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 ةيملعل : ب ةيزك رلا 00
 رصاعملا رصم خيرات زكرم

  ةساردو فارشإ

 قلشلا ايركز دمحأ .د

 05 ا ا

 )1459ه-8م5٠0١0م(



 ةّماحلاهئّسهلا

 تمم قيال كلر
 ةرادإلا سلجم سيئر
 برع رباص دمحم .د .أ

 15١08 - ١5946 ةيفحصلا تالاقملا :لكيه نيسح دمحم ثارت

 ايركز دمحأ ةساردو فارشإ /ةينطولا ةيضقلا ىف
 زكرم ؛ةيموقلا قئاثولاو بتكلا راد :ةرهاقلا  .قلشلا
 .2008 . رصاعملا رصم خيرات

 977 - 18 - 0589 - 4 كمدت

 لالتحالا  ثيدحلا رصملا . خيرات .رصم - ١

 )1١8/85-١1501(. ىناطيربلا

 .1501-- 18/8/ :نيسح دمحم ؛:لكيه - ؟

 ناونعلا - ب (سراد) ايركز دمحأ .قلشلا - أ

 ا

 :ةعابطو جارخإ
 .ةرهاقلاب ةيموقلا قئاتولاو بتكلا راد ةفيطم

 ىأب لمعلا اذه نم ءزج ىأ خاسنتسا زوجيال

 ىباتك حيرصت ىلع لوصحلا دعي الإ تناك ةقيرط

 هةيموقلا قئاثولاو بتكلا رادل ةماعلا ةئيهلا نم

8 8077. 121611000 1 

 ٠٠08/19117١ بتكلا رادب عاديإلا مقر

4 - 0589 - 18 - 977 .]1.5.8.1 



 ةساردو فارشإ

 قلشلا ايركز ديحأ . دءأ

 ثحببلا قيرف

 دمحأ دمحم ريسهس





 متلارتاغإ#
 مي دقن

 تالاقملا نم (1105--1888) لكيه نيسح دمحم روشكدلا ثارت رشن دي
 ذنم هيف تعرش « اهقتاع عم ةيرصملا بتكلا راد هتذخأ عورشمل ًالامكتسا ةيفحصلا
 ىف ةمهم اراودأ اوبعل نيذلا نييرصملا نيفقثملاو نيركفملا رابك ثارت هبجومب رشنت « تاونس
 دمحمو نيسح هط مهتمدقم ىفو « ةرصاعملا رصمل ىعامتجالاو ىساريسلا ركفلا ثيدحت

 تافلؤم اعيمج ءالؤهل ناك امو . . مهريغو ديسلا ىفطلو داقعلا سابعو لكيه نيسح
 ةدوجوم لازت ال ىتلا ثيداحألاو تاساردلاو تالاقملا فالآ مهل نإف « ةروشنمو ةفورعم
 , ةريبكلا ةيخيراتلا اهتميق نم مغرلاب رشنت نأ اهل ردقي مل « تايرودلاو فحصلا نوطب ىف
 ىف اهرشنو اهفينصت ةركف تءاج انه نمو «تافلؤم» نم مهل رشن ام قوفت امبر ىتلا
 . ًاعيمج نيئثراقلاو نيسرادلل ةحاتم نوكتلو , نايسنلا اهيوطيال ىتح « تاعومجم

 نم ةتس تادلجم ةيموقلا قئاثولاو بتكلا رادب رصاعملا رصم خيرات زكرم رشن دقو
 ذاتسألا فارشإ تحت 7٠٠١ 7و "7٠٠١ ىماع نيب لعفلاب ةيفحصلا نيسح هط تاللاقم

 نيسح دمحم روتكدلل ةيفحصلا تالاقملا نم ةلسلس رشنت ىهاهو « سابع فوءر روتكدلا

 ركرملل ةيملعلا ةنجللا ندهع نأ دعب ١1550( 194:/) ةرتفلا لالخ ترشن ىتلاو لكيه
 هذه ىلع فارشإلاب روطسلا هذه بتاك ىلإ قزر بيبل كانوي وشكل ذاتسألا اهررقمو

 لكيه روتكدلا ثارت نأ انل نيبت دقو .. . هللا ةكيشمب اعابت اهؤازجأ رشنتس ىتلا ةلسلسلا

 ةثالشلا ءازججألا لكشي فوس ةيرصملا ةينطولا ةيضقلا نأشب ةيسايسلا هتالاقم مضي ىذلا

 ىتلا هتالاقمو . ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا لوانتت ىتلا هتالاقم امأ , اهترثكل ىلوألا

 . ةيلاتلا ءازجألا اهلمشت فوسف نيطسلف ةيضقو ةبورعلا نع اهبتك
 رباج روتكدلا ذاتسألا ماعلا هنيمأ لظ ىف ةفاقثلل ىلعألا سلجما نأ ىلإ ةراشإلا دونو

 هلجن رشنلل اهدعأو اهعمج لكيه روتكدلل تالاقم مضت ءازجأ ةتس رشن دق روفصع
 بدألا ىف رشنت مل ىتلا هتالاقم اهمظعم ىف تمض « ىماحملا لكيه دمحأ ذاتسألا

 ةيطارقميدلاو ةسايسلا ىف تالاقم نع الضف ىفاقشلاو ىعامتجالا حالصالا ىفو , نفلاو

 اهرشن دقو . .. . تايركذلاو رطاوخلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب « ةيلودلا ةايحللا ىف رصم رودو
 ىشخن انك الو ءانعورشم تالاقم عمج ددصب نحنو 7٠٠١1 75١١59 ىماع نيب سلبا

 ذاتسألا نم اهمثاوق ىلع انلصح اننإف « اهيلإ راشملا ءازجألا اهمضت تالاقم رشن رركن نأ
 نود هرشن رركن ال ىتح مئاوقلا هذه اهتمض ىتلا تالاقملا ضعب اندعبتساو لكيه دمحأ



 ميدعب /

 نأ ىلع ديكأتلا ىرن انه نمو « ةيسايسلا تالاقملا نضعب ةصاخ « ةرورض نود هرشن
 قبس تااللاقم نمضتي ال هنأو « ىساسأ لكشب ةيسايسلا تالاقملا رشن لوانتي اتعورشم

 ىف همساب لكيه روتكدلا اهعقوي مل تالاقملا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا دونو . اهرشن

 نع اهريبعتل هئاشنإ نم اهنأ نيردقم ىه امك اهرشن انرثآ دقو «ةسايسلا» تايحاتتفا

 . صاخلا هبولسأو هراكفأ

 لوانتت « اليلق ةضيفتسم « ةدحاو ةساردب ىلوألا ةثالثلا ءازجألل مدقن نأ انرثآ دقو

 دحاو اعوضوم لكشت اهنأل ةيرصملا ةينطولا ةيضقلا نأشب هتاباتكو ىسايسلا لكيه رود

 لوانتت اهنأ مكحب « ىنمزلا اهقايس ىف تالاقملا هذه رشن لضفألا نم نأ كلذك انيأرو

 تاهجو فالتخال ةيئرج تاعوضوم وأ لحارم ىلإ اهمسقن نأ أشن ملو « ادحاو اعوضوم

 لك ناونع نمضتت ةيحيضوت سراهفب ءازجألا اندوز دقو . ءازجألا ماححأ نيابتو رظنلا

 . نيسرادلاو نيثحابلل انوع نوكتل تافاشكلا نع الضف هرشن ناكمو ار لاقم

 ثارت رشن ىف لوألا لضفلا ياحصأل ركشلاو ةيحتلا ىجزأ نأ الإ ىنعسي الو

 روتكدلا ذاتسألا مهسأر ىلعو ديضعتلاو ةياعرلاب عورشملا اودهعت نمم « داورلا ءالؤه

 قئاثولاو بتكلا راذل امهتسائر دنع « لضف حالص روتكدلا ذاتسألاو روفصع رباج

 « قومرمملا خرؤملاو رادلل ىلاحلا سيئرلا برع رباص دمحم روتكدلا ذاتسأللو « ةيموقلا

 نانوي روتكدلا ذاتسألاو « سابع فوءر روتكدلا ذاتسألل ركشلا ميدقت كلذك بجاولا نمو

 امهيدي ىلعو ء رصاعملا رصم خيرات زكرمل ةيملعلا ةنجللا ىلع افرشأ نيذللا قزر بيبل
 سيئرلا ةلح دمحم روتكدلا ذاتسألل ركشلا صلاخ مدقأ امك ءرونلا ىلإ عورشملا جرخ
 لفيلف ديسلا روتكدلا ذاتسألل كلذكو «رادلاب ةيملعلا زكارملل ةيزكرملا ةرادالل قباسلا

 . عورشملا معد ىف ةردقملا امهدوهجل ةرادالل ىلاحلا سيئرلا

 بيترتو ريوصتو عمجب ماق ىذلا ثحبلا قيرفل ركشلا صلاخب مدقتأ ًاريخأو
 . ةروصلا هذه ىلع تجرخ ىتح ةيانعو ربصب رشنلل اهدادعإو تالاقملا ةعجارمو

 قيفوتلا ىلو هللاو
 ب رتعلا |

 قلشلا ايركز دمحأ د أ

 رصاعملا رصم خيرات زكرمب ةيملعلا ةنجللا ررقم

 ٠٠١/8 ليربإ « ةرهاقلا



 ايسايس لكيه نيسح دمحم روتكدلا

 ةسارد

 قلشلا ايركز نييك ا 3





 ايسايس لكيه نيسح دمحم روتكدلا
 و « ليجلا دعب ليلا بقاعتو ثداوحلا تضقنا اذإ امأف ..''

 ىف نطولا نوكش نم ثدح ام نيودستلا لوانتي مل

 ىقب لب « هبوبيو همظني ًانيودت ةفلتحملا هتايح بناوج

 نابإ ثداوحلا هذه تضرع ىتلا فحصلا نوطب ىف ًارثعبم

 ريوصت دغلا ءانبأ و مويلا بابش ىلع رذعتي دقف « اهعوقو

 ناعبطي لاجترالا ىقبيو ديلقتلا ىقبي دقو ةتباث ةسايس

 نم رضأ عش ال و اندسعب نم ىتأت ىتلا لايجألا تاهاجتا

 "'. . لاجترالا نمو ديلقتلا

 . تارك ذملا نم لوألا ءزجلا

 ىتأت « ةمهم اهارأ ىتلا تاظحالملا نم ددع ىلإ ةساردلا هذه ةيادب ىف ريشا نأ كوأ

 ريبك بناج ىلع ةبكرم ةيصخش « سيياقملا لكب ةيخيرات ةيصخش مامأ اننأ اهتمدقم ىف

 نطولا خيرات كاب 0 اهيحاص لغش « راودألاو داعبألا ةددذعتم 4 ءاطعلاو ءارشلا سم

 ىأ « ًايعماج ًاذاتسأو ًادقانو ًاعدبمو « ًاريزوو ايسايسو : يقسم اناكو و باسم: هتضهنو

 ةباتك ةسايسلا سرام . . تارازولاو بازحألاو ةفاحصلا ىف ةمهم بصانم لغش هنأ

 لكشت هتاباتك تتابو ةرصاعلا رصم خيرات نم ةمهم ةعبرأ دوقع نم رثكأل ًايلمع ًاطاشنو

ف كراش ام مكحب ءرصعلا اذه نع ةضبان ةداهش
 نم برف نع هدهش امو «رفاو بيصنب هي

 روتكدلل كاذ وأ فقوملا اذه ىلع مكحلا نإف مث نمو . . اهئادحأو ةيرصملا ةسايسلا عئاقو

 روطتو نمزلا لماعب هل + عقاوملاو راودألا دداعت هنأايسسح ىف لعخأب نأ ىعبني لكيه

 لكيه نأ كلذ « هيلياجم نيبو هنيب وأ  اعيمج هراودأ نيب لضافن ال اننأ امك . . راكفألا

 . . اهثارثو اهعونتو اهفالتخاو اهزيم اهل ؛ ةصاخ ةلاح

 وه أمك لكيه روتكدلل ةايح رديت ةمجرت مدقن نل اننأ تاظحالملا هله ىناثو

 نع لجرلا انائغأ دقف 4 ىنطولا انخيرات تايصخش نم ةيصخش راثأ سردن امدنع انبأد

 مدقي مل « ىسايسلا بدألا نم ةعيفر ةعطق لثمت ىتلا «(١)ةيسايسلا هتاركذم ةباتكب كلذ

 نوكتل ةيسايسلا نطولا ةريسم عم ف رفاضتب اهطبري اغإو « ةيتاذلا هتريس درحم اهيف

 ةراش وأ برفق نع ةفرع ال "ىأرو رود لب ةداهش
 هله لالخ ثادحألاو عئافولا نم هبف

 . (1917-1905) ةعبرألا دوقعلا



 ةمساارد ١

 رثآ ىتلا هتداهش وأ هتايركذ بتكي وهو لكيه روتكدلا نأ كلذك تاظحالملا هذه نمو

 ىلإ هيف تعجر ًاليلق الإ « ةركاذلا نم اهيلمتسي" ناك هنأ ركذ تاركذم اهيمسي نأ

 باجحب نمزلا هيلع ىشغ ام ريوصت ىف وأ ثداوحلل خيرأتلا ىف ةقدلا نم ديزل فحصلا

 ةحص ىلإ نئمطي نأ ديري نذإ وهف . "هتروص نم ةركاذلا ىف ىقب ام ىلإ نئمطأ ال ىنلعج

 . . ثادحألل اردصمو ًاعجرم لكشت تتاب ىتلا فحصلا ىلإ ةدوعلاب هلوقي ام ةقدو

 عفادت اهنأب هتداهش ىلإ هجوت دق ماهتا ةهبش ىأ ددبي نأ لكيه روتكدلا لواحي ذإو
 هنأ ىأ «روهمجلا هيلع ىذلا بناجلا ريغ ىف ناك هنأو ةصاخ « اهرصان ىتلا ةسايسلا نع

 رارحألا بزحو ةمألا بزح) ةوفصلا نازحأ وأ ةيلقألا تازحأ بناج ىف ناك

 هسسأ ىذلا ىنطولا برزخلا) ةيريهامجلا نازحألا لباقم ىف تأشن ىتلا « (نييروتسدلا

 كلذ لواحي ذإ . . (انمز اهلك ةمألا فوفص مض ىذلا دفولا بزحو « لماك ىفطصم

 الف , عاطتسا ام خرؤملا فقوم فقي نأ نم" « هتاركذم نودي وهو « هعنمي مل اذه نأ حرصي

 نأ هداقتعال « قيرف لك رظن ةهجو ًانيبم ةفلتخما فقاوملا للحي امك « هتاذل ىأرل بصعتي

 دهج ىلإ هنّيبت جاتحي ىذلا « قح لا نم بناجو باوصلا نم بناج ىلع ىوطني دق ىأرلا
 عفادي نأو ةنيعم ةيبزح ةسايس ىنبتي نأ هيلع ركني ال ادحأ نأ نم مغرلاب ''. . ريسع

 ةروصلا مسري نأ ىلع هنيعت خرؤملل ةدام نوكتل "ةداهش'" بتكي هنأ مادام ء اهنع

 . ةرصاعملا رصم خيرات نم ةلحرملا هذهل ةحيحصلا

 هةءارع ارم هارغ
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 نيسح دمحم روتكدلا ينم يديم ىلخ ءريقلا ىقعيب ىتلطذأ نهاسأب قرف انسلو

 اهنم لصتي ام ةصاخو . ةيسايسلا هءارآو هفقاوم ولجت فوس اهنأل « ةيسايسلا لكيه

 ىركسعلا لالتحالا ةهجاوم انه ةينطولا ةيضقلاب ىنعنو « اهنع هتاباتكو ةينطولا ةيضقلاب
 ىداو نم ىبنجألا ذوفنلا لاكشأ ةفاك نم صلختلا كلذكو ء رصمل ىناطيربلا ىسايسلاو

 ثارت مضت ىتلا - تادلجما هذه هب أدبت ام وهو « ىنطولا لالقتساالاو ءالخلا قيقحتو لينلا

 روطت نم اهراطإ ىف ءارآلاو فقاوملا هذه عضو عم - ةيفحصلا تالاقملا نم لكيه روتكدلا

 ' . اهتاذ ةينطولا ةيضقلا



 هذه نأ عقاولاو ء ىنطولاو ىسايسلا هيعو نيوكت ةلأسم نهذلا ىلإ ردابستي ام لوأ
 نمو « ةيعامتجالا هلوصأو هتأشن اهيف تمهاس امك . نطولل ماعلا خانملا اهيف مهاس ةلأسملا

 ىناطيربلا لالتحالا دهع ىف ىنطولا هسح هبنتو هيعو حتفت دقف . . هتفاقثو هميلعت مث

 تقولا ىف « هللا ءاش ام ىلإ هئاقب نع عيبنت ةسايسب رصم ىف هدعاوق ىسري ذخأ ىذلا

 ليج « ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا تاجوم نم "ةباش" و ةديدج ةجوم هيف زربت تأدب ىذلا

 ًامعد ىقلتت « ةيويدخلا قوقحلا ةسردم اوجيرخو بالط هتعيلط ىف بابشلا نم ديدج
 ًاممصم 1447 ماع ىلوت ىذلا ىناثلا ىملح سابع باشلا رصم ىويدخ نم ًايبدأو ًايدام

 ىسايسلا دمتعملا رمورك دروللا ةدارإل ًاعضاخ سيلو , رصمل ًايقيقح ًامكاح نوكي نأ ىلع
 هميمصت هنم تعزتنا تامزأ ةدع ا هدصرت ىذلا «رصم ىف ىناطيربلا

 نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا دقعلا لالحخن رصم نأ تبث كلذ عمو . . هتدارإو

 نم ةجوملا كلتب « تحارو « ةينطولا ةروثلا راسكنإ راثآ اهلهاك نع تضفن دق نيرشعلا

 ام تدهشف « ةديدج ةمواقم بيلاسأب لتحملا نم صالمخلل رخخآ اليبس سملتت « اهينب

 ادحاو ًاينطو ًارايت تزربأ « ةديدج ةينطو حورل اثاعبنا وأ ةينطو ةوحص هيمسن نأ نكمي
 ةيقيقح ةيبزح ةبرجت لوأ دالبلا دهشتلو «ًابازحأو ًاعيش قرفتيف ةيبزحلا حاير هكردت نأ لبق

 ؛ نييسيئر نيبزح ىف ًايعقاو رولبتت - نيرشعلا غلبي امل اناتفو - /١5١1 ماع اهحيرات ىف

 . امهبارضأو ديرف دمحمو لماك ىفطصم هداق ىذلاو ةيبعش ربكألا « ىنطولا سزحلا امهلوأ

 هنع ربع ىذلا نيفقثملاو نايعألا ةوفص مض ىذلا هدبع دمحم ذيمالت نم ةمآلا نزحو

 . . هبحصو ديسلا ىفطل
 نايعأ نم ةرسأ ىف 1884 ماع دلو دقف « تاروطتلا هذه عم لكيه ةريسم بكاوتتو

 ام ثرت مهتقبط تذخأ نيذلا (ةيلهقدلاب نيوالبنسلا زكرمب مانغ رفك ىف) نييرصملا فيرلا

 ةيرقلا باتك ىف نأرقلا ظفح متأ نأ دعبو  ذوفنو ءارث نم ةميدقلا ةيكرتلا ةقبطلل ناك

 مث « ١1916١ ماع ةيلامجلا ةسردم نم ةيئادتبإلا ىلع لصحف « ةرهاقلا ىلإ هترسأ هتعفد

 ًاسمحتم نكي ملو « 110 ماع ايرولاكبلا ىلع اهنم لصح ىتلا ةيويدخلا ةسردملاب قحتلا

 ىفطل دمحأ نم ةروشمب هنكل بدألا وأ ةسدنهلا ةساردل ليمأ ناك ثيح « نوناقلا ةساردل

 ماع اهتداهش ىلع لصحو ةيويدخلا قوقحلا ةسردم لخد - هل ًابيرق ناك ىذلا - ديسل

 الضف « ةلودلا بصانم ىلعأ ءاقترإل اهبحاص لهؤت نوناقلا ةسارد تناك ثيح 6

 لاغتشالا ىلإ ةفاضإلاب « ةينطولا ةيضقلاب لاحلا ةعيبطبو « ةسايسلاب لاغتشإلا نع

 ظ . نطولا ةيضق نع عافدلا ةيرح حيتت ىتلا ةاماحماب



 دشتحي ىبزح طاشنبو ةجهوتم ةينطو ةكرحب جومت رصم هيف تناك ىذلا تقولا ىفو

 ةباتكلا ىف هملق برجي ناك ىذلا) لكيه عمزأ « هتمواقمو ىناطيربلا لالتحالا ةهجاول

 ىف ايلعلا هتسارد لامكتسال سيراي ىلإ رفسلا ىلع (كاذنأ ةمألا يزح ةفيحصب

 دعأف « ىنطولا خيراتلاو ىسايسلا داصتقالاب ًاقيثو ًالاصتا لصتي عوضوم ىف « نوبروسلا

 (")"ماعلا رصم نيد" ناونع لمح عوضوم ىف 14159 ١4:09 ىماع نيب هاروتكدلل هتسارد

 ةايح فرع هنأ ركذ دقف ىسايسلاو ىنطولاو ىركفلا هنيوكت ىف عوضوملا ةلالد ىفخت الو

 ىف ريبك رثأ هتساردل ناكو « رضاحلا اهزكرم رارسأ ىلع علطاو ريخألا نرقلا فصن ىف رصم

 عضولا ىلإ اهب تدأ ىتلا لماوعلاب هتطاحإ دايدزاو  هدالب ةسايس ىف ريكفتلا ىلإ ههاجتا
 اهرثأ ةيلودلا ةسايسلل نأ فيك فرع امك « ىناطيربلا لالتحإلا رين تحت هيلإ تراص ىذلا

 نيرشعلاو ةعبارلا ىف هاروتكدلا ىلع لصح لكيه نأ مهملا (7 . . . مألا ةايح ىف ريبكلا

 . رصمب نوناقلا ىف روتكد بقل لمح نم لوأ ناكو « هرمع نم

 لاحلا ةعيبطب هنإف « هل ادشرم ناك ىذلا « ديسلا ىفطل ذيمالت دحأ لكيه ناك الو

 لب « ةيعامتجالا لوصألاو ةأشنلا مكحب « ةيسايسلا هتاهاجتاو ةمألا بزح ىلإ ليمي ناك

 ةمألا بزح ةفيحص صتخا كلذل « ةلدتعملاو ةينالقعلا « ةئداهلا ةيسايسلا هتعيبط مكحي

 دقو « سيراب ىف ملعلا بلط ةرتف لالخ هتالاقمب اهيفاوي لظ ثيح « هتاباتكب "ةديرجلا"

 بتك امك « اهميلعتو ةارملا ريرحت ىلإ نيمأ مساق ةوعدل اهيف رصتنا ةديدع تالاقم بتك
 تاقوأ ىف " هباتك ىف دعب اميف اهنم اددع عمج « خيراتلاو دقنلاو بدألا ىف تالاقم

 "بنيز" هتصق اهتاحفص ىلع رشن كلذكو « ديسلا ىفطل هذاتسأل هادهأ ىذلا "غارقلا

 امك . ثيدحلا ىنعملاب ةلمتكم ةيرصم ةصق لوأ بدألا ىخرؤم نم ريشكلا اهربتعي ىتلا
 ةيسايسلا هفقاومو هتاهاجتاو ةمألا سزح عدابم ًاديؤم ةسايسلا ىف تالاقم لكيه بتك

 ةيرصملا ةيموقلا ىلإ ةوعدلاو  ركفلا ةيرحو ةيطارقميدلا ىلإ ةوعدلاب اهنم لصتا ام ةصاخ
 ىه تناك عامتجالاو بدألا ىف هتالاقم نأ ةظحالم عم . . ةيمالسإلا ةعماجلا راكنإو

 . ةرتفلا هذه لالخ ةبلاغلا

 ىفطل اهيف بجتحا ىتلا ةرتفلا ىف "ةديرجلا" ريرحت ةسائر ىلوت لكيه نأ فورعملاو
 ىأرلاو - ةديرجلا ىلومم - ةمألا بزح نايعأ راكنتسا رثإ ىلع ١91١ ماع فيرخ ىف ديسلا

 ىتلاو "فطاوعلا ةسايس ال عفانملا ةسايس'"' ناونع تلمح ىتلا ةيسايسلا هتالاقمل ماعلا



 ١ م ةسارد

 ءرصم ىلع ةدايسلا ةبحاصو ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود « ةينامثعلا ةلودلا ةأوانمب اهببسب مهتا

 عم نييرصملا فطاعت ىأر نأ دعب تالاقملا هذه بتك دق ناكو « ! داحلإلاب مهتا دقل لب

 لكيه دّيأ دقو . نىرغلا سلبارطل نييلاطيإلا لالتحال اهتمواقم ءانثأ اهل مهباتتكاو ةلودلا

 ماعلا ىأرلا طخس نم ةديرمجلا ذاقنإ عاطتساو رشابم ريغ بولسأب نإو ديسلا ىفطل راكفأ

 ةديرجلا ةفد ةرادإ ىف ؛ نيرشعلاو ةئلاثلا زواجتتي مل ىذلا « باشلا حاجن ىلع لدي ام 0

 تناك ءاهتمرب ةديرجلا ىف لكيه ةبرجتو لب . ةيلوئسملا هذه نأ كلذ نم مهألاو , ةراهمب

 ىأرلا ةهجاوم ةيلوئسم لمحتو ةسايسلا كراعم ضوخ ىلع امهم ًايلمع ًابيردت لكشت

 قطنتس ىتلا "ةسايسلا" ةفيحص ريرحت ةسائر ىلوتل لبقتسملا ىف هلهّؤيس ام وهو « ماعلا

 . دعب اميف نييروتسدلا رارحألا بزح لاح ناسلب

 . ىسايسلا ههاجتاو هثدابمب هناميإو ةمألا بزحب ةديطولا هتلص مغر لكيه نأ عقاولاو

 ىبزحلا لمعلا نأب هتايح نم ةرتفلا هذه لالخ هعانتقال امبر . هيلإ أيمسر مضني نأ أشي مل

 هنكل « كلذك رصم نكت ملو « ىباينلا مكحلاب ةعتمتملا ةلقتسملا ةرحلا مألا ىف الإ حلصي ال

 ىف ترس امدنع ىلوألا ةيملاعلا برحلا باقعأ ىف ىبزحلا لمعلا ةيمهأب عنتقا نأ ثبلي مل

 بزحلا سيسأت ىف لكيه كراشف « اهتيضق نع عافدلل ىنطو دفو فيلأت ةجوم رصم
 . ١914 ماع رخاوأ ىف ىطارقميدلا

 ةيبرعلا ةفاقثلا : امهلوأ نيتفاقث نيب عمج لكيه نيوكت نأ ىلإ ريشن نأ مهملا نمو

 تاباتك أرقو ةغللا مولعو نآرقلا ملعت ثيح « ىلوألا ةدعاق تلكش ىتلا ,« ةيمالسإلاو

 تاباتك ىلإ ةفاضإلاب ثارتلا بتك نم اهريغو ىناهفصألاو دربملاو ىناديملاو ظحاجلا

 ةيزيلجنإلا اهيتغلب أرقو سرد ثيح ةيبرغلا ةفاقثلا : امهيناثو ءاضر ديشرو هدبع دمحم

 - ديسلا ىفطل نم هيجوتب - اهب أرقو ةيزيلجنإلاب رصم ىف هميلعت ىقلت دقف « ةيسنرفلاو

 نقتأ سيراب ىفو . . مهريغو ليالراك ساموتو رسنبس تربرهو لم تراوتيسل تافلؤم

 نبت تيلوبيهل أرقف اهبدأو اهتفاقث ىلع حتفنا امك « هتحورطأ بتكو اهب سردو ةيسنرفلا

 لقو .. ًافورعم ًاباتك ةنع فلأو وسور كاج ناج تاباتك سردو « سنارف لوتانأو ىتول ربو

 . روصلو اهبادآل ًافلإ رثكأ" هنأو ةيسنرفلا ىلإ رثكأ ًاليم هسفنب دجو هنأ ىلإ لكيه راشأ
 ىف شاع دقل (©)"'. . اهريغ ةيبنجأ ةغل فرعي ال هنأ نوريثكلا بسحي ىتح اهيف ريكفتلا

 حسفت ةأيحلا نم ةديدج اناولأ رونلا ةنيدم همامأ تحتفو « ةلفاحو اباك اح ةبرجت سيراب

 ميمذ بصعتلا نأبو « ىأرلاو ةديقعلا ةيرحب ًاناميإ ناسنإلا ديزتو ريكفتلا قافآ رظنلا مامأ



 ةسمارد ١

 دف رصم هيف تناك ىذلا تقولا ىف « ةقيقحلا نع ثحبلا ميدي نأ ناسنإلل بجاو لوأ نأو

 لقتناف « رشع عساتلا نرقلا لاوط رمتسا لاصتا دعب "ةيبرغلا ةجوملا" لابقتسال توتسا

 ىلع ةيرصملا ةايحلا ريوطت ةلحرم ىهو « ديدجلا ليجلا اهب علطضي ةلحرم ىلإ روطتلا اهيف

 . . ةيبرغلاو ةيرصملا نيتيلقعلا نيب جزمي ديدج طغ

 سيراب ىف هتسارد ةرتف لالعخن بنيز ةصق لوصف بتك لكيه نأ فورعملا نمو

 رشنت نأ اهلردق ١909-1411 ةرتفلا نع تايموي نود امك « ماع وحن اهتباتك قرغتساف

 رشن ام ثدحأ نم تناك اهنأ الإ بتك ام لوأ اهنأ نم مغرلابف « (5) ايوط تقوب هتافو دعب

 نيثزج ىف ةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم رشن امنيب « هتايح ىف اهرشن أشي مل ثيح « هل

 , هليحر دعب ىأ ١91/8 ماع هنم اهمتأ ىتلا لوصفلا ترشنو ثلاثلا ءزمللا دعأو هتايح لالخ

 . هتايح ىف اهرشنب همامتها مدع ىف رثأ ىنادجولاو ىصخشلا اهعباطل ناك امبرو

07 

 ىف اهتسرامب ىلع بردت دق ناك نأ دعب هاماح اب لاغتشالاب ةيلمعلا هتايح لكيه أدب

 هتازاجإ لدابغ ا 1611 ريستيس نت ةرهاشلاب يفطسم كب فمع ةامسألا بدكم

 م ربمسيد ىف ةروصنملاب ابتكم حتتفا « هاروتكدلا الماح سيراب نم هتدوع دعبو « ةرهاقلاب

 دقق , ةسايسلاو خيراتلاو ةفسلفلاو بدألا ىف هتاءارق نع كلذ هفرصي مل نإو ه5

 تنلعأو ىلوألا ةيملاعلا سرحلا تبشن ىتح "ةديرجلا" ةفيحص ىف ةباتكلا هفانئثتسا نع

 ةباقرلا تضرفو ةيركسعلا ماكحألل فحصلا تعضخأو ءرصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا

 ماع وينوي رخخأ ىف "ةديرجلا" تبيجتحاو « فحصلا ليطعت ىلإ ىدأ ام تاعوبطملا ىلع

6 . 

 ةعماجلا لبق نم هبادتنإ ةاماحماب لكيه اهيف لمع ىتلا تاوئنسلا هذه تدهش دقو

 لك رفاسي ناكف ةاماحملا ىف هلمع بناج ىلإ قوقحلا ةسردم ىف رضاحي ىكل ةيرصملا

 روتكدلا نك ليوا عوبسألا ةياهن ىف اهيلإ دوعيل سيردتلل ةرهاقلا ىلإ ةروصنملا نم ءاعبرأ

 دقتعيو « سردلا تاقلح ىف بابشلاب لصتي نأ هل ذلي ناك لكيه نأ راجنلا ىزوف نيسح

 ىف ًاذاتسأ نوكي نأ هسفن ىلإ لمع سرقأ ناكل ةسايسلاو ةفاحصلا هبذجت ملول لكيه نأ
 0 ةرازولا بصنم ىلع ةعماجلا ريدم بصنم لضفي ناك هنأو « ةعماجلا



 ؛ بابشلا باتكلا نم فيفلو لكيه أجل ةباقرلا ديدشت رثإ 'ةديرجلا'"' تلطعت نأ دعب

 ىلإ « ىمزع دومحمو ىمهف روصنمو نيسح هطو قزارلادبع ىفطصم نم الك مهسأر ىلع
 ةديرج تناكو ىدمح ديمحلادبع اهردصي ناك ىتلا '"روفسلا'"' ةديرج ىف ةباتكلا

 نود اهنأش ىف ءالؤه ثدحتي ناك ىتلا ةسايسلاب اهل نأش ال « ةيعامتجا ةيبدأ ةيعوبسأ

 ةعامج'" مهسفنأ اومس ىذلا باتكلا ءالؤهل ىدتنم تراص نأ تثبل امو « اهيف ةباتكلا

 بردت ثيح نم "ةديرعلا" ةسردمل ًادادتما "روفسلا" تحبصأ ماع لكشبو "روفسلا

 ىف ديدجتلا ةلاسر نم ةديرجلا ىف هوأدب ام اهيف اومتأف « ةملكلا ةعانص ىلع نابشلا اهباتك

 نم ناك ءروفسلا ىف ةريثك تالاقم لكيه روتكدللو . . ةيعامتجالا اياضقلاو دقنلاو بدألا

 لوصف ةدع رشن امك . . "ةراضحلاو برحلا" نع عوضوم ىف نيسح هط عم ةلجاسم اهزربأ

 فلؤي عرش كلذك « 1111 ماع !'فطنتقملا" ةلجم ىف "ةيربجلاو ةيردقلا" نع ةيفسلف

 . ١9171١ ماع هرشن أدب ىذلا "هبتكو هتايح : وسور كاج ناج"' هباتك

 ىلإ رفسلا عمزيو ىرصملا دفولا نوكتيو اهرازوأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا عضت نإ امو

 له لكيه لءاستي « مالسلا رمتؤم مامأ نادوسلاو رصمل ريصملا ريرقت قحب ةبلاطملل سيراب

 ؟ةدايسو لالقتسا نم رصمل دارأ ام قيقحت ىف قيفوتلا هبناج ام اذإ لمعلل ةطخ دفولا مسر

 نم هظحب دفولا عانتقا ىدم نع هايإ الئاس ديسلا ىفطل هذاتسأل اذه هقلق نع ربعيو

 ءافلحلا نأب نمؤي الو هحاجن نم ًاقثاو سيل دفولا نأ هذاتسأ ةباجإ نم مهفي هنكل « حاجنلا

 عديس هنإف دفولا اولذمخ ام اذإ مهنأو « اهريصم ريرقت ىف بوعشلا قح أدبمب نوعنتقم
 ىفو ةيامحلا دودح ىف رصمب اهتقالع ميظنتل ارتلجنإ اضوافي نأ اشاب ىلدعو اشاب ىدشرل

 نم لكيه جتنتسيو . ارتد هك اهل عئيهي ىتاذ لالقتساب رصمل فارتعالا دودح

 اهلالقتسا دالبلل ققحي ىبعشلا لاضنلا وأ ةروثلا نأ هنابسح ىف عضي مل دفولا نأ كلذ

 ْ (8) هيلماك اهتدايسو

 ةعامج نم هءاقدصأو هنإف ؛ هتمهمو دفولا فيلأت نأشب لكيه روتكدلا هاور ام مغرلابو

 « ىنطولا بزحلاب ةوسأ « دفولا ةئيه ىف مهلينمت اوبلطي نأ اوررقو ًاعامتجا اودقع ءروفسلا

 بزح فيلأت ةعامجلا ءاضعأ ررقف « ًايسايس ًابزح اوسيل مهنأب ضرتعا لولغز دعس نكلو
 قزارلادبع لآ رادب مهتاعامتجا تلاوتو "ىرصملا ىطارقميدلا بزحلا" هومسأ ىسايس

 اوقفتاو « ىميظنتلا هلكيهو هنوناقو بزحلا ئدابم عضو اوهتأ ثيح روفسلا ةديرج ةرادإبو

 نوفقثملا هميقي ىسابس بزح لوأ ناكو « ةيرود بزحلا ةرادإ سلجم ةسائر نوكت نأ ىلع



 دوئشب نيلغتشملاو باتكلا نمو « اسنرف ىف اوسرد نم مهتيبلاغ تناك ثيح « نويرصملا

 نم ىمسألا فدهلا ناك همسإ نم حضاو وه امكو « ةعماجلاو ةفاحصلا ىف ةفاقثلاو ركفلا

 ًايلخاد رصم لالقتسإ قيقحت نع ًالضف «رصم ىف ةيقيقحلا ةيطارقميدلا قيقحت هفيلأت

 ةفيحص ىف هجمانرب رشن دقف « همساب قطنت ةفيحص بزحلل نكت مل الو . ًايجراخو

 قيرف "نيفلاتم" نيقيرف ىلع ىوطني بزحلا ناك امك « 1919 ربمتبس 4 ىف "'ماظنلا"

 ةيلاربيللاب نمؤي قيرفو مهريم زيزع هسأر ىلع داصتقإلا هيجوتو ةيكارتشالاب نمؤي

 . لكيه روتكدلا هسأر ىلع ناكو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 ١177 ماع رخاوأ ىف هطاشن ىهتناف ةليلق تاونس الإ رمعي نأ ىزحلا اذهل ردقي ملو

 . ةيبابشلا هيسسؤم ةعيبطل نكلو « ىعامتجاو ىجولويديأ ضقانت ىلع هئاوطنإل طقف سيل
 نم ةيرصملا ةمألا هل تضرعت امل ضرعت هنإ مث «رابك نييسايس ءامعز مضي مل ثيح
 بزحلا نم نييلدعلا بيصن ناكو ؛ نكي ىلدعل راصنأو لولغز دعسل راصنأ نيب ماسقنا

 دومحمو ةظابأ ىقوسدو قزارلادبع ىفطصمو لكيه روتكدلا ناكف « ًاريبك ىطارقميدلا

 . . دفولل ًاليم دشأ رخآ ددعو مهريم زيزع ناك امنيب « ىلدع راصنأ نم مهريغو ىمزع
 ىتلا دفاورلا دحأ ناكو « ةلقتسملا هتيصخش دقفو هدقع طرفنا نأ بزحلا ثبلي مل كلذل

 . (4) ١477 ماع ربوتكا ىف فلأت ىذلا نييروتسدلا رارحألا بزح ىف تبص

 , ةرثكلا مهو « لولغز دعسل نيديؤم نيب ةمألا ماسقتا ىأر امدنع لكيه نأ لصاحلاو

 . ىطارقميدلا بزحلا ىلع هرودب رثأ ماسقنالا اذه نأو « ةلقلا مهو نكي ىلدعل نيديؤمو

 اهيف رذحي مارهألا ىف تالاقم بتكي أشنأ « كاذو قيرفلا اذه نبب رخآلا وه مسقنا ىذلا

 ءامعزلا ذبانت نأ حضوي لعجو دالبلل ةينطولا ةيضقلا ىلع هينجي امو ماسقنإلا ةروطخ نم

 دهج ىلإ ةجاح ىف اهنأ ىلإ هبني حارو ؛ ررضلا غلبأ رصم ةعمسب رضي ةينطولا ةنايخلا مهتب
 ناكو « ةمكحو ةوقب اهداق ةروثلا لجر دعس نأ ىري ناكو « ىلدع دهج ىلإ اهتجاح دعس

 ( ةضوافملا ىف ةكنحلاو ةانألاو ةمكحلا لاثم ارتلجنا ىف رنلم عم دفولا تاثداحم ىف ىلدع

  ىلدعو تورث دوهجب ١977 رياربف 78 حيرصت ردص نيح ةدح دتشا ماسقنإلا نأ الإ

 لالقتسا نع نالعإ هنأو ىربك ةيئنطو ةبكن هنأب لولغ) دعس هفصو ىذلا حيرصتلا كلذ

 ضعبو ادعس ةيناطيربلا تاطلسلا تفن امدنع قافولا ةدوع ىف ءاجر لك ىهتناو « فيزم

 . فورعم وه امك لشيس ةريزج ىلإ هقافر



 ةسسارد ١4

 هيف ىأر ىذلا حيرصتلا كلذ « ىناطيربلا حيرصتلا ناقعأ ىف رصم ىف رومألا تروطت

 مّظني ثيدح روتسد دادعإ ةصرف اهمامأ تحيتأ ىتلا « دالبلل ةدئاف نكي ىلدع ةعامج

 رابك نم ةنجل تورث قلاخلا دبع ةرازو تلكش لعفلابو « ةيباين ةايح ئشنيو تاطلسلا
 ملو «روتسدلا عورشم دادعإل دالبلا ىف ىأرلا ىوذو نييسايسلاو ءاملعلاو نوناقلا نيطاسأ

 مهل تناك ىلدع راصنأ نأو ةصاخ « لاحلا ةعيبطب اهيف اوكراشي نأ دعس راصنأ لبقي

 اهتنامأ لامعأب موقت ةئيه تفلأت ةنجللا هذه بناج ىلإو « ةنجللا هذه ىف ةيبلغألا

 نع ةمهم ةداهش هتاركذم ىف مدقو « نيزرابلا اهئاضعأ دحأ لكيه روتكدلا ناك « ةماعلا

 ملو « 1977 ربوتكأ ىتح ليربإ نم ةرتفلا لالخ اهلمع تسرام ىتلا روتسدلا ةنحل لمع
 ماعلا مساب فرعيل ١977( ليربإ ىف) اشاب ميسن ةرازو دهع ىف الإ ردصي نأ روتسدلل ردقي

 . هيف ردص ىذلا

 لمح ًابزح اوفلأو مهفوفص نكي ىلدع راصنأ عمج اهلمع روتسدلا ةنجل تت املاحو
 ١477 ربوتكأ ١" ىف همايق نع اونلعأو "نييروتسدلا رارحألا بزحا'' وه روتسدلا مسا

 اودهع ىتلا "ةسايسلا" ةريهشلا هتفيحص اوردصأ امك « نكي ىلدع ىلإ هتسائرب اودهعو
 باطخ دادعإ ىف ديسلا ىفطل كراش دق ناك ىذلا لكيه روتكدلا ىلإ اهريرحت ةسائرب

 ةفاحصلا ةلحرم ىه هتايح نم ةديدج ةلحرم أدب كلذبو ؛ بزحلا مايق نالعإب لافتحالا

 .. ةيبرعا ةسادسلاو

 كلذلو « هذيفنتو روتسدلا رادصإ ةعرس ىلع لمعلا بزحلا نالعإ بابسأ نم ناكو

 هنأ قطنمب تاداقتنا نم هعورشمل هجوي ام دض عافدلاو روتسدلا رابخأ ةعباتم نع ناوتي مل

 . . ناك امب عدبأ ناكمإلا ىف سيل

 عمتجا ؛« 1577 ليربإ ىف لعفلاب روتسدلا ردصو ليدعتلل عورشملا ضرعت امدنعو

 ىلع كلملا ركشو روتسدلاب بيحرتلاب ارارق ردصأو نييروتسدلا رارحألا بزح ةرادإ سلجم

 لكيه بتكو هرارقو بزحلا فقوم لهاجت اهريرحت سيئرو بزحلا ةفيحص نكل « هرادصإ
 ردص ىذلا روتسدلا نيبو نيثالثلا ةنلل عورشم نيب اهيف نراق ةيحاتتفا تالاقم ةلسلس

 قوقحلا سدقأ تسم دق روتسدلاب تقحل ىتلا تاليدعتلا نأ ىلإ اهنم صلخ « لعفلاب

 لوانت دقتنا كلذك « عامتجاللا ةيرحو ةفاحصلا ةيرحك « عورشملا اهررق ىتلا تايرحاو



 ةسارد "ب

 كلملا نآل ةرازولا ةطلس عقاولا ىف ىه ىتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ىف كلملا قوقح ليدعتلا

 كلذك ىأرو « باونلا سلجم مامأ نولوئسم ءالؤه نأ ثيح « هئارزو ةطساوب هتطلس ىلوتي
 . هسيئر كلذكو خويشلا سلجم ءاضعأ سمخ كلملا نيعي نأ ىلع روتسدلا صن نأ
 . )١١( ةيفيرشت ةئيه درجم هلعجيو سلجملا ةطلس فعضي

 بزحلا دناسي فقو "ةسايسلا" ريرحت ةسائر ةيلوئسم هيلوت ذنم لكيه نأ عقاولاو
 ةأكت نوكيل ءاج هنأب هموصخ ناماهتا هنع دريو « ةيسايسلا هققاومو هثدابم نع عفاديو

 نم ءاوس « ةيبزحلا تاعارصلا تدأ دقو . . ىناطيربلا ىماسلا ىودنملا ةسايس ذيفنتل

 « بازحألا نم هريغو دفولا بناج نم وأ «رارحألا بزحو ةسايسلا ةفيحصو لكيه بناج
 زواجتو بازحألا حلاصم نع عافدلاو « ةقيض ةيبزح ةسايس ىنبت ىلإ اعيمج مهب تدأ
 سرام) ةيناثلا رويز دمحأ ةرازو نع لكيه روتكدلا عفاد دقف « ةيموقلا ةيسايسلا ئدابملا
 نأل . ةيبلغألاب تزاف اهنأ ًابذك تنلعأو تاباختتنالا ترجأ امدنع (1975 وينوي -665

 ةرازولا هذه ةسايس لكيه ديأ مث نمو « مكحلا ىف ةرازولل ًاكراشم حبصأ رارحألا بزح
 نأ بجي ىتلا ةيبلغألا باحصأ مهنأ اوأر نيذلا نيدفولا نم اهموصخ دض اهنع عفادو
 ةيبلغأ ىف دفولا زوفل لعفلاب كلذ ىضتقي تاباختنالا ةجيتن عقاو ناكو ؛ مكحلا ىلوتت

 . . رئاودلا

 عم هبزح فالتئا نع هاضر مدع نم مغرلاب « ةرازولا هذه نع عفادي لكيه ىضم دقو
 ىف ةضاضغ دجي ملو « كلذ ىضتقي ىبزحلا ماظنلا نأ ىري ناك هنأل , اهيف داحتالا بزح
 اختنا رثأ ىلع هداقعنا نم تاعاس دعب ديدجلا باونلا سلجم لحب ةرازولا رارق دبيأت
 ءارجإلا اذه لكيه ديأف « ةيبلغألاب دفولا زوف ىلع لدي ام . هتسائرل لولغز دعسل ءاضعألا
 تايلمع عيمج فقوب ًاموسرم تردصتسا امدنع ةرازولا ديأ امك . .روتسدلل هتفلاخم مغر
 تاباختنالا ىف ةيبلغألا ىلع لوصحلا اهل نمضي ديدج نوناق دادعإ متي نأ ىلإ باختنالا
 .:ةيلاكلا

 ةرازوب "مكحلا لوصأو مالسإلا" قزارلادبع ىلع باتك ةمزأ تحاطأ امدنعو
 مهبارتقال فورظلا تأيهتو . نويروتسدلا رارحألا اهنم بحسناو نييروتسدلاو نييداحتالا
 وينوي ) ةرثفلا لالخ رصم اهتدهش ةيفالتتئإ تارازو ىف هتكراشم وحن هاجنالاو دفولا نم
 ًاطاب تاوثلا سلجم ةرازولا لح رابتعا هامتالا اذه ساسأ ناك (1918 وينوي -57
 اورقأ ا نييروتسدلا رارحألا فارتعا ىنعي امم , داقعنالا ىلإ سلما اذه ةدوعل ىعسلاو
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 ةرازولا تحخضر امدنعو .. ١975 سرام ىف هلح ىف اشاب رويز عم اوكرتسثاو هنالطبب

 هذهل ةيباخختنالا ةلمحلا تأدبو (ىنطولا نزحلاو رارحألاو دفولا) ةفلتؤملا بازحألا بلاطل

 : ةوق لكب فالتئإلا لكيه ديأ « ديدج اون سلجم فيلأتل تاباختنالا ضوخل بازحألا

 ةجيتن ىلإ رظنلا نود فالتتثإلل ًاديؤم لظيس هنأب حرصو « ةيلامجلا ةرئاد ىف هسفن حشرو
 . هترئاد ىف هزوف مدع مغر اذه هفقوم ىلع لظ لعفلابو « تاباختنالا

 لكيه بأد (15717/ ليربإ "١197- وينوي) ةيفالتئثإلا نكي ىلدع ةرازو تفلأت امدنعو

 « حالصألاب اهبلاطيو هيف رصقت اميف اهدقتني ناك امك « اهموصخ دض اهنع عافدلا ىلع

 نأ ريغ ؛ (1958 سرام -1911/ ليربإ) ةيفالتئإلا تورث ةرازو عم فقوملا سفن ذختاو
 رمألا , هفحصو دفولا ياون تاشقانم دادتشا ءارج نم زازتهالل ضرعتي أدب فالتتإلا

 نأ (ىفيفع ظفاح روتكدلا) "ةسايسلا" ةفيحص ريدم نم بلطي نأ ىلإ لكيه عفد ىذلا

 ثيرتلا هيلإ بلط ىفيفع نكل « نأشلا اذهب رودي امع "ةسايسلا'" فشكت نأب بزحلا عنقي

 لكيهب ليكلا ضاف الو « نييروتسدلا رارحألا بناج نم فالتئإلا رايهنإ ىتأي ال ىتح
 ناك ىذلا "ةحارصلا صلاخلا فالتئإلا ساسأو ًاصلاخ ًافالتثإ ديرن' ريهشلا هلاقم بتك

 نأ ةمزألا مقافت نم داز « هفعضو هتشاشه نع تفشك فالتئإلا ةمزأل ةحيرص ةهجاوم

 نيلربمشت عم تورث تاضوافم هنع ترفسأ ىذلا عورشملا دنفت تحار دفولا فحص

 هنأو « عورشملاب طبترت مل ةرازولا نأ ًادكؤم لكيه اهيلع در ذئدنع « فطاوعلل ةريثم ةقيرطب
 . . ةقباسلا تاضوافملا تاعورشم ىف اهزرحت مل ةديدج تاوطخ رصم بسكأ

 ىتلا ةفينعلا ةيدقنلا تالاقملاب -نييروتسدلاو دفولا- نيبزحلا اتفيحص تقشارت

 مدع ىأر لكيه نأ ىتح ؛رايهنإلا ىلع كشوأ ىتح فالتئإلا فعض نم تداز

 مل ىتلا ةديدجلا ةرازولا ليكشتب ساحنلا فيلكتو تورث ةلاقتسا بقع هيف رارمتسالا
 كارتشا مدع ىأر هنأ نم مغرلابو « (191 وينوي - سرام) روهش ةعبرأ مكحلا ىف لمكت

 ريرحتل سيئرك هيلع ًابجاو حبصأ مث نمو « نيريزوب ةكراشملا ررق بزحلا نأ الإ اهيف هبزح

 ىودج مدعب هعانتقا ريغتي مل كلذ عمو « ةرازولاو بزحلا ةسايس ديؤي نأ بزحلا ةفيحص

 لاوقأو ةرازولا طاشنل حيرصلا دقنلاب ضيفت تالاقم أشنأ نأ ثبلي مل كلذلو , فالتتالا

 فحص نأ نيح ىف « فالتئإلا مده ىلع لمعلاب نويروتسدلا رارحألا مهتا ىتح « اهئارزو

 لعفلاب فالتئإلا عدصت ىتح « تورث ةرازو دهع ذنم اضيأ كلذ نادين رخدت مل دفولا

 . ةرازولا نم مهعبت نمو نييروتسدلا نيريزولا باحسنإ رثإ



 هسارد 4

 تناك ىتلاو (1974 ربوتكأ ١978- وينوي) اشاب دومحم دمحم ةرازو تفلأت امدنعو

 داوم ضعبب لمعلا فاقيإب ًارارق تردصتسا « مهيعياشمو نييروتسدلا رارحألا نم اهتيبلغأ

 نم ةريبك ةيبلغأ مضي نالربلا ناكو « تاونس ثالث ةدمل هيسلجمب نالربلا ليطعتبو روتسدلا

 ةايحلا تدسفأ ةيدفولا ةيبلغألا نأب اهكلسم ةرربم « ةيوق ةضبقب دالبلا تمكحو « نيدفولا

 تحارو « ةيحالصإ ةسايس ةيأ ذيفنت نود لاح امب دادبتساو نايغط ةادأ اهتلعجو ةيباينلا

 ةلأسملا طسبتو روتسدلا ىلع سانلا نئمطتو ةسايسلا هذهل جورت "ةسايسلا" ةفيحص

 قح ءارجإلا اذه نأو . "خويشلاو باونلا نم ةعامج حيرست ىوس" تسيل اهنأب اهفصتو
 !! روتسدلل ةنايص ناك ثدح ام نأو كلملل

 ؛ بزحلا ةفيحص ريرحت ةئيه اهل تجور ىتلا ةسايسلا هذه لكيه روتكدلا ديأ دقو

 بزحلا امصتخاو اهريرحت ةئيه نم ابحسنا نيذللا بايد قيفوتو ىمزع دومحم ءانثتساب

 ىتلا ةسايسلا هذه ديؤت ًاعيمج رصم نأب بتك لكيه نأ فورعملاو ء كلذ ببسب ةرازولاو
 ىنستيل اهيف ىسايسلا قلخلا ميوقتو دالبلا ةايح حالصإل اهعابتا نم دب كانه نكي مل

 ةيباينلا ةايحلا لعجي باختنإلل ماظن عضوي ىتحو ةميلس ةيئاشنإ ةسايس ذيفنت ةموكحلل
 . (١١)ًاحيحص ًاليغمت دالبلل ةلثم

 ١8/١ ماع ردص دق ناك ىذلا تاعوبطملا نوناقب لمعلا دومحم دمحم داعأ امدنعو

 ةئام وحن صيخارت ءاغلإ ىلإ ىدأ ىذلا رمألا وهو ؛ ًايرادإ اهئاغلإو فحصلا ليطعت زيجيل
 ادت لمعلا اذه رربي لكيه روتكدلا لخأ « رخآ ددع ليطعتو راذنإ نع ًالضف ٠ ةفيحص

 ىف عارسإلاب ةموكحلا بلاطو « ًانايحأ تاموكحلا هيلإ أجلت ىذلا جالعلا عاونأ نم ًاعون هايإ

 ؛ ةيفحصلا مئارجلل نست ىتلا تابوقعلا ىلع ددشيو ةفاحصلا ةيرح مظني عيرشت عضو
 ناك ام عم كلذ ضراعت مغر « ةرازولا ىلع ةيدفولا فحصلا تالمح دادتشا دعب ةصاخ

 بزحلا ةحلصم بلغي ناك هنأ هنم مهفي ىذلا رمألا « ىأرلا ةيرح نم لكيه هب نمؤي

 1111و عنتقي ام وأ هئارآ عم تضراعت ول ىتح « هتسايس نع عافدلاو

 ىرجت ةدياحم ةرازو فيلأتب نكي ىلدع فلكو "ةيديدحلا ديلا" ةرازو تطقس امدنعو

 ةكرعم ضوخ مدع نييروتسدلا رارخألا بزح ررق « ةيباينلا ةايحلا ديعتو تاباختنالا

 ريربت ىف لكيه روتكدلا ركذ دقو . . ودم طوقسل ضرعتيس هنأب هساسحإل تاباختنالا

 هيلإ تهتنا ىذلا عورشملا ساسأ ىلع تاباخختنالا ضوخيس ناك هنأب بزحلا فقوم
 لوصح ليبس ىف ةبقع ميقي الأ دارأ بزحلا نكلو نسردنه - دومحم دمحم تاضوانفم



 ف هيي اد

 امب ثادحألا تروطت ًامومعو . . نييروتسدلا رارحألا سيئر هيلع لصح امن رثكأ ىلع دفولا
 فلأ امدنع مكحلا ساحنلا ىفطصم ىلوتو تاباحختنالا ىف دفولا زوف ىلإ ةياهنلا ىف ىدأ

 نويروتسدلا رارحألا اهضراع ىتلا ةرازولا كلت ١470( وينوي4١ - رياني لوأ) ةيناشلا هترازو

 نأ ةرازولا ثبلت ملو . نالربلا ىف باون مهل نكي مل ثيح « ةسايسلا ةفيحص لالخ نم

 تخلس دق نكت ملو ةلاقتسالا ىلإ اهسيئر عفد امم ةلأسم نم رثكأ ىف رصقلاب تمدطصا

 . رهشأ ةتس نم رثكأ مكحلا ىف

 أدبيل ةرازولا فيلأتب ىقدص ليعامسإ ىلإ داوف كلملا دهع تاروطتلا هذه رثأ ىلع

 حاتأ 147٠ ماع ًاديدج ًاروتسد فلأو 1177 روتسد هيف ىغلأ ىذلا (197:0-1984):دهع
 ةطلس تناك امل ةساكتنا ربتعا ام « نالربلا باسح ىلع عسوأ تاطلس ةموكحللو كلملل

 هذه ديأ نييروتسدلا رارحألا بزح نأ نم مغرلابو « ىغلملا روتسدلا ىف هتزرحأ دق ةمألا

 ةرازولا ءاغلإ درجمب دييأتلا اذه بحس ىلإ عراس نأ ثبلي مل هنأ الإ اهفيلأت روف ةرازولا

 ةضراعمل افالتئا راص ام ناعرس « دفولا بزح نيبو هنيب سراقت ثدحو « 1977 روتسدل

 رخخدت مل ىتلا « ةرازولا عم ىوق عارص ىف فالتئالا لخدو « هتعضو ىذلا ماظنلاو ةرازولا

 ةسايسلا" ترداصو !'ةسايسلا"' ةفيحص تقلغأ دقل ىتح « ةضراعملا ةدراطم ىف اعسو

 لعج ىذلا رمألا « نييروتسدلا رارحألا مسأب قطنت ةفيحص ىأ تدراطو "ةيعوبسألا

 ىف هكراش ناتك فيلأت ىف تلثم ةرازولا ةمواقمل ةديدج ةركف ىلإ لصوتي لكيه روتكدلا

 تحت باتكلا اذه ردصو « نانع هللادبع دمحمو ىنزاملا رداقلادبع ميهاربإ نم لك هعضو

 نم ةريبك الو ةريغص باتكلا كرتي ملو "ىروتسدلا بالقنإلاو ةيرصملا ةسايسلا'" ناونع

 حضفو « ةيادبلا دنم نييروتسدلاب ىقدص ةقالعل درس هب دروف . . اهاصحأ الإ ةرازولا ءاطخأ

 نع اهزجعو نيضراعملا خياشملاو دمعلل اهتمكاحم نع ثدحتو « ةيرادإلا ةموكحلا ةسايس

 هلا مم عي دالبلل نمألا قيقحت نعو « ةيداصتقالا ةمزألا راثآ فيفخت

 دفولا « نيريبكلا نيبزملا نيب ًاقاثيم فالتئإلا عضو 197١ سرام رصخاوأ ىفو

 تاباختنالا ةعطاقم ىلع نايزحلا هيف قفتا "نطولاو هللا دهع'"' ىمس « نييروتسدلاو
 تالوجب مايقلل اططخ امك ؛ مكحلا ةيبلغألا ىلوتتل ىروتسدلا ماظنلا ةداعإ ىلإ ىعسلاو

 داصرملاب تناك هذه نأ ريغ « ةموكحلا ةسايس حضفت ةيبعش تارقؤم دقعل دالبلا ءاحنأ ىف

 روتكدلا روص ام وحن ىلع « ةوقلاب ةضراعملا تاكرحت عنمل اهتزهجأ تلخدتف « كلذ لكل

 . 177 هتاركذم ىف ًاريثم ًايمارد ًاريوصت لكيه



 , اهعاستاو ةضراعملا فنع ببسب رارمتسالا نع تزجع ىقدص ةرازو نأ عقاولاو

 ةفيعض ةرازو اهبقعتل ةرازولا تطقسف « مكحلا نوئش ىف ةرركتملا رصقلا تالعندت ببسبو

 ىقدص دهعل ًارارمتسا ام لكشب تناك ؛ 197* ربمتبس ىف ىيحي اشاب حاتفلادبع ةسائرب
 لجع ام مكحلا ةهازن مدعب قلعتت ةيضق اههجو ىف اوراثأو نويروتسدلا اهضراعف ؛ هماظنو

 , دفولل ةلايم تناك ىتلا اشاب ميسن قيفوت ةرازو اهبقعتل ؛ ١1974 ربمفون ىف اهتلاقتساي

 . ةبلطلا ةروئ رارمتسال ضيرحتلا ىلع اوبأد نيذلا « نييروتسدلا نم ارمتسم اموجه تيقلف
 ىدأ امن « نييسايسلا ءامعزلا نيب قيفوتلا وحن ءالؤه ىعاسم هيف تهجتا ىذلا تقولا ىف

 فيلأتو ١977 روتسد ةداعتسإ ىف تحجن ىتلا " ةينطولا ةهبجلا" فيلأت ىلإ ةياهنلا ىف
 ىف اهتلاقتسا ةرازولا تمدقف « ةينطولا ةيضقلا لحل زيلجنإلا ةضوافمل ءامعزلا عيمج- نم دفو

 . ىناطيربلا بناجلا عم تاضوافملا ىلوتت ةيموق ةرازو مامأ قيرطلا ىلحختل 197” رياني «؟

 2 195 رياني ١" ىف تاباختنالا ءارجإل ةدياحم ةرازو فيلأتب اشاب رهام ىلع ىلإ دهعو

 ةيبلغأب دفولا اهيف زاف ىتلا تاباختنالا تيرجأو « تاضوافملا ةئيه تفلأت اهدهع ىفو

 نم نييروتسدلا رارحألل دعي ملف « 1975 ويام 9 ىف ةديدج ةرازو هسيئر لكشيل « ةقحاس
 اشاب دومحم دمحم مهسيئر نأ نم مغرلاب « سمألا ءافلحخل ةرفاسلا ةضراعملا ىوس لمأ

 . اشاب ساحنلا ةسائر تحت تاضوافملا ةئيه ىف كراش

 دع 2

 هسفن لكيه روتكدلا حشر 197” ليربإ ىف تاباختنالا ءارجإ دنع هنأ فورسعملاو
 ىف دروأ دقو « مانغ رفك هتدلب اهيف عقت ىتلا ديدمألا ىمت ةرئاد ىف ساونلا سلجم ةيوضعل
 لاجر رابكو وه هزوف نود لاح امب ةهازنلاو ةيرخلا نم وج ىف رجت مل تاباختنالا نأ هتاركذم
 سيئر ىلع ناكو . (4؟ نه ًاضيبلارب ١٠١ ىوس نييروتسدلا رارحألا نم حجني مل) ع هيزح
 امأ . ناوتلا ساجم ىف ةضراعملا ةماعز ىلوتي نأ اشاب دومحم دمحم نيبروتسدلا رارحألا
 ىلإ ةرازولاو رصقلاب ادح امب , دحاو ىروتسد حجني ملف خويشلا سلجم تاباختنال ةبسنلاب
 لكيه روتكدلا ناك « هلاجر نم ةعست نيع ثيح « سلجملا تانييعت ىف بزحلا ةلماجم
 . ١955 ويام ةيادب لذنم خويشلا سلجم ىف بزحلا مساب :ىسيئرلا قطانلا ناك لب ٠ مهدحأ

 ىف ىتأي ةريثك فقاوم خويشلا سلجم ىف ةرازولل هتضراعم ىف لكيه لجس ذفو
 ةعضاخ ةيكلملا ةصاخلاو ىكلملا ناويدلا فئاظو لعج ىلإ اههاجتإل اهايإ هتمجاهم اهتيادب
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 رصقلا لعجب ًاميظنت ةيكلملا ةطلسلا ميظنت فدهتست اهنأب اهايإ ًامهتم « ةرازولا فارشإل
 ىف نيلخاد هقوقحو كلملا تاطلس لعجب هساسأ نم ىكلملا ماظنلا ليدعتو « ةرازولل اعبات

 كلملا ةطلس نأل ىروتسد ريغ لمع هنأب كلذ لكيه فصوو « ةيرازولا ةيلوثسملا قاطن

 روتكدلا نم فقوملا اذه نأ عقاولاو 147 .. . . هناويد ىفظوم نييعت ىف رح هنأو ةلقتسم

 ناك ىذلا دفولا عم هعارص ىف رصقلا بناج رارحألا نزح ذاختا ىلع لدي لكيه

 . ةرادإلاو مكحلا نوئش ىف رصقلا تالخدتل ىدصتي

 ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع تناك سلجملا ىف لكيه روتكدلل فقاوم ةمث نأ ريغ

 اهيلإ راشأ ىتلا ةصقانلا نيناوقلا لامكتساب ىروتسدلا عيرشتلا مامتإ ةرورضب بلاط نيح

 ًاعورشم مدق كلذك « تاحارتقإلاو ةلئسألا نيب قرفلا ىلإ سلجملا رظن تفل امك روتسدلا

 كلذ ءاجرإ بلط دق ةيناقحلا ةرازول ىناملربلا ليكولا ناك نإو « ةطلتخما مكاحا ءاغلإل نوناقب

 ةرازولا لكيه بلاط امك . . .رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ قافتا عيقوت متي ىتح

 . . . ةيئانثتسا تالاح ىف الإ بناجألا فيظوت ةسايس نع فكلاب

 نوبلاطي اوناك نيذلا دفولا خويش بناج نم رصاحيو ًامئاد عطاقُي لكيه ناك ًامومعو
 نأشب هحارتقا ىلع تقفاو دق ةيلاملا ةنجل تناك نإو « هتاحرتقمو هتاظحالم ءاجرإب ًامئاد

 ناك فيك خويشلا سلجم طباضم تلجس ًامومعو . . بناجألا فيظوت ةسايس ةعجارم

 تاعوضوم نم ريثكلا نأشب تاحارتقإلاو تاباوجتسإلاو ةلئسألاب ةموكحلا رصاحي لكيه
 سيئر ىلإ أمهم ًاباوجتسا مدق امك «دالبلا ءاحنأ ىف ىمازلإلا ميلعتلا ميمعتو « ةينازيملا
 . (اهتايعادتو ١15 ةروث) كاذنآ نيطسلف ىف مئاقلا عضولا ءازإ هتموكح ةسايس نع ةرازولا

 ثيح هدحو ًأرثؤم نوكي نأ خويشلا سلجم ىف مجلا هطاشن مغر « لكيه عسوب نكي ملو
 رثكأ ةضراعم ةفد ةرادإل سلجملا ىف نيرسخآلا هبزح خويش بناج نم ًامعد قلي مل
 , (1؟)ةيلاعف

 سيلو ةماعلا ةحلصملا فادهتساو ةهازنلاو ةديحلاب هتضراعم تمستا دقف ًامومعو

 ضيقي ملو . اهلامعأ نم ريثكلا ريدقت نع ىناوتي نكي مل ىتلا ةموكحلا ةضراعم درجم
 تريثأ ىتلا كلت ةصاخ « امهئيب تامزألا ىلاوت دعب رصتني نأ رصقلا عم هعارص ىف دفولل

 لشفو ؛ دفولا اهأشنأ ىتلا ءاقرزلا ناصمقلا ىوذ قرفو « كلملل ءالولا نيمي مسق نأشب

 ىلإ ىضفأ ىلخاد عارص نم ىناعي ريبكلا بزحلا ناك امك ء رصقلل ةرازو ءاشنإ ىف بزحلا
 ةقباسلا لماوعلا تدهم دقو « ةيدعسلا ةئيهلا بزح وهو هبلص نم ديدج بزح حورخ
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 دمحم نييروتسدلا رارحألا ميعز فيلكتو ساحنلا ةرازوب حاطأ ىذلا ىسايسلا بالقنإلل

 . ١971 ربمسيد رخآ ىف ةرازولا فيلأتب دومحم

 د دع

 سا“ أ

 ترم ةماعلا لكيه روتكدلا ةايح نأ ىلإ ةراشإلا دون ًاريزو لكيه نع ثدحتت نأ لبق

 ةيلهألا ةعماجلاب سيردتلل هبادتناو ةاماحمل اب هلاغتشا ةلحرم اهلوأ تناك ةددعتم لحارمب

 ةسائر ىلوت ذنم ةفاحصلاب لاغتشإلل هغرفت ةلحرم اهتبقعأ مث ١411 ماع تأدب ىتلاو

 ةيباينلا ةايحلاب هلاغتشا ىف لثمتت ةئلاث ةلحرم كلذ ىلا ماع "يابا" ع

 دوعيل )/1١951-١946( ةيرازولا بصانملا هيلوت ةلحرم اهعم تلخادت دقو 5 ماع ذنم

 لكيه فقوتي مل ًاعيمج لحارملا هذه لالخو . . 1948-1400 خويشلا سلجم ةسائر ىلإ
 . . . فورعم وه امك فيلأتلاو ةباتكلا نع

 ىف ديدج دهع أدب 19/ ربمسيد ١" ىف ةيناثلا هترازو دومحم دمحم فيلأت عمو

 ١٠١ ىتح دتما ىذلا دهعلا وهو « ةيسايسلا هتريسمو لكيه نيسح دمحم روتكدلا ةايح

 ًاريزوف . ةيلخادلا ةرازوب ةلود ريزو : ىه ةيرازو بصانم ةدع هيف لغشو 195 رياني

 ةرازو ىف ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو اهيلإ عمج مث « تارازو ةدع ىف ةيمومعلا فراعملل
 ًاعيمج تارازولا هذه نأ ظحاليو (94١ه رياني 1١94- ١5 4 ربوتكأل) ىلوألا رهام دمحأ
 ابزح اهدامع ناك ىتلاو ةيدفواللا فالتثالا تارازوب تيمس دقو . دفولل ةئوانم تناك

 ىوس ىخيراتلا اهقايس عطقي ملو « ىساسأ لكشب ةيدعسلا ةئيهلاو نيروتسدلا رارحألا
 . ةريهشلا ١957 رياربف ؟ ةرازو لهع

 -19؟1/ ربمسيدا#١) ةيناثلا دومحم دمحم ةرازو دهع لالخ لكيه نأ عقاولاو
 نع عفادي نأ عاطتسا ةيلحادلا ةرازوب ةلود ريزو بصنم اهيف لغش ىتلا ١1978( ليربإ؟/

 ىف لثمتي كاذنآ هعضو ديدج ديلقت لالخ نم اهتاهاجتاو اهفادهأ حرشي نأو ةرازولا ةسايس

 هذه دهع لالخ هل رود مهأ ناك امبرو ةمهملا هذه هيف ىلوتي ىعوبسأ ىفحص رمتؤم دقع
 ىف ترج ىتلا ةيناملربلا تاباخختنالا تقبس ىتلاو اهل ةيباختنالا ةلمحلا ميظنت وه ةرازول

 . ةبولطملا ةيعرشلا ةرازولا بسكتل اهتجيتن تءاج ىتلا تاباختنالا كلت . 1578 لبربإ
 . اهليكشت ةداعإ دعب مكحلا ىف رارمتسالا اهل تحاتأ ةيبسن ةيبلغأ ىلع تلصح امدنع



 اذ ةسس/ارد

 1958-١6 ليربإ؟ا/) نيتيلاتلا دومحم دمحم ىترازو ىف لكيه روتكدلا كراش دقو

 رشع ةتس وحن قرغتسا ىذلا دهعلا اذه نأ ظحاليو « فراعملل ًاريزو ١1988( سطسغأ

 اهنيبو ؛ ىكلملا ناويدلا سيئر رهام ىلع نيبو ةرازولا نيب عارص ىف همظعم ىضقنا « ًارهش
 اهتكراش ىتلا ةيدعسلا ةئيهلاب اهسفن ميعدت ىلإ اهعفد ام « نييدفولا نم اهموصخ نيبو
 « بئارضلاب ةقلعتملا ةيلالا تاحالصإلا ضعبسب موقت نأ ةرازولل حيتأ كلذ عمو « مكحلا

 ءبعب ضهنيل ىنطو شيج ةماقإ وحن ةوطخ ربتعا ام ىرصملا شيجلا ريوطت ةمهم ىف ءدبلاو

 . 1975 ةدهاعم ىف تدرو ىتلا قطانملا نم ىناطيربلا باحسنإلا مامتإ دعب رصم نع عافدلا

 هذهع ىفف « فراعملا ةرازو ىف هطاشن نع ريثكلا هتاركذم ىف لكيه روتكدلا ىور دقو

 بادآلا ىتيلك ءاشنإ لعفلاب اهتاون تناكو « ةيردنكسإلا ةعماج ءاشنإ تارارق تردص

 لوألا قوراف ةعماج مسإ تلمح ىتلا ةديدجلا ةعماجلل ةاون اتحبصأ نيتللا قوقحلاو

 . ةيميلعتلا قطانملا ءاشنإب ميلعتلا ىف ةيزكرماللا ماظن قيبطت ةرازولا تنبت امك « كاذنآ

 ؛ ايلعلا ةرادإلا بصانم ريصتتو « ةيسردملا تابتكملا ءاشنإو « ىمازلالا ميلعتلا ىف عسوتلاو

 « هسرادم ىلع لماكلا اهفارشإ لالخ نم (ضصاخلا) رحلا ميلعتلا نوئشب ةرازولا تمتها امك

 ةيموقلا فادهألا عم قستت ثيحب اهجهانم ىلع ةباقرلا طسبو « ةيبنجألا سرادملا ةصاخو

 ىلإ ةوعدلا هدهع دهش كلذك « نييرصملا اهذيمالتل ةيموقلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةغللا سيردتو

 مدقتلا دنع ًاركتبم ًايملع ًاجاتنإ مهميدقت ةرورضو ىملعلا ثحبلل ةعماجلا ةذتاسأ غرفت

 رصانعلا لحم ةينطولا رصانعلا لالحإل هتقاط ردق لكبه روتكدلا ىعس امومعو . . ةيقرتلل

 ىرصملا ركفلا هيجوتل ةمهم ةوطخ كلذ ناكو « فراعملا ةرازو تاسسؤم ىف ةيبئنجألا

 . 1"! ىبرغلا ركفلا ريثأتل ًاعضاخخ ةليوط ةرتفل لظ نأ دعب ًاصلاخ ًايموق ًاهيجوت
 ةرازو ىف - فراعملا بناج ىلإ - ةيعامتجالا نوئشلا ريزو بصنم لغش امدنعو

 ىتلا لامعلا لكاشم لح ىلإ ىعس (94١ه رياني ١1545- ربوتكأ) ىلوألا رهام دمحأ

 دايدزاو روجألا ىندتب اهنم قلعتي ام ةصاخ ةيناثلا ةيملاعلا سرحلا ةياهن ةرتف لالخ تمقافت

 لامعلا فالآ ليطعت نع مجنتس ىتلا ةلكشملا كرادتل ىعس امك « لمعلا تاعاس

 ةناعتسإلا عاطتساو « برحلا ءاهتنا روف ةيناطيربلا ةيبرحلا تآشنملا قالغإ دعب نييرصملا

 ةموكحلل ةروكذملا تأشنملا ءارشل ةيرصملا ةيراجتلا فرغلاو تاعانصلا داحتا ىلدعت

 . (177ةيرصملا
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 ربوتكأ 19 ىف هفيلأت دنم نييروتسدلا رارحألا بزحلل سيئر لوأ نكي ىلدع ناك دقل

 يب نم يبس روب ١١ ىف ةسائرلا نم لاقتسا ىتحو 147 ماع
 ناكف « هل افلخ ةسائرلا ىلوتب ىمهف زيزعلا دبع عانقإ عاطتسا نأ دعب « ةيبزحلا تاموصخلا
 هتسائر ةرتف ترمتساو « 1174 ماع لاوط سيئر الب لظ ىذلا بزحلل سيئر ىناث ىمهف

 نأشب بزحلا دسم نأ دعب ١575 سرام ؛ ىف لاقتسا ىتح 1976 رياني ؛ نم

 ةومجيف ليحم «نتلا ىقح :ح ةرغاش نزلا ةسائر تلظ هتلاقتسا نمو « دفولا عم فالتثإلا

 دقو ١97( وينوي ىف ءارزولل اين حبصأ دق ناك نأ دعب) ١479 رياربف ؟4 ىف هل ًاسيئر

 نم ةسائرلا ةلكشم تزرب ثيح « 144١ رياني ١" ىف هتافوب بزحلل هتسائر تهتنا
 ةدمل كلذ نوكي نأ ًاطرتشم رياربف ةيادب ىف ةيناث ةرم ىمهف زيزعلا دبع اهلبق ىتح ؛ ديدج

 . هل سيئر رايتخنا نم هلالخ برحلا نكمتي ماع

 راثأ ىذلا رمألا « ةبشخ دمحأ وه هل ًابئان يزحلا سيئر ىمهف زيزعلا دبع نيع دقو

 بصنم لكيه ةيلوتو ةبشخ ةلاقتساب الإ ىهتنت مل ةمزأ قلخو هءاقدصأو لكيه روتكدلا
 ةسائرب زوفلل هبشحخنو لكيه سفانت . هضرمل سيئرلا فكتعا امنيبو « بزحلا سيئر بئان
 رياتي ٠١ ىف بزحلل ًاسيئر لعفلاب بختتاو اهب زوفلا لكيه عاطتسا نأ ىلإ « بزحلا
 ناك امك (نيترتفل اهالوت ىمهف زيزعلا دبع) بزحلل سماخلا سيئرلا كلذب ناكف ؛« 7
 نأ اذه ىنعم . 1907 رياني ىف ًاعيمج بازحألا ويلوي ةروث تغلأ ثيح « هل سيئر رخأ
 تاونسلا نم تناكو ةلماك تاونس رشع نييروتسدلا رارحألا بزح ةسائر ىلوت لكيه
 ةيملاع برح نوتأ نم دالبلا اهنم تجرح « ةيسايسلا اهتكرحو رصم خيرات ىف ةريطخملا
 وه امك اهتتمرب ةيلاربيللا ةبرجتتلا بازحأ ىلع تزهجأ ىتلا ةروثلا قيرط ىف عفدنتل
 ...افورعم

 ةرازو ةلاقتسا رثإ ىلع ةرازولا ةسائر ىلوتيل ًاحورطم ناك لكيه مسا نأ ظحاالنسو
 ةئيهلاو رارحألا ابزح اهماوق ناك ىتلاو ١1447( رياربف - 14١ ويلوي) ةيناثلا ىرس نيسح
 ىرس ىناطيربلا ريفسلا لأس امدنعف . . فراعملا ةرازو اهيف لغشي لكيه ناكو « ةيدعسلا

 روثكدلاو تاكرب نيدلا ىهبو ركع ربحا نم الك حشر هل ةفيلخ هحرتقي نمع اشاب
 ىذلا « دفولا ءاعدتساب كلملا ةهجاوم | ًاعيمج مهدعبتسا ريفسلا نأ ريغ « رهام دمحأ



 ةدايقب ناملألا مدقت لظ ىف مكحلا ىلوتيل « ةضراعملا ىف وهو فنعب ةرازولا مجاهي ناك

 .. 1941 رياربف 4 ةرازو تناكو « برحلا ىف زيلجنإلا فقوم جرحو نيملعلا ىلإ ليمور
 لال اهولوت نم ةردقمو ةءافك لقأ نكي مل هنأ مغر ةرازولا ةسائر لكيه كردت مل اذكهو

 نييرازو نيبصنم ىوس برحلا ةسائر هيف ىلوت ىذلا دقعلا لاوط لغشي ملو ؛ ةرتفلا هذه

 تيرجأ ىتح « ىلوألا رهام دمحأ ةرازو ىف (ةيعامتجإلا نوئشلاو فراسملا) ا

 هلغش ىذلا بصنملا وهو خويشلا سلجم ًاسيئر نوكي نأ لكيه رثآو ةينامربلا تاباختتنإلا
 . انركذ ام وحن ىلع ١94 - ١1965٠( 5) ةرتفلا لالخ

 ني ان هنت

 نوناقلا لجر حور تلظ دقف : ةينوناقلا لكيه بهاوم تلجت خويشلا سلجم ىفو

 ةرازول عرشي وهو هب ملتو "ةسايسلا" تايحاتتفا ةباتك ىف زربتف « ةريثك ىحاون دوست
 ربكأ سأر ىلع حبصأ نيح اهلامك ىف تزرب كلذك « ةديدجلا ةيميلعتلا اهمظن فراعملا

 ةدحتملا مألل ةماعلا ةيعمجلا ىف رصم دفو سأر نيح تجهوت امك ءرصمل ةيعيرشت ةئيه
 . (14]ىلودلا ىناملربلا رمتؤلا تاعامتجا ىف كلذكو 1441 ماع

 نيب ًالداع نوكي نأو ةيبزحلا ءادر علخي نأ لكيه عاطتسا سلجملل هتسائر لالخو
 ديلاقتلا وأ ةحئاللا صوصن نع زواجتي مل امك « سلجما ىف ةلثمملا ةيسايسلا ىوقلا

 لطعت ةيرادإ تارارق ةدع ١145 ماع ىقدص ةرازو تذختا امدنعف « ةيناملربلا فارعألاو

 « ىعامتجإلا ماظنلا ةياقوو ةيعويشلا ةمواقم ةجحب ةيدفولا فحصلا نم اددع اهبجومب

 هبزح فلاحتل لكيه ثرتكي مل « تارارقلا هذه نالطبب رارق عورشم ملع وبأ ىربص مدقو
 فحصلا نأشب هتكلس اميف ةرازولا ةيقحأ مدع ىلإ هيف راشأ انايب ىقلأو ىقدص ةرازو عم
 قلطنم نم ؛ اهفقوم ىف ةضراعملا كلذب فصنأف . كلذ اهل غوسي ناملربلا نم عيرشت نود

 ( خويشلا سلجم سيئر ةهازنب ةضراعملا تدهش دقل ىتح «روتسدلا ماكحأ قيبطت ىلع هةصرخ

 . ةماعلا ةيموقلا لئاسملا ىف ةضراعملاو ةموكحلا نيب مهافتلا ءاسرإ ىلع ًاصيرح ناك ىذلا

 سلجم ةسائر نم هتلاقتسا مدق دقف لكيه روتكدلل دوهشملا رودلا اذه نم مغرلابو

 ىتلا ةروهشملا ةمزألا رثإ ىلع كلذو ةشلاثلا هترتف لمكي نأ لبق 115٠ وينوي ىف خويشلا

 مدق ىتلا ةلاقتسإلا كلت « ةبساحلا ناويد سيئر دومحم دمحم دومحيمم ةلاقتسا اهتراثأ

 ناويد ريرقت ناكو « اهببس نع ًالاؤس ساحنلا ىفطصم ءارزولا سيئر ىلإ ىعرم ىفطصم
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 نم هينج فال ةسمخخ ىضاقت كلملل ىفحصلا راشتسملا تباث ميرك نأ هب درو دق ةبساحلا

 قلعتت ةيلام تافلاخم ريرقتلاب تدرو امك ؛« قح هجو نود ةلومعك ةاساوملا ىفشتسم

 روكدم ىمويب روتكدلا نأ رومألا مقافت نم دازو « نيطسلف ةلمح ىف تقفنأ ىتلا لاومألاب

 سيئر ىبأف ريرقتلا نم تباث ميركب ةقلعتملا ةرابعلا عفر تبلط ةرازولا نأ سلجملا ىف ركذ

 , ةرازولل باوجتسا ىلإ لاؤسلا ىعرم ىفطصم لوحو « هتلاقتسا مدقو كلذ ةبساحما ناويد

 ءارش ةنخلو ةيشاحلا لجر تافرضت تحضف ىتلا ةيحيراتلا ةشقانملا روكدم عم رادأو

 بلطي نأ روكدمب ادح امم « ةيلخخادلا ريزو نيدلا جارس داؤف ةعطاقم طسو « شيجلل ةحلسألا

 سيئر نمو ةضراعملا باون نم ةرازولاو رصقلا بضغأ ىذلا رمألا « قيقحت ةنحل ليكشت

 دق خويشلا ةسائر ربنم" نأ ةيلخادلا ريزو نيدلا جارس داؤف ركذ دقل ىتح . خويشلا سلجم

 . "ةيلخادلا هتحئالو سلجملا ديلاقت تفلوخ ام طرفل ًافينع ًازازتها زتها

 لبقي ملف « هسيئر نع الو , خويشلا سلجم لخاد راد امع ًايضار رصقلا نكي ملو
 دنع ءادغلا لوانتل لكيه روتكدلا عدي مل امك « اهمدق امدنع تباث ميرك ةلاقتسا كلل

 ىف ركفي لكيه لعج ام « ةداعلا ترج امسك باونلا سلجم سيئرو ءارزولل هتوعد
 رودت ةشقانملا كرت هنأب هايإ ةمهتم ةيدفولا غالبلا ةفيحص هتمجاه دقو ةصاخ « ةلاقتسإلا

 ةراثإ ىف اهقح ةضراعملل حبتي نأ خويشلا سلجم سيئر دارأ امنيب « ىروتسد ريغ راطإ ىف

 ملو . هنع ةيدفولا ةرازولا عافد وأ رصقلا حئاضف ىلع رتست نود تاباوجتسإلاو ةلثسألا

 وينوي ىف ميسارم ةدع تردصأ نأ - رصقلا عم لسع رهشب رمت تناك ىتلا - ةرازولا تبلت
 ١946 ماع ردص دق ناك موسرم بجومب سلجماب ًايخويش اونيع نيذلا جارخإب ىضقت 6
 قح نم حبصأ ةيوضعلا طاقسإ نأ كلذ « ءارجإلا اذه ذاختا ةموكحلا قح نم نكي ملو
 ةعيبطب نييروتسدلا نمو ةضراعملا نم نودعبملا ناكو « موسرملا رودص دعب هسفن سلجم

 اومدقو ةضراعملا ةداق عمتجاف « خويشلا سلجم ًاسيئر ىبارعلا ىكز نييعن نييعت مت امك « لاخلا

 ادب اوري ملف « سلجملا سيئر نم اوعطوق مهنكل « ميسارملا هله ةيروتسد مدعب نوناق عورشم
 سيئرلا لهاجت ةسلخلا ةطبضم ىف كلذ ليجستل الط اولسرأ امدنعو « باحسنإلا نم

 , ةأرج رشكأ اونوكي مل مهنأب تاذلا دقن نم عون ىف لكيم روتكدلا فرتعا دقو . مهبلط
 هيلع بجي ناك هنأو « هيف هتكراشم ىلإ نيرخآلا عفدي ًايباجيإ ًافقوم ذختي مل ًايصخش هنأو

 ىلع خراصلا ءادتعإلا اذه ىلع اهاجتجاا سلجبا ةسائر نم ةلاقشسإلاب ردابي نأ

 , (19ةوتسدلا
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 « تاسلجح ةلعل عاطقنا ةرتثف لعب حويشلا سلجيم 2 هرود لكيه فناعيعا امومعو

 ىتلا نيناوقلا ضعب نأشب تاحرتقم ميدقت لالخ نم رادتقاو ةمهب ىناملربلا هطاشن دواعف

 "لييخن عريش ةيجراخلا ةسابنملا اباضق صعبو ؛ باختنإلا نوناقو « ةفاحصلا ةيرحبب قلعتت

 صضرف دنع نالربلا ىلإ ءوجللا ةرورض ىلإ ةموكحلا رظن تفلو ةينازيملا عورشم ةشقانم نع

 ةيلوئسم لمحت ىف ةردقمو ةءافك نع فشك امن ةديدج ةيكرمج موسر وأ بئارض ةيأ

 . ةباينلا

3 3 

 4 ىلودلا ىنالريلا داحتإلا ىف هتيوصع لالخ نم هب مأق لكيه روتكدلل مهم رود ةمثو

 امت هب ةيرصملا ةبعشلل ًاسيئر راص ثيح خويشلا سلجم هتسائرب تطبترا ىتلا ةيوضعلا كلت

 445١ه فيرخ ىف فنؤتسا امدنعو « اهلالخ هطاشن فقوت مث ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ليبق

 ىف داحتإلا جامدإب ىناطيرب حارتقا ىلع ضرتعاف «رصمل لثممك هرود سرامي لكيف أدب
 نم ناونلل امل صاخلا هعباط ىلع ًاظافح داحتإلا رارمتسا بلطو ةدحتنملا مثلا ةئيه طيحيم

 ايراشتسا ادهعم داحتإلا حبصي نأ ىلإ ىمري ىذلا حارتقإلا عم ىفانتي امم عيرشتلا ةطلس

 . ةدحتملا ممألاب اقحلم

 مدق هل ًاسيئر لكيه ريتخاو 1441 ليربإ ىف ةرهاقلاب هتاسلج رمتؤملا دقعع امدنعو

 اهنمو « هلامعأ لودج ىف مهم زكرم ةيداصتقإلا تاقالعلل نوكي نأ اهنم ةمهم تاحارتقا

 ةوقلا ءاشنإ ىف عارسإلا ةرورضب بلاطو « ةيلودلا قالخألل ىربكلا ئدابملا نيودت ةرورض
 لئاسملا ةسارد ىرسبكلا لودلا ركتمحت الأو « نمألا سلجم فرصت تحت عضوتل ةحلسملا

 . عيش ىف ةيطارقميدلا نم سيل !ذه نأ رابتعا ىلع اهيف تبلاو مثألا عيمجل ةيويحلا

 لكيه بلاط « ةيلاتلا تارمتؤملاو . 1147 ربمتبس ىف سيرابب رمتؤملا عامتجا ىفو
 لئاسملا ةمدقم ىف نوكت نأو نيئفاكتم ريغ نيفرط نيب ةدوقعملا تادهاعملا ىف رظنلا ةداعإب

 ىلإ ىدؤي ملظ نم هيلع ىوطنت امل ًارظن ىلودلا مالسلا رارقإل ذاحتإلا تارمتؤم اهلوانتت ىتلا

 ىلع 194/ ماع رمتؤم لمح امك ... ةيلودلا تاقالعلا ىف بارطضا نم ملاعلا دوسي ام

 ةلاح ىف الإ ىرخأ ةلود ىضارأ ىف ام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مادختسا راكنتساب رارق ذاختا

 . هتسائرب ىنامربلا رصم دفول احاجن كلذب لجسو « ةدحتملا مألا قاثيمل ةقباطم ريبادت ذاختا
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 تس بيب ل

 نم هتلاقإ بيعي ةيناملربلا تارمتؤملل ةيرصملا ةسعشلا ةسائر نع لكيه ىلخت نم مغرلابو

 هتن ىف اوكف هرابتعاب داحتإلا لامعأ ىف ًاكراشم لظ هنأ الإ | ٠ خويشلا سلجم ةسائر

 ا !ةيليفنتلا

 قيرطلا اهتامزأ تدهم دق 196؟ ويلوي ةروث مايق ىلع ةقباسلا ةليلقلا تاونسلا تناك

 ام تاعرسو 4 راهني ماظنلا نأ اهبقع 0 أ امو ةريخألا لفولا ةرازو نكاح اهيبفاز ادبو ةروشلا ىلإ

 ىلع بازحألا ةداق نم ديدعلا قفتا لقو 3 ةحجانلاو ةتغامملا طايضلا ةكرح هيلع تزهجأ

 ءالؤه نمض لكيه ناكو؛ ةكرامملا ةكرحلل مهدييأتو بيجن دمحم ءاولل مهتئنهت : نالعإ

 ىلإ دعي تحضتا دق ةيسايسلا بازحألا هأجن رارحألا طابضلا ةين نكت ملو . لاحلا ةعيبطب

 3 ملاعملا ةدودحم جمارب نلعت نأو اهفوفص رهطت ىكل بازحألل هءعادن ماعلا دئاقلا رضا نأ

 اهتايبلس رهظأ امم ريهطتلا نأشب سازحألا لخخاد تاعارص تعقو نأ كلذ ةجيتن نم ناكو

 ذخأم ريهطتلا ءادن ذخأت مل اهنأب بازحألا ةروثلا ةدايق تمهتا كلذ عمو « ماعلا ىأرلل

 بازحألا هيف تعقو ىذلا روظحملا ىف عقي مل نييروتسدلا رارحألا بزح نأ ظحاليو « دجلا

 تاماهتإلاب ىرخألا بازحألا لاجر قشارت امنيب « هتداقو هسيئر ةمكح لضفب ىرخألا

 مهجمانرب نمضت ماعلا ىأرلل انايب اوردصأ دقف نويروتسدلا امأ « ضعبلا مهضعب ةنادإو

 داسفلا ةلازإب ةقلعتملا ةكرحلا فادهأ نيب نايبلا طبرو ةكرابملا ةكرحلل مهدييأتو , ديدجلا

 ىمحو ١7 ماع د مكحلا ةهازن نأشب هكراعمو مهبرح رود نيبو مكحلا ةادأ ربهطتو

 ذاخختاب هعبلاطو رصم ىف عاضوألا روهدت نع تفشك ىتلا 146١ ماع كلملل مهتضيرع
 اهسفنب ىلوتت نأ ةموكحلا ىلإ ؛ نايبلا يلط امك ٠ كاءأنأ رطنا نم دالبلا ذاقنإل وح

 هلاجر نأ ىسانت هك الإ 4 داسفلاب ةروثل س م دهع مس بزعل نايب نأ نم ديلا

 نيبو 5 نيبو« هتداف صعب نيب 04 تافالخ ترهظأ ةيلعخأد ةمدزأل صضرعت بزحلا

 ىلإ تافالخلا هذه دؤت مل كلذ عمو « لكيه روتكدلا ةبيغ لالخ . بزحلا بابش نم قيرف
 ددع لاقتعاب ةروثلا ةدايق تماق امدنعو . . ةيدعسلا ةئيهللو دفولل ثدح امك بزحلا قزم
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 ةلاسنم تحرطو 3 سايشلا 8 خويشلا نم بزحلا ىتعامج نيب عارصلا هدوع كلذ فبقعأ

 باقعأ ىفو . كلذ نود لاح ةمكحلا نم ردقب فقوملا جلاع ةظابأ ىقوسد نأ ريغ « هتفالخل

 ميظنتل اديدج ًانوناق ١907 ربمتبس 9 ىف ةيلخادلا ريزو ظفاح ناميلس ردصأ كلذ

 ىلإ لكيه لسرأ كلذل ةباجتساو « ةيلخادلا ةرازول ةعضاخ اهلعجي ةيسايسلا بازحألا

 ةيسسؤلا ةامسأ انهي 4 ديذحلا بزحلا ءاشنإ راطمخإ نمصتي ًاباتك ةيلخادلا ريرو

 . جمانربلاو

 اهتاراذنإ ترركت نأ دعب ةروشلا ةدايق هاجتا نم سجوتي أدب لكيه نأ ظحالملاو

 ىسسؤم ةمئاق نمض ةظابأ ىقوسد مسا دوجو ىلع ةيلحخادلا ريزو ضرتعا امدنع الإ

 نوناق - ةبولع دمحأ عم - لكيه مجاه ذئدنع « ةمكاحملل هميدقت مث « ديدجلا بزحلا

 اهلفك ىتلا ةماعلا تايرحلا ةافانمب هايإ ًامهتم ًانلع ةمكحملا ةعاق ىف بازحألا ميظنت

 رارحألا ىلع هلماحتو ةيلخادلا ريزو ضارتعا لالخ نم لكيهل ادب دقل . . روتسدلا

 نم صلختلا فدهتسي ديدحلا ماظنلا نأ « كلذ ىلع ةروثلا ةدايق ةقفاومو ةييووتسللا

 ةدايق تنلعأ امدنع 1157 رياني ١٠7 موي لعفلاب ققحت ام وهو « اهريهطت سيلو « بازحألا

 رود كلذب ىهتنيل «. بعشلا حلاصل اهلاومأ عيمج ةرداصمو بازحألا ءاغلإب اهرارق ةروثلا

 رشعلا تاونسلا لالخ ةرازولا ىلوت نأ قبس نم لك نامرحب ١404 ليربإ ١5 ىف ردص
 قح نم ؛ ةريندعيملا وأ نييروتسنلا وأ لفولا ىلإ ايمتنم ناكو ةروشلا مأيق ىلع ةقباسلا

 لكيه روتكدلا ناكو « تاونس رشع ةدمل ةيسايسلا قوقحلا ةفاك نمو ةماعلا فئاظولا ىلوت

 ىلع هتايح نم ةيلاتلا تاونسلا لالخ فكعف ؛ (؟١)لاحلا ةعيبطب رارقلا اذه مهلمش نم

 ىرصملا ركفلا ىف ديدجتلا ةداق نم هتلعجو همسإ تدلخ ىتلا هتاساردو هتافلؤم لامكتسا

 ةماعزلا نيب تعمج ةلفاح ةايح دعب ١505 ربمسيد / ىف هبر ىقل ىتح رصاحملا

 ريدقتلا نسحو ةساردلاب اريدج ايركفو ًايسايس اثارت انل كرتو ةيركفلا ةدايقلاو ةيسايسلا

 . اهتضهن ثارتو ةمألا ريمض نم اءزج هرابتعاب



 : ةينطولا ةيضقلاو لكيه

 ىه « ًايركسعو ًايسايس « ىناطيربلا لالتحإلا نم نطولا ريرحت ةيضق تناك دقل
 اوقافأ نأ دعب ةصاخ « مهتاقبطو مهتاهاجتا فالتخا ىلع نييرصملا عيمجلل لغاشلا لغشلا

 ةينطو ةكرح ىلإ مهب تعفد ةديدج ةيئطو حور مهيف تثعبناو لالتحالا ةمدص نم
 لالقتسا قيقحتو « ىبنجألا ذوفنلا لاكشأ عيمج نم صلختلاو لتحم ا ءالجإ فدهتست

 . هتيرحو نطولا

 هيعو حتفت ىذلا ليجلا كلذ بابش ةعيلط نم لكيه نيسح دمحم روتكدلا ناكو

 هتاباتك لالخ نم ةينطولا حورلا ثعب ىف مهاسف « رصمل ىناطيربلا لالتحالا عقاو ىلع
 نيب هتالاقمب اهيفاوي ناك ىتلا ؛« ةمألا يزح ناسلب ةقطانلا "ةديرخلا" ةفيحص ىف ةركبملا

 هل حبصأو هريصبو ىده ىلع ىأرلا هل ماقتساو هريكفت جضن نأ دعب ةصاخ ءرخآلاو نيحلا
 ىف نوناسقلا ةساردل هرايتحا نإ انلق نإ غلابن ال انلعلو . فقومو ىأر هرصع ثادحأ ىف

 ةيضق رصمل تحبصأ هنأو ةصاخ « ىنطولا روعشلا كلذ ريثأتب ناك ةيويدخلا قوقحلا ةسردم
 ىف نوناقلل هتسارد لمكتسي نأ راتخا امدنعو . . ةسايسلاب لاغتشإلا ىضتقت « ةيئطو

 فيك ىأرو « 1104 ماع ويلوي ىف ةيرحلا ديعب نييسنرفلا لافتحا ةيشع اهلصوو سيراب
 نييسنرفلا علو هباجعإ راثأو «رثأت اميأ كلذب رثأت « ديعلا كلذب نويسنرفلا لفتحي
 هاروتكدلل هتساردل راتخا امدنع هنطو عايض روذج خيرات ىف ثحبي لعجو .. ةيرحملاب
 فيك هيف سرد ىذلا "ماعلا رصم نيد" عوضوم وهو اقيثو الاصتا كلذب لصتي اعوضوم

 ىلإ تهتناو اهتدارإو اهتيرح تدقف ىتح اهتنادتسا لالخ نم رصمل ىبنجألا ذوفنلا لغلغت
 . . ىناطيربلا لالتحالا

 ذنم لغاشلا هلغشو هتسارد لاجمو « هيعو حتفت ةيادب ةينطولا ةيضقلا تناك اذكهو
 نزح ةيؤر راطإ ىف اهتاعوضوم ىف ةباتكلا لصاو رصم ىلإ داع امدنعو « هبابش تايأدب
 نطولا ةضهن قيقحت ىف جردتملاو لدتعملا هبولسأبو ةيسايسلا هتيعقاوب نمآ ىذلا , ةمألا
 لكيه ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا تماق امدنعو . . هليحرو لالتحالا لاوز مث نمو هيقرو
 ىذلا ديسلا ىفطل هذاتسأ عم فلتمتا دقل ىتح « دايحلا ىلع رصم فقت نأ ةفيبفلا نون
 لنفيو ههاجتا ديؤي ام تاللاقملا نم ةديرجلا ىف بتكي أشنأو« ايناطيرب ةرزاؤم ىري ناك
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 حضوأف « ةيلودلا تادهاعملاب تّلخأ ىتلا ايناملأ دض برحلا تلخد اهنأ نم ايناطيرب ىوعد
 . . تحب ىداصتقإ سرهلا لوخد ىف ىقيقحلا ببسلا نأ

 فيلات ىف هئاقدصأ نم قيرف عم ىضمي لكيه انيأر اهرازوأ برحلا تعضو امدنعو

 سيراب رمتؤم ىف رصم ليثمت ىلإ ههاجتاو دفولا روهظ رثإ ىلع « ىرصملا ىطارقميدلا بزحلا

 ىلإ رفسلاو دفولا ىلثمم نيب ةيناطيربلا تاطلسلا تلاح امدنعو «رصم لالقتساب ةبلاطملل

 عم كراش امك « نييناطيربلا بذك ىلع ًاناهرب هربتعاو فقوملا اذه لكيه دقتنا « سيراب

 كرحتلاب بلاطو ؛ داؤف ناطلسلا ىدل كلذ ىلع جاجتحإلا ىف نيماحما نم ةعومجم

 . (""7 اهتنحم ىف ةمألا بناجب فوقولاو

 ةيناطيربلا تاطلسلا اهل تدصتو ١119 ماع ةينطولا ةروثلا ثادحأ ترجفنا امدنعو

 اجاجتحا نيماحملا نم هنارقأ عم لمعلا نع بارضإلا ررقو هبضغ نع لكيه ربع صاصرلاب
 مهتهجاومل ةيلهألا فانئتسإلا ةمكحم ىراشتسم فقوم ركنتسا امك «زيلجنإلا فرصت نع

 تحت دالبلا فطارع اوسودي نأ اوأر نيراشتسملا نأ ىلإ ًاريشم « اهتبراحمو نيماحملا ةكرح

 تحمس امدنعو . . ""7بارضإلا ىف اوكراشي نأ نم الدب ىلعأ زكارم ىف ًاعمط مهمادقأ

 رشنو دفولا هاجتا ديؤي لكيه بهذ « سيراب ىلإ رفسلاب دفولا ءامعزل ةيناطيربلا تاطلسلا

 عوجوف او ؛ ابروأ ىف ةينطولا ةيضقلل ةياعدلا ىلع هتنواعمل لاملا لذبل دالبلا لخاد ةوعدلا

 معر ءرصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب ةدحتملا تايالولا سيئر نوسليو سيئرلا فارتعاب دفولا

 ردغلاب فقوملا كلذ لكيه فصو « اهريصم ريرقت ىف يوعشلا قح نأشب قباسلا هنالعإ

 ةوعدلا ىف لكيه كرتشا امك « عادخللاو ركملاب ةيناطيربلا ةسايسلا فصوو ئدابملل ركنتلاو

 عضوو ةروثلا بابسأ ىف قيقحتلل رصم ىلإ ايناطيرب اهتلسرأ ىتلا رئلم ةنحل ةعطاقم ىلإ

 لكيه بتك 197١ ماع لالخ مارهألا ةفيحص ىفو .. ةيامحلا لظ ىف دالبلا مكحل ماظن

 دقع ىلإ ةدتمملا دفولا دي ايناطيرب لبقت نأ ىلإو « كلذ ىلإ وعدي تالاقملا نم ًاددع

 اذه عم ضراعتت ال ىتلا اهحلاصم ايناطيربلو ماتلا اهلالقتسا رصمل نمضت ةدهاعم

 ديلا هذه تضفر اذإ ايناطيرب نأو ءاذه نم رثكأ لادتعا ةمث سيل هنأ فاضأو لالقتساإلا

 , (1:) مهدابعتساو نييرصملا لالذإ ىلع اهرارصإ ىلع ليلد قدصأ الإ كلذ نوكي نلف

 "نييدعسا' ىلإ دالبلا تمسقناو دفولا فوفص ىف فالخلا عقو فورظلا كلت ىفو

 ديؤي الو ىلدعل سمحتي ال ,انزاوتم افقوم لكيه فقوف « ةلقلا مه "نييلدع"'و ةرثكلا مه



 فالخلا اذه هرجي ام ىلإ سانلا ًاهبنم "مارهألا" ىف بتكيف « نارطضا نم دفولا هريثي ام
 امدنعو . . اهتيسدقو ةمآلا ةدحو ىلع صرحلا ىلإ اعدو « ةينطولا ةيضقلا ىلع ةيانج نم
 ةموكحلا عم ةيمسر تاضوافم ءارجإ ىف تعرش ىتلا "ةقشثلا ةرازو" نكي ىلدع فلأ

 سأر ىلع ةرازولا هتعضو ىذلا رصم لالقتسا نمضي قافتا ىلإ لوصولل « ةيناطيربلا .
 ًاهبنم « تاضوافملا ىف اهديضعتو ةرازولا ةدناسم ىلع ةمألا ثحي لكيه لعج « اهجمانرب

 بناجلا ددشت دقتنا امك . . ىرصملا ضوافملا ةجح ةيوقت ىف ديضعتلا اذه ةيمهأ ىلإ

 عطق امدنعو ١117١ ماع ويلوي ىف ترج ىتلا تاضوافملا ىف نزريك هسأرت ىذلا ىناطيربلا
 دقتناو لكيه هب داشأ « ةينطولا ةيضقلا هاجت مهفقومب زيلجنإلا تبشت مامأ تاضوافملا ىلدع

 امدنع هادم بضغلا لكيهب غلبيو . . رصم هاجت ةينلا ءوسب اهايإ ًامهتم ةيناطيربلا ةموكحلا

 مكح ىف مهدالب ةيقحأ هيف اوعدا ١471 ربمسيد ىق ناطلسلا ىلإ ًاغيلبت نويناطيربلا مدق

 مهاياون تحضتا نأ دعب ىرخأ ةرم نييناطيربلا عم ضوافتلا مدع ىلإ لكيه اعدف ءرصم

 نييرصملا نم مهب لصتي نم فصوو « ناطلسلل مهغالب ىفو « ىلدع عم مهتاضوافم لالخ
 ةيبرغلا ةيندملا ءادر علخ ىلإ هنطو ىنب اعد اذه نم رثكأ لب « هتيرصم نع لزانتي هنأب

 . . اهتلذأو مهحاورأ تدبعتسا ىتلا ةيداملا

 مظعم نأسش « ةضوافملا راصنأ نم ناك « هلاعفناو هبضغ مغر « لكيه نأ عقاولاو

 عم ةديدج تاضوافم ىف لوخدلا تورث قلاخلا دبع طرتشا امدنعف « نييرصملا نبيسايسلا
 نأب هداقتعإل « ههاجتا ديأو لكيه هيلع ىنثأ « ةرازولا ليكشت هلوبق دنع ةيناطيربلا ةموكحلا

 . فورظلا كلت لظ ىف ةينطولا ىنامألا قيقحتل لبسلا برقأ وه ضوافتل
 رياربف ١8 حيرصت رادصإ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ثح ىف تورثو ىلدع حجن دقل

 فرتعا دقف « اهقوقح ضعب رصم ىلإ در هنأ ربتعاو هديأو لكيه هب بحر ىذلا +« 5

 نم كلذ ىلع بترت امو اهتدايسو رصم لالقتساب ايناطيرب تفرتعا امك « ةيامحلا ءاهتناب
 ةيروتسد ةايحب عتمتلا ىف رصم قح نم هنع جتن ام نع ًالضف . اهب لودلا فارتعا
 هنمضت امل ًارظن « ًالماك رصم لالقتسا ققحي ال حيرصتلا نأ كردي لكيه ناكو . . ةينالربو
 ال حيرصتلا ةميق نأ بتكف « ةيلات تاضوافمل اهب ظفدحت نأ ايناطيرب تأر تاظفحت نم
 اهفادهأ وحن رصم اهتطخخ ىتلا ةوطخلا ىف امنإو  ةينطولا ىنامألل هقيقحت ىدم ىف نمكت
 فقوم ىلإو 1414 ماع ربمسيد ىف اهيلع ةيناطيربلا ةيامح لا تنلعأ ذنم اهفقوم ىلإ ًأسايق



 اي ةسسارد

 امع اضرلا مامت ًايضار لكيه نكي ملف « ىلدعو دعس نم لك عم اهتاضوافم لالخ ايناطيرب
 ءاغلإ كلذكو ًايلعف ًاذيفنت هب ءاج ام ايناطيرب ذفنت نأ لمأي ناك هنكل حيرصتلا ىف ءاج
 . ("*)دالبلا ةيرحل ةديقملا ةيفرعلا ماكحألا

 ماع ردص ىذلا) روتسدلا دادعإ ةنجل ىلع ةيناطيربلا فحصلا تجتحا امدنعو

 ءزج نادوسلا نأ ىلع تصن نيح رياربف 78 حيرصت نع تجرخ اهنأب اهتمهتاو (5
 نأ رابتعا ىلع روتسدلا صوصن نم كلذ عفرب فحصلا كلت تبلاطو « ةيرصملا ةكلمملا نم

 ةنبلل هتلعف ام نأ ًادكؤم اهيلع لكيه در « ةيناطيربلا تاظفحتلا نمض نادوسلا ةلأسم

 رمألل رصم بناج نم ىمسر تابثإ وه ثدح ام نأو ' حيرصتلا عم ضراعتي ال روتسدلا

 رادرسلا ليقغا امدنعو . . نادوسلا ةلأسمب ايناطيرب بناج نم ًايمسر ظافتحإلا لباقي عقاولا
 نمضت ىذلا لولغز دعس ىلإ ريهشلا هراذنإ ىناطيربلا ىماسلا بودنملا مدقو "كاتس ىل"

 فقوم لكيه مجاه ؛ ىرخألا بيلاطملا نمض « نادوسلا نم ىرسمملا شيسلبلا بحس

 تبشت ىك ةصرفلا ةيرصملا ةموكحلا ىطعت نأ اهيلع بجي هنأ بتكو ةيناطيربلا ةموكحلا
 . . قيقحت نود عقو امع ةلوئسم اهربتعت نأ ال .« ثداحلاب اهتلص مدع

 سلجعمب ةيبرحلا ةنجللا تحرتقا امدنع شيجلا ةمزأ تثدح /!١191 ماع طساوأ ىفو

 ءادبإ ىلإ ةنجللا ريرقت ىهستناو , ةيبرحلا ةرازو ةينازيم صحفل ةنخل ليكشت باونلا
 حيلست ريوطتو « رادرسلا بصنم ءاغلإ كلذكو هتيقرتو شيجلا حالصإب قلعتت تاظحالم
 ضرتعاو ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ةرئاث راثأ ىذلا رمألا خلإ . . ةيبرحلا ةسردملاو شيجلا

 نمو رياربف 18 حيرصت ىف اهيلع ظفحتملا تاعوضوملا نم شيجلا عوضوم نأ ًأربتعم هيلع
 روتكدلا نم ناك امف « ايناطيربو رصم نيب ةقلعملا لئاسملا لحت ىتح هرومأ ىقبت نأ بجي مث

 ىماع نيب ايناطيربو رصم نيب ترج ىتلا تاضوافملا نأ ًادكؤم هل ىدصت نأ الإ لكيه

 عوضوم نأو , اهشيج نوئش ىف فرصتلا نم رصم عنمي ام اهيف دري مل 475١و ١46

 فارتعإلا راطإ ىف لعخدي شيجلا نإف مث نمو «رياربف حيرصت ىف ركذ هل دري مل شيجلا
 سيئر اشاب تورث ىلإ ةركذم ىماسلا بودنملا مدق امدنعو . . اهتدايسو رصم لالقتساب

 ىلع لماكلا ىناطيربلا فارشإلا رارمتسا فدهتست تاءارجإلا نم ًاددع تنمضت ءارزولا

 ىلع ةيرصملا هايملا ىلإ ةيناطيربلا ةيبرحلا نفسلا ضعب كيرحتب اهنرقو « ىرصملا شيلا
 لالقتسا ىلع ءادتعإلل ةيناطيرب ةعيرذ هربتعاو فقوملا اذه لكيه مجاه ؛ ديدهتلا ليبس

 ظ . (؟1) اهيف مكحلا ماظن رييغتو دالبلا



 ةسارد مب

 عورشم ىلإ ١179 ماع سطسغأ ىف نسردنه عم دومحم دمحم تاضوافم تهتنا

 لالقتسإلا نأ تأرو ةسايسلا ةفيحص هل تجور ةيناطيربلا ةموكحلاو هتموكح نيب قافتا

 عورشملاب ةدراولا تاحرتقملا تناكو ءرصم ىلع ةيانج نوكيس هطابحإ نأو هساسأ وه
 ىركسعلا لالتحإلا ءاهتنا ىلع صنلاك ؛ مامألا ىلع ةوطخ ةينطولا يقلل اند نمضتت

 تحبصأ امك « ةانقلا ةقطنم ىف اهزيكرتو دالبلا ءاحنأ نم ةيناطيربلا تاوقلا عمجتو ءرصل

 ةدهاعملا ليدعت ةيناكمإ حرط عم « تايلقألاو بناجألا ةيامح نع ةلوئسم اهدحو رصم

 هل جيورتلاو عورشملا نع عافدلا ىلإ لكيه روتكدلا عفد كلذ لك خلإ . . نمزلا نم ةرتف دعب
 لكشلاب تروطت رومألا نأ ريغ « ةينطولا رصم ةيضق نأش ىف مامألا ىلإ ةوطخ هرابتعاو
 ةرمتسملا دفولا ةضراعمو , كلملا عم اهفالخل دومحم دمحم ةرازو ةلاقتسا ىلإ ىدأ ىذلا

 همكح نكي مل ىذلا دومحم دمحم زكرم ةقيقحب ةيناطيربلا ةموكحلا ىعو نع ًالضف ؛ اهل
 . ةدهاعملا عورشم ىلع قدصي ناملرب ىلإ دنتسي

 نأب ١978 ربمفون ىف ىناطيربلا ةيجراخلا ريزو روه ليومص ريسلا حرص نيحو
 مكحلل نييرصملا ةرادج مدعل « 19170 روتسد وأ 19717 روتسد ةداعإ مدعب حصنت هتموكح
 نع اهب ًاعوجرو رصم نوئش ىف ًالخدت هايإ ًاربتعم حيرصتلا اذه ىلع لكيه در  ىروتسدلا
 ذاشلا عضولا اذه ةمواقم ىلإ اعدو « اهروتسد عضو ىف ةيرحلا رصمل حاتأ ىذلا رياربف حيرصت
 كلت « حيرصتلا اذه رثإ ىلع ترجفنا ىتلا ةبلطلا ةضافتنا عم هفطاعت ىدبأ امك « ةوق لكب

 فلتخم تمض ةينطو ةهبج ليكشت ىلإ « ثادحألا طغض عم « تضفأ ىتلا ةضافتنإلا
 ىناطيربلا ىماسلا بودنملا بلاطتو 19477 روتسد ةداعإب كلملا بلاطتل نييسايسلا ءامعزلا
 عم ساحنلا تاضوافم هيلإ تهتنا ىذلا عورشملا ساسأ ىلع ةديدج تاضوافم ءارجإب

 هذه ءاضعأ دحأ لكيه ناك « ىنعملا اذهب نيباتك ريرحتل ةنخل تلكشت الو « نسردنه
 . ةئجللا

 ىف ساحنلا ىفطصم ةسائر تحت لعفلاب ايناطيرب عم تاضوافملا دفو لكشت امدنعو

 اذه ىدبأ « نييروتسدلا رارحألا سيئر دومحم دمحم اهيف كراش ىتلاو 1915 رياربف
 ةدهاعملا ىلع ةياهنلا ىف عّقو هنكلو ء تاضوافملا ىف ةيركسعلا ةلأسملا ةحلاعم دنع هددشت
 نأشب بزحلا لخاد فالح ةمث نأ ًاحضاو ادبد . اهيف هيأر نلعي نأ هبزح ىلع حبصأو

 بزخلا لاجر نم ةدهاعملا نوضفري نم ىلع أطغض سرام دومحم دمحم نأو ؛ ةدهاعملا لوبق



 8 ةسس سرد

 "ةسايسلا" ريرحت ةسائر نع لكيه روتكدلا داعتبا كلذ دكؤيو « اهعقو دق ماد ام اهلوبقل

 ال بلاطمب نومدقتي اوناك زيلجنإلا نأل ؛ تاضوافملا نم بزحلا مؤاشت نع ربعت تناك ىتلا

 ىلع ناك تاضوافملا ريس ءانثأ دومحم دمحم نأ فورعملاو . نويرصملا اهلبقي نأ نكمي

 هئارآ ىلع مهعلطيل قزارلا دبع دومحمو لكيه روتكدلاو ىمهف زيزعلا دبع نم لكب لاصتا
 هيلإ اوبلط مهنأو « هدهدلشتو هتاضارتعا ىف هنوديؤي اوناك مهنأو ء ةيركسعلا ةلأسملا ىف

 ضوافملا قفاو ام اذإ - ىمهف زيزعلا دبع حارتقا ىلع ءانب - ةيركسعلا ةلأسملا ىلع ةقفاوملا
 . (؟9) ةدهاعملا بلص ىف كلذ ىلع صني نأو ًامامت تازايتمإلا ءاغلإ ىلع ىناطيربلا

 هيف حضوأ 198” ويلوي 75 ىف "ةسايسلا" ىف ًامهم ًالاقم لكيه روتكدلا بتك دقو

 ىلإ هيف بهذ « ةدهاعملا ىف درو امك ايناطيربو رصم نيب ىركسعلا قافتإلا نأش ىف هيأر

 تاضوافملا تاعورشم نأ حضوأو« اهتدايسو رصم لالقتساب ساسم هيف قافتإلا اذه نأ

 ىلع صنت اهنأو ايناطيربو رصم نيب ةفلاحم نع تثدحت 1480و 147: ىماع نيب ةقباسلا

 قرطو تاراطملاو ىناوملاب ةقلعتجلا تاليهستلا مدقت نأ وهو اهتفيلح هاجت رصم هب مزتلتام

 . مهادلا برحلا رطخت ةلاحو « برحلا ةلاح : نيتلاح ىف كلذو اهدودح لخخاد تالصاوملا

 ىلإ تاوق نم ءاشت ام لاسرإ ايناطيربل حبتت ةديدج ةلاح تفيضأ دقف ريخألا قافتإلا امأ

 هذهو « ةعقوتم ةيلود ةلكشم نع ةئشانلا لاجعتسإلا ةلاح ىه ةلاحلا هذهو . . رصم

 ةلاحلا هذه نأ امك . . رصح ىف لخدت ال ةريثك لاجعتسإلا عقوت اهنع أشني ىتلا تالاحلا

 !ةدهاعملا ىف رظنلا ةداعإل ضوافتلااهدعب نكمي ىتلا ةدملاب ةتقؤم تسيل ةديدجلا

 دهعتت امك ةيبرحلا قرطلا ءاشنإب رصم دهعت ىلع ةدهاعملا صن لكيه دقتنا كلذك

 نع ًالضف ةظهاب فيلاكت نم كلذ هينعي ام عم ةيبرحلا ضارغألل ةحلاص نوكتل اهتنايصب

 ىأر كلذك « ةيمحملا لودلا دود زكرم ىف اهلعجيو اهتدايسو رصم لالقتسا عيضي هنأ

 اهنوكل ًاعورشم رصمل ىوجلا لالتحإلا لعبت ناريطلا نأشب تدرو ىتلا صوصنلا نأ لكيه

 ةلكشم كلذك لكيه دقتنا دقو . . ةيئاملاو ةيربلا تاراطملا ءاشنإب رصم دهعت ىلع تصن

 رصم موقت نأو « نويناطيربلا دونجلا اهيف بردتي ىتلا ىضارألا ىدمو تانكشلا ءانب

 قافتإلا ىف ىأر لكيه نأ ةصالخلاو . . ذيفنتلا ىلع ايناطيرب فارشإ عم تانكشلاءانبب

 اهتلبق امك « ماع لكشب اهلبق كلذ عمو . اهتدايسو رصم لالقتساب ًاساسم ىركسعل

 ٠ لالقتسإلا وحن ةوطخ اهنأ رابتعا ىلع كاذنآ رصم ىف ةيسايسلا ىوقلا مظعم
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 ىلع حلص' اهنأ ىلع ةدهاعملا للحي لكيه روتكدلا ىربنا خويشلا سلجم ىفو
 تاعورشملا ثحب ىف قيفوتلا مدعل نييرصملا نيضوافملا دقتناو "أعم لالقتسإلاو لالتحإلا
 ىنطو شيج ةماقإ ىف رصم قح نع ثدحت هنأ كلذ نم مهألاو , مهيلع ةضورعملا
 مل ىرصملا ضوافملا نكل ارتالجنا اهنإ ؟ةحلسألاب هدمي نمو كلذ متي فيك" : لءاستو
 صضوخ ىف ارايبخ ينك لا رثت مل ةدهاعملا نأ فاضأو ". . كلذ ايناطيرب دفنت مل اذإ طتحي

 ال اهنأ ىلإ ةدهاعملل هليلحت نم لكيه ىهتنا ًامومعو . . دايحلا ىلع فوقولا وأ برحلا رامغ
 - ةلقتسملا ةيناطيربلا تاكلتمملا قوقحب عتمتت رصم لعبت الو « ماتلا لالقتسإلا ققحت
 مامتها نود اهانمئس ىتلا ةلاحلا رييغت نوديرت متنك ذإ" ةياهنلا ىف ركذ مث - نونيمدلا

 ام عرسأب لدعت نأ ىلع ةدهاعملا اولبقاف نذإ « ةكرب ةكرحلا ىف لعل رييغتلا اذه جئاتنب
 , (18)"رصم لالقتساب ساسم نم اهب ام ليزي اليدعت عاطتسي

 روتكدلا بلاط خويشلا سلجم ىف 117 - 1! ماع ةينازيم عورشم ةشقانم دنعو

 دصقو « لئاسولا ةررقم ةياغلا ةفورعم ىدملا ةليوط رصم نع عافد ةسايس عضوب لكيه
 ىذلا رمألا نأشلا اذهب ةريثك تالؤاست حرطو . . أعم ةسايسلاو ةيبرحلا نيتيحانلا عافدلاب
 أي ةلأسملا كلت تلغش دقل ىتح « ةدهاعملا دعب رصم نع عافدلاو شيجلا ةلأسم راثأ

 . (14) فورعم وه امك (1484 - "ا/) دومحم دمحم تارازو مامتها نم ًاريبك

 لالخ لاتقلا تاهبج ىلع ةحضاو تاراصتنا زرحت ةيناطيربلا شويجلا تأدب امدنعو
 ديضعتب اوبلاطو كلذب نويدعسلاو نويروتسدلا رارحألا عجشت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 هئالو ىلع راربحألا بزحح لظ ١447 رياربف ىف ةطلسلا دفولا ىلوت ىتحو « ايناطيرب
 ىناطيربلا ريفسلا ىدل جاجتحإلا ىف كارتشإلا نم هعنمي مل اذه ناك نإو 0
 الو ةدهاعملا لوصأو قفتي ال امب رياربف 4 ثداح لالخ ةيلخادلا رصم ل وش ىف هلخدتل
 ىف لكيه روتكدلا راشأ دقو « ةفيلحلا مارتحا عضوم نوكت نأ ىغبني ىتلا ةيرصملا ةدايسلا
 عودابملا نإ" ركذف نرحل دعي رصم فقوم ىلإ 1147 ربمفون ١١ ىف نزلا رادب هل ةبطخ

 ىسع اميف ريكفتلل انوعدت تلفزور سيئرلا بطخو ىطنلطألا قاثيم اهررق ىتلا ةميظعلا
 ةميظعلا جئاتنلاب عاتملا نم بعشلا بيصن نوكي نأ ىسع ىسع امو « ةعبتلا نم انبيصن نوكي نأ
 نوكي نأ ىسع اميف ريكفتلا ىلإ هينطاوم اعد اذكهو . . (؟'),"ةحارص ىف اهررقت ىنلا
 ظ ل نم اهتفيلحل هتمدق امو اهتاونس لالخ ءانع نم هتقال امدعب برحلا لعب رصم ابيصن
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 دفولل ةضراعملا بازحألا ةداق عم هسيئرو رارحألا بزح كرتشا 11417 ربمفون ١" ىفو

 هذه تغيص دقو « ةرهاقلا ىف مهعامتجا ةبسانمب ءافلحلا ةداقل ةركذم ميدقت ىف كاذنأ

 تثدحت ثيح « (ةصاخلا هقاروأ نيب اهتادوسم تدجوو) لكيه روتكدلا ىولسأب ةركذملا

 نأو . مهتاراصتنا ىلإ تدأ ىتلا دوهجلا ىف تمهاس فيكو ءافلحلا عم رصم نماضت نع

 عيمج ىلع ةلماكلا ةدايسلاو ماتلا لالقتسإلاب اهل ملسي نأ ىف كش اهجللاخي ال رصم

 نيردابملا لوأ نوكتس ىمظعلا ايناطيرب نأب نيقي ىلع اهنأو « ًاقلطم ًاميلست اهيضارأ
 ةيركسعلا دويقلا نأ كلذ « لوزت نأ بجي ١975 ةدهاعم اهتدجوأ ىتلا دويقلا نأب ميلستلاب

 ىفتنا ىذلاو كاذ ذإ انماك ناك ىذلا ناودعلا رطخخ تارورضل ةديلو تءاج امنإ اهيف ةدراولا

 تاوقلا عيمج برحلا ةياهن دعب رصم نعولجت نأ ًامازل حبصأ اذهلو « ًامامت نآلا هدوجو

 ةانق ىلع ةقلطملا ةباقرلا ديعتست نأو « اهتايسنج تناك ايأ اهيضارأب ىتلا ةيبنجألا

 . (51) ". . ًامكحو ةقيقح نادوسلاو ىه اهتدحو ررقتو « سيوسلا

 ةهبج ءامعز نيب ًاقافتا كانه نأ ١444 رياني ىف ةيناطيربلا ريراقتلا دحأ دروأ دقو

 اعم زيلجنإلا ىلعو ةموكحلا ىلع لمحي لوطم ءادن ةباتك ىلع دفولا ةموكحل ةضراعملا

 لعفلاب هدعأف هتباتكب لكيه روتكدلا ىلإ اودهع مهنأ كلذك ريرقتلا دروأو ء ةديدش ةلمح

 ...' : هي درو دقو « ةضراعملا نازحألا ءاسؤر هعقوو ءادنلا عبطو ١944 رياني 75١6 ىف

 داهجلا ةسايس الإ رصمل ةسايس ةمث سيلو هجول ًاهجو ةيناطيربلا ةسايسلا مامأ نذإ نحن
 : ٠ : ةيتآلا ةينطولا ضارغألا قيقحت ىلإ ةضراعملا بازحألا دوهج هجتت اذه ىلعو لاضنلاو

 تاذ ةلودك اهنايكو رصم لالقتسا اهب ءوني ىتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا دويقلا عفر ١-

 . ةدايس

 قاشيم ئدابم عم قفتي ًايرهوج اليدعت ةيزيلجنإلا ةيرصملا ةدهاعملا ليدعت -؟

 . ىطنلطألا

 ماكحألا ءاغلإب ةردابملاو اهيلإ اهقوقح درو رصم نوئش ىف ىناطيربلا لخدتلا عنم -؟

 ". . نيلقتعملا حارس قالطإو ةيفرعلا

 ةسايسلا مجاهت « اهوغاص نم زربأ لكيه ناك ىتلا . ةهبجلا تاءادن تلاوتو

 ةدهاعملا تقزم اهنأب اهفصتو « ةيلخادلا رصم نوئش ىف اهلخدتو « ايناطيربل ةيرامعتسإلا

 تاءادنلا تباهأو « ةيامح ا ماظن نم رش ماظن ىلإ اهتدرو « اهلالقتساو رصم ةمارك تردهأو
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 هابت بزحلا ددشت رسفن امبرو . . نطولا لالقتسا نع دوذلا ىف مهبجاوب اوموقي نأ نييرصملاب
 ؛ برخحلا نم ىلوألا لحارملا لالخ ءافلحك مهدوهج معدل ًاديؤم ناك نأ دعب «نيلخنإلا

 . هسيئرو رارحألا بزح اهعقوتي مل ةرتفل مكحلا ىف رياربف ؟ ةرازو ءاقب لوطب

 ةرازولا ىف نويروتسدلا رارحألا كرتشاو ١9144 ربوتكأ ىف ساحنلا ةرازو تليقأ امدنعو

 ليدعت ىف هيأر نع لكيه روتكدلا لثس ؛ رهام دمحأ روتكدلا ةرازو ىهو اهتفلخ ىتلا

 ىه ليدعتلا اهلمشي نأ بجي ىتلا دونبلا نأو كلذ ىف هيأر لجس هبزح نأب درف ةدهاعملا

 ال انفقوم دنع انلزامو" ةيركسعلا ةلأسملاو سيوسلا ةانقو نادوسلاو ءالجلاب ةصاخلا دونبلا

 ركذ امدنع رارحألا بزح هديأ ةيلاتلا ةرازولا ةسائر ىشارقنلا ىلوت امدنعو ". . هنع ديحن

 لماك قيقحت اهنأ ىلع ال ةدهاعملا تلبق رصم نأ ١445 سطسغأ ىف خويشلا سلجم ىف

 ىتلا دويقلا ءاهنإل ريربت اذهو « ققحم ريغ اهيف ىقب ام ءافيتسإل لب « ةينطولا فادهألل
 ربمتبس ىفو . لينلا ىداو ةدحوو ءالحللا ىف اهبلاطم قيقحتو دالبلا لالقتساب تطاحأ
 فادهألا قيقحتب ةبلاطملل رارحألا بزح مساب ةيليصفت ةركذم لكيه روتكدلا دعأ 65

 سيئر ىلإ اهعفر مث « لينلا ىداو لالقتسا نامضو ءالجلا اهتمدقم ىفو ؛ ًاعيمج ةينطولا
 1 !؟1ءارزولا

 ىف لوخدلا ةيناطيربلا ةيجراخلا نم ىشارقنلا ةرازو تبلط ١940 ربمسيد ىفو

 ىف ةميلس ةدهاعملا سسأ نأب ةيجراخلا تدرف 1975 ةدهاعم ىف رظنلا ةداعإل تاضوافم
 رصم هتققح ىذلا قيثولا نواعتلا ميعدت ىه ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايس نأو اهرهوج
 در ىلهت ىذلا ىرصملا ماعلا ىأرلل ةمدص درلا اذه ربتعاف خلإ . . برحملا ءانثأ ايناطيربو
 دوجولا ةلازإو ءالجلاب بلاطت دالبلا ءاحنأ ىف تعلدنا تارهاظم لكش ىف هدنع لعمفلا
 ناك هنأب ىشارقنلا يولسأ « ةرازولا ىف ًاكيرش هبزح ناك ىذلا ٠ لكيه فصوو « ىناطيربلا
 ءوجللا نود نمألا سلجم ىلع ةيرصملا ةلأسملا ضرع ىف هيأر نع لثس امدنعو ؛ الماجم
 تاضوافملل نيتمأ نيب فالخلا ضرعب ًاصاخ ًادنب كانه نأب باجأ « تاضوافلا ىلإ
 نإف تاضوافملا تلشف اذإ هنأو'"' ميكحتلا ىلإ أجلي ةيضرم جئاتن ىلإ هتني مل اذإو « ةرشابملا
 ىنطولا بزحلاو ةيدفولا ةلتكلا بزح ءارزو نأ تباثلاو . "نرمألا سلجم ىلإ أجلتس رصم
 لعفي مل امئيب ؛ ىناطيربلا حيرصتلا نم ةرازولا فقومل لعف درك ةرازولا نم اولاقتسا
 لاعفألا دودر ةجيتتن هترازو ةلاقتسا ىشارقنلا مدق اذه عمو ؛ كلذ نويروتسدلا
 . اهنم امهيلإ راشملا نيبزحلا باحسناو « تاضوافملا ةلأسم اهتراثأ ىتلا تابارطضإلاو
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 مث اضيأ نويروتسدلا اهيف كراشو 5 ماع ةرازولا ىقدص ليعامسإ ىلوت امدنعو

 دعب « نويروتسدلا رارحألا هديأ « ةدهاعم عورشم ىلإ تهتنا ىتلا نفيب عم هتاضوافم ىرجأ
 ناكو « ةرهاقلاب ىلوألا اهتلحرم ىف تاضوافملا ىف كرتشا دق لكيه روتكدلا ناك نأ

 ءاشنإ لالخ نم ةيركسعلا فالحألا قاطنب رصم طبرت ةرطخ ةلأسم نمضت دق عورشملا

 . خلإ . . طسوألا قرشلا ىف ىركسعلا غارفلا ءلم ىلوتت ىربكلا لودلا نم ةكرتشم ةنحل

 اوضفر نأ دعب اهنم اوبحسنا تاضوافملا دفو ءاضعأ فصن نم رثكأ نأ فورعملاو

 ىلع نييروتسدلا رارحألا بزح ءاضعأ مظعم قفاوي مل امك « اهيلع تماق ىتلا سسألا

 ىلع مهلمح ىلع لمعلا ىلإ لكيه روتكدلا اعد ام « تاضوافملا هيلإ تهتنا ىذلا عورشملا
 ةيضق ضرع نم ذئنأ ضعبلا هب لوقي امل ايعاد لكيه ري ملو « دارأ ام هل ناك ىتح ةقفاوملا

 لامأ نع ربعي نكي مل فقوم وهو « هبناج نم فقوملا اذه لعلو . نمألا سلجم ىلع رصم

 ثلاثلا ءاسم هلزنم ىلإ اهلوصو ىدل هترايس ىلع نيتلبنق ءاقلإ ىف اببس ناك « ماعلا ىأرلا

 انا 00

 أباطخخ لكيه روتكدلا ىقلأ نايعلل رهظت ىقدص ةرازو طوقس تارشؤم تأدب امدنعو

 ريس لالخ ةنجل اولكش مهنأ فاضأو « ةدهاعملا عورشتم ىلع بزحلا تاظفحت نع هيف فشك

 ىف عورشملا اوعضاو اهب ذخخأي مل تاظحالملا نم ًاددع نمضتي ًاريرقت تمدق تاضوافملا

 أرطي دق ال هبسحت وه ديدحجلا فقوملا كلذ ىلإ لكيه عفد ىذلا ناك امبرو « ةيئاهنلا هتروص

 . رييغت نم ىسايسلا حرسملا ىلع

 نادوسلا ىلع اهتياصو ضرف ةيناطيربلا ةموكحلا تالواحم ةرتفلا هذه تدهش دقو
 ىف نادوسلا قحب نمؤي ناك ىذلا « لكيه روتكدلا نأ ريغ ء رصم نع هلاصفنا عيجشتو

 ؛ لينلا ىداو ةدحوب هناميإ عم ىفانتي ال كلذ نأ ىريو « همكح ماظنو هريصم ريرقت

 نيينادوسلل ايناطيرب دعو نأشب "نوتسلده" نادوسلل ماعلا مكاحلا تاحيرصت ركنتسا

 مكحلا عاونأ نم عون ىأ نادوسلا ىلع ضرفي نأ ديرت ال رصم نأ حضوأو « مهريصم ريرقتب

 نيراتخخم اودارأ اذإ مهسفنأب مهسفنأ مكح ىلإ لوصولا ىف هلهأ نواعت نأ ديرت امنإو

 رخآ هجو ىلع ىلخادلا مهماظن ىف ءاقبلا اورثآ اذإ امأ ءرصم ىف مكحلا ماظن عم طابترإلا

 ةموكح دي ىف نادوسلاو رصمل ةيجراخلا ةسايسلاو عافدلا رمأ لظي نأ ىلع « كلذ مهلف

 نادوسلا ةمالسو اهتمالس ءاقب ىوس كلذ نم دصقت ال رصم نأ لكيه حضوأو « ةرهاقلا
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 ةاضقلا ىضاق ةمدخ ءاهنإ نادوسلل ماعلا مكاحلا بلط امدنعو . . ثبع ىأ دض نمأب

 اهتوعدل ةيناطيربلا ةموكحلا نادأ امك فقوملا اذه لكيه نادأ (ًايرصم ناكو) نادوسلاب
 ريصملا ىلإ نيينادوسلا هيجوتب اهراثثتساو « مهل اهعيجشتو نادوسلا لهأ نم نييلاصفنإلل

 . !؟؟!هديرت ىذلا
 دلانور" ةرهاقلاب ىناطيربلا ريفسلا عم تالاصتا ءارجإ ىف ىشارقنلا عرش امدنعو

 ىتح ءارآلا ىف قافتا ىلإ الصي مل« ايناطيربو رصم نيب قافتا ىلإ لوصولا نأشب 'لبماك
 رارحألا هئالمز بناج نم اهاقلي ىتلا بعاتملا هل حضوأ ىشارقنلا" نأ بتك ريفسلا نأ

 مث نمو "ًاريبك ًاددشتو ًادانع ىدبي ناك ىذلا ؛ لكيه روتكدلا نم تاذلابو « نييروتسدلا
 75 ىف ىرصملا ءارزولا سيئر هعم ىأر ىذلا رمألا « ةيوست ىلإ لوصولا نابناحلا عطتسي مل

 قاطن نم اهب لقتنيل . نمألا سلجم ىلع ةيضقلا ضرع نم صانم ال نأ 1141 رياني
 تحرط دق نمألا سلجم ىلإ ماكتحإلا ةلأسم تناصكو . . ةيلودلا لفاحم ا ىلإ ةيئانثلا

 ةموكحلا ءوحل ةرورضب ١945 ربمسيد ١68 ىف حرص لكيه نأ ىتح « نسلألا اهتلقانتو

 ةئيهب قيرطلا اذه ددحو « ةيموقلا فادهألا قيقحتل تاضوافملا ريغ رخآ قيرط ىلإ ةيرصملا

 . ةدحتملا مآل

 ةيناطيربلا تاوقلا ءاقب دض ةقداص ةلمح ةهجولا كلت ةينطولا ةيضقلا هاجت قبس دقو
 . ةدحتملا مألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ رصم دفو سأرت نيح لكيه روتكدلا اهنش ء« رصم ىف

 نوكي نأب ةدحتملا ألا قاثيم ىف صني نأب بلاطف . خويشلا سلجم ًاسيئر ناك ثيح
 هتت تافلاحما دقعل ىرجت ىتلا تاضوافملا بلغأ نأل ًالطاب نيفرطلا دحأل مزلملا فلاحتلا

 دفو مساب نلعأو , ىركسعلا لالتحإلا وأ ةحلسملا تاوقلاب ىنمض وأ حيرص طغض تحت
 اريبك أديدهت ربتعي ةدحتملا ألا ةئيه ةيوضعب عتمتت دلبل ةيبنجأ تاوق لالتحا نأ رصم

 ااا . وضعلا كلذ ةدايسل

 هسأرت ىذلا نمألا سلجم ىلإ رصم دفو ىف كراشي نأ لكيه ىلإ بلط امدنعو
 : مكحلا ىف ًاكيرش ناك ىذلا . هبزح باطقأ نم نينثا ةكراشمب ًايفتكم رذتعا ىشارقنلا
 هتشهد ىدبأ « ىشارقنلل ًادييأت نمألا سلجم سيئر ىلإ ةيقرب لسري نأ هيلإ بلط امدنعو
 ربتعاو « سلجملا ىلإ رصم دفو ىف ناوضع بزحللو ةرازولا ىف كراشم بزح سيئر هنوكل
 سيئر نألو ةظابأ ىقوسد ةطاسول باجتسا نأ ثبلي مل هنكلو « ءافوج ةرهاظم كلذ

 . . رخؤت نلو مدقت نل اهنأب عنتقم وهو لكيه اهبتكف « كلذ لعف ىنطولا بزحلا



 ,ءه ةسسأرد

 ببسب نمألا سلجم ىلع ةيرصملا ةيضقلا ضرع ةلأسم تلشف « فورعم وه امكو

 دفو بلاطم دض سلجملا لخاد ةيرامعتسإلا ةلتكلا دشح ىف ىناطيربلا بودنملا حان

 بلط نأ اهيف ركذ بزحلا راد ىف ةبطخ ءاقلإ ىلإ لكيه روتكدلا عفد ىذلا رمألا ءرصم
 : ةيحضتلل دعتسن نأ ناميإلا نم نإو بلطن امب نمؤن نأ بجي لب « ىفكي ال هدحو قحلا

 دوجو عم ةضوافملا نإ فاضأ مث . . اوبراحو اوبروح فيكو لئاوألا نينمؤملا نع ثدحتو

 نأ ىغبني امك ةدهاعم اهعم دقعت نأ ىف ةيفاكلا ةيرحلا ةلتحملا ةلودلل كرتي ال لالتحإلا

 در نأ « ًايروتسد ناك ىذلا - ةيطع دمحأ ءاوللا - عافدلا ريزو ثبل امو . ةدهاعملا نوكت

 نل اننأب" ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ىف اهولخأ ىتلا تانكثلا ىلإ ةدوعلاب زيلجنإلا ديدهت ىلع

 نم ةرطق رخأ ىتح اهنع عفادنسو اهانملست ىتلا تانكثلا هذه نم دحاو ربش نع ىلختن
 , (51) 7 . انئامد

 نم ددرتي تاضوافملا ثيدح أدب 1915٠ رياني ىف مكحلا ةريخألا دفولا ةرازو ىلوت عمو

 سرام نم ةرتفلا ىف لعفلاب ترج ىتلا تاضوافملا فانئتسا ىف ةرازولا تعرشو « ديدج

 نأ ربتعاو ةيرسلاب تاضوافملا ةرازولا ةطاحإ لكيه ركنتسا « 1461 ربمفون ىتحح

 نأب حرص دق لكيه ناكو . . ةثحابم وأ ةضوافمل اهيف حاجنال ةقلعم ةينطولا ةيضقلا

 :راثآ نم كلذ نع مجنيس امل دادعتسإلاب اهبلاطو « ةدهاعملا ءاغلإب اهدعو ذفنت مل ةموكحلا

 رمأ اذهف « ةديدج ةدهاعم ىف كلذ ىلع صنلا اهئاغلإ نم دوصقملا ناك اذإ هنأ فاضأو

 رومألا ىقبتسف اهب ارتلجنإ تكسمتو اهدحو رصم بئناج نم ءاغلإلا ثدح اذإ امأ « ىعيبط

 دق «رارحألا بزح اهيف امب . ةينطولا تاهاجتإلا ىتش نأ نم مغرلاب هنأ عقاولاو . . ىه امك

 هتيبعشب دفولا ريغ ادحأ نأ الإ , اهئاغلإب اهضعب بلاطو اهنالطب تنلعأو ةدهاعملاب تددن

 1899 ىتيقافتاو ١975 ةدهاعم هترازو تغلأف « ةوطخلا هذه ذاختا عطتسي مل« ةيغاطلا

 روتكدلا نلعأو ؛ايوق اديبأت ةضراعملا بازحألا اهتديأ دقو « 1461١ ربوتكأ / ىف كلذو

 ريوتكأ ١4 ىف نزحلا ةرادإ سلجم عمجو ؛ اهرارق ىف ةموكحلل ظفحتملا ريغ هدييأت لكيه

 هعنمي ملو « ةموكحلا فقوم معدو ءاغلإلا اذه دييأتل اهفوفص ديحوتل ةمألل ءاد ردصيل

 ىتلا جئاتنلا ةهجاومل ةيلمعلا اهتاوطخ مظنت مل اهنأل ةموكحلا داقتنا نم ىنطولا فقوملا اذه

 . . ءاغلإلا اذه ىلع بترتتس



 ةيتسسسسا د 2

 اريزوو « ًايبزح ًاميعزو ًايفحص ًابتاك « ةيرصملا ةسايسلا ىف هرود لكيه بعل اذكهو

 بصن لالقتسإلاو ةيرحلا ىف نطولا بلاطم قيقحتو ةينطولا ةيضقلا تناكو « اًوفك ًاينالربو

 ؛ ةضراعملا ىف وأ مكحلا ىف ناك ءاوس « اهتمدخل ًاصلخم ناكو ؛ هطاشن روحمو ًامئاد هينيع

 ىه زيلجنإلا عم تاضوافملا نأب نمؤي « هليج ءانبأ نم نيينطولا ءامعزلا مظعمك ناكو
 تاضوافملا هذه نم هفقاوم فالتخا عمو « ةينطولا ةيضقلا لحل ىلمعلاو ىعقاولا يولسألا

 رصم لالقتسا وهو ىمسألا فدهلا نأشب فلتخت مل اهنإف « ةيبزحلا فقاوملا هيله امبسح

 لب « ةيبنجألا تازايتمإلا ءاهتناو ًايركسعو ًايسايس ىناطيربلا لالتحإلا لاوزو اهتدايسو
 ىف نادوسلاو رصم نيب تاقالعلا ةداعتساو « نطولا نم ىبنجألا ذوفنلا لاكشأ عيمجو

 . 1899 ماعل ىئانثلا مكحلا ىتيقافتا ليبق تناك املثم لينلا ىداو ةدحو راطإ

 امع ىضرلا لك ًايضار ناك لكيه نأب « لابرغ قيفش عم « داقتعإلا ىلإ ليم نحنو
 ىنع ىذلا لمعلا ناك امهيف هلمع نأ كلذ ىلع ليلدلاو . ةسايسلاو ةفاحصلا ىف هزرحأ

 ناك امك ؛ "ةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم" ناونع اهلراتمخا ىتلا هتاركذم ىف اقح هب
 : تاركذملا هذه بناج ىلإ ءانلو « هل كرت انه نمو « همكحل ًاريدقتو خيراتلاب ًايعو كلتمي

 ةرودو هيضيراك ةنسارتل نيل ايهم اردتم لك سلا قئاقولاو نرالاقملا نم اريبك اثارت

 . هلحارم مهأو بصخأ نم ةلحرم ىف رصاعملا رصم خيرات ةساردل امنإو . بسحف

 تاه هلو

 قلشلا ايركز دمحأ . د

 سمش نيع ةعماج - بادآلا ةيلك



 رداصملاو شماوهلا

 ةضهنلا ةبتكم ىناثلاو لوألا ناءزجلا , ءازجأ ةثالث ء ةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم : لكيه نيسح دمحم )١(
 . 1919/8 فراعملا راد ثلاثلا ءّزخلاو ء ١56071١95821١ ةيرصملا

 . ١4848  ةرهاقلاب ةفاقثلل ىلعألا سلجملا اهرشنو ىماحلا لكيه دمحأ ذاتسألا هلجن اهمجرت دقو (؟)

 . ه7 ص ٠١١ ةرهاقلا , ةفاقثلل ىلعألا سلجملا « يابشلا تاركذم : لكيه نيسح دمحم (؟)

 . ه١ ص لوألا ءزجلا , ةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم ؛« لكيه نيسح دمحم (:)

 ىف هرودو لكيه نيسح دمحم : ببرغلا ىفطصم ٍباتك نع ًالقن « برغو قرش : لكيه نيسح دمحم (5)
 ماع . ةرهاقلا « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا نييرصملا خيرات ةلسلس « 1884-1165 ةيرصملا ةسايسلا

 .78 صو 565

 )١( ماع ةرهاقلاب ةفاقثلل ىلعألا سلجملا نع "بابشلا تاركذم'' ترشن 7٠١5 .
 نيس ديحتم روتكذلا ناوتعي قراكذت باثكي لاقم ١888 - ١905 لكيه روتكدلا : راجنلا ىزوف نيسح (؟0)

 . ١5 ص « ١9458 رصم ةعبطم ديسلا ىفطل دمحأ فارشإ « لكيه

 . 86 - 86 ص « لوألا ءزجلا . ةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم : لكيه نيسح دمحم (4)

 ء رصاعملا رصم خيرات زكرم ٠ ةضهنلا رصم ةلسلس « ىطارقمدلا ىنطولا بزحلا : قلشلا ايركز دمحأ عجار ()
 . ١991/2٠ ناتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 )٠١( ص « 1985 ةرهاقلاب فراعملا راذ « 11657 - 1477 نييروتسدلا رارحألا يزح : قلشلا ايركز دمحأ 555

 - [1هإل .

 ) )1١ص « قباسلا عجرملا : قلشلا ايركز دمحأ 51/8 - 181 .

 . الا/ل - /4 ص ؛ لكيه نيسح دمحم : بيرغلا ىفطصم (١؟)

 )١9( صاءا ج  تاركذم « لكيه ٠*8" - 3750 .

 . 197ا/ ربوتكأ ىف ةيعوبسألا ةسايسلاو غالبلا ىف لكيه تاالاقم عجار (14)

 ص لكيه نيسح دمحم بيرغلا ىفطصم ؛ , 5560 - 554 ص( رارحألا بزح : قلشلا ايركز دمحأ )١١(

153 ,. 

 : 5١6 - 11١6 ص « قباسلا عجرملا « بيرغلا ىفطصم (15)

 . 551 - 555 ص « قباسلا عجرملا (10)

 . ؟4 ص « قباسلا عجرملا , راجنلا ىزوف نيسح (14)
 ص « قباسلا عجرملا « قلشلا ايركز دمح أكلذكو ع": ه -19135 ص « 7” ج « تاركذم « لكيه عجار (19)

 . 5١ - 5١5

 . 717 - ؟؟ا/ ص قباسلا عجرملا ؛ بيرغلا ىفطصم : رظنا ىلودلا ىنالربلا داحتإلا ىف لكيه رود لوح (؟١)

 . 117/4 - 455 ص «رارحألا بزح «. قلشلا ايركز دمحأ (؟١)

 . 76١ ص« قباسلا عجرملا : بيرغلا ىفطصم (15)
 . 37١ - 54١ ص قباسلا عجرملا : بيرغلا ىفطصم (؟9)

 . 19١ ماع مارهألا ةفيحص ىف لكيه تالاقم عجار (؟4)

 ) )1١5ليربإو سرام ىف مارهألاب لكيه تالاقم ١977 .

 . 19717 وينوي لوأو ويام 5١ نيب ةسايسلا ىف لكيه تالاقم عجار (؟5)
 . 1914-١115 ص رارحألا بزح : قلشلا ايركز دمحأ (؟ا/)

 :؛ تاركذم ىف 5 ةلهاعملل هدقن كلذكو « 1475 ربمفون 18 ةسلج ؛ خويشلا سلجم ىف لكيه ةبطخ عجار 8 (

 . 4١5١ ص(ءيا ج



 رداصمو شماوه 4

 . 9١؟1/ويام ١# ةسلج , خويشلا سلجم طباضم عجار (19)
 . 7١١ ص «رارحألا نزح : قلشلا ايركز دمحأ (0)

 نييروتسدلا رارحألا : ةيتآلا بازحألا ءاسؤر مه ةضراعملا ءامعز ناكو 1١١ - 1١7 ص . قباسلا عجرملا (؟1)
 . ىنطولا نزخلاو ةيدفولا ةلثكلاو نييدعسلاو

 . 1955 ربمتبس ٠١ كلذكو ١545 سطسغأ /١1 ىف ةسايسلا ةفيحص عجار (؟؟)

 . 35م١ - نبع نااسلا ميجرلا + بيرغلا ينس 19
 . 19141ا/ رياتني 5619145 ربمسيد ١١١١١ ةسايسلا ةفيحص (؟1)

 0م(
)75( 

1! 

 ؛ 5151/- 57” ص قباسلا عجرم ا : قلشلا ايركز دمحأ 1

 . [؟ | هس 1[ ص « قباسلا عجرملا 0



 كيسايسلا تالامملا

 )١( ةينطولا ةيضقلا

 لكيه نيسح دمحم .د





 (*اةرضاحلا رصم

 ةيئانثتسالا هذه نأ ىل رهظي ىئانثتسالا انزكرم نم اًعيمج سانلا هب ملسي امع اًمغر

 نم لب نيتس سمخ نم اهلاح ريغ لاح ىف تحبصأو لبق نم هغلبت مل ام مويلا تغلب دق
 حاون ىف بذاجتت اهلك ةيوق ادج ةريشك ديأ نيب ةعزانتم اندنع ةطلسلا تراصو نيتنس
 نأ لاحم فقوم كلذو . اًعيمج اهيلع قفتم ةجيتنب ةدحاو ةلأسم ىف ملست الو ةفلتخم

 هيلع ءاضقلاو ىوقلا كلت هلجأ نم عزانتت ام ءازجأ قيرفتل امإ اًمتح دؤم وه لب رمتسي

 . نيرخآلا مكح تحت ءانحنالاو اهتدحاو ناعذإلا امإو . اريخأ ءاضق

 ىوس فرعن الو ماكحلا الإ سدقن الو ةموكحلا الإ فرعن ال تضم نيئس نم انك
 انتيلب ىلع انربص انوملظ وأ مهانركش مهنيبو اننيب فالخ الو ةشقانم نود مهتعاط

 انيقبو . انباصم جرفيو انتبرك ليزي ام انع مهاضر نم لانن نأو مهمركو مهملح انرظتناو
 نينألا انأدب ىودج ريغ ىلع ربصلا انبناج نم لاط املف . . . ليلقلاب سيل اًثمز اذه ىلع

 مهنكلو هنوعمسي ال دق مهعم اًيأر مايألا انل تنوكو نولمعي ام مهلأسن انمق مث ىوكشلاو

 اذهبو مارتحا مهبناج نم دازو ةماخضو ةوق هيف داز موي رم املكو هباسح نوبسحيو هنوشحي
 . ريخلا نم ضرألا مثأ لك ءاجر ىلإ لصن نأ انلمأ

 ومني نأ اذه ىلع نوربصي ثيحب رودصلا ةعس نم اونوكي مل ماكحلا ءالؤه نأ ريغ

 مهدنع ام ههجو ىف نوميقيو داصرألا هل نودصري اوماقف مهدوجول ًاددهم هيف اونظو ربكيو

 دق ىواعد انيلع نوعديو نيح لك ىف نودعوتيو نوددهتي مه لب كلذ مهفكي ملو ةوق نم

 ظاوش اهلجأ نم انيلع نولسريو مهتاديدهتو مهتافيوخت اهقوف نونبيو قدصت ال دقو قدصت

 . مهبضغو مهطخس
 رزعي ةيزيلكت إلا ةيجراخلا ريزو ىارج ريسلل ةليوط ةبطخ مهباهرإو مهديعو ديدج نمو

 كلت . رصم ىلع هماقتناب لاهني نأ الإ همامأ قبي مل نأك بضغلا هزفتسا دقو رذنيو اهيف

 ذإ بناجألا حلاصللو اهباحصأ حلاصمل اهيف نولمعي ىتلاو لوقي امك مهيذيأ ىف ةعدوملا دلبلا

 ةلالج ةموكحل سيل نأو نامز لك ىف هنم رثكأ مويلا اًيرورض حبصأ ارتلكنإ ءاقب نأ ىري

 انل هلصوت تناك ريحخ لك فقوت نأ الإ رصم ىف اًمئاق' هنومعزي ىذلا جايهلا ماد ام كلملا

 . 191١/5/98 : ةديرجلا د



 ةيدطولا ةيضقلا ىف ؛ لوألا ءزجلا 0,

 كلذ ىف هل نوكي دقو .راعلا الإ رصم نم ارتلكنإ باحسنا ءارو نم سيل نإ لوقي امك

 . اًماع نيرشعو نامث دعب رصم ىف مهلمع ةجيتن ىأر نأ دعب قح

 دمتعملا هب لاقو مويلا لبق هانفرع دقلف ديدمجلا ءىشلاب ارتلكنإ ءاقبب ديدهتلا سيل

 نأب حرصف ادادبتسا رشكأ وه ناك دقل لب الك . هريراقت رحخخأ ىف رمورك دروللا ميدقلا

 هعادو ةبطخ ىف كلذب بطخ امك . لوزي نأ لمألا ىلإ ليبس ال نأو مئاد رصمل لالتحالا

 نم هب انفوخ ام ضعب مويلا ديعي ةيجراخلا ريزو ناك اذإف . ةرم نم رثكأ دعب نم هب ىدانو

 هب ىرجت امو كلفلا ةرود نم فقويل وه امو لوألا هرثأك الإ اندنع كلذ رثأ سيلف لبق
 نأ امك . اهترفحو اهفتح ىلإ وأ اهتيرحو اهتايح ىلإ نأ اهعم مثألاو دارفألاو تادوجوملا
 اًسوفن نييرصملل نأل لاحمم ىلإ ةوعد هلامعأو لالتحالا نع ىضرلاو دومهلا ىلإ انتوعد

 نكي امهم نيموكحم اونوكي نأ نوضري ال عبطلاب مهريغك مهف ىرخألا مألل امك ةيرشب
 . مهمكاح

 دودح ىلإ هوده هب لصي ًايملس اًبعش مويلا ىلإو مويلا لبق ىرصملا انبعش انفرع دقل
 ظن الو . هريرقت انسفنأ ىلع ىضرنو هررقن نأ انبسحف ًالثم كلذل برضت الو ةناكتسالا
 ىذلا مويلا نأ نولوقي مه مهنإف اذه نم رثكأب انبلاطت اهيظفاحمو اهرارحأ اهسفن ارتلكنإ
 قبي ملو مهبجاو اودأ دق نونوكي مهريغ نود نمو مهنود نم انديب انرمأ كسسمن نأ هيف ردقن
 ال ةلواحم الإ هل مهراكنإ نوكي ال ىذلا عقاولا كلذب نوررقي مهو . انناسشو انوكرش نأ آلإ
 نم فورظلا هب انطيحت ام عم انددع رارمتسالا ىلع نوردقي ال مويلا كلذ ىف ذإ اهل معط
 انزكرم نوكي امك ابروأ مأ نم اهتاراج ضعب نم اهسفن ارتلكنإ ددهتي امو قرشلا مأ ةظقي
 . انل ءاقش نآلا وه املثم انل ذئموي اًدعسم ىفارغجلا

 ديعتو لوقت ام حص اذإ ًاقلطم ارتلكنإل ةحلصم ىرن ال رضاحلا تقولا كلذ ىف انإو
 امنإ كلذب ىهف اهديعوو اهديدهت نلعت نأ ىف انسفنأ مكح وحن انب ىعست اهنأ نم رركتو
 ام ناك نإ امأ . اهلاوقأ نم ءىش عم قفشت ال ةدش ىرصملا ماعلا ىأرلا نيبو اهنيب لعجت
 دشأ نوكي دق رخآ أطخ اهفيوختو اهراذنإ ىف دجت انإف رطاوخلل ةثدهت الإ سيل اهنم هعمسن
 هلك كلذ جتني نل نأ ةجيتنلا . ةيزيلكنإلا ةهجلا نم ىأ ىه اهتهج نم لوألا اهئطخ نم
 . قافخإ رش ديرت ام لك ىف قفخت نأ هئارو نم نوكي سوفنلا ىف ةقث مدعو ارذح الإ
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 مويلا هيف ىه ام ىلإ تلصو ىتح اًدج ءطبب تراس ىتلا ةيرصملا ةمألا بسحن امو

 هبلطت اميف ارتلكنإل ةتعذم رخآلا ضعبلا نم ليلقب ةبلاطملاو اهقوقح ضعبب كسمتلا نم

 . اهلمع لك نع ىضرلا نم اهنم



 *)ةيرصملا ةلأسملا

 سا

 انلاح نأ وأ نامزلا ىلع ةأجف تقلخ انتلأسم نأ مويلا ىتح سانلا نم ريشك نظي

 . ليعامسإ مايأ ىلإ عجري اهببس نأ نورخآ دقتعيو . زيلكنإلا مكح ةجيتن تءاج ةرضاخلا

 دعت ىتلا ىلع دمحم ةدمب اهنولصيو كلذ ءارو ام ىلإ خيراتلا ىف اهنودري دج نوليلقلاو

 ىف نورصقم مهنم نوريخألا ىتح اعيمج ءالؤه - ةرضاحلا ةيرصملا ةايحلل أدبم
 وه الو لالتحالا لامعأ نم ًالمع الو سمألا نبا وه سيل رضاحلا انفقوم نإ . مهئاصقتسا

 نورقلا هلك دوجولا لمعلو نحن انلمعل ةموتحم ةجيتن هنكلو ىلع دمحم دي عنص نم
 . لاوطلا

 وأ ةمأ عفرتل ثداوحلا نم ةثداح ىفكت تسيلو . فدصلا هقلخت ال ممألا دوجو

 ىلا ثداوحلا نيبو ةمأ لك تانوكم نيب (ًرمتسم ًالعافت كانه نكلو . ىرخخأ ضفختل
 هنأل اهب رثأتي امم رثكأ اتابثإ وأ اًيفن ثداوحلا ىف رثؤي ىه اهدوجو . اهريغ بيصت وأ اهبيصت
 . اًصوصخم ًالكش كلذب ذخأتوأ اهلبق ام كلس ىف لخدت نأ ةثداح لك رطضي

 الإ - صرفت ليج ايلقفي ىلا المآلا رمغ نع ةريسقلا ةرققلا وهو ب رانا سيل
 طخ ىلع روبقللو . مدقلا ىف ىهانتملا ليوطلا ىضاملا بناج ىلإ رغصلا ىف ةيهانتم ةظحل
 :..ريصتلاو ا امل ا ل قا را يلا

 هعفرتو نويلبان عيجي نأ بجي ةقلطم ةدايس راحبلا ىلع ارتلكنإ دوست نأ لجأ نم

 هث . ابروأ ىلع مث اسنرف ىلع اكلم نوكيل ةيواسنرفلا ةمألا دي عنص نم ىه ىتلا ثداوحلا

 دعب . ةناليه ةسيدقلا ةريزج ىف اًيفنم توميو ولرتاوو رغألا فرطلا ىتعقاو ىف مزهني نأ
 نيتمألا بيكرتلو اهلبق ال ةجيتن ثداوح ةلسلس . راحبلا ىلع ارشلكنإ دوست كلذ
 -اهل ةقلطملا اهتجاحو ةديعب تارمعتسم ارتلكنإ كلقو تاذلاب ابروأ بيكرتو ىعامتجالا
 . مويلا اهل ريظن ال ةمظع ةيزيلكنإلا ةراجتلا ةمظع نم اهدعب ال ةجيتنو

 دوجو الوأ مزل . انمدق امم رثكأ ثداوح تمزلرصم زيلكنإلا لخدي نأ لجأ نم
 ىلع دمحم ىتأي نأ مث . رصمب ارتلكنإ نويلبان ددهي نأ مث . نيرمعتسم كارتألا نم نيحتافلا
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 دهع ىف اهدودح ىصقأ غلبتو سانلا ىلع ملاظملا رمتست نأ مث . ايكرت ىلع جورخلا ديريو

 هوبأ هلمح امو هيبأ دهع دعب اشاب قيفوت عئجي مث . حالفلا اهب سحي ىتح ليعامسإ
 . ةمألا مهعبتتو نورئاثلا هيلع جرخي مث . ةحدافلا نويدلا نم دالبلل

 مايأ ىلإ هدرأ . 16١177 ةنس كارتألا لوخد لبق ام ىلإ ةرضاخلا انلاح ببس درأ لب الك

 . دودحم دح ىلإ ولو مهسفنأ نيمدقألا ةنعارفلل رثأ دوجو دكؤأ امك . انيلع برعلا بلغت

 بوث اندوجو سبلأ رخآ ىلإ نامز نم اهريغتو انب ةطيحملا ىرخألا ممألا لاح نأ رهاظ كلذك

 تناك ةيعامتجالا اناوق نأ ول وأ رخآ لكش ىلع ثداوحلا تءاج ول هسبلن انك ىذلا ريغ

 . رخآ هاجتا ىف ةبهاذ

 انلاح نأ دقتعن نأ ًادج رظنلا رصق نم نوكي حيحص دقتعأ ام ىلع وهو اذه حص اذإ

 لجأ نم مزلي لب . ىمانت ىذلا ةرهاظلا ضرملا ضارعأ فرعن نأ اهتاوادمل ىفكي ةرضاحلا

 ةميدقلا بابسألا هذه لك سردن نأ عفانلا جالعلل ًأدبم نوكي ىدج ءىش ىلإ لصن نأ

 . ةميق اذو اجتنم انيعس نوكي ىتح اهب ملنو

 فورظلا . ءاوسلا ىلع مبألا لك دوجو رييغتل ةيفاك ةدرجملا تايرظنلا نابسح أطخلا نم

 دلب ىف اهجئاتن لعجتو صوصخم لكشب قيبطتلا ىف ةيرظن لك لكشت ةيعامتجالا

 بجي اذه ىلع . نيدلبلا ىف ةفلتخم ىه اهنأل رخآ ىف اهجئاتنل ةفلاخلا لك ةفلاخم

 ماعلا اهريكفتو ىداصتقالا اهزكرمو اهتاداعو اهتادقتعمو اهتغل ةمألا لاح امئاد ىعاري

 اهتاساوم اهحجنل مزاللا نم ناك ول امو اهيف تايرظنلا نم ةيرظن ةيحالصب مكحلا نكميل

 نكمي ام لكل اًظفاح لبقتسملا لعج ظحالي امك هجول اًهجو اهب اهتأجافم وأ اهتالامو

 . ةيضاملاو ةرضاحلا ةمآلا تازيمب نم ررض الب هدوجو

 هارت ضرع اذه . اندنع زيلكنإلا دوجو اًروهظ انضرم ىلع لدت ىتلا ضارعألا دشأ

 هنكلو رشابم ررض هتاذب هل ضرعو . ءاهلب تناك امهم وأ ةلهاج تناك امهم نيع لك

 ابسأ ةلازإل لمعلا بجي اقح لوزي نأ لجأ نمو . ضرع

 مالكلل ىنجردتساو ةنس ةرشع اتنثا هرمع هردنل ىف اًيزيلكنإ اًدلو ةرم ثداحأ تنك

 ءوده لكب ىل لاق اندنع ارتلكنإ دوجو نم ىظيغت ديدش ىأر املف . رضاحلا انفقوم نع

 تركذ ىنكلو . اًظيغت تددزا . ىرخأ ةلود مكيلع انفلختس تماد ام انجورخ نوبلطت ملو

 نع بئاغ انلاح ةقيقح نم لايخ هسأر ىف ريغصلا دلولا اذه نأ ىنوكس ىنعجار نيح

 انم نيريثكلا لاب



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزخلا م5

 انزكرمل مزال رثأ وه لب مايألا تاطلغ نم ةطلغ الو ةفدص سيل رصم ىف ارتلكنإ دوجو

 ىضاملا ىف دعت ارتلكنإ تلعج ىتلا ىه نحن انتوق تسيلو . ةيعامتجالا انلاحو ىدوجولا

 عم نحن انيلع رثؤتو هلك دوجولا ىف لمعت ىتلا ةماعلا ثداوحلا اهنكلو اندالب ةرداغمب

 مل اهرثأ تغلأ ىرخأ تءاج وأ ثداوحلا هذه تنكس املف . كلذل تعد ىتلا ىه دوجولا

 عجت ىتح كلذ نولوقي مهو . اًمئاد نوقاب مهنأب زيلكنإلا لاقو انفعضل ريصن نم قبي
 لعجت ةديدج ةوق نحن انلاح نم رهظت وأ ىلوألا مهدوعو اودعي نأل مهوعدت ىرخأ ثداوح
 . انل تادعاسملا ربكأ نم انرص ىتلا ثداوحلا

 ىهو . ليوطلا انيضامب اهعم ةرثأتمو ةيعامتجالا انلاحب ةقلعتم ةيسايسلا اعلام

 ىلع مويلا ىلإ انل ناطلس ال نحن . انب ةطيمجا ةماعلا ثداوحلاب ام دح ىلإ ةرثأتم كلذك

 ةهجل هريغن نأ لجأ نمف . انعامتجا ىلع ناطلس كش ريغ نم انل نكلو ةماعلا ثداوحلا

 ةقدلا نم ءىشب ةيداصتقالاو ةيعامتجااا انرومأ ىف ةقيفد لك ثحيبن نأ بجي نسحألا

 ىفتكن نأ عفانب سيلو هيف نعمتلاو قمعتلا عم ركفلا ةيرح نم نكمي ام رثكأو ةيملعلا

 ىذلا ءىشلا ضعبو ةيواسنرفلا ةروثلا اهب تماق ىتلا ةميركلا تايرظنلا نم سانلا ىلإ

 ركفو ةلقاع ةيملع نيعب انرومأ ىف رظننل ابروأ ىف رشع نماثلا نرقلا ريكفت نم مهانملع
 : تنم ءىداه

 نم ساسأ ىلع تينب اذإ ةدئاف نوكي ام لقأ ىهو . ىفكت ال اهدحو تايرظنلا
 ىنعن نأ ديفملا نكلو . اندنع مهرثكأ وأ باتكلا ضعب لعفي امك ملعلا ىلع تايتفالا
 يدقلا نع ةهتان ةلسلس اهرابتعاب اهل ىتلا ةيمهألا ثداوحلل لعن نأ نكمملاو عقاولاب
 لدب 5 ثداوحلا هله يسكل لمعن نأو ميدقلا نع ةححينت اًضيأ وه فرللا اندوجوب ةرثأتمو

 ٠ انيلع بلغتت اهرذن وأ اهملقن نأ



 ا«! ةيرصملا ةلأسملا

 سل”

 ةرم ثداوحلا تحت تنثناو تطعأو دوجولا نم تذخأو خيراتلا ىلع تنوكت ةمأ لكل

 اهرثأ نيبي تيقبو ميدقلا ىضاملا ىف اهلوصأ تأدتبا رهاظم تاذ ةدحو ىرخأ اهتحت اهتنثو

 نايعلل ةدحولا هذه زورب رادقمو . اهلامعأ نم لمع لكو ةمألا تانوكم نم رصنع لك ىف
 رادقملابو . ةمألا ةمظع نوكت اهديفيو اهقفاوي ىذلا لكشلاب ثداوحلا ليوحت ىلع اهتوقو
 مهتمأل مهتمدخ نوكت اهتيوقتو ةيعامتجالا مهتدحو نايك ظفحل دارفألا هب ىعسي ىذلا

 . ةميق تاد ةمدح

 اهغبصتو ىرخأل وأ ةهجل اهفرصت ثداوحلا ىلع ناطلسلا تاذ ةدحولا هتاه ىه

 . . ةوقلا نم ىه اهل ام ردق ىلع ةيمهأألا نم اهيطعتو اهتغبصب

 ةفقاو نوكت نأ ءىش لك لبق بجي ثداوحلا فيرصت اهديب ةمأ كسمت نأ لجأ نمو

 نإ امأ . ىعامتجالا اهئانب ىف رثألا نم ثدحت ام غلبمو اهتميقو ثداوحلا هذه ةقيقح ىلع

 اهتراج دنع ةثداح هتجتنأ ام نأ ةناظ اًيديلقت اًريدقت ةلأسم لكل تردقو كلذ تسانت ىه

 هذحأت نأ كنكمي ال همهفت نأ كنكمي ال امو . مهفلا ىف اهقيرط لض دقف ىه اهدنع هجتنت
 . اهل سايق ال ةفدصلاو « ءايمع ةفدص كلذ تلمع نإ الإ هئارو نم عفتنت وأ كيلإ

 نأ اوسن مهنأكو ثداوحلا ريدقت ىف انم نيريثكلا قيرط كلذ نأ هل فسؤي ام دشأ نم

 اصوصختم دوجولا ىف اًعقوم انل نأ اوسن : ألا نم انريغ ءانب نع فلتخي ءانب نحن انل

 تاداعو نيوكتلا رود ىف ليوطلا اهرمع نع اًمغر لازت ال ةغلو انرضاح ىف لمعي اًيضامو
 تجتتنأ ةنيعملا ةلأسملا تماد ام هنأ اوبسحو كلذ اوسن . انب اًصاخ اًيركف اًماظنو اًقالخأو

 ءاود نأ وأ رصم ىف هنيعب ءوشلا حتتنت نأ دبالف نابايلا وأ مجعلا وأ ايناملأ وأ ارتلكنإ ىف اذك

 ةاوادم ىف حجني دبال كلامملا هذه نم ةدحاو ىف ىعامتجا ضرم جالع ىف حجن انيعم

 . اندنع هب هيبش ضرم
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 نحن ام ملأ انيمعي نأ ربكألا قمحلا نكلو . لقعلا همتحي رمأ انريغ نع لثملا ذأ

 كلذ نأ نيدقتعمو مهلثم نوكن نأ نيبلاط حايصلا درجن نكرنف صاخلا اندوجو نع هيف

 ال رصم نأ ملعنو انلاح ةقيقح ىلع فقن نأو اندوجوب سحن نأ ءىش لك لبق بجي

 تادوسلا ىلإ ضيبألا رحبلا نم دمت انهنخل و ةرهاقلا دودح ىفالو ررجحعم ةفرع ىف ربصخعمب

 هأيإ هاطعأ صوصخحيم عباط هلو ةيرصملا ةورشلا هيش و نلويرصم ماوقأ هنكس هلك كلذ نأو

 . هتباصأ ىتلا ثداوحلاو هيضام

 ىذلا ليئضلا رادقملاب ةرهاظ اهانكرت . روصتم ريع دح ىلإ انتدحو رمأ ىف انواهت انكل

 اندوجو نم الو ةيعامتجالا انتانوكم نم انل نوكت نأ نعن مل . ةعيبطلا هيلع اهمغرت

 ةلظفاحم او أهب ظافتحالا همه لعجيو انم لك اهفرعي هروص ب انديب هقللا رادقملاب  ىسايسلا

 نأ انملع ام انأك وأ هل دودح ال اًعئاش كلذ لك ىقسي نأ انرس نأكو اهفرش ىلع

 ىه ةعئاش فورظلا هذه لشم ىف نوكت نطقن ئذلا دلبلاب مايهلاو ةينطولا تاساسحإ

 ىلإ اهنم ءاوهلا ىف رئاطلا لايمخال برقأ نوكت  رارق نم سفنلا ىف اهل سيل ىرخألا
 . ةسوململا ةقيقحلا

 ةدحو اهسفنل تنوك ةيبرعلا ةيندملا اهشرع ىلع تلوتساو نرعلا اهلخد دلب لك

 ءارمألا حوتفب رختفن انلعجو ماعلا ناطلسلا ىف جمدنن نأ انيضر . نحن الإ اصاخ اتخيراتو

 سلدنألل تنوكت نيح ىف عويشلا ىلع اذكه ىقبن نأ انيضر . ليلق بيصن الإ مهنم

 نوكي دق : صوصختمم قوذ مهنع فرعو لقتسم بدأ مهل عمجو مهب ةصاخ ةدحو اهريغلو

 هيلقإب زاتم ىرخأ ةهج نم انكلو اهيف اًجامدنا لهسأ انكف ةحتافلا ةمألاب قصلأ انأل كلذ

 ىف اًببس كلذ نكي مل ملف ركفلاو قوذلا ىف ةصاخن حورو ةرملاب ىرخخأ ةعيبطو فلتخم
 . انثدحو ءامشل |

 نأ لوقأ ام ىلع لدعلا دهاشلاو . هيف انينف ام ناعرس ناكل لتحي ىتلا ةمألا ءازجأ ىف

 تاوذلا ةفئاط ىلإ كلومتني بيرق دهع ىلإ اوناك رصم ضرأ ريغ مهنويع رت مل نم نيريثك

 هذه فعض الولو . كارتألا ضعبب ىه لصتت اهنأل نيحالفلا رقتمحت ىتلا ةفئاطلا ىأ
 . اًيقاب الإ رثألا اذه ناك امل مويلا ةفئاطلا
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 ام لك مهنم دلقتو اهفرعأ ال ةلصب مهيلإ تمت ةفئاط اومدعي ملف زيلجنإلا ءاج

 برعلا ءانبأل ام مهلالتحا ىف قحلا نم مهل نيلتحم مهيف تدع . دلقت نأ تعاطتسا

 ىعو برقأ دج ىأ الو برعلا دالب ىف دلو ديعبلا ىضاملا ىف مهل دج ىأ نوفرعي ال نيذلا

 . مهنم ةرم فلأ اهلابحو رصمب اقلعت دشأ مه نمو زيلكنإلا دالب ىف نيينوسكسلا دوجو لوأ

 بلغتم مهدالبل لتحم ىأرمل ملألا مهعفد مهسوفن كلذ ىبأت نم نيريثك نأ ريغ

 دعب 1104 ةنس قافتاب اهنذأ اسنرف تمص نأ املف . ألا نم مهريغ اوخرصتسي نأ مهيلع

 ىرن نف وأ ملع نم اندنع اميف اهيلإ ءامتنالاو ءامسألا مخفأ اهتيمستو اهءوادن لاط نأ

 ضواعتلاو ةحلصملا رصع انرصع نأ اوسن امأكو . اهتنوعمو ايناملأ ىف نوركفي انم ةعامج

 . ردانلا ىف الإ ثيغتسي ملأتم لك نأل مهرذعأ ىنكلو . ءىش لك لبق

 ارقتفم مث ًالوأ هتاذب امئاق ىنعم رصم ةملكل انلعجل انتحلصم ةقيقح انلقع انأ ولو

 انم نيريثكلا فالتحا ىقبو كلذ انيسن انكلو . ةيعيبطلا ةجاحلا هيلإ وعدت ام رادقمب هريغل

 امو . ديبعلا صالخإ اهل انصالخإب اهيلإ تمن ىضاملا وأ رضاحلا ىف ةلود ىأ لاوح ًاًرئاد

 نم غلب امهم ىضري فرشلاو ةوخنلا نم ليلقلا ولو هدنع اذه انرصع ىف اناسنإ بسحأ
 . دبع نوكي نأ هرمأ

 مت رثكأ ةقدلا نم ءىشيب انلاح ثحبل مهوعدأ نكلو مهملأ نع انم نيملأتملا رذعأ انأ

 ام نأ مهنع باغو نيروعذم اوحاصو اهآرم مهلاهف انلاحل ةريخألا ةجيتنلا اوأر مهنإ نولعفي

 هتلازإب نوبلاطم مه ةايحلا ىوق ىف فعضو هتاوادمل لمعلا بجي نيمك ضرم ةجيتن اوأر

 . ةوقلا يايسأب كلذ دعب نم ةمألا ذخأتو اهلمع ىلإ ىوقلا كلت عجرتل

 ىطعأو مويلا هنم نئن امو انوابآ هنم نأ ام لامحأ تحت ىضاملا ثداوح انتعقوأ

 ىفكيو . اهوحن هنيع حتفي نأ دارأ نم لك اهاري ةصوصخم ةغبص ىرصملا انعامتجا

 عمسيو ىريف فايرألا ىف لوحتي نأو اهسلاجمو ةرهاقلا ىف رودي ام فرعتي نأ ناسنإلا

 . ىضاملاب هلاصتا ديدشو رضاحلا انلكش همامأ اًمسجم نيبيل اهلهأ نم ةصاخلا ثيدح

 ماهوألاو تالايخلاب ةطاحم ريغ عقاولا قباطت انلاح نم ةروص هسفنل لصحتيل كلذ هيفكي

 هل بجي اذهك اًعامتجا نأو هنهاوع ىلع لوقلا نم ريثك لاسرإ ىف أطخلا مظعأ ىريلو

 . هجوع نم حلصي امو هعابط مثالي ام هل بجي . هريغل بجي ىذلا ريغ ءىش
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 ةبوشم انتدحو تناك اذإ - التعم ةيداملا انرومأو انتاداعو انقالخأ نم ريثكلا ناك اذإ

 ملا ىقرأ دنع ام اهل ىنمتن وأ اهلظح بدنن نأ ىف انلغش لك نوكي امف داسفلا نم ريثكب

 ةقدلاب اهصحفنو ةقيقح للعلا هذه سردن نأ عفانلا امنإو ائيش ىدجت ال ىنامألاو فسألا ذإ

 . انتدحو ناينب كلذب ىوقنو اًجالع اهل مدقن نأ عيطتسنل هضيرم بيبطلا اهب صحفي ىتلا

 امهتاقالع ثداوحلا تلعجو ةمألا مئالت ال ىرخألا ىه تحبصأ انتموكح تناك اذإو

 ىتلا ىه تسيل ةنكمملا ةموكحلا نأ انيسنيل كلذ سيلف نوكن نأ بجي ام ريغ ةرضاحلا

 ضرألا ممأ قرعأ ىف ترهظ ىتلا تايرظنلا ثدحأل ًاقيبطت بلطن وأ لايخلا نم عزتنت

 . اهيف نيركفملا تابغر عم ريستو ةمألا عبط مثالت ىتلا ةموكحلا اهنكلو ةيرح

 ىفكي سيل اهنم ةميقلا ىذ مسقلا وأ هتمأ سفن قامعأ ىلإ بتاك لصي نأ لجأ نم

 لب سفنلا ىف اًددحم اًرثأ كرتت ال نيعلا تقار امهم ىهف قيرب تاذ ةمرك تابيرظن ررقي نأ
 نمو -اهتدحو ميقت ىتلا ةيقيقحلا اهتانوكم ىلع ةساسحلا اهراتوأ ىلع اهنم قدي نأ بجي
 . اهتانوكم نع داسفلا ىفنب ةدحولا هذه ةيوقتل لمعي نأ بجي ةقيقح اهمدخي نأ لجأ
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 رثأ وذ كلذ نم مغرلا ىلع هنكلو ةيعامتجالا اهلاح نع ةجيتن ىسايسلا ةمألا دوجو
 ريغ ةليئض وأ ةزيزع ةيوق امإ هب رهظت ىذلاو سبلت ىذلا بوثلا اهيطعي وه . لاحلا هذه ىف

 . ةميق تاذ

 سانلاو ءاملعلا لمعب اهيلع أيلو هتعفرو رصم ىلإ ىلع دمحمب ثداوحلا تثعب الو
 ةدعتسم ةمألا ىوق ةيهادلا لجرلا اذه دجو مهمكحو كيلامملا ىلع ذئموي نيمقانلا
 اذه ريغتو . اديدج الكش رصم هجو هتموكح تطعأو هضارغأل اهمدختساف هتمدخل

 ىذلا . ليعامسإ دهع ىف اريغت دادزاو ديعسو لوألا سابع عيجمو هتوم دعب نم لكشلا
 اهتانوكم نم ريثك ىلع ةمألا ىوق لكل هلالغتساب ىضق ىلع دمحم نأ هلك كلذ لهس

 نأ دعب الإ هنم قفت مل لوهذ ىف هدعب نم تحارف اهتدحو تاموقم ريبك دح ىلإ فعضأو

 نكت مل ىتلا 188١ هنس ةروثب تماق كلانه . اهماكح ملظو ريبكلا اهنيد اهردص لقثأ

 تناك اهنإ نفلك نلكوأ ريسلا عم لوقأ ىتلا لب مهضعب نظ امك ةيركسع ةكرح درجم
 . ةيدادبتسالا كرتلا ماكحأ دض ةيرصم ةكرح

 ًروصنم اًريخأ جرح هنكلو اهب رثأتو ثداوحلا هذه لك ىف ىرصملا عامتجاللا رثأ

 درولل كرتو دالبلا ىزيلكنإلا لالتحالا لخدو ةروثلا تهتنا املف . 1887 ةنس روتسدب

 اهيف تلثم ىتلا ةيراشتسالا سلاجماب هب انضوعو هلك كلذ ىغلأ اهلاوحأ ميظنت نرفد

 ىتح اذه ىلع ماظنلا ىقبو . انايحأ ةمألا ليثمت لكش بلغي ىوق لكش ىلع ةموكحلا
 . تايريدملا سلاجمب قلعتي اميف اًريخأ ثدح ىذلا رييغتلا ثدح

 ًاهجو اهتموكح لماعت اهكرتي مل هنكلو تاماظنلا هذه ماقأو دالبلا لالتحالا لخد
 هذه مامأ . ءالجلاب ارتلكتإ نوبلاطي اوماقف رومألا ىف هلخادت ديدشب ماوقأ رعشتساو . هجول

 مهل مت ىتح ىرخأ اهذيفنت فيوستو ةرم دوعولا ءاقلإب مهسفنأل زيلكنإلا لاتحا ةكرحلا
 اينالأ ةقفاوم ىلع اولصح هئيع تقولا ىفو اسنرف هب اوتكسأف ١154 ةنس ىدولا قافتالا

 نيح ىف رصم ىف مهفقوم مظن كلذ نأ ذئموي لوقي نأ مهديمع عاطتساو اسمنلاو ايلاطيإو
 . مظتنم ريغ لبق نم ناك هنأ

 ١11١/94/91 : ةديرجلا د
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 لك نيفراصلا لجعملا ءالجلاب نيبلاطملا ةعامج ىقب ثداوحلا هذه لك نم مغرلا ىلع

 نإ ىردأ تسلو . ام دح ىلإ مهتدح نم اوففخ دق اوناك نإو مهتقيرط ىلع كلذل مهمه

 قافتالا اذهب اهزكرمل ارتلكنإ ةيوقت ةجيتن وأ ةفاحصلا نوناق ةجيتن فيفختلا اذه ناك

 ناثوعبملا ءاضعأ صضعب رابتعاو ةيرصملا ةلأسملا ىف رظنلا ةديدجلا ةينامثعلا ةموكحلا ضفربو

 نم ام هنإف هوزعن ةطلس ىأ ىلإو فيفختلا اذه رسفن ريسفت ىأب . ةيضرم اهنأك انلاحل

 عفدي الو اًدغ انكم ارتلكنإ جورخ ىري وأ الماك ًالالقتسا هدالب لالقتسا نود دوي ىرصم

 كلذ نوبلطي نيرصمتملا نم نوريثكلا ناك اذإو . دالبلا جراخ ةطلسلا لثمب ىزيلكنإ لك

 مهنم هدالبل ابح لقأ نوكي اًميمص ًايرصم نظأ امف هب نودانيو

 نع ًامغرو . انرومأ ىف فرصتلا انل اوعدي مل نأ انمدق امك زيلكنإلا لوخد رثأ نم ناك

 الك اهسفنب اهسفن مكحت نأ عاطتسملا نم نكي مل نإ مكحلا ىف اهكارشإ ةبلاط ةمألا حاحلإ

 . كلذل دعب حلصت مل اهنأب تارم اهمالك در دقف

 ١8/87 ةنس روتسد دقف ةميقب ةقيقح اوسحأو ةفاحلا ةلماعملا هذه ىلع سانلا طخس

 ىدج رثأ لك عايض ىف اًببس اوناك نيذلاو مهديب رومألا ةمزأ نيذخآلا نأ مهطخست دازو

 دهع ىف نحن هب اهانديقأ امو ليعامسإ دهع ىف اهسفن ةيعرشلا ةطلسلا هب تديق ال

 اندادبتساو دالبلا ةحلصمل لمعن انإ اهل مهلوقب ةمألا عنقت ةجح لك نع اوفتكا قيفوت

 . ريخلاب نورقم

 نإف اًعم نيتطلسلا ةين نسح وأ لالتحالا ةين نسحبب ملسن نأ رمألا انب غلب ولو

 نأ انرصع ىف اًيعيبط حبصأ دقو هتديقع ةينلا هذه ىف نينظتملا ىلع ركنن نأ عيطتسنال

 امهمو دبتسملا دصق نسح نم ناك امهم لمع ىأ ىلع همغري نمب نظلا ناسنإإلا عسي

 . هفنأ مغر هبيثي نأ ديري ناك

 لاخلا رييغت بارتقاب ةقثلا ديدش ىنإف ًاريبك مويلا ةموكحلا ناطلس نكي امهم هنأ ىلع

 سلجم ةريخألا نينسلا خيراتو دلبلا ىف ةماعلا ةركفلا ةهجو ةقث ىنديزيو . اًيدج ارييغت
 . ديدج رود ىف لئاسملا لك روطتو نيناوقلا ىروش

 ةذفان ريغ ةيلقألا تناك امهمو . ةموكحلا بناج ىلإ ىأرلا ىف ةيلقأ مويلا ةمألا
 امهم ةيبلغألا ىأر ىف ريثأتلل نايفكي دوجولا كلذب اهساسحإو اهدوجوف اهعبط نم ةملكلا
 تاكسإل لاتحت ةيبلغألا تناكو اًريبك سيل امهنيب قرفلا نأ ول كلابام . هتوق نم ناك
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 تاقافتالا نوناف وأ ئرادإلا ىفنلا نوناف وأ ةفاحصلا نوناف لثم ا عوجرلاب اهمصخ

 . ةضانحلا

 هتاه نأ ولو . لاحلا رييغتل اهسفنب لمعتل ةمألا ءادن نع كلذب ىفتكن الف اذه عم

 تناك انترصنل لدعلا ىبحم خارصتتساو حايصلا ىف فرصت ىتلا تادوهجماو ىوقلا

 انإو . مويلا نحنام ريغ انكل انلاح حالصإل اهنم ربكألا مسقلا فرصوأ اهلك ةفورصم

 اندحو هب مايقلا ىلع ردقن انأ نيح ىف ةموكحلا ىلإ هيف أجلن لازنال اريثك انرمأ نم كلمنل

 انلريبك بسك انلمع ةرئاد عيسوتو ةطلسلا ناطلس قييضتل تلمع ةصرف لك نأ نيسان

 انسفنأ ىلع دامتعالل موي لك انثجلت ةجاحلا تناك اذإو . ةرضاحلا انلاح لثم ىف اصوصخ

 دهأشن ام ليلدب ةموكحلا اوبأ ىلع انبأد ناك ىذلا بلاكتلا اندنع فعضتو اهب ةقثلاو

 ءاج دقف انترادإ تحتو انلاومأ نمو انيديأب ماقت ىتلا سرااملاو لامعألاو تايعمجلا نم

 انمغرت ةجاحلا نأل ال انقفارمو انحاصم نم هاوس امو كلذ هيف لمعن نأ بجاولا تفقولا

 . هترمث ميظعو هعفنل انيدهي انلقع نأل نكلو هيلع

 دسي نوبلاطم مهنأب نوسحي انم ءالقعلا ناك ول . ًارظن مويلا نحن امت دعبأ انك ول
 ىف انلامآ ربكأ ناك امل نكم دح ربكأ ىلإ بئاغرلاو ةموكحلا ريصقت هكرتي ىذلا صقنلا

 اهنأ سحت ةمألا لعجلا انترئاد ىف انلمعل لب بئاغرلاو لامآلا دودح دنع افقاو ةسايسلا

 ماعلا ىأرلا ىلإ اوفلد نيريثكلا نكلو . ةموكحلاب قلعتي ام أطخلا نم اهدنع امع ةلوئسم
 صخشب ةقلعتم تناك امهم ةيلوئسم لكل ةموكحلا ليمحت ةمغن هعمسم ىلع ةبذع ةمغنب

 نيح ةئيس وأ ةئسح ةينب ةموكحلا انل هلصوت ىذلا ريبكلا ررضلا ىف كلذب اودارف ةمألا

 لمعلا نم اًيدج اًبيصن اهديب ذخأت ال ةمألا تمادام هنأ عقاولاو . اننود رمألاب صتخت

 اهسفن مكح اهميلعتل فرصي دوهجم لكف ةيلوئسملا نم هبساني ءزج كلذب لمحتتو
 . ءاوهلا ىف عئاض اهسفنب

 لفطل لمؤي فيك ذإ . ًأدج ةريبك ىرخألا ىه ةهجلا هذه نم ةموكحلا ةيلوئسم نإ
 عقيس ىشميل كرت ىتم كشال وه . ىشملا ىلع اًموي ردقي نأ اهديري نيح ةكرحلا نع عنمب

 ىلع اًمئاد هلمحن نأ هليلدت انب غلب نإ امأ. ىشمب نأل اًريخأ دبال لصي هنكلو ةرمو ةرمو ةرم

 . ادعقم اًدبأ ىقبيس وهف ةفرخزم ةبرع ىف وأ انفاتكأ
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 تاعورشملا نم تلمع ىه امهم : انب ةموكحلا ةين نسح نم ناك امهم كلذك

 نم تنس امهم . ةيلاملا ميظنت ىف اهسفن تدهجأ امهمو تادوسلاو رصم ىدل ةلئاهلا

 سحتال ةمألا تماد امف . . . ميلعتلا رشنل بيتاتكلا تدعاس امهمو نمألا ظفحل نيناوقلا

 ةلولشم ةركفملا اهئاضعأ لكف رخآل نيح نم اهريمض كرحت ةيقيقح ةيلوئسمب اهسفن ىلع

 . ًاليلق الإ ةيدجلا ةسايسلا ةهج نم

 نوكي امِإ ةمألا ةوق سايقم نأل ائسح نوكي نأ ام لكشب نكميال اهيلع كلذ رثأو

 رومألا ىف فرصتلا ةيرح نم اهل نوكي نأ ريغ نم كلذل ليبسالو اهتانوكم ةكرح رادقمب
 . ريبك ظح

 هب ءونت المح ةمألل كرتت نأ بجي اهتين نسح ةموكحلا تبثت نأ لجأ نمف نْذإ
 لك ىف ةكرحلا لاسرإل ةمألا لمعت نأ بجي هنيع تقولا ىفو . ةمألا مكح لمح وه مويلا

 ذئمويو . هيطعت نأ الإ ذئموي ةموكحلل نوكيال نيح اهسفن مكح رمأ اهديب ذخأتل اهتانوكم

 امك كشالب ىعامتجالا ةمألا دوجو ىف بيط رثأ اذ موكحملاو مكاحلا نيب نزاوتلا نوكي
 . اهصاصتخالو ةريخألا هذه ةايحل اددحم ةموكحلاب صتخي اميف ىه اهلمع رثأ نوكي
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 اريدقت رضاحلا رصم زكرم ردقي نم مهسفنأ نييرصملا نم لب نييرصملا ريغ نم ليلق

 ريغ نم هتاهج ىدحإ نم زكرملا اذهل نورظني مهنإ نيرثكألا أطخ ىف ببسلاو . احيحص
 مهل ىحوتام رادقمب هيلع نومكحيو مهصاخشأ مهت ىتلا ةهجلا نم نورظني . اهرئاسل ريدقت

 ىلإ ابلاغ اولصيل ىتح ريوصتلا ىف مهسفنأل نوغلابيو . ةحلصملا هذهب ةرثأتملا مهتاساسحإ

 . لوقعم ريغ نوكي داكي أطخ

 بهاذم نابهذت ناتفئاط رصم ىف دجوي هنأ نم لوقنام ىلع ةلالدلل رهظأ سيلو

 نالعإ ىف ةغلابملا ىلإ اهزكرم ةعيبطب ةعوفدم ةدحاوف . لاحلا هذه ريدقت ىف ةداضتم

 نولازيال ةفئاطلا هذه دارفأ نأل ممألا فلتخم ىف باتكلا رابك اهب ماق ىتلا ةماعلا ئدابملا

 ةظحالملاو رظنلل قيرطلا دعب مهتايح مهل حتفت ملو قيقدتلاو صيصختلا نع نيديعب
 . ةمآلا ةايح تاهج نم ةصاخلا ءازجألا ىف ةقيقدلا

 ىرتو ةايحلا هتاه رثاود نم ةقيض ةرئاد ىف ةروصحم اهتايح تيقب ىرخأ ةفئاطو

 اهعزانيالو دحأ هيف اهقياضيال هب تصتخا اميف لمعت ىقبت نأ اهل لبسلا موقأ نأ ًامئاد

 . نوكيام نسحأ مالستسالا ىرتو ةماعلا ئدابملا هذه كلذ لجأ نم ىحضتف عزانم هيف

 ةايحلا تاهج فلتخم ىلإ امهرظنب السري مل ًاعيمج امهنأل رذعي نيصخشلا الكو

 نأل هب ذحخألا نكمال رظنلا اذه لثمو ماع ريغ رصاق اهمكح نأ كلذب ايسنو ةمألا ىف

 نم بجيو ىرخألاب اهتدحاو رثأتت ةلعافتم اهضعبب اهلك ةطبترم ةمألا ىف ةايحلا تاهج
 همكح تحت عمجي نأ عيطتسي رظنلا عساو ناسنإلا نوكي نأ عبتت ةطخ اهل مسرت نأ لجأ

 ًاريخأ لصي نأ هنكميل ةايحلا هتاه ىلع رثؤت ىتلا ةبجوملاو ةبلاسلا ىوقلا ميق رادقم

 . ةبجوملا ىوقلا ةهج بيلغتل ىرخأ ةملكب وأ عفنلا ةهج بيلغتل

 ١951/9/0 : ةديرجلا د
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 الالتحاو ارتاكنإب ايرادإو ايركسع ًالالتحا ةلتحمو ةيلعلا ةلودلل ةعبات دالب عم
 لك نم صلختت نأ ىأ لالقتسالل ًاريخأ لصت نأ ىلعألا اهضرغو . ةيبروالا ةيلاملاب اًيلاح

 نويلاملا الو زيلكنإلا الو كارتألا ال دحأ انيلع هركنيال ام وهو موهفم اذه . لالتحاو ةيعبات

 ىعيطتست ىتح - كلاح ىلع كدعاسن كدنع ىقبنس انأ ىلع : اهل نولوقي ًاعيمج مهنكل

 كلذ ىلع نيردقتال مويلا تنأ امك تمد امف الإو . ةلقتسم ةايح كسفنل ىميقت نأ تنأ

 عودابملاو ةلادعلا هيمسن ام دض وه . ًاضيأ موهفم مالكلا اذهو . ىقبن فوسو ىقبنسف

 نأ ملسأ ملو . فقوملا اذه لثم ىف ردصي ىذلا ىعيبطلا مالكلا هنكلو ديرتام لكو ةميركلا

 . ىعس نإ ىعسلا هيلع مرحي مل نإو هسفنب هيواسيام همداخ ىطعأ انم ًادحأ

 ةعفان ةجيتن هلمعب دارأ اًئيش لمع اذإ نم وه لقاعلاو . ىعسلاب نوفلكملا نحنف نذإ

 حص اذإ هنإ ىأ دارفألاب قلعتي اميف اهنم رثكأ مألاب قلعتي اميف ةيقيقح ةيرظنلا هذهو

 جتنم ريغ لمعلا اذه نإ عم اًرورس هسفنل بجوي وأ هلغ هب ىفشي ًالمع لمعي نأ ناسنإل

 . ىلوألا ةايحلا مزاول جاتحت ةمأل ًاصوصخو ةمألل زوجي ال كلذف هتاذ ىف

 ررقأ ىنإو . ةيموقلا انتايح ىف دوجوملا غارفلا الوأ دسن نأ بجي لمعن نأ اندرأ اذإف
 ىتلا اهسفن انتعارز نإف . انتايح تاهج لك ىف دوجوم غارفلا اذه نأ مويلا لبق هتررق ام انه
 نإ اندنع ةيداصتقالا ةايحلا ناوبأ ىقابو . ًاغيلب ًارخأت ةرخأتم ىه اندنع ام ىقرأ تناك امر

 انتايح ةهج نأ امك .اريغص امسق الإ هنم كلم ال امهريغ وأ ةراجتلا وأ ةعائصلا

 ةيبدألا ةهجلا كلذكو ةيقالخألا ةلاحلاو ةلئاعلا صخي امم كلذ ىف لخدي امب ةيعامتجالا

 .٠ هناسحإو هليمكتل انممه هجول نأ انب .ىرحأ ًايرهوج اصقن صقان كلذ لك -

 طقست اهسفن نم لالتحالاو ةيعباتلا زجاوح ةرضاحلا زجاوحلا هذه طقست كلانه
 اهب لخخدت ةلماك ةايح تاذ اهسفنل ةمكاح ةمأ اهساسأ ىلع موقتل طقست . اًمرك وأ اًعوط
 ببسلا نع لءاستأ ىنإف الإو . ةمركم ةزيزع اهب ىقبت نأ عيطتستو دوجولا كرشعم ىف

 ءاج له . ةيسايس ةيعباتو ىركسع لالتتحاو ىلام لالتحا مويلا اندنع هلجأ نم ىذلا
 ابرو لب سفنلا ىلإ رجضلا ثعبي نأ هنأش نم كلذ نأ مهفأ انأ ؟ةفدصلا ضحمب كلذ

 بهذت هسفن ناسنإلا كرتيال نأ لقعلا نم نكلو . ةلؤم لاح هذهو سأيلا اهيلإ ثعب
 . اهيلع ىضقي دق جيهت ىلإ اهعفدي ال امك تارسح
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 ىوقلا لمعلا اذه مهسفنأب اولمعي نأ الإ مهل سيل نأ اوملعل مهلاح نويرصملا ربدت ولو

 ةيرحلا ىنعم ثعبو مهتايح تاهج ىلإ ةوقلا لاخدإو مهرومأ حالصإ هب ديرأ ءىربلا

 لأس لمع اذإ نم لقاعلاو . مهتالايخ مهل هنيزت امب نيفتكم ريغ مهسوفن ىلإ حيحصلا

 . ردقي فيكو ردقي لهو ديري اذام لمعي مل هسفن



 هةر ضاحلا انلاح

 ايلام ًالالتحاو ارتلكنإب ًايرادإو اًيركسع ًالالتحا ةلتحمو ةيلعلا ةلودلل ةعبات دالب رصم

 ؟ركرملا اذه ببس وه امف . ابوروأب

 لب ةأجف ثدح وه الو ةفدصلا هقلخت مل اذه انزكرم نأ ىضاملا ماعلا ىف انررق املاط

 هتقلخ امو . ةيرصملا ةمألاب ةصاخ وأ ةماع فورظو لاوحأل ةمزال ةجيتن ءاج زكرم وه

 . اهلحم ىف موقتو اهلمع ىغلت ىلوألل ةلباقم ىرخأ فورظ هوحمت امنإف فورظلا

 ىبرحلا ةيرصملا ةمألا فعض درجم ىلع ًاينبم ناك ًالثم ىزيلكنإلا لالتحالا لهف

 اشاب ليعامسإ فقو امل هنأ ًاعيمج انل فورعملا ؟هيلع بلغتلا اهنكمي ًايبرح تيوق ىه اذإف
 ةرادإلا ىف ةيملس لاكشأب لخادتت ايوروأ تأدتبا 1875 ةنس سالفإلا ةوه ىلع

 "8 خيراتب رابونل ليعامسإ باطخ ىلع ءانب تفلأت ىتلا ىلوألا ةرازولا نأ ىتح ةيرصملا

 ل هنأ ىتحو . رييئنلبد ويسملاو نسلو سرفير ريسلا . نايبروأ اهيف نأك 1878 سطسغأ

 نينثاب تءاج اهنأ اهطوقسل ًاببس اشاب فيرش هدع ام ةلمج نم ناك ةرازولا هذه تطقس
 اهنإ ملعن ًاعيمج انأ امك . مهميدقت ىلع ةرداق رصم تناك نيح ىف ًايبروأ ًاسدنهم نيعبرأو
 تطعأ ىتلا ابروأ اهنأو . 1878 ةنس قبسألا ويدخلا علخل ىلاعلا بابلا تعد ىتلا ابروأ

 تلتحاو لمعلاب ارتلكنإ تدرفنا اسنرف نم ةيسايس ةطلغب مث . اههاجتا ةيبارعلا ةكرحلا
 . 1887 ةنس رصم

 تقل ةيسايسو ةيلام ًابابسأ كانه نأ ئراقلا ىري هنمو لالتحالا خيرات وه اذه
 ىداو ىف لمعلاب دارفنالا ارتلكنإل تلهس ةيسايس بابسأ اهنإو . 1887 ةنس ةكرح
 كلذ نأل رصم تءاج ةيبرح ةوق درجم ىزيلكنإلا لالتحالا رابتعا نذإ أطخلا نمو . لينل
 . هاوس امع ًايماعتو رهاظلاب اذخأ نوكي

 ًامئاق لالتحالا ربتعاو لالتحالل تعد ىتلا بابسألا لك ىسانت حص ول هنأ ىلع
 صخشلاب سيل ىرصملا ؟هيلع بلغتلاو هتأوانم مويلا ةيرصملا ةمألا ناكمإ ىف لهف هتاذب

 ىف هتوق ترهظ دقو . زيلكنإلا ريغو زيلكنإلا نم باتكلا ضعب لوقي نأ ديري امك نابجلا
 ١51١/9/4 : ةديرجلا د
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 ملاعلا شهدأو ابروأ شهدأ رهظمب رهظ ذإ اشاب ىلع دمحم مايأ ىف اصوصخو ىتش فقاوم
 ةطلس تحت ءاقبلا ىلع هرسقلو نيرافان ةعقاو ىف هقحسو هيلع بلأتلل اهرطضاو عمجأ

 رخخآ لجر لكك ىرصملا نكلو . ةينيطنطسقلا نم ربش ديق ىلع ناكو اهرهق نأ دعب ايكرت
 نأ لوقن نأ فسألا عم ردقنالو . رصنلا عضاوم ىلإ ههجويو همامزب ذخأي ارهام ادئاق ديري

 دجو نإ هنأ امك دئاقلا كلذ لثم انرهظأ نيبو اندنع نأب داقتعالا ىلع دعاست مويلا انلاح

 ىذلا ناكملاو تقولا نم عستم اندنع سيلو اهب هل مدقتن ىتلا تادعملا اندنع تسيلف

 دوستو دالبلا ىف ءودهلا معي نأ اهمهي ةيوق ةيجراخ ةلود ةباقر تحت نحنو هيف اهدعن

 . ةئيكسلا

 مهدنع نأو مهدوقي نم نييرصملا نيب نأ ردقنو انمدق ىذلا اذه لك نع زواجتن

 اندنع بارطضا لقأ نأ ملعن انلك ؟ارتلكنإ ةحفاكم نوعيطتسي كلذ عم لهف . ةدعلا

 . رضاحلا تقولا ىف انتايح وه ىذلا ىلاملا نوعلا انع عطقي ابروأ ىف ًائيس ىدص ثدحي

 كاذ ذإو . اهتوقب اندادمإل اهعقدي ًاصاخ ًامامتها انب متهت ةلود مويلا ابروأ ىف سيلو
 اذهل نحن لهف . هدنع نم ةوقب هللا اندمي نأ ىه انحاجن اهب نمضن ىتلا ةديحولا ةليسولاف

 ؟نوئماض ةرضاحلا انلاح ىف ددملا

 موقن نأ مويلا عيطتسنال انأ انل رهظت ةيلعفلا تاريدقتلا لك تناكو اذه ناك اذإ

 نع جورخلا نم برض بهذملا اذهب لوقلا نأ كلذ دعب كشالف اهيف حجننو ةفينع ةكرحب

 رصم زكرم نم لملمتو رجضو مهلاح نم سأيلا نم عون هب نيلئاقلا عفدي امنإو . لقعلا

 . دومحم ريغ زكرم قحب وه ىذلا ىلاخلا

 . هيف لمعلا دارأ نمل عساو حالصإلا باب . انسفنأ ريخل انسفنأب ىعسن نأ انعفني امنإو

 اهيلإ دؤت مل نِإو . ةقيضلا لئاسولا ريغ ةياغلا ىلإ ىدؤت ةعفان لئاسو ملاعلا ىف تناك امبرو

 . اهزهجت كشال ىهف

 نورظني ًاداوق اهيف نإف برحلا ةحاس ىلإ اهب ىشمي دئاق مويلا رصم ىف نكي مل اذإو
 نمضن ةيلاع ةءافك اورهظي مل مويلا ىلإ اوناك اذإو . ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهلاح ىف

 ىضرن نأل نورطضم نحنو اندنعام مه لاح لك ىلع مهنإف مهنم اهرظتنن ةدئاف ريبك اهعم

 . مهنم نسحأ جرخت نأ ةمألا عيطتست ىتح مهب
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 هترظن ىف ملي نم وه رهاملا دئاقلا ليلدلاب مهيلإ مدقتأ ىنإف ةداقلا انتداس بضغيالو

 ةقدب كلذ فرعي . هسنج نم فعضلاو ةوقلا عضاوم ةفرعم نم نكمتيل ةعقوملا ىف ام لكب

 ملع ىلع وه نم مهيف لهف رهاملا دئاقلا وه اذه . ةدايقلا نسح نم اهعم نكمتي ةيباسح

 . ؟ةمألابو ةموكحلاب قلعتي اميف ةيرصملا رومألاب

 هل ماقي نم انداوق نيب نأ ركنأ ال تنك اذإو . صخشلا كلذ انأ لوقيل هسفن مدقي نأ ًارداق
 . مهتحلل ىف مهقارغإل ءايعدألا نم نورخآلا دهاجي ءالؤه نأ ريبك ىفسأ نإف نزو

 ار فرعأ ام نأ نظأ ىنكلو . ةرضاحلا انلاح لكب ملع ىلع ىنأ ىعدأ تسلو

 . هباوص مايألا .ةتحتس هنآ دقتعأ ىذلاو تمدق ىذلا مكحلا ىلإ ىدؤي لقعلا نازيمب



 اهلءارزولا ثيداحأ رثأ

 رضاحلا ىسايسلا فقوملا نع اشاب تورث ىلاعم ثيدح اًريخأ فحصلا ترشن
 . ثيدحلا اذه ىف ءاج ام ىلع اشاب ىدشر ةلودو اشاب ىلدع ىلاعم ةقفاوم ىلإ تراشأو

 ثيدحلا انيأر نأ لوأ نم هءافص ركعت ًابحس وبلا ىف ىرن انأ ةمألا ىلع ىفخخنال نحنو
 ىلع درلل ضرعت دقو . هولباق نيذلا سرادملا ةبلط نكي اشاب ىلدع ىلاعم هب بطاخ ىذلا

 ةينلا نسحبو لضفلاب فارتعالاب اًمئاد مهل نومدقي اوناك باتكلا نم ةعامج ءارزولا

 . مهلمع مهيلع نوبيعي مث تافصلا نم كلذ ريغبو ةناكملا ومسبو

 ىف اهءوس وأ ةينلا نسح همسا ًائيش مويلا هيف نحن ىذلا فقوملا لثم ىف ىرنال انإو
 جراخلاو ةطخلا هذه ىلع جورخ وأ ةمألا اهترقأ ةطخل ذيفنت كانه لب ماعلا حلاصلل لمعلا

 اذه ناوص ًادقتعمو ايلعلا ةدايقلا رمأ ًافلاخم هيأرب لمعي ناديملا ىف طباضلا نأش هنأش

 ناك ولو ىتح لشفلا ىلإ رجيو فوفصلاب للخلا عقوي نأ هلمع ءارج نم نوكيف ىأرلا
 رهظمب ةيزيلكنإلا فحصلا ىف ىلجتت ءارزولا لامعأ راثآ انيأر دقو . هتاذل اديجم لمعلا

 ريغ كلذ نكي امهمو . اهيلإ لشفلا بيبد ىفو ةيرصملا ةكرحلا فعض ءدب ىف موقلا عمطي
 تادوهجملا ىف كلذ ىلع ديزيو . ةيداملا مهتوق ىلع ةيبدأ ةوق انموصخ ىطعي هنإف حيحص

 . ماتلا لالقتسالا ةياغ ايلعلا اهتياغ ىلإ لوصولل اهب مايقلا ةمألا ىلع بجاولا

 ءانبأب بيهي ةيرصملا ةمألل اشاب لولغز دعس ءادن هيف أرقن ىذلا «مارهألا ) ددع ىف

 مكيديأ ىف حالس ىضمأ وهف ماتلا لالقتسالا ىف مكقحب كسمتلا ىلع اوتبثا نأ هنطو

 ةصاخ ةيزيلكنإلا زوين ىليدلا ةديرج نع ةلوقنم ةلاقم اضيأ أرقن - مكل ةجح ىوقأو

 ةيدرف تالباقم ةنجللا ءاضعأ نولباقي نيينطولا نأ تملع دقف) اهيف ءاج رئلم ةنجلب

 ةظفل نم نورفني نويرصملاو..... ةديفم ةلدابم راكفألاو ءارآلا ناقيرفلا اهيف لدابتي

 درو لقو ىبنجأ ءادتعا نم ىرصملا بعشلا ةامحك انفقوم ةقيقح لثمت اهنكلو ةيامحلا

 ءاضعأ نأ تملع ىنكلو اهنم صلختلا ىلإ ليبس الف تادهاعملا عيمج ىف ةظفللا ركذ

 نأ نكميو ةمأك مهتلماعم ىلع صنت نييرصملا عم اهيلع قفتي ةدهاعم ريبدتل نوعسي ةنجللا

 . ... ةيرجتلا تحجمن اذإ عسوتلاب دعولا عم (ديدجلا) دنهلا نوناق ةدعاق ىلع اهيف ىرجي

 لاق ةرهاقلا نم زوين لارتنسلا بتاكم نم رخخآ فارغلتب فارغلتلا اذه زوين ىليدلا تعفشو

 ١97١/1/14 : مارهألا د
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 ةلعاق نم ونذت تذحخأ اهنأ تملع كفو ةيصوصخ تاللباقمب اهلمع لمعت رئلم ةنل نإ) هيف

 ىلع لماعتس رصم نأو ليربأو سرام ةكرح ع اوناك نول ءارزولا م ةيراج تاضوافملا

 اروهش تابثلاب نوئنضي كلذ دعب مهارتأ ؟ةبرجتلا تحجن اذإ عسوتلا عم دنهلا نوناق ةدعاق

 لمأ ىلع ةيرحلا راصنأ عيرقت اهيف نوعمسيو تايماحلاو تاوقلا اهلالخ ىف نولسري ىرخأ
 ناك امك ىرخخأ دعب ةوطخ ءارولا ىلإ نوعجارتي مهارت مأ . ةيئاهن ةفصب مهل رصم نوكت نأ

 وأ ىولعلا تيبلا ءارمأ هب قطنام لثمب اوقطن مهنأ ول ىرصملا بعشلا ةوق ىلإ ةوق نوفيضي

 مهعفادمب انريغ نومكحيالو اننومكحي ال زيلكنإلاو جرح فقوملاو ةبيهر ةعاسلا نإ
 ةريزجج نم زيلكنإلا بحسنا دقلو . مهلذو نيموكحملا سوفن فعضب نكل . مهفويسبو
 اولبقي مل ةريزحلا هذه لهأ نأل رانلاو فيسلاب اهايإ مهلالتحا دعب ليبخرألا رزج نم ةريغص
 عىئش لكو قولخم لك ةعطاقمب كلذ ناكو هولبقيال نأ ىلع اورصأو زيلكنإلا مكح

 لبقن ىتح انتايح داوم نم ةدام ىف ارتلكنإ ىلإ ةجاحب انسل هلل دمحلاو نحنو . ىزيلكتإ
 فيعضلا لعف لعفن نأ نم لقأ الف اًرارحأ نوكن نأ انيلع نوبأي اومادام اًمكح انيف مهل

 ىف انإف ةعطاقملا هذه هب تءاج امهمف ًامئاد مهعطاقنو . ةمات ةعطاقم مهعطاقنو مهعطاقنق
 . اًريصو ةأنأ لوطأ كشال ةقفدتملا اهتاريخن نيبو اندالب

 لازتال ىتلا مهثيداحأو مهتالباقم راثآ اوأر دقو نيقباسلا ءارزولا انتداس وجرت كلذ
 ىلع رشن نيح رايدلا ىتفم ذاتسألا ةليضف لاثمأب اوذتحي نأ ةمآلل ةفورعم ريغ ةموتكم
 ىتح هتليضف فقوم مهيثداحمو مهرئاز نم اوفقو دق اوناك له انل اونيبي نأو هثيدح سانلا
 ىفكو . اهئانبأ عيمج نم صالخإب ذفنت ةمألا اهتمسر ىتلا ةطخلا نأ ىلع ةمألا نئمطت

 ارتلكنإ نيب اهلمع ىونملا ةيقافتالا نأ لوقي نأ زوين ىليادلا بتاكمل حمس اضومعو ًماهيإ
 ادحأ نظنالو دنهلا تاجار عم اقباس ارتلكنإ اهتدقع ىتلا تايقافتالا كلتك ىه رصمو
 نأ ديرت الأ هثالمزو قبسألا سيئرلا ةلود نم ةحارصلا هذه اهبلط نيح ةمألا نأ دقتعي
 ارتلكنإ فرتعت ىتح ةعطاقملا فص اهفص ىف مهنأ اًراهن اًراهج نينلعم اعيمج اهؤانبأ فقي



 ا لكيه نيسح- دمحيم ثارت

 . اهيلع تقفاو وأ حلصلا ةدهاعم تعقو ىتلا لودلل فارتعالا اذه غلبتو رصم لالقتساب

 بعشلا لثمت ىتلا ةيباينلا انتئيه مامأ ةلوؤسملا ةلقتسملا انتموكح نوكت نأ دعبو كلذ دعب

 ىذلا قافتالا ىف ضوافتن نأ نكمي انيدمتعمو انتيجراخ ريزو قيرط نعو اًحيحص ًاليثف

 عم ةصاخ ةفص ريغ نم مويلا نوضوافتملا ءارزولا ناك امبرو ارتلكنإ عم هلمع حصيال وأ حصي

 جرخت نأ ىرازولا نماضتلا اهب حمسيالو ةيزيلكنإلا ةموكحلا لبق نم ةمهملا ةنيعم ةنجل

 ةلالج ةموكح رمأ ىلع ءانب ارتلكنإ ةيجراخ ريزو نم نلعي ديدج رارقب الإ اهتمهم نع
 دحأ مهشقانيال ىتلا ةينوناقلا ةفصلا مهلو ذئموي نوضوافتي نيذلا مه اوناك امبر . كلملا

 . اهيف

 كلذ دعب هللا لعلو هتمأ عم ىقبي نأ ىرصم لك ىلع بجيف مويلا كلذ ىلإ امأ

 . لطابلا توربج ىلع قحلا ةملك رصانو هرمأ ثدحم



 "اوه دصاقمو ةيلكتالا كاين

 ىف نأ نظن اننكلو زيلكنإلا تاين ةقيقح ةفرعم انتعاطتسا ىف نأ ىعدن انسل
 ىلإ عجرتف زيلكنإلا هيلإ ىمريام ةفرعم ةبوعص امأو . تاينلا هذه هاجتا فرعن نأ انرودقم

 ئش دصف عم ئشب لوقلا نمو ةيسايسلا ةعدامملا ىف ةقدلا نم ديعب نمز نم هب اوفرعام

 ائيش نولوقي مهنم ةسايسلا لاجر ىرت كنأ امك اهرهاظ ريغ ىلع ءايشألا ذخأ نمو رخأ

 نوهركيال مه مث . رخآ ائيش مهسفنأ لاجرلا ءالؤه لاح ناسل ةربتعملا ةفاحصلا لوقتو

 نسلو سيئرلا لشف نم كلذ ىلع لدأ الو . ةسايسلا ىف ةحارصلا مهتهارك نم رثكأ ًاعيش

 . هثدابم ىف ركذ دق ناك امك ةينلع حلصلا تاضوافم هلعج ىف

 . ةنيعم ةلأسم لك ىف ةيزيلكنإلا تاينلا هاجتا فرعن نأ اًمئاد نكمملا نم نأ ىلع

 ةركفو . ةطساولا رربت ةياغلا نأ ىسايسلا مهنيدو ةحلصم دابع موق زيلكنإلا نأ كلذو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتاماظن ىلع . ئش لك ىلع ةطلستملا ىه مهدنع ةحلصملا

 دوعصخي مهف . مهتفسالفو مهباتك رابك اهررقي ىتلا ةيفسلفلا ئدابملا ىلع لب . ةيميلعتلاو

 ظافلأ مهرظن ىف اهلك لدعلاو قحلاو قلخلاو ةفطاعلاف . ةحلصملا ةركفل دوجولا ىف عيش لك

 مثالت ىتلا ةقيرطلا ىلع اهفييكت بجعيو . ةحلصملا مدختام رادقمب الإ اهتاذ ىف اهل لولدمال
 امهم تناك كلذ نع تجرخ ىه نإف . ةحلصملا هيفام لوبق ىلع اههاركإ بجيو ةحلصلملا

 . هتبراحم بهجت ًادودل امصخ اهلامج نم غلب

 نأ ةلأسملا هذه لحل بجي ؟ةيرصملا ةلأسملل ةبسنلاب ةيزيلكنإلا ةحاصملا ىهام نذإ

 انفقو ىتمو . اهنم هينجتام ىلإو رصم ىف اهزكرمب ظافتحالا ىف ارتلكنإ هفلكتت ام ىلإ رظنن
 ىذلا زكرملا وه كلذ نوكي هفلكتتام فاعضأ لداعي هينينام نأ اهيف دكأتن ىتلا لاحلا ىلع

 اهتتعيبطب ىه ىتلا لماوعلا لك ىلإ رظنن نأ كلذل بجيو . رصم ىف ًايئاهن ارتلكنإ هذختت
 ةداصضملا لماوعلا لك ىلإ رظنن نأ بجي امك ارتلكنإ دعاسي امب اهسفن ارتلكنإ لمعب وأ

 . لماوعلا هذه لك ةوق غلبمو . اهتضراعمل فيلاكتلا دبكت زيلكنإلا دريال ىتلاو ارتلكن ل
 نلف ةغئاس ةمقل اهيلإ اهمضتو رصم علتبت نأ ارتلكنإ تعاطتسا اذإ هنأ ىف عازنال

 ةكبتشملا ةيملاعلا حلاصملاو ةيلودلا لماوعلا نكلو . ناث هنع اهينثي نلو دحأ كلذ نع اهدري

 ةيامحلا ةجرد ىهو مضلا دعب ةيناثلا ةجردلا ىلإ ارتلكنإ تلزنف كلذ نود تلاح رصم ىف
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 اهتسايس تناك الو . ةيامحلا هذه عم اهدوجو ىفانتيال ةيلودلا حلاصملا نأ رابتعا ىلع

 ةلود لك عيطتستل ةنينأمطو مالس ىف ملاعلا نوكي نأ رظتنت مل انمدق امك صرف ةسايس

 ةيباينلا ةئيهلا فاقيإو اهب لودلا لاغشناو ررحلا ةصرف تزهتنا لب دارفنا ىلع اهسفانت نأ

 بعشلا ةعادو ىلع ةذمتعم اهسفن ءاقلت نم ةيامحلا هذه تنلعأو لمعلا نع ةيرصملا

 دوي ابروأ بوعش لك جرخت امك اكوهنم برحلا نم جرخي موي هنأ ةعنتقم هتنيكسو ىرصملا

 تجرمخ العفو بايإلاب ةمينغلا نم اضرلاو مت امب ةعانقلاو ةنيكسلا ىلإ دالخإلا ذئموي

 نم رثكأب متهيالو هسفن ىف الإ اهنم بعش لك ركفيال ةكوهنم اهلك ابروأ بوعش
 نالعإ نم هتلعف اميف ارتلكنإ شقانت مل كلذلو ملسلا بلط ىف شيعلا ىلإ نانئمطالا

 عيدولا ىرصملا بعشلا نكلو . هتالع ىلع عقو ىذلا لمألا تلبق لب رصم ىلع ةيامحلا

 لالقتسالا اًيلاط ةيامحلا هذه ىلع اًجتحم اًدحاو ًالجر هلك ماقو هيف زيلكنإلا نظ بيخ
 . ماتلا

 . هب ملاعلا هعقوأ ىذلا ملظلا نم ملظتلابو هبلطمب هلك ملاعلا ديجملا بعشلا اذه ألمو

 فورسعملا عيدولا بعشلا اذه اوأرو اوعمس كلانهو مهنويع نيكوهنملا كئلوأ ضعب حتفف

 مغرو ىخيراتلا هدجم مغر فيضأو ةلمهم ةيمك ربتعاو رقتحا هنأل هرئاث روثي ةرباثملاو دجلاب
 نكلو . اذه فيك . ةربربتملا ةرخأتملا بوعشلا ىلإ هتوق لكب مهتيضق ىف ءافلحلا هتنوعم

 هريدهو ىرصملا توصلا ىود ديازتو . ةيامحلا نع نوضار نييرصملا نأ منألا اونلعأ زيلكنإلا
 مهباصأ ام ةدنكل مهتابس ىف نوقابلا ىقبو مهنيعأ اوحتف نم ضعبلا اذه هيلإ مضنا تح

 ىلإ مضنا هنيبتو ىرصملا توصلا عمس نم لك نأ ىأ . برحلا ءانثأ ءايعإلاو دهجلا نم

 . ملاعلا ةداعسل ةلماعلا ةرحلا بوعشلا نم نوكت نأ ديرت صالخابو اقح اهوأر مهنأل رصم

 كلذو حضتفي أدتبا روجلاو مكحتلا ىلع ىنبملا مهزكرم نأ اوأرو اذه زيلكنإلا ىأر
 ًاصوصخ ملاعلا مكح نم مهيجنت ةقيرط ىف نوركفي اوأدبف . اًعبط مهتحلصم ىف سيل

 لازال رصمل اومضناو ةفلتخملا ملاعلا تاهج ىف اوظقيتسا نيذلا ناك اذإ هنأ نوملعي مهو

 ىلإ هتوص دحاو لك مضيس هنأو ملاعلا معتس ام ناعرس ةظقيلا هذه نإف ًاليلق مهددع

 نم نورفني نويرصملا اوأر كلذل . اًجرح رثكأو قدأ مهزكرم حبصيف نييرصملا توص

 ىضرت اهلع ةيامحلا ةملك ريغ ةملك نع ثحبنلف اولاق . ةيزيلكنإلا ةيامحلا تحت مهرابتعا
 . زيلكن إلا نم ليلق ريغ ددع ركفي كلذكو لوريش نيتنلاف ريسلا لاق كلذك . نييرصملا
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 نونوكيف مهلوقعب بعلنو نييرصملاب ركف نأ بجي زيلكنإلا نحن انأ مهدنع اذه ىنعمو

 ايفارغجلا بتك ىف رصم نع بتكت ىتلا لوصفلل ًاناونع نكت مل نإو لعفلاب ةيامحلا تحت

 . ىلودلا نوناقلاو

 نم ةفيحص أرقتال كنإف . نآلا ىلإ انل ةرهاظلا زيلكنإلا ةين ىه ةركفلا هذهو

 نع انلصت ىتلا رابخألا نإ لب . لاكشألا نم لكشب اهيف ةعوضوم اهدجت الإ مهفئاحص

 نم ولخت ال رصمو ارتلكنإ نيب ةيدو ةروص ىلع ةلأسملا لح نوديري نيذلا زيلكنإلا ةساسلا

 . ةليمجلا ةباذحلا ةيسايسلا ناولألا لكب ةهوممو ةففخم تناك نإو حورلا هذه لثم

 ىتلا ىه نييرصملا نحن انتادوهجم نأ ىه كلت . اهيف عازنال ةركفب مدقت امم حرخن

 نأو انب لح ىذلا ملظلا ىلإ ىرخألا مبألا لهأ نم ملاعلا ةسايسل ظقيتسا نم نهذ تهبن

 الإ انم هرك ىلع انمكح نوعيطتسيال مهنأ زيلكنإلل ترهظأ ىتلا ىه ًاضيأ تادوهجم ا هذه
 تلقن ىتلا تادوهجملا هذه ىهو . هب مهل لبق ال ام اذهو رانلاو فيسلا مكح رمتسا اذإ

 هفرصخزب رئلم دروللا غالب ىلإ هتوربجو هتدشب ىبنللا دروللا غالب نم ةيسايسلا انتلاح

 نأ دعب هتلعجو انيف نوزرك دروللا ةديقع تريغ ىتلا اهلك تادوهجما هذه ىهو . هقيوزتو

 نوقار موق انأ فرتعيف دوعي بهنلاو بلسلا ىلع ةمئاق ةيجمه ةكرح انتكرح نأ ررقي ناك

 لوقلا نم زيلكنإلا تلقن ىتلا تادوهجما هذه ىهو . ةيلاع بادآو ديجم خيرات باحصأ

 حلاصمو نييرصصملا ىناسمأ نيب قفوي ىذلا ىدولا قافتالا ىلإ فيسلا ةوقب ولو ةيامحلاب

 . بناجألا قوقحو زيلكنإلا

 امبر انأ رهظيو اهل ةمألا اهتهجو ىتلا ةياغلا ىلإ دعب لصت مل تادوهجملا هذه نكلو

 انمدق امك زيلكنإلا نإف . ىرخأ تادوهجم ىلإ ءاجتلالل ليلق ريغ ًانمز رارمتسالل رطضن
 نم سانلا كحضيال ىتح رذحلاو ةطيحلا مامت ىلع نوكن نأ انيلع بجيف انب ركملا نوديري

 . ةوجرملا ةياغلا ةمق انغلب دق نأ نحن نظن موي ةيسايسلا انتطاسب

 ىف دجو طاشن لكب بيصعلا تقولا اذه ىف مهريس نم ركملا مهدصق ىلع لدأ الو

 اوفقوأل دصقلا ةمالسو ةينلا نسح نم عيش ىلع موق مهنأ ولف . نادوسلا ىر عورشم ةلأسم

 نإ اهنيبو مهنيب قافتالا متي ىتح رصم حلاصمب قلعتي اميف درو ذخأ هيف نوكي دق لمع لك
 نم هب مايقلا زوجي الامو زوجيام ثحب نكمي متي ىذلا قافتالا رون ىلعو كلذ دعبو . نكمأ
 ظ . لامعأ
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 ىلع لدت ةغبصلا ةيزيلكنإ روكذملا عورشملا صحفل ةبدتنملا ةنجللا مهلعج كلذك

 . انديبو مهنيب قافتالا ناكمإ نم هب نولوقي اميف مهتيوط صالخإ مدع ىلعو مهتين

 باهرإلا هنم مهفي اب نييرصملا ىلع مهدئارج هيومت ًاضيأ ركملا مهدصق ىلع لديو
 ةايحلا ىلإ مويلا اونأمطا دق اوناك اذإ نييرصملا نأ مهسفنأ زيلكنإلا ملع عم فيوختلاو

