فلختم دلبل ةصاخب ءانسفنأب انرتخا ىذلا دحاولا بزحلا ماظن اهيلإ داق ىتلا

 خيشو ءةرسألا بر ةياصو ؛ةياصولا وه ةقلطملا ةدايقلل هيف ديحولا ىرايعملا جذومنلا

 ةياصو ىه مامإلاو خيشلاو بألا ةياصو نأ وه ىرهوج قراف عم ؛ةفئاطلا مامإو ؛ةريشعلا

 .طلست ةياصو اهنم رثكأ نانحو ةياعر

 نم ردق ربكأ قيقحت ىلع اهتردق نم اهتيعرش امود بستكت ةقلطملا ةيديلقتلا ةدايقلاف

 .رضوتي مل نإف اذهلو ؛ةيديلقتلا ىروشلا نم اًريبك ادح مزلتسي امم اهعابتأ نيب ىضارتلا
 سحلا نم اًرفاو اًردق ءاهتاديقعت لكب ةثيدحلا ةلودلا ىف درفلا ىسايسلا ميظنتلا لظ ىف

 ةزهجأ لك ىلع  هتنميه مكحب - الابو هتدايق حبصت دئاقلل ةفرعملاو ءةمكحلاو ىخيرأتلا

 :مالعإلا) ىسفنلاو ىركفلا باهرإلا ةزهجأو (نمألا .سيلوبلا .شيجلا) عمقلاو رهقلا

 كلت مكحبو (لاملا ىلع ةرطيسلا) ىقلخلو ريمدتلاو داسفإلا لئاسو لكو (ةينمألا تامولعملا
 ىلع لاجرلا نم ةلق الإ ظفاحت ال زازتبالاو باهرإلا ىلع ةردق نم اهبحصي امو ةرطيسلا

 ىلع اعيمج اونوكي نأ سانلا مهنم عقوتي نأ رشبلل ملظلا نمو .عراغزلا طسو اهسوءر

 نورثؤي نيذلا مه  عفتجم لكو دهع لك ىف  مزعلا ولوأف .داهشتسالل دادعتسا
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 بلغأ .نيديلا عباصأ ىلع بسحت ةبصع هب نونمؤي ام ليبس ىف نوتيمتسملاو ,داهشتسالا

 بابلا» :ةديهش كلذ ىلع ةيراجلا مهلاثمأو دئادشلا دنع ىثنخلا ةغللا نورثؤي سانلا

 .«اهيوشن اهووشأ لاق ول ةصرفلا ديس» .«حيرتساو هدسي حيرلا بيجبلا

 ميظنتلا تاذ لودلا ىف ثلاثلا ملاعلا ءامعز نم ةلق نأب لوقن ىريمنلا ملظن اليكلو

 ؛ملعملا .ىريرين ريغ ايقيرفإ ىف ركذن ال ءءالؤه نم .قالزنالا اذه نم تملس دق درفلا
 ثحابلا ركفملا بناج بلغُي  اًمود  لظ لب ناطلس هيهدزي ال ملعم هنأ قالزنالا نم هامح

 .هصخش ىف مكاحلا بناج ىلع

 ةسدقملا ةقرسلاو كونبلا ةملسأ

 ءاضيأ دتما لب نيذوعشملا اهدصأ ىتلا ةرمدملا نيناوقلا دنع داصتقالا ءاذيإ فقي مل

 فراصملا فرع دق نادوسلا نأ نم مغرلا ىلعف ءىفرصملا ماظنلا ىلإ :ةرشابم ةروصبو

 كلت نأ الإ ۱۹۸١( نماضتلا كنب ء۱۹۷۸ لصيف كنب) ۱۹۷۸ ماع ذنم ةيمالسإلاب ةامسملا

 ترس نأ ام نكلو ءىديلقت ىفرصم ماظن راطإ ىف «ةيوبر ال» ذفاونك لمعت تناك فراصملا

 ماظنلا لك ةموعزملا «ةملسألا» تبلاط ىتح ۱۹۸١ ماع فصتنم ىف ىنيدلا سوهلا ىمح

 وه فراصملا هضرفت ىذلا «ةدئافلارعس» نأ رابتعاب «نادوسلا كنب هيف امب ءىفرصملا

 ىف فراصملا ةفيظول أطخ رثكأ مهفو ءضورقلا ىلع ةدئافلل ئىطاخ مهف اذهو .هنيعب ابرلا
 .ىلامسأرلا ماظنلا

 ءاعوك ةيلامسأرلا محر نم تردحناو ابوروأ ىف تأشن ةثدحتسم تاسسؤم فراصملاف

 ةرودلا ىف اهلاخدإ فدهب دارفألا ىدل ةمكارتملا ةيلاملا ضئاوفلا باعيتسال ىرورض

 تحبصأ ةيراخدالا ةيعوألا طيشنتو تارخدملا عيمجت ىف رود نم هبلعت امبو ةيداصتقالا

 . داصتقالا قورع ىف دوقنلا نايرس طبض ةادأ لب ىداصتفالا زاهجلا بصع ىه فراصملا

 ةدئافلا رعس نيب طبرلا نإف اذهلو «ةدئافلا رعس» طبضلا اذهل تايلآ نم عدتبا ام نيب نم

 نيفرطلا ديفي لماعت نود نيدملا ةجاح لالغتسا ىنغمب ءايرلاو ءةثيدحلا فراصملا ىف

 نإفرخآ بناج نمو .ىلابتها طبر (هليجأت) نيدلا ءاسنإ لجأ نم ىحبر شماه ضرفو
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 كلت ىلع موسر نودب اهتامدخ ىدؤت ىتح نسحلا ضرقلل تايعمجب تسيل فراصملا

 .تامدخلا

 نيب لدج لحم تامدخلل موسر نم هضرفت امو ةيفرصملا تالماعملا عوضوم لظ دقو

 مأ (ىهنلا ةحص ضارتفاب) اًمارح نوكي ىتح ضرق اهرج ةعفنم ىهأ نيثدحملا ءاهقفلا

 ىف اضر ديشر دمحم خيشلا تالماعملا هذه ةزاجإ ىلإ اوبهذ نم نيب نمو ؟رخآ ءىش ىه

 قييضت لحم ناك ايرلا عوضوم نأ ىلع «مالسإلا ىف تالماعملاو ابرلا» ريغصلا هبيتك
 :رمع لوق ىفف .هرمأ نم ةريح ىف رمع ةفيلخلا عقوأ امم مالسإلا رجف ىف ىتح عيسوتو

 نإو .مكل حلصت رومأ نع مكاهنن انلعلو نكل حلصت ال رومأب مكرمأن انلعل ىردن ام هللاو انإ»

 ام اوعدف ءانل هنيبي نأ لبق هللا لوسر ىفوتف ايرلا تايآ ميركلا نآرقلا رخآ نم ناك

 :ةيركفلا ةنامألاو ءةيبدألا ةعاجشلا نم كلمي نم رمعك نمو «مكبيري ال ام ىلإ مكبيري

 بحاص وه ناك نإو «هنع رذعتي داكيو :همكح ىف ككشتي هلعجي ام ىملعلا عضاوتلاو

 زاشعأ ةعست انكرت» :لوقي نأل رمع تقاس ةيملعلا ةنامألا هذه .هتفيلخ ةفيلخو هللا لوسر

 .«ايرلا ةفاخم لالحلا

 فراصملا هضرفت املا يمالسإ اًيعرش [ نوكت نأ اهنم درن مل ةمدقملا هذه

 ا هده ةفيظو نأل تاغوسم ىلإ ةجاح یف انسل لب «تامدخلل موسر وأ دئاوف نم ةثيدحلا

 ادا :مالسإلا ىف لضفلا ايرو ةئيسنلا ايرب امهل نأش ال نارمأ دئاوفلا كلت رودو ءفراصملا

 ةيخيراتلا ماكحألا طاقسإ نم لعجي امم ثيدحلا داصتقالا طبضل ناتيرورض ناتادأ امه

 نع فشكلا ديرت ةمدقملا كلت نم .طاطتشاو ةالاغم ثيدحلا عقاولا اذه ىلع ةيمالسإلا

 ةبترم اوغلب ام سانأ بناج نم سوهلا هيلإ دوقي ىذلاو صوصنلل جفلا ىحطسلا ريسفتلا
 ,رانما بحاص ةبترم اوغلب الو «ماكحألا ىف هنم اًمزج رثكأ اونوكي ىتح نيدتلا ىف رمع
 ىندأ ةبترم اوغلب الو ءءاتفإلا ىف هنم انقيت رثكأ اونوكي ىتح ملعلا ىف اضر ديشر خيشلا
 زهت رومأ ىف ماكحألا ىف اولغوي ىتح لاملاو دقنلا نوئش ىف نادوسلا كنب ىف فظوم

 ال ىتلا تارارقلا كلت نم داصتقالا بيصيس امي هريصبت عمو .هعودج نم داصتفالا

 مل رمأ وه فراصملا ةملسأ نم نادوسلا هيلإ بهذ ام نأب هغالبإو ىعطق صن اهدنسي
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 حئاصنل لثتمي نأ «مامإلا» ىبأ .(اماس) ىدوعسلا دقنلا ةسسؤم ىتح هيلإ بهذت

 لب ىفتكا اذهب ام ؛ىكفلا ىدهمو «باهولا دبع نمحرلا دبعو «لوبقملا قوراف ؛هيراشتسم
 ابرلا لوح عاقيإلا هوراشتسم اهدعأ ةبطخ .ةلماك ةعاس ىدم ىلعو :مهيلع ىقلي ذخأ

 .ةفاحلا موي هرشابي نم ريصمو

 «ةيمالسإلا» ةيفرصملا تاسسؤملا ضعب نأل :مهاواتفب هللا هجو ةلملا كلت لهأ ىغتبا ام

 انه 5 تاسسؤئلا هذه تحنم دقف .مالسإلا مساب بهنلل طئاسوك الإ تماق ام ةموعزملا

 ىلع بئارضلا نم ءافعإ ,ىرخألا فراصملا اهفرعت مل تازايتما  ابرلا ىقوت ىلع اهل
 ءافعإو ءاهيلماع مادختساب قلعتي اميف ةماعلا ةمدخلا نيناوق نم ءافعإو .حايرألاو لاومألا

 رامثتسالا وهو اًساسأ هل تماق ام ىلإ هنجتت نأ نم ًالدبو ءدقنلا ةبقارم نيناوق نم
 ىف «ةيمالسإلا» فراصملا هيلإ تهجتا ام لوأ ناك ؛جتنملا عاطقلا ىف رامثتسالا ىأ ىومنتلا

 ,نومضملاو لجاعلا حيرلا ىلإ تهجتا ىأ :تالمعلا ىف ةبراضملاو ةراجتلا وه نادوسلا
 .لالغتساو نبغ نم هيف امنإو ابر همسا نأل ابرلا مرح امو ؛نبغلا براقي ىحبر شماهبو
 ةيوبرولسألا فراصملا كلت ىلع قيدصتلا دنع تبكترا ىتلا ءاطخألا ربكأ نم ادحاو ناكو

 ربع عورشملا ريغ حيرلل ىربك ةرفث حتف امم ىلحملا دقنلاب لماعتلاب اهل حامسلا وه
 عم اًضيأ لاحلا وه اذهو .نيبرتغملا تارخدم مادختساب ةصاخ ةلمعلا ىف ةبراضملا

