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 : 0-0 ٨717777 اثدح م٤ ریوتکا ۲۱ ةروث ربتعت

 شنت يتلا بوعشلل ايلين .يقيرفألاو يبرعلا نيملاعلا
 3 a .دادبتسالاو رهقلا دويق نم ررحتلا

 باتك نم مهدعب ىتأ نمو اهدوهشو اهعانص اهنع بتكو
 .اهتاياغو اهفادهأ ةمظعل اهقح اهوفوي نلو مل .نیشحابو
 س٬رادملاو دهاعملاو تاعماجلا بالط 一 اهليج ةمظعو

 يل غلاب ىحص يذلا نادوسلا بعش ةمظعو ةيوناثلا

 .ةمي رکلا ةايحلاو ةيطارقومي دلاو ةيرحلا لجأ نم سيفنلاو
 منها يذلا باتکلا اذه ين اهیلا ريشن نأ انيأر ةمدقلا هذه
 ةروث نع هتايوتحم ٤ ميهاربإ يكملا دمحم رعاشلا هفلؤم

 لسلستو درحتب اهعئاقول ةيصخشلا هتيؤرب روکا

 .اهدوهشو اهعانص دحأ ملعن امك وهو يخيرات

 کلا دمحم بلاطلا كرادم نأ ىلإ انه شن نأ انب ردجيو
 تالوحتلاو ثادحألاب فصاع نمر يف تحتفت تحتفت ميهاربا

 یا ةيطارقومي دلاو ةيرحلل امم เษ แม ناوفنع يف وهو

 2 نأ ردقلا ءاشو ءاهلجأ نم ميظعلا انیعش لضان

 ةلدلس ميقيو ا یلع وسو لیلا يفك یا

 تدففوو .4 7” ترداصو هتيطارقمي د تدأو .ةيروتاتكيد

 كردت مل ةليلق تاوصأ نم الإ ةلوزعم ةطلستملا ةطلسلا هذه

 ‹دادبتسإو ملظو رهق نم هبعشو بيبحلا انئطوب قيحيسام

 تارماغملاو تابالقنإلا باب حتفناو ‹ شيجلا سیسن نآ لعد

 امادعإ_اهرداوك ةريخ ةحلسملا تاوقلا تدقفو .ةيركسعلا

 .اديرشتو انجسو



 ةضراعم ربانلا ربكأ نم تقولا كلذ يف موطرخلا ةعماج تناك
 يسايسلا طاشنلل ةئيضم ةعلقو يرکسعلا مکحال

 ربمفون ۱۷ ماظنل نویسایسلا نوضراعلا اهب ريحتسي

 اکراشم تقولا كلذ يف يكملا دمحم بلاطلا ناکو .يرکسعلا

 مكحلا ةمواقمو ةظهانم يف موطرخلا ةعماج بالط هئالمز عم

 مهتايحضتو مهتالاضنب رصنلا مهل ققحت دقلو .يركسعلا
ว่لوأو .اهدوقوو اهنرارش اوناکو .ةدلاشا ربوتكأ ةروث  
 .هط يشرف دمحا دیهشلا - موطرخلا همعماس نس اهنادهش

 دمحم باتكلا اذه فلؤمل ادیدج اثعب ربوتكأ ة ةروث د تلكشو

 ةرسأ تلازامو .هنیصر اررد نی ًارعاش حبصأو .يکلا

 بالط هنالمز عم هتكراشم ป ظفحت يشرق دمحأ ديهشلا

 هاوثم ىلإ دمحا ديهشلا عييشت بكوم يف .موطرخلا ةعماج

 :هفاته ددرت ريهامجلاو فتهي وهو .ةصارقلا رباقمب ريخألا

 هادهشلل .. يه يه اف مياسن .. يه ېک

 باتکلا اذه ست ميهاربإ ก ก داجأ 0

 رعش نم هتحيرق هب تداج 1 هو: يی ةسامح

 ณา ร น اذ ض تا سنا ی دسر
:小 > 

 ةمداقلا ةايحلا بیکرتو اشدلا ةغايصل انریغ
ปةَمّداَصُمو ةوارتض يجمل ءاطعل  

ใน ม (ร น ม | 6 0 

 | اتبعشل ءامّسلا و يقتنيل ا ۲ بترشلب

ง 2نآ ... 

 ؛ءاطعلا ليج ..نامزلا كلذ بعشو بالط ةمظملای

 سا هو ฟี ی ی ر



 . مميراتلا ربع لايجألا هل دهشتنو .ءادفلاو ءاطعلاب رماع

 ม 5 ىقلأ امدنع 2- ۳ 2 طباضم هل دهشتو

 .اونش يلوقتو ونم يلوقت ..۰ ينادوس مهنع ةباين برعلا
 .میظع ليج نم هلاي

 ثيدح انفقوتسإ باتكلا اذه تايوتحمل انضارعتسإ دنع

 دمحأ ديهشلا ركل لوح ميهاربإ يكملا دمحم رعاشلا

 :هط ىشرقلا

 عراوشلا ءامسأ يف هناكم يشرقلا مسإ دجي نأ اضورفم
 ..تاعماجلا تاعاقو ,ةيراكذتلا .ก عباوط يو ‹ نيدايملاو

 ةيسايسلا مظنلا يه له !كلذ نود ۳۳ يذلا ام فرعأالو

 لوح لوألا عازنلا كلذ وه مأ ؟نی رخ الا نع اهسفنب ةلوغشلا

 ล ير درح وه مآ ؟دیقفلل يسايسلا هاجنإلا

 نه اعون كلذ ربتعأ لاوحألا لك يو ؟تانامليهلاو ةرهشلا

 أ ةيسايسلا ما بيس ناك اوس ليلجلا ديهشلل ملظلا

 . یهتنا .. .ةيلئاعلا تابغرلا

 ةباجإلا لواحن نأ يكملا دمحم ذاتسألا انل حمسي نأ وجرن
 :ةلئسألا كلت ىلع

 كلذ وه يشرق دمحأ ديهشلا ميركت نود لا وتل
 وو . ديهشلل يسايسلا ءامتنالا لوح نيضيقنلا نيب عزل

 .اهتایاغو اهفادهأ قيقحت قاعأو اهتاذ ةروشلا راسم كبرأ عازن

 يذلا يسايسلا بسكلا لجأ نم عازن هنأ دعب اميف حضوو

 .ريغال تقولا كلذ يفامهنم لك هجاتحي ناك

 اهدالط - موطرخلا ةعماجو ةيلاقتنإلا ةموكحلا  ايناث

 ددحآ ديهشلا ميركت مهل ًارسيم ناك ءالؤهف ءاهتذتاسأو
 ميركتلا موطرخلا ةعماجو ریوتکا ةروث ءادهش لوأ يشرف

 . موطرخ ا ةعماجبو هب قيلي يذلا

 نرد لوحیل ةبلئاع تابغر الو يلئاع درح نکي ۸ - اثلاث

 ددحآ ديهشلل نأ انربتعإ امنإو دمحأ ديهشلا اننبإ ميركت



 بعشلا يه داليملاب اهيلإ يمتني يتلا هترسآ نم ربكأ ةرسآ
 1 ١ ١ . هرسأب ينادوسلا

 يسايسلا كارحلا اذه نع اهسفنب ديهشلا ةرسأ تأن اعبار
 ةيموقلا ةهبجلا يلثم نيب مت يذلا قافتالاب تملع نأ لعب

 ةفاضإو روتسدلا ليدعتب ةحلسملا تاوقلا يلثمنو ةدحتملا

 نيقباسلا رکاسعلا ماكحلا نع عفرت ها ةديدج ةدام

 ةيدأت ءانثأ اهب اوماق يتلا ةيرادإلاو ةيئاضقلا تايلوؤسملا
 .بجاولا

 ىلإ رظنت يهو اهسفنب دمحأ ديهشلا ةرسأ تأن ايما
 هيف مركيو «ی اعت هللا نذإب نمزلا لاط امهم يتأيس يذلا دغلا
 تا ةدلاخلا ربوتکأ ة ةروث ءادهش لوأ .يفولا بعشلا اله

 قيلي يذلا ميركتلا .هط يشرقلا دمحأ ديهشلا «موطرلاا
 . هللا ءاش نإ هب

 لمأنو «باتكلا اذه هرادصإ ىلع ميهاربإ يكملا دمحم ئنهن
 ةوذجو حور ةمداقلا لايجألاو ليجلا اذه هنم مهلتسي نأ

 معنیل بيبحلا اننادوس لجأ نم ,م1974 ربوتكأ ۲۱ ةروث
 ريشن نأ انب ردجيو .راهدزإلاو ةيطارقمي دلاو ةيرحلاب هبعش

 انربغ نم :هليج اهب بطاخ يتلا «يكملا دمحم ةديصق نأ ىلإ

 انسوفن يف تلكشو انتمهلآ ءانأ يليج .. ءاطعلا ليج .

 ىلع لوصحلل دهجلا نم ديزملا لذبل انتعفدو .ايوق ازفاح

 باتك رادصإ لجأ نم اهرداصم نم تامولعلاو ว قئاثولا

 ىريسو .هط يشرقلا دمحأ ديهشلا مسإب ربوتكأ ةروث نع
 .ابيرق رونلا باتكلا اذه



 نادوسلا 2 ...ریوتکا قاوشا
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 ‹ ميهاربإ يكملا دمحم رعاشلا انقيدص بلق رصتعی ملألا ناك

 اهتنیرق هيلإ تهتنا ام وأ ٤٤٩١ ربوتكأ ةروث نم ىقب ام ىلع
Eنيب تبرست يتلا ة ايدو ادب و  

 حرط وأ «ةنراقملا نم برتقا املكو . امهئادحأ نع هروطس

 9 لإ طابحإلا هب داع امهنم يأ ةغيص ةدوع -

 يف اهتءارق يل حي تأ هيرعاش هسارد يف كلذ لجس دقو 5

 2١955 ربوتکال هتالیلحو هتادهاشم) نع ۰ روکا

 دنا تاضافتنا تالامتحاب ىلغت ةيب ةيبرعلا ةقطنملا تناكو

 ناك ام داکو...) ۰ ۰۱۱ ماع رصمو؛ سنوت يف العف تعفوو

 !ربوتکأ ةروثل يرج املثم اهب تقحل مالآ نم

 مأ انقيدص يف رعاشلا ةيساسح هذه تناك اذإ ام ردأ م

 دع دمحم شياع يذلا باشلا رعاشلا وه له ؟يسامولبدلا

 «ةبارتلاو تلفسألا «بورد يف يرجي وهو «یدرو دمو ىجا
 ين غی اتنا حبصأ يذلا كلذ هنأ ما ۶ ثادحأ

 ؟ةيلمعلا ةايحلا نم دوقع لالخ بابشلا حومط باصأ ام

 تدحسل يكملا رص ةديصد لک كلمأ ينأ ولو

 كلذ دنع فقوتأ ينوعد نكل .هعم تاروثلا هذه تاروطت

 «لًأتملا«لبق «لمؤملا» نع فشكي يذلا رارصإلا نم رطشلا
 لرقي ذإ !) هرضخو اعرز جرخي يج ربخيضاا قديس» هنأل

 ง โร ร نأ ىنعم بعشلا اذهل يطعي انريغ نم :هليج نع
 رفيف



 امو ربوتكأ ةروث نع يلإ «يكملا» صن لوصو ةظحل ىفو

 .ةيقيرفألا بوعشلا تاعادبإ نع اصن بتكأ تنك اهدب

 یمسی امیف اهسفن ةريخألا ةرتفلا لاوط اهتاضافتنا دهاش هو

 ต ล | ا ‹«ةينطولا ةيبعشلا تارمؤلاب

ล ๑ «001  

 يسابسلا عفاولا يف ةدشم دهاشم اهندجو يكل نیرشماا

 نمو لب .«تاینیتسلا ضرآ» نم ةمداق .ثیدحا يقيرفألا

 ..اهسفن ةيبعشلا ربوتكأ ةضافتنا دهمام

 ةريثك ناعم لمكي ٤٤٩١ ريوتكأ يئ ينادوسلا دهشملاوه ه

 ىوتسمو لب .يقيرفآ يبرع ىوتسم ىلع كرحتت تناك
 هزحنت ال .دیدج يلالقتسا ملاع يف ةبغرلا دهشم .ىملاع

 :ธะ อ อ อ ล ก .ةمئاقلا رييغتلا ةريثو

 ركسعلا ضعب ب مايق دح يبعشلا حومطلا عم اهضقانت يف

 ضوهن ةبرجت تناك .ةاغتبملا رييغتلا ร์ ةدايقلا رو دب

 .ةيبونجلا نادوسلا دودح ىلع اهلايتغاو «ةيبموموللا»
ไหنادوسلا دودح ىلع زايحنالا مدعو «جنودناب»  

 ةروثو ก ล كانه تناكو .رصم يف ةيلامشلا

 ندإ بوعشلا ..ةيکارتشالا رکسعم رود یمانتو شار
 مظنلاو لب ٠ الاغ ۸۸م ماظنلا» ىلع درمتلاب يلغت تناك

 يف 2 ةديحملا ریوتکآ تاکر ح يتأت اذلو .ليلحم هی دقلا

 لوح (ميهاربإ يكملا دمحم») هعضي ايعرش الؤاست ناهذألا

 نزحلا ناك امهمو ؟ةروث 1 ةضافتنا (ربوتكأ» تناك اذإ ام

 يتلا ةدودحملا ةرتفلا يف وأ .ةرشابم ربوتكأ نم يقب ام ىنع

 ذنم ينادوسلا بعشلا يف هترجف يذلا مخزلا ناو ؛اهتبقعأ

 دبال ۰۱۹۸۵ ليربأ يف يبسنلا اهرارگت یتحو نيحلا كلذ
 درجم اهلعحی ام رکاب ریوتکأ يف «ةروثلا» ىنعمب يحوي نأ

 دمحم» تاءارق اهحرطت يتلا تاالؤاستلاو . ربا انشا

 . .هابتنالاب اهرودب ةريدج ١954 ربوتكأ بقع ةع (يكملا



 یهو «ةیبرعلا دالبلا ین ةينطولا شويلا فقوم لوح اهنم
 داکتو .ةيقيرفألا ةراقلا ءاحنأ يف اهنع ةرورضلاب ةفلتخ
 نا 000 5890

 نرکت «يرکسعلا ) عضولا فورظ داکتو . ةيبرعلا دالبلا

 ةيامالسالا ةحلدألا ล ง ىتح تاضافتنالا بقع اهسفن يه

 وأ ةروثلا تالامتحا نم (يكملا» مؤاشت دادزيف «شويجلا

 !ةضافتنالا

 روطت هتسارد يف يکلا جلاعی .ةريخألا ةظحاللا هذه عم

 امومع ةروثلا ىنعمو - ربوتكأ ةروث نم «يمالسالا فقولا»
 نييمالسإلا ضعب لحخ» ىلإ ةريثم ةفارطب حمليف ‹مهدنع

 ةهافتنا اهتلبار ٤ ربوتكأ ةروث : مهبيصن نم نآلا

 خبرات نم ءزجلا كلذ ىلع نورتستي مهاريف ٥. ليربأ

 مرلئات ناك بيرق تفو لاف د ي ورق الو . ..بزحلا

 عيرشتلل اردصم بعشلا بصنت ةيطارقمي دلا نإ لوقي
 لب 》 . ..هدحو هلل ةيمكاحلا نوکت نآ یرحالاو تاطلسلاو

 «نییمالسال عم رودلا راسیلا عزانت ىلإ اضيأ (يكملا» حملبو

 .خلا . . .نيميلاو طسولا رصانع ةروثلا ىلع بلأ ام

 เน (يكملا» يلع بعص يذلا ‹«يربوتكوألا» دهشلا

 نبه دیدعل ةيطارقمي د ةجلاعم تابوعص ىسأب هيف لجسی
 دنتقو اهلاثمو ربعتلا زاج نإ .(ةيوهحجلا» ةروثلا لكاشم

 تمهاس نادوسلا ءاحنأ لك نم قطانمو بونجلا ةلكشم

 لب لوحتت اهب دا د «يبعش يروث«ساسآ ىلع .ةروثلا ىف

 ,موطرخلا قرض لهأ نم ةسئايلا شماهلا قطانم درج
 دامك يش (ينطولا» درمتلا لوحي يذلا سأيلا وهو
 نا เม ร ม وأ ةيلبق e E ىلإ ربوتكأ 1

 اوطعأ دق 5 -ودبي ام ىلع -ةيادبلا ذنم و ی سان»

 رعاشلا عاطتسا .یربکلا ندلا يف ةيرضحا عباط ةروثلا
 دب عبطلاب هءارآ رولبی نأ ميهاربإ يكملا دمحم - ولبدلاو



 اسرد یقبتل ۲۰۱۰ ةسارد اهنع تربع اميف ربوتكأ نم دوقع
 1 :لوقي نيح ۲۰۱۳/۲۰۱۱ ليجل !دیدج
 لجألا ةريصق اهتموكح هردصم سيل ربوتکأب ناتتفالا نأ
 เพ اهحور انا .ةمهوتلا ร اهتازجنمو
 اهحاحنو ةيروتاتکیدلل ةضهانم ةكرحك ةنلعلا اهئداسو

 يركسع ماظن ثاثتحا : (حاجنلاک ححني ءيشالو)ديرفلا

 نيرهاظتم يديأ ىلع كلذو یامدلا ةقارإو شطبلل دعتسم

 «نویربوتکالا» راوثلا مدختسا دقو .حالسلا نم لزع

 تاءارجإ نم ةطلخب راصتنالا قيقحتل ةركتبم تایلآ

 الا بيس ان .يمويلا رهاظتلاو م يسايسلا ب تبارضالا

 تحت ةيسايسلا ةلاحلا عصرو เว ว | : ةايحلا يحانم لکل لکل

 سیل رشابلا يطارقم دلا ربوتکآ ديصر 0 | . عقاولا طفض

 ةداعتسال لمعلا وه زربالا اهمسیم نكي ملف .لاب يذب
 اهنكلو «نیبلفلا يف (ونيكأ» ةكرح زارط ىلع ةيطارقمي دلا

 تاكرح نم اهريغو ونیکآ نم (ةقباس مدقأو) احاجن غلبأ
 .ةيطارقمي دلا ةداعتسا

 .نییرکسعلا : نئارب نم ةيطارقمي دلا ةداعتسا يف تحجن دقف

 ال ولو . لاجلا كلذ يف ةدئارلا ةكرحلا ءایشالا ا

 يلاعلا مامتهالا روب نع هدعبو نادوسلل ม ป | ةلزعلا

 ىلع ةرودغملا بوعشلا ةردق ىلع الم رټوعکا تناكل

 .ةرداغلا اهشويج نم ةيطارقمي دلا ةداعتسا
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 ئاتمتف ربوتكأ نم نيرشعلاو يداحلا ةروث ىركذ دوعت

 مئازهلا دامر تحت نمو. سام او ةوخنلاب نيينادوسلا جادوأ

 نيينادوسلا لايجأ اهتلمح يتلا ةريبكلا مالحألا رون عطسي

 ملاحب ةحاطالل ىربكلا ةيبعشلا ةبهلا كلت اورصاع نم

 لبربا ةضافتنا اوشاعو مهدعب اوءاج نم مث دبتسم يركسع

 ..اساف يركسع مكحب ىرخألا يه تحاطأ يتلا ٥

 لصتم يروث جهنك نيتبسانملا ىلإ رظنلا نيينادوسلل ولحيو
 رباصيو ربصي يذلا نادوسلا بعش نع ريبعتلا مامت ربعي

 ثلذ دنعو .ناکتساو ملستسا دق هنأ هودهطضم نظي یتح

 لقاعم حساکلا هنافوط مامآ یواهتتو راهنتف راصعالاک بهي
 نیینادوسلا قوت نع مات ءالجب ناتروثلا ربعتو .نیدبتسلا

 لداع ماظنک طقف سيل اهب مهقلعتو ةيطارقمي دلا ىلإ يدبالا

 مههتيناسنإ قیقحتل ةليسوك اضيأ امنإو رواشتلاو مکحلل

 مرتیفلخ نم اقالطنا هب رهجلاو يأرلا ةيرح اوئرو دارفأك
 .تاماهلا يسكنم طئاحلا برق ريسلا اودوعتي مو ةيودبلا
 درجو ىلع اقادصم هيف دجي نادوسلا خيرات يف رظنب نمو

