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 ةحفصلا عوضوملا

 ا ا الا ا ا ل اا يس ةمدقم

 000111 0001110103_ز-ب_ببب 85 حالطصالاو ةغللا نيب ةسايسلا

 ا ل ع يم ا اا ةيبرعلا ىف (س و سأ) ةدام تاملك

 ١12 0 م ل ةسايسلا ملعو ةسايسلا

 06 ]| | ]| ]| 1 1 ]1 ]| ]| ]| ]| ] ]| ]| ] ]| 0 ةسايسلا ملع فيرعت

 ١ ل ل ا اا ىوغللا ريبعتلاو ةسايسلا

 0011 1 01011111ب--8 ىمالسإلا ركفلا ىف ةسايسلا
 1 ا ل ءافلخلا ةلحرم

 11 ملا ىسايسلا ركفلا ىف نيملسملا تاماهسإ

 0 و ال تام تا املا ا ةيوغللا زومرلاو ةسايسلا

 >إ05007]آ0أ111018 زومرلا ةراثتساو ىسايسلا باطخلا

 0 لا مام باهرإلا دض برخلا

 ا ل ا اعلم ةدشلا ةضفخنم ةيبرحلا تايلمعلا

 010000010 ةضماغ ةيوغل زومر

 000 8 ماعلا ىأرلاو ةيوغللا زومرلا

 ا 1011 نييسايسلا لوقع ىف ةغللا

 ا ا ل ةيموقلاو ىوغللا عارصلا

 1 م ا ا سمس عمل ظ*ظ#ظ7#7# 0 0 0 11111110 ةيموقلاو ةغللا

 11 مم ملاعلا ىف ةينطولا اهتاغل معدت ىتلا تاسسؤملا
 ل ب مط اوما سلا ناس سرا ضبا يموسسب اوتما يواسو هوا جتاللا ةيسنرفلا ةغللا

 0001100 ةيناملألا ةغللا

 5 ااا الا ص ةيزيلجنإلا ةغللا

 0 0 000 ةيربعلا ةغللا

 منا ع ما عما تاراصتتاو مئازه ةغللا



 ا 0000000 ىسايسلا ةغللا ملع

 01 1 ]| ]ز]ز]ز] ]0 ةايححأ ةكرح ىلع دهاش ةغللا

 6 وا م اا عم ةغللاو قالخألاو ةسايسلا

 را ا ىسايسلا ةغللا ملع

 00000000000000 ىسايسلا ةغللا ملعو ةيبرعلا

 0 0 1-000020 -ب ىسايسلا رعشلا

 100 00 ا ااا ااا ا ا ااا ا ا برحلا توص رعشلا

 ا ]1 ]1 115 5 ز مالسلا توص رعشلا

 ا درمتلاو ةروثلا توص رعشلا

 اا 1 1 1 ةيمالسإلا ةوعدلاو رعشلا

 اا 0م م ومصمم مودم ممم عمد مم مسم مومو م ممم همم ممم هم مم هه مومو هدم هود ومد م مم همم مدع ىسايسلا باطخلا لئاسو

 0 ا تاراعشلا عنصت فيك

 20070 “بد ىسايسلا دادبتسالا نجس نم جورخلاو ةغللا

 0 اا ا ةتكنلا

 ا ]| ]ز] 0003 ىسايسلا صصقلا

 ااا ااا 0 0 0 00 ريتاكيراكلا

 00 ا ا ىسايسلا باطخلل ةيوغللا حمالملا

 7 ا صم ماا كمل الملل نام مط راس ل امم ىسايسلا باطخلا ةغل ىف راركتلا

 ياض ا ىسايسلا باطخلا ةغل ىف داضتلا

 ا ل دوهبدلا تاءاعداو ةيملعلا ةقيقحلا نيب ةيماسلا

 يا ل اًيوغل ةيماسلا حلاطصم

 ري ااا ات مئة ل ةيماسلا حلطصمل ىسايسلا فيظوتلا

 )0000 0 0 0000 تاملكلا برح

 00000 0-10 (مهنويع ىف ثدحلا) مجرتملا ةمدقم

 ننال باهرإلا دض برحلا

 000 ااا 0 00 ةمجرتلا قحلم



 ةمدقم

 ئذلا انعقاو نم ةبهأل اياضقو ةنحاس تاعوضوم لداعت تارضانعم هذه

 :انام اكيولك ىف ناضج «ةاناعمو املا ةفيعَت

 ىركفلا ءانبلاو ىعولا ىوتسم ىلع ائيش عنصن نأل ىتمه تطشنو

 بابشلا دنع بضغلا تانحش غيرفت دودح زواجتن نأ هب تدرأ «ةمألا بابشل

 لجخم ءىش .انرمأ ىهتنم كلذ نوكيو ءودعلل مئاتشلاو بابَّسلا ليك ىف

 . ةيتوص ةرهاظ نوكن نأ فسؤمو

 ام ريغن نأل «ةداجلاو ةبئاصلا ةيادبلا لثمي ىعولا دادرتساو راكفألا حيحصتو

 . للخ وأ للع نم انسفنأب

 ىتأت نأ هانعم ةجلاعمو ةهجاوم نود اهلامهإو ءانعقاو مالآو انتمأ مومه اهنإ

 . مالآلا هذه انب كتفتو مومهلا هذه انيلع

 انءانبأ مّلعُت نأ نود ةنحما رمت ال نأ ىوغل روظنم نم اهتشقانمب تدرأ دقل

 تقولا ىف - اهنإف نازحأو مومه نم اياضقلا هذه تراثأ ام ردق ىلعو «سردلا

 ةشقانم ىلع ةبلطلا لابقإ ىف تلئمت «ةمألل تاراشبو تالالد تلمح - هسفن

 انل دكؤي اذهو «رومألا هذه قئاقح نع ثحبلا ىف دهجلا لذبو ءاياضقلا هذه

 ىف هفالسأ نع لقي ال هنأو .هتلاصأ نع ىلخت الو ءرخآلا ىف باذ ام انبابش نأ

 .بناج نم اذه «ءادفلاو ةيحضتلل دادعتسالا

 روظنم نم ةيسايس اياضق تلوانت تارضاحملا هذه نإف رخآ بناج نمو

 عجشي ام تايادبلا هذه ىف لعلو «ةيبرعلا ةبتكملا هيلإ رقتفت بناج وهو ؛ىوغل
 . ةراضحلا ساسأ وهو ةوقلا وه ملعلاف ؛اياضقلا هذه راوغأ ربس
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 ىقتلنل اهاياضقب طيحأو اهثحابم قّمعاف تارضاحملا هذه ىلإ دوعأ ىّلعلو

 . اقمعو اجوضن رثكأ رخآ زاجنإ ىف

 قفوملا هللاو

 تيملاعلا هترهلل ديمالناو

 دواد دمحم دمحم . د

 ءاملعلا ةبتكم

 ه5١7٠598147 سكاف هكرمها_"”: ت



 ةسايسلا

 حالطصالاو ةغللا نيب

 .اًيوغل ةسايسلا - ١

 .اًيحالطصا ةسايسلا - ؟

 .ىمالسإلا ركفلاو ةسايسلا - ”





 :ةيبرعلا ىف (س و س) ةدام تاملك

 و س) ةداملا نم ( ساس ) لعفلل ردصم ةيبرعلا ىف ؛:ةسايسو ةملك

 رثنلاو «ىلهاجلا رعشلا صوصن ىف ةداملا هذه نم ةريثك تاملك تدرو دقو «( س
 الو ةملكلا درت ملو «ةيبرعلا تامجعملاو ءفيرشلا ىوبنلا ثيدحلاو ؛ىلهاجلا

 ةيبرعلا ىف اهتاقتشمو ةملكلا تدروو «ميركلا نآرقلا ىف اهتدام تاقتشم نم ىأ

 قيرط نع وأ ءاهميمعت وأ اهتلالد صيصخت قيرط نع اهتلالد روطت عم ةرصاعملا
 .ىلالدلا لاقتنالا

 نبا هركذ ىذلا ىسحلا ىنعملا وه ميدقلا ىف ةملكلل درو ىنعم مدقأ لعلو

 : ةداملا حرش هب أدبو روظنم

 مه 2
 بايشلاو فوصلا ىف عقت ىتلا ُةَّعلا امهو ؛ناتغُل : ساّسلاو سوّسلا 4

 : سوسلا هباصأ ماعط هل مدق نيح بعّص نب ةرارز لوق هنمو (ماعطلاو

 ##روب # ميم ع

 اد دف يرسم اًيلْوَح الّقَذ ىنتمعطأ دق

 لكاي ىذلا دودلا وهو «ثعلا سوسلا : هلوق تيبلل هديس نبا حرش نمو

 وأ ناك ادود هسوس ءىش لكآ لكو ؛هيوبيس هاكح «ةسوس هتدحاو «بحلا

 غيره)2١,

 قلطي «هيلع ىتايف تابنلا بيصي ىذلا دودلا ىلع سوّسلا قلطُي امكو

 نيب عماجلاو ءاهيلع ىتأي ىعح ةبادلا زجع بيصي ىذلا ءادلا ىلع اضيأ

 .ءىشلا ىلع ىتأي ءاد امهيلك نأ :نيتلالدلا

 .(سو س) ةدام ,ءصصخلاو «برعلا ناسل )١(

 ؟١



 ((سوّسلا ) قباسلا ىسحلا ىنعملل ةيلالدلا حمالملا طابنتسا نكميو

 : ىلي اميف اهلامجإو

 .ءافخلا- ١

 كيش امنإو .ةدحاو ةرم ءىشلا ىلع ىتأي ال وهف ءدصقملا قيقحت ىف جردتلا - ؟

 .ركملاو ةليحلا * 

 وأ اريخ ) هدصقمل ىعسي نمل رصاعملا هيبشتلا لماتب حمالملا هذه دكاعتو

 .ةسوس نالف : انلوقب جردتو ءافخ ىف ركملاو ةليحلا نم عونب «( ارش

 ةيعرفلا تالالدلا عونت عم ,ةداملا تالالد ةيقب ىف رهظت حمالللا هذهو

 .هنم اهدغي وأ اهبرق بسحب اقعتضو ةرق ىسحلا لصألاب اهتقالع ىف ةداملل

 : ىتآلا ضرعلا نم رهظيس امك

 انه رهظيو ؛نمزلا ىف برضو لصات ىذلا ىأ ؛نسلا ىف حداقلا : ساّسلا - 4

 ىسحلا لصالا عم ةلالدلا هذهل ىلالدلا عماجلا وهو ءحوضوب جردتلا حملم

 .ةداملل

 ءهسوس نم ةحاصفلا :لاقي ؛ةّيجسلاو قّنُخلاو عبطلاو لصالا :سوّسلا - ه

 جردتلا حملم انه رهظيو ؛هعبط نم : ىأ خلإ ... قدصلاو ةعاجشلاو

 .تقولا رورمب امنإو .ةدحاو ةرم عبطلا نوكتي ال ثيح

 ليضاتو شرغل كلذو ءاهضارو اهيلع ماقاذإ ةسايس اهسوسي باودلا ناساح <
 .ةليحلاو جردتلا : ناحملم رهظي انهو «ةبوغرملا تافصلا
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 ذب نطهت ةساتسرمألا ساسو: ةحلضي اي ءنشلا ىلع ءايقلا ::ةنقاينملا كاوا
 ةيعرلا ىلاولا ساس :لاقي «ةيعرلا ةسايس هنم ذخأ ىذلا ىنعملا وه اذهو

 : فيرشلا ثيدحلا ىف هنمو ءمهرمأ كلم اذإ ؛:ةسايسو اسوس اهسوسي

 لعفي امك مهرومأ ىلوتت :ىأ (١)(مهؤايبنأ مهسوسي ليئارسإ ونب اوناك »
 . ةيعرلاب ةالولاو ءارمألا

 دصاقم غولب فدهب نوئشلاب مايقلاو ةياعرلاو مامتهالا نم عون ةسايسلاو

 حمالم ةليحلاو ءافخلاو جردتلاو «ةيناسنإلا ةايحلل ًالوصأ دعت اهنيعب

 . تاللالدلا نم اهدعب امو ةلالدلا هذه ىف ةحضاو

 رومألا لك ىف هيجوتلاو ةدايقلا ىنعمب ةسايسلا : قباسلا ىنعملاب لصتيو - 6

 : رعاشلا لوق ىف امك

 لاتقلا ٌمْوَي لاجرلل ٌةَساَّس عيمج لكل ٌةداق ٌةداس

 «سيسو ساس ٌلجر اذه :لاقيف «؛ةسايسلاب كتحملا برجملا لجرلا فصوي - 9

 اهلك رومألا َرّبَخ :ىأ ,مومعلا تايانك نم ىهو «هيلع رمأو رمأ :ىأ

 .ةبرجتلاو ةمكحلا هيف تلصأتف ءاهّرمو اهولح

 اًعبط هلعج امئاك ؛هبكرف ؛هلّوسو هلهسو هئيّز : ارمأ نالفل نالف سوس - ٠

 .هنع ىلختي نأ عيطتسي ال هيف ًالصاتم اخسار

 «ةبرجتلا : ىناعم لوح رودي (س و س) رذجلا نأ قبس امم لصحتي

 .ةيرشبلا ةربخلا عامجو لصأ ىهو «حالصإلاو «ةياعرلاو «ةدايقلاو ةكنحلاو

 )١( «رثآلاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا ١/5؟1.
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 : 20ائ(1 6 د20 20ا125[1 501626 ةسايسلا ملع و ةسايسلا

 نمو .ةايحلا ىحاون لكب ةسايسلا لاصتا ببسب ؛ةسايسلا تافيرعت ددعتت

 ىف مهملا بناجملا ىلع مهفيرعت ىف نوزكري صصخت لك ءاملع نإف انه
 نويكولسلاو «ىعامتجا طاشن ةسايسلا نأ نوري نويعامتجالاف ,.مهصصخت

 ضعب نيبو مهنيب سانلا تايكولس ميظنتو طبض نف ىه ةسايسلا نأ نوري

 «مكحلا ةفسلف ىه ةسايسلا نأ نوري ةفسلفلا لهأو ,مكاحلا نيبو مهنيبؤ

 نويرادإلا ىريو «عقاولا ضرأ ىلع نكمملا نف ىه ةسايسلا نأ نوري نويعقاولاو

 . ةدايقلا نف ىه ةسايسلا نأ

 لومشلاو ةقدلاب مستت ىتلا ةسايسلل ةيحالطصالا تافيرعتلا نيب نمو

 : ىلاتلا فيرعتلا

 ةايحلا مظني ىذلا ,هعون نم ديرفلا «ىعامتجالا طاشنلا : ىه ةسايسلا

 ةيعرشلا ةوقلا لالخ نم «قافولاو نزاوتلا ميقيو «نمألا نمضيو ةماعلا

 ىذلاو «ةوقلا تاقالع ساسأ ىلع «ةلقتسملا تاعامجلاو دارفألا نيب ةدايسلاو

 ىلع ظافحلا قيقحت ىف ةيمهألاو ماهسإلا ةبسنب ةطلسلا ىف ةكراشملا هجوأ ددحي

 .2')عمتجما ريسو ىعامتجالا ماظنلا

 : ةسايسلا ملع

 : ةيادبلا

 طارقس هب ماق راوح لكش ىلع ثيدحلا هراطإ ىف ةسايسلا ملع أدب

 ميقلا لماع نم ةسايسلا ديرجت اولواح نيذلا نييئاطسفسلا عم نوطالفأو

 .ةيقلخلا

 .نيسلا فرح «ةسايسلا ةعوسوم :عجار )١(

 لل



 مكحلا تافسلفو ةمظنأل ةسارد جاتن نوطالفأ (ةيروهمجو تءاجو

 امأ ؛عمتجملل ماعلا ىسايسلا حلاصلا قيقحت فدهب اهطابترا ىدمو «ةفلتخا

 نع ةسايسلا ملاعم مسر لواح دقف - ةسايسلا ملع دئار ربتعي ىذلا - وطسرأ

 قيقحت قرط لضفأو «حاجنلا بابسأو «لودلاو مكحلا رايهنا بابسأ ةسارد قيرط

 .ةيقالخأ دويق نود ةلودلاو مكحلا نفو «رارقتسالا

 نأب «نوميس ناس ١ ىلاغملا ىكارتشالا ركفملا حرتقا م1811“ ماع ىفو

 ليلدلا ىلإ دنتست نأب ؛(ةيعضوو» مولع ىلإ قالخألاو ةسايسلا لوحتت

 مدقتلاو ىقرلا اهل ققحتي ىك «ةيتاذلا تارظنلاو ميهافملا نع اضوع ىعوضوملا

 . ىعامتجالا مدقتلا بابسأ ىلع فوقولا قيرط نع

 :ةسايسلا ملع فيرعت

 ؛ةفلتخما اههوجوب مكحلا ةلأسمل ةيملعلا ةيجهنملا ةساردلا وه ةسايسلا ملع

 وه : ىأ .ليلحتلاو سايقلاو ةبقارملا ىف ةيملعلا بيلاسألا قيبطت قيرط نع
 :ةيملع ةضازو ةسايسلا ةنازو

 مولعلا ةسارد روطتب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ةسايسلا ملع روطتو

 كفنو 6 يفانلا هيد ع ةيفش نسما ىلع ةلودلا ةنيئازاللا ةنيحتهتلا

 خيراتلا نع ًالقتسم اًملع ةسايسلا حبصتل ؛تانراقملا ءارجإو تافيرععلا

 تايرظنو ةعونتم جهانم ةسايسلا ملعل حبصأو ؛ةيقالخألا ةفسلفلاو داصتقالاو

 . ملعلا اذه ىف ءاملعلا تاداهتجا لثمت

 ىتح «ةيعامتجالا بناوجلا ةسارد ىلع ةثيدحلا ةيكيرمألا سرادملا تزكرو

 ةيباختتنالا جئاتنلاو ىباختنالا كولسلل اهتساردو وغاكيش ةسردم ترهظ
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 : لثم تاسايسلا ءاملع ىلإ ةفاضإلاب ماعلا ىأرلا عالطتساو ءاتفتسالا بيلاسأو

 ةسردملل مهمل رودلا ىلإ ةفاضإلاب ,:ةيسايسلا بازحاأألاو ةماعزلا رودو «ةنلعملا

 .ةسايسلا ملع ىف ةيكولسلا

 : ىوغللا ريبعتلاو ةسايسلا

 ىف (ةسايسلا» ةملك تلخد ةايحلا بناوج لكب لصتت ةسايسلا تناك امل

 :اهمهأ ؛ةرصاعملا ةيبرعلا ىف ةديدع ةيوغل تاريبعت

 : ةسايس مالك ©

 اذه دجنو ,هدوعو ققحتت ال دقو ,هتئدهتو رخآلا ةيضرتل مالك هنأ ىنعمب

 :نيرضاحلا ضعب لاقف «ةقاربلا دوعولا نم تاباختنالا ىف حشرملا رثكأ ه

 : روجألا ةسايس ©

 دقو ؛لماش راطإ ىف ام دلب ىف روجالا ديدحت ىلإ ىمرت ىتلا ةسايسلا ىه
 ةلادعلا قيقحمتلو ,ةيداصتقا ةطخ نمض مخضتتلا ةجل اعمل ةليسو نوكت

 .راعسألا ىوتسمب روجألا ةسايس طبر ىلع لمعلاب كلذو ؛ةيعامتجالا

 :ريبعتلا اذه ىلع ةلثمألا نمو

 ءالغ عم بسانتت روجألل ةسايس عضو نم ديبع فطاع ةموكح تهتنا ج

 و اعسألا
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 : رامثتسالا ةسايس ©

 ىلإ لاملا ليوحتو - جاعنإلا لئاسو نيسحت لالخ نم - حبرلا ةيمنت ىنعمب
 : ةرصاعملا ةيبرعلا ىف ريبعتلا اذه ةلثمأ نمو «جتنم لام سأر

 .رصم ىف رامثتسالا ةسايس معدو ءايحإ ىلع زكري ىداصتقالا حاتفنالا

 : راعسألا ةسايس ©

 ضرعلا ةاعارم عم اهتبقارم مظنو ةفلتخملا تاعاطقلا نيب راعسألا ميظنت
 ةيبرعلا ىف ريبعتلا ةلثمأ نمو («كلهتسملاو جتنملل ةحلصملا ققحي امب «بلطلاو

 : ةرصاعملا

 راعسألل ةسايس مسرب مخضملا ةهجاوم قايم روف بعلت ةلودلا 6

 .ةيداصتقالا انفورظ عم بسانتت

 : عقاولا رمألا ةسايس ©

٠ .٠ ٠. 0 8 . 4. 

 وأ ىنوناق غوسم نودبو ىلمع لكشب عاضوألا رييغت لدمعت ىنعتو

 تناك ام ىلإ رومألا ةداعإ وأ هنع عوجرلا رذعتي ام رمأ زاجنإ قيرط نع ىعرش

 .عقاولا رمألل خوضرلا ىلع رخآلا فرطلا ماغرإ فدهب ؛هيلع

 : ةرصاعملا ةيبرعلا ىف ريبعتلا اذه ىلع ةلثمألا نمو

 . عقاولا رمآلا ةسايسب نيطسلف ىف لماعتت ليئارسإ ه

 : حوتفملا بابلا ةسايس ©

 : ااه رومآلا مسح مدعو راوحلل ةصرف كرت ىه

 : ةرصاعملا ةيبرعلا ىف هتلثمأ نمو
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 : ةيعرشلا ةسايسلا ©

 :هب داريو «ىمالسإلا ىسايسلا ركفلا ىف ةيعرشلا ةسايسلا حلطصم قلطي

 ةعيرشلا راطإ ىف رودتو «ةنسلاو نآرقلا صوصن ىلع دمتعت ىتلا ةسايسلا

 ةسايسلا :اهنم ؛ناونعلا اذهب تافنصم ءاملعلا ضعب فَّلأ دقو «ةيمالسإلا

 : ةرصاعملا

 . لجو زع هللا ةاضرم ءاغتباو ةلادعلا اهحور ةيعرشلا ةسايسلا ن

 : ىمالسإلا ركفلا ىف ةسايسلا ©

 ىلإ ىدرفلا ىوتسملا نم ةوعدلا تلوحت «ةنيدملا ىلإ هيَ ىبنلا ةرجه دعب

 نم ًالاكشأ ةلودلا ميظنت ذخأو «ةيسمالسإلا ةلودلاو عمتجملا ءانب ىوتسم

 : لاثملا ليبس ىلع اهنم «ةيسايسلا تاسرامملا

 .راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا *

 . مهريغو نيملسملا نيب ةقيثولا ةباتك *

 مالسإلا اياضق ضرعل ةرواجملا لودلا ىلإ ةاعدو ءارفسك دوفولا لاسرإ *

 . هيلإ ةوعدلاو

 . هْلَع هدجسمب دوفولا لابقتسا *
 .( ةيبيدحلا حلص ) حلصلاو تادهاعملا +“

 صن هيف لزني مل اميف «ميركلا نآرقلا هبررمأ ىذلا ىروشلا أدبم ءاسرإ *

 .عطاق



 : ءافلخلا ةلحرم ©

 فورظ عم بسانتت اًطامنأ ةيسايسلا تاسرامملا تذخأ هَ ىبنلا ةافو دعب

 كانه حبصأو ؛هبر راوج ىلإ ُّْيَع ىبنلا لقتناو «ىحولا عطقنا دقف «ةلحرملا كلت

 ميظنت ىف ةسرامملا لاكشأ نم ًالكش ةعيبلا تذخأو (نينمؤملل ريمأ» ةفيلخ
 .ايلعلا ةطلسلا دانسإ

 ميظنتب ةصاخلا ةسايسلا تاسرامملا تعسوت ةيمالسإلا ةلودلا عّسوت عمو

 اذكه لاحلا لظيو «ةيعرشلا ةسايسلا مسا اهيلع ءاهقفلا قلطأ كلذلو ؛ةنسلاو

 .ةيومألا ةلودلا ةياهن ىتح

 : ىسايسلا ركفلا ىف نيملسملا تاماهسإ ©

 ؛ةماع ىمالسإلا عيرشتلا ىف اًظوحلم اًطاشن ىرن ةيسابعلا ةلودلا مايق عم

 ىرثو ,ةعبرألا ةمئألا دهع وه ىسابعلا دهعلاف «ىسايسلا عيرشتلا هنمو

 .ةيئانجلاو ةيلاملا ماكحألا طابنتسا ىف مهاداهتجا

 تاسرامملا نم ٌناولأ ةلحرملا هذه ىف نيثدحملاو ءاهقفلا بتك ىف تلجتو

 : اهمهأ ؛ةيسايسلا

 ضعبو «( ةناطبلا ) ءارمألا ناوعأو «مامإلا ةعاطو «ةعيبلاو «ةرامإلاو «ةفالخلا

 (ةيزجلاو «لاملا تيبو داهجلاو «ةاكزلا ماكحأ : لثم ةرادإلا مظن ماكحأ

 .خلإ ... ةبسحلاو ءءاضقلاو

 ةفينح ىبأ باحصأ نم وهو ؛(ه85١ ت)) ىراصنألا بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي

 لدعلاو ىروشلا نم لئاسم هيفو ؛ىأرلا ىلع ةيهقفلا هتسردم ماقأ ىذلا نامعنلا

 .خلإ ... ءاضقلاو تايانجلاو مئانغلاو ةيزجلاو ةاكزلاو جارخلاو .ةيعرلا عم لماعتلاو
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 تاو فال يللا نوتيلا انوا ةفناسم نا ةنقرالعو نيمدلاقكو

 تاقالعلاو برحلا مظن هيف لوانتو «ريبكلا ريّسلا : هباتك فلأ ىذلا (ه8

 .ةلودلا نم بناجألا عقومو ةيلودلا

 ت) «ىبارافلا رصن ابأ انيأر ءىرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ انلصو ام اذإف

 دقو ( ةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ» : هباتك فلؤي ءروهشملا فوسليفلا (ه 8

 .ةلودلا مظن هيف جلاع

 ماكحألاو :فلؤي ( ه٠45 ت) ىدرواملا دحين ىرجهلا سماخلا نرقلا ىفو

 .لاجملا اذه ىف هل دوهشم دئار وهو ( ةيناطلسلا

 ىلازغلا دماح ابأ مامإلا ىرن ىرجهلا سداسلا نرقلا علاطم ىف ليلقب هدعبو

 ربتلاو :اهرهشأ ىمالسإلا ىسايسلا ركفلا ىف بتك ةدع فّلؤي (هد.ه ت)

 .« كولملا ةحيصن ىف كوبسملا

 ام زربأ نمو (هال8١ ت١ ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف ةيميت نبا ءاج نأ ىلإ

 .ةيعرلاو ىعارلا حالصإ ىف ةيعرشلا ةسايسلا : هباتك «ىسايسلا ركفلا ىف فئص

 ىف عضو ثيح (ه8١8 ت) نودلخ نبا ىتأي ىرجهلا عساتلا نرقلا ىفو
 ام وأ ««ىرشبلا نارمعلاو : وه ديدج ملع سسأل ىلوألا تايادبلا هتمدقم

 .عامتجالا ملعب نالا فرعي

 ىذلاو «ىسايسلا ركفلا ىف نيملسملا ءاملع تاماهسإ نم طقف جذامن هذه

 مالسإلا ىف ةسايسلا نأ ىأ ؛ةنسلاو باتكلا ىلع اهمايق وه اهعيمج نيب عمجي

 ىتلا ميقلا لكو ةيرحلاو لدعلاو قحلاف «ميقلل ركنتت ملو قالخألا نع ّلختت مل
 ,مهدحو نيملسملل تسيل ( ةيمالسإلا ) ةيعرشلا ةسايسلا ىف مالسإلا اهيلإ اعد

 ةيامحلا هل نمضتو ءرخآلا قح ظفحت ةسايس نذإ ىهف «ةفاك سانلل ىه امنإو

 .قوقحلا ةفاكو « ةلادعلاو ةيرحلاو
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 ةسايسلا

 ةيوغللا زومرلاو





 ةيوغللا زومرلاو ةسايسلا
 نم !ءزج ةغللا دعُت امو ءطقف ةيسايسلا ثادحألا حرسمل ةادأ ةغللا تسيل

 ىلع دعاستو «ثادحألا ىنعم لكشت ىهف ءاهسفن ةيسايسلا ثادحألا

 عم ةغللا لماكتت كلذل ؛بعشلل ماعلا كولسلاو ةيسايسلا راودألا ليكشت

 .هنم دصقلاو رخآلا ىنعم امهنم لك ددحيو رخآلا لمكي اهنم لك ؛ثادحألا

 : ةيلاتلا ةيوغللا زومرلا ىلإ - ًالثم - رظنلابف
 . ( تارباخملا» «(«ةلودلا نمأ) 4 ىموقلا نمألا» ««نمألا»

 ضعب مدختست نيح ةماعلا ىدل ىسايسلا كولسلا ىف رثؤت اهنأ دجن

 نم ديزملا ميدقت ىلإ مهزيفحتو ةماعلا ةراثإل ةيوغللا زومرلا هذه تاموكحلا

 .ةلودلا ءادعأ ةهجاومو «تامزألا تاقوأ ىف تايحضتلاو تالزانتلا

 دارفأ ىدل قلقلا نم عون ةراثإ ىف تاحلطصملا سفن ببسعت دق اضيأ

 حضوأو نيالا ىلع ةرطيشلا ةنكايشتا ىداوق نطرفل موكا اهلك ورخ يمنع

 مهباتني بعشلا دارفأ نم اريثك نإف .رصم ىف ئراوطلا نوناق : كلذ ىلع لاشم
 .همادختسا ةءاسإ نم فوخلاو ئراوطلا نوناق ببسب قلقلا

 ركف ىلع ةيسايسلا ةغللا اهسكعت ىتلا راثآلا رابتعالا ىف عضن نأ نم دبال

 .مهتايكولسو مهرعاشمو سانلا

 : زومرلا ةراثتساو ىسايسلا باطخلا ©

 نم نيبطاخما سوفنو لوقع ىف زومرلا ةراثتسا ىلإ ىسايسلا باطخلا أجلي

 .هفده قيقحت نم نكمتي ىك بعشلا دارفأ
 ,رومألا هذه فصي هنإف ةنيعم رومأ نع سانلا فرص فدهلا نوكي نيحف
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 ءاظن بل :ةطليملا ةيطماشو ةتاكيخ هيورخي ور ١ اهناو لانصغالا كلو

 . خلإ . .. فرطت «باهرإ ؛ةروظحم ةعامج :مكحلا

 سفنلا ىف ريثت ةيباجيإ فاصوأب اهفصو نكمي رومألا سفن نإف لباقملا ىفو
 : ةيلاتلا فاصوألا دجن نأ ًالثم نكميف ءاعانتقا لقعلا ىفو ءاضرلا

 لإ ب ةيسس طرد لينا انت نسل باع

 «حافس :هنأب نيجسلا فصو نكمي : ميهافملا هذه ىلع ًالثم برضنلو

 .لقعلا برطضم وأ «رقفلا ةيحض هنأب هفصو نكميو ؛مرجمو

 ىف ريت ةيوغل زومر ىه ةيسايسلا تاريبعتلا هذه نأ ىف كش نم امو

 .صخشلا وأ ةيضقلل انترظن ىلع رثؤي اريطخ اًمامتها انسوفنو انلوقع

 عم لصاوتلاو عانقإلا ىف اهفادهأ ىلإ لوصولا ىف اهلشف وأ ةسايسلا حاجنو

 نيم ىلع ىقوعي «يولطلا ىمايستلا فادهلا و خت ةدارقا هنيحيوتو يضلل
 .بعشلا دارفأ سوفنو لوقع ىف ديصر اهل ىتلا ةيوغللا زومرلا فيظوت

 نم ةلمج اكيرمأ قالطإ ىف ةقيقحلا هذه رهظت ىملاعلا ىوتسملا ىلعو

 بوعشلا سوفن ىف ريثت ةيوغل زومرك اهمادختساو «ةيسايسلا تاريبعتلا
 بعشلل - لقألا ىلع - هريربت وأ هب عانتقالاو ءاكيرمأ فقوم عم فطاعتلا

 .اهل ًارصانمو اديؤمو ,هتموكحل ادناسم لظيل «ىكيرمألا

 ثجار تاريبغت ةدمع ىف ئكيرمألا ىسايسلا باطخلا ةيبججاودزا رهظتو

 : تاريبعتلا هذه نمو «ربمتبس نم رشع ىداحلا ثادحأ دعب ةصاخ ةفصب

 : باهرإلا دض برحلا »

 ؛ىباهرإ وه ام لكل ءادعلاو ةيهاركلا سفنلا ىف ريثي ىوغللا زمرلا اذه
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 اًعبات نوكي الو ءاهتحلصم فلاخي ام لك اكيرمأ رظن ىف باهرإلا نكلو

 .اهل اًمّلسمو

 نع عافدلا قح : اكيرمأ هيمست ليئارسإ هبكترت ىذلا ةلودلا باهرإف

 باهرإلاو «باهرإ : هنأ لتحمل ةمواقم ىلع اكيرمأ قلطت نيح ىف «نمألا

 !! اباهرإ هيمست ال ءاهتدايس كهتنيو لودلا نوكش ىف لخدتي ىذلا ىكيرمألا

 :لاؤسلا اذه ىكسموشت موعن ىكيرمألا ىوغللا ملاعلا ىلإ هّجَو
 ؟باهرإلا ىلع ةمألا برح : ىّمسي امب زوفلا نكمي له *«

 ىلع قاسو «ةيباهرإ ةلود اهسفن ةدحتملا تايالولا نأب : هتباجإ تناكف

 :١2)ةديدع دهاوش كلذ

 تايالولا لبق نم فينع موجهل تانينامثلا ىف اوجاراكين تضرعت *

 امبرو ءاّمامت دلبلا كلذ رمد دقل ؛اهناكس نم فالآ تارشع هتيحض حار ةدحتملا

 ابوحصم ىلودلا ىباهرإلا موجهلا كلذ ناك .ادبأ رمد ام ءانب ةداعإ عيطتسي نل
 (ةيساق ىمظع ةوق اهرصاحت «ةريغص ةلود عطتست مل «ةنحاط ةيداصتقا برحب

 راثآ نإ .ركوو ساموت لاثمأ نم رابكلا اوجاراكين وخرؤم فصي امك اهلمحت

 كرويوين ىف تثدح ىتلا ىسآملا نم ريشكب ىسقأ اوجاراكين ىلع موجهلا كلذ

 ةمكحملا ىلإ تاجا لب «نطنشاو ىف لبانقلا ءاقلإب اوجاراكين درت مل . دعب اميف

 عفدو عجارتلاب ةدحتملا تايالولا ترمأو ءاهحلاصل تمكح ىتلا ةيلودلا

 اروف تورو :ناقحاب كما ارق ةدهيلا تايأل ولا تما ريدك تاشيوقت

 وعدي ارارق شقان ىذلا نمألا سلجم ىلإ اوجاراكين تاج اذل ؛موجهلا ديعصتب

 ةدرفنم ةدحتملا تايالولا هدض تتوصو ؛ىلودلا نوناقلل عايصنالا ىلإ لودلا

 د «تامولعملاو رشنلل تييريم « ةرهاقلا ء« ىكسموشت موعن ءهريمتبس (2١0 ١

 .155 4858ه 55 كك للال لككن ص

 في



 ةماعلا ةيعمجلا ىلإ اوجاراكين تاج امنيحو .وتيفلا قح ةلغتسم ضفرلاب

 ىف ليئارسإو ةدحتقملا تايالولا الإ هدض توصي مل لثامم رارق ىلع تلصح

 .امهدحأ ىف امهل رودافلسلا تمضناو «نيعباتتم نيماع

 اهتدنجأ ضرف لجأ نم ةصرفلا لالغتسا نآلا ةيكيرمألا ةموكحلا لواحت *“

 نم ءاضفلا حيلست «ىخوراصلا عافدلا ماظن اهيف امب حيلستلا ططخ : ةصاخلا

 مامتهالا ضيوقتو «ةيعامتجالا ةيطارقميدلا جماربلا ىلع ءاضقلا ريفشتلا لالخ

 «ىحصلا نيمأتلاو «ةئيبلاو «ةيلامسأرلا ةملوعلل ةيبلسلا راثآلا :لثم اياضقب

 ةيلقأل ةورشلا هيجوت ىلإ ىدؤت ىتلا مظنلل ةيسسؤم رطُأ قلخ كلذكو .هفالخو
 ءاضقلل عمتجملا ىف ماظنلا ةطلس ةدايزو «,تاكرشلا بئارض عنم لثم «ةدودحم