 اهلوأو فراصملا هذه مهأ داكي ىرخأ ةهج نمو .ةموعزملا ةيمالسإلا رامثتسالا تاكرش

 ءاج مهنيب نمف «نيملسملا ناوخإلا» ميظنتل ةعبات ةسسؤم نوكي (نادوسلاب لصيف كنب)
 املعم مهنم دحاولا ناك نإو ىتح هرامثتسا وريدم ءاج مهنيب نمو هوتفمو هرواشتسم

 ءانيملا ىف عئاضبلا صيلخت تايلمع ىتح ةسسؤملا كلت ىلع مهتضبق نم جنت مل .ءايمكلل
 اذه ريبكلا حبرلا شماه حبصأ دقو .نادوس تروب ىف مهيزح سيئرل اهولكوأ ىتلا

 فراصملا نم ىبجت ىتلا بئارضلاف «ناوخإلا» ليومتل نادوسلا لهأ اهعفدي ةبيرض
 اهلكو «ةيويرومالسإلا» فراصملا اهنم تيفعأو  ةيموكخ فراصم اهلجو  ىرخألا
 لئاسلاو ليلا نبا ىلغ اهتم قفل ةماكلا ةتيزخلا ىلإ بهذت تناك :ةنصاخ فراضم

 .مورحملاو
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 قيبطت لوح ىريمنلا تارارق تراثأ ءرخآ ليلد كيلإو ءهللا هجو اوغتبا ام موقلا نإ انلق

 قودنص ةرئاث ةيجراخلا نادوسلا نويد ىلعو نادوسلا كنب ىلع ةيويرلا تالماعملا نوناق

 رتسش ىكيرمألا ةيجراخلا ريزو دعاسم هيلإ عره اذهلو :نينئادلا ةعومجمو ىلودلا دقنلا

 ىقلي نأ نم الدبو .تارارقلا كلتل ةيكيرمألا ةيفرصملا طاسوألا قلق نع هغلبيل ركورك

 اًرغاص باجتسأ نيينادوسلا هيراشتسم عم لعف امك ابرلا لوح اًيظعو اًباطخ لجرلا ىلع

 تارارق ةعضب كلذ ءوض ىلع ذختاو «رانلا بطح» رافكلاو «ىراصنلا» رئاود «قلق» ل

 دئاوفلا دادس هيف زيجي تقؤم رمأ رادضاو نادوسلا كنب ىلع نوناقلا قيبطت ءاجرإ اهنم

 .فقن تقؤملا رمألا كلذ دنعو ءةيجراخلا نادوسلا نويد ىلع «ةيويرلا»

 ىف (ةلودجلا ةداعإ) نويدلا ليومت ةداعإ ةيقافتا ىلع ةفداصملاب تقؤملا رمألا ردص

 نويدلا ءافعإ اهيف ضفري ىوتف عامجإلاب ءاتفإلا سلجم ضفر نأ دعب نم ١944 ويامرهش

 مدقت بلطل ةباجتسا ىوتفلا كلت تناكو :مرحم ابر اهرابتعاب ةدئافلا مكح نم ةيجراخلا

 ىف لوبقملا قوراف :نادوسلا كنب ظفاحم هاتفتسا امدنع رهاطلا ديشرلا ماعلا بئانلا هب

 مض دقو .ةيوبرلا تالماعملا نوناق صوصن نم اهئافعإ ةرورضو ةيجراخلا نويدلا رمأ

 نأب همكح ىف ءاجو ءىكازلا خيشلا ظفاح «ىناوخإلا» هيقفلا ء.مض نم نيب «سلجملا كلذ

 .«هيدهاشو هبتاكو هلكومو ايرلا لكا لوسرلا نعل دقو ةصاخب» ءاشتسا نود مرحم ايرلا

 ؟نوناقلا هب ءاج ىذلا امف ؛ىوتفلا هب تعاج ىذلا وه اذه

 لكو ءليومتلا ةداعإ ةيقافتا طورشو دونب نأ ىلع نوناقلا نم ةريخألا ةداملا صنت

 لكل ةمزلمو ةحيحصو ةينوناق ءهيلع راصتفا نودو ليدعتلا اذه كلذ ىف امب ءاهيلع ليدعت

 ىراس نوناق ىأ ىف فلاخم صن ىأ دورو نم مغرلا ىلع نماضلاو ةيروهمجلا نم

 دئاوف عفدب «ةيمالسإلا» نادوسلا ةيروهمج مازلإ ىلع نوناقلا صن ةطسبم ةغلبو .لوعفملا

 نوناق ىأ ةفلاخمب ةموكحلا مازلإ ىلإ بهذ لب اذه دنع فقي مل هنأ الإ «ةيوبرلا» ناويدلا

 ةيوبرلا تالماعملا نوناق وه هيلإ راشملا ىراسلا نوناقلاو .مازتلالاب اهئافيإ نود لوحي راس

 عمسن نل كلذ عمو .هل ليدب ال ىدلا هللا عرشل قيبطت هنأب هورسفمو هوغئاص ررق ىذلاو

 هللا ةنعل مهيلع تقح نمبو «هللا عرش» ىلع جورخلاب هيف ددني ءاتفإلا سلجمل اتوص اهموي
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 .عافيالا نوتفملا تمصو .هاوتف مغر .ءاتفإلا سلجم تمص .كونب ىظفاحمو ءارزوو «امامإ»

 ناك ىتلاو ابرلا لوح ةيظعولا بطخلا اهب اورطس ىتلا مهمالقأ تفج لب ءرصقلا ىف

 «نييويرلا» هيراشتسم ىلع اهتءارق مامإلل ولحي

 سلجمل تقؤملا رمألا عفر ىتح عيباسأ ةعضب ضمت املف كلذ دنع فقو رمألا تيلو

 ! ةنزاوملاو ةطخلاو داصتقالا ةنجل سيئر سلجملا كلذل همدق .هيلع قيدصتلل بعشلا

 ' مساب  هنع عافدلل ىربناو ء٤۱۹۸ يام نم نيرشملاو نماثلا ىف احج دمحأ دومحم
 ' ةاعد حبصأ اذكهو ءهط دمحم نامثع ىلع ىناوخإلا بطقلا نملجملا دئار  ةموكحلا

 : «هللا عرش» نايصعب رمأت نيناوق ةامح مهسفنأ مه  ءانثتسا نود هللا عرشب مكحلا

 الو «قحلا هللا ىلع نولوقي ال موق ءالؤهف «مهرمأ نم اذه انبسحو «نيرفاكلا» ل ءاضرإ
 ضرعم ىف  قافنلا نع ثيدحلا درو دقو ءءالؤهك قافنلا ىلع اودرم اًموق متيأروأ ءنوقتي

 ىندملا نآرقلا نم ثالثلا ىلوألا روسلاب اًءدب اًعضوم نيثالثو ةعست ىف  ةنادإلاو ريبعتلا
 .ميركلا باتكلا نم ةريخألا لبق ةروسلا «ةبوتلاب ءاهتناو . ١

 ناطيشلا ناوخإو انيدنفأ
 :,ةماعلا هتاسسؤم ىف ًالماك اًرايهنا نادوسلا دهشي نأ ءهذه لاحلاو ءاًيعبط ناك

 دقف ءادلا ىلع ءاضقلا ىف تانكسملا حلفت مل ,ىداصتقالا امك ىسايسلاو اهنم ىرادإلا

 اهفرعي مل ةروصب ديدج نم اهارزوأ دتشا بونجلا ىف برحلا ؛اًيصعتسم اًثيبخ ءاد ناك

 ذإ هلاصوأ تقزمت ملاعلا ىريمنلا هب ىهابي ناك ىذلا داصتقالاو ءىضاملا ىف نادوسلا

 ىف رالود نويلم ٠٠١ غلبم ١1584 ماع ةياهن ىلودلا دقنلا قودنصل نادوسلا ةينويدم تغلب

 تحوارت دقو .انويلم ٠١۲ قودنصلل ملاعلا لود تارخأتم لك مجح هيف ناك ىذلا تقولا

 داصتقالا ىلع هرثأو لورتبلا فاشتكا لوح ةيداصتقالا تاناجرهملا نيب تانكسملا

 هب اوقدحأ نيذلا رصقلا ءاهقفلاب كاذموي ىريمنلا فتكي مل .ةذوعشلاو ء(*)ىنادوسلا

 نويداصتقالا هيف مدق دقو ةلماكتملا ةيمنتلاو لورتبلا فاشتكا راعش تحت ىناثلا ىداصتقالا رمتؤملا دقعنا 05
 ليلجلا دبع نسح ميهاربإ روتكدلاو رمع ريشب روتكدلا هيف كراش نم نيب نم ناكو ةسارد نينامثو اثالث
 :ةديفا قند ,روفدك هط ىنغريم ءلالب ضوع ىسوم .ىلجوخ د ل وع عب
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 :هسرح هيف لوجتي امم رثكأ مكحلا رود ىف نولوجتي ةلجاجدب اضيأ هسفن طاحأ امنإو
 اهموي تركذو .اهقيرابأو اهرخابمب ةثلاث ةئفو ء«همسالطب رخآ ضعبو ءهتحبسمب مهضعب

 لأس .رصمب طيحت نويلبان شويج تناك نإ موي اشاب ليعامسإ «انيدنفأ» نع تيور ةصق

 املك» هلوقب فيرش هيلع درف ةنحملا كلت زواجتي فيك نع اشاب فيرش هريزو «انيدنفأ»
 «بركلا هللا جرفيف ىراخبلا حيحص ىل نوءرقي راهطأ ءاملع ىلإ تأجل ةبيصم ىب تفاح

 اوءرقي ىك ءاملعلا عمجيل رهزألا خيش ىسورعلا خيشلا رمأ نأ الإ ليعامسإ نم ناك امف
 ام أوعرقو ظافحلاو ءاملعلا عمجت .ةمغلا ىلجنت ىتح ميكحلا ركذلا ىآ نم ريسيت ام

 رصمل نويلبان شويج حايتجا نود لحت مل كلت مهتءارق نأ الإ ميركلا هللا باتك نم ريسيت
 :.«سيسبدأ سيسرخ» ةلكاش نم ناك هلعل «مالكلا ىبان مهعمسأ ىتح اشابلا بضغأ امم

 نرمأتل وي هللا لوسر نع ىور دقل» :انيدنفأل ىسورعلا خيشلا لاق ءاملعلا راقو ىفو

 باجتسي الف مكرايخ وعديف مكرارش مكيلع هللا نطلسيل وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب

 نآرقلا ىناعم نطفت ولف .نيدلا ميقمو ةضيبلا ىماح مامإلا ةنحم ىه تناك كلت .«مهل

 قيرابألاو رخابملاو حباسملا زواجتي رمأ ةيمالسإلا ةلودلا نأب كردأل هل اًرسفم حبصأ ىذلا

 انكلهأ دقلو) ءلدعلا ىه ءاهرهوج ىف .ةيمالسإلا ةلودلا ..ثيداحألل ءاهلبلا ةنعنعلاو

 ٠١( :ةيآلا :سنوي)4اوملظ امل مكلبق نم نورقلا

 ذاقنتسا نم زجع نأ دعب ىلليشاكيم ةمكحب دجنتسي نأ الإ نذإ ىريمنلا مامأ قبي غل
 ةريطخ ةرماؤمل هفاشتكا سانلا ىلع نلعأ ۱۹۸١ سرام نم رشاعلا ىفف ..ءاعدلاب هسفن