 ىلاعم ةلاسرو رئلم دروللا غالب دعب ىلوألا نأ نولوقي مهنأل الإ كلذ امف ام اعون ةئداهلا

 ىلإ هليمو هنع ثيداحألا نم هنولقني اسمو دروللا مهلباقي نم لاوقأو اشاب لولغز دعس
 ىرن ىتح - ةنطف نظلا ءوسو - نظلا ءوس نم اهدنع ناك امهم ةمألا رظتنت نأ قافتالا

 مهتقادص تلبق مهدعو زيلكنإلا قدصو ةرملا هذه اهنظ أطخأ ناف . ركملا نوكي دح ىأ ىلإ

 بلطم -هيلا لوصولا ىضتقا امهم هنع لزنتال ىذلا اهبلطم دنعو اهفقوم دنع ىهف الإو

 . مأتلا لالقتسالا

 نم دحاو ددع ىف انأرق مكف . لاعفألاو لاوقألا ضقانت ًاضيأ ركملا دصق ىلع لدي

 زيلكنإلا نيفظوملا ددع ديازت مهسفنأ زيلكنإلا باتكلا دقن ةيرصملا دئارجلا نم ةديرج ىأ

 نوديري مهنأ انأرق مكو . ةفلتخما حلاصملا ىف نيفظوملا ءالؤه نم ريبك ددع نييعتو رصم ىف

 اهل نامضالو نييالمو نييالم ديازتت تونكنبلا قاروأ انيأر مث اتباث ىلاملا رصم زكرم ءاقب
 ةلوطملا تالاقملا ةيزيلكنإلا تالجملاو دئارجلا ىف أرقن مكو . ةيزيلكنإلا برحلا تادنس الإ

 هذه لثم نم انيأر مكو . لجاعلا بيرقلا ىف ةريثك ممأل بارخلا عقوت نعو ابروأ سالفإ نع
 . ةتباثلا ةنينأمطلا ناكرأ عزعزي امب لمعلاو لوقلا نيب تاضقانتملا

 كسسمتتلا ىلع اصرحو ةظقي نييرسملا ديزت نأ الإ نكميال تاينلا هذه نكلو

 بيرق هنورظتني ىذلا لالقتسالا اذه سمت نأ نكمي ىتلا ةيويحلا مهحلاصمبو مهلالقتساب

 ام اًمتح هيلإ ىدؤتس ةماعلا ملاعلا ثداوحو مهتادوهجم نأ نم نيقي ىلع مه ىذلاو

 ريغت نأ نكمي الف اهدحو ةلوسعملا ظافلألا امأ . ةنسحلا تاينلا هذه ىلع هيف سانلا نئمطي

 . اهتديقع نع ةلفأ ديق ةمألا فرصت نأ وأ دحأ ةديقع
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 ةدهاعملا عورشم نولمحي دفولا ىبودنم تارضح انيلإ لصي مداقلا عوبسالا لئاوأ ىف

 انيلإ نولمحيو ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىبودنمو رصم ىلثم نيب اهنأشب ةشقانملا تلصح ىتلا

 صاخ عونب انل نولصفيو رضاخلا انموي ىلإ رصم مهترداغم موي نم هولباقام ليصافت كلذك
 حسفنيو ملعلا ةرئاد كلذب انل عستتف ةثحابملاو ةشقانملا ءانثأ رنلم ةنبل اهتدبأ ىتلا لايمألا

 باجعإو دمح لك ناقحتسي هعم ةفاحصلاو ماعلا ىأرلا ناك اذإو . مكحلا لاجم انمامأ

 سميتلا نع القن ةدهاعملا نع تءاج ىتلا رابخألا ةلباقم ىف مزحلا نم هايدبأ ام ىلع

 مزحلا اذه امهنم رظتنن انإف مارهألا بتاكم انقيدص صخألابو ةيرصملا دئارخلا ىبتاكمو

 ديري نم ىلع تامولعملا نم مهيدلام مهضرعو دفولا ىبودنم تارضح لوصو دعب ًافعاضم
 . اهيف ىأرلا ءادبإو اهيلع فوقولا

 ءادبإ ىف عرست مدعو تابثو ربص مويلا مزحف . ةرم فلأ مويلا هنم انل مزلأ ذئموي مزحلاو

 نيلماش نيقيقد نيليوط ريكفتو ةانأف دغلا مزح امأ . نيقيلا ربخلا ىلع فوقولا لبق ىأرلا

 امهتيانع ظافلألاب نيينعم هعوضومو هلكش ىلع نيبصنم هليصافتلو عورشملا عومجم
 ىف قحلا اهل ةينطو ةيعمج ةراشتسا هبقعي ىأدبم ىأر اذه نأ دحأ نلوقيالو . ىناعملاب

 ىلثممل مسرت ةطخو قيرط ىأرلا اذه امإف . مامتهالا اذه لك قحتسي لذ ىف لا أ لزبقلا
 دعب بعصلا نم ناك هتياغ ىلإ مهليبس ىف ريسلا لوبق ىلع مهعجشي ام اوأر نإف ةمألا
 ارتكنإ هذهو . هلمعب اوماق ام ضفرن نأ ةصاخ - ةيئانثتسا فورظ أرطت مل ام - كلذ
 نع عافدلاب حلصلا رمتؤم مامأ اهوبودنم ماق انمامأ ألا نم اهريغو ايناملأ لب ايلاطيإو اسنرفو

 مهدالب ىف ماعلا ىأرلا لايمأب مئاد لاصتا ىلع اونوكيلو مهدهج لك اولمعو اهحلاصم
 دالبلا هذه سلاجم تقفاو نأ ةجيتنلا تناكف لايمألا هذه بسح مهتاهاجتا اوريغو

 نأ وجرت تناك ملا هذهل لامآ ضعب قافحخإ نم اهب ام ىلع ةدهاعملا ىلع اهلك ةيباينلا

 . ققحتت نأ اهل حمسي مل رخألا ضعبلا غم اهنم ضعبلا حلاصم براضت نكلو اهققحت

 اهعقو ىتلا ةدهاعملا ىلع خويشلا سلجم ةقداصم بسك ىف نسلو سيئرلا لشفي ملو
 وه هبزح ىلع رصتتقاو اكيرمأ ىف ةفلتخا بازحألاب لاصتالا مئاد نوكي نأ ىبأ هنأل الإ
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 تضفقر نأ ةحيتنلا تناكو قىوعرب مق ةرم ريغ نويسايسلا باتكلا كلذ ىلع همال ىلتح

 . ةلهاعملا

 مب لاصتالا دصقل ةديدعلا روهشلا اهنع مهبايغ دعب دالبلا ىلإ دفولا ىبودنم ةدوعف

 دقولا نيب هيف ةشقانملا تلصح ىذلا قافتالا وحن صانخلا هليمبو ىرصملا ماعلا ىأرلا هيلع

 . ةانألاو ةيورلاب رورسلا عمو مزحلاب بيحرتلا عم ةمألا نم لباقي نأ بجي - رئلم ةنجلو
 نوديري امع ةلصفمو ةيفاو تامولعم تأيهلا لكل نومدقيس كشال نومرتحم ا ءاضعألاو

 ةليخد نع ربعي ىذلا جضانلا ىأرلا نيوكتل تقولا نم ةيافكلا مهنولهميو هيف مهيأر ذخأ
 . هعم نييرصملا نم ميظع ددع سفن ةليمخدو هبحاص سفن

 لوصولا نكمأ امنإ رنلم ةنجلو دفولا نيب ثحبلا اهيلإ لصو ىتلا ةجيتنلا نأ دقتعن انإو
 اهدحو ىه لدعلا دصقو ةدوملاو ةدارإلا نسحو صالخإلا نأ نافرطلا عنتقا نأ دعب اهيلإ

 بلاطت دفولا فلأت ام دنع رصم تماق دقلو . ايناطيربو رصم نيب ةلكشملا لحل ةليسولا

 لحم ةداشملا تلحو اهجهن ىلع ريسلاب تقولا فورظ حيمست ملف ةقيرطلا هذه ىلع اهقحب
 تاسايسلا هذه لك تلشفف ةدارإلا نسح لحم ساهرإلاو ةدوملا لحم ةوقلاو ةنيالملا

 ىلإ نافرطلا داع اريمخأو . لحل لصوتالو ةجيتن ىلإ ىدؤتال ءاقرخ تاسايس اهنأ تبثو

 ناك اذإو . ًاليوط ًاطوش قيرطلا ىف اريسي نأ نكمأف اهنع ردصي نأ اندرأ ىتلا ةيادبلا ةطقن

 كشالف اهيلإ لوصولا ىف لكو ىتلا ةياغلا لك ىلإ لصي مل هنإ انربخي دفولا سيئر ىلاعم

 مزح نم اهنم رظتنيام ةيرصملا ةمألا ترهظأ ىتم هنأ دقتعن انإو . اهيلإ هقشأ عطق هنأ ىف

 ثحبت امنإ ىهف اهقحب اهثبشت عم اهنأ ىلع تنهربو مايأ دعب هفقت ىذلا فقوملا ىف تابثو

 اهنأو نيفرطلا ىضرت ىتلا لولحلا لدعأل لوصولا بحو ةملاسملا حورب كلذ ىف ارتلكنإ عم
 ىلع اترصتنا امك نيتقيدص ًامئاد أاريستل امهتاوهش ىلع اعيمج نيدلبلا رصتنت نأ وجرت

 ةمألا ترهظأ ىتم هنأ دقتعن انإ لوقن . امهنيب اميف صالخإلا لدابتب كرتشملا ودعلا

 اذه ىف امتح رمتستس دادولا حور رصمل اهتلماعم ىف تنلعأ ىتلا ارتلكنإ نإف كلذ ةيرصملا

 ارتلكنإ حلاصمب تعنتقا ىتم رصم نإ امك ةلداعلا اهبلاطم ىلإ رصم بيجتسو قيرطلا

 ارتلجنإ فارتعا دعب ضفرتال ىرخألا ىهف اهنع ءائنغتسالل ليبسال ىتلا ةيويحلا

 . نافرطلا اهيضتري ىتلا ةقيرطلاب حلاصملا هذه ةنايص ىلع اهعم دهاعتت نأ اهلالقتساب
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 انبلاط دقل . ةدهاعملل اهب رظنن نأ بجي ىتلا حورلا نذإ ىه صالخإإلاو ةدوملا حورف

 ةيضق ىف ءافلحلا عم انكرتشا انأ ىلع ءانب لالقتسالا ىف ىعيبطلا انقحب ارتلكنإو ملاعلا

 بلطن اميف انقحب فارتعالا الإ ارتلكنإ عسي مل اًريخأو . اهلجأ نم اوبراح ىتلا لدعلا

 ريغ نم اهحلاصم ىلع ةظفاحملاب اهل حمسن نأ ةقيدص ةمأك انم بلطت نأ تأر اهنكلو
 انيلعف . حلاصملا هذه ىلع ةظفاحملا ًامزال هارنام انيلع تضرعو . لالقتسالا اذهب ساسم
 سقال اهيلع ارتلكنإ ةظفاحم تناك اذإ اميفو حلاصملا هذه ةميق ىف صالخإب ثحبن نأ

 حور نم اهنم هرظتننام ارتلكنإ تدبأ اذإف . ةقيدص ةمأ ثحب كلذ ثحبن نأو . انلالقتسا

 ةايحلا برح ىف اهتناعأ ةمأل ةبسنلاب اهنم ملاعلا هبلطيام كلذ ناك ةلادعلاو حماستلا

 . كلذ ريغ ةلعاف ارتلكنإ نظن الو . توملاو

 ةدهاعملا ىف رظنلا ديري نمل اهلك ةبجاو تافص صالصخإلاو ةدوملاو تابشلاو مزجلاف

 ًاينبمو جضان ريغ ءاجف هيأر ناسنإ نوك اذإ امأ . اهب ةصاخلا ليصافتلا ىلع هفوقو نيح
 عافدنالا اذه ناك ءاوسو . . ليبسلا ءاوس لض دق نوكي انداقتعا ىف هنإف ةقباس ةديقع ىلع
 . ههاجتا ىف ًابيصم ناك ولو ىتح رضيو . عفني امم رثكأ رضي هنإف هدر وأ قافتالا ذيبحت ىف

 ًاطقنو ىتش ليصافت ىوتحت ةدهاعملا نأل ههاجتا ىف ًابيصم ناك ولو ىتح رضي لوقن
 ةنوكملا ةديقعلاف اهدض وأ رصم حلاصل ءاوس رظنلا فقوتست تارابعو ةقدلا ةياغ ىف

 دقو هبجوتست ىذلا ءافيتسالاب اهثحبو قئاقدلا هذه دنع فوقولا نود لوحت هيلع وأ قافتالل
 ةدوملا حورب مزاحلا رظنلا امأ . رفتغت ال ىتلا ةمرجلا اهتعاضإ ىف ًاقوقح اهيلع وأ رصمل عيضت
 . عيشب سميال قحلا اذه مادام ملسلا دي انل دمي نم عم ةملاسم لكو انل قح لك نمضتيف

 نوكيو ًالماك انقح ىلإ لصن نأ الإ نوكي نلف ةدوملاو تابشلاو مزح لاب انعردذت ىتمو
 . ريصنلا معنو نيعملا معن هيلإ لوصولا ىف انل ملاعلا



 ةمآلا نم مويلا بلطي ام

 (*!قافتالا نأشب

 قافتالا عورشم هعمو ةمألا ةراشتسا ىف اهعبتيس ىتلا ةقيرطلاب ناي مويلا دفولا رشني

 قيرطب نآلا ىلإ ملعن الو . هردنل ىف ةمرتحما دفولا ةئيه ىلإ رنلم درول ًاريخأ هب لسرأ ىذلا

 هنم صخلم لاسرإب ىفتكتس ةنجللا نأ وأ رشنيس ىذلا وه عورشملا صن ناك اذإ ام عطقلا

 ىلع فقت نأ ديرت ةمألا نأل اًريثك بوصأ عورشملا صن رشن نأ دقتعن انأ ىلع . فحصلل

 . نيتم ساسأ ىلع ةينبم اهلايمأ نوكت ىتحو هردق عيش لك ردقت ىتح لئاسملا ةقيقح

 ىف هتنجلو دفولا ةئيه هلعفت ام عف اًمتح قفتيس هناب نظلا ىلع انلمحي اذه انداقتعاو

 . رصم

 ضعب تاحيرصت نمو دفولا سيئر ىلاعم نايب نم انمهف امك ةراشتسالا ةقيرطو

 سيل كلذ نأ ىلع . ىأرلا ةبحاص تاعامدلاو ةنوكملا تائيهلاب ةصاخ نوكتس هئاضعأ

 نوديري دفولا ىلسرم نإف هيأر ءادبإ نم تاعامجلاو تائيهلا هذه ىوس نم نامرح هانعم

 نوكتي ىتح ةيدرفو ةيعامج ةمألل ةنوكملا رصانعلا عيمج لايمأ ىلع عالطالا كشال

 ارتلكنإ عم قافتالا عورشم ىقلتل ةدعتسم تناك اذإ امو ةمألا ليمب حيحص ىأر مهدنع

 نم هضفرت ىهف اهتينمأ عم قفتم ريغ ليبقلا اذه نم عورشم لك نظت اهنأ وأ لوبقلاب
 ةيرصملا ناتموكحلا ذختت نأ دعب مهتمهم زاجنإل اورفاس لوبقلل ةلايم ةمألا اوأر اذإف . هساسأ

 . ارتلكنإ عم ةضوافملا اوفقوأ الإو نأشلا اذهب ةمزاللا تاءارجإلا ةيزيلكنإلاو

 نكلو اهيلع ةضورعملا طقنلا ىف ىأرب عطقلا وه سيل ةمألا نم نذإ مويلا بولطملاف

 عم قافتالا عنمب ام ىرتال تناك اذإ ام ةلاح ىفو . قافتالا مدعل وأ قافتالل ليما راهظإب

 تاليدعت لاخدإ ديرت اهنإ وأ وه امك رئلم ةنحل عورشم لبقت نأ ةلايم ىه لهف ارتلكنإ

 هنودب قافتالا نكمي آل امزال اطرش ربتعي ىذلا تاليدعتلا هذه نم ساسألا وهامو . هيلع

 ىف تاظحالم ىأرلا ىوذ دنع لهو . هيف درلاو ذحخألا نكمي ىذلا ىوناثلا وهامو

 لهو . ةدهاعملا ريرحتل لصو اذإ رابتعالا لحم دفولا اهلحي ىتح ةمزال اهنوري تاليصفتلا

 اهيف ةدهاعملا لصفت نأ نوديري ضورعملا عورشملا اهيلع صني مل ىرخأ لئاسم مهيدل

 ١97١/4/١١ : مارهألا دب
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 دارفألاو تاعامجلاو تائيهلا هيدبت امب نوكي اذه ليملا راهظإو . اهريخأت أطخلا نم نوربتعيو

 ىتلا مهتالاقم وأ اهنوعضي ىتلا مهريراقت وأ اهنوذختي ىتلا مهتارارق ىف تاظحالملا نم

 دنع تنوكت ىتتمو . دفولا نم نيلسرملا دارفأ عم مهتاشقانم ىف وأ فحصلا ىف اهنوبتكي

 ةصاخلا تاباطخلاو ثيداحألاو تالاقملاو ريراقتلاو تارارقلا هذه نم ةدع نيلسرملا

 اهنوعبتي ىتلا ةطخلاو هيلع نوريسي ىذلا قيرطلا اوردقي نأو ةمألا ليم اوفرعي نأ اوعاطتسا

 ريو
 ىف اهيأر ىدبت نأ ةمألا نم مويلا بلطي هنأ نظلا أطخلا شحاف لثم كلذ ىلع نوكي

 ريرحت متي نيح نوكي امنإ كلذف ريخألا اهلوق هيف لوقتل اهيلع ضورعم قافتا عورشم

 ةينطولا ةيعمجلا ىلع رصم ىف هضرعو ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب هعيقوتو قافتالا

 رصمل ىماظن نونانق عضولو ةدهاعملا ىف ىئاهن ىأر ءادبإل اهنوناق عضو دعب بختنت ىتلا

 هاجتا ةفرعم ىه ةحورطملا ةلأسملاف مويلا كلذ ىلإ امأ . ىزيلكنإلا ناملربلا ىلع ارتلكنإ ىفو

 . هتاساسأو قافتالا نأشب اهلايمأو ةمألا ءارآ

 نأ ارتلكنإ ىف هكولسل الحم رئلم ةنجل رت مل ىذلا كلسملا اذه كولسل دفولا اعد امنإو

 ءاضعأ ةيبلغأ ىأر ىلع فقت نأ عيطتست ةنجللا نأو ةرضاح ةنوكم كانه ناملربلا ةئيه

 ةقفاوم مهنم تسنأ ىتسف . هيف ىأرلا ةداقو بازحألا ءاسؤر ىأر ىلع فوقولاب نالربلا

 تائيهلاو دعب بختنت مل ةينطولا ةيعمجلاف رصم ىف امأ . ةياهنلا ىلإ اهقيرط ىف تراس
 الف اهيلع كلذ عنمي ناك اهنيوكت نوناق نأل ةيسايسلا اهرومأ ىف ةمألا لثقال ةبختتنملا

 بحاص ةمألا هربتعت ىذلا دفولا هجهتنا ىذلا قيرطلا جاهتناب الإ ةمألا لايمأ ةفرعمل ليبس

 نيح ىلإو اهل ةيمسرلا دعاوقلا عضو نيح ىلإ تاضوافملا ىف رارمتسالا ىف ريخألا لوقلا
 اهديل ةطلس لك لقتنت ذئمويو اًينوناق ًاليثمت ةمألا لثمت ىتلا ةينطولا ةيعمجلا باختنا

 . اهل لصفلا لوقلا نوكيو

 ىدبت نأ ةمألا ىلع بجي هنأ الإ اهليم ءادبإ ةمألا نم بلطي نأ حص اذإ هنأ ليق امر

 ريغ ضارتعالا اذه ربشعت اهنكلو هلك هضفر وأ هلك رئلم دروللا عورشم لوبقب لبملا اذه

 لئاسم هيف نإف ًالامجإ اهلح ىلإو لئاسملا ضعب ىلإ هتراشإ نع الضف عورشملا نأل هيجو

 عورشملا اهنع ركذي مل ىتش ليصافت كانه نأ امك . ةيسيئرلا نود لئاسمو ةيسيئر ربتعت

 هدييقت عم طرش لوبق حصي امبر كلذك . ميظع ناكمب ةيمهألا نم ةمألا اهتربتعا امبرو أئيش



 ا ليه نيسح دمحم ثارت

 هل لحمال رسق اًقالطإ تضفر وأ ًاقالطإ تلبق ىنإ لوقت نأ ىلع ةمألا رسقف . هليدعت وأ
 اتناك نيعتمأ نيب ةلوادم اهنكلو بولغم ىف رصتنم مكحت ةلأسم تسيل ةلأسملا نأو اصوصخ

 معزلا نيتمألا ىدحإ ةناهإ نمف ادحاو أدبم نارصانت سورض برح ىف نيتراج سمألاب
 اهريوحتو طورشلا هذه ليدعت ىضتقت ةلادعلا تناك ولو ىرخألا ىلع اهطورش ىلمت اهنأب
 اتأدب دق ناتمألا تمادامو . ةوقلا ىف اهايإو ىرخألا ؤفاكت مدع ىلعو اهتوق ىلع ادامتعا
 رصم ةنامض عم ماتلا رصم لالقتسا ساسأ اتلبقو ةلماجملاو ةدوملا قيرطب ةلكشملا لحب

 ةجيتن الإ لح ىلإ لوصولا ىف حاجنلا مدع نوكي نلف اهدنع ةيزيلكنإلا حلاصملل ةلقتسمل
 . ةمكحلا هب ىضقتام لوأ تاوهشلا ىلع بلغتلا بسحنو . نيفرطلا نم فرط ةوهش

 نامكح ةضوافملاب نومئاقلا مادامو نيفرطلا نيب ةمئاقلا ىه ةدوملاو ةلماجملا تمادامو

 بلط ضفري نأ لاحمف ىرجيام ىلع ديهش ملاعلاو ساسألا ىه ةلادعلا ةركف تمادامو

 . ةلأسملا لح ىلإ نافرطلا لصيال نأ بعصو لداع

 ناك لب عورشملا اهيلع ضرعي ةعامج لكو ةئيه لك بجاو نم ناك كلذ ررقت ىتم
 عورشملا دونب نم دنب لك اًقيقد ًاليلحت للحي نأو اليوط ركفي نأ ىرصم لك بجاو نم
 ثحبي نأو هيف ةدوجوملا ظافلألا نم صاخ لولدم ىذ ظفل لكو هتارقف نم ةرقف لكو

 ةطلتخما مكاحملاب صاخلا ديدجلا ماظنلاكو نادوسلا ةيقافتاك عورشملل مضتس ىتلا تاقحلللا

 ىتلا تاليدعتلا تبغي نأو هيلع صنلا حصي ًائيش كرت دق عورشملا نكي مل اذإ رظني نأو

 لك عضي نأو ةشقانملل ًالحم ناك امو هكرتل ليبسال اًيرهوج اهنم ناك ام نيبي نأو اهاري

 . اهسفنل ةمألا ديرتام اهنم فرعت ىتلا ةمزاللا ججحلا ةنجالا ىدل نوكتت ىتح هتاظحالم

 هترهظأ ام نأ نيقي ىلع ىنإو . ديريام لك ىف ةمألا ىأرب ًايوق دفولا نوكي ذئمويو

 اهءابإو ةلداعلا قرطلاب هيلإ لوصولا اهبحو اهقحب ناميإلاو ةوقلاو كسامتلا نم ًامئاد ةمألا

 ددرتت ارتلكنإ بسحنالو . هوجرنام ىلإ انب لصي نأ نيمض - هيلع توكسلا وأ هنع لزانتلا

 ملع ملعت اهنإف ميكحلا ىرصملا دفولا ةنوعمب هكولس تأدب ىذلا قيرطلا ةياهن ىلإ ريسلا ىف

 ةمأ مكحت نأ ًالاحم نإو ةميكح ةمأ لك هيلإ ىعست منغ مألا ةقادص بسك نأ نيقيلا

 ظ . اهتبغر ريغ ىلع



 *)قافتالا دعاوق

 وأ هنولبقي نمل ءاوس قافتالا عورشم ناشب ءارالا نم اهيلإ لصيام مويلا فحصلا رشنت

 اذإ ام ردقيو هيف انحبصأ ىذل زكرملا دفولا نزي ىتحو ةمألا ليم نيبتي ىتح هنوضفري نمل

 عورشملا ضفرب لوقلا اوعرسأ اموق انيأر دقو . لحم زيلكنإلا عم لمعلا ىف رارمتسالل ناك
 ىلع اوتفاهت اموق ائيأر امك فحصلا ىف مهغالب أورشن نيذلا ءارمألا ومسلا باحصأ مهنم

 نوكي داكي امب ًاعرست ةفصلا هذه ىلع لوبقلا ىف وأ ضفرلا ىف ىرن نحنو . اتفاهت لوبقلا
 ل رثأتلا عيرس ىلاعفنا لجر نع وأ بابشلا سامح ىف باش نع الإردصيال ًاأشيط
 ةجح سيل كلذل همكحف هردصأ ىذلا مكحلا ضعب ىلإ ًاضيأ عيرس هنكلو مكحلا ىلإ

 . دحأ اهب ىدتقي

 قافتا صوصنو دونبو طئارش ىف اعطاق اهمكح ىدبت نأ ةمألا نم مويلا ابولطم سيل
 تناك اذإ لوقت نأ اهنم ىولطملا نكلو دعب لصحي مل كلذ نإف ارتلكنإو رصم نيب هدقع م

 دروللا ةنحل اهتررح ىتلا دعاوقلا ىلع قافتالا مامتإ ليبس ىف دفولا رارمتسا نم اعنام ىيرتأل

 رارمتسالا ىلإ ليملا ىدبي نم لكلو ةئنيتم ةيطارقميد دعاوق ىلع ةمألا نم ةبختنم ةينطو

 ةدهاعملا سرد دعب ىعسيف تاباختنالا موي ىلإ ىئاهنلا هيأرب ظفتحي نأ دقعلا مامتإ ىتح
 . ةريخألا ىهو ايلعلا ىه ةينطولا ةيعمجلا ةملك نوكت ذقنيحو . هيأر لثم نم باختنال

 عم قفتتال قافتالا عورشم ىف تدرو ىتلا دعاوقلا ضعب نأ ىف اقلطم عزاننال نحن
 تلاحتسا اذإ دعاوقلا هذه فيفخت بجاولا نم نأ ىف اضيأ عزان الو . اهبئاغرو ةمألا لامأ

 ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب دقعلا ريرحت دعب ىرصم لكل نأ ىف عزانن الو . اهنودب
 رارمتسا مدعب لوقلا نأ دقتعن انكلو . اهيف ةققحم هبئاغر دجي مل اذإ ةدهاعملا رقيال نأ
 ةفلاحملا ىف اهقيقحت ةمألا وجرت ىتلا بئاغرلا نايبت عم هدقع دارملا قافتالا مامتإل دفولا
 عومجم حلاصمب ًاريشك متهيال نم الإ ردصيال لوق زيلكنإلا نيبو اننيب دقعت ىتلا ةيدولا
 ةهفات هحلاصم نأل وأ ةلوفكم ةنومضم ةيتاذلا هحلاصمو هزكرم نأ ىلع ادامتعا ةمألا
 . ةيانعلا قحتستال
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 ةمألا تماد امو اهتقثل اًرئاح مادام ةمألا بئاغر قيقحت دفولا رودقم ىف نأ دقتعي هنإو

 لاجر ىلع زيزعب سيلف هيلإ لصت نأ ةممصم اهقحب ةنمؤم اهنماضت ىف ةيوق ةنماضتم
 فلاحتلاو قافتالا مهعم نوديريو نيرصانمو نيدضعم رطقلا ناكس نييالم مهلوح فتلت

 ماتلا لالقتسالا اذه سمتال ىتلا حلاصملا نامضو ماتلا مهلالقتسا ساسأ ىلع ارتلكنإ عم

 ةدهاعملا ريرحت لاح اهومهفي نأو رذحلا اذه ارتلكنإ سفن نم اوليزي نأ مهيلع زيزعب سيلو

 لحمال كلذل هنأو اًصلخم اًحيرص ناك نمل رشلا وأ ةسيسدلا ةركف ىبأت ةيرصملا ةوخنلا نأب

 لك ليزت ىتلا صوصنلا عضو نم رفمال هنأ امك رذحلا اذه عفادب اهعضو نكمي ىتلا دويقلل
 لوبق ىف ًادج ًاريبك لمألا ناك وحنلا اذه ىلع ةمألا بئاغر تققحت اذإف . ماهبإو سبل
 نيب عقوت ىتلا ةدهاعملل ةحيحص ةيطارقميد دعاوق ىلع ةبختنملا ةينطولا ةيعمجلا

 ظ . نيتموكحلا

 طورشلا ىف طقف سيل ارتلكنإو رصم نيب متي ىذلا قافتالا ةميق نأ مهفن نأ بجيو

 ريرحت وه ذيفنتلا اذه تاوطخ نم ةوطمخ لوأو . طورشلا كلت ذيفنت ىف نكلو هيف عضوت نأ
 ةلسرم دعاوق ةمألا ىلع تضرع ىتلا دعاوقلا نيب نم نأ ركني نم كانه سيلف . ةدهاعملا

 دعاوقلا هذهو . دحاو ىنعم نم رثكأ لمتحي بلاق ىف ةعوضوم اهريغو ةمهبم ىرخأو

 ىلع تدرو ىتلا دويقلا لعجت ةقيرطب عضوت نأ ريرحتلا دنع نكمي اهوحنو ةمهبملاو ةلسرملا
 ءوني اليقث المح نوكتف كلذك روحت نأ نكمي امك عيش ىف هسمتال ةفيفط لماكلا انلالقتسا

 ىقرش ةفاسم ىلع ةيركسعلا ةطقنلا نوكت نأ ىلع قفتا اذإ ام الثم ذخ . لالقتسالا هب

 لخاد اًركسعم ةطقنلا هذه تناك اذإ امو ىلودلا ةائقلا دايح سميال ثيحب سيوسلا ةانق

 ايسور تناك اذإ امعو لودلا ةقداصم ىلع ذيفنتلا قيلعت ةلأسم اضيأ ًالثم ذخو . دالبلا

 ىف ىقبن انك اذإ امو طرشلا اذه نمض لخدت نأ زايتمالا ةبحاص لودلا ىدحإ ىهو

 لوأ وه ىذلا ريرحتلاف . قافتالاب اهل ةقالعال ةلود ةحلصم وأ ةوهش درجمل ةمهبملا انتلاح

 نأ دفولاب ةماتلا ةمألا ةقث عم بجيو ىربك ةيانع عضوم نوكي نأ بجي ذيفنتلا تاوطخ

 . ىلوألا ةريطخلا ةوطخلا هذه ىف رظنلا عضوم اهعضي ىتح اهبئاغر هيلإ ىدبت
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 ةدارإ نهر هذيفنت ناك ذيفنتلا رود ىف لخندو ةينطولا ةيعمجلا هتلبقو قافتالا مت اذإو

 مرتحت فيك فرعت ىتلا ةلقتسملا رصم نأل . اهاوس ةمأ ىأ ةدارإ نهر نوكي نأ نم رثكأ رصم

 اهنوصتو اهنم عيش ىف حماستت الو اهقوقح مرتحت فيك اضيأ فرعت اهدوقعو اهدوهع
 اقوقح نيفيلحلا وأ نيقيدصلا نيب نأ كلذو اذه نم رثكأ فرعتو . ةبجاولا ةنايصلا

 ىف تعاطتسا دق تناك اهنإو نيفرطلا نم مارتحالا ةبجاو اهنكلو ةبوتكم ريغ تابجاوو

 هنولمهيو هيلإ ةجاحلا نيح ماكحلا هب مدقتي اًمهو الإ بعشلا ناطلس نكي مل نيح ىضاملا
 لضانت نأب دموي تعاطتسا دق تناك اذإ . كلذ مهحلاصم تضنتقا اذإ هنوسوديو لي

 اهنإف هدوجو ىف بنذ اهل نكي مل رطاخملاب فوفحم زكرم مغر اهقوقح نع لاوطلا نيئسلا
 دشأ نوكتس ناطلس لك ىلع بعشلا ناطلس اهيف ولعي ىتلا ةيطارقميدلا ةلودلا ىهو اًدنغ

 . لماجملا دودولا قيدصلا ةلماجمو اهلام ءاضتقاو اهيلع ام ءادأب اًظافتحا نوكي ام

 هقيرط ىف ةماتلا ةمألا ةقثبو بعشلا ةوقبو هللا ةوقب اًرزعم دفولا رسيلف كلذ ىلع
 ررقت ًادغو . هيلإ ةمألا اهمدقت ىتلا بئاغرلا قيقحت ىلع ةدهاعملا ريرحت نيح لمعيلو
 اهرارق ىطعتو لمع ام ةميق ةمألا تاقبط لك نم ًاماع ًاباختنا ةبختنملا ةينطولا ةيعمجلا
 لدابت نأ ةقثلا مامت ىلعل انإو . هصالخإو هداهج لاح لك ىلع دفولل ةركاش ىئاسهنلا

 . ناتمألا هاضرت لح ىلإ لصي نأ ليفك ةيرصملاو ةيزيلكنإلا نيتمألا ىلثم نيب صالخإلا



 (*)ةلسقملا تاباختنالا
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 ىزيلكنإلا ىرصملا قافتالا

 ىأرلا اذه ناك ءاوس ارتلكنإو رصم نيب هدقع دارملا قافتالا ىف ىأرب نوعطقي نيذلا نإ

 ال مهنأب عطقلا ىلع امإو ةنظلا ىلع امإ ثعبي لكشب ثداوحلا نومدقتي ضفرلاب وأ لوبقلاب
 نأ نم لح ىف اهلعجي ًائبع ةمألا ىأرب نوثبعي اذه نم رشكأ مهو . نوديريام نوملعي

 شتفت نأ ىه اهنأش نم سيل ةياغ مهيديأ هتطخ امم رطس لك ءارو ىرت نأو مهيلإ حاترتال
 تاياغلاب ىنعي نأ نم ريثكب ىمسأو ىلعأ ةياهنلا ىلإ هب ظفتحت ىذلا اهيأر نأل اهنع
 ! ًالاكنو ًالابو رمألا رخآ مهيلع دوعي نأ الإ اذه مهثبع ءارو نم نوكي نلو . ةصاخلا

 هذه ءانبأ نم نيفرط نيب ةرضاحلا ةلمحلا نم هب دصقي ىذلا ام ةقيقح ىردن ال انإو

 اذه نيأ ؟هلبقأ ىنأ لوقي نم ديري اذامو . قافتالا ضفرأ ىنأ لوقي نم ديري اذامف . ةمألا

 ربمتبس رهش ىف ةمألا ىلع تضرع ىتلا تاساسألاو دعاوقلا كلت ىه له ؟قافتالا

 كلذ قوف نحن اهو . اهتاياغو اهلويم تاساسألا هذه نع تدبأ ةمألا نكلو ؟ىضاملا

 ىتلا تارقفلا ضراعت نيدلا ىفو تازايتمالا ىف حلاصملا تاوذ ةيبنجألا لودلا نأ عمسن

 دفولا نإف كاذو اذه نع الضفو . نيدلابو تازايتمالاب ةصاخ ةروكذملا دعاوقلا ىف تءاج

 اهتابغرو اهتاياغو ةمألا تاظفحت حرطي نأ ريغ نم اهيلإ ةدوعلا لبقي مل ةضوافملاب مئاقلا
 حور هيف اًديدج اقافتا نوكيسف قافتا ىلإ ةضوافملا ىدؤتس نأ حص اذإف . ثحبلا عضوم

 مألا ءارآو لايمأ هيفو ةيرصملا ةمألا تاظفحت هيفو ربمتبس ىف تضرع ىتلا رئلم دعاوق نم

 نيتموكحلا نم لك نم ىضمت ةيئاهن ةفصب قافتالا اذه ررحي ذئمويو . حلاصملا تاوذ

 قافتالا اذه ىف اهيأر ىدبتل ةينطولا اهتيعمج ةمألا بختنت ذئموي . ةيزيلكنإلاو ةيرصملا
 . اًضفر وأ ًالوبق ديدجلا

 هضرع دعب قافتالا ةينطولا ةيعمجلا تضفر وأ قافتا ريغ ىلإ ةضوافملا تدأ نإ امأ

 ةيعمجلا هتلبق نإ امأو . ريغتي ملو عزعزتي مل ًاتباث نوكي انزكرم نإف هايإ اهبسردو اهيلع
 . ذيفنتلا رود ىف ثحبلا نوكي ذئمويف

 ١97١/1١/6 : مارهألا د
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 مويلا ةمئاقلا ةبلحلا كلتو ةجضلا هذه ىنعم امف نوكيس نأ دبال ام وه كلذ ناك اذإف

 حايصلا اذه لك اهسمي نأ نكمي ال ةمألا ةدحو نأ اوملعيلف الأ . لضافألا انباتك نب

 ةنئمطم ةيضار سفنب لبقتسملا ىلإ رظنت ةميظعلا اهتنينأمط ىف مويلا ةمألاو . ليوعلاو

 اهءادتها تدتها امل مهتعبتا ول دارفأ ضعب ديبال ىه اهديب لبقتسملا فيرصت نأ ملعت اهنأل

 اهسفنل ىه هتطتخا ىذلا لدتعملا قيرطلا ىف ةرئاسلا ةميلسلا ةيوقلا اهترطف اهعابتا نيح

 الإ اهيف اهل مه ال ةنده ةعاس ىف اهنأل نوبتكي امو مويلا مهرذت اهنأ اوملعيلو . ردقلا ديب

 لك نم ةرخاس ةمساب اذه اهتحار تقو ىضمت نأو لمعلا ةعاسل ًادادعتسا حيرتست نأ

 الإ ةمألا نوكت نلف لمعلا ةعاس تناح ىتم هنأ اوملعيلف مث . اهلوح رودت ىتلا تانايذهلا

 ًافيعض ًادساف ناك امو هترود داعتسا ًاحاص ًايوق اهنم ناك امف ةايحلا تارك هب رمت اًدحاو ًابلق

 . ىوهلا نع قطنت ال ةمألاو . ةمألا ةدارإب ةقطان قحلا ةملك ولعت ذئمويو . ةاونلا ذبن ذبتنا

 نأو ةدئاف الو هل ىودجال اميف طغللا نم اورثكيال نأ نيبتاكلل ريمخف كلذ ىلع

 عئالط كلذب اونوكيلو نوكي نأ نكمي امع هيف نوشتفي لبقتسملا بوص مهسوفنب اوهجتي

 وجلا ىشغي دقام ًاعمتجم مهدوهجمو مهنم لك دوهجم هيلإ لصي ام ردقب اهل نونيبي ةمألل
 . مهقتاع ىلع ىقلملا لمحلا وه كلذف رطاخمو زوافم نم ضرألا ىف نوكي وأ بحسلا نم

 ىذلا ىملقلا لاضنلا اذه هنم ءزج جاتحيالو هجاتحيال اًميظع ادوهجم جاتحي هنأ حيحص

 مهفاتكأ ىلع عقاو ميظعلا دوهجملا اذه نكلو . اضرغ بيصي نأ نكمي الو ةياغل ىمريال

 ىف ةصاخلا مهح اصم ءارو ىعسلاو ةمألا ةمدخن نم لصنتلا الإ هنم مهلصنت ديفيالو

 . نطولا ةحلصم بنج ىف ةحلصم لك هيف ىنفت نأ بجي ىذلا تقولا

 مهثاحبأ هيلإ لصت ام لك رشن ام سيلو . لبقتسملل مهرظنب اودمب نأ ريخ لوقن
 . اًيأر اهيف ذخخأتل دعب تقولا تأي مل ءايشأب ةمألل لاغشإ كلذ ىف نوكي دقف مهتاريكفتو

 ًاسرد اهوسردي نأو اههوجو فلتخم ىلع اهيلإ نولصي ةلأسم لك اوبلقي نأ موتحما نكلو

 عفدت دق ىتلا ةيحطسلا ةطسفسلا درجم ىلع ال صيحمتلاو ثحبلا ىلع ًاينبم ًاعفان ًاقيقد
 عوجرلا ىف قحلا ىأر ثحبلاو ريكفتلا ىف دازو هسفن ناسنإلا عجار اذإف ةعاس عفاود اهيلإ
 ىف كلذ دعب رمتسيف هرشن امع دوعي نأ ةبذاكلا ةفنألا هذحخأت مث ىأرلا اذه ريغ ىلإ

 . نيرساخلا نم نوكيف ملع ىلع لالضلا ةرصانم
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 نأ ًاعيمج فرعن انإ . اهنم عضوم لك قدأ امو هدارأ نمل ثحبلا عضاوم رثكأ امو

 ىذلا ىزيلكنإلا ىرصملا قافتالا ىف لصفلا لوقلا ةبحاص ةينطولا انتيعمج ىلع نوكيس

 - باتكلا انتداس نم دحأ ركف لهف اهيف مكحلا ماظنو دالبلا روتسد عضت نأ دعب ددحي مل

 مامأ كلذ تاليصفت عضوو روتسدلا كلذو ماظنلا اذه نوكي نأ بجي اميف - هسفنل ولو

 ةنس ةئاملا ىف دالبلا هذه ريغ ىف ةمظنألا نم عضو امب هديري ام نراقو اهبلقو اهثحبو هرظن

 سالفإلا ببسو ةيحالصلا ببسو سلفأ امو اهنم حلص امو ةمظنألا هذه جئاتنو ةيضاملا

 نكي مل ةعاسلا تءاج اذإ ارح اّيأر هسفنل جتنتسيل دهاجو رصم نيبو ممألا كلت نيب نزاوو

 . اًنزوو ةميق ةرضاحلا ةضراعملا اهريثت ىتلا لاوقألا نم رثكأ تسيل لاوقأ هدنع ام "1

 نوكسلا هيفي امو دالبلا ىف ةرضاحلا ةيداصتقالا لاحلا ىلع ةرظن اوقلأ مهارت له مث

 ولو مهسفنأ اودهجأو هرهاظمو همالعأ نم مويلا رهظي امل هنم ىشخي دق ناروف نم رهاظلا

 ىلإ دالبلا ضرعي ام اهكرت ىف نوكيال ىتح لاحلا اذه جالع ىف ثحبلل داهجإلا ضعب

 . رطخملا ىلإ وأ ةعاجما

 مظنلاب اهتلص مدع وأ اهتلص ىه امو اهل بجيامو ةيملعلا مظنلا ىف اوركف مهارت مأ

 . ةينمزلاو ةيموكحلا

 تالاقمال اهيف ثحبلا بعوتسي ىتلا ةريثكلا لئاسملا نم كلذ ريغ اوبلق مهارت مأ

 . قيمع قيقد ريكفتو تايئاصحإ ثحبو تادلجم ةسارد ىف ىضقت الاوط ًامايأ نكلو رشنت

 نوكي نأ ديري مهنم لكو ةيفحصلا ةرتاهملا ناديم ىف اوربناو هلك كلذ اوكرت مهارت لب

 . هتمأ نبا نم لينلاو هيأ ىلع نعطلا ىف زربملا

 وه اذه سيلو مكنم ةمألا هبلطت ىذلا وه اذه سيل . لضافألا ىاتكلا انتداساي الك

 تسميلو . هردقيو بجاولا فرعي ىذلا ريمضلا توص صلخم ردص لك ىف هب ىداني ىذلا

 ىف نحنف رظنلا بالتجا ليبس ىلع وأ حازملا ليبس ىلع راجحألاب فذاقت ةعاس ةعاسلا

 ةعفرو صالخإ ةعاس ةعاسلا امنإو .٠ ىضم نرق نم انب ترم ةعاس لك نم جرحأ ةعاس

 مايأ دوهجم اوحضت نأ نم رثكأ مكنم بلطي ال نطولاو . نطولا ةحلصم ىف ةيحضتو سفن

 هححاصم ىف ةقيقد ةرظن اورظنتل مكيلع اهب مغلا ةليوط ةبيط ةايح نم اهب رب ةبيصع
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 هحرطت اًماظن بترت ىتلا ايلعلا ةيسايسلا هتدايقل علطتلا ىف مكتقو اوعيضت ال نأو ةريثكلا

 اوردقت نا مكل نوكي ذئمويو . هضفرتل وأ هلبقتل اًعيمج دالبلا ىلعو مكيلع هنم غارفلا دعب
 :ه ماظنلا أله هيوحيأم ةريصلل ملع نع



 («)افالخخ فرعت ال ةمألا

 . فرعتال ةمألا نإ ؟فالمخخ ابروأ ىف ةيرصملا ةلأسملا لحل نيلماعلا نيب كانه له

 كلذ . هدوجو رشن لواحي نسم لك مث الاب ىمرتو فالخلا اذه ركنت لب فرعت نأ بجياالو

 اهتدارإ نم دمتسم ىسايسلا مهدوجوو . اهتوصو ةمألا ةملك الإ اوسيل نيلماعلا ءالؤه نأب

 نأ نكميال وهف كلذل نهولل ساسأ فالخلاو نهو اهيلإ قرطتي ال ةدحاو اهتدارإو . اهتدارإبو

 رك

 مهدوجوو مهسفنأ اورصق مهنإ مهسفنأ ىلع اودهشأو اوعاذأو اولاق موقل بجعنل انإو

 عفنلا ىرحت ىلع مهتادوهجم اوفقوو ةيسايسلا اهتايح ىف ةمألا هذه ةمدنخل مهتايحو

 نورطسيف مهمالقأب لومدقتي مويلا مهأرنو ننبه الأن مهأرن مث ةمدخللا هذهب مايقلا نسج و

 مهنأ مأ سمألاب هيلع هب اومسقأ ام اوسن مهارتأ . عئيش ىف ةمألا ةمدخو قفتي نأ نكميالام

 . هلسفيامو ةمألا رمأ حلصيام نوردقيال

 اناك فردندولو جربن دنه نيميظعلا نيلاشراملا نأ يرحلا دعب ام تاركذم ترهظأ

 عم . ريخألا ىناملألا رقهقتلا نيح هتاقوأ جرحأ ىفو برحلا نابإ ىأرلا ىف فالخ ىلع

 مايألا كلت ىف فالخلا اذه ىلع اهسفن ةيناملألا ةمألا الو ملاعلا ىف دحأ فقي ملف كلذ

 مامأ ةرذقلا انسبالم لسغنال نأ بجي »لبق نم هولاق ام ًامئاد نولوقي اوناك لب . ةبيصعلا

 جروج ديول رتسملا عم ةيزيلكنإلا ةرازولل ًاسيئر ناك مايأ ثوكسإ رتسملا فلتمخاو «انموصخ

 تقو ىف فالخلا كلذ لصحو ةسائرلا ءابعأ ىناثلا لمحتو لوألا ةلاقتسا ىلإ ىدأ اًنالخ

 تداحلا اذهب ةيزيلكنإلا ةمألا لفحت مل كلذ عمو حجارتلا ةديدش هيف برحلا ةفك تناك

 تايرجام ىلع ةفقاو تناك اهنإ ب ةرتاهمو جاتنتساو درو لخخأل اراثم اهتفاحص هتلعجالو

 هرادذقع فقاو هنأ ىعذي نأ مويلا نييسايسلا انباتك نم دخن ارجيال اًقوقو لاوحألاو ثداوحلا

 برحلا نابإ تافالخلا هذه لثم ثدحو . ةيرصملا ةلأسملا نأشب ابوروأ ىف نآلا روديام ىلع

 نأل كلذ . ربخ هلرهظي وأ ةملك هنع عاشت نأ ريغ نم ىضقناو رم مث ةدايقلا زكارم نيب

 ةسائرلاب نيمئاقلا نألو صاخشالاو تاشقانملا قوف نوكت نأ بجي ةسدقملا ةمألا ةدحو

 ةلئازلا مهصاخشأ نأ ملعلا مات نوملعي دالبلا نم دلب لك ىف اهريغ وأ ةيبرحلا وأ ةيسايسلا
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 دارفألا نيب عقي فالخ لك نأو ةدلاجلا ةمألا ةيصخش مامأ رابتعالا لحم لحت نأ نكميال

 ةسدقملا ةدحولا جرخت نأو ىوسي نأو ًاموتكم ىقبي نأ بجي - فالح عقيال نأ لاحمو -

 . دئادشلا دشأ زايتجاو تابوعصلا لك ىطختب اهل حمسي اًرفظ ًامئاد ةرفاظ

 ىف ةذفلا لاثمألا نم ًالثم نيماعلا نيذه ىف ةيرصملا ةيموقلا ةدحولا تناك دقلو

 ثداوح اههجو ىف تفقو مكو . اهدضع ىف تفلل ةفينع ىوق تدهاج مكف . خيراتلا

 ىرخأ هتيرخس نمو ةرم ملاعلا طخس نم تقال مكو . اكد مألا لامآ اهمامأ كدنت

 ةيلاع ةميظع ةرفاظ فقوم لك نم تجرخ كلذ عمو . طخسلا نم ةرارم دشأ ةيرحخسلاو

 هذه نأب كلذ . اًباجعإو ًالالجإ راظنألا تقدحو قانعألا اهمحن تلواطت ىتح سأرلا

 هوجولا اهتوق مامأ تنعف . تايصخشلا ةدابع لوحال عمدابملاب ناميإلا لوح ةمئاق ةدحولا

 اهمارتحا قحتسي نأ ديري دالبلا ىف ريغص لكو ريبك لك راصو بولقلا اهناطلسل تعضحخو
 ىذلا ميظعلا ىموقلا ناميإلا اذه عم ةقفتم الملا مامأ اهرهظيل اهبلقيو هسفن اياب ىف شتفي

 . اهرسأب ةمألا لمش

 ىهو ٠ صاخشألا نيب فال فرعت نأ نكميال ىموقلا اهناميإب ةسدقملا ةدحولا هذهو

 ةمألا ةدارإ نوذفني امنإ نيلماعلا ءالؤه نإف . نيلماعلا نيب افالخ فرعت نأ ديرتال صخألاب

 الف فالخ مهنيب عقو نأ حص اذإف . ةتباث ةقداص اهتدارإو ةدحاو اهتئيشمو . اهتئيشمو
 فرعت ال اهتألو ةمألا ىف درف ىأ لوانتم قوف اهنأل ةدارإلا هذهب ًاقلعتم نوكي نأ نكمي
 اهيف ثحبلاو اهتشقانم رمأ ىقبي نأ بجي ةيعرف لئاسمب فالخلا قلعتي دق امنإو . عيضخلا

 ىف نيلماعلا نأ فرعن اًعيمج انإو . مهسفنأ نيلماعلا نيب ةمألا ةدارإ عم قفتي امب اهتيفصتو

 سدقملا بجاولا ىلع مهيف ةيصخشلا ةعزنلا بلغت نأ نم ًالقع حجرأو ًاسفن ربكأ انتيضق
 ىذ فالخ دوجو قدصن نأ نكمال اذهل . هتعبت لمحت فرش مهقتاع ىلع اوذخأ ىذلا
 هذه ىحوب نمؤن نأ اًضيأ اذهل نكميالو . ةسدقملا ةمألا ةدحو ىلع ىنجي نأ نكمي نأش

 نأ هب نوديري كاسمتلاو هباشتلا عيدبلا ىفاصلا ةمألا وج ىف مهضعب اهريثي ىتلا بحسلا
 له فرعن نأ ةمألا نحن اننأش نم سيلف كلذ مادامو ًأجابشأو ًاماهوأ عئشال نم اوقلخي
 نأ كيرنال ن١ انتياغ عم قفتي لحب ىهتني دبال ةيعرفلا لئاسملا ىف فالخ كانه ناك

 . مهتيصخش مهبلسي اًدادبتسا تايئزجلا ىف نيلماعلا ءالؤهب دبتسن
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 انناميإ كلذف هنم لصنتي نم ىتح هيلع هركنو هلك دادبتسالا هيف دبتسن ىذلا امنإو

 تعبت ىتح هراد رقع مزلي نأ ىقبأو هل ريخخف لصنتملا [ألره لح و إو : لالقتسالاب ىموقلا

 . هريغ ىحوب وأ ةحلصملا ىحوب ءاوس ناميإلا اذه هسفن ىلإ ثداوحلا

 نم عاشي دقام ركنت لب فرعت نأ بجي الو فرعت ال ةمألا نأ رركن اذهلو . انيأر اذه

 . ةمرحغلا تاعاشإلا هذه لثم رشن لواحي نم مثرلاب ىمرتو نيلماعلا نيب فالخ



 ا« ةداقلاو ةمأآلا

 ةباين دالبلا لالقتساب ةبلاطملل ًاعيمج اهفرعن ىتلا فورظلا ىف ىرصملا دفولا نوكت ال

 ىتلا ةرازولا نم فطعلا دجوو ًاعيمج نييرصملا نم ةقفاوملاو ديضعتلا دجو دالبلا لهأ نع
 . هنيوكت نابإ مكحلا بصنم ىف تناك

 ىقبو . موسيلا ىلإ لازتالو دفولا نيبو ةليقتسملا ةرازولا هذه نيب تاقالعلا تلظ مث

 مع ىتح ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ألملا سوؤر ىلع ةلداعلا انتيضق رشني ابروأ ىف دفولا

 دري نأ ًالدع بجي انقح نأو قحب بلاطن امإ انأ ةيناسنإلا لئاسمب نيمتهملا عيمج روعشلا

 اهب ماق ىتلا رشنلا ةكرح نأب نظلا نم عيش مهدنعو رصم ىلإ هتنجلو رنلم درول ءاجو . انيلإ

 ةدم هرسأب ملاعلا حزر ىذلا ديدشلا طغضلا نع تببست ةيئاجف ةيدرف ةكرح ىه دفولا

 دروللا لباقت نيذلا ةعامج ىتحو . مهنظ أطخب اوئقيأ نأ اوثبلام مهنكل . هلاقثأ تحت برحلا

 اًعانتقاو انايإ هوديزيل الإ اونوكي مل ىعامجإلا ةعطاقملا رارق نع كلذب اوجرختو مهعم رئلم
 رهش ىف اورضح نيذلا نيبودنملا ةعبرألا ثيدح نم ةمألل نيبت امك ةعطاقملا هل هترهظأ ام

 عم قافتالاب الإ ةيرصملا ةلأسملا لحل ليبس ال نأب ةعنتقم رئلم ةنجل ترفاسو

 نأ موي هروعش هتكراش ىتلا ةرازولا ءاضعأ دحأ ىعدتسا كلذب دفولا رعش املف . نييرصملا

 تراد ىتلا تاضوافملا ىف كارتشالا نم ليلق ريغ ظح هل ناكو اشاب ىلدع رفاسو . فلأت

 اهضرع ١97١ ةنس سطسغا ١6 ةركذمب تاضوافملا هذه تهتناو . رئلم ةنو دفولا نيب

 دقو . ةيمسرلا تاضوافملل ًاساسأ حلصت تناك اذإ اميف رظنلل ربمتبس ىف ةمألا ىلع دفولا

 ىلع تاضوافملل ًاساسأ ةركذملا لوبق ناكمإ ىرت ةمألا ةيبلغأ نأ كلذ دعب دفولا نيبت

 رئلم درول ةنجلل دفولا اهمدق ىتلا تاظفحتلا ىه اهيلع ةيساسأ تاليدعت لاخدإ طرش

 . اهنأشب نيتركذملا لدابت لصح ىتلاو

 لوبق ثيح نم اشاب نكي ىلدع عم رظنلا ىف فلتمخا دفولا نأ كلذ دعب انل ليق

 باحسنالاو اهلالخ ىف تاظفحتلا لاخدإ ىلع ميمصتلا عم ةيمسرلا تاضوافملا لوصو

 ١9171/1/1١4 : مارهألا د



 مم لكيه نيسح دمحم ثارت

 الإ ةيمسرلا تاضوافملا هذه لوخد لوبق مدع وأ تاظفحتلا لبقت مل اذإ تاضوافملا هذه نم

 18 ةركذم دعاوق نمض تاظفحتلا جامدإب ةيزيلكنإلا ةهجلا نم حيرصت لصح اذإ

 بلص ىف تاظفحتلا جامدإ بوجو ىلع ًاعيمج نيفرطلا قافتا عم 197١ ةنس سطسغأ

 كلذ انغلب املف . هضفرل وأ هيلع ةقفاوملل ةمألا نحن انيلع ضرعي ىذلا ىئاهنلا قافتالا

 ليكوتلا ىف لخخدأو ةدايقلا دفولا ىلوت دقل . هيف ةمألا نحن انل نأشال ىلخاد فالخ انلق

 ىلع لمعلا ىف نماضتلل ءاش نم هيلإ مضي نأ ىف قلطملا قحلا بحاص هنأ هذخأ ىذلا

 وأ ىأرلا ىف رخآلا ضعبلا عم هئاضعأ ضعب فلتمخا اذإف . دالبلا لالقتسال لوصولا

 نأ الإ فرعنال نحنو . مدآ ىنب عئابط ىف فالخلا نإف مهعم نولمعي نم مهريغ عم اوفلتخا

 ليق ىذلا فالخلاو . هاوس لوبق ناكمإ ىف رظنن نأ لبقنالو لب ًاليدب هب لبقنال اًبلطم انل

 بيلقتل جاتحي قيقد فالخ - ةيمسرلا تاضوافملا ىف لوخدلا دعومب ًاصاخت هدوجوب

 لكلو ةملك لكل ائزوو اهريرقت ىفو فورظلا ثحب ىف رخآلا بناحلا ىلع ىأرلا نم بناج

 نم مزحأو مكحأو لقعأ مهو . اوءاش امك هنولحي ةداقلا نيب كرتي نأ بجيف . لاقي فرح

 ةمألا نأ نوملعي مهنأ امك ةمألا قوقحب بعللا نم عيش هيف نوكي لمع ىأ ىلع مادقإلا

 . جئاتنلا هذه ىلع قلطملا مكحلا ةبحاص ىه اهنإو . جئاتنلاب متهت امنإو لئاسولاب متهتال

 ةبالصلاو ةوقلاب وأ ةفطالملاو نيللاب تءاج له و نأ اهل نكي مل اهمامأ تضرع اذإف

 . لالقتسالا ىف اهلامأ نم هايإ جئاتنلا هذه اهلينتام رادقمب اهايإ اهنزو نوكي اغإو

 مهل انفرتعا امهم صاخشأ نيب فال ةوه ىرن لازنالو انيأر فسألا عم انكلو

 ةيصرع لئاسم ىف فالخو . ءىش ىف ةدايقلا نم اوسيل مهف صالخإلاو ةناكملاو لضفلاب

 نم ريغيال فالخلا اذه نأ نيقيلا مامت ىلع انك اذإ انإو . رهوجلاب اهل ةقالعال ةيلكشو

 ةمألا لغشي ام فسألا عم هيف ىرن انإف اهلمأ نع ةرعش ديق اهلزنيالو اًئيش ةمألا سفن

 داعبإ ىلإ اجايتحا مويلا اندشأ امو . ىرخأ ةيحان نم مهسفنأ ةداقلا لغشي امو ةيحان نم

 . اجايتحا مهلمع ىلإ غرفتلاو ةنينأمطلل دشأ انتداقو اهلغش نم لظ نع ةمألا

 اهنإو دالبلا ةحلصم ىف رظنلا نع ركف فقي وأ ملق رسكدي نأ كلذب ديرتل انك امو

 نوكلمي نيذلا ةداقلا ناك اذإو . هل تصصخت ىتلا ةرئادلا ىف هريكفت أانم لك لعجي نأ ديرن

 ميسم | عم ىأرلا ىف فالخخ ىلع مكحلا نم مهنكميام ةصاخللا تامولعملا نم

 فقن نأ تامولعملا هذهل اكالتما مهنم لقأ نحنو انب ريدجف اًصالخإ دالبلا ةيضقل نوكيام



 ةمساحلا ةعاسلا عيجت ىتح ءارولا ىلإ لذاختن وأ مامالا ىلإ عفدنن نأ ريغ نم انلقاعم ىف

 هنوري ىذلا ىأرلا ىلع قافتالا نع مهسفنأ ةداقلا رطضيف عضوم ددرتلل اهيف ىقبيال ىتلا

 . دالبلا ةحلصمل

 بوجوب راشأ هنأ انملعو . هريرقت مدق رئلم درول نأ انملع دقف . ةبيرقل ةعاسلا هذه نإو

 ةيزيلكنإلا ةرازولا نأ انملعو . هرايتخاب قيرف لك هلبقي اًقافتا رصمو ارتلكنإ نيب قافتالا

 ةرازولا رارق ةغيص ىلعالو ريرقتلا ليصافت ىلع دعب فقن مل انكلو . رئلم تاحرتقم تلبق
 ىلع فقي ملو الك .رارقلا اذه ذافنإل اهذاختا داري ىتلا تاءارجالا ىلع الو ةيزيلكنإلا

 رارف ىرت ىنح نذإ رظتندالف . كعم اولغتشاو هونوأع نيذلا نم دحأ الو هسفن لفولا كلذ

 ضرعيسام اضيأ رظتننلف ةيمسرلا تاضوافملا ىف اولخد اذإف . نوكيس ام ءازإ ةمرتحلا انتأيه
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 ريدقت ىف ثحبلل ىضاملا ماعلا ىف ىرصملا دفولا ةئيه رنلم دروللا ةنحجل تعد ال

 ةموكحلا تاين نم دكأتلل هئاضعأ نم اددع هبناج نم دفولا لسرأ ايناطيربب رصم تاقالع

 ساسأ ىلع موقت نأ بجي نيتمألا نيب نوكت ىتلا تاقالعلا ىف ثحبلا نأ نمو ةيناطيربلا

 ةيزيلكنإلا ةنجللا ةدارإ نسح نمو ةطقنلا هذه نم نودفوملا قثوتسا املف رصم لالقتسا
 نع ًاجراخ ًامئاد نوكي نأ سوجول رصم لالقتسا ىف ال - نيتأيهلا نيب تاشقانملا تأدب

 نامضلو اهح اصم ىلع ةظفاحملل ارتلكنإ اهيلطت ىتلا تانامضلا ىف نكلو - ةشقانم لك

 تاشقانم نأ دقتعن - لازن الو - انك انأ ركذن ًاعيمج انلعلو .رصم ىف بناجألا قوققح

 ىف مطقملا بتاكم لسرأ نيح بضغلا دشأ انبضغ انأو ةيمسر ةفص تاذ تناك ذئموي

 . ةيمسر ريغ تاثداحم هنكلو تاضوافم نكي مل دفولاو ةنجللا نيب روديام نأ لوقي ندنل

 اهضرعو رنلم دروللا اهمدق ىتلا سطسغأ 16 ةركذمب ىديهمتلا رودلا كلذ ىهتنا
 ىتلا تاظفحتلابو ىضاملا ربمتبس رهش ىف ريسافتلا اهنع اوطعأو ةمألا ىلع دفولا لاجر

 تاشقانملا فوقوبو عورشملا ضرع نيح تيدبأ ىتلا راكفألاو ءارآلا نم دفولا اهصلختسا

 عفادو رصم زكرم زيلكنإلل هيف حرش ىذلا رئلم دروللا ريرقت كلذ الت مث . ةنجللاو دفولا نيب

 ىلإو دفولا اهادبأ ىتلا تاظفحتلا ىلإ هيف راشأو سطسغأ ١6 ةركذم نع زيلكنإلا مامأ هيف

 الو . ةيرصملاو ةيزيلكنإلا نيتموكحلا نيب ةيمسرلا تاضوافملا ءانثأ لحلا داجيإ ناكمإب هدر

 ةموكحلا تلسرأ دقف ةيامحلا ءاغلإب صاخلا وه ةيرصملا تاظفحتلا ىف مدقتملا ظفحتلا ناك

 تحرص امك ةيامحلا هذه لادبتسا ىرت اهنأب رصم ناطلس ةمظع ىلإ ًاغالب ةيزيلكنإلا
 لبق ةيامحلا ءاغلإب مدقتلا اهدادعتسا ىلإ هتموكح غالب هغيلبت ريشي نأ رصم ىف اهدمتعل

 نم ناكو . نيبناجلا ىضر ىلع ثعبت ةديدج ةقالع بيترتب ةصاخلا ةيمسرلا تاضوافملا

 تذخأ اًيخيرات ًانايب تنلعأ نأو ةيلاحلا ةرازولا تفلأت نأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا غالب ةجيتت

 لعجيال ثيحب رصمب ارتلكنإ ةقالع ددحي ىذلا قافتالا نوكي نأ اهتيلوؤسم ىلع هيف
 لوقلا ةبحاص ةمألا هتدارأ ام ىلع هعضو ىف راشي نأو رصم لالقتسا ىف كشلل ًالحم

 . اهريصم ريرقت ىف لصفلا لوقلا ةبحاص ىرخأ ةملكبو . هرمأ ىف لصفلا

 ١91171 /75/5؟5 : مارهألا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 0م

 هيف تراس ىذلا روطتلا قيرط نيبت نييرصملا نم دحأ اهلهجيال ىتلا عئاقولا هذه

 سميال قافتالا اذه مادام ارتلكنإ عم قافتالا نويرصملا لبق نأ موي نم ةيرصملا ةلأسملا

 ١8 ةركذم ىف ءاج ىذلا ريخألا ديدحتلا نأ ىلع ةلالدلا حيرص لدتو . مهلالقتسا

 هيف ةرازولا ركفت تناك ام لقأ وه اهيلع ىرصلا دفولا تاظفحتو 1970 ةنس سطسغأ
 كلذ ىلع رصنو هيف ةرازولا ركفت تناك ام لقأ لوقن . رصمو ارتلكنإ نيب قافتالا دعاوقك

 ًالاح مهفتال ةمألا نأ ملعت ىتلاو ةمألا ةدارإ هتمسر امب لمعتس ىتلا ةرازولا نأل

 ىف كشلل نوكيال نأ ديرت ىتلاو تاظفحتلا قيقحتب الإ لامتحالا ةنكم اهلالقتسال

 نكمي ال . ناميإو نيقي نع ملعن امك ةصلخم ةقداص كلذ ديرت ىتلاو لحم رصم لالقتسا

 تناك اللو . هيلإ انرشأ ىذلا وحنلا كلذ ىلع الإ اهنايب تعضو امنيح اهريكفت نوكي نأ

 نأ اهبناج نم ملعت ىهو هيمارم تمهفو ةرازولا نايب ىلع تفقو دق كش ريغ نم ارتلكنإ
 ققحي نأ لمألا ريبك انل نإف ةمألا ةدارإ قيقحت نم ديرت اميف دجلا مامت ةداج ةيلاحلا ةرازولا

 . دالبلا ىضريام بسح ىلع ةرازولا ءاجر

 وحنلا اذه ىلع ركفت ةرازولا تناك اذإ ىأ اًحيحص اذه ناك اذإ : ضعبلا لوقي دقلو

 ناك هانيب ىذلا وحنلا ىلع ركفت ةرازولا تناك اذإ هنأل . ةحارص اهنايب ىف هنلعت مل ملف

 نأب عمطت . اهرظن مامأ ناك ىذلا لمألا اذه نم رثكأل لوصولا ىف عمطت اهنأ كلذ ىنعم

 ةلدعم ١17١ ةنس سطسغأ 1١6 ةركذم نم دافتسي امن رثكأ ىلإ ليصافتلا عضو ىف لصت

 هتيقل ىذلا دييأتلا ةمألا نم تيقلو اهنايب ىف درو امم رثكأب تحرص ىه اذإف . تاظفحتلاب

 نم ناك امهم اهتجح نم فعضي امب اهيلع ىناثلا فرطلا هب كسمتي اديق كلذ ناك

 . ديدجلا هبلطم ىف ىرصملا ضوفملا ةيقحأب ىداني امبو ةجحلا هذه رربي ام ةطيحا فورظلا

 ذأ جاتحت ةماع دعاوق اهلك ىه اهسفن سطسغأ 16 ةركذم دعاوقو تاظفحتلا نإ مث
 ءىدابملا نم ريثكب مهأ اندنع تاليصفنلاو . تاليصفتلا عضو ىف رظن ناعمإو اذرو

 نم ناك امبر اًديق انع كفت وأ ديدج ديقب انلقثت نأ امإ ىتلا ىه اهعضو ةقيرطو . ةيساسألا
 نأب ةيناطيربلا ةموكحلا حيرصت ىلإ ةرازولا ةراشإف . ةماعلا دعاوقلا ىلع هبيترت بعصلا ريغ
 ىرصملا ضوفملا ةيرومأم لهسي كلذ نأ ىلإو ةيامحلا ءاغلإ ساسأ ىلع نوكتس ةضوافللا
 ىناطيربلا حيرصتلا اذه تقبس ىتلا راودألا نأ ىلإ ةمكحلا ىف ةياغ ةيسايس ةراشإ ىه
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 دعاوقلا نم اهرون ىلع عضوي ام نوكي نأ طرش ىلع اهنايسن نكميال هِيلإ تدأ ىتلاو

 . رصم لالقتسا ىف كشلل الحم لعجيال ثيحب

 ١8 ةركذم ىه ةرازولا نايب نم هجتنتسنام ىلع ةيمسرلا ةضوافملا دعاوق ىلوأف دذإ

 نييرصملا نيضوفملا نأ ًاعبط كلذ ىنعم سيل نكلو . اهيلع ةدراولا تاظفحتلاو سطسغأ

 ةيناطيربلا ةموكحلا نأ امك ةيناطيرسلا ةموكحلا ىلع نأشلا اذه ىف مهطورش كنولميس

 ىه هذه نأ هائعم نكلو نييرصملا نيضوفملا ىلع طرش ىأ ءالمإ ىف اهبناج نم عمطتال

 اميف اهشقانتو اهتانامض ارتلكنإل رصم مدقت اهساسأ ىلعو ىرصملا بناجلا نم دعاوقلا
 مهفي نأ نع رخآلا وه اًديعب نوكيال ىزيلكنإلا بناجلا لعلو . تانامضلا هذه نم هيطعت

 . ةقتللا ةهجولا ىه هذه رظنلا ةهجو نأ

 ىرصملا بناحلا نم ةيسايسلا انتلأسم ىف تاضوافملا دعاوق ىه هذه نأ حص ىتمو

 دعاوقلا هذه قيقحتل ريسلا ىف نييمسرلا نيضوفملاو ةرازولا دضعت نأ ةمألا بجاو نم ناك

 وه هنأل بجاو ديضعتلاو . تاضوافملا ءانثأ كلانه ىرجي ام ةبقارم لمهت نأ ريغ نم

 نم ةمألا نأب اًرعاش مادام وهف . اهب هئالدإ نيح ىرصملا ضوفملا ةجح ىوقي ىذلا هدحو

 روعش رشكأ ناك ةياغلا هذه ىلإ لوصولل هاضعتو هدعاست اهنأو ةنيعم ةياغ وجرت هئارو

 ام ةهجاوم نيح ًامادقإ رثكأو ًاتابث رثكأ هنيع تقولا ىف ناكو هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملاب

 ةيرصملا ةمألا نأب رعش ىتم رخآلا فرطلا نإف كلذك . تابقعلا نم ههجو ىف موقي دق

 نأ الإ هل نكي مل ددحم ضرغو ةنيعم ةياغل مهدضعت اهنأو هنوبلطي اميف اهيضوفم دضعت
 زيلكنإلا نأ نم ةقث ىلع نحنو اهيلإ لوزنلا عيطتسي ىتلا دودحلا ىصنقأ ىلإ لزانتي

 مهمامأ نيذلا نيضوفملا نأ اورعش ىتم لبق نم اهب اومدقت ةريشك عامطأ نع نولزانتيس
 الإ لاب هل نكمطي الف بعشلا داؤف ايانح ىف لوجت ىتلا بلاطملا مساب اقح نوقطني

 ةدبا وفوف 5

 واو

 نوكي نأ بجيف يف . رورغلا لطم نم وه ةمصعلا ءاعدا نألف ةبقارللا ةموادم ةرورض امأ

 مهدشري ىتحو هحور نم ةوقب هيضوافم دمي ىتح عقيام تايرجام يع ر هسا نفق بعشلا

 لوخد ةيلضفأ مدعب داقتعالل انوعديو اناعدام وه اذهو . هلامآو هينامأ ةقيقح ىلإ ًامئاد

 ةمهبم لازتالو تاعزنلا نوكت امنيح لوألا اهرود ىف تاضوافملا ىف ىلا دقولا

 تبراقتو تاعرنلا تددحت ىتم امأ . اميظع لازيالو ءايشألل رظنلا ةهجو ىف فالنلاو
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 نإف ليصفتلاو ديدحتلا نم ئشب قافتالا اهيلع ىنبي ىتلا دعاوقلا تعضوو رظنلا ةهجو
 نم لح ىف نوكي امك الحم كلذل ىأر وه اذإ ةلخادملا نم لح ىف ذشموي نوكي دفولا

 . كلذك هفوقو رصم حلاص بجوتسا اذإ ىدايحلا هفقوم ىف ءاقبلا

 وجرت ىتلا ليبسلا كولس ىف ةيلاحلا ةرازولا ةدعاسم نذإ نكمي ةبقارملابو ديضعتلاب
 ارتلجنإ تأر نإف . رصم لالقتسا ىف كشلل الحم لعجيال قافتا ىلإ لوصولا ىفو هكولس

 نأ ةرازولل حص الماك اقيقحت ىرصملا بعشلا بلاطم قيقحت ىزاوت رصم ةقادص بسك نأ
 معزي امك ةلطامم رود ارتلجنإ تبعل نإ امأ . هب ءىبت ىذلا قافتالا ةينطولا ةيعمجلل مدقت

 ةينلا اودقع اذإ مهنأو نسلو روتكدلا نم ةميزع حصأ انيضوفم نأ نم ةقث ىلع انإف مهضعب

 . مهبلاطم ةباجإب كلذ نوكي نأ الإ مهدص ىف ءاجر عفني نلف اردنل ةرداغم ىلع

 ققحت اهانحرش ىتلا ةدعاقلا ىلع ةضوافملا نأ ىلع ةعمجم ةمألا تماد امف نآلاو

 برآملاو ةياغلا سعتأ امو . برآمو ةياغ بحاص الإ فالخب ذبان نوكي نلف دالبلا لمأ

 جاتحت ىتلا ةرضاحلا انتعاسك ةقيقد ةعاس ىف هبرآمو هئطو ةياغ مامأ امهبحاص امهب مدقتي

 . صالخإ لكو تابث لكو مزع لكو داحتا لك
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 نأ نوديري ىتلا مألا نم انريغ عمو انعم تاضوافملل ًاساسأ اهوعضو ةدعاق زيلكتنالل
 حلاصملا ىلع ةظفاحلا عم ةمألا لالقتسا ىه ةدعاقلا هذه . زاتمم زكرم اهيف مهل نوكي
 ةيناطيربلا تاضوافملا تراس ةدعاقلا هذه ىلع . بناجألا قوقح ةياعرو ةيناطيرسلا

 ةدعاقلا هذه نكلو . قارعلا شرع ىلع اكلم لصيف باختنا مت اهساسأ ىلعو ةيدنلرألا

 ةمألا هذه دوع ةبالص بسحو ةهج نم اهيف ايناطيرب عمطم بسح ةمأ لك عم قبطت

 ةهجلا نم ةليبس ىف ةيحضتلل مهدادعتساو مهبلطم ىلع اهلهأ رارصإ غلبمو اهفقوم ةناتمو
 . ىرخألا

 لكل اولوقي نأ زيلجنإلا ديري انإف . حضاو ىنعم تاذ ةيسايسلا ةدعاقلا هذه نأ عقاولاو

 ىلاجر ةردقمو ىليطاسأو ىشويج ىلع بلغتلا ىعيطتست نل كنإ ممألا كلت نم ةمأ
 كمكح ىنمهي الف ملاعلا تاهج فلتخم ىف ىحلاصم ققحأ نأ ىتياغ تناك املو . ةوقلاب

 تاقفن رفوأ نأ ىل ريخو . اهيلع فوخالو ةنومضم حلاصملا هذه تمادام كريغ مكح الو

 ىلهاك اهنويدو برحلا تاقفن هيف تلقثأ ىذلا تقولا اذه ىف ىئانبأ دوهجمو مكحلا

 ىلع ىعم متقفتا نإف . ةرومعملا تاهج لك ىف نيرثعبملا ىئانبأ لمعل ةجاح ىف ىنتلعجو
 مكيقرو مكمدقت نمضيام ةرحلا ةمظنألا نم نوميقت مكنأشو مكتكرت ىحلاصم نامض
 اذه ىف مدقتلاو ىقرلاو ةيندملا لوسر ىنأل ىنرسيام هلك كلذ نم مكغولبو مكتوقو
 . هعيطتسأ ام ريسي نم ةوقلاب مكمكحف الإو . رصعلا

 امأ . مثألا نم اهريغو ايناطيرب نيب اميف ةيناطيربلا حلاصملا نامض ةدعاق ىنعم اذه
 برجلا نأ كلذ . رخخأ ىنعم كلذ بناج ىلإ اهلف مهسفنأ نييناطيربلا ةساسلا نيب اميف

 ىدم اهلهأ شاع ةمأ هنع لزنت نل ام ةرحلا ةايحلا حور نم ءاعمج ملاعلا مأ ىف تخفن

 ةيناطيربلا ةيروطاربمالاب ةلصتملا مألا ىلع نيذوحتسم بارطضالاو قلقلا لظ اذإو . برحلا

 ممألا نأ امك . رضاحلا تقولا ىف هادم ريدقت نكمبال اًرارضإ اهب رارضإلا ىلإ كلذ ىدؤي دقف

 امهم رمألا رخآ ءايعإلا اهب لحي رظتنم رطخ بوص ةهجتم باصعألا ةرتوتم ىقبت ىتلا
 ىلع دئاسلا قلقلا !ذه ءاهتنا ىف ةحلصم نذإ زيلكناللف . اهتابث نمو اهتوق نم ناك
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 ةنينأمطلا ةمعن نم مالسلا اهيلإ دري ىتحو مهتمأ نثمطت ىتح مهريغ عم مهتاقالع

 . هتجرو برخلا هتعزعز ام ةوقلاو نوكسلاو

 دوع نأب نورعشي ىرصملا ىمسرلا دفولا عم مهتضوافم ىف زيلكنإلا نأ رهاظلاو
 قاقشلا حير هب تفصعو نال دق ىضم اميف مهداحتاب ًانيتم ًابلص ناك ىذلا نييرصملا

 رصم ىف مهحلاصم نأش ريبكت ىلإ اودمعف رهاظ ماسقنا نم ةمألا ىف ىريام ببسب

 ىف ريغت دق مهبناج نم نييرصملا نأ ىلع . سمألاب هب نوثبشتي اونوكي مل امب مويلا اوثبشتو
 ىلإ مهاعدام مهأ ناك دقف . ًاًريبك اًريغت تنعلا اذه رثأ ىلع زيلكتإلا ةهج نم مهتيسفن

 نأ ىضاملا ماعلا ىف رنلم عورشم مهيلع ضرع امدنع زيلكنإلا عم قافتالل مهتدارإ هيجوت
 مهنكل . مهعم قافتالا ىف دصقلا مهصالخإو زيلكنإلا ةين نسح دقولا لاجر مهل دكأ

 ةوقلا ةلأسمك اًقلطم ةيرهوج تسيل لئاسمب ثبشتلا ىف نولاغي زيلكنإلا نأ مويلا نوري
 دح ةطقنلا هذه ىف زيلكنإلا ثبشت غلب دقو . ةيرصملا ضرألا ىف نوكت ىتلا ةيزيلكنإلا

 رمأ ىف اًميقع اًريكفت هوأر مهنأل قافتالا ىف ريكفتلا نع نيريثك ناهذأ فرصو ةينلا ءوس

 هطلامو قراط لبج ىلع نوطلستملا مهو زيلكنإلا اوأر مهنأ مهداقتعا ىف ناعمإ مهدازو

 ةطقن دوجو نم ىضاملا ماعلا ىف رئلم درول هبلط امب نوفتكيال ندعو نيطسلفو صرسقو

 . دالبلا لخاد ةيركسع تاوق مهل نوكت نأ نوديري لب سيوسلا ةانق ىقرش مهل ةيركسع

 نسح ىف مهككشت ىف نييرصملا ءالؤه نورذعي ارتلكنإ حلاصمب اًثبشت زيلكنإلا دشأ لعلو
 تاوقلا هذه دوجو عم رصم لالقتسا ساسأ ىلع قافتالا نأ نوئقوي انعم مهف زيلكنإلا ةين

 ْ| مل خيرات ىف لاثملا ةردان ةفيحخس ةيرخس ربتعي ةيرصملا دودحلا لخاد ةيناطيرمبلا

 نم عوشبو ربصلا غرافب ربوتكأ رهش نم لوألا عوبسألا نورظتني نييرصملا نم نوريثكو
 ىلع هصرح ةدشو ىسايسلا اشاب نكي ىلدع ةلود ةراهمب مهتقث ميظع عم مهو . قلقلا

 تعطقنا اذإ تاضوافملا نأ اًناهإ مهديزيو مهدالببو مهسفنأب ةقث دشأ دالبلا بلاطم قيقحن

 مهنأل عاطقنالا اذه جئاتن لك عقت نذِإ مهيلعو اهعاطقنأ ببس مه زيلكنإلا نوكيسف

 ضراعتي الام ًاعازن لمتحت ال ىتلا مهح اصم نم نمضن نأ انعم مهدهع اوثكن دق نونوكي
 . هسميالو ماتا انلالقتسا عم
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 دضع وه انل اًمِضنم ناك ادضع اوبسك مهنأ مويلا نوبسحي زيلكنإلا ناك اذإو

 قيقحتو انريصم ريرقت ىف انقحب نولوقي انعم نولازيال بناجألا نأل اوأطخأ دقف بناجألا

 ىف اندامتعا امنإف هب انقثوو انتيضق ىلع بناجألا فطع انردق امهم اننأ امك . انلالقتسا

 انليم نكي امهم هنأب زيلكنإلا حراصن انإف كلذل . انسفنأ ىلع انلالقتسا لينل لمعلا

 مهتراهم نم غلب امهمو . مظعأو رثكأ انلالقتساب اننامإ نإف اميظع ةنينأمطلاو ملسلا شيعل
 ىف نوكشي نيذلا نوديزي مهو انتوق ىلع ةوق كلذب اننوديزي مه امنإف انتلطامبو انتلواطم ىف

 . اققحم اًناإ كلذ مهنظ نولعجيو اًعانتقا مهتين نسح

 ةقادص دي هيف نوضفري ىذلا مويلل اًريثك عزجغ ال انأب زيلكنإلل ىضفن نأ انل نوكي دقو

 ظفح ىلع مهايإو نواعتن نأ ديرن مويلا انك اذإف . ال . مهل ناطلسلا ةمظع ةموكح اهتدم

 اذه لتخخي نأ ىرخأ مأ ةحلصم نم نوكي دقف ماعلا مالسلا ةحلصمل قرشلا ىف نزاوتلا

 . ربكأ ةحلصم رصمل نيبناجلا ىأ ىف ملعي هدحو ردقلاو بارطضالا ملاعلا معي نأو نزاوتلا



” 

 "!ةيزيلكنإلا ةنجللا

 لالجإلا نم جايسب مهضعب اهطيحيو ةمداقلا ةيزيلكنإلا ةنجللا رمأب فحصلا جضت

 ةيزيلكن إلا ةموكحلا ةلثم رنلم ةنجلل ةبسنلاب نييرصملا نم دحأ رظن ىف نكي ملرابكإلاو

 رمأ ةنجللا هذه ديب نأب نظلا ىلإ كلذ نم مهضعب لصيو ةيزيلكنإلا ةينامربلا ةيبلغألاو
 ةيناطلسلا رماوألا ءاغلإ ىلع ةريدق اهنأو اهدقعو اهلح اهرودقم ىف نأو ةيرصملا ةلأسملا

 اهباختناو ةينطولا ةيعمجللا نوناق اهتبعج ىف نأو نيضوفملا نييعتبو ةرازولا ليكشتب ةرداصلا

 عدي مث اهاحصو ةيشع نيبام دالبلا ىف رشتنيف اهروضح ىحض نوناقلا اذه رشنتس اهنأو

 نيضوفملا بختنتو ةئجللا مساب ةينطولا ةيعمدلا نوكتتو ةنجللا رمأب باختنالل سانلا

 ىف ةيجراخلاو ةيلخادلا رومألا ةرادإ ىف اهل نأشال ةمداقلا ةنجللا نإ . لطاب مهو

 ىف - فرطتم ىعويش بزح كانه ناك نإ - فرطتملا ىعويشلا بزحلل ام رشكأ اهدالب

 ةلغسألا كلتو . ارتلكنإ ىف ىموكح رصنع ىأ لثمت نأ نع دعبلا لك ةديعب ىهو . رصم
 ام مغر ةرملا ةيرخسلا ةكحض نم رثكأب نامربلا اهلباقي مل ناكربلا ىف اهؤاضعأ اهاقلأ ىتلا

 سيلو . نحاطتو رحانت نم تعدتساو لاومأ نم تفزنتسا امو ةجض نم رصم ىف هتراثأ

 نامربلا ةيصان لتحيف - ةنس نيرشع - بيرق لبقتسم ىف اهباحصأ بزح ربكي نأ ًاروظنم
 ماظن ىف ةياردلا ضعب مهل نم ادحأ نظن امو . مكحلا ىف ليلق ولو رثأ بحاص نوكيلو

 . ةين نسحبو صالخإب مدقت امم ءىش ةشقانم عيطتسي ةيزيلكنإلا نازحألاو ةموكحلا

 نم ةنجللا ريغلو ةنجلل دعي امب ًاريثك أبعن انسل ؟ةجضلا مالعف كلذ ناك اذإو
 مويلا ىلإ هتحت رصم حزرتو تحزرامو برحلا ةدم لوط هتمحت سانلا حزرام نِإف تالابقتسالا

 ىلإ نوريطي سانلا لعجي مهلاو نزحلا نم سوفنلا ىلإ كلذ هثعبيامو اهلالقتسا عايض نم
 كلذ ىف انسلو . ةبسانم ريغلو ةبسانم ىأل هنأش نم نوربكيو حرفلا ىناعم نم ىنعم لك
 ىتح اهرازوأ عضت تداكام برحلا نإف . ةراضحو اًمدقت برغلا مأ رثكأ لثم ىلع نيجراخب

 ًطسق اوفوتسي نأ نوديري تاريسملا ىلع ءاسنو الاجر تاقبطلا لك نم سانلا تفاهت
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 تدقف نمو لكاثلا ىرت تنكف . ةيلاوتم تاونس سمح ىدم اهنم مهتأف امع مهضوعي

 وهللا نكامأو صقارملا ىلإ نوعرهي مهلكو هتلئاع نم ددع تام نمو هوبأ ىفوت نمو اهاخأ
 ماقأ اذإف . سوهتملا مجلا رورسلا ريغ هئفطي الامو نزح هنع دصي الام اهيلإ امظلا نم مهبو

 مث اهيف تعبط ةوهش ءارو سفنلا عافدنا عون نم الإ كلذ سيلف تالافتحالا نويرصملا

 نكمأ نإ اهرثأ كلذو اهزكرم اذه ةنعم لوح ةحضلا مالع فرعن نأ ديرن امنإو . اهنم تمرح

 . ةيرصملا ةيضقلا ىف رثأ اهل نوكي نأ

 ةنجللا ناسل ىلع ًاباوج هل دهن لهف . رصم فحص ىف اًباوج اذه انلاؤسل دهن ال نحن

 نوثش ىف لخدتلا ديرتال اهنأ هيف لوقت رتور هعاذأ ًاجمانرب ةئجللا هذه ترشن دقل ؟ةمداقلا

 اهيلع ظفحي ًانسح ًاطايتحا اهسفنل تطاتحا دق ةنجللا نأ ركنن انسلو . ةيلخادلا رصصم

 ىف لخدتت نأ تدارأ ولو عيطتستل ةنجللا تناك امف . زيلكنإلا باونلا ةماركو اهتمارك

 موي ةمألا قح نمو هتموكحو ناطلسلا ةمظع قح نم كلذف . ةيلخادلا رصم نوؤش

 مهفعضب الإ نوئشلا هذه ىف لخدتي نأ مهاوسل ناكامو . ةمألا ناطلس لعفلاب ققحتي

 رصم رومأ ىف قحلا باحصأ نأب نورعشي زيلكنإلا باونلا لازيالو . فعضلا كلذ رادقمبو

 نم ببس ىأل مهقح نع كلزانتلا نع هب نوعنتمي ةوقلا نم بناج ىلع مهانركذ نم

 اسأل

 نيب جتنم قافتا دقع نم نكمي اميف رظنتس اهنأ نم ةنجللا جمانرب هعاذأ ام امأو

 ةيضقلاب نونعي نيذلا نإ . ناوألا دعب ردصو ةصتخم ريغ ةئيه نع ردص دقف رصمو ارتلكنإ

 ريلكن إلا نيبو اهنيب لصحي نأ ديرأ اذإ هضفرت امو رصم هلبقتام نوملعي اًميمج ةيرصملا

 ىلع ارتلكنإ ىف رمألا ولوأ فقوو تضم ةنس نم اهءارآ ةفلتخما تائيهلا تديأ دقو قافتا

 مب ةردقملا ةمألا ءارآ ساسأ ىلع ًامئاق نكيلف رصم هلبقت اًقافتا نوديري اوناك اذإف ءارآلا هذه

 . هدي ىلع قافتالا اذه متي نم ةمألا مهي سيلو . ةينلا نسح نم ذئموي ةمألا هيلع تناك

 اهيضري امب قافتالا مويلأ نوعيطتسي الاجر اهيف نكلو دحاو لجر ةمأآلا ع سيلف

 بألا نيب اهب قئاللا ميركلا ناكملا ىلإ ىقرلا ليبس نم اهتدايف ادغ مهلاثمأو مه نوعيطتسيو

 . ةرحلا

 ةيرصملا ةوعدلا جيورت نم رثكأ كلمت ال ةنجل ةمداقلا ةنجللا نأ ىرت هلك كلذ ىلع

 ىلع فوقولا ديرت اهنأ انل تمدق دقو . ارتلكنإ حلاصم ةقفاوم ىه اهارت ىتلا قيرطلا ىلع
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 باختناو ةيفرعلا ماكحألا عفر كلذ ناكمإل تضرفو اًحيحص افوقو ةوعدلا هذه لئاسو

 انتفلاخم عم باخختنالا كلذ متت نأو ماكحألا هذه عفرت نأ ةنجللا رودقم ىف سيل
 فيك فرعن نأ ديرن انكلو . ةيامح ا ناطلس ىف ةينطولا ةيعمجلا دقعب نولوقي نيذلا ىأرل

 مل ةينطولا ةيعمجلاو ةمئاق ةيفرعلا ماكحألاو هيلع فوقولا ديرتام ىلع فقت نأ عيطتست
 ؟دقعت

 ىبناج نم بناج لك نم مدقت ضئارعلاو تافارغلتلاو تارهاظملاب كلذ ناك نإ

 مهفارتعاب سانلا ءالؤهل سيلو ةليسو اهفخسأ امف ةاكشلا اهيف رشنت نييلدعلاو نييدعسلا
 نع زيلكنإلا لضانت ةمأ ةماركب اهسمأ ام مث ةيلخادلا رصم رومأ ىف لخدتلا قح
 مهلالقتسا نوبلطي نويرصملاف نويرصملا بلطي ام نايبب ناك نإ امأو . يوصغلملا اهلالقتسا

 . صوقنم ريغ الماك
 ىتلا تاركذملا لسرت نأ ىفكي ناكو . هلك ملاعلا مامأ اراركتو ارارم كلذ اوحرش دقو

 ىلإ دارفألاو تائيهلاو بازحألا اهترشن ىتلا ةصاخلا تارشنلا اهتعاذأو دفولا اهعاذأ
 جمانربف لامعلا بزح فطع بسكل كلذ ناك نإ امأو . هردنل ىف مهو ةنجللا ءاضعأ
 ؟اذام نذإ . رصمل ةبسنلاب ىتاذلا لالقتسالا وه رارحألا بزح جماربو لامعلا بزح

 ةباجإ رصم ىلإ تءاج امنإ ةنجللا هذه نأ رودصلا ىف ام مالع اهملعي ىتلا ةقيقحلا
 تركفف ًافالخ رصم ىف نأ تملع اهنأل كلذ لبق ارتلكنإ ةحلصلو ًالوأ ضعبلا تاوهشل
 نأ ةمألا ةمكح نمو ةداقلا ةمكح نم رظتنن انكلو . راعتسا فالخلا ران ديزت نأ ىف
 الإ كلذ نوكي نلو . قيرفتلا ةدايزل ةليسوال داحتالل ةليسو مصخلا عئالط طوبه نم اولعجي
 رتسملا هيلع فقوام ىلع الإ انتيضق نم ءاضعألا ءالؤه فقيل نأ ىلع انتملك تقفتا اذإ
 . ةيضقلا نع عافدلا اودارأ نمم هاوسو كلوف

 رصم ةيضق ريس نم ريغت نأ ةنجللا هذه رادقم ىف سيل نأ ًاعيمج نويرصملا ملعيلو
 ءامس نم لزني نأ دحأل ناك اذإف رصم ةيضق ىف هرثأ الإ مهلمع نم انينعيامو . اشيش
 ال ًاعفن هل كلمتال ةنجللا نأب نقويلف ةصاخلا هتامالظ ةنجلل طسبيل لالقتسالا ىف هينامأ
 ةلازإ وأ ريخلا لمع ىف قفنأ ةنجللا روضح ببسب قفنيس امو قفنأ ام نأ ول لب . رض
 هللا انبسحف . نكي مل كلذ نم ًائيش نكلو . ريبك ريخ ىلإ انلصول رضلا عفر وأ ءوسلا
 . ليكولا معنو

 ىماحما لكيه نيسح دمحم



 ا“ ناوس رتسملا ةنحل تلمع اذام

 اندالب مهترايز نأ انلق نآلا رصم ىف نوفوطي نيذلا زيلكنإلا باونلا تارضح رضح ال

 نأ انرظتنا كلذ عم انكل . ىزيلكنإلا ناملربلا ةيلقأ ىف ةيلقأ مهنأل رثأ ىأ اهل نوكي نل

 مهتنوعم ىف نييرصملا نحن انعمطت نأش تاذ اًراكفأو ءارآ اوقلي نأو لامعأب اوموقي

 ءارصنكو نييكارتشاكو لامعك مهانبلاط اذهلو . ناملربلا ىلإ مهتدوع دعب انل ةحيحصلا

 - مهجمانرب نم اوريغي نأ ةحيحصلا ةيطارقميدلا دعاوقلاو لدعلاو قحلا ةيضقل نيصلخم

 ىف قلطملا رصم قحب اوداني نأو - بناجألا قوقحو ايناطيرب حلاصم نامض جمانرب

 ظفحي امبو اهتحلصم عم قفتي امب ألا نم ءاشت نم عم دقاعتلا ىف اهتيرحبو اهلالقتسا

 . ةماعلا ةداعسلاو ءاحخرلاو رسيلا ىلع دعاسي امبو ملاعلا ىف ماعلا مالسلا

 دقلو . اهتاعزن فالتمتا ىلع ةيكارتشالا نازحألا حمارب ىف اذه نآل اذهب مهانبلاط

 نم هانأرقام لك ىف مهنأ لوقن نأ فسأن انكلو . نودقتعيام ًاحيرص اولوقي نأ مهنم انرظتنا

 ئشب اوحرصي مل مهنأ لوقن نأ انل حصي لب . ههبشي امب الو هنم عشب اوحرصي مل مهبطخ
 يس

 . اقلطم

 امهلوأ امأف : نيرمأ ىلإ اهئيجمب ىمرت اهنأ تحرصو رصم ىلإ ةنجللا هذه تءاج دقل

 نيلثمم نوضوفملا نوكي نأ ىف رظنلاف ىناثلا امأو . ارتلكنإو رصم اهيلع دقاعتت ىتلا تالصلاف

 . ةيركسعلا ماكحألا هيف تسيل رح وج ىف راختنالا متي نأو اوبختني نأو دالبلا ىأرل

 عوضوملا ةلأسم اهنأل . ةيناثلا ةلأسملا نم اًريثك مهأ ىلوألا ةلأسملا نأ ىف لادج الو

 لصي ملام ًاقلعم ىقبي عوضوملا نإف لكشلا ءافيتسا حص امهمو . لكشلا ةلأسم ةيناشلاو

 . امهنيب قافتا ةطقن ىلإ ناقيرفلا هيف

 . دربش ةميلو بط نآلا ىرظن تحت . عوضوملل ةبسنلاب ةنجللا ءاضعأ لمع اذامف

 لبق ليقام تعجارو ديعسروب ىف متام تأرق دقو . ةروصنملا ةلفح فصو ًاضيأ ىرظن تحتو
 له باونلا تارضح انربخي ملف . عوضوملاب اصاخ ًائيش هلك كلذ ىف دجأ تسلو . كلذ
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءّرملا و

 اهنآلو ةيكارتشالا ئدابملا لكل ةيعطق ةفلاخم اهتفلاخل تانامضلاب كسمتلا نع اولدع مه

 لاومألا باحصأ لالغتساو قحلا ىف ةوقلا مكحت الإ - اهانمهوت ةروص ىأ ىلع - تسيل
 لح ىلع ًاصرح اهب نيكسمتم نولازيال مهنأ مأ ةفاك نييرصملل مهسألا ةلمح نم

 . نويرصملا هيلع ربصيو زيلكنإلا هاضري الح ةيرصملا ةيضقلا

 وأ - ًالداع هنوري ىذلا ام انل نولوقي الفأ . تانامضلا أدبمب نيكسمتم اوناك اذإو

 روثت نأ ريغ نم ةيكارتشالا مهمذ هلبقت ىذلا ام . هاوس ام هملظ ىف ةحادف لقأ ىرحألاب

 رئلم درول ةنحل تأر امك ةيركسع ةطقن دوجو ةرورض نوري مه له . فيرشلا اهثدبمل ةبضاغ

 لهو . ندع ىفو نيطسلف ىفو صربق ىفو ةطلام ىفو قراط لبج ىف ارتلكنإ دوجو مغر
 دوجو ةرورض نوري لهو ةيروطاربمإلا تالصاوملا ةيركسعلا ةطقنلا ىمحت نأ نوري مه

 ىدأ ولو هدوجو نورقي لهو « مهريغو زيلكنإلا نم مهسألا ةلمح ةيامحل ىلام راشتسم

 لك ىف ارتلكنإب رصم قاحتلا نوري لهو . ةراشتسالا قيرط نع رصم ةيلام ىف لخدتلل
 . .... لهو بورحلا ديرتال ىتلا ةيكارتشالل رصم مضنت نأ نوري وأ بورحلا

 نم ةلأسم لك نأل هولوقي نأ نوعيطتسيال عقاولا ىف مهو اذه نم ًائيش انل اولوقي مل

 ةصاخ ةيفارغجو ةيلامو ةيخيرات فراعمو ةصاخ ةيانعو ًاسردو ًاثحب جاتحت لئاسملا هذه

 مأ تازايتمالا ىهام مهتلأس ولو ء رصم ىلإ اورضح نيذلا نالربلا ءاضعأ تارضحل تسيل

 ةيسنجلا خيرات عم قفتت لهو ةيسنجلا ىف بسنلا ةدعاق ام مأ نيدلا قودنص ناك فيك

 مل نحنو مكب ةصاخ لئاسم اهنأل انينعتال لئاسم هذه ةحارص لكب اولاقل ةيرصملا

 . اندالب ىف ىداصتقالا انئدبم ةرصنل انبختنا امنإو اهل بختنن

 هتموكح ةسايسب قلعتم ىزيلكنإلاو زيلكنإ مهنأل هولوقي نأ نوعيطتسيال مه مث
 ىكارتشالاف ةيرصملا ةلأسملا لحل ةدعاق تعضو دق ةموكحلا تمادامف . ةيجراخلا

 اقحم ناك امهم اًيبنجأ نيعيال ىتح ةموكحلا ىأر ىري ظفاحاو رح او لماعلاو ىوضوفلاو
 وأ اًفاظ كاخأ رصنا : فورعملا ىوقلا ىنطولا أدبملا وه اذهو . ًالطبم ناك نإو ىزيلكنإ ىلع
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 ىرت الأ . هب مهبولق تنمآ ولو هابأت ةيروطاربمإلا مهءايربك نأل هولوقي نأ نوعيطتسيالو

 نودصقيال مهنأ ملاعلا ىلع اورشن دق رصم ىلإ روضحلا نوديريو ارتلكنإ ىف مهو مهنأ

 مل مهنكلو ةرابعلا هذه اوررك ةيردنكسإلا ىف اوناك املف ةيلخادلا رصم رومأ ىف لخدتلا
 ةوقلا نأو مهتطلس اطنط ةرايز تعنم ىتلا ةيركسعلا ةطلسلا نأو مهراد ةيامحلا راد نأ اونمآ

 انيلع نوبيعي مل - سنراب روجاملا ةبطخخ صن اذهو - نولوقي اوعجر مهتوق رصم ىف ةرهاظلا
 . هّللاب تنمآ . ةيضام ةنس نيعبرأ نم اهيف لخخدتن نحنو ةيلخادلا مكرومأ ىف لخدتن نأ
 ةيكارتشا الإ تسيل نالربلا ءاضعأ نومرتحملا ةسمخلا زيلكنإلا اهقنتعا ىتلا ةيكارتشالا

 بلط ىلع ءانب اورضح نيذلا انراصنأ حبصأو ةيناطيربلا رزجلا دودح دنع تباذ ةيزيلكنإ

 نأب اوحرصام دعب ةيلخادلا انرومأ ىف نولخدتي مهنأ نولوقي انتيضق ىف انتنوعلو انضعب

 رنلمو تسروغو رمورك لخدتي ناك امك نولخدتي مهنأ نولوقيو . مهنأش نم سيل كلذ
 وأ لوقلا اذه لثم مهناملرب ىف !دغ نولوقي دقو . ةيضام ةنس نيعبرأ نم نييرامعتسالا لكو

 . عشبأو عنشأ وهام

 رايتحا ةرورض نم هومعزام اوققحيل اولمع اذامف . انتيضق رهوج ىف مهنأش اذه

 نم رثكأ اولمعي مل مهنأ : ةيركسعلا ماكحألا هيف تسيل رح وج ىف نيضوافملل بعشلا

 ىف ةياغ مئالو مهل تميقأ ثيح ةروصنملا ىلإو ديعسروب ىلإ باهذلا نمو مارهألل مهترايز
 ىلع ليمجلا ءانثلا نونثيو ةوافحلا نم اوقلام ميظع ىلع نوركشي اوبطخخ ثيحو . ةماخفلا

 . اهيلإ روضحلا عيطتسيالو اهب نييبروألا رثكأ ملحي ىتلا ةنعارفلا ضرأ ةرايز مهل رسي نم

 نآدييس نزرك درولو اشاب ىلدع نأب ةئثبنم تافارغلتلا انلصت تقولا اذه سفن ىفو

 . مايألا هذه ىف تاضوافملا

 ايديموك رصم ىف تلثم امنإ ناوس رتسملا ةنحل نأ لوقن نأ هلك كلذ دعب انل حصي الأ

 انأ : اكبلاك كحض هنكلو : بيطلا ىبأ لوقب ركذيام تاكحضملا نم اهيف ةيرصم ةيزيلكنإ

 ةيرصملا ةيضقلا ديضعت ىلع ًاصرح رثكأ تناك ةينالربلا ةنجللا نأ ىف ةظحل كشأ تسل

 ةميظعلا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نأ تأر مويلا اهنأل . مويلا اهنم ارتلكنإ نم رضحت نأ لبق

 ةمحفلا تارايزلا هذه لثمب مهلاثمأل حمستو مهل تحمس ىتلا ىه رصم ىف اهمكحتو

 . كلذب نورعشي اونوكي ملف مويلا لبق امأ . ريغلا باسح ىلع ةعتمملا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 11١

 أطو دق تانامضلاب لوقي ىذلا ىكارتشالاف . ئدابم باحصأ موق مهنأ ىل لقتالو

 مئالولاو تارايزلاب ىنعي امنإو رصم لامعب رصم ىف ىنعيال ىذلا ىكارتشالاو همسنمب ةأدبم
 . ئش لك ركنأ دقف هأدبم ركنأ نمو . ًابناج ةيكارتشالا حرطأ دق

 ىف اهنوجاتحي دقف مئالولاو مئازعلا لاومأ اورفويلف مهلمأ اوققحي نأ نويرصملا دارأ اذإ

 . هسفن ىلع لكوتملا ردقلا نيعي امإف مهسفنأ ىلع اولكتيلو مئازعلاو مئالولا ريغ



 ارتلجنإو رصم
 *)ةوقلا قحو قحلا ةوق

 نيب ةدهاعم دقعل قافتا عورشم اشاب ىلدع ىلإ تمدق هتلالج ةموكح نإ)

 ةلالج ىصوت نأل دادعتسا ىلع هتلالج ةموكح تناكو رصمو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 الو هزحي مل عورشملا كلذ نأ فسألا ديزمب تملع اهنكلو هلوبقب باونلا سلجمو كلما

 ىف قاطنلا ةعساو اهرهوج ىف ةيخس هذه اهتاحارتقا ربتعت اهنأ اهفسأ داز امو . هيدل

 تينب ىذلا أدبملا ىف رظنلا ةداعإ ىف لمأ ىأل الحم ىقبت نأ عيطتستال اهنألو اهجئاتن

 . «تاحارتقالا كلت هيلع

 تاطلسلا ةمظع ىلإ ىبللا تنوكيفلا ةركذم

 لك نأ ىف ةحيرص ىهو . رصم ىلإ ارتلكنإ ةركذم اهب تردص ىتلا ةرابعلا ىه هذه
 نيب تاقالعلا ديدحتل هنع رودصلا زيلكنإلا ديري ىذلا أدبملا ىف رظنلا ةداعإ ىف لمأ

 ىلإ عجر وه امم عطقني نأ ثبليال مث ةهرب مولكملا هب ىزعتي بارس الإ وه نإ نيدلبلا

 رصم ءاطعإ عم جراخلا ىفو لخادلا نم رصمل ارتلكنإ مكح وه أدبملا اذهو . عقاولا ةهجاوم

 . مكحلا اذه تافص لامتحال اهمساب ملكتلا ىف قحلا

 ءازجأ مهأ زيلكنإلا رظن ىف ةربتعم ةيجراخلا ارتلكنإ ةسايس نأ فورظلا انتملع دقو

 تمكحتسا اذإ الإ اهيلع تاليدعتلا لاخدإ نكميال اهتيمهأ ريبكلو . ةيموكحلا ةسايسلا

 نينس ىدم انعم هوعبتا اميف ةربع انل لهو . صيحم نم ليدعتلل قبي ملو فورظلا تاقلح
 تلظ كلذ عمو ةرمريغ رارحألا دي ىلإ نيظفاحملا دي نم تارازولا تريغت دقف لالتحالا

 بقاعت مغر ةسايسلا هذهل اذفنم رمورك درول لظو ريغتتال ةدحاو رصمل ةموسرملا ةسايسلا
 ةرازو مايأ هادم دعبأ رصم ىف ةيزيلكنإلا ةسايسلا عامطأ دادتما غلب دقل لب . تارازولا

 .رارحألا

 ماين انقح نع انتأر اهنأل لالتحالا ةدم رصم ىف اهتسايس ىلع ارتلكنإ تيقب انإو

 مالكلا الإ انل مهالو اعيمج انك دقل معن . داكت وأ ةمودعم اندنع لالقتسالا ةركف تأرو

 ليبس الف . عئش لك ىف قحلا ةبحاص ىه ةوقلا نأ بسحن انكو ةيلخادلا انتاحالصإ نع
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ذب

 انك ىرخأ ةملكبو اهنم طخسلاب مث اهتنيالمب مث ةيروص ةبصاغم اهتبصاغم الإ حالصإل

 مهنم نحن نيأو . زيلكنإلا ةعداخخمب الإ انقح نم ئئش ىلع لوصحلل انل ليبسال نأ نظن
 . نامزلا اذه لك اندنع مهمادقأ تتبث كلذل . ةعيدخلاو ةلتاخلا ىف

 ريلكنإلا انعنقأو انيلع ىضقي داك تابس نم انظقيتساو انقح ىلإ ًاريخخأ انهبنت انكل

 ىلإ اوبلطو اوعنتقا دقو . مايألا نم اًموي اهنع ضرن مل ةيبرح ةرورض تناك مهتيامح نأب
 نأ اوبسح املف . قيرفتلا ءاغتبا نيللا رود بعلل هلك دجلا اودجو مهضوافت نأ انتموكح

 اهتكهنأ ام دعب ميدقلا اهتابس باوبأ ىلع تحبصأ رصم نأ مهيلإ ليمخ عقو قيرفتلا

 امإو هريسفتو عورشملا اذه لوبق امإ انل اولاقو . ىبنللا هركذمبو . نزرك عورشمب انومرف . دوهجلا
 ةوسقلاب انوذخأ مهل لذن نأ انضفر املف هب مكل هقاط ال اًباذع اننارين نم مكيلصن نأ

 ىف انزخول اًعضوم اوكرتي ملو . اًباسح ةيناسنإلا ةماركل نيبساح ريغ فنعلاو ةدشلاو
 . هنم انل ملألا لاصيإ ىف اوغلاب الإ انحاورأ ىفو انرئامض

 بلاغت ةوق قحلل نأ ملعن انرص دقل . انسوفن ىلإ هل ليبسالو حبصأ ملألا نأ ىلع

 لب . ةراتخم ةعئاط اهزكرم نع حزحزتت نل ةوقلا نأ ملعن امك اهبلغتو ضرألا ىلع ةوق لك
 هقلي كلانهو . مينتسيو لميو ماسي ىك ةوسقلاو وتعلا راودأ لك قحلا بحاص عم بعلت ىه
 دقل . ةوسقلا ىف اًعلاب ناك نأشلا اذه ىف انسرد نكل . همون نم اًناعمإ هديزيل ةوقلا بحاص

 ول انمد ام ًاريثك تايآلا هذه لثم نم ىرئسو . اهدهشن مل نإو برحلا تايآ انتويع تأر
 انيلع اهسفنل ةوقلا تبتر . هلينل ةعورشملا لئاسولا لكب لمعن مل نإو . انلالقتسا لئن

 قحلا ةلفغ نم ةظحل ىفكت دقو . اهداهجل هتوق ةفعاضم حضاولا انقح نم جاتحت اقوقح

 . ريصقت وأ نواهت انم نوكي نل كلذل . هعزن بعصيل ءاقبلل اًساسأ ةوقلل مدقتل

 ةملاظلا ةوقلا ىفكي . اهنم هززقتو اهنع قحلا داعتبا ةوقلا داهجل عورشم هجو ريحخو
 . هلهم ىف قحلا قنخ اهل دهميلو فسعلاو ملظلا ليبس اهيدهيل قحلا رون نم طيسب عاعش
 ىف كش ريغ نم كبترت اهنإف ةنواعم دي اهرعي ملو اهنع دعتباف ةوقلا قحلا بدجت نإ امأ
 ىف اونعمأ نيملاظلا تيأر لهو . داوسلا كلاح نم اهب طيحي اميف برطضتو اهملظ ريجايد
 دونهلا تاجارلا مه اوسيلأ . قحلا باحصأ نم نيفعضتسلملاب اوناعتسا ام دعب الإ مهملظ
 اونكم نيذلا مه ةمأ لك ىف جراوخلا نكي ملأ . دنهلا ىف ارتلكنإ نومكحي نيذلا مه
 دق نأ بلغلا ووذ بسحو نرحلا نم ظحلا اهناخ مثأب خيراتلا ىف عمست ملأ . اهيف اهودعل
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 . نايإلاب ةمينغلا نم رصتنملا ىضر ىتح أرهشأ الإ ثبلي ملف دبألا ىلإ اهيف مهل نكمي
 ىلع اومادامو ةظقب ىف قحلا ناحصأ مادام امهنود ةوَقْلا رجعت اناطلسو ةوف قحلا نأب كلذ

 . اصارح مهقح

 ىذلا دعب مهتضوافمب انيضر اذإ الإ انقح نع ةلفغل اعضوم انم زيلكنإلا دجي نلو

 نم اوفشك ام دعبو انتامرح اوكهتنا ام دعبو انوناهأ امدعب مهضوافن انب فيكو . مهنم هانيأر

 مهلمعيو مهديب اودصوأ دقو مهضوافن فيك مث . رشاوك باينأ نع ةيناسنإلاب ةناهتسالا

 سبال هتيرصم نع لزان الإ زيلكنإلاب لصتي نم انم نوكي نل داهجلا ىف انقيرط هذه

 . انئادر انقح سبلنلو لب . رشبالو ريخب زيلكنإلل انم دحأ ضرعي نل . ردغلا بوث هنطول

 . لاملل اههرش مدلل ةهرشلا ةيداملا ةيبرغلا ةيندملا هذه علخنل

 برغلا اهب قرغأ ةليقثلا ةفيثكلا ةداملا ىه امنإ ةدهازلا ةفشقتملا انتيقرش ىلإ عجرنلو

 ريخخ ةيرحلا توكلم ىف ديدق نم ةرسك نإ ىلب . اهديعتساو اهلذأف ةرهاطلا ةيقرشلا انحاورأ

 ىعارلا اذه كبجعي سيلأ . ةلذملا مكح ىف ماعطلا نم فونصلا كلتو سفانطلا هذه نم

 هئامس ىفهللا قلخ ام لكب عتمتي وه مث موي ةغلب ةمقل هيفكت ءادرجلا طسو هعيطق اًعباتم

 هلعجو أرين فرتلا هلعج شيعلا اذه نم اريخ هارت تسلا: هلاح فعض ىلع هضرأو هوجو

 . هكلسي مل نمل ليولاف اذه الإ قيرط انقح لاونل نكي مل نإف . اسعتو ًامغ ةايحلا مه

 اهتبكرف ىضاملا ىف سوفنلا هذه تمانتسا دقو . انقح ةوق نكتست انسوفن ىف امنإ

 هدشأ أغلاب انقح انسوفن ىف ظقيتسا دقف مويلا امأ . اقح اهلطاب نم اهيلع تبترو ةوقلا

 . مينتسي نلو لفغي نل مويلا دعب وهو . هتوقو



 "لة دي دحلا قئاثولا

 نع ناطلسلا ةمظع ىلإ ىبنللا درول غيلبت رشن نأ موي نم ةيزيلكنإلا ةسايسلا تتمص
 انأكو بناج لك نم ةلوئسملا تاقبطلا اهب تثعب ىتلا ءايتسالا رهاظم ىف اّيأر ىدبت نأ

 . هريوحتل الو هخسنل لحم ال ليزنت مهتركذم ىف ام نأ مهفن نأ ىلع زيلكنإلا اندارأ

 عاونأ هيمستام لكب راسيلا تاذو نيميلا تاذ شطبت رصم ىف ةذفنملا ةطلسلا تلعجو

 دنع نويرصملا ىقبو . ديعولاو ديدهتلا نم غيلبتلا كلذ هاوح امل ًاذيفنت ةفرطتملا ةينطولا

 ديدهت مهنثي مل نزرك عورشمو غيلبتلا راكنإ نم مهنطو فرشو مهتمأ ةمارك هب ىضقتام

 نم ةيزيلكنإلا ةسايسلا هرظتنت تناك ام مهتدارإ روتعي ملو ديعو مهمئازع نم لفي ملو
 . هللا الإ هادم ملعي ال لبقتسمل دالبلا مكح هيلع ىنبت نهولا

 ام ارتلكتإ اهتنلعأ ىتلا فسعلاو باصتعالا ةسايسل راكنإلا كلذ رهاظم مهأ ناكو

 هدالب قوقح ىبصاغ عم رصم ءانبأ دحأ نواعت مدع ةرورض نم مهبناج نم نويرصملا هنلعأ

 مدع اونلعيل اًميمج نييرصملا تعفد ىتلا ىه ةيبلسلا ةيملسلا ةسايسلا هذهو . ةسدقللا
 نيب ةرئادلا تارباخما رمأ عاش املف . ةملاظلا ةسايسلا كلت وج ىف ةرازو فيلات نع اضرلا

 ةميظعلا ةيلوئسملا هذه لوبقل هيلاعم هطرتشا امو ةرازولا فيلأتل اشاب تورث ىلاعمو زيلكنإلا
 ةيضاملا ةرازولا راصنأ كلذ ىف ءاوس ظفحتلا ديدشب ربخلا اذه اًعيمج نويرصملا لباق -

 ةصرف مهبملا فرظلا اذه نم اودجو موصخلا ءالؤه نأ لوقت نأ فسأن دقل لب . اهموصخو

 اولصوو ةينطولا ةكرحلا راصنأ ربكأ نم ناك ىذلا اشاب تورثك ميمص ىرصم ىلع نعطلل

 ةيضاملا ةرازولا راصنأ امأ . هتيحان نم ساسحإلا شعترملا بابشلا ريفنت ىلإ مهنعاطم نم

 ةرازو فيلأت مدع ةرورض نم ةروهشملا ثالثلا قئاثولا ترشن موي هودبأ امب نيظفتحم اولظف

 ريغتت ملام زيلكتإلا عم نواعتلا مدع ةرورض ىلع نيرصم ىبنللا غيلبتو نزرك عورشم وج ىف

 . ةسايسلا ىف ريغت نم اهتابثو ةمألا ةبضغ ىلع بترتيام نيرظتنم انعم مهتسايس

 الماع هبناج نم لظ هنإف هطورش ءازإ ماعلا ىأرلا رذح نم اشاب تورث هب رعشام عمو
 ةموكحلا ةئيه اهب عنتقت نأ رصم ىف نيميقملا زيلكنإلا اهب عنقأ امدعب اعقوتم اهنامتك ىلع

 . هيلع وأ هل اومكحيل سانلا ىلع رشنت ذئمويو اهرقتو ةيزيلكنإإلا
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 اهنأ هيف لوقت ًايمسر ًاغالب مويلا ترشن مث ًاريثك تأكلت ةيزيلكنإلا ةموكحلا نكل

 لازتال اهنأو ىرصملا رطقلا ىف رضاحلا فقوملا نأشب هعم مهافتلل رصم ىف اهلثم تعدتسا

 طورشلا ىلع تلصح ىه اذإ 1914 ةنس ىف رصم ىلع ةنلعملا ةيامحلا عفرل ةدعتسم

 : ىهو ءاوسلا ىلع ةيروطاربمإلا ةحلصملو رصم ةحلصمل ةيويح اهدعت ىتلا ةيتآلا

 . اهل ةيرهوج رصم دعت ىتلا ةيروطاربمإلا تالصاوملا نمؤت نأ - الوأ

 ةيبنجألا تايلاجلل مدقت نأب ةطلسلاو قحلاب ىمظعلا ايناطيرب ظفتحت نأ - ايناث

 ىف ىمظعلا ايتاطيرب نم تايلاجلا هذه اهل ةعباتلا تاموكحلا اهعقوتت ىتتلا تانامسفلا

 . ةرضاحلا فورظلا

 وأ تاذلاب كلذك لخادت وأ ىبنجأ ءادتعا لك نم نمأم ىف رصم لعجت نأ - اثلاث

 . (ةطساولاب

 ىتلا ءاسملا دئارج ىف هعم ةروشنم انيأر مث رهظلا دئارج ىف غالبلا اذه ىلع انعلطا

 ىأرلا ىضرت ةرازو فيلأت هل نكميل اشاب تورث اهب بلاط ىتلا طورشلا سمألاب ترهظ

 هيف رشن ىذلا مويلا سفن ىف طورشلا هذه رشن نم جتنتسن نأ انل حصي دقو . ىرصملا ماعلا

 . اًشاب تورث ىلاعم نم ىضرب ناك اهرشن نأ ىزيلكتإلا غالبلا

 ربتعي ةيزيلكنإلا ةموكحلا هترشن ىذلا غالبلا اذه ناك اذإ عطقن نأ عيطتسن انسلو

 هتموكح ىلإ ىبنللا درول مدقي نأ ىلإ ةقلعم لازتال اهنأ وأ اشاب تورث طورشل ًاضفر
 لوقن طورشلا هذه رشن دعب انكلو . انه ةرضاحلا ةلاحلا نع هيأر اهل ىدبيو ةيفاولا تامولعملا

 ةلاسملا لح ىلإ لصي نأ لعفلاب ديري هدالبل صلخم كنحم ىرصم ىسايس طورش اهنأ
 نم رصم ةمارك ىلع ةظفاحملل اهطارتشا نكمي طورش لقأ اهنأب كلذ . ًايضرم ًالح ةيرصملا

 نأ انلقل ًادحاو ًاطرش تصقن اهنأ ولف . اهتماركو ىمظعلا ايناطيرب فرشب ساسم ىأ ريغ

 ىهام ىلع تداز ىه نإو . هيف هدهعن ام ريغ ىلع هدالب قح ىف نواهت دق اشاب تورث

 الام اهيف نودجي اوناك دق زيلكتإلا نكلو . ررسلا ربكأ كلذل رسن نحن انك دقف مويلا

 . ةيناطيربلا ةفنألا هلمتحت

 ةمألا ةدارإ نأ لوقن نأ نم رثكأب طورشلا كلت ليصافت ىف لدن نأ مويلا ديرن انسلو

 لك قيقحت ىلإ ىمرت ىهف . ريبك دح ىلإ اهيف ةرهاظ رنلم عورشم اهيلع ضرع امنيح
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 نأ ىفكيو . زيلكنإلا عم ةضوافم ىأ ىف لوخدلا لبق روكذملا عورشملا ىلع ةمألا تاظفحت
 ةضوافم ىأ ىف لوخدلا لبق اًحيرص ءاغلإ ةيامحلا ءاغلإ هب دصقيو تاظفحتلا مهأ نوكي

 . ةروكذملا طورشلا ةمدقم ىف

 عورشملا هيف انعضو ىذلا فقوملا كلذ نم اًمامت انجرخخت طورشلا هذه نأ بسحن انإو

 ةضوافم حاجن ناكمإب ةقثلا ةدوع لهست نأ اهنأش نم ناك دقو . ريخألا غيلبتلاو ىزيلكتإلا

 . كيدج نم

 ًاحيحص كلذ نوكي دقو . درلاو ذخألا انللمو تاضوافملا انمئس دق اننأ ليق ابر نكل

 هفاتل بسكو فيوستو لطم نم نيتريخألا نيتنسلا ىدم زيلكنإلا هايإ انماس ىذلا دعب
 هذه اولبق ول زيلكنإلا نأب داقتعالا ىلإ ليغ دقو . اهيلإ امو ةيردنكسإلا ةثداحك فورظلا

 نوكي دق هنإو ةلأسملا لح مهتدارإ قدص ىلع ًاعطاق ًاليلد اهايإ مهلوبق نوكي نلف طورشلا

 ةيزيلكنإلا ركاسعلا باحسنا ةرورضب نينمؤم نوكن دقو . تقولا بسك كلذ نم ضرغلا
 . اهنيوكت دعب ةيناملربلا تائيهلا دي لوانتم ىف تناك طورشلا هذه نكل . تاضوافملا ىدم

 اذهو . اهدعب امل حاصيامو ةضوافملا لبق بجي اميف ةذفانلا ةملكلا ةبحاص ذئموي ىهو

 ةرازو فلؤت نأ اهلوبق دعب نكمي ناك طورشلا هذه نأب لوقلا انل حيبي ىذلا وه هدحو

 اًقزاجم دعي ىرصم لكو . ةرازولا فيلأتل اهروصت نكمب طورش لقأ اهنأ رركن انكل . ةيرصم
 . طورشلا هذه قيقحت نود ةرازولا لبق وه اذإ لفسألا كردلا ىف هدالب ًايقلم

 تدجو ول هنأ ىلع نينثمطم انلعجي اهب ناطلسلا ةمظع عانتقا نم هائملع ام نأ ىلع

 . ةيغاص اًنذأ هتمظع ندل نم دجت نل اهنإف اهدالبل اهنم ةيرازولا زكارملل ًابح رثكأ سوفن
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 انرظن ةهجو ئراقلل حضون نأ رضاحلا ىسايسلا انفقوم ىف ثحببلا أدبن نأ لبق بجي

 ةرئاد ىف ةروصحم لئاسملا ةشقانم نوكت ىتحو رمتسم ىركف لاصتا ىلع هايإو نوكن ىتح
 نم ضعب عم هجول ًاهجو ةريثك نايحأ ىف انسفنأ ىرن نا ةيدنلا هديل رعد ان نيب

 لادتعالا مامتب وأ فرطتلا قلطمب مهسفنأ توفصي نمو نويسايسلا انماصخأ مهنأ نومعزي

 ناك امنِإ فالخلا هجوأ مظعم ىلع قفتن نأ لبق درلاو ذخألا انب لطي مل ثيدحلا انلدابت اذاف

 . رومألا ريدقت ىف ال رظنلا ةهجو ىف

 ىقلت ةركف لك لب . بصعتلا فرعيال ىنهذ نأ ىرظن ةهجوب ًاصاخ هيدبأ ام لوأو

 رثأ تاذ نوكت نأ حصيو لدجلل ًاعضوم ىدنع نوكت نأ حصي ىلع حرطت ةلأسم لكو ىلإ
 ةرئادلا دح لاحلا ةعيبطب ىدعتيال رثألا اذه نكل . اهب تعنتقا انأ اذإ ىبأر نيوكت ىف

 بصعتلا فرعأ ال انأف راكفألل بصعتلا فرعأ ال تنك اذإو . اهيف تعنتقا ىتلا

 نأل ىنهذ نم ساسحلا عضوملا ىذؤيل بصعتلا اذه نإ لب . ىلوأ باب نم صاخشألل

 ةيصخشلل الالجإ سانلا دشأ انأو . هل بصعتي نميف بصعتملا ةيصخش ءانف هانعم

 . ءائفلا اهلاني نأ ةيناسنإلا

 ىئاهنلا رصنلا ىه . ديرت ام ىدم ىصقأ ىه ةياغلا . ةليسولاو ةياغلا نيب قرفأ انأو

 رقهقت نإ . اهيلإ ىدأ لمع لكف ةياغلا هذهل ةليسولا امأو . ءافلحلا هيمسي ناك ام ىلع

 اذه اهب نوفقوي ىتلا لئاسولا ىف اورظن مه لب . مهتياغ نع مهنثي مل برحلا لوأ ءافلحلا

 ًاعابت نينس عبرأ اولظ مهدونج ناميإ ةوقو مهداوق ةراهمب نراملا ةكرعم ىف هوفقوأ املف رقهقتلا

 اوقفتاو ةفلتخلا ملا اوبلأ مث ةوعدلا رشن ىف اونعمأف ةياغلا هذهل لئاسملا نوربدي كلذ دعب

 اوعضعض ىتح هاوس امم كلذ ىلإ امو ىلوبيلاغ ىف ايكرت اومجاهو ايناملأ اورصحو اكيرمأ عم

 ناملآلا اورطضا ىتحو ناملألا طابضلاو ةراحبلا ةرئاث اوراثأ ىتحو سفنلا ىف ةيونعملا ةوقلا

 اوأدبو برحلا نم مهتياغ اوكردأ ذثمويو . ىاسرف ةدهاعم ىلع عيقوتلاو ةندهلا دقعل

 . دوجولا ىلع هلظ دم هنأ اوبسحام دعب ملسلا نم مهتياغ ىف نوركفي

 1977/8/11 : مارهألا د
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 زيلكنإلا ةنواعم مدعو هيف انقح هيلإ انتليسوو . ماتلا لالقتسالا اعيمج نحن انتياغ

 ىلوألا اشاب ىدشر ةرازو تلاقتسا امنيح ١9194 ةنس هانلعفام كلذ . قحلا اذه بلس ىلع
 مهنأب ًاحيرص ًاعانقإ زيلجنإلا عنقأ نمز ىلإ تالصاوملا لامعو نوفظوملاو نوماحلا برضأو
 هانلعف ام كلذو . مكحلا ىف مهايإ نييرصملا ةنواعم الإ مالسب دلبلا مكح نوعيطتسيال

 تافارز اهيلإ مدقتن ملو اهانعطاقف رصم ىلع ةيامحلا ميظنتل رئلم ةنْبل ترضح امنيح
 . نيللاو ءاهدلاو ةيسايسلا ةكنحلا ىلع ىوطملا اهغالب ترشنام دعب الو ىتح انادحوو

 ةركذملا ىف ءاج امك تدارأو ىمسرلا دفولا عم ةضوافملا ارتلكنإ تعطق امل هانلعفام اذهو

 لامعأ نم هيعدتام ىلع ةنميهللو شرعلا ةيامحل لخخادتت نأ نوزرك عورشمل ةرسمملا

 ناك هلك تقولا اذه ءانثأ ىفو . لالتحالا ىنس ىدم اهب تماق ىتلا ريضحتلاو ريمعتلا
 تحبصأ دق دالبلا لالذإ ىلع مهعم ةنواعملا مدع ةطخ نأ روعشلا مامت نورعشي زيلجنإلا

 . نطولا ةحلصم اهيلإ تعد املك ودبت نأ ثيلتال ىرصملا رطقلل ةيعامتجالا تارهاظلا

 اوتبثي نأ نوديري ةوقلاو توربحلا مساب نوداني نوأتفيال اوناك روعشلا اذه عم مهنكل

 لاط املف . مهدحو دالبلا مكح ىلع نوريدق مهنأو مهايإ انتنواعم مدعب نوأبعيال مهنأ انل
 نهولا لخدأ دق لئاط ريغ ىلع ةمجاهملا رارمتسا نأ اوأرو ليحلا مهتيعأو ءاعدالا اذه مهب

 ةديدجلا مهتطخ اوأدبف انعم لاضنلا ةطخ اوريغي نإ اوأر - انفعضي نأ نود مهسوفن ىلإ

 . ناطلسلا ةمظع ىلإ ىبنللا درول هعفر ىذلا باطخلاب اعوفشم رصمل حيرصتلا نالعإب

 ا نجع يرسل اذه ىلع ناملربلا ةقداصم نأ لاقي نأ ًاعطق ةيرخسلا نم

 هنأ مهفن ًاعيمج نحن . هدشنن ىذلا لالقتسالا ىنعم مهفلا مات مهفن ًاعيمج نحنف

 ةوقب لئاسملا هذهب اهظافتحا ديؤت تمادامو ارتلكنإ ديب اهب ظفتحم لئاسم كانه تمادام
 ريغ اولوقي نأ مهسفنأ زيلجنإلا دلخب ردي ملو اقيفحس زل اهلك انلالتعسا نوكيسن شيلا
 ضرعيس ىذلا حيرصتلا اذه نأ ناطلسلا ةمظع ىلإ ىبنللا دروللا باطخ نلعأ دقف اذه

 قافتالا اذه نأو ارشلكنإو رصم نيدلبلا نيب قافتا دقعل مئالم وج قلخ لفكي نائربلا ىلع

 . امئاد ًايئاهن الح ةيرصملا ةلأسملا لحب

 ًايلود الح ةيرصملا ةلأسملا لح هب ديرن امنإ اغِإ انلالقتسا نم هيلإ ىمرن ام نأ ىهيدبو
 -_ 0 ىئاهنلا لحلا اذه ىلإ رم رامبو

 . , اهتجيتن نلعت ىتح دعب عقت ملزيلكتالا نيبو



 ١ 8 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىزيلكنإلا حيرصتلا قيقحت ةميق وه سيل هيف ثحبن ىذلا بجاولا ناك كلذ ناك اذإ

 حيرصتلا اذه نأ دحأ لقي ملو زيلكنإلا لقي ملف « انينامأل - هايإ ناملربلا رارقإ دعب -

 ةمذلا مامتب كلذ قوفو ناعمإو ةيورو ةقدب هيف ثحبلا بجي ىذلا امإو.اهققح
 ١4 موي انفقوم وه له . زيلكنإلا ءازإب حيرصتلا اذه هيف انفقوي ىذلا فقوملا وه صالخإلاو
 ىذلا ١1118 ةنس رياربف ١ موي انفقوم وه وأ ةيامحلا تنلعأ امنيح ١114 ةنس ربمسيد

 دفولا بلاطم ىمهف كب زيزعلا دبعو اشاب ىوارعش ىلعو اشاب لولغز دعس هيف مدق

 رئلم ةنح تضفر امنيح 197١ ةنس ربمفون 9 موي انفقوم وه وأ تجنو دلانجر ريسلل ىرصملا

 نزرك عورشم رشن امل 147١ ةنس ربمسيد '' موي انفقوم وه وأ . دفولا نم تاظفحتلا لوبق
 ريخ وه وأ ةروكذملا مايألا ىف انفقومك وه حيرصتلا اذه بسح انفقوم له . ةرسفملا ةركذملاو

 ظ . اهنم رش وأ

 مهلاحو فورظلا هذه ىف ةيونعملا زيلكنإلا لاح ةقدو ةمذب ثحبن نأ بجي كلذك
 بجعي ام ةقدلاو ةمذلا هذه لثمب رظنن كلذ دعبو . ًاضيأ نحن انلاحب اهنراقنو مويلا ةيونعملا

 اننأ نيعلا ىأر ىرتس كلذ دعب انإو . هحرش قبس ام وحن ىلع فقوملا ديدحت دعب هلمع

 . ةبئاش هبوشتال ماتلا لالقتسالا نم انتياغ ىلإ امتح لصنس مزعلا ةوقو ةمكحلاو دادسلاب

 انثحب ىف ىخوتنسو . رضاحلا ىسايسلا فقوملا ثحب نم انرظن ةهجو نوكتس كلت
 نم اًباتك انيأر دق فسألا نم ريثك عش عم انأل اهرركنو اهلوقن ةرابع هذهو ةقدلاو ةمذلا

 نم هريغ نأش هنأش ةيرصملا ةلأسملا ثحبب نأ ىلإ نوبهذي ءاملعلا رابك نمو نيفورعملا
 ريمضلا هبجوي امب ًاريثك دتعت ال ةيبزح ةقيرط ىلع هيف راسي نأ نكمي ةيعرفلا ثاحبألا

 هليبس عئيضي رونلا ىلإ جاتحملا ماعلا ىأرلا ريونتب اهتيانع لبق ىبزحلا مصخلا مدهب ىنعتو

 ىوقأ مويلا اننأ انثاحبأ ماتخ دعب ئراقلا ىريسو . هرمأ نم ةنيبو ىده ىلع اهيف ريسيف

 . انتطحخ نيع ىه نوكتس لبقتسملا ىف انل ةطخ ريخخ نأو قبس موي ىأ ىف انك امم ًافقوم

 نأ نم لبقتسملا ىف لقتنتس اهنكل . انلالذإو انمكح ىلع زيلكنإلا ةنواعم مدعب كلذو

 ىوقأ ةدارإ جاتحت ةيباجيإ ةطخ نوكتل ىضاملا ىف تناك امك ةتحب ةيبلس ةطخ نوكت
 لبقتسملا ةطخ انب لصتسف رضاحلا انفقوم ىضاملا ةطخ انل تأيه امكو . رثكأ ًالمعو

 . ةلماك اهلائن انتياغل
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 هذه نأب ناميإلا مامت نمؤم ىنأ مويلا نم ررقأ ىنكل . نآلا كلذ حرش ليبسب تسل

 ىف كلش ىأ ىنلخادي ال كلذل . عبتتس اهنأب اًضيأ نمؤمو انلالقتسا ىلإ انب لصت ةطخلا

 متت ذئمويو . اهنم دارفأ دوهجمب ال ةمألا دوهجمب متيس وهو . اًبيرق متيسو متيس انلالقتسا نأ

 . ةيطارقميدلا ةملك اهيف



 *!انفقوم ةقيق

 55 9 دج

 هل روفغملا ىلإ ةنطلسلا شرع دنسأو ١914 ةنس رصم ىلع ةيامحلا ارتلكنإ تنلعأ ال

 ىلع قوقحلا نم ايكرتل ناك ام ةيامحلا نالعإب ذخأت اهنأب تحرص لماك نيسح ناطلسلا

 ىرصملا بعشلاب جردتلل ةيرصملا ةموكحلا عم كارتشالاب لمعت اهنأو اهدي ىف ةعيدو رصم

 اهبجاو لك ناك هسفنب هسفن مكح عاطتساو هجضن مت اذإ ىتح ىتاذلا مكحلا قيرط ىف
 ةسايسلا ىف ريبعتلا اذه ىنعم مهفن انلكو . هدالب ىلع ةيبنجألا لودلا ءادتعا نم هتيامح

 قيرط ىف ىرصملا بعشلاب جردتلل لمعت 1687 ةنس نم رصم ىف تلظ ىتلا ةيزيلكنإلا

 ةيعمجلا مث ىروشلا سلجم اهلحم تلحأو ةيباينلا تائيهلا تمده دقف ىتاذلا مكحلا

 . ىلوألا ميلعتلا رادقم ىف ديزت نأ ريغ نم ىلاعلا ميلعتلا ةرئاد ترصحو . ةيعيرشتلا

 كاسمإ مهتعاطتسا مدعب لقألا ىلع وأ اهل مهتجاحب داقتعالا نييرصملا سفن ىلإ تلخدأو

 قحلا ةوقب مهداقتعا تعزعزو . رصم ىف ةيزيلكنإلا ركاسعلا تمادام مهديب مكحلا ديلاقم

 . ةوقلا قحب ناميإلا هلحم لحتل

 راصتنا ىف ربكألا رثألا اهل ناك ةوق نم ةمولظملا بوعشلل ام ىرجلا ترهظأ الو

 ةلطامملاب نوعيطتسي مهنأ اوبسحو ةعقاولا ةقيقحلا اوهجاوي ال نأ زيلكنإلا دارأ ءافلحلا

 ل مهذوفن ةرئاد ىف ةلخادلا وأ مهدالب ىف اهملع قفخي ىتلا مألا اودردزي نأ فيوستلابو

 مغرلا ىلع سيراب ىلإ ىرصملا دفولا رفاسي نأ لبقت ملف لومخ نم برحلا لبق هيف تناك

 تناك ١9118 ةنس ربمفون ١7 موي ىف تجنو دلانجير ريسلل اهادبأ ىتلا هبلاطم نأ نم

 رصم نكمي هنكلو ارتلكنإ ريضي ال اًقافتا ارتلكنإ عم رصم قافتا اهساسأ ةعضاوتم بلاطم

 هرابتعالو هرارقإل مالسلا رمتؤم ىلع قافتالا اذه حرطت نأ ىلع مالسلا لظ ىف مدقتلا نم

 لب مهدالب دودح ىف نييرصملا سبحب ةيزيلكنإلا ةموكحلا فتكت ملو . اًيلود اًقافتا

 ةلالج ةموكح نأب تادروللا سلجم ىف نوزرك درول حرصو مهئاربك نم ةعامج تلقتعا

 نمز حيرصتلا اذه ىلع ضمي ملو ةيامسحلا ةرئاد جراخخ مالكلاب حمست نأ اهنكميال كلما

 ةنس ربمسيد 18 ىف رصم ىلع تنلعأ ىتلا ةيامحلاب طسولا لود تفرتعا ىتح ليوط
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 رصمل حلصي ىذلا ماظنلا عضول رنلم درول ةسايرب ةنجل ةيزيلكنإلا ةموكحلا تدفوأ مث
 جمانرب ناكو . رصمل ةبسنلاب اهتسايس نيحلا كلذ ىف اهلك نازحألا تنلعأو . ةيامحلا تحت

 مكحلا قيرط ىف ىرصملا بعشلل جردتلا ىري ىذلا ميدقلا جمانربلا كلذ وه رارحألا بزح

 . ىتاذلا

 ةمدص لك دعب نوجرخي اوناك نيذلا نييرصملا ةدئافل تناك زيلكتإلا ةلطامم نكل

 رصم دودح لخاد دفولا سبح ىدأ دقف . اناهإ مهقحب دشأو ةوق رثكأ ارتلكنإ اهب مههجاوت

 هنماضت كشلا لبقتال ةقيرطب انلعم هلك بعشلا ةمايق ىلإ ةعبرألا تاواشابلا لاقتعاو

 أدر نزرك درول هب حدص ام ىدأو دالبلا لالقتساب ةبلاطملا ىف تائيهو تاعامجو اًدارفأ

 بارضإ ىلإ دالبلا مكحلا نييرصملا نيفظوملا ىلإ دامتعالا ناكمإ نم ةمايقلا هذه ىلع

 مهتمأ بناج ىف نييرصملا نيفظوملا نأ سوسحملا ليلدلاب زيلكنإلل تبثأ اًبارصضإ نيفظوملا
 ةنوعم ريغ نم دالبلا مكح نوعيطتسيال مهنأ مهل تبث امك اهمصخ بناج ىف اوسيلو
 ىلخخت ىلإ رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلل ىاسرف ةدهاعم رارقإ ىدأو نيفظوملا ءالؤه
 ىتح ألملل مهقح مهنالعإ عم مهسفنأ ىلع مهدامتعاو ريغلا ىلع دامتعالا نع نييرصملا

 رصم ىلع ةيامحلا ميظنتل رئلم ةنحل روضح ىدأو . مهفص ىفو ملاعلا ساسحإ نوكي
 مكحلا نييرصملا ىلع ارتلكنإ دامتعا نأ رايدلا حربت نأ لبق اهتعنقأ ةعطاقم اهتعطاقل

 زرع نكل . هنم رفمال رمأ ةلقتسم ةلود رصمب فارتعالا نأو نايذهلا نم برض نييرصملا

 ىف تحولف اًيئاهن رصم نع ارتلكنإ ىلختت نأ ىزيلكنإ لك ىلع اًريزع لازيال امك اهيلع
 قافتالا هيلإ تفاضأو اًعيمج نويرصملا هدشني ىذلا لالقتسالا مساب ىسايسلا رصم قفأ

 . بناجألا قوقح ىعري امو رصم ىف ةيناطيربلا حلاصملا نمضيام ىلع رصمو ارتلكنإ نيب
 ضرع ىذلا عورشملا ةغيص عضو ىلإ تهتنا ىرصملا دفولا تضوافو اهدالب ىلإ تداع الو
 . 197١ ةنس رمتبس ىف رصم ىلع

 وقل كانامنت رضف يدقت ىلع اقلعم رصم لالقتسا لعبت نأ تادارأ اهنكل

 نيا كلذ ىف اورعش دق اوناك نييرصملا نأ عمو . رصم ىف ةيناطيربلا حلاصمللو بناجألا

 ىف كشلل ًالحم ىقبتال ةقيرط ىلع مهل ماعلا روعشلا مامضنابو ةيونعملا مهتوقب روعشلا مامن
 وهنأ . ىقيقحلا مهرهظمب رنلم عورشم ضرع نيح اورهظ مهنإف مهقحب ارتلكنإ ميلست
 لج امنإو . ارتلكنإ ىلع دحأ ةنواعم نوديريالو بناجألا قح ىلع ءادتعالا نوديريال



 ١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 مالس ىلع لمعت دي لك ةحفاصمل مهدي اودمي نأ مهلالقتسا ةداعتسا دعب مهضرغ

 هنوصحفي رنلم درول ةنلل هتعضو ىذلا قافتالا عورشم ىلع اولبقأ كلذل . اهيقرو ةيناسنإلا

 مهثحب ىف مادقإلا ىلع مهعجش دقو . نيتمألا نيب ةضوافملل ًاساسأ حلصيل هيف نولدعيو

 ًالالقتسا نوكيس مهلالقتسا نأو رصم نم اهدونج بحستس ارتلكنإ نأ نم اوملعام

 . مولعم لجألف ساسملا ضعب هيلع درو نإ ايقيقح

 درول ةنجج ىلع ىرصملا دفولا اهضرع ىتلا تاظفحتلا ميدقت ىلإ مهصحف مهب ىهتناو

 تناك ةنجللا نكل . ةضوافملا ىف ةمألا بناج نم لوحدلا لبق ةيامحلا ءاغلإ اهمهأو رئلم

 ةلماك رصم قوقحب فارتعالا ةرورضب اهعنقأ ام رصم ىف هب تلبوق ام تسانت وأ تيسن دق

 زيلكن إلا عم قافتالا ىف ةبغرلا مهناعمإ هانعم عورشملا صحفل نييرصملا عافدنا نأ تبسحو

 ىبرغلا مهف مدع هساسأ أطخ اذهو . لاكشألا نم لكش ىأ ىلع مهتلأسم ىهتنت ىك

 اهجامدإو تاظفحتلا لوبق ةنجللا ضفر ىلإ أطخلا اذه ىدأ دقو . ًاحيحص امهف ىقرشلل

 هدي ىرصملا دفولا ضفن نأ ضفرلا اذه ىلع بترتو . ةضوافملل ًاساسأ نوكيل عورشملا ىف
 . ةيرصملا ةلأسملا لح ىلع ةيزيلكنإلا ةموكحلاو ةنجللا ةنواعم نم

 اهفقوم نع حزحزتت مل اهنأ تررقو فيرشلا هفقوم ىف دفولا عم اهلك ةمألا تكرتشا

 امأ . ًايلود ًانالعإ اهلالقتسا نالعإ وهو ةضوافملا ىف لوخدلا ناكمإل هتضرف ىذلا لوألا

 سلجم ىف مهمف ءلمب نولوقي مهؤارزو ناك دقف . لوألا مهزكرم نع اوحزحزتف زيلكنإلا

 رصم ماظن عضول رنلم ةنجل اوبدن مهنأو لوزت نل رصم ىلع مهتيامح نأ ىزيلكنإلا باونلا

 اوغلبأ ىرصملا بعشلا ةدارإل ًاقافو لوزت نأ بجي ةيامحلا نأ اونقيأ املف . ةيامحلا تحت

 ةقالع سيل ةيامحلا ماظن نأ 147١ ةنس ربمفون 7١ ىف رصم ناطلس ةمظعلا بحاص

 ىف عورشلا بغرت ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأو ىمظعلا ايناطيرب هاجت رصم اهيف ىقبت ةيضرم

 ةيامحلا لادبإ ىلإ نكمأ اذا لوصولل) رنلم دروللا تاحارتقاب صتتخي اميف ءارآلا لدابت

 تانامضلا ميدقت نم اهنكمتو ىمظعلا ايناطيربل ىتلا ةيصوصخلا حلاصملا نمضت ةقالعب

 . (ىرصملا بعشلاو رصمل ةعورشملا ىنامألا قباطتو ةيبنجألا لودلل ةيفاكلا

 راصتنال نالعإ ةيزيلكنإلا ةموكحلا هتعضو ىذلا رارقلا اذه نأ ىف كش نم سيل

 ىف كش نم سيلو . ئس زكرم ىف رصم ىلع ةيامحلا تلعج ةقيرط ىلع ةيرصملا ةيرظنلا

 نوقباستي اوعفدنا نأ اذه مهروعش ىلع بترت دقو .راصتنالا اذهب اورعش نييرصملا نأ
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 ىذلاو ةمألا هيف تفقو ىذلا نيصحلا فقوملا مهضعب كرت ىتح دالبلا لالقتسا قيقحتل

 زيلكن إلا عم ةضوافم ىف ةمألا بناج نم لوخدلا مدع فقوم ديرأ . اهراصتنا هيلع بترت

 دقو ىضاملا ماعلا ىف تناك ىتلا ةفينعلا ءانحشلا كلت ركذي انلكو ةيامحلا عفرت نأ لبق

 لكب فالخلا نارين ءاكذإب فقوملا اذه نم ةدافتسالا مهرودقم ىف نأ زيلكنإلل ليخ

 اذه نأ اوبسح دقف . أطخ ىلع اوناك اضيأ ةرملا هذه ىف مهنكلو . اولعف دقو لئاسولا

 ىف ةددحم نييرصملا ةياغ نأ اوهقفي ملو ةمألا باسح ىلع مهتحلصمل نوكي قباستلا

 مهو ةلماك اهوققحي ىتح رطاخ مهل أدهي وأ لاب مهل نئمطي نل ًاحيحص ًاديدحت مهناهذأ

 ٠١ ىف اشاب نكي ىلدع ةلود ىلإ نوزرك عورشمب اوعفدام دعب ًارخأتم الإ كلذ اوكردي مل

 رشبيال مهعورشم نأ مهنلعأو ةضوافملا اشاب ىلدع عطق ام دعبو 1971 ةنس ربمفون

 . قافتا ىأ ىلإ لوصولاب

 ةمأ ناميإ مهبلغي لهف - ةسايسلا ىف ضرألا ةاهد مهنإ . اًظيغ زيلكنإلا طاشتسا انه

 ١47١ ةنس ربمسيد ” ىف ناطلسلا ةمظع ىلإ تغلبأ ىتلا ةيريسفتلا ةركذملاب اوفذقف . ةيتف

 ىف ةيناطيرب دونج دوجو وهو اهيأرو تانامضلا هذه لوأو) تاصفانتملا نم ىتأيام اهييفو

 ىلع -هنم صقنت نأ الو نامضلا اذه نع ىلختت نأ اهنكميال كلملا ةلالج ةموكحو رصم

 الو ًالعفال ةيامح رارمتسا اهب دصقيال ددصلا اذه ىف اهبلاطم نأب هدكؤتو لوقلا ديعت اهنأ

 اهل نوكيو ةينطو قوقحب رصم عتمتت نأ ىه ةصلاخلا ةيبلقلا اهتينمأ نا سكعلاب لب اًمكح
 ةيروطاربمإلاب اقيثو اطابترا ةطبترم نوكت نأ ىلع ةدايسلا قحب ةعتمتم ةلود ماقم مألا نيب
 ءاضر نودب اهتاحارتقا ذيفنت هتلالج ةموكحل نكميال رضاحلاب قلعتي اميفف - ةيناطيربلا

 تناك امهم ةينطولا هينامأ ىلإ ملستسي ىرصملا بعشلا ناك اذإ - اهكارتشاو ةيرصملا ةمآلا

 ىتلا قئاقحلاب اًيفاك ًاثارتكا ثرتكي نأ نود اهتاذ ىف ةعورشمو ةحيحص ىنامألا هذه
 ريخأتلا هبيصيال ىمسألا هحمطم قيقحت ليبس ىف همدقت نإف ةيلودلا ةايحلا ىف مكحتست

 ةاعارم كلملا ةلالج ةموكح نإف كلذك رمألا ذإو - امات ًاضرعت رطخلل ضرعتي لب طقف

 ةدشرمك اهضرغ ةلصاوم ىلع « ددرت الب رمتست اضيأ ةصاخلا اهتحلصمو رصم ةحلصل
 دروللا دهع ىف هب ءىدب ىذلا لمعلا لمكتست نأ اهتبغرو - اهحاصم ىلع ةئيمأو رصل

 ةطلسلاو قوقحلاب ظافتحالا بجاولا نم ىرت اهنكلو - ديدج نم هأدبت نأ ال رمورك
 ديحولا مدقتلا ليبسو - ءاوسلا ىلع ةصاخلا اهح اصمو رصم حلاصم ةنايص لجأل ةلاعفلا
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 ةموكحو . امهرفانت ىلعال ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا عم هرزأت ىلع موقي ىرصملا بعشلل

 ضرعت ةقيرط ىأ ىف ثحبلا ىلإ اهب قلعتي اميف ةدعتسم زرأتلا اذه ىف اهتبغر هتلالج

 ىذلا أدبملا ليدعت اهعسيال اذه عم اهنأ ىلع . اهرهوج ىف اهتاحارتقا ذيفنت لجأل اهيلع

 . اهيلع لمتشت ىتلا ةيرهوجلا تانامضلا فاعضإ الو تاحارتقالا كلت هيلع تينب

 نأ ىلع ةلالدلا ةحضاو 1471١ ةنس ربمسيد ٠ ةركذم نم اهانلقن ىتلا ةرقفلا هذهو

 . ةيرصملا ةيزيلكنإلا تاضوافملا عاطقنا مامأ كابترالا فقوم تفقو دق ةيزيلكنإلا ةموكحلا

 سيلو ىضرلل ةبجوم ريغ ةقالع ةيامحلا نأب 1171 ةنس رياربف 55 غالبب تفرتعا دق ىهف

 ناكف ىمسرلا دفولا جردتست نأ تدارأ دق ىهو . فارتعالا اذه نع عوجرلا اهرودقم ىف

 . اهينامأ ىضرأ امو ةمألل هجمانرب ىف هدعوب رب امل زيلكنإلا هديريام لبق ول هنأ هسيئر ناوج

 . لبقتسملا ىف لمألا باب لفقت نأ ريغ نم ديعولاو ديدهتلا ىلإ كابترالا اذه ءازإ تأجلف

 ةيرصملا ةمآلا فوفص ىف عقو ىذلا فالخلا نأ اشاب نكي ىلدع ةلود بزح ىأر دقو

 نأو دالبلاب ىوهت نأ اهلجأ لاط اذإ ىشخي ىضوف ىلإ ىدأ دق ةضوافملا ىلع عازنلا ببسي

 زيلكنإلا نأ رخآ بناج نم ىأرو . اهسفن ىف ةنماكلا ةميظعلا ةيونعملا اهتوق فعضت

 دالبلا لالقتسا نولعجي اهب اهوضرف ىتلا غيصلا ىلع اهوضرف ىتلا تانامضلا مهميتحتب
 ةبسنلاب برطضم عضعضم زكرم ىف زيلكنإلا نأ ةثلاث ةهج نم اوأرو . هل ةقيقحال اًمهو

 ىلإ ارتلكنإب لصي نأ نكميال كابترالاو عضعضتلا اذه نا ًاريخأ اوأر مث . ةيرصملا ةلأسملل

 اذه نم ةدافتسالل لئاسولا ري ىف اوركفف . ىرصملا ىسايسلا ناديملا نم مازهنالا دح

 ىبنللا درول نم عوفرملا باطخلاب حيرصتلاب ىهتنا ىذلا ريخألا رودلا اوبعل اذهلو . فرظلا
 ىف اوحجن مهنأ راكنإ سوسحملا راكنإ نمو 1977 ةنس رياربف 18 ىف ناطلسلا ةمظع ىلإ

 تسلا قئاثولا هترهظأ ام اذهو . ةمألا كسامت ىلع هيف مهدامتعال حاجن ريخ مهبعل

 . ىلاتلا انلاقم ىف هنيبنسام ىلع ضيبألا ارتلكنإ باتك ىف ترشن ىتلا نوثالغلاو



 ا*لانفقوم ةقشق

 تا 03

 لودلا مظعم رارقإ ىلإ اولصوو رصم ىلع اهوبرض ىتلا مهتيامحب زيلكنإلا ثبشت

 ١919 ةنس ىف هاصقأ ىلإ هاصقأ نم رطقلا تلوانت ىتلا ةكرحلا نأ اوبسحو . اهيلع مهايإ

 رنلم درول ةنمل اولسرأو كلذ ىلع مهسفنأ اونطوو لوزتام ناعرس ةيتقو ةكرح الإ نكت مل

 نأ ثبلت مل ةروكذملا ةنجللا نكل ةيامحلا لظ ىف رصل حلصي ىذلا ىروتسدلا ماظنلا عضتنل

 هنأو حيحص ريغ ةيرصملا ةكرحلل ةيزيلجنإلا ةموكحلا روصت نأ تنقيأ ىتح رصم تلح

 ةيامحلا ةسايس ريغ ةديدج ةسايس تمسرف مهلالقتساب نييرصملل فارتعالا نم رفمال

 ةسايسلا هذه ىمرمو . جراخلا ىف اهتيصخش مادعإو لخادلا ىف دالبلا ةرادإل ةلماشلا

 اهلالحإو اهحاصم نامض نم مزليام ارتلكنإل رصم ميدقت لباقم رصم لالقتساب فارتعالا

 حلاصملا ةيامح ىف - لودلا عيمج لحم ىرحألاب وأ - تازايتمالا ةبحاص لودلا لحم

 تلمعف لوبقلا لحم ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىدل ةسايسلا هذه تلحو . رصم ىف ةيبنجألا

 نأل ةدعتسم ريغ اهنأ ترهظأو اهحلاصم نامض بلط ىف تطرفأ اهنكل . اهذيفنت ىلع
 ةيامحلا ةسايس سالفإ ةديدحلا ةسايسلا هذه تسلفأف اهلالقتساب لعفلاب عتمتت رصم كرتت

 ارتلكنإ اهيلع ريست ةديدج ةسايس نم دب نكي مل كلانه . ةيمسرلا ةضوافملا تعطقناو

 . رصم ىف

 مل رصم مكح ىلع زيلكنإلا ةنواعم مدع نييرصملا نييسايسلا ريرقت دعبو ددرت دعبف
 ةديدتلا ةوطخلا هذه . ةبرجتلا ليبس ىلع ولو ةديدج ةوطخ وطخت نأ نم ارتلكنإل دب نكي
 درول هعفر ىذلا باطخلا ىفو ١1977 ةنس رياربف 78 حيرصت ىف تنلعأ ىتلا ةسايسلا ىه
 ناملربلا اهرقأ ىتلا ىه ةديدجلا ةوطخلا هذهو . خيراتلا كلذ ىف ناطلسلا ةمظع ىلإ ىبنللا

 رصم لالقتسا ىرصملا شرعلا نلعأ نأ اهيلع بترتو ١977 ةنس سرام ١4 ىف ىزيلكنإلا

 نالعإلا اذه ىلع بترتو . رصم كلم ةلالجلا بقل هبحاص ذختا نأو ملاعلا نم ألم ىلع

 مهدالب ىف نييرصملا نييسايسلا نيلثمملا لوبقل ًاديهش هترقأ ىتلا لودلل رمألا غيلبت
 . ةفلتخما

 ١477/8 /؟1/ : مارهألا
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 نييرصملا تابث مامأ ةسايسلا نيدايم ىف ارتلكنإ عجارت انتبثأ ام دعب انل حصي نآلاو

 . ةديدحلا قئاثولا هذه ةقيقحام لءاستن نأ

 ةسايسلا نيقرعتلا ىقعر هل لعجي ارئآ انه تبقا نأ تبل ادب نأ لبق وسر آو
 ىضوفلا نم لاح ىف اننأ ركني نم سيلف . مويلا عقاولا وه كلذ . هقحتسي الام رطخلا نم

 ةدعاقلا ىه ةيئانثتسالا تاءارجإلاو نيناوقلا نأ ركني نم سيلو . اهدمحي ال نارطضالاو

 ًاريثك نهتمت تايرحلا زعأو قوقحلا سدقأ نأ ركني نم سيلو ةرضاحلا ةيمومعلا ةايحلا ىف

 موي نم تذختا ىتلا تاءارجإلا نأ ركني نم سيلو . نيح- لك ىف ناهتمالل ةضرع ىهو

 هلك كلذ نكلو . هنع ريكفتلا لب هيف عوجرلا بجي ريثك اهيف مويلا ىلإ ةينطولا ةكرحلا مايق
 اهدشنن ىتلا ةياغلا بنج ىلإ ةهافت رثكأ وهو انداهج نم هانبسك ام بنج ىلإ ليلقو هفات

 . ةلماكلا انتيرحو ماتلا انلالقتسا بنج ىلإ

 لاجرو فارشألا تازايتما دضو داهطضالاو ملظلا دض ةيواسنرفلا ةروثلا تماق امل

 هذه تققح ىتح اليوط رظتنت مل ىهو . ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا اهتاياغ ىمرم ناك نيدلا

 دعب اسنرف تمع ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا نأ بسحتفأ «ناسنالا قوقح» عضوب ىمارملا

 مهضعب نم فوحخ نييسنرفلا سوفن ىف داسو . اسنرف دض ابوروأ ترمأت دقف . الك . كلذ

 ىلإ لصي نأ لبق لايخلا لهذيام ىلإ كلذ ىدأو . ضعبلا مهضعب ىف كشو ضعبلا

 اهدعب ترسمو ترم ةفصاعلا هذه نكل . عئاظفلا نم نيحلا كلذ ىف بكترا ام روصت

 قوقح» ىلإ سانلا عجرو همالحأل ةمألا نويلبان رخس نيح ةوسق اهنم دشأ ةفصاع

 سانلا سفنت نأ ىلإ مسانملا اهتأطو ىتح تنهتما ىتلاو ةروثلا لوأ تررقت ىتلا «ناسنإلا
 . مالسلاو ماظنلا لظ ىف ةيرحلا ميسن

 ةدشلاب سانلا ذخأو ةقثلا مدع لدابتو راكفألا ىضوف نم نآلا رصم ىف عقاو وه امف

 نع انينثيال كلذك وهو انمامأ ارتلكنإ عجارت ائيسنيال كلذ لك ةيفرعلا ماكحألا رارمتساو

 انم ًابوصغم ناك ام هيلإ انلصوام ىلإ فقوملا ةقيقح ريدقتل رظنن نحنو . انتياغ ىلإ ريسلا
 . هيلإ لصن نأ انيلع ابجاو لازيال امو

 تناكو انتدايسبو هتبصغ دق تناكو انلالقتساب ارتلكنإ تفرتعا نأ ىلإ انلصو دقل

 اهنأ ولو . اهيف انلحم تلحو لودلا مامأ اهتحم دق تناك امك اندالب لخاد اهيف لخادتت

 تلحنا ةيرصملا ةلأسملا نأو انتياغ انغلب اننأ لوقن نأ انل قحل فارتعالا اذه ىلع ترصتقا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ١

 انتقالع نوكت نأ لمأ ىلع ًالصتم اهنيبو اننيب طيخلا ىقبت نأ تدارأ ارتلكنإ نكل . اًيئاهن
 لاقم ىف كلذ ثحبل عجرنسو . ةحيحصلا ةيلودلا ةقادصلا ةقالع نم ةطبار قيضأ اهب

 . رخأ

 لودلا اهب تفرتعا نأ امهايإ اننالعإبو انتدايسبو انلالقتساب فارتعالا ىلع بترت دقو

 ىرصملا غيلبتلا صوصن ىلع انعلطا اننأ ول دون انكو . لبق نم ةيامحلا ترقأ دق تناك ىتلا

 كلذ نع رشن ام ملعن انك نإو ًامامت بابلا اذه ىف انسوفن نئمطت ىتح ةيلودلا دودرلاو
 رصم لالقتسا نالعإ ىلع ًارصاق ناك ةيرصملا ةموكحلا بناج نم غيلبتلا نأ اسنرفب ًاصاخ
 . هديرنام اذهو وه امك كلذ تتبثأ اسنرف نأو ديق ىأب ديقم ريغ ًالالقتسا

 فيلأتب رداصلا ميركلا هرمأ ىف رصم كلم ةلالج رقأ نأ ًاضيأ فارتعالا اذه ىنلع بترت

 ةباقرلاو فارشإلا بحاص هعم نالربلا نوكي ىروتسد ماظنب عتمتلا ىف دالبلا قح ةرازولا
 اذإ الإ اهزكارم ىف ىقبتال نأو همامأ ةلوؤسملا دالبلا ةموكح ىلع ةرادإلاو ةسايسلا ىف

 بيرق امع رضحيس قوقحلا هذه ررقي ىذلا نوناقلا نأ ىف كشنامو . هتقثل ةزئاح تناك

 . اهرارقإو ةيئاهنلا هتغيص عضوو هصحفل بختنت ىتلا ةيئطولا ةيعمجلا ىلع هضرعل

 ةنس نم اهيلع لوصحلل اهداهج رصم تأدب ىتلا بلاطملا نم ىروتسدلا مكحلاو

 نود ةحلسملا ةيزيلكنإلا ةوقلا تلاح مث ةنسلا كلت ىف لعفلاب اهيلع تلصح ىتلاو 0١
 ام دعب انلالقتساب تفرتعا امك انقح ىلع مويلا انترقأ دق ةحلسملا ةوقلا هذه نكل اهذيفنت

 . انبلاطل عوضخلا نم صيحمال نأ تملع

 نأ مكحلا ىلع فارشإلا ىف قلطملا ةمألا قحبو انلالقتساب فارتعالا ىلع بترت

 ةعضاخ ىرخألا لودلا نيبو اننيب وأ انسفنأ نيبو اننيب اميف ءاوس اهلك انتاقالع نوكت
 ةدارإ قيقحتل لمعي امنإ ملاعلا دالب نم دلب ىأ ىف ىرصملا ريفسلاف . اهيأرلو ةمألا ةباقرل

 . هلامعأو هتاكرح لك بقارت ىتلاو اهتموكح هتدفوأ ىتلا ةمألا

 للقيالو نطولا ريخل لمعلا ىف انداحتاو انربصو انترباثمب اهانبسك قوقح اهريغو هذه

 نحنو . لئالق مايأ نم الإ ررقت مل ىهف . قرو ىلع اربح نآلا ىلإ لازتال اهنأ اهتميق نم
 ارتلكنإ تناك امدعبو ةروكنم تناك امدعب اهرارقإل انتابثو انتدحوو انتوقب انلصو نيذلا
 ليفنت ىلع ىمظعلا برحلا ىف رصتتنملا هركن انمق نيذلا نحن . اهركنت ىتلا ىه ةيوقلا
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 قوقحلا هذه لعجن نأ نع زجعن نل نحن . اهذيفنت ىلع نوسلو سيئرلا زجع ىتلا ئدابملا
 دق مهلك اهلاجرو - ةرضاحلا ةموكحلا نأ ىف كشنامو . اننيعأ اهدهشت قئاقح تررقت ىتلا

 قوقحلا هذه ذيفنت ىف دعاسو نوع لوأ نوكتس - اهب اهمايق لوأ نم اهتضهن ةمألا اوكراش

 . ليبسلا اذه ىف عارسإلل ةمألاب عفدتسو ةلماك

 ةظقيلا نكل . ةمألا بناج نم ةظقيلا ماودب الإ قوقسحلا هذه ذيفنت ىلإ ليبسالو

 ةظقي كلت . قاقشلا روذب رذب تسيل ةظقيلاو نظلا ءوس تسيل ةظقيلاو ىضوفلا تسيل
 ماظنلا . ماظنلا ذيفنت ةبقارم ةقد ىه ةظقيلا نكلو ةوطخ دلبلا مدقتالو ريخخ ىلإ رجتال ةميثأ

 ملاظم نم انباصأ ام دربو هيلإ انلصوام قيقحتب ليفكلا وه . ىش لكب ليفكلا وه قيقدلا
 . لوصولا اذه ليبس ىف

 بوتكملا فارتعالا اهيف نرتقي ةوطخ . ىرخأ ةوطخ عجارتلا ىلإ ارتلكنإ رطضت ذئموي
 هروهظ نم ًاؤلألت دشأو ًاحوضو رثكأ ماظنلا لالخ نم انقح رهظي ذئمويو . ذفانلا لمعلاب

 باحختنالا وه راكفألا بارطضا عمقي ىذلا ماظنلا اذه رئاشب لوأ لهو . ىضوفلا لالخ نم

 . اهناطلس لكو اهتطلس لك اهديب ةذخآلا ةمألا نع ةبئانلا ةئيهلل
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 ميظنت طخ ىلإ ةيامحلا طخ نم ةيرصملا ةيسايسلا مهططخ ىف زيلكنإلا عجارت

 عم ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب فارتعالا . ريخألا طخلا اذه ىلإ انئيب تاقالعلا

 لك نم رصم نع عافدلاو ةيروطاربمإلا تالصاوملا رومأ ىلوت ىف ةرضاخلا لاحلاب ظافتحالا

 . نادوسلاو تايلقألا ةيامحو ةيبنجألا حلاصملا ةيامح ىفو ىبنجأ لخادت وأ ءادتعا

 تاقافتا ماربإ هيف ىنستي ىذلا تقولا نيحي نأ ىلإ رومألا هذهب تظفتحا دق ارتلكنإو

 ىتلا ةيفرعلا ماكحألاب تظفتحا اهنأ امك ةيرصملاو ةيزيلكنإلا نيتموكحلا نيب اهنأشب

 رقي تائيمضت نوناق ناطلسلا ةمظع ةموكح ردصت نأ ىلإ ١914 ةنس ربمفون ؟ ىف تنلعأ

 ىنكاس عيمج ل لعفلا دفان نوكيو ةيركسعلا ةطلسلا مساب تدذختا ىتلا تءارجإلا

 انيب امك وهو .رصم ىف ةيزيلكنإلا ةسايسلا هيلإ تعجارت ىذلا ريخألا طخلا وه اذه

 رذحلا ىف طارفإلا نمو . هلينل دهاجت تناك امم ًاقوقح رصمل در دق ةقباسلا انتالاقم ىف

 ةقلب هيف رظنلا بحي فدل نكل . قوقحلا هله بسكب طابتغالا راهظإ مدع فيخسلا

 اذإ امو . عجارتلا اذه ىف ًايدج ًائيش ترسخ دق ارتلكنإ تناك اذإ ام وه ًاضيأ ناعمإو

 ةلدابتملا ةقثلا اهيف دوست ةلاح داجيإل ليبسلا تدهم دق ةديدجلا اهتسايسب ارتلكنإ تناك

 امك. ماقال ابوك نأ هيقايبلا رسم تاسع ةداننإ نأ دحيم نم اناا ىف فرس

 . مهريغل تسيل اًقوقح اهيف مهل نأ اوعدا الو . مهتاكلتمم نم رصم نأ اًموي زيلكنإلا ىعدا

 ىرصملا بعشلل اهدي ىف ةعيدو ذأت ارتلكنإ نأ ةيامحلا نالعإ ىف ةحارص اولاق دق مه لب

 ىدم حالصإلا نم زيلكنإلا هب ماق ام اهتيانعب دهعتتو رصم ىلع قوقحلا نم ايكرتل ناك ام
 اهماهتلا 7 عيدولا عمط ولو ةراسحت ىأ هيف 5 اهيحاصل ةعيدولا درو ٠ لالتحالا ىئس

 نذإ . ةراسخ ال ًابسك هؤاهتنا ربتعي بجاو ةيانعلاب دهعتلاو . اهبحاص ةوقب الإ اهدري مل ولو
 دق كلذ نم سكعلا ىلع مه لب . ةيباجيإ ةراسمن ىأ مهعجارت ىف زيلكنإلا بصي مل

 ١477/5/5 : مارهألا د



 ١١5١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةيروطاربمإلا تالصاوملا همسا اًئيش عجارتلا اهيف مت ىتلا ثالثلا نينسلا هذه ىدم اوقلخ

 حلاصملا هذه ىلع ظفاحت مهدونج هيف ىقبت رصم ىف مهل القعم هولعج ةيناطيربلا حلاصملاو

 ماربإ هيف ىنستي ىذلا تقولا نيحي نأ ىلإ تايلقألاو بناجألا ىمحتو تالصاوملاو
 . ةيرصملا ةموكحلاو ارتلكنإ كلم ةلالج ةموكح نيب تاقافتا

 اهيف دوست ةلاح داجيإل ليبسلا تدهم لهف . عجارتلا اذهب نذإ ارتلكنإ رسخت مل

 . ًايضرم ًايئاهن ًالح ةيرصملا ةلأسملا لحل ساسألا عضولو ةقثلا

 ايئاهن الح نييرصملا تادوهجعب ًابيرق لحتس ةيرصملا ةلأسملا نأب نامبإلا ىوق ىننإ
 اهنأ معزت ىتلا ليبسلا ىف ليقارعلا نم تعضو دق ارتلكنإ نوكت نأ ىشخأ ىنكلو ًايضرم

 دق كلذب نوكت نأو ًايئاهن اًقافتا انعم قافتالل فاو رادقم ةقثلا نم دوسي نأ عنمبام اهتدهم

 :ىرخأ البس ةلأسلا لب تايف

 ضرعام دعب تأيهت دق تناك قافتالل ةصرف نأ ًاعيمج زيلكنإلاو نويرصملا ركذي

 تداس نيحلا كلذ ىف . هيلع تاظفحتلا نم ةمألا تدبأ ام دعبو ةمألا ىلع رئلم عورشم

 نأ ولو . لحلا باوبأ ىلع تحبصأ ةيرصملا ةلأسملا نأ ًاعيمج ضرألا لهأ دقتعاو ةقشلا

 ءاغلإ ظفحت اولبقو ةيسايسلا ةراهملا هيضتقتام نيحلا كلذ ىف ةنورملا نم اورهظأ زيلكتإلا

 حلاصملا عم ىفانتت نكت مل ىتلا تاظفحتلا ىقاب اوجمدأو هرارقإب مويلا متمق ىتلا ةيامحلا

 قافتالا متلو نيدلبلا نيب فرظل كلذ ىف تدجو ىتلا ةقشلا ىلع اونج امل ةيناطيربلا

 مهتذحأو ذئموي اوبلصت زيلكنإلا نكلو اهلك قرشلا لئاسم تدهمتو ةيرصملا ةلأسملا تلحناو

 دفولل نزرك عورشم اومدق امنيح امامت اهتعاضإ ىلإ اولصو مث ةقثلا اوعزعزف مئإلاب ةزعلا

 دعب اونعمأو 147١ ةنس ربمسيد 7 ىف شرعلا ىلإ اهعفر ىتلا ةركذملاب هوعفشو ىرصملا

 درول هنع لاق فسع نم هودبأ امب ةيئانثتسالا ريبادتلا نم هوذختا امب اهداعبإ ىف اهتعاضإ

 . رصم ىف فيرشلا ىناطيربلا مكحلا ماتخخ ءوس ريذن هنأ هتموكحلا هتالسارم ىف ىبنللا

 . هذه ببسب تعاض ىتلاو زيلكنإلا اهديري ىتلا ةقثلا ةداعتسال بجاولا نم ناك

 كلذل اهيلع ناكو . رصم ءازإ برطضملا ددرتملا رهظمب ارتلكنإ رهظتال نأ ةسعتلا تاءارجإلا

 مزعو ةعاجشب هلامعأ جئاتن لك لمتحي ىذلا لطبلا مادقإ ةيامحلا ءاهنإ ىلع مدقت نأ

 (رصمل حيرصتلا) ىف بارطضاللاو ددرتلا لاثم فسألا نم ريثك عيش عم اهانيأر انكل . ديكأ

 . فورظلا هرربت ببس ريغل ةبرطضم ةددرتم اهانيأرو . ةلبقتسملا اهتسايسل اًناونع هتعضو ىذلا
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 حلسملا ءادتعالل ةروص عشبأ اهلعلف ةيفرعلا ماكحألا ذخ . ددرتلا اذه ىلع ًالثم ديرتأ

 ةلقتسم ةلود رصمب ارتلكنإ تفرتعا امدعب ةعاشب رثكأ مويلا ىهو . ىرخأ ةمأ ىلع ةمأ نم

 . ةدايس تاذ

 ىلع لعفلا ذفان تانيمضت نوناق ناطلسلا ةمظع ةموكح ردصت املاح) حيرصتلا لوقي

 لوقتو ١19154( ةنس ربمفون "< ىف تنلعأ ىتلا ةيفرعلا ماكحألا ىغلت رصم ىنكاس عيمج

 ةموكحلا ةيامحل ىرورض تانيمضتلا نوناق نأ كلذ ريربت ىف ١197١ ةنس ربمسيد ” ةركذم

 أيأ تانيمضتلا نوناق ىمحي فيك ىردن انسلو . رصم ىف ةيناطيربلا تاطلسلاو ةيرصلا

 تحت ةيفرعلا ماكحألا ةدم لوط تناك ةيرصملا ةموكحلا نأ عم ةيرصملا ةموكحلا هعون ناك

 ةئيه اهتبكترا لامعأ ببس تانيمضت ىأ نع ًانوناق ةلوئسم تسيل ىهف ةرهاق ةوق ناطلس

 ةيفرعلا ماكحألا نالعإ نأ عم ًانوناق ةيرصملا ةموكحلا لأست فيك ىردن انسلو لب . اهاوس

 ةطلسلا هذه ىضتقمو . ناطلس لكو ةطلس لك رصم ىف كلملا ةلالج تاوق دئاقل لعج دق

 . ىفرعلا مكحلا رماوأ عم ىفانتي ال امب ةيندملا اهلامعأ ىف رمتست نأ ةيرصملا ةموكحلل حيبأ

 . هل لحمال لوق ةيرصملا ةموكحلا ةيامحل تانيمضتلا نوناق رادصإب لوقلا نوكي كلذ ىلع

 نأل . اضيأ همهفن ال رمأف رصم ىف ةيناطيربلا تاطلسلل تانيمضتلا نوناق ةيامح امأو

 تانيمست لك درع اةليئاطيربلا ةيركللا تيس د انهريظو ةامرج ةاسو اسرق تاتفاعم
 ءافلحلا ةهج نم ةبلاطم لك نم اهيمحت سرحلا تارورضو ةدايقلا ةدحوو . ءادعألا اهبلطي

 ءالؤهو . برحلا نابإ رصم ىف اوناك نيذلا نودياحملا تازايتمالا باحصأ الإ قبي ملف

 نأل ةيزيلكنإلا ةموكحلا ةاضاقم مهيلع بجي لب رصم ىف ةيزيلجنإ ةئيه ةاضاقم مهنكميال

 اذه ىلإ لصو دق رمألا مادامو . ةموكحلا مساب لمعت ةيمسرلا ةيزيلكنإلا تائيهلا لك

 ىقبن نأ ملظلا شحاف نمو . لودلا كلت عم قفتت ىتلا ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىهف ماقملا

 نأ ليحتسملا نمو ىلودلا قافتالا اذه لثم متي نأ ىلإ ةيفرعلا ماكحألا ةبهر تحت نحن

 . اًحيرص ءاغلإ ماكحألا هذه ءاغلإ لبق مهعم قافتالا رمأ ىف رظنلا ناكمإ زيلكنإلا مهوتي

 الثم كيلإو . ريخألا حيرصتلا ىف اهبارطضاو ةيزيلكنإلا ةسايسلا ددرت ةلئثمأ نم لثم اذه
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 رومألا هذه ىلوتب ةقلطم ةروصب كلملا ةلالج ةموكح- ظفتمحت . . . ) : حيرصتلا لوقي

 ةلاحلا ىقبت تاقافتالا هذه مربت ىتحو ... خلا ةيروطاربمالا تالصاوم نيمأت :أ - ىهو

 . (نآلا هيلع ىهام ىلع رومألا هذهب قلعتي اميف

 . ةيفرعلا ماكحألا عفر دعب رصم ىلع تبرض ةيناطيربلا ةيامحلا نأ ملعن ًاعيمج نحن
 ىغلت ةيفرعلا ماكحألا نأو ةيفرعلا ماكحألا دعب هتنت ملو ارتلكنإ رارقإب تهتنا ةيامحلا نأو

 امف . اذغ ردص تانيمضتلا نوناق نأ به . تانيمضتلا نوناق ردص ىتم ارتلكنإ رارقإب

 هيلع ىهام ىلع اهب ظفتخا رومألاب قلعتي اميف لاحلا ىقبتل ةقلطم ةروصب ظافتحالا ىنعم

 مأ . برحلا لبق ام دودح ىه له اهدودحامو (03[5 000) نآلا لاحلا) هذه ىهام . نآلا

 ددرتو ماهبإ . 115١ ةنس ربمسيد ؟ ةركذم دودح ىه مأ . نزرك عورشم دودح ىه

 الح ةيرصملا ةلأسملا لحل ةقنلا لداست ىلإ اهب عرسي الو سفنلا هل نئمطت ال سارطضاو

 . ايضرم اًيئاهن

 . لودلا ىقاب عم ةيجراخلا انتاقالعب صتخي ام بارطضاو ددرتلا ةلثمأ نم ثلاث لثم

 نأ هبجاو نم ةيجراخ ريزو كلذل انلو . ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ارتلكنإ فارتعاب نحن

 لبق هبجاو نمو لب ًاضيأ هبجاو نمو . رصمل ىلصنقلاو ىسايسلا ليثمتلا قيقحتل لمعي

 دهع طورش لك نم ديفتست ىتح مألا ةبصع ةئيه ىف رصم لوخدل لمعي نأ كلذ

 ارتلكنإ ىرن كلذ عمو . . . ملاعلا ىف مالسلا ظفحل لمعلا ةيلوؤسم لمتحت ىتحو ةبصعلا

 . ةيلودلا اهتاقالع ةهج نم ريغتي مل رصم زكرم نأ لوقت لودلل ةيامحلا ءاهتنا اهغيلبت ىف

 . ةيجراخلا ريزو بصنم ديعأ ملو . اهلالقتسا رصم تنلعأ ملو . ةيامحلا تهتنا ملف نذإ

 نأ ديرت ىذلا تقولا ىف ارتلكنإ هقلخت بارطضاو ددرتو ماهبإ ؟ملاعلا لودب انلصتا ملو

 . ةلدابتم ةقث وج اهنيبو اننيب هيف قلخت

 ولو . ةريخألا ارتلكنإ ةسايس ىف ةحضاولا ددرتلاو ماهبإلا روص نم ةماع لاثمأ هذه

 ىذلا باطخلاو حيرصتلا اهيوحي ىتلا ددرتلا روص نم كلذ ىوس امع فشكت نأ اندرأ اننأ

 قلختل ددرتلاو ماهبإلا ةسايس تناك امو . حرشلا انب لاطل رصم شرع بحاص ىلإ هب عفر

 . عضوم كشلا اذهل نكي ملولو سوفنلا ىف كشلا داجيإل ىعدأ ىه لب . ةلدابتم ةقئوج
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 ةسايسلل ةبسنلاب ةبقاعلا ئيس نوكي رذحو فوخت وج كلذب ارتلكنإ ءىيهت نأ كلذل

 نكيلف ةقثلا وج قلخت نأ ةقيقح ديرت تناك نإ امأف . ةماع ةيقرشلا ةسايسلاو ةيرصملا

 ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو ًايلعف ًاذيفنت اهحيرصت ىف ءاج ام ذافنإ ىف ةماتلا ةحارصلاب كلذ

 برسلا فورظ ىه ةرهاق ةوقب مت امنإ رصم ىف مت ام رابتعا هانعم تانيمضتلا نوناق نأل

 . برحلا لبق ام لاح اهانعم (363[5 00) نآلا لاحلا) نأبو ًايركسع دالبلا لالتحاو

 دوع ىلإ ليبسلا دهمتو سوفنلا ىف ةنينأمطلا نم اًئيش ةحارصلا هذه قلخت نأ حصي ذئموي

 نيب قافتالا قيرط نع ًايضرم ًايئاهن ًالح ةيرصملا ةلأسملا لحت نأ نكمي ذئمويو . ةقغلا

 . ارتلكنإو رصم ىتموكح

 قيرط ىلع قرشلا لئاسم عم ةيرصملا ةلأسملا لحتسف ماهبإلا ةسايس تلظ اذا امأ

 . رخأ



 ةرضاحلا ةموكحلا

 '*ريلكنإلاو نييرصملا نيب
 نآتفيال نيلماع نيب ةيرصملا ةموكحلاو ١977 ةنس رياربف 58 حيرصت ردص نأ موي نم

 ىلع صرحلا ةدش رهاظلا اهساسأ ةيرصملا تائيهلا ضعب بناج نم ةضراعمف : اهنآواني

 بناسح ىلع ةدافتسالل ةدعلا دادعإ اهامرم زيلكنإلا بناج نم ةداشمو . دالبلا قوقح

 نآتفيال ةداشملا هذهو ةضراعملا كلتو . ةلبقملا تاضوافملا لبقو ةلبقملا تاضوافملا ىف رصم

 تامزألاو قزأملا زاتجت امهنيب ةموكحلاو . ةرتتسملا مهضارغأ ىلإ لوصولا ةيغب اهنايدحتي
 ماظنلا ىلإ ةيلاحلا ىضوفلا نم ىطختلا ديرت ىرحخأ اثايحأ ةبلصو انايحأ ةبرطضم

 . رضاحلا تقولا ىف نسي ىذلا ىروتسدلا

 ىف الظي نأ زيلكنإلا ةحلصم نم وأ نييرصملا ةحلصم نم له : انسفنأ لئاسنل انإو

 نع اشاب تورث ةرازو ىلختت نأ نسحب له ىرخأ ةملكبو . ةرضاحل ا ةموكحلل امهيدحن

 اذامف تلخت ىه اذإو . اهلمع نع ىرصملا نالربلل اًباسح مدقت نأ لبق مكحلا ةيلوؤسم

 . اهيلخت دعب نوكي

 بابشلا ةجاذسب ىنباجأف ةضراعملا دونج نم ياش ىلع ريخألا لاؤسلا اذه تحرط

 ةرازو ريغب ىقبن وأ حيحصلا دالبلا لالقتسا ققحت ةرازو عمت نأ امإ : هصالخإو هسامحو

 ءاكحألاب ديقملا ىرظنلا لالقتسالا اذه امأ . الماك انقحب زيلكنإلا انل فرتعي نأ ىلإ

 . اهقيقحت ديرن ىتلا انينامأ نم ىئش ىف سيلف ةيرحلا

 لالقتساب ارتلكنإ فارتعا نأ لوقتف ةيزيلكنإلا دئارجلا امأ . ىاشلا انوحنأ لاق كلذك

 ىلإ ءاجتلا ريغ نم مهضيوعت بجيف زيلكنإلا نيفظوملا ىقرت رايت فوقو ىلإ ىدأ دق رصم
 ارتلكنإ فارتعا نا لوقتو هءارو اشاب تورث ةموكح ىمتحت ىذلا ءاطبإلا كلذ لثم

 اشاب تورث ةموكح زجع ىلع ليلد اذهو . ةيدرفلا لتقلا ثداوح عطقي مل رصم لالقتساب

 ىقبيو هيلع علطنال امو فحصلا ىف هيلع علطن ام اذه ريغ اريثك لوقتو . نمألا ظفح نع

 . ةيزيلكنإلا ةموكحلاو ةيناطيربلا ةلاكولا نيب اموتكم اًرس
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا -

 بيجت نأ الو ةلماك دالبلا ىنامأ ققحت نأ مويلا عيطستال ةرضاحلا ةموكحلا نأ قيلاو

 ىنامأ ققحت نأ مويلا عيطتستال اهاوس ةموكح ةيأ نأ ًاضيأ قحلا نكلو . زيلكنإلا بلاطم

 لئاسملا لح ىضتقي دالبلا ىنامأ قيقحت نأل . زيلجنإلا بلاطم بيجت نأ الو ةلماك دالسلا

 ىضتقت ريلكنإلا بلاطم ةباجإ نألو . ناملربلا داقعنا لبق نوكي نل كلذو اهب ظفتحملا

 ىف ةلثمم ةمألا ةقفاوم ريغب رصم ىلع اهضرف ةيرصم ةموكح كلمت ال اًدوهع ةمألا ليمحت

 ذيفنت ىلع رصتقت نأ بجي راظتنا ةرتف نالربلا داقعنا لبق اهزاتجن ىتلا ةرتفلا هذهف . نامربلا

 رصم قوقحب ياسر ول نم رياربف 18 حيرصت دعب رصمل لودلا اهب تفرتعا ىتلا قوقحلا

 . ارتلكنإو رصم نيب ةديدج فالخ لماوعل ةراثإ ريغ نمو ةقلعملا

 روتسدلا ريضحتل ةيرصم ةموكح مايق ىضتقي رصم اهتبسك ىتلا قوقحلا ذيفنتو

 نإف كلذك . جراخلا ىف ىرخألا لودلاب لاصتاللو لمخادلا ىف رومألا ريس ةبقارمل) ىرصملا

 عماطم نيب ادس نوكت ةموكح مايق ىضتقي ةقلعملا رومألا ىف ةرضاحلا لاحلا ىلع ةظفاحم لا

 عم قفتيال دق ةعرسلا نم لاح ىلع هبلاطم قيقحت ديري ىرصملا بعشلا عافدناو زيلكنإلا
 . ماظنلا ىضتقم

 اهنأ دحأ ىعدي نلو . ريطخلا لمعلا اذه ةيلوؤسم اشاب تورث ةرازو تذحخأ دقو

 عقت ىتلا لامعألا نم متيام لك ريربت ىلإ دحأ بهذي نلو أطخلا نم ةموصعم ةموكح
 نأ امكو . ةيئائثتسا ريبادت ةيئانثتسالا فورظلل نأ نم رثكأب ةماعلا ةيرحلا دعاوقل ةفلاخم

 ذخختت ىتلا ةيئانثتسالا ريبادتلا نإف بارطضاو طبخت اهيف لصحي ةيئانثتسالا فورظلا

 . عافدنالاو أطخلا نم طسق نم ولختال ةلجعلا نم ليلق ريغ عئئشب

 ةحلصم نم سيلف ليلق ريغ أطوش اهليبس ىف تراس دق اشاب تورث ةرازو تناك امو

 اهلامعأ ن 7: اًباسح ىدؤت نأ لبق ىرخأ ةرازوب ريغت نأ زيلكنإلا ةحلصم نم الو نييرصملا

 اهل كرتت نأ نسحي باسحلا موي ىلإو - روتسدلا دعاوق ىضتقم ىلع اهيف لصفيل ناملربلل
 برقأ ىف ناملربلل مدقتلا ىلإ لصتل ةليقثلا هتيلوؤسم تلمتحا ىذلا لمعلاب مايقلل ةصرفلا
 . نكمم تقو

 مدعو اهيلع دقحلا سوفنلا ىف نوعرزيو لئاسولا ىتشب اهنآواني نآتفيال نيقيرفلا نكل

 سجاوه ةراثإ ىف 19177 هئنس رياربف 78 حيرصت دعب زيلكنإلا نعمأ دقف . اهل نانثمطالا

 نادوسلا ةلأسم اوراثأ دق مهف . ةينلا نسح ىلع ةلالدلا نع ةديعبلا مهلامعأب نييرصملا



 ١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 . نمألاب ًالخم عقيام رزو ةيرصملا ةموكحلا اولمح دق مهو اهب ظفتحم نادوسلا ةلأسمو

 ىلع ةموكحلا ضبقت امل مث ىضاملا رياربف 58 لبق ناك ام الالتخا رثكأ سيل مويلا نمألا

 ىف مهتفاحص تلخادت دقو . ثحبلاو نمزلا نم كلذ هجاتحي امل رومألا ىصاون لك

 قيرفتلا ةدارإ الإ اهيف مهل نأشال ةيلخاد ةلأسم ىهو ناملربلا ىف تايلقألا ليثمت ةشقانم

 نوعضيو نييرصملا نم ىناطيربلا ماعلا ىأرلا ريفنت ىلع نولمعي مهو . ةمألا رصانع نيب

 ةنينامط ىلإ وعديال هلك اذهف ةيرصملا ةلأسملا ىف هب ظفتحا ام لباقم ىف ةيلود ًادقع

 عدي نأ هنأش نم سيلو . ارتاكنإو رصم نيب قافتالاب هميظنت داري لبقتسم ىلإ نييرصملا
 بولطم وه امب مايقلا نسح ىلإ لوصولا ىلع اهتنواعمل ةمزاللا ةنيكسلا ةيرصملا ةموكحلل

 ةضوافملل زيلكن إلاو نويرصملا هيف ىقتلي ىذلا نمزلا بيرقتل اهنم

 نم ديفتست نأ تدارأ دقو ةيرصملا ةضراعملا نأ ًاضيأ ركذن نأ ىضتقي لدعلا نأ ىلع

 ناك ام باوبأ جولو زيلكنإلل ترسيف ةرازولا دض اهتوعد جيورتل ةيزيلكنإلا ةسايسلا بعل

 مهدوهج نيضراعملا نم ليلق ريغ ددع سرك دقف . ةضراعملا هذه الول اهجولو مهيلع لهسيل

 اوعمطأف ةيرصملا ةيضقلا سمتال بابسأل جذسلا سوفنل اهضيغبتو ةرازولا نم لينلل

 ىك مهتمواسمل انب ىدؤي نأ هنأش نم فالخ نم اننيبام نأ مهومهوأ ذإ انيف زيلكنإلا

 ىف ةرضاحلا ةموكحلا ةمواسمل اًمده اذهو - مكحلا بصانمل لوصولا ىلع انضعب اونواعي

 ةموكح عم لماعتلا ىلإ رمألا رخآ لوصولا ىف اًعمط زيلكنإلا نيفظوملل تاضيوعتلا ةلأسم
 ةمألا لاومأ ترشعب ىتلاو 1119 ةنس ىف ةيناثلا اشاب ىدشر ةرازو تبقعأ ىتلا ةموكحلاك

 . ةمألا قوقحب ةبلاطملا تاوصألا نم اًددع تكستل اًردب

 ردت نلف نييرصملا ةدارإ نم مغرلا ىلع رصم ىف نيميقم زيلكنإلا ماد امف نذإ
 نيكست تعاطتساو ةرازو تءاج نأ حص اذإو . ةمألا عمطم ءاضرإ ىلع ةيرصم ةموكح

 عجت ىتلا ةارزولا هذه نوكت مث اًئيش ديفتال ةتقؤم تاردخمب الإ كلذ نوكي نلف ةضراعملا

 اهب تماق ىتلا لامعألا ةيلوؤسم نم اهسفن ةرضاحلا ةرازولا اهب ىلخت ةليسو نالربلا لبق

 . اهمامتإ اهقتاع ىلع تذخأ ىتلا لامعألاو

 ءامد تلاسلو ىضوفلا تداعل نذإ ضعبلا دوي امك ةرازو الب تيقب دالبلا نأ ولو

 . رومألا ةيصان هديب كسمي موي اهنقح نالربلا عيطتسي



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءرحلا ١ مب

 نوكت نل هنيوكت موي ىلإو . ةيلاحلا ةمزألا لحل ديحولا لمألا وه نذإ ناملربلاف

 ةمزال ةيحضو . ىرصملا بعشلا بلاطمو زيلكنإلا عماطم نيب ةيحض الإ ةيرصملا ةموكحلا
 ةيرصملا ةلأسملا لح ىف لمأ نم ىقبام اًمداه اًميلأ اًيماد امهاقتلم نوكيف نايقتليال ىتح

 . اًعيمج زيلكنإلاو نييرصملا ةحلصمل ًايملس الح
 ناملربلا ليكشت لجعتست نأ ةمألابو مهئاولغ نم اوففخي نأ نذإ زيلكنإلاب ردجي الفأ

 ىف لمأ لك اودعبيف فلخلا ةفاسم ىف اودعابي نأ ريغ نم ةصرفلا هذه نافرطلا رظتني نأو

 . قافتالا

 فقاوم اهب لوطتال ىتح ربصلا غرافب نالربلا داقعنا ةرظتنم الإ اهلاخن الف ةرازولا امأ

 ةموكح ةلوئسملا ةمظنملا ةيرصملا ةأيهلا هجاوت ذئمويو - اهنم صانمال ىتلا ةيحضتلا

 . ءامد ليست نأ ريغ نمو امهيقالت ىف رطخ تحت نوكي نأ ريغ نم ارتلكنإ



 (*نادوسلاو روتسدلا

 هيف تراشأ ًالاقم -ةيصوصخلا انتافارغلت ىف درو ام ىلع - تسيارينلا ةلجم ترشن
 نادوسلاب ةقلعتملا ةداملا ىلع اًريص قطت مل اهنكلو هيلع تنثأو روتسدلا ةنعل لمع ىلإ
 ١8 حيرصت ىلع تجرخ ةنجللا نأو اميظع اًنأش صوصنلل نولعجي نييرصملا نأ تلاقف
 اهنأ اهيلإ ليخو صنلا اذه تعضوف اهب ظفتحم ا لئاسملا نم نادوسلا لعج ىذلا رياربف
 ةنجللا ءاضعأ هليزي نأ ردجي مهو اذه نأو نادوسلا نوؤشب ةرئأتسم رصم تلعج دق كلذب

 دودح ىف اهروتسد عضت مل روتسدلا ةنحل نأ لوقت ةيزيلكنإلا ةلجلا لوقت كلذك
 ىف اهراثآ قيقحت لهسلا نم نوكي ال دق ةيرح اهسفنل تطعأ اهنأو رياربف 18 حيرصت

 اممِإَو ةيلودلا ةايحلا ديقت ال ريتاسدلا صوصن نأ لوقت نأ ديرت امنإ كلذ ىف ىهو . عقاولا

 . ةوقلا ىلإ دئتست نأ ةطيرش ىلع تادهاعملا اهديقت

 هذه ىرت ىهو « ارتلكنإ ةحلصم ديرت ةيزيلكنإ ىهف تسيارينلا ةلجم مولن انسلو

 نم ارتلكنإو رصم نيب عقي اميف رثأ اذ نوكي نأ نكمي ديق ىأ ضرف مدع ىف ةحلصملا
 نورظني اوناك روتسدلا ةنجل ءاضعأ نأ ملعت نأ بجي اهنكلو لبقتسملا ىف تاضوافملا

 ال ىتح ىرصملا ضوفملا اوديقي نأ اودارأ مهنأو ارتلكنإ ةحلصمل ىه رظنت امك رصم ةحلصل
 ظفحب رصم موقت ىتحو رصم نع نادوسلا لصف ىلإ ايدؤم هعقوي ىذلا قافتالا نوكي

 . هيف ةيويحلا اهعفانم اهسفنب اهتياعرو هيلع اهقوقحو اهتدايس

 لازي الو ناك نادوسلا نأ ملعت دبال تسيارينلا نإف . اًمهو الو الاي كلذ سيلو
 نأ ملعتو . نادوسلا ىف هعبانم رصم ىلع ةايحلا ضيفي ىذلا لينلا نأ ملعتو رصم نم أعوج
 ١899 ةنس قافتا نأو . نادوسلا ىف ةلماعلا ىوقلا ىه ةيرصملا ةيلالاو ىرصملا شيجلا
 ال فيس ةدهاعم ىف هيلع ايكرت ةقداصمب تثبشت اهنأ ليلدب هنالطبب ارتلكنإ تفرتعا ىذلا

 ام وحن ىلع رصم ةحلصمل نادوسلا ةرادإ ىف ارتلكنإ كارشإ الإ احيحص ناك هنأول جتني

 ىنوناقلا ثحبلا ىف روتسدلا ةنحل سيئر اشاب ىدشر نيسح ةلودلا بحاص ةرضح هنيب
 نأ هل رربم ال ىذلا ىنجتلا نمف . ىضاملا ليربأ رهش ىف مارهألا ةديرج هترشن ىذلا نيتملا

 95٠١؟؟/١11/ : ةسايسلا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ا

 ةكلمملا نم ءزج نادوسلا نأ تررق نيح لايخلا ءارو ىرجت تناك روتسدلا ةنجل نأ لوقت

 . ةيرصملا

 نإ ةلجما كلت لاقم ىف ام برغأ كلذف رياربف 58 حيرصت تطخت روتسدلا ةنجل نأ امأ

 اهفارغلت ىف اًرركتم اًفارتعا ةيزيلكنإلا ةموكحلا فارتعابو هتعيبطب رياربف 18 حيرصت
 ةلود عطق ال ارتلكنإ هب تماق ىدارفنا لمع وه لودلل اهغيلبت ىفو ةلقتسملا تارمعتسملل

 ةملكبو اهب ظفتخلا لئاسملا ىف قافتا ىلإ لوصولا ماع ببسب اهعم تاضوافملا اشاب ىلدع

 فارتعالا قيلعتو رصم اهب تبلاط ىتلا قوقحلا نم ءزجب ارتلكنإ نم فارتعا وه ىرخأ

 سام قافتالا اذه نوكي ال نأ اًمئاد رصم تدارأ دقو . نيدلبلا نيب متي قافتا ىلع ىقابلاب

 عطق ىفو رنلم درول تاثداحم لشف ىف ببسلا ىه هذه اهتدارإ تناكو . اهلالقتساب

 ناكو ارتلكنا هب تظفتحا اميف اًيدارفنا المع حيرصتلا اذه ناك اذإف ةيمسرلا تاضوافملا

 ىضاملا ماعلا ىف ةعبرالا طقنلا ىلع قافتالا نم نكمتلا مدع وه ظافتحالا اذه ساسأ

 ت اًميش ناسنإلا ىطختتي امنإف روكذملا حيرصتلا وطخت نييرصملا نأ لاقي نأ تدعلا نمف

 . هيلع قافتالا

 . ةيزيلكنإلا ةموكخلل هحيبت ام نييرصملا ىلع ذخأت اهنأ ةبارغ ةلجنا كلت لوق ديزيو
 نع ىلختلا ىونت ال ارتلكنإ نأ ةرم ريغ ىزيلكنإلا ناملربلا ىف جروج ديول رتسم حرص دقف
 هريغ حرص كلذكو . رطخ ىأل هيف لغتست ىتلا ةيناطيربلا لاومألا ضرعت نأ الو نادوسلا

 لهف . رياربف 78 حيرصتل ةقحال اهلك مهتاحيرصت تناكو . ةموكحلا لاجرو ءارزولا نم

 ام ىلع اهومالل مهسفنأ اوعجار ول مهنأو ظافلأ قاشع كلذ ىف اوناك مهنأ اضيأ لاقي

 . هب تحرص

 نأل ةيرصملا ةكلمملا نم ءزج نادوسلا نأ ىلع اهعورشم ىف روتسدلا ةنحل تصن امنإ
 ديعأ رصم نع خلسنا املك نادوسلا ناك دقف . خيراتلا هررقي ام وهو لعفلاب عقاولا وه كلذ

 اهب داري ناك ىتلاو اهبونجو ةدحتملا تايالولا لامش نيب تعقو ىتلا برحلاك برحب اهيلإ
 ىف نييرصملا ةجح اًعيمج نوخرؤملاو ةساسلا أرق دقو لامشلا نع بونجلا لالقتسا
 هذهو رصم ةايح نادوسلا رابتعا ىف ةقحم اهنأ اولاقو نادوسلا ةداعتسال ةيضاملا مهبورح

 نع نادوسلا لصف نكمي ال هنأ تأر ذإ روتسدلا ةنحل ىلع صنلا تلمأ ىتلا ىه ةجحلا

 ال ىكل ىرصملا ضوافملا ديقت نا موتحما نم تدجوف رطخلا ربكأل اهضيرعت ريع نم رصم
 . رصم نع نادوسلا خلسي اقافتا عقوي



 ١2١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 دونجلا تماد ام اًيلايخ ىقبي اًصن تعضو اهنأب روتسدلا ةنحجل ىلع ضرتعي الو

 لجرلا نأ ملعت تسيارينلا نإ الك .زيلكنإلا ىديأب مكحلا ماد امو نادوسلا ىف ةيناطيربلا
 . الماك هيلإ لصي ىتح هب ةبلاطملا ىف فحلي كفني ال اًموضهم اقح هل نأ فرعي ىذلا
 هيلع عجي مث ائمز مدنلاو ةرسحلا نائب كلذ دعب هيلع ضعي دقف اًموي هنع لزن وه اذإف

 . اليوط ائامز قحلا عيضيو نايسنلا

 امك ةيرصملا ةكلمملا نم ءزج نادوسلا نأ ىلع صنلل روتسدلا ةنجل اعد ام وه اذهو

 ايناطيربو رصم نيب قافتالا علمي ال صن وهو . هذعب ناك امكو 1899 ةنس قافتا لبق ناك

 . هتاذل قحلا تررق امنإ كلذ ىف ىهو



 "'نازول رمتؤمو رصم
 ىتلا ةقيرطلاب هيلإ ىعدت نأ طرش ىلع نكلو رمملا اذه ىف رصم لوخدب بحر اننا»

 اهقوقح نع عفادت ىأرلا ةرح ةلقتسم ةلود اهتفصب هلخدت نأو ىرخألا لودلا اهب ىعدت
 ةلودل ةمزاللا قوقحلا لكب ةيلود ةدهاعم ىف اهل فرتعيلو رشيس ةدهاعم اهتمضه ىتلا

 . (ةدايسلا ةمات ةلقتسم

 اشاب ىلدع

 رصم لالقتساب اثالعإ كلملا ةلالحجلا بحاص رشن 1477 ةنس سرام 6 موي ىف

 ةلود مويلا ذنم رصم نأ ملاعلا الم ىلع نلعنو» هصن ام هيف ءاج «ميركلا انبعش ىلإ اًنونعم

 ءاسؤرو كولملا لئاسر تءاج نالعإلا اذه رثأ ىلعو «لالقتسالاو ةدايسلاب ةعتمتم

 امك ةداعس لماك ىرصملا بعشلل ىنمتتو رصم لالقتساب هتلالج عونهت تايروهمجلا

 . ةيرصملا ةيجراخلا ةرازول لالقتسالا اذهب اهفارتعا ةفلتخما لودلا ىف ةيجراخلا تارازو تثعب

 مويلا كلذ نمو . ةلقتسم ةلود تاقالع ةيلودلا رصم تاقالع تحبصأ مويلا كلذ نم

 نمو حاجنلاب جوتت تأدب دق ةمألا تادوهجم نأ نييرصملا نم ةلوئسملا تائيهلا تربتعا

 هلامكتسال ىعسلا ىلعو لالقتسالا اذه نع عافدلا ىلع تائيهلا هذه ترصأ مويلا كلذ

 . احيحص اًيلعف الالقتسا حبصي ىكل

 اهتمضه ىتلا قوقحلا نع عافدلا لالقتسالا اذه لامكتسال ىعسلا هب ىضقي امو

 ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب ايكرت فارتعا ةدهاعملا كلت ىف درو ام ناك دقف . رفيس ةدهاعم

 ةدهاعم ىف ايكرت لحم ارتلكنإ لولحبو 1144 ةنس ىف تمت ىتلا نادوسلا ةيقافتابو رمصم
 رصم ىلع ةبورضم تناك ىتلا ةيزمحلا ءاقبتساو سيوسلا ةانق ةديحب ةصاخلا 188 ةئس

 نالعإ ببسب لئاسملا هذه رثكأ تطقس دقو . دليشتور كونبل ايكرت نويد نم عفدتل

 امو ةيامحلا تطقسف . رفيس ةدهاعم طوقس ببسبو هب لودلا فارتعاو رصم لالقتسا

 ةأنق ةديحب ةصاخلا ايكرت قوقح لاقتنا حبصأو نادوسلا ةيقافتال ايكرت رارقإ طقسو . اهعبتي

 ةيزجلا عفد نأل ةلود ةيأل ةيزج عفدت نأب ةبلاطم ريغ رصم تحبصأو رظنلل الحم سيوسلا

 . لالقتسالا عم احيرص اًيفانت ىفانتي

 ١977/١١/5 : ةسايسلا د



 ١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 قوقحلاب ةيلود ةدهاعم ىف رصمل فرتعي ىك هيلإ لوصولا بجي امم اهريغو قوقحلا هذه

 نع نوبوني نويرصم نوضوفم اهنع عافدلا ىلوتي امنإ ةدايسلا ةمات ةلقتسم ةلودل ةمزاللا

 ىرخأ ةلود ديرت طابترا ىأ مهديقي ال ىأرلا ءادبإ ىف ةيرحلا مامت مهل نوكيو ةلقتسملا رصم

 . ةيرصملا ةموكحلا نع ةباينلل كلملا ةلالج مهنيعي امنإ نوضوفملا ءالؤهو مهيلع هضرفت نأ

 ذفني الأ بجيو ةفلتخا ةيرصملا بازحألل نيلثم اونوكي نأ لوقلا انل قبس امك وجرنو
 . ىرصملا نالربلا هرقأ اذإ الإ هنوضمي ىذلا قافتالا

 ىطختتي اذه نأ نم ةيزيلكنإلا دئارجلا هب درت دق ام كلذ لوقن ذإ ىشخن انسلو

 دمتعن امنإو اندنع نم ءىش ىلع ىأرلا اذه ىف دمتعن الو اهب اهسفنل ارتلكنإ تظفتحا

 عورشلا ررقت ةرمث لودي اهعيمج تيشب ةريخألا تاضوافملا نأ امبو)) : هصن ام هيف ءاح لقف

 قلعتي اميف امأ : «هتروص مكيلإ ةلسرم انبناج نم ىدارفنا حيرصتب ةيامحلا ءاغلإ ىف
 فرتعي هنأ ولو - حيرصتلا اذهو» : هصن ام باطخلا اذه ىف درو دقف اهب ظفتحملا لئاسملاب

 ىرخألا لودلا لايح رصم ىف هيعذت قىذلا دكرملا ناين < ةدأيس تاذد ةلقتسم ةلود رصمب

 ةصرف دجي ال ىرخألا لودلا لايح رصم ىف ارتلكنإ ةيعذلت فدل دكرملا اذهف . (اهعيمج

 نم ىرصملا ضوفملا بادتنا ةرورض ىرت لودلا ضعب نأ نم لاقي ام مهفن ال كلذك
 ةموكحلا ىلع تجرخ ةرقنأ ةموكحك ةموكح ىف كلذ لثم نوكي امنإف . ةينطو ةيعمج

 مدعو اهئثاقب رمأف اهيلع اًطخاس وأ اهنع اًيضار ساتكلا داوس ناك ءاوسو . كلملا ةلالج

 قفتي ىذلا وهو دالبلل ىعرشلا مكاحلا وه كلملا ةلالجو كلملا ةلالج ةدارإب قلعتم اهئاقب



 ةينطولا ةيضققلا ىف : لوألا ءزجللا ١

 ةجيتن ىلإ ىدؤي ال  هتححص صضرف ىلع - كلذ نع ليق ام نأ ملعن نحنو اذه لوقن
 كلملا ةلالج تأنهو رصم لالقتساب تفرتعا دق رمملا ىلإ ةوعدملا لودلا نإف . اقلطم ةيلمع

 ىف نوكت ىتلا مكحلا مظن ىف لخادتلل الحم ىرن ال ةنيدمتم لود اًعيمج ىهو . هب

 نم لاحبب اهدنع ةشقانم عضوم ةركفلا كلت لثم نوكت نأ اذه عم لقعي الف اهريغ

 . لاوحألا

 نأ رظتنن امك هيف ةلثمم رصم ىرن نأ رظتننو نازول رّمؤم داقعنا رظتنن انارت هلك كلذل

 حورب رظنتس اهنأ نم نيقي ىلعل انإو ةيرصملا ةلأسملا نوؤش نم ةقلعملا لئاسملا ةفاك حرطت

 ةلودل ةمزاللا قوقحلا لكب رصمل فرتعتس عضوتس ىتلا ةدهاعملا نأو فاصنإلاو لدعلا

 . ةدايسلا ةمات ةلقتسم



 "ارصم ىف اهقيبطتو ءالجلا ةسايس

 ءالج بوجو ىلإ ةوعدلا ىف اًريبك اًطاشن مايألا هذه ىف ةيزيلكنإلا ةفاحصلا ىدبت

 دالبلا هذه ىلع قفنت ةيناطيربلا ةنازخلا نأ ىلع ةدمتعم نيطسلف نعو قارعلا نع ايناطيرب

 ثب ىف اًطاشن فحصلا رثكأو . ةيزيلكنإلا بئارضلا ىعفاد لهاك لقشي ام لاومألا نم

 فحصلا ىهو سربسكإ ىليدلاو تسوب جئننروملاو ليم ليدلاك نيظفاحلا فحص ةوعدلا

 سيئر ولرانوب رتسملا ىدبأ دقو . بئارضلا مظعم نوعفدي نيذلا ءاينغألا رابك لذمت ىتلا

 ام كلذ ىفو ةركفلا هذهب ذخألل هليم ىلع لدي ام هبطخو هثيداحأ ىف ةيناطيربلا ةموكحلا

 نع اهيلخت ىف ةيسنرفلا ةسايسلا وذح وذحتس ةيزيلكنإلا ةسايسلا نأب نظلل وعدي

 ريثأت لك نع ةديعب ةرح اهسفنب اهريصم رقت اهل تبدتنا ىتلا منألا كرت ىفو ةيكليك

 نيدمت قح نم هيعدت تناك امع ىربكلا ةيبروألا ألا ىلختل ةعفادلا ةسايسلا هذه

 ىلع اهزاكتراو رامعتسالا قيرطب ةنيدمتملا ريغ مثألاو بادتنالا قيرطب ةنيدمتملا فصن ملا

 هريغ نيدمت تاقفن ىبروألا بئارضلا عفاد لمحي ال ىتح ناققنلا ىف داصتقالا ةرورض

 ىف اهتحارص هنيدمتو قرشلا ميلعت ىواعد . ةميدقلا ىواعدلا داسف ىلع ةلالدلا ىف ةحيرص

 نإ ألا نم اهريغ ىلع ءاليتسالا نم ةيبروألا ممآألا اهيلإ دصقت ىتلا ةياغلا نأ ىلع ةلالدلا

 ةسايسو . نيرمعتسملا باسحل ةينغلا بألا لالغتسا اهب دصقي ةتحب ةيرامعتسا ةياغ ىه

 رثأ ىلع أرط ام يوعشلا تمهف نأ دعب ملاعلا ىف ءاقبلا عيطتست ال تحبصأ اهتياغ هذه

 ةيرحلا هذه اهتدارا وه اهتيرح لين ىف اهحاجنل لماوعلا ىوقأ نأ ىربكلا ةيملاعلا سرحلا

 . احيحص اًعامجإ كلذ ىلع اهعامجإو

 نع نييتاطيربلا ءالج ةرورضب ةيزيلبجنإلا فحصلا جهلت نأ هل بجعت ام دشأ نأ ىلع

 اعابت ةنس نيعبرأ زيلكنإلا ىعدا دقل . رصم نع ءالجلاب بلاطت ال نأو نيطسلف نعو قارعل

 ىف اهقحو اهتدايسو رصم لالقتساب اوفرتعا املف . مهميلعتو نييرصملا نيدمت نوديري مهنأ

 بجاولا ناك دقو لحم اهل قبي مل ةميدقلا مهاوعد نأب مهنم اًفارتعا كلذ ناك اهنوؤش ةرادإ

 اوفلكي ال ىتح رصم نع ءالجلل مهدادعتسا زيلكنإلا نلعي نأ فارتعالا اذه رثأ ىلع

 59١؟؟/8/١11 : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا |[

 مهانيأر انكل . زيلكنإلا بئارضلا ىعفاد لهاك اولقثي ال ىتحو اهل لحم ال تاقفن مهتنازخ

 عضو ىف ىرصملا بعشلا قحب مهفارتعا عمو اهنوعدي اوناك ةيلوئسم لك نع مهيلخت عم

 تاقفن مهفلكي ىئانثتسا زكرمب نوظفتحي دالبلا كلم عم قافتالاب ةيلخادلا مكحلا دعاوق

 نع مهيلخت ىفكيو . اهنع ىنغ ىف مه بعاتمل قرشلا ىف مهزكرم ضرعي امك ةليلق ريغ

 . اهنم ءاهتنالل رصم

 ممأ لك عم ةدومو مالس شيع شيعت نأ ديرت اهنأ ةنمزألا لك ىف رصم تنلعأ دقل

 بئاوش نم اًصلاخخ اًحيرص اًقافتا ارتلكنإ عم قافتالا ىبأت ال اهنأ اًراركت تنلعأو . ملاعلا

 ال قافتإلا اذه ماد ام ةلدابتملا ةقادصلا ىلع اًينبم ةرتتسملا ضارغألا نم اًميلس تامواسملا

 نم دعولا ظفح ىف ةقدلا دوعت مل اهنأ مغرو . هرهاظم نم اًرهظم لطعي الو اهلالقتسا سمي

 ىرتو ىضرلا نيعب برقتلا لئالد نم همدقت ام لك ىلإ رظنت تناك اهنإف ارتلكنإ بناج
 ةلقتسم ةلود سمشلا تحت اهناكم أوبتت نأ رظتنت لازت ال رصم تناكو . حاجنلل ًالأف هيف

 . ملاعلا ىف مالسلا ظفحلا اهدوهع ظفح ىلع ةلماع

 ىف مويلا ركفت تناكو رصم عم ىدو قافتا دقع ىف ةيغرلا ةقداص ارتلكنإ تناك اذإف

 هذه عبستت نأ بجي دلب لوأ رصم نإف اهنيدمت ىوعد نع تلخت ىتلا دالبلا نع ءالبلا
 ال اهءافلح نأ نم ةقث ىلع ىهف اهعابتا ىف جرح ىأ ايناطيرب ىلع سيلو . هعم ةسايسلا

 ءادتعالا اذه نوعيطتسي ال اهموصخو .رصم ىلع ءادتعالل فلاحتلا ضف نوديري

 متي نأ ىضاملا ىف اودارأ امك مويلا نوديري مهو ارتلكنإو ابروأ ةالاوم ىلع صرحأ نويرصملاو
 . اهنيبو مهنيب قافتالا

 اهعامطأ نع عاشي ام لك ىلع تضقل ةسايسلا هذه ذيفنت ىف تعرش ارتلكنإ نأ ولو

 ءوس نع نولزنيو مهسفنأ ىلإ نوعجري اهب نظلا ءوس ىف اناعمإ رصم لهأ رثكأ تلعب

 . ديكأ مزعو نئمطم بلقب قافتالا وحن نومدقتيو مهنظ

 قافتالا مت ىتلا وأ اهيف ةبدتنملا ءاحنألا ضعب ىف ءالجلا ةسايس تذفن ىه اذإ امأ

 رصم ىف اهتاوقب ةظفتحم تلظ مث اهيلع قفنت ىتلا لاومألا نم ىدافتلل الإ ءىشل ال اهعم

 رصم ىف ةيقاب ارتلكنإ : نأ ىلإ سانلا بهذي نأ ىشخن اننإف نآلا ةلصاحلا ةروصلا ىلع

 اهنأش نم سيل اًكوكشو اًبير نيريثكلا سوفن ىف كلذ ريثي نأ ىشخن امك اهلغتست اهنأل



 ١ غا/ لكيه نيسح دمحم ثارت

 كلذ ىفو . هيلإ لوصولا ىلع نييرصملا لبق زيلكنإلا صرحي قافتا ىلإ لوصولا لهست نأ
 عونب قرشلا لكاشمو ةماع ةيلودلا لكاشملا ىف ةدايزلا نمو رومألا ديقعت نم هيفام

 . صاخ

 بعشلاف ةيلودلا مهبعاصم نم زيلكنإلا غرفي نأو لكاشملا هذه ىهتنت نأ دونل انإو

 املك اطاشن رثكأو اًجاتنإ رثكأ كش الب وهو . جاتنإلاو طاشنلا ىف لاثم بعش ىناطيربلا

 تطخ ةيناطيربلا ةسايسلا نأ بيرق امع ملعن انارت لهف . اذاصتقا رثكأو ةنينأمط رثكأ ناك

 لك كلذب تتكسأو رصم نع ءالمللا ىف تعرشف قافتالا ليبس ىف ةديدج ةوطخ

 . اهتين نسح ىف كش لكو اهل ةضراعم



 *!ةيفرعلا ماكحألا

 رهظل كش ريغ نم ةلطعم ىه ىتلا ةيبنجألا ةيفرعلا ماكحألا ءاقبل اًرربم دجن الا

 . هوركملا ماظنلا اذه نم ةعرسلا هجو ىلع دالبلا صلختت نأ انؤاجرو . ةيلخادلا ةدايسلا

 نأ تقمي نييروتسدلا رارحألا بزح نإف دارفألا ةيرحب تسم ىتلا هراثآ لوزت نأ وجرن امك

 «قالطإلا ىلع رثأ دارفألا ةيرحب ساسملل ىقبي

 اشاب ىل دع

 ١114 ةنس ىف برحلا نالعإ رثأ ىلع رصم ىف ةيفرعلا ماكحألا ارتلكنإ تنلعأ

 املف . اهليبس ىف اًقئاع ىداعلا نوناقلا فقي نأ ريغ نم ةيبرحلا اهططخ ذافنإ نم نكمتتل
 عقو ام نكل . نيحلم كلذب اوبلاطو ةيفرعلا ماكحألا لوزت نأ سانلا رظتنا ةندهلا تمت

 ةموكحلا كسمت نمو ةيزيلكنإلا ةموكحلاو ىرصملا بعشلا نيب فالخلا نم ذشموي

 اًضفر اهايإ ىرصملا بعشلا ضفرو هيف ةداوه ال اكسمت رصمل ةيناطيربلا ةيامحلاب ةيزيلكنإلا
 هب اال اذه لع بنت اموعع رش ف ودي ال كالي اًيذارفلا المع اهرابعماو اثآب

 نمو ةعبرألا تاواشابلا لاقتعا نمو ىرصملا دفولا ءاضعأل ةيناطيربلا شويجلا دئاق ديدهت

 . ةيفرعلا ماكحألا كلت عفر رؤي نأ هنأش نم ناك كلذ لك - ١1419 ةنس سرام ةروث مايق

 ىتلا ةيرصملا تارازولا تناكو . نيحلا كلذ نم اهعفر نوبلطي اوثتف ام نييرصملا نأ ىلع

 ةيفرعلا ماكحألا عفرل ىعسلا ةلأسم اهئاسؤر تاحيرصت ىف مدقت مايألا كلت ىف تفلأت

 ماظن ىداعلا ماظنلا ىلإ اهب دوعت نأ ديرت اهنأو اهتحلصمل لمعلا ديرت اهنأ ىلع ةمألل اًنوبرع

 . مالسللو ةنينأمطلل ةنماضلا ةينوناقلا ةيرحلا

 ظفحل ةديحولا ةلبسولا ىه امنأك ةيفرعلا ماكحألا هذه ءاقبب اوثبشت زيلكنإلا نكل

 تمث سيل نأب تارازولا ءاسؤر ضعب نوفشاكي اوناك مهنأ نم مغرلابو . رصم ىف مهزكرم
 هب لودلا تفرتعا نأ ىلإو اهلالقتسا رصم تنلعأ نأ ىلإ تيقب دقف اهعفر نم مهعنمي ام

 اهتطلس ولعتو اهماكحأ ذفنتو اهمكاحم دقعنتو اهدعاوق قبطت ةيقاب مويلا ىلإ لازت ال ىهو
 . ةيندم ةطلس لك

 ةسايسلا : ١977/1١/٠١
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 ارتلكنإ تفرتعا ذإ دعب ةقبطم ةمئاق ماكحألا هذه لظت فيك مهفن نأ عيطتسن الو

 مامأ نييرصملا ةمكاحم نيب قيفوتلا نكمي فيك « ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب اهسفن

 ضرعتو  ةيزيلكنإلا ةطلسلا اهردصت رماوأو نيناوقل نييرصملا عوضخو  ةيزيلكنإ ةمكحم

 اهدالب دودح لخاد رصم ةدايس نيبو - ةيزيلكنإلا ةيركسعلا لاجر تاءارجإل نييرصملا
 . اهب فرتعا نم لوأ ارتلكنإ تناك ةمات ةدايس

 ام لك نأب - رياربف 78 لبقو رياربف 78 ىف - اًرارم مهسفنأ زيلكنإلا حرص دقل

 تافرصتلا نع تانيمضتب بلاطت نأ نم ةيزيلكنإلا ةطلسلا ىمحي نوناق ردصي نأ هنوجري

 هديري ام ىدم ردقن انسلو . ةيفرعلا ماكحألا ناطاس تحت ىضاملا ىف تلصح ىتلا

 نأ هيلع بترتي هرودصل زيلكنإلا راظتنا نأ مهفن نأ عيطتسن ال انكلو نوناقلا اذهب زيلكنإلا

 هحيبي ام اهنم لامعأ ىلع مهبساحتو مهبقارت ةيركسعلا ةطلسلا رين تحت نويرصملا ىقبي

 ربدتي نأ همهفن ىذلا امنإو . هرمأ ىف لصفلل ةيداعلا مكاحلا تبصن ام اهنمو ماعلا نوناقلا

 ريغ نمو ةيلخادلا رصم ةدايس لطعتت نأ ريغ نم مهحلاصم ةيامح ىف مهسفنأب زيلكنإلا
 . ةيصخشلا ةيرتلا لطعت نأ

 ةيفرعلا ماكحألا ماظن ءاقبل عجار اهقلق امنإو راظتنالا اهب لاطو قلقلا دالبلاب لاط دقل

 ىداعلا نوناقلا ماظنل دالبلا دوعو ماكحألا هذه ءاهتنا نأ نم نيقي ىلعل انإو . هوركملا

 . امظتنم اًيعيبط اريس اهريس نمضيو قلقلا بابسأ لك ىلع ىضقي

 لماوع لك ىلع تبلغتو اهسفن تمظن نوناقلا دودح ىف سانلل تقلطأ اذإ ةيرحلا نإ
 نم مويلا هدهشن ام سيلو . مكحتلاو طغضلا وج ىف ىوقتو ومنت ىتلا كابترالاو ىضوفلا
 نم هيناعن ىذلا ىئانثتسالا ماظنلا كلذل ةجيتن الإ دالبلا وج ىف ةرشتنملا داسفلا لماوع

 داعو بارطضاو قلقو ىضوف نم هجيئاتن تلاز ماظنلا اذه لاز اذإف . ةيضام تاونس نامث

 . ءودهلاو ةنينأمطلا دالبلا وج ىف رشتناو ماظنلاو ةيرحلا ىمح ىلإ سانلا

 انتقو ىف ىضوفلاو قلقلا بابسأ ثحبي نأ نم كلذ ليلد دارأ نمل رسيأ سيلو
 اهءارو فلخت مل ةريخألا نيئسلا هذه ىف دالبلاب ترم ىتلا ةيلاملا تامزألا نإ . رضاحلا

 بترت امو ةيفرعلا ماكحألا ءاقب نكل . لاوحألا نيسحت ىلإ ةوعدلا نمو ىوكشلا نم رثكأ

 ىذلا نصحلا وه كلذو تارطضالاو قلقلا ببس وه كلذ ةيرحلاب ةساملا راثآلا نم اهيلع
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 وه كلذو . اًرشو اًداسف اهوج ىف رشني نأ وأ اءوس دالبلا ىف جوري نأ دارأ نم لك هيلإ أجلي

 موق مهنأ لاقي نأ ةفاخم لمعلل مدقتلا نع دالبلا ريخل لمعلا نوديري نيذلا دي لغي ىذلا

 نع ديعب همصخ نأل ةيوقلا ةجملا بحاص ةجح فعضي ام وه كلذو . صرفلا نوزهتني

 . أدر هيلع عيطتسي الو ناديملا

 نيذلا ءامسأ ءارو نومتحي ماسقنالا ناوعألو داسفلا لماوعل لاجما حسفي ام وه كلذو

 هلك كلذو اًمومسو اًميمح مهمالقأ نم كلذ دعب نوثفنيو ةيفرعلا ماكحألا ءاضق مهب عقو

 . ىضوفلاو قلقلا ببس وهو ةقثلا عزعزت ببس وه

 ةيلخادلا اهتدايس دالبلل متت ىتح ةيبنجألا ةيفرعلا ماكحالا عفرت نأ نذإ بجي

 لخاد اًعيمج نويرصملا لمعي ىتح دارفألا ةيرحب تسم ىتلا اهراثآ لوزت نأ بجيو

 . ةلاحم ال رشلا ىلع ريخلا رصتني مث اهسفن ةيرحلا بترتف مهدالب
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 ىلع موحرملا هاليمز هعمو اشاب لولغز دعس ىلاعم بهذ . تضم تاونس عبرأ نم

 لثم ميقي ثيح ةيناطيربلا ةيامحلا راد ىلإ كب ىمهف زيزعلادبع انذاتسأو اشاب ىوارعش

 ىلإ باهذلاب نوبلاطي ملاعلا اهدهش برح ربكأ ىف ةرصتنملاو لوطلاو لوحلا ةبحاص ارتلكنإ
 رصم ةناعإ ىلع مهبلط ىف نودمتعي اونوكي ملو . لالقتسالا ىف رصم قح اونلعيل ابروأ

 نأو ممألل ىعيبط قح ةيرحلا نأ مهتجح تناك لب بسحف مهرصنب تهتنا ةنوعم ءافلحلل

 نوعمجم نييرصملا نأو ةندهلا طورش ىف درو ام وحن ىلع اهريصم ريرقت ىف قحلا ةمأ لكل
 . احيحص اعامجإ مهدالب لالقتسا قيقحت ىلع

 دمحأو دومحم اشاب دمحم مهئالمز نع اضيأ نوبوني نومدقتملا ةثالثلا ءالؤه ناكو

 اوفلأف مهايإو اوقفتا نيذلا ىتابكملا كب فيطللادبعو ىلع كب دمحمو ديسلا ىفطل كب
 ةمألا ةدارإ نع نيربعم الإ اونوكي مل اًعيمج ءالؤهو رصم لالقتساب ةبلاطملل ىرصملا دفولا

 اهيلع تعاضأ ذنم أتفت مل ىتلاو ليوط نامز نم هل تلمعو اهلالقتساب تدان ىتلا ةيرصملا

 لكب هقيقحت ديرت لالقتسالا اذهل ىعست اهتاراصتنا ةرمث 184٠ ةنس ىف ةردنل ةدهاعم

 . لئاسولا

 نم مغرلاب مهدالب دودح لخاد نويرصملا سبحو ضفرلاب ىرصملا دفولا بلط لبوق
 دفولا جتحا املف ةكراشملا مات تقولا كلذ ىف ىأرلا مهكراشت تناك ةيرصملا ةموكحلا نأ

 اشاب لولغز دعس هئاضعأ نيب نم ةيزيلكنإلا ةطلسلا تفن فرصتلا اذه ىلع ىرصملا

 كلانه . هطلام ىلإ اشاب لسابلا دمحو اشاب دومحم دمحمو اشاب ىقدص ليعامسإو

 نل اهنأو ًاليدب اهلالقتساب ىضرت نل اهنأ ملاعلا اهب تعمسأ ىتلا اهتموق ةمألا تماق

 تلخو ةعبرألا نيلقتعملا ليبس ةيزيلكنإلا ةطلسلا تلخأف . ىمسألا اهحمطم نود عجارتت

 دق نأ انيلإ ليخف . مهقوقح نع نوعفاديو مهتيضق نوعيذي ابروأ ىلإ رفسلاو نييرصملا نيب
 ةيامحلاب نسلو روتكدلا فارتعا انأجف دقو انأ ذإ مث . دالبلا تلقتسا دق نأو انريصم ررقت