 .ةضراعملاو ماعلا شاقنلا ىلع

 ايسورو ةدحتملا تايالولا نيب فلاحتلا نع اذام : ىكسموشت لءاستيو

 ؟ رئازجلاو رصمو ايسينودنإو نيصلاو

 تايالولا هاعرت ىملاع ماظن ءوشنل ةداعسلا ىهتنم ىف مهلك : بيجي مث

 دج دعستس ًالثم ايسور .ةيباهرإلا مهعئاظف ذيفنت نم مهنّكع :ةدحتلا

 سفنف ؛ناشيشلا دض ةيشحولا اهبرح ىف ةدحتملا تايالولا معد ىلع لوصحلل

 لصحتس ؛ريمشك ىف دنهلا امكو ءايسور نوبراحي «نينغفاتملا ءالؤه
 رئازجلاو .( 805811) هيكأ ميلقإ ىف اهرزاجم هوجرت ىذلا معدلا ىلع ايسينودنإ

 قيطني .هسرامت ىذلا ةلودلا باهرإ دمب حيرصتلا ىلع لوصحلل اًضيأ حرشنتس

 تاعطاقملا ىف ةيلاصفنالا تاوقلا دض اهبرح ىف نيصلا ىلع كلذك رمألا

 نيصلا تناك نيذلا نييمالسإلا نم ةعومجم مضت ىتلا تاوقلا كلت «ةيبرغلا

 .ريراقتلا ضعب ريشت امك (191778 ذنم امبر ءايسور اوبراحيل مهتبرد دق ناريإو

 .ملاعلا لوح ةريثك قطانم ىف رومألا ريست اذكهو
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 ديدعلا كانهو «ىلودلا باهرإلا ةسرامم ىف ةرمتسم ةدحتملا تايالولا نإ *“

 نورعشيو نيمودصم عيمجلا ناك اموهالكوأ ثداح عقو نيحف « ةلثمألا نم

 هبشأ تراص اموهالكوأ» :لوقت فحصلا نيوانع تناك نيموي ةدملو «ةناهإلاب

 دحأ نأو « ؛توريب هبشت اضيأ توريب» نأ حضوي نم دجأ مل .«توريبب
 هبشلا ديدش ١9/65 ماع كانه ىباهرإ ريجفتب ناجير ةرادإ مايق وه بابسألا

 لتقتل ددحم تيقوت ىف دجسم مامأ ةنحاش ترجف دقف ءاموهالكوأ ريجفتن

 ريرقت ىف درو امكو . دجسملا مهترداغم دنع سانلا نم نكمم ددع ربكأ

 اًصخش م١٠ ريجفتلا اذه ىف لعق ءتاوتس ثالعب كلذ دعب تسوي نطنشاولل
 دحأ ريجفتلا اذه فدهتسا دقل .لافطألاو ءاسنلا نم مهبلغأ ١6٠١ حرجو

 ال ! ثداحلا نم اجن هنكلو ءنطنشاول قوري نكي مل ىذلا نيملسملا نيدلا لاجر

 ىلاوح توم ىف اًيساسأ ًالماع ربتعت تاسايس ىلع قلطت ةيمست ةيأ اضيأ ىردأ
 ةيجراخلا ةريزو لوقت نمثك اًبيرقت لفط نويلم فصنو قارعلا ىف ىندم نويلم
 كانه له ,هعفدل دادعتسا ىلع دادعتسا ىلع ائنإ -كاذنآ « تياربلوأ نيلدام»-

 .ةيليئارسإلا عئاظفلل ةدحتملا تايالولا معد فالخب كلذ ؟ كلذل رخآ مسا

 ,ةيكيرمألا ةلودلا باهرإ ىلع ةلثمألا نم ديزملا ىكسموشت قوسي مث

 اهب تقحس ىتلا ةحلسألا نم ٠١// ايكرت حنمب نوتنيلك ةرادإ مايق كلذ نمو

 . ىفرعلا ريهطتلا تالمح عشبأ نم ةدحاو ىف داركألا

 رطس «نادوسلاب ةيئاودلا تاعانصلل ءافشلا عنصم ريمدت لاثم ذخانل وأ

 نأ ول لعفلا در نوكيس فيك .هانيسن ام ناعرس ةلودلا باهرإ لجس ىف ريصق
 ةدحتملا تايالولا ىف ةيئاودلا تادادمإلا فصن ريجفعب تماق ندال نب ةكبش

 «ةنراقملا ةلادع مدع نع رظنلا ضغب كلذ ؟ اهريفوت ةداعإل ةمزاللا تادعملاو

 لعف در نوكيس اذام .ريثكب دشأ نادوسلا ىلع لعفلا اذه لثم بقاوعف

 !؟ ةعاشبلا هذه لثمل اوضرعت ول ارتلجنإ وأ ليئارسإ وأ ةدحتملا تايالولا
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 لقتننل .دوصقم ريغ اطخ عقو دقل «فسألل اي : لوقنف ةلاحلا هذه ىف امأ

 ! نونفعتي اياحضلا كرتنو ىلاتلا عوضوملا ىلإ

 :ةدشلا ةضفخنم ةيبرحلا تايلمعلا ©

 راصتخاب فّرَعُت نأ نكمي له : ىكسموشت ىلع لاؤسلا اذه ّحِرُط

 ؟مئاقلا ئدابملا ماظن ىف عقي نيأ ؟ باهرإلل ةيسايسلا تامادختسالا

 تايلمعلا ىمسي امب اًيمسر ةمزتلم ةدحتملا تايالولا نإ : 2( )باجاف

 . ىمسرلا أدبملا وه كلذ « 1011/-12661151()/ 17/311816 ةدشلا ةضفخنم ةيبرحلا

 فيرعتلاب اهتنراقو ةدشلا ةضفخنم تايلمعلل ةطبضنملا تافيرعتلا تأرق ولو

 «شيجلا نع ةرداصلا تابّيتُككلا وأ ىكيرمألا نوناقلا ىف امك باهرإلل ىمسرلا

 .ابيرقت ءىشلا سفن امهنأ دجتس
 وهلا زوحم ف

 ايروك - ناريإ  قارعلا ) : ىه ؛ثالث لود ىلع اكيرمأ هتقلطأ

 .( ةيلامشلا

 ىتلا قارعلاو «ةينويهصلا ةمجاهمو نيطسلف نع عافدلا ىنبتت ناريإف

 امنِإو ءراوجلا لود ىلع ناودعلا ةردق اهيدل حبصي مل «جيلخلا برح اهتكهنأ

 اهترطيس لمتكتل اهيف لورتبلا عبانم ىلع اهدي عضو ىف اكيرمأ ةبغر ةلاسملا

 ناريإ نم لكل حالسلا ردصت اهنأب ةمهتم ايروكو .طسوألا قرشلا لورتب ىلع

 !! قارعلاو

 : ةيرحلا نع عافدلا ©

 دارفأ زفحي زمرلا اذه مادختساو «ىكيرمألا بعشلا ريثتسي زمر ةيرحلا

 «ىكيرمألا مالعإلا ىف هفيظوت متام وهو ءاهمعدو ةموكحلا ةدعاسمل بعشلا

 .ك١ ٠١"« ص «قباسلا عجرملا 211(



 .خلإ . . . سفنلا نع عافدلا ؛ةيرحلا نع عافدلا : تاريبعت تددرت ثيح

 ةلطايلا ججحلاو ةضافضفلا تاريبعتلا هذهل دينفتلا ىتأي اكيرمأ لخاد نمو

 باّتُك هعّقو نايب ىف دينفتلا ءاجو ؛لطاب اهب داري قح ةملك : اهيلع قبطني ىتلا

 : هيف درو اممو . 2 ' )نويكيرمأ نويميداكأو نونانفو

 نم رشع ىداحلا ىفو «ةيموقلا ضرألا نع عافدلا : ىنعت «عافدلاو ةملك»

 اذه نكي ملو ءاهدضو ةدحتملا تايالولا ضرأ ىلع موجه ثدح ربمعتبن

 ناك لب «ضرألا لالتحا ىلإ فدهت ةريبك ةيديلقت ىوق لّبق نم اًيديلقت اموجه

 ةيلوكسملا ءاعدا بايغ ىفو ؛ةفدهتسم تاشنم دض ةلوهجم ةبرض - ىرحالاب

 زكرمف ؛ةحضاو اهنأ ضرتفي فادهألل ةيزمرلا ةعيبطلا نإف ؛ثادحألا نع

 :ةدحتملا تايالولل ةيملاعلا ةيداصتقالا ةوقلا ىلإ حوضوب زمري ىملاعلا ةراجتلا

 ةهجوم ربمتبس نم رشع ىداحلا تامجه نأ - ةتبلا - عقوتم ريغ ودبي اذكهو
 .ةدحتملا تايالولا ىف اهب ىّفتحُي امك ؛ةيكيرمألا ميقلا» دض ايزمر

 ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةوقلا هنأ ودبي ىقيقحلا فدهلا نإف « ىرحألاب

 ةرشع ةسمخ نإف ريراقتلل اًنقبطو ؛جراخلا ىف رهظت امك ةدحتملا تايالولل

 اوناك مهتّيوُه ديدحت مت نيذلا رشع ةعستلا تارئاطلا ىفطتخُم نم اًصخش

 يفتت ىضارألا ىف ةيكيرمألا ةيركسعلا دعاوقلا درعا نسراست نقوم

 ٌةضرعم جراخملا ىف اهتوق ىقّبُت ىتلا ةلودلا نأ رشع ىداحلا تامجه ىحوُتو

 .جراخلا ىف ةدحتملا تايالولا لخدت وه ىقيقحلا رمألا نكل ؛لخادلاب موجهلل

 تايالولا «ةوق ١ نع عافدلا ىلإ - ديدحتلاب - فدهت ؛ شوب ٠ بورح نأ عقاولاو

 «ةدحتملا تايالولل ةيملاعلا ةوقلا وه هنع نوعفادت ىذلا نإ .جراخلاب ةدحتملا

 .(... ةايحلا ةقيرطو «ةيلخادلا تايرحلا سيلو

 )١( ,ةرهاقلا :نونفلا ةيميداكأ رادصإ «ةيفاقث قئاثو 7٠١5 .
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 نع عافدلا وأ ةيرحلا نع عافدلا موهفم نع لءاستن نأ اًضيأ نحن انقح نمو

 ثرتكت ال ىتلا ىمظعلا ىوقلل قح وه مأ ؟ىعامج ىناسنإ قح وه له «سفنلا

 نايبلا ىلع نوعقوملا لوقي ؟ةريقفلا دالبلا نم اهريغب لحي ىذلا رامدلاو توملاب

 اهل سيل ىمظُع ىوق دض اهئاقب نع عفادت نأ قحلا اهل ةيناسنإلا» :قباسلا

 .«عدار

 : ةضماغ ةيوغل زومر ©

 ريغ تاريبعتلا قيرط نع ةضماغ ةيوغل زومر ىلإ تاموكحلا اجلت دقو

 .ام ةيضق ناخب يعشلا دارقا ىذل بارطضالاو قللا ةهسجاول ةددنخملا

 «ءارقفلا نع ةاناعملا عفرل لمعت اهنأ تاموكحلا ضعب نالعإ ًالثمف

 ىلع لمعت ةموكحلا هذه ناب اعابطتا ىطعُي ؛لخدلا ىدودحم ةدعاسمو

 ةموكحلا هذه نأ نم مغرلا ىلع ,مهعم فطاعتلاو نيجاتحماو ءارقفلا ةدعاسم

 . تارامثتسالا باحصأو ءاينغألا ةياعر ىلع لمعت

 : ماعلا ىأرلاو ةيوغللازومرلا ©

 وأ نيعم فده لوح ماع ىأر نيوكت ىف ازراب ارود ةيسايسلا ةغللا بعلت

 .هتموكح ةدناسمو هدئاق لوح فافتلالل بعشلا

 تاريبعتلا ءاقتنا عم .ثدحلاو ةمزألا ليكشت ةداعإ معت ةغللا قيرط نعو

 زومرو ميق ىلع زيكرتلاو «« شوب ىكيرمألا سيئرلا بطخ ىف ثدح ام وحن

 ؟,



 ةفغنللا

 نييسايسلا لوقع ىف





 نييسايسلا لوقع ىف ةغللا

 .مكحلاو ةرطيسلا ملعو نفل ةيرظنلاو ةيلمعلا ةساردلا ىه ةسايسلا «

 «بوعشلاو ميلاقألا نيبو «ةيسايسلا بهاذملاو راكفالا نيب مادصلاو عارصلا لعلو

 قافتالا نم ةحاسمب - ةنيابتم راودأ نم اهيف امب - ةيسايسلا ةيلمعلا مستتو

 لولحلا ومنل ةبصخ ةئيب لكشي نيتحاسملا نيب لباقتلاو . فالتخالا نم ىرخأو

 .ةيهاركلاو ءادعلا ومنل وأ «طسولا

 ىعولا ليكشتو «ةيسايسلا ضارغألا ةمدخ ىف ىساسأ رود ةغللو

 ىف رامدلا ةحلسأ رود نع ارطخ لقي ال ةسايسلا ىف ةغللا رود نإ :ىسايسلا

 .نييركسعلا ىديأ

 ءريطخ فطعنمب ةغللا رمث « ربمتبس ١١ ثادحأ دعب عارصلا كرتعم ىفو

 عادخلاب ةقيصل - دوهيلا تاءاعداو اكيرمأ نايغط عم - تحبصأ ثيح

 ةيمالعإلا اكيرمأ ةسايسل ةسيسنلا بيلاسألا لكو «ليلضتلاو لايتحالاو

 .دوهيلا اهتءابع ىفو (ةرصاعملا

 نع لطابلاب عافدلا ىه ةرصاعملا ةسايسلا ىف ةغللا ةمهم تحبصأ دقل »

 مدهو «ضرألا لالتحاو «تابابدلاو تارئاطلاب لزعلا نييندملا لتقف «مئارجلا حبقأ

 حباذمو «ةيعامجلا تالاقتعالاو ؛ناكسلا ريجهتو «عورزلا فالتإو «تويبلا

 اكيرمأ قلطت ثيح «لطابلاب اهنع عفادي مئارج اهلك ءاليتاشو ارباصو نينج

 ةلواحم «سدقلاو نيطسلف ضرأ نأشب اهتاءاعدا ىف ليئارسإ ىدامتتو ه

 مو



 قحلا ىلع ضوسمغلاو بابضلا ءافضإو ؛«ضرألا ديوهتو قئاقحلا سمط
 ضرأل ضرأ الب بعش » «(« ىليئارسإلا نمألا) : لثم تاراعش تحت ىنيطسلفلا

 .(بعش الب

 بيذاكالا نم لئاه مك دشح ىلع موقت ليئارسإو اكيرمأ ةسايسو ه
 ٌرْمَحُت ىتلا ةفئازلا تاراعتسالاو تاهيبشتلا ىلإ ءوجللا كلذ ىف امب «تاغوارملاو

 دوهيلا رظن ىف نوينيطسلفلاف «ىناسنإ قح لك مهبلستو نيينيطسلفلا ناش نم

 . ةدابإلا ىنعم ىلإ ةراعتسالا هذه ريشت «نييليئارسإلا ىلإ سايقلاب دارج

 ىلتاقم «كاراب» فصو دقو ؛ريصارصلاب برعلا نويليئارسإلا هّبْسُي امك

 ىلإ مهلوح دقل .(«ضوعبلا دض برحلا لثم مهدض برحلا نإ : هلوقب هللا بزح

 ىف نانبل فصول ةنياهصلا اهمدختسا ةحيبقلا تاراعتسالا هذه لثمو «تارشح

 .( ىنانبللا عقنتسملا) : مهلوق وحن

 ةلود مهنأب ,مهل ديجعمت اهيف افاصوأ مهسفنأ ىلع نوقلطي مهنأ نيح ىف

 :لثم ,.مهسفنأل ةيسايسلا تاريبعتلا لضفأ نوفطصيو «ةراضحلاو ةيطارقميدلا

 .مئامحلاو روقصلا

 مالعإلا خضي ثيح «ةيسايسلا ضارغألا قيقحم ىف تاعئاشلا رود ىتأيو

 اهنا كلذ نم انا يرملاو سعر نونا ةميقولل تاتسفانإلا وتب ١ فك دارو: توون

 عاشأ امك «ةينيطسلفلا ةضافتنالا معدل ةحلسأ بيرهتب رصمل «نوراش »

 ةضافتنالا ىلع ةرطيسلا رومأ كرابم ىنسح سيئرلا عم َقَّسن دق هنأ «نوراش»

 رتصم نأ ضيا قعد امك ؛ةيرضملا ةعوكشلاو : يلطسلفلا ثعشلا نيب ةعيقؤلل

 ىلإ اهقيرط ىف حالسلاب ةلّمحم تناك ىتلا ةنيفسلا ىلع ترتستو تفخأ
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 رامدلا ةحلسأ بره دق قارعلا نأ هتعاشإو (نوراش و ءاعدا اذه ىلإ فاضي

 قارعلا نأ هؤاعداو «نانبل ىف هللا بزح ىلتاقم ىلإ اهنمو ءايروس ىلإ لماشلا
 ميظنتب هل ةلص ال قارعلا نأ مولعمو «ةدعاقلا ميظنت رصانع ضعب ىوؤي

 مالا وشتفم رفعي مل ثيح «لماشلا رامدلل ةخلسأ ىأ كلمي الو «ةدعاقلا

 .اذه نم ءىش ىلع ةدحتملا

 نيملسملا دض ةيماقتنالا اهبرح ىف ةقاربلا تاراعشلا اكيرمأ مدختست اضيأ

 ميق ةيامح ءرشلا روحم ىلع ءاضقلا : تاراعشلا هذه نم «برعلاو

 «نيسح مادص ةيروتاتكيد نم ةقطنملا صيلخت «ةيرحلا ةيامح «ةيطارقميدلا

 . هتاءادتعا نم راوجلا لود ةيامحو

 نم ىنجت نأ لواحت ليئارسإف ؛:ةضرغم تاعئاشو ةلطاب تاءاعدا اهلكو

 ليئارسإ ةلود ءاشنإو ةقطنملا ىلع ةرطيسلا ىف لقمتت «ةيسايس اًفادها اهثارو

 ةرطيسلا فدهب «ةقطنملا ةطيرخ مسر ديعت نأ اكيرمأ لواحت امنيب .ىربكلا

 .برعلا ىلع اهقوفت نامضو ليئارسإ اهتفيلح ةيامحو «اهتاورثو اهلورتب ىلع

 اياونلا ءوست نيحف «لاعفألاو اياونلل ةحضاف ةآرم ةغللا نأ رهظي اذكهو

 .تاملكلا طقستو ةغللا ردحنت «لاعفألا سكتنتو

 ضف





 ىوغللا عارصلا

 ةيموقلاو





 :ةيموقلاو ةغللا

 ببسب ةغللا ددعتت نيحو «بعشلل ىفاقثلا ءانبلا نوكي ةغللا قيرط نع

 اينارت انيعح هلل كلو «ةيينير نيغاةغلو ةيميفر هل هوقو القس وامهتسألا

 ةغللاو رمعتسملا ةغل نيب عارصلا نم نول ىلإ ىدؤت ةيجاودزالا هذه نإف ( ىفاقغلا

 : نيهامتا يب ةسفن نطاوملا دجي قديح :ةيئطولا

 ىف ةبراضلا اهروذجب ؛هتلاصأو هثارت لمحت ىتلا ةينطولا ةغللا هاجتا :لوألا

 هتيصوصخو هتيوه لثمت ديلاقتو تاداعو ىفاقث ديصر نم لمحت امو «خيراتلا

 . لودلا نم هريغ نع هزيمت ىتلا

 ىف اهب لماعتلا متي ىتلا ةيمسرلا ةغللا ىهف ءرمعتسملا ةغل هاجتا : ىناشلا

 لزعي نأ نطاوملا عيطتسي الو .هفالخو ميلعتلاو (ةفلتخملا تاسسؤملاو حلاصملا

 .هتايح نوئشو هحلاصمب ةقيصل اهنأل رمعتسملا ةغل نع هسفن

 : عارصلا اذه ىلع ةريثك ةيقيبطتلا ةلثمألاو

 ىتلا قطانملا ىف احضاو عارصلا رهظ ؛ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نيتغللا راطإ ىف ©

 ىرامعتسالا طاشنلا ةدايزو «رشع عساتلا نرقلا لالخ ارتلجنإو اسنرف اهتلتحا

 .ادنك : لاثملا ليبس ىلع «ملاعلا نادلب نم ريثكل اسنرفو ارتلجنإل

 تَمَُسُق م١0 ماع ىفو ماالال" ةيكيرمألا لالقتسالا برح ءانثأ ىفف

 ىف ةيسنرفلاب نيثدحتمو «ىدنكلا بونجلا ىف ةيزيلجنإلاب نيثدحتم ىلإ ادنك

 لباقم ىف «ىزيلجيإلا عباطلا ادنك ءاطعإ ىلإ ارتلجنإ تعسو «ىدنكلا لامشلا

 قطانملا ىف ىسنرفلا ىوغللا بناجلا معدل ىسنرفلا بناجلا نم ظوحلم طاشن

 ةيسنرفلا تلعج كيبويك لثم «ةيدنك قطانم ىفو ءاسنرفل ةعبات تناك ىتلا
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 .2 ')اهنوثدحتي ناكسلا مظعم نأل اهب ةيمسر ةغل

 تضرعت دق ىسنرفلا لالتحالا ةرتف ىف رئازجلا نأ دجن ةيبرعلا ةغللا راطإ ىفو ©

 ةغللا ةكشانلا ميلعت ىف ىسنرفلا رامعتسالا دهتجا دقل ءبهال ىوغل عارصل

 ةيحنت عم ( ةيمسرلا ةغللا ) تاسسؤملا ىف لماعتلا ةغل اهلعجو «ةيسنرفلا

 ناقتإ نأ ىسنرفلا رامعتسالا نيقيل كلذو «ىمسر عقوم لك نع ةيبرعلا

 طباور ىوقي اذهو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلاب لاصتالا ىنعي ةيبرعلا

 ةبطر قيفحت مانا اميه دس لقي اما ةلاضاو ةثارتو ياللا رودجي تدفلا

 هلصأب ىرئازجلا نطاوملا ةلص عطق ىلإ فدهت ىتلا ىسنرفلا رامعتسالا

 بوذيو ءاهريثأت مدعني نأ ةجردل ةلصلا هذه فاعضإ لقألا ىلع وأ «هثارتو

 ةيلمع متت اذهبو ءاهديلاقتو اهتفاقثو ةيسنرفلا ةغللا ىف ىرئازجلا بعشلا
 فاعضإو ةيسنرفلا ةغللا دوجو معد لالخ نم ؛2'”بعشلا اذهل ةّسّْرَقلا

 . عقاوملا نم ريثك نع اهتيحنتو رئازجلا ىف ةيبرعلا ةغللا دوجو

 ناك ثيح «م9757١ ةنس رئازجلا لالقتسا دعب ابهتلم عارصلا اذه لظو

 (ةيرئازجلا ةسردملا ىلإ ةيبرعلا ةايحلا ةداعإ ىهو «ةريطخ ةيضق هباجت نأ اهيلع

 ثيرعتلا ةيامغو ةتئرفع تلازال هناك نيراذلا هذه قال ءابعصمألا ناك

 انه نمو ءاهاحضو ةيشع نيب اهزاجنإ نكمي الو ءتقو ىلإ جاتحتو ؛ةلهس تسيل
 نكم ىتلا رمعتسملا ةغل «ميلعتلا ةغل ؛ةيمسرلا ةغللا نيب ىوغللا عارصلا مدتحا

 ىتلا ( ةيبرعلا ةغللا ) ةينطولا ةغللاو ءتاسسؤملاو سرادملا ىف نيكمتلا ةياغ اهل

 ناسل ىلع ةليقث تحبصأ ىتح «لماعتلا نم ةنكمم دودح قيضأ ىف ترصوح

 .ءىش لك ىف ةسنرفم سرادم ىف اوملعت نيذلا ةئشانلا نم ريثك

 (1) آةصواند عع ةقل 201125, طل: 1150135 8, 810ءلعااوإل, ان .ذ.ذ, 1965, 7

 «عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ء«فياصم دمحم .د «بيرعتلاو ةروثلا ىف :عجار ١١(

 مام « رئازجلا
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 ةيسنرفلا ةغللا ضرفو ةيبرعلا ةغلل اهتبراحم ةيرامعتسالا ةرادإلا تلصاوو

 .ةماعلا قفارملا لكو «مالعإلا ةزهجأو «ىعامتجالا طيحملاو «ةرادإلا ىف

 : ىلي ام م845١ ةنس ردص ىسنرف رارق ىف درو دقو

 ردصي ىباقعلاو ىندملا انءاضق نإف ... ةمكاحلا ةغللا ىه انتغل نإ»

 نأ بجي ةغللا هذهبو «ةغللا هذهب هتحاس ىف نوفقي نيذلا نيرغلا نام ةءاكحا

 رومألا مهأ نإف ءانتغل قوقح نع لزانتن نأ انل سيلو ؛دوقعلا عيمج بتكت

 ةيسنرفلا ةغللا لعج ءارو ىعسلا وه ؛ءىش لك لبق اهب ىنتعي نأ ىغيني ىتلا
 مهجامدإو انيلإ مهتلامتسا ىلع مزعلا اندقع دق نيذلا نييرئازجلا نيب ةماعو ةجراد

 ,١2)6نييسنرف مهلعجو انيف

 ةيقرشلا ناتسكرت ىف ىنيصلا ىعويشلا بزحلا دحجن ىعويشلا ركسعملا ىفو
 ناكسل ةيلصألا ةغللا ىهو «سرادملا ىف «ةيروغيألا» ةغللا مادختتسا عنم دق

 «كانه ىمالسإلا ىنيدلا فيلكتلا ةغل ىه ةيروغيألا ةغللا نأل كلذ ؛دالبلا

 هذه بكاوتو «مهرافظأ ةموعن ذنم مهئانبأ ةيبرت ىف ءابآلاو تاهمألا ةغل اهنألو

 لوخد ىلع ةيقرشلا ناتسكرت ىف نيملسملا ءانبأ رابجإ ىه ىرخأ ةوطخ ةوطخلا

 بابشلا اشنيل ةيئطولا سرادملاب قاحتلالا نم مهعنمو ؛ةينيصلا سرادملا

 . مالسإلا ئدابمب ًالهاج ملسملا ىناتسكرتلا

 ١١( ص ءداصتقالاو ةغللا ١14/8.

 قنا



 :ملاعلا ىف ةينطولا اهتاغل معدت ىتلا تاسسؤملا

 :ةيسنرفلا ةغللا ©

 ىف اهرشن ىلع لمعت تاسسؤم اهلو ءاريبك امعد ةيسنرفلا ةغللا ىقلت

 : تاسسؤملا هذه نم «ملاعلا نم ةعساو قطانم

 : ةينوفكنارفلا

 ىف ةيسنرفلا ميقلا ءاقبو دوجو معد ىلإ فدهت ةيركف ةكرح ةينوفكنارفلا

 اهنم تبحسنا مث ايسنرف ةرمعتسم تناك ىتلا لودلا ىف ةصاخبو «ملاعلا لود

 تارايتلا ةعفادمو ؛«ىسنرفلا ىوغللا دوجولا معد لالخ نم كلذو ءاسنرف

 . ىرخألا ةيوغللا

  ولكر ميزنوأ» :ىسنرفلا أيفارغجلا ملاع ىلإ دوعي ةينوفكنارفلا حلطصمو

 ةلالدلل م١88١ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىف هعضو دقف ( 0065110 55

 عومجم ىلع الاد دعب اميف راص مث ؛ةيسنرفلا ةغللا لمعتست ىتلا لودلا ىلع

 تارمعتسملا هذه ثدحتتو «اسنرف اهنم تبحسنا ىتلا ةيسنرفلا تارمعتسملا

 :ةيديرفلا ةحللا فابكرج اك لكاح

 مث «ةيسنرفلا ةغللاب باّتُّكلل ةيملاعلا ةيعمجلا سيسأت مت م505١ ماع ىفو

 ةلجم ترشن امدنع م5 ماع ناك ىتح تاداحتالاو تايعمجلا سيسأت ىلاوت

 ةناتع اذه ناكو ع وةيح ةغلاةيشيرفلا ةعللاو نع اصاخ ادد ةيسدرفلا زكقلا)

 نع عافدلل تاداحتالاو تايعمجلا سيسأت ىلاوت مث «ةينوفكنارفلل لوألا نايبلا

 .ةيسنرفلا ةغللا

 ةلاكو» مساب ديدجلا اهموهفمب ةينوفكنارفلا تسسأت م١157 ماع ىفو



 تارمتؤم اهل حبصأو «تاموكحلا عم ىفاقثلا لدابتلل ىنفلاو ىفاقثلا نواعتلا

 معدل تاينازيم اهل تاميظنتو تاسسؤم لالخ نم «تايلاسرإو تاكراشمو

 ناكسلا رمتؤم :لثم ةيلودلا تارمتؤملا ىف ىوق روضح اهلو «ةفلتخما اهتطشنأ

 .م956١ نيكب ىف ةيمنتلاو ةأرملا لوح عبارلا ىلودلا رمتؤملاو ,م١ 45٠ ةرهاقلاب

 نأ نارتيم سيئرلا نلعأ (م١ 184 ويام ) ةينوفكنارفلا راكاد ةمق ىفو

 وهو ءرقفألا نيثالثلاو ةسمخلا ةيقيرفألا نادلبلل ماعلا نيدلا ىغلت فوس اسنرف

 ىف رمتست نأ نادلبلا هذه نم رظتني لباقملا ىفو .هتلمج ىف كنرف نويلب 5

 . ١ )هيلعتلاو ةموكحلا ىف ةيسنرفلا ةغلل قوفتملا رودلا نامض

 ةينويزفيلتلا ةائقلا ىف لثمتي ىمالعإ بناج ةينوفكنارفلا ةمظنمللو

 ةغللاب نيمتهملا رئاسو «ةينوفكنارفلا بوعشلا ىلإ ةهجوملا ةسماخلا ةيسنرفلا

 . '”ملاعلا ىف ىسنرفلا دوجولا معدلو «ةيسنرفلا

 :ىبرعلا برغملا ىف ةيبرعلا ةغللاو ةينوفكنارفلا

 اًططخم برغملا تهجاو م565١ ةنس لالقتسالا ىلع برغملا لوصح دعب

 ةيسنرفلا ةغللا روضح معد لالخ نم «ةغللا هرواحم زربأ نم ناك ءاينوفكنارف
 فلختلا بوث ىف اهراهظإو ةيبرعلا ةغللا ءايحإ ةعفادمو «مدقتلاو ةراضحلا لثمتل

 لماعتلا ةغل : ةيوغللا ةيجاودزالا ىلع ىقبُت ىتح «ةيعجرلاو رخاتلاو دومجلاو

 (( ةيبرعلا ) ىبعشلا لماعتلا ةغلو ( ةيسنرفلا ) ةيمسرلا قئاثولاو ةرادإلاو ىمسرلا
 : نيهاجتا لالخ نم برغملا ةسنرف ىلإ ةينوفكنارفلا هاجتا ناكو

 عل رم ا را
 .117١ص (؟5)

 71/91/11 12300 م101116.058.00013 تينرتنإلاب ةينوفوكنارفلا ةلاكولا : عجار (؟)
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 اهيف ةيسنرفلا نوكت'ىتلا ,ةيسنرفلا ةيفاقثلا ةثعبلا سرادم ءاشنإ : لوألا

 اهئانبأ دادعإو ةيزاوجربلا ةقبطلا ةسنرف ةيلمع متت ثيح «سيردتلا ةغل ىه

 عمتجم اسنرفب مهئامتنا طبر ةلواحمو ءايلعلا بصانملاو ةيدايقلا زكارملل

 .سانلا ةماع ةغل اهنألو « ةراضحلا مهل مدقت مل اهنأل ةيبرعلل ركنتلاو «ةراضحلا

 ميلعتلا سرادمب ةيسنرفلا ةغللا سيردت معدو عيجشت ىف لثمتي :ىناشلا

 تاقبانلا دقعو ءاناجم ةبلطلل ةيسيرفلا سيردت ر كارم تفاقأ كنيح :قنمسرلا

 ةيسنرفلاب بلاطلا طبر ةيوقتل ةمجرتلاو حرسملاو ةريصقلا صصملاو ةياورلا ىف

 .( اسنرف ةفاقث ءاعو ١ ىه ىتلا

 تاطلسلا تعضو دقف «رئازجلا ىف ثدحي برغملا ىف ثدحي ام سفنو

 ةغلل ريطخلا سفانملا اهرابتعاب «ةيبرعلا ةغللا ةبراحم ةمكحم ةطخ ةيرامعتسالا

 نيب :بعص فقوم ىف ةيسنرفلا ةغلل نيضفارلا نييرئازجلا عضت ىتح «ةيسنرفلا

 .ةيمألاو لهجلا وأ «ةيسنرفلا

 «لتحملا ودعلا ةغل اهرابتعاب ةيسنرفلا ةغلل نيضفارلا نييرئازجلا نم تمقتناف

 اهتلوحو «ةيبرعلا ةغللا سرادمو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا زكارم ىلع ءاضقلاب

 نكاسمو «شيجلل تانكثو «ريشبتلل زكارمو «ةيسنرفلا ةفاقثلل دهاعم ىلإ

 ةداعإو «ةيرئازجلا ندملا طيطخت ةداعإ ىوعدب هتمده ىقابلاو «نينطوتسملل

 .ةيرصع ةينارمع قرطب اهئانب

 لك رئازجلا ىف ةيرامعتسالا ةرادإلا تلمعتسا دقف ءاذه بناج ىلإو

 بيلاسألا نع اهضعب فلتخي دق ىتلا «ةيبرعلا ةغللا ةبراحم ىف بيلاسألا

 ةغللا وأ ةيماعلا ىلإ ةوعدلاو ةيبرعلا ةبراحم ىف ىبرعلا قرشملا ىف ةلمعتسملا

 . ةيزيلجنإلا

 1ك



 : رئازجلا ىف ةلمعتسملا بيلاسألا هذه نم

 كلذ ةفنو ءاقلطم رظخ ييسرلا لالا ىف ةينرعلا ةقللا لايعحعسا رظخ تأ

 ةدحاو ةجرد ىف ىمأألاو «ةيبرعلا ةغللاب ملعتملا حبصأ نأ هنع جتنو «ةقدب

 ةغللا ملعت ىلإ نييرئازجلا عفد ءارجإلا اذه نم فدهلاو «ةيسنرفلا ةرادإلا مامأ

 .مهتاجاح ءاضقل ةيسنرفلا

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهاعمو سرادم سيساتب نييرئازجلل حامسلا مدع - ؟

 هريسفت نود طقف ميركلا نآرقلا ظفحل بيتاتكلا ضعبب ءافتكالاو ءاهتفاقثو

 هباتُك قلغي طرشلا اذه نع جرخي نم لكو ؛ةيعامتجالا داوملا سيردت وأ
 .نوجسلا ىف هب جَريو مرغيو

 هذه «نييرئازجلا ضعبل ءاضرإ ةيماعلا ةجهللاب ةيسردملا بتكلا عضوب مايقلا -

 «ةيربربلاو ءاهتاجهلو ةيبرعلا نم طيلخ ةقيقحلا ىف ىه ىتلا ةيماعلا

 ةيرئازجلا ةغللا ىه تربتعاو «ةينابسألاو «ةيلاطيإلاو ؛ةيسنرفلاو «ةيكرتلاو
 . اهريغ نم رثكأ سانلا نيب اهراشتنال ؛ةيسنرفلا ةغللا دعب ةيحلا

 ىتح «قرشملا نم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا للست ىلع مكحم راصح ضرف -

 .ةيبرعلا

 .اهبلاطمو ةيحالصإلاو

 ىف ةيبنجأ ةغل ةيبرعلا ةغللا رابتعا ... دكؤيو صني ىذلا رارقلا اذه

 ففي
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 : ةسايسلاب ةغللا رثأت ىف قئاقحلا نم ةلمج انل رهظي اذكهو ه

 ىوقأ نم نأو ءاهل فاعضإ وأ ةيموقلل عايض اهفعض وأ ةغللا عايض نأ - ١

 اهل مهتغل ءايوقألاف ءابيهر افصع ىوغللا عقاولاب فصعت ةسايسلا نأ - ؟

 فعضلا اهل مهتغلف ءافعضلا امأ .عويشلاو ةرطيسلاو نيكمتلا

 هعنصي خيراتلا نإ .ريثأتلاو لماعتلا عقاوم نم ةحازإلاو ةيحئتلاو

 .ءايوقألا

 ةروطخلا نمو «ةيموقلاو ةيوهلا ىلع ةظفاحملا لماوع ىوقأ نم ةغللا نأ ” 

 هتاذ ىف طرفي هنأ اذه ىنعم نأل ؛هتغل ىف ناسنإلا طرفي نأ ناكمب

 ِإ ةايحلا نم ىشالتلاو رخآلا ىف نابوذلا هريصمو «هتلاصأو هثارتو

 : ةيناملألا ةغللا ©

 : نيهاجتا لالخ نم اهل احضاو امعد دجن

 : ةيناث ةغلك ةيناملألا معدت ىتلا تائيهلا

 :2/4478 ىناملألا ىفاقثلا لدابتلا ةئيه - ١

 ميعدت لالخ نم «ةيناث ةغلك ةيناملألا ةغللا معد ىف ظوحلم رود اهل

 لود ىف ةيملعلا ثاحبألا ميعدتب موقت امك «ناملألا ريغل ايناملاب ةيملعلا تاثعبلا

 ؛ةيركف اياضق باتك ةلسلس «لاخلخ وب هللا دبع «رئازجلا ىف ةيبرعلا ةغللا عضو )١(
 1١41١. ص ١9891 ويام ءرشع نمالاو عباسلا باتكلا