 ,نيملسملا ناوخإلا ىلع هقلطأ ىذلا ديدجلا مسالا وه اذهو :«ناطيشلا ناوخإ» اهربد

 بحص .رونلا ىري نأ هللا بتكي مل ديدج ىويام دهعل ةيادب كلت تناكو «سمألا ءافلح

 نم رشع عبارلا ىف ىكارتشالا داحتالا لاجر اهداق ةرداه ةريسم كلذ ىريمنلا نالعإ

 ربمتبس ىلإ دوعت ةرماؤملا كلت تايادب ناب اًملع تفشتكا ىتلا ةرماؤملاب اهيف نوددني سرام
 ىلإ ىريمتلا حلفأو :حتفلاو هللارصنب ىنهيو كرابي.مهيلغأ هيف عره ىذلا خيرأتلا 287

 لالهلا» نيب ةديدج ةردابم ءناوخإلاو ىريمنلا نيب ديدجلا ةكرعملاب سانلا ءاهلإ ىف نيح

 ىوري «ةتودح»و ءصيصاقألا هلوح نوجسني ئراط ثدحو «سانلا اهب ىهلتي «خيرملاو

579 



 لوأ ءاهيلع اوعلطا دق نوميلعلا ءالؤه ناك نإو ىتح اهتاليصفت رومألا نيطاوبب نوميلعلا

 مث ؛موطرخلا ىف لطبتلا سلاجم مهب جعت رفن ءالؤهو .دئاقلا سيئرلا نايب ىف ءاوعلطا ام

 ىملع غلبمو .نوغرافلا اهب ردنتي «نيملسملا ناوخإلا» ىلع ةتامش عوضوم تحضأ دعب نم
 ضبقلا ءاقلإ هنم بلط ىذلا ىموقلا نمألا زاهج ىتح كلذ هرارقب اجاف دق ىريمنلا نإف

 مويلا سفن حابص ىف لجسي ناك ىذلا ىبارتلا هراشتسم مهنيب نمو «نيرمآتملا» ىلع
 رظنلا لالتخا ىدم نع اذه لك فشكيو رصقلا ةثيدح نم ىناطيربلا نويزفيلتلل اثيدح

 .مكحيو هيف لوقت سانلل اًنايب ردصت نأ ىلع ةريصب ةلق لمح امم ماظنلا ىضراعم دنع

 «ىواحلا» نأب لوقي سرام نم رشع ىداحلا ىف ىنطولا رمتؤملا نم نايبلا كلذ ردص
 نيملسملا ناوخإلا رمآتل هفاشتكا هيف معزي «هبارج» نم ةديدج ةعدخ جرخأ دق

 بونجلاو لامشلا نيب ةنتفلا روذب ثبو ىنطولا داصتقالا مهلالغتساو مهداسفو ىناطيشلا

 بهذو .مالسإلا هب ىداني امل اقالخ دالبلا بوتج ىف ةيمالضإلا ةعيرشلا قيبطتل ىوعدلاو
 نأ دب ال نيملسملا ناوخإلا ىف ةتامش دارفألا ضعب ترمغ ىتلا ةحرفلا نإ» :لوقي نايبلا
 .ةتامشلا فرعي ال ىسايسلاو ىنطولا لمعلاف ىنادوسلا بعشلا ريهامج اهدنع فقوتت

 ةكراشملاو ىمالسإلا هجوتلاب ىمس ام حرط مهلالفتساو ..«ناوخإلا» فقوم ناك امهمو

 ةيميلعتلا تاسسؤملاو مالعإلا ةزهجأو مكاحملا ربع باهرإلاو رهقلاو شطبلا ىف ةلعافلا

 ام ىلإ ةبقاث نيعب رظنن نأ دب ال هفقاوم لك ريربتو ماظنلا ءارو ةبالص لكب مهفوقوو

 الإ سيل ناوخإلا نم ىريمنلا صالخ ...«ناوخإلا» نم صالخلا ىف ىريمنلا هيلإ ىعسي
 'ةادأ اوناك» ناوخألا نأ وه مهألاف ءريثك ىف انمهي ال ىلحرم ىزاهتنا فلاحت ضاضقنا

 ٠ .«ىريمن برآم ذيفتت

 تناكو ةيمتخلاو ماظنلا نيب ديدج فلاحتل دعي ناك مامإلا سيئرلا نأ وهرمألا عفاو

 ىريمنلا هيف كراش ىزاجح قداص لزنمب فيرجلا ىف دقع اعامتجا دادعالا اذه ةمق

 ديشرلا ةداسلاو ىنغريملا ديسلا هيف كراش نم نيب نم ناكو نوطنشاو ىلإ هرفس ليبق

 لبق اًرارق ىريمنلا ردصأ نأ ةفداصم نكت ملو .ىسربأ ىلعو «ديسلا نيدلا زعو ءرهاطلا

 ميركتل بهذلا راوس نمحرلا دبع قيرفلا ةسائرب ةيموق ةنجل فيلأتب عامتجالا كلذ

 .ةيمتخلل رابتعالا در ىلإ فدهت ةيمسر رهاظم تناك كلت ءىنغريملا ىلع ديسلا
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 ىودجاللا حرسم ءاهوضراعمو ويام

 بقع  بضغلا ءايرهك تغلب دقف ؛ةياور ىنطولا رمتؤملا هردصأ ىذلا نايبلا كلذ ءارو
 .رخآ رثأ ثدحلا كلذل ناك هنإ الإ اهرتوت تاجرد ىلعأ  هط دمحم دومحم ذاتسألا لتقم

 كسمت نأ نم تادايقلا ضعب فوخ ؛تادايقلاو دارفألا نيب فوخلا دومحم لايتغا عاشا

 .ماظنلا دي ىف نئاهر تحبصأ ىتلا اهتدايق ىلع بازحألا ضعب فوخ ىفو ةردابملا مامزب
 ىنيدلا سوهلل ضهانملا فصلا ةدحو ىلع نيبداحلا نم ةعومجم ىبلسلا فقوملا اذه عفد

 ءاريسي ناك امو «تاباقنلاو بازحألا لهأ فص ديحوت .ءفصلا ديحوت ىلع لمعلا ىلإ
 دماح ءىندم ىكم نيمأ ؛مهنم ركذن نيدودعم دارفأ ةردابمب اهدهج ةعومجملا كلت تأدب

 وه ءالؤه فده ناك .لاولام انويو هللا دبع هللا ةمحر .ءريشب رمع دمحم .ىراصنألا

 تعطقو .ماظنلا طاقسإ لبق تاباقنلاو بازحألا هيلع عمجت ىنطو قاثيم ىلع قافتالا

 ىشخي ناك ىتلاو رضم ىلإ اهعورشمب تلقتنا امدنع اليوط اًطوش اهيعس ىف ةعومجملا
 ىف رصمب لاصتالا كلذ مت دقو ؛ةيبعش ةهباجم ةيأ ةلاح ىف ماظنلل اهمعد نم نوريثكلا
 لامك ةيجراخلا ريزو عم لاصتاب لاولام انوب خألا ماق ۱۹۸١ وينوي ىفف .تايوتسملا ىلعأ

 ىف حيرص ىأر كرابم سيئرلل ناكو .كرابم ىنسح سيئرلا عم ءاقل هفدرأ «ىلع نسح

 ىلعو .اهنأشب ىريمنلا حصن ام اًريثك ذإ نادوسلا ىف ىرشتست تأدب ىتلا ةينيدلا ءاولغلا
 دارأ اذإ» :انوبل لاق لب ةيسامولبدلا ىلإ كرابم سيئرلا أجلي مل ءاقللا كلذ ىفف ىأ

 .«هنع عفادنل اندي عفرن نلف ماظنلا طاقسإ ىنادوسلا بعشلا

 ام لقنو بازحألا لهأ نيب بيرقتلل ىعسلا ىف ةعومجملا كلت دهج زكرت ءدبلا ىفو

 اهسيئرو ةعماجلا ةذتاسأ ةباقن وه ضيانلا هبلق ؛ىباقن عمجتل ىعاسملا كلت نع مجني

 ,نوسدنهملاو ؛ءابطألاو ؛نوماحملا كانه ناك ةذتاسألا بناجب .ولدرحلا نالدع ميمهلا
 ىتح «بازحألا لهأ نيب قافولا نأب ثادحألل انتبقارم ريشتو .ةماعلا تانيمأتلا ولماعو

 عمجتل ةوعدلا اوركنتسا دق نويثعبلاف ءلهسلا رمألاب نكي مل :ةرخأتملا ةعاسلا كلت ىف

 ىلع هيف نييداحتالا لثميو مهمضي ىنادوسلا بعشلل عمجت كانه مهلوق بسحف «ديدج
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 ىداهلا نيدلا ىلو هيف راصنألا لثميو ءدمحأ دمحم ىوضم جاحلا معلاو نينسح دومحم

 بعشلا مساب لاضنلا ءاش نم نإ ءوه ناك فوفصلا ديحوت ءادن ىلع مهدر .ىدهملا
 ىوضم جاحلا ركنتسا لاحلا ةعيبطبو :عمجتلا كلذ ىف طارخنالا الإ هيلع امف ىنادوسلا

 ميهاربإ ,نيسحلا دمحأ ديس) ىنغريملا ديسلا مهبدتنا نيذلا مه هيزح ولثمم نوكي نأ
 ديسلا مهبدتنا نم راصنألا مساب ثدحتي نأ نيدلا ىلو ركنتسا امك (نيسح دومحم «دمح

 ءاقل ناكو (مالسلادبع كي :؛ىداقب دامح روتكدلاو .ىدهم فسوي روتكدلا) قداصلا

 .«هتالطع» ىدحإ ىضقي حالص ناك ثيح نجسلا ىف متي مهنم ريخألاب نيمأ روتكدلا

 ذاتسألا هلثمي ناكو ىعويشلا بزحلا ديدجلا عمجتلا مض نييزحلا نيذه بناجبو

 .تودام ىبوتو ورا ليوماص هلثم هلثم دقو وناس بزحو :نامثع بوجحم

 ىرخأ ةعومجم طابحإلا عفد ةنيزحلا موطرخلا نم لايمألا نم فالآ ةعضب دعب ىلعو
 طاقسإل لمشلا عمجل طقف سيل ةدعلا دادعال «مهدالب هدهشت ام مهضمأ نيذلا نييداحلا

 ميهاربإ دمحم ركذن كئلوأ نم .ىريمنلا دعب ام دهعل سسألا عضول اضيأ لب ماظنلا
 كلتب رمألا ىهتنا .لاعلا دبع سي دمحمو .فسوي متاخلا ؛ىلجوخ ىفطصم «ليلخ
 ألا برج ماب طولا التخت ةيئاووسلا ةنيبجلا ايم دادغا ىلإ ةنعومملا
 ةراسلا ةينطولا ىرعلا رئاشو»: ىعويتشلا بزحللاو ىط رف بدلا ىداجتالا بزعتلاو
 تيوكلا ىف ةيمحلا هتعفد نمو موطرخلا ىف مهنم ناك نم ؛نيتعومجملل ءرملا دمحيو
 براجت ضعب ناك نيح ىف ةنمكألاو تاريجشلا نيب ريمتلا ىلع مهتردق ؛هلهأ رمأل عرفتلل
 ةيفصت ىف شاشملا ىتح ةقراغ ةثلاث ةئفو «تمصلاب ذولي رخآ ضعبو .ءاوهلا نيحاوط
 .ميدق باسح