 یاع توكسلا نم تالاقتنالاو ةبقاعتملا تارودلا كلت

 نيينادوسلا نأش كلذ ناك دقف .هیلع ةروثلا ىلإ ملظلا

 يذلا لسابلا لاتقلا ينو ۱۹۲ ةروث ينو ةيدهملا ةروثلا يف
 یاع همودق لوأ يناطيربلا مكحلا دض اكنيدلا لئابق هتضاخ

 كلذ ننوكيلو لالقتسالا ةروث يف مهنأش كلذ ناك امك دالبلا

 رون رشتنيو ةاغطلاو نيدبتسملا ةحفص يوطنت نأ ىلإ مهنأش
 .ءاحنألا يف ةيطارقمي دلا



 اهلالخ ترج ديحملا خيراتلا كلذ ىلع ةديدع دوقع تسام

 ةروثلا تفرتعاف ةيبعشلا ربوتکآ ةبه لوح ةريثك تاعجارم
 ةروثلا هيف تعقو امو لئاضف نم اهؤامرغ هب عتمت ام ضعبب

 ةروثلا نع كلذ بجحي نأ نود روصق وأ أطخ نم اهسفن

 .اهتيخيراتو اهتيعرش نم اهدرجي مو قلتؤملا اهجسو
 لجرلل مهمارتحا نع بارعالا ىلإ نوينادوسلا ليمي ایلاحو

 وهو ةروثلا هب تحاطأ يذلا ماظنلا سأر ىلع ناك يذلا

 ةيصخشلا هلئاضفل طقف كلذ سیلو دوبع ميهاربإ قیرناا

ง ๆ  لك قوف هتعضو يوبآ حورو عضاوتو ىوقتو ةهازن 
 يذلا هماظن تانسح الو (نادوسلا اومكح نيذلا نييركسملا

 يركسع مكح لضفأ ‹تايطعملا رابدتسابو «نآلا ودیپ

 باكترا نع هدعبو يوبألا هحورل اضيأ امنإو دالبلا هتف ع

 ليمي و.دالبلا مكح يف هوفلخ نم اهيلع مدقأ يتلا عئاظفلا
 مساب اهباكترا ىرج يتلا ملاظملاب فارتعالا ىلإ نوينادوسلا
 ضعبب حاطأ يذلا «رهطتلا» راعش ركذلاب نوصخیو ةرولاا

 اهعبتی ةنس راص مث نامزلا كلذ يف ةيندلا ةمدخلا تالام.ر
 مهلادبتساو ةيندلا ةمدخلا يفظوب كتفلا يف نويروتاتكدلا
 16 ماع راوثلا كرح ام نکلو.ءالولا يعدم نم ةربخلا يليملةب

 نكي مل اهنیحف تارابتعالا كلت لك نع افلتخ ائيش ناك

 همالحأ تناكو ماوعأ ةينامث ىوس لالقتسالا ىلع ىضم دق

 باوبأ حتفي رهاب لبقتسمب ةقث ريهامجلا ةدئفأ ألمت تلازاال
 .تاناكمإلاب ةئيلم دالبو يكذ بعش مامأ ءامنلاو مدقنلا

 ةبسنلاب ةوطخلا عيرس دوبع ميهاربإ قيرفلا ماظن ناك اذإو
 ناک هناف هدعب نم اوءاج نيذلا نييئافحلسلا نییرکسعال

 روهمجلا ناكو.لايخلا ريقفو اددرتمو ائيطب هنامز سييانامب

 يف ىربكلا ةيئافإلا عيراشملا قيقحتل ةقوثوم ةيناكمإ ىري
 برحلا ةرتفل ةيئانثلا ةيبطقلا لابح ىلع بعللاو لخادلا
 قيقحت ىلع دالبلا دعاسي ام ةيجراخلا تاسايسلا يف ةدرابلا

 . اهمالن-آ



 م.ختسا ربوتكأ ۲۱ ةبه راصتنا نم اماع نيرشع دعب

 ىسايسلا بارضالا :ةيحافكلا بيلاسألا سفن نوینادوسلا

 ماظن طقس نأ ىلإ اراهنو اليل رمتسملا رهاظتلاو ماعلا

 مریلا كلذ لثمل بسحت دق ريخألا اذه ناكو .حارو يريمنلا
 عقاولاو .زارطلا كلذ نم ةيبعش ةبه ةهجاومل هتبهأ ذخأو

 ةميلط يف ربوتكأ تناك الإ يروتاتكد ماظن نادوسلا تأي م هنأ
 .هتايولوأ سأر ىلع اهضقنو اهل دادعتسالاو هسجاوه

 نآلا قبي لو راوثلا مادقأ هتسادو مهريبدت لشف كلذ عمو

 تايروتاتكدلا رصع اهدعب يهتني ةريخأ ةهجاوم ىوس
 نم ةيطارقمي دلا سمش قرشتو دبألا ىلإ تابالقنالاو

 تايطعملا تريغت دق هنأب فارتعالا نم دب ال كلذ عمو .ديدج

 نيب ةيدالا ىوقلا نازيم لدبت مويلا لاو تانيتسلا ذنمف
 لاسو ةريخألا هذه تبستکاف ةيدادبتسالا مظنلاو بوعشلا

 ىل نودبتسملا مض دقف.ليلضتلاو عمقلل ةديدج تاينقتو
 تازاغلاو يطاطملا صاصرلاو نويزفلتلاو ةعاذإلا مهتاناسرت

 تارايسلا بناج ىلإ نايثغلاو تقؤملا للشلل ةببسملا
 للئاسوو مولع ةفاكو عفدلا ةيوق هايملا ميطارخو ةحفصملا

 نم نمألا ةزهجأ تروطتو.يبعشلا جايهلا ىلع ةرطيسلا
 ةيطوبطخألا نمألا ةزهجأ لمشتل (يبايتكلا لوصلا» مايأ

 بسکی ملف بوعشلا ركسعم امأ .تاصاصتخالا ةلخادتم
 هل فلح وهو ةيروتاتكدلا دض ىملاعلا فلحلا اذه ىوس ائيش
 ىوصقلا تالاحلا يف الإ اهنع فشكي نأ ديري ال هنکلو نائسأ

เท ก ก ร กاهمادختسا يلودلا  

 تحت رثدني شتیفوسولیم ماظن انيأر دقف. بوعشلا ةحلصل
 ود اهو ياهال يف خيراتلا ةمكحم مامأ مث نم فقيل فصقلا

 ةيحيلستلا هتاسسؤمو هنوجحس باوبأ حتفي يقارعلا ماظنلا

 ق فر مهاهو ةدعوتملا ةيلودلا ةيعرشلل ةيرانلا ةرظنلا تحت

 ง 4 مهو مهمالحأ شيطتو رعذلاب نوباصي ىمادقلا هبرد



 هكتف اورصان يذلا ميدقلا مهقيفرب قيحيس ام لايخلا نيعب
 رساخ ناصح ىلع ةيكذ ريغ ةنهارم يف نييتيوكلاو تيوكلاب
 .ضورفلا نسحأ ىلع ةيذحتلل جاتحی
 ربوتكأ ةوبأ ىلع نويراسيلاو نويمالسإلا عزانت موي تاذ يف
 ىنعملا كلذ لوح ترادو لوألا اهديهش يشرقلا ةثج ىلعو

 ةروثلا ريبدت هسفنل يعدي راسيلاف ليوط لدجو تاطلاغم
 ماعلا مهدشرم رود نوركذي نويمالسإلاو اهريهامج كيرجتو

 ةودن يف ةروثلا ليبقو نفدلا ةحيبص ريهامجلا ةبطاخ يف
 اهل ةيلات مادصلا ترجف يتلا ربوتكأ ةودن تناك ةدوهشم

了دنم لضفلا كلذ ءاعدا نع | نييمالسإلا نكلو.  

 يذلا مهمكح ىدم ىلع هدعبو يريمنلا مامإلا عم اوفلاحت نأ

 قحلا نم مهبيصن وأ مهقح نأ ودبيو. 0

 يضاقتلا يف رارمتسالا مدعل حارو طقس دق ةروثلا عنص

Taتسحتي يروا د يرعسع ماظن لإ  

 ةأجف بهي نأ اندوع يذلا يربوتكالا راصعإلل رخآلا ره
 ادح عضبو ةيراهنلا مالحألاو شورعلاب حيطيف راذنإ نودو

 لجخی نیملسأتلا ضعب لعلو . نالمحلا ىلع بئذلا ةلوبعل

 ةروث لثم ةيطارقمي د ةروث حاجنا يف بیصن هبزحل نوکی نأ
 كلذ ىلع رتستيف ۱۹۸۵ ليربا ةضافتنا اهتنباو ربوتكأ ۱

 ناك بيرق تقو ىلإف كلذ ين ورغ الو. بزحلا خيرات نم ءزمجا
 بعشلا بصنت اهنأل حاوب رفك ةيطارقمي دلا نأ لوقي مهلئاق

 ةيمكاحلا نوكت نأ ىرحألاو تاطلسلاو عيرشتلل ردسي
 ةدايسلا يف هناحبس ىلوملل اكيرش بعشلا عضوو هدحو هلل

 هسجتی نآ یرحآ هللاب كرشلا لامعأ نم لمع ةيمكاحلاو

 نم نوملسأتملا برهي نيأ ءرملا يردي الو.يقيقحلا نمؤملا
 تايآلا نم كلذ ريغو «مهنیب ىروش مهرمأو(:ىلاعت هلوق

 رست تناك ولو اهيف اولظيو ةطلسلا ةبكرم اولتعيل تاربنلا

 . ریصلا سئبو منهج ىلإ يدؤملا قيرطلا يف



 ةرفنم تدب ةروصب ينادوسلا راسیلا ديست ةروثلا ح احن دعب

 لبو ‹نيميلاو طسولا رصانع :روشلا ىلع بلآ ام كلل

 دبدحجلا يطارقمي دلا مكحلا ناك ثالثلا رهشألا نم بيرق

 مبقس ينالكش قطنل الامعإ ةروث اهنوك ةروثلا ىلع رکنی
 رکسعلا ءاف شو راسیلاو بالطلا عزانیو اهتازحلمب ددنیو

 تاونس عبرآ ضمت مو. اهحاجناو اهلیتف لاعشإب مایقلا فرش
 د.دج نم بعشلا ردص ىلع نومثحي رکسعلا ناك یتح

 يتلا ةيربوتک ال ةروثلا مساب كلذ نولعفی اوناک ةقرافمللو

 Fe نأ الإ دوهشم رود اهحاجنإ يئ مهل ناك هنأ ليق
 مهرظنب خاب مث نيديحولا اهئابأ اوحبصيل ددمت ام ناعرس

 راصو نالطبلاو ضقنلاب ربوتكأ ةروث ىلع اومكحف كلذ لك

 لاونلا كلذ ىلع لاحلا لظو ةيقيقحلا ةروثلا وه مهبالقنا

 مل حب تحاطأف ١980 ماع ةيناثلا ربوتكأ تءاج نأ ىلإ
 نم« ةباصع تللست ۱۹۸۹ وينوي يفف نيح ىلإ نكلو ركسعلا

 بختنلا سیئرلاو روتسدلاب حیطتل ىرخأ : ةرم نييبالقنالا

 فنوڅا سابل اهسبلأو دالبلا يوق ده ايمالظ امكح ضرفتو

 ارقف ملاعلا لود ةرخؤم يف اهعضوو ةنكسملاو لذلاو عوجلاو
ม บ ต ั  ว ผีحاج نآلاو. ربتعا نمل ةربع تراصف ارحصتو  

 ةلحرم :نيتلحرم ىلع كلذو لوفألا ىلإ نيملسأتملا سمش
 ئدابم نم هلثمي امو مهتعامجل ماعلا دشرملا نم صلختلا

 ئدابملا نع يئاهنلا يلختلا ةلحرم يه ةيناثلا ةلحرملاو

 عجافلا لذلا نم وحن ىلع ¿ ร ล | باكر يف ريسلاو

 ةلحرملا هذه ليباقع نیینادوسلا ء ءالقع یشخیو. رایهنالاو

 نيفئاخلا نم رفن دالبلا رادقآ ىلع رطیسب ثيح ةريخألا
[โสلا  

 ةيمسرلا ةحانملا نم لجولا كلذ ىلع لدأ سیلو . تالیود

 يذلاو اکیرمآ 1 نادوسلا مالس نوناف رودصب تفح يتلا

 تارارق نم ةيكيرمألا ةرادإلا نع ردص ام فعضأ نم وه

 هتميق ىوس ةميق نم هل سيلو رضي الو يذؤي ال اضيأ وهو
 سیلو ةزشانلا لودلا عئالط نم تحبصأ ةلود دض ةيرجزلا

 .بیرق موي ناورتشلا روح ل اهمضب اوموقی نآ ادعبتسم



 ينادوسلا ด خيراتلا تلخد دق ربوتكأ ةروث نإ เง ป | ماتع-و

 صيلختل سس ٤ ترخأت اذإو خرفتو شیعنو یقبدل

 تانزاوعلا لظ يف عقوتم رمأ كلذ نأف همالآ نم بعشاا

 غزبی نأ متخا نم متحو. هيدالجو بعشلا نيب ةدیدناا

 رونب یرخآ ةرم نادوسلا بوهس ءيضتف یرخآ ةرم اهرون
 مالحالا اهباحر يف عرعرتو ءاضولا بقاثلا ةيطارقمي دلا

 ةعيلط يف هدعقم ذخأل بثوتي ديدج نادوسب ةمي دنلا
 .ديعب موي كلذ نأ ,ىرن الو ةبردملا ةفراعلا بوعشلا



 سرلا ريدت مایا

 )١(

 ةروثلا عئاقو نم

ee 

 اهروط جا ةيراكذتلا نودرغ ةيلك كلانه تناك ءدبلا يف

 اهب زفقو ةيعماج ةيلك ىلإ يسايسلا نیحیرخا حافک

 هفن لالقتسالا اهاطعآ مث ةلماك ةعماج لا ٧

 نه لوحتتو اهيبوسنم دادعأ ديزتل ةيبهذلا اهتصرف
 ةبحر ةعماج ىلإ بالطلا نم تائم عضبل ةرغص ةعماج

 سايجلا ءالج ىلإ كلذ يف لضفلا 0 دوعیو .فولالا مضت
 ةديلولا ةعماجلا ىلإ هتانكث ةلوليأو دالبلا نع ناطیربلا

 تانکشلاب فتكت | اهنکلو. اهبالطل تايلخاد ىلإ اهلوحتل
 يف ةديدحلا یابلا ميقت تضم امنإو رامعتسالا نع ةثوروملا

 ا اهيلإ تلآ يتلا ءارضخلا تاحاسلاو بعالملاو نيدايملا

 ١١١54 ماع لولحبو .نيديازتملا اهبالطل ةيباعيتسالا اهتقاط
 تانکشلا عمل مع هوم بالط نم ربكألا ددعلا ناك

 ง لوحتت ةيراكذتلا نودرغ ينابم تذخأ امنیب ةقباسلا
 .تاناحتمالاو سردلل تاعاقو لماعمو تایلک

อ อ ง อ กورد ها يو وغ  

 يتلا تايلخادلا : يأ ةقب ةقباسلا تانكشلا ةقطنم ٤ اهدقع

 ةلاسر كلذ ٤ ناكو ةعماحلا بالط نم ربكألا طسقلا يوأت

 دننف نامزلا كلذل ةينمألا تاطلسلا ىلع اهمهف باغ
 ةىماحلا بالط ةيبلاغل يمسرلا نکسلا : ماقت ةودنلا تناك

 ادا بالطلا كغلوأ هيلإ عزفي يذلا لئولا 1 يأ



 لوح يعماجلا مرحلا يف وأ موطرخلا عراوش يف تاطلسلاب
 اهنكسي ىتلا ةقطنملا يف ةودنلا تميقأ اذإ امأ. تايلكلا

 يو .ريخألا مهذالم نع اعافد ةتيمتسملا ةمواقملا ىوس

 ىتم موجهلل أجلت يتلا ةيروطسألا ةطقلاب هبش هجو كلذ
 طبضلاب وهو فرغلا تملظأو باوبألا اههجوب تقلغآ
 ةودنلا حاتتفا دنعف.ةيخيراتلا ةليللا كلت يف ثدح ام
 نم بلطت ةطرشلا تاوق يديأب توصلا تاربكم تقلطنا

 كلذ نوكي نيأ ىلإ ركفت ملو قرفتلاو ةودنلا ضف بالطلا
 الو ىوأم نم مهل سیلو مهنكس ةقطنم يئ بالطلاف قرفتلا

 ةودنلا ريدم درو .اهريغ ذالم نم مهل سيلو اهاوس نكس

 .ةودنلا يف رارمتسالاو مهنكامأب ثبشتلا روضحلا نم ابلاط
 ترمهناو ةقطنملا نع يئابرهكلا رايتلا عطقنأ كلذ دنسو
 داس يذلا مالظلا يو. عومدلل ةليسملا تازاغلا اهيلع

 ةيبسنلا اهتزيم) ىعونلا اهقوفت نمألا تاوق تدقف ناکلا
ม น นدعت ملف بالطلا ةراجح اهيلع تلاهناو (نییداصتقالا  

 تاوق هجو نم برهلا نم الدبو غورت ممو يقتت اذام فر هت
 يف تاوقلا كلتب نيمحتلم مهسفنأ بالطلا دجو نمألا
 قالطإ ىلإ ةطرشلا تأجل نيحو 262010727 لجرل لجر عارص
 مامأ دعي ملف ريخألا سأيلا ةحيص ةباثمب كلذ ناك صاصرلا

 ةياهنلا ىتح ةمواقملا يف لاسبتسالا ىوس صانم نم بالطلا
 .ةياهنلا دعب امو

 ىحرج بالط نع ةكرعملا تلجنا نيتعاسلا نم بيرق دعب
 ديهشلا نيينادوسلا بالطلا ةكرحل ديهش لوأ نعو
 يف هقافر عم فقي وهو ةرداغ ةصاصر هتدرأ يذلا يشرقلا

 فوفصلا لوقن نيحو.ةطرشلا ةهجاومب ةيمامألا فوفصلا
 ةهج نم) اهتيحان نمف فارزلا رحب ةيلخاد ينعأ ةيمامألا
 طخلا يه فارزلا رحبو ةودنلا ىلع موجهلا ءاج (لامشلا

 ثيدح كلانهو . نمحاهلا ىلإ تايلخادلا برقاو يمامألا



 هنم اجراخ وأ مامحلا ىلإ اهحوتم ناك هنأ نع فيخس

 ناك ذإ شئاط ثيدح هسفن كلذف ةشئاط ةصاصر هتباصأف
 - ريكفت درجم-دحأ ركفي نأ فورظلا كلت يف اليحتسم

 مل اهتازاغ هوحن بوصت ةطرشلا تاوقو دراب شد ذخأ يف
 اينعم تسلو ديهشلا فرعأ مل ايصخشو .ةلتاقلا اهتاقلط
 هتداهش ذخأت نأب متهم يننكلو يسايسلا هئامتنا ةيعونب

 لايجألا دنع اهريدقتو اهلالج يلاتلابو ةيقيقحلا اهتاسبالم
 یاعو هقافر ةعيلط يف هبر يقل دقو ابراه وأ اراف نكي مل وهف
 .رطخلاو رانلا طوطخ ىلع -ةيمامألا طوطخلا

 كعب امو ءاسملا كلذ ءادهش نم ريثك هدعبو هعم تام دقل

 ناك دقف ينادوسلا انريبعتب مسالا ذخأ هنكلو ءاسملا كلذ
 هتروص تحتو دولخلا تانج ىلإ مهدئاقو ءادهشلا ليعر لوأ
 یل ةروثلا بكاوم تراس ىعماجلا هينراكلا نع ةذوخأملا
 فرطي مل ةديجملا هتداهش نم ببسبو هنأ الإ .يئاهنلا اهرصن
 یل هجوتلا انم ابولطم ناك دقق ءاسملا كلذ ةيقب نفج انل

 يذلا هنامثج ةيامحو يكلملا موطرخلا ىفشتسم ةحرشم

 نالا تاطلس لواحت نأ ىشخت ةيبالطلا ةدايقلا تناك
 هلايتغا يف اهتمي رج ىلع ارتست نويعلا نع هءافخإو هتقرس

 ىصحخحلاب شورفم بيئك ناكم يفو.ركنملا وحنلا كلذ ىلع

 ثذدحلا صوصل ىتأي نأ نيرظتنم ةعمادلا انتليل انيضق
 เย 5 لواحيل ขน น ادحأ نكلو . ريبكلا كابتشالا عقيو