 م



 دادعإ ىف لاعف طاشن اهلو «ءاهريغب وأ ةيناملألاب ةقطانلا كلت ءاوس «ملاعلا

 . ةيناملألا ةراضحلاب ةقلعتملا تارضاحم او ةيملعلا تاروذلا

 : ىناملألا هتوج دهعم - ”

 حنملا ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيناملألا ةموكحلا نم امعد ىقلت ةصاخ ةمظنم وهو

 . تاهجلا ضعب نم ىتأت ىتلا تائيهلاو

 ءايناملا لخاد ىف اهميعدتو اهرشنو ةيناملألا ةغللا سيردتب موقي دهعملاو

 دوجو ميعدتو رشن ىف ظوحلم حاج هلو ( ةيبنجأ ) ةيناث ةغلك ايناملأ جراخ ىفو

 (ىناملألا هتوج دهعم» دهعملا اذه عورف نمو ؛ةيناملألا ةفاقثلاو ةيناملألا ةغللا
00 

 :جراخلا ىف ةيناملألا سرادملل ىزكرملا بتكملا - *

 ةينازيملا نم 5٠/ ىلاوح جراخلاب ةيناملألا ةغللا معد ىلع ايناملا قفنت

 ضعب كاتهف ؛قفني ام ىلامجإ غلبملا اذه لثمي الو :ةيجراخلا ةرازول ةيفاقشلا

 .(')ىرخأ ماسقأو تاهج نم ًالاومأ ىقلتت ىتلا ةطيسولا تائيهلا

 : ةيزيلجنإلا ةغللا ©

 ةراضحلا ةغل ىهف ؛ملاعلا ىوتسم ىلع مواقي ال نايغط اهل ةيزيلجنإلا

 ةيزيلجنإلا ةغللا معدت ىتلا تاسسؤملا مهأ نمو « خلإ ... تينرتتنإلاو

 :ةيناث ةغلك

 . اهئايحإ ىلإ ةوعدلاو ةيماعلا معدب موقتو : ةيكيرمألا ةعماجلا ©

 سرادلا ركفي ىك ءرغصلا نم ةسارد ةغل ةيزيلجنإلا : ةيكيرمألا سرادملا ©

 14071١45. ص ءداصتقالاو ةغللا (؟)6(١)
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 اذه ءامتناو ءالو ىف ريبكلا هرثأ اذهل ناكو «ةيزيلجمنإلاب ملحيو «ةيزيلجنإلاب

 . ةيزيلجنإلل بلاطلا

 جيورتلل -لقألا ىلع - ةفلتخم تائيه سمخ ةدحتملا تايالولا مدختستو

 : ىهو «ةيزيلجنإلل

 .( 811)) ةيلودلا ةيمنتلا ةلاكو ©

 .(10514 ) ةيكيرمألا نالعإلا ةلاكو ©

 , ( 2/6666 (07طو ) مالسلا قرف ©

 .(:5 ) ةلودلا ةرادإ ©

 . (88 ) عافدلا ةرادإ ©

 ٠٠١ ىلاوح ةيونس ةينازيمب ) 871451: (011611 ىناطيربلا سلجملا ةماقإبو

 ةئيه ىف ةغللا ميلعت جماربب - واستم وحن ىلع ةلاعف ةقيرطب  ةموعدملا اهتغل

 ةلسلس جماربو .ىموكحلا عاطقلا نم اًيلام ةموعدملا 886 ةيناطيربلا ةعاذإلا

 ىأ روهمج نم ربكأ روهمج ىلإ لصت ©« ةزفلتلاو ةعاذإلا لالخ نم ةيزيلجنإلاو

 .١2)هلاعلا ىف ىرخأ ةغل جمارب

 : ىناطيربلا دهعملا ©

 ةفاقنثلاب لاصتالا لبس ريسيتو (ةيزيلجنإلا ميلعت ىف ريبك طاشن هلو

 حنملاو «تارضاحلاو «تاودنلاو «تاعوبطملاو بتكلا لالخ نم (ةيزيلجنإلا

 :ةكساركلا

 2١417 ١48. ص «داصتقالاو ةغللا )١(



 : ةيربعلا ةغللا ©

 ال ةتيم ةغل نم اهليوحتو «ةيربعلا ةغللا ثعب نرق نم لقأ ىف دوهيلا عاطتسا
 لزعملا) وتيجلا راطإ ىف قيض قاطن ىلعو ؛«ةينيد ضارغأ ىف الإ مدختست داكت

 زوفب اًيملاع ىوتسم ققح ىذلا اهبدأو اهسوماق اهل ةيح ةغل ىلإ ««ىدوهبلا

 . بادآلل لبون ةزئاجب « نونجع فسوي»

 ةيربعلا ةغللا ةيميداكأ : لثم «ةيربعلا ةمدخ ىلع موقت تائيه كانهو

 ةسايس قيبطت ىلع ليئارسإ لمعتو «: 8020ءمدثإتةلل 13 - 12550218 -1714

 ماش ودا ودلال ةنقام اروبا نري ةرسغاو «ةيرنز ةيسها كاد ةيوحت

 ايجولونكتلاو ملعلل ةبسنلاب هنع ىنغ ال ىذلا ىحالطصالا مادختسالا ببسب

 . 2١ )ةعانصلاو

 ؛ةيربعلا ةغللاو ةفاقثلا رشنب موقي ىذلا ةيربعلا تاسارد زكرم كانه نأ امك

 ةكبش ىلع اهعقوم لالخ نم رودلا اذهب « سترآهو ةديرج موقت كلذكو

 بناج ىلإ تاغللا لكب رخآ عقوم كانهو (51382.00529./78/71/77 : تينرتنإلا

 . (000016.0012.01./71773717. ) : هناونع «ةيربعلا

 )١( ص ص .داصتقالاو ةغللا ١1١ ١5١6.

 ها



 تاراصتناو مئازه ةغللا

 : ةسكنلا ةغلو 1#

 تسكتتنا «ءاركن ةميزه ليئارسإ مامأ م١ 4501 ىف ةيبرعلا شويجلا ةميزه دعب

 : ةيلاتلا ةيسايسلا ةيوغللا رهاوظلا ىف كلذ ىلجتو «ىسايسلا باطخلا ةغل

 ىف ةقثلا سانلا دقفأ ىذلا ةيركسعلا تانايبلا ىف حضافلا بذكلا «

 فرصل بيبضتو ةيمعت نم هلمحي امو :ةمزهلا نم ًالدب ةسكنل :لا ريبعت ©

 . عقاولا مالآو عضولا ةرارم نع ريهامجا

 (رصتتنماللاو مزهنماللا» ريبعت هلثمو «(برحاللاو ملس اللا» ريبعت ٠

 تاريبعتلا هذه تدعاس دقو «ىركسعلا وأ ىسايسلا فقوملا دومج ىلع ةلالدلل

 ضعب انه ظحاللنو «سأيلا انايمتاو طابحإلا رعاشم بيرست ىلع اهتقو ىف

 :اهمهأ نمو «ةيوغللا تامسلا

 .اهعييمتو ىناعملا حيطستل «ةيزيلجنإلا ةغللاب ارثأت «ةيفانلا ال مادختسا -1

 .نيضقانتم نيينعم نم ريبعتلا بيكرت - ب

 .حوضولا مدعو ضومغلا - ج

 ةدايزؤز اهسالل هيدا ويبككلا :رئلاطلا ةايعمو:«راهسألا كليزعو ييعت

 هريربت لب نيطلا ديزي اممو «راعسألل اًداح اًعافترا ناك هنأ عقاولا نكل «(اصقنو

 . (ريهامجلا نع ةاناعملا عفرل» : هنأب

 ؛نمشلا ةيلاغ ةيكالهتسالا داوملا ىلع قلطأ ثيح («ىحايسلا» ريبعت ه

 نحف



 خلإ . .. ىحايسلا زبخلا ءىحايسلا زرألا : لثم ,ىمدآلا كالهتسالل حلصت ىتلا

 . بيعملا صيخرلا موعدملا زبخلا نع هزييمتل كلذو

 ىلإ ليمي لعف در اندجوو ؛هلقعب فافختسالا لبقي مل كلهتسملا نكل

 ىلع تايمستلا ضعب قالطإ كلذ نم «ةريثك ةيبعش تاريبعت ىف ةيرخسلا
 خراصلا ضقانتلا ةلاح نع اًريبعت «عمتجملا ءاهجوو ءايرثألا ىدل تاكلتمملا ضعب

 «ةهراقلا ةمخفلا تارايسلا ىلع ءامسألا ضعب مهقالطإ لثم «عمتجملا عقاو ىف

 .خلإ ... نويعلا ءحبشلا «ةردوبلا « ةريزنخلا : وحن

 : قئاقحلا ةغلو ١9177 ربوتكأ رصن ©

 باطنخلا ةغل ىلع حضاو ٌرثأ ليئارسإ ىلع 191 ربوتكأ رصنل ناك
 : ةيلاتلا رهاوظلا ىف هتظحالم نكمي «ىسايسلا

 .ىرصملا مالعإلا ىف ةقثلا ىيحأ ىذلا ةيركسعلا تانايبلا قدص ه

 رونأ لحارلا سيئرلا انيأرف «ىسايسلا باطخلا ةغل ىف ضومغلا نع دعبلا ©

 «عمتسملا لقع مرتحيو «بئاغلا ريمضب سيلو ءرضاحلا ريمضب ملكتي تاداسلا

 ىف ليئارسإب ىقلنس» اننأب ددهتو خرصت تناك ىتلا ةيرتنعلا تانايبلا دجن ملف

 ىلاعفنالا ىسايسلا باطخلا ةمس تناك ىتلا ةلوبقملا ريغ تاغلابملا لكو ؛رحبلا

 .قئاقحلا ىلع موقي ال ىذلا روهتملا عفدنملا

 ىتلاو «ىنعملا ةضقانتم تاملك نم بكرتت ىتلا تارابعلا كلذك تباغو

 ةددعتملا ىناعملا ةيلامتحاف ءاهنم دوصقملا ىنعملا ديدحت ىف ارئاح ىقلتملا لعنجت

 . ضومغلاو سبللا ىف انعقوت تاريبعتلاو بيكارتلا هذه لثمل

 اًيقر وأ اًطوقسو اًطاطحنا ؛ةغللا ىف تاراصتنالاو مئازهلا عنصت اذكهو

 . اراهدزاو

 كوي





 ىسايسلا ةغللا ملع





 : ةايحلا ةكرح ىلع دهاش ةغللا ©

 ؛ةايحلا تالاجم ىتش ىف اًقحالتم اًروطت ملاعلا دهشي رمت ةظحل لك ىف

 تباوث لكل ارهاق ىتأي ىذلا نافوطلاك ؛لاجم لك ىف ىتش ديلاوم قفدتتو
 «هنم رفم ال موتحم ردق وه امنإو ءائيش ىنثتسي الو ادحأ ريشتسي ال «عقاولا

 .روطتلا «ريغتلا «ةكرحلا :ةايحلا ناش وه اذهو

 . اهثادحأ لكب رثأتت اهنإف ؛ةايحلا ةآرم ىه ةغللا تناك املو

 ىلع دمتعت ىتلا ةدرجملا ةملكلل ةقلطملا ةدايسلا تناك ميدقلا ىفو

 ىف ةغللا كراشو فقوملا ريغت دقف رصاعملا ىفامأ ؛«ةيوغللا ريبعتلا رصانع

 ...ةيئوضلا تاراشإلا ,ةروصلاو ؛ةكرحلا : لثم «ةديدع ىرخأ لئاسو ريبعتلا

 ىلع ظفاحتو «فقوملا ديستت ىك اهسفن نم عوطت نأ ةغللا ىلع ناكو .خلإ
 ىوتسم ىلع أشنف «ةثدحتسملا ريبعتلا لئاسو نيب ةمدقملا ىف اهتناكم

 .(ويرانيسلا نف) راوحلا ةباتكو ؛«ةريصقلا ةصقلاو «ةياورلا نف :ةملكلا

 نم اهتايوتسم ددعتت ًالثم ةعاذإلا ةغلف «دحاولا طمنلا تايوتسم تددعتو

 ىلإو «ىميلعتلاو صصختملا جمانربلا ىف قمعأ ىوتسم ىلإ ةلوهسلاو رسيلا

 .خلإ.. ةيرابخإلا تاليلحتلاو رابخألا تارشن ىف ىرايعم ىوتسم

 ملع لك متها ةفلتخملا ةيفرعملا مولعلا ىف ىجهنملا ىوتسملا ىلعو

 . هب صتخي ىوغل ملع ىفرعم عرف لكل راصو ؛همدخت ىتلا ةيوغللا رهاوظلاب

 ةغللا ملع ةغلل ىقيبطتلا بناجلا ىف تاشن ىتلا مولعلا نيب نمو

 وداعا

 لاصتالا لئاسوو ريبعتلا تاودأ روطت ةغللا ىف ةسايسلا رثأ نم دازو

 ىلع ةنميهلا ققحي اروطت نويزفيلتلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا لالخ نم ىريهامجلا
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 ىمالعإلا ىوغللا ذوفنلا نم ذختي ىسايسلا ذوفنلا حبصأو ؛بوعشلاو ريهامجلا

 زيفحتو ؛اهل جيورتلاو ؛ةفلتخما ةيسايسلا راكفألاب عانقإلا ىف امساح احالس
 .ةفلتحما ةيسايسلا عيراشملل ريهامجلا

 لصتملا ىوغللا باطخلا نع رصاعملا ىسايسلا باطخلل زيمملا حململاو

 باطخلا نأ ( خلإ ... خيراقلا .عامتجاللا ءسفنلا ملع ) ىرخألا مولعلاب

 نأشلا وه امك ؛هلاوحأ لك ىف قئاقحلا نع ريبعتلا ىلع موقي ال رصاعملا ىسايسلا

 نع ىسايسلا باطخلا ىلختي لب ؛ىرخألا مولعلاب لصتملا ىوغللا باطنخلا ىف

 . هلاوحأ بلغأ ىف ليلضتلاو فيزلاب مستيو «قدصلا ةميق
 : ةغللاو قالخألاو ةسايسلا ©

 «لضفألا مارتحا وأ قحلا قاقحإ ىلع سيلو ؛حلاصملا ىلع موقت ةسايسلا

 ةبيط ظافلأب مئارجلا عشبأ نع ريبعتلل اراتس ةغللا نم ةسايسلا ذخاأت ىلاتلابو

 ظافلألا أوسأب ةحلصملا فلاخي ىذلا قحلا نع ريبعتلا متي سكعلا ىلعو ؛ةنسح

 ليئارسإو اكيرمأ دجن ىلودلا ىوتسملا ىلعو ءاهلعاف بقاعُي امه دَعُت ىتلا
 هنيدب مزتلملا فصتو «باهرإلاو فنعلاب لتحملا ةمواقم فصت «ىبرغلا عمتجماو

 راطإ ىف اننإ .سفنلا نع عافدلاب نيينيطسلفلل ةدابإلا برح ىمستو «فرطتلاب
 ىنعملا نع ربعت امنإو «ىقيقحلا عقاولا نع ربعت ال ظافلألا نأ دحن ةيسايسلا ةغللا

 .ريهامجلا ىلإ هليصوت دارملا

 : ىسايسلا.ةغللا ملع ©

 اًمامتها تلان ىتلا ىعامتجالا ةغللا ملع عورف دحأ ىسايسلا ةغللا ملع

 باطخلا بئاوج ةساردب ملعلا اذه متهيو «ثيدحلا رصعلا ىف اظوحلم

 رصانعلا مهأ ىلع فوقولل كلذو «ةيوغللا هصئاصخ ىلع فرعتلاو «ىسايسلا

 هم



 باطخلا طامتأ ةساردب متهيف «باطخلا اذه معدت ىتلا ةيوغللا صئاصخلاو

 ؛عمتسملا ىلع ةيوغللا ريثاتلا لئاسو سردي امك ,هفادهأو هعفاودو ىسايسلا

 هركف عمتجم لكل لظيو ؛عمتجم لكب ةصاخلا ةيبولسألا حمالملاو تامسلاو

 .دحاولا عمتجملا لخاد ةحيرش لكلو لب «ىسايسلا

 :ىسايسلا ةغللا ملعو ةيبرعلا ©

 رغب ةتنايدتلا#ىل قيمااطاغا ةلينقلا ةيايس ىرعتمم نق نيود ككرع

 ءارعشلا ناكو ءاهبيطخو اهرعاش ةليبق لكل ناك دقف ءرخفلاو ءاجهلا ىف

 نيذلا مه ءارعشلاف «ةليبقلا مساب ىمسرلا ثدحتملا رودب نوموقي ءابطخلاو

 نيذلا مهو ءرخفلا دئاصق ىف اهداجمأو اهرثآمب نونغتيو اهمّيقل نوجؤوري
 نوجهي نيذلا مهو «ةبهتلملا ةيسامحلا مهدئاصقب لاتقلا ىف لاجرلا نوضرحي

 ىفو «دوفولا ىف نيمَّدَقْْلا مه ءابطخلا ناك امديب .مهنوددهيو ةليبقلا ءادعأ

 .ةفلتخلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تابسانملا

 : ىسايسلا رعشلا ©

 ؛«بيطخ وأ رعاش نم ولخت ال ىتلا هتناطب لئابقلا كولم نم كلم لكل ناك

 ةنساسغلا كولمك عساو ناطلس مهل ناك نيذلا كولملا ةصاخبو ءامهيلك وأ

 تدشنأ هيفو «ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا : كولملا ءالؤه رهشأ نمو . ةرذانملاو

 ةغبانلاو ىشعألاك « ةيلهاجلا ءارعش رابكل تايراذتعاو حئادم نم ٌرْغلا دئاصقلا

 .ىنايبذلا

 عاستاو ددعتب ءاهنع رعشلا ربع ىتلا ةيسايسلا تاعوضوملا تددعتو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع «ىعامتجالا طاشنلا لاكشأ ةيقبو ةسايسلا نيب جئاشولا

 ه8



 : برحلا توص رعشلا *

 نوطبري © ' ”بدألا ىخرؤم نإ لب «بورحلا ىف ريبك رود ىبرعلا رعشلل ناك

 سحاد برحو سوسبلا برحك ةريبكلا بورحلاو ىبرعلا رعشلا ةأشن نيب
 .ةاودعلاو

 ىخأ بْيَلُك لتقم دعب بلغتو ركب ىتليبق نيب سوسبلا برح تادب
 «(رعشلا دئاصق - لاطأو قرأ :ىأ - لهله نم لوأ هنإ لاقي ىذلا) لهلهملا

 :ةيدلا عفد ركب ىنب ضرع اضفارو ؛هيخأل راثلاب اًبلاطم لهلهملا توص ولعيو

 !؟ ٌرارفلا َنيأ َنيأ «رثكبل اي ايلك يك اورشلا ركاب

 «نيتليبقلا نيب رذنملا كلملا حلصأ ىتح ,ةنس نيعبرأ سوسبلا برح تماد

 اذإ ىتح «نئاهر مالغ ةثام امهنم ذخأف «برحلا ىلإ ادوعت نأ ىشخ هنكلو

 ةطخ ىلع دنه نب ورمع راسو «نئاهرلا نم داقأ ىرخألا ىلع امهادحإ تدتعا

 ؛ئيط لابج ىلإ ركبو بلغت نم ابكر كلملا َرّيس موي تاذو ءاذه ىف رذنملا هيبأ
 اوتامو اهيف اوهاتف ةزافم ىلإ مهوعفدو ءاملا نع نييبلغتلا نويركبلا ىلجأف

 اومكتحاف ءاهعفد ركب تباف ؛مهئانبأ تايد اوبلطو بلغت ونب بضغف ؛اشطع

 موثلك نب ورمع اهرعاش بلغت تبدتنا ىضاقتلا موي ناك املو «دنه نب ورمع ىلإ
 نبورمع دشناف مره نب نامعنلا اهفارشأ دحأ ركب تبدتناو « هنع عافدلل

 نأ دعب اهيلع هدازف رخآلا مسقلا امأ «كلملا ىدي نيب هتقلعم نم امسق موثلك

 . كلملا لتق

 الط «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب «ىروبجلا ىيحي .د « ( هنوئفو هصئاصخ ) ىلهاجلا رعشلا : رظنا(١)

 40 : 1؟ص «ىمويب ىعابسلا «ىلهاجلا رصعلا ىف ىبرعلا بدآلا خيرات : رظناو .594 ص ؛ 4
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 ىلجأ ىف ةيلّبقلا حورلاو ةليبقلا توص دسجتي موثلك نب ورمع ةقلعُم ىفو

 هتليبق ميق نع ريبعتلل ةيغالبلاو ةيوغللا تارثؤملا لك لمعتسي رعاشلاو ءاهروص

 ( ١ )ءوثلك نب ورمع لوقي ءاهرخافمو اهرثآم دادعتو

 انيقِتلا كرب َفئانرظْناو اَنّْيَلَع لجْعَتالف دنهاتبأ

 اَنيِوَردَقارْسُح ُنُِمهردْصُتنِو اّضيب تايّرلا ُهِروُن انأب
 هَ

 اًنيدت نناهيف كلا اًيَصَع لاوُطرس  غغاعلٍِمايأو

 ::لوقيق ةحلابمو ةيابحع ناقل رضفلا ةزج ةادزجو

 اًيسف لَّذلاَّرهن نأ اَنْيَنَأ اًَفْسَخ الا ماس كلا ام اذإ

 اًنيسفسَس هُولَمَترْحلا امو  اَنَع قاض ىتَحَرِبلا اًنألَم
 مام م

 0 ا ىبَصاَنَل ماطفلا َعَلَب اذإ

 ها 3 ٠

 «موثلك نب ورمع ىلع ةزلح نب ثراحلا در دنه نب ورمع كلملا ةرضح ىفو

 ناكو «روتس ةعبس كلملا نيبو هنيبو هتديصق دشني حارف صربأ ثراحلا ناكو

 ءامهنيب تناك ىتلا روتسلا عفر ىتح «كلملا سفن ىف نسح عقو هتديصقل

 نيذلا ةئنيهر نيعبسلا سوؤر عطق مث ءانإلا سفن ىف هعم همعطأو «هنم هاندأو

 ىف ءاهدلا نم ثراحلا ةقلعم ىفو «هيلإ اهمّلسو بلغت ىنب نم هدنع اوناك

 اهلعجي ام ةكنحلاو ةمكحلا نمو «ةيخيراتلا ثداوحلا درسو «نييبلغتلاب ضيرعتلا

 2273 لهاجلا رتضعلا ىف ىهابسلا وشلل الاقب

 ىف اهب نونغتي اوحارف «بلغت ةليبق موثلك نب ورمع ةقلعم تنتف دقفو

 « 15 ص ؛ت.د «ضايرلا :ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم «ىنزوزلا ءعبسلا تاقلعملا حرش )١(

 ١/١ لالا: ١185 .

 «قباسلا عجرملا(؟) ١١6؟.
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 : ( ١ )ًالئاق ىركب رعاش مهاجه ىتح «لفحم لك
 جر رلاه - + يام 2 7 ماهقهسس ل »8# م 7 هَ - م هع

 موثلك نبورمَع اهَلاَق ةديصُف سر لك نع جال نجت يملا

 ا 32 0 بت 28 2 ٠ ا م

 : مالسلا توص رعشلا ©

 تاموصخملا حارّطاو مالسلل ةيسعاد رعشلا ناك رخآلا بناجلا ىلعو

 ىتلا «ىملس ىبأ نب ريهز ةقلعم : اذه ىلع ةلثمألا زربأ نمو «تاعارصلاو

 ىتليبق نيب احلصأ نيذللا نانس نب مرهو فوع نب ثراحلا حدم ىف اهمظن
 سحاد برح مساب تفرع ىتلا ةيمادلا رت اماه نعبر كيو نانتذو" سنع

 رذحيو ؛ءامدلا امهنقحل نيحلصملا اهب حدمي هتقلعم ريهز مظنف «ءاربغلاو

 : 2" )هلوق اهنمو «برحلا رامضإو ةنايخلا رش نم نيقيرفلا
 يو  للناع ٠

 مهرجو شير نم هوَنَب لاجر ُهَلوَح فاط ىذلا تيبلاب تَمَسْفاِف

 مَرْبُعو ليحّس نم لاَح لُك ىَلَعع اًمثدجُو نادّيّسلا معن 6

 ٍمْشْئمَرطع مُهَنْيَباوُقَدَو اَوَلاَقَت اَمَدْعَب َناَيبُدو 0

 لسن لوّقلا نم فورعّمو لاَمب اعساو َمْلّسلا كرد نإ :امنلق دقو

 ٍمَئاَمو قوقع نماهيفٍنْيديعَب © نطْوُم ريخ ىلع اهنم اًمَتَحَّبصاَف

 ٍمُظْعَي دجُملا ن نم اَْنَك ٌحِبَتسَي نمو اًمُثيِدُه دعم اًيْلَع ىف ٍنيميِظَع

 برحلا نع ةديصقلا هذه نم تايبأب لثمتن - مويلا ىلإ - ائلز امو

 : ريهز عم لوقنف ءاهعئاظفو

 .ه4/١١ ىناغألا(١)
 ةعابطلل ةيموقلا رادلا .ءبلعث ىيحي نب دمحأ « ٍملَس ىبأ نب ريهز ناويد حرش )7١١(

 ١4 :/!١. ص ١9514«« ةرهاقلا :رشنلاو
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 و

 لا يح 0 بشار

- 20 

500000 

 تفرع اهعون نم ةديرف ةعامج ىف لئابقلا ديراطمو برعلا نابرغ عمجت

 الو هل لام ال ىذلا ريقفلا : ىنعت «كولعص» ةملكو . كيلاعصلا ءارعشلا : مساب

 ةيلبقلا سل اا

 00000 ناكو

 ناك هنأل «كيلاعصلا ةورعب فورعملا «درولا نب ور ءارعشلا ءالؤه رهشأ نمو

 « سبع تاداس نم اديس ناك هنأ نم مغرلا ىلع ءمهاعريو مهيلع فطعن

 لوأ نم هتليبقو هلهأ ىلع هتروث نلعي اهيفو «برعلا ةيمال بحاص ىرفنشلاو

 : (')لورقي «تيب

 هادس هع و 2 امي ه للمس ال4 ع ال يهب ريب سي دو 5

 ليمأآل مكاوس موق ىلإ ىنإف 0 مكيطم رودص ىمأ ىنباوميقأ

 ملف «قرلاو ةيدوبعلا نم صلختلا لئاسو نم ةليسو رعشلا ناك كلذك

 الإ ء.سبع ىلإ باستنالا فرش لانيو هتيرح ىلع لصحيل دادش نب ةرتنع نكي

 ىف هتليبق رثآمو هتعاجشب ةرثنع ىنغت دقو ءاعاجش اسرافو ارعاش ناك هنال

 اعملا لاوهأ تروصو ءاعم ةيلبقلا حورلاو ةيدرفلا حورلا نيب تعمج دئاصق
 ش : 20000 ١

 : ( ناصحلل ريمضلاو ) أ )ةرتنع لوقي ءاهناوفنعو

 مدلاب لَبرسَت ىتّحهنابلو هرحئتةرغٌثبمهيمْرأ تلزام

 )١( :خورف رمع .د «ىبرعلا بدألا خيرات (؟) .(ك ل ع ص ةدام : ناسللا ١/*٠١.

 2.١514 :695١ص ء1وم حا ط .توريب :ةيملعلا
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 محمحتتوةربععب ىلإاكشو هنابّلبانّقلا عقو نم روزاف

 ىمُلَكُم مالَّكلا َملَعول ناكّلو ىَكَتْشا ٌةرواحملا ام ىرّدَي ناك ول

 مدقأ مكنع كيو سراوقلا زيق . اهمقس 3 ًاربأو مسفن ا ميفَش 7 دقلو

 : ةيمالسالا ةوعدلاو رعشل أ د

 ةعامجلا مساب ثدحتملا وه رعاشلا رابتعا ىف ميدقلا ىبرعلا ديلقتلا رمتسا

 دجمي ُهّنيَي ىبنلا رعاش تباث نب ناسح ناكو «ةيمالسإلا ةوعدلا ريصنو «ةمألا

 مالسإلا ءادعأ ىلع دريو ؛هتوعدب نينمؤملاو هلع ميركلا ىبنلا رثآم ددعيو مالسإلا

 رثأ نم رعشلل ام - كنحملا ىسايسلا دئاقلا ةربخب - كردي ُهّْيَع ىبنلا ناكو

 ىدعجلا ةغبانلا هدشنأ نيحف «هفقاوم نم ريثك ىف اذه رهظيو «سانلا سوفن ىف

 ارُيَتةَرجملاك اباتك ولْثيو ىّدلاب ًءاج ْذِإ هللا لوسر تين

 ِهللَو ىبنلا لثمت دقل لب 2١. )كاف هللا ضضْفَي الو : هلي ىبنلا هل لاق
 1 هلو 6 7 5-5 5

 :2 2 ًالئاق تابغلاو لاتقلا ىلإ مهوعدي حار ؛هباحصأ نم رفن ىف هلْ

 بطلا دييبع نيل اثآ" ”بدبكال ىبتلا انآ

 )١( ءارعشلاو رعشلا ١ /  ,3789ىناغألا 5/8.

 ضل كو
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 ىف نيملسملا لاتق ىلع اهناسرف سّمحُت ةئبنتملا حاجس تناكف «هُتقَعءلوسرو

 :ةلئاق ةدرلا يورخ

 هلع كلل دق انناز: لدا

 هلسغو هئهذ تْلْلَم دقو

 «مظعو هرثأ دتشا امبر لب «ةيلاتلا روصعلا ىف رعشلا رود عجارتي ملو
 ةيمالسإلا قرفلا لاح ناسل رعشلا ناكف .ةيسايسلا تامزألا تقو ىف اميسال

 مهؤارعش «قرفلا نم مهريغو نييولعلاو جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعمللف «ةفلتخخإ

 . مهٌؤابطخو

 مهب طاني نيذلا «ءارعشلاب جعي نييسابعلاو نييومألا ءافلخلا طالب ناكو

 امك ءاهئادعأو اهموصخ ىلع درلاو «ىسايسلا ماظنلاو ةلودلا نع عافدلا ةمهم

  مهدادعأ تديازت نيذلا ,مهؤابطخو مهؤارعش ءادعألاو موصخلا ءالؤهل ناك

 (ةبورعلل ةضهانم ةكرح ىهو «ةيبوعشلا ةكرحب فرع اميف ؛مهريثأت مظاعتو

 : 2! )برعلا ايجاه سرُفلاب ارختفم درب نب راشب مهرعاش لوقُي

 ؟بّرَعلاٌميمج ىْنَعع ربخم لوسَر نم لَه

 بّرتلا ىف ىَوَن نَمَو مهئماَيَح ح ناك نم
 نأ نانساحمو رس ةيوتمسا ياللا دج

 نست انيمور تودع اذإ كلاش دهكبكو

 مهنأو «ةوادب لهأ مهنوكب برعلا وجهي مث «سرفلا نم هموقب رخفي انهف
 :ءابرج لبإ فلخ ءارحصلا نوعطقيو ءاهولكايل بابّضلا نوعبتتي عايج موق

 ةينطولا ةكرشلا رشن .روشاع نب رهاطلا دمحم ةمالعلا حرشو ٌريمحل 2 .درب نب راشب ناويد )١(

 89/١”. «ت.د «سنوت «رئازجلا :عيزوتلاو رشنلل
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 برجريعب فلخ ىبأطق اد ح الو

 ةيسايسلا تاهاجتالاو راكفألاو ثادحالا سكعت ةآرم رعشلا ناك اذكه

 ىذلا «لقند لمأ: ىتح لهلهملا ذنم «ىبرعلا خيراتلا لاوط ءاهفالتخا ىلع

 : ( ١ )ةلئاق  مالسلل هتردابمو سدقلا ىلإ هتلحر دعب - تاداسلا بطاخ

 حلاصُن ال

 ْبهذلا كلوحتم ولو
 «كينيع اقفأ نيح ىرُثأ

 !مدب ىتح مدلا ىلع حلاصت ال

 !سأرب سأر ليق ولو حلاصُت ال
 !؟ ءاوس سوءرلا لُكأ

 !؟ كيخأ بلقك بيرغلا بلقأ

 !؟ كيخأ انيع هانيعأ

 !؟ كل ناك اهفيس دي ىواستت لهو

 !؟ ْكَلَكْنأ اهفيس ديب

 ةرامإلا جاتب ةلوجوت ولو حلاصُن ال

 ةبتكم :ةرهاقلا ,لقند لمأل ةيرعشلا لامعالا : نم .سوسبلا برح نع ةديدج لاوقأ )١(
 .108: 7594 ص .تء.د «ىلوبدم

55 



 ؟ كيبأ نبأ ةّنج ىلع وطخت فيك

 كيلملا ريِصَت فيكو
 ؟ ةراعتسملا ةجهبلا هجوأ ىلع

 كوحّفاص نم دي ىف رظنت فيك
 مدا َرصبُت الف

 ؟ فك لُك ىف
 لكلا نو اتا امتع نإ

 ! ْفْلَخ فلأ نم ككيجي فوس

 ه0. 6 و د. اواو

 لوح ةيناديم تاسارد تيرجأ ول هنإ : لوقن نأ نكمملا نم لعلو

 رعشلا ناولاضسكا وه ىتايسلا رغقلا نا:اندجولا ينزعلا رعشلا ةيريماسج

 ىف «ةصاخ ةاّنغْلا « ىنابق رازن» دئاصق هب ىظحت امم كلذ ىلع ّلدأ سيلو ءاراشتنا

 . طاسوألا لك

 : ىسايسلا باطخلا لئاسو ©

 : لبقتسملا ططخو عانقإلا )١(

 «ةقدو حوضوب ةجحلا زاربإ لالخ نم عانقإلا ىلع ةسايسلا ةغل موقت

 راوحلل ديهمتلا نوكي كلذلو ءرخآلا عم مادطصالل اًيدافت راوحلا ىف جردتلاو

 هفورظ امبرو «ىريكفتلا هطمغو «ىسايسلا هخيراتو رخآلل ةديج ةءارقب ىسايسلا

 خلا... هلكاشمو هعقاوو (ةيسفنلا
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 : ىضاملا مئارجو ريربتلا (؟)

 ةغل نإف ؛هتاحومطو لبقتسملا ططخب اًصاخ ابولسأ عانقإلا ناك نإو

 اهيف فقاومو ثادحأ نم هزاجنإ مت امب  بلغألا معألا ىف - صتخت ريربتلا
 .رخآلاب ررض وأ ةءاسإ

 نم ىلودلا مالعإلا اهعنم تررب نيح ؛ةغللا هذه ىلإ ليئارسإ تاج دقو
 نيح ىف ءمهتمالس ىلع صرحلا ةجحب «ةينيطسلفلا «نيئنجو ةنيدم لوخد

 ةيرح ىلع ءادتعا هنأب ملاعلا ىوتسم ىلع ةيفحصلا تاسسوؤملا هرسفت

 . ةفاحصلا

 : هاركإلا ةسايسو ديدهتلا (")

 ميقلا رايعم نود ةوقلا رايعم ىلع زكترتو «حلاصملا ىلع موقت ةسايسلا نأل
 ىلعرخآلا ماغرإل ريذحتلاو ديدهتلا ىلإ ةسايسلا ةغل أجلت دقف ؛قالخألاو

 رايخلاو رامدلا ةحلساب حولت نيح كلذو «دومصلا وأ درمتلا مدعو ؛عايصنالا

 هضرفت ىذلا ىداصتقالا راصحلاو ؛نمألا ضرغل ليئارسإ هب ددهت ىذلا ىوونلا

 ةراثإب وأ ءام ىموق عورشم ىنف رخآلا نع ىلختلاب وأ «قارعلاو ايبيل ىلع اكيرمأ
 تحت بونجلل اكيرمأ ةراثإو ؛نادوسلا بونج لثم ؛«ىلخادلا هعمتجم ىف نتفلا

 .ريصملا ريرقت قح ىوعد

 : ةراثإلا (4)

 ىف ةيضقلا هذه فيظوتو ءام ةيضق هاجت ةبهتلملا رعاشملا ةراثإب كلذو

 ىف ةيبرعلا رعاشملل ًةراثإ داهجلا نيسح مادص نالعإ لثم «نيعم فرط ةمدخ
 نع رخآلاو نيحلا نيب ردصت ىتلا تانايبلاو ؛:ةعفنملا هوجو زاربإو ؛جيلخلا برح