 نادوسلا ىف رودي ام ةعباتم نوطنشاو نم اهيلإ تلحترا ىتلا ندنل ىف ىل حيتاو

 ىحالس ؛ماظنلا اهيلإ ىهتنا ىتلا ةثوتلملا ءاولغلا ةيراحم ىف: :هيلع ردقأ امب ماهسإلاو

 نم سفنلل ءاذيإ لقأ اهنأ الإ ةريسع ةمهم كلتو رخصلا ىف هنانسب رفحأ ملق دحوألا
 لاجر نين ءا لحم ندا ىف قزاز تناك ذك انهيدتاودو :ةظانبحاإلاو طونتلل د |

 ءاهضقب تيوكلا ةعومجم .هيلع وه امم نادوسلا ذاقنتسال مهلامو ميكاب ميلف ذو اوبهو
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 رمعلا نهوأ ام ىذلا رماع ىلع نيدلا زع ىساطنلا .بحاصلا مهب رثكتي رخآ باحصو

 هاكب داقو هسبحم ىق دومحم قيقر نامثع ليلخ روتكدلا ؛بوركلا هبلغ تحرق نأو همزع
 هاعر :عيقولا ركب وبأ ؛ ديعس دمحم ريشب ىذاتسأ ؛هابأ ىبصل# ىكبي امم رثكأ هلتقم دنع

 هيلإ قوتي ام رثكأ ناكو .ةبابصلا ىنامي ءىوهلا ىدجن وهف دجنو نميلا نيب ناك امثيح

 .دخاو ىف نالجر نيمأو «ىندم ىكم نيمأ اهلمحي موطرخلا لئاسر وه باحصلا كئلوأ

 ةعومجمل ىحرلا بطق حبصأ ىتح فصلا عمج ىلإ فرصنيل «هشيع لكأو» هلمع كرت

 كذا یال :نضاخ ةحوقوو رکنا .بازحألا لهأ دقع ةطساوو اهيلإ انرشأ ىتلا نيينهملا

 دمحم ذاتسألل هجو باطخلا «لخادلا لهأ ةاناعم هيف انل ىوري وهو عجفملا هباطخ

 ةمزأ نيبأ امم رثكأ نادوسلا ةنحم نيبأ هنم ةرقف رشنب ىنلعو ءاعيمج انلو ليلخ ميهاربإ
 دقو ءريخألا انئاقل ىف تايبلسلا نع ءدمحم ىخأ ءاليوط انثدحت» .ىريمن ماظنل ةضراعملا

 ةريخألا عيباسألا ثادحأ نع .«بازحألا» بايغ كلذ دكأو :لبقتسملا ىف ةدح رثكأ نوكت

 تاداحتا بناج نم ةطلسلل تعفر ىتلا تاركذملاو تعزو ىتلا تانايبلاو تاعمجتلا مغر

 ىمس اميف ىرخأ ةباقن ةرشع ىتنثا عم ةعمتجم مث ةدرفنم نيماحملا ةباقن ؛بالطلا

 ناكو ةعماجلا نيدايمب تدقعنا ىتلا ةنخاسلا ةيسايسلا ةودنلا بناج ىلإ تاباقنلا عمجتب

 طونقلل راثمو ةمتاق دج ةروصلا ...ءانثتسا نود بازحألا عيمجل لماك بايغ اهيف

 سانلا رظتني ..ىودج الل احرسم قحب ناك ةلاسرلا هذه هفصت ىذلا نادوسلا .طابحإللو

 ةضراعمو ئرتهم مكح :نودهشي ىذلا ىبلسلا لداعتلا ةلاح ىف «ودوج» ةدوع مهلك

 ال ثلاث راظتنا ىف امهالك نارواحتي :نادجولا ةرطشنم :ةيؤرلا ةمئاغ فادهألا ةققشتم

 هارت ال ,بئاغ رضاح نورظتني اوناك ىذلا ثلاثلا .ةدلاخلا تيكيب ةيحرسم لثم ؛ءىجي

 .هلخاد ىف ةروثلا رومت ىذلا نادوسلا بعش وه ثلاثلا ..كمامأ صخاش وهو

 كرح ىذلا ثدحلا «هط دمحم دومحمل ىريمنلا لايتغا بقع كلذ هباطخ نيمأ لسرأ

 كرحي نأ هل ىغبني ناكو :جروبسا رتس ىف ىبوروألا ناملربلاو ىناطيربلا مومعلا سلجم

 ىتلا تاباقنلا بلغأ تباغو بازحألا لك تباغ هئاثر موي .نادوسلا ىف لابجلا ىساور

 ةباقن هئادأ نع تاباقنلا ىنغأ ,ةيلفك ضرف رمألا اوبسح مهلع ؛ىوعدلا اهل تهجو

583 



 ىذلا بالطلا داحتاو :تانيمأتلا ةباقنو :نيماحملا ةباقنو ءءابطألا ةباقنو :ةعماجلا ةذتاسأ

 ةحاونلا ىلإ هنم جوحأ ءءاثر ىلإ ةجاح ىف دومحم ديهشلا ناك امو .ةهيرك لكل ىعدي

 قوربلاو عقاوصلاو انل ام نكلو .«مجنلا ةعقاص نسحلا» نادوس ..اننادون ءاثرلاو

 كلمتو تايولوألا كردت ءاسنو لاجر نم ةبصع نوسملتي اوناك نادوسلا لهأ ؛دوعرلاو

 لثممو ءرداقلادبع ىفطصم نيماحملا لثمم ناك ءالؤه نم .مراصلا لوقملاو ىمحلاو فنألا

 ءابطألا لثممو هللا عفددمحأ زيزعلادبع تانيمأتلا ةباقن لثممو .ديشرلا ناورم ةذتاسألا

 كلذ ىف ناورم رهاجو ...ريقدلا رمع بالطلا داحتا سيئرو .جارس نامثع دمحأ

 سانلا محازت نأ مويو «ماظنلا طاقسإ نم دب ال» ...سانلا اهافاجتي لظ ةملكب عامتجالا

 رهظب ال اًراهج هطوقسل اوعد نيذلا ىباتسا ىريمنلا طوقس ةادغ ىورلا ضوحلا ىلع
 .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ناسرفلو هسسع ةداقل مدقتملا عقوملا اوكرتيل بيغلا

 عفر نأ موي ةثارولا ىف ناحماطلا نابيقنلا فقي ناك نيأ ءاضيأ ؛لأسي نأ ءرملل قحيو
 بيقن وه امهلضفأ ؟نيماحملا بيقنو ءابطألا بيقن ءهناسل هفيسو برحلا ةيار ناورم
 نكلو دترم اًدومحم نأ هيأر ىفف .مالكلا ّىبأو نيبأتلا لفخ ىف كراش ىذلا ءابطألا

 ءاولغ ريغ ءابطألا بيقن هب مهتن ام انل سيلف اذلو :هنم صاصتقالل لهؤمب سيل ىريمنلا
 وهو غلاب جرح ىف هسفن عقوأ دقف نيماحملا بيقن ءامهيناث امأ ءهتلوسف نكي مل نإ ىأرلا
 ىف تالاقملا ةبديو نوناقلا مكح رايهنا اًيعان هتباقن تاركذم ىلع عقوي ...نيجرس ىلتعي

 ىلع ىريمنلا ةيانج ةنهملا قافر نيب ركنتسي ؛(*ةرجانلا ةلادعلا نع اًعافد ةفاحصلا

 هئالمز ىأرل عمستي ؛ةينوناقلا نهملا ةيقرتلا ةنجل ىف ىأرلاب ىريمنلا ىلع ريشيو ءءاضقلا

 نيناوقلا كلت ةعجارم ىف هماهنسا نع فش تنبب سبني الو ءةموئشملا نيناوقلا دقن ىف

 باسحب ربثعم غلبم وهو هينج فلأ رشع ةسمخ هتميق ايلام اكص كلذ لباقم هيضاقتو

 امك :ىمالسإلا ههجوت بيقنلا ديسلا نع اعيمج فرعن انآ ىف كش الو .(**)نامزلا كلذ

 .۱۹۸۲/۱۲/۱۱ ةفاحصلا ةديرج (»)
 ضوع) امهنم دحاو «هللا عرش» دعاوق ءاسرإ ىف امهسأ نيرخآ نيلجر كلت ىريمنلا ةيحبرأ تلمش (»#)

 .«ضرألا ىلع هعرش ةماقال هل هللا ةياده» لاق امك .هبسحف كصلا در (ديجلا
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 امأ .اًينند اسوه نحن هنظن ام هسامحل بجعت ال اذهل :هجوتلا كلذ لهأب ءايرق فرعن

 ىضاقت نأ دعب دهعلا كلذ ءاولغ ةتادإ ىف  هريغ نم رثكأ  هعافدنا وهف مهفن ال نيذلا

 ناك امف سوهلا كلذل هديبأت ىف اقداص ناك نإف .اًدقنو ادع ءاولغلا كلتل هئافو نمث

 ام نأب لوقن نأ نم انل ةحودنم الف ريخألا هعافدنا ىف اقداص ناك نإو ؛,تمصلاب هارحأ

 .ثيبخ رهم  ءاهقفلا عامجإب  ءاغبلا رهمو ءىركفلا ءاغبلل رهم الإ وه ام لام نم هاضاقت

 .ةعواطم ةمأ وأ ةهركم ةرح هتضاقت

 صحفلا ىه :ىلوألا :نيتهجو ىلإ مولكملا انتادوس ىف رودي ناك ىذلا كلذ لك انقاس
 ثيح ىلإ ۱۹۸١ ماع انب داع اذكهو بونجلا ىلإ ةلحرلا ىه ةيناثلاو كلملا ميلشبدرمأ ىف

 ,ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا فحصلا ىف ةباتكلل ماعلا كلذ انب داع ء١۱۹۸ ماع ىف انفقو

 اكيرمأو ايناطيرب ةصاخب زافلتلا ربع ةرظانملاو ؛.عومسملا مالعإلا ةزهجأ ربع ثيدحلاو
 عم ضراعملا ىسايسلا باطخلاب اندعاصت مث .نادوسلا ىف روديام لوح لامشلا دالبو

 ىلإ هط دمحم دومحم ذاتسألا مادعإ بقع اهيلإ انرشأ ىتلا ةميركلا ةيندنللا ةبصعلا

 ريزو تراه تيدوج ةديسلا هتدعأ ءاقل ىف ىناطيربلا مومعلا سلجم لثم ىرخأ عقاوم

 ةيناطيربلا بازحألا لكل نيلثمم هيلإ تعدو نوسليو دلوراه ةموكح ىف ىلودلا نواعنلا

 تحاتجا ىتلا ءاجوهلا ةيربربلل مهتنادإ ألملا ىلع نونلعي مهتليفحب اوءاج .نيسلجملا نم
 هتسيئر تردصتسا ثيح ىبوروألا ناملربلا ىلإ دعب نم باطخلا كلذب انلقتناو «نادوسلا

 دهجلا اذه قبس دقو .نادوسلا ىف ناسنإلا قوقح رادهإ لوح اًرارق ليش نوميس ةديسلا
 سلجمب ةيجراخلا تاقالعلا ءاضعأ ضعب هيف ىنبت ىكيرمألا سرجنوكلا ىف رخآ دهج
 ىنادوسلا نانإلا قرقح نه عونضولا'كلذل ميلخوم ناكر نا درسنا لف ةف باوتلا
 ىف دقعلا ةطساو ناك .نيلماك نيموي باونلا سلجم ىف اهنأشب شاقنلا رمتسا ىتلاو