 . ايروأ ىلإ هقيرط ىف رحبلا ضرع ىف لازي ال اندفو امنيب رصم ىلع
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 الإ نكي مل . الك ؛ انلذخ بوعشلا ةيرح ريصن نأ انملع نيح سأيلا انالوت انارتفأ

 لودلا فارتعاو نسلو روتكدلا فارتعا نأب ناميإ انلكو انحبصأ ىتح راهنلا هنع خلسنا ليللا

 هديرتو هيلع ردق اًعيش دارأ نمو لالقتسالا ديرت:ةمأ اننإ . انتمّرع نم اًئيش ريغي نل اهلك

 . اًمات هيلإ لصت نأو . هيلإ لصت نأ بجي كلذل . اهريغ ىلع ادامتعا ال اهئانبأ دوهجب

 اندالب لخاد انرومأ انديب نحن ىلوتن نأ مويلا هانعمو ذكموي هانعم ماتلا لالقتسالاو

 نع اهجراخو . ىرصملا ناملربلا ةقشل ةزئاح ةيرصم ةرازو قيرط نع اندالب لخاد . اهجراخو
 . ىرخألا لودلا نيبو اننيب نولصي نيذلا نييرصملا لصانقلاو ءارفسلا قيرط

 . رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب اهيف ايناملأ فارتعاو ىاسرف ةدهاعم انجعزت مل كلذل

 ملو . رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب اهيف اسمنلا فارتعاو نامرج ناس ةدهاعم انجعزت ملو

 مهكسمت نم ةيناطيربلا ةموكحلا لاجر هدكأ ام الو تادهاعملا نم كلذ دعب ىتأ ام انجعزي

 فرتعيس دبال ملاعلا نأب اناميإ عيلتمم انبلقو انقحب ةنئمطم انسفنو انيقب لب . رصم ةيامحب

 . هليرن امك اًمات اًيلعف ققحتيس لالقتسالا اذه نأو انلالقتساب انل

 ةيامح ىربكلا ملاعلا لود ترقأ دقف فارتعالا اذه تامدقم راظتنا انب لطي ملو

 ةدعتسم اهنأب رئلم ةنمل تفرتعا 1519 ةنس ىفو . 1919 ةنس ىف رصم ىلع ارتلكنإ

 دفولا عم ةنجللا تشقانت ١47١ ةنس ىفو . ةيامحلا ةرئاد جراخ نييرصملا عم ةشقانملل

 ١5 ىفو بناجألا قوقحو ايناطيرب حلاصم نامضو رصم لالقتسا ساسأ ىلع ىرصملا
 ةبجوم ريغ ةقالع ةيامحلا نأب اًيمسر ةيناطيربلا ةموكحلا تفرتعا +١97 ةنس رياربف

 تفرتعاو ةيامحلا ارتلكنإ تهنأ 1977 ةنس رياربف 18 ىفو . رصمو ارتلكنإ نيب ىضرلل
 ملاعلا نم ألم ىلع اهلالقتسا دالبلا كيلم نلعأ املو . ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب

 . هب هلك ملاعلا فرتعا

 ربمفون ١١ : دوهشملا مويلا كلذ نم أدبت انقيرط ىف اهانوطخ ىتلا ةعساولا ىطخلا هذه
 ةدارإل رهظم اهنأل اهنود لوحت نأ ملاعلا ىف ةوق رودقم ىف نكي مل ىطخخ ىهو . 1118 ةنس
 انركذ نحن اذإف . اًحيحص اًعامجإ كلذ ىلع اهعامجإو اهدالب لالقتسا ىلإ لوصولل ةمألا

 ةلتك هدعب ةيرصملا ةمألا تكرحت ىذلا ريفنلا خيرات ركذن امإف 1118 ةنس ربمفون ١ موي

 . ةياغلا هذه غلبت نأ لبق فقوم ىلإ نئمطت نل ىهو ةنيعم ةياغ دصقت ةدحاو
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 هنإ « لعفلاب دالبلا ةيرح قيقحت هنإ . ريسيلا رمألاب سيل انتياغ نود ىقب ام نأ ىلع
 . هيلإ لوصولا نم رسيأ مكحلا ذيفنت سيلو انلالقتساب ملاعلا مكح ذيفنت

 ىضوفلا انفيخت تسيلو . اهتياغ ىلإ ةمألا ىعس حاجن ىف كش ىأ انجلاخي ال انكل
 ريفنلا نذأ اذإف . هبسك ىذلا لهسلا ىف رصتنملا شيجلا راشتنا الإ ىه امف . مويلا ةرشتنملا

 كلذل . ةبهأو ةدع نونوكي ام نسحأ مهو مهعقاوم ىلإ اًعارس عيمجلا تيأر فوفصلا عمجل

 رهظم لوأ ذيفنتل روتسدلا ريفن نذؤي ادغو نازول رمتؤمل نيعم جمانرب لوح سانلا فتاكتي اًدغ

 تعباتو ةمألا فوفص هءارو تمظتنا نالربلا مظتنا اذإف انلالقتساب فارتعالا رهاظم نم

 ةغلابل اهنإو . مم ةنس ربمفون ١7 موي نم اهقيقحت ىلإ تدصق ىتلا ةياغلا ىلإ اهتكرح

 .:بيرق امع ةناخلا هزه



 ارتلكنإ ددرتت اذالل نازولو رفيس نيب

 "ارمتؤملا ىلإ رصم ةوعد ىف
 نأ رصم ىف هيلع فقنامو ابروأ ىف انيلسارم نم انءاج ام اهنم ءاوس اهلك ءابنألا ديفت

 اضيأ ءابنألا هذه انديفتو . مداقلا رمتؤملل رصم ةوعد ىف نوددرتي نيذلا مه مهدحو زيلكنإلا

 سيراب ىف عامتجالا نوديري مهنأو نازول رمتؤم ىف اهنوعبتي ةطخ ىلع اوقفتي مل ءاقلحلا نأ
 ىف مهعامتجا نكل . اًعيمج اهنوجهتني ةطخ عضو ىف ىأرلا لدابتل رقؤملا داقعنا لبق

 ىلإ تاثداحملا هذه لصت نأ اًيرورض سيل هنأ ىنعمب ىأرلا لدابتو تاثداحملا ودععيال سيراب

 . رمتإملا ءانثأ دحأ اهب طبتري نأ الو ةنيعم ةجيتن ىلع قافتالا

 كانه نأل ةطخلا ريرقت. نود ىأرلا لدابتلو ةثداحملل سيراب عامتجا نوكي نأ ديرأ امنإو

 ىرخأ ةهج نم كارتألاو اهئافلح نيبو ةهج نم ارتلكنإ نيب رظنلا ةهجو ىف ًايرهوج اًفالخ
 ىلع ىضق دق لوضانألا ىف مهراصتنا نأ نوري كارتألاف . رفيس ةدهاعم ةميقب قلعتي اميف

 رفيس ىف تحرط ىتلا لئاسملا ةفاك حرط ًابجاو نوري كلذل مهو ًامربم ًءاضق ةدهاعملا هذه

 هديسضفعت ىلإ نوليميو سأب نم كلذ ىف نوريال نويلاطيإلاو نويواسنرفلاو . ديدج نم
 ادع اهيلع ةعقوملا لودلا نيب ةمئاق رفيس ةدهاعم ربتعت نأ ديرتف ارتلكنإ امأ . هديبأتو

 دحب مهنيب ىتلا فالخلا هجوأ ضفل اوبهذ نيذلاو اهومرتحي مل نيذلا نانويلاو كارتألا

 ىتلا لئاسملا ةيوستل اهيف رظنيو مهدحو مهل ةبسنلاب اهيف رظنلا داعي امنإ ةدهاعملاف . ماسحلا

 . اهبيسي برحلا كارتألا رهش

 رفيس ةدهاعم ىف دروام نأ نوري زيلكنإلا نإف ةيزيلكنإلا رظنلا ةهجو هذه تناك اذإو
 هذه ىلع اًدراو 1977ةنس رياربف حيرصت ربتعي لب هل ضرعتلا حصيال رصمبًاصاخ

 هب تغلبأ ىذلا ناطخلا ىف دروام نأشلا اذه ىف نوركفي امدنع نوسنيال مهو . ةدهاعملا

 اهب قلعتي اميف ةممصم ارتلكنإ نأ نم رصم لالقتساب اهفارتعا لودلا ةيزيلكنإلا ةموكحلا

 رمأ ىف لودلا نم لخادت ىأ ربتعت اهنأو رصم نيبو اهنيب ةصاخلا تاقالعلاب كسمتلا ىلع
 امهليمو رصم ىلع امهفطع عم اسنرفو ايلاطيإ ىرن كلذلو . ىدو ريغ المع تاقالعلا هذه
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 ناديرتالو ارتلكنإ عم قافتا ريغ نم كلذ ىف لمعلا ناديرتال نازول رمتؤم ىف اهلوبقل

 . مكحتلا اذه رربيام اتدجو اذإ الإ رمألا ىف مكحتلا

 نأ نم لاقيام نازول رمؤم ىف رصم لوبق ىلإ ليم مدعو ًاددرت زيلكتإلا داز امنأ رهاظلاو
 لينلا ىداو ىف قوقحلا نم اهل ناك امع لزانتت نأ رصم لالقتساب فارتعالا عم ديرت ايكرت

 ىف مهسفنأل زيلكتإلا هاعدا ىذلا زكرملا لعجي نأ كلذ نأش نمو . ةرشابم ىرصملا بعشلل

 عم بطاختت ةيماح ةلودك ١977 ةنس رياربف 18 ىلإ 1114 ةئس ربمسيد 18 نم رصم

 نم مغرلاب ىنوناق ريغ اًركرم - ةفصلا هذهب رصم نوؤش ىف فرصتتو رصم مساب لودلا
 لكب هيشاحت زيلكنإلا ديريام اذهو . نامرج ناسو ىاسرف تادهاعم ىف هايإ لودلا رارقإ

 : لئاسيلا

 نأ ملعت اهنأل نازول رمتؤم رصم لوخد ىلإ ليمتال ارتلكنإ نأ ىرحخنأ ةهج نم لاقي دقو

 ىف رصم تكرحت امل ًاعيمج لودلا كلت كرحت ليلدب قرشلا لود نم ةرئادلا زكرم ىه رصم
 قرشلا ممأ لك نم ًادييأت تيقل هيف اهقوقحب تبلاطو رمتؤملا رصم تلخد اذإف 1919 ةنس

 . دنهلا ريغ ىفو دنهلا ىف بعاصمل ارتلكنإ ضرعتت نأ ريغ نم اهبلاطم ضفر هعم بعصب

 ققحتت اهتحلصم نأ اهل امبرو . رصم لوبق ىف ىأرب تبتالو ارتلكنإ أكلتت هلك كلذل

 رمؤم نع انئاصقإ ىف 1415 ةنس تحب امك نازول رمتؤم نع انئاصقإ ىف ًايئاهن تحج اذإ
 لبقتسملل عئيهب هنإف لصح نإ هنأ امك ًاديعب كلذ ىف اهحابجت دقتعن انكل . ىاسرف

 أطخ ىساسألا أطخلا اذه ٍباكترا دعب لهسيالو اهادم ريدقت دحأ عيطتسيال بعاصم

 ظ . اهيفالت رمتومْلا نع رصم داعبإ

 ظافتحالا ةيرظن اهتضراعم اهيلع ىنبت ىتلا ةيساسألا ةيرظنلا نأل اهحاين دقتعنال

 ديضعت ىقلتال اهنأ امك ًانوناق ةئطاحح ةيرظن نانويلاو ايكرت تاقالع ادع اميف رفيس ةدهاعمب

 تطرتشا رضيس ةدهاعم تعقو ىتلا لودلا نأل ًانوناق ةئطامخ ىهو . عقاولا ىف لودلا

 ىلخت ثيح كلذ سكع لصح لب لصحي مل اذهو ىربك لود ثالث اهرقت نأ اهذافنل

 رصم ىلع مهتيامح ءاهنإل زيلكنإلا رطضا ثيحو ةيكيليك ىف مهبادتنا نع نويسنرفلا
 لودلا تمادامو لصحي مل اهذافن طرش وه ىذلا اهرارقإ ماد امف . اهلالقتساب فارتعالاو

 - ايكرت تمادامو اهئازجأ ضعب نع تلخت نيح اهحالص مدعب تفرتعا دق اهتعقو ىتل
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 بيترتل نامرج ناسو ىاسرف ىتدهاعم دعب ةعوضوم ةدهاعملا تناك ىتلا ةلودلا ىهو

 ىلودلا نوناقلا ةهجو نم اهلك تمطحت دق اهنإف اهتضقن دق - اهعم ةيلودلا تاقالعلا

 . اهئازجأ نم ءزج لك ىف رظنلا ةداعإ اًبجاو حبصأو

 ةيكرتلا تاقالعلا ادع اميف رفيس ةدهاعم ءاقبتساب دصقت ال ارتلكنإ نأ ليق امر

 ديدج نم لودلا اهرقت نأ ديرت اهنكلو ةصاخ ةينونأق ةميقب اهل فرتعت نأ ةينانويلا
 ىف اهضعبل ناك دقف . اهرارقإ مويلا كلمتال لودلا هذه نكل . اهنالطب كلذب ححصتف

 دقف ايكرت الثم ذح . مويلا كلذل ةكلام ريغ تحبصأ مث اهاوس مساب دقاعتت نأ ىضاملا

 كلمتال تناك رصم نأ رابتعا ىلع نادوسلاب صانخلا 1844 ةنس قافتا رقت نأ اهل ناك

 نم رارقإلا اذه . اهنع كلذ ىف بونت تناك ىتلا ىه ايكرت نأو هايإ اهعيقوت تقو دقاعتلا

 لق مادام ةينوناق ةميق هل تناك امبر رفيس ةلهاعم ىف 1899 ةنس قافتال ايكرت بناج

 رفيس ةدهاعم طوقس دعبو مويلا هنكل . رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب ايكرت فارتعاب نرتقا
 نم رفيس ةدهاعم ترقأ ولو ىتح قافتالا اذه نالطب حيحصت ايكرت كلمت الو هل ةميقال

 دوقعلاف . اهسفن نع لودلا ةفاك عم دقاعتلا كلمت ةلقتسم ةلود مويلا رصم نأب كلذ . ديدج

 اذإ الإ مويلا اهحيحصت نكميال ةلطاب اهنأ نيبت مث اهلالقتسا لبق اهباسحل تدقع ىتلا

 هباسحل دقعي ىذلا رصاقلا لثمك ىلودلا نوناقلا ىف كلذ لثم حيحصتلا اذه ىه تيضر
 اذه ضفري وأ هحيحصت لبقي نأ هاوس دحأل سيل . هدشر غلبي مث هنالطبب ىضقي دقع
 . ىندملا نوناقلا مكح ىف حيحصتلا

 نم اهل ناك امع ارتلكنإل ايكرت تلزن دقف . سيوسلا ةائق ةلأسم ىف نأشلا كلذك
 نالطبب لزانتلا اذه لطب نآلاو عافدلا اذهب مايقلا نع رصم زجع دنع اهنع عافدلا قح
 هذه ىف قافتالا كلمت ىتلاو لزانتلا لوبق كلمت ىتلا ىه اهدحو رصمف . رفيس ةدهاعم
 . ةيلودلا ةلأسملا

 نإف . رصم لالقتساب ايمسر دعب فرتعت مل ايكرت نأ كلذ نم ئئش ىلع نعطي سيلو
 ةلود لك لبق ارتلكنإ تفرتعاو هب لودلا تفرتعا دقو . لالقتسالا اذه تنلعأ دق رصم
 دارأ ًاديشر حبصي رمعلا نم رشع ةنماثلا غلبي نمك ةيلودلا انتاقالع ىف نآلا نحنف ىرخأ
 . هدري مل وأ هيصو كلذ
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 رصم لوبق ىف ددرتت امنيح ارتلكنإ اهيلع زكترت ىتلا ةينوناقلا ةيرظنلا تناك ىتمو

 ىف ارتلكنإ اهلذبت دق ىتلا تادوهجما للكت نأ رظتنيالف ةحيحص ريغ ةيرظن نازول رمتؤم ىف

 اهيتفيلح نم ارتاكنإ تدجوو ًالدج انضرف ول انإ ىلع . حاجنلاب ةضراعملا هذه ليبس
 أقح لطابلا رابتعاو قحلا ىف ةوقلا ميكحت ةيرظن ةميدقلا ةيرظنلا ذيفنت ىلع اهنيعي ًادضع

 ريدقت مويلا دحأ عيطتسيال بعاصم كلذب لبقتسملل لودلا ئيهت نأ ىشخن انإف ةوقلاب

 . اهتافالم لبقتسملا ىف لهسيالو اهادم

 تكردأ امك ةيويحلا اهتوق غلبم كاردإلا مامت تكردأ دق ًاعيمج قرشلا بوعش نأب كلذ

 نكت مل نإو ىهو . ناسنإلاب قيلتال ةايح امانمز اهيلع تربص ىتلا ةلذلاو نوهلا ةايح نأ

 ناسنإلا ىوق ىف تدجو دق اهنإف ةيجمهلا اهلئاسوب ابروأ ةبراحم ىف تركف دق مويلا ىتح

 عافدلا ركفالو ةنواعملا مدع ةركف تسيلو . لئاسولا كلت ىلع بلغتلا عيطتسيام ةيسفنلا

 هذه ضعب الإ ةيبرغلا ةيندملا تاقبوم نع أديعب ةداهزلا ىف ءامتحالا ةركفالو ىبلسلا

 ابروأ تيقب اذإف . لبقملا ىملاعلا بالقنالا ىف اهلمع لمعتس ىتلاو ومنتو رهظت ىتلا ىوقلا

 ةيناسنإلا ةشيعملا دودح قيضأ ىف نييقرشلا طغضو عيش لكب راثئتسالا ةقيرط ةذختم

 طغضلا اذه هجتني دق ام ردقي نأ دحأل نكي مل مث طغضلاب ةيحافكلا ىوقلا هذه تدادزا

 . جئاتنلا نم

 اذه رداوب تهجو اذإ ىشحن كلذل . مدقت امك قرشلا نم ةرئادلا زكرم ىه رصمو

 . اهاشخن ىتلا جئاتنلا لك عوقوب كلذ لجعي نأ اهيلإ طغضلا

 نأ وجرن امك مويلا نم هاشخنام ىفالتت نأ ءافلحلا لود ةمكح ىف وجرن لازنال انإو

 ارتلجنإ امهتفيلح عانقإ ىلإ ةيرحلا ةريصن اسنرفو ىلوألا ملاعلا نيناوق دهم ايلاطيإ لصت

 كوكشلاو بيرلاب ةقادصلا هذه طيحتال نأ رصم ةقادص ىلع صرحت اهنأ نلعتو تنلعأ ىتلا

 . هلك ملاعلا ىفو قرشلا ىف مالسلا قيقحت ىلع ًاحيحص ًانواعت امهايإو نواعتت نأو
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 ةموكحلا نأ ملعن انإو . رمقؤملاب رصم لوبق تبلط ارتلكنإ نأ سمأ نازولب انبتاكم اندافأ

 اهتسم ةلقتسم ةلودك رمتؤوملا ىف رصم لثمت نأ ايلاطيإو اسنرفو ارتلكنإ نم تبلط ةيرصملا
 رمؤملا ىلإ ىعدت نأ بجي رصم نأ مويلا لوقنو مويلا لبق انلق كلذل . رفيس ةدهاعم
 عفادت ىأرلا ةرح ةلقتسم ةلود اهتفصب هلخدت نأو ىرخألا لودلا اهب ىعدت ىتلا ةقيرطلاب

 قوقحلا لكب ةيلود ةدهاعم ىف اهل فرتعيلو رفيس ةدهاعم اهتمضه ىتلا اهقوقح نع
 . ةدايسلا ةمات ةلقتسم ةلودل ةمزاللا

 هذه ىلع ةيرصملا ةموكحلا تيبعد ىتمو . مويلا لوقن كلذكو مويلا لبق انلق كلذك

 ةيسايسلا تائيهلا ليثق ىنثتيل نييمسرلا نيضوفملا رايتخخا ىف لمعت نأ اهيلع ناك ةروصلا

 ةيبزح ةلأسم ىف رصمل ةبسنلاب لصفيال نازول رمؤم نإف . دالبلا ىف ةدوجوملا ةفلتخملا ةمظنملا
 بازحألا جمارب نيب اهيف فالخال ىتلا ةيموقلا ةيضقلاب ةقلعتم لئاسم ىف لصفي هنكلو

 . ةفلتخما

 ىف ةقلعملا لئاسملا نم هلح نكميام لك لحل نازول رمتؤم نم لصن نأ ديرن امإ انإو
 ةلأسمو تازايتمالا ةلأسمو ةيزحلا ةلأسمو سيوسلا ةانق ةلأسم كانهف . ةيزصملا نووشلا

 تظفتحا ىتلا لئاسملا لك نم ىهتنن نأ كانه انعطتسا ولو . ةفلتخما ةيلودلا رصم تاقالع

 قافتالا نوكي نأ لاحب لبقنال انأ ىلع . وجرنام لك اذه ناكلو ًاريخ ناكل ارتلكنإ اهب

 . هرهاظم نم رهظمل ًالطعم وأ رصم لالقتساب ًاسام نازول ريغ ىف وأ نازول ىف دقعي ىذلا
 ناملربلا اهزاجأ اذإ الإ ةيلودلا رصم تاقالع ىف تاقافتالا هذه رثؤتال نأ ًابجاو ىرت امك
 . ىرصملا

 نأ لبق اهيلع بجي اهنأ ىلإ ةموكحلا رظن تفلن نأ اًبجاو ىرن ةبسانملا هذهب انإو
 . هذيفنتب رمأت نأو هردصت نأو روتسدلا نم غرفت نأ نازول رمتؤم ىلإ ىمسرلا اهدفو رفاسي
 نأ ريغ نم ناملربلا ىلع قافتالا ضرع تاضوافملا جمانرب ىف ةموكحلا ررقت نأ زوجي سيلف

 ىف اًرطخ لئاسملا ربكأ نإ مث .ردص دق نالربلا اذه دوجو ررسقي ىذلا روتسدلا نوكي
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 ةلأسملا هذه نإ لب . روتسدلا ةلأسم كلملا ةلالج ىلع اهليكشت دنع هتضرع ىذلا جمانربلا

 ةقلعتملا ىربكلا ةلأسملا ىه اشاب تورث ةموكح قنع ىف ةقلعم لازتال ىتلا ةماهلا ةيويحلا

 اعد ىذلا باطخلا ىف اهدورو اهرطخخ مظع ىلع ةلالدلل ىفكيو . ةرضاحلا ةرازولا ةايح اهب

 . ةرازولا فيلأتل اشاب تورث كلملا ةلالج هب

 ةنجل تهتنا دقل . اببس هذافنب رمألاو روتسدلا رادصإ ريخأتل ىردن قحلا ىف انسلو

 لاق دقو . فصنو رهش نم رثكأ نم باختنالا نوناق عورشم عضو نمو هعضو نم روتسدلا

 امعأ عبتتي ناك هنأ اننا: ةيميح ىلاعم ىلع هب در ىذلا باطخلا ىف ةرازولا سيئر

 اذإف . رصمل ةداعسلا ةقيثو ةنجللا هتعضو ىذلا عورشملا ربتعي هنأب حرصو . بثك نع ةنجللا

 ردع ىا اهل قف مل . اهريس ءانثأ ةنجللا لامعأ عبتتت عبتتت ةموكحلا تناكو . هداقتعا كلذ ناك

 ديحولا نامضلا وه هذافنو روتسدلا رادصإ نأ ع ناسنإ لكو ملعت ىهو ريخأتلا اذه ىف

 . ةيلودلا ةايحلا ىف اهحاجنب ليفكلا وهو ىضوفلا نم هيناعت امم رصم ةاجنب ليفكلا

 برضت دقو . ةفلتخم تاهج ىف ىتش تابوعص ىقالت اهنأ نسا باوج نوكي دق

 نم ئش نع لزنت نأ لبقتال ةمألا نأ ملعت ةموكحلا ةكرا الشم نادوسلا ةلأسم انل

 ةمألا تاجاحب فاو ريغ هنوربتعي باتكلا نم اًريثك نأ لب . ةنجللا هتعضو ىذلا عورشملا

 ىقبي لهف . هحالصإ ةرورض ىريام نالربلا حاصي نأ نوجري مهنأل هيلع نوربصي امنإ مهو

 . اهنأش حلصيام لقأ ةمألا هربتعت روتسد ىف درلاو ذخألاو ةمواسملل لحم كلذ عم

 ةموكحلا تأرل تاباختنالا ليبس ئف مويلا انكو ىضم رهش نم ردص روتسدلا نأ ول

 ةميكحلا لماوعلا حطسلا ىلع رهظت فيكو ماظنلا قلخي فيكو ىضوفلا نكتست فيك
 اهزاتجن ىتلا ةنحما نع ةديعب اهسفن ىلإ رضاحلا تقولا ىف نكست ىتلا ةنيزرلا ةلقاعلا

 ىف رصم ليثمتل رفاسي ىذلا ىرصملا دفولا نوكي دئمويو . روتسدلا هروبي ةرظتنم ةرباص

 ةدئاف ربكأ ىسايس فرظ لك نم دالبلا ديفتست ذئمويو . ًادضع دشأو ًادنس ىوقأ رقؤملا

 توفتف روتسدلا رادصإ | ىف لطامتو د اهكرتن انأ اذه ىلعم هم سيل ! تاياعتتتالا ءارجإب
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 ديحولا لثوملا وه روتسدلا نكلو . رفتغيال امثإ نوكي كلذ نإف رمؤملا روضح ةصرف اهيلع
 نأ بجيف . جراخلا ىف اهتوقلو لخادلا ىف اهماظنل لماكلا نامضلاو ةمألا هيلإ أحلت ىذلا

 انتوقب نيرعاش انماظن ىلإ نينثمطم نوكن ىتح نازول ىلإ ةموكحلا رفاست نأ لبق ردصي
 نم روجيد ىف طبختن مويلا نحن امك لظن نأ نع نيديعب انل لبقتسملا هرمضي امب نيفراع
 دعب رفاستل مث . جراخلا ىف مثألا نم انريغ مامأ كسامتلا مدع نمو لخادلا ىف ىضوفلا

 ىرصملا ناملربلا ىلإ دوعتل اهرصنتو اهززعتو ةوقو ديأ نم اهل امب اهلك ةمألا اهديؤت كلذ
 . ةدايسلا ةمات ةلقتسم ةلودل ةمزاللا قوقحلا لك رصمل ةلفاك ةقيثو هيلع ضرعتف



 ")هيف رصم لثمت نأ بجي نازول رمتؤم
 ءافلحلا نيب اينادوم قافتا متو لوضانألا ناديم ىف نانويلا ىلع كارتألا رصتنا ام دعب

 قرشلا لئاسم ريرقتلو رفيس ةدهاعم ىف رظنلا ةداعإل رمتؤم دقع ررقتو نانويلاو كارتألاو
 ركذي انلكو . رمؤملا كلذ ىف رصم ليثمت بوجوب حلت ةريبك ةجض رصم ىف تماق ىندألا
 تافارغلتلا ركذي انلكو . نأشلا اذه ىف اهريغو راكفألاو ءاوللاو رابخألا دئارج هتبتكام مويلا

 . رمتؤملاب رصم ليثمت ىف بعشلا حاحلإ نع برعت ةفلتخما تائيهلا نمو ميلاقألا نم ةلسرملا
 ةيزملا لئاسم ىف رصم قوقح رفيس ةدهاعم هب تسم امب تهون ًاعيمج اهنأ ركذي انلكو
 ةيفيك وه نيحلا كلذ ىف دئارجلا هيلع تفلتخا ام لكو نادوسلا ةيقافتاو سيوسلا ةانقو

 هل عضوو ىفطل كب دمحأ ةسايرب هنع بوني ادفو ىنطولا بزحلا لسرأف رصم ليش

 نسح ىلاعم ةسايرب هنع بونت ةئيه ىرصملا دفولا لسرأو . ىموقلا قاثيملا هامسأ ًاجمانرب
 اوررق اشاب بيسح ىلاعم ةسايرب امور ىف ادحتا املف . دفولا ئدابم قيقحتل اشاب بيسح
 لبج نم افارغلت مهل لسرأ اشاب دعس نكل . اشاب لولغز ىلاعم مهتأيه سأري نأ نيقفتم

 ةفراص هتلأسمب ةيانعلا اولعجيال نأ مهوجري هنكلو رمتؤملا ىف رصم ليثمت ةرورضب لوقي قراط
 . دالبلا ةحلصمل لمعلا نع مهل

 قافتا مت نأ دعبو نانويلا ىلع كارتألا راصتنا رثأ ىلع تماق ىتلا ةكرحلا تناك كلت

 اننأ ١ صنلا حيرصب هسيئر ررق هجمانرب نييروتسدلا رارحألا بزح نلعأ الو . اينادوم

 ىعدت ىتلا ةقيرطلاب هيلإ ىعدت نأ طرش ىلع نكلو .رمتؤملا اذه ىف رصم لوخدب بحرن
 ىتلا اهقوقح نع عفادت ىأرلا ةرح ةلقتسم ةلود اهتفصب هلخدت نأو ىرخألا لودلا اهب

 ةلقتسم ةلودل ةمزاللا قوقحلا لكب ةيلود ةدهاعم ىف اهل فرتعيلو رفيس ةدهاعم اهتمضه

 ىدل رصم لثمي ىذلا دفولا نوكي نأب كلذ دعب اشاب تورث ةموكح انبلاط مث «ةدايسلا ةمات

 لئاسم ثحبلا طاسب ىلع ذئموي ضرعتس ىتلا لئاسملا نأل نازحألا ةفاك نم افلؤم رمتؤملا

 . ةيبرح تسيلو ةيموق

 * ةسايسلا : ١577/1١/١4
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 اشاب تورث ةرازو تلاقتسا نأ ىلإ ةيرصملا دئارحلا لك ةمغن ةمغنلا هذه تلظ دقو

 باهذلا نأ عمسن انرص . ةديدج ةمغن عمسن مويلا انرصف . مكحلا اشاب ميسن ةرازو تلوتو

 ةلأسم ودعتال ةيرصملا ةلأسملاب ةصاخ- ضرعتس ىتلا لئاسملا نأل هل ةرورض ال نازول ىلإ

 . نازول ىلإ ةيرصملا ةموكحلا باهذ قحتتسيال رمأ اذهو ايكرت نويد نم مسقل رصم ليمحت

 لودلا نم دجت نل رصم قوقحل ةبصاغلا ةلودلا ىهو ارتلكنإ نأل رطخ كلذ نع ًالضف وهو

 ارتلكنإ فنك ىف بهذن امنإف انبهذ اذإ نحنف رصم بلاطم ديؤي نمالو اهيلع ضرتعي نم
 ملو ةمألا هرقت مل ىذلا 1975 ةنس رياربف "8 حيرصت رارقإ الإ انباهذ ءارو نم نوكيالو

 امهل نأ لاقي نيتديرج ردص ىلع ةحيرص ةيلج سمأ اهانيأر ةديدج ةمغن هذه . هب ضرت

 تروق ةرازو ةلاقعسأ بسب ديد ةيريغلا ةلاببملا ىف قديم .ليق , ةيلاحلا ةموكتلاب الايعفا
 أرط ًائراط نأ وأ . مويلا ًامرحم سمألاب اهلك فحصلا هب ىدانت ًابجاو ناك ام حبصأف اشاب

 ضرألل اهرصبب ىقلت ةيرصملا ةلأسملا ةيلودل ةحماطلا سوفنلاو اهرادم رييغتل لوقعلا رطضاف

 . لودلاب لاصتا ىأ رصمل نوكيال نأ ديرتو

 رصم ناهذ مدع نأ سانلا ملعيل ةثداه ةتئقانم ججحلا هله شفادن نأ ديرن انأ ىلع

 ةئثيهلا ا 1 ءاوسم ريصم كلم ةلالج ةموكح اهرقت ةأيه ىأ ىف ةلثم نازول ىلإ ةيمسرلا

 ىلع توفي ةفلتحتم بازحأ نم وأ لمصسأو بزح نم ةفلؤم ىرخأ ةعيه وأ كانه مويلا ةدوجوملا

 . ةيسايسلا ةياردلاو ةينطولا نم ةكسم هل لجر اهتيوفتب ىضريال حلاصم دالبلا

 ةيرصملا ةلأسملاب اًسام نازول ىف لصحيس ام لك نأ ىأرلا كلذ باحصأ ضعب لوقي

 . ايكرت نويد ضعبب رصم لمحت لباقم رصم لالقتساب ايكرت فارتعا ودعيال

 ىذلا نمف حيحص هنأ نآلا ًالدج ضرفنل نكلو . دعب هئيبنس امك حيحص ريغ اذه

 نع لبقي ىذلا نمو رمؤملا ىف ةرضاح رصم نكت مل اذإ ايكرت نويد نم اءزج رصم لمحي .
 ىف لوبقلاو باجيإلاب ةمدقتملا ىه نوكتف اهسفن ايكرت هلبقت له . ءزجلا اذه لامتحا رصم
 له . نوناقلاب ملعلا ضعب هل لجر نع الضف ىداع ناسنإ هرقيال ءاره اذه ؟دحاو تقو
 ىرخأ ةفاخس هذه ؟اهتيجراخ ريزو عم تلماعتو رصم لالقتساب تفرتعا دقو ارتلكنإ هلبقت
 اذهب اهتأنهو اهلالقتساب تفرتعا ام دعب رصم باسحل لؤدلا هلبقت له . لقاع اهرقيال
 اهسفن ىلع اًنيد لبقت نأ عيطتست ىتلا ىه رصم الإ سيلف .ربكأ ةفاخس ؟لالقتسالا
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 ىف متيام لبقت نأ نكميال رصمو . ىلودلا هاركإلاب وأ ىضرلا ضحمب لوبقلا اذه ناك ءاوس

 . رمؤملا ىف اًرضاح ًافرط تناك اذإ الإ نازول

 وأ اًثويلم نورشع وهأ . رادقمب مزتلت نأ امتح ناك نإ رصم هب مزتلت ىذلا رادقملا وهام مث

 ةيانعلا نم ًائيش ةلأسملا هذه قحتست الأ ؟تاهينجلا نم نييالم ةسمخ وأ نييالم ةرشع

 رقت نأ ىرت - اهيأر نع ةربعم فحصلا هذه نأ حص نإ - ةموكحلا نأ وأ ؟درلاو ذخخألا نمو

 نم عفدن نأ رطضنف ةيزجلاب ةنومضملا نويدلاب رصم مازتلا نم رفيس ةدهاعم هتررق ام

 . ةلبقم ةنس نيرشع نم رثكأ ىلإ يونس اهينج / ٠٠ انتين أزيم

 نظنال انكلو . ًايرورض ةلأسملا هذه ةشقانمل ةموكحلا ساهذ نوكيال دقف كلذ ناك نإ

 ةموكح جاجتحا مدع نأ نم عاشيام لبقتالو ماظنلا اذه لبقت ةرضاحلا ةموكحلا نأ اقلطم

 اهيلوت مايأ رفيس ةدهاعم ىف هعضو نيح أدبملا اذه ريرقت ىلع ىلوألا اشثاب ميسن ةلود

 . انلالقتساب لودلا تفرتعا ام دعب هب طابترالا هانعم مكحلا

 نأ حصيال رصم نأ نحن ملعن امك ملعت اشاب ميسن ةلود ةموكح نأل كلذ لبقتال

 اهريغو نيطسلفو ايروس مزتلت نأ لدعلا نم ناك امهمو . ايكرت نويد نم اًقلطم عشب مزتلت
 تناك اهتدقع امل ايكرت نآل نويدلا هذه نم مسقب ايكرت نم تلصفنا ىتلا تايالولا نم

 ىف قفنت تناك ذإ اهنم ديفتست تناكو ةيلعلا ةلودلا نع لصفنم ريغ أزج تايالولا هذه

 ريغ ىلإ ميلعت رشن ىلإ ةيديدح طوطخ دم ىلإ نمألا ىلع ةظفاحم نم ةماعلا اهقفارم
 اه نمابلو ناس ايي يرسل ند رع يسجل

 تو ةنس نم لاصفنالا مامت ةيلاملا

 . رصم نويد نم ًاءزج ايكرت لمتحت نأ ًاضيأ لدعلا نم نأ لاقي

 تضقنا دقو . ايكرتل رصم ةيعبات اهببس ناكف ايكرتل ةقحتسم تناك ىتلا ةيزملا امأ

 انعفد ىف نحلف . ايكرتل ةيرجلا قاقحتسا طقس كلذبو ١9١4 ةنس نم ةيعباتلا هذه

 ىضفنا ىتم . هنئاد نئاد باسل هدي تحت زوجحم نيدمك انك ايكرت نويدل ادادس ةيزجلل

 . نئادلا مامأ هتمذ تئربو لحم هدي تحت زجحلل قبي مل هنبد
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 ىف ىمسرلا دفولا اهب كسمت دقو . كش ىأ اهيلا قرطتي نأ نكميال ةيرظن هذه

 مهنأ اولاق نأ نم رثكأ زيلكنإلا عيطتسي ملف ةلأسملا هذه لوح تلصح ةيضرع تاضوافم

 صقر دقو . ةيلاملا ةهجلا نم ةعضعضم ايكرت نأل اًمركو اهنم أنم عفدت نأ رصم نوجري

 عربتلا كلمتال ةموكحلاو . هاوس لامب عربتي نأ هلزوجي ال ناسنإلا نأل عربتلا ىمسرلا دفولا

 . ةمألا ىلع ةعفنمب دوعيال اميف ةمألا لامب

 كب ظفاحو ىفطل كب دمحأ رفاس دقل . نازول ىف ةيرظنلا هذه ةرصدب موقي نذإ نم

 رصم ىلإ بيرق امع نيرضاح ىنامود هجاونخلاو اشاب بيسح ىلاعمو . ةرقنأ ىلإ ناضمر
 ءالؤه نم دحأ بادتنا نذإ ةموكحلا عيطتست الف ةموكحلا ىف بولطم امهدحأ نآل

 نمو ؟رصم ةيرظن دضعي ىذلا نمف . دحأ ساهذ مدع ىرت ةموكحلاب ةلصتملا فحصلاو

 . ارصم مساب لبقيو رصم مساب ضفري ىذلا

 امك ةموكحلا هفلؤت  نازول ىلإ ىمسر دفو باهذ مدع بيعملا ريصقتلا نمف نذإ

 هذه الإ رصمب ةساملا نوُؤشلا نم نكي مل ولو ىتح - دالبلا ةحلصم هيف ىرت امبو ءاشت

 . ةلأسملا
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 رط سانلا نإف لالض ىلع مهنأ نوملعي مهو هنولوقي كلذب نولوقي نيذلا نأ ىلع

 ةلأسم ىف رصم تسم دق ةدهاعملا هذهو . ثحبلا عضوم نوكتس رفيس ةدهاعم نأ نوملعي

 . رصم ىلع ارتلكنإ ةيامحب ايكرت فارتعا اهمزلتسا ىرخخأ طقن ىف كلذك اهتسمو ةيزجلا

 مويلا نادوسلا ةيقافتال ايكرت رارقإف . تناك امك مويلا ىقبت نأ نكميال طقنلا هذه

 . لطاب سيوسلا ةائق ةديحب ةصاخلا 188/8 ةدهاعم ىف اهلحم ارتلكنإ لالحإو . لطاب

 لحم لحي نذإ نمف اهعيقوت مت اذإ نازول ةدهاعم ىف امهيلع صنلا بجي ناتلأسم ناتاهو

 هذه نع عفادي نمو . ارتلكنإ ىه مأ ةلقتسملا رصم ىه له سيوسلا ةانق ةيامح ىف ايكرت

 هبارضأ نم هيلإ نمو هيتربيللا ةفيحص ىف ورتساك وه له ؟رصم ةحلصمل اهاوسو ةطقنلا
 عافد تاركذم هذه حبصت لهو ؟كانه ةيرصملا فحصلا أرقت لهو . ةيرصملا فحصلا ىف

 ىمسر دفو رفاس اذإ الإ قوقحلا هذه نع عافدلل ليبسال هنإ مأ ةيلودلا رصم قوقح نع
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 هبو اهينامأل ًاققحم نوكيو ةمألل نلعي جمانرب ىلع كلملا ةلالج ةموكح ديرت امك فلؤي

 . ىرصملا نامربلا اهرقأ اذإ الإ ىضمت ىتلا ةدهاعملا ذفنتال مث ىرصملا ضوفملا طبتري

 اهنإ . . . نكلو .رصب هل نم لك هرصبيام كلذو . هيف كشلل لحم ال ام كلذ

 . مهداشر مهيلإ دريو مهينغيام موقلا ءالؤه مهللا بهف



 رطخ ىف ةيرصملا ةيضقلا

 "'نازول ىف رصم لثمت مل اذإ
 نازول ىلإ باهذلا مدع ىلإ اهمزع ىهتنا دق ةيرصملا ةموكحلا تناك اذإ امب مزين انسل

 تذحخأ نكت مل اهنأ ول دونو . هلوقت نأ اهب ةلصتم اهنأ رهظي ىتلا دئارتلا ضعب ديرت امك

 ديفي هنأ رطخلا اذه لقأو . ةيرصملا ةيضقلا ىلع رطخلا ريبك نم هيف امل لئاقلا ىأرلا اذهب

 ًادراو رياربف 38 حيرصت ربتعيو . رصمب ًاصاخ رفيس ةدهاعم ىف دروام ةيرصملا ةموكحلا رارقإ

 رص نيب لودلا لخخدت مدع ىلإ ىمري ىذلا ىزيلجنإلا ىأرلا رقيو . ةدهاعملا هذه ىلع

 رصمل ىتلاو رياربف 58 حيرصت سمتال ىتلا ةيلودلا رصم تاقالعب قلعتي اميف ىتح ارتلكنإو
 . ىربك ةحلصم اهديدحت ىف

 ىف رداصلا ١١ ددعلا ىف انبتك نيح لبق نم هانيدبأ انيأر وهو . مويلا هيدبن انيأر كلذ
 ىلإ رصم ةوعد ىف ارتلكنإ ددرتت اذا نازولو رفيس نيب) ناونعب 1977 ةئنس ربمفون 6

 : ىتأيام (رمؤملا

 كارتألاو اهئافلح نيبو ةهج نم ارتلكنإ نيب رظنلا ةهجو ىف ًايرهوج افالخ كانه نإ
 لوضانألا ىف مهراصتنا نأ نوري كارتألاف رفيس ةدهاعم ةميقب قلعتي اميف ىرخأ ةهج نم

 ىتلا لئاسملا ةفاك حرط ًابجاو نوري كلذل مهو ًامربم ءاضق ةدهاعملا هذه ىلع ىضق دق
 نوليميو سأب نم كلذ ىف نوريال نويلاطيإلاو نويواسنرفلاو . ديدج نم رفيس ىف تحرط
 ةعقوملا لودلا نيب ةمئاق رفيس ةدهاعم ربتعت نأ ديرتف ارتلكنإ امأ . هدييأتو هديضعت ىلإ

 مهنيب فالخلا هجوأ ضفل اوبهذ نيذلاو اهومرتحي مل نيذلا نانويلاو كارتآلا ادعام اهيلع

 لئاسملا ةيوستل اهيف رظنيو مهدحو مهل ةبسنلاب اهيف رظنلا داعي امنإ ةلهاعملاف . ماسلا دحبب

 . اهببسب سرخلا كارتألا رهش ىتلا

 رفيس ةدهاعم ىف دروام نأ نوري زيلكنإلا نإف ةيزيلكنإلا رظنلا ةهجو هذه تناك ذإو
 هذه ىلع ًادراو 1977 ةنس رياربف 18 حيرصت ربتعي لب هل ضرعتلا حصيال رصمب ًاصاخ
 هب تغلبأ ىذلا ناطخملا ىف دروام نأشلا اذه ىف نوركفي امدنع نوسنيال مهو . ةدهاعملا
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 اهب قلعتي اميف ةممصم ارتلكنإ نأ نم رصم لالقتساب اهفارتعا لودلا ةيزيلكنإلا ةموكحلا

 رمأ ىف لودلا نم لخادت ىأ ربتعت اهنأو رصم نيبو اهنيب ةصاخلا تاقالعلاب كسمتلا ىلع

 امهليمو رصم ىلع امهفطع عم اسنرفو ايلاطيإ ىرن كلذلو . ىدو ريغ المع تاقالعلا هذه

 ناديرتالو ارشلكنإ عم قافتا ريغ نم كلذ ىف لمعلا ناديرتال نازول رمتّؤم ىف اهلوبقل
 . مكحتلا اذه رربيام اتدجو اذإ الإ رمألا ىف مكحتلا

 هيلع ًاعيمج دالبلا لهأ رارصإ نم تأر امدعب ىأرلا اذه اشاب تورث ةموكح تأر دقو
 رصم ىعدت نأ اسنرفو ايلاطيإ ىلإ نكلو اهدحو ارتلكنإ ىلإ ال تبلطو هيلع ترصأ كلذلو

 ثيح نم ايلاطيإو اسنرفو ايكرت ةيرظن راصتناب نازول رمقؤم ىف لاحلا ىهتنا دقو .رمتؤملا ىلإ
 ارتلكنإ تقفاو كلذلو اهيف درو ام لك ىف رظنلا ةرورضو ةمدهنم رفيس ةدهاعم رابتعا

 ربمفون 18 ىف ًايمسر ةقفاوملا هذه رصم تغلبأو نازول ىلإ رصم ةوعد ىلع لودلا تقفاوو
 . اهتلاقتسا اشاب تورث ةرازو تمدق نأ موي كلذ ناكو . ىضاملا

 قوقح ةيلود ةدهاعم ىف ررقت نأ نازول ىلإ رصم باهذب ثبشتلل اناعد ام مهأ ناكو

 ةدهاعم نم ءادتبا اهيلع ةقباسلا تادهاعملا ىفو رفيس ةدهاعم ىف تسم ىتلا رصم

 ارتلكنإل تررقو رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا ترقأ دق ًاعيمج تادهاعملا هذه نإف . ىاسرف

 اهل تفرتعاو رصم تلقتسا دقو بجاولا نمف . ةيامحلا هذه ببسب ةصاخ ًاقوقح رصم ىف
 نأو ةيامحلا ببسب تادهاعملا اهتررق ىتلا لئاسملا ثحبت نأ لالقتسالا اذهب اًرط لودلا

 . رصم لالقتساو قفتي امب لئاسملا هذه ححصت

 هذه لفغت نازول رمتؤم ىلإ ةيرصملا ةموكحلا باهذ مدعب لوقت ىتلا ةديدجلا ةيرظنلاو
 نكلو ىلود رمتؤم ىف نوكيال ةيرصملا ةلأسملا لح نأ ىلع موقت ىهف . لافغإلا مامت ةلايسملا

 نكلو هدحو رياربف 28 حيرصت ىلعال موقت ىه ىرخأ ةرابعبو ارتلكنإو رصم نيب متي قافتاب

 ربتعت اهنأب اهايإ ةددهم لودلل حيرصتلا اذه ارتلكنإ ةموكح هب تغلبأ ىذلا باطخلا ىلع

 زواجتت ىه لب الك . ىدو ريغ المع ةيلودلا رصم تاقالع ىف لودلا هذه نم لخادت ىأ
 ارتلكنإ اهتدقعع ىتلا تادهاعملا ةفاكب رقت نأ ةيرصملا ةموكحلا نم ديرت اهنأل غيلبتلا اذه

 رصمو ارتلكنإ نيب قافتالا متي نأ ىلإ ةذفان تادهاعملا هذه ىقبت نأ ديرتو ةيامحلا نابإ

 . اعابت نينس قافثالا اذه دقع رخأت امهمو رصمب اهذافن رضأ امهم



 ةينطولا ةيضقلا ننا لوألا ءنجلا ١٠م

 رصمب ًاصاخن نازول رمتؤم ىلع ضرعيس ام لك نإ -: لوقت فئازلا اهيأر انل غيست ىكلو
 ضعب رصم ليمحت نم فارتعالا اذه ىلع بترتيامو رصم لالقتساب ايكرت فارتعا وه امنإ
 در كلذ ىفو سمأ هانبتك اميف ثحبلا نم اهقح ةلأسملا هذه انيفو دقو . ةيكرتلا نويدلا

 لئاسملا نم حرطي نأ نكمي ام ىلإ كلذ دعب انرشأو رفيس ةدهاعم نم ١١١ ةداملا ىلع

 . نازول رمتؤم مامأ ةيرضملا

 ١١5 ةداملا ىلإ ٠١١ ةداملا نم رفيس ةدهاعم صوصن ىلع ةرظن ىقلي نأ علطملا ىفكيو

 ٠١٠ه ةداملاو #٠١ ةداملاو ٠١١ ةداملاف . ةيزجلا ةلأسم فالخ ىتش لئاسم قلعتت اهنأ ىريل

 هذهو برحلا لوأ نم رصمب نيميقم اوناك نيذلا نيينامثعلا ريغو نيينامثعلا ةيسنجب قلعتت
 ةيسنجلا ديدحت نوناقلل كرتي ىذلاو روتسدلا عورشم ىف عوضوملا صنلا عم ضراعشت
 ءافلحلا فص ىف اهلاومأو اهلهأب قلعتي اميف رصم عضت ٠١4 ةداملا كلذكو . ةيرصملا

 ضراعتي اذهو ايكرت نع تلصفنا ىتلا تايالولا ىلع قبطنت ىتلا دعاوقلا مهيلع قبطنتال
 ٠١١ ةداملا امأ . ةينامثعلا نويدلا نم بيصن ىأ رصم لامتحاب لوقلا عم ًاحيرص ًاضراعت
 اهريغو نامرج ناس تادهاعم ىف اهل ةلباقملا داوملاو ىاسرف ةدهاعم نم ١6٠ ةداملاك ىهف

 نييراغلبلاو نييواسمنلاو ناملألاو كارتألاب قلعتي اميف عيرشتلا قح ةيرصملا ةموكحلل نأ ررقت
 تصن كارتألا ريغل ةبسنلاب هنأ ىلع . رصم نم لودلا كلت تازايتمال ءاغلإ اذه ىفو
 تايلصنقلا صاصتخا نم ىرخألا لودلا اياعر نوؤش ىف رظنلا نوكي نأ ىلع تادهاعملا
 صاخلا عيرشتلا ةيناطيربلا ةيامحلا تحت ةعقاولا ةيرصملا ةموكحلا عضت نأ ىلإ ةيناطيربلا

 هصوصن قيبطت نود لوحي دق ًابيرق روتسدلا رودص عقوت عم صوصنلا هذه لثم ءاقبف . مهب
 ىف تازايتمالا ماظنب نوعتمتيال نم ىلع ءاضقلا مامأو نوناقلا مامأ ةاواسملا رقت ىتلا

 . رصم

 ريغ نويدلا هذهو اهنامضو ةيرصملا نويدلا سمت رفيس ةدهاعم نأ مدقت ام ىلإ فضأ
 لعبت ساسملا اذه اهيف دراولا صوصنلاو . رفيس ةدهاعم تقبس ىتلا تادهاعملا ىف ةسوسمن
 نوكيو ةمئاق صوصنلا هذه ىقبت لهف . لودلا لبق ةصاخ تادهعتو ًاقوقح ايناطيربل
 نازول ىف رفيس ةدهاعمرظن ةداعإ نأ وأ اهب اًرثأتم لبقتسملا ىف رصمو ارتلكنإ نيب قافتالا

 لودلا ةحلصم عم ضراعتيالو رصم ةحلصمو قفتي اديدج ًاسرد ةلأسملا هذه سرد 2
 ظ . ةصاخ ايناطيربو ةماع



 ١ بو لكيه نيسح دمحم ثارت

 لودلا ةفاك فارتعا ىلع رفيس ةدهاعم نم ١١١ ةداملا تصن دقل نادوسلا ةلأسمو

 صنلا اذه ةيرصملا ةموكحلا لبقت لهف « 169494 ةنس ةدهاعمب نادوسلا ةيقافتا ىلع ةعقوملا

 ؟ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو اهنيب قافتا متي نأ ىلإ

 ةلماعم نم ةيناطيربلا ةيامحلا دوجو اهاضتقا ىتلا صوصنلا مدقت ام ىلإ فضأ

 نييرصملا ةيامح نمو ةيناطيربلا عئاضبلا اهاقلت ىتلا ةلماعملا سفنب ةيرصملا عئاضبلا

 نأ بجي صوصنلا هذه - ارشاكنإ ىلإ سيوسلا ةانق ةديحب ةصانخلا 188 ةنس ةدهاغم

 . رفيس ةدهاعم اهيف ححصت ىتلا ىه ةدهاعملا هذه تمادام نازول ةدهاعم ىف لدعت

 58 حيرصت ىف اهب ظفتحما لئاسملا اريثك ىطختت رصم تسم ىتلا صوصتنلا هذهو

 اهلعجتف تاظفحتلا هذه ىف طمت نأ ةيرصملا ةموكحلا تدارأ اذإ الإ ١477 ةنس رياربف

 اهلالقتسابو ةيلودلا رصم ةايحب قلعتي ام لك ىطغت اهلعجتو هللا ةمحر نم عسوأ

 ةيضقلا ىلع مهادلا رطخلا وه اذهو نازول ىلإ باهذلا مدع ىنعم وه اذهو . ىجراخلا

 . ةيرصملا

 نم اهريغو كاسم ةلهاعم ع تدرو ىتلا لئاسملا هذه ثحبسل كل دوعلس انأ ىلع

 لك ددهم قالا عيظفلا رطخلا اذه علبم ماعلا ىأرلا نيبتيل ةيلات تالاقم ىف تادهاعملا

 نيقي نم اهيفام لكبو اهاياحضبو ةقداصلا ةمألا دوهجب انلالقتسا قيرط ىف هانبسكام

 . ناميإو



 رطخخ ىف ةيرصملا ةيضقلا
 *'نازول ىف رصم لثمت مل اذإ

 ىذلا لباقملا الإ نازول ىف ةيرصملا لئاسملا نم ضرعي نل هنأ نولوقي نيذلا يذك

 ةلهاعم اهترقأ ىتلا لئاسملا لك كانه ضرعتسف . رصم لالقتساب اهفارتعا نع ايكرت هديرت

 . برسحلا لوأ نم رصمب نيميقملا نيينامشعلا ريغو نيينامثعلا ةيسنجب ةصاخ رفيس

 . ةيزحلا ةلأسم ضرعتسو . نومضملاو زاتمملاو اهنم دحوملا ةيرصملا نويدلا لئاسم ضرعتسو

 هذه ىضتقمب اوناك نمو حلصلا تادهاعم ىف مهتازايتما نع اولزن نم ماظن ضرعيسو
 ةانق ةديح ةلأسم ضرعتسو . رصم ىف ةيناطيربلا تايلصنقلا ءاضق ىف نيلخخاد تادهاعملا

 ١899 ةنس ةيقافتا ىلع رفيس ةدهاعمل ةعقوملا ةلودلا رارقإ ةلأاسم ضرعتسو . سيوسلا

 ماظن ىف ثحببلا اهبناج ىلإ ضرعيسو اهلك لئاسملا هذه ضرعتس . نادوسلاب ةصاخلا

 . رصم ىف تازايتمالا ىلع رثأ نم هل نوكي دق امو ايكرت ىف ءافلحلل ىتلا تازايتمالا

 مثألا ريتاسد ىف اهصوصن تدرو ىتلا ةلأسملا ىهو تايلقألاو تايسنجلا ةلأسم ضرعتسو

 ًاصوصن عضت نأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا تدارأ ىتلاو اينولوبك اهلالقتساب ًاثيدح فرتعا ىتلا
 رصم نيب هدقع ةيغب ىضاملا ماعلا ىف ةيمسرلا تاضوافملا تراد ىذلا قافتالا ىف اهنأشب

 . ةيموقلا ىنامألل ةققحم ريغ اهأر امل اشاب ىلدع اهعطق ىتلاو ارتلكنإو

 . نازول ىف ثحبلا طاسب ىلع اهلثم نم اهاوس ضرعيسو لئاسملا هذه ضرعتس

 اهل ةلقتسم ةلودك انسمي اهلثم نم ضرعيامو . ةرشابم ةيلودلا رصم ةأايح سمت لئاسملا هذهو
 امو لئاسملا هذهو . ملاعلا لود نيب مالسلا ءاقب ىفو ماعلا ىلودلا ماظنلا نزاوت ىف ظح

 ةروص ىلع ىلود رمتؤم ىف لحب رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا دوجو ببسب ررقت.امب اهيلإ
 ددحي ىلود رمؤم ىف لح اذإوهو . ايناطيرب نيبو اننيب اهب لحت ىتلا ةروصلا نع فلتخت
 الب ىقب وه اذإ امإ . انكمب هيلع مهافتلا لعجيو هقيضيو ايناطيرب نيبو اننيب فالخلا قاطن

 ىف ايناطيرب نيبو اننيب هيلع قافتالا لهسيال دقو اًدبأ هديدحت نكميال دقف ىلود لح

 . اهراثآ الو اهادم هللا الإ ملعيال ةيملاع لكاشم راثم نوكي دقو بيرق لبقتسم

 ل الل

 ١977/1١؟/11/ : ةسايسلا د



 ا١ا/١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 نيب تدقع ىتلا ةديحلا ةدهاعم تررق دقل . الثم سيوسلا ةأنق ةديح ةلأسم ذخ

 نأ ةانقلا ةديح نع عافدلا نع رصم زجسع دنع قحلا ايكرتل نأ 188/7 ةنس ىف لودلا

 ارتلكنإ تنلعأو ىربكلا برحلا تنلعأ املف . ةديحلا هذه نع عافدللو اهتنوعمل لخادتت

 ةطقنك اهنع عافدلاو ةانقلا نيصحت اهئافلح عم كارتشالاب ىه تلوت رصم ىلع اهتيامح

 ىلع ارتلكنإ تلصحو حلصلا تادهاعم تدقعو سىرخلا تهتنا املف . ةيبرصح زاكترا

 ىتلا ةديدجلا ةفصلا هذهبو تقولا سفن ىف تلصح رصم ىلع اهتيامحب لودلا فارتعا
 بسح ةانقلا ةديح نع عافدلا ىف ايكرت لحم اهلولحب ةبولغملا لودلا رارقإ ىلع اهتبسك

 نيبودنملا رارقإب رفيس ةدهاعم ىف قحلا اذه اهل ررقت دقو « 188/8 ةدهاعم ىف ررقم وهام

 . اهوعقو نيذلا كارتألا

 ةتحب ةيرصم ضرأ ىف ةراملا ةانقلا ةديح نع عافدلا ىف رصم ةكيرش نذإ ايكرت تناك

 مل عافدلا اذه ىف رصمل ةكيرش ارتلكنإ تناكو . رصم ىلع ةدايسلا قح نم ايكرتل ناك ال

 ارتلكنإل ايكرت لزانت ناكو . رصم ىلع ارتلكنإ اهتنلعأ ىتلا ةيامحلاب ةبولغملا لودلا تفرتعا
 اهفارشعاو « اهتدايس نع ايكرت لزانت ىلع اًينبم 188/ ةنس ةلهاعم ىف اهقح نع

 ًاساسأ هربتعيو عقاولا رقي ىذلا ىلودلا نوناقلا رظن ىف ًاغئاس هلك اذه ناكو . ةيامحلاب

 . هاضتقم ىلعو هساسأ ىلع لماعتت نأ لودلل لعجيو « قحلل

 نأ عقاولا ؟هساسأ ىلع هميقي قح ىأو ؟عقاولا ىف ىلودلا نوناقلا اذه ىأرام نآلا

 ترقأ ىتلا ةدهاعملاو . تهتنا دق رصمل ارتلكنإ ةيامحو تضقنا دق رصم ىلع ايكرت ةدايس

 ارتلكنإل سيوسلا ةانق ةديح نع عافدلا ىف رصم عم كارتشالا ىف اهقح لاقتناب ايكرت اهيف

 نع عافدلا ىف قحلا ةبحاص ىه ةلقتسملا رصم تحبصأو لزانتلا اذه طقسف . تمدهت دق

 ةيرظنلا هذه لودلا رقت له ىرخأ ةملكبو ؟كلذ ىلودلا نوناقلا رقي لهف . ةديحلا هذه

 نأ لبق كارشإلا اذه حبصي لهو ؟مألا ةبصع رصم عم كرشت نأ ديرت اهنأ مأ ؟ةيرصملا

 هذه تكراشو مألا ةبصع ىف أوضع رصم تحبصأ اذإو ؟ةبصعلا ىف اوضع رصم نوكت

 ةيامحب ةصاخ ةبصعلا ىدل بلاطم ارتلكنإل لهف ةانقلا ةديح نع عافدلا ىف ةبصعلا

 انثيب اميف اهريثأت وه امف اهل ةبصعلا اهتباجأو بلاطملا هذه لثم اهل ناك اذإو ؟دنهلل اهقيرط

 تالصاوملا نع عافدلا ةلأسم . اهب ظفتحملا لئاسملا نم ةلأسم مهأ ىلع زيلكتإلا نيبو



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 1/١

 ارتلكنإ هب ىعدت ىذلا ىناثلا مهملا ظافتحالا ىلع اهرثأ نم نوكي اذام مث . ةيروطاربمإلا

 . اهيلع لودلا نم اهريغ ةراغإ نم رصم نع عافدلا قح

 ىلع ةلأسملا هذه اهحرطو نازول ىلإ ةيمسر ةفصب رصم باهذ نأ ىف كش نم سيل

 ىذلا لقتسملا دوجولا اذه رصمل نأب ىدام لكشب اهلك لودلا رعشيس ثحبلا طاسب
 ملاعلا لديسو ؟اهتيصخش ىلودلا ألملا مامأ زربيسو « اهكيلم هب تأنهو هب اهل تفرتعا

 ىتلا لئاسملا ىلإ مهتفليسو « ىندألا قرشلا لود نيب هلغشت ىذلا ريبكلا زكرملا ىلع

 اهيلع ةعرفتملاو اهلوح ىتلا لئاسملا تحرطو ةائنقلا ةديح ةلأسم تحرط اذإف . اهحرطت

 دفولا دنع نويمسرلا نويرصملا رهظتساو اهب صاخ ةديدجلا ةدهاعملا ىف صن دوجو بلطو

 رثلم ةنحل تاضوافم نابإ ةلأسملا هذه لوح تاشقانملا نم راد دق ناك ام هسفن ىناطيربلا

 ةيرصملا ةكرحلا ةعبتتم تناك ىتلا ىرخألا دوفولا نع بغي مل امم ةيمسرلا تاضوافملاو

 سهميال الح دججتس لئاسملا هذه نأ ىف ذشموي كش نم سيل لون . مامتهاو ةيانعب
 ةمالس ايناطيربلو ةفلتخما لودلل نمضي امك هرهاظم نم ًارهظم لطعيالو رصم لالقتسا

 لحلا اذه عويهي دقو . ديعب لبقتسمل مالسلا هعم ققحتي ائامض اهتالصاوم قرطو اهحلاصم

 تالصاوملا نأشب ارتلكنإ ظفحت لعبت ةيوضعلا هذهو لحلا اذهو . بألا ةبصع ةيوضع رصل

 كلذ ةدئافو . ىرخألا تاظفحتلا نم ريثك ىف فالنخلا ةرئاد قيضي امك هل لحمال

 . ةحضاو ةيلج ةيئطولا ةحلصملل

 كسمنتت ْنأ ىف قحلا ذئموي ارتلكنإلف نازول ىلإ ةيمسرلا رصم بهذت مل اذإ امأف

 ةدهاعملا ىف اهصنب اهرارقإ بلطتو « رفيس ةدهاعم ىف ةديحلا هذهب ةصاخلا صوصنلاب
 . ةلأسملا هذه اهتراثإ مدعو نازول ىلإ اهباهذ مدع ليلدب هتضترا دق رصم نأ رابتعاب ةديدجلا

 ةبدتنمال قحب ةدرفنم ةكيرشو . ةانقلا ةديح نع عافدلا ىف انل ةكيرش ارتلكنإ ىقبت نذإو

 اهب ظفتحملا لئاسملا نم اهريغ ىقبيو تالصاوملا نع عافدلا ةلأسم ىقبتو . ملا ةبصع نع

 ىتلا تابقعلا انهجو ىف تماق هيلع ارتلكنإ عم مهافتلا اندرأ اذإف . هدودح ةفورعم ريغ

 هذهب ةظفتحم ارتلكنإ تيقبو . ىمسرلا دفولا هجو ىفو ىرصملا دفولا هجو ىف تماف
 بارطضا ىفو قلق ىف كلذب نحن انيقبو . ىضاملا ىف تناك امك ةقلطم ةفصب لئاسملا



 ١ ام“ لكيه نيسح دمحم ثارت

 نم دالبلا ىلع هرجي دق ام غلبم دحأ فرعيالو ؟ىهتني فيك دحأ فرعيال كابترا ىفو

 . بارخلا لب رطخلا لب ررضلا

 . ؟نازول ىلإ رصم باهذ مدعب كلذ دعب لوقي صلخم ىنطو رصم ىف لهف

 د د

 ىتلا تادهاعملاو رفيس ةدهاعم تررق دقل . تايلقألا ةيامح هابي ا دقو لح

 هذه ةباقرب تدهعو « ةيئيدلاو ةيوغللاو ةيسنجلا تايلقألا ةيامح ةرورض اهدعب تءاج

 نيب قافتال لوصولا ةيغب ةضوافملل ىمسرلا دفولا بهذ املف . ألا ةبصع ىلإ ةيامحلا

 داوم هصوصن نيب اذإ قافتالا اذه عورشمب اشاب ىلدع ىلإ نزريك درول عفدو « ارتلكنإو رصم

 هذه ةبقارم ىف ارتلكنإ قحبو « رصم ىف ةينيدلاو ةيوغللاو ةيسنجلا تايلقالا ةيامحب ةصاخ

 ١9515 ةنس رياربف 58 حيرصت ارتلكنا تنلعأو ةيمسرلا تاضوافملا تعطقنا املو . ةيامحلا

 ةشقانم ةلأسملا هذه روتسدلا ةئحل تشقان دقو . تايلقألا ةيامحب هيف تظفتحا

 ةفرعمب اهتيامح ديرأ ىتلا ةينيدلاو ةيوغللاو ةيسدجلا تايلقألا نأ ىلإ تهتناو « ةضيفتسم

 ةاواسملا ىلع صنلا نأو ءرصم ىف دوجو اهل سيل تادهاعملا ىف اهيلع صنو ممألا ةبصع

 نم اهريغو ايناملأو اسنرفو ارتلكنإ ىف هتيافك رصم ىف اهتيامحل فاك ًاعيمج نييرصملا نيب

 . لودلا

 اميف ايكرت تكسمت دقو « ايكرت ىف اهتيامحو تايلقألا ةلأسم نازول ىف تحرط نآلاو

 ىف نوزريك درول حلأ امو .رصمب صتخي اميف روتسدلا ةنحل اهتررق ىتلا ةيرظنلاب اهب صتخي

 مهلوبقب كرتلا نم ىفتكا نمرألل ىموق نطو داجيإ بلطو « تايلقألا ةيامح ةرورض

 ةلاسم نع عفادي ملو , نمرألل ىموقلا نطولا بلطم ىف نواهتو « بألا ةبصعل مامضنالا

 فص ىف تناك دقو - اهنأ تدلعأو نازول ىلإ ةيمسرلا رصم تبهذ اذإف . تايلقألا ةيامح

 الهف ممألا ةبصعل مضنت نأ اهلالقتساب ملاعلا فرتعا ذإ دعب ديرت - سرحلا ءانثأ ءافلحلا

 . اهب صاخلا ظفحتلا طقسيو تايلقألا ةلأسم لحنت

 ارتلكلإ دي ىف ةجح نايلقألا ةلأسم تيقب نازول ىلإ ةيمسرلا رصم بهذت مل نإف
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 . بارخلا لب رطخلا لب ررضلا كلذ نع بترتيو ىضوفلاو

 . ؟نازول ىلإ رصم باهذ مدعب كلذ دعب لوقي صلخم ىنطو رصم ىف لهف

 نازول ىلإ باهذلا مدع رطخ لبق نم ىأر دقو . نيتلأسملا نيتاه رطخ ئراقلا ىري

 لئاسم مويلا هيلع ضرعن نأ دون انكو ايكرت نويد نم ًاكيش رصم لمحت نع عافدلل
 انكو . رصم ىف مهتازايتما نع اولزن نيذلاو . ىمومعلا رصم نيدو . ةيبنجالا تازايتمالا
 . تاظفحتلا ةرئاد قييضت نازول ىف لئاسملا هذه ةشقانم ىلع بترتي فيك نيبن نأ ديرن

 . ًايئاهن ًالح ةيرصملا ةلأسملا لحل ديهمتلاو . زيلكنإلا نيبو اننيب فالخلا ةرئاد قييضتو

 لئاسم اهريغو هذه نكلو . ماعلا مالسلا نامضو . هلك ملاعلاو زيلكنإلاو نييرصملا ةحارإو

 . ةيلات تاللاقمل اهثحب عيجرن كلذل . ئراقلاب لوطت



 رطخ ىف ةيرصملا ةيضقلا

 "!نازول ىف رصم لثمت مل اذإ
 اهساسأ نم تمدهت دق رفيس ةدهاعم نأب ةلئاقلا ةيكرتلا ةيرظنلا نأ ىف كش قبي مل

 ىلع ترصتتنا دق نازول ىف ديدج نم اهترقأ ىتلا لئاسملا لك ضرع بجاولا نم راصو

 ام ادع رفيس ةدهاعم صوصن ةفاك ىلع ءاقبإلا ىلإ ىمرت تناك ىتلا ةيزيلكنإلا ةيرظنلا

 اهتسم ىتلا ةفلتخما لئاسملا نأ ىف ةحيرص اهلك رابخألا انيدلو . نانويلاو ايكرتب قلعتي

 دعب شقانتو اهصحفل ةيعرفلا ناجللا ىلع لاحتو ىرخألا دعب ةدحاو ضرعت رفيس ةدهاعم

 . رمتؤمللا تاسلج ىف كلذ

 ىف انحضوأ دقو نازول ىف ىرخألا ىه ضرعتس رفيس ىف تررقت ىتلا رصم لئاسمو

 اهليثت مدع ىلع بترتيام انيبو ىندألا قرشلا رمتؤم ىف رصم ليثمت ةيمهأ ةقباس تالاقم
 ةدهاعم ىف ايكرت لحم ارتلكنإ لولحلو ايكرت نويد نم أطسق اهليمحتل ةبسنلاب رطخلا نم
 ديرنو ةينيدلاو ةيوغللاو ةيسنجلا تايلقألا ةيامحلو سيوسلا ةانق ةديحب ةصاخلا 18/8 ةنس

 لثمت مل اذإ ىمومعلا رصم نيد مهسأ ةلمح مامأ انفقومل ةبسنلاب زكرملا ةروطخ نيبن نأ مويلا
 اهنأ رابتعا ىلع رصمل ةبسنلاب ىه امك ةيقاب رفيس ةدهاعم صوصن تكرتو رمتؤملا ىف رصم
 املك ناسنالا نأ انعم ئراقلا ىريسو . نازول ىف اهلثمي ادفو اهلاسرإ مدعبو اهتوكسب اهترقأ

 . ةروطخلا نم انتموكح توكس ىلع بترتي امل لجولا هب داز صوصنلا هذه ىف اثاعمإ دادزا

 ةرداصلا نويدلا مهسأ حلاصمل ةيامح) ىتأيام رفيس ةدهاعم نم 1١57 ةداملا ىف ءاج

 عفد نع رصم ةموكح زجع ةلاح ىف هنأب ةيناطيربلا ةموكحلا حيرصت ةيرصملا ةموكحلا نم

 ىهف دحوملا نيدلا وأ زاتمملا نيدلا دئاوف وأ نومضملا نيدلل صصختن ا ىونسلا طسقلا

 تادنس ةلمح حلاصم ةيامحو رصم ىف ىلاملا نزاوتلا ةداعإل ةيرورضلا ريبادتلا ذختتس

 . (ىرصملا ىمومعلا نيدلا

 5١؟؟/9١/17 : ةسايسلا د
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 هب تماق ىذلا حيرصتلل ةبسنلاب) ىتأي ام - ةتقؤم ةدام ىهو - ١١١ ةداملا ىف ءاجو

 ريغ حبصأ ىمومعلا نيدلا قودنص نأل ةبسنلابو ١١7 ةداملا ىف ةيناطيربلا ةموكحلا

 ىلاعلا رمألا ءاغلإ نولبقي نيلاعلا نيدقاعتملا نإف ىرصملا نيدلا ةلمح نيمأتل ىرورسف

 هترورض رهظت ىذلا ردقلاب هليدعت وأ 1404 ةنس رياربف 18 خيراتب ويدخلا ومس نم رداصلا

 . (ةيرصملا ةموكحلل
 برحلا ىف ةبولغملا تاموكحلا تفرتعا نأ دعب رفيس ةدهاعم ىف ناتداملا ناتاه تعضو

 موي امهترقأ ىتلا لودلا رظن ىف ماوق نيتداملل ناك دقو ءرصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب
 هاضتقمب ةيناطيربلا ةموكحلا تذحخأ ًاعقاو أرمأ لودلا هذه رظن ىف ةربتعم ةيامحلا تناك

 ىرتام دهعتت نأب اهسفن تذخأ امك رصم ىلع قوقحلا نم ايكرتل ناك ام اهدي ىف ةعيدو
 ىهو . 11154 ةنس ىلإ 1887 ةنس نم لالتحالا ىنس لالخ حالصإلا نم هب تماق اهنأ

 ١887 ةنس ىف رصم تلخد اهنأ لوقتو !ىلاملا حالصإلا وه هب تماق حالصإ مهأ نأ ىرت

 اوثحب نيذلا نييبروألا ءاربخلا لك ةداهشب ةكبترم ةيرصملا ةينازيماو ةيواحخ ةيرصملا ةنازخملاو

 هردصأ لاع رمأب تدقع ىتلا ايلعلا صحفنلا ةندلل ىلإ (فيك) ةنحل لوأ نم ةيرصملا ةلاحلا

 كلذل تدهمو ةينازيملا ماظن ليدعت ىلع تلمعف . 5 ليعامسإ ىويدخلا هل روفغملا

 دالبلا لاح حالصإ ىلع تلمع مث 188 ةنس ىف دقع ىذلا هردنل قافتاب نويدلا دادسلو

 دعب ضي ملو . ةماع اهب ةقثلا تلعج نأ ىلإ تاونس رشع نم لقأ ىف تلصو ىتح ةيلاملا
 بجومب نيدلا قودنص صاصتخا قييضت نم تنكمت ىتح ىرخأ تاوئس رشع كلذ
 ةنس رياربف 78 وتيركد هرثأ ىلع ردص ىذلاو ١404 ىف اسنرف عم هتدقع ىذلا قافتالا

 تمادام ةينازيملا تاداريإ ىف فرصتلا ىف ةماتلا ةيرحلا ةيرصملا ةنازمخلل حابأ ىذلا 4

 . اهتاقاقحتساو نويدلا دئاوف دلست

 قوقح تماد امو تاحالصإلا هذه دهعت ىضتقت ةيامحلا تمادام لوبقملا نم

 ىلإ - ةيانعلا نم هب تماق اهنأ ارتلكنإ | لوقتام لضفب - تلصو دق تادنسلا باحصأ

 كرتت نأو رفيس ةدهاعم ىف نيتدراولا نيتداملا نيتاه صن لودلا لبقت نأ نيتم زكرم
 وأ ١9١4 ةنس رياربف 78 وتيركد ءاغلإ قح ارتلكنإ ةيامح تحت ةعقاولا ةيرصملا ةموكحلل

 . ءاشت امب هليدعت



 ١ ب لكيه نيسح دمحم ثارت

 مل اذإ نازول ةدهاعم ىلإ نالقنتسو رفيس ةدهاعم ىف وه امك ناتداملا ناتاه ىقبتسو

 نيتداملا نيتاه ءاقب نأ ةفاك لودلل نونيبيو اهقوقح نع اهوبودنم عفاديف رمتؤملا ىف رصم لثم

 رصم تبرج دقو . اهعورف ةفاكب ةيرصملا ةيلاملا ىلع ىناطيربلا فارشإلا ءاقب ةحارص هانعم
 وهو 187 ةنس ةروث ىلإ ىدأ ىذلا وه ذإ ةميخو هجئاتن تناكف ىضاملا ىف فارشإلا اذه

 نم هعم نكمتتال زكرم ىف رصم لعج ىذلا وهو ىزيلكنإلا لالتحالا ىلإ ىدأ ىذلا
 . اهتحلصم هبجوت امب اهرومأ نم رمأ ىأ ىف فرصتلا

 دئاوف مهل عفدت نأ ىلع ىرصملا ىمومعلا نيدلا تادنس ةلمح صرح مهفن دق

 ةورث نأ نوملعي مهنكلو . هديعاوم ئف اهنم هكالهتسا بجيام كالهتسا طاسقأو مهنويد
 نم ميش ىضاملا ىف لصح دق ناك اذإ هنأو . ىرصخأ ةمأ ةيأ ةورث نم ًاتابث رثكأ رصم
 ءاظنلا ىلإ ًاعجار كلذ ىف ببسلا ناك دقف كالهتسالا طاسقأو دئاوفلا عفد ىف كابترالا

 اهتموكح هتداتعا ام ىلإو « نيحلا كلذ ىف دالبلا هب مكحت تناك ىذلا قلطملا ىدادبتسالا

 نإف كلذك . ةينوناق ريغ وأ ةينوناق ةطساو لكب ىلاهألا لالغتسا ىلع ًادامتعا ريذبتلا نم

 هب موقت تناك ىذلا سيعتلا لخدتلا ىلع عقاو كلذ نع ةيلوؤسملا نم ليلق ريغ أمسق

 باوبأ ىلع نحنو مويلا امأ . اهماكح بناج ىلإ رصم ىف ةمئاقلا ةيبنجألا تائيهلا ضعب

 سلجم هيف عمتجيو ةطلسو قح لك ردصم اهنأب ةمألل هيف فرتعي ىناملرب ىباين رصع

 نم غلب امهمو . ةيضاملا روصعلا هذه ةدوع نم فوخ الف ًاحيحص ًاليثمت اهل لثمملا اهباون
 ةموكح نإف اهكالهتسا طاسقأو مهتادنس دئاوف ليصحت ىلع تادنسلا باحصأ صرح
 ىلع ةصيرح اهنأل طاسقألا هذه دادس ىلع صرحأ كش الب نوكتس ةيباينلا رصم

 ريخ ىه قوقحلا يوذ قوقح ىلع ةظفاحملاو ةنامألاو قدصلا ةسايس نأب ةملاعو اهتمارك

 . تاسايسلا

 حلاصم ةيامحب كسمتت تناك ىتلا لودلا عم رصم قفنت نأ روسيملا نمف كلذ مادامو

 ىأ ريغ نم حلاصملا هذه ةيامح نمضت ةقيرط ىلع ىرصملا نيدلا تادنس ةلمح اهاياعر

 ارتلكنإل نالعجي نيتللا نيتداملا نيتاه ءاغلإب كلذ نوكيو اهريغ وأ ارتلكنإ لخادتل ةرورض

 . ةيلخادلا رصم نوؤش لك ىف لخادتلاب اهل حمسيام ةيرصملا ةيلاملا ىلع ةباقرلا نم
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 انمساب ملكتي نم ؟نازول ىف رصم لثمت مل اذإ بابلا اذه ىف رصم ةيرظن ديؤي نم
 ةلود ىأ لخادت ريغ نم نامضلا ىلع رصم رادتقا اهل ضرعيو لودلا ىلثمم عم مهافتيو
 مأ ؟اهنم كلذ بلطي نأ ريغ نم نامضلا نع لوزنلا لبقت ارتلكنإ ىرتفأ ؟رمألا ىف ىرخأ

 نأ انل حاتي موي لبقتسملا ىف ةمواسم ةليسو - ريدقت لقأ ىلع - نوكي ىتح هيقبت ىه

 هيلع مويلا وهام ىلع لاحلا ىقب قفتن مل نحن اذإف . اهب ظفتحملا لئاسملا لح اهعم ضوافتن

 . بارخو بارطضا نم هيلإ رجتامو ىضوفلا مالأ ىناعن انيقبو

 مأ . نازول ىلإ رفاستل رمتؤملا ةوعد لجعتست نأ ةرازولا ةين ىف نأ مويلا دعب عمسن انارتفأ
 ىوس ًادر هب لصفت امل عيطتسنال مث انرمأ ىف لودلا لصفتف رمتؤلا ضفني ىتح ىقبن انارت
 . ًارثأ ةيلودلا تاقالعلا ىف ةملاسملا ألا جاجتحال انفرع امو . جاجتحالا



 '*!'ىبنللا دروللا عالب

 ءادتعالا ثداح ةبسانم ًاغالب ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ىبنللا لاشراملا ةماخخف عاذأ

 وحن ىمظعلا ايناطيرب دصاقم ركذف (مويلا ةسايس ىف روشنم وهو ) نوسبور رتسم ىلع

 نس تابثإل هب تمذدقت أمو « ةقادصلا ةدعاق ىلع نييرصملا عم مهافتلا 2 اهتبعرو رصم

 نع اهيلخت نمو ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب فارتعالاو ةيامحلا ءاهنإ نم اهتين

 . ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإل دعتسم ناك هنأ ىلإ راشأو ةيرصملا ةموكحلا ةرادإ ىف كارتشالا

 نوناقلل ًانوص » هتعد ىتلا ىه ةلاحلا هذهو . رصم ىف ماظنلا ةلاحل نئمطم ريغ هلعبت

 نم مهئاوهأو مهفطاوع مكحل نوملستسي نمل تدب لامعأب مايقلا ىلإ ماعلا ماظنلل ًاديياتو

 تراثف حماستلا حور عم قفتتال تلا لامعألا نم اهنأ رومألا بقاوع ىف اورصبتي نأ ريغ

 (اهيلإ ةجاحلا تيقبام ةذفان ريبادتلا هذه ىقبت نأ» ىري كلذل وهو . «مهترئاث كلذل

 . لتقلا مئارج فقت نأو «مهدالب ىف ةنيكسلاو ماظنلا ظفح

 الام كلذ نم ةمألا تدبأ دقف . ةيسايسلا مهلويم تناك أيأ اهيبكترم ىلع مهطخسو اهل

 : هغالب ىف ىبنللا دروللا هركذ دقو . قيلعتل جاتحي

 نوريغيالو ثداوحلاب رثأتلا ىلإ نوعرسيال ةانأ لوطو ربص ىوذ زيلكنإلا اندهع انكلو

 عم اهتاقالع رمأ ىف ارتلكنإ اهتمسر ىتلا ةسايسلا هذهو . اهنم ضرعيام ببسب **ل...

 نقف نسما تن تنميل نيتاق سف ةيعلود ني ةلدابكلا ةفادنعلا ساسأ ىلع اهئانبو رصم

 اذإ ىهو . اهقيقحتل ناقيرفلا دهاجو ١97١ ةنس نم ءاوسلا ىلع نويرصملاو زيلكنإلا اهرقأ

 دالبلل تراص ىتمو . بيرق لبقتسم ىف اهقيقحت عنمام سيلف مويلا ىلإ تققحت دق نكت مل

 . أريثك رخأتي نل ءاوسلا ىلع نيتلودلا ةدئافل اهقيقحت نإف ةيباين ةئيهو ةيروتسد ةموكح

 مامت دعب ىقبت ةيفرعلا ماكحألا نأب رعشيام ىبنللا درول غالب ىف دهن نأ اننزحي كلذل

 ١57 /١1/؟ : ةسايسلا د“

 : ةءورقم ريع ةملك 0



 ةينطولا ةيضقلا 5 : لوألا ءزملا ١ مد

 اذإ ماكحألا هذه نأ غالبلا نم كلذك مهفن نأو . تانيمضتلا نوناق رادصإل ريبادتلا

 . تاباختنالا ءارجإو روتسدلا رودص دنع فقوتال تيقب

 5/8 حيرصت هب عفر ىذلا باطخلا ىف كلملا ةلالج ىلإ هتماخف امهغلبأ نارمألا ناذهو

 ىري امك ىري ىبنللا دروللا ةماخف نأل صاخ عونب كلذ اننزحيو . 1977 هنس رياربف

 عيمج رظن ىف مهو مهدالب ءادعأ هسفنب وه مهامسأ دارفأ نم عقت مئارجلا هذه نأ نويرصملا
 . لالضلاو ىمعلاب اهبلقو لابخلاو هلبلاب اهلقع بيصأ ةتوقمم ةمذرش نييرصملا

 نإف مئارجلا هذه ثودحل بضغي نأو طخستي نأ ىبنللا درول قح نم نكي امهمو
 نوريو اهنوركني ًاعيمج مهو . اهعوقول هبضغو اهنم هطخس ىف هؤاكرش ًاعيمج نييرصملا
 ىأ ىلع اوناك اذإ اميف نوكشيل ىتح اهنوبكتري نيذلا طاطحنا رهاظم نم ًارهظم اهيف
 ىلإ دوعلاب ءاضقلا دي نم مهتالفإ مهارغأ نييداع نيمرجم مهنونظيو ةفرعملا نم بناج

 قوقحلا ةبلطو ًاعيمج ةبلطلا هب ماق ام لبقتسملا نسحب رشبي رهظم ريخ لعلو . مارجإلا
 . نوسبور ذاتسألا ةافول صلاخلا نزحلا نمو ريخألا ءادتعالا اذه راكنإ نم اصوصخ

 ىلإ انبلط دقل . غالبلا اذه ىلع ةيرصملا ةموكحلا هب بيجتس ام رظتنن مويلا انإو

 هذه عوقو نم اولعجيال نأو ةانألا لوطو ربصلا نم مهنع فرع ام دنع اوقبي نأ زيلكنإلا

 ىذلا لالقتسالا رهاظم نم رهظم ليطعتل الو ةيفرعلا ماكحألا ءاقبل ًاببس ةسعتلا ثداوحلا
 ةمألاو . ةمألا تائيه نم ةئيه ىأر نع كلذب ربعت انكلو . هب لودلا انل تفرثعاو هانلعأ

 هب جلاعت نأ ةموكحلا ديرتام فرعتت غالبلا اذه ءازإب اهتموكح ىأر ىلع فقت نأ ديرت

 . بيرقلا لبقتسملا ىلإ ولو نئمطتو ةلاخلا

 اهنأب ةمألا رعشت نأو روتسدلا ردصي نأ ةلاحلا هب ىوادت جالع ريخ نأ دقتعن انإو

 ةموكحلا بيصيام هتعبت نم اهبيصي عقي لمع لك نأبو مكحلا ىف لعفلاب ةكيرش نوكتس
 جالعلا اذه نأب ًاريشب اهغالب نوكيو ىأرلا اذه ىف انكراشت ةموكحلا لعلف . ءاوسب ءاوس
 . هقبطتو هيلا أجلت ىذلا جالعلا وه مسالا ديحولا



 *'نازول رمتْؤمو رصم
 ىف كارتشالا نع تلدع ةيرصملا ةموكحلا نأ نامز نم تركذ دق فحصلا تناك

 ايناطيرب بودنم ىلإ رصم فقوم ىف اهيأرب ةركذم لاسرإب تفتكا اهنإو . نازول رمتؤم
 . رمتؤلا ىف هتموكح دفو ةسايرب مئاقلا ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزو ىلإ اهغلبيل ىماسلا
 ناهذو ةرقنأ ىلإ نازول نم ىنطولا بزحلا دفو باهذ رثأ ىلع انتفاو دق تافارغلتلا تناكو

 رمتؤملا ىف رصم ليثمتب موقتس ىتلا ىه ايكرت نأ ةناتسألا ىلإ نازول نم ىرصملا دفولا دفو

 عورشم نأ نازول نم انملع دق انكو . انوناق رصم ىلع ةدايسلا ةبحاص لازتال اهنأ ىوعدب

 ام ةفاك نع امهر لزانت ىلع صنلاب ىفتكيس كارتألل هييدذقت ءافلحلا ىوني مدا ةدهاعملا

 نم اءزجج سرجلا لبق تناكو اهنع تلصفنا ىتلا كلامملا ىلع قوقحلا نم اهل ناك

 لزانت نوكيسف رصمب صاخ عيش ىلع صنلا لاملا ىضتقا اذإف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا

 . ىرصملا بعشلل اهقوقح نع ايكرت

 اذه ىف انيأر لبق نم انيب دقف . ةبراضتملا رابخألا هذه ىلع عشب قلعن نأ درن مل

 كلذل انحمللأو ' نازول ىف رصم لثمن مل اذإ رطخلا نم ةيرصملا ةيصقلا هل ضرعتتامو عوضوملا

 اهمامتها لك ةهجوم ؛ ةيويحلا ةلأسملا هذه نع ةصرعم ةموكحلا انيأرف اهليثمت بوجوب

 انيأرو . ةيموقلا لئاسملاب قلعتيام لك ىف فيوستلاو لطملا ةسايسب ةذخآ « ةيوناثلا لئاسملل

 نكت مل ادإ انلقو : هتيحان نم ناحل انالوتف : ةيهاس ةهرصأ نرع ةموكحلاو همامأ ةحورطملا

 ناملربلا داقعنا موي كلذ نع ىدؤتسف نأشلا اذه ىف ةمألا ىأرب مويلا تينع دق ةموكحلا

 : ١ بشع |( اييقم

 دقف . نازول نم ىرسي اشاب هللا فيس ةداعس ةدوع رثأ ىلع تددجت رمتؤملا ةلأسم نكل

 تاموكح نأ سانلا ملعو . ةقباسلا ةرازولا اهب هتفلك ىتلا ةمهملا ةجيتن هلوصو دعب ضرع

 كارتشا ىلع ضارتعا ىأ اهيدل نكي مل - رقؤملا ىلإ ةوعدلا ىلوشت ىتلا ىهو - ءافلحلا

 اهنأو . ةيضار هنعو ةبغار اهعم رصم كارتشا ىف تناك تاموكحلا كلت نأو . اهيف رصم

 . ةقلعملا ةيقرشلا لئاسملا نم هلح نكمم طسق ربكأ لح ىلإ رمتؤملا ىدؤي نأ دوت اًعيمج

 ١٠97/١/١4 : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءّجلا م

 ةرازو توكس وه ةيرصملا ةموكحلا ىلإ ةيمسر ةوعد رمتؤملا لاسرإ مدع ىف ببسلا نأ اوملعو

 ؛رمتؤملا ىلإ باهذلا ىف ةبغر ىأ اهئادبإ مدعو ؛ مكحلا اهيلوت موي نم اشاب ميسن ةلود

 رمتؤملا ةلأسم تكرحتف كلذ سانلا ملع . نازول نم ةيرصملا ةيجراخلا ليكو ةدوع اهبلطو

 نأ نم فحصلا ضعب هتركذ امدنع تهتناو تاعاشإلا اهلوح تددج#و ةرازولا ىدل

 ايناطيرب بودنم ىلإ كلذ تغلبأ اهنأو رمتؤملا ىف كارتشالا مدع ىلع اًيئاهن تلوع ةموكحلا

 ببس ريغل ةيجراخلا ةرازو بصنم نم لاقتسا ىرسي اشاب هللا فيس ةداعس نإو . ىماسلا

 . ةرازولا عم ىأرلا ىف قافتا ىلع نكي مل هنأل ىرخأ ةرابعبو . مولعم

 هنأ هيف لوقت فحصلل ًاغالب تاعوبطملا ةرادإ تلسرأ ةريخألا ةكرحلا هذه رثأ ىلعو

 نازول رمتؤم ىف اهكارتشا مدع ًايئاهن تررق ةيرصملا ةموكحلا نأ نم ركذ امل اقلطم ةحصال)
 . (نأشلا تاذ تاموكحلا رظن عضوم لازتال ةلأسملاو ةيراج تاضوافملاف

 ناك ىتلا ةيموقلا لئاسملا نم ةلأسم ىف ةرازولا هتردصأ ىمسر غالب لوأ وه اذهو

 اهب نئمطن ىرخأ تاغالب ًابيرق ىرن انلعلف تفلأت ام لوأل ةرازولا جمانرب اهلمتشي نأ رظتني
 لخدت مل لئاسملا هذه نأ اهعم دقتعنو نانئمطالا ضعب ولو ىرخألا ةيموقلا انلئاسم ىلع

 . تالمهملا لس ىلإ دعب لصت مل اهب ةصاخلا قاروألا نأو نايسنلا زيح ىف

 . سمأ لوأ ةعمجلا موي ردص دق وهف ًابيرغ ًاضومغ غالبلا اذه ىف ظحالن انأ الإ
 رشن رثأ ىلعو . رمتؤملا ىف كارتشالا نع ةرازولا لودع نم مطقملا هعاشأ ام رثأ ىلع ردصو

 ةلود ىلإ ىماسلا بودنملا رادب لوألا ريتركسلا راك رتسملا هب ثعب ىذلا باطخلل مارهألا
 ةموكح نأ مكتلود غلبأ نأ ىماسلا بودنملا ةماخف ىنفلكا» : هيف هل لوقي اشاب تورث

 ناكم ىف اهيلإ مامضنالاب ايلاطيإو اسنرف عانقإ ىلإ تلصوت دق ةيناطيربلا ةلالخما بحاص
 ىتلا ىهو.- ثالثلا ءافلحلا تاموكح تناك اذإف «نازول رمتؤم روضحل ةيرصملا ةموكجللا ةوعد
 ىأ ىلع ىردن انسلف رمؤملل رصم ةوعد ناكمإ ىلع تقفتا دق - رمتؤملا ىلإ ةوعدلا ىلوتت
 تلدع دق ةرازولا نوكت نأ الإ مهللا نأشلا تاذ تاموكحلا نيب نآلا تاضوافملا رودت عش
 انملعف هارحتن نأ اندرأ ام اذهو . اشاب تورث ةرازو مايأ هنأشب تاضوافملا تراد اميف ًائيش

 فيوستلا ىدعتتال تاعوبطملا ملق غالب اهنع لوقي ىتلا تاضوافملا نأو « لصاح ريغ هنأ



 0١و لكيه نيسح دمحعم ثارت

 نم تدافتسا دق ةيرصملا ةموكحلا نوكتف ةجيتن ريغ ىلع نازول رتؤم ضفني نأ لمأ ىلع

 لودلا نيب سولجلا قح ةمألا ىلع عضت ملو رمتؤملا ىف كارتشالا ضفرب عطقت مل اهنأ كلذ

 :.ةلقفسما

 سانلا نظ نيح- ىضاملا عوبسألا ىف ًارربم هل دجي ناك دق ىذلا فيوستلا اذه نكل

 دهن نأ نكمي ال رخآلا وه ةلاحم ال لشفيس - نازول رقؤم نأ - سيراب رمتؤم لشف رثأ ىلع
 . ةريخألا مايألا هذه ىف ةعساو ىطخ حاجننلا ليبس ىف اطخخ دق رمتؤملا نإف . ًارربم هل مويلا

 نع ًاليدب اهعضو ىونملا ةدهاعملا عورشم نومدقيس ءافلحلا نأ ىلع لدت ءابنألا لكو

 هذه مدقت ىتح ةرمتسم ةيرصملا ةموكحلا تاضوافم ىقبت لهف . بيرق امع رفيس ةدهاعم

 فيوستلا اذهب ديرت ةموكحلا نأ مأ ء مدنم ةعاس تالو ةمأآلا مدنتف ىضمت ىتحو ةدهاعملا

 صنلا لافغإو اهركذ لامهإ نم رثكأب رصم سهال ةدهاعملا نأ نم لاقي امع اهاضر نلعت نأ

 نم رصم سم دق ناك ام عفري وه ذإرصم ةحلصم ىف كلذ نأ ىرتو اهرومأ نم رمأ ىلع
 . ىفكي ام اذه ىفو رفيس ةدهاعم صوصن

 ول دون انك رطخل لبقتسملا تضرعو تأطخأ دقف ةموكحلا ضرغ كلذ ناك نإ

 5/8 حيرصت ىف اهب ظفتحملا طقنلا نأب كلذ . نازول رمتؤم ىلإ باهذلاب هاشاحتن نأ انعطتسا

 تالصاوملا لئاسم نأ لبق نم انحضوأ ه1 انوبشم ًاديدحت ةدلحم ريغ طقف رياربف

 نم انيأر دقو . ىلخادلا انلالقتساب ساسملل اهدحو ىفكت نتايلقألاو بناجألا ةيامحو

 نازول ىلإ باهذلاب ترداب ةموكحلا نأ ولف . ماعلا نمألا ةرادإ ىف لخادتلا اذه لثم نآلا

 ىتلاك صوصن ىلع تقفتاو تازايتمالاو تايلقألا ةلأسم ىف ةشقانملا ىف تكرتشاو

 نكمي اميف ىرصملا ضوفملا ةمهم تلهسلو لئاسملا هذه تددحتل نذإ ايكرت اهيلع تقفتا

 ةيلخادلا اننووتش ىف لخدتلا ناكمإ حبصألو ارتلكنإو رصم نيب تاضوافملا نم نوكي نأ

 . لبقتسملا ىف تامواسملا قاطن قاضلو نآلا وه امن لقأ

 مويلا انكل « اهاوسام ديدحتب ًاديدحت ىقلتس تناك ىرخألا تاظفحتلا نإف كلذك

 نويدلا لمحتن دقو . صرفلا نمثأ نم ةصرف عيضنس فيوستلا اذهو لطملا اذه ءازإب

 . هجول ًاهجو ارتلكنإ ءازإب لبقتسملا ىف نوكنسو درن مل وأ كلذ اندرأ ةيزجلاب ةنومضملا

 . ةجيتنلا ةنومأم ريغ ةريسع ةضوافملا لعجي دق ام انتامواسمل لئاسولا نم ارتلجنإ دجتسو
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 "دي دج ثبع ! نازول ىف رصم لثمتال مل
 ىف رصم ليثمت نع اًيئاهن اهلودع نم عاش ام هيف تبذك سانلل ًاغالب ةموكحلا ترشن

 . نأشلا تاذ تاموكحلا عم ةيراج تلازام رمألا ىف تاضوافملا نأ تلاقو « نازول

 ئشب انديفت نأ ةموكحلا ىلإ انبلطو . هماهبإو هضومغ غالبلا اذه ىلع انظحال دقو

 ىذلا جمانربلا ىف ليدعت ىلإ ىمرت تناك اذإ ام ملعن نأ اندرأو . تاضوافملا هذه رمأ نع

 رمتؤم رمي ىتح فيوست درجم هنأ وأ . سانلا ىلع رشني ملو اشاب تورث ةموكح هتعضو
 دقو ةموكحلا نع دفو رفس ةضوافملا هذه نم ضرغلا نوكي نأ نكمي فيك انلءاستو . نازول

 ىتلا بوعشلا ىلع اهقوقح نع ايكرت لوزنب ىفتكي نأو . هقاروأ ىوطي نأ نازول رمتؤم كشوأ

 نويد نم ًأطسق سوعشلا هذه لمحت لباقم ىف ةيلعلا ةلودلا نم ًاءزج تناكو اهنع تلصفنا

 . اهايإ اهليمحت حصيال ىتلا ةيزجلا نويد رصم لمحت لباقم ىفو ايكرت

 ةخرص انحاحلإ بهذو . انلاوس بهذف ناوجلا ديرن انحتللاو . لاؤسلا انرركو . انلأس

 نم ةلأسم لك مامأ اننأش . نومعزيو , لاقيو « عاشي نيب نازول رمتؤم رمأ نم انيقبو . داو ىف
 . رثألا ربكأ اهلبقتسم ىف اهل نأل ةمألا مهت ىتلا ىربكلا ةيموقلا انلئاسم

 طبهي نيذلاو « تالباقملاب نوظحي نيذلاو « معازملاو تاعاشإلا نولقانتي نيذلا نأ ىلع

 . نازول ىف رصم ليثمت ةرورض نم مهيأر قباس نع اولدع دق كئلوأ لك « ىحولا مهيلع

 ىتلا ةموكحلا تناك ول . رصم لثمتال نأ ىف ةحلصملا لك ةحلصملا نوري اوداع دق مهلكو

 تاقبط نم ليلهتلاو فاتهلاب تلبوقو بعشلا ةبغرب تماق ىتلا بعشلا ةموكح ىه اهلثق
 . بعشلا موصخ اهلتحيف اهبصانم نع لزنت نأ ىشخي ىتلاو . بعشل

 نأ اوديري مل موقلا نإ رمتؤلا ىف رصم لمت ال امل ؟نازول ىلإ ةموكحلا بهذتال ملو
 ام رثكأ امو « ةفئازلا ججحلا نونيزيام لهسأ امو . هل ةجح ميدقت ريغ نم بعشلا اوكرتب

 . مهملع نئازخ ىف اهنم نودجي

 رياربف 58 حيرصتب ًافارتعا ربتعي اهباهذ نأل نازول ىلإ بهذت نأ حصيال ةموكحلاف

 ةدارإ ىلع اهرومأ لك ىف ةلزان ةموكحلاو . حيرصتلا اذهب فرتعت مل ةمألاو 1451 ةنس

 . 197/1١/18 : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا مسا ١مم“

 حيرصتلا اذه تفلاخو تبهذ اذإ اهنإ امك . حيرصتلاب ةفرتعم ريغ كلذل ىهو . ةمألا

 هتضفر امب ىضرتف اشاب تورث ةرازو اهلحم لحت نأ فيخ « تلاقتساو ةضوافملا تعطقو

 . اشاب ميسن ةموكح

 ركذ اهيف اودروأ دقو زوجتال فيكو . سانلا ىلع زوجت اهنوبسحي مهو . مهتجح ىه هذه

 تورث ةرازو ىلع نومقان حيرصتلل نوركنم سانلاو ء اشاب تورث مساو رياربف 78 حيرصت

 دقف . اليلضتو ةعدخ اهيف ام لك نكيلو . اهلوأ اهرخأ ضقانيلو ةفئاز ةجح نكتل . اشاب

 . مهيدل لوبقلا ةنكمم سانلا دنع ةغئاس اهلعجي ىذلا ءالطلا اهيلع عضو

 ةيرصملا ةموكحلا نأ نوملعي مهنإ نونظت ام القع حجرأ سانلا نإ . ةداسلا اهيأ الك

 2,1١19477 ةنس سرام ١١5 ىف اهلالقتسا نلعأ لوألا داّوف كلملا ةلالج نأل « ةلقتسم ةموكح

 ءانب ةلقتسم ةلود لك ةموكحك ةمئاق اهتموكحو . لالقتسالا اذهب تفرتعا لودلا نألو

 اهححلاصم سمت دق ىتلا مهتارمتؤم لودلا ةرطاشم ىف قحللا ةبحاص ىهو . نالعإلا اذه ىلع

 رصم لالقتساي تفرتعا ىتلا لودلا ىدحإ الإ ارثلكنإ تسيلو . فارتعالا كلذ ببسب

 ال . ارتلكنإو رصم تاقالع ىف رظنلل ًادقعنم نازول رمؤم سيلو . اهريغ هب تفرتعا امك
 اهنمو « ةيلودلا ىندألا قرشلا لئاسم ىف رظنلل دقعنم هنكلو « رياربف 18 حيرصت ىف رظنلل
 . رصم لئاسم

 حيرصتك لطاب مكرظن ىف وه له . رصم لالقتسا كلملا ةلالج نالعإ نوركنت لهف

 رخآلا وه هنوربتعتو رصم لالقتساب لودلا فارتعا نوركنت لهو ؟1977١ ةنس رياربف 8

 اهبدني ىتلا ةيرصملا ةموكحلا ىلع نوركنت لهف كاذالو اذه نوركنتال متنك نإو ؟الطاب
 ةماقإ قح اهل نأ امك . ةيلودلا هتاقالع ىف بعشلا لثمت اهنأ دالبلا مكحل كلملا ةلالج

 . دالبلا لخخاد ىف مكحلا ةفيظوب مايقلاو نمألا ىلع ةظفاحماو لدعلا

 نازول ىلإ ةيرصملا ةموكحلا باهذ نوكي فيكف . اثيش اذه نم نوركنت مكلاخنام
 ىأ عم رصم تاقالع ىف رثأ رياربف 38 حيرصتل لهو ؟رياربف 18 حيرصتب فارتعالا هانعم

 مدع وأ حيرصتتلا اذه رارقإ ىف ةحلصم لودلا نم ارتلكنإ ريغل لهو ؟ارتلكنإ ريغ ةلود

 ةيامحلا اهنالعإ ناك امك ارتلكنإ هب تماق ىدارفنا لمع الإ حيرصتلا اذه له مث ؟هرارقإ

 . بعشلا هيلع قفاوي اميف الإ رصم طبريال وهف ايدارفنا المع



 ١ اال لكيه نيسحح دمحم ثارت

 : تازايتمالاو تايلقألا لئاسم ةشقانم ىف تلخدل نازول ىلإ تبهذ ةموكحلا نأ ول لب

 ىتلا نويدلا ىف تشقانتلو « ةيكرتلا زيغاوبلا ةلأسم عم سيوسلا ةانق ةلاسم حرطت نأ حصلو

 نم ةريشك لئاسم لح ىلإ اهريغو لئاسملا هذه نم تلصولو ةيزجلاب ةنومضم تناك
 مهتوق ىلع ًادامتعا 1477 ةنس رياربف 18 حيرصت ىف اهب زيلكنإلا ظفتحا ىتلا لئاسملا

 اهيلع مهافتلا نوهي اديدحت ىرخألا لئاسملا تددحل مث ءرصم ىف ىركسعلا مهزكرم ىلعو

 . عيش ىف هريفاذحب رياربف 18 حيرصتب فارتعالا نم هلك اذه سيلو . ارتلكنإو رصم نيب

 نيبو اهنيب لحتل اهب تظفتحا دق ارتلكنإ تناك لئاسم حرط كلذ نم سكعلا ىلع وه لب
 . ايلود الح اهلحو ةيلودلا ةشقانملا طاسب ىلع « اهدحو رصم

 نأ ذكموي شخيالو . ًائيش انرسخ نكن مل جتنت مل ةيلودلا ةضوافملا نأ انضرف اذإف
 رصم ةرازو نإف ,« مهجعزيام ثدحي نأ الو . اهراصنأ كلذ ىلإ بهذي امك ةرازولا طقست

 ةرازولا فيلأت ناك دقو اهليكشت ىف الو اهئاقب ىف ارتلكنإل نأش ال ةلقتسم ةلود ةرازو

 ىف هئاقب ىف اببس ىرصملا ضوافملا ىحنت نوكيسف نذإو . كلذ ىلع ايح الثم ةيلاحلا
 رع وتسو كلتا ةلكلس نألو كابا هفبأ قدي ظافتسالا سديأ دق قوكر ةقآل ةيسنم

 . مهليقيو هءارزو نيعي ىذلا

 تهركأ ىتلا اهدوهج ةمألا ىلع اوركني نأ نوديري نيذلا كئلوأل بجعن انأ ىلع

 ةحارص نوداني اوناكام دعب اهلالقتساب رصمل فرتعت نأو « اهتيامح ىهنت نأ ىلع ارتلكنإ

 . اوديري ملوأ كلذ نويرصملا دارأ ىقبتس ةيامحلا هذه نأب

 نأ ىلع ملاعلا ىف ةرصتنم ةمأ ىوقأ ترطضا ىتلا دوهسملا هذه نأ ءالؤه ىري لهف

 ةرازولا لاجر نأ نوري مه مأ ؟اهتياغ ىلإ لصت نأ نع زجعت اهءاعدا رصحتو اهتسايس ريغت

 مهتارضح ادع -مهلك نييرصملا نم ًانويلم رشع ةعبرألاو , ةقباسلا ةرازولا لاجرو « ةرضاحلا
 ىضرلا دح ىلإ سوفنلا فاعض - مهبزح نم ءارزولا ةلباقمب مويلا نوظحي نيذلا تارضحو
 . مهدالب عيب نع

 نأل نازول ىلإ ةرازولا بهذت نأ نوديرتال مكنإ اولوق « ةداسلا اهيأ ةمألاب اثبع ىفك

 . زيلكن إلا ةحلصم ىف نازول ىلإ ةرازولا باهذ مدع نأب اوفرتعاو ٠ بهذت نأ ديرتال ةرازولا

 ىضر مكدنع ىزاوتال ةحلصم رصم ةحلصم نأو ريبك رطخخ ةيرصملا ةيضقلا ىلع هيفو
 . مكنع ةرازولا



 ةيئنطولا ةيضقلا ف : لوألا ءزجلا ١ يا

 *'ىلو دلا رصم زكرمل نازول رمتؤم هفلخيام
 ةدهاعم عورشم مدق ىزيلكنإلا دفولا نأب ىضاملا سيمخلا موي نازول ىف انبودنم انافاو

 ةصاخ ًاصوصن نمضتي عورشللا اذه نأ ركذو . ىكرتلا دفولا اهنيب نمو ىرخألا دوفول
 ربمفون ه ىف برحلا ايكرت لوخد ةيادب نم اهنع رصم لاصفناب ايكرت فارتعا اهلوأ . رصمب
 ةيكلمةلود سيسأتب اهفارتعاو رياربف 58 حيرصتب أملع ايكرت ةطاحإ ىناثلاو . 19414 ةنس

 لزانتب صاخ ثلاشلاو . 1977 ةنس سرام ١5 ىف رداصلا ىكلملا نالعإلل ًاقفو ةيرصم
 . ايناطيربل قوقحلا هذه لاقثناو سيوسلا ةائق ةديح ةدهاعم ىف اهقوقح نع ايكرت

 نم نيتنعتملا ىدل تلذب تادوهجم نأ ىلإ ريشي هنم فارغلت ىلاتلا مويلا ىف انافاو مث

 لزانت ىلع صنلا ىلع ةدهاعملا ىف رصتقي نأ نع ترفسأ تادوهجملا هذه نأو زيلكنإلا

 رصم اهنمو ةيلعلا ةلودلا نع تلصفنا ىتلا دالبلا ىف اهل تناك ىتلا قوقحلا نع ايكرت

 ًاعوضوم رصم ىف اهقوقح نع ايكرت لزانت ىلع بترشت ىتلا جئاتنلا نوكت نأ ىلعو
 اهبدتنت ةلود فارشإ وأ مألا ةبصع فارشإ تحت ايكرتو رصم نيب ةرشابم ىربت تاضوافل
 . ضرغلا اذهل ةبصعلا

 تاليصفت انلصت نأ انرظتناو ريخألا هربخس ةحص نع انبودئم نم قثوتسن انلسرأ دقو
 . سمأ هانرشن ىذلا ربخلا انل دكأ نأب ىفتكاف نأشلا اذه ىف ةديدج

 كلت تناك دقف « ىلوألا صوصنلا نم ريسخ ةريخألا صوصنلا نأ ىف كشالو

 سيل ةلقتسم ةلود رصمو رمؤملا نع ةبئاغ رصمو رصم نوؤش ىف ىضقت ىلوألا صوصنلا
 ىتلا تادهعتلا لبقت نأو اهيبودنمب ةرضاح نوكت نأ الإ اهنوؤش نم ئشل ضرعتلا زوجي
 . اهب طبترت

 هنأ ىلع ديزي ال وهف . رصم ةحلصم ىف ريخألا لحلا اذه نأ هانعم سيل كلذ نكل

 امك « ةلبقتسم تاضوافمل ةقلعم رصم ىف اهقوقح نع ايكرت لزانت ىلع ةبترتملا جئاتنلا كرت
 ةليقتسم تاضوافمل ىرخألا ىه ةقلعم رصم ىف ارتلكنإ اهيعدت ىتلا حلاصملا وأ قوقحلا نأ

 ىف ناكو ةيلودلا لكاشملا اهمامأ تداز نأ لحلا اذه نم رصم هتبسكام لكف كلذ ىلعو

 . . نازول ىلإ تبهذ اهنأ ول لحي الام قاطن ددحت نأو اهنم ًاريثك لحت نأ اهعسو

 ةسايسلا د“ : 7١/١/99 ١



 ١ م4 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةقلعملا لئاسملا لح نم ىهتنن نأ ىندألا قرشلا رمتؤم ىف رصم ليثمتب وجرن انك دقل
 اهب ظفتحملا لئاسملا لح نم ىهتنن نأو « ةيزجلا نويد ةلأسمك ايكرت اهيعدت نأ نكمي ىتلا

 نيب دجوت ذإ وجرن انكو . تالصاوملاو تايلقألاو بناجألا لئاسمك زيلكنإلا ةفرعمب ًاهرك
 ًالداع ًالح لئاسملا هذه لحل ةليسولا دجن نأ ةبراضتملا حلاصملا تاذ ةريثكلا لودلا هذه

 ىلع انوع نوكتف ىلودلا ماظنلا ىف لحخدتو ةديدجلا اهتايح ىلإ هدعب ةلقتسملا رصم نئمطت
 أيكرت تظفتحاو لثمت مل رصم نكل . مدقتو ىقر ةادأو ملاعلا ىف ةنينأمطلاو مالسلا ظفح

 اتحبصأف . اهيف اهقوقح نع اهلزانت ىلع بترتت ىتلا جئاتنلا نأشب رصم ةضوافم ىف اهقحب
 اهلح بجي ىتلاو ارتلكنإ اهب تظفتحا ىتلا لئاسملا مامأ . نيتريبك نيتلكشم مامأ كلذب

 جئاتنلا مامأو . هرهاظم نم ًارهظم لطعيالو رصم لالقتسا سمبال ًالح قرطلا نم ةقيرطب

 بجي ًاضيأ هذهو . دعب ددحت مل ىتلاو رصم ىف اهقوقح نع ايكرت لزانت ىلع بترتت ىتلا
 . هرهاظم نم ًارهظم لطعيالو رصم لالقتسا سمبال الح قرطلا نم ةقيرطب اهلح

 نأ نوديريو . ةضوافملا نولوقي زيلكنإلا ؟اهلك لئاسملا هذه لحل ةليسولا ىهام

 نأ نوديريو . ةضوافملا نولوقي كارتألاو . ةضوافملا هذه متت نأ ىلإ ىلاحلا مهزكرمب اوظفتحي

 . ةضوافملا هذه متت نأ ىلإ ةذفان اهيلإ امو ةيزجلا نويد عفد نم رصم ىلع مهقوقح ىقبت
 انزكرم دادزي ًاماين ىقبن لب توص انل عمسيالو ةملك لوقن ال زيلكنإلاو كارتألا نيب نحنو

 نأش اننأش . لمع نم انل سيلو « تابقعلاو لكاشملا انقيرط ىف قلختو ًاجرحو ةقد ىلودل

 هلمحي رمي موي لكو مهقوقح عفد ليجأتلو هينئاد نم بورهلل لياحتي . سلفملا نيدملا

 ةبقاع هل نوكتو عفدلا نع افعض وه دادزيو نيدلا فعاضتيف وبرتو ديازتت دئاوفو ًاحابرأ
 . هفرصت ءوسبو هلامهإب ءوسلا

 ةبصع فارشإب كارتألا عم اًدغ نذإ ضوافتنسو . زيلكنإلا عم ًادغ نذإ ضوافتنس

 ارتلكنإ نوكتسو . ةحجارلا تاوصألا ةبصعلا ىف ارتلكنإلو . ةبصعلا اهبدنت ةلود وأ مألا

 عم انتاضوافم نوكتسف كلذ ىلعو . ةبصعلا اهبدنت ىتلا ةلودلا كلت ىه بلغألا ىلع

 نيفرشم اونوكيس مهنكلو . زيلكنإلا ةفرعمب اهب ظفتحملا لئاسملا ىلع ةرصاق ريغ زيلكنإلا

 . رصم ىف اهقوقح نع ايكرت لزانت جئاتن بيترتل كارتألا عم انتاضوافم ىلع اضيأ

 تامواسم ةيلودلا تاضوافملاو . حلاصم رصم ىف زيلكنإللو . حلاصم كارتألا عم زيلكنإللو

 تاضوافملا موي ىلإ مويلا نم انارت لهف . نايحألا بلغأ ةئيسلا اهجئاتن فعضلا لمتحي



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ١٠

 برخلا ىف ةرصتتملا ارتلكنإ هجو ىف فوقولاب انل حمسي ةوقلا نم زكرم ىلإ انلصو دق نوكن
 . لوضانألا بورح ىف ةرصتنملا ايكرت ءازإبو . ىربكلا

 كترع رصمل هنكيام هتاحفص ىف علاطتل لبقتسملا ىلإ رظنت نأ تدرأ املك كنأ قحلاو

 نوكرادتي الف نويرصملا رصقي فيكو مهفقوم ةيوقتلو ةدافتسالل زيلكن إلا لمعي فيك ةريخلا

 ىلعفلا لالقتسالا وج ىلإ صلختلا هعم لهسيال دح ىلإ مهزكرم ارتلكنإ هب لقثت دق ام
 . همسنت نوديري ىذلا حيحصلا

 ةناكتسالا الو سأيلا سيلو . ًادوقفم دريال فسألاو . ةلاحمال عقاو باصملا نأ ىلع
 مويلا ردقن نأ بجعي امنإو . ةزيزعلا ةرحلا هايحلا ىف عمطت ىتلا ممألا ةميش نم لذاختلا الو

 ردصي نأ روتسدلل هللا حاتأ اذإف . لبقتسملل رضاحلا هفلخي ىذلا ليقشلا لمحلا اذهل

 انفقوم اهظهبأ ىتلا ةكرتلا هذه ىف اورظني نأو مكحلا سلاجم ىف اوسلجي نأ ةمألا باونلو

 ناك امف . اهئادأ ىلإ مدقتلا نود اونبجي نلو اوفعضي نلو اهلمح مهب ءوني نل مهف . ىلودلا

 هردق اهيف عيش لكل نوردقيس لب . فعضت نأ ةمألا باون دييأت ىلإ دنتست ةموكحل

 ةيحضت نم مهفلك امهم ةمألا لمأ قيقحت ىلإ كلذ نم نولصيسو . هلحل نومدقتيسو

 . نطولا ةمدخل ههجو صلخي نم دنع ريسي دوهجم لكو ةيحضت لكف دوهجمو



 . ةيسايسلا ديلاقتلل ارتلكنإ ةفلاخم : نادوسلا ةلكشم

 (*)اشان ميسن ةرازو ةيلوؤسم ىلختال راذعأ

 تفلاخ دق ارتلكنإ نأ ةرضاحلا ةلكشملا نع موي دعب ًاموي عاذت ىتلا تامولعملا ديفت

 ةرازو تطخت ثيح « ةيعرملا ةيسايسلا ديلاقتلا لك نادوسلا ةلأسم ىف رصم ترباخ نيح

 نأب لبق نم اهفارتعا عم « ةرشابم كلملا ةلالج ىلإ باطخلا تهجوو ةيرصملا ةيجراخلا

 لاصتا ىلع تناكو ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو نأ عمو « ةلقتسم ةيروتسد ةموكح رصم ةموكح

 ةلأسم اهنمو ارتلكنإو رصم نيب رودت ىتلا نوؤشلا نم نأش ريغ ىف ىماسلا بودنملا راد عم

 نع ًاديعب ًاهرك رصم شرع لظي نأ ىلع ىرصملا بعشلا صرح غلبمب اهملع عمو « نادوسلا
 . ةيلود ريغ وأ ةيلود ةيلوثسم لك

 ةدوملا تالص هزيجتال دق لكش ىلع اهتفلاخو . ةيسايسلا ديلاقتلا ارتلكنإ تفلاخ

 داك ًادح اهتفلاخم ىف تغلابو . اهنيبو رصم نيب نوكت نأ داري ىتلا مهافتلا نسحو

 ةموكحلل ال رصمل هجوم حيرصتلا اذه نأ عم . 1977 هنس رياربف 78 حيرصت ضقاني

 حيرصتلا اذه رابتعا ىف رظنت نأ بجي ىتلا ىه اهنالرب ىف ةلثم اهدحو رصمف . ةيرصملا
 ناملربلا دقعتي نأ ىلإو . اهب ظفتحملا لئاسملا ىف ارتلكنإ نيبو اهنيب تاضوافملل ةدعاق

 لالقتسا نالعإ هيلع ىنب ىذلاو هترشن ىذلا حيرصتلا اذه ارتلكنإ سمت نأ زوجيال ىرصملا

 ناملربلا دقعني نأ ىلإو . اهلك لودلا هب تفرتعا انالعإ 1977 هنس سرام ١5 ىف رصم

 ىف ةيرصملا ةلودلا تافرصت ةيلوؤسم هدحو ةيرصملا ةيجراخلا ريزو لمتحي نأ بجي ىرصملا

 هذه نع اًباسح كلذ دعب ىدؤيل لودلا نم اهريغ وأ ارتلكنإ عم ءاوس ةيجراخلا اهتاقالع

 اهتبطاخمو ةيرصملا ةيجراخلا ريزو ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىطختف . نالربلا ىلإ تافرصتلا

 وأ - رصم لالقتسا راكنإو ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو دوجو راكنإ هانعم ةرشابم كلملا ةلالج

 تبرعأ ىتلا ةدوملا تالص الو ةيلودلا تاقالعلا هزيجتال ام اذهو . لقألا ىلع هديدهت

 . رصم نيبو اهنيب ةمئاق اهنأب اهعانتقا نع ًارارم ارتلكنإ

 رظنلا ةهجوب اهميلست نعو اشاب ميسن ةلود ةرازو نع فحصلا ضعب ىف رذتعا دقو

 كلملا ةلالج ىلإ باطخلا اوهجو زيلكنإلا تأر امل اهنأب نادوسلا ةلأسم ىف ةيزيلكنإلا

 ١57١/7/4 : ةسايسلا د
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 ىف فرصتتلا ةيرح اوداعشسا الإو ةعاس نيرشعو عبرأ فرظ ىف درلا بلطب اًيوحصم

 ةلالج لسرأ ىتح شرعلا بناج ىلإ ىقبت نأ اهبجاو نم ةرازولا تأر رصم ىفو نادوسلا
 اهزكارم نع كلذ دعب تلخت اهنإ مث . ىماسلا بودنملا ةماخف ىلإ باطخلا در كللملا

 اهتضرع ىتلا رظنلا ةهجو ىلإ زيلكنإلا دوعي نأ ىف ًالمأو فرصتلا اذه ىلع ًاجاجتحا

 . ةلبقم تاضوافمل روتسدلا ىف نادوسلاب ظافتحالا رمأ ىف مهيلع ةيرصملا ةموكحلا

 , اهسفن نع رذتعت نأ ةرازولا ديرت كلذكو . ةرازولا نع فحصلا ضعب رذتعت كلذك

 . حضاو ىلج لكشب اهب ىصومو . اهيلإ اهب ىصوم فحصلا هذه ىف ةدراولا تامولعملا نأل

 ترصتقا دق نوكتال ةرازولا نأل . بنذلا نم حبقأ رذع وهف ةرازولا راذتعا وه اذه ناك اذإف

 دق نوكت لب . نادوسلا رمأ ىف ةيزيلكنإلا رظنلا ةهجو لوبقب كلملا ةلالجل حصنلا ىلع

 . اهلمتحت نأ اهيلع بجي ناك ةيلوؤسمل شرعلا تضرع دق نوكت . كلذ نم رثكأ تلعف

 ةلالج ةبطاخم ةموكحلا ىطختب ةيسايسلا ديلاقتلا ةفلاخم ىف ارتلكنإ تقفاو لق نوكتو

 نع اضرلا هانعم فيرشلا ءاضمإلاب هيلع اعقوم درلا نوكي نأب ةموكحلا ةحيصن نإف . كلملا

 ريزو نمال اهكلم نم عيقوتب دلبلا طبر كلذ نم رثكأ هانعمو . ديلاقتلل فلاخلا فرصتلا اذه
 . هفرصت نع ناكربلا مامأو ماعلا ىأرلا مامأ لأسي ىذلا ةيجراخلا

 ىنعم مهفن انسل لب . ارتلكنإ فرصت ىلع ًاجاجتحا ةلاقتسالا مهفن نذإ انسل
 ىلع جتحت ىه له . جتحت نم ىلع الو مويلا ةرازولا جتحت نمل ىردن انسلف كلذك ةلاقتسالا

 دقو . هتلسرأ ىذلا باطخلا در اهلصو دق ةيزيلكنإلا ةموكحلا نكلو ؟ةيزيلكنإلا ةموكحلا
 ىقبت نأ رورسلا ربكأ اهرسي دق لب . ةرازولا ليقتست نأ اهينعي سيلف . درلا اذهب تعنق

 لسرأ ىذلا درلا ىلع جتحت ىه له . لاحلا جوحأ املك ةقفاوملا هذه لثمل ةدعتسم تمادام

 مامأو شرعلا مامأ لمتمحت نأ بجي ىتلا ىهو هب تحصن ىتلا ىهو ةيزيلكنإلا ةموكحلل

 . كلذ نم عيش ىلع ًاجاجتحا اهتلاقتسا نكت مل اذإو . هتيلوئسم خيراتلا مامأو ماعلا ىأرلا

 ؟ناديملا نم زيلكنإلا مامأ ترفو اهيسارك نع تلخت ملف بجاولاب تماق اهنأ ىرت تناكو
 صوصن نع ءانغتسالا اهيأر مادام ةلاقتسالا نع ةحودنم ةرازولل ناك دقل . الك

 شرعلا ةماركب ظفتحت نأ عيطتست تناكو . اهاوسب اهلادبتسا وأ روثسدلا ىف نادوسلا

 قفاوتال نأ اهعسو ىف ناك دقف . ديلاقتلل زيلكنإلا ةفلاخم ىلع جتحت نأو ءرصم قوقحبو



 ١0 لكيه نيسح دمحم ثارت

 . شرعلا ىلإ ةرشابم باطلا هيجوتب ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو ىطخت ىلع ارتلكنإ ةموكح

 نأ ريغ نم نادوسلا ةلأسم ىف اهرظن ةهجو ىلع ارتلكنإ قفاوتال نأ اهعسو ىف ناكو

 ىفكي ناك ذإ ريسعلا رمألاب كلذ سيلو . رطخ ىأل اهشرع ةماركالو رصم قوقح ضرعت

 ىف راشي نأو « ةيرصملا ةيجراخلا ريزو نم ىماسلا ارتلكنإ بودنم ىلإ درلا لسري نأ هغولبل

 , لودلا رئاسو ارتلكنإ عم رصم تاقالع رمأ ىلوتت ىتلا ىه ةيجراخلا ةرازو نأ ىلإ درلا اذه

 رصم نيب ةقادصلا ةقالع ىلع ةظفاحما ديرت ةيرصملا ةموكحلا نأب ًاملع ارتلكنإ طاحت نأو

 ىلع ةيزيلكنإلاو ةيرصملا رظنلا ىتهجو نيب قيفوتلل ةليسو حرتقت كلذل اهنأو « ارتلكنإو

 دق ةيرصملا ةموكحلا بسحنو . لبقتسملل ارتلكنإ تاظفحتب الو رصم قوقحب رضتال ةقيرط

 تابقعلا ىطخت نكمي فيك - موي لك هرابخأ انلقنو نازول ىف ىرجي ام ًاريخأ ولو - تفرع

 . ةبسانملا ةصرفلل اهيلع قافتالا لهسيال ىتلا لئاسملا ليجأت نكمي فيكو « ةيسايسلا

 سيل درلا اذه نأ ىماسلا ارتلكنإ يودنم ىلإ درلا لسرأ ةعاس فرعت تناك اهبسحتو

 انزكرم ءىوست الإ هئارو نم سيلو رصم قوقح ظفحي سميلو ارتلكنإ فرصت ىلع ًاجاجتحا

 . ءىش ىف رصم فرشتال ارتلكنإو رصم نيب ةيسايس ةقباس رارقإو « لبقتسملاو رضاحلا ىف

 اهرقيال لب . ىسايس هيلع اهرقيال ًافرصت ةلأسملا هذه ىف تفرصت ةرازولا نأ قحلا

 ىف تبكترا دق اهفرصت ىف ىهو . ةمكحلاب رومألا ذخأي فيك فرعي ىداع لجر هيلع

 . نورذتعملا اهنع رذتعي فيك مهفنال كلذلو . اًريبك ًامثإو ًاغلاب أطخخ شرعلاو رصم قح

 ريطخ ًاكابترا ةيرصملا ةموكحلا كبترشل ديلاقتلا فلاخت نأو ارتلكنإ ىدتعت نأ ىفكيأ

 اذه نع ارذع ارتلكنإ ءادتعا نوكي مث « لبقتسملا ىلعو رضاحلا ىلع رثألا ءىس جئاتنلا

 . حئاتنلا كلت نعو كابترالا

 ةسيعت نكت مل زيلكنإلا مامأ ةيرصملا ةموكحلا اهتمزهنا ىتلا ةنئاشلا ةميزهلا هذه نأ ول

 . تناك نيح اهعم انفقوم ةرازولا بناج ىلإ مويلا انفقولو ء اهرمأ انجعزأ امل اهجئاتن ىف رثألا

 ىفو ةميزهلا هذه ىف انركف املك انكلو . نادوسلاب ةصاخلا روتسدلا صوصن ءاقب نع عفادت

 رذتعي نأ انيلع ربك « ةمألا بناج نم داحتاو ةمكحو تقو ىلإ اهرثأ وحل جاتمحت ىتلا جئاتنلا

 ىلإ ارتلكنإ باطخ دورو موي نم اهزكارم نع تلخت تناك اهنأ ول انددوو « ةرازولا نع دحأ

 اهشرعو رصم قوقحل ظفحأو ةرم فلأ ريخ ذئموي هتلالج ةدحو تناك امبرف . كلملا ةلالج
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 حئاتنلا هذه نوهأ الإ اهجئاتن نم درون نأ انل ماقملا حمسيال ةحيصنب ةرازولا تعنص ام

 نحنو . ةمألا بناج نم اداحتاو ةمكحو تقو ىلإ ةميرجلا هذه رثأ وحم جاتحن . اهرسيأو

 ملعن انأل ةوعدلا هذه راركت نم لمنال نحنو . ىضم تقو لك ىف انم مويلا كلذ ىلإ جوحأ
 ىتلا ةميكحلا ةملكلا هذه راركت نم لمالو . اهاوس ةيسايسلا انتلأسم حاجنل ةليسو ال نأ

 نولمعي نمل ىتحيصنو) : هحاتتفا باطخ ىف نييروتسدلا رارحألا بزح سيئر ةلود اهاقلأ
 ىلإو مهتسايس جيورت ىف دصقلا نع جراخلا ىلإ رفظلا بح مهعفدي الأ ةسايسلا ىف
 رجيال هنإف نيلوئسملا لاجرلاب قئال ريغ هنأ نع الضن بهذملا كلذ نأ . مهيفلاخم صاقتتنا

 بلطي نطولا نإ . . . نواعتلاو داحتالا ىلإ نوكنام جوحأ نحنو لذاختلاو رفانتلا الإ هءارو

 دارفألا دوهجال ةعامجلا دوهج بلطي . لبق نم اهانلذب ىتلا دوهجلا ريغ ةديدج ًادوهج انم

 اهيعس هيلإ دالبلا تعسس ىذلا ىمسألا ضرغلا ىلإ انقيرط نم قئاوعلا لوزت ىتح
 . (اهاياحضي تحضو

 . هدارفأ نم درف لك ةحلصم تققحتو نطولا ةحلصم تققحت انتياغ ىلإ انلصو اذإف



 "لعفلاب اهتدايس تققحت اذإ الإ ةمألا نئمطتال

 نأ بجي كلذلو . ةنيعم ةعامج ةيضقالو , درف ةيضقال « ةمأ ةيضق ةيرصملا ةيضقلا

 . ىرخألا لودلا نم ارتلكنإ ريغ وأ ارتلكنإ عم ءاشت امب قفتت « ةمألل اهيف لضفلا نوكي

 . ةيجراخلاو ةيلخادلا ةلودلا رومأ ىف ءاشت اب ىضقتو

 ةمألا نم ًاليكوت بلط ذإ ىرصملا دفولا اهمهف كلذكو . اندالب ةيضق انمهف كلذك
 مهنأ اوررق نيح زيلكنإلا اهمهف كلذكو . اليبس هيلإ دجو امثيح اهلالقتسال ىعسلاب

 نوكيال ىتح رصم ةموكحو مهتموكح نيب لصحي ىذلا قافتالا ةمألا رقت نأ نوديري

 . لبقتسملا ىف هحيرجتلو هيلع نعطلل اعضوم

 ةيباين ةئيه ىف ةلثم تناك اذإ الإ اهتيضق ىف ىئشب لصفت نأ عيطتست ال ةمألاو

 دارفألا قوقحل نماضلا روتسدلا ردص اذإ الإ كلذ نوكيالو . ًاحيحص اًباختنا ةبخدنم

 رح وج ىف اًحيحص اذيفنت ذفنو . ةطلسو قح لك ردصم اهنأب ةمألل فرتعملا تآيهلاو

 . ماعلا نوناقلا ناطلس ريغ هيف مكحتي سيل ةيفرعلا ماكحألا نم لاخ

 . اهنورقي اعيمج نويرصملاو . اهرركو انريغ اهلاقو . اهانرركو اهانلق تايهيدب هذه

 ناديم نم تايهيدبلا هذه لاقتنال تقولا ناح دقو . كلذك اهنورقي اعيمج زيلكنإلاو

 ةنجللا تعضو امك روتسدلا ردصي نأ نآ . لمعلاو ريرقتلا ناديم ىلإ رظنلاو ريكفتلا

 نأو . نوناقلا ناطلس ريغ رثؤم لك نم ومجلا وفصي نأو . ةمألا ىضريام لقأ هنأل هعورشم

 عورشم هررق ام وحن ىلع ةماتلا اهتدايسب اًيلعف اًعتمت اهيف عتمتت ىتلا ةصرفلا ةمألل أيهنت

 . روتسدلا

 ةدارإ نع ربعتو . ةمألا مساب قطنت اهنأ اًبذك ىعدت ةبغاشم ةيلقأ رصم ىف نكل

 رودص لجعتسي نم لك تقمتو روتسدلا ردصي نأ هركت ةبغاشملا ةيلقألا هذهو ةمألا

 نوحلي نم ىلع نعطت ًاتفتال ىهو . روتسدلا رمأ ىف حلي نم اًرهاظ ءادع ىداعتو . روتسدلا

 نأش كلذ ىف ةيلقألا هذه نأشو . ةعينش نعاطمو ةنئاش مهتب مهيمرتو روتسدلا رودصب
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 لمأ ىلع اناتهبو اًروز ماثآلا مهيلع ىرتفيو دوهشلا ىلع شوشيل دهاجي ءاضقلا مامأ مهنملا
 تحبن دق ةبغاشملا ةيلقألا هذه نأكو . ءاضقلا رظن ىف مهحيرجتل ةلطابلا همهتب لصي نأ

 . رضاخلا انموي ىلإ روتسدلا رودص ليطعت ىف

 ىلع ارتلجغإو رصم نيب قافتالا متي نأ ىلع مهصرح ىف زيلجنإلا نأ بسحن انك دقو
 غرافب روتسدلا رودص انلثم نورظتني نيتينامرسبلا نيتموكحلا ولثم اهب موقي تاضوافم رثأ

 نادوسلا صوصن ةلأسمب اوثبشت نيح رودصلا اذه اولطع دق ةهج نم مهانيأر انكل . ربصلا
 ىوعدب ةيفرعلا ماكحألا ءاقبب كلذ دعب اوثبشت نيحو هيف مهل قح ال نأ نوملعي اثبشت
 ا*!...و ةمئاق ريغ ىوعدلا هذه نأ تبثأ دق عقاولا نأ عم نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحما

 لهذت ذإ نمألاب نيثباعلل دهمتو وحلا دسفت « هوركم ماظن اهتعيبطب ىهو . ةيفرعلا ماكحألا
 ىلع ءادتعا ةيفرعلا ماكحألا ءاقب ىف نوري مهنأل ماظنلاو نوناقلا ىلع صرحلا نع سانلا

 . موهفم ماظن لك فلاخخي ةيرحلا ىنعمل اًقييضتو نوناقلا

 اوحرصام نيبو زيلجنإلا بناج نم فرصتلا اذه نيب قيفوتلا نكمي فيك مهفن انسلو
 نأ نوملعي مهنإف . ةيرصصملا ةمألا نيبو مهنيب قافتالا متي نأ ىلع مهصرمصح نم هب

 لحيو الوزي نأ نكميال برحلا تبقعأ ىتلا تاكرحلاو برحلا نع فلخت ىذلا بارطضالا
 فرعيال ةيفرعلا ماكحألا تيقب املاط مهافتلا هعم نكمي ىذلا نئمطملا ماظنلا امهلحم

 ةدبتسم ةيطارقوتوأ ةموكحلا تلظ املاطو « اًدح اهناطلس تحت مهتيرحل الو مهقوقحل سانلا

 . اهتافرصت نع ناسحلا اهشقاني نم دجتال ةمألا نوؤشب

 ءاقب ىلإ ىمرت ىتلا ةسايسلا جورت نأ مويلا ديرت ةيزيلكنإلا فحصلا ضعب نأكو
 ةمغن ةميدقلا اهتمغن ىلإ دوعت مويلا اهائيأر دققف روتسدلا رودص مدع ىلإو ةيفرعلا ماكحألا
 لقع اهغيسي نأ نكميال ىتلا ماهوألا نم كلذ ىلإ امو ءامعزلا ميكحتو (ةعاضبلا ميلست)

 ًيقرش ادلب رصم ىف ىرت نأ ديرت ةفاحصلا هذه تناك اذإ الإ مهللا ةيروتسدلا ةايحلا مهفي

 حاجنلا قلي. مل فحصلا كلت هيمست امك دادبتسالا ناك اذإو . دادبتسالاب مكحي نأ بجي

 . هيلإ نوئئمطيو نويرصملا هاضري ىلحم ىندم دادبتسا هلحم لحيلف هنم ىجري ناك ىذلا
 لجر رصم ىف سيلف . ارتلكنإو رصم نيب فلخلا ةفاسم برقت نأ نكميال ةسيعت ةمغن

 . رصم فاته ىقلي ىذلا (ضيبألا ىبنلا) كلذ رصم ىف سبل . ارتلكنول ةعاضبلا ملسي

 ةءورقم ريغ ةملك (»)
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 فرتعا دقو . ةمألا لالقتساو « ةمألا ةدايس قيقحت امهامرم ناعيإو ةركف رصم ىف نكلو

 هذه قيقحت ليبس ىف ةرثع رجح اونوكيال نأ بجيف . لالقتسالابو ةدايسلاب رصمل زيلكنإلا

 نيب مهب نظلا ءوس رشتتا الإو . لالقتسالا ىلإ اهقيرط نم لوصولا داري ىتلا ةدايسلا

 اًقافتا نييرصملا عم اوقفتي نأ نيصلخم نوديري مهنأ دقتعت لازتالو تناك ىتلا فئاوطلا

 . هرهاظم نم اًرهظم لطعيالو رصم لالقتسا سمال

 ةدمتعم ةموكح مهبدتنت نيذلا نويرصملا وأ ىرصملا ارتلكنإ عم قفتي نأ عيطتسي امنإو

 متي نأ ريسيلا نمو . اًحيحص اًباختنا بختنملاو ةمألا نع بئانلا ىرصملا ناملربلا ةقث ىلع

 ليبسلا اوكرتي نأب كلذو . اهيلع عمجملا ةمألا ةدارإ نومرتحي مهنأ زيلكنإلا تبثأ اذإ كلذ

 رارحألا بزح اهعضو ىتلا طورشلا مكحلا اهيلوت تقو ققحت ةرازو فلؤي نمل ارح

 اذإف . نييرصملا نييسايسلا نم ءاش نم ةرازولا هذه فلؤيل . ريخألا مهرارق ىف نييروتسدلا
 ناطلس ريغ ناطلس لك نم وحلا افصو هعورشم ةنجللا تعضو ام وحن ىلع روتسدلا ردص
 تاون رايتخاب لغتشتسو اهتنينأمط ىلإ دوعتس دالبلا نأ ىف كش سيلف ىرصملا نوناقلا

 نيذلا باونلا ءالؤهو . دالبلا ةحلصم ىلع صرحلاو أدبملا ىلع تابشلا مهنع تفرع نم

 امأ . هباصن ىلإ دالبلا ىف نمألا درت ةيوق ةموكح دييأت نوعيطتسي نيذلا مه ةمألا نولثمي

 نم نوكي دف ردصي نأ ىشختو روتسدلا هركت ةبغاشم ةيلقأ اهنع ىضرت ةموكح ةماقإ

 بترتت ىتلا جئاتنلا نكل . اشاب ميسن ةرازو ىف لاحلا ناك امك ًاماتقو بغشلا نوكس هئارو

 ماظنلا بابتتسا نم هيلإ لوصولا داري امل ةققحم نوكت نل لبقتسملا ىف فرصتلا اذه ىلع
 . ةيرصملا ةلأسملا لح عيطتست ىتلا ةيناملربلا ةموكحلا مايق نمو

 ةمألا اون قطنيل روتسدلا ردصيلو . ةمألا ىلإ ةدايسلا درتلو . ةمألا ةدارإ ققحتلف

 ةعاضبلا ميلستب ال - موقي ىذلا وه باونلا ءالؤه هراتخي نم كلذ دعب نكيلو . اهناسلب

 حلاصملا ىلع ةظفاحملا هتجيتنو « ةقادصلاو ةدوملا هساسأ اًقافتا زيلكنإلا عم قافتالاب نكلو

 . هرهاظم نم ارهظم لطعي الو رصم لالقتسا سمي ال لكش ىلع ةيناطيربلا



 "!اعفن ىدجتال ددرتلا ةسايس

 مهددرت ببسو . ةرضاحلا رصم لكاشم مامأ ددرتلا ةياغ ىف زيلكنإلا ةساسلا نأ رهظي

 . نامثألا نم نمث ىأب ارتلكنإ دي ىف رصم ءاقب ةرورض نوري مهنم نيرمعتسملا ةعامج نأ

 نم نييرصملا فئاوط نيب هنوريام ببسب مهيأر نع بارعإلل مويلا ةحناس ةصرفلا نوري مهو

 نأ نوملعيو . ةيرصملا ةكرحلا ىدم طبضلاب نوردقي ءالؤه ريغ اًموق نكل . فالخلا

 برض شطبلاو ةوقلاب مهمكح نأو . مهدالب لالقتسا نم نوديري اميف نوداج نييرصملا

 ىدو قافتا دقع ةيرصملا ةلأسملا لحل ةليسو ريمخ نأو . مودي نأ عيطتسيال هنأل ةفاحخسلا نم

 ىف ايناطيرب حلاصم نامضو رصم لالقتسا ةدعاق ىلع ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتلودلا نيب

 . هرهاظم نم اًرهظم لطعي الو لالقتسالا اذه سمي ال اًنامض قرشلا

 دقف هقيقحت ليبس ىف ةعساو تاوطخ وطخ دق ريخألا ىأرلا اذه ىاحصأ نأ عمو

 ىتلا حنملا ديدحتب لوقلا اهساسأ نيرمعتسملا بناج نم مايألا هذه ىف ودبت ةكرح انيأر

 ءاقب نم نييرامعتسالا عامطأ قيقحت دح حنملا هذه ىطختت الأ اهادمو رصمل ارتلكنإ اهحتف

 اذه رثأ دم ىلع لمعلاو بناجألا حلاصم نامض ةجحب رصم ىف ىزيلكنإلا لالتحالا

 . ىضاملا ىف نأشلا ناك امك لالتحالا

 هنأ هيف معزي هتديرج ىلإ تسوب حئتروملا بتاكم هب ثعبام كلذ نم انيأر ام رخآو

 -: هصن ام ثيدحلا اذه ىف ءاج دقف . رصم ىف ةيناطيربلا ةيلاخلا ىأر نع ربعي

 عازنال ىتلا ةيويحللا لئاسملا نم رصم ىف ةيناطيربلا تالصاوملا ىلع فارشإلا نإ»

 نم تاقفن اولمحتي نأ دبال مهنأب اودقتعي نأ نييناطيربلا نيلومملل سيل كلذ قوفو . اهيف
 هنإف رصم ىف ةنيعم ةسايس عضو مت ىتم هنإف . رصم ىلع فارشالاب ارتلكنإ ظافتحا ءارج

 ىف رصم تناكو . برحلا لبق تناك ىتلا ةيماحلا لداعت اهيف ةيناطيرب ةيماح عضو نكمي
 ميدقت ىلع اهلمح بجاولا نم لب نكمملا نمو ةيدام ةدعاسمب لالتحالا دمت تقولا كلذ

 . رصم ىف ماعلا نمألا هيلع موقي ىذلا ساسألا وه لالتحالا اذه نأل اهسفن ةدعاسملا

 . 1977/9/١8 : ةسايسلا د
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 لالتحالا ببسب قيضلا نم ةيرصملا ةموكحلا هلمحتت امع رظنلا انفرص اذإ هنأ ىلع

 . هتاقفن دسي هنأ ىلع براجتلا تنهرب عورشمك رصم دعت نأ بجي هنإف ىناطيربلا

 ىتلا قافتالا ةسايس ببسب رصم ىف ةيزيلكنإلا ةراجتلا باصأ ام بتاكملا ىدبأ مث

 ةدشلاو مزحلاب ةلأسملا هذه ىف لخألا بجاولا نم نأ ىذلباو ارتلكنإو رصم نب متن نأ ديرأ

 مدع ةطرو نم جورخلل ىفكي لب . رضاحلا تقولا ىف ةيرصع ةرازو فلأتت نأ زوجيال هنأو

 لامعألا ءابعأب اوموقي نأ تارازولا ءالكول لوخي ىكلم رمأ رادصإ ةيرصم ةرازو دوجو

 . «بتاكملا اهحرش ىتلا رظنلا ةهجو نولبقي صاخشأ ةرازولا ىلإ دوعي ىتح

 وأ ةيناطيربلا ةيلاجلا ىأر نع ربعي هنأ لوقي نيح اداج بتاكملا ناك اذإ ىردن انسلو

 ربكأل اًبجوم ناكل اذه حص ول . رصم ىف نيلوؤسملا نييناطيربلا نم ةعامج ىأر نع
 ىتلا ةياغلا ىلإ مدقتت ارتلكنإو رصم نيب قافتالا ةسايس نأ دقتعن انك دقف . فسألا

 حلاصملا نامض عم ايلعف اقيقحت رصم لالقتسا قيقحت ىه ةياغلا هذهو . ناقيرفلا اهدشني

 ةياغلا هذه ىلإ لوصولا نأ رخآلا بناجلا نم ىزيلكنإلاو بناج نم ىمنسرلاو ىرصملا

 ْ مهيلإ نانئمطالا نم زيلكنإلا نكميام ةرادإلا نسح نم نورهظي زيلكنإلا مادام دركم

 ىزيلكنإ لالتحا شيجب رصم نوؤش ىلع فارشإلا ةمغن ةميدقلا ةمغنلا هذه ىلإ دوعلاف

 اليم دشأو زيلكنإلا اياونب اننظت رثكأ نييرصملا لعجي . هتاقفن رصم عفدتو رصم ىف ىقبي

 ةلود رصم نالعإب تهتنا ىتلاو ىضاملا يف تلصح ىلا تاحيرصتلا نأب داقتعالل

 قوقحلا روص نم ريغت دق ةيسايسلا تالماجملا ليبق نم الإ تسيل ةدايس تاذ ةلقتسم

 هفارتعا عم ىفبي قوقحلا هله بصاغ نأل يشرف عقاو نم ريغتال اهنكلو اريذك ةيلودلا

 . اهباحصأ نع اهايإ اكسمم اهب

 تارازولا ءالكو ليوختب ىكلم رمأ ردصي نأ انكم بتاكملا ىري نأ كلذ نم بجعأو

 نل ىتلاو بتاكملا اهادبأ ىتلا ءارآلا لبقت ةرازو دجوت نأ ىلإ ةلودلا رومأ فيرصت ىف قحلا

 ةبارغلاو بجعلا بابو . اهلوبقل اًدعتسم هقلخو هسفن فعض نم ناك امهم اًيرصم دجب

 نم سبيلو . ءارزولا هب موقي امب اوموقي نأ اثوناق اوعيطتسي نل تارازولا ءالكو نأ كلذ ىف



 نويرادإ نوفظوم مه امنإف . اهنم صقنت وأ مهصاصتخا ىف دمت نأ ةيكلملا رماوألا صئاصخ

 صاصتخا مهؤاطعإف . ةتحبلا ةيرادإلا ةرازولا لامعأ ىف ريزولا نع مهنم دحاو لك بوني
 ىف اشاب ليعامسإ هل روفغملا هردصأ ىذلا رمألا اهررق ىتلا قوقحلا ىلع اًنائتفأ ربتعي ريزول
 . مهطتساوبو هئارزو عم مكحب هنأ لاقو ةقلطملا هتطلس نع لزن نيح 1817/8 هنس سطسغأ

 رمألا اذه ىضتقم تررقت ىتلا ةموكحلا لامعأ نم وه مهل سيل اقح ءالكولا ليوختو
 ىروشلا سلجم ءاشنإب 1887 ةنس تردص ىتلا رماوألا ىضتقمب كلذ دعب تتبثو ميركلا

 فيلكتب ١177 ةنس ىفو ةيعيرشتلا ةيعمجلا ءاشنإب ١9١ ةنس ىفو ةيمومعلا ةيعمجلاو

 ةيلوتسملا هيف ررقتو مكحلا ىف دالبلا هب كرشت روتسد عورشم عضو اشاب تورث ةموكح

 . ةيرازولا

 كلذب اوضريل عيرملا لكشلا اذهب نوناقلا ىلع جورخلا زيلكنإلا بلطي نأ نذإ بيجع

 ةيناقحلا ىترازو نأ نوملعي مهو هنوبلطي مهنأ هنم بجعأو . مهنم نيرمعتسملا عماطم

 كرتشي نأ نوديري لهف . ضيرم ىرصملا ةيلاملا ليكو نأو امهنم لكل ليكو ال ةيجراخلاو
 ىتلا ةسايسلل اذيفنت اذه نوكي لهو كلملا ةلالج دنع ةروشملاو ىأرلا ىف زيلكنإلا ءالكولا

 لكو نوناق لك ىلع جورخلا هانعم نوكي مأ . زيلكنإلاو نييرصملا رظن نيب بيرقتملل تمسر
 نسح نم غلب امهم ىرصم هيلإ نئمطيال دح ىلإ نييرصملا فطاوع راقتحاو . ةلماجم
 . زيلكنإلاب هتين

 انمسقنا دقو انوأر . عطاقتو ربادت ىف انوأر مهنإ . مهعافدنا ىف اًرذع زيلكنإلا نكل

 نوملعي مهو لطابلاب رخآلا ضعبلا مهتي نأ انضعبل زاجو ضعب محل لكأي انضعب راصو
 انضعب ىمارتيو عجارتنف مهبان نع اورشكيل ناح دق تقولا نأ مهيلإ ليخخف . نوبذاكل مهنأ

 . مهدالب لالذإ مهسفنأ ىلع نولبقي نيذلا كئلوأب اننومكحيف مهناضحأ ىف

 ةنيعم ئدابم لوح نيدحتم اعيمج رهظن نيح نيرمعتسملا ءالؤه ةمقن فقت امنإو
 اًئافتلا فئاوطلا لك نم تيقلف هئدابم نييروتسدلا رارحألا بزح نلعأ دقو . دفنت نأ ديرن

 جنتروملا لاثمأ عجري نلف . ىضم اميف مهنم داحتالا ىلإ جوحأ مويلا نويرصملاو . اهلوح .

 اوأر اذإ الإ اًدعب زيلكنإلاو نييرصملا نيب ةقشلا ديزت ىتلا ةسيعتلا ةمغنلا هله نع تسوب
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 ام اهيلإ لوصولا عيطتست ةئيه ةيأ دي ىلع اهذيفنت ديرت ةنيعم ئدابم لوح ةمألا داحتا نم
 رثؤت نأ نكمال ةيصخش تافالخ اهفات ارهظم الإ دعت فدايسلا ماسقنالا !له نأب ظ قب

 . مهلالقتسا قيقحت ةرورضبو مهتيضف ةلادعب مهناميإ ىلع



 مويلا ثري دح

 مهبصانم ءالخإ نع بناجألا نيفظوملا ضيوعت

 ا*اةيرصملا ةموكحلا ىف

 لعجيو منغلا لك منغلا مهل لعجي رود ىف زيلكنإلا نيفظوملا ضيوعت ةلأسم تلخد
 ةيمومعلا ةيلاملا لاومأ نوكت نأ ىف انل ةحلصم الو مهل ةحلصمالو مرغلا لك مرغلا انيلع

 بويج ىلإ افرصنم ريذبتلا اذه نوكي نأ ىف الو ريذبتلل ةليسو مهفرصت ةطلس تحت ةعدومل
 . ةيرصملا ةموكحلا ىف زيلجنإلا نوفظوملا هب زاتمي ام قوف ةزاتم نوكت نأ ديرت ةقبط

 دروللا نيب مث ًالوأ ىرصملا دفولاو رنلم دروللا نيب ةشقانملا لحم ةلأسملا هذه تناك

 ىتأي نأ ىلع ضيوعتلا أدبم ىلوألا تاضوافملا ىف لبقف . ايناث ىمسرلا دفولاو نوزريك

 نامربلاو ىناطيربلا ناملربلا ىتثيه نم هيلع ضوافتلا م دق نوكي ىذلا قافتالا ذيفنت دنع

 ةيجراخلا ةرازو تضرعف ضيوعتلا ةدعاق ىف ةيمسرلا تاضوافملا ءانثتأ شقونو ىرصملا

 ةينامث وحن ضيوعتلا غلبي نأ زيلجنإلا نيفظوملا ةعامج نم ةركذم ساسأ ىلع « ةيناطيربلا

 باسح- ساسأ ىلع ةينبم ةدعاق هتهج نم ىمسرلا دفولا ضرعو . تاهينجلا نم نييالم

 نيفظوملل عفديام عومجم نوكي نأب ىضقت نيمأتلا تاكرش باسحب ةجوزمم تاشاعملا
 ىلع تاهينحلا نم نييالم ةثالث وحن ةيرصملا هموكحلا بصانم مهئالخنإ دنع نييناطيرملا

 اهتاضوافم قايس نم موهفملا نإف نيضوافتملا نيبناحلا ريدقت فلتخا امهمو . ريدقت ىصقأ

 ىلإ ىمسرلا دفولا ةدوع بقع ١97١ ربمسيد ىف ةنلعملا ةيناطيربلا قئاثولا سفن نمو

 قافتالا مامتإ دعب ىتأي وه لب ًالاح نييناطيربلا نيفظوملل قحتسيال ضيوعتلا نا وه ةرهاقلا
 اقباسال هل اًعبات ىلاتلاب نوكيف قافتالا اذهل ًاذيفنت ىتأي هنإ ىأ . نييرصملاو زيلجنإلا نيب

 . هيلع

 اًئيش رمشت رياربف 78 ةسايس تذخأو اشاب تورث ةلودلا بحاص ةرازو تءاج نأ الو

 تذختا مهناكم نييرصملا ضعب لولحو مهبصانم نع زيلجنإلا ضعب ىلختب اهترمث نم
 قوفتي ذأ مهذوفن نأو نيلقتسم اوحبصأ نييرصملا نأ نالعإل ةليسو ةلئيضلا ةرمثلا هذه

 . 1947/4/١١ : ةسايسلا د
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 ب دع

 بودنملا باب اوقرطف ةسايسلا هذه جئاتن زيلجنإلا نيفظوملا ضعب فاخف تارازولا ىف

 بحاص نم هتماخف بلطف هنوهركي مهنأ اومعز زكرم نم جورخلل ةدعاسملا نيجار ىماسلا

 نأ نوديري نيذلا زيلجنإلا نيفظوملل لجاع ضيوعتل ةدعاق ررقت نأ اشاب تورث ةلودلا
 ىتلا ةدعاقلا نيع ىه هتماخف اهحرتقا ىتلا ةدعاقلا نأ لاقيو . مهبصانم نع اولختي

 عم اهريدقتل اًساسأ ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو اهتلعج ىتلاو زيلجنإلا نوفظوملا اهحرتقا

 بحاص نأ لاقي امك . ةيمسرلا تاضوافملا ىف نيبناجلا تاريدقت نيب اهلعجي اهيف فيفخت

 اهحرتقا ىتلا ةدعاقلا فالح نيفظوملا ضيوعتل ةدعاق ىأ ررقت نأ ضفر اشاب تورث ةلودلا

 ديري ىبنجأ فظوم ةلاح لك رظنت نأ ىلإ نيتيرظنلا نيب فالخلا ىهتنا مث . ىمسرلا دفولا

 طرشب اهل بسانملا ضيوعتلا اهل ررقي اهتاذب ةمئاق ةلاح اهرابتعاب ةموكحلا ةمدخ كرتي نأ

 ذيفنت اًيلمع أدب انه نمو . فظوملا اذه ةطلس ًالعف سم دق رياربف 58 حيرصت نوكي نأ

 . ةيزيلجن إلا ةمألاو ةيرصملا ةمألا نيب ىلعف قافتا ثدحي نأ لبق نيفظوملا ضيوعت أدبم

 تءاج مث . ضيوعتلا تابلط تدادزاف ةيميهاربإلا ةرازولاو ةيميسنلا ةرازولا تءاج مث

 اهب اذإو ١971 - ١974 ةنس نع ةينازيملا تاريدقتب ةيرصملا ةموكحلل ةيلاملا ةنجللا ةركذم

 . ةموكحلا ةمدخ نولزتعي نيذلا بناجألا نيفظوملل م. ج 00,62٠١" تافاكملا باب ىف

 ضيوعت ليوخت هتارارق ىف نوكي نأ نود تارملا نم ةرم دقعني ال ءارزولا سلجم ناك الو

 ثيح ىضاملا سرام ؟4 ةسلج ىف لصحام لثم ىلع بناجألا نيفظوملا تارشع ضعبل

 ريدقت نأ موهفملا نإف م.ج 14,75١ افظوم رشع ةثالثل هفرص ررقت ام عومجم غلب

 ىلع لاخلا تراس اذإ تاينلا ةقيقح ىلع قبطنم ريغ ىمهو ريدقت وه م. حج 5

 . بناجألا نيفظوملل ةأفاكم اهحنمو ةيريمألا لاومألا ريذبت ىف لاونملا اذه

 دعب ضيوعتلا ليوخت ساسأ ىلع ةيراج تناك تاضوافملا نأب لوقلا اننكمي اذه ىلع

 بناجألا نيفظوملل ضيوعت ليوخت ىلع لمعلا لوحت مث . نيدلبلا نيب ىلعفلا قافتالا ماتإ
 ةلأسم ىف برحلا لبق هيلع انك ام أوسأ لاح ىلإ انلوحت كلذيو . قافتا ىأ ثدحي نأ لبق

 ىلاملا نوناقلا طئارش قفو نولصفنيو دونيعي نوفظوملا ءالؤه ناك دقف . بلاجألا نيفظوملا

 ىلع نوضوعي مهنأ ىكنألاو . نوضوعي مث نوناقلا اذه قفو نولماعيو نوئيعي اوحبصأف

 قبطت ضيوعتلل ةدعاق كانه نأ لاقي هنأ ىتح مهرايتخا ضحمب ةمدخلا نع مهلاصفنا

 . ةيرصملا ةموكحلا ةمدخ نع هلاصفنا بلطي ىزيلجنإ فظوم لك ىلع اًيلمع



 ةينطولا ةيمفقلا ىف : لوألا ءزجلا «

 لؤاستلل اًيلمع اهعم لحم ال ةجرد ىلإ نيفظوملا ءالؤه ضيوعت ةلأسم تلصو دقو

 ىف ضيوعت ءاطعإب حماستلا نسحي مأ قافتا ىأ متي نأ ىلإ ضيوعت ءاجرإ نسحي ناك اذإ

 ال هنأ ةجرد ىلا ةلأسملا هذه ىف ةيلمعلا لاحلا تلصو ؟ةنيعم طورشبو ةنئيعم تالاح

 . لؤاستلا اذهل نآلا لحم

 تافرصت اهبجوتست ىتلا ةشهدلا هوجو انع عفدت نأ وه هنع لءاستن ىذلا نكلو

 اننأل تافرصتلا هذه نم ةقيقح شهدن اننأ ذإ . بناجألا نيفظوملا ضيوعت ىف ةموكحملا

 راظنأ نع مالظلاو رتستلا نم راتس تحت امئاد ىرجت اهارن لب امامت اهتقيقح ىلع اهارنال

 5 ماعلا ىأرلا

 بناجأ نيفظومل ضيوعت هيف ررقي نأ نود ءارزو سلجم دقعني داكيال هنأ انمدق دقف

 ىف ةرملاب ةيروتسد ريغ ديلاقت ىلع ىرجي سلجلا اذه نأ بيرغلاو . ةموكحلا ةمدحن نولزتعي

 رشني مث . تارارقلا هذه نم رثك وأ لقام ةيمويلا فحصلا غلبي وهف هتارارق ءافخإ وأ نالعإ

 ىف نلعتال تارارق ىلع هجاردأ ىف ظفتحي مث . اهنم ةرشن هل قوريام ةيمسرلا ةديرتلا ىف

 ضصضيوعتل دختت ىتلا تارارقلا ميمج عونلا |له نمؤ . ةيمسرلا ةديرعلا ىف الو فحصلا

 اهنأ ىعدت ةموكحل حصي لهو ؟ةشهدلا ىلإ وعدي امم اذه سيلا . بناجألا نيفظوملا

 هيف لثمتت روتسد رادصإ ىلع لمعت اهنأ ىعدت وأ ةيرصعلا ةيروتسدلا ئدابملا ىلع لمعت

 الإ ناسنإلا ىفخي لهو ؟اهتارارق نم ائيش هسفن تقولا ىف ىفخت نأ ةمألا ةطلس

 . بناجألا نيفظوملا تافاكم صوصخب اهتارارق نالعإ نع ةرازولا توكس نم انعد
 كلذ ملعت تناك نإف ؟تاضيوعتلا اذه لوخت ةدعاق ىأ ىلع ملعت ىه له طقف لأسنلو

 مهنيبج قرع نم ىنجت ىتلا لاومألا نأ ىلع نييرصملا بولق نئمطت ىتح هنلعتال اذاملف

 حلاصل ةيمومعلا لاومألا ريذبت نم دبال ناك نإ ماظنلا نم ئشب لقالا ىلع اهريذبت ىرجي
 قوف نوكت نأ ىكنأ ةبيصملاف ةدعاقلا هذه ملعتال تناك نإف ؟نيفظوملا نم ةنيعم ةقبط

 ىلخختي ىذلا ىبنجألا فظوملل ضيوعتلا هب ردقي ىذلا سايقلا ملعت ال ةرازو دالبلا سأر



 لكيه نيسح دمحم ثارت
» 

 دقف (ةموكحلا تاليبوموتأ) ىكيناكيملا مسقلاب فظوملا طوه رتسملا ةلاح ًالثم ذخ
 ةموكحلا مدخي مل فظوملا اذه نأ نيح ىف . م. ج 5714١ هردق اضيوعت ءارزولا سلجم هحنم

 نأ فظوملا اذه لثمل لوخي نأ زوجي ةدلب ىأ ىفو ماظن ىأ ىفو نوناق ىأ ىفف . نيتنس الإ

 هذه نإ ؟هينج فالآ ةسمخ نع ديزت ةأفاكم لباقم هسفن ءاقلت نم ةموكحلا ةمدخ كرتي

 ةيمومعلا مهلاومأ نأب نييرصملا بولق ىف نيقيلا ميقيو ةشهدلا بجوي اممل اهلاثمأو ةلاحلا

 ؟ضيوعتلا اذه ءاطعإ نم نييرصملا نحن انتدئاف ام ىل لقو اذه نم اضيأ انعد مث

 ىف رهاظلا وه اذه ؟ىرصم فظوم هلحم لحي هبصنم كرتي ىذلا ىزيلجنإلا فظوملا له

 تالاحلا عومجم امأ . عباصألا ىلع دعت ىتلا ةردانلا ىربكلا ةيسيئرلا فئاظولا ضعب

 لحي رخآ اًيزيلجنإ افظوم نأ بلاغلا نإف هتفيظو ىزيلجنإلا فظوملا اهيف كرتي ىتلا ىرخألا
 ىه ىتلا ىقرتلا ةئسب نامزلا نم ماع وأ روهش ةعضب دعبف لاحلا ىف نكي مل نإ اهيف هلحم

 لهف مدقت امك لاحلا نكي مل اذإف الإو . ةيرصملا ةموكحلا فئاظو ىف زيلجنإلل ادج ةعيرس

 ةمدخ اوكرت نيذلا بناجألا نيفظوملا ءامسأب افشك انل نلعت نأ ةيرصملا ةموكحلا عيطتست

 تافاكملا نم هوذخأ ام رادقمو مهتابترم رادقمو مهتمدخ ىنس رادقمو ةنس ذنم ةموكحلا

 فئاظو ىف ديدج نم اونيعت نيذلا نيفظوملا ءامسأب رخآ افشك هسفن تقولا ىف نلعت نأو

 بلطن تارارقلا ىف ةينلعلا بلطن نذإ نحن ؟مهتابترم رادقمو ةنس ذنم ةيرصملا ةموكحلا

 ضوعيال نأ بلطن بناجألا نيفظوملل تآفاكملا اهب لوخت ىتلا ةدعاقلا ىف حاضيإلا

 اهكرتي ىتلا ةفيظولا نأ اهمهأ . ةمولعم ةددحم ةلوقعم طورشب الإ ىبنجألا فظوملا

 لحيف ىزيلجنإ فظوم اهكرتي نأ ال . هاوس نود ىرصملا فظوملل ىقبت ىبنجألا فظوملا

 منغلا لك منغلا مهل نوكيال نأ ةلمجلاب بلطن . نيح دعب ولو ىزيلجنإ فظوم اهيف هفلخ

 . مرغلا لك مرغلا انيلعو



 مويلا ثري ادح

 *؟تانيمضتلا نوناق ىوتحي اذام

 قح ةمألل نأ كشالو . رودصلا كشو ىلع حبصأ دق تانيمضتلا نوناق نأ عاشي

 ةدهاعم لب ةدهاعم هبش نوناقلا اذه نأب كلذ . ماكحأو صوصن نم هيف ام ىلإ نانئمطالا

 ىضاقتي نأ هل نامرب مويلا انل نكي مل اذإف . ةيرصملاو ةيناطيربلا نيتموكحلا نيب لعفلاب
 عم اهماربإ ةيرصملا ةموكحلا ديرت لاب تاذ ةدهاعم لك تايوتحم ىلع هعالطإ ةرازولا

 رطخأ نم نأش ىف مهتدارإ قفو ءارزولا فرصتي نأ اذه ىنعسم سيلف « ةيبنجأ ةموكح
 . دالبلا نوؤش

 ىه وأ « تانيمضتلا نوناق تايوتحم ىلع اهعالطإب ةمألل ةنيدم ةيرصملا ةموكحلا

 جرخت لهف . نوناقلا اذه ىف فوخلا عضاوم نم اهقوقح نيمأتب ةمألل ةنيدم لقألا ىلع
 قلعتت صوصن تانيمضتلا نوناق ىف ؟ضماغلا انل فشكتو تمصلا اذه نع ةرازولا

 مأ ىه امك ىقبت لهو صوصنلا كلت امف . نييسايسلا نينوجسملاو نيلقتعملاو نيدعبملاب
 ؟اًناتب اهوحم وأ اهرييغت بجي

 سلاجملا ىف عاشيو هملعن داكن ىذلا نكلو « نيقيلا ملع صوصنلا هذه ةقيقح ملعنال

 نوكتال مهتيرحو مهدالب ىلإ نييسايسلا نينوجسملاو نيلقتعملاو نيدعبملا ةداعإ نأ وه
 اعبط كلذ ىنعمو . ةيرصملاو ةيناطيربلا نيتموكحلا قافتاب الإ (تانيمضتلا نوناق ىضتقمب)
 ىلع ةقفاوملا ةيزيلجنإلا ةموكحلا ىرت ىتح تالقتعملاو نوجسلا ىف نييرصملا ءالؤه ءاقب

 سيل قحب ةيبنجأ ةموكحل ميلست اذهو . نطولا ضرأ ىلإ مهنم نيدعبملا ةداعإو مهقالطإ
 ديق نود دارفألا ةيرح ىف اهراثآ لوزت نأ بجو ةيفرعلا ماكحألا تيغلأ اذإ هنإف « اهل

 . ةمألا مغرو اهسفن ءاقلت نم قحلا اذه نع لزنت نأ ةيرصملا ةموكحلل سيلو . طرشالو

 اهمارتحا بجي ىتلا ةيدرفلا ةيرحلاب ةقلعتم تمادام ةنيهالو ةريسي ةلأسملا تسيلو

 . ةيرحلا كلت دييقت ىف اًببس ناك ىذلا ماظنلا ءاغلإ دعب اصوصخو

 ةيناطيربلا تاطلسلا اهترتشا ىتلا ىضارألا رمأ نم عاشيام ةقيقح مهفن نأ ديرن مث

 مهفن نأ ديرن . ةرطنقلاو ريق ىبأ ةهج ىف لاحلا وه امك تاراطم وأ تاركسعم اهتلعجو

 . ١147/4/١١ : ةسايسلا د“



 منال لكيه نيسح دمحم ثارت

 قافتالا مئتي نأ دعب تاركسعمو تاراطم نوكت لهو ىضارألا هذهب ةقلعتملا صوصنلا
 لالتحا هبوشيال نأ بجي ىذلا ماتلا ىلعفلا انلالقتسا ىلع رصمو ارتلجنإ نيب مساحلا

 نوناق جلاع فيكو ىضارألا كلت ريصم نوكي اذام معن . اًيئاوه وأ ناك ًايضرأ ىركسع

 نيلقتعملاو نيدعبملا نأشب هانعمس ىذلا لثم اهنأشب عمسنل اننإ ؟اهرمأ تانيمضتلا

 نأب ىضقي تانيمضتلا نوناق ىف اهب قلعتملا صنلا نأ عمسن . نييسايسلا نينوجسملاو
 اضيأ كلذ ىنعم . رصمو ارتلكنإ نيب ةلبقملا تاضوافملا ىلع ايئاهن اتب اهرمأ ىف تبلا لاحي

 ىلع انتقفاوم اودارأ نإف ةياهنلا ىف زيلجنإلا ةدارإب اًنهر ىضارألا هذه ريصم نوكي نأ وه
 . اريطتسم انيلع رشلا ناك كلت ريغ اودارأ نإو « اًريمخ ناك انرظن ةهجو

 اشاب ميسن ةلود هب لدبأ ىذلا صنلاب انركذتل ةرطخلا ةبيجعلا صوصنلا هذه نإو

 ىف ةحيرص تناك ةيلصألا صوصنلا نإف . روتسدلا ىف نادوسلا صوصنل ةيلصألا ةغيصلا

 صنب هلادبإ لبق وأ اشاب ميسن هلدبأ ىنعملا اذه رخخآ ىلإ رصم نم ءزج نادوسلا نأب لوقلا
 . رصمو ارتلجنإ نيب ةلبقملا تاضوافملا ىف هيف تبي رمألا اذه نأ هادؤم

 نم فرصت ادغ مهنم اهدرتسن نأ لمأ ىلع مويلا انموصخل انقوقح انميلست نأ مولعمو

 ناك دقلو رايدلا هذه ريصم همهي ىرصم هيلإ نئمطيال شهدم قطنمو تافرصتلا بجع
 لعجت نأو ىرصملا نالربلل اهكرتت نأو ىربكلا ةيعبتلا هذهل ةرازولا ضرعتتال نأ اًدبأ انيأر

 ةيفرعلا ماكحألا عفر ىلعو صوقنم ريغ ًالماك روتسدلا رادصإ ىلع اًروصقم مويلا اهمه
 ةيفرعلا ماكحأألا ىغلتف هصيحمتو هسرد دعب تانيمضتلا نوناق ىلع ناملربلا قداصي ىتح

 الطف ءاقلإ

 رادصإ ىلع ةرصم ىه لب ىأرلا اذهل عامتسالا ديرتال رهظيام ىلع ةرازولا نكل

 . هقوقح ىلع ءادتعاو دلبلا لالقتساب ساسم نم هيف نوكي دقام عم تانيمضتلا نوناق

 اهل بوشيالو اًقح رصم بلسيال نوناقلا اذه نأ نم نبقي ىلع تناك اذإف الإو

 ؟هردصت نأ لبق ةمألا ىلإ هنلعت ال اذاملف ًالالقتسا

 تسيلأ ؟اهنع بونت اهنأ ةمعاز وأ ةمألا نع ةبئان نوناقلا اذه عقوت ةرازولا تسيل

 نذإ ؟تانيمضتلا نوناق ىضمت نيح ةدهاعم هبشب ةيرصملا ةمألا طبرت اهنأب ملع ىلع ةرازولا

 . !اهتروشمب سانئتسا وأ ةمألا ىلإ عوجر نود لمعلا اذهب رثأتست نأ اهسفنل حيبت فيكف



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا نيلي

 ةرازولا فقومب نوكيام هبشأ هضومغ ىف حبصأ دق ةرضاحلا ةرازولا فقوم نأ قحلا

 مث اهرمأ لوأ ىف اريثك ةيميسنلا ةرازولا تملكت دقف . اهدهع تايرخأ ىف ةيميسنلا

 كلذك . ةرغ ىلع دالبلا تأجاف ةبكنب ىهتنا دق توكسلا اذه اذإو . هرخاوأ ىف تتكس

 هانسق اذإف . توكسلا رود رهظيام ىلع مويلا ءاج مث ًاريثك تملكت دق ةيميهاربإلا ةرازولا

 . بايترالاو فوخلا انل قح ةقباسلا ةرازولا توكسب

 دعب ةرازولا ردصت نأ ىشخنو . رصمل نبغ هيف تانيمضت نوناق ةرازولا ردصت نأ ىشخن

 ْ افطل مهللاف . نيثالثلا عورشم نم لقأ ًاروتسد كلذ



 مويلا ثيدح

 */نادوسلا ةلأسمو روتسدلا

 دقف نادوسلا ةلأسمب ةصاخلا صوصنلا نع اهنيح ىف اهانرشن ىتلا انؤابنأ تقدص

 اليدعت نيثالثلا ةنحل هتحرتقا ام ليدعت ىلع فسأ لكب المتشم سمألاب روتسدلا ءاج

 . ةئيسلا ةجيتنلا هذه ىلإ تدأ ىتلا ةيميسنلا ةرازولا ةسايس ىلع هيف هتابثإ ةيلوئسم عقت

 ةقيثو ىف ال نلعم ريغ ىفح هنكل عقاو رمأ مامأ روتسدلا نالعإ لبق سمألاب انك دقلو

 عوضوم نع مالكلا لمش نإو ىضاملا رياربف 4 خيراتب اشاب ميسن قيفوت ةلودلا بحاص

 رخآلا اهضعب قبسي عئاقولا لخادتم اًمهبم اباوج ناك هنأ الإ نادوسلا صوصن ةلئسم

 ةروطخ ةموتكم ىقبت ىتحو ةرملا ةقيقحلا فشكدتال ىتح اهضعب نع تكسو اذهعغ

 . ماهلا ثداحلا اذه ىف ةيلوئسملا

 ةقيثو ربكأ ىف ظحلا ءوسل لجسم عقاو رمأ مامأ روتسدلا نالعإ دعب نحنف مويلا امأ

 ةنحل عورشم ىف نادوسلاب ةصاخلا صوصنلا فرعن روتسدلا نالعإ لبق سمألاب انك

 ةيرصملا ةكلمملا ىلع روتسدلا اذه ماكحأ ىرجن» هنما ؛4ه ةداملا ىف ام اك نيثالشلا

 صن وهو . «صاخ نوناقب هيف مكحلا ماظن ررقي اهنم ءزج هنأ عمف نادوسلا ادع اهعيمج

 نم ءزج نادوسلا نِإ) هلوقب قحلا تابثإ نيب عمج هنأل ةيسايسلا ةمكحلا ىهتنم ىف ءاج

 (صاخ كونأقب هيف مكحلا ماظن ررقيإ) هلوقب ةيلمعلا هدانا قاب وهدم نيبو . (رصم

 اذه عضو نم نكمتيو ناملربلا دجوي نأ دعب الإ ًايلمع هؤارجإ نكميال صاخلا نوناقلا اذهو

 نم هيف أم كلذ ىفو تاضوافملا لعيبي الإ هذيفنتو هعصو نم هكفشال وهو هذيفنتو نوناقلا

 ىف ةثلاثلا ةرقفلا ىضتقم نع اًجورخ هرابتعا غوسيام صنلا اذه ىف سيل نأ ىلع ةلالدلا

 (اهب ظفتحما ةعبرألا) رومألا هذهب قلعتي اميف ةلاحلا ىقبت» نأب ةيضاقلا رياربف حيرصت

 . عوضوملا اذهب اصاخ روتسدلا نتم ىف هؤاقبإ
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 هطرتشا ام اذهو . روتسدلا ىف هءاقب ىنمتن انكام اذهو . سمألاب هأرقن انكام اذه

 تبثت ملام ةرازولا ىف مكحلا ماهم اولبقيال نأب ريهشلا مهرارق ىف نييروتسدلا رارحألا بزح

 . روتسدلا بلص ىف امه امك ناتداملا ناتاه

 ةباتك حصنلا ىلإ اشاب ميسن ةلودلا بحاص ةسايس تهتتنا دقو ةليحلا ام نكلو

 نيفسأ مويلا امهأرقن ناذللا امه نيرخأ نيصنب نادوسلاب نيصاخلا نيصنلا ليدعت لوبقب

 . روتسدلا صوصن نيب

 ملعنو . ليربأ ١9 روتسدب ةدراولا صوصنلا ضعب ىف خسملا راثآ ضعب ىرن اننإ معن

 حارتقا ىلإ ةيميسنلا ةسايسلا تداق ىتلا ةيدادبتسالا ةركفلا ةجيستن ىه راثآلا هذه نأ

 اذه لثم «راثآلا هذه نيب دجويال هنكلو . روتسدلا ةنحل عورشم ىلع تاليدعتلل أوسأ

 . نادوسلا عوضوم ىف اشاب ميسن ةسايس ءارج نم روتسدلا بلص ىف ىقابلا دوكنملا رثألا

 هأرقت ملأ ؟نادوسلاب ًاصاخ روتسدلا ىف ءاج امب ريكذتلا ىلإ ةجاح ىف نحن لهو
 ررقي نأ دعب رصم كلمل نوكي ىذلا بقللا نيعي» هنم ١١١ هداملا ىف تأي ملأ ؟سمألاب

 +4 ةداملا سفن نيبو اذه نيب ريبك قرف «نادوسلل ىئاهنلا مكحلا ماظن نوضوملا نوبودنملا

 ىف : نيصنلا نيب قرفلا دعبأ ام «نادوسلاو رصم كلمب بقلي كلملا » ةقحلا ةزيجولا ةرصتخا

 . قحلا اذه تابثإل حيرص عنم رخآلا ىفو قحلل تابثإ امهدحأ

 نأ نودب ةيرصملا ةكلمملا ىلع روتسدلا اذه ماكحأ ىرجت» روتسدلا نم ١54 ةداملا مث

 ىلإ فرصنت دق ةمهبم ةغيص ىهو «نادوسلا ىف قوقحلا نم رصمل امب اقلطم كلذ لخي
 اذه نيأف . ديعب ىدمب دحلا اذه نم رثكأ قوقح رصملو اهاوس نود هايملا ىف رصم قوقح

 (صاخ نوناقب (نادوسلا) هيف مكحلا ماظن ررقي) ةلئاقلا ١45 ةداملا نم مهبملا صنلا

 دودح ىف لخد اميف الإ اًنوناق ناملربلا ردصيالو ىرصملا ناملربلا هردصي صاخلا نوناقلاو

 نيب قرفلا وه اذه هتدايس نم ارجتيال أزج ناك ام الإ هدودح ىف لخديالو هنينقت

 . نيصنلا

 ًامرج نوكي داكي ليدعنلا اذه لوبق ىف ةيميسنلا ةرازولا نواهت نأ حضني اذه نم
 . دادحلا نم راطإ لخاد خيراتلا هلجسي اًيسايس
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 نادوسلا ةلئسم باب كرت هنأ دادرت نع رمخأتيال ناك اشاب ميسن ةلود نأ بيرغلاو

 ىتلا ةرهاظلا ةقيقحلاو . ليدعتلا اذهب روتسدلا رادصإ ىف هفلخ ديقتي نأ نود اًحوتفم

 اًقلغم لظيس وهو .روتسدلاب قلعتي اميف نآلا قلغم ةلئسملا هذه باب نأ ىه اهيف بيرال
 نكميال قحلا اذه نأل . روتسدلا ليدعت قبس هئاضعأل نأ نم مغرلاب نالربلا حاتتفا-دعب

 نيب ةمئاق ةرازولل انسيثر هتفصب اشاب ميسل ةلود اهاضمأ ىتلا ةقيثولا تمادام ايلمع هؤارجإ

 نم 1١ ةداملا اهيلإ ريشت ىتلا تاضوافملا فنأتست نأ موي الإ حتفي نل وهو . زيلجنإلا ىديأ

 . روتسدلا

 هفقو ىذلا فقوملا ةرازولل نوحشرملا فقو اذإ هليدعت نكمي ناك عقاو رمأ مامأ ًاذإ نحن

 لاح ىأ ىلعو . ةمدخ ربكأ ةيرصملا ةيضقلا نومدختي كلذب اوناكف . نويروتسدلا رارحألا

 نم لدعي نأ نادوسلاب ًاصاخخ زوتسدلا ىف لجسملا عقاولا رمألا دعب ناسنإ رودقم ىف سيلف

 هتداق اذإ - ًايلمع هرودقم ىف سيل هسفن نامربلا ىتحو . تاضوافملا لوخد لبق صنلا اذه

 نم لدعي نأ - خاجنلاو ةمالسلا رب ىلإ ةيرصملا ةيضقلا لاصيإل ةبجاولا ةيسايسلا ةكنحلا

 . تاضوافملا لبق روتسدلا ىف نادوسلا صوصن

 نم هيف نحن ام مغر اهراثأ عفد ىسننال ىتح ملألا ةياغب اهلجسن ةجيتن كلتو
 . روتسدلا رادصإب جاهتبا



 *!ةيزجلا نويد « نازول رمتْؤم ىف رصم
 هب نيضوفملا نيبودنملا نأ سمأ تافارغلتلا اهب تءاج ىتلا «نازول» رمقؤم ءابنأ ىف

 ةدهاعملا عورشم صوصن ىلع كارتألا تاضارتعا ثحبب ىلوألا ةماعلا مهتسلج اوأدب

 ىلإ ةهجوملا تاضارتعالا ىف مهثحب اورصح مهنأو « ىضاملا رياربف ىف مهيلإ ملس ىذلا

 ةيكرتلا ةلودلا دودح ةلأسم اهيف لحخدت ىتلا ةيميلقإلا لئاسملاب ةصاخلا صوصنلا

 . ةليدحجلا

 ةرشع ةعباسلاو ةرشع ةسداسلاو ةرشع ةسماخلا داوم لا ىلإ ةعيبط ثحبلا مهرج دقو

 ىلإو رصم نع ةينامثعلا ةدايسلا طوقس ىلإ اهيف ريشأ ىتلا داوملا ىهو ةدهاعملا عورشم نم

 اذه ىلع بترشت ىتلا جئاتنلا ريرقت ءاجرإ ىلإو ةلقتسملا ةيرصملا ةلودلاب فارتعالا

 جئئاتنلا هذه نم نأ عبط موهفملاو . ايكرتو رصم نيب رودت ةلبقم تاضوافم ىلإ فارتعالا

 نم اهديدستب تدهعتو ايكرت اهتضرتقا تناك ىتلا نويدلا ءازإ ايكرتو رصم فقوم ةيوست

 اهتيامحو رصم ىلع اهتدايس لباقم ةيلعلا ةلودلا اهاضاقتت تناك ىتلا ةيرصملا ةيزجلا

 . جراخلا ىف رصم حلاصم اهتياعرو رصم دودح

 ىلع ايكرت ةدايس تطقسو ايكرتو رصم نيب تاقالعلا تعطق ذنم فورعملا ناك دقو

 رصم نأ ايكرت فص ريغ فص ىف رصم فوقوو ةيملاعلا برحلا مايق درجمب لعفلاب رصم

 تضرتقا ىذلا دلشتور كنب ءازإ ةيكرتلا تادهعتلاب اهمايق رارمتساب ةمزلم اهسفن ربتعتال

 ةموكحلا نع ةيزجلا ةميق اهعفد رارمتساب ةمزلم الو ةيرصملا ةيزجلاب ةطبترملا ضورقلا هنم

 كلذ تلعف امنإف كنبلا طاسقأ نآلا ىلإو برحلا مايأ لعفلاب تعفد ىه اذإ رصمو . ةيكرتلا

 ىف ةعساولا هتاصاصتتخاب ىلاملا راشتسملا دوجو عم اهتيلام ىلع مايقلا ةرح نكت مل اهنأل

 اهدهع ىف ةقثاو [ديقعت لاخلا ديزي اًيلود اكابترا قلخت نأ درت مل اهنألو « ةيرصملا ةموكحلا

 . رمألا ةياهن ىف اهل مكحيس هنأو اهقح نع عفادتس اهنأ ىلالقتسالا

 اهدفو» ةطساوب رمألا شقانت نأ تعاطتسا امل رصم نأ هيلإ بهذن ىذلا انيأر دبؤي

 نويدلا هذهب ةديقم ريغ اهنأ ةنلعم اًيلاع اهتوص تعفرو ةجحلا ولت ةجحلاب تلدأ «ىمسرلا
 ىف اهتفرصو اهسفن ايكرت اهتضرتقا ةيكرت نويد اهنأل ةيرصملا ةيزجلا اهضعب تنمض ىتلا
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 نأ اودارأ نيذلا عفد ىلع ايكرت ةينازيم نع انتينازيم لاصفناب تدرو « ةصحم ةيكرت نوئش

 رقم لاحلا وه امك اهنويد نم اءزج. ةلودلا نع لصفنملا ءزجلا ليمحت ةيرظن انيلع اوقبطي

 نع تلصفنا ىتلا ةيبروألاو ةيويسألا تايالولا ىلع اقبطنمو نازول ةدهاعم عورشم ىف

 . ايكرت

 رخاوأ ىف نازول رمتؤم دقع ىلإ ةوعدلا ىلع ءافلحلا مزع مل هنأ اضيأ هسفن ىأرلا ديؤيو

 ةهجو نع عفادت ىتح هيف كارتشالل ىعست كاذ ذإ ةيرصملا ةرازولا تماق ىضاملا ربمفون

 . مهسمت ىتلا لئاسملا نم كانه ضرعي اميف نييرصملا

 يفرضم كارتشا اذبم نولبقي ءافلخلا لعج ىف ًالعف اشاب تورث ةرازو تحبجم دقو

 اهنكل . ىندألا قرشلا ىف حلصلاب اهتقالعو ةيرصملا ةلأسملا رود هيف عجي امدنع رمتؤملا
 ةسايس تذختا ىتلا اشاب ميسن ةرازول رمألا تكرتو كارتشالا ققحت نأ لبق تلاقتسا

 لسري مل ىذلا هسفن نازول رقؤم ردص هب تجرحأو دلبلا سافنأ هب تقياض ندي ةمصضلا

 هسفن ضرعي نأ أشي ملو « فهكلا ةرازو « ةرازولا تاينب اًناع نكي مل هنأل رصم ىلإ ةوعدلا
 . كارتشا نم اهيلع هضرعيام ةيرصملا ةموكحلا ضفرل

 تاشقانملا ءانثأ الو رمتؤملا ىف ةماعلا تاضوافملا ءانثأ نازول ىف اودبي ملف كارتألا امأ

 عوضوم ىلع اًضارتعا اودبي مل «رومألا تاليصفت سردت تناك ىتلا ةيعرفلا ناجللا لخاد

 . اهريصم ررقت نأ رصمل نأب اوحرص نأب اوفتكاو رصمب صاخ

 ىلع اهيف دري ةركذمب ءافلحلا لود ىلإ ثعب ةرقنأ ىلإ داع نأ دعب اشاب تمصع نكل

 ةراشإ ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو در نمضت دقو «نازول» هكرت لبق هملست ىذلا ةدهاعملا عورشم

 ةيزجلاب ةطبترملا نويدلا نع ةئشانلا تادهعتلا نم اهتمذ رمؤملا ئربي نأ ىف ايكرت ةبغر ىلإ

 .ةنرسلا

 ىلع رمؤملا ىلإ هسفن بلطملا اذه مدق اشاب تمصع نأ انل لوقت ةيفارغلتلا سمأ ءابنأو

 هفقوم ىلع ممصم هنأكف . ةدهاعملا عورشم ىف رصمب ةصاخلا داوملا ىلإ هجوم ضارتعا هنأ

 ةعيبطب ىغبني ىتلا لئاسملا نم ةلأاسم رصم ةحلصم دضو لعفلاب لحي نأ هب ديري ىذلا
 فارتعا جئاتن ةيوستل ايكرتو رصم نيب ةلبقملا تاضوافملا لامعأ لودج ىف نوكت نأ اهلاح

 . رصم لالقتساب ايكرت
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 ءبع لك عفري نأ لواحي ىكرت ىنطوك اشاب تمصع نأ ذإ باعي عرش انه ىلإ سيلو

 . ءبعلا عفر هسميس نم ةحلصمب مامتها نود هتلود لهاوك نع

 بلطملا ىلع اًيئدبم هتقفاوم نلعأ ىناطيربلا بودنملا نأ ةشهدلا ىلإ وعدي ىذلا نكل

 . ةيرصملا ةموكحلا ةضوافم ىلع ةقفاوملا ةيئاهن قلعو ىكرتلا
 لصوو لحفتسا ىتح رمألا تلمهأ ىتلا ةيرصملا انتموكح ىرتاي ةلعاف ىه اذامف

 . ؟جرخلا دحلا اذه ىلإ

 ةفقاو ىه له ؟نازول رمتؤم ىف ىناطيربلا بوددملا فقوم ىلع ةمهب ةجتحم ىه له

 ىتحو اهقوقح ىلع ظفاحت نأ ايدج ىونت اهنأ ىلإ ةمهب راظنألا تفلت ىتح طاسقألا عفد

 ؟عفدلا ىلع رارمتسالا ةيلوئسم ابدأ ولو اهلمحي نازول ىف ىناطيربلا بودنملا لعجتال

 نع اهبودنم عفادي ىتح رقمؤملا ىف رصم لثمت نأ حاملإبو ةعرسب ةبلاط ىه له

 ؟اهرومأ ىعرت ىتلا دالبلا ةحلصم

 نويد ةلأسم ىف لصفلا نأ اهيف لوقت رمتؤملا ىلإ ةركذمب ةثعاب لقألا ىلع ىه له

 الإ نوكي نأ عاطتسم ريغ هنأو ءرصمو ايكرت نيب ةلبقملا تاضوافملا ىف الإ حصيال ةيزجلا
 نوكتس ىذلا وه نالرب ابيرق اهل نوكيس ىروتسدلا مكحلا اهيف نلعأ دقو دالبلا نأل كلذ

 ىفو انبايغ ىف انلبق اهذختي ىتلا نازول رمتؤم تارارق ضفر وأ لوبق ىف ةريخألا ةملكلا هل

 ؟انتهجاوم ريغ

 ىف وهو ةيرصملا ةموكحلا هب بلاطت نأ نكميام لقأ وه ريخألا فقوملا اذه نإ مهللا

 ؟ةرضاحلا ةرازولا هفقتس لهف . ةيموقلا ةحلصملاب نايإلا عاونأ فعضأ انرظن

 اهنأ كشالو هليبس ىف طاشنو رمألاب ةيانع ةرضاحلا ةرازولا نم رظتنتل دالبلا نإ

 رمتقؤم ىف رصم هليثمت مدعب اشاب ميسن ةلود اهلمع ىتلا ةئيسلا كلت ميظعلا رشلاب ركذت

 ةلأسم لعج نم تنكمت دق تناكل لوألا رودلا ىف تلثم دق تناك ولرصم نإف نازول

 . ايكرتو رصم نيب ةلبقم تاضوافم ىف ىوست ىتلا لئاسملا نم اهريغ عم ةقلعم ةيزجلا ضورق

 ىتح اهرثأ وحل ةرضاحلا ةرازولا قفوت نأ وجرتو اشاب ميسن ةئيس ةرسحلاب دالبلا ركذت
 . ميظعل هنإو ةمألا ىضرب زوفت .



 مويلا ثيدح

 («) !ةيزج عف دنو ةلقتسم رصم

 ىتح اهتنازخ ىلع ةبورضم ةيوئسلا ةيزجلا لظتو ةلقتسم رصم ؟اذه لثمب تعمس له
 ىلع موتحم بجاوك الإ ةينامثعلا ةلودلل ةيزج عفدت نكت مل ىتلا رصم ! 140 ةئس
 نيثالثو نينثا ليقثلا ءبعلا اذهب ةقهرم لظتس « ةعوبتملا ةلودلا ىلإ ةيدؤت ةعباتلا ةمألا

 رمتؤم ىف ةيكرتلا ةيجراخلا ريزو فارتعاب ةدايس اذ ًالقتسم ادلب تحبصأ ذإ دعب ىرخأ اماع
 ةلصلا عاطقناب اًضيأ كلذ لبقو « ىضاملا ماعلا ىف ارتلجنإ فارتعاب كلذ لبقو « لوالا نازول
 ىف دمكلاو ةرسحلا ثروت لاح « 1914 « ةنس ىربكلا برحلا نالعإ دنع ايكرتو رصم نيب

 ةلقثملا ةيرصملا ةيلالا باسح ىلع «مهتحلصل» زيلجغإلاو كارتألا قفتي ىلاحلا نازول رمتؤم

 ةمألا فرعتال اًظهاب اًضيوعت زيلكنإلا نيفظوملا ضيوعتو ةيلودلا نويدلا طاسقأو تاقفنلاب
 طسبنت فك ىذ لكلو (**). . . لكل حابم بهذلا نم مجنم رصم ةنازخ نأك . ةدعاق هل

 . سراحالو ببقر اهيلع سيل ةعيض وأ باحصأ الو باوب اهل سيل راد رصم نأك . دتمت ديو

 انبلسي انريغ . عناصو عرازو رجات نم نييرصملا ءاوس هوكشي ىذلا حربملا سؤبلا عم كلذ

 اهيلإ نويرصملاو رصم جيراهص نم ىوتري انريغ . اًعيمج سانلا جوحأ اهيلإ نحنو انلاومأ
 . مهكلهي شطعلا داكي شاطع

 كلذ نايبو . رصم باسح ىلع «مهتحلصل» نوقفتي نازول رمتؤم ىف ريلجنإلاو كارتألا

 لعجي نأ ليعامسإ ويدخلا ىضر لئاط غلبمب ةيزيلجنإلا فراصملا دحأل نونيدم كارتألا نأ

 . رخآ هنم ءزحل ةنماض اهلعجي نأب قيفوت ويدخلا ىضر مث « هنم ءزجل ةنماض ةيرصملا ةيزجلا

 ىلع ةيرصملا ةيزجلا غلبم اولاحأ تقولا كلذ نمو . نومضم ريغ نيدلا اذه نم ءزج ىقبو

 ىتح ةنس لك هيلإ رصم هيدؤت كالهتسا طسق اهولعجو نئادلا كنبلأ وهو «للشتور» كنب
 نومضملا ريغ ءزجلا ىلع ةقحتسملا ةيونسلا دئاوفلا رادقم طسقلا اذه لمشيو ١9100 ةنس

 . كالهتسا نود نيدلا نم

 ! /١٠57/5/1١1 : ةسايسلا د

 . ةءورقم ريغ ةملك (*)



 اهفنأ مغر ةنماضلا ىه ةنيكسملا رصمو ةنيدملا ىه ايكرتو ةنئادلا ىه نذإ رتلجنإف

 عفد نم ررحتلا بلطب اهيلع ىضقت ايكرت ةحلصم نأ بير الو . ةيزجلاب طبترملا نيدلا رثكأل
 ةحلصم نأ اضيأ بيرالو . اهنع اهعفدت مويلا ىتح تلازامو رصم تناك ىتلا ضورقلا كلت

 ىوس بابسألا نم نكي ملولو . نيدلا كلذل ةيدؤمو ةنماض رصم ىقبت نأ ىف ىه ارتلجنإ
 حاحلإ نأو « ةيكرتلا دراوملا نم مهيديأ ىف برقأو زيلجنإلا رظن ىف قثوأ ةيرصملا دراوملا نأ

 قافتالا دسفي دق رصم نود اهضورق دادسب ىه موقت نأ ىف ةرقنأ ةموكح ىلع زيلجنإلا

 ناكل نيببسلا نيذه ىوس نكي ملول « ةرصتنملا ةضهانلا ايكرت عم ارتلجنإ هدشنت ىذلا
 رصم اهلمحتل مهنويد عفد نع مهيلخت أدبمب كارتألل اوملسي نأ ىلع زيلجنإلا لمحي ام امهيف

 . ةرهاقلا ةوقلا مكحل ةعضاخ ةفعضتسم تمادام مهنع

 اهتوص ةيرصملا ةموكحلا عفرت نأ نم لقأ الف فعضلا نم رصم نكت امهم نكل

 رّتؤم ىف ةيكرتلاو ةيزيلجنإلا نيتموكحلا بناج نم ةركنملا تافرصتلا هذه ىلع ةجتحم
 ميسن اهاضق ىتلا دوسلا مايألا كلت دلبلا حلاصم نع لفاغتلاو لامهإلا نم انبسح . نازول

 . ةيناثلا هترازو تسد ىف

 كلم هلالج هردصأ ىذلا نالعإلابو ارتلجنإ فارتعابو ايكرت فارتعاب ةلقتسم رصم
 ىلع ةيكرتلا ةدايسلا راثآ نم ًارثأ الإ نكت مل ةيزحلاو . ةيضاملا ةنسلا نم سرام5١ ىف رصم
 مل اذإو . انلالقتسا نالعإ نم لوألا مويلا ذنم ةواتإلا هذه طقست نأ اًيهيدب ناكو ءرصم

 . ةيزجلاب ةطبترملا غلابملا عفد ىلع رصم رارمتسال اقلطم رربم الف رربم ةيزجلا رارمتسال نكي

 نودؤيال نيذلا رايدلا هذه ءانبأ نم هريغو ىرصملا حالفلا لمتحي نأ ًالدعالو ًالوقعم سيلو

 امك هدالب ريغ دالب اهب 007 هنمأ ريغ ةمأ اهتضرتقا اًنويد سفنألا قشب الإ بئارضلا

 دعب اًماع نيثالث نم رثكأ ىقبت ةبت مث ةلقتسم رصم حبصت نأ ًالدعالو ًالوقعم سيل هنأ

 مكحب نازول رقؤم ىف مويلا ىرجي ىذلا تائتفالا كلذ رين تحت ةحزار ىهو اهلالقتسا
 . ىلاملا اهريصم ىف ىزيلجنإلاو ىكرتلا نيبودنملا

 نإف . زيلجنإلا ىلع الو كارتألا ىلعال نييرصملا نحن انيلع عقاو بنذلا رشكأ نكل

 ىف انقوقح نعف نحن امأ . هدالب ةحلصم امهنم لك ىخوتي انمدق امك نيفرطلا نيذه
 الو ًالوسر رمتؤملا ىلإ ثعبتالو اًنوص عفرتالو ةرازولا ولت ىتأت ةرازولا ىذ ىه اهو . ةلفغ
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 رظنلا ةهجوب هتاضوافم ىف ىلدأ ىذلا هدحو ىمسرلا دفولا وه امنإو . ةملك هيلإ بتكت

 مدقت نأ لبق تلاقتسا دق اشاب تورث ةرازو نإف كلذ دعب امأ . ةيكرتلا نويدلا نأشب ةيرصملا

 ام اهنم ناكف ةيميسنلا ةرازولا تءاج مث . نازول رمتؤم ىف ريطخلا رمألا اذه ىف رصم ةجح

 نأ وجرن ةيروتسدلا ةايحلا وحن ةوطخ تطمخخ دق نكت نإو ةرضاحلا ةرازولا ىذ ىه اهو . ناك

 ىهو . دالبلا رضي اثوكس ةيزجلا نويد ةلأسم نع تكست نأ ىشختن اننأ الإ ةكرابم نوكت

 نازول رمتؤم ىف نيموي ذنم لاق هسفن ىناطيربلا بودنملا نإف رذع اهل نوكيال تلعف اذإ

 دعب ةلماجما ليبس ىلع الإ اهلقي مل ةملك هذه نكت نإف . ةيرصملا ةموكحلا ةضوافم ةرورضب

 عقرت نأ لاح لك ىلع ىضتقت رصم ةحلصم نإف « كارتألا هديري ىذلا ًادبملاب ملس نأ

 . نيهلاب سيل اذهك عوضوم ىف اًيلاع اهتوص ةيرصملا ةموكحلا

 ةسايسلا : /7/ ١97



 مويلا ثيادح

 ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإ

 ")ةمألا ةدايسو تانيمضتلا نوناق

 . ةدايس تاذ ةقتسم ديس 19177 ةنس رياربف 18 حيرصت ىف ارتلكنإ تفرتعا

 نأ لبق لعفلاب لالقتسالا ققحتي الف ةعبرألا اهتاظفحت رصم لالقتسا ىلع تدروأ اهنكل

 نوناق رودص طرش ىلع اهتدايس قيقحت تقلعو . اهب ظفتحملا رومألا هذه نأشب قافتا متي

 نم ربكألا بيصنلا اهديب تذخأ ىتلا ةيناطيربلا ةيفرعلا ماكحألا عفر ناكمإل تانيمضتلا

 . ءاشت فيكو ءاشت امك اهديب هذحخأت مل امم ىقب ام سمت نأ اهل ناك ىتلا ةدايسلا هذه

 ماعلا دئاقلا بانج نم نالعإ تقولا سفن ىف ردصو تانيمضتلا نوناق ردص مويلاو

 هذه ءاغلإل جهتبن نأ انيلع قحلا نمو . ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإب رصم ىف ةيناطيربلا تاوقلل

 ةطلس ةيأ مامأ نيلوثسم ريغ نييرصملا لعجيو اهيلإ ةمألا ةدايس دري اهءاغلإ نأل ماكحألا

 قبي مل سمأ ذنمف . ةيرصملا نيناوقلا ماكحأل الإ نيعضاحت ريغو ةيرصملا ةطلسلا ىوس
 نم ادحأ رمآت نأ الو ةيناطيربلا ةوتحلا نم دحأب لسرت نأ ةيناظيربلا ةيركسعلا ةطلسلل

 نأ الو ناك اّيأ لامعألا نم لمعب اوموقي نأ سانلا فلكيل نييرصملا نيفظوملاو دونجلا

 ةيناطيربلا ةيركسعلا ةطلسلا هذه تحبصأ . ناك اَيأ لامعألا نم لمع نع اًيرصم بساحت

 لمتحت . ةلماكلا ةينوناقلا ةطلسلا مهتموكحل تداعو . نييرصملل ةبسنلاب ةدوجوم ريغ
 ؛ نوناقلا دودح- تطخت نإ بساحت . اهنوكش نم نأش لك نع لأستو . اهتايلوقسم

 لك نم نيبرصملا ةيامحب بلاطتو « ىبنجألا مكحلا ةطلس ءارو ءامتحالا عيطتستالو

 . ىبنجألا مكحلا اذه نم مهيلع عقي دق ءادتعا

 ةمألا ةدايس ةدوعب جهتبن نأو . ىفرعلا مكحلا ءاغلإب جهتبن نأ نذإ انيلع قحلا نم

 قئاثولا ترصتقا ول متي انجاهتبا ناك دقو . لعفلاب ةدايس تاذ ةمأ انحبصأ انئأبو « اهل

 ةرضاحلا هصوصنب تانيمضتلا نوناق ىلع مويلا «ةسايسلا» ىف ةروشنملاو سمأ ترهظ ىتلا

 . ًطيسب اًحيرص ءغلإ ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإ ىلعو « ةيرصملا ةموكحلا بناج نم ًارداص

 . 197 /ا//5 : ةسايسلا (ه)
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 ةيناطيربلا ةموكحلا عم هصوصن ىلع قافتالا دعب الإ ردصي مل تانيمضتلا نوناق نكل

 «ةيناطيربلا ةلالحجلا بحاص ةموكح عم مربم قافتا نم ىلصأ ءزج» هنأ ىلع هايإ اهرارقإو
 سراحلا صخألا ىلعو ةيركسعلا تاطلسلا رمتست» نأب ررق دق ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو

 ةقلعتملا ةفلتخلا تانالعإلا اهايإ مهتلوخ ىتلا قوقحلا ةرشابم ىلع ءادعألا لاومأل ىمسرلا

 ىف ةررقملا ريبادتلا متت نأ ىلإ كلذو ةيئانجلا قوقحلا ادع اميف حلصلا تادهاعم ذيفنتب

 . اهيف مكحي نأ ىلإ ةيركسعلا مكاحا مامأ نآلا ةروظنملا اياضقلا ىقبتو «تانالعإلا كلت

 نيب مربم قافتا نم ىلصأ ءزج ةباثمب تانيمضتلا نوناق لعج نأ ىف كش سميلو
 ىرصملا ناملربلا عضي هنأ ثيح نم ال . ةمألا قوقح ىلع حيرص تائتفا هيف ارتلكنإو رصم

 اذه ىف ليدعتلاو رظنلا عيطتسيال نالربلا نأ ثيح نم الو . عقاو رمأ مامأ هداقعنا دنع

 ىلع ىتح حيرص ءادتعا هنأ ثيح نم نكلو ةشقانم عضوم ةلأسملا كلت نوكت دقف نوناقلا

 ةموكحلا تردصأ ىتم ىغلي ىفرعلا مكحلا نأ ررق ىذلا 1177 ةنس رياربف 78 حيرصت

 ىلعو ةدهاعملا نم ءزج هنأ رابتعا ىلع نوناقلا اذه رادصإف . تانيمضتلل اًنوناق ةيرصملا

 نأ اهبناج نم ةيرصملا ةموكحلا دهعتب هيف رظنلا قح نم مرحي ىرصملا ناملربلا نأ رابتعا

 ةرتف ىف هاضتقمب مويلا ىه ةمئاقلا ماظنلا دودحل اهنم طخت هيف ليدعت ىأ هيلع دريال

 اهمهأو ىرصملا روتسدلا صوصنب لخيم لمع اهيف ردصيال نأ بجي ىتلا لاقتنالا

 . ةطلسو قح لك ردصم ةمألا نأ رابتعا ىلع اهتدايسبو ةمألا ةطلسب ظافتحالا

 ول دون انكو . هب رثأتيالو عقاولا ىف رثؤيال كلذل هنأو ىرظن رابتعالا اذه نأ لاقي دقو

 ىف قحلا ةيركسعلا ةطلسلل لعج ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإ نالعإ نكلو . لوقلا اذه حص

 ديفنتب ةقلعتملا ةفلتخما تانالعإلا اهايإ اهتلوخ ىتلا قوقحلا ةرشابم ىلع رارمتسالا

 ديرت ريسفت ىأو ؟تانالعإلا هذه ىدم امو ؟قوقحلا هذه ىدم وه امف . حلصلا تادهاعم

 لعجي دق هلك كلذو . مهبم هلك كلذ ؟تانالعإلا هتاهلو قوقحلا كلتل ارتلكنإ هعضت نأ

 . رطاختب ةيرصملا ةموكحلل درت مل ءايشأب ةيرصملا ةموكحلا بلاطت نأ ةيركسعلا ةطلسلل
 ىلع تانيمضتلا نوناق هاضتقم ضرع ىذلا ءارزولا سلجم رارق نأ كلذل فضأ

 رصم ىف ايناطيرب لثم ىلإ ةيرصملا ةيجراخلا ريزو نم ةلسرملا ةركذملا ربتعا دق كلملا ةلالج
 نم ءزج اهنأك ربتعت ةركذملا هذه نأ كلذ ىنعمو . تانيمضتلا نوناقل ةلمكمو ةرسفم



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ”7

 نيبو مهنيب مربم قافتا نم اًيلصأ ارج اهنوربتعي نأ زيلكنإلل حصي دقو . روكذملا نوناقلا

 . ارشابم انساسم ةيرصملا ةلودلا ةدايسب ةسام لئاسم ىوحت ةركذملا هذهو . ةيرصملا ةموكحلا

 ةطلسلا اهيلع تلوتسا ىتلا ةتباثلا لاومألا نأ ةركذملا نم ةسداسلا ةرسقفلا ىف درو دقف

 نأ ىلع اهنأشب ةرضاحلا ةيلعفلا ةلاحلا مرتحت اهيلع ديلا تعضو وأ اهترتشا وأ ةيناطيربلا

 دعب نيتموكحلا نيب ةلبقتسم تاضوافمل اهب ظفتحي ةروكذملا لاومألل ةيئاهنلا ةلاحلا ةيوست

 نأش ىف عقاولا رقت ةيرصملا ةموكحلا نأ ىف ةحيرص ةرقفلا هذهو . ىرصملا نامربلا داقعنا

 . ناك ببس ىأل ةيناطيربلا ةطلسلا دي تحت ةدوجوملا ىضارألا نم تاراطملا ريغو تاراطملا

 ةلبقم تاضوافم ىف هنم صلختلا لبقتسملا ىف ديرأ اذإف . ةينوناقلا هتميق رارقإلا اذهلو

 ىرصملا ضوفملا دجي دقو ءرصم هب ءونت دق ظهاب لباقم ىف نوكي نأ الإ ًاريسع كلذ ناك

 اذه جئاتنالو لباقملا اذه جئاتن نوكت اذام ىردي نمو . هضفرل كلذ نيح ًارطضم هسفن

 ؟ ضفرلا

 اًساسم ةدايسلا تسم دقف . ةرقفلا هذه ىلع ًارصاق ةيرصملا ةدايسلاب ساسملا سيلو

 دقف . ةيناطيربلا ةيركسعلا مكاحما نم مهيلع موكحملا نع وفعلاب قلعتي اميف اضيأ اًنئاش

 ةيرصملا ةموكحلا ىلع تانامضلا تذخأو « ةيزيلكنإ اهيف تاوصألا ةيبلغأ ةنحل فيلأت ررقت

 الإ لمعتال نأ ةيرصملا ةموكحلا ىلع بجوأف ةنجللا فيلأت ىلع ليدعتلا نم أرطي دق اميف

 ىئاهنلا قحلا قافتالا اذهب ةفلؤملا ةنجللا هذهل لعجو . ةيناطيربلا ةموكحلا عم قافتالا دعي

 . وفعلا لئاسم ريرقت ىف

 اهيف امل ىرصملا سفن ىلع تارقفلا قشأ ةركذملا هذه نم ةريخألا ةرقفلا نوكت دقو ظ

 نملا دح غلابلا لضفتلاو . ةيرصملا ةهجلا نم قئاللا ريغ فعضلا دح ىلإ ءاجرلا ةدش نم

 نيتلود نيب عضوي قافتا ىف هلوصح زئاج ريغ رمأ اذهو . ةيناطيربلا ةموكحلا بناج نم
 + مما "هم

 ةموكحلا مركتت نأ ةيرصصملا ةموكحلا ءاجر وهف ةيماتخلا ةرقفلا هذه عوضوم امأ

 ةطلسلا لامعأ ببسب تاضيوعتلاب ةبلاطملا نم نوكي دقام نأب ًديكأت اهئاطعإب ةيناطيربلا

 ىنعمو . فاصنإلاو ةلادعلا حورب نيتموكحلا نيب هيف قافتالا لصحي ةيناطيربلا ةيركسعلا

 ةنازخلا لمحتت نأ نكمملا نم ىرت اهنأب ةيناطيربلا ةموكحلا رعشت ةيرصملا ةموكحلا نأ كلذ
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 ةلادعلا نم اًثيش كلذ ىف ارتلكنإ تأر اذإ ةيركسعلا ةطلسلا لامعأ جئاتن ةيرصملا

 ةنيعم ريغ ةيلوئسم اهقتاع ىلع ذخأت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ضفرت كلذ عمو . فاصنإلاو

 ةلادعلا حورب ةيرصملا ةموكحلا عم قافتالل ماودلا ىلع ةدعتسم اهنأ ىدبتف مركتت اهنكلو

 . فاصنإلاو
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 ةدايسلا ةدوعب انرورس عم اننأ ىلع كلدت ىهو . سمأ قئاثو ىف ةيلامجإ ةرظن هذه

 ام دعب ارتلكنإو رصم نيب قافتا ةروص ىف كلذ عضو نأ ىرن ةيرصملا ةلودلا ىلإ ةيرصملا

 ةسام ًارومأ قافتالا اذه نيمضتو « ىضم ماع نم رثكأ نم رصم ةدايسب ارتلكنإ تفرتعا

 :اريبك مرر اذه نم ابهذي رصم ةدايس

 ' رخآ تفو ىف قئاتولا هذه ةشقانم دوعتسو

 ١١7 ///؟8 : ةسايسلا دع



 ةيرصملا ةموكحلا لوضف

 '*!ناملربلا داقعنا لبق ةيلودلا تادقاعملا ىف

 تاقافتالا نم ارتلكنإ ةموكح عم ةبرصملا ةموكحلا هتدقعام نأب لوقلا نوكي دق

 ريغ لوق - هاركإلا ساسأ ىلع - لطاب بناجألا نيفظوملا ضيوعتبو تانيمضتلاب ةصاخلا
 هاركإ نم ولخي ال ةيسايسلا تاقافتالا نم لودلا هدقعتام نأ ىرت ابروأ مأ نأل . هب ملسم

 تيضر ةفيعضلا ةلودلا نأ ًادبم ىلع تاقافتالا هذه رقت كلذ عم ىهو « ريشك وأ ليلق

 اذإ اهل سيلف . دقاعتلا نيح اهدالب ةحلصم هيفام تلبق كلذب اهنأو . نيررضلا فحأ

 وأ نهارلل الو ىرتشملا وأ عئابلل سيل هنأ امك . هب تطبترا ام ضقنت نأ فرظلا تريغت

 وأ نسحأ ركرم ىف نيدقاعتملا دحأ لعج فرظلا ريغت نأل هدقع ءاغلإ بلطي نأ نهترملا

 . دقعلا عيقوت موي هيف ناك ىذلا زكرملا نم أوسأ

 بجي نبيرابتعا وأ نييقيقح نيصخش نيب متي قافتا لك نأ هيف لادجال ىذلا نكل

 ةفصلا هبحاصل نأ نيدقاعتملا نم لك رابتعا امهلوأ : نيساسأ ىلع موقي نأ هذافن ةحصل

 . ةحيحص ةينوناق بابسأ ىلع رابتعالا اذه موقي نأ ىناثلاو . دقاعتلل هلهؤت ىتلا

 . ةيلاحلا ةيرصملا ةموكحلاو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب امهل دوجوال نارابتعالا ناذهو

 . ىلودلا دقاعتلل ةينوناقلا ةيلهألاب ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلل رقتال ةيناطيربلا ةموكحلاف

 . حيحص ىنوناق ساسأ ىأ ىلع مئاق ريغ اهرارقإف ةيلهألا هذهب رارقإلا تعدا ىه اذإو

 عجارف دقاعتلل ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا ةيلهأب رقتال ةيناطيربلا ةموكحلا نأ امأف

 ىف - امه ناتقيثولا ناتاهو . هب قحلملا باطخلا ىلإو 1475 ةنس رياربف 58 حيرصت ىلإ

 ةيرصملا ةموكحلل ىلودلا دوجولا هيلع زكتري ىذلا ساسألا - لقألا ىلع ارتلكنإ رظن

 . ةرضاحلا_|

 ىف اهب ظفتحما لئاسملا نأ 1477 ةنس رياربف 78 حيرصت ىف ةيناطيربلا ةموكحلا تررق

 رتسم حرص دقو . ارتلكنإ نيبو ةيناملربلا ةيرصملا ةموكحلا نيب تاضوافمب لحت حيرصتلا

 . 197/70/94 : ةسايسلا (*)
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 ىلع ءانب الإ تاضوافملا هذه أدبتال ارتلكنإ نأب حيرصتلا رودص نابإو هترازو مايأ جروجديول

 اهب ظفتحملا ةيساسألا لئاسملا تناك اذإف . ةيوق ةيناملرب ةقثل ةزئاح ةيرصم ةموكح بلط

 كشالف ةيرصملا ةينالبلا ةئيهلا رارقإ ىلإو ةيرصملا ةيناملربلا ةموكحلا عم ةضوافم ىلإ حاتحت

 . رارقإلا اذه ىلإ جاتحم اهلح ىف رثؤي وأ اهنع عرفتي وأ لئاسملا هذهب قلعتيام لك نأ ىف

 تضنتتقا ام ىلع ةيزيلكنإلا ةيركسعلا ةطلسلا دي عضو رقأ ىذلا تانيمضتلا نوناقو

 تالاصاوملاب اًقلعتم ًأرمأ كش ريغ نم رقأ دق رصم ىف هيلع اهدي عضو برحلا تارورض
 ىلع عرفتي امنإ بناجألا نيفظوملا ضضيوعت ماظن رارقإ كلذك . اهب ظفتحم ا ةيروطاربمإلا

 ارتلكنإ دي عفري ىذلا قافتالا وه ىئاهنلا قافتالا اذهو . ارتلكنإو رصم نيب ىئاهنلا قافتالا

 ىبنجأ فظوم لك اهتمدخ نم ىفعت نأ ىف ةيرحلا قلطم رصمل كلذب كرتيو رصم نع
 . ايدج اًساسم هتمدخل ةسام ةجاحلا نأ ةيرصملا ةموكحلا ىرتال

 . رصم نع دقاعتلل ارتلكنإ رظن ىف اهلهؤت ىتلا ةفصلا نذإ ةيرصملا ةموكحلل سيل
 ىرجت ىتلا نوناقلا ماكحأ لك هيلع ىرجت ىلوضف دقاعت نذإ وه ةيرصملا ةموكحلا دقاعتنف

 ظ . ىلوضفلا تافرصت ىلع

 ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلل ارتلكنإ ترقأ نأ - طقف ًالدجو - ًالدج انضرف اذاف

 اذهل فيضت نأ اهرودقم ىف نأو رصمل حيرصتلا ةبحاص اهنإ رابتعا ىلع دقاعتلا ةيلهأب

 ةينوناق بابسأ ىلع مئاق ريغ اهبناج نم رابتعالا اذه نإف ةيلهألاب ًاديدج ًارارقإ حيرصتلا

 ناكو « 1177 ةنس ليربأ ١9 روتسد وه مويلا اًمئاق اًماظن ةيرصملا ةموكحلل نأب كلذ

 ةئس ىف رداصلا ةيعيرشتلا ةيعمجلا سيسأت نوناق ساسأ ىلع مئاق ماظن كلذ لبق اهل

 وأ ةلودلا ىضارأ ىف رثؤي اب رصم نع دقاعتت نأ كلمتال نيماظنلا الك ىلع ىهو « 5

 نأ ريغ نمو « الاح بعشلل ةلثمملا ةثيهلا رقت نأ ريغ نم ةصاخ ناقفن اهتنازحت فلكي ام

 دقاعتت ام « ميدقلا ماظنلا مايأ رصم ىلع ةدايسلا ةبحاص تناك ىتلا ةلودلاو ةئيهلا كلت رقت

 . ةيرصملا ةموكحلا هيلع



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 1

 ١9 روتسد دعاوق ىلع ةمئاق نآلا ةيرصملا ةلودلا نإ « 7١591١ةنس ماظنلو انلام لب

 ةلودلا نايكو « اهقوقحو تاعامجلا ماظنو « مهقوقحو دارفألا تايرحف ؛« 1971 ةنس ليربأ

 لكو . روكذملا روتسدلا ساسأ ىلع مئاق كلذ لك « اهيف ةفلتخملا تائيهلا لمع ةيفيكو

 نع اًميراخ وأ روتسدلا اذهل افلاخم ةموكحلا هب موقت وأ ةعامج هب موقت وأ درف هب موقي لمع
 مايقلل لهأ ريغ ىلوضف نم ًارداص ربتعيو ىلوألا ةلاح لا ىف الطاب ربتعي هيف ةنيعملا دودحلا
 . ةيناثلا ةلاحلا ىف لمعلا اذهب

 اسام ةيرصملا ةموكحلا هدقعت ىلود قافتا لك نأ ىف ةحيرص روتسدلا صوصنو
 نوناقو . نالربلا ةزاجإ هذافنل ىضتقي اهتنازحت نم تاقفن اًيضتقم وأ ةلودلا ىضارأب

 بناجألا نيفظوم لا ضيوعت نوناقو , اًحيرص اًساسم ةلودلا ىضارأب سام تانيسضتلا
 ةلبقم تاينازيم ىف نييالملا قافنإ متي نأ ىضتقيو ةلودلا ةنازخ نم نييالملا قافنإ ىضتقي

 . اهرارقإ لبق اهيف ةشقانملل نامربلا ىلع اهضرع روظنم
 . نالربلا داقعنا دنع نوكي هذافن نأ ىلع تصن روتسدلا داوم نم ةداملا نأ حيحص

 وكحلا ماظن ىف تراس نإو ةموكحلا نأ ىلع ًاضيأ تصن روتسدلا داوم نم 176 ةداملا نكل
 صن ىتلا سسألاو دعاوقلا فلاخت الأ بجيف روتسدلا رودص لبق ًاعبتم ناك ام ىلع

 ليطعت مايأ ناك امك ىقبي مكحلا ماظن نأ - حوضو لكب - اذه ىنعمو . روتسدلا ىف اهيلع
 . دالبلا قوقحب كلذ سمي نأ ريغ نم روتسدلا رودص نيح ىلإ ةيعيرشتلا ةيعمجلا

 ديحولا ىهدبلا ىنعملا وهو . ناملربلا داقعنا ىلع روتسدلا ذافن قيلعت ىنعم وه اذه

 نم تردص ىتلا نيناوقلا ضرع ةرورض ىلع روتسدلا ىف صن كلذلو . لقعلا هرقي ىذلا

 اهب لمعلا لطي الإو نامربلا ىلع نامربلا داقعنا نيح ىلإ ةيعيرشتلا ةيعمجلا ليطعت نيح
 عم تدقاعت نيح ىروتسدلا اهصاصتمخا تدعت ةموكحلا نأ ىف حيرص كلذ لك

 ىهو . رصم مساب تاقافتالا نم دقعت اميف ةيلوضف نذإ ىهف . دالبلا روتسد بسح ارتلكنإ
 ىلع ىهف . 1977 ةنس رياربف 18 حيرصت بسح دقاعتلا ةيلهأل ةزئاح ريغ تيأر امك
 . دقاعتلا ىف ةينوناقلا اهدودح تدعت ةيلوضف نيتروصلا



 رباكأ نم اهئاضعأ نم نيرثكألا نأ ةصاخبو . هنع ةموكحلا هزنتت نأ دون انك رمأ اذهو

 دودلحس اهزواجت ةيلوئسم مويلا ذنم ردقتلف ةنع هزنعت مل اهنكل . رطقلا ىف نوناقلا لاجر

 : همارتحا اهيلع بجأو لوأ ناكو اهدهع ىف ردص ىذلا روتسدلا



 ىشخن انك ام رداوب

 ؟ةعبتلا عقت نم ىلع
 *!ةيرصملا بازحألا بجاو

 نوناق رادصإ ىلع تمدقأف هصوصنو روتسدلا حور ةرضاحلا ةيرصملا ةرازولا تفلاخ

 ىلع كلذك قافتا ةروص ىف تاضيوعتلا نوناق رادصإ ىلعو قافتا ةروص ىف تانيمضتلا

 امهيف رظنلا ةصرف هباوبأ ىلع انحبصأ ىذلا اهنالربل نامرحو رصمل نبغ نم امهيفام

 عورشم نم تحمف ةمألا ةدارإ ميسن ةرازو تفلاخ لبق نمو . امهماربإ لبق امهصيحقمتو

 نادوسلا ىلع ةدايسلا ةبحاص ىه رصم نأ ىلع صنت تناك ىتلا ةيلصألا داوملا روتسدلا

 نإف نذإو . أزجتيال رصم نم ءزج نادوسلا نأو نادوسلاو رصم كلم بقلي اهكلم نأو

 تضرأف نادوسلا صوصن نع امهادحإ تلزن دلبلا اذه ىلع اتبقاعت نيتيرصم نيترازو

 تردصأ امب اهنمز ىف ردص ىذلا روتسدلا ىلع ىرخألا تجرخو رصم تبضغأو زيلجنإلا

 ةدارإ تبضغأو زيلجنإلا ةدارإ ىرخخألا ىه تضرأف تاضيوعتلاو تانيمضتلا ىنوناق نم

 . ةمألا

 صوصن نع لوزنلا ةقيثو : ثالثلا قئاثولا كلت مهدي ىفو ريلجغإلا حبصأ دقو نألاو

 ىلإ ةجاح ديدش مهب دعي مل تاضيوعتلاو تانيمضتلا اتقيثوو روتسدلا ىف نادوسلا
 اذه ىف ةبغرلا تحبصأف . اًيئاهن اًمساح ًالح ةيرصملا ةلأسملا لح ىف نييرصملا ةضوافم

 لبق هيف نابغري ءاوسلا ىلع نافرطلا ناك ذإ دعب ىرصملا فرطلا ىلع ةروصقم مساحلا لحلا

 انمصخلا ةعفانلا انب ةراضلا ةريطخلا قئاثولا كلتب ريلجنإلا ىلع ناتيرصملا ناترازولا وحخست نأ

 ظ . دينعلا ىوقلا

 ةيصوصخلا انتافارغلت ىف سمأ هانرشنام سميتلا بتاكم لوقي نأ ىف ةبارغال نذإو

 هذهو «تاونس عضب اهليجأت نكمي ةقلعملا لئاسملا» نإف ىرصملا ناملربلا دقعنا اذإ هنأ نم

 ىدي ىلع هب تيظح امب تيظح ذإ دعب ديدجلا اهروط ىف ةيزيلجنإلا ةسايسلا نم ةرداب

 املسأف اهيلع ايرج ىتلا مالستسالاو فعضلا ةطخل ةرشابم ةجيتن ىهو . ىيحيو ميسن

 ١57 /9/؟84 : ةسايسلا د“
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 نم اهعازتنا فعضأ ةيموق قوقح نع امهسفنأ ءاقلت نم هل الزنو ةديدج ةوق انمصخ

 زيلجنإلا حبصأو اندحو انيلع اًيلوتسم قلقلا حبصأف ؛زيلجنإلا لايح انفقوم نييرصملا
 انقوقح مهاضاقتنو اقيقد اناسح اهيف مهبسأحن ةصضوافم ىف نيدهاز اوتوأ امب نيطبتغم

 . صوقنم ريغ اًمات انلالقتساو ةلماك

 وزعي نأ لواحي ةيرصملا ةسايسلاب نيلغتشملا زيلجنإلا نم هريغك سميتلا بتاكم نكل
 ليجأت نم هيلإ بهذي ام للعي وهف . رصم ةحلصم ىلع هقافشا ىلإ هدلبل ةحلصم هاريام

 نيعرشملا لاغتشا بلطتت ةيرصملا ةيلخادلا حلاصملا نأ» ىلإ تاونس عضب مساحلا لحلا

 ليجأت ىلإ ىضفيس ةقلعملا لئاسملا رظن ىف ًالاح عورشلا نأو « ًاليوط اًنمز اهب نييرصملا

 انيلع فطعلا عاونأ نم ةساسلا كئلوأ رهظي اذكهو «ىمسم ريغ لجأ ىلإ تاحالصإلا

 ارتلجنإ ةحلصم وه امنإ هب دوصقملا نأ ىف نانثا فلتخي الام انحلاصم ىلع قافشإلاو

 نوعيطتسي نييرصملا نأ ىلإ بهذي ضرغلا نم ئرب ناسنإ ةمث سيلف . رصم ةحلصمال

 ىلإ نوغرفي مث « ةقلعم اهنورذيف ىمظعلا مهتيضقو ىربكلا مهتلأسم نم مهلاب ءالخإ
 وه دحاو لصأ نم ةبعشتم اًعورف الإ لاح لك ىلع تسيل ىتلا ةيئزجلا ةيلخادلا لئاسملا

 . ايلعف اًمات ًالالقتسا اهلالقتسا مدع وأ اًيلعف اّمات ًالالقتسا دالبلا لالقتسا

 ةقلعملا لئاسملا رظن ىف ًالاح عورشلا نأ نم سميتتلا بتاكم هلوقيام نأ ىلع

 نم نأ نع مني لوق «ىمسم ريغ لجأ ىلإ» ةيلخادلا تاحالصإلا ليجأت ىلإ ىضفيس

 كلذل مهف انقوقح انيلع دريو انيضري الح انتلأسم لح ىلإ عارسإلا بحيال نم زيلجنإلا
 لوق ةعصان ةلالد كلذ ىلع لدي امبو . بيلاسألا فلتخمب هذه انتابلط نع انفرص نولواحي