 . تاسدقملا ريرحت ىلإ فدهي ةدعاقلا ميظنت نأ ةمعاز «ندال نب ةماسأ
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 : طغض ةقروك رخآلا ىدل ةبقترملا فادهألاو عفانملاب حيولتلا (8)

 دض هبرح ةيادب دنع ةينيطسلفلا ةلودلا مايق معد شوب نالعإ لثم

 .نيملسملاو ناتسناغفأ

 : ةنداهملاو ةدهادملا (6:)

 .ةهجاوملا نع زجعلاو فعضلا ةلاح ىف ةنداهملاو ةنهادملا ىلإ ةسايسلا أجلت

 ةيبرعلا تانايبلا ىف عيشت ثيح «ليئارسإو اكيرمأ هاجت ةيبرعلا لودلا فقوم لثم

 فصو عم «خلإ ... ضفر ؛مالسلا رايخ «بجش «راكنتسا : ةيلاتلا تاملكلا

 .خلإ ... مشاغلا ناودعلا «ةيناودعلا لامعألاب ودعلا

 : رخآلل ليلضتلا (7)

 دض برحلا :اكيرمأ نالعإ لثم ؛ةعزفملا لامعألل ةقاّرب ءامسأ عضوب كلذو

 نع اهنالعإو ؛حلاصملا لجأ نمو ؛نيملسملا دض اهبرح نع ريبعتلل «باهرإلا

 . ( ايروكو تاريإو قارعلا ) : رشلا روحم لود

 : قئاقحلا فييزت (8)
 ْخحَضُت تاءارتفاو تاءاعدا لالخ نم ؛قئاقحلا فييزت ىلإ ةسايسلا ةغل أجلت

 لالخ نم قئاقحلا فييزت ىف ةمقلا ليئارسإ تغلب دقو . ىملاعلا مالعإلا قاوبأ نم

 تسيل نيطسلف نأو ؛نيطسلف ضرأ ىف قحلا باحصأ مهنأب ةرركتملا اهتاءاعدا

 عقي لكيهلا نأبو «ىكبملا طئاح وه قاربلا طئاح نأب مهئاعداو ءًالصأ برعلت

 لصأ ىهو فيفا تاغللا لصأ ىه ةيربعلا ةغللا نأبو ءىصقألا دجسملا تحت

 هذه عائص مه مهنأو ,مهيديأ زاجنإ نم ةثالثلا تامارهألا نأ مهئاعداو ؛ةيبرعلا

 .اًرج مّلَهَو . .ةراضحلا
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 : ضيرحتلا (9)

 ىلع دمتعت ةيزازفتسا ةغل ىهو ؛«ضيرحتلا ةغل ىلإ ىسايسلا باطخلا اجلي
 ام وحن ىلع كلذو «ةمهملا زومرلا ةراثإو ؛ليوهتلاو ةغلابملاو ءلطابلاو تاعئاشلا

 نم «نيملسملا دض ىلودلا عمتجملاو اكيرمأل مئادلا اهضيرحت ىف ليئارسإ عنصت

 داسفلا «فرطتلا «باهرإلا : لغم ءانب اهقاصلإو ةريغملا تاماهتالا ءارتفا لالخ
 ١١ ثادحأ دعب ةصاخبو «خلإ ... (ةيماسلا ةاداعم» دوهيلل ةيهاركلاو «ءادعلا

 .ملاعلا ىوتسم ىلع ىكذ مالعإ لالخ نم اذه متيو ءربمتبس

 ؟ تاراعشلا عنصت فيك

 راعشلا نإف كلذل ؛ةدوصقم تالالدل ديدش زيكرتو فيثكت هيف راعشلا

 . ةرصتخم تاملك وأ ةريصق ًالمج بلطتي

 .خلإ . .ملعلا «ةيطارقميدلا وأ ةيرحلا :لثم «ةدحاو ةملك راعشلا نوكي دقف

 .لمجلا ددعت وأ «ةليوطلا لمجلا راعشلا بنجتيو «ةريصق ةلمج نوكي دقو

 هانعم لوصو نمضي ىك ضومغلا نع دعبلاو حوضولا راعشلا بلطتي امك

 .هيلع فرعتلا لهسيل اضيأو ءروهمجلا تايوتسم عيمج ىلإ
 عم بسانتي «دومحم مّيق ىنعم نع ريبعتلاو طابترالا راعشلا بلطتي امك

 . هعوضوم

 ؛نطولا اياضق نم ةمهم ةيضق لوح ىسايسلا باطخلا ىف تاراعشلا زكرتت
 .خلإ ... ىموق فده لوح وأ

 ةيوغللا ٌرومرلا نم زهر ءاقعنا لالخ نم راعشلل ةيوعللا ةبنبلا لكشتتو

 وأ «ةرابعلا وأ ةلمجلا رصقو ,.حوضولا ىلع صرحلا عم راعشلا نومضمل ةبسانملا

 او



 وأ ةبيرغلا وأ ةضماغلا تاملكلا بنجتو ,نكمأ نإ ةدحاو ةملك ىلع راصتقالا

 : ةحجانلا تاراعشلا ةلثمأ نمو «قطنلا ةليقث

 .ةيرحلا »+

 . باهرإلا دض برحلا *

 . ىليئارسإلا نمآلا *

 .ةقلطملا ةلادعلا *

 ىسايسلا دادبتسالا نجس نم جورخلاو ةغللا

 ريبعتلا ىف سانلا اجلي ؛ةطلسلا ةيروتاتكيدو ىسايسلا دادبتسالا ةلاح ىف

 كلذو ءرملا مهعقاو ىف مهمالآو مهمومه نع ريبعتلل زاجماو ةيزمرلا ىلإ ىوغللا

 «ىسايسلا نايغطلا ببسب مالآلا هذه نع رشابملا ريبعتلا نع نوزجعي نيح

 نايغطلا قزامو ؛دادبتسالا نجس نم جورخلل ةئيابتم اًطامنأ ةغللا ذخاتو

 اميفو .«ريتاكيراكلا) نف ءصصقلا «ةتكنلا : طامنألا هذه مهأ نم «ىسايسلا

 : ةتكملا ١١(

 ودبت دق ىتلا «ةيسايسلا ةتكنلا : رشابملا ريغ ىسايسلا ريبعتلا لئاسو نم

 .مكاحلا طخس اهيعماس ىلع الو ءاهلئاق ىلع بلجت ال ةفيطل ةباعد اهرهاظ ىف

 نأ كلذ ؛ةيروتاتكيدلا دوهع ىف صاخ هجوب ةيسايسلا ةتكنلا عيشتو

 . ليكنتلاو شطبلل هدقني نم ضرعتي دقو ءادقن لبقي ال روتاتكيدلا

 ىف



 ب هلو كيرولا «ةعباينجلا زغب اسيا «ايسايس اناويعل قاسنإلا ناك او

 ةيبدأ لاكشأ ربع «ةاناعمو «ةيسايس مومه نم هردصب شيجي امع سيفنتلا نم

 .ةفلتخم ةيبولسأ وأ «ةيغالب ليح ءارو ةيسايسلا هفادهأ ىفخت ةينفو

 نيعماسلا ىرغت ةيعامتجالا اهتاقايسو كحاضلا اهبولسأب ةتكنلاو

 ماّكَحلا تايبلسو مكحلا ٌئواسم ىلإ - هسفن تقولا ىف - مهتفلتو ءكحضلاب

 ركذتو مهب ضّرعت ىتلا تاكنلا عامسب نيعلوملا نم مهسفنأ ماكحلا ناك امبر لب

 .مهنايغطو مهبلاثم

 نييرصملا دنع ةصاخ «ةطلسلا دقن ىف لئاسولا ىوقأ نم ةتكنلا لازت الو

 تاكنلا ةجوم نع ىوري ام كلذ نم .ةباعدلا حورو مكهتلاو ةيرخسلاب نيفورعملا
 ىذلا ىركسعلا ماظنلا ىلع امكهت 219571 وينوي ةميزه تبقعأ ىتلا ةيسايسلا

 ةميزه ىف دالبلا ريمدت ىلإ ىهتنا ىتح ؛ديدح نم ديب ةطلسلا ىلع ضبق
 ىدحإ ىف اعد رصانلا دبع لامج سيئرلا نأ دح ىلإ ,ةقحاس ةيركسع

 .شيجلا لاجر حيرجت نع ْفّككلا ىلإ -هبطخ

 ىلع هطحت ىرصملا ىركسعلا» :ركسعلا ىلع مكهتت ىتلا تكنلا هذه نم

 نيجلاو عونخلا نع ريبعتلل .«مهيرجت ةياصعو مهعمجت ةرافص» «( ىرجي لمرلا

 .ماكحلا دنع نايغطلاو ةمارصلاو «نيموكحملا دنع

 دنس لاقي امك انهزراك وأ ح ةَبيِهت ةيصخت“ مصانلا كينغ سيقرلا ناك

 هلأس امدنع تاداسلا رونأ هبئان نأ ةجردل «ةرشابم هبطاخي نأ دحأ عيطتسي

 : تاداسلا لاق ؛ةليللا موثلك مأ اهينغتس ىتلا ةينغألا نع رصانلا دبع

 ! مدنف اي ىرمع كتدايس

 ىلع ةغوصم ىهف «ةرابعلا رصقب ةتكنلا زيمتت : ىوغللا ءانبلا ةيحان نم

 ل



 وأ ةاجافملاب زيمتت امك .اعيرس اهفده ققحتل ؛ةزجوم ةرابع ىف «لاثمألا ةقيرط

 اموهو ءاهتامدقم هيلع لدت ال :يجاقم رصنعب - اًيلاغ - ىهتنت ثيح «ةقرافملا

 .رخاسلا اهنومضم ىلإ لقعلا تفليو ء,كحضلاو بجعتلا دلوي

 : ىسايسلا صصقلا ( 7

 .زمرلا :اهمهأ ؛ةددعتم ةعنقأ ءارو ىسايسلا باطخلا عئقتي ّصّقلا نف ىف

 زها نيمو ةاوئنلا كاراكح انيدهتفا نم زعل :ةفلعدتم ا رودع كشعي رمزلاو

 يكونان اهراكفال روفر تاناويزلا تاياك نس كالخما علا يعكلا

 ىلإ عفقملا نبا هلقنف «ةيسرافلا ىلإ مجرُت «هلصأ ىف ىدنه باتك وهو «( ةنمدو

 ىلع عفقملا نبا لابقإ ناكو «ىسايسلا هعقاو لاح بساني امب هيف دازو ؛ةيبرعلا

 هيأر نع هيف ربعي نأ عيطتسي ىك ةليحلا نم اعون «ةنمدو ةليلك ١ باتك ةمجرت

 بطاخف «لدعلا ةعاشإو ملظلا عفر اهئارو نم لمأي ناك دقف «ةلودلا نوكش ىف

 ىف عقاولا ملظلا ىلإ ةيعرلا هابتنا تفلو «ريطلاو ناويحلا ناسل ىلع ةفيلخلا
 دقنلا اذه لعلو «ةلادعلا قيقحتي ناطلسلا ةبلاطم ىلع مهعجش امك «عمتجما

 رويطلاو تاناويحلا ةنسلأ ىلع اًيفختم اعّئقتم ناك ولو ىتح ةفيلخلل ىسايسلا

 عفقملا نبا لتق ىلع ةرصبلا ىلاو قفاوي روصنملا رفعج ابأ لعج ىذلا وه
 . ةرصاعملا ةسايسلا عقاو ىف عئاشلا ةيدسجلا ةيفصتلا هبولسأب هنم صالخلل

 : ريتاكيراكلا (")
 ؛ىلزهلا نفلا :ىنعت ةيسنرف ةملك ( (1116[035103 ريتاكيراك ) ةملك

 ىف ةملكلاو ةوصلا نيب جزمي «ىسايسلا ريبعتلا لاكشأ نم لكش ريتاكيراكلاو

 .اهل ضرعتي ىتلا ةيضقلل زجومو عيرس ديسجت

 ةعرش وع هيلع انو ةرضعلا تايضتقل ةناجعسا بتاكيراكلا ءاج هقل

 ةيقرب ىف كلذو «ريهامجلا ىف ىروفلا ريثأتلاو ةيلعافلا نامضو «ةمولعملا لوصو
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 .رخاس ىمكهت بولسأب اهجلاعت ىتلا ةيسايسلا ةيضقلا بل ىلإ صلخت ةزجوم
 ىلإ ليمي وهف اذهل .هعوضوم نم بناوج ةدع وأ هنيعب بناج زاربإ ىلإ فدهي
 حمالم ةدع وأ ام حملم ىلع ةغلابملا قيرط نع زيكرتلاب «ةروصلا ىف هيوشتلا
 .ةعذاللا ةريصقلا تاقيلعتلا ىلإ ليمي امك ءاهيف

 ىف عضوي ام اًريثكو ؛ةفاحصلاب - لاحلا ةعيبطب - ريتاكيراكلا نف طبتري
 :ئساسألا زوجٍجلك ازاربإو اهل اعيشل# ةقلعلا ةيفستلا تاعوتسوملا ايانث
 هئارآ نع ريبعتلا نانفلل حيتي « ةرخاس حور نم هلمحي امب ريتاكيراكلاو

 ةغل ىف تءاج اذإ اهلوبق نكمي ال ةروصب «دقنلاب عمتجم ا زومر لوانتو «ةيساسلا

 .هوحنو «ىسايسلا ليلحتلاو لاقملا ىف امك «ةرشابم

 «ىلعلا ىجان ىنيطسلفلا نانفلا : برعلا ريتاكيراكلا ىنانف رهشأ نمو

 «ىنويهصلا نايكلا ىلع هئف ةروطخل «ىليئارسإلا داسوملا نم رصانع هتلاتغا ىذلا

 ىدل مهيلع بوضغملا نم « ىلعلا ىجان» ناك امك «ةيناودعلا هتاسراممل هحضفو

 .فينعلا هدقن اهيلإ هجوي ناك ةيبرع تاموكح

 ىعدت ةيصخش :ىلعلا ىجان لايخ اهركتبا ىتلا تايصخشلا رهشأ نمو

 : لها رهط اخ هندي دفا نصق رهط وم امكاذ ةنوسروو نا ةلظيحعو

 ةراعتسا ىف «لعفلا نع زجاع وه وأ «هب لغشني الو ملاعلل هرهظ ىلوي امناك
 .نيديلا لولغم : ريبعت ىف ةيوغللا ةراعتسالا ىلإ ريشت ةيليكشت

 ىفطصمو «نيهاج حالصو «ىدهز : ىسايسلا ريتاكيراكلا ىماسر نمو

 اًيئانث - اماع نيرشع نم رثكأ ىدم ىلع - بجر دمحأ عم نوك ىذلا .نيسح

 هظافلاب اهيلع قّلعُي بجر دمحأو ةروصلا مسري نيسح ىفطصم ءاّيسايسو اًينف
 : ىئانثلا اذه اهعدبأ ىتلا تايصخشلا رهشأ نمو . ةرخاسلا

 «ةروهقملا ةيرصملا ةيصخشلل جذومن وهو : ةودانهلا رفك حالف ةيصخش

 ءارزولا سيئر مامأ همسجب اًينحنم «فورعملا ىرصملا ىفيرلا ىزلا ايدترم مسريو
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 . ةموكحلا ةسايس ىف هءارآو بعشلا بلاطم ًالماح

 نيتورلاب كسمتي ىذلا فظوملل زمر وهو : نيتورلا دبع ةيصخش

 . هتنورم مدعو هيعو ةلقو هدومج ببسب سانلا حلاصم لطعيو «ىموكحلا

 لك ىف مهفلا ىعّدي «راودألا ةددعتم ةيصخش وهو :ةرويمك ةيصخش

 . ةراضحلاو مهفلا نع دعبلاو ةيحطسلل لاثمو فلختلل زمر هنأ عم «ءىش

 مومهلا هرصاحت ىذلا ريقفلا نطاوملل هب زمريؤ : تيحكلا ةيصخش

 كردي ام اريثكو «سؤبو درت نم هيف وه ام ىعي ال هنأ ريغ تامزالا هنحطتو

 رخآ لثم ؛هتايح ىفرثؤت الو همهت ال رومأ نع ثدحتيو هذه هاياضق

 ىعولا بايغل زمر وهو «خلإ ... انايد ةريمألا رعش ةصقو تاضوملاو تاحيصلا
 .ىبعشلا ىوتسملا ىلع ىسايسلا

 : ىسايسلا باطخلل ةيوغللا حمالملا »
 :ىتوصلا ىوتسملا ىلع - أ

 ليمتو ؛ةبعصلا ةليقثلا وأ ةرفانتملا تاوصألا نع ىسايسلا باطخلا ةغل ىأنت

 ةغل حمالم مهأ نم حوضولاو ةلوهسلا نأل ؛ةفلآتملا ةلهسلا تاوصألا ءاقتنا ىلإ

 ميغنتلاو ربنلاك ةيتوصلا تارثؤملاب ةناعتسالا دجن كلذك «ىسايسلا باطخلا

 .اهنع ةربعملا ةيتوصلا زومرلا زاربإل

 ىوغل زمرك باهرإلا ةملك زاربإ .باهرإلا دض برحلا : ةلمج ىف ًالثمف
 .باهرإلا ةروطخ نع ربعي

 ةلمجملا ىف (نمألا) ةملك زاربإ ءىليئارسإلا نمألا ةيامح : ةلمج ىفو

 .هيلإ هتجاح دادتشاو ؛عمتجملل نمألا ةيمهأ نع ربعي ىوغل زمرك

 ميغنتلا ىلإ ىسايسلا باطخلا أجلي ؛تافاتهلاو تاراعشلا ىوتسم ىلعو

 : ةيلاتلا تافاتهلا ىف كلذ ةظحالم نكميو «قابطلاو سانجلاو عجسلاو

 .هللا ءادعأ دوهيلا . . . هللا الإ هلإ ال *
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 .انبر قح قحلاو ... انضرأ ىد ضرألا *

 .دوعي فوس دمحم شيج ... دوهي اي ربيخ ربيخ *

 !؟ نيدلا حالص نيأ ... لأسي نيزحلا سدقلا *

 ىنيد كنيد ىمد كمد ... ىنيطسلف اي ىنيطسلف اي *

 اناوس سدقلا ديعيس نم ... انادان دق ىصقألا اذه *“

 : ىفرصلا ىوتسملا ىلع - ب
 ولخت ىتلا ةلهسلا ةحضاولا ةريصقلا تاملكلا ىسايسلا باطخلا ىفطصي

 .رفانتلا نم

 ةفورغملا ةعئاشلا تاملكلا لامعا ىلع ئسايسلا باطخلا ضرحي اضيأ
 ؛ةفولأملا ريغ ةبيرغلا تاملكلا بنجت عم ءلصاوتلا اهب ققحتي ىك ريهامجلا ىدل

 بتابجلا ىفةثادنلملا ب نمألا تاةيرتللا 9 لطم وطخلا ىف لقك انهن ىعلا او

 السلا ننال نق: ةقرطتلا فاشرإلا :: لكو» ىباجبإلا

 : بيكرتلا ىوتسم ىلع - ج
 اديعب ,حوضوب ةربعملا ةريصقلا لمجلا مادختسا ىلإ ىسايسلا باطنخملا ليمي

 لقأ ادهج ذخات ةريصقلا لمجلا نأل كلذو ؛ديقعتلا وأ ضومغلا وأ سبللا نع

 لمجلا مادختسا ىف طارفإلا نكلو «ةليوطلا لمجلا سكع ىلع ؛عمتسملا نم
 . ةيسكع ةجيتن ىلإ ىدؤي دق ةريصقلا

 ءامتسألاب ادي نعل ةيسبألا لسجلا نم تابعا: باطلا خل نكت اهيا

 راهظإل تايثإلاو ىفنلا نيب لباقت ىف ىفنلا تاودال فيظوت عم .رداصملاو
 . ةدوصقملا ةلالدلا

 : ىسايسلا باطخلا ةغل ىف راركعلا - د

 قلئاتسولا مورا كدا هنمزو: ةراركتلا ىلإ يسايسلا تارت( اه اريغك

 لك



 .هذيفنت ىف ةراهم بلطتي هنكل «ريهامجلا ىعو ىلع ريثأتلا ىف ةلاعفلا

 ىف ةوق ةقطنم لثمت ةلمج وأ ةملكل راركعلا نوكي نأ نكمي ًالئمف

 : انلوق وحن ىلع «باطخلا
 .هترئاد ةمدخ لجأ نم ىعسي ىذلا وه حجانلا حشرملا

 ... ىذلا وه حجانلا حشرملا

 .... ىذلا وه حجانلا حشرملا

 : ىلاتلا هجولا ىلع راركتلا نكميو

 .. نيزاوملا تبرطضا ربمتبس ١١ دعب ام ملاع ىف

 ... دجن ربمتبس ١١ دعب ام ملاع ىف

 0 ربمتبس ١١ دعب ام ملاع ىف

 «عماسلا دنع ةمهم نيقباسلا نيدهاشلا ىف ىلوألا ةلمجلا راركت حبصأ دقل

 .ةلمجلا هذه هيلإ زمرت ىذلا ثدحلا اذهب ةنيابتملا ىتاعملا طبر ىهو

 ليئارسإ فلص دض تارهاظملا ءانثأ ةبلطلا تافاته راركتلا لاكشأ نمو

 : اكيرمأ نايغطو

 نآرق اي مكاح مكاح .. مالسإ اي مداق مداق
 : ىسايسلا باطخلا ةغل ىف داضتلا ©

 لالخ نم هزاربإو ىنعملا راهظإل داضتلا ىلإ ىسايسلا باطخلا ةغل اجلت

 :لوقن ًالثمف «عمتسملا نهذ ىف داضتلا اهثدحي ىتلا ةنراقملا
 ظ*506 ب حشرملا دعو ماع لبق

 .. هب دعو ام حشرملا زجنأ ماع دعبو

 .... ريهامجلا تناك ىضاملا ىف

 .... ريهامجلا نإف رضاحلا ىف

 /ا/





 ةيماسملا

 ةيملعلا ةقيقحلا نيب

 دوهيلا تاءاعداو





 : اًيوغل (ةيماسلا» حلطصم

 نمض اًيوغل اعرف نّوكت تاغل ةعومجم ىلع اًيوغل ةيماسلا حاطصم قلطي

 تاغللا ةرسأ :ىه ةريبك ةيوغل ةرسأ اهعومجم ىف ُنّوكت عرفأ ةسمخ

 بونج ىفو ءاهقرشو ايقيرفأ لامش ةرسألا هذهل ةيفارغجلا ةقطنملاو «ةيويسآورفألا

 «نييبروألا ءاملعلا ىدل رشع نماغلا نرقلا ةياهن ىف ةيماسلا حلطصم قلطأ

 هذه ببسو «نروهكيأ هليمزو رزتولس ىناملألا ملاعلا هلمعتسا نم لوأ ناكو

 - بلغألا معألا ىف - ىه ةيماسلا تاغللا ملكتت ىتلا بوعشلا نأ ةيمستلا

 لصفلا ىف ءاج امك (8118111 ماش ةيربعلا ىف وهو ) حون نب ماس ةيرذ نمض

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيماسلا تاغللا مسقنتو

 ١ - ةينادلكلاو ؛ةيروشآلاو «ةيلبابلا : مضيو «ىقرشلا مسقلا .

 ؛ةيربعلاو ؛ةيمارآلاو ؛ةيقنيفلاو «ةيناعنكلا : مضيو «ىبرغلا مسقلا - ؟

 .ةيرمدتلاو «ةيطبنلاو «ةينايرسلاو

 .ةيشبحلاو «ةيبرعلا : مضيو «ىبونجلا مسقلا - "“

 ىلإ ىمتنت ىتلا تاغللا ةعومجم ىلع («ةيماسلا» حلطصم قلطي امكو

 ىلع قلطي كلذك هنإف «ةيويساورفألا تاغللا ةرسأ عورف نم ىماسلا عرفلا

 نكس ىذلا ىماسلا بعشلاو «تاغللا هذه ثدحتت ىتلا بوعشلا ةعومجم

 .ناعنك لوألا مهدج ىلإ مهبسن دوعيو «نويناعنكلا مه نيطسلف

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيبونجلا ةقطنملا نأ ىلع ءاملعلا نيب عامجإ هبش كانهو

 ١م



 ةردحنملا - ةيماسلا بوعشلا كلتل ىلصالا نطوملا ىه - نميلا اهنمض نمو -

 ةلاح باقعأ ىف برعلا ةريزج نم تحزن ىتلا - ( مالسلا هيلع ) حون نب ماس نم
 ىلإ لئابقلا هذه تهجتا دقو «ةعبارلا ةيديلجلا ةرودلا دعب اهب تلح ىتلا فافجلا

 .2)اًبرغو اقرشو ًالامش تعزوت اهنمو «ةيبرعلا ةريزجلا لامش

 كلت ساسأ برعلا نويماسلا نوكي ةقباسلا ةيخيراتلا ةقيقحلا نم

 ةيروسو نيدفارلا ضرأ نم ةقطنملا كلت خيرات تلكش ىتلا مثألاو بوعشلا

 .نيطسلفو نادبلو

 بونجلا نم ةيماسلا تارجهلا هذه تايادب ديدحت ناكمإلاب سيل هنأ عمو

 دالب ىف اورقتسا نيذلا نييماسلا ةرجه عوقو ردقي نم كانه نإف «لامشلا ىلإ

 .0"2م. قه ٠.٠ لبق نييناعنكلا مساب نيطسلفو ايروس
 ةيروسلا ةقطنملا ىف تشاعو تأشن ىتلا بوعشلا مهأ نم نويناعنكلاو

 ءازججالاو ىقينيفلا لحاسلا ةقطنمو نيطسلف ناكس نونٌوَكُي مهو ءاميدق

 رصانع نييناعنكلا مسا عمجيو «م.ق ةيناثلا فلألا ةياهن ىف ةيلامشلا ةيلحاسلا

 رمأآلا ؛نويربعلاو نويمودآلاو نوينومعلاو نويباؤملاو نويرومألا : اهنم ةددعتم
 ةيفارغجلا ةئيبلا اهزربأ ,بوعشلا هذه نيب (« طبر لماوع» دوجو ىلإ ريشي ىذلا

 ةفاضإلاب ؛ةهباشتملا ديلاقتلاو تاداعلاو «ةكرتشملا ةيخيراتلا لوصألاو ؛ةدحاولا

 . 2(" )ةبراقتملا ةيوغللا لوصألا ىلإ

 ةرازو تاروشنم «نييرموسلاو نييماسلا نيب نيدفارلا ىداو ةراضح «.ةسوس دمحأ )١(

 ١98٠١« ءرشنلل ديشرلا راد ( 5١ 4 ) تاسارد ةلسلس ,ةيقارعلا مالعإلاو ةفاقشعلا

 ,16:ص

 .ه 4 ص ١55764« :ةرهاقلا «ةيماسلا تاغللا خيرات .نوسنفلو ليئارسإ (؟ ١

 «ةرهاقلا «هتراضحو ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ىف ةيبرع ةيؤر «نسح ةفيلخ دمحم ١"(

 .55:1١ص (( 65

 م,



 نمزلا ىه ( م. ق”١٠٠) ميدقلا ىزنوربلا رصعلا ةيادب نأ وفود بالا ىريو

 مهيلع قلطأ دقو «نيطسلف ىف ةرم لوال نويماسلا هيف رقتسا ىذلا

 ناكسلا ىلع مسالا اذه علخي ىذلا ءسدقملا باتكلل اعبت «نويناعنكلا»

 . 2! )نييليئارسإلا لوصو لبق نيطسلف ىف نييماسلا

 لك ىف عئاش لعف نم ةقتشم ؛ىربعو نأ «ودراودإ) ىسنرفلا ىريو

 .زاتجاو ىطخت ىنعمب «َرَبع» لعفلا وه «ةيبرعلاو ةيربعلا اهنمو «ةيماسلا تاغللا

 نم وأ ىداولا نم ىرخألا ةهجلا : هانعم ءابلا نوكسو نيعلا رسكب ربعلاو

 نم لك ىلع اهنيح ىف قلطت ؛ىربع» ةيمست تناكو ؛رهنلا وأ ريغصلا لودجلا
 . 0*2( كلذك لّوألا دوهيلا ناكو «ماشلا ىلإ تارفلا رهن ارباع قارعلا نم رجاهي

 : (7- 17/1514 ) عوشي رفس ىف ءاجو

 «لزألا ذنم رهنلا ربع ىف اونكس مكءابآ نإ : ليئارسإ هلإ برلا لاق اذكهو»

 ربع نم مكابأ ميهاربإ تذخأف ,ىرخأ ةهلآ اودبعو «روحان وبأو ميهاربإ وبأ حرات
 .«قحسإ هتيطعأو هلسن ترثكأو «ناعنك ضرأ لك ىف هب ترسو «رهنلا

 تاغللا ىف ؛ربع» ةملكل ةيوغللا ةلالدلل قفاوملا صنلا اذه نم جتنتسنو

 اهريغ ىف الو ميلشروأ ىف ال ,دوجو نييليئارسإلا نييناربعلل نكي مل هنأ ةيماسلا
 دوهيلا تاءاعدا سكع ىلع اذهو «م.ق ١ 4 نرقلا ىف ندم نم اهلوح امي

 .هئادحأ لكب اهخيرات ةَنَرِبعو سدقلا ىف ءىش لك ةنربع مهتلواحمو

 نم اهلوح امو سدقلا ىف رارقتسالا نويناربعلا عطتسي مل نييناعنكلا ةوقلو

 نكامألاو دالبلا فارطأو لالتلا ىلع الإ دوجو مهل نكي ملو «ةينغ لوهسو ندم

 ليئارسإ - بوقعي رجاهو «م. ق رشع عباسلا نرقلا فصتنم ءاج ىتح «ةريقفلإ

 «نيهاش روبصلا دبع قيلعتو ةمجرت «تالاسرلا ضرأ نيطسلف «؛ىدوراج هيجور )١(
 .ا/54 ص «ت.د «ثارتلا راد : ةرهاقلا :

 . ١ 7 الك ص .اظاظ نسح .د «ليئارسإو ةيملاعلا ةينويهصلا ( ؟)

 م؟



 ضرأ ضعب ىلع اولوتساو ندرألا رهن ىلإ مهداقو نون نب عوشي ءاج ىتح

 - مالسلا هيلع - دواد انديس َّدَّحَو م.ق ىلوألا فلألا رجف ىفو «نييناعنكلا

 .١2)ليئارسإ ةكلمم سساو :ةرشع ىتنثالا ليئارسإ لئابق

 «سدقلا - مالسلا هيلع - دواد حتف نيح اهّمَّمق ةيدوهيلا ةكلمملا تغلب

 - ناميلس هللا ىبن هنبا هدعب نم ىلوتو «مكحلل ارقم نويهص لبج لعجو

 - ناميلس انديس دعبو ؛ةنس نيعبرأ همكح لاطو ,م.ق9و١1 ةنس - مالسلا

 اوبكتراو مهءايبنأ اولتقف ءاودسفأو اوغطو «ليئارسإ ونب فرحنا - مالسلا هيلع

 ؟ :
 " )شحاوفلا

 )١( ميركلا نآرسقلا ىف ) لوؤاش وأ لواش هلق دعب مكحلا (مالسلا هيلع) دواد ىلوت :

 قل ةركذ دروو:«( مالسلا ةيلعو دواد:ىبنلا رضاع: دنو ةوهيلا كول دا وهو (ترلالع
 نم رهتب مكيلتبم هللا نإ لاق دونجلاب توُأَط لصف ملقط ىلاعت لاق «ميركلا نآرقلا

 لإ هنم اوبِرَشَف هديب فرغ فرعا نم لإ ىنم هنَِف همعطي مل نمو ىنم سلف هنم برش
 لاق هدوئجو تولاجب ُموَيلا ان َهَق َقاَط ال اوُناَ ُهَعَم اونمآ نيذْلاَو وه هْزَواَج اًمَلَق مهنَم اليلق

 عم هُللار هللا نذإي ةريثك ةّمف تبلغ ةَليلَق ةّمف نم مك هللا اوُقالم مُهْنَأ َدونْظُي نيذلا

 نم نيطسلف ماكح دحا وهف تايلاج وأ تولاج امأ «؟49/ةرقبلا © نيرباسصلا

 هلوق ىف كلذ ركذ درو دقو ؛هعالقم نم رجحب هلتقو دواد ىبنلا هزراب دقو «ةربابجلا

 اًنرصنار انمادقأ تْبَلَو اربص انيَلَع غرفأ ابر اولاَق هدودجو تولاجل اوزرب اًمَلَو ظ ىلاعت
 ةّمكحلاو كلما هللا هاتآو َتوُلاَج دَواَد لَو هللا نذإب مهوُمَرهَف « َنيِرفاَكلا مْوَقْلا ىَلَع
 رذ هللا نكلو ضرألا تدّسَمَل ضْعِبب مهضعب سائلا هلا عْفد الولو ِءاَشَي اًمم ُهَمْلَعَ

 /ةرقبلا « نيِمّلاَعْلا ىّلع لضَف .70 .79١ .