 یفشتسلا ءابطأ عم مت دق ام ابيترت نأ ودبیو حيبقلا لعفلا

 احاومسم راصو روصلا نم ةروصب نامثجلا نيمأت ىرج دقف

 ناديم ىلإ هجوتن مث نمو لستغنل انتايلخاد ىلإ ةدوعلا انل
 نامثجلا عييشتل (مامغلا هايح نسحملا كلذ) معنلا دبع

 .ديجملا ةروثلا لعف نم أدب ام لامکاو

۳۱ 



บ «ห้! ريدت مایا 

(۲) 

 موطرخلا ةعماج تجرخ هديعاوم نع ركبم عيرس راطفإ دعب
 ناكو.يشرقلا ديهشلا عييشتل معنملا دبع ناديم ىلإ ةهجتم
 هنكلو ليوطلا راوشملا كلذ ىلع ةبلاغلا ةمسلا وه نزحلا

 ارشم ناکو.رمدم قراح بضغ ىلإ اديور اديور لوحتي ناك
 تالتخم نم بكاومب ةتماصلا ةرهاظملا كلت ءاقل ةجرد ىصقأل
 ىلإ اهقيرط ىرخألا ىه ذختت تائيهلاو تاباقنلاو سرادملا

 نيدايم ربكا ناك اهتقوو .مامغلا هايح نسحملا كلذ ناديم
 ام ديش يتلا ينابملا كلت نم ايأ هيف تأشن دق نكت مو ةنيدملا

 ادج ارثؤم ناكو .دئابلا يوياملا ماظنلا - دعب اميف- هيف

 نيذلا ةيليجنإلا ةسردملا بالطل تماصلا بكوملا رظنم

 .نزحلا ىلع ةلالد ءادوس ةشامق مهبكوم ةمدقم يف اولمح

 تقولا اودجو نيريثكلا نأ الإ اركبم ناك تقولا نأ عمو

 بكاوملا كلتل تاراعش اهعفرو ديهشلا روص خاسنتسال

 ناکو نامشخا اهیلع ةريبك ةئحاش تفقو ربکلا نادیلا :

 ىلوت دقو .رمع نسح روتكدلاو يبارتلا روتكدلا اهتمق يف

 ايهنم يشرقلا لتفم يف ينيدلا بناجلا يبارتلا روتكدلا

 ررتک دلا لوانت امنیب ءودهلا مارعلاب روضحلل ءاجرب هثیدح

 ةركفل اضقانم امالک لاقو نوفرکیلا هنم رمع نسح

 یاح میسارلا كلت يهتنت دكت . لعفلابو .ءودهلا مازتلا

 لاعشإو ةطرشلا تارايس نم نيترايس بلقب روهمجلا ماق
 ىلوأ ناديملا سفن نم تقلطنا كلذ رثا یلعو.امهیف رانلا

۳۳ 



۳ 

 ماظنلا طقست نأ اهل اردقم ناك يتلا ةيربوتكالا تارهاظملا

 انريدقت نع يشرقلا ةلئاعل ريبعتلا ادج امهم يل ادب

 اهنبا اهيلع مدقأ يتلا ةيلوطبلا ةيحضتللو ليلجلا اهدقفل

ค มيف نفدلاو عييشتلا يف ةكراشملا بسانملا نم تیارو  

 انبکر ءالمزلا نم نيسمخلا ةبارق يو. ديقفلا ةيرق ةصارقلا

 خيراتلا تلخد يتلا ةيرقلا كلت ىلإ ةرفوتملا تانحاشلا

 ىلوألا حتاوفلا دعبو .هباوبأ عسوأ نم نادوسلل يحافكلا
 تيأر ثيح ةيرقلا نفادم ىلإ انعمج كرحت ديهشلا ةلئاع عم

 مضارع ةريزجلا 3 انلهأ موقي فيك يتايح يف ىلوألا ةرمال

 ةقيرطب متي نافدرک يف نفدلا ناك مايألا كلت ىلعف. نفدلا

 ناكو ةربقملا ةحارتسا يف ديمرق امئاد كلانه ناك ذإ ةريانم

 ربقلا رفحي ثيح ىلإ هلقنن نأ ةلوفطلا يف انتابجاو نم
 00 ماكحإو ةوقبادحللا دو» قوف هفصر متيل دیدن

 هبیبقت مث قوساولاب ةربقلا ىلع بارتلا ةلاهإ ي انعرش كلذ

 دن نوعنصي اوناكف ةريزجلا لهأ امآ .نامضلل اهقوف
 ام نوفيضيو فيثكلا دوسألا ةريزجلا بارت
 نأ ىلإ هقوف هنوصريو دحللا مجحب هنوعنصیو شوشتلا

 .اضيأ قوساولاب بارتلا نوليهي مث نموربقلا ةيقبب ىواستي

 امالك يئارو ءالمزلا ددرو ةربقملا : انشتهو انیکب

 يبه يبه .. .ةنجلا تامسن اي يبه يبه«:عون نم اطيسب

 نفد دنع ةديصق تلجرا يننأ ىلإ ضعبلا بهذو«ءادهشال

 يرطاخ يف لمتعي رعشلا ناك دقف ثدحي مل كلذو ديهشلا

 هنزتخا ام تغرفأ قرولا عم يل ةولخ لوأ ينو تقولا ةلبط
 :راخفلاو نزحلا نم يباق



 رامثلاب داوعألا ةلقثم ةرذلا هتيرق يف ناك

 راضن هزولو رونم اهلوقح يف نطقلاو
 ني نیرشعلا يف ناکو
 هم سفففلا نيعافلا
 فافزلا ةءانه شعب 69

 فاته نم رثكأ همف يف نكي مو
 رجح نم رثكأ هدي يف نكي مو

 ةمدقما ٤ ناکو

 رطخلاو رانلا طوطخ ىلع
 اضفتنم ايماد صاصرلاب هولدنجف

 بارتلا جلتخاو همدب ىرثلا رطعت
 باشو مداق حبص لفجآ

 ةنجألاو مجنلا رعش فقو
 ةنجلا میسن اضرلاب هيلع به

 ةبكرملا لویخ تلهاصت مث
 هبحرطا اهحنجآ تففصاو

 ریثولا شیرلا نم ةداسو ىلع اذکهو
 ةيكزلا هحور ءامسلا ىلإ تدعاصت

 ارئاثو الطب ميعنلا ىلإ
 ادهشلا ليعر ادئاقو

 ادفلاب ديدج ناميإ زمرو
 .نطولابو
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۳۹ 

 عراوشلا ءامسآ يف هناکم يشرقلا دحی نأ اضورفم ناك

 تاعماجلا تاعاقو ةيراكذتلا دیربلا عباوط يفو نیدایلاو

 ميركتلل رهاظلا كلت نود لاح يذلا لذ وه نم فرعا الو

 مأ نيرخآلا نع اهسفنب ةلوغشلا ةيسايسلا مظنلا يه له

 وه مأ ديقفلل يسايسلا هاجتالا لوح لوألا عا جزا كلذ ره
 لك و. تانامليهلاو ةرهشلا نع هسفنب ی يلئاع درح

 ءاوس ليلجلا ديهشلل ملظلا نم اعون كلذ ربتعا لاوحألا
 ادعامو . ةيلئاعلا تابغرلا وأ ةيسايسلا مظنلا هببس ناك

 هل هعنص يذلا لاثمتلا كلذو ة ةثالث موطرخلا يف ةقيدحلا كلت

 سيلف ةعماجلا لخدم يف هبصنو حيرلا هللا دبع دمحم نانفلا

 لجا نم حورلاب هدوجو ىربكلا هتيحضت دلخي ام كلائه
 .نیدلاخا يف هيلع مالسف بعشلا ةروث



 ىلهس اعواطم الاصلص ادب تانيتسلا لئاوأ يف

 لوانتم يف ديقانعلا لکو انکم ادب ءيش لك - ليكشتلا
 ةرضخلا ىلإ انيراحص لوحتت نأ اليحتسم نكي ملف. .دیلا

 وذوکلا ررحتتو نخادلا جاربأب انتاوامس ئلتمتو ةعنايلا
 ةراقلا لود نيب ةيراقلا ةدحولا موقتو قیبمازومو ايرتراو
 امورکن ناکو. .هقافرو امورکن اهب ملح امك امامت ةيقب ةيرفالا
 ةئكمألا ءيضت ثيح رهازلا يقيرفألا لبقتسملاب ملحي
 ةمصاعلاب ريهش ناديم يف اهبصن يتلا ءادوسلا ةمحتلا

 نيد قرفن نأ نود نكلو ملحن น ม | انكو .اركأ -

 دل وب ماعلا ناك دقف ليحتسملاو نكمملاو ةقيقحلاو

 ربدت يتلا مايألا كلت شیمن انکو اجزاطو اراح اننیعآ ماما

 .ةيشلاث- ماعلاو ةيقي ةيقيرفألا تاالالقتسالا مايأ 一 سأرلا

 يداحتالا ىتفلا مساقلا وبأ دمحم انیلع دفو مايألا كلت يف
 هتاردقب ايفتكم ةعماجلا ىلإ مامضنالا ضفر يذلا فسلفتلا

 ناك اهمايأو.لقتسملا رظنلاو ع الطالا ىلع ةيصخشلا
 دع ىلع خیشلا يخيراتلا هو بعشلا بز |ادناسم

 ءاملع نيب يمدقتلا رايتلل اعوصن رثكألا لثمملا نمحرلا
 عومج ردصتي ةيرهزألا هتمامعو هتبحب ناك دقف مالسالا

 تحن ةضهنلاو مدقتلا ينعت ةيرصانلا تناك موي نييرصانلا

 وبأ سر تناکو.يرصانلا رایتلل يطارقمي داللا جذومنلا

 ةيسايسلاو ةيفسلفلا تاءارقلا نم ناولأب رومت مساقلا
 น هتعفد ىتلا یه ةيرافيجلا ينامألاو تابغرلا نم لاكشأو

۳۷ 



۳/۸ 

 يبس نامشع ةدايقب ةضهانلا ةيسايسلا اهتوحصو ایرترا

 یتاوع سيردإ يروطسألا لتاقملل ةيلوطب تالث و

 ساقلا وبآ دمح اناتأ ةيعماجلا انتسارد لوآ يف نحنو اذکو

 ล กล ءامظلا تام ياد هاو یوتاب

 ممألا اهب تدهع يتلا ةريغصلا ةيقيرفالا ةلودلا نع انفق؛ی
 تن لالقتسالا وحن اهب - يشاجنلا ىلإ ةدحتملا

 لوآ یو .هتیروطاربما ىلإ اهمضیو اروزم ءاتفتسا دقعي :

 دمح اناعد ايرترا لجا نم يسايسلا ديشحتلا وحن ةوطخ

 يلاموص يرازو دفو اهروزي ناك يتلا ةيلاموصلا ةرافسلا ىلإ
 .ةرئاثلا ايرترا عم ةقادصلا ةيعمج - مايق اهيف نلعال

 لبق ايرترا يف ةسردمل ارظان هيلع هللا ةمحر يبس نامشع ناك

 نكلو اعضاوتم اشوشب الجر ناكو ةروثلا ةدايقل غرفتي ذأ
 ةقادصلل اربک الا حتفي نكي مل هئيبو اننيب رمعلا قراف

 اهعابشإ ةقادصلا ةبغر تدجو دعب امیفو .ةيصخشلا

 ىلإ ةلقتسملا ايرترا ريفس)رون دمحم باشلا رئاثلا يف لماكلا

 ينو (اهيف ةيويسآلا ةرادإلا سيئر تاقوألا نم تقو يفو نيلآب
 ناكو. (يروسلا انايحأو)يروثلا رفعج رمع زاتمملا فقثملا

 لهس رماع ينبلا تادصفب ةهیبشلا هخولشب رون دمح

 نآ نکي هنس ةراضغ نم ببسبو ینادوس نطاومک رور

 كلت هنیبو ينيب تأشن كلذل امبرو .ةعماجلا يف ابلاط نوی
 ةعاشإ ترس موي اهسفن نع تربع يتلا ةيصخشلا ةقادصلا

 ةروث مكمل لوألا مابألا يف نادوسلا نع هداعبإ ايرو هلاقتعا ن ۰ ع

 هصخش نع ةلاقم ة ةقادصلا كلت يحوب تبتك دقف. ربوتکآ

 لماک قالطاو هنع جارفرلاب تبلاطو ةبروشلا هبقانمو دودرلا

 نم رهشآ دعبو. ةيرترالا هتيضقل ةياعدلاو ةكرحلا يف هتیرح

 یلعو القتعم نكي مل هنأ دكأو رون دمحم رهظ لاقملا كاذ

 ءازعلا ناكو اهليصافت نع حبي مل ةيروث ةمهم يئ ناك سكملا

 نم اعون اهريفوتب هتمهم زاجنا ىلع هتدعاس امر يتلاقم ذأ

 . لقتعملا نيهر هنأ اهمعزب هتاكرحتل ءاطنلا



 ثادحألا كلت ىلع دوقع ةثالث تضمو هترود نمزلا راد

 ةأجف مث نمزلا لامر ىلع انمادقآ راثآو لاصتالا اهيف اندقف
 ارمساب يقروفا سايسا سيئرلا انل هماقأ لابقتسا لفح يفو

 ءيش هيف ريغت دق نكي مو هوجولا نيب رون دمحم هجو تحمل
 سأرلا ةمدقم نم هجولاب تفح يتلا ضيبلا تارعشلا ادع

 .نيدوفلا ىلإ

 ةيابجلا ارمسا موجن تحتو يجراخلا ءانفلا ىلإ ةعاقلا انرداغ
 هلعف انلواح امو ايندلا انب تلعف ام راصتخاب انضعبل انیور

 ةمصاعلا يف ةريسع ةمهمب موقي ينادوسلا دفولا ناكو.اهيف
 هتمهم لاشفإل ةتيبم ةبغرو ةرتوتم تاقالع لظ يف ةيرترالا
 ةرايزلا نایب لوح هعم تضوافت ىذلا ىرترالا روتكدلا ناكو

 قباس ىلع ءانب ءاج دق اندفو نأب رارقالا ضفري يماتخلا
 الف ناك هنکلو ليصافتلاب املم دمحم ناكو قافتاو ةوعد

 دنا ی ناکو ةيرترالا ةيمالسالا تاک جلل نادر ی نم

 نيب اهلخاد یوقلا نزاوتب نهر اهمالسو ایرترا ءاقب نأ يل
 ۳ تعاض نزاوتلا كلذ دقف يتمف ةيحيسملاو مالسرالا

 عر يضاملا نرقلا تانيسمخ يف مالسإلا دوعص نأ كلذ نمو

 ءاوقتسا ايبويثإ خم ةدحولل نوتوصي مهلعجو نیحیسلا

 يف للخ يأ دوقی نأ نکملا نم ایلاحو نیملسلا ىلع اهب

 .دالبلا قزمت ةيلهأ برح ىلإ ىوقلا نزاوت

 یقروفا سيئرلل دمحم ىنمدقو لافتحالا ةعاق ىلإ اندع
 سعب كلذ يف ناك امبرو ةيرترالا ةروثلل امي دق اقيدص يتفصب
 يللا مويلا حابص يفف اهلجا نم انئج يتلا ةمهملل نوعلا
 قدنفب (يباب سيلو)يكابش ىلع رقني يرترالا ضوافملا ناك
 نايبلا ةباتک يف رارمتسالل ينوعديو عضاوتلا ديدشلا مالسلا
 .ةرايزلل يماتحلا

۳۹ 



 هسأر جوتي هيفاص نوللا رضخا يتف مساقلا وبأ دمحم ناك

 ءانبلا نسحو ءالتمالا نم ةئيه ىلع ناكو. ثيثأ معان رعش

U E DE O O วنا  
 یی 801 باتک نمأرقي امنأك لسرتسبو هينيع
 نه انسلح ىلإ ءاح موي يسنأ الو قوسلا مالكو دلبلا مالک

 ىف ةروشلا مايأ نم يمادلا مويلا كلذ يف موطرخلا ةذتاسأ يدان

 بعشلاو ةيدنفأ اي ةللضلا يف نيدعاف :انيف حاصو ربوتكأ

 دف ةئاملاب ةئاماحيحص اربخ كلذ نكي ملو.رصقلا رصاحم

 نم« راوشلا انعطق دقو هتايادب ريكاوب يف رصقلا راصح ناك
 اوذخا سانلا نأ دجنل مادقألا ىلع اريس رصقلا ىلإ ةعماجلا

 نأ لبق ريصق ريغ تقو ىضمو ناكملا ىلع دفاوتلاب مهوتل
 .رصقلل ايقيقح اراصح اولثمي و مهتدع لماكتت

 يا ةيقرشلا هتيحان نم ناديملل ىصقألا نكرلا يف انفقو
 امو انئج اذامل يردن الو نيرئاح انكو ةراحتلا ةرازو ةيصان

 بولطم ةددح تاراعش كلانه نكت | ม | انم بولطملا وه
 ینهذل ردابت دقو ةفقولا كلت نع اريبعت اهديدرت انم

 ايرشب ةلتكل ةاونك نحن ثيح یقین نأ ایل نأ اهتعاس

 جرخیو اهتأطو تحت رصقلا قئتخي نأ ىلإ ربکتو ربکت لظتس
 سداخلا اهراسم ترفح ثادحألا 9 مالستسالا قريب هنم
 لطاو ةريغص ةعردم تءاج دقف ةياهنلا يف اهقطنم تضرفو

 مككاحلا يركسعلا ماظنلا ناكرأ دحأب هبشلا ديدش هجو اهنم
 ةيلبقلا خولشلاو محافلا ةرشبلا داوس ةئيرقب كلذو
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۳۲ 

 ةعردلا راسم يف اوناک نیذلا سانلا نأ ودبیو .ةضرعتسملا

 تأدبف روصلا نم ةروصب اهقیرط اوضرتعا وأ امالک اهوعمسا
 ةعطقتم اهنکلو ةفيثك ةيكيتاموتا اران تناکو رانلا قالطاب
 یراوج فقي يذلا باشلا دلولا تار تاهاجتالا هددعتهو

 دق ةرمحا عقاف رمحا مد ناك ثيح هترصاخ ىلإ هدي عفري
 ةحتفلا لالخ نم ادیئو اعافدنا كلذ نكي لو.قاثبنالاب 1

 تذخأ كنأك مدلل الاهبنا ناك او ةصاصرلا اهتئدحآ ين
 ةءولمت ةبرق يف (ايلوط وأ) انس

 .دحاو تفو يئ اهلک اهتايوتحم تقلدناف

 ريفاونلا هايم يف مهضعب لخدو ناکلا ءاجرآ يف سانلا رثعبت

 2 ةراحتلا ةرازو مامأ انتعومج امأ ناديملا طسو ةماقملا

 قيرط نع فلخلا ىلإ رقهقتلا ىوس برهم نم اهمامأ نكي
 لاتراب انئجوف اننکلو.اهسفن ةعماجلا وحنو ةعماجلا عراش
 قيرطلا يبناج ىلع نيفطصم طابضلاو ركاسعلا نم ةليوط

 ةحوتفم ةرغث انل اوكرت دقف هطسو يف سیلو هيبناج یلع_
 .انشج ثيح ىلإ اهربع عجارةن

 ناكو اهرابغو انتی زه ءامیس انهوجو ىلع لمحن انك

 نويندملا دقفي ةئفاكتملا ريغ كراعلا كلت يفف ةافح انضعب

 .مهحاورأ ةريثك نايحأ ง 9. مهرافوو مهمئامعو مهتیذحآ

 انتدابا انکم ناك نيحلسملا نم نيفص نيب انرورم لالح-و

 الدبف اقح سأرلا ريدي ناك ثدح ام نکلو ةلماك ةروصب
 نوقلي طابضلا ناك لکشلا كلذب نوقوطم نحنو انبرض نم
 نیحایرلا رثنت امك انیلع اهنورثنیو عیجشتلا تاملک انینع

 راصتنا روباط یلع درولا تافادو

 اوشما . . اولورهت الو اوضکرت ال :طابضلا دحا ينذ يف مغمغ
 سانلا دحا معزو .هنوشخت ام كلانه سیل. . مکلهم ىع
 ةيروهمجلا عراش لا عمجلا فلدي نا هل اولاق طابضلا نا