 ومني ذخأ ةقيقح- دالبلا كرتتس ىمظعلا ايناطيرب نأ كردأ امل ىرصملا روهمجلا نأ» بتاكملا

 ىوس مالكلا اذه لهف . «دالبلا ةحلصم هبلطتت ام رثكأ كلذ ىف ةعرسم اهنأب روعشلا هيف

 هدالبل زيلجنإلا كرت ىشخي رصم روهمج نأ ةيناطيربلا ةمألا ماهيإ اهب داري ةميقع ةروانم

 ادالبلا ددهتي ارطخ رصم نوؤش نم مهيديأ ضفن ىلإ مهعارسإ ىف ىري هنأو بيرق امع

 لهو !مالكلا اذه نم بجعلا ىف قارغإلاو ةشهدلا ىلإ ىعدأ امالك تعمس وأ تأرق له

 داقعنا دعب زيلجنإلا اهيلع ىرجي دق ىتلا فيوستلاو لطملا ةسايسل ديهمت ىوس اذه

 !؟نالربلا



 ةينطولا ةيضقل همْلا وف 1 لوألا ءزخلا ؟ م

 اوزرحأ ام اوزرحأ اذإ دعب نينئمطم انرايد ىف اوحبصأ دق زيلجنإلا نأب اًعانتقا انديزي امو

 ةرورض الف ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم امأ» بتاكملا لوق ةرضاحلاو ةيضاملا نيترازولا نم
 ىه ىتلا ةيبنجألا حلاصملا ةيامح نأ امب ةيئاهن ةفصب ةقلعملا لئاسملا ةيفصت ىف عارسإلل

 دوجوب ةيفاك ةجرد ىلإ ةنومضم رضاحلا تقولا ىف ىمظعلا ايناطيرب ىنعي ام مهأ

 ةرازو ىف ةيبوروألا ةرادإلا ريدم دوجوبو ةيناقحلاو ةيلاملا ىترازو ىف نييناطيربلا نيراشتسملا

 ىلع اهيف لزنف ميسن اهنم مهحارأ دق نادوسلا ةلأسم نأ اًعبط كلذ ىنعمو . «ةيلخادلا

 قبت ملف ءاشاب ىيحي اهنم مهحارأ دق تانيمضتلاو تاضيوعتلا ىتلأسم نأو « نوءاشيام

 هجولا ىلع ةنومضم هذهو اهيلع فارشإلا قح ارتلجنإ ىعدت ىتلا ةيبنجألا حلاصملا الإ

 نم اًمساح ًالح ةيرصملا ةلكشملا لح ىلإ ارتلجنإ عرست اذاملف نذإ !بتاكملا هلصف ىذلا

 ؟بوصغم قح لك مهيلع دريو نييرصملا ىضري نأ هنأش
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 بهذ اميف نوكي نأ انفومخ الول ًالاقم هل درفنل انك امو سميتلا بتاكم فقوم اذه

 ىلع بجي اميف انتملك لوقن نأ لبقو . زيلجنإلا ةساسلا نم ريبك قيرف ءارآ نع اًبرعم هيلإ
 ىلع ةعقاو هلك اذه ىف ةعبتلا نأ ةحارص نلعن نأ بجي ةفوخلا ةطخلا هذه لايح نييرصملا

 ةمألل ناك قوقح نع مهل اتلزنو زيلجنإلا انم اتنكم ناتللا امهف ةرضاحلاو ةقباسلا نيتارزولا

 . اهيف اهيأر ىرت نأ اهناملرب ىف ةلثمم اهاوس نود
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 ىلإ فاضأ دق سميتلا بتاك نإ ؟اًبازحأو تائيه نييرصملا ىلع نآلا بجي اذام نكل

 ىلإ هجتتس اهلك دوهجلا نأ ١تاونس عضب مساحلا لحلا ليجأتل ةاعدم اهاري ىتلا بابسألا

 اذه بتاكملا لاق امإو «ةيناطيربلا ةموكحلا عم تاضوافملاب موقي نميف سفانتلاو عزانتلا

 ىلع اًسايقو ماسقنالاو لذاختلا لماوع نم فسأللايو رصم ىف ىريام ىلع ادامتعا لوقلا

 . اهءانثأو ةيمسرلا تاضوافملا ليبق ىضاملا ىف ثدحام ضعب

 لوقل اديدج اناذنضم نوكي نأ هنأش نم اكلسم اوكلستي نأ مويلا نويرصملا ديري لهف

 ةديح انكم نركت فقيدملا قاقشلا اذه ىف اريبغ ثريربعلا يري لع سمييعلا بتاكم

 عضب تاضوافملا ليجأتب سميتلا بتاكم لوق نم غلبأ ةظع ديرن لهو ؟اًنوعو زيلجنإلل



 "6 لكيه نيسح دمحم ثارت

 نازحألاب لمجي الأ ؟ءانحشلاو انئيب فالخلل اراثم نوكتس تاضوافملا نأب اًجتحم نينس
 ءافكألا ىوس ناملربلل حشرت الف بابللاب ذخأتو روشقلا رذت نأ اهفالتخا ىلع ةيرصملا

 ؟ةئيه ىأ نمو اوناك بزح ىأ نم نطولا ةيضقب ضوهنلا ىلع نيرداقلا

 هيخأ دي ىف هدي انم لك عضي نأو ذبانتلاو ماهلا ةطخ نع ضرعن نأ انل نأي ملأ

 مت اذإ ىتح « ةئيكملا ةتباثلا قالخألاو ةيافكلاو ةربخلا ىوذ نم باونب ناملربلا ىلإ نيمدقتم

 دبيأت ىلع ًاعيمج باونلا دحتا رصم ةيضق ىوس ًاعيمج انئيعأ بصن نكي ملو كلذ
 هتراتحما ىتلا ىه ناملربلا ىف ةيبلغألا تماد ام هصخش ناك ايأ لبقملا ىرصملا ضوافملا

 ؟دالبلا بلاطم نع ةرعش ديق ديحي ال ماد امو هيلإ ةنئمطم هب ةقثاو

 ىلع الإ عقت نل لبقملا انفقوم ىف ةعبتلا نكل « ءارزولا ىلع رضاحلا انفقوم ىف ةعبتلا
 . ! كرتشملا رصم ريخل ًاتماض ًالمع تائيهلاو نازحألا لمعتلو ءامعزلا دحتيلف « ءامعزلا



 مويلا ثيدح

 ا«! ىبنللا درول ةبطخ

 ناك دقو « تافارغلتلا انيلإ اهتلقن رصم نوئش نع ةبطخ هردنل ىف ىبنللا درول بطخ
 ىف هلمع داري ال ضرعتي مل وهف . ةرضاحلا لاوحألا حرش دنع افقاو ةبطخملا هذه ىف دروللا

 لصي نأب اًميظع ًالؤافت ىدبأ هنأ نم رثكأب ارتلكنإ هاجتا هنم حضتي اًحيرص اًضرعت لبقتسملا
 . نيتم ساسأ ىلع نيدلبلا نيب تاقالعلا هب رقتست ىئاهن ىدو مهافت ىلإ تويرصملا

 ارتلكنإو رصم ةحلصم نم نأ ريدقتلا مات ردقي مالسلل بحم لجر لك نأ ىف كشالو

 الح ةقلعملا لئاسملا لك لحت نأو نيتلودلا نيب فالحلل هجو لك ىهتني نأ ءاوسلا ىلع
 . لدعلاو قحلا دعاوق ىضري

 تناك ةيناطيربلا ةسايسلا نأ ركذ ةرضاحلا لاوحألل هحرش دنع ىبنللا درول نأ ىلع

 نأ نظن انسلو . ىتاذلا مكحلا وحن دالبلاب ريسلا ىلإ رصم ىف ىمرت لازتالو ةنس 4١ ذنم
 ىف ةيناطيربلا ةسايسلا هيلإ ىمرت تناك ىذلا ىتاذلا مكحلا اذه نأ كلذب دصقي دروللا

 ىذلا ماظنلا عضو نيبو نييرصملا نيب ارتلكنإ تلح نيح رضاسحلا ىف ققحت ىذلاو ىضاملا

 دصقي ىتلا ةياغلا اًضيأ وه 1477 ةنس رياربف 18 حيرصت بجومب مهدالب مكحل هنوضتري
 ارتلكنإ تمادامو لعفلاب رصمل ققحت دق ىتاذلا مكحلا مادام هنأب كلذ . لبقتسملا ىف اهيلإ

 ةضوافملا قيرط نع لئاسملا نم رصم نيبو اهنيب اقلعم ىقبام لح ىلإ دصقت اهنأ ررقت
 لبقتسملا ىف ىتاذلا مكحلا اذه ةرئاد ىف رودت نأ ارتلكنإ دصق نوكي نأ ًالوقعم سيلف
 . موهفم ريغ ةيرصملا ةلأسملا لح ناكمإب لافت لك ناكل كلذ ىلإ تدصق اهنأ ولو . اضيأ

 مل اذإف . اًيلعف اًقيقحت حيحصلا اهلالقتسا رهاظم لك تاضوافملا ققحت نأ رصم ةياغ نأل

 ساسأ ريغ ىلع مئاق قافتا ىلإ لوصولا ىف لمأ لكف لعفلاب ةياغلا هذه ةرقم ارتلكنإ نكت
 نوكت اذام ىردي نم سيلف لمألا مطحت اذإف . تاضوافملا ءدب دنع مطحتي نأل ضرعم
 قيثوت نوديري نيذلا نولئافتملا اهديري ىتلا ةجيتنلا نوكت نل لاح لك ىلع اهنكل . ةجيتنلا

 . ىزيلكنإلاو ىرصملا نيبعشلا نيب ةقادصلا ىرع

 ١57/1١/77 : ةسايسلا د



 "ا لكيه نيسح دمحم ثارت

 رصم ىف ىتاذلا مكحلا لعج نيح - دصق دق ىبنللا درول نوكي نأ نكميال اذهل
 نأ نكميال وهو . لبقتسملا ىف ةسايسلا هذه ضرغ هنأ ىلإ - ةيزيلكنإلا ةسايسلل ًاضرغ
 ظفتمحملا لئاسملا ىف قافتا ىلإ لوصولا ناكمإب هتقث ىدبأ دق مادام اذه ىلإ دصق دق نوكي

 ذإ دعبو ةيمسرلا تاضوافملا ءانثأ لئاسملا هذه ىف نييرصملا بلاطم ىلع فقو ذإ دعب اهب

 . مهدالبل هقيقحت ةساسلا ءالؤه ديريام نييرصملا ةساسلاب هطالتخا نم حوضوب فرع

 ةسايس ريرقت ىف لضفلا هيلإ عجري ىذلا وهو اذه ىلإ دصق دق نوكي نأ نكميال وهو
 ىتلا ةسايسلا نأ هتماحخف ققحت ذإ دعب ردص امنإ حيرصتلا اذهو . 1477 ةنس رياربف 8

 ةموكحلا مساب اهعفر ىتلا ةركذملا ىف ةيمسرلا تاضوافملا عاطقنا رثأ ىلع تمسر

 نأ الو نييرصملا ىضرت نأ نكميال ةميقع ةسايس كاذ ذإ رصم ناطلس ةمظع ىلإ ةيناطيربلا

 ةركذملا كلت ةسايس نيب قرافلا نأ عقاولاو . ارتلكنإو رصم نيب فلخلا ةفاسم برقت
 ىف نييرصملل لمأ لك ىلع ءاضق ةركذملا ةسايسف . ًادج ريبك حيرصتلا ةسايسو
 تابقعلا عفر حيرصتلا ةسايسو . ىتاذلا مكحلا ىلإ جردتلا ةسايس ىف ريسو لالقتسالا

 ىنعم قيقحمت نيب عمجي وهف تئش نإو . اهتدايسو ةيرصملا ةمألا نيب لوحت تناك ىتلا

 اذه رهاظم ةفاكب عاتمتسالا ىف اهقحو ىرظنلا اهلالقتساب رارقإلا نيبو ىتاذلا مكحلا

 هذه نم ائيش سمي ال اقافتا اهب ظفتحملا طقنلا ىلع قافتالا لباقم ىف لعفلاب لالقتسالا

 ظ . رهاظملا

 بلاطملا نأب ىبنللا درول عانتقا ىلإ عجار رياربف 18 ةسايس ريرقت ىف لضفلا ناك اذإف
 نم دئاقك رحلا هتبسكأ ام هلامعتسا ىلإو ةلوقعمو ةلداع كاذ ذإ اشاب تورث اهمدق ىتلا

 الإ ةروصلا هذه ريغ ىلع دروللا ةرابع رسفت نأ نكميالف ةسايسلا هذه قيقحتل ماظعلا اهداوق

 ةحارص لوقيو اذه ركني دروللاو . هؤارجإ داري ةسايسلا ىف.ليدعتلا نم عيش ةمث نوكي نأ

 امك « ةبيط ةينو صالخإ لكب حيرصتلا ىلع ظفاحت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ نم قثاو هنأ

 ىلإ هساسأ ىلع لوصولا ىف ةبغار حيرصتلا ةسايس نع ةيضار نييرصملا ةيرثكأ نأ ىرب
 . هقيقحت دروللا وجري ىذلا ىئاهنلا قافتالا

 مهلالقتساب فرتعا هنأ ىلإ عجري امإ حيرصتلا ةسايس نع نييرصملا ىضر نأ ىلع
 ةقلعملا لئاسملا لحل احوتفم بابلا كرتو مهدالب ىف مكحلا ماظن ريرقت نيبو مهنيب ىلخو

 مهقوقح نييرصملل رقأ امنإو . ةيئاهن ةروصب ةموصخلا ضفي مل نذإ وهف . ةضوافملا قيرط نع



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا قف

 لالتحالا ىقبتساو ىقابلا قلعو اهنأشب مالكلا ىف ةحلصم اهل نأ ارتلكنإ ىعدتال ىتلا

 نم هوبسكام ىلإ عجار نييرصملا ءاضرف . ىقابلا اذه ققحتي نأ ىلإ رصم ىف ىناطيربلا
 رصم مكح نأب ايناطيرب رارقإ ىلإو بجوم ريغ نم اهلطعت ةيناطيربلا ةوقلا تناك قوقح
 رهاظم نم الطعم ىقبام قيقحت ىف لمألا ىلإو ء اهدحو رصم نأش نم حبصأ ىلخادلا

 . لالقتسالا

 فوقوم ىضر تيأر امك وهف . حيرصتلا ةسايس نع نييرصملا ىضر عجري اذه ىلإ
 . اهب ظفتحملا لئاسملا مساب ةلطعم لازت ال ىتلا لالقتسالا رهاظم رئاس قيقحت ىلع قلعمو
 نييرصملا ىضرو « اقلعم ةقادصلا طابرب نيتمألا طابترا ىقبي لالقتسالا اذه متي نأ ىلإو

 نيصلخم ءاقدصأ اوحبصأ دق نييرصملا نأ نم ىبنللا درول هرسف امب رسفي نأ نكميال تقؤملا

 دونجلا ولجت موي ةقادصلا هذه متت امنإف . رصم ىف ارتلكنإ تلمع امم صالخإب نينتم ارتلكنإل

 ةودع ارتلكنإ ىف نوري نويرصملا نكي مل اذإو . ةقلعملا لئاسملا لح دعي رصم نع ةيزيلكتإلا

 مهنإف هيلع بلغتت نأ ديرت برحلا هنيبو كديب نلعت نم وه ودعلا نأ نوملعي مهنأل رصم
 مل اذإ انكم ماد امو , ادوجوم لالتحالا مادام ةمئاق ارتلكنإ نيبو مهنيب ةموصنخلا نوري

 ىلع ءادتعالا ىلإ لالتحالا اذه لصي نأ نيدلبلا نيب قافتا دقع ىلإ تاضوافملا لصت

 حيرصت نيح ىلإ ًالصاح ناك ام وحن ىلع ىوكشلا بجوي ءادتعا ةيلخادلا رصم ةدايس

 . رهاظ حيرص هجو ىلع رياربق 0

 نوكت ذئمويو ةلماك نييرصملا بلاطم قيقحت نذإ ةيزيلكنإلا ةسايسلا ةهجو نكتلف
 هباطخ- ىف لؤافتلا نم ىبنللا درول ةماخف هادبأ ام لعلو . ةحيرص نيتمألا نيب ةقادصلا

 نأ نم متألل ريخ سيلف . اًبيرق نوكي قافتالا قيرط نم بلاطملا كح نت اب اريقب نيك
 . ةبئاش لك نم ةصلاخلا ةقدصلا ةطبارب ةطبترم شيعت



 مويلا ثيدح

 نيتموكحلا نيب تاضوافملا

 نيفظوملا ضيوعت - تانيمضتلا نوناقو دويسايسلا نونوجسملا

 (*!ةيرصملا ةلأسملا

 هءابعأ اهلوبق نأب اهجمانرب ىف اهحيرصتو مكحلا ديلاقم ةرضاحلا ةرازولا ىلوت رثأ ىلع

 لوح ةريبك ةجض دالبلا ىف تماق ىرصملا دفولا هركنتسا قح وأ ةلاحب افارتعا ربتعيال
 دفولا راكنإ نم ناك امب ةرازولا ةركذبم مهنع جارفإلا ةبلاط نييسايسلا نينوجسملا ةلأسم

 جارفإلا لعبجت نأ مكحلا ىلوتت ةموكح لك ىلإ هبلط نمو نوجسلا ىف مهام ىرصملا

 . هئابعأل اهلوبق طورش نم أطرش مهنع

 حيتافسم نأب ةلأسسملا هذه 1 دوفولا حاحلا رثأ ىلع ءارزولا سيئر ةلود حرص دقو

 ريغ نم نينوجسملا ءالؤه نع جارفإلاب ةيرصملا ةرازولا ةبلاطم نأبو هبيج ىف تسيل نوجسلا
 ةضوافم ىف ةرازولا نأ مهفن فحصلا ضعب انتلعجو ليحتسملاب ةبلاطم زيلكنإلا عم قافتا

 نيتموكحلا نيب قافتالا متيف نآلا هديرتام ىلإ قفوت نأ وجرت اهنأو نأشلا اذهب زيلكنإلا عم

 نم اوجرخخي نأ ىلعو نييسايسلا نينوجسملا ءالؤه نع ىفعي نأ ىلع ةيزيلكنإلاو ةيرصملا

 . ابيرق مهنوجس

 مهرشكأ بنذ ةعامج ىلإ ةيرملا ةداعإ ىلإ ةيرصملا ةموكحلا قفوت نأ انرسي نحنو

 مكاحا اهتربتعا الامعأ اوتأف اهرثأ تحت اوعفدنا مهنأو ةينطولا ةكرحلا ىف اوكرتشا مهنأ

 نأ وجرنو كلذ انرسي ةديدش تابوقع اهلجأ نم مهيلع تعقوو مئارج ةيناطيربلا ةيركسعلا

 نأب لوقلاب ًاريثك ثبشتن نأ ىلإ ةفطاعلا هذه انعفدت دقو . ًابيرق انئيب نييرصملا ءالؤه ىرن

 ةدهاعم تناك ذإ دعب نينوجسملا ءالؤه جارخإ ىلع مهعم قافتالاو زيلكتإلا ةضوافم

 لدي امم اريرحتو اليدعت نوكي نأ دبال مهنأش ىف ةصاخ تاءارجإ ىلع صنت تانيمضتلا

 دحأ نم ملظت مث دقعلاب فارتعا كلذ نم سكعلا ىلع وه لب ؛ هب فارتعالا مدع ىلع

 نبغلا اذه نم ًائيش عفري نأب رخآلا فرطلا نم اضرو هيف نبغ هنأب رمخآلا فرطلل هيفرط
 تار

 . 1974/7/8 : ةسايسلا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ان

 نأش ىف ةيناطيربلا ةموكحلا عم قافتالا نأ ىلإ ةموكحلا هبنن نأ دون كلذ عم انكل

 احيرص ارارقإ ربتعي دق هنم ةرقفلا هله ىف تانيمضتلا نوناق ليدعتو نييسايسلا نينوجسملا

 اذه تارقف سعتأ نييسايسلا نينوجسملاب ةصاخلا ةرقفلا تسيل . نوناقلا صوصن رئاسب

 تانيمضتلا نوناق نإف . ةيسايسلا اهتيضق ىلعو رصم لبقتسم ىلع رثأ اهلقثأ الو نوناقلا

 بودنملا ىلإ ةيرصملا ةيجراخلا ريزو اهغلب ىتلاو هب ةقحلملا ةيسايسلا ةركذملا ىرحألاب وأ

 ةلودلا ىضارأب صاخ ريطخ صن ىلع تلمتشا -ريخالا اذه اهلبقف ىناطيربلا ىماسلا

 نم لكل هرطخخ ىلجتي صنلا اذهو . اهيلع اهدي ةيناطيربلا ةطلسلا تعضو ىتلا ةيرصملا
 -: ىتأيام ةركذملا كلت نم ةسداسلا ةرقفلا ىف ءاج دقف انه هتبثن كلذلو . هيلع علطإ

 وأ ةيناطيربلا ةيركسعلا ةطلسلا اهيلع تلوتسا ىتلا ةتباثلا لاومألاب قلعتي اميف»

 ةيرصملا ةموكحلا دهعتت ١9١5 ةنئس ربمفون ؟ نالعإ دعب اهيلع ديلا تعضو وأ اهترتشا

 نأ ًاررقم نوكي نأ ىلع . اهمارتحا ىلع لمعت نأبو ةرضاحلا ةيضقلا مرتحت نأب ةحارص

 دعب نيتموكحلا نيب ةلبقتسم تاضوافمل اهب ظفتحي ةروكذملا لاومألل ةيثاهنلا ةلاخلا ةيوست

 . «ىرصملا نالربلا دقع

 هنم للحتلا نوكي دقف نآلا ذنم !*!(. ..) عضوم صنلا اذه ةموكحلا لعجت مل اذاف

 فقوم تلعج فورظ تدج اذإ رسعأ للحتلا اذه نوكي دقو . **!(. ..) لبقتسملا ىف

 صضعب نإ لب . ثدحت نأ نكمم فورظلا هذهو نآلا وه ام فعضأ ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 لصحت نأ نورظتنيو رمعلا ةريصق لامعلا ةرازو نوكت نأ نوعقوتي نييناطيرسلا باتكلا

 ىلع ترصتقاو ةرضاحلا ةصرفلا ةرازولا زهتنت مل اذإف . لبقملا فيصلا ىف تاباختتنا

 هذه ترقأ دق تناك ماعلا ىأرلا طغض نم اًصلخت نييسايسلا نينوجسملا رمأ ىف ةضوافملا

 هيف نورئاس مه اميف اورمتسي ىكل ةليسولا زيلكنإلل تلعج دق تناكو ةركذملا نم ةرقفلا
 ةلأسم لح دقعي مهرارمتساو اهولتحا ىتلا ىضارألا هذه ىف تاراطملاو تانكشلا ءانب نم

 لاح لك ىلع هنكلو . مويلا هرثأ ديدحت نيهلا نم سيل ًاديقعت ةيروطاربمإلا تالصاوملا
 . رثألا دومحم سيل

 : ةءعورقم ريغ ةملك هب

 . ةءورفم ويع ةملك (د##)



 ماع ع لكيه نيسح دمحم ثارت

 راكنإ ةركف نع تلدع دق ةموكحلا تمادام هنأ نم سمأ هانلقام رركن ةبسانملا هذهبو

 ةضوافملا قيرط نع امهليدعتل ىعسلا ةركف ىلإ ارتلكنإو رصم نيب اعقو نيذللا نيقافتالا

 هذه لمشت نأ بجاولا نمف رصم حلاصم نمضت ىتلا ةديحولا ةليسولا ىه هذه نأ رابتعاب
 ىف ةددحملا ىه ةقلعملا لئاسملا هذه نكتل . ارتلكنإو رصم نيب ةقلعملا لئاسملا لك ةضوافملا

 نم سيلف . ءارزولا سيئر رظن ىف ًاقالطإ ةنيعم ريغ نكتلو ؛ 1977 ةنس رياربف 18 حيرصت

 دقو . ةريثك أطقن سمتس ىهو . اليوط أتقو قرغتست ةضوافملاو . ةضوافملاب الإ اهلحل ةليسو

 ىرخألا طقنلا ةحجلاعم ىلإ طقنلا نم ةطقن ىف هيلع قافتالا متيام تابثإ لبق رمألا جاتحي

 وأ . ىطعي ام غلبمو ذخأيام غلبم طبضلا هجو ىلع فرعي نأ نيفرطلا نم لكل ىنستي ىكل

 ام ارتاكنإل هنع لزنيام غلبم ىرصملا فرطلا فرعي ىكل لقف قدألا ريبعتلا تئش نإ

 ةرازو ريخ ةرضاحلا ةيزيلكنإإلا ةرازولا تناكو عقاولا وه كلذ ناك اذإف . لالقتسالا راضيال

 هذه فقوم ناكو ةيرصملا ةلأسملل لح ريخخ ىلإ لوصولل اهتضوافم اشاب دعس ةلود عيطتسي

 ةساسلا ءارآ نم هيلإ لاقملا اذه ىف انرشأ الو سمأ اهانلصف ىتلا يابسألل اًقيقد ةرازولا

 توفي نأ اشاحو . لاثملا ةردان ةصرفل ةعاضإ ربتعي تاضوافملا ءدب ىف ريخأت لكف زيلكنالا

 رمت اهكرت مدعو حنست نيح صرفلل هزاهتناب ناطبترم همزحو ىسايسلا همكح نأ اشاب دعس

 . ةنكمم ةدافتسا ربكأ اهنم ةدافتسالا نود

 اهل ائيعم ىرصملا دفولا هركنتسا قح وأ ةلاح ىأب ةيلاحلا ةرازولا ديقت مدع نوكي دقو

 نم اهسفن ةيناطيربلا فحصلا هتديأ ىذلا دعب مويلا نم تاضوافملا هذه ىف ريسلا ىلع

 ءدب نم اهعنميام اهمامأ دجت ال ارتلكنإ نإف . أمات بعشلا ةقثل ةزئاح اهنأب حيرصلا فارتعالا

 ةدهاعملا ريرحتب ىهتنت ىتلا تاضوافملا أدبت نأ درت مل اذإو . اهنأش اذه ةرازو عم تاضوافملا

 تأدب لجاعلا بيرقلا ىف ناملربلا دقعنا اذإ ىتح ةدهمملا تاثداحملاب أدبت نأ لقأ الف

 ةيئاهنلا ةدهاعملا ةغيص تعضوو اهيلع مت دق قافتالا نوكي ىتلا سسألا ىلع تاضوافملا

 . ةمالا ىلع ضرعتل تدعأو تعقوو

 ءبع فيفختل بناجألا نيفظوملا ضيوعت نوناق لمشت نأ بجي تاضوافملا هذهو

 تاعورشملا نم ريثك ليطعتب ىضقي ىذلاو ةلودلا ةنازح ظهبأ ىذلا ليقثلا لمحلا كلذ

 ةمألا ضاهنإلو روتسدلا ىف دارفألا قوقح ذيفنتل اهب ةموكحلا موقت نأ بجاولا ةعفانلا

 . مدقتلاو ىقرلا ليبس ىف اهب ريسلاو



 ةينطولا ةيضقلا 9 : لوألا ءزجلا ١ 4 اع

 ىلع قافتالا اهبجاو لوأ لعبت تاضوافملا تأدبو هلك كلذ تردق ىتم ةرازولا لعلو

 ناك كلذ لعفت مل نإ اهنإف . زيلجنإلا نيفظوملا ضيوعتو تانيمضتلا ىتيقافتا ذيفنت فقو

 ليدعت نود ًاعنام ىرخألا ةهجلا نم ناكو « نيتيقافتالا نيتاه ىف اهب ًارارقإ ةهج نم اذه

 ةدعاق ىلع مهتاضيوعت بناجألا نيفظوملا رثكأ ضيقي نأ دعب الهس سيلف « اهصوصن رثكأ

 . ىرخأ ةدعاق ىلع ضيوعتلا نم مهل نوكي دق ام مهرئاس ىضاقتي نأ قافتالا متي نأ

 نم اهكرتب عنقت نأ تاراطمو لقاعم نم هتماقإ ديرتام لك ارتلجنإ ميقت نأ دعب الهس سيلو
 . لياقم ريغ

 نم ودبت ىتلا ةروصلا ىلع نييسايسلا نينوجسملا ةلأسمب ةموكحلا ىنعت نأ نذإ نسح

 لعجت نأ هنم نسحأو . ةرازولاب ةلصتملا فحصلا هرشندت امتو ءارزولا سيئر ثيداحأ لالخ

 ءالؤهب ًاصاخ دقعي ىذلا قافتالا نوكيالف اهرظن عضوم ةماعلا دالبلا ةيضق ةموكحلا

 فرظ ىف نحنو ةقلعم دالبلا ةيضق ةموكحلا كرتت الأو « نوناقلا رئاسب ًافارتعاو نينوجسملا

 . ًايئاهن الح اهل فورظلا نسحأ نم



 مويلا ثيدح

 نييسايسلا نينوجسملا نع جارفإلا
 «!ةيرصملا ةلأسملا لحل ةمدقم

 ىف ًاررقم ناك امع تلزانتف ةيرصملا ةموكحلا بلط ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا تقفاو

 ىتلا تانيمضتلا نوناقب ةقحلملا ةيسايسلا ةركذملا نم ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا تارقفلا

 لافيسرب رتسم نمو حجرم ىأر ةيناقحلا راشتسم نم ةفلؤم ةنحل صحفت نأب ىضقت تناك

 لمشي نأ تأرو ؛ نييرصملا نيراشتسملا نم نينثا نمو ةيلهألا فانئتسالا ةمكحم ليكو

 راد عم قافتالاب ةيرصملا ةموكحلا ىرتال نيذلا نييسايسلا نينوجسملا عيمج لاخلا ىف وفعلا

 ةقفاوملا هذه ىلع بترت دقو . ماعلا نمألا ىلع رطخ ىأ ةيرحلاب مهعتمت ىف ىماسلا بودنملا

 رشع ةعبسلا نع سمأ جرفأ نأ ىماسلا بودنملا رادو ةيرصملا ةموكحلا نيب قافتالا ىلعو

 ةزعلا بحاص ةرضح مهتمدقم ىفو 111١ ةنس ىف ةيركسعلا ةمكحما مهيلع تضق نيذلا

 ةعبسلا ءالؤه ريغ ريبك ددع نع ادغ وأ مويلا جرفي نأ رظتنيو . ىمهف كب نمحرلا دبع
 ىف مهيلع مكح نم ادعامو ةسايس تسيل مئارج ىف مهيلع مكح نم الخخ ام كلذو رشع

 . ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإ دعب اهيف مكح ىتلا ةريخألا ةرماؤملا ةيضق

 هوناعام اوسني نأ وجرنو ةئنهتلا صلاخب مهنع جرفيس نملو جرفأ نم ىلإ مدقتن نحنو

 نم مهيف دهع امب حافكلاو لاضنلا ناديم ىلإ اودوعي نأو مهئدابم ليبس ىف ملأ نم

 ىتح ةحيحصلا ةيروتسدلا ئدابملا ةرصنل اولمعي نأو نطولا بح نمو قحلا ىلع صرخلا

 رصمل ىقيقحلا لالقتسالا نم هب عتمتلا ديرتام ىلإ ةعورشملا قيرطلا نم دالبلا لصت

 . نادوسلاو

 نسح ىلع ةيرصملا ةموكحللو ءارزولا سيئر ةلودل ركشلا صلاخب مدقتن كلذك

 رئاس قيقحت ىف قفوت نأ وجرنو « نييسايسلا نينوجسملا ءالؤه رمأب اهتيانع ليمجو اههجوت
 رصم لالقتساب دالبلا لامأ قيقحت رمأ ىف ةصاحخبو ةرازولا ليكشت جمانرب ىف دروام

 . ةلأسملا هذه ىف تقفوام رادقم ًايلعف ًالالقتسا نادوسلاو

 ١995/9/١١ : ةسايسلا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ما

 دنهلا ىف ةيناطيربلا ةموكحلا اهيلع ترسج ىتلا ةلأسملا هذه نأ ىف كش سيلو

 نينوجسملا ءالؤه نع جارفإلاب رصم ىفو طرشالو ديق ريغب ىدناغ امتاهم نع جارفإلاب

 انإو . ةريثكلا ةيروطاربمإلا لكاشم لحل اديهمت اهعابتا نكمي ةسايس ريخ ىه نييسايسلا

 نأو ًاعفن ربت نأ نكميال فنعلا ةسايس نأ لامعلا ةموكح تكردأ نأ رورسلا ربكأ انرسيل

 مثألا بناج نم ددشتلاو . ةمولظملا مألا بناج نم ًاددشت الإ دلويال ةدشلا ىف ناعمإلا

 نلو *!(. .. ) ىتلا مألا بناج نم ردصي لمع لكبو لوق لكب نظلا ءوس هانعم ةمولظملا
 ا«عل( ١) مث نمو . نيبناجلا نم دانعلا الإو مهاقتلا ءوس رارمتسا الإ نظلا ءوس جتني

 . دحأ ىلع ةدئافب دوعي نأ نكميال امب لكاشملا ةدايزو رومألا

 نمضتملا ةيناطيرسلا ةموكحلا باطخ ةروص ةيرصملا ةموكحلا رشنت نأ دون نحنو
 ةموكحلا باطخف . باطخلا اذه ىلع ةيرصملا ةموكحلا درو جارفإلا رمأ ىف قافتالا

 نيب ةيدولا قئالعلا قيثوت هب داري ىدو باطخ فحصلاو نسلألا هلقانتت امك ةيناطيربلا
 ةنسلأ عطقي امهرشنف « هلثمب باطخلا ىلع در كشال ةيرصملا ةموكحلا ياطخو . نيتمألا

 ىرت ةيناطيربلا ةموكحلا نظنامو . ىرصملا بناجلا نم وأ ىناطيربلا بناجلا نم نيلوقتملا
 ىلإ لكلا رظني ىتح ةقثو ةنينأمط ةمألا ديزت نأ ةيرصملا ةموكحلاب ىرحأف رشنلا نم ًاعنام

 . اطابتغا ضيفت ةدئفأو ًارشب ةئلتم سوفنب لبقتسملا

 ةموكحلا نمالو ةيناطيربلا ةموكحلا نم بلطنال نيتقيثولا رشن بلطن نيح انإو
 نيب قافتالا ساسأ نوكت نأ داري ىتلا ةدوملا طباورل وجللا ةئيهت ىف ديزيام الإ ةيرصملا

 لامعلا ةموكح تاقالع ىف ةقيرطلا هذه لثم ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا تأجل دقو . نيتلودلا

 ويسمو دلانودكم ىسمار رتسم نيب الدوبت ناذللا ناباطخلا رشن دقف . اسنرف عم ةديدجلا

 ىف ةيمومعلا تافارغلتلا اهترشن لب . اسنرفو ارتلكنإ ىلع امهرشن رصتقي ملو . هيراكناوب
 ةمئاق ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا نيتموكحلا نيب تاقالعلا نأ ىلإ سانلا نئمطيل ةنوكسملا ءاحنأ

 هب موقي نأ نكمي امل ادح نانئمطالا اذه عضيلو . مهافتلا نسحو ةدوملا نم ساسأ ىلع

 الو ةقيقحلا ىف اهل دوجو ال ىتلا ءوسلا تالاقم رشن نم حلاصملاو تاياغلا بابرأ ضعب
 . ركعلا ءاملا ىف ديصلا نم اونكمتيل عقاولا ىف

 ةءورقم ريغ ةملك (وي)

 . ةءورقم ريع ةملك (ديعدبع)



 قه لكيه نيسح دمحم ثارت

 تدأ ىتلا ةراسلا ةجيتنلاب انطابتغا ميظع نم اًئيش للقيال كلذ نم هبلطن ام نأ ىلع

 تعن دقف ليوط نمز نم مهنع جارفإلاب انريغ بلاطو انبلط املط لاجر نع جارفإلا ىلإ
 ءوسب اهترذنأو فسعلاو فنعلا ةسايس ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ةيرصملا تائيهلاو بازحألا

 هتجهن ىذلا ميكحلا جهنلا كلذ تحجهنو انلوقل تعمس تاموكحلا كلت نأ ولو اهتجيتن

 ىلإ داقحألاو مئاحخخسلاب عبشملا ولا اذه رصم ريغ ىف الو رصم ىف دجو امل لامعلا ةموكح

 . اعيمج نيلزانلاو نيلهألا حلاصم ليطعت دح

 نأ نم اشاب دعس ةلود ىلإ لبق نم هانبلطام رركن نأ ىلإ انوعدت ةراسلا ةجيتنلا هذهو

 ًالح ةقلعملا لئاسملا لحل نيتموكحلا نيب تاضوافملا ءدبل ةصرف ريخ ةرضاحلا ةصرفلا هذه

 اهنم سيلو . ًاليصفت مهتموكحو زيلكنإلا هفرعي الام ةقلعملا لئاسملا هذه نم سيلو . ًايئاهن
 فرظلا اذه ىف ةصيرح لامعلا ةموكح تمادامو . اليصفت مهتموكحو نويرصملا هفرعي الام

 ةصرف ريخ هذهف ةقشلاو ةدوملا تاقالعب ارتلكنإو رصم نيبام طبر ىلع صرحا لك رضاحلا
 لئاسملا نم ةلأسم لك ىف فقوملا ديدحتل نيتموكحلا نيب تائداحملا ءدبل اهزاهتنا نكمب

 جمانرب ىف تدرو امك رصم لامأ قيقحت ةروص ىلع ىئاهنلا قافتالا عضول كلذب ديهمتلاو
 ىلع ناوعم ريخ ةيجراخلا لكاشملا لح ىف ىرت لامعلا ةموكح تمادامو . اشاب دعس

 مامأ نوكي الأ ىف لمألا ربكأ انلف حاجنلا قيرط ىف ةيروطاربمإلا ةسايسلاب ريسسلا
 . جمانربلا اذه قيقحت نود فقيام باعصلا نم نيتموكحلا

 ةرضاحلا ةصرفلا دقتعن نحنف . بلطملا اذه انررك نحن اذإ ءارزولا سيئر ةلود انرذعيلو

 لصحت نأ فان اننأل طقف كلذ سيلو . اهزاهتنا بجي ىتلا ةردانلا ةديعسلا صرفلا نم

 دقتعن اننأل نكلو لامعلا بزح ريغ بزح زوف ىلإ ىدؤت دق ارتلكنإ ىف ةديدج تاباختنا
 جمانرب قيقحتل ةيلمع ةروص ىلع ةيلودلا ةسايسلا ىف لامعلا ةموكح لوخد نأ كلذك
 ارتلكنإ ىف هفقت ىذلا ىوقلا فقوملا اذه ريغ ىف اهلعجي دقو اًموصخ اهل قلخي دق لمعلا

 ناك نالربلا ىف ةيوق ةيبلغأ ىلع ةزكترم نكت ملو لكاشملاب ةموكح تطيحأ اذإو . مويلا
 الإ لبق نم هيف ىرتال تناك لمع ىلع مادقإلا ىف ئشلا ضعب ددرتت نأ لمتحما نم
 . اهئارآو اهجمانربل اققحم



 ةينطولا ةيضقلا ف“ لوألا ءزجلا ”4

 ىف هفقوم ىف هل ا*!(...) الإ ةفاك بازحألا نم ةموكحلا سيئر ةلود دجي نلو

 ديريام ريخخ ىلع ةيرصملا ةلأسملا ىهتنت نأ ديريال نم نازحألا نيب نم سيلف . ةضوافملا

 هيلع مهتكرت امع مهب ىقرت ىتلا حالصإلا لامعأل كلذ دعب اوغرفي ىتح نويرصملا

 لك زربت نأ ىلع بوعشلل ةطشنم ريغ ةيرامعتسا حورب ةعبشم تناك ىتلا ةيضاملا ةسايسلا

 . ملاعلا ةدئافلو اهتدئافل اهيف ةنيمكلا ىوقلا

 ةلأسم ىف قفو امك ةماعلا ةيضقلا لح ىف قيفوتلا ةموكحلا سيئر ةلودل وجرتو

 نوكت نأ وجرنو مهنع جرفأ نيذللو هتلودل ةصلاخلا انتئنهت رركنو « نييسايسلا نينوجسمملا
 . هلك ملاعلا قش ةليدعلا اهلكاشم لحل ةمذدقم ايناطيرب اهتحجهتنا ىتلا ةديدحلا ةسايسلا هذه

 . ةءورقم ريغ ةملك ()



 مويلا ثي لح

 (*غ)تاراطملاو تانكثلا - تانيمضتلا نوناق لوح

 تقفو نأ اهل انركشو « نييسايسلا نينوجسملا نأش ىف اهفقوم ةرضاخلا ةرازولل اندمح

 اذه ءادبا نع انفقي ملو « مهنع جارفإلا ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةضوافملا قيرط نم
 ةموكحلا قافتاب انهر جارفإلا لعج نم ةيناطيربلا ةموكحلا هتطرتشا ام صلاخلا ركشلا

 قوقملاو تالاحلاب فارتعالا مدع ةركف نأ ملعن نحنف . ىماسلا بودنملا راد عم ةيرصملا

 دق ام وحن ىلع قوقحلاو تالاحلا كلت راكنإ اهنأ ىلع ةرازولا سفن ىف درت مل ةيضاملا

 ام دعب ةرازولا ىلوت دفولا لوبق ىف ةبارغ نع رهظي دق ام عنمل تدرو اإو . نهذلل ردابتي
 اهذيفنت ىف رارمتسالا ىلإ مكحلا ةيالو ةعيبطب رطضيسو ةقباسلا ةرازولا اهتدأ الامعأ ركنأ

 حلاصملاب اراض لامعألا هذه نم نوكيام فقو ىلع زيلكنإلا عم قافتإلل اديهمت تدروو

 ارتلكنإو رصم نيب ىئاهنلا قافتالا ليبس ىف ةبقع وأ ةيرصملا

 ىلإ هرظن تفلن نأ دون هيعس نسح ىلع ءارزولا سيئر ةلودل دمحلا انراركت عم انكل

 ةررقم تناك ىتلا تاءارجإلا ليدعت نم ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر ناطخ ىف دروام نأ

 لاديتساو نييسايسلا نينوجسملا نع وفعلل تانيمضتلا نوناقب ةقحلملا ةيسايسلا ةركذملا ىف

 ىف ارتلكنإ ريضيال ىماسلا بودنملا رادو ةيرصملا ةموكحلا نيب متي قافتاب تاءارجإلا هذه

 صوصتنلا هذه نمو . ةيراس تانيمضتلا نوناق صوصن ءاقب ديفي دق كلذ عم وهو عئش
 ةرقفلا هذهو . تانيمضتلا نوناقب ةقحلملا ةيسايسلا ةركذملا عم ةسداسلا ةرقفلا ىه ةرقف

 اهدي ةيناطيربلا ةطلسلا تعضو ىتلا ةتباثلا لاومألا ةلاح ةيرصملا ةموكحلا رارقإ ىلع صنت

 اهدهعتو ديلا عضو وأ كلمتلا بابسألا نم ىأل 1١914 ةنس ربمفون ؟ نم ءادتبإ اهيلع

 قيلعت نم ًارثأ سعتأ ىه . جئاتنلا ةريطخ رطخلا ةميظع ةرقفلا هذهو . ةلاحلا هذه مارتتحاب

 رارق ىلإ ةيرصملا ةموكحلا لوصوو . ةيناقحلا ةنجل رارق ىلع نييسايسلا نينوجسملا نع وفعلا

 رادو ةيرصملا ةموكحلا نيب قافتالاب انهر وفعلا لعج نم ارثأ لقأ سيل اهنأش ىف حلاص

 . افعاضم ادمح ةرازولا دمح ىلإ انوعدي : كشال وهو . ىماسلا سودنملا

 ١974/57/١7 : ةسايسلا د
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 . اعساو اريسفت ةيناطيربلا ةطلسلا اهترسف دقف . رثآألا ةسعت جئاتنلا ةريطخ ةرقفلا هذه

 اهنأش ىف ةيئاهنلا ةضوافملا نيح ىلإ ةتباثلا لاومألا هذه ىلع اهدي رارقإ نم تلعجو

 ىهف . اًباسح دحأ نم رظتنيال ىذلا كلاملا فرصت نايعالا هذه لك ىف فرصتلل ةليسو

 ريوص ىبأو ةيليعامسإلا ىف تانكثلا ميقت . تاراطملاو تاركسعملاو تانكثلا اهيف ميقت

 تانكذلا هذه ءانب ىف موقت ىهو . ريق ىبأ ىف تاراطملا ميقتو « ريبكلا لتلا تاهجو

 هذه ىف ةيركسعلا اهتاوق ءاقب تررق دق اهنأ دقتعي دهاشملا لعبت ةروص ىلع لقاعملاو

 تاضوافملا ىلع ةنينأمطلا سوفنلا ىف ثعبي نأ هنأش نم سيل اذه لثمو «رايدلا

 نأ بجي ىتلا ةلدابتملا ةقثلاو ءافصلا وج داجيإ ىلع دعاسي نأ هنأش نم سيلو . ةلبقتسملا

 حلاصم ةلقتسملا رصم هب نمضت اقافتإ ىدو ساسأ ىلع نيتلودلا نيب قافتإلل ًاديهمت نوكت

 . لاحب ىلعفلا اهلالقتسا سمتال ةروص ىلع ارتلكنإ

 جتحا ىتلا تالاحلا نم لاح ىه ماقت ىتلا تاراطملاو تانكثلاو تاركسعملا هذهو

 هلمحت نأ نم هجمانرب ىف ءاجام نأ هتلود ىري لهف . جاجتحالا دشأ اهيلع ىرصملا دفولا

 افرشتم لازيال ىذلا ىرصملا دفولا هركنتسا قح وأ لاح ةيأب ًافارتعا ربتعي ال» ةرازولا ءابعأ

 ارتلكنإ رمتست نأ ىضريف . اهرارمتسا نع ىضريو اهب فرتعيو ةلاحلا هذه رقي (هتسائرب
 كلذ فقوي نأ بجاولا مأ . اهيلع ديلا تعضو ىتلا ىضارالا ىف تاراطملاو تانكذلا ىلبت

 ةيرصملا ةلأسملا ةيوست ىلع قافتإلا متي نأ ىلإ وأ اهنأشب ئش ىلع قافتإلا متي نأ ىلإ هلك

 . اهلك

 فلكي نأ عيطتسي هتيلو . مامتهالا نيعب ةلأسملا هذه ىلإ رظني اشابلا ةلود نأ بسب

 ذإ انسلو اهفقو ةرورضب ًامامتها هديزت اهتدهاشمف لامعألا هذه ةدهاشمل اهذلا ءاتع هسفن

 . هقرحب هذيفنت ةرازولا ىلإ بلطنو جمانربلا ريسفت ىف فستعنو هيف حلنو اهفقو بلطن
 ةروص ىلع هذيفنت نوكيس جمانربلا ىف ام اريثك نأ ملعن انإ لب . انضرغ اذه سيل . الك

 هيف حلنو هبلطن امنإ انكلو لاب ىلع سانلل رطختالو انل رطختال جمانربلا تارابع ريسفت نم
 لعجي نأ هنأش نم نيتلودلا نيب ولا ءافص هريكعت نع الضف لامعألا هذه رارمتسا نأل

 لبقت نأ تابقعلا نم هريوصت نكمي ام رسيأف . اريسع ةيروطاربمإلا تالصاوملا ةلأسم لح
 ةلودلا ىضارأ ىف ىناطيرب ىدنج ل مدع ىف ةيرصملا رظنلا ةهجو اًقلطم ًالوبق ارتلكنإ
 دق نوكنو ؟تاراطملاو تاركسعملا هذه فيلاكت ةلأسم ريثتال لوبقلا اذه دنع اهارأ . ةيرصملا



 ع لكيه نيسح دمحم ثارت

 ضيوعت ةلكشم ىه « بناجألا نيفظوملا ضيوعت ةلكشم ريغ ةديدج ةلكشم مامأ انفقو

 عفدن نأ انيه ناكو لامب موقي لالقتسالا نكي مل اذإو تاراطملاو لقاعملا هذه نع ارتلكنإ

 ىتلا نييالملا نوكت مكف لبقتسملا ىف اهيلا جاتحنال >7 ىلإ تانيصخحتلا هذه فيلاكت

 هذه مامأ نحنو ذوي انارت لهو ؟ىمومعلا رصم نيد نع الضف ةيرصملا ةنازخلا لهاك لقثت

 نيسان ةنادتسالل أجلن ديدجتلا لامعال لاملا نم دالبلا هيلا جاتحت أم مامأو ةريثكلا بلاطملا

 لالتحالاب ىهتنا الحخدت 141/8 ةنس اننوؤش ىف لودلا لخدت نم ةنادتسإلا هترجام

 . 18/85 ةئس ىناطيربلا

 ارتلكنإ ىقبت نأ لبقي رظنلا دعبو مزحلا الو رصم ةحلصمالو ةرازولا جمانرب الف

 اذه ذا اهيلع ديلا تعضو ىتلا ىضارألا ىف تانيصحتلا لامعأب مايقلا ىف ةرمتسم

 اذه ردقي وهو  ةرازولا سيئر ةلود بسحنو « ىرصم لك اهركنيو اهركنأ ةلاحل رارمتسا

 ىف ةبوعص دجي هبسحنامو لامعألا هذه فقو نم هب بلاطن ام ةرورض ىريو انلثم فقوملا

 مات ىلع ةصيرح ةرضاحلا ةيزيلكنإلا ةموكحلا تمادام فقولا اذه ةرورضب ارتلكنإ عانقإ

 . ارتلكنإو رصم نيب قافتإلا

 ىف ةيزيلكنإلا ةموكحلا هتديأ ام قافتالا اذه ىلإ لوصولا ناكمإب ةقث انديزيو

 رمثت نأ ةسايسلا هذهب ادوصقم ناك اذاف . ةحارصلاو حماستلا ىنعم نم ةديدجلا اهتسايس

 نيب لعفلاب تأدب دق نوكت نأ وجرن ىتلا ء تاضوافملا رفست نأ ديرت ارتلكنإ تناكو اهرمث

 رصمل ىقيقحلا لالقتسإلاب دالبلا عتمت ققحي قافتا نع « ةيرصملاو ةيناطيربلا نيتموكحلا

 . تانيمضتلا نوناق مساب مويلا ذفنيام فقو بجيف نادوسلاو

 ىف اهتطخ ةديدج ةوطخ ىلع ةرازولا دمحنف لعفلاب مت دق كلذ نأ ابيرق ملعن انلعلو

 رصم نيب صلاخلا ىدولا قافتإلا نأشب بسانم وجلا نأ ىرنو ؛ اهجمانرب ذيفنت ليبس

 . ارتلكنإو



 تاحيرصت - ايناطيربو رصم نيب

 (*!ةلبقملا تاضوافملل ةيرصملا ةموكحلا دهمت نأ بجي

 لأس ىناطيربلا باونلا سلجم وضع روج ىبسمروأ رتسملا نأ تافارغلتلا انيلا تلقن

 نادوسلا ماظن نأشب انايب ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا نم ىقلت دق ناك اذإ امع ةرازولا سيئر

 ذخأت لامعلا ةموكح تناك اذإ امع هلأس امك ةيناطيربلا ةيماحلاو بناجألا ةيامحو لبقملا

 عوشب رصم رمأ ىف تبتالو نوؤشلا هله نيف اهتقسس ىتلا تارازولا ةطح ىلع ىرجلاب اهاسفن

 نم اثيش قلتي مل هنأ : لاق نأ دلانودكم رتسملا باوج ناكف . ناملربلا ىلع هضرع لبق

 ةنس رياربف 28 حيرصتب ةديقم اهسفن دعت - ةيناطيربلا ةموكحلا - اهنأو ةيرصملا ةموكحلا

 تاقالعلا نأشب تاضوافم ىف لوخدلل اهدادعتسا نع ةيرصملا ةموكحلا تبرعأ اذإف 5

 . ناللربلا ىلع اهضرعت ةموكحلا نإف ةدهاعم عضو ىلإ تاضوافملا هذه تضفأو نيدلبلا نيب

 حّرصتو فقوملا اذه فقتس دلانودكم رتسملا ةموكح نأ ىف ًاقلطم كشن مل نحنو

 نامزأ نم ةررقملا ىماظنلا نوناقلا دعاوق نمو « ةيروتسد ةموكح ىهف . حيرصتلا اذه لثم

 كلذ عم اهتقبس ىتلا تاموكحلا دوهع مرتحت نأ بجي اهسفن مرتحت ةموكح لك نأ ةيضام

 ناك امك دكؤي ملو « نادوسلا نأشب حيرصت ىأ قلي مل هنأ دلانودكام رتسملل دمحن انإف

 ةرضاحلا هتلاح ىف اًثيش ريغتال ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ءارزولا نم هقبس نم ضعب لعفي

 ام قيقحتل هنم ةدافتسإلا ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا عيطتستام اذه هديكأت مدع ىف ىرتو

 اننأ الإ نادوسلاو رصمل ىقيقحلا لالقتسإلاب عتمتلا ةمألا بلط نم هقيقحتب اهسفن تذخأ

 . ةيرصملا ةموكحلا نم ًائيش قلتي مل هنأ نم دلانودكام رتسم هب حرص امل انشهد دق

 هب اهل حصنو انحصن ال تعمس دق اهنأ مكحلا ةرضاحلا ةرازولا تلوت لم دقتعن انك لق

 لك مارتحاب عتمتي ةردنل ىف ضوفملا انريزو نأ ةصاخبو تاضوافملل لبسلا ديهمت نم انريغ
 ةموكحلا تدارأ اذإ دب هنم سيل رمأ ديهمتلا اذه نأل كلذ دقتعن انكو , اهفطعو فئاوطلا
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 ام ريخ ىلع فرظ سرقأ ىف ارتلكنإ نيبو انئيب ةقلعملا لئاسملا لح ىلإ لصت نأ ةصلخم

 ىوتحيس ىرصملا نالربلا حاتتفا نيح ىقليس ىذلا شرعلا باطخ نإف . دالبلا لامأ ققحي

 ذيفنتلل ًاعضوم ىأرلا اذه نوكي ىكلو . ةلبقملا تاضوافملا ىف ةموكحلا ىأر كش ريغ نم
 تابقعلا نم اهمامأ نوكي دق ام دهمتلو ةيزيلكنإلا ةموكحلا دادعتسا نسح نم ناك

 ىلع ةمألا اهتقلأ ىتلا ةريطخلا ةمهملا ىف حاجنلا نمضتو ةمألا دييأت كلذب نمضتف

 . اهاوس لجأ نم ال اهلجأ نم اهتبختنا ىتلاو اهقتاع

 مب ةيباحختنالا ةكرعملا ءانثأ ىفو ابروأ نم هروضح بقع بطخ اشاب دعس نأ ملعن دق

 مكحلا ىلإ لصو ىتم هنأو ةضوافملل هايإ ةيناطيربلا ةموكحلا ةوعد رظتنيس هنأ : هانعم
 نأب حيرصت ىلع لوصحلا ةيغب اهساسأ ىف ةشقانملل وأ ةوعدلا هذه لوبقل ادعس نوكيسف

 تارابعب ةرابعلا هذه طيحي ناك هنأ ملعنو . ماتلا رصم لالقتسا سميال تاضوافملا ساسأ

 فورظلا هيضتقت تناك ام كلذ ىلإ امو نطولا ىلع ةبكن رياربف 58 حيرصت نأ هلوقك اهريغ

 لوقي ةيباختنالا ةكرعملا ىف ناك رخآلا وه دلانودكام رتسملا نكل . ةكرعملا ةحلسأ نم

 ةصنم ىلإ لصو املف . ئدابملا نم كلذ ريغبو . لاما سأر ىلع ةبيرضلا ضرف ةرورضب
 قيفصتب ىظحي ةريثك نايحأ ىف راصو . ةساسلا نم هريغ نيريثك لثم هلثم راص مكحلا
 18 حيرصت ربتعي مويلا اشاب دعس بسحت امو . هراصنأ قيفصتب ىظحي ام رثكأ هل نيضراعملا

 ىف لوخخدلا ضفري هبسحت امو . نطولا ىلع ةبكن مكحلا ةصنم ىلإ هلصوأ ىذلا رياربف

 ىرصملا دفولا نأل رياربف 58 حيرصت ركني هبسحتامو . كلذل ارتلكنإ هتعد اذإ الإ تاضوافملا

 . هراكنتسا ىلإ قبس

 نوؤشلا رمأ ىف ريست ارتلكنإ نإ ؟تاضوافملل رصم ةوعد نم ارتلكنإ ىنعي اذامو

 نم عزني نأ ا ا

 رظني نم مألا نيب نم الو سانلا نيب نم سيلو . لينلا ىداو ىف هب مويلا ىه عتمتتام اهدي

 . هب عاتمتسالا نع ىلختلاو هدي تحتام كرت ىلإ ىضرلاو باع نيعب

 ىف لوخدلل ارتلكنإ بناج نم ةديدج ةوعدل ةجاح ىف اشاب دعس ناك اذإ هنأ ىلع

 رتسملا ررك دقف - هيلإ ةيمسر ةقرو لوصو ةوعدلا هذه نم دصقي هبسحت امو - تاضوافملا

 قافتإلا ضرعي هنأ : لاق نيح روج رتسملا ىلع هباوج ىف ديدج نم ةوعدلا هذه دلانودكام
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 اهدادعتسا نع رصم تبرعأ اذإ ىناطيربلا نامربلا ىلع ارتلكنإو رسعم نيب متي ىذلا

 نع اهاضر مغر ارتلكنإ نأ الإ ىنعم اذهل نوكي نأ نكمي الو  تاضوافملا ىف لوخدلل

 ديرت لهف « رصم تدارأ اذإ هرييغتل ةدعتسم - هرارمتساب اهرورسو رصم ىف رضاحلا اهزكرم

 . ؟ديرتال مأ زكرملا اذه ريغت نأ بعشلا نع ةبئانلا ةيذيفنتلا ةئيهلا اهتفصب ةموكحلا

 ةرازولا ىلع حلنف دوعن نأ الإ ةيزيلكنإلا ءارزولا سيئر حيرصت دسعب انعسي سيلو

 ةموكحلا ىأر نكيل . تاضوافملل ًاديهمت ةيناطيربلا ةموكحلا عم تاثداحما أدب ةرورضي
 ىف ةحلم نكتل نوكيام رمألا ىف ةيرصملا ةموكحلا ىأر نكيل . تاضوافملل ًاديهمت ةيرصملا

 تاضوافملا لوخد ديرت نكتل تاضوافملا أدب لبق ارتلكنإ نم ديدج حيرصت رودص ةرورض

 ىرصملا ناملربلا ىلع ضرعت نأ ديرت نككتل رصمل حيرصتلا ىف درو امك ديقب ةديقم ريغ ةرح

 هلك كلذ . ةرازولا سيئر ةبطخ وأ شرعلا ةبطخ اهنمضت ةصاخ تاحيرصت اهبناج نم
 ةلأسملا لح ىلإ لصت نأ ةداج ةرازولا تدارأ اذإ ارتلكنإ عم ةيديهمت تاثداحم ىلإ جاتحي

 ىرخأ ةطخ ةرازولل ناكو اذه ريغ دصقلا ناك اذإ امأف . دالبلا لامآ ققحي الح ةيرصملا

 ذئموي انيأر اهيف انل نوكيسف ابيرق اهارنسو « لامآلا هذه ققحت

 انلعجيال اهايإ هتيالو دعبو ةرازولا هيلوت لبق اشاب دعس لاوقأ نم ادب ام نأ ىلع

 . ارتلكنإو رصم نيب تاضوافمب لحت ةقلعملا لئاسملا نأب هيأر قباس نع لدع هنأ دقتعن

 ارتلكنإ ىف مويلا ةمئاقلا ةرازولاف صرفلا ريخ ةرضاحلا ةصرفلاو . حلن كلذلو انححلأ كلذل

 ءاوس اهلك ةمألاو ةرحلاو ةظفاحملا تارازولا نم رامعتسإلا ىف ةبغر لقأو ًاردص بحرأ

 هقتاع ىلع ةمألا تقلأ ىتلا ةلأسملا ىف ًاقداص اديباف قولي هيض أ ديس اقلب

 اهزاهتنا ىف ريصقتلاف . تقو لك ىف ضرعت نأ اريسي سيل صرف اهلك كلتو . اهقيقحت

 . دالبلا قح ىف ريبك ريصقت

 . ةيديهمتلا تاضوافملاو تاثداحملا هذه تأدب دق ةموكحلا نأ ًابيرق ملعن نأ انرسيو

 كغ نأ ىلع لادياس ءارزولا سيئر ةيطبغ نقو شرعلا ناطخ ىف ابيردا سرت ذأ انيسدو

 ارمأ - أبيرق ةمألا بلاطم قيقحت تلعجو تابقعلا تلازأو ياعصلا تدهم دق تاضوافملا

 . ديلا لوانتم ىف



 مويلا ثي دح

 باطخ تاضوافملاو تادوسلا

 *) ارتلكنإ ىف ضوفملا رصم ريزو
 بحاص ةرضح امهاقلأ نيذللا نيسيفنلا نييسايسلا نيباطخلاب تأفا رغلتلا تءاج

 امهادحإ تماقأ نيتلفح ىف رتسشنم ىف ضوفملا رصم ريزو اشاب تزع زيزع ةداعسلا
 ريزولا ىلدأ نيباطخملا الك ىفو . رتسشنام ةانق نفس ةكرش ىرخألا تماقأو نطقلا ةيعمج

 حصت ال الك امهرابتعاب نادوسلاو رصم لالقتسال ةضهانلا رصم ةجحب ليلخلا ىرصما
 نأ ىلع للدو . عازن لك قوف رصم قح لعج ًارهام ًايسايس ريزولا ناك امهيلك ىفو . هتئزجت
 . رصم ةحلصمل وه امك ارتلكنإ ةحلصمل وه رصم قحب ارتلكنإ فارتعا

 زيلكنالا ىدبأ دقف؛ الفخ لجأ ةميق ربكأ نادوسلا نأش ىف ريزولا ججح نوكت دقو

 مت اذاف « ةيروطاربمإلا مهتالصاوم نمضيام ىلع رصم عم قافتالل نودعتسم مهنا ةرم ريع
 هل ناكف نادوسلا امأف . حيحصلا ىلعفلا اهلالقتسا كلذب متو رصم نع اولج قافتالا اذه

 نع القتسم هتاذب امئاق انايك هل نأ اًمئاد نوعدي اوناكو . صاخ فقوم زيلجنإلا رظن ىف

 ليبسلا ريغ اليبس كلس 199 ةنس ةيقافتا مكح تحت ريخالا هروطت ىف هنأو . رصم نايك

 مهنأو . ةكربلاو ريخلاب نادوسلا ىلع داع ةيقافتالا هذه مكح نأ: ءرضم انهيتكلس ىتلا

 ىلختلا نولبقيالو « أزجتي ال رصم نم أزج نادوسلا اهرابتعا ىف رصم ةيرظن نورقيال كلذل

 . ملاظم نم نومعزيام هيلإ دوعي نأو ىرقهقلا عجري نأ ةفاخم نادوسلا نع

 هباطحخ- ىف رئلم درول لاق كلذكف « نادوسلا نأش ىف زيلكنالا ىعدي ناك كلذك

 درول لاق كلذكو . 147١0 ةنس سطسغأ عورشم ىلع ًابيقعت ىرصملا دفولا ىلإ هلسرأ ىذلا

 ربانم قوف نمو فحصلا ىف زيلكنإلا ةساسلا لاق كلذكو ةيمسرلا تاضوافملا ءانثأ نزرك

 هلصفل ىمرت ةطخ نادوسلا ىف ةيلمعلا مهتسايس ىف نوطتخي زيلكنإلا لازيالو « نالربلا

 جاتحت امدنع فقي امنإ نادوسلا ىف ةحلصم وأ قح نم رصمل ام لك نأ نوعديو ء«رصم نع

 * ةسايسلا : ١974/5/5



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزخسا "غم

 قافتالا نويرصملا دارأ اذا روسيم رمأ هايملا هذه نامض نأ نومعزيو « لينلا هايم نم رصم هيلإ

 . ارتلكنإ عم

 ىأ ىلع ال  مهتوق ىلع ًادامتعا زيلكنإلا اهيدبي ىتلا ججحلا هذه نأش نم ناك دقو

 فعضلا فقوم نييرصملا ةساسلا ضعب ىلع تفقو نأ « لدعلاو قحلا روص نم ةروص

 ىف نادوسلا صوصن نأشب اشاب ميسن فقوم دعب دحأ سني ملو عجارتلاو بارطضإلاو

 ريدقت ىرصملا دفولا نمو اشاب دعس نم قحتسا ىذلا - ريزولا اذه ملس دقق «روتسدلا

 نأ ىلع صنلا ىرصملا روتسدلا نم عفري نأ لبقو مهيأر رقأو زيلكنإلا ةيرظنب -نطولا
 امعو هفقوم نع رذتعا ههجو ىف ةمألا ةمايق تماق املف . ةيرصملا ةلودلا نم ءزج نادوسلا

 . ةوقلا مكح تحت لعف ام لعف امنإ هنأبو اهركم ناك هنأب مثإ نم نطولا قح ىف حرتجا

 اشاب دعس تاحيرصت هذهف . فعضلا اذه فعض ىذلا وه هدحو اشاب ميسن سيلو

 نادوسلا اهب كلمت ىتلا ةقيرطلا فرعن نأ ديرن : لاق ذإ ىرصملا ناونلا سلجم ىف أريخأ

 ةقث نم اشاب دعس هب عتمتيام الولو . لصاح وهام عنم انناكمإ ىف سيلو تاعورشلاو

 ةنسو « 1119 ةئس نيب اميف ةميكحلا ىرصملا دفولا تافرصت ىلع ةمئاق ةقث ريهامجلا

 اشاب ميسن ىلع اهب اوجتحا ىتلا ةدشلا سفنب هذه هتاحيرصت ىلع سانلا جتحال 0١

 قلعتي رمأ لك ىف فوخلا الو فعضلا نوفرعيال ةفاك نييرصملا نأل 1177 ةنس ىف

 . نادوسلاو رصم لالقتسابو ةيموقلا مهبلاطم

 اشاب زيزع . ارتلكنإ ىف ضوفملا رصم ريزو امأف اشاب دعس فعضو . اشاب ميسن فعض

 ء رتسشنم ةانق نفس ةكرشو نطقلا ةيعمج لاجر نيب رتسشنم ىف فقو دقف « تزع
 هيضارأ كالتما دعب نوديري مهنأل هيلع ًاصرحو نادوسلاب اكسمت زيلكنالا دشأ مه ءالؤهو
 ايرصم ناكف رتسشنم ىف زيلكنإلا ءالؤه نيب تزع اشاب زيزع فقو . هيف نطقلا اوعرزي نأ
 نم زيلكنإلل نيبف ىرصملا ريزولا اذه فقو « ارتلكنإ ىف رصم ليثمت رخفب ًاقيقح ًأاحيحص
 ناك نادوسلا نأو « اهدالب نم ةيلصأ ةيريدم نادوسلا دعت رصم نأ ةبراومالو ةروادم ريغ
 رضع لصف اذإف . ًاوضع نورشع هلثمو هنع بوني ناكو 188١ ةنس ىرصملا نامربلا ىف ًالثم
 لاق . رصم كاله كلذ ىف ناك - رصم نع نادوسلا لصف اذإ - رخآلا نع نايكلا اذه نم
 ثعبتو ةيريدملا كلت نم قفدتت امنإ اهقورع ىف ىرجت ىتلا رصم ءامد نأ » : ليلجلا ريزولا



 "3 لكيه نيسح- دمحم ثارت

 مكرظن تفلأ ىناو . . . طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ هعبانم نم هلك لينلا ىداو ىف ةايحلا

 لك ةبسن ىلإو (زيلكنإلا) مكفقومو (نييرصملا) انفقوم نيب ميظعلا قرفلا ىلإ صاح عونب
 امأ . ةيراجتو ةيداصتتقا الإ تسيل لينلا ىف مكحلاصم نأ كلذ . رخآلا ىلإ نيفعقوملا نم

 رارمتساب نوديزي رصم ناكس نأ اوركذاو توم وأ ةايح ةلأسم انب قلعتي اميف ةلأسملاف نحن

 انل نوكي نأ نم رفمال لب ء طقف توقلاو لمعلا ال ةدرطملا ةدايزلا هذهل عهن نأ دبالو

 امأ . . . ناكسلا نم دئازلا اهيلا رجاهي ةديدع تارمعتسم مكل نإ « لبقتسملا ىف سفنتم

 ىديألا رظتني وهو سايق هذخأي الام ضرألا نم هيفو نادوسلا ةيريدم ىوس انل سيلف نحن
 قحأ عئش ىأو نييرصملل عورشملا ئعيبطلا ذفنملا هتفصب هدراومب عافتنالاو هتيقرتل ةلماعلا

 سفن نم ىرخأ ةيحان ىلإ نييرصملا نم دالبلا مهب قيضت نم بهذي نأ نم لاحلا ةعيبطب
 اهسفن ةغللا نوملكتيو هسفن نيدلا نوقنتعي نيذلا مهناوخإ نيب اوشيعي نأو ةكلمملا

 "ايي دساو خانم ىف نوشيعيو لامعألا سفن نورشابيو

 قحب ءادنلا نع هدصي ام زيلجنإلا ةوق نم دجي ملف . ضوفملا رصم ريزو لاق كلذك

 , موشغلا ةوقلا الإ هركنتالو ةعيبطلا هرقتو خيراتلا هب دهشي قح وهف  ركنيال ىذلا هدالب

 ىسنيل نكي ملو اظيلغ افاج قحلا اذهب ىدان ذإ ضوفملا رصم ريزو نكي مل كلذ عمو

 ارتلكن إل ام نيب كلذل . نيتلودلا نم لك ةحلصمل ارتلكنإو رصم نيب ىلودلا نواعتلا ةرورض
 ةحلصمف ةقادصلا طابرب نيتلودلا طابترا ىف ةحلصملا نم صاخ عونب ريشكنالل امو اهلك
 ليحتسي سيلو ةيويح ةيساسأ ةحلصم رصم ةحلصمو « ةيداصتقا ةيراجت ةحلصم ارتلكنإ

 ةقالع امهنيب ةقالعلا نوكت نأ ديرأ اذإو نيفرطلا ةين تنسح اذإ نيتحلصملا نيب قيفوتلا

 . حيرصلا صاالخإلا نم ساسأ ىلع ةمئاق ةدوم

 ةظعوم ؛« ضوفملا رصم ريزو ناسل ىلع رتسشنم ىف اتيقلأ نيتللا نيتبطخلا نيتاه ىف
 نم رهظمل ضرعت املك عايضلل ةضرع قحلا نوبسحي نيذللو « ةوقلا مامأ نوعضي نيذلل

 ريخ مهاقتلا نسحو «ةوق لك ىلع بلغتي ًاناطلس هتاذل قحلا ىف نأ « شطبلا رهاظم

 قحلا بحاص ىلع عيضت نأ ريغ نم ؛ ةحلصملا بحاصو قحلا بحاص نيب قيفوتلل ةليسو
 . ةحلصملا بحاص ةحلصم رثأتت نأ ريغ نمو « هقح نم ةرذ
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 مل !الك . ليلحجلا ىرصملا ريزولا ةركف مواق رتسشنام لهأ ارتلجنإ نم الجر نأ بسحتأ
 ةركف هذهو . . ! رصم ىلع نييبونلا ءادتعا تدص ارتلكنإ نأ لوقي مهنم دحاو ريغ مقي

 اوديأف ءابطخلا نم هريغ امأ . ًايزيلكنإ ناك ولو اهنم ناسنإلا كحضيل لاقت نأ ىفكب

 نم اًنيش اوضقني مل مهلكو . ارتلكنإو رصم نيب ةدوملا تاقالع مايق ةرورض نم بجيام
 نأو رصمل كاله رصم نع نادوسلا لاصفنا نأ نم : هلاق ام اوشقاني ملو « ىرصملا ريزولا مالك

 تاضوافملا لصت نأ ءاجرلا ىدبأ مهلكو . ةيداصتقا ةيراجت ةقالع نادوسلاب ارتلكنإ ةقالع

 . نيتلودلا نيب ةدوملاو ملسلا ظفحيام ىلإ ارتلكنإو رصم نيب

 قحلا بحاص ىرصملا ريزولا ىلع ادر ناطلسلاو ةوقلا ياحصأ زيلكنإلا هلاق ام اذه

 انإ ًالئاق ًاعراض ًايجار مهيلإ مدقت ىرصملا ريزولا نأ ولو . ةشقانم الو ًالدج لمتحيال ىذلا
 دلانودكام رتسم نأ دقتعن كلذ عم انكلو نادوسلا ىلإ اهب ثعبن (ةديرجت)انيدل سيل

 ريغ ريشكنال لاجر ةجهل تيأرل نذإ « لزعأ فيعض بعش عم ةيساقلا ةلماعملا ىضريال

 ققحي قافتاب ارتلكنإو رصم طبترت نأ ةصلخخم دوت ىتلاو ةدومو ًامارتحا ةءولمملا ةجهللا هذه
 مهتيأرل نذإ . لينلا ىداو ىف ةيزيلكنإلا حلاصملا ىلع ىنجيالو نادوسلاو رصم لالقتسا

 : طئاحلا ضرع هلاوقأب اوبرضو ًارطخ تزع اشاب زيزع نم ربكأ ناك ولو ريزولا نم اورخخس
 نم عشب ةريدج تسيل قح بسك ءارو ايعس فاطعتسالل اهريزو أجلي ةمأ نأ اونقيأو
 قوقح اهنكلو . مأللو دارفإلل ةيعيبط قوقح ةاواسملاو ةيرحلاو لالقتسإلاف . لالقتسإلا

 اذإ ةيحضت لكل دعتسم هنأ مزحو دج ىف ىدبي نللو اهيلع صرحي نمل الإ اهل ةميقأل
 . ءوسب قوقحلا هله تسم

 ةنس سرام ١6 ىف تيقلأ ىتلا شرعلا ةبطخ قيلعت ررق دق باونلا سلجم ناك
 رصم ىف نأ ولو « هيف اهيلع اوعلطي نأ سانلل نكمي ناكم لك ىفو ىرقلاو ناملا ىف 5

 ءاحنأ ىف ارتاكنإ ىف رصم سأر اتعفر ناتللا ناتسيفنلا ناتبطخلا ناتاه ترشنل ًافاصنإ

 ىرصملا بعشلا ديزيام امهيفو « ةفيعضلا سوفنلا ىوذل عفان سرد امهف « اهلك دالبلا
 . ةوق لك ىلع بلغتي اًناطلس هتاذ ىف قحلل نأب اًعانتقا ميركلا
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 ىف ةوطخ - ىرصملا ءاضقلاو بناجألا

 (*ةيبنجألا تازايتمإلا ءاغلإ ليبس

 مكحلاب ةيبنجألا فحصلا مامتها غلبم مويلا ةيصوصخلا انتافارغلت ىف ئراقلا ىري

 ةعبطم لافقإ ىف ةباينلا تافرصت ءاغلإب سمأ نم لوأ تايانجلا ةمكحم هتردصأ ىذلا

 داعأ ىذلا مكحلا اذهب جاهتبالا ىف ىرصملا ماعلا ىأرلا عافدنا كلذك ىريو « ةسايسلا

 ىف ىرصملا ماعلا ىأرلا عافدناو .رمألاب ةيبنجألا فحصلا مامتهاو . اهباصن ىلإ ةيرحلا

 داعأ مكحلا نأ امهببس اهنإو « ةنيعم ةديرج ةحلصمل ردص مكحلا نأل انوكي مل هب جاهتبالا

 ىرصملا ءاضقلا نأ ىلإ ةنينأمطلا نييرصملاو بناجألا سوفن ىلإ ثعبو « اهباصن ىلإ ةيرحلا
 . ءادتعا لك هنع عفدي نوناقلا ىلعو « ثبع لك نم اهيمحي ةيرحلا ىلع رويغ

 اونكمطي نأو « مهدالب ىف ةيرحلا راصتنال اوجهتبي نأ نييرصملا قح نم نكي امهمو
 مهسوفن ىلع نوهي ام اذه ىف اوري نأو , اهيمحيو تايرحلاو قوقحلا لفكي مهءاضق نأ ىلإ
 ةيذيفنتلا ةئيهلا هيلا أجلت دق امو اهقوقح ىف حماست نم ةيعيرشتلا ةئيهلا ىف نوكي دق ام

 اذه نإف ةيرحلا راصتنال اوجهتبي نأ نييرصملا قح نم نكي امهم - شطبلا روص نم

 ىف ةيسايسلا رصم ةايح ىلع رثأ نم مكحلا اذهل ام بناج ىلإ دج اًريسي ربتعي جاهتبالا
 اهمدقتو اهيقر ليبس ىف ةمألا هذه عافدنا ليبس ىف لئاسملا دقعأ نم نأب كلذ لبقتسملا

 نوكسمتيال رصم ىف بناجألاو . تازايشمالا ةلأسم ملا نب اهب قئاللا زكرملا ىلإ

 - ليفك ريغ ىرصللا ءاضقلا نوبسحي اوناك مهنأل نكلو , اهيلع صرحلا درجم مهتازايتماب
 ءاقب نأ نوملعي مه اهنمضيو طلتخملا ءاضقلا اهلفكيام لثمب مهقوقحو مهتيرح نامضب

 نييرصملا نأ نوملعيو . ريبك دح ىلإ رصم ىف ةيعامتجالا ةايحلا ريس لطعم تازايتمالا

 ماظن ىلإ نورظني مهافت نسحو ةدوم نم مهدالب ىف نيلزانلا بناجألا نيبو مهنيبام ىلع
 ماظنلا اذه ءاغلإ بلطت ذإ ةيرصملا ةموكحلا نأ نوملعيو « ىضرلا نيع ريغ نيعب تازايتمالا

 نيعب ىرصملا انئاضق ىلإ نورظني اوناك مهنكل . ةمألا سفن ىف ىوق ساسحإ نع ربعت امنإ
 لضفي نأ ناسنإلا ةعيبط ىفو « ةبقارم ةرورض نم ىضاملا ىف اوعمسام لوطل رذحلا
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 ىرصملا ءاضقلا نأ بناجألا ىأر دقو امأف هريغ ةحلصم ىلع ةنومضملا ةصاخلا هتحلصم

 فص ىف فقي ىرصملا روتسدلا نأ نوملعي بناجألاو امأو ءروتسدلا مرتحيو ةيرحلا لفكي
 مهيدل ناك ىذلا رذحلا اذه نم ًاريثك نأ ىف كشن امف . ةنيدمتملا ألا ريتاسد ثدحأ
 مهنيب ايقبي نأ بجيو اناك نيذللا مهافتلا نسحو ةدوملل ءاقبتسا نوريس مهنأو « لوزيس

 ىتلا ريغ ةدعاق ىلع رصم اولماعيال نأو تازايتمالا ماظنب اوثبشتي الأ - نييرصملا نيبو

 بجومب كارتألا دالب ىف ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ ىلإ تدأ ىتلاو ايكرت اهب تلموع

 . نازول ةدهاعم

 اهيف لالحلا بسكلاو دجلا لمعلل دالبلا نم ادلب نودصقي نيذلا بناجالا نأ عقاولاو
 نولحي ىتلا ةلودلا دي ىلع مهل كلذ رفوت اذإف لدعلاو نمألاب اوعتمتي نأ ىلع نوصرحي امنا

  دجلاو ىعسلا قيرط نم عوجي انإ بسكلا نأل . هنم رثكأ ىف عمطم مهل نكي مل اهضرأ
 تايرحلاو قوقحلل ًانماض لدعلا ماد امو « ةروفوم ىعسلا لبسف الماش نمألا ماد امو

 . بارطضا الو فوخ ريغ ىفاهلمع ىلإ فارصنإلل ةئئمطم سوفنلاف

 ببسب رطاخمل مهضرعت نم وأ رصم ىف نمألا لبح بارطضا نم بناجألا كشي ملو
 نأ ىلع ًامئاق تازايتمالا ماظنب مهكسمت ناك امإو . ىرصملا اهل ضرعتي ال ىتلا مهتيسنج
 مهينطاوم دي ىلع ماظنلا اذه قيبطت ىلإ نونئمطي مهنأو ًاصاخ ًايئاضق ًاماظن مهل

 رصم ءاضق حبصأو « ةيبوروألا ريتاسدلا نم ةروص رصم روتسد حبصأ دقو امأف « نييبروالا
 مهنم نورثكألا اهذختا دالبل مهيلع ًاقح نوري مهسفنأ بناجألا حبصأ دقف ةيرحلل الفاك
 لفك ىذلا ريخألا ءاضقلا مكح دعب مهنأ دقتعنو . اهيقر ىلع اونواعي نأ مهل ًايناث انطو

 مهنأ مهنع لاقي نأ مهسفنأل نوضريال رصم ىف لدعلا لاجر اهلالقتسا ىلع لدو ةيرحلا
 ال مث رصم نم اوبسكي نأ نوديري مهنأل الإ ئشلال دالبلا ىقرل لطعم ماظن ءاقب نوديري
 . اهتعفرلو اهيقرل اهلامتحا بجاولا ءابعألا نم عش ىف ةيرصملا ةلودلا نوكراشي

 ةنينأمط ىلع هرثأ رصتقي مل ةسايسلا ةلأسم ىف ءاضقلا مكح نأ نذإ ىرت تنأف

 مامت ليبس ىف رطمخ تاذ ةوطخ ناك هنإ لب دالبلا ىف ةيروتسدلا تايرحلا ذافنل نييرصملا

 تيغلأ نأ دعب رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا ءاقب نأ ىف كش نم سيلف . دالبلا لالقتسا
 ليزنلا جاتحي رخخأتلا نم ةلاح ىف لازيال بوبحملا نطولا اذه نأ هانعم ملاعلا ءاحنا ةفاك ىف



 ناك كلذلو . ىطسولا روصعلا ىف اهيلا جاتحي ناك ىتلا تانامضلا لثم ىلإ اهعم هيف

 ريغ نايحأ ىف ىقلي لوقعمو لداع وه ام نكل . ًالوقعم ًالداع ًابلط اهءاغلا نييرصملا بلط
 دقو . ةحيحص نوكت ال دقو ةحيحص نوكت دق راذعأ اهل لحتنت ةمواقملا نم ًاروص ةليلق

 عفدي لدعلا نم ًاحالس ةيرصملا ةموكحلل مدقو راذعألا هذه ىرصملا ءاضقلا مكح طقسأ

 . تازايتمالا ءاغلإ ليبس ىف فقي دقام لك

 ريخل ةنسح ةمدقم انتديقع ىف وهو جاهتبا لك نم مظعأ ًاجاهتبا قحتسي رمأ اذهو
 ىف ردص مكحلا نأل ال نيطبتغم نيحرف مويلا اذه بتكن . دالبلا هذهل ردقلا هنكي ريثك
 سيركت نم هب انسفنأ انذخأ امع انلاب لغشتل ةصاخلا اناياضق تناك امف ةسايسلا ةيضق

 ةيرحلل راصتنا لكو ةيرحلا ةينضق ىف ردص مكحلا نأل هبتكن امنإو « دالبلا ةمدخل اندوهج

 بجي ىتلا دجما ةورذ غلبت ىتخ اهريسل ةليسوو « دالبلا ةياغ قيقحت ليبس ىف ةريبك ةوطخ
 . لبقتسملا دجم ردقلا اهل طخخو ىضاملا دجم خيراتلا اهل بتك ةمأ اهغلبت نأ
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 ةمالا ةحلصم نيب ...!! تادوسلا

 ا*'ةموكحلا ةقثو

 نم نويرصملاو نوينادوسلاو . . ! اهتايحو رصم حور لينلاو « لينلا عبانم هيف نادوسلا

 خرم رض مز تكةالدل نادوسلاو 2 : ةدص-او ةمأ مهف « دحاو نيدب لوئيديو ؛ لحأو سمج

 ًادقن لبقتال ججح هذه لك . . ! دسجلل سأرلا نم نادوسلل مزلأ رصمو « ةيردنكسإلا

 : مهسفنأ زيلجتإلا اهركنيال ججح هله لكو « ًادرالو

 مهنأو « ًالاومأ هيف اوقفنأ مهنأو ء ةحلصم نادوسلا ىف مهل نأ نولوقي زيلجنإلا نكل

 باحصأ نادوسلا ىف مهف ء«رصم ةجح عم ىفانتت ال هذه مهلاوقأو « هلهأ ىلع نوفطعي

 قحلا بحاص نيب قيفوتلا ةدارإلا نسح عم نكمملا نمو « قحح ةبحاص رصمو ؛ ةحلصم

 اشاب زيزع ةداعسلا بحاص ةرضح ةردنل ىف رصم ريزو هلاقام وحن ىلع ةحلصملا بحاصو

 . تزع

 ثبشت اذإ ًاريسع حبصي دق قيفوتلا اذه نكل « قحلاو ةحلصملا نيب قيفوتلا نكي

 ةرسسك نكل « ارتلجنإك ًايوق ةحلصملا بحاص ناك اذإ ًارسع دادزي كفو ؛ ةحلصملا بحأص

 ىوق بلق ىلإو ةبلص ةدارإ ىلإ هليلذتل جاتحي هنأ ىنعي اهنإو . للذي نأ نكميال هنأ ىنعيال

 ىطه اغإ ةياغلا كلتو قحلا بحاص اهاخوتي ىتلا ةراغلا ىلإ لوصولا ةرورسصب مأت نامعإو

 ناعإلا ةمات بلقلا ةيوق ةدارإلا ةبلص نوكت نأ ةرازولا هله ىف نييرصملا ءاجر ناكو

 بارس ىلع عقو اذه مهءاجر نأ ىلع لدت رومألا رهاوظ نكل . قحلا ىلإ لوصولا ةرورضب
 لثمب نادوسلا كالتما ديري نم رهظمب اورهظي مل زيلكتنإلا نأ ىرت تنأف . ءام هوبسح

 مكحب ىضارلا ملستسملا رهظمب رهظت مل رصم ةموكح نأ ىرت تنأ مث « مويلا نورهظيام

 . ةرضاحلا| ةموكحلا رهظت امك رادقألا

 ١574/5/7 : ةسايسلا د“



 اا لكيه نيسح- دمحم ثارت

 باونو بعشلا بناج نم ميلست هلباق ةموكحلا بناج نم ميلستلا اذه نأ بجعلاو

 بعشلاو نوملسي بعشلا باونف . عقاولا ىف ابجع نكي مل نإو اندنع بجع وهو « بعشلا
 ديرت امب الإ ةموكحلا اوبلاطي ال نأ ىضتقت مهتقثو « ةقلطم ةقث ةموكحلاب نوقثي مهنأل ملسي

 . دييأتلا نم بلطت ام رادقمب الإ اهوديؤيال نأو « هب موقت نأ ةموكحلا

 دفولا ىأرو ةمألا تأر دقو « ةمألا ىأر نع ربعي ١47١ ةئس ىف ىرصملا دفولا ناك

 , تجتحاو ةيعيرشتلا ةيعمجلا تعمتجاف . نادوسلا ىر تاعورشم ىلع جاجتحالا أهعم

 . ةيركسعلا ةطلسلا ةوقب رخآلا ضعبلا عنمو اهضعب جتحاو ىرخألا تائيهلا تعمتجاو

 . رمألا اذه ىف ةمألا دييأتل ةجاحب ناك ةمألا ىأر نع ربعي ناك ىذلا دفولا نأل كلذو

 ناكو « هب مويلا موقتام عئيشلا ضعب هباشت نادوسلا ىف ةكرحب ارتلكنإ تماق كلذك

 كلذ دنعو . نادوسلا ىف مهقوقح ىلع نويرصملا فوختف . اشاب تورث ةرازو مايأ كلذ

 ررقت ىتلا صوصنلا كلت - ءايقشالاب دعب اميف اهؤواضعأ ىمس ىتلا روتسدلا ةنحل تعضو

 . نادوسلا كلم وه رصم كلم ناو أزجتيال رصم نم ءزج نادوسلا نأ

 مأ تارارق مامأ مالستسالا لضفت ىهو دبيأتلا اذه لثم ديرتال ةرضاحلا ةموكحلا نكل

 . نادوسلا ىف عقي امم اذه ريغ مامأو « رصم ىلإ روضحلا نم ىنادوسلا دفولا عنم مامأو نامرد

 . اهلاونم ىلع ريسلاو ةموكحلا دبيأت الإ بعشلا ىريالو ةمألا باون ىريال كلذل

 نأ  ةمألا ةقث ىلع ةدنتسملا بعشلا ةموكح « ةرضاحلا ةموكحلا لضفت مل ىردتفأ

 ةرضامحلا ةموكحلا . ءانعلا نم عيش ىلإ هنيبت جاتحيال حضاو رمألا . . . ةطخلا هذه كلست

 نادوسلا رمأ ىف ارتلكنإ عم فالخلا نأ ملعت ةرضاحلا ةموكحلاو ؛ مكحلا ىساركب ظفتحت

 ىه فزاجت نأ حصي الف . اشاب ميسن ةرازوو اشاب تورث ةرازو امه نيترازو ةلاقتسا ىلإ ىدأ
 . ةلاقتسالل رطضت نأ ةفاخم نادوسلا نأشب ارتلكنإ عم فالخل ضرعتتف

 ةرازولا نأ تيأر لهو ؟ءانعلا نم عىش ىلإ هنيبت جاتحيال حضاو رمألا نأ فيك تيأرا

 رمأ ىف زيلكنإلا مكح ىلع لزن نيح نطولا ريدقت اشاب ميسن اهسيئر حنم ىتلا ةرضاحلا
 ىلع اديدش امول اشاب ميسن مال دق نوكي نأ دبال روتسدلا ىف نادوسلاب ةصاخلا صوصنلا

 لزنت ةرازو لكف نطولا ريدقت هيلع قحتسا ىذلا ليلجلا ديجملا لمعلا اذه دعب هتلاقتسا
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 ىه . نادوسلا ىف زيلكنإلا لمع نع ىصضرت ةرازو لكو نادوسلا ىف زيلكنإلا مكح ىلع

 ريذقت قحتست ةرأزو ليقتست نأ ةقامحلا نمو نطولا ريدقت قحتست ةرازو كش ريغ نم

 . نرطولا

 هب موقي امع توكسلاب ةرضاحلا ةموكحلا فرصتل ميلسلا طيسبلا قطنملا وه اذه

 تاموكحلا تافرصت نوضرتعي نيذلا نأ ىلإ ىدؤي قطنملا اذهو , نادوسلا ىف مويلا زيلكنإلا

 دارأ نمو ةمألل جارحإ ةموكحلا جارحإو ؛ ةموكحلا جارحإ لوديري موق مه امنإ نأشلا اذه ىف

 ىلإ هيف ولغت دق ىه لب « قطنملا اذه نع جرخخت نل ةرازولا نأ كل دكؤن نأ عيطتسنو

 لقف تاضوافملا تابقع نم ناك ىتم وهو تاضوافملا تابقع نم نادوسلا لعجي لح

 . هللا ءاشام ىلإ زكارملا ىف اهءاقب ةموكحلا تنمض

 تسيلف نادوسلا هللا محرو !هب سانلا كسمت ةرشكل قياضي هنإف نادوسلا هللا لتاق

 ىذا تارازولا ءاقب نأمض وهف نادوسلا ىف هللا كرابو أ هصالختسا نم أاننكم ةديرجت اندنع
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 ىلإ كانه ةموكحلا ضرعت نم نادوسلا ىف مويلا ىرجي امع اعابت تافارغلتلا درت

 رصمب نيينادوسلا قلعت نالعإل موقت ىتلا ةيملسلا تارهاظملاو دقعت ىتلا تاعامتجالا
 الك نوكت نأو « دحاو مكح اهيلع ىرسي نأ بجي ةدحاو ةمأ نادوسلاو رصم مهرابتعاو
 عمو . تافارغلتلا هذه اهلقنت ىتلا عئاقولا ىلع باونلا سلجم جتحا دقو . ةئزجتلا لبقيال

 ةكرحلا هذه عمقت نادوسلا ةموكح نأب درت تافارغلتلا لازتالو ةمئاق ةكرحلا لازت الف كلذ

 . ةدشلا نم ريثك ءعيشب

 سلجم راثأ دح ىلإ اهعباتتو ىضم عوبسأ نم رشكأ ذنم تافارغلتلا هذه دورو نأو

 مث -هيلإ ةيرصملا ةموكحلا مامضنا دعبو جاجتحالا اذه دعب اهرارمتساو جاجتحالل باونلا

 ةيرصملا ةموكحلل نيبيو ةلاح ا حضوي اغالب رصم ىف رشنت نأ نع نادوسلا ةموكح توكس

 ؛ اهيلا نادوسلا ةموكح أجلت ىتلا عمقلا بابسأو تاكرحلا هذه ةقيقح ةيرصملا ةمألل وأ

 مل تاكرحلا هذه ناف « لمأتلا نم ريثكب رمألا ىف رظنلا ىلإ وعديو ةشهدلا ريثيرمأ اذه

 ةعامج هرضح ىذلاو ىدهملا دافحأ دحأ تيب ىف دقع ىذلا نامرد مأ عامتجا دعب الإ مقت

 مهقلعت نوعمتجملا ررق نأ دعبو ةسايسلاب مهل ةقالعال نمم نيدلا لاجرو نيفظوملا رابك نم

 ؟هلوصح لبق نامرد مأ عامتجا رمأ نم اًئيش فرعتال نادوسلا ءاقب ىلع مهصرحو ارتلكنإب

 ام لهجت تناك لهف رهاوظلا هيلع لدت امك هيف متيس امو عامتجالا اذه فرعت تناك اذإو

 لهف جئاتنلا هذه لهجت تناك اهنأ ضرف ىلعو . هل ةضراعم ةكرح مايق نم هيلع بترتي دق
 ديقتلا وه وأ . طغضلا لئاسو ىلإ ءاجتلإلا - اهيراجم ىلإ دوعت ىك رومألا ىفالتل ليبسلا

 . ماظنلا ظفح دنع فوقولاو نوناقلاب

 ىتلا ةروصلا ىلع نادوسلا نم تافارغلتلا دراوت تارابتعالا هذه ىلإ تفضأ تنأ اذإف

 اهنيب نمو هيف تالصاوملا لبسو ىفرعلا مكحلا تحت لازالو ناك نادوسلا نأ عم اهب اندرت

 رمألا تيأر قبس امن هريغ ىلإ رابتعالا اذه تفضأ اذإ - ةبقارملا تحت ةعقاو ديربلاو قربلا

 . ةشهدلا نم ريثك عئئشل وعدي هتيأرو رذحلاو لمأتلل ةوعد نوكي ام دشأ

 # ةسايسلا : ١474/57/97



 نأ نم تسوب جننروملا نع القن ةيصوصخللا انتافارغلت ىف هؤرقن ام ةشهد كديزيو

 مه نمف « حاجنلا نم اًثيش لباقت مهتوعد تأدب دق نادوسلا ىلإ اولسرأ نيذلا نيجيهملا

 دعب الإ حاجنلا نم ائيش قلت ملو مهتوعد مقت مل ملو ؟مهلسرأ ىذلا نمو ؟نيجيهملا ءالؤه
 . نامرد مأ عامتجا

 ةيسايسلا هتهج نم رمآلا ىف تركفو كتشهد ئشلا ضعب تيسن ذإ كنأ ىلع

 هذه نأ مكحت نأ كنكمأ - ارتلكنإو رصم نيب قافتالا متي نأ صالخإب ديري لجر ريكفت

 ءاتفتسا نإف . لاحب قافتالا دمأ سرقت نأ اهنأش نم سيل نادوسلا ىف متت ىتلا ثداوحلا

 , ديفنتلا عضوم اهعضو ىف نيضوافتملا نيفرطلا نم ىأ ركفي ىتلا رومألا نم سيل نادوسلا

 ةضوافملا نأو « عازن عضوم نوكي نأ نكميال نادوسلا ىف رصم قح نأ ناملعي نيفرطلا نأل

 عم ىفانتت ال ةقيرط ىلع اهنامض ىلإ ليبسلاو نادوسلا ىف ارتلكنإ حلاصم لوانتت نأ بجي

 اهيلإ ليبسلا نكي مل ةحلاص ةجيتن ةضوافملا جتنت نأ نافرطلا دارأ اذإف . ةتباثلا رصم قوقح

 . موي لك ىف انيلا رابخألا اهلقنت ىتلا ةروصلا ىلع نادوسلا ىف وجا ءافص ريكعت

 مه زيلكتإلا نإف « ارتلكنإ كش ريغ نم ىه نادوسلا ىف ةلاحلا نع لوثسملاو
 نادوسلا ةلأسم ءاقب اوررق نيذلا مه زيلكنإلاو كانه نوؤشلا لك ىلع مويلا نورطيسملا

 نيفرطلا نم ىأ ىعسي نأ ريغ نم ةلبقم تاضوافم ىف ارتلكنإو رصم نيب اهرمأ ىف تبيل

 نوئش ىلع نيرطيسملا نم بلطي ةلاحلا هذه رييغت مدعو « اهيلع وه ىتلا ةلاحلا رييغت ىف

 ىف تاكرح ثادحإب اوأدب نيذلا مه زيلكنإلا نكل ةيرصملا ةموكحلا نم بلطيالو نادوسلا
 ديهمتلا نوديري لقألا ىلع مهنأ وأ ؛ هيف ةلاحلا رييغت نوديري مهنأ اهنم مهفي نادوسلا

 ىبنللا دروللا ةماحتف فاوط دعب دحأ سني ملو « مهتحلصمل نوكي ًاديهمت هنأشب تاضوافملل

 مهقلعت اورهظي ىكل لئابقلا ءاسؤر عمج نم ناك ام دحأ سني ملو 1977 ةنس ىف كانه

 عضو هيلع بترت دقف . ذئموي رصم ىف كلذ هب لبوق ام كلذك دحأ سني مل مث « ارتلكنإب

 اذه ىف ةنجلل اهلك ةمألا دييأت هيلع بترت امك نادوسلاب ةصاخلا صوصنلل روتسدلا ةنجل

 . هب ةنجللا دفولا طاحأ ىذلا دسافلا ممسملا وحلا مغرب رمالا



 ن4 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىلع مهصرحو نييرصملا ةظقي اوأر ام دعب دحلا اذه دنع زيلكنإلا فقي نأ دون انكو

 تالماجلا نوسني مهلعج دح ىلإ نادوسلا ىلع مهصرح ىف اوغلاب زيلكنإلا نكل . مهقوقح
 ثدحام لثم مويلا نوديعي مهلعجو « مهتدارإ ىلع اشاب ميسن ةرازو تلزن مايأ ةيسايسلا
 مهقلعت نيعمتجملا نالعإو نامرد مأ ىف مهعامتجاب 1157 ةنس ىبنللا درول ةرايز نيح

 . ارتلكتإب
 هنأل تاضوافملاب راض نيتكرحلا اتلكو . ةكرحلا هذه مواقت ةكرح موقت نأ اًيعيبط ناك

 اوفقو زيلكنإلا نأ ولو . رخآلا قيرفلا بتاج نم كوكشلاو هبشلا قيرف لك سفن ىلإ ثعبي
 ملو . هيف ةعقاولا ةلاحلا ىلع « نادوسلا ةموكح تظفاحو نادوسلا ةلأسم ىف مهظفحت دنع

 نذإ ريصق نمزب رصم لالقتسا نالعإ دعب ىأ 1977 ةنس ذنم هيلإ اوعفدنا ام ىلإ اوعفدني

 . تاضوافملا ريصم ىف كشلا ءادبإل نويرصملا رطضا الو مويلا عقاو وه ام عقو ال

 ةقيثو ةيمسر تامولعم ىلع فقتل ىعست نأ مويلا ةيرصملا ةموكحلا بجاو نم نأو

 تاضوافملا لبق ةروص ةيأ ىلع هيف ةلاحلا رييغت مدع ىرحتت نأو نادوسلاب لصاح وه امع

 ىتلا ىهو تظفحت ىتلا ىهف ءرمألا اذه ىلع ضارتعال ًاعضوم دجت ارتلكنإ بسحن امو
 . اهتملك مرتحت نأ بجي

 رصم نيب قافتإلا مامتإ ناكمإ ىف لمألا نم ليلق ريغ عش انمامأ لظ كلذ مت اذإف

 ةيسايسلا مويغلاب ادبلم نادوسلا ىف وحلا لظو ىه امك ةلاحلا تيقب نإ امأف ارتلكنإو

 لعلو « ًايارس تاضوافملا حاجنب لمألا بلقني دقف بيرملا ريسلا اذه رومألا تراسو
 نأ ملعت ىهف « سوفنلل لمألا ةداعإ ىلإو ةبير لك ديدبت ىلإ اثم حوحأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا

 بعشلا ةأوانم نأ ملعت ىهو « لالقتسالا نم بلطي اميف لزاه ريغ داج ىرصملا بعشلا

 . دحأل ريخلا رمت نأ نكمال ًاداج لالقتسالا ديري ىذلا



 مويلا ثيدح

 ةرازولا فقوم

 *'ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر تاحيرصت دعب

 وينوي 18 موي رومراب رتسملا اهادبأ ىتلا تاحيرصتلاب ةيناطيربلا ةموكحلا فتكت مل
 ىونت نل ارتلكنإ نأ لامعلا ةرازو نع ةباينلاب اهيف ركذ ىتلاو تادروللا سلجم ىف ىضاملا

 ةموكحلا سيئر دلانودكم رتسم حرص لب . ىناعملا نم ىنعم ىأب نادوسلا نع ىلختلا

 لبقي - ىناطيربلا باونلا سلجم - سلجملا اذه» : نأ دقتعيال هنأب سمأ نم لوأ ةيناطيربلا

 لوقلا اذهو «هيقرو ةيلاحلا هترادإ ديدهت وأ نادوسلل انتادهعتب لالخإلا هنأش نم قافتا ىأ

 تناك اذإو . وينوي 29 حيرصتل راركت هنأ ىلع ديزيال ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر نم رداصلا

 ىهو « اماليإو ًازحخو اهنم دشأ اهنإف رومراب درول ةرابع نم أدهأو قرأ دلانودكام رتسم ةرابع

 ىلإ تاحيرصتلل فسأي هنأ» هترابع ىف ركذ دقف اًحوضوو ةحارص اهنم رثكأ كلذ قوف

 لصح ام ةعبت رصم ىلع ىقلأ مث باونلا سلجم ىف ىضاملا تبسلا موي اشاب لولغز اهاقلأ

 نقدباو 1 فريقا نالييبلل تحذبأ ىتلا تاحيرصتلا» ىلإ ىدأ ام نادوسلا ىف بارطضالا نم

 . تاضوافملا ليبس ىف ةبقع تماق ىتلا تاحيرصتلا هذهل هفسأ

 ةرازولا ةلاقتسا لبق تردص اهنأ ول تاحيرصتلا هذه مهفن نأ روسيملا نم ناك امبرو

 دعس تاحيرصت دعب اهنأب ذئموي اهرسفن نأ انل ناك امبرو . . !اهئافعتسا نم اهئافعتسا لبقو

 ةموكحلا تدارأ باوج - نادوسلا نع ارتلكنإ لخنت مل اذإ تاضوافملا عطقي هنأب اشاب

 ةسلج ىف اهيملكتمو اهئابطخ نم ادب ام وحن ىلع مزحلا رهظمب رهظت نأ هب ةيزيلكتإلا

 نأ دعب تاحيرصتلا هذه دلانودكام رتسم ىقلأ دقو امأ ءوينوي 75 موي تادروللا سلجم

 نأ ةيرصملا ةموكحلل سيئرك هبناج- نم لبقي نل هنأ ىضاملا تبسلا موي اشاب لولغز نلعأ
 15 حيرصت ىلع اجاجتحا هتلاقتسا مدق نأ دعبو تاضوافملا ءانثأ نادوسلا نع ىلختي

 نأ اًريسي سيلف « ةلاقتسالا هذه كلملا ةلالجو نامربلا ضفرب ارتلجنإ تملع نأ دعبو «وينوي

 . اشاب لولغز ؛ ميدقلا هقيدص اهيف فعي مل ىتلا هترابعب دلانودكام رتسم هيلإ دصقام رسفن
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 ” لكيه نيسح دمحم ثارت

 نسل وج داجيإ الو نيلجرلا نيب فلخلا ةفاسم بيرقت اهنأش نم نوكيال ابر تازحو نم

 . نيتموكحلا نيب ةينلا ءافصو مهافتلا

 ىدبأو ' ىرصملا نالربلا ىف اشاب لولغز تاحيرصتل هفسأ دلانودكام رتسم ىدبأ دقف

 قئاقحل ريدقت ريغ نم ًاعافدنا اهيلإ عفدنا ةيرصملا ةموكحلا سيئر نأ هنم مهفيام هترابع ىف

 نم هنامرحو هدي لغ (؟ دارأ اذ نمف اذك) اهب ديرأ ىتلا عئاقولل قيقحت ريغ نمو « ةلاحلا
 نع نيلوكسملا نأب ائقوم تلزالو» هلوقب هترابع دلانودكام رتسملا متخو . ةضوافملا ةيرح

 ىلع ءاضقلا اهنأش نمو اهقيقحت ليحتسملا نم بلاطم عيجشت نوضفريس نيدلبلا ىتموكح
 1 (مهافتلا ل لمأ لك

 هذه ةلاقتسالا نع اهلودع دعب ةيرصملا ةموكحلا رسفت فيك : انسفنأ لئاسن

 اهيلع اًبجاو ىرتو 1174 ةئسوينوي 15 حيرصتل ةدكؤم اهربتعت لهف ؟ةديدجلا تاحيرصتلا

 نأ اقلطم انتكميال اننإ) : لاق نيح تبسلا موي اهسيئر هنلعأ ىذلا اهفقوم ىف لظت نأ

 نأ رصمل نكمال هنأل لب « انتايح عبنم هنأل لب انل ةرمعتسم هنأل ال ؛ نادوسلا نع لزانتن

 هذه ءازإب هذمختتس فقوم ىأف لاحلا وه كلذ ناك اذإو . «ًالصأ نادوسلا نودب شيعت

 ةيفاك ةديدجلا تاحيرصتلا هذه ةجهل ربتعت اهنأ مأ . . ؟وينوي؟ © حيرصت ءازإبو تاحيرصتلا

 رتسم تاحيرصت نوكتف نذإو «وينوي 50 حيرصت نع ةلداع ةيناطيربلا ةموكحلا رابتعال
 ةيرصملا ةموكحلا ددحت نأ اثكمن راصو اهقوقح تظفحو رصم ةمارك تناص دق دلانودكام

 . ةمألل هنلعتو ةضوافملا دعوم

 .وينوي 190 حيرصت ديكأت دنع فقتال ةديدحلا تاحيرصتلا هذه نأ دقتعنق نحن امأف

 اذه ناك « هاقبتسا دق وينوي "5 حيرصت ناك المأ عطقت اهنأ ديكأتلا اذه ىلع ديزت لب

 ريغ نم رييغتلا اذه لفني نأ الو هرييغتب حمسي نل نادوسلا ماظن نأ»: هيف ركذ دق حيرصتلا

 ىرصملا ضوافملا ةجحب تعنتقا دق ىه اذإ لامعلا ةموكحل ناك دقف نذإو» . ناملربلا ةقفاوم

 رتسم امأ . هعانقإل لصت نأ اهل حيتأ امبرو . ىناطيربلا نالرربلا مامأ اهديؤت نأو اهضرعت نأ

 تادهعتب لالخإلا هنأش نم قافتا ىأ لبقيال ساونلا سلجم نأب» مكح دقف دلانودكم

 لنم عنتقم دلانودكم رتسم نأب مكح اذهو . «هيقرو ةيلاحلا هترادإ ديدهت وأ نادوسلل ارتلكنإ

 . هترادإ لوح ةرثاد ةشقانملا هذه تناك ولو ىتح نادوسلا نأشب ةشقانم ةيأ ةدئاف مدعب مويلا

 . ةشقانم ىف هايإو لخدت نأ ريسع لب « هيأر نع ًاقباس اعانتقا ًاعنتقم لوحت نأ ريسعو



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزحلا فك

 عيطتست اهنأ دقتعت تناكو « ىأرلا اذه ريغ ىرت ةيرصملا ةموكحلا تناك اذإ هنإ ىلع

 ىلإ لصت نأو تاضوافللا أدبت نأ باونلا سلجم ىف اهسيئر تاحيرصتب ظافتحالا عم

 ىف اهتعباتمل نادعتسم خويشلاو باونلا ىسلجم ناك اذإو « تاحيرصتلا هذه ققحي قافتا

 . ةنيكسلا سوفنلا دواعتو بولقلا نئمطت ىتح اذهب دالبلا حراصت نأ ريخخف - ىأرلا اذه

 ىف اليوط دالبلا كرتت الأ وجرنف - هدقتعنام اذهو - انيأرب ةعنتقم ةموكحلا تناك اذإو

 غلابت دق ىهف اهتاروطت طبض لهسلا نم سيل عيماجملا سفن نإف - قلقلاو كشلا نم لاح
 سيل اهتيسفن طوبهو ريهامجلا عافدناو . طوبهلا ىلإ عرست دق كلذك ىهو « عافدنالا ىف

 نم اًميظع أظح دالبلا باون بلسي هنأ ررضلا نم هيفام لقأو «ريثك ىف ةحلصملا نم

 دسفي دق كلذ قوف وهو « مزحلا هيضتقي امو لقعلا هب ىضقي امب ةحلصملا ريدقت ىف مهتيرح

 مويلا نحنو « اهتقيقح ريغ ىلع رومألا نوردقي مهلعجي دقو « فقوملا ىلع رمألا ةالو مكح
 . مالسب رضاحلا قزأملا ىطخت نم نكمتنل مكحلاو ريدقتلا ةيرحل ةجاح نوكن ام دشأ

 ةوقلاو ةأرحلا اهسفن نم دهت نأ اهل انتحيصنف ئشب ةموكحلا حصنن نأ انل حص اذإو

 نم ةموكحلا هتدبأ ام مزسلا نم نكي مل نأ حص اذإو « مزحو تابشب فقوملا ةهجاول

 ةموكحلا تمدق نأ محلا خه نكي مل نأ حص اذإو « دلانودكام رتسم اهل فسأ تاحيرصت

 اهب هاف ىتلا تاحيرصتلا هذه لثم ىلإ ىدؤت دق ةلاقتسالا هذه نأ ملعت ىهو اهتلاقتسا

 ؛ مهسامح ىف باونلا ةقباسمل عافدنالا مزحلا نم نكي مل اذإو « ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر

 مامأ فقوملا لازي الف « مزحلاو تابشلا نم - هلثم نم هيلإ امو اذه نكي مل نأ حص اذإ

 ةراهملا نم ريثك ىلإ ةجاحب ةموكحلا لازتالو . مزحللو تابثللو ةحارصلل اجاتحم ةموكحلا
 ةمارك نوصت ىكلو « فرشب ةرضاحلا ةيسايسلا اهتمزأ نم جورخلا عيطتست ىكل ةيسايسلا

 . اهقوقح ظفحتتو دالبلا



 مويلا ثيدح

 ةيزحلا تويد

 "اهنأشب ةيزيلكنإلا رظنلا ةهجو
 ةيزدللا نويد ةلأسمل ةموكحلا لح نالربلا رقأ اذإ رطخلا نم رصم ددهي امع سمأ انفشك

 عفدت نأو « هينج فلأ رشع ةسمخ هردقو ىراجلا ويلوي ىف بترتملا طسقلا عفد رارقإ لبقو
 تاموكحلا نيب ىرجت تاضوافمب ةلأسملا لحت نأ ىلإ ىلهألا كنبلا ىف ةعيدو طاسقألا ىقاب

 ايكرتو ارتلكنإو رصم نيب ىأ . نأشلا تاذ

 نيدلا بترتب فارتعالا ةهبش هيف ويلوي طسق عفد رارقإ نأ انلقو رطخلا اذه نع انفشك

 نأل « ةيدجم نوكت نأ نكميال ارتلكنإو ايكرتو رصم نيب تاضوافملا نأو ءهرصم ةمذ ىف

 ةمذ ةءاربب نازول ىف مهتموكح دهعتب زيلكنإلا نينئادلا مامأ ةئيرب نآلا اهسفن ربتعت ايكرت

 عم اهطابترا ضقن نم اهل ةدئاف الف ايكرت نم ًالمأ رصم نأ ملعت ارتلكنإ نأ امك « ايكرت

 هيلع ةيرصملا ةموكحلا رادتقا ءادبإ عم عفدلل نالربلا ضفر ةرورض انيبو « نازول ىف ايكرت
 نأو ىرصملا ىلهألا كنبلا ىف ويلوي طسق عفدي نأب كلذو . هنع عانتمالا ىف اهتين نسحو

 رصم نيب لصفلل ةيلودلا ىاهال ةمكحم وأ مألا ةبصع ةمكحم رايتخا نينئادلل كرتي

 . نويدلا هذه ءادأب ةمزتلملا ىه لودلا نم ىأ ةفرعم ىف ارتلكنإو ايكرتو

 ةقداصلا ةيرصملا رظنلا ةهجو نع ربعي رصم ىف لاقملا اذه هيف رهظ ىذلا تقولا ىفو

 نأ هيف ءاج - ةيصوصنخملا انتافارغلت ىف هتصالخ ىرت الاقم اردنل ىف سميتلا ترشن

 مت ىذلا قافتالا دعب ةيرصملا ةيزحلا نم ىدؤت تناك ىتلا نويدلا نع ةلوثسم قبت مل ايكرت

 نيب ىلوألا ةجردلا ىف :تاونس ذنم دعت تناك ضورقلا هذه نأو « نازول ىف نأشلا اذهب

 عضوم مايألا نم موي ىف عضوت مل ضرقلا اذه نع ايكرت ةيلوثسم نأو « ةرمثتسملا لاومألا
 ةعمسل ًاريبك ًاملث ربتعي ضرقلا اذه طاسقأ عفد نع ةيرصملا ةموكحلا عانتما نأو « لدجلا

 . ساسألا ةنيتم ةتباث تحبصأ ىتلا ةيلاملا رصم
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ا

 ىف عوضوملا اذه ىف ةيزيلكنإلا رظنلا ةهجو نع هب ربعت لاقملا اذه سميتلا ترشن
 فرحب افرح ترركف . ةيرصملا رظنلا ةهجو نع هب ربعن انلاقم اهيف انرشن ىتلا ةعاسلا

 نوكي الأ اهئاجرب هيلع تبقع ىسايسلا ديدهتلا نم اًعون تدبأو . نوكي نأ انفوختام

 . حيحص ريغ ةيزجلا نويد عفد نع عانتمالا ىف ةيرصملا ةلودلا ريكفت نع ليقام

 اذه ىف اهلمحت ةلمحل ةمدقم الإ سيل سميتلا نم لاقملا اذه نأ دقتعن نحنو

 نم ىحوب بتكت ىهف ةيجراخلا نوؤشلا ىف تبتك اذإ سميتلا نأ ملعت تنأو . عوضوملا
 اسج الإ سيل ةلبقتسم ةلمحلا هب ريدت سميتلا هتبتك ىذلاف . ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 ءويلا بولطملا ويلوي طسق رارقإ اوضفري اليكل باونلا عنقت اهلع ةيرصملا ةموكحلا ضبنل
 ةدياحم ةئيه نم ميكحت نوكي نأ الإ نويدلا هذهب رصم مازتلا مدع اوررقي اليكلو , هعفد

 نم ىلع مازلإلاب مكحتف ةيزيلكنإلا ةيرظنلاو ةيكرتلا ةيرظنلاو ةيرصملا ةيرظنلا اهمامأ حرطت

 . همازلإ ةمكحلا ىرت

 له . سميتلا لاقم ىلع اهعالطإ دعب هلمع ةموكحلا ديرتام فرعن نأ اًريسي سيلو
 الإ زيلكنإلا ىضريالو نييرصملا رضي ىذلاو هتضرع ىذلا رطخلا لحلا دنع ةفقاو اهارت
 ؟ىسايسلا طغضلا لئاسول ةيناطيربلا ةموكحلا أجلتف ىناثلا طسقلا لحي امئير ايتقو ءاضر
 ىلع ماعلا اذه لك ةبولطملا طاسقألا رارقإ ناملربلا ىلإ بلطتو فعضتو عجارتت اهارت مأ

 لاملا عايض : ةيرظن ,« بناجألا نيفظوملا ضيوعت نوناق رارقإ اهب تبلط ىتلا ةيرظنلا ساسأ
 لبق دفولا تاعافدنا لثم عفدنت اهنإ مأ . ارتلكنإ رذنأ ىنورم : ةيرظنو . فرشلا عايض الو

 تاسبالمب رثأتلا نع ةدرجملا ةقداصلا ةينطولا ةحلصملا نيعب ةلأسملل رظنتو مكحلا ةيالو

 نأب هل حصنت . هفقي نأ هب ريدجلا ديحولا فقوملاب نالربلل حصنتو ؛ لاوحألاو فورلظلا

 . هنع عانتمالا ىف اهتين نسحو هيلع ةيرصملا ةموكحلا رادتقا ءادبإ عم عفدلا ضفري

 ىف اهل ةسايس ال ةرضاحلا ةموكحلا هذه نأل . ةموكحلا هديرتام فرعن نأ ًاريسي سيل

 اهل تسيلو « ةيداصتقا ةسايس اهل تسيل ىهف - ةيلودلا ةايحلا ىحاون نم ةيحان ىأ

 ةعاسلا ىحو تحت اهتسايس ىف شيعت امنإو . ةيموق ةسايس اهل تسيلو « ةيلام ةسايس
 اهمهلأ اذإو . هيف تحلأو عفدلاب نالربلل تحصن عفدت الأ تمهلأ اذإف . فورظلا ماهلإو

 بترت نأ ديعبلا نم سيلو . ةيلوأ ةلأسم عفدلا تلعج عفدت نأ ةيزيلكنإلا ةسايسلا طغض



 ١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 . عفدلا ىلع ناملربلا اهقفاوي مل اذإ مكحلا ىف ىقبتال اهنأ نلعت نأو . اهب ةقثلا ةلأسم هيلع

 دقو لصتال فيكو . ديدهتلا اذه قيرط نم عئيش لك ىلإ لصت نأ عيطتست اهنأ دقتعت ىهو

 رصم لالقتسا متي نأ ىلإ دالبلا رادقأ ىلع فارشإلا اهيلإ اولكوو باونلا اهب قثو

 . تادوسلاو

 لويد عقد نالربلا رارقإ نأب اًيلاع ءادنلا نم انعنعال ةموكحلا هاجتال انتفرعم مدع نحل

 نل هذي تحت زوجحم وأ هيلع لوحمك الإ رصم اهعفدت مل ىتلاو ايكرت ةمذد ىف ةبترتملا ةيزحلا

 رطخلل هدالب ضرعي ىذلاو . ميظع رطخل اهلبقتسمو دالبلا ةيلام ضيرعت الإ هرثأ نم نوكي

 ىلع عطق ذإ دعبو صالمخإلاو ةمذلاب اهتمدخ ىف نموقيل نيميلا مسقأ ذإ دعب ملع نع

 . هنطو نانو هدهع ناخو هنيمي ناخ دق نوكي - هيبخانل دوعولا نم تائم هسفن

 . ررضلل ةيلاملا رصم ةعمس ضرعي عفدلا مدع نأ نم سميتلا هلوقت ام احيحص سيلو

 اهنويد طاسقأ عفدت رصم نإ . نويدلا هذه طاسقأ عفد ىلع ةفقوتم ريغ رصمب ةيلاملا ةقشلاف

 ىف ضقنت مل رصمو . ةيزجلا نم ىدؤت تناك ىتلا ايكرت نويد طسق ىلع اريثك ديزت ىتلا

 مايأ اهنأش كلذ كي ملو « عفدلا ىلع اهرادتقا مدعب لاقي نأ ضرت ملو ًادهع مايألا نم موي

 ضفر دقف . رسعلا تاقوأ جرحأ ىف اهنأش ناك لب . بسحف ةيامحلا مايأ الو لالتحالا

 ١817/8 ةنس تفلأت ىتلا «ايلعلا صحفلا ةنجل» رارق لبقي نأ اشاب ليعامسإ هلروفغملا

 عمج نيحو سالفإ ةلاح ىف رصم نأب تضق نيح ةيلعف ةساير نسلو سرفير ريسلا ةسايرب

 . ةنجللا كلت اهب تحصن ىتلا ةينوناقلا تاءارجإلا نم عيش ىلإ أجلي نأ

 نم هلاومأب ىقلي ىذلا رذبملا نأل . ةقثلا ةدايز ىلإ ىعدأل صرحلا اذه نإ لب «قوقحلا

 ىلع هتميق ديزت نيد عفد لوبق سيلو « ةيلاملا هتعمسب ةقث ةيأ لاني ال لفاونلاو ساوبألا

 . دفاونلا نمو باوبألا نم لاومألا ءاقلإ الإو ريذبتلا الإ تاهينجلا نم اًنويلم نيرشعو ىدحإ

 ريطح ةلأسملا هذه ىف مهلصف نأ اوملعيلو مهرئامض اوبسساحيلو ناونلا رذحيلف

 فعض اذإريخ ىأ ةيباينلا انتايح ىف انبصأ دق نوكن نلو . اهلبقتسمو رصمل ةبسنلاب



 ةينطولا ةيضقلا ىف لوألا ءزبللا "5

 . دالبلا ةحلصم ىلع صرح لكو مزع لك ىلإ مهنم جاتحي ىذلا فقوملا اذه ىف باونلا
 كنبلا ةنازخخ نم عفدلا نوكي نأ الإ طسقلا اذه عفد اوضفرو رصم قحب اوكسمت مه نإ امأف

 مهدوجول اولعجو ةيباينلا دالبلا ةعمس اوعفر دق نونوكي مهنإف - ميكحتلا نيح ىلإ ىلهالا
 مل تاءارجإ ىف ىضقنا داقعنالا رود نم رودلا اذه نأ ةمألا اوسنأو ًاببس ناملربلا دعاقم ىف

 . ريخخ ىأ اهئارو نم دالبلا بصت



 مويلا ثيدح

 ةيرصملا ةيضقلا

 "!اهيلع ةيسايسلا ةميرحلا رثأو
 توقمب عشب مهبهاذمو مهئارآ ببسب صاخشألا ىلع ءادتعالاو ىسايسلا لايتغالا

 قح نم سيلو « ءاضقلا لوي ملو هريغ ىلع ىضقي نأ ناسنإ قح نم سيلف . تقو لك ىف
 ماظن ىف اتقم دشأ ىسايسلا لايتغالاو . صاصق ريغ ىف ةايحلا هريغ بلسي نأ ناسنا

 وهو « ةديقعلاو ىأرلا ىف ةماعلا ةيرحلا نم ساسأ ىلع مئاق ماظنلا اذهف . ىروتسدلا مكحلا

 ناك ةمألا ةرثك اهيأر بناج ىلإ تبسك ةيسايس ةئيه ةيأف . عانتقالاو عانقإلا ىلع مئاق
 نم ةرثكلا ىأر بوشيام نايبل ةيروتسدلا لئاسولاب ىعسي نأ اهريغل ناكو « مكحلا اهل

 مكحلا ىليلو هبناج ىلإ ةرثكلا بسكيل لئاسولا هذه هحيبت ام لك لمعي نأو « أطخ
 . لدعلاو قحاب دالبلا َنوؤش فرصيلو

 لايتغالا هضقني ةرثكلا مكح نمو ةماعلا ةيرحلا نم ساسأ ىلع مئاقلا ماظنلا اذهو

 ىلع ءادتعالا مهسفنأل نوحيبتسي نيذلا نوكافسلا ةمثألا ءالؤهف . هساسأ نم ىسايسلا

 ىلع مكحلا ماظن ةماقإ نولواحي مهنأل روتسدلا ءادعأو ةيرحلا ءادعأ مه . اردغو ةليغ سانلا

 روتسدللو ةيرحلل اودع ناك نمو . ةايحلاو ةيرحلا ساسأ ىلع ال « لتقلاو باهرإلا ساسأ

 عقت ىذلا صخشلا ىلع هتيانج رصتقتال ًاميثأ ًايناج نوكي لب . هتمأل اًمداخ نوكي نلف

 دجم اهساسأ ىلع موقيو عامتجالا اهب زتعي ىتلا ئدابما سدقأ هعم قحلت ىه لب هيلع

 . نطولا

 هتايح لايتغا ًالواحم اشاب دعس ىلع ىضاملا تبسلا موي ىدتعا ىذلا ىناجلا اذهف

 اودع ناكو «روتسدللو ةيرحلل اودع ناك هنكل « هفرعيال دق وهف « اشاب دعسل اًودع نكي مل

 لصي هلعل هنأش ىف ضوافتي اهريصم هتعدوتساو اشاب دعسب تقثو ىتلا ةمألا هذه ةرثكل

 هب اهيلع ىلمت امك اهضفرتل وأ اهرقتل هلمع ةجيتن اهيلع ضرعيف اهتاياغ نم هديرت ام ىلإ

 , دالبلا ةحلصم

 ١575/7/11 : ةسايسلا هب



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ا

 كقح نم . ةضوافملل ودع هنأل ةضوافملا نم اشاب دعس عنمي نأ دارأ هنإ ىناحلا لوقي

 اودع نوكي نأ كريغ ءاش نم قح نمو . ةضوافملل اودع نوكت نأ سعتلا ىتفلا اذهل

 نل ةضوافملا نأ ججحح نم ءاش امب مهيلإ ىقليف ًاعيمج سانلا وعدي نأ ءاش نلو « ةضوافملل

 ئدابم ىلع مهصرحأو رصم ىف ةساسلا هزنأ نمو . ةوعدلا ودعيال كقح نكل , ىدجت

 نم مهنمو « اقالطإ اهدض ةوعدلا ىف بأدي نمو ةضوافملا ىريال نم روتسدلاو ةيرحلا
 ءالؤهو . اهحاجن ناكمإ ىلإ افلس ىرصملا ضوافملا نأمطا اذإ الإ ةضوافم نوكت الأ بلطي

 سانلا رثكأ مهو ؛ روتسدلاو ةيرحلا ىلع اًصرح سانلا دشأ مه تابثلاو طاشنلا ووذ ةساسلا

 . ذفانلا مكحلا وه نوكي نأ بجي ةرثكلا مكح- ىف اناجيإ

 ةلأسملا لحل ةليسو ريخخ ىه ةضوافملا نأ دالبلا لهأ نم ةقحاسلا ةرثكلا تأر دقو

 ةرثكلا هذه رظن ىف ىهف جتنت مل مأ ةمألا هديرتام قيقحت ةضوافملا تجتنأ ءاوسو . ةيرصملا

 لاح ىلإ ةمهبم لاح نم دالبلاب جورخلل اهتجلاعم بجت ةليسو برقأو لوأ ةقحاسلا
 ةحلصلو اًعيمج امهتحلصمل اهذيفنتب نابناحلا موقي زيلكنإلا عم ةدهاعم امأف . ةنيعم

 نأ نوديريال نيذلا مه مهبناج نم زيلكنإلا نأ ىلع ملاعلا داهستإ وأ ملاعلا ىف مالسلا

 . مالسلا رقتسي نأ الو نيتمألا ةحلصم ققحتت

 نيذلا باونلا سلجم ءاضعأ نأ لب « بازحألا لك نم ةقحاسلا ةرثكلا تأر كلذك

 لحل ةحلاص ريغ ةليسو ةضوافملا نأ ىف مهيأرب مهظافتحا عم - ىنطولا بزحلا ىأر نولثع

 ليبس ىف ليقارعلا عضو مدع ةرورض ىف بازحألا رئاس ىلإ اومضنا دق - ةيرصملا ةيضقلا
 نوضفري ال مهنإف مهئدابم ةضوافملا تققح نأ ًالدج ضرف اذإ هنأ اونلعأ دقو « ضوافملا

 هذهو « تاضوافملا ىلوتيل اشاب دعسب دالبلا ةرثك ةقث نع تاباختنالا ترفسأ دقو

  ةضوافملا أدبم رارقإ ىلع ناربلا عامجإ نم ناك امو « ةرثكلا بناج نم هصخشب ةقثلا

 اهيف راثت نأ حصيال ىتلا ةيموقلا ةلأسملا ىف ىرصملا ضوافملل ةفلتخا بازحألا دييأتو

 لئاسو نم ةبيرقلاو ىلوألا ةليسولا هذه لعجي نأ هنأش نم كلذ لك - ةيبزحلا تافالخلا

 شيعن ىتلا ةمهبملا ةبرطضملا ةلاحلل دح عضو ىف حاجنلا ىلإ ىندأ ةيرصملا ةلأسملا لح

 . اهمكح تحت مويلا
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 نم نكي مل ةضوافملا نم هعنم ةركفب اشاب دعس ةايح لايتغا ىناجلا اذه ةلواحمف

 نأو « مهبملا وجلا اذه لجأ ىف دمت نأو « ةبيرقلا ىلوألا ةليسولا هذه دسفت نأ الإ اهنأش

 ىذلا لمعلا اذه ىلوت ىلع مدقي نأ لبق لبق ًاريثك ددرتي اشاب دعس ريغ ضوافم لك لعجت

 لعبجت اهنكلو , مهولاو ليختلا دودح ىدعتت ال دق راطخأب اطاحب نوتفملا اذه هلعج

 . ةضوافملا ةيلوئسم لمحت ىف نوددرتي نيريثكلا

 هيضتقتام نوردقيال نمم ناكو ياصعألا فيعض ًالجر ناك اشاب دعس نأ ول لب

 نأ فيخل - سانلل ردقلا اهئبحني ىتلا راطخألا هذه لثم ةهجاوم ةرورض نم ةدايقلاو ةماعزلا

 نأ ةفاحيم اهعابتا مزتعا ىتلا ةطخلاو هسفنل همسر ىذلا جمانربلا ريغي نأ فيل وأ ددرتي

 ةيبوروألا ةثعيلا كلت ىف هنوطلاخي اوناك نونوتفم ءاكرش نوتفملا باشلا اذهل نوكي

 دق ةطخلاو جمانربلا ىف رييغتلا اذه رثأو « تاروشلاو ىضوفلا ميثارجب ةلمحم ا ةبرطضملا

 نمز ىلإ اهجئاتن مويلا ىناعن ىتلا ةقلعملا لاح ا ءاقببو ةيرصملا ةلأسملا لح ليجأتب ىضقي

 . هديدحت نكمي سيل

 ناك امك لازيال بازحألا لك نم هيقل ىذلا دييأتلا نأ ملعي كشال اشاب دعس نكل

 نيذلاو ةيلخخادلا دالبلا ةسايس ىف هعم نوفلتخي نيذلا نييسايسلا هموصحخ نأو « لبق نم

 دالبلل ققحي نأ هنم نورظتني اوناك امك نولازيال ةماعلا هتسايس ىف ذخأملا هيلع اوذخأ

 لح ءاجر ىموقلا دييأتلا اذهو . ةيعامجإلا ةقثلا هيلع تناكو ناملربلا هرقأ ىذلا جمانربلا

 دقف « ةينالربلا ةرثكلا ميعز ةايح لايتغا لواحي نوفأم موقي نأ هريضي نل ةيموقلا ةلأسملا

 كشال ءالؤهف - هسوه ىف ءاكرش هل ناك نإو « هفرصتو هيأرب ادرفنم نوفأملا اذه نوكي

 دالبلا ةسايس ىلع رثأ ىأ لاح لك ىلع مهدوجول نوكي نلو . دوجوب مهل دتعيال نوليلق
 . ةماعلا

 هجو ىف اوفقي نأ هناوخإ نم نيليلقلا ةمذرشلا عم وأ هدحو لواح دق قمحألا اذه نإ

 هنأ بسحي امئأكو . ةمألا هذه لهأ نم ةقحاسلا ةرثكلا هجو ىفو روتسدلا هجو ىفو ةيرحلا

 اذه ماظن اوضقني نأ مهل نأو « قحلا ىلع مهدحو مه هناوخإ نم نيليلقلا عم وه وأ هدحو

 نذإ - هثادحإ دارأ ىذلا رثألا اذه هل ناك هلمع نأ ول وأ حن هنأ ولو . هساسأ نم دلبلا

 . رطخلا ربكأل اهتيضق تضرعتلو اهرمأ رصم ىلع دسفل
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 موقي ن1 داعب لك يودرف لا رعت بع ةفالا هدفي هللا دار دقو افأن

 حئاتن اهموصحتو ةضوافملا راصنأ رظتنيلو . حيحصلا ىروتسدلا ساسألا ىلع لاضنلا

 موصخ نم ىتح دحأل نكي مل ًاعيمج اهبازحأ هديرتام دالبلل تققح ىه اذإف « ةضوافمل

 لكلو بزح لكلو ةحسف تقولا ىفف اهلمأ دالبلل ققحت مل ىه نإو ءوكشي نأ ةضوافملا
 . اهتحلصم نيبت نم هعم دالبلا نكمتت ام ىأرلا رشن لئاسو نم ةئيه

 عانقإلا لئاسوو ةصاخلا تاعامتجالاو ةماعلا تاعامتجالا كانهو « ةفاحصلا كانه

 دالبلا ةحلصمل ًاقيقحت اهرثكأو اهحجنأو لئاسولا ريخخ نأ ًاعيمج- سانلا ملعي ذئمويو . ةفلتخما

 . ةحيحصلا ةيرحلا نم نيتم ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيروتسدلا لئاسولا ىه



 مويلا ثيدح
 (*!ةلمقملا تاضوافملا

 بهذيف ةعمجلا موي ابروأ ىلإ رحبلا لقتسيل ةيردنكسإلا ىلإ مويلا اشاب دعس رفاسي

 ةموكحلا ةضوافمل هردنل ىلإ بهذ هتوق هيلإ تداعو هطاشن هدواع ىتمو هئابطأ ةراشتسال

 ققحي قافتا ىلإ لوصولا لمأب ارتلكنإو رصم نيب ةقلعم لازتال ىتلا لئاسملا ىف ةيناطيربلا
 اهئاقب نم ارتلكنإ وكشتو رصم وكشت ىتلا ةمهبملا لاحلل دح عضيو ةيرصملا ةمألا لامأ

 . نيتلودلا نيب نيحو نأ لك ىف لكاشملا ةراثإل الماع

 هيلع هّللا غبسي نأ وجرنو اذه هرفس ىف ىنامألا ريخ ةموكحلا سيئر ةلودل ىنمتن انإو

 متت نأ لمأ انلكو . هقتاع ىلع ردقلا هاقلأ ىذلا . ليلحلا لمعلاب موقيل ةيفاعلا بوث

 ىتلا ةلقتسملا رصم نوكتف ارتلكنإو رصم نيب فالخلا بابسأ لوزت نأو حاجتلاب تاضوافملا

 ىف مدقتلاو مالسلا لماوع نم الماع ىصقألاو ىندأآلا نيقرشلا ىف طسولا زكرم ىه
 . ملاعلا

 . نطولا اذه ةحلصمل اهب مايقلاب هسفن اشاب دعس ذخأ ىتلا ةمهملا ةماسج لهن انسل

 اهلو ارتلكنإو رصم نيب بعشتلا ةريثك ةلكشم نم اًمئاق لازي ال ام لح الإ ةمهملا هذه لهو
 هيلع رسيت اشاب دعسب ةطيا ةريثكلا فورظلا نكل . لودلا نم ارتلكنإ ريغب رشابم ساسم

 نم ةيعامجإ ةقثب تاضوافملا رمأ ىف مويلا عتمتي وهف . ةلكشملا هذه لح ريبك دح ىلإ

 ىف هلبق نم ريزول رسيتي ملرمأ اذهو « ةمألا نم ةيعامجإ نوكت داكت ةقثبو ىرصملا نالربلا

 ىتلا ةيصخشلا ةقادصلا تاقالع ببسب ًاريبك اًنوع ارتاكنإ نم ىقلي وهو . مألا نم ةمأ

 هب هلباقت ىذلا ميظعلا فطعلا ببسبو « ةيزيلكنإلا ةموكحلا سيئر نيبو هنيب طبرت
 ةقلعملا لئاسملا لح ىلع ًاصرح زيلكنإلا بناج نم دجي وهو . ةفلتخلا ةيزيلكنإلا سازحألا

 لكاشم نم مهحيري ةيرصملا ةلأسملا لح نأ نوملعي مهنأل « انصرح نع لقيال مهنيبو اننيب

 . نيحو نأ لك ىف اهلوح تاشقانملا نوريثي نوأتفي الف مهلاب لغشت ةريثك

 * ةسايسلا : ١574/9/97
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 . هب هسفن اشاب دعس ذخأ ىتلا ةميسجلا ةمهملا رسيت نأ اهنأش نم فورظلا هذه

 زيلكتإلا بناج نم دجيسو همامأ ادهمم قيرطلا دجيس اشاب دعس نأ اذهب دصقن انسلو
 ىلع ًاصرح لقأ سيل لامعلا نأ ملعن نحن لب . هبلطي بلطم لك ةباجإل ًاقباس ًادادعتسا

 ليلذت اوضتري نل مهنإو . ىرخألا ةيزيلكنإلا بازحألا نم ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا حلاصم
 هتردقم ىرصملا ضوافملا اهيف ىدبي ةمواسمو ةسرامم دعي الإ بلطمب اوملسي نلو ةبقع

 . قحلا اذهب ميلستلا ىف ارتلكنإ ةحلصمو هدالب قح اهيف نيبيو

 لك ىف ضوافم لك هجاوت ىه لب هدحو اشاب دعس هجاوتال بعاصملا هذه نكل
 - هتمإب هلاصتا ماودو هدالب ةحلصم ىلع هصرحو همزحو هتانأو ضوافملا ربصو « ةضوافم
 ءارقلا ناهذأ رضحي لثم سرقأ لعلو . باعصلا للذيو تابقعلا دهمي ىذلا وه هلك كلذ

 ارتلكنإو اسنرف مهتهجاوف كارتألا هلخد دقف . نازول رمتّؤم ىف ناك ام نأشلا اذه ىف ًاعيمج

 بناج نم اودجي مل املو « تابثلاو ربصلاب اوعرذتف . اهب ميلستلا الو اهلوبق نكميال بلاطمب
 نم اهيلإ اوعد امو . ةضوافملا تلجأت مهعم قافتالل اقداص ًادادعتسا مهضوافت ىتلا لودلا
 مهل تظفح ةدهاعمب نيرفاظ رمتؤملا نم اوجرخ كلذلو . اتابثالو اربص لقأ اونوكي مل ديدج

 حالصإلاو ريمعتلا لامعأ ىلإ اوغرفي نأ اهدعب مهل تحمسو مهبلاطم مهتلانإو مهقوقح

 . مهدالب ىف ىقرلاو

 نم تلصح ىتلا تاضوافملا لك ىف هلاثمأ هل نازول ىف ايكرت هتمدق ىذلا لثملا اذهو

 ىلع كلذ لبق ناكو « رئلم ةنجل تاثداحم مايأ اضوافم هسفن اشاب دعس ناك دقو « لبق

 ناكمإل ةضوافملا هيلإ جاتحت ام هاوس نم رثكأ ملعي وهو « ىاسرف ىف ءافلحلا رمتؤم نم ةبرقم
 . ةدومحم ةياغ ىلإ اهنم لوصولا

 نع عزني ابروأ ىلإ هلقت ىتلا ةرخابلا بكريو رصم كرتي نيح اشاب دعس نأ ةقيقحلاو
 كاردإلا مامت كردي ىذلا ةيهادلا ىسايسلا بوث سبليل بعشلا ءامعز نم ميعز بوث هسفن

 ميظعلا لمعلا ةحلصمل اهمدخيتسي الإ رمت ةصرف عدي ال ىذلاو . هسفن نم ةوقلا عضاوم
 ناملربلا تاشقانم نم دجي دقو « ادهم تاضوافملل قيرطلا دجيال دق وهف « هل هتبدن ىذلا

 نأ ةيسايسلا لاجر ليح قئاقد نع ديعبلا ىداعلا لجرلا عور ىف لخدي ام ىناطيربلا

 ثبشتملا رهظمب همامأ زيلكنإلا رهظي دقو . ىودج الو هنم ةدئاف ال رمأ ةضوافملا ىف لوخدلا
 همزع نم دهي نأ هنأش نم سيل هلك كلذ نكل . هفقوم نع ًاربش عجارتي نأ ديريال ىذلا
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 لئاسولا عيمج مدختسي نأو ةركفلا وه ليطي نأ كلذ ةجيتن امنإ . هدصق نع هعجري نأ الو

 نم نودبي امو مهثبشت نأ ىلع زيلكنإلا رهظيلو دهمملا ريغ قيرطلا دهميل ةيسايسلا

 ققحي قافتا دقع ىف نيتلودلل ةكرتشملا ةحلصملا مهل نيبي نأ نع هدصي سيل مهتاشقانم

 . رطخلا نم نمأ ىف ارتلكنإ حلاصم ىقبت نأ رصم هب نمضتو نييرصملا بلاطم

 ىف فقت دق ةبوعص لك ديهمتل لئاسولا نمضأ نم تاضوافملا ىف ءدبلا نوكي دقو
 مكف . ءاطسولا قيرط نع ىأرلا نالدابتي هبحاص نع ديعب لكو ناضوافتملا لظ اذإ اهقيرط

 وأ ماعطلا ةدئام ىلع ةضوافتملا دوفولا ءاسؤر نيب تيوس لكاشم نم مكو تلح دقع نم

 تمت ةلباقم لوأل تللذ اهليلذتل ليبسال هنأ نظي ناك تابقع نم مكو . نيخدتلا ةعاق ىف

 . ةضوافملا مامتإب نيلكوملا تاموكحلا ءاسؤر نيب

 لكب هل لمعيس هنأ ىفو « ريدقت نسحأ هلك اذه ردقي اشاب دعس نأ ىف كشن امو

 ىف لاح ريخ ىلع نوكت نأ وجرن ىتلا هتحص رمأ ىف هريكفت ميظع نم نكي امهمو . هتوق
 ىف تناك امن هريكفتل الغش لقأ نوكت نل اهيلإ رفاسي ىتلا ةريطخلا ةمهملا نإف تقو عرسأ

 ةلأسملاب ةطيحا ةصاخلا فورظلا نوردقي مهبناج نم زيلكنإلا نأ اننيقيو . ىضم تقو ىأ

 ةيروطاربمإلا ىلع ةدئافلا ريبك نم رصم نيبو مهنيب قافتالا هب دوعي ام نوردقيو ةيرصملا

 . ةيناطيربلا

 ريغ نع ةيروطاربمإلا حلاصم ىلع صرح لقيال ىزيلكنإلا لامعلا بزح ناك اذإو
 نم رصم عم قافتالا ىف ام هريغ نم رثكأ ردقي ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر ناف بازحألا نم
 بازحألا دييأت بسكي نأ ىلع رضاحلا هفقوم ىف ريدق دلانودكام رتسمو . ىربك ةحلصم

 . ريخلاب نيتمألا ىلع دوعي قافتا قيقحتل ىرخألا

 ديرتام رصمل ةضوافملا ققحت نأ اًعيمج رظتنت ىتلا نازحألا هديؤت اشاب دعس ضوافيلف

 نأ لمأ ائلكو . طاشنلاو ةوقلاو ةحصلا هيلإ عرست نأ ءاجر انلكو . هقيقحت بازحألا هذه

 . هقيقحتب ةمألا دعو ام تاضوافملا قيرط نم رصمل ققحي
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 ةيناطيربلا ةموكحلا

 اه! ةلبقملا تاضوافملاو

 مداقلا ءاعبرألا موي تادروللا سلجم ىف نالجر دروللا بلطيس - ةيلوي 7١ ىف ندنل

 . رصم ىف ةيناطيربلا ةيماحلا ءاقبب قلعتي اميف حيرصت ءادبإ لامعلا ةموكح نم

 . (سمأ ةيصوصخللا ةسايسلا تافارغلت)

 نأ مأ ؟نادوسلا هاف ىف مالكلا نالجر درول بلط موي لصح أم وحن ىلع ةلأسملا ىف

 اهنأش نم نوكي دق تاحيرصت ءادبإ ديرتال اهنأب لوقلا ىلع رضتقتس ةيناطيربلا ةموكحلا

 اذه ؟ةيلكش تاضوافم الإ تسيل ةلبقملا تاضوافملا نأ ةيرصملا ةموكحلا عور ىف ىقلت نأ

 ةقلعملا لئاسملا هله ضرع نأ نم لبق هانلقام مويلا ديعن نأ نم انعتمال كلذ نأ ىلع

 ايكرت كويد ةلأسمو الوأ نادوسلا ةلاسف اهب تصرع خلا ةروصلا ىلع ًاعابت تاضوافملل

 ام وحن ىلع اهيف اهيأر ةيناطيربلا ةموكحلا ءادبإو ايناث ةيرصملا ةيزجلا نم عفدت تناك ىتلا

 نيضوافملل نوكتل اوفص تاضوافملا وج عدي نأ هنأش نم سيل نيتلأسملا نيتاه ىف تلعف

 ْ نوكت نأ بجاولا ةيواستملا ةقلطملا ةيرحلا نيفرطلا نب

 ةصاخ اهتدبأ ىتلا تاحيرصتلا نع ترذتعا دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذإو

 ىف ىرصملا بناملا نم تيقلأ اهلثم تاحيرصت ىلع ًادر الإ نكت مل اهنأ ةلئاق نادوسلاب
 ريع لبق م دلانودكام رتسم اهربتعا ىتلا ةطخلا هله ىف ناعمإلا رربي ام نيبلف نالربلا

 ًاحيرص ارح اهوج ءاقب نم تاضوافملا حاجنل بجيام عم ةقفتم

 , ىزيلكتإإلا تادروللا سلجم ىف نادوسلا نع رومراب درول تاحيرصت دعب رظتنن انكو

 . ىرصملا ماعلا ىأرلا ىلع تاحيرصتتلا هذه رثأ نم ةيناطيربلا ةموكحلا هتأر ىذلا دعبو
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 وج تدسفأ دق تاحيرصتلا هذه نأ ىلع ًاعيمج ةيرصملا يازحألا قافتا نم ناك ام دعبو
 ناك هنأب دلانودكام رتسم راذتعا دعبو . ىودجلا ةميدع اهنأك اهلعج دح ىلإ تاضوافملا

 لئاسملا نم ةلأسم ىف ىزيلكنإلا وأ ىرصملا نيبناجلا نم ىأ نم حبرصت نوكي ال نأ دوي

 عانتما دعبو هلك كلذ دعب نظن انك - ةتحب ةيلكش تاضوافملا نأ نظيال ىتح اهب ظفتحلا
 ةموكح نأ - تاضوافملا ىف روديس ام نأشب حيرصت ىأ ءادبإ نع ةيرصملا ةموكحلا
 ىأ ىقلت الف تمصلا مزتلتس اهنأو ةطخلا هذه ىرخألا ىه اهبناج نم كلستس ايناطيرب

 , كيدج حيرصت

 ىتلا نويدلا طاسقأ عاديإب ىرصملا .نالربلا رارق دعب ناك ام انظحال نأ ثبلن مل انكل

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ليكو ساجأ دقف . ايكرت ىلإ ىدؤت تناك ىتلا ةيزجلا نم عفدت تناك

 . نويدلا هذه دادس نم ةئيرب رصم ربتعت ال ةيناطيربلا ةموكحلا نأب هيلإ هجو لاؤس ىلع

 اهيف تبلا رمأ قلعم ةيزجلا نويد نأ ملعلا مامت ملعي وهو اذهب ةيجراخلا ليكو باجأ
 . ةلبقملا تاضوافملل

 نأ ليحتسمب سيلو « رصم ىف ةيناطيربلا ةيماحلاب صاخلا نالجر درول لاوس وه اذهو

 هاقلأ ىذلا باوملا هبشي امب تادروللا سلجم ىف ةيناطيربلا ةموكحلا لثم هيلع بيجي

 ةيناطيربلا تاحيرصتلا نم ةلسلس مامأ نوكن كلذكو . ةيزجلا نويد نع ةيجراخلا ليكو
 ةقلعم ىقبت نأ اهقح نم لئاسم ىف مكحلاب لجعت اهنأ نود اهنأش ىف لاقي نأ نكميال

 . ةلبقملا تاضوافملا ءانثأ اهيف لصفي نأ ىلإ

 هب حيرصتلا ىلإ دلانودكام رتسم قبس املا فلاخم كش الب وه مكحلاب لجعتلا اذهو

 قفون نأ عيطتسن لهف . اهيف حاجنلا نامضل ًاحيرص ًاوفص تاضوافملا وج ءاقب ةرورض نم

 ىف رصم هب حرصت ام ىلع .ارتلجنإ جتحت فيك مهفن نأ عيطتسن لهو « نيضقانتملا نيذه نيب
 ةطخ اهلك ةقلعملا لئاسملا نأش ىف حيرصتلا ىه دختت مث تاضوافملا لبق نادوسلا نأش

 نادوسلا نم ةدراو رابحخأ ىلع ءانب الإ ًاحيرصت دبت مل رصم نأ عم اذه - ةدرطم ةيسايس
 بلاطت ىتلا ةيرصملا ةموكحلا تاحيرصت نأ عمو « هيف ررقملا ماظنلا رييغتل لذبت ادوهج نأب

 ىتلا قوقحلا هذه نأش ىف ايناطيرب تاحيرصتك تسيل ارتلكنإ دي ىف اهل قوقح درب

 . برخلا تادعم نم اهيدلام لكو اهلوطساو اهشيجب اهيمحتو اهديب اهكسمت



 ةينطولا ةبضقلا نو : لوألا اللا ما

 نإف . ةقلعملا لئاسملا ىف مساح لصف ارتلكنإ تاحيرصت نأب نيلئاقلا عم لوقن انسل
 مل ةيرصملا ةموكحلل غيلبت ناك ذإف « ىناطيربلا ناملربلا ىف تاحيرصتلا هذه ىدبت ارتلكنإ

 هذه نأ كلذك لوقن انسلو . نيفرطلا نم ةديقم ريغ ةيدو ةضوافملا نأب لوقلا ىف ددرشت

 ىتلا تاحيرصتلا كلت ةباثمب ىه امنإو . اًفازج ىناطيربلا نالربلا ىف ىقلت تاحيرصتلا

 : ءافلحلاو ايكرت نيب نازول رمتؤم لبقو سوردوم ةنده لبق جروج ديول ةموكح اهيقلت تناك
 مهيعسو اهيلع مهصرحو مهبلاطمب نييرصملا كسمت غلبم ىلع فوقولا  بناج نم اهب داري
 دييأتل ناملربلا جراخ ىناطيربلا ماعلا ىأرلا دادعتسا ةفرعم رخآ بناج نم اهب داريو « اهل

 . دييأتلا اذه بهذي ىدم ىأ ىلإو ةموكحلا

 متي مل مادام اهب حرصت ىتلا ةموكحلا طبرت ال تاحبرصتلا هذه لثم نأ ةقيقحلاو

 قزأملا ىف تاموكحلا ءاسؤر ىفتكا ام اًريشكو . اهيلع قافتا ىرخأ ةموكح نيبو اهنيب
 رعشي ىتح مهب ةيباينلا ةئيهلا ةقث اوبلط نأب ةصيوع تاضوافم ىلإ ساهذلا لبقو ةقيقدلا

 ءالؤه ىلع رثألا نم كلذل نوكيف ًقداص اديبأت لوديؤم مهنأب ةضوافملا ءانثأ مهموصخ

 وه قافتالا مامتإ نأ نوملعي مهو اوتنعتيال نأو ددشتلل عضوم ريغ ىف اوددشتيال نأ موصخلا

 > . نيفرطلا ةحلصم ىف

 نادوسلا نع تادروللا سلجم ىف رومراب درول تاحيرصت نأ مدقت امب اًعنقم كيفكيو

 تدبأ املف . هلك ىزيلكنإلا ماعلا ىأرلا بناج نم ًاديدش ًادبيأت ىأرلا ئداب تدجو
 ىأرلاو ةيناطيربلا ةموكحلا تملع الو , ةمكحو مزح نم تدبأ ام ًاعيمج ةيرصملا بازحألا
 ؛ ةيزيلكنإلا ةموكحلا ةدح تأده . مهبلاطم ىف نيلزاه اوسيل نييرصملا نأ ىناطيربلا ماعلا

 اذه نكل . ةركفلا ىف عجارت نع فشي مل اءوده دلانودكام درول حيرصت ىف ادبام ىلع

 اليم رثكا ةلأسملا هذه ىف هلعجيلو ىناطيربلا ىأرلا ةدش نم ريغيل ًايفاك ناك ءودهلا
 ام قيقحتل ةليسولا دجيس هردنول ىلإ لصو ىتم اشاب دعس نأ ىف ميظع انلمأو . قافتالل

 . نأشلا اذه ىف هقيقحتب ةمألا دعو

 ىف ىقلت تناك نإو اهسلاجم ىف ةيناطيربلا ةموكحلا تاحيرصت تذإ انعورت تسيلو
 ىتلا تاحيرصتلا نأش نم سيلو . اهل بجاولا وفصلا نم ًائيش ردكي ام تاضوافملا وج
 نيب ةررقم ةدعاق ةضوافملا ةيرح تمادام هقيرط ىف ىرصملا يضوافملا فقت نأ تلصح

 ةموكحلا اهب تدر ةديدج تاحيرصت انيلإ تلمح ءاسملا تافارغلت نأ ول لب . نيتموكحلا



 اخذ لكيه نيسح دمحم ثارت

 هذه نأش نم ناكو رصم ىف ةيناطيربلا ةيماحلا نأشب نالجر درول هبلطي ام ىلع ةيزيلكنإلا

 - نادوسلاب ةصاخلا تاحيرصتلا كلت لبق نم هتركع امك وللا وفص ركعت نأ تاحيرصتلا
 اهنأ اهبناج نم ةمألا رهظت نأ دعب انقح ىلإ ىعسلا ىلع اندعقأ املو اندضع ىف اذه تفل

 . اهتوق لكب ىرصملا ضوافملا ديؤت اهنأو اهقوقح نم قح لك ىلع ةصيرح

 ىلإ لخدت ىتلا ةطخلا هذه ةيناطيربلا ةموكحلا كلستال نأ دون انك اذه عم انكل

 بيرقلا لبقتسملا ىف رثألا ةئيس نوكت دق ىتلاو ايناطيرب تاين ىف كشلا نييرصملا سوفن
 رصم عم قافتالا ىلإ دصقلا ىف ةحيرص ةينلا ةصلاخ تناك اذإو . ديعبلا لبقتسملا ىف وأ

 ىلإ ةبيرلا ثعبيامو . تاضوافملا وج وفص ركعيام اهبناج نم نوكيال نأ رصلو اهل ريخف
 درول لاؤس ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا در نع انلصت ىتلا رابخألا لعلو . لبقتسملا ىف سوفنلا

 امك تاضوافملا ىف ةبغرلا ةقداص ايناطيرب نأ نودقتعي نييرصملا لعجتو انءاجر ديؤت نالجر
 . اهيف ةبغرلا ةقداص رصم نأ



 مويلا ثيادح

 ةيناطيربلا ةيلاجلا
 *!ةلبقملا تاضوافملاو

 رصم ىف ةيناطيربلا ةيلاجلا تكرحت « ةيرصملا ةلأسملا ةيوستل أدبم تاضوافملاب ليق ذنم
 (اداحتا » اهل تفلأو ىرخأ انايحأ اًرتتسم ىقبي ناكو اثايحأ رهظي ناك اطاشن تدبأو

 ةيردنكسإلا ىف لمعت ىتلا ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا ةعامجب داحتالا اذه ىرع تقثوأو

 . ةرهاقلا ىف لمعت ىتلا «ىولك فرت» ةعامجبو

 تاضوافملا تناك املو . «بلاطم» اهيلإ ةيلامحلا تعفر رئلم درول ةنخل تءاج املف

 ندنل ىلإ ىبنللا درول رفاس املو ء «بلاطم» ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ةيلاجلا تغلبأ 55

 صامخخ عيش ريرقت ديرأ الو . «بلاطم» ةيلاجلا هتغلبأ رياربف 28 حيرصت رودص ليبق
 . «بلاطم» نع ةيلاحجلا تنلعأ ةيرصملا ةموكحللا ىف نييناطيربلا نيفظوملاب

 ةيلاجلا داحتال ًادفو نأ انيلإ لقنت ناكملا اذه ريغ ىف ةروشنملا ةصاخلا انتافارغلت ىه اهو

 اهل مدقي ذوفنلا تابحاص تائيهلا روزي ذأ هنأو ندنل ىف نآلا دوجوم رصم ىف ةيناطيربلا
 بحسلا اذه نأ دكؤيو رصم ىف لالتحالا شيج بحس مدعب اهيف ددشي «بلاطم)

 انيلإ لقنتو . ةيلادلا تابارطضالاو رطاخملل رصم ىف نييناطيربلا اياعرلا ضرعي
 . مهلباق نمت افطع فداص دفولا نأ نيظفاحلا ةديرج لوق اًضيأ ةصاخلا تافارغلتلا

 ىف ةيناطيربلا ةيلاحجلا داحتا لبق نم ىعسملا كلذ نأ ملعن ذإ هلك شهدلا انالوتيل هنأو

 ءاركإ نم ةبطاق نويرصملا هيلع لبج ام رادقم ملعلا مامت ملعتف اننيب شيعت ىتلا ىهو ء رصم
 قوقح ىلع ةظفاحما ىف ةريغلا نم مهداهج لوط ةتباث ةطخ مهسفنأل هومسترا امو فيضلا

 . مهتحللاصم ةنايصو بناجألا

 ىف ةيناطيربلا ةيلاجلا داحتا لبق نم ىعسملا كلذ ملعن ذإ هلك شهدلا انالوتيل هنإو
 0 ىف اراشتنا 7 اددع را 0 ىهو « رصم

 ةسايسلا : ١574/1/74



 1/4 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىلع قلطملا نانئمطالا نالعإ نودو ةعدلاو نوكسلاب رصمل ةداهشلا نود رم ةصرف عدتال

 ةيلاج ةيأ نانتمطا نع فلتخيالو لقيال انانئمطا مهحلاصمو مهلاومأ ىلعو اهدارفأ ةايح

 . نيدمتملا ملاعلا لود نم ةلود ةيأ ةفايض ىف شيعت

 اهتماقأ ىتلا ةليبنلا ةيموقلا كلت ىركذ ةيناطيربلا ةيلاجلا تيسن وأ انيسن لهو

 ريغ عيشب رصمل اهفارتعا نلعت 197١ فيص ىف اهددعتو اهفالتخا ىلع ةيبنجألا تايلاجلا

 رصم نع جورت تناك ىتلا نيللضملا تاعاشإو نيرتفملا تاءارتفا بذكتو ليمجلا نم ليلق

 ؟اناتهبو ًاروز نييرصملاو

 رصم زيلجنإ ردي ملأو ماع ذنم رصم ىف ةيناطيربلا ةيفرعلا ماكحألا ناطلس هتني ملأ مث

 ىرصم هل ضرعتي مل نيميقملا ةيلاجلا دارفأ نم ًادحاو نأو مهرضي مل ماكحألا هذه عفر نأ

 ؟ءوس هسمي ملو

 نم دعاوق ىلع مهنيبو اننيب تاقالعلا ةماقإ قيرط ىفو ىفاصتلا ليبس ىف انسلأ مث
 بحس زيلجنإلا ىشخي نأ اذه عم لوقعملا لهف ؟ةتباث ةقادصلا نم دمعو ةنيتم مهافتلا

 نأ لوقعملا نأ وأ , ةقادصلا دمعل انيكمتو مهافتلا دعاوقل اميعدت رصم نم ةيناطيربلا دونجلا

 نيمطتو حلاصملا بيرقتو تاقالعلا ديكوت ىلع لماوعلا ريخ نم نوكي بحسلا نأ اومهفي

 ؟ بوفنلا

 ءوس مدقيف ىموقلا انفرش هب مهتي امب اننيهي نأ الإ ديريال ةيناطيربلا ةيلاجلا داحتال امو

 ماركإ وهو انقلخل رمخفو انل ناونع وه اميف هتقث مدعب انزئارغ مهتيو « هنسح ىلع انب هنظ

 ؟هحاصمو هقوقح ىلع انتريغو فيضلا

 تارورض نم ناكو ء ايكرت دالب ءافلحلا دونجب تلتحا نأ ىرجلا راثآ نم ناك دقل

 ررقي نأ «نازول» رمتؤم جمانرب نم ناكو « ةلتحملا قطانملا نع ءافلحلا دونج ولجت نأ حلصلا

 ىلإ تثعب ايكرت ىف ةيناطيربلا ةيلاجلا نأ كلذ نابإ عمسن ملف « هديعاومو ءالجلا دعاوق

 ضرعي بحسلا نأب دكؤيو ةيناطيربلا دونجا بحس مدعب بلطي ًادفو نازول ىلإ وأ ندنل

 كارتألا نم ةيئدم لقأ اننوربتعي مهنأ مهفن نأ زيلجنإلا ديري لهف . رطاخملل نييناطيربلا
 ؟اًنزو هدحو هل زيلجنإلا ميقي امم سيل ىسايسلا مهافتلا نأ مهفن نأ نوديري وأ اًفرش صقنأو



 ةينطولا ةيصقلا ىف : لوألا ءزجلا 02

 كلت نم ًافطع فداص ةيناطيربلا ةيلامجلا دفو نأ «تسوب جسننروم) ةديرج لوقتو

 باحصأ مه نم ةظحللا هذه ىلإ ىردنال نحنو . هتلباق ىتلا ذوفنلا ةبحاص تائيهلا

 مهنأ دقتعن نأ ديرن انكل . ىناطيربلا دفولا بلاطم ىلع مهفطع اورهظأ نيذلا ءالؤه ذوفنلا

 « صوصخملا ىلع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىفو ندنل ىف ىموكحلا ذوفنلا باحصأ ريغ نم

 ىف ةبغرلا ديدش نم دلانودكام رتسم هيدبيام نيب ديدج نم قيفوتلا عيطتسن فيكف الإو
 ةمظنم ةطخ كشاللو.نوكي امو « رصمو ايناطيرب نيب ةقلعملا لئاسملا لح لجأل ةضوافملا

 نأ لبق ةقلعملا لئاسملا كلت ىف قباسلا اهيأر نالعإ دفنتست نأ ةيزيلجنإلا ةموكحلا اهب ديرت

 ؟تاضوافملا دعوم عيجي

 نع ةضوافملا رفست نأ نوديري مهو « ةضوافملا ىف ةديكأ ةبغر نوبغار نييرصملا نإ

 هتيمست ىلع حلطصا امو مهينامأو نييرصملا قوقح نيب قفوت ةيرصملا ةلأسملل ةيوست

 وج نوكي نأ كلذك نوديري نييرصملا نكل . لينلا ىداو ىف زيلجنإلل ةيقيقح حلاصم
 رهاظم تداس اذإ الإ اذكه وحلا نوكيالو نسحلا مهافتلا مامتإ ىلع مهل ًادعاسم ةضوافملا

 . ديهمت نم اهقبسي امو مايأ نم ةضوافملا مدقتيام ةقداصلا ةبغرلاو ةينلا نسح

 ةيناطيربلا ةموكحلا بئان نوكي دق ةملكلا هذه اهيف بتكن ىتلا ةظحللا ىف هنأ ىلع

 . لبق نم هؤبن انءاج ىذلا نالجر درول لاؤس ىلع تادروللا سلجم ىف درلاب الوغشم
 هيف أيهتي ىذلا فرظلا ىف وفصلا ركعي دق امم عيش كانه ةموكحلا در ىف نوكي الأوجرنو

 ىف ةقداص ةبغر ًابغارو الوأ ءافشتسالا ىلإ ًادصاق رفسلل ةيرصملا ةموكحلا سيئر

 . اناث تاضوافملا



 مويلا ثيدح

 اضيأ تاضوافملا

 "ااشاب دعس رفس ةبسانه
 نيب ًاقلعم لازيال ام لح ةحللاعملو ءاقشتسالل ابروأ ىلإ رحبلا اشاب دعس ربعي مويلا

 ةيفاعلاو ةحصلاب هللا هعتي نأو ةمالسلا هل وجرنل انإو . اهب ظفتحما رومألا نم ارتلكنإو رصم

 عم قافتا دقع ىلإ لوصولا نمو « اهئابعأب مايقلا نمو ةضوافملل ديهمتلا نم نكمتيل

 ىف مالسلا نمضتو امهحاصم نمضت ةطبارب نيتلودلا طبريو رصم بلاطم ققحي ارتلكنإ

 | . ملاعلا

 رومألا ةجلاعم ىفو تاضوافملل ديهمتلا ىف اًدهج اولأي نل اشاب دعس نأ اننيقيو

 ةنيمثلا صرفلا نمةرضاحلا ةصرفلا نإف . ةردقمو ءاكذو ةمكح نم هللا هاتأ ام لكب ةقلعملا

 اهنم ةدافتسالا ريغب رمت نيفرطلا نم ىأ اهعدي نأ حضاولا أطخلا نمو  اًعم ارتلكنإلو رصل

 . نكمب هجو ريخ ىلع

 نم هعنم ةجح ذختت ىتلا ةيوناثلا تارابتعالا مامأ فقي اشاب دعس بسحن امو

 ضوافم هيف دجوي وأ دجو زكرم ريخ ىف هنأ ملعي وهو « ارتلكنإ عم تاضوافملا ىف لوخدلا

 نيتيلاوتم نيترم ارتلكتإ عم تاضوافم ىف تلخخد رصم نأ اذه نم رثكأ ملعي وهو . ىرصم
 . ةميف تاذ ةدئاف اهنم تدافتسا ةجيتنب ةرم لك ىف تجرخو

 ةرازولاو ١17١ ةنس ىف رنلم درول ةنشل عم تاضوافم ىف ىرصملا دفولا لخد دقف

 ةبورضم ةيامحلا ءاقب ىلع ىأرلا ىف ةقفتم نامربلا ىف بازحألا ةفاك اهديؤت ةيزيلكنإلا
 ءاقب ىنعم هيف نوكي ةيامحلا تحت رصمل ماظن عضو ىف ركفت اهسفن رنلم ةنحلو ءرصم ىلع

 تراس املف . ىتاذلا لالقتسالا نم ظحب اهعدنت عم ةنرملا ةيروطاربمإلا ةرئاد ىف رصم

 اهنكلو رصم لالقتساب ارتلكنإ فارتعا لوبقب هذه تهتنا ةنجللاو دفولا نيب تاضوافملا

 سفن ىف تلبقو « رصم ىلع ارتلجنإ اهتنلعأ ىتلا ةيامحلا ءاغلإ ىلع صنلا مدعب تثبشت

 ١975/10/76 : ةسايسلا دب



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ا

 ىذلا قافتالا عورشم ضرع املف . لالقتسإلا تازيمم هيف نيدلبلا نيب دقاعت متي نأ تقولا

 تاظفحتلا هذه لوبق ةرورض تدبأو هيلع اهتاظفحت ةمألا تدبأو رصم ىلع رئلم درول هعضو

 رصم نكل . اهتاضوافم رنلم درول ةنجل تعطق ةبئاش ةيأ لالقتسالا تازيمم بوشتال ىتح
 ةثالث تاضوافملا عطق ىلع ىضمي دكي ملف « ىودج ريغ ىلع جئاتنلا هذه نم جرخت مل

 ذا ) ناطلسلا ةمظع ىلإ هب ثثعب ىذلا ىمسرلا اهغيلبت ىف ارتلجنإ تفرتعا ىتح رهشأ

 تاضوافمل تعد ىتحو « ارتلكنإو رصم نيب ىضرلا ةبجوم ريغ ةقالع ةيامحلا نأب (كاذ
 اذه ناكو . ىضرلل بجوأ ةقالعب « ةيضرملا ريغ« ةقالعلا هله لدبتست ىكل ةيمسر

 ةيزيلكنإلا ةيامحلا نأ ىلودلا هانعم نأل رصمل رثألا ميظع ابسك ارتلجنإ بناج نم فارتعالا

 . قافتالاو دقاعتلا ساسأ ىلعال ةوقلاو رسقلا ساسأ ىلع ةمئاق ةقالع تناك رصم ىلع

 ضرعو اشاب ىلدع ةلودلا بحاص ةرضح ةسايرب كلذ دعب ىمسرلا دفولا رفاسو

 هغلبأ امو . ارتلكنإو رصم نيب قافتالا هيلع متي نأ حصي اميف ةيرصملا ةموكحلا رظن ةهجو

 قافتالا ىف لمألا لعجي عورشملا اذه نأ ىأرو ةيزيلكنإلا ةموكحلا عورشم نزرك درول

 عطقل ةمألا تبضغو « اهقوقح ةفاكب ًأظفتحم رصم ىلإ داعو تاضوافملا عطق اليحتسم

 ةضوافملا هذه ىلع بترتف . راكنإ دشأ هب ةقحلملا ةركذملاو نزرك عورشم تركنأو تاضوافملا

 ةموكحلا تعنتقا نأ رصم عم فنعلا ةسايس عابتاب ارتلكنإ ثبشت ىلعو اهعطق ىلعو

 مكحي نأ نكميال هنأو « ةدارإلا ىوق ىح بعش ىرصملا بعشلا نأب عانتقالا مام ةيناطيربلا

 ىذلا اشاب تورث عم ىماسلا بودنملا راد تاثداحم كلذ دعب تناكف . راتخي ام ريغ ىلع

 رياربف 58 حيرصت نع تاثداحا هذه ترفسأو . ةرازولا ليكشتب كلملا ةلالج لبق نم فلك

 رصم نيب تلخو ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب تفرتعاو ةيامحلا هب ارتلكنإ تهنأ ىذلا

 ترجو روتسدلا عضو كلذ ىلعو اهديرت ىتلا مكحلا ةقيرط رايشحخا ىف اهقح نيبو

 ةلقتسملا لودلا فقوم ىف مويلا رصم تحبصأو ءارفسلا نيعتو ناملربلا عمتجاو تابامختنالا

 . دنلل دنلا ةضوافم ارتلكنإ ريغو ارتلكنإ عم ضوافتت نأ اهل راصو

 اهجئاتن ىرن مويلا نحنو . ةضوافملا نع تمجن اهراكنإ نكميال دئاوف كلتو هذهو
 كلذلو ةدئاف اهئارو نم نجن ملف نيترم ةضوافملا انبرج اننأب لوقلا نذإ أطخلا نمف . لعفلاب

 . ةثلاث ةرم اهلوخدب رماغن نأ حصيال



 0 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةلاحلا ءاقبي ىضرلا الإ ىنعم هل نوكي نأ نكميال ةضوافملل ةوعدلا ضفر نأ عقاولاو

 اهضفر نأ امك . ىلودلا رصم زكرم رييغتل نابسحلا ىف تسيل فورظ دبت ىتح ةرضاحلا

 اهتاقالع ىف اهتحلصمل ةمئالم اهارت ىتلا ةطخلا ذاختا ىف ةجحلا ارتلكنإ ءاطعإ هانعم نوكي

 اهذختت ىتلا ةطخلا هذه جئاتن نم مجني نأ نكمي ام ريدقتلا مامت ردقي اشاب دعسو . رصم عم

 ارتلكنإ تنعت ببسب تاضوافملا عطق ىنعم كلذك ردقي وهو « رصم ةلماعمل ةراتخخم ارتلكنإ

 . كلذ ءارو نم رصم هديفتست امو

 نم رثكأ نوردقي ارتلكنإ ىف نيلوئسملا لاجرلاو ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأ دقتعن انأ ىلع

 ىف وه نينثمطم نويرصملا هاضري اقافتا ارتلكنإو رصم نيب قافتالا نأ مهاوس نم لك

 ةلود نيبو اهنيب ىقبت نأ ارتلجنإ ىنعي سيلف ءرصم ةحلصم ىف وه ام رادقمب ارتلجنإ ةحلصم

 . ةفاك قرشلا ممأ اهيلإ علطتتو رصم زكرم ىف ةلودلا هذه تناك اذإ ةصاخبو لكاشم ىرخأ

 نأب ليفك كلذ لك هتابثو هتربحنو هتردقمو اشاب دعس ةمكح نأ نم نبقي ىلعل انإو

 ىدأ دق نيسيئرلا نم لك نوكي ذئمويو « دلانودكام رتسم نيبو هنيب قافتالا مامت ىلإ لصي

 . ىمظع ةمدخ هتمأل

 نأو ةيفاعلاو ةحصلا بوث اشاب دعس ىلع هللا ضيفي نأ انبلق لك نم دون نحنو

 دالبلا صرحت بلاطم نم هقيقحتب دالبلا دعو ام ةلبقملا تاضوافملا ىف هيدي ىلع ققحب

 . اليدب اهنع ىضترتالو اهيلع



 مويلا ثي لح

 نيريزولا نيب
 *!ةيناطيربلا ةموكحلا غالب

 نم لك فقوم حاضيإ ىلإ اهب دصقي ةيديهمت ةغبص تاذ تاثحابملا تناك»

 مهافتلا ءوس روص نم تقولا دعب تقولا موقي ناك ام ءازإب ةيناطيربلاو ةيرصملا نيتموكحلا
 ةموكحلا غالب) «ىضاملا ليربأ ىف اشاب لولغز ىلإ ىلوألا ةوعدلا تلسرأ ذنم ةفلتخما

 (ىمسرلا ةيناطيربلا
 ىف دلانودكم رتسمو اشاب دعس نيب راد امع رابخألا هب تءاج ام لك وه اذهو

 الو ثيدحلا تداس ىتلا حورلا ىلع لديال لمجم ئراقلا ىريام ىلع وهو « سمأ ةلباقم

 هنم رهظي ذإ . ىزغملا ريبك هلامجإ ىلع هنكل . نيريزولا دحأ هلاق امم ىش نع ءىبني

 سمأ نيريزولا نيب تأدب ىتلا تاثداحما هذه ءارو نم ىمرت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ةحارص
 . ةيروتسدلا ةيرصملا ةموكحلا ءازإب اهفقوم ديدحتو رصم ىف اهزكرم حيضوت ىلإ

 ةيرصملا نيتموكحلا نم لك فقوم حاضيإ ىلإ ىمرت تاثداحم ا نإ : غالبلا لوقي
 ءوس روصو . ىضاملا ليربأ ذنم تماق ىتلا ةفلتخما مهافتلا ءوس روص ءازإب ةيناطيربلاو
 ىرصملا نيناملربلا ىف تاشقانملا نم ماق ام لوانتت اهنأل  اهرصح نكميال هذه مهافتل
 لوانتتو « اليصفت اهنم ةلأسم لك لوحو « ةلمج اهب ظفتحملا لئاسملا لوح ىناطيرسلاو
 تاشقانمو . ةفلتخملا نوئشلا ىف ةيناطيربلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب تاثداحملا نم لصحام
 اهب ظفتحملا لئاسملا نم ةلأسم عدت مل ىضاملا ليربأ ذنم نيتموكحلا تاثداحمو نينالربلا
 .اهتسم الإ

 ةيزحلا نويد ةلأسمو نادوسلا ةلأسم هتارارقو ىرصملا نامربلا تاشقاتم تسم دقف

 : ارتلكنإو رصم نيب تاقالعلا ةعيبط تسم امك بناجألا قوقح ظفحت نمض ةلخادلا

 ىزيلكنإلا ناملربلا تاشقانم تراثأ كلذك . ةموصخ ةقالع وأ ةدوم ةقالع نوكت لهو

 امأ . ةيروطاربمإلا تالصاوملا ةمالس ةلأسمو رصم نع عافدلا ةلأسمو نادوسلا ةلأسم

 ١9474/4/7 : ةسايسلا د“



 ةروص ىلع اهتلوانتو نادوسلا ةلأسم كش ريغ نم تلوانت دقف نيتموكحلا نيب تاثداحما

 قوقحب ةصانخلا لئاسملا نم اهريغو ةيزجلا نويد ةلأسم تلوانت دق كلذك ىهو « ةداح

 تلوانت اهنأ وه هيف كشال ىذلا نكل . كلذ ريغ تلوانت اذام ىردن انسلو . بناجألا

 نوكت دقو « تانيمضتلا نوناق ةيرصملا ةموكحلا ترقأ نيح ةيروطاربمإلا تالصاوملا
 ةلأسم ىف اًريخخأ ثحبلا راد نيح رصم نع عافدلا ةلأسم تالصاوملا قرط ريغ تلوانت

 . بوبغجو مولسلل ايلاطيإ ضرعت

 نكمي سيل ىضاملا ليربأ ذنم تماق ىتلا ةفلتخما مهافتلا ءوس روص نأ ىرت تنأف

 لئاسملا ودعت دق اهنإ لب . ًاليصفتو ةلمج اهب ظفتحما لئاسملا لوانتت دق اهنإو « اهديدحت

 ءازإب نيتموكحلا نم لك زكرم حاضيإو . ةيجراخلا رصم نوئش نم اهريغ ىلإ اهب ظفتما

 نم اهلامو نيتموكحلا نم لك زكرم ديدحت هانعم اهنأشب مهافتلا ءوس ماق ىتلا لئاسملا هذه

 ةيرصملا ةسايسلا وج ىف ترشتتنا ىتلا بحسلا ديدبت ودعي انرظن ىف اذهو . قوقح

 . ًايئاهن الح ارتلكنإو رصم نيب ةقلعملا لئاسملا لح ىعسلا هب دصقيو ةيزيلكنإلا

 ءاتشلا ىف تاحيرصتتلا نم هب هاف دق دلانودكام رتسم ناك ام ةركفلا هذه ديؤيو

 لاحب ىضرتال ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأب ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف حرص دقف . ىضاملا
 ىلودلا اهزكرم ددحت نأ ديرت اهنأو « ىمسم ريغ لجأ ىلإ لح ريغب ةقلعملا لئاسملا كرتت نأ
 ىلع بترتي ام عطقيو « رضاحلا تقولا ىف ماهبإلا نم هب طيحيام ليزي ًاديدحت رصم ىف

 ةوفنلا تحت ةعقاول ىرخألا كلامملا لهأ سوفن ىف كوكشلاو بيرلا ةراثإ نم ماهبإلا اذه

 ىندالا قرشلا ىف ىناطيربلا

 , ىزغملا ديعب هنكلو لمجم ىرت امك وه سمأ ردص ىذلا ىزيلكنإلا غالبلا اذهف

 . ةمكحيم ةيسايس ةليح اذه نع الضف هيف لب . ديعبلا ىزغملا اذه ىلع ارصاق سيل وهو

 لوقي ىضاملا سطسغأ 74 ىف دلانودكام رتسم ىلإ لسرأ اشاب دعس نأ ئراقلا ركذي دقف

 عم ىري هنكلو نادوسلا ىف ثدح ىذلا دعب نكمم ريغ حبصأ تاضوافملا ءارجإ نإ : هل

 اشاب دعس نم باطخلا اذه ىنعمو . ارتلكنإو رصم نيب ةدبلتملا مويغلا ديدبت ناكمإ كلذ
 تاحيرصت ببسب ةيناطيربلا ةموكحلا قتاع ىلع تاضوافملا لوصح مدع ةعبت ءاقلإ

 ناك ثيح فينج نم دلانودكام رتسم درف . نادوسلا ةلأسم ىف اهتافرصت ببسبو اهسيئر



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 5

 ملع هنأ اشاب دعسل هيف ركذ ىراجللا ربمتبس " هخيرات ناطخب مآل ةبصع ةسلج ارضاح

 ىف نأ نم هتلود هيلإ راشأ اب طبتغا نكلو تاضوافملا ءارجإ ناكمإ مدع فسألا ديزمب

 ثداوح دعب صخألابو ارتلكنإو رصم نيب ةدبلتملا مويغلا ديدبت كلذ عم ةعاطتسالا

 . (رهشلا رخاوأ ىف ندنلب هتلباقمل ًارورسم نوكي هنإو . . . ةريخألا نادوسلا

 عطق ةعبت هئاقلإ دعب ةردنل ىلإ هجاردتسا مث سيراب ىف اشاب دعس ةلباقم مدعف

 ديدبت نأب هيف لوقلاو سمألا غالب ةعاذإ مث ةيناطيربلا ةموكحلا تافرصت ىلع تاضوافملا

 ىتلا مهافتلا ءوس هجوأ نم ناك ام ءازإب نيتموكحلا نم لك فقوم حاضيإ هانعم مويغلا
 ىف حيرص اذه - ىضاملا ليربأ ىف اشاب لولغز ىلإ تاضوافملا ةوعد تلسرأ ذنم تثدح

 دعس لمحت نأ ديرت ىهف . دحاو رجحب نيروفصع ىمرت نأ ديرت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ

 ىف اهزكرم ديدحت ديرت ىهو « ةجيتن ىلإ ناريزولا لصي مل اذإ تاضوافملا عاطقنا ةعبت اشاب

 . ةقلعملا لئاسملا نم ةلأسم لك ءازإب اهفقوم حيضوتو رصم

 ءاهدو ةمكح نم دلانودكام رتسملا اهعبتا ىتلا ةقيرطلا هذه ىف امب انفارتعا عم انإو

 دعس رودقم ىف نأ دقتعن انإف قرشلا ةساس ىلإ ىضاملا ىف نويبرغلا هبسني ناك امب هبشأ

 ناديم ىف ىزيلكنإلا سيئرلا لزانو ةحارصلا ىلإ أحل وه اذإ امامت ةليحلا هذه دسفي نأ اشاب

 ىلإ لوصولا ةيغب هيأربو هتجحب ىلدأو « ةقلعملا لئاسملا لح ىلإ ًاداج دصقو ةضوافلا
 اذه عضو ىلإ لصوو ةطنخلا هذه كلس اذإ وهف « ارتلكنإو رصم نيب ىئاهن قافتا عضو
 مالسلا مدخو رصم مدخ دق ناك تاباختنالا ءانثأ هل اجمانرب دفول هنلعأ امل ققحلا قافتالا

 تدع نم زيلكنإلا هيدبيام ببسب قافتالا ىلإ لصي مل اذإ وهو . ىلج ةمدخ ملاعلا ىف

 ىف ام عم اهقوقحب رصمل ملست نأ ىضرتال ةثلاثلا ةرملل ارتلكنإ نأ ملاعلل حضوأ دق نوكي

 ظ . هنارمعو هشاعتنالو ملاعلا مالسل ىربك ةدئاف نم ميلستلا اذه

 كردي كشال وهف , اهكلسي نأ بجاولا ةطخلا هذه اشاب دعس كلسي نأ ديعبب سيلو

 زيلكنإلا لعجي همامأ ىزيلكنإلا غالبلا هحتف ىذلا ناديملا نم رارفلا ةلواحم وأ رقهقتلا نأ

 - ىلوألا ةيروتسدلا اهتموكح سيئر اهتمدقم ىفو - اهنأ نودقتعيو رصم ىف نوعمطي

 دعس هاضري ال ام اذهو . . . !لالقتسالاب بلاطت نأ ديرت اهنكلو . ًاقح لالقتسالا ديرتال

 مهليلدو ةجحلاب مهتجح عرقو مهنيدايم ىف مهلزان وه نإ امأف . هدالبل الو هسفنل اشرب



 نسيني
1 

 ىلع هض وت ةمل

 00 رعل هعيقوت ةيلوئسم وه لمتحي نيبتمألا نيب قافتا ْ] 1
 « ةضوافملا نم رفي نكي مل ةضوافملا ؛ 0 عضوي نأ مهيلإ بلطو ليلدلاب
 ؛ نكي مل ةضوافملا ناكمإ مدع مهغلبأ ذإ هنأ زيلكنإلا مهفي ذئمويف /
 ىلإ ولكني واس رين يقينا سدا ( 1 زيحا ا يعي كدويع عما

 مايأ لهمتسي نكي ملو - ىف ةضوافملا متت نأ ديري ناك هنكلو « همكح مايأ

 . حاجنلا ىف لمألا
 مهافسلل ٍر امم 13 م 5

 دم قيرطلا حتنف دق نيتموكحلا نم لك فقوم حيضوت نأ ًادغ عمسن انلعل

 . ديعبب أنم ادغ سيلو ىئاهنلا



 مويلا ثبادح

 تاثداحملا لشف

 (*غ)- تاضوافملا وأ -

 مهعغالب ىف اوفتكا زيلكنإلا نآل . اهعطق لوقن الو تاضوافملا وأ تاثداحملا لشف لوقن

 , تاثداحت ا ماتخ تناك اشاب دعسو دلانودكم رتسم نيب ةثلاثلا ةسلجلا نإ مهلوقب ىمسرلا

 ةكسمتم اهنا اشاب لولغز تغلبأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأ تلاق ةيزيلكنإلا فحصلا نألو

 لحت نأ ىلإ اهب ظفتحم ا لئاسملا قيلعت ىضتقي رضاحلا اهزكرمو ء رصم ىف رضاحلا اهزكرمب
 ىلع دلانودكام رتسم هقيدص كرت هنأ لاق هبناج نم اشاب دعس نألو « ةلبقتسم تاضوافمب

 . لعفلاب تعطق اهنأ ولو تاضوافم ةيأ عطقب دقتعي ال هتلود نألو ؛ ءافصلا نم نوكي ام متأ

 نلعأ نأ دعب ١147١ ةنس ربمفون ١4 موي ىف ةيدادعإلا ةسردم ذيمالت بطخ دقل ىتح

 : لاقف كاذ ذإ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نزريك درول عم هتاضوافم عطق اشاب ىلدع ةلود

 كشن نأ انل قحي نكلو اهدهعب ءافو ليقتستس ةرازولا نأو تعطق تاضوافملا نأ اومهوأ»

 . (تعطق تاضوافملا نأ ىف

 نأ عيطتسن انسلو . تلشف اهنكلو - تاثداحملا تئش نأ وأ - تاضوافملا عطقت مل

 ةفصب فورعم ريغ لازي ال - تاثداحملا وأ - تاضوافملا رمأف «. تلشف ببس ىأل فرعن

 هنكلو «هدالب لهأل هلوقي نأ ديري ًاريثك ًامالك هيدل نأب اشاب دعس حرص دقو . ةيمسر

 ةغيصب همدقي ال ىتح اهب همدقي ىتلا ةغيصلا ىف ركفي نأ لبق مهل هلوقي نأ ديريال

 ام ىلع ىرخأ ةيحان نم فقي ىتحو « لبقتسملل اهمسري نأ ديري ىتلا ةطخلا عم ىفانتت
 هيقليس ام ىلع فقي ىتحو . رابخألا نم ةيزيلكنإلا فحصلل ةيجراخلا ةرازو هب حضنتس

 اهيف نوكي دق ةطخخ كلتو . ةلئسأ نم هيلإ هجوي دق ام ىلع أدر ناملربلا ىف دلانودكام رتسم

 ةقيقدلا فورظلا ىف هيلع ًابجاو نأ نم اشاب دعس هب رعشي امو قفتت اهنأ ةمكحلا نم

 وأ تاضوافملا لشف دعب اهعبتت نأ اهيلع بجي ىتلا ةطخلا ةمألل مسري نأ ةرضاحلا

 ماد امو . ةمألل ىقلت ىتلا تامولعملا غاصت نأ بجي ةطخلا هذه بجوم ىلعف . تاثداحملا

 ذيمالتل وه هلاق ام هنع لوقي نأ دحأل زوجي سيلف ةرازولا ةساير ىف ءاقبلا امزتعم هتلود
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 فارغلت ىلإ مههبن دقف . 195١ ةئس تاضوافمل اشاب ىلدع عطق رثأ ىلع اضيأ ةيدادعإلا

 ةركذملا سرد دعبام ىلإ ام عشب حرصي نأ ىبأ اشاب ىلدع نأ هيف ءاج ىذلا سافاه ةكرش

 ةلاقتسا ةعاشإ نأو ءهرصم شرع بحاصل ىبنللا دروللا ةماخف اهمدقيس ىتلا ةيحاضيإلا

 : هصن ام كلذ ىلع ًاقيلعت لاق مث . اهناوأل ةقباس ةرازولا

 نأو هتنت مل تاضوافملا نأ انيأر توكسلاو ماهبإلا كلذ ىلإ ربخلا اذه انفضأ اذإ»

 نأ جتنتسن نأ انل . هرشنو هتعاذإ ىلإ هبحاص عراسي ريخلا نأل . هرذحن نأ بجي ًارمأ كانه
 رمألا كلذ ىلع عالطالا دعب الإ ةطخ طتخي نأ عيطتسيال ىرصملا دفولاو . ارس رمألا ىف

 . (اهرشنب اندعو ىتلا قئاثولا كلت ىلعو هاشخن ىذلا

 ريثكلا مالكلا نم هدنع ام اشاب دعس اهيف عضي ىتلا ةغيصلا رظتنن نأ نذإ بجي

 اهريغ قدصنال نأ بجيو . قلق وأ لجعت ريغ نم اهرظتنن نأ بجيو . دالبلا لهأل همدقيل

 ىف ةيزيلكنإلا ةرازولا سيئر اهيدبي ىتلا وأ ةيزيلكنإلا فحصلا انيلإ اهلقنت ىتلا غيصلا نم
 لشف دعب اهعبتي نأ هيلع بجاولا ةطغلا ىف ركفي نأ اشاب دعس قح نم سيلأ « ناملربلا

 ىتلا ةطخلا هذه ضرتعي امم تعقو امك تامولعملا رشن نوكي نأ انكم سيل وأ ؟تاضوافملا

 نوؤشلا وحن ةيناطيربلا ةموكحلا هاجتا ملعي نأ مسرت ىككل بجي ىتلاو دعب مسرت مل

 : لئاقلا مدقلا لثملا اوركذيلو ؛ اولجعتيالو سانلا رظتنيلف  ةيرصملا ةموكحلا وحنو « ةيرصملا
 . ةمادنلا ةلجعلا ىفو ةمالسلا ىنأتلا ىف

 ربدتي نأ بجي ءىجت ىتم فرعي نأ دحأ عيطتسيال ىتلا تامولعملا هذه راظتنا ىفو

 ريك ريس هيرتاا سيلو# اريسي رعألا اذه رينا سيل تناقاتلا ثاغق وك ىانلا

 فحص هعيذت امو ةيزيلكنإلا فحصلا هبتكت ام أرقت نأ ىلإ الثم جاتحي هنأل ريسي ريغ

 نم كيدل ناك اذإف . اتقو ىبضتقت هلك كلذ ةءارقو « ةموكحلا فحص هرشنت امو دفولا

 تلشف مل فرعت نأ كيلع لهسو . ًاريسي رمألا حبصأ دقف ةءارقلا نم كنكمي ام تقولا

 . تاضوافملا

 ةيرصملا ةسايسلا وج اهب دبلت ىتلا مويغلا تناكو « ًارشبتسم اشاب دعس ناك دقف

 اذإ مث « ءىدتبت نأ تاضوافملل نآو تهتنا دق تاثداحملا تناكو « تددبت دق ةيناطيربلا

 لوأ اذإو . ىبنللا دروللا مهعمو اوعمتجا دق ةيبرحا ةرازو ىف نييناطبربلا داوقلا ةعامج



 ةينطولا ةيضقل هرقل ىف : لوألا ءزججلا ع

 لوقي اشاب دعس اذاو « اهتمتاخخو تالدارلا ترانلج ةايع ىف تربتعا دق تاضوافملل ةسلج

 اذإو « اًثيش رسخخأ مل ىننإف أئيش تبسك دق نكأ مل اذإ زيلكنإلا نييفاحصلا نم هيثداح
 فئأتسنلو . لمعلا ىلإ : هيتربللا ررحبم ورتساك ويسمل لوقي ديبع مركم ميلو ذاتسألا

 لاما ةقيقح ىلع ةفقاولا رئاودلا وزعتو : لوقي هردنل ىف مارهألا بودنم اذإو « اندوهج
 لقأ نأش ىف ةيناطيربلا ةيركسعلا تاطلسلا بلصت ىلإ ةأجف تائداحملا ءاهتتنا بابسأ

 ةلأسم ىلإ لصت مل تاثداحملا نأ لوقتو « ةيروطاربمإلا تالصاوم نع عافدلل مزليام

 تافارغلتلا ىفو ةصاخلا انتافارغلت ىف ىرن ام ىلع اهلك ةيزيلكنإلا فحصلا اذإو « نادوسلا

 بلاطم ىلع نييرصملا رارصإ وه ةيوست ىلإ لوصولا ناكمإ مدع ىف ببسلا نأ لوقت ةماعلا

 هب حرص ىذلا جمانربلاو قفتتال بلاطم اوضرع زيلكنإلا نأل نذإ تاضوافملا تلشف

 ىلإ اهب اوبهذو هذه مهبلاطم ىف اولاغ دق امبر لب « ةريخألا ناملربلا تاسلج ىف اشاب دعس

 نكمتي ملو . رن رنلم درول ةنخل تاثداحم مايأو ١”١5 ةنس تاضوافم مايأ هب اوبلاط ام رثكأ

 ريديل هنواعي نم هلوح سيل هنأآلو ًاعستم تقولا نم دجي مل هنأل مهعانقإ نم اشاب دعس

 اميف اودبأ زيلكنإلا نألو . هوراشتسمو هؤالمز دلانودكام رتسم نواعي امك ةراهممب تاضوافملا
 . عيرسلا قافخإلا اذه تاضوافملا قافخإ ىلإ ىهتنا بلاطملا هذهب ًاثبشت رهظب

 ةرازو دي ىلع ءاج ىذلا لشفلا اذهل فسألا ربكأ فسآ الإ نييرصملا نيب سيلو

 اًدوعو ضرالا اوألم نيذلا ءالؤه نأ بسحن انك دقف . ءاجر نم اهيلع دقع ام دعب لامعلا

 اولوقيل ١57١ ةنس رصم ىف نوققحي اوءاج نيذلا وأ بوعشلا ةيرح راصنأ مهنأب

 -دالبلا هذه بلاطم ةلادعب مهعانتقا اودبأ نيذلاو رصم ىف اوعمس امو اوأر امع مهتموكحل
 دعسس عم فقوملا اذه اوققي نأ نع سانلا دعبأ ةيرحلا بحب نيهلدملا ءالؤه بسحن انك

 ام نييرصملا بضغ نأب لوقلل ةيزيلكنإلا فحصلا ضعبب لصت ال ةأرحلا نظن انكو . اشاب
 . ةحيرصلا ةيناطيربلا ةرطيسلا فانئتساب ةيناطيربلا ةموكحلا ةبلاطم ىلإ ىدؤي لصح

 ىضاملا ىف اشاب دعس هلاق ام سائلا ركذي نأ وجرنو لصح امل فسألا دشأ فسأ

 وه اهف . ةمألا لثمي نكي مل هنأل اشاب ىلدع بلاطم بهجت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ نم

 نم لك نم نايعامجإ نارارق تاضوافملا رمأ ىف هديؤي وه اهو مويلا ةمألا لثمي اشاب دعس
 مب دعسل ميلستلل مهعفديلو مهعماطم نع زيلكنإلا دريل كلذ ىفك لهف . نائربلا ىسلجم
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 ىلعأ ىف ةيرصملا ةردقملا نولثمب ةعامجب اوهجاوي ملو مويلا مهنإ مأ ىلدعل هب اوملسي مل
 لهأ نم ةريبكلا ةيبلغألا لثمي ىذلا ميعزلا مامأ اوعجارت دق ةيسايسلا ةراهملا تاجرد

 . ةيددعلا ةرثكلا اولثمي مل نإو ةيسايسلا ةردقملا نولثمي اوناك نمل هب اورقأ امع دالبلا

 مهدعقي الو سأيلا ىلإ نييرصملا وعديال تاثداحملا هذه لشف نم لصح ام نأ ىلع

 ام لعلو . ىضم ام اهريغبو فورظلا هذهب نيربتعم عورشملا ىملسلا مهليبس ىف ريسلا نع
 فحصلاو زيلكنإلا وعدي فقوملا اذه دعب ةمكحلا نم اشاب دعس هيدبيو ةمألا هيدبت

 |ودبأ ام لثم ةنسح ةياغ ىلإ تاثداحملا لوصو مدعل ننسالا نم ايدبي نأ ىلإ ةيزيلكنإلا

 . هتاضوافم اشاب ىلدع عطق نيح



 مويلا كسي لج

 ىنامألا ةسايس

 *!ةيرصملا ةيضقلا ىلع اهرطخو
 ضيبألا باتكلا نلعيل اشاب دعس نيبو هنيب تاثداحما ةصرف دلانودكام رتسم زهتنا

 ىذلا بزحلا ناك ايأ « ةيناطيرب ةموكح نم ام هنإ . ةحداف ةحارصب هيف لوقيلو ريخألا

 ذنم برحلا براجت اهل تتبثأ امع - فيلح لجأ نم ولو - لزانتت نأ عيطتست « هيلا ىمتنت

 لالخ اهادبأ ىتلا هتيرظن ديعيلو « سيوسلا ةانقل ارتلكتإ ةيامح ةرورض نم141 4 ةنس
 هلو ايكو ةادرسلا تفاوع ىو قالا ةاييسلا سيكا ةبلرتسم ل تيس
 . لينلا ىداو نم ءزجلا اذه ىف مكحلاب ارتلكنإ درفت نالعإب هل حمس دح ىلإ ةيلوثسملا
 ردصأ امنإ وهف « لوقلا نم اوغل نكي مل نيتلأسملا نيتاه ىف هررق ام نأ ىف كش سيلو

 رصم ىف ىماسلا ارتلكنإ بودنم ىبنللا درول ىلإ ههجو باطخخ ةروص ىف ضيبألا باتكلا
 . ًاقيقد اذيفنت هيف ةدراولا ةسايسلا ذيفنت ىلع موقيل

 ريسي هنكلو . ديدج عشب موقيال ةسايسلا هذه ذيفنتب همايق ىف ىماسلا بودنملاو

 ىبأ تاهج ىف تاراطملاو تانكشلا ءانب ماقتإ نم اهيلع لبق نم ًارئاس ناك ىتلا ةطخلا ىلع

 رصنع لك داعبإ ةطخ نادوسلا ىف ذفنيو . ةرطنقلا ىلاوحو ريوص ىبأو ريبكلا لتلاو ريق
 . هداعبإ ىرت نادوسلا ةموكح تمادام ؛ ىندم وأ قىركسع (؛ ىرصم

 هذه ذديفنت ىف مويلا ىلإ ةوسبمربكا ةرضاسحلا ةرازولا نم ىبنللا درول ىقل دقلو
 ضفتنيو ةثداح لكل بهي اررشو اران ةضراعملا ىف ناك نيح دفولا ناك ذإ دعبف . ةسايسلا

 ميلستلاو اضرلا نيعب هركني دفولا ناك ام ىرت دفولا ةموكح تراص ةريغصو ةريبك لك ىف
 ةريخألا نادوسلا ثداوح تناك املف -ءاضقلل عوضخلاو مالستسالا نيعب لقف تئش نإ وأ

 ناملربلا ىف اهسيئر تاحيرصت ىلع ظيفحلا رهظمب رهظت نأ تدارأو ةموكحلا هذه تكرحتو
 تراص ذنمو . نادوسلا رمأب ريلكنإلا درفت ةسايس ىلإ تدأ ةيولقم ةطخ كلذل تكلس

 دونحلا لبقتت تلعجف . اهذيفنتل ناوعم ريخخ ةموكحلا تحبصأ اًعقاو ارمأ ةسايسلا هذه

 مب ءالؤه دحأ راجتسا اذاف . اضرلاو لوبقلاب ةقلقم رصانع مهنأ ىوعدب نيدورطملا نييندملاو

 . اًبيجم دجي ملو اعيمس دجي مل هب لح
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 ىلع ًادامتعا دشأ هلعلو . ضيبألا هباتك ذيفنت ىف ديدجب ىماسلا بودنملا موقيال

 اذه ىف قحلا هل لعلو , هذيفنت هيلإ لكو اميف ىرخا ةطلس ةيأ ىلع هنم ةيرصملا ةموكحلا

 ةسايسلا ىلإ رظن وه اذإ كلذك قحلا هل لعل مث . ىضاملا ىف ناك اب ًاذمخأ دامتعالا

 فحص لاوقأ نم رهظي امب ائيشف ًائيش قفالا ىف ودبت ىتلاو ةموكحلا اهمسرت ىتلا ةديدجلا

 . اهنوديؤي نيذلا باونلا ضعب بطخ نمو ةموكحلا

 ريبك لمألا نأ لوقت ىهف . اهنم بجعأ سيل ةركف جورت فحصلا هذه تذخأ دقف

 . ىزيلجنإلا نالربلا ىف ةقلطملا ةيبلغألاب لامعلا بزح زوف ىف ًاققحم نوكي داكي لب
 اعضاخ نكي مل ةقلطم ةيبلغأب اديؤم مكحلا ىلإ دلانودكام رتسم داعو اوزاف اذإ لامعلاو

 بزح ىأ وأ رارحألا بزح ةسايس هيلع هيلمت امب ًأديقم نكي ملو « نييركسعلا ءاربخلا ءارآل

 امات الالقتسا رصم لقتست نأ ىه هبزح ةسايسو . هبزح ةسايس ذفني نأ هلراصو رخآ

 تاباختنالا ةفصاع رمت ىتح قلق ريغ ىف ةمألا هذه رظتنت نأ بجيف نذإو . ًازجان احيحص

 مهنأ ةيباختنالا مهبطخ ىف نولوقي لامعلا تعمس ىه اذإ سئتبتال نأ بجيو . ةيزيلجنإلا

 الإ مهلوق نوكي نلف ريخألا ضيبألا هباتك ىف دلانودكام رتسم جمانربب نوكسمتسم

 لوأو لامعلا ةرازو فلؤت نأ دعب اهربص دفنيال نأ بجيو . نيبخانلا اهب نوعدخي ةعدخ

 هيأرب ةيناطيربلا ةمألا أجفي نأ عيطتسيال دلانودكام رتسم نأل « ىناطيربلا ناملربلا داقعنا

 اذه ىضم راظتنا ىفو . اديور اديور ىأرلا اذهل دعتست نأ لبق رصم لالقتسا ىف ديدجلا

 مويلا اذهل ةيسايسلا لئاسولاب دهمت بعشلا ةرازو « ةرضاحلا ةرازولا ىقبت نأ بجي نمزلا

 . ٠ مداقلا عيبرلا رجف عولطب ءرصم نع ةيزيلكنإلا دونجلا ءالجب هرجف علطي ىذلا ديعسلا

 ىفو مصاوعلا ىف مهسلاجم ىف اهراصنأ جوري كلذكو « ةموكح لا فحص لوقت كلذك

 ةبطخ «ةسايسلا» نم ناكملا اذه ريغ ىف أرقتل كنإو . مهؤابطخ ردهي كلذبو « ميلاقالا

 لقتال ةحارصب لوقلا اذه اهيف لوقي لاله كب نيسح ريدقلا ميدقلا بئانلل لويذلا ةيفاض

 رتسم عم ارس قفتا اشاب دعس نأ مرتحما بئانلا لوقي ء. ضيبألا باتكلا ةحارص نع ةحادف

 رتسم نأو , ًاعيمج هتلود اهبلط ىتلا بلاطملا ةباجإب قافنالا عيقوت ىلع دلانودكام

 نم ىقليسو « ىرسلا قافتالا اذه نلعيسف تاباختنالا دعب مكحلا ىلإ داع ىتم دلانودكام

 سلجم ءاضعأ تارضح نم ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا امهدجت نيذللا ةقثلاو ديبأتلا هبزح



 ةينطولا ةيصضقلا ىف : لوألا ءزجلا ظ 350

 . ًاعيمج هبلاطمب زاف دق اشاب دعس نوكي كلذبو « دفولا ءاول تحت اوبحختنا نيذلا ناونلا

 ناك اذإ امع لثس نيح اشاب دعس لوق رسفي ام وه مرتحلا بئانلا ةرضح ىأر ىف اذهو

 (امبر» : مداقلا عيبرلا ىف هردنل ىلإ دوعيس

 أرقيس وهف . الوق ليلجلا بئانلا ىلع عرتخخن انأ نظي الو شهدي الو ئراقلا كحضيال

 وهو . دغ ددع ىف الو سمأ ددع ىف ال « هرظن تحت ىذلا ددعلا اذه ىف ةنانطلا هتبطخ

 نم ةعامج بطاخي هنأ كردأ دقو بئانلا ىريس وهو . ةريطخلا ةبطخلا هذه نم بجعيس

 مهل حضفي نأ ىلإ دمع دق ةموكحلا فحص بتكت امك ةباتكلاب نومهفيال فيرلا لهأ
 ىف نوكيس امب ىرشبلا مهل فزي نأو « اهيلع فقو امكو تلصح امك تاضوافملا رارسأ

 . مات لالقتسا نمو عناي رهز نم عيبرلا

 اهب كحضيو ءارقلا لوقع نم ةموكحلا فحص اهب كحضت ىنامألا ةسايس هذه

 نذاو « ةقلطملا ةيبلغألا ىلإ لصيس لامعلا بزح . بعشلا لوقع نم ةموكحلا باون

 هنأ مكؤارق ىسن لهو . . ؟ةيبلغألا هذهب زوفيس لامعلا بزح نأ متملع فيكو !!! اورظتناف

 هباون ددع داز نيظفاحملا بزح نأو . ادعقما ىلإ الإ ةريخألا تابامختنالا ىف لصي مل

 فيكف . رارحألاب لامعلل ةقلطملا ةيبلغألا تمتف لامعلا اوديأ رارحألا نكلو « نيتئاملا ىلع

 ةئام نم رثكأ اهيف لامعلا بسكيل تادودعم رهشأ ىف بلقنت ةيزيلكنإلا ةمألا هذه نورت

 ةيركفلاو ةيسايسلا تابالقنالا نع دعبلابو ةظفاحملاب ترهتشا ةمأ ىهو اد نيرشعو

 !؟ةعيرسلا

 رتسم نأ اوسن لهف . ةقلطملا ةيبلغألا ىلإ تاباختنالا ىف اولصو لامعلا بهو

 نع ىلختلا عيطتست ةيزيلجنإ ةموكح نمام هنأ ؛ ضيبألا ياتكلا ىف لاق دلانودكام

 سلجم اهب لح ىتلا شرعلا ةبطخخ نأ اوسن لهو ؟؟1884 ةنس ةدهاعم مغرب ةانقلا ةيامح
 نأ ًاريخأ اوسن لهو ؟؟ضيبألا باتكلا اذه تديأ دق لامعلا بزح عضو نم ىهو باونلا
 مه هتموكحو دلانودكام رتسم نأو « ةداوه ريغ ىف ذفنت ضيبألا ياتكلا اذه ةسايس

 لماعلا اهعفدي ىتلا بئارضلا اهذيفنت ىلع نوقفني نيذلا مهو ؛ اهذيفنت نولوتي نيذلا

 ؟؟ لظفاحملاو رحلا اهعفدي امك ىناطيربلا



 ١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 تلوت ىتم مهعدختل زيلجنإلا نيبخانلا دعت ةيزيلجنإلا تاموكحلا تناك ىتم مث

 نإو بزحلا ميعزل امهيلع نيبجاو ةعاطلاو عمسلا نوربتعي ارتلجنإ باون ناك ىتمو !؟مكحلا
 ىلع اهتقث هيلوت لجر دي ىف ةبعل ةيزيلكنإلا ةمألا تناك ىتمو !؟بزحلا ءىدابم مده

 ةقثاو ترمتسا - لوقلا ىف اهب كسمت نإو - لمعلا ىف ئدابملا هذه كرت اذإف ةنيعم ئدابم

 !؟ هبزحل ةديؤم هأيإ ةعبات هب

 ىفو اهمالستسا ىف لظت ىتح ةمألا اهب عدخت ةعدخ هذه ىنامألا ةسايس تسيلأ

 تاباختنالا ىف ةقلطم ةيبلغأ لامعلل نكت ملو ربوتكأ 19 موي ءاج اذإف « نمز ىلإ اهتنيكس

 مث لامعلا نم ةيبلغأ تءاج اذإو:؛ ىرخأ ةطخ ىف اوركفي نأ دفولا ةموكحلو دفولل ناك

 ىتأي ىتح الهم ةمألل ليق نضيبألا ىاتكلا ةسايسب اهكسمتب لامعلا ةموكح تحرص

 ةمألا باصعأ تردخت اذإو . ًاديور ًاديور ةمألا باصعأ ردحنت ةرتفلا هذه ىفو . عيبرلا

 نم اودارأ ام اوغلب دق نييرصملا نأ ىلإ زيلكنإلا نأمطاو مكحلا دعاقم ىلإ ةموكحلا تنأمطا

 . ةيرح- نم هولان امم رثكأ ىلإ ةجاحلاب اورعشي ىتح اوربصيلف . 1919 ةنس ةكرح

 لتقتو « باصعألا ىف تفت ةسايس ىه « ةيرصملا ةيضقلا ىلع ةرطخخ ةسايسل اهنأ الإ

 .دعب ىهو . ليطابألاو ماهوألل مالستسالا ىلإ وعدتو « حيحص لمأ لك سوفنلا ىف

 تذحخأ ىه اذإ نكمم كلذف مكحلا ىف ةرازولا ىقبت نأ ال - اهنم دصقيام لك ةسايس

 . ةيضرم ةيضار اهدعاقم ىف ةنئمطم ةرازولا ىقبت نأ نكلو - ةمزاح ةميكح ةسايس

 . عفاد دحلا لمعلا ىلإ اهعفديالو « ركعم اهوفص ركعيال
 اذهل لهو ؟باونلا ةمألا تبختنا اذهل لهو ؟ةرازولاب باونلا ةيبلغأ تقثو اذهل لهف

 ظ ؟لالقتسالا بلطت ةمألا تماق



 مويلا تثيدح

 رادرسلا ةأبح ىلع ءادتعالا

 «'ارتلكنإو رصم نيب تاقالعلاو
 نيذلا ىلعو اشاب كاتس ىل رادرسلا ىلاعم ةايح ىلع ةعينشلا ءادتعالا ةثداح تعقو

 رصم ىلإ داع نأ فسألا دشأ ًافسآ الإ نييرصملا نيب ىقلتال تنكف . سمأ نم لوأ هعم

 ىقلت ال تنكو . ىسايسلا لتقلاو باهرإلا دهع : ىهتنا دق هانلخ ىذلا عشبلا دهعلا اذه

 قلخلا لبن نم اشاب كاتس نع فرع امل ًافسأ دشأ ناك الإ رادرسلا ىلاعم نوفرعي نم الجر
 هفسا جرم الإ دالبلا هذه لبقتسم مسهينعي هيب !ديعأو ىقلتال تنك مث ٠ لدعلل ليملاو

 ىلع رثألا ءيس نم ةميلألا ةثداحلا هذه ىلع بترتي دق ال قافشإلا نم ليلق ريغ ىشب

 نيذلا نييرصملا بسحنامو . دولاو ةقادصلا ةطبارب ارتلكنإو رصم طابترا نم ىجريام
 ىلع اقئنحو ثداحلل افسأ لقأ حيحصلا اهردق اهتحلصم نوردقيو اقح مهدالب نوبحي

 ةدئاف لئاسولا رثكأ نأ نوملعي نويرصملاف . ارتلكنإ ىف وأ رصم ىف ىزيلكتإ ىأ نم ةانجلا

 نأ نكميال هلاكشأو هروص فلتخم ىلع فنعلا نأو . ةعورشملا لئاسولا ىه مهتيضق حاجنل

 دق املو بيصأ مهنم ميظعل زيلكنإلا عزف اذإف . داسفلاو ررضلا الإ اهتيضقو رصم ىلع رجب
 ةليسو لك راكنإلا دشأ نوركني مهنكل نوعزفي نويرصملاف ةيسايسلا جئاتنلا نم كلذ هرجب
 ةلأسملا هب لحت ام نأ زيلكنإلا دقتعي امك نودقتعي مهنألو . مهداهج ىف ةعورشم ريع

 ام ةطبارلا هذه ءاقب ىف نوكي نأ ريغ نم نيتلودلا نيب ةطبار ةدوملا تاقالع ءاقب ةيرصملا
 . مهتدايس وأ مهلالقتسا سمي

 هركتو ءادتعالا اهعبطب تقمت ةبرصملا ةمألا نأ نوملعي مه . زيلكنإلا هملعي هلك اذهو
 مب رثكأ ثداحلا اذهل تفسأ اهرسأب ةمألا نأ نوملعيو . راكنإلا دشأ اهركنتو ةميرجلا

 تذصختا ىتلا ةمذرشلا هذه ىلع قنحلا دشأ ةقئناح اهنأو . هقبس ثداح لكل تفسأ
 ةلقلا نم رفن ىلع ديزتال ةمذرشلا هذه نأ نوملعيو . ةليسوو ةعانص ءادتعالاو كفسلا
 نأو . رصم اهزاتبجت ىتلا فورظلا لثم ىف ةمأ مهنم ولختال نمي لوقعلا فاعض نينوفأملا
 ريثت ىتلا ةسعتلا لامعألا كلت رباد عطقل ةحيحصلا دي وه ةمذرشلا هذه لاصتتسا
 ىلع ديكأ مزع نم ةيرصملا ةموكحلا هتدبأ ام لعلو . اعيمج سانلا دنع ىسألاو فسألا
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 ؟ ا لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةيبلغألا لثمت ىتلا ةموكحلا هذهف . امتح مهيلإ ةلصاو اهنأب قثن انلعجي ةانحجلا ىلإ لوصولا
 . ةياغلا هذه غولب ىلع اهاوس ةموكح لك نم ردقأ دفولا نم تجرخ ىتلاو

 كلذ نع ًالضف ثمادامو  دعبلا لك ثداحلا اذه لثم نع ةديعب ةمألا تمادامو
 ميلسلا اهداوسو ةحيحصلا اهترثك تمادامو « هنم رثكأ وأ مهسفنأ زيلجنإلا فسأ هل فسأت

 . ةدوملا ىلع ماق ام ارتلجنإو رصم نيب تاقالعلا ريخ نأب ىأرلا ىف كرتشي تاوهشلا غزن نم

 هلك كلذ مادام - هلك اذه فرعت ةموكح او ةيزيلجنإلا ةفاحصلاو ةيزيلجنإلا ةمألا تمادامو

 نأو ةيرصملا ةمألا باسح ىلع تايضرت بلط ىلإ ةيزيلجنإلا ةفاحصلا عفدنت نأ انشهديف

 ةدايسلا نوئش ىف ةيزيلجنإلا ةطلسلا لخدت بلطيو اذه نم رثكأ ىلإ اهضعب بهذي
 ةدح مهفن انك دقف . ءودهلا نم ىزيلجنإلا قلخلا هب زاتما ام ةشهد انديزيو « ةيرصملا

 ةيرصملا ةمألل ناك ول ةدشلا ىلإ ءاجتلالاب ةيزيلكنإلا ةموكحلا ةبلاطم ىف ةدشلاو ةجهللا

 ةفاحصلا ةجهل ربتعن انإف هركنتو هنع ةديعب ةمألاو امأف . ميلألا ثداحلا اذه ىف دي

 . ةشهدلل ةبجوم ةيزيلكنإلا

 . اعاستا ارتلكنإو رصم نيب فالدخلا ةقش دادزت الأ ىضتقت ةيسايسلا ةمكحلا نإ

 ءازاب اهفطاوع طبضت نأو لاحلا ىفالتل لمعت نأ ارتلكنإ ىفو رصم ىف ةفاحصلا بجاوو

 نم كاتس ىداللا هتدبأ امو ىماسلا بودنملا ةماخف هادبأ ام نأو . ميلألا ثداحلا اذه

 ةفاحصلا هيذتحت نأ حصي لثم ريخل فرظلا اذه ىف نييرصملا فطاوع قدص ريدقت

 ىف لمألا ىريبك انلعجي هايدبأ ىذلا اذهو . ةيرصملا ةفاحصلا هب ظعتت نأو ةيناطيرسلا

 قرشلا ةسايس هعم زكترت ًافقوم ةيزيلكنإلا ةموكحلا فوقو ىفو ةيناطيربلا ةسايسلا ةمكح
 ظ . ميلس ساسأ ىلع

 فحصلا ضعب اهب رظنت ىتلا نيعلاب ثداحلل رظنت ال ةيناطيربلا ةموكحلا نأ انئيقيو

 ول لاحلا وه كلذ نوكي دقلف . ساسم ىأ قرشلا ىف ىناطيربلا ذوفنلا سمي هنأ لوقت نيح

 ام دادم فجي الو امأ . ةيناطيربلا ةسايسلا هاجت رصم ىف ةمئاق تناك ةيروث ةكرح نأ

 عم لكاشملل اهبنجت نعو ةرضاح ا ةموكحلا لادتعا نع اهسفن ةيزيلكنإلا فحصلا هتبتك
 نييضاملا دحألاو تبسلا ىموي.بارطضالا نم رصم ىف ماق ام نأب اهفارتعا نعو ايناطيرب

 وأ ةلودلا ليمحت ملظلا نمف زيلكنإلا ءازإب ةيملسلا اهتسايس دييأتو اهدييأت هب دصق امن

 فقت نأ ةحلصللاو لدعلا اغإو . راكنإلا دشأ هتركنأ لمع حئاتن ةيرصملا ةمألا ليمحت

 . نيمرجما ىلع ضبقلاو ةمرحلا فشك ىلإ اهتموكح لصت ىك رصمل دضعملا فقوم ارتلكنإ



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ف

 ىلإ نويرصملا نثمطي ىتح اذه انيأر ديؤي ةيناطيربلا ةموكحلا هاجتا نع ءاج ام لعلو
 صيلختو نيلعافلا بقعت ىف ةموكحلا ةنواعم ىلإ مهراظنأ هجتتف مهدالب قوقح ةمالس
 هذه لثم ىف تدتعا لب مهدحو زيلكنإلا ىلع اهناودع فقي مل ةفئاط رش نم دالبلا

 مئارج ءافخلا ىف تربد امك رصم لاجر ةريخ نم نيلجر ىلع اتضم نيتنس نم مايألا

 . بكترت نأ لبق اهرمأ نع فشك ءاعنش

 ىف ةموكحلا نودعاسيو اهتقدو فورظلا جرح نوردقي مهبناج نم نييرصملا لعلو
 ةنايح دالبلا ةنايخخ نم نأب لوقلا ىف ىمسرلا نايبلا كراشنل انإو « ةانحلا ىلإ لوصولا

 ةجاحب دالبلاف « همتكيو ةميرجلا هذه رومأ نم رمأب ملع ناسنإ ىأ ىدل نوكي نأ ىمظع

 لمعلا نم نكمتتل مارجإلا عاونأ نم نابجلا لفاسلا عونلا اذه سجر نم رهطت نأ ىلإ
 . ةسدقملا اهتيضق ةحلصمل جتنملا حلاصل
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 ةثداحلا هذه ءازإبو ةعاسلا هله ىف اًعيمج دالبلا فقت نأ دون لازنامو انك دقلو

 ىف اشاب دعس عفدنا فيك انبجع كلذلو . اهيبكترم نم دالبلا ةاجنل قدص فقوم

 ءادبإ ىلإ راكنإ دشأ ةثداحلا اركنم سمأ فحصلا ىدحإ ىلإ اهب ىضفأ ىتلا هتاحيرصت
 نازحألا نأ ملعي وهو ةيسايسلا نازحألا دحأل اهيبكترم باستنا ناكمإ ىف كشلا

 اذه ىف هركذام ةشقانم دون امو . فنعلا ةسايسب ملست الو ءادتعالا ركنت اعيمج ةيرصملا

 ناديمب هلاوقأ نزي نأو اطايتحا رثكأ هتاحيرصت ىف نوكي نأ هيلإ بلطن نأ نم رثكأب ليبسلا

 . هضراعت ىتلا نازحألا ةين ىف ةبيرلا ىقلتالو رصم ةحلصم سمت ال اهلعجي
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 ةانحللا ىلإ ءادتهالا نمو ةمكحلا فقوم ارتلكنإ ةسايس فوقو نم هانوجرام لعلو
 مئارجلا هذه بكترت ةئيند ةباصع ءاقب ىلع ديدشلا انفسأ نم ففخي مهيلع ضبقلاو
 نمو رادرسلا ىلاعم ةايح ىلع ءادتعالا ةثداح ةميلألا ةثداحلا هذهب تهتنا ىتلا ءاركنلا

 , كخعم



 مويلا ثيدح

 ةيرصملا ةموكحلا ناوج

 *!ةيناطيربلا ةموكحلا درو

 نم لوأ اهراذنإ ةيناطيربلا ةموكحلا تمدق نأ رادرسلا ةايح لايتغا جئاتن نم ناك

 هذه تنب نأو « ءارقلا اهفرع ىتلا ةعبسلا بلاطملا ةيرصملا ةموكحلا نم هيف بلطت سمأ

 ةيثادع ةلمحل ةيعيبط ةجيتن ناك لتقلا نأ نم اهراذنإ ةمدقم ىف هتررق ام ىلع بلاطملا

 رصم ةموكح لمعت مل نادوسلاو رصم ىف نييناطيربلا اياعرلاو ةيناطيربلا قوقحلا دض

 نأ تربتعا نإو « ةموكحلا هذهب قيثو لاصتا اهل تائيه اهتراثأ لب اهطيبثت ىلع ةرضاحلا

 راقتحا ىلإ - نآلا ةموكحم ىه ام وحن ىلع - رصم ضرعي نأ هنأش نم لتقلا اذه

 تغلب دق اهنأ ىف ةيناطيربلا بلاطملا ىلع اوعلطا نمم دحأ كشي ملو . ةنيدمتملا يوعشلا

 ةمارك لالذإو رصم ىلع ةبوقعلا ضرف دح دنع فقت مل ىهف . لقعلا هقدصيال ًاغلبم

 ةمألا ةدايس ىلع ىدعتلا ىلإ كلذ تزواج لب . نأشلا اذه ىف ولغلاو ةيرصملا ةموكحلا

 . ةلحاق ءارحص اهلعجو رصم عيوجت ىلإ ىدؤي دق الصف نادوسلا لصف ىلإو

 اهلوبق ربتعاو اهيلإ ةرظن لوأل بلاطملا هذه ضفر ىأر الإ دحأ نييرصملا نيب سيلو

 بيصيال ىتح ةثراكلا هذه عفدل نيرفاضتم ًاعيمج اوفقو كلذلو . دالبلا لامآ ىلع ءاضق

 محلا نم ةيرصملا ةموكحلا باوج نوكي نأ اوجرو « نكمب ررض لقأ الإ اهئارج نم دالبلا

 . اهلبقتسم نعو اهقوقح نع رطخلا دعبيو , اهتمارك ةمألا ىلع ظفحي ثيحب

 دالبلل ظفحتف « ةياغلا هذه غولبل ةموكحلا قفوت نأ صلخم ىرصم لك عم دون انكو

 قيقحتل لئاسولا ري نأ دقتعن انكو « اهقوقح ىلع ءادتعالا ةثراك اهنع عفدتو « اهتمارك

 ىلع ليلدلا ميدقتب ةيناطيربلا بلاطملا نم ىأ ةشقانم لبق ةموكحلا موقت نأ ضرغلا اذه

 طقسي ليلدلا اذه ميدقت نإف « ةيبدأ ةلص هيأ ءادتعالا رداصمب اهل نوكت نأ رم ةقيرب اهنأ

 ةصرفلا زهتني ىذلا عماطلا رظن اهيلإ رظني هرسأب ملاعلا لعجيو « اهلبق ايناطيرب ةجح

 فسأت انكل . اهصانتقال علطتلا نع فعي هنأ معز املاط ةيرامعتسا برآم قيقحتل ةميلألا

 ةسايسلا : 75/١١/١975



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا سو

 ةيرصملا ةمآلا ةمارك ىف طيرفتلا ىلع رصتقي مل ةيرصملا ةموكحلا باوج نأل فسألا دشأ

 انتمارك سودتل اهريغ مامأو ارتلكتإ مامأ اعساو بابلا حتفف كلذ ىلع داز لب ء اهقوقحو

 . لبقتسملا ىف انقوقح ىلع ىدتعتلو

 - رصم ضرعي اشاب كاتس ىل موحرملا ةايح لايتغا نأ اهراذنإ ىف ارتلكنإ تمعز
 رصمل ةعينش ةمهت هذهو . ةنيدمتملا بوعشلا راقتحا ىلإ - نآلا ةموكحم ىهام وحن ىلع

 هذهو « نيدمتم بعش نم مارتحا ىأ نوقحتسيال نوشحوتم جمه موق مهنأب اهبعشلو
 عطقل - ىرخأ ةنيدمتم ةمأ ىلإ ةنيدمتم ةمأ اهتهجو اذإ - ةيفاك ةعينشلا ةمهتلا

 ىلع مكح ىهو « ةناهإ اهلدعتال بعشللو ةمألل ةناهإ ىهف . امهيتموكح نيب تاقالعلا

 امو ةرضحتملا ةيناسنإلا بوعشلا فاصم ىف فوقولاب ريدج ريغ هنأب بعشلا ىلعو ةمألا

 قرشلا اهلزتها ىتلا ةثيدحلا ةضهنلا ةبحاصو ةدلاخلا ةيندملاو ديجملا خيراتلا تاذ رصمل ناك

 لمتحت امهم ةناهإلا هذه لبقت نأ رصمل ناك ام - أرط هبوعش ةضهنل ًارجف تناكف هرسأب

 نيتهجوملا ةناهإلاو ةمهتلا تلبق ةرضاحلا ةموكحلا نكل . تايحضت نم اهضفر ليبس ىف
 هذه ةمارك نأكل ىتح « فرحب امهيلإ ريشت نأب اهدر ىف لفحت ملو ًاعيمج بعشللو ةمألل

 . ةنيل نكت امهمو ةقيقر نكت امهم ةملكب زيلكنإلا مامأ اهنع عافدلا قحتستال ةمآلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا تنب دقف . ىه اهيلإ تهجو ةمهتب ةموكحلا تينع امنكلو
 نأ ىلعو « نييناطيربلا دض ةيئادع ةلمحل ةجيتن لصح رادرسسلا لتق نأ ىلع اهبلاطم

 . اهب قيثو لاصتا اهل تائيه اهتراثأ لب ةلمحلا هذه طيبثت ىلع لمعت مل ةرضاحلا ةموكحلا

 . ةمهتلا هذه ةحص مدع ىلع ليلدلا ميدقت ىلإ تغلب ةموكحلا ةيانع نأ ول دون انك دقلو

 ةمألل ةنيهملا ةرابعلا ىلع اهدر مدع نع ءازعلا ضعب كلذ ىف ناكل تلعف اهنأ ولف

 ىوتحت دق ةحضاو ةحيرص ةءارب ةيناطيربلا ةموكحلا هب اهمهتت امم اهتءارب نأل ء. بعشللو
 . ةيلوئسملا هذه راكنإب اهتيلوئسم راكنإ ىف تفتكا ةموكحلا نكل « ةناهإلا كلت عفد ًانمض
 ةعورشملا ةيملسلا قرطلا لامعتسا ىلإ امئاد وعدتو أجلت تناك اهنأب لوقلا ىلع دزت ملف

 ريشت تاثيهب ناك عون ىأ نم لاصتا ىلع نكت مل اهنأو  دالبلا قوقحب ةبلاطملا ىف
 تهجو ىتلا ةريطنخلا ةمهتلا عفدي ليلد درجما راكنإلا اذه ىف سيلو . فنعلا لامعتساب

 اليلد ضهنت ةجيتن ىلإ لصيس قيقحتلا نأب مساحلا ديكأتلا ةموكحلا دكؤت ملف . اهيلإ
 . ةيبدأ ةلص ةيأ ءادتعالا ةثداح رداصم اهل نوكت نأ نم ةءاربلا لك ةئيرب اهنأ ىلع احضاو



 م لكيه نيسح دمحم ثارت

 مل اهنأ ول ريبعتلا ىف ةقدلا مدع نم رذع ةموكحلا باوج ىف روصقلا اذهل نوكي دقلو
 اهنأ راكنإلا اذه دعب تركذ دقف . انمض ةيلوئسملاب اهفارتعا ديفيام كلذ ىلإ نرقت

 ةلالجلا بحاص ةموكحل ءاضرإو غيلبلا فسألا نم دالبلا ىف ةيانجلا هتراثأ ام تابثإل)

 «هينج فلأ ةئامسمخ غلبم عفدت نأ لبقت اهنأ امك اهراذتعا مدقت نأ لبقت ةيناطيربلا

 . ماظنلاب لالخإلا اهنأش نم نوكي ةيبعش ةرهاظم لك عنمت اهنإو

 ساسأ ىلع ةينبم ًاعيمج بلاطملاو ؛ ةيناطيربلا ةموكحلا بلاطم ضعبل لوبق اذه

 اذه نأ ولف . ةيبدأ ةيلوئسم ولو ةميرجلا نع ةرضاحلا ةيروتسدلا ةموكحلا ةيلوثسم وه دحاو
 حيئاتن ضعبب ميلستلا امأ . لاحب دوجو ةموكحلا ةيلوئسمل ناك امل هتكر راهنإ ساسألا

 بلط عم ةيلوئسملاب ميلستف - ضيوعتلا ال - ةمارغلا عفدو راذتعالا ميدقتك ةيلوئسملا

 نذإو « هضعبب وأ هلكب فرتعم قح نع الإ نوكي ال حلصلاو « حلص وهو . ةبوقعلا فيفخت

 وهو هيلع تماق ىذلا ساسألاب فارتعا هانعم ةيناطيربلا ةموكحلا بلاطم ضعب لوبقن

 ..ةيلوغملا

 هتجيتن راكنإلا اذه ىلع تبتر مث تلعف امك اهتيلوثسم تركنأ ةموكحلا نأ ولو

 ةمألا ةمارك نوصيام اذه اهلمع ىف ناكل ًاعيمج بلاطملاب فارتعالا مدع ىهو ةيعيبطل

 نأ هب تمهتا امم ةموكحلا ةءارب هنع تجتن ىتم قيقحتلل ناكل مث , اهقوقح ظفحيامو

 ةبصعل ءاجتلالا نم ةحودنم رصمل ناكلو « تائتفالا ىف ملاعلا مامأ الثم ايناطيرب لعجي

 ضفر نمو ةيلوثسملل راكنإلا اذه نم نكي مل مث نيدمتملا ملاعلا ىف ماعلا ىأرللو ملا

 ةوق ءاقب هنم ناكلو , ىبدآلا بسكلا هنم ناكل لب « دالبلا قوقح ىلع ررض ىأ بلاطملا

 . لالحنإلا لماوع اهيلإ قرطتت نأ نم نصح ىف ةميلس ةيونعملا ةمألا

 مل ارتلكنإ نأل « دالبلا قوقح ىلع ررض بلاطملا ضفرو ةيلوئسملا راكنإ نم نكي مل

 انكل « لاح لك ىلع هديفنت ىف ريسلا ىونت تناك لب « اهراذنإ تمدق نيح ةلزاه نكت

 نم ترهظأ ام رهظت مل ةموكحلا نأ ول تراس امك ريست تناك اهنأ ىف كشلا لك كشن

 اذه ارتلكنإ تربتعا دقف « بلاطملا رثكأ لوبق ىلإ تعراس امك عراست ملو «. فعضو روتف

 ةموكحلا تدارأ ام ذيفنتل اهرماوأ رادصإب تعراس كلذلو « ةيلوئسملا ساسأب افارتعا لوبقلا

 ؛ قح ىلع اهنأب ىئدبم ميلست بلاطملا ضعب لوبق ىف نأل هيف ةلواطملاو لطملا ةيرصملا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءرجلا 5

 امب ملاعلا مامأ مهتت نأ ةفيخ تددرتل بلاطملا ضفرو ةيلوئسملا راكنإب تلبوق اهنأ ولو

 ىف هعم نمو ىلإطيالا دئاقلا لتقم رثأ ىلع وفروك تلتحا نيح هب ايلاطيإ ىه تمهتا
 1١5757. هنس

 ءاجتلالا ىفو تلبق ام لوبق ىف رذعلا ضعب اهل نوكي دق ةرضاحلا ةموكحلا نكل

 عنمي سمألاب ًارمأ ردصأ دق اشاب دعس نأل ؛ ىرخألا بلاطملا ىف لطملاو فيوستلل

 تارهاظملا عنم بلط ضفري نأو سمأ رمالا اذه ردصي نأ لوقعملا ريغ نم ىأرف تارهاظملا

 ربوتكأ 7 ىف دلانودكام رتسم هرشن ىذلا ضيبألا باتكلا ىأر دق اشاب دعس نألو « مويلا

 اهميمصتو نادوسلا ىف رمألاب دارفنالا ةيزيلكنإلا ةموكحلا مع ىلع هيف صني ىضاملا

 نادوسلا ىف مهءاقب ىرتال نم ىرصملا شيملا تادحوو طابضلاو نيفظوملا درط ىلع

 ىف اقح رصم ىلع عيضت مل تاثداحما نأ شرعلا ةبطخخ ىف ررق كلذ عمو « هيف ابوغرم
 ضعب نم ناك نإو ةيناطيربلا ةموكحلا بلط ضفري نأ ىقطنملا نم نكي ملف . نادوسلا

 . فيوستلاو ةلواطملا ىلإ أجلي نأ ةسايسلا بيلاسأ

 د

 بلاطملا نأش ىفو اهتلبق ىتلا بلاطملا نأش ىف ةيرصملا ةموكحلا تلعف ىذلا اذهو

 ًاعساو بابلا اهمامأ حتفي لب . مويلا ارتلكنإ هتلعفام ىلع هرثأ رصتقي سيل اهتفوس ىتل

 نكي امهم ىرخأ ةيانج باكترا ىلع ءايندألا نومرجملا أرتجا اذإ بلاطملا هذه لثم ميدقتل

 . بلاطملا هذه ضفرت نأ ةرضاحلا ةموكحلل نوكيال مث اهعون

 ةموكحلا نأ ىلع لدتسا دق وهف . اذه ىلع ةيرصملا ةموكحلا باوج رصتقيال مث

 ىف ضارتعا ىأ ضرتعت مل ةيبنجألا لودلا نأب بناجألا قوقحب قلعتي اميف ةحماستم
 اهنيب تناك املك لودلا كلت ضارتعال بابلا حتف نم هيفام اذه ىفو . قوقحلا هذه نأش

 ظ . ةداشم رصم نيبو

 نا



 # لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةيناطيربلا ةموكحلا بلاطم ىلع ةيرصملا ةموكحلا درل دقنلاب ضرعن امهم نحنو
 ام لك نع تجرخو , لقعلا هروصتي ناك ام تزواج بلاطملا اذه نأ رركن نأ انتوفي سيلف
 ةمألا لهاك هعم لقثأ دح ىلإ ريدقتلا ةقدو سفنلا طبض نم ةيناطيربلا ةموكحلا نع فرع

 ةيناطيربلا ةموكحلا عنقتو هلك ملاعلا عنقت ةجيتن نع رفسي قيقحتلا لعلو . احداف الاقثإ
 لك ىلع انلعلو « ةيروطاربمالا اهبرأم ءاضقل ةميلأ ةثداح ةصرف تزهتناف تلجعت اهنأب

 ميألا قحأ ةمألا هذه نأ اعيمج سانلا ىريف هرون عطسيو همجن ولعي قحلا ىرن لاح
 . اًريثك رضيو ائيش ديفي ال اهقوقح ىلع ءادتعالا نأو ةقداصملاب



 مويلا ثس لحس

 ةريخألا ةوطخلا

 *!ةيناطيربلا بلاطملاب ميلستلا ىف

 ةزانج عيمشت رثأ ىلع ىماسلا بودنملا ةماخف اهمدقق ىتلا ةعبسلا بلاطملا نيب نم
 ىه : ةعبرأ اشاب دعس ةموكح تلبق « ىضاملا ربمفون 77 موي ىف اشاب كاتس ىل ريسلا

 نم نويلم فصن اهردق ةمارغ عفدو « اهرداصم نع ثحبلاو « ةميرجلا نع راذتعالا

 بحس بلط لوبق نع ترذتعاو . ةدشلاب ةيسايسلا ةيبعشلا تارهاظملا عمقو « تاهينجلا

 ةحاسم ةدايز تقبتساو «روتسدلا نم 45 ةداملل ضقانم هنأب نادوسلا نم ىرصملا شيجلا

 ةدايزلا هذه ةيناطيربلا ةموكحلا بلط ةربتعم نيفرطلا قافتاب لحت نأ ىلإ ةريزتللا ىضارأ ىر

 هب مدق ىذلاو رصم ىف ةيبنجألا حلاصملا ةيامحب صاخلا عباسلا بلطملا امأف « هناوأل قباس

 بناجألا نيفظوملا ضيوعت نوناق ىف رظنلا ةداعإ ضرفي اشاب دعس ىلإ صاخ غيلبت

 ىئاضقلا راشتسملاو ىلاملا راشتسملا ىبصنم ءاقبإو « ةيرصملا ةموكحلا ةمدخ ىف نيقابلا

 ةموكح هيلع تباجأ دقف ةيامحلا ءاغلإ دنع تناك امك امهتازايتماو امهتطلس مارتحاو

 ماكحأل نآلا ةعضاخ رصم ىف بناجألا نيفظوملا ةلاح نإ) تلاق ذإ فيوستلاب اشاب دعس

 ةركذم نإف لاح ىأ ىلعو « ناملربلا كارتشا ريغ نم امهليدعت نكميال ىسايس قافتاو نوناق

 كلذلو ىلاحلا ماظنلا ىلع اهلامخدإ داري ىتلا تاليدعتلا طق نيبت مل ةيناطيربلا ةموكحلا

 هجوي ةيبنجألا حلاصملا ةيامحب قلعتي اميف امأو . ةلأسملا هذه ىلع درلا انعسو ىف ىرئال

 عم قفتي ىذلا ردقلاب احماست ططخلا رثكأ ماودلا ىلع تذختا ةيرصملا ةموكحلا ناف ماع

 . (لالقتسالا أدبم ةمرح

 ىف تفوسو سماخلا نع ترذتعاو بلاطملا نم ةعبرأ نذإ اشاب دعس ةموكح تلبق

 جارخخإب ترمأ نأ ةيزيلجنإلا ةموكحلا باوج ناكف . عباسلا ىف تاحاضيإ تبلطو سداسلا
 ةركذمب ةريزجلا ىضارأ نم اهل دحال ةحاسم ىر تحابأو نادوسلا نم ىرصملا شيلا

 م اذيفنت ربمفون ؟4 موي ىف ةيردنكسإلا كرامج تلتحا مث .ربمفون 77 موي ىف اهتغلبأ

 ةسايسلا : */١574/17



 م.م لكيه نيسح دمحم ثارت

 هذختتسام بسانملا تقولا ىف مكتلود نوملعتسو» هصن امب ةريخألا ةركذملا ىف ءاج

 صاخلا عباسلا بلطملا ةباجإ مكتلود ضفرل رظنلاب تاءارجإلا نم ةيناطيربلا ةموكحلا
 اشاب دعس ةرازو تلاقتسا كرامجلا تلتحا املف (رصم ىف ةيبنجألا حلاصملا ةيامحب

 . اهناكم مكحلا دعاقم ةرضاحل ا ةرازولا تأوبتو

 نأب ارتلكنإ عم مهافتلا قيرط نم ةرضاحلا ةموكحلا هذه لمعت نأ سانلا رظتنا دقو

 رداصم نع طاشن لكب ثحبلا ةلصاوم ىفو نيمرجما بقعت ىف ةدارإلا ةقداص اهنأب اهعنقت

 ىف قحلا هجو نيبتي ىتح اهراذنإ ذيفنت فقوب اهعانقإل كلذ نم لصت نأو « ةميرجلا
 ىلع ءادتعإلا ةعبت رصم ليمحت وهو - اهراذنإ ةيناطيربلا ةموكحلا هيلع تنب ىذلا ساسألا

 رويز ةموكح ةسايس تناكو « امهوو ابارس الإ نكي مل سانلا هرظتنا ام نكل . رادرسلا ةايح

 . ةركفلا هذه هلمتحت هجو فعضأ ىلع («هذاقنإ نكمي ام ذاقنإ) ةركف ىلع ةمئاق اشاب

 اوبأ نييرصملا دونحلاو طابضلا نأ نادوسلا ةموكح نع ىماسلا سودنملا راد اهتغلبأ دقف

 نأ لدبف . ةيرصملا ةلالخلا بحاص ةموكح نم أرمأ اوقلت اذإ الإ نادوسلا نم اوبحسني نأ

 جايهلل ًاعنمو ءامدلل ًانقح راظتنالاب ارتلكنإ عانقإل ةجح دونجلاو طابضلا ءابإ نم ذختت
 باطلا اذه اشاي دعس لوبق نم تاعتا: ب نييربلا ظارخ ىلإ ةيئانطلا نم ىفلاثعبو .