 لزنأ اًمب َنِمْؤن اوُلاَق هللا لَزنَأ امب اونمآ مهل ليق اَذإَو 9 : ىلاعت هلوق هللا لزنأ مهيفو (؟)

 بق نم هلا امن دول مق لق مهم امل اقدم حا انو امي وفي اع
 . 91 /ةرقبلا © نينمؤم متنك نإ
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 : «ةيماسلا» حلطصمل ىسايسلا فيظوتلا

 ىف ةصاخبو ملاعلا ىوتسم ىلع ةقحالتم تاجوم ىنويهصلا مالعإلا ٌحّضَي

 ((ةيماسلا ةاداعمو» ةيضق لوخ «ةيبروألا لودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا ثايآلولا

 عم ثدح ام وحن ىلع ) دارفآألا ىلإ تاماهتالا ةينويهصلا تامظنملا هجوتو

 تاسسوؤملا ىلإ وأ (م07٠0٠7 ماع مارهألا ةديرج سيئر عفان ميهاربإ ذاتسألا

 نويزفيلتلا ىف «داوج الب سراف» لسلسم عم ثدح ام وحن ىلع ) ةفلتمخخا

 ةاداعمب برعلاو نيملسملا مهماهتا وحن ىلع ) بوعشلاو لودلا ىلإ وأ «( ىرصملا
 .( ةيماسلا

 ,ركعلا ءاملا ىف دايطصالا ديجت ةينويهصلا تامظنملا نأ ىف كش نم امو

 ةداقعضالل يمعيس نم شع ىدانملا ثادحا دعي ةيتاوم ةضرفلا اودحجو دقق

 دقن لك نودعي مهنأ ةجردل «برعلاو نيملسملا دض ىملاعلا ءادعلا ةجومب

 باّتُكلا ضعب نإ ىتح ةيماسلا ةاداعم نم اول ليئارسإو دوهيلل وأ ةينويهصلل

 ىبلسلا اهرثأ نم رذحيو ةالاغملا هذه دقني بتك (رتفلس وهايلإ ) نييليئارسإلا
 ةاداعم دقن لك سيل» : ناونع تحت كلذو «ملاعلا ىف دوهيلا ىلع
 ةصع (١)(ةيمانل

 ىوعد تحت ةينويهصلا تامظنملا اهريقت ىتلا ةجوملا هذه نم دصقلاو

 «(ةيماسلا ةاداعمو ةمهتب باهرإلا نم نول ثادحإ وه «ةيماسلا ةاداعم»

 لوانت نم لودلاو تائيهلاو نيركفملاو باّتُكلا ىدل رذحلا دلوتي ىلادلابو

 ليئارسإ اياضق حبصتو ءاّقح ناك ولو ىتح حيرجت وأ دقن ىأب ةينويهصلا

 «ةيليئارسإ تاراتخم :ةلجم نع ٠٠١7/14/٠١ ىف سترآ اه : ةديرجب لاقملا عجار )١(
 1١٠. ص ٠٠٠١1( ةنسل 88 ددعلا

 مه



 : فورعملا عئاشلا ريبعتلا اهيلع قلطن ىتلا «ةروظحملا رومألا ليبق نم ةينويهصلاو

 .(اهنم بارتقالا روظحم»

 كش دعا نآلاو « ةيفاسللا داعم هارد انياةيعا رج لف ارييتك اهنا عفو

 8110016 225غ 816019 طسوألا قرشلا مالعإ ثاحبأ دهعم : مساب ةمظنم

 ندنلو سدقلا ىف عورف اهلو نطنشاو ىف اهرقمو 16563101 511101

 : ىه لمعلا ةربخ اهل ةميدق ىرخأ ةمظنم اهل تمضناو «نيلربو سيرابو

 . ل111 - 101[10613128 آ638ا16 (ريهشتلا ةحفاكم ةبصع»

 اداب ارك ان ةنهسعتا وا ايعلوسلا يبطل نوجا وشم نعل تاويقتماو

 هذه تفاضأ امك ؛ةيدوعسلاو رصم ىف ةصاخبو ؛ىبرعلا مالعإلا ىف ةيماسلل

 دعب اًزراب امامتها لان رخآ ارمأ ةيماسلل ايداعم هارت ام 2١ ”ةهجاوم ىلإ تامظنملا

 .ليئارسإل ةيناو دعلا تاسايسلا ريربت وهو ربمتبس نم رشع ىداحلا ثادحأ

 ةيدوهيلل اًفدارم هتلعجو ةيماسلا حلطصم ليئارسإ تلزتخا اذكهو

 .ةيدوهيلا ىه ةيماسلاف

 ىسايسلا فيظوتلا م٠٠ ٠ ريمسيد قلك ددعلا ؛ةيليئارسإ تاراتخم : عسوتي عجار )١(

 . 7 ص «داج دامع .د ؛ةيماسلا ةاداعمل

 مك
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 عم ثدحياملثم «ربمتبس ثادحأ لوح ةيكيرمألا رظنلا تاهجو تددعت

 «ةيقرعلا : اهيناعم لكب ةيددعتلا ىلع تماق ىتلا اكيرمأ .اكيرمأ ىف ثدح لك

 .خلإ .. ةيفاقثلاو «ةينيدلاو «ةيسايسلاو «ةيموقلاو

 ةيواز ىهو «بيهرلا ثدحلا كلذ ىلإ رظنلا اياوز ىدحإ انيديأ نيبو |

 . ىوغللا باطخلا ةيواز اهنإ ؛هتايعادتو ثدحلل انتاروصتو انتاليلحت ىف تلفغأ

 :« تراه كيريدور» نع سابتقالا اذه (اردناسو ةفلؤملا لقنت

 ريغ ىذلا ىمالعإلا رصعلا لظ ىف كلذو .«لوألا ثدحتملا وه سيئرلا نإ»

 عانقإو ثيدحلا ىلع هتردق ىف  اًساسأ - ةزكرم هتوق لعجو «سيئرلا ةفيظو
 .ريهامجلا

 ىلع ةيقادصملاو ةوقلا ءافضإل «ةفلتحملا ةيغالبلا ليحلا ىلإ ةفلؤملا انتفلتو

 اكيرمأ داق ىذلا تلفزور نيلكنارف : نم لك بولسأ نيب ةنراقم «سيئرلا مالك

 ىذلا ىلاحلا ىكيرمألا سيئرلا « شوب جروج ١و «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ

 .( دوسألا ءاثالثلا» ثادحأ هجاو

 ىساستسلا تاظقلا ىف ىرعلا ةيواز نلإ 090 كتم وتو تقعليو

 «نيرختاو سورادينلا ماهلإ < ةمجرتو دادعإ ئكسموشت هوت + نيمتيس ١١ :ليصفتب عجار )١(

 .؟١٠٠!٠ «تامولعملاو رشنلل تيريم :ةرهاقلا

 م



 «جئشت نم باطخلا اذه ىف ام - فنعب  مجاهيو ؛هتاضقانت درويف «ىكيرمألا

 عةمألا ةدحو ءانب ةداعإو :ةيكيرمألا ةياعدلا ةلآ هتمسأ ام ىلع اجتحم ةيعطقو

 ريهشلا نايبلا رادصإب  ابروأو اكيرمأ ىفقثم نم تائم هعمو  موقيف

 .« ىكيرمألا ريمضلا نايب ١ ب فرع ىذلا

 ةلآ جيجض فلخ تراوت دق ةلداعلا ةلقاعلا تاوصالا هذه تناك اذإو

 اًسوقان لظتسو «دبألا ىلإ ىراوتت نل اهنإف ؛ةيكيرمألا برحلا لوبطو مالعإلا

 اًكيش لوقي ىذلا ىسايسلا باطخلا ةيجاودزاو ءافوجلا ةياعدلا رطخ ىلإ هبني

 .ءايشأ ىفخيو

 : باتك نم لوألا لصفلا ةمجرت كيلإو

 تاملكلا برح

 ربمتبس ١١ و ةغللاو ةسايسلا



 ريهامجلا عانقإ ىلع هتردق ىف سيئرلا ةوق نمكت

 ( 1105330 1[ءانت5ا82069 ىسايسلا ملاعلا

 نم رشع ىداحلا موي حابص نم ةقيقد نيعبراو سمخو ةنماغلا ةعاسلا ىف

 طوطخلل ةعباتلا تارئاطلا ىدحإ تمدطصا «دحاوو نيفلأ ماعلربمتبس

 مادطصالا كلذ عبت مث «ىملاعلا ةراجتلا زكرم نم ىلامشلا جربلاب ةيكيرمألا

 نأ حضاولا نم ناك دقو ءزكرملا نم ىبونجلا جربلاب ىرخأ ةرئاطل رخآ مادطصا

 ةرئاط تمدطصا نأ ةعاس كلذ تبت دقل .ةثداحلا كلت ىطغُي نكي مل مالعإلا
 بونج ىرخأ تمطحتو ( ةيكيرمألا عافدلا ةرازو رقم ) نوجاتنبلا ىنبمب ةثلاث

 . جربستيب

 نأ ةنلعم ةيرابخإلا «نإ نإ ىس »لا ةانقل ةيسيئرلا نيوانعلا تخرص

 نإ ىس »لا تلظ نيحلا كلذ ذنمو .(موجهلل تضرعت دق ةدحتملا تايالولا»

 نكلو ««ةدحتملا تايالولا ىلع نش دق اموجه كانه نأ) نلعُت ةديدع مايأل ( نإ

 .ليجلا اذه «ربراه لريب» هنإ ءاّيبرح ًالمع موجهلا اذه ربتعا ام ناعرُس

 اذه ةحص ناشب ثّدحتلا ىلإ باتكلا اذه وأ لصفلا اذه فدهي ال
 نييميداكألا نيخرؤملاو - ىقمومغ ءانبأ ىلع لاحتسا دقل) . هتيغرش وأ ليلحتلا

 مئارج نودهشُيو «برح ةلاح نوشيعي مهنأب اورعشي الأ - نتاهنام بونج ىف
 ل
- 

 .( ءايربألا نييندملا دض بكترت ةيبرح

 ام ةلود ءانبل قيرطلا ديهمت مت فيك ليصفتلاب ركذن نأ ىه ةشقانملا هذه ةياغ نإ
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 . ىجيتارتسا لكشب ةغللا رشن لالخ نم« اًبرح هجاوت

 ملاوع قلخ ديعُت وأ قلخت اهنإف ؛ةديدع اراثآ ةغللا مادختسال نأ دقتعأ

 ةيضارتعالا لّمَجلا رخآلاو نيحلا نيب مدختساس كلذل «كاردإلاو مهفلا نم ةصاخ

 ( ةداعإ ) نع ثدحتأ امئيح (نيسوق وأ نيتلصاف نيب عضوتو ةضرتعم ًالمج ىأ )
 : لغم ةدحتم ةمأ نيوكت وأ قلخ

 نسم عد رشط ىداقلا نافعا ىف ةنناثزلا ةيباطقلا ةغللا ضخ دنع

 ءامراص اًيكيرمأ اًيركسع اًدر قحتسي ىباهرإ موجه ناشب اًئيدح كانه نأ ىرنس

 ءافلنللا لود نم ديدخ ف التلا ةيوكت اضنأو

 باهرإلا ىلع درلا حبصأ فيك : وهو الا امهم ًالؤاست لصفلا اذه حرطي

 . باهرإلا نع ًاليلق ثدحتنل ؟باهرإلا دض ابرح

 باهرإلا نأ ىنورتكلإلا رصعلا ىف نوشيعي نيذلا صاخشالا دقتعي «ظحلا ءوسل

 ىف ىئاصخأ وهو - ( 771/2161 180116111 » ريشي «نويزفيلتلا لجأ نم عنصي لمع

 : نأ ىلإ - باهرإلا ملع

 هذه اهاقلت ىتلا ةياعدلا رادقم ىلع دمتعي اهتمرب ةيباهرإلا ةيلمعلا حاجن»

 برش نم لاقفنالا ىلإ تدا ىتلا ةيسليفرلا تابنهألا نم اذه نعي «ةيلمعلا

 نم تانيتسلا ىف ندملا ىف ةيباهرإ تايلمعب مايقلا ىلإ ىرقلا ىف تاباصعلا

 ىلع دامتعالا هنكمي ام امئاد ندملا ىف ىباهرإلا نأل كلذو ؛نيرشعلا نرقلا

 .(«ضيرع ىريهامج عاطق ىلاتلابو «نويزفيلتلا تاريماكو ةفاحصلا لاجر دوجو

 طبرت ةلدابتم ةقالع كانه نإ ثيح« مالعإلا لئاسو ىلع باهرإلا ىذغتي

 مالعإلا ةمهم نم ًالك نأ ىلإ ؛ خول ديفاد 9 قباسلا ىسامولبدلا ريشُي ءامهنيب
 وأ قلخ ىلع ىباهرإلا ةردقو - ثادحألل ةيرابخإلا ةيطغتلا ىف لثمشت ىتلا-

 ال ةقالع اهنإ «نينثالا نيب ةيلفاكت ةقالع دوجو ىلإ ىدأ دق «رابخألا ليكشت

 لذ



 ىلع اًضيأ ىباهرإلا دعاست اهنكلو «ءبسحف رابخألا اهلالخ نم مالعإلا لقتي

 ثادحأ ةروص ىف تمّدُق اذإ الإ ةفينعلا ةيباهرإلا ثادحألا حجنت الد ءاهقلخ

 .(ةيانعب اهل ططخم ( ةفلكتم ) ةيحرسم

 نأ اهيلع بجي ىعلا ؛ةموكحلل اًصاخ اًيدحت ةيناهرإلا تامجهلا دعت

 ةيامحو لب ؛هعنمو فنعلا كلذ ءاوتحا ىلع ةرداق اهناب عابطنالا قلخت

 ريغ ةموكحلا رهظمب اهروهظ نيب انزاوت ثدحت نأ اضيأ اهيلع بجي ءاهينطاوم

 ىلإ نئمطتو دكاتت نأ ىلإ ةجاح ىف اهنإ «ةيندملا تايرحلل اهكاهتنا نيبو ةرثؤملا
 ةطلسلا نم عون قلخ ىلإ كلذ ىدؤي «رابخألا ىلع نورطيسي ال نييباهرإلا نأ

 .(ةوقلا ) عانقإلا ىلع ةصاخلا اهتردقل ىمالعإلا راهظإلا ىلع دمتعت ةيسائرلا

 «ةدحتملا تايالولا ىف سيئرلا ةفيظو لكش ىمالعإلا رصعلا رّيغ ءاذهل

 نإ» : ًالئاق سيئرلا هلثمي ىذلا ثيدحلا رودلا كلذ «تراه كيريدور» فصي
 اونا اها داك ءاسسؤورلا نأ هكراهو نعت لوألا ةتالجتسلا ره سيئرلا

 ىتلا ةمهملا بطخلا ددع دادزا ١9170 و 514١ه ىماع نيب اميف نكلو ؛نوثدحتي

 دقو «ةئاملاب ةئامسمخ ىلاوحب رّدقت ةبسن ىلإ ةدحتملا تايالولا ءاسؤر اهاقلأ

 سيئرلا هلوقي ام لك نأ اضيأ «تراهو ركذي «دايدزالا ىف ةبسنلا هذه تذخأ

 «ةطلسلا ةسراممو مكحلا وه ثدحتلا نإ لئاقلا ىأرلا كلذ سكعي هلعفي امو

 .ريهامجلا عانقإ ىلع هتردق ىف نمكت سيئرلا ةوق نأو

 ةردقلاو لب «مالعإلا ىلإ لوصولا ةيرح ىف نانمكي عانقإلا اذهو ةوقلا هذه

 مايق نم مغرلا ىلعو .ةيرابخإلا ريراقتلا عفر ةيلمع ةغايص وأ ليكشت ىلع
 نفيتسو دج اننأ الإ ,نويزفيلتلا ةشاش ربع ةلوقنملا ثادحألا قلخب نييباهرإلا

 ىلع ةردقلا نأ ةلأسم شقاني تالاصتالا لاجم ىف ىئاصخاألا « نوتسجنفيل

 : ةموكحلا ةيحالص ىلع ىقبُت ةيرابخإلا ريراقتلا عفر ةيلمع ليكشت
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 فنعلا ثادحأب ةقلعتملا تاكردملا ليكشت ىلع ةردقلا بسنت ام ةداعو

 نيفظوملا ىلإ (اهاياحضو ةميرجلا ىبكترم نم لكل ) نييساسألا اهيلشميو
 ىف نوفظوملا ءالؤه هحرطي ىذلا لؤاستلا نإ «نييباهرإلا ىلإ سيلو نييموكحلا

 لئاسو ىلإ لوصولا ةيرح مهيدل نم نإ ؟ نويباهرإلا مه نم : وه لوألا ماقملا
 بارطضالا أدهي امدنع رابخألا وررحمم مهيلإ اجلي نيذلا ءالؤه  مالعإلا

 تاكردملا ليكشت ىلع ةردقلاب نوعتمتي نيذلا مه - رانلا قالطإ فقوتيو

 .4 تادحألا ةيطغت ةيلمعو

 ربمتبس نم رشع ىداحلا ىف اهب مايقلا بجو ىتلا ةمهملا ىه كلت تناك

 بطخلا هذه مزلتست .هبعش («شوب جروج » ىكيرمألا سيئرلا بطاخ امدنع

 كلذ ىف هبعش ىلإ ثدحت دق («شوب» نإ ثيح «ةيرابخإ ةيطغت لمع ةيسائرلا

 ثيح راهنلا نم ىلوألا ةعاسلا ىف هاقلأ باطخ كلذ ىف امب «تارم ثالث مويلا

 قحلملا ىف بطخلا هذه ىلع عالطالا كنكمي ) ةدهاشم ةبسن ربكأ دجوت

 تيبلا اهاقلأ تاركذم عبرأ اضيأ كلانه ناك دقل .( لصفلا اذه رخآ دوجوملا

 نيفظوملا تاحيرصت تلغش عبطلابو .ةفاحصلا ريزو هاقلأ نايبو «ضيبألا

 .ةيعاذإلا تاجوملا عيمج نيقباسلا وأ نييلاحلا نييموكحلا

 سمخ رورم دعب - فقوملا ىلع ىلوألا «شوب» تاقيلعت تءاج دقل

 دقل ؛ةزجوم -ىم اعلا ةراجتلا زكرمب ىلوألا ةرئاطلا ماطترا نم ةقيقد نيعبرأو

 ىف ةيئادعبالا «ركوب اميإ» ةسردم نم ءطقف ةدحاو ةقيقد ةدمل ثّدحت

 يدع تاةغلإب ةقدب فثادشألاتيلعت ىف روم نقل :اديرولسيا هاك وسار انف

 ضو دقن: ىلاعلا ةراجتعلا هكرع ةانرئاط ةيينعراو» الفاقد ةلظعللاب

 ىباهرإ موجه و «(ةدحتملا تايالولا اهب رمت ةبيصع ةظحلاو : ًالئاق اًضيأ فقوملا

 . دعب برح ىف اهتقو ةدحتملا تايالولا نكت مل .«ةيموق ةاسأم» و « حيرص

 ةصاخو ؛ةمدختسملا ةغللا ىلع رظنلا زكرنس نيتيلاتلا نيتلمجلا صحف دنع
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 وأ ءانبلا ( ةداعإ ) ةيلمع ىف اًضيأ تاقيلعتلا هذه مهست .ةيوحنلا تارايخلا

 ظحال «مولعم هنأب ايوحن هيلإ راشي «رطيسملا هنإ ,سيئرلا شوبل ىغالبلا بيكرتلا
 ةيتآلا ةلمجلا ىف مولعملل ىنبملا ةغيصبو (انأ : 1» ىصخشلا ريمضلل همادختسأ

 : اهلمكأب ةلودلا دراومل هتدايق نع ربعت ىتلا

 ريدم ىلإو ؛كرويوين ةيالو مكاح ىلإو «سيئرلا بئان ىلإ تْندَحَت دقل»

 ةيداحتالا ةموكحلا دراوم عيمج ترخس امك «ىلارديفلا تاقيقحتلا بتكم

 شيتفتلا ىلإ فدهت ةلماش تاقيقحت ءارجإل اضيأو «مهرسأو اياحضلا ةدعاسمل

 ارد املأ وتد راسو عملا ةلع تكتل نع
 ماعلا بئانلا هعيتا ىذلا بولسألا عم ريبعتلا ىف بولسالا اذه ضقانتي

 مدختسا ثيح «مويلا كلذ ىف فقوملا ىلع هتاقيلعت ىف «تفوركشأ نوجو»

 ةميرجلا هذه اهب تثدح ىتلا عقاوملا ديدحت مت دقلو : «لوهجملل ىنيملا» ةغيص

 ماق ىذلا لعافلا ركذي مل هنأ اًضيأ ظحالن .«ةيلارديفلا تاطلسلا ةطساوب

 لكشب لدعلا ةرازول ةعباتلا دراوملا عيمج رشن مت دقل» : لمجلا ضعب ىف لعفلاب

 اًضيأو ءاهنم نيجانلا ةدعاسمو مئارجلا هذه ىف قيقحتلا لجأ نم ىجيتارتسا

 وه ام لك لمعب هسفنب ماق دق هنأ دجن « سيئرلا تاقيلعت ىف .«اياحضلا رسأ

 .مهتيامحو نينطاوملا ةدعاسم لجأ نم عاطتسم

 .«انعمأ دض باهرإلا اذه رمتسي نلو : هلوق ىف امزاح سيئرلا ناك دقل

 ءالؤه» داجيإب دهعت امنيح ىّماعلا اضيأو ىسائرلا عباطلا هبولسأ ىلع بلغ دقل

 ال ةسائرلا نأ ىلإ نيسرادلا دحأ راشأ دقل ,«ةلعفلا هذه اوبكترا نيذلا موقلا

 .(ةنيعل ( ةيمسر ريغ ) ةيماع ةيكلم ةموكح لازت
 هللا ةياعر تحت  ةيوحنلا ةيحانلا نم - ةدحتم ةمأ سيئرلا دجوأ دقل

 ءانه ةمدختسملا رئامضلا ىلإ رظنلاب . ؛ةيموق ةاسامب رمن نحن و : نلعأ امنيح
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 رخف ىلإ ةيريمتظلا :دقانلا : 4 ةوينليو توجو ىوتللا ملاقلا هيلع نلطا اج دج

 ( نحن :726» نيريمضلا ىلإ ةراشإلا نوكت ام اًبلاغ .هتاهاجتاو ىسايسلا دئاقلا

 ىف (انيسرَدَم و حئاصنب كلذ انركذيس ) ةضماغ (متنأ وأ تنأ : المالاو

 ىف عبطلاب اًضومغ دجنس .(!امهمادختسا بنجتب ايلعلا ةيوناثلا ةسردملا
 ةيناسنإلاو ةيحصلا تامدخلا لوئسم همدختسا ىذلا ريبعتلا بولسأ

 ءارج نم ثدح ام ةجلاعم ىف ءدبلا نآلا بجي :مويلا كلذ ىف «نوسيموت»

 ىلإ هب راشأ ىذلا ( نحن ) ريمضلل شوب مادختسا كلذ ضقاني .«ةاساملا هذه

 دض باهرإلا رمتسي نلو : هتاقيلعت لالخ نم اهديحوتو اهءانب ( داعأ ) ةمأ

 هباطخ ىهنأ ةدحّتُم ةدحاو َةّمَُأ هيعمّتْسُم لعجي («شوب: ماق نأ دعبو .(انتمأ

 نأ" ترلا ىلإ نيتيغبن ةييكسشلاو ودل نم ةظنلل ىف دكيوستل نآلاوو + الفان

 .«ًاليزج ركش . ةدحتملا تايالولاو مهرسأو اياحضلا كرابي

 ىتلا - (57) مقر اهتلحرو «ةرئاطلا طوقسو نوجاتنبلا ىلع موجهلاب
 ةمالس نع نولوكسملا هجاو - ضيبألا تيبلا ىلإ ةهجتم تناك اهنأ ضرعُفي

 ىف هئاقبإب سيئرلا ةمالس ىلع ظافحلا بجوتي ناك ثيح ؛اريبك اقزام سيئرلا

 - اًيباطخ ارهاظ نوكي نأ ىلإ ةجاح ىف سيئرلا ناك امك ؛ةيحان نم ةنمآ عقاوم

 ةعاسلا ىف ىرخأ ةرم سيئرلا ثّدحت دقل .ىرخأ ةيحان نم  مالعإلا لالخ نم

 دقل .«انايزيول9 ىف ةيوجلا «ليدسكراب» ةدعاق نم ارهظ قئاقد عبرأو ةدحاولا

 أدبي كلذل ؛هبعش ةنامط ديعي نأ ىه باطخلا اذه ىف ىلوألا هتمهم تناك

 دراوم عيمج نأ ىلع ىكيرمألا بعشلا َنْكْمْطَأ نأ ىف بغرأو : ًالئاق هئيدح

 حاورالا ذاقنإ ىف ةيلحملا تاطلسلا ةدعاسم لجأ نم لمعت ةيلارديفلا ةموكحلا

 : اشيا تامجهلا كلت اياحض ةدعاسمو

 ديكاتلا ىلع ارداق ناك هنأ الإ :ةمصاعلا نع سيئرلا بايغ نم مغرلا ىلع

 هدجن .مهرسأو اياحضلا ةمدخ لجأ نم ةلودلا دراوم عيمج هيجوتب ماق دق هنأ
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 ىف كلذو «مّْكَُحلا وه ثّدحتلا نأ نودقتعي نيذلا ءالؤه ةنامط ىلع ارداق اضيأ

 نمألا قيرفو «عافدلا ريزوو ءسيئرلا بئانب مظتنم لاصتا ىلع ىننإ) : هلوق

 ةمدخ ةرورض نع ريبعتلا ىلإ «شوب» ثيدح هجتي .«ءارزولا سلجمو «ىموقلا
 ةلصاومل ةمزاللا ةينمألا تاطايتحالا عيمج انذختا دقلو :هبعش ةموكح

 ذختا دقل» : اضيأ هتمالسو هنمأ ىلع ظافحلاو «اهماهم ءادأ مكتموكح

 .( ىكريمألا بعشلا ةيامحل ةمزاللا ةينمألا تاطايتحالا عيمج

 ىلإ تاراشإلا وأ لئالدلا نم ديدعلا دجنس تاحيرصتلا هذهل انعامس دنع

 نلو : تارابعلا نم ديدعلا ىف كلذو «ةيركسع لامعأب مايقلل طيطختلا ةين

 - مئارجلا هذه نع نيلوكسملا ةدراطمب ةدحتملا تايالولا موقتس ءأاطخ بكترن

 عضت ةرابعلا هذه نأ ودبي ال .«مهتبقاعمو - ةعاضولاو نّبجلاب مست ىتلا

 ةرورضب مهتبقاعمو ةانجلا ةدراطم ىحوت . م م

 مهميلست وأ ةميرجلا هذه ىبكترم لتق ىلإ - الثم - دوقت ةيرس لامعأاب مايقلا
 نكمي . ىلودلا نوناقلا وأ ةدحتملا 0 كلذ نوكيو «ةلادعلل

 ام ناعرس نكلو ؛ةيمسر ةيركسع لامعأاب مايقلا ةرابعلا هذه ىنعت نأ اضيأ

 ءامعزب لاصتا ىلع اننإ) : ةيركسع لامعأب مايقلا ةين ىلإ ةيناثلا ةراشإلا ىتاتتس

 اًيرورض هارن ءىش ىأ لعفنس اننأ مهل دكؤن ىك ملاعلا ءامعزو «سرجنوكلا»

 .(نييكيرمألاو اكيرمأ ةيامحل

 نييكرلا ثاديحتي امادنع ءوسلاب ارادت[ رفكأ ريبعتلا نق تولسالا اذه دعي

 0 ا مكحي هنإف

 ( أطخ بكترن نلو» : ةرابع دّدر هنإ ىتح اهراس نييكزلا ناك دقل «مئالملا اهناكم

 ةرملل ةرابعلا هذه لاق امدنع ةدحتتملا ةمآلا كلت بطاخي ناك دقل .نيترم

 بكترن نل اننكلو .رايتخالل ميظعلا انبعش ةيزع قدص نآلا عضخيو :ةيناثلا

 . (رابتخالا اذه زايتجا ىلع نورداق اننأ عمجأ ملاعلل رهظنس : أطخ
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 عم (ليدسكراب» ةدعاق ىف سيئرلا هاقلأ ىذلا حيرصعلا كلذ هباشعي

 دراوم عيمج عضخيو «ةيلوئسملا عضوم ىف سيئرلا عضي هنإ : لوألا هحيرصت

 رثكأ هثيدح ادبو ,عاستالا ىف هتطلس تأدب نكلو ,بعشلا ةمدخل ةلودلا

 زجوملا نايبلا ىف دجت .«انبعش دض باهرإلا رمتسي نلو : لاق امنيح ًاليصفت

 ان رع هناك نينكلز ةنيزألا هالنوت ليك ووتجو نع ةتكتحاتم الاوقا جتاخلا

 .« ايرورض هارت ءىش ىأ لعقنسو : ام لعفب ةموكحلا مايق ةرورض بعشلل دكؤي

 ؛لوألا حيرصتلاك ةينيدلا ةربنلا امدختسم حيرصتلا اذه سيئرلا متتخا دقل

 اوناك نيذلا «(سانلا ١» ركش «رابتخالا زاتجيس بعشلا نأ ىلإ راشأ نأ دعبف

 هتاوعدو هتالص ىدهأ مث «حاورألا ذاقنإل ةلوذبملا دوهجلا نأش نم نوعفري

 ىلع هاقلأ هل ثيدح ىف (« باهرإلا دض برحلا ١ سيئرلا نلعأ ءاسملا ىف

 ةيف:بطاخ د ةيلاع ةادهاشم ةبسناهيفا جوت كو ىف ت قئاقدأ نسمخ قادم

 هرجم تسيل ةلاسنملا نإو ةلئاق تامجتهلا كلت ناضو قف سيئزلا ادبي: بعشلا

 اثادحأ لثمت تامجهلا كلت نأ وأ «ىملاعلا ةراجتلا زكرمب اتمدطصا نيترئاط

 نم اهايحن ىذلا بولسالاو انتايح ىرجم دض تْئش تامجه اهنأ لب «ةيواسأم

 .( هلالخ
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 انتيرحو انتايح ىرجم مويلا ضرعت دقل ؛«ءازعألا انينطاوم «ريخلا ءاسم»
 ناك دقل .ةسوردملا ةفرطتملا ةيباهرإلا لامعألا نم ةلسلس لالخ نم ؛موجهلل

 تاديسو لاجر «ةيراتركس اوناك ءاوس ؛مهفئاظو ىف وأ ؛تارئاطلا ىف اياحضلا

 دقل .اناريجو ءاقدصأ ؛تاهمأو ءابآ ؛نييركسعو نييلارديف نيفظوم «لامعأ

 حاورألا فالآ ؛ءاردزالا قتحتست ىتلا «ةمثآلا ةيباهرإلا لامعألا كلت تَبَلَس

 .(ئجافم لكشب
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 ةراثتسا تمت دقل .ةريصقلا روطسلا هذه ىف اًيغالب ريثكلا زامنإ مت دقل

 ةقلعتملا ةيميلقإلا زومرلل ىرخأ ةراثتسا عم ةراثتسالا كلت دحتت «ةبطاق نينطاوملا

 ئدابمل ةراثتسا الإ ىه ام زومرلا هذه ةراثتسا نإ .(« تايرحلا» و (ةايحلا ىرجم »ب

 نأ بجي .اهلجأ نم مهتايحب نييكيرمألا مظعم ىحضيس كولس دعاوق وأ

 مهفل ةقيرط ىلإ لوصولا لجأ نم ؛زومرلاو بعشلا نم لك نع ًاليلق ثدحتن
 .ةغللا لالخ نم «ىجيتارتسا لكشب ميهافملا هذه رشن ةيفيك

 ةمألا ايجولوبورشنألا ملع ىف سراد وهو - «نوسردنأ تكيدنيب ١ فّرعي

 ءاضعا نآل ةليخنم ايناب# قوسردتاو انربخي 6 ةليشتم ةينايش ةغامتجال ا هتاب

 نيرخآلا ءاضعألا نع ريثكلا نوفرعي ال اذدع مألا رغصأ تناك ولو ىتح ةمالا

 لقع ىف ايحي كلذ عمو ,مهنع نوعمسي ىتح وأ مهنولباقي ال ,مهئالمز نم
 . مهنيب عمجي ىركفو ىحور بواجت دوجول لّيخت وأ ةروص مهنم لك

 نأ امبو .ةئراطو ةنرم ؛ةفيدح اهنوك ىلإ اًضيأ ةيموقلا دودحلا ليمت
 ءام دح ىلإ اهتوق اهبلس متي هنإف «ىفسلف نايك ةيموقلا ( لودلا) تاموكحلا
 نيروطفم بكوكلا اذه ىلع نوشيعي نيذلا دارفألا عيمج مويلا دجن كلذ عمو

 . ىموقلا سحلا ىلع

 بعشلا ءانب ةيبدألا مولعلا ىف ةسرادلا ١9941١« تنلرب نيرول ١) ثحبت

 ىلع ضعبب مهضعب نييكيرمألا طبرت اكيرمأ نأ ٠ : «تنلريب» ركذت . ىكريمألا

 ناكملا اذه وأ زيحلا اذه سيل .«ةمألل ىسايسلا زيحلا ىف ميقن اننأل ءدقعم وحن

 كباشتم دوقنع» هنإ «ىبيرجت وأ ,ىوغل «ىخيرات «ىفارغج «ىنوناق زيح درجم
 (ىموقلا زمرلا» مسا ىسايسلا زيحلا اذه ىلع «تتلريب» قلطُت «اذه لك نم

 ىلإ رظنُي نأ نكمي .اكيرمأ ريثتست ىتلا زومرلا عيمج رضحمسي هنإ ثيح

 شقانُتو . ىموق ىزمر عقوم اهنأ ىلع ربمتبس نم رشع ىداحلل ةيباطخلا ةقطنملا
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 نم ةمألا ءانب ( ةداعإ) لصاون ام امئاد اننأ :ىهو الأ ةمهم ةلأسم ( تنلريب»

 نع لطاب روصت ثادحإ ىموقلا زمرلا فادهأ نم .ةيوغللا تاقيبطتلا لالخ

 . ىموق داحتا دوجو

 نكمي الو اًيمهو ىموقلا داحتالا قيقحتب دهعتلا كلذ ّدعُي «عقاولا ىف
 تاءامتنالا وأ تاداحتالا نم درفلا ررحتي ةيموقلا ةيصخشلا لالخ نم :هقيبطت

 «ةدودحم ريغ ةينماضت ةيصخشب عتمتيس هنأب هل دهعتلا متيو ,طقف ةيلحملا

 تاداحتالا ىف مهتعيبط ىلع نونوكي ال صاخشألا نأ « تنلريب» ظحالت نكلو

 باعلالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ٌدعَت .ملألاو بوعشلا عنص (داعي ) نأ بجي .(ةيلحما

 نيس امك (ةيعامصو ةندنا يعش ةيفضلا قياس القفتاةيسيلو ألا

 .(«موجهلل نويضايرلا ضرعتي» امدنع ىتح «ةمألا

 ةبسن ربكأ اهيف دجوت ةعاس ىف هاقلأ ىذلا « شوب » سيئرلا باطخ ىف

 - مهليكشت ( ديعأ ) نويكيرمأ الإ مه ام نيلهؤملا صاخشألا نأ دجن «ةدهاشم

 ةقطنملا نإ .ءابآو تاهمأ ؛مهفئاظو ىفو تارئاطلا ىف موجهلل اوضرعت دقل

 :ةبطخلا هذه سيئرلا هنم ىقلأ ىذلا عقوملا ىه ةيكيرمألا ةيزمرلا

 تامجهلا نإ .ةميظع ةمأ نع عافدلا لجأ نم ميظع بعش كيرحت مت دقل»

 سمت نأ ىلع ةرداق ريغ اهنكلو ءانتاشنم ربكأ سسأ ةعزعز ىلع ةرداق ةيباهرإلا

 ريغ اهنكلو «ذالوفلا مطحُت نأ ىلع ةرداق تامجهلا هذه نإ «ىكيرمألا ساسألا

 ةدحتملا تايالولا تفدهتسا دقل «ةيكيرمألا ةميزعلا ةبالص ىف ريثأتلا ىلع ةرداق

 عنمي نل «ملاعلا ىوتسم ىلع اًقلات رثكألا ىهو ءصّرُفلاو ةيرحلا ةرانم ىه اهنال
 اه اونا وهب اميظع ارش مويلا اعيهتس دهنش دنقل ,عوطنلا قم هولا كلذ دنغا

 ةيكيرمألا تادوهجملا عيمج ريخست ىف انلعف در لثمتو .ةيرشبلا ةعيبطلا هب مستت

 مامتهالا ءذاقنإلا لامع ةراسج ىف ةلثمتملا - ةمزألا هذه نم جورخلل -
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 نوري ةليسو ةيأب ةدعاسملل اًضيأو :مهئامدب عربتلل اوتأ نيذلا ناريجلاو «ءابرغلاب
 .اهيلع نورداق مهنأ

 مهرارصإ ىف ةفلتخنا ةايحلا لوقح نم نييكيرمألا عيمج هيف دحتي موي هنإ

 اهءادعأ ةدحتملا تايالولا تمواق دقل .مالسلاو لدعلا قيقحت لجأ نم مهتميزعو

 كلذ عم .ادبأ مويلا اذه انم ىأ ىَسْنَي نل «ةرملا هذه كلذ لعفتسو «لبق نم
 . (انملاع ىف لداعو حلاص وه ام لكو « ةيرحلا نع عافدلا لجأ نم مدقتنس

 براقتلا) بولسأ عبتت اهنأب ىموقلا ءانبلا نع ةيباطخلا ةغللا هذه مسعت

 اًضقانت كانه نأ ظحالن « فالتخالا قيرط نع رفاضتلا » وأ « دعابتلا قيرط نع
 ىتلا تافصلا أوسأ وهو -رشلا نأ دجن «نيكرتشملا مهئادعأو نييكيرمألا نيب

 ةراسجلا امهو الأ اكيرمأ ىف نيئيش لضفأ هلباقي - ةيرشبلا ةعيبطلا اهب مستت

 لتقلاو «ءاردزالاب ةريدجلا لاعفألاو نيب رخآ داضت كانه .نيرخآلا ةياعزو

 ؛(ملاعلا ىف اًقارشإو اَقلأت رثكألا ؛مالسلاو لدعلا ؛ةيرحلا ةرانم» نيبو ؛« ىعامجلا

 اسفر اهيا اهسدع تموت ةيداطأللا نرد ءافأ فاتمتادنلا هذه نحسب

 ثحو ثعشلا مل لجأ نم كلذو «ةلودلا هذه عم نوفلاحتملا ىرخألا لودلا

 . كرتشم لمعب مايقلا ىلع نينطاوملا

 (ريلب ىنوت » ىناطيربلا ءارزولا سيئر حرص ربمتبس نم رشع ىداحلا ىف
 وأ ةيرشبلا ةايحلا ةسادق اوعاري مل ةميرجلا هذه اوبكترا نيذلا صاخشألا» : نأب

 رك دل © < اب دمعت ذأ طارق وجو واكبر يعي فلا يغض

 نيمو نم ردع ىتاكلا ىف تاقيلعتلا هدم
 ملاعلا ديدهت ىلع ىلودلا باهرإلا ةردقو رش ىدم نآلا ملاعلا كرديد

 نم ةرذب نوعتمتي ال ةميرجلا هذه نع نيلوئسملا نييباهرإلا نإ . هرسأب ىطارقميدلأ

 ال اًدشو ايصعت مئارجلا هذه لثم باكترا ىضتقي .لدعلا وأ ةمحرلاوأ ةيناسنإلا



 وأ ئرافعسا لوألا :نيبولساب زريمعت ةيباطخلا سيئرلا ةغل نإ ليق دفل

 وأ ىسردم ) ىميلعت وهف رخآلا بولسألا امأ «لؤافتلاب معفُّم وهو «ضّرحُم
 ىلع بجي .ةيناسنإ تارابع ىف ةغوصملا ةيزمرلاو ةقثلاو ةيعقاولاب معفم ( ىوبرت
 دارفألا نم ءاسؤرلا نأ الإ ءنيرايتلا نيب - ام دح ىلإ  اوعمجي نأ ءاسؤرلا

 ىلع كلذو ءاّيميلعت ابولسأ « شوب ثيدح رهظُي ءرخآ نع بولسأ ىلإ نوليمي
 .ىرطفلا هكولس نع تاباعدلل هتلاطإ لالخ نم «رخاس وحن