 تارامعلا نوقشري اسانأ تيأر رشبلا نم يلاخلا ةيروهمجلا

 بيبطلا ةدلاو) قرزا يكم ةيئز ةديسلا ت تيأرو ةراححلاب
ลفاكتب بم اسارت ها بی تیک  

 نه ةلعش (موطرخلا ديرتو ماكحلا ديرت) مهل اهوملسي نأ

 نم ง رصقلا ناديم ىلإ نيدئاع ةرودلا เน ฑ์ نحو. نارينلا

 ค ง เน บ سانلا نم ةرهمج تناك ةرملا هذه ةيبونجلا هتيحان

 ماهي نأ ديري ناك نايئبلا مكحم ايوابون ادلو ايلضع

 اکو نيحلاو وتلل ةقيقش اولتق مهنآ لاق رکاسعلا
 ป عافدنالا الواح مهب ضهنيف هقاثوب نوذخأي لاجر ةسمخ

 حرقا نيح الإ هترئاث ًادهت لو نيتيراعلا هيديب هقيقش ةلتف

 له ىريل یفشتسلا ىلإ مهعم بهذي نأ ء ءالقعلا دحأ هیلع

ป ร ะ วمرطرخلا یفشتسم ينو .هؤافش يجري حيرج مأ هقيقش  

 ۳۹ اهب موقی رخآ عون نم تالوطب مامآ انك يکللا
 بولقب یحرحبا فاعسإ يف ةيلاعلا ةينطولا يوذ نوینادوسلا

 اياعلا ةورذلا يف نادوسلا ءابطأ تعضو بعشلا عم ةفطاعتم

 .ءاطعلاو ةينطولا ممق نم

 نبذلا طابضلا نأ انفرع ويام ۲۵ بالقنا دعبو دعب اميفو

 น ๓ ๒ اوقلاو عجارتلا قيرط انل اوحسفأو انبرض اوضفر
 اوزاحنا نيذلا رارحألا طابضلا نم اوناك عيجشتلا تاملك
 رابك نم مهحالس قافرو مهتداق دض (بعشلا) مهيبأ ىلإ

 وبام فارحنا نم كلذ دعب ثدح ام مغرو .تالارنجلا

 تازبلا يف انتباصأ يتلا لمألا ةبيخ دعبو اهدصاقم نع
 كلذ يف ثدح ام ىركذ نأف مومعلا هجو ىلع ةيركسعلا

 2 نم وحن لع يدالب 0 5 ا

 كدت ذنم اهتشع يتلا ةيفاضإلا تاونسلا هذهب مهل نيدأ
 .نآلا ىتحو سأرلا ريدت يتلا مايألا

۳ 



 تاوقلل ىلعألا سلجملا عاذأ يخيراتلا مويلا كلذ ءاسم يف
 ۳ ةطلسلا میلستب لئاقلا هنايب ةحلسملا

 نم يندملا نايصعلا ةسرامتو بغشلاو رهاظتلا نم مایآ ةسمخ

 8 تناك رداق ةردقبو. ةينادوسلا ةمألا رهامج لبق

 انک ىرخأ ةرمو ديدح نم عراوشلا المعل دوعن ةروثلا

 اب ی و 作 所 وو همسس لورهن

 1 : مهحاورأ الت ةيقبقحلا ةداعسلا 9 راصتنالا

 ىاع نوصقريو مينلا ناصغأ نولمحي اوناكو مهح الم نم

 ง ว مغنملا عقوملا مهفاته بحاصت ةيلخاد ىقيسوم ماغي

 ناكو ۰ . .مهانمزه مایآ ةسمخ يف . .مهانمزه مایآ ةسمخ

 م.اقتت اهنكلو اهسفن لوح رودت ةعساو تاوطخ ةصقرلل

 .يدايألا يف مينلا ناصغأ تازازتهاب ةبوحصم مامألل

 ةيدسلوه ةروصب دارفإلا تاوذ دحوتت ةبسانملا كلت لاثمأ يف
 rs یا یا وهدردع بت يف (نولوقپ امیف ةينايلك)

 ات ت دارفآ نم ةفلولا ةرهاظملاف . هءازجأ عومج

 نم امرك رثكأو لقعأ و يكذأو اعادبإو ةقاط رفوأ ةديدج

 درغتو صقرت ةرهاظملا تناك دقف .اهيف نيمهاسملا عومجم
 نیکراشلا نم ددع يأ عيطتسي امم لضفأ ةروصب ركفتو

 ง «:حئاص حاص اهسفن لوح رودت يه امنیبو .اهيف

 تيوصت نودو ةشفانم نودو «لاطبألا انبالط ةيحتل 87

 ةمماجلا دعبو .ةعماجلا ةهج ةصقرلا تهجتاو ةركفلا تزيجأ
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۳۹ 

 لاطبألا اناحرج ةيحتل ىفشتسملا ىلإ :لوقي نم انعم س

 هيف لخدتو (ةيلاتبسالا» عراش ىلإ لصتل اعيمج ةعطاقملا

 عراشو .موطرخلا يفشتسمل ةيلامشلا باوبألا وحن ههحم

 للستت ةليلق ءاوضأو ةدعابتم نادمع هثیضت ذإ ةءاضالا
 ریزولا لزنم عقی ناك عراشلا كلذ يو .ةريغصلا هنویب نم

 تایصخشلا نم وهو اهمايأ ةحصلا ريزو ىلع دمحم روتكدلا

 دالبلا جراخ ارفاسم ناكو مكحلا مقاط نيب ةبوبحلا ةهيزنلا

 دقف هراد ينكاس عور ام وه كلذ نأ ودبيو ةيمسر ةمهم ين

 ديحولا ةسارحلا يدنج لوح ةطرشلا ةياور بسح اوقلخ

 .نيرهاظتملا نم رادلا يمحيو (هلیح دشي)» نأ هنم اوبلطو

 ةحصلا ريزو نکس نأ فرعی مهنم دحا نكي مو هش ملا

 يسرك ىلإ هب تتأ يذلا ريزولا كلذل عون يأ نم ةنيغض
 ينطاوم نم وهو ةصاخ لمعلا يف هتمهو هتهازن ةرازولا

 | ةعراقم يف ةفورعم تالوج مهل تناك نيذلا افلح

 نمث ءاقل ةيخيراتلا مهنطاوم نم مهرجه يذلا يركسعلا
 .مهتراضحو مهخيرات ءالشأ ىلع يلاعلا دسلا موقيل سحب

 لامعلا ةئيه هل صخش طقسف نيتقلط ةسارحلا يدنج قلطأ

 وتلاو ةظحلل تخرفأو ديعسلا اهصقر نع ةرهاظملا تفقوتو

 مجهنو اعم قلطننا:نيرهاظتملل اولاق نيذلا ددحلا اهتداف

 تبثوو«يرورلا» مهتثالث برضو. حالسلا نم هدرحنو هيلع

 تدمجتو تداع اهنكلو دهفلا بشي امك مامألا ىلإ ةرهاظملا
 دقل :صخش حاصو نايرخأ ناتقلط تقلطنا نيح اهناكم



 ثدسنو عراشلا كلذ كرتن نأ وه لولحلا لضفأ نأ انركف

 يبناج عراش يف  يحلا دبعو انأ  انفرحناف هريغ اعراش
 عراشلا لخدن اندك ام اننكلو انيلإ ةرهاظملا وعدن نأ لمأب

 كلذ نم نوللا ةينب سديسرم ةرايسب انمدطصا ىتح

 اهيف ناكو ءارزولاو شيجلا ةداق صصخلا ولا

 حالسلاب لقألا ىلع نوحلسم مهنأ انردق صاخشأ ةعبرأ
 تويبلا دحأ طئاح قلستن انك نيع ةضمغ ينو يصخشلا
 ةيموكحلا ةرايسلا تقلطنا تقولا سفن يفو هلخاد يمتحنو

 رادحلا انقلستف . تنأ ثيح نم ةدئاع ةعرس ىصتقأب

 .ةاسأم ىلإ لوحتملا حرفلا ةرهاظم ىلإ نيدئاع ىرخأ ةرم
 قبرطلا ةعراق ىلع نايقلم ناباصم كلانه ناك لعفلابو
 น น بوساحلا ةعرسب لمعي ةرهاظملا لقع ناكو نافزنپ
 ءاج سيلوبلا رموك نكلو .ةهجاوملل ىرخأ بيلاسأ نع
 ةرهاظملا اعدو ملستسملا يدنجلا ذخأو سكاعملا هاجتالا نم
 نييسايسلا نم ددع انمامآ دسجت ناكم ال نمو .رورملا ىلإ
 مبعز نالف شيعي هعم فتهن نأل مهدحأ اناعدو نييبزحلا

 حبرجلا لماعلا قافر نم لماع هل جرخو هيلع انيبأتف بعشلا

 قيرطلا تلفسأ ىلع قارملا هبحاص مد ين هفك سمغف

 مبعز وه مدلا اذه : هيف احئاص يسايسلا هجو يف اهعفرو

 ناك نيع ةضمغ يو. مدلا اذه : ةايحب انعم فتهآ .بعشلا

 .رارفلاب نوذولي هتعومجو يسايسلا
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 یناعو ةربطع ةيلخادب يتفرغ يف ينءاج نيزحلا ءاسملا كلذ يف
 نم اروهمج نأ دقف قيمع جاعزنا رهاظم هحالم

 عراشب يحيسلا رشنلا راد يف نييبونجلا رصاحي ءاغوغلا
 เร น یریل ثادحألا حرسم ىلإ هعم باهذلل يناعدو رصقلا
 .نیرصاحلا نع راصحلا كف لجأ نم لعفن نآ نكمي

 نريبونجلا عفادت نيح يمادلا دحألا ةيسمأ يف كلذ ناك

 وأ يبونجلا ةيلخادلا ريزو لابقتسال موطرخلا راطم ىلإ
 نه لايجأ دعب ةيدايس ةرازو دلقتي يبونج لوأ ىرحألاب
 اهربغ نود ةيناويحلا ةورثلا ةرازو يف راشحنالاو شيمهتلا

 عالقإلا : هترئاط ترخأت فورعم وه امكو .تارازولا نم

 نيب ترسف موطرخلا ىلإ لوصولا يف يلاتلابو لاکلم نم
 بغشلا أدب اذكهو .لتق دق هنأ لوقت تاعئاش نيلبقتسملا
 ม เน น دعبو.لاعفنالاو بضغلا نم ريثأتبو طيطخت نود
 كدهتست امك هسفن كلهتسا دق لاعفنالا ناك نيتعاس وأ
 دع ةفينعلا لعفلا ةدر تأدب كلذ دنعو اهباطحأ رانلا

 .نييلامشلا

 ةلابق رصقلا عراش)یحیسلا رشنلا راد ىلإ انلصو نيح

 نکلو سانلاب ادشتحم ناکلا ناك ) موی زولك امنیس
 اوناک مهنم الیلق ارفن نأ الإ نیجرفتلا نم ناك مهمظعم

 ومو نیزنبلا تاناکرج مهیدیابو سانلا نيب نوسوجی

 مرضعب ناکو .اهلاعشإو رادلا فرغ ىلع اهبکسب نوددهي
۳۹ 



 ناك دقف انروضح لبق ذيفنتلا ىلإ ديدهتلا نم ىضم .اق
 ةفدصلابو .ةيجراخلا رادلا ناردج ىلع قيرح راثآ كلائه

 نبا) كلملا دبع لامج ذاتسألا موحرملا روضحلا نيب نم رهظ

 نييبونجلا ةمجاهمب ءاغوغلا تماق فيك ไป ىورف (نودلخ
 لعفلاب رانلا لعشأ مهدحأ نأ فيكو رادلا يف نيروصحلملا
 مهنم ةيقب نكلو رارفلاب اوذالو نيروصحملا مظعم جرصف

 . رادلا لخاد ةدوجوم تلارال

 نم نوديري اوناک نیذلا تاناكرجلا ةلمح ىلإ ثدحتن انذخآ
 مهایاون اوذفنیل هتارایس نم نیزنبلاب مهدب نأ روهمناا

 ةلمح هپ نواعتلا نم نيرذحم روهمحا ىلإ مث ءاذيإلا ٤

 رهتنآ هنأ ىتح اتوص انالعأ يحلا دبع ناکو.تاناکرنخا
 ٤ هنم لقا نودلخ نبا نكي لو. | راهتنا مهنم نيريثكلا

 ناكملا اذه يف) sel عانفالا

 نبا لاقف (بیبآ لت ىلإ ةرشابم تامولعم نوثعبي نويليئارسإ

 .فرصنن نأ لضفألا نمو مالكلا اذهب دوصقملا انأ : :نودلخ

 او اراه اک د ةمكملا بر نم ناب كلذ ناو

 فقوم يف كلانهو .ةعماجلا ىلإ نيدئاع ةحارطلا انبكر ينا

 لئاغ فقوم ناك ةعماجلا دجسم نم عراشلا ربع تاحارطلا

 يسکاتلا تارايس نوفقوي نويئاغوغ ناك دقف انرظتاب

 اوأر اذإف اهباكر نوصحفتيو يرحب موطرخلا ىلإ ةهحتألا

 دمحم مجه ددرت لود. 0 0

 مهبلطل ترو مدعب يسکاتلا رمأو نييئاغوغلا ی

เจ หةلث انيلإ تمضن تمضناو انب تطاحأ مث  

ร์املكف فراعملا رغو فراعملا نم ةعماجلا بالط نم  

 يف يضلاب اهورمأو اهيلإ اورداب ةبكرم ءاغوغلا تففوتسا

 اا .مهب ةيلابم ريغ موسرملا اهقيرط

 ةنوخ ةبلط اننوك نع ءيس مالكب اومغمغو ءاغوغلا دادنعأ

 .ةكلاس يرحب ىلإ ق قيرطلا تداعو راظنألا نع اوفتخاو



 رب عي ةيلوطب فقاوم : هركذتأ تفاوت اردک ادمحم ركذتأ

 ماصفلا فرعي نكي ملف .ةيركفلا هتاعانق نع لمعلاب اهيف
 نم يتوأ دقف عقاولا ةشياعم يف لعفي امو ءرملا بتكي ام نيب
 .لاجر ةرشع ىفكي ام ةراسجلاو ةأرجلا

 ينراعو هيبجعمو هيبحم يديأ نيب نم هتعزتناو ريداقملا
 .هلاضفأ



)”( 

 لوجتلا رظح

 ةرايز يف تنك ١9154 ربوتكأ نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاسم يف

 ىلإ دوعأ نأ تررق ليللا لغوي نأ لبقو نامردماب لهألل

 ررضحب امتهم تنكو مايألا كلت ابلاط تنك دقف ةعماجلا

 ذختتو دالبلا يف لمتعت اهمايأ تناك يتلا ةروثلا دهاشم لک
 . اهل زاکترا روح ةعماخا نم

 ةرجألا مساقتنل ءابرغلا نم ةعومح عم يسكاتلا تذخأ

 لبنلا رسج لخدن اندک امو ةحرطلا ةقيرط ىلع اننیب

 ءاوللا ةيلخادلا ريزول انايب عيذي ويدارلا حار ىتح ضيبألا

 هع-ويو موطرخلا تاقرط يف لوجتلا رظحب ةورع دمحا دمحم

 برقأ ىلإ باهذلل لوجتلاب احيرصت هعم سيل نم لك
 نايبلا عامتسا دعبو.دحاو ىلع لوصحلل ةطرشلل مسق
 طسوألا مسقلا ىلإ بهذن نأ اقئاسو اباكر انررق نيترمو ةرم
 ةرايس نم انلزن نأ امو.بولطملا حيرصتلا ىلع لصحنل
 ناكملا ارداغم قئاسلا قلطنا ىتح ةرجألا

 حيرصت كيل دخو لاعت لوز اي -

 لوزاي كسولف .. كترجا لجار اي -
 یفتکاف انعم مسقلا لوخد وأ انتبحص يف ابغار نكي مل هنكلو

 ديعب نم حايصلاب
 .مكيل اهتيفع شورقلا-
 ناك دقف وحنلا كلذ ىلع لجرلا فرصت اذامل يردأ الو

٣ 
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 دياحم طباض اهب موقي ةلهس ةيلمع حيرصتلا ىلع لوصحلا
 ايفتكم ةيراكنتسا ةلئسأ ىتح الو باتع يأ انيلإ هجوي مل

 حيرصتلا ناكو اهانألم يتلا ةرامتسالا ىلع هماتخأ عضوب

 :ةجابيدلا دعب لوقي
 ديسلل حمسا -ةیلخادلا ريزو - ةورع دمحا دمحم ءاوللا زآ

 .(غارف) ىلإ طسوألا مسقلا نم رورلاب (غارف)
 نینسلا تارشعل يتاينتقم نمض حیرصتلا كلذ لظ دقو
 طونقلاو نيالا تاظحل نم ةدحاو : هقيزمتب تمف یتح

 نم ابيرق نالخلاو لهألا نع دعبلاو ناطوألا ةقرافمل أيهتأ انأو
 . ۱۹۹۵ ماع

 ةعماجلا عراش يئ ةميقتسم ةروصب ريسأ انأو اكلاح اليل ناك
 ةينكسلا تويبلا نم عسشت ءاوضأ ةعضب نم الإ ملظ)ا

 ةريغص تادحو تناکو.نیفظولا رابکو ءارزولل ةصصخ اا
 ينادان عراشلا يلوخد لوآو ناکرالا يف ضبرت دونجلا نم
 اننیب تناك مايألا كلتو نيو يشام ينلأسو لوز اي مهددا
 هيلإ رظني مل هنكلو حيرصتلا هل تمدقف نيابغلا شيجلا نيبو
 ةءارقل يفكي ام ءوضلا نم هيف سیلو املظم ناكملا ناك دف

 نم ةكهنم وينور ةلآب ةخسنتسملا ةتهابلا ةقرولا كات
 دونجلا دعي مل عراشلا يف تلغوت نأ دعبو .مادختسالا ةر

 مهراظنأ تفل لواحأ تعرشف يرمأب نومتهي وأ يننولأسمي
 ةغراف ةبلع يأ لكر وأ لاعسلا تاوصأ رادصإ وأ ةحنحنلاب

 توفخلا كلذ يف ربعي اناسنإ نأ اوهبتنيل قيرطلا يف ینفداصت
 نيابغلا كلت هببس اؤيهت ناك كلذ نأ الا رانلا نوقلطي الف
 مهسفنأ ةرارق يف اوناك امبرو ادج نيفيطل اوناك مهنأ عقاولاف
 دعبو .اقحال ثادحألا تنهرب امك ةروثلا عم نيفطاعتم
 طابضلا ناك ةءاضإلا تفاخلا عراشلا كلذ يف رورملا نم نيموي
 بناج ىلإ مهزايحنا ىلع نونهربي رارحألا نوينادوسلا

 يف نيركسعملا ضفر دقف .ءاضوضو ةبلج نود نكلو بعشلا
 رصقلا ةرهاظم يف اوجرخ نيذلا سانلا برض ةعماجلا عراش

 راصتنا يف رشابم ريغ اببس اوناكو (رصنلا ىتح رصقلا ىلإ)



 .اهعالدنال سماخلا مويلا يف ةروثلا

 نركت ام هبشأ ةردان اموطرخ ىرأ نأ مويلا كلذ يل حاتأ دقل
 نع اهتاهوأت متکتو قلطلا تاباذع اهدحو یناعت ةأرماب
 0 ةديصق تش تبتک كلذ ينو نيرباعلا عامسآ

 ملا عاونأ ةفاكو مالكلا رظحو لاوجتلا رظح يتقم نعربعت

 .رظحلاو رجحلاو عمقلاو

f 
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 رظحلا

 ینویع اوبصعو دونجلا لبقأ ءاسلا ٤ سمألاب

 ينوديق تازشانلا يراوجلاكو
 ينوشتفو - فق:یلع اوحياصت ارئاس تجرخ امدنعو

 اهتببحأ ةحاب لك يف
 نوكسلا طئاوح تصتنا

 رجح ىلع رجح فيصرلا يف قبي م
 رجشلاو حابصملا ينركنا ٠
 رجح یدطا مف قو اصرب حوفسلا يف ناك