 طابضلا درطب رمالا اهايإ ىماسلا بودنملا غيلبت دعب مكحلا ىف اهثاقبو هتموكح توكسب

 طابضلا رمأف ةيبرحلا ريزو تفلكو ىرخألا ىه لوبقلا اهل رربت ةجح نادوسلا نم دونجلاو

 بلطم رمأ ىف هذاقنا نكمي ام ذاقنإل دهج نم اهيدلام لك تهجو مث . ةدوعلاب دونجلاو
 نأ دهجلا اذه ةجيتن نم ناكو . رصم ىف ةيبنجألا حلاصملا ةيامحب صاخلا عباسلا ارتلكنإ

 ىتلاو سمأ اهتصالخ انرشن ىتلا دعاوقلا ىلع ىماسلا بودنملا راد عم قافتالل تلصو
 . ناكملا اذه ريغ ىف مويلا ةروشنم اهارت

 ضيوعت نوناق لدعي وهف . نيتلأسم سمي ةيبنجألا حلاصملا نأش ىف قافتالا اذهو

 اقوقحو ًازكرم ةيناقحلاو ةيلاملا ىراشتسمل لعجي وهو , ايرهوج اليدعت بناجألا نيفظومل

 تمادام لبق نم ةدوجوم كت مل قوقح لاح لك ىلع اهنكلو . ريثك ماهبإ نم ولختال

 . اهتلبق ةيرصملا ةموكحلا تمادامو اهتبلط دق ارتلكنإ
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 اوراتخا نيذلا بناجألا نيفظوملل حمس هنأل ىرهوجف تاضيوعتلا نوناق ليدعت امأف

 اوجرخ مه اذإ مهتأفاكم فصن نع لزانتلا وأ 11717 ةنس ىلإ ةيرصملا ةموكحلا ىف ءاقبلا

 لزانت ريغ نم ١947٠8 هنس ليربا لوأ نم ءاذتبا ةموكحلا ةمدخ كرتب - خيراتلا اذه لبق

 لهاك ىلع ًاليقث ًائبع نوكيل ليدعتلا اذه ىفكي ناك دقلو . ةأفاكملا هذه نم ءّزج ىأ نع

 نم ةديدش ةضراعم ىقل دق بناجألا نيفظوملا ضيوعت نوناق نإف , ةيرصملا ةنازخلا
 شاسع نرخ ةيقراغم نئلز + ميهاربإ انقلاب ىبحو ارازو هنلبق موب اميدس ةيرضلا يارسألا
 ةيبلغأ نيوكت دح ةضراعملا هذه غلبت مل نإو هذيفنت اشاب دعس ةموكح ترقأ موي باونلا

 ىذلاو « لباقم ريغ نم ًاحداف ًائبع ةلودلا ةنازخ لمحي ىذلا نوناقلا اذهف « ةرازولا دض

 لقثأ هلعجي اليدعت اشاب رويز ةموكح هتلدع دق ةيرصملا تاثيهلا لك نم ةضراعم ىقل
 . ارثأ ةيرصملا ةرادإلا ماظن ىلع أوسأو ةأطو ةنازخلا ىلع

 اهذوفن لك لامعتساب ةموكحلا تدهعت لب ؛ دحلا اذه دنع هايإ اهليدعتب فقت ملو

 ايراس نكي مل نأ دعب بناجألا اهيفظوم ىلع نوناقلا اذه ىرسيل ةيردنكسألا ةيدلب ىدل

 دق ام اهعنم هانعم له . اهذوفن لك ةموكحلا لامعتساب دوصقملا وه ام ىردنالو « مهيلع

 ىلع وه ؟مكحلا ناطلسب هاركإلاو طغضلا هانعم مأ ؟ةيدلبلا هذهل ةيلاملا ةناعإلا نم همدقت

 لصت ىك ةيناطيربلا ةموكحلا طغضل ًاديدج اباب حتفي وهو . هتاذل بيجع دهعت لاح لك
 . درت مل مأ عنتقت نأ ةيدلبلا تدارأ ةيدلبلا عانقا ىلإ ةيرصملا ةموكحلا

 طورش ىلع ليدعت نم أرطي اميف هدحو ىلاملا راشتسملل فرتعا دقف كاذو اذه قوفو

 امهدحأ هعم نيوضعلو هلو « شاعملا ىلإ مهتلاحإ طورش وأ بناجألا نيفظوملا ةمدخ

 ىف ةطلسلا مات كلذب راصف قلطملا مكحلا قحب بناجألا نيفظوملا ملق ةبقارم ىف ىبنجأ
 عفدن نأ انبجاو لك نيدقاعتم نييرصملا نحن انرصو « داكي وأ تاضيوعتلا نوناق ذيفنت

 اهفرص وأ اهعيزوت ىلع انل نوكت نأ ريغ نم بئارضلا ىعفاد قرع نم تاهينجلا نييالم
 ةيندمدملا ممألا ىف بئارضلا ىعفادل اهب فرتعملا ةيروتسدلا ريع وأ ةيروتسدلا ةبقارملا
 . اًعيمج
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 ثلاثلا دئبلاب ءاج ام ةيرصملا ةموكحلا تلبق دقف.ةيبنجألا حلاصملاب قلعتي اميف امأ

 : هصنو ١475 ةنس ربمفون 7١ ةركذم نم

 رصم ىف ةيبنجألا حلاصملا ةيامح نأشب نيتموكحلا نيب ىئاهن قافتا دقعي نأ ىلإ»

 امهتطلس مرتحتو ىئاضقلا راشتسملاو ىلاملا راشتسملا ىبصنم ةيرصملا ةموكحلا ىقبت

 ةرازو ىف ىبوروألا مسقلا ماظن مرتحت كلذكو « ةيامحلا ءاغلإ دنع تناك امك امهتازايتماو

 نأشب ماعلا ريدملا تايصوت لعجتو ىرازو رارقب تددح امك ةيلاحلا هتاصاصتخاو ةيلخادلا

 . .٠ اهرابتعا لحم هصاصتخا ىف ةيلخادلا لئاسملا

 ةيرصملا ةموكحلا ىعارت » نأب ىضقي ةرقفلا هذهل ًاريسفت كلذ بناج ىلإ تلبقو
 نيراشتسملا نيذه عم ةسايسلا هبش ةغبصلا تاذ اهتاقالع ىف ةدوملا حوربو رابتعالا مامتب

 ريغ نم (هتاصاصتخا دودح نمض نيفظوملا نيذه دحأ هيدبي ىأر لك (ىئاضقلاو ىلاما
 ةغبصلا تاذ تاظفحتلاب كلذ رضي نأ ريغ نمو « ةيروتسدلا ةرازولا ةيلوئسم كلذ سمي نأ

 . ةيناطيربلا ةموكحلا اهتدبأ نأ قبس ىتلا ةماعلا ةغبصلاو ةيسايسلا

 ؟؟ ةركذم نم ثلاثلا دنبلا ىف نوكي دقام ليزيال ريسفتلا اذه نأ ىف كش سيلو

 تاقالع ىنعم امف . لؤاستلا نم ليلق ريغ بجوي كلذ عم هنكل . ماهبإ نم ربمفون

 نيذه نأ همهفن انك ىذلا نإ ؟نيراشتسملاب ةيسايسلا هبش ةغبصلا تاذ ةيرصملا ةموكحلا

 ةغبصلا تاذ تاقالعلاب ديرأ لهف « ةنيعم تاصاصتمخا امهل نايرصم نافظوم نيراشتسملا

 نادمتسيف نييرصم نيفظوم انوكي نأ نع ناروكذملا ناراشتسملا جرخي نأ ةيسايسلا هبش

 ةموكحلا ىأرل ىذلا نزولا هبش امهيأرل لعجت ةيناطيرسلا ةموكحلا نم ةصاخ ةطلس

 بقارت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ هانعم لهف ةرابعلاب دوصقملا وه كلذ ناك اذإو . ةيناطيربلا

 ىلإف « كلذ كي نإو «ةدوملا حورو رابتعإلا مامتب» نيراشتسملا ىأرل ةيرصملا ةموكحلا ةاعارم

 تاذ)» تاقالعلا ىنعم نذإ وه امف ىنعملا وه كلذ كي مل نإو ؟اهتبقارم لصت دح ىأ

 . (ةيسايسلا هبيش ةفصلا

 اهب تطيحا نأ دعب ةيرصملا ةموكحلا اهترقأ ىتلا ةيريسفتلا راك رتسم ةركذم لوقتو

 دودح نمض نيراشتسملا دحأ هيدبي ىأر لكل ةدوملا حوربو رابتعالا مامتب رظنت اهنأ املع



 ةرازولا اهتلبق ىتلا ةيزيلكنإلا بلاطملا عم ةقفرملا ةيحاضيإلا ةركذملا لوقتو . هتاصاصتخا

 ؟كلذ نم هعنمت ناملربلا مامأ هتيلوئسم نأ ىأر اذإ راشتسملا ىأر عابتاب مزلم ريغ ريزولا نأ)

 ؟ىأرلا اذه عابتاب ًامزلم نوكي هل ةعنام ناكربلا مامأ هتيلوئسم ري مل ذإ هنأ اذه ىنعم لهف

 ذنم تناك امك ىقبتس نيراشتسملا ةطلس تناك اذإ : لأسن نأ دون كلذ عم انكل ؟نظنام

 اعبتم ناك ام وحن ىلع امهيأرب ديقتي نأ ريغ نم امهريشتسي نأ ريزولل ناكو ةيامحلا ءاغلإ

 هاضمأ ىذلا قافتالا ىف صاخن صن عضول بجوملا وه امف اشاب دعس ةرازو مايأ رخآ ىلإ

 : وغللا اهب دصقبال ةيلودلا قئاثولاف . اوغل عضو صنلا اذه نأ نظن ال ؟اشاب رويز ةلود

 ارتلكنإ نأ نم نهذلا ىلإ ردابتي ام ريغب انيلع مهبم وهام انل رسفي نم دجن نأ انل لهف نذإو

 . هديدج قوقح بسك ىلإ هب دصقت

 ةركذملا هنع رذتعت الامجإ انركذ امم تيأر ام هيفو ةرضاحلا ةموكحلا هتلبق ىذلا اذهو

 ةماخفل ةرازولا سيئر باطخ ىف درو امك (ةرورضلا مكح ىلإ ةنعذم». ةيحاضيإلا

 تضق لهف «ديق نودب اهلمكأب طورشلا تلبق دق » كلذ عم ىهو « ىماسلا بودنملا

 , عقاو رمأ مامأ نامربلا نوكي ىتح (ديق نودب» لوبقلا نوكي نأ ىلع صنلاب اضيأ ةرورضلا

 هذه هتلبق اميف مالكلا ىلإ دوعلل ةليسولا ذختت نأ اشاب رويز ةرازو ريغ ةرازول نوكيال ىتحو
 . (هذاقنإ نكميام ذاقنإ ىلع » تيأر امك تلمع ىتلا ةرضاحلا ةموكحلا

 مل اهنإ لوقن نأ اننزحيو « ةيناطيربلا ةموكحلا بلاطمب ميلستلا ىطخ رخأ ىه هذه

 رض نم تيأر ام اهيفف . اهتقبس ةوطخ ةيأ نم اهقوقحو دالبلا ةمارك ةنايصل ىعدأ نكت

 نم قافتالا اذه هيلع ىوطني اميف رظنلا نيح هنع مالكلل دوعنس ام كلذ ريغ اهيفو «ركنو
 . ليصافت



 مويلا ثسبادح

 ارتلكنإو رصم نيب تاقالعلا

 *!ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو ةبطخ ةبسانمب
 اتابث رثكأ ةموكح دجت نل مث اهبجاوب موقت نأ ةيرصملا ةموكحلا نم بغرن اننإل

 ةروست نم كمت اننأ ىف لفألا ميظع ىنئنإو ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةيدو ةقالع تاذ

 (ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو)

 ريزو نلربمشت رتسملا اهاقلأ ىتلا ةبطخلا ىلع سمأ ةصاخلا انتافارغلت ىف ءارقلا علطا

 نأ ديرن انسلو . ةيرصملا ةلأسملا نع ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا

 بلاطملا نم هاوتحا امو ريخألا ىزيلكنإلا راذنإلاب اصاخ ةبطخلا هذه ىف دروام شقانن

 لازنامو انلقو , اهيلع جتحن انلزامو انججتحاو بلاطملا هذه ىف انيأر انيدبأ دقف . ةملاظلا

 ةموكحلا نأ اعيمج ندمتملا ملاعلا ةفاحصل هيف رهظ ادح فرطتلا نم تغلب اهنأ لوقن

 اهعماطم قيقحتل ةليسو اهنم لعجتف رادرسلا ةايح لايتغا ةصرف زهتنت نأ تدارأ ةيناطيرملا

 ركذنل لاقملا اذه اهب انردص ىتلا ةذبنلا دنع ةبطخلا نم فقن نأ ديرن انكل . ةيروطاربمإلا

 ةطخلا اهدحو ىه ارتلكنإو رصم نيب ءالولاو ةقادصلا ةطخ نأب ةيناطيربلا ةموكحلا

 نم ةعفدملا لدابت ساسأ ىلع امئاق ًافيرش ارح اقافتا نيتلودلا نيب قافتالا نأو « ةديشرلا

 ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ىلع دوعي لب اهدحو رصم ديفي سيل رصم لالقتساب ساسم ريغ
 . ةموصخلا فقوم رصم ءازإب اهفوقو نم هينجت نأ عيطتستام فاعضإ هتدئاف نم

 : نحن اهردقن امم رثكأ قافتالا اذه نم اهتدئاف ردقت ةيناطيربلا ةموكحلا نأ اننيقيو

 اذه نإف ةعماطلا لودلا راظنأ حمطم اهلعجي ىفارغجلا رصم زكرم ناك اذإ هنأ ملعت ىهف

 نأ ريغ نم ةلود اهرومأ ىف مكحتت نأ هعم ليحتسيام ةوقلا نم اهل لعجي هسفن زكرملا
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 نم هينجت نأ عيطتستام فاعضأ ىزاوي ررض مكحتلا اذه ءارج نم ةلودلا هذه بيصي
 نوعبس اهب طيحيو « ىندألا قرشلا دالب نم ةرئادلا زكرم رصمف . ةيرامعتسالا ةدئافلا

 لدابت رصم نم نودجيو « مارتحالاو ةبحنلا نيعب رصم ىلإ نورظنيو ةيبرعلا نوملكتي انويلم
 انويلم نيعبسلا هذه نيب هرثأ رهظي رصم ىلع ءادتعا لكف . مهعم ةبيطلا فطاوعلا هذه

 . طسوألاو ىندألا قرشلا ءاحنأ ةفاك ىلإ دتميو

 سمي ال مادام ارتلكنإ نيبو اهنيب متي ىذلا قافتالا ةدئاف اهبناج نم ردقت رصمو
 ىرصلملا دفولا رنلم ةنحلل تعد موي نم كلذ ترهظأ دقو . لكاشملل اهضرعيالو اهلالقتسا

 نأ ول نيتلودلا نيب دقاعتلا ققحتي نأ انكم ناكو . قافتإلا اذه ىلإ لوصولل هعم ةضوافملل

 . فالخلا ةقش دعبت لماوع هيف لخدت ملو بحسلا هوفص ركعت مل نسحلا مهافتلا وج

 نم ةعبت لقثأ مهنأب اوفرتعي نأ مهبجاو نم لب زيلكنإلا ىلع قحلا نم نوكي دقلو
 رئلم ةنحل عورشم ىلع نويرصملا مدق دقف « فالخلا بابسأ قلخو وجا ريكعت ىف نييرصملا

 هذه ةمدقم ىف ناكو . ةيمسرلا تاضوافملا ىف ءدبلا لبق اهلوبق اوطرتشا تاظفحت

 اهضفر ناكو « تاظفحتلا هذه نم ىأ ىف رظنلا ةنجللا تضفرف ةيامحلا ءاغلإ تاظفحتلا

 عمو . ةيناطيربلا ةموكحلا تاينب نظلا ءوس نم ائيش نييرصملا سوفن ىلإ ثعبام لوأ اذه
 امعمو . 0١ ةنس ىف اهيلإ اوعد موي تاضوافملا ىلإ مدقتلا نع اومجحي مل كلذ

 قافتا متي نأ انكمم ناك دقف تاضوافملا هذه ءانثأ ىلعتاد فالمخ نم رصم وج هب برطضا

 سهمتال ةروص ىف قافتالا اذه مامت ناكو « ضرغلا اذهل رفاس ىذلا ىمسرلا دفولا عم لوبقم

 ارتلكنإ عم اهتاقالع ميقيو رصم ىف بارطضالا بابسأ ليزي نأب اليفك رصم لالقتسا
 هتضرع دق رنلم ةنخل تناك امع تعجارت ةيناطيرسلا ةموكحلا نكل . نيتم ساسأ ىلع

 اهأطخخ تكردأ اهنإ عمو . دحأ رصم ىف اهلبقي مل ةنيهم ةركذمب نزرك درول عورشم تعفشو
 ىلع ةمألا اهتمدق ىتلا تاظفحتلا نم لوألا ظفحتلا لوبقب هتافالم تدارأو كلذ دعب

 تاذ ةلقتسم ةلود رصمب اهفارتعاو ١577 ةنس رياربف 28 حيرصت نالعإب رنلم ةنخ عورشم

 عماطملا تاذ رصانعلل تغوس ةروص ىلع رصمب ةمئاق ةيفرعلا ماكحألا تكرت اهنإف ةدايس

 . سوفنلا ىف قلقلاو داسفلا ثبل ةليسو اهذختت نأ ةيصخشلا



 م1 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ءاقب ىلع ارتلجنإ لمعت مل رئلم ةنجل تاضوافم مايأ اوفص ناك ىذلا وجلا اذهف

 مث نيتلودلا نيب قافتالا ةسايس « ةح اصلا ةسايسلا وحن ةوطخخ مدقتت تلظ لب « هئافص

 دلب لك ىف دجوت امك رصم ىف دجوت ىتلا ةدسافلا لماوعلا نكمتف ىرخأ ةوطخ عجارتت
 . ةنينأمطلا مدعو قلقلا سوفنلا ىف ثبت نأ نم رخآ

 دهعلا اذه ىتح ةبرطضملا ةطخلا هذه ىف ةرئاس ةيزيلجنإلا ةموكحلا تلظ دقلو

 هذهو . اهضارغأ ىلإ نانثمطالا مامت نئمطي نأ ىرصم ىسايس عيطتسي سيلف « ريخألا

 رصم بلاطم ىلع مهفطع مامتب مكحلا ةيالو لبق اهلاجر حرص ىتلا - لامعلا ةموكح

 رهظمب اهمكح مايأ ترهظ دق - اهيلع مهفطع هنم دافتسي امب مويلا نوحرصي امك

 , ةليمجلا ةركفلا هذه نأ دقتعي نيتلودلا قافتا ىلإ اليم نييرصملا رثكأ لعج ىرامعتسا

 ةيناطيربلا تاموكحلا اهب ىمرت ةلوبحأ الإ تسيل ارتلكنإو رصم نيب ةدهاعم دقع ةركف

 دض هدختتام ىلع مهتقفاومو نييرصملا ءازإب اهفقومل ىرخألا معألا ديضعت ديصل ةبقاعتملا

 . ىضاملا ربمفون 7١ راذنإ ىف ءاج ام غلبم اهفسعت غلب ولو تاءارجالا نم رصم

 ىف نييرصملا تاهبش اهتافرصتب تراثأ ىتلا ىه اهدحو ةيناطيربلا ةموكحلا تسيلو

 ىههف . ىرخألا ىه ىربك ةيلوئسم كلذ ىف اهيلع ةيزيلكنإلا ةفاحصلا نإ لب . اهتاين

 اهتارمعتسم ىلإ رصم مضت نأ ةيزيلكنإلا ةموكحلاب ديري نم رهظمب ةريثك نايحأ ىف رهظت

 نع نوعفادي ءادهشو الاطبأ روصلا نم ةروص ةيأب مضلا اذه هجو ىف نيفقاولا نم لعجتف

 نيتلودلا نيب قافتالا مامت اصلخم ديري نم رهظمب ىرخأ نايحأ ىف رهظتو ؛' مهدالب ةيرح

 , بعاتملا اهقيرط ىف نوريثيو ارتلكنإ نودحتي نيذلا نم لعجتف « ًاعيمج امهتحلصل

 ةموكحلا نديد لازيالو بارطضالا اذه ناك . قافتالل بجاولا وجلا وفصل نيركعم

 لا نع ةديعب رصم تناك امهبارطضا ءارو نمو « اعيمج ةيناطيربلا ةفاحصلاو ةيناطيربلا

 ولو ىوقلا رذحي نأ امئاد هقح نم فيعضلا نأل « ةيزيلكنإلا تاينلاب ةحيحص ةقث قثت

 ةلاحلا هله ىف ؟ةسايسلا برطضم ىوقلا اذه ناك ول كلابام . رهاظملا نسحأب همامأ رهظ

 عاقيالل صرفلا نيحتي هنأ امامت ردقي نأو هتاين ىف ككشتي نأ قحلا مامت فيعضلل نوكي

0 



 ةينطولا ةيصقلا ىف : لوألا ءزجلا 01

 قافتالاب حولي هارت امنيبف « هبشلا ةراثإ نم هتبطخ ملستال نلربمشت رتسم اذهو

 . هنأشب قافتالا ىف لمألا دعبت ةروص ىلع نادوسلا نع ملكتي هب اذإ نيتلودلا ةقادصو

 بجاولا ةيرصملا ةموكحلاو رصم لمعت نأ اقح تدارأ ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ولو

 قافتالل وجلا ديهمتب ىه أدبت نأ ارتلكتإ ىلع بجول نيتلودلا نيب قافتالا مامتل امهيلع
 ةوقلل لعجيال نم رهظمب ةيناطيربلا ةموكحلا رهظت نأ ىلع وجلا ديهمت فقي سيلو « اهدنع

 الف « ةحيحص ةقادص وج ىرصملا ىزيلكنإلا وحلا نوكي نأ ديري نمو « اناطلس قحلا ىلع

 . ديعوو ديدهت اهلك ةبطخ رخآ ريزو ىقليل مالسو قافتا اهلك ةبطخخ مويلا ءارزولا دحأ ىقلي

 ةيناطيربلا ةفاحصلا دهمت نأ ًاضيأ بجي لب « هفلاخخي لمعلا ىرنو ولحلا ظفللا عمسن الو
 . نييرصملاو رصمل اههجوت أتفتال ىتلا ةديدشلا تالمحلا فقت نأو وحلا اذهل

 ةيرصم ةموكح نم ام هنأب ةيناطيربلا ةموكحلا عنتقت نأ وحلا وفص نم رثكأ بجيو
 سمي ام ىلع دقاعتت نأ عيطتست ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةيدو تاقالع تاذ تناك امهم

 تافرصت ىف هتامدقم تدبو هب نويرصملا رعشو عانتقالا اذه لصح اذإف . رصم لالقتسا

 وفص أدبي نأ ةموتحما ةيعيبطلا ةجيتنلاف ةيناطيربلا ةفاحصلا ةجهل ىفو ةيناطيربلا ةموكحلا

 . قافتالا رئاشب مدقتت نأو رصم ىف وجلا

 اذإ رصم لالقتسا سمبال ىذلا فيرشلا حيرصلا رملا قافتالا مامتإ نكمي ذئمويو

 ارتلكنإو رصم هيف نماضتت ديدج رصع نوكي ذئمويو هيف ةقداصلا ةبغرلا تدجو
 . ملاعلا ىف مالسلا ظفح ىلع نيتقيدصلا

 . قرشلا ىف ذوفنلا زكرم رصمف . برغلا ىف ةوقلا ةدعاق ارتلكنإ تناك اذإو



 مويلا ثيدح

 ميكحتلا ةيرظن

 ىزيلكنإلا كاملربلا تاشقانم

 (*!ةيرصملا ةلأسملا ىف

 نع ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلربمشت رتسملا ةبطخب ءاج اميف سمأ انيأر انيدبأ

 وج قلخ اهب نكمي ىتلا ةليسولا انيبو « ةقادصلا ةطبارب ارتلكنإو رصم طابترا بوجو

 قافتا عضوب حمسي ابيرقت فلخلا عضاوم بيرقتو مهافتلا نم نيتلودلا نكمي وفص ىسايس
 اهعم نمؤي ةروص ىلع ةيبنجألا حلاصملا لفكيو رصم لالقتسا سميال ارتلكنإو رصم نيب

 ىسايسلا وجلا ءافص ريكعت ىف رصم نم ةعبت لقثأ تناك ارتلكنإ نأ انركذو . رطخخ لك

 دنع لخت مل نلربمشت رتسم ةبطخ نأ ىلإ انرشأو . ةيضاملا ثالشلا تاوئسلا لالخ

 نوكت نأ ريغ نم زيلكنإلا باونلا ىف نييرصملا بير ريثت تارابع نم نادوسلا ىلع مالكلا

 . بجوم وأ ةرورض بيرلا ةراثإل

 ةقلعملا لئاسملا لعجب ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا ثبشت نأ ىلإ مويلا ريشن نأ دونو

 ةيلود ةئيه ةيأ ميكحت نع امات ًاداعبإ اهداعبإ دح ىلإ ةيلخاد لئاسم ارتلكنإو رصم نيب
 نيتثيهلا نيتاه ريغ مأ ىاهال ىف لدعلا ةمكحم مأ مألا ةبصع ةئيهلا هذه تناكأ ءاوس
 نأ ملعن نحن . كوكشلا نم ىسايسلا وجلا ىف موحي دق ام لك ددبي نأ هنأش نم سيل

 تغلبأ ةقلعملا عبرألا لئاسملاب تظفتحاو رصم لالقتساب تفرتعا نيح ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةيروطاربمإللا ءازإب ىدو ريغ المع لئاسملا هذه ىف اهبناج نم لخدت ىأ ربتعت اهنأ لودلا

 اهتقادص ىلع صرحت لودلا نأ ملعنو ةوق نم اهيدلام لكب هعفدل ةدعتسم اهنأو ةيناطيربلا

 ببسب لكاشم ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو اهنيب ريثت نأ نع دعتبت اهلعجي اصرح ارتلكنإل

 بناج نم ادب ىذلا دحلا اذه ىلإ غيلبتلا كلذب ثبشتلا نأ ىرن كلذ عم انكل .رصم

 ريزو نأ ول اريمخ ناك هنإو . رصملالو ارتلكنإل هيف ةحلصمال ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 ١974/1١/14 : ةسايسلا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا -

 هيلإ أجلي احوتفم هيف سابلا كرتو ضفرلاب ميكحتلا ةلأسم ىف عطقي مل ةيناطيربلا ةيجراخملا

 . ىوصقلا ةرورضلا دنع نافرطلا

 ضفل ةيلودلا ميكحتلا ةيرظن ةيوقت نم هيف امل امهلوأ : نيببسل اريمخ كلذ ناك

 ميكحتلاب اهيلإ دهعي ىتلا تائيهلا نأش عفرو لودلا نيب قاقشلا بابسأ ءاقتاو تاعزانملا

 وحلا وفصل لمعت نا ةصلخم ديرت ارتلكنإ نأ ىلع ةلالدلا حيرص نم هيف امل امهيناثو
 . ملاعلا ىف مالسلا بابتتسا ةمهم ىف نيتلودلا نواعت نكمي ىكل رصم نيبو اهنيب ىسايسلا

 رشابملا مهافتلا قيرط نع فالخ نم ارتلكنإ نيبو اهنيبام ضفت نأ دوت رصم نإ
 اذه نم هتيوست نككمال ام رمأ ىلع فالخلا ناك اذإ الإ ألا ةبصعل ءاجتلإلا ىرتالو

 اهنيب قافتالا ىلإ لوصولاب ليفك وفص وج ىف رشابملا مهافتلا نأب ةعنتقم ىهو . قيرطلا
 لمعت نأو رصم لالقتسا مرتحت نأ ةقداص ديرت ةيناطيربلا ةموكحلا تمادام ارتلكنإ نيبو

 نا مهنيب دودعملا ىأرلا ىوذ ةساسلا نمو نييرصملا نم نوريثك ىري دقو « همارتحا ىلع

 قفتي الح اهلحل لوصولاب اليفك سيل ممألا ةبصع ىلع اهريفاذحب ةقلعملا لئاسملا ضرع

 سوفن ىف دعب لثتمت مل ىوهلا نع درجملا قحلا ةيرظن نأ نوملعي مهف . رصم ةحلصمو
 ةسايسلا تارورضب نورثأتيال مكحلا نيح ةكئالم مهلعجت ةروص ىلع نييبروألا ةساسلا

 ظفتحملا لئاسملا رثكأ لح ىلإ لصي دق رشابملا مهافتلا نأ دقتعن اذه عم انكل . اهتارابتعاو

 فلتخي طقن ضعب كلذ دعب ىقبت مث ؛ اعيمج اهنم ةدع طقن لح ىلإ لصي دق لب ءاهب

 تاقالعلا ىف رتوتلا دوعل ًايفاك طقنلا ضعب ىلع فالنلا اذه نوكي لهف . رظنلا اهيف

 نم ىأل هيف ةحلصم ال ابارطضا ارتلكنإو رصمم نيب ةلصلا بارطضالو « وجلا داسفلو
 . ارش الإ هئارو نم امهتيأ ىنجت نأ نكميالو نيتلودلا

 نيب اهمظعم ىلع قافتالا نكمأ ةريثك ةيلود لكاشم نازول رمتؤم ىف تضرع دقل
 لودلا نكمتت مل لئاسم ضعب تيقب مث رمؤملا ىف ةلثم تناك ىتلا لودلا رئاسو ايكرت

 هداقعنا نيح رمتؤلا ضاضفنا ىف ًاببس كلذ ناكو « اهيلع مهافتلا نم اهيف ةحلصملا ةبحاص
 لئاسملا ىف رظنلا ىلإو ١477 ةنس لئاوأ ىف داقعنالا ىلإ داع املف ء 1977 هنس رخاوأ ىف
 تلوح ارتلكنإو ايكرت نيب لصوملا ةلأسم ثحبلا دعب تيقبو اهيلع قافتالا متي مل ىتلا



 ناكو ناتلودلا هتلبق اًريخأ ىديهمتلا اهمكح ةبصعلا تردصأ امو , اهيف مثألا ةبصع مكحل
 . حيحصلا نواعتلا نم وفصلا ىلع بترتامو تاقالعلا وفص ءدب كلذ

 رصم نيبام لصتتي نأ ىف ةبغرلا ةقداص ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذإ بجاولاف

 دصوت ال نأ لاحب رصم لالقتسا سمال ىذلا قافتالاو ةحيحصلا ةقادصلا طابرب ارتلكنإو

 رصم ىلع اهطورش ضرفت نأ ديرت اهنأب داقتعالل وعدت ةروص ىلع ميكحتلا هجو ىف بابل
 نأل اعيمج نيتلودلا فقومب ةراضلا ةرضاحلا ةلاحلا هذه ىف تاقالعلا تيقب اهلبقت مل اذإف

 : نيتلودلا نم لكل رظنلا ةهجو نيب سراقتلل بجيام نود قوعيل فاك هدحو داقتعالا اذه

 ةديدعلا براجتلا دعب ىأرلا اذه ىري ىناطيرب ىسايس ىأ وأ نلربمشت رتسم نأ نظنامو
 ةموكح ةيأ نظن امو . ةريخألا نينسلا ىف ةيزيلكنإلا ةيرصملا تاقالعلا اهب ترم ىتلا

 اهيلع ضرفت اطورش لبقت نأ مهافتلل اهدادعتسا نسح نم غلب امهم عيطتست ةيرصم
 . ةلمج اهضفرتل وأ ةلمج اهلبقتل

 ضعب راثأ دق مومعلا سلجم تاشقانم ىف ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم ناك اذإ هنأ ىلع

 نم ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو هادبأ ام نإف ميكحتلا ةلأسم ىفو نادوسلا ةلأسم ىف تاهبشلا

 نم نيملكتملا رئاس بطخ ىف ادب امو رصم عم قافتالل اقداص اليم ةموكحلا ليم

 داقتعالا ىلع انلمحي لامعلا يزح ريغ نم وأ لامعلا بزح نم ءاوس ىرخألا بازحألا

 وفصل ةيناطيربلا ةموكحلا تلمع اذإ هنع لودعلا نكمي رضاحلا تقولا ىف ثبشتلا اذه نأب

 بعشلا سوفن ىلإ ةيزيلكنإلا ىربكلا فحصلا لاوقأو اهتافرصت ثعبتلو نيتلودلا نيب وجلا

 لكو . 197١ ةنس نيتدوجوم اتناك نيتللا ةقثلاو ةنينأمطلا لثم اهيلإ ديعيام ىرصملا
 ىلع سمأ ترهظ ىتلا ةميكحلا ةطخلا دنع تفقو دق ةيناطيربلا ةموكحللا نوكت نأ هوجرنام

 . اعيمج امهيتحلصمل ارتلكنإو رصم نيب رحلا حيرصلا مهافتلا ةطخ « اهتيجراخ ريزو ناسل
 اهتدبأ دق ةيناطيربلا ةموكحلا تناكو « اهقبس امب اهريغك ةتقؤم ةطخلا هذه تناك نإ امأف

 لودعلا اذهل اقفاوم أوج تآر اذا اهنع لودعلل اهدادعتسا عم ةعاسلا تايضتقلل اقبط

 ضفرل اببس تناكو ىضاملا ىف اهتطخ اهيلع اهتلمأ ىتلاك ةيروطاربمإ ةسايس عابتالو

 هنس ىف ىرصملا ىمسرلا دفولا عم قافتالا ضفرلو ١147١ ةنس ىف ةيرصملا تاظفحتتلا

 «رصم ىف برطضملا قلقلا زكرملا اذه هيف ىقبي ىذلا تقولا لوطي نأ ىشخنف ١

 . طسوألاو ىندألا قرشلا ىف ًاديقعت لاخلا ةيبروألا ةيروطاربمالا عماطملا ديزت نأ ىشخنو
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 مويلا ثيدح

 لا رتلكنإو رصم نيب نادوسلا

 عماطم زيلكنإلل نأ ادب ىرصملا دفولاو رنلم درول ةنحل نيب ىلوالا تاضوافملا مايأ نم
 دقف « ابيرغ كلذ كي ملو « هتحب ةيزيلكنإ ةرمعتسم هلعج دح ىلإ لقت داكت نادوسلا ىف
 ةيناطيربلا دونجلا تلتحا ذنم هريثك ًاراودأ نادوسلا نأش ىف ةيزيلكنإلا ةسايسلا تبعل

 هجو ىف فقت ىرخأ تناكو , هنع ىلختلا ىلع ةيرصملا ةموكحلا هركت ةرم تناكف « رصم

 تعضو كلذبو 1444 هنس ةيقافتا رصم عم تعضو مث « ةيرصملا ةموكحلا مساب اسنرف

 املف « هيف نمالا ظفحو هتسارح تاقفن رصم فلكتو لالقتسالل هئيهتو هريدت هيلع اهدي
 مهباسحل هرامعتسا ةقيرط ىف ايدج اريكفت زيلكنإلا ركف اهرمث ىتؤت نأ تاقفنلا هذهل نآ

 . صاخلا

 عم قافتالا ةليسو ىف نوركفي اوداع ةريخألا ةيلالقتسالا رصم ةكرح دعب مهنكل

 هنأ ىلع رصم نم ًاءزج نادوسلا رابتعإ نييرصملا بلط ىلإ نورظني اوناك دقو « هنأشب رصم
 ؛ ةرمتسم ةلص نيرطقلا ةلصل ىضاملا خيراتلا عمو لدعلاو قحلا عم قفتي ىنوناق بلط

 . ميلستلاو اضرلا نيعب نادوسلا نأشب ةيرصملا بلاطملل نورظني اونوكي مل كلذ عم مهنكل

 ةرقلا قيرطب هرمأ ىف تبلا ىلإ مهعماطم مهب لصت نأ عقوتي نكي مث ًادحأ نأ ىلع
 ىتلا ئدابملاو ىمظعلا برحلا اهيلع تضق ىتلا ةيضاملا ةسايسلا كلت لإ كلذب دوعلاو

 ثداحلا اوزهتناف دحأ هعقوتي مل ىذلا اذه اولعف كلذ عم مهنكل ةوقلل قحلا ةسايس : اهتررق

 هلك نيدمتملا ملاعلا ءاحنأ ىف لبوق ىذلا مهراذنا اومدقو رادرسلا لتقم ثداح موؤشملا

 ةيناطيربلا ةموكحلا نأ : ةيكيرمالا فحصلا ضعب تلاق دقل ىتح «راكنإلاو ءايتسالاب

 . ةيرامعتسا برأم قيقحتل ةيسايس ةليسو اشاب كاتس موحرملا ةثج نم تلعج

 ةيجراخلا ريزو ىدبأو ءايتسالا اذهب روعشلا مام ةيناطيربلا ةموكحلا ترعش دقو

 ىلع صنلا ىف ام ركني ملو منألا ةبصع مامأ ارتلكنإ تافرصت ريربتل هدادعتسا ةيناطيربلا
 رعشو . فورظلا هرربتال فسع نم دح ريغ ىلإ نادوسلا ىف اهعرز زئاجلا ةحاسملا عيسسوت

 كلت نع ائيشف ائيش لدعتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأب رصم ريغ ىفو رصم ىف سانلا
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 تناك ىتلا ةيسايسلا تالماجنلا دودح ىلإ دوعتس اهنأو اهتعبتا ىتلا ةيتسشافلا ةسايسلا

 مكاح نييعتب لمالا اذه سانلا سوفن ىف ىوقو . رصمو ارتلكنإ نيب ةمئاق لظت نأ بجيو
 ةيرصملا نيتموكحلا نيب راد امو 1849 ةنس هدهاعمل اقفو ىرصم ىكلم موسرمب ماعلا نادوسلا

 لسرأ ىذلا ىزيلكنإلا راذنالا رثأ فيفخت ىلإ اهب دصق ةيدو تاضوافم نم ةيناطيربلاو

 نا عيمجلا دقتعا ىتح الؤافت سانلا دادزاو١ 474 ةنس رياربف 75١ ىف اشاب دعس ةموكحل

 تاقاللع ىلع اصرح كلذ لعفتس اهنأو اهراذنال اذيفنت هب تماق امع لدعتس ارتلكنإ

 . رصم نيبو اهنيب ةدوملا

 ىلإ ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةرايز راكذت ةصرف زهتنا ماعلا نادوسلا مكاح نكل

 تادحولا لوح دقف نادوسلا نم ةيرصملا تادحولا ياحسنا ببسب هنأ نلعأف نادوسلا

 هدحو نادوسلا مكاحلا ءالولاو ةعاطلا همزلت اينادوس اشيج ىرصملا شيلا ىف ةينادوسلا

 . بترلا تاءارب همساب حنمت ىذلا ماعلا مكاحلل ايلعلا ةدايقلا تحت نوكيو

 اهيلع ةظفاحملا بجاولاو نادوسلا ىف ةمئاقلا ةلاحلا ىلع حيرصلا ءادتعالا اذه ءازاب

 اهلك ةيرصملا ةفاحصلا تجتحا 1977 ةنس رياربف 18 حيرصتل ًاذيفنت ارتلكنإ بناج نم

 . قيقدلا فرظلا اذه ىف اهيلع بجاولاب موقت نأ ةيرصملا ةموكحلا ئلإ تبلطو

 هذهل اهايا ةيناطيربلا ةموكحلا غيلبت ىلع ةيرصملا ةموكحلا هب تباجأ ام أرقتل كنإو
 كنا ىف كشنامو «ةسايسلا» نم ناكملا اذه ريغ ىف ماعلا مكاحلا اهب ماق ىتلا تافرصتلا

 نأشلا اذه ىف» تررق اهنأ حيحص . اهجاجتحإ ىف ةموكحلا فعض ىلع اناياو قفتت

 فورظلا نأ ربتعت ةيرصملا ةموكحلا نأ هسفن تقولا ىف تدكأو ةينوناقلا رصم تاظفحت

 ةوق فيلأتب ةصاخلا فورظلا كلذكو « هتحبلا ةيرصملا دونجلا ةدوعب تضق ىتلا ةضراعلا

 نادوسلا ماظن ةلأسم لح ىف رثؤت نأ نكميال هذه لك ةينادوسلا ميلاقالا نع عافدلل

 نيب ام فعضت نأ نكميال اهنأ امك « ةلبقملا تاضوافملل اهب ظفتحملا ةلأسملا كلت « ىئاهنلا
 ظ . اهل ماصفنا ال ىتلا طباورلا نم نادوسلاو رصم

 لوقلا اذه نكل . رصم قوقح ىلع ةظفاحلا ةموكحلا ريرقت نم هيف ام اذه ىفو
 نم هجوب رربم اهل نكي مل ىتلاو رصم قح ىلع ةرئاجلا تافرصتلا كلت ىلع ادر ىفكيال
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 ال هتعيشو اشاب دعس نأ اهفعض نع رذعلا نم ةرازولا هذهل نوكي دق نأ ملعن . هوجولا

 رارقإ لباقم مكحلا ىلإ ةدوعلل مئاد دادعتسا ىلع مهنأب زيلكنإلا ىلإ نومدقتي نوأتفي

 ىلع ةيرصم ةرازو هيأ هاركإل هوقلا ىلإ نوأجلي دق زيلكنإلا نأو . ىناطيربلا راذنإلا

 اذه نكل . مكحلا لوبقل امئاد ادعتسم ينل ديس فادح نم نودجي مهنأو ةلاقتسالا

 فعضي رذتعت نأ ةرازول زوجي سيلو . رصم ةايحب ةقلعتم ةلأسم ىف ىفكي سيل راذتعالا

 . ىرخألا ىه ةفيعض نوكتل اهريغ



 مويلا ثيدح

 *'نادوسلاو رصم نيب لينلا هايم
 نم ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ةماخخفو ءارزولا سيئر ةلود هلدابت ام سما انرشن

 ءارقلا ركذيام ىلع صخلتت ىهو « نادوسلاو رصم نيب اهعيزوتو لينلا هايم نأشب ةبتاكملا

 . ىضاملا ربمفون 5١ ىف اشاب دعس ةموكح ىلإ لسرملا ىناطيربلا راذنإلاب ءاج ام نأ ىف
 ىف اًجاعزناو اقلق ثدحأ دق هل دحال ام ىلإ نادوسلا ىف ىرلا قاطن عيسوتب ىضقي ىذلاو

 نيب ةيدولا تاقالعلا دوع نأو « صاخ عونب نيعرازملا ىدلو هلك ىرصملا ماعلا ىأرلا

 راذنولا ىف ءاج امع لودعلا ىضتقي تاثداحما نم ىرجامو ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتلودلا

 رارضإلا لاوحألا نم لاحب هنأش نم نوكيال وحن ىلع ديدج نم ةلأسملا ىف رظنلاو روكذملا

 مايقلل ةرورضلا اهيلإ وعدت ىتلا عيراشملا نم هذافنإ عقوتي امب ساسملا الو رصم ىف ىرلاب

 عم اهنأب ةيناطيربلا ةموكحلا فارتعاو « ةعارزلاب نولغتشي نيذلا دالبلا ىلاهأ تاجاحب

 ةيخيراتلا قوقحلا نم رصمل ام ىلع تائتفإلا اقلطم ىونتال نادوسلا مدقتب اهمامتها ميظع

 ىف اهب فرتعت تناك امك مويلا اهب فرتعت ىتلا قوقحلا كلت « لينلا هايم ىف ةيعيبطلاو
 نأب نادوسلا ةموكح ىلإ تاميلعتلا ةيناطيربلا ةموكحلا هذه رادصإو . ءاوسب ءاوس ىضاملا

 دحال ام ىلإ ةريزجلا ىر عيسوتب قلعتي اميف تاميلعتلا نم اهيلإ هلاسرإ قبس ام ذفنتال
 وه سيئر نم ةفلؤم ءاربخ ةنلل فيلأت ىلع ةيرصملاو ةيناطيربلا نيتموكحلا قافتاو « هل

 نكمي ىتلا دعاوقلا حرتقتو سردتل ىرصم ىناثلاو ىزيلكنإ امهدحأ نيوضع نمو ىدنل
 هايم ىف اهل امب رارضإ ريغ نمو ةمات ةاعارم رصم ةحلصم ةاعارم عم اهاضتقمب ىرلا ءارجإ

 . ةيخيراتلاو ةيعيبطلا قوقحلا نم لينلا

 الك رصم عم نوكت نأ ىلع انصرحو نادوسلا ىف انبلاطمل انرظن نحن اذإ انل نوكي دقو
 سردت ةن ىف كارششالا ىف قحلاب ارتلكنإل اهفارتعا ةموكحلا ىلع ذخأن نأ أزجتيال

 قحب ارتلكنإل رارقإ هيف كارتشالا اذهف . نيرطقلا نيب هايملا عيزوت ىف هؤارجإ نكميام حرتقتو

 مهدي نوعضاولا مهنا وه ادر رابتعالا اذه ىلع زيلكنإلل نكل . ةدرفنم نادوسلا ليشم
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 ديري ىذلا ىوقلا رابتعا وهف ةميق نم رابتعالا اذهل نكي امهمو « لينلا عبانم ىلع نيدرفنم
 . ناطلسلاو قحلا ةوقلل نوكي نأ

 ىلإ ةدنتسم ريغ ةيتقو ةموكح اهنأب اهسفن نع عفادت ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا نإ مث

 فوقو نم رثكأ زيلكنإلا ءازإب رصم قوقح نم فقت نأ عيطتستال ىهف « ةمئاق ةينالرب ةئيه
 ةدنتسم ةموكح عيجت نأ ىلإ تناك امك ةميلس قوقحلا هذه ءاقبتسا ديري ىذلا سراحلا

 ها ةلأسم نأ مكحلا تلوت نيح تأر اهنكل . اعيمج ةقلعملا لئاسملا لحت ةيباين ةيبلغأ ىلإ

 ةظفاحملاب ىفتكتال نأ اهيلع بجاولا نم تردقف لئاسملا نم اهاوس ام ارطخخ رثكأ نادوسلا

 هيلع تناك ام ىلإ لاحلا اهب ديعت تاضوافمب موقت نأو ء اهدحو ةيرظنلا رصم قوقح ىلع

 ةدمتعم ةموكح دي ىلع اهلك هلأسملا ىف لصفلا ىنستي نأ ىلإ ىزيلكنإلا راذنإلا لبق

 . اهنع ةباينلاب دقاعتلاو ةمألا مساب ملكتلا نم اهنكمت ةيناملرب ةقث ىلع

 لبنلا هايم عيزوت ةلأسم ىف ةيرظنلا قوقحلاب ظافتحالا درجم نأ كلذ ىف اهتجحو

 اذإف ةعارزلا نوؤش ىف نوعسوتيو ىرلل تآشنمب نادوسلا ىف نوموقي زيلكنإلا كرت هانعم
 رذعتلا دج رذعتملا نم حبصأ لعفلاب نادف ةثامثالث نم رثكأ عرزو نمز كلذ ىلع ىضم

 لبقتسملا ضرعتي ال ىتح بجاو ةداعإلا هذهب عارسإلاف . هيلع تناك ام ىلإ لاحلا ةداعإ

 اهثحب دعب ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب رظنلا عضوم ةلأسملا ىقبت ىتحو ء رطخلل
 . اهرمأ ىف تاحارتقالا مبدقتو اهسردو

 اهيف ىفتكي ىتلا لئاسملا نم تسيل نادوسلا ىرو لينلا هايم ةلأسم نأ عقاولاو

 لبقام ىلإ عجري اميدق اخيرات اهل نإف . ةيسايسلا صرفلا نيحت اهيف رظتنيو تايرظنلاب

 ةنجل اهنمو 197١ ةنس ىف تدقع ىتلا ىروك ةنحل اهنم ناحل اهتصحف دقو . سرخملا

 ئدب نأ دعب ريراقتلا هذهو صحفلا اذه ناكو . 197١ ةنس ىف اهريرقت تمدق ىتلا ىوبيد

 تددحت صحفلا اذه رثأ ىلعو ,« ضيبألاو قرزالا نيلينلا ىلع تانازخلا ةماقإ ىف لعفلاب

 ةكرش تماق دقو . نادف فلأ هئامثلث رادقمب نادوسلا ىف انطق اهعرز زئاحجلا ىضارألا ةحاسم

 زيلكن إلا كرتو لاحلا هذه ىلع ةظفاحلا مدعف « لعفلاب رادقملا اذه ىف هتعارزب نطقلا ةباقن

 نأ هنأش نم نادوسلا ىف عرتلا رفح قح ةريزجلاب نطقلا ةباقنل نوكرتيو مهراذنإ نوذفني

 لك عرزتل لينلا هايم ىلع ءاليتسالا ىف ةيخيراتلا ةيولوألا نم رصمل ام رطخلل ضرعب



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ضف

 رطخلا اذهل رصمك ىعارز رطق ضرعت ىف ام ىفخيالو . ةعارزلل ةح اصلاو ةعرزنملا ضرألا
 ناك امك اضفخنم لينلا اهيف نوكي ىتلا نينسلا ىف ىدجلا ىلإ هب لصي دق وهف « رش نم

 . 1917 ةنس ىف

 نأشلا اذه ىف ىزيلكنإلا راذنإلا نايرس فقو نم ةرضاحلا ةرازولا هتلعف ام نأ ىلع

 امنإو . اهاوسالو ةلأسملا هذه لحيال اهنأشب تاحارتقالا ميدقتو ةلاح لا سردل ةنحل اهنييعتو

 ةنجللا قتاع ىلإ ةموكحلا هذه قتاع نم ةيلوئسملا لقئيو لبقم نمز ىلإ لحلا اذه رخؤي
 ىضارألا ةلأسم نإف . صاخ عونب اهيف ىرصملا وضعلا قتاع ىلإو رمألا ىف رظنتس ىتلا

 ىف هايملا هذه ىلع ءاليتسالا ىف اهتيولوأو هايملل اهتجاحو رصمب ةعارزلل ةحاصلاو ةيعارزلا

 . ديدش رذح ريغ نم اهيلإرظنلا حصيال ىتلا رومألا نم ةديعب لايجأل ةلبقملا نيئسلا

 تاحارتقالا ميدقتو سردلا اهتمهم ءاربخ ةنجل الإ تسيل تنيع ىتلا ةنجللا نأ حيحص

 ةداعإو اهسرد نكميال قاطنلا ةعساولا ةميظعلا رومالا هذه لثم نكل . ادحأ اهيأر طبربالو

 ثراوك ىلإ رجي دق اهيف أطخلا نم ريسيلاو . بعاصم تماق وأ كوكش تثدح املك اهسرد

 ةريطخخ ةيعامتجاو ةيسايس لكاشم اهيلع بترتت دقو ةبقاعتم الايجأ دالبلا اهلمحتت

 لك اًردقم « هيف اطرفم صرحلا ديدش ةنجللا هذه ىف ىرصملا وضعلا نكي مل اذاف . جئاتنلا

 . لبقتسملا ىف رطخلا ريبك هلمع ناك اهلمح ىتلا ةيلوئسملا

 ارتلكنإ فارتعابو ليلا هايم رمأ ىف ىزيلكنإلا راذنإلا فقوب انطبتغا اذإ نحنف
 هذه ىف رصمل ابسك اذه ربتعن نأ انل حصو هايملا هذه ىف ةيخيراتلاو ةيعيبطلا رصم قوقحب

 هذه ىلع ةظفاحملا ىف صرحلا لك صرحلاب بلاطن نأ انقح نم نإف « ليلق ريغ ةلأسملا

 ىلع انسفن ىف فعضي سيل ةلأسملا هذه لحب رضاحلا فرظلا ىف انطابتغا نأ ىلع

 غالب ىف ارتلكنإ فرصت نم ناك امل ءايتسإلا نم هب رعشنو انرعشام هوجولا نم هجو ىأ
 نيب لصفلل ارتلكنإ ىعس نأب انداقتعا كلذك انسفن ىف فعضي سيلو . ىضاملا ربمفون ؟؟
 نوكي نل ةيرامعتسالا اهبرآم ءاضقل رادرسلا ةايح لايتغا ةصرف اهزاهتناو نادوسلاو رصم

 نيلجنإلا ناك اذإو . ةناتمو ةوق ةيخيراتلا ةطبارلا نم نيدلبلا نيب ام ديزي نأ الإ هنأش نم
 مهف ضراع فالخ نم اهينب نيب رجشام ببسب اهقوقح تيسن : دق رصم نأ نوبسحب حبب
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 ىتلا ةروصلا ىلع نادوسلا ىف رمألاب اهراثئتسا نأ بسحت تناك اذإو . أطخلا لك نوئطخم
 مهو . أطخ ربكأ مهف نادوسلل رصم نايسن هانعم راذنإلا اذه اهذيفنت ىفو اهراذنإ ىف تدب

 رطاخخم ىلإ ىندألا قرشلا ىف مهتاقالع نوضرعي ةوقلا ىلع اذامتعا أطخلا ىف مهناعمإب

 لودلا هذهو ايناطيرب نيب تاقالعلا ةماقإو مهافتلا ةسايس تناك ذإ دعب بارطضإلاو قلقلا

 عم مالسب شيعلا ليبس ارتلجنإل دهمت نأو رطاخلا هذه ليزت نأب ةينمض ةدوملا ةدعاق ىلع

 . اعيمج لودلا هذه



 مويلا ثيلدح

 ىلإ ليبسلا . هحنم سيل رصم لالقتسإ

 *'لالقتسإلا نم ةدافتسإلا

 طبريال هنأ ائيبو ةيلودلا هتميقو 1471 رياربف 8 حيرصت ىف ةرم ريغ مويلا لبق انبتك

 هبجومب تلخت ارتلكنإ بناج نم اهلثم ضرف وه امنإو ةيامحلا اهطبرت تناك امم رثكأ رصم

 اهدي تحم تقبتساو نييرصملا ةدارإ مغربو ةوق رصم قوقح نم اهديب هتذحأ ام ضعب نع

 تلختام نأ ةرم ريغ مويلا لبق انلقو اهب ظفتحما عبرألا لئاسملا اهسفن ةوقلا هذه مكحب

 . اهبناج نم ةحنم نكي مل ةوقلاب هكاسمإ نع حيرصتلا اذه بجومب ارتلكتإ
 بحاصل قملا ضعب ةداعإ تناك الو احنم يوصغملا ضعبل بصاغلا در ناك امف

 عيطتست ىدملا عساو اهقوقح نم رصم ىلإ داع ام نأ ةرم ريغ مويلا لبق انيبو الضفت قحلا

 انيب . ارتلكنإ دي تحت قوقحلا نم اهل ىقبام غولبل زاكترا عضوم هنم لعبت نأو هب عفتنت نأ
 وأ قطنملل ةيلوألا ئدابملاب ملع ىلع لجرل هعم قبي مل دح ىلإ هحاضيإ ىف انغلبو كلذ

 . رمألا ىف لداجي نأ نوناقلل

 ىف اعمطال لدجللا ىف ابح هيف سانلا لداجي رصع ىف فسألا نم ريثك عش عم انكل
 ىلع نيلداجمتا خيش اشاب دعسو لاحلا وه كلذ نوكيال ملو قئاقحلا نم ةقيقح ىلإ لوصولا
 ؟اهل قحلا نعذي نأ ديرت امنِإو قحلل نعذت نأ ديرتال ىتلا ةفئاطلا هذه سأر

 نأ دارأو حيرصتلا شقان نيح ىضاملا ىف اهضرع دق اشاب دعس ناك ىتلا حجما نمو

 ىتلا تارباخملا ىف ءاج ام بهو اهيف عوجرلا ارتلكنإ قح نم نأو هحنم هنأ ىلع اهب للدي

 رصمو ايكرت نيب ناك امب ةهيبش رصمو ايناطيرب نيب ةقالعلا نأ نم حيرصتلا ليبق تلدوبت

 ىتلا ةقيرطلاب هايإ اهحنم ىرتام رصم حنمت نأ عيطتست ايناطيرب نأو برحلا لبق قئالعلا نم
 نأ عمو . حنملا اذهب تانامرف ردصت نأب كلذو رصمل قوقحلا نم حنمت ام ايكرت اهب حنمت تناك

 نأل حنملا كلت ىف عجرت نأ ايكرتل نوكي نأ اهيلع بترت امل اهتحص تضرف ول ةيرظنلا هذه
 ةوقلاب - ديدج نم اهنم لخؤت نأ نكميال اهيلإ دوعت مث ةوقلاب اهنم ذخؤت ىتلا لودلا قوقح

 ةسايسلا : ١/١576/8



 رصمو ارتلكنإ نيب ةقالعلاو ساسألا ةدساف ةيرظنلا نإف اذه عم لوقن - اضيأ ةمشاغلا

 رصم نيب ةقالعلا نإف . عئيش ىف سرحلا لبق ايكرتو رصم نيب تناك ىتلا ةقالعلا هبشتال

 تمض ةيكرت ةيالو رصم نأ ساسأ ىلع اشاب ىلع دمحم ةيالو لبق ةمئاق تناك ايكرتو
 ةينامشع ةيالو لكو ماشلاو قارعلاو زاجحلا نأش اهنأش حتفلا قحب ةيلعلا ةلودلا ىلإ

 ةيلعلا ةلودلا ىلع برحلا نلعأو كارتألا هجو ىف ماقو اشاب ىلع دمحم ءاج املف . ىرخأ
 لزانتت ايكرت تناك اذإف رصم اهتلبق ىتلا 154٠ ةدهاعم تدقعو رمألا ىف ابروأ تلخدت

 ضرفلا نأل كلذف رصم اهلبقت مث اهل قوقح نع دحاو بناج نم تاحيرصتب كلذ دعب

 امأ . اهسفن رصم بناج نم اهب اهل فرتعمو ايلود اهب اهل فرتعم قوقحلا هذه نأ ىنوناقلا
 . مايألا نم موي ىف رصم اهب فرتعت ملف ةيزيلجنإلا ةيامحلا

 اهنا 111١ ةنس رياربف 55 حيرصت ىف ارتلكنإ تفرتعا كلذ نم سكعلا ىلع لب

 برلا لبق ايكرت فقوم نيب هيبشتلاف رصمو ايناطيرب نيب ىضرلل ةبجوم ريغ ةقالع

 اهيلا تأجل دق ارتلكنإ تناك اذإو « انوناق.عئيطاخ هيبشت رصم ءازإب برحلا دعب ايناطيربو

 لالقتسا نأب لوقلا رفتغيال امو اهمعز ىف اهتاراجم أطخلا نمف ىلود قزأم نم صلختلل

 . ىرخأ ةمأ اهبهت ةحنم نوكي نأ نكمي مثألا نم ةمأ

 اعجار كلذ ىف بنذلا سيلف اهتدايس اهلالقتسا نالعإ نم دفتست مل رصم نأ امإف

 هنكلو ارتلكنإ لمع نم سيل لالقتسالا نالعإ نإف 1975 رياربف 78 حيرصت ةعيبط ىلإ

 لمع نم هنكلو ارتلكنإ لمع نم سيل روتسدلا رادصإب ةدايسلا ميظنتو رصم لمع نم

 بترتي مل مويلا ىتح وهو ةيلخادلا اهقفارم ىف رصم دي لغيال رياربف 18 حيرصتو رصم

 مويلا هيف نحن ام نأب لوقلا نكمي الف . لودلا نم ارتلكنإ ريغ نيبو اننيب ىلود لاكشإ هيلع

 تلخت ام اهب انذفن ىتلا ةقيرطلا ىلع بترتم وه افإو حيرصتلا اذه ىلع بترتم تامزأ نم

 . انتدارإب هيف فرصتن نأ انل ناك امو انقوقح مم ارتلكنإ هنع

 هركت ملو . ىضاملا ماعلا ىف تمت ىتلا تاباختنالا هذه ىلع انهركت مل ارتلكنإ نا معن

 دعسل فوقولا ىلع نطولا ليبس ىف مهداهج لك اوفقو نيذلا (رمنلا» لاخختنا ىلع ةمألا

 ؛ لولغر دعس دمحب حيبستلاو لولغز دعسل فاتهلاو « لولغر دعسل قيفصتلاو لولغز

 نييسلبارطلا ءامعزلا نع لوقتف ةمآلا للضت نأ ىلع لولغز دعس ةموكح هركت مل ارتلكنإو

 ضرأ نم مهدرطت اهنأ كلذ دعب لوقتل نورفاسي مهنأ نيموي دعب لوقتل نوقلطني مهنأ



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزملا ضف

 ميقت نأ ىلعو ناملربلا ةيكت حتفت نأ ىلع لولغز دعس ةموكح هركت مل ارتلكنإو . رصم

 مدقي نأ ىلع لولغز دعس هركت مل ارتلكنإو ء امدو ىنعمو امسإ ةيلولغزلا ةموكحلا ةسايس

 مل ارتلكنإو . ةءاربلاب اعيمج اهيف مكحيل ةيفحص ةيضق نيرشعو اثالثو رهشأ ةعست ىف

 هيضراعم ةفذاق همساب ةفتاه عراوشلا ىف ريست تارهاظملا كرتي نأ ىلع لولغز دعس هركت

 نم ائيش لعفت مل ارتلكنإ . «ةروثلا وأ دعس » ةلأسم ربدت مل ارتلكنإو «راجحألاو بابسلاب

 78 حيرصتو « ةوقلاب هايإ هكسمب تناك نأ دعب هنع انل تلخت ىذلا ناديملا ىف مت ىذلا اذه

 اندنع سيل» نم هاوسامو اذه هل حيبت ىتلا قوقحلا نم قحب لولغز دعسل ظفتحي مل رياربف

 ىضاملا بامختنالا ىف اهباونل ةمألا رايتخخإ ءوس وه امنإو «ليبسلا ىلع ىنولدو» «ةديربجت

 , اهؤايربكو اهفلصو ةمئاق تناك ىتلا ةموكحلا لهج وهو . مهدوعوو مهلاوقأب اهعادخناو

 وه اذه مومهلا نم هلامحأ تحت نئنامو ثراوكلا نم هتحت حزرنام ىلإ انب ىدأ ام وه كلذ

 ءادلا عضوم مادامو انم ءادلا عضوم انئيعأب ىرنل هب حرصن نأ بجي ىذلا عقاولا وهو قحلا

 دالبلا ىف موقت ىتلا ةموكحلا تمادامو . انع باونلا رانيتحنا نسحنال انمدامو . وه امك

 ىف هلثم نوكي هنكل هريغ زارط نم وأ لولغز دعس مايأ هانيأر ىذلا زارطلا اذه نم نوكت

 نأو ىلاوتتس كشال تراوكلا نإف تاوهشلاو ءاوهألا عم ليملا ىفو لدعلا ليبس بكنت

 . رضاحلا هئوس نم رثكأ انزكرم ةئوستل ليبسلا دجتسو . ةجحلا انيلع دجتس ارتلكنإ

 لئاسملا هذه مساب نكمتتسو لئاسملا نم اهدي ىف امب ةظفتحم ارشلكنإ ىقبتسو

 جرخن نأ اندرأ نحن اذإف . انتدايسو انلالقتساب ساسملاو اننوؤش ىف لخدتلا نم اهب ظفتحما

 . دحاو ليبس الإ انمامأ سيلف ثراوكلا هذه نم صلتختن نأو فقوملا اذه نم

 نأب اوديري ملوأ اودارأ ملاعلا عنقنو ارتلكنإ عنقن ةحلاص ةموكح ميقن نأ ليبسلا كلت

 اهمكح نأ تبشثت نأ كلذ نم رثكأ عيطتستو احلاص امكح اهسفن مكحت نأ عيطتست رصم

 ىف ريسلل احيحص ًادادعتسا ةدعتسم اهنأو اهمدقتو اهيبقر ليبس ىف ةبقع ناك ىضاملا

 . ىقرتلاو مدقتلا اذه ليبس

 نأ ىرخأ ةلود ةيأ عيطتست الو ءرصمب قثتال اهنأ لوقت نأ ارتلكنإ عيطتست ال ذئموي

 نأ ديرت اهنأب ىدانت نأ نم رثكأل رصم جاتحتال ذئمويو . نييرصملا ىلع ةجح ارتلكنإل عدت



 ساما لكيه نيسح- دمحم ثارث

 اذه ارتلكنإ هتمدقم ىفو ملاعلا بطخيل ملاعلا لود عم ةدوم ىفو ةيرحا مامت ةرح شيعت

 . دولا

 ريسعلا رمألاب تاياغلا هذه لك ىلإ لوصولاو ةحلاصلا ةموكحلا هذه قيقحت سيلو

 ةمألاف . ةموكحلا نوكتت تاباختنالا ةجيتن ىلعو . ةمألا دي ىف مويلا تاباختنالا هذهف

 ىف ءاقبلا ديرت اهنأ مأ اقح ةيرحلا ديرت ىهأ ةراتمخم ررقت ىهو اهريصم ىف ىتفتست مويلا
 مزحأو مكحأ اهنأ دقتعن لب وجرنو . هنم رش وه اميف طروتن نأل ىنعمالو رضاحلا اهقزأم

 . ةيرحا ريغ ديرت نأ نم



 مويلا ثيدح

 مؤاشتلل عضوماال لبقتسملا ىف لمآلا

 (*) هلقلل الو

 غبطصت مل . ةتحب ةيموق ةكرح ١97١ ةنس ىلإ اهثدبم نم ةيرصملا ةكرحلا تناك

 . نيعم بزح ىلإ ةلصب نوتمي اهتدايق زكرم ىف نومئاقلا نكي ملو « ةيبزحلا رهاظم نم رهظمب

 دئاقعب ارثأتم ناك ىذلا ملاعلا ترهب كلذلو . اهتوق لكو اهئاهب لك ىف تدب كلذل

 رصم ىلع ةفطاع معألا لك نم ةحيصلا تعفترا ىتح روهش الإ نكت ملف . رصم نع ةدساف

 طاشنلا ميظعلا ,« ىوقلا فلتؤملا بعشلا اذه نيعت نأ تاموكحلا ةبلاطم ؛ اهتيضق ةديؤم

 ؤوبت ىفو لالقتسالا ىف هلمأ قيقحت ىلع ةقداص ةنوعم نرحلا نابإ ءافلحلا ناعأ ىذلا

 : ةييدمتملا 0 نيب ىحيراتلا هلم قئاللا ناكملا

 ىف ايوق المأ اعيمج نييرصملا سوفن ىلإ كلذك تثعب ةرهابلا ةيموقلا ةكرحلا هذهو
 مامت نونمؤم بيلعجو ة ةيحضت لك مهمامأ نوهو بعص لك مهلرسي مهقح ىلإ لوصولا
 ىتلا راودألا لك ىطختو « ئدابملا ثدحأ ىلع دالبلا ىف مكحلا ماظن عضو ةرورضب ناميإلا

 . اهقيقحتو ئدابملا هذه غولب ليبس ىف ةفلتخما منألا اهتجلاع

 دبال ناك ةيرصملا ةيضقلا ىلع ملاعلا ممأ بناج نم فطعلا كلذ نأ ىف كشن امو
 امك ةيموقلا ةكرحلا تيقب ول« ةلماك ققحتت دبال تناك نييرصملا بلاطم نأ ىفو « دادزي

 اذه ىرنو انيأر فسألا ربكأ عم انكل . نواعتلاو نماضتلا نم ساسأ ىلع ةمئاق تناك

 نييرصملا ةردقم ىف كشلا دح ىلإ انايحأ بهذي روتفلا نم عيش هروتعي جراخلا نم فطعلا

 دشأ ءاهب مايأ اوناك نيذلا نييرصملا نم نيريثك ىرنو انيأرو « نيلقتسم مهسفنأ مكح ىلع
 ريخلا لك ريخلا نأو دالبلا رصضت دق ةرفطلا نأب نورعشي ةيطارقميدلا بناج ىف افرطت 3

 ةيرصملا هثيبلا مئاليام ةاعارم عم ةيرحلاو لالقتسالا ىف قوقحلا لك رصمل ررفت نأ

 كلذك ائيأر لب . قوقخلا هذهب عتمتلا لئاسو قيبطت نيح ةيملعلاو ةيعامتجالا ا

 قوقحلا ريرقت ىف كشلا ضعب ولو نوكشي سمأ نيفرطتم اوناك نيذلا ءالؤه نم ةعامج

 47١ه /8/؟ا/ ؛ ةسايسلا



 ضحا لكيه نيسح دمحم ثارت

 . ائيلع ألا فطع ىف رييغتلا اذه عجرمو اهريرقت ىف ةمكحلاو ةانألا ةرورض نوريو ةلماك

 ىلع ١947١ ةنس ذنم ةمألا فوفص ىف لصح ىذلا ماسقنالا كلذ انم نيريثكلا نامي ىفو

 نأ بناجألا ىأر دقف . دالبلا قوقحو عئدابملاب اقلعتم نوكي نأ نع دعبلا لك ديعب ساسأ

 اهنم ميظع بناج روطت دق راصبألاب ذخآ لالجو ءاهب تاذ تناك ىتلا ةيموقلا ةكرحلا هذه

 نأب الإ اهتيادب ذنم ةكرحلا ةداق نم هريغ ىلع زاتميال صاخشألا نم صخخش ةدابع ىلإ
 نولمعي امو نوبتكي ام ةفصلا هذهب عقوي نأ هل اوضرو « دفولا سيئر مسا هل اوضر نيزخآلا

 اذه ىضرو . مهدالب ريخل مهتادوهجمو مهتاوذب اوحضي نأ كلذب اوضرو ؛ دالبلا ةحلصل
 دوهجم لك مهفاتكا ىلع هوعفر نيذلا ءالؤه ىلع ركني نأ - اشاب دعس دصقأو - صخشلا

 مهنأب مهيلع نعط ىتح غلب لب ءراكنإلا اذه دنع فقي ملو . هولعف ريخ لكو هب اوماق

 فقو ىذلا هدحو وه هنأبو ؛ مهنطو ىلع ارتلكنإ نوثلامب اوناك مهنأبو مهدالبل نينئاحخ اوناك
 فعضو « اذه اوأر نيح ةيبنجألا ملا فطع فعض . هيلع ةألامملاو نطولا ةنايخن هجو ىف

 مظنلا ثدحأ ىلإ ةدحاو ةعفد مهدالبب ىطختلا ةرورضب نييرصملا نم ريثك نامبإ كلذك
 . ةرضحتملا مألا دنع

 ملاعلا فرتعا نأ مهداهج ةجيتن تناكو اودهاجو اورباث دلبلا اذه لهأ ءالقع نكل

 دارفألا قوقحو ةمألا قوقح ًاررقم روتسدلا ردصأف كلملا ةلالج لضفت نأو رصم لالقتسإب

 لخد نيذلا نويرصملا فقوو ةيبنجألا مألا تفقو كلذ دنع . ةيرصعلا ئدابملا ثدحأأ ىلع

 . دالبلا ةايح- ىف ديدحلا فقوملا اذه ةجيتن نورظتني مهسوفن ىلإ كشلا

 دعبو ةقحاسلا هتيرثكأ اشاب دعس لين دعبو ةيضاملا تابامختنالا دعب وجرن انك دقلو

 لمعت نأ - ىدهلا ليبس اكلاس مادام هدييأتل اهدادعتساب هل هضراعملا بازحألا ميلست

 اعفدنم ايوق اعيمج نييرصملا سوفن ىف لمألا ثعبلو مثألا فطع ةداعتسال دعس ةموكح

 نكل . 14709 1119 ىتنس ةيحضت نم هل ادعتسم ناك ام لثمل دعتسم لمعلا ىلإ اباثو

 ىلإ اهرمأ ىهتناو ؛ اذه نم ئش ىأ ىلإ ديدشلا فسألا عم قفوت مل ةموكحلا كلت
 تحبصأ كلذل اهنأو ؛ تابكنلاو ثراوكلا دالبلا ىلع ترج اهتسايس نأب فارتعالا

 ةسايسو باختتنالا ءانثأ اهتسايس ىلعو اذه ىلع بترتو . مكحلا ىف ءاقبلا نع ةزجاع

 روخلاو فوخلا مهدر مث اهيلع ضاقتنالاب اورهاظت نيذلا نيددرتملا فاعضلا نم اهراصنأ

 . ناونلا سلجم لحب كلملا ةلالج رمأ ردص نأ اهيلإ



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ضخ

 ةردقم ىف كشلا ةمغن ىلإ ةيبنجألا ةفاحصلا نم اًدوع مايألا هذه ىف ىرنل انإو

 بناج ىف اعافدنإ91919١97١ ىتنس لؤافتلا ىف نيللغتم اوناك نيذلا نييرصملا

 ةمزألا نأ نومئاشتملا نويرصملا دقتعي نأو « بناجألا ءالؤه دقتعي نأ دون انكل . مواشتلا

 ىوقأ ةروص ىف اهب ترمو . ةايح ىلإ ةايح نم اهلاقتنا ىف ممألا لك اهب ترم ىتلا ةريخخألا

 اهتروث دهع نم راوطألا فلتخم ىف اسنرف بلقت سيلو ءرصم اهب ترم ام ةدش رثكأو ةدح

 دحأ لقي ملو ء ىسن ىذلا رمألاب 1816 ةنس ماظن اهيف رقتسا نأ ىلإ 1784 ةنس ىربكلا

 نكت ملو . اهسفن مكح ىلع ةرداق ريغ اسنرف نأ ىلع اليلد تناك راوطألا هذه نأ اموي

 اهب ترم ىتلا راودألا الو ةيباينلا اهمايأ لئاوأ ىفو كلذ لبق ارتلكنإ اهب ترم ىتلا راودألا

 مكح نع ةزجاع اهنأ ىلع اليلد ىقرلاو ةراضحلاب اهل دوهشملا ألا نم اهريغو اكيجلب
 ةيجراخلا بعاصملا لك ىلع بلغتلا ىلعو اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا ىلع ةرداق ريغ وأ اهسفن

 اهتلخت دق 1919 ةنس دنم رصم اهب ترم ىتلا تامزألاف . اهل ضرعت نأ نكمي ىتلا

 تناك اذإو « هيلإ لوصولا ليبس ىف تساق ام مغرب اهبناج ىف رفظلا ناك « امئاد ةرصتنم

 نمزلا اذه ىف اهفئاوط رثكأ ىلع تبلغت دق ةميقعلا ةيسايسلا ةذوعشلاو ةيدرفلا تاعزنلا

 قوقحلا نم عيشب ساسملل هيفالت جاتحي سيلو , ريسعلا رمألاب كلذ ىفالت سيلف ريخألا

 ىف كشلا نم عئشل هيفالت جاتحي سيلو « ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك اهتبسك ىتلا ةدلاخلا

 . اديجم ارينم هوجرن ىذلا لبقتسملا

 ترم دق رمأ اذهو . ياختنالا نوناق ىف انعيرشتب قلع دق بيعلا نم عيش نوكي دقل

 . هلنع فقتو هيلا نثمطت قيثو ساسأ ىلإ دتهت امل مويلا ىلإ ىهو . اهلك ةيباينلا دالبلا هب

 لعجيل ناك امو نكمب هجو ريخن ىلع اهليثمت نسحل ةقيرط لثمأ ىف ريكفتلا ةمئاد ىهو

 قوقحلاب ساسملا نع ديعب ىعيرشت بيع ىف ىرت ىرخالا ملا لعجيل الو اهيف سانلا
 ضعب هيدبتام ىلإ الو « لؤافتلا مدع ىلإ ةيعادلا بابسألا نم ببس ىأ ةيروتسدلا

 . فوخت نم مويلا ةيبنجألا فحصلا

 ئداهلا ريكفتلا ليبس ىف ةمساح لئاسو نم ةرضاحلا ةموكحلا هيلإ تأجل ام لعلو
 احوتفم لبقتسملا ىف لمألا ساب لعجيل ىفكي احيحص اليثمت ةمألا ليث ىلإ لوصولل

 ظ . هيعارصم ىلع



 ما لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىذلا فطعلا اذهو . اعيمج نييرصملا سوفن ىف ايوق لظي نأ وجرن ىذلا لمألا اذه

 ريم امهو لبقتسملا ىف ةداعسلاو مالسلا ةليسو أمه ناذه . ةفاك ملا عم هلداتن نأ وج رن

 . رومألا ريصم ةنينأمطلا ىلإ نوكي نأو لاحلا رقتست نأب ليفك



 مويلا ثثيادح

 رصمو ايلاطيإ نيب تارك ذملا لدابت ةيبرغلا رصم دو دح
 ا*)ثداحلا اذه ءازإب ارتلخنإ فقوم

 ةدوملا تاقالع نم امهنيب ناك ام ريغ ايلاطيإو رصم نيب موقي نأ عقوتي دحأ نكي مل

 نم ناكو ةريمخألا مايألا هذه ىلإ كلذك تلظ ىتلاو خيراتلا روصع مدقأ ىلإ عجرت ىتلا

 لداست نم ىضاملا عوبسالا اذه ىف ىلودلا ىفارغملا رمتؤملا مايأ أدب ام اهرهاظم لمجأ

 ةلأسم نم ايلاطيا لعبت نأ ةساسلا نابسح ىف نكي ملو « ةدوملاو ةقثلا تارابع لمجأ

 ةموكحلا نم اراذنإ نوكي نأ هبشيام ىلإ هيف رمألا لصي فالخ عضوم ةيبرغلا دودحلا

 مايألا هذه اهيف دجي ملو سمأ تنب تسيل ةلأسملا هذهف , ةيرصملا ةموكحلل ةيلاطيإلا
 ىذلا تقؤملا لحلاو . ةيدولا ةسايسلا كلس نم جورخلل نيتموكحلا ىأ وعدي ديدج ةريخألا

 ملو عطقت مل ةرئاد تناك ىتلا تاضوافملاو . امرتحم لازيال همارتحا ىلع ناتموكحلا تقفتا

 اهنع مدقتو ةلاملا سردتل ةنحل تدفوأ نأ اهنم ناك ام رخآو « ةيرصملا ةموكحلا اهلمهت

 اهنيب ىقبيو رصم قوقحو قفتي لح ىلإ لوصولل تاضوافملا ىف ةموكحا هب ريئتست اريرقت

 . ةيفاص ةميلس دولا تاقالع ايلاطبإ نيبو

 نأو اهقيرط تاضوافملا ىلع عطقت نأ مولعم ريغ ببسل تأر ةيلاطيإلا ةموكحلا نكل

 اهريفس ناسل ىلع تلسرأ دقف . راذنإلا ىنعم هيف رتتسي بلطب ةيرصملا ةموكحلا جفت

 ام وحن ىلع ايلاطيإو رصم نيب دودحلا ريرقت اهبلط ةيرصملا ةموكحلا اهب غلبت ةبوفش ةركذم
 . ايولاش - رنلم قافتا هنومسي اميف دراو وه

 عورشم عضو امنإو ايولاش رويئسلاو رنلم درول نيب ىئاهن قافتا متي مل هنأب ملعلا عمو
 روينسلا هربتعي ملو هيف اهيأرب ةيرصملا ةموكحلا هيف تظفتحا 197١ هنس وينوي ىف قافتا

 لاخدإ ١977 ةنس ليربأ ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ بلط لب الوبقم ايولاش
 موعزملا قافتالا اذه ذيفنتب ةيلاطيإلا ةموكحلا ةبلاطم نوكت اذهب ملعلا عم - هيلع تاليدعت

 ةموكحلا ىلع ضرعت نأ ديرت اهنأ اهانعم ةيرصملا ةموكحلا نيبو اهنيب ةرئاد تاضوافملاو
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 فت لكيه نيسح- دمحم ثارت

 لوبقلاب هرمأ ىف رارق ىلإ لصت ملو ةطساولاب الو تاذلاب هب طبترت ملو هلبقت مل ايأر ةيرصملا

 . ضفرلا وأ

 هلثم ىوفش غيلبتب ىلاطيإلا ىوفشلا غيلبتلا اذه ىلع ةيرصملا ةموكحلا تباجأ دقلو

 امك مزحلا نم اهدالب قوقح مرتحتو اهسفن مرتحت ةموكح هيدبت نأ بجيام هيف تدبأ

 ريغ نم ملسلا لفكت ىتلا ةدوملا تاقالع ىلع صرحلا نم هب رهظت نأ بجي ام هيف ترهظأ
 . اهتماركو ةلودلا قوقح صرحلا اذه سمي نأ

 ةنحل تدفوأ لب ةديدجلا تاباختنالا مامت رظتنت نأ رت مل نالربلا لح دعب اهنأ عقاولاو

 لح اهتطساوب نكمي ديق ىأب ةديقم ريغ تاضوافمب مايقلا اهل ىنستي ىك ةلاحلا سردل

 نم هلثم دبي مل ىذلا دادعتسالا اذه لباقي نأ اعقوتم نكي ملف ةيئاهن ةروص ىلع ةلأسملا

 . للا اذه ىلإ لوصولا ىلع نواعتلا ريغب لبق

 اهنأ رهظت نأ تدارأ لب ةيرصملا ةموكحلل ىوفشلا اهغيلبتب ايلاطيإ فتكت ملو

 ةديرج ترشن دقف . اهكسمت ىف قح ىلع اهنأو اهل بوبغج مضب كسمتلا لك هكسمتم

 ةيلاطيإلا ةرافسلا ريتركس خوك ويسملا نم اهتقتسا تامولعم سمأ نم لوأ ةرداصلا صروبلا
 نم اموي اهل نكي مل رصم نأو رصمل ةبسنلاب ةيبرح ةميق اهل تسيل بوبغج نأ اهيف ءاج

 لسرت ملو اهيلع ىرصملا ملعلا عفرت ملو اهترادإب منقت مل ىهف . بوبغج ىلع قح مايألا

 . ةيباختن الا قطانملا نم ةقطنم ىف اهلخدت ملو ةيبرح ةوق ةيأ اهيلا

 نم موي ىف سلبارطب ةقحلم كلذك نكت مل بوبغج نكل . احيحص اذه نوكي دقو

 ةموكحلا الو ةينامثعلا ةموكحلا مقت ملف . نييلاطيإلا دهع ىف وأ كرتلا دهع ىف ءاوس مايألا

 ةوق ةيأ اهيلا لسرت ملو ىلاطيإلا ملعلا الو ىنامثعلا ملعلا اهيلع عفري ملو اهترادإب ةيلاطيإلا

 . روصلا نم ةروص ةيأ ىلع سلبارط ةموكح ماظن ىف لخدت ملو ةيلاطيإ وأ ةينامثع ةيبرح

 ىلع اهل ةجح اهعيذت ىتلا تامولعملا هذه نم نذإ لعبت نأ ايلاطيإ ةموكحل سيلف

 بابسأل اهدودح نمض بوبغج ءاقبب بلاطت نأ ىف قحلا لك اهلف رصم امأ . ىوبغج

 . ةريثك



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزخسا 0

 . اشاب قيفوت ىويدنخلا هل روفغملا دهع ىف ةيرصم لاومأب تينب اهتيوازو بوبغج ةيرقف

 ةحاو ةويسو . ةويس تالصاح ىلع دامتعالا لك دمتعت ةيداصتقالا بوبغج ةايحو

 ايلاطيإ تناك اذإو . رصمل اومضني نأ نوديري سوبغج ىلاهأ ناف كلذ نع الضفو . ةيرصم

 نأ ىلع قحب رصم رقت اهنظنف طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف ةصاخ ةسايس اهل نوكت نأ ىرت

 نم ةعامج ةيامح نع ىلختت نأ اهعم حصيال ةيمالسإ ةسايس ةيرصملا ةموكحلل نوكت

 ودبلا نم ريبك ددع رظن ىف ربتعت بوبغج نأو اصوصخ اهتيامح نوبلطي نيملسملا

 . ةيمالسإ ةلود ةيامحب عتمتي نأ بجي اسدقم ايمالسإ اناكم نيملسملا

 هب تماق اميف ىرت ايلاطيإ نظنامو . اهل بجاولا لخغا ىف رصم اهلحت تارابتعالا هذه
 ىلع ضرعت نأ تدارأ دق ةيرهوجلا تارابتعالا هذه لك عم اهنأ تاضوافملا نم رصم

 هيلع تباجأو ايلاطيإ هتهجو ىذلا غيلبتلاك ايوفش اغيلبت اهل هجوت نأو انيعم الح ايلاطيإ

 فقوملا اذه ةيرصملا ةموكحلا فقت نأ وجرنل انإو . هب بيجت نأ بجي امب ةيرصملا ةموكحلا

 . اهيف باّرحألا تاعزن فالتخا ىلع هيف اهديؤت ةمألا نإف ةياهنلل فرشملا

 اهفارتعا تقفرأ دقل ؟ثداحلا اذه ءازإب ةيناطيربلا ةموكحللا فقوم وه امف نآلاو

 تقولا سفن ىف ىهو . هلامكإ بجي اصقان لالقتسإلا اذه تلعج دويقب رصم لالقتسإب

 رياربف 78 حيرصت تعفشف . اهيلع ءادتعا لك نم رصم نع عافدلا اهقتاع ىلع تذخأ دق

 تصنو حيرصتلا اذه رقأ امك ىناطيربلا ناللربلا اهرقأ ةركذمب لودلل هتغلبأ نيح ١977 هنس

 ظفتحملا لئاسملا نم ىأ ىلإ لودلا بناج نم ضرعت لك ربتعت اهنأ ىلع ةركذملا هذه ىف
 عافدلا اهلوأ ىفو لئاسملا هذه نيب نمو . ةوق نم اهيدلام لكب هعفدت ىدو ريغ المع اهب

 . رصم نع

 مزعلا ديكأ نم نييرصملل رهظتو ةيونعملا اهتوقب انديؤت انبناج ىلإ نآلا فقت اهارت لهف

 نأش تاذ اهعم متت ىتلا تاقافتالاو اهتاحيرصت نوربتعي مهلعجيام مهلالقتسا مارتحا ىلع

 ةيناطيربلا حلاصملا بسكل ةمواسملل اعضوم ةيسايس ةصرف لك نم لعجت اهنأ وأ مهتحلصمل

 نأ مويلا نويرصملا ديريام اذه اهتاقافتاو اهتاحيرصت باسح ىلع ةمواسملا هذه تناك ولو

 ىتلا ىلوألا اهنأل صاخ عونب ةثداحلا هذه ىف ارتلجنإ فقوم ىلإ نوعلطتي مهو . هوملعي

 ةركذملا نأ نوركذي مهو . ةبرجتلا عضوم رصم ىف ةريخألا ةيزيلكنإلا ةسايسلا اهيف عضوت
 دح ىلإ حيرصتلل ةلمكم ارتلكنإ رظن ىف ةربتعم رياربف 18 حيرصت عم لودلل تلسوأ ىتلا



 ما لكيه نيسح دمحم ثارت

 الإ لودلا اهب هبنت ةصرف كرتت مل جروج ديول ةرازو دعب تءاج ىتلا ةبقاعتملا تارازولا نأ

 ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا نأ دهنكرب درول حيرصت كلذ نم ناك ام رخآو . اهتزهتتنا

 ايلاطيإ هذهو . ىبنجأ ءادتعا لك دض رصم نع عافدلا ىلع ةيؤرلا لامعإ دعب ةممصم

 ىف ةصاخ ةحلصم اهل سيل نأ ةيزيلكنإلا ةسايسلا اهيف ىرت دق ةصرف زهتنت نأ ديرت

 ركذت نأ ديرت امنأك ادمع ايولاش رنلم قافتا هيمستام ركذت ىهف رصم بناج ىلإ فوقولا

 متي مل قافتالا اذه نأ عم امهنيب هيلع اقفتم ناك ىأرب عوضوملا اذه ىف لمعت اهنأب ارتلكنإ

 تحرصو رصم لالقتسا نالعا دعب ةلأسملا نم اهدي تضفن ارتلكنإ نأ عمو انركذ امك

 نأ دقتعن نأ انل لهف . قافتالا مامتإ ىف قحلا ةبحاص ىه اهدحو رصبم نأب ايلاطيإل

 بلطت امكف نيتلودلا ةدئاف ىلإ ةقيقح اهنم دصقي رصم ىف ةرضاحلا ةيزيلكنإلا ةسايسلا
 حلاصل اهتاحيرصت هبجوت امب اهبناج نم ىه موقت ةقيدص اهعم نوكت نأ رصم ىلإ ارتلكنإ

 دمتعت نأ اهل زوجي ال رصم نأ وأ ارتلكنإ ةدئافل تعضو افإ تاحيرصتلا هذه نأ وأ . رصم

 اذإف « دييأتلا اذه نم ةصاخ ةيسايس ةدئاف ارتلجنإل نوكت نيح الإ اهايإ ارتلكنإ دييأت ىلع

 . اهل ال اهيلع تناكو رصم دض تفقو ةدئافلا هذه تتاف

 لك مهدنع عطقي امب ثداحلا اذه ىف هنوفرعيس مهو هتفرعم نويرصملا ديريام اذه



 مويلا ثيدح
 "!ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم ةيبرغلا دودحلا

 ىلع بوبغج ةحاو نأشب ةيلاطيإلا ةموكحلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب مئاقلا فالخلا

 حبصأ دق هنأش ىف ئش لك ناكل ىتح انيح أدهي هارنف . عطقتلا رهظم ةيبرغلا رصم دودح

 . صاخخ رهظمب ديدج نم رهظ هب اذإف ثداوحلا نم ةثداح عجت مث « ايسنم ايسن

 درولل ناك دقف . بردلا لبق ام ىلإ عجري لب 21477 ةنس لبق ام ىلإ عجري وهف

 اهنيب ةمواسملا عضاوم نم برحلا ءانثأ هتلعج دق ايلاطيإ تناكو ء. صاخخ ىأر هيف رنشتك
 لإ مضنتل طسولا لود عم ميدقلا اهدهاعت نم اهوجرخي نأ ءافلحلا دارأ نيح ءافلحلا نيبو

 نم ايلاطيإ هتضرعام لوبق ىف ذئموي ارتلكنإ ددرتت ملو . اسمنلاو ايناملا ىلع برحلا نلعتو

 سايقلاب ةيناطيربلا ةموكحلا رظن ىف بوبغجامو . سلبارط ىف اهكالمأ ىلإ بوبغج مض
 مادام اهل سيل امب عربتت نأ ارتلكنإ ريضي اذامو ؟ارتلكنإ فص ىف برحلا ايلاطيإ لوخد ىلإ

 . اهاوس نم لك ديفي نأ لبق ىه اهديفي عربتلا لباقم

 نم اهدي ارتلجنإ تضفن 1177 ةنس سرام ١١ ىف رصم لالقتسا نلعأ موي نمو

 دق نكت مل ةلأسملا نأ رصم ظح نسح نم ناكو . بوبغج نأشب ايلاطيإ عم ةضوافملا

 ةيبرغلا دودحلا تمسرو لصح كلذ نأ ولف ةيئاهن ةفصب ايلاطيإو ارتلكنإ نيب تيوس
 دودحلا نمض تلحخد دق بوبغج تناكلو لحم مويلا مئاقلا فالخلل ناك امل ةنيعم ةدهاعمب

 . عطقتم رهظم وذ تيأر امك وهو . لازيالو ةضوافملل اقلعم ىقب رمألا نكل . ةيسلبارطلا

 لبق مكحلا نع ةرازولا هذه لزنت مث رمألا ايلاطيإ اهيلع تضرع ةيرصم ةرازو تءاج املكف
 . ىأرب هيف تبلا نم تغرف دق نوكت نأ

 . ةلأسملا هذه ىف ناديملا نم ياحسنالاب ١1177 ةنس ذنم تفتكا دق ارتلكنإ تناكو

 ىلإ اهليم ىدبت نأب اهل حمسيال اًصاخ اًفقوم ايلاطيإ ءازإب اهيف اهل نأ رعشت تناك امنأكو
 بناج ىلإ اهليم ىدبت نأب اهل حمسيال اصاخ اًفقوم رصم ءازإب اهل نأو ءرصم بناج
 لئالدلا نإف « اًحيرص الو اًمساح نكي مل ناديملا نم باحسنالا اذه نكل . ايلاطيإ
 ىلع ءاليتسالل ايلاطيإ لصت نأ ىلإ ةيفخ اهليم ركنتال تناك اهنأ ىلع اهلك لدت ةريخالا
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 وج ىرت اهنأ ةيفخلا لويملا هذه نع اهرذع نوكي دقو برحلا تاقافتال اذيفنت بوبغج

 ايلاطيإ ةنواعم ىلإ جاتحت نأ ديعب وأ بيرق لبقتسم ىف انكم نأو وفص ريغ ةيملاعلا ةسايسلا
 ايلاطيإ تذفن اذإ هنواعملا هذهل ةئينأمط رثكأ نوكت ىهو سرحلا ءانثأ اهيلإ تجاتحا امك
 - انتلعج ةيفخلا لويملا هذه برحلا ءانثأ ارتلكنإ نيبو اهنيب هيلع قافتالا عرش وأ متام لك

 طخ رابتعإ ةيرصملا ةموكحلا ىلإ اهيف بلطت ةريخألا ةيوفشلا اهتركذم ايلاطيإ تمدق نيح
 ددحت نأب ةيناطيربلا ةموكحلا بلاطن  سوبغج ةلأسم ئف تاضوافملل ةدعاق ايولاش - رئلم

 اهتاحيرصت ذيفنت ىلإ دصقتأ ماهبإ ريغ ىف نويرصملا ملعيل هلأسملا هذه ىف ةسايس اهسفنل
 اهسفن تاحيرصتلا هذه نأ مأ رصم عم ةدوملاو قافتالا ةسايسل اهب دهمت اهنأ لوقن ىتلا

 ديهمتلاب لوقلاف نذإو . ةيسايس ةحلصم اهنايسن ىف ارتلكنإل ناك اذإ ايسنم ايسن حبصت

 نم اولخ نكي مل ةيزيلكنإلا تاحيرصتلا نم ردص امب ارتلكنإو رصم نيب ةدوملاو قافتالل
 عوضوملا ةيناطيربلا فحصلا ٍتلوانت اهلوح ثدح امو ةيوفشلا ةركذملا رثأ ىلعو . بئاوشلا
 ةصاخلا ارتلكنإ تاحيرصتب هل ةقالع ال هنأل هنم ةديعب ارتلكنإ نأ اهلك تدبأو ديدج نم

 متت نأ ىلإ اهلجأ لوطيس نأ مهضعب ىلإ ليبخ ةنيكس ةفصاعلا كلت تبقع مث . رصمب

 ةيناطيربلا ةموكحلا نم اهماقمو «سميتلا» نكل . رمألا ىف ايلاطيإو رصم نيب تاضوافملا

 . ةيفارغلتلا رابخألا ىف هتصالخ- ىرتو سمأ هترشن لاقم ىف رمألا تراثأ دق - فورعم

 سلجم دعتسي موي لاقملا اذه ردصي نأ قافتالا بئارغ باب ىف شهدملا نم نوكي دقو

 . ةيبرغلا دودحلا ةلأسم ثحبل اهبدن ىتلا ةنجللا ريرقت ىف رظنلل ةيرصملا ةموكحلا ءارزو

 ةيرصملا ةموكحلا ضفر ضارتفا طق عاطتسيال هنأ» ىلإ سميتلا بهذت لاقملا اذه ىفو

 نأ هيناطيربلا ةموكحلا ىلع بجي هنأو بوبغج ةحاوب صتخي اميف ايلاطيإ بلاطمل ايئاهن
 . «نييلاطيإلا عم قافتالا ايازم ىلإ اشاب رويز رظن تفلت نأو ىدولا ىعسلا لذبت

 داجيإ لواحت نأ ةيرصم ةموكح ةيأ نع عنتما قافتالا اذه مت ىتم هنأ سميتلا ىرتو

 ىتلا قرطلا ىف نايلطلا ةدايق تمكحتو « ايبيل بلق ىف ةيمارتملا ءارحصلا لامر ىف اهل ذوفن

 تسيل ىهف ؛ ةديدج ةمغن سميتلا اهيلع برضت ىتلا ةمغنلا هذه لفاوقلا اهيف ريست

 بناجب ايونعم فوقولا تسيل ىهو « ايلاطيإو رصم لحم لحت ةللأسملا كرتو ماعلا باحسنالا

 ءازاب اريخأ اهتسايس تددح نيح ارتلكنإ اهتديأ ىتلا ةيسايسلا تاحيرصتلل اًقافو رصم

 فوقو اهانعم ةحيرص ةسايس ىه لب « ايلاطيإ فص ىلإ ةيفخلا لويملا تسيل ىهو ءرصم

 20 .رصم دض ايلاطيإ بناجب ارتلكنإ



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا نفراو

 ىعسلا لذبل ةيناطيربلا ةموكحلا اهتوعد دعب سميتلا لوقت نأ بجعلا بجعأ نمو

 نأ ةيلاطيإلا بلاطملاو قفتيام ىلع ايلاطيإ عم قافتالا لوبقب رصم ةموكح عنقت ىك ىدولا

 نأ نوملعي نويرصملاف . نييرصملا اهيدقان ءازإب اشاب رويز ةرازو زكرم دطوي قافتالا اذه

 ىأ لبق اهيلع ديلا رصم تعضو ضرأ نع لزانتلا ىلع قافتا سوبغج كرت ىلع قافتالا

 رصم عم ءاقبلا نوديري مهنأ نونلعي موقل أرقم اهنم تلعجو ةيواز اهيف تأشنا نأب ناسنا

 تلزانت ىه اذإ ةرازو زكرم ديطوتب لوقلا عم كلذ قفتي فيكف . ةيرصملا ةموكحلا ةرمإ تحتو

 !بوبغج نع

 نع اًهرك رصم ريغل بوبغج كرتت نأ لاحب لبقي نأ نكمي ال رصم ىف ماعلا ىأرلا نا

 ىلع كلذ ىف مهنأب نوعنتقم نويرصملاو . ىلودلا لدعلا دعاوق لك هيضتقت امل افالخو اهلها

 اذه ريغ ىنعم ارتلكنإ بناج نم قافتالاو ةدوملا ةسايسل نوكي نأ نورظتني اوناك دقو . ىح

 . سميتلا لاوقأ ىف ادب ىذلا

 ةسايس ىقبتسو . تامواسم اًدبأ لظتسو تناك ةيسايسلا نوؤشلا نأ رهظي نكل

 لظيس مألا نيب ةقثلا لدابت نإَف كلذ حص اذإف . ىلودلا وحلا ىف ةمكحتم صرفلا زاهتنا

 . لاحب لبقتسملا ىلإ ةنينأمط نوكت ال ممألا نيب ةقثلا لدابت ريغبو . لانملا ديعب اًرمأ



 مويلا ثي لح

 هتلاقتسإ ىبنللا درول

 اهاىيماسلا بودنملا بصنم نم

 تاوشابلاو ؛ اهدشأ ىلع ةيرصملا ةكرحلاو « 1919 ةنس سرام رهش فصتنم ىف

 : ةطلام ىف نويفنم لسابلا دمحو دومحم دمحمو ىقدص ليعامسإو لولغز دعس ةعبرألا

 ىف ديول جروج رتسم هتلباقم رثأ ىلع ءاجو . ةيبرح ةدارط ىلع رصم ىلإ ىبنل درول ءاج
 مهل ناك نيذلا ةداقلا رابك عم مالسلل رمتؤم رضحيل نيطسلف نم اهيلإ هباهذ نيح سيراب

 ظ . ىمظعلا برحلا ىف رصنلا دجم

 ةلالجلا بحاص شويجل دئاقكو ماس بودنمك هنالعإ ردصأ ىتح ماقملا هب لطي ملف
 دفولا ءاضعأ رئاسلو مهل حامسلابو ةطلام نم ءامعزلا لاقتعا كفب قرشلا ىف ةيناطيربلا

 اشاب زيزعلا دبعو دفولا ليكو ىوارعش اشاب ىلع موحرملا رفاسف . ابوروأ ىلإ رفسلاب ىرصملا

 كب فيطللا دبع موحرملاو ىفيفع كب ظفاحو ديسلا كب ىفطلو ىلع اشاب دمحمو ىمهف

 كب تونيسو طايخ كب جروجو ساحنلا اشاب ىفطصمو رصنلا وبأ كب دومحمو ىتابكملا

 لقت ىتلا ةرخخابلا رورم دنعو . دفولل اريتركس فصاو كب اصيو مهعم رفاسو . هؤاضعأ انح

 ىف ىعسلل ابروأ ىلإ اعيمج اورفاسو ةعبرألا تاوشابلا اهلقتسإ ةطلام ءاضعألا ءالؤه
 . رصم لالقتسا ليبس

 بحاص شويجل ماع دئاقو ماس بودنمك هبصنم ىف كلذ دعب ىبنللا درول لظ

 . اهيف ةيسايسلا ةلاحلا سرديو رصم ىف ةيناطيربلا ةيفرعلا ماكحألا ذفني ةيناطيربلا ةلالحلا
 ىتلا تاثداحملاو 147١ ةنس لئاوأو ١919 ةنس رخاوأ ىف رنلم درول ةنجل روضح نأ ىلع

 نع لزعمب ىماسلا بودنملا راد لعج كلذ دعب ةنجللا هذهو ىرصملا دفولا نيب تمت

 ظ . ةيرصملا ةلأسملا لح ىف ةرشابم كارتشالا

 ىلإ 1171١ هنس رياربف 7١ ىف اهغيلبت ارتلكنإ تلسرأ نأ ىلإ كلذك لاحلا لظو

 (ةيضرم ريغ ةفالع تحبصأ» ةيامحلا نأ هيف ركذت (كاذ ذإ ناطلسلا ةمظع) كلملا ةلالج

 ١؟6/ه/؟١ : ةسايسلا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا م4

 ةموكحلا ضوافي دفوب هردنول ىلإ ثعبي نأ هتلالج ىلإ بلطتو ارتلكنإو رصم ني

 دعس نيب فالخلا رجش كاذ دنع . اضرلا بجوت «ةقالعب ةيامحلا لادبتسا ىف» ةيناطيربلا

 درول نم نكي ملو . ةموكحلا هذهل رمألا ىماسلا بودنملا راد تكرتف ةيرصملا ةموكحلاو اشاب

 هنأش نم سيل فالخلا اذه نأب هيف مهركذي نييرصملا ىلإ ههجو اغالب ردصأ نأ الإ ىبنلل

 . رصم ةحلصم ىلإ ىدؤي نأ

 نزرك عورشم نم هيلإ تهتنا ام ىلإ تهتناو كلذ دعب ةيمسرلا تاضوافملا تناكو
 ةطلسلا تلقتعا نأو « اشاب ىلدع ةرازو تلاقتسا نأ كلذ دعب ناك مث « هب ةقحلملا هركذملاو

 ةقحلملا ةركذملا ماظن تحت ةرازو فيلأت نبع اشاب تورث عنتما نإو ء اشاب دعس ةيركسعلا

 لوأ كلذ ناكو « ىبنللا دروللا ةمامخف نيبو هتلود نيب تاضوافم تأدب نأو « نزرك عورشمب

 . ةصاخ ةفصب ايلعلا ةيرصملا ةسايسلا حرسم ىلع ىبنللا درول لوخد

 هتبطخ ىف لاق . ةضوافملا هذه رمأ ىف اشاب تورث ةلودلا بحاصل ةملكلا كرتن انهو

 : هصناما 976 هنس سرام١١ خيراتب ةيباختنالا الكت ةرئادب اهاقلأ ىتل

 ليفك خيراتلا نإف «راودأ نم هيلع تبلقت امو ةضوافملا هذه ليصفتل تقولا ني ملا

 عانقإ ىلإ ىنتقفو دق ةينابرلا ةيانعلا نأ نآلا هلوقأ نأ ىننكمي ىذلاو . كلذ راهظإب دعب

 نسح ةمادتساب امهيلع ىضقت ارتلكنإو رصم نيدلبلا ةحلصم نأب ىبنللا لاشراملا
 دق فيعضلا ىدوهجمب تنك نإو ىبلاطم ىلإ تبجأ اذإ الإ نوكي ال كلذ نأو تاقالعلا

 دعي نأ بجي ىذلا ىبنللا دروللا ىلإ دوعي زوفلا نإف رياربف 18 حيرصت ىلإ لوصولل تدهم
 نأ ةيركسعلا هتماقتساو هتحارص هتعفد ىذلاو ةيبرحلا هفقاوم ريخ نم راصتنالا اذه هل
 -ةديدعلا هتاراصتنا ةيزيلكنإلا ةمألا سولق نم هايإ هتلحأ ىذلا  ىماسلا زكرملا نم لعجي
 ىف لاك امك هتيحالصب عنتفا أدبم ةرصن ليبس ىف هزكر ىحضي نأو « هحالسو هتدع

 . هتايح ىحضي بورحلا

 ةيضق نع عفادي نأ دعولا قداصلا ةمهلا ىلاعلا لجرلا اذه هسفن ىلع لخخأ دقل »

 هزكرم لدعلاو قحلا ليبس ىفف الإو ديمح دوعف قفو ناف . ةيزيلكنإلا ةموكحللا ىدل رصم
 اتلكب ىدي ىلع صضباق وهو ىل هلوق هرفس موي هعدوأ تنك موي سنا الإ سنأ امو . ليلجلا

 تضفر ةرم مك ضيبألا باتكلا ىلإ اورظنا» (هللا كعدوتسا وأ بيرقلا ءاقللا ىلإ » هيدي
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 ىذلا ريبكلا رطخلا ىلإ ىنبللا دروللا تهبنو بلاطملا كلت ةباجإ ةيناطيربلا ةموكحلا

 مادقإلاو ةعاجشلاب هقيرط ىف ىضملا نع هنثي مل كلذ لك . اهلوبق نم رتلكنإ هل ضرعتت
 ةموكحلا عانقإ ىف ىبنللا درول فقوم نع اشاب تورث ةرابع هذه (هبورح ىف امهفلأ نيذللا

 ةدراولا لئاسملا عبرألاب ظافتحالا عم ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب فارتعالاب ةيناطيربلا

 لوصخلا نم ىبنللا درول لعج فيك ىسن ادحأ نظن امو 1977 هنس رياربف8 حيرصت ىف

 الح ةلأسملا لحل اهيلع ريسلا نكمي ةطخ ريخ هنأ ىلع هتسايس جات حيرصتلا اذه ىلع

 دعب دروللا صرح فيك دحأ سني ملو ةيروطاربمإلا حلاصمو نييرصملا بلاطم نيب قفوي

 . اقيقد اًذيفنت حيرصتلا ةسايس ذيفنت ىلع كلذ

 مظكي فيك فرعيال ايدنج هذه هتسايس ىف ناك هنأ هب فارتعالا بجي ىذلا قحلاو

 رذح نييرصملا دشأ عنقي نأب ليفك رصم ىف حيرصتلا اذه نالعإ نأب ائمؤم ناك دقلف هظيغ

 رصم نيب ةقالعلل هدعاق مهافتلا ةسايس ءاقب ىلع اهصرصحو ارتلكنإ ةين نسحب

 فارتعالا ءازإب تائثيهلا ضعب تذختا دقف ثدحي مل هعقوتام نكل ةيروطاربمإلاو

 ناك نيح ىلع ةيبزح ةيسايس ةطخ لالقتسالا اذه كلملا ةلالج نالعاو رصم لالقتسإب

 ىلع ءاضقلل اهيعس تائيهلا هذه تهجو دقلو . هتحب ةيموق ةطخ هئازإب لختت نأ بجي

 عسوا كلذ عم . اهئازاب مهرودص ىف ءاضغبلا ءاكذإو اهدض داوسلا ةراثإب حيرصتلا ةسايس

 هذه نكل فقاوملا هذه ىف هردص لسابلا ىدنجلا عسوي نأ نكمي ام رادقمب هردص ىبنللا درول

 سانلل دكأ مزع نم عضعضت نأ اهنأش نم ناك تائيهلا كلت اهتذختا ىتلا ةيبرحلا ةطخلا

 . مهافتلا ةسايس ذيفنت ىلع مهصرحأو امزع

 لب . اريثك هوعضو نيذلا هعقوتام نود رياربف 58 حيرصت ةسايس هتقال ام ناك كلذل

 الإ كلذ عجرم سيلو . افيعض ناك ةسايسلا هذه حاجن نأب لوقلا ةغلابملا مدع نم نوكي دق

 ةسايس لشف ىلإ تدأ ىتلاو ةيسايسلا تائيهلا كلت اهيلع تراس ىتلا درطملا ءادعلا ةطخ

 نم تائيهلا كلت ىلع افطع زيلكنإلا دشأ روفن ىلإ تدأ امك اهبسفن تائيهلا كلت

 ظ . اهتسايس

 لوقعلا ضعب تشاط نأ ةيموقلا ةلأسملا ءازإب ةيبزحلا ةسايسلا هذه راثآ نم ذاكو

 رادرسلا لتقم ثداحب تهتنا ىتلا ةيسايسلا مئارجلا ةلسلس باكترا ىلإ اهشيط ىدأو

 . رطخلا دشأل ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا ةسايس تضرعف
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 ىف  نلربمشت رتسم باطخ ىف حيرص وهام ىلع - ىبنللا درول ركف خيراتلا كلذ نم
 ىقبي نأ ةماعلا ةحلصملا نم تأر ةيناطيربلا ةموكحللا نكل . رصمب ىسايسلا هبصنم لازتعا

 سيئر ىلإ سمأو كلملا ةلالحلا بحاص ةرسصضح ىلإ سمأ نم لوأ نلعأ نأ ىلإ ىقبف

 نييعتو ىبنللا دروللا ةلاقتسا ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلعأ امك هيصنم نع هيلخت ءارزولا
 . هل افلخخ ديول جروج ريس

 سودنملا بصنم ىف نوكي نم اريثك انينعيال ىرصملا انبناج نم اننأ ىف كش سيلو
 حلاصملاو قفتت ىتلا ةسايسلا ذفني ىزيلجنإ ىماسلا بودنملا اذهف . رصمب ىناطيربلا ىماسلا

 لكف اهليثمتل ةيناطيربلا ةموكحلا هراتخت لجر ىأ دي ىلع ذفنت ةسايسلا هذهو . ةيناطيربلا
 ىلع رصمو ايناطيرب نيب نواعتلا ناكمإل ةمداه ةسايسلا هذه نوكت الأ انينعي نأ بجي ام
 ةموكحلا لعلو . لالقتسالا اذه سمال امب ةيناطيربلا حلاصملا ةلافكو رصم لالقتسا قيقحت
 . رصملام رادقمب ةحلصملا نم كلذ ىف اهل نأ ىرت ةيناطيربلا
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 هلا رتلكنإو رصم نيس بجاولا هرشأ

 ىلع قيقحتلا أدبو ١4754 هنس ربمفون ١9 ىف اشاب كاتس ىل ريسلا ةايح ىلع ىدتعإ

 ةمصاعلا رادمكح اشاب لسر نم لك كرتشاو ةانجلا ىلع ضبقلا سانلا رظتناو ثداحلا رثأ

 ثداحلا نم نيموي دعبو . قيقحتلا ىف نييبروألل ماعلا نمألا ةرادإ ريدم ديوب نويك رتسمو

 ةموكحلا نأ : هيف الاق اريرقت ىماسلا يودنملا راد ىلإ امدقو قيقحتلا نم امهالك بحسنا

 مهب اوتأي نأو نيدتعملا رثأ اوبقعتي نأ مهتعاطتسا ىفو ةردقلا مامت نورداق اهراصنأو ةيرصملا

 عضت نأ ةداج ديرتال اهنأب ذثموي ةيرصملا ةموكحلا تمهتاو . ءاضقلا فقوم ىلإ مهيضرحمو

 بودنملا غلب رادرسلا ىفوت املف . ةيناطيربلا ةموكحلا تقنح كلذل . نيمرجما ىلع اهدي

 هتموكح قتاع ىلع ةميرجما ةعبت هيف ىقلي ربمفون ؟؟ راذنإ اشاب لولغز دعس ىماسلا

 . ةفورعملا ةعبسلا بلاطملا اهيف بلطيو

 فقوملا اذه لثم ىف لدعلا هب ىضقيام تزواج بلاطملا هذه نأ ىف دحأ كشي ملو

 ةسايسلاب اهتللع اهنكلو بلاطملا ةمارص ركنت مل اهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا نأ لب . اكيرمأو

 . نيحلا كلذ ىف رصمب ةعبتم تناك ىتلا

 ذئموي ةيناطيربلا ةموكحلا سفن ىف ثداحلا اهراثأ ىتلا بضغلا ةروث نأ ىف كشالو

 رصم ىلع ضرفتل ةيناطيربلا ةموكحلا عفدام وه كلذ . ءاضقلل مهميدقتو نيمرجم بقعت

 نأب ةقثلا مدعو بضغلا فورظ فورظلا هذه ريغ ىف اهضرفتل تناك ام ةرئاج بلاطم

 . ةانحللا ةبقاعمو ةيرجلا فشك ىلإ لصيسو هارجم ذخأيس لدعلا

 عيقوت نمو نيمرجبا ىلع روثعلا نم ناك امو مويلا ىلإ نيحلا كلذ نم ثدحام نكل
 ىف ةيزيلكنإلا ةموكحلا سفنب تماق ىتلا بضغلا ةروث ليزي نأ هعبط نم مهيلع باقعلا
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 نع غلب ىذلا نأ اذه ىلإ فيضأ اذإف . بلاطملا هذه ضرفل اهتعفد ىتلاو نيحلا كلذ

 نأو ىرصملا سيلوبلا وه مهيلع ضبقلاب ماق ىذلا نأو ىوابلهلا بيبن وه ىرصم نيمرجملا

 تمكح ىتلا ةمكحم ا نأو ةيرصملا ةباينلا ةئيهو ماعلا بئانلا وه مهعم قيقحتلاب ماق ىذلا

 لازنإو ةانتإلا ةفرعم ىلإ تهتناو تمت ىتلا تاءارجإلا نأ ىأ ةيرصم ةمكحم مهيلع

 راذنإب ثبشتلا نم هجوةيناطيربلا ةموكحلل قبي مل ةتحب ةيرصم ديأب تناك مهب باقعلا

 نيلوكسملا سفن لخادام اهجاه بضغ ةروثل ةجيتن انمدق امك ناك ىذلا ربمفون ؟

 ببسب روثت نأل ةدعتسم هيف تناك تقو ىف اشاب دعس ةموكح فرصت نم نييناطيربلا

 هيلع ىنجمنا ماقملو اهيف مت ىتلا فورظلا ةعيبطب سفنلا جيهي ىذلا ميلألا ثداحلا اذه

 . ماظعلا نييناطيربلا طابضلا نم طباضكو ىرصملا شيجلل دئاقك هتناكمو

 تريغت دقف . اهفرصت ىف قح نم ذئموي ارتلكنإل ناك ام غلبم ىرنل مويلا دوعن انسلو

 ةدانعإ ىفو ربمفون ؟؟ راذنإ ىف رظنلا ةداعإ ابجاو حبصأو . مكحلا اذه رودصب فورظلا

 دوهجمل ةجيتن ناك ىذلا مكحلا اذه ناف «راذنإلا كلذ لبق هيلع تناكام ىلإ لاحلا

 ىف ةميرجلا رباد عطقل مهيعسو ةانجلا بقعت ىف مهصالخإلو مهتدارإ نسحلو نييرصملا

 هب ىضقتامو قفتيال شطبلا رهاظم نم ًارهظم هيلع بترتامو راذنإلا اذه لعجي دالبلا

 . ةدوملاو ةقثلا لدابت نمو مهافتلا نسح نم ارتلكنإو رصم ةحلصم

 ةمارغلاو نادوسلا : نارمأ راذنإلا اذه بلاطم نم مويلا هيف رظنلا بجي ام لوأ لعلو

 تاهينجلا نم نويلم فصن رصم تعفدو نادوسلا نم ةيرصملا شيجلا تادحو تبحس دقف

 ةيرجلا فاشتكا دعب قحلا نم « ةمارغلا هذه عزوت ملو ةيناطيربلا ةموكحلا لازتامو . ةمارغ

 ةموكحلا تناك اذإف «ةيرصملا ةموكحلا» ةنازخ ىلإ ةمارغلا هذه درت نأ اهيف مكحلاو

 ىف حرتقا امك ةيريخ تاعورشم ىف اهقفنت تايعمج ىلع اهعيزوت ةرورض ىرت ةيناطيربلا

 ةموكحلا هذه ىلوتتل ةيرصملا ةموكحلا ىلإ اهدعتلف ةرم ريغ ىناطيربلا باونلا سلجم
 ام دعب ةيرصملا لاومألاب اهاوسام لك نم قحأ ةيرصملا تاعورشملاو تايعمتا ىلع اهعيزوت

 . اهلجأ نم ةمارغلا هذه تضرف ىتلا ةميرجلا ةقيقح نع ةيرصملا ىديألا تفشك

 ىف نكي ملو . ارطخ ةمارغلا ةلأسم نم مظعأف هيلإ شيلا ةداعإو نادوسلا ةلأسم امأ

 دوع عنميام راذنإلا تلت ىتلا ةيزيلكتإلا ةموكحلا تافرصت ىف الو ىزيلكنإلا راذنإلا



 ماع امكاح رثرآ ىرفوج ريسلا نييعت نم ناك ام نإ لب . نادوسلا ىلإ ىرصملا شيجلا

 ريزو تاحيرصت نم ناك امو 1694 ةنس ةيقافتإ نم ةثلاثلا ةدالا بجوم ىلع نادوسلل
 لدي امم ريصق ريغ نمزب راذنإلا دعب ناك امهالكو نييعتلا اذه دعب ةيناطيربلا ةيجراخلا

 . ةمرتحم لازتام 1899 ةنس ةيقافتإ نأ ىلع

 سمخ لالخ اهذيفنت نم ناك ام نإف صوصنلا ةزجوم ةيقافتإلا هذه تناك اذإو

 نم نادوسلا ميلاقإ رثكأ ماكح ناكو نادوسلا ىف ىرصملا شيملا ناك ةنس نيرشعو
 ىلإ نادوسلا ىف لاحلا دوع حبصأ دقف رادرسلا ةيضق ىف ردص دف مكحلا ماد امف نييرصملا

 نيدلبلا نيب ديدج قافتاب هرمأ ىف لصفي نأ ىلإ ١474 ربمفون 7؟ راذنإ لبق هيلع ناك ام

 . ابجاو ارمأ

 رصم نيب لالا ةداعإ نمو ىزيلكنإلا راذنإلا ىف رظنلا ةداعإ نم بلطن ذا نحنو

 هذهف اعيمج ارتلكنإو رصم ةحلصم هيف قفتت رمأ ىلإ وعدن امنإ هلبق تناك ام ىلإ ارتلكنإو
 ةثداح تركع نأ دعب نيتلودلا نيب قداصلا مهافتلا نسح رهاظم نم رهظم لوأ ةداعإلا

 .قداصلا مهافتلا نسحو . بترتام راذنالا كلذ ىلع بترت نأ دعبو وجلا ءافص رادرسلا

 نم دحأ هضرتعيالو هيف شقانيال رما اذهو  اعيمج ارتلكنإو رصم ةحلصم هدنع عمتجت
 نال ناك اع ىلإ لانا فانا ينزل دس ةيسايسلا ةياقا نمل . نتالالا وق ديلا

 هب ىضقتامو لدعلا هبجويام كلذ ىفو . اهيلإ اهناطلسو رصم قوقح نم هعزنام درو راذنالا

 . هراضق بجو رمأل ةحلصملاو لدعلا نماضت اذإو ةحلصملا



 مويلا ثيادح

 رصم ىف بناجألا
 نيزاتمم ريعو نوزاتم

 (ا**ةطلتخملا مكاحا صاصتخإ

 . اهضارعتسا ناكم اذه سيل ةفورعم ةيخيرات لوصأ رصم ىف ةيبنجألا تازايتمإلل

 لبقام ىلإ تناك تادهاعمب تررقت قوقح تازايتمإلا هذهب نوعتمتي نيذلا بناجأللو

 ناسو ىاسرف ىتدهاعم ىف اسمندلاو ايناملا تلزن مث « ةلود ةرشع عبرأ نيب ةمئاق برحلا

 اهماظن بجومب ةيفشلوبلا ايسور نع قوقحلا هذه تطقس امك قوقحلا هذه نع نامرج
 دعب تلظ ام امهريغو اينولوبو ايكافولسوكشتك ةديدجلا لودلا تحيصأ امكو ىساسألا

 تاقافتاو تادهاعمب فقوملا اذه ديدحت بجيف ةلقتسملا رصم ءازإب ديدج فقوم ىف سرحلا

 تطقسف تازايتمإلاب عتمتت تناك الود تلعج برحلا دعب فورظ نذإ تأرط

 ىتلا دالبلا ىفو ايكرت ىف اقالطإ تازايتمإلا تطقسأ تأرط ىتلا فورظلا هذهو . اهتازايتمإ
 اماظن رصم ىف تازايتمإلا ماظن حبصأ كلذبو . ةينامثعلا ةدايسلل لعفلاب ةعضاخ تناك

 ةماركو قفتيال ام هيف نوريو فطعلا مدعو قلقلا نم عشب هوحن نويرصملا رعشي ايئانثتسا

 ةيدق ةراضح دهم كلذ بناج ىلإ ىهو « ىبرعلا قرشلا لود دقع ةطساو ىه ةلود
 لجر فلا ىتئامو انويلم ءافلحلل رصم تمدق نيح سرحلا ءانثأ ترهظ ةنيمك ةوق رقتسمو

 . 1١919 197١9 ىتنس ىف ةينطولا اهتموق رصم تماق نيحو

 قداص نوع نم ءافلحلل هب تمدقتام دعبو روطتلا اذه دعب رصم قح نم نوكي دق

 لزانتلاب تازايتما ةبحاص تيقب ىتلا لودلا بلاطت نأ لدعلاو قحلا ةيضق نع مهعافد مايأ

 . برخلا ءانثأ هرثأ رهظ ىذلا حيرصلا نسحلا نواعتلا اذه ىلع ءاقبإ اهتازايتما نع

 ةلأسملا هذه ىف بسانملا تقولا دنع ركفت نأ ةيرصم ةموكح لك ىلع ابجاو بسحنو

 ةلود لجعتن نأ ةمكحلا نم سيلو  مويلا الصاح سيل ريكفتلا اذه نكل . ايدج اريكفت
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 م لكيه نيسح دمحم ثارت

 ماظن ماظنلا اذه نكل . هلمححب ءونت دقام كابترإلا عاونأ نم اهلوح قلخنف ثداوحلا

 أرطي نأ بجي ملاعلا لود نيب نم رصم ىلع اروصقم ًايئانثتسا حبصأ ىذلا تازايتمإلا

 لك ىلع قبطي ام هيلع قبطي نأ بجيف . هدعاوقو هسسأ ىلع أرطام رصم ىف هقيبطت ىلع
 . ةنكم ةرئاد قيضأ ىف هقيبطت رصحيف ىئانثتسا ىنوناق لك ىلعو ىئانثتسا ماظن

 نأ ايناملا عم اهتاضوافم نيح ةموكحلا ىلع تلمأ دق ةركفلا هذه لثم تناك اذإو

 ةقلعتملا مئارجلا ةفاك ىف ةيلهألا مكاحنا صاصتحخا نم نييناملألا اياعرلا ةمكاحم لعبت

 لكب ىعسلا بجاو هنإف ةكلاملا ةرسألاو كلملا ىلع ءادتعإلاو اهماظنو ةلودلا نمأب

 ةرئاد ىف ةطلتخما مكاحملا ءاضق صاصتخا رصحلا ةنكمملا ةيلودلاو ةيئاضقلا لئاسولا

 . رصم ىف تازايتمإلا ماظنل ةيقاب لازت ال ىتلا ةقيضلا ءانثتسإلا

 ام اهصاصتخا عيسوتل ىعست نأ ىضاملا ىف مكاحملا هذه بأد نم ناك دقف

 لعبت نيحلا كلذ ىف ةلودلاب تطاحأ ىتلا ةيسايسلا فورظلا ضعب تناكو . تعاطتسا

 لعجي ناك ةينامثعلا ةلودلا دالب ىف تازايتمإلا ماظن دادتما نأ امك « اغئاس ىعسلا اذه

 تحبصأ نأ ىلا ىعسلا اذه ىدأ دقو . نييرصملا رظن ىف انكم صاصتخإلا ةعس لوبق

 اياضقلا ىف رظنلاب ةصتخم ةيبنجألا تازايتمإلا رثأ فيفختل تأشنا ىتلا ةطلتخملا مكاحما

 1 هلأ نع اديعب ىبنجألا نكي امهم ةيبنجأ ةحلصم وأ ىبنجأ فرط اهيف مادام ةيتدملا

 هذه ىلعو . ةهفات ىوعدلا ىف ةيبنجألا ةحلصملا نكت امهمو تازايتمإلا ماظنب لصألا نم

 ىف نيعضاخ تازايتمإلا ماظن مهلمشيال نم مهريغو نويشكارملاو نويناريإلا راص ةدعاقلا

 . ةيلهألا مكاحما ءاضقل ةيئانحلا اياضقلا ىفو ةطلتخما مكاحلا ءاضقل ةيندملا مهاياضق

 نود رصم هل عضخت ايئانثتسا تازايتمإلا ماظن حبصأ دقو مويلا ةدعاقلا هذه لثم ءاقب

 نم هيفام قوف هيف ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصم تراص نأ دعبو لودلا نم اهاوسام

 نم اهبلسيو احيرص انعط ةلودلا ةدايس ىلع نعطي هنأ نيرصملا سوفن ىلع ةضاضغلا

 مكاحم ا ءاضق الإ لصأ نم هل نكي مل امو تادهاعملا نم ةدهاعم هنع لزنت ملام اهقوقح

 لك لعجي ام كلذ نع الضف هيف مويلا ةدعاقلا هذه لثم ءاقبو . ةصاخ فورظ ىف ةطلتخلا

 لعج نإف , ماهوألا نم امهو برحلا دعب اهتازايتما نع لودلا لزانت نم رصم هتبسك ام

 نكت مل مأ تازايتمإ مهل تناكأ ءاوس بناجألا نوؤش ىف رظنلاب ةصتخم ةطلتخلا مكاحما
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 ىرست ال ةيندملا ةلودلا نيناوق نأو « دري مل وأ دارأ تالماعملا ىف زاتمم ىبنجأ لك نأ هانعم

 هل عضخي اهنأل ةيلهألا مكاحلا نم اناطلس عسوأ ةطلتخملا مكاحلا نأو « نييرصملا ريغ ىلع

 ةيندملا نوؤشلا ىف ةيلهالا مكاحملل عضخيال امنيب اعيمج نويرصملاو اعيمج بناجألا

 . نييرصملا نيينطولا ىوس

 ردصت ةيرصم مكاحم ةطلتخملا مكاحملا تمادام هيف ةبارغال نأب اذه ىلع دريالو

 ةعيبطب ةطلتخما مكاحم او . ًايرظن رابتعا الإ سيل رابتعالا اذهف . رصم ةلالج مساب اهماكحأ
 نألو ةيرصم مهتيبلغأ تسيلو نييرصم اوسيل اهتاضق نأل ةيرصم مكاحم تسيل اهنيوكت
 لودلا هيلع قفاوت نأ بجي لب اهرايتخاو رصم ةدارإ ضحمب نيعتال ةيبنجألا ةيبلغألا

 ةئيهلا اهردصت نيناوق تسيل مكاحملا هذه ىف قبطت ىتلا نيناوقلا نألو رصم عم ةدقاعتملا

 مكاحاف نذإو . رصم عم ةدقاعتملا لودلا اهيلع قفاوت نأ بجي لب اهدحو ةيرصملا ةيعيرشتلا

 ىلع رهاظ ءادتعا اهيف ةيلود هبش ةيئانثتسا نيناوقو مكاحم ةطلتخما نيناوقلاو ةطلتخلا

 تلبق ىذلا دقاعتلا ىدعتي الأ بجي ءادتعإلا اذه رارقإ نكل . ةلودلا رارقإب ةلودلا ةدايس

 . ءادتعإلا اذهل اناديم نوكت نأ ةيخيراتلا فورظلا مكحل ةعضاخ هبجومب رصم

 ىتلا ةرئادلا ىف ءادتعالا اذه رصحل لمعت نأ ةيرصملا ةموكحلا تابجاو لوأ نمو

 لئاسولا نم اهيدلام لكب كلذل لمعت نأ اهيلع بجي . اهيف هعوقو ىلع دقاعتلا لصح
 ىتلا برحلا دعب تازايتمإلاب ةعتمتم تيقب ىتلا لودلا نظن امو . ةيسايسلاو ةيعيرشتلا

 توملا داصح مامأ اعيمج سانجألا سوعر تواست اهيف ىتلاو لدعلاو قحلا برح تناك
 ةلوطبلا لامعأ نم هب اومأق امب اهيف اوماقو تايحضتلا نم دوسلا ايقيرفأ لهأ اهيف مدقو

 اننواعتو هذافنإ ىلع انعجشتو ىأرلا اذه ىلع انقفاوت الإ لودلا هذه نظن ام لوقن  لبنلاو

 ..ليفتتلا اذه ىلع ةطلتخما مكاحنا ىف ةحاصم نمو ناطلسو ديأ نم اهل ام

 ىف ءاضقلاو عيرشتلا ديحوت ليبس ىف ةديدج ةوطخ قحلا ىعسملا اذه ىف حاجنلاو
 . هنودب نمأ وأ ماظن ةمأ ىف بتتسي الو هريغ نم ةيندم موقت ال ىذلا ديحوتلا اذه ءرصم



 مويلا ثيدَح

 مثألا ةبصعو رصم

 "افوخلل لحم كانه سيل
 ةبصع ىلإ رصم مامضنا ليبس ىف ىعسلاب لوألا اهددع ردص ذنم «ةسايسلا»ت بلاط

 ىف دقعنت ةبصعلل ةيمومعلا ةيعمجلا نأ ىلإ راظنألا هيجوت نود رمت ةصرف كرتت ملو « مألا

 ؛ مامضنالا تابلط ىف رظنت نأ اهل ىتلا اهدحو ىه اهنأو ربمتبس رهش نم لوألا عوبسألا

 ليثمت نع سعاقتلا أطخ ىداملا ليلدلاب تبثتل ةصرف لك زهتنت «ةسايسلا» تناك كلذك

 هتأترا ام ةحص ىلع للدتف اهب مدقتت ةلثمأ ثداوحلا نم ذختت تناكو (فينج» ىف رصم

 . ىلوالا ةعاسلا ذنم

 ثداوح تعقو امدنع تركذو « تاضيوعتلا نوناق ءاج امل بألا ةبصع تركذ

 تركذو « ةيزجلا ضورق ةبسانمل تركذو « بوبغج ةمزأ تدتشا ام دنع تركذو « نادوسلا

 ددص ىف ركذت دقو « لينلا هايم ىلع ىأرلا ىف فالتخا نم رظتني دق ام ةبسانمل كلذك

 . ليبس كانه ناك اذإ هلك كلذ ريغ

 ىتلا رومألا كلتو ممألا ةبصع نع انركذ اميف انأ بسح ءالمزلا ضعب نأ رهظيو

 ةلثمملا لودلاو ةبصعلا نم ريخلا لك ريخلا رظتنن اهئاضعأ نيب انك ول اهيلع ضرعت تناك

 ماقف ؛ اعيمج بوعشلاو لودلا نيب قلطملا ماتلا مهافتلا ةليسو ةبصعلا بسحن انأ وأ اهيف

 اولغ هيف الغ ىذلا داقتعالا كلذ ةدعاق ىلع ساسحلا انشقاني ءالمزلا نم ضعبلا كلذ

 قح ةشقانم ىلإ هزواجت لب انمدق اميف ناسحملا انتشقانم دح دنع فقي ملو . ليلق ريغ

 ذإ انمامضنا نم أشني دق اررض نأ لاقو مألا ةبصع ىلإ رصم مضت نأ ىف ةرضاحلا ةرازولا

 ةليسو (فينج» ىف اندوجو نم لعجتل كانه رهاقلا ىوقلا اهفقوم نم ديفتست دق ارتلجنإ نأ

 نحنو مويلا ىلإ اهب انطبرت نأ فرعت مل رومأب انطبر ىلإو انقوقح ىلع مظنملا ءادتعإلا ىلإ
 ةرازولا نأ اضيا ءالمزلا نم ضعبلا كلذ لاقو - ىربكلا ةيلودلا ةئيهلا نع نوديعب

 . ناملربلا ىأر ذأ نود مألا ةبصع ىف رصم لثمت نأ اهل سيل ةرضاحلا

 ١ هه : ةسايسلا 1
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 تلدأ ام ضعب ىف ةريطخلا ةلأسملا كلتل تدصت ىتلا ةليمزلا شقانن نأ ديرن نحنو

 . ججح نم هيلإ تدنتساو تاليلدت نم هب

 ءابعأ ةنازخللا لمحت نأب ةيرصملا ةموكحلل حمسي ال ىرصملا روتسدلا نأ ةليمزلا لوقت
 ةموكحلا اهلمحتت ةميسج ةيلام ءابعأ كانه تسيل هنأ عقاولاو هتراشتسا دعب الإ ةيلام

 . ةبصعلا تافورصم ىف بيصنب اهكارتشاو مثألا ةبصع ىلإ اهمامضنا ءارج نم ةيرصملا

 نأ ىلع انايإ ةقفاوم الإ ةليمزلا لاخت الف لكشلا ثيح نم امأ . أدبملا ثيح نم اذه

 رهش ىف ةرملا هذه عوقوو ماع لك ىف ةدحاو ةرم مثألا ةبصعل ةيمومعلا ةيعمجللا داقعنا

 عجري انوناق ةموكحلا رادصإ نارربي نالربلا اهيف لطعي ىتلا رهشألا نم دحاو وهو ربمتبس

 ىتلا ةفصلا كلت ء احيبم اصن هسفن روتسدلا ىف اهيلع صوصنملا لاجعتسالا ةفص ىلإ
 ىلع مآل ةبصع ىف تلخد دق رصم تناك ول» هنأب اهسفن ةليمزلا فارتعا اهزورب ىف ديزي

 ىذلا ررضلا رادقم ناكل - نينس ثالث نم رثكأ لنم ىأ - رياربف 758 حيرصت نالعإ رثأ

 . (نآلا ىشخي امم اريثك لقأ هرمأ ىشحي

 ةموكحلا رارقإ ىف ددرتيس ىرصملا ناملربلا نأ ىلع لدي عيش قفألا ىف سيل هنأ ىلع
 ةدئاف ىلع ةعمجم رصم ىف ةيسايسلا بازحألا نأ كلذ . ممألا ةبصع ىف رصم ليثمت ىلع
 ةيلودلا ةمظنألا ءاول اعفار امئاد ناك دققف ىنطولا بزحلا امأ . هترورض ىلعو ليثمتلا اذه

 أم رخخأو ارارم مآل ةبصعب اوحول دقف نييدعسلا ةعامج امأو . ليلق ريغ اريخخ اهنم ارظتنمو

 ىف هايإ هتثداحم مايأ دلنودكم رتسم ىلع هسفن اشاب دعس ضرع فقوم نم اهعم مهل ناك

 سيلو « مثألا ةبصع فارشا تحت سيوسلا ةانق ةليح نوكت نأ مكحلا ىف امهو ندنل

 نسح- نوكيالو سيوسلا ةانق ىلع فارشإلا قحب مألا ةبصعل اشاب دعس ملسي نأ الوقعم
 . اهتاذ ةبصعلاب نظلا

 لوبقم ريغ ىروتسد ضرف متألا ةبصع ىف لوخدلا لبق ناملربلا ةراشتسا نأب لوقلاف
 نوكت داكت ىتلا ةقفاوملا رابتعاو لاجعتسالا رابتعا نم انمدق امب ديقم وه لب هتلمج ىف
 . ةيعامتجا

 ىف رصم لوخد نأب نيلئاقلا لوق ةيدجو دانتسالا مامت ةيلإ دنتسي ام سيل كلذك
 اهتمدقم ىفو ةبصعلا دهع نم اءزج دعت ىتلا تادهاعملا عيمجب اهل ديقم مثألا ةصع



 هن عب لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىف رصم لوخد نأ اولوقي نأ نوديري . رصم ىلع ةيامحلا تضرف ىتلا «ىاسرف» ةدهاعم

 . اهيلع ةيناطيربلا ةيامحلا ضرفب اهنم افارتعا نوكي ةبصعلا

 دعب تءاج ىرخأ تادهاعم نأ كلذ ةبارغلا نم ائيش قطنملا اذه لثم ىف نا عقاولاو

 ةدهاعمل كلتو هذه ةلدعم «(ىاسرف» ةدهاعم دعب تماق تاقافتا نأو (ىاسرف» ةدهاعم

 لك كانه . (ىاسرف» ةدهاعم ضقانيام ىلع نياحألا ضعب ىف ةصانو (ىاسرف»

 لهف اهيلإ امو ةيناملألا تاضيوعتلاب ةصاخلا ءافلحلا تارقؤم نم تأشن ىتلا تاقافتإلا

 ةبصع ىلإ اعيمج ءافلحلا مامضنا لهو ؟ةميلس «ىاسرف» ةدهاعم تاقافتالا هذه تّقبأ

 هذه صوصنل ةلدعملا مهتارمتؤم نأو «ىاسرف» ةدهاعم دح دنع نولازيال مهنأ هأائعم ملا

 . ؟ًؤرهو بعلو وغل ةدهاعملا

 نهتمدقم ىفو اعيمج لودلا ىلإ غلبأ ىذلا رياربف 18 حيرصت نحن انل ةبسنلاب كانهو

 لالقتسا تلجس ىتلا «ةرازولا» ةدهاعم كلذك كانهو (ىاسرف» ةدهاعم نهنم نيضمأ نم

 لهف . ملا ةبصع ءاضعأ لودلا نيب ذوفنلا تابحاص نم ةعامج اهتعقوو اهتدايسو رصم

 ؟رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامحلاب صتخي اميف ةمئاق لازتال (ىاسرف» ةدهاعم نأ اذه ىنعم

 . ؟ةجحلا كلت لثم ىلإ ليلدتلا ىف عجري نأ اقح ىدج لهو

 : ةسمخ ىهو اهيف لوخدلل مألا ةبصع اهضرتفت ىتلا طورشلا ةلأسم تيقب

 ةيعمجلا عامتجا دعوم لبق ماعلا ةبصعلا ريتركس ىلإ لوخدلا بلط مدقي نأ لوألا

 عوبسألا ىف ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا دعوم نأ انلق دقو . لقألا ىلع دحاو رهشب ةيمومعلا

 ماعلا ريتركسلا ىدي نيب رصم مامضنا بلط نوكي نأ نذا ىغبنيف ربمتبس رهش نم لوألا

 رهشو . الماك ًارهش دعوملا كلذ نيبو اننيب نأ ىأ سطسغأ رهش نم لوألا عوبسألا لبق

 اذه ىف العف تأدب دق ىهو « ليثمتلل ةمزاللا ةدعلا دادعإ ةيرصملا ةموكحلا متت نأل فاك

 + انريشأف قيسامك .دادعغإلا

 ةموكحك ىرخأ لود نم اهب افرتعم لوخدلا ةبلاط ةلودلا نوكت نأ ىناثلا طرشلاو

 فارتعالا نم نيعونلا نيذه رصمب ةفرتعم اعيمج ضرالا لودو . ةيلعف ةموكحك وأ ةينوناق

 . اعم ةيلعفو ةينوناق ةموكح رصمل نأ ىف ضراعت الو اعيمج



 ةينطولا ةيسغقلا ىف : لوألا ءزجلا ب

 ةاقتسم ةلود اهب فرتعا دق رصمو . ةرح ةموكح تاذ ةلودلا نوكت نأ ثلاثلا طرشلاو
 اهل ناك امع ايكرت تلزانتو ةيامح نم اهيلع ضرف دق ناك ام لاوزب فرتعاو ةدايس تاذ

 . ةرح ةموكح رصمل نأ رابتعا نود لوحي ىنوناق رابتعا قبي ملف ناطلس نم اهيلع

 نأش ىف اهتاحيرصتو اهلامعا نع انايب ةبصعلل ةلودلا مدقت نأ عبارلا طرشلاو

 مويلا دعت ةموكحلا نأ كشالو . حيلستلا نأش ىف مألا ةبصع هضرفت امو ةيلودلا اهتادهعت

 اهتادهعتل اهمارتحا رمأ ىف روهشم فورعم رصم فقومو يولطملا نايبلا اذه دعت اميف

 ثيحب هترثكو حيلستلاب متهت ىتلا ىربكلا ةيبرحلا لودلا نم تسيل ىهو اعيمج ةيلودلا

 تفرع دق اهنأ لب . اهتحلصم ريغ ىف نأشلا اذه ىف ةبصعلا تارارق نوكت الأ ىشخي

 ةبصع فارشإ تحت دقع هب راجتإلاو حالسلاب ةقالع هل رمتّؤم نم ديفتست فيك لعفلاب
 . مثألا

 تابث امأ . ةنيعم دودحو ةتباث ةموكح تاذ ةلودلا نوكت نأ وهو سماخلا طرشلا ىقب

 امأو . رصم رمأ اشاب ىلع دمحم ىلوت ذنم مئاق وهو ةبوعص هدلص ىف سيلف ةموكحلا

 نع نادوسلا ةلأسم سمت دق اهنأل ةقدلا نم اًئيش اهدلص ىف ضعبلا نوكي دقف دودحلا

 دق نادوسلل هبسنلاب ريخألا حالسلا رمتّؤم ىف رصم هتفقو ىذلا فقوملا نكل . دعب وأ برق
 . ةحاسملا نايبو ناكسلا ددعو دودحلا نييعتب صتخي اميف عئشلا ضعب رمألا لهسي

 اندلخخي ردي ملو . ممألا ةبصع ىلإ رصم مامضنا نم ريطتلل لحم انرظن ىف كانه سيل
 ىف نكل هيغتبن ىذلا وحنلا ىلعو ةرفط انلكاشم لك لحيس مامضنالا درجم نأ اموي

 . امتح هكلسنس ىذلاو هكلسن نأ ىغبني ىتلا ةيلودلا ةايحلا ليبس ىف ريس مامضنالا



 مويلا ثبدح

 ىبنللا دروللا ةبطخ
 «!ةيرصملا ةيزيلكنإلا ةيعمجلا ىف

 هل اهماقأ ةبدأم ىف ىبنللا درول هاقلأ باطخخ ربخ ةيصوصخلا تافارغلتلا انيلإ تلقن

 نع عافدلل اذه هباطخ ىف ضرعت دقو . ةيرصملا ةموكحلا ىف زيلكنإلا نيفظوملا نم ةعامج

 ىطعت نأ بجي اهنكل ةنسح ةسايس ىدنع اهنإ» : لاقو رصم ىف اهذفن ىتلا ةسايسلا

 رثكأ نأ نم ةقث ىلعل ىنإو . دلتلاو ربصلا نم ائيش زيلكنإلا رهظي نأ بجيو ىفاكلا تقولا
 ىلع امئاد تلمع دقو . ارتلكنإو رصم نيب ةقادص نوكت نأ ىف نوبغري نيملعتملا نييرصملا

 نييرصملا نم ذختت نأ ايناطيرب ةحلصم نأل نييرصملاو نييناطيربلا نيب ةدوملا حور داجيإ
 . «ءافلحو اهل ءاقدصأ

 لحت نأ نكمي ىتلا ةديحولا ةسايسلا نع ربع دق هذه هترابع ىف ىبنللا درول لعلو
 فلاحتلا نوكت نأ بجي نادلبلا اهيلإ ىمري ىتلا ةياغلاف . ارتلكناو رصم نيب ىتلا ةدقعلا

 ةانألاو ربصلا نوكت نأ بجي ةياغلا هذهل ةليسولاو . ةصلاخلا ةيلودلا ةقادصلا ةدعاق ىلع

 ذنم ىرصملا دفولا اهمسر ىتلا ىه ةسايسلا هذهو . ةياغلا هذه ققحي اذخأ رومألا ذحخأو

 اهنأ رنلم درول ىأترا ىتلا ةسايسلا ىهو . تجنو دلاجنر ريسلل ثالثلا هئاضعأ ةرايزو هفيلأت

 امهنم لك تاياغاهب ققحتت ةطبارب نيتمألا نيب طبرت نأ نكمي ىتلا ىه اهدحو

 لاحف اهقيقحتل اشاب ىلدع ةسائرب ىمسرلا دفولا ىعس ىتلا ةسايسلا ىهو . امهحلاصمو

 ىهو . بارطضا نم رصم ىف اشاب دعس هماقأ امو عماطم نم ارتلكنا هتدبأ ام كلذ نود

 لحم ال امب اهبناج نم ارتلكنا تفرتعا نيح رياربف 718 حيرصت اهمسر ىتلا ةسايسلا

 تاضوافمب لحي نأ ىلإ ةمواسمو فالخ لحم وهام تقبأو رصم نيبو اهئيب هيف ةمواسملل

 دعب مكحلا ىلوت نيح اهذيفنتل اشاب دعس ىعس ىتلا ةسايسلا ىهو « نيفرطلا نيب ةيدو

 همكح ءوسو هبارطضاو هطبخت ناكف دلانودكام رتسم ةضوافمل بهذ نيحو تاباختتالا

 باتكلا رودصلو هلشفل اببس ةقلعملا لئاسملا هذهب ةصاخلا هتاحيرصت ىف هضقانتو دالبلل

 57١ه ١//90/ : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا م04

 ىزيلكنإإلا غالبلا كلذ نم رادرسلا ةثداح ىلع بترت الو 1474 هنس ربوتكا "“ ىف ضيبألا

 نم ارتلكنإ تعس امك اهبناج نم رصم تعس ىتلا ةسايسلا مومعلا ىلع ىهو . مولعملا
 ىرخأ انايحأ ةيسايسلا فورظلاو انايحأ ارتاكنإ عامطأ تناكف اهقيقحت ىلإ لوصولل اهبناج
 . ةياغلأ هذه نود فقت

 نيب فلاحتلا دقعب حمست بيرقلا لبقتسملا ىف فورظلا نأ نم ةقث ىلع انسلو

 اذه سمت ال ىتلا ارتلكنإ حلاصم لفكيو رصم لالقتسا هب لمكي افلاحت نيتلودلا

 ليقتسملا ىف اهعابتا ارتلكنإ ديرت ىتلا ةسايسلا ىهام فرعنال نحنف . لالقتسالا

 وأ ةياغلا هذه ىلإ لوصولا رسيت نيتلودلا نيب برقتو مهافت ةسايس ىه له : بيرقلا

 ةهج نم نحتو . اعيمج امهححلاصم ىلع ىنجتو امهنيب ةوهلا دعبت ةلشو فسع ةسايس
 مهلعجام ةيضاملا براجتلا نم اودافأ دق نييرصملا ةساسلا ضعب ناك نإ ىردنال ىرخأ

 زيلكنإلاو رخخآ هجوب ةصاخلاو هجوب روهمجلا ةهجاوم نأو ةسايس ريخ ةحارصلا نأ نوكردي
 هذه نأ وه هيف اندنع كشال ىذلا رمألا نكل . بارطضالاو كابترإلا الإ جتنت ال ثلاث هجوب

 اهقيقحتل ١91 ةنس ىف ةكرحلا ءدب ذنم ةيزيلكنإلا ةيرصملا ةسايسلا تراس ىتلا ةياغلا

 ىلع ىنجي اهقيقحت لبق عيضي نامز لك نأو . الجآ وأ الجاع ققحتت نأ موتحتا ةياغلا ىه

 حسفي نأ نم لاح لك ىلع دبال هنأو . اهيلع ةيانحلا ئيش ىف ريمخلا نم سيل حلاصم
 . مزاحلا ىسايسلا ةمكحب ريدج وهام ربصلا نم اورهظي نأو مهرودص رظنلا وديعبلا ةساسلا

 ريخخأت ىف ةيلوئسملا نم طسق ربكأ مهيلع زيلكنإلا نأ هيف كشال ىذلا رمألا نأ ىلع

 ةحلسم ةوق نم رصم ىف مهل امب مهف . نيتلودلا ةحلصم اهدنع ققحتت ىتلا ةياغلا غولب

 ءايوقألا ءالؤه ناك اذإ اميف تاهبش نييرصملا ضعب سفن ىف نوريثي حضاو ناطلس نمو

 رادقمب ارتلكنإ ةحلصم نم ققحت اهنأ ىف لقاع كشي ام ىتلا ةياغلا هذه غولب اقح نوديري
 ىلإ نوثعبي ةيلخاد تائيس نم مهدوجو درجم ىمحي امب مهو . رصم ةحلصم نم ققحتام
 كلذ قوف مه لب « تاثيسلا هذه نع اضرلاب نيفتكم اوسيل مهنأب داقتعإلا سوفنلا ضعب
 مهيلع بجي مهو . هتيلوئسم نوردقيو فقوملا اذهب نورعشي كشال مهو . ديازتت ول نودوب
 دق ام ةلازإل هلك قرشلا ىف ةيروطاربمإلا ةحلصم قيقحت اودارأ نإ أوعسي نأ كلذ لجأ نم

 نوديريإل مهنأب ةقثلا مهسوفن ىلإ اولخدي نأو ةبير نم مهئازإب نييرصملا سوفن ىف موقي



 مم لكيه نيسح دمحم ثأرت

 نم ةئيس ىأل ايماح مهدوجو نوكي نأ نوضري الو ارابكتسا الو رصم ضرأ ىف اولع

 . اهيف ةسايسلاو عامتجالا تائيس

 هب ىضقي ام ةمكحلا نمو ةانألا نم اورهظأو مهبناج نم اذه اوردق زيلكنإلا نأ ولو

 رايت ىف ريغتلا ناك فيك اوسني مل مهلعلو . ىرصملا ماعلا ىأرلا ىف اريبك اريغت اوأرل فقوملا

 مهلعلو . ىرصملا دفولا عم رنلم درول هعضو ىذلا عورسثملا رثأ ىلع ًاميظع ماعلا ىئرلا

 وحلا ىلع ىضق ىذلا وه رياربف 18 حيرصت ىف اهب اوفرتعا رومأب ذئموي مهثبشت نأ نوركذي
 ةمكحلا راثآ مهيلع تدبو ةانألاب ذئموي اوذخأ مهنأ ولو . ذئموي الصاح ناك ىذلا حلاصلا

 ىذلا دحلا ىلإ فقوملا دقعت الل فورظلا لك ىف ةيزيلكنإلا ةسايسلا اهب تزاتما ىتلا

 . نيفرطلا نم ئأ ةحلصم ىف كت مل ريبادت ذاختا ىلإ هعم ارتلكنإ ترطضا

 ىف ىبنللا درول اهاقلأ ىتلا ةحلاصلا تاملكلا هذه ديدج نم نوردقي زيلكنإلا لعلو

 قرشلا ىف مهلكاشم نم اريثك مهيلع نوهي ةيرصملا ةلأسملا لح نأ نوركذي مهلعلو « ارتلكنإ

 غلبم نوملعي مهو مهتقادص ةصلاخ ءاقدصأ نييرصملا نم مهل لعجت اهنأ امك ىندألا

 . اهعم اهنواعت نسحو رصم ةقادص نم ارتلكنإ ىنجتام



 مويلا ثيادح

 *اةردنل ىف اشاب رويز

 رفاسم هنأ ةيزيلكنإلا فحصلا تعاذأ ارتلكنإ ىلإ رصم ةرداغم اشاب رويز ةلود مزتعا ال

 ىف بهاذ هنأ تلاقو فحصلا كلت هترشنام ةموكحلا تفن دقو . اهتددح ةصاخ ةمهمب

 . هئاقدصأ ةرايزلو ةضايرلل ةيصوصخ ةرفس

 اشاب رويز نأ ىف كلذك كشن مل انكل . غالبلا اذه قدص ىف ذثموي نحن كشن ملو

 ةموكح سيئر روزي نأ لوقعمب سيلف . رصم نع زيلكنإلا ةساسلا ىلإ ثدحتيس دبال

 ريغ وأ صاخ ثيدح رودي نأ ريغ نم ةقلعم لئاسم هدالب نيبو اهنيب ةقيدص ةلود ةمصاع

 . نيتلودلا نيب تاقالعلا نع صاخ

 ةدوملا ىف ةياغ الابقتسإ نويمسرلا اهلاجر هلبقتساف ةردنل ىلإ اشاب رويز لصو دقو

 طبتغي بيرال ىرصم لكو . ةدوملا اهلك ةلباقم ارتلكنإ كلم ةلالج ةلباقمب ىظحو فطعلاو

 ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ركشيو ايقللا نسح. نم ةردنل ىف ةيرصملا ةموكحلا سيئر هيقل امب

 ارتلكنإو رصم نيب بجيام مهل ادكؤم نييناطيربلا ةساسلا اشاب رويز ثداح دقو . اهفطاوع

 ىتح رابخألا هب انتفاو ام اذه . كلذك ديكأتلا اذه لثم مهنم ىقلف مهافتلا نسح نم

 هذه درجم نم قدأ ةمهم ارتلكنإ ىف ةيرصملا ةموكحلا سيئرل نأ مهفن انكل . مويلا

 لئاسم ارتلكناو رصم نيب نإف ةفايضلا مركو ايقللا نسح اهئادآل ىفكيالو ةماعلا تاثداحلا

 . ريخأتلا لمتحي دق ضعبلاو ًالجاع الح بلطتي اهضعب ةقلعم

 نكت مل نإو - اشاب رويز ةمهمو . رصم ىف ةينالربلا ةايحلا مايق لبق هلح نكميال لب

 ليبسلا دهمت نأ بجيف . اعيمج لئاسملا هذه ىف ثيدحلا لوانتت نأ بجي - ةيسايس ةمهم

 . ناكربلا داقعنا لبق اهيف ةضوافملا ىلإ ليبس ال ىتلا لئاسملا لحل حلاصلا وجلا قلخل

 . مويلا ذنم لحت نأ بجي ىتلا ةلجاعلا لئاسملا لوانتن نأ بجيو

 ىلإ هجو ىذلا ىزيلكنإلا راذنإلا ىلع تبترت ىتلا لئاسملا ىه ةلجاعلا لئاسملا هذهو
 رثأ ىلع مكحلا نع اشاب دعس ىلخت دقف 1174 هنس ربمفون ؟١ ىف اشاب دعس ةموكح

 هيأر نم ناكو اشاب رويز ىلوت مث « بلاطملا نم هيف دروام ضعب لبق نأ دعب راذنإلا اذه

 5١؟ه/7//0* :؛ ةسايسلا د



 م عذر لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىلإ ارتلكنإو رصم نيب ةيدولا قئالعلا دوع ناكمإل ةتقؤم ةفصب راذنإلا ىقاب لبقي نأ ذئموي

 ءارج نم رصم اهب تدبق ىتلا دويقلا عفر ىف كلذ دعب مالكلا ىنستي ىكل هيلع تناك ام

 . راذنإلا اذه

 ىلع اودتعا نيذلا نيمرجملا ىلإ تدتها نأ اشاب رويز ةموكح ظح نسح نم ناكو

 ًايعيبط ناكف . ةبوقعلا ىصقأب مهيلع مكح ىذلا ءاضقلا ىلإ مهتمدق نأو رادرسلا ةايح

 راذنإلا ىلع تبترت ىتلا راثآلا عفر ىف خيراتلا كلذ نم اشاب رويز ضوافي نأ اذه دعب

 ىف اهنأ اهئارزو نم ريزو نم رثكأ ناسل ىلعو ةرم ريغ ةموكحلا تدبأ دقو . ىزيلكنإلا

 رويز زهتني نأ لاحلا ىه هذهو ايعيبط سيلأ . ددصلا اذهب ىماسلا سودنملا راد عم تاثداحم

 مهافتي نأو راذنإلا اذه رمأ ىف زيلكنإلا ةساسلا ىلإ ثدحتيل هردنلب هدوجو ةصرف اشاب

 ىف رمألاب موقت ةموكح ةيأ ةمهم لهسي نأ هنأش نم سيل هرثأ ءاقب نأ ةدعاق ىلع مهايإو

 دعب ةموكحلا اهب موقت ىتلا تاضواقملل ةقلعملا لئاسملا ىف مهافتلا لعجي نأ الو رصم
 . الوانتم ابيرق نالربلا داقعنا

 لبق اهيف ثدحت دق نوكي دقو . اشاب رويز ةلود ةنطف توفت اهنظنام ةحضاو ءايشأ هذه

 اميف راذنإلا هفلخ ىذلا رثألا نم ىرصم لك هردقيام ردقي وهف « ةملكلا هذه بتكن نأ

 ىري امك ىري وهو . نادوسلا نع ىرصملا شيلا ءالجإو رصم نع نادوسلا لصفب قلعتي

 ةموكحلا تقفو ىتم لوزي نأ دبال نيعم ثداح نع أشن ىذلا فرصتلا اذه نأ ىرصم لك

 تدبأ دق اهبناج نم ةيناطيربلا ةموكحلاو « راذنإلا ىلإ تدأ ىتلا ةميرجلا اوبكترا نيذلا ىلإ

 حيرصت ىف اهب ظفتحملا لئاسملا ةرئاد نم نادوسلا ةلأسم جارخإ ىلإ دصقتال اهنأ ةرم ريغ

 - لئاسملا هذهب اهاضتقم ىلع ظفتحا ىتلا ةدعاقلا رييغت ىلإ الو 1977 ةنس رياربف 6

 . حيرصتلا كلذ لبق هيلع تناك امك لاحلا ءاقب ةدعاق

 هذه . رصم اهتعفد ىتلا نويلملا فصن ةمارغ ةلأسم نادوسلا ةلأسم بناج ىلإ كانه

 ىف ثدحتي نأ ىرصمل نكي ملو . ةيداملا اهتميق رابتعاب اروكذم ائيش نوكتال دق ةمارغلا

 اهرهظم لعجي ةمارغك اهضرف نكل . حلاص ليبس ىأ ىف تقفنأ دق تناك اهنأ ول اهنأش

 نأ ىلإ مهسوفن حيرتستال نويرصملاف ًامئاق رهظملا اذه مادامو . رصمل لالذإ رهظم ىونعملا

 ىلع اهمايقل هنوديري ىذلا غلبملا ىلإ وفصلا نم تلصو دق ارتاكنإ نيبو مهنيب تاقالعلا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 0/1

 ىف نيتلودلا نيب ةقلعملا لئاسملا لحل ةمدقم نوكي نأ ىجري ىذلا حيرصلا مهافتلا ةدعاق

 نأ رظتني نكلو نوكتال دقو ةقلعم نوكت دق لئاسم نم امهيلإ امو ناتلأسملا ناتاه

 اهلعجي نأ بجي ىتلا لئاسملا نم - مألا ةبصع ىف رصم لوحدك اهيف رصم ارتلكنإ نواعت

 ىف لازيال ام ةلازإ ىلإ العف لصي ىكل ةردنل ىف هماقم ءانثأ هتيانعو هرظن عضوم اشاب رويز

 ىلإ ةيقابلا ةقلعملا لئاسملا لح رسيي نأ هنأش نم ةلجاعلا لئاسملا هذه ىف مهافتلاو

 عم مهافتيل اشاب رويز مامأ بابلا حتفي نأ كلذ نم رثكأ هنأش نم لب . ناملربلا داقعنإ نيح

 ىلإ ثعبيام رصم ىف مهتافرصت نم الو مهتاحيرصت نم نوكيال ىتح زيلكنولا ةساسلا
 . اقلق اهديزيام ةقلقلا ةيرصملا سوفنلا

 دنع فقنال انلعلو « هرظن عضوم نوكي اشاب رويز هققحي نأ وجرن ىذلا اذه ىلعف

 نم ةرايزلا ةحستن ىف لجو ةدوملا مورس ةعبشملا تاالياغملا هذهب هردنل هترايز سس طابتغالا

 . اًحيحص ًاحيرص انطابتغا لعجيام ةيسايسلا ةهجولا



 مويلا ثيبادح

 !ةيناطيربلا حلاصملا ديدحت ةلكشم

 ةفصب هنييعت نالعإ ليبق لب ء رصم ىف ايماس ايناطيرب ابودنم ديول جروج ريس نيع ال

 ىتلا ةلشلا كلتب صوصخلا ىلع حولت تذحخأو « ماعلاو اهنم ىصخشلا 4 هتافصو هقلحخ

 . ىابمبل اماع امكاح ناك مايأ دنهلا لكاشم ضعب اهب جلاع

 جروج ريسل نوكي دق امب ؤبنتلا ليبس ىف نوقباستي حيولتلا كلذ رثأ ىلع سانلا ذخأو

 « ربوتكأ رهش لئاوأ وأ ربمتبس رهش رخاوأ ىف اهيلإ لصي ذإ دعب رصم ىف فقوم نم ديول
 نورثكي اوناكو لؤافتلا ىلإ مهنم مؤاشتلا ىلإ برقأ مهقباست ىف اوناكو « نولوقيام دح ىلع

 . اهيلع سايقلاو دنهلا ثداوح ديدرت نم

 كلذ سانلا باهذ ىلع ادعاسم اذه هتمص ناكف . اتماص ديول جروج ريس ناكو

 . اريثك هيلإ اونئمطيل نكي مل ىذلا بهذملا

 الو ءاثيش امهدعب بطخيس وه وأ نيباطخلا نيذه دح دنع فقيس له ىردنالو . مايأ

 ردب امل ةلداعم  اهيف رمتسا وه اذإ  بطخلا نم هيقلي ام ةبسن نوكتس له كلذك ىردن

 ىف بطخ هنأ وه هيرذت ىذلا نكل . لقتس وأ هيلع ىه امع ديزتس وأ مويلا ىلإ هنم

 داكت تارابعب نيترملا ىف بطخخ هنأو ايناث راحبلا ءاروام ةيعمج ىفو الوأ ةيقيرفألا ةيعمجلا

 . ةدحاو نوكت

 فحصلا تدارأ ىذلا كلذ وه سيل هنأ ديول جروجر يس لاوقأ لالخ ودبي دقلو

 نم دح ىلع « حولي وه لب . ديدشلا «ىدنهلا» وحنلا كلذ ىلع انل هروصت نأ ةيزيلجنإلا

 . ةقيقر ةولح تارابع ىف نوتيزلا ئصغب « نولوقي

 57١ه /ا//؟ : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلأ ىف : لوألا ءزلا سال

 نفلا ىف تاشهدملاو بئاجعلا هضرأ جرمخت ىذلا دلبلا اهنأب لثم رصم ركذ دقف
 لك بذجيام تافصلا نم اهيف اًمئاد ةديدجو اًمئاد ةميدق هضرأ ربتعت ىذلاو خيراتلاو

 كلذب بجعيو مارهألا تنب ىتلا ةميظعلا ةعانصلاب بجعي لايخو رعشي لقع هل ناسنإ

 . لوهلا ايأ روصت ىذلا . ئئداهلا لايخلا

 ذإ , نيلوئسملا زيلجنإلاو « زيلجنإلا نم هريغ ريثك هوحني ال دق وحن ىلع رصم ءاخر ركذو

 ةهج نم هب» لب هدحو ىناطيربلا داشرإلا لضفبال ىنغلا ةورذ ىلإ تقترا دق رصم نأ ررق

 . (ىرخأ ةهج نم اهسفن رصم دوهجم لضفبو

 لدابتملا نظلا نسح ىلإ ةراشإلا نم اهتبسانمل رثكأو ايناطيربو رصم تاقالع ركذو
 نيب لدابتملا ةدارإلا قدصب تاقالعلا هذه ةلأسمل ىئاهنلا لحلا دجي نأ) لمأي هنأ لاقو

 نم رصم نيبو هنيب ىبلقلا نواعتلا لاجم» نوكي نأ ىغبئيامو نادوسلا ركذو « «نيدلبلا

 قفتي امب ةقلطملا ةاواسملا نم» هايملا عيزوت هيلع نوكي نأ ىغبنيامو لينلا ركذو «عاستا

 دهع قرشي نأ ىف هلمأ نع» رمألا رحخخأ ىف برعأو . «نادوسلاو رصمل ةصاخلا ةجاحلاو

 . (قثوأو ىه امت اريخش ىرصملا بعشلاو زيلجنإلا نيب تاقالعلا لعجي ديدج

 تاقالعلا ةماقإ ديري هنأبو مهافتلا ديري هنأب ديول جروجريس اهب رشبي تاينمتل اهنإو
 . لدابتملا نظلا نسح ىلع

 تاذ ةصاخ حلاصم رصم ىف ةيناطيربلا ةيروطاربمإلل» نأ ركذ ديول جروج رس نكل
 نأش مويلا رصم نأش» نأ كلذك ركذو «اهتيامحو اهيلع رهسلا بجي ةمئاد ةيويح ةيمهأ
 اذهب فارتعالا بجب» هنأو (ةديدج ثعاوبو ةديدج نامأو ديدج روعش اهب ىرخألا دالبلا

 . (هريدقت بجيو هلك

 ةيناطيربلا حلاصملا ركذت ىتلا ةرابعلا هذه ىف ةرصحنم ةيرصملا ةلأسملا نأ اندنعو

 ىف وه امغإ أامئاد احيحص الح ةيرصملا ةلأسملا لح نأ اندنعو ؛ ةيرصملا ىنامألا ركذتو

 . ةيناطيربلا حلاصملا كلتو ةيرصملا ىنامألا هذه نيب حيحصلا قيفوتلا



 سس لكيه نيسح دمحم ثارت

 انإ اعيمج نييرصملا نييسايسلا ىعاسم لك نأ وه ددصلا اذه ىف هفرعن ىذلاو

 ةددحم ةيناطيربلا حلاصملا لعج ىلإ  كلذك ةهجوم لازتال ىهو - مويلا ىلإ تهجو

 نود نييرصملا ةمارك ىلع اهيف ىدتعيالو رصم لالقتسا ىلع اهيف ىدتعيال ىتلا ةرئادلاب

 . ةيقيقح ةيناطيرب ةحلصم هنودقتعي ام رهوجب ساسملا

 ةرئاد لخاد رصم ىف ةيناطيربلا مهح اصم لعج ىلع نآلا ىلإ اورصأ دقف زيلجنإلا امأ
 شيج داجيإ ةركفب امئاد مهكاسمتساب ةيرصملا ةماركلاو ىرصملا لالقتسالا ىلع ءادتعالا

 موقت ةيندم ةموكح ةيأ ناطلسل ددهم شيجلا اذه دوجوو ةيرصملا ىضارألا لخاد لالتحا

 . ةيموقلا نييرصملا ةماركب سامو دالبلا ىف

 شيج داجيإ ةركفب نيكسمتسم زيلجنإلا ىقبام ةمئاق لظتس ىتلا ةلكشملا ىه كلت
 هنأ كششالو ةقيقحلا هذه فربعي ديول جروجريس ديدجلا ىماسلا بودنملا نأ كشالو لتحم

 . حيحصلا مئادلا مهافتلا هجو ىف موقت ةبوعص لك ىلع بلغتلا ىف ةبغرلا حورب عبشم

 ىف ةيناطيربلا حلاصملا ديدحت ىلإ نافرطلا قفوي نأ وه صالخإب هانمت ىذلا لك نأو

 نيفرطلا نا دقتعنو . رصم لالقتساو نييرصملا ةمارك انلق امك سمال اديدحت رصم

 بناجب - ديول جروج رس لوقي امك - اناعتسا امه اذإ ديدحتلا اذه ىلإ لوصولا ناعيطتسي

 . ةعقاو ىه امك رومألا مهف ةحصو نظلا نسحو ةبغرلا قدص نم



 مويلا ثيدح
 مهافتال تذإ

 "!لالتحالا ىلع نورصي اومادام

 ىماسلا ىناطيربلا بودنملا امهاقلأ نيذللا نيباطخلا ىلع طقف نيموي ذنم انقلع

 ماثولا حور دوست نأ ىف لمألا تارابع نم هانمضت امبو ةيدولا امهتجهلب انبحرف ديدجلا

 ىف لئاسملا ةلأسم نا انلقو . تاقالع نم ارتلجنإو رصم نيبام ةبغرلا قدصو مهافتلا نسحو

 ىلع هعم ىدتعي ال اديدحت ةيقيقحلا ةيناطيربلا حلاصملا ةرئاد ديدحت ىه امنا تاقالعلا هذه

 لقحم ىناطيرب شيج ءاقبإ ىلع زيلجنإلا رارصإ نأ انركذو « نييرصملا ةماركو رصم لالقتسا
 نا هنأش نم سيلو فلخلا ةفاسم برقي نأ هنأش نم سيل ةيرصملا ىضارألا نم ءزج ىف

 ىلإ نافرطلا قفوي نأ رمألا رخآ ىف انينمتو . مئادلا نسحلا مهافتلا وج ةئيهت ىلع دعاسي

 نم انينمتام ىلإ لوصولا ناعيطتسي نيفرطلا نأ انداقتعاب انيلدأو نيتمألا ةحلصم هيفام

 . قيفوت

 فجي الو - انئجوف دقف . انلؤافت ىف نيلاغم انك انأو « نيلئافتم انك انأ رهظي نكل

 ةنجل هتدبأ عطاق ىأرب لب ديول جروج رسل ةثلاث ةبطخب ال - اينمتو ابيحرت هانبتكام دادم
 مساح رارقإبو « ىناطيربلا لالتحالا شيجو سيوسلا ةانق ددص ىف ىروطاربمإلا عافدلا

 دئارج لوق دح ىلع حبصأ ةجرد ىلإ ةنجللا هتدبأ ا ىزيلجتإلا ءارزولا سلجم لبق نم

 . هلك ىندألا قرشلا ىف ةيناطيربلا ةسايسلل ةدعاق ندنل

 ةيناطيرب ةوقب زيلجنإلا ظفتحي» نأ وه ىروطاربمإلا عافدلا ةنحل هب تراشأ ىذلاو

 ةسارحلاب ةيفاك ةيرحب ةوق موقت نإو سيوسلا ةانق ىتفض ىلع ةيناطيربلا دونجا نم ةيفاك

 دونج ىمحت ةرهاقلا ىف ةيناطيرب ةوقب رارمتسالا ليبس ىلع ظفتحي نأو اهتاذ ةانقلا ىف
 وهو رضاحلا ةيماحلا .ددع صقني الإو ء. ضرألا ةهج نم ءادتعا ىأ نم ةانقلا نفسو ةائقلا

 ىذلا دحلا اذه ىلإ «ةيركسعلا ةطقنلا» ةلأسم روطتت نأ اقح بيرغو « «افلأ رشع ىنثإ

 . ىزيلجنإلا ءارزولا سلجم رارق ىفو ىناطيربلا عافدلا ةنحل ىأر ىف هيلإ تلصو
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 م _ لكيه نيسح دمحم ثارت

 عئشلا ىلإ رصم ىف ةيناطيربلا دونحلا ددع صاقنإب لوقي رئنلم درول عورشم لاك دقف

 وأ ةيقرشلا ةائقلا ةفض ىلع دونجلا ءاقب نأ هسفن عورشملا لالخ اموهفم ناكو « ادج ليلقلا

 ىقرش ةعمتجم مهتاوق ركسعت نأ نولبقي زيلجنإلا نأ اضورفم ناكو « لاب اذ سيل ةيبرغلا
 ةرطنقلا ةهج ىلإ ةانقلا

 رئلم عورشم هنمضتام نأ اهلالخ نوزرك درول نلعأف ةيمسرلا تاضوافملا تءاج مث

 ةرهاقلا ىلع صني هسفن عورشملا ءاجو ةيروطاربمإلا ةمالسل ىرورض ةرهاقلا ىف ةيزيلجنإلا

 . رطقلا ندم نم اهريغ ىف دونحلا طح زاوجب لوقيو

 ىتفض ىلع ال ةيزيلجنإلا دونجلا ءاقب ةرورض ىناطيربلا ءارزولا سلجم ررقي مويلاو
 («اهتاذ ةانقلا ىف» ةيبرح نفس ءاقب ةرورضب لوقي لب بسحف ةرهاقلا ىف الو بسحف ةائنقلا

 .ثالذك

 «رئلم درول عورشم نم ةيركسعلا ةطقنلا عوضوم ةمألا تلباق فيك ءارقلا ركذيو

 ءادتعا لالتحالا نأ انلعم لالتحالا أدبم ءابإب اشاي ىلدع ةلود ضفر فيك نوركذيو

 ةموكح اهنأب لوقلا هعم عاطتسيال الش اهتكرحل لشو ةيناملا ةموكحلا ناطلس ىلع عينش

 ىلع ةعمجم اهلك ةيرصملا نازحألا نأ كاذو اذه بناج ىلإ ءارقلا فرعيو . ةلقتسم ةمأ

 تاعانتقا نع نيربعم انك انأ عقاولاو . هثدبمب ميلستلا مدع ىلعو لالتحالاب اضرلا مدع

 لوألا سمأ ةلأسملا انحرط امدنع اعيمج نييرصملا نييسايسلا ءارآ نعو اعيمج نييرصملا

 اب صتخي اميف لئاسملا ةلأسم ىه لالتحالا ةلأسم نأ لوقن نحنو حيحصلا اههجو ىلع

 ةمارك ىلع ىدتعيال ثبحب اهلح نأو ارتلجنإو رصم نيب تاقالع نم نوكي نأ ىغبني
 ىلإ لصوملا ةيرصملا ةلأسملل ىئاهنلا ديحولا لحلا وه رصم لالقتتسا ىلعالو نييرصملا
 . مئادلا مالسلا

 نولوقي ذإ اقح نوداج نييرصملا نأب نوعنتقم زيلجنالا نأ ىف ةظحل كشنل انك امو

 شهدن اناف كلذلو . مهتماركو مهلالقتسا ىلع هئادتعاو ىناطيربلا لالتحالا نع نولوقيام

 ءارآلا عم قفتتال ىهو ىناطيربلا ءارزولا سلجم اهرقي ىتلا ءارآلا كلتل هلك شهدلا

 . هتبطحخخ ىف ديول جروج رس اهادبأ ىتلا ةلدتعملا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 0

 رثأ ىف هايإ ءارزولا سلجم رارقإو ىروطاربمإلا عافدلا ةنجل ىأر نلعي نأ انتشهد ديزيو
 ىف ةيرصملا ةرارولا سيئرب هيف ىفهتحي ىذلا تقولا ىفو ىماسلا ىناطيرملا بودنملا ىتبطخ

 اودارأف لؤافتلا نم عشب ىماسلا بودنملا ىتبطخ اولباق نييرصملا نأ موقلا ىأر لهف . ندنل

 ايناطيرب ميلست هأنعم أاشاب رويزب ءافتحالا نإ اومهف نييرصملا أويسح مه وأ هبلع ءاضقلا

 نمو الوأ نييركسعلا بناج نم ردب اميف الخد نيرابتعالل نأ وأ ؟اعيمج انيلاطمب ىمظعلا

 ىتبطخ نم مهفي ىرصم نم سيلو ةيداعلا ةلماجملا رهاظم نم رهظم هنأ نم رثكأ اشاب رويزب

 سم نعو قيقدلا ريبعتلا نع داعتبالا اتدمعت ناتيسايس امهنأ نم رثكأ ديول جروجرس

 . ؟ةيرهولا لئاسملا

 مهايإو مهافتلا لبقي ىرصم كانه سيل هنأ زيلجنإلل دكؤن انإف رمأ نم نكي امهمو

 بيط نع ىضرت نأ عيطتست ةيرصم ةموكح كانه تسيل هنأو « لالتحالا ةدعاق ىلع

 ةركف ىلع زيلجنإلا ضوافي نأ عيطتسي ىرصم ميعز كانه سيل هنأو « لالتحالا أدبمب رطاخ

 . لالتحالا

 ةطخ نم نلعأ ام ىلع اقفاوم ديدحجلا ىناطيربلا ىماسلا ىودنملا ناك اذإ ىردنال انإو

 كاف اعيمج ةضوافملا ناوبأ دصوأ لق نلعأ ىذلا !له نأ اقيقحت فرعن انكل قفاوم ريغ وأ

 رارقلا اذه مادام اوقفنيو اوضوافتي نأ نوعيطتسي نويرصملا الو ىماسلا ىناطيربلا بودنملا

 . امئاق

 ةبغرلا قدصو « لدابتملا مهافتلا نئسح» تارابع هلك كلذ عم ركذن نأ انل لهف دعبو

 نظن نأ انل لهو ؟«اهردق قح ىنامألا ريدقتو « حلاصملا كارتشاو « ةعفنملا لدابتو ةديكألا

 . ؟اهظافلأ لولدم نم مهفي ىذلا وه احيحص ىنعم اهلك تارابعلا هذهل نأ



 مويلا ب ليس

 ىناطيربلا ءارزولا سلجم رارق نكل
 *!عوضوملا ىف لب لج

 نع ندنل ىف ىروطاربمإلا عافدلا ةنجل رارق ءابنأ نم انئيب عيذأ ام ىلع سمأ انقلع

 ىلع اهتسارحل ةيزيلجنا دونج ءاقبإ ةرورض ىف نييناطيربلا نييركسعلا ىأرو سيوسلا ةانق
 دونج ةيامحل ةرهاقلا ىف كلذك ةيزيلجنإ ةيماح ءاقبإ ةرورض ىف مث اههايم ىفو اهيتفض

 رضاحلا ةيماحلا ددع صقني الأ ىلع ضرألا ةهج نم ءادتعا ىأ نم ةانقلا نفسو ةانقلا

 . اهلأ رشع انثإ وهو

 ىليد» ةديرج- هتعاذأ امل ةيزيلجنإلا فحصلا ةلباقم ءابنأ سمأ ءاسم تدرو دقو

 ءازإ ابيرغ افقوم سيربسكإ ىليدلل نأ رهظيو - ةيرخسلاو كحضلا نم عشب «سيربسكإ
 . داقتنالا نم ىدم دعبأ عيشلو داقتنالا نم عئشل هيف ضرعتت ماع لك ىف ةيرصملا ةلأسملا

 ةنجل رارق نأ وه اهتليمز أبن ددص ىف ةيزيلجنإلا فحصلا هيلع تعمجأ ىذلا نكل
 نع عافدلا ةلأسم نأو . ةليلق ريغ ةدمب مويلا لبق رداص وه لب اديدج سيل ىنطولا عافدلا

 ىتلا ةلبقملا تاضوافملا صاصتمخا نم ىه انإ رصم ىف ةيناطيرب شويج ءاقبإو ةانقلا

 . ٠ ارتلجنإو رصم نيب ىرجتس

 تمدق ةنجللا» نأ تلاق ذإ ةقدرمألا تداز دق «تزاج رتسنمتسو» ةديرج نأ ىلع

 كلذ ىلإ تفاضأو (رهشأ ةتس ذنم رصم ىف ةيركسعلا ةسايسلا ةلأسم نع اهريرقت ةرازولل

 . «تررقت ىتلا ةسايسلا كلتل ناك رييغت ىأ ثادحإ اهب داري ةلأسم كانه سيل» : هنأ اهلوق

 تأدب دق ةنجللا تناك نأو هذه نيظفاحم ا ةرازو ىلإ عفر ةنجللا ريرقت نأ اذه ىنعمو

 ةرضاحلا ةيناطيربلا ةرازولا نأ اضيأ اذه ىنعمو « لامعلا ةرازو دهع ىف عوضوملا سردت

 رابتعالا اذهو . اهدييقت ىف ريكفتلل لحم نم ةمث سيل هنأو ةررقم ةتباث ةلأسملا نأ ةربتعم

 سلجم نأ نم لوألا سمأ «(سيربسكا ىليد» ةديرج هتعاذأ ام عم قافتإلا مامت قفتم

 اناعد ىذلا وه اذه ءارزولا سلجم رارقإو . ىنطولا عافدلا ةنجل ريرقت رقأ ىناطيربلا ءارزولا
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا من

 نوبذكملا مادام سمأ انفقوم سفن مويلا فوقولا ىلإ انوعدي ىذلا وهو سمأ انلقام انلوق ىلإ

 . ادهن ةفاهلا ةلأسلا هله ىفنل اوضرعتي مل ندنل ىف «سيربسكا ىليد» أبنل

 ذنم مكحلا تبقاعت ىتلا ةيناطيربلا تارازولا نم ةرازو نأ سمأ انركذ امك عقاولاو

 ميمصتلا نأ اموي لقت مل ارتلجنإو رصم نيب تاضوافم لحم نوكت ةيرصملا ةيضقلا تأدب
 نم ةررقم ةسايس وأ اهئارآ نم عطاق ئأر ىرصملا رطقلا لتحي ىناطيرب شيج ءاقبإ ىلع

 نم اليلق اددع نأب حولت رئلم درول تاثداحم مايأ (ديول جروج» ةرازو تناك لب اهتسايس
 ةيبرغلا ةفضلا ىلع وأ ةيقرشلا ةفضلا ىلع دونجلا ميقت نأ اهيدل نايس هنأبو ىفكي « دونجلا

 ةديقم ريغ اهنأ نلعت ةيمسر ةضوافم رصم ضوافت ىهو اهسفن ةرازولا تناكو « ةانقلا نم

 ةرهاقلا ريغو ةرهاقلا ىف دونج ءاقبإ نأ ركذب رطاخت مل اهنكل اقح رنلم درول ريرقت ئدابمب
 نوكي دق هنأب امئاد حولت ناكو نييركسعلا ىلإ امئاد هفيضت تناك لب ررقملا ىسايسلا اهيأر

 ليحت نأ ىلإ ترطضا اهنأ الإ لامعلا ةرازو مايأ لاح لا ناك كلذكو . دعب اميف رظن لحم

 نأ نونلعي مهف ةرملا هذه امأ . مهبزحو نييركسعلا ريثأت تحت ىنطولا عافدلا ةنح| ىلإ رمألا

 ىنطولا عافدلا ةنحل تايصوت ترقا دق - نيظفاحم ةرازو نآلا ىهو - ةيناطيربلا ةرازولا

 . اهنع لوحتت نا رظتني ال ىتلا ةررقملا ةتباثلا اهتسايس اهتربتعاو

 ىف ءابنألا نم انيلع درو ام سمأ شهدن نأ ىلإ اناعد ىذلا رمألا ىف ديدجلا وه اذهو

 سيئرب ةيناطيربلا رئاودلا ءافتحا لجسنو ديول جروجرس ىتبطخب هيف بحرن ىذلا تقولا
 . ةيرصملا ةرازولا

 فقوم ىلإ سمأ هانفقو ىذلا انفقوم نم بلقنن نأل ًارربم ىرن ال هلك كلذ لجأ نمو
 وه نذإ لازيال انيأرو . امئاق نيظفاحملا دهع ىف ىناطيربلا ءارزولا سلجم رارقإ مادام رخأ

 ةيزيلجنإلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب ةضوافملا ناوبأل دصوم رارقإلا اذه ءاقب نأ نم هانركذام

 اذهو نيدلبلا نيب ةلدابتملا ةبغرلا قدصو نسحملا مهافتلا وج ةئيهت ىلع عجشم ريغو
 ظ . اريثك هل فسؤيام



 مويلا ثني لح

 «ل:يلكنإلاو نحن

 نأ هيف تمعزو اريخأ سيربسكا ىليدلا هتعاذأ ىذلا ربخلا ةيرصملا فحصلا تلوانت

 ندم نم ةرهاقلا ريغو ةرهاقلا ىف ةيناطيربلا شويحلا ءاقب ررق ىناطيربلا ىبرحلا سلجما

 دقو . تقلع امب لك هيلع تقلعو رارقلا اذه ىلع تقدص ةيناطيربلا ةموكحلا نأو ءرصم

 نلف ةيناطيربلا ةموكحلا بناج نم اقح ردص دق ناك نإ رارقلا اذه لثم نأ ةسايسلا تأر

 نيبو اهنيب ةقلعملا لئاسملا لح ىف لمأ لك ىلع تضق ةموكحلا كلت نأ الإ ىنعم هل نوكي

 . امهنيب ةيدو ةقالع ةيأ مايق ىلع كلذب تضقو ةضوافملا قيرط نم رصم

 ةرهاقلا ةلتحم اهدونج ءاقبي ةيناطيربلا ةموكحلا بناج نم عطقلا نأ ىف كش سيلو
 نيب ةقلعملا لئاسملا لحل ةضوافملا ىف لمأ لك ىلع ىضقي رصم ىضارأ نم ةرهاقلا ريغ وأ
 18 حيرصتل ارتلهنإ بناج نم ضقن هنأ الإ ىنعم هل نوكي ال رارقلا اذه نإف . نيتلودلا

 ةسايسلا ساسأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا بناج نم ربتعملا حيرصتلا وهو « 1477ةنس رياربف

 ةيدو ةرح تاضوافمب ًانهر ةقلعملا لئاسملا لح لعجي حيرصتلا اذهف . رصم ىف ةيناطيربلا

 ىف مويلا ىلإ مئاقلا ىزيلكتإلا لالتحالا ىلإ اهلك زكترت ةقلعملا لئاسملاو . نيتلودلا نيب

 . رصم

 . حيرصتلا ةسايس نع ارتلجنإ بناج نم لودعلا هانعم لالتحالا اذه ءاقبب لوقلاف

 ىدبت ةصرف تحئس املك لازتال ىه لب مويلا ىلإ ةيزيلكنإلا ةموكحلا هب لقت ملام اذهو

 نيبو اهنيب تاقالعلا ةماقإ ديرت اهنأو حيرصتلا ةسايسب ةظفتحم اهنأ ةحارصو حوضو ىف

 . حلاص ىدو ساسأ ىلع رصم

 اهب دخأت ىتلا ةسايسلا اهنيعب ىه اهب اهكسمتب ايناطيرب حرصت ىتلا ةسايسلا هذه

 رصم نيب ىدولا قافتالا ناك دقف دالبلا ىف ىمظعلا ةيرثكألا نوكت ىتلا ةيرصملا ازحألا

 تناكو . 1919 ةنس ىف هنيوكت نيح ىرصملا دفولا اهيلإ دصق ىتلا ةياغلا وه ارتلجنإو

 ىلدع لكش ذنم ةيرصملا تاموكحلا اهيلع تماق ىتلا ةدعاقلا ىه هذه قافتالا ةسايس
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 ةينطولا ةيضقلا ىف ٠ لوألا نسا نذل

 رصم نيب قافتالل موصخ رصم ىف ناك اذإو . رضاحلا انتقو ىلإ 148١ ةنس ىف هترازو اشاب
 . هنم سأي ىف مهنال نكلو هنوبأي مهنال قافتالا مدعب نولوقيال قيرف ءالؤهف ارتلجنإو

 رويز ةلود لبوق اهساسأ ىلعو ارتلكنإ ةسايس اهنيعب ىهو رصم ةسايس هذهو فيكف
 هتعاذأ ىذلا ربخلا نيبو اهنيب قيفوتلا نكمي دولا ىناعم لك اهيف ةلباقم ةردنل ىف اشاب

 ..سيربسك | ىليدلا

 نم نييرامعتسالا ةالغ ىأرل جيورت سيربسكا ىليدلا ربمت نأ داقتعا ىلإ ليف انإ

 نم عونلا اذه ىف اهل سيربسكا ىليدلاو . نييركسعلا نم مهفل نوفلي نمو زيلكنإلا
 تاضوافملل اشاي دعس رفس نيح هترشن ىذلا ربخلا كلذ اهرخخأ ةريثك قباوس جيورتلا

 ةيرامعتسالا فحصلا دشأ اهتسايس ىف ىهف . دلانودكام رتسم ىلإ اهتبسن ىتلا لاوقألاو

 عيذت ارتلكنإو رصم نيب قافتا ىلإ مهافت ىدؤي نأ اهيف ىشخت ةصرف لك ىف ىهو « افرطت
 رصمل تسبل ةصرفلا هذه تضقنا اذإف مهافتلا ىف لمأ لك عزعزيام ةجعاملا رابخألا نم

 . مهافتلا ءوسو رامعتسالا قوب اهيف نوكت ةصرف بقرتت تلظو قيدصلا بوث

 صضعب هرشن امع ندنل ىف صاخلا انلسارم هب انءاجام نأ داقتعا ىلإ ليف كلذك

 لوقنم وه وأ «(سيربسكا ىليدلا» ةديرج هترشنام عون نم وه امنا ىنعملا كلذب ىرخأ دئارج

 بلط دصقب ندنل ىلإ ابهاذ نكي مل اشاب رويز ةلودلا بحاص نأ ملعن انأ اميسالو اهنع
 . دئارجلا هذه ىف درو امك هتقطنم ديدحت وأ لالتحالا شيج صقن

 ىشخت ىهف . رضاحلا فرظلا ىف سيربسكا ىليدلا ربخ هب رسفن نأ عيطتسنام اذه

 قلعم وه امم لئاسم ىلع مهافت ةيعاد ةردنلب اشاب رويز دوجو نوكي نأ ةيشن عضوم ريغ ىف
 نودبي ارتلكنإ ىف رامعتسالا ةالغ لعجتف ربخلا اذه عيذت كلذل ىهو . ارتلكناو رصم نيب

 رصم ىف ريطتلا ىلإ نيعيرسلا لعجيو قافتالا ىلإ ليبس لك لقرعي دق ام طاشنلا نم
 رمأ ىف مهلاجر نم لجر نواهتي نأو ربخلا اذه لثم قدصي نأ ةيشمخ نم نوحيصي
 . هيف نواهتلل عضومال

 ةيزيلكنإلا ةسايسلا ىف احيرص اليدعت هانعم ناكل سيربسكإ ىليدلا ربخ حص ولو

 اعيمج زيلكنإلا ةساسلا اهديأ ىتلا ةيوقلا ةسايسلا نع ارتلكنإ بناج نم الودعو رصمب



 م4 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةسايسلا ىهو اعيمج رصم ىف نولوئسملا لاجرلاو نويرصملا ةساسلا اهديؤي ىتلاو مويلا ىلإ

 ظافتحالل ةديحولا ةليسولا وه نيتلودلا نيب ىدولا قافتالا نأ رابتعا ىلع ةمئاقلا

 . قرشلا دالب نم رصم ريغ ىفو رصم ىف ىملسلا طاشنلا ناكرأ ديطوتلو اعيمج امهحلاصمب

 كلذ نوكي نلف هيلإ تدصق نإ اهنأ مث . ليدعتلا اذه لثم ىلإ دصقت ارتلكنإ بسحت امو

 . هفلاختي امب ناملربلا ريغ ىفو ناملربلا ىف حرصتو انونكم ًايوطم هب ظفتحت رارسألا نم ارس
 ةمالل مادامو رصم ىف ةيناملربلا ةايحلا تمادامو « ادغ هتعاذإ عنمي نل مويلا هب ظافتحالا نإف

 حرطيام لوأ نم نيتلودلا نيب عبتت ىتلا ةسايسلا ةلأسم نوكتسف اهريصم ىف ريخالا ىأرلا

 اذه ىقبي نأ ئش ىف ةسايسلا نسح نم سيلو . ىرصملا نالربلا ىف ثحبلا طاسب ىلع

 سيل ةروص ىلع دحاو موي ىف نلعيل ايوطم ارس ةيزيلجنإلا ةسايسلا ىف مساحلا ليدعتلا

 . نيهلا رمألاب اهجئاتن ريدقت

  ىتلا دئارجلا نم اهريغو سيربسكا ىليدلا ربت نأ داقتعا ىلإ انمدق امك ليغ كلذل
 ىتلا ةيرامعتسالا ةسايسلل ادييأت اهعيذت ىتلا اهرابخأ عون نم وه عوضوملا سفنل تضرعت

 صرحأ ارتلكنإ ىف قافتالا راصنأ نوكي نأ وجرنو . اهسفن ةيروطاربمإلا حلاصمو قفنتال

 ىلإ ةردابملا ريغ نم ةئيسلا هجئانن جتنيو عاذي ربخلا اذه لثم اوعذي نأ نم مهيأر دييأت ىلع

 ىذلا قافتالا دمأ بيرقتل ىندأ كلذو . نيتلودلا ىلع ريخلاب دوعأ كلذ . جئاتنلا كلت ةلازإ

 . لالقتسالا اذه سمتال ىتلا اهحلاصم ارتلكنإلو اهلالقتسا رصمل لفكي



 مويلا ثيبيادح

 ارتلكناو رصم نيب
 (*)5 لي لج ةسايس ةمث له

 تلاق ةردنل ىلإ اشاب رويز ةلودلا بحاص ةرضح رفس لبق ام ىلإ عجري ديعب نمز نم
 رصم ىف ديدجلا ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ديول جروج ريسلاب ةصاخ اًرابخأ فحصلا
 اغالب عيذي نأ ةرهاقلا ىلإ هلوصو لوأ ىوني هنأ تركذو رصم ىلإ رفسلا ىوني هنأ تركذو

 ىف غالبلا اذه رمأ سانلا لوانت دقو . رصم ىف ايناطيرب فقوم هب ددحي اًيناطيرب اًّيمسر
 تايوتحم هتمعز امع ائيش تلقن ءابنألا تناك دقو اصوصخ ىتش روص ىلع تقولا كلذ

 لوانتيس هنأو مزحلا بلاق ىف اغوصم نوكيس هنأ ىلإ تمعز اميف تبهذو ديدجلا غيلبتلا
 نينلعم ةسايسلا نم ناكملا اذه ىف انبتك ذئمويو . اهيف ىلخادلا مكحلاو رصم روتسد رمأ

 سجل عاذت تاعاشا هنأ ىلع ديزيال ارتلكنإ ويفحص هب بنتي ىذلا اذه لثم نأ ةحارص ىف

 ةحبلصم نوردقي نيذلا نييرصملا نإف حصي مل مأ نولوقي ىذلا اذه حصأ ءاوس هنأو « ضبنلا

 نوكردي ًاحيحص اريدقت ارتلكنإ ةحلصم نوردقي نيذلا زيلكنإلاو احيحص اريدقت رصم
 نمضي الح لحت نأ بجي اهنأو ىقبت نأ نكميال نيتلودلا نيب ةقلعملا ةلاحلا هذه نأ اعيمج

 اهحاصم نامضل ةقادصلا هذه ىلإ ةجاحب امهنم الك نأل نيتلودلا نيب ةقادصلاو ةدوملا ءاقب
 . دودحلا هذه جراخو اهدودح ىف ملسلاب ظفتحت نأ عيطتستلو ةماعلا ةيلودلا

 ناك امب لاغتشالل هءانثأ سانلا فرصنا ًائمز غالبلا اذه نع لاقي ناك ام نكس دقو

 ةيضق ىف مهيلع موكحما رمأ ىفو ةيسايسلا تاقيقحتلا ىف ثيدحلا نم رصم ىف ًالصاح
 انكو . فيصلا اذه وج اهب ركتعا ىتلا ةريثكلا نوؤشلا نم نيذه ريغ ىفو رادرسلا لتقم
 ددجي ةيزيلكنإلا فايرألا ىلإ ديدجلا ىماسلا ىودنملا رفس نع ليق ىذلا دعب رظتنن

 نأ ىلإ هنع رابخألا هب ثدحتت ام رخآ اذه نوكي نأ رصم ىلإ روضحلا لبق اهيف هطاشن
 ىف ثيدحلا ىلإ اوداع نييفحصلاو فحصلا نكل . اهنم ليحرلل بهأتيو هردنل ىلإ دوعي
 اوذختا دق مهنأ ريغ . هروضح لوأ هردصم ديول جروج ريس نأ نولوقي ىذلا غالبلا كلذ رمأ
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 اا لكيه نيسح دمحم ثارت

 ناك نأ دعبو ةجهللا مزاح فيصلا لوأ غالبلا ناك نأ دعبف . ةديدج ةجهل ةرملا هذه ىف

 ةدوملا ىف ةياغ بلاق ىف اغرفم حبصأ اهيف ىلخادلا مكحلاو رصم روتسد رمأ لوانتيس

 نسحل ليبسلا ديهمتل ًالماع ارتلكنإو رصم نيب ةقلعملا لئاسملا لوانت ىلع اروصقم
 . مهافتلا

 ةيوست لك نأب كلذ . انكم ةقلعملا لئاسملا لح حبصأ دقف ريخألا أبنلا اذه حص نئلو

 اهيلع ىضقم ةصلاخلا ةدوملاو رحلا مهافتلا ةدعاق ريغ ىلع موقت ارتلكنإو رصم نيب ال
 ىف لكاشملا ةدايزو ائيس اديقعت رومألا ديقعتل اببس نوكت اهلشف نم رثكأ اهنأ مث . لشفلاب

 نكمي ىتلا ةلوقعملا ةيوستلا امأف . اهيف ايناطيربل الو رصمل ةحلصمال ةدايز قرشلا ىفو رصم

 ريخل ةحلاصلا هتاهجو اهطاشن هجوت نأ نيتلودلا نم لكل عدتو حيحص مهافت ىلإ ىدؤت نأ

 ارتلكنإو رصم نأ رابتعا ىلع ةمئاقلا ةيوستلا ىه كلتف عمجأ ملاعلا ريخلو اهينب

 اهلهأ ةيبلغأ نيب رصم ىف دئاسلا ىأرلا وه اذهو . نيتمصتخم بيطلا شيعلا ناعيطتستال

 ةلقاعلا فئاوطلاو نولوئسملا لاجرلا هتيلوئسم لمتحيو مهسوفن ةليخد ىف امع ربعي ىذلاو
 سفن ةليمخد ىف امع ربعي ىذلاو ارتلكنإ ىف دئاسلا ىأرلا كلذك وهو «دالبلا ىف ةرونتملا

 الإ ارتلكنإ ىف سيلو . بقاوعلل اربدت فئاوطلا رثكأ هتيلوئسم لمتحيو زيلكنإلا ةيبلغأ
 رصم اومكحي نأ نوديريو ىأرلا اذه نع نودني نيذلا مه نييركسعلا نييرامعتسالا ةفئاط

 اذه نع دني نم رصم ىف سيلو . باهرإو لالذإ مكح رانلاو فيسلاب قرشلا مثأ نم اهريغو

 . نيسئايلا وأ ىقمحلا نم ةليلق ةعامجالإ هسفن نيبو هنيب اميف ىأرلا

 ديدجلا ىماسلا بودنملا ناكو اقح ةريخألا مايألا هذه ىف نسلألا هلقانتت ام ناك اذإف

 ىرصملا بعشلا نيب مهافتلا ةسايس ىه ةحيرص ةسايس ىلع رصم ىف ريسي نأ امزتعم

 رصم ىف ىناطيربلا ىركسعلا مكحتلا حبش دوجو درجم نأ ردقي ناكو ةيزيلكنإلا ةمألاو

 نيددرتملا سوفن ىلإ ثعبيام اريثكو اريثكو اوفص ىقبت نأ بجي تاقالع ردكي ام اريثك
 ةنينأمطلا نم رصم عوبر ىف لحيل هلك اذه لوزي نأ ىلإ دصقي ناكو مهافتلا ءوس ثعاوب

 وأ نيسوق باق حبصأ دقف نذإ ناك عون ىأ نم دادبتسال شيع هعم ىقبي ال ام ةحيحصلا

 ارتلكنإ نأ ىلإ نويرصملا نئمطي نأ انكمم راص دقو ارتلكنإو رصم نيب قئالعلا ةيوست ىندأ

 ةدوم تاقالع رصم نيبو اهنيب تاقالعلا نوكت نأ ديرت اهنأ نلعت نيح لوقئام دصقت

 . ىندألا قرشلا ءاحنأ عيمج ىف الاح هرثأ رهظيسف اذه ىلإ نويرصملا نأمطا اذإو . مالسو



 ةينطولا ةيضقل :ةلا ىف : لوألا عزجلا نفر

 درجم نأب ديدجلا ىماسلا بودنملاو ةيناطيربلا ةموكحلا حراصن نأ بجي انأ ىلع

 دقو . لاعفلا ىرحسلا رثآلا اذه ثدحتل اهدحو ىفكتال ىمسر غالب ىف درت ىتلا لاوقألا

 رودقم ىفو . اهدحو لاوقألل ةنينأمطلا مامت اونئمطي مل مه اذإ رذعلا ضعب نييرصملل نوكي

 لامعأب اهرابخأ ىكحت ىتلا ةديشرلا ةديدجلا ةسايسلا هذه ىف اهلاوقأ بحصت نأ ارتلكنإ

 نأو ١1977 ةنس رياربف 18 حيرصت دعب هيلع تناك ام ىلإ ةلاحلا ديعت نأ نم رثكأ اهفلكتال

 تاضوافملل ًاحلاص ًايلمع ًاديهمت كلذب دهمت نأو 19375 ةنس ربمفون ؟؟ راذنا راثآ ىغلت
 . ةحلاص ةيوست اهيوستو ةقلعملا لئاسملا لحت ىتلا

 ماعلا دالبلا وجف « ةمزاحلا ةميكحلا ةوطخلا هذهب مايقلا ىلع اهعجشيام ارتلكنإ ىدلو

 ةثداحللا كلت اوبكترا نيذلا رادرسلا ةلتقو « بناجألاو زيلكنإلا ةهج نم ةنيكسلاب عبشم
 مهيف ذفن دقو  اقافو ءازج ءاضقلا نم اوقل دق ريخألا ىناطيربلا راذنإلا ىلإ تدأ ىتلا

 ةيلخادلا تاحالصإلا ىلع صرحلا نم رهظت ةفلتخما ةيرصملا ةيمسرلا رئاودلاو . مكحلا

 ماظنلاو ةنيكسلا ةدايسو لبقملا دالبلا ءاخر ىلإ نئمطي رصم ىف ميقم ىبنجأ لك لعجيام

 ةماتلا ةقثلا مدعو ارتلكنإب مهتاقالع ىلع قلقلا ىعاود نم نييرصملا ىدل قبي ملو . اهيف
 اذإف . بقاوعلاو جئاتنلا عيسلا راذنإلا كلذ راثآ ءاقب الإ ةقلعملا لئاسملا ةيوست ناكماب

 ام ىلإ لاحلاب تداعو راذنإلا كلذ راثآ ءاغلا ةديدجلا اهتسايس ةمدقم ارتلكنا تلعج

 ىلإ رياربف 78 حيرصت نم لصت نأ اقح ةمزتعم اهنأ ىلإ عيمجلا نأمطا هلبق هيلع تناك
 رصم لالقتساب ساسم ريغ نم اهح لاصم نمضي ىذلا قافتالا رصم عم دقعت نأب هراثا لك
 . رمتسملا ىلودلا مهافتلاو ةحيحصلا ةدوملا ةدعاق ىلع نيتلودلا نيب تاقالعلا ميقي ىذلاو

 رييغتل رثأك ارتلكنإ اهب موقت نأ رظنني ىتلا ةديدجلا ةسايسلا ىه نوكت هذه لعلف
 امت ريثك لاز اذه ىلإ اونأمطا اذإ نييرصملا نأ ىف كش سيلو . رصم ىف ىماسلا اهبودنم

 لدعلاو قحلا مايق نأ اونقيأو ةيلخادلاو ةيجراخلا مهنوؤش ىلع قلقلا بابسأ نم مهرواس

 روص نم ةروص ىأ رارقإل رصم ىف ىقبت نل ارتلجنإ نأو , مهدوهجمب قلعتم مهدالب ىف
 رصم عم قافتالا ىلإ ةصرف برقأ ىف لوصولا ىلع ةلماع اهنأو « اهتيامح وأ دادبتسالا

 ةيلودلا طباورلا رارمتساب ًاليفك نوكيو لاحب رصم لالقتسا سميال ًاجييحصو ايدو اقاقتا

 . اعيمج امهحلاصم ةنايصل امهنيب



 مويلا تي لح

 ديول جروج ريس ةبطخ لوح
 *ةيباينلا ةايحلا ىلع رهسلا ةرورض

 رامعتسالا دهعم ىف اهاقلأ ىتلا ةبطخلا صنب سمأ ندنل ىف صاخلا انلسارم انافاو
 : ىرصملا رطقلا ىف ديدخحلا ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ديول جروج ريس ىكلملا

 ةحماطلا هعورشملا ةيعيبطلا ىنامألاو ةيويحلا ايناطيرب حلاصم نيب بجاولا قيفوتلا ْنأ)

 لعجت نأ وه دحاو لماعب الإ هتاذ ىف هثادحإ نكميال رصم ىف اقاطن عسوأ ىتاذ مكح ىلإ
 . «نيمأ حصان مظعأو اهل قيدص صلخأ ىه ارتلجنإ نأب احيحص اروعش رعشت رصم

 درول كلذك ركذو سيوسلا ةانق هتباطخ ىف ركذ دق ديدجلا ىماسلا بودنملا نأ ىلع
 اودع ناك )» هنأ ىناثلا نع لاقو (رشود زاغوبل دادتما ةياشمب) اهنأ ىلوألا نع لاَمف : رمورك

 . «تايرظنلا ال لاوحألاو فورظلا جلاعي ناك هنأو ملظلا عاونأ نم عون لكل

 لاوقألا زربأ ىه (ديول جروجل) رسس ةبطحخ نم اهاتسيكفا ىلا لاوقألا هله نوكت لقو

 نم هل نوكي نأ ديدجلا ىماسلا سىودنملا ديري امل ناونعلا ىهو ةبطخلا اهتنمضت ىذلا

 . رصم ىف ةسايس

 ءاغلا ذنم ارتلجنإو رصم نيب تاقالعلا هيلع تماق ىذلا رياربف 58 حيرصت نأ عقاولاو

 نأ هيف اررقم ناك نأ دعبف . اريثك اًئيش هنم تصقتنا ىرخأ تاحيرصت هتبقعأ دق ةيامحلا

 ررقت نيفرطلا نيب ةيدو تاضوافم عيت نأ ىلإ هيلع تناك ام ىلع ىقبت نادوسلا ىف ةلاحلا

 هنم فذح امب روتسدلا عورشم ليدعت جتنأ ىذلا فورعملا لخدتلاب اذإ ةيثاهنلا هتلاح

 ىضاملا ماعلا ىف ردصي ضيبألا باتكلاب اذإو « هب رصم ةقالعو نادوسلاب ةصاخ اير

 اريخأ اذإو « رياربف 58 حيرصت ىف ررقت دق ناك امل ةفلاخم ارومأ هسفن نادوسلل ةبسنلاب ررقي

 ناك ام رهوج سمت نادوسلا نع ىرخأ ارومأ نمضتي ىضاملا ربمفون ىف ىناطيربلا راذنإلاب
 . اضيأ رياربف 18 حيرصت ىف اررقم

 ١١576/1١/؟ : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزملا 0/4

 اهسملم ةموعن نم مغرلا ىلع  ديدجلا ىماسلا بودنملا تارابع منت نأ ىشخنل انإو

 ةرم صاقتنالا ليبس ىف ةديدج ةوطخ ةديدجلا ةسايسلا نوكت نأ نع - اهتجهل فرظو

 زاغوبل دادتما ةباثمب) اهنأب سيوسلا ةانق نع ريبعتلا ىف نأ ذإ ءرياربف 18 حيرصت نم ىرخأ

 نوكي نأ ىغبنيام ريرقتل كلذك قبس هيف نوكي دقو هلثمب ريبعتلا قبسي مل امن ائيش (رفود
 ىف نوكي دق كلذكو . رياربف 58 حيرصت اهيلا راشأ ىتلا ةيدولا تاضوافملا قيرط نع

 لخدتلا ىف ةبغرلا ةحئار هنم متشت دقام رصم ىف هفقومو رمورك درولب ةميظعلا ةداشإلا

 لحم رصم ىف نآلا تلح دق ةسايسلا» نأ ظحال دق جروج رس نأ ولو» ةيرصملا ةرادإلا ىف

 . (ىرادإلا لمعلا

 دقتعن انأ نيح ىف رياربف 18 حيرصت نم ديدج صاقتنا ريذن ةبطخلا نوكت نأ ىشخن

 رصم ةحلصم ىف سيل ةسايس نم هيعدتسي امو صاقتنالا اذه لثم نأ امزاج اداقتعا

 انإو اقح ةديدسلا ةطخلا اممإو اقح ةديشرلا ةسايسلا امنإ « اضيأ رتلجنإ ةحلصم ىف وهالو

 رسجلا هنأ رابتعا ىلع افيرش اذيفنت رياربف 18 حيرصت ذيفنت ىف ىه اقح ةكرتشملا ةحلصلا
 . ةقحلا ةيلالقتسالا اهتايح ىلإ رصم لصوملا

 اهب تمدقأ ىتلا تافرصتلا كلت نأ لوقن نأ الإ فقوملا اذه ىف انعسيال هنأ ىلع

 صضعب ىلع اهيف ةيلوثسملا ضعب عجري دق رياربف 58 حيرصت نم صاقتنالا ىلع ارتلجنإ
 . ةيرصملا ةيسايسلا تائيهلا

 ىف تماق اهتلاقتسا ىلإ تدأ ىتلاو اشاب تورث ةرازو لوح تماق ىتلا ةكرحلا نإف

 ناكو . اعيمج زيلجنإلاو نويرصملا اهيف عمطي ىتلا ةقادصلا أدبم ىفانت ةروص ىلع عقاولا

 بحسب زيلجنإلا بناج نم كاسمتسالا ىلإ ىدأ ىذلا وه وحلا كلذ ىلع اهمايق

 . روتسدلا بلص نم نادوسلاب ةصاخلا صوصنلا

 ىذلا وه نادوسلاب ةصاخلا ةميقعلا ةكرحلا كلتب اشاب دعس ةرازو مايق نإف كلذكو

 نم هاوح امو ىناطيربلا راذنإلا ىلإو ةررقم ططخ نم هنمضتامو ضيبألا باتكلا ىلإ ىدأ



 ةفاك ةيرصملا بازحألا ىلإ مدقتن « انركذ ىذلا وحنلا ىلع هاشخن امو هلك كلذلو

 ريغ ةيموق ةرظن رمألا ىلإ اورظني نأو هتقد ىلعو هتقيقح ىلع فقوملا اوربدتي نأ ءاجرب

 . كلذك اّيموق الح لحلا ليبس ىف اوعسي نأو « ةيبزحلا تابئاشب ةبوشم

 نتمأ ىلع رصم ىف ةيروتسدلا ةايحلا موقت نأب الإ راطخألا ةافالمل ليبسال هنأ اندنعو

 نع عافدلا ليبس ىف اعيمج بازحألا تفتاكت اذإ الإ اعاطتسم كلذ نوكي نلو « دعاوقلا

 . لطعت نأ ةيباينلا ةايحلا ايس ىفو سعنأ نوكسلا

 اهبناج نم ارتلجنإ نِإف نييرصملا بناج نم ةردقملا هذه ترهظ اذإ هنأ اندنع كشالو

 ظافتحالا ىلإ ىدؤت ىتلاو رياربف 0 حيرصت ىف ةمسترم تناك ىتلا ةسايسلا ىلإ دوعت

 . حيحصلا رصم لالقتساب ساسملا مدع عم ةيقيقحلا ةيناطيربلا حلاصملاب

 نمو ارتلجغإو رصم نيب قيفوتلا ىف ةبغرلا نم هباطخخ ىف ديول جروج رس هب حول ام امأ

 انإف رصمل ةعورشملا ةعيبطلا ىنامألاو ةيويحلا ايناطيرب حلاصم نيب قيفوتلا نأب داقتعالا

 ليبس ىفو قيفوتلا ليبس ىف ةبغر نييناطيربلا نع نولقيال نييرصملا نأ نالعإب هلباقن

 ًأدبم وه افإ ارتلجنإو رصم نيب تاقالعلل ةبسنلاب مهأدبم نأ نورركي اوئتفام مهنأو « مائولا

 . حيحصلا رصم لالقتسا سمتال ىتلا ةقحلا ةيناطيربلا حلاصملا ىلع ةظفاحلا



 مويلا ثيدح

 ارتلكنإو رصم نيب

 (*) لي دحلا ىماسلا بودنملا مودق ةيسانمل

 ةماحتف ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا تدهع ىتلا ةسايسلا نوكت ىسع ام : سانلا لءاستي

 نم جاتنتسالا ىلع ًارصاق سمأ ىلإ مهلؤاست ناكو . رصم ىف اهعابتاب ديول جروج ريسل
 ةسايسلا هذه راثأ رهظت نأ نورظتني مهف مويلا امأ . ارتلكنإ ىف هتماخف اهب هاف ىتلا لاوقألا

 أرط ىذلا دعب نيتلودلا تاقالبع ددحتتو رصم ءازإب ارتلكنإ زكرم حضتي ىك عقاولا ىف
 ىلع ميثألا ءادتعالا عقو ذنمو ١175 ةنس فيص ىف نادوسلا ثداوح تعقو ذنم اهيلع

 باتكلا ىف ىلجتام ةدشلا نم ثداوحلا هذه رثأ ىلع ارتلكنإ تديأ دقف .رادرسلا ةايح

 ىفو 1974 ةنس ربوتكا ىف ىبنللا درول ىلإ لامعلا ةموكح سيئر ههجو ىذلا ضيبألا
 ربمفون 7١ ىف لولغز اشاب دعس ةموكح ىلإ ىبنللا درول ههجو ىذلا ىزيلكنإلا راذنإلا
 . 194195 ةنس

 ىتلا ةسعتلا ثداوحلا نم تناك رادرسلا لتقمو نادوسلا ثداوح نأ ىف كش سيلو

 . اعيمج نيتلودلا ةحلصمل ةدوملا تاقالع نم ارتلكنإو رصم نيب نوكي نأ بجيام تدسفأ
 اب ةدشلاو ةوسقلا نم تناك ثداوحلا هذه ىلع ارتلكنإ اهتبتر ىتلا ةيسايسلا راثآلا نكل

 ةطبارب ةيوق امهادحا نيتلود طابترا ناكمإ نودقتعي نيذلا نم نيربثك ةديقع عزعز
 : ةجيتنلا هذهب اعيمج نويرصملاو زيلكنالا رعش دقو . احيحص امارتحا نافرطلا اهمرتحي
 ناكمإب ةديقعلا سوفنلا ىلإ ديعت ةيسايس راثآ رهظت نأ نم دبال نأ ناتموكحلا تأرو

 ةنس ةيقافتا بجوم ىلع ماعلا نادوسلا مكاح نييعت ناكو « نيتلودلا نيب قداصلا مهافتلا

 . راثآلا هذهل ةمدقم ةريزجلا ىرب اصاخ نيتموكحلا نيب مت ىذلا قافتالاو 4

 ىلع تعقو ىتلا ةمرجلا نع عانقلا فشكل اهبناج نم ةيرصملا ةموكحلا تلمع دقو
 ةمكاحملا ىف رهظو تاقيقحتلا ترهظأو قيفوتلا مات ليبسلا اذه ىف تقفوف ؛رادرسلا

 ةمألا نأو ةيرصملا نازحألا نم بزح ىأب لصتتال ةميرجلا نأ عانقإلا مامت ةعنقم ةقيرطب

 0 ؛ ةسايسلا هج



 ايلا لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىلعو . اهيف عقت ىتلا مئارحلا نع ةمأ ةيأ ةيلوئسم نم رثكأ اهنع ةلوئسم ربتعت نأ نكميال

 ىف ةديدج ةوطخ ةيزيلكنالاو ةيرصملا ناتموكحلا مدقتت نأ اعيمج نويرصملا عقوت كلذ رثأ
 . قافتالا ناكمإب عنقملا مهافتلا ليبس

 ةريزجلا ىرب صاخلا قافتالاو رادرسلا نييعت ىقبو « ثدحي مل كلذ نم اًئيش نكل
 ةايحلا بارطضا نم ناك ام نأ دقتعن نأ عيطتسن انسلو . نآلا ىلإ اهرحخأو ىطخلا لوأ

 اذه نإف . مهافتلا ليبس ىف رارمتسالا مدع ىلإ ىدأ ىذلا وه دالبلا ىف ةيباينلا

 مهافتلا نأ امك . ةيروتسدلا اهتايح اهئدب لوأ مثألا لك ىف هلثم ثدح ىعيبط بارطضالا

 ةثيهت تاباختنالا وج ةئيهتب حيحص ساسأ ىلع ةيباينلا ةايحلا مايق ىلإ ىدؤي حلاصلا

 وه مهافتلا عاطقتال اببس هروصت نكميام لكو . رصانعلا نم اهيف ام ريخب دالبلا ليثمت لفكت
 . سمأ ىلإ ىبنللا دروللا ةماخف رفس ذنم ىماسلا بودنملا بايغ

 مهعانتقا ىلع لدت ديول ريسلا ةماخف مهنيب نمو زيلكنإلا ةساسلا تاحيرصت نأو

 سيلو « 11717 ةنس رياربف 58 حيرصت ىف اهب ظفتحملا لئاسملا ىلع نيتلودلا قافتا ةرورضب

 لوأ نوكي نأ وجرن كلذل . تاحيرصتلا هذه ىف كشلا ىلع انلمحيام نآلا ىتح انيدل

 ةيعيبطلا ةوطخلا مهافتلا ليبس ىف مدقتي نأ رصم ىف ديدجلا ىماسلا بودنملل لمع

 ةبترتملا ةوطخلا هذهو هذيفنتو رادرسلا ةيضق ىف مكحلا دعب ةموتحم تحبصأ ىتلا ةيناثلا

 ىف رظنلا ةداعإب نوكت انإ ةمات ةءارب رادرسلل ةميرج ةعبت نم ةيرصملا تازحألا ةءارب ىلع

 ذيفنتل دوعلاو نادوسلاب صاخلا بلطملا اهصخأو ١474 ةنس ربمفون ؟؟ راذنإ بلاطم

 خرؤملا ضيبألا باتكلا لبق ام ىلإ ةذفان تناك ام وحن ىلع اهريفاذحب ١1844 ةنس ةيقافتا

 نادوسلا ةلأسم لح راظتنا ىف ةيقافتإلا كلت ذيفنتل دوعلا اذهف . 1977 ةنس ربوتكأ

 ةنس رياربف 1/7 حيرصت ىف ررقم وه ام وحن ىلع ةيدو تاضوافمب ةقلعملا لئاسملا رئاسو

 امهادحإ نيتلود نيب قافتالا ناكمإب عانتقالا نوديري نيذلا هيف عمطيام لقأوه 5

 نأ نكميال ىذلا ىرصملا بعشلا هيف عمطي ام لقأ هنأ امك . نافرطلا همرتحي اًفافتإ ةيوق