 رشع ىداحلا باطخ ىف .ةيلاتلا مايألا ىف سيئرلا بولسأ وه كلذ حبصيس

 تارابع ىف هثيدح غاص امك ؛ةيكيرمألا زومرلا « شوب و رضحتسا «ربمتبس نم

 ماق امنيح كلذ حضتي .للم وأ للك نود ةيعقاوو ائيقي روصُّت تارابعو ةيناسنإ
 نأ  عزعزتي ال نيقيب - فاضأ مث «ىعقاو وحن ىلع فقوملا فصوب سيئرلا

 : دوستو رصتنتس ىتلا ىه ةمألا

 ءانناميإ - ةمخضلا تايانبلا قرتخت ىهو - تارئاطلا روص تعزعز دقل»

 ىعامجلا لتقلا لامعأ تدصق دقل ءديدش بضغو قيمع نزحب انتالم امك

 ىف تلشف اهنكلو «مالستساو ىضوف ةلاح ىف اهلعجو انتمأ فيوخت ىلإ كلت
 .(ةيوقو ةبْلص اندالب نأل اهفده قيقحت

 : دكأ امنيح هباطخ لاوط ةدئاز ةقثب سيئرلا ثدحت دقل

 .«ةدعمو ةيوق ةيركسعلا انتوق نإ»

 .(فقوت نود اههماهم ءادأ انتموكح فنأاتستس)»

 .(ةيوق ةيلاملا انتاسسؤم لازت الو

 . (ةرملا هذه كلذ لعفتسو «لبق نم اهءادعأ ةدحتملا تايالولا تمواق دقل»

 ةمعفم ةيعقاوب ةيسائرلا هحمالم ءانب ىف «شوب» ذخأ مويلا كلذ ىف

 : ةيذيفنعلا ةطلسلل ًالثم هرابتعاب اهذختا ىتلا تاوطخلا نلعأ دقل «ةقئلاب
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 اهتعضو ىتلا ططخلا نم ديدعلا ذيفنتب تمق «لوألا موجهلا ءاهتنا روف»

 . (ةئراطلا ةثداحلا كلتل ةباجتسا « انتموكح

 ةصتختا رئاودلاو تارابختسالا رئاودب ةصاخلا دراوملا عيمج تهجو دقل»

 .(ةلادعلل مهميدقتو ةانجلا داجيإ وه ءدحاو قيرط ىف نوناقلا ذيفنتب

 «ةيسائرلا تازايتمالا ىلإ اهلالخ نم «شوبو راشأ ةديدج قرط كانهو

 : نيتيلاتلا نيتلمجلا ظحال

 هذه راكنتسا ىف ىلإ اومضنا نيذلا - سرجنوكلا ءاضعال ىريدقت نإ»

 .(؛ ميظع - تامجهلا

 نيذلا ملاعلا ءامعز ىلإ ركشلاب هجوتأ ,ىكيرمألا بعشلا نع ةباينلابو»
 .؛ءازعلاو نوعلا ميدقتل لاصتالاب اوعراس

 اهنأ ىلع ىلوألا ةلمجلا ىف تاراكنتسالا كلترسفت نأ نكميال

 اهتايط ىف لمحت اهنأ ظحالن نأ اننكمي امنإو ,ةلقتسم ةرح تاحيرصت

 ةلمجلا ىف انآ: ىلإ اوما :انيلالخ نم لوفي نأ سيئرلا ديري تاحيرصت

 ىف - ةغللا تعضو دقل .« ىكيرمألا بعشلا نع ةباين٠ :شوب ثدحتيف ةيناثلا
 ريرقت ىلع ةردقلا ثيح نم ,ةمدقملا ىف ةيسائرلا تازايتمالا  نيتلاحلا اتلك

 ىلع ديكأتلا كلذ عضو متي مل .بعشلا نع ةباين ثدحتلاو ؛لامعألا لودج

 مت دق ءىشك نلعأ امنإو ,ةمدقملا ىف ملاعلا ءامعز نم ديدعلاو سرجنوكلا معد

 ىلإ ةراشإ لوأ مامأ ةصرفلا فالتئالا كلذ نالعإ كردي .لعفلاب هب ميلستلا

 : برحلا

 نمألا ديري نم عيمج عم اهؤافلحو اهٌواقدصأو ةدحتملا تايالولا دحتت»

 . «باهرإلا دض انبرح ىف راصتنالا لجأ نم اعم فقنسو ؛ملاعلا ىف مالسلاو

 ىتلا تاعوضوملا «شوب ١ سيئرلا راثآ «مويلا كلذ لوألا ىمسرلا هباطخ ىف
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 رشلا : ىهو الأ «لبقتسملا ىف اهتارارقو ةدحتملا تايالولا ةسايس اهقفو ريستس

 .باهرإلا دض برحلاو «باهرإلاو

 لصفلا ىف ىرنس ؛ةيغالبلا ةيحانلا نم هبعش اطُخ سفن ىلع « شوب ريسي
 رشع ىداحلا ىلع اوقلطأ ام ناعرس نينطاوملا روهمج نأ باتكلا اذه نم ثلاغلا

 تانطاوملا ىدحإ ىهو «(نيلوك ١ تراشأ دقل . ىباهرإ لمع :ريبعت ربمتبس نم

 دعب كلذو (نوبصعتم نويباهرإ ريزانخ مهنإ) : اهلوقب تارئاطلا ىفطتْخُم ىلإ

 (ئقريو :كتظعا ثيحاا ةللذ نم دعبا ىلإ تبهذ دقن (ةرشابم تامدتسهلا

 ىذلا ناك ام اّيأ» : ةمزاللا تارارقلا ذاختا نم هنكمتس ىتلا ةيدايقلا ةيلوكسبملا

 (شوب» موقي نأ ىنمتأ «ءابولا اذه نم ملاعلا صيلختل هلعفن نأ انيلع بجوتيس

 .؛مهتدابإو مهنم صلختلل مزلي ام لك لمعب

 .ثيدحلا ىكيرمألا ىركسعلا رارقلا قئاقح («نيلوك و١ تاقيلعت سكعت

 كلذ - نايبلا ملع ىف نيذاتسألا - «نوسيميج و (« لبماك ١ نم لك حضوأ

 سيئرل وه روتسدلا ىف دوجوملا ( ىباطخلا ) ىغالبلا جذومندلا نإو : مهلوقب

 رود ليشمت نم هنّكميس ىذلا ضيوفتلا هءاطعإ اسمتلُم سرجنوكلا ىلإ بهذي
 ىلع ذخأي سيئرل وه تقولا رورمب روطت ىذلا جذومنلا نإ ؛لوىسملا دئاقلا
 .«كلذ ىلع سرجنوكلا قيدصت بلطيو «رودلا اذهب مايقلا هقتاع

 ىذلا ةيبرحلا ىوقلا نوناق لالخ نم بصنملا اذه وأ رودلا اذه فرع دقل

 ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا لاخدإب سيئرلل حمسي ىذلا «(1917) ماع ردص

 شيجلا تاوق ءاعدتسا ىلع رارصإلا نإ . برحلل ىمسر نالعإ نود ةكرعملا رامغ

 .نآلا ىتح ربتخُي مل ةددحم ةينمز ةرتف لالخ

 نيب نواعتلا نع ىروتسدلا ثيدحلا نأ (نوسيميج »و (لبماك ١ حضوي

 ةغللا نأ اتبثأ دقل . ىريربت رخآب - تقولا رورمب - لدبتسا دق سرجنوكلاو سيئرلا

 :صئاصخ سمخ رهظُت ةدحتملا تايالولا خيرات لاوط برحلا نع ةيسائرلا ةيباطخلا

 لل



 ةوقلا ىلإ ءوجللاب قلعتت ىتلا ةريطخلا تارارقلا نأ اهيف رصنع لك رهظي )١(

 .قيمع ثحبو ريكفتل ةجيتن اهنإ ثيح «ةينأتم

 اًقفو ثادحألل ضرع لالخ نم ةوقلا مادختساب لخدتلا ريريت متي (؟)

 لمتحت ةيلدج تاحيرصت هنم قتشُت رابخألل درس وأ «ىنمزلا اهلسلستل

 . ةشقانملاو فالخلا

 . مهتابجاوب ماتلا مهمازتلاو مهفادهأ ديحوت ىلع لمعلاب ريهامجلا حصني (")

 سيئرلا ىلوت دّشْنَت اهنكلو ءبسحف ةوقلا مادختسا ةيباطخلا ةغللا رّرِبَت ال ( 4)

 ءادأ ىلع مئاقلاو لومسملا دئاقلا هرابتعاب ةيئانئتسا ةينوناق تاطلس

 :ةقياسلا نعئاضتللا

 اميف اديرف رود - ىجيتارتسا لكشب متي ىذلا - قئاقحلا هيوشت بعلي (5)

 .هب ىداني ْ

 رطيس دقل .ةيلاتلا انتشقانم ىف صئاصنخلا هذه نم ديدعلا نوفلاتس

 نم رشع ىداحلا دعب ضيبألا تيبلا تالسارم لك ىلع برحلا نع ثيدحلا

 ىف ةكرتشُم ةسلج سيئرلا دَّقَع ؛برحلا ديلاقت ضعب ىلع اًظافحو .ريمتبس

 نإ .ربمتبس نم نيرشعلا ىف ىكيرمألا بعشلاو هءاضعأ اهيف بطاخ سرج وكلا

 هردصأ ىذلا كرتشملا رارقلا وه ريهامجلا عانقإ ىف سيئرلا ةمهم لهس ام

 نم ةمخض ًالاومأ لعفلاب صّصخ ىذلا ءربمتبس نم رشع ىناثلا ىف سرجنوكلا

 ىبكترم ميدقتب) هرارق ىف اًضيأ سيئرلا دئاس ىذلاو «باهرإلا دض برحلا لجأ
 .( مهتبقاعم لجأ نم ةلادعلل اهل نيطِطخّلاو تامجهلا هذه

 ةضرقلا قفا تحطخ يمت سو فتن 13: سررلا تااطق ناك وقل

 ةريطخلا تارارقلا ذاختا لبق قيمعلا ىناتملا هريكفت سيئرلا رهظأ دقل . ىلوألا

 ه١١



 وسمو ( ليما قه زم اهنبلا نئلاح قلوألا ةترماقلا كتذي انقحُم
 ةلسلس مادختسا لالخ نم كلذو «برحلا نع ىسائرلا ثيدحلا اهب زيمتي ىتلا

 ةدوجوملا ةلكسألا طقف لماتنس «مات ليصفتبو ةقدب اهيلع بيجأ ةلكسألا نم

 :؛انه اك

 : تالؤاستلا نم ديدعلا ةليللا نويكيرمألا حرطي»

 ؟ انمجاه نم :نولءاستي مهنإ

 ؟ اننوهركي اذامل : نولءاستي نويكيرمألا

 ؟ برحلا هذه ىف رصتننل مهمواقنس فيك : نولءاستي نويكيرمألا

 (؟اًنم عقوتملا وه ام : نولءاستي نويكيرمألا

 دقاةيتانلا#ةوشيسعو ليماعو ةيضاخ نأ اهيآ باطلا اذه نقاد

 اقفو ثادحألا ضرع لالخ نم ؛باهرإلا دض برحلا ريربت ثيح نم «تققحت

 : ىنمزلا اهلسلستل

 دض اًيبرح ًالمع ةيرحلا ءادعأ بكترا ؛ربمتبس نم رشع ىداحلا ىف»

 فيض ماع نينالكو ةعسو ةلاك كلو «بورخطلا قويكررتالا قرع نفل. اندآلب

 دض تْئش ىتلا برحلا كلت ادع اميف ةيبنجأ دالب دض بورحلا كلت تن

 نويكيرمألا فرع دقل ١94١. ماع نم ربمسيد رهش ىف ةدحتملا تايالولا

 ىتلا ةثراكلا هذه لثم تسيل اهنكلو «بورحلا اهبّيست ىتلا ثراوكلاو تاليولا

 نويكيرمألا فرع دقل .ئداه حابص ىف ةنيدم مظعأ ردص ىف تثدح

 دقل «نييندملا فالآ دض تّئش ىتلا كلتك نكت مل اهنكلو «ةئجافملا تامجهلا

 ملاع ىلع مويلا كلذ ىف ليللا طبه دقل .دحاو موي ىف اذه لكل انضرعت

 .(موجهلل اهتاذ ةيرحلا هيف تضّرعت ملاع : فلتخم

 امك



 مازتلالاو فادهألا ىف قافتالاو داحتالا ىلع هيعمتسم سيئرلا ثح دقل

 ةضاخ ةلبع كلذ ىف دكت رودألا كلم وعدكالع نيتكرلا ذه تاتحاولاو

 : (مكنم بلطأ» ىه

 نم ىتأ ىذلا ببسلا اوركذعت نأو «ةيكيرمألا ميقلا ميعدت مكنم بلطأو

 .اندالب ىلإ نوريثكلا هلجأ

 .اًيونعم وأ ايدام ةاسأملا هذه اياحضل مكميعدت ةلصاوم مكلأسأ

 ءىش اهبحصيس ىتلا ةددشتملا ةينمألا تاءارجإلا لامتحاو ربصلا مكلأسأ

 رمتسيس ىذلا حافكلا اذه ىلع اًضيأ ربصلا مكلاسأو ؛جاعزإلاو ءطبلا نم

 .ًاليوط

 . ىكيرمألا داصتقالا ىف ةقئلاو «ةمئادلا مكتكراشم مكلاسأ

 . «لاهتبالاو ةالصلا ىلع اوموادتل اًريخأو

 مهنم بلطيس نكلو ؛مهتايحب ةيحضتتلا انه نييكيرمألا نم بلطي مل

 بلاطت ىتلا ةصاخلا ةلمحلا ادبت .نآلا هل ضرعتنس رخآ عضوم ىف كلذ

 :«ةدشال ةيئآلا ةزابعلاب ميقادخا هحرتب نييكذمألا

 ةصتخلا رئاودلا دادمإ لجأ نم دحتنس «ىوجلا نمألا نيسحتل دحتنس»

 . مهفطاوع ةفرعمو نييباهرإلا بقعتل ةمزاللا ةيفاضإلا تاودألاب نوناقلا ذيفنتب

 «ىكيرمألا داصتقالا ةيوقت ىلع دعاست ةلاعف تاوطخ ذاختا لجأ نم دحتنس

 .«مهنم تَبلَس ىتلا مهفئاظو بعشلا دارفأ ىلإ ديعتو

 :اضيأ ةلماش ةيملاع ةدحو ىه انه ةبولطملا ةدحولا نأ ظحالن

 ىتلا ىه اهدحو اكيرمأ ةيرح تسيل ءاهدحو اكيرمأ ةكرعم تسيل اهنإ»



 ْنَم لك ةكرعم اهنإ «ةراضحلا ةكرعم اهنإ ؛عمجأ ملاعلا ةكرعم اهنإ ءارطخ هجاوت
 ىلإ بوعشلاو لودلا عيمج وعدن .ةيرحلاو حماستلاو ةيددعتلاو مدقتلاب نوئمؤي
 . ىكيرمألا بالا ريغ ىلإ رشحملا ماعلا عرهي .... انيلإ مامضنالا

 نم نلعأ دق («ريلب ىنوت» ناك دقل ؛ةبلص ضرأ ىلع انه « شوب » فقي
 ىه امنإو ءباهرإلاو ةدحتملا تايالولا نيب اًيرح تسيل اهنإ» : مويلا كلذ ىف لبق

 ايناطيرب ىف انه نحن كلذل «باهرإلا نيبو ىطارقميدلا ٌرُخلا ملاعلا نيب برح
 ىف ةدحولا هذه ىلع دكا دقل .«نييكيرمألا انئاقدصأ عم بنج ىلإ اًبنج فقن

 (ملاعلا ءامعز نم ديدعلا» عم هتاثداحم دعب ربمتبس نم رشع ىناثلا

 ءاهدحو ةدحتملا تايالولا ىلع اًموجه سيل موجهلا اذه نأ ىلع قفتن»

 ءاّمات اًيعامج اًراكنتسا انم بلطتي اذهو ؛عمجأ ملاعلا ىلع موجه وه امنإو

 .« دئادشلا ىف ىكيرمألا بعشلا معد اضيأو «ةلادعلل ةائُجلا ميدقت ىلع ارارصإ

 دعب هثيدح دجن «تابجاولاب مازتلالاو دحوتلا هبعش «شوب» لأس نأ دعب

 ؛ ةيلوهسملا ىف دئاتك ةروذيرقِي كلذ

 ؛ةيسامولبدلا لبسلا عيمج : انتدايق تحت ةلودلا دراوم عيمج لعجنس»

 ريثأت لكو «نوناقلا ذيفنت لئاسو عيمجو «تارابختسالا رئاود تاودأ عيمجو

 ةيملاعلا ةيباهرإلا ةكبشلا هذه قيزمتل ؛برحلل ىرورض حالس لكو «ىلام

 .(اهتميزهو

 هيفا رلاب ايهم يالكقنا اذه ف ييدعلا نق منار تونا قرط

 نأ نكمي اًبرح ؛برحلا نم اديدج اعون - ىعقاو وحن ىلع - فصي هنإ ؛ ةقثلاو
 : حاورألا دقف ىلإ ىدؤت

 ناك ىتلا ءىضم دقع ذنم قارعلا دض ائبرح لثم برحلا هذه نوكت نلو
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 برحلا هذه نوكت نل .ةعيرس ةجيتن ىلع لوصحلاو «ةلماك ضرألا ريرحت اهفده

 «ةيرب تاوق ةيأ مدختسُت مل ثيح نيماع ذنم «وفوسوك » ىف ةيوجلا انبرح لثم

 ةاساملا هذه ىلع اندر لمشيس .ةكرعملا هذه ىف ةدحاو ةيكيرمأ احور دقفن ملو

 بجي .ةلصفنم ةيركسع تامجهب مايقلا وأ راثلاب ذخألا درجُم نم ريثكب رثكأ

 نم اهلثم اودهشي مل ةدتمم ةلمح امنإو ؛ةدحاو اًبرح اوعقوتي الأ نييكيرمألا ىلع

 ىلع ةيئرم  ةئجافم ةيركسع تامجه ةلمحلا هذه نمضتت نأ نكمي «لبق

 اميف ىتح ةيرس نوكتسو «ءافخلا ىف متت ةيرس تايلمعو - نويزفيلتلا ةشاش

 .( حاجن نم هققحت

 نأ نم مغرلا ىلعو ءاهراسم ىلإ رظنلا نود برحلا ةجيتن نم نقيت كانه

 .(ةدكؤم هتجيتن نأ الإ ... مولعم ريغ عارصلا اذه رامضم و

 دق سيئرلا نأ  ةقباسلا تاباطخلا ىفامك  باطخلااذه ىف دجمن

 : هرظن ةهجو حضويل ةلباقملا مدختسا

 اونوكت نأ امإ :هذختتل رارق - راطقألا عيمج ىف - نآلا ةلود لك ىدلو

 .(باهرإلا عم وأ ءانعم

 اننكلو ؛مئاد عارص ىف ةيشحولاو لدعلا «فوخلاو ةيرحلا تناك املاطل»

 .«اهنيب ىؤسي ال برلا ناب ملع ىلع

 تايوتا م اديداس ايون عيجوألا وتحدي دسلا ل ياللا اذه خلحي

 ةيباطنملا برحلا اريثك هبشُت - تابجاو نم هيلع امب ماتلا مازتلالاب بعشلا بلاطي

 ةعيبطل انكاردإ انعلطيس .ةيروهمجلا مايق ءدب ذنم اهقيثوت مت ىتلا ةفورعملا

 اييويمعت ىلا ةساخلا ةيصاخلا سيئرلا تاطخ ةقباطم ةجرد حلم ةناناحلا

 وهف «:نوسيميجو لبماك نم لك اهيلإ راشأ ىتلا «برحلا نع ةيسائرلا ةباطخلا

 مادختسا نإ . حضاو موجه دوجو مدع عم «قئاقحلل ىجيتارتسالا هيوشتلا زربي

 ل



 قايسلا مامزب كاسمإلل امهنم ةلواحم الإ وه ام (قئاقحلا هيوشت ١» حلطصم

 . برحلا نع ةيسائرلا ةباطخلل صاخلا

 تاطلس سرامي هنإف «برحلا تقو ىف لوكسملا دئاقلا رود سيئرلا ىلوعب

 قافتالا نم وج ىفو ةيطارقميد ةلود ىف الإ ةلوهسب اهحنم متي ال ةيئانثتسا

 ليلقتلا دصقت ىتلا تاباطخلا - ةرورضلاب - لقنتس .ىأرلا ىف ىوقلا ىعامجلا

 «ةيعشلا هع ىضري قئاقتنا وختا ىلع تامولعم ةدخولا ءاثبو ةضراعملا ةيست نم

 ىه ةلمتحمم ةيئاقتنالا هذه لعجي ام نإ .لقألا ىلع ىنعملا ةيوقت لالخ نم

 تامولعملا ىلإ لوصولا ةيرح هيدل ىذلا ديحولا صخشلا وه سيئرلا نأ ةقيقح
 .ال مأ ىركسع لمعب موقيس ناك اذإ ام اهلالخ نم ددحيس ىتلا

 ىف ىتاي ام ابلاغ قئاقحلا هيوشت نأ «نوسيميج و لبماك » نم لك دكؤي
 ىوكشلا نأ ًالثم سيئرلا باطخ ىف دجنف ءءايشألا ضعب فذح وأ لافغإ ةروص

 مهنإ» :ةيلاتلا ةباجإلا ةروص ىف تءاج ةدعاقلا ميظنت نأشب اهركذ ىتلا ةديحولا

 ءايتسالا رعاشم تزواجت دقل .«؟اننوهركي اذامل» :لاؤسلا ىلع (انتيرح نوهركي

 عيباسألا ىف دجنسو «كلذ مهباطقتساو ةدعاقلا ميظنت دارفأ عيوطت تديأ ىتلا

 نكت مل نكلو «ةيباهرإلا لامعألا هذه ناشب اقمع رثكا اثاحباو تاريسفت ةلبقملا

 اذه نم سداسلا لصفلا ىف دجنس ) . ذفنآ ةيولطملا ةيباطخلا ةمهملا ىه كلت

 مت دق قئاقحلل ةيجيتارتسالا تاهيوشتلا كلت ىلع اوضرتعا نمم ضعبلا نأ باتكلا

 .( تاعوبطملا نم ديدعلا ىف ةدشب مهتاضارتعا بجش

 فصو لثم هلثم ؛فالنخلاو كشلل اريثم ةدعاقلا ميظنت ريوصت دَعُي

 سانلا ىلع ةفرطتملا هئاضعأ ءارآ ضرف وه .... ميظنتلا اذه فده نإو :هئواسم

 :ةنساترلا ةيقزلل اًطيسيت اذهتالكر 6 ناك لك قف

 نكمي ال ناتسناغفأل كيشولا فصقلا نأ ظحالن نأ بجي «ةياهنلا ىف
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 ميظنت ةيؤر ناتسناغفأ ىف اندهاش 9 :ةدعاقلاب نابلاط طبر لالخ نم الإ هريربت

 .شاقنلاو لدجلل اريثم قئاقحلل اهيوشت اذه دعيو «؛ ملاعلل ةدعاقلا

 نم رثكأ تناك ةيوجلا ةدحتملا تايالولا تامجه ىف ةيرشيلا رئاسنلا نأ ول

 ىف اهيف ىلاغُم ةروصب هراهظإ متيس ةدعاقلاو نابلاط نيب طبرلا اذه ناكل «كلذ

 غالبإلا متي مل - ةيادبلا ىف هنأ الإ . تامجهلا هذه تلت ىتلا عيباسألاو مايألا

 ىذلا ررضلا ىلع سأَي مل امك «ةيرشبلا ( تاباصإلا ) رئاسخلا نم ليلقلا نع الإ

 .نييكيرمألا نم ليلقلا الإ نابلاطب قحلأ

 لّصفم لكشب سيئرلا تاباطخ ركذت ملف «ةلمتحم ىرخأ تالافغإ كانه

 «باهرإلا ىلع ىمتحلا درلا ىه برحلا حبصت نأ ىلإ ىدأ ىذلا ببسلا - ًالثم-

 ةوقلا عسوتو برحلا نع مجنتس ىتلا ىرخألا بقاوعلا شقانثت مل اهنا امك

 .ةيكيرمألا ةيركسعلا

 دض برحلا نش ةيلمع ىف ةمساحلاو ةريخألا ةيباطخلا ةظحللا ىتأت

 بعشلا «شوب9 سيئرلا بطاخ امنيح ربوتكا نم عباسلا ىف ؛«باهرإلا

 ىف فصقلا تايلمع انلعُم ضيبالا تيبلاب تادهاعملا عيقوت ةرجح نم ىكيرمألا

 : ًالئاق هباطخ ادب دقل .ناتسناغفأ

 نش ةنيكيرتمالا ةيركسملا كادي بتاج قف ةردايطلا رماوألل اديقتتو

 دعاوقلاو ةدعاقلا ميظنت ءاضعأ نم نييباهرإلا بيردت تاركسعم دض اهتامجه

 .؛ناتسناغفأب نابلاط ةموكحل ةيبرحلا

 ىلع ةدحتملا تايالولا اهيف درت ىتلا اماع نيسمخ ذنم ىلوألا ةرملا اهنإ

 ىذلا باطخلاب «شوب» سيئرلا تاباطخ اًنراق ام اذإ .اهيضارأ ىلع نش موجه

 قلطأ ىذلا ريهشلا مويلا كلذ ىف «تلفزور» قباسلا ىكيرمألا سيئرلا هاقلأ
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 ؛ىلاقلا مويلا ىف دقَتُم ثيدح نم هعبت امو (راعلاو ةحيضفلا موي هيل

 دحاو باطخ لالخ نم برحلا ةركفب بوعشلا عانقإ نكمت ال هنأ انل حضتيس

 ةرمتسم مهبوعش عانقإل نويكيرمألا ءاسؤرلا اهلذبي ىتلا دوهجلا دجن امنإو ءطقف

 ةيحانلا نم دحأ هكلسي مل اقيرط باهرإلا دض برحلا نوكت امبر .اهمدقت ىف

 .نوريثكلا هكلس دقف ةيباطخلا ةيحانلا نم امأ «ةيلعفلا

 موي قباسلا ىكيرمألا سيئرلا باطخ نيب ةنراقم دقعب لصفلا اذه متخنس

 رشع ىداحلا ىف («شوب» سيئرلا باطخ نيبو (ربراه لريب ١ ىلع ريهشلا موجهلا
 تاطلس احنُم دق نيسيئرلا دجنس ةيباطخلا فارعألل اًقبطو .ربمتبس نم

 ةبسن نم ليلقتلل تالواحم دجنس «نيلوكسملا نيدئاقلا امهرابتعاب ةيئانثتسا

 اريبك ادقف قلتس انك :مهكقيشم ههوشتو ءادغألا ردق: نم لأ ةنطراعم ا

 نم ةالصلاب هللا ىلإ لاهتبالا دعُي .هللا ةياعر تحت ةدحتم ةمأ نع اعافد حاورألل

 هذه فيضن نأ نكمي ؛ةيسائرلا تاباطخلا ماتتخا ىف ةعبتملا ةيديلقتلا بيلاسألا

 ىف ثحبنس . برحلا نع ةيكيرمألا ةيباطخلا ةغلل ةزيمم ةسداس ةيصاخك ةيصاخلا

 . باتكلا اذه نم ىناثلا لصفلا ىف ةالصلا هبعلت ىذلا رودلا

 انتركاذ ىف ١954١ ماعل ربمسيد نم عباسلا موي شيعيس : ١41/4
 سوردمو ئجافم موجه مويلا اذه ىف نش دقل «راعلاو ةحيضفلل مويك
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع ( د تم )

 نم موجهلل مويلا انتيرح تضرعت دقل «نينطاوملا ىئازعأ : 0١:«:

 . ةسوردملا ةفرطتملا ةيباهرإلا لامعألا نم ةلسلس لالخ

 لعفب نييكيرمألا ةراحبلاو دونجلا نم ديدعلا لعق دقلد: 89

 .كلذك ةيكيرمألا تارئاطلا ترمد ؛ةيكيرمألا نفسلا تقرغأ .ودعلا
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 ؛مهفئاظو ىف وأ «تارئاطلا ىف اياحضلا ناك دقل: 0١

 ءابآ ؛نييركسعو نييلارديف نيفظوم «لامعأ تاديسو لاجر «ةيراتركس

 .اًناريجو ءاقدصأ «تاهمأو

 سنجلا ىلع برح نشل نورابجلا ةلتقلا ءالؤه دحتا دقلد)ات 84

 .هلمكأب ىرشبلا

 ةيباهرإ لامعأ نم هبكترت ام ىف ايفاملاك الإ ةدعاقلا ام: ١

 ليكشت ةداعإ ىلع امنإو لالا بسك ىلع ُبّصني ال اهفده نكلو «ةيمارجإو

 .ناكم لك ىف سانلا ىلع ةفرطتملا اهئارآ ضرفو ؛ملاعلا

 ىف ءاهنمأ لثم  درف ىأ وأ  ةمأ ةيأ هب زتعت ام دجوي الد 8

 .ةلتقلا نيناوق همكحت ملاع

 همكحي ملاع ىف مالس كانه نوكي نأ نكمي الزر

 . باهرإلا

 لجا نم ايرح تسيل اهنإ «برحلا ةرمغ ىف نآلا نحن: 2 8

 ايحت ملاع لجأ نم برح ىه امئإو ءانيضارأ ريغ ضارأ ىلع ءاليتسالا وأ ماقتنالا

 . انلافطأ لجأ نم انمآ بعشلا اذهو ةمألا هذه هلثمت ام لك لظيسو ءانتمأ هيف

 ىف زاجنإ مظعأ دعت ىتلا - ةيناسنإلا ةيرحلا مدقت دمتعي: «١

 «ليجلا اذه لب « انتمأ عفرتس .نآلا انيلع - روصعلا لك ىف لمأ مظعأو انرصع

 .انلبقتسمو انبعش نع ىشحولا ىمعألا ديدهتلا كلذ

 ةيرحبلاو شيجلا نع لوعسملا دئاقلا ىرايتعاب : 07

 نع عافدلل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختاب ىرماوأ تردصأ دقف ؛ةيكيرمألا

 .انتلود
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 عيمج : انتدايق تحت ةلودلا دراوم عيمج لعجنس : «١

 ذيفنت لئاسو عيمجو «تارابختسالا رئاود تاودأ عيمجو «ةيسامولبدلا لبسلا

 هذه قيزمتل « برحلا ضون ةمزاللا ةحلسألا لكو «ىلام ريثأت لكو «نوناقلا

 . اهتميزهو ةيملاعلا ةيباهرإلا ةكبشلا

 .ةقاش ابرح نوكتس امنإو «ةليوط اًبرح نوكت نل:إ:: 4

 انوا ةدحتو ارحارسق رعب آلا نييكيرتالا ىلع تجي

 .لبق نم اهلثم اودهشي مل ةليوط ةلمح

 ىرشبلا سنجلا ءاضعأ نم ىمظعلا ةيبلغألا نأ فرعنس : 8 ١

 .انبناج ىلإ مهنم نوريثكلا لتاقي .انبناج ىلإ فقت

 . ىكيرمألا بناجلا ةرصنل رضحتملا ملاعلا عرهي: ©

 ةحلسملا انتاوق ىف ةقث ؛برحلا هذه ىف رصتننس امتح : 4

 . برلا اندعاسيلف كلذل . ةيهانتملا ريغ انتميزعو

 دوسيس . لشفن نلو ؛ىعادتن نل ؛لكن نل ؛عزعزتن نل : ل

 .ةدحتملا تايالولا كرابي نأ برلا عدنلف . ةيرحلاو مالسلا



 ,ىملاعلا ةراجتلا زكرمب نيترئاط مادطصا دعب سيئرلا تاقيلعت )١(

 احابص فصنلاو ةعساتلا ء 70٠١١ ربمتبس ١

 .ةدحتملا تايالولا اهب رمت ةبيصع ةظحل اهنإ «ىتداسو ىتاديس : سيئرلا

 (« جدير » ريزولا لوانتيس .نايبلا اذه ءاقلإ دعب نطنشاو ىلإ - فسأللل - دوعأس

 ىلإ ركشلا صلاخب هجوتأ نأ ديرأ .ميلعتلا ناشب تاشقانملا ةيالولا مكاحو

 .مهتدافو نسُحل ةيئادتبالا (ركوب» ةسردم ىف نم عيمج

 ىف ىملاعلا ةراجتلا زكرمب ناترئاط تمدطصا .ةيموق ةاسأم مويلا اندهش دقل

 ةيالو مكاحو «سيئرلا بئان ىلإ تثدحت دقل .اندالب ىلع حيرص ىباهرإ موجه

 دراوم عيمج تَرْخَّس امك «ةيلارديفلا تاقيقحتلا بتكم سيئرو كرويوين

 تاقيقحت ءارجإب مايقلل اضيأو ءمهرسأو اياحضلا ةدعاسمل ةيلارديفلا ةموكحلا

 .اودجو امنيأ مهتدراطمو ةميرجلا هذه ىبكترم نع شيتفتلا ىلإ فدهت ةلماش

 .انتمأ دض باهرإلا رمتسي نل

 كرابُي نأ هللا ىلإ نيلهتبم ةئيكسلاو ءودهلا نم ةظحلا ىف دحوتنل نآلاو

 .ًاليزج اركش ؛ةدحتملا تايالولاو مهرسأو اياحضلإ

 ةيوجلا «ليدسكراب» ةدعاق ىلإ هلوصو ىدل سيئرلا تاقيلعت 7١(

 .؟١١٠5 ربمتبسا ١ ءانايزيول

 هامور

 ةموكحلا دراوم عيمج نأ ىلإ ىكيرمألا بعشلا نئمطأ نأ ديرأ : سيئرلا

 ةيعاسمو حاوزالا ةامنإ ىف ةيلخلا تاطلنملا ةةعاسمنلغلا نم: لمست ةيئازاليقلا
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 ةدحعملا تايالولا موقعس طخ بكرت نل .اضيأ تامتتملا كلت اياخنع

 . مهتبقاعمو - ةعاضولاو نّبُجلاِب مستت ىتلا - مئارجلا هذه نع نيلوئسملا بقعتب

 نمألا قيرفو ؛عافدلا ريزوو «سيئرلا بئانب مظتنم لاصتا ىلع ىننإ
 ةيامحلا ةمزاللا ةينمألا تاطايتحالا عيمج انذختا دقل .ءارزولا سلجمو «ىموقلا

 ىلع - ملاعلا لوح وأ نطولا ىف - ةيكيرمألا انتيركسع نإ . ىكيرمألا بعشلا
 ةلصاومل ةمزاللا ةينمألا تاطايتحالا عيمج انذختا دقل « دادعتسالا ةبهأ

 .اهماهم ءادا مكتموكح

 اننأ مهل دكؤن ىك ؛ملاعلا ءامعزو «سرجنوكلا ءامعزب لاصتا ىلع اننإ

 .نييكيرمألاو اكيرمأ ةيامحل مزلي ام لك لعفنس

 نم عيمج ىلإ ركشلاب هجوتلا ىف ىلإ مضني نأ ىكيرمألا بعشلا نم ديرأ
 اياحضلا لجأ نم ةالصلا ىف اضيأ ىلإ اومضنت نأو ءانينطاوم ذاقنإل حفاك

 نل اننكلو «رابتخالل نآلا عضخي ميظعلا انبعش ةميزع قدص نإ. مهرسأو

 رابتخالا اذه زايتجا ىلع نورداق اننأ عمجأ ملاعلل رهظنس « أطخ بكترن

 ,ةيرلا انكرابيلو

 ةمألل هباطخ ىف سيئرلا نايب (")

 ءاسم فصنلاو ةنماغلاء, 756١١ ربمتبس

 انتايح ىرجم مويلا ضرعت دقل ؛ءازعألا انينطاوم ءءاسم متمع : سيئرلا ©

 «ةسوردملا ةفرطتملا ةيباهرإلا لامعألا نم ةلسلس لالخ نم ؛«موجهلل انتيرحو

 تاديسو لاجر ؛ةيراتركس :مهفئاظو ىف وأ ؛تارئاطلا ىف اياحضلا ناك دقل

 دقل ءاناريجو ًءاقدصأ «تاهمأو ءابآ ؛نييركسعو نييلارديف نيفظوم «لامعأ

 حاورألا فالآ - ءاردزالا قحتست ىتلاو - ةمثآلا ةيباهرإلا لامعألا كلت تبلس



 ةلعتشملا قئارحلا - تايانبلا قرتخت ىهو تارئاطلا رص تعزعز دمل

 دقل . ديدش بضغو عيرم نزحب انتألم امك« اننامبإ - ةمخضلا تايانبلا رايهناو

 ىف اهلعجو انتمأ ( باهرإ) فيوخت ىلإ كلت ىعامجلا لتقلا لامعأ ْتدَّصَق
 ةبلص اندالب نأل ؛اهفده قيقحت ىف تلشف اهنكلو «مالستساو ىضوف ةلاح