 ثحبلا كلذ عبتاو غرابلا هملق لاولم انوب ميظعلا قيدصلا هيف لمعأ اًيفاضإ اثحب شاقنلا
 .ةلداجملا ىف لاولام انوبك نمو ءةعدبملا هتالداجمب

 مهنإ اوضرتفا سانا نم شيوشتلا رثكأ ءاج .شيوشتلا نم ىأنمب نكي مل دهجلا كلذ

 نيب نم الاجر لكاسست كانه مو انه نم تاوصأ كففتزا ينا دوسلا بشلا قلع «تاوقلأو
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 ؟روصتمب مكعمجي ىذلا ام :ةمكألاو تاريج
eنم عشب ام ىلع هتردقو كنت: ىدصتب 01 هي ا ه3 كيا  

 هلا. نيب نوزنيمي فيك اوقربع ةضراعملا ةداف

 جي ىذلا لاجرلا ءالؤه در اكو

 نيمأو ءريماع ىلع نيدلا زبعو. ءليلخ ميهاربإ دمحم ءاقدصألا ركذأ لاجرلا كتلوأ نيب

 ىجرتت تاروك نم هب.ئيني ناك ام الإ شيوشتلا كلذ ىف ام ىتعجفي مل .ىمدم یکم

 كئلوأ .مئاقلا ماظنلل لئادب مهسفنأ نوبسحي نم ريكفت ىوتسم وه اذه ناك نإ نادوسلا

 الإ مهل ىقب امو نايفتست هيف امتنك ىذلا رمألا ىضق دق هنأب نومهوتي اوتاك نورصاقلا

 .رامثلا فطف

 ىلع انصرحف .ايوفع اًرايتخا نكي مل ربانمل كلت لكل اترايتخا نإف رمأ نم نكي امهم

 اهلهأل ركشن (سبقلا ةفيحص) ةقومرم ةيتيوك ةديرج ىف ىريمنلا لوح انتالاقم رشن
 .دقو) ةيبيللا رضخألا فحزلا» ةديرج ىف تالاقملا كلت رشنف .هيعاود هل تناك :.مهلضف

 ىف ةرثؤملا ىوقلا ىلع رثألاو ونا سفن هل نوكيل ناك ام (نيركأش اهل نحنو اهيف ترشن
 نأب ءبسحن انلز امو ءاهموي انبسح دقو. دج ذخأم اهذخأتل نكت مل اهنأل كاذنموي ماظنلا

 هتلاقمب ىضملا وه ماظنلا معد ىف ريبك ماهسإ ةيجراخلا ىوقلل نأب ,لوقي نم لك بجاو

 ضراعملا باطخلا هيجوت وه ىوعدلا هذه لثمل ةيقطنملا ةياهنلا ءةيقطنملا اهتياهن ىلإ كلت

 ديؤي نكي مل ءالثم ءناجیر سیئرلاف .اهدييحت وأ اهبسك فدهب امإ ىوقلا كلت ىلإ

 :هتلوئخ نم هنأل ىريمنلا معدي نكي مل تاداسلا سيئرلاو .هتمومع ءانبأ نم هنأل ىريمنلا

 نأل اذه لعفت مل ىريمنلا نادوس ىلع اهدوقو محازتت تناك ىتلا ةيبوروألا قوسلا لودو

 ىوق فلاحت ةيرظنو درفلا ميظنتلاب نونمؤي ةيبوروألا ةعومجملل ىرازولا سلجملا ءاضعأ
 تايرخآ ىتح نادوسلل ىلاملا معدلا نع تفك ام ىتلا جيلخلا لود نأ امك ءةلماعلا بعشلا

 اهنيب امنذ نواعتت لودلاف ؛اهخويش بولق ىلإ بيبح اًرفعج نأل كلذ لعفت مل ىريمنلا مايأ
 بئان تبظاخ ىتلا نيبداحلا نيفقثملا نم ةبخنلا اعنص نسحأ اذهلو .جئاشو وأ حلاصمل امإ

 ةيأ نأ ىف ىدل كشالو .موطرخلل هترايز نابإ ةفيلب ةلاسرب شوب جروج ىكيرمألا سيئرلا
 ةدحاو ةعامج ىريمن مصاخت تناك ىتلا تاعامجلا ىف تأر ول لودلا هذه نم ةدحاو

 لهأ ىلعاهسفن تضرفو هيضراعم نم نيرخآلا تاماق وأ هتماق قوف اهتماق تعفترا
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 اهدي ضفنت نأ ىف ةظحل ةلودلا كلت تددرت امل عزانم الب ةليدب ةدايقك مهبلغأ نادوسلا

 اوناك ءاذهريغ نوري اوناك ىذلا نأ ديب.ةعامجلا كلتل دييأتلاب هجتتو ىريمنلا نع

 بعشلاو ؛ئرتهم مكحلاف «ىبلس لداعت ةلاح ىف شيعي حانجلا ضيهم انادوس نورصبي
 كيهان نقتحملا ظيفلا اذه ريجفت نع ةزجاع مكحلا كلذل ةضراعملاو ءراجفنالل زفحتم

 ناك .ويام لجأ نم لمعت و هيرشبت تلظامل ةيئادألاو ةيميظنتلا ةركفلاو لئادبلا حرط نع

 ىريمنلا ىضراعم نم اًريثك نأ اهنم داز ةريح ءقيدصلاو ودعلا ةريح ثعبم وه لاحلا اذه

 ىف مهتقو فصن نوضقي اوناك برعلا دالب ىف رارقلا عانص ىلإ مهقيرط اوقش نيذلا

  نيضراعملا مهقافر ىأ «حافكلا قافر» نم صاقتنالا ىف رخآلا فصنلاو ءىريمنلا نيجهت

 ةضراعم تحضأ دقو ةصاخب «برعلا اياطع ىف مهل ءاكرش نوديري ال مهنأل الإ ءىشل ال

 ظ .نيريثكل قزر ردصم ىريمنلا

 عنص عقاوم ماحتقا وه :لوألا هاجتالا ؛نيهاجتا ىلإ سئابلا عضولا كلذ لك انعفد

 تاناملربلاو ةفاحصلا لثم رارقلا كلذ عانص ىف ةرثؤملا تاسسؤملا وأ جراخلا ىف رارقلا

 ناك امنإو - ضعبلا معزي امك  تاقالع نم كلمن ام وه اذهل انليبس نكي ملو .تاعماجلاو

 ىنعن الو ءةلاسرلا وه بولسألاو بولسألا ىه ةلاسرلاف ءباطخلا بولسأ وه ةيادبلا ىف

 مغرلا ىلعف ؛عماسلا نم بارتقالا ةليسو هب ىنعن امنإو ةغالبلاو ةحاصفلا انه بولسألاب

 نأ الإ «لاقم ماقم لكل» برعلا لوق (ةديشرلا ةءارقلا) دهع ذنم ظفح دق انبلغأ نأ نم

 ىف رهظتسيل ظفحي ًالوق تلظ لب ,ةيكلسملا انجهانم ىلإ اهقيرط دجت مل ةمكحلا هذه
 .ىسردملا ناحتمالا ةقرو

 «كلملا ميلشبد»رمأ هب صحفن قثوم ثحب دادعا ىف كامهنالا وهف رخآلا هاجتالا امأ

 نأب انل حضاولا نم ناكو ؛هيف ةيربلا تراح ىذلا نادوسلا مكاح وه اذه كلملا ميلشبدو

 ىذلا بيرغلا ىلع لجرلا كلذ لمحي ىذلا ام كردي دعب دعي مل ىريمنلا ءاقدصأ برقأ
 جراخلا ىف ماظنلاءاقدصأ ءالؤه نيب نم ناك .همايأ تايرخآ ىف ةصاخب «عنصي دخأ

 تامظنملا لهأ هنم ناك امك .مهانيقلت املك رئاحلا لاؤسلا اذهب اننوهبجي اوناك نيذلا

 هومسأ ىذلا هسفن لجرلا وه اذه ىريمنلا نأ نوقدصي ال اوداك نيذلا ةيميلقإلاو ةيلودلا
n امل £ 
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 لهأ ضعب نم اًضيأ ءاج طناقلا هسفن لؤاستلا .هتمأ دحومو :مالسلا عئاصب تاونس عضب

 .ةحفاط ةشق ةيأب كسمتسي قيرفك «طابحإلاو ةريحلا طرق نم .اوحضأ نيذلأ نادوسلا

 برتقي نأ نم هل دب ال ةينالقع ةبطاخم الملا اذه لثم ةبطاخم ديري نم نأ ىف ةيرم الو

 جسن نإ .تبثب الإ مكحي ال لفاعلاف .تابثلاو ةيدجلاو ةيعوضوملا نم ريبك ردقب ةباتكلا نم

 ماكح كلمي ام رثكأ نادوسلا نع تامولغملا قئاقد نم نوكلمي نيذلا عنقي نل بيذاكألا

 عضبل روعشلا جيجأت ىف حفلت دف ةيفطاعلا ةراثإلا تالاقم نا أمك ؛مهوضراغمو نادوسلا- 207

 نطاوملا اذه ناك نإ ةصاخب ماظنلا داسفب ىداعلا نطاوملا نيقي قمعت ال اهنأ الإ تاظحل

 دقنلاب فارحنالا اًضيأ ديفي الو .هتقث ماظنلا كلذ ىلوي نامزلا نم الماك اقع ىضق دق
 دض ىتاذلا لماحتلا ىلإ هتوق رصانعو ماظنلا فعض رصانعل ىعوضوملا ليلحتلا نم

 .ءاوهلا نيحاوط ةيراحم ىوهي نم رورغ تضرا نإو ىتح ىدجتال ةيتوشكنود هذه ؛هتدايف

 مث ؛ليلحتلا ىف ةقدلاو دقنلا ىف ةيعوضوملا ىخوت ىلع ؛تالاقملا كلت ىف انصرح اذهل
 .ةعومجم قح ىف افذق وأ درفل ةءاسإ هيف ناك نإ ةصاخ انبتك ام لك ىدص نم قاثيتسالا

 .اًفذق وأ ةءاسإ دعي ال  اًئؤم ناك امهم  تانيبلا اهدكؤت ىتلا ةقيقحلا داريإ نأ رابتعاب

 اميف ىتح عجارملا ىلإ ىريمنلا مكح بولسأ نع انبتك ام لك ىف ةدوعلا ىلع انصرح امك
 ناك نإ اميس ةيلوألا رداصملا نم روشنملاو بوتكملا نم قاثيتسالا ىلعو .براجت نع هانشع

 لاعلا دبع سي دمحم ريثألا ىقيدصل دمحأو .تاياورلا نيب ضقانتو ضرامت كانه
 نهو دخل املا نع تج ىذلا قوئاقلاو فينصتحتلا قاتلا ارق تك قرح لكل هار

 .باحصلا هيأرب ىفشي بحاص

 نم مهب طيحي ناك امب نادوسلا لهأ ريصبت ًالوأ وه .دهجلا كلذ لك نم فدهلا ناك
 الإ» كرامندلا ةكلمم ىف انفعتم اًئيش كانه نأب اًميمج نادوسلا لهأ ساسحإ عمق «بورک

 لاجر ريونت ءايناثو :نفعلا كلذ عقوم قوف هدي عضي نأ ىلع رداقب نكي مل مهنم دحولا نأ

 وأ حلاصمل امأ نادوسلا رمأ مهينعي ءانلق امك ءءالؤهف جراخلا ىف رارقلا عانصو ةسايسلا

 ام ةفرعم ديري ىذلا نأب لوقت ةلاسرب انهجتا ءالؤهلو .هماكح رمأ مهينعي امم رثكأ جئاشو