 . قوقح نم نادوسلا ىف هل امو ةلص نم نادوسلاب هلام نمزلا رورم هيسني

 طبرت نأ ةصلخم ديرت ارتلكنا نأ ةيلمع ةقيرطب نييرصملا عنقت ةيناشلا ةوطخلا هذه

 موقي هنأ امك . اعيمج نيتلودلا ةحلصم لفكي نيتم ىوق طابرب رصم نيبو اهئنيب ةقادصلا

 ام رادقمب ارتلكنا بناج نم مرتحم رياربف 78 حيرصت نأ ىلع اليلد ًاريطت سانلا دشأ دنع



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا "1

 كويرصملا عنتفا ىتمو . هنالعإ موي نم مكحلا ىلع تبقاعت ىتلا ةيرصملا تاموكحلا هتمرتحا

 رصم لالقتسا مارتحا ىلع ةصيرح ( هيقشب حيرصتلا |له مارتحا ىلع ةصيرح ارتلكنا نأب

 ىلع تأرط ىتتلا بئاوشلا لك تلاز اهب ظفتحلا لئاسملا ىلع اهصرح اهروتسدو اهتدايسو

 ةرورصب عانتقالا نم ١ ةدلس ايفر ىف اوناكام لثم ىلإ نويرصملا داعو ىسايسلا وحلا

 . اًعيمج امهتحلصمل ةقادصلا ةطبارب ارتلكنإو رصم طابترا
 ةحلصم سقالو ائيش ارتلكنإ فلكتال قافتالل دهمتو وجلا اهب وفصي ىتلا ةوطخلا هذهو

 ةسايس تمسر ىتم ارتلكنا نأ ىلع لدت كلذ نم دضلا ىلع ىه لب ء اهحلاصم نم

 ثداوح نم لعجت ملو ةسايسلا هذه ذيفنت ىف اهتطخ تعبات لئاسملا نم ةلأسم ىف ةنيعم

 ىربكلا برحلا تنلعأ ىتلا ممألا دنع ةيلاع ةميق نم رابتعالا اذهل ام نأ ردقي ةيناطيربلا

 تناك اذإ كزو اهل ماقيال فرو تاصاصف ةيمسرلا تاحيرصتلاو تادهاعملا لوربتعي نم دص

 . اهقيزمت ىف ةحلصملا

 نم ةرحلا ةيباينلا ةايحلاو ثبعلا نم روتسدلا ةيامحل داهجلاب مويلا ةلغتشملا ةحاصلا ةبرصملا

 اذإ ىتح . اهقتاع ىلع اهتذحأ ىتلا ةميظعلا ةمهملا هذه ىف اهحاجنب ةقث دادزت نأ ليطعتلا

 دامت اهلثمي نم مدقتلاو حالصإلا رصانع نم ةمألا نع بانو حاجنلاب اهتادوهجم تحوت

 ىف ارتلكنا عم ةضوافملل مدقتت نأ رصانعلا هله ىلإ ةدنتسملا ةموكحلل نكمأ احيحص ارح

 . اهيلإ نكمطتو اهجئاتن ةمألا ىضرت ةجتنم ةضوافم اهب ظفتخلا لئاسملا

 مدقتلا ىلإ نيسلودلا ةحلصم وعدت شلا ةوطخملا هله ديول ريسلا مدقت رظتنن نأ انل لهف

 اهيلع بترت امو 1977 ةنس ذنم تثدح ىتلا فورظلا تناك اذإ هنأ دقتعن نأ انل لهو ؛ اهب

 ةنس رياربف 18 حيرصتب نماسملا ىلإ تدأ دق ارتلكناو رصم نيب ىسايسلا وحلا ىف مويغ نم
 نيب قافتالل دهميو هءافص وجلا ىلإ ديعي اهراثآو فورظلا هذه لاوز نم ناك ام نإف 5
 لالقتسا سمي نأ ريغ نم امهحلاصم لفكيو ناتمألا هاضرت اقافتإ نيتيروتسدلا نيتلودلا
 ارتلكنإو رصم نيب طبري امرتحم اقافتا نوكيس هنأ ىف ةهبش ىرصم ىأ ىدل كرتي وأ رصم

 ظ . ىرعلا ةقيثو ةقادص ةطبارب



 مويلا ثيدح
 ميلستلاو ةميزهلا ةرازو

 *'بوبغج ميلستب قافتإلا عيقوت
 سمأ ءاسم «رصم كلم ةلالج ةيجراخخ ريزو» اشاب رويز ةلودلا بحاص ةرضح عقو

 ىتلا ةميدقلا تادهاعملا ىلإ ةديدج ةدهاعم فاضأف ايلاطيإ ىلإ بوبغج ميلستب ةدهاعم

 اهقحو رصم ةدايس نع ةقباسلا تادهاعملا ىف لّزن امكو . اسنرف عمو ايلاطيإ عم اهاضمأ

 لباقم ريغ ىف بوبغج نع سمأ لزن دقف نييشكارملاو نييسلبارطلا ةمكاحم ىف ىخيراتل
 . ناوهلاو ةلذملا رصم ةموكح ىضر ىلع ال لدي الف ئش ىلع لد نإ هفات لباقم ىف وأ

 ىفو هرظن ىف ميظع لباقم ىفو « هسفن نزحلا المي نأ ريغ نم ىرصم هيلإ رظني نأ نكميالو
 وليك وأ رتم وليك لباقم ىف « بوبغج نع سمأ هتموكحو اشاب رويز لزن ءارزولا هئالمز رظن

 اهنأ ىلع بوبغج ىلإ نورظني ال مهنأل ًاعيمج نييرصملا هفرصتب نزحأف « لمرلا نم تارتم
 لاومأب تميقأ ةيمالسا ةينيد ةيواز اهنأ ىلع نكلو لالغتسا دروم اهنأ ىلع وأ نصح

 نورفغي الو ايلاطيإل ال رصمل نيعبات اونوكي نأ نوديري ودبلا نم اهلهأ نأ ىلعو « نييرصملا

 مهنأل هعم نيذلا ءارزولا ىضرأو هسفن ىضرأ هنكلو . ةراتخم ةعئاط مهسملست نأ رصل

 هلدبيال نمث ىأو . ةرازولا ىف مهرمع ليطي نأ هرثأ نم نوكي دق اذه مهميلست نأ نومعزي

 امو اهروتسد امو رصم ةدايسامو بوبغج ام ؟ةرازولا ىف ءاقبلل ءارزولا هباحصأو اشاب رويز

 ىف ةرازولا هذه ءاقب لفكي اعيمج ءالؤه لذب وأ ءالؤه نم ءىش لذب ناك اذإ اهلالقتسا

 ديرتو تقملا لك ةرضاحلا ةرازولا تقمت ىتلا ةمألا هذه ةوق ريغ ةوقب ةديؤم مكتللا بصانم

 ؟؟ةدايس نم رصمل امن ةيقابلا ةيقبلا ىلع ىضقت نأ لبق اهنم صالخلا

 نأ ول لعفت نأ عيطتست ةرازولا تناك اذامو : ةرازولا نع عافدلا نولوتي نيذلا لوقيس

 ىتلا ارتلكنإو ةرازولا لمعت نأ نوديرت متنك اذامو ؟ةوقلاب بوبغج ىلع اهدي تعضو ايلاطيا

 ىف ايلاطيإ ديؤت ىجراخلا ءادتعالا نم رصم نع عافدلاب رياربف 78 حيرصت ىف تظفتحا

 تناك مأ ؟اعيمج ايلاطيإو ارتلكنإ ىلع سرحلا نلعت ةرازولا تناك له ؟سىوبغجب ةبلاطملا

 ىلع دوعي ام رثكأ رصم ىلع دوعي اعطق ةيسايس تاقالع نم ايلاطيإ نيبو اهنيبام عطقت

 ؟ررضلاب ايلاطيإ
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 ةلود عم ةدهاعم عفويو ةفقيعض ةلود ,انع ناسنا أ انهن مدقتي نأ نكمي ةحح هذه

 مامأ اهتدايسو هدالب لالقتسا عايض رقي ريزو ىأ اهمدقي نأ نكمي ةجح هذه لب ٠ ةيوق

 انه ضهبنتال اهنكل . ةدايسلا هلهو لالقتسالا اذه ريزولا عيصب دإ ءايوقألا نم قوش بلط

 المع لمعت نكت مل ايلاطيإ عم سمأ تدقاعت نيح ةرازولاو . لاوحألا نم لاحب ةجح
 نع لزانتتو صاخلا اهباسحل لمعت ةرازولا تناك لب اهتحلصمو رصم باسحلا هنأ دقتعت

 . هيف ءاقبلاو مكحلل اههرش الإ عيش ريغل بوبغج

 نييلاطي إلا نإف . ضهنتال اهنأ ملعي نم لوأ اشاب رويزو . مويلا ضهنت ال ةجح هذه

 هنأ الإ سمأ قافتا قباطي ايولاش رنلم قافتاو «ايولاش - رنلم» قافتاب نيكسمتم اوناك

 تارشم وليكلا هله ىلع ديز سمأ قافتاو مولسلا برع تارشم وليك ةرشع رصمل لعجي

 ةرازولا نأ ىف كشنام رثب رتم وليكلا اذه ىفو رشع دحأ اهلعجيو ًادحاو ًارتم وليك ةرشعلا

 نأ ولف . اعيمج لينلا هايم ىورت ام رثكأ ىوري هنأ معزتسو مزمز رثب هنم لعجتس اهقاوبأو

 ىلع اهدي عضت نأ ةيلاطيالا ةموكحلا تدارأو قافتالا عيقوت ىزخ لبقت مل ةيرصملا ةرازولا

 بوبغج ريغو بوبغج ىف ودبلاو رصم نيب تاقالعلا تيقبل مث اهسفن ايلاطيا هدوت ال الو

 نم بيعل قافتالا اذه بيسب هل تضرعت ال ةيرصملا ةلودلا ةمارك تضرعت املو . ةحلاص
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 اوبهذي الأ مهلود مساب كوضوافتي نيذلا ءارزولا ةداع نمف . رصم مسأب ةيلودلا تادهاعملا

 لبق ديول جروج بلط ةرم مكو . ةقثلا مامت مهب اقثاو باونلا سلجم ناك اذإ الإ ةضوافل

 رمتؤم مايأ اسنرف ىف نايرب ةرازو تلاقتسا دقل لب هب ةقث رارق ةفلتخملا تارمتؤملا ىلإ هرفس

 دقاعتت ىتلا تارازولا امأ . هديؤت ةيوق ةيبلغأ سلجملا ىف هل تسيل نأب رعش نيح «ناك)

 عضت ىتلاو دالبلا قوقح ميلست نم اهتايح دمتست ىتلا ةفيعضلا تارازولا ىهف رصم مساب

 هوضقني نأ تاموكحلا هتاه همربت نأ دعب باونلا ىلع بعصي عقاو رمأ مامأ ىرصملا نالربلا

 . ههبشي امل وأ */(. .. ) ىرحلا نالعإل دالبلا ضرعتت نأ ريغ نم

 . دلجناب ةحضاو ريغ ةملك (*)



 مما لكيه نيسح دمحم ثارت

 رويز ةرازو تدقعو تانيمضتلاو تاضيوعتلا تادهاعم اشاب ىيحي ةرازو تدقع دقف

 اذهل نوكي نأ ريغ نم سوبغج نع تلزانتو ايلاطيإو اسنرفو ارتلكنإ عم تاقافتا اشاب
 نييسونسلاو ودبلا طخس ةراثتسا الإ هئارو نم رصم بسكت نأ ريغ نم لب « غوسم لزانتلا
 ؟اهيوتحي ىتلا رئبلاو رتم وليكلا اذه امف « لباقم ىأ كلذ نع اهل نوكي نأ ريغ نمو

 ..رصم نع عافدلاب ةظفتحم ارتلكنإو ةيبرغلا رصم دودح ايلاطيا نامض ةميق ام مث

 ريغ نم مث . نييلاطيإلا بناج نم نامضلا اذه ةميق امف اهسفنل رصم ارتلكنإ تكرت اذإف
 نأ نوديري اوناك سرعلا ءالؤهو ةيبرغلا دودحلا هذه ىلع ىدتعي نأ لمتحي نييلاطيإلا

 ظ ؟رصم دودح- نمض اونوكي

 رصم نأب عطقن انلعجي ملع نم هنع انيدل ام نكل . قافتالا صن ىلع دعب علطن مل انإ
 . ةراسخلا هذه ضوعي ائيش بسكت ملو ايبدأو ايدام هببسب ترسخ دق

 ضرأ نع لوزنلا زاوج مدع نم هب ىضقي امو روتسدلاب ةرازولا هذه ركذن نأ ديرنامو
 . هيلع ةرئاث ىه لب روتسدلا فرعتال ةرازو ىهف ةلودلا

 ىف دمي نل دالبلا قوقح ىف لهاستلا اذه نأ رركنو ةرازولل لوقن نأ ديرن انأ ىلع
 اهيلع دقحلاب انايلغ سوفنلا ديزي كلذ نم سكعلا ىلع هنأو اهفعض نم ىوقي نلو اهرمع

 . رصم نم روتسدلا ىغلي نأ الإ - اهزكرم كلذو - اهديؤت نأ ةوق عيطتست نلو . اهتقمو

 ىغلأ هنأ ولو . ىرصم لك ىلع ةزيزع اياحض نم ساسأ ىلع ميقأ هنأل ىغلي نل روتسدلاو
 . سائلاو هللا نم ةنوعلم هلك بعشلا نم ةتوقمم موقت نأ ةموكح عيطتست نلف



 مويلا ثيدح

 رثب لباقم ىف عيضت بوبغج
 “ارثب ىلع قافتالا قح لباقم ىف لب

 ايلاطيإو ةرضاحلا ةرازولا نيب مت ىذلا قافتالا ةروص ناكملا اذه ريغ ىف ئراقلا ىري

 ثيدح ىف انركذ دقلو . ايلاطيإ ىلإ يوبغج ةحاو هبجومب ةيرصملا ةموكحلا تملس ىذلاو

 دتمي دحاو رتم وليك لباقم ىف اهيلإ اهتملس اهنأ - قافتالا ىلع علطن نأ لبق نمو - سمأ

 ةقرب دودح ةياغ ىلإ رميو ايولاش رنلم قافتا ىف ةموسرملا دودحلا دعب نم عيطاشلا ىبرغ
 ءادتعا نمو « ةيرصملا ةموكحلل ناوهو ةلذ نم فرصتلا اذه ىف ام انيبو ةلمرلا رثب ىوتحيو

 ةيمالسإلا ةفصلا نم اهلام بوبغجلو ايلاطيإ ىلإ بوبغج ةحاو ميلستب دالبلا قوقح ىلع
 نظلا ىنسح انك انأ قافتالا ىلع انعلطا ام دعب انيبت انكل . رصمب يدقلا لاصتالا نمو

 قافتا نإف . ءارحصلا لامر ىف رتم وليكل ةيزاوم اهتمارك اهرابتعابو اشاب رويز ةموكحب

 اذهو . هيلإ لصوي اقيض رمو رئبلا الإ ائيش ايولاش رئلم قافتا ىلع دزي مل ةيرصملا ةموكحلا
 تلكشو تالاكشإب ةيرويزلا ةدهاعملا هتطاحأ لب الك . رصمل اصلاخ اكلم حبصي مل رثبلا

 تاعزانملا لعجي ام تاقافترالا نم هيلع نييلاطيإلل تلعجو انا ههايم ىلع لوصحلل

 ىف تنزو ةيرصملا ةموكحلا ةماركف . ردقت نأ نم رثكأ هببسب ايلاطيإو رصم نيب موقت ىتلا

 رصم نع بوبغج خلس ىلع عقوت نأ ةيرصملا ةموكحلا تيضرو « ءام ةبرشب ةدهاعملا هذه
 مهسوفن ظفحت نأو ةيمالسإ ةلود ةيامح نييسونسلا دنع ةسدقملا ةحاولا هذه لهأ مرت نأو

 ىف ايناطيرب ةوق اهديؤت نأ نم مهولا اهيلا هليخيام الإ لباقم ريغ ىف نييرصملا ىلع كلذب

 ديول درولو زيلكنإلا ةساسلا هلاق ام لكلو اعيمج نييرصملا ةدارإلو روتسدلل افالخ رصم

 ةقالع ىرصملا بعشلا نيبو اهنيب موقت نأ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا صرح نم مهعم
 . ةقداص ةقاذص

 دق ناك ءاوس قافتالا اذهف . ايولاش رنلم قافتا ذافن ىلع ارتلكنإ صرحت نأ مهفن دقل

 ةموكح لبقت نأ امإف . اهتملك مرتحت نأ اعيمج لودلا عم ةكبتشم حلاصم تاذ ةميظع
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 0 لكيه نيسح دمحم ثارت

 كلذو هدعب ناوه ال ناوه كلذف رئبلا اذه الإ لباقم ريغ ىف سوبغج نع لزانتلا ةيرصم

 نم ةمألا روعشل حيرص دحت كلذو , ةيصخشلا عفانملا ىلع اًصرح دالبلا قوقح ىف طيرفت
 ةوقلاب ايولاش -رئلم قافتا ايلاطيإ ذقنت نأ اهتموكحلو رصمل مركأ ناك دقلو . اهرخآ ىلإ اهلوأ

 ءالوب نيدقتعم رصم ىف نيميقملا ودبلا نم مهألاو نمو بوبغج لهأ نم ودبلا ىقبي نأو

 تطرف رصم نأب ءالؤه عنتقي نأ نم اهنع مهتلصف ىتلا ةوقلا الول مهيلع اهصرحو مهل رصم

 ةموكحلا عمطبو ءام رثب ىلع قافترا قحب كلذ لباقم ىف تفتكاو اهقوقحو مهقوقح ىف

 ديري ىذلا ىرصملا بعشلا ةدارإ مغر ىلع مكحلا ىف ءاقبلل زيلكنإلا اهديؤي نأ ىف ةيرصملا
 ةقالعلا هذه دطويام لوأ نأ ىري ىذلاو ةئيتم ارتلكنإ نيبو هنيب ةقادصلا ةقالع نوكت نأ

 مقنيو تقملا دشأ بعشلا اذه اهتقمي ةموكح اهدييأت مدعو هلويمو هفطاوعل ارتلكنإ ريدقت

 . هكاصمبو هقوقحب اهثبعو هروتسد ىلعو هيلع اهتروث اهنم

 ىأ مثإ هنأب اهفرصت انتعنو بوبغج رمأ ىف اهفرصت ةموكحلا نم مويلا انمقن اذإ نحنو

 رصم نأب انداقتعال كلذ لعفن امإف دحأ هنع ىضريال دالبلا قوقح ىلع ءادتعاو مثإ

 . صرحلا دشأ بوبغج ىلع صرحن نأ انيلع ناك انإو « قافتالا اذه ىف نيغلا دشأ تنبغ

 لب « اهقاوبأ نم ءاهفسلا معزي امك ةموكحلا ةضراعم ىف ابح مويلا ىأرلا اذهب لوقن انسلو

 مايق مايأ هانلق . تضم ًارهش رشع ةينامث نم رثكأ ذنم تقو لك ىف انرركو هانلق انيأر اذه

 ناك ىتلا هترازو مايأ هانلقو « ىلوألا اشاب رويز ةرازو مايأ هانلقو « مكحلا ىف اشاب دعس ةرازو

 : هصنام 1974 ةنس ربمتبس ١١ خيراتب انلقف . اهيف ءارزو نويروتسدلا رارحألا

 ةلخخاد ىهف ىرصملا نوللاب امئاد (توبغج» تنول دق ةيفارغجلا طئارخلا عيمج نإ))

 سبيلف « ةينامثعلا ةلودلاو ايلاطيإ نيب برحلا مايق لبق ةيلصألا ةيرصملا دودحلا ىف ىتح

 . اقالطإ نييلاطيإلا نيبو اننيب فالخ لحم «ىوبغج» نوكت نأ الوقعم

 هقفلا نم ئش اهيف سردي ملع ةيوازو دجسم نع ةرابع ىرخأ ةيحان نم سوبغجو

 هل روفغملا امهديش رقبلاو دجسملاو لقأ الو رثكأ ال برشلل رثبو نيسردملاو ةبلطلل لزانمو

 سلبارط لهأو بوبغج لهأو نييرصملا نم لامعبو هدنع نم لاومأب اشاب قيفوت ويدخل

 . (نييرصملا ءاشنإو رصم لمع نم «سىوبغج» نأ نولوقيو اذهب نوفرتعي اعيمج



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 1

 ربمتبس ”١ ىف (ةيرصملا ةيلاطيإلا ةمزألا) ناونعب عوضوملا اذه ىف ةباتكلل اندعو

 مايأ ىأ ١170 ةنس رياربف 1١ ىف انبتك مث ربمتبس !١ ىف (دتشت دودحلا ةمزأ) ناونعبو

 : هصن ىلوألا اشاب رويز ةرازو

 موي ىف عازن اهتيرصم ىلع عقي مل ةتحب ةيرصم بوبغج نأ ملعلا مامت ملعت ايلاطيإ»

 رثكأ ملعت ىهو « رصم ريغ ةلود ةيأل ةعبات طئارخلا نم ةطيرخ ىف مسرت ملو « مايألا نم
 نأو اشاب قيفوت ويدخلا هل روفغملا امهديش ملعلا ىقلتل دجسمو ةيواز بوبغج نأ كلذ نم

 تالصلابو خيراتلاب نذإ ىهف « اهحلبو ةويس حمق نم اهيلإ دري ام ىلإ ةجاح ىف بوبغج

 عازن عضوم نوكي نأ نكميال ام كلذو ةتحب ةيرصم عقوملابو ناكسلابو ةيداصتقالا طباورلاو
 . (لاوحألا نم لاحب

 ةموكحلا تهجوو ةرازولا ىف تويروتسدلا رارحألا كرششاو تاباختنالا تمت نأ لعيو

 ةنس ليربا 19 ىف انبتك ةيبرغلا دودحلا نأش ىف ةيرصملا ةموكحلا ىلإ اهغالب ةيلاطيإلا
 : هصنام 65

 . ةريثك نابسأل اهدودح نمض نوبغج ءاقبب بلاطت نأ ىف قحلا لك اهلف رصم امأ»

 ةايحو . اشاب قيفوت ويدخلا هل روفغملا دهع ىف ةيرصم لاومأب تينب اهتيوازو بوبغج ةيرقف

 . ةيرصم ةحاو ةويسو . ةويس تالصاح ىلع ذامتعالا لك دمتعت ةيداصتقالا بوبغج

 نأ ىرت ايلاطيإ تناك اذإو . رصمل اومضني نأ نوديري |وبغج ىلاهأ نإف كلذ نع الضفو

 نوكت نأ ىلع قحب رصم رقت اهنظنف طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف ةصاخ ةسايس اهل نوكت

 نييرصملا نم ةعامج ةيامح نع ىلختت نأ اهعم حصيال ةيمالسإ ةسايس ةيرصملا ةموكحلل
 اناكم نيملسملا ودبلا نم ريبك ددع رظن ىف ربتعت بوبغج نأو اصوصخ اهتيامح نوبلطي
 . (ةيمالسإ ةلود ةيامحب عتمتي نأ بجي ًاسدقم ًايمالسإ

 بوبغج لوح ماق موي نم بوبغج نأشب نييروتسدلا رارحألا فقوم نذإ كلذ ناك

 صاخ غونب ةرازولا هذه نأ ول لب « ةبقاعتملا ةيرصملا تارازولا نأ ولو . ايلاطيإو رصم نيب عازن
 نأ ةيلاطيإلا ةموكحلل ناكل لب « قافتالا اذه عقوت امل انفقوم لثم ةلأسملا هذه ىف'تفقو
 امع احفص ةبراض ؛ ايولاش رنلم طخ هيمسنام ىلع ةوقلاب اهدي عضت نأو ةوقلا ىلإ أجلت



 مام لكيه نيسح دمحم ثارت

 قيرط نع تطبترا دق رصم نوكت الف ةيدو تاقالع نم ايلاطيإو رصم نيب نوكي نأ بجي
 لك اهمامأ نوكي لب هنم صلختلا لهسيال عقاو رمأ مامأ اهناملرب عضي قافتاب اهتموكح

 ناوعم ريخن رصم ىف ةميقملا ةريبكلا ةيلاطيإلا ةيلاحجلا نم نوكيو عانقإلاو ةشقانملا لئاسو

 . رصم ىف ةبعشتملا اهحلاصم ىلع ةظفاحم اهل

 لب . ةرازولا ىف مهئاقبب مهتيانع اهقوقحالو رصم مهينعتال هتموكحو اشاب رويز نكل
 مادام اهيضارأو رصم ةدايس نم هميلست نكميام لك ملسي نأ هيلع اقح ىري اشاب رويز نأ

 ةعبت ايصخش لمتحي هنأ انلق اذإ ارس نيعيذم نوكنال دقو . ةيبنجأ ةلود ةيأ اضر اذه ىف

 هب نيطيحما ءارزولا فعضو هفرصت ءوس ةجيتن سمأ لوأ لصحام

 ىلع اموي ناك هنأ كلذ « ةيدج ةفصب بوبغج ىف ايلاطيإ عمطأ نم لوأ ناك دقف

 دادعتسا ىلع هنأ هتلود ىببأف بوبغج ثيدح ءاجو ايلاطيإ ريفس عم ءاشع ةدئام

 ىذلا ىنيلوسوم روينسلل ريطخلا ىسايسلا حيرصتلا اذه ريفسلا غلبأو . ايلاطيإ ىلإ اهميلستل

 هجو ىف ةيرصملا ةرازولا تفقو املف . اهيلع ايلاطيا دي عضوبو ةحاولاب بلاط نأ ثبلي مل

 دنعو هئالمز دنع هرذع لك ناك هب ملكت امب ملكتي نأ هل احرصم نكي مل هنأل اهسيئر

 تاضوافملا تثدب الو . ةيسايس ةثداحم ىف هلقي ملو ءاشع ةدئام ىلع اذه لاق ةنا ريفسلا

 ةيرصملا ةنجللا تناكو ابروأ ىف لازي ام اشاب رويز ناك ةيلاطيالاو ةيرصملا نيتنجللا نيب

 . ديعب نامز نم امهطبرت ىتلا طباورلاو نيتلودلا حلاصمو اقح قفتي ًالح ةلأسملا لح وجرت

 ام ثبشتلا نم ةيلاطيإلا ةنجللا ىلع دب ىنيلوسوم روينسلا لباقو امورب اشاب رويز رم املف
 ًاسدقم ًارمأ ايولاش رئلم طخ ةيلاطيإلا ةنجللا هيمستام حبصأو لبق نم ايداب نكي مل

 . هنع ديحمأل

 تاضوافملا تناك بوبغجب كسمتلا ىلع مهبناج نم نويرصملا نوضوافملا رصأ الو

 نمف لوقعم لباقم بوبغج نم رصمل ناك اذإ هنأ ةيرصملا ةموكحلا تأر مث . عطقلا نهر

 ةنجللا عم ثداحتت نأ ةيرصملا ةنجللاب تطانو « لباقملا اذه ىلع ايلاطيإ عم مهافتلا نكمملا

 هأرت امب اهريرقت ةموكحلل ةيرصملا ةنجللا تمدق ةيمسر ريغ ةفصب لباقملا رمأ ىف ةيلاطيالا

 نم مهريغ رظن نويسونسلا اهيلا رظني ىتلا ةحاولا هذهل لباقمك نوكي نأ بجي ام لقأ
 ىطخت ىتح ريرقتلا اذه ملست نأ ثبلي مل اشاب رويز نكل . ةمركملا ةكم ىلإ نيملسملا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا نك

 امع فلتخت ىتلا ةدهاعملا هذه ىلإ ىهتناو هدحو لمعلاب ءارزولا عم لقتساو ةنجللا

 ىلليزاك الويب روينسلا اهررح ىتلاو اعساش افالتخا نكمم ضيوعت لقأ ةنجللا هتربتعا

 . ةيرصملا ةموكحلل نييكلملا نيراشتسملا سيئر

 نمو ةسدقملا يويغج تامرح نامض نم هتحرتقا دق ةنجللا تناك ام شقانن انسلو

 ايولاش - رئلم طخ ىبرغ دودحلا لعج نمو « ونراكول ةدهاعم ةدعاق ىلع دودحلا نامض

 لئاسملا نع تاقافتا عضوو دودحلا هذه نمض ةلمرلا رثب لوخدبو تارتم وليك ةينامشب

 ىلإ جاتحي رمأ اذهف « بوبغج نع ضوعك ةيفاك تناك نإ ردقن الو , اهريغو ةيكرمجلا

 لك نع « ميلستلاو ةميزهلا ةرازو « ةرضاحلا ةرازولا هذه تلزانت نأ دعب هل نآلا لحم ال ثحب

 قافتالا اذه ةعبت تحبصأ لزانتلا اذه دعب هنأ هيف كشال ىذلا رمألا نكل . ضوعلا اذه

 ةنجللا نييعتل ةموكحلاب ىدأ ىذلا ببسلا مهفنال انإ لب « اهدحو ةموكحلا ةبقر ىف نيهملا

 لبقيال ىتلاو لوألا سمأ اهتضمأ ىتلاك ةدهاعم ءاضمإ ىلع ةرصم تناك تمادام

 نم بصنم ةحلصملا هذه بناج ىف همهيالو رصم ةحلصمل رظني ىرصم اهءاضمإ
 بضانلا

 فوءرلا هّللا هجو ىف انلمأ لكو . هتبكترا ىذلا ركنملا مثإلا اذه ةعبت ةرازولا لمتحتلف

 ةرازولا هذه لوزت نأب الإ كلذ نوكي نلو . هب باصت ام رخآ هلعجي نأ ةمألا هذهب ميحرلا
 . ميلستلاو ةميرهلا ةرازو ةتوقمملا



 مويلا ثيدح

 رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا

 "ناهءازإ ةيرصملا ةموكحلا فقومو اهراضم

 اهيف موقت ةلود ىأ مدقت قئاوع نم اقئاع امئاد ةربتعم ةيبنجألا تازايتمالا تناك

 ةايح ال ايساسأ أدبم حبصأ ىذلا ةلودلا ةدايس أدبم ىلع ءادتعالا دنع فقتال ىهف

 طاشنلا لشو ةلودلا قفارم ليطعتل ءادتعالا اذه ليبس نم لصت لب . هنودب يوعشلل

 قفتيال حبصا ميدق ماظن اياقب نم ةيقب قحلا ىف ىهو . ةعيرم ةروص ىلع اهيف ىموقلا
 ةليسو اهنم لعجت ةيمالسإلا لودلا تناك دقف . لاوحألا نم لاحب رضاحلا رصعلا مظنو

 ناك مويو ؛ ةفلتخما ضرألا مأ ىف قبطت ةينيدلا نيناوقلا تناك موي نيملسملا ريغ ةيامحل

 ماعلا نوناقلا دعاوق تحبصأ املف . لودلا نم مهريغ ىلع قوفتلاو بلغلا نيملسملل

 ريغ متألا نيناوقو ةيمالسإلا ألا نيناوق تحبصأو اعيمج ضرألا دالب ىف ةيندم

 ملا ةيامح بجت اليقث المح تازايتمالا تحبصأ - ةدحاو دعاوق ىلع ةمئاق ةيمالسإلا

 ةفلتخما لودلا تاينازيم قاطن عستا ال كلذك « اهيلع بترتت ىتلا راضملا نم اهتحنم ىتلا

 ةعينش ةبرض بئارضلا نم بناجألا ءافعإ حبصأ ةديدج دعاوق ىلع بئارضلا تميقأو

 ترشتناو لودلا نيب دودحلا تمطحت الو . اهيف تازايتمالا هذه ةمئاقلا لودلا تاينازيل

 ةفاك مثألا نيناوق هتمرح ام ةماعلا ةحصلاب ةراضلاو ةمرحملا ءايشألا نم اهيف لمخدو ةراجتلا

 ةمرحم ا ءايشألاب نيرجتملل اهتيامح ىف تازايتمالا تراص - ابرح لودلا هيلع تماقأ ام

 تازايتمالا ررض ىلإ اهلك عجرت ةريثك بابسألو هلك كلذل - ةماعلا ةحصلا ىلع ءابو

 اهيف تازايتمالا هذه ءاقب ضفرلا تعاطتسا ةمأ لك تضفر رضاحلا تقولا ىف ةيبنجألا

 رصم نيب تعقوت ىتلا 1849 ةنس ةيقافتاب نادوسلا نم تيغلأف «ًامات ءاغلإ اهتغلأو

 ىتلا دالبلا ىف اسنرف اهتغلأو . برحلا اهلوخد ليبق ١914 ةنس ايكرت اهتغلأو . ارتلكنإو

 عمجأ ملاعلا لود نيب ةدرفنملا ىه مويلا رصم تحبصأو . اهبادتنا وأ اهتيامح تحت تعقو

 بجي ناكو ايكرت نم ماظنلا اذه تئرو اهنأ مغرب ةسعت راثآ نم ماظنلا اذهلام لامتحاب

 . ايكرت ىف ىغلأ موي نم رصم ىف ىغلي نأ الدع

 5١؟هر/١١/؟4 : ةسايسلا د“



 ةينطولا ةيصضقلا ىف : لوألا ءزجلا كي

 نيذلا نوبيطلا بناجألاف . رصم ىف ماظنلا اذه دسافم نايب ىلإ ةجاح نم انب سيلو

 فارتعا نمو مهقالخأ نسح نمو مهتماقتسا نم مهل نأل « ةيئانثتسا ةيامحل نوجاتحيال

 امك اهنوردقيو اهارن امك دسافملا هذه نوري  رصمل مدخلا نم هنودؤي ليلجب نييرصملا

 توفي امو رصم قفارم نم دسفيام ماظنلا اذه ىلع ىعني رمورك درول لعج اميدقو . اهردقن

 تاينورب رتسم تاعورشم تناك دقلو . حلاصلا طاشنلا بابسأو مدقتلا لئاسو نم اهيلع

 ققحيال ماظن لالحإ ىلإ ىمرت تناك نإو تازايتمالا ءاغلإ ىلإ ىمرت ةيامحلا تحت رصمو

 رصم نيب قافتالا عورشم رنلم درول ةنلل تعضو املو . ىرصملا ءاضقلل ةيموقلا ىنعم

 ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ ىلع ارتلكنإو رصم نواعت قافتالا اذه داوم نيب نم ناك ارتلكنإو

 نيب سيلو . ىمسرلا دفولا تاضوافم رثأ ىلع نزرك درول عورشم ناك كلذكو . رصم ىف

 غلبم كردي ال نم ةيرصملا نوئشلاب كاكتحا مهل نيذلا بناجألا نم زيلكنإلا ريغو زيلكنإلا

 . مهقفارمو نييرصملا حلاصمل ةيبنجألا تازايتمالا ليطعت

 رثأ فيفختل ىعسلا بجاو حبصأ 5 ةنس ىف اهلالقتسا رصم تنلعأ موي نمو

 ىتلا لودلا نم ايكرت ريغ ىفو ايكرت ىف عقو ام وحن ىلع اهؤاغلإ رسيتي مل نإ تازايتمالا
 حايغ ىف ريبك لمأ نييرصملل ناكو . ةبقاعتملا رصم تاموكح ىلع اعقاو - اهنع تخلسنا

 تايضوفملاو تارافسلا تئشنأو ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تديعأ نأ دعب ىعسملا اذه

 رصم ىلع ماظنلا اذه ىنجيام ملعت تازايتمالا ةبحاص لودلا نإف « ةيرصملا تايلصنقلاو

 ىناعم نم اهميلاعت هب تبرشأ امب ىهو . مهقفارم ىفو مهتينازيم ىف نييرصملا رضيامو

 ةلودلا هذه تمادام ةلماك اهتدايسب عتمتت نأ ديرت ةلود قوقح ضفرت نأ نكميال لدعلا

 اهتايضوفمو اهتارافسو اهتيجراخ ةرازو تمادامو ةدايسلا هذهب عتمتلا ىلع اهصرح تبثت

 ةيروتسدلا ةمألا رهظم « حيحصلا اهرهظم ىف ملاعلا لود مامأ اهرهظت نأ ىلع صرحت

 ملاعلا لود عومجم ىف الماع ًاحاص ًاوضع نوكت نأ ىلع ةلماعلا « مدقتلا بابسأب ةذخآلا
 . اهتداعسو ةيناسنإلا مدقتل

 نأ ىلع رصم صرح تأر اذإ ةيهيدب ةيلوأ لئاسم ىف شقانت نأ ةلود عيطتست فيكو

 مثارجللو ملظلل ةحخراصلا ةلثمألا نم رصم ىف نإ ؟لودلا رثاس ىف هارجم اهيف لدعلا قرجي

 ةمأ ىضرت الام تازايتمالا قيرط نم مهدارفأ ىلعو نييرصملا عيمجم ىلع بكترت ىتلا
 ةيصع ىف تلكشت هت أم مثارجلا هذه نيب نمو . هعنم ليبس ىف فقت نأ اهسفنل ةنيدمتم



 1 لكيه نيسح دمحم ثارت

 نأ نكميالف اهدحو ةبصعلل ةبستتنملا مثلا ىف ال هلك ملاعلا ىف هتبراغ ةصاخ ناحل ملا

 . ةبصعلا اهبراحت ةميرج ةبراحم ةبصعلا ىف ةكرتشم ةمأ ضفرت

 ىف نوبقاعي اهريغو نييروهلاو نيفروملاو نيياكوكلاك ةردخت | داوملاب نيرجتملا ىرت تنأف
 . معألا ضعب ىف ةدع نينس ةقاشلا لاغشألاب مكحلا غلبي امراص اباقع ةيبوروألا لودلا

 ةمارصلا نم غلبتال تابوقعب مهيلع مكحي نييرصملا نم ةردخما داوملاب نيرجتملا ءالؤه ىرتو
 سببلاب مهيلع مكحلا رثكأف . عدرلا ضعب ةعدار لاح لك ىلع اهنكلو تابوقعلا كلت غلبم
 داوملا هذه ىف نورجتتيو رصم ىف تازايتمالاب نوعتمتي نيذلا بناجألا امأ . رهشأ ةتس ةدمل

 بقوع اذإ - مهنم دحاولا بقاعيف هلقعو هطاشنو عومجملا قلخ ىلع كلذب نونجيو ةردخم

 . ادحاو اعوبسأ - سبح اذإ -سبحلاب وأ دحاو ةينج اهردق ةمارغب -

 مهو ةتس وأ ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث سبحلاب نبللا نوشغي نيذلا نويرصملا بقاعي كلذك

 نوعتمتي نيذلا بناجألا امأ . ءاملا ريغ رمألا بلغأ هنوشغي ىذلا نبللا ىلإ نوفيضيال

 هنكمم ةدم لوطأ داسفلا نم هظفحت ىك امومس نبللا ىلإ نوفيضي نيذلاو تازايتمالا ماظنب

 . اعوبسأ سبحلاب وأ دحاو هينج ةمارغب نوبقاعيف

 ىتلا نيناوقلا قبطت نأ اهيلإ بلطي نم ةشقانمل الحم دجت لودلا نم ةلود نظت ام

 ىرت ةلود نظنامو . دالبلا ءانبأل ةضورفملا تابوقعلاب ةماعلا ةحصلا نورضي نم بقاعت
 نوشغي نيذلا وأ ةماعلا ةحصلاب نيكتافلا « تاردخلاب نيرجتملا ىمحت نأ اهفرشل وأ اهتماركل

 نم ةرافس تلمع لهو انتيجراخ ةرازو تلمع لهف . لافطألا ةحصب نوكتفيف نبللا

 ىذلا بناجلا اذه ىف تازايتمالا ءبع فيفختل انتايضوفم نم ةيضوفم وأ انتارافس

 . ائيش دحأ لمعي مل !حيرص باوجلا ؟ةشقانملا لمتحيال

 ريغ دعاوق ىلع اهايإ ميقي « ةلودلا ةينازيل دسفم بئارضلل بيرغ ماظن رصم ىفو
 ةبيرضلا الخن بئارضلا نم نوفعم تازايتمالاب نوعتمتملا بناجألاف . رارق وأ تابث تاذ

 صضرف ةلودلا ىلع لاحتتسا نأ ءافعإلا اذه ىلع بترت دقو « ةيكرمحلا بئارضلاو ةيراقعلا

 نوكيال ىتح بئارضلا اهيف ضرفت ىتلا رومألا نم ريشك ىف نييرصملا ىلع بئارض
 وأ داريإلا ىلع ةبيرض ضرف اهيلع لاحتساف . مهايإ بناجألا ةسفانم نيح ائيس مهزكرم

 نييرصملا نم ةرحللا نهملا ىوذو ىرصملا رجاتلا نأل ةيلاملا تايلمعلا ىلع وأ لاملا سأر ىلع

 نم مهيسفانم زكرم نم أوسأ زكرم ىف نوحبصي بئارضلا هذه نوعفدي نم ىرصملا كنبلاو



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا م4

 اهعيزوتو رصم ىف ةبيرضلا ماظن ليدعتو . ةبيرضلا هذه مهيلع ىرستال نيذلا بناجألا
 نم انويلم نيعبس غلبت نأو ةينازيما فعاضتت نأ هيلع بترتي رضاحلا ماظتنا ريغ ىلع

 نمو بئارضلا عفادل قاهرإ ريغ نم اذه نع اهتدايز نكمملا نمو . لقألا ىلع تاهينجلا

 ىواست ىلإ بهذي رنلم عورشم ناك دقو . ادحاو ًاشرق ةيراقعلا بئارضلا ديزت نأ ريغ

 ىف لئامم ىرصملا ناملربلا اهررقي ىتلا ةبيرضلل مادام بئارضلا ىف نييرصملاو بناجألا
 ليبسلا اذه ىف ةيرصملا تايضوفملا وأ ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تلمع لهف . ةيبروالا لودلا

 . ائيش دحأ لمعي مل !الك : حيرص باوجلا ؟ةلودلا ةحلصمل ائيش

 ىف تايضوفملاو ةيجراخلا ةرازو بناج نم ماتلا دومجلا اذه دنع فقو رمألا تيل مث

 ةدايز نيزاتمملا ىف تداز نأب انتيجراخ ةرازو تزاتما دقل لب . ةيبنجألا تازايتمالا رمأ

 اذه ىف ةرئاس ىهو . هل اعضاخ ناك نم ىرصملا ءاضقلا مكح نم تجرخأو ةبيجع

 . اريخأ ًاءاضق ةلودلا ةدايس ىلع ءاضقلاب ةلكوم اهنأكل ىتح ةعساو ىطخب ليبسلا

 . بابلا اذه ىف بكترت نأ داري ىتلاو تبكترا ىتلا مئارحلا نم ئش ىلع ادغ كرهظنسو



 ةيبنجألا تازايتمالاو ةموكحلا

 (*)ةلودلا ةدايس ديدبت ىف نونعمي نولازيام

 ءرصم ىلع تازايتمالا ةأطو لقثب رعشيال نم بناجألا نم الو نييرصملا نم سيل
 ضرألا مبأ نم ىغلأ ىذلا ىئانثتسالا ماظنلا اذه ىف نأ ىري ال نم اعيمج مهنم سيلو

 اليطعتو اهتيرحو اهتماركو اهتدايسو رصم لالقتسا ىلع اخراص اناودع رصم ادع اعيمج
 هذه نع انبتك اميف ليصفتلا يضعب كلذ انلصف دقو . اهيف ةصاخلاو ةماعلا قفارملا ةفاكل

 لمعت نأ ةبقاعتملا ةيرصملا تاموكحلا بجاو نم نأ ىلإ رظنلا انتفلو « مايأ ذنم تازايتمالا

 ةموكحلا انهبن دقو . ةدحاو ةعفد اهتلازإ انكم نكي مل نإ تازايتمالا هذه لامحأ فيفختل

 مهل نكت مل ماوقأل تازايتمالا هذه تررق نيح ماثأ نم تبكترا ام رطخ ىلإ ةرضاحلا
 نم هيف ةنعمم ىه اميف نعمتال ىك اهب انبهأو . نييشكارملاو نييسلبارطلاك لبق نم تازايتما
 هذه نأ رهاظلا نكل . تازايتمالاب برحلا دعب ابروأ ىف تقلخ ىتلا لودلا لهأ عاتما

 نأ ديرتال اعيمج سانلا نم ةتوقمم اهنأ وأ دحأ لثمت ال اهنأبو اهفعضب اهملع عم ةموكحلا
 ةدايس ديدبت ليبس ىف هحارتجا نكميام لك تحرتجا دق نوكت ىتح اهبصانم كرتت

 . ماثآ نم رصم

 اشاب رويزو . ارسيوسو رصم نيبو رجماو رصم نيب ةرمتسم ةفصب ةرئاد تاضوافملاف

 انأكو . صاخ مارتحا هيدل مهلو فطع نييبروألا ىلع هلو ةفرص ةيبروأ ةيبرت ىبرت لجر

 ةيبروألا لودلا اياعرل ىضاملا ىف ةيمالسإلا لودلا اهحنمت مل ةيبنجألا تازايتمالا نأ رعشي

 نم ىقرأ نييبروألا ءالؤه نأل تحنم امنإو اهتورث ةدايزلو دالبلا ىف راجتإلل مهبذتجت ىك

 نأو ةداس اونوكي نأ مهل حيبي ىذلا وه ىقرلا اذه نأو تازايتمالا مهتحنم ىتلا لودلا

 - ةتحبلا ةيبروألا هتيبرت ببسب - هاريو اذهب رعشي اشاب رويز نأك . اديبع ةلودلا لهأ نوكي

 نم اهترازول اسيئر نوكي نأ رادقألا تدارأ ةلود ةدايس ددبي كلذل وهو . هرارقإ بجي اقح

 لكف . اهيلع نمتؤم ةلودلا هذه ةدايس ىلع ةظفاحماب فلكم اذه هزكرم ىف هنأ كردي نأ ريغ

 . اريسع اًباسح هبكترم بساحي مثإ هنم طيرفت

 ١٠١475/1١/١ : ةسايسلا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ضحي

 ةيجراخلا ةرازوف . رخأ رابتعال ةدايسلا هذه ددبي ةيرصملا ةيجراخلا ريزو اشاب رويز نأ وأ

 ىف تايلصنقو تايضوفمو تارافس رصمل نوكت نأ ىلع اًبيجع اًصرح مويلا صرخ ةيرصملا

 وأ ةيسايس تاقالع دالبلا نم دلب عم رصمل نوكت نأ اهينعي سيل . ملاعلا دالب لك

 سمشلا برغت الف ناكم لك ىف ىرصملا ملعلا قفخي نأ ديرت ىه . نكت ملوأ ةيداصتقا

 نواهتت نأ اهيلإ بلطيام لك ىف رصم نواهتت ضرغلا اذه قيقحت ليبس ىفو . ادبأ هنع

 بلطتال ىه ؟اهيف تايضوفم رصمل نوكي نأ لباقم ىف لودلا هذه بلطت ىرت اذامو . هيف

 ىف لودلا نم اهريغ اياعرل امك تازايتما اهاياعرل نوكي نأ بلطت . دج اًطيسب ائيش الإ

 عتمتي اهريغ مادامو . رصم ضرأ ىف رصم ةدايس نم ءزجب عتمتت نأ بلطت ىأ . رصم

 كيضارأ ضعب تنهر تنك اذإ سيلأ . ىرخألا ىه عتمتت ال ملف ةدايسلا هذه نم ءازجأب

 قفاويلف انفويضل امارك انمدامو ؟ىرخألا ىه نهرت نأ ضرألا ىقاب قح نمف كيلع نيدل

 اهل نوكتل نرخلا دعب تقلخ ىتلا ابروأ لود عم قفتيلو بلاطملا هذه ىلع اشاب رويز

 : تايلصنقو تايضوفمو تارافس لودلا كلت ىف رص نوكي نا تازايتما

 ىسنن الأ بجيو . اشاب رويز ريطخلا ريزولا ةلودلا بحاص قطنم نم رخآ هجو وه اذه

 ىلع لصحت نأ لبق اهنأ ريدقتلا نسحو قوذلا نم اهل ةيبروألا لودلا هذه نأ هبناج ىلإ

 نم اهيدلام ىمساب هردص ىلحتف عيفرلا هتلود ماقم ىلإ فطل لكب مدقتت تازايتمالا هذه

 نومدقي نم دري نأ اشاب رويز هب زاتما ىذلا قوذلا نسحو فرظلا نم ىرتأ . ةلودلا ةمسوأ

 !تازايتمالا هذهب عتمتي مهريغ مادام تازايتما نم نوبلطيام مهلرقي الأو ةمسوألا هذه

 راثآلا هذه لثم هيلع بترتي ىجراخلا ليثمتلا نأ انملع ول ال ئراقلا ىلع ىفخن انسلو

 اذه ةمدخ ةادأ نوكي نأ نم لالقتسالل رهظم نوكي نأل برقأ مويلا ىلإ لازيال ابسك نأو

 دقام فاعضأ فاعضأ ثراوكلا نم انيلع رجي وهف هب جاهتبالا ىف اريثك انددرتل لالقتسالا

 سسجت ماظنو اهنم ةدئاف ال ةلئاط تاقفن انيلع رجي « بيرق ريغ لبقتسم ىف هئارو نم ديفن

 نيبوسحملا ءالؤهب نوذولي نمو نيبوسحملل ةيكتو ةلودلا ةحلصمل ال نييرصملا ىلع ىصخش
 نأ بجي ىذلا نسحلا اهرهظم ىف اهرهظي نأ نم الدب جراخلا ىف رصم ةعمس هوشي ام

 عسوت ىتلا ةيبنجألا تازايتمالا هذهب ةلودلا ةدايس عايضل ةليسو وه اذه مث . اهل نوكي

 . كل انفصو امم رثكأ ىلعو مويلا لبقو مويلا كل انفصو ام ىلع اهترثاد



 : لكيه نيسح دمحم ثارت

 دنتستال ةموكح. ىهف اهتيرومأم دودح كردت نأ ةموكحلا هذه ىلع ابجاو ناك دقلو

 نم ايماح اهروتسد نم ةمألا هذهل نكل . تقملاب الإ ةمآلا اهل رعشت الو ةيروتسد ةوق ىلإ
 اهب ددبت ىتلا ةميثألا تافرصتلا هذه رقي نأ نكمي اناملرب بسحن امف ةرازولا هذه تافرصت

 . ةمألا قوقح ةعاضإ نع ىضرت اهب ةمألا ةقث ىلإ دنتست ةموكح نظن امو . ةلودلا ةدايس



 مويلا ثب دج

 ةيبنجألا تازايتمالاو ةموكحلا

 ا لهالا ءاضقلا لتقي ةموكحلا فرصت

 ىف ةمئاقلا ةكرحلاب هساسمل الت ةمكحم مكح ىلع مويلا ثيدح ىف قلعن نأ دون انك

 لبق نوفيلتلاب اهءالمتسا لمكتست ملو . ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىف الإ انلصت مل مكحلا

 . ةيانعلا نم اهل بجي امب اهيلع قلعن نأ اريسع ناكف . ليللا فصتنم

 عوضوم « لبق نم هل انضرع ىذلاو مويلا هل ضرسعن ىذلا عوضوملا اذه نأ ىلع

 نم ارطخالو ةيمهأ لقأ سيل « اهنأش ىف ةرضاحلا ةموكحلا فرصتو ةيبنجألا تازايتمالا

 فرصت نآل ارطخ هاوسام لك نم رثكأ نوكي دقل لب . دالبلا ىف رخآ ىويح عوضوم ىأ

 ءاضقلا ماظن لتق ىلإو ةلودلا ةدايس مده ىلإ بيرال ىدؤي هنأش ىف ةرضاحلا ةموكحلا

 . لعفلاب ىلهألا

 نم . هل انضرع ذإ دعب مويلا ضرعن نأ ديرن عوضوملا ىحاون نم ةيحانلا هذه ىلإو
 دم نأ انترابع ىف ولغن ال انأ انعم عراقلا ىريسو ةقباسلا انتالاقم ىف ىرصخأ ىحاون

 نييسلبارطلاك اهب لبق نم نوعتمتي اونوكي مل صاخشأ ىلإ تازايتمالا ماظن ةموكحلا

 ءاضقلا لتق ىلإ ىدؤيس تازايتمالاب مهعاتمإ ةموكحلاا ديرت نمت مهريغو نييشكارملاو

 . ىناعملا نم لتقلا ةملك هلمتحتام لكب ىلهألا

 ىف عسوتلاب اهل تحمس ةيرظن ىلع اهماكحأ ىف ةطلتخما مكاحما تراس دقف

 هذه تضق ىواعدلا نم ىوعد ىف ةحلصم ةهبش وأ ةحلصم ىبنجأل ناك املكف . ةطلتخما

 . ىوعدلا هله رظنب اهصاصتخاب مكاحا

 مويلا نوعتمتي نيذلا بناجألا نم اموق نأ فرعيال نم نييرصملا نم سيلو
 ءاضقلل ءاجتلالا نوديري نيذلا نييرصملل مهئامسأ ةراعإ مهتنهم تحيبصأ دق تازايتمالاب

 ١977/1١/4 : ةسايسلا هب



 م لكيه نيسح دمحم ثارت

 نم ببس ىأل وأ ةيلهألا مكاحملا نم رداص مكح لشل وأ ىضاقتلا دمأ ةلاطال طلتخلا

 . ةبغاشملا الإ ببس ريغل سانلا نم ريثك اهيلإ أجلي ىتلا ةبغاشملا يابسأ

 بناجألا نم ةدودعم مثأ ىلع رصاق تازايتمالا ماظنو مويلا لاحلا وه اذه ناك اذإف

 هيلا أجلي ىذلا اذهو . تازايتمالاب نوعتمتي نيذلا ددع دادزا املك اءوس دادزي كشال هناف

 حبصا اذإ ايداع ارمأ حبصي ةطلتخملا مكاحما ىلإ مهاواعدو مهلكاشم لقنل مويلا نوبغاشملا

 . ىضاقتلا اذه ىف قحلا تادهاعملا مهل ررقت نيذلا نم نييشكارملا وأ نييسلبارطلاك ماوقأ

 كنئلوأ نم دحاو وأ ىنايلط وأ ىمورل أجلي نأ ىشخي مويلا نييرصملا نم ريثك ناك اذإو

 مكاحملا ىلإ باهذلاو ةبغاشملا ليبس ىف هل ةئيرد همسا لعجيل تازايتمالاب نوعتمتي نيذلا

 ةغللاو سنجلا ىف قراوف نم مهريغ وا نايلطلاو ماورألا ءالؤهو نييرصملا نيب امل ةطلتخا
 سانجأ نم تابغاشملل مهسفنا نورخسي نيذلا ناك اذإ لوزي ةيشخلا عضوم ناف نيدلاو

 اوناكو نويرصملا اهملكتي ىتلا ةيبرعلا ةغللا نوملكتي اوناكو ىرصملا سنجلا نم ةبيرق

 . دحاو نيد نم مهايإو

 تازايتما مهل نكت مل نم تازايتمالا دادتما نم ىشخيام رش وه سيل اذه نأ ىلع

 ةيلهألا مكاحنا ىلع امربم ءاضق ىضقت نأ ةليفك ةطلتخلا ةحلصملا ةيرظن نإف . ىضاملا ىف

 ىف لحد اذإو . نوريثك رصم ىف بناجألا نأب كلذ « نيبغاشملا ءالؤه ىلإ ةجاح ريغ نم
 ةيلهالا مكاحما مامأ انايإو نوضاقتي اوناك نم انلاثمأ نييقرشلا ةعامج بناجألا ءالؤه دادع

 نوميقي نيذلا بناجألا عم مهح لاصم ةكبتشم نويرصملاو . ةشحاف ةدايز بناجألا ددع داز

 دازو ةطلتخلا حلاصملا تداز بناجألا ءالؤه ددع داز املكف اديدش اكابتشا رصم ىف

 ءالؤهو - مويلا نويشكارملاو نويسلبارطلا ءالؤهو . اعاستا ةطلتخما مكاحمل صاصتمخا

 نبيرصملا عم نوكرتشم -نييشكارملا نأش مهنأش نوكي نأ اسنرف ديرت نم مهريغو نويروسلا

 هنا كابتشالا اذه ىلع بترتيس نذإو . اهريقحو اهميظع اهريغصو اهريبك حلاصملا ىف

 مكاحملا تصتخا ىرصم عم ىشكارمل وأ ىسلبارطل وأ ىروسل ةحلصم تدجو امثيح

 مكاحا صاصتخا ىف قيض اهعبطب ىه ةطلتخما مكاحملا صاصتخا ىف ةعس لكو « ةطلتخما

 نأ اهبعشت نم لصو نيزاتمملا ددع دايدزاب ةطلتخلا حلاصملا هذه تبعشت اذإف . ةيلهألا

 ىنعمو . ةميقلا ةليئضلا ةهفاتلا تاعزانملا الإ اهيلع ضرعي الو ةيلهألا مكاحملا تحبصأ

 . امربم ءاضق ةيلهألا مكاحما هذه ىلع ءاضقلا اذه
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 هب مهل ةقاط الام ىلإ انئارزو نم جاتحي ال ثيحب ةطاسبلا نم قطنملا اذه بسحن

 هذه ىف مايألا نم اموي اوركف مهارت لهف . ةحيرق دك وأ نهذ داهجإ وأ ركف لامعأ نم
 اذامو ؟ملع ودصق نع مهيعس هجتي ةياغلا هذه ىلإ لهف اهيف اوركف دق اوناك نإو ؟ةجيتنلا

 ريغ ةينطولا مكانا نا نيقفاخللا ىف عيشيو هدالب ءاضق ىلع ءاضقلل ىعسي الجر ىمست
 . نطولا ضرأ ىلع عقت ىتلا تاعزانملا رظنب ةريدج

 ةجيتنلا هذه كاردإ مدع دح ىلإ رظنلا رصق نيب انئارزول راتخن نأ انيلإ بلط اننأ ول الإ
 وه هنطو ودع الإ سيلف . رظنلا رصق مهل انرتخال اهكاردإ ىضقي ىذلا ءاكذلا نيبو ةرهاظلا

 عفدنت ىذلا ىمعألا مادقإلا اذه لثمب ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ءاضقلل ملع نع ىعسي ىذلا

 . هاوق هنكمتام لكب اشاب رويز ةلودلا بحاص هيف ىرجي ىذلاو هليبس ىف ةرضاحلا ةرازولا

 ىلع اقلعم تادهاعملا هذه ذافن لعج نأ ءاضقلا مكح نم نأ لوقنف دوعن انأ ىلع

 ةلودلا ةدايس نع اشاب رويز اهسأر ىلعو ةرضاحلا ةرازولا تلزنل اذه الولف . نالربلا ةقفاوم

 ىوسام امأف . طاطخالا ةاضق هئابعاب مايقلل ىفكي ىلهالا انئاضقب اذإو انحبصالو اعيمج

 . ةطلتخما مكاحملل ةطلتخلا ةحلصملا هب بهذتف اذه

 مهل نوكي دقو . هيف نوبساحي ًاريسع ًامويل مهل نإف اوءاشام نويلاحلا ءارزولا نعميلف
 . مهلمع جئاتن مهريدقتب نوكسمتي ام رثكأ مهرظن رصقب اوكسمتي نأ ذئموي



 مويلا ثثيدح

 ةيزيلكنإلا ةفاحصلاو رصم

 “اه ديلاقت ىلع اهجورخو سميتلا

 ىلع قيلعتلا نع ارشلجنإ نم ديول دروللا لوصو دعب ةيناطيربلا فحصلا تكسمأ

 درست امك عقت ىتلا ثداوحلا ضعبل درس نم رثكأ ىلع علطن نكن ملف . ةيرصملا ثداوحلا

 ةرازو نم احيرصت انعمس ةرتفلا هده ىفو : ىرخأ ةلقتسم ةلود ثداوح ةلود ىأ ةفاحص

 ىف مكحلا ماظن نأ هيف ءاجو باونلا سلجم ءاضعأ دحأ هب ناجأ ةيناطيربلا ةيجراخلا

 حابغ ىنمعت ارتلكنإ نأب حرص هسفن ديول درول نأ امك اهدحو رصمب صاخ ىلخاد رمأ رصم

 نأ ريغ نم ةلداع ةمزاح ةيوق ةموكح رصم ىف ىرت ول رستو ؛ رصم ىف ىروتسدلا مكحلا

 رصم ةسايس ىف لخادتلا اهائعم ةليدج ةسايس ىلإ ارتلكنإ عوزن ىلع لدي ام هنم ودبي

 . ةيلخادلا

 ةفاحصلا تلظو . نادوسلا ىلإ ديول درول رفاس نأ ىلإ كلذك لاحلا لظدقو

 انيأر انكل . ةريخألا مايألا ىلإ ةيلخادلا رصم ثداوح ىلع قيلعتلا نع ةكسمم ةيناطيربلا

 بازحألاو ةيرصملا ةسايسلا ةشقانم ىف لخدتو اهتمص نم جرخت سميتلا ةديرج ةأجف

 ىلع لدي» اريخأ ةضراعملا بازحأ هب تماقام نأ معزتف اذه نم رثكأ ىلا بهذتو ةيرصملا

 (نآلا هب عتمتت ىذلا ةيروتسدلا ةموكحلا نم ريبكلا طسقلا كلذل ةدعتسم تسيل رصم نأ

 . تاباختنالا ةعطاقم لبق كلذ ىف ريكفتلا ةرورضب نبيرصملا ىلإ حصنتو

 ىلإ بهذن نأ ديرنالو . اهتمص نم جورخلل سميتلا اعد ببس ىأ ىردن انسلو
 هلئاسرل لعج امر اهب ديول درول ةلحر ءانثأ نادوسلا ىف سميتلا بتاكم دوجو نأب لوقلا

 نع تاين ةيناطيربلا ةموكحلل ضرتفن نأ ىلإ انعفدي لوقلا اذه لثم نإف . اصاخ ىنعم

 لوصولا نمو امهنيب ةقاذصلا ىرع قيثوت نم ناتلودلا هديرت امو قفتت ال ةيرصملا ةسايسلا

 دقتعن كلذ عم انكل . رصم لالقتسا عم ىفانتت ال ىتلا ارتلكنا حلاصم لفكي قافتا ىلا

 نسح نم سيل تافارغلتلا اهتلقن ىتلا ةروصلا ىلع اهتمص نم سميتلا جورخ نأ

 » ةسايسلا : ١١/١575/7
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 باونلاب نظلا ءوس نم اعيمج نييرصملا سفن ىلإ ثعبيوهف . ئش ىف ةسايسلا

 . حلاصلا مهافتلا ةسايسو قفتي الام نييناطيربلا

 اهضارغأ ءارو عافدن الاب اهيمر ىلإو اعيمج ةيرصملا بازحألا ماهتا ىلإ سميتلا تبهذ

 . ةحلاصلا هموكحلا تايضتقم سميتلا رظن ىف فلاخت نويروتسدلا رارحألا اهب موقي ىتلا

 اذامف . اهب ميلستلا نكميال ةئيس ةسايس اشاب تأشن اهلثمي ناك ىتلا ىارسلا ةسايسو

 ةيرصملا بازحألا تناك اذإو ؟ةفورعم ةيلخاد ةسايس تاذ نازحأ نم رصم ىف ىقب

 ؟ ةيلخادلا رصم نوئش رييست ىلوتي نذإ اذ نمف اهب ميلستلا نكميال ارومأ بلطت اعيمج

 وأ « نوثشلا هذه ارتلكنإ ىلوتت نأ كلذ ء حضاو سميتلا لاوقأ نم جتنتسي ىذلا باوجلا

 ةبجاو تناك ىتلا ةروصلا ىلع مويلا ذيفنتلا ةبجاو ارتلكنإ ةحيصن نوكت نأ لقألا ىلع

 . رمورك درول مايأ اهاضتقم ىلع ذيفنتلا

 رياربف حيرصت 2 ةحضاولا ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايسو قفتتال ةجيتنلا ةذهو

 درول تاحيرصت عم الو « ةريخألا مايألا ةذه ىلإ نييناطيربلا ءارزولا تاحيرصت عم قفتتالو

 مهرطاوخب رودي ام ىلع رصم ىف ارتلكنإ لثم اوعلطي نأ نوبأيال دودمملا ىأرلا ووذ نويرصملا
 فيرصت ىف قلطملا رصم قح نع مهبناج نم الزانت كلذ سيلف ةيلخادلا ةسايسلاب اصاخ

 نيتلودلا نيب كاكتحا لصحي ال نأ ىلإ اهب دصقي ةلماجم ىه امناو ةلقتسم ةلودك اهنوئش

 . ارتلكنإ و رصم نيب ةعبتملا ةطخلا نوكت نأ ىلع مويلا

 تراتمنا دق نوكت نأ فسأنف نييرصملا ديدهت اذه اهلاقمب ديرت سميتلا تناك نإ امأف

 ىتلا اهديلاقت نع كلذب تجرمخ دق نوكت نأو ديدهتلا اذه لثم هيف عجني فرظ أوسأ

 بادآلا ىف اهديلاقت نع كلذب تجرخ دق ىهو .رظنلا دعبو ةطيحلا اهمهأو اهنع تفرع
 ديحولا لجرلا نوكي داكي اشاب رويز نإ» اهلوقب نييرصملا ةءاسإ تدمعت نيح ةيسايسلا

 ىماسلا بودنملا راد هفرعتو سيبخلا هفرعت أشاب رويزش (ةعاجشو ةينطو نييرصملا نسب

 . هل ةيتاذ الو ىأرالو هلمعب رمؤي ام لمعي بيط لجر وه « ةيناطيربلا هموكحلا هفرعتو



 اا لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةرازو ىف وضع ناك امكف . حلاصملا نم ةحلصم اهسبل ىف ىري ىتلا ناولألا لك سبلي

 ًاسيئرو ىدعسلا ىدانلا ىف اًوضع ناك اشاب دعس عم ةرازولا هذه ةموصخ مايأ اشاب ىلدع

 . اشاب دعس ءاول تحت هءاوضنا ةصرف لك ىف نلعي خويشلا سلجم

 وأ ةصاخلا هتاقفنل ةلودلا لاومأ نم ردبامو تازايتمالاب نيعتمتم نويشكارملاو نويسلبارطلا

 لك تناك نإو . نحت هفرعن الو سميتلا هفرعت ريدقت كلذف تايلصنقلاو تارافسلا ىف

 ةعاجش كلتف تاطلسلا نم ةطلس ةيأ نم هذيفنتب رمؤيام لك ذفني هنأ هتينطوو هتعاجش

 . مهنم دحاو اهب ىلحتي نأب نويرصملا رخفي ال ةينطوو

 زارط نم ةعاجش ىأرلا ىوذ نييرصملا ةساسلا بناج نم ديرت سميتلا تناك اذإو

 نأ نييرصملا ةساسلا ةعاجش تناك دقف . مهنع ةباينلاب اهل رذتعن انإف اشاب رويز ةعاجش

 ةحلصم ىأرلا اذه ىف نودقتعي اومادام هتاعبت اولمحي نأو هذيفنتب اوموقي نأو مهيأر اونلعي

 هنأب داقتعا ريغ نم رمألا ذيفنت ةعاجش امأ . سمألاب هيلع اوناكام ىلع مويلا مهو . رصم

 تاتف نم شيعي ىذلا بلكلا ةعاجشو عضاخلا دبعلا ةعاجش هذهف دالبلا ةحلصم ققحي

 . هليس ةلئام

 نم اًحيرص هيف ودبيام لب « سميتلا لاقم روطس لالخ ودبيام اًريخأ مهفن نأ ديرنو

 نم لوأ مه زيلكنإلا نأ دقتعن انك دقل . ةيرصملا بازحألا نيب قافتالا اذهل حايترالا مدع

 كش سيلف . اهايإو قافتالاو رصم عم مهافتلا نوديري اومادام قافتالا اذهب طبتغي نأ بجي

 عمجي قافتا نم نتمأو ىوقأ اهتاعزن فالتخا ىلع ةيرصملا بازحألا هرقت اقافتا نأ ىف

 ةمسقنم بازحألاو اليحتسم نوكي دق قافتالا نأ لب . قاقشلاو فالنلا عزاعز طسو

 نم سميتلا ريغو سميتلاب ىدؤي ىذلا وه امف كلذك كلذ ناك اذإف . ةبعشتم ءاوهألاو

 ةقادصلا ةسايس قيقحت ىلع نواعتال ىتلا ةجهللا هذه ذاخختا ىلإ ةيزيلكنإلا فحصلا

 . ارتلكنإو رصم نيب قافتالاو

 صرحو اهلح قيرط ىف ةريثك تابقع مايقو رصم ىف نوئشلا كابترا نأ دقتعن نأ ديرن

 عافدنالا اذه ىلإ ىدأ ىذلا وه ادهم اًدبعم ةيرصملا ةسايسلا قيرط اوري نأ ىلع زيلكنإلا
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 ةسايس نأ اضيأ دقتعن نأ ديرنو . سميتلا تالاقم بتاك تاجاتنتسا ىف ىبصعلا

 - ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ةحلصلو رصم ةحلصمل ةسايس ريخ ىهو - ةدوملاو ةقادصلا

 نيب تاقالعلا ىف اهعابتا يوجو ةيناطيربلا ةيمسرلا رئاودلا ىرت ىتلا ةسايسلا ىه لازتام

 هذه ىف عافدنالا نم ناك ام اهبناج نم كردت سميتلا نأ دقتعن نأ ديرنو « ارتلكنإو رصم

 ىفو ةيسايسلا تالماجملاو بادآلا ىف ةحلاصلا اهديلاقت ىلإ دوعتف اهترشن ىتلا تالاقملا

 . رظنلا دعبو ةطيحلا



 مويلا ثيدح

 ةيزيلكنإلا فحصلا

 *!ةيرصملا ةينطولا ةكرحلاو

 ىلوألا ىنطولا رمتؤملا ةسلج ىلع ةيزيلكنإلا فحصلا ولسارم هب قلع امءارقلا ظحال
 ةمكحلا نم رمتؤملا هب رهظ امو قفتت ال ةفيخس ةهفات تاقيلعتلا هذه تناك فيك اوأرو

 عابتا نسحو فقوملا ريدقتو سفنلا طبض نم ةمألا هب ترهظ امو لادتعالاو مزحاو

 ةشهد رثكأ اوناكو . اهتفاحخسو تاقيلعتلا هذه ةهافتل نوريثك شهد دقلو . ءامعزلا ةحيصن

 ىلإو فحصلا تايربك ىلإ اهادعت لب ىرغصلا فحصلا دح دنع فخسلا فقي مل نأ

 . فحصلا رغصأ ىف ساتكلا رغصأ هاضري ال ًادح فحسلا اذه ىدعتو . اهسفن سميتلا

 ىلإ ًاعجار ناك امن رمتؤملا موي اهتنيكسو ةرهاقلا ءوده نأب لوقلا نم فخسأ ىرت لهو
 مأك «نييردصلاو كارتألا نيب ةركلا بعل ةلفح ىلإو ةهانقلا سيل |ادبمكح ةيكح

 ةرايسلا بكري ناك ىذلا ةرهاقلا سيلوب رادمكح وه سيل مويلا ةرهاقلا سيلوب رادمكح

 رخاوأ ىف ةرهاقلا سيلوب رادمكح وه سيلو ١14 ةنس ىف ىربكلا ترهاظملا مامأ هسفنب

 بارطضالل احرسم ةمصاعلا تناك نيح اشاب ىلدع ةرازو ةلاقتسا دعب 197١ ةنس مايأ

 ىف عوبسأ لك ماقت ال ةركلا بعل تالفح امتأكو « ريثكب تارهاظملا نم دشأ وه امل ارقتسمو

 كئلوأ نأكو . نييرصملاو كارتألا بعل ةدهاشمل اوبهذ نيذلا كئلوأ اهيلإ بهذي الو ةرهاقلا

 روضحلا نوعيطتسي اونوكي مل ةسماخلا ةعاسلا لبق ىهتنا ىذلا بعللا اذه اودهش نيزذلا

 . ربدتو رضحت ةرهاظم ةيأ اهنود ةريبك ةرهاظم ىف رمتؤملل

 نع ةيزيلكنإلا فحصلا ىلسارم لئاسر ىف ءارقلا هظحال ىذلا فخسلا اذه لثم

 ذنم صاخخ عونب ظحولو ؛ ةرييمخألا روهشلا هذه ىف كلذاك ظحول ىرصملا ىنطولا رقؤمل
 هذه هردصت ارارق ىرن نكن ملف . روتسدلا ذاقنإ ىلع ةفلتؤملا بازحألا ةملك تقفتا

 نم اهنوديصتي ةهفات رابخأب هنوديؤي نعطلاب نولسارملا كئلوأ هل ضرع الإ بازحألا

 ماهوآلاو تاعاشإلا جيورت ىوس مهل لمع ال نم هب جهلي امو ةيدنألاو ىواهقلا فلتخم
 بودنملا رادب لاصتا ىلع مهنأ لاقي نوريثك نيلسارملا ءالؤه نيب نمو اذه . ةلطابلا

 . هسفن ديول درول ةماخفب لاصتا ىلع هنأ لاقي نم مهنمو رصم ىف ىماسلا

 .1975/؟/97 ةسايسلا ()
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 اذه ىلإ مهتالسارم ىف نوأجلي مهسفنأ نومرتحي نييفحص نأ اندلخب رودي نكي ملو

 اهل نوكي وأ نزو اهل ماقي نأ قحتست ال مهءارأ نأ ىلع كلذب نولديو فخسلا نم عونلا

 فارغلتلاب اهيلع لوصحلا ةنوؤم اهسفن ةيرصملا فحصلا فلكت نأ قحتست ال لب « مارتحا

 ناك ةيرصم ةفيحص لسارم نأ ولو اهيلع نييرصملا اهءارق علطتل هردنل ىف اهرشن موي

 ءارالا هذه لثم هتفيحصل لسرأ مث بترم نم نولسارملا كئلوأ هاضاقتي ام لثم ىضاقتي

 . اهعم ًالماع هءاقب هتفيحص رقت نأ سانلا بجعل

 لهف « فخسلا كلذ لثمل ءاجتلالا ىلإ نييفحصلا كتلوأ عفدي عفاد ىأ ىردن انسلو

 الإ ذوفن ىأ اهيف اهل دالب ىف موقت نأ نكمي ال ارتلكنإ ةسايس نأ نويرصملا مهفي نأ نوديري

 كئلوأ نييرصملا قافتا باصأ كلذلو مهتملك تفلتخاو ًاعيش دالبلا هذه لهأ قرفت اذإ

 مهيلع نونعطيو ىنجتلا اذه لك نييرصملا ىلع نونجتي مهلعج عرصلا نم عونب نيلسارملا

 ةلقو مهرظن رصق ىلع نويفحصلا كئلوأ لد دقف عفادلا وه كلذ كي نإ ؟نعطلا كلذ لك

 وه لب مهقافتا ىرع مصفي ىذلا وه نيبرصملا ىلع مهنعط سيلف . ةسايسلا ىف مهتمكح

 اهب ىلتبا ىتلا ةيساقلا سوردلا نأ اورعش مهنأ مأ . ًاماكحإو ًاقيثوت ىرعلا هذه ديزي

 ؛ اليحتسم لب الطاب ماسقنالا كلذ دوع ىف لمأ لك لعجت مهماسقنا ببسب نويرصملا

 مهفلاو ةمكحلا رهاظم نم لجرلا هب رهظي نأ نكمي ام لك نولسارملا ءالؤه لياز كلذلو

 . ؟ةبيجعلا بهاذملا هذه فخسلا ىف اوبهذو طبختلا !ذه اوطبختن

 ىلع البق ريست تناك امك مويلا ريست ةيناطيربلا ةسايسلا نأ دقتعن لازن ام انأ ىلع

 درول هب حرص ام اذهو . ًاعيمج نيتلودلا ةحلصمل ارتلكنإو رصم نيب ةقادصلا بوجو ةنس

 اهلسري ىتلا لاوقألا هذه لثمب لهف . زيلكنإلا ةساس رابك هب حرص ام وهو ؛ ةرم ريغ ديول
 نييرصملا ةرثك ىلع اهيف نونعطي مهفحص ىلإ سميتلا لسارم ريغو سميتلا لسارم

 رصم نيب قافتالاو ةقادصلا ةسايس مدخت ةيرصملا ةينطولا دوهجلا ردق نم اهيف نورغصيو
 عسوت نأ الإ اهنأش نم نوكي نأ نكمي ال اهب نوثعبي ىتلا تافاخسلا هذه نأ مأ !؟ارتلكنإو

 نم ةساسلا ءالقع اهقيقحت ديري ىتلا ةقادصلا مايقل دهمتو بولقلا نيب برقت نأ لدب ةوهلا

 . اعيمج نيتلودلا



 عوام لكيه نيسح دمحم ثارت

 لضفب ةرهاقلا ىف اًبتتسم ناك ماظنلا نأ لوقي نيح سميتلا لسارم دصقي ىرت لهو

 ةدهاشمل سانلاو ةبلطلا فارصنا نم ناك امو طاشن نم ةرهاقلا سيلوب رادمكح هادبأ ام

 اومزلي نأب مهريغو ةبلطلا ىلإ ءامعزلا ةحيصن ةميق نم طخلا ىلإ ةركلا بعل ةلفح

 ريغو ةبلطلا اوكرتيل ءامعزلا كئلوأ ضرحي نأ اذهب ديري وه مأ ؟رمتؤملا داقعنا نيح ةنيكسلا

 نولعفي اوناك امك عنملا رماوأ نم سيلوبلا هردصي امب نيلفاح ريغ نيرهاظتم نوجرخي ةبلطلا
 ءامعزلا نأو هنم لهسأ سيل رمأ هنأ ملعي هلعلف ديري ام كلذ نكي مل نإ ؟1914 ةنس ذنم

 ىفكت ال اهدحو سيلوبلا رماوأ نأب مهنم ًاملعو ماظنلا ىلع ًاصرح هليبس ىف نوفقي اغإ
 . تابارطضالا لب تارهاظملا مايق مدعل سمألاب ىفكت نكت مل امك مويلا

 هل لعلو « تابارطضالا دالبلا ىف تماقو تارهاظملا تماق اذإ اًرورسم نوكي هلعل مأ

 هيأر كلذ نكي نإ ؟رهاظملا هذه ءارو نم انكم اهقيقحت بسحي ةيسايس ةياغ كلذ ءارو نم
 ريدقتلا مامت هجئاتن نوردقي منه مويلا نويرصملا هب موقي فرصت لك نأو أطخ ىلع هنأ ملعيلف

 اهديفي كلذ نم سكعلا ىلع هنأو مهتيضق رضي نل هنأب نوقثاو مهو الإ هيلع نومدقي الو

 . اهيوقيو

 ديؤت ال ىتلا ةطخلا كلت نع نولسارملا ءالؤه علقي نأ انوجر اذإ ًالاحم وجرن انبسحأو

 قيقدتلا نم لسارملل بجي امو قفتت الو ةمكحلا نم ءىش ىلع لدت الو ةحلاص ةسايس

 ماد ام تاهافت نم هب نولسري امب ءارقلا ىفاون لظنس كلذ عم انكل هتاجاتنتساو هرابخأ ىف

 ءالؤه اهب هجوي ىتلا قئارطلا ىلع نويرصملا فقيل ةيرصملا ةفاحصلا ديلاقت نم حبصأ اذه

 . ىزيلكنإلا ماعلا ىأرلا نولسارملا



 مويلا ثيدح

 ةيزيلكنإلا ةيرصملا ةسايسلا
 '*'اهيلإ رظنلا ةهجو رييغت |وجو

 نوؤشلا نع سميتلا ريرحت ملق نم ىحاتتفا لاقم ةصالخ ةيصوصخلا انتافارغلت ىف

 ارتلكنإو رصم نيب تاقالعلاب هنم صاح وه ام الإ لاقملا اذه نم انيئعي سيلو . ةيرصملا

 رظنت لازت ام سميتلاف . ةلبقملا تاباحتنالا رثأ ىلع تاقالعلا هذه هب رثأتت نأ نكمي امو

 فالتئا ناك ىذلاو رصم ىف لصح ىذلا ميظعلا ىسايسلا روطتلا دعب ةيرصملا نوئشلا ىلإ

 امو روطتلا لبق اهب رظنت تناك ىتلا نيعلا سفنب ةيسايسلا هجئاتن ضعب ةيرصملا بازحألا
 ىتلا ةسايسلا ركذت لازت ام ىهف « ىضاملا ىف اهلمعتست تناك ىتلا ةجهللا لمعتست لازت

 فصت لازت امو رظنلا رصقب اهمصتو ةرازولا نم نييروتسدلا رارحألا جورخخ ىلإ تدأ
 ىرت امنأكو ةدحتم ةيرصملا بازحألا اهلخدت ىتلا ةلبقملا تاباختنالا دعب لبقتسملا
 اهل دوجو ال سسأ ىلع اهميقت فواخخم قلخت نأ ديرت امنأكو داحتالا اذه ةياغ تاباختنالا

 اميق دوهعو تانامض ىلع تاباختنالا لبق ارتلكنإ لوصح ةرورض كلذ ىلع بترت مث

 . ايناطيربو رصم نيب تاقالعلا ءازإب نييرصملا فقومب صنخي

 رارحألا نأو ءىش ىف عقاولا عم قفتي ال ةروصلا هذهب ةلاحلل سميتلا ريوصت نأ ىلجو

 ىف لخد دق كلذ لك - اذه ىلإ تدأ ىتلا ةسايسلاو ةرازولا نم مهجورخو نييروتسدلا

 امف « هيف ريكفتلا ثبعلا نم تلعجو اًميدق هتلعج ثداوح هدعب تءاجو ىضاملا ةزوح
 لبقتسملل ةسايس ءانبو . دوعي نأ نكمي الو ىضقنا رمأ فالخ نم نييرصملا نيب ناك
 نيب ىسايسلا وجلا لعبت طالغأ ىف عوقولا الإ هنع أشني نأ نكمي ال أطخ هساسأ ىلع

 ىلع رصم صرحت ىتلا قافتالاو ةدوملا تاقالع قلخل حلاص الو وفص ريغ اًوج ارتلكنإو رصم
 نولازي ام مهنأ مهنم نولوئسملا مكحلا لاجرو زيلكنإلا ةساسلا ىدسي ىتلاو اهمايق

 قدص نم اودكأتيلو ةعقاولا ةقيقحلا هذهب زيلكنإلا عنتقيل ىفكيو . اهقلخ ىلع نيصيرح
 نزرك درول عم قافتالا عطتسي مل اشاب ىلدع نأ اوركذي نأ ةيرصملا نازحألا نيب قافتالا
 ١474 ةنس ىف دلانودكام رتسم عم قافتالا عطتسي مل اشاب دعس نأ امك 1911 ةنس ىف

 . 1975/7/4 ةسايسلا (#)



 هي لكيه نيسح دمحم ثارت

 بلاطمو دلانودكام رتسم بلاطم نأل ةدحاو قافتالا رذعت ىلإ تدأ ىتلا لابسألا نأو

 ةلأسم رثأ ىلع مكحلا نع اوحن نييدعسلا نأ كلذك اوركذي نأو ةدحاو تناك نزرك درول

 رارحألا نأو ىزيلكنإلا ماعلا ىأرلاو ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىلع ءىس ىلوأ ريثأت تاذ

 ىأرلا ىلع ءىس ىلوأ ريثأت تاذ نوكت نأ ديرأ ةلأسم رثأ ىلع مكحلا نع اوحن نييروتسدلا

 ىتتلا ىوقلا ءازإب نييروتسدلا رارحألاو نييدعسلا عضو اذهو نكمي سيلف . ىرصملا ماعلا

 دوعي نأ ماسقنالاو فالخلا جئاتن نم دالبلا هتقالو هوقال ام ءازإبو رصم ىف ناطلسلا عزانتت

 . لبقتسملا ىف ةيرصملا ةسايسلل ريكفت ىأ هتدوع ناكمإ ىلع ىئبي نأو فالخلا اذه

 ىف ةيرصملا ةسايسلل ةعقاولا ةقيقحلاو قفتي رخخأ ساسأ ىف مويلا ريكفتلا بجي امن

 ال نأ ىلع اهتملك تقفتا ةيرصملا نازحألا نأ ىه ةعقاولا ةقيقحلا هذهف . رضاحلا فرظلا

 نييرصملا نأو . نييرصملا نيب فالخ عضوم اهقوقح نم قح ىأ نوكي وأ رصم روتسد نوكي
 نيب قافتاب متي ايدو الح ارتلكنإ نيبو مهنيب ةقلعملا لئاسملا لح ىلع نوصرحي اولازام
 ام نامضو اهقوقح نم قحبب وأ دالبلا لالقتساب ساسملا مدع هساسأ نوكي نيتلودلا

 نولازي ام مهبناج نم زيلجنإلا ناك اذإف . لالقتسالاو ضراعتت ال حلاصم نم ارتلكنإل

 نِإف نيتلودلا نيب قافتالا ةسايس عابتا ةرورضب نينمؤم رصم ةقادص ىلع نيصيرح

 نكي مل ىتلا ةسايسلا هذه ذيفنت ىلع دعاسي ةيرصملا بازحألا نيب لصح ىذلا قافتالا
 نامض نإف ةلاحلا كلت ىف اهذيفنت ناكمإ ضرف اذإ ىتلاو « فالخلا نيح انكم اهذيفنت

 . اهب عوطقملا رومألا نم نكي مل اهرارمتساو اهمايق

 نوكتل عضولا اذه ىلعو ةيحانلا هذه نم ةيرصملا ةلأسملا ىلإ ارتلكنإ رظنت نأ ىفكيو

 اهدعب وأ تاباختنالا لبق اهيلع لصحت ةديدج دوهع وأ تاديكأت ةيأ ىلإ ةجاح ريغ ىف

 نم اهريغ ىفو اهنيب ةقلعملا لئاسملا ىف ارتلكنإو رصم نيب ةنسحلا تاقالعلا مايق نمضنلو

 ةساير ىلوتي نميف ريكفتلا ىلإ ةجاحب نكت مل رظنلا اذه اهيلإ ترظن اذإ ىهو . لئاسملا

 اعيمج نييرصملا ةساسلا نأ ةليوطلا ةبرجتلاب تأر دق ىهف تاباختنالا دعب ةموكحلا

 نأ امأف . سيدقتلا مامت رصم قوقح نوسدقيو ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا ةرورض نوردقي

 دوهعلاو تاديكأتلاب هيمست امم سميتلا هحرتقت ىذلا اذه نم ءىش بلط ارتلكنإ تأر
 نأب اهحيرصت ضقنت نأ ديرت اهنأ الإ ىنعم اذهل نوكي نلف تابامختنالا لبق اهيلع لصحت

 هل نوكت نلو دالبلا ىف ةيروتسد ةموكح مايق دعب نوكي امنإ ةقلعملا لئاسملا ىلع قافتالا
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 نأ ىسايس عيطتسي سيلف . روتسدلا ءازإب ارتلكنإ باون لوح تاهبشلا ةراثإ الإ ةجيتن

 تاباختنالا لبق دوهعلاو تاديكأتلاب سميتلا هيمست ام بلط ىلع بترتي ال ىنعم كردي

 هملعي ىذلاو . تاباحختنالا نود لوحت دوهعلا هذه ءاطعإ ضفر ةلاح ىف ارتلكنإ نأ الإ

 ىماسلا بودنملا حيرصت نمو زيلكنإلا ةساسلا تاحيرصت نم مويلا ىتح نويرصملا
 ةليسولا اهدعتو حابغ لك رصم ىف ةيروتسدلا ةايحلل ىنمتت ارتلكنإ نأ رصم ىف ىناطيربل

 . نيتلودلا نيب قافتالاو مهافتلا نسل

 ىحاتتفإلا لاقملا اذه نأ مهتاحيرصت هذهو نييناطيربلا ةساسلا زكرم اذهو نظنو

 ىتلا ةمهبملا ةبرطضملا تامولعملا ىلع هئازجأ نم ريثك ىف ىنب انإ سميتلا هترشن ىذلا

 نم نيلوئسملا ىأر نع ربعت نأ نكمي الو رصم نم ةيئاطيربلا فحصلا ولسارم اهب لسري
 كلذ عم انأ ىلع . ىمسرلا ارتلكنإ ىأر نع لاحب ربعت نأ نكمي ال امك ارتلكنإ ةساس

 ىأرلا دنع بلاطملا هذه لثمل ةيزيلكنإلا فحصلا نم اهريغو سميتلا جورت ال نأ وجرن

 نوكي نأ وجرنو ىسايسلا وحلا وفص ريكعت نم جيورتلا اذه ىف نوكي دق ال ىناطيربلا ماعلا
 ًاريدقتو ةمكحو ةدؤت رثكأ رضاحلا اهروط ىف ةيرصملا ةسايسلا نع نوبتكي نيذلا زيلكنإلا
 . روطت نم ةميدقلا ةسايسلا ىلع أرطي نأ بجي ال



 مويلا ثيدح

 ةيناطيربلا ةسايسلا
 '*!ةيرصملا تاباختنالا ةجيتنو

 ةصاخ ةيانع هجوت ةيزيلكنإلا فحصلا تأدب تاباختنالا ةجيتن روهظ رثأ ىلع

 ءاقبتسا ىلع صرحلا ىنعم نم ءىش اهيف سيل ةفينع ةجهلب اهيف ملكتتو ةيرصملا نوئشلل

 بازحألا نم اًبزح فحصلا هذه كرتت ملو . ايناطيربو رصم نيب نسحلا مهافتلاو ةدوملا حور

 ضعب الإ ةجهللا هذه نع ذشت ملو ءرملا نعطلابو حراجلا دقنلاب هلوانتت نأ ريغ نم ةيرصملا
 نييروتسدلا رارحألا لعلو . ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا ىأر نع ربعت اهنأ رهظي ال فحص

 بيصتنلا موللاو نعطلا ماهس نم هيلإ هجو ىذلا فدهلا ةيرصملا بازحألا نيب اوناك

 ىك نييروتسدلا رارحألا زفتست نأ ةيناطيربلا فحصلا هذه ضعب ةياغ لعلو .رفوألا
 دقو . اهمئاعد ةيوقتو اهديكوت ىلع اولمعو اهوعضو ىتلا فالتئالا ةسايس ىلع اوجرخي
 وذ ريخألا مهفقوم نأ تلاق ىتح ًاحيرص ًايدحت نييروتسدلا رارحألا فارغلت ىليدلا تدحت

 درلاب ىنعن انسلو (هرومأ ربديو هسفن مكحي نأل ىرصملا بعشلا ةيلهأ غلبم ىلع» ةلالد

 ةسايس ىلع اهنعطل اهيلع درلاب ىنعن افإو . ةيبزح ةهج نم تارابعلا هذه لثم ىلع

 نكلو ىبزح ضرغ ريغل مهتوق لكب نيصلخم نييروتسدلا رارحألا اهديؤي ىتلا فالتتئالا

 . تحب ىوق ضرغل

 ىف ةيزيلكنإلا فحصلا اهتددر املط ةمهت عفدن نأ ديرن درلا اذهب مدقتن نأ لبقو

 مهنم اصرح فالتئالا ةسايسل اولمع امنإ نييروتسدلا رارحألا نأ تلاق نيح ةريمخألا مايألا

 ىلع ةرازولا ضرع راركت نم ناك امب ةمهتلا هذه عفدن انسلو . مكحلا بصانم ملست ىلع

 ةينلع ةروصب مهيلع اهضرعو دالبلا رئاصم مهديب نم لك ناسل ىلع نييروتسدلا رارحألا
 دادعتسالا مامت ىلع هنأ هيف لوقي فحصلا ىف هثيدح رشن نيح هسفن اشاب رويز ناسل ىلع

 ىنلعلا ضرعلا اذهل نييروتسدلا رارحألا ضفرو مكحلا ىف نييروتسدلا رارحألا عم نواعتلل

 نم سيل ةرضاحلا فورظلا هذه ىف ةرازولا زكرم نأب اهعفدن امنإو ؛ ضرعلا عاونأ نم هريغلو.

 بعاصملاب فوفحم زكرم وه لب بيطلا شيعلا ديري ىذلا لجرلا اهيلإ حمطي ىتلا بصانملا

 . 1955/0 /5؟1/ ةسايسلا ()
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 هلاني ًافرش تسيلو مكحلا ىلي نم اهيلع مدقي ةيحضت هيلع مادقإلاو رطخلا فونصو
 ىجش ةقيرط ىلع رومألا ةفد ريسي نأ ىلع اسيرج ةرازولا ولوج ىذلا ناك ذا

 . بلاطملاو تاياغلا نم هيلإ حمطت ام قيقحتل دهمتو رضاحلا قيقدلا اهفقوم نم رصم

 تقولا ىف ةرازولا زكرمل عضولا اذه ركني نم زيلكنإلا نييفحصلاو ةساسلا نيب سيلو
 دييأت ىلع دمتعت تناك وأ ةيباينلا ةيبلغألا اهل تناكأ ءاوس ةيسايس ةئيه ماهتاف رضاحلا

 . رومألا قئاقحل بلقو هل رربم ال ككحت وكحلل مكحلا ىف عمطت اهنأب ةيبلغألا هذه

 نكمي فيك كردن انسلو . فالتئالا ةسايس ىلع ةيزيلكنإلا فحصلا نعط نذإ ىقب

 ىلع ليلد ةدحولا هذه نأب لاقي فيكو رطخلا ةعاس اهفوفص دحتت نأ تأر ةمأ ىلع نعطلا

 ءوس نع ةيزيلكنإلا فحصلا تبتك املاط دقل . اهنوئش ةرادإو اهسفن مكحل اهتيافك مدع

 تأشن جارخإ ىلع ديول درول مادقإب ترخاف املاطو ىضاملا فيصلا ىف تعبتا ىتلا ةسايسلا

 هذه تناك اذإف .اهذفنمو ةسايسلا هذه بحاص ناك هنأل ةيكلملا ىارسلا نم اشاب

 داسفلل ةيبايئلا ةايحلاو ؛ ثبعلل روتسدلا هعم ضرعت دح ىلإ ةذفان تلظ دق ةسايسلا

 ةيباينلا ةايحلاو روتسدلا ةاجنل كلذ دعب نازحألا فالتئا نم ذختي ىذلا نإف بارطضالاو

 هنأ نم لقأب هفصو نكمي ال مهسفنأ مكحل مهتيلهأ اوتبثي مل نييرصملا نأ ىلع ةجح

 نع اوعفادي نأ ةوق نم مهيدل ام لكب اودارأ امنإ نييرصملا نإف . ضرغ بحاص فسعتم

 . هروص نسحأ ىف دادبتسالا نم ريمخ اهروص أوسأ ىف اهنأب مهعانتقال ةيباينلا ةايحلا

 بجي نييرصملا نأ هانعم نوكي لهو . مهيلع ةجح نوكي مأ مهل ةجح عافدلا اذه نوكيفأ

 هانعم نوكي مأ اهجوع نم ححصت ىتلا براجتلاب اهيف اورمي نأو ةيباينلا ةايحلاب اوعتمتي نأ

 نأ نكمي ال ىتلاو مايألا هذه ىف ةيزيلكنإلا فحصلا اهب موقت ىتلا ةركنملا ةلمحلا هذه

 دحت اهنأ الإ ةيناطيربلا ةيمسرلا تاماقملا ىأر ىلإ ةدنتسم تناك ىه اذإ ىنعم اهل نوكي

 ىلع اهب اوعتمتي نأ نوديري ىتلاو اهب مهل ارتلكنإ تفرتعا ىتلا قوقحلا ىف نييرصملل
 . حيحصلا ىعرشلا وحنلا

 دلبلا هذه لئاسمب هيف مكحلا ماظنو دالبلا نم دلب روتسد ةقالع ام ىردن انسلو

 ةقلعملا لئاسملا نم هريغو نادوسلا ةلأسم ديدرت نم رثكت ةيزيلكنإلا فحصلا نإ ؟ةيجراخلا

 رهظمب رهظت اذه ىف ىهو ىرصملا دفولل اهيف ةيبلغألا روهظو تاباختنالا ةجيتن ةبسانمب
 هذه هيف لوقت ىذلا تقولا ىف ىدحتلا اذه ىنعم مهفن نأ عيطتسن ال انكل . ىدحتملا
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 ءاغلإ لبق ناك ام وحن لع ظفتحت ارتلكنإ نأ ةيزيلكنإلا ةيمسرلا ةنسلألا لوقتو فحصلا

 اهلح عاطتسي نأ ىلإ رصم نيبو اهنيب ةقلعملا لئاسملاب - ةحلسملا ةوقلاب ىأ - ةيامحلا
 لوصولا رذعت ول وأ . ىرصملا نامربلا هاضري قافتا ىلإ ىهتنت نيتلودلا نيب ةيدو تاضوافم
 رصم نيب ةشقانم عضوم ًايروتسد ًامكح دالبلا مكح نوكي مويلا قافتالا اذه ىلإ
 نيب اهتيلختو ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود رصمب ارتلكنإ فارتعا ناك ميفف نذإ ؟!ارتلكنإو

 ناك لهو . اهيف مكحلا ماظن هبجوم ىلع ريسي ىذلا اهروتسد اهعضوو ةيرصملا ةمأآلا

 نم ةلود ىأ روتسد ىلع نعطلا ىف أببس اسنرفو ارتلكنا نيب وأ ايناملأو ارتلكنا نيب فالخ
 ام ؟ةقشلا هذه ىلإ ًاناكترا مكحلا ىلوتتف ةمألا اهب قثت ىتلا ةموكحلا ىلع وأ لودلا هذه
 نوكي نأ الإ ةيناطيربلا فحصلا هب انيلع علطت ىذلا قطنملا اذهك أاقطنم ةايحلا ىف انيأر

 ةنس ىف لصح ام لثم ىلإ مايألا هذه ىف لوصولل نييرصملا ىلع ىنجتلا هنم دصقلا
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 عجارملا ىأر نع ةيزيلكنالا فحصلا اهددرت ىتلا ةمغنلا هذه ربعت ال نأ وجرن انأ ىلع

 ًاحيحص ًامارتحا اهتدايسو رصم لالقتساب اهفارتعا ارتلكنإ مرتحت نأو ةيمسرلا ةيناطيربلا
 لئاسملا ةراثإل ةليسو هل نييرصملا ريدقت ةقيرطو رصم ىف مكحلا ماظن نم لعجت الف
 هب ىلمت امو قفتي ايدو الح لئاسملا هذه لحل تدهم دقف اذه تلعف نإ ىهو . ةقلعملا

 ةرازو لويف نع ةيناظيربلا بقععلا تريغ نإ انآ . اعين | لكتا ةحنلئصمو رفع ةديافم

 لمتحت ًاماهيإ مهبم بيرقلا لبقتسملا وج نأ لوقن نأ الإ عيطتسن الف ةيزيلكنالا ةيجراخلا

 ةيباينلا ةايحاب عتمتت نأ الإ ديرت الف رصم امأ . ةديعبلاو ةبيرقلا هجئاتن ةعبتو هتعبت ارتلكنا

 . اهتاياغ رئاس قيقحت ىلإ عورشملا اهقيرط نم لصتل



 مويلا ثليادح

 "'شاب رويزو ارتلكنإ

 ةقباسلا ةموكحلا سيئر اشاب رويز ةلود ىلإ ىماسلا بودنملا ديول درول ةماحتف لسرأ

 ةلودلا بحاص اي

 مساب مكتلود غلبأ نأ ىنفلك ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نأ مكتلود غلبأ نأ فرشلا ىل

 ةليلجلا مدخلاب اهباجعإو كلملا ةلالج ةموكح ريدقت مظع نع هبارعإ ةيناطيربلا ةموكحلا

 . ةيرصملا ةيزيلكنإلا ةقادصلل ةيضاملا ًارهش رشع ةينامشلا ىف مكتلود اهومتيدأ ىتلا

 بناجلا عجري انيدالب نيب ةقالعلا ىف مت ىذلا نسحستلا نأ كلذ ىلإ فيضأ نأو

 نيتللا ةيسايسلا ةعاربلاو ةعاجشلا ىلإ ىتموكح ىأر ىف هلك نكي مل نإ هنم ربكألا

 . ةقاش لاوحأ ل مكتلود امهوترهظأ

 هنيبع تقولا ىفو ىنرس دق مكيلإ ىتموكح ةلاسر لقن ىفيلكت نأ مكتلودل دكؤأو

 . مكل ىلالجإو ىرابتعا دوهع مكتلودل ددجأل ةصرفلا هذه زهتنا

 ديول . ءاضمأإلا

 (سمأ رداصلا مطقملا نع القن)

 فاز ةلالاوب ةموكس ؟هتارق ئذلا |ذهك اقيرق :كامركللا لاهعأ نه عار امبف تيأرأ

 ميظع نع هلثم خيراتلا دهشي مل ًالشف تاباختنالا ىف هتموكح تلشف ريزول برعت ارتلكنإ

 ىف لضفلا عجري ىتلاو ةيرصملا ةيزيلكتإلا ةقادصلل اهادأ ىتلا ةليلجلا مدخلل اهريدقت

 سيلأ !ةقاش لاوحأ ىف ريزولا اذه امهرهظأ نيتللا ةيسايسلا ةعاربلاو ةعاجشلا ىلإ اهئادأ

 ةموكحلا هتمأ تلذح أنو ربصتت ارتلكنا نأ الإ ىنلعم هل نوكي نأ نكمي لهو ؟ابيجع اذه

 ىتلا تاباختنالا نأ لوقت نأ اذهب ةيناطيربلا ةموكحلا ديرت لهف . نالذخ رش اهسأري ىتلا

 )*( ةسايسلا ١6/1975/5 .
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 نوضراعي اًباون رمألا تلوأ ةيزيلكنإلا ةيرصملا ةقادصلا دبيأتل لمع ىذلا ريزولا اذه تلذخ

 نأ هانعم سيل وأ ؟ءىش ىف ةسايسلا نسح نم لوقلا اذه لثم لهو ؟ةقادصلا هذه

 اذه لهو ؟ببس ريغلو رربم ريغ نم اًرهاظ ًايدحت ةيرصملا ةمألا ىدحتت ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةدوملا رم نوكت نأ بجي امك ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ءاقبل دهمي ىذلا وه ىدحتلا

 ! اعيمج ارتلكنا ةحلصملو رصم ةحلصمل

 نإ ؟ةيناطيربلا ةموكحلا اهب دهشت ىتلا ةيسايسلا هتعارب ىه امو اشاب رويز وه نم مث

 ىف وهو عمطي ال دقو « ًادج ًابيط الجر نوكي دق اشاب رويز نأ كردي نم لوأ ديول درول

 أشرق ىسايسك ىواسي ال هتبيط ىلع هنكلو هيوذلو هسفنل ةلودلا لاومأ نم ريثك ىف ةرازولا
 ةسايسلا نوئشب نوململا زيلكنالاو . ديول درول هكردي امك اذه نوكردي نويرصملاو « اذحاو

 اهريدقت ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةموكح حنمت نأ قيلي لهف . اضيأ هنوكردي ةيرصملا

 ىف ردصت اهنأب داقتعالا ىلإ ايعاد اهيلع انعطم ريدقتلا كلذ نوكي مأ ؟هنأش اذه لجرل

 ىناعم نم ىنعم نع ردصت الو اهل ناسنإ ىأ اهب موقي ةيسايس ةحلصم نع اهماكحأ
 . ةيماسلا ةلادعلا

 ةديحولا ةقالعلا ىه ارتلكناو رصم نيب ةقادصلا نأ ردقي الإ نييرصملا نم دحاو سيل

 اهيتأي ىتلا لامعألا لثمب ديأتت ال ةقادصلا هذه نكل . اًعيمج ناتلودلا اهنم ديفتست ىتلا

 نيتمألا نيب ةقادصلا ديأتت امنإو . دحأ هتمأ لهأ نم هديؤي ال اشاب رويزك فعضتسم ريزو

 لمعلا ريدقت فلتخي دقو . مهمأ لهأ نم مهب قوثوم لاجر اهب مايقلا لوانتي ىتلا لامعألاب

 كلاب ام . امهنم دحاو لكل سانلا ريدقت فالتخال نيفلتخم نيلجر نم ردص اذإ دحاولا

 اباطخ نأ دقتعي ىذلاو ةحاصم ىف ًاموي ركفي مل ىذلا اشاب رويز لثم نم ردص وه اذإ

 ةرخخآلا ىواسيو ايندلا ىواسيو رصم ىواسي هتلودل ديول درول هب هجو ىذلا باطخلا اذهك
 . اًضيأ م ع

 هرضي وه لب اشاب روبز ديفي نأ نكمي ريدقتلا نسحي نم دنع ساطخلا اذه نأ ىلع

 قوقحب عتمتي نأ ديريو سنجلا ىرصم هنأ ىلع ًارصم لازي ام اشاب رويز نأو ًاصوصخ
 ال باطخلا اذهو . مهتابجاوب مايقلا ىف مهتكراشم ىلع ًاصيرح نكي مل نإو نييرصملا

 ارتلجتا نم الخدت هنوربتعيل نييرصملا نأ لب . ارتلكناو رصم ةقادص ديفي نأ كلذك نكمي

 ؟بيجعلا فرصتلا اذهب ديول درول دصق ىرت اذامف . هلرربم ال مهنوئش ىف
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 فرعن نأ اندرأ دقو . اهجو هيف باوصلل رن ملف ههوجو فلتخم ىلع رمألا انبلق دقل

 ىلع رويزل ءافولا نم اًئيش هيف ىرن نأ اندرأو لمعلا اذه ىلإ ديول درولب ادح ىذلا عفادلا

 انمدق امك باطخلا نأل ىأرلا اذه ىلإ الو ىتح قفون ملف ارتلكنال اهادأ ىتلا تامدخلا

 بناج ىلإ انركذ اننإ مث . ايرصم ايسايس نوكي نأ ديري ناك نإ هعفني الو اشاب رويز رضي

 رصم ىف ةيروتسدلا ةايحلا حاجن ىنمتي هنأ نم ةرم ريغ ديول درول هب حرص ام باطخلا اذه
 ملف تابامختنالا ىف هتموكح تلشف ريزول باطخلا اذه هيجوت ىلإ هذه هتاحيرصت انرقو

 . هوجولا نم هجوب نيرمألا نيذه نيب قفون نأ عطتسن

 نوكي نأ وجرنل ارتلكناو رصم نيب ةحيحصلا ةقادصلا مايق ىلع انصرح ىف انأ الإ

 دحاو بناج نم ءايشألا نم ءىش ىلإ رظني الف رومألل ًارظن عسوأ رصم ىف ارتلكنا لثم
 انئاجر دنع ناك نإ وهو . اهرزاؤتو ةمألا اهديؤت ىتلا ىه ةحيحصلا ةقادصلا نأ ىسني الو

 اقافتا ارتلكناو رصم نيب قافتالل دهمو اهقيقحت ديرت ىتلا ةسايسلا ارتلكنال ققح دقف
 . نيفرطلا ةحلصم ققحي



 موّيَلا ثيدَح

 ارتلكناو رصم نيب ةقادصلا

 اهم دهل سميتلا بتاكم ىعسي فيكو

 تشو ىف مارتحالاو ريدقتلا نم ءىسس رصم نع اهئاراو نوما هديرح- رابخأل نأك

 نيكل كلا ءارالا لقنت تناكو ىهامك ثداوحلا فصت تناك اهنأب كلذ تاقوألا نم

 هذه نع تلدع دق فسألا نم ريثك عم اهنكل . ليدبت الو ريوحت ريغ نم ةيرصملا فحصلا

 أم لقنتو اهتقيقح ريغ ىلع ةيرصملا ثداوحلا روصت تلعجف ليلق ريغ نامز ذنم ةطخلا

 حبصأ دق اهبتاكم نأ رييغتلا اذهل رهاظلا ببسلاو . ًاروحم ًافرحم ةيرصملا فحصلا هبتكت

 ردقي دعي ملو ؛ سميتلا ىف اهل وعدي ةنيعم ةطخ ذيفنت هيلع ًابجاو ًايسايس هسفن ىري
 . ةفلتخخم فورظ ىف ةرم ريغ كلذ هيلع انذخأ دقو ؛ هب ردقت نأ بجي امب ىفحصلا ةنامأ

 ةيزيلكنالا فحصلا ىبتاكم نم هريغو بتاكملا اذه لعجيل ايفاك هيبنتلا اذه دقتعن انكو

 ىلإ نولدعي مهؤاوهأ ديرت ام ىلع اهنوغيصيو ىواهقلاو قدانفلا نم مهرابحأ نوطقتلي نيذلا
 هتطخ ىلع لازي ام هنأ ىلع لدت ةمغن ىلإ داع سميتلا لسارم نكل . ةنامألا نم ءىش

 ىلإ ليول درول هب هدحعو ىذلا باطخلا نع ةأنيتك أم ةيسائ هن ديرج ولا لسرأ دقف ةيمميدقلا

 لطاب نم هيف معز ةيصوصخلا انتافارغلت نيب هتصالخ ئراقلا ىري افارغلت - اشاب رويز
 ىف ديزي امو رصم ىف بازحألا نيب مت ىذلا فالتئالل هتوادع ديدش ىلع لدي ام معازملا

 اذإ هيلع بجي ىذلا ىزيلكتالا ماعلا ىأرلا ةراثإ ىفو لقنلا ىف نيمأ ريغ هنأ ىلع ةلالدلا

 . ةحيحصلا عئاقولاب هريشب نأ انح هبجأو ءادأ دارأ

 ىلع ةموكحلا صرح نم شرعلا باطخ ىف ءاج ام عم قفتت ال ةيئادع ةمجاهم اشاب رويز

 بتاكم ردقن انآل مالكلا اذه ىلع درن ال نحنو . ارتلكناو رصم نيب ةدوملا تاقالع ديطوت

 نع هانلق ام ناك دقف ؛ ارثلكلاو ريغم دري ةيدولا تاقالاعلا ىلع رريض نه :يستاكملا ءالؤه

 نأ هانعم ذإ ةيرصملا ةمألل ًايدحت ربتعي باطخلا اذه نأ اشاب رويز ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا

 . 1975/5/1 ةسايسلا ()
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 اذه لثمو . لشفلاب ةيرصملا تاباختنالا اهيلع تضق ةسايس ديؤت ةيناطيربلا ةموكحلا

 ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ديول درول بناج نمو ةيناطيربلا ةموكحلا بناج نم ىدحتلا
 ريغ لمع دعب وهو . نيتلودلا نيب ةيدولا تاقالعلا ءاقبل دهمي نأ هنأش نم سيل رصم ىف

 بادآ تناك اذإف . ضتقم الو رربم ريغ نم رصم نوؤش ىف ارتلكنا نم لخدت وه لب ىداع

 هنأ كلذ دعب لوقي نأو هب هفصو امب دقنلا اذه فصي نأ هل تحابأ دق سميتلا لسارم

 ىه سوءرلا نم سأر ىأ ىردن انسلف ديول دروللو ةيناطيربلا ةموكحلل ةهجوم ةيئادع ةلمح
 جوري ىتلا ةسايسلا هذه ىه ةسايس ةيأو ؛ سميتلا بتاكم فاتكأ نيب ةبكرملا سأرلا هذه

 . هدالب ةحلصمل اهنأ دقتعيو اهل

 ام قدصب مهبناج نم نويرصملا رعشي نأ بجي ارتلكناو رصم نيب ةقادصلا موقت ىكل
 نامضو احيحص الالقتسارصم لالقتسا نوديري مهنأ نم نويناطيربلا ةساسلا هلوقي

 نأب مهبناج نم زيلكنالا رعشي نأ بجيو . لالقتسالا اذه عم ضراعتت ال ىتلا مهحلاصم

 عضي امك ارتلكنا دي ىف مهدي اوعضي نأ نوديري مهنأ نولوقي نيح نوقداص نييرصلملا
 نم ىأ ىف ةسايسلا لاجر دحأ أطخأ نأ فداص اذإو . هقيدص دي ىف هدي قيدصلا

 ةاوادم ىف نيتلودلا نم لك ةفاحص ىعست نأ ةقادصلا هذه ءاقبتسال ليبسلاف نيتلودلا

 نم دبال ىتلا ةقادصلا هذه ةحلصمو قفتي ال هنأب ىرخألا ةلودلا لهأ عانقإب أطخلا اذه
 ام اذهو . تباث نيتم ساسأ ىلع ارتلكناو رصم نيب تاقالعلا موقت : نأ ديرأ اذإ اهمايق

 نم ةقادصلا هذه قح ىف أطخأ ًايرصم ًايسايس كرتن مل نحنف ًامئاد انه هلعفن نأ جلاعن

 ريغ نم ًاضيأ ةقادصلا هذه قح ىف أطخأ ايزيلكنإ ًايسايس كرتن ملو ؛ هئطخل ههبنن نأ ريغ

 ىذلا باطخلا اذه نأب روعشلا مامت مويلا رعشي ديول درول نأ انداقتعا ىفو . هثطخل ههبنن نأ

 نم هل نكي مل ىساقلا اهمكح هتسايس ىلع رصم تمكح نأ دعب اشاب رويز ىلإ هب ثعب

 اهمكح ىف تأطخأ رصم نأب ًاديكأ ًاعانتقا ًاعنتقم ناك ديول درول نأ ول لب ًاقلطم رربم
 وه كلذ ناك اذإف . ىدحتلا اذه اهادحتي نأ كلذ عم هل زاج امل اشاب رويز ةسايس ىلع
 نأ وأ رصم ىف اهلثممو ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىلع ةيئادع ةلمحب موقن نيذلا نحن لهف نأشلا
 تاقالعلا دسفت نأ اهنأش نم نييرصملا دض ةيئادع ةلمحب موقي ىذلا وه سميتلا بتاكم

 . ارتلكناو رصم نيب ةيدولا
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 نييرصملا ةساسلل اهب مدقتن امك ديول درولل نيحيرص ةحيصنلاب مدقتن امنإ نحنو
 اننأ ولو ءرصم اهنم ديفتست ام رادقمب ارتلكنا اهنم ديفتست ةقادصلا ةسايس نأ انداقتعال

 وأ ارتلكنال قافنلا نم ساسأ ىلع موقت نأ بجي ةسايسلا هذه نأ مايألا نم ًاموي انملع

 رارحألا فقوم لعلو . ةوق نم انيتوأ ام لكب اهانبراخل رصم ىف ىناطيربلا ىماسلا بودنملل

 ىذلا اذهب هعنقي مويلا ىلإو تاباختنالا ءارجإ نيح ىلإ ديول درول روضح ذنم نييروتسدلا

 سميتلا بتاكم ريغو سميتلا بتاكم ىلإ حصني لاخلا ىه هذهو هلعلو ؛ عانقإلا مامت هلوقن
 هذه نأب ًاقح نيعنتقم نييرصملا لعجي هلعلو ةقادصلا هذه ىلع ًابرح اوئوكي اليكل

 . نويعلا ىف دامرلا رذو ساصعألا ريدخت درجم اهعنم دصقي الو اهذيفنت داري ةسايسلا



 مويلا تي لح

 ايقيأ ةيئاظيربلا قحيصلا

 (*!ةيناطيربلا ةيرصملا ةسايسلا وفص ركعت لازت ام

 . رضاحلا تقولا ىف رصم ىف ةيناطيربلا فحصلا ىلسارم فقوم رسفن نأ اريسي سيل

 ىلإ اوعراسي ىتح رصم ىلع ىزيلكنالا ماعلا ىأرلا ريغي ربخ ىلع نوعقي نوداكي ام مهف

 نأو الادتعاو ةمكح رثكأ اونوكي نأ انوجر املاط دقو . ةرفنم ةجعزم ةروص ىلع هرشن

 رثكأ نأو ًاصوصخ . ىسايسلا وحلا وفص ريدكت نم ةسايسلا هذه هيلإ ىهتنت ام اوردقي

 امف كلذ عم . ةحصلا نم بيصن الو اهل ساسأ ال اهيلع نوقلعيو اهنوعيذي ىتلا رابخألا
 ةياغ ىلإ اهقيرط نم لوصولا داري ةربدم ةلمح تمث انأكل ىتح ىلاوتت تاعفدلا هذه لازت

 ىرصملا نيبعشلا نيب نسحلا مهافتلا بابسأ نم ببس لك ىلع ًايئاهن ءاضقلا ىه ةنيعم
 . ىزيلكنالاو

 رتسم ةلاقتسا لوبق نع ةصاخلا انتافارغلت ىف ًاروشنم هارت ام كلذ نم ناك ام رخأو

 ًاروشنم رخآلا وه هارت ىمسر غالبب ًاحيرص ًابيذكت مويلا ةيرصملا ةموكحلا هتبذك ام وشرك
 فحصلا ىدحإ هيلإ تبهذ ام ىلإ اهلك فحصلا هذه تبهذ دقف . ناكملا اذه ريغ ىف

 نالعإ رثأ ىلع ةيرصملا ةموكحلا ىلإ تلسرأ ةجهللا ةديدش ةيناطيرب ةركذم نأ نم ةيرصملا
 لوألا سمأ أبنلا اذه انب لصتا دق نحنو . وشرك رتسم ةلاقتسا لوبقب ةيناقحلا ريزو رارق
 ناك املو . ىرخألا فحصلاب لصتا امكو نيمرتحما زيلكنالا نيلسارملا تارضحب لصتا امك
 تاهتللا لاؤس ىلإ انأحل دقف ىسايسلا وجلا وفص ركعي امم اهتالع ىلع ءابنألا هذه لثم رشن

 بودنملا راد ةيمسرلا تاهجلا هذه نمو .رابخألا هذه لثم اهنم ىقتست ىتلا ةيمسرلا
 ولسارم هرشن ىذلا وهو هنع انلأس ىذلا ىنعملاب ةركذم نأ هانلأس نم انل دكأف ىماسلا

 بودنملا راد اولأسي نأ نيلسارملا ءالؤه عسو ىف نكي ملفأ . لسرت مل ةيزيلكن إلا فحصلا

 اوللضيف مهفحص ىلإ قربلاب هوريطي نأ لبق مهب لصتا ىذلا ربخلا اورحتي نأو ىماسلا
 هنم ةدئاف ال ام قلقلا يابسأ نم ىسايسلا وجلا ىف اوقلخيو ىناطيربلا ماعلا ىأرلاو ءارقلا
 . مهافتو ةدوم تاقالع ارتلكناو رصم نيب نوكت نأ ديرأ اذإ ارتلكنإل الو رصل
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 ىف ةيرصملا ةسايسلا ريس نع نيضار ريغ زيلكنالا نيلسارملا ضعب نوكي نأ مهفن دقل
 ةحلصم هنوري امب قلعتت ةيسايس تاريدقتل وأ مهب ةصاخ تارابتعال ةرضاحلا فورظلا

 لكب مهتسايس دييأت ىلإ نولسارملا كئلوأ دمعي نأ اذه نم رثكأ مهفن دقو . ةيروطاربمإلا

 امك ليطابألا عارتمخاب الو ءارتفالاب نوكي ال ةنيعم ةسايس دييأت نكل . ةوق نم اوتوأ ام

 اهيلع قيلعتلاو ضحلا قدصلا اهنأ ىلع اهغوصو تاعاشإلا فقلت ىف لجعتلاب نوكيال
 قدص مدع رهظي امئير الإ دبيأتلا اذه رمتسي نلف ًاموي مهتسايس ديأ نإ ًاقيلعت كلذ دعب

 . ةياورلا ىف ةقدلا مدعو ربخلا

 فورظلا ىف ةيرصملا ةسايسلا ريس نع نوضري ال نيذلا نولسارملا ءالؤه ناك اذإو

 وفص ريكعتب دييأتلا كلذ نوكي لهف مهتسايس دييأت ىلع صرحلا لك نيصيرح ةرضاحلا

 ةيرصملا ةسايسلا ريس لدعي نأ نكمي ال دييأتلا نم عونلا اذه نإ . ارتلكنإو رصم نيب وجلا
 تاقالعلا لك داسفإ هيلع بترتي ىذلا لب . اهيلإ نودصقي ىتلا ةياغلا جتني نأ الو رضاحلا

 ىه هذه لهو ؟نولسارملا كثلوأ دصقي ةياغلا هذه ىلإ لهف . نيتلودلا نيب ةحلاصلا

 . ؟بيرقلا لبقتسملا ىف رصم ىف ارتلكنا اهجهتنت نأ نوعقوتي ىتلا ةديدجلا ةسايسلا

 نأ ىلإ نودصقي ليم ىليدلا لسارم سيربدراو رتسم لاثمأ ىاتكلا ضعب نأ ملعن

 مهيدل ءالؤه نكل . مكحتلاو ةدشلا ةسايس ىلإ رصم عم مهافتلا ةسايس نع ارتلكنإ لدعت

 ريغب مهيلإ ثدحتتن انك ءالؤهو ةحارص مهيأر ءادبإ نم مهنكمت ىتلا ةعاجشلا لقألا ىلع

 ءالؤه امأف . ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا راصنأ مهنأ نوعدي نم ىلإ اهب ثدحتتن ىتلا ةغللا

 بعالتلا اذه لك رابخألاب نوبعالتي مث مهافتلا ةسايس نورصاني مهنأ نولوقي نيذلا

 ذنم ةرمتسملا ةلمحلا هذه تناك نإف . مهمهفن الف داسفإلا اذه لك مهافتلا وج نودسفيو

 ةديدجلا مهتسايسب نوبتاكملا ءالؤه حرصيلف ةديدج ةسايس نع راتسلا ةحازإ اهب داري روهش

 كلذ ناك نإ - مهل نيبن ىتحو ةسايسلا هذه برح هاضتقت ىذلا فقوملا مهنم فقن ىتح

 . رصم نم مهافتلا ةسايسل ةجاح لقأ تسيل ارتلكنا نأ - نايب ىلإ جاتحي لازي ام



 مويلا ثيدح

 ارتلكنإو رصم نيب

 *'ديول دروللا دوع ةبسانل
 داكي ًانوكس ًانكاس لظ نأ دعب ًائيشف ًاثيش ةرهاقلا وج ىلإ دوعي ىسايسلا طاشنلا أدب

 طابقلا اديب نديتيسو , .سفاملا ريمعيس ىف ناكربلا داقعتا رود ءايحا لنع اقلطم نك

 دوعت نأ دعب رصم ىلإ هؤاضعأ دوعيف داقعنالل نالربلا دوعي ذإ مويلا نم عوبسأ دعب ًالماك

 . ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ديول درول ةماخف اهيلإ داع نأ دعبو ةموكحلا اهيلإ

 ةثداه ةروص ىف ىسايسلا طاشنلا اذه دوعيس نأ - اننيقيو لقن مل نإ - اننظ ربكأو

 لصف نوكيس . ىضاملا ءاتشلا ناك ام ريغ ىلع مداقلا ءاتشلا نوكيس نأو « ةميكح ةمزاح

 ةحلاص ةمدقم كلذك نوكيسو . اهتنينأمطو ةيباينلا ةايحلا ماظتنا لضفب رمتسم لمع

 رارقتسا ىه مهافتلا اذه مايقل ةررقملا ةدعاقلا تماد ام ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا نسحل

 . تباث نيتم ساسأ ىلع دالبلا ىف ةيباينلا ةايحلا

 امدنع ىضاملا ماعلا ىف ديول درول هادبأ ام نيقي نع هلك كلذ ركذن انلعجي ام نأو

 ماتلا حاجنلا ةيروتسدلا ةايحلل ىنمت ذإ لاتننتنوكلا قدنف ىف هل ةيسايس ةبطخ لوأ ىقلأ

 ةناعتسالا اودارأ نيذلا نييعجرلا ةعامج لشف نم ىضاملا فيصلا ىف ناك امو « رصم ىف

 ةيلوئتسم عفرب ىساسألا هنكر ىلع ءادتعالل وأ ىرصملا روتسدلا ءاغلإل ةيناطيربلا ةموكحلاب

 درول اهديؤي ىتلا ةسايسلا نأ ىلع ةلالدلا ىف حضاو كلذف . باونلا سلجم مامأ ةرازولا

 ماظن ذيفنت ىف ةيرحلا مامت ةرح رصم ىقبت نأ ىه رصم ىف ايناطيربل ماس بودنمك ديول
 ةيرصملا ةمألا هركي نأ ديري ًايعجر ًارصنع ارتلكنإ ديؤت ال نأو اهسفنل هتضترا ىذلا مكحلا

 ماعلا ىف تعبتا ىتلا ةيسايسلا بيلاسألا نكت امهمو . ةيطارقوتوألل عوضنلا ىلع
 : ةسايسلا هذه ذيفنت ىلع صيرح هنأ ىلع امئاد تلد ديول درول تافرصت نِإف ىضاملا

 ظفتحملا لئاسملاب هل ساسم ال رصم نوئش نم نأش ىف ارتلكنإ لخادتت ال نأ ىلع صيرح

 الو اهتافرصت نم فرصت لك ىف اشاب رويز ةرازو هيلإ دنتست تناك دقو ؛وه اذهو . اهب
 تاباختنالاب قلعتي اميف ىرصملا روتسدلا ماكحأ ذيفنتب اهيلع راشأ دق « هيأر نع الإ ردصت
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 نيئباعلل ًانوع نوكي نأب ةيروتسد ةمأك اهتعمسو ارتلكنإ فرش ضرعي نأ ضري ملو
 ةوق ىلإ الإ ءىش ىلإ دنتسي ال ىذلا دادبتسالاب دالبلا مكحت نأ ىلع نيلماعلا روتسدلاب

 . ةحلسملا ارتلكنإ

 نويعجرلا هب ىنم ىذلا عيرملا لشفلاو ىضاملا ماعلا ىف تناك ىتلا تافرصتلا هذهف
 ةيناطيربلا ةموكحلا نودعتسي تئافلا فيصلا ىف ارتلكنإ ىلإ اودصق نيذلا نيهرصملا نم

 ةمدقم لبقملا ءاتشلا نوكيس نأ دقتعن انلعجت - دادبتسالا ةدئافل ىرصملا روتسدلا ىلع

 ىف ةيباينلا ةايحلاو روتسدلا دعاوق تبشيس هنأل ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا نسحل ةحلاص
 ثبعلا ىف وأ دالبلا مكح ماظنب بعالتلا ىف لمأ لك نييعجرلا سوفن ىف لتقيو رصم
 . اهريصمب

 لعجتس نآلا ىلإ اهيلع راسو ديول درول اهطتخخا ىتلا ةسايسلا هذه نأ ىف كشالو
 ىف رهظ دق نالربلا ناك اذإو .:ىضم تقو ىأ ىف اوناك ام مهافتلا اذهل اليم دشأ نييرصملا
 دعب نأمطا هنأل كلذف ةسايسلا نسحو ةمكحلاو مزحلا نم هب رهظ امب ىضاملا داقعنالا رود

 ىف ةيناطيربلا ةسايسلا نأ ىلإ اشاب رويز ةموكح ىلع ارتلكنإ ةروشمب ةيباينلا ةايحلا دوع
 ةتباث «ةيروتسد» ةموكح عم مهافتلا ىه لبق نم ةموسرم ةطخ ىف ريسلا ديرت رصم
 دكت امل دالبلا تناك موي نأشلا وه كلذ ناك اذإف . «ةمألا باون» ةيبلغأ دييأت ىلإ ةدنتسم

 ىف ذخألاو مهسفنأ طبض اوعاطتسا دق باونلا ناكو هيعجرو دادبتسالا مكح نم جرخت

 ىف ةيباينلا ةايحلا تابث ىلإ مهتنينأمط نأ ىف كش سيلف اهيلع اوراس ىتلا ةمكحلاب رمألا

 لئاسولا لك ىف ًائداه ًاريكفت نوركفي مهلعجيس مهسوفن نم اهيلع فوخ لك لاوزو دالبلا
 وج ىف عقي رومألا نم رمأ ىف ريكفتلا ماد امو . ًاحاص ًامهافت ارتلكنإ عم مهافتلل ةنكمملا
 . جئاتنلا نسحأ ىلإ رمألا بلغأ ىدؤي وهف ءودهو ةنيكس

 عانقإ مهتعاطتسا ىف نأ نونظي اولاز ام مهنأ ملعنو . اوسأيي مل نييعجرلا نأ ملعن

 اذإ رصم ىف هبلطت نأ نكمي ام لكب ارتلكنإ ءاضرإ ىلع ًاصرح دشأ مهنأب ىماسلا بودنملا
 نم انمدق ىذلا نكل. . ةمألا ريغل مكحلا تلعج نأب مكحلا مامز دلقت ىلع ارتلكنإ مهتنواع

 ىف ىقلي نل ىعجر دوهجم لك نأب تباثلا داقتعالا ىلع انلمحي ديول درول تافرصت
 امنإ هتماحف نأ انسوفن ىف داقتعالا اذه دكؤيو . لشف نم ىضاملا ىف ىقل ام الإ لبقتسملا

 نأ بيرلا لبقي ال ىلمع هجوب هل تبث امدعب ىضاملا ماعلا ىف اهذفن ىتلا ةطخلا ذفن
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 روتسدلا ىلإ نورظني مهنأو مهروتسد ىلعو مهتيرح ىلع صرحلا ةياغ نوصيرح نييرصملا
 مهل نأ امكف « مهدعب نم ءىبجت ىتلا لايجأللو مهل ةسدقم قوقح اهنأ ىلع ةيرحلا ىلإو

 نوجاتحي دق ىتلا تايحضتلا تغلب ام ةغلاب اهنع عافدلا بجاو مهيلعف اهب اوعتمتي نأ

 تاقالعلل ساسأك اهذفنو اهمسر ىتلا ةسايسلاف نذإو . عافدلا اذه ليبس ىف اهلذب ىلإ

 تسيل لبقتسملل ةيئاهن ةفصب تاقالعلا هذه ريرقتل ديهمتكو ارتلكنإو رصم نيب ةرضاحلا

 ةيلمع ةسايس ىه لب ةيرظنلا ةجحلاب اهريوحت وأ اهليدعت نكمي ةيرظن ةسايس دقتعن اميف
 . نيدلبلا نيب مهافتلاو قافتالا مات ىه ةنيعم ةياغ غولب ىلإ اهنم دصقي

 تازه عقوت ريغ نم ريغتت نأ عقي ال اهحالص نمزلا تبثأ ىتلا ةيلمعلا تاسايسلاو
 ةسايسلا تبرجو رصم تبرج دقو . اهيلإ ليمب ال ديول درول نأ داقتعالا لك دقتعن ةفينع

 هبقعت نأ نم رييغت عقي نكي ملف ةتباث تناك ىتلا تاسايسلا رييغت رصم ىف ةيزيلكنإلا

 نأ عم ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا دكؤت نأ اهنأش نم سيل تاجرلا هذهو . تاجرلا نم ةجر
 ةيملاعلا ةسايسلا فورظ ىف اهنم رفم ال ذإ اهيلإ ناتلودلا دصقت ىتلا ةياغلا وه مهافتلا ريغ

 . ةرضاحلا

 ءوده نم لبقملا ءاتشلا ىف ىسايسلا طاشنلا رهاظم هيلع نوكتس اميف اننظ ققحت اذإو

 ةيباينلا ديلاقتلاو ًاتابث ةيروتسدلا ةايحلا ديزي ىك نالربلل لاجملا ناحسفي مزحو ةنيكسو

 نأ ىف نييعجرلا لامآ ىلع ًاريخأ ءاضق ءاضقلاب ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا دادزيلو 000

 درولل دكؤن نأ مويلا ذنم عيطتسن انإف - ةيروتسدلا ةايحلاب ثبعلا ىلع انوع ارتلكنإ نوكت

 ناك ًادقع مهافتلا قيرطب لحي نأ ىلإ لصيسو قيفوتلا ةياغ هتسايس ىف قفويس هنأ ديول
 ةدقع مايألا 55 الح ام فنعلاو ةدشلا نأ عم فنعلاو ةدشلاب الإ لحت ال اهنإ هريغ نظي

 . املس دالبلا نم دلب ىف اماقأ الو



 ربتف و ايناطيرب

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايس ىلع قبطنت ال سميتلا ةطخ

 ققحت مل نم مهيلإ اومضنا نمو دئابلا داحتالا بزح لولف نم نييعجرلا نأ كشن ام

 مهلعل لب ؛ لوبطلا اوقدو اوربكو اولله ةيتاذلا مهئاوهأ عامطأ ةرضاحلا ةيرصملا ةسايسلا

 ةديرج هترشن ىذلا دعب مهئدابمل بيرق رفظ نم نومهوتي اميف هيف نوركفي ًاعامتجا اودقع

 دفولا ةسايس ىلع هيف نعطي (رصم ىف ايناطيرب» ناونع تحت ةرهاقلاب اهلسارل سميتلا

 راد نم هب ىحوم سميتلا لسارم هب لسرأ ىذلا فارغلتلا اذه نأ ضعب ىلإ مهضعب

 ةرازو نأو هرشن لبق ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب رم هنأو . ىناطيربلا ىماسلا بودنملا

 ةوعدلا راظتنا ىف ةيمسرلا هسبالم مويلا مهنم لك دعي مهنأ ىفو سانلا نيب هنومهوتي

 ىف كشن ام .روتسدلاب ثبعلا اهلمع لوأ نوكي اشاب رويز اهسأري ةديدج ةرازو ليكشتل

 ةبلغو لقعلا ىلع ىوهلا مكح نييعجرلا ءالؤه ىف انفرع ام دعب هلك اذه نم ءىش

 امكحت مهتدئفأو مهبولق ىف ةيعجرلا مهراكفأ مكحتو ةيموقلا ةحلصملا ىلع ةيتاذلا ةحلصملا

 مهل ةمإلا تقم نم هيف اوناك ام ىلإ نودوعيسو مهتاملظ نم نوجرخيس مهنأ مهيلإ ليخي

 . مهنم اهبضغو

 مهسؤبل مهيلع قفشن انإف ءاسؤبلا نييرصملا ءالؤهل اهب رظنن ىتلا نيعلا نكت امهمو

 رويزل ةيصخشلا هتقادص ىلع ةمئاق ةصاخ ةسايس بتاكملا اذهل نأل ًاديدج سيل ةرهاقلاب

 ىلإ دوعلا نم اذه هقيدص عنمي ًامايق رصم ىف ىروتسدلا ماظنلا مايقل هتيهارك ىلعو اشاب

 نرخلاب ريغتت مل ىتلا ةميدقلا ةيلقعلاب نيقابلا لئالقلا زيلكنإلا نم هلاثمأو وه هعنممو مكحلا

 ةرهاقلاب سميتلا لسارم ىسني فيكو . اهيلع بترت امو ةثيدحلا تاضهنلابو تفلخ امو

 ؛ ىل له» . الئاق **!(. . . )اشاب رويز ىلإ اهيف ثدحتتي ناك ىتلا ةذيذللا مايألا هذه

 ١975/17/8 : ةسايسلا ()

 : هءورقم ريع ةملك (ددع)



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزحلا :ةف

 راجيسلا اذه نيححدت ىف ىضقي مث «كراجيس بياطأ نم ًاراجيس نخدأف رضحأ نأ ء اشاباي

 ىظحيو نوكيس امو اهنم ناك ام ةموكحلا رابخأ نم ديري ام ىلإ اهيف لصي ةعاس نم رثكأ

 هذه ىسني فيك . ًايرصم نكي مل نم لكل اشاب رويز اهمدقي ىتلا ةلجتلا عاونأ لكب اهيف

 ةرمث رمثي نل هلمع نكل . اهتدوع ىلع لمعلل سميتلا ىف هزكرم مدختسي ال فيكو مايألا
 تفلتئا ذنم اهيلع اوراس ىتلا ةميكحلا ةسايسلا هذه ليبس ىف نيرئاس نييرصملا مادام

 . ةيباينلا ةايحلاو روتسدلا مكح دالبلا ىف داعو بازحألا

 راد اهرقت ال هل ةيصخش ءارأ اهنأ ىلع ديزت ال سميتلا بتاكم لئاسر نأ عقاولاو

 ةمصاعلاب تنك ىنأ ركذأ . هردنل ىف ةيجراخلا ةرازو اهب أبعت الو رصم ىف ىماسلا سودنملا

 اشاب رويز اهيلع ىلوتسا ىتلا غلابملا ىف ىرصملا باونلا سلجم شقانت نيح ةيزيلكنإلا
 صامت نونانقب امور ىف اريفغس كلذ لبق ناك ىذلا اشاب رويزا لاقعنا لدبك ةرازولا سيئر

 اشاب راقسفلا وذ هليمزو وه ىلوتسي نأ الإ ةياغ ريغل ىضاملا ىلع ىرسي هنأ ىلع هيف صن
 اذه نع ةيقرب ةلاسر ذئموي لسرأ سميتلا لسارم نأ نوركذي ءارقلا لعلو « غلابملا هذه ىلع

 ام باونلا سلجم تاشقانم ةرادإ ىف ىشاحتي ناك ىذلا اشاب دعس ةلود نأ لوقي عوضوملا

 تافرصت ىلع نعطلا ىلع ضرحي ناكو هتدعاق ىلع جرمخ ارتلكنإ عم ةقالعلا وفص ردكي

 ىلع اشاب رويز ءاليتساف . ةفاخسلا ةياغ فيحخس لوقلا اذه نأ رهاظو . اشاب رويز ةموكح

 كلذ ىف تثدحت نأ فداصو . ايناطيربو رصم ةقالعب ًاقلطم هل ةقالع ال قح ريغب غلبم
 نأ ثيدحلا ةدعاق تناكو . رصم ىف ايناطيرب ةسايس نع نيلؤسملا ةساسلا دحأ ىلإ فرظلا

 سميتلا لسارم ةياور هل تركذو ةصرفلا هذه تزهتناف ةدوملاو نواعتلا نم نيتلودلل رفم ال

 نم سميتلا ةناكم ىلإ ترشأو نواعتلا ةسايسو قفتي ال ام اهيف ام تنيبو ةقباسلا

 ةرازو ىأر نع ربعت اهنأ نم ىرخألا دالبلا ىف اهنع مهفي امو ةيناطيربلا ةفاحصلا

 ىرحتت نأ اهيف ضورفم ةيناطيربلا فحصلا نم اهريغك سميتلا نأ هباوج ناكف . ةيجراخلا

 . ةموكحلا ىأر نع ثداوحلا لك ىف ربعت اهنأ هانعم سيل كلذ نكل . ةيروطاربمإلا ةحلصم

 ىلع قفاو مث . ةيجراخللا ةرازو ةسايس فلاحتت ةطخ تجهتنا دق نابحألا نم ريثك ىف ىهو

 ىف ىدؤي دق رابخألا هذه لثم رشن نأ ىلع قفاو امك سميتلا لسارم ةياور ىلع ىضارتعا
 . اهقيقحت داري ىتلا ةسايسلاو مءالتي ال وج قلخ ىلإ نايحألا ضعب



 ع لكيه نيسح دمحم ثارت

 نوكت نأ ىلوأ ساب نمو . ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايس نع نذإ ربعي ال سميتلا ىأرف

 اذإف . رصم ىف ارتلكنإ ةسايس نع ربعت نأ نع ةديعب رصم ىف سميتلا بتاكم لئاسر

 ةطخ صضقاني ام ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلربمشت نتسوأ ريسلا تاحيرصت نم انيدل ناك

 ةطخ اهب رسفت ىتلا بابسألا كلذ بناج ىلإ انيدل ناكو ةضقانملا مامت اهبتاكمو سميتلا

 مامت نئمطن نأو بتكي امب نوحرفي نيذلا نمو بتكي امم أزهن نأ انل ناك بتاكملا هذه

 نم لعجن ال نأو « جئاتنلا نسحأ ىلإ لمعلا ىف تدأ ىتلا ةيسايسلا ةطخلا ىلع ةنينأمطلا

 ىقلي ام « ةفاحصلا ملاع ىف اهمارتحا غلب ام اغلاب . ةفيحص اهيلع ريست ىتلا ةطخلا هذه

 ةيضاسنلا نلويم رييغت هيلع بترتي نأ نكمي قلق ىأ انسوفن ىلإ ثعبيو تاهبشلا انعور ىف

 . اهيلع انرس ىتلا ةطخلا رييغتو

 ىلإ هسفن ديول دروللا ةماحخف رظنو ىماسلا بودنملا راد رظن تفلن نأ دون كلذ عم نكل

 . ارثلجنإو رصم نيب نآلا ةعبتملا ةسايسلاب راض ةطخلا هذه ىف سميتلا بتاكم ناعمإ نأ

 ىف بتاكملا هذه اههجوت ىتلا تالمحلا هذه ءازإب مهسفنأ طبض نويرصملا عاطتسا اذإو

 دق تالمحلا هذه نإف اهيف ثحبلا ىلإ ةماعلا ةسايسلا لزنت نأ حصي ال ةيئزج لئاسم

 ردقيو . هيشاحت نسحي ام ىناطيربلا ماعلا ىأرلا دنعو ارتلكنإ ىف ءىيسلا رثألا نم جتنت

 دمتعت رصم ىف اهل لسارم ال ىتلا ةيزيلكنإلا فحصلا ىأر اذإ ررضلا اذه ىدم ناسنإلا

 الفأ . اهبجوم ىلع ةيسايسلا اهتطخ غوصتو سميتلاك ةريبك ةديرج ىف رشنت رابخأ ىلع

 ةناعتسالا هيف ابوغرم أرمأ هجهنم هجهنم ليدعت ىلع سميتلا لسارم لمح نكي مل اذإ « لمجي

 ىناطيربلا ماعلا ىأرلا ىف جهنملا اذه رثأ ىلع ءاضقلل ىرخألا ةريبكلا ةيزيلكنإلا فحصلاب

 نأ ىناطيربلا ماعلا ىأرلا مهفي نأ نسحي الهو « ةقداص ةحيرص نواعتلا ةسايس ىقبت ىتح

 لاصتالا ةليئضلاو ىرصملا ماظنلل ةعضانلاو ةيرصملا ةرادإلاب ةصاخلا ةيئزحلا لئاسملا

 ناتمهافتم ناتموكحلا تماد ام اهب متهي نأ هينعي ال ةماعلا ةيناطيربلا ةيرصملا ةسايسلاب

 . ةماعلا ةسايسلا ىلع

 ناطلس نع ليق امهم هنأ لئاقلا هنأل اذه ىلإ ىماسلا ىودنملا ةماخف رظن تفلن

 امك نوري نيذلا زيلكنإلا نيلسارملا رظن كلذك اذه ىلإ تفلنو . هيف ةغلابم الف ةفاحصلا

 سميتلا بتاكم مهليمز ةطخل ام ردقن امك نوردقي نيذلاو ارتلكنإو رصم قافتا ةرورض ىرن



 مويلا ثثتيدح

 ةيبنجألا تازايتمالا

 */لقألا ىلع اهلي دعت بوجو
 مل مهتيسنج تناك ايأ اهضرأب نيميقملا ىلع لودلا نم ةلود ةيأ نيناوق نايرس ةلأسم

 دالبلا نم دلب ىف فئاوطلا نم ةفئاطل تازايتمالا دوجوو ددرت الو ثحب عضوم دعب قبت

 لك ضاعتمإ راثم تحبصأ اهنع بناجألا نم مأ دلبلا ءانبأ نم ةفئاطلا هذه تناكأ ءاوس

 ا اهساتلو اعيمس لردلا ايي مع ىتلا ةاواسملا دعاوق عم اهيفانتل ةنيدمتم ةعامج

 لئاوأ ذنم فارشألا تازايتما تعادت كلذل . ةمات هدايس نم اهدودح لخاد ةلود لكل

 كلذ رحخاوأ ىف ةيزيلكنالا ةيطارقتسرألا تازايتما تشمكناو ابروأ ىف ىضاملا نرقلا

 تادهاعمب ةررقم اهيف نيلزانلا بناجألل تازايتما اهب تناك ىتلا ةيقرشلا دالبلاو . نرقلا

 هذهو . رصعلا اذه ةراضح اهرقت ىتلا مظنلا اهيضارأ ىف تماقأو ريئلا اذه تعلخ دق ةميدق

 لودلا ناحل فرتعتو اهيف ةيبنجألا تازايتمالا دض بارطضالا دشأ مويلا برطضت نيصلا

 نإو نيصلا قلق رربت بابسأ نم ماظنلا كلذ ىف امب ةيكيرمألا ةنجللا ةصاخو ةيبنجألا

 ةماقإل ةيفاكلا تانامضلا هيف ماظن دجوي نأ ةلمح تازايتمالا ءاغلإ لبق ىرت تناك

 . قورف ىأ قورف نيينيصلا نيبو مهنيبو بناجألا

 تناك اذإو ءرصم ىوس نيصلا ريغ ةلود ىف دوجو ةيبنجألا تازايتمالل قبي ملو
 نم نييرصملا ىوكش نإف ميدق خيرات تاذ تسيل ةيبنجألا تازايتمالا نم نيصلا ىوكش

 ءاشنإو . ليوط نامزب ةطلتخلا مكاحملا ماظن ءاشنإ لبق ام ىلإ عجرت ةميدق تازايتمالا هذه

 تختن تئشنأ اهنأب مهنم ًافارتعا بناجألا دنع ىتح حالصإلا مكاحم تيعد ىتلا - مكاحما هذه

 مامت فانتم ماظن هنع ىه تدلوت ىذلا ماظنلا نأ ىلع ةمئاق ةجح - بيعم ماظن حالصإل

 مكاحا اهب تماق ىتلا ةليلجلا ةمدخلا نكت امهمو « رضاحلا رصعلا ءىدابم عم ىفانتلا

 مل اهنإف ءاوسلا ىلع بناجألاو نويرصملا اهب اهل فرعي ىتلاو ءاضقلاو عيرشتلل ةطلتخا
 نيذلا مه مهدحو نويرصملا سيلو . تازايتمالا ماظن مايق نع ةئشانلا ئواسملا ىلع ضقت

 اهناكسب كلذ ىف راض رصم مدقتل لطعم ماظنلا اذه نأ اوررقو ءىواسملا هذه اوظحال

 ةسايسلا : ١5717/1/7



 مه لكيه نيسح دمحم ثارت

 هررق دقلو ءرصم ىف ماقأ نم لك كلذ ظحال دقل لب . ءاوسلا ىلع بناجألاو نييرصملا

 تاينورب رتسم هررقو . ةرم ريغ هتموكحل اهب لسري ناك ىتلا ةيونسلا هريراقت ىف رمورك درول
 دفولا عم اهتاشحابم ءانثأ رنلم درول ةنجل هتررقو . تازايتمالا ماظن ليدعت هثحب نيح

 كلذ لجأ نم نوليمي نيذلاو ماظنلا اذه تارمثب نوعتمتي نيذلا ىتح هب فرتعيو . ىرصملا

 . رصم ىف هئاقبل

 ةروثلاو اهنم ملأتلا دشأ سفنلا ىف ريثت ةحضاو رصم ىف ماظنلا اذه دسافم ضعبو

 لوانتي اهنم ريثك لب مهدحو نييرصملا ىلع رصتقت ال ةراضلا دسافملا هذهو . اهيلع
 هدسافم ليزي اب ماظنلا اذه ليدعت بوجو ًامئاد انيأر اذه لجأ نم . كلذك بناجألا
 ىتلاو ضرألا لود لك ىف ةرقتسملا ةلاحلا رارقإو هئاغلإ ىلإ لوصولا راظتنا ىف ةحضاولا

 . مهتيسنج تناك ايأ اهب نيميقملا ىلع ةيراس ةلود لك نيناوق لعبت

 ىف دحأ ىرامي الو اهراكنإ دحأ عيطتسي ال ةرهاظ دسافم تازايتمالا ماظنل مادامو

 عدتبا دقف .« سمأ مويلا هيلإ ةجاحلاو حالصإلا اذهب ليجعتلا بجاوف اهحالصإ بوجو
 بناجألا داترم رصم لعج ام تالصاوملا ليهست بابسأ نم برحلا ءانثأ ملعلاو لقعلا

 لبق نم نوركفي اونوكي مل نيريثك اهيلإ ةرضاخلا اهتضهن تبذجو . لبق نم تناك امن رثكأ
 . اهب تالصاوملا لئاسو لاصتابو ىلالقتسالا اهطاشن دايدزاب لابقإلا اذه دادزيسو . اهيف
 تالصاوملا نإف ملاعلا ةراجت زكرم ةنس نيسمخ ذنم اهتلعج دق سيوسلا ةانق تناك نئلو

 اب رهظت تازايتمالا ماظن دسافم تناك اذإ هنأ ىهيدبو ةوق اذه اهزكرم ديزتس ةيوجلا

 نإف لماوعلا هذه لك ريثأتب هغلبي نأ عقوتي امدعب غلبي مل بناجألا ددعو ةوق نم هب ترهظ
 هدسافم تدازو ماظنلاب نوعتمتملا دادزا املك سوفنلا ةرئاثل اعضوم حبصتس دسافملا هذه

 . احوضو كلذل

 هنأش ىف رقتست نأ ىلإ ماظنلا اذهل ليدعتلاب ضرعتلا مدع ىري مهضعب نأ ملعن

 وأ هلك ماظنلا ءاغلإ ىلإ ىمرت ةسايسلا هذه تناكأ ءاوسو اهذيفنتل لمعي ةنيعم ةسايس

 ةقيرطلا هذه ىلع ريكفتلا نأ اندنعو . ةدحاو ةلتك لفنت نأ بجيف رخآ ماظنب هلادبتسا

 ىأ ركف ايناملا نأ ول وأ ءافلحلا نأ ولو . ادج ليوط نامز لبق ةسوسحم ةجيتن ىلإ ىدؤيال

 اولصو امل ةدحاو ةعفد ةموسرم ةسايسب ىاسرف ةدهاعم دعب ابروأ ىف لاحلا رارقإ ىف مهنم

 داسفلا بابسأ ثاثتجاو ىرخأ دعب ةدحاو دقعلا لح امأف . هيلإ مويلا اولصو ام ءىش ىلإ



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ده

 ديري ىتلا ةياغلا ىلإ امئاد ىهتنيف ربصلاو ةمكحلاب كلذل عرذتلاو ببس دعب اببس ةرهاظل
 . ةلحاو ةعفد اهيلإ هلوصو ىلإ ليبس ال ىتلاو ؛ اهيلإ لصي نأ اهبحاص .

 ةطلتخملا مكاحم ا نآلا هرهاوظو ىئاضقلا بناجلا : ثالث بناوج ةيبنجألا تازايتمالل

 ىتلا نيناوقلاو مكاحملا اهقبطت ىتلا نيناوقلا هرهاوظو ىعيرشتلا بناجلاو . ةيلصنقلا مكاحم او

 هترهاظو ىداصتقالا بناجلاو . ةطلتخلا فانئتسالا ةمكحم ةيمومعلا ةيعمجلا اهرقت

 ةقفاومب الإ بئارض نم رصم ىف ةيعيرشتلا ةئيهلا هضرفت ال بناجألا عوضخ مدع ةحضاولا
 . تازايتمالاب اهاياعر عتمتملا لودلا

 ديرنو . تازايتمالا ماظن بناوج نم ىئاضقلا بناحجلا ىلع مويلا انثحب رصقن نأ ديرنو

 اهصاصتتخا ةفاضإو ةيلصنقلا مكاحما ءاغلإ ةرورض نم هلوق ىلإ ةرم ريغ انقبس ام لوقن نأ
 . اهسفن مكاحملا هذه ريصم كلذ دعب هريصم نوكيل ةطلتخما مكاحملا ىلإ

 مئارجلا نوبكتري نيذلا بناجألا نوري نيح اوملأتي نأ نييرصملا قح نم ناك نئلو
 نيذلا فرعي ال تايعمجلا نم ةيعمج ةيأ ةيامحل اقاقحتسا سائلا لقأ كلذل مه نيذلاو

 ةلودلا قح نم ناك اذإو ؛ ءازج نم مهيلع عقوت ام الو مهريصم مهمئارج مهيلع تعقو

 الو طبضلا لاجر عيطتسي الف هرادب ىمتحي مرجم ءازإب لشت اهتدايسل ملأتت نأ ةيرصملا

 نمأ ىلع ةظفاحماب نيفلكم نييرصم نيفظومك لمع ىأب اوموقي نأ اهيف نوناقلا لاجر
 هذهب مهل اوحمسي نأ لصانقلا دارأ اذإ مهفارشابو لصانقلا نع ءالكوك نوموقي امنإو ةلودلا

 نأ ةيرصملا ةلودلا قح نمو نييرصملا قح نم ناك اذإ لوقن « فارشإلا اذه تحت ةلاكولا

 نم اوأر دق اهوماحمو ةطلتخملا مكاحملا ةضق مهنيب نمو مهسفنأ بناجألا نإف اذهل اولأَ

 نم بلطن ىذلا اذه ىف انيلإ نومضني مهنأ ىف هعم كشن ال ام ماظنلا اذه داسف رهاظم
 . ةطلتخما مكاحلا صاصتخا ىلإ هتفاضإو ةيلصنقلا مكاحملا صاصتخا ءاغلإ

 ريثكلا ءىشلا اهنم اندجول ةيحانلا هذه نم داسفلل لاثمألا برضن نأ اندرأ ولو

 دض مهل لاومأ ىلع اونّمُأ ةفلتخم تايسنج نم صاخشأ ثداح ىلإ ريشن نأ انبسحبو
 . اهوقرحأ نيذلا مه نيئٌمأوملا نأ نيمأتلا ةكرش تتبثأو عئاضبلا هذه تقرتحا مث قيرحلا

 ىضقو هتيلصنق نم ىلصألا لعافلا ةءاربب ىضقف هتيلصنق ىلإ ءالؤه نم لك مدقف
 لاح مامأ اهسفن نيمأتلا ةكرش تدجوو هتيلصنق نم كيرشلا ىلع ةقاشلا لاغشألاب



 هي لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىلإ ريشن نأو ؛ ةطلتخملا ةمكحملا مامأ ةيندملا ضيوعتلا ىوعد عفر تيارا انددع دع

 نأل نيديدعلا ءاكرشلا ةمكاحم نكمي مل مث عئادولا تعاب عئادو ىلع ضارفإ ةكرش ثداح

 فالتخال قيقحتلا رذعتف هبحاص ةيسنج نع ةفلتخم ةيسنجل اعبات ناك مهنم الك

 باصأ امك بناجألا باصأ ررضلاو . ىرخألا ةلودلا ىف هنع ةلود لك ىف هتاءارجإ

 . هل ددع ال ريثك امهلثم نمو . نيثداحلا ىف نييرصملا

 اذه ىفالت ىفو قزأملا اذه نم جورخلا ىف ريكفتلا ابجاو ناك نأشلا وه كلذ ناك اذإف

 هذه لثم ىفالتل تئشنأ موي تئشنأ ةطلتخما مكاحما نإف . ةروسيم كلذل ةليسولاو « داسفلا

 نوناق اهل عضو امك تابوقعلل نوناق مكاحتا هذهل عضو ذئمويو . ةيندملا نوؤشلا ىف ةلاحلا

 اهصاصتخا ترصق اهبيترت ةجئال نأ الإ . ارج ملهو تاعفارم نوناقو ىراجت نوناقو ىندم

 ءاشنإ ىلع ىضم دقو تابوقعلا نوناق نم ةنيعم مئارج ىلع ةيراجتلاو ةيندملا نوئشلا ىلع
 دحأ كشي مل اهمامأ نوضاقتي نيذلا بناجألا لكو ةنس نيسمخ نم رشكأ مكاحما هذه

 هذه صاصتمخا مهلمشي نأ داري نيذلا مه مهسفنا بناجألا ءالؤهو . اهتلادع نم مهنم

 اقلطم ددرتلل لحم الف . ءاوسلا ىلع بناجألاو نييرصملا ةدئافل ةيئانجللا لئاسملا ىف مكاحلا

 . انركذ ام ىه هتامدقم تماد ام ليبسلا اذه ىف

 ل



 مويلا ثيدح
 ةطلتخلا مكاما

 *!ةيلصنقلا مكاخا صاصتخاو

 رصتقاو لقألا ىلع هليدعت انبلطو ةيبنجألا تازايتمالا ماظن نع لوألا سمأ انبتك

 صاصتمخا ىلإ ةيلصنقلا مكاحلا صاصتمخا مض بوجو ىلع ليدعتلا رمأ ىف انثيدح
 ةيلاملاو ةيعيرشتلا نيتيحانلا ىف تازايتمالا ماظن هسمي امع مالكلا انأجرأو ةطلتخما مكاحما

 رهظلا دعب رشنت «ريكد لانروجلا» ةديرج اذإف حابصلا ىف اذه انثيدح رهظو . رخخأ تقو ىلإ

 ةمكحملا هذه ةاضق عامتجا نم ةنسلا سأر ديع ةبسانمل ةطلتخما ةمكحم لا ىارس ىف ىرجام

 : ةيتآلا ةرقفلا لقنن ناطخلا اذه نمو . هييروه سيئرلا باطخخ نم ناك امو اهيماحمو

 صاصتخا عيسوت لامتحا ةديدحلا ةطلتخلا ةمكحملا تاميمصت عضو نيح ىعور دقلا»

 ىف كشأ امو . ام اموي ققحتي نأ دبال لامتحالا اذهو . ةيئانجلا داوملا ىف ةطلتخملا مكاحم

 موقي ىكل نكميام عرسأب اهيف ثحبلا اهفانئتسا ىف الو ةلأسملا هذهب ةينعم ةموكحلا نأ

 . «ةلادع رفوأو اماظن عسوأ ءاصق

 رثكأ ىف هئادبإ ىلإ هانقبس ىذلاو لوألا سمأ هانيدبأ ىذلا ىأرلا صخلت ةرقفلا هذه

 هلمع ةعيبطب لصتملا ةطلتخما ةمكحملا سيئر نم هرودصو . ةددعتم صرف ىفو ةبسانم نم

 نم اهيلع بترتيام لك اهيلإ عفري ذإ - بناجألا نأش ىف لصحت ىتلا ةيئانجلا تاءارجإلاب
 وه لب « لامك وأ فرخخز ىلع اصرح انبلطام بلطن مل انأ ىلع لدي - ضيوعتلا ىواعد
 مكاحما مامأ ةلادعلا لاجر نم نيرضاححلا ةقفاومو . رصم ىف ةلادعلا تارورض هيضتقت بلط
 دايدزا الإ هيلع بترتيال هقيقحت ىف ءاطبإلا نأ ىلع عطاق ليلد لوقلا اذه ىلع ةطلتخلا

 اذإ نوريثك شهدي دقلو . ةلمج تازايتمالا ماظن نم ضاعتمالا ةدايزو ىوكشلا نابسأ

 ةرشععبملا تامكاحملاو تاءارجإلا نم هروفن غلب دق بناجألا نم ليلق ريغ اددع نأ اوملع

 ىتح مهتازايتما نع لوزنلا بناجألل حابي نأ لضف ىتح ةيلصنقلا مكاحما مامأ متت ىتلا
 ةطلتخما ةمكحملا سيئر لاوقأ ىلإ اذه فيضأ اذإف . ةيلهألا مكاحما ةلادعب عتمتلا اوعيطتسي

 ١؟؟1//١1/ه : ةسايسلا د“



 2 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ةفلتخملا ةيلصنقلا مكاحملا ءاقب نأ ىف بير قبي مل اهيماحمو ةمكح ا هذه ةاضق ةقفاومو

 نم اضرلا مدع عضوم حبصأ دق تابوقعلا نوناق ةلئاط تحت نوعقي نم ةمكاحمب ةصتخم

 رارمتسا نأ ىف كلذك بير قبي ملو « ءاوسلا ىلع رصم ىف نيميقملا بناجألاو نييرصملا
 . دحأ هدمحي الام جئاتنلا نم هيلع بترتي رصعلا حورو قفتي امب اهليدعت مدعو لاحلا هذه

 كلذل وهف ةيدق قوقح ىلع بترتم ماظنلا اذه نأب لوقلا عيطتسي ًادحأ نظنامو

 مويلا امأ . ةيضاملا روصعلا ضعب ىف ماهفألا اهغيست تناك امبر ةجح كلتف ءاقبلا بجاو

 لاجر لؤاست عضوم ةميدقلا قوقحلاو مظنلا تحبصأ دقو ةيلودلا دودحلا تمدهت دقو

 نم قح ناك اذإ اميف رظنلا ابجاو حبصا دقف لودلا لك ىف نوناقلا لاجرو عامتجالا

 هيلع بترتيال قحلا اذه ناك اذإ امو « ريخألا رصعلا اذه ىف ملاعلا روطتو قفتي قوقحلا

 ةفئاطلا هذه عم نيميقملل نكلو فئاوطلا نم ةفئاطل ال ماعلا ماظتلابو ةماعلا ةحلصملاب ررض

 ىلصنقلا ءاضقلا ءاقب نأ تبث دقو امأ . اهيف قحلا كلذ مايق ىعدي ىتلا ةلودلا دودح ىف

 نم هيف امع الضف طلتخما ءاضقللو ىلهألا ءاضقلل لطعم ةيئانحلا نوؤشلا ىف هصاصتخاو

 بسحن امف « مهسفنأ طلتخلا ءاضقلا لاجر ةداهشب كلذ تبثو ةلودلا ةدايس ىلع ءادتعالا

 نأش ىف ىئانجلا صاصتمخالا لقن ليبس ىف فقت تازايتمالا تابحاص لودلا نم ةلود

 لئاسملا ىف مكاحملا هذه ءاضق تضترا دق لودلا هذه تمادام ةطلتخما مكاحلا ىلإ اهاياعر

 نوكت لودلا هذه نم ةدحاو بسحنام مث . اعابت ةنس نيسمخ هترقأو ةيراجتلاو ةيندملا

 مامأ مهتمكاحمب كسمتستف نوناقلا ةفلاخمب نومهتي نيذلا اهاياعر ةيامح ىلع اصرح دشأ

 حيبتف ةيراجتلاو ةيندملا مهتالماعم ىف اهاياعر ةيامح ىلع اهنم ةيلصنقلا اهمكاحم

 . نوؤشلا هذه ىف لصفلا ةطلتخلا مكاحملل

 ةطلس ىلع ءادتعا نم تازايتمالا ماظن ءاقب ىفام مغرب هقيقحت بلطنو اذه لوقن

 هداسف تبشيام ةلازإ نوري نمم لوألا سمأ انمدق امك انأل اهقوقح ىف صقن نمو ةلودلا

 لوصولا داريام ةياغ وه ىذلا ماعلا قحلل دوعلا ىلإ لاخلا ةعيبطب ىدؤت ةقيرطلا هذه نأو

 ىلإ عارسإلا بوجوب طلتخما ءاضقلا ىف لدعلا لاجر رعشي هذهك ةوطخ نأ دقتعنو هيلإ

 نم ىعيبطلا روفنلا نم - ىرخأ تاوطخ ضعب اهيلإ تنرق اذإ - ففخت اهقيقحت
 راثأ ىذلاو ةفلتخما كلامملا ىف اهمده ىلإ ىدأ ىذلا روفنلا اذه . هيبنجألا تازايتمالا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا علا

 ةرازو ىعس نأ دقتشعنو « حلسملا لخدتلل هعم ابروأ ترطضا دح ىلإ نيصلا لهأ اهدض

 اهجتم ماعلا روعشلا مادام حاجنلا ريغب جوتي نأ نكميال ليبسلا هذه ىف ةيرصملا ةيجراخلا

 . ةيرظنلا هذه رصني هسفن طلتخملا ءاضقلا مادامو ةهجولا هذه

 وأ رشعلا ىدم ىف اهيلع ضرعام ءاصحإب اهبناج نم تماق ةيلصنقلا مكاحملا نأ ولو

 نيذلا صاخشالا نأ - دقتعن اميف - تأرل ةيئانجلا اياضقلا نم ةريخألا ةنس نيرشعلا

 نم قحتسي ىذلا زارطلا نم اوسيل مهتمكاحم تلصح نيذلاو مهدض تاقيقحتلا تلصح

 هذه صاصتخا مضل حالصإلا ةرورض ىلع عامجإلا اذه رابتعا مدع هعم لهسيام ةيامحلا

 اعازوأ ةقحاسلا ءالؤه ةرشك تأرل لب . ةطلتخما مكاحما ىلإ ةيئانجلا لئاسملا ىف مكاحلا

 . ةيعمجلا نم مهتيامح بجت ام رثكأ مهنم ةيعمجلا ةيامح بجتو اداسف ضرألا ىف نوثيعي

 ميقم لك ىلع ةدايسلا قح نم رصمل ام ىلع صرحلاب طارفإلاب مهتن نأ ديرنال انأ الولو
 تايلصنقلا عنقي اذهك ءاصحإ نأ انلقل - اهب طبتغنو اهل رسن ةمهت كلتو - اهضرأ قوف

 زايتما اهل نوكيال نأ بجي رارشألا نم ةرثكلا هذه نأب تازايتمالا تابحاص لودلا عنقيو

 هبرست امم سيلف . ىلهألا ءاضقلا مامأ ىداعلا ماظنلل عضخت نأ بجيو لاوحألا نم لاحب

 . ىرخأ ةلود ىف داسفلا اوراثاو اوثبع مه اذإ اهاياعر نم رارشألا ىمسحت نأ لودلا نم ةلود

 ءاضق طلتخملا ءاضقلاف نوبلطيام ىلع مهسفنأ طلتخملا ءاضقلا لاجر ةقفاومب ىفتكن انكل

 ةموكحلا ةقداصمل هنيناوق عضختو كلملا ةلالج مسإب هماكحأ ردصت . لاح لك ىلع ىرصم

 . ةيرصملا

 . بيرق امع ًاققحم هيلع عامجإلا مت ىذلا بلطملا اذه ىرن انلعلف



 مويلا ثري دح

 ةيداصتقالا ةيبنجألا تازايتمالا

 اة! وب نآلا اهمايق ررسبال

 : ىئاضقلا : ةثالث اهوجو رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالل نأ مويلا لبق ائلق

 صاصتمخا عستي نأ هعم انوجر امب اهنم لوألا هجولا اناعو . ىعيرشتلاو . ىداصتقالاو

 . تايلصنقلا صاصتخا نم نآلا وه ام ىلإ ةطلتخما مكاحما

 تابسانم نم حنسي ناك الل لبق نم هل انضرع دق انك نإو ىناثلا هجولل ضرعن مويلاو

 . نيب هءازإ فقوملاو احضاو هرمأ حبصأ دق ثيحب

 تناكو ؛ اهنيب بئناجألا ةماقإ ىلإ اضرلا نيعب رظنتال ىلوألا اهروصع ىف متألا تناك

 ىف اوقب ول نوبسكي امم رثكأ اهنم بسكلا دصق اهيلإ نيحزان عيش لك لبق مهربتعت ةصاخب
 قطنم ناكو . لوهو ةدش تاذ روصعلا كلت ىف تناك دقو لاقتنالا قاشم نيرفوم مهدالب

 نيلزانلا بناجألا ىلع ةصاخ موسر ضرف ىلإ رابتعالا اذه ءازإ مهب لصي كاذ ذإ مألا

 ىف ةمئاق لازتال ىتلا موسرلا كلت نوكت دقو . نيميقملا ىلاهألا ىلع اضورفم ناك ام قوف

 اوفي نأ نولواحي امب ةطغم تحضأ نإو رباغلا نمزلا كلذ نم ةيقب ةيبروألا دالبلا ةرثك

 ىرخأ ةراتو «ةيصخشلا ةقاطب نمث» اهنأب ةرات اهنع نوربعيف اهيف «ةيبنجألا) ةفص هعم

 . «فرتلا) مسر وأ (ةماقإلا مسر ١) اهنأب

 هذه قيثوت ىلإ لالا تعدو نىرغلاو قرشلا نيب ةيراجستلا تاقالعلا تداز املف

 ةركف لحم لحت تذحخأ دق ةلدابتملا ةعفنملا ةركف تناكو - مربت تادهاعمب تاقالعلا

 لهأو قرشلا ىف مهئالزن نيب ةاواسملاب نويبرغلا بلاط - دحاو بناج نم دئازلا بسكلا

 ىلع ضرفيام الإ ىبنجأ ىلع ضرفي الأ ىنعمب بئارضلاو موسرلا ثيح نم قرشلا
 دق اومادام مهيلع ةضاضغ كلذ ىف نويقرشلا ري ملو . ةماع ةيلام فيلاكت نم ىنطولا

 ةاواسملا صن اهيف اولجسو ةماقإلا تادهاعم اودقعو اوقفاوف قيتعلا رابتعالا نع اولدع

 : كلذ

 . 1//141 7/19 ةسايسلا (د)
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 . بناجلا ةيوق اهنايك ىلع ةظفاحم قرشلا منأ تيقبام ًاذفان ًامرتحم صنلا اذه ىقبو

 اهبناج برغلا مأ تنالتساف قرشلا مأ فعضأ اب رهدلا ةرود ترادف . بلق مايألا نكل

 ىرنام ىلع لاخلا تحبصا نأ ىلإ تادهاعملا ىف ررقم وهام ىلع - افرع - ىدتعت تذخأو

 ىلع هضرفت نأ ةيقرشلا ةلودلا ديرت ل عضاخ ريغ ىبنجألا لعجي بيجع زايتما نم
 هرجرتام قيقحت نمضي امب ةماعلا اهتيلام نيومت نع اهدي تلشف . بئارض نم ىه اهئانبأ
 نم أوسا ةلزنم ىف نيينطولا لعبت نأ تدارأ ىه اذإ الإ حالصإ نم اعيمج نينكاسلا ريخل

 عيطتست الام مهنم راجتلا ىلع ضرفت نأك . ريبك ميض اهئارج نم مهسمي بناجألا ةلزنم

 اهب عيبي ىتلا نم ىلعأ راعسأب عيبلل مهنم نيينطولا رطضتف بناجألا راجتلا ىلع هضرف

 . سالفإلاب اذكه اهئانبأ ىلع مكحتف بناجألا
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 . برحلا لبقام ىلإ نيصلا ىفو رصم ىفو ةينامثعلا دالبلا ىف اذكه لاحلا تناكو
 تازايتمالا ماظن ىحم «بادتنالا» ةيرظن هعم ترهظو حلصلا برتقاو ةندهلا تءاج املف

 حلصلا ررقي «نازول» رمتْؤم ءاج الو . ةينامثعلا ةلودلا نع تلصف ىتلا ءازجألا نم ةيبنجألا

 - رصم تيقبو . كلذك اهدنع نم ماظنلا اذه وحم ىلإ ايكرت تقفو ءافلحلاو ايكرت نيب

 ىتلاو « ايكرتل ىضاملا ىف اهتيعبت قيرط نع هسفن ىئانثتسالا ماظنلا اذهب تبيصأ ىتلا

 ىذلا اذه لاقثأ تحت ةحزار تيقب - ةينامثعلا ةلودلا ءازجأ ةيقب نع ةزاتمم ةربتعم تناك

 ةيروطاربمإلا ىف اهييلع ةزاتمم ىه تناك ىتلا ءازجألا نمو هردصم ايكرت نم ىحم
 . نيصلا كلذك تيقبو . ةينامثعلا

 تازايتمالا ىلع ةروثلا ىلإ مثألا ةبصع مامأ اهربص ليع نأ دعب تهتنا دقف نيصلا امأ

 ىرديال امب موي لك انيلع درت ءارفصلا ةمايقلا ءابنأ تلازامو . ةطلتخملا مكاحنا ىلعو ةيبنجألا

 . هريصم لحأ

 ىه لب ةروثلا قيرط نع ةيبنجألا تازايتمالا عوضوم جلاعت نأ ديرتالف رصم امأو

 سهام هيف ىئانثتسالا ماظنلا كلذ نأل . ائيطب اهئانبأ نم نوريثكلا هاري اريس هءازإ ريست

 رصم امأ . ةئيطب امئاد ربتعت ةماركلاب سملا ءرد ىف ةعرس لكو . ةيموقلاو ةيدرفلا ةماركلاب
 ةطلتخما مكاحما ةضق هلوقيام ىئاضقلا ههجو ددص ىف لوقتو عوضوملا مسقت اهنإف

 مكاحملا اهصاصتخا بجي ىتح مكاحلا هذه ناطلس عيسوتب ءافتكالا نم مهسفنأ بناجألاو
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 ىذلا نكل . اضيأ «ءارجإ فصن» فقوم ىعيرشتلا هجولا ءازإ اهفقوم نوكي دقو . ةيلصنقلا
 وهف «حردتلا»و هيف ةمواسملا كلذك عيطتستالو هيلع ةتكاس رمتست نأ لاحب عيطتستال

 نايكلا اذهو . عومجلا نايك ىلع اهنم فرصي امنإ ةلودلا ةينازيم نأ كلذ . ىداصتقالا هجولا

 هب ىنتعا اذإ نايكلا اذه نإ لب . ىبنجأو ىنطو نيب قرفال اعيمج ناكسلا هنم ديفتسي امنإ

 دودح لخاد ماعلا طاشنلا ىحاون نم ةيداصتقالا ىلإ امتح بهذت ىلوألا هتدئاف نإف

 . نييرصملا دي ىف دعب اهنم رثكأ بناجألا دي ىف ىحاونلا اذه نوكت دقو ءرصم

 ان مل

 اذه ةلأسم ةثيدحلا ةيرصملا لئاسملا ىف ةدمع ربتعت دق ىتلا «رنلم ةنجل» تحلاع دقو

 ديقت نأ الإ بغرتال اهنأ اهددص ىف تلاقو . ةيبنجألا تازايتمالا نم ىداصتقالا هجولا

 . ابوروأ لود ىف ليثم اهل نوكيال بئارض بناجألا ىلع ضرفت الأب رصم

 نل رصم نأ اظيلغ ًديكأت دكؤي نأ عيطتسي ابوروأ ىف بئارضلا «ةكبش» لع فقاولاو

 مهو . عاونأ نم ةيبوروألا بئارضلا ىفام لك دفنتست نأ ةيتآلا ةئس ةئملا لالخ عيطتست

 ىلإ ىحللا ىلع ةبيرض نمف . فيرطلاو اهنم ديدجلا داجيإ ىف نوننفتي موي لك كانه
 نم ىردأ الام ىلإ ذفانملا ىلع ةعبار ىلإ ةبوزعلا ىلع ةثلاث ىلإ بالكلا ىلع ةبيرض

 ىف ةلماشلا اهبئارض ضرف أدبت ىتلا - لاح ىأ ىلع - رصمو . ةرشاعو ةسداسو ةسماخ

 اذه ىف اهقبست ىتلا ةيبوروألا لودلا كلت اهيف ىذاحت نأ عيطتست نل طقف تاونسلا هذه

 . نينسلا نم دودحم ريغ ديدعب رامضملا

 نطل

 كلت دعب رصم ىف ةمئاق ةيداصتقالا ةيبنجألا تازايتمالا لظت نأ نذإ الوقعم سيل

 نأ نيح ىف رصم ىف بئارض عفد بناجألا ضفري نأ الدع سيلو . اهلك ةيملاعلا تاروطتلا

 . اضيأ مهريغ دالب ىفو مهدالب ىف اهلاقثأ تحت نونئي مهناوخإ

 ةبلاطملا ليبس ىف تمه ىه اذإ ةضراعم مويلا ىقلت ةموكحلا نأ كشن ائسلو

 ةجلاعم ىلع مزحب ةلبقم اهنأ كشن انسلو ؛ ىبوروألا ماظنلا ةرئاد ىف ةاواسملابو « ةاواسملاب

 نايك ىلعو نييرصملا ةمارك ىلع ةليقثلا اهلالغأو ةيبنجألا تازايتمالا هوجو نم هجولا اذه
 . ىلاملا ةلودلا



 مويلا ثي لح

 ةيبنجألا تازايتمالا

 ا*لاه لحو رصم ىف اذو ذش حبصت

 انضرعام لوأ ناكو . تاونس ذنم ةيبنجألا تازايتمالا عوضوم ىف ثيدحلا انلوانت

 ىك انحاحجلاو نازول رقؤم داقعنا نيح ١9177 ةنس لئاوأ ىف «ةسايسلا» ىف ثيدحلا اذهل

 نيح اهادحإ ىتش تابسانمل تازايتمالا عوضوم ىف ثيدحلل اندع مث . هيف رصم لثم
 اهرخأو تازايتمالاو بئارضلا عوضوم اشاب ىقدص ليعامسإ ىلاعملا بحاص ةرضح لوانت

 ةاضق نيب ةنسلا سأر ةلفح ىف ةطلتخما رصم ةمكحم سيئر هييروه ويسملا ثدحت نيح

 ىلإ فاضي نأو ىلصنقلا صاصتخالا ىغلي نأ وجري هنأ لاقف اهيماحمو ةطلتخملا ةمكحملا

 ىلعو . بناجألا نم عقت ىتلا مئارجلا عيمج ىف مكحلاو رظنلا صاصتخا ةطلتخلا مكاحما

 ىأر هيلإ ابلاط ةيناقحلا ريزو ىلاعمل الاؤس ناونلا تارضح دحأ هجو ثداحلا اذه رثأ

 . ةيئانحلا بناجألا ةمكاحم عوضوم ىف ةموكحلا

 تازايتمالا ماظن نم ىوكشلا ىلإ لودلا قبسأ تناك رصم نأ عمو ؛ هلك كلذ عم

 ماظنلا اذه لدع نم لوأ تناك اهنأ عمو « ةريشك كلامت ىف ادوجوم ماظنلا اذه ناك نيح

 عرسأ هلك كلذ عم « حالصالا مكاحم اهقلخ ذنم تيمس ىتلا ةطلتخملا مكاحم ا ءاشنإب

 ماعلا ىأرلا رفني نأ - هتداعك - هب دارأ أبن هتديرج ىلإ لسرأف ةرهاقلاب سميتلا لسارم

 تازايتمالا ءاغلإ بلطل اوكرحتي مل نييرصملا نأ هيف لاقو نييرصملا ةكرح نم ىزيلكنإلا
 اهبلاطم نمو ةمئاق نيصلا ىف ةروثلا ةكرح اوأر ام دعب الإ لقألا ىلع اهليدعت وأ ةيبنجألا

 . ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ ةيساسألا

 ىف اهل رياغمو خيراتلا ةهج نم اهل رياغم « ةرياغملا مامت ةقيقحلل رياغم ربخلا اذهو

 مهعفدو نيصلا ةكرح ىلإ لبق نم نوتفتلي اونوكي مل نم رظن تفل كلذ عم هنكل . عقاول
 نأ» نوطجنشاو ىف سميتلا بتاكم قيرط نع نوري مويلا مهاهو . اهيف ىرجيام عالطتسال
 ؛ اياعرلا ةيامحل ةدعتسم نيصلا نوكت نأ درجمب تازايتما نم اهلام ءاغلإ ىف بغرت اكيرمأ

 امهنأ ةيمسر ةفصب اتنلعأ كيجلبلاو ارتلكنإ نأ امك«ةينيصلا مكاحم او نيناوقلاب نييكيرمألا

 )»( ةسايسلا 1979/1/8١ .



 1 لكيه نيسح دمحم ثارت

 تازايتمالا ءاغلإو ةعاطتسملا دودحلا ىصقأ ىلإ ةيموقلا نيصلا ىنامأ قيقحتل دادعتسا ىلع
 . ةيموقلا نيصلا ىنامأ ةمدقم ىف ةيبنجالا

 ةيموقلا ىنامألا نأ اذه نم نويرصملا مهفي نأ ةرهاقلاب سميتلا بتاكم ديري لهف
 ىف بلاطملا هذهب ميلستلل اكيجلبو ارتلكنإو اكيرمأ تعفد ىتلا ةقيرطلا ىلع الإ لانتال

 ةمكح ىوذ نيبتاكم رايتخا اهيف ضورفم سميتلاك ةريبك ةديربلل دون انكام كلذ . نيصلا
 ةلأسم ىف مهسفنأل هوروصي نأ نويرصملا ديريال ام وهو اهتسايس ةجسيتن هلعجتال نأ ةياردو
 هذه نأو هديؤت ةوق قحلل نأ نوملعي نويرصملاف , تازايتمالا ةلأسم ريغ ىف وأ تازايتمالا
 ناك كلذكو . هتجح ةماقإو هيلع ليلدتلاو قحلا اذهب ةبلاطملا نم راثكإلا ىلإ جاتحتال ةوقلا
 دقف صاخ عونب رصم نيلزانلا بتازسآلا عم مهنأش ناك كلذكو . امئاد نييرصملا نأش

 ىف بناجألا باصيال نأ هب نويرصملا ىنع ام لوأ ناكف ةيموقلا رصم ةكرح تثدح
 نأ ريغ نم ترم ةيموق ةكرح بسحنامو « ءوسب مهلاومأ ىفالو مهتيرح ىفالو مهسفنأ
 فطع نم ناكام ردقت رصم نأب كلذ . ةيرصملا ةكرحلا ترم املثم بناجألا اهيف باصي

 ءالؤه ىلع فطعلا نم اهل ناكام ردقتو ةيموقلا اهبلاطم ىلع اهيف نيلزانلا بناجألا
 نم اعون قرشلا دالب ىف بئاجألل لعج دق ىضاملا ناك اذإف . ةليوط نامزأ ذنم بناجألا

 تالصاوملا يابسأ بيرقتو ثادوحلا روطت نإف ىخيراتلا هببس ناك ايأ ةلماعملا ىف زايتمالا

 كلذ لك ؛ ريبك دح ىلإ قرشلاو برغلا ىف ةايحلا روص ةدحوو ضعب نم اهضعب مثألا نيب

 تازايتمالا ماظن ىف نوريس مهسفنأ بناجألا نأ دقتعت نأ يف قح ىلع رصم لعج

 مهوعديو مهنيب بناجألا ءالؤه لزني نيذلا نييرصملل ةيموقلا ةماركلا حرجي ام قيتعلا
 تايامغ نيب قفوي ىذلا لحلا داجيإ ىلع صرسحلا ىف نييرصملا اوقبسي نأ ىلإ كلذب
 . عيمجلا

 لاوقأ رربيام تازايتمالا رمأ ىف فرطتلا نم اودبي مل مهبناج نم نييرصملا نأ ىلع
 ةداوهلا نم بناج مظعأ ىلع اوناك مه لب . سميتلا بتاكم ريغ وأ سميتلا بتاكم
 ىف ةطلتخملا ةمكحملا سيئر هيبروه ويسم هيلإ راشأ امم رثكأ اوبلطي ملف قيفوتلا ىف ةبغرلاو
 ىتلا مئارجلا ىف بناجألا ةمكاحم ةطلتما مكاحما صاصتخا لمتشي نأ اجر نيح رصم

 اهلك تيضر نيح 1/1/0 ةنس لبق كلذ نم لودلا هترقأ ام الإ اوبلطي مل مهو . اهنوبكتري

 نيعباتلا بناجألا نم عقت ىتلا مئارجلا ةطلتخملا مكاحم ا رظنت نأ - طقف ةدحاو ادع -
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 بلطلا ىف ةداوهلا هذهل ناكو ةيرصملا ىضارألا ىلع تازايتمالا تاوذ لودلا ىدحإل

 نيب مضت ىتلاو ؛ ةيناقحلا ةرازوب ةلكشملا ةنجللا ىلع رثأ ىأ رثأ قيفوتلا ىف ةبغرلا هذهلو

 دقتعنو . نويرصملا هبلطام لوبق ىف « ةملكلاو ىأرلا ىوذ بناجألا رباكأ نم ًاددع اهئاضعأ

 لودلا دنع اهرثأ كلذك اهل نوكيس قيفوتلا ىف ةبغرلاو ةداوهلا هذه نأ ًاديكأ ًاداقتعا

 رصم ىف ةيلاحلا هتروص ىلع تازايتمالا ماظن ءاقب نإف اعيمج تازايتمالا تابحاص

 برسلا لبق نم ةينامثعلا دالبلا نمو 1894 ةنس ْذنم نادوسلا نم لاز نأ دعب اهدحو

 ىلإ نورظني نييرصملا لعجي هلك كلذ - هلاوز نازول رمتؤم ىف لودلا ترقأ نأ دعبو
 فرتعي نأ بجي ناك ىذلا قحلا ضعب اهنأ ىلع « ةعضاوتملا تابلطلا هذه نم هنومدقيام

 مهسوقن هل بيطت الام كلذ مهرعشأ ضعبلا اذهب اورفظي مل مه اذإف ؛ هب مويلا مهل

 . ةيموقلا مهتزع هل حيرتستالو

 نم قيفوتلا ىف ةبغرللو ةداوهلا هذهل اريدقت رثكأ تازايتمالا تابحاص لودلا نوكتسو
 ىذلاو اعيمج ملاعلا لود نم تازايتمالا هيف تلاز ىذلا رضاحلا تقولا ىف رصم بناج

 نأ نم هردقتام قيفوتلا ليبس كلست رصم لعجيام نأو . نيصلا نم هيف لوزت نأ كشوت
 تابحاص لودلا نأ نم هدقتعتامو « هنزو هل ماقي نأ بجي ماس ردق هل ملاعلا مالس

 ةبلاطملا نم رثكأ ىلإ ةجاح ةيأ ريغ نم هتجح ةحضاولا قحلا اذهب رصمل رقت تازايتمالا
 . هب

 ةموكحلا تاثداحم ةجيتن نم نوكيسام راظتنا نييرصملاب لوطيال نأ ءاجرلا لك انلو

 . حوضولا لك اهيف قحلا هجو حضاو ةلأسم ىف تازايتمالا تاوذ لودلاو ةيرصملا



 مويلا ثي دج

 دووجدو لينولوكلا
 ) ةيرصملا ةلأسملا لح ىف هيأر

 ىف انماضتم كلذل ناكو « لامعلا ةرازو مايأ مكحلا ىف اكيرش دووجدو لينولوكلا ناك

 ةرازولا كلت سيئر دلانودكام رتسم ههجو ىذلا ضيبألا ساتكلا ىلإ تهتنا ىتلا ةسايسلا

 لك كلذل . كاذ ذإ ةيرصملا ةموكتلا سيئر اشاب لولغز دعس ةلودلا بحاص ةرضح ىلإ

 ماق دقو . ارتلكنإ ىف وأ رصم ىف ءاوس ةشقانم عضوم ءارآلا نم دووجدو لينولوكلا هيدبيام

 هل ترشن كانه نمو انيف ىلإ لقتنا مث ايلاطيإ اهلالخن فاط ابروأ ىف ةلحرب اريخأ هبانج
 دشأ لامعلا بزح ىف هؤالفز اهركنأ نأ اهتبارغ تغلب ءارآ هيف ىدبأ ًاثيدح فحصلا

 لينولوكلا نأ ىأر نم ثيدحللا اذه ىف ادب ام ةصالخو . داقتنالا رم اهودقتناو راكتإلا

 ىلع رصم ىف رمآلاب تسشافلا موقي ىك امور ةموكحل رصم نع ايناطيرب ىلخختت نأ ىري

 اذه نأ هيأر ىفو . هنع ةزجاع ارشلكنإ هبانج ىري ام ايلاطيإ ىف اهب نوموقي ىتلا ةروصلا

 ىف تمادام ارتلكنإ نأو . ةيرترألا نع ايلاطيإ اهل تلزن اذإ ارتلكنإ حلاصل نوكي ىحنتلا
 . سيوسلا ةانق ىلع ةظفاخلا ىلع ةردقلا لك ةريدق ىهف نيطسلف

 ىسايس ىأ ىأر نع ربعي نأ نع ةهج نم ديعب هنأل لكموي ىأرلا اذه ىلع قلعن ملو

 صاخلا مارهألا لسارم ىلإ ثدحتو هردنل ىلإ داع لينولوكلا نكل . ارتلكنإ ىف لوكسم

 دادزيس كلذلو رصمب ةصاخملا تاقفنلا عفد لم ىناطيربلا لومملا نأ لاقف ًاحاضيإ هيأر ديزيل

 رصم ددهي رطخ اذهو ءابعألا هذه نم اصلخت رصم نع ايناطيرب ءالج زيلكنإلا بلط

 ىلع نأ هبانج فاضأ مث . اهشويجو اهليطاسأ دص عيطتست ال تمادام ايلاطيإل عوضخلاب

 ىتلا لئاسملا لحت نأو هل فدهتست نأ ديرت ال تناك نإف ءرطخلا اذه ةقيقح هجاوت نأ رصم

 دق ىضاملا اهكلسم ناك نإو ةيناطيربلا ألا ةبصع لحخدت نأ رصم ىلعف ارتلبغنإ نيبو اهنيب

 دنهلا مامضنا ةركف ديؤي - لينولوكلا رظن ىف - لامعلا بزح نأ ىلع . ارذعتم كلذ لعج

 ٠ بلطلا اذهب ةثدابلا ىه رصم نوكت نأ طرش ىلع ةيناطيربلا ألا ةبصع ىلإ رصمو

 )*( ةسايسلا ١4/5//1١9119.
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 نأ نم هناسل ىلع ءاج ام امأف . مرتحملا لامعلا بزح وضع ىأر ةصالخ ىه هذه

 كلذ ىلع هب دهشتسا امو ةيطارقوميدلا ةايحلل حلصت ال طسوتملا رحبلا ممأ نم ةمأك رصم

 نم ًاريبك اظح قحتسي ال شماهلا ىلع ًاقيلعت نوكي نأ ودعي سيلف تافرصتلا ضعب نم
 ثيح هحيرصت ىلإ انترظن ةريخألا هتاحيرصتل رظنن نأ نم لح ىف انك دقلو . هب ةيانعلا

 ديؤي هنأ ركذو همساب ملكت مث ةردنول ىلإ داع نأ دعب هبزحب لصتا هنأ الول انيف ىف ناك
 ثيدح ىف عوضوملا اذه سمن كلذل . ةيرصملا ةلأسملل الح هربتعيو هيدبي ىذلا ىأرلا اذه
 ال ىتاطيربلا لامعلا بزح اهب ملكتي ىتلا ةديدجلا ةسايسلا هذه نأ ءىراقلا ىريل مويلا

 . رصم حلاصمو قفتت نأ لبق ارتلكنإ ةحلصمو قفتت ةياغ ىلإ ىدؤت نأ نكمي

 هتعن ىذلا كلسملا اذه « ىضاملا رصم كلسم نأ نوركذي ًاعيمج زيلكنإلاو نويرصملاف
 لح بع اناس هب ريشي ىذلا ىلمعلا لحلا رسيي ال هنأب دووجدو لينولوكلا

 لوقن اندحو انسلو . زيلكنإلا حلاصمو نييرصملا بلاطمو قفتي الح اهلك ةيرصملا ةلأسملا
 ناك اذإو . ردنبس رتسم ريغو ردنبس رتسم لاثمأ زيلكنإلا ةساس نم نوريثك هلاق لب . اذه

 ةطبارب ًاعيمج اهطابترا عم ارتلكنإ عم ةلقتسملا تاكلتمملا ىواست ررق دق ىروطاربمإلا رمتؤملا
 نوعشلل ىضقت ىتلا رصعلا اذه ءىدابم عم قافتا نم كلذ ىف ال ىناطيربلا جاتلل ءالولا
 اهبلط ىلع ًامئاد ترصأ ىتلا رصم نإف - مهتيصخشو دارفألا ةماركك ةيصخشو ةماركب
 لفكي ًاقافتا اهايإو قفتت نأو فيلحلا فقوم ارتلكنإ نم فقت نأ ضفرت مل لالقتسالا
 لاح دحأل مول هجوي نأ نكمأ اذإو . اهلالقتسا سمي نأ ريغ نم رصم ىف ةيناطيربلا حلاصملا
 تناك ذنمو نومولملا مه نويرصملا سيلف رضاحلا تقولا ىلإ ةسايسلا هذه ىمارم قيقحت نود

 ريغت مل رضاحلا انتقو ىلإ ىرصملا دفولا قيرط نم ارتلكنإو رصم نيب ىلوألا تاثداحما
 ةديؤملا ةرضاحلا ةموكحلا هذهو . ارتلكنإ ءازإب ىدولا اهفقوم ةيرصملا تاموكحلا نم ةموكح
 نيب ةدوملا تاقالع ىلع اهصرح شرعلا باطخ ىف تدبأ دق نالربلا نم ًايعامجإ ادييأت
 قيقحت ىلإ كلذ نم لصت نأ تجرو صاخ عونب ايناطيربو رصم نيبو ةفاك لودلاو رصم
 ةهدقلا جماربلا ذيفنتل ًامئاد اهدادعتسا عم نادوسلا ىف رصم قوقحو رصم لالقتسا لامك

 رصم نالعإ دعب مكحلا تلوت ىتلا ةيسايسلا ةيرصملا تاموكحللاو ىرصملا دفولا اهنلعأ ىتلا
 مهسفنأ زيلكنإلا ةساس رابك نم ةعامج اهلجس ىتلاو ةتباشلا قئاقحلا هذهف اهلالقتسا

 ىسايسلا رصم كلسم ىلع نعطلا نم دووجدو لينولوكلا هيلإ بهذ ام اتاب اضقن صقنت
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 مل ةموكحلاو ةمألا نأ نم ءاضقلا ماكحأب تبث ام ًاضقن بهذملا اذه ديزيو . ىضاملا ىف

 . ايناطيرب وحن اًيئادع المع ربتعي نأ نكمي امع مايألا نم موي ىف نيتلوؤسم انوكت

 امو دادزي رصم نع اهثئالج بوجوب ارتلكنإ ىف روعشلا نأ دووجدو لينولوكلا لوق ىقب

 كلذو ىتسشافلا ماظنلل اهعاضخإو رصم ايلاطيإ لوخد لامتحا نم ءالجلا اذه ىلع بترتي
 اذه هقحتسي ام لكو . ةيناطيربلا مألا ةبصع ىف ءاضعأ اونوكي نأ نويرصملا لبقي ملام

 ممأ ةبصع اهنيوكتو ىندألا قرشلا مأ لاصتا بوجوب دادزي ًاضيأ روعشلا نأ درلا نم لوقلا

 اقرأ روعخلا نآ رآء ىنعبلا اهشعب لالاتعسا ةنادبل يف اهنواعتو ةيناطيربلا مألا ةبصعك

 ىلإ ديعي ًانواعت اهنواعتو طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع ةعقاولا مألا نماضت بوجوب دادزي
 لاوقألا هذه لثم وأ . ًاضيأ ملاعلا مكحلو اهلك ابروأ مكحل ميدقلا اهدجم رحبلا اذه ةراضح

 فرعي انيب ديدهتلا اهب داري تاصاهرا اهنأ ىلع ديزت الو ةمزأ جرفت الو ةدقع لحت ال ىتلا

 اهتسايس ىف تتبثأ دق رصم تمادامف . ءاوهلا ىف ةبهاذ لاوقأ اهنأ اهعماس فرعيو اهلئاق

 ديقعت نمف اهسفن ارتلكنإ اهتلبق ةدعاق ىلع ارتلكنإ عم مهافتلا ىلع اهصرح ةريخألا

 نم ةسايسلا هذه ريوحت رصم ةحلصمو قفتي ال امك ارتلكنإ ةحلصمو قفتي ال اديقعت رومألا

 . ريوحتلا اذهل بجوم ريغ

 ىتلا ةطخلا ىلع ريست ةيزيلكنإلا ةموكحلا ةسايس نأ رضاحلا تقولا ىلإ ضورفملاو

 تحص لاوقألا هذه نأ ولو . أئيش اهنم دووجدو لينولوكلا لاوقأ ريغت نلف نافرطلا اهاضترا

 اهل اودجي نأ ىلع اوزجعي نل مهنإف ةديدج ةيسايس ةلاح ءازإب مهسفنأ نويرصملا ىأرو

 ةسايسل رظنت مويلا ىهو . ىبرعلا قرشلا ممأ دقع ةطساو رصمف « مهبلاطمو قفتي ىذلا لحلا

 . ةيرحلا ليبس ىف ملاعلاب ريست ىتلا اهنأو ةحلاصلا ةسايسلا اهنأ اهنيقيل ناميإ ةرظن ملسلا
 اتابث موي لك دادزي اذه اهنيقي لعبت رضاحلا ىعيبطلا قيرطلا ىف ثداوحلا ريس لعلو
 . ًاعيمج لودلاو سوعشلا ةحلصل

 ةظحل باترن ال انلعجي مويلا رمألاب ةمئاقلا ةيناطيربلا ةرازولا ةمكح نم هردقن ام نأو

 رصم نيب تاثداحملا تلصتا ذنم نافرطلا اهيلإ ىعس ىتلا ىدولا قافتالا ةسايس نأ ىف

 . اعيمج امهتحلصمل اهرمث ىتؤتس ايناطيربو



 مويلا ثسب لح

 ةيبنجألا تازايتمالا

 '*!اهفيفخت ليبس ىف دجلا بوجو
 ام دعب اهساسأ نم ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ مويلا اوبلطي نأ نييرصملا قح نم

 نيذلا بناجألا حبصأ ام دعبو ةيملاعلا تالصاوملا لكل اًيلود اًركرم رصم تحبصأ
 تائم مهددعو ءاوسب ءاوس نييرصملا حلاصمك حلاصم اهيف مهل تحبصأو دالبلا اونطوتسا

 ةموكحللا طسو ةموكح لعجي فورظلا هذه ىف ةيبنجألا تازايتمالا هذه ءاقب نإف . فولألا

 لعجي ام اددع بناجألا دادزا املك ةوق دادزت ةيبنجألا ةيلودلا ةموكحلا هذه لعجيو

 هذه مكحبو كلذ عم هلعجيو  اقح هدالب ىف اًبيرغ اًموي حبصي نأل ةضرع ىرصملا

 دغرو نمأ نطوم رصم نم لعبجت ىتلا تاقفنلاو بئارضلا لكل لمتحما وه تازايتمالا
 ةفاك لودلا اوأر ذإ دعب بلطلا اذه ىف اودتشي نأ نييرصملا قح نمو . نيزاتمملا ءالؤهل

 امو كارتألا هلعف امو « فنعلاو ةوقلا ىلإ كلذ ىدأ ولو تازايتما نم اهدنع ناك ام رين عفرت

 نوحنجي ال تازايتمالا ءاغلإ نوبلطي ذإ نويرصملا نكل . لثمو دهاش ريخ نويئنيصلا هلعفي

 ةوقلا نم دشأ نوكت نأ ًابجاو ناك ةجح ىلإ نوجتحي امنإو شطبلاو ةوقلا ةجسح ىلإ
 ولعت نأ ةجحلا هذه لثمل ناك . راوجلا نسحو فطاعتلاو ةدوملا ةجح كلت . ًاعانقإ شطبلاو

 لدعلاو قحلا ءامسأب ىدانت ىتلاو صاخ عونب ةنيدمتملا بوعشلا دنع ةوقلا ةجح ىلع

 نأ بجي قطنملاو لقعلا نأ ىرت ىتلاو ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا تارابعبو بوعشلا قوقحو

 نم وأ جمهلا عم الإ شطبلاو ةوقلا ىلإ ءاجتلالا زوجي ال هنأو عومسملا توصلا امهل نوكي

 ىف لدجلا عضوم ,« فسألا عم « نالازي ام ةفسلفلا هذهو قطنملا اذه نكل . جمهلا بناج
 موق نولازي ام نويرصملاو . ءامكحلاو ةفسالفلا رظن ىف لدج لك قوف اناك نإو ؛ ةساسلا رظن

 . عضوم ملحلل لازي ام ناك اذإ فنعلل اوأجلي نأ نوديري ال ملس

 ةوقلاب تازايتمالا تغلأ ممأب مهتاواسم اوبلطي نأ نويرصملا ديري ال ملسلا ليبس ىفو

 هذه ةأطو مم فيفختلاب ةبلاطملاب نوفتكيو ةراضحالو اًماظن رصم قوفت ال كش ال ىهو
 اذه ىف نوبأي الو « نييرصملا عم اهيف بناجألا ىواستي نأب بئارضلا رمأ ىف تازايتمالا

 . 19717/9/؟6 ةسايسلا (*)



 44 لكيه نيسح دمحم ثارت

 لودلا ىف لثام اهل ةيرصملا ةيعيرشتلا ةئيهلا اهضرفت ىتلا ةبيرضلا نوكت نأ ليبسلا
 ءاضقلا صاصتخا دتمي نأ ؛ تازايتمالل افيفخت , كلذك نوبلطيو : تازايتمالا تابحاص
 . ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا عم ةيئانحلا لئاسملا لمشيل طلتخلا

 لودلا ءارزو تارصح ىدل ريخألا نأشلا اذه ىف ثحب لمعب (ةسضاعسلا) موقتو

 نم فيفختلا ىلإو نييرصملا ىأر ىلإ ءارزولا ءالؤه نم نوريثك ليمي نأ انرسيو « نيضوفملا
 , اذه انرسي « ىئانجلا صاصتخالا لمشتل ةطلتخما مكاحم ا ةطلس عيسوتب تازايتمالا

 لدع دعب وهو مهسفنأ نييرصملا ةحلصم لفكي امك بناجألا ةحلصم لفكي هنأ دقتعنو

 ىتلا ء حالصإلا مكاحم « مكاحملا هذه مايق مويلا اوضفر نييرصملا نأ ولف . ءادألا بجاو

 ةنس لبق اهماظن لثم ىلإ ةيبنجألا تازايتمالاب اوعجرو رصم ةحلصمل تميقأ موي تميقأ
 ءامأ ىبنجألا ىرصملا ىضاقيو ةيلهألا مكاحملا مامأ ىرصملا ىبنجألا ىضاقي

 نيب ام تيصحأ نإ تنأف . ليلق ررض الإ كلذ نم نييرصملا لان ال ةيلصنقلا مكاحم

 تيأرلو بناجألا نم قوقحلا ىف نينئادلا رثكأ تيأرل تالماعم نم نييرصملاو بناجألا
 ةعيبط تناكو اقل ءاضقلا مامأ نئادلا نوكي نأ ىعيبطلا ناك املو . نينيدملا مه نييرصملا

 ةجيتنلا نإف همكاحم مامأ هيلع ىعدملا ىضاقي نأ ةطلتخملا مكاحملا ءاشنإ لبق تازايتمالا

 ال امبرو «ربكألا ددعلا نوكي نأ حالصإلا مكاحم ماظن لبق ام ىلإ دوعلا ىلع بترتت ىتلا

 ىف ًالخاد ةطلتخلا مكاحملا مامأ مويلا عفرت ىتلا اياضقلا نم ةئاملا ىف نوكي هنأ انلق اذإ ىلاغن
 الإ مهقوقح اوري نل بئناجألا نأ نم ذئموي نوقثاول انإو . ةيلهألا مكاحملا صاصتمخا

 ةلماك مهقوقح ىلإ نولصي ذئموي مهنأ نمو « ةنوصم ةمرتحم مويلا ىه امك ةنوصم ةمرتحم
 . ةلماك مويلا اهيلإ نولصي امك

 . 181/8 ةئس لبق ناك ام ىلإ تازايتمالا ماظنب دوعلا ىف قلطملا قحلا نييرصمللو اذه

 ماظن لدعي نأ ةهج نم نوبلطي امنإ مهو « هراثآ نم تيأر ام مغرب اذه نوري ال مه كلذ عم

 نوموقيو هيف نوكرتشي نيذلا نييرصملا ةاضقلا ةماركو قفتت ةروص ىلع ةطلتخما مكاحما

 ىلإ ةيئانجلا لئاسملا لمشيل هصاصتما دتمي نأ نوبلطي امك . لماك هجو ىلع هنم مهطسقب

 دمعتملا فسعتملا نوكي مأ ؟نوفسعتم اذه ىف مه لهف . ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا بناج

 ةزعب ساسم نم هيف ام هيفو هلاح ىلع تازايتمالا ماظن ءاقبب لوقي نم سوفنلا ماليإ

 تاقالع قيثوتل مويلا لمعي نأ ديري ديجم خيرات ىذ بعشك مهتماركبو ةيموقلا نييرصملا
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 قلخي نأ تاقالعلا هذه قيثوت نم رثكأ ديريو ىرخألا سوعشلا نيبو هنيب ةقادصلاو ةدوملا

 لدابت ساسأ ىلع موي ًايدامو اًيبدأو اًيلقع ًالاصتا ىرخألا بوعشلا هذه نيبو هنيب
 اهل ىعرت نأ ريغ نم ريغلا ةحلصمل لغتست ةادأ هيف اونوكي نأ نويرصملا ىضري الو « حلاصملا

 . ةحلصم وأ ةمرح ةيأ

 ىف لدعلا بناج ىلإ ليم نم نيضوفملا ءارزولا تارضح ضعب هادبأ امب رشبتسنل انإ

 ءارزولا رئاس ةفطاع ىه ةفطاعلا هذه نأ دقتعنو اهنم فيفختلا ةرورضو تازايتمالا ةلأسم

 نأ نم هيف ساترن الام داقتعالا اذه ىلإ ليف انلعجيو . مهلأسي مل نمو انبودنم مهلأس نم

 حيرلا نأ ملعلا مامت نوملعيو بوعشلا ةيسفن نوردقي ةمكحو لضف وذ مهلكو ءارزولا ءالؤه

 ىتلاو « ملاعلا بوعش اهيف تكرتشا ىتلا ةماعلا برحلل رثأك ملاعلا ىلع تبه ىتلا

 ىتلا حيرلا هذه - ماسج تايحضت اهيف تلمتحاو ميظع بيصنب اهنم رصم تذخأ

 اهءارو رذت ال نأ نكميال بوعشلا قوقحو ةيرحلا ىناعم ضرألا بناوج لك ىلإ تلمح

 رصم موقت فيك نوري مهو ةمألا ةايح ىحاون نم ةيحان لك ىف ممألا نم ةمأ لك ىف ًارثأ

 نم ظحلا اذهو « لبق نم اهيف هوفلأي مل ًاعيمج اهتايح قفارم ىف طاشنلا نم ظحب مويلا

 ىف اهنونواعي نيذلاو رصم ءاقدصأ كرتشيسو . ةريثك تارمث ةليلق ماوعأ ىف ىتؤيس طاشنلا
 ىف ةحيحصلا ةدايسلا ىلإو ةلماكلا ةيرحلا ىلإ اهحومط ليبس ىف نوفقي الو طاشنلا اذه

 ارجتري نأ ًايعيبط سيلف رصم بلطت ام هجو ىف نوغقي نيذلا امأ . هتارمث مم ريثك لالغتسا

 . اهْؤاقدصأ هيجتري ام رصم نم

 . رصمل تاقيدص اهلك لودلا نوكت نأ دونو



 مويلا ثيدح

 ةيبنجألا تازايتمالا

 !*/اهؤاغلا نذإ بجي

 ليبس ىف اهوطخت نأ ةيرصملا ةموكحلا تدارأ ىتلا ةعضاوتملا ةوطخلا نأ دقتعن انك

 ةيبنجألا ةطلتخملا مكاحملا ىلإ ىئانجلا صاصتخالا ةفاضإب ةيبنجألا تازايتمالا فيفخت

 ةوطخ تسيل ىهف . عيجشتلاو فطعلاب تازايتمالا تابحاص لودلا بناج نم لباقتس

 فعضلا نم ءىش اهيف ةوطخ ىه . ةعضاوتم ةوطخ نم رثكأ ىه لب . ىفكو ةعضاوتم
 ىضرلا نم ءىشب اهيلإ اورظني نأ دالبلا ساون دارأو ةموكحلا اهب تفتكا امنِإو ليلق ريغ

 رصم تلمتحا نإو ليوط نمز نم بناجألاب رصم طبرت ىتلا ةدوملا هذه ىلع ًاصرح

 ًامنغ اهئارو نم بناجألا دافأ نإو . مرغلا حدفأ وه ًامرغ اهليبس ىف نويرصملا لمتحاو
 ةمأ ةمارك هلبقت الو لدع هرقي الو لقع هغيسي ال ىذلا بيجعلا نكل . منغ هلثمك سيل

 تازايتمالا تابحاص لودلا ىلثم تارضح ضعب نإ ةماركلا نم ءىش اهل نوكي نأ ديرت

 لظت نأ ىلع اورصأو اهيلإ ةيرصملا ةموكحلا ةباجإ اوضفرو ةوطخلا هذه ليبس ىف اوفقو

 هاضري نل فقوم كلذو . اهتلماعم ءاستو نهتمت كلذ عم ىه مث . ردتست ًابولح ةرقب رصم

 نم ريخ اهنأ قحب دقتعن ةمأل ناوه هنأ هيف ام لقأ فقوم وهف . ىرصم هدالبل الو هسفنل

 هذه لعجي فقوم وهو ةراضحو ًالدعو ءاضقو ًاماظن تازايتمالا تابحاص مألا ضعب

 تازايتمالا تابحاص لودلا هذه لكل نكلو ةدحاو ةمأل ال ةلذتسم ةدبع هتلبق نأ ةمألا

 . تازايتمالا تابحاص لودلا هذه اياعر نم درف لكل لب

 ىغلتو . ماسحلا دحبو ةروثلاب اهتغلأ ايكرت نأل ايكرت نم تازايتمالا ىغلت !ًابجع اي

 نيصلا ىف كلذك ىغلتو ةيوق لود ةضبق ىف اهلك تعقو قرشلا دالب نأل قرشلا دالب نم

 ترصتناو تازايتمالا فيفخت نع رصم تثدحت اذإف اهباينأ نع ترشكو تراث نيصلا نأل

 ةديلو ةطلتخما مكاحلا مامأ بناجألا نيمرجملا ةمكاحم تبلط نأ ىلع فيفختلا اذه نم

 سبيلا ؟اذه ىنعم ام ؛ بلطلا اذه ضفر بناجألا نم اهيف ةاضقلا ةيبلغأو تازايتمالا

 ملام قح بحاصل قح ال : ةبراوم ريغ نمو ةحارص نييرصملل لوقت ةيبوروألا نأ هانعم

 . ابيجم مكبلطل اودجت نلف متئش ام اوبلطاف اناياعر حلاصل هب ددهتت مل امم هتوقب هلئي

 .95١1؟5//4١/1 ةسايسلا (ه*)
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 رصم ةمارك ىلع اعفد بناجألا حلاصمب ثبعلا ىلع نييرصملا ضيرحت ريغ ءىش اذه لهو
 . !؟ةيموقلا اهتزعو

 ريثك اهبابسأ نم نييرصملا مامأ نإف لودلا ىدمتعم تارضح ةياغ كلت نكت نإ
 ىري نلو . دحأ ىري نلف اهيلإ اوئجتلا نإ مهو . ةروثلا ىنعم ىف لخدي الو نمألاب لخيال
 لاحي نأ عضاوتملا فيعضلا مهبلط ىف ال « قح ىلع نييرصملا نأ الإ « مهسفنأ نودمتعملا

 هذه عفرو تازايتمالا ءاغلإب مهتبلاطم ىف نكلو , طلتخما ءاضقلا ىلإ ىئانحجلا صاصتخالا

 ىف كراشي نأو رصم مظنل عضخي نأ رصم ىف ميقي نم ءاضتقاو مهقانعأ نع ةنيشملا ةلذملا

 داوم لغتسي امكو اهتافورصم ساوبأ نم ةدافتسالا ىف كرتشي امك ةلودلا تاداريإ باوبأ

 هل حابي ال امب هيف عتمتي دلب ىف شيعي نأ لاجرلل حمسي فرع ىأ ىفف الإو . دالبلا ةورئ

 ىبجت نأ ىضتقي لدع ىأو «ءام ةبيرض كلذ نع عفدي ال مث هدالب ىف هلثمب عتمتي نأ

 ةيكرمج دئاوع اهعفديو ةرشابم اهعفدي هطاشنو هدك نمو حالفلا نيبج قرع نم بئارضلا

 كلذ عم وه لظيو نطق ةبيرض ريغو نطق ةبيرض اهعفديو هتايجاح رجاتملا نم ىرتشي نيح
 اذإ مث هل نوعجوتي مهنأ نومعزي امب وأ مهسفنأ بناجألا هل عجوتي امب ءانعلا دشأ ىناعي

 ءايحألا نوكت نأ ةموكحلا نوضتقي ًادحاو أشرق ةموكحلل نوعفدي ال نيذلا بناجألا ءالؤه
 ةموكحلا ضرعت نأ لبقي ملاعلا ىف ماظن ىأو . ميعنلا تانج « مهل نكاسم اهوراتمخا ىتلا

 لهمت : هب بيهأ هليدعتو هثحب دعب ناملربلا اذإف نيناوقلا نم نوناق عورشم نالربلا ىلع
 ًافرح هنم تريغ نإف . كل هانمدق امك هيلع تقداصو ةطلتخملا ةمكحملاب مدق عورشملاف
 . بناجألا ىلع نوناقلا نايرس مدع ىلإو لدعت امل ةمكحم ا كلت لوبق ةمدخ ىلإ تضرعن

 لكو نوناق ىف ليدعت وأ نوناق لك عضمخي نأ ىضرت ةينطو ةزع ةيأو ةيموق ةمارك ةيأ لب
 ا**)(. . . ) - بئارضلا ضعب بناجألا اهيف عفدي ىتلا ةديحولا ةيدلبلل *!(...) ةبيرض
 ريغ ىلإ ءاملا ىف ءىش لك طقسيل نهنم ةدحاو للعتت نأ ىفكي ةلود ةرشع عبرأ فطع
 وأ ؟تغلب ام لامتحالاو لادتعالا نم تغلب نإو سوفنلل اريثم هلك اذه سيلأ . رأرق

 لكب هقنع ىلع نوضبقي نيذلل رظني نمل لوقي نأ ريدقت ىندأ فاصنإلا ردقي لجر عيطتسي
 مهايإو لصتي الو مهعطاقيو مهبنجتي نأ دارأ وه نإف قنح وأ ظيغ ةرظن لالغألا هذه

 : ةءورقم ريغ ةملك (وع)

 ' ةءورقم ريع ةملك (دبع دبع )



 عع لكيه نيسح دمحم ثارت

 حبصت ةطبار لك تمادام مهنيبو هنيب ةيلقع وأ ةيدام ةطبار ةيأ قيثوتل لمعي الو ةلماعمب

 لودلا ودمتعم عفدي لمعلا اذه ىلإو . لعفي ام ءىش ىلع مالي لهف هقنع ىف الغ
 رع

 ةناهإلا هذه لثمل نوكرحتي الف فعسفلا مهنم غلب نييرصملا نأ دحأ نبسحي الو

 ةزع موق مهف « نمأو ملس موق اوناك نئلو . تازايتمالا تابحاص لودلا مهيلإ اههجوت
 وهنأ اذه ىنعم سيلف ًايملس ًالح اهلك ىنسحلاب لئاسملا اوأدبي نأ اودارأ مه اذإو . ةفنأو

 ةزع ربصلا سمي ملام ىلع نوربصي مهنكلو . مهمئازع تنهوو مهممه تفعض اوجرحأ اذإ

 . اربص كلذ دعب نوقيطي الو هتماركو مهنطو

 تازايتمالا ءبعل طيسبلا فيفحختلا اذه ىف مهافتت نأ ديرت ال لودلا تناك اذإو

 ال تناك اذإ - اعرذ هب اوقاض انمزم ًاضرم حبصأو نييرصملا قفارم ىف لغلغت ىذلا ليقثلا

 ًايعامجإ ةمألا دييأت ىلإ ةدنتسملا ةرضاحلا ةيروتسدلا ةموكحلا عم اذه ىف مهافتت نأ ديرت

 تازايتمالا ىلع مهيطعت ةديدج ةموكح رظتنت اهلعل !مهافتت نأ ديرت نذإ ةموكح ةيأ عمف

 اذه نإ الك ؟هيف دوجولا مهل ولحي ناكم لك نم نييرصملا اوجرخي نأ مهل لعجتو تازايتما

 قح ىف ةرضاحلا ةموكحلا هذه ىلع قحو . ةمارك ةايحلا ىلع اهل نأب سحت سفن هقيطت ال
 ام لودلا ضعب ضفر نم ناك ام ؟اهمزع نم (*!(...) ال نأ ةمألا قح ىفو اهسفن

 ىف هيلع بترتت نأ بجي ىتلا جئاتنلا ضفرلا اذه ىلع بترت نأ اهييلع قح لب . تبلط

 هنأ رركنو انلق دقلو . اهتماركو اهسفنأب ظفتحت نأ اهيلع ًابجاو اهتموكح « ىربك ةلود لجس

 ىف ةدحاو ةوطخ مدقتن مل ةطلتخملا مكاحم ا ءاشنإ نم ةنس نيسمحخو نينثا دعب انك اذإ

 ماظنلا نمز ىلإ دوعن نأو مكاحما هذه ماظن ىغلي نأ ريخف تازايتمالا لمح فيفخت ليبس

 ةموكحلا لعلو « أرثأ ردجأو ىدم دعبأ ىبنجأ وه ام لكل انتعطاقم نوكت ىتح ميدقلا

 ؛ لودلا نم ةلود ةيأ ةقفاوم ىلإ جاتحت ال ةرطخ ىهف « ايدج ًاريكفت ةوطخلا هذه ىف ركفت

 ليبس ىف ةبقع فقت نأ ديرت نم لودلا نيب نم ماد امو « اهدحو رصم ةدارإب نهر ىه اغنإو

 اهتظفاحمو اهسفنل اهمارتحا اهيلع هبجوي ىذلا فقوملا رصم فقتلذ أاهتعفرو رصم مدقت

 اونال نإ نييرصملا نأ لكلا ملعي ذئمويو فقوملا اذه ةموكحو ةمأ رصم فقتل . اهتدايس ىلع

 . ةءورقم ريغ ةملك دب
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 ىلع مهنم ًاناوه كلذ نوكي سيلف ةدوملاو ملسلاب اوظفتحا نإ مهنأو . افعض مهنيل سيلف
 مهنم مويلا نوضقي نيذلا هروصتي ام رثكأب ةلذملا عفدو ناوهلا در نوعيطتسي مهنأو مهسفنأ

 ىلإ قحلا در مدع نم ةيشحولا تناك امدنع ةيقاب ةيندملا تماد امو . تنعتملا فقوم

 ددص ىف - كلذ بابسأ نم نييرصملا مامأف هسفنب هذخأ اذإ الإ . قحلا بحاص

 . ةوق الو فنع ىلإ ةجاح ريغ نم ريثك - ةيبنجألا تازايتمالا



 مويلا ثيدح

 عيرشتلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 "!ىعيرشتلا مدقتلاب ةغلابلا اهرارضأ

 ةردخلا داوملاب نيرجتملا ةمكاحم ةلأسم ىف ةسايسلا هب موقت ىذلا ءاتفتسالا ةبسانمب

 ىلإ ةفلاخلا نم ةميرجلا هذه ةبوقع عفرو ةطلتخملا مكاحملا مامأ مهنم بناجألا ةمكاحمو

 لسارم ثعب ةيبنجألا تازايتمالا نع اهرشنن ىتلا ثاحبألا هذه ةبسانملو « ةحنجلا

 ةلمح تازايتمالا ىلع تلمح فحصلا نإ : لوقي ةردنل ىف هتديرج ىلإ زوين ىليادلا

 اهريغو ةردخلا داوملا راشتنا ىف ببسلا وه ىرصملا نوناقلا صقن نأ ةظحالم ريغ» ةديدج

 . «رورشلا نم

 صقن ىف هيلإ ىدتهاف رورشلا راشتنا ببس نع ثحب دقو بتاكملا ىلع ًاقح ناكو
 امل ةنوؤملا هذه هسفن فلك هنأ ولو . صقنلا اذه ببس نع ثحبي نأ - ىرصملا نوناقلا

 وه صقن نم ىرصملا نوناقلا ىف نوكي دق ام ببسف ءانع ريبك وأ ثحب ليوط ىلإ جاتحا
 اهربتعا دقف . اهسفن ةردخلا داوملا ةلأسم كلذب ًاعنقم ىفكيو . ةيبنجألا تازايتمالا هذه

 نينسلا ىف هتغلب ىذلا فوخما دحلا راشتنالا نم غلبت نأ لبق ةفلامخم ىرصملا عراشلا

 ىلعو اهب رجتملا ىلع ةبوقعلا نوناقلا عفر اهرطخ رشتناو اهرمأ لحفتسا املف . ةريخألا

 مكاحتا نأل بناجألا ىلع ىرسيل نكي مل عيرشتلا اذه نكل ؛ ةحنجلا قاطن ىلإ اهيطاعتم

 ةنس ىف عضو ىذلا اهليكشت نوناق هيلع صن ام الإ حنجلا ىف مكحلا كلمت ال ةطلتخلا

 مكحي تازايتمالاب نيعتمتملا ريغلا بناجألاو نويرصملا حبصأ نأ اذه ىلع بترتو .