 نإ :ةميظع ةمأ نع عافدلا لجأ نم ميظع بعش كيرحت مت دقل «ةيوقو

 ةرداق ريغ اهنكلو «انتآشنم ربكأ سسأ ةعزعز ىلع ةرداق ةيباهرإلا تامجهلا

 ذالوفلا مطحت نأ ىلع ةرداق تامجهلا هذه نإ ءىكيرمألا ساسألا سمت نأ ىلع

 .ةيكيرمألا ةميزعلا ةبالص ىف ريثأتلا ىلع ةرداق ريغ اهنكلو

 ؛ةرفوتملا صرفلاو ةيرحلا ةرانم ىه اهنأل ةدحتملا تايالولا تَقدهَتُسا دقل

 . عوطسلا نم ءوضلا كلذ دحأ عنمي نل «ملاعلا ىوتسم ىلع اًقلأت رثكألا ىهو

 كلذل «ةيرشبلا ةعيبطلا هب مستت ام أوسأ وه اميظع ارش مويلا انبعش دهش دقل

 ةراسج : امهو الأ ةدحتملا تايالولا امهب زيمتت نيكيش لضفأ ميدقتب انعراس

 اًضيأو مهئامدب عربعلل اوتأ نيذلا ناريجلاو «ءابرغلاب ةيانعلاو « ذاقنإلا لامع

 .اهيلع نورداق مهنأ نوري ةليسو ةيأب ةدعاسملل

 اهتعضو ىتلا ططخلا نم ديدعلا ذيفنتب تمق «لوألا موجهلا ءاهتنا روف

 ةَّدَعمو ةيوق ةيكيرمألا ةيركسعلا نإ ؛ةئراطلا ةثداحلا كلتل ةباجتسا انتموكح

 تادوهجم ميعدت لجأ نم ؛نطنشاو و كرويوين٠ ىتنيدم ىف ذاقنإلا قرف لمعت
 . ةيلحم ا ذاقنإلا

 تاطايتحالا ذاختا ىفو ءىحرجلا ةدعاسم ىف انتامامتها ىلوأ بصنت

 تامجه ةيأ نم ملاعلا لوحو مهنطو لخاد ىف انينطاوم ةيامحلا ةمزاللا ةينمألا

 تالاكولا حتفتس .فقوت نود اهماهم ءادأ انتموكح فنئاتستس .ةمداق

 اهباوبأ - مويلا اهؤالخإ متي نأ ضرتفملا نم ناك ىتلاو - نطنشاو ىف ةيلارديفلا
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 انتاسسؤم تلاز ال . دغلا ىف اهب لمعلا فئاتسيس امك« مهنيعب دارفأل ةيناث

 . ةيراجتلا تاعورشملا مامأ هباوبأ احتاف ىكيرمألا داصتقالا لظيسو «ةيوق ةيلاملا

 عيمج تهجو دقل «ةمثآلا لامعألا هذه ىفرتقم نع ايراج ثحبلا لازال

 قيرط ىف نوناقلا ذيفنتب ةصتخما رئاودلاو تارابختسالا رئاودب ةصاخلا دراوملا

 نيذلا نييباهرإلا نيب قرفن نل .ةلادعلل مهميدقتو ةانجلا داجيإ وه «دحاو

 . مهيلع رتسعلاو مهئاويإب نوموقي نيذلا صاخشألا نيبو لاعفالا هذه اوبكترا

 هذه راكنتسا ىف ىلإ اومضنا نيذلا سرجنوكلا ءاضعأل ريدقت لك نكأ
 ملاعلا ءامعز ىلإ ركشلاب هجوتأ «ىكيرمألا بعشلا نع ةباينو .ةدشب تامجهلا
 .ءازعلاو نوعلا ميدقتل لاصتالاب اوعراس نيذلا

 نمألا ديري نم عيمج عم اهؤافلحو اهؤاقدصأو ةدحتملا تايالولا دحتت

 مكنم بلطأ .باهرإلا دض انبرح ىف راصتنالا لجأ نم اعم فقنسو ؛مالسلاو

 مت نيذلا لافطألا لجأ نم «نزحلاب اورعش نم لك لجأ نم اوُلَصُت نأ ةليللا

 نأ وعدأ امك ,ددهم مهنامأو مهنمأ نأ اورعش نم لك لجأ نم ؛مهملاع ميطحت

 ثلاثلا رومزملا ىف - ليق اميف لثمتت اًعيمج انم مظعأ ةوق مهدعاستو مهّيساوت
 ال ىننأ الإ ءتوملا ةملظ ىداو ىف ريسأ تنك نإو» : روصعلا ربع - نيرشعلاو

 .« ىعم ( برلا ) كنأل ءائيش ىشخلا

 ىف «ةفلتحملا ةايحلا تالاجم نم نييكيرمألا عيمج هيف دحتي موي هنإ

 تايالولا تمواق دقل «مالسلاو لدعلا قيقحت لجسأ نم مهتميزعو مهرارصإ
 مويلا اذه انم ىأ ىسني نل .ةرملا هذه كلذ لعفتسو «لبق نم اهءادعأ ةدحتلملا

 ىف لداعو حلاص وه ام لكو «ةيرحلا نع عافدلا لجأ نم مدقتنس كلذ عمو ءادبأ

 .انملاع

 .اكيرمأ برلا كرابيلو ؛ريخ ىلع نوحبصُت (مكر كشأ
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 نطتنشاوب ىكيرمألا سرجنوكلا ىنبمب ةدقعنمل ةسلجلا ىف سيئرلا باطخ (4)

 ىكيرمألا بعشلاو سرجنوكلا ءاضعأ اهيف بطاخ ىتلاو

 ءاسم ةعساتلا ٠٠١" ربمتبس ٠

 ءاضعأ «؛روبميتورب» سيئرلا ىديس « سلجما سيئر ىديس : سيئرلا ©

 : ءازعألا نييكيرمألا سرجنوكلا

 نأشب ريراقت ميدقتل سلجملا اذه ىلإ ءاسؤرلا ىتأي « ةيداعلا فورظلا ىف

 دقل «ريراقتلا كلت ميدقت ىلإ جاتحن نل ةليللا اننكلو «دالبلا ىف ةدحولا لاح

 .لعفلاب ىكيرمألا بعشلا اهلقن

 نيذلا .ةّفطتحملا تارئاطلا باكر ةعاجش ىف ةدحولا كلت انيأر دقل

 عئارلا لجرلا كلذ لثم باكر « ضرألا ىلع نيرخآلا ذاقنإل نييباهرإلا اومجاه

 .ةليللا انعم ةرضاحلا (رميب ازيل) هتجوزب بحرأ نأ ىلاوحمسا«(رميب دوت»

 .( قيفصت )
 نم هب موقت ام ىف ذاقنإلا قرف تابثو دّلج ىف انتدحو لاح ائيأر دقل

 عومشلا ؛ناكم لك ىف ةرشتتنملا مالعألا انيأر دقل ةل :ةياغلل ةكهنم لامعأ

 وأ ةيربعلا «ةيزيلجمنإلاب ةقوطنملا ءاوس تاولصلاو ءاهب عربتملا ءامدلا «ةلعتشملا

 هب رعشي ىذلا نزُخلا تلعج ةءاطعمو ةبحم بوعش نم ةقايل انيأر دقل «ةيبرعلا

 .اهنزح هناكو ءابرغلا

 لاح ةيضاملا ةعستلا مايألا ىف هسفنب ملاعلا ىأر دقل «ءازعألا انينطاوم

 .( قيفصت ) .ةيوقل اهنإو « انتدحو
 دقل .ةيرحلا نع عافدلل تيدونو ريبك رطخ ىلع ْتَحَّص ةلود نحن ةليللا

 ىف رارصإو تابث ىلإ بضغلا كلذ لوحتو ءبضغ ىلإ نزحلا رعاشم تلوحت

 انرضحأ وأ ةلادعلا ىلإ انئادعأ ميدقتب انمق ءاوس «لدعلا رارقإ متيس .ةميزعلا

 قياسا موب كدشلا



 رثات دقل .جرحلا تقولا اذه ىف هتدايق ىلع ركشلاب سرجنوكلا ىلإ هجوتأ
 نييطارقميدلاو نييروهمجلا ىأر امدنع ةاسأملا هذه ءاسم ىكيرمألا بعشلا

 نيدشنم «ىنبملا اذه مّلَس تاجرد ىلع ضعبلا مهضعبل مامضنالا ىلإ نوعراسي
 ارثأ متثدحأ دقل ؛ءانغلا نم رثكأ وه ام متلعف دقل .«اكيرمأ برلا كرابيل»

 انتاعمتجم ءانب ةداعإل ىكيرمأ رالود نويلب نيعبرأ مكميدقتب كلذو «لعفلاب

 .ةيكيرمألا ةيركسعلا تابلطتمب ءافولاو

 ةيبلغألا ميعز « (0601815069 ةيلقألا ميعز :4 113506[ سلجملا سيئر

 مكتمدخو مكتدايق « مكقدصل مكركشأ : (1009 روتانسلاو .« 235169

 ( قيفصت ) .اندالبل

 همعدو هدييأت ىلع ملاعلا ىلإ ركشلاب هجوتأ ءىكيرمألا بعشلا نع ةباينو

 ىف فزعت ىهو ىكيرمألا ىنطولا ديشدلا ىقيسوم ادبأ ىسنن نل .انل قفدتلل
 .نيلربب ( جربنيدنارب ١ لخدم مدنعو «سيراب عراوش ىف «ماهجنكاب ١ رصق

 جراخ ةالصلل نوعمتجم مهو ةيبونجلا ايروك ىف لافطألا ىسنن نل
 «ةرهاقلاب دجاسملا دحأب تميقأ ىتلا ةالصلا وأ ؛(« لويس » ىف ةيكيرمألا انترافس

 مايأو نوكسلا تاظحل ىسنن نل «ةينادجو ةكراشمو ريبك فطاعت نع منت ىتلاو
 .ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأو ايلارتسأ ىف دادحلاو نزحلا

 : انينطاوم عم مهفتح اوقل نمم ىرخأ ةلود نينامث ىنطاوم اضيأ ىسنن نل

 اتطاوم ( ١00 ) نم رثكأ ؛اًيليئارسإ ( ١10 ) نم رثكأ ؛نييناتسكابلا نم ريثكلا
 تاعمو ؛تابايلاو «كيسكلاو «ناريإو «رودافلسلا :نم ءاستو لانعر «ايدنغ

 ايناطيرب ىوس ىقيقح قيدص ةدحتملا تايالولا ىدل سيل «نييناطيربلا نينطاوملا

 ىناطيربلا ءارزولا سيئر زيمت دقل .ةيوق ةلص انطبرت ثيح ؛( قيفصت ) ىمظعلا
 ىلع اركش .ةدحتملا تايالولا فادهأ عم هفادهأ ةدحو رهظيل اطيحم الضفتم

 ( قيفصت ) .قيدصلا اهيأ كمودق
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 ءاعوكاي ةنها ورخ تاي يرش ءاذعأ نكفزا: يينكس نسرفع دانا و

 تناك تضم امانغ نيثالثو ةعسو ةثامل نكلو بورما نويكيرفألا قرع دنقل

 تايالولا دض تنش ىتلا برحلا كلت ادع اميف ؛ةيبنجأ دالب دض بورحلا كلت

 تاليولا نويكيرمألا فرع دقل . ١94١ ماع ىف ربمسيد رهش ىف ةدحتملا

 ىف تثدح ىتلا ةثراكلا كلتك تسيل اهنكلو ؛بورحلا اهبيست ىتلا ثراوكلاو

 «ةئجافملا تامجهلا نويكيرمألا فرع دقل .ئداه حابص ىف ةنيدم مظعأ ردص

 ىف اذه لكل انضرعت دقل .نييندملا فالآ تفدهتسا ىتلا كلتك نكت مل اهنكلو

 هيف تضرعت ملاع ,فلتخم ملاع ىلع مويلا كلذ ىف ليللا طبه دقل . دحاو موي

 .موجهلل اهتاذ ةيرحلا

 نم :نولءاستي مهنإ «تالؤاستلا نم ديدعلا ةليللا نويكيرمألا حرطي

 نم ةعومجم كانه نأ ىلإ اهعمجب انمق ىتلا لئالدلا لك ريشُت ؟ اندالب مجاه

 مه تاميظنتلا هذه ءاضعأ نإ .«ةدعاقلا مساب فرعُت ةيباهرإلا تاميظنتلا

 ءاينيكو اينازنت ىف نيتيكيرمألا نيترافسلا ريجفتب اومهتا نيذلا ةلتقلا سفن

 .1755 (0016 فصق نع نولوئسملاو

 نكلو «ةيمارجإو ةيباهرإ لامعأ نم هبكترت ام ىف ايفاملاك الإ ةدعاقلا ام

 اهئارآ ضرفو «ملاعلا ليكشت ةداعإ ىلع امنإو «لاملا بسك ىلع بصني ال اهفده

 .ناكم لك ىف سانلا ىلع ةفرطتملا

 ىتلا ةيمالسإلا ةيفرطتلا لاكشأ نم افرطتم ًالكش نويباهرإلا ءالؤه سرامب
 ةكرح اهنإ .ىمالسإلا نيدلا لاجر نم ىمظعلا ةيبلغألاو نيملسملا ءاملع اهذبني

 تاهيجوتلا نإ .ةحمسلا ىمالسإلا نيدلا ميلاعت فرحت ةفرطتم ءارآ تاذ ةعامجلا

 عيمصج لتقو ؛دوهيلاو نييحيسملا لتقب مهرمأت نييباهرإلا ءالؤه ىلإ ةرداصلا

 . لافطألاو ءاسنلا كلذ ىف امب نييندملاو نييركسعلا نيب ةقرفتلا مدعو «نييكيرمألا
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 ديدعلاب - «ندال نب ةماسأ) ىعدي صخش اهدئاقو  ةعامجلا هذه لصتت

 ءرصم ىف ةيمالسإلا داهجلا ةكرح لثم ؛ةددعتم لود ىف ىرخألا تاميظنتلا نم

 رثكأ ىف نييباهرإلا ءالؤه نم فالآلا كانه .«ناتسكبزأ9 ىف ةيمالسإلا ةكرحلاو

 تاركسعم ىلإ مهلاسرإو مهنطاوم نم مهذخأو مهدينجت مت دقل «ةلود نيتس نم
 متي مث «باهرإلاو برحلا نونف ىلع مهبيردتل «ناتسناغفأ لثم قطانم ىف

 ططخلا عضوو ءابتخالل ملاعلا ربع لودلا نم ديدعلا ىلإ وأ مهناطوأ ىلإ مهلاسرإ

 . ةريرشلا ةيبيرختلا

 ةموكح دناست اهنأ امك «ناتسناغفأ ىف ريبك ريثأت ةدعاقلا ميظنت ةدايقل

 اندهاش «ناتسناغفا ىف .ةلودلا هذه ىف قطانملا بلغأ ىلع ةرطيسلا ىف نابلاط

 .ملاعلل ةدعاقلا ميظنت ةيؤر

 وأ اعوج مهنم نوريثكلا تومي «هتيناسنإ نم ىناغفالا بعشلا دّرج دقل

 ككالتمال نجسُت نأ نكمي «سرادملا ىلإ باهذلاب ءاسنلل حمسي ال «نوبرهي

 مهيلع اهيلمُي ىتلا كلت الإ ةينيد ميلاعت ةيأ ةسرامم نكمي ال ءانويزفيلت

 ةليوط تسيل هتيحل نأل ناتسناغفأ ىف لجرلا نجسي نأ نكمي ,مهؤامعز

 نم دعت اهنأ امك «ىناغفألا بعشلا مرتحت ةدحتملا تايالولا نإ .ةيفاك ةجردب

 اهنكلو «ىئاغفألا بعشلل ةبستلاب ةيلاحلا ةيناسنإلا تادعاسملا رداصم ربكأ

 .( قيفصت ) .نابلاط ةموكح نيدت

 لك ىف بوعشلا ددهت اهنكلو ,بسحف اهبعش عمقت ال ةموكح اهنإ

 اهتدعاسمب .مهمعدو مهيلع رتستلا «نييباهرإلل اهئاويإب كلذو «ناكم

 .رارصإلا قبس عم لتق ةميرج نابلاط ةموكح بكترت «لتقلا ىلع اهضيرحتو

 ةموكح ىلع ةليللا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهيلمتس ىتلا بلاطملا امأ
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 ىف نوكبتخي نيذلا ةدعاقلا ميظنت ةداق عيمج اوملس :ىلاتلاك ىهف نابلاط

 نينطاوملا عيمج حارس اوقلطأ ( قيفصت ) .ةيكيرمألا تاطلسلا ىلإ مكدالب

 ءاملظو اروج مهنجسب متمق نيذلا - نويكيرمألا نونطاوملا مهيف امب - بناجألا

 تادعاشلا:لاجرو «نييسامولبدلاو تئاجآلا ةفاخحصلا لاجر ةيامخباوموق

 نييباهرإلل ةيبيردتلا تاركسعملا عيمج اوقلغأ ؛مكدالب ىف نيدوجوملا ةصاخلا

 صخش لكو نييباهرإلا عيمج اوملس ؛ةمئاد ةروصبو اروف ناتسناغفأ ىف

 قلطم ةدحتملا تايالولا اوطعأ (قيفصت ) .ةصتخملا تاطلسلا ىلإ مهدناسي

 اوفقوت مهنأ دكأتت ىك ةيبيردتلا نييباهرإلا تاركسعم ىلإ لوصولا ىف ةيرحلا

 .تايلمع ةيأب مايقلا نع
 نأ بجي (قيفصت ) .ةضوافم وأ شاقن عضوم بلاطملا هذه تسيل

 «نييباهرإلا اوملسي نأ امإ :روفلا ىلع فرصتت نأو «نابلاط ةموكح فرصتت

 .هنوقليس ىذلا ريصملا ىف مهنوكراشيس امإو

 اننإ :ةرشابم ةروصب ملاعلا ربع نيملسملا ىلإ ثدحتأ نأ اضيأ ةليللا ديرأ

 ىف نيرخآ نييالمو ؛نييكيرمألا نييالم لبق نم ةيرحب سرامي هنإ ,مكنيد مرتحن
 نيدلا ميلاعت نإ . اهل ةقيدص ةدحتلملا تايالولا اهدعت ىتلا لودلا رثكأ

 ماثآ باكترا مهسفنأ مهل لوسَت ْنَم امأ ؛مالسلاو ريخلا ىلإ وعدت ىمالسإلا

 دعي (قيفصت ) .هللا مساب نورفكي كلذب مهنإف هللا مسابو نيدلا راتس تحت

 نيدلا بلس - ةقيقحلا ىف - نولواحي ؛مهنيدل نينئاخ نويباهرإلا ءالؤغ

 اوسيل «نيملسملا نم نيديدعلا انءاقدصأ اوسيل انءادعأ نإ .هتاذ ىمالسإلا

 «ةفرطتملا ةيباهرإلا ةحبشلا كلت :وه دحاو ودع انيدل . برعلا نم انءاقدصأ

 .(قيفصت ) .اهمعدب موقت ةموكح لكو
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 اذه دنع ىهتنت نل اهنكلو «ةدعاقلا ميظنتب باهرإلا دض انبرح أدبتس

 تالصلا تاذ ةيباهرإلا تاعامجلا لك ىلع روثعلا متي ىتح ىهتنت نل ,دحلا

 ( قيفصت ) .اهرهقو اهفاقيإو «ةيملاعلا

 انه اه نحن هارن ام نوهركي مهنإ ؟ اننوهركي اذامل : نويكيرمألا لءاستي

 نونيعي مهءامعز نإ . ىطارقميد وحن ىلع ةبخقنم ةموكح : سلجملا اذه ىف
 «ريبعتلا ىف انتيرح «ةينيدلا انتيرح : انتايرح نوهركي مهنإ . مهسفنأب مهسفنأ

 نوديري مهنإ .رخآلا عم انم لك فالتخا وأ قافتاو ء,تيوصتتلا ىف انتيرح

 ةكلمملاو ءرصمك ةيمالسإلا لودلا نم ديدعلا ىف ةيلاحلا تاموكحلاب ةحاطإلا

 نم ليحرلا ىلع ليئارسإ اوربجي نأ نوديري مهنإ .ندرألاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 قطانملا نم دوهيلاو نييحيسملا اوجرخي نأ نوديري مهنإ ءطسوألا قرشلا ةقطنم

 «بسحف .حاورألا ءاهنإل نويباهرإلا ءالؤه لتقي ال .ايقيرفإو ايسآب ةعساشلا

 ءاهايحن ىتلا ةايحلا ىرجم ءاهنإو دالبلا ىف ىضوفلا عاقيإ ىلإ نوفدهي مهنكلو
 افوخ ةدحتملا تايالولا دادزت نأ ىف نولماي - ةيشحو نم مهيدل ام لكب - مهنإ

 .مهقيرط ىف فقن اننأل ءاندض نوفقي مهنإ «ملاعلا نع لزعنتو

 عيمج ةثرو مهنإ «لبق نم مهلاثمأ انيأر دقل .ىوقتلا مهئاعداب عدخنن نل

 حورلاب مهتيحضتنب مهنإ «نيرشعلا نرقلل ةكاتفلاو ةلتاقلا تايجولويديألا

 ربعت ىتلا كلت الإ ميقلا عيمج نع مهيلختب  ةفرطتملا مهئارآ ةمدخل ةيناسنإلا

 امئاد مهنإ . ؟'”ةيلومشلاو ؛2')ةيشافلا قيرط نوكلسي - ةطلسلا ىف ةبغرلا نع

 ىزكر م ىطارقوتوأ مكح ةماقإ ىلإ وعدتو قرعلاو ةلودلا دجمت ةيسايس ةكرح وأ ماظن )١(

 . ىموقلا طاشنلا لاكشأ نم لكش ىلع ةرطيسلا ىلإو ىروتاتكد ميعز هسأر ىلع

 ىلع ةمراصلا ةرطيسلا ىلعو ةلودلل درفلا عاضخإ ىلع ىنبم ىدادبتسا ىسايس ماظن (7 ١

 .ةجتنملا اهتاقاطو ةايحلا رهاظم عيمج
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 ةربقم ىف ىهتنيس ؟قيرطلا اذه ىهتنيس نيأ نكلو «قيرطلا اذه نوكلسي ام
 . ( قيفصت ) .ةذوبنملا بيذاكألاب ةمعفملا ةلوهجملا خيراتلا

 لعجتس ؟ برحلا هذه ىف رصتننو مهمواقنس فيك :نويكيرمألا لءاستي
 ىدل ةادأ لكو ؛ةيسامولبدلا قرطلا عيمج :انتدايق تحت ةلودلا دراوم عيمج

 حالس لكو «ىلام ريثأت لكو ؛«نوناقلا ذيفنتل ةليسو لكو «تارابختسالا رئاود

 .اهتميزهو ةيملاعلا ةيباهرإلا ةكبشلا هذه قيزمتل ؛ برحلل ىرورض

 ناك ىتلا ءىضم دقع ذنم قارعلا دض انبرح لثم برحلا هذه نوكت نل

 برحلا هذه نوكت نل .ةعيرس ةجيتن ىلع لوصحلاو ةلماك ضرألا ريرحت اهفده

 ةيرب تاوق ةيأ مدختست مل ثيح ؛نيماع لبق (وفوسوك ) ىف ةيوجلا انبرح لثم
 . ةكرعملا هذه ىف ةدحاو ةيكيرمأ احور دقفن ملو

 وأ «راثلاب ذخألا درجم نم ريثكب رثكأ ةاسأملا هذه ىلع انلعف در لمشيس

 اًبرح اوعقوتي الأ نييكيرمألا ىلع بجي .ةلصفنم ةيركسع تامجهب مايقلا

 هذه نمضتت نأ نكمي «لبق نم اهلثم اودهشي مل ةدمم ةلمح امو «ةدحاو

 تايلمعو - نويزفيلتلا ةشاش ىلع ةيئرم - ةفجافم ةيركسع تامجه ةلمحلا

 مرحنس .حاجن نم هققحت اميف ىتح ةيرس نوكتسو ؛ءافخلا ىف متت ةيرس
 رخآلا دض مهنم ًالك بلقنس «هب نولومي ىذلا ليومتلا كلذ نم نييباهرإلا

 نورعشي ةحار وأ هيلإ نوأجلي اجلم اودجي ال ىتح رخآ ىلإ ناكم نم مهدوقنس

 ىدل .نمآلا ناكملا مهلرفوت وأ نوعلاب نييباهرإلا دمت ىتلا لودلا بقعتنسو ءاهب

 . ( قيفصت ) .باهرإلا عم وأ ؛ انعم اونوكت نأ امإ :هذختتل رارق نآلا ةلود لك

 اهءاويإو اهمعد لصاوت ةلود ةيأ ةدحتملا تايالولا ربتعتس !دعاصف مويلا نم

 .اهل ةيداعم ةموكح نييباهرإلل

 .اندض موجه ىأ نم نيفعم ريغ نحن :ةظحالملا تحت انعمأ تَعضو دقل
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 ىدل . ىباهرإ لمع ىأ نم نييكيرمألا ةيامحل ةيعافدلا تاءارجإلا ذخ نس

 - ةيلحملا تاموكحلا كلذكو - مويلا ةيلارديفلا تارادإلاو تالاكولا نم ريشكلا

 ىلعأ ىلع دوهجلا هذه قيسنت متي نأ بجي .ىنطولا نمألا سمت تايلوكسم

 ةفيظوب دهعتس ةيكيرمألا ةموكحلا نأ ةليللا نلعأ نأ دوأ ءاذهل .ىوتسم

 عفر متيسو «مهب قوثوملا لاجرلا دحأ ىلإ ءارزولا سلجم ىوتسم ىلع ةديدج

 . ىموقلا نمألاب ةقلعتم ةفيظو ىهو «ةرشابم ىلإ اهناشب ريراقت ةيأ
 يكيرمألا نمآلا هز وقع تادووشلا ده روت نم نأ نلعا نأ قي( ةوأو

 قيدصو «ىقيقح ىنطو «ىوق مكاح ,ءكنحم ىركسع «زراب ىكيرمأ وه

 قيسسدتلاو ةدايقلاب «جدير» موقيس ( قيفصت ) .«جدير موت 9 هنإ .هب قوثوم

 درللو ؛ىباهرإ ناودع ىأ دض اندالب ةيامحل ةلماش ةيموق ةطخ ىلع فارشإلاو

 .( ايناقلسنب مكاح وه جدير موت ) .ةلمتحم ىرخأ تامجه ةيأ ىلع

 باهرإلا ىلع ءاضقلل ةديحولا ةقيرطلا نأل ؛ةيرورض تاءارجإلا هذه ٌدَعُت

 امنيأ هريمدتو هفاقيإ ىف لثمتت ءانتايح ىرجم ددهت ىتلا ءايشألا نم هرابتعاب

 (قيفصت ) .اًمّنو دجو

 تاقيقحتلا بتكمب نيلماعلا نم ,دوهجلا هذه ىف نوريثكلا كراشيس

 طايتحالا دونج ىتحو ؛تارايختسالا رئاودب ثحابملا لاجر ىلإ ؛ىلارديفلا

 .انتاوعدو انركش مهعيمج قحتسي .مهماهم ءادأل مهئاعدتساب انمق نيذلا

 ىلإ ةلاسر لقنأ نأ دوأ ,نوجاتنبلا نم ةليلق لايمأ دعب ىلعو ؛ةليللاو

 نكلو ءاضيأ بهاتلا ىلإ ةحلسملا انتاوق توعد دقل .اوبهأت : ةيركسعلا انتاوق

 ٍلمعب ةدحتملا تايالولا اهيف موقت ىتلا ةظحللا ىتاتس .كلذل ببس كانه

 .( قيفصت ) .مكب رخفن اننولعجتسو «ىقيقح
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 ىتلا ىه اهدحو اكيرمأ ةيرح تسيل .اهدحو اكيرمأ ةكرعم تسيل اهنإ

 نم لك ةكرعم اهنإ ؛ةراضحلا ةكرعم اهنإ «عمجأ ملاعلا ةكرعم اهنإ ءارطخ هجاوت
 .ةيرحلاو حماستلاو «ةيددعتلاو مدقتلاب نونمؤي

 جاتحنسو بلطنس .انيلإ مامضنالا ىلإ بوعشلاو منألا عيمج وعدن

 لوح ةيفرصملا ةزهجألاو «ةيرابختسالا تامدنخلاو ؛ةطرشلا تاوق ةدعاسم

 لودلا نم ديدعلا ةباجتسا ةعرسل اهنانتما نع ةدحتملا تايالولا رّبعت .ملاعلا

 اكيرمأ نم لود . معدلاو ةينادجولا ةكراشملاب انئادن ىلإ ةيلودلا تامظنملاو

 نوكي امبر . ىمالسإلا ملاعلا ىتحو « ابوروأ ىلإ ءايقيرفأ ىلإ ءايسآ ىلإ «ةينيتاللا

 (وتان ) ىطنلطألا لامش فلح ةمظنم قاثيم وه ملاعلا فقوم سكعي لاثم ريخ
 .اًعيمج انيلع موجه وه ةدحاو ةلود ىلع موجهلا نإ : لوقي ىذلا

 ام اذإ هنأ نوكردي مهنإ . ىكيرمألا بناجلا ةرصن ىلإ رضحتم ا ملاعلا عرهي

 عيطتسي ال ءمهينطاومو مهدالب ىلع رودلا ىتايسف ؛باقع نود باهرإلا رم
 اًضيأ عيطتسي هنكلو ءبسحف تايانبلا طاقسإ هيلع درلا نود - باهرإلا

 .كلذ ثودحب حمسن نل : مكل لوقأ ىننإ .ةيعرشلا تاموكحلا رارقتسا ديدهت

 ( قيفصت )

 ؟ انم عقوتملا وه ام : نويكيرمألا لءاستي

 ريشكلا نأ ملعأ .مكلافطأ اوقناعتو مكتايح اولصاوت نأ مكنم بلطأ

 ىف ىتح «ةميزعلا تابثو ءودهلا مكلاسأ ىننكلو «ةليللا فوخلا مهكلمتي مكنم

 .لصاوتملا ديدهتلا كلذ هجو

 هلجأ نم ىتأ ىذلا بيسلا اوركذتت نأو «ةيكيرمألا ميقلا ميعدت مكلأسأ

 ىلع عقت ىتلا ىلوألا ةيلوكسملاو ءانثدابم لجأ نم عارص ىف اننإ .اندالب ىلإ نوريثكلا
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 ادحأ حرجن وأ ةملاظ ةلماعم دحأ لماعن نأ بجي ال .ئدابملا هذهب ايحن نأ ىه انقتاع

 (قيفصت ).ةنيعم ةينيد وأ ةيقرع روذج ىلإ ىمتني هنأ درجم ؛ةظف تاملكب

 نمل نكمي ءاّيونعمو ايدام ةاسأملا هذه اياحضل مكميعدت ةلصاوم مكلأسأ

 - تامولعملا رداصم نم ىسيئر ردصم ىلإ أجلي نأ هتدعاسم ميدقت ىف بغري

 ( آن طءئ6الانهن 165.058 ىنورتكلإلا هديرب ناونعو تنرتتنإلا ىلع عقوم وه

 كرويوين ىف ةرشابملا تادعاسملا ميدقتب ةصتخما تاعامجلا ءامسأ نع فشكلل

 . اينيجريفو اينافلسنبو

 ىلع نآلا نيمئاقلا ىلارديفلا تاقيقحتلا بتكمب نيلماعلا فالآ جاتحي امبر

 .هايإ مهوحنمت نأ مكلاسأ كلذل «مكنواعت ىلإ تاقيقحتلا هذه

 ءاددشت رثكأ نوكتس ىتلا ةينمألا تاءارجإلا لامتحاو ربصلا مكلأاسأ

 اذه ىلع اًضيأ ربصلا مكلأسأو ؛جاعزإلاو ءطبلا نم ءىش اهبحصيس ىتلاو

 :ةليوط روتي ىذلا حافكلا

 مجاه دقل .ىكيرمألا داصتقالا ىف ةقشلاو ةمئادلا مكتكراشم مكلأسأ

 اذه عبنماوسمي مل مهنكل ؛ىكيرمألا راهدزالا زومر نم ازمر نويباهرإلا

 بحو ءانعادبإو داجلا اهلمع ةدحتملا تايالولا حاجن بابسأ نم نإ «راهدزالا

 ىداحلا لبق انداصتقال ةيقيقحلا تاموقملا ىه كلت تناك دقل «ةرماغملل انبعش

 ( قيفصت ) .مويلا انتاموقم ىه نوكتسو «ربمتبس نم رشع

 ,مهرسأو باهرإلا اياحض لجأ نم لاهتبالاو ةالصلا ىلع اوموادتل ءاريخأو

 انع تففخ دقل .ةميظعلا اندالب لجأ نمو ؛ةمدنخلا ىف اوناك نم لجأ نم

 .ةمداقلا انتلحر ىف ةوقلا انيطعتسو «ىسألاو نزحلا تاظحل ىف ةالصلا

 اموهمدقاممل ,ىكيرمألا بعشلا ىلإ ةليللا ىركشب هجوتأ نأ دوأ
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 ام ىلع مكيلثممو مكر كشأ «سرجنوكلا ءاضعأ ىتداسو ىتاديس .همدقيس

 اعف نوم دك امو هومتمدق

 نمألا نيسحتل دحّتنس ؛ةديدجو ةئجافم ةيموق تايدحت ةليللا هجاون اننإ

 ذاختالو «ىلخادلا ناريطلا نع ةلوكسملا ةيوجلا قرفلا ددع عيسوتلو «ىوجلا

 رشنل دحتتس .فاطتخالا تايلمع نم تارئاطلا ةيامحل ةمزال ةديدج تاءارجإ

 ةرشابم تادعاسم ميدقت عم «هتالحرب مايقلا ىوجلا ناريطلا ةلصاوملو رارقتسالا

 ( قيفصت ) .ةئراطلا ةثداحلا هذه ءانثأ

 ةيفاضإلا تاودألاب نوناقلا ذيفنتب ةصتخما رئاودلا دادمإ لجأ نم دحتنس

 ريوطت لجأ نم دحتنس ( قيفصت ) . مهنطاوم ةفرعمو نييباهرإلا بقعتل ةمزاللا

 اهل ططخي ىتلا ططخلا ةفرعم نم اننكمتس ىتلا ةيرابختسالا تاءافكلا

 ( قيفصت ) .موجه ىأب اوموقي نأ لبق مهيلع روثعلاو ءاهذيفنت لبق نويباهرإلا

 داصتقالا ةيوقت ىلع دعاست ةلاعف تاوطخ ذاختا لجأ نم دحتنس

 .مهنم تبلس ىتلا مهفئاظو بعشلا دارفأ ىلإ ديعتو ىكيرمألا

 ان نوم ا هياكل وقل يقل هولا ناب نبيع لورباك
 فلدور» ظفاحملاو « ىكاتاب جروج» مكاحلا امهنإ ؛كرويوين ىنكاس عيمج

 - ةيكيرمألا ةميزعلل ازمر اهرابتعاب - ىتموكح لمعتس ( قيفصت ) .«ىنايلوج
 ءانب ديعنس اننأ عمجأ ملاعلل رهظُنل ءاضيأ نيميعزلا نيذه عمو «سرجنوكلا عم

 ( قيفصت ) . كرويوين ةنيدم

 نم - لامآلا تتامو حاورألا تبلَس نأ دعب - كلذ لك ىضقنا نأ دعب

 اًمَعْفُم نوكيس ةدحتملا تايالولا ليقتسم ناك اذإ اًمع لءاسعن نأ ىعيبطلا

 تاعارص كانه نأ ملعأ . باهرإلا نم رصع نع نوثدحتي ضعبلا . فوخلاب
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 كباذايمو نكن اآلا اهنانر دعا ده يل نتكلو ءاتهنهجتاونسن اراطخاو ةلبقت

 رصع رصعلا كلذ نوكي نل ءاهتميزع ىف ةيوقو ةتباث ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ( قيفصت ) .ملاعلا ربعو انه ؛«ةيرحلا رصع نوكيس ؛باهرإلا

 اننزح تاظحل ىفو ؛ةحداف رئاسخ انيناع دقل . ميظع ررض ائب لزنأ دقل

 ةيرحلا مدقت نإ . برح ةلاح ىف ةيرحلاو فودلا نإ ءانتميزع ةوقو انفده انفشتكا

 -روصعلا لك ىف لامآلا مظعأو انرصع ىف زاجنإ مظعأ دعت ىتلا- ةيناسنإلا

 ىمعالا ديدهتلا كلذ - ليجلا اذه لب  انتمأ عفرتس .نآلا انيلع دمتعي

 اندوهجب دحاو فده ىلع ملاعلا عمجنس «انلبقتسمو انبعش نع ىشحولا

 ( قيفصت ) . لشفن نلو «ددرتن نل ؛لكن نل ءانتعاجشو

 ؛ةلبقملا تاونسلاو روهشلا ىف ىعيبطلا اهارجم ىلإ ةايحلا دوعت نأ ىنمتأ

 عجارتي نزحلا ىتحف . ديج ءىشل اذه نإو ؛ةينيتورلا انلامعأو انتايح لصاونس

 .انتميزع لوزت الأ بجي نكلو «هللا نم ةمحرو لضفب «نامزلا رورم عم رقهقتيو

 انعامس ةظحل ركذتنس ؛ثدح نملو ؛مويلا كلذ ثدح امانم لك ركذتيس

 ةصق وأ ؛قيرحل ةروص ضعبلا ركذتيس - لعفن انك اذامو انك نيأ -رابخألا
 .دبالا ىلإ بهذ توص وأ هجول تايركذ ضعبلا لمحيس «ذاقنإ