 ىدعتي نأ هيلعو ؛ءىبخلا عقاولا ىلإ ةلوذبملا تامولعملا زواجتي نأ هيلع نادوسلا ىف رودي
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 قئاقحلا ةغل رفنلا اذه عم راوحلا ىف انليبمم ناكو .عقاولا كلذ قامعأ ىلإ عقاولا حطس

 ةدايق تحت ويام ةبرجت ضارعتسا دنع باتكلا كلذب فقن مل ملف اذه عم .ماقرألاو

 فارشتسا ىلإ ريخألا لصفلا ىف انبهذ لب ماظنلا ةريسم ىلع ةدايقلا كلت رثأو ىريمنلا

 .هلاوز دعب ةعفوتملا ةيسأيسلا دهاشملل ضارعتسأ راطا ىف ىريدنلا دعب نادوسلا لبقتسم

 ,ويام ماظن دعب ام ةلحرم فارشتسا ىلإ انيهس تاهويرانيسلاوأ دهاشملا كلت ىف

 انهبن امضعب دنع نألا فقنو .دعب علخي مل ىريمنلاو تالاقم لا كلت تردص دقو ةصاخب

 ليبس ال تباوث انرظن ىف تحضوأو ويام ماظن اهفلخ ءايشأ نم دهاشملا كلت ىف هيلإ

 .. اهدنع فوقولا نم داج ىسايس ىأل ىدعم ال ةمهم قئاقح وأ ءاهئاغلإل

 ةديدع ىوقل ةكراشملا صرف تحاتا دق ىريمنلا مكح نم اًماع رشع ةتسلا ةرتف نإ :الوأ

 هءارو فلخ امك ةرتفلا كلت ىف همسيم اهنم دحاو لك كرت ةحلاصتمو ةرفانتم

 همكح امنإو هدرفمب نادوسلا مكحي مل ىزيمنلاف .اًددع ءاطخأو ىتش تازاجنإ

 دييأت وأ :ىريهامج ىبعش دنس نم نوكلمي ام لضفب اذه مهزورب ناك .هئانبأ زربأب

 .ىركسع زيمت وأ :ةيرادإ تاردق وأ ؛ىميداكأ ليهأت وأ ,ىديلقت ىبعش

 اهفرعت نكت مل ةديدج ميهافم بستكاو ماظنلا كلذ لظ ىف ًاشن دق !ًديدج اليج نإ :اًيناث
 دنع ةسايسلا ةغل نإف ىلاتلابو .هنامز ىضام ىف ىنادوسلا ىسايسلا باطخلا ةغل

 .ىمادقلا ةيؤر ىه لاحب دعت مل ءايحألاو ةايحلل هتيؤر لب ليجلا اذه

 نيب ةقالعلل ةديدج ميهافم لظ تحت دالبلا بونج ىف أشن دق رخآ اليج نإ :اثلاث
 دقو ءابابأ سيدأ قافتا هزرفأ ىذلا ىميلقإلا مكحلل ةجيتن تءاج بونجلاو لامشلا

 امك بونجلاو لامشلا نيب ةقالعلل ةيديلقتلا ةيروتسدلارطألا ميهافملا كلت تزواجت

 ديدج ليج ءوشن ىلإ داق هرودب اذه .ةسايسلا رهوج ىلإ مكحلا لاكشأ تزواجت
 لماش ىنطو نايك نع ثدحتيو ةيصخشلا نيوكت لوح تاملسملا ضفري بونجلا ىف

 ةيفاقشلا ثيراوملا لك نع ربعيو :نادوسلا لهأ مظتنت ىتلا قارعألا لك مضي
 .ةينادوسلا
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 ذنم ةشمهم تشاع ىتلا نادوسلا ميلاقأ ىف اشن دق رخآ اديدج اليج نإ :اًعبار

 لابقتسا ريغو موطرخلل ةفاتهلا ريدصت ريغ ةسايسلا ىف اهل رود ال ءلالقتسالا
 هتبحص ىزكرم ال مكح لظ ىف ليجلا كلذ اشن .ةمصاملا نم نيدروتسملا باونلا

 دنع ةبستكم قوقحو حلاصم هتمزالو ءميلاقألا هذه دانبأ نم ةوفصلا دنع حماطم

 .اهلهأ نم سانلا ةرهمج

 نأ نابسحب ويام دهع ىف مت دق اًريبك اًيئاشنإ - تئش نإ وأ  اًيومنت ادهج نإ :اًسماخ
 طسب ىلع لوألا ماقملا ىف زكترت ةيعامتجا داعبأ ةيمنتللف ؛ةيمنتلا وه سيل ءاشنإلا
 دهجلا اذه ققح ام ردقيو .لالغتسالا هجوأ ىلع ءاضقلاو ةيعامتجالا ةلادعلا

 هنأ الإ ءةميرشلا ةيدرفلا ةردابملل تاقاط نم رجفو ءراكبأ تازاجنإ نم ىئاشنإلا
 :داسفلاب الإ تاتقت الو .تحسلا ىلع الإ شيعت ال تايليفطلا نم اًطامنأ اًضيأ زرفأ

 نكمي ال هتعيبطو همجحب ءداسفلا اذه لثمو .دقحلا الإ اذه اهكلسمب ثروت الو

 ويام ءارزول ترج ىتلا تامكاحملا كلذب تحوأ امك ةثالث وأ نيريزو دنع فقي نأ هل

 نمب  نيمكاحلا دارفألا كئلوأ زواجت دق ىقيقحلا داسفلاف ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ

 ترضأو ءىنطولا داصتقالا ىذؤت تلاز امو تذآ ةريبك ةحيرش ىلإ  نيدأ نم مهيف

 ةيداصتقالا ةردابملا ىلإ ءىست تلاز امو تءاسأو «حلاصلا مكحلاب رضت تلاز امو

 ومن لحارم نم ةلحرملا هذه لثم ىف عمتجم ىأل اهنع ىنغ ال ىتلا ةفيرشلا ةيدرفلا
 لك ىف فرعي مل نادوسلا نأب ءةالاغم نود «فيضي نأ كلتمي ءرملا نإ لب .نادوسلا
 حطسلا ىلع افط ىذلا كلذ لثم اًيقبط ازيامت لالقتسالا ذنم ةقباسلا هومن راوطأ

 .تاينيعبسلا نم ىناثلا فصنلا ذنم ةصاخب ويام دهع ىف

 ءنادوسلا مسج ىف ةلطعملا ةئرلا عضو ىلع أرط دق اًريبك ايعامتجا الوحت نإ :اسداس

 ةيوسنلا تايعمجلا وه دعي مل ءويام دهع ىف ةأرملا ناكمف «ةأرملا كلذب ىنعنو

 لب .تادشرملا تالفح وه دعي ملو ءزيرطتلا تاناجرهم وه دعي ملو .ةيريخلا

 .ماظنلا اهذختا ةيدصق تاسايسل ةجيتن ةماعلا ةايحلا ىف زراب عقوم اهل حبصأ

 ىلع ساكعناو ةلالد ويام هتردصأ ىذلا ىواستملا لمعلل ىواستملا رجألا نوناقلف
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 نیلام یھ ءانسفلل ةيئاع هدوم كيسا کز : یگ لا e لو «ىسنلا ا

 كارشالو «ىوستلا عضولا ىلع ساگعناو ESO e i ىيعشلا م ْش

 .ىوستلا عضولا ىلع ساكعنا ويام دهع ىف رارقلا يو ةارملا

 ىلع أرط دق ىسايسلا لمعلا ىخ ةثودحلا ىوقلا ةكران

 ' ليثمت ترصق ىتلا ةيوفصلا ةرظنلا زواجتي موهفم وهو .مكحلا لكيه

 9 ادحاو رارقلا كلذ بسح دقو ؛ريوتكأ تنم نيجيرخلا رئاود ىلع ةثيدحلا

 نويربوتكألا هبسح ام وأ  زاجنإلا كلذب دعاصتتل ويام تءاج ءربوتكأ تازاجن

 تابسسؤملا لك ىف ةمظنكأ ةماعلا ىوقلا لييتمت ةعقر نم تعصو امدتع - اًزاجنإ
 ,ةيملعلا تايعمجتاو ؛ةينهكاو ةيلامعلا تابافنلا ىوقلا كلت تلمشو: ةبايتلاو مكحلا

 ميظنتلا حئاول تضر.# امك باب شاو ءاسنلا مظتنت ىتلا ةيعامتجالا تاكيهلاو

 نم مكاحلا بزحلل ةيزكرملا ةنجسن: ءاضعأ فصت نوكي نأ كاذموي مثالا ىسايسلا

 ىق دحاو ىسايس بزح هب لوقي وأ هقبطي مل رمأ اذهو نيحالفلاو لامعلا نيب

 ص 06 2 5 ۳

 ةديدج ىدابم نع ثيدحلا وه انه هددصب نحن ىذلأو . دعب نمو لبق نم ءنادوسلا
 ىذلا أطخلا نع رظنلا قرضب نادوسلا ىف ةيسايسلا ةسرامملا مكحت نأ ضرتفي

 ىتلا ةيبابشلاو ةيوسنلاو ةينهملاو ةيحالفلاو ةيلامعلا تادايقلا عون وأ اهقيبطت بكاو
 راوحلا نم نوبرهي نيذلا رثستي ال ىتح اذه لوقن.ةسرامملا كلت اهب تءاج
 ةيعابطنالا ماكحألا نم ماتق ءارو راكفألاو سسألاو ئدابملا لوح ىعوضوملا
 ` .ةيتاذلا

 قفنلاو نادوسلا» باتك ىف ىريمن ماظن لوح انبتك اميف هيلإ انحمأ ام ضعب اذه
 Nimeiri ans the Revolution of) ناونع تحت اضيأ ةيزيلجنإلاب ر شن ىذلا «ملظملا

 ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ىف هنم فايطأ ترشن امك ءهدعب ال ءىريمنلا طوقس لبق 2151533)

 فارشتسا نم تالاقملا كلت ىف امب ءاحيا «ةيروللبلا ةركلاو نادوسلا» ناونع تحت
 لمحن نأ الإ كاذموي قئاقحلاو تباوثلا كلت نع ثيدحلاب انيقتبا امف ىأ ىلعو .لبقتسملل

 ظافلألا دنع ماحدزالا نم الدب ةبقحلا كلت خيراتل ىعوضوملا ليلحتلا ىلع سانلا
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 نيذلا نأب نظن  انلز امو  انكو .ةنيب هعبتتاليذلا ملاظلا ماهتالا دادرت وأ .ةجوجمملا

 وه خيراتلا ةمكاحم ال خيراتلا ليلحت وه هئانبأ نم نيركفملا نم نادوسلا لهأ هاجرتي

 ال فداهلا دقنلا وه :قئاقحلا ىلع ةرباكملا ال رابتعالاو ةربعلل قئاقحلا قاطنتسا

 خيراتل رجافلا سيلدتلا ال ةتبثملا عئاقولا ىلع زكارلا دامتعالا وه ءلادجلا ىف ةشحاجملا

 . دعي اهليجست دادم فجي مل هعئافو بلغأو ءايحأ هدوهش بلغأ

 ١ نا تاوخأ ضغبأ

 لاصوأ قيزمتب ىريمنلا رارق ىه تناك ةعبارلا ويام دهع ىف لزاونلا ىهدأ نإ انلق
 انلعف در ناك .اطيخ اطيخ ةينطولا ةدحولا جيسن هب انكح ىذلا قافتالا ءابابأ سيدأ قافتا