 امنيب ةنسبو رهشأ ةتسبو رهشأ ةثالثب تاردخما مئارج ىدحإ ىف هتنادإ تبثت نم ىلع

 تلقتنا نأ كلذ رثأ نم ناكو . ةفلاخنا ةبوقعب الإ نوبقاعيال تازايتمالاب نوعتمتملا ىقبي

 كلذل تيقبو . مهب اهيف نورجتي نيذلا نوينطولا ىمتحا نأو بناجألا ىلإ تاردخلا ةراجت

 ببسلا وه ىرصملا نوناقلا صقن لهف . قالخألاو لوقعلا ىلع رثألا ءىيس ًاراشتنا ةرشتنم

 ىه مأ نيمرحملا كئلوأ ىمحي ىذلا يرصملا نوناقلا وه له ؟ميثارجلا هذه ءاقب ىف

 ١717/8 /7؟ : ةسايسلا دع
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 ىلع ىنجتف دالبلا ىف مومسلا رشن كلذب رسيت ىتلاو مهيمحت ىتلا ةيبنجألا تازايتمالا
 ميثألا لتقلا اذه نع ةلوؤسم نذإ ةيبنجألا تازايتمالا نوكت الهو . اهقالخأو اهلهأ لوقع

 . ؟ةلماك ةمأل

 اهرثأ نم ناك لب . رطخ نم هيف ام ىلع دحلا اذه دنع تازايتمالا رثأ فقي ملو

 ددرتي تاونس ثالث ىلإ ةبوقعلاب مكحلا كلمي ىذلا ىلهألا ىضاقلا تلعج نأ كلذك

 لب هل نومدقي نيذلا نيمهتملا ءاكرش بناجألا ىري هنأل ةرجاز ةبوقع عيقوت لبق ًاريثك

 اذإ ىعيبطو . ةفلاخلا ةبوقعب مهيلع مكحي ةميثألا ةراجتلا هذه جيورت نع نيلوألا نيلوؤسملا
 سبحلاب وأ ةهفات ةمارغب امهدحأ ىلع مكحي ةدحاو ةعرج ىف نيمهتم نيلجر ىضاقلا ىأر

 وأ نيتنسب هرمأ ىف وه لصفي ىذلا كيرشلا ىلع مكحلا ىف ددرتي نأ ًاعوبسأ زواجتت ال ةدمل

 ىلع اهل ةلأسم ىف فرصتلا اذه ريربتل ًايفاك ردقلا اذه نكي مل نكلو تاونس ثالشب
 ةنينأمطلو ىضاقلا ريدقت ىلع رثأ وذ لاح لك ىلع وهف .رطخ ىأ رطخ ةمألا قالخأ

 ىلهألا نوناقلا عفر دقف . ةيحصلا نوؤشلاب ةصاخلا مئارتجلا لك . ةردخما داوملا مئارجكو

 وأ ةطلتخملا مكاحملل اهنم مدقي امل ةبسنلاب ةفلاخم امإ تيقبف ةحنجلا قاطن ىلإ اهتبوقع

 . مكاحما هذه هيف لصفت ال اميف ىلصنقلا ءاضقلا ريدقتل ةكورتم

 وه لب . لئاسملا هذه دنع فقي ال ىرصملا عيرشتلاب ةيبنجألا تازايتمالا ررض نأ ىلع

 . ةيئانحجلا نؤشلا ىف وأ ةيراجتلاو ةيندملا نوشلا ىف ءاوس هلك ىعيرشتلا ماظنلا ىلإ اهادعتي

 ضرفي نأ ريسعلا نمو هريغ ةيرح ىلع اهبحاص اهب ىدتعي نأ ةيرحلل دح ناك ايأ نوناقلاف

 نأ نكمملا ريغ نم نأ امك بناجألا ىلع هلثم نوناق ضرفي الو نييئطولا ىلع نوناق

 ىلع تبترت دقو . بناجألا ىلع اهلثم ةبيرض ضرفت الو نيينطولا ىلع ةبيرض ضرفت
 روطتي نأ ًاح اص نوكيل هنأش نم نوناقلاف . غلبم مظعأ ررضلا ىف ةغلاب ةريطخ جئاتن كلذ

 ىلإ 14170 ةنس ذنم رصم ىف اهلك هذه تروطت دقو تالماعملاو مظنلاو تاداعلا روطتب

 تاروطتلا هذه لك لجسيال نأ ىرصملا عرشملا رطضا كلذ عم . ًاميظع ًاروطت رضاحلا انتقو

 نوكت ال نأ نايضقي ةحلصملاو لدعلا ىري هنأل نوناقلاب ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا ىف

 . ةسوسحم ةريبك ةيلهألا مكاحا نوناقو ةطلتخملا مكاحملا نوناق نيب لئاسملا هذه ىف قراوفلا
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 نيناوق نم ةدام نم ةدقف ام نم ةملك ىف وأ ةدام نم ةرقف ىف وأ ةدام ىف ليدعت لكو

 ةدحاو ذشت نأ ىفكيو . ًاعيمج تازايتمالا تابحاص لودلا ةقفاوم ىضتقي ةطلتخما مكاحلا

 قفتي ال مويلا ىلإ 1870 ةئس ذنم ثدح ام نأ عقاولاو روطتي ال ادماج نوناقلا ىقبيل نهنم

 ماكحأ نأ الولو . روكذملا نرقلا فصن ىدم تاللماعملاو مظنلاو تاداعلا روطت عم ءىش ىف

 نيب براقتلا يوجول مهسفنأ نييرصملا نأش ىف ىرصملا عرشملا دي تلغ نأ تازايتمالا

 كلذ مغرب اطخ دق ىرصملا عراشلا ناك نئلو . مدقت امك ىلهألا نوناقلاو طلتخما نوناقلا

 ىف دققف طلتخلا عيرشتلا نم ةأيملا هبجوت امم برقأ ىلهألا عيرشتلا تلعج تاوطخ

 ىف ةلطعم ةبقع نكت مل ةيبنجألا تازايتمالا نأ ول ىطخلا هذه فاعضأ وطخي نأ هرودقم

 فوقو نإف تاعفارملا نوناق ىفو ىراجتلاو ىندملا نينوناقلا ىف نأشلا وه كلذ ناك اذإو

 كلذ نم عنشأ ىئانجلا حالصإلاو ىئانجلا عيرشتلا ليبس ىف ةرثع رجح تازايتمالا

 . ةريثك ةلثمأ نم لثم الإ لاقملا اذه لوأ ىف اهانمدق ىتلا تاردخلا ةلأسم تسيلو . ريثكب

 رشكأو ىفوأ اديدج ًانوناق عصي نأ 11:٠4 ةنس ىف عاطتسا دق ىرصلا عراشلا نأ عمو

 طلتخملا نوناقلا ةروص ىلع 18/7 ةنس ىف عضو ىذلا نوناقلا نم دالبلا لاوحأل ةمءالم

 ىف حضاو رثأ تاذ نكت مل ةديدسججلا ةيئانجلا بهاذملا نإف 18176 ةنس ىف عضو ىذلا

 . هيلع بيقر الو ىنجيو مثأي ةيبنجألا

 ابجاو ناكف يئانجلا عيرشتلا ناديم ىف رح ىرصملا عرشملا نأب اذه ىلع ضرتعي الو

 تازايتمالا ىلع ةبترتملا ةذاشلا ةلاحلا هذهب عرشملا روعش نإف لامكلا هيف غلبي نأ هيلع
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 . اهلثمب مهعم نوميقملا بناجألا ىزجي ال دالبلا لهأ ىلع تابوقع ضرف ىف ددرتي هلعجي

 ىذلا ىناسنإلا روعشلا اذهب رثأتي هنإف هسفن ىف ةيوق ةلادعلاو حالصإلا عفاود نكت امهمو
 . ءاوس ىلع اعيمج مهزجي ملو اًعيمج سانلا ىلع هقاور دمي مل وه اذإ اًملظ لدعلا ىري

 نؤشلا ىف ءاوس ءادأك ةبقع ىعيرشتلا ناديملا ىف ةيبنجألا تازايتمالا ودبت كلذكو

 رس دق ايضعتسم ًائمزم 57 ىئارلل رهظتو ةيئانجلا نوئشلا ىف وأ ةيراجتلاو ةيندملا

 . امربم ءاضق هيلع ءاضقلاو هروذج نم هلاصئتسا بجاولا امنإو هنم فيفختلا



 مويلا كيب لج

 تازايتمالا ءاغلاب ةلاطملا

 *!تناجألا دض ةيئادع ةلمح تسيل

 فحص ىدحإ ديرت امك مهل ةوادع تسيلو بناجألا ىلع ةلمح تسيل معن

 صاصتخالا ةفاضإب اهثبع فيفخت ضفرو تازايتمالاب ثبشتلا نكلو . معزت نأ نييعجرلا
 لودلا ءارزو ضعب ليم نم رهظ ام ىلع تازايتمالا ةديلو ةطلتفتا مكاحملل ىئانجلا
 راقتحالا وهو نييرصملل ةوادعلا وه . ليملا اذه ةموكحلا عالطتسا دنع رصم ىف ةيبنجألا

 ام كلذل مبألا نيب هل بجاولا ماقملا ىلإ لصي نأ ديريو هتماركب زتعي بعش هلبقي ال ىذلا

 - نييعجرلا فحص ىدحإ ىهو - هيتربللا ةديرج ىف بتك ىذلا بتاكلا اذه بسحن
 تازايتمالا ةلأسم ىف ةسايسلا ثحابم نأ لوقي نيح بناجألا نم دحأ ىأر نع ربعي

 ةعامج ىأر نع ربعي امنإف دحأ ىأر نع ربع نإوهو . مهدض ةيئاعد ةلمح ةيبنجألا

 نوبتكي وأ نوركفي نيح نورظني ال نيذلاو هيتربللا ةديرج مهناسلب قطنت نيذلا نييعجرلا

 نوعيطتسي مهنأ نومهوتي نم بيلأت وه دحاو ءىش ىلإ نورظني امنإو اهح اصم وأ رصم ىلإ
 ثبعلا نمو روتسدلا ةبراحم نم مهتياغ قيقحت ليبس ىف مهلوح رصانعلا نم مهبيلأت

 اوديفي نأ اوعيطتسي ملو رهزألا اوكرح نيح مهدي ىف طقسأ دقو مهنأكو . ةيباينلا ةايحلاب
 نأو نيملسملا نيدلا لاجر ريغ ىلإ مههجو اوريدي نأ نوديري ؛ ةدئاف نيدلاب راجتإلا نم

 اوءوبي نل مهنكل « هلوسر ةنسو هللا عرش نع اوملكتي اوناك ام دعب تازايتمالا نع اوملكتي
 ةفلتخما فئاوطلل قافنلا اذه مهيدجي نلو ؛ كلت نم هب اوءاب ىذلا نالذخلاب الإ هذه نم

 مهو . مهلصاقم نوملعي 35 بناجألاو نويرصملاف ةدئاف ىأ بناجأو نييرصم نم

 ام ناعرس مهو . دالبلا مكح مايقل مظنلا حاصأ وه ىروتسدلا ماظنلا نأب نونمؤي ًاعيمج

 أدي اهوري نيح لئاسملا نم ةلأسم لك ىف ةيعجرلا فحصلا كرحت ىتلا ديلا ىلع نوفقي
 نودعتييو اهلوح نم نوضفنيف ةلماك ةمأ ماظنب ثبعلا ةمزتعم مثإلا مدب ةبضخم ةميثأ

 . ءوسو رشب اهنم اوباصي نأ ةفاخم اهنع

 ةسايسلا : ١717/8/7
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 تناك دقل ؟بناجألا دض ةيئاعد ةلمح تازايتمالا ءاغلإب ةبلاطملا نوكت اذاملو

 نودعي بناجألا ءالؤه نم لئالق دارفأ ةيامحل ةليسو ىلاعلا بابلا اهحنم موي تازايتمالا

 اهيف موقي ىتلا ممألا لهأ حبصأ دقف مويلا امأ . لعفلاب ةيامحلا ىلإ نوجاتحيو عباصألا ىلع

 . دالبلا ىف نوميقي نيذلا بناجألا فولأ تائم نم ةيامحلل نوجاتحملا مه تازايتمالا ماظن

 لشيو ةمألا ةدايس لشي ةطلسلا نم ًاريبك أظح تازايتمالا ةنوعمب مهديب نوكسمي نيذلاو

 لب . اندحو لوقلا اذه نولوقي نيذلا نحن انسلو . اهيف حالصإلا تاكرح نم ةكرح لك
 درول مه هلك ملاعلا ةساس رباكأ نم لاجر انترابع نم ىوقأو دشأ ةرابعبو انلبق نم هلاق دقل

 دض ةيئادع ةلمح اذه مهلوق ناك لهف . مهريغو مهريغو رنشتك درولو رمورك درولو رنلم

 عفترا ىتلاو ةيضام نينس تارشع نم مهتاوصأ اهب تعفترا ىتلا ىوكشلا نأ مأ . بناجألا

 ةلذملاو ملظلا عفر ىلإ اهنم دصقي امنإ مويلا انتوص اهب عفتري ىتلاو مهلبق نييرصملا توص اهب

 ةيمسر تاضوافم تراد دق نكت مل نإو ء توصلا اذه عفرن نحنو . اهرسأب ةمأ قتاع نع
 صاصتخالا ةفاضإ ةلأسم ىف ليم عالطتسا نم رثكأ لصح دق نكي مل نإو , عوضوملا ىف

 مل ةددرتملا ةعضاوتملا ةفيعضلا ةوطخلا هذه نأل ةطلتخملا مكاحملا ىلإ بناجألا نأشب ىئانجلا

 ىف ةعضاوتملا ةفيعضلا ةوطخلا هذهو . عيجشتو فطع نم هب لباقت نأ بجي ناك امب لباقت

 ديرأ امنإ !ةيموقلا مهتزعو مهتمارك ىف نييرصملا بيصي امو تازايتمالا لمح فيفخت ددص

 اهب رصم دادزت ىتلا ةئيسلا ةلاحلا هذه نم ملألا دشأ مويلا ملأتملا ىرصملا روعشلا ءاضرإ

 ويلا متت مل نإ ىرخأ ةوطخل ًاديهمت نوكت نأ اهب ديرأ امك « ايقرو ةوق تدادزا املك ًاروعش

 ءاغلإ ىهو اهيلإ لوصولا نم دبال ىتلا ةياغلا ىلإ لوصولل « دغ دعب وأ ًادغ متت نأ دبالف

 انو . ءىش الب وأ ءىش لكب بلاطي هنأب ةوطخلا هذهب بلاطملا مهتي نلو . تازايتمالا
 تناك اذإو . ءىش لك بلطي ىذلا وه ًالماك تازايتمالا ماظن ءاقب ديريو اهضفري ىذلا

 ةجيتن ىلإ ىدؤت ال هميقع ةسايس هيتربيللا ىأر ىف ىه ءىش ال وأ ءىش لك ةسايس
 هجو ىف نوموقي نيذلا نكلو ىشخت ىتلا ىه رصم تسيلو مالت ىتلا ىه رصم تسيلف
 مه هعوقو نم رفم ال ىذلا ىعيبطلا روطتلا ليبس ىف اوفقي نأ نوديريو ءايشألا عئابط

 قحللو . ءىش ىف لدعلاو قحلا عم قفشي ال رهظمب نورهظي نيذلا مهو نومالي نيذلا
 . اعيمج ضرألا ىوق امههجو ىف تفقو نإو ةياهنلا ىف ددؤسلا لدعللو
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 ول امك , تازايتمالا ةلأسم نأش ىف لوقت ام هيتربيللا ةديرج لوقت نأ انشهدي سيلو
 ةسايس كلتف . رهزألا ةلأسم نأش ىف لوقت ام داحتالا ةديرج لوقت نأ ىضاملا ىف انشهدي

 ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا سيئر موقي نأ انشهدي انكل . ةفورعم ةياغ غولب اهنم داري ةموسرم
 هريدقت دعبو ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلا ىلع ءانثلا دعب لوقيف ةيونسلا ةفرغلا ةلفح ىف

 عمسي نأ قلقلا نم نإ : تاقبطلا عيمج حلاصم ةيقرتل ةحيحص ةبغربو صالخإب اهلمع
 ىلع ةصاخ ةبيرض ضرف نعو « ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإ نع تاحارتقالا نم اريثك

 ىه ام رادقمب ةرشابم ريغ ةقيرطب نييرصملل جايس تازايتمالا نأ ىلإ بهذي نأو ؛ بناجألا

 اذه ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا سيئر لوقي نأ انشهدي . ةرشابم ةدئاف نييبروألل ةديفم

 مهبتك ىف ًاعيمج نويناطيربلا ةساسلا هبتك ام فرعيو فيصح ىزيلكنإ وهو مويلا لوقلا
 ىذلا حدافلا ملظلا ىلإ اوراشأ ًاعيمج مهنأ فرعيو ؛ ةيبنجألا تازايتمالا نع مهريراقتو

 اوبلطو ةيراقعلا ةبيرضلا ريغ ةبيرض لك نم بناجألا ءافمعإ ءارج نم نييرصملاب لحب

 فرعي وهو . ىرصملا عرشملا اهضرفي ىتلا بئارضلا عفد ىف بناجألاو نييرصملا نيب ةاواسملا
 نيب قافتالل ًاساسأ نوكي نأ هب تدارأ ىذلا عورشملا ىف تراشأ رنلم ةنجل نأ اذه نم رثكأ

 تماد ام بئارضلا ةلأسم ىف ىرصملا عيرشتلل بناجألا عوضخ ىلإ ارتلكنإو رصم
 ضرفب نييرصملا نم دحأ بلاطي ملو . ةيبروألا دالبلا ىف هيبش اهل ضرفت ىتلا بئارضلا
 عرشملا هضرفي امل عوضتملا ىف ةاواسملا هذهب ًاعيمج اوبلاط امإو بناجألا ىلع ةصاخ ةبيرض

 لهو . قلقلا ببس نيأ ىردن انسلف نأشلا وه كلذ ناك اذإف . ءاوس ىبنجألاو ىرصملا ىلع

 ىفعت نأ رصمل نكمأ اذإ هنأ سانلا نم ناسنإ ىأ ىري وأ هيتربللا ررحم ىري وأ هبانج ىري
 نم فالآ ةعضب لغت ال مهلاومأ سوءرو مهتاورث تناك موي بئارضلا نم بناجألا

 ام ىلعو مويلا ءافعإلا اذه ىلع ربصلا عيطتست ىه لهف اهتراسخ لامتحا نكمي تاهينجلا

 انيب بناجألا اهل عضخي ال نييرصملا ىلع بئارض ضرف مدع نم امتح هيلع بترتي

 مل نإ رصع ىلع ًادج بيرق نمز ىف ةمدقم ىه انيبو ةخراص ةسام دراوملا ىلإ اهتاجاح
 دقتعي لهو ؟ماظن لك اهيف لطعتو حالصإ لك اهيف فقو « ةيلاحلا اهتينازيم هيف فعاضت

 ريغ نم مهدالب ىلإ دراوملا هذه حابرأ بهذتل رصم دراوم بناجألا :لغتسي نأ لدع هبانج

 ىلع بناجألا نم هريغ انقفاوو هبانج انقفاو اذإو ؟ًائيش اهنم ةماعلا ةيرصملا ةنازخلا ديفت نأ
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 ريغلا لاومأ ذخأي نم ىلع قلطي ىذلا مسالا وه امف ملظ هنأ ىلعو ًالدع سيل اذه نأ

 ناسنإ ىأل افرشم هبانج ىري لهو ؟فرعلا هقلطيو نوناقلا هقلطي ىذلا مسإلا وه ام ؟املظ

 ىف ةاواسملاب ةبلاطملا تسيلو ؛« بناجألل ةوادع تازايتمالا ءاغلإب ةبلاطملا تسيل : الك

 ناقيلي ال ننجو فعض ةبلاطملا هله نع توكسلا اذه نكلو « قلقلل ةبجوم ةبيرضلا



 مويلا ثيدح

 اضيأ ةيبنجألا تازايتمالا
 ا*!تازايتمالا بابرأ فقومو نييرصملا فقوم

 نا يع عيباسألا يف اهئاغلإو اهليدعت نيب ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم تروطت

 دصقلا وئيسو نوبصعتملاو . ماهبإلا نم ليلق ريغ اهطيحي ةروص ىف نآلا ودبت اهلعج
 ةراثإلو سأيلل ةليسو هنم اوذختي نأ نوديريو ماهبإلا اذه نم ةدافتسالا ىلإ نوعراسي
 ناهذألل ديعن نأ مويلا ديرن كلذل « مهتاياغ ىلإ مهايإ ةلصوم اهنوبسحي ىتلا رصانعلا
 ريغ ىلع هتعبت عقت امنإ هيلإ تلصو ىذلا ريخألا روطتلا نأ ًاعيمج ءارقلا ىريل ةلأسملا خيرات
 . لادتعالا دودح زواجتي دق لادتعاب ةلأسملا اوأدب نيذلا نييرصملا

 انكم اهؤاغلإ نكي مل نإ تازايتمالا رثأ فيفخت ةرورض ىف حلن انبتك رهشأ ذنمف
 لمشيل ةطلتخما مكاحملا صاصتخا عسون نأ فيفختلا اذهل ًايلمع ًاحارتقا انحرتقاو ًالاح
 انتدمع تناكو . ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا ىف هرظن بناج ىلإ ةيئانجلا لئاسملا ىف رظنلا

 دوجو ىضتقت ال ةيراجتلاو ةيندملا لئاسملا ىف ةيقيقحلا نييرصملا ةحلصم نأ اذه انبلطم ىف

 نوعست ماد امو هتمكحم ىلإ نيدملا عبتي نئادلا نأ ةررقملا ةدعاقلا تمادام ةطلتخملا مكاحما

 باحصأ نم اهيف نوعدملا نوكي ةطلتخملا ةمكحملا مامأ عفرت ىتلا اياضقلا نم ةئاملا ىف

 ىف لصفتو رظنت نأ بجي نييرصملا بناج نم رربم مكاحا هذه دوجول نوكيلف تازايتمالا
 . بناجألا نم عقت ىتلا مئارجلا

 لاؤسب ديبع مركم ميلو ذاتسألا مرتحما بئانلا ةرضح مدقت تالاقملا هذه ةباتك دعبو

 تازايتمالا ةلأسم ىف ةموكحلا ىأر هعلطتسي ةيناقحلا ريزو ىلاعملا بحاص ةرضح ىلإ

 ىلع ىرن الهف ةيلهألا مكاحتا مامأ ايئانج بناجألا ةمكاحم ىرن نكن مل اذإ هلأسيو

 . ةطلتخملا مكاحملا مامأ مهتمكاحم لقألا

 ضرأ ىلع مئارج نوبكتري نيذلا عضخي نأ ةموكحلا ىأر نأ ريزولا باوج (**!(...)

 نأ لاؤسلا اذه ىلع قيلعتلا نيح رهظو . ةيرصم مكاحم اهقبطت ةيرصملا نيناوقلل ةيرصم
 . هقيقحتل لمعت اهنأ هانعم لئاسملا ةلأسم ىف ةموكحلا ىأر

 9١؟98/8//10 : ةسايسلا (وع)

 . (ناك) تناك امبرو ةءورقم ريغ ةملك (*)



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 2“

 تازايتمالا ةلأسم ىف رظنلل ةيناقحلا ةرازوب ةلكشملا ةنجللا تناك ءانثألا هذه ىفو

 ديدج نوناق عضو ةرورض نم أدبملا لبق اذإ اهب طيحي اميفو ةلأسملا هذه ىف رظنت ةيبنجألا

 لئاسم ىف رظنت تناك امك تايانجلا قيقحتل نوناقو ةطلتخما مكاحملا هقبطت تابوقعلل

 نأ هلوقن نأ مويلا عيطتسنو لبق نم هانلق ىذلا نكل . اهل ضرعتلا لحم اذه سيل ىرمخأ

 ىئانحجلا صاصتخالا ةلاحإ ًايئدبم ىرت تناك بناجألا نم اهئاضعأ فصنو ةنجللا هذه
 ةحراجلا ةرضاخلا ةروصلا ىلع تازايتمالا ةأطو فيفخت ليبس ىف ةوطخك ةطلتخما مكاحملل

 . ةيموقلا ةزعلل
 ةيعبتل | لئاسملاو تايانجلا قيقحتلو تابوقعلل ديدج نوناق عضو ةلأسم نأ ىلع

 لعج بناجألا نم عقت ىتلا مئارجلا لكل ةطلتخملا مكاحلا صاصتما لومش نع ةعرفتملا

 ةحصلاو نمألاب ةراضلا ةنيعملا مئارحلا ضعب ةلأسم ىف رظنلل اهمه ربكأ هجوت ةنجللا

 لصت نأ ديرت تناكو . ةطلتخملا مكاحما مامأ كلذل رظنتو مويلا ةفلاخم ربتعت ىتلاو ةماعلا

 مكاحملا ءاقب نمو احنج مئارجلا كلت رابتعا نم ناكملا اذه ريغ ىف ءىراقلا هاري ام ىلإ

 تابحاص لودلا عيمج نأ ةموكحلاو ةنجللا ىأر ىفو . اهيف لصفلاب ةصتخم ةطلتخما

 ضرع درجمب ةلداعملا ةلأسملا هذه ىلإ ةموكحلا بلط ةباجإ ىف ًاعنام ىرت نل تازايتمالا

 . اهيلع رمألا

 كلذ ىلع بترت امو . باونلا سلجم ىف ةيناقحلا ريزو اهب ىلدأ ىتلا ةباجإلا نكل

 اهنأب حرصت ام قيقحتل لصت نأ ىلع ةموكحلا صرحو ماعلا ىأرلا ىف ةديدش ةكرح نم
 لودلا ءارزو ىأر علطتست اهلعج ةيموقلا اهتماركو اهتدايسو رصم ةحلصمل ًابجاو هارت

 نهنم ةدحاو لك لويم ةفرعمل ضبنلا سجب هبشأ هنكلو ىمسر ريغ ًاعالطتسا نيضوفملا
 تاردخلا ةلأسم ىف ال مومعلا ىلع ةيئانجلا لئاسملاب ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا عوضوم ىف
 ةلأسم ىف نهيأر علطتست نأ تدارأ امإو . اهيلع نهتقفاوم اهل ًافورعم ناك ىتلا اهدحو
 هذه ىف حاجنلا ناكمإ ىلإ تنأمطا اذإ ىتح اهدحو تاردخما ال هلك ىئانجلا صاصتخالا

 تازايتمالا نع ةئشانلا ةعجافلا لاحلل سانلا ملأ كلذب تففخو اهتطخ ةقيضلا ةوطخلا

 اهداقتعا نع تقولا كلذ ىف ةموكحلا عالطتسا رفسأ دقو ةيلاحلا اهتروصب قبطت ام ىلع

 لكب ةطلتخملا مكاحما صاصتخا لامتشا اهبلط نأ ةحيحص تامدقم ىلع اينبم اداقتعا



 هانركذو اذه نحن انملعو هتلعف ىذلا فطعلاب لباقي ال بناجألا اهبكتري ىتلا مئارجلا

 ليدعتلا اذهل ةلباق ريغ لودلا تمادام تازايتمالا ءاغلإ يسوجوب نيلئاق هيلع انقلعو

 لوقن اننأ انيلإ بسني اليكلو . ةيموقلا مهتزع حرجبو نييرصملا ملأب ةلفاح ريغو عضاوتملا
 ةئس ذنم ةيبنجألا تازايتمالا ىف رئلم درول هادبأ ىذلا ىأرلا انرشن ديدجب ىتأن وأ اعدب

 اذه ىف امهريغو رنشتك درولو رمورك درول ءارآ رشنب اندعو دنع انلز امو اندعوو 4

 . عوضوملا

 ًابرح مهيلع ريثن انأبو بناجألا ةوادعب نييعجرلا فحص ىدحإ كلذ رثأ ىلع انتمهتا
 خراص ءادتعا تازايتمالا نأ ىف انعم اهنأ لوقتو عجارتتو ككحتت سمأ تءاج مث اناوع

 هرابتعاب ارتلكنإ ىلإ طقست نأ تيغلأ نإ ىشخت اهنكل اهءاغلإ بلطت انلثم اهنأو ةدايس ىلع

 ىلع قلعن الو ةديرجلا كلت نم عجارتلا اذهب ىفتكن نحنو . اهب ظفتحلا لئاسملا نم ةدحاو
 ذنم اهئارق ىلع ةيلاطيإلا ىلايسربمألا ةديرج تعلط مث . تافاخسلا نم هب هتطاحأ ام

 لاقملا اذه ىف بيجعلاو ةسايسلا نم ناكملا اذه ريغ ىف هتمجرت ءىراقلا ىري لاقمب نيموي

 ىف تاوطخ قرشلا مأ رثكأ مهنأ ىلع مهرقيو ًاميظع ًامدقت نييرصملا مدقتب فرتعي هنأ
 دالب رئاس ىف مت ام مهدالب ىف متي نأب اوبلاطي نأ ىف قحلا كلذل مهل نأو ةراضحلا ليبس

 ماظن ريوحت ىف بلط لك دض فقي تقولا سفن ىف وه مث تازايتمالا ءاغلإ نم قرشلا
 مكاحما هعقوت امب ءافتكالا ىريو تاردخ اب راجتالا ةلأسم ىف ىتح ىلاحلا تازايتمالا

 نع ًاربعم لاقملا اذه ربتعن نأ عيطتسنفأ . نأشلا اذه ىف اهل نيعباتلا اياعرلا ىلع ةيلصنقلا

 لاقملا اذه نأ هيف حرصت ًايمسر ًاغالب ةيلاطيإلا ةلاكولا تنلعأ دقل . رصم ىف بناجألا ىأر

 نأ وجرنو نالعإلا اذه ىلإ ةيلاطيإلا ةيضوفملا عراست نأ انرسي نحنو . اهيأر نع ربعي ال
 نيبو مهنيب ةلصتم ةدوملا طباور لعجت ةنوعم مهتابلط ىف نييرصملا نواعتس اهنأ هانعم نوكي

 ةديرحل تقولا سفن ىف لوقن نأ دون انكل دالبلا ءاحنأ ىف ةرشتنملا ةريبكلا ةيلاطيإلا ةيلاجلا

 مامأ بناجألا ةمكاحم نوبلطي ال نييرصملا نأ ىلايسربمالا ةديرج ريغلو ىلايسربمالا

 . ةيلصنقلا مكاحما ءاضق ىف نوباتري ال وأ نوباتري مهنأل ةيئانعلا لئاسملا ىف ةطلتخما مكاحلا

 ال نويرصملا ناك الو ىرصم ءاضقل اوعضخي نأ بجيف رصم ىف بناجألا ءالؤه نأل نكلو

 مكاحتا ريغ مكاحم نوكت نأ ضضم ىلع نوضري مهف ةدحاو ةرم لبحلا عطق نوديري



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ه4

 ىه ةطلتخما مكاحملا نأ هعجرم اذه مهاضرو نوئشلا هذه ىف لصفلاب ةصتخما ىه ةيلهألا

 ام لقأف هيلع لودلا فطع ىقلي ال بلطلا اذه لظ اذإ امأف . ةيرصم مكاحم لاح لك ىلع

 نأ نييرصملا ىلع بجي ام لقأو ةطلتخملا مكاحملا لجأ ىهنت نأ ةيرصملا ةموكحلا ىلع بجي

 هولمتحي نأ حصي ال مهتماركو مهلالقتساو مهتدايس ىلع ءادتعا تازايتمالا ءاقب اوربتعي

 . تازايتمالا تابحاص لودلا ضعب نم ىقرأ عيمجلا فارتعاب مهو اذه انموي ىف

 ام اذه ؟بناجألا فقوم وه ىلايسربمالا ىأر نوكي لهف . نييرصملا فقوم وه اذه

 . بيرق امع حوضوب نيبتي نأ دون امو نوكي ال نأ وجرن



 ةاعب ىف ةيسنجألا تازايتمالا ةكرحو

 نأش ىف اهب انمق ىتلا ثحابملا هتراثأ ام ةيصوصخلا انتافارغلت ىف ءىراقلا ىرب

 اذه بناج ىلإ ىريو . ارتلكنإب ةيسايسلا رئاودلا ىف مامتها نم « ةيبنجألا تازايتمالا

 ىلإ ىمرت ىتلاو لدعلاو قل ديه ساسا ىلع ةمئاقلا ةكرحلا هذه ىلع نيرسلا فطع

 رصم دودح ىف رصم ةداعس اهب ققحتت ةاواسم ةلماعملا ىف بناجألاو نييرصملا نيب ةاواسملا

 نم رصم ضرأ ىلع نيميقملا 0 و حيحصلا فطاعتلاو ىيقيفحلا مهافتلا ىلإ وعدتو

 نولدي ءانع ةديعب دالب ىف مهو « اننوديؤي نيذلا ءالؤه نأ ىف كشالو بناجأو نييرصم
 ىف لدعلا دعاوق ديطوت ىلإ حيحصلا اندصقو ائتياغ ةلابنو انبلاطم ةلادع ىلع مهديبيأتب

 نع كوديعبلا ءالّؤهف . دوميقي وأ رصم لومي ةزيدلا نروعشلا هله ءانبأو ىرخألا بوعشلاو

 بتاج نم ةلأسملا ىلإ نورظني لودع ةاضق قحلا ىف مه لجاعلا حلاصلاب نيرثأتملا ريغ رصم

 لفكي وهف ةلجاعلا حلاصملا ضعب سم نإ قحلا ىلع ىنبي لح لك نأ نوملعيو هدحو قحلا

 . ةلافك ريخ مالسلاو نمألا لفكيو لبقتسملا ىف ةريبكلا حلاصملا

 انفقوم ريغ فقي نأ هريمض مامأ عيطتسي بناجألا ريغ وأ بناجألا نم اًدحأ نظن امو

 ءىجي ةيامحلا نم عونب ىبنجألا عتمتي نأ ًامومهفم ناك نئلف . لوقت ام ريغ لوقي نأ وأ

 ىضقيو « ةيعارشلا بكارملا ىلع رخبلا راطخأ بوكر هيلإ ءىجما ىف مشجتيو ىوق دلب ىلإ

 ىف هراطحخأو ريقتسلا لاوهأ 'تنتتجت :ةدالب ا ةدوعلا دارأ اذإف عيباسألاو مايألا كلذ نيف

 ىلإ برقأ ديدجلا ملاعلا حبصأو تافاسملا توطناو دودحلا تمطحت دقو موهفمب سيلف هلايخ

 اهيلإ أجلي ةفيرظ ةهزن رفسلا عيتتضأو ءرصم ىلإ ابروأ دالب برقأ تناك امم مبدقلا ملاعلا

 ةدحاو ةراضح ملاعلا ئيف ةنئابنلا ةراضحلا تحبصأ امك هسفن نع حيورتلل رودكملاو بعتلملا

 ىقبي نأ هلك اذه عم موهفمب نْنّتلةلوقن - ةليثض ريداقمب الإ بوعشلا نيب فلتخت نأ لبق
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا -

 كلت ىف ًاموهفم ناك نثلو . اًمئاق ةيبنجألا تازايتمالا قيرط نم قيتعلا ةيامحلا ماظن

 ربتعت ىتلا تازايتمالا ضعبب بناجألا نم دودحم ددع عتمتي نأ اهيلإ انرشأ ىتلا فورظلا

 هذه دتمت نأ موهفمب سيلف دارفألا ءالؤهل ةيلهألا ةموكحلا نم ةيامح تقولا كلذ ىف

 ىف ةبقعو ةموكحلا لخاد ةموكح حبصت نأو فولألا تائم ىلإو فولألا ىلإ تازايتمالا

 . ماعلا ءاخرلا ىفو ىملاعلا مالسلا ىف رصم هنواعم هجو ىف ةرثع رجحو مدقت لك ليبس

 نيذلا كئلوأ اهب عنتقا كلذلو اهكاردإل ءانعلا نم ريثك ىلإ جاتحت ال ةحضاو ججح هذه

 ليبس ىف انتنواعمل مهرئامض مهتعفرو اهتلادع اوأرو ةصاخلا انتافارغلتب مهنع ثدحتن

 بتكي مث ريمض اذ الجر ىرت ذإ شهدتل كنأ قحلاو اهقيقحت ىف عمطن ىتلا ةاواسملا قيقحت

 ىف اهتطخ ىتلا ةميظعلا ىطخلاب رصمل فرتعيف ةيلاطيإلا ىلايسربمالا ةديرج ررحم هبتك ام

 ةليوط نينس ذنم هب اودان ىذلا أدبملا ىلع ظافح نييرصملا نأ ةحارص ررقيو مدقتلا ليبس

 ابروأ نم ةعطق لعفلاب تحبصأ رصم نأ نلعيو : انفويضل مارك اندالب ىف رارحأ : ةيضام

 رصم نيناوقك نيناوق ىرخألا لودلا ىدل نأب لوقلا ىلإ كلذ دعب ىهتني مث ًافيقثتو ةراضح
 ىلع نيناوقلا كلت اهمكاحم وأ لودلا هذه تايلصنق قبطتلف تاردخملا ريغو تاردخلا مرحت

 دحأ هنأ ىلع أدبملا اذه تقبط كنأ ولو . رصم ىف مئارجلا كلت نوبكتري نيذلا اهاياعر

 ايلاطيإ ريغو ايلاطيإ ىف ةيبنجألا تازايتمالا دوجو ةرورضب نذإ تلقل لدعلاو قحلا ءىدابم

 هرقأو أدبملا اذه تررقأ كنأ ولو . ملاعلا ىف ًاماع اماظن تازايتمالا تلعجللو لودلا نم

 لكل ةيبعش ةدايسلا اولعجو ةلودلا ةسايس أدبم لامهإ كلذب اوضتراو نولوؤسملا ةساسلا

 دحأل ناك املو تازايتما هذه تحبصأ ال ضرألا عاقب نم نونوكي ثيح اهاياعر ىلع ةمأ

 هلاق ام لوقي مث ريمض اذ الجر ىرت ذإ شهدتل كنإف كلذك . اهءاغلإ بلطي وأ اهب رأجي نأ

 موحرملا لتقم ةيضق ىف ةقدلاو ةمهلا نم نانويلاو ايلاطيإ الصنق هادبأ ام نأ نم مهضعب

 . ةيبنجألا تازايتمالا عقو نم اياضقلا نم هذه ريغ ىف ادب ول ففخي ليروكش نومالس
 مهعم ققحت الو اهاياعر نم نيمرجما ىوأت لودلا نأب عانتقإ تازايتمالا نم ىوكشلا امنأكف

 ةماركلا ىلع اهناودع ىلإ عجرت ال تازايتمالا نم ىوكشلا امنأكو . ءازج مهيلع عقوت الو

 هعرش ىف عضاخلا عضوم رصم اهعضو نمو ةلودلا ةدايس أدبم اهميطحت نمو ةيموقلا ةزعلاو

 نيذلاو ارتلكنإ ىف نيميقملا كفئلوأ عنقت مل ججح هذه . همكاحمو هنوناق ريغل هئاضقو
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 غلبأ ةيموقلا ةزعلل ةحراجلا ةطسفسلا هذه لثم ىلإ مهعفدت ةلجاع ةحلصم مهل تسيل

 نم فقتو ةيموقلا نوكشلا لك ىف ًالماك اهقحب ةبلاطملا ىف ةداوه فرعتال ىتلاو حرجا

 ةدايسلا قيقحتل دهاجا عفادملا ركنملا فقوم لالقتسالاو ةلودلا ةدايس ىلع نيدتعملا

 . نيلماك لالقتسالاو

 ةراض تحبصأ ةيبنجألا تازايتمالا نأ لبق نم هب انحرص امب حرصنف دوعنو

 داز لاحلا هذهل فاش جالع دجوي ملو نمزلا مدقت املكو . نييرصملاب اهررض بناجألاب

 نيذلا بناجألا ءالؤه ىف اوريل نييرصملا عفدت ةيموقلا ةفطاعلاف . ًاعيمج نيفرطلاب اهرارضإ

 ىلع نيدتعم ةلودلا ةنازخل هنوعفري لباقم ريغ نم اهنولغتسيو دالبلا تاريخب نوعتمتي
 هارت نم ًاقداص ءالو ىلاوت نأ .عيطتست ال تنأو . نوناق هزوجي ال ءادتعا مهقوقحو مهلاومأ

 نم نكي مل اذإف . رخآ ءىشل.ال ةوقلل كلذ ىف ًادمتعم هئادتعا ىلع ًارصم كيلع ًايدتعم

 181/0 ةنس لبق ناك امل تازايتمالا ماظنب دوعلا نم نكي مل اذإو « اهنم رفم الف دب ةعطاقملا

 هلاق ام نيركاذ انججح ةحاجرب نيعنتقم ديعب نم اننوديؤي نيذلا ءالؤهو كلذ نم رفم الف

 هلذبن عورشم دوهجم لك نأب انعم نورعشي « مهريغو رنشتك درولو رمورك درولو رئلم درول

 نيذلا ءالؤهو . هلذب ىف انرصق اذإ نومولم نحن لب ريربتلا لك هلذب ىف نورربم نحن

 نيذلا نأ نوري امنإو بناجألا ةيهارك ىلإ وعدن انأب نولوقي نيذلا ىأر نوري ال اننوديؤي

 نأ نوديري كنلوأ انتزعو انتدايس ىلع ءادتعالا نع ىضرن نأ نوديريو انهجو ىف نوفقي

 وذ ىرصم لبقي نلو . لباقم ريغ نم رصم لالغتساب ىرصملا ريغ عتمتيل نهتمتو رصم رقتحت

 . هذمأ لوطي نل ثبعلا اذهف أموي قحلاب ثبعت نأ ةوقلل ناك اذإو . فقوملا اذه ةمارك

 نل ةوقلاب رصتني ىتح ههجو ىف نوفقي نيذلا نكل . ةلاحم ال رمألا رخآ قحلا رصتنيسو
 رصم ىف نيميقملا بناجألا نم دحأ نظن امو . ءايلوأ الو ءاقدصأ قحلا ياحصأل اونوكي

 . رظنلا راصق ضعب هرثآ نإو فقوملا اذه رثؤي



 مويلا ثيدح

 مثَألا ةبصعو رصم

 *'ةبصعلا ةيوضع ىلإ اهمامضنا بوجو
 ىف ةيرصملا ةموكحلا تركف ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود اهسفن رصم تنلعأ ذنم

 ىسايس لمع نم ةبصعلا هب موقت اميف كلذب كرتشت ىك مألا ةبصع ةيوضعل مامضنالا
 نأ ذئموي موهفملا ناكو . همدقتو هئاحخخرلو ملاعلا ىف مالسلا ديطوتل ىعامتجاو ىداصتقاو

 تلت ىتلا ةيسايسلا فورظلا نكل . هقيقحت ىلع رصم نواعتو مامضنالا اذهب بحرت ارتلكنإ

 لود نم رصم ريغلو رصمل ةدئافلا ةميظعلا ةياغلا هذه قيقحت نود تقاع لالقتسالا نالعإ

 ممألا نم رصم تربتعاو ىلودلا ىداصتقالا رمتؤملا دقع ىف مألا ةيعمج تركف املف . ملاعل

 رصم تبل هيف كارتشالا ىلإ كلذل اهتعدو ملاعلا ىف اًماه اًيداصتقا ًازكرم لغشت ىتلا
 . مداقلا ربمتبس رهش ىف ةبصعلا ةيوضعب اهقاحتلال ةحلاص ةمدقم اهتربتعاو ةوعدلا

 ةنهارلا ةيسايسلا ةلاحلا نم هتاذل ريغي ال ةبصعلا ةيوضع نأ ريدقتلا مامت ردقت رصمو

 اهطاشن دايدزاب اهل حمست ةيوضعلا هذه نأ كلذك ردقت اهنكلو . اًئيش لودلا نم ةلودل
 اهتأ امك لودلا نم اهريغ ريخخو اهريخ ىلإ ىدؤت ةدايز ىداصتقالاو ىلقعلاو ىعامتجالا

 لثملا انمامأو . ىملاعلا ناديملا نع ةرضاحلا اهتلزع ىف ىهو نوهت ال دق لئاسم اهيلع نوهت

 تعلطأ امل ةبصعلا تعور دقف . تاردخنلا ةلأسم ىف مثألا ةبصع ريرقت نع درو اميف حضاولا

 ام هيف ًانيبم عوضوملا اذه ىف ةيرصملا ةموكحلا ىلإ ةرهاقلا رادمكح هعفر ىذلا ريرقتلا ىلع

 هتعضو ام قيبطت نوكي نأ تجرو « ماع لك ىف ةلتاقلا مومسلا هذه نم رصم ىلإ برستي
 نكي مل نإ لاتقلا مسلا اذه ةأطو رصم نع ففخي نأب اليفك ١175 ةنس ىف تارارف نم

 نأ ولف ١576 ةنس اهنيع ةنسلا هذه نع ناك رادمكحلا ريرقتو هيلع ءاضقلا عاطتسملا ىف
 هذه مامأ مويلا انسفنأ اندجو املو اهرارق نم تدافتسال ةبصعلا ىف وضع ذئموي تناك رصم

 ىف ىئانجلا صاصتخالا ةفاضإ قيرط نم اهجالعل ىعسن ىتلا ةبيرغلا ةذاشلا ةلاحلا

 تابقعلا هذه انتفداص امل مث ةطلتخما مكاحما ىلإ تاردخملا لئاسم ريغو تاردخما لئاسم

 . 9/١١//١1479 ةسايسلا (هب)
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 حص نئلو . اهب ناهتسي ىتلا ةلأسملاب تاردخلا ةلاسم تسيلو . مويلا انفداصت ىتلا ةيلودلا

 اهدحأ نأ ةوقلاو ةناكملاو مدقتلاو طاشنلا ىف ىنابايلاو ىنيصلا نيبعشلا نيب قرافلا نأ

 ىفو رصم طاشن ىف تاردخا هذه رثأ نوكي مكف اهنم ىفعم رخآلاو نويفألا ةفآب باصم
 نأ ول مويلا هجتنت ام فاعضأ جاتنإ عيطتست تناك ىوقب ًاعيرذ اهكتف نوكي مكو اهجاتنإ
 . اهيلإ برستي مل مسلا اذه

 نأش ىلع مألا ةبصع فقت نأ تافداصملا تضق اهتاذب ةلأسم ىف هبرضن لثم اذه

 نم ةبصعلا هب موقت ام اهيلإ انفضأ اذإف . اهئاضعأ نيب رصم نوكت نأ ريغ نم اهيف رصم

 مهلا نيب ةيويحلا تالصاوملا قرط ميظنت ىفو هميظنتو ىلقعلا جاتنإلا بناج ىف طاشن

 فيفمخت ىلإ ىمري ىذلا ىلودلا ىداصتقالا رمؤملا اذه ىلإ ةرظن كلذ لك عم انيقلأو ةفلتخلا

 انتلزع نأ انل نييت هئامخر ىلإ ىدؤت ىتلا نابسألا ثحب ىلإو ملاعلا ىف ةماعلا ةمزألا

 رثألا ةمج ةبصعلا ىف رصم ةيوضع نأو دحأ ةحلصم ىف الو انتحلصم ىف تسيل ةرضاحلا

 . انطاشن ىحاون فلتخم ىف حلاصلا

 ملسلل انوع ًامئاد تناك رصمف . قاقش وأ قلق ةادأ ةبصعلا ىف رصم نوكت نلو

 ىشخن نأ ريغ نم دقتعنل انإ لب . ًاعيمج لودلا ةدوم ةمادتسا ىلع ةصيرح ًامئاد تناكو

 ةبصعلا ءاضعأ نم ىربكلا لودلاف . هردق هل مالس لماع نوكتس رصم نأ ءاعدإلاب مهتن نأ

 فطاعت نم نهنيبو اهنيب ام غلبمو ىرخألا ةيقرشلا لودلا نم رصم فقوم ريدقتلا مامت ردقت

 قرف ال مألا نيب نماضتلا بوجوب نمؤت مويلا لازت امو ىضاملا ىف تناك رصم نأ ردقت امك

 لازت ام ىتلا ىه قرشلا لود تناك اذإو . ًاعيمج ملاعلا ةدئافل اهنم ةيبرغلاو ةيقرشلا نيب

 اهنم لعجيس مألا ةيعمج ىف برغلا لودب رصم لاصتا نإف مويلا ىلإ ءىشلا ضعب ةقلق

 ديطوتلو قلقلا اذه بابسأ ةلازإل طيسو ريخخو نيبناجلا نم رومألا قئاقح مهفل ةطساو ريخ

 . هيلإ انرشأ ىذلا ىملاعلا نماضتلا اذه ىرع قئثوي ًاديطوت ماظنلاو نمألا بابسأ

 ليم ال كلذل . لوقن ام ةقبقح ردقت ارتلكنإ اهتمدقم ىفو ةيبرغلا لودلا نأ دقتعنو

 ىربسال رتسم هاقلأ ىذلا لاؤسلا ىلع ةيناطيربلا ةيجراخلا ليكو ةباجإ نم فوخت ىأ ىلإ

 مامضنالا تبلط ىه اذإ رصم ديضعت ىونت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذإ ام ملعي نأ ديري
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 ددحت نأ عيطتست ال ةيناطيربلا ةموكحلا نأب ةيجراخلا ليكو ةباجإ نإف . مثألا ةبصع ىلإ

 نأ نم رثكأ ىنعي نأ نكمي ال ىضارتفا رمأ درجم رضاحلا تقولا ىف ىه ةلأسم ىف اهتطخ

 طبترت ًايمسر ايأر اهيف ىدبت نأل ةموكحلا رطضت ىتح ةيمسر ةفصب دعب ضرعت مل ةلأسملا
 فيرخملا رخاوأ ىف تنلعأ ىتلا ةيناطيربلا ةموكحلا نأ دقتعن انإ مث . مومعلا سلجم مامأ هب

 ةيرصملا ةموكحلا عم نواعتلل دادعتسالا مامت ىلع اهنأ اهتيجراخ ريزو ناسل ىلع ىضاملا

 تمدق ىتم رصم نم فقت نأ نكمي ال ؛ ةسايسلا هذه ىلع ىرجت لازت ام ىتلاو ًايدو ًانواعت

 . ىدولا نواعتلاو قفتي ىذلا ديضعتلا فقوم ريغ مألا ةبصعل مامضنالا بلط

 رصم بلطل ةبسنلاب فقوملا اذه ريغ ىرخأ ةلود ةيأ فقت نأ اقح اًبيرغ نوكيل هنأو

 ىلودلا ىداصتقاللا رمتؤملا ىف كارتشالل اهايإ ةبصعلا ةوعد دعب مألا ةبصعل مامضنالا

 نه ةبصعلا ءاضعأ ريغ نم رمؤملا اذه ىف كارتشالا ىلإ تيعد ىتلا لودلا نإف . مداقلا

 تضفر ىتلا ىه اهنأل ةبصعلا ىف اوضع تسيل اكيرمأو . رصمو ايسورو ايكرتو اكيرمأ

 دنم تضفر ايسورو . اهدهع عضو ىذلا وه نسلو سيئرلا ناك ام دعب ةبصعلل مامضنالا

 ال ايكرتو . ارسيوس ىف دقعي عامتجا ىأ رضحت نأ نازول رمقؤم مايأ اهلثم ىلع ءادتعالا مقو

 اهلعجت اهب ةصاخ بلاطم اهل لعلو . ةبصعلا ىلإ مامضنالا بلطت نأ ىرخألا ىه ىرت

 رمتؤملا ىف ةبصعلا ءاضعأ عم كارششالل تيعد ىتلا ثالشلا لودلاف . فقوملا اذه فقت

 رصم ىعدت نأ دعب ًالوقعم سيلو . ةيوضعلا هذه ديرت ال ىتلا ىه ىلودلا ىداصتقالا

 . ةيوضعلا هذه تبلط ىه اذإ اهتيوضع لوبق ضفري نأ رقؤملا اذه ىف كرتشت نأ دعبو

 بلطتلو اهجمانرب ةموكحلا ذفنتل ةبسانملا مامت بسانم ىلاحلا ماعلا نأ دقتعن كلذل

 اهتدئافل اهطاشن نم ديرت ام ةبصعلا هذه ماظن ىف رصم لمعت ىك مألا ةبصعل مامضنالا

 . ملاعلا ةلئافلو
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 بئارضلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 (*!ةلودلا تاداريإ ةدايز ليبس ىف دوهجم لكل اهليطعت

 ةفاضإل ةيبنجألا لودلا ىلثم ضعب ليم مدع نم انملع ام ةبسانمل سمأ انيقلأ

 ةيبنجألا تازايتمالا ىلع ةيلامجإ ةرظن  ةطلتخما مكاحملا ىلإ ماعلا ىئانجلا صاصتتخالا
 نمألا وأ ةرادإلا وأ عيرشتلا ىف ءاوس رصم هوجرت مدقت لك هجو ىف ءادأك ةبقع اهفوقوو

 اهساسم بناج وه تازايتمالا عيضوم بئاوج دحأ لوانتن نأ مويلا ديرنو . ماظنلاو

 سيلو ؛ ىفكو ةيموقلا ةزعلا عم ىفانتي سيل اهدوجو نأ ًاعيمج سانلل نيبتف « بئارضلاب
 لك لبق ىرصملا حالفلل خراص ملظ هنكلو « ىفكو ةمألا ةدايس ريبك دح ىلإ لطعي

 اهريخل هقيقحت دالبلا وجرت مدققت لك هجو ىف فوقوو « ةلودلا ةنازخل بيعم قاهرإو ؛ ناسنإ

 . ءاعمج- ةيناسنإلا ريخلو

 ؛ لاومألا دئاوعو ةيراقعلا ةبيرضلا ريغ بئارضلا نم نوعفدي ال رصم ىف بناجألاف
 تاونس تقرغتسا تاضوافم دعبو 184١ ةنس دعب الإ اهوعفدي مل ةريخألا ةبيرضلا هذهو

 ىذلا وه كلهتسملا نأ ةقيقحلاو « ةيكرمجلا ةبيرضلا كلذك نوعفدي مهنأ نولوقي مهو . ةدع

 رادقمب الإ اهنم بناجأألا عفدي الو , اهنوعفدي نيذلا مه نذإ نويرصملاف . ةبيرضلا هذه عفدي

 مهنإف ندملاو فايرألا ىف بئارضلا هذه نم مهءافعإ عمو « ليلق وهو مهكالهتسا

 رت مل اهبناوج تفط نإ ةرهاقلا ةنيدم هذهو . ةايحلا ميعن نم رصم ىف ام ريخب نوعتمتسي

 ميقي ىتلا ءايحاألل ةهجوملا ةيانعلا رشع لب عبر لداعت ةينطولا اهئايحأ ىلإ ةبجوم ةيانع

 ةنيدمو اذه . نمألاو ماظنلا وأ رورملا وأ ةحصلا وأ ميظنتلا بناج نم ءاوس اهب بئاجألا

 كلذك اهيلع قفني لب ؛ مهدحو اهلهأ اهعفدي ىتلا بئارضلا نم ال « اهيلع قفني ةرهاقلا

 رئاس ةرهاقلاكو . نيحالفو نيعرازمو كالم نم نييرصملا رئاس اهعفدي ىتلا بئارضلا نم ْ
 ثلث اهيف بناجألا لدعي ىتلا ةيردنكسألا ةئيدمب قلعتي اميف ءانثتسالا ضعب عم ندملا

 اهلهأ هعفدي ام بناجألا عفدي نأ هعم نكمأ بيجع ىلود 00 اهيف رثأ ىتلاو اهناكس

 بئارض نم نوينطولا

 . 8/1//19719؟ ةسايسلا (د)



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 2

 نأ بئارضلا عفد نم رحخآ ءىشب ال ةوقلاب ؛ مهسفنأ بناجألا ءافعإ ىلع بترت دقو

 كلذ . اهلثم بناجألا ليمحت نكمي ال نييرصملا ىلع بئارض ضرف نع ةموكحلا دي تلغ

 ةراثإ ةموتحا اهتجيتنب ءاوسلا ىلع مهقحلت نم لك نم ىبجت الو ضرفت ةبيرض لك نأب

 مث مهحبر نوحبري نيذلا مهلاثمأ ىلعو « اهضرفت ىتلا ةموكح لا ىلع مهنم ىبجت نم سوفن

 ىلع هضرف ةموكحلا عيطتست ال ةيراقع ةبيرض سيل ام لكف . مهلثم بئارضلا نوعفدي ال

 ةقلقلا داريإلا باوبأ نم باب ىف لخدتف هيلع لصاحتت نأ بجي لب . ةرشابم ةبيرض هنأ

 غلبي ام ىرصملا عرازملا عفدي امنيب هنأ كلذ ىلع بترتو . ةلودلا ةينازيم ىلع دمتعت ىتلا

 نم دوريثك اذإ ؛ ةرشابم ريغو ةرشابم بئارض نم هداريإ نم ةئملا ىف نيثالث ىلاوح

 بناجألا نم مهلمع نولمعي نيذلا نأل ةبيرض لك نم نوفعم تائيه وأ ًادارفأ نويرصملا

 ىلع ةايحلا ميعن نم نوغرمتي مهلعجتو ةبيرض لك نم مهيفعت اهنأب تازايتمالا نورشني

 حبرت ىتلا ةيبنجألا كونبلا ىلع ةبيرض ضرفت نأ عيطتست ال ةموكحلاف . اهيف كوش ال دورو
 ةينطولا كونبلا ىلع ةبيرض ضرفت نأ عيطتست ال ىهف نذإو ؛ تاهينجلا نييالم ماع لك ىف

 ىف اهباوبأ لفقت نأ اهيلع ىضق امبر « ةيبنجألا اهتاليمز بناجب ءىس زكرم ىف اهعضت وأ
 ىتلا ةيبنجألا ةراجتلا لاحم ىلع ةبيرض ضرفت نأ عيطتست ال ةموكحلاو . ةليلق تاوئنس

 ةبيرض ضرفت نأ عيطتست ال ىهف نذإو . تاهينجلا نم فولألا تائم ماع لك ىف حبرت

 ال ةموكحلاو . سالفإلل ةسفانملا نادذيم ىف اهتضرع الإو ةينطولا ةراجتلا لاحم ىلع

 ضرفت نأ نكمي الف بناجألا نم ةرحلا نهملا باحصأ ىلع ةبيرض ضرفت نأ عيطتست
 اهيف لوادتي ةرحلا نهملاو ةيراجتلا لاحملاو كونبلا هذهو . نيينطولا نم مهلاثمأ ىلع ةبيرض

 ىتلا نييالملا داريإلا نم لغي امو نييالملاب ردقي ام ةيلاماو ةينفلاو ةيركفلا دالبلا ةورث نم
 . ةيلاحلا ةينازيملا اهيلع دمتعت ىتلا داريإلا باوبأو ةيراقعلا ةورثلا عم دزت مل نإ ىهاضت

 كلذ عم اولظو رصم ىف بئارضلا عفد نم ةوقلاب مهسفنأ اوفعأ دق بناجألا نألف نذإو

 ًاروصقو اهنوبكري تارايس « هنيبج قرع نمو همد نم ىرصملا حالفلا هعفدي امب نوعتمتم

 نييرصملا ىلع بئارضلا ضرف نع ةموكحلا دي تلغ دقف اهسأك نوعرتي ذالمو اهنونكسي

 نوناق ريغو ةيفصتلا نوناق اهب اهديق ىتلا ةقيضلا دودحلا ىف اهتينازيم لظت نأ اهيلع ىضقو

 لاملا رسيت نأ عيطتست ال اهنأل مدقتلا بابسأ لك نم سأيت نأ كلذل اهيلع بجوو ةيفصتلا

 . اهدهعتو بابسألا هذه ءاشنإل بجاولا



 1 لكيه نيسح دمحم ثأرت

 ةلمتحيم تناك نيح ارتلكنإ اهتلوت لودلا عم تاضوافم ىضاملا ىف تلصح دقو

 نم وتوأ ام لكب تازايتمالا ىلع ةراغلا نونشي اهولثمم ناك نيحو رصم ىف ةرادإلا ةيلوئسم
 نيينطولا نيب ىرصملا عرشملا اهضرفي ىتلا بئارضلا ىف ةيوستلا تاضوافملا هذهب ديرأو ةوق
 حيبتو هنيبج قرعو حالفلا مد اهاياعر لالغتسا رقتو ملظلا ديؤت فقت لودلا اذإف بناجألاو
 وأ ًالفطت ةداع ربتعي ريغلا باسح ىلع عتمتلا ناك نإو , هباسح ىلع اوعتمتي نأ مهل
 عمو . صخرلا بئارضك ةهفاتلا بئارضلا ضعب تحابأ مث اليوط لودلا تفقو . ةقرس

 دازو بناجألا ىلع تضرف ام لوأ تاهينحلا نم فولألا تارشع ةنيزخلل تلخدأ اهتهافت

 بوجو ىلع دمتعت ىتلاو لدعلا اهبجوي ىتلا بئارضلا امأف . ةريبك ةدايز كلذ دعب اهداريإ

 ارتلكنإ رت ملو اهيلع لودلا قفتت ملف ةعامجلا ةدئافل هداريإ نم أطخخ ديفتسم لك عفد

 تغلأ ثيح رصم ريغ ىف انهتطخ تناك ةوطخ وطخت نأ اهل بجوت تقولا كلذ فورظ

 ظ . ةلحاو ةعفد تازايتمالا

 بئارض ضرف نود تازايتمالا تلاح نإ اذامو !ماستبا ىف بناجألا ضعب لوقيو

 لقثت ال نأ ىبنجألا ديفتسي امك ديفتسي سيلأ . ىرصملا ةحلصمل اذه سيلأ ؟ةديدج

 ال ملو : مهل لوقنف اهلثم ةيرخسب هذه مهتيرخس ىلع بيجن نأ ديرن انسل ؟هلهاك بئارضلا

 نأ نم رطخأ رمألاف ديفتسن امك نوديفتستف مكيلع بئارضلا ضرف نم مكتاموكح نوعنمت
 رصم ىف نوئشلا ءابعأ ىلوتت نأ نكمي ةموكح لكو ةموكحلا هذه نكلو . ةيرخسلا لمتحي

 رصم ىلع ضرفي ىذلا قاطنل | عساولا جمانربلا اذه ذفنت نأب ةبلاطم رضاحلا رصعلا ىف

 ىه نانيع هل نم لك اهاريو ةموكحلا اهارت ىتلا ةفوخلا ةبقعلاو . ألا نيب ىلاحلا اهزكرم

 ىضتقيسو ميلعتلا ميمعتل لاملا ربدت فيك . ةيرورضلا لامعألا هذهل لاملا ريفوتل ةليسولا

 نييالم كلذ ىضتقيسو ةحصلا ريفوتل هربدت فيكو . تاهينجلا نم نييالم ةدع نيئس دعب

 ركفي نأ حضافلا ملظلا نم نإ . دالبلا قفارم رئاسلو « فرصلاو ىرلل هربدت فيكو . ىرخأ

 ىف نوعفدي لوقلا قبس امك ءالؤهف نيعرازملا ىلع وأ نايطألا ىلع بئارضلا ةدايز ىف دحأ
 ىف نيعبرأ وأ هفصن ةنسلا هذه لثم ىف نوعفدي مهو ةلودلا ةنازخل مهداريإ عبر دغرلا نينس

 رجاتملاو فراصملا هذهو ةديدج ةبيرضب ةموكحلا مهبلاطت فيكف لقألا ىلع هنم ةئاملا

 نإ مهللا ءائيش ةلودلا ةنازخل اهنم نوديفتسي نيذلا عفدي ال مث نييالملا لغت ةرحلا نهملاو

 . رشلاب مهنويع حدقتو ىديألا نوضبقي سانلا لعجيو ةعداولا سوفنلا ريثي حضاف ملظلا اذه
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 رقتي افهم نظن انو ..كرقن سذلا اذن م افرح نويفترب يتاسالا ماتت ماظن اع

 . سالتخالا نم أارشو ًاسالتخا بئارضلا نم ءافعإلا اذه ىري الإ امهردق لدعلاو لقعلل

 ايكرت ريغو ايكرت تغلأ ةماركلاو لدعلاو قحلا دعاوق لك ىلع ءادتعالا اذه لثملو

 . رصم 0 تازايتمالا ىغلت نأ بجي هلثملو تازايتمالا



 مويلا ثيدح

 ىقرلا سيياقم
 («!ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإل مزاللا

 ماعلا ىأرلا لغشت امك ةيلحملا ةيبنجألا فحصلا ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم لغشت

 ًالاقم مايأ ذنم انلقن دقلو . تازايتمالا ةبحاص دالبلا ىف فحصلا لغشت امكو ىناطيربل
 كلذ عمو ريخألا رصعلا ىف رصم مدقت هيف تركذ ةيلاطيإلا ىلايسربمإإلا ةديرج نع
 هذه مكاحم عقوتلف ىناخلا بقاعت نيناوق تازايتمالا ةبحاص لودلل مادام هنأ ىلإ تهتنا

 ضرأ ىف مئارج نوبكتري نيذلا ىلع اهنيناوق ىف ةررقملا تابوقعلا ةيرصملا مكاخا ال لودل
 نحي مل تقولا نأ تركذ ىتلا ليم نشبجإلا هتبتك ىأرلا اذه لثمو . اهاياعر نم رصم
 ال نحنو» . ةفرصلا ةينطولا مكاحملا ىلإ مئارج نوبكتري نيذلا بناجألا ميلست نكميل دعب

 فحصلا اهطتخخت ىتلا ةطخلا نأب رعشن اننكلو لودع ريغ نييرصملا ةاضقلا نأ كلذب ىنعن
 ىف كشي نم كانه سيل» : سكنفس ةديرج تلاقو «تابوعص ةدع دلوي رفق ةطمخ ةيبرعلا

 نم الإ هيف تدجو دلب نم غلت مل تازايتمالا نأ نابأ خيراتلا نكلو . ةياهن تازايتمالل نأ

 ىف نأ دقتعي نم لب ىري نم دجوي لازي الو . ىقرلاو ةيندملا جوأ ىلإ دلبلا لوصو قيرط
 ءارآلا هذه بناج ىلإ «ةيرصملاو ةيبنجألا حلاصملا ىلع ًاريبك ًاررض نآلا تازايتمالا ءاغلإ

 تازايتمالا ددصب الاقم امور ىف ردصت ىتلا ايلاتيد ىلانروج ةديرج تبتك ةيلخغا ةيعجرلا
 ةطلتخملا مكاحما دوجو ىلع ةنس نيسمخ رورم نإ تلاقو تازايتمالا ءاغلإ ىف هيف تضراع

 اهل دبالو ىقرلا قيرط زتجت مل رصم نأو تازايتمالا هذه ءاغلإل ةيفاك ةجح دعي ال رصم ىف

 ةيبروألا نادلبلا لماعت نأ لبق ةيلخادلا اهنوئش ىف ىقرلاو حالصإلل ريثك لمع نم

 ّ . دنلل دنلا ةلماعم

 تازايتمالا ءاغلإ ىلع ضرتعت ىتلا ةيجراخلاو ةيلحنلا فحصلا لاوقأ ىه هذه

 ةسايسلا ىف انرشن دقو : ملاعلا دالب رئاس ىف تيغلأ اهنأ نم مغرلاب رصم ىف ةيبنجألا
 ذيبحتل ىزيلكنإلا مومعلا سلجم ءاضعأ ليمو ةيلحملا ةيبنجألا فحصلا ءارآ لبق نم
 هتغلب ام نأ ىلإ دنتست ءارآلا هذهو . تازايتمالا ءاغلإب ةبلاطملا ىف اهب انمق ىتلا ةكرحلا
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 اهيف ةيبنجألا تازايتمالا ءاقب لعجيو اهتدايس لامكتساب اهل حمسي ىقرلا نم رصم
 . لدع الو قح هغوسي ال ابيجع اذوذش ملاعلا لود رئاس نود اهدحو

 نم ةيقب اهنأ ىلع ةحيرص ةلالد هدحو لدي تازايتمالا ةلأسم ىف مئاقلا لدجلا اذه

 نيذلا ضعب ةينانأ الإ اهيقبتست الو ةيلاحلا ةراضحلا اهغيست ال ةقيتع روصع ماظن

 لوقلا ىف اهلك قفتت ةيبنجألاو اهنم ةيلحلا ةيعجرلا فحصلا نإف . مهترثأو اهنم نوديفتسي
 هذه ءبع تحت حزرت ىتلا ةمألا تغلب ىتم لاوزلا ىلإ كشال تازايتمالا ماظن ريصم نأب

 ناك نإ امأ ؟ةجردلا هذه ريدقت ىف مكحلا وه نمف ىقرلا نم ةصاخ ةجرد تازايتمالا

 نود رصم نأب نودقتعي مهسفنأ فحصلا هذه ىف نيبتاكلا نظن امف ىوهلا نع درجملا لقعلا

 ىنطولا اهءاضقو ةرضاحلا رصم ةموكح نأ نودقتعي مهنظن امو . ايقر نيصلا نود وأ ايكرت
 ناك اذإف . ةلادعو اماظن اهئاضقو قارعلاو ايروسو نيطسلف ىف بادتنالا تاموكح نود

 انل ةرواجملا لودلا ىف اننيعأ تحت عقاولا وه تازايتمالا ءاغلإب حمسي ىذلا ىقرلا سايقم

 نم فقت نأب اهارحأو تازايتمالا ماظن اهنم ىغلي نأب لودلا هذه ىلوأ رصمف انع ةديعبلاو

 دقتعن انإ رركنو قبس امم دعبأل ريدقتلا ىف بهذنل انإ لب . دنلل دنلا فقوم ةيبروألا لودلا

 رصم نم ىقرأ تسيل تازايتمالاب اهاياعر عتمتي ىتلا ةيبروألا لودلا ضعب نأ أمات ًاداقتعا
 نأ ريمض ىذ لجرل نكمي الف عقاولا وه كلذ ماد امو . ًالدعو ًاماظن اهنم رثكأ الو ةراضح
 ىقرلا نم دعب غلبت مل اهنأل رصم ىف تازايتمالا ماظن ءاقب لدعلا نم نأ نئمطم وهو لوقي

 . اهيف تازايتمالا ماظن ىغلأ ىتلا لودلا غلبم

 تيغلأ ىذلا سايقملا وه رخآ سايقم تازايتمالا ءاغلإب ىضقي ىذلا ىقرلل ناك نإ أمأ

 تحت ةعقاو تناك ىتلا دالبلا نوؤش ةيوق لود تلو امدعبو نيصلا ىفو ايكرت ىف هرثأ ىلع
 درجملا لدعلا نيع ريغ نيعب اهيلإ رظنلا حبصيو ريغتي ةلأسملا هجوف ةينامثعلا ةكلمملا مكح

 كلمت ام غلبم ذئموي ىقرلا ىنعم نوكي ذإ . قطنملاو عقاولا هديؤي ىذلا قحلاو ىوهلا نع
 عم ًايئزج وأ ًايلك ًاليطعت اهليطعت وأ تازايتمالا ءاغلإ اهعم نلعت نأ عيطتست ةوق نم ةلودلا
 ةلأسملل عضولا اذه امامت نييرصملا نحن مهفن دقو . جئاتنلا نم كلذ ىلع بترتي ام ريدقت
 ةجردب ال ساقي ىذلا سوسحملا ىدأملا ىقرلا اذه ةميق ردقنو باتكلا كئلوأ همهفي امك
 بوعشلا تدادزا املك دادزت بوعشلا ةمواقم ةوقو . ةفرصلا ةيداملا ةمواقملا ةوقب لب ةراضخلا

 ةوقلا هذه لصتو . اهل عوضخلا اهريغ ىبأي ةلذمل اهعوضخ نم اهقحلي ىذلا ررضلل ًاكاردإ



 ع١ لكيه نيسح دمحم ثارت

 عيطتسي الو . تاطاسلا نم ةطلس لك عفديو ةموكحلا هعم عفدي ًافراج ًاماع ًايأر نوكتل
 ىلع ربصلا اهتقاط مدع دح ةلذملاو ىذألل بوعشلا كاردإ غلب ىتم هليبس ىف فوقولا دحأ

 ةعورملا تايانجلا نإف ةيبنج-ألا تازايتمالا نأش ىف كلذ ليبسب ءالوأ نحن اهو . لامتحالا

 ةفينع ةزه ًاعيمج نييرصملا تزه بناجأ ىديأ نم ةريخألا نينسلا ىف تبكترا ىتلا
 لود ىف ذاشلا ىئانثتسالا ماظنلا اذه ءاقب هيف مهيقبتسي ناك ميدق تابس نم مهتقافأو

 لغتست الو مهتاورث لغتست تاكرش نأ نيعلا ىأر مهترأ ىتلا ةيندملا ماكحألاو . مهريغ

 ىف ءابرغ مهنأ ىلع كلذك مهتلد « مهدالب ىف مهتاضاقم نوعيطتسي ال مث مهريغ تاورث
 مهريغ مهلغتسي ةلذأ اديبع الإ اوسيل مهنأو مهل سيل اهتكربو رصم ريخ نأ ىلعو رصم
 لب مهل ليق ائيش هوضتقي نأ مه اودارأ اذإف افعاضم مهايإ هلالغتسا رجأ مهيضتقيو

 نئادمو راحبو ضارأ هنيبو مكنيب دلب ىف مكلغتسا ىذلا اذه نع اوثحباو مكدالب اورجهاف

 راثآ نم نييرصملل ةبيرقلا مايألا تبثتسو . هنم رثكأ ىرنو اذه ىرن ءالوأ نحن اه . راصمأو

 مويلا نم رثكأ موي لك ةلذملاب ًاميلأ ًاروعش نورعشيسو . مويلا ىلإ تتبثأ امم ارش تازايتمالا
 اذه ناك نإف . زيجو نمز ىف كلذ متيسو ةمواقملا ةرورضب روعشلا مهيف ىوقيسو هلبق ىذلا

 ةكرحلا هذه جئاتن راظتنا ىف وهو نئاك وهف تازايتمالا ءاغلإل ىفاكلا ىقرلا وه روعشلا
 نأ هل نآو ىوتسا دق روعشلا اذه نوكي موي كلذف اهحاجن نم نِساَيِلا نوحي مويو ةرضاحلا

 . هجئاتنو هراثأ رهظت

 سايقملا وه نكي مل ىقرلا سيياقم نم ىجمهلا سايقملا اذه نأ ول دون انك انأ ىلع

 نوكي نأ دون انك . اهتمق ةراضحلا نمو هجوأ ىقرلا نم تغلب اهنأ ىعدت ماوقأ هضرفت ىذلا

 امك ةيلودلا ةايحلا ةدعاق وه عقاولا ىلع قحلا قيبطت نمو لدعلاو لقعلا قيرط نم مهافتلا

 ةيناسنإلا قترت ال لامآلا نم ًالمأ دعب لازام هدون ىذلا اذه نكل . ةيمويلا ةايحلا ةدعاق هنأ

 نأو ىقرلل ىجمهلا سايقملا ىف نويرصملا ركفي نأ نم نذإ دبالف . هنم برتقت امل لب هيلإ

 ةرخسم تاللآ درجم اونوكي ال نأو ةزعأ مهدالأب ىف اوشيعي نأ اودارأ نإ ةدعلا هل اودعي

 رثأ وذ كلذ عم وهو نوناق هضرتعي ال ريثك ةعورشملا ةمواقملا لئاسو نم مهلو . ريغلا ةدئافل

 . ةمواقملا لئاسو نم هريغ نع العف لقي ال



 مويلا ْثي لح

 بئارضلا عيزوتو تازايتمالا

 («)ةلودلا تاداريإ ةدايز ليبس 58 اهفوقو

 تاداريإلا باوبأ ىلع باونلا سلجعمب ةيلاملا ةنجللا ريرقت نع سمأ انئيدح ىف انلمجأ

 تاداري إلا ىف زجع نم هيلإ راشأ ام 1١91-١978 1/ ةلبقملا ةيلاملا ةنسلا ةينازيم عورشم ىف

 عزج نم ىدبأ امو ىطايتحالا لاملل أجلت نأ ىلإ هعم هموكحلا ترطضا تافورصملا نع

 ةلودلا قفارم هيلإ جاتحت ام ةافالمل تاداريإلا ةدايز ىلإ جاتحي ىذلا لبقتسملا نأشب فوختو

 دومج ببسب كلذ رذعت نم حضوأ امو اهذيفنت نم رفم ال ةديدج تاعورشم نم ةفلتخما

 ىف ةورثلا دراوم نولغتسي نيدلا نيب فبئارضلا روت ءوس ةباسمأ طخ اد داريإلا باوبأ

 ةيأ ىف كارتشالا نم تازايتمالا ياحصأ ءافعإ نم فرعلا هيلع ىرج ام ببسب رصم

 ىلع ةقيقحلا ىف عقت ىتلا ةيكرمجلا موسرلا الإ مهللا ةيراقعلا ةبيرضلا ريغ ةبيرض

 نيذلا نيعرازملاو ىضارألا كالم نم ءالؤه رثكأو « نييرصملا نم مهرثكأو نكلهتسملا

 . اهلك ةرشابملا بئارضلا نوعفدي

 فقوم ىفو نيئسلا نم ةنس ىأ ىف ةفلتخملا تارازولا تافرصت ىف تثحب كنأ ولو

 اهيدل ةيفاكلا تادامتعالا د وضح و مدعل أاهنم ريتكلا اهضفرو تاسلطلا هله ءازإب ةيلاملا ةرازو

 اذهل تيأر 1 اقفانشو ا ةيلاملا ةرازو ب تارازولا رذح ىلع بترثي ام بارق

 مت ام نأ عقاولاو . ةيبنجألا تازايتمالا هببس ًادومج ةينازيملا ىف دومجلا كلذ ىلإ ًاببس هلك
 . ىقرلاو مدقتلا ىف ةمألا عامطأ عم ءىش ىف قفتي ال ةفلتخملا ةيرهوجلا قفارملا ىف نآلا ىلإ

 هذيفنت بجي ىذلا حيحصلا ىحصلا جمانربلا لازي امم . ةماعلا ةحصلا ةلأسم ًالثم برضنلو

 ةئراطلا ضارمألا ةمواقم ةلافكلو ء اموتسلكنإلاو ايسراهلبلاك ةيموقلا ضارمألا ةبراحن

 . اهدحو ةحصلا ةحلصم بنذ كلذ ىف بنذلا سيلو . ذيفنتلاو ريرقتلا نع اديعب ةفلتخلا

 جمانربلاو . اهيف هلمع فراعتملا ةرئاد ىف لئاسولا نم اهيدل امب لمعت ةحصلا ةحلصمف

 ءابطألا رابك هعضو ىف نواعتي نأ بجي لب اهدحو ةحصلا ةحلصم هب فلكت ال ىحصلا
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 اذه ىف لماش جمانربو . ةراحلا دالبلا قطانم ضارمأب ةصاخ ةيارد مهل نيذلا بناجألا

 امو ةئراطلا ضارمألا ىلع بلغتلاو ةيموقلا ضارمألا ةبراحم ىلإ هنم دصقي بابلا

 ىرخأ مظن نم كلذ ءارو ءىجي امو ءارقفلاو لامعلاو عارزلا نكاسم ميظنت نم هيضتقت

 ام فاعضأ ىلإ هذيفنت جاتحيو هعضو جاتحي جمانربلا اذه لثم - ميظنتلا ذيل امته ةعبان

 هعضو ىلع مدقت ال ةحصلا ةحلصمف اذه عم . ةحصلا ةحلصمل ةينازيمك مويلا قفني

 ةبقع ءادأكلا ةبقعلا هذه ههجو ىف فقتس دجو موي هنأل هدوجو ىف حلت ال اهلك ةموكحلاو

 . تاقفنلا هذه دسل ةيداعلا ةينازيملا ىف ةيفاكلا تادامتعالا دوجو مدع

 عورف لك ىف فراعملا ةرازو تعار دقلو . قفارملا نم اهريغ ىلع قبطنت ةحصلا لثمو
 ةرورضلا هب ىضقت ام الإ قبت. ملف ةيلاحللا ةنسلا ةينازيم ىف داصتقالا نباسسأ نم ميلعتلا

 فراعملا ةرازوكو ىلاعلاو ىوناشلاو ىئادتب لاو ىلوألا ميلعتلا عورف نم عرف لك ىف ىوصقلا

 . هناكرأ ديطوت بابسأو ماعلا نمألا ىلع داصتقالا لخد دقل ىتح « تارازولا نم اهريغ

 ىلإ اهب غولبلاو اهيف فارسإلا نأ الإ اهتاذل ةدومحم تناك نإو داصتقالا ةسايس نأ عم اذه
 ةسايسلا هذه ىعارت ىتلا ةفلتخللا قفارملا ىف روصق هنع أشني ام ًاريثك ةحلملا ةرورضلا دودح

 . اهسفن قفارملا كلتب ررض روصقلا اذه ىلع بترتي ام ًاريثكو انمدق ىتلا ةروصلا ىلع اهيف

 عيزوت ىنبن نأ انل حيتأ اذإ لبقتسملا ىف اهعابتا ةرورض ىف حلن اذه عم نحنو
 ويلعتلا هوجو نم ريثككو ةحصلاك لطعت ىتلا قفارملا نكل . ةلداع ةدعاق ىلع بئارضلا

 قاستا دوجو نم دبالف . ًاليوط ًانامز ليطعتلا لمتحت نأ نكمي ال ةلادعلاو نمألا بابسأو

 لمتحي نلف تاونس عضب دعب هتاجردب ميلعتلا مدقت اذإو . ةفلتخلا دالبلا قفارم نيب

 ةريثك قفارمب ذئموي نوبلاطيسو رخأتلا نم هيلع وه ام ىلع ىحصلا دالبلا ماظن ءاقب نولهألا

 لداع عيزوت لك ليبس ىف ةرثع رجح مويلا ىه امك ةفقاو تازايتمالا تلظ اذإف . ةديدج

 ديبعو ءارجأ مهلعجمت اهنأ هب فصوت ام لقأ ةلاح لامتحا اوقيطي نل نييرصملا نإف بئارضلل

 نومعنيو مهدالب ىف ةورثلا دراوم نولغتسي نيذلاو مهرهظأ نيب نيلزانلا بناجألا ءالؤهل
 ىلع بجي اميف ريثكب الو ليلقب اوكراشي نأ ريغ نم اهيف ةيهافرلاو دغرلا بابسأ لكب

 ىتلا حايرألا كلتو اهنولغتسي ىتلا دراوملا هذه ةيامحل هب موقت نأ ةلودلا هذه ةموكح

 . اهنوسدكي



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزحلا 0

 مامت رعشي قحلا مرتحيو لدعلا بحي بناجألا نم دحاو لك نأ اًديكأ اداقتعا دقتعنو

 بئارضلا نم بناجألا ءافعإب مربتلا دشأ مربتلا ىف مويلا نوقحم نييرصملا نأب روعشلا
 مهقوقحل ةفساعلاو مهل ةلذملا ةلاحلا هذه نم مهؤايتسا فقي مل اذإ لبقتسملا ىف نوقحمو

 ءاظنلا اذه ىلع هسفن تراث اذإ ًاقحم ىرصملا نوكي ال فيكو . قلقلاو مربتلا دح دنع

 ربتعت مأ هنم تللحت ام دعبو ملاعلا مأ لك هنم تللحت ام دعب رصم ىف أذف حبصأ ىذلا

 هسفن تراث اذإ اقحم ىرصملا نوكي ال فيكو . ريثكب ةراضحلا تاجرد ىف اهنم ىقرأ رصم

 ىلع نوميقي نيذلا بناجألا ىلع بئارضلا ضرفت ًالثم اسنرف ىري وهو ماظنلا اذه ىلع

 تاقفن نوعفدي امو ًاًئيش اسنرف نم نولغتسي ال نيذلاو أموي رشع ةسمخ نم رثكأ اهضرأ
 ىف هتلماعمل هسفن روثت نأ ىف ًاقحم ىرصملا نوكي ال فيك لب . مهتاورتشم نامثأو مهتماقإ

 ةيناسنإ نم وه امنأك هدالب ىف لودلا هذه ءانبأ ةلماعم ريغ تازايتمالا ةبحاص لودلا دالب

 ؟ةيناسنإلا تاجرد ىف ىندأو ًارابتعا لقأ

 .روعشلا اذهب نورعشي قحلا نومرتحيو لدعلا نوبحي نيذلا بناجألا نأ دقتعن
 رثأ تاذ هيف ةيرصملا سفنلا ةروث رهظت ىذلا لبقتسملا نأ نوردقي مهنأ كلذك لقتعنو

 ىذلا بعشلا ىلإ ةصاخلا تاقبط نم روعشلا دتمي موي انمدق امك وهف . ًاديعب سيل ىجراخ
 ام فاعضأ مويلا وه ًاراشتنإ ةفاحصلا راشتنإبو ميلعتلاب ًارينتسم لئالق تاونس دعب حبصي
 ًاقح نإف ًاحيحص هدقتعن ىذلا اذه ناك اذإف . بيرق امع فعاضتيسو برحلا لبق ناك
 ىذلا فقوملا اذه ردقت ىك مهلود ىدل نييرصملا اونواعي نأ مهسفنأ بناجألا ءالؤه ىلع

 ةلأسملا هذه ريعت نأ ةيروتسدلا رصم ةموكح تابجاو لوأ نم نإ مث . موي دعب أموي جرحتي
 تلاق امك ىه لب ؛ ىفكو ةلودلا تاداريإ ةدايز ةلأسم تسيل اهنأل « ةصاخلا اهتيانع
 الإو ةرباشملاو مزحلاب جلاعت نأ بجي ةيداصتقاو ةيعامتجا ةلكشم) قحب ةيلاملا ةنجللا

 . (رطاخلا نم اريثك ءىشل دالبلا تفدهتسا

 اهلك لودلا فارتعاب لدعلاو قحلا ىلع عوضوملا اذه ىف ةمئاق رصم ةجح تماد امو

 ناك ام عم رصم ىف اهحلاصم ةياعر ىلع ارتلكنإ ترقأ نيح رصمل اهفارتعإلو ء رصم ريغل
 ءاوسلا ىلع نييرصملاو بناجألا عوضمخ رنلم درول ةنحلل تاثداحم ءانثأ ارشاكنإ لوبق نم
 قحلا ىلع ةمئاق رصم ةجح تماد ام . ةيرصملا ةيعيرشتلا ةئيهلا اهضرفت ىتلا بئارضلل
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 ىلعو ملظلاب كسمتلا ىلع ةمئاق ىرخأ ةجح لك نأ ًاديكأ ًاداقتعا دقتعن انإف لدعلاو

 نأ لب . اهاوس ةجح لك عدصت ةوق قحلا ةجحلف . ًاليوط اهمامأ فقت نأ نكمي ال فسعتلا

 . قهاز وه اذإف هعرصتو لطابلا ىوق عراصتو بلاتت ىوقل قحلا ةجحل



 مويلا تيدح

 ةيبنجألا تازايتمالا

 "رصم ىف ةعانصلا ومن قوعت فيك

 ىقبت نأ عيطتست ال رصم نأب هقبس ىذلا ماعلا نم رثكأ ماع لك اًروعش سانلا دادزي

 ىف نطقلا وه دحاو لوصحم مكحت نم صلختت نأ تعاطتسا اذإ اهنأو . ةتحب ةيعارز ًادالب

 تاجايتحالا ةاقالمل ىفكي ال كلذ نإف هريغ تالوصحم عرزت نأو ةيعارزلا اهتالصاح

 بيصت ىتلا ةيداصتقالا تامزألا ىفالتل كلذك ىفكي الو ًامويف ًاموي دادزت ىتلا ةيموقلا

 نطقلا راعسأ طوبه رثأ نم ناك دقف . ةيسيئرلا اهفانصأ ضعب تباصأ ىه اذإ اهلك ةعارزلا
 راعسأ كلذل ًاعبت تطبه نأو دالبلا ىف ةماعلا ءارشلا ةوق تفعض نأ ةريخخألا ماوعألا ىف

 رخخأ فنص نطقلا بناج ىلإ دجو اذإف . ًأشحاف ًاطوبه ةيساسألا ةيعارزلا اهتالصاح رثكأ

 ةيفاك راعسألا طوبه وأ لوصحملا ءوس ببسب نيفنصلا دحأ بيصت ىتلا ةمزألا تناك

 تسيل ةروص ىلع قيضلا ميمعتلو ةماعلا ةيداصتقالا دالبلا لاح ىف نارطضالا ثادحإل

 . رضاحلا تقولا ىف ىرن امم اعيورت لقأ

 ظيترت' ىتلاو جراخلا نم درت ىتلا ةيعانصلا تاجوتنملا نأ اًعقو ةمزألا ةدش ديزيو

 لظت رصم ىف ةيموقلا تالصاحلا قاوسأب طابترا نود اهدحو ةيجراخلا قاوسألاب كلذل

 لازت ال ةفلتخملا اهعاونأب تادراولا ذإ برخلا لبق هيف تناك ىذلا ىوتسملا لثم ىلإ تطبه

 نأ كلذ نأش نمو ٠ ةئاملا ىف نيعبسبو نيتسب سرحلا لبق ام راعسأ نع ةعفترم اهراعسأ

 جاتنإلا راعسأ ليصحت نع نوزجعي مهلعجي نأو ديدشلا قيضلاب رصم ىف نيجتنملا رعشي

 نم اهيف ملقؤت نأ ىف ركفت مل امو ةيئاملا ريغو ةيئاملا ىوقلا نم لغتسي امو ضرألا
 ربتعي دقو . ةكبترم ةبرطضم لظتس ةيداصتقإلا ةلاحلا نإف ومني نأ نكمي ام تاعانصلا
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 ىف ةغلابم نكل . ليبسلا اذه ىف ةوطخ ةيأ طخت مل دالبلا نأب لوقلا مؤاشتلا ىف ةغلابم

 ةيعارزلا تاعانصلا ضعب زيكرت نم مويلا ىلإ لصح ام نأ دحأ نظي نأ كلذك لؤافتلا

 حيسنلا ةعانص ريغو جيسنلا ةعانصك ىرخأ تاعانص قلخ ىف ريكفتلاو ناطقألا جيلحك

 ْ مويلأ هيناعت ىذلا قيقدلا ىداصتقالا فقوملا نم رصم ذاقنإ ليبس ىف ةيدج ةوطخ ربتعي

 ناك نأ دعب ةيرصم ديأ ىلإ لقتنا دق اهضعب ناك نإو رصم ىف ةميدق ةيعارزلا تاعانصلاف

 هذه فيلاكت تطبه نأ لاقتتنالا اذه ىلع بترت دقو . مهاوس نود بناجألل ًاراكتحا

 رارمتسالاب ىرغت ًاحابرأ اهئارو نم نويرصملا اهينجي ىتلا حابرألا تحبصأ نأو تاعانصلا

 نأ بجي ىذلا ىنعملا لكب ةيرصم ةيعارزلا تاعانصلا هذه حبصت نأب رشبتو ةسفانملاو
 تماق دقو . سردلاو ثحبلا عضوم لازي ام ةيعارزلا تاعانصلا ريغو . ةملكلا هذهل نوكي

 هيف تمدقتو عوضوملا اذه ىف ةريثك تاساردب ةيموق اهضعبو ةيموكح اهضعب تائيه ةدع

 زيح نم هجورخ لمأن نأ انل ناك اذإو . روطلا اذه دعب طختي مل هنكل ةفلتخم تاحارتقاب

 تابقعلاو باعصلا ىف رظنلا نم انعنمي ال كلذ نإف زيجو نمز ىف لمعلا زيح ىلإ ةركفلا
 . اهليلذت لئاسو ىف رظنن نأو هضرتعت نأ نكمب ىتلا

 انسلو . رصم ىف تاعانصلا ومن قوعت ىتلا ةديتعلا ناعصلا نم ةيبنجألا تازايتمالاو

 ىه امنِإَو . رضاحلا انرابتعا ىف تازايتمالا نم ىئاضقلا وأ ىعيرشتلا بناحلا دصقن

 عبأت ىبنجأ لك لعج ىذلا بئارضلا نم ءافعإلا اذه ىه . ةيداصتقإلا تازايتمالا

 دارأ ام لغتسي نأو رصم ىف شيعي نأ هل اقح ربتعي تازايتمالا تابحاص لودلا ىدحإل

 ال مث اهيف ةيهافرلاو ةمعنلاو نمألا نم ىرصملا هب عتمتي ام رشكأب عتمتي نأب اهدراوم نم

 نم عقاولا ىف عفدت ىتلا ةيراقعلا ةبيرضلا نوكت نأ الإ ةبيرض ةموكحلل كلذ لباقم عفدي

 فقي ديدش قئاع ةيداصتقالا تازايتمالا هذه . ىرصملا لماعلا لمع نمو ضرألا راجيإ

 . ةلودلا تاداريإ وم ليبس ىف ةبقع رش ةبقع هنأ امك رصم ىف اهومنو تاعانصلا هجو ىف

 ةموكحلا دييأتل نايحألا بلغأ جاتحي دالبلا نم دلب ىف ىربكلا تاعانصلا ديطوتف

 أدبملا ىلع ةظفاحم تاموكحلا دشأ ىهو . اهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا هذهو اهترزاؤمو

 دشأ ىهو لامعألا باحصأ لامعأ ىف لخدتلا نع 5 اهرثكأو داصتقالا ىف ىدرفلا

 ىتم دمتعت ؛ اهيف حوتفملا بابلا ةيرظنب ًاذخأو ةراجتلا ةيرح أدبم ىلع ةظفاحم تاموكحلا
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 ىلإ ةيموق ةعانص حبصت نأ ء. تدعوسو تيمح اذإ « نكمي ةديدج ةعانص نأب تعنتقا

 ةنوعم نع ىناطيربلا ناريطلا ريزو ثيدح نوركذي نولازي ام ءارقلا لعلو « اهدييأتو اهتيامح
 ال تاموكحلا نم ةموكح ةيأو . ةيروطاربمإلا ناريطلا طوطخ ةكرشل ىربك ةنوعم ةموكحلا

 لئاط نم قفنت ام اهتيامحو اهدييأت ليبس ىف قفنت الو تاعانصلا نم ةعانص ديؤت

 بئارض نم لنت امب ةلودلا تاداريإ ىف ديزتس ةعانصلا هذه نأب تعنتقا اذإ الإ لاومألا

 ىلع ةبيرض برضت نأ ىف ةيرصملا ةموكحلل لمأ الو . تمنفو تدطوت ىه ىتم ةديدج
 اهلثم ةبيرض برضت نأ عيطتست ال تمادام نويرصملا اهماقأ ولو رصم ىف ماقت ىتلا عناصملا

 نع ماجحإلا ىف اهرذع اهلف نذإو . اهثوانتو اهسفانت ةيبنجأ عناصم نم ماقي ام ىلع
 دارفألا ىعسل ةكورتم ةيرصملا ةعانصلا ىقبت كلذ ىلعو . ةنوعملاو ةيامحلاب مدقتلا

 دارفألا نأل . ًاعيرس ًاريس ريسي نأ نكمي الو ًائيثح نوكي نأ نكمي ال ًايعس ةيلهألا تائيهلاو

 نم هنايتإ مدع وأ هحاجن مدع ىشخي لمع ىلع مدقت ال اهتعيبطب ةصاخلا تاعامجلاو

 . هريغ هيتوي ام حابرألا

 وه اذهو . رصم ىف دطوتت الو ومنت ال تاعانصلا نأ ىف ىقيقحلا رسلا وه اذهو

 موي تناك ىتلا ةيبنجألا تازايتمالا هذه بيسب هيف رصم تعضو ىذلا بيجعلا عضوملا

 بناج نم ميلألا ىومدلا لالغتسالا اذه مويلا تحبصأف فيعضلل ىوقلا ةيامح اهئاشنإ
 , ةرضاحلا اهتروص ىف تازايتمالا هذه تمادام هنأ نويرصملا ىري كلذكو . فيعضلل ىوقلا

 راعشإو رصم ةزعل حرج هنأ ىلع رصتقي ال اهدوجو نإف « ىلأملا بناجلا ىف ةصاخبو
 نم عادو ىداصتقالا مهرخأت نايسأ نم ببس كلذك وه لب مهتلذمو مهفعضب نيرصملل

 . مهتايحو مهتيرح ىفو مهقازرأو مهلاومأ ىف مهيلع قانخللا قييضت ىعاود

 هلاعلا تاموكح نم ةموكح ةيأ نأ كلذ رخآ اعيش اوري نأ بجيو اذه نويرصملا ىري
 مل امو دييأتلا نم رثكأ وه ام بعشلا نم دجت ملام رومألا نم أرمأ متت نأ اهدحو عيطتست ال
 ام راظتنا ىف ًاملستسم بعشلا ىقب نإ امإف . رمألا اذه مامتإ ىلع اهل ًاعفد بعشلا نم دجت

 ىتلا ةجحلا دجت ال ةموكحلا نإف اهيلع طغض ىأب هبناج نم رعشت ال ىتلا هتموكح هب موقت
 هيلإ لوصول وه أيهتي امو هب بلاطت نأ ىف بعشلا اهيلع حلي اب هبلاطت ريغلا ىلإ اهب مدقتت
 نم بعشلل نأ ةرم ريغ انيب دقو . هنع ةباينلاب هيلإ لوصولا ىف ةموكحلا ترصق نإ هسفنب
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 هيلإ وعدي امو نوناق هليبس ىف فقي ال ام اهفيفختل ىعسلاو تازايتمالا رمأ ىف لئاسولا

 ىذلا ىوقلا ىدصلا دجي مل هب انبهأ ام نأب مويلا فرتعن ذإ فسأنل انإو . ةماركلاو لقعلا

 ىدعتت لب اهتزعب ساسملا دنع انمدق امك فقت تسيل ةلأسم ىف ةمألا هددرت نأ بجي

 هيلإ انرشأ ىذلا اذهو . اهيف ءارقفلاو ءاينغألا قازرأبو ىداصتقالا اهتايكب ساسملا ىلإ كلذ

 ةريثك بناوج نم ًابناج الإ سيل رصم ىف تاعانصلا وم اهليطعتو تازايتمالا رمأ ىف
 ىنستي ىذلا حلاصلا طاشنلا نم ريثكل تازايتمإلا هذه ليطعت ىلع ًاناهرب ضهنت

 . مهليبس ىف ةرثع رجح فقت ملو مهدضع ىف ىه تفت ملول هب مايقلا نييرصملل

 عفدت هيف مهتملك لعلو ًاليوط هيف نوورتيو رمألا اذه نوربدتي اننطو ىنب لعلف
 . لدعلاو قحلا ليبس ىف ىعس هنأل حجان دبال ىعس ىلإ ةموكحلا



 مويلا ثياددح

 ةطلتخما مكاحخا ماظن ليدعت

 *ارامعتسالاو ملظلا راصنأ هلوقي ام

 مكاحملا داسفإ : هناونع (رييراك الورييب) ءاضمإب ًالاقم صروبلا ةديرج ترشن مايأ ذنم

 ليدعت نم مكاحملا هذه ماظن ىلع هلاخدإ ةيناقحلا ةرازو ديرت ام هبتاك هيف لوانت ةطلتخما

 تاحارتقا ضعب فيرحت دح ىلإ هنعاطم ىف بهذو احراج ًانعط ليدعتلا اذه ىلع نعطو

 هيف نعط رخآ لاقم هقبس لب . ءاضمإلا اذهب صروبلا هرشنت لاقم لوأ اذه سيلو . ةرازولا

 صاصتخخالا ةلاحإ ةموكحلا بلط ةبسانمل ارم امكهت مهب مكهتو نييرصملا ىلع بتاكلا
 ىلإ ةيحصلا نوؤشلاب ةقلعتملا مئارحجلاو ضيبألا قيقرلا ةراجتو تاردختا ةلأسم ىف ىئانجلا

 ناك ىذلا وريج ويسم وه اذه (رييراك الورييب)و . بناجألاب صتخي اميف ةطلتخما مكامح
 انأل ىناثلا هلاقم ىلع درلا انلمهأ دقو . ىضم ماع ذنم اهلزتعاو ةطلتخما مكاحما ىف ًايضاق
 ءاضقلا كرت ام دعب دارأ هنأ كلذ . ةدجوملاو دقحللا عفادب بتكي ام بتكي رودصم هنأ ملعن

 اشاب رويز ةلودلا بحاص هقيدص نأ عمو . ةزاتمم ةلماعم هتأفاكم ثيح نم لماعي نأ طلتخما

 بلقنا اهلني مل املف . ءاخس رثكأ ةلماعم ىف عمطي وه ناك دقف هتلماعم ىف اخس دق ناك

 ىلإ مكهتلاو رخسلاب مهنم لاني لعجو ًاناوع ًابرح ةلداعلا مهبلاطم ىلعو نييرصملا ىلع
 ةيلاخلا ىأر نع ربعي ال بتكي اميف هنأ دقتعن انك اذإو . يذهم لجر هسفنل هاضري ال دح

 انبلط ىف دييأتلا مامت اننوديؤي نيذلا نييسنرفلا انئاقدصأ نم ريثك نع هملعن امل ةيسنرفلا
 نم ناك املو , ةطلتخما مكاحما ىلإ بناجألاب قلعتي اميف هلك ىئانجلا صاصتخإلا ةفاضإ

 ثبعلا نم انيأر دقف حارتقالا اذهب هريغ ةطلتخما رصم ةمكحم سيئر هييروه ويسم مدقن

 هردصم اغإو ريكفتلا هردصم ىأر نع هتديقع نوكتت مل الجر شقانن فيكو . هتشقانم
 اندقتعا اذإ قح ىلع انبسحأ ؟لاملا نم هلاني نأ وجري ناك ام لئي مل هنأل دقحلاو ةظيفحلا
 . رضاحلا هيأر هرثأ ىلع نوك ىذلا فرظلا اذه ريغت ول هيأر رييغت ىلع ًاريدق لجرلا اذه

 ةديرج هتلوانت لب . صروبلا تاحفص دنع وريج ويسم ىأر فقي مل نأ بجعلا نكل

 هيفو هتديرج ىلإ هب ثعبف فارغلت ىليدلا لسارم ًاريخأ هلوانت مث . تيزاج نايشبجالا
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 باتكلا ءالؤه ىسن دقلو . ةسايسلا نم ناكملا اذه ريغ ىف هنايب ىرت ام عئاقولا فيرحت نم

 لدعت نأ حصيال ةتباث تائيهك هيلع رصم تدقاعت اًماظن تسيل ةطلتخما مكاحلا نأ ًاعيمج

 راص مث « تاونس سمخ لك رمألا ىداب ددجتي ناك تقؤم ماظن وه امنإو . ريغت نأ الو

 ةعيشمب نهر ديدجتلا دمأ لعجو ددج مث ؛ ةدحاو ةنسل هديدجت مث « تاونس ثاالثل هديدجت

 تابحاص لودلا رقت مل وأ رصم رقت مل اذإف . تازايتمالا تابحاص لودلا ةئيشمبو رصم

 ىف هيلع ىعدملا ىعدملا عابتا نم هلبق ناك ام ىلإ دوعلا بجو ماظنلا رارمتسا تازايتمالا

 نم مويلا نوديفتسي مهدحو نييرصملا نأ وريج ويسملا ريغلو وريج ويسملل ىلجو . هتمكحم
 نأ لبق ةوطخلا هذهل أجلن الأرصم ىرت اذه عم . تازايتمالا لبق ام ماظن ىلإ دوعلا اذه

 ام ةبسنب رضاحلا اهمدقت عمو اهتحلصم عم قفني هارت ىذلا ماظنلا ىلع لودلا عم مهافتت
 ىري ىتلا ةيموقلا اهتزع عمو 14170 ةنس ىف تازايشمالا ماظن عضو موي هيلع تناك
 ةيبنجألا تازايتمالا ءاغلإب الإ ةلماك اهب ظافتحالا ىلإ ليبس الأ اهئانبأ نم نورثكألا

 . امات ءاغلإ

 نايشبجإلا هنع لقنت امو وريج ويسم بتكي ام لثمب رصم لودلا بيجت نأ نكميفأ

 بناج نم لادتعالا اذه لباقي نأ لقعيفأ . ارتلكنإ ىف فارغلت ىليادلاو رصم ىف تيزاج
 مكاحما ميظنت ىنعم لهو ؟باتكلا كئلوأ بناج نم ىنجتلا ىف فرسلا اذه لثمب رصم

 نيضاقتملا ةحلصم قيقحت ىلإ ىندأو رصم ةزع هب ىضقت ام ىلإ برقأ ةروص ىلع ةطلتخلا
 اذه ىنعم له - ةسمخ نم لدب ةثالث ةرئاد لك ءاضعأ لعج نأو رئاودلا ددع ريثكتب

 ىلوت ىنعم لهو ؟باتكلا كئلوأ هيف هعياشي امو وريج ويسم لوقي امك مكاحما هذه داسفإ

 مكاحملا صاصتخا نم نوكتو بناجألا اهبكتري ىتلا مئارجلا ىف قيقحتلا ةطلتخما ةباينلا

 له - قيقحتلا ىضاق قيقحتلا ىلوت اذإ بناجألا ءالؤه ىلع ىوعدلا اهعفر وأ ةطلتخلا
 مهوتي ةحراحلا تارابعلا هذه لثمب لهو ؟مهتيرحو بناجألا قوقح ةلافك مدع اذه ىنعم

 تابحاص لودلاو رصم نيب قافتا ىلإ ديهمتلا ناكمإ وريج ويسم ريغ وأ وريج ويسم

 دقحلا لصي لهو . لاوحألا نم لاحب اهتلادع ىف فالخلل لحم ال لئاسم ىف تازايتمالا

 ريغل ىهتنت نأ ءىش ىلإ تهتنا اذإ نكمي ال ىتلا ةلاضلا ةياعدلا هذه ةراثإ ىلإ وريج ويسمب

 . ةطلتخلا مكاحملا ىلع اقباس ناك ىذلا ماظنلا ىلإ عوجرلا
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 اهنورشني ىتلا تارابعلا هذه رشن نم نىاتكلا ءالؤه اهاخوتي ةياغ ةيأ ىردن انسلو

 عيطتسي اال وريج ناك اذإو . ةيموقلا مهتزع ةراثتساو نييرصملا باضغإ الإ اهل رثأ ال ىتلاو

 هعابتاب مهينطاوم نومدخي مهنأ هنوعباتي نيذلا ءالؤه بسحي لهف « هدقحل الإ عضخي نأ

 ىلع ةيبنجألا تازايتمالا نأ : لبق نم هب انحرص امب مويلا حرصنل انإ . ةميقسلا هتلمح ىف

 , هيلع توكسلا وأ هلامتحا ةمارك وذ ىرصم عيطتسي ال ائبع تحبصأ ةرضاحلا اهتروص

 ةيسايسلا نم ددعلا اذه ىف ءارقلا عجريل لب . لوقلا اذه لوقن نيذلا اندحو نحن انسلو

 تاداريإلا ةينازيم رظن ةبسانمل سمأ ةسلج ىف باونلا تارضح اهاقلأ ىتلا بطخلا ىلإ

 الإ مهمربت الو نييرصملا قلق سيلو . اهنم بناجألا ءافعإبو تازايتمالاب مهمربت غلبم نوري
 . هل ةادأ ةيبنجألا تازايتمالا تحبصأ ىذلا لالذإلا اذه ىلع ةروثو ملظلاب اًمربت

 ريغ ةنسح نييرصملا نيبو مهنيب ةقالعلا لظت نأ ىف ةحلصملا ربكأ ةحلصم بناجأللو

 اب تازايتمالا ءبع فيفخت ليبس ىف ةرضاحلا ةموكحلا اهوطخت ىتلا ىطخلاو . ةرتوتم

 ةغلابم اهنأي اهنوفصي نيريثك نإ لب . ًالادتعا ىطخلا رثكأ ىه نييرصملا مربت نم ففي
 نم قفدتملا ليسلا اذهو قفتت الو اهمدقتو رصم قوقحو قفتت ال ةغلابم ؛ لادتعالا ىف

 مهبطاخي ىتلا ةجهللا لثمب اهلهأ بطاخي كلذ عم وه مث اهيف قزرلا دراوم لغتسي بناجألا
 ىعاسم رفست نأ نيلمآ نونكسي امإف بناجألا ىلإ نويرصملا نكس نئلو . وريج اهي
 ةفوتكم اهتموكح ةمألا ىرت مث ةجيتنلا كلت متت ال موي امأ . ةحلاص ةجيتن نع مهتموكح

 . نوناقلا اهرقي ىتلا قرطلاب اهقح ىلإ لوصولا لئاسو نم ةمأ لكل ام ذئموي اهلف ةوقلاب
 امو نحن هدون الام اذهو . نييرصملا عم رصمب نيميقملا بناجألا تاقالع دسفت ذئشمويو

 . هنودوي ال مهسفنأ بتاجألا نأ دقتعن

 هجو نوبتكي نيذلا كئلوأ ربدتي نأ - ىقيقحلا ةلأسملا عضو وه اذهو - ريخلا سيلفأ

 مهل ةليلذ لظت نأ رصمب نوديري مهنأ مأ . ءاوسلا ىلع بناجألا ةحلصمو مهينطاوم ةحلصم

 ريخف دالبلا هذهل ًاريصم ردق ام كلذ كي نإ الأ . اهنم بلطي ام لكل ةعضاخ مهلاثمألو
 ديبع مهدالب ىف اهلهأ نوكي نأ نمو لذلا ةملك اهيلع قحت نأ نم ىحمتو قحمت نأ اهل

 . اهنع ءابرغلل



 مويلا تب دح

 ةيسجألا تازايتمالا

 («لاراصنأ لام دعي ال لدعلاو قحلا

 لسارمو وريج ويسم لاثمآ رامعتسالاو ملظلا راصنأ ىلع ةمئاللاب سمأ انيحنأ

 ديرت ىتلا ةعضاوتملا لب ةلدتعملا تاوطخلا نوبراحي نيذلا نم مهبارضأو فارغلت ىليادلا

 ةيموقلا مهتزعو نييرصملا فطاوع نيب قيفوتلا ليبس ىف اهوطخت نأ ةرضاحلا ةموكحلا
 ةوقلا ماظن نم بناجألاب ةرفطلا مدع نيبو رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا ءاقب نم ةللأتملا

 راصنأ نأ فيك انيبو . اهنيناوقو دالبلا ءاضقل مهعوضخ ىضتقي ىذلا ىعيبطلا ماظنلا ىلإ

 هلقت ملام ةموكحلا ىلع لوقبتلاو قالتخالا ىلإ مهتوعد جيورت ليبس ىف نوأجلي ملظلا

 ىلإ انتوعد نأب رابخألا انتءاج ىتح دحاو موي انئيدح ىلع سضقني ملو . هبلطت ملامو

 دقف هئاكرشو وريج لاثمأ نم اهل نيضراعم تدجو دق تناك نإ تازايتمالا ليدعت

 دبع عضو دقف . ىناطيربلا نامربلا ءاضعأ نم نيريثك نم ًاراصنأو نينواعم كلذك تدجو

 ىداصتقالا رمتؤملا ىف ىرصملا وضعلاو هردنل ةرافسل لوألا ريتركسلا ىركف كب نمحرلا
 اهرارضأو ةيبنجألا تازايتمالا نع ةركذم لبقملا ويام ؛ ىف فينجب دقعيس ىذلا ىلودلا

 رمتؤملا ةيراتركس ىلإ اهب ثعبو رصم ىف همايق ىجري حالصا لك ليبس ىف ةبقع اهفوقوو

 رمأ فقي ملو . عوضوملا ةشقانم لبق املع اهب اوطيحيل هئاضعأ ىلع اهعيزوتو اهعبطب ترمأف
 كب نمحرلادبع ىناطيربلا نامربلا ءاضعأ نم ةعامج اعد لب . مدقتام ىلع ةركذملا هذه

 ءاضعألا ءالؤهو . ىناطيربلا مومعلا سلجمب ناجللا تاعاق ىدحإ ىف هءارآ مهل حرشيل

 رصنت ىتلا ججحلاو نيهاربلا لكب اوحلستي نأ نوديريو هقيقحت بلطن ىذلا لدعلل نوديؤم

 . نيلماع اناوعأ قحلل اونوكيلو مهريغ اوعنقيل هذه لدعلا ةيضق

 نأ ىفكو . تازايتمالا ءازإب رصم بلاطمل ريمضلا ىح لجر لك ةرصانم ىف كشنامو

 ةياغل ةطسوتملا روصعلا ىف عضو قيتع ماظن اهنأ ىلع اليلد ًاعيمج ملاعلا دالب ىف تيغلأ
 مهبولق نيب فلأو سانلا نيب برق امب ةياغلا هذه ىلع ملعلاو ةراضحلا مدقت ىضق مث ةنيعم

 اناهرب ىقكو . ةلماش ةيناسنإ ةدحول ةليسو تالصاوملا ةعرس نم لعجو دودحلا مطحو
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 هعضو نم هيلإ دصق ىذلا ضرغلا سكعل ةليسو حبصأ هنأ قيتعلا ماظنلا اذه داسف ىلع

 هنطو ىف ىنطولا لالذإل ةليسو راص لب ىبنجألا ةيامحل ةليسو قبي مل وهف . ىضاملا ىف

 دالبلا لهأ نم هنأل ةبيرضلا عفدي ىذلا ريقفلا لماعلل قاهرإ ةادأو همدو هلام فازنتسالو

 كلذب ىفك . اربك هجادوأو الام هبويج خفتنت ائيش عفديال ىذلا ىبنجألا اذه ديفتسي ىك

 نوديؤي مهتريقع نوعفري نيذلا نأ ىلع اليلد هب ىفكو ريمضلا ىح لجر لك مامأ اناهرب

 ىتلاو اهانوعد ىتلا ةوعدلا ترمثأ كلذل . ةيشحولاو ةوسقلاو ملظلا نوديؤي انإ تازايتمالا

 تيبشت اهتياغو قحلا اهساسأ ةوعد رمثتال نأ لاحمو . ىركف كب نمحرلا دبع اهاعد

 . مألا فلتخم ىف رشبلا نيب ةيناسنإلا ةلادعلاو قوقحلا ىف ةاواسملا مئاعد

 مدع كلذ ىف ببسلا نأ فرتعن نأ بجيو . ايبسن احاجن لازيام حاجنلا اذه نأ ىلع

 هبحاص هبلطيال قح لكو . ملاعلا راطقأ فلتخم ىف بلطي ىذلا قحلا اذهل ةوعدلاب مايقلا

 هتنوعم ىلإ قحلا راصنأ رظن تفلي ال اًحلم هبحاص هبلطي ال قح لكو . عئاض قح

 مل ءرصمب تازايتمالا رارضإ غلبمب رعشي مهلكو جراخلا ىف انيلثم نأ ول دون كلذل . هديبأتو

 اهبلاطم ىف قح نم رصمل ام غلبم حاضيإو ررضلا اذه نايب نود رمت صرفلا نم ةصرف اوكرتي

 صاخشالا نم مهبناج ىلإو مهل ةحابملا لئاسولا نم نيلثمملا تارضح ىدلو . ةلداعلا

 لك ىف لدعلا راصنأو . قاطن عسوأ ىلع ةوعدلا هذهب مايقلا نم نكميام مهب قثوي نيذلا

 مهل نيبت ةفرعم اهوفرع ىتم نييرصملا بلاطم ىلإ نومضني كشال ءالؤهو . نوريثك ةمأ
 عتستملا ىبنجألا ةحلصمل ىرصملا بئارضلا عفاد هب قهري ىذلا حدافلا ملظلا اذه غلبم

 مئارحجلا نوبكتري نيذلا بناجألا كرتب ةلادعلا بيصي ىذلا ملظلا اذه غلبمو « تازايتمالاب

 اذه ةيسفن نوردقيال ةاضقبو هيف مهتميرج اوبكترا ىذلا دلبلا نوناق ريغ نوناقب نومكاحب

 مهل تروصو ملاظملا هذه لدعلاو قحلا راصنأ نيبت اذإف . ةيرسلا فورظ الو دلبلا

 ىذلا فقوملا اذه نم مهمالآ ىف نييرصمللو رصمل كراشم الإ مهنم قبي مل تاءاصحإلاب
 ىلإ نوأجلي نيذلا رامعتسالاو ملظلا راصنأ تقمي نم الإ مهنم قبي ملو . مويلأ هيف مه

 . ةمدهتملا مهتجح كلذب ىوقتل ابيعم افيرحت قئاقحلا فيرحت

 ىذلا ىأرلا اذه ىف انكراشي ةيجراخلا ريزو ةلودلا بحاص ةرضح نأ دقتعنل انإو

 كئلوأ هفرحام بيذكت ةرورض نايري ةيناقحلا ريزو ىلاعمو هتلود نأ دقتعن امك , انمدق
 ءاقب نم ملألا دشأ امأتم ًاعيمج نييرصملا ساسحإ حبصأ دقف . لطابللو ملظلل ةاعدلا
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 عتمتي ىتلا كلامملا ىف ةوعدلا قاطن عستي مل امو . ةرضاحلا اهتروص ىلع تازايتمالا

 ىف عمتسي نم ملظلا راصنأ دجي دقف اهليدعت ةرورضو اهرارضأ نايبل تازايتمالاب اهاياعر

 نموت لق ةوطحم ىلع مادقإلا ىف ددرتت ةفلتخما تاموكحلا لعجي مب مسهتوعدل دالبلا كلت

 ىف ليطابألا هذه هكرتتام ةلازإل ىرورض ليطابألا نم رشنيام بيذكت نأ امك . اهترورض
 بجاولا اذهب مايقلا ىلع مهريغ نم ردقأ جراخلا ىف رصم ولثمو . بذاك رثأ نم ناهذألا

 ىف نيميقملا بناجألا وعلن رخآ بناج نم انإف ةوعدلا هذه انتموكح انوعد نحن اذإو

 ةبسانمل ناملربلا ىف ىرجي امب نوطيحم اذه نم رثكأ مهو . عوضوملا اذه ىف ةمألا ةيسفن

 الادتعا ةموكحلا لادتعا غلبم.نوري مهلعلو . داريإلل ةديدج باوبأ ىف ثحبلاو ةينازيملا رظن

 مهتنواعمو اهيلاطم ل ةيرصملا ةموكحلا مهتنواعم نإف - هلقتعنام اذهو - ةلئسح نييرصملا

 5 ةنسملا تاقالاعلا هله ءاقبل ةليسو ريخ انتوعد ىف انايإ



 مويلا ثيدح

 بئارضلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 *'ىلودلا ىداصتقالا رمتؤملا ىف نييرصملا نيبو دنملا فقوم
 نييرصملا نيبودنملا دحأ ىركف كب نمحرلا دبع اهعضو ىتلا ةركذملا مايأ ذنم انرشن

 هب ضوهنلا داري مدقت لك تازايتمالا قوعت فيك اهيف نيبي ىلودلا ىداصتقالا رقؤملا ىدل

 نع أشنام ىداصتقالا رقؤملل اهميدقت ةعيبطب ةركذملا هتلوانتام مهأ ناكو . رصم ىف

 نيذلاو رصم ىف نيميقملا تازايتمالا باحصأ بئاجألا ءافعإ نم ةيبنجألا تازايتمالا

 ىتلا بئارضلا نم ةلئاطلا تاورثلا اهنم نوبسكيو ةعساولاو ةيلاملا لامعألا اهيف نولوازي

 ماظنب نوعتمتيال نيذلا بناجألاو نييرصملا ىلع ىرصملا عرشملا اهضرفي نأ نكمي

 ناطخلا انرشن سمأو . رمتؤمللا ءاضعأ ىلع ترشنو ةركذملا هذه تمجرت دقو . تازايتمالا

 تازايتمالا ةلأسم هيف لوانتو ةماعلا رمقؤملا ةسلج ىف نينح اشاب قداص هب هاف ىذلا ميقلا

 لئاسملا ىف ثحبلا نويرصملا نوبودنملا لوانتي نأ لبق ىعيبطو . بئارضلاب اهتقالعو

 نأ عاطتسملا ردق ةيكرمجلا قئاوعلا عفرو ةراجتلا ةيرحك رمتؤملا اهل ضرعي ىتلا ىرخألا

 بناجألا هب لماعي ىذلا ذاشلا ماظنلا ىف اعيمج نييرصملا رظنو مهرظن ةهجو لوأ اوحرطي

 نأ نكميال ايداصتقا ملاعلا شاعنإل هعضو داري ىلود ميظنت لكف ءهرصم ىف نوزاتمملا

 اهكارتشا داري ىتلا ألا نم ةمأ لهاوك اهبءونت ةذاش ةلاح دوجو عم حاجنلا مامت فداصي

 كاردإ ىلا ليبس الف مهافتلا ةدعاق ىه لماعتلا ىف ةيرحلا نكت ملامو . شاعنإلا اذه ىف

 . اهكاردإ داري ىتلا ةياغلا

 عفد نم تازايتمالا تابحاص لودلا ىلإ نيمتنملا بناجألا ءافعإ ةلأسم نأ بسحنو

 لودلا هذه ريغل نيمتنملا بناجألا ىلعو نييرصملا ىلع رصم ىف ضرفت ىتلا بئارسفلا
 نم تازايتمالا ةيرظن دبيأتل نويئاطسفسلا اهب مدققتي ىتلا ججحلا نم ةجح دجت نأ نكميال
 مهل نأو رصم نع ةفلتخم ةراضح نم مهنأ نومعزي مهف . اًيعادتم ادييأت ىئاضقلا اهبناج

 نوضاقتي ةصاخ تاهج مهل نوكي نأ كلذل مهقح نمف ؛رصم نيناوق فلاخت نيناوق
 اذإ مهنأ لوقن انكل . ةيهاولا ةجحلا هذه مهشقانن نأ لاقملا اذه ىف اندصق سبيلو . اهمامأ
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 نل مهنإف تازايتمالا ىحاون نم ةيحانلا كلت ىف مهيأر زيزعتل اهلثمب اومدقتي نأ اوعاطتسا

 صروبلا ىف بتكي ىذلا مههيفس اذهو . بئارضلا نم مهئافعإ دييأتل ةجح ةيأ اودجي
 ءافعالا اذه ريربتل ةجح دجي مل؛ لوقلا شحفأ نييرصملل هجوي نأ نع عروتيالو نيسبجلا

 رصم ىف نولغتسي مهنأ نحن ركذن نيذلا بناجألا نم نيريثك نأ لاق نأ الإ بئارضلا نم

 لامعأ نم مت اميف ًاريبك الضف بناجألل نأ امك رصم ىف مهتاورث نودقفي ةلئاطلا تاورثلا
 ةكرح ىف اوكراش نيذلا بناجألا ىلع ركنن انسلو . دالبلا هذه ىف ةراضحلاو ديدجتلا

 لزجأ هيلع مهركشنو هب مهل فرتعنل انإ لب . مهلضف رصم ىف تمت ىتلا ةميظعلا روطتلا

 مهلج لب . رصم دراوم نم اورثأ نيذلا نم اوسيل ءالؤه رثكأ نأ لوقن كلذ عم انكل ركشلا

 ليبس ىف هدوهجمو هنهذ ىنفي الو ةداملاب اريثك انعبال يذلا ىماسلا ماقملا ىوذ ءاملعلا نم

 ءاوس رصم مدقت ةكرح ىف كارتشالا لضف ًاعيمج بناجألل ناك ول هنأ ىلع . اهليصحمت

 بلاطن مل نحنف . بئارضلا نم مهئافعإل ةجح كلذ ضهن امل لضافألا ريغو مهلضافأ

 بلطن مل نحنو بناجأ مهنأل بناجألا ىلع ةصاخخ ةبيرض ضرفب بلاطن نأ نكميالو
 ريغ ىلإ اهلقني نأ ديريو رصم ىف اهبسك ىتلا ىبنجألا لاومأ ةرداصم بلطن نأ نكميالو
 وه ةبلاطملا ىف حلنو انبلاط ىذلا امنإو . انرطاخب درت نأ نكميال بلاطملا هله لثمف .رصم

 ريغلا بناجألاو نويرصملا مهنم ءاوس ضرأ ىف نيميقملا عيمج نيب بئارضلا ىف ةاواسملا

 . تازايتمالاب نوعتمتملا بناجألاو تازايتمالاب نيعتمتملا

 ةبيرض سيل نأ لوقي رصم ىف ةررقملا لاومألل ابقارم ناك ىذلا دلياو رتسم بتك دقل
 ةيرصملا ةموكحلا ديرت ىتلا رفخلا ةبيرض نوكت نأ الإ ىبنجألا اهعفديالو ىرصملا اهعفدي

 اهعفدي رصم ىف مويلا ةضورفملا بئارضلا نأ حيحصو . قح ريغب - هيأر ىف - اهاضاقتت نأ

 ىذلا للشلا اذه ىلإ عجار كلذ ىف ببسلا نكلو . ءاوسلا ىلع بناجألاو نويرصملا

 امك - الوقعم سيلف . بئارضلا ددص ىف ىرصملا عرشملا ةيبنجألا تازايتمالا هب تباصأ
 ال نيذلا بناجألاو نييرصملا ىلع ةبيرض ضرفت نأ - نينح اشاب قداص ةبطخ ىف درو
 ماظنلا ضرعتي نأ ريغ نم تازايتمالا باحصأ بناجألا اهعفديال مث مهل تازايتما

 وأ ىرصملا فظوملا وأ بيسبطلا وأ ىماحملا ىرن فيكو . بارطضالل رصم ىف نمألاو

 وأ بيبطلا وأ ىماحملا هليمز اهل عضخيال ةبيرض عفدي نأ ىضري زاتمملا ريغلا ىبنجالا

 ىذلا وه لوقعملا ريغلا عضولا اذه . تازايتمالا تاوذ لودلا نم ةلود ىلإ ىمتنملا فظوملا
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 ضعب لالغتسال اهرطضا ىذلا وهو الداع اعيزوت بئارضلا عيزوت ىف ةموكحلا ةكرح لش

 قئاوع نم قئاع عقاولا ىف وه الالغتسا نوفلتلاو فارغلتلاو ديدحلا ككسلاك ةلودلا دراوم

 . اشحاف اءالغ هئالغ ببسب ةراجتلا

 نأ بجيام فاعضأ مهتارباخمو مهرافسأ ليبس ىف مويلا نوعفدي نويرصملا ناك اذاف

 ءارو ءامتحاللا مساب بئارضلا نوعفديال نيذلا بناجألا ىلع كلذ ىف بنذلاف هوعفدي

 نم ةسفانملا هيلإ ىدؤت امو تاكرشلا ةسفانم ايازمب نوعتمتي ال نويرصملا ناك اذإو

 نيذلا بناجألا ىلع كلذ ىف بنذلاف داوملا هذه راكتحا ىلإ ةموكحلا رارطضال مدقتلا

 ةيموقلا تاحالصإلا ىف لهملا دشأ ىلع ريست نأ ةرطضم ةيرصملا ةموكحلا تناك اذإو

 لمكأ ىف ةيناسنإلا ةايحلاب مهعتمتو ءاوسلا ىلع ىنغلاو ريقفلا ةداعس اهيلع بترتت ىتلا

 ءارو ءامتحالا مساب بئارضلا نوعفديال نيذلا بناجألا ىلع كلذ ىف بنذلاف اهرهاظم

 . تازايتمالا ماظن

 ةموكحلا دجتسف . مودت نأ رضاحلا ىملاعلا روطتلا ةعيبطب نكمي ال ةلاحلا هذه نأ ىلع

 نع تمجن ىتلا ةساملاو ةريثكلا تاجاحلا دسل ةيلام دراوم ىلإ ةرطضم بيرق امع اهسفن

 فرصلاو ىرلا تاعورشمل ةديدج دراوم ىلإ ةرطضم اهسفن ىرتس . ةرضاحلا رصم ةضهن

 ءاشنإ ةيميلعتلا تأشنمللو كلذك ادهعتو ءاشنإ ةيحصلا تاعورشمللو ادهعتو ءاشنإ
 ةايحلا ديري ضهان بعشل اهنع ىنغال ىتلا ةريثكلا تآشنملا نم هذه ريغلو ًاضيأ ًأدهعتو

 بلطتت ةيحصلا تاعورشملا نأ رسكذن نأ ىفكيو . نامثألا نم نمث ىأب ةلماكلا ةرحلا

 ةثالث نم رثكأ بلطتت فرصلاو ىرلا تاعورشم نأو تاهينحلا نم انويلم رشع ةتس اهدحو
 . ماع لك ىف تاهينجلا نم نييالم ةرشع بلطتي هدحو ماعلا ميلعتلا نأو , انويلم نيثالثو

 ةنادتسالا : نيقيرط دحأ كولسل أجلت نأ الإ ةموكحلا ىلإ ليبسال ةلاحلا هذه ةهجاولو

 فقومل ضرعتو ؛ اهادادسل ةديدج بئارض اهانعم ةنادتسالاو . ةديدحلا بئارضلا ضرفو

 . بئارضلا قيرط وه هكولس نكمملا ديحولا قيرطلاف نذإ . 18178 ةنس فقومك سعت ىلود
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 تضرف اذإف . ةروشلا عقوت ريغ نم عرازملا ىلع بئارضلا لك صضرف لوقعملا ريغ نمو
 بناجألا كلذك تباصأو ةيرصملا ةمألا فئاوط لك تباصأو لداع ساسأ ىلع بئارضلا

 ىه ةلاح تازايتمالاب نيعتمتملا نيبو ءالؤه نيب ًأشنتسف تازايتمالا ماظنب نيعتمتملا ريغلا

 ؟ةروثلاب ءايشألا هيشأ وأ ةروثلا

 تازايتمالا ماظن وه لدع لكل ًايفانم ًاقيتع اماظن نأل عقوتت وأ عقت اهلك جئاتنلا هذهو

 باسح ىلع اوشيعي نأ نم لح ىف رصم ىف نيميقملا بناجألا نم ةفئاط لعجي ةيبنجألا

 !هنيبج قرع اولغتسي نأو مهريغ

 نأ الإ اهاضري مهسفنأ تازايتمالاب نيعتمتملا بناجألا نم ًادحأ بسحنام ةلاح هذه
 ههفس نم اذبن انلقن ىذلاو لاقملا لوأ ىف هيلإ انرشأ ىذلا هيفسلا بتاكلا اذه لاثمأ نوكي

 ةمعن وأ ةيهافر لكو رصمل مدقت لك لطعي نأ ديري بتاكلا اذه لثم بسحنو . مايأ ذنم

 ولو رصم هاضرت نل ام اذهو . بئارضلا عفد نم نوفعم هلاثمأو وه لظي ىك نييرصملل

 . تايحضتلا نم اهفلكام ههجو ىف فوقولا اهفلك

 ىف ىلودلا ىداصتقالا رمؤملا رارق نوكي نأ نم ةقث ىلع انلعجت ىتلا ىه ةلاحلا هذهو

 قيرطلا دالبلل كرتيو هباصن ىف ملسلا رقي الداع ارارق رصم ىف ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم

 . اهبلاطمو اهتاياغ قيقحت ليبس ىف ريستل احوتفم



 مويلا ثيادح

 ميلاقألل ديول درول ةرايز

 *!ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ىلع اهرثأ

 ىناطيربلا ىماسلا بودنملا ديول درول ةماخفلا بحاص ةرضح نأب رابخألا رتاوتت
 ةرايزلا هذه هيلإ تدأ ام مغرب اينملا ةرايز نم ناك ام دنع ميلاقألا هترايز نم فوقولا ىونيال

 نحنو . اهترايز ىلإ دارفألا ضعب هاعد املك ىرخألا ميلاقألا روزي هنكلو « لاقلاو ليقلا نم

 باجأ وه اذإ هيلإ هجوت ةوعد ديول درول ريغ وأ ديول درول ةباجإ ىلع ضرتعن نأ عيطتسنال
 مهيلإ ثدحتو ةصاخ ةرهاظم ريغب هنوعدي نيذلا ىلإ بهذف دارفألا نم درفك ةوعدلا هذه

 نوئشلا ىف سانلا ثدحتي امك مهيلإ ثدحت لب رصم ىف ايناطيربل ايماس ابودنم هتفصباال
 نأ ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ىلع هرثأ نم ةيشنلا دشأ ىشخن ىذلا نكل . ةيداعلا

 ذختيف ىناطيرب ماس بودنمك ىأ ةيمسرلا هتفصب هنوعدي نيذلا ىلإ ديول درول بهذي
 هذهب ارمز هيلإ نوعمجي نيذلا سانلا ىلإ ثدحتيو رهاظملا نم هبجوت ةفصلا هذه نأ ىريام

 ىذلا ريسفتلا نأل اينملا ةرايز لثم ترركت اذإ اصوصخ كلذ رثأ ىشخن كلذك . ةفصلا

 ةوق نم نييرصملا ىريل تارايزلا هذه نم دصقي اغإ ديول درول نأ نييرصملا ناهذأ ىلإ ردابتي

 تارايز رهاظم تدأ اذإو . ًاناطلس وأ رمأ ةيلخادلا مهنوئش ىف هل نأ هعم نومهفيام هناطلس
 نيب مهافتلا نسح رارمتسا ىلع اصرح سانلا دشأ نإف ةجيتنلا هذه ىلإ ميلاقألل دروللا

 ةجح ةبأ نودجي ال ًانيتمتو ًاديكوت نيتلودلا نيب ةدوملا تاقالع دايدزا ىلعو ايناطيربو رصم
 تاقالعلا هذهب أبعتال ايناطيرب نأ ىلع اليلد تارهاظملا هله نوذختي نم اهب نوجحي

 نييرصملا مامأ رهظي نأ ديري رصم ىف ايناطيرب لثمم نأل ةلقتسملا رصم نيبو اهنيب ةنسحلا
 . اهلك دالبلا نوئشل فرصملاو رومألا ةيصان ىلع هديب ضباقلا مكاحلا رهظمب

 نييرصملا سوقن ىف ساسحإلا اذه لثم راشتنا نأ ىلع انقفاوي دروللا ةماخخف بسحنو
 ىف تاقالعلا ديطوت ىلإ ليبسلا ديهمت هعم لهسيال دالبلا ريصم ىلع أقلق اهيف دجوي
 تارايزلا هذه نم دصق دق هتماخف ناك اذإو . ةصلاخلا ةدوملاو حيرصلا مهافتلا ىلع لبقتسملا

 دكؤن انإف ىرصملا بعشلاو ايناطيرب نيب ةدوملا ديكوت ىلإ - فحصلا ضعب لوقتام ىلع -
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 عبتت ىلع اصيرح ناك اذإ وهو . أطنلا شحفأ اوأطخخأ ىأرلا اذهب هيلع اوراشأ نيذلا نأ هل

 هنإف ارتلكنإو رصم نيب ىلاحلا ىسايسلا عضولا مارشحا مه رعصف ىف رمورك درول ىطخ

 نأ هباسح ىف لخدي ملو فايرألا ةرايز ىلإ طق أجلي مل رمورك درول نأ دكأتي نأ عيطتسي

 بط اهيف ىقلتو تانيز اهيف ماقت تالفح بيترت ايناطيرب ةمظع رهاظم نأ وأ هتوق رهاظم

 ضعب ةرايز تناك دقل لب . ناك عون ىأ نم تاحيرصتب ارتلكنإ بودنم اهيف حرصيو

 ىلع ةحيحصلا ةيرصملا حورلا درت ىف اببس رصم ىف رمورك درول اوفلخ نيذلا نيدمتعملا

 ىف لازتام رصم تناك موي لصحام وه كلذ ناك اذإف . ةيرصملا ةماركلا ىلع ناودعلا اذه

 مويلا هلثم لوصح لِإَف دافنلا موتحم ارمأ ايناطيرب هروشم تناك موي ددرتلاو فونملا رصع

 موقت نأ ارقلكلا تضترأو رضاحلا ىسايسلا اهزكرم ىلع اهتادوهجمب رصم تلصح لقو

 ىجتري مهافت لك ىلع ىضقي نأ كشوي ؛ مهافتلاو ةدوملا ةدعاق ىلع نيتلودلا نيب تاقالعلا

 ةثطخم ةروشم ةجيتن كلذ نوكي الأ ىلع صرحلا دشأ صرحن نحنو . لبقتسملا ىف

 تانيزلا نأ ديول درولل ركذن نأ الو مدنقت امم رثكأب عوضوملا ىف عسوتن نأ ديرن انسلو

 نيدلاف . ءىش ىلع ةقيقحلا ىف لدتال هترضح ىف ىقلت ىتلا بطخلا نأو ماقت ىتلا

 لوقلا ىلإو دصاقملا نم اهظافلأ اهيلع ىوطلت دق ام راكنإ ىلإ سانلا عرسأ مه اهنوقلي

 اموق ةمأ لك ىف نأ ملعي ديول درولو « ةلماجملا ىعادب ارارطضا اهلوق ىلإ اورطضا مهنأب

 مهنع فرعي نأ نم نولجخيالو ماقملا اذهل ابسانم هنوبسحيام ماقم لك ىف نولوقي افاعض

 ءارو نم نوغتبي مهنأو نوقفانم مهنأب ًانلع حيرصتلا نم نولجخيال لب «نوقفانم مهنأ

 تاقفن نوعفدي نيذلا رشكأ نأ كلذك ديول درول ملعي دق مث . مهبيصت ةحلصم مهقافن

 نوحرصيو ءابعألا هذهب مهفيلكت نم ىوكشلا رم نوكشي فصاقملاو تاقدارسلاو تانيزلا

 اهنوقفني مهلاومأل جوحأ اوناك ةبيصعلا ةنسلا هذه لثم ىف مهنأو نيهركم اهب اوماق مهنأب

 ءىش ىلع لدتال ىتلا باوبألا هذه ىف اهقافنإ ىلإ مهنم مهئانبأ ةيبرت ىفو مهحاصم ىف

 نم انركذ ام الإ رثأ سانلا سوفن ىف كرتتال ىتلاو مهعادخو مهئاير ىلع اهتلالد نم رثكأ

 متيلو اهتارمث ىتؤتل رصمو ايناطيرب نيب اهئاقب ىلع صرحن ىتلا ةيدولا تاقالعلا داسفإ

 . ناتلودلا هاضرت قافتا اهرثأ ىلع
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 بيعن نحن لب . طقف ةهجلا هذه نم ديول درولل ماقت ىتلا تانيزلا بيعن انسلو

 هترايز ىف كلملا ةلالجلا بحاص ةرضحلا تانيزلا ةماقإ ىتح بيعنو . اقالطإ تانيزلا

 دون انأل نكلو . مهقاهرإ بجويام ريغ ىف سانلا قهرت تانيزلا نأل كلذ سيلو . ميلاقألل
 رهاظملا هذه راتس ءارو نم هاري نأ ال هتقيقح ىلعو وه امك هبعش كلملا ةلالج ىري نأ

 ةعركلا هتارايز لالخ نم فشتسا موي لك شيعي امك بعشلا ىأر اذإ هتلالجف . ةقاربلا

 نيعلا اهارت ىتلا ةجاحلا هذه لباقي امب مركلا فطعلا نم هلمشو بعشلا هيلإ جاتحيام

 . ةجرهب وأ فرخز ىلإ ةجاح ريغ نم ةرشابم ديلا اهسملتو

 درول ةرايز ىلع ضرتعن ال اننإ رركنف هل ثيدحلا اذه اندرفأ ام ىلإ ةريخأ ةملكب دوعنو
 لثممك ال دارفألا نم درفك ةرايزلا هذه باجأ اذإ ميلاقألا ىف وأ ةرهاقلا ىف هوعدي نمل ديول

 ةيسايس ةجيتن ىلإ ىدؤي نأ ىشخنف ايمسر افاوط ميلاقألا ىف فاوطلا امأف . ارتلكتإل

 اهيلإ لوصولا رصم ىف اهل لثممك هتماخف ديريو ارتلكنإ ديرت ىتلا ةجيتنلا ىه تسيل

 . ايناطيربو رصم نيب مهافتلا نسحو ةدوملا ءاقبتساب
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 ارتلكنإو رصم نيب

 *!ههافتلا نسح ءاقس امه دحو تاليفك دصقلاو ةمكحلا

 نم مويلا لصاح وهام ةياور ةيلحملا انرابخنأ ىفو ةصاخلا انتافارغلت ىف ءىراقلا ىرب

 ةموكحلا مزتعتام نأشب ةيرصملا ةموكحلاو ىناطيربلا ىماسلا بودنملا راد نيب تاثداحم
 صاصتخا ليدعتبو ايئاهن رادرسلا بصنم ءاغلإب حالصإ نم شيجلا مظن ىلع هلاخدإ
 شيلا نأ رابتعاب كلذ ىلع ىماسلا سودنملا ةماخف ضارتعاو ىلعألا ىبرحلا سلجما

 ىقبت نأ كلذل بجي هتلاح نأو رياربف ١8 حيرصت ىف اهب ظفتحملا لئاسملا قاطن ىف لخاد

 ىف فالخلا اذهو . اهلك ةقلعملا لئاسملا لحت نأ ىلإ رصم لالقتسا نالعإ لبق تناك امك

 باونلا سلجمب ىضاملا سيمخلا موي تثدح ىتلا ةشقانملا ةركاذلا ىلإ ديعي شيلا ةلأسم

 نم امهريغو ناثداحلا ناذهف . هدامتعا قاروأ ىماسلا بودنملا ةماخف مبدقتب ةصاخ

 ظفتحما لئاسملا ىدم ديدحت لوانتتو ارتلكتإو رصم نيب نيحلا دعب نيحلا عقت ىتلا ثداوحلا
 هلوق ىلإ انقبسام رركن انلعجت رصم لالقتساب ارتلكنإ هيف تفرتعا ىذلا حيرصتلا ىف اهب

 هنأش نم اًعيمج هنايضري ىدو قافتاب نيتلودلا نيب ةقلعملا لئاسملا ىف لصفلا مدع نأ نم

 . ةمكحلاو ةانألاب ناقيرفلا اهيلع بلغت نأ مويلا ىلإ لصح ىتلا تاكاكتحالا هذه ريثي نأ

 ةمكحلا هذه ةفعاضم ىلإ جاتحي دق فالخل اًراثم نوكتل مايألا نم اموي لصت دق ىتلاو

 . هيلع بلغتلا نيصلخم ناقيرفلا دارأ اذإ ةانألا كلتو

 لخاد شيحلا نأ اهيلع بترت نأ ديرت ىتلاو ارتلكنإ اهب مدقتت ىتلا ةجحلا نأ رهاظلاو
 ةقلعملا لئاسملا نم امه بناجألا ةيامحو رصم نع عافدلا نأ ىه امنإ ةقلعملا لئاسملا نمض

 ظفح ةادأ وه امك ىينجألا ءادتعالا دض دالبلا نع عافدلا ةادأ وه شيلا مادامو . صنلاب

 نيتلاسملا نيتاهل نذإ عبات وهف ءاوسلا ىلع بناجألاو نيينطولل ةبسنلاب لخادلا ىف نمألا

 نالعإ لبق تناك امك هتلاح ىقبتف امهمكح هيلع ىرجي نأ بجيو صنلاب نيتقلعملا

 هذه نكل . رهاظ ءاور اهل ةجح هذهو . ارتلكنإو رصم نيب قافتالا متي نأ ىلإ لالقتسالا

 لئاسملا نمض هلخدتف قفارمو ىوق نم رصم ىفام لك لوانتت نأ نكمي اهسفن ةجحلا

 5١؟ا//ه/؟ : ةسايسلا د



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 1

 تاللصاوملا ىف لخدي دق ام ةيديدحلا ككسلا ريغو ةيديدحلا ككسلا تسيلأ . اهب ظفتحملا

 - بجيف . اهب ظفتحما لئاسملا نيب اهيلع صوصنم ةيروطاربمإلا تالصاوملاو ةيروطاربمالا
 ةينوفلتلا تالصاوملاو ةيديدجلا ككسلا ىقبت نأ - ةقباسلا ةجحلاب ذخآلا غاس اذإ

 امك ىقبي نأ بجيو رخآلا وه هب اظفتحم تالصاوم ىمسي نأ نكميام لكو ةيفارغلتلاو

 تالصاوملا ىف الشم سمتلن ملو . تاضوافملا متت نأ ىلإ رصم لالقتسا نالعإ لبق ناك

 هدحو شيجلا وه لهف . بناجألا حلاصم نعو رصم نع عافدلاب ةقلعتم ةمدقملا ةجحلاو

 نمألا ظفحي ىذلا هدحو شيلا وه لهو ؟ىبنجأ ءادتعا لك نم رصم نع عفادي ىذلا

 دالبلا ىوق كرحتت ىبنجألا ءادتعالا ثودح ةلاح ىف هنأ عقاولاف ! الك ؟دالبلا لخاد

 نأ ىلإ ةقلعم ىقبت اهلك دالبلا ىوق نأ اذه ىنعم لهف . ةوق نم تيتوأ ام لكب هدصل اهلك

 وه لب . هلحو شياب قلعتم ريغ مهنع عافدلاو بناجألا ىلع ءادتعالاو ؟تاضوافملا متت

 لئاسملا هذه ىقبت لهف . كلذك ءاضقلابو اعيمج نمألا لاجرو رفخلابو سيلوبلاب قلعتم

 نم ةقباس ةقفاوم ريغ نم ليدعت ىأ اهمظن ىلع ةموكحلا لخدتال اهب اظفتحم اهلك

 رظني ناسنإ هب ملسي ال امم قطنملا اذه نأ دقتعن ؟نيتلودلا نيب قافتالا متي نأ ىلإ ارتلكنإ

 رصم نيب ادئاس مهافتلا نسحو قافتالا ءاقب ىلع صرحلاو ةمكحلا نيعب لئاسملل

 فارتعا وهو ؛ رصم لالقتساب ارتلكنإ فارتعا نأ هانعم ليلعتلا اذه نأ دقتعنو . ارتلكنإو

 ىنعم ىأ ىسايسلا عقاولا ملاع ىف هل سيل ؛ ةماعلا اهتسايسبو ارتلكنإ ةماركب طبترم

 . ىلعف
 تادقاعملا الو ةيلودلا قئاثولا ريسفت ىف امكح هدحو نوكي نأ زوجيال قطنملا نأ ىلع

 نم ةقيثولا هذه قبس امل عوجرلا قئاثولا نم ةقيثو لولدم ديدحتل بجي لب . ةصاخلا
 نيب تثدح دقو . نويسايسلا لوقي امك تاضوافم نمو ءاهقفلا لوقي امك ةيريضحت لامعأ

 تاضوافملا هذه لك ىفو . ١1474 ةئس ىلإ ١97١ ةنس نم ةليوط تاشقانم ارتلكنإو رصم

 ىلع صن دقف اهيلع ىبنجألا ءادتعالا دض رصم نع عافدلا ةرورض ىرت ارتلكنإ تناك

 أاصن ررقتو نزرك عورشم ىف هيلع صنو رئلم ةنجل هتعضو ىذلا قافتالا عورشم ىف كلذ
 حيرصتلاو نيعورشملا تقبس ىتلا تاشقانملا ءانثأ ىفو . 1977 ةنس رياربف 18 حيرصت ىف

 تاشقانملا تناك دقل لب . اهشيج نوؤش ىف فرصتلا ىلع رصم دي لغي اقلطم ركذ دري مل

 رصم نع ارتلكنإ عافد ةرورض لوح رودت اعيمج تاضوافملا هله تبقع ىتلا ةيفحصلا



 5 لكيه نيسحح دمحم ثارت

 نوكيال نأ مايألا نم موي ىف اذه ىنعم نكي ملو . عافدلا اذهب مايقلا رصم ةعاطتسا مدعل

 ديرا نضيحلا ةلأسم نأ ولو . اهسفن نع اهب عفادت نأ ىه عيطتست ةيبرح ةدع وأ شيج رصل

 هذه ةيامح ركذو . تايلقألا حلاصم ةيامح نم ارطخ لقأ سيل شيجلااف . رياربف 6

 حيرصتلا ىف شيلا نع ءىش دورو مدعو اهب ظفتحما لئاسملا نيب نم اهنأ ىلع حلاصملا

 ةلود رصمب فارتعالا ىف لخاد هنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي هتقبس ىتلا تاضوافملا ىفو

 ىلع صني ملام لك نالمشي امك هنالمشي ةدايسلاو لالقتسالا نأو , ةدايس تاذ ةلقتسم

 . هب ظافتحالا

 نيب مهافتلا نسح لفكي ىذلا عضولا كلذك وهو « ةلأسملل ىقيقحلا عضولا وه اذه

 قفتي ىذلا عضولا وه اذه لب .. امهنيب حيرصلا ىدولا قافتالا قيقحتل دهميو ارتلكنإو رصم

 ىلع ةظيفح ارتلكنإب اندهعو . اهتماركو ارتلكنإ ةسايس هب تطبترا ىذلا حيرصتلا صنو

 ىلإ لصت ىتح اهمسرت ىتلا ةسايسلا ةعباتم ىلع ةصيرح اهب اندهعو « ةماركلا هذه

 . اهيلإ لوصولا ديرت ىتلا ةياغلا

 ام اذهب ةقث انديزيو . ريدقتلا مامت عضولا اذه ردقت اهبناج نم ارتلكنإ نأ دقتعنل انإو

 عم قفتي ىذلا اهاتعمب مهافتلا نسح ةسايس ىلع صرحلا نم مهبناج نم نويرصملا هادبأ

 عم ةدوملاو مهافتلا ةلعاق ىلع لالقتسالا اذه لامكتسا ديري ىذلاو رضاحلا رصم لالقتسا

 هب عرذتت نأ بجيام لوأ ةمكحلاو دصقلا ناكو ةانألا تناك هدقتعنام قدص اذإف . ارتلكنإ

 نيب ةثداحم تلصح اذإ هنأ ىف كشنامو . رضاحلا فقوملا ءاقتال رصم هب عرذتت نأو ارتلكنإ

 نم لك ةقثب ةثداحلا تنرتقاو لئاسملا نم اهريغ ىلعو ةلأسملا هذه ىلع ارتلكنإو رصم
 نكمأل نذإ ؛ ةحلصملاو قحلا هدقتعي ام رارقإ ىلع نيفرطلا نم لك مادقإبو هبحاصل نيفرطلا

 ىقبو كاكتحالا بابسأ تيقب نإ امأف . فالخلا طقن لك لحو بعاصملا لك ليلذت

 نم ىأل سيل جئاتن ىلإ رجي نأ كلذ كشوي دقف ةرمف ةرمف ةرم ثدحي كاكتحالا

 . اهثودح ىف ةحلصم نيتلودلا



 مويلا ثثيدح

 نيبناج نم نوكي نأ بجي مهافتلا

 "اهقيرط ىف رصمب ةيناطيربلا ةطلسلا اهعضت ىتلا تابقعلا

 شيلا ةلأسم ىف ةيناطيربلا ةموكحلا ىأر نع ًائيش سمأ ةيرصملا ةموكحلا غلبت مل

 اهلوصو ربخ ديول دروللا غلبأ ىتلا ةركذملا هيوتحت امب ؤبنتلا نكميال كلذل . هماظنو ىرصملا

 ءاجرلا رركنو . ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ىف رثأ نم اهل نوكيسام الو كلملا ةلالج دل

 دهاج امن ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا نسح ليبس ىف ةديدج ةبقع ةركذملا هذه نوكتال نأ

 دويرصملا ناكو انك دقلو . ةيروتسدلا ةايحلا تداع ذنم هناكرأ ديطوتل مهؤامعزو نويرصملا

 نيب حلاص قافتا دقعل وجلا ديهمت اهب ديرأ ىتلا ةبيطلا حورلا هذه ىقلت نأ نورظتني اعيمج

 ةيجرانخلا ريزو تاحيرصت تناك نئلو . نييناطيربلا بناج نم اهلثم احور نيتلودلا

 ديرت ىتلا ةياغلأ ىلإ لوصولل ةسايسلا هذه حالصب ىوقي ءاجرلا تلعج دق ةيزيلكنإلا

 ىتلا ةسايسلا نأ فسألا نم ريثك عم حرصن نأ بجي انإف اهغولب ارتلكنإ ديرت امك رصم

 فحصلا ىلسارم ضعب اهل جور ىتلاو رصم ىف ىماسلا ارتلكنإ بودنم ديول درول اهعبتا

 ىتلا ةرتوتملا حورلا ىلإ تدأو نسحلا مهافتلا راصنأ دضع ىف تتف دق رصم ىف ةيزيلكنإلا

 . اينملل ديول درول ةرايز باوجتسا ةشقانم نيح ىضاملا سيمخلا موي ةسلج ىف ةحضاو تدب

 ىف نابعري ةجيتن ىلإ لوصولل هقيرط نم نالمعي نيفرط هعبطب ىضتقي مهافتلا

 ماق ىتلا ةميظعلا دوهجلا ركني زيلكنإلا ريغ وأ زيلكنإلا نم ادحأ نظن امو . اهيلإ لوصولا
 ةلودلا بحاص ةرضح ىحخوت دقف . تضم ةئس نم رثكأ ذنم ليبسلا اذه ىف نويرصملا اهب

 ةلأسم ةيأ تاشقانملا هذه ريثتال نأ باونلا سلجم ىف تاشقانم ةرادإ ىف اشاب لولغز دعس

 ةموكحلا تفرص دقو . ائيس اليوأت ارتلكنإ ءازإب ةيرصملا حورلا ليوأت اهيلع بترتي نأ نكمي
 نيبو اهنيب كاكتحا نوكيال نأ ىف دوهجلا ربكأ ةرازولا ةساير اشاب ىلدع ةلود ىلوت ذنم

 ةفاحصلا تخوت دقو . اهتماركو رصم قوقح ىلع ةظفاحملا قدأ اهتظفاحم عم ارتلكنإ

 هذه نأ يهدبو . ارتلكنإو رصم نيب هدقع داري ىذلا قافتالل ماعلا ىأرلا ئيهت نأ ةيرصملا

 لهأ باصعأ ريدخت اهنم دصقلا نكي مل نويفحصلاو باونلاو ءامعزلا اهب ماق ىتلا دوهجلا

 لامكتسا دصقلا ناك اغمإو . ةسدقملا نطولا قوقح ىف اوملسيو اوملستسي ىكل دالبلا هذه



 عال لكيه نيسح دمحم ثارت

 اذإ الإ لمكتال وجلا ةئيهت نأ كلذك ىهدبو . قافتالاو مهافتلا قيرط نم قوقحلا هذه

 انكل . لبقتسملا ىف لمألا ىلإ ةنينأمطلا سوفنلا ىلإ ثعبيام رصم ىف ارتلكنإ لثمم ىدبأ

 ةموكح اعيمج نييرصملا رعشيل اهزهتنا الإ ةصرف كرتي ال ديول درول ةماخف انيأر فسألا عم

 هرظن رصقي نأ ضري ملو رئاودلا نم ةرئاد ىف كلذ نم فقي مل وهو . هدوجوب اًبعشو ًاباونو

 «رخؤت الو مدقت ال ىتلا لئاسملا هفتأ ىف لخادتي هانيأر لب . ايلعلا ةسايسلا سميام ىلع

 ةموكحلا ةمدخ مهكرت ماظن بترت نيذلا بناجألا نيفظوملا نأش ىفو ةعماجللا ىف لخادتي

 ةطلس لثم هل تناك هنأ ول دقتعن ةيلحم ةريثك نوؤش ىفو ارتلجنإو رصم نيب ةدهاعمب ةيرصملا

 ىضفغأ دقلو . هبصنم ةعفرو هتناكم ومس عم قفتي ام اهآر ال رئشتك درول وأ رمورك درول

 عدتال اهنأبو ةيروتسدلا ةموكحلاب مهتقثل لئاسملا هذه نع ابعشو ةفاحصو ًاباون نويرصملا

 بودنملا ةماخف ناك ىتلا لئاسملا هذهو . لاوحألا نم لاحب سمي رصم قوقح نم اقح

 اهلوخد مدعو رصم لالقتساب فارتعالا بجومب امأ اهنم غورفم اهيف لخادتلا ديري ىماسلا

 لخادتلاف . كلذ دعب ارتلكنإو رصم نيب تمت تاقافتا بجومب وأ اهب ظفتحلا لئاسملا ىف

 نم اهريغ لبق ارتلكنإ هب تفرتعا ىذلا مهلالقتسا نأب نييرصملل راعشإ ديدج نم اهيف

 دييأت ليبس ىف ةوطخخ تسيل هذهو . رخآ عيش مسابال ةوقلا مساب عزعزتي نأل ةضرع لودلا

 نييرصملا سوفن ىف فاعضإ ليبس ىف ةوطخ كلذ نم سكعلا ىلع ىه لب مهافتلا نسح
 عوبسأللا لالخ ةيدنألاو تاعمتجملا ىفو باونلا سلجم ىف هجئاتن ترهظ افاعضإ مهسفنأ

 . مويلا ىلإ ةرهاظ لازت امو ىضاملا

 بعاتم مهافتلا وج ىف قلخت ىتلا لئاسملا هذه عون نم ىرخألا ىه شيبلا ةلأسمو

 ةرادعلا ارتلكنإ ةأوانمل ةادأ شيحا نم ذختي نأ ىري نم نييرصملا نيب نم سيلف بعاصمو

 نآل كلذف هماظنو شيجلا رمأ ىف ةقلطم اهدي ىرت ةيرصملا ةموكحلا تناك اذإو ءاضغبلاو

 تناك نإو اهب ظفتحملا لئاسملا ىف ئش هنأشب دري مل ذإ شيلا لمشي رصم لالقتسا

 ةنس رياربف 58 حيرصت لبق ءاوس رصم لالقتساب ارتلكنإ فارتعا تقبس ىتلا تاضوافملا

 لوائتت مل رئلم درول ةنحل عم 1470 ةنس ىف وأ 1971 ةنس فيص ىف وأ ةرشابم 5

 ارتلكنإ فارتعاو اهلالقتسا رصم نالعإ نأ ةهادب ضورفملا ناكف اقلطم شيجلا عوضوم

 ريغ ةلأسم لك نأش ىف اهقالطإ شيجلا نأش ىف ةقلطم رصم دي لعجي لالقتسالا اذهب

 . ىلود قافتا نمض ةدراو ريغ وأ اهب ظفتحم



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزحلا 4448

 رصم نيب ام لحل ةحلاصلا ةديحولا ةسايسلا ىه مهافتلا ةسايس نأ ةقث نع دقتعن انإ

 ةسايس اهعبطب تسيل مهافتلا ةسايس نكل . ةقلعملا لئاسملا ىف فالخ هجوأ نم ارتلكنإو

 اهب ريسلا نإ لب . صرفلا زاهتنا ةسايس رخآلا بناجلا كلسي امنيب دحاو بناج اهب موقي
 نسحلا هدادعتساب أبعي ال رحخآلا فرطلا نأب دصقلا نسما بناجلا رعشي قيرطلا هذه ىف

 ةيسفن ردقي مل ديول درول ناك اذإو . سأيلا ةاعدم لمألا لوط : اولاق اميدقو . مهافتلل

 مهافتلا وج دسفيال مويلا ىلإ هب ماقام نأ دقتعي ناكو مهءوسيالامو مهءوسيامو نييرصملا

 . فسألا دشأل ةاعدم هبناج نم نوكي كلذ نإف

 . دج ةفونأو ادج ةبيط ةيسفن ىه . اهفرعت ريسعلا ةيسفنلاب تسيل ةيرصملا ةيسفنلاف
 ال ًافصنم لعلو . مهربص هعم دفني داكام ىضاملا ماعلا لوط كلذ نم نويرصملا ىدبأ دقو

 مالستسالاو ربصلا لوطف مهريغ مولملا ىري امنإو مول ىأ كلذ ىف مهيلإ هجوي نأ كلمي

 هتيرح ىلع هصرح نمو هتماركب زازتعالا نم هل ىرصملا بعشلاك بعشب قيليال فعض
 . ةيحضت لك هعم نوهتام

 حبصت مل ةلأسملا نأ مأ ؟وجلا ىف ديدج حالص ناكمإ وجرن نأ قبسام عم انل له

 ش مايألا هيدبتو فورظلا هنع منتسام اذه ؟رصم ىف ةيلحلا ةيزيلكنإلا ةسايسلا دنع ةفقاو

 . لاوحألا تناك ايأ لبقتسملاب ةقث نوئلتممل كلذ راظتنا ىف انإو

 . 1971/ه/٠ :؛ ةسايسلا



 ىرصملا شيجلاو ارتلكنإ

 '*)اتح لطابلا لين ال ةوقلا

 ىلإ ةطلام نم ةيناطيربلا جراوبلا لاسرإ ربخ ارتلكنإ ىفو رصم ىف سمأ سانلا أرق
 ىلع لدتال رصم ىف لاوحألا مئالعف . ةشهدلا نم ليلق ريغ ءىش عم ةيردنكسإلا هأيم

 اهبودنم ىلإ ةيزيلكنإلا ةوكحلا اهب تثعب ىتلا ةركذملا نوكت نأ الإ قلقلا نم ءىش عقوت

 نكل . هيلع ثعبتو قلقلا بجوت ىتلا ىه هماظنو ىرصملا شيلا ةلأسم نع رصم ىف

 انِإو اذه نم ءىش ىلإ رشت مل جراوبلا لاسرإ ىلع اهتاقيلعت ىف ةيزيلكنإلا فحصلا

 . عراوشلا ىف لتقلا ةلمح هتمس ام بناجألاو نييناطيربلا اياعرلا حاورأ ةيامح ىلإ تراشأ

 فقومل علطتلا نم الإ نكاس دالبلا وجو حورلا اذه لثم نيبت نكمأ فيك ىردن انسلو
 اهيف ناعذإلا زوجيال ةيموق ةمارك ةلأسم ةلأسملا هذه رابتعاو شيلا ةلأسم ءازإب ارتلكنإ

 . ةشقانملاو مهافتلا اهيف زاج نإو مكحتلاو رمآلل

 ناك اذإ مهافتلاب لحت ثيحلا ةلأسم ريغو شيلا ةلأسم نأ نم ةمات ةقث ىلعل انإو

 تاظفحتلا هذه تناك ادإ امو هتاظفحتو رياريف 5/8 حيرصت ريسفت ىلع ثداح ارتلكنإو رصم

 هذه نم دحاو نم رثكأ تحت ىوطني شيجلا نأ ىرت ارتلكنإف . هلمشتال وأ شيلا لمشت

 نم ةفئاط ىلإ اهبسنت ىتلا تافرصتلا ضعب نم ثدحام نأ ىلإ بهذتو تاظفحتتلا

 ىلعو . ةيبرح ضارغأ ذيفنتل ةيسايس ةادأ هذاختا ىلإو هنع ةيزيلكنإلا ةباقرلا ةلازإ ىلإ

 ديلا اهل نأ ىلإ ؛ قحبو « بهذت ةيرصملا ةموكحلا نإف ليلدلا هزوعي لوقلا اذه نأ نم مغرلا

 ١957 ةنس رياربف 78 حيرصت تقبس ىتلا تاضوافملا نأل « شيجلا رمأ ىف ةقلطملا

 ارتلكنإ فارشإو شيلا لوانتت مل ١971 ةنس ىفو ١97١ ةنس ىف تمت ىتلا تاضوافملاك

 بحاص ةرصح اهسأري ةيروتسد ةرازو لوأ تءاجو اهلالقتسا رصم ةيياع أ لنم هنآلو « هيلع

 نع هثالمز رئاسك الوؤسم ةيبرحلا ريزو ناك رضاحلا تقولا اذه ىلإ اشاب لولغز دعس ةلودلا

 ةسايسلا : 8١/ه//ا؟9 ١



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا قا

 ىلع ةبترتملا ةيلوئسملا هذهب تفرتعا اهسفن ارتلكنإ نألو « شيجلا اهيفو هترازو ىف ام لك

 نع ةلوؤسم اشاب دعس ةلود ةرازو ترستعا نيح شيلا رمأ ىف ةيبرحلا ريزو دي قالطإ
 ىف ىرصملا شيجلاب ةقلعتم اهلك تناك ثداوحلا هذهف . ١974 ةنس ىف نادوسلا ثادوح

 نم هجارخإ اهشيج نع ةيرصملا ةموكحلا ةيلوئسم ىلع ارتلكنإ تبتر كلذلو نادوسلا

 نع اهتركذم ىف هتدروأ ام ربتعت نأ ةعطاقلا ججحلا هذه عم ارتلكنإل حص اذإف . نادوسلا

 هذهل أرثأ ةيبرحلا ةنجل ريرقت ىف هتضرف امو ىضاملا ربمسيد رهش ذنم ةيبرحلا ةرازو تافرصت
 قحلا هغوسيام رثكأ ناك ارتلكنإو رصم نيب هرفاوت بجاولا مهافتلا نسح سمي امم تافرصتلا

 امم شيجلا نأش ىف لخادتت نأ ريغ نم رابتعإلا اذه ىلإ ةيرصملا ةموكحلا رظن تفلت نأ اهل

 عئاقولا نم ارتلكنإ هبسنتام ىرت نأ ذثموي ةيرصملا ةموكحللو . هيف لخادتت نأ اهل قحال

 لمعت نأو نيتلودلا نيب ةدوملا ةسايسب عئاقولا هذه ساسمو ةيبرحلا ةرازو نع اهيورت ىتلا
 . رش ىأ اهبيصيال ةميلس ةدوملا هذه ءاقبل

 عيش هيفف رصم بناجب اهيف قحلا نأ رهاظ ةلأسم ىف تاركذملا لدابت ىلإ ءاجتلالا امأ

 اهب تثعب ىتلا جراوبلاب اهتركذم ةيناطيربلا ةموكحلا بحصت نأ هنم برغأو . ةبارغلا نم
 مايأب نييرصملا اهضعب ركذتل ىتح فحصلا رهنأ هب ضيفت ىذلا ديدهتلا اذهبو ةطلام نم

 نأ مهمهفتو رصم ىف نييلارتسألا ريغو نويلارتسألا ناك نيح ةيفرعلا ماكحألاو برحلا

 تناك نئل . اذه نم همهفن نأ عيطتسن ىذلا امف . انكم لازيام تقولا اذه لثم ىلإ دوعلا

 كلذ ىلع مهافتلا نإف ىرصملا شيجلابو رياربف 18 حيرصت ريسفتب ةقيقح ةقلعتم ةلأسملا

 اهب عرذتت ةعيرذ الإ تسيل شيلا ةلأسم تناك نإ امأ . نيلوفكم لدعلاو قحلا مادام نكم

 تعب امنإ اهنأو اهيف مكحلا ماظن رييغتو دالبلا لالقتسا ىلع ءادتعالل ةيناطيربلا ةموكحلا

 نم دختتل مث ةددهم هتزعو ةناهم هتمارك ىري ىذلا ىرصملا روعشلا لعشتل جراوبلا هذهب

 كلت لك لمحتو ةياورلا هذه لك ليثمت نع اهانغأ امف هثادحإ ىونت ام ثادحإل ةعيرذ كلذ

 نأ ةوقلا هذهب عيطتست اهنأ نوملعي مهو ةوق نم ارتلكنإل ام نوفرعي نويرصملاف . تاقفنلا

 ةوقلاب تلوتسا دق نوكت ذئموي اهنكل . ديرت امك رصم ماظن بلقت نأو ءاشت ام لعفت

 اهنيب مهافتلا ىف لمأ لك ىلع امربم ءاضق تضق دق نوكتو هيلع تلوتسا ام ىلع اهدحو

 . هلمع مهيلع بجي ام اوردقي نأو مهفقوم اونزي نأ نييرصملل نوكي لئمويو . رصم نيبو



 هدأ لكيه نيسح دمحم ثارت

 نيفعضتسملا كئلوأ ىلع ًادامتعا ةياورلا هذه لك نع ىنغ ىف ارتلكنإ تناك دقل لب

 لك رصم قوقح نم اوملسيل مهيلع ةرازولا ضرعت نأ نورظتني مويلا نيسلاجلا نييرصملا نم
 نل ةرضاحلا ةرازولا نأ نيفعضتسملا ءالؤهل لوقن نأ دون انكل . هيلع ءاليتسالا ارتلكنإ ديرتام

 مويلا اهنوديٌؤي مهو . اهنوديؤي دالبلا باوت مادامو نالربلا ةقثب ةعتمتم تمادام ليقتست

 . هتماركو هتزعو نطولا ةسادقب ناميإلا ةرارح نم مهبولق ىفام لكب

 مهافتلا ةسايس نأ ارتلكنإ ىرت نأو رمألا رخآ ةمكحلا بلغتت نأ وجرن لازنام انأ ىلع

 ىناطيربلا بعشلا فرشو قفتت ىتلا ةسايسلا ىه قحلاب فارتعالا ساسأ ىلع مئاقلا

 لكو . قل اساسأ اموي نكت مل ةوقلاف . ةمئاد ةروص ىلع اهحلاصم ارتلكنإل ققحت ىتلاو

 . لاوّرلا ىلإ لطاب لك ريصمو . الطاب لظي اقح ةوقلا هلعبمت لطاب



 مويلا ثيدح

 ةدحاو ةلتك مويلا ةمألا

 ةسدقملا نطولا قوقح نع عاف دلل

 *'نيل دتعمو نيفرطتمو نييروتسدو نيينطوو نييدعس نيب اهيف قرفال

 الو اهبازحأ نم بزح ىلع ءادتعا سيل هلوبقب رصم مازلإ داري ىذلا ءادتعالاف . معن

 ناهتماو اهتزعل لالذإ وه . اهتماركو اهلالقتسا ىلع ءادتعا هنكلو اهتأيه نم ةئيه ىلع

 ةلتكو ادحاو افص اهلك فقت ةمألاف . اهعم مهافتلاو ةدوملا ةسايس ىلع مهصرحب اهتساس

 ةبج وت أله اهفقومو : ةماركلاو ةزعلا ىلعو لدعلاو قحلا ىلع ءادتعالا أله هحو ىف ةدحاو

 الو افرطت لبقيال وه ةرلدلا ةزيزع ةرح سيعت نأ كيرت نوما ملا ةأيح تايلوأ اهيلع

 وأ دالبلا ةمارك ىلع ةظفاحملا نيب لادتعا نوكي فيك مأ فرطت نوكي فيكو . ًالادتعا

 ةيزيلكن إلا فحصلا هيلإ بهذتام ءارهلا نمو فخخسلا نمف . اهناهتماو اهلالذإل ناعذإلا

 رثأتم اشاب تورث نأ وأ « هبزح ءاضعأ نم نيفرطتملا ريثأت تحت عقاو اشاب لولغز نأ نم

 مهو « تورث اعيمج مويلا نويرصملاو « لولغز اعيمج مويلا نويرصملا لب ؛ ةيلولغزلا ةسايسلاب

 نكمال ارتلكنإ ةقادص ىلع صرحا نأ كلت . ةدحاو ةفطاعو ةدحاو حور مهكرحت اعيمج

 . اهتدايس نم صاقتنإلا وأ رصم لالقتسا ىف ميلستلا هانعم نوكي نأ

 تاعردملا نم ارتلكنإ ثعبت امهمو ؛ دعرتو ةيناطيربلا فحصصلا قربت امهمو

 كلذ « نويرصملا همهفي ادحاو ائيش كانه نإف هلك كلذ نم نكي امهم « اسنرف فحص ريغو

 ةينايُثلا ةأيحلا نأو « مرتحت نأ بجي اهتدايس نأو « حيحص لالقتسا مهدالب لالقتسا نأ

  ةيلعفلا ةطلسلاب مهريغ عتمتلو ةيلوئسملا نييرصملا لمحتل اراعش نوكت نأ نكميال اهيف

 ءانثأ عئاظفلا نم هل اوعضخام لثمل مهعاضخإب ديدهتلا مامأو ةوقلا مامأ اورطضا اذإ مهنأو

 اوملسي نل مهنإف اباصتغا بصتغت مهقوقح مهنيعأ ىرت نأ ىلإ ةيفرعلا ماكحألاو برحلا

 . ةمارك مهتناكتسا نأبو « ةيرح مهناعذإ نأبو « قح باصتغالا اذه نأب مايألا نم اموي
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 لوطسأب وأ ثالث جراوبب ارتلكنإ ثعبتل . اذه نم عشب نويرصملا ملسي نلا الك
 عئاظف ةيزيلكنإلا فحصلا هب ددهت ام تءاش نإ دعتلو « كلذ نم رثكأب وأ طسوتملا رحبلا

 نلف ؛ ماسحلا دحب مهرود رقع نييرصملا مرلتلو ؛ 1885 ةنسب نييرصملا ركذتلو ؛ 1114 ةنس

 ةلذلا ليحي نلو ء اقح لطابلا نم هلك كلذ لعجي نلو ؛ ائيش قحلا نم هلك كلذ ريغي

 اهدالب ماست نأ لبقت ةليلذ ةفئاط مسإلا اذهب نيريدحلا نييرصملا نم قلخي نلو ؛ ةمارك
 هسودت اهلالقتساو « لالقتسالا اهيلع سوتكم ةحول رصمل ىقبي نأ الإ عئشل ال فسخلا

 ىف ارتلكنإ هبلطتام لكب ميلستلا اهروتسدو «روتسدلاو , ةجمخا جراوبلا همزلتو مادقألا

 . لطابلا ددح ىف وأ قحلا دودح

 اصرح دشأ نولازيامو اوناك دقل . نييرصملل الإ كلذ لجأ نم خيراتلا مكحي نلو

 بعش هلذبي ام رثكأ كلذ ليبس ىف اولذب دقلو . ىناطيربلا بعشلاو ايناطيرب ءالو ىلع

 ىف ةمأ هلذبتام ةياغو « ةياغ لذب لكل نكل . رخأ بعش ةقادص ىلع هصرح ىف صلخم

 حيرصلا صلاخلا ىخأتلل دادعتسالا لمعلابو لوقلاب رهظت نأ ىرخأ ةمأ ةقادص ليبس

 نأ اهبحاصب ىرحأو « اهيف ريبخال ةقادص كلتف ةيدوبعلا ةقادصلا ىنعم ناك نإ امأف . اهعم

 . اقيدص ربتعي نأ نم نهتمي نأو ىردزي

 ددهت ىتلا ةيناطيربلا فحصلا ةجهلك لالذإلاو دابعتسالا ىنعم اهيف ةجهل ةيأو

 ةوقلا لعفتلف الأ . فويسلا ىبطو عفادملا هاوفأ ةيناطيربلا ةموكحلا ةجح لك لعبتو دعوتتو

 ارتلكنإ ةقادص ليبس ىف اوحض نييرصملا نأ قحلاو . الانم قحلا نم غلبت نلف ءاشت ام

 تايحضت بلط ىف اناعمإ الإ رصم ىف ارتلكنإ لثمم بناج نم اودجي ملف ةيحضتلا مظعأ
 ىذ مكحتملا رهظمب روهظلا دمعتو قاهرإلاو تانعإلا ىنعم اهيف ةرهاظ تايحضتو « ةديدج
 ارتلكنإ تبلط دقف . اذه ىلع ةلالدلا ىف لثم بناجألا نيفظوملا لثمك سيلو . شطبلا

 كرتي نم ضيوعت ردقي نأو بناجألا نيفظوملا زكرم ددحي نأ رصم لالقتسا نالعإ رثأ ىلع
 نأل بلطلا اذه ةباجإ 1577 ةنس ىف اشاب تورث ةرازو تبأف مهنم ةيرصملا ةموكحلا ةمدخ

 . ارتلكنإو رصم نيب ىئاهن قافتا ماربإ دنع الإ نوكتال نيفظوملا ءالؤه زكرم ةيفصت
 اشاب ىيحي ةرازو نم تلصح ىتح ملتو حلت ارتلكنإ تلاز امف اشاب تورث ةرازو تلاقتساو

 ةمدخ نوكرتي نم ضيوعت ديدحتب ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب قافتا ىلع ميهاربإ
 ةمدخل ةيرصملا ةموكحلا ريدقت مغربو اذه مغر . بناجألا نيفظوملا نم ةيرصملا ةموكحلا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزخلا جا

 ذنم ديول دروللا ةماخف ثعب دقف ةمدخلا ىف مهضعب ءاقب ىلإ اهتجاحو نيفظوملا ءالؤه

 ةموكحلا نأ عمو . مهنم انيعم اددع ىقبت نأ اهيلإ بلطي ةيرصملا ةموكحلا ىلإ ةركذم رهشأ

 ديول درول دارأ دقف ةينفلا مهتيافكو مهتمدخ ىلإ اهتجاحل ءالؤه ءاقبإ ةمزتعم تناك

 ىف ام عم نيفظوملا ءالؤه ةيامحل لخادتلا قح رصم ىف ايناطيرب لثممك تبشي نأ هتركذمب
 رسم فرش اهب طبترا ىتلا نيفظوملا ضيوعت ةدهاعم ىلع حيرصلا ءادتعالا نم كلذ

 ديول درول هيلإ امل ىذلا لكشلا نم لعجت نأ ةيرصملا ةموكحلا رت ملو . ايناطيرب فرشو

 ءاقبإ ىلع اهسفن ءاقلت نم ةمزتعم تناك دق تمادام ارتلجنإو رصم نبب افالخ ريثت ةلكشم

 . نيفظوملا ءالؤه

 لئاسملاب اهل ةقالع ال ىتلا لئاسملا نم نيفظوملا ةلأسم ريغ ىف ديول درول لخدتو
 ىرت ةيرصملا ةموكحلا تناك ةلاح لك ىفو . اهيف فرصتلا ةيرح قلطم رصملو اهب ظفتحملا

 ةيلصألا اهدصاقم عم فلتخيال ىماسلا بودنملا هب لخدتي ىذلا لكشلا اذه نأ اهيف

 . ارتلكنإو رصم نيب ةئسحلا تاقالعلاو ةدوملا ىلع ءاقبإ ىضغت تناك

 ارتلكنإو رصم نيب ةلأسملا حبصت ملف . مويلا ءاضغإلا دحو . ًادح ءاضغإلل نكل

 ةدحاو ةلتك نويرصملا فقي نأ بجيف نذإو . مازلإو هاركإ ةلأسم تحبصأ لب مهافت ةلأسم

 مهبسحن امف مهصاخشأ ةدئافل ًاريخ ةمألا ةلذ نوري دارفأ مهنم ناك اذإو . ادحاو افصو

 . مهئانبأو مهيرارذ ةايحو مهتايح ةمصو مهروهظ ىف نوكيل روهظلا ىلع مويلا نوؤرجي
 اهضعب عضخي تائيه وأ بازحأ اهيف سيلو نولدتعمو نوفرطتم رصم ىف نذإ سيلف

 ةبذع ةيحضت لكو . رصم ةمارك ىلع ةظفاحملا حور وه دحاو حور اهيف امنإو . ضعبل
 ثبعف اهب ثبعت نأ الإ ةوقلا تبأ نإف « قحلاب ةماركلا هذهب ظافتحالا ليبس ىف ةباطتسمو

 . ةلاحمال ةيرحلا رصتنتو قحلا رصتني مث . نيح ىلإ ةوقلا



 مويلا تي دح

 ةيزيلكنإلا ةيرصملا تاقالعلا

 *ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو ةبطخ

 ىتلا مومعلا سلجم ةسلج ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلربمشت نتسوأ ريسلا ىقلأ

 نعو ىرصملا شيجلا ءازإب ةيزيلكنإلا ةموكحلا فقوم نع انايب سمأ ءاسم تدقعنا
 انتافارغلت ردص ىف نايبلا اذه ىري ءىراقلاو . فقوملا اذه فقتل اهتلمح ىتلا بابسألا

 ىوذ نييرصملا ةساسلا نم اقيرف نأل تلخادت امنإ ةيناطيربلا ةموكحلا نأ هصخلمو . ةصاخلا

 تايصوت كلذ ىلع ليلدلا نأو ارتلكنإل ةيداعم ةادأ شيلا لامعتسا دارأ ةذفانلا ةملكلا

 ريسلا ركذو . هتحلسأو شيلا تادحو ةدايزب ىرصملا ناونلا سلجم ةيبرحلا ةنجللا

 ةقلعملا لئاسملا ىف تاضوافملا باب حتتفل ةدعتسم ةيناطيربلا ةموكحلا نأ كلذك نلربمشت

 دقو .رصم ىف نمألا نابسأب ظافتحالا بجي لئاسملا هذه ىلع قافتالا متي نأ ىلإ نكلو

 ىدأ ام وه اذهو جايهلاو ضيرحتلل لذبي ًايعس كانه نأب ريراقت ةيناطيربلا ةموكحلا تقلت
 ةقيرطب فالخلا ىوسي نأ نلربمشت ريسلا لمأيو . اهتلسرأ ىتلا ثالثلا جراوبلا لاسرإ ىلإ

 . ةيدو

 نأ ىلإ ريشن نأ دون كلذ عم انكل . لمألا اذه ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو كراشن نحنو

 اهلاسرإلو شيجلا نع اهتركذمل اريربت ةيناطيربلا ةموكحلا اهيلإ تدنتسا ىتلا تامدقملا

 ىتلا ةسايسلا نإف . لاحب عقاولا عم قفتتال ةيردنكسإلا هايم ىلإ تلسرأ ىتلا جراوبلا

 نورقم مهافت ةسايس تناك ةيباينلا ةايحلا تداع ذنم ةيرصملا ةموكحلا اهيلع تراس

 شيلا نم لعجي نأ نييرصملا ةساسلا نم دحأ دلخب ردي ملو . رصم قوقح ىلع ةظفاحلاب

 نورظتنيو اهنيبو مهنيب ةقادصلا ديطوتل مهدهج نولمعي نويرصملاف . ايناطيرب ةوادعل ةادأ

 مهو . اهب ظفتحا لئاسملا ىلع قافتا عضول نيتموكحلا نيب تاضوافملا هيف متت ىذلا مويلا

 ارتلكنإ ةأوانمل ةادأ شيجلا ريغ وأ شيجلا لعجو قفتي ال كلذ نأ ريدقتلا مامت نوردقي

 ذنم تيقب ىتلا ةقلعملا ةلاحلا هذه نأل كلذف ًانايحأ قلقلا نورهظي نوناك اذإو . ةوادعلا

 نم اهلالخ ىف ثدحو ىتش بعاتم ببس تناك مويلا ىلإ 1977 ةنس رياربف 78 حيرصت
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءّرجلا 56.

 اذه نكل . امرتحم مهلالقتسا ءاقب ىف اوباتري نأ نييرصملا نم ةعامجل غوسام نوؤشلا

 ىلع ايناطيربلو رصمل ةحلاصلا ةديحولا ةسايسلا نأ نييرصملا ريدقت نم اموي ريغي مل قلقلا

 اذهل افلاعخم ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو دريام لكو . قافتالاو مهافتلا ةسايس ىه ءاوسلا

 ىف ةيزيلكنإلا فحصلا ولسارم هبتكيام لك كلذك . هوجولا نم هجوب عقاولا نع ربعيال
 ءوس وأ ءارتفا ضحم نوكي نأ ىدعتي ال ارتلكنإل ةوادع حور دوجو ىلإ هب نوريشي رصم

 ملسلا بحي فولأ بلقلا بيط بعش لبق نم انركذ امك نويرصملاف . ةيرصملا ةيسفنلل مهف
 رهظت ةيناطيربلا ةموكحلا تماد امو . ملسلا اذه ليبس ىف ةلذملا الو ميضلا ىضريال هنكلو

 نوعمطي نييرصملا نإف رصم عم قافتالا ىلع صرح نم سمأ اهتيجراخ ريزو رهظأ ام لثم
 . نكمم تقو برقأ ىف قافتالا اذه متي نأ ىف

 عم ةقفتم ريغ شيجلاب ةصاخ نلربمشت ريسلا اهيلإ دنتسا ىتلا تامدقملا نأامكو

 رصم ىلع رمت ملف . رصم ىف نمألا ةلاحب ةصاخ اهيلإ دنتسا ىتلا تامدقملا كلذكف عقاولا

 ةايحلا تداع ْذنم ترم ىتلا ةرتفلاك اهيف ةدئاس ةنينأمطلا تناك ةرتف ةليوط تاونس ذنم

 ةموكحللا سيئر اشاب تورث اهادبأ ىتلا تاحيرصتلا نأ اذه ىلع اليلد ىفكيو . ةيباينلا

 ىماسلا بودنملا ةماخف نع باونلا سلجم ىف امهلوح ةشقانملا ترج نيتللا نيتلأسملا ىف
 تاشقانملا تناك اذإو . ةرازولاب هتقث مامت اهدعب ىدبأ سلجملا نأو لادتعالا ىف ةياغ تناك

 قلقلا وهو الأ . لبق نم هانركذ ىذلا بيسلل الإ كلذ كي ملف ةدحلا نم ىشب ترج دق

 ةيقاب لئاسملا هذه تمادامو . لح ريغب ارتلكنإو رصم نيب ةقلعملا لئاسملا ءاقب نع ءىشانلا

 غلبت ةحيحص ريغ تامدقمل ةليسو لظتسو كاكتحالاو فالخلل ًأشنم لظتسف كلذك

 لثم ىلإ وعدتو رصم ىف نمألا ةلاح نعو نييرصملا ةساسلا نع ةيناطيربلا ةيجراخما ةرازول
 مهاعد امو جايه دشأ نييرصملا سوفن جاه امم تاركذملا لدابتو جراوبلا لاسرإ نم ثدحام

 . مدهنتو راهنت داكتل ىتح تعزعزت مهافتلاو قافتالا ةسايس نأب داقتعالاو مؤاشتلل

 رصعلا اذه ىف ةحجان ةسايس نوكت نأ نكميال عمقلاو باهرإلا ةسايس نأ عقاولاو
 ءانب لاحلا هذه ىف اهانعم نوكي امنإف . نيتلود نيب قافتا لوصح ديرأ اذإ اصوصخو رضاخلا

 تادهاعملا تعزعزت امك عزعزتي نأل اضرعم هلعجي ىذلا هاركإلا نم ةدعاق ىلع قافتالا
 مهنأل هاركإلا هساسأ اقافتا لاحب نولبقيال نويرصملاو . ىربكلا نرحلا دعب تمت ىتلا



 هما لكيه نيسح دمحم ثأرت

 . ةبراوملا فرعيال ىذلا ىرصملا فرشلا هب ىضقي امب هوذفني نأ اقافتا اودقع اذإ نومزتعم

 ةسايسلا وج مادام انكمن قافتالا ىلإ لوصولا ناكو ةقفتم ارتلكنإو رصم حلاصم تمادامو

 ىف ةدئافلا نم رصمل نأل ةقفتم حلاصملا هذهو . هوفص ريكعت ريدقتلا ءوس نمف ًاوفص

 نوكتسو ةنس نيثالث دعب رصمل لوؤتس سيوسلا ةانقف ارتلكنإل ام سيوسلا ةانق ةمالس
 ركذي امك ىه سيوسلا ةانقو . عافد دشأ اهنع عافدلاب ىنعت ىتلا اهدراوم مظعأ نم ًادروم
 . نيتلودلا ةحلصم ىف اهنع عافدلاف . ةيناطيربلا ةيروطاربمإلل ىرقفلا دومعلا امئاد زيلكتإلا

 ىلع رخآلا صرح ىف نيفرطلا نم لك دقتعا ام روسيم كلذل عافدلا اذه ىلع قافتالاو

 . هذيفنت ىف صالخإلا

 نأ ىلإ ريشي نأ ىلإ هاعد ام كاردإلا مامت كلذ كردأ نلربمشت ريس نأ انيلإ ليمخيو

 تناك ىتلا ةقلعملا لئاسملا ضفت ىك تاضوافملا باب حتفل ةدعتسم ةيناطيربلا ةموكحلا
 اذهل ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو كاردإو . كاكتحالاو فالخلل ًاراثم ةقلعم تمادام ىقبتسو

 ةيأ نيب تاضوافملا حاجن ىف حلاصلا ريثأتلا نم ىسايسلا وحلا وفصل امل هريدقتو عضولا
 ةيناطيربلا ةموكحلا ردقت نأو ةرضاحلا ةمزألا ىف ةمكحلا دوست نأ وجرن انلعجي نيتلود

 ولراثآلا لمجأ جتنت نأ انكمب ناك مهافتلا نسح ليبس ىف تايحضت نم رصم تمدقام

 . رخآلا بناجلا نم اهلثمب تلبوق اهنإ

 ةيزيلكن إلا فحصلا ةجهلو ةيجراخلا ريزو ةجهل نيبام كلذك ءاجرلا اذه ىلإ انوعديو
 نأ ولو . نامثألا نم نمث ىأب لمتحيال دح ىلإ ةريثم فحصلا هذه ةجهل نإف قرف نم

 مهافتلا ةسايس ىلع ىضقل كلذك ةيزيلكنإلا ةموكحلا بناج نم تدب ةجهللا هذه لثم

 ققحتي نأ دبالام قيقحتل اهريغ ةليسو ىف اوركفي نأ نييرصملا ىلع بجولو ًامربم ءاضق
 حتفتف ةلجاع تاضوافم ىلإ ةوعدلا هذه امأف .٠ مهتزعو مهتمارك ةنايصلو مهلالقتسا نم

 ىف ءاجرلا باب حتفت ىه . اهدحو شيجلا ةلأسم ىلع مهافتلا نم رثكأ ىف ءاجرلا باب

 . اهلك ةقلعملا لئاسملا رمأ ىف قافتالاو مهافتلا ناكمإ



 مويلا ثياح

 ىسايسلا فقوملا

 (*)؟ةمزألل ردق ريصم ىأ

 ثالث جراوب لاسرإب اهعابتإو ىرصملا شيجلاب ةصاخلا ةيناطيربلا ةركذملا لاسرإ ناك

 ريسلا حيرصت ناكو . ىضاملا عوبسألا لئاوأ ىف نيريثك ةشهد راثم توندرد ربوسلا زارط نم

 بناجألا حاورأ ةيامحل تلسرأ امنإ جراوبلا نأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلربمشت نتسوأ

 ىفو نييرصملا سوفن ىف ةشهدلل ةراثإ رثكأ رصم ىف هثودح عقوتم بغش نم مهحلاصمو
 ءالؤه تازايتماب ةصاخ تاشقانم تراث دقلف . مهسفنأ رصم ىف نيميقملا بناجألا سوفن

 مل كلذ عمو ىلودلا ىداصتقالا رمتؤملا مامأ تحرطو ابروأ ىلإ رصم نم تلقتناو بناجألا

 اولظي نأ ىف الإ ىرصم ركفي ملو دحأ انرهظأ نيب بناجألا نم نيلزانلا ءالؤه وفص ركعي
 نم العف رثكأ ةحضاولا قحلا ةجح نأ دقتعن انأب كلذ . ةنينأمطلاو نمألاب نيعتمتم

 اهب ىلديام لوأل اهترمث ةجحلا هذه تؤت مل اذإو . جراوبلا اهيدؤت ىتلا ةوقلا نم لب بغشلا
 كسمت قح مايألا نم اموي عاض امف ؛ اهجئاتن لك كشال رمألا رخآ ةجتنم اهنإف اهبحاص

 . ةيحاص هب

 بناجألا ةنينأمط بناج ىلإ ىقبتست نأ اهبناج نم تأر ةيرصملا ةموكحلا نأ ىلع

 ىف دري مل امب هاوس امل اهلومش شيلا ةلماش اهتدايس نأب اهداقتعا عمف . ارتلكنإ ةدوم

 اهنإف ١977 ةنس ىلإ ١17١ ةنس ذنم اهنأشب تاضوافملا ترج ىتلاو اهب ظفتحللا لئاسملا

 لعجت نأ ديرت اهنأ نم لاقيام نأ ىناطيربلا بعشللو ةيناطيربلا ةموكحلل رهظت نأ تدارأ

 اهتسايس نأب تباجأف . قالطإلا ىلع هل ةحصال , ةموصخلا ارتلجنإ ةأوانمل ةادأ شيلا نم

 ذختي نأ ديري بزح ةيرصملا بازحألا نيب نم سيل نأبو ةدومو مهافت ةسايس ارتلكنإ ءازإ

 مدقتي نأ شيجلاب تدارأ اذإ اهنأو ةيسايسلا ضارغألا نم ضرغل وأ بغشلل ةليسو شيجلا

 نيب اهدقع داري ىتلا ةدهاعملل ًاراظتنا ىناطيربلا شيجلا ططخ ىلع مدقتي نأ هب ديرت امإف

 دمت كلذل اهنأو ةدحاو ططخ ىلع نيبردم ناشيجلا ناك اذإ ًارثأ لعفأ نوكت ىتلاو نيدالبلا

 . نييناطيرب طابضب - بناجأب ةناعتسالل ةرورض تأر اذإ - نيعتستو اشاب سكدبس ةمدخ
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 هءف لكيه نيسح دمحم ثارت

 رييغت ىف ركفت ملو امهتلأسم ىف مويلا ىلإ رظنت مل اهنإف اهماظنو دودحلا ةحلصم امأ
 ىلع تامدقملا لك لدت ةلأسم ىف ةيرصملا ةموكح لا دصاقمل حرشلا اذه نأ ىلجو . اهماظن

 نيمطتو وحلا ىف تراث ىتلا مويغلا ةلازإ هب دصق امنإ رصم ةدايس ضحم ىف ةلخاد اهنأ

 كلتو . مويغلا هذه تراث نأ اهجئاتن نم ناكو اهيلإ تيقلأ ىتلا تاهرتلا ضحدب ارتلكنإ

 صرحلا ءادبإ كلذك اهيفف دالبلا ةماركب ةيرصملا ةموكحلا اهيف تظفتحا نإ ةوطخخ كش ال

 ةوعد ىبلت نأ هيف عيطتست ىذلا مويلا راظتنا ىف مهافتلا ةسايس ءاقب ىلع صرحلا دشأ

 ةضوافملا نأ ىف كش سيلو . ةقلعملا لئاسملا ةفاك لحل لوصولا ةيغب ةضوافملل ارتلكنإ

 هيف نيفرطلا نم لك ديري وفص وج ىف لصحت نأ بجي قافتا ىلإ ىهتنتو رمشثت ىكل
 لح ىلع مئازعلا تدطوتو سوفنلا تصلخ اذإ لاحمو . قافتالا اذه ىلإ لصي نأ ًاصلخم

 . ةفلتخلا رظنلا تاهجو نيب قفوي ىذلا لحلا اذه ةسايسلا دجتال نأ لكاشملا دقعأ

 خم ةشهدلل ةرافتسا دشأ بيرال وهو. نسلألا هتلقانت ًاديدج اشهدم اضرع نكل

 ىناطيربلا ىماسلا بودنملا راد نأ نم عاذيام كلذ . جراوبلا لاسرإ نمو ةيناطيربلا ةركذملا

 نم هب تمدقتام ةباجإل فاك ريغ هتربتعاو ةيرصملا ةموكحلا در لوبق تضفر رصم ىف

 حيرصت نيبو هنيب قيفوتلا نكمي فيكو . حص نإ اذه هب رسفي نأ نكمي ىنعم ىأف . بلاطملا

 نيبو اهنيب اعساو ةضوافملا باب حتفت ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأب ةيناطيربلا ةيجرانلا ريزو

 اهتيوست نأو ًادج ةيوناث ةمزأ اهنأ شيجلاب ةصاخلا ةمزألا ثودح لوأ ذنم انلق دقل . رصم

 نأ ارتلكنإ دصق ناك نإ امأ . مهافتلا ىلإ اقح دصقت ارتلكنإ تناك اذإ رومألا لهسأ نم

 مهافتلا قيرط ريغ قيرط نع رضاحلا رصم ماظن ىلع رييغت لاخدإل ةليسو اهنم ذختت

 جئاتنلا هذه ىلع هنوبتريامو هجئاتنو هتامدقم ىف نويرصملا ركفي رخآ عئيش كلذف قافتالاو

 مهافتلا ةسايس نع ةلمنأ ديق لدعت ملو تنعلا ىلإ دصقت مل رصم نأ ملاعلل تبثي نأ دعب

 . اهلالقتسا ىلعالو اهتمارك ىلع هيف ءادتعا ال امهافت ارتلكنإ عم

 حبصأ دقف ةيرصملا ةموكحلا ةركذمل ارتلكنإ لوبق مدع نم لاقي ىذلا اذه حص نئلو

 ىف ةموكحلا ىلع سيلو . اهيلع اهدر رشنو ايناطيرب ةركذم رشن ةموكحلا هذه ىلع ابجاو

 هنأ مومعلا سلجم ىف هاقلأ ىذلا هنايب ىف نلربمشت نتسوأ ريس حرص دقف . حانج كلذ

 ةموكحلا ةلماجم ىأر هنأ الول ةيرصملا ةموكحلل اهب ثعب ىتلا ةركذملا ضرعل ادعتسم ناك

 نآلاو . اهيلع درلا ىف ريكفتلاو اهيف رظنلل ىفاكلا تقولا اهل كرتي نأ ىضتقت دق ةيرصملا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 5٠

 ىف ىماسلا ايناطيرب بودنم ةماخف ىلإ اهدرب تثعبو رمألا ىف ةيرصملا ةموكحلا تورت دقو

 لح ىف ناتموكحللا تحبصأ دقف درلا لوبق مدع ايلعلا تاماقملا دحأل نلعأ هنأ لاقيو رصم

 نويرصملا ىريلو هيأر ارتلكنإ ىفو رصم ىف ماعلا ىأرلل نوكيل نيتقيثولا نيتاه رسثن نم
 عئئش ىلع اصرح الو اتنعت اهبناج نم رهظت مل ةيرصملا ةموكحلا نأ ءاوسلا ىلع زيلكنإلاو
 ىلع باوبملا ناكف اهتماركو رصم قوقح دودح ىف ارتلكنإ عم ةماتلا ةدوملا ءاقبتسا ريغ
 . هباب ىف بيجع اذهو . ةيرصملا ةموكحلا هب تمدقتام لوبق مدع نم لاقي ام هلك كلذ

 باب كلذب عطقتف هلوبق اهيلع متحت ًايئاهن اراذنإ ىرخخأ ىلإ ةموكح نلعت نأ مهفن دقلف
 ريوحتلل ةضرع نوكتام اريثك اهسفن ةيئاهنلا تاراذنإلا هذه نإ لب . مهافتلاو ةضوافملا

 نأ ارتلكنإ تأر ذإ ١574 ةنس رصم ىلإ ارتلكنإ راذنإ نأش كلذ ناك دقلو . ليدعتلاو

 بترتي نأ نكمبال ةريزجلا ىضارأ ىف ىورت ىتلا ةحاسملا ىلع قافتالا ضقن نم هتضرفام
 لاح لك ىلع . هتارقف نم ةرقفلا هذه نع تلدعف راذنإلا اهيلع بترت ىتلاك ةثداح ىلع
 ىذلا نكل . هضفر بجي وأ هلوبق بجيف مهافتل الحم ىئاهنلا راذنإلا نوكيال نأ مهفندق
 هيبش غالب ىف ةيزيلكنإلا فحصلا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ركنت نأ همهفن نأ عيطتسنال
 اراذنإ) شيجلا نأش ىف ةيرصملا ةموكحلل اهب تثعب ىتلا ةركذملل اهتيمست ىمسرلاب
 ةيئاهنلا تارذنإلا نأش ىف ىرجي ىذلاك اهنأش ىف كلذ دعب ىرجيام نوكي مث «ايئاهن

 . اهلك لبقت نأ بجي اهنأ نم

 ىلإ ةيرصملا ةموكحلاب تدح ىتلا تارابتعالا نم هريغ انمدق املو رابتعالا اذهل
 نودنم ضفر نم لاقي امل بجعن ارتلكنإ عم مهافتلا ةسايس ىلع صرحا ىف رارمتسالا
 لك نإف . قالطإلا ىلع هل ةحصال لاقي ىذلا اذه نوكي نأ وجرنو ةركذملا ىماسلا ارتلكنإ
 اهلشفو . ةلاحنم ال لشفلاب اهيلع ىضقم مهافتلا ةسايس ريغ ارتلكنإو رصم نيب ةسايس
 ضارغأ قيقحت ىلإ اهنم دصقي مهافتلا ةسايسو . اعيمج ارتلكنإ حلاصمو رصم حلاصمب راض
 اهتنينأمطل رصم اهنم ديفتست امك ماعلا مالسللو ةيروطاربمإلل ارتلكنإ اهنم ديفتست
 ىف اهلثم ةماجنف نمو ةيناطيربلا ةموكحلا بناج نم ىقلي ريدقتلا اذه لعلف . اهمالسو
 ةركذملا ببسب عوبسأ ذنم تأشن ىتلا ةمزألا نوكتف رابتعالا نم هقحتسيام رصم

 تاضوافمل اديهمت هوفص ديعتسي وجلا نأب ريكفتلا نم لح ىف نوكنو تهتنا دق ةيناطيربلا
 . ايئاهن الح ةقلعملا لئاسملا اهب لحت



 مويلا ثيب لح

 ؟ىئاهن راذنإ مأ ةرك ذم

 *ا؟ ليبس ىسايسلا وحلا وفص ىلإ له
 ام رارقإ ىفو ةلماجملا ىف ًاغلاب ةيناطيربلا ةركذملا ىلع ةيرصملا ةموكحلا باوج ناك

 رصم لالقتسا دودح ىف ةيئاطيربلا ةركذملا ىف تءاج ىتلا بلاطملا نم هرارعقإ نكمي
 فحصلا هيلإ تبهذامو نلربمشت نتسوأ ريس بهذام ءاقبل الحم عديال امب اهتماركو

 ضعب تأر دقل لب . ىرصملا شيلا نأشب ارتلكنإ ىدل فوامخم دوجو نم ةيناطيربلا

 ىف ةيناطيربلا بلاطملا رثكأل ًالوبق هتمسام ةيرصملا ةموكحلا در ىف ةيرصملا فحصلا
 ىرن نأ كلذ عم نكمي الف . رخآ الكش لوبقلا اذه ةغيص ةيرصملا ةركذملا تطعأ نإو رهوجلا

 نأشب تابقع ةيرصملا ةموكحلا قيرط ىف ريثت تلازام ةيناطيربلا ةموكحلا نأ نم عاذي اميف

 اهلك بلاطملا هذه ةباجإ ىلع رصت لازتام اهنأ نمو اهتركذم ىف تدرو ىتلا بلاطملا هذه

 وأ هلوبق ىلإ ةيرصملا ةموكحلا مامأ ليبسال ايئاهن اغالب اهتركذم رابتعا ديرت اهنأ الإ
 . جئاتنلا نم لوبقلا مدع هرجي امل ضرعتلا

 نأ انوجرو ةيناطيربلا تاطلسلا هفقت ىذلا فقوملا اذه نم انتشهد سمأ انرهظأ دقلو

 راهن نكل . حيحص ريغ ةيرصملا ةموكحلا ةركذمب اهئافتكا مدع نأشب نسلألا هلقانتتام نوكي

 ةيناطيربلا ةموكحلا نأب رتاوتت لاوقألا لازتامو ليللا نم رطش ىضقنا امك ىضقنا سمأ

 اذه للعن نأ اندرأو . ةيرصملا ةموكحلا ةركذم ىف دروام ريغ ىرخأ بلاطم ديرت لازتام

 رصم ىف اهلثمم وأ ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ولف « ةلع هل دجن ملف ةلوبقم ةجح ةيأب ثبشتلا

 ةموكحلا باوج ىفف اهتروص تناك ايأ ىرصملا شيجلا ةهج نم فواخم مهيدل تناك

 اهنأب ىماسلا ارتلكنإ بودنم تغلبأ دق تسيلأ . اعيمج فواخما هذه لاوز لفكيام ةيرصملا

 نإ هل لعجتسو اشاب سكنبس ةمدخ ىف دمتس قافتالل ًاديهمو مهافتلا ىلع اهصرح ىف
 طابضب بناجألا نم مهثيجم شيحلا بيردت ىضتقي نمب عيجتسو اليكو رمألا جاتحإ

 نوملعيسو ىرصملا شيلا نأشب روديام ىلع نيفقاو اعيمج ءالؤه نوكيسو . نييناطيرب

 ةغلابملاف . ارتلكنإو رصم نيب قافتإلاو مهافتلا بهذمل ادييأت ههجوت ىتلا ةسايسلا هاجتا غلبم
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزحلا هاإ؟

 اهنأ ملعت ىتلا ةرضاحلا ةموكحلا جارح الإ اهانعم نوكي نأ نكمي ال بلاطملا ىف كلذ دعب

 ىف بهذت نأ ىرت ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذإف . دالبلا باون مامأ اهفرصت نع ةلوئسم

 ءاضقلا ىه ىرخأ ةياغ ىلإ لوصولا ةيغب ًاعيمج باونلاو ةموكحلا لالذإ دح ىلإ جارحإلا
 باونلاو ةيرصملا ةموكحلا نإف . ءاشتام كلذ نم لعفت نأ اهلف ىباينلا مكحلا ىلع ةوقلاب

 تف امف انامزأ ناهرإلاو شطبلا ةسايس اهمكحت رصم تشاع دقو . اولذي نل نييرصملا

 . ناوهلل ةمانتسالا ىلإ وأ لذلا لوبق ىلإ اهب ىهتنا الو اهفنأ مغرأ الو اهدعاس ىف كلذ

 هبجوي امب ةقادصلا دهع ىلع ةظيفح ارتلكنإل ةقيدص ةلقتسم شيعت نأ ديرت رصم

 درلاب ةيرصملا ةموكحلا تمدقت ةقادصلا هذه ليبس ىفو . دهعلا ىلع ظافحلا نم فرشلا

 ال درلا اذه لوبق مدع نكل . شيلا ةلأسم ىف ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىلإ هب تمدقت ىذلا
 ةأكت الإ شيلا ةلأسم نم لعجت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ كلذ . دحاو ىنعم الإ هل نوكي

 اهب تطبتراو اهفرش اهب طبترا ىتلا اهتاحيرصت اهب ضقنت ىرخأ ةسايس ذيفنتل ةليسوو

 شيجلا ةلأسم ىف ارتلكنإ بلاطم لكب مويلا تملس ةيرصملا ةموكحلا نأ ولو . اهتمارك
 تدجول نذإ اهعابتا داري ىتلا ةسايسلا ىه اهتاحيرصتل ارتلكنإ ضقن ةسايس تناكو

 باب ىه اهب ظفتحملا لئاسملا نوكت نلو ةديدج بلاطمل ةليسو شيلا ةلأسم ريغ ىف ارتلكنإ
 نم ًائيش اهب ظفتحما لئاسملا نم ريثت ال نأ ىلع ةصيرح دج رصمف . ةديدجلا بلاطملا هذه

 لئاسملا نوكتس لب . ةضوافملا قيرطب لئاسملا هذه لحت ىك وجلا وفصل ءاقبتسا اهسفن ءاقلت

 ةنس ىف هب تظفتحا ام لك نع نوكي ام دعبأ ةديدج بلاطمل ةليسو ارتلكنإ اهذختت ىتلا

 ارتلكنإ اهب تطبترا ىتلا تاحيرصتلا ضقن ةسايس نأ حص اذإ - ًابيرغ نوكي نلو .