 جروج ٠ ىعدي ةطرشلا لاجر نم لجرل ٌعرد هنإ : اذه لمحساف انأ امأ

 دقل ؛نيرخآلا ذاقنإ هتلواحم ءانثأ ىملاعلا ةراجتلا زكرم ىف هفتح ىقل ؛دراوه

 اذه انركذيس «رخفلا ىلع ثعبي اهدلول راكذتك ؛نيلرأ» هتدلاو ىل هتطعأ

 ( قيفصت ) .دعب هتنت مل ةمهم كانه نأبو «,تبلس ىتلا حاورألاب

 «حاترأ نل «خضرأ نل «هببس نم وأ اندالب باصأ ىذلا حرجلا اذه ىسنأ نل

 .هنمأو ىكيرمألا بعشلا ةيرح لجأ نم برحلا هذه نش ىف نواهتأ نل
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 ؛ةدكؤم هتجيتن نأ الإ ,مولعم ريغ عارصلااذه رامضم نأ نم مغرلا ىلعو

 ملع ىلع اننكلو «مئاد عارص ىف ةيشحولاو لدعلا ؛ةيرحلاو فوخلا ناك املاطل

 .اهنيب ىوسي ال برلا نأب

 قدص نم نينقيتم ةدماصلا ةلادعلاب فنعلا لباقنس ,ءازعالا نينطاوملا

 انحنمي نأ هللا وعدن .ةمداق تاراصتنا كانه نأ نيقثاو ءاهتيعرشو انتيضق

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ظفحي نأو ,ةمكحلا

 ( قيفصت ) . مكركشأ

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئرل باطخ

 ١94١ ربمسيد م

 :ىكيرمألا سرجنوكلا ىلإ ©

 وهو ١914١« ماعل ربمسيد نم عباسلا - سمأ ةدحتملا تايالولا تضرعت

 ئجافم موجه ىلإ - ىربك ةحيضفو راع نم هلثمي امل انتركاذ ىف لظيس موي

 . ةينابايلا ةيروطاربمإلل ةعباتلا ةيوجلاو ةيرحبلا تاوقلا لبق نم دمعتمو
 ىلع ءانب - ةمألا هذه عم ةدومو مالس ىف ةدحتملا تايالولا تشاع دقل

 ةموكحلا عم تاثحابملا نم ديدعلا تضاخ امك - نابايلا نم سامتلا

 .ٌئداهلا طيحملا ةقطنم ىف مالسلاو نمألا ىلع ظافحلا ناشب اهروطاربمإو

 ريفسلا ملس «وياهوأل ةينابايلا ةيوجلا قرفلا فصق نم ةدحاو ةعاس دعب

 ىلع اًيمسر اًدر ةيجراخلا ريزو ىلإ هيقفارم نم ددعو ةدحتملا ألا ىدل ىنابايلا

 نم مغرلا ىلعو «نابايلا ىلإ ارخؤم اهب تفعب دق ةدحتملا تايالولا تناك ةلاسر

 تاضوافملا ةلصاوم نم ىودج ال هنأ ىلإ راشأ دق درلا كلذ نومضم نأ
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 ذا برس ضبا ضار اكلت نأ اديدهت وحي مل هنأ الإ :ةمئاقلا ةيسامولبدلا

 عطس مرجت
 موجهلا نأ «نابايلا ١» و (ىاواه» نيب ةفاسملا ىلإ ةراشإلاب انل حضتي فوس

 تناك كلذ نوضغ ىفو ؛عيباسأ ىتح وأ مايأ ةدع ذنم هل اًططخمو ادمعتم ناك

 ةبذاك تاحيرصت رادصإب ةدحتملا تايالولا ليلضت لواحت ةينابايلا ةموكحلا

 . مئاد مالس قيقحت ىف اهلمأ نع ربعت ةعداخ

 ىف ةحداف رئاسخ « ىاواهو رزج سمأ هل تضرعت ىذلا موجهلا ببس دقل

 حاورألا نم ديدعلا تدقف ثيح « ةيكيرمألا ةيركسعلاو ةيرحبلا تاوقلا

 ناكو ؛ةيرحبلا ماغلالا لعفب اًضيأ ةيكيرمألا نفسلا تفسن امك «ةيكيرمألا

 .(ولولونوه» و (وكسيسنارف ناس 9 نيب رحبلا ضرع ىف كلذ

 ويداملا قلع ابوجف مبا: سا ابابا نوكفلا قدك

 . خوك نوه ىلع اًموجه ةيضاملا ةليللا ةينابايلا تاوقلا تنش

 .ماوج ىلع اموجه ةيضاملا ةليللا ةينابايلا تاوقلا تنش

 .ةينيبلفلا رزجلا ىلع اموجه ةيضاملا ةليللا ةينابايلا تاوقلا تنش

 .78/8166 ةريزج ىلع اًموجه ةيضاملا ةليللا ةينابايلا تاوقلا تنش

 .30148إ ةريزج ىلع اموجه نوينابايلا نش دقف حابصلا اذه امأ

 ةعباتلا ىضارألا نم ربش لك ىف دتما اًئجافم اموجه نابايلا تنش كلذبو
 .ْئداهلا طيحملل

 لعفلاب ىكيرمألا بعشلا نوك دقل ءاهسفن نع ثدحتت سمألا قئاقح نإ

 ءاهتاذ ةايحلا دض هجوم ؛موجهلا اذه نأ كردُم هنأ امك.«موجهلا اذه نأشب هءارآ

 :ايتاماو انما نأ دضو
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 تردصأ دقف ؛«ةيكيرمألا ةيرحبلاو شيجلا نع لومسملا دئاقلا ىرابتعاب

 .اننمأ نع عافدلل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختاب ىرماوأ

 .اندض نش ىذلا ىراضلا موجهلا كلذ ركذتنس ام اًمئاد

 ءدمعتملا موجهلا اذه ىلع بلغتلا ىف هقرغتسنس ىذلا تقولا مهيال

 هلا ةيقحلعا ةرق ون هيدلاع الباع وع ىكيرمألا كفكلا يي ت ايعح

 تدك يدوس يتععلاو ىيرهركلا نس زك ةيغر تكن قنا ةقدعا

 نأ نم دكاتنس اضيأ اننكلو ءدح ىصقأ ىلإ انسفنأ نع طقف عفادن نل اننأ ىلع

 ةرم رطخل انضرعي نلو ةيناث رركتي نل ةنايخلاو ردغلا لاكشأ نم لكشلا اذه

 . ىرخأ

 انيضارأو انبعش نأ ةقيقح نع ىضاغتن نأ اننكمي ال كلذل ؛تاءادع دجوت

 . مهاد رطخل ةضرعم انحاصمو

 ريغ انتميزععو ةحلسملا انتاوق ىف ةقث ؛برحلا هذه ىف رصتنئس امتح

 . برلا اندعاسيلف كلذل «ةيهانتملا

 ةدحتلملا تايالولا نيب برحلا ءدب نلعي نأ سرمحنوكلا نم تبلط دقل

 تايالولا ىلع زفتسملا رداغلا اهموجه نابايلا تنش نأ ذنم ةينابايلا ةيروطاربمإلاو

 .ربمسيد نم عباسلا دحألا موي ىف ةدحتملا

 ( تلفزور .د نيلكنارف»

 ليفي



 ةيروهمجلا سيئر باطخ ه

 ضيبألا تيبلاب ةيواضيبلا ةرجحلا نم عاذم

 ىملاعو ىموق فلاحت

 ءاسم ةرشاعلا 15141 ربمسيد 4

 : نييكيرمألا ىئازعأ ©

 طيحملا ىف نوينابايلا اهنش ىتلا ةئجافملا ةيمارجإلا تامجهلا كلت انتداق دقل

 نورابجلا ةلتقلا ءالؤه دحتا دقل .ةيلودلا ةيقالخأ اللا نم دقع ةروذ ىلإ ُئداهلا

 تايالولا وحن نآلا مهيدحت عفدني ؛هتمرب ىرشسبلا سنجلا ىلع اًبرح اونشيل

 لتُق ءاننيب ماد املط ىذلا مالسلا نوينابايلا كهتنا دقل .ةيكيرمألا ةدحتملا

 ؛ةيكيرمألا نفسلا تقرغأ «ودعلا لعفب نييكيرمألا ةراحبلاو دونجلا نم ديدعلا

 اا ةيكيرمألا تارئاطلا ترم

 .ىدحتلا اذه ىكيرمألا بعشلاو سرجنوكلا لبق دقل

 نأ ىف انقح ىلع ظافحلا لجأ نم ةرحلا بوعشلا لك عم نآلا لتاقن نحن

 ىأ نم فوخ نود ؛ةيرح ىف بنج ىلإ ابنج - ملاعلا لوح - انناريج عم شينعن
 هميدقت متيسو نابايلاب ةيضاملا انتاقالع نع الصفم انايب تددعأ دقل .رخآ موجه

 ةينامث ذنم نابايلل «ىراب رودوموكو ةرايزب نايبلا اذه أدبي «سرمجنوكلا ىلإ

 ةيجراخلا ريزول نيينابايلا نيثوعبملا نم نينثا ةرايزب ىهتنيو ءتضم اماع نينامثو
 اهعفادمو اهفئاذق ةينابايلا تاوقلا قالطإ نم ةدحاو ةعاس دعب «ىضاملا دحالا

 .انينطاومو انتاوق ىلع «ىكيرمألا ملعلا ىلع ةشاشرلا

 وأ مويلا - ىكيرمأ ىال نكمي ال هنإ : ةقث ىلكو نآلا لوقأ نأ ىننكمي

 ربع انتادوهجمو انتابثب ءرخفلا الإ ءىشب رعشي نأ  ةمداقلا نينسلا فالآل

 ةمأ ةيأ وعديس اذهو «ئداهلا طيحملا ةقطنم ىف مئاد مالس قيقحت وحن نيئسلا
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 وأ مويلا - نيمأ قداص صخش ىأ نكمتي نلو «ةريبك مأ تناك ةريغص رخفلل

 هراثأ ىذلا قنَحخلاو فوخلاب ساسحإلا كلذ سمطي نأ - ةمداقلا نينسلا فالآل

 ىف مهوثوعبم اهلمح ىتلا مالسلا ةيار تحت نويركسعلا نوينابايلا نويروتاتكدلا

 .اندالب بلق

 ىف ىرجي تضم ماوعأ ةرشع ذنم ايسآ ىف نابايلا هتكلس ىذلا قيرطلا نإ

 ايقيرفأو ابروأ ىف « ىنيلوسوم9 و «رلته» هكلس ىذلا قيرطلا كلذل زاوم طخ

 - ىلعف نواعت هنإ «لئامت وأ زاوت درجم نم رثكأ كلذ حبصأ دقف مويلا امأ

 عيمج ليوحت هفده «روحملا لود ىف نييركسعلا داوقلا نيب - دمعتمو سوردم
 .ةمخض ةدحاو لاتق ةحاس ىلإ تاطيحملا عيمج «ملاعلا تاراق

 نود 343م6 110100» نابايلا تزغ  ماوعأ ةرشع ذنم - ١97١ ماع ىف

 ماع ىفو «راذنإ ىأ نود ايبويثأ ىلع ايلاطيإ تراغأ ١5765 ماع ىفو «راذنإ ىأ

 راغأ ١578 ماع ىفو «راذنإ ىأ نود ةيواسمنلا ىضارألا «رلته» لتحا 4

 راغأ «ماعلا سفن ىف كلذ دعبو «راذنإ ىأ نود ايكافولسوكيشت ىلع (رلته»

 ؛جيورنلا (رلته» ازغ ١44٠ ماع ىفو «راذنإ نود ادنلوب ىلع اًضيأ «رلته»

 ١514٠١ ماع ىفو .راذنإ نود - جروب و اكيجلبو ءادنلوهو «كرامتدلاو

 .راذنإ ىأ نود نانويلا اهدعبو اسنرف ىلع اموجه ايلاطيإ تنش

 ايفالسوغوي ىلع اموجه روحملا لود تنش - -١1541 ماعلا اذه ىفو
 ١9514١ ماع ىف .راذنإ ىأ نود ناقلبلا ىلع مهترطيس اومكحأو نانويلاو

 موجه نشب نابايلا تماق نآلاو «راذنإ ىأ نود ايسور ىلع «رلتهو راغأ اضيأ-

 العم ده رك دمي ناز نودات دسك تايآلوناو - ةكالواكو ويالملا ىلغ

 .دحاو طمنل

 لقتسم لجر لك ؛برحلا هذه ىف انعيمج «برحلا هذه ىف نآلا نحن
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 نأ بجي «ىكيرمألا انخيرات ىلع ظافحلا عورشم ىف كيرش لفطو ةأرماو
 برحلا رئاصمو تاراصتنالاو مئازهلا «ةحرفْلا رابخألاو ةنزخملا رابخألا كراشتن

 .ةريغشملا

 تيقلو «ىاواه ىف ىربك ةميزه انيقل دقل «نآلا ىتح ةنزحُم رابخألا نإ

 لواحت ىهو باقع ىسقأ - لاجرلا عجشأ ىوحت ىتلا - ةيئيبلفلا رزجلا ىف ائتاوق

 ماوج نم تءاج ىتلا ريراقتلا تلاز ال .ةوارضو ةوقب اهسفن نع عافدلاو ةمواقملا

 نأل بهأتن نأ انيلع بجي نكلو «ءىشلا ضعب ةشوشم 11003 © 7/316 و

 ءاليتسالا مت دق نكامألا كلت ىف ةدوجوملا ةيركسعلا دعاوقلا عيمج نأ نلعن

 .اهترصاحمو اهيلغ

 رعشأ «ةريبك نوكتس ىحرجلاو ىلتقلا ءامسأ اهب نّودملا مئاوقلا نأ كش ال

 ةحلسملا انتاوق لاجر نم اياحضلا رسأ هب رعشت ىذلا قلقلا كلذب ىقامعأ ىف

 دهعتأ نأ وه هلعفأ نأ ىننكمي ام لك ءاهفصق مت ىتلا ندملا ىف اياحضلا براقأو

 هذه عضت فوس .نكمم تقو عرسأ ىف ةديدج ارابخأ نوقلتيس مهناب مهمامأ

 ضرعن نلو ؛لامتحالا ىلع هتردقو ىكيرمألا بعشلا ةوق ىف اهتقث ةموكحلا

 : ناطرش اهيف رفاوت اذإ الإ بعشلا ىلع قئاقحلا

 .ةيمسر ةهج نم ةدكٌومو ةحضاو تامولعملا نوكت نأ : لوألا

 ةبسنلاب ةميق تاذ اهرشنب حامسلا متي ىتلا تامولعملا نوكت الأ : ىناثلاو

 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب كلذ ناك ءاوس « ودعلل

 اهنأو ةصاخ ءاهل نيجّورملاو تاعاشإلا اوذبني نأ فيرلا ناكس ةوقب دشانأ

 اوموقيو اهنم اوققحتي نأ ًالوأ مهيلع بجي «برحلا تقو ىف راشتنالا ةعيرس

 ىدل رفوتت نل هنأ ةحارص لكب مكربخأ نأ ىننكمي «ءكلذ ىلع لاثمكو

 ليش



 اننتفُس هل تضرعت ىذلا ررضلا ىدم ديدحت نم انتكمت ىتلا ةيفاكلا تامولعملا

 كشاال ؛فقوملل لماش مييقت ءارجإب موقن نأ دعب الإ ؛ربراه لريب ١ ىف ةيرحبلا
 ررضلا اذه ىدم ركذي نأ دحأ عيطتسي نل نكلو ءاغلاب نوكيس ررضلا نأ ىف

 ىذلا تقولاو هضيوعتو ررضلا اذه حالصإ اننكمي ىدم ىأ ىلإ فرعن ىتح

 . كلذ قيقحتل هقرغتسنس

 نارك ديو :دحتألا ءاسع نقلا ىللا نآيبلا كنة: وه ركلا ًالاقع هرؤا ذأ دوا

 فالق ةوعتشست مدع :ةاعقلا قطن نع ادعي كطض ةيتانابلا'كارئاظلا ةلئمانع

 قوثوم رداصم» اهلالخ نم تلصو ىتلا رداصملا ىلع نوقلطي ىتلا تاحيرصتلا

 ال كلت برحلا فورظ لظ ىف هنأ  ادعاصف نآلا نم - دكاتلا مكنكمي «اهب

 . ةطلسلا ىف صخش ىأ (هب قوثوملا ردصملا» نوكي

 نآلا اهعمسن ىتلا ةديدعلا ريراقعلاو تاعاشإلا كلت نأ ىف كشاال

 قيقحت اوعاطتسا مهنأ نوعّدي - ًالثم - مويلا نيينابايلا دجنف ودعلا اهّؤَشْنَم

 ىلع ديحولا مهموجهل ةجيتن ُئداهلا طيحملا ةقطنم ىف ةيرحبلا ةدايسلاو قوفتلا
 لجأ نم اهل رصح ال تارمل نويزانلا اهيلإ اجل ةميدق ةعدخ كلت ««ىاواه»

 رشن ىلإ ةيمهولا تاءاعدالا هذه لك فدهت «مهسفنال ةياعدلا رشنو جيورت

 فلهتي ةيركسع تامولعم فشك ىلع اّمح ىلإو ءاننيب بارطضالاو فونخلا
 .اهيلع لوصحلل ءادعألا

 .اضيأ ةدحتملا تايالولا ءانبأ الو ؛خفلا اذه ىف انتموكح عقت نل

 ةلجاعلا تالاصتالا رصح متي نأ ةرورض انيف درف لك ىسني الأ بجي

 ةقيقد ةلماك ريراقت لابقتسا نكمي الف «تقولا كلذ ىف انب ةصاخلا ةلقتسملا

 كايلسعلاب قلعت اطبق امه افا كلذ هحي ةديعبلا لالا قطاعم نم ةلساعو

 نأ تادحولا فلتخم نم ةداقلا ىلع ليحتسي ىكلساللا رصع ىفف ؛ةيرحبلا

 نفي



 ةلسرملا تامولعملا نأل ؛ةيكلساللا تاجوملا مادختساب مهتطشنأ نع اونلعي

 ةطخلاو مهعقاوم ديدحت نم نكمتيس ىذلا ودعلا ىدل ةرسيتم كلذب نوكتس

 .ةيموجه وأ تناك ةيعافد اهب مايقلا نووتني ىتلا

 تايلمعلا ريراقعل ىمسزلا ديكاتلا جرت نأ ىلإ ةجاح نك نركس كلل

 نأ املاطو ءاهفرعن اننأ املاط بعشلا نع قئاقح ةيأ ىفخُن نل اننكلو ءاهبيذكت وأ

 .اهنع حاصفإلا نم ديفتسي نل ودعلا

 عماسمو نيعأ ىلإ لصي نم لك  ةيفحصلاو ةيعاذإلا تاطحملا لك ىلإ
 لاوطو نآلا ةمألا هاجت ىربك ةيلوئسم مكيدل : اذه لوقأ - ىكيرمألا بعشلا

 . برح ا هذه دع

 الماك قحلا مكيدلف «ةلماك ةقيقحلا فشكت ال مكتموكح نأ مترعش ام اذإ
 نلف قئاقح ةيأ نع ةيمسرلا رداصملا فشكت مل اذإ امأ ءكلذ اولوقت نأ ىف

 ةدكؤم ريغ ريراقت اورشنت نأ ىف - نيينطو نييكيرماك - قح ىندأ مكيد نوكي
 ءاهيف بير ال ةقلطم قئاقح اهنأ نودقتعي مهلعجت ةقيرطب سانلا ىلع اهوعيذتو

 هذه ىف كراشي نأ ءاهتيدايمو ةايحلا لوقح فلتخم ىف نطاوم لك ىلع بجي

 :ةيلؤكسملا

 بولسألا ىلع - ةمألا هذه لبقتسم - انتراحبو اندونج حاورأ دمتعت

 نع ةملك نآلا .اندالب هاجت هتامازتلاو هتابجاوب ءافولل ائيف درف لك هعبتي ىذلا

 امدنع ءاسنرف طوقس ذنم فصنو ماع ىضقنا دقل : لبقتسملاو بيرقلا ىضاملا

 ماوعأل ةيلآلا تاردقلا نم تدازو ترّوط دق روحملا لود نأ ةرم لوأل ملاعلا كردأ

 (ماعلا فصنو اًماع) ةرتفلا هذه ةدحتملا تايالولا تلغتسا دقل :ةديدع

 ىف زوفلا ىلع اناني ءاتدنض َكيَشَو موجه نشي نأ لامعج اب املغ  اهحلاضل

 .ةثيدحلا برحلا بلاطمب ءافولل كلذو ؛ةيداصتقالا انتردقو ةيعانصلا انتوق ةيمنت
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 انداوم نم ةمخض تايمك لاسرإ لالخ نم ةميق ةديدع روهش تبستكا

 ركترت .روحملا لود ناودنع دص ىلع ةرداق تلاز ال ىتلا ملاعلا لود ىلإ ةيبرحلا

 وأ «رلته» مواقت ةلود ةيأل ةيعافدلا ةوقلا نأ ىهو «ةيرهوج ةقيقح ىلع انتسايس

 دقل «ةسايسلا هذه دييات مت دقل ءاندالبل ةيعافدلا ةوقلا ةياهنلا ىف ىه (نابايلا »

 . ةيكيرمألا ةيعيمجتلا جاتنإلا طوطخ ءانبل - ائيمث اتقو «تقولا انتحنم

 ىلإ اهقيرط ىف ىرخأ طوطخ كانهو «عيمجتلا طوطخب نآلا لمعلا ىرجي
 ادروم انتحنم دقل «ريثكلا رشع ةينامثلا روهشلا هذه انتحنم دقل «مامتإلا ةلحرم

 نم ريشكلاو «فئاذقلاو «نفسلاو عفادملاو ؛«تارئاطلاو تابابدلا نم اددجتم

 . ىرخألا ةيبرحلا تادعملا

 ءاهب مايقلا انيلع بجي ىتلا رومألا نم ريثكلل ةيادب الإ هذه ام نكلو

 ؛نيركام نيرابج صوصل دض ةدتمم ةليوط برح ةهجاومل بّهاتن نأ انيلع بجي

 نم ديدعلا ىفو «تقو ىأ ىف ؛ربراه لريب ١ ىلع موجهلا رركتي نأ نكمي

 رركتي نأ نكمي ءانلحاوس دودح لوط ىلعو نيطيسحما الك ىف عقاوم «عقاومل
 ةيضرالا ةركلا نمرحألا فصلا قف: لوذلا ةيقي هيجاسبا

 ساسألا وه كلذ .ةقاش اًبرح نوكتس امنإو ءبسحف ةدتمم ابرح نوكت نل

 ىذلا ام هب سيقنس ىذلا رايعملا وه كلذ .نآلا انططخ لك هيلع ىئنبن ىذلا

 «تارم عبرأ فعاضتم جاتنإ وأ فعاضم جاتنإ داومو «لاومأ نم هجاتحن فوس

 ةيكيرمألا ةحلسملا تاوقلاو ةيرحبلاو شيجلا لجأ نم جاتنإلا نوكي نأ بجي ال

 نييزانلا مواقت ىتلا ىرخالا ةحلسملا تاوقلاو شويجلا معدي نأ بجي امنإو ءطقف

 وأ ةيلامشلا ءاومس ةيكررمالا نيفازآلا يوب: لك ىف نينابابلا برخلا كرلمو

 تلصو ؛جاتنإلا عوضوم ىف مويلا ثحبأ تنك دقل « ملاعلا ربعو - ةيبونجلا
 :نيتيسيئر نيتسايس نأشب رارق ىلإ مكتموكح

 ليخا



 لصاوتملا لمعلا لالخ نم «جاتنإلا ةدايز ةعرس ىلع لمعلا ىه : ىلوألا

 .ةمزاللا ماخلا داوملا جاتنإ كلذ ىف امب «ةيبرح ةعانص ىأ ىف عوبسألا لاوط

 لاخدإ ىهو «ذيفنتلا زّيمح ىف اهعضو نآلا ىرجي : ةيناشلا ةسايسلا

 «ةديدج ةيعانص تادحو ءانب قيرط نع «ةيجاتنإلا ةعسلل ةديدج تافاضإ

 تادحولا مادختساو ؛ةميظعلا ةيعانصلا تادحولا ىلإ تافاضإ لاخدإو

 . برحلا تاجاحب ءافولل ةريغصلا ةيعانصلا

 .هتياهن ىتحو ةيضاملا روهشلا ىف هانكلس ىذلا قاشلا قيرطلا ةيادب ذنم

 .ةوسقلاو ةالابماللا «تافالخلاو تاماسقنالاو تابوعصلاو «تابقعلا ضعب انتهجاو

 .اًمامت ىسُن لب «نآلا كلذ لك ىضقنا دقل

 ءاسنو لاجر نم ةَفّلْؤم نطنشاو ىف ةمظنم نآلا انيدل هنأ ىه ةقيقحلا

 امب - صاخشاألا ءالؤه نأ نوفرعت مكنأ دقتعأ ؛هلاجم ىف لك مهتربخب نيفورعم

 عامجتسا نولواحي - مهنم دحاو لك قتاع ىلع عقت ةيلعف ةيلوئسم نم مهيدل
 .نآلا لبق ريظن اهل فرعي مل ىتلا لمعلا قرف ىدحإ عم نواعتلاب مهاوق

 ةعاس لك «راهن ليل - كهنملا لمعلا  داجلا لمعلا نمكي نآلا انقيرط ىف

 .ةقيقد لكو

 نم ىف و ناره ةيحيفملا نيكت اهيا ايقررطم» ىف هنأ فيا نأ ككشو قلع كنك

 اهربتعت ال ةدحتملا تايالولاف ؛:ةملكلا هذه مدختسأ نأ أطخلا نم هنكلو

 لجأ نم هتادوهجم عيمج سركي نأ .هعسو ىف ام لكب درفلا موقي نأ ةيحضت

 ىلإ مضني نأ ةيناشوا دسم «لجر ىأل ةيسنلاب ةيحضت تسيل اهنإ

 . هايإ حنمي زايتما هنإ لب ؛ةيكيرمألا ةيرحبلا وأ شيجلا
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 ءرجتملا بحاص وأ عرازملا ءريجألا وأ عناصلل ةبسنلاب ةيحضت تسيل اهنإ

 نأ هرثكأ تادنس ىرتشي نأ ءرثكأ بئارض عفدي نأ بيبطلا وأ راطقلا لماع

 ىف رثكأ ةيدجبو لوطأ ةرتفل لمعي نأ ؛ةيفاضإ حابرأ ىلع لوصحلا ةصرف عّيضي

 . هايإ حنمي زايتما هنإ لب .همئالي ىذلا ناكملا

 اهيلع اندتعا ىتلا ءايشألا نم ديدعلا نع ىنغتسن نأ ةيحضت تسيل اهنإ

 .كلذ بلطتي ىموقلا عافدلا ناك اذإ

 ةجيتن ىلإ ىنداق ثحبلا ذهو ؛ةديدع رومأ ىف حابصلا اذه تثحب دقل

 ىعيبطلا مادختسالا صْلقُت نأ رضاحلا تقولا ىف انيلع بجي ال هنأ ىه ةمهم

 نأل اضيأ فاك ماعطو « مويلا انلجأ نم فاك ماعط كانهف .ةيئاذغلا داوملل

 . انبناج ىلإ نولتاقي نم ىلإ هلسرن

 ةيندملا تامادختسالا تاذ نداعملا ىف حضاو صقن كانه نوكيس نكلو

 جاتحنس يمانتملا جمانربلا اذه ىف اننأ ىلإ عبطلاب كلذ عجريو ؛ةددعتملا

 تلخد ىتلا ةيسيئرلا نداعملا نم انتصح فصن نم رثكأ ىلإ - ةيبرح ضارغأل-

 ىلختن نأ انيلع بجي «معن .ىندملا مادختسالا نمض ةيضاملا تاونسلا لالخ

 . ءايشألا نم ديدعلا نع اًمامت

 راصتنالل نودعتسم نطولا اذه نم ربش لك ىف سانلا نأ نم قئاو ىننإو

 ءزج عفد ىف - سفن بيط نع - نومهُسْيس مهنأ نم قثاو «برحلا هذه ىف
 كلت نع نولختيس مهنأ نم قثاو «ةرئاد ىه امنيب ؛ةيلاملا اهتفلكت نم ريبك

 ىلع نوقّبَيس مهنأ نم قثاو ىننإو ءاهنع ىلختلا مهنم بلُّط ىتلا ةيداملا ءايشألا

 رركأ «بعاصملا ىلع بلغتلا اهنودب نكمي ال ىتلا ةميظعلا ةيحورلا ءايشألا كلت

 ردغلا وحم بجي ال ؛مساحلاو ماتلا رصنلا الإ لبقت نل ةدحتملا تايالولا نأ
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 اًضيأ ةيلودلا ةيشحولا رداصملا عيمج ميطحت بجي امفإو ءبسحف ىنابايلا

 .تدجو امنيأ اهفاعضإو

 نأ ىلع ديكأتلا لجأ نم لمعنس اننإ :سمأ سرجنوكلل ىتلاسر ىف تلق
 ؛كلذ ققحن ىك .( ىرخأ ةرم رطخ ىأل انضرعي نل رداغلاو نئاخلا لكشلا كلذ

 اذه قيدصت مدع ىف انمامأ لثمتت ىتلا ىربكلا ةمهملا كلت أدبن نأ بجي

 . ىرشبلا سنجلا ىقاب نع انسفنأ لزعنس اننأب مهولا

 رثكأ سردلا ناكو «ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىف اًيساق اسرد انملعت دقل

 . ةيضاملا ةثالثلا مايألا ىف ةوسق

 ىف - انئانبأو مهئانبأ وحن سّدقملا انبجاو هنإ - ىتوملا وحن انبجاو لثمعي

 اني عادا سنشالا

 : هانملعت اموه اهو

 همكت ملاع ىف اهنمأ لثم  درف ىأ وأ  ةمأ ةيأ هب زتعت ءىش دجويال

 ءادعأ دض نيصحلااهعافد لثم ةمأ ةيأ هب زتعت ءىش دجوي ال «ةلتقلا نيناوق

 .راذنإ ىأ نود مهتبرض اوهجوو مالظلا ىف اوللست نيرابج

 ىناودع موجه ىأ نم ةانثتسم ريغ ُئداهلا طيحملا ةقطنم نأ ائمّلعت دقل

 .اهيلع

 ساسأ ىلع هب عتمتن ىذلا نمألا ىدم سيقن نأ اننكمي ال هنأ انملعت دقل

 ىعادخ لمعب مايقلا ىف اوحجمن دق انءادعأ ناب فارتعالا اننكمي .لايمألا دعب

 ايزخُم ًالمع ناك دقل «ىربك ةراهمب هذيفنت متو ءبسانملا تيقوتلا هل دّدُح ءّذَف

 زادت نعلا ةفرعسلا نوردللا نا ةكفيفنت جازت نأ انيلغ بحي كلو ءاناك

 ىف: بغرب ال ءانهضعتت نحت نئيقحرذق لمع الإ نهام ةيزاتلا بيلاضألاب

 .ةوق نم انيتوأ ام لكب لتاقئس كلذل «لعفلاب اهيف اننكلو ءاهيف لوخدلا
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 باقعلا لازنإ ىلع انتردق ىف كش ىندأ ىكيرمأ ىأ ىدل هنأ دقتعأ ال

 عيباسآأل تلظ دق ايناملا نأ مكتموكح فرعت .مئارجلا هذه ىبكترمب مراصلا

 نلف ؛ةدحتملا تايالولا ىلع اموجه نشت مل اذإ هنأ نم اهرّذحُتو نابايلا ربخُت

 ايناملا اهتدعو دقل ؛مالسلا لحي امدنع اهتبلس ىتلا مئانغلا ميسقت اهكراشت

 ىلع ةمئادو ةلماك ةرطيس كلذب اهل نوكتسف ةدحتملا تايالولا تلخد اذإ اهنأب

 رزجملا لك امنإو ءطقف ىقرشلا بناجلا كلذ ىنعي الو , اهتمرب ئداهلا طيحملا

 ىلع عاقل ليسا اننا اين ةركعسو هاعيا قدانيلا ظيمتلت ةعئاقلا

 ايناناانأ ازا ترغت ءاكيرنا قركنو طيور لابف نع وغلا لكحاسلا

 هده ظنت اق دم طل عنو ةيرصصبلاو ةيركسسملا امهتانلدعا قا ريدك نانانلاو

 روحملا لودل ةدعاسملا دي مدقت ال ىتلا مثألا لكو بوعشلا لك ىلإ ةطخلا

 .اهل ةودع اهرابتعاب

 نأ كردي نأ ىكيرمألا بعشلا ىلع بجي اذهل ؛ىربكلا مهتطخ ىه كلت

 نأ انيلع بجي ءاهل ةهباشم ىربك ةطخ عم طقف بسانتت نأ نكمي ةطخلا هذه

 طيحملا ىف ةدحتملا تايالولا دض نوينابايلا اهققح ىتلا تاحاجنلا نأ كردن

 حاجن ىأ نأو «ايبيل ىف اهب موقت ىتلا تايلمعلا ىف ايناملأل ةنيعم نوكتس ُئداهلا

 ىثو ءادنلوه دض اهتايلمع ىف تابايلل اًئيعُم امتح نوكيس زاقوقلا دض ىناملأ
 بونج ىلع موجهلل ايناملأ مامأ قيرطلا حتفيس برغملا وأ رئازجلا دض ىناملا موجه
 .ةانقلاو اكيرمأ

 برح نأ فيك ملعتن نأ اضيأ بجي «ةروصلا نم رخآلا بئاجلا ىف

 موجه ىأف ؛اندعاستس - جيورنلاو ايبرص ىف لقنل - ناملألا دض تاباصعلا

 وأ ربلا ىف ءاوس - ةيناطيرب تاحاجن ىأو ءاندعاسيس ناملألا دض حجان ىسور

 .اندعاوس ىوقتس ملاعلا نم ةقطنم ىأ ىف - رحبلا



 نالعإ ىأ نع رظنلا ضغب - ايلاطيإو ايناملا نم الك نأ اًمئاد اورٌّكذتعل
 هذه ىف ةدحتملا تايالولا عم برح ةلاح ىف امهنأ ناربتعي - برحلل ىمسر

 عضت .ايسور وأ ايناطيرب عم برح ةلاح ىف مهنأ اضيأ نوربتعي املثم ؛ةظحللا
 .اهئادعأ ةرمز ىف ىرخألا ةيكيرمألا تايروهمجلا عيمج ايناملأ

 امدنع «لاعقلل عّورم ناديم نم ىّمّسأ هدشنن ىذلا ىقيقحلا فدهلا نإ

 ىلع رصن - كلذ لعفن نأ نآلا انيلع بجوتي امك - ةوقلا مادختسا ىلإ اجلن

 .كيشو رش ىأ دض اضيأ هجتتسو ؛ماعلا حلاصلا وحن هجتتس ةوقلا هذه نأ

 . ىنبن لب ؛مدهن ال نييكيرمألا نحن

 ءاليتسالا وأ ماقتنالا لجأ نم ايرحح تسيل اهنإ «برحلا ةرمغ ىف نآلا نحن

 لظيسو ءانتمأ هيف ايحت ملاع لجأ نم برح ىه امنإو ءانيضارأ ريغ ضارأ ىلع
 لصاتسن نأ عقوتن .ائئانبأ لجأ نم ائمآ بعشلا اذهو ةمآلا هذه هلّممُت ام لك

 ىقاب نأ اندجوو كلذ قيقحتب انمُق اذإ اًبلس رثاتنس اننكلو «نابايلا نم رشلا

 .(ىنيلوسوم9 و (رلته» نم لك همكحي ملاعلا

 .اهبقعي ىذلا مالسلاب زوفنسو «برحلا هذهب زوفنس كلذل

 نأ فرعنس «مويلا اذه ىف انيلع رمت ىتلا ةبيصعلا تاعاسلا كلت ىفو

 نوريثكلا لتاقي ءانبناج ىلإ فقت ىرشبلا سنجلا ءاضعأ نم ىمظعلا ةيبلغألا
 ليشمت وه انتيضق ليثمتف ءانلجأ نم ىلصي مهعيمج ءانبناج ىلإ مهنم
 .هنمأو هللا ةياعر تحت ةيرحلا قيقحت ىف مهلمأو انلمأ ,.مهتيضقل
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