 دونجلاو تمصلا :دودح ىطخللو  دودس ىدما قو

 نويعلا ةعساولا قئادحلابو اهتببحأ يتلا عراوشلاب نوني
 ديدحلا ىلع ةضباق ۱

 32121 توسل ف تخم
 ةقرتحملا ةقراحلا كدقح فودس نيب

 دیدجلا كثعبو ىلوألا كتروث يدلتلو



 ليرباو ريوتكا نيب

 لمالاو ةبيخلا نيب ام قرف

© © 

 ىلوألا رهشألا دعب بشن يذلا لدجلا كلذل ارثأ مويلا ىرأ ال

 رصاعملا انخيرات يئ مألا ةروثلا اهفصوب يسايسلا انبدآ

 داو .دالبلا يف يروثلا لمعلل ةيئاهنلا ةيعجرملا اهفصوبو
 ونكا ةرادج ىلع دكؤتل ليربأ/بجر يف ةضافتنالا تءاج
 ةنص اهسفنل تذختا هذه نأل طقف سيل ةروثلا مساب رب,

 يف ةضافتنالا نأل لب كلتل ةروثلا ةفص ةكرات ةضافتنالا
 راذآ نم رثأك اهسفن تمدق اهثادحأ ةيمويو اهتيكرح

 نادوسلا يف ةروثلا ىلع ةيراجت ةمالع نكي م نأ ايلاضن اجذومن
 เม لعفت امك رصاعملا انخيرات ایانح يف تبرست دق اهنأو
 نأ نکی بيقنتلاو رفحلا نم ليلقبو .ىراحصلا يف ةيفوجلا
 .ءارحصلا يف ةحاو وأ اعبن رحفتت

 ةدوعل بسحتت ةركابلا اهمايأ ذنم ةيويالا ةلودلا تناكو

 دنلو ثودحلا نم اهعنمو اهقيوطتل ىعستو ربوتكأ ةبرجت
 دتف دوعت نل ربوتكأ نأب -اصن - لوئسم نم رثكأ حرص

 طابر نم اوعاطتسا ام اهل اودعأو ةبهألا كلذل اوذختا
 ثادحأ نأف كلذ مغرو .يزکرما يطايتحالا تاوقو ليخلا
 ربوتكأ ثادحأل ةداعتسا تناك ليربأ/بجر يف ةضافتنالا
 ةيبعش ةبه امهيتلك نأ ثيح نم رفاحلا ىلع رفاحلا عقو
 مايأ ةعضب يف هيلع تضقو هباوص ماظنلا تدقفأ ةقعاص
 .يسايسلا بارضالاو يبعشلا دشحلاو رهاظتلا نم



 زييمتل ًاطيسب ًارابتخا سنؤم نيسح يرصلا خرؤملا عضی
 انسفنأ لاسن نأ انبلاطيف كلذب سيل وه امع ةروث وه ام

 تريغت مأ ةروثلا ثودح دعب ىلوألا اهتريس ةايحلا تداع ل 7
 طيسبلا رابتخالا كلذ انيرجأ اذإو .هيف ةعجر ال لكشب

 ةيسايسلا انتایح ىلع تلخدأ دق ربوتكأ ةروث نأ دجنسف
 اهتلازإ وأ اهوحمل ليبس الو اهيف ةرفوتم نكت مل ةقراف ةمالع
 امدنع هنأب امزاج انيقي بعشلا عور يف تلخدأ دقف اهنع
 نوعضيس نيينادوسلا نأف نومكاحلا يرتفيو لاوحألا 7

 كلذبو ربوتكأ ةبرجت نوديعيو ضعبلا يديأ يف
 هنوك ةلاح نم نادوسلا بعشب تلقتلا دق ریوتک هيب

 ادوزمو نيقيلاو ةقثلاب حلسم بعش ىلإ افيعض لزعا ابعش
 ةمالعلا هذهب ىفتكا نأ ديرأو .ريثأتلاو ةيلعافلا تايناكمإب
 ميهافملاو ركفلا يف ةيربوتكالا راثآلا نم اهريغ اکرات اهدحو
 تناکو نیموکحلاو ماكحلا نيب ةكرتشم تدغ يتلا ةيسايسلا
 ةبضاغ رهامخ تافاتهو تاراعش نامزلا نم نرق عبر لبق

 .اهتويب ىلإ ةدوعلا نمضت الو عراوشلا ىلإ جرحت

 كاذ وأ بزحلا اذهل ربوتکأ ةونب لوح رخآ لدج كلانه ناكو
 نادوسلا يف ةسايسلاو ركفلا تارايت نم كاذ وأ رايتلا اذهو
 يبعش عامجإ هناكم لحو دمخ دق لدجلا كلذ نأ نآلا ىرذو
 فلتخمو هقالطإ ىلع نادوسلا بعشل ةروثلا ةوئب ىلع

 اضيأ كلذو عيمجلل اماع اثر تحصاف بب هتائف
 1 : نسح

 اذهل اعارص رهوجلا يف نكت ریوتکا يف ةروشلا نأ لاحلا عقاوو

一 六 |اذه تاباسحل ةيفصت وأ ةمئاقلا ةطلسلا 9 كاد وأ  

 الامکتسا تناک ام ردقب ربمفون تالارنج عم كاذ وأ بزبملا

 اهتلحرم تهتنا يتلاو رامعتسالا ىلع ةيسايسلا ةروشال
 اهتلحرم تأدبو5 رياني 1 لالقتسالا نالعإب لوألا

 عم تديازت مث ينطولا مكحلا دض يبعشلا لملمتلاب ةيناللا
 نيرشعلاو يداحلا ثادحأب اهتورذ تغلبو تالارنجلا مكح



 ول ىتح نوكتسو تناك ربوتكأ نأ ينظو.دیجلا ربوتكأ نم

 ءاطخألا اوبكتري مل ول ىتحو مكحلا ىلإ تالارنجلا تأي م

 .اهيف اوعقو يتلا

 عيطتسن خيراتلا ثادحأل انرابدتسا نم نآلا نيديفتسم
 مح ىلع ةروثلا ةمكح يئ يبعشلا لقعلا عم برغتسن نأ

 ايومنت اجهن جهتنأ يذلا دوبع ميهاربإ قيرفلا مكحك يوبأ

 نه عضاوتم ديصرب ظفتحاو ةحجان عيراشم ديشو الوقعم
 اديعب ىبعشلا لقعلا بهذیو. يداصتقالاو يرادالا داسفلا
 اهونم ةرتفلا كلت لالخ داصتقالا كسامتو ءاخرلا فصو يف
 قاوسآ يف مودعلا ريغو مودعلا رفوتو ةيندتلا راعسالاب
 تاخد يتلا ةديرفلا ةثداحلا كلتب ادهشتسمو موطرشا
 تفته نيح (ثدحت مل مأ تثدح ءاوس) يبعشلا انخیرات

 .كارو انعضو كانعیض :ةددرم دوبع قیرفلل ريهامجلا

 ةيخيراتلا انتبرجت نکلو ءاطخآ الب مکح نم سيل هنأ حیحص

 و بي هتلعجو ةرهاب ءاوضآ تحت ربمفون تعضو ویام ماظن عم

 هلك اذه نأ الإ نيئحلاو ركذتلا قحتسي بيط نمز ةئيه يف

 تدلب دقو ثادحألا ربدتست ةيعاجرتسا ةيذغتب ثدحي

 مامأ يرجت يهو اهلبقتسن انك نيح فلتخم لكشب رومألا

 . .اننیعآ

 مسار حج كلا الا و يابا ا ا

 0 ةريثكلا بويعلا

 اه دو نشو دال ایست لا نوقوفي اوناكو نارودلا يف عرست

 رصم يف ةيرصانلا ةبرجتلا تناكو. رصعلا بكرب اهقاحلإو

 تاناكمإلا تاذ مهدالب وه يذلا مئانلا قالمعلا ىلع
 تاريخلاو



 ملعلا عفرو ربوتكأ نيب ينمزلا قرافلا نأ ىسنن ال نأ يغبنوو
 حورب ادشتحم لازي ال ناك بعشلا نأو تاوئس نام ره

 ةسسؤم لوخد تضفرو رامعتسالا تجرخأ يتلا لالقتسالا
 لضفألا وحن رومألا بیست ىلع اهتردقب ةقث ثلونموكلا

 يف رصعلا نم ةعطق ىلإ اهدالب ليوحتو ةعراستم تاوطخب
 دهع ىلع ثدحي ۸ هنم اضعب وأ كلذ نأ الإ .نامزألا زجوآ

 دهع ىلع ةيفاكلا ةروصلاب ثدحي مو لوألا ةيطارقمي دلا
 مدعو ةبيخلا ضارعأ ريهامجلا ىلع رهظت تأدبو تالارنجلا
 مل يذلا هملحو ققحتي مل يذلا لالقتسالا دعو نع اضرلا

 ريهامجلا تحار ىرخأ ةرابعب وأ شاعم عقاو ىلإ لوحتي
 ءانبلاو ةضهنلا قيرط نع دالبلا لالقتسا لامكتساب ملحن

 .ثيدحتلاو عيرسلا ومنلا دالبلل ققحي يذلا يداصتقالا

 رثاتو ىلع بعشلا ةبضغ يه ربوتكأ ةروث نأف ىنعملا كلذبو
 هلالقتسا لامكتسا يف هتبغر نع ريبعتو ةئيطبلا ومناا
 . مادقألا خسار يداصتقا لالقتساب يسايسلا

 قيرط يف ةبقع ربمفون ةهوكح تدب روظنملا اذه نم
 ىرذجلا ريغتلاو ةعيرسلا ةيمنتلاو ىداصتقالا لالقتسالا
 اومكحا :لئاقلا مكحلا راعش ناكو نادوسلا يف ةايحلا هجول
 رعشت تناك يتلا ريهامجلا یدل ردنت عضوم انلامعأب انیع
 ىوقلل حيتأ ول هنأو .نئاك وه ام اريثك نسحأ ناكمإلاب ذأ
 ىعامتجالا رييغتلا ง น رومألا ديلاقم ىلوتت نأ ةثيدناا
 ةقثب دالبلا فلدتسو زجنتس ةعيرسلا ةيمنتلاو ثدحيس
 :ءنيرشعلا نقلا ىلإ ةلماك

 ةضافتناو ربوتكأ ةروث نيب يرهوج قرف نمکی انهام
 بعشلا داقتعال ةروثلا تبشن انفلسأ امكف ليربأ/ب جر
 ةبهلا تماق دقف بجر يف امأ نئاك وه امن نسحأ ناكمإلاب نأ
 وه ام أوسأ ناكمإلا يف سيل هنأب نكمتم داقتعال ةيبعشلا
 ةلازإ ىلع اهزيكرتل اهمسا ةضافتنالا تقحتسا دقو .نئاك



 ربوتكأ تقحتسا امنيب نوكي ام هدعب نكيلو يوياملا ماظنلا

 ةلدقن الإ نكت مل اهل ةبسنلاب ماضنلا ةلازإ نأل ةروثك اهعضو
 ةلدلسلا ةلوليأ نم كلذ بقعي ام اهرظنب مهملا ناكو ةيادبلا
 دو .نيرشعلا نرقلا يئ نادوسلا عضتل ةثيدجلا ىوقلا ىلإ
 تذاک ةليمجلا مالحألا نأ نيثدحلا اورصاع نمل اظوحلم ناك

 ناك دقف ۱۹۸۵ ليربا يف امأ 1154 ربوتكأ يف عراوشلا ألمت
 سوتن نأ انئش اذإو .تاقرطلا المي يذلا هدحو بضغلا
 لامآلا ةروث یه ربوتكأ نأف نیتننالا نيب ةقرافملا هذه يناليلق

 اهديب قرفلاو ريهامجلا رودص رمعت تناك يتلا ةجهوتلا
 راوث ناك نيح يفف .لمألاو ةبيخلا نيب قرفلا وه بجر نيبو
 ناك ءاهنارود يف عرست نأ خيراتلا ةلجع نم نوبلطي ربوتكأ
 اهنارود نع فكت نأ ةلجعلا كلت نم نوديري ةضافتنالا راوث

 مری لک علطم عم یرقهقلا مهدالببو مهب ةدئاع:فلخا ىلإ
 نأ اودارآ كئلوأو روهدتلا اوفقوی نأ اودارأ ءالوه - دیدج
 ناقیرفلا ناك نیتلواحلا یو .دیدجتلاو مدقتلا اوعنصي

 فورظلاو خيراتلا رسأ تحت

 ىلوألا لالقتسالا ةوشن بعشلا قورع يف ةيح تناك ربوتكأ يف
 خانملا نأ لب سوفنلا يف اهتعاشأ يتلا دعولاو ملحلا حورو
 داصتقا ءاملع ناكو ةقثلا ىلع اعجشم ناك هلك يلودلا
 ماعلا لود لك ينو لبقتسملا ةراق ايقيرفأ نومسي ةيمنتلا
 ءاضيبلا مهلايفأ نوديشي نويسايسلا ةداقلا حار ثلاثلا

 (نادوسلل امئاد ةمهلملا) ةبيرقلا رصم تناكو .ءادوسلاو

 ينو يلاعلا اهدسو فلألا اهعئاصم ديشتو اهتروث زجنت
 ىلإ اقوش نوقرحتي نوينادوسلا حار تازجنملا كلت خانم

 ةكرح يف دوهعم وه امكو.ديدج نطو ءانبل ديدج ماظن
 ةناط لعشتل عمجتت ةريغصلا ثادحألا تحار خيراتلا
 بونجلا ثادحأ تناك ٤٤٩١ ربوتكأ ينو .راجفنالاو بضغلا
 ةرارش يشرقلا عرصمو ةعماحلا ةودن تناكو ليتفلا ةباثمب

 حبذو نابرق نم دبال ناك ةيكودنهلا رانلا كلت ينو .لاعتشالا

۱ 
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 وه ربمفون ماظن نوكي نأ تاعضاولا كلت تمكحف ميظع

 اينجمو ةئيرب ةيحض نكي مل هنكلو نابرقلاو ةيحضلا كات
 .بضغلا كلذ لك هب قحتسا ام هيديب ینج دقف اهينع

 ايواد اضفر لب مهدحو تالارنجلل ا
 ةكرعم داق يذلا يديلقتلا يسايسلا ركفلا ع

 دعبو .ينطولا مكحلل ىلوألا تانبللا ىسرأو
 چ و يسايسلا يف ناك ةروثلا

 نع مهبايغل اراکنتسا كلذ ناك نأ يردأ الو ىمادقلا ى
 ضفرك هتيفرحب دوصقم وه مأ ريبكلا نايلغلا مايأ بعس : ٠"

 ضعب نأ يه ةماهلا ةظحالملا نكلو تائفلا كلتل قللدم
 یحصل اههجو ىلع راعشلا كلذ ةلاسر مهن دق ةساسلا

 ناك اذإو .يغبني امك اهلبقتسي م مهضعبو ركتباو ددحمف

 وهف تاحلاصلا اهتايقاب نمض ربوتكأل قاب رخآ رثأ نم
 دعبيو هسفن ددجي نأ ينادوسلا ىسايسلا ركفلا اهماهلإ

 ىوتسم ام ةجرد ىلإ كلذب ريغت دقو .ةيديلقتلا ةمهت اهنع
 .دالبلا يف يسايسلا باطخلا ىوتم ١و

 ءانبلا لجأ نم ةيبعشلا ةروثلا یه ربوتكأ نأ انلق اذإ

 ةروث اهنوك كلذب اهنع يفنن لهف يداصعتالا لالقتسالاو
 يف ناسنإلا قوقحو مالسلا لجا ¿ نمو ةيطارقمي دلا لجأ نم

 يف اهنكلو تقولا سفنب كلذ لك يهف ال عبطلاب؟بونبلا
 فادهألا نأ رابتعاب ديدج نطو لجا نم انمالحأ ةروث ءدبلا
 يوتحي ماهلا فدهلا اذهو بتارتلاو ةلودجلا لبقت ىربكلا

 ظحاليو بونجلا ةيضقو ةيطارقمي دلا ةلأسم ىلع هلخاد

 فدهك يداصتقالا لالقتسالا نيب قباطتلاو ماجسنالا ءرملا
 فدهلا كلذل ةيدؤم لئاسوك مالسلاو ةيطارقمي دلا قیقدو

 تيظحل فادهألا كلت سفنب تءاج ول ربوتكأ ةروث نأ اننلفو

 . تاياغلاب ةربعلا نأ ذإ هريدقتو روهمجلا فطعب



 اهتیصوصخو اهفورظ ةديلو خیراتلا ثادحآ لکک ربوتکآ نا

 اهنامصب كرتت یربکلا ةيخيراتلا ثادحألا نأ الا ةيخيراتلا
 تحلفآ دقو ةقحاللا خیراتلا ةريسم یلعو رکفلا یلع

 ىلع اهمسیم عضتل اهنیصوصخ زواج يف ةيبعشلا ةروشلا
 يذلا رینتسلا مكحلا ىلع املع تحبصأف رصاعملا انخيرات
 رس امك هتمارك هل ظفحيو بعشلا حلاصم فدهتسي

 1 ىدلا يصارفج دلا ما لإ نه ريهامجلا قوت نع اريبعت

 الو( نوكأ ۳۱ : ىرج امک)سانلا حاورآ قاهزاب حمسی

 ليبق عولخلا سیئرلا نم یرج امک)مهتمارک ناهتماب
 يدايآ نيب ربوتکآ تعضوو (ةدحتلا تایالولا ىلإ هرفس

 عازتنالا نکم ريغ احالسو فرصتلل لباق ريغ اقح سانلا
 تققحو ةينادوسلا 4 ةقيرطلا ىلع يندملا نايصعلا حالس وه

 اهددحوو ةدارإلا عامجإ نم ةديرف تاظحل نادوسلا بعشل

 ةرخإ عيمجلا لعجو ةينئالاو ةيقبطلا قراوفلا بوذت ةروصب
 ل يا او سال

 ةقح كلذ بناج لاو. | ةدا را ءالرعلا هتدارب مرهی

 نبي اهريظن ردني بعشلاو شيجلا نيب ةيحافك ةلامز ربوتكأ

 ام نأ ءرملا ليختي نأ ادج بعصلا نمو. اهشويجو بوعشلا

 ثدحي نأ نكمي (ينطولا» اهشيج دي ىلع امروب يف ثدحي

 دا دتشا دنع فرصتي نأ اندوع ينادوسلا شيجلا نأ ذإ نادوسلل

 เส لو همدو بعشلا محل نم ةعطق هرابتعاب ةمزألا

 نهرب سكعلا ىلع لب دالجك بعشلا دض فرصت نأ نآلا
 محي ام ضعب نم بعشلا مالحأو همه نم بعشلا مومه نأ

 نأ انملعي ربوتكأ سورد نم ريخأ سرد كلذ دعب ىقبيو . هب

 ةدرفنم فئاوطلاو بازحألل ةحاتم تسيل ةيربوتكالا ةبهلا

 ماعلا يبعشلا عامجإلاب الإ يرسي ال اهرحس نأو ةفلتؤم وأ

 دحوتتو روهمجلا هلوح فتلي ضيرع يموف فده لوح
 ال ةيعامج تالصاوم ةليسو يه ةيبعش رثكأ مالكب وأ هتدارإ

 ْ .درفنملا بكارلل حلصت

 ى

or 



 ؟ربوتكأ ةروث نم ىقب اذام

 )١(

 ةمماج بالط دقع ٤٤٩١ ربوتكأ نم نيرشعلاو يداحلا يف

 تيقوت مكحبو ةيعماجلا ةيرقلا لخاد ةيسايس ةودن موطرخلا
 يءماجلا نكسلا يف ءاسم فصنلاو ةنماثلا)اهداقعنا ناكمو
 امروهمج رصتقا دقف (ماعلا عراشلا نع ديعبلا يقرشلا
 تاعاطق ةيقب نم ةكراشم نود مهدحو ةعماجلا بالط ىلع

 ةلدرشلا تاوق لبق نم ةودنلا تمجوه كلذ مغرو .روهمجلا

 ىاع رانلا قالطإ ىلإ اهترطضا ةيبالط ةمواقم تهجاو يتلا
 مإسأر ىلع ىلتقلا نم ددع طوقس هنع رفسأ น بالطلا
 ةيساسحلا ديدش رتو ىلع ارقن كلذ ناکو. ىشرقلا ديهشلا
 تنعلا نم مايأ ةسمخ زرفا ماعلا يسايسلا لقعلا يف
 ةىوکح طوقسب تهتنا ةينادوسلا ندملا لك يف رهاظتلاو