 ميلعتلا رمأ ىف ةديدج بلاطم نع عمسن نأ ًابيرغ نوكي نل - ةديدجلا ارتلكنإ ةسايس ىه
 نوئشلا ىف ةديدج بلاطم نع عمسن نأ ابيرغ نوكي نلو ىلاعلا ميلعتلا رمأ ىف وأ ماعلا

 ١477 ةنس ىف تأطخأ ارتلكنإ نأ نلعت نأ ارتلكنإ ةفاحص ىلع أريسي مادامو . ةيحصلا
 . حالصإلا اذه ةليسو نوكت اذام ىردي نم سيلف أطخلا اذه حالصإ نم دبال هنأو

 ةموكحلا ةركذمب اهئافتكا مدع ىف ارتلكنإ حاحا نع لاوقألا رتاوت مغرب انأ ىلع
 نع ربعت نأ لاحب نكميالو تابثإ ىلإ رقتفت ةرتاوتملا لاوقألا هذه نأ دقتعت لازتام ةيرصملا

 ىلع ءادتعإلا ىلع اهتنواعم وأ اهؤادتعا وأ اهتاحيرصتل ارتلكنإ صضقن ىه ةديدج ةسايس
 ةيدتعم ةموكح اهيفو رصم ىلإ ديول درول ةماخف رضح دقلف اهتدايس وأ رصم لالقتسا
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 ام ىلإ أجلت مل رصم نأ ذئموي ىأر هتماخف لعلو . ةيباينلا اهتايحل ةلطعم رصم ةدايس ىلع

 اهرقي ةعورشم لئاسو ىلإ تأ لب . بغشلا ةراثإ نم هيلإ أجلت نأ ديرت اهنأ مويلا لاقي

 ةفد ريست نأ نع رجعلا لك ةزجاع اهسفن تقولا كلذ ةموكح تأر اهدودح ىفو نوناقلا

 ةايحللا ىلعو روتسدلا ىلع ءادتعالا دهع لوطيال نأ ىف ذئموي دالبلا ءاجر الولو . رومألا

 ذقنأ املف . اهتاياغ ىلإ لوصولل اهيلإ أجلت ةعورشم ىرخأ لئاسو اهيدل ناكل ةيباينلا

 ةنينأمطلا تداسو رمألا دالبلا ىف بتتسا ناملربلا دقعناو ةيباينلا ةايحلا تداعو روتسدلا

 وجلاب لوصولا ءاجر هلك كلذ ناكو . ىضاملا رصم خيرات لك ىف لاثم هل نكي مل دح ىلإ

 عم ءالوأ نحن اه انكل . قافتالاو مهافتلا نم نكمي وفص ىلإ ارتلكنإو رصم نيب ىسايسلا

 ضارعإلاب ال ؛ لباقي ةسايسلا هذه ديطوت ليبس ىف هب نويرصملا مدقت ام ىرن فسألا
 ليزي امب ةركذملا ىلع ةيرصملا ةموكحلا بيجتو جراوبلا اهبحصت تاركذملا لاسرإب لب ؛ ىفكو

 اهبلاطمل رصم عضخت نأ الإ ارتلكتإ ىبأتف ارتلكنإ سفن نم موقت نأ نكمي ةموعزم ةهبش لك
 الإ هبقعي نأ نكمي الو ةشقانمل هيف لحمال اًيئاهن ًراذنإ ةركذملا تناك ول امك اهب ملستو

 . نيتلودلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا رييغت

 ىلع صرحت اهنأ رصم تنلعأ دقل . ءاشتام اهتوقب ارتلكنإ لعفتلف اقح كلذ ناك نعل

 لذي نأ ىبأت ارتلكنإ تناك نإف . ىناطيربلا بعشلا عمو ارتلكنإ عم اهتقالع نسح

 لذت نل رصم نكل . نوكي ام تاقالعلا هذه نأش ىف نكيلف تاقالعلا ءوست وأ نويرصملا

 . ارغاص فسخلا ماسي نأ ىضري نل اهبعشو



 مويلا ثثيب لحس

 ! دري مل ةيناطيربلا ةموكحلا باوجو امأ

 ا*)اهر دقي نأ ديول درول وجرن تارابتعا
 فتكت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ديفي لوألا سمأ ىتح ءابنألا نم انب لصتا ام ناك

 هب ثعبام نكل . دودحلاو شيجلا ىتلأسم ىف اهتركذم ىلع ًادر ةيرصملا ةموكحلا ةركذمب

 نأب ةيزيلكنإلا فحصلا وبتاكم اهلسرأ ىتلا ءابنألا نأ نم ةردنل نم صاخلا انلسارم انيلإ

 راثأ دق ةيرصملا ةموكحلا درب هتموكح ءافتكا مدعع كلملا ةلالج غلبأ ديول درول ةماخف

 ةيناطيربلا ةركذملا ىلع اهدرب دعب ثعبت مل ةيزيلكنإلا ةموكحلا نأ نمو ةردنل ىف ةشهدلا

 نينثإلاو دحألا ىموي لمع تارازولا ىف نكي ملو تبسلا موي ةردنل تلصو ةركذملا نأل

 ىلإ ةئداه ةملكب هجوتن انلعجي هلك كلذ - ارتلكنإ ىف ىموق ديع ريخألا مويلا اذه نأل

 . ةديعبلاو ةبيرقلا هجئاتنو ثداحلا اذهل هريدقت ىف رثأ تاذ نوكت اهلع ديول درول

 لكب ميلستلا ىلع ةيرصم ةموكح نم لصحي نأ عيطتسي هنأ ىف باترنال نحن

 قوف عربتتو طخملا لوط ىلع ملست ىتلا ةموكحلا هذه نكل . اهنم رثكأبو اهمدق ىتلا بلاطملا
 نع ربعتو ةمألا مساب قطنت ىتلا ةيباينلا رصم ةموكح نوكت نل بلط امم رثكأب كلذ

 ليبس نم مكحلا بصانم دعقت ىك اهل قيرطلا ءالمخإ نكمي ةموكح ىه لب . اهتئيشم

 نكي مل نإ باونلا سلجم لح وه اهل لمع لوأ نوكيو روتسدلا ليبس ريغ نم وأ روتسدلا
 . كلذ نم رثكأ

 . ةيناطيربلا ةموكحلل الو ديول درولل ايسايس ارصن ربتعت نأ نكمبال ةجيتنلا هذه نكل

 وه اهدقتعي ةسايس حاجنل بجي ام ردقب ىسايس هيلإ حيرتسيال نالذح انرظن ىف ىه لب
 . ارتلكنإو رصم نيب تاقالعلا ميظنت ىف ةسايس دشرأ هتموكح اهدقتعتو

 هيلإ لوصولا ارتلجنتإ عيطتستو ديول درول عيطتسي ىذلا لهسلا راصتنالا اذه نأب كلذ
 ةسايس نأب نيصلخم نودقتعي نيذلا نييرصملا نأ كلت . ةموتحم ةجيتن هيلع بترتتس
 نم مهدي نوضفنيس « نيتلودلا تاقالع ميظنت ىف ةحجانلا ةديحولا ةسايسلا ىه مهافتلا
 امتح ةبترتملا ةجيتنلا هذه لهف . ةدوع ريغ ىلإ راهنت نأ كلذ ىلع بترتيو اهدبيأتل لمعلا
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 لكيه نيسح دمحم ثارت
 هزم

 ارصن ربتعت باونلا سلجم ةقث ىلإ زكترت الو ةمألا لثمتال ةفيعض ةموكح ميلست ىلع

 . هتموكحل وأ ديول درولل ايسايس

 ىتلا ةميكحلا ةسايسلل انالذخ هدقتعن ام اذه لب « كشلا لك هيف كشنام اذه

 رصم نيب تاقالعلا ةماقإ ىلإ ىهتنت نأ كشوت تناكو ةحلاص تارمث مويلا ىلإ تجتنأ

 . ةتباث ةنيتم ةدعاق ىلع ارتلكنإو

 ةديؤملا ةوقلا هلانت ىذلا راصتنالا كلذ ىلع ةجيتنلا هذه بيترت ىف ولغنال نحنو

 نييرصملا نإف . مهسفنأ ىتح نولثميال ءافعض نييسايس دي ىلع هلانتو جراوبلاو شويجلاب

 ةركذم نأ نودقتعي اعيمج مهو . رربم ةرضاحلا ةمزألل نكي مل هنأ هنودقتعي اعيمج

 رصم قوقح دودح ىف مهافتلا ةسايس ءاقب ىلع صرحلا ىف تغلاب دق ةيرصملا ةموكحلا

 تنعتلا دح ىلإ اهبلاطمب ثبشتلا ىف باهذلا ىرت كلذ عم ارتلكنإ تناك اذإف . اهتماركو

 اهل رربمال بلاطم ىلع لوصحلل نييرصملا نم ءالذألاو نيفعضتسملاب ةناعتسالا دح ىلإو

 نيب قافتالاو مهافتلا ةسايس راصنأ عم نواعتتال نأ ىلع ايئاهن ترصأ اهنأ اذه ىنعم ناك

 طلستلا ىف اهل ةثيرو فاعضلا كئلوأ ذاختاب ارشابم امكح رصم مكحت نأو نيتلودلا

 ميظنتل ىعسلا ىف اهعم انواعت كلذ دعب مهافتلا راصنأ لبقيال نأ ىعيبطلا نمو . مكحلاو

 مهافت ةجح قبت مل ارتلكنإ ةجح نأ نوملعي مهنأل ايئاهن اميظنت نيتلودلا نيب تاقالعلا

 نأو هتمارك رخسي نأ ةمارك وذ لجر لبقي نلو . ةوقو شطب ةجح تحبصأ لب ةضوافم الو

 . ةوقلا بحاص ةوهش الإ رربم ريغ نم شطبلاو ةوقلا قطنمل هدالب رخسي

 ةصرفلا نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ىرت لهو ديول درول ىري لهف نأشلا وه اذه مادامو

 ىفو اذه ىف ةحلصم ةيأ ارتلجنإل نظن الف نحن امأ ؟مهافتلا ةسايس نع لودعلل تناح

 نع اعافد ةرطضم ذئموي اهسفن ىرت اهنكلو تعقو اذإ رصم فسأت ةموصخ رصم ةبصانم

 ىتلا ةعورشملا لئاسولا نم هيلإ ءاجتلالا انكم ىرتام لكل أجلت نأ ىلإ اهقوقح نعو اهنايك

 .ةيأ اهل هيف رت ملف ةسايسلا نم عونلا اذه ارتلكنإ تبرج دقو . ةياغلا هذه ىلإ اهب لصت
 رصم ىف اهتسايس ةماقإ ىف ةدئافلا لك ةدئافلا نأ كلذ نم سكعلا ىلع تأر لب ةدئاف

 . مهافتلاو ةدوملا ةدعاق ىلع
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 ىرت لهف اهيف اهتسايس لدعتو رصم ماظن ريغت نأ العف تدارأ ارتلكنإ نأ ول لب
 ناسنإلا نأ انيلإ ليخي ؟رييغتلاو ليدعتلا اذهل ةبسانملا ةصرفلا ىه ةرضاحلا ةصرفلا

 رصمف . ًايفن لاؤسلا اذه ىلع بيجيل ةكنحلا نم الو ءاكذلا نم ميظع ظح ىلإ جاتحيال

 دده امو جراوبلا نم لسرأ امو ةجسضلا نم راث ام رربي لمع ىأب اهبناج نم مقت مل

 اريربت ارتلكنإ هيلع تدنتسا ام لكو . ساهرإلاو ريمدتلا تالآو ليطاسألا نم هلاسرإب

 ايناطيرب بودنم اهنم متشا تاحارتقا تمدق ةينامربلا ناجللا نم ةيعرف ةنجل نأ اهفقول

 اهتلبق اذإ ىدؤت نأ اديعب الامتحا ولو المتحم نوكي دق ىتلا رومألا نم اهنأ ىماسلا

 لثم نظن امو . بازحألا نم بزحلا شيما ريخست ىلإ باونلا سلجم اهلبقو ةموكحلا
 ركعي هنأب همهتإف ةفارخلا ىف لمحلا لكأي نأ دارأ ىذلا بئذلا ليلعتك الإ ليلعتلا اذه

 املف هبس دق ناك ماع ذنم هنأب همهتإ هيلإ بثذلا نم ردحنم رايتلا نأب لمحلا در املف ءاملا

 ءازج كلكآ نأ بجيو لعف كوبأف نذإ : هباجأ دلو دق نكي مل ماع ذنم هنأب لمحلا در

 7 ل بلا قطنملا اذه لثم ىلع رصم ىف ىسايسلا ماظنلا رييغت بيترتف : هتلعف

 . ملاعلا هلبقي نأ نكميالو ىناطيربلا بعشلا هلبقي

 ةاعدم نوكيس هنإف ةيفاحص تالمح ريثأت تحت وأ بضغ ةروث ىف مويلا لبق اذإ وهو

 رعشيو ةيناطيربلا ةموكحلا رعشتو ىناطيربلا بعشلل رعشي ذئمويو . ةبيرق مايأ ىف ةيرخسلا
 ملظ ألملا ىلع نلعي نأ ىف هيف ةهبشال اقح ىرصملا بعشلا نأب هسفن ديول درول ةماخف

 ىلع ليلدلا هدحو اذه ىفو . اعيمس اهسفن ايناطيرب نمو الملا نم دجيف اهفسعو ايناطيرب
 رصن هنكلو لهس رصنل ًاراظتنا ثبشتلل ةبسانم صرفلا لقأ ىه ةرضاحلا ةصرفلا نأ

 . بقاوعلا عيس ىروص

 رظنلا دنع اهتردق ةيناطيربلا ةموكحلا نوكت نأ وجرنو اهي مدقتن ةئداه تارابتعا هذه

 بضغ ةروث لعجيال نأو ىماسلا سىودنملا اهردقي نأ وجرن امك ةيرصملا ةموكحلا ةركذم ىف

 ناديملا اذه نع نوحنتي ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا راصنأ لعجتو تاسايسلا مكحأ دسفت

 . رصم هنم ديفت ام رثكأ ارتلكنإ هنم ديفت ىذلاو حلاصلا



 مويلا ثيادح

 ةمزألا روطت

 ابرطضم وجا لازيام
 ا«لرابتعالا عضوم عضوت نأ وجرن ىرخأ هئداه تاريدقت

 ةمزأ اهومسأ ىتلا ةرضاحلا ةمزألا هذه نأ نم انيقي نييرصملا ديزي ىضقنب موي لك

 ىتلا للعلا ىفنت عطاقلا ليلدلا اهتبثيو دبت ىتلا تامولعملا لكف . رربم اهل نكي مل شيجلا
 ىلإ اهب تلسرأ ىتلاو ةمزألا قلخل رصم ىف ىناطيربلا ىماسلا سودنملا راد اهب تمدقت

 باطخلا ىف نلربمشت نتسوأ ريس اهيلإ راشأ ىتلا ريراقتلا ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 نيب نم لطابلا اهيتأي ال قئاثو اهنأ ىلع ىضاملا ءاعبرألا موي مومعلا سلجم هاقلأ ىذلا

 در دعب ارتلكنإ بلاطم نع لاوقألا هب رتاوتتام لازي امف كلذ عم اهفلخ نم الو اهيدي

 ىنعتالو قيفوت وأ ةيوست ىلإ ليمت ال اهنإ نع ئبني ىلوألا اهتركذم ىلع ةيرصملا ةموكحلا

 تءاج دقف . ةديدجلا قئاثولا هذهو قفتت ةيانع ةيرصملا ةموكحلا هيلإ تمر ىذلا بيرقتلاب

 ةرازو ندل نم تلسرأ ةديدج ةركذم نأب ةصاخلا انتافارغلت ىف ءىراقلا ىريام ىلع ءابنألا

 ةيرصملا ةركذملا نم عضاوم ضومغب لوقلا ىلإ بهذت ةركذملا هذه نأو ةيناطيربلا ةيجراخلا
 ال ةديدجلا ةيناطيربلا ةركذملا هذه نأب رصم ىف كلذ دعب لاوقألا ترجو . اهحاضيإ بلطتو

 ةسايس هديؤت اقافتا نيتلودلا نيب قافتالا هساسأ لح ىلإ لوصولا ىف لمأ ريبك ىلإ وعدت

 . ًاحيحص ًامارتحا اهب فرتعملا رصم قوقح هيف مرتحتو مهافتلا

 شيجلا نإ : اهلوق ىف ىلوألا ةيناطيربلا ةركذملا تدمتعا دقل ؟حص نإ اذه ىنعم ام

 ريزو هركذام ىلع ةيسايسلا بازحألا نم بزح ىلإ عوضخلل ةادأ نوكي نأ ضرعم ىرصملا

 ةحلسأ ةدايز اهنأش نم تاحارتقاب ناملربلا ىف ةيبرحلا ةنحل مدقت نم ةيناطيربلا ةيجراخلا

 قلاخلا دبع ةلودلا بحاص ةرضح در ىف ءىراقلا ىريام ىلع نيبت دق اهو . هددعو شيجلا

 ةديلو تسيل تاحارتقالا هذه نأ مازع كب نمحرلا دبع مرتحملا بئانلا ىلع اشاب تورث

 ةينازيم ىف ةحرتقم اهنكلو « باونلا سلجمل ةيبرحلا ةنجللا راكفأ تانب نم تسيلو سمأ

 ةرازو بلط ىلع ءانب كاذ ذإ ةحرتقمو « ةموكحلل اسيئر اشاب رويز ناك نيح ١478 ةئس
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 ذكموي تناك فيكف . ىرصملا شيجلل ماعلا شتفملا اشاب سكنبس ةقفاومو اهسفن ةيبرحلا
 ىشخي المع ربتعيال اهب ةيرصملا ةموكحلا مدقت ناكو ةلوبقم ةغئاس تاحارتقا نيتنس نم

 باونلا سلجم ةيبرحلا ةنجللا تأر املف ةيسايسلا بازحألا نم بز شيلا عوضخ هنم
 اهل ةمزاللا تادامتعالا سلجملا رقي نأ تاحارتقالا هذهل ةيبرحلا ةرازو ميدقت نم نيتنس دعب

 ؟نارطضإلاو قلقلل ةادأ همادختسا ناكمإو شيلا داسف اهنم ىشخي ةفيخم تحبصأ

 ريراقت ىلع ادامتعا نيفلتخم نيفقوم ىف ةدحاو ةعقاو ىلع ارتلكنإ مكح رييغت سيلأ
 ايتاذ امصخ ةرضاحلا ةموكحلا ربتعت ريراقتلا هذهب تشعب ىتلا ةهجلا نأ هانعم عقاولل ةفلاخم

 ةموكح هيلع ةيناملربلا ةيبرحلا ةنتل تقفاوام تحرتقا ىتلا ةموكحلا ربتعت تناك امنيب اهل

 ىضقي لقعلا قطنم نإ . اهنم مكحلا ىف اهدوجو دمتست ةموكح ىرحألاب وأ اهل ةقيدص
 ضعب ةذاش ةيسايسلا ةمكحلا ريدقت ىف ربتعت ةجيتنلا هذه نكل . ةلاحمال ةجيتنلا هذهب

 نعذت ملام مكحلا ماظن رييغت ىماسلا بودنملا ةماخف دصق وه ىسايسلا اهانعمف . ذوذشلا

 . نايس مكحلا ماظن رييغتو ةموكحلا ناعذإو . ةيناطيربلا بلاطملا لك ىلإ ةرضاحلا ةموكحلا

 لك ىف ةضرعم نوكت ىتلاو تاون سلجم ةقث ىلإ دنتست ىتلا ةيروتسدلا ةموكحلا نأل

 ةعقاولا ةموكحلا نيبو اهنيب عقاولا ىف قرفال هل نعذت نأ اهيلإ بلطي امل نعذت نأ ىلإ تقو

 ذفنت ةيناثلا ةموكحلاا هذه نأ اضرف انربتعا اذإ الإ « رشابملا ىماسلا بودنملا راد فارشإ تحت

 قيرط نم ديدهتلابو جراوبلا لاسرإب ذيفنتلا ىلع هركت ىلوألا ةموكحلا نأو ةراشإلا درجم
 . ناهرإلا لئاسو نم اهريغب اهفادرإبو جراوبلا هذه ةفعاضمب ةيفحصلا تالمحلا

 كلذ نإف ةجيتنلا هذه ىلإ ةمزألاب لصت ةديدجلا ةيناطيربلا ةركذملا تناك نأ حص اذإو

 ةبسنلاب هلثم ارتلكنإل ةبسنلاب فسألل ابجوم نوكي وهو . اقح فسألا بجوي امم نوكي
 نأ ةيتاذلا هحماطملو ديول درول ةماخفل ةيصخش ةيضرت هيف نوكي دق هنأ حيحص . رصل

 نيدمتعملا نيذه ةريس نم ىدم دعبأ وأ رنشتك درول وأ رمورك درول ةريس رصم ىف ريسي

 نوكت اهنكل . ةرضاحلا ةيسايسلا اهفورظ فلاخت ةيسايس فورظ ىف رصمب الح نيذللا
 نييناطيربلا ةساسلا عيمج ىري فرظ ىف ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا ةسايسل ةفداه ةجيتن

 ةسايسلا هذه رييغت ذخْؤي فرظ ىفو « نيتلودلا ةقالع ميظنتل ةسايس مكحأ اهنأ نييرصملاو

 رربم ىأ ريغ نم قرو تاصاصق اهربتعتو اهتاحيرصت مرتحتال ةلودك ارتلكنإ ىلع ةجح هيف
 . كلذل اهوعدي ىدج



 ه1 لكيه نيسح دمحم ثارت

 درولل اهانهجو ىتلا تارابتعالا نم سمأ انركذام ىلإو اذه ىلإ فيضن نأ دون انإ مث

 ًانيبم ًائبشت ةوقلاب وأ لعفلاب رضاحلا رصم ماظن رييغت ةيغب ثبشتلا لعجي رخآ ًارابتعا ديول
 رضاحلا فرظلا ىري ديول درول نأ ىلإ بهذي مهضعب انعمس دقف . فورظلل ريدقت ءوس ىلع
 نم بعتم ةرضاحلا ةرثعلا ىف ىرصملا بعشلا نأ ىلع ًادامتعا مكحلا ةدعاق رييغتل ابسانم
 ىلع وأ  رثأ ىأ هيف ثدحي نأ ريغ نم رييغتلا اذه لبقتيس كلذل هنأو ىسايسلا لاضنلا

 نم ةجحلا هذه شقانن نأ ديرن انسلو . هبقاوع ىشخت رثأ ىأ ثدحي نأ ريغ نم لقألا

 ةيمسرلا تاحيرصتلا نم اهتمارك هب تطبتراو ارتلجنإ فرش هب طبترا امل اهتفلاخم بناج
 دض اهتياعد ترشن اغإ ارتلكنإ نأ ركذنف دوعن نأ ديرن انسلو . ةيلود قئاثو تحبصأ ىتلا

 لكك دايحلا ةدهاعم تربتعاو كيجلبلا دايح تقرخ ايناملأ نأل برحلا ءانثأ ايناملأ

 ءاعيمج ءارقلا هركذي ىذلا اذه ره اقيبش ديعن نأ ديرن انسل . قرو تاصاصق تادهاعملا

 رظنو ديول درول رظن هجون نأ ديرن انكلو . مهريغ هركذي امم رثكأ زيلكنإلا هركذي ىذلاو
 نأ ضرف اذإ هنأو . أطخلا لك عئيطاخ ىرصملا بعشلا ةلاحل ريدقتلا اذه نأ ىلإ ارتلكنإ

 فرع دقلف . اليوط كلذ ىلع ربصي نأ دارأ ولو عيطتسي نلف انمز ةوقلا مامأ نوكسلل رطضا

 . ًاريخأ ءانف ىنفي نأ هل ريخ هسفن مكحيال ًابعش نأ فرعو . ةيرحلاو لدعلاو قحلا ىنعم

 نكي مل نإ ةراضحلا تاذ مألا ةاراجم ىلإ لصولل هيلإ ليبسال نأ كاردإلا مامت كردأو

 ىنغال حبصأو قلعتلا لك اهب قلعت ةيدام ًارومأ كلذ راثآ نم ىأرو . هتدايس اكلام القتسم

 . ىضاملا ىف ىحض امب رثكأ ىحضي نأ اهب ظافتحالا ليبس ىف هيلع نوهيل ىتح « اهنع هل

 نم سانلا نأو اهنم رش ةناكتسا ىلإ ىدؤت ةناكتسا لك نأ ةريخألا لايجألا ىف ملعت دقو

 دعيو نرجلا ءانثأ هتادوهجمب بسك ام ىأر وه اذإ لاح هل رقتسي نلف . لذلا ىف لذلا فوخ

 . ىسايسلا لاضنلا نم بعتم هنأب داقتعالا الإ ءىشل ال ىعادتيو راهني سرحلا

 ريكفت عضوم سمأ تارابتعاك نوكت نأ وجرنو ةئداهلا تارابتعالا هذهب مويلا هجوتن

 ةظحل كشنامو . ايناطيربو رصم تاقالع مهينعت نم عيمج ريكفتو ىماسلا بودنملا ةماخف

 نسسحلو ةانألاو ةيورلل لعجي نأب ىسايس لك ىلع ىضقي ةمكحلا نازيمب اهنزو نأ ىف
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 لئاسمملا هذه انحرط جتنأ نإف . هريكفتو هريدقت ىف ربكألا رثألا نيتلودلا نيب مهافتلا

 ريغ ةجيتنلا تناك نإ امأف . فقوملا ذقنت ىتلا مهتيور ةساسلل اندمح ةجيتنلا هذه ءودهلاب

 اهفرشو رصم ةمارك نع اعافد هنوكن نأ ةجيتنلا انديرتام ىلع نحن نكنلف ديرن ام

 . اهلالقتساو



 مويلا ثيالح

 ةريخألا ةمزألا سرد

 (*)هب موقت نأ بجي امو تايضوفملا

 ذنمو . ىرصملا شيجلاب ةصاخ ارتلكنإو رصم نب ةريخألا ةيسايسلا ةمزألا تثدح

 هايملا ىلإ ةطلام نم اهجراوبيب تثعب ذنمو ىلوألا اهتركذم ةيزيلكنإلا ةموكحلا تلسرأ

 ىف اهيلع علطي نم كشيال ةيعامجا ةلمحب ارتلكنإ ىف ةيناطيربلا ةفاحصلا تماق ةيرصملا

 ةلمحلا هذه نم بيصنب ةرهاقلا ىف ةيناطيربلا فحصلا ولسارم ماق امك اهب ىحوم اهنأ
 نكي مل فحصلا هذه مهلأ ىذلا ىحولاو . رخآلا وه هب ىحوم ناك هنأ ىف كش سيل

 ةيزيلكنإلا فحصلا دنع ىحولا اذه رمأ فقي ملو . ًايمسر ًايحو الإ لاحلا ةعيبطي
 ارتلكنإ عم ةطبترملا ىرخألا نادلبلا ةفاحص نم ريثك ىلإ دتما لب ةرهاقلاب اهيلسارمو

 ةيلاطيإلا فحصلاو ةيسنرفلا فحصلا هتبتك ام دعب اوسني مل ءارقلا لعلو . ةدوملا تاقالعب

 اهحاصمب لودلا هذه ةيانع نكت امهمو . رصم هب تدده امو اهدادتشا نابإ ىفو ةمزألا لوأ

 اهعفدتل ىفكت ال اهدحو ةيانعلا هذه نإف ايروس ىفو ايقيرفأ لامش ىف ةيرامعتسالا

 كلذو . اذهب ىناطيرب ىحو ةمث نكي مل اذإ اهتلمح ىف ةيناطيربلا ةفاحصلا عم نماضتلل

 ةطخل اذيفنت نوكت نأ ودعت ال اهنأل اهيف ىحولا رداصمو ايناطيرب هيلع دمحت ام هلك

 ةطخ نأ الإ . ةسايسلا هذه ىلع مكح نم ءاشن ام انريغل وأ انل نكيلو . ةيسايسلا ايناطيرب

 بناسجلا نم اهلثمب تلبوق ول دون انك ةروص ىلع تمكحأ ىناطيربلا بناجلا نم اهذيفنت
 :«ىرصلا

 . مايق ريخ فقوملا اذه ىف اهبجاوب ةيرصملا ةفاحصلاو ةيرصملا ةموكحلا تماق دقلو

 نم ةروص ىلع ةيبنجألا دالبلا ىف حرشت مل رصم ةجح نأ رظنلا تفلي يذلا رمألا نكل

 دعب هنايب نلربمشت نتسوأ ريسلا ىقلأ دقف . ةظحل لوأ نم ًابجاو ناك اهحرش نأ عم روصلا

 نايبلا اذه ىفو « نيمويب جراوبلا لاسرإ دعبو مايأ ةثالثب ىلوألا ةيناطيربلا ةركذملا لاسرإ

 ةيردنكسألاب تثدح ىتلاك تابارطضا ثودح لامتحا هيلإ اعد امنإ جراوبلا لاسرإ نأ ركذ

 اذهك اًحيرصت نأ ىعيبطو . مهلاومأو بناجألا حاورأ ىلع اهنم ىشخي ١97١ ةنس ىف

 ١9 ؟5//١/17 85 : ةسايسلا هب



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 58

 مهدالب ىف بئاجألا بولق ىف بعرلا ىقلي نأ هنأش نم ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو هب ىقلي
 نأ ملعلا مامت ملعت اهلك ةيرصملا تايضوفملاو . رصم ىف نيميقملا مهيوذو مهلهأ ىلع ًافوخ

 اذإ هنأو « ءاوسلا ىلع نيلهآلاو بناجألل ةلماش ةنينأمطلا نأو بتتسم رصم ىف نمألا

 ريثت ةيجراخ لماوع لوخد كلذف رارطضالا وأ قلقلا لوصح ىلإ وعدي ام ةمث ناك

 ىتلا مهتلا درل تايضوفملا هذه لمعت نأ ًايعيبط ناكف . مهتمارك حرجت وأ نييرصملا فطاوع

 بيرال ىهو . فحصلل اهنم ىحوب وأ اهعيذت تانايب ةطساوب ءاوس نييرصملا ىلإ تهجو

 اهنأ امك . ًاززعمو ًاريصن ةوسقلاو ةدشلا تاءارجإ نم رفنت ىتلا فحصلا نم ريثك نم ىقلت

 قلعتت عئاقو نأش ىف هب ىلدت نأ ديرت حيحصت لكل ابحر ًاردص الإ دجت نل لاح لك ىلع

 فحبصلا ةلمح نم ففخيل ًايفاك ناك عئاقولا حيحصت درجمو . اهليثمتب موقت ىتلا رصم

 اهنأ رهظي ملو اذه نم ءىشب تايضوفملا هذه مقت مل كلذ عم . اهرسكيل لب ةيزيلكنإلا

 امنإ كلذف ةيبروألا فحصلا ىف ىدص رصم ةكرحل رهظ دق ناك اذإو . ةكرح ةيأ تكرحت

 فحصلا هلوانتت وأ ةيفارغلتلا تاكرشلا هلقنتو ةيرصملا فحصلا هرشنت ام ىدص ناك

 . اهيلإ ةيرصملا فحصلا لوصو دعب ةيبروألا

 ردصت نأ اهل زوجي الف ةيجراخلا ةرازوب ةطبترم تايضوفملا نأب لوقلا مهولا لطاب نمو

 ةيجراخلا ةرازو اهيلإ هغلبت ام الإ ًاثيش عيذت نأ اهل زوجي الو ملع نم هاقلتت امب الإ ءىش ىف
 لئاسم غلبت نأ تايضوفملا هذه نم بولطملا ناك اذإ نسح اذهو . صوصنلا نم ًايمسر

 رمألا ناك نإ امأف . اهيف رصم لثمت ىتلا ةموكحلا ىلإ ةيرصملا ةموكحلا ندل نم ةيمسر

 ريزولا ةنطف نأ بسحنف ًافازج اهليكت ةيئاطيربلا فحصلا تناك مهت عفد ىلع ًارصاق

 اهب لوقيل ةيجراخلا ةرازو نم صوصنو تاميلعت ىقلتل ةجاح ريغ ىف هنأو ةيفاك ضوفملا

 صرحخلا ةياغ نوصيرح نييرصملا نأو ةنوصم مهلاومأو بناجألا حاورأ نأو نمآ رصم نأ

 ىفظوم ضعبلو نييرصملا نيضوفملا ضعبلو . ارتلكنإ نيبو مهنيب ةدوملا طبرت نأ ىلع
 قداص ناكو ىلودلا ىداصتقالا رمتؤملا ىف رصم تلثم دقف . اذه ىف ةقباس تايضوفملا

 كب نمحرلادبع ناكو هيف نييرصملا نيبودنملا ريبك امور ىف ضوفملا رصم ريزو نينح اشاب
 مل ةيجراخلا ةرازو نأ عمو . نيبودنملا ءالؤه نيب نم ةردنل ةيضوفل لوألا ريتركسلا ىركف

 اوماق ام نإف تامولعملا نم هوبلط ام ىلإ مهبجت مل لب ةصاخ تامولعمب نيبودنملا ءالؤه دوزت
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 ناك دق ىلاحلا عيرشتلل عوضخلا ىف بناجألاو نييرصملا نيب زييمتلاب ًاصاخخ رمتؤملا ىف هب
 ةرمث ةوعدلا هذه ترمثأ دقلو . اهلئاسم مهأ نم ةلأسم ىف رصمل ةحلاصلا ةوعدلا معن

 . ةلداعلا ةيلمعلا اهجئاتن بيرق امع اهعبتت نأ وجرن ةميظع ةيونعم
 ىتلا ةطخلا ىف تايضوفملا بطاخت نأ اهيلإ بلط دق ناك ةيجراخلا ةرازو نأ سهو

 ديقنت نأ درت مل اهنأ به وأ . هب ذخاؤت اهنم ًاريصقت ناك اذه نأ بهو . لعفت ملف عبتت

 نأ اونيع ام لوأ مهنييعت ىف عاري مل نمم نيضوفملا ءارزولا ضعب فرصت ءوس ةيشح ءىشب
 مهنييعت ىف تيعور امنإو ىرخألا لودلا دنع موهفملا ىنعملاب نييسايس نيلثم اونوكي
 اهقتاع نع لزني وأ ةيرصملا تايضؤفملا ىلخيل ناك امف هلك كلذ به . ىرخأ تارابتعا

 . ةليسو لكبو ةصرف لك ىف رصم ةحلصمل لمعلا نم هب موقت نأ اهيلع ضورفملا بجاولا

 ىقلأ دقلف . ةيلدج ًاضورف نوكت نأ ودعت ال اهب انمدقت ىتلا ضورفلا هذه نأ ىلع

 ةيناطيربلا ةركذملا لاسرإ ىلت ىذلا ءاعبرألا موي ىف ىمسرلا هنايب نلربمشت نتسوأ ريس

 دعب ىأ - سيمخلا موي ىفو . ةيرصملا هايملا ىلإ ةيناطيربلا جراوبلاو ةيرصملا ةموكحلا ىلإ

 ليعامسإ ىلاعم مدقت - نايبلا اذهل ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو ءاقلإ نم ةعاس نيرشعو عبرأ

 ىف ءاج ام ىلع هب در نايب ةروص ىف لاؤسب ىرصملا باونلا سلجم ىف اشاب ىقدص
 نايبلا ىف ام ىلع ءىشب ضرتعي ملف هيلع اشاب تورث ةلود باجأو نلربمشت ريسلا ةبطخ

 قباطتال تامولعم ىلع ىنب دق عزعزم بناجألا نمأ نأب لوقلا نأب هتباجإ ىف دكأو

 ناكو فحصلا اهترشنو اشاب تورث ةباجإو اشاب ىقدص نايب تافارغلتلا تريطو . عقاولا

 بجي امب كلذ دعب اوماق لهف . اهنوعبتي ىتلا ةطخلل نايبو ةيمسر ةليسو تايضوفملل اهيف
 . ؟هب مايقلا

 لك ىف اوثعبي نأو تالفحلاو دايعألا مسارم نيضوفملا ءارزولا تارضح ىدؤي نأ مهفن

 نأ مهفنو . نييرصملا نم ةبلطلا ريغو ةبلطلا اوعدي نأو ةئنهتلاو كيربتلا تافارغلتب ةصرف

 وه سيل اهلثم نم اهريغو لامعألا هذه نكل . ملاعلا ءاجرأ ىف قفخي ىرصملا ملعلا عفرت

 نإ اًيماس اًينطو اًبجاول اهيلع نإ لب . تارافسلا تقلخ هلجأ نم سيلو ءارفسلا بجاو

 اذه . نيقئال ريغ ًابعلو ًاوهل اهنم كلذ دع ةهفاتلا رهاظملا هذهب ءافتكا هب مايقلا ىف ترصق
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 نيقفاخلا ىف اهتناكمو اهماقم ةعاذإو رصمب قحلي نأ نكمي ىذأ لك عفد وه ىماسلا بجاولا

 فلتخم نيبو اهنيب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيونعملا تاقالعلا ديطوتل ىعسلاو
 نظي ىتلا روشقلا هذه امأف . حيحص هجو ىلع هب موقي نأ ديري نمل قاش بجاو اذهو . مألا

 نع زجاع ضوفم ريزوك هل المع اهب ىفتكملاو . اًثيش رصم ىنغت الف لالقتسالا رهظم اهنأ
 هعواطت ال بجاولا ءادأ نع زجعلا هسفن نم رعشي ىذلا ريمضلا ىحلا لجرلاو . هبجاو ءادأ

 ىلإ هئابعأب مايقلا نع هرجع ىدؤي دق بصنم ىف ىقبي نأ هريمض هل ىضري الو هسفن
 . ررضلا غلبأ هنطوب رارضإلا



 مويلا ثيدح

 ارتلكنإل ةيكلملا ةرايزلا

 (*!ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ىف اهرثأ

 ةيمسرلا ةوعدلل ةباجإ ارتلكنإف ابروأ ًادصاق كلملا ةلالخلا بحاص ةرضح رحبي ادغ

 اشاب تورث ةلودلا بحاص ةرضح رحبي تبسلا مويو . هيلإ ارتلكنإ كلم ةلالج اههجو ىتلا

 قلعتو . ةيمسرلا هتارايز ءانثأ هتبحص ىف نوكيلو سيراب ىف هتلالج ىفاويل ةرازولا سيئر
 ةيمهأ اهيف كلملا ةلالج اشاب تورث ةبحص ىلعو ةرايزلا هذه ىلع ةيناطيربلا فحصلا

 نيب تاضوافم نأب لوقلا دح ىلإ اهضعب بهذتو ارتلكنإو رصم تالصب قلعتي اميف ىربك
 طقنلا ىلع قافتا ىلإ ىدؤت نأ لمتحيو عقتس ةيزيلكنإلا ةموكحلاو ةيرصملا ةموكحلا سيئر
 . نيتلودلا نيب ةقلعملا

 نوكيس ام ىلعو ةيمهألا نم ةيكلملا ةرايزلا هذهل ام ىلع قفاون انيناج نم نحنو
 ام ةيزيلكنإلا ةيرصملا تاقالعلا نإف . رثألا ميظع نم كلملا ةلالج عم اشاب تورث دوجول

 ببسبو ةيحان نم ةقلعملا تاظفحتلا دوجو ببسب قلق ساسأ ىلع ةزكترم مويلا ىلإ لازت
 اذهو . ىرخأ ةيحان نم ارتلكنإو رصم نيب هادم ًاقفتم ًاديدحت تاظفحتلا هذه ديدحت مدع

 نم تقولا دعب تقولا ثدحي ناك ام ىلإ ىضاملا ىف ىدأ ىذلا وه قلقلا ساسألا

 ىف نيتلودلا نيب ىسايسلا وجلا ةرودك ىلإ كلذل ىدأ ىذلاو ايناطيربو رصم نيب كاكتحالا
 ةرشابم لصح ةيناطيربلاو ةيرصملا نيتموكحلا نيب ًاحيرص ًامهافت نأ ولو . ةفلتخم فورظ
 اذه ىدأ ءاوس مويغلاب وجلا دبلت ناك امو كاكتحالا ناك امل اهب ظفتحملا لئاسملا نأش ىف

 ال دودحلا ةقورعم نكلو ةقلعم تلظ اهنأ وأ اهيلع فلتخلا لئاسملا ىلع قافتا ىلإ مهافتلا

 . هل كلذ الح املك اهطم دحأ عيطتسي

 . مهافتلا ءوسو كاكتحالا ىدافت ىف ريبك رثأ انداقتعا ىف ةيكلملا ةرايزلل نوكيسو

 نأ ىف كش نم سيلف . ىلاحلا ولا ريغ اوج رصمل ةبسنلاب ارتلكنإ ىف قلختس اهنأب كلذ
 عم مهافتلا ءازإب نييرصملا فطاوعب وأ ةيرصملا لئاسملاب ملعلا ليلق ىناطيربلا ماعلا ىأرلا
 كلملا ةلالج ةرايز ءانثأ امأف . ةياغلا هذهل ةيدج تادوهجم ىضاملا ىف لذبت ملو . ارتلكنإ

 ١577/5/9١ : ةسايسلا هب
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 لينلا ىداو لهأ فطاوع سانلا ردقيسو نييرصملا نعو رصم نع فحصلا ثدحتتسف
 ملعيسو . مالسلا اذه ىلع ةظفاحم ارتلكنإ عم مهافتلا ىلعو مالسلا ىلع مهصرحو

 اهتحلصمل اهيلع ظفاحتو سيوسلا ةانق ةديح ىلع صرحت رصم نأ كلذك ىزيلكنإلا روهمجلا

 كشال رودتسو . اهيلع ةظفاحا ىف ارتلكنإ نع لقي ال امب ًايناث ملاعلا ةحالم ةحلصلو ًالوأ

 برقي ام ءارألا لدابت نمو ثيداحألا نم نييناطيربلا ةساسلا نيبو اشاب تورث ةلود نيب

 لك ريدقت ىلإ ىدؤي لقألا ىلع وهف قافتالا مامتب حمسي مل نإ اًبيرقت رظنلا تاهجو نيب
 لبقتسملا هنكي ام فرعتو اهحلاصمو اهبلاطم ىرخألا ةلودلا ريوصتل نيتلودلا نم
 . ليلق ريغ اذهو . امهتاقالعل

 نكي امهم ةريطخ ةمهم ارتلكنإل ةيمسرلا ةرايزلا هذه ىف اشاب تورث ةمهم نأ عقاولاو

 كلمك هتلالج نإف ارتلكنإو رصم نيب ةدوملاو فطعلا لدابت ىنعم نم كلملا ةلالج ةرايز ىف

 ةفايضلا عبتي امو ةفايضلاو قفتت ةماع ةفصب الإ ةيرصملا نوئشلا ىف ثدحتي نل ىروتسد

 ءارزولا ىلإ ثدحتلا ىلوتي ىذلا وهف ةيرصملا ةموكحلا سيئر امأف . تالماجملا نم

 : اشاب تورثو . ةيرصملا رظنلا ةهجوب مهعانقإل نيلوئسملا زيلكنإلا ةساسلا ىلإو نييناطيربلا
 هنع فرع ىذلاو هيعاسمب ١1977 ةنس رياربف 28 حيرصت نالعإ لصح ىذلا ريزولا وهو

 هيلع عقي امو ةيسايسلا نوئشلا ةحلاعم ىف ةراهملا نم اوفرع ام اعيمج زيلكن إلاو نويرصملا

 ريوصت ردقيسو ةيناطيربلا ةموكحلا عم ىأرلا لدابتيسو ةمهملا هذهب موقيس , اهنم فالخلا
 لئاسو لكب اهعانقإل لمعيسو اهلح ىلإ ةقيرطلاو اهادمو ةقلعملا لئاسملل ةموكحلا هذه

 نكم رظنلا ىتهجو نيب قيفوتلا نأ هتلود ىأرو مهافتلا مت نإف . ةيرصملا رظنلا ةهجوب عانقإلا
 ةللكم كلملا ةلالج ةبحص ىف هتمهم ربتعا قيفوتلا اذه هيلع ىنبي ىذلا ساسألا نيبتو
 ىف وأ ةلبقملا ةرودلا حتتفي ىذلا شرعلا باطخخ ىف نالربلا ىلإ كلذ نلعأف داعو حاجنلاب

 ةضوافملا أدبل ةزاجإ ةرازولاب ةقثلا امهؤادبإ نوكي ىك نيسلجا ىلع هيقلي نايب وأ باطخ

 ةموكحلا ديدحت نأ كلذ عم ىأرو اًريسع قيفوتلا ىأر نإ امأف . قافتالا ىلإ لوصولا ةيغب

 تحبصأ دقف ىدملا اذهل ةيرصملا ةموكحلا ديدحتو قفتي ةعبرألا تاظفحتلا ىدمل ةيناطيربلا
 ام ةيسايسلا فورظلا نم أرطي نأ ءاجر عم ةقلعملا ةلاحلا هذه ىلع ةمئاق ةلبقتسملا ةسايسلا
 ىف رظنلا ةهجو تفلتخاو قيفوتلا ودعت لإ امأف . قافتالا ليبس ىف ةدوجوملا تابقعلا ليزي
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 اقيقد ًاعضو ةيزيلكنإلا ةيرصملا تاقالعلل ىلاحلا عضولا حبصيف ةقلعملا لئاسملا ىدم

 . مزحلاو ةيورلا نم ريثك ىلإ جاتحي

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم مهافتلا ىف اشاب تورث قفوي نأ انبناج نم وجرن نحنو

 دقعل تاضوافملا دعوم نأ هتدوع دعب ناملربلا ىلإ نلعي نأب هل حمسي ايبا امهافت

 . ةوجرملا ةرمثلا ةضوافملا هذه رمثت نأ رظتني هنأو لعفلاب لح دق ارتلكنإو رصم نيب قافتالا

 ىف ملسلا ظفحت ىتلا ىهو ًاعيمج نيتلودلا ةحلصم اهدنع قفتت ىتلا ةجيتنلا ىه كلتف

 نيب بيرقتلا رذعتو ضرف اذإ هنأ ىلع . لبقتسملا ىف تأجافملا ءاقتإب حمستو هباصن
 رارقتساب ًاريشب كلذ ناك ةقلعملا لئاسملا ىدم ىلع كلذ عم مهافتلا متو رظنلا ىتهجو

 نم رصم فوقو نإف ةجيتنلا تناك ايأو . قافتالل بسانملا تقولا ىلإ رصم ىف ةلاحلا

 رضاعحلا ىف ارتلكنإو رصم تاقالعل ردق ام ىلع ةقشلا مامت هب قثت ىذلا لوألا اهريزو قيرط

 ريثك ىف ىنج ىذلا ماهبإلا اذه نم هب جرخت ذإ ةدئافلا ربكأ رصمل ةدئاف هيف لبقتسملا ىفو
 . ةنينأمطلا ىلع فورظلا نم

 . كلملا ةلالج اشاب تورث ةبحصلو ةردنلل ةيكلملا ةرايزلل رثأك عقوتملا وه اذه

 نأبو عقتس ةضوافم نأب لوقلا امأف . بلغأ ةضوافملل اديه مهافتلا ىف اندنع ءاجرلاو

 ديهمتلاو ىأرلا لدابت ًامئاد اهقبسي نأ بجي تاضوافملا نأل . هناوأل قباسف متي دق ًاقافتا

 ملو تلصح ىتلا ةفلاسلا تاضوافملا دعبو ارتلكنإو رصم ةلاح لثم ىف ًاصوصخ قافتالل

 . ةجيتن ىلإ دؤت

 نيب قافتالا نأبو ىتأ ةضوافملا موي نأب عمسن موي ةطبغ سائلا دشأ نوكنل انإو

 . لعفلاب مت نيتلودلا
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 ةردنل ىف كلملا ةلالج

 (*!ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا ىلع ةرايزلا هذه رثأ

 ارتلكنإ ىلإ مويلا هئارزو سيئر هعمو رصم كلم ةلالجلا بحاص ةرضح لصو

 جروج كلملا ةلالجلا بحاص هدلاو نعو ارتلكنإ نع ةباين رفود ىف اهدهع ىلو هلبقتساف
 بهذو « ةردنل ىف ارتلكنإ كلم ةلالج هلبقتسا مث نويمسرلا ارتلكنإ لاجر هلباق امك

 لابقتسا ةلفح هتلالحجل تميقأ ثيح ةفايضلا مايأ اهيف ىضقيل ماهجنكب رصق ىلإ هتلالجو
 اهضرعب فرشت ام وحن ىلع ةدوملا تارابع ارتلكنإ كلم ةلالج نيبو هنيب تلدوبتو ةرعخخاف

 نويرصملا هل طبتغي امم هذه ةوافحلا رهاظمو . اهيلإ هلوصو لوأ رفود مكاح هتلالج ىلع

 هلثمي ىذلا هكيلم ةلالج صخش ىف ىرصملا بعشلل ةهجوم ىهف . طابتغا دشأ اعيمج

 نم رهظم ىه رخخآ بعش ىلإ بوعشلا نم بعش اهب هجتي ةيحت لكو . هلامأو همظن لثميو
 نيب ةلدابتم ةيحتلا هذه تناك اذإف . تاقالعلا ريخب نيدلبلا نيب ام طبرت ىتلا ةدوملا رهاظم

 نأ ةمكحلا بجوت طابرب ثيدحلا خيراتلا امهنيب طبر ىذلا ىزيلكنإلاو ىرصملا نيبعشلا

 طباورلا هذه ديكوتل ةمدقم كش ال تناك ؛ ةدوملا دعاوق ريخ ىلع امهتاقالع هعم مظنت

 . جئاتنلا ريخ ىلإ اهب لوصوللو اهنيتمتو

 - نوكت نل ةصرفلا هذه نأ نم كلملا ةلالج رفس ليبق انركذ ام احيحص نكي نئلو

 اعيمج زيلكنإلاو نويرصملا قوتي ىتلا ةيقافتالا دقع ىلإ ىهتنت ةيمسر تاضوافم ةصرف
 ىرصملا بعشلاب ىناطيربلا بعشلاو ةيناطيربلا ةموكحلا بيحرت نإف اهدقعل اوقفوي نأ ىلإ
 ةلازإل ولا دهميل ةيروتسدلا هتموكح سيئر هبحصي ىذلا كلملا ةلالج صخش ىف
 سيئر نيب ىرجت نأ نكمي ىتلا ثيداحألا حور لعجيلو تابوعصلا ليلذتلو تابقعلا
 . مهافتو ةدوم حور ةيناطيربلا ةموكحلا لاجر نيبو ةيرصملا ةموكحلا

 بعشلا ريدقت مدع ببسب حورلا اذه ىلإ ةسام نيدالبلا ةجاح تناك املاطو

 ءازإب نييرصملا سفنب لوجي ام ةقيقح ىلإ مهسفنأ نييناطيربلا ةساسلا نم ريثكو ىناطيربلا
 ىف ةيرصملا ةيموقلا ةوعدلا ةكرح نأ نع ءىشان كلذو ايناطيرب عم مهافتلا نسح ةسايس
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 00 لكيه نيسح دمحم ثارت

 نع نيهزنملا نييناطيربلا مهفل بجاولا قيفوتلا ةقفوم ريغو ةفيعض ةكرح ايناطيرب
 حورلا مهفلا مامت ىرصملا بعشلا مهفي امنيبف . مهتسايسو نييرصملا ىلإو ةصاخلا ضارغألا
 ةيحان نم رصم ىف نييناطيربلا دوجو ببسب اهردقيو ةيناطيربلا فواختاو ةيناطيربلا
 ىقتسي ىناطيربلا بعشلا نإف حورلا كلتو فواخا هذه ةفرعمل نييرصملا علطت ببسيبو
 ضارغأ مهسوفن بوشت نييفحص نم اهرودصل رمألا بلغأ ةهوشم نييرصملا نع هتامولعم
 ايناطيرب نم رصمل ىقيقحلا فقوملا حرش نع مهسفنأ نييرصملا دوعق ببسيبو ةصاخ
 صاالخإ غلبمو نواعتلا اذه قيرطو « نواعتلا ىلإ نيدلبلا ةجاحو « رصم نم ايناطيربلو
 صرفلا ريخخ نم نوكتس ةردنلل ةيكلملا ةرايزلا هله ةصرفف . هيلع صرحا ىف نييرصملا
 اهدحو ةيزيلكنإلا ةيسايسلا رئاودلا ىف ال ةحيحصلا ةيرصملا حورلا ثبلو ةوعدلا هذه رشنل
 ةراضح ىوذ ًاماوقأ بعشلا اذه ىريسف . هتاذ ىناطيربلا بعشلا سفن قامعأ ىف نكلو
 كلذ بناج ىلإ أرقيسو ةرضحتملا مألا فص ىف فوقولا نم هنكمت ةثيدح ةراضحو ةميدق

 اهلدابتي ىتلاو ارتلكنإو رصم اكلم ةلالجلا ابحاص اهلدابتي ىتلا ةيمسرلا تاباطخلا نم
 نع هعمسي ناك امم ًاريثك نأ ىلع هلدي ام نيزاتمملا ايناطيرب لاجر عم رصم كلم ةلالج

 دج نوصيرح مهتموكح سيئرو مهكيلم مهلثمي نيبرصملا نأو ضرغلاب ًابوشم ناك رصم
 ىف نتاقالعلا هذه ةمادتسا ىلع نوريدق ىناطيربلا بعشلا عم ةدوملا تاقالع ىلع صرحلا
 . فالخلا ةوعد وجورم اهريثي ىتلا فواخنا نم ىأل لحم هعم ىقبي ال صالخإ

 هكيلم صخش ىف هيلإو هكيلم ىلإ ةهجوملا تايحتلا هذهب بحري ىرصملا بعشلاو
 رمثت نأ وجريو ىناطيربلا بعشللو ةيناطيربلا ةموكحلا لاجرل اهنم نسحأبو اهلثمب اهدريو
 هتنج ام ريدقتلا مامت ردقي ىرصملا بعشلاف . اهيلإ انرشأ ىتلا ةرمثلا هذه ةيكلملا ةرايزلا

 نأ ىريو ًاعيمج نيتلودلا ىلع ررضلا نم ارتلكنإو رصم نيب فالخلا ةسايس هينجتو
 طباور امهنيب طبرت نيلقتسم نيبعش نيب لدعلاو قحلا اهاضري دعاوق ىلع امهمهافت
 قرشلا ىف مالسلا ظفحلو ميلاصملا هذه قيقحتل ةديحولا ةليسولا وه ةلدابتم ةريثك حلاصم
 . ملاعلا ىف مالسلا ظفحل لب



 مويلا ثتثيلح

 ةردنل تاتداحم

 (*!ةيزيلكنإلا فحصلا لؤافتو نلريسيشت ريس تاحيرصت

 ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا نع ثيدحلا نم مايألا هذه ىف ةيزيلكتإلا فحصلا رثكت

 انلوانت دقو . ةيزيلكن إلا ةموكحلا عم ثيداحألا هتلدابمو ةردنل ىف اشاب تورث دوجو ةبسانل

 نع ةردنل نم ةيرصملا فحصلا ولسارم هب ثعب ام ةبسانمل سمأ عوضوملا اذه فارطأ ضعب

 تبشي داكي اقافتا مهلاوقأ ىف نيلسارملا ءالؤه قافتاو ارتلكنإل داؤف كلملا ةلالج ةرايز رثأ

 اذه ريغ ىف ءىراقلا هاري ًاريخ سمأ رتور رشن دقو . اهب ىصوم مهتلاسر نأ سفنلا ىف

 ةساسلاو اشاب تورث نيب ةيراجلا تاثداحما هب ةطاحما ديدشلا متكتلا ىلإ ريشي هيفو ناكملا

 باب حتفل ارتلكنإ ىلإ بهذي مل هنأ هلوق راركت ىلع اشاب تورث صرحو زيلكتإلا
 لبق ىذ نم نسحأ نيتلودلا نيب مهافت ىف ءاجرلا ىلإ كلذ عم رتور ريشي مث تاضوافملا

 نم ىأ ىف ةمث سيل نأب زيلكنإلاو نييرصملا عانتقاو كلملا ةلالج ةرايز حاجت لضفب

 اشاب تورث نأ رتور ةرابع نم همهف نكمي ام لقأو . ىرخألا دالبلل ةيداعم حور نيدالبلا

 امك ىرصملا شيجلا ةلأسم ىف ارتلكنإو رصم نم لك زكرم حيضوت دنع همالك فقي مل
 ءاغتبا نيتلودلا نيب ةقلعملا لئاسملا لك لوانت امنإو ةيناطيربلا فحصلا ضعب تركذ

 . نافرطلا هاضري اهل لح داجيإل ةليسولا

 نلربمشت نتسوأ ريسو اشاب تورث نيب ثيداحألا نأ ىف باترن اال انبناج نم نحنو

 لح نم هيلع مهافتلا نكمي ام تلوانتو ارتلكنإو رصم نيب ةيفالخلا لئاسملا لك تلوانت

 ىري ام ىلع - ىترونك رتسم ىلع نلربمشت ريس باجأ دقو . اهلك وأ لئاسملا ضعبل
 هنيب تاثحابملا نأ نم همهفن ىذلا اذه لثم ديفي امب - ةصاخلا انتافارغلت ردص ىف ءىراقلا

 نأش ىف ظفحتتا نم ًائيش ىدبأ نإو ةقلعملا لئاسملا تلوانت ةيرصملا ةرازولا سيئر نيبو
 ١977 ةنس ىف تنلعأ نيح دصقت ارتلكنإ نكت ملف . ىعيبط كلذو . قافتالا دقع

 رياربف 58 حيرصت نوكي نأل ةقلعملا ةعبرألا طقنلاب اهظافتحا رصم لالقتساب اهفارتعا

 تقؤم لح هنأ حيرصتلا اذه ىف حيرصلا لب نيتلودلا نيب ةينوناق ةيسايس ةقالعل ةدعاق

 17١//470/؟١ : ةسايسلا دع



 ماا لكيه نيسح. دمحم ثارت

 ناتمألا هاضرت الح ارتلكنإو رصم نيب فالخلا طقن لحل مزال ديهمتو ةدوجوم تناك ةلاحل

 لحلا اذه نكي مل اذإ ًاصوصخ ًايئاهن تقؤملا لحلا ريصي نأ ًايعيبط سيلو . ةيروتسد ةقيرطب

 نأ رضاحلا انتقو ىلإ 1417 ةنس ذنم تتبثأ براجتلا نأ مث . نيفرطلا نم هيلع ًاقفتم
 هذه لظتسو . ىهتنت ال ارتلكنإو رصم نيب تافالخل راثم لح ريغب ةقلعملا لئاسملا

 عسوتلا نكمي ثيحب ماهيإلا نم لئاسملا هذه نأل . ةمئاق ةقلعملا ةلاحلا تيقب ام تافالخلا

 تاقالع رئاصم نع نيلوتسملاو نيتلودلا ةساس نيب ةيسفنلا ةلاخلا بسح اهقييضت وأ اهيف

 بلاطي رصم ىف ارتلكنإ لثمم تبأر رتوت ةلاح ةيسفنلا ةلاحلا هذه تناك اذإف . ارتلكنإو رصم

 ةيلود ةدهاعمك دقع ىذلا تاضيوعتلا نوناق مغرب مهفئاظو ىف بناجألا نيفظوملا ءاقبب

 ةلاح ةيسفنلا ةلاحلا هذه تناك اذإو . ألا ةبصع ىف ارتلكنإ اهتلجسو ارتلكنإو رصم نيب

 موي حيرصتلا نم ًاموهفم ناك ام دودح ىف ىماسلا ارتلكنإ بودنم لظ ةقثو ةنينأمط

 . ةحلاص ةميلس نيتلودلا نيب ةدوملا تاقالع ىقبتست نأ اهنأش نم سيل ةلاح هذهو هرودص

 هراركت نأل . ًاضيأ ارتلكنإ رضي لب اهدحو رصم رضي ال قئالعلا ىف بارطضالا اذه جئاتنو

 ةموصنملا فقوم ارلجناو رصم نم الك فقيو مهافتلا ةسايس لشف ىلإ ًامتح ىدؤي

 ةريثك ةيداصتقاو ةيراجتو ةيسايس حلاصم ارتلجناو رصم نيبو . ىرخألا ءازإب امهادحإ

 امهادحإ تناك ولو ؛ امهيتلك ىلع ىنجت « امهلاصتا كلذ نيتلود نيب ةموصخملاو . ةكرتشم

 رصم ىلع ارتلجنا هيف بلغتت لاضن ةلأسم عقاولا ىف تسيل ةلأسملاف . ةيوق ىرخألاو ةفيعض

 تاكلتمب ىلإ رصم مض نم لاشرام رتسم لاثمأ هب لوقي ىذلا رخآلا ىأرلا ىلإ لصتو

 رصم ىف ال ةيروطاربمإلل ةبسنلاب ىهتنت ال بعاتمل ًاراثم الإ نوكي نل اذهك لحف . ارتلكنإ

 ًاعيمج نيتلودلا ةحلصمل مهافتلا ةسايس حاجن ةلأسملا امنإ . هلك قرشلا ىف نكلو اهدحو

 ماهبإلاب ةطوحملا ةقلعملا ةلاحلا كلتو ىتأتي ال حاجنلا اذهو . ملاعلا ىف ملسلا ةحلصلو

 اقافتا امهنيب قافتالا متي موي ىتأتي انإو فالخلل ًابابسأ نيتلودلا نيب ريثت ةيقاب ةبيرلاو

 . رصم لالقتسا سمي نأ ريغ نم ًاعيمج امهحلاصم لفكي

 ىسايسلا ىأرلا رهظمو ىناطيربلا ماعلا ىأرلا ةآرم ىه ةيناطيربلا فحصلا نأ حص اذإو

 ىتح اعيمج فحصلا هذهف لءافتن نأ انقح نمف لقألا ىلع ىمسرلاب هيبشلا وأ ىمسرلا

 دودح ىلإ كلذ نم غلبتو مهافتلا حاجن ىف ةبيرلا رهظت بيرق تقو ىلإ اهنم تناك ىتلا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 0

 ساسم مدع ةدعاقب ميلستلا دح ىلإ اهلؤافت ىف تغلاب دقو ةلئافتم تحبصأ دق« مؤاشتلا

 نع القن ةصاخلا انتافارغلت ىف هأرقت ام كلذ . لاحب رصم لالقتساب ارتلكنإو رصم قافتا

 ماعلا ىأرلا نأ اذه ىنعمو . ةيناطيربلا فحصلا رئاس لاوقأ ىف هأرقت امو تسيارينلا ةديرج
 ةاداعم نم نييرصملل بسني ام نأ كردأو ةيرصملا اياونلا ةقيقح ىلع فقو دق ىناطيربلا

 مهنيب ةدوملا قيقحت ىف نوعمطي ًاعيمج نييرصملا نأ ةقيقحلا نأو « حارص بذك ايناطيرب

 لالقتسا قافتالا اذه سمي ال نأ ىلع نيتلودلا نيب فلاحتو قافتا دقعب ارتلكنإ نيبو

 اذهل قحاللا اهقافتا نوكي ال نأ لالقتسالا اذهب ارتلكنإ تفرتعا دقو ىعيبطو . مهدالي

 . وغللا مكح ىف وأ ًاوغل هايإ العاج هعم ًاضراعتم فارتعالا

 قافتا لك ضراعي ىرصملا ناملربلا نأ نم مهضعب همعزي ام ىفن لوقلا ةلفان نمو

 رئاصم نع نولوئسملا ءامعزلا ىدبأو ناملربلا ىدبأ دقف . ارتلكنإو رصم نيب متي نأ نكمي

 مهافتلا نسحب نودصقي لالا ةعيبطب مهو . مهافتلا نسح ةسايس ىلع مهصرح دالبلا

 هذه ءاقب عم هتاذل هنودصقي الو رصم بلاطم ققحي اقافتا ارتلكنإ عم قافتالا ىه ةياغ ىلإ

 مه اذإف . جئاتنلا نم اهيلع بترتي ام ءوس مهيديأب مه نوسملي ىتلا ةقلعملا ةرضاحلا ةلاحلا

 قيرط ىف فقت ًابابسأ رومألا هفاوت نم لعجت ملو قحلا هردق فقوملا تردق ارشلكنإ اوأر

 ىف رذع نم فيعضلل ام كلذ ىف ةيعارم هقيقحت ديرت قداص مزعب ةمدقم اهوفلأو قافتالا
 ةعاجشب اولمتحالو اهمادقإ اومدقأل نذإ - ةنظلل ببس لك ةلازإ ىلع ةلماع نئظتلا

 . اهنع مه نوربعي ىتلا دالبلا عماطم ققحي ىذلا ديدحتلا رصم زكرم ديدحت ةيلوئسم

 ىلع ىضقي ىذلا مادقإلا اذهل ةمءالم صرفلا دشأ ةرضاحلا ةصرفلا بسحنل انإو

 طاشنلا باوبأ رصمل حتفي ىذلاو ارتلكنإو رصم نيب كاكتحالاو فالخلا بابسأ لك

 لعلو . نيتلودلا نيب ةكرتشملا حلاصملا قيقحتلو مالسلا ةدئافل ىسايسلاو ىداصتقالا

 ىذلا قافتالا عورشم اهب ةمألا تلباق ىتلا ةسامحلا مويلا ىلإ نوركذي نولازي ام زيلكنإلا

 ةبجاو اهتأر ىتلا اهتاظفحت ءادبإ عم رئلم ةنحلو ىرصملا دفولا نيب 117١ ةنس ىف عضو

 ةسامحلا هذه بابسأ مهأ نم نأ نوركذي مهلعل مث . رصم لالقتسا قافتالا سمي ال ىكل

 ءازإب اهتدايسو اهلالقتسا لامكتسا ىف رصم ةنواعم ىلع صرحلا نم ارتلكنإ هتدبأ ام
 ةبصعب قاحتلالا ىف كلذك اهتنواعم ىلعو ةيبنجألا تازايتمالا نأش ىف ىرخألا لودلا



 ا لكيه نيسح دمحم ثارت

 قافتا وحن ةقداص ةميزعو رضاحلا تقولا ىف عونلا اذه نم ارتلكنإ اهوطخت ةوطخو . مألا

 لوألا مهلاح نييرصملا ىلإ ديعت رصم لالقتسا سمي نأ ريغ نم نيتلودلا حلاصم ققحي
 ماهبإ لك ىلع ءاضقلل اهقيقحتل رصم تقات املاطو ارتلكنإ تقات املاط ةياغ قيقحت لفكتو

 . ملسلا ريدكت ىف ًاببس نوكي وأ ًافالخ امهنيب ريثي

 لح ىف نييرصملا لعجي ةيزيلكنإلا فحصلا لؤافت لعلو ةحلاصلا فورظلا هذه لعلف

 عم قفتي امب ةقلعملا لئاسملا ءاهنإ ىف مهءاجر لبقملا ءاتشلا ققحي نأ ىف لؤافتلا نم

 . بلاطملا هذه ءوسب سمت ال ىتلا اهحاصم ارتلكنإل لفكي امو ةلداعلا مهبلاطم



 مويلا ثيدح

 قرطلا قرتفم ىف ةيرصملا ةلأسملا
 (*غ)تاللامتحالا لكل دادعتسالا بجي

 لك نولأسي ًاعيمج مهنأ كلذ ةيآو . رصمل لبقتسملا هرمضي امب لغش ىف مويلا نويرصملا

 ةرازوو اشاب تورث نيب تراد ىتلا تاثداحما رابخنأ نم ءىش ىلع فوقولا هيف نومسوتي نم

 اذإف . تاثداحملا هذه رمأ نع تامولعملا نم هيدل نوكي نأ نكمي امع ةيناطيربلا ةيجراخلا

 نم فحصلا هعيذت ام ريغ ربخ ىأ لوصو مدعو متكتلا ةدسش نم عقاولاب مهباجأ

 امع فوقولا اولواحو كلذ مهفكي مل ةيناطيربلا رئاودلاو فحصلا اهلوانتت ىتلا تاعاشإلا

 ريذن كلذ نم سكعلا ىلع وه وأ رصمو ارتلكنإ نيب قافتالا ناكمإب لؤافت وج وللا ناك اذإ

 . قافتالا اذه ناكمإ مدعب

 مهلغشو مهفغشف . فحصلا نم هيلع اوفقو امم رثكأ وحلا ىف سيل نأ مهل دكؤن انثبلو
 كنوكرتي ال مهنإف مهل هدكؤت امب رمآلا رخآ مهعانتقا عمو . ةلأسملا ىف حاحلإلل مهناعفدي

 كل حمسي ام كيدل نوكي نأو الئافتسم نوكت نأ نوجري مهو كيأر كوعلطتسي نأ نود

 . قافتالا مام برق ىلع لدي ءىش جاتنتسإب

 ةقلعملا ةلاح ا هذهب دمألا لاط دقف . رذعلا ربكأ رذع اذه مهلاغتشا نع نييرصمللو

 رصم نيب قافتالا متي نأب ًادوقعم ءاجرلا ناكو . برحلا ةيادب ذنم رصم اهيناعت ىتل

 نكل رصم لالقتسا ارتلكنإ نالعإ دعبو رئلم ةنحلو ىرصملا دفولا تاثداحم دعب ارتلكنإو
 ىف ًاقلعم هيلإ نويرصملا حمطي ىذلا لآملا لظو ةيتاوم نكت مل « ريثكلا فسألل فورظلا

 قافتالا ةسايس نأ ىلإ ًاموي اونأمطا نييرصملا نأ ولو . مويلا ىلإ 1977 ةنس ذنم ردقلا ةفك
 ىدحإ سأيلاف . اقلق مويلا مه ام لقأ اوناكل ًاريخأ ءاضق اهيلع ىضق دق نيتلودلا نيب
 نم اهئازإب مهل رفم ال ةلاح مامأ مهسفنأ نوري لاحلا هذه لثم ىف مهنأ امك . نيتحارلا

 رضاحلا قيلعتلا اذه امأف . مهبلاطم قيقحتل اهنوجهتني ةنيعم ةيسايس ةطخ نع ثحبلا

 ىلع فونلاو قلقلا ىعاود نم وهف مايألا نم ًاموي رصم دفي مل ىذلا ماهبإلا اذهو
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 . نييرصملا لغشي ىذلا اذه لثم نم ءىش مهلغشي نييناطيرسلا ةساسلا لعلو

 تالصلا ديطوت ىف ةيناطيربلا ةسايسلا حاجن ىلع لدي ام رصم ىف ةقلعملا ةلاحلا تسيلف

 مبألا ةنينأمط ىلإ وعدي ام كلذك تسيل ىهو . ىرخألا لودلاو ارتلكنإ نيب ةنسحلا

 تأرو لاحلا هذه تلظ اذإف . هلك قرشلا دالب نم لب ىبرعلا قرشلا دالب نم رصمب ةلصتملا

 تارسكذملا لسرت نأ ىلإ رصم نيبو اهنيب فالخ دج املك ةرطضم اهسفن ارتلكنإ
 رصم ىف ةيسايسلا ةلاجلا نأ كلذ هديفي ام لقأف ةيرصملا ةموكحلا ىلإ جراوبلاو تاراذنإلاو

 لبقتسملا ىف اهجئاتن ريدقت نكمي ال ىتلا تالامتحالاب ةمعفم اهب ةلصتملا ألا ىفو

 ىف حن هنأب لوقلا هل عوطي امم الو ىسايس هل طبتغي امم فقوملا اذه لثم سيلو . بيرقلا

 .. :ةكيس ايش

 ال اننظنو . لح نم هل دبال لب رمتسي نأ نكمي ال هنأش كلذ ىسايس فقوم

 نويرصملا ركفي نأ أابجاو ناك كلذلو سرتقا دق لحلا اذه دعوم نأ انلق اذإ ًاريثك ءىطخن

 تائيهلا فقومب قلعت امو ارتلكنإ فقومب قلعت ام اهنم ءاوس تالامتحالا فلتخم ىف

 دحاو لك ءازإب اهعابتا بجي ىتلا ةطخلا ىف كلذ نم رثكأ اوركفي نأو , ةفلتخملا ةيرصملا

 . تالامتحالا هذه نم

 ىف نويرصملا ركفي ال نأ بجي ىتلا ىه ةدحاو ةطخ نأب لوقلا ىلإ ةجاحب انسلو

 نأش نمف . مهباسح ىلع رمتست ةقلعملا ةلاحلا لوبق وأ مالستسالا ةطخ كلت . اهجاهتنا

 ملسنل انضرعي نأو ىضاملا ىف انيلع عاضأ ام رثكأ لبقتسملا ىف انيلع عيضي نأ لوبقلا اذه

 ةنس لنم ثداوحلل عبتتملا لعلو . قوقح نم مويلأ ىلإ هانبسك اميف ىتح نيملستسم
 ءاوس اهحلاصمو قفتي ال امبو رصم باسح ىلع لئاسم تلح مك ىري مويلا ىلإ 5

 انبسك دق انك اذإف . فنعلاو ةوقلا ىلإ زيلجنإلا ءاجتلال وأ رمألاب ةمئاقلا ةموكحلا فعضل

 ةيلخادلا مهنوؤش ةرادإب نييرصملا لالقتساو ىروتسدلا مكحلا رصم لالقتسا نالعإ نم
 ةدهاعمل اقافو تعفد ىتلا تاهينجلا نييالم لالقتسالا نالعإ خيرات نم انرسخ دقف

 1458 ةنس ىف ميهاربإ اشاب ىيحي ةموكح اهتعقو ىتلا بناجألا نيفظوملا ضيوعت
 ىف انتطلس انرسمخو اشاب رويز ةموكح اهتعقو ىتلا ةدهاعملا بجومب بوبغج انرسخو
 هذه ىلإ فضأ ةوقلاب لفنو 1914 ةنس ىف غلبأ فذلا يزييلكتالا "! يال ناذوسبلا

 . ةءورقم ريغ ةملك (د)
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 عمطت تناك اهريغو لئاسملا هذهو ةيزجلا نويدب همازلإب ءاضقلا مكح نم ناك ام رئاسخلا

 امو اهعماطم ىلإ تلصو دق ىه اهو . نيتلودلا نيب متي ىذلا قافتالل ةجيتنك اهيف ارتلكنإ

 لازي امو ريثكلا اهنم ققحتي ملو نييرصملا بلاطم لازت امو ةقلعم اهنيبو اننيب لاحلا لازت

 ىرجت ىذلا قيرطلا ىف ةيراج لالا تلظ اذإ رئاسخلا هذه لثمل ًاضرعم اهنم ققحت ىذلا

 . هيف مويلا

 ارتلكنإ نوكت نأ امأف ةرهاظ بيرقلا لبقتسملل اهضارتفا نكمي ىتلا تالامتحالاو

 نامض ليبس ىف هلوبق مهنكمي امل ىصقألا دحلا ًاعيمج نويرصملا هدقتعي ام تضفر دق

 قافت الا ةسايس نوكت ةلاحلا هذه ىفو . رصم لالقتساب ساسم ريغ نم ةيناطيربلا حلاصملا

 . اهريغ ةسايس ىف نويرصملا ركفي نأ بجيو لشفلاب ًايئاهن اهيلع ىضق دق نيتلودلا نيب

 انإف لاوحألا نم لاحب ايناطيرب حلاصمو قفتيال هنأل لامتحالا اذه دعبتسن انك نإو نحنو

 نأ ىلع ميمصتلا لك ةممصم تايحضتلا نم هبجوي الو هل ةدعتسم رصم نأ ىف كشن ال

 نويرصملا فرع دقو . ةيموقلا اهبلاطم هب ققحت نأ ألا نم ةمأل حابي ام لكب اهبلاطم ققحت

 نطولا قوقح ليبس ىف نوبهري ال مهنأ فقاوملاو فورظلا جرحأ ىف اوتبثأو فقوملا اذه

 . ةيحضتب نونضي الو ًائيش ةسدقملا

 دق ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوو اشاب تورث نيب تراد ىتلا تاثداحلا نوكت نأ امأو

 رصم ىف ةفلتخما بازحألا ءامعز هرقي ًاديهمت نيتلودلا نيب قافتالل ليبسلا تدهم

 دق ارتلكنإ نوكتو رصم نوكت ةلاحلا هذه ىفو . قافتالا اذه متي نأ هيلع بترتيو هنوضريو

 عمطت ام ىرخألا ةقداصمب امهنم لك تلفكو ةندهلا ذنم اهانمسر ىتلا ةسايسلا اتققح

 . مالسو نمأو ةنينأمط نم مثألا هيف

 . ثودحلا ليحتسم ريغ لامتحالا اذه لعبت ابروأ نم درت ىتلا رابخألا تناك امبرو

 لالقتسالا نالعإب ءاوس لح دق رصمو ارتلكنإ نيب ةكئاشلا لئاسملا نم ًاريشك نأ عقاولاف

 مئاليو لالقتسالا ىنعمو قفتي ًاميظنت ةيبنجألا رصم تاقالع ميظنتب وأ « ةيامحلا ءاهنإو

 بناجألا نيفظوملا ةلأسم ضفب وأ « ارتلكنإو رصم نيب ةقادصلا ةسايس هيضتقت ام

 ماكحألا رودصب وأ « تانيمضتلا نوناق رودص دعب ةيفرعلا ماكحألا ءاهتناب وأ ء مهضيوعتب

 دزرك عورشمو رنلم عورشم اهلوانت اهلكو ةقلعم تناك اهلك لئاسملا هذهف . ةيزجلا اياضق ىف

 تحرتقا دقف ةقلعم ةيقابلا لئاسملا امأف . نيتلودلا نيب ةليوط تاشقانم تدفنتسا اهلكو
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 ىفوأو . ًاميظع ًابيرقت ارتلكنإو رصم رظن ىتهجو نيب برقي ام اهنيب نم ةدع لولح اهل
 ١517١ ةنس ىف رئنلم ةنجل ىلإ مدق ىذلا ىرصملا دفولا عورشم نأشلا اذه ىف تاحارتقالا

 أمات ًارذعت رذعتملا نم ناك ؛ لئاسملا هذه ىف لح ىلإ لوصولا كلذ عم نكمي ملاذإف
 . قافتالا قيرط نم ةقلعملا لئاسملا هذه لح ناكمإب لبقتسملا ىف ءاجر ىأ قيلعت

 نييرصملا ىأر فلتخيو ةيناطيربلا ةموكحلا اهرقت لولح ضرعت نأ ريخألا لامتحالاو
 دنع عبتت ىتلا ةطخلا لعجت ةيضاملا براجتلا بسحأو . اهحالص مدع وأ اهحالص ىف
 مامتإ تأر اذإف ناك ايأ ةيبلغألا ىأر عبتي نأ كلذ . ةيلج ةحضاو لامتحالا اذه ثودح

 قافتالا مامت ةلاح . ىلوألا ةلاحلا ىفو . ضفرلا بجو هضفر تأر اذإو همامتإ بجو قافتالا

 ةلاح ىف امهب هذفنت نيذللا صالخإلاو ةقدلاب رصم هذفنت نأ بجي ةيبلغألا ىأرب اذخأ

 ىتلا ةطخلا ةيبلغألا ررقت « قافتالا ضفر ةلاح « ةيناثلا ةلاحلا ىفو . هيلع عامجإلا ثودح

 اهيلعو لضفلا ةطخلا ذيفنت ىف اهل نوكيو دحأ كلذ ىف اهضرعي ال مث اهيلع ةمألا ريست

 موي ًادحاو ًايأر مهلك ًاموي نويرصملا نكي ملف . ىضاملا براجت انيلع هبجوت ام كلذ . ةعبتلا

 هل اوكرت دفولا ىأر ريغ ىلع اوناك نيذلا نكلو . 1918 ةنس ىف ىرصملا دفولا نوكت

 ةيضقلا هتزرحأ اميف رثألا ربكأ كلذل ناكو . اهتعبت هيلعو اهلضف هل «رومألا فيرصت

 لكب ةطخلا هذه ذفنتلو ريخألا لامتحالا اذه ىف ةبرجتلا هذهب ذخأنلف . حاجن نم ةيرصملا

 . هقيقحت ىف ةمألا حمطت ام قيقحت ىلإو حاجنلا ىلإ ىندأ كلذ . ةقد

 نأ وجرن انك اذإو . اهيلع بترتت نأ نكمي ىتلا ططخلاو ةعقوتملا تالامتحالا ىه هذه

 انتدع مويلا ذنم دعن نأ بجي انإف رصم ىفو ارتلكنإ ىف نيلئافتملا ةءوبن حصتو قافتالا متي

 ةينلا ىقداص مزتعن اميف انمد ام حاجنلا نم ةقث ىلعل انإو . هاوس املو لامتحالا اذهل



 مويلا ثيلح

 رصم ل هقيرط ىف اشاب تورت

 (*) ةيناطيرملا ةيجراخلا ربرو عم هتاثداحيم ةجيتنب لؤافتلا

 عوبسأ نم رثكأ اهب لظ نأ دعب رصم ىلإ هقيرط ىف سمأ ةردنل اشاب تورث ةلود رداغ

 نم رهاظلاو . ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلربمشت نتسوأ ريسلا عم ةضوافملا هلالخ فنأتسا

 ىف هئالمز ىلع اهايإ ةيجراخلا ريز) ضرع نعو تاثداحما هذه نع تلصو ىتلا رابخخألا

 هايإ هعيدوتو ديدج نم كلذ دعب اشاب تورث هتلباقمو سمأ تعمتجا ىتلا ةيرازولا ةنجللا

 نمو هلك اذه نم رهاظلا « ةيناطيربلا ةيجرانخلا ةرازوب ةيرصملا نوؤشلا ةرادإ وفظوصو وه
 نمو ايناطيرب هترداغم ةعاس نييفحصلا ىلإ ةيرصملا ةرازولا سيئر هب ىلدأ ىذلا ثيدحلا

 ءارجإ ناكمإب لؤافتلل الحم ةمث نأ تاثداحملا ىلع اهتاقيلعتو ةيناطيربلا فحصلا لاوقأ

 هذه رفست نأ لومأم هنأو اشاب تورث اهارجأ ىتلا تاثداحملل ةجيتنك ةيمسر تاضوافم

 نأ دعب نيدالبلا نيب دقعت ةفلاحم نع لب ايناطيربو رصم تاقالع نيسحت نع تاضوافملا
 . ايئاهن ًالح امهنيب مويلا ىتح ةقلعملا لئاسملا لحت

 نأو ةجيتنلا هذهب اوطبتغي نأ ًاعيمج زيلكنإللو نبيرصملل ناك لؤافتلا اذه حص اذإف

 نيب بيرقتلل دوهجم نم هب اماق ام اشاب تورثو نلربمشت ريس : نيريزولا الكل اودمحي
 دمحلا اذهب قحأ امهو قافتالا ىلإ ىهتني اير ةيرصملاو ةيناطيربلا رظنلا ىتهجو

 شيلا ةلأسم ببسب ىضاملا فيصلا لئاوأ ىف تاقالعلا رتوت نم ناك ىذلا دعب ًاصوصخخ

 ةرايز دنع ويلوي لئاوأ ىف ةردنل ىلإ اشاب تورث لصو دقف . نوؤشلا نم شيجلا ةلأسم ريغو
 لويم نم ىأرو ًارهفكم ةيرصملا ةلأسملا نأش ىف ةسايسلا وج ىفلأف ارتلكنإل كلملا ةلالج

 نم ريثك ىلإ وعدي الامو قافتالا ىف ريبك لمأب رشبي الام ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 ةلازإل دوهج نم هتلود هب ماق ام رصم ىف الو ارتلكنإ ىف دحأ ىلع ىفخي سيلو . لؤافتلا
 لامعألاو لاملا لاجرو ةساسلاو ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزو عانقإلو وجلا اذه ىلإ ىدأ ام

 ىلإ ىدؤي ال هتقيقح ىلع هنأو هيف غلابم تامولعم نم مهيدل امم أريثك نأب نييناطيربلا
 هتلود غلب دقو ةرادإلا هيلع تدقعنا ام نكمم ارتلكنإو رصم نيب مهافتلا نأو نونظي ام ءىش

 5١؟ا//7/9١١1 : ةسايسلا (ه#)
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 نكمأ اذإو ؛ انكم ىأرلا لدابت وج لعج هنأ هنع لاقي ام لقأ ًاحابن ىلوألا هتاثداحم ىف

 كلذ دعب نكي مل ةقداص ةدارإ قافتالا نافرطلا دارأو عانتقالاو عانقإلا لدابتو فارلا كذاب

 اهنع مني ىتلاو ةيزيلكنإلا ةفاحصلا اهعيذت ىتلا رابخألا ىهاهو . لئاح قافتالا نود

 تاضوافم ثودح عقوت ىلإ اهلك وعدت صاخلا انلسارم انيلإ اهلقني ىتلاو اشاب تورث ثيدح

 رصم نيب فالشملا ةراثإل هماهبإب دعتسملا . مهبملا وجا اذه ةلازإو قافتالا ىلإ ىهتنت

 . فورظلا نم فرظ لك ىفو ةبسانم ريغلو ةبسانمل ارتلكنإو

 تاروطت نإف مؤاشتلا وأ لؤافتلا ىف عافدنالا مدع ىلإ وعدي ىسايسلا رذحلا ناك نئلو

 نسح نم رابخألا هعيذت امو نلربمشت ريسو اشاب تورث نيب تلصح ىتلا تاثداحملا

 . بيرقلا لبقتسملل لمألا نيبعب رظني نأ دالبلا ةحلصم ىلع صيرح لك وعدت اهتجيتن

 أمو . امهنيب ةقلعملا ةلاحلا رمتست نأ رصم ةحلصم نم الو ايناطيرب ةحلصم نم سيلف

 ىك امهل ليبسلا ديهمت بجاؤف انكم قافتالا ىرت نيدلبلا ىف ناتيمسرلا ناتئيهلا تماد

 هعم اوعنتقأو هؤالمز راشتساو رصم ىلإ اشاب تورث داع ىتمف . هقيقحتو هيلإ لوصولل ايعسي

 نامربلا ىلع اهليصافتو اهتجيتن ضرعت ىكل متت نأ الإ قبي مل تاضوافملا ءدب ناكمإب

 . عوضوملا ىف لصفلا لوقلاو ةريخألا ةملكلا - اهتدارإب قطانلاو ةمألا لثممك - هل نوكتل

 ناك اذإ الإ ىنعم ةيمسرلا تاضوافملا ءدبل نوكي نل هنأ نم ةقثلا مامت نوقثاو نحنو

 امم رثكأ نوفقي هؤالمزو اشاب تورثف . نيتلودلا نيب ًاقافتا ققحت نأ ىف ءاجرلا ربكأ ءاجر ةمث

 ىلعو رضاحلا انتقو ىلإ ةينطولا اهتكرح ءدب ذنم ةمألا بلاطم ىلع ىرصم ىأ فقي
 مهنأ امك ًاريطخ ًايلمع ًارود اهيف اوبعل دق مهسفنأ مهو . بلاطملا هذه اهب ترم ىتلا راوطألا

 ام الإ اوضتري نل نييرصمك مهنأ نم ًالضف هاضرت ال امو ةمألا هاضرت ام ىدم نوردقي

 دوعي ىتح انسوفن ةنئمطم رظتنن نأ الإ نذإ انيلع سيلف . ةينطولا مهعماطمل ًاققحم هنوري

 ةموكحلا ىأر ىلع فقتل اليوط كلذ دعب ةمألا رظتنت ال نأ ىعيبطو . رصم ىلإ اشاب تورث
 هانمدق امك رمألاو . ةحضاو ةروصب شرعلا ةبطخ ىف ىلجنيس كلذ نإف . تاضوافملا أدب ىف

 . تاضوافملا هذه ةجيتن ىف ءاجرلا غلبم ىه ةطيسب ةملك نم رثكأل جاتحي ال

 اشاب تورث عادوب ةوافحلا رهاظم ىف ىدابلا لؤافتلا كلذ عم قفتت ةملكلا هذه لعلف

 تاحيرصت نمو ةيزيلكنإلا فحصلا لاوقأ نم هيلإ انرشأ ام عمو ةردنل نم هرفس ةعاس

 حلاصم لفكي ام ىلع ارتلكنإو رصم نيب قافتالا اذه بيرقلا ىف دهشن انلعلو . اشاب تورث
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 اهنع أشني امو ةرضاحلا ةقلعملا ةلاحلا ىهتنتف رصم لالقتساب ساسم ريغ نم ايناطيرب

 ذنم اهتأدب ىتلا ةميظعلا ةيلخادلا ةكرحلا ىلإ ةمألا غرفتو « كابترا نم تقولا دعب تقول

 / لالقتسالاو روتسدلا لاللل ىف ةداعسو لالقتساو روس د نم ةاياك اعييبج



 ارتلكنإو رصم نيب

 (*)اشاب تورت تاثداحم هيلإ تدأ ام

 هبحصي ناك ةيمسرلا ةرايزلا دالبلا هذه رصم كلم ةلالج راز ام دنع نا نسج مكنإ

 . ةيناث ةرايز ىف ندنل ىلإ ةريخألا مايألا ةعضب ىف ءاج ىذلا « ةيرصملا ةرازولا سيئر

 ىف ًايفاو أثحب هتلود عم ثحبتل نيترايزلا نيتاه ةصرف كلملا ةلالج ةموكح تزهتنا دقو
 ىتلا تاثداحملا هذه ريسب طابتغالا ىلع نيقيرفلا لمحي ام بابسألا نم كانهو . انيدالب نيب تاقالعلا

 ارتلجنا نيب ةقادصلا ًانيتم ًالكيه لاحلا ىف هيلع ىنبن نأ عيطتسن ًاساسأ تأشنأ دق نوكت نأ وجرن
 انيلع ام ىدؤن نأو ةيرهوجلا امهح اصم ةيناطيربلا ةيروطاربمإللو دالبلا هذهل نمضن نأ عيطتسنف « رصمو
 . مألا نيب اهب قئاللا ناكملا أوبتت نأو « اهلالقتساو اهتيرح رصمل نمضن امك « ةيلودلا تادهعتلا نم

 نيودلاب رتسم ظ
 (ةيناطيربلا ةرازولا سيئر)

 سيئر نيودلب رتسم ةرابع ىه لاقملا اذه ردص ىف ءىراقلا اهولتي ىتلا ةرابعلا هله

 رشكأ مويلا ىتح ىهو . هردنلب لوه دلج ىف اهاقلأ ىتلا هتبطخ ىف ةيزيلجنإلا ةرازولا

 ىتلا هتاثداحم ءانثأ ةردنل ىف اشاب تورث اهب ماق ىتلا تاثداحما ةجيتنل ًاحيضوت تارابعلا
 هذهلو . سمأ نم لوأ تهتناو رهشلا اذه لئاوأ ىف تفنؤتسا مث ىضاملا ويلوي ىف تأدب

 ةرازولا ىأر نع ربعت اهنأ ةيمهألا نم ةيزيلكنإلا ةرازولا سيئر اهب هاف ىتلا ةرابعلا

 عم هتاثداحم ةجيتن نلربمشت نتسوأ ريس ضرع نأ دعب هبانج اهاقلأ دقف . ةيزيلكنإلا

 نع عافدلا ةنحل سيئر روفلاب رتسم روضحبو ةيزيلكنإلا ةيرازولا ةنجللا ىلع اشاب تورث

 نع ربعت ةباثملا هذهب ىهف : اشاب تورث ىلإ ةيرازولا ةنجللا ىأر لمح ام دعبو ةيروطاربمإلا
 اساسا اهانإ اهنايععاو ةيناطيربلا ةرريغلا تاثداحملل اهريدقتو ةيناطيربلا ةموكشلا ىأر

 رصمل نمضيو اهحاصم ةيروطاربمإلل نمضي قافتا لكيه لاحلا ىف هيلع ىنبي نأ نكمي
 ' اهلالقتساو اهتيرح

 تاثداحملا نأ نيودلب رتسم لوق دنع انفقو اذإ ًاحوضو ديزت حيرصتلا اذه ةيمهأو
 رومألاو اهلك ةقلعملا لئاسملاف . ايفاو اثحب تاقالعلا نم ارتلكنإو رصم نيب ام ثحب تلوانت

 1١/1١١//١579 : ةسايسلا ده
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 ثحبلا اهلوانت دق نيتلودلا نيب فالخخ عضوم تناكو لئاسملا هذه قيلعت ذنم تدج ىتلا

 نئلو . اح اص هبناج نم ةيزيلكنإلا ةرازولا سيئر هربتعا لح ىلإ اهيف لوصولا نكمأو نذإ
 ىلإ ريخألا اذه ةراشإ نإف نيودلب رتسم ةرابع حوضو ىف تسيل اشاب تورث ثيداحأ تناك
 ودبي طابتغالا ىلع - زيلكنإلاو نييرصملا ىأ - نيقيرفلا لمحي ام نابسألا نم كانه نأ

 مل اذإ هنأو لقألا ىلع روعشلا اذه نم ائيش ةيزيلكنإلا ةرازولا رطاشي اشاب تورث نأ هنم

 لصتتي مل هنأل كلذف ةيزيلكنإلا ةرازولا سيئر هب مدقت ىذلاك حيرصتب هبناج نم مدقتي
 نيودلب رتسم لمتحا امك همسإب حيرصتلا ةيلوئسم لمتحيل نييرصملا ةساسلا هثالمزب دعب
 . ةيلوكسملا هذه

 تاقالعلا روطت اورظتني نأو لؤافتلا مامت اولءافتي نأ نييرصملا قح نمف اذه حص اذإف
 ةحيحصلا ةقادصلا ساسأ ىلع اهميقي ًاروطت مداقلا ءاتشلا اذه ىف ةيناطيربلا ةيرصملا

 رظنلا ديعب لجر اشاب تورث نأب كلذ . اهتيرحو مهدالب لالقتسا لامك نييرصملل ققحيو
 نونئمطي عيمجلا لعجي ام اهقيقحت ىلع صرحيو نييرصملا بلاطم نم ملعي ريدقتلا قيقد
 نيب قافتالل اًساسأ اهربتعاو ةيناطيربلا ةموكحلا عم هتاثداحم ةجيتنب طبتغا اذإ هنأ ىلإ

 تورث ريغل حص اذإو . لعفلاب طابتغالا قحتست ىرصملا بناجلا نم اهنأل كلذف نيتلودلا

 ناك ىذلا دعب نييرصملا بلاطم ققحيو طابتغالا قحتسي ام ردقي نأ نييسايسلا نم اشاب
 ةيمسر تاثداحمو تاشقانم نم اهالت امو رتلم تاثداحم ءانثأ بلاطملا هذه حوضو نم

 ردقأ نم اشاب تورث نإف « هاضرت ال امو دالبلا هاضرت ام كلذل فرعي ناكو ةيمسر ريغو
 . كلذ ىف ةساسلا

 لوخدلا ىلع ىأرلا قفتاو هثالمز ىلع رمألا ضرعو هتلحر نم هتلود داع ىتمف لذإو
 ةقلعملا لئاسملا نأ الإ نوكي نل اذه ىنعمف « قافتا ىلإ لوصولل ةيمسرلا تاضوافملا ىف
 نم ناك ىذلا دعب ءاجرلا ةبيخل رصمك ًادالب ضرعي نأ ىسايس لبقي نلف . لعفلاب تلح

 ىف سوفنلا ناروف نم كلذ بقع ىذلا دعبو نيتقباس نيترم ةيمسرلا تاضوافملا لشف
 لاح ىلإ دوعنل رركتت نأ رصم دوت الو ارتلكنإ اهدمحت ال جئاتن نم هيلإ كلذ ىدأ امو رصم
 . دحأ انم اهيلإ نئمطي ال

 اهفوفص كيزت نأ ةمأآلا ىلع اسجل عبتت ىلا ةطخلا ريرقتو أشاب تورت ةدوع راظتنا ىفو

 ناك اذإو . هيلع نودمتعي ام اهنم نييرصملا ةساسلا هؤالمزو هتلود دجي ىتح ةوقو اصارت



 0 لكيه نيسح دمحم ثارت

 ىف نأل ًاعيمج ةمألا ىلإ اهب هجوتن انإف ةوعدلا هذه مهيلإ هجوت نم لوأ دالبلا باون

 . دالبلا لمأ ققحيو ةحلصملا لفكي ام رطخلا ةليلجلا نوئشلا ليبق ةيموقلا ةدحولا قيقحت

 ءالؤهف . هلثب لفاح مألا نم انريغ خيراتو . فقوم ريغ ىف اذه انملع دق نحن انخيراتو

 مل ةضوافملا اومزتعا اذإ مهارن اسنرفو ارتلكنإك ةوقو اديأ ألا دشأ ىف تارازولا ءاسؤر

 ممألا نم ارتلكنإ ريغو ارتلكنإ ةساس اهيف أجلي ىتلا لئاسملاو اذه . مهززعتو مهرصنت اهلك

 ةلاسملاك مهلالقتساو مهتايحب ةقلعتم ةيويح تسيل اهدييأتو ةمألا ةقث ىلع دامتعإلا ىلإ

 اذه ىف هلك رصم ريصم ةقيقحلا ىف لوانتت ىتلاو ارتلكنإو رصم نيب اهلح نآلا داري ىتلا

 . ةيسايسلا اهتايح روصع نم رصعلا

 بجاو ةدحولا هذهو فتاكتلا' اذه ىلإ ةوعدلا نأب لوقلا ىلإ ةجاحب انبسحن امو

 حيرصت دعبو مويلا نحنف . اصلخخم هدالب لالقتسا ديري ىرصم لك ىلع عقي سدقم ىنطو

 انتساسو انتموكح ىلع حيرصتلا اذه ىقلأ اذإ قرطلا قرتفم ىف ةيناطيربلا ةرازولا سيئر

 نم ريدقتلا اذه ناكأ ءاوسو . هريدقت نم ةيناطيربلا ةموكحلا تهتنا نأ دعب فقوملا ريدقتل

 ىذلا قيرطلا ىف ًادحاو ًالجر نوكن نأ ىلإ ةجاحب انإف راسيلا ىلإ مأ نيميلا ىلإ انبناج
 نم لعجن ال نأ بجيو ةسدقملا ةدحولا هذه الإ ءىش لك نألا ىسنن نأ بجي . كلسن

 امو ةدحولاو فالتئالا تايآ نم ةمألا هذه تأر دقلو . ماسقناو قرفت ةليسو ميقعلا لدجلا

 ةمث لعجي اال ام ةيباينلا ةايحلا ةداعإ ىلع ىديألا ترفاضت نيح جئاتنلا نم امهنع أشني

 ىف عمطن ام بسكل ةديحولا ةطخلا امه ةدحولا هذهو فالتتئالا اذه نأ ىف ةبير عضوم

 . دالبلا ةحلصمل هبسك

 رضح ىتم اهيلإ وعدنو اشاب تورث رضحي نأ لبق نم ةدحولا هذه ىلإ مويلا وعدنل انإو
 ل ةققحم ةطخلا هذه نوكت نأ وجرنو . عابتالا ةبجاولا ةطخلا نويرصملا ةساسلاو وه رقأو

 ةيرخلا نم رصم عماطم ًاحيحص ًاقيقحت ققحي ًاقافتا ارتلكنإو رصم فافتا نم هوج رث

 . ملا نيب اهب قئاللا فقوملا ىف فوقولاو لالقتسالاو



 مويلا ثيدح

 شرعلا ناطخ

 (*)ةيبنجألا تازايتمالا ىف ةموكحلا ةسايسو

 اهل ةطخ ةموكحلا هتأر ام تمسرو ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم شرعلا ةبطتخخ تلوانت

 ترم نأ دعب صاخ عونب ةموكحلا ةيانع تازايتمالا ةلأسم ريثتست نأ ًايعيبط ناكو . اهنأشب

 . ةفاحصلا ىف وأ ناملربلا ىف ءاوس ةيضاملا ةيناملربلا ةرودلا ءانثأ اهب ترم ىتلا راودألاب

 ىذلا لاؤسلا ءارقلا ركذي دقلف . اهب نييرصملا ةيانع ماودو ةميدقلا ةلأسملا خيرات نم كعد

 نومالس هيلع فوسأملا لتقم ثداح رثأ ىلع ديبع مركم ذاتسألا مرتحما بئانلا ةرضح هاقلأ

 ايلاطيإو رصمم نيب ةميرجلا اوبكترا نيذلا ةمكاحم ىف صاصتخالا عيزوتو ليروكش
 عوضنخل ىعاسملا نم هلذبت امو ةلأسملا هذه ىف ةموكحلا ىأر هيف بلط ىذلاو نانويلاو

 لقألا ىلع وأ ةيلهألا مكاحملا ءاضقل ةيرصملا ىضارألا ىف مئارجلا نوبكتري نيذلا عيمج

 ريزو ةباجإ بناج ىلإ نوركذي دقلو . ةيرصم مكاحم اهرابتعاب ةطلتخملا مكاحما ءاضقل
 ضارأ ىف مئارج نوبكتري نيذلا ةاضاقم بوجوب ةموكحلا ىأر اهيف نيب ىتلا ةيناقحلا

 نيذلا عاضمخإب ليجعتلا ةرورض لوح ثاحبألا نم راد ام ةيرصملا مكاحما مامأ ةيرصم

 ىفو ىنعملا اذه ىفو . ةطلتخملا مكاحملا ىلإ ةماعلا بادآلاب وأ ةحصلاب ةلخم مئارج نوفرتقي

 سيئر اشاب تورث قلاخلادبع ةلودلا بحاص ةرضح ىقلأ ماع هجوب تازايتمالا ةلاسم

 ىتآلا حيرصتلا 19717 ةنس ويام 14 خيراتب تدقعنا ىتلا باونلا سلجم ةسلجب ءارزولا

 : هصن

 نوبكتري نم عيمج ةمكاحم ىف ةيمهألا نم كانه ام ةموكحلا رظن نبع بغي ملا

 ىلع لمعت نأ اهبجاو نم ىرت لازت الو . ىرصملا ءاضقلا مامأ ةيرصملا ىضارألا ىف مئارجلا

 كلذب تحرص امك « تأر اهنكلو . ةيرصم مكاحم رصم ىف مئارجلا ىبكترم عيمج عاضخإ
 ىعسلا ثيح نم ليجعتلاب هريغ نم ىلوأ لئاسملا ضعب نأ « ةيناقحلا ريزو ناسل ىلع
 ةموكحلا نأ نآلا ديزنو . اهب ةطلتخملا مكاغنلا صاصتخا ىلع لودلا ةقفاوم ىلع لوصحلل

 ١977/11/7١ : ةسايسلا د
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 هم

 . هناوأل اقباس نوكي كلذ نع ىليصفت نايب لك نأ ىرت اهنكلو تاضوافملا ىف تأدتبا

 (. عوضوملا اذه ىف دجي امب بسانملا تقولا ىف املع سلجملا طاحيسو

 ةبطخخ ىف ءاج ام عم قافتالا مامت حيرصتلا اذه قفتي نأ ًاقح طابتغالا بجوي امو

 سيئر ىنع دقو» : هصن ام اهيف درو دقف . ىضاملا سيمخلا موي تيقلأ ىتلا شرعلا

 مكاحملا صاصتحخا عيسوت ةلأسمب اهانرز ىتلا دالبلا تاموكح عم هثيداحأ ىف انتموكح

 امم كلذ ريغو ةماعلا بادآلاو ةحصلاب ةساملا حنجلا ضعب صخألا ىلع لمشيل ةطلتخلا

 تللك ليبسلا اذه ىف هيعاسم نأ ركذأ نأ ىنرسيو . هقيقحت ىلع لمعلا ةعرس ناملربلا ىأر

 ريرقتل رصم ىف ىلود رمقؤم دقع تازايتمالا تاوذ لودلا ىلإ ىتموكح بلطتسو . حاجنلاب

 ىلع اهضرعل اديهمت نيناوقلا تاعورشم نم أدبملا كلذ هيعدتسي ام عضوو عيسوتلا أدبم

 . «ناملربلا

 عيسوت ةلأسم ىف ةموكحلا سيئر ىعاسم هب تللكت ىذلا حاجنلا اذهب طابتغالا عمو

 اهتربتعا ىتلا ىلوألا ةوطخلا هذه ريرقت دنع فقت مل ةبطخلا نإف ةطلتخملا مكاحملا صاصتخا

 تاطلسلا نأ كلذ ىلإ تفاضأ لب . اهتسايس نم ًاءزج ءارزولا سلجم حيرصت ىف ةموكحلا

 نسح نم هيلع دمحت ام ىلع تلد» تازايتمالا نأش ىف ةموكحلا سيئر اهعم ثحابت ىتلا

 هثحيبل اهدادعتسا ترهظأ ذإ ماظنلا كلذ راضمل ريدقتلا حيحصو لاحلا ةقيقحل مهفلا

 عم ليدعتلا أدبم ىلع قافتالا متي امدنع لومأملاو . دالبلا ةحلصم عم قفتي امب هليدعتو

 هدقع ىغبني ىذلا ىلودلا رمتؤملا عمج ىف ةموكحلا ذأت نأ نأشلا تاوذ تاموكحلا عيمج

 نم هيلإ قوتت تناك ام دالبلل متي كلذبو . نيناوقلاو تاقافتالا نم هعضو مزلي ام دادعإل

 بئارضلا ضرفو مهنيب عيرشتلاو ةفاك دالبلا ىف نيينطاقلا نوؤش ىف ءاضقلا ناطلس

 ظ . (زييمت الو ةقرفت الب مهيلع

 دالبلا وكشت ىتلا ةيرهوجلا لئاسملا نأ ىف ةحارصلا لك ةحيرص ةريخألا ةرقفلا هذه

 نأ ىفو رمؤملا لمع ضعب نوكتس اهيف تازايتمالا ىلع بترتي ىتلا فححملا قيرفتلا نم
 اذإف . ريدقتلا لحم رمألا تلحأ نأشلا اذه ىف اهعم ةموكحلا سيئر ملكت ىتلا تاموكحلا

 ةطلتخما مكاحملل ىئانجلا صاصتخالا عيسوت ةلأسم هدقع عمزملا رمتؤملا هلوانتي ام لوأ ناك

 نم لاحلا هيلإ جاتحي ام كلذل عضيف اهوحنو ةماعلا بادآلاو ةحصلاب ةساملا مئارحلا ىف

 رمؤلا نِإف هقيبطت ةعرسو هرارقإو هثحبل ىرصملا ناملربلا ىلع ضرعي عيرشتو تاقافتا



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ه5

 ببسب رصم ىف موقت ال ىتلا بئارضلا لئاسم ةيرهوجلا لئاسملا هذه كلذ دعب لوانتيس
 ىرصملا عيرشتلا ةلأسم كلذك لوانتيسو ةلداع ةدعاق الو حيحص ساسأ ىلع تازايتمالا

 اهيلإ ثدحت ىتلا تاموكتلا تماد امو . ءاوسب ءاوس نييرصملاو بناجألا ىلع هنايرسو

 . ميظع حاجنلا ىف ءاجرلاف هليدعت نم بجي امو فقوملل اهريدقت ترهظأ دق اشاب تورث

 اهنآل دالبلا هل طبتغت رمأ اهلالقتساو دالبلا ةدايسب ةساملا ةيرهوجلا ةلأسملا هذه ىف حاجنلاو

 . صرحلا دشأ هيلع ةصيرح

 ةيلحما ةيبنجألا فحصلا هب تلوانت ام تازايتمإلا ةلأسم ىف لؤافتلا ىلإ وعدي امو

 ةديرج تراشأ دقف . قيلعت نم ةلأسملا هذه ةيجراخلا ةيبنجألا فحصلاو رصم ىف

 : اهلوقب هيلع تقلعو شرعلا ةبطخ نم هاندروأ ىذلا صنلا اذه ىلإ ليم نشبجإلا

 قيقحم ىف اهديؤيسو فطع لك رصم وحن ىدبيس هدقع عمزملا رمتؤملا نأ ىف كشالو»

 ىف بناجألاو . . . ةثيدحلا فورظلا هب ىضقت ام عم ًاقفتم تازايتمالا ماظن لعجب اهتبغر

 نييرصملا ىلع ريخلاب هذيفنت دوعيس ىذلاو رمؤملا هررقيس ىذلا رارقلاب ًاعيمج نوبحري رصم

 راشملا صنلا ةيزيلكنإلا فارغلت ىليدلا ةديرحب ىسايسلا لسارملا لوانت دقو . «بناجألاو

 ىف ةبقع فقت نأ ديرت ال ارتلكنإ نأ» : هيف ءاج ىساسأ لاقم ىف شرعلا ةبطخ نم هيلإ

 اهلك لودلا ضوافت نأ ةيرصملا ةموكحلل كرتت ىهف . اهديقت نأ وأ ةيرصملا ةدايسلا ليبس

 ىأرلا دجي نأ لمتحيو . دحأ كلذ ىف اهكراشي نأ ريغب ةدح ىلع اهنم ةدحاو لك وأ أعم

 . «اهبلاطم ىلإ رصم ةباجإ ىلإ ىرخألا لودلا ضعب نم ليمأ ارتلكنإ نأ ىرصملا ماعلا

 ةبسنلاب ةريطخملا ةلأسملا هذه ىف ىددساببج لودلا نأ انبناج نم دقتعن نحنو

 لاجر ىلإ اشاب تورث ثدحت ىتلا لودلا نأ ىلع لدت شرعلا ةبطخ هذهف . فطع لك رصلل

 اذه ريغ ىدبت ىرخألا لودلا نظن امو . ًانسح ًاريدقت فقوملا ثردق دق اهتاموكح
 نأ دقتعنو . لودلا رئاسو رصم نيب ةدوملا تاقالع هيضتقتو لدعلا هيلمي ىذلا ساسحإلا

 ةموكحلا اهيلع تراس ىتلا ةسايسلا نأ ىلع ةلالدلا حرصأ انلديس بيرقلا لبقتسملا

 ةاعارم تاسايسلا دشأ ىه لئاسملا نم اهريغ ىف اهلثم تازايتمالا ةلأسم ىف نآلا ةيرصملا

 لودلا نم ةلود ةيأو بناجالا نم ةفئاط ىأ عم تنعلا ىلع اهدعبأو ةدوملا تاقالعل
 اهحاجن مدع نأ امك اهرارمتسا ىلإ ىدؤي ةسايسلا هذه لثم حاجن نأ ىهيدبو . ةيبنجألا
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 نم ةيلاج ةيأل سيلو . اهلحم هيف تالاغملاو فرطتلا ةسايس لولح ىلإ لاخلا ةعيبطب ىدؤي
 حان مدع ىف ةحلصم مهتدومو نييرصملا ةقادصب ةعتمتملاو رصم ىف ةميقملا تايلاجلا

 هذه ىلمت ةيلودلا تاقالعلا دوست نأ بجي ىتلا لدعلا حور نأ امك .:لادقعالا ةيفايس

 . اهنيع ةسايسلا

 للكت نأب ءاجرلاو مويلا ىتح ةموكحلا ةسايس هتزرحأ ىذلا حاجنلاب طابتغالا رركنلف



 مويلا ثيدح
 ةيبنجألا تازايتمالا ليدعت ىلإ ىعسلا

 ا*) صم ىف ءالزدلا تاعامتجاو

 ةموكحلا سيئر ةلودلا بحاص ةرضح قفوت ىلإ هيلإ راشأ اميف شرعلا باطخ راشأ

 لاخدإ ةرورضب رصم ىف زايتمالا تابحاص لودلا ضعب عانقإل ةيكلملا ةلحرلا ءانثأ ةيرصملا

 اهلهأ ةمارك نم سميو دالبلا مدقت لقرعي ىذلا ةيبنجألا تازايتمالا ماظن ىلع تاليدعت

 دورقلا بئارغ نم ةيلابلا اياقبلا كلتل خضرت ىتلا ةديحولا هلك ملاعلا دالب نود اهلعجيو

 لودلا ةوعد ةيرصملا ةموكحلا مازتعا برق هسفن تقولا ىف شرعلا باطخ نلعأو . ىطسولا

 . هيف بوغرملا ليدعتلا رمأ ىف رظنلل ةرهاقلا ىف دقعي رمتؤم ىلإ نأشلا تاذ

 مهقيفصت نأ لب « قيفصتلاب شرعلا باطخ نم عضوملا اذه ناملربلا ءاضعأ لباق دقو

 فحص تلباقو . اهلك باطخملا عضاوم نم رخأ عضوم ىأ ىف مهقيفصت نم لوطأ ناك هيف
 ىف ةيزيلجنإلا ةفاحصلا نأ قحلاو . لؤافتلاو رشبلا نم ريثكب ريطخلا حيرصتلا اذه رصم

 ردقت اهلك ىحاونلا هذه نأ كلذ . فطعلاو دييأتلا نم ليلق ريغب أبنلا نالعإ تلباق اهمومع

 ىتلا - اهنارمعب لصتي نم لكل ةبسنلاب لب اهدحو رصمل ةبسنلاب ال - ةريطخلا جئاتنلا

 مامألا ىلإ ةوطخخ لك نود لئاحلاو ةضهن لكل لقرعملا قيتعلا ماظنلا كلذ ليدعت نع جتنت
 ىلع اهتردق نم ىلاتلابو جاتنإلا ىلع اهتردق نم ديزي اداعسإ دالبلا داعسإ ليبس ىف

 . اهيف لوادتلا ةكرح نمو ءارشلا

 اح عاج عا

 شرعلا باطخ ءاقلإو نامربلا حاتتفا ذنم لعفلاب تذخأ دق ةيرصملا ةموكحلا نأ رهظيو

 . هتارارقو هرظن لحم نوكتس ىتلا عيضاوملا عجارتو رمؤملا كلذ ىلإ ةوعدلل ةدعلا دعت

 ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا نأ - نيمويلا نيذه عيذأ ام ىلع - ىرخأ ةيحان نم رهظيو
 ىف ىأرلا اهايإو لدابتت عامتجا دقع ىلإ رصم ىف ىرخألا ةيراجتلا فرغلا وعدت نأ ديرت

 . رظتنملا رمتؤملا قيرط نع ليدعت نم اهل داري امو ةيبنجألا تازايتمالا رمأ
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 اهئاغلإو تازايتمالا رمأ ىف ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا ركفت نأ اًعبط انريضي ال نحنو
 رمأ ىف اهايإو ىأرلا لدابت ىلإ ىرخألا ةيراجتلا فرغلا ةوعد ىف ركفت نأ الو اهليدعت وأ
 دق لب . ةيبنجألاو اهنم ةيرصملا اهلك ةيداملا اهحاصمو دالبلا بيصي امو تازايتمالا كلت

 عاونأ نم ًاعون اذه نوكي دقف اهتوعد وعدت نأو اهتركف ةيناطيربلا ةفرغلا ركفت نأ انرسي
 . ىلودلا رمتؤملا داقعنال ًادادعتسا ديفملا لمعلاو ريكفتلا ميظنت

 ًاليبس ةرعدلا كلتو ريكفتلا كلذ نوكي الأ وه امإ هيلإ ظنلا هيجوت دون ىذلا نكل
 فرغلا ءىجافت نأب رمتؤملا عامتجا وفص ريكعت ىلإ وأ ةيرصملا ةموكحلا لامعأ ةلقرع ىلإ

 مدع اهيف نلعت وأ ةيرصملا بلاطملا ىلع اهيف لمحت اهعيذت تانايبب لودلاو رصم ةيراجتلا

0000 

 نأ كشالو . رصم ىف زايتمالا تابحاص لودلا لك لثميس ىلودلا رمتؤملا نأ كلذ

 نع عافدلا هيف لصألا ًالاصتا رصم ىف مهدالب حلاصم ىلثمم نولصتيس لودلا هذه ىلثم

 الف اذه ررقت اذإو . ةنينأمطلا ىلإ ىعادلا نامضلا نم ىوق جايسب اهتطاحإو حلاصملا هذه

 نم فرغلا هذه ريغ مادقإل وأ رصم ىف ةيبنجألا ةيراجتلا فرغلا مادقإل لحم كانه نوكي

 وعدت ىذلا «لوادتلا» كلذل ةلمتحم ةجيتن نوكي نأ ضعبلا ىشخي دق ام ىلع تائيهلا

 . ةيناطيربلا ةيراجتلا فرغلا هيلإ

 ةداجلا تاعامجلا رظنو ةموكحلا رظن هيلإ نيهجوم مويلا عوضوملا اذهل ضرعن امنإ نحنو

 انإف . فوختلا وأ ريطتلا دح ىلإ انب بهذي ال هيجوت درجم بناجألا ءالزنلا تاثيه نيب

 رصم ىف ىرخألا ةيبنجألا ةيراجتلا فرغلاو ةيناطيربلا ةيراجتلا فرغلا نأ دقتعن انلزام

 انإو « اهتكرح ىفو اهريكفت ىف لادتعالاو ةمكحلاب ةكسمتسم ربصلاب ًاعيمج ةيصاوتم

 . اهب اننظ نسح دنع نوكتس اعيمج فرغلا هذه نأ نيقثاو انلزام

 عمتجت نأ انرسيل هنإ لب « ءارآلا نم ديرت ام لدابتتلو تاعامتجالا نم ءاشت ام دقعتلف

 ةلقرع اهئارأ لدابتو اهعامتجا نأش نم نوكي الأ هوجرن ىذلا نكل ىأرلا لدابتت نأو

 . هداقعنا نيحو هيلإ ةوعدلا نيح رمتؤلا وفصل ريكعت الو ةعضاوتملا ةيرصملا ةموكحلا ىعاسل
 . نيفرطلا دحأ ةحلصم ىف نوكي ال اذه نم ءىشف



 مويلأ ثيدح

 اضيأ ةيبنجألا تازايتمالا ليدعت

 '*«!مداقلا رمتؤملل ارح وجلا كرت بوجو

 ةفرغلا نأ نم ليق ام ةبسانمل لوألا سمأ هانلوانت ىذلا عوضوملا ىلإ مويلا دوعن

 عامتجا دقع ىلإ رصم ىف ىرخألا ةيراجتلا فرغلا وعدت نأ ديرت ةيناطيربلا ةيراجتلا

 رمتؤملا عامتجا دنع اهليدعت نم ىجري امو ةيبنجألا تازايتمالا رمأ ىف ىأرلا اهايإو لدابتت

 ديرن انك ذإ دعب عوضوملا اذهل دوعن . ريخخألا شرعلا باطخ ىف ةموكحلا هيلإ تراشأ ىذلا

 لدابتتل ةفلتخما اهبناوج نم ثحبلاب ةموكحلا اهالوتت ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم كرتن نأ

 ريغ رثؤم ىأ نع ديعب وفص وج ىف رمؤملا داقعنا نيح ىرخألا لودلا ىلثمم عم اهيف ىأرلا

 ةفرغلا ىلإ ءاجرلا رركنل هيلإ دوعنو . لدعلاو فاصنإلا هب ىضقيو ةمكحلا هبجوت ام

 نيميقملا بناجألا نمو ةيراجتلا فرغلا نم اهاوس ام ىلإو صاخ عونب ةيناطيربلا ةيراجتلا

 ىف قلخي وأ رمتؤملا لمع لقرعي ام مهلامعأ نم لمع ىف نوكي ال نأ ماع هجوب رصم ىف

 . اريسع قافتالا لعجيو مهافتلا وفص ركعي ام هيف روكذملا رققؤملا دقعني نأ داري ىذلا وجلا

 ةيراجتلا فرغلا ضعب مايق نم فرظلا اذه ريغ ىف هاندوعت ام هيلإ ةدوعلل انعفدي امنإو

 ماظن ليدعت ىلإ ةوعد لك ليبس ىف نوفقي تازايتمالاب نيعتمتملا بناجألا ضعبو
 ضعب هب تماق ام ءارقلا نم ءىراق ةركاذ نع اديعب سيلو . اهئاغلإ ىلإ هلب تازايتمالا

 دارملا ليدعتلا ةشقانمب اهيف فتكت مل ىضاملا ماعلا ىف ةلمح نم ةيلحملا ةيبنجألا فحصلا

 انراج ًائعط نييرصملا ىلع نعطلاب اهيف بتاكلا ىدعت لب تازايتمالا ماظن ىلع هلاخدإ

 انإ مث . ًارذعتم مهافتلا لعجيو رطاوخلا جيهي ام بحسلا نم وجلا ىف ًاقلاخ فطاوعلل ًاريثم

 فرغلاو صام عونب ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا هيبنت ديرن انأ هيلإ ةدوعلا ىلإ انعفدي
 مهنأ هنم مهفي دق ىعس لك نأ ماع هجوب تازايتمالاب نيعتمتملا بناجألاو ةيراجتلا

 ةيدام حلاصمب نورثأتم مهنأب الإ هليوأت نكمي ال هدقع دارملا رمتؤملا مامأ قيرطلا ةلقرع نوديري

 . ةيرصملا ةموكحلا نيبو مهتاموكح نيب مهافتلا وج اودسفي نأ نوديري ةليثض ةيصخش
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 ال ةليثض ةيصخش ةيدام ةحلصم اًرثأتم عفدني ىذلا صخشلا نأ ردقن امك نوردقي مهو

 ريغو « زيحتملا ريغ هيزنلا صخشلا ىأرل ماقي املثم نزولاو رابتعالا نم هيأرل ماقي نأ نكمي

 ام اهليبس ىف ىحضيو هتمأو هتموكح حلاصم اهليبس ىف ىحضي ةيدام تارابتعاب رثأتملا

 . ةدوملا قئالع نم ىرخألا تاموكحلاو هتمأو هتموكح نيب

 ةلود اهب ماق تاثداحم ةجيتن تناك امنإ شرعلا ةبطخ اهيلإ تراشأ ىتلا رمتؤملا ةركف نإ
 اهب دارأ ةركف ىهو . اهايإ كلملا ةلالج ةرايز ءانثأ اهراز ىتلا تاموكخحلا عم اشاب تورث

 رمتؤم ىف ةشقانملا قيرط نم ديرت رصم نأ ملاعلا ألم ىلع تبثي نأ ةيرصملا ةموكحلا سيئر

 نييرصملاب فحجم هراثآ ةئيس قيتع ماظن نم صلختت نأ نأشلا تاوذ لودلا ىلثم عمجي

 ىلإ ةشقانملا هذه قيرط نم لضت نأ رصم ديرت - هيلع ربصلا نوعيطتسي اودوعي مل ًافاحجإ
 راضلا فاحجإلا اذه ليزيف رضاحلا رصعلا حورو قفتي امب ماظنلا اذه ليدعت ىلع قافتالا

 فطاعت نم اودجي نأ دالبلا هذه ىف نوشيعي نيذلا بناجألل لفكيو رصم حلاصب

 ىف ةبير لقأ دحأ باتري سيلو . ىضاملا ىف ًامئاد اودجو ام لبقتسملا ىف مهايإو نييرصملا

 ةقأدصب ظفتمحت ةموكح ىلإ بلطي ام رثكأ ةدؤتلا نمو ةانألا نم اهيف ةميكح ةوطخ هذه نأ

 نأ ىرخألا يوعشلا ةقادصب كلذك اظنعحم اهيحق لظي نأ ديرتو ىرخألا تاموكحلا

 ةيناطيربلا ةفرغلا موقت نأ ءىش ىف ىأرلا نسح نم الو ةحلصملا نم سيلف . هلعفت

 . ةمكحلا ىلع ىنبملا ىعسملا اذه ةلقرعل ىعسلا اهنم متشي نأ نكمي ةكرحب ةيراجتلا

 ةيغب هيلع تاموكحلا مهافتت المع مهيديأب دارفألا ذخأي نأ كلذك ىأرلا ةلاصأ 00

 . نيعم ىأر ىلع تاموكحلا هذه هاركإل وحلا داسفإ

 جازملا هب فرع امل اهتفلاخم ىلع موللا ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا ىلإ هجونل انإو

 نم هيف ىراجت ال اهنأ دقتعن انك ناديم ىلإ اهريغ اهمدقتو ةدؤتو ءوده نم ىزيلجنإلا

 ةيراجتلا فرغلا نم اهريغ اهتوعد نم عيذأ امدنع تلظ ىه نإ وجرنو هيلإ مدقتلا نوديرب

 اهمولن . ةلجاعلا ةيداملا حلاصملاب رثأتت ال نأو لدعو ةمكح ىعاد نوكت نأ عامتجإلا ىلإ

 نأ نييرصملل ترهظأو رمل اذهب تبحر اهتاجهل فالتخا ىلع ةيزيلكنإلا فحصلا نأل

 ىوذ نم مهريغ نم رثكأ مهنأ نييرصملل نارهظيس ىناطيربلا بعشلاو ةيناطيربلا ةموكحلا

 نامزألاو فورظلا لك ىف نييناطيربلا نألو . رصم بلاطم ةباجإل اًدادعتسا تازايتمالا



 ةيئطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزخلا 2ج'؟

 هرطخخ ميظعو هررض غلابل ًاراهظإ سانلا دشأو تازايتمالا ماظن ىلع ةلمح سانلا دشأ اوناك

 هبتك امدنع كلذ فقي ملو . رضاحلا رصعلا حورو قفتي ال ًاقيتع ًاماظن حبصأ هنأ ىلإو

 لب . اهعورشم ىف رئلم ةنحلل هتنود امدنع فقو الو الك . رصم ىف نويناطيربلا نودمتعملا

 نيصلا ةموكح ىلإ ةرضاحلا ةيناطيربلا ةموكحلا اهتهجو ىتلا ةركذملا ىفايلج ًاحضاو رهظ

 بعشلا روعشو ةيناطيربلا ةموكحلا روعش وه اذه ناك اذإف . ىضاملا ماعلا ىف ةيلهألا

 نم رثكأ ىلإ بهذن نأو ةيناطيربلا ةيراجتلا ةفرغلا فرصتل بجعن نأ انل ناك ء ىناطيربلا

 عامتجالا اذه ةفرغلا نم اهريغ عم تدقع ىه نإ ىشخن انأل اهمولن نأ انل ناك . بجعلا

 ةلدتعملا ىطخلا قوعي ام تازايتمالاب صانخلا وحلا ىف روثي نأ هيلإ وعدت اهنأ ليق ىذلا

 ةيناطيربلا ةيراجتلا فرغلاو . تازايتمالا رمأ ىف ةرضاخلا ةموكحلا اهب موقت ىتلا ةميكحلا

 لمشف نع اشتي ىذلا فقوملا نورذقي تازايتمالاب نيعتمدملا نمو فرغلا نم اهريغو

 . اهرمأ ىف ةلدتعملا ةسايسلا

 ةموكحلا اهكلست ىتلا ةلدتعملا ةطخلا ىلع لاحب رثؤي ال عيذأ ام نأ ىلإ نئمطن انلعلف

 - قحلاو ةلادعلا حورل ًايفانم ًاهيرك هلعجي ًارثأت ةيصخشلا ةيداملا حلاصملاب رثأتي الو ةيرصملا
 . مألا نيب ةقادصلاو ةدوملا تاقالع هاوس نود هب دطوتت ىذلا حورلا اذه



 '*!ماجنلا كشو ىلع ىلوألا ةوطنخملا

 ءاضقلا ىف نوؤشلا ضعب ميظنت ليدعت ةلأسم ىف ىضاملا ماعلا ذنم ةموكحلا لغتشت

 ليبس يف امهل ىعست نيتوطخ ىلوأ هدهو . ةيئانخلا نوؤشلا ىف هصاصتخا عيسوتو طلتخما

 ضرفو بناجألل عيرشتلاب ةصاخف ةيناثلا ةوطخلا امأ . هساسأ نم تازايتمالا ماظن ليدعت
 . ةفاك ملاعلا دالب ىف بناجألاب ةوسأ ةيرصملا نيناوقلل مهعوضخو مهيلع بئارضلا

 ىف رظنلا اهب طونملا ةنجللا نأ ىضاملا سرام ا/ ذنم انرشن دق انك انأ ءارقلا ركذيو

 ًاريخأ ًاعامتجا اهل دقعت نأ ىلع اهريرقت عضو نم تهتنا ىلوألا ةوطخلاب ةصاخلا نوؤشلا
 ةطلتخملا مكاحملا ءاسؤر نوكي نأ نمضتي ريرقتلا اذه نأو « ةيئاهنلا ةوالتلا ريرقتلا هيف ولتت

 نأو نييبنجأ امهنوك نم نألا عبتم وه ا ًافالخ ىبنجأ رخآلاو ىرسصتم امهدحأ اهوالكوو

 ةمكحم رارقإ درجمب ال موسرمب نوكي نأو ةدحاو ةنسل ال تاونس ثالثل امهنييعت نوكي

 ةطلتخما مكاحملا لصفت نأ ىئانخلا صاصتخالا ددص ىف ىوتحي هنأو « ةطلتخلا فانئتسالا

 رسبصفت نأ ىلع عئاضبلا شعغو رامقلا لاحمو ةراعدلا تويبو قيقرلاو تاردخنا مئارج ىف

 لودلا ىدحإ اياعر نم دحاو ءاكرشلا نيب نوكي تبيح كادشألا تاالاح ىلع اهصاصتخا

 . تازايتمالاب ةعتمتملا

 ءاقب صاخ عونب اندقتناو كارتشالا ةلاح ىلع صاصتخالا رصق ذشموي اندقتنا دقو

 تابحاص لودلا ىدحإل ًاعبات ناكو ًادحاو مهتما ناك اذإ ةصتخم ةيلصنقلا مكاحمل

 ريرقتل هانهجو ىذلا دقنلا دنع فقت نأ درت مل رهظي اميف ةموكحلا نأ ىلع . تازايتمإلا

 هذه اهتعضو ىتلا ةروصلا ىلع قيقحتلا ىلإ ىندأ نوكت ىلوألا ةوطخلا نأ تأر نإ اهتنجل

 . اهعبتت ىرخأ تاوطخل ةحلاص ةمدقم نوكت ىلوألا ةوطخل_ا هله نأو . ةنحللا

 لئاسملا ىف تازايتمالا تابحاص تاموكحلا رباخت ةموكحلا تأدب خيراتلا كلذ نمو

 انرشأ مايألا كلت ىف هرارقإ ليبس ىف ىتش تابوعص تمج دقو .ريرقتلا اهاوتحا ىتلا

 ىلع , عوضوم ا اله وف ةفلتخا لودلل يمس انيشلا ةياطول ةمملا ءاتفتساب أئمُق يح ةرم ريع اهيلإ '

 ١737/١7/17 : ةسايسلا د



 ةيئطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءّرجلا هه

 رفاس الو . اهيعس ةعباتم ىف ةيرصملا ةموكحلا ةميزع نم عزعزت مل تابوعصلا هذه نأ
 بحاص ةرضح ةرايز ءانثأ ةفلتخلا تاموكحلاب لصتاو ىضاملا فيصلا ىف اشاب تورث

 ةموكحلا رظن ةهجوب تاموكحلا هذه ىف نيلوئسملا عانقإ نم نكمت اهايإ كلملا ةلالجلا

 . اًيلج ًاحضاو شرعلا ةبطخخ ىف هرثأ رهظ ًاعانقإ ةيرصملا

 ىلثمم ىلإ سمأ هتغلبأو ةيئاهنلا هتغيص ىف , اهريرقت عضو نم ةموكحلا تهتنا دقو
 ريرقتلا اهاوح ىتلا لئاسملا نأب داقتعالا ىلع لمحي ام انيدلو . نأشلا تاوذ تاموكحلا

 ىف تابوعص موقت نلو ةيدج تاشقانم ريثت نل « لوألا تازايتمالا رمتؤم رظن عضوم نوكتل
 اذه دقعني نأ رظتني كلذ ىلعو . تاشقانملا هذه نم روثي نأ نكمي ام ىلع بلغتلا ليبس

 ىتلا دعاوقلا ىلع قافتالا ليوط ريغ نمز ىف متي نأو لبقملا رياني رهش ىف لوألا رمؤملا
 . لودلا ىلإ ةيرصملا ةموكحلا اهب تمدقت

 تازايتمالا ماظن ليدعت ليبس ىف ةقيض ةوطخ بيرال ىه ىلوألا ةوطخلا هذهو

 ىف اهريغ نود لئاسمو ةليلق لئاسم ريغ لوانتت ال ءىراقلا ىأر ام ىلع ىهف . ماظنك

 تايانجو احنج مئارجلا عومجم نم انيب ىتلا ةدودعملا حنجلا نيأف . ريثكب ةيمهألاو رطخلا

 ةفرعمب ىلود عيرشت قيبطت نيأو . صئارفلا هل دعترت امب اهريغو لتقلاو ريوزتلاو ةوشرلا اهنمو
 . ىرصملا عرشملا دي ىف عيرشتلا دوجو نم ةطلتخملا مكاحما

 ًاعساو ىدم « اهقيض مغرب « ىلوألا ةقيضلا ةوطخلا هذه ىف ىري ققدملا رظانلا نكل

 ممألا ةيعمج ريراقت ىف ءاج ام ناسنإلا ركذي نأ ىفكيو . تازايتمالا ررض حداف ىلع لدي
 ةيرصم مكاحم لعجي عيرشت هجتني ام ىريل هنم رصم بيصنو ضيبألا قيقرلاب اصاخ
 مئارج ركذي نأ هيفكيو . ةعينشلا مئارجلا هذه ىف رظنلاب ةصتخم رصم ضرأ قوف ةمئاق

 برضي ىذلا عدارلا لثملل نوكي ام ردقيل حاورألاو لوقعلاب تاردخملا هذه كتفو تاردخملا

 رثأ نم مهتيسنج تناك ايأ تاردخنلا هذهل نيلمعتسملاو نيرجتملا ىديأ ىلع ءاضقلا هب

 طاشن الول ءابو اهراشتنا لعج امب تازايتمالا ةيامح نم عتمتت تناك ةراعدلا تويبو . غلاب
 ال قيضلا ةياغ ةقيض اهددصب نحن ىتلا ىلوألا ةوطخلاو اذه . ةصاخ- فورظ ىف سيلوبلا

 تازايتتمالا ماظن - ررضلا دشأ راضلا ماظنلا اذه نم ًاًئيش نأك اهعم ناسنإلا رعشي
 . ىرهوج ليدعت وأ ريوحت ىأ هباصأ دق - ةيبنجألا



 لكيه نيسح دمحم ثارت
 ههه

 ىف ىعاسملا نم هب اوماق ام حاجن اشاب تورث ةلودلو ةرضاحلا ةرازولل اندمح نحن اذإف

 ليجعتلا ىف حلن نأو مهلجعتن نأ نم انعنمي ال كلذ نإف ىلوألا ةوطخلا هذه قيقحت ليبس

 ماظن حبصأ دقف . شرعلا ةبطخ ىف هب اودعو ىتلا ةيناشلا ةوطخلا مامتإب اوموقي ىك

 نم همسا عامس هعم نوقيطي ال دح ىلإ نييرصملا رظن ىف اتوقمم اقهرم اماظن تازايتمالا

 انيب ىموقلا مهروعشبو مهتماركب سام ماظن ءاقبل اوللأي ال نأ مهديرت فيكو . ملأو ززقت ريغ

 ملاعلا دالب نم دالب ىفو « ملاعلا دالب لك ىف ضيضحلا ىلإ روهدتيو ىعادتي ماظنلا اذه

 . ةراضحلا تاجرد ىف رصم نيبو اهنيب ام ىدم ديعب

 ةمأ ةيأ ىف هنم اًررض دشأ رصم ىف وهو تازايتمالا ماظن تقمب ممألا قحأ نويرصملاو

 ىأر هنأ ةيكيرمألا حدربماك ةعماجب تانايدلا خيرات ذاتسأ نسيدأ ذاتسألا انربخأ . ىرخأ

 نأو رصم ىفو نيصلا ىف هيلع ةروثلا ىأرو رصم ىف هآرو نيصلا ىف تازايتمالا ماظن

 اساسم لقأو ًاررضو ًارطخخ لقأ نيصلا ىف ةدوجوملا تازايتتمالا نأ ىلع هتلد هل هتسارد

 . لحارمب رصم ىف ةدوجوملا تازايتمالا نم ةيموقلا ةدايسلاب

 نم سيل لهو . هنأش كلذ اًماظن اوتقمي نأ لاحلا ىه هذهو نييرصملا قح نم سبلأ

 ربكأ انلو . ررض نم ماظنلا اذه ببسب مهلاني ام ةلازإل ىعسلا مهتموكح اولجعتي نأ مهقح

 اهقيفوت ةيناثلا ةوطخملا ىف قفوت نأو ليبسلا اذه ىف دالبلا ءادنل ةموكحلا عمتست نأ ءاجرلا

 . بيرق امع ىلوألا ةوطخلا ىف



 ةيسايسلا تاثداحلا نم نييرصملا فقوم

 (*) قحلاب داميإو مزحو ةانأ فقوم

 أشاب تورت ةلود نيب ؛ ةيراجلا تاتثداحملا ةلأسل مايألا هذه ىف فحصلا ضعب صرعتت

 ةصرف نأو تهتنا اهنأ ًائيح ركذتف نيتلودلا نيب ةقلعملا لئاسملا لحل ةيزيلكنإلا ةموكحلاو

 . رصم ىف ىناطيربلا دمتعمللو اشاب تورث ةلودل اهديدحت كرت دق اهب دالبلا ةفشاكم

 رصم ىف هئالمز ريغ الو هثالمز نم دحأ ىلإ اهب ضفي مل اشاب تورث نأ رخآ ًائيح ركذتو

 دم اعيش يرغأ لقنتو . لئاسملا ضعبل لولح نم اشاب تورث هيلإ لصو امب ةرم نهكتتو

 . فالخلا عصوم اهنأ لوقت وخلا طقنلا

 تايمجرم نم هنأ ىلع ديزي ال رابحنأ نم هيورت ام نأ ملعت اهسفن فحصلا هذهو

 ودبي هب اذإف سدح وأ ىنامأ هنأ ىلع سانلا هلقانتي ام الإ ةقيقحلا نم ملعت ال اهنأو نونظلا

 . ةعقاولا ةقيقحلا هنأكو ةفيحصلا رهنأ ىلع ءىراقلل

 فقن ام الإ تاثداحم ا رمأ نم ًائيش رشنن نأ نع ىلوألا ةعاسلا ذنم انكسمأ اذهلو

 دنم كلذ نم هيلع انفقو ام انرشن دقو . هيلإ تلصو ىذلا ىدملابو اهريسب قلعتي امم هيلع

 . ةيرصملاو ةيزيلكن إلا رظنلا

 ىلإ ربخلا كلذ انرشن ذنم ىضقنا ىذلا عوبسألا نأ ناكملا اذه ريغ ىف ىري ءىراقلاو

 لوانتي اقيفوت رظنلا ىتهجو نيب قيفوتلا ىهو الأ اهيلإ لوصولا بوغرملا ةجيتنلا ىف

 . ءاوسلا ىلع أدبملاو ليصافتلا

 ةيجرانحلا ريزو نيبو ةليب ىلوألا ةظحللا لنم قفتا لقف . هلدحو أشاب تورث هب علطضي نأ

 مزتلم كلذل وهو . ةتحب ةيرسب اهلوانتت ىتلا لئاسملا نأش ىف تاثداحملا نوكت نأ ةيناطيربلا

 ام ءانعلاو دهجلا نم كلذ هفلك ولو اهرمأ ىف هعم ادحأ كرشي ال نأ ةيرسلا هذه مكحي

 )( ةسايسلا : /١978/1/1١19



 تهز لكيه نيسح دمحم ثارت

 داري الك نيثداحتملا رظن ىف ربتعت لئاسم لوانتت تاثداحلا ىف ةيرسلا هذه نأ ىعيبطو هفلك

 لصحي ملأيقاب ءازجألا هذه دحأ ماد امف . ًاعيمج هئازجأ نأش ىف قافتا ىلإ لوصول

 ةلاح لا هذه ىف ىهيدبو . قافتا لكلا كلذ نم ءىش ىلع لصحي مل امنأكف هيلع قافتإلا

 لازي ال امب وأ هيلع قفتا اب صتنخخي ام ىف ءاوس تاثداحملا رمأ نم ءىشب ءاضفإلا ربتعي نأ

 رضت ةعاذإلا نأ نع الضف ناثداحتملا اهمزتلا ىتلا ةيرسلل ةفلاخم ةشقانم او ثحبلا عضوم

 ىلع رثأ نم هل نوكي ام ردقي نأ دحأ عيطتسي ال ًاوج اهلوح قلخت ذإ اهسفن تائداحل اب
 . اهسفن تاثداحما ىلع لعف در نم رثألا اذهل نوكي امو ارتلكنإ ىفو رصم ىف ماعلا ىأرلا

 بناج نم قلقلا راهظإ مدع ىف ةمكحلا لحم ةمكحلا نأب لوقلا ىلإ ةجاحب انسلو

 بناجلا كسمت هانعم لهملا نإف . تاثداحملا هذه ىف لهملا ضعب نم ثدحي امل نييرصملا

 امو . ارتلكنإو رصم نيب متي نأ نكمي قافتا ىأ ىف اهليجست ةرورض ىري لئاسمب ىرصملا

 نيب قيفوتلا ىلإ لصي مل هنأ سانلل نلعي مل تاثداحم ا رمأب مئاقلا ةموكحلا سيئر ماد

 ىف رمتسم هنأ كلذ نم سكعلا ىلع فورعملا ناكو ةيزيلكنإلاو ةيرصملا رظنلا ىتهجو

 ىتح هدييأت ىف اهنماضتو اهرفاضت اهلك ةمألا رهظت نأ لوقعملاف ءاجر اهيف هل نأو ةثداحلا

 ةداج عابتاب نوكت امنإ قافتالا ةسايس ذيفنت ىف ةيقيقحلا ةحلصملا نأب رخآلا بناجلا رعشي

 ىف رصم بيراجت هيلمت امو ةمكحلا هيحوت امو لقعلا هب لوقي اموه اذه . لادتعالاو قحلا

 اذهو . رضاحلا انتقو ىلإ برحلا رثأ ىلع ةينطولا ةضهنلا ةيادب ذنم اهلك ةيضاملا تاوتسلا

 . ةجيتن نم ةيلاحلا تاثداحملا هنع رفست ام راظتنا ل مزحلاو ةانألا نم ةمألا هيدبت أم وه

 وأ ناميإ ىرصمل عزعزتي نأ نود ةلماك تاونس عست رباصت نأ انعطتسا دق انك اذإو

 ةيصق ةلادع ىف بير لقأ « بير ىرصم سفن ىلإ ىرسي نأ نودو ةديقع ىرصمل ريغتت

 ةيحان ىلإ صالخإ لكب ةهجتملا ةلدتعملا ةيملسلا اهبلاطم ىلإ اهلوصو ةرورض ىفو هدالب

 دق انك اذإ لودلا رئاس نيبو احيحص ًالالقتسا ةلقتسم ةلودك رصم نيب قافتالاو مهافتلا

 مادام لهملا نم ءىش انربص نم ذفني نلو انظفحي نلف نينسلا هذه لك رباصن نأ انعطتسا

 ىتلا ةسايسلا هذه ققحي نأ ىلع ًاصيرح هتاثداحم ىف ًارمتسم ةيرصملا ةموكحلا سيئر

 امك ءرصم تفرع ىذلا لجرلا نلعي موي ربصلا ذافن نوكي امنإ . ققحتت نأ رصم ديرت

 رارمتسا رربي ام ىزيلكتإلا بناجلا دادعتسا نم دجي مل هنأ هلادتعاو هتانأ ارتلكنإ تفرع

 . قافتالا ناكم لؤافتلا
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 بعشل ةبسنلاب ةيعيبطلا رهاظملا اهلك ىه ةانألاو مزحلاو ةنازرلاف نيحلا كلذ ىلإ امأف

 اشانب تورت لصو ىتمو . هفحب هناميإ ةوقب فرعامك . هتمكحب فرع ىرصملا بعشلاك

 ىف غاصي نأ داري ىذلا لكلا كلذ اهنم نوكتي ىتلا لئاسملا عومجم ىف مات قافتا ىلإ

 اهب ضرعي ىتلا ةطخلا عضو ىف رخخأتي نل بير ال وهف ارتلكنإو رصم نيب ةدهاعملا ةغيص
 ىف ةدع تاوطخ اهتعيبطب لوانتت ةطخلا هذهو . نالربلا ىف ةلثمم ةمألا ىلع قافتالا اذه

 نم اهرئاصم نع نيلوؤسملاو ةلودلا حلاصم ىلع نينميهملا ىلع رمألا ضرع اهتمدقم

 أجلي ىتلا ىلوألا دمعلا مه ءالؤهف . ديعبلا رظنلاو جضانلا ىأرلا ىوذو ةساسلاو ءارزولا

 ةريدلا مه ءالؤهو هيف لصفلل ةمألا ىلع هضرع داري امم نوؤشلا رابك مهيلإ لكوت نم اهيلإ

 دهاوش نم دقتعنو . ةديعبلاو ةبيرقلا اهجئاتنو مهئارآ تايلوؤسم ًاحيحص اًريدقت نوردقي

 ام نوْؤوُسلا نم دجي ملام هدمأ ديعيلا رمألاب سيل تاوطخلا بيترتو ةطخلا عضو نأ رومألا

 مل دعبلا لك ديعب لامتحالا اذهو . اهساسأ نم قافتالا ةسايس ىف ةديقعلا عزعزي

 تأدبو تقولا اذه نآ اذإف . قافتالا مات ىف رصم ةحلصم نع لقت ال ةحلصم نم ارتلكنإل

 ًاجرحو ةقد فورظلا دشأ ىفو ًامئاد ناك امك اهنم ةمألا فقوم نوكيسف تاوطخملا هذه

 هكحبو هناميإ ةوقب هيلإ لصاو بيرال هنأب نمؤملا هقح ىلإ نئمطملا هسفن نم قئاولا فقوم
 راطقأ ىف زازئمشاو راكنإ ةرظن هيلإ اروظنم قحلا ىلع ءادتعالا لعجت ىتلا ةيملاعلا فورظلا
 . اعيمج ملاعلا



 مويلا ثيدح

 رصم ىف ةيسايسلا لاحلا

 *!ةيزيلكن إلا فحصلا معازمو

 . ريغتت اذامل ىردت تسلو ريغتت تامغن نيحو نيح نيب ام ةيزيلجنإلا فحصلل

 ىحو ةرابعلا هذه نأك ةيزيلجنإلا فحصلا ىف درت ةرابع لك ليوأت ىلإ نوعرسي نوريثكو

 ةجيتن اهنأ ىلع رمألا بلغأ ديزت ال ىه امنيب ةيجراخلا ةرازو ىأر نع ربعت اهنأك وأ ىحوي

 هنوعمسي ربخل نومءاشتيو نولءافتي نيذلا ةساسلا دحأو ىفحص نيب ىرجي ثيدح

 ىلع جئاتنلا هذه ديزت ال نيح ىلع ةيقطنم جئاتن مهمؤاشت ىلعو مهلؤافت ىلع نوبتريو

 ةعاس دعب وأ هنوعمسي ديدج ربخل مهسفنأ ةساسلا ءالؤه اهريغي نأ نكمي تاضارتفا اهنإ

 تاذ ةيمهأ قيلعت أطخلا نم ناك كلذل . لبق نم تناك ام ريغ اهيف مهباصعأ نوكت ريكفت

 المأو اردصم ةياورلا هذهل نأ ىلع ثداوحلا لدت مل ام ةيزيلجنإلا فحصلا هيورتام ىلع لاب

 رصم لاوحأ تسيلو ىمسرلاب هيبش وأ ىمسر ىأر نع ةربعم اهرابتعا هعم نكمي

 ىأر ىلإ وهتنا دق زيلجنإلا وأ نييرصملا ةساسلا نأ ىلع لدتل رضاحلا فرظلا ىف ةيسايسلا

 ىتلا رابمخالا لازت امو ثحبلاو رظنلا ديق لازت ام ىه لب هل جيورتلاو هيلإ ةوعدلا نوموري

 نأ ريغ نم هنهاوع ىلع هبحاص هيقلي سدح درجم اهنأ نم رثكأ ىلع ديزت ال اهنأشب درت

 . ائيعم افييكت ىسايسلا فقوملا فييكت ىلإ وأ ةقيقح ىرحت ىلإ هب دصقي

 ىندنللا لسارملا نع القن ةصاخلا انتافارغلت ىف ءىراقلا هاري ىذلا اذه كلذ نم

 قزأم ىف رصم ىف ةيسايسلا رومألا نأ مهوتي لسارملا اذهق . (زوينزليو توس) ةديرجل

 هب لواحي ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو عم رمتسم لدج ىف لازي ام اشاب تورث نأو « قيقد

 نل ةيدفو ةيبلغأ نأ ملعي هنأل ندنل ىف اهلبق ىتلا طقنلا ديقت ةدهاعم عضو نم صلختلا

 ةيبلغأ هلينت دق ةديدج تاباختنا ءارجالو ةلاقتسالل دهمي كلذل هنأو . طقنلا هذه لبقت

 ذنم اشاب تورثف هرمخأ ىلإ هلوأ نم لطاب مهو اذهو هتدهاعم ذيفنت ىف اهيلع دمتعي ةيتاذ

 اهيلع ضرعت ىتلا ةيبلغألا نأ ملعي ةيناثلا ةرملل اهيلإ هتدوع دعب ةردنل ىف ثداحتي ناك
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 نأ ملعي اذه بناج ىلإ اشاب تورثو ةيدفو ةيبلغأ ىه امنإ متت نأ نكمي ىتلا ةدهاعملا

 هلبقي ال امف « رصم لالقتسا لامكتسا بلط ىف ءاوس اعيمج ةيرصملا ةيسايسلا نازحألا

 طقن ىلع الإ ندنل ىف قفتي مل اشاب تورث نأ مث . هسفن اشاب تورث هلبقي ال امهدحأ

 نم ليصفت ىلع فالخ ىلإ ىدأ ام اريثكو . ليصافتلا لوانتل عستي مل هتقو نأل ةيساسأ

 ايكرت نيب نازول رمتؤم دقعنا نيح ديعبب دهعلا سيلو . ةلماك ةدهاعم رايهنا ىلإ ليصافتلا

 مث ريرحتلا رود ءاجو ةيساسألا لئاسملا ىلع قافتالا مترقؤملا اذه ىفف . ىرخألا لودلاو

 نيب تاثداحملا ترمتساو رمؤم لا ضفناف ةيبنجألا تازايتمالا ةلأسم ىلع فالخ ثدح

 داقعنإلل رمتؤملا داعف ةيكرتلا رظنلا ةهجو تاموكحلا هذه تلبق ىتح نأشلا تاذ تاموكحلا

 اشاب تورث نيب قافتإلا متي نأ اذإ نكمملا نمف . اعيمج لودلا اهتلبق ىتلا ةدهاعملا عضوو

 هذهب ةقلعتم ةلأسم ىف فالخ لصحي مث ةيساسالا طقنلا ىلع ةيزيلكنإلا ةموكحلاو

 تاضوافملا ىف عقي ام اريثك نإ لب ءىش هنم لصحي مل نأكو قافتإلا اذه لعبت طقنلا

 مايآلا نم اموي لوؤت دق ىنعملا ةمهبم ةملكف ريرحتلا ىلع فالخلا لصحي نأ ةيسايسلا

 . اهيلع رخآلا ريصم امنيب اهضفريف نيدقاعتملا دحأب اراض اليوأت

 نأ امهادحإ كلمت الو سرح امهنيب تسيل نيتلود نيب ةلصاح ةضوافملا تماد امو

 ىضرت نلو . فالخ نم أشني ام لحي ىذلا وه هدحو نمزلا نإف عيقوتلا ىلع ىرخألا هركت
 ىلإ مدقتت رصمف « اهبلاطم هب ققحت ال قافتإ ىأ نع اهيف ىسايس ىأ ىضرت نلو رصم

 مدقتلا اذهب اهل عيمجلا فرتعي « ملاعلا لود مامأ موي لك اهلالقتسا بسكتو مامألا

 ةنس ذنم ارتلكنإ ضوافن ءالوأ نحن اهو . مألا نيب اهلتحت نأ بجي ىتلا ةيلودلا ةناكملابو

 نإف ةمساح ةجيتن ىلإ دعب لصت مل تاضوافملا هذه نأ عمو « تاوئس عست لنم ىأ 89

 امك اهب راض ريغ قافتإلا ريخأت لعجتو ىطنملا عسوأب مدقتلا ةدرطم اهلعبت رصم فورظ

 . ةيسايسلا ةايحلا عئابطب اموتحم ارمأ ارتلكنإ نيبو اهنيب قافتإلا اذه لعبت

 نيبو هئيب فالخلل اهجوأ دجو دق اشاب تورث ناك اذإف ادغف مويلا نكي مل نإ
 ىدبن نأ عيطتسن الو نحن هملعن ال ام اذهو - اهيلع بلغتلا نكمي ال ةيزيلجنإلا ةموكحلا

 ىف ىتح لوقن - ةرهاقلا نع اشاب تورث بايغ عم اًصوصخ ةملك هيف لوقت نأ وأ ايأر هيف
 الو اشاب تورشب دالبلا ةقث نم عزعزي الو نييرصملا دضع ىف تفي ال كلذف لاحلا هذه



 دك لكيه نيسح دمحم ثارت

 لاحب ىزيلجنإلا لسارملا اذه هلوقي امم ءىش ىف ركفي الو ةلاقتسالل دهمي مهفن اميف هلعجي

 . لاوحالا نم

 ازئاح وه ماد ام متي مل مأ قافتإ ارتلكنإ نيبو هنيب متأ ءاوس اشاب تورث ليقتسي اذامو

 ال انإ . رضاحلا فالتئالا لضفب ناكرألا ديطو ىروتسدلا ماظنلا ماد امو نامربلا ةقشل

 دقفت ملام امهنم ىأ ةموكح ةلاقتسا ىلإ نيتلود نيب فالخ ىدؤي فيك مهفن نأ عيطتسن

 اهريغ ةموكح اهلحم لحتل اهدالب ىف هيلع دمتعت ىذلا ىباينلا سلجلا ةقث ةموكحلا هذه

 . فالخلا اذه ةيوست عيطتست

 مل ةرضاحلا ةيرصملا ةموكحلاك ةموكح نأش ىف اصوصخو ىروتسدلا قطنملا وه اذه

 اهيفع ويرصلاف تايقزاقلا هدو مايقلل اشاب تورث اهسأري ملو تاضوافملا دصقب لكشت

 اشاب لولغز دعس هل روفغلا 5 هنيب قافتإلا دعب ةرازولا لكش امنإ اشاب تورث نأ نوملعي

 رصم نيب تاضوافم نع ةركف ةيأ كانه نوكت نأ ريغ نم اشاب ىلدع ةلود ةلاقتسا رثأ ىلع

 نيب ىسايسلا وجلا دبلت نأ مايأب اشاب تورث ةرازو ليكشت دعب ثدح دقل لب «ارتلكنإو

 الإ ةيزيلجنإلا ةموكحلاو اشاب تورث نيب تاثداحملا نكت ملو « شيجلا ةمزأب ارتلكنإو رصم

 . ةردنلل ةيمسرلا هتلالج ةرايز ءانثا كلملا ةلالج ةبحص ىف هتلود دوجو ةبسانملو اضرع

 ءانثأ هب دبلت ام وحلا ةيفصت رمألا لوأ هتاثداحم نم اشاب تورث هيلإ دصقي ام ربكأ ناكو

 ىف مالكل ابسانم تقولا دجو مث وجا ةيقنت ىلإ لصو دق هتلود ناك اذإف شيجلا ةمزأ

 ةرازو تبلقنإ هيفالتئالا هترازو نأ اذه ىنعم سيلف ارتلكنإو رصم نيب ةقلعملا ناسا

 هب حرص ام وحن ام ىلع فالتئالا لازيام لب . تاضوافم ريزو حبصأ هتلود نأ وأ تاضوافم

 روتسدلا ىلع ةظفاحملا لوألا هضرغ نأ نم باونلا سلجمب هتبطخ ىف اشاب دعس هل روفغملا

 نم بلاطملا هذه ققحتت مل اذإف , ةيموقلا رصم بلاطم قيقحت ىناثلا هضرغو ةيباينلا ةايحاو

 ال نييرصملا ىرتس اهنأل ادغ ققحتتس دبال اهنإ اهسفن ارتلكنإ ىرتسف مويلا قافتإلا قيرط

 ةدوملا تاقالع ىلع مهتظفاحم عم مهنإو هذه مهبلاطم ءازإب سأي وأ روخ مهسوفن لخادي

 . هلامكتساو مهدالب لالقتسا ىلع ةظفاحم دشأ لودلا رئاس ةبنو مهنيب
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 مدع وأ قافتإلا نوكي نلو . مهولا لطاب نم الإ نذإ سيل ةيزيلجنإلا فحصلا صرخت

 ةقث ىلع ةزئاح ةرازولا هذه تمادام ةيرصم ةرازو ةلاقتسال اببس ارتلكنإو رصم نيب قافتإلا

 ارتلكنإ عم قافتإ ىلإ اشاب تورث لصي نأ الإ سلجم اذه لحل لحم ةمث نوكي نلو
 اشاب تورث فلتخي ملو ءىش كلذ نم لصحي الو امأ . هيف سلجما هفلاخي مث دالبلا هاضرت

 هنأ ىلع ديزي ال كلذ دعب هب صرختت ام لكف ةيزيلكنإلا ةموكحلاو اشاب تورث نيب متي

 . ةيباينلا ديلاقتلا اهرقت الو ىروتسدلا قطنملا اهاضري ال ةلطاب ماهوأ



 مويلا ثيدح

 ةيلاخلا ةيسيئرلا اهفئاظو - تانوفيلتلا ةحلصم ىف

 («غ)نوريدق نوينف اهلغشي نأ بجي

 ريزو نوسردنس رتسملا لاؤس ىلإ ةراشإ سمأ ةصاخلا ةسايسلا تافارغلت ىف ءاج

 ناك اذإو اولزع دق تانوفيلتلا ةحلصم ىف نويناطيربلا نوفظوملا ناك اذإ ةيناطيربلا ةيجراخلا

 باوج مويلا.ةصاخلا انتافارغلت ىف ئراقلا ىريو . مهلحم اولح نيذلا نمف كلذك رمألا

 هيلإ راشأ ام نأشب تامولعم اهيدل تسيل ةموكحلا نأب لاؤسلا ىلع نسبمال ركول رتسم

 رظن نحن هجون نأ لاؤسلا اذه ءازإب .بسانملا نم نوكي دقو « مرتحما مومعلا سلجم وضع

 ةلاقتسا نم ناك ىذلا دعب تانوفيلتلا ةحلصمب ةيانعلا ةرورض ىلإ اًضيأ ةيرصملا ةموكحلا

 مدق ةحلصملا ماع شتفم نيم رتسم نأ نم لاقي امو ةحلصملا هذه ليكو ورنم رجيم

 دمحم ةلاحإ دعب ةيلاخ نيسدنهملا ريبك ةفيظو ءاقب نم ناك ىذلا دعبو كلذكو هتلاقتسا

 ةموكحلا رظن تفلن نأ بسانملا نم نوكي دق ةينوناقلا نسلا هغولبل شاعملا ىلإ نسح كب

 لك بهذ نأ دعبو اهنم ىوكشلا رركت ىذلا دعب اصوصخخ نانوفيلتلا ةحلصمب ةيانعلا ىلإ

 . حايرلا جاردأ ىوكشلا هذه ىفالتل هب ةحلصملا تماق جالع

 دي ىلإ اهلغتست تناك ىتلا ةكرشلا دي نم تانوفيلتلا لاقتنا رثأ ىلع ليق دقف

 دورو مدعو ىناوملا باوبأ برحلا لافقإ نع تأشن ىوكشلا نأ برحلا ليبق ةموكحلا

 اهتافالم ةموكحلا تدارأ ىوكشلا ترمتساو سرحلا تهتتا املف . جراخلا نم تامهم

 نيذلا نكمتيل نييلاتتم نيماع ىف اكيرمأو ابروأ ىلإ ةثعب تثعب نأب امهدحأ : نيتقيرطب

 فئاظولا اولغشيلو اهكرادت بابسأو بويعلا ةفرعم نم ةينفلا مهتاسارد ىقلت دعب نودوعي

 دوفلتلل نيديدج نيزكرم ةرهاقلا ىف تأشنأ نأب ةيناثلاو « لمعلا تايلوؤسم لمحل اديهن

 اوداع ةثعبلا ىف اوبهذ نيذلا نابشلا نأ عمو اذه عم « ةنيدملا لارتنسو ةبتعلا لارتنس امه

 . تناك امك ةيوق اهبابسأ لازتامو ةعفترم نوفيلتلا نم ىوكشلا لازت امف لمعلا ىلإ

 ىذلا دوهجلا اذه دعب ىوكشلا رارمتسا ببس مهن نأ اييلغاردعتم نوكي دقلو

 انيلإ ليخي ىذلاو « تاهينجلا نم فولألا تائمب ردقت ةلئاط تاقفن ةموكحلا نم ىضتقا

 ىلع ذفنت ةنيعم ةيئاشنإ ةسايس تانوفيلتلا ةحلصمل سيل نأ ىوكشلا رارمتسا ىف ببسلا
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 ريغ نم ناسنإلا هظحالي ام اذه ىلع ةلالدلل ىفكيو ؛ لامكلا غولب اهب داري ةطخ اهبجوم

 اذه نع دعبلا دج ةديعب ةبتعلاك زكرمب ةلصتملا ماسقألا نأ نم ةينف ثحابم ىلإ ةجاح

 ةسايس كانه نأ ولف « ةنيدملا زكرم اينوفلت لصتت ةبتعلاب ةطيحما ةنيدملا ماسقأ امنيب زكرملا
 ىتلا ةئيدملا ماسقأ طسو ىف (لارتنسلا) زكرملا نوكي نأ لوقعملا ناكل ةديشر ةيئاشنإ

 . ارشابم الاصتا اهب لصتت

 ةفلاخلا هذه تبجوأ ىتلا ىه حالصإلا ىف لمعلا تايضتقم تناك نأ عطقن أنسلو

 دنع ةيئاشنإلا ةسايسلا هذه دوجو مدع نأ وأ تانوفيلتلا ماظن ىف ةلوقعملا ةسايسلل

 ءىشنأ فيك ىردنال كلذك « ةفلاخملا ىف اببس ناك ىذلا وه ةحلصملا رمأب نيمئاقلا

 تمث نأ نآلا ذنم لاقيل ىتح ةبرجتلا ليبس ىلع ةبتعلا لارتنسب ىكيتاموتوألا نوفيلتلا

 ظهاب نم ةبتعلا زكرم فلكت ام مغرب ةرهاقلل ماع زكرم ءاشنإب هنع ءانغتسالا ىف اريكفت

 ةحلصم ىف رمألاب نومئاقلا نوكي نأ بلطتي ةلاحلا حالصإ نأ هيردن ىذلا نكل « تاقفنلا

 ةينف ةيافك ىوذ الاجر ةلاقتسالاب مهنكامأ تلخ نيذلا صاخشألا ناكمو تانوفيلتلا

 شاعملا ىلإ نسح كب دمحم ةلاحإب تلخ ىتلا نيسدنهملا ريبك ةفيظو اصوصخو ةصاخ
 . انمدق امك

 ةيفارغلتلا تائشنملا مدقت ةعرس نم لصاح وه ام بلطلا اذه ىلإ انعفدي امإ نحنو

 نم كلذك لصاح وه امو . هيف ريبك لضف اهتاعارتخناو برحلل ناك ايملع امدقت ةينوفلتلاو

 نع ىنغتسي ال ناسنإ لك حبصأ نأ ادرطم اعيرس ادايدزا ةينوفيلتلا تالصاوملا دايدزا

 ىملعلا مدقتلا ةرياسم ةهج نم بلاطملا هذه ةهجاوملف « هتايح تاجاح ضعبك نوفلتلا

 فئاظولا هذه نولغشي نيذلا صاخشألا نوكي نأ بجي ىرخأ ةهج نم نوفيلتلا ىف

 مهتاثعب نم اوداع نيذلا نويرصملا مادامو « ةقئاف ةردقمو ةزاتمم ةيافك ىوذ نيينف ةيسيئرلا
 تايلوثسملا ءابعأب اوعلطضي نأ نوعيطتسي الو ةيلمعلا مهتايح ةيادب ىف نولازيام جراخلا ىف

 : ةفلتخملا هتاجرد ىف اوجردتيو ةحلصملا ىف ىنفلا لمعلا ىف اولغتشي نأ دعب الإ ىربكلا
 ءالؤه نوكي نأ بجيف نيينف بناجأ وأ ىبنجأ ىلع رايتخالا عقي نأ كلذل امازل ناكو

 دعبو نمزلا ىضم عم رظتني نيذلا انبابشل ةودق اونوكي نأ بجيو مهتردقم ىف نيزاتم
 اودجي نأو مهلحم ولحي نأ اهتيلووئسم لمحت نم مهنكمي ابيردت لامعألا ىلع مهبيردت

 . مويلا لصاح وه ام وحن ىلع ىواكشلا نم ال حلاصلا لمعلا نم ةكرت مهدعب
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 نوؤش مهيلإ تيقلأ ىتم ةردقملا ىوذ نم نييسيئرلا نيفظوملا ءالؤه نأ اننيقيو
 دعاوق نم ملعلا تبثأ ام ثدحأ ىلع ةيئاشنإ ةسايس ىلإ نودهميس رصم ىف تانوفيلتلا

 نيمظنم ريخخ دحاو تقو ىف نونوكيسو اهلك ةديدجلا تائشنملاب رصم ىلإ نوئيجيسو

 نيذلا نييرصملا نيسدنهملل ةودق ريخو مويلا ةدوجوملا ىوكشلا بابسأل نيليزم ةحلصملل

 . مهيجوت بسحو مهداشرإب نولمعي



 مويلا تيب لح

 ارتلكناو رصم نيب

 *!تسوب جننروملا لاقم لوح

 تسوب جئنروملا ةديرج هترشن ىسيئر لاقم ةصالخ ةصاخلا انتافارغلت ىف ئراقلا ىري

 شقاننل انك امو . ارتلكنا نيبو اهنيب متي نأ ىجري ىذلا قافتالا نعو رصم نع ةيزيلكنإلا

 ةالغ ىأر نع ربعت تسوب جننروملا نأ نم هملعن ام الول مؤاشت نم لاقملا اذه ىف درو ام

 ةسايس ريست ىتلا ىه ةيبلغأ ءالؤهل نكت مل نئلو « ارتلكنا ىف نيظفاحملا نم نيفرطتملا
 , كلذل كانه مكحلا نوؤشب نيمئاقلا نيظفاحملا عم ايأر لاح لك ىلع مهل نإف ةيروطاربمإلا

 قافتاب نيتلودلا نيب ةقلعملا لئاسملا لح نم ىجري ام ىلع ىأرلا اذه رثؤي نأ ةيشحخو
 زيلكن لاو نويرصملا ىريل ةروكذملا ةديرجلا لاقم ىف ءاج ام ضعب شقانن نأ اندرأ « هنايضري

 نأو « ادغف مويلا نكي مل نإ . رمألا رخخآ بلغتتس ىتلا ىه قافتالا ةسايس نأ ءاوسلا ىلع

 هقيقحت نكمي ال ام بلاطملاو حلاصملا نم امهل ققح هدمأ برق املك نيتلودلا نيب قافتالا

 مب ارتلكناو رصم نيب ةدهاعملا ةملك فاخت اهنأ ىف تسوب جنتروملا هتبتك ام صخلتي هنودب

 اهمكحت ىتلا دالبلا ىف ارتلكنا ةبيه ىلع ىنجي رصمل راصتنا اهنأ نم ةملكلا هذه هب رسفت
 ١977 ةنس رياربف ١8 حيرصت اهيلع ىنج امك مهسفنأ نييرصملا حلاصم ىلع ىنجي هنأو

 نيحالفلا سؤبو ةوشرلاو ةوسقلا ىلإ ىدأف هلامعتسا ءاس ام قوقحلا نم اهحنم ىذلا

 اهزكرم ءاقبتسا ىلإ ارتلكنا اوعدي امم رمورك درول مايأ هيلع ناك امك مهدنع ءاخرلا .صقنو
 ىنعم رسفن نأ عيطتسن انسلو ءرصم ىلع امؤش تناك ىتلا اهتحنم دادرتساو رصم ىف

 اشاب تورث أدب ذنم تضقنا ىتلا ةليوطلا روهشلا دعبو رضاحلا تقولا ىف لاقملا اذه روهظ

 ىلع « هنأشب قافتالا قبس امم ءىش نع لودعلا ىلع ارتلكنا لمح هب داري نأ الإ هتاثداحم
 ام تاضوافملا رمأ نم فرعن ىتح رظتنن نأ دون ىنعملا اذه تبشن نأ لبقو كلذ عم انأ

 . هاوتحا امو لاقملا ةشقانمب مويلا ىفتكنو هحيجرت مدع وأ ىأرلا اذه حيجمرت نم اننكمي

 جننروملا هتركذ ام عفدن نأ دون ارتلكناو رصم نيب قافتالا ةسايس نع ملكتن نأ لبقو

 هتتعن ىذلا رمورك درول دهع ىف ةرادإلاب اهتنراقمو ةرضاحلا ةيرصملا ةرادإلا نع تسوب
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 دعب نويرصملا اهالوت ذنم ريثكب ريخ ةرادإلا نأب فصتم لك حراصن نأو ىبهذلا رصعلاب

 اهب تعفترا ةريثك ىواكش نأ حيحص . ىضم تقو ىأ ىف تناك ام رصم لالقتسا نالعإ

 . ةيداصتقالا ةلاحلا تارطضا ببسب دالبلاب ترم ةدش ىنس نأو « سائلا ضعب تاوصأ

 قاوسألاف « مثألا نم ةمأ ىف رضاحلا رصعلا اذه ىف ابجع ارمأ تسيل ةدشلا ىنس نكل

 امو ؛ اهنم ريثكب نهكتلا نييداصتقالا قدأ ىلع بعصي تابلقت نيحو نيح نيب ام بلقتت

 ةحلصملا الإ اهيف عارت مل لئاسوب هتجلاعمو هتفرعم نييرصملا تفت مل هب نهكتلا نكمي

 ةيداصتقالا دالبلا دعاوق تزه تامزأ نم لخي مل ىبهذلا رمورك رصع نإ مث ؛ ةيموقل
 ةريخألا ةنسلا ىف تثدح ىتلا ةمزألا تسيلو كونبلا ضعب تسلفأ نأ ةدشلا نم تغلبو

 انسلو ؛ دهعلا اذه ىف اوشاع نيذلا نم ناسنإ هاسني ىذلا ءىشلاب رصم ىف هدهع نم

 . رصم ىف ىداصتقالا رمورك درول دوهجم نم ًاطمغ كلذ لوقن
 ولخت ال ةيداصتقالا تامزألا نأ اعيمج ءارقللو تسوب جننروملل نيبنل هلوقن انكلو

  ةيبهذ اروصع اهيمست نأ فحصلا نم ةفيحصل وأ سانلا نم ناسنإل نكمي روصع اهنم

 بوذكم لطاب اهرثكأف رضاحلا تقولا ىف ةيرصملا ةرادإلا نع عمست ىتلا ىواكشلا امأو

 . رصم ىف مكحلا لاجرل ةوسقلاو ةوشرلا ةبسنب قلعتي اميف ةصاخبو

 مويلا لاحلا نأب دهشت هماكحأ هذهو اعيمج سانلا مامأ ةحوتفم ءاضقلا باوبأ هذهو

 . ريثكب ةيضاملا نامزألا ىف تناك ام ريحت ةيحانلا هذه ىف

 سانلا نأ ىلإ عجريف رمورك رصع ىف تناك ام رثكأ مويلا اهنأو ىواكشلا ببس امأف

 ةباقر تحت رضاحلا مكحلا نأو ةيضاملا دوهعلا نم دهع ىف نكت مل ةيرحب نآلا نوعتمتي

 أطخ لك ناك امنيب هجالعب ةموكحلا بلاطت رهظيو ودبي هيف أطخ لكف باونلاو ةفاحصلا

 تسوب جننروملا لعلو « ءازمجلا أوسأبو تفرلاب هيلع لد نم ىزجي ىضاملا دهعلا ىف فرعي
 دهعلا ىف ريظن اهل نكي مل مويلا تاوصألا ضعب اهب عفترت ىتلا ىواكشلا نأب انعم فرتعت
 ايبهذ ادهع ناك دهعلا كلذ نأ اذه ىنعم لهف ءرصم ىف رمورك درول دوجو قبس ىذل
 . دالبلا هذهل ىزيلكنإلا لالتحالا دهع لك نمو رمورك درول دهع ىف ناك ام رثكأ

 لداعي ةريخألا تسلا تاوئسلا ىف ةيرصملا ةرادإلا طاشن نأ اذه بناج- ىلإ ىقب

 . تاونسلا نم كلذ قبس اميف ةيرصملا ةرادإلا طاشن فاعضأ



 ةيئطولا ةيصفقلا ىف ؛ لوألا ءزتلا مترف

 ىف اهتطخ ىتلا ةعساولا تاوطخلابو فراعملا ةرازوب لثملا برض دنع فقن انسلو

 نأ انيلع ناك اذإو « ةيرصملا تارازولا نم ةرازو لك نع لثملا برضنل انإ لب ميلعتلا ليبس

 امع طق رخأتت مل قفارملا أوسأ ىف ةيلاحلا ةرادإلا نإف اهضعب ىف مدقتن مل انأب فرتعن

 هسفن ماعلا نمألا ريدم ىكشو انوكش ىتلا ماعلا نمألا ةلاح هذهو . لبق نم هيلع تناك

 لبق تناك ام وحن ىلع ةءاربلاب اهيف مكحيو ظفحت ىتلا تايانحلا بسن اهيف تيقب اهنم

 برحلا ءانثأ ةيرصملا ةرادإلا نأ عمف اذه مهسفتأب مهرومأ نويرصملا هيف ىلوت ىذلا دهعلا

 ةريثك بعاتم نييرصملل اهءارو تفلخ لالقتسالا نالعإ نيح ىلإ اهتبقع ىتلا تاونسلاو

 مل احاجنو امدقت مهسفنأب مهروممأ اولوت ذنم اوققحي نأ ىف امئاد نوعمطي نييرصملا ىرت

 امأو اذه « ارهاب احابن ةريثك نايحأ ىف كلذ ىف اوحبن مهأرتو . لبق نم نيفورعم انوكي

 هيف ىرتو اهمسا نم تسوب جئنروملا جعزنت ةدهاعم نم اهيلع بترتي امو قافتالا ةسايس

 اهلالقتساب رصم اهعم ظفتحت ىتلا ةديحولا ةسايسلا ىهف ايناطيرب ةبيه طقسي ام هدحو

 . اهتبيهب ارتلكناو

 بازحألا نأو اعيمج ةيزيلكنإلا تاموكحلا نأ كلذ ىلع ليلدتلل انيفكي ناك امبرو

 . هيلع اهتملك تعمتجا دق احيحص اريبعت اهلك ةمألا ىأر نع ربعت ىتلا ةيرصملا

 اهترقأ امك ةسايسلا هذه مهلك اورقأ دق ارشاكنا ىف لامعلا رارحألاو نوظفاحملاف

 نم دحاو ىأر نع ربعت ةيزيلكنإلا تاموكحلا نم ةموكح لكو « ةفلتخلا ةيرصملا بازحألا
 ةيرصملا تاموكحلا كلذك اهل تلمع امك قافتالا ةسايس ذيفنتل تلمع دق نازحألا هذه

 ىتح برتقت لئاسملا فلتخم ىف نيتلودلا رظن ةهجو نأ ىلع لدي رمي موي لكو « ةفلتخلا
 ىدحإ نأ روصتي نأ ناسنإل نكميالو ء اعيمج اهيف قفتيس اهنأب مزجت نأ عيطتستل
 ىدحإ نأ وأ ايناطيرب ةبيه طقسي نأ هنأش نم افرصت فرصتت ةيزيلكنإلا تاموكحلا

 . ةلقتسم ةمأك رصم قوقح ىلع ىنجي اقافتا دقعت ةيرصملا تاموكحلا

 ةسايس ىلإ دوعلا نأ ىف اهيأر ىلع مه نمو تسوب جئنروملا رظن تفلن نأ دون انأ ىلع

 حبصأو « رضاحلا تفولا ىف الاحيم حبصأ رمورك درول دهع 8 ةعبتم تناك نونلا ةسايسلاك

 دعب نم كلذ ةيزيلكنإلا ةسايسلا تكردأ دقو « ةميسج ةيانج ىربكلا مألا ىلع ىنجي

 هنع لّزنت نأ الاحم ناك امب ريثك نع اهل تلزنو ةلقتسم اهتاكلتم تلعجف ةرشابم نرحلا
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 رثكأ كلذب ةيروطاربمإلا تحبصأو نيرشعلا نرقلا اذه ةيادبب ىهتنا ىذلا رصعلا كلذ ىف

 نأ لوقعملا ريغ نمو « لودلا نم اهريغ نم اذه اننامز ثداوح ةهجاوم ىلع ىوقأو ةنورم

 ىزاوت ال ةبترم ىف ةديعب نورق ذنم ايكرت نم ىلخادلا اهلالقتسا تبسك ىتلا رصم نوكت
 ةساسلا لمح ام وه كلذو . سرحلا لبق اهريغل ةكولم تناك ىتلا لودلا نم اهريغ ةبترم

 ىتلا ةديحولا ةسايسلا اهنأ ىلع ارتلكناو رصم نيب قافتالا ةسايسب ذخألا ىلع زيلكنإلا

 . ةئيتم تاقالعب نيتلودلا نيب طبرت نأو ةيباجيإ ةجيتن ىلإ ىدؤت نأ نكمي

 تهتنا ام ىلع فقن مل انمد ام هملعن الام كلذ ؟اهتارمث لك ةجيتنلا هذه ىتؤن ىتم

 . اهيف ايأر ىدبن نأ كلذل عيطتسن الو اشاب تورث تاثداحم هيلإ

 مأ تاثداحما هذهل ةجيتنك قافتالا متأ ءاوس هنأ وه اقلطم هيف كشن ال ىذلا رمألا نكل

 ةسايسلا اهدحو ىه قافتالا ةسايس نأب ةعنتقم رصم ىقبت امك ىقبتس ارتلكنا نإف متي مل

 نأو ارتلكنا حلاصم ىلع ىنجت نأ الإ نكمي ال قافتالا ةسايسل ةضراعم لك نأو « ةحلاصلا

 . احيحص اريدقت هدالب ةحلصم ردقي نم هاضري ال ام اذهو . رصم حلاصم قوعت



 مويلا ثيدح
 ارتلكناو رصم نيب فافتالا

 («*)ةجتنملا ةديحولا ةسايسلا وه

 ركذ رشكو . هيلإ تهتنا امو ارتلكناو رصم نيب تاثداحملا نأش ىف ثيدحلا رثك

 , ناملربلا ىف اشاب تورث ةلود هيقلي نأ نكمي ىذلا نايبلل ةريخألا ةرتفلا ىف فحصلا

 قافتالا هيوتحي ام ىلع فوقولل اعلطت لقأب اهيف نالربلا ءاضعأ الو ارتلكنا ةفاحص تسيلو

 ريغ وأ زيلكنإلاو نييرصملا نم ةلوبقم دعاوقلا هذه تناك اذإ امو دعاوق نم مت ىذلا ىئدبملا

 اذه ىف ةيزيلكنإلا تسوب جننروملا ةديرجل لاقم ةصالخ لوألا سمأ انرشن دقو . ةلوبقم

 نم نيظفاحملا ةالغ ىأر نع ربعت ىتلا ةديرجلا هذه ةضراعم اهنم ءارقلا نيبت عوضوملا

 . نيتلودلا نيب ةدهاعم دقع ىف زيلكنإلا

 ىناطيربلا مومعلا سلجمب تئدح ىتلا ةشقانملا « ةصاخلا تافارغلتلا ىف ءارقلا ىريو

 اهيف تعن ىتلاو سده رتوو نتبكلاو ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو نلوبمشت نتسوأ ريس نيب

 ةسايس ىف ةيروث ةوطخ هنأب نيتلودلا نيب هدقع داري ىذلا قافتالا سده رتوو نتبكلا

 هذه وطخت نل ةموكحلا نأب تاديكأت ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزو نم ديري كلذل هنأو ارتلكتا

 . نالربلا ىلع اهضرع لبق ةوطخلا

 تاثداحملا هذه ةجيتنب ءارزولا هثالمز ىلإ ىضفأ نأب اشاب تورث ةلود ىهتنا دقو اذه

 الو روهمجلا ملع ىلإ لصت الو ةجيتنلا هذه لازتامو « ىضاملا فيصلا لئاوأ ذنم تراد ىتلا

 بلاطملا نيب قيفوتلا ىلإ لعفلاب تدأ دق تناك اذإ اب لوقلا نكمي ىتح نالربلا ىلإ
 . ضرغلا اذه ققحت مل اهنأ وأ ةيزيلجنإلا تاظفحتلا تلحو ةيرصملا

 فوقولا لبق اهتجيتنو تاثداحم ا ىف ىأر ءادبإ هلرربم ال اقبس ثداوحلا قبس نمو

 ةموكحلا تناك اذإ هنأ كلذف هيف ةبير ال ىذلا رمألا نأ ىلع « قافتالا صوصن ىلع

 ةديدج ةوطخ وطخت نل اهنأ اهتيجراخ ريزو ناسل ىلع مومعلا سلجم تدكأ دق ةيناطيربل
 سلجملا ىلع اهرمأ ضرعت نأ ريغ نم ةيرصملا ةموكحلا نيبو اهنيب ىتلا تاقالعلا نأش ىف
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 ىرصملا ناملربلا هيلع قفاو اذإ الإ قافتا ماربإ كلمت ال ةيرصملا ةموكحلا نإف روكذملا

 دالبلا لامأ قيقحت نود الئاح هاري قافتا ىلع قفاوي نل ناملربلا نأ ضوفمو « هيسلجمب

 . اهبلاطمو

 نأ نم ةرم ريغ انركذ ام ديعن نأ دون « قافتالا ليصافت ىلع فوقولا راظتنا ىف نحنو

 رصم نيب ةيفالخلا لئاسملا اهب لحت نأ نكمي ىتلا ةسايسلا اهدحو ىه قافتالا ةسايس

 . ارتلكنإو
 نيتموكحلا نم الوبقم نوكيس ثحبلا ضرعم نآلا ٍضرعي ىذلا قافتالا ناك نإف

 تراصو رمألا ىهتنا دقف نيتموكحلا ناديؤي نيذللا نيينالربلا نمو ةيرصملاو ةيزيلكنإلا
 . لبقتسملا ىف نيتموكححلا لماعت ماظن أمه ناتدهاعملا

 نأ نكميال ارتلكناو رصم تاقالع نإف لوبقلل لحم ريغ ىلاحلا قافتالا ناك نإ امأف

 ةيفالخملا لئاسملا ىف امهنم لك رظن ىتهجو نيب قفوي نيتلودلا نيب رخآ قافتاب الإ رقتست
 نيتلودلا تاقالع اهب مظتنت نأ نكمي ىرخأ ةليسو ىرن انأل اذه لوقن . امهنيب ةثداحلا

 ال ناسنإ ىأ بسحنو , اعيمج امهتادارإ نع جراخو رظتنم ريغ ثداح نوكي نأ الإ

 . ىلمع لح ىرخأ ةليسو دجي نأ لواح نإو عيطتسي

 اهب لحي ىتلا ةديحولا ةليسولا امه قافتالاو ةضوافملاو ىرخأ ةليسو دجوت فيكو

 ةيأ ىف امهارآ براضتت نيتلود نيب فالخلا اهب لحي امك نيتبراحتم نيتلود نيب فالخلا

 نافرطلا اهلبقيو اهيلإ ءاجتلالا نكمي ةليسو ميكحتلا نوكي نأ الإ اذه . لئاسملا نم ةلأسم

 ؛ ناك ام اهب رقأو اهسفن رصمب ةصاخ ةريثك نوؤش ىف ثدح امك اهجئاتن لوبقب ناطبتريو

 مكح نوكي نأ رصم ىلع نويد اهاياعرل ىتلا لودلا تلبقو ةيرصملا ةموكحلا تلبق اد

 . اضقن الو ةضراعم لبقي ال مساح ١88١ ةنس ىف تنيع ىتلا ةيفصتلا ةنجل

 ةقلقم ةلاح ءاهنإل ةليسولا هدحو وه لداعلا قافتالا نأ اهسفن ارتلكنا دجتسو

 نأ نكميال ةوقلا ىلع ادامتعا هيلإ أجلت نأ نكمي رخخآ لح لك نإف . رصم ىف اهل ةبسنلاب

 لودلا نيبو اهنيب ام ديزي نأو اديقعت رصم نيبو اهنيب لئاسملا ديزي نأ الإ هنأش نم نوكي

 . اكابتراو ابارطضا اهب ةرثأتملا وأ رصمل ةرواجملا ىرخألا
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 مل اذإ اهنأ اريبك اداقتعا دقتعنو « قافتالا ةسابس تلق لم ارعافإ ةتردق اهءاذه

 ام وه انمدق امك اذهو -ةريخخألا تاثداحملل ةجيتنك اًقافتا رصم نيبو اهنيب لصحي
 ةلاح مامأ اهسفن ىرتس اهنإف - صوصنلا ىلع فقن نأ لبق اًيأر هيف ىدبن نأ عيطتسن ال
 ةالغلا ضعب بسحي دق امك ةوقلا قيرطب هلحتل ال فقوملا ىف رظنلا ةداعإل اهعم رطضت

 ىلع قبطني ىذلا قافتالل ةديدج ةليسو نع ثحبتل نكلو نييرامعتسالا نم نيفرطتملاو
 . ةفلتخما فارطألا كلذب ىضريو لدعلا

 نيب قئالعلا ةماقإل حجنت نأ نكمي ىتلا ةسايسلا اهدحو ىه نذإ مهافتلا ةسايس

 اذه ليبس ىف ليقارعلا نيتلودلا نم ىأ ميقت ال نأ ةسايسلا نسح- نمو ؛ ارتلجنإو رصم
 . ةريخألا تاثداحملا ىف اذه اتعنص دق امهلعلو , هدمأ رخؤت وأ قافتالا



 مويلا تيدح

 اهتجيتنو تاثداحلا نع لاقي ام

 حجنت امئإ قافتالا ةسايس

 (*)ةيموقلا رصم بلاطم قافتالا ققحي نيح
 ىف نييسايسلا لاجرلاو ءارزولا نيب ثحبلا عضوم ةيسايسلا نتاثداحملا ةجيتن لازتام

 نم نوكي دقو . ارارق اهنأشب ةيسايسلا تائيهلا الو ةموكحلا ذختت مل نآلا ىلإو ءرصم
 ؛ اهنع ترفسأ ىتلا صوصنلا ىلع علطي نأ لبق اّيأر اهيف ناسنإلا ىدبي نأ تداوحلا قبس

 بلاطملا ققحت ال لئاسم اهيف ام نيب نم نأ ىلع لدي اهنأشب نوريثكلا هلقانت ام نأ ىلع

  ارتلكناو رصم طبرت ةدهاعم ىف دوست نأ تويرصملا ىري ىتلا ةركفلاو قفشت الو ةيرصملا

 مهقوقحب كسمتلا دشأ نوكسمتم نويرصملاف «. فسألا دشأل ًاعضوم ناك اذه حص اذإف

 حلاصملا نامضل ارتلجنإ نيبو مهنيب مربت ىتلا ةدهاعملا نوكت نأ ىلع صرحلا دشأ نوصيرح

 ىف نوحرصي زيلجنإلا مادامو . لاحب رصم لالقتساب ةسام ريغ لينلا ىداو ىف ةيناطيربل
 ىلإ نودصقيالو ةيروطاربمإلا مهحلاصم ةلافك ىف الإ رصم نم نوعمطيال مهنأب ةصرف لك
 نكمتيال نأ ةشهدلا دشأ ةشهدلا ريشي ام هنإف دالبلا هذه لالقتسا ىلع ءادتعالا

 ةدهاعملا ةطبارب امهنيب طبريو امهضارغأ نيتلودلل ققحي قافتا ىلإ لوصولا نم نويسايسلا

 . فلاحتلاو

 نوكت نأ ىضتقت ةيسايسلا ةيملاعلا ةايحلا فورظ نأ « سمأ لبق انلقو « سمأ انلق دقل

 اتلقو . سفانتو ةداشم تاقالع ال نواعتو مهافت تاقالع ارتلكناو رصم نيب تاقالعلا

 ىف اوطرفي نأ نكميالو مهلالقتسا نع اولزانتي نأ نكميال نييرصملا نأ سمأ لبقو سمأ

 ىرخألا بوعشلا نيب ةناكملا نمو خيراتلا دجم نم هل بعش لكل اهب فرتعملا مهقوقح

 هعم ىهتنت اقيفوت نيفقوملا نيذه نيب قيفوتلا بجاوف نذإو . رصمل امم لقأ لب « رصمل ام لثم

 ةالغ لقي امهمو « نيدالبلا نم ىأ حلاصم ققحيال اقيلعت ارتلكناو رصم نيب ةقلعملا ةلاحلا

 ةبيهب اساسم رصم عم لهاستلا هنومسي اميف نوري مهنأب زيلكنإلا نم نييرامعتسالا

 ةوطخخ رصم عم قافتالا ةوطخ نأ مومعلا سلجم ءاضعأ ضعب لقي امهمو « ةيروطاربمإلا
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 ةينطولا ةيضقلا ول : لوألا ءزلا هاب ع

 رظنلا ديعب ىسايس لك هب ملسي ىذلا رمآلا نإف « ةيروطاربمإلا ةسايسلا ديلاقت ىف ةيروث

 نل اهنأو « لح ريغ نم رصم نيبو اهنيب ةقلعملا لئاسملا ءاقب نم اًئيش ديفت نل ارتلكنا نأ
 نم اهل رفم ال ىتلا ةياغلا نأو « شطبلاو ةوقلاب رصم ةسايس ىف ريكفتلا نم اًئيش ديفت
 اقيقحت ةلداعل مهبلاطم ققحي اقافتا نييرصملا عم قافتالاب نوكت امنإ رصم عم اهيلإ لوصولا

 . الداع

 ىف تلصح ىتلا تاثداحملا جئاتن قيقحت مدع نم نوريثكلا هلقانتي ام حص اذإف

 ىتلا ةلييحولا ةحيتنلاف ةيرصملا بلاطملل « اهليصافت دعب ملعت مل ىتلاو « ىضاملا فيصل |

 نيب ديدج كاكتحا ديعب وأ بيرق نمز ىف لصحي نأ نوكتس اذه ىلع بترتت نأ نكمي

 باوج نوكي مث « فنعلا لئاسو نم ةليسو ىلإ ءاجتلالا الإ ارتلكنا دجت ال داشت كاكتحالا

 مل نييرصملا نأ ملاعلل نيبتي مث . مهقوقحبو مهزكرمب ظافتحالا فنعلا اذه ىلع نييرصملا

 . جئاتنلا نم ةجيتن ىلإ ىهتنتل ىضاملا فيصلا ىف تثدح ىتلاك ديدج نم تاثداحم

 ةيقلودلا نين وهألا دوعي وأ ةلداعلا نييرصملا بلاطمل ةققحم ةجيتنلا هذه تناك اماف

 . رظنلا ديعب ىسايس اهاضري نأ نكميال هذهك لاح انفصو ام لثم ىلإ

 نأ هنأش نم تقولا نإف لكاشملا لحي تقولا بسك نأ زيلكنإلا ىأر نم ناك اذإو

 ىف اذه زيلكنإلا ىأر دقو . لدعلا ىلإ ىندأ الح لئاسملا لحي نأو قحلا بناج ىف نوكي

 نكميال نويرصملاو ؛ نآلا ىلإ 1414 ةنس نم نييرصملا عم هوبرجو اهسفن ةيرصملا ةلأسملا

 سأيلا ىلوتسي وأ ةمه مهل فعضت وأ ةميزع مهل رتفت نأ « ةلماك مهقوقح ىلإ اولصي مل ام

 ىف ابح لكاشملا قلخل مهسفنأ ءاقلت نم اوعسي نل هسفن تقولا ىف مهو « مهسوفن ىلع
 . لكاشملا

 لمحت ىف اوددرتي نل مهنإف مهبلاطمو قفتي ام مهيلع ضرعي قافتا ىف اودجو اذإف
 ادإ هولبقي نلف بلاطملا هله ققحيال قافتا لك امأف . اقيقد اذيفنت هذيفنتو ؛ هلوبق ةيلوئسم

 مل مهنأ ىريو ةطخلا هذه ىلع مهرقي الأ هلك ملاعلا ىف ادحأ بسحن امو مهيلع ضرع

 . ةيئاسنإلا ةماركلا هيضتقت امو فاصنالا هب ىضقي ام ىندأ اوزواجتي
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 رقت ال فيكو . هلوقن ىذلا اذه نورقي مهسفنأ زيلكنإلا نم لودعلا بسحنل انإ لب
 ام لبقي نم عم دقاعتت نأ كسفنل ىضرت فيكو « ًالداع ًاقافتا كعم قفتي نأ ديري الجر

 مينست ةصرف ةيأل كيلع بلقني نأ نم نمأمب نوكت مث ةماركلا عم قفني الامو « الدع سيل
 كلذف ةلداعلا مهبلاطمل اققحم ارتلكنا نيبو مهنيب قافتالا نوكي نأ نويرصملا بلط اذإف « هل

 ىف افارشأ رحخآ فرظ لك ىف اوناك امك قافتالا ذيفنت ىف اونوكي نأ نوديري مهنأل

 رودت رئاودلا نوعقوتي الو « مويلا اومربأ ام ادغ نوضقني ال , مهدوهعل ءايفوأ « مهتلماعم

 . كلذب مهل حمست ةصرف لوأ ىف مهل ءادعأ اوبلقنيل مهوفاص نيذلاب

 ام نوكي نأ ةشهدلا ربكأ انشهدي كلذل « ناسنإ ىلع بيغت ال تايهدب اهلك هذه

 نأ اننيقي ناك نإو رصم بلاطمل ققحم ريغ ىضاملا فيصلا تاثداحم هيلإ لصت نأ نكمأ

 ةوق مايألا نم اموي نولهجي اونوكي مل مهف اوبرطضي نلو نويرصملا هلزتهي نلف حص نإ كلذ
 رصم لالقتسا نأو ؛ مهنطو رصم نأ مايألا نم اموي كلذك اولهجي مل مهنكلو ءارتلكنا

 . ةماركالو فرش ريغب ناسنإلل ةايح ال نأو « مهفرشو مهتماركو مهتايح



 مويلا ثيناذدح

 نآلا ىسايسلا فقوملا

 (*)الوأ ةرازولل ةملكلا

 تقلعو ىضاملا فيصلا تاثداحم ةجيتن هتربتعا امع اريثك ةيرصملا فحصلا ترشن

 ىف ةلاحلا ىلع قلعت ارتلجنإ نم ةصاخلا تافارغلتلا تدرو دقو « ةفلتخم ءارأب كلذ ىلع

 مدع نم ةدهاعملا ىف هارت ام ببسب مؤاشتلا ةلاح نم ةريثك رئاود دوسي ام فصتو رصم

 نآلا ضرعي ام نأ ىلإ بهذت ةيزيلكنإلا فحصلا ضعب نأ ىلع . دالبلا بلاطم قيقحت

 نإو نيدالبلا نيب عقوت ىتلا ةدهاعملا نوكي نأ نكمي امل ةيئاهنلا ةغيصلا سيل رصم ىلع

 ام نأ - ةصاخلا تافارغلتلا ىف ئراقلا هاري ام وحن ىلع -ىأرو لوقلا اذه ريغ اهضعب لاق

 . هيلإ لصت نأ نكمي ىدم دعبأ وه ةيزيلكنإلا ةموكحلا هيلإ تبهذ

 تحت ةضورعملا صوصنلا نإف عقاولا وه كلت وأ فحصلا هذه هلوقت ام تناكأ نايسو

 اهنع ترفسأ ىتلا ةيزيلكنإلا صوصنلا ىه امنإ رضاحلا تقولا ىف اهثحبو ةرازولا رظن
 ةموكحلا ديرت ىتلا صوصنلا ىهو « ةيناطيربلا ةيجراخخلا ريزو عم اشاب تورث تاثداحم
 رصم نيب قافتالا ةدعاق نوكت نأ . هدحو ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزو ال « اهلك ةيزيلكنإلا
 ةموكحلا بناج نم اضوفم نكي مل هنأل اشاب تورث اهرقي مل صوصن ىهو « ارتلكناو
 ىضاملا فيصلا تاثداحمل ةجيتن ىه امنإو . ةصاخ- صوصن رارقإب ىرصملا نالربلا الو ةيرصملا
 : 197١ ةنس رئلم ةنجل عم ىرصملا دفولا تاثداح ةجيتن رئلم عورشم صوصن تناك امك

 ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو عم ىمسرلا دفولا تاضوافمل ةجيتن نوزرك عورشم ناك امكو
 عم اشاب لولغز دعس هل روفغملا تاضوافمل ةجيتن ضيبألا ىاتكلا ناك امكو « 197١ ةنس

 ىف ريخألا اهيأر (**)(. . ) ةيرصملا ةرازولا ىدبت نأ ىلإو 19754 ةنس ىف دلانودكام رتسم

 عورشملا نأش ىف ةيزيلكنإلاو ةيرصملا نيترازولا نيب رمألا ىهتني نأ ىلإو ةجيتنلا هذه
 ىلإ وأ ناملربلا ىلإ بلطي ىئاهن عورشم هنأب لوقلا نكمي سيلف « هلوبق وأ هليدعت وأ هضفرب
 . اًريخأ اّيأر هيف ىدبت نأ ةيرصملا ةيسايسلا تائيهلا

 ,. 1978/9/١ : ةسايسلا *

 . ةءورقم ريغ ةملك **



 مايد لكيه نيسح دمحم ثارت

 لدابتت ةرازولا اهنم نوكتت ىتلا ةيسايسلا تائيهلا تناك اذإو « ةرازولل نآلا ةملكلاف

 ىدبت نأ اهيلإ بلطي اهنأل كلذ سيلف تاثداحملا هنع ترفسأ ام صوصن ضعب ىف ىأرلا
 ءارآلا نم ءاضعألا هيدبي امب ةموكحلا ىف اهل نولثمملا ءارزولا رييلالاسب ىكل نكلو اهيأر

 ال مهبازحأ لويم نم هنوفشتسي ام ىلإ ةدنتسم ةرازولا ةأيه ىف عوضوملا مهتشقانم نوكتل

 ةنيعم تاليدعت بلطت مهبازحأ نأ الثم ءارزولا ىأر اذإف . بازحألا هذه هذختت رارق نم

 هنوري ليدعت ىلإ اولصي نأ ةديدج هثداحم قيرط نم مهل ىنستو صوصنلا ضعب ىف

 ةريخألا صوصنلا هذه لوبق ىلع ةرازولا تقفتاف دالسبلا بلاطلو « مهبازرحأل ايضرم

 نأ ابجاو راصو ناملربلل ةدهاعملاب ةرازولا مدقتت نأ امازل راص دقف نذإ , ةدهاعملل ساسأك

 هيف امو فقوملا ةمألل نيبت نأو صوصنلا فحصلا شقانت نأو ةيسايسلا تائيهلا شقانت

 اقفتم مهمكح ىف باونلا هيلع دمتعي ىذلاو نوكتي ىذلا ىأرلا نوكيل داسفو حالص نم

 .٠ ةمألا ردصب شيجت ىتلا فطاوعلا عمو دالبلا ةحلصم عم

 بلطي سيل اهيأر ةموكحلا ىدبت نأ ىلإف ةلأسملل حيحصلا ىروتسدلا عضولا وه اذه

 مكحلا ةحص مهل دهمي ىذلا ىأرلاب ةرازولا ىف اهيلثمت رينت نأ نم رثكأ ةيسايس ةأيه ىلإ

 ءاضعأ لهمتسي ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو لعجي ىذلا وه اذهو « مهيلع ضورعم وه اميف

 سيئر عم تلصح ىتلا تاثداحم ا نأشب حيرصت ىأ ىدبي نأ هيلإ اوبلط املك نالربلا

 بزح نم ىأ « ةرازولا بزح نم مه ءاضعألا ءالؤه نأ نم مغرلاب ةيرصملا ةموكحلا
 ناوضعو « ةدودعم مايأ نم الإ تاثداحلا ليصافتب املع طحت مل ةيرصملا ةرازولاو . نيظفاحملا

 رهشأ ةعست تقرغتسا ىتلا تاثداحمل او . لوألا سمأ الإ ةرهاقلا ىلإ الصب مل اهئاضعأ نم

 , اهيلع تفقو اهنأ ىلإ فحصلا ضعب بهذت ىتلا ةيضتقملا صوصنلا ريرحت ىف ضقنت مل

 نم صن لك ىف ةدراولا ةفلتخما لئاسملا لوانتت ةريثك قحالم ريرحت تلوانت دق ىه لب

 ةقباسلا تاثداحماب هونراقي نأ ىلإو هلك كلذ ءارزولا سردي نأ ىلإف . هحضوتو ةدهاعملا صوصن

 مهيأر اودبي نأ ىلإو هلك كلذ متي نأ ىلإ دالبلا بلاطمل ةبسنلاب هتميق اونيبتي نأ ىلإو

 ءايشألا ةنزو ةنينأمط ىف ريكفتلاب مهل حمسي ام ءودهلا نم دالبلا وج دوسي نأ بجي

 ىلإ اولصي ملو اهماربإ دارملا ةدهاعملا لوبق كلذ دعب اوضفر مه اذإف احيحص اريدقت اهريدقتو

 نأ اًبجاو حبصأو نالربلا ىلع اهنم ءىش ضرعل لحم الو تحبصأ دقف اهيف ليدعت

 . هنع أشني نأ نكمي امو ىسايسلا فقوملا ريدقت ىلإ اهيف امو ةدهاعملا نع ريكفتلا فرصني



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا ها/ب

 تعاطتسا وأ ةيزيلكنإلا ةموكحلا نم اهيلع ةضورعملا صوصنلا ةرازولا تلبق نإ امأف
 ىلع اهضرع نوكي كلانهف ةموكحلا بناج نم ةلوبقم.حبصت ثيحب اهليدعت ىلإ لصت نأ
 باتكلا ىلعو ةيسايسلا تائيهلا ىلع بجي كلانهو , مدقت امك دالبلا ىلعو نالربل

 . مكحلا ةحص نم ناملربلا نيكمتل مهيأر ءادبإ نيركفملاو

 راثأ دقف اهيأر ءادبإ ىف لجعتت نأ ةرازولا ىلإ بلطن انأ ىلع . الوأ ةرازولل ةملكلاف نذإ

 فقوملا اوفرعي نأ نوديري سانلا حبصأو فطاوعلا ةيسايسلا تائيهلا ىلع ةدهاعملا ضرع

 . دالبلا هيلإ ريصت ىذلا ريصملاو ةموكحلا هفقت ىذلا

 امك اهيلع اوفقي نأ نوديري ةيقيقحلا صوصنلا ىلع اوفقي مل نيذلا سوفن تجاهو
 . اهيف مهيأرب سانلا اوعلاطي نأ نوديري صوصنلا هذه ىلع اوفقو نيذلا سوفن تجاه

 نم نأ امك « ًالهس سيل ىأرلا نامتكف مهسوفن جايه ىف مهرذع كنئلوأو ءالؤهلو

 . نوريثك اهيلع فقي ةقيقح ىلع فوقولا مدع سفنلا ىلع لهسلا ريغ

 ةريصقلا ةرتفلا ىف ةمألا ىلإ بلطن هسفن تقولا ىف نحنو « ةرازولا ىلإ هبلطن ام اذه

 امئاد هب ترهظ امب رهظت نأ « اهيأر ةرازولا هيف ىدبت ىذلا مويلاو اذه انموي نيب ىضقنت ىتلا

 لك ىلع ةريخألا ةملكلاف . ءودهلاو ةنيكسلا بابسأ لك ىلع ةظفاحماو سفنلا طبض نم
 هذه هيف ىه لوقت ىتح امساح نوكي نل مويلا ةرازولا هيف تبت ىذلا ريصملاو ؛ اهتملك لاح
 ,اهريضم اينآل ةجلكلا



 مويلا ثيدح

 ىسايسلا فقوملا
 (*!قافتالا عورشم ةرازولا ضفر دعب

 نيب ةدهاعمل ساسأك اهيلع ضرع ىذلا قافتالا عورشم ءارآلا عامجإب ةرازولا تضفر

 انإو « ىماسلا نودنملا ةماخف ىلإ سمأ ضفرلا رارق اشاب تورث ةلود غلبأو ارتلكناو رصم

 سوفن نم ليزت ىتلا ةعرسلاب رارقلا اذه ىلإ تهتنا دق ةرازولا نوكت نأ رورسلا ربكأ انرسيل

 شيجبي ام ةرازاولل انيب ام دعبو سمأ ثيدح ىف هبلطن انبتك نإ دعب انرسي « اهقلق سانلا
 . مهدالبل بتك ىذلا ريصملا اوفرعي نأ ىلع سانلا صرح هردصم قلق نم سوفنلاب

 ىف اهيأرب ءارزولا رانتسا ىتلا ةيسايسلا تائيهلا ءارأ عامجإب ناك نأ كلذك انرسي وهو

 ناك نئلو . اهكسامتو اهتوق ىف ديزيو اهتدحو ةمألا ىلع ظفحي عامجإلا اذهف . رمألا

 لمأ ىلع سوفنلا ىلع ىضقيو اندالب ريصم ىلع ةنينأمطلا لاح نع اندعبي عورشملا ضفر
 ائيش ةمألا ةيسفن نم ريغي نل كلذ نإف ؛ دالبلا بلاطم قافتالا ققحي نأ ىف اريبك ناك

 امك مويلا اهديزيل هنأ لب « ةلماك اهقوقح ىلع لوصحلا نم سأي ىأ اهسفن ىلإ عفدي نلو
 ةنحلل عم ىرصملا دفولا تاثداحم رثأ ىلع تقبس ىتلا تاعورشملا ضضفر نم ناك ام - اهداز

 هنأ دلانودكام رتسمل اشاب دعس ةضوافمو نازرك درول عم ىمسرلا دفولا تاضوافمو رئلم

 . هيلع اصرحو هب اثبشتو اهقحب اناميإ اهديزيل

 غلبت ملو ةيئاهن ةغيص ىف دعب عضوت مل قافتالل ةرازولا ضفر سنابسأ تناك نكلو

 غالبلا انتليمز تركذ ام ىلع بابسألا هذه نوكتس نأ رمألا بلغأ نإف « ىماسلا بودنملل

 ىك رخآ تقو ىلإ اهءاجرإ بلطت اهنأو حجنت مل تاثداحملا نأل فسأت ةرازولا نأ» ءارغلا

 ةرازولا رظن ةهجو ريغتت نأ انكمم نأ ةمرتحملا ةليمزلا عم دقتعن نحنف «احوتفم بابلا ىقبي

 . مويلا ىه امم نييرصملا بلاطمل اريدقت رثكأ نوكتف ةيرصملا نوئشلا ىلإ ةرضاحلا ةيناطيربلا

 رثأ ىلع نكمملا نمف اهرظن ةهجو ىلع ةظفاحملا ةرازولا هذه ترصأ اذإ هنأ امك

 نم نوريثك هعقوتي ام ىلع لبقملا ماعلا ىف وأ ماعلا اذه ىف ةيزيلكنإلا تاباختنالا ثودح

 ةسايسلا : ١



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا تما

 ةيروطاربمإلا حلاصملل اهريدقت ىف الادتعا رثكأ ةرازو نع ةيبلغألا رفست نأ « ةساسلا

 لإف - ةليمزلا ريبعت دح ىلع - احوتفم ابابلا مادامو . ةيرصملا بلاطملل اريدقت نسحأو

 اهتسايسل اريثك بسكت قافتالل ةجاح رصم نم لقأ تسيل ىهو اهنأ ىرتس ارتلكنا

 لفكيو مهلالقتسا سمي ال الداع اقافتا نييرصملا عم تقفتا ىه اذإ اهسفن ةيروطاربمإلا

 . ةيناطيربلا حلاصملا تقولا سفن ىف
 هضرعل لحم الو حببصأو « نكي مل هنأكو حبصأ دقف قافتالا ةرازولا تضفر دقو نآلاو

 ىهو « ةحيحصلا ةيروتسدلا ةيرظنلا ىه سمأ اهانحرش ىتلا ةيرظنلا هذهو . نالربلا ىلع

 . اهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا اهيلع تراس ىتلا ةيرظنلا

 نأ ديرت ىتلا ةيروثلا ةوطخلا نع نلربمشت نتسوأ ريسلا سده رتوو نتبكلا لأس دقف

 هنأ ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو باوج ناكف رصم عم اهقافتاب ةيناطيربلا ةموكحلا اهوطخت

 اقافتا مربت نل ةموكحلا نأو بيرق تقو نم قافتالا قاروأ سلجملا ىلع ضرعي نأوجري

 تناك اذإ ضرعت ةموكحلا نأ اذه نم موهفملاو . ىناطيربلا ناملربلا ىلع هضرعت ىتح

 . ةيروث اهنأب ىزيلكنإلا لئاسلا اهتعن ىتلا ةوطخلا وطختس

 ضرعت ال ةيبلسلا رومألا نأل ائيش ضرعت نل ىهف ةوطخلا هذه طخخت مل ىهو امأف

 ةيبلس لئاسم ىف ةيباينلا تائيهلا دييأت ىلإ أجلت ال تاموكحلا نإف « باونلا سلاجم ىلع

 . ايش لعفت نأ ديرت نيح اهيلإ أجلت امنإو ؛ ائيش لعفت ال نأ ديرت نيحو

 نم ناك اذإ هتضفر ةدهاعم عورشم ناملربلا ىلع ةموكحلا ضرعت نأ مهفن دق هنأ ىلع

 ةيبلغأ زرحت نأ اهدييأت ءارو نم وجرت ثناكو ةدهاعملا لوبق مزتعت تناك ةفئاط هئاضعأ نيب

 ىتلا بازحألا ءارآ ةموكحلا ترانتسا دقف « كلذك سيل رصم ىف لاحلاو « سلجملا ىف

 ىه هذهو نكمي سيلف . ايعامج اقافتا تأر نيح اهرارق تذختا مث نامربلا ىف اهديؤت

 اذه ىلع ةقفتم ءارآلا تماد ام اهضفر ىف ةموكحلا ةشقانم ديرت ةفئاط نوكت نأ لاحلا

 ىلع دقعنا دق عامجإلا ماد ام هتضفر اًئيش ضرعت نأ ةموكحلا ىلإ بلطي سيلو « ضفرلا
 . عيمجلا نم ضفرلا



 ترقيأ لكيه نيسح دمحم ثارت

 خيراتلا ىف عمسن مل نحنف « ايروتسد هغيسنال انك نإو ضرغلا اذه مهفن دق

 ىفو . لامعألا نم لمع نع عانتمالا ىباين سلجم ىلإ تضرع ةموكح نأ ىروتسدلا

 ةلاح ىف ىتح سلجلا ىلع ةدهاعملا ضرع بلطت ىتلا ءارغلا انتليمز ىأر فلاخن اذه

 ضفر بابسأ هيف نيبت ىلامجإ نايبب ةموكحلا ىلدت نأ حص اذإو اهايإ ةموكحلا ضفر
 . ةشقانملل اساسأ نوكيل ال ةطاحإلا ىاب نم الإ كلذ نوكي نلف ةدهاعملا

 رصمل اهئارو نم سيل ةشقانملا نأ فحصلا نم اهريغ رظنو انتليمز رظن تفلن نأ دون مث

 . رضاحلا تقولا ىف ةدئاف

 تاشقانملا نع أشني دق ام ملعت ىهو , لفقي ال احوتفم بابلا كرتي نأ ىرت غالبلاف

 زيلكن إلا ريغ نمو زيلكنإلا نم نيريثك نأ تظحال اذإف . نوؤشلا هذه لثم ىف ةينلعلا

 رضيو مهيأر هديفي ام ىسايسلا وجلا ىف اوقلخيل ةرابع ةيأ نورظتنيو رثاودلا انب نوصبرتي

 ال هنأ ىلع ناقفتم روتسدلاو ةحلصملا نأ ىلع ىأرلا ىف قافو ىلع انايإو تناكو ءرصم

 . عورشملا ضفر وه مت ىذلا ماد ام مت ام ةشقانمل لحم

 ريزو ضرع اذإ هنأ نم اهتلاسر رخآ ىف غالبلا تلاق ام لوقن كلذ عم انأ ىلع

 ىف كشن الو , ةيرصملا ةموكحلا اهضرعتلف ناملربلا ىلع قافتالا قاروأ ةيناطيربلا ةيجراخملا

 نيدئاكلل نوعدي الو , مهسفنأ نوطبضي فيك نويرصملا فرعيسف فرظلا اذه ىف ىتح هنأ

 . مهدالبلو مهل ديكلل ةصرف



 مويلا ثيدح

 ةرازولا ةلاقتسا

 (*)ىماسلا بودنملل قافتالا عورشم اهدر ميلستو

 ىتلا جئاتنلاب نهكتلا بعصلا نم نإو قيقد رضاحلا ىسايسلا فقوملا نأ سمأ انلق

 ىتح ءارقلا ىديأ ىلإ ةسايسلا لوصو ىلع تاعاس ضمت ملو . هيلع بترتت نأ نكمي

 صضورعملا قافتالا عورشم ضفر ةغيص نوعضي ءارزولا ناكو اعارس روطتت ثداوحلا تناك

 , هتلاقتسا كلملا ةلالج ىلإ عفري نيدباع ىف اشاب تورث ناك مث ةيناطيربلا ةموكحلا نم

 ضفر بابسأل ةيمسرلا ةغيصلا هغلبيل ىماسلا بودنملا راد ىلإ نيتعاسب كلذ دعب هجوتيل

 نيذلا سانلا ةعلط ىلإ ثداوحلا ىف عيرسلا روطتلا اذه ىدأ دقو « قافتالا عورشم ءارزولا

 . ىرخأ تاروطت نم راودألا هذه ولتي نأ نكمي امع بوص لك نم نولءاستي اولعج

 نمو قيقد فقوملا نأ نم سمأ انلق ام سفن وه لؤاستلا اذه ىلع ىعيبطلا باوجلاو

 عورشمل رصم ضفر ءازإب ارتلكنا فقوم نوكي ىرُت اذامف « . هتاروطتب نهكتلا بعصلا
 دوهشل فينج اًدصاق سيرابب هرورم ءانثأ نلربمشت نتسوأ ريسلا ىضفأ دقل . ةدهاعملا

 اهب ديرأ ىتلا ةلواحمل قافمخإل فسأي هنأب رتور ةكرش بودنم ىلإ مألا ةبصع عامتجا
 ىلع ال رصم ىلع ررضلاب دوعي كلذ نأو ةيروطاربمإلا تاجاحو رصم ئدابم نيب قيفوتلا

 ( 1177 ةنس رياربف حيرصت بجومب موسرملا قيرطلا ىف ةيراج امهتاقالع لظتسو ايناطيرب
 , ةيناطيربلا ةسايسلا نيبت ىف اريثك اهنم ناسنإلا ديفي نأ نكميال ةمهم ةرابع هذهو

 . لبقتسملا ىف فورظلا تاروطت ريدقت ىف ىرهوج لماع بير ال وه ةسايسلا هذه نيبتو
 . تاروطتلا هذه نع ائيش ناسنإلا لوقي نأ هناوأل قباسلا نم ناك كلذلو

 فرصت ىلع فقوشي امك روطتلا نأ وه انبناج نم هلوقن نأ عيطتسن ىذلا نأ ىلع

 هاجتا ىلع فقت نأ ديرت اهسفن ارتلكنا بسحنو ءرصم فرصت ىلع كلذك فقوتي ارتلكنا
 عئدابملا تمسر دقف تناك اهنأ ول ىتح اهفرصت قيرطو اهتطخ مظنتل رصم ىف رومألا
 ةانأ فقوم ثداوحلا نم نويرصملا فقي نأ بجي كلذل « لبق نم ةطخلا هذهل ةماعلا
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 همم لكيه نيسح- دمحم ثارت

 فرظلا اذه نأ نويرصملا ملعي نأ بجيو دالبلا قوقحب ناميإلاو مزحلاب نيتنورقم ةمكحو
 ىف ريكفتلا نمو تاذلا راكنإ نم ظح ربكأ ىرصم لك نم بلطتي هاطختن ىذلا قيقدلا
 نأ نكمي ام ىشخي ال نم فقوم ثداوحملا ءازاب فوقولا نمو اهدحو دالبلا ةحلصم

 نأ دعب قافتالا عورشم ضفر ىلع ةرازولا ةملك تقفتا دقل ؛ ثداوحلا هذه هنع ضخمتت

 اذهو . ةمزألا ىطخت ليبس ىف ىلوأ ةوطخ هذه تناكف مهبازحأ ىأر ىلع ءارزولا فقو
 مكحب هيف ةرئاس تناك ىذلا اهارجم ىلإ تداع ةلاحلا نأ حرصي ةيزيلكنإلا ةيجراخلا ريزو

 ةيزيلكنإلا ةسايسلل هنايب مدعو هماهبا ىلع حيرصتلا اذهو 1977 ةنس رياربف 58 حيرصت

 اهتريس ريست نأ بجي رصم نأ هانعم قافتالا عورشم ةيرصملا ةموكحلا ضفر نم اهفقومو
 دق اشاب تورث مادامو , اهيف مكحلا ءابعأب ناملربلا مامأ ةلوئسملا اهتموكح موقت نأو ىلوألا

 ضرع ىلع قباسلا اهفقوم ارتلكنا عم اهتاقالع نم دالبلا فقت نأ بجيف هتلاقتسا مدق

 اهديلاقتو ةيروتسدلا ةايحلا مظتنت نأو اهديؤت ىتلا بازحألاو ةرازولا ىلع قافتالا عورشم

 ققحي الح فالخ نم ارتلكنا نيبو اننيب ام اهيف لحي ىرخأ ةصرف راظتنا ىف ةحلاصلا
 . اهلالقتسا سمي الو دالبلا بلاطم

 ةايحلا نوكت نأ بجي « ةيرصملا ةمألا فرصت نوكي نأ بجي ليبسلا اذه ىفو

 . رضاحلا فقوملا بعاصم ىلع اهب بلغتت نأ نكمي ىتلا ةطخلا ىه ةحلاصلا ةيروتسدلا

 ةبلاطملا ىه ةديدجلا ةرازولا هله تناك ةمأآلا اون اهديؤي ةديدج ةرازو تلكشت ىتمف

 ساسمب اهقوقح نم قح ضرعتي نأ نعو رطخلاو للذلا ىواهم نع اديعب دالبلاب ريسلاب
 فقوملا نم جورخلا لئاسو نم ةليسو بارطضالا نمو ىضوفلا نم لعجن نأ امأف . ام

 ارتلكنا فقت نأل رصم زكرم ضرعي ىذلا وه كلذ لب أطخلا ربكأ أطخلا وه كلذف رضاحلا

 نأ براجتلا انتملع دقل , ةمزألا هذه نم جورخلاب هقيقحت ديرن امو قفتي ال افقوم اهنم

 ىرخأ ةسايس لك نم انبلاطم قيقحت ليبس ىف عمنأو انقوقحل لفكأ ةيروتسدلا ةسايسلا

 قوقح عايضل انضرعت ةيروتسدلا ةسايسلا هذه بوشت نأ نكمي ىتلا بئاوشلا نأو

 ننس ىلع ىرجلاو نذإ ةانألاف « عيضت نأ دعب اهتداعتسا ريسيلا نم سيل دالبلا حلاصمو

 ىف اهطتخت نأ اهلك ةمألا ىلع بجي ىتلا ةطخلا ىه هذه - ةمحلاصلا ةيروتسدلا ةاينحلا

 . رضاحلا فرظلا



 ةينطولا ةيصضقلا ىف : لوألا ءزجلا 0/4

 ىف ارتلكنا دمتعم ميلستب ارتلجنإو رصم نيب هعورشمو قافتالا ةلأسم تهتنا دقل

 كلذ ىف دحتتتلو ىرخألا دالبلا نوئش ىف رظنلا ىلإ دعنلف . ةيرصملا ةموكحلا ىأر رصم

 هتآجافم ىقتنو هب دالبلا رمت ىذلا قيقدلا فرظلا ىطختنل انبولق كلذك دحتتلو انتملك

 نم هيلإ حمطت ام لك مألل ققحي نأب ليفكلا لبقتسملا ىف لمألل اديدج اباب انمامأ حتفنو
 . ةلداعلا اهبلاطم نم هقيقحت ىف حمطت امو « اهقوقح



 ةيناطيربلا ةركذملا

 ءودهلاو ةنيكسلا بوجو

 (ا*غ)فقوملا نولوئسملاو ةساسلا جلاعيل

 ىف اهتصالخ ئراقلا ىري ةركذم ةيرصملا ةموكحلا ىلإ ىناطيربلا دمتعملا مدق سمأ

 صاخلا ظفحتلا مساب ارتلكنإ ظفتحت اهيفف « ةريطخ ةركذم بير ال ىهو , ناكملا اذه ريغ

 ةيرادإلا لامعألا نمو نيناوقلا نم هارت ام دض ةيبنجألا حلاصملاو بئناجألا نع عافدلاب

 5 ماعلا نمألا ىلع ةماتلا ةظفاحملا مدع هيلع بترتي اساسم ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبيهب اسام

 ةيعيرشتلا ةئيهلا ضارشعا ىف قحلاب ظفتحي رصم ىف ايناطيرب لثم نإ اذه ىنعمو
 وه ردقيو نمألاب ساسملا اهنأش نم نوكي دق نأ وه ردقي ىتلا ةيرادإلا لامعألا ضارتعاو

 . رطخلل مهحلاصمو بناجألا نمأ ضيوعت اهيلع بترتي دق نأ كلذك

 2 ةيقأب ةايفكسيف ةرآزو ىهف 4 ىعيبطلا باوجلا وه ةيلاجلا ةرازولا بناوج ناك لقو

 هذه ىلع درلا كلمت ىتلا ىه ىرمخألا ةرازولا هذهو . ىرصخأ ةرازو لكشت نأ ىلإ اهزكارم

 ىتلا ةرازولاف « ناملربلاو ةرازولا نيب ةشقانمو ثحب هيلع بترتي دق درلا اذه نأل ةركذملا

 ةقد نم هيف ام ىري رضاحلا فقوملا ردقي ناسنإ لك لعجت ةرسيطخلا ةركذملا هذهو

 نا اع رومألا ةئزو ةانألاو ةيورلا ثم ريثك ىلإ ناحاتمحت ةقدلا كلتو ةروطخلا هذهو , ةروطخو

 ىتلا ةيحانلا ىلإ رومألا ةفدب ريسلل هلمع بجي ام اوري نأ فقوملا ءابععأ مهيلع ىقلن

 . دالبلا ةحلصم اهبجوت

 نأ وجلا اذه لثم دجو ىتم نوعيطتسي نيذلا مهدحو مه نولؤسملاو ةساسلا ءالؤهو

 . المع رضاحلا فقوملا ىف نوعيطتسي الف ةبلطلا ريغو ةبلطلا امأ « جتنم لمعب اوموقي

 نأو مهسرأدم ىلإ |ودوعي نأ أاحمهيحص اريدقت مهدالب ةحلصم اوردق م ذإ مهيلع بجاولاو
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 ةنيكسلا وج قلخ ىلع اودعاسي نأو مهسورد ىلإ تارهاظملا نعو بارضالا نع اوفرصني

 . فقوملا ريدقت نيلوئسملل اوكرتي نأو

 اًميش رضاحلا قيقدلا فقوملا ىف مدقت نأ نكميالف تارهاظملا امأو بارضالا امأف

 ديزت اهنأ كلذف حجئاتنلا نم ةجيتن اهيلع تبترت نئل لب . ةدئاف ةيأ اهنع ىتأت نأ نكميالو

 انبهأ اذهلو . رضاحلا فقوملا نم قدأ فقوم ءازإب ةساسلا لعجتو ابارطضاو اديقعت فقوملا

 انبهأو ةنيكسلا بناج اوعري نأ ةرضاخلا ةمزألا هيف تأشن موي لوأ ذنم ةبلطلا ريغبو ةبلطلاب

 مهديب نم ىلإ انبلطو هقدص نودكأتي ال ام رابخألا نم اوعيذي ال نأ ةبلطلا ريغبو ةبلطلاب

 بيرق لبقتسم ىف نوسدني دق ططخ ىف عافدلا ىلإ اوعراسيال نأ ماعلا ىأرلا دايق

 . اديقعتو اكابترا فقوملا ةدايز نم كلذ ىلع بترتي ام ببسب اهيف مهعافدنال

 دجوي نأ هنأش نم ام لك ءاقنا ىلإو ةنيكسلا ىلإ انوعد نيذلا اندحبو نحن نكن ملو

 سيئر اشاب ساحنلا ىفطصم ةداعس كلذ ىلإ اعد دقل لب « ىسايسلا وحلا ىف نارطضالا

 اهوعدن ىتلا ةوعدلا هذه تسيلو . لولغز مناه ةيفص ةمرتحملا ةديسلا هيلإ تعد امك دفولا

 . ىفخ ضيرمحت ىلع ىوطني رهاظت درجم ماه ةيفص ةديسلاو دفولا سيئر اهوعديو نحن

 . هلح نولوتي نيذلا بناج نم حيحص صالخإ ىلإ جاتحي قيقد فقوملا نإف . الك

 ىأ ىلإ مهعفدنوأ ةيلوؤسم ةيأ ةبلطلا ىلع ىقلن نأ ىضتقي ناك صالخإلا نأ ولو
 ىلإ ةصلاخ ةوعد اهنكلو . ارهجو ةحارص هب ءادنلاو كلذب لوقلا ىف انددرت ال لمع

 ىف عيطتسي ام لك لمعي نأ اهرمأ نم ائيش كلمي نم لك نواعت ىلإ جاتحيو ةئيككسلا

 مهو « بجاولا اذه مهيلع ىقلي نأ بجي نم لوأ مهسفنأ سرادملا ةذتاسأ نوكي داقو

 صالخإب بجاولا اذهب اوموقي نأ بجي احيحص اريدقت مهدالب ةحلصم نوردقي اوناك اذإ
 هب عنتقا نم لك ىلع بجيو , دوهج نم نوعيطتسي ام لك هب مايقلا ليبس ىف اولذبي نأو
 ىلع ةاقلملا تايلوئسملا ردقي ال مهضعب نأ انب لصتا دقف . نيسردملا هءالمز عنقي نأ مهنم

 نيقابلا ىأرو ةبلطلا نم اددع سردلا ىف ىأر اذإف ايصخخش وه هيلع ةاقلملا الو دالبلا ةساس
 ةذتاسألا رسفي مب ىردن انسلو . اعيمج ةبلطلا دوعي وأ سردلا ءاقلا نع وه يرضأ نيبرضم
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 ديزيو تاعاستا تارضالا ىف ديزي فرصتتلا اذه نأ هيردن ىذلا نكلو « فرصتلا اذه

 مهمامأ ىتلا ةقيقدلا لئاسملا مهلح لعجيو نيلماعلا ةساسلا لوح وجلا دسفيو بارطضالا

 يق ندا

 نأ نكمي ام نوردقي اونوكي مل مهنأ مويلا لبق رذعلا نم مهل ةذتاسألاو ةبلطلا ناك اجبر

 . تالامتحالا نم هب معفم وهام ىلإ موي لوأ ذنم انهبن انأ مغر فقوملا هيلإ روطتي

 رضاحلا فقوملا لح نأ اوردقي نأ مهب رحأف « اهتصالخ انرشن ىتلا ةركذملا اوأر دقو امأ

 بيلقتو رواشتلاب لصحي هنأو « ةبلطلا لمع نم سيلو نيلوئسملاو ةساسلا لمع نم وه امن

 عراوشلا ىف رهاظتلاب لصحيالو فرغلا نم ةفرغ ىف اههوجو فلتسخم ىلع رومألا
 مهيلع ابجاو نوري مهلعجيو انلق ام ةحصب مهعنقي ديدجلا ثداحلا اذه لعلو . نيدايملاو

 ماد ام مهلامعأ ىلإ مه اوفرصنيو نيلوئسملل ةيلوئسملاو ةساسلل ةسايسلا اوكرتي نأ مهنطول

 . فارصنالا اذهب مهيلإ نوحصني نولوئسملاو ةساسلا ءالؤه



 مويلا ثيدح

 ىلوأ نماضتلاو ةمكحلا

 ا*ارصم ريغ رضت ال ةشئاط تالمح نم

 هأيإ ةيرصملا ةموكحلا ضفرو ارتلكنإو رصم نيب قافتالا عورشم ىف ثيدحلا حبصأ

 نأ بجي ىذلا وه رضاحلا ىسايسلا فقوملا راصو « اداعم اثيدح اهبازحأو اهئارزو قافتاب

 ىضتقي نأو مهمامتها لكو مهتيانع لحم لاني نأو اعيمج نييرصملا تافتلا ىعرتسي

 نأ ردقيو هتقدب لكلا فرتعي فقوم وهف « مالسب هنم جورخلاو هلح ىلع مهرفاضت

 ناكو . اهب ةناهتسالا نكمي ىتلا تالامتحالا نم تسيل هنع أشنت دق ىتلا تالامتحالا

 ىف سانلا ثيدح رودي نأو ةفاحصلا سركت نأو ةيسايسلا تائيهلا سركت نأ كلذل رظتنملا

 عم انكل . هتاقالمل ةملكلا داحتا نم بجي امو عوضوملا اذه لوح مهتايدتنمو مهتاعمتجم

 يذلا ثيدحلا اذه نع نوفرصني مهعماجم ىف سانلا انيأرو فحصلا ضعب انيأر فسألا

 هب قلعتلا ىف اببس ىردن ال ثيدح ىلإ ةلبقملا ةبيرقلا مايألا ىف دالبلا ريصم هب قلعتي

 عورشملاو اشاب تورث ثيدح كلذ . هدالب ةحلصم ردقي ناسنإ دنع ارربم هل ىرنالو نآلا

 دعس هل روفغملا ىأر ناك اذامو « هققحي ال وأ لالقتسالا ققحي ناك اذإ امو ء هعضو ىذلا

 ىذلا ريخألا قافتالا عورشم ىلع اشاب تورث ىلع سانلا هلوقتي ام كلذو . هيف اشاب لولغز

 نيبو هنيب تيقب نيح ريخألا نمزلا ىلإ هثحب عضوم ناكو ةيناطيربلا ةموكحلا هتمدق
 . قافتا ىلإ اهيف لصي مل طقن ةيناطيربلا ةموكحلا

 امو فحصلا هبتكت ام نأ رصم ةحلصم نم ارربم هل دهغال يذلاو انرظن ىف بيجعلاو

 لك دنع ريثت ةروصبو فطاوعلل ةريثم ةجهلب لاقي نأشلا اذه ىف ثيدحلا نم سانلا هلوانتي

 . ةشهدلا دشأ احيحص اريدقت هدالب ةحلصم ردقي ناسنإ

 ءارزولا هئالمز ىأر ريغ ايأر ىدبأ اشاب تورث نأ ول لحم ثيداحألا هذه لثمل ناك امبرو

 نم دبال نأ ىأرو هضرع ىذلا عورشملاب كسمتف ةيرصملا ةيسايسلا تائيهلا ىأر ريغو

 اميف دالبلا ىأر علطتسي ىك نالربلا لحل ىعسلا دح ىلإ بهذو نامربلا ىلع هضرع
 ضفرلا ىلع ءارزولا عمجأ دقو امأو « ثدحي مل كلذ نم ءىشو امأ . ارتلكنإ هتضرع
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 ىلإ أجلي نأ اقلطم لبقي ال وهو امأ مث , هبابسأ ىف مهعم فلتخا نإو اشاب تورث مهعمو
 انسلف عقاولا وه هلك اذهو امأ , هاوس لجر اهيلإ أجلي نأ لبقي دق يتلا ةمساحلا لولحلا هذه

 ىقيقحلا ىسايسلا فقوملا نع اهباحصأ اهب دعابت ىتلا ةريثملا ةلمحلا هذه ببس ىردن

 رثأ هل نوكي نأ نكميالو رضاحلا تقولاب هل ةقالع ال ةيضام بناوج نم ابناج اوذخأو

 . هيف حلاص

 ةريثم ةجهل انلق امك ىهف . اًعيس ارثأ الإ نوكي نلف رثأ ةهجلا هذهل ناك نعل لب

 . اهتروث لصت ىدم ىأ ىلإ دحأ ىردي سيلف ريهامجلا فطاوع تراث اذإو . فطاوعلل

 فرصتلا اذه ىلع بترتت ىتلا تالامتحالاو جئاتنلاب نهكتلا ريسعلا نمف ذئنيحو

 ةلاح ىف ىدؤت اهنأل ريخ ىلإ ىدؤت نأ نكميال جئاتنلا هذه نأ ققحملا نم ناك نإو بيجعلا

 اهيلع اهيقلي ىتلا تاعبتلا لمحت نم اهل انكم ارتلكنإو هربتعت ام ىلإ اهلرثأ ىأ ثودح

 هذه نوريثي نيذلا ىمري ةياغلا هذه ىلإ لهف . مهلاومأو بناجألا حلاصم نع عافدلا ظفحت

 نم بيصن اهل ناك اشاب تورثل بسنت ىتلا عئاقولا نأ ولو رربم اهرربي ال ىتلا ةرئاشلا

 ؛ هليرت ال ققحم ريغ وأ دالبلا هديرت امل اققحم اشاب تورث عورشم ناكأ ءاوسف « ةحصلا

 ىف رنلم ةنحل ىلإ اشاب لولغز دعس هلروفغملا هب مدقت ىذلا عورشملا نم اريخخ ناكأ ءاوسو
 ارش ناك وأ ١1457 ةنس ىف اشاب ساحنلا ىفطصم ةداعس هنع عفاد ىذلاو ء 1911 ةنس

 تورث نأل هب طبترت نأ انكم نكي ملو دالبلا هب طبترت مل عورشم لاح لك ىلع وهف « هنم

 نالربلا نم اضوفم ناك ول ىتح هنألو ؛ ةهج نم دحأ نم ضوفم ريغ هتاثداحمب ماق اشاب

 فرصت اذامو ةجضلا هذه نذإ اذاملف . ناملربلا ةقفاومب الإ هعورشم ىضمي نأ عيطتسي ال ناك

 مهل دلت ثداوحلا امنيب هتحت لئاط ال رمأ ىف مهدوهجمو مهتقو سانلا فرصيو فحصلا

 نييرصملا ةيانع بلطتي هنأو لعفلاب قيقد فقوملا نأب اناإ مهديزيو انديزي اديدج موي لك

 هذه نأب رركنل انإ ءوسب نطولا اذه لاصي نأ ريغ نم هنم جورخلا ىلع مهرفاضتو اعيمج

 نم دالبلا ىنجت نأ نكميال ؛ ةرضاحلا ةمزألا لحب لصتي ال امم ء اهعون نم اهلاثمأو ةلمحلا

 اشاب تورث نع عافدلا امأف . عوضوملا اذه ىف ضوخلل انعفد ام وه اذهو ريخخ ىأ هئارو

 دعس هل روفغملا نيبو هنيب ناك امو تضرع يتلا تاعورشملا نم هريغب هعورشم ةنراقمو

 امو هسفنب هتلود هالوتيس ام كلذف هتايح مايأ رخآ ىف تابتاكمو ثيدح نم اشاب لولغز

 . ةقداص ةمدخ هدالب مدخ هنأب عانقإلا مامت روهمجلا عانقإ هنم غلاب هنأ انثدح ام ىلع دقتعي

 . هراتخي ىذلا ناديملاو تقولا هلراتحخي ء هل نحن كلذ كرتنلف



 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا 3

 رضاحلا اهفقوم ىف رصم ديفيالام رطاوخلا ةراثتسال ليطابألا جيورت ىف ىرنف نحن امأ
 مهنأ اقح اوأرل مهرئامض تارئاثلا هذه نوريشي نيذلا عجار ولو . ررضلا غلبأ اهرضي ام لب

 امو 147١ تاوئس ىف هل تضرعت امم رشل اهنوضرعي مهنأو اذه مهعينصب مهدالب نوديفيال

 لعلو . هجئاتن نم اوبرج ىذلا دعب هيلإ اودوعي نأ نييرصملا ةمكحب ًابرن ام اذهو ءاهدعب

 لثم ىف ةقفوم ريغ ةلمح ىلع بترتت يتلا ةريطخلا جيئاتنلا نوردقي نيلوؤسملا ةساسلا
 جاتحت ال اريفوتو اهيلع بترتي امل ءاقتإ اهحبكل نولمعيف دالبلا هاطختت ىذلا قيقدلا فرظلا

 . ةنيكس نمأ نم مويلا اهعوبر ىف هرفوت دالبلا



 باتكلا تافاشك

 . مالعألا فاشك ١-

 . نادلبلاو نكامألا فاشك - ؟

 . تارازولاو تاموكحلا فاشك -*

 . تائيهلاو تامظنملاو سلاجملا فاشك -4

 . حيراصتلاو تارمتؤملاو تايقافتإلاو تادهاعملا فاشك -ه





 هذ مالعألا فاشك

 ”مالعألا فاشك

5" 3 
 : ىدشر نيسح# : رويزدمحأ *#

 . 1 اولا 000

 هي« راب لا ا وم

 ' (درول) ار لقوم لأذل "ذل ام الا ا

 0 ل ا ل ل ا

 * ليلا . ةالوع هزاع 1مل 71 451 ك1
 : لولغُر دعس#

 : (ويدخللا) ليعامسإ *

 تل نلت ا ا لا 1 ا

56 , 

 : ىقذدص ليعامسإ *

012225956 . 

 ءقكاةءلا 541١752111 ا/5: (درول) ىبنللا *

 ل ل ا ل

 11 11 131 ؟ خخ أه هر ا ؟

 . 1 ا ل

 ها

 0711725116: (نتسوأريس) نيلريمشت #

 (فيدرأب ةدالي ةناكي هده ع 7ع عال خام

 2 هايم, 1 ها” هاا هأزأأإعهدف

 . ثلا  ةرمدعةالاعهرعأ

 : (ىويدخلا) قيفوت *

 . :١185 7/1 7 انين كال هم

20 

 2 #28 عم" غعمأععمبو

 11 وا وألا

 ل ل ل ل ا

 3 لا ل ف ف ف اا

 لقاء !؟5 ١١ كخخع ؟لا كمت ؟خمع2 4

 كدي 11 ا ا ل ا

 ل

 لا ا

 الكفن ار ابا ال اب اواي وعول

 قد 5 ة5د٠ائأذخب 354 5 ع

 . 0/5( هما ةالةع ةالثعماكأ

 ع
 : تورث قلالادبع#

 20 تحت ل اان ا

 2غ”

 2 ل ا ل ل

 فاش هاا تدل تعال عع

 ل ل نكن ل ل

 عقمقداةؤ5 20145 ه4 6ئ:؟ هعلع مف

 ( هلأ( ةكد( ةهذيع ةفراب ةة"ع ووعي هو

 ( هرثكع ةالؤع ةالكي ةالث؛ ةكفي هذا م17

 . ةرزقكب هرم هر



 مالعألا فاشك ه4:

 : ىركف نمحرلادبع *
 . هل عمكي ةرغ, عل"

 : نكي ىلدع *

 1١ه 011121111

 2 ؟ ملام واع 1

 قحأي أني كالت د قتل

 . ه6 4ة”54 46

 , 55542 558(58:22 6 54ا/: تزع زيزع#

35-5 
 : لوألا داؤف *

 '” ت00 نيا تال 0

5 

 : (درول) رنشتك *
 . هزم( عقال ةكأ ١ ؛ؤهال غ5 5 2 "5

 : (درول) نزرك

 لل 2 ل ل ا ا ا

 . ةهالفي غ١ ةئء 5552 رع ع

 17411113 ها: (درول) رمورك ”

 (قةكأي عدألا ؛ةه لع غ5 نع غ5 52 ؟"ةغع /

 . هكراي هكأ/لع هك" ناذي عءؤذالك 5١

 ل
 : (جروجدروللا) ديول #

 الا ف1 فل ف ا ا

 0 ل ل لا

 ل ا را للا

 نفقللي زاد دراي ؤئدا ١ كرب ةا/ أ

 01 17 غ1 ع خا 1 7

 ما أزب ذراع اذا ؛ ا 5. أ 5 فق ؤ 35

 ,. ه1 هاري هنأ هي 015

 : (رادرسلا) كاتس ىل#

 لدن للك 1 51: 13 أذني اك

 الخال ل

 ل ابابا ااا

 ب ها ع

 : ميسل قيفوت لمحم ال

 1 ل ل ل ١ 1 ل

 اا 11 1511 :51١١ 516 5 ء راع ال

 , ؟1هقذي اهني ؟ غ1 تل اك

 : ىلع دمحم *

 , 5512 7:2 تكا ف:

 : (ىزمر رتسملا )دلانودكم *
 لتلكأاا 6كا كحل 5

 31 ل 2 شا فلل ا

 0 13512 5ذ1 130 5351 خر نك 11

 01و شمع 5 غ2 تأ

 . ةالؤي هالك

 : (ديرفلأ درول ) رئلم *

 يلق ٠ ملك ماء الف ع الأم ااا العلا

 لن قيء الأب ألن لل قكي ذة مال

 فل ةيط اعلام

 تام اال ل ال ع1

 01 ماتت ال

 ؛ ةذالع غ5: ؟الةع قلاع ةدألا هاي 26

 . هزلذي ةالكي همي هؤ 5, هاا هلأ ئه

4 . 

- 

 : هيبروه الك

 . عىمحعي 258. 5528

 م

 : (ةيكيرمألاةلحتملا تايالولا سيئر وردوو) نسلو#
 , "4: ها اهل ؟خعي ادام ألو

0-75 

 . ه”"هيم٠#“ ملل خلد اك 1 1



 نان نكامأألاو دالبلا فاشك

 نكامألاو دالبلا فاشك

 ل ل ل أ

 للا ف 0 : ةيردنكسالا#

 1 لا ل م 0 ل لل 4 ل لل ل ل ا ل

 010ه 14 0 5051 ؟ 1444 17 راع 741 ؟ غ6 . 011( 506: 596 6

 0 ال 61 651 ؟هأؤي ؟ةراي "هال ؟ هوه : ايناملأ

 0 ل 1 ل ل ل ل للا لاا

 1 ل ل ل . هاري 15966 0ع ا

 0 ا : تامرد مأ *

 قل ل ل ل 0
 2 ل ل ا رم . (ةيكيرمألا ةروتأا تايالولا )اكيرمأ *

 ا ب ف ا تول ف

 لد 1” غ

 لك 1517 مرا "هالل *ثهكي "هوي

 ا را

 ابرام اال ال الا

 للا خائن ما اس الا م ا

 516 486 51 5:١ ١1 3"ذ35 ؟ذم

 ف 4 4 ١ 61 5411 ١ في م

 111 45 اذ ةاخنع ةاا/ث عاتي عام

 0115 1 ا ل ل

 (1كضسل 1651 15172 11 5463 غال غدا؟

 2 غةك ؛ذ'"غ؛ذ أ قة ةما عالد عال

 هد :535 غ3 ءذاع : 350 :ؤ ثم غ4

 2 مهنا نناكي دقو تاؤ تا "#خع ندا" هيك

 7 نا 1 ا

 : (ايناطيرب ارتلكنا)ارتلبغا *
 تنال مال هكب ههعمقز هاك ه5 فا

 201 ل ل للا

 لضس/ لك خا مها مكمل محول

 نقود يضل ضلع

 2 ا لا ل ا لاا

 2 ا ا ا ل ل ل

 2000 ل ا رق ار ادخل

 2١1711511 1 4ع ضف علال

 ءاو42 5 هاأءاةةع ا ايا "ع1 غم

 الكاأأ 142 16152 1 هاي اهاك ١ ةكيالمو

 1 ل ل ل وا

 اطمكأطلا؛ ١ الشع اا ااا ااا اول

 فلولا لمخعالنأا ام امتار

 1 ذ84 1١ ذا ١ 15 1ع 1 ل

 ءماةو هال هدإ"”هازضهإء ماشي ةهنم

 2 ك2 تو كل لعل تو تلم

 3 ت6 تلا نك ل اللا كل كا ك2



 نكامألاو دالبلا فاشك قة

 0/1 ك1 ل ا ل ل اك م1" همهثا هزؤن٠وب هاذ ماما هزاع نا

 2 مك'. ةالدع ثك/مب ئ552 557 "مريع مال ,ىككي هكا هكلاب ةكدي ههرلب هدألي 255

 . 4 مالو ع هازلال هالك ةهالاأمأل١؛ ا ةكقي هك

 34 فلق هك هك عمربن هألفا ةابلكعي ةالم

 : نيت ف , 3 . همة همم

 ل و م : ةرقنأ
 ل ل ا ا ا ل ل

 . هلهعامك : ابروأ *
 فقعيعيخفخنت«ع ا/ا/ء ابو أكخعي "راب ه"عهم5ع ت'؟

5452 
 0 ا هال اه قلما أ ع5 إ اب

 : (ةينامثعلا ةيروطاربمإلا) ةينامثعلا ةلودلا *
 تل وال لكم اك خا الا الا

 01 مل ع ؟هءاأذأإل ؟ةل ألف ١ "مم

 . هكا" ول*كيب هنللز ع فدري ئ:5: عوذي عال

 "بلم اضل“ طكأال ١ هزي اها ة:اخبكأ

 الا ال ال االلااالاالا

 . عامي «25527555١ لما

 ب

 : امور < ' ايلاطيإ *

  5516١كفي 2ث“ .

 م فا س

 , نادوسلا + اسوق را اا اا كمن الاف

 , ه1 451020153 1

57 
 : سيراب ال

 , نرا]ا ه1 11 م

 : اكيجلب *

 , هاذي "ني 2552

 هدي

 تاسأ

 : ايكرتا#

 7 2 ل ل لا فلا تان

 7 ا 07 ل ا

 71 ل 0 كل ف ل ل

 لا 1 171351 184: ١ مخ اخ

 01114 1 لا

 2000 را ل ا

 506 ل 0004 ا

 لا ل ل ل ا

 تضل 114 1 لل ا

 هزل هكر ندع ع 1

 تمام اوما تكشني ككأا ؟[51 2 5 تقع

 للكاذضا كة ؟نخكم كنق 3م الل اك

 ل تر ار ير ل ا ا ب

 0 ل ل

 11 ا ا ا ا

 ؛ عراب الكوم عدرا الا مال لالا الك

 , ث"هيهند



 هول نكامألاو دالملا فاشك

 س لصق س

 : نيصلا

 20117 تب م 7 ع ع

 . ةةهمي 225 عابد

12 
 : قارعلا *

 . ل٠ "هيأة ةهيلدأ

 - ام

 : اسنئرف

 ال6521 1544 ١ ا الاب كخيكأ هذعه#

 ل ا ل ا ا

 0 لا ل

 . 5152 ت١ 5ع غالي عي

 : نيطسلف #

 . اب عع اع اتت ا نع ضاري شالا

 ف
 : ةبهأقلا ><

 ل ل ا عا لا

 ق1كقع غرام ل الل لا

 مكن ةغؤئاب هلا ق1 ع ع 1:

 . ةالالك ةك وع ها

 : سيوسلا ةأنق #

 الك ١ ١651١ هري انا 11” مام

 1 مل ل ل 4

 ل

 . هداك 2337

5 
 : (ةردنل) ندنل#

 ل ل ل ل

 ال و ا اولا ا

 لسد ب 114 13م ا ول

 1 1 ل للا ل ل

 مق 6 :ىن73: 41 أع ع عض

 2 ةأذي هكي هأد هاذي هكر هاك هس ؟

 . هالأء ه50مءدةيه١4

 بة
 : ةطلام »#

 . 0111 تا اعلا

 : رصم 7

 ( 152 1511١ هذي هرب ةالع هاي ه4 ع ه"عمإ

 ا ل 2 اا

 ىلا مكرم ل1 ا ماا ولو

 لاؤلاأا ٠٠١ ذذ؛ 11 ذلك قت ىف

 فكك 01عام

 تل ا ا ل ل ل ا

 ء1 51 ل اا

 ؛ءاآذةء ا ةاع ل اك ا عا تع ع غل عم

 ؛ ١ ةراغ ١ ةالع ١ هت ! ثدي 0ع علا

 ءلكا 51

 2 ل ا علا

 ا ل ل

 القل 11: مخ اخ اما متم

 1114 اة 131

 فقول ا ل ف

 ( 111111 عا

 لل



 نكامألاو دالبلا فاشك 654

 0 لا ل

 اكون 514 7 خل 1 5

 111 ؟ هاي ؟ةا/ل كن 1:

 لككأ كن كك 6 ل اك

 5 فكل ا ل

 الا دلت ل ل ل ية

 0 15/8 15( ؟1ةكب أذ 15175 "91 4

 2 ا را ل لل

 ا ل ل را

 0111 1 ا األ

 ل ل ل ا ل ا

 شرطا ا ا ال ل ا ف

 ا ا

 ه1 ل ا م

 ل ل ال لال انلح

 0 ل ا ان سي هل

 0 ات ال الا لال الا الإبل

 21 ا ل ا ري 1ك اخف

 لقد خخ خل امال لك خف أ

 2 را ا ا نا

 قاض 5 ١فع عراب داع 5 ع

 1132 ١ خثعم شا 152 1

125324 17 1512 :5 158 , 

 رق ا را شر قل ل

 0 ا ا اا اف

 2, ئؤ"5: ئ5ةذب غةراي غةألع ةه "52 ؟ راعي

 ل لا تل لل لل ا

 الدي ؟1/4 2 ال ؟الا؛ عالاع ك6 6748

 فيما ةقمكع عما الذي الأم ةابالع اك

 ع4 ١ ئاخي عامي ؛لتل ةرلكي ملفي 5

 ذا 150 15

 + 1 3 هد5كهدأ# كود4 3 :

 فقاأهأدعي ةهنذيودرب هدا/لع ود" من

 2هاؤء هام عيهااك هاك هاه هو عهأ ؟

 3 ل تالا نقلا كافل كل كل نك

 7 رف كرش كرا 7 ككل كالا تر كلا

 20م1 ةهاةؤع هكر هكا هلك هاك هع ما"

 عة غ/مع هزاع ه1” 544 ع ع

 2 ةهعمكعي هوؤ هدهؤي ةهةوال هوأعةهوعع مع

 2 هكمي نكاع مهكأعي ةكنيةهغقفعي ةهأب هضاب

 , هالك, ةالإع ةالدو ةكقفي ةكرأم ةكا/ع ةكك

 ؛ همك ةىلحع ةالقي ةالكي ةألهع هال عع هال

 , ه5 ةمأب همك هر

«# 

 نسا يل دس

 ' اسمئلاا#

 . 71121 تكا

 - د

 : دنهلا#

 0 "هذ ”"3/ 1 الاكعء ههنا العال أ

551 . 



164 

 تارازولاو تاموكحلا فاشك

3 
 : (هيناطيربلا - ةيزيلكنإلا) ةيزيلجنإلا ةموكحلا##

 ل1١ ١111503١ 55 ؟الع الام الا

 21010200 رات شر تا ل ف

 , ١ ع ل 10

 ل 51

 2 تر تش ل ا

 تما اك 1122 1 11

 و ال“ الا ل كل

 صامد كم1 ؟8خ5 م لالا الك الو

 ( 11/4 11م 15151351 آخذ اع ا“

 ل ل ل ل ل

 ل ل ل ل ل

 ا لا ل كرف فلست

 ل ل رف فر ا فا

 ء1117 "ها هك ؟؟ هو ا“

 الا اال ااا

 قاد ا أدعو عام ذر "شا ارا ا

 20 ا

 2. ةدوؤل مده هدام هدد 1 ة؛ عابالع خ6

 فان ةهأئئهاأ؟عهاأإ أ هز ةدخبةهدم

 3 تلا تل ا ا ل ا ا

 2هم15 هدا هز: هز: 5 هز مهاظالع هاو

 ( ةأللقع ةالزاع هالك ةالا ع هالو مانع همك

 . ةمثي هربت" عمهم

 : نادوسلا ةموكحس *

 . ١١٠١ ) 5" ١:ةئكذأاع ؟نفي "هاب

 : ةيرصملا ةموكحلا »

 ا ا ل

 اك اك ا هاي املا عم

 ( م65 امخأ ١ ام81 ١ الذعر ايلف

 ل ل ا ا

211111 

 ل ل

 لوا خل ل ل و ل الا

 لككأ 1كهؤ ل ؟هاع ها 151

 521 فة 4 ف شين 261 لا

 1107 تالا 10 ل ا ل

 0 را ل لا ل ل عل

 2 لل ل ا

 0 ل ا لل ف

 3 ل ا ل

 2 ا ل ل الل ا

 0 "12 خا اك خم أ ال اا

 , عغه/ب غ5 4 5 1 اع ال اك

 ؛ ئةمث غةكب ملغ غممع ةالرب 240 ع

 ع 0 154 ةدراي 2 هز هدهد 19

 2 تنل نك تل كلا تل 0 نلف

 مكولمأ 2 هكا هكا هكا هاا هأال

 2( 21434 هؤراب هأ 5 فؤ!| مالهم مدع هام

 2 هان مكب ةكأ هماإل نن5دععةهعمأع هود

 . هاا ةهىمأ هنأ هنأ مالال هالك

 : ةيلاطي إلا ةموكحملا *

 . 55 را ل اا اال ع لالا اللا

 : ىرصملا شيجلاو ةيبرحلا ةرارو “
 ها” هأزأعءعهز ١ ةدرب ةهرضو ثددع 46

 . ةهكأ ١ هاري هلأ فخألب ةاا/ك هلأ" هز(

 : (هيناطيربلا - ةيزيلكتإلا) ةيزيلجنإلا ةيجراخلا ةرازو*
 2 ل ل ل ا

 محال هداك 151 ١١ كة ااا لا

 0 هك هلأ 1 ماك هك؟ع هاا هد قع هدر

 فد( ةالكع هازل هكا هوقب همكي مخرب

 , همك ةمأ

 ؛ ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو *#

 ك1 ا ل ل عا

 . 2772 مالا" جو

 : (ةيناطيربلا) لامعلاةرازو *
 ا ل ل ل 2 لا م

 , عاالا "ل5 "مر ال ا "و



 تائيهلاو تامظنملاو سلاجلا فاشك "وو

 تائيهلاو تامظنملاو سلاجملا

 هامل

 : (ىئاطيربلاوأ ىزيلكنإلا) ىزيلجنإلا ناملربلا *
 11 0 ل ا ارمادا

 . هما هم 1124

 : ىرصملا ناملربلا*#

 اخ الكعب أ 514 | ةرياياه؟ك 517 ١

 0 لا لا ا لا لل ا

 تكاتك 144 161 6 تا 1124

 ا شا ا ا

 0 عاقب "ذة منح كاي هاب *ةا/ل كك

 2 هاك هذاغ ةملفع :552 15/4 55 4

 ؛ همزأب هزم هؤديو هؤعي هاذي هال" مزال

 ؟ ةهملهع ةالمثي هالالم هالكي ةالا ع ةالدعي ةكأ

 . هلق هما هممع ةرملاا

 آس
 : ةيعيرشتلا ةيعمتملا #

37415 . 

7 

 : نييروتسدلا رارحألا يزح ال

 , ؟ ١ 1 114كم
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 ةينطولا ةيضقلا ىف : لوألا ءزجلا

 اهراريضأ عيرشتلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 بناجألا دض ةيئادع

 نييرصملا فقوم اًضيأ ةيبنجألا تازايتمالا

 تازايتمالا بابرأ ففقومو

 ةكرحو ارتلكنإ ىف ةيسايسلا رئاودلا

 رضم ىف ةيبنجألا تازايتمالا

 ىلإ اهمامضنا بوجو مألا ةبصعو رصُم
 ةبصعلا ةيوضع

 اهليطعت بئارضلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 ةلودلا تاداريإ ةدايز ليبس ىف دوهجم لكل

 تازايتمالا ءاغلإل مزاللا ىقرلا سيياقم

 ةيبنجألا

 ىف اهفوقو بئارضلا عيزوتو تازايشمالا

 ةلودلا تاداريإ ةدايز ل

 وغ قوعت فيك ةيبنجألا تازايسشمالا

 رصم ىف ةعانصلا

 راصنأ هلوقي ام ةطلتخملا مكاحم ا ماظن ليدعت

 رامعتسالاو ملظلا

 نامدعيال لدعلاو قحلا ةيبنجألا تازايتمالا

 ًراصنأ

 فقوم بئارضلاو ةيبنجألا تازايتمالا

 ىداصتقالا رمتؤلا ىف نييرصملا نيبودنملا

 ىلودلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةساسلا

 ةيابحلا

 ةسايسلا

 ةيابلا

 ةسايسلا

 ماتش سدس عم +
 ل

 5 هه

 ةدلحا
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 تاقالعلا ىلع اهرثأ ميلاقألل ديول درول ةرايز

 ةيناطيربلا ةيرصملا

 ناليفك دصقلاو ةمكحلا ارتلكنإو رصم نيب

 مهافتلا نسح ءاقبب امهدحو

 تابقعلا . نيبناج نم نوكي نأ بجي

 هقيرط ىف رصمب ةيناطيربلا ةطلسلا اهعضت ىتلا

 ليست ال ةزسقلا ىرصلا شيسلاو اردلكل
 اقح لطابلا

 قوقح نع عافدلل ةدحاو ةلتك مويلا ةمألا

 نيدعس نيب اهيف قرف ال ةسدقملا نطولا

 نيلدتعمو نيفرطتمو نييروتسدو نييئطوو

 ريزو ةبطخ ةيزيلكنإلا ةيرصملا تاقالعلا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا

 بجي مهافتلا

 ؟ةمزألل ردق ريصم ىأ « ىسايسلا فقوملا

 وجلا وفص ىلإ له ؟ىئاهن راذنإ مأ ةركذم

 ؟ليبس ىسايسلا
 ادري مل ةيناطيربلا ةموكحلا باوجو امأ

 اهردقي نأ ديول درول وجرن تارابتعا

 تاريدقت « ابرطضم وحلا لازيام . ةمزألا روطت

 رابتعإلا عضوم عضوت نأ وجرن ىرخأ ةئداه
 بجي امو تايضوفملا ةريخألا ةمزألا سرد

 هب موقت نأ

 تاقالعلا ىف اهرثأ ارتلكنإل ةيكلملا ةرايزلا

 ةيناطيربلا ةيرصملا

 ايعبلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 باسل

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 تا حملا تخل
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 ىلع ةرايزلا هذه رثأ ةردنل ىف كلملا ةلالج

 ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا

 نلربمشت ريس تاحيرصت « ةردنل تاثداحم

 ةيزيلكن هلا فحصلا لؤافتو

 بجي قرطلا قرتفم ىف ةيرصملا ةلأسملا

 تاالامتحالا لكل دادعتسالا

 لؤافتلا . رصم ىلإ ةقيرط ىف اشاب تورث

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو عم هتاثداحم ةجيتنب

 تاثداحم هيلإ تدأ ام ارتلكنإو رصم نيب

 اشاب تورث

 ىف ةموكحلا ةساييسو شرعلا باطخ

 ةيبنجألا تازايتمالا

 ةيبئجألا تازايتمالا ليدعت ىلإ ىعسلا
 رصم ىف ءالزنلا تاعامتجاو

 وحلا كرت بوجو « اضيأ تازايتمالا ليدعت

 مداقلا رقؤملل ادح

 ىلع ىلوألا ةوطخملا تازايتمالا ماظن ليدعت

 حاجنلا كشو

 . ةيسايسلا تاثداحملا نم نييرصملا فقوم

 قحاب ناميإو مزحو ةانأ فقوم

 فحصلا معازمو رصم ىف ةيسايسلا لاخلا

 ةيزيلكنإلا

 ةيسيئرلا اهفئاظو  تانوفيلتلا ةحلصم ىف

 نوريدق نوينف اهلغشي نأ بجي ةيلاخلا

 ةسايسلا

 ةئاسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةياحسلا

 :تادسلا

 يمد صدع | طف |
 مال

 ما ع
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 ةسايسلا | جنئروملا لاقم لوح . ارتلكنإو رصم نيب فا ا
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 تسوب في

 ةسايسلا وه ارتلكنإو رصم نيب قافتإلا

 ةجتنملا ةديحولا

 ةسايس اهتجيتنو تاثداحملا نع لاقي ام

 قافتالا ققحي نيح حجنت امنإ قافتالا

 ةيموقلا رصم بلاطم
 ةرازولل ةملكلا  نآلا ىسايسلا فقوملا

 . الوأ

 ةرازولا ضفر دعب ىسايسلا فقوملا

 قافتإلا عورشم

 عورشم اهدر ميلستو ةرازولا ةلاقتسا

 ىماسلا بودنملل قافتالا

 ةنيكسلا بوجو ةيناطيربلا ةركذلملا

 فقوملا نيلوئسملاو ةساسلا جلاعيل ءودهلاو
 تالمح نيب ىلوأ نماضتلاو ةمكحلا

 رصم ريغ رضت ال ةشئاط
 باتكلا تافاشك

 ءالعإلا فاشك
 نكامألاو دالبلا فاشك

 تارازولاو تاموكحلا فاشك

 تائيهلاو تامظنملاو سلاجملا فاشك

 حيراصتلاو تارقؤلاو تاقافتإلاو تاذهاعملا

 ةسايسلا

 ةسايسلا
+4 

 يالا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا

 ةسايسلا
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