 ربكأ ىرن نحنو انبضغ ىتاذلا نمو .ىعوضوملاب ىتاذلا هيف طلتخا اًيوفع اًرمأ اهموي

 ىف كش الو .لامشلا ماكح نم هب نيعفتنملا لوأ دي ىلع مدهي ءممألا هب ىهابن امك زاجنإ

 كلذل دحوألا مداهلا وه نكي مل ىريمنلاف مدهلا ىلع دعب نم تضقنا دق رثك كراعم نأ

 اوعاج نيذلا قافرلا كئلوأ روص ىرطاخ نع درطأ ءروطسلا هذه بتكأ انأو ءداكآ .حرصلا

 رارقلا كلذ تاغوسم ىف ىننولداجي بونجلا ميسقتب رمدملا ىريمنلا رارق دعب ىلإ

 ىضميس ءىش لك نأب لوقيو ةطلاغم اميأ سفنلا ظلاغي نم ءالؤه نم ناك ؛هتارربم

 كلذ: دع دود نل ناذوسلا نأ ءالؤه ىلع اندر ناكو ةف تنس دحأ نمش نأ نود رگ

 هل ريربت نم رمدملا رارقلا كلذ رودص موي عقو ىذلا نإ .نوفرعي ىذلا نادوسلا وه مويلا

 هثازإ تمصو فحصلا تاحفص قوف فئاز هنع عافدو :ةسايسلا ربانم ىلع نجهتسم

 رارقلا نالعإ موي تسلج ىتلا ةرثكلاك اًمامت رارقلا عنص ىف تكراش ىتلا ةلقلا نم نعذم

 ةرماؤم ءةرماؤم ناك عقو ىذلا نأب دكؤي ءىربكلا ةيانجلا كلتل قيفصتلا وه اهرود لكو

 هسفن روتسدلا لاصوأ هقيزمتب ىريمنلا اهلعشأ ابرح ضوخت نأ تلبق ىتلا شيجلا ةدايق

 .هل ءالولا ميق تادايقلا كلت تدأ ىذلا
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 ةكرحلا فقوم كاردإ ىلع اننيعتس اهنأل ةيمهأ شيجلا ةدايقل ةراشإلا هذه بستكتو

 اذه عمو ؛ىريمنلا نم ةمألا ةدايق ءاهتئيه لماكب» تملست نأ موي ةدايقلا كلت نم ةيبعشلا
 ةدايقلا كلتو ىريمنلا نيب عمجي ام رثكأ ناك .عولخملا ةيغاطلا هيمست نأ نم ىحتست مل

 ضعب دنع ءةذوعشلاو ءضعبلا دنع ةيعامتجالا ةيلوئسملاو ىدرفلا نيدتلا نيب طلخلا وه

 نطول ةدحو ىلع ظافحلا ىه الو حالسلا ةقفر ىه الف :مهبلغأ دنع نيدلاب ةارامملاو ءناث

 ىريمنلا اهب دجنتسا ىتلا ىه  تايلمع سيئرو اًدئاق  ةدايقلا كلت .هيضارأ ةمالسو

 هتاميلعت ردصي ال ىلعألا دئاقلاف .هلهأ هفرعي مل عقوم ىف هنفدل دومحم نامثج لمحتل

 ردضأ ىتلا ةدايقلا ىهو .فورعم ىدايق لسلست ربع الإ ةيحورملا تارئاطلا ةنطابقل

 ىضو نادوسلا قرش ىف تاليهستلا ريفوتل هشيج لاجرل تانيلعتلا ىلعألا دئاقلا اهربع
 ىلإ اهتايلمع ريدم تشعتبا ىتلا اهسفن ةدايقلا اضيأ ىهو .اشالفلا لقنل موطرخلا راطم
 الو .ةنيدملا كلتل ةفطاخلا «مامإلا سيئرلا» ةرايزل دعيل ةصاخلا سيئرلا ةرئاط ىف ايوج

 «رصان»  تايلمعلا ريدم قيفرف ءهبحص امل امنإو هتاذل هتيمهأل ثدحلا كلذ ركذ درون

 هيمحي ناك ىذلا سيئرلا خيش .هللا دبع ىكفلا وه ناك ١940 ليربإ دعب نادوسلا

 ىقي ىتح بونجلا ضرأ ىف هرذبل لمرلا نم اًسيك هعم لمحي بهذو .مئامتلاو ىقرلاب

 اونب لاطبأ ربقلا ىف هل لملمتب ريبك جوعل كلذ نأ هللا ملعو .رافكلا ىداوع نم ىريمنلا

 لملمت ..وفنوكلا ىف ايقيرفإ هب رخافو «تيوكلا ىف برعلا ةمأ هب رخاف اشيج نادوسلا
 دمحأ لملمتي لاز امو ءرصن ريشب نسحو «باهولا دبع دمحأ ناديدنصلا امهربق ىف

 (*!«لالهلا ىكف» نع انعمسو انشع دقف .ميظع ضامل ازمر هللا ءاقبأ ,بيبحلا فيرشلا

 عافدلا قرع» و «شيجلا ىكف» نع عمسنل شيعنس انأب نظن انك ام نكلو «ةبحملا قرع»و

 ( .«ىوجلا

 ىلعو) ابابأ سيدأ قافتا ءاغلإ رارقل ةرمدملا راثآلا نع ةيلوئسملا نإف رمأ نم نكي امهم

 (ملسلا نم تاونس رشع دعب ةوارض دشأ ةروصب ىرخأ ةرم برحلا ةدوع راثآلا كلت سأر

 ةاقرلاب داجنتسالا ىلع ةيضايرلا قرفلا راصنأ جرد دقو نادوسلا ىف فورعم ىضاير قيرفل مسا لالهلا («)
 قرعل ةراشإ قرعلاو ةيعبطلا ةوقلا قوفت ىوقب قيرفلل رصنلا مهدنع نودشني («ىكفلا» مهدحاو نومسيو)
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 ىيونجلا نيرخآلا ءالؤه نيب نورخآ اهيف كراشي امنإو هدحو ىريمنلا اهلمحتي ال
 وأ ءانبج الإ كلذ هفقوم ءالؤه نم دحاو ذختا امو .ىركسعلاو مهنم ىندملا :ىلامشلاو

 نإف اهعم انل ةليح ال ةعيبطلا ىف اًروخ ةنابجلا تناك نإو .اًراتهتسا وأ ءبجاولاب الهج
 اًركنم اًرمأ ةناهتسالا هذه ىحضتو .رخآ ءىش رومألا تايربكب ةناهتسالاو بجاولاب لهجلا

 .تارارقلا تايربك عنص نولوتيو ايلعلا ةدايقلا عقاوم نوردصتي نيذلا نم ءىجت امدنع

 ال اذل .ايلُعلا ةينطولا حلاصملا ميمص نم ىه رومأ سمت امدنع ءايهد ةيهاد حبصت امك

 .ةينطولا مدع نم اًبرض ةناهتسالا هذه لثم بستحا نإ ءرملا ىلافي

 ةينكس ةعقر وأ ةيعارز ضرأ ةعطق حنمب ايذيفنت اًرمأ نكي مل بونجلا ميسقت رارق نإ

 ريغ خسم نييعتب انالعإ وأ ءاناودعو اًملظ ريزو درطب اًيسايس اًرارق وأ ءقحتسي ال نطاول

 نم امود ردصت تناك تارارقلا هذه لثمف .لهأتسي ال ةيلوئسملا عقاوم نم عقوم ىف رداق

 انيب اميف قمعأو مهأ وه ام كانه نأ ىوعدب ماظنلا ىف اعيمج اهنع تمصتو «ةدايقلا»

 نأ نم مغرلا ىلع «ررشلا رغصتسم» نع ىضافتلا ىلع هعم لمحتت امم «دئاقلا» نيبو

 رغصتسم» نم اًمود رانلا نأل هنع انتمص امع ةيلوكسملا نم اًعيمج انيفعيال تمصلا كلذ

 رثأو ءرطقلا ةدحو ىلع رشابم رثأ رارقلا كلذلف .اذه ريغ ميسقتلا رارق نأ الإ «ررشلا

 دالبلل ىسايسلا رارقتسالا ىلع رشابم  ىلاتلاب  رثأو ؛مالسلاو برحلا ىلع رشابم
 ىذلا وقال فيزوج ىبونجلا سيئرلا بئان ناك ءالؤه نيب نم ةلودلل ىوينبلا كسامتلاو
 اوردصت نيذلا لاجرلا مهنم ناك امك رارقلا رادصإ ىلع هضرح نكي مل نإ ىريمن دضاع

 مظعأب ابابأ سيدأ قافتا اومسأو 15177 سرام ىف مدلا فيزن فقوب لافتحالا تاناجرهم

 كلذ اهيلع ماق ىتلا ةفسلفلا اوضفر نيذلا نيب نم ءالؤه ناك ولو .ويام ماظنل زاجنإ

 ىلع لامشلا ةنميهب اهل ليدبك  اودانو ددعتلا عم ةدحولا ةركف ىنهو الأ ,قافتالا

 ىلع مهنم نيملسملا ةنميهو «برعلا ريغ ىلع ناكسلا لهأ نم برعلا ةنميهو «بونجلا

 ويام تاعجارم نم اًدحاو هنابسحب ىريمنلا رارق اوديؤي نأ مهل زاجل نيملسملا ريغ
 اودارأ دق «ديدانصلا» ءالؤه ٌبلغأ نأ 5 «عجارتت الو عجارت ةوثلا» راعش تحت اهسفنل

 ىريمنلا ىمسأ نأ موي مالسلا «ةزجعم» عم مهف ؛انع ىندأ الب هيفرط نم دجملا عمج
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 مث نجملا رهظ ريمن هل بلق نأ موي «زاجعإلا» كلذ دض مهو ةزجعملاب ابابأ سيدأ قافتا
 ميسقتلا ذنمف «هشرع مدهي هنأب كردي نأ نود همدهيل ةدحولا حرص ىلع هسأفب ىوه

 ىتلا ربمتبس نيناوق ىتح اهتلاطإ ىف حلفت ملو تادودعم نادوسلا مكاح مايأ تحبصأ

 ىداوع هماظن ىقي ىذلا زرحلا حبصتس اهنأب ةبذاكلا ليباختلا لهأو نوذوعشملا هل معز

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ويام تادايقل ةنادإ ربكأ نإ ؛نيدبألا دبأ ىلإ اًمكاح هيقبيو :نينسلا
 طوقسل ةيادب ال اًجيوتت تناك ىتلاو  ةموعمزملا ةيمالسإلا نيناوقلا كلت رودص بقع
 اوكلمي مل (اهل انرشأ) ةدودحم ةلق ءاشتساب اًميمج مهنإ  بارتحالا ىلإ ةدوعلاو مالسلا
 هيلإ دوقي نأ نكمي امو سوهلا كلذ ةضراعمب ةينلعلا ةرهاجملل ةعاجشلا نم ىندألا دحلا
 .اهوعفر ىتلا تايارلل سيكنتو .هوماقأ ىذلا ءانبلل ضقن نم

 ماظنلا راصنأ بطاخن نحنو هي انلق ءدحاو ىأر ىلع كاذموي تنعلا كلذ انلمح

 لك طوقسب طقس دق ةيسسؤملا هتروصب ماظنلا نأل ىريمن راصنأ لوقن نأ انب ىرحو)