 .:البلل ةيطارقمي دلا ةدوعو ةيركسعلا دوبع ميهاربإ قيرفلا

 ๐ ๓ ๐ 9 روسحلا تحت ةريثك هايم ترم خيراتلا كلذ ذنم

 ن٠ دالبلا ظوظح تبلقتو ةديدع ةمظنأ دالبلا مكح ىلع

 ثدحلا كلذ ضرعتو رقفلا ىلإ ىنغلا نمو تبكلا ىلإ ةيرحلا
 ربوتكأ ىركذ داكت الو رظنلا ةداعإو رظنلا ىلإ ىخيراتلا
 د.دج مييقتل ةديعبلا ثادحألا كلت ضرعتت نأ نود لهت
 اهربتعا يتلا ةروثلل ةيخيراتلا ةميقلا نم طحي وأ عفري
 هفوتو ينادوسلا بعشلا حور نع ريبعت غلبا نوريثكلا

 امديب ءامدلاو حاورألاب اهنمث ديدستل هدادعتساو ةيرحلل

 ةمائاقلا ةطلسلا نسحت مل ينمأ تالفنا درج نورخآ اهربتعا
 نیذلا نييرصملا نيظفاحملا قسن ىلع كلذو هعم لماعتلا

๑ ๐ 
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 اهیلع نیژکتسم یبارع )4< وه) ةيبا رعلا ةروثلا نومسدي

 كلذ ناك له ؟ ١1455 ريوتكأ ۲۱ يف نادوسلا يف نذإ ثدح اذام
 اهتيلباق تدقف يتلا น دقلا روصعلا تازجعم نم ةدحاو

 نوينادوسلا هيف به ريبك يخيرات أطخ يه له ؟راركتال

 يف ديحولا لداعلا دبتسلاب اوحيطيل ينايبص درحب نيعوف.ام
 نيرصاعم تانايذه يه مأ ؟هثيدحو همي دق نادوسلا خيرات

 اوحارو ةخوخيشلاو ةلوهكلا لحارم اولخد ثدحال
 ةنمزألا لضفأ هوبسحو هوشاع يذلا نامزلل نوبصعتي
 ةبوذكأ ساسألا نم وه مأ ؟تاروثلا لضفأ هتروث اوربتعاو

 ىضوفلا فيس اهب اوطلسیل نوموعزم نويمدقت اهارتفا
 يخيراتلا ثدحلا كلذ باقعأ يف ءاج ديشر ป ร ์ ىع

 ؟ديرنلا

 یظح تلظ ام ظحالن انعد قيرطلا دم ودق دا لب

 تاونسلا لالخ سيخبتلاو موجهلا نم ربوتکآ ةروث هب

 نوينيمي اهنأش نم طحلا ىلع رهاظت دقف ةيضالا نيعبرآلا

 ام ىلع نيبوسحم نمزلا نم حدرل اوناك نورخآو نویروتاتک دو
ก 6 10 

 ةروثك اهعضو نم ربوتكأ نامرحل يسايسلا ملعلا تاحلطسم

 نكلو تاضافتنالاو ةرباعلا تابهلا ىوتسم ىلإ اهب طوبهلاو

 مهلت اهراكفأ تلاز امف ةلهذم ةيئ ةيئاقب ىلع تنهرب ربوتكأ

 ةدوجوم تلاز الو حومطلاو ةوخنلاب هنييارش ًالمتو بعشلا

 رطخلا اهفصوب يريهامجلا عمقلاو نمألا ةزهجأ تاينازيم.يف

 ىلع ءاقبلا ديري نم لك هل بسحتي نأ يغبني يذلا ربكألا

 ربح لا قلدب اهزادعا 0 ماعل ต نمو < مكحلا يسرك

 2 7 نیم ات را را
น ม 2 รلاقي امو هنع ليق امو یرج ام ةيفلخ ضرعتسن  . 



 ىلإ ءاج ماظن وهو ةروثلا هل تدصت يذلا ماظنلاب ًادبنل

 ةياهن اعضاو ۱۹۵۸ ربمفون ١7 يف يركسع بالقناب ةطلسلا

 عنطم يف دالبلا لالقتسا اهزرفأ يتلا ةيطارقمي دلل ةئجافم
 ين نكي مل ขั น ماظنلا كلذ نع نآلا ليق امهمو 1165 ماع
 ةيعاجرتسا ةيذغتب هنکلو اهاهزأو ةمظنألا لضفأ هنامز

 كلذ سيلو.نادوسلا ىلع رم ام لضفأ العف حبصأ ةدساف
 ةروثلا ةيلوئسم نم سيل هنأ املثم ةروثلا ةيلوئسم نم
 راكفأ ناو اسنرف ىلإ اهدعب تداع ةيكلملا نأ ةيسنرفلا
 اليوط رمعت 人 اهب تءاج يتلا ةاواسملاو ءاخالاو لدعلا

 نه سيل لثملابو.رئازجلا عمقو قشمد فصقب تهتناو
 اهتلت ىتلا تايطارقمي دلا نأ ةيربوتكالا ةروثلا ةيلوئسم
 رش تناك تار رتا دلا ناو لاهم سم یناک
 ۱ .ةلشافو

 ةئورولا ةيلاينولوكلا ةلودلل ادادتما دوبع قیرفلا ماظن ناك
 يحاونو اهتاردق لکب يناطيربلا رامعتسالا نع اثيدح
 ةيرادإ ةناصرب قیرفلا اهنرو يتلا ةلودلا تزيمت دقف اهفعض
 ว ม่ | نم ولخي داكيو لهرتم ريغ ثيدح داصتقا ةاونو

 ةلمعلل ىقيقحلا ءاطغلا ربتعت تناك ةيدقن تايطايتحا

 ةيعمقو ةينمأ تاقاط ماظنلا ثرو ايازملا كلت عمو .ةينطولا

 هشيج ناكو مدقتم تارباخو نمآ زاهج هل نكي ملف هدودح

 ةيدودحلاو ةيجراخلا راطخألل ساسألاب اهجومو مجحلا ريغص
 بابش درمت يلخادلا عمقلل همادختسا دوبع لواح نيحو

 ثحابلل دبال انهو .راوثلا ىلإ ايلمع اومضناو طابضلا
 بنعض هوجو نم اهجو ناك كلذ نأب فرتعي نأ فصنملا
 كلذ ةمهاسمو ةيربوتكالا ةروثلا هل تدصت يذلا ماظنلا

 ام سكع ىلع راصتنالاب اهليلكتو ةروثلا حاجنأ يف فعضلا
 مبظنتب اسورحو حالسلاب اججدم ماظنلا ناك ول ارظتنم ناك

 .تاردقملا عيفر ينمآ زاهجو روذجلا براض يسايس

۷ 



 هم

 نم هماظن مصع يوبأ حورب زیم دوبع سیئرلا نأ لادج ال

 ةقحاللا تايروتاتكدلا اهتسرام ىتلا ةيساقلا تازواجنلا

 تناك ابر ) هدهع يف ترج بيذعت ةثداح لاطبأ يوريو
 ربع يذلا بضغلا قمع (تسلا همكح تاوئس يف ةديحولا

 يبكترم دض اهذختا يتلا ةددشتملا تاءارجإلاو سيئرلا هنع
 تاوطخ ةدع ىلع هماظن مدقأ امك . نار راک م دالا

 دول او ركسلا ةعانصل ىلوألا ةاونلا تناك عينصتلا لاج يف
 ىلع دودسلا مهأ نم دحاو ميقأ هدهع ىلعو .دالبلا :

 ةنوعملا مادختسا ىرجو يئامورهكلا ديلوتلل قرزألا لينلا

 . يليجلا/موطرخلاو يندم/موطرخلا يقيرط فصر يف ةيكيرمألا
 رطضا ةعضاوتم ضرا ةعطق هسفنل ىقتنأ هنأ سيئرلل رکذیو

 ناك امكو .صاخلا هلزنم اهيلع ديشيل فراصلا نم ضارتقالل
 همالستسا اهسأر ىلعو هاياطخ هل تناك دقف هتانسح ماظنال
 هلوبقو رصانلا دبع سيئرلل ةيوادلا ةعمسلا مامأ تفاهتملا
 ي اعلا سلا اهقرغأ يتلا ةينادوسلا يضارألل اليلق انبث

 ةكرحب ريبكلا همامتها اهنمو .رصان ةريحب اهيلع تميفأو
 نيينادوسلا ت تا ส อ ร ส อ อ یا ی

 ةعارزلا يف اهلالغتسا نم الدب ةيتنمسأ لكايه ป اهتدمجو
 تانوعم نم ةيواستم ةروصب هتدافتسا مدع اهنمو عينصتلاو

 بطخ ىلع ناسفانتي اناكو يلامسأرلاو يكارتشالا نيركسعملا
 .ةدرابلا برحلا لحارم نم ةركابلا ةلحرملا كلت يف نادوسلا دو

 ةيطارقمي دب نوملحي ربوتكأ راوث ناك ین بناجلا یلضو
 يتلا كلت نم یوقآو عرسآ ةيمنتل دالبلا ییهن :روذحلا ةقيمع

 تبثأ بونجلا ترش الح نوكلمي اوناكو ماظنلا اهيلع مدقأ

 น น رشع دحأ دالبلا حنمو تاونسب دوبع طوقس دعب هتیلامف

 ةيداصتقا جماربل ةماع لكايه نوکلتی اوناکو .مالسلا نم

 نسحأ نأ و البلل ةيداصتتال ةايحلا هجو رييغت اهعسوب ناک

 اياطخ تناك اهمايأ ىلعو .ءانبلاو ةيمنتلا وحن اههيجوت

 داعبألا دعب بستكا دق نكي مل ذإ مات حوضوب ةيئرم ماظنلا
 ناوخ ةيبعشلا عساو نيتنجرألا روتاتكد ىلإ ةبسن) ةينوريبلا



 نييركسعلا تاقافخإب ةنراقلا هيلع اهتغبسأ ىتلا (نوريب
 .هدعب نم اوژاج نيذلا

 نأ الإ بهذ نم اراوس ناك ايصخش سيئرلا نأ عقاولاو
 تغلب ام ةغلابو. هتلكاش ىلع اعيمج اونوكي مل همكح ناكرأ

 رجحتملا لقعلا ريربتل يفكت ال اهنأف ةيصخشلا هلئاضف
 - لالخ ةيمنتلا ةريسم مكح يذلا

 يف عرسأو رثكأ زجنب ي نأ نكمملا نم ناك دقف تسلا همكح

 ةسايسلاب اړم ٤ اصخش مهاس هیتاوم ةيلود فورظ

 تاعافدنالا 2 ةهجاومب اهجهتنأ يتلا ةيتامغاربلا ةيجراخلا

 يبرعلا ماعلا تمع يتلا تانساللاو تاعارصلاو ةيرصانلا

 ةداق اهيلع راس كلا درفلا ةدابعو ةيصخشلا تايلوطبلاو

 .هلوح نم ددجلا ايقيرفإ

 ةناصح نوکلم ال ءامظعلا لاجرلا نکلو امیظع الجر ناك
 .طوقسلا دض
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 ؟ریوتکا ةروث نم يقب اذام

 )٢(

 تاصتنم يف نادوسلا يف ىضاملا ىلع ءاكبلا ةلحرم تأدب
 عدو خيراتلا كلذ يفف يريمن سيئرلا دهع ىلع ۱۹۷۸ ماع

 سماخلا يقيرفألا ةمقلا رمتؤم درفو نم مهفویض نوینادوسلا

 ةم.وطقم ءابرهکلا نأ اودجیل مهتویب ىلإ راطلا نم اوداعورشع
 ابيرقت علسلا لکو قیفدلا نم ةيلاخ زباخلاو مهلزانم نع

 ند نيرشعلاو يناثلا)مويلا كلذ ذنمو.قاوسألا نم ةمودعم

 ةايحلا تباوث نم رهاوظلا كلت تحبصأ (ماعلا كلذ ويلوي
 يف ةرقتسم اهنكلو ةيرود ةروصب يفتختو رهظت تينادوسلا

 د هب یتح روهظلا ىلإ اهتدوع نم امود فئاخلا يعمجلا لقعلا

 قحتلالل ةوعدم تحبصأو لورتبلا رصع دالبلا تلخد نأ

 .كيبوالا ةمظنمب

 ولخي الو «نامز نادوس» مسا ةبهاذلا مايألا كلت ىلع قلطي

 ينغتلا نم نادوسلا جراخ وأ لخاد نيينادوسلل سلجم

 ءاخرلا نع صصقلا فولأ ةياور عم مايألا كلت نادوسب
 ةضافتسالا عم سانلا نيب ةقثلا رفاوتو راعسألا يندتو ةرفولاو

งمييلحنو مهبولق ةفرو مايألا كلت ماكح ةمظعب ينغتلا  

 كدت لضفبو .يوبألا حورلاو ةهازنلاو مركلا تافص لمجأب

 حبصأو .هروص يهزا ง يضاملا جرخ تانراقملاو سلاحلا

 ربوتكأ ةروث ربتعی نم كلانهو .اذوب نم احیبق هلك رضاحلا
 لرآ اهربتعی نم كلانه امك ليمجلا يضالا كلذ نم اءزج
 ىري لاثلا 小 一 ىلعو .نامزلا كلذ ةينبل مدهلا لواعم

 سانلا ظقيأ يذلا ريهطتلا أدبمب تءاج دق ربوتكأ نأ ضعبلا
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 ةيماظنلا ةسردملا جيرخل ثوروم قح ةفيظولا نأ مهمهوت نم
 يف يقبو ةلءاسملا قوف عفترا دقف ةفيظولا لخد ىتم هنأو

 .دعاقتلا نس هغولب الإ هنع هعزعزي ال يفيظولا 5

 تدمتعا روسو دا ةيروت :اتک دلا د نأ عقاولا

 لداعلا صفا نأ يادول تبث هنأ عمو 2

 ةححانلا ةيرادإلا ةمظنألا لك يف و จ نم

 ةيروثلا ةبقحلا كلت ىلع اذوخأم اذخأم لظ ريهطتلا نأ الا
 5 ةديعبلا

 يأ ةيلهألا ةرادإلا ءاغلإب اهتادانم اضيأ ةروثلا ىلع ذخژیو

 فئاوطلا ءامعز اهثراوتي يتلا ةيرئاشعلا فئاظولا ءاندِ

 ةراهمب ةيفيرلا ةايحلا اهقيرط نع نوریدیو رئاشعلاو
 ىلع سانلا مدنتي يضاملا ىلع ءاكبلا ضرعم ينو . ةيلاعؤو

 رورغلا لامعأ نم لمع لعفلاب وهو ءامعزلا كئلوأ مهلزع

 ةمكحلا ةهجاوم يف ثيدحلا ملعتملا هسرامي يذلا يلاعتلاو
 ةروثلا نع عافدلل ةملك ن ه ناك اذإو .بعشلل ةيديلقنلا

 تكرتو راعشلا كلذ قيبطتل تقولا دجت مل اهنوك يف
 دادتماك ميا يف هتايح ادب يذلا يريمنلا دهعل هقيبلدت

 فاطلا ةياهن ينو اهئادعأ ىدعأ لإ ศก لوريو ال
 ربوتكأ ةروثل اهتونبب فرتعت ةريظن ةكرح دي ىلع هفتح يقل
 ةضافتنا مساب ةفورعملا ةيبعشلا ةبهلا يه اهيلع اهذملتتو

 . ۱۹۸۵ لیربا

 ةيسايسلا یوقلا تقفتا دقف الیوط ربوتكأ ةموكح رمعت م
 ریدت رهشآ ةعضب نع اهرمع ديزي ال نأ بوتکم قاثبم
 اهنده نوکی ةيلاقتنا ةموكحك دالبلا نوش اهلالخ
 ىلع فارشالاو ةماعلا تاباختنالل دادعإلا ىسيئرلا
 اهتابجاو ءادأ يف ةيلاقتنالا ةموكحلا تأكلت دقو .اهءارج)

 ةيسايسلا يوقلا رطضا น ةيدؤم ريغ ججحب ةججح ام



 ایت ”ล الفعال
 قودنص لا ماکتحالا نم بعشلا نيكمتو اهتادهعت ذيفنتب

 ربوتکال يطارقمي دلا ديصرلا نوكي كلذبو .باختنالا
 تذاکو ةطلسلا ىلع اكلاهت ترهظأ دقف دودحم دج ةيمسرلا

 .ةطلسلا كلت ةمادتسال تارورضلاب عرذتلل

 ةئصنملا رغ تاراعشلا ضعب مراشلا ىلإ تلزنأ اهنأ مث

 ىطارقمي د رفك وهو «یمادقلل ةماعز ال«:اهلئاق لر

 بعشلا نم ةئف يصقي وأ لزعي نأ يطارقمي دلل سيلف حاوب

 يطارقمي دلا نازيملا يف لقا كلذ سیلو حيشرتلا قح اهمرحيو

 .هسفن باختنالا قح نم اهنامرح نم
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 ةيطارقم دلا :داعتسال درب 9 يدعوا

 ก وب ا هپ مر را

 ةبطارقم دلا ةداعتسا تاکرح نم هرغو ونیکآ نم (ةقب

 نييركسعلا ع رب دب ااا ست

 لولو. لاجملا كلذ يف ةدئارلا ةكرحلا ءايشألا ةوقب تحبصأو

 یااعلا مامتهالا روب نع هدعبو نادوسلل ةيمالعالا ةلرعلا

 : ةرودغملا بوعشلا ةردق ىلع املع ریوتکآ تناكل

 ง เว ง | نأ الا ةرداغلا اهشويج نم ةيطارقمي دلا ةداعتسا

 اه تازحنمو لجألا ةريصق اهتموكح هردصم سيل ريوتكأب

 ةنلعملا اهئدابمو ماعلا اهحور امنإ ةمهوتملا وأ ةيقيقحلا
 r اهحاحنو ةضهانم -

 ا ی تالا e مدختسا دقو

 ماعلا يسايسلا تارضالا تاءارجا نم ةطلخب راصتنالا

 دالبلا يف ةايحلا يحانم لكل اللش ببس امن يمويلا رهاظتلاو

 ترفوتو .يمويلا زیکرتلا رهجم تحت ةيسايسلا ةلاحلا عضوو
 ةقومرم ةينطولا ةعماخا نم اهقالطناب ةقفوم ةيادب ةروثلل

 ةئيهلا لبق نم نینادوسلا سوفن ف ةناكملا

 ร เป | مظعأ نم مضت كاذنا تناك يتلا ةيئاضقلا

 را مامإ 2 دم م يضاقلاك نادوسلاب اورم نيذلا

 همكيرات ىلع سمطو داع فسألل يذلا) هللا ضوع ركباب



 اعامجإ ةروثلا تدجو امك .(يوياملا دهعلا يف يلاضنلا
 كلذل ابرو .دالبلا يف بازحألا لك هيف تكراش ايسايس
 ةلادعلاو ةرانتسالا ئدابمب يعمجلا لقعلا يف ةروثلا تطبترا
 .ماعلا قفاوتلاو

 يذلا لدجلا كلذ نادوسلا يف ةيسايسلا ةايحلا بئارغ نم

 ىلعو ربوتكأ ةوبأ ىلع نييمالسإلاو نييسكراملا نيب راث
 لك هاعدا دقف (يشرقلا .ديهشلا) لوألا اهديهش ةثج
 الدج كلذ ناكو نامزلا نم احدر هيلع اوعزانتو رکسسم

 دعي مو ةأحف دمخو داع من تقولا ضعبل سیطولا يماح

 هيف مهرود نع نوثدحتي وأ رمألا : نوعزاني نويمالسألا

 اوراص نييمالسإلا نمارفن نأ بجع نمو. (دوهشم رود وهو)

 .اهتالولدمو ةروثلا ىركذ ىلع مجهتلا قلايف مويلا نودوشي
 ىلع هتردقو بعشلا ربص نع زيمتم يسايس ريبعت ربوتكأ

 نأ نكمي ال ةنيعم ةظحل يف درمتلا ىلع هتردقو لامتحالا

 بهي هيلا ةظحللا كلت يتات نوشت اهب نكت

 ม | دض ةدحاو ةحيص و : دالبلا مظتني يناکرب راصعا

 ةعتمتلا ىلوألا روا وه ربا ناك اذإو. .نيملاظلاو
 دعومب نهكتلا نأ تتبثأ ۱۹۸۵ ةضافتنا نأف ةتغابلا رصنعب
 مكحلا ناك ةيخيراتلا ةبرجتلا كلت ينو .ليحتسم ةروثلا