 مكرايخ وه كلذ ناك نإ ءالؤهل اهموي انلق (ةيسايسلا هتاسسؤمو ةيركفلا هتاموقم
 رمأ اذهو ءاّيتاذ ًالاعفنا ضعبلا ىري دق فقوملا اذه ىف .نوهركت ثيح اًميمج اننوقلتسف
 انسفنأل انرتخا ام تلعج ىتلا ةيعوضوملا هيعاود اضيأ فقوملل نأ الإ ؛هناركنل ليبسال

 ءنادوسلا لامش ىف بيئكلا ىسايسلا عقاولا لظ ىف لثمألا رايخلا وه ىسايس عقوم نم

 فيضأ ىنلعو .هتلاسر ىف ريبعت غلبأ ىكم نيمأ روتكدلا هنع ربع ىذلا رئاخلا عقاولا

 .ليلخ ميهاربإ دمحم :ىكم نيمأ ةوخإلا نيبو اننيب راد نأشلا اذه ىف اًراوح نأ اًضيأ

 فواخم وه ثيدحلا كلذ روحم ديعس دمحم ريشب ءرماع ىلع نيدلا زع ؛نامثع ليلخ

 نم كانهف ءاهعم رشابملا راوحلا ةبيغ ىف سوفنلا ىف تلاج ةكرحلا تاهجوت نم ةددعتم
 اهزايحناب هسفن عنفا نمو «برعلا ةاداعمب اهمهتي ناك نمو :ةيلاصفنالاب اهيمري ناك

 .«نيقيلا ربخلاب مكئيجأل ىسفنب بهذأس» لاقو لدجلا كلذ ىف ليلخ انكرت .ىسكراملا

 ىبورين ىلإ ليلخ بهذ .هينرق نم لعولاب كسمي نأ اًمود بحي لمعلا ىف هبولسأ ليلخلو
 ؛نادوسلا ةدحو نم اهفقومو «برعلا نم ةكرحلا فقوم نع ثدحتت ةبوتكم ةلاسرب داعو

 .ةيسايسلا دئاقعلا نم اهفقومو
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 هتوخأ ىلإ نيمأ بهذ رايخلا كلذبو ؛حضاو رايخلا ءليلخ ةدوع دعب «باحصلل تلق

 رقتسا دق ىأرلا نإ لب ءانرتخا ام عم هتوخإ نأب لوقيل داع موطرخلا نمو .موطرخلا ىف
 سيدأ ىف ىباقنلا عمجتلل اًميقم اثوعبم نوكيل ديجملا دبع دمحأ روتكدلا دافيإ ىلع مهب
 .هردص ىراصنألا دماح «قد» ةمهملا كلت ليومتلو ءليربإ نم عساتلا هرفسل ددحتو ءابابأ

 ,رابكلا ممهلا ىوذ نم ناك هنم رثكأو «دماح ناك لام ا لهأ نم ءردص نم كلذ هعسوأ ام
 ال نجاوه دانزو ءزدت ال حئاحش لبا تاململا ىفو ؛ةمه ليلق مهبلغأ نأ الإ رثك لام لا لهأف

 ال رخآ ىأر اهل ناك بازحألا نأ الإ ىباقنلا عمجتلا ىأر وه كلذ ناك نإف ىأ ىلعو .ىروت

 افقوم هنوديري ءرخآلا نود ةيبعشلا ةكرحلا عم نواعتلا قيرط جهني نأ اهنم دحاو ديري

 نع جورخلاب ىمري ال ىتح ىعويشلا بزحلا ذشي مل فقومل | اذه نعو .ايعامج اًييزح
 فصلا

 زيمي ام رثكأ ناك ؟كاذموي ةحاسلا ىف اهادع نمع ةكرحلا زيمي ناك ىذلا ام ىرت

 .ةيبعشلا ةكرحلا اهتعفر ىتلا تايارلا
 ةلامتسا وه لامشلا ىف ةسايسلا لهأ مومه ربكأ ناك نإف :نادوسلا ةدحول اهتوعد :الوأ

 حالسلا لمحي ىبونج بزح لوأ مويلا مهنود وه اهف رطقلا ةدحو وحن بونجلا لهأ
 .ةدحولا خيسرتل لب لاصفنالا قيقحتل ال

 ىتلا ميهافملاو ءاهانمقأ ىتلا تاسسؤملا لك اهيف عجارن ةيخيرأت ةفقول اهتوعد :اًيناث

 تعد امو .ءادنلا دنع تفقوو ربوتكأ هب تدان ام وه اذه .لالقتسالا ننم اهانلوادت

 .هتزجنأ ىذلا ليلقلا كلذ تمده لب ءليلقلا الإ هنم زجنت ملو ويام هل

 :هدرفمب بزح لك «ةدنجأ» ربع ققحتي نأ نكمي ال نادوسلا لكاشم لح نأل اهكاردإ :اًيناث
 اياضقل ريخألا لحلا  هحرطت امب كلمت اهنأب تنظ ىتلا بازحألا رثكأ امو .

 ىوقلا لك هيف كراشت ىروتسد ىموق رمتؤمل ةكرحلا ةوعد تءاج اذهل نادوسلا
 .رومألا هذه ىف لوادتلل شيجلا اهيف نمب ةيسايسلا

 بقع هشرع نم ىريمنلا هيف ىؤه ىذلا مويلا لصفلا مويلا ءاج ام ناعرس نكلو

 ليوط ضاخم دعب اًدلوم ةمحلملا  ةضافتنالا تناكو .نادوسلا ناكرأ تزه ةضافتنا
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 نم مغرلا ىلع اذه لوقن :نادوسلا بعش وهريخألاو لوألا اهلطب نزتخم بضغل اًراجفناو
 نأ ىرحلاب وأ :.حيرتسي نأ فيسيسل نآ دق هنأب كاذموي سفنلل انلقو رثك ءابآ حاجنلل نأ

 اهضعب زواجت ىتلا ءابعألا رزآت مزعلا كلذ نم داز .همومهو هنأش ضعبل فرصني
 - ىضتقت ءابعألا كلت بلغأ .مهريغ هفرعي الأ ريضي الو نوبرقألا هفرعي امم نادوسلا

 غرفتلا ,سفنلا ىلع انيلآ اذهل رافسألا ديعيل اتقوو ءثحبلل اتقوو .ةءارقلل اتقو - اهتعيبطب
 ةباتك نم انأدب ام لامكإ ىف هانقفنا كلذ دعب تقولا ضعب انل ىقب نإف ماهملا كلتل الوأ

 اذه سيلو .ريمضلاو بلقلا هيلع دقعنا امب ريشبتلا وأ .براجتلاو ىؤرلا اهيف لزتخت

 نامز ذنم سفنلا تئطو دقف ,ىدومعلاو ىقفألا اهيدعبب هتايح شيعي نم ىلع رتكتسمب
 بسكل ناكم تاويحلا كلت ىف .تاويح ىمايأ بسحأ امنإو مايألاب ىتايح بسحأ الأ ىلع
 ناكمو ءةفرعملا ةديصم ةءارقلاف ةءارقلاب فراعملا ديصل ناكمو ءىلمتلل ناكمو ؛شيعلا
 ىوذ انيدل ىه هذه ءىربلا ريغو ءىربلا حرملل ناكم دعب نم مث ءريطستلاو ثحبلل

 مايأ ةظامل ايندلاف «ةايحلا ىف ءىش لك نولجعتيو اًئيش نولجعتي ال نيذلا ةنماطتملا سوفنلا
 .مدع اهدعب

 «نكل» لعفلاب عبشملا فرحلا اذه ىسقأ امو ؛حيرتسي نأ اذه فيسيسل فيك نكلو

 الأ نإ تاوخأ نم سفنلل ضفبأ كانه سيل» ءلاق ثيح تايزلا نسح دمحأ انخيش قدص

 هيف تفجر ام دلب ىلإ تادجولاو سحلاب ىمتني وهو حيرتسي نأ اذه فيسيسل فيك «نكل

 ˆ نم اوعطقت ىتح قزمتلا ىظل نم ةاجنمب مهنأ هلهأ نظ امو ءةفدار اهتعبتو الإ ةفجار

 .اممأ اًطابسأ ديدج

 سامفنالاب سانلا لغشن اميكل مومه نم هل غرفتلا اندرأ ام كرت ىلع انلمحتأ ةثلاث ةرم

 ؟دجتسا ىذلا امف ريطستلاو ىلمتلا ىلع بابكنالا ال بهاللا عارصلا ةموح ىف

 ةماود وحن اعافدنا عفدننل انيديب ام حارطإ ىلع انلمحو سانلا ىلع دجتسا ام

 .تالكشملا نم ىرئاد بوره نم ىريمنلا طوقس دعب سانلا هدهش ام وه ةيمويلا ةسايسلا

 ىلإو ءهناينب ىف ىقطنملا قاستالا ىلإو .هقئاقح ىف ةقدلا ىلإ رقتفي ثيدح نم هوعمس وأ

597 



 رامعم ىف بيغشتو .ىناعملا ىف فاحجإ نم هللختي ام كنع عد :هليلحت ىف ىملعلا جهنمل
 لب «بذكلاب خيراتلا ثيولت دنع عاذتو رشنت تناك ىتلا ثيداحألا كلت فقت مل .قطنملا

 براسم ىف نادوسلا دروأ كلذ لك .ةمألل ةيعامجلا ةركاذلا راقتحا دح ىلإ اهضعب بهذ

 . ديدج هيت

 فض

0 
+ 0 

 كح"

DAWAYA 
SUDANESE BOOKS 
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 سرهفلا

 O SSS SSO ل عا نو هدا هلال عل SAVES ماو هج هو نيلحر ىركذ ىلإ

 EO ا حل كل ور هاو نأ كلل عع SS ويأم ماظنو ربوتكأ ةضافتنا نيب ام

 e 51ش 576 .......نادوسلا ءازرإو فيسيس ..ةئطوت

 00 O ةمدقم

 Cale O sS E ةيربوتكألا ةبقحلا

 OV SEE 257 بغاشملا ىوذو تاراغشلا نيب نادوسلا قزأم

 ٦۷ ..........ةينادوسلا ةسايسلا ىف ىعامتجالا عقاولاو ىسايسلا باطخلا نيب ةعيطقلا

 ل م .........عمتجملا ةلكيه ةداعإو ربوتكأ ةروث
 SSSR .ىسسؤملا كاهنإلاو ىسايسلا كالهإلا :مكحلا ةمزأ

 yT ١11 .ىلست ال ىتلا اياضقلاو ىبيلصلا عارصلا

 ا اا ااا ااا ا (1) ىنادوسلا روتسدلا روذج

 1011 ا روع ORRIN (ب) ىنادوسلا روتسدلا رودج

 CIV ا لواط EEO ENO EES AOS (ج) ىنادوسلا روتسدلا روذج

 O o 06 o ةيوياملا ةبقحلا

 01 ....... ىجولويديألا شيوشتلاو ىسايسلا ديزتلا تاونس ۱۹۷۱ ۱۹۹۹ ىلوألا ويام
 61 ecsisenis رباعلا ملحلاو رئاشبلا تاونسا 578 197١ سطسغأ  ةيناثلا ويام

 EV sis ءاملا ىلع نيضباقلاو .. باوبألا سارح ةلود ۱۹۸١ - ۱۹۷۸ ةثلاثلا ويام

 الا a.s... o رصَقلا ءاهقفلاو ...سدقملا نايفطلا ۱۹۸١ - ٠۹۸١ ةعبارلا ويام
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