 یجوف هنكلو بضاغلا روهمجلا عمقل ازهاجو هتبهأ اذدخ نم

 هفلخ يذلا سمادلا رو تش لب تد رحاظتا نت

 تجهن ةجرعتلا ةيبعشلا يراوحلا يفو ءابرهکلا عا اطتزا

 بعشلا رمأب میلستلا ىلإ تهتناو سافنألا ةعوطقم 5

 .هيلإ مامضنالاو



 رسوتكأ يف ةديجملا مايألا كلت نم نيينادوسلل ىقبي اذام
 ؟ ٤

 يركسعلا مكحلا نعالدب يندملا مكحلا ةركف ةمراع ةوقب ىقبت
 ىاع ةلماكلا ةرطيسلا يف نيبختنملا بعشلا يلشم قحو

เقدغی بعشلا یدل نيفظوم درج مهفصوب  

 نا نود لاجرلاو لالاب مهدادمإو مهحیلستب موقیو مهیلع

 ںکع ىلعو .ةرطيسلاو قوفتلا : قح يا كلذ مهیطعب

 ر تسدلاو بختنلا سيئرلل ةعاطلا مهيلع بجوي كلذ

 قحو يأرلا ةيرحو ةيطارقمي دلا ةركف یقبتو. .بوتکلا
 الدب ค | رالا لضفأ رايتخاو رك افتلاو رواشتلا ٤ ةعامحلا

 حور ربوتكأ ثرإ نم ىقبي اريخأو. .ضورفلا ءالمإلا نم
 يمالسإلاو يبونجلاب يلامشلا تعمج يتلا ةينطولا ةدحولا

 نايغطلا دض دحاو قدنخ يف يمتخلاب يراصنألاو يسكراملاب
 น كلذو نيموكحملا ىلع مکاخا ءا مفاو رربملا ريغ لتقلاو

 .فانشتسالل ةلباق ريغو ةذفان اهماكحأ لعج

 ن'كف ريبك ةطرش طباض نم ضارتعا عضوم ريبعتلا اذه ناك
 : ییاضالا حیضوتلاو راذتعالا اذه

 (مدقملا ةداعس كوفع)

 م.اقم ةداعس بتک قطنملا ةميقتسم بيذهتلا ةغلاب ةملك يف

 ابيف تلق ةملك نع ينبتاعي ( مسالاب ظفتحن) ةطرش
 ةلدرشلا لعج ٥٨٩١ ماع ةضافتنالا مايأ ءابرهكلا عاطقنا نإ
 يراوحلا يف سافنألا ةعوطقم نيرهاظتملا 2 جهنت»
 بعشلا رمأب ميلستلا ىلإ» اهداق น ةجرعتملا ةيبعشلا
 ىلإ هتدايس داعا ةبذهملا ةقيق ةقيقرلا هتاملكبو . (هيلإ مامضنالاو

 هنمحا تلز ال قيمعلا نانتمالا دهاشم نم ادهشم ىتركاذ
 .هیف نیلماعلا ةفاكو ةطرشلا زاهجل
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 تنكو ناتسكاب یدل نادوسلل اريفس مايألا كلت يف تنك
 مهفأ مل ةرايز يف دلبلا كلذ ىلع ست مودقب اددهم

 اهیلع ضارتعالا تلواح دقو ایعاد اهل رآ لو یزغم اهل
 ام كلذ نمص نم ناکو لئاسولا لکب اهلیجأت بلطو

 نع هباتک يل) نسحلا دمحم دیعس دمحم يفحصلا هر ذ

 ةسائرل اهتلسرآ يتلا ةيق ةيقربلا نع (ةینادوسلا ةيسامولبداا

ซวยطهرو يبارتلا روتک دلا لاقتعاب يريمنلا ماك نوح  

 اهيف تركذو ناتسكابل هترايز نع هنالعإ دعب هباحصأ نم

 انتعمج املك يلاؤس ىلع جرد قحلا ءايض سيئرلا نأ

 How is يبارتلا نسح يقيدص فيك: الئاق _ تابسانملا

my friend Turabiىلع يتاضارتعا نمض كلذ تدروآ دقو  

 ةرازولا ةسائر يف ماركلا يئالمز نأ تدكأت دقو. ةرايزلا دعوم
 يتلا نطنشاو يف يريمنلا ىلإ اهريفاذحب ةيقربلا كلت اوملقن
 ท هطوقس نيح ىلإ اهيف يةب

 سيئر روضح ةركف نم ًارتوتم تنك يننأ كيلع يفخا الو
 الب ةيمسر ةرايز يف ايلئاع نوكي داكي دفو سأر ىلع دالبلا

 ءارفسلا نم نينثال يسفن ةليخدب تحب دقو فده الو ةدنمجأ

 امهو ةقثلا لماك امهيف عضاو دولا غلاب امهل نكأ نيذلا
 اميف نادوسلا يف لمع يذلا یبحنک اباب يريجينلا ريفسلا

 يومحلا يفيس يروسلا ريفسلاو يقيرفإلا داحتالل الثم دعب

EEبم نم  

 موقأ ال ناو رومألا لجعتسا ال نأ يومح ا يأر نم ناک
 نال رومألا اعلطتسم ياکم ىقبأ ناو يسامولبد ريغ فرصتب
 نم رابخألا ىرحتأ نأ اضيأ هيأر نم ناكو .اجرخ يل ییهیس الا
 رابخأب ةيملاعلا ةفاحصلا مايا ةلقل ارظن رداصملا دیدع

 بلطا نآ لیبسلا كلذ يف ىلوألا ةوطخلا تناكو.نادوسلا
 ينيفاوي نأ (ريخلاب هللا هرکذ) دمحا وبأ یتیوکلا ريفسلا نم

 ناك هنكسم نأ ذإ -انوك - ةيتيوكلا ءابنألا ةلاكو لئاسرب



 ثعبا نأ رکنتساف (ركيت) اهلئاسر لابقتسال زاهجب ادوزم

 ناك دقف هسفنب ولو ىلإ اهلقني نأب دعوو ءاسم لك اهبلط يف
 سایلا ميهاربإ ذاتسألا يرهصب ةمي دق ةقالع ىلع لجرلا

 ینیوکل رفسلا ىق قئاس حبصآ لعفلابو فورعلا يداصتقالا

 يف ةرم - لئاسرلا ينملسيل مويلا يف نیترم يراد دصقی
 .ءاسلا يف ةرمو لمعلا ىلإ باهذلا لبق رکابلا حابصلا

 لوقب أبن لئاسرلا كلت يف تعلاط لجح رغآ ءاسم تاذ ينو
 یاع بعشلا ثحم تاروشنم تعزو ةينادوسلا ةطرشلا نإ

 تارهاظملل ضرعتلا مدعب ةلفکتم رهاظتلا يف رارمتسالا

 یهتنا دقلا: يسفنل تلق ربخلا تأرق امدنعو . اهقيرفت وأ

 يبجنك ابابو يفيس يئاقدصأل كلذ ترركو «يريمنلا مكح

 ةدع ذنم لصو يذلا ريبكلا ةمدقملا دفو نع هتمتک يننكلو

 نم لاجرلا مارک نم ةلث نم انوکم- لاقي قطاو- ناکو مايأ

 0200 مسارمو نمألاو ةطرشلا
 لا مو ينوعدوتسا يتلا لاومألا رداصأ مل ةيبرعلا تالجلا
 وا ا ا روو

 اونوکی مل يذلا يريمنلا ديمعلا نيبو ينيب تأشن : يتلا

 ظفحي هتدجو دقو ةيليعامسإلا انلهأ ةذمالت نم هنا نوملعب

 ىرنيو . ةبقلا يح يف الافطأ اهيلع انأشن يتلا حيدامالا ددريو

 یهامتهاو ةطرشلل يزازعإ ىدم كلذ نم مدقملا ةداعس

 لمعلا يف اضيأ اغإو ماظنلاو نمألا ظفح يف طقف سیل اهرودب

 ةدس نم ةلتقلاو ةملظلا ةحاطإل اهطبرو اهطبض نمض
 يو .عباطلا ةيئانشتسا ةيخيرات فورظ راطإ يف كلذو مكحلا

 ٤ ينطولا اهرودب نيمتهم اعيمج اندجت ةيداعلا فورظلا

 انآ لب ادجمو ارخف كلذ اهيفكيو نتفلا دامخإو نمألا نوص

 ةيماظنلا ةزهجألا لکو يه - اهداعتبا راصنأ نم ايصخش

 راطإ فو. كاذ وأ بناحلا اذهل ةيسايسلا تازايحنالا نم

 كتداعسو) اهتالاجرو ةطرشلا دج ددحملا يروتسدلا اهرود

 .كيخأ نم هنإو نانتماو يريدقت لماك (مهسأر ىلع
٩ 
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 ریونکا
 ٩٩ یرخآ ةدوع نم له

 ง ไม ةقثلل دیدجتو يماهلإ قفدو ةددجتم ةربع ربوتكأ ىف

 دو نم يفتخت نل بعشلل بعشلاب بمشلا روغ

 د ملا كلذب يوبخنلاو يبعشلا ءافتحالاو دیبت نلو ضرالا
 ربدقت ةردابو يررحتلا اهحورو ةبسانملل ميركت وه دئاملا

 كدت نأ الا.نیلضانلاو ءادهشلا نم مهمد اهوبهو نم لكل
 ربوتكأ رخأت اذال نولءاستی ن نيريثكلا لعجت ةديجملا ىركذلا

 ولو دوجولا ىلإ ةروثلا كلت دوعت نأ نكمي لهو مودقلا يف
 يناملا نايصعلا دوعي له ۶١١٤٩١ ماع ةغيص نع ةلدعم ةغيصب
 ةلمحملا تاراطقلا اهتدجنل بهتف ةمصاعلا عراوش ىلإ
 ؟ضيبألاو يندمو يتسوكو السك نم نييئادفلاو نؤملاب

 ةديجملا ةضافتنالا يف ۱۹۸۵ ليربا يف ربوتكأ داع دقل
 ةيربوتكألا ةروثلا جهن ىلع اهليصافت لك يف تضم يتلا
 راةبلا يسايسلا بارضإلا فيس ريهامجلا تضتنا دقف«مألا
 كاذب ةربعم راهنلاو ليللا ىدم ىلع عراوشلا يف تسدکتو

 .ةمواسس وا 0 ةعوفرملا بلاطلا ىلع اهرارصإ نع

 ةرذاج ةيروتاتکد ةطلسلا دعاقم نع حاذأو ریوتکا ةبرج

 ةيسيلوع ةلحر لیبق اهسیئر فقوو همالحآو هبحل ترکنت

۷۱ 
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 صقانتی لظيس زبخلا فيغر ขน بعشلا ددهي ةدوع نودو
 يذلا صيمقلا رارزأ مجح يف حبصي نأ ىلإ امجحو انزو
 .هيدتري

 تصعتساو مويلا كلذ يف ةيربوتكألا ةبرجتلا ترركت اذامل
 ؟مايأ نم الت ام يف راركتلا ینع

 ةباجإ ميدقت เว داهتجالا نكمي كلذ عمو بعص لاؤس هنإ

 ةلباق ةتقؤم ةباجإ ضورفلا نسحأ ىلع اهنأ لقنل هيلع

 نسحتلل ةلباق و 1 ةصقان تءاج اذإو .فانئتسالاو ضقنال

 ةهجولا พ พ ا
 ين ناعمإلل ايدافت نييطارقمي دك انمالحأ اهيلإ هجتت ينالا
 .تارسلا ءارو اثهل ةليحتسملا مالح لا لارع

 ةلئامتم تناك ةيسايسلا فورظلا نأل ليربأ ين ربوتكأ داع

 ก เณ ย تولتمألا كلذ مانا ةرئاوتم عامتتلا نماز
 كلائه ناك نيتلاحلا يقف. نيتروثلا ٤ ءيش لك داكيو لب

 هلتقب لوألا) ماعلا بضغلا راثأ توقف يروتاتكد مکاح
 عادو باطخب روهمجلا رعاشم هزازفتساب رخآلاو بالطلا

 مكاحلا نع كيهان ميركلا درفلا نع ردصي ال ةلاحضلا غیاب

 ةأطولا ةديدش ةيثيعم هقفاص كلاتم ت ناک و کا لفاعلا

 نم عامجإ كلانه ناكو ميظنتلاو يأرلا تايرح ىلع رجحو

 مئاقلا مكحلاب ةحاطولا ةرورض ىلع ةيسايسلا ىوقلا ةفاك

 كالت نب دیدش هبش لآ ىلع یفخی ال يذلا لاخلا انلاح لو

 نم كلانه لب ةديدج ريوتكأ قفألا ين تسيل كلذ عمو ماي ۱
 لمعي ٩ خيراعلا نأ كلذو. نوكت نأ اعقوتم سيل هنأ یری

 نم كلانهو .يأرلا اننوفلاخي نم ป น น الو انينامأ قفو
 ىرجم هسفنل رفحي لاوط هوم لتي عار - نأ یری

 موطرخلا لهأ يف ءاجرلا اوعطق شماهلا لهآ نأ كلذو افلتخ

 ا

 لك نم شماهلا لهأ مرحو ءيش لك هسفنل ركتحا يذلا
۰ ซ่ ودعت 

© 
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 ةيموقلا ةمصاعلا دعت مل يأرلا كلذب نيلئاقلا روظنم يف
 ينو ةروث ةدايقل ةحلاص دعت لو دالبلا ءاحنأ ةيقبل ةمهلم
 يذلا لغتسملا ودعلا شماهلا لهأ رظنب تدغ ةريثك نايحأ

 مبلاقألا رظنب موطرخلا Rb دالبلا تاربخب مهنود 1 تم

 ابرهكلاو فيظنلا ءاملاو زبنخلا ةرفوب مه

 امذكلو .ميعنو ةحوبحب يف نوشيعي نيذلا مهو تافيكملاو

 اذه نع فلتخت ةيقيقحلا ةروصلا نأ ملعلا قح ملعن
 نوه لقأ وأ ةئاملاب ةسمخ ىلع الإ قبطني ال هناو لييختلا

 يف نيرئادلاو ةمكاحلا ةقبطلا ةرورضلاب مه ةئيدملا ناكس

 ساماوهلا نإ نولوقيو. نيكمتلا لهأو نيديفتسملا نم اهكلف
 اهتارون تلعشآ يربوتك الا لحلا يف ' تعطق دقو

 ةكرحلا جهن ىلع ةيضام دالبلا اا ةفاك يف ةحلسملا

 ةيميلقإ بساكمب يهتني يذلا حلسملا حافكلا يف ةيبعشلا
 .قاطنلا هدودح

 هیدیدم و ةيرضح ةروث لصالا روغ ناب رارقالا يغبنب
 اهعئاقو ترج دقف ةينادوسلا ةنيدلا وه اهئادحآ حرسم

 نم اهلکو رشافلاو السکو ضیبألاو ندمو موطرخلا ندم يف
 تاروث يهف شماهلا تاروث امآ.  نادوسلا ندم تایربک
 - ليمتو وحنلا اذه ىلع ةباغلا ىلإ ةبسنلا تحص اذإ ةيباغ

 د تسلا حلسلا يوهجلا لمعلا ىلإ - اهتايادب يف لقألا ىلع
 اهعمجي لئابق ةدع نيب عساولا فلاحتلا وأ ةليبقلا ىلإ
 แคลน ا كلذب يهو. كرتشم مساق

 . عامجالا ًادبم ىلعةمئ اقلاو يملسلا عیاطلا تاذ ةيرضحلا
 ةلاحتساو ضقانتلاو ربادتلا ینعی ال فالتخالا نأ الإ

 ةيحافك ةدحو روصت اليحتسم سيلو نيجهنم نيب قيفوتلا
 طورش اهل ترفاوت ىتم ةلماش ةيبعش ةروثو نيحلسم نيب

2 
 حاجنلا طورش ممأ نأ ليرباو ربوتكأ اتبرجت انملعتو

 ةيسايسلا ىوقلا نيب  ايلحرم ناك ول ىتح  عامجإلا وه

۷۳ 
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 دقف دوقفلا طرشلا وه كلذ نأ نوربثک یریو ةيبعشلاو
 عامجالاب تلخأو ةطلسلا بکوم ىلإ نأش تاذ یوق تمضنا
 ةطلسلا تدعاسو قیقحتلا بعص هتلعج وأ ینطرلا

 ةسوملم قئاقح كلذ لکو اهعیورتو ريهامجلا قارتخا يف
 ةديدعلا ىوقلا اضيأ كلانهف ةيدبأ قئاقح تسيل اهنكاو
 ريثأتب اهتاداعم يف تعرشو ةطلسلا بكوم نع تلخت يب :لا

 تانوكمو .ريمض ةوحص وأ ئدابم اكسمت وأ لمألا ةبيخ نم

 تافالخا نم اهنیب ام اهنیبف ةدحاو ةمحل تښپل ةطلسلا

 اهلاصفنا ناف ةتقؤملا حلاصلا اهتعمج امهمو تاضراعتلاو

 اهزایحنا دراو وه املثم دراو رمآ ضعبلا اهضعب نع

 .موی تاذ ينأشنت دق ةيرب وتكا ةهبجل : یلبقتسل

 نامزألا یدم یلعو ةيسايسلا انتبرجت يف زونکلا زنك ربوتكأ
 هل نمضت يتلا فورظلا يف نکلو هنم ةدافإلاو هماهلتسا نك

 اهعدونو ربوتکآ نم انیدیآ لسغن نأ كلذ ينعي الو. حلا

 دق ىتلا تاريغتملل بسحف هبعنن اننکلو خيراتلا فحم

 ةديدج تاراسم حتفتو تاقوألا نم تقو يف اهجهو بح

 . يبعشلا بضغلل



 . هیرینع ةحفار ءاوج الا 2و

 ةيربوتكأ ةحئار

 هو

 رارقإلا يغبني ةلفغلاب نيينادوسلا نایب مهتن الیکل

 دم رکسعلا عم نواعتلا ةروطخ ىلإ هبلت د مهضعب نأب

 رسنلا كلذ ۰ ۱۹۸۹ وینوپ ۳۰ بالقنال ۷ تاظحللا
 نامآ ال هنأ ددری -تاروثأملا رارتجا ىلع مئاقلا مهقطنمب-

 رت سعلا 8068
 ءةسايسلا ملع يف اهيلع رابغ ال ةلوقم يهو مهفلاحي نم
 يف هطورش ريخألا اذه ضرفي حلسملاو لزعألا فلاحت يفن

 .ةيداملا "9 9000

 2 اخ زاوج مدع , ينعي ام 5 اهراكتحاب ااو حالسلاب

 ينو نذإب الا شيجلا جراخ ةهج يأل هيلع بردتلاو حالسلا
 .راكتحالا كلذ ةيامحل الصأ تعضو نيناوق قاطن

 ىف ةيتربانوبلا ةرهاظلا هامسأ ام ىدهملا قداصلا ديسلا هون
 نریلبان تافلاح ىلإ كلذب اريشم نييسايسلاب شويجلا ةقالع
 زورب ىلإ تداق يعلاو اسنرف يف ةيسايسلا یوقلا فلتخ عم

 یتح نيفلاحتملا كئلوأ باسح ىلع هزكرم ةوقو تربانوب

 ةدحاو تعنص يتل ان اروطاربمإ ةياهنلا يف هسفن جون

 مبقتو ةيكلملا ىلع يضقتل ماعلا خيرات يف تاروثلا مظعأ نم
 يف قذاحلا يكيسروكلا اهب ىهتناف ةيطارقمي دلا ةيروهمجلا

 خيرات يو. اهيلع تراث يتلا كلت نم ىتعأ ةيكلم ناضحأ

 دبعلل ركسعلا ضقن ىلع ةرركتم دهاوش تاذلاب نيملسملا

 حايتجاو ةلخلخل ةشطابلا ةوقلا ىلع مهدامتعاو قاشیلاو
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 ام تامازتلالا فلتخ مهیلع ضرفی يذلا يقالخألا نازیلا
 .دهعلاب ءافولا اهیف

 ىأر يذلا لكونملا يسابعلا ةفيلخلاب دهاوشلا كلت ادت

 نع ءانغتسالا ررقف يلاوملاو برعلا هدونج تابغاشم

 هوقاذأ ام ناعرس كارتألا نم اشيج هسفنل ذختاو نيقيرفلا
 نوذوحتسي كارتألا دونح ا لظ دقف .تاليولا هءافلخ اوقاذأو
 اولزعي يكل بابسألا ىهوأل نودرمتيو ةطلسلا حيتافم ىلع

 تاديس عج نيفلاحتم ديدج ةفيلخب هولدبتسيو ةفيلخلا

 هيبأ ىلع وأ همع ىلع نبالا عمو هيراوجو هناملغو طالبلا

 لبق موي ضعب وأ مول فالحل لوت ملا نب لا دبع نأ یت

 يف ةغلابمو .نيدرمتملا ةفالخلا دونج لبق نم هلزع متي ن

 ایرج لوزعملا ةفيلخلا نويع نولمسي دونخا ناك ريكا

คايسآ يف يلصألا مهنطوم نم اهب اوءاج ةيساق ةداع  

 .مكحلا دعقم رب ا دم
 พล เล ร ค ىلع یا لوح حتا رص

 دنعو مهنيب تافالخلا ءارشتساو دالبلا نوئشل مهترادإ ءوسو
 رخآلا ليصفلا ينبتو ئوانملا ليصفلا ا اوماق كلذ
 وه امنيب مهدوقيو ركسعلا ینبتی هنا نظ هظح ء ءوسل يذلا

 قيرط نع مهعم فرحنيو مهرماوأ ذفني رمألا ةقيقح يف
 ايراد ماظنلا اهماقأ ةديدج ةيناملع ىلإ ميدقلا ةشوردلا

 ايصخشو .ذاقنالل ىلوألا مايألا ةشورد ناكم - راد ريغ وأ
 مهلك «ناونع تلمح ةلاقم يف ذولا كلذ ءوشن ىلإ تهبل

 هم ءافلحلا نيب سیل هناب اهيف تهون «ريشبلا لار

 اعيمج اولوحت مهنإو نييركسعلا ين ىهنيو رمأي يبارتلل
 00 هتئبشم نوذفنیو هرمأب نورمتأي ريشبلا دنع نيفظؤم

 ءالولا ىلع اولظ نیذلا مهئالمز تقم نسم هلظب نولظتسي

 ركسعلا نومدخي مهو لاجرلا كئلوأ نأ الا . يباردن ميدنلا

 قاطن قيضأ ينو) مهتصاخل اومعزو ةيعقاو ريغ عئارذب اوعرذت
 مهفارحنا مدعل انامض ركسعلا ةمدخ يف نوقبي مهنإ (نکم

 ناف حارص بذک كلذو . مالسالا قیرط نع (رکسعلا يأ)



 اهتاريخو ةيلمخملا اهدعاقم وه ةطلسلا يف مهاقبأ يذلا
 يبارتلا رصع رمتسا اذإ اهب نوملحي اونوكي مل يتلا
 ا ةيموقلا ةهبجلا اياقب نأب لوقلا نكمي ال
 یموقنلا مهءالو نآ وآ رطخ اد اغیش نولشپ مكحلا دعاقم

 نیحف نادوسلا ง رومألا تايرجم ىلع رثؤي ذاقنإلا ةطلسل

 مسلاج يف تاهرتلا كلت نوددرپ ممدجتس هللا رمأ ذفني

 لب دحا مهقدصي نأ نود فحصلا يف اهنونلعی وأ ةصاخلا

 .لوقعلا لهأ نم نوريثك مهبيذكتل ىدصتيس سکعلا ىلع
 محتت رذنلا ناف ةقيقحلا ةعاس نم نيديعب انسل نآلاو
 لمحت ةديدح جاربأ لطت نادوسلا ءامس يو ماظنلا لوح

 امك رشتنت هئاوجأ يفو نيملساتملا ةطلسل كالهلا علاوط

 نا لا لا ةحئار شاعدلا ار

 .ةيربوتكا
 (۲)و ةيقادصملا مادعنا(۱) يهو ترفاوت دق تامالعلا لك نإ
 طاقسإلل نارصنعلا ناذه ىفكي ةداعو يسايسلا للشلا

จ 

 ذاقنالا ةلاح : نكلو نادوسلا 1 ةيرکسعلا تاموكحلا

 ىجراخلا طغضلا (")وه ثلاث رصنع كلذ ىلإ فاضنب

 عافدلل بهي وأ نيب رداقنإلا تاهرت قدصي نم كلانه دعي مل

 اهذأ لاكشإلاو روصلا فلتخمب تنهرب يتلا مهتطلس نع

 نم ةئف حلاصل هتامرح كاهتناو بعشلا راقفإل تءاج

 بهاولا ب دع نم ةلقوءارثل بالط نم سوفنلا يعيضو

 ينادوسلا بعشلا رفک اذإو .هاطاو ةطلسلا تالط نم

 مجه ول یتح اهتائاغتسا قدصب نل هناف ةطلسب وأ صخشب

 نع ربع سرخ هلو อ ล ل عرشو ةقيفح ملا اع
 ةيعمجلا نع لاق موي يرهزألا ميعزلا وه انيف ةعيبطلا هذه

พ ส ดترفل داریم تاج او اهن تا  
 ةماس لودلا لك نع رتاوتم كولس وهف يسايسلا للشلا امأ

 اذهب نييومألا يلاو قطنأ يذلا هسفن وهو .بورغلل حنجت

۷۷ 
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 : مالكا

 ران ضيمو دامرلا تحت ىرا
 مارض اهل نوكي نأ كشويو
 قذت نيدوعلاب رانلا ناف

 مالك اهلوأ برحلا ناو
 رعش تيل بجعتلا نم تلقف

 لحفتسي ىرخأ ةظحلو للشلا اهيف أدبي ةنيعم ةظحل كلانه
 لاحفتسالا ةظحل راظتناب ةقدب بقارن نأ يغبنيو اهيف
 كرهظ ىلع يذلا صيمقلاب ةنهارملا كنکم كلذ دنشو

 هذه يف داز ذاقنإلا ماظن نكلو. ماظنلل يمتحلا طوقسلا ىباع

 نع ثحبلل ةيجراخ ةرماغم يف لخدو لفاونلاو ضورفلا
 ايخيرات نيروتوملا ةقرافألاو نييكيرمألا بلاخ نيب مالسلا
 เค و لای ذأ مخا یاو ناك 1

 بعش هربقيس اهدنعو) عايصنالا ىوس همامأ سيل نآلاو
 کرم الا ةحلسالا قفدتتس اهدنعو ضفرلا وأ (نادوسلا

 يه ىربك ةيموق ةثراك ثدحت น ว يبعشلا شیخ ا ىنع

 ال نحنو .نییبونما ندناغفا مامآ يموقلا شيجلا راسکنا
 شیحا ةمي زه لبقن ال - تاهویرانیسلا كلت نم يأب یضرن
 انبیذعتو اندبرشتل ةهبجلا ةادآ راصو انلذخو انناخ هنا مضر

 ماظنلا وضح لبقن الو .ءانفلا رطخل اندالب صضیرعتو

 انیقلت نأ ديرت يتلا ةفحجلا اهطورشب ةيبنجألا تادارالل
 بتك يتلا ةهبجلا ةريرجب انذخأتو ءارحصلا ىف نيديحو
 اهنأل فيسلاب تومت نأ -ةیلیجنالا ةقيرطلا ىلع- اهيمع
 .(لتقي فيسلابف فيسلاب شعب نم) هب تشاع

 انیضری ام كلانه دعي هو كلاسملا انمامآ تمهبنا دل

 هيف انلخدآ يذلا يموقلا قزأملل لحک هب یضرن وأ
 ينعي كلذف كيضري لح كلانه نوكي ال نيحو 0



 ىلا نأ ىنعمب «كمامأ يتلا تارايخلا جراخ نمکی لحلا نأ
 ىقيقحلا لحلا . هنم باحسنالا وأ | رارمتسا يف سيل

 ی نع نیملسأتلا نم همدخو دد د ياحب وه
 ثبع نم اهوذقنیو دالبلا ءالقع يتأيل -ادغ سیلو نآلا نآلا

 يف ثحبي نأ ريشبلا ىلعو .«ذافنالا» هنومسي يذلا ةيبصلا
 لح نيح دوبع قيرفلا ةعاجشك ةعاجش نع هسفن ةليخد

 بعشلا ةبغرل لثتماو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلحلا
 ببستت ةفجارل عضولا ضرعتب نأ نود ائداه رييغتلا ءاحف

 .يموقلا شيجلل ةمي زه وأ بعشلل ةعاجم يف

 خنراتلا(:وش درانرب يأر ىلع وه مأ هسفن ديعي خيراتلا
 هر روثلا تقبس ةودن يفف «هسفن ديعي يذلا هدحو وه ءيدرلا

 و يركسعلا مكحلا باهذب يبارتلا بلاط ةيربوتكالا

 صي نأ ديري اثيدح اجيرخ اهموي ناكو . نادوسلا لكاشمل

 .نيملسملا ناوخإلل ماعلا دشرملا عقومب زوفيل امسا هسفنل

ง น นیسن هدارم هل ققح نأ دعبو ةيوادلا تاملکلا كلت  

 7 ةثراك ربكا يف نادوسلل ببستو نيرئاثلاو تاروثلا

 ةروثلا ىلع نادوسلا ركسع هبيلأتب ثيدحلا هخيرات
 ين دوسلا بعشلا ةيقب ن وهاه نالاو روتسدلا ىلع جورخلاو

 ม 5 نم اهنمن انعطتقا يتلا قدانبلا مهسرح سبحلا يف

 اندودح يمحتل اهانعنطصا يتلاو دل فیراصمو حاللا

 .دودحلا كلتل دیدهت ربکآ مویلا تحبصاف
 : :ةينادوسلا ةيكيسالكلا ةدمعأ دحأ ,يسابعلا لاق

 مه نيأ نادوسلاب موقلا ىرد ولف
ก ล ห 

 نحن .نحن نيأ یردن اندع دقف میظعلا رعاشلا نئمطیلو

 كلذ عمو يراضحلا بکرلا ةرخؤم ليذ يف ةرعش رخآ ةياهن يف

 انملسیو انرصاوأ ككفتتو انتدقع لحنت نأب نوددهم نحن

۷۹ 
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 نوئیسیو برش ا ةرادإ اوؤاسأ ام راوبلاو ةكلهتلا ىلإ اندملج

 نوبلاطي سانأ اقدصو اقح سفنلا ىثغيو .مالسلا ةرادإنآلا
 ىلع سأفلا تعقو نأ دعب بونجلا نع لامشلا لصفب

 ةيقب نع مهسوؤر لصفي نأ بونجلا رودقمب حبصأو سأرلا
 يكناو برسلا جراخ نودرغملا مه ءالؤه لاشمأف . مهنادبآ
 ةرزحلا دعب نادوسلا ءالشآ اولمحی نأ نودیرپ مهنآ ىهدأو

 ‹تايافنلاو خاسوألا ةءابم رصم امنأك رصم ىلإ اهب اومضنيل
 عجاشألا عمتجم دلب متنأو اهعم داحتالا متيبأ يضاملا ينو

 مويلا اهدو نوبطختو نونظلا مكسفنأب متننظو مکسفنآ
 الو مكديرت ال رصم ءالك فلأف .ءالشأو اياقب متحبصأ دقو

小 <ةنوعم ضفر دقف ةيبرعلا سلدنألا ماكح رخآ لاق اذه  

 اومضي نأ افوخ برغملا نومكحي اوناك نيذلا نيطبارملا

 لضفألا نم ىأر جنرفإلا هيلع دتشا املف مهتلود ىلإ هتلود
 لاقف جنرفإلا يديأ يف طوقسلا ىلع نيطبارملا ةنوعم لوبق هل
 «.ريزانخلا ىعر نم ىلإ بحا لامحلا ىعر» ةريهشلا هتلوق

 هب ىهتنا دقو .ىعارلا ةفيظو هردق وان ال ป ป ىف

 ۱ .شکارم يف اذاحش فاطلا
 يرهزألا ليعامسإ دلاخلا انمیعز رشن لوألا انلالقتسا مايأ يف
 ال نآلاو «انفویضل ءامرك اندالب يف رارحآ « :لوقی ايئطو ارامش
 نمد اندادجأ دالب ง ارارحأ دوعن نأ :كلذ نم رثكأ ديرن

 . انینطاول نييقيقح ةوخإو  ادودس ىل فيرلا قولح

° ๒ 
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 بعشلا اذهل يطعي انريغ نم
 رصتنيو شيعب نأ ىنعم

 ريسلاو ةديدجلا ميقلاو خيراتلا ررقيل انريغ نم

 .ةمداقلا ةايحلا بيكرتو ايندلا ةغايصل انريغ نم

 a اش شيجتسلم ا ءاطعلا ليج

 انمّوم ئدابملا ىلع تيمتسملا

 انبعشل ءامسلا ردص يقتنيل امسا لا تفرقت
 ]ی

๑ 5ةقيتعلا تالاحما  
 انعاطُم قوثولا فیس یضتناو

 ةحوتفم ةنويع دولخلا تاحابل یثمو

 ةفوشكم هرودصو

 .ةنیزتم اهحارجب
 احفانم صاصرلا قوف ارئاسو ..بوردلا رعو ارختم

 ง تالوطتتا تل ءاطعلا لټ
 ةحداصلا حارجلاو

 رصعلا بلقب انه روضحلا كلو
AY 
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 ةحوانتملا هلولط قوف
 احماور لويخلا تاوهص قوف درفتلا كلو

 本 ءاطعلا ليج ر

 ىوهن ۷ قفو ا เป عدبنسو
 رکتبنو ةايحلا ينبن نآ ءبع لمحنو
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 يناثلا ديشنلا

๑ อ 

 ربوتكأ ۲۱ ءاعیرالل

 ءاضفلا تعبوزو تقد انلوبط ءاعبرألاب
 هءانف تمحتقاو لیللا زاده تقش انتاحبص

 هءاندلا ىلع نفکاعلا ةاغطلا ناذآب D ٌترّدحتو
 ..نیلتاقلا نيقراسلا نينئاخلا
 .ءاشو اماتغأ بعشلا نیبساحلا

 ءامسلا خدش انفاته ءاعبرألاب

 دودجلا ٌتالوطب انبكومم تفح
 ءاضم انتمزع دیزت

 دالبلا خيرات راوغآ نم ءادهشلا رطاقتو

 انلاضن نیکرابم نیللهم
 ةعئارلا ءاعبرألاب

 ةعماجلا قوف توما جورب اوېصن

 اعمادم نويعلا ىلع ءيذبلا زاغلا رجفتو

 : دورابلا شحوتو

 ..رودصلا قو تائرلا قو هابجلا يف علعل
 انفلخ نم تعبنيت ميمذلا ردغلا ةظحل يف

AV 
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 ةكرعملا بيهل ىلع حافكلا مدق تخّوستف
 ةكرعملا بيهل ىلع حافكلا مادقأ نتّبث

 صخري مدلا
 يوشنتل تائرلاو

 ةكباشتملا انتاوطخ ينثنت نل

 رهدلا نيبج ىلع ءاعبرألا

 ةؤلؤل
 راصتزا ًاکتمو

 ง ว ว ้ ไป | روهظ يمحت ةدورغز
 .رادت حارفأ سأكو

 ليوطلا دجملا ةسرغ اي
 راهنلا عيراصم ىلع

 رامثلا داجمأب يرهدزتو اعذج یقمستلف

 نيرئاث ةيار قبتلو

 نيرماستم ىقتلمو

 ..راخف اهترضخو دجم اهؤايفأ ةحودو





 ثلاثلا ددشنلا

 ةرذلا هتيرق يف ناكو
 رامثلاب داوعألا ةلقثم
 رونم اهلوقح يف نطقلاو

 .راضن هزولو

 ری نیرشعنا يف ناکو
 قم سومشلا نم ًافلآ

 فاته نم رثکآ همف يف نكي مو

 رجح نم رثکا هدي يف نكي مو
 ةمدقملا يف ناكو

 رطخلاو رانلا ' ىلع
 ًاضفتنم ًايماد صاصرلاب هولدنجف

 ىضق هبحص فكأ قو

 بارتلا جلتخأو همدب ىرثلا رطعت

 باشو مداق خبص لفجأ

 نيتريفض ىلإ ليللا قلفنإ



 هنجالاو مجنلا م فقو

 ةنجلا حاير اضرلاب هيلع تبه

 หา تماس
 ةبحرطا اهجنجآ تقفطصاو

 .. اذکهو

 ريثولا شیرلا نم ةداسو ىلع
 ةيكزلا هحور میعنلا ىلإ تدعاصت

 ارئاثو الطب دولخلا ىلإ
 ادهشلا ليعر ًادئاقو

 ادفلاب ديدج ناميإ زمرو
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 نطولابو

۹۲ 
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 عیارلا ديشنلا

 م 9 يو

 ةروثلل

 دلبلا ملع يف هوفل
 اهليوعو اهدقحب هورثدو

 اهتبرت قوف سدقملا بضغلا ججأتب
 اهلوهس ربعو

 عيجنلاب رطقت ءارمحلا ةيرحلا ىلإ اهتبثو خومشب
 ليفطلا لذلاو راعلا نیمطعم نیرهاظتم اوقفدتو

 عونخلا ةيولآ لکو

 : عومجلاب قدحملا توم ا الو مهبهرپ شطبلا ال
 میحجلا لیطاسآ تدشح نإو ىعفألا تلفت نل»

 «اهراکوآ تنضحو

 تمرضاو ءامدلاب تذغت یربکلا ةيبعشلا ةروثلا
 اهران ง 5 น | قوف

 يعسي اهباقعأ يف رصنلا
 اهراعش نينئاخلا قحسو

 اهب فح دجملاو
 اهراسم دالبلا تكرابو

 و
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 فونألا قحلا ةبضغ نم مهل ليو
 08 ةليلجلا بعشلا ةروثو

 ةليوط ةعئار رانلا طخب انتفقو لظتس
 دومصلا ینعم ام خیراتلا ملعنس

 ةلوطبلا امو

 ُمدب امدو

 .ةريصق هتليل ٌملظلاو
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 سماخلا ديشنلا

© © 

 راصتنالل
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 ينغت ربوتكأ اي رضخألا كمساب
 احمق تلعتشا لوقحلا

 ينمو ادعوو

 يدانت ضرألا نطاب يف تحتفنا زونكلاو

 رصتنا بعشلا كمساب

 رسکنا نسا

 يدايألا يف سرع ةلدج تلدسنإ دويقلاو

 لزألا ذنم انتمأ يف ربوتكأ ناك
 ابحي نازحألاو رسدلا فلخ ناك

 ارظتنم اذهاض

 لطأ حبصلا اذإ ىتح
 لعتشاو اران خيراتلا لعشأ

 رمنلا كملا عم ىلوألا انتفقو يف ربوتكأ ناك

 رشعلا فايسأ ناك

 ۱ لطبلا ظانا عمو

 يثرقلا هاعد نيح یثرقلا بنجبو

 .رصتنا ىتح



 ومني رفاظلا كمسا

 ىرشبو ป ได | بعشلا ريمض يف
 احاشو دتمي ءارحصلاو ةباغلا ىلعو

 احالسو ءايض تجهوت انيديأبو

 اربش عجرن نل ربوتكأب انحلستف
 رخصلا قدنس

 انل رخصلا عرب ىتح

 رضخو اعرز

 ง | دورنو
 6 56 سا اننا رهذلا طقعت نیش





 سداسلا ديشنلا

๑ ๐ 

เล ป 

 0 و

 .بعشلاب نموأ يننإ

 يبأو يبيبح
 ءاطسبلا يدالب ءانبأبو
 ءارقفلا يدالب ءانبأبو
 َرانلا اومحتقا نيذلا

 لعاشم بعشلا دي يف اوراصف
 دجملا هحاس يف اودصحنأ نيذلاو

 | | ว ง ๒ اندزف

 توطا اورقتحا نيذلاو

 ادبأ اوشاعف

 ينغأس يدالب ءانبألو

 بعشلا اهدّيش يتلا سيراتملل
 ادومصو الاضن

 مدلا نم اعونصم ربوتكألو
 اديهشف اديهش

 رانلا مامأ هانعفر اط هلو

 |ادبشنو اعرد

 اهقامعآ نم ضرالا زهي وهو هلو
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 .اديعو ىرشب

 انيف ربوتكأ ةيار ةقافخ ةيلاع نكتلف
 انقامعأ يف هاركذ شعتلو

 انينحو اقوشو ابح

 بعشلا قلطنم نكيلو
 ادفلاب ديدج ناهإل
 .نطولاب ديدج ناميإلو



a اا اک ريوتكأ ٧-٣. ٠ 

  ۰٠ا نادوسلا 2 ...ريوتكأ قاوشا
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 سأرلا ریدت مايا
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พร 6 ๑ ليرباو ربوتکا نیب ٥ 

A لمالاو ةبيخلا نيب ام قرف